
REDAKTIONSPRINCIPPER FOR DANMARKS KIRKER

I det følgende gives en oversigt over opbygningen af den enkelte kirkebeskrivelse, der fordeler sig på 
følgende hovedafsnit: Historiske indledninger, kirkegård og bygninger, glas-, lofts- og kalkmalerier, 
inventar, gravminder, kilder og henvisninger. Denne oversigt samt kirkebeskrivelsernes billed
tekster er for Holbæk amts vedkommende oversat til engelsk, i Ribe amt til tysk.

INDLEDNING

Danmarks Kirker bragte i det først udkomne 
amtsbind, Præstø (1933), et forord, som beret
ter om studiet af vore gamle kirker og om 
forhistorien til og hensigten med dette stor
værk. Målet var  – og er – ikke, at værket skal 
overflødiggøre yderligere arbejde med det en
kelte monument eller dele heraf; det søger 
tværtimod at skabe et hjælpemiddel for alle, 
som videnskabeligt, i bevaringsøjemed eller 
som amatører vil beskæftige sig med kirkerne, 
der i højere grad end nogen anden monument
gruppe vidner om landets historie gennem 1000 
år. Det nævnte forord fulgtes af en vejledning, 
der redegjorde for de redaktionelle principper 
bag opbygningen af den enkelte kirkebeskri
velse. Systemet, der har været gældende siden, 
tilstræber ensartethed, således at den, der søger 
oplysninger om et bestemt emne eller område, 
finder det behandlet på samme plads i den 
redaktionelle rækkefølge.

Hver kirkebeskrivelse begynder med en hi
storisk indledning forud for de fire hovedafsnit

– bygning, kalkmalerier, inventar, gravminder
– og afsluttes med kilder og henvisninger. Et let 
forståeligt sprog tilstræbes, men fagord kan 
ikke undgås, når den enkelte redaktion skal

EINLEITUNG

Danmarks Kirker (»Die Kirchen Dänemarks«) 
brachte in dem Band über den Kreis Præstø, der 
als erster (1933) erschien, ein Vorwort, das über 
das Studium unserer alten Kirchen sowie über 
die Vorgeschichte und den Zweck dieses monu
mentalen Werkes berichtet. Der Zweck war – 
und ist – nicht der, jede weitere Arbeit in bezug 
auf das einzelne Bauwerk oder Teile desselben 
überflüssig zu machen; das Werk bezweckt viel
mehr, ein Hilfsmittel für alle zu schaffen, die 
sich, sei es wissenschaftlich, im Hinblick auf die 
Erhaltung oder aus Liebhaberei mit den Kir
chen, die in höherem Maß als irgendeine andere 
Gruppe von Monumenten von der Geschichte 
des Landes durch tausend Jahre Zeugnis able- 
gen, beschäftigen wollen. Dem erwähnten Vor
wort folgte eine Anleitung, in der die redaktio
nellen Leitgedanken, die dem Aufbau der ein
zelnen Kirchenbeschreibungen zugrundeliegen, 
erläutert wurden. Das System, das nach wie vor 
gilt, strebt Einheitlichkeit an, so daß derjenige, 
der Aufschluß über ein bestimmtes Thema oder 
Gebiet sucht, es immer an der gleichen Stelle in 
der redaktionellen Reihenfolge wiederfindet.

Jede Kirchenbeschreibung beginnt mit einer 
geschichtlichen Einleitung vor den vier Haupt-
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være forholdsvis kortfattet. For at forklare be
tydningen af disse specielle ord og begreber 
blev der fra og med den tredje amtsudgivelse, 
Tisted (1940), indført en fagordbog; endvidere 
forsynedes indledningen med to illustrationer 
(fig. 2-3), der viser, hvorledes en romansk kirke 
ofte blev helt ændret i gotisk tid. Fagordbogen 
udbygges stadig og har på en lang række punk
ter overtaget den oprindelige indlednings for
klaringer. Ønsket om rimeligt kortfattede be
skrivelser er tillige begrundelsen for ikke at 
omtale fraværet af bestemte, almindeligt fore
kommende detaljer. F.eks. nævnes det ikke, 
hvis et hvælv er uden overribber. Det tilstræbes 
ligeledes at undgå unødige gentagelser ved ikke 
altid at beskrive forhold eller detaljer, som må 
anses for normen i den pågældende periode, 
mens enhver afvigelse fra det sædvanlige op
regnes. Eksempler herpå er anført i nedenstå
ende redegørelse for beskrivelsens hovedafsnit. 
Disse rummer sammen med fagordbogen nøg
len til landsbykirkernes beskrivelse. For bykir- 
kernes vedkommende gælder samme redakti- 
onsprincipper, men disse monumenter frem- 
byder for bygningens vedkommende oftest så 
komplicerede forhold, at systemet sædvanligvis 
må tilpasses de særlige forhold.

Ved skønsmæssige dateringer (f.eks. o. 1500) 
underforstås en margin på 25 år til hver side. 
Genstande, som er kommet til museer eller på 
anden måde er bevaret uden for kirken, angives 
med det særlige tegn * foran stikordet, mens de 
forsvundne – herunder bygninger og bygnings
dele – som kendes gennem beskrivelser eller på 
anden måde, udmærkes ved †. Tegnene * og † 
benyttes endvidere som symboler i forbindelse 
med personers fødsels- og dødsår.

Rækkefølgen af kirkebeskrivelser inden for det 
enkelte amt svarer til ordningen i femte udgave 
af Traps Danmarksbeskrivelse (Trap), i overens
stemmelse med de principper, som fastlagdes 
ved værkets start. Af hensyn til de allerede 
udgivne amter har man ikke fundet det hen
sigtsmæssigt at følge den ændring i landets hidti
dige amtsinddeling, som blev følgen af kommu
nalreformen 1970.

Ud fra ønsket om at gøre værket mere tilgæn-

abschnitten – Gebäude, Fresken, Inventar, 
Grabmale – und schließt mit Quellenangabe 
und Hinweisen. Es wird eine leichtverständ- 
liche Sprache angestrebt, doch lassen sich Fach
ausdrücke nicht vermeiden, wenn die einzelne 
Redaktion verhältnismäßig kurzgefaßt sein soll. 
Um die Bedeutung dieser speziellen Wörter und 
Begriffe zu erklären, wurde von der dritten 
Kreis-Ausgabe, Tisted (1940), an ein Fach
wörterbuch eingeführt; ferner wurde die Ein
leitung mit zwei Abbildungen (Fig. 2-3) ver
sehen, die zeigen, wie eine romanische Kirche 
in der Zeit der Gotik oft ganz geändert wurde. 
Das Fachwörterbuch wird ständig erweitert 
und hat in vielen Punkten die Erklärungen der 
ursprünglichen Einleitung übernommen. Der 
Wunsch nach tunlich kurzgefaßten Beschrei
bungen ist auch der Grund dafür, das Fehlen 
bestimmter, allgemein vorkommender Einzel
heiten nicht zu erwähnen. Wenn z.B. ein Ge
wölbe keine oberen Rippen hat, wird dies nicht 
erwähnt. Man bestrebt sich auch, unnötige Wie
derholungen zu vermeiden, indem man nicht 
jedesmal Umstände oder Einzelheiten be
schreibt, die als die Regel in der betreffenden 
Periode zu betrachten sind, während jede Ab
weichung von der Norm angeführt wird. Bei
spiele dafür werden in der untenstehenden Dar
stellung der Hauptabschnitte der Beschreibung 
angeführt. Diese Hauptabschnitte enthalten zu
sammen mit dem Fachwörterbuch den Schlüssel 
zur Beschreibung der Dorfkirchen. Für die Kir
chen in den Städten gelten dieselben redaktionel
len Leitgedanken, doch sind hier die rein bauli
chen Verhältnisse meist so kompliziert, daß das 
System den besonderen Umständen angepaßt 
werden muß.

Bei schätzungsweisen Datierungen (z.B. o. 1500 
= um 1500) wird mit einem Spielraum von je 25 
Jahren zu beiden Seiten gerechnet. Gegenstände, 
die in Museen gekommen oder auf andere Weise 
außerhalb der betreffenden Kirche erhalten ge
blieben sind, werden mit dem besonderen Zeichen 
* vor dem Stichwort versehen, während die 
verschwundenen – darunter Gebäude und Ge
bäudeteile –, die man aus Beschreibungen oder 
auf andere Weise kennt, mit einem † bezeichnet
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geligt for udenlandske læsere er denne indled
ning og beskrivelsernes billedtekster oversat til 
engelsk eller tysk; visse kirker kan ydermere 
være ledsaget af et resumé.

Fig. 1. Kirkeplanernes signaturer, a. Romansk tid, o. 
1050-1250. b. Tilføjelser fra romansk tid. c. Gotisk 
tid, o. 1250-1550. d. Renæssancetid, o. 1550-1650. 
e. Efter 1650. f. Formodet renæssancetid, g. Er to 
sammenstødende mure med ensartede signaturer 
ikke samtidige, vises dette ved, at murflugtslinjen af 
den ældre mur er fortsat gennem sammenstødet eller 
ved vendt signatur, h. Kendes tilmurede åbningers 
form ikke nøjagtigt, angives dette ved, at alderssig- 
naturerne mødes uden skillestreger. Brudlinje i mur 
med ensartet signatur angiver et byggestop.

Fig. 1. Legende der Kirchenpläne, a. Romanische 
Zeit, ca. 1050-1250. b. Anbauten aus romanischer 
Zeit. c. Gotik, ca. 1250-1550. d. Renaissance, ca. 
1550-1650. e. Nach 1650. f. Vermutlich Renaissance, 
g. Wenn zwei zusammenstoßende Mauern mit der 
gleichen Bezeichnung nicht gleichzeitig errichtet wur
den, wird dies dadurch angegeben, daß die Mauer
fluchtlinie der älteren Mauer über den Punkt des 
Zusammenstoßes hinaus fortgesetzt wird, oder durch 
Umkehrung der Schraffierung, h. Wenn die Form 
zugemauerter Öffnungen nicht genau bekannt ist, 
wird dies dadurch angegeben, daß die Altersangaben 
einander ohne Trennungsstrich begegnen. Eine 
Bruchlinie in einer Mauer mit einheitlicher Bezeich
nung gibt einen Baustopp an.

werden. Die Zeichen * und † werden ferner als 
Symbole zur Bezeichnung des Geburts- bzw. 
Todesjahres von Personen benutzt.

Die Reihenfolge der Kirchenbeschreibungen 
innerhalb des einzelnen Kreises entspricht im 
Sinne der Grundsätze, die bei der Inangriffnah
me des Werkes festgelegt wurden, der Reihung 
in der fünften Ausgabe von »Traps Danmarksbe- 
skrivelse« (Trap). Unter Rücksichtnahme auf die 
bereits erschienenen Kreis-Bände fand man es 
nicht zweckdienlich, der Änderung der bisheri
gen Kreiseinteilung des Landes zu folgen, die die 
Kommunalreform des Jahres 1970 nach sich ge
zogen hat.

Aus dem Wunsch heraus, das Werk ausländi
schen Lesern leichter zugänglich zu machen, 
wurden diese Einleitung und die Bildtexte der 
Beschreibungen ins Deutsche bzw. Englische 
übersetzt; bei gewissen Kirchen wurde überdies 
eine Zusammenfassung angefügt.

DIE GESCHICHTLICHEN 
EINLEITUNGEN

In diesen Einleitungen wird soweit wie möglich 
angeführt, was man aus handschriftlichen und 
gedruckten Quellen über die Gründung und 
ältere Geschichte der Kirchengebäude, sowie 
über den Besitz des Patronatsrechts und des 
Rechts auf den Zehnten weiß. Zum Verständnis 
der kurzen Übersicht über die Geschichte der 
Besitzer der Kirche muß ein für allemal daran 
erinnert werden, daß die Pfarrkirchen von An
fang an »Eigenkirchen« und bis zu einem ge
wissen Grad autonom waren, obschon sie der 
Aufsicht des Bischofs und seiner Vertreter un
terstanden. In den Zehnten, dessen Einführung 
die wirtschaftliche Grundlage für die Errich
tung der romanischen Steinkirchen geschaffen 
haben muß, teilten sich die Kirche, der Pfarrer 
und in der Regel, aber nicht immer, der Bi
schof. Schon im Mittelalter konnte es Vorkom
men, daß Adlige und insbesondere die Könige 
als Bauherren oder auf andere Weise das Recht 
zur Ernennung des Geistlichen, oder vielmehr 
das Recht, den Geistlichen zur Ernennung vor
zuschlagen, erwarben oder beanspruchten,
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Fig. 2. Skematisk fremstilling af en romansk lands
bykirke af kamp og brudsten i dens oprindelige 
tilstand. Hele bygningen, der består af apsis, kor og 
skib, hviler på sokkel med to fremspring, det under
ste et almindeligt, retkantet skifte, det øverste skrå- 
kantet. Murene dækkes af puds. På skibet viser 
afskallet puds, at kirkens hjørner og (rundbuede) 
muråbninger er sat af kridt- eller frådstenskvadre af 
meget vekslende størrelse og format, mens murvær
ket ellers er af rå og kløvet kamp i temmelig jævne 
skifter; et par steder har man udnyttet småt, flageag- 
tigt materiale ved at stille stenene skråt, »opus spica- 
tum«. I lysningen af de små, højtsiddende vinduer, 
der udvider sig tragtformet til begge sider, er der ved 
opførelsen indmuret egetræsrammer. Døren har 
rundbuet stik af kilesten. I det indre ses kirkens 
hovedalter stående i den med halvkuppelhvælv dæk
kede apsis samt, mellem kor og skib, triumfbuen, der 
har skråkantede kragbånd og flankeres af sidealter
nicher, hver med sit sidealter; ved langvæggene er 
murede bænke. I kor og skib er der flade lofter af 
planker, sømmet på undersiden af bjælkerne eller 
henlagt ovenpå. Tagværket karakteriseres ved, at 
spærene, der foroven sammenholdes af hanebånd, 
ved hjælp af skråstivere er forstøttet ned på lofts
bjælkerne (bindbjælkerne), under hvis fremspringen
de hoveder der som lukke i tagskægget er fastgjort 
sugfjæle, notet i murremmen; de øvrige samlinger er 
bladede eller delvis tappede. Tagbeklædning af spån 
eller »bæverhaler« af ældste type.

Fig. 2. Schematische Darstellung einer aus Feldstein 
und Bruchstein erbauten romanischen Kirche in ih
rem ursprünglichen Zustand. Das ganze Gebäude,

das aus Apsis, Chor und Schiff besteht, ruht auf 
einem Sockel mit zwei Vorsprüngen, von denen der 
untere eine normale Schicht mit geraden Kanten ist, 
während der obere schräge Kanten hat. Die Mauern 
sind mit Putz verkleidet. Im Schiff zeigt abgebröckel
ter Putz, daß die Ecken und (rundbogigen) Maueröff
nungen der Kirche aus Kreide oder Kalktuffquadern 
von sehr unterschiedlicher Größe und Form aufge
schichtet sind, während das Gemäuer im übrigen aus 
rohen und gespaltenen Feldsteinen in ziemlich gleich
mäßigen Schichten besteht; an einzelnen Stellen hat 
man kleine, blättrige Stückchen verwertet, indem man 
die Steine schräg gestellt hat, »Opus spicatum«. In die 
Laibung der kleinen, hochgelegenen Fenster, die sich 
nach beiden Seiten trichterförmig erweitern, wurden 
bei der Aufführung Rahmen aus Eichenholz einge
mauert. Die Tür hat einen runden Stützbogen aus 
Keilsteinen. Im Inneren der Kirche sieht man den 
Hauptaltar, der in der mit einem Halbkuppelgewölbe 
überdeckten Apsis steht, und zwischen Chor und 
Schiff den Triumphbogen, der abgeschrägte Gesimse 
hat und von Seitenaltarnischen, jede mit einem Seiten
altar, flankiert wird; an den Längswänden befinden 
sich gemauerte Bänke. Chor und Schiff haben flache 
Decken aus Bohlen, die auf der Unterseite der Balken 
angenagelt oder oben draufgelegt sind. Das Dachwerk 
ist dadurch gekennzeichnet, daß die Sparren in jedem 
Gebinde oben von Kehlbalken zusammengehalten 
werden und unten durch Streben gegen den Decken
balken (Gebindbalken) abgestützt werden. Als Ver
schluß des Dachüberhanges ist ein Schalungsbrett an 
den Balkenköpfen befestigt, u.zw. eingenutet in die 
Mauerlatte; die übrigen Verbindungen sind angeblat
tet oder teilweise verzapft. Dachdeckung: Schindeln 
oder »Biberschwänze« ältesten Typs.
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DE HISTORISKE INDLEDNINGER

Disse indledninger anfører så vidt muligt, hvad 
der fra skrevne og trykte kilder vides om kirke
bygningernes grundlæggelse og ældre historie 
samt om ejerforhold til patronatsretten og kirke
tienden. Til forståelse af den korte oversigt over 
kirkernes ejerhistorie må det en gang for alle 
erindres, at sognekirkerne fra første færd har 
været selvejende og til en vis grad selvstyrende, 
omend under tilsyn af bispen og hans repræsen
tanter. Tienden, hvis indførelse må have skabt 
det økonomiske grundlag for opførelsen af de 
romanske stenkirker, deltes mellem kirken, præ
sten og i reglen, men ikke altid, bispen. Alle
rede i middelalderen kunne det hænde, at 
adelsmænd og især kongerne som bygherrer 
eller på anden måde vandt eller tog sig ret til at 
kalde præst eller rettere indstille til præsteembe
dets besættelse; men denne »patronatsret« har i 
den katolske tid næppe givet ret til at oppebære 
kirketienden. Ved reformationen blev kongen 
landets gejstlige overhoved, bispetienden for
vandledes til kongetiende, og ved siden af prov
sternes gejstlige tilsyn fik lensmændene, den 
verdslige regerings stedlige repræsentanter, 
kontrol med kirkernes regnskabsvæsen, såvidt 
disse ikke var underlagt privat patronatsret. 
Især i tiden omkring 1600 er derfor ofte lens
mandens og hans frues våbenskjolde anbragt på 
nyanskaffet kirkeinventar. Denne sammenblan
ding af gejstlig og verdslig administration førte 
til, at kongemagten efterhånden kom til at føle 
sig som ejer af kirkerne; stedse hyppigere gav 
den de adelige godsejere ret til at oppebære 
tiender, og i pengeknappe tider, især efter 1660, 
begyndte regeringen for at skaffe penge i stats
kassen at bortsælge samlet eller enkeltvis kon
ge- og kirketiender, således at talrige kirker nu 
kom under private »patroner«. Fuldstændige 
lister over disse »kirkeejere« meddeles ikke; i 
reglen købtes tienden af et grevskab, et baroni 
eller en herregård, hvis skiftende ejernavne kan 
findes i Trap, og de tiendeejere, der opfyldte 
deres forpligtelser til at vedligeholde og udstyre 
kirkerne, er der lejlighed til at omtale i selve

doch dürfte dieses Patronatsrecht in der katholi
schen Zeit kaum einen Anspruch auf den Kir
chenzehnten begründet haben. Die Reforma
tion machte den König zum geistlichen Ober
haupt des Landes, der Bischofszehnt wurde in 
einen Köningszehnten umgewandelt, und ne
ben der geistlichen Aufsicht durch die Pröpste 
wurde den (beamteten) Lehensmännern, den 
örtlichen Vertretern der weltlichen Regierung, 
die Überwachung der Rechnungslegung der 
Kirchen übertragen, soweit sie nicht einem pri
vaten Patronat unterstellt waren. Insbesondere 
um das Jahr 1600 herum findet man daher oft 
die Wappen des Lehensmannes und seiner Gat
tin auf neuangeschafftem Kircheninventar. 
Diese Mischung von geistlicher und weltlicher 
Verwaltung führte dazu, daß sich der König 
allmählich als Eigentümer der Kirchen zu be
trachten begann; immer häufiger gab er adligen 
Gutsbesitzern das Recht, Zehnten zu beziehen, 
und in Zeiten der Geldknappheit, insbesondere 
nach 1660, begann die Regierung, um die Staats
kasse zu füllen, Königs- und Kirchenzehten ins
gesamt oder einzeln zu verkaufen, so daß zahl
reiche Kirchen nun privaten »Schutzherren« un
terstellt wurden. Vollständige Listen dieser »Kir
chenbesitzer« werden nicht gebracht; in der Re
gel wurde der Zehnt von einer Grafschaft, einer 
Baronie oder einem Rittergut gekauft, deren 
wechselnde Inhaber man bei Trap finden kann, 
während jene Zehntenbesitzer, die ihre Ver
pflichtung, die Kirche instandzuhalten und ein
zurichten, erfüllten, aus diesem Anlaß in den 
eigentlichen Beschreibungen genannt werden. In 
dem hier vorliegenden Zusammenhang genügt 
es, den Zeitpunkt des Überganges vom öffentli
chen in privates Eigentum bzw. des Überganges 
zur selbständigen Stiftung im Sinne des Gesetzes 
vom 15. Mai 1903 anzuführen. Die Angaben 
über den letztgenannten Zeitpunkt stammen von 
den Diözesanquästuren.

Im gleichen Abschnitt finden sich eventuelle 
Angaben über den Namen des Schutzheiligen, 
dem die Kirche in der katholischen Zeit geweiht 
war, sowie über Heilige, denen Seitenaltäre ge
widmet waren. Hier werden auch heilige Quellen 
in unmittelbarer Nähe der Kirche, sowie ver-
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Fig. 3. Samme kirke i slutningen af middelalderen, 
efter flere ombygninger helt gotisk præget. I tiden o. 
1350-1450 har det romanske skib fået to fag kryds
hvælvinger af munkesten. Som støtte for disse er der 
ved væggene rejst dobbeltfalsede piller, der i veder- 
lagshøjde er afsluttet med kragbånd, hvis profil består 
af skråkant over rundstav, adskilt af et almindeligt 
skifte. Skjoldbuerne ved væggene og den tværgående 
gjordbue, der alle er spidsbuede og helsten brede, 
kantes af rundstave langs de halvstens hvælvingskap- 
per. De halvstens ribber er uprofilerede. Af langhusets 
romanske vinduer er det vestre par blevet dækket af 
hvælvingspiller og derfor tilmurede; kun det østre par 
har endnu kunnet benyttes. O. 1500 er kirken så blevet 
omdannet til en sengotisk langhuskirke, idet apsis og 
kor er blevet nedbrudt og skibet forlænget to fag mod 
øst. I stedet for sokkel har det nye bygningsafsnit en 
kraftig syld af store kampesten. I murværket, der står 
blankt, er en del romanske kridt- og frådstenskvadre 
blevet genanvendt og ses uregelmæssigt fordelt i bæl
ter, men ellers er materialet munkesten i munkeskifte, 
de mørktbrændte sten formuret som bindere, der 
enkelte steder danner en slags rudemønster. I syd ses i 
hvert af de to fag et stort, falset, fladbuet vindue; et 
tilsvarende har samtidig fortrængt det sydøstligste af 
skibets romanske vinduer. I det indre er de samtidige 
hvælv indbygget i væggene, hvorfor hvælvingspiller

og særlige skjoldbuer mangler. Kun i sammenstødet 
med det østligste af de ældre hvælv i skibet har det 
været nødvendigt at opføre en ekstra gjordbue, hvi
lende på spinkle vægfremspring. Hvælvingerne er i 
øvrigt af samme type som skibets, dog mangler der 
rundstave langs kappekanterne. Op ad østvæggen ses 
kirkens hovedalter. Ved samme lejlighed er det ro
manske skibs mure blevet forhøjet, og hele bygningen 
har fået muret gesims, bestående af to udkragede 
skifter, samt nyt tagværk og nye gavle. Tagværket, 
der har to lag hanebånd, er af krydsbåndstype. Hvert 
krydsbånd er forneden bladet til den korte, vandrette 
spærsko, krydser den på denne rejste spærstiver samt, 
højere oppe, det underste hanebånd og er med sin 
anden ende bladet fast til det modsatte spær. Gavlene 
har kamtakker, afdækket med munketegl (munke og 
nonner); hele taget er hængt med det samme materi
ale. Foran syddøren er der rejst et våbenhus. Døren, 
der er falset, er rundbuet med spidsbuet spejl. Gavlens 
dekoration består af syv højblændinger med varie
rende afdækninger – aftrappet, vandret, spærstikfor- 
met og spidsbuet. De hertil svarende syv kamtakker 
afsluttes foroven med svage, vandrette udkragninger, 
»bryn«, og er hængt med munketegl. I denne sengo
tiske langhuskirke har der ikke været noget egentligt, 
arkitektonisk markeret skel mellem kor og skib som i 
den ældre, romanske. I stedet har det som kor
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tjenende østligste fag været adskilt fra resten af kirken 
ved et trægitter, foran hvilket eventuelle sidealtre har 
været anbragt.

Fig.3. Dieselbe Kirche am Ende des Mittelalters; nach 
mehreren Umbauten trägt sie ein vollkommen goti
sches Gepräge. In der Zeit von ca. 1350-1450 erhielt 
das romanische Schiff zwei Joche Kreuzrippenge- 
wölbe aus Backsteinen. Als Stützen für diese wurden 
an den Wänden doppelt gestufte Pfeiler errichtet, die 
in Widerlagerhöhe mit Kämpfern abgeschlossen sind, 
deren Profil aus einer Schrägkante über einem Rund
stab, getrennt durch eine normale Schicht, besteht. 
Die Schildbogen an den Wänden und der querlaufende 
Gurt sind spitzbogig, einen ganzen Stein breit und mit 
je einem Begleitrundstab versehen. Die Gewölbekap
pen sind einen halben Stein dick, die Rippen einen 
halben Stein breit und unprofiliert. Von den romani
schen Fenstern des Langhauses wurde das westliche 
Paar durch Gewölbepfeiler verdeckt und daher zuge
mauert; nur das östliche Paar konnte weiterhin be
nutzt werden. Um das Jahr 1500 wurde die Kirche 
dann in eine spätgotische Langhauskirche umgewan
delt, indem die Apsis und der Chor niedergerissen 
und das Schiff um zwei Joche nach Osten hin verlän
gert wurde. Anstatt eines eigentlichen Sockels hat der 
neue Gebäudeabschnitt eine Reihe großer Feldsteine. 
Im Mauerwerk, das blank steht, wurden eine Anzahl 
romanische Kreide- und Kalktuffquadern wiederver
wendet und verteilen sich in unregelmäßigen Strei
fen, im übrigen aber ist das Material Backstein in 
gotischem Verband, wobei die dunkelgebrannten 
Ziegel als Binder gemauert sind und an einzelnen 
Stellen eine Art von Rautenmuster bilden. An der 
Südseite sieht man in jedem der beiden Joche ein 
großes, gestuftes flachbogiges Fenster; ein ebensol
ches hat zugleich das am weitesten südöstlich gele
gene romanische Fenster im Schiff verdrängt. Im 
Inneren wurden die aus der gleichen Zeit stammen
den Gewölbe in die Wände eingebaut, weshalb sich 
hier weder Gewölbepfeiler noch Schildbogen finden. 
Nur wo sie mit dem östlichsten der älteren Gewölbe 
im Schiff Zusammenstoßen, war es notwendig, einen 
eigenen Gurtbogen zu errichten, der auf kleinen 
Mauervorsprüngen ruht. Die Gewölbe sind im übri
gen vom gleichen Typ wie die im Schiff, nur fehlen 
die Rundstäbe an den Kanten der Kappen entlang. 
An der Ostwand steht der Hauptaltar der Kirche. 
Gleichzeitig wurden die Mauern des romanischen 
Schiffs erhöht, und das ganze Gebäude erhielt ein 
gemauertes Gesims, das aus zwei vorkragenden 
Schichten besteht, sowie einen neuen Dachstuhl und 
neue Giebel. Jedes Gebinde hat zwei Kehlbalken und 
Kreuzverstrebung (Andreaskreuz). Jede Kreuzstrebe 
ist unten mit dem kurzen, waagrechten Fußbalken

verblattet, kreuzt die Fußstütze sowie, weiter oben, 
den untersten Kehlbalken und ist am anderen Ende 
mit dem entgegengesetzten Sparren verblattet. Die 
Giebel haben Treppen, die mit Mönch- und Nonnen
ziegeln abgedeckt sind; das ganze Dach ist mit dem 
gleichen Material behängt. Vor der Südtür wurde 
eine Vorhalle errichtet. Die Tür, die gefalzt ist, ist 
rundbogig und hat ein spitzbogiges Giebelfeld. Die 
Giebeldekoration besteht aus sieben gestuften Blen
den mit unterschiedlicher Abdeckung – abgestuft, 
waagrecht, dachförmig und spitzbogig. Die ent
sprechenden seiben Giebeltreppen werden oben mit 
schwachen waagrechten Vorkragungen, »Brauen«, 
abgeschlossen und sind mit Mönchen und Nonnen 
behängt. In dieser spätgotischen Langhauskirche gab 
es keine eigentliche, architektonisch markierte Grenze 
zwischen Chor und Schiff, wie in den älteren, romani
schen Kirchen. Anstatt dessen war das als Chor die
nende östliche Joch vom übrigen Teil der Kirche 
durch ein hölzernes Gitter getrennt, vor dem even
tuelle Seitenaltäre angebracht waren.

schwundene Kirchen und Kapellen im Bereich des 
Pfarrsprengels erwähnt, während die Ruinen 
von Kirchen und Kapellen, über die nähere 
Angaben vorliegen, in besonderen Abschnitten 
behandelt werden. Mit der Kirche verknüpfte 
Sagen werden kurz wiedergegeben.

Aus der Pfarrgeschichte wird nur erwähnt, ob 
das Kirchspiel Filiale eines anderen Pfarrbezirks 
ist oder war.

FRIEDHOF UND GEBÄUDE

Zuerst wird die Lage der Kirche beschrieben; 
ihre Placierung im Verhältnis zur nächsten sie 
umgebenden Bebauung geht aus den nach den 
Kirchenbeschreibungen angebrachten Dorfplä
nen hervor. In der Regel wurden hier Pläne nach 
den im Katasteramt befindlichen Originalen ko
piert. Wo solche Vorlagen nicht vorhanden wa
ren, wurden Ausschnitte aus älteren Landkarten 
verwendet.

Rittergüter, Standorte verschwundener Bur
gen und Hünengräber werden erwähnt, wenn 
sie in der Nähe der Kirche liegen.

Die alten Grenzen der Friedhöfe sind mit
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beskrivelserne. I den givne sammenhæng er det 
tilstrækkeligt at nævne tidspunkterne for over
gangen fra offentlig til privat eje og for over
gangen til selveje ifølge loven af 15. maj 1903. 
Oplysningerne om sidstnævnte skyldes stifts- 
kassererkon torerne.

I samme afsnit anføres eventuelle oplysninger 
om navnet på den værnehelgen, til hvem kirken i 
den katolske tid var viet, samt helgennavne knyt
tet til sidealtre. Hellige kilder i kirkens umiddel
bare nærhed omtales, ligesom forsvundne kirker 
og kapeller i sognet nævnes her, medens kirke- 
og kapelruiner, hvorom der foreligger nøjere 
oplysninger, behandles i særlige afsnit. Sagn 
knyttet til kirken refereres kort.

Af kaldshistorien nævnes blot, om sognet er 
eller har været anneks til andre sogne.

KIRKEGÅRD OG BYGNINGER

Først omtales kirkernes beliggenhed; deres plads 
i forhold til den nærmest omgivende bebyggelse 
ses på de efter kirkebeskrivelserne anbragte 
landsbyplaner, kopieret efter originalerne i Ma
trikeldirektoratet. Hvor sådanne forlæg ikke har 
været til stede, er anvendt udsnit af ældre land
kort.

Herregårde, voldsteder og oldtidshøje næv
nes, hvis de findes i kirkens nærhed.

Kirkegårdenes gamle grænser er med om
trentlig nøjagtighed gengivet på de gamle kort, 
mens kirkegårdsudvidelser og købstædernes an
nekskirkegårde så godt som udelukkende er fra 
18-1900’rne. Fritliggende bygninger på eller ved 
kirkegårdene som benhuse, kirkelader og -stal- 
de, klokkestabler, klokkehuse, ligkapeller be
handles i forbindelse med disse, og her omtales 
også eventuelle gabestokke og halsjern.

Til hver bygningsbeskrivelse hører en grund
plan og eventuelt et tværsnit. Grundplanerne er 
optaget i målestok 1:100 og gengives i 1:300. 
Kirkernes forskellige bygningsafsnit og bygge
perioder er skraveret efter et kronologisk sy
stem, som fremgår af signaturoversigten fig. 1. 
Hvis intet andet er angivet, vender nord opad. 
Planerne er rene bygningstegninger og inventar— bortset fra eventuelle middelalderlige, murede

annähernder Genauigkeit auf den alten Plänen 
angegeben, während Friedhofserweiterungen 
ebenso wie die Filialfriedhöfe in den Städten so 
gut wie ausschließlich aus dem 19. und 20. 
Jahrhundert stammen. Freistehende Gebäude auf 
oder neben den Friedhöfen, wie Beinhäuser, 
Zehntscheunen, Pferdeställe für von weither 
kommende Kirchenbesucher, hölzerne Glok- 
kentürme und Glockenhäuser sowie Leichen
hallen werden im Zusammenhang mit den 
Friedhöfen behandelt, und hier werden auch 
etwaige Pranger und Halseisen erwähnt.

Zu jeder Gebäudebeschreibung gehört ein 
Grundriß und eventuell ein Querschnitt. Die 
Grundrisse wurden im Maßstab 1:100 vermessen 
und im Maßstab 1:300 wiedergegeben. Die 
verschiedenen Bauabschnitte und Bauperioden 
der Kirchen sind nach einem chronologischen 
System, das aus Fig. 1, S. 9 hervorgeht, schraf
fiert. Wo nichts anderes angegeben ist, ist Nor
den oben. Die Pläne sind reine Bauzeichnun
gen, und das Inventar – abgesehen von even
tuellen mittelalterlichen gemauerten Altären, 
Taufsteinpodien oder Bänken – ist in der Regel 
ausgelassen. Balkendecken und Dach werk sind 
auch nicht angegeben, wogegen die Rippen und 
Bogen der Gewölbe als punktierte Linien auf
scheinen, profilierte Rippen als drei parallele 
Linien. In den Fenstern sind eiserne Fenster
rahmen durch einen, Holzrahmen durch zwei 
Striche gekennzeichnet; die Türen dagegen 
werden als Öffnungen behandelt, deren ein
zelne Teile als punktierte Linien durchgezogen 
sind. Ummauerungen sind durch geänderte 
Schraffierung angegeben, später zugemauerte 
Öffnungen durch ausgezogene Konturen, wenn 
man diese kennt, sonst nur durch Änderung der 
Bezeichnung (vgl. Fig. 1); wenn zwei Öffnun
gen – z.B. Tür und Fenster – übereinanderlie
gen, so daß sie sich im Plan überschneiden, 
wird die oberste durch punktierte Linien ohne 
Schraffierung angegeben. Bei Bauteilen mit 
mehreren Stockwerken ist nur das unterste im 
Hauptplan angegeben. Querschnitte werden im 
Maßstab 1:50 vermessen und im Verhältnis 
1:150 wiedergegeben. In der Regel sind sie durch 
das östlichste Joch des Schiffs gelegt, u.zw. nach
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altre, døbefontspodier eller bænke – er i reglen 
udeladt. Bjælkelofter (og tagværker) er heller 
ikke medtaget, hvorimod hvælvingernes ribber 
og buer er vist med punkterede linjer, profile
rede ribber med tredobbelte linjer. I vinduer er 
jernrammer vist ved een, trækarme ved to stre
ger; dørene er derimod behandlet som åbninger, 
hvis enkelte led er ført igennem som punkterede 
linjer. Ommuringer er angivet ved ændret skra
vering, senere tilmurede åbninger ved optræk- 
ning af konturerne, for så vidt disse kendes, eller 
kun ved veksling i signaturerne (jfr. underskrift 
til fig. 1); sidder to åbninger – f.eks. dør og 
vindue – over hinanden, således at de skærer 
hinanden i planen, er den øverste vist ved punk
terede linjer uden skravering. I bygningsdele 
med flere stokværk er kun det nederste givet i 
hovedplanen. Tværsnittene er tegnet i målestok 
1:50 og gengives i 1:150. De er som regel lagt i 
skibets østligste fag og set mod øst, således at 
triumfvæggen tegner sig i opstalt. Hvad der 
gennem triumfbuen måtte kunne skimtes af 
koret er ikke medtaget, og inventar er udeladt 
ligesom på planerne. Gengivelsen af tagmateri
ale, lægter og nye tagværker gør ikke fordring 
på punktlig nøjagtighed. Hvor det skønnes 
rimeligt, er vinduer og ejendommelige enkelt
heder uden for snittet projiceret ind på teg
ningen.

Bygningsbeskrivelsernes orden er aldersføl- 
gen, de ældste dele først, de yngste sidst; også 
omdannelser – for så vidt de er af større omfang
- er indføjet i deres historiske rækkefølge; dog 
behandles bygningsafsnit, der er genopført af 
oprindeligt materiale og på oprindelig plads 
(f.eks. apsis, kor), i sammenhæng med de op
rindelige. Er bygningsdelene jævngamle, eller 
er aldersfølgen usikker, går beskrivelsen i reglen 
fra øst mod vest, fra neden og opefter, fra det 
ydre til det indre; tårnets underrum beskrives 
dog før trappehuset og de øvre stokværk.

Ved omtalen af de romanske kirkebygninger 
beskrives således kun, hvad der er bevaret fra 
den ældste byggeperiode, og på lignende måde 
nævnes i gotiske eller senere bygningsdele kun 
de enkeltheder, der er jævngamle med murene. 
At en romansk kirke har fået senmiddelalderlige

Osten gesehen, so daß die Triumphbogenwand 
im Aufriß gezeigt wird. Was man durch den 
Triumphbogen vom Chor erkennen könnte, ist 
nicht berücksichtigt, und das Inventar ist, ebenso 
wie bei den Plänen, ausgelassen. Die Wiedergabe 
von Dachmaterialien, Latten und neuen Beda
chungen erhebt keinen Anspruch auf peinliche 
Genauigkeit. Wo es angemessen erscheint, wer
den Fensteröffnungen und bemerkenswerte Ein
zelheiten außerhalb des Schnittes in diesen hin
einprojiziert.

Der Aufbau der Baubeschreibungen ist chro
nologisch, die ältesten Teile kommen zuerst, die 
jüngsten zuletzt; auch Umbauten – wenn sie 
größeren Umfangs sind – werden in die ge
schichtliche Reihenfolge eingefügt; doch werden 
Bauabschnitte, die aus dem ursprünglichen 
Material und am ursprünglichen Platz wieder- 
aufgeführt wurden (z.B. Apsis, Chor), in Ver
bindung mit den ursprünglichen behandelt. 
Wenn die Gebäudeteile gleich alt sind oder die 
chronologische Reihenfolge unsicher ist, geht 
die Beschreibung in der Regel von Osten nach 
Westen, von unten nach oben, von außen nach 
innen; die unteren Räume des Turmes werden 
jedoch vor dem Treppenhaus und dem Exterieur 
der oberen Stockwerke beschrieben.

So wird bei der Beschreibung der romani
schen Kirchengebäude nur das geschildert, was 
aus der ältesten Bauperiode erhalten geblieben 
ist, und ebenso werden bei gotischen oder späte
ren Gebäudeteilen nur die Einzelheiten genannt, 
die ebenso alt sind wie die Mauern. Daß eine 
romanische Kirche spätmittelalterliche Gesimse 
oder Giebeltreppen erhalten hat, wird somit erst 
im Abschnitt über gotische Änderungen ange
führt, und dementsprechend werden Änderun
gen und Anbauten, die aus nachmittelalterlicher 
Zeit stammen, meist in einem selbständigen 
Abschnitt behandelt. Verschwundene (Anbau
ten werden für gewöhnlich nach den erhalten 
gebliebenen erörtert; eine feste Ausnahme bil
den Spuren von Holzkirchen. Im Anschluß an 
die Durchnahme der einzelnen Abschnitte des 
Kirchengebäudes folgt eine Übersicht über Re
paraturen und Instandhaltung nach dem Mittel
alter sowie über eventuelle Hauptrestaurierun-
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gesimser eller kamtakker på gavlene, omtales 
altså først i afsnittet om gotiske ændringer, og 
på tilsvarende måde er eftermiddelalderlige æn
dringer og tilføjelser oftest behandlet i et selv
stændigt afsnit. Forsvundne (til)bygninger om
tales sædvanligvis efter de eksisterende; en fast 
undtagelse er spor efter trækirker. Gennemgan
gen af kirkebygningens enkelte afsnit følges af 
en redegørelse for eftermiddelalderlige istand
sættelser og vedligeholdelser såvel som for 
eventuelle hovedrestaureringer. Herefter be
handles alle tagværker, og undertiden vil det på 
dette sted være hensigtsmæssigt at give en til
svarende samlet behandling af gulve, vinduer 
og opvarmning. Bygningsbeskrivelsen afsluttes 
med en kort oversigt over kirkens nuværende 
tilstand. Til slut nævnes solure og vindfløje.

Ved bygningsbeskrivelsen er det underfor
stået, at almindelige (sen)gotiske hvælvingskap- 
per altid er halvsten tykke, ligesom de ribber, 
hvis bredde angives som halv- eller kvartstens, 
er retkantede og uprofilerede.

De mål, der gives på romanske murhøjder, er 
kun omtrentlige, især da terrænet oftest er hævet 
og murenes øvre skifter ændrede eller ommu
rede; adskillige mål er ikke noteret i teksten, men 
fremgår af tegningerne. Murstensmål medtages, 
så vidt det er muligt og skønnes af værdi. 
Angående de vigtigste skiftegangstyper og en
keltheder som blændinger, døre, gavle, hvæl
vinger, vinduer m.m. henvises til fagordbogen 
og dens illustrationer.

GLASMALERIER, LOFTSMALERIER 
OG KALKMALERIER

Glasmalerier samt lofts- og kalkmalerier behand
les almindeligvis i selvstændige afsnit og således, 
at malerierne inden for den enkelte gruppe 
skildres i kronologisk rækkefølge. Såfremt der 
kun foreligger sparsomme oplysninger, kan dis
se være indføjet som et sidste afsnit under byg
ningen.

Kalkmaleribeskrivelsen indledes som oftest 
med en redegørelse for fremdragelse og restau
rering. Omtalen af den enkelte udmalings bille

gen. Danach wird das gesamte Dachwerk be
handelt, und manchmal ist es an dieser Stelle 
zweckmäßig, die Fußböden, die Fenster und die 
Beheizung einer ähnlichen Gesamtbehandlung 
zu unterziehen. Die Gebäudebeschreibung wird 
mit einer kurzen Übersicht über den jetzigen 
Zustand der Kirche abgeschlossen. Zuletzt wer
den Sonnenuhren und Wetterjahnen erwähnt.

Bei den Beschreibungen wird stillschweigend 
vorausgesetzt, daß gewöhnliche (spät)gotische 
Gewölbekappen immer einen halben Stein dick 
sind, und daß die Rippen, deren Breite mit 
einem halben oder einem Viertelstein angege
ben wird, geradkantig und unprofiliert sind.

Die Abmessungen, die für eine romanische 
Mauerhöhe angegeben werden, sind nur unge
fähr, insbesondere, da sich das Gelände meist 
erhöht hat und die oberen Schichten der Mau
ern geändert oder umgemauert wurden; eine 
Reihe von Abmessungen sind nicht im Text 
angeführt, sondern gehen aus den Zeichnungen 
hervor. Ziegelabmessungen werden angegeben, 
wo es möglich ist und von Wert erscheint. 
Bezüglich der wichtigsten Mauerverbandtypen 
und Einzelheiten wie Fenster, Türen, Gewölbe, 
Giebel, Blenden, Treppenhäuser usw. wird auf 
das Fachwörterbuch und dessen Abbildungen 
verwiesen.

GLASMALEREI, DECKENGEMÄLDE 
SOWIE WAND- UND 

GEWÖLBEMALEREIEN

Glasmalerei sowie Decken-, Wand- und Ge
wölbemalereien werden im allgemeinen in selb
ständigen Abschnitten behandelt, u.zw. so, daß 
die Gemälde innerhalb jeder Gruppe in chrono
logischer Reihenfolge geschildert werden. Wo 
nur spärliche Angaben vorliegen, sind diese 
gegebenenfalls der Gebäudebeschreibung als 
letzter Abschnitt angefügt.

Die Schilderung von Wand- und Gewölbema
lereien wird meist mit einer Darstellung der
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der bevæger sig fra øst mod vest i overensstem
melse med værkets almindelige princip, dog 
således, at hensyn til en eventuel ikonografisk 
rækkefølge tilgodeses. Hører forsvundne male
rier sammen med sådanne, som endnu er syn
lige, hvad enten dette er i selve kirkerummet 
eller på overvæggene, behandles de i sammen
hæng.

INVENTAR

Beskrivelserne af kirkernes inventar er ordnet i 
rækkefølge fra øst til vest, fra alter til klokker, 
omend med visse afvigelser, som vil fremgå af 
følgende oversigt over de enkelte grupper:

alterborde (med helgengrave og relikviegemmer), 
sidealterborde (med do.), alterbordsforsider og 
-paneler (antemensale), alterklæder

altertavler, sidealtertavler, løse helgenfigurer 
altersølv (kalk, disk, oblatæske, alterkande), herun

der berettelsestøj (sygekalk m.m.)

alterstager og andet mindre alterudstyr, såsom alter
bøger, krucifikser, monstranser, røgelsekar, akva- 
maniler, vandkedler, processionsstager og -kors, 
messehagler, bispestave, signeter, skriftetavler, 
messeklokker, brudesølv osv.

alterskranker (knæfaldsskranker)
bogstole
helgenfaner
døbefonte, dåbsfade, dåbskander, fontelåg, fonte

himle, dåbstøj, fontegitre, vievandskar

korbuekrucifikser
korgitre
prædikestole, lydhimle, prædikestolsdøre, timeglas 
stolestader, herunder korstole, skriftestole, præste- 

stole, degnestole, herskabsstole 
kister og skabe, herunder monstransskabe 
pengeblokke, pengebøsser, pengetavler, klingpunge

standure
dørfløje

Aufdeckung und Restaurierung eingeleitet. Die 
Erörterung der Bilder der einzelnen Ausmalung 
geht im Sinne des allgemeinen Grundsatzes des 
Werkes von Osten nach Westen, jedoch mit der 
Maßgabe, daß eine eventuelle ikonographische 
Reihenfolge berücksichtigt wird. Wenn ver
schwundene und noch sichtbare Bilder, sei es im 
Kirchenraum selbst oder an den Wänden ober
halb, zusammengehören, werden sie in Verbin
dung miteinander behandelt.

INVENTAR

Die Beschreibung des Inventars der Kirchen hält 
sich an die Reihenfolge von Osten nach Westen, 
von den Altären zu den Glocken, jedoch mit 
gewissen Abweichungen, wie aus der folgenden 
Übersicht über die einzelnen Gruppen hervor
geht:

Altartische (Mensen, mit Heiligengräbern und Reli
quienbehältern), Seitenaltartische (mit do.), Altar- 
tischpaneele (»Antemensale«), Altarbehänge (An- 
tependien).

Altartafeln, Seitenaltartafeln, »lose« Heiligenfiguren. 
Silberne Altargeräte (Kelche, Patenen, Oblatendosen, 

Abendmahlskannen), darunter die für die Letzte 
Ölung bestimmten (Krankenkelche, Weingefäße 
usw.).

Altarleuchter und andere kleinere Altargerätschaften, 
wie Agenden, Kruzifixe, Monstranzen, Räucher
gefäße, Aquamanilen, Wasserkessel, Prozessions
leuchter und -kreuze, Meßgewänder, Bischofs
stäbe, Petschaften, Beichtzählregister, Meßglok- 
ken, silberner Brautschmuck usw.

Altarschranken (Kniefallschranken).
Lesepulte.
Heiligenfahnen.
Taufgeräte, Taufsteine, Taufkessel, Taufbecken, 

Taufschalen, Taufkannen, Taufdeckel, Taufbal- 
dachine, Taufkleider, Taufgitter, Weihwasserkes
sel.

Chorbogenkruzifixe.
Chorgitter.
Kanzeln, Kanzeltüren, Schalldeckel, Stundengläser. 
Gestühl, darunter Chorgestühl, Beichtstühle, 

Priesterstühle, Kantorstühle, Herrschaftsstühle. 
Truhen und Schränke, darunter Sakramentshäuser. 
Opferstöcke, Almosenbüchsen, Sammelbüchsen, 

(Sammel-)Teller, Klingelbeutel.
Standuhren.
Türflügel.

Danmarks Kirker, Ribe amt 2
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pulpiturer
orgler
salmenummertavler, præsterækketavler og lign. 
»løse« malerier, f.eks. præstemalerier 
lysekroner, lampetter
kirkeskibe og andet ophængt (her også hatteknager, 

undtagen når disse er i direkte forbindelse med 
stolestader)

ligbårer, ligtøj, ligvogne, jordpåkastelsesspader og 
lign.

tårnure, urskiver (solure behandles under bygning) 

klokker, klokkestole

Emporen.
Orgeln.
Nummerntafeln, Pastorentafeln und andere Tafeln.
»Lose« Gemälde, z.B. Pastorenbilder.
Kronleuchter, Wandleuchter.
Schiffsmodelle und andere in Kirchen aufgehängte 

Gegenstände (darunter auch Huthaken, es sei 
denn, daß sie direkt am Gestühl angebracht sind).

Totenbahren, Totenkleider, Leichenwagen, Grabein
segnungsspaten u.dgl.

Turmuhren (Sonnenuhren werden im Zusammen
hang mit dem Gebäude behandelt).

Glocken, Glockenstühle.

Ældre træinventar er, når intet andet nævnes, 
af eg. Yngre, malet inventar fra 17-1800’rne er 
som regel af fyrretræ, billedhuggerarbejde fra 
1700’rne ofte af lindetræ.

Ved stafferede træarbejder beskrives snitvær
ket først, derefter malerarbejde og malerier. Af 
denne gruppering fremgår altid, om en indskrift 
er skåret eller malet.

Ved malerier anføres, om der er malet med olie 
eller tempera på træ, sten, kobber eller lærred.

Alterborde, der i stort tal består af fast murværk 
fra middelalderen, er i reglen overkalket og helt 
eller delvis dækket af træværk, som ikke kan 
fjernes, hvorfor nøjagtig angivelse af materiale 
og mål kan være vanskelig eller umulig. Målene 
giver først pladens størrelse, længde-bredde, og 
til sidst bordets højde. – Helgengraven med den 
lille relikviekapsel (eller -gemme), som efter 
katolsk skik skulle nedlægges i hvert alterbord, 
kan kun omtales i de få tilfælde, hvor den er eller 
har været tilgængelig.

Altersølv. Hel eller delvis forgyldning nævnes 
kun i særlige tilfælde. Mesterstempler findes i 
reglen afbildet i Chr. A. Bøjes håndbog (Bøje), 
til hvis numre der henvises. Er mærket ikke

Älteres Holzinventar ist, wo nichts anderes 
angeführt ist, aus Eichenholz. Jüngeres, bemal
tes Inventar aus dem 18. und 19. Jahrhundert ist 
in der Regel aus Föhrenholz, Bildschnitzerar
beiten aus dem 18. Jahrhundert häufig aus Lin
denholz.

Bei polychromer Ausschmückung von Holz
werk wird zuerst das Schnitz werk beschrieben, 
danach die Malerarbeit und die Gemälde. Aus 
dieser Gruppierung geht stets hervor, ob eine 
Inschrift geschnitzt oder gemalt ist.

Bei Gemälden wird angeführt, ob sie mit 
Ölfarben oder Temperafarben auf Holz, Stein, 
Kupfer oder Leinwand gemalt sind.

Altartische (Mensen), von denen eine große 
Anzahl aus festem Mauerwerk aus dem Mittel
alter besteht, sind in der Regel mit Kalk ver
putzt und ganz oder teilweise mit Holzwerk 
verkleidet, das nicht entfernt werden kann, 
weshalb die genaue Angabe von Material und 
Abmessungen schwierig oder unmöglich sein 
kann. Die Maße zeigen zuerst die Größe der 
Platte, Länge und Breite, an, und zuletzt die 
Höhe des Tisches. – Das Heiligengrab mit der 
kleinen Reliquienkapsel bzw. dem Reliquienbe
hälter, das nach katholischer Sitte in jeden Al
tartisch niedergelegt werden sollte, kann nur in 
den wenigen Fällen, wo es zugänglich ist oder 
war, erwähnt werden.

Silbernes Altargerät. Vollständige oder teilweise 
Vergoldung wird nur in besonderen Fällen ange
führt. Die Stempel der Handwerksmeister sind 
in der Regel abgebildet in Chr. A. Bøje: Danske
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gengivet, henvises til den side, hvor den pågæl
dende sølvsmed er omtalt. Indsats og særkalke 
nævnes ikke.

Alterstager og lysekroner er, hvor intet andet 
nævnes, støbt af messing, en legering, hvis ho- 
vedbestanddele er kobber og zink. I ældre kilder 
findes benævnelserne »kobber« og »malm« an
vendt i flæng og tilsyneladende helt beroende på 
legeringens farve. De ældre genstande er i reglen 
af en mørkere legering end de yngre.

Ved beskrivelser af døbefonte opgives kum
mens tværmål foroven samt den fulde højde, 
hvis den kendes.

Dåbsfade. De som sydtyske arbejder beteg
nede, der formentlig er tilvirkede i Nürnberg i 
1500’rne, er af ret svært metal, og deres relieffer 
er prægede eller rettere drevne i hule forme 
(stanser). De som nederlandske eller hjemlige 
betegnede arbejder fra 1600’rne er som regel af 
messingblik.

Tårnure. Værket er altid afjern.
Klokker. Tvm. betegner tværmålet af klokkens 

munding.
Klokkestolen er, hvis intet andet nævnes, til to 

klokker.

GRAVMINDER

Gravminderne opføres som regel i følgende ho
vedgrupper:

middelalderlige grave
gravfund (herunder også dele af klædedragter) 
epitafier og mindetavler 
gravsten, gravtræer, gravrammer 
eftermiddelalderlige kapeller med tilhørende sarkofa

ger eller kister og kisteplader 
eftermiddelalderlige krypter med tilhørende sarkofa

ger eller kister og kisteplader 
sarkofager og kister uden tilknytning til bevarede 

kapeller eller krypter

Guld- og Sølvsmedemærker før 1870. 1946. 
Tillæg. 1949. (Bøje), und hier wird auf die 
Nummern dieses Werkes verwiesen. Wenn das 
Zeichen nicht abgebildet ist, wird auf die Seite 
verwiesen, wo der betreffende Silberschmied 
behandelt wird. Einsätze und kleine Einzelkelche 
werden nicht erwähnt.

Altarleuchter und Kronleuchter sind, wo nichts 
anderes angeführt ist, aus Messing, einer Legie
rung, deren Hauptbestandteile Kupfer und Zink 
sind, gegossen. In älteren Quellen werden die 
Bezeichnungen »Kupfer« und »Erz« nebeneinan
der gebraucht, anscheinend nur je nach der Farbe 
der Legierung. Die älteren Geräte sind in der 
Regel aus einer dunkleren Legierung hergestellt 
als die jüngeren.

Bei der Beschreibung von Taufsteinen wird der 
obere Durchmesser der Kuppe angegeben, sowie 
die volle Höhe, wenn dies möglich ist.

Taufschalen. Die als süddeutsch bezeichneten 
Arbeiten, die wahrscheinlich im 16. Jahrhundert 
in Nürnberg hergestellt sind, sind aus schwere
rem Metall, und ihre Reliefs sind in hohlen 
Formen (Stanzen) geprägt oder vielmehr getrie
ben. Die als niederländisch oder einheimisch 
bezeichneten Arbeiten aus dem 17. Jahrhundert 
sind in der Regel aus Messingblech.

Turmuhren. Das Werk ist immer aus Eisen. 
Glocken. »Tvm.« (= tværmål) bezeichnet den 

Durchmesser der Mündung der Glocke.
Der Glockenstuhl ist, wo nichts anderes ange

führt ist, für zwei Glocken eingerichtet.

GRABMALE

Die Grabmale werden in der Regel in folgenden 
Hauptgruppen aufgeführt:

Mittelalterliche Gräber.
Grabfunde (darunter auch Teile der Kleidung). 
Epitaphien und Gedenktafeln.
Grabsteine, Totenbäume, Grabeinfassungen. 
Nachmittelalterliche Kapellen mit dazugehörigen 

Sarkophagen oder Särgen und Grabplatten. 
Nachmittelalterliche Grüfte mit dazugehörigen Sar

kophagen oder Särgen und Grabplatten. 
Sarkophage und Särge ohne Verbindung mit erhal

tenen Kapellen oder Grüften.

2 *
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»løse« kisteplader
gravudstyr (rustning, våben, skjold, faner osv.) 

kirkegårdsmonumenter
runesten i eller ved kirker (for så vidt de ikke er 

middelalderlige gravsten)

Hvis en enkelt adelsfamilie har talrige grav
minder i en kirke, kan disse dog samles slægts- 
historisk uden hensyn til mindesmærkernes art.

Inden for de enkelte grupper er ordningsprin- 
cippet aldersfølge. Kendes forfærdigelsesåret, 
nævnes det først; ellers må dødsåret eller typen 
blive bestemmende for rækkefølgen. De på 
gravminder fra 1500’rne og 1600’rne alminde
lige lange anerækker af adelige våbenskjolde 
beskrives ikke, og disses slægtsnavne opregnes 
ikke; kun tallet (8, 16, 32 aner) nævnes.

Ved mål angives højde før bredde; ved tra- 
pezformede gravsten nævnes både største og 
mindste bredde. Da gravminderne ofte i tidens 
løb har skiftet plads, citeres ældre oplysninger 
om deres anbringelse. Når gravsten endnu lig
ger på oprindelig måde, er de orienteret efter 
gravene, hvori de døde lagdes med hovedet i 
vest og fødderne i øst.

Runesten, der er opstillet på kirkegården eller i 
kirken (våbenhuset), nævnes ganske kort, deres 
indskrift citeres efter Erik Moltke: Runerne i 
Danmark og deres oprindelse, 1976. (Moltke: 
Runerne).

»Lose« Grabplatten.
Grabausrüstung (Rüstungen, Waffen, Schilde, Fah

nen usw.).
Friedhofsdenkmale.
Runensteine in oder bei Kirchen (soweit sie nicht 

mittelalterliche Grabsteine sind).

Wenn eine einzelne adlige Familie zahlreiche 
Grabmale in einer Kirche hat, können diese 
jedoch ohne Rücksicht auf ihre Form fami
liengeschichtlich zusammengefaßt werden.

Innerhalb der einzelnen Gruppen ist die Rei
henfolge grundsätzlich chronologisch. Kennt 
man das Jahr der Anfertigung, so wird es zuerst 
genannt; andernfalls ist das Todesjahr oder der 
Typ ausschlaggebend für die Reihenfolge. Die 
auf Grabmalen aus dem 16. und 17. Jahrhundert 
allgemein vorkommenden langen Ahnenreihen 
in Form von adligen Ahnenschilden werden 
nicht beschrieben und ihre Familiennamen nicht 
angeführt; nur die Anzahl (8, 16, 32 Ahnen) 
wird angegeben.

Bei Abmessungen wird die Höhe vor der 
Breite angegeben; bei trapezförmigen Grabstei
nen wird sowohl die größte als auch die kleinste 
Breite angeführt. Da die Grabmale häufig im 
Lauf der Zeiten ihren Platz gewechselt haben, 
werden ältere Angaben über ihre Placierung 
zitiert. Wenn sich die Grabsteine noch in ihrer 
ursprünglichen Lage befinden, sind sie nach den 
Gräbern ausgerichtet, wo die Toten mit dem 
Kopf nach Westen und den Füßen nach Osten 
angebracht wurden.

Was die Grabinschriften anlangt, wird auf die 
untenstehende Erläuterung der Grundsätze für 
die Wiedergabe von Inschriften verwiesen.

Runensteine, die auf dem Friedhof oder in der 
Kirche (der Vorhalle) stehen, werden ganz kurz 
erwähnt; ihre Inschriften werden nach E. Moltke: 
Runerne i Danmark og deres oprindelse 1976. 
(Moltke: Runerne) zitiert.

INDSKRIFTER INSCHRIFTEN

Kirkeinventarets indskrifter af historisk indhold 
citeres ord- og bogstavret. Bogstavtyperne gen-

Auf Kircheninventar befindliche Inschriften hi
storischen Inhalts werden wort- und buchsta-
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gives ikke typografisk, men omtales i teksten, 
se fagordbog: skrift.

Indskrifter af religiøst indhold citeres kun 
undtagelsesvis fuldstændigt, men indholdet an
tydes ved henvisning til bibelstedet.

Gravmindernes ofte meget lange indskrifter 
kan af pladshensyn ikke aftrykkes fuldstændigt, 
og af de personalhistoriske indskrifter bliver kun 
de, der er ældre end 1550, gengivet ord- og 
bogstavret. Af de yngre gives der et udtog med 
alle indskriftens positive oplysninger om perso
nerne og deres livsforhold, samt om selve min- 
desmærkets tilblivelse. Almindelige formularer 
som »her ligger begraven« eller titulaturer som 
renæssancetidens »ærlig og velbyrdig« (beteg
nelse for adelsperson), »ærlig og velact« (bor
ger), »vellærd« (præst) og lignende udelades i 
reglen såvelsom enevoldstidens mere blom
strende titelsprog. Ærevers og andre digte citeres 
kun udførligere, hvis de på grund af digternavn 
eller ejendommeligt indhold har mere end al
mindelig interesse. I udtogene, der i alle tilfælde 
gengives på dansk, citeres person- og stednavne 
bogstavret, men latinske navne sættes i nomina- 
tiv, og den danske form vedføjes, hvis den er 
kendt ad anden vej, eller ikke frembyder nogen 
tvivl, hvad der som bekendt ikke sjældent er 
tilfældet (Johannes, Jens, Hans).

Fuldstændigt citerede latinske indskrifter over
sættes, når undtages en del meget hyppigt fore
kommende sætninger.

I indskriftgengivelser og udtog anvendes føl
gende tegn:

bengetreu zitiert. Die Buchstabentypen wer
den nicht typographisch wiedergegeben, son
dern im Text genannt, siehe Fachwörterbuch: 
Skrift.

Inschriften religiösen Inhalts werden nur aus
nahmsweise in extenso zitiert, doch wird der 
Inhalt durch Hinweis auf die betreffende Bibel
stelle angedeutet.

Die oft sehr langen Inschriften der Grabmale 
können aus Platzrücksichten nicht vollständig 
abgedruckt werden, und von den personenge
schichtlichen Inschriften werden nur die, die aus 
der Zeit vor 1550 stammen, wort- und buch
stabengetreu wiedergegeben. Aus den jüngeren 
wird nur ein Auszug wiedergegeben, der alle 
positiven Angaben über die Personen und ihre 
Lebensverhältnisse sowie über die Entstehung 
des Grabmals als solchen enthält. Allgemeine 
Wendungen wie »hier liegt . .. begraben« oder 
Titulaturen, wie die in der Renaissancezeit ge
bräuchlichen »ehrlich und wohlgeboren« (Be
zeichnung für einen Adligen), »ehrlich und wol- 
geacht« (Bürger), »wohlgelehrt« (Priester) und 
dergleichen werden im allgemeinen ausgelassen, 
ebenso wie die blumigere Titelsprache aus der 
Zeit des Absolutismus. Huldigungsverse und 
andere Gedichte werden nur dann ausführlicher 
zitiert, wenn sie aufgrund des Namens des Dich
ters oder ihres besonderen Inhalts von mehr als 
allgemeinem Interesse sind. In den Auszügen, 
die in allen Fällen auf dänisch abgefaßt sind, 
werden Personen- und Ortsnamen buchstaben
getreu zitiert, doch werden lateinische Namen 
im Nominativ angeführt, und die dänische Form 
wird hinzugefügt, wenn sie auf andere Weise 
bekannt ist oder keinen Zweifel offen läßt, was 
jedoch bekanntlich nicht selten der Fall ist (Jo
hannes, Jens, Hans).

In extenso zitierte lateinische Inschriften 
werden übersetzt, jedoch mit Ausnahme einer 
Anzahl sehr häufig vorkommender Sätze.

Bei Wiedergabe der und Auszügen aus den 
Inschriften werden folgende Zeichen angewen
det:
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[!] Udråbstegn, efter urigtigt stavede ord.

( ) Rund parentes, dvs. opløsning af forkor
telser og suppleringer.

[ ] Skarp parentes, dvs. udgiverens tilføjelse 
af ødelagte bogstaver, som efter sam
menhængen eller afskrifter kan suppleres 
med sikkerhed.

< > Kantet parentes, dvs. senere tilføjelser, 
der hyppigt forekommer i gravskrifter, 
der er hugget eller malet før vedkom
mende persons død.

□ Tomme, ikke udfyldte pladser, især i 
dødsdatoer og dødsår.

Foreligger en indskrift trykt, nævnes dette 
som regel i noterne. I de fleste tilfælde findes 
fuldstændige afskrifter i Nationalmuseets arkiv.

ARKIVALIER

De i arkiverne beroende kilder (regnskaber, 
visitatorier, synsforretninger, korrespondance 
osv.) vil af praktiske hensyn blive opdelt på 
følgende måde: Akter, der angår adskillige kir
ker, er anført nedenfor s. 50. Akter, som kun 
vedrører een eller ganske få kirker, vil blive 
opregnet under »kilder og henvisninger« til de 
pågældende kirker.

[!] Rufzeichen nach unrichtig buchstabier
ten Wörtern.

() Runde Klammern, d.h. Auflösung von 
Abkürzungen und Ergänzungen.
Eckige Klammern, d.h.vom Herausge
ber vorgenommene Einfügung zerstör
ter Buchstaben, die nach dem Zusam
menhang oder nach älteren Abschriften 
mit Sicherheit ergänzt werden können. 

< > Spitze Klammern, d.h. spätere Zusätze, 
die häufig in Grabinschriften, die vor 
dem Tod der betreffenden Person ge
meißelt oder gemalt wurden, Vorkom
men.

□  Leere, nicht ausgefüllte Stellen, insbe
sondere bei Todestagen und Todesjah
ren.

Wenn eine Inschrift in gedruckter Form vor- 
liegt, wird dies in der Regel in den Anmerkun
gen erwähnt. In den meisten Fällen finden sich 
vollständige Abschriften im Archiv des Natio
nalmuseums.

ARCHIVALIEN

Die in den Archiven befindlichen Quellen 
(Rechnungen, Visitationsprotokolle, Augen
scheineinnahmen, Briefe usw.) werden aus 
praktischen Gründen wie folgt aufgeteilt: Ak
ten, die eine Anzahl von Kirchen betreffen, 
werden unten auf S. 50 aufgeführt. Akten, die 
nur eine oder einige wenige Kirchen betreffen, 
werden unter den betreffenden Kirchen im Ab
schnitt »Quellen und Hinweise« aufgeführt.



FAGORDBOG

Der henvises i øvrigt til gængse opslagsværker som Ordbog over det danske Sprog, udg. af Det 
danske Sprog- og Litteraturselskab. 1919-54; Håndbog for lokalhistorikere, red. af Johan Hvidtfeldt. 
1952-56, s. 121-519: Historisk Leksikon; Bjarne Jørnæs: Stilarternes kavalkade. 1975; samme: Kunst 
og arkitektur. 1976; R. Broby-Johansen: Kunstordbog. 1977. Endvidere Dansk historisk Fællesfor
enings håndbøger, specielt Anders Bæksted: Danske indskrifter. 1968; Povl Eller: Historisk 
ikonografi. 1964; Georg Galster: Mønt. 1965; Herluf Nielsen: Kronologi. 1967; Poul Rasmussen: 
Mål og vægt. 1967; Knud Prange: Heraldik og historie. 1977.
Enkelte, i regnskaber og ældre litteratur hyppigere forekommende, nu forældede gloser er medtaget 
og betegnet med †.

abakus, dækplade over kapitæl. 
adosseret, rygvendt.
affronteret, modvendt, front mod front. 
afkostning, udjævning af mørtel eller tyk hvidte

kalk på en mur ved hjælp af en kost, sml. 
svumme.

aftrapning, aftrappet, trinvis ordnede murskifter 
eller større murpartier (sml. fig. 6, 8). 

afvalmet, se valmtag.
akantus (akantusbladrække, akantusranke osv., 

sml. akantusmontant, båndakantus), blad
værk som på det korintiske kapitæl (fig. 42
c). Et fra klassisk-antik kunst stammende 
motiv, som efterligner en sydeuropæisk 
plantes (acanthus spinosus) takkede og flige
de blade.

akantusmontant, akantusblade på lodret opsti
gende stængel. 

akvamanile, vandkande, som regel af bronze, 
støbt i dyre- eller rytterskikkelse; i katolsk 
messetjeneste brugt ved præstens håndtvæt. 

alterkalk, bæger til nadvervinen (fig. 4). 
anhangspedal, pedalklaviatur uden selvstændige 

stemmer, men med koppelforbindelse til et 
manualklaviatur. 

ankergang, se hagegang.

antemensale eller frontale, alterbordsforside. 
antependium, alterbordsforhæng. 
antikva, se skrift.
apokalyptiske kvinde, den, beskrives i apokalyp

sen, d.e. Johannes’ åbenbaring (Åb. 12,1), 
som klædt i solens strålekrans (solgisel), stå
ende på månesegl og kronet af stjerner; sam
menblandes i senmiddelalderens kunst med 
Maria med barnet (den apokalyptiske Ma
donna) .

apostelattributter. Apostlene afbildes (fra o. 1200) 
med de redskaber, hvormed de led martyr
døden: 1) Andreas (Andreaskors), 2) Bartolo-

Fig. 4. Alterkalke, romansk og gotisk, a. Fodplade. 
b. Standkant. c. Fod. d. Nedre skaftled. e. Knop. f. 
Øvre skaftled. g. Bæger.
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mæus (kniv og egen hud), 3) Filip (latinsk 
kors), 4) Jakob den yngre (valkestok eller 
fakbue), 5) Jakob den ældre (pilgrimsdragt 
med ibskal (s.d.), taske og vandringsstav), 6) 
Johannes (kalk med slange), 7) Judas Iskariot 
(pengepung), 8) Judas Taddæus (kølle, helle
bard eller spyd), 9) Mattias, valgt til apostel 
efter Judas Iskariot (økse), 10) Mattæus (bog, 
sværd, økse, hellebard), 11) Paulus (sværd), 
12) Peter (nøgle(r)), 13) Simon (sav), 14) 
Tomas (vinkel). 

apsis, apside, halvrund udbygning, hyppigst ved 
korets østmur (sml. fig. 2). 

apsisbue, buen mellem apsis og kor. 
arkade, buestilling. En række buer, båret af søjler 

eller piller; også om en enkelt bue (tårn- 
arkade). Motivet anvendes dekorativt i træ
skærerarbejder, på gravsten osv., sml. blænd- 
arkade, fylding (sml. fig. 28). 

arkitrav, det nederste profilled i en (søjlebåret) 
gesims (sml. fig. 43).

†astrag, kvadratisk gulvflise af natursten eller 
brændt, undertiden glaseret ler. 

attika, lav etage eller opmuring over krans- eller 
krongesims i en bygning, også anvendt om 
det parti, som i (fortrinsvis senrenæssance og 
barokke) altertavler og epitafier kan være 
indskudt mellem storstykke og topstykke. 

attisk profil, består af en hulning mellem to 
rundstave, af hvilke den nedre i reglen er 
kraftigere end den øvre (sml. fig. 30g). 

attisk slyngbånd, ornament af to bånd i fortløben-

Fig. 5. Buer. a. Rundbue. b. Spidsbue. c. Fladbue. d. 
Fladrundbue (el. kurvehanksbue). e. Trekløverbue. f. 
Køl- eller æselrygbue. g. Styltebue. h. Hesteskobue.

de, åbne halvcirkelslyng (sml. ringbæltet un
der kapitælet, fig. 43). 

attribut, kendetegn, symbol; se apostle, dyder, 
evangelister.

balance, horisontalt svingende vægtstang til re
gulering af ure før anvendelse af pendul (fig. 
46).

baldakin, pragthimmel, 1) egentlig et telt- eller 
skærmagtigt dække af kostbart stof over en 
trone, et alter el. lign.; 2) fremspringende 
overdækning af træ eller sten over alter eller 
figur; 3) ornamentgitter øverst i gotiske al
tertavlers felter (fig. 26); 4) overbygning på 
fonte- og prædikestolshimmel (en tilsvaren
de sidder omvendt som underbaldakin under 
prædikestolen (fig. 28)). 

baluster, 1) dværgsøjle med buet skaft; 2) ræk- 
værkstremme med profilerede, ofte pærefor
mede led. 

barok, se stilarter.
base, basis, den profilerede del af en søjles fod

stykke, hvilende på plinten (sml. fig. 43). 
basilika, tre- eller flerskibet kirkebygning, hvis 

midtskib med vinduer når op over sideskibs- 
tagene og står i åben forbindelse med side
skibene. 

basrelief, se relief.
†benhus (ossuarium), lille bygning, rum eller 

kasse, hvor man tidligere henlagde de i kir
ken og på kirkegården opgravede ben. 

berapning, tyndt, ikke udglattet lag af mørtel på 
mur, sml. afkostning. 

berettelsestøj, lille nadversæt (sygekalk og disk 
m.v.) til betjening uden for kirken af syge og 
døende.

beslagværk, stærkt gennembrudte eller åbent- 
komponerede ornamenter, mindende om 
pålagte metalbeslag (sml. fig. 43). 

bindbjælke, loftsbjælke, bjælke der sammenbin
der de nedre spærender i et spærfag (fig. 40). 

binder eller kop, mursten, der ligger på tværs i 
muren med kortsiden i murflugten (se skifte
gang og fig. 35). 

bindering, jernring på ydersiden af kirkediget til 
kirkegængernes heste. 

binderstik, se stik.
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Fig. 6. Kamtakkede gavle med senmiddelalderlige blændingsformer. Til venstre højblændinger; yderst: 
trappestik og skjoldblænding; derefter: vandret falsede; næstinderst: spærstik; i midten: spidsbuet. Til højre 
stokværksdelt: i midten tre cirkler mellem små pibeblændinger; forneden: blændinger med hængestave.

bindig, liggende i samme lodrette plan som den 
øvrige murflade. 

blad, bladning, bladet forbindelse, se fig. 2, 3, 36. 
blank, 1) upudset, uhvidtet (murerarbejde); 2) 

umalet (snedkerarbejde). 
blindfælg (sml. fig. 46), ring af samme størrelse 

som hammerløftehjulets fælg, anbragt til 
støtte for hammerløftestifterne. 

blokskifte, se skiftegang og fig. 35e. 
bloktandgesims, se fig. 351.
blændarkade, murfordybning (er) udformet som 

en arkade.
blænding (fig. 3, 6), flad murniche, anvendt enten 

til pryd for at bryde glatte murflader eller for 
at spare byggemateriale (spareblænding). Ef
ter prydblændingernes form taler man om 
højblændinger (rundbuede, spidsbuede, af
trappede osv.), cirkelblændinger, korsblæn- 
dinger, blændingsbånd osv. (sml. spejl). 

†blændingsværk, bindingsværk forblændet bag 
halvstensmur (dvs.: tavlene er helstens og 
rykket så langt frem, at tømmeret kan dækkes 

bag den yderste halve sten). 
bolus, rødbrunt farvestof, hyppigt brugt i forgyl
derteknik, hvor det påstryges den hvide kri- 
dering, inden guldbladene pålægges.

bomhul (sml. fig. 31), lille hul i en mur, hvori 
stikbomme for murstilladset anbringes. I go
tiske facader står de ofte åbne. 

bosse, lille, firkantet eller rundet fremspring på 
sten-, træ- og metalarbejde (sml. diamant- 
bosse).

brandstang, prydstang af træ (ofte med smede
jernsvindfløj), opsat i toppen af en taggavl, 
fastgjort til det yderste spærfag.

†brixdør, korgitterdør. 
bruskbarok, barokstil, se stilarter. 
bruskværk, de for bruskbarokken særegne orna

menter, af hvilke nogle minder om øreflip
per, i reglen med bruskagtige knuder på 
kanter og afslutninger og hyppigt indehol
dende masker. O. 1620-60. 

brystværk, se værk.
bue (fig. 5), afdækning over en åbning eller 

blænding, båret af murvanger, piller eller 
søjler. Sml. buefrise (fig. 9, 10, 12). 

buestik, se stik. 
bælgventillade, se vindlade. 
bæltegesims, profileret led, der deler en murflade 

vandret (kordongesims). 
bæverhale, se tagsten og fig. 2. 
bølgeranke (fig. 11), planteomament med op- og
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Fig. 7. Rudefrise.

nedadbugtende stængel og et sideskud i hver 
bugtning.

bånd, 1) smalle, som regel vandrette, båndlig- 
nende murfremspring (sml. kragbånd); 2) 
visse tømmerstykker i tagværk (fig. 40: 
hanebånd) og bindingsværk (skråbånd). Jfr. 
frise.

båndakantus (fig. 18), vinkelbrudte og bøjede, 
smalle, ofte sammenslyngede bånd, hvortil 
slutter sig (nedhængende) klokkeblomster 
og skedeblade af akantusløv. Modeornament 
o. 1700-1740.

caput mortuum, se jernoxyd. 
ciselering, behandling med punsel af en metal

plades overside til fremstilling af (fordybet) 
dekoration (modsat drivning; sml. punsel). 

cymbelstjerne, automatisk klokkespil i orgel, ofte 
forbundet med drejelig stjerne i facaden.

† delle, savdelle, savet bræt, planke. 
diademhoved, kvindehoved prydet med diadem; 

hyppigt ornament især i renæssancetiden 
(sml. fig. 43). 

diamantbosse, -kvader (sml. fig. 43), pyramide
eller prismeagtigt fremspring på sten-, træ- 
og metalarbejde (sml. bosse). 

disk, patén, tallerken til nadverbrødet (obla
terne) .

disposition, fortegnelse over stemmerne i et 
orgel. 

dodenkop, se jemoxyd. 
dorisk kapitæl, se kapitæl og fig. 42 a. 
drager, bjælke, liggende på langs i bjælkelag, 

f.eks. som støtte for bind- eller hanebjælker. 
dragerstol, tømret støttekonstruktion, hvori der 

indgår en drager, sml. langstol (fig. 37). 
dragning, malet tæppedekoration forneden på 

væg.
drivning, behandling med hammer eller punsel 

af en metalplades underside, enten til ud
formning af pladen eller til fremstilling af 
(ophøjede) dekorationer, der som oftest 
efterbehandles ved ciselering (sml. punsel). 

†dvælg (duellich), groft, løst (i reglen sort) 
lærred, der nu især bruges som mellemfor. 

dyder, 1) de kristne: Tro (fides) med kors og bog, 
Håb (spes) med fugl og anker, Kærlighed 
(caritas) med børn; 2) kardinaldyderne: Klog
skab (prudentia) med slanger, Mådehold 
(temperantia) med kande og bæger, Styrke 
eller Mod (fortitudo) med brudt søjle og 

Retfærdighed (justitia) med sværd og vægt. 
dyvel, lille, snittet træpind (uden hoved, jfr. 
nagle) til fastgørelse af ornamenter og løsdele 
(i stedet for med søm) og afskåret i plan med 

det fastgjortes flade,
† dønnike, pudse.

dør, dvs. døråbning; det lukkende element kaldes 
dørfløj.

Fig. 8. Trappefrise og sugfjæl.
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ecce homo (se, hvilket menneske), Pilatus’ ord, da 
han fremstiller den tornekronede Kristus for 
folket (Joh. 19, 5). 

empire, se stilarter.
epitaf(ium), mindetavle over afdøde, i reglen 

smykket med skulptur og maleri. I ældre tid 
anvendtes betegnelsen også om gravsten og 
gravskriften alene. 

evangelisttegn (-symboler), Mattæus (engel), 
Markus (løve), Lukas (okse) og Johannes 
(øm).

fals, retvinklet indsnit, 1) i kanten af et bræt, 
f.eks. til anslag for et andet stykke træ; 2) i en 
pille, i en murvange eller murkarm, som 
anslag for en dørfløj eller vinduesglas eller 
rent dekorativt (sml. fig. 3). 

falsk fuge, efterligning af fuge, indhugget eller 
-skåret som dekoration. 

fane, rand på dåbsfad, disk el. lign. 
fas, skråt afskåret hjørne eller kant. 
feston, en i en bue nedhængende kæde af blade, 

blomster og frugter (sml. guirlande). 

†fibskaft, fifskaft, en slags femskaftet tøj. 
fiale, topspir, ofte over et lille, tåmagtigt fod
stykke, almindeligt i den gotiske stils pryd

værk (fig. 26). 
filigran, guldsmedearbejde udført af tråde og 
runde korn, sammenloddet, hyppigst på en 

underlagsplade. 
finering, ganske tynd beklædning af ædlere eller 
smukkere træsorter limet på snedkerarbejde 

udført af billigere eller mere robust træ. 
firpas, firkløveragtigt felt eller gennembrydning 

(sml. fig. 15). 
fiskeblære, kommaformet, fiskeblærelignende 

gennembrydning i gotisk stavværk (fig. 26). 
fjeder (fjer), smalt fremspring langs midten af et 
bræts ene længdekant, passende ind i en 
tilsvarende rille, not, på nabobrættet. Bræd
der, som har fjeder på den ene kant og not i 

den anden, kaldes pløjede. 
fladsnit, se relief.
flakt ørn, øm med to hoveder (dobbeltørn). 

flammet, flammeret er beklædningen af en glat 
træflade (f.eks. en dør) med kantprofilerede

Fig. 9. Rundbuefrise.

Fig. 10. Krydsende rundbuefrise.

brædder, som er diagonalstillet i rude-, 
sparre- eller siksakmønster (fig. 25). 

Flensborgsten, se mursten.
foldeværk, fyldingsdekoration, dannet af skif

tende stave og hulinger, mindende om folder 
i et klædebon; almindelig på sengotiske dør- 
og panelfyldinger.

foldeværkskapitæl, se kapitæl og fig. 42 j. 
foliot, se balance. 
forbandt, se skiftegang.

forblænder(e), pænere tilvirkede mursten af fine-
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Fig. 11. Ornamentfriser med palmetter og bøl
geranke.

re ler, anvendt som ydre skal i teglstensmur- 
værk.

†forfærdige, færdige, istandsætte, færdiggøre, 
ofte dog udføre af nyt. 

forkrøppet er en gesims, en profil eller en liste, 
når den af ornamentale grunde er ført i knæk 
eller af konstruktive hensyn er ført uden om 
et eller flere fremspring. 

formsten, teglsten, hvis profil er formet eller 
skåret i det våde ler før brændingen (fig. 21). 

fornagle, se fig. 36.
fortanding, lodret eller faldende, er betegnelsen 

for den lodrette eller skrå linje, hvorefter 
arbejdet på en mur, ofte nær et hjørne, 
afsluttes midlertidigt, sml. hvælvfortanding 
fig. 20. 

fraktur, se skrift.
fresko, maleri, udført på frisk, endnu fugtig 

puds (italiensk: al fresco); sml. secco. 
frise, 1) det ofte glatte led i en gesims, der 

forneden begrænses af arkitraven og foroven 
af kronlisten (sml. fig. 43); 2) dekorations- 
bånd, sammensat af buer, ruder, aftrapnin
ger o.a., der ligesom gesims 1) løber under 
tagskægget eller danner den øvre afslutning 
på brede murblændinger (sml. fig. 7-10); 3)

stribeformet billedfremstilling eller bånd som 
muret, malet, skåret eller vævet indramning 
eller kantning af vægfelt, loft, ribbe o.a. (sml. 
fig. 11-15).

frisefylding, fylding med ophøjet spejl (s.d.) og 
forsænket, omløbende bort (fig. 24a). Tid
ligst i snedkerarbejder fra renæssancetiden; 
sml. fylding.

frontale eller antemensale, alterbordsforside.
frådsten eller kildekalk, blæret kalksten, dannet 

ved kildevæld, kendelig på aftryk af grene, 
blade m.m. Især anvendt som byggeemne i 
vore ældste stenkirker (se tuf).

fuge (fig. 29), det mørtelfyldte mellemrum mel
lem de enkelte sten i en mur. De lodrette 
kaldes stød- eller studsfuger, de vandrette 
leje- eller langfuger. Nutidens konsekvente 
udkradsning og fugning med særlig mørtel 
var næppe så almindelig i middelalderen, 
hvor den udkvællende mørtel, som ikke af- 
skrabedes, udtværedes eller formedes med 
fugeskeen; herefter taler man om udglattede 
fuger eller rygfuger. Fugernes synlige ydersi
der betegnes efter deres forskellige behand
ling, der ofte røber murværkets alder.

1) Fuger i kampestens- og kvadermure:
a) Udglattede, fyldte (i plan med stenenes for
sider) , hyppigt med kvaderridser – i romansk 
kampestensmur (fig. 34).
b) Ukarakteristiske, udglattede – i kvader
mur af brudsten (i yngre kridtstenskirker dog 
ofte som e).
c) Knasfuger, ganske smalle, mørtelen af
skrabet i plan med murfladen – i romansk 
granitkvadermur.
d) Som a, men uden ridser og ofte med 
indtrykkede teglbrokker – i gotisk kampe
stensmur.

Fig. 12. Buefrise, kalkmalet.

Fig. 13. »Løbendehund«.
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2) Fuger i teglstensmure (fig. 29):
e) Fremspringende, flade, med skråt beskårne 
kanter – romanske.
f) Uregelmæssigt skarptryggede – senro
manske og gotiske.
g) Udglattede, skråtskårne (med skråt holdt 
murske) – senromanske og gotiske.
h) Fyldte, midtridsede – gotiske.
i) Brændte, med lille midtfure udført med 
huljern – renæssance.
j) Hamborgfuger, stærkt fremspringende, 
trapezformede eller rundede – klassicisme. 

fuld mur er i modsætning til kassemur (s.d.) 
udført af ensartet materiale og med gennem
løbende skifter fra yder- til inderside. 

fylding, flade (almindeligvis af træ) til udfyld
ning mellem rammestykkerne i en dør, et 
panel og lignende; i litteraturen anvendes 
betegnelsen fylding tillige om udsparet felt 
(uægte fylding) f.eks. i stolegavle og lisener 
(s.d.). Konstruktivt er en fylding indfældet 
eller indnotet i rammeværket eller fastgjort 
på bagsiden af dette. Som regel er fyldings- 
arbejde beriget med profiler og ornamenter. 
Spejlfyldingen (fig. 24 a-b), som karakte
riseres ved et ophøjet midtfelt, er den mest 
almindelige; inden for denne type dominerer 
frisefyldingen, opkaldt efter den smalle frise, 
der omgiver spejlet. En simpel, plan fylding 
kan ved pålagte lister o.a. få ret varierede 
former, efter hvis figur fyldingen benævnes, 
f.eks. arkadefylding (med perspektivhuller i 
sviklerne, fig. 24 c), hammerfylding (fig. 24
d), ottekantet fylding (med trekantede 
bosser i hjørnerne, fig. 24 e) og rudefylding 
med forkrøppet rammeliste (fig. 24 f). 

fødselslinje, se vederlag.

ganghjul (sml. fig. 46), danner sammen med 
ankeret (ved stiftgangen sammen med pa
letterne) urets gang (eller hemværk). Ved 
spindelgang benævnes ganghjulet kronhjul, 
fordi tænderne sidder på fælgens ene side. 

ganghjulsbøjle (sml. fig. 46), anvendt ved spin
delgang, hvor den bærer ganghjulets ene 
leje, samtidig med at den ved sin buede form

Fig. 14. Mæanderborter.

Fig. 15. Kløverbladsfriser. a. Muret i tegl. b. Kalk- 
malet.

tillader den lodrette spindel at passere netop 
ud for ganghjulsakselen. 

gangjern, hængsel på dørfløj og luge; »går« på 
stabelen (s.d.). 

gangværksudløsning (sml. fig. 46), mekanisme til 
igangsætning og standsning af urets slag
værk. 

gavlkam, se kam.
generalcrescendo, indretning, der til- eller frakob

ler et orgels stemmer i en på forhånd fastlagt 
rækkefølge.

gerigt, indfatning om dør- eller vinduesåbning. 
gesims, 1) udkragning på en mur under tagskæg

get (fig. 7, 9-10), sml. bæltegesims; 2) den 
profilerede overgang mellem væg og loft; 3) 
de bårne dele af en søjlestilling (fig. 43). 

gjordbue, bærende bue mellem hvælv, spændt 
tværs over rummet (sml. fig. 3 og skjoldbue). 

glamhul, lydhul i kirketårnets klokkestokværk. 

†gla(m)vindue, lille vindue.
godronneret (fransk: godron, bule; jfr. chapiteau à 
godrons = foldeværkskapitæl), lagt med tæt
siddende (afsmalnende) rundstave eller med 
ægagtige buler; modeornament især på sølv
tøj fra o. 1690 f.



30 D A N M A R K S  K I R K E R

gotik, se stilarter.
Grahamsgang (fig. 47), (hvilende ankergang). 

Ankeret minder umiddelbart om hagegan
gens hage, men i modsætning til denne har 
det hvileflader og skråtskåme impulsflader, i 
princippet svarende til stiftgangens paletter. 
Grahamsgangen regulerer ligesom stiftgan
gen bedre end hagegangen, men den er van
skelig at udføre og vedligeholde, hvorfor 
stiftgang almindeligvis foretrækkes. 

grat, kappesøm, den (nedadvendte) ryg, der 
fremkommer, hvor to kapper i ribbeløse 
hvælv støder sammen (sml. fig. 22 b). 

gravering, indridsning af linier, ornamenter eller 
bogstaver i metal ved hjælp af en gravstik. 

gravflise, gulvflise med gravskrift. 
gravramme, ramme af træ, med skåret indskrift, 

beregnet til indramning af gravsten eller -flise 
eller jorddækket gravsted. 

gravtræ, liggende gravminde af træ (eller sten), 
formet som en flad, gravstenslignende plan
ke, (halv)cylinder- eller kisteformet. 

†Gros de Tours, fransk silkestof, kipret, glat eller 
mønstret. Gros betegner en god, stærk vare, 
ofte i forbindelse med tilvirkningsstedet. 

Gros de Naples, Gros de Berlin. 
grotteske (fig. 19), af ital. grotta (grotte), symme
trisk renæssanceornament med fantastiske 
menneske-, dyre- og planteformer, inspireret 
af antikke vægudsmykninger i underjordiske 

ruiner.
guardein, den embedmand, som prøver ædle 

metallers finhed eller lødighed. 
guardeinmærke, guardeinens garantistempel for 
guldsmedearbejders lovmæssige lødighed, 

ofte ledsaget af et månedsmærke. 
guirlande, kæde af festons (s.d.). 

gæk, det på låget af en kande over hanken 
siddende greb, hvorpå man trykker for at 

åbne låget.
hagegang eller ankergang (fig. 47), en tilbage- 
vigende mekanisme (dvs. at pendulet i sine 
yderstillinger fører ganghjulet en anelse til
bage). Almindelig i ældre tårnure, men ikke 
velregulerende som de hvilende gange, 
f.eks. stiftgang (s.d.) eller Grahamsgang

Fig. 16. Maureske.

(hvilende ankergang) (s.d.), hvormed hage
gangen ofte er udskiftet. 

hallekirke, en kirke, hvor skib og sideskibe er af 
samme højde, – modsat basilikaen (s.d.). 

halspilaster, se pilaster.
halsring, vulst omkring søjleskafts øvre ende. 
halvstens, dimension svarende til den anvendte 

murstens bredde, f.eks. halvstens fals (sml. 
helstens, kvartstens). 

hammerløftearm (sml. fig. 46), vægtstang, som 
bevæges af hammerløftestifterne, og som via 
hammertransmissionerne (evt. en hammer- 
velle) formidler bevægelse til urhammeren. 

hammervelle, vippeanordning til formidling af 
trækket fra urværk til timeslagshammer 
(sml. fig. 46). 

hanebånd, hanebjælke, vandret tømmerstykke, 
som i tagværket, mellem tagryg og bind
bjælke, forbinder spærene (sml. fig. 2-3, 36, 
40 f).

Fig. 17. Rulleværk.
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harmonium, stueorgel. Tonerne frembringes af 
svingende metaltunger som i en harmonika. 

helgengrav (sepulchrum), firkantet fordybning 
foroven i romanske og gotiske alterbords- 
plader, som regel delt i to afsatser, den 
større, øvre til et stenlåg, den mindre, nedre 
til en blykapsel med en lille helgenrelikvie, se 
relikviegemme. 

helstens, dimension svarende til den anvendte 
murstens længde (sml. halvstens, kvartstens). 

herme, pilaster eller pille, der foroven har form 
som et menneskeligt hoved eller hyppigere en 
menneskelig overkrop, oftest med rigt deko
reret (pille)skaft (sml. fig. 17, 28). 

hjerteskive (hjul) (sml. fig. 46), del af urets slag- 
værksmekanisme. 

hjørnekæde (fig. 33), betegnelse for kvadersat 
murhjørne, hvis sten til begge sider danner en 
stående fortanding. 

hostie, nadverbrød, oblat. 
hollandsk forbandt, se skiftegang. 
hovedværk, se værk og fig. 44. 
hulkel, hulled, konkavt profilled (sml. fig. 30). 

†hulsten, gammel fællesbetegnelse for munke og 
nonner (se tagsten). 

hulsøm opstår, når en smiget åbning (f.eks. vin
due) mures af normalsten (fig. 32). 

hvælv, hvælving, buet, som regel muret over
dækning af rum. De hyppigst forekommende 
middelalderlige typer er : 1) hvælv uden 
ribber, der efter formen deles i hel- og halv- 
kuppelhvælv, tønde- og grathvælv (fig. 22 
a-b) med varianter og særformer, samt det 
sjældne klosterhvælv (fig. 22 c) og det kante
de kuppelhvælv (fig. 22 d); 2) hvælv med 
(som regel bærende) ribber, der efter ribber
nes antal og mønster deles i f.eks. krydshvælv 
(fig. 22 e, sml. fig. 3), seks- og ottedelte 
hvælv (fig. 22 f) og stjernehvælv. Den første 
type, hvor selve hvælvet er det bærende ele
ment, benyttes fortrinsvis i den tidlige hvælv- 
slagningsperiode, o. 1100-1250; tønde- og 
grathvælv bliver påny gangbare i renæssan
cen. Ribbehvælvene optræder fra 1100'rnes 
slutning til et godt stykke ind i nyere tid. I de 
ældste er ribberne ikke bærende, og kapperne 
er enten muret omtrent som ved grathvælv

Fig. 18. Båndakantus.

(sml. fig. 22 b, men alle med en svag stigning 
mod ribbernes skæringspunkt) eller i ring
formede skifter (fig. 22 f). Efter 1200'rnes 
midte bliver ribberne det bærende element; 
hvælvkappemes tykkelse nedsættes, og skif
tegangen ændres i lighed med fig. 22 e. Sml. 
grat, kappe, lomme, ribbe. 

hvælvsvikkel, nedre kappeflig (s.d.).

Fig. 19. Grotteske.
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Fig. 20. Hvælvfortanding.

hvælvfortanding (fig. 20), sml. fortanding og 
lomme. 

hængestav, se stav og fig. 6. 
højgotik, højrenæssance, se stilarter. 
højkirke, 1) i en basilika (s.d.) den del af midt

skibet, som rager op over sideskibene; 2) 

†højkirke eller †storkirke, ofte anvendte be
tegnelser i kirkeregnskaber for skibet i mod

sætning til koret (sml. †lavkirke).
ibskal, egentlig Jakobs-skal (muslingeskal). 1) Et 
af apostlen Jakob den ældres attributter (hen
tydede til hans sørejse); 2) pilgrimstegn.

Fig. 21. Ribbeprofiler.

ikonografi, beskrivelse og forklaring af billeder. 
indvielseskors, oftest hjulkors (fig. 23 j), som 

maledes på væggene på de steder, hvor 
bispen ved kirkens indvielse havde afsat kor
sets tegn med den indviede olie; undertiden 
også indhugget i alterbordsplader. 

initialer, forbogstaver, begyndelsesbogstaver. 
intarsia, dekorativ finering og indlægning med 

forskelligt farvet træ. 
isselinje/-punkt, øverste linje/punkt i hvælv

kappe eller buet stik.

jernoxyd, stof, der har en dæmpet, mørk rød 
farve, evt. brunviolet, som kan gå helt over i 
gulligrød; kaldes også caput mortuum, do- 
denkop, italiensk-, persisk-, spansk- eller 
mønjerød.

Jesumonogram, 1) bogstaverne IHS, forkortelse 
af Ihesus (egentlig misforstået latinisering af 
det græske IHC eller IHΣ af IHΣOYΣ) og 
undertiden tolket som »I(esus) H(ominum) 
S(alvator)« (Jesus, menneskenes frelser), el
ler som »I(n) H(oc) S(igno vinces)« (ved 
dette tegn skal du sejre); 2) bogstaverne 
INRI, sammensat af de ord Pilatus lod sætte 
på korset (Joh. 19, 19), »I(esus) N(azarenus) 
R(ex) I(udæorum)« (Jesus fra Nazaret, jøder
nes konge). 

jonisk kapitæl, se fig. 42b. 
jus patronatus, se patronatsret. 
jus præsentationis, se præsentationsret. 
jus vocandi, se kaldsret.

†kaffa, plysstof eller fløjl med glat bund og 
ophævede figurer. Kendt fra 1600’rne. 

†kamelotte, uldstof, ofte mønstret eller stribet, 
opr. udelukkende af kamelgarn (uld), i 
1700’ me også af andre materialer. 

kaldsbog, liber daticus, bog ført af sognepræsten, 
indeholdende forskellige meddelelser af be
tydning for embedet. 

kaldsret, jus vocandi, retten til at kalde (udnævne) 
en præst.

kalorifer, indmuret jernovn for fast brændsel til 
luftopvarmning. 

kam, 1) gavlkam, gavlmurens øverste del, der 
rager op over tagfladen. Gavlkammen kan
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Fig. 22. Eksempler på hvælv.

være glat, takket (aftrappet med kamtakker, 
sml. fig. 6) eller svungen; 2) kam, kæmming, 
kæmmet (sml. fig. 40), hvor bjælker og 
spærsko er kæmmet over murremmene. 

kannelurer, smalle, lodrette, konkave furer dæk
kende søjle- eller pilasterskafter (fig. 42 a-b,
e); kanneleret, lodret riflet. 

kapitæl (fig. 42-43), søjle- eller pilasterhoved. 
Foruden de tre græske hovedtyper (dorisk, 
jonisk, korintisk) og toskansk kapitæl næv
nes: kompositkapitæl, sammensat af jonisk 
og korintisk. Æggestavkapitæl (sml. fig. 43), 
toskansk kapitæl med æggestav. Profilkapi
tæl, variation af toskansk kapitæl. Endvidere: 
temingkapitæl, trapezkapitæl, trekantkapi
tæl, klokapitæl og foldeværkskapitæl, alle 
brugt i romansk tid. 

kappe (sml. fig. 3 og 22), een af de fire (eller flere) 
krumme murflader, der tilsammen udgør det 
egentlige hvælv. Kapperne kan være muret på 
ribber (s.d.), eller de kan mødes i skarpe 
grater (s.d.). 

kappesøm, se grat. 
kardinaldyder, se dyder. 
karmoisin (†karmesiden), rød farve.

karnation, hudfarve.
karnis, profil sammensat af et konkavt og et 

konvekst led (fig. 30 c-d). 
kartouche, rammeagtigt ornament med bøjede og 

rullede flige og hyppigt dekoreret med frugt
fyld, blomster, blade, masker og lign. Tid
ligst i renæssancen (se rulleværk og fig. 17,28). 

karvesnit, snitværk, skåret (karvet) i træ som 
vekslende systemer af fordybede kilesnit, ofte 
ordnede i cirkler eller stjerner. 

karyatide, bærende kvindefigur, brugt som 
støtte for en gesims (s.d.). 

kassemur er i modsætning til fuld mur (s.d.) 
støbt ud med en kærne af rå marksten eller 
murstensbrokker i mørtel mellem to mur
skaller (sml. fig 31). 

kassette, forsænket, oftest firkantet ornament
felt, til tider med en roset i midten. Kassette
værk, sammensætning af kassetter og andre 
ornamenter i fladsnit. Renæssanceornament 
(sml. beslagværk og fig. 43). 

katekismustavle, altertavle indeholdende skrift
ord: trosbekendelsen, nadverordene, fader
vor osv.; aim. o. 1550-1600. 

keglevindlade, se vindlade.

Danmarks Kirker, Ribe amt 3
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Fig. 23. Kors. a. Græsk k. b. Latinsk k. c. Antonius-k. d. Georgs-k. e. Andreas-k. f. Patriarkal-k. g. 
Hammer- eller krykke-k. h. Korset k. i. Processions-k. j. Cirkel-eller hjul-k.

kerubhoved, englehoved (med vinger). 
kildekalk, se frådsten.
kilesten, tilspidsende (kileformet) sten i buestik 

(kilestensstik), jfr. døren på fig. 2. 
kip, det sted, hvor spærenderne mødes, tagryg. 
kirkerist, jernrist over en muret grube i jorden 

foran indgangen til kirkegården, beregnet til 
at holde svin og andre husdyr borte uden at 
hindre mennesker adgang. 

klassicisme, se stilarter.
klingpung (klingbeutel), en på langt skaft sid

dende pung eller pose, på hvis underside en 
lille klokke er fastsyet; anvendt til kollekt. 

klinke, se mursten. 
klokapitæl, se kapitæl og fig. 42 h. 
klokke, se fig. 45.
klokkehus, tåmagtig, lukket bygning i to-tre 

stokværk, oftest med en svær tømmerkon
struktion, i hvis øverste del klokkerne er 
ophængt. Husets nedre del er materialrum. 
Fritstående eller op ad kirkegavl. 

klokkeprofil, stejl, forkert faldende karnisprofil 
(sml. fig. 30 d). 

klokkestabel, åben tagdækket tømmerkonstruk
tion til klokkernes ophængning, sml. klok
kestol. Plads som klokkehus. 

klokkestol, tømmerkonstruktion til klokkernes 
ophængning i tårn eller på kirkeloft. 

kløverbladsfrise (fig. 15), sml. firpas. 
knægt, konsol af træ (sml. krumknægt, volut- 

knægt og fig. 28). 
kombination, automatisk hjælpemiddel til hurtig 

registerskifte på orgel. 
kompositkapitæl, se kapitæl og fig. 42 d. 
konge, midtstolpe i apsistagværk, spir, klokke

hus, -stabel eller bærende stolpe i drager- og 
langstolstagværker (sml. fig. 37).

konsol, bærende fremspring. 
kop, se binder.
koppel, indretning til sammenkobling af toner i 

orgel. Manualkoplet kobler ét manual til et 
andet, og pedalkoplet kobler manualet til 
pedalet. Oktavkoplet kobler over- eller 
underoktaven til de til enhver tid anslåede 
tangenter. 

kordongesims, se bæltegesims. 
korgitter, korskranke, gitter eller skranke mellem 

kor og skib(e), sml. lektorium. 
korintisk kapitæl, se fig. 42 c. 
kors, se fig. 23.
korsblomst, et i fire korsstillede flige delt blad

motiv, hyppigt i gotisk prydværk (fig. 26). 

†korsdør, ældre betegnelse for dør i korgitter. 
korskranke, se korgitter.

krabbe (krabbeblad), ornamentalt bladmotiv af 
form som en forvreden korsblomst (fig. 26); 
på sengotiske spir, gavle, kors, kalkmalet på 

ribber osv.
kragbånd, fremspringende (udkraget) profilled, 

især brugt som vederlag i bueåbninger. 
kragsten, kragbånd af sten. 
kridering, se staffering.

kronliste, det øverste, i reglen karnisprofilerede 
led af en gesims (sml. fig. 43). 

krumknægt, prydbøjle eller -konsol, anbragt un
der eller på en gesims, ofte smykket med 
ornamenter, englehoveder o. lign. eller gen

nembrudt (fig. 28). 
krydsbånd (sml. fig. 3), krydsende trækbånd i 

spærfag.
krydsende rundbuefrise, se fig. 10, 12. 
krydsskifte, se skiftegang fig. 35 d. 

kuglestav, spinkel, dekorativ stav, bestående af 
små kugler på række (sml. perlestav).
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Fig. 24. Eksempler på fyldinger.

kursiv, se skrift.
kvader, natursten, firkantet tilhugget til byg- 

ningsbrug.
kvaderridsning i romansk murværk (fig. 34), se 

fuge 1 a. Ridsningen kan være udført med en 
fugeske dyppet i tyk kalkmørtel. 

kvartstens, dimension svarende til den anvendte 
murstens tykkelse (sml. helstens, halvstens).

laf, skålen på en ske.
langstol, længdeafstivning i tagværk med lod

rette stolper (konger s.d.) hvilende på ho
vedbjælkerne og bærende vandret tømmer 
(dragere s.d.), som understøtter spærfagenes 
hanebånd, indbyrdes forbundne med tappe 
og talrige påbladede skråbånd (fig. 37). 

lasur, gennemsigtig farve, ofte malet over for
gyldning eller forsølvning. 

†lavkirke, †lillekirke, †sanghus, betegnelser an
vendt i regnskaber for koret i modsætning til 

skibet, sml. †højkirke og †storkirke. 
lektorium, i oldkirken læsepult ved skranken 
mellem kor og skib. Senere i middelalderen 
overførtes navnet på den skranke eller det 
pulpitur, der aflukkede koret som gejstlighe
dens særlige område. Lektoriepulpituret 
tjente til anbringelse af pulte for evangelie- 
og episteloplæsning og undertiden altre. 
Desuden kunne tribunen give plads for or
gel, sangkor og processioner, senere også for 
prædikestol (lektorieprædikestol); sml. kor

gitter.
lektorieprædikestol, prædikestol anbragt som pul
pitur i skibets østende foran triumfvæggen 

(s.d.).
liber daticus, se kaldsbog. 
ligtræ, se gravtræ.

lisén, flad, retkantet væg- eller murpille, uden 
kapitæl eller base (se dog ørelisén); sml. 
pilaster.

lodfuge, lodret fuge, der strækker sig over flere 
skifter.

lomme, rummet mellem en hvælvings buede 
overside og loftsvæggen (overvæggen); kan 
være mere eller mindre udmuret, eventuelt i 
forbandt med murene, sml. hvælvfortan- 
ding, fig. 20.

Louis XIV, XVstil, se stilarter.
(lyd)himmel, loft ophængt over prædikestol (sml. 

fig. 28).
lydpotte, lerpotte indmuret i (romanske) hvælv 

eller vægge med mundingen bindig med 
murfladen; ofte anbragt i grupper eller ræk
ker, antagelig af akustiske grunde. 

lysepibe, rørformet indfatning på lysestage til 
nedsætning aflys. 

lysepig eller -torn, kegleformet spids på lysestage 
til opstikningen i et hul i lysets underside. 

lysning, lysåbningen i vindue eller dør.

Fig. 25. Flammet eller flammeret dør i forskellige 
udformninger.
3*



36 D A N M A R K S  K I R K E R

Fig. 26. Baldakin. 1. Korsblomst. 2. Fiskeblære. 3. 
Kølbue. 4. Stavværk. 5. Fiale. 6. Krabbeblad. 7. 
Vandnæse.

lægmandsalter, alter i kirkens skib, hvortil lægfolk 
havde adgang (modsat højaltret i koret); of
test midt i skibets østre del, foran triumf
krucifikset.

løbende hund, ornamentbort af fortløbende figu
rer (fig. 13).

løber, mursten, hvis langside ligger i murflugten. 
Jfr. binder og fig. 35.

Majestas (egentlig højhed), Kristus i sin herlig
hed, tronende Kristus i mandorla (s.d.) omgi
vet af evangelistsymbolerne (s.d.). Især hyp
pig i romansk kunst.

majuskler, se skrift.
mandorla, mandelformet, (spids)oval indram

ning, navnlig brugt omkring fremstillinger af 
Kristus (se Majestas).

Fig. 27. Pærestav.

†mangut, (manggods), ringe, stærkt blyblandet 
tin, sml. tinstempler. 

mansard, brækket eller knækket tagform, hvor 
den nedre, stejlere tagflade danner vinkel med 
den øvre. Formentlig opkaldt efter den fran
ske arkitekt François Mansart (1598-1666). 

manual, tangentrække på orgel, spilles med hæn
derne.

maureske (fig. 16), ornament, der efterligner ara
bisk (maurisk) prydværk. 

messehagel, messeklædning, bestående af skjold
formet ryg- og bryststykke. 

messeklokke (kor-, primklokke), lille klokke an
bragt i eller over koret og (i middelalderen) 
benyttet, når hostien hævedes op; efter refor
mationen anvendt for at påkalde menighe
dens opmærksomhed ved gudstjenestens be
gyndelse. 

minuskler, se skrift.
misericordie (barmhjertighed), sidde-konsol un

der korstoles klapsæder. 
mitra, bispehue.
monolit, bestående af een (natur)sten. 
monstrans, beholder til opbevaring og fremvis

ning af relikvier eller hostien. 
monstransskab, skab til opbevaring af monstran

sen og kirkens hellige kar. 
montant, se akantusmontant. 

†mor, vatteret stof af silke, halvsilke, kamelhår 
eller lærred. Glat eller mønstret, ofte indvæ

vet med guld- eller sølvtråd. 
munk, se tagsten.
munkeskijte, se skiftegang fig. 35 a. 
munkesten, se mursten.

mur, murværk i fuld tykkelse, ydersiden af en 
mur.

murliv, murkærne, det indre af en mur; sml.
fuld mur og kassemur. 
murrem, se rem.

mursten, brændt teglsten. – Middelalderlige 
mursten (munkesten) måler 25-30×11-15× 
7-10 cm. Fra o. 1600 blev murstenene min
dre, den tyndeste variant er 1700’ og 1800’- 
rnes Flensborgsten, der kun er ca. 3 cm tyk 
og i reglen gul. Nutidens danske normalmål 
er 23×11×5,5 cm. Klinker er små, meget 
hårdt brændte sten. Mursten, hvoraf en del
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Fig. 28. Prædikestol. A. Underbaldakin. B. Kurv. C. 
Rygskjold. D. Lydhimmel. 1. Hængeknop. 2. Bøj
ler. 3. Karnisfremspring. 4. Knægte med diadem
hoved. 5. Arkade. 6. Bueslag. 7. Svikkel. 8. Kar
touche. 9. Herme. 10. Vinge. 11. Hængestykke. 12. 
Topstykke. 13. Spir.

er afhugget, kaldes efter størrelse: trekvarter, 
halve sten, kvarter eller petringer; mesterpe- 
tring: sten halveret på langs. 

mæander, ornamentalt bånd ført i regelmæssige 
vinkelbugtninger (à la grecquebort, fig. 14). 

mægler, den søjle, hvor trapperækværket gøres 
fast ved foden af trappen.

månedsmærke, mærke, der på guldsmedearbejder 
angiver den måned, i hvilken et arbejde er 
prøvet hos guardeinen (s.d.).

nagle, snittet træpind, ofte med fint formet 
hoved, til inddrivning gennem borede huller 
i f.eks. blad-, slids- og tapsamlinger for at 
låse disse (sml. dyvel). Heraf fornagle, se fig. 
36.

noli me tangere (rør mig ikke), Kristi ord til Maria 
Magdalene efter Opstandelsen (Joh. 20, 14- 
18). Betegnelse for fremstillingen af deres 
møde. 

nonne, se tagsten. 
not, se fjeder. 
nygotik, se stilarter.
Nådestol (Treenighed), Gud Fader på sin trone, 

støttende den lidende Kristus med eller uden 
kors og med Helligåndsduen svævende eller 
siddende.

oblat, nadverbrød. 
oktavkoppel, se koppel.
oldermandsranke, den siksaklinie, der opstod i 

sølvet, hvor oldermanden tog lødighedsprø- 
ven. Erstattedes senere af guardeinmærket 
(s.d.).

omdisponering, ændring af et orgels klanglige 
opbygning.

omsætning, genopsætning af den ydre (eller indre) 
skal af en naturstensmur (sml. skalmuring). 

opskalket, udsvejet (tagfod); sml. skalk. 
opus spicatum (sildebens-murværk), konstruktivt, 

romansk murværk, hvis sten er stillet skråt, 
skifte for skifte hældende vekselvis til højre 
og venstre. Hvor det er udført af tynde 
naturstensflager, optræder det hyppigst kun i 
pletter (sml. fig. 2 og 35 i). 

orgel, se fig. 44. 
overribbe, se ribbe.
overvæg, den del af en væg, der er over loftet eller 

hvælvet.

palmet, vifteagtigt plantemotiv, hvis enkelte, 
glatte bladflige ofte udgår fra en blomster
kalk (fig. 11). 

paramenter, de ved gudstjenesten anvendte klæ
der, såvel præstens dragt som alterklæderne.
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patén, se disk.
patron, 1) form, model eller mønster, hvoref

ter noget fremstilles eller tildannes (sml. 
skabelon 3), f.eks. vævepatron = vævemøn
ster. I ældre tid også betegnelse for selve 
tøjets mønster; 2) instrument, hvormed 
mønster, tegninger osv. overføres; 3) kirke
ejer, se patronatsret. 

patronatsret, jus patronatus, kirkeejerens (patro
nens) ret til kirkens indtægter eller til at føre 
tilsyn med, evt. råde over kirkens gods, 
bygning og inventar, ofte forbundet med 
kaldsretten (s.d.). 

pedal, tangentrække på orgel, spilles med fød
derne. 

pedalkoppel, se koppel. 
pedalværk, se værk.
pendullinse (sml. fig. 46), vægten i den svin

gende ende af et pendul; kan med en møtrik 
hæves eller sænkes for regulering af uret. 

pengeblok, opretstående, udhulet eller tømret 
(jembeslået) træblok med pengetragt eller 
-slidse.

pengetavle, skuffelignende æske med skaft, an
vendt til kollekt.

Fig. 29. Fugetyper.

Fig. 30. Sokkelprofiler, a. Skråkant. b. Hulkant. c. 
Faldende kamis. d. Omvendt (el. forkert faldende) 
karnis (klokkeprofil). e. Rundstav. f. Hulkant over 
rundstav. g. Attisk.

Fig. 31. Kassemur med bomhuller.

perlestav, dekorativ, spinkel stav, bestående af 
sammenstillede småkugler vekslende med 
cylindriske led; sml. kuglestav. 

perspektivhul, cirkulær indlægning i mørkt og 
lyst træ med perspektivisk virkning (sml. 
fig. 24c). 

petring, se mursten.
Pieta, jomfru Maria med Kristi afsjælede legeme 

på skødet.
pilaster, flad, retkantet væg- eller murpille med 

kapitæl og base (i modsætning til lisén, s.d.). 
Ofte anvendt som dekoration på træarbejde. 
Pilastre med indsnøring under kapitælet kal
des halspilastre. 

piscina, niche eller kumme med afløb for indviet 
vand, fritstående eller i en væg, nær et alter. 

planrelief, se relief.
platte, 1) profildetalje, vinkelformet tilbage- el

ler fremspring; 2) i snedkersprog: tynd træ
plade, anbragt som forsiring på møbler o. 
lign.

plint, lavt, retvinklet fodstykke under en søjle, en 
pilaster eller en statue (sml. fig. 43 og posta
ment) .

pneumatisk, luftdrevet. Orgler fra o. 1900-1940 
er ofte bygget med pneumatisk kraftoverfør
sel fra klaviatur til vindlade. 

polsk skifte, se skiftegang fig. 35 b. 
positiv, lille orgel.
postament, højt, foroven og forneden profileret 

fodstykke under en søjle, en pilaster eller en 
statue (sml. fig. 43). Postamentfelter (f.eks.
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på altertavler og prædikestole, fig. 28) er de 
felter, der sidder mellem de fremspringende 
postamenter. 

† pralsagt, en slags blomstret tøj, halvt uld, halvt 
silke.

predella, fodstykke til en altertavle af fløj- eller 
skabstype. 
profil, se sokkel og stav. 
profilkapitæl, se kapitæl og sml. fig. 24 c. 

prydskifte, oftest brugt som betegnelse for det 
murskifte af sten på fladen (også kaldet flad
skifte), som jævnligt findes omkring en mur

åbnings egentlige buestik; jfr. skiftegang. 
præbende, formue- og indtægtsobjekt, der er 

tillagt en kannik. 
prædikestol, se fig. 28.

præsentationsret, jus præsentationis, retten til at 
foreslå et præsteemne. 
pulpitur, galleri med plads til stolestader. 

punsel, lille stålmejsel til brug ved stempling, 
opdrivning eller ciselering (s.d.) af metalar

bejder (punsling). 
putto, nøgent, buttet drengebarn. 

pærestav, 1) stav med symmetrisk profil, hvis 
tværsnit minder om en pære (f.eks. pære- 
stavsribbe, fig. 21); 2) kvartrundstav ud
smykket med række af pærelignende figurer 

(fig. 27).
†rask, en slags uldent tøj. 
register, se stemme.

rejsehøjde, den højde, muren har, når tagværket 
rejses.

Fig. 32-33. 32. Hulsøm. 33. Hjørnekæde.

Fig. 34. Kvaderridsning.

relief, billede eller ornament i ophøjet arbejde på 
fast baggrund; 1) hautrelief, højt r. med 
underskåme figurer; 2) basrelief, lavr r.; 3) 
planrelief, med svagt fremspring, hvis over
flade ligger i eet og samme plan; i træ kaldes 
dette fladsnit. 

relikviegemme, hylster om helgenlevninger (re
likvier), enten en blykapsel eller kunstfær
digt udformet, i forskellige materialer, som 
en arm, et hoved osv. (jfr. helgengrav). 

rem (murlægte), stræktømmer, f.eks. oven på 
eller indlagt i murkronen som underlag for 
bjælker eller spærfødder (sml. fig. 40 a). 

renæssance, se stilarter.
resalit, tilbagespringende del af en bygnings 

facade, sml. risalit. 
retabel, lav, tavleagtig opbygning, ofte i forbin

delse med en bue, stående på alterbordet ved 
dettes bagkant. 

revle, tværliste eller -bræt, hvormed brædder 
eller planker samles til en flade. 

ribbe, muret bue i/under sammenstødene mel
lem en hvælvings kapper (se kappe). Ribbe
hvælv benævnes efter kappeantallet (se 
hvælv). Ribberne kan være retkantede (i 
halvstens- eller kvartstens-bredde) eller pro
filerede (af formsten), fig. 21. Hjælperibber 
på hvælvets overside kaldes overribber; disse 
kan have udstikkende trinsten. Sml. storm
stigeribbe.

riffelhugning, rifling, den udførelse af riller eller 
smalle furer, som overfladen på en eller to 
sider af en teglsten jævnlig underkastedes i
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Fig. 35. Skiftegange. a. Munkeskifte. b. Polsk skifte. c. Hollandsk skifte. d. Krydsskifte. e. Blokskifte. f. 
Standerskifte. g. Rulskifte. h. Munkeskifte af kantrejste sten. i. Naturstensmur med opus spicatum. j. 
Teglstensmur med siksakmønster. k. Savskifte. 1. Bloktandskifte.

romansk tid. Rillerne, der er nogenlunde 
paralelle, kan enten være skråtstillede, vin
kelrette på længderetningen eller ordnede i 
sildeben. Riflingen kan være udført efter 
brændingen (med bred hammer eller mejsel) 
eller før brændingen (med trækam). 

rigel (lås), stangagtig skyder eller slå; i en lås den 
del, der bevæges af nøglen. 

risalit, fremspringende del af en bygnings fa
cade, almindeligvis sidepartier og/eller mid
terparti (sml. resalit). 

rocaille, asymmetrisk, muslingeskallignende or
nament; rokokotidens yndlingsmotiv. 

rokoko, se stilarter. 
romansk stil, se stilarter. 
rudefrise, se fig. 7.
rulleværk (fig. 17), renæssanceornament, der sy

nes dannet af fantasifuldt opskårne og sam- 
menflettede læderstykker, hvis kanter er op

rullet i volutter (s.d.). Ofte komponeret i 
kartouche (s.d.) og beriget med elementer fra 
grottesken (s.d.). 

rulskifte, se fig. 35 g. 
runer, se skrift. 
rygpositiv, se værk og fig. 44.

†sanghus, se †lavkirke. 
†sardug, halvt linned, halvt uldent tøj. 
†savdelle, se †delle.
savskifte, se skiftegang og fig. 9, 10, 35 k. 
secco, maleri udført på tør puds (italiensk: al 

secco), i modsætning til fresko (s.d.). 
segmentgavl (-bue), gavl, hvis buede overside er 

en del af en halvcirkel (d.e. cirkelsegment). 
Siden renæssancen ofte benyttet over vin
duer, døre m.m. 

sejerværk, se tårnur. 
sepulchrum, se helgengrav.
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†setteni (satin), en slags silketøj. 
series pastorum, præsterækketavle. 
siksakmurværk, dekorativ anbringelse af mursten 

i form af aks, benyttes undertiden i (tag)gavle 
og i blændingsbunde (sml. fig. 35 j). 

sildebensmurværk, se opus spicatum og fig. 35 i. 
sinkning (sinke), snedkerforbindelse med svale- 

haleformet tap i tilsvarende hul. 
skab(e)lon, 1) profil, hvormed gesimser og andre 

bånd trækkes i gips; 2) gennembrudt plade til 
fremstilling af ensartet, malet ornamentik; 3) 
†skabelon, model eller tegning til bygning 
eller andet kunstværk, sml. patron. 

skalk, et tømmerstykke fastgjort på oversiden af 
et spærs nedre ende, således at tagbeklædnin
gen kan trækkes ud over en fremspringende 
gesims. Herved får tagfladen en større eller 
mindre udsvejning eller opskalkning forne
den.

skalmur, skalmuring, fornyet skal i (tyk) mur, 
oftest af halvstens tykkelse, sml. forblænder, 
omsætning.

skelle, †skelne (sml. †sømme), fuge, især på 
ydersiden af tegltage. 

skierværk (skærværk), 1) væg af træ, 2) klokke
stol.

skiftegang (murforbandt eller murstensforbin- 
delser), ordning af stenene i en murflade. 
Terminologien er vaklende og tillige svin
gende fra land til land. De dominerende 
middelalderlige skiftegange, hvis udførelse 
ofte er uregelmæssig, er munkeforbandt (fig. 
35 a) og polsk skifte (fig. 35 b) også kaldet 
flamsk eller gotisk skifte. Undertiden be
nævnes disse skiftegange under eet som 
munkeforbindelser og vistnok også som 
vendisk forbandt. Hollandsk forbandt er 
binderskifter vekslende med polsk skifte 
(fig. 35 c). Af nyere former kan anføres 
krydsskifte (fig. 35 d) og det beslægtede 
blokskifte (fig. 35 e). Særlige skifter, møn
stermuring og prydskifter (fig. 35 i-l) be
nævnes efter den måde, de enkelte lag lægges 
på. Sav- og bloktandskifte (fig. 35 k og l) 
anvendes ofte ved gesimser og bånd. Strøm
skifte (fig. 39) benyttes til afslutning af de 
skrå sider i en gavlmur.

Fig. 36. Spær og hanebånd. Foroven samlet (bladet) 
med fornaglet blad i udsnit. Forneden samlet (tappet) 
med fornaglet tap i taphul.

skjoldbue, bærende bue for hvælv, muret langs 
rummets vægge (sml. fig. 3 og gjordbue). 

skrift. Middelalderens skriftarter er: runer, i 
brug endnu i 1300’rne, majuskler (egentlig 
store bogstaver), der opdeles i de kantede 
versaler (VERSALER) og de rundede un
cialer, hvor særlig karakteristiske former er
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Fig. 37. Langstol.

D, E, H, M og T o. 1100-
1400; endvidere minuskler egent
lig små bogstaver, fra begyndelsen af 1400’- 
rne samt fra o. 1475 den latinske antikva 
(antikva). Versal- og antikvaskrifterne fort
sætter ned til nutiden. Nyere skriftarter er 
desuden fraktur egentlig brudt 
skrift, »krøllede bogstaver«, fra 1500’rnes 
begyndelse samt kursiv (kursiv) og skrive
skrift

skurering, riffelhugget afpudsning af hugne sten. 
†skærstok, murrem.
slutsten, øverste sten i en bue eller en hvælving. 
slyngebom (fig. 45), »ret aksel«, den gamle, al

mindeligt udbredte, korrekte form for klok
keophæng. 

slyngbånd, se attisk slyngbånd. 
sløjfevindlade, se vindlade.
smalte, kornet, blåt farvestof (pulveriseret ko-

boltglas). I Danmark først kendt fra o. 1550. 
smertensmand, den lidende Kristus, fremstillet 

siddende eller stående, fremvisende sine sår, 
undertiden med marterredskaberne. 

smig, skråside, f.eks. i muråbninger, hyppigt i 
vinduer fra romansk tid (sml. fig. 2); et 
enkeltsmiget vindue ser i vandret snit ud som 
en tragt, et dobbeltsmiget som et timeglas. 

sokkel, den nederste, synlige del af en mur, når 
dette parti er 1) udført af et andet (hyppigt 
mere varigt) materiale end muren i øvrigt, 
eller 2) udformet med fremspringende profil 
(fig. 30).

solgisel, se apokalyptiske kvinde, den. 
spareblænding, -niche, se blænding. 
sparenkop-gesims, en række af udkragende bindere 

(kopper) under gennemløbende, fremsprin
gende led, anbragt med en binders afstand 
(sml. tandsnit). 

spejl, 1) blændingsfelt over en muråbning om
sluttet af dennes yderste false; 2) åremønster i 
(blankt) træ (efterlignes i ådring, s.d.); 3) den 
ophøjede flade i en fylding (s.d.), i rokoko
tiden ofte med »dobbelt« kant (fig. 24 b). 

spindel, 1) udgør sammen med kronhjulet spin
delgangen, som reguleres af en balance (uro), 
også kaldet foliot (sml. fig. 46); 2) cylinder, 
hvorom noget drejer sig, se spindeltrappe. 

spindeltrappe, cirkulær eller polygonal trappe, 
hvis radiært stillede trin mødes i en alminde
ligvis cylinderformet akse, kaldet spindelen 
(sml. vindeltrappe).

Fig. 38. Styrtrum.

Fig. 39. Gavl med strømskifter.
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spygat, lille (evt. foret) hul eller rende til afled
ning af regnvand. Regelmæssigt forekom
mende i hvælvsvikler, hvor udmuringen af 
lommen (s.d.) er formet med fald mod hullet. 

spær, i en tagkonstruktion de skråtstillede tøm
merstykker, der bærer tagfladernes lægter og 
tagdækninger. Spærene er forneden fastgjort i 
de gennemgående loftsbjælker eller i korte, på 
murremmen hvilende spærsko (sml. fig. 
40 c). Et spærpar med forbindende hane
bånd, lodrette eller skrå spærstivere og even
tuelle krydsbånd kaldes et spærfag (fig. 2, 3, 
og 40).

spærhage (pal) (sml. fig. 46), snorevalsens stop
peanordning, som sidder fast på og griber 
ind i valsehjulet og driver dette, men som 
frit af valsehjulet muliggør ophængning af 
urloddet. Anvendes også ved vindfanget, 
hvor den tillader dettes frie afløb, efter at 
slagværket er stoppet. 

spærsko, se spær og fig. 40 c. 
spærstik, øvre afslutning på nicher og blæn

dinger m.v., dannet af spærstillede sten (sml. 
fig. 6).

spærstiver, se spær og fig. 40 d. 
stabel, 1) den tap på dørkarmen, hvorom gang

jernets (s.d.) øsken drejer sig; 2) fritstående, 
åben tømmerkonstruktion, se klokkestabel. 

staffering (beslægtet med ordet stof), grundering 
og udsmykning med farver og malede or
namenter. Til staffering regnes også den 
faste grundering, der før indførelsen af den 
rene oliemaling altid bestod af et eller flere 
kridt- (eller gipsagtige) lag (kridering, kridt
grund); grundering og s. anvendtes fortrins
vis på træ; både på figurer, ornamenter og på 
baggrunde. Ved middelalderlige figurer var 
behandlingen af kridtgrunden ofte forbundet 
med betydeligt større arbejde end påføringen 
af farver og malede mønstre, idet det var 
gennem den, figuren fik sin endelige ud
formning, ligesom klædedragterne kunne 
udformes med blomster, mønstre, trambu- 
lerstik (s.d.), ophøjede ornamenter model
leres eller indsættes. 1 senmiddelalderen staf
ferede man ofte med rigtige stoffer (perga
ment, lærred, tovværk osv.).

Fig. 40. Tagværk, skematisk fremstillet。 a. Murlægte 
(-rem). b. (Bind-, lofts-) bjælke.c. Spærsko. d. Spær
stiver. e. Spær. f. Hanebånd.

standerskifte, se fig. 35 f.
stav (eller staf), fremspringende, oftest halv

rundt eller kvartrundt profilled. Den almin
delige rundstav er glat. Rigere profilerede 
stave: pærestav (fig. 27), trekløverstav. De
korerede stave: bladstav, perlestav, tovstav, 
æggestav (sml. fig. 43) osv. 

stavværk, 1) muret sprosseværk, der deler lys
ningen i et gotisk vindue (vinduesstavværk); 
2) ornament, der efterligner vinduesstav
værk (fig. 26). 

stemme, register, piberække i orgel. Stemmens 
tonehøjde angives i fod efter den dybeste

Fig. 41. Eksempler på nummerering af bjælkestykker 
i tagværker.
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Fig. 42. Kapitæler. a-e. Klassiske i renæssanceudformning. f-g. Danske. a.Dorisk. b. Jonisk. c. Korintisk. d. 
Komposit. e. Toskansk. f. Trapez. g. Trekant. h. Klo. i. Terning. j. Foldeværk.

tones teoretiske pibelængde. Nogle stemmer 
har flere »kor«, dvs. flere piber for hver tone. 

stenhuggerfelt, regelmæssig eller uregelmæssig fi
gur indhugget i en kvader, ofte for at tilsløre 
en ujævnhed i stenen. 

stiftgang (fig. 47). På siden af ganghjulets fælg 
sidder stifter, som »sluses« gennem paletter
ne, der har hvileflader og skråtskårne impuls- 
flader.

stik, bærende murværk over en muråbning eller 
blænding, når dette er muret af særligt for
mede sten eller i særlig skiftegang. Hyppigst 
er stikket udført som en bue, sjældnere fore
kommer vandrette stik. Er stikket af tegl, 
taler man, alt efter murstenenes ordning, om 
binderstik, halvstensstik, helstensstik, rul- 
skiftestik osv. (sml. prydskifte fig. 35 j-k). 

stikkappe, mindre hvælvkappe, som skærer sig 
fra siden ind i en hvælving; hyppigst anvendt 
i forbindelse med en (vindues)åbning, der 
når højere op end hovedhvælvets vederlag. 

stilarter, stilperioder. Nøje tidsgrænser kan ikke 
fastsættes, idet de forskellige stilarter griber 
over hinanden, og selv inden for Danmarks 
grænser er der forskel på stilformernes op

dukken og varighed i de enkelte landsdele. De 
nedenfor angivne årstal kan derfor ikke tages 
som absolutte tidsgrænser. Romansk stil: o. 
1050-1275 (senromansk o. 1200-75). Gotisk 
stil: o. 1250-1550 (ungg. o. 1250-1300, højg.
o. 1300-1400, seng. o. 1400-1550). Renæs
sance: o. 1550-1630 (ungr. o. 1550-1590, højr.
o. 1590-1620, senr. o. 1620-30). Barok: o. 
1620-1750 (bruskb. o. 1620-1660, enevoldsb. 
eller Louis XIV stil o. 1660-1750). Rokoko 
(Louis XV stil): o. 1740-1775. Klassicisme, 
nyklassisk stil: o. 1775-1850, (Louis XVI stil
o. 1775-1800, empire o. 1800-50). Stilkopie
ring efter 1800: f.eks. nyromansk, nygotisk. 

stiv viser, timeviser på urskive, der ikke har 
minutviser.

stokkedrev (sml. fig. 46), drev (det lille hjul i en 
tandhjulsforbindelse), hvis »tænder« består af 
runde stokke mellem to plader (i modsætning 
til et massivt drev, som er et almindeligt 
tandhjul). 

† storkirke, se højkirke.
stormstigeribbe, retkantet halvstens ribbe med 

tværstillede, hele mursten. 
strømskifter (fig. 39), skifter (i taggavle) dannen-



F A G O R D B O G 45

de en vinkel på ca. 45° med de vandrette 
skifter og lagt således, at der langs gavl
linierne fremkommer en række af trekanter. 
Herved undgås behuggede murflader i tag
linien. Kendt fra o. 1550, men især alminde
ligt i 1700’rne. 

styrtrum, betegnelse for det loftsrum, der frem
kommer, når bjælkelaget uafhængigt af tag
værket er placeret et godt stykke under 
murkronehøjde (fig. 38). 

sugfjæl, bræt, fastgjort under tagskægget (på 
undersiderne af bjælkeenderne) til hindring 
af træk (sml. fig. 2, 8). 

svelle, lyddæmpende døre i orgel. Ved hjælp af 
et svelletrin kan organisten regulere lydstyr
ken.

svelleværk, se værk.
svikkel, tresidet flade over bueslag, hvor den 

vandrette side udgår fra buens issepunkt 
(s.d.), den lodrette fra buens fod, (sml. fig. 
28). Hvælvsvikkel, nedre kappeflig (s.d.). 

svumme, oversmøre mur med hvidtekalk eller 
mørtelvælling, sml. afkostning. 

syld, syldsten, grundsten, fundament af rå kam
pesten under det egentlige murværk (sml. 
fig. 3).

søjle, søjleorden, se fig. 43. 
søjlekapitæl, se kapitæl og fig. 42. 

† sømme, fuge.
sål, bund i niche eller blænding. 

sålbænk, den udvendige, nederste flade i et 

vindue.
tagkøl, en V-formet planke, som dækker ryg

ningen på et spåntag. 

† tagpander, † tagpotter, se tagsten. 
tagsten, tagtegl, middelalderens ældste tagsten, 
bæverhaler (tagpander), der er en efterligning 
af tagspån, er flade, nedad spidse, runde eller 
lige afskårne. Den senere middelalders al
mindeligste tagsten er »munke og nonner«, 
af halvcirkelformet tværsnit. De brede non
ner lagdes med den hule side opad, de smal
lere munke, der vendte hulsiden nedad, dæk
kede over sammenstødene mellem nonnerne. 
O. 1550-1600 begyndte man at bruge ~ - 
formede vingetegl, der efterhånden blev tyn-

Fig. 43. Søjleskema.

dere og mindre svungne. 
tagværk, se fig. 2-3, 37, 40. Tømmerstykkerne i 

de enkelte spærfag nummereres på forskellig 
vis med huljern eller økse (fig. 41). 

tandsnit (sml. fig. 9, 43), dekorativ række af 
fremspringende, firkantede eller profilerede 
klodser af sten eller træ, anbragt med korte 
mellemrum. 

tandsnitliste, liste med tandsnitagtige indsnit.
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Fig. 44. Orgel. 1. Rygpositiv. 2. Brystværk. 3. 
Hovedværk. 4. Overværk. 5. Pedalværk.

tap, tapning, tappet forbindelse (fig. 36). 
tempera, farve revet i vand med æggeblomme og 

-hvide oprørt i eddike, gummi, honning, 
harpiks el. lign. som bindemiddel. Tempera 
tørrer mat og hurtigt op. 

† terme, en i renæssancen almindelig betegnelse 
for herme (s.d.). 

terningkapitæl, se kapitæl og fig 42 i. 
tiara, pavens krone. Bæres, når paven optræder 

som fyrste, mens mitra (s.d.) benyttes ved 
gejstlige funktioner. 

tilløbsarm (sml. fig. 46), del af urets slagværks- 
mekanisme.

tinde, simpelt udført fiale (s.d.).
†tinning, gavlkam, kamtak. 
tinstempler, mester- og kvalitetsmærkning af tin, 

1) engelsk tin (to stempler: engel eller kronet 
rose med byens våben); 2) krontin (byvåbenet 
hvorover kløverblad); 3) manggods, †man
gut (mesterens mærke to gange). Både 1 og 2 
har desuden stempler med mesterens navn og 
årstal for hans optagelse i lavet (i modsætning 
til sølvstemplernes årsstempler, der som regel 
angiver forfærdigelsesåret). 

† tiste, den rem (af læder), hvor klokkens knebel 
hænger. 

† tobin, tyndt silkestof. 
toskansk kapitæl, se kapitæl og fig. 42 e. 
† tral(le)værk, gitter, særlig af lodrette, profile

rede tremmer. 
trambulering (i nutiden også sviselering). 
trambulérstik, tremulérstik (i nutiden også hønse- 

trin), siksak-ornament i metal-, sten-, træ
eller kridtgrund, frembragt ved under tryk 
at vrikke eller skælve (fransk: trembler) en 
skarp punsel (s.d.) eller mejsel hen over 
grunden.

transmission, orgelstemme uden selvstændige pi
ber, men tilsluttet piberne i en anden stem
me.

trapezkapitæl, se fig. 42 f. 
trappefrise, se fig. 8. 
trekantkapitæl, se fig. 42 g.
tremulant, indretning til frembringelse af vibrato 

på orgeltoner. 
trepas, trekløveragtig ramme eller gennem

brydning.
triforium, 1) en fortrinsvis af småsøjler tredelt 

muråbning, i lighed med den todelte (bi- 
forium) almindelig i middelalderligt byg
geri; 2) triforiegalleri, en gallerietage med 
t.-åbninger; 3) smal løbegang, udsparet i 
murlivet mellem skibets arkader (s.d.) og 
højkirkevinduer (s.d.) eller mellem disse og 
en gallerietage, – uanset om åbningerne er 
tredelte.

triglyf, fremspringende plade (med tre lodrette 
slidser, – i renæssancen undertiden tre lister), 
som udgør et karakteristisk led i den doriske 
søjleordens frise. Hyppig friseudsmykning
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på renæssancens bygninger og inventar (sml. 
fig. 43).

† trille, toskaftet, glittet bomuldsstof. 
† trip, fløjlsagtigt stof.
triumfbue, 1) fritstående æresport, som i romer- 

riget rejstes for sejrrige kejsere og feltherrer. 
Buens form og idé bliver fra og med renæs
sancen en central inspirationskilde for såvel 
bygningskunst som inventar; 2) korbue, 
buen mellem kor og skib. 

triumfmur, muren mellem kor og skib. 
triumfvæg, triumfmurens mod skibet vendende 

side.
tuf, porøs vulkansk stenart, kendelig på indhold 

af pimpsten og aske. Tuf fra Rhinegnene ved 
Andernach er især anvendt som byggeemne i 
det sydvestlige Jylland (se frådsten). 

tympanon, som regel halvcirkelformet dørover
ligger af sten, ofte dekoreret. 

tårnur (sejerværk), se fig. 46, som nederst viser 
et værk i ældre udformning med spindelre
gulering, øverst det samme værk ombygget 
til pendulregulering, her også vist fra kort
siden.

udkragning, udkragende, fremspring (ende); en ge
sims er f.eks. udkraget eller udkragende i 
forhold til (mur)fladen (sml. kragbånd). 

underbaldakin, se baldakin og fig. 28. 
uncialer, se skrift.

valmtag, tag med fald til alle sider (uden tag
gavle). Dækker valmen kun taggavlens øvre 
del, kaldes dette parti halvvalm. 

vandnæse, profileret fremspring med skrånende 
overside og indskåret eller hulet underside, 
der tvinger regn til at dryppe af; i gotisk 
snedkerarbejde et yndet ornament (fig. 26). 

vange, 1) karmside i en muråbning regnet fra 
dennes fod til vederlagshøjde; 2) for- og 
bagvange i en trappe er de to stigende plan
ker, som bærer trinene. 

vederlag, det sted, hvorpå en bues fodender hvi
ler (fødselslinie). Vederlagsbånd = kragbånd 
(s.d.), kragsten. Vederlagshøjde, -linie = bue- 
fodshøjde.

vendetrin, trin med trekantede trædeflader som i

Fig. 45. Klokke. 1. Knebel. 2. Slagring med lister. 3.
Legeme. 4. Hals. 5. Hue. 6. Kroneplade. 7. Hanke. 8.
Trækstang. 9. Slyngebom. 10. Vuggebom.

en spindeltrappe, men vekselvis højre- og 
venstrevendte og brugt i et lige trappeløb. 
Når vendetrin benyttes, kan trappen gøres 
kortere og stejlere.

versaler, se skrift.
vindeltrappe, cirkulær eller polygonal trappe 

(sml. spindeltrappe), hvor aksen består af en 
spiralformet trappevange.

vindfang, i et ur, luftbremse for slagværket, oftest 
i form af to roterende arme, der ender i 
plader, hvis størrelse eller hældning bestem
mer slagværkets fart (sml. fig. 46).

vindjern, tværstænger af jern, anbragt i vinduer 
til støtte for rudeglassets blysprosser.



48 D A N M A R K S  K I R K E R

Fig. 46. Tårnur. 1. Smedejernsramme, samlet med 
kiler. 2. Pyntespir. 3. Ben. 4. Centralstiver med 
taplejer for både gang- og slagværk. 5. Optræks- 
vinde. 6. Reb for lodophæng. 7. Snorevalse. 8. 
Gangværksvalsehjul. 9. Stift for udløsning af slag
værk. 10. Arm for udløsning af slagværk. 11. Spær
hage. 12. Stokkedrev. 13. Ganghjulsakse. 14. Gang- 
hjulsbøjle. 15. Ganghjul (kronhjul). 16. Lodret spin
del med to lapper for indgreb i ganghjulet. 17.

Nederste spindelleje. 18. Øverste spindelleje. 19. 
Foliot (balance el. uro) med vægte, som kan stilles 
ud el. ind for regulering af uret. 20. Snor, hvori 
spindelen hænger og drejer. 21. Viseraksel. 22. Ur
skive. 23. Timeviser (stiv viser) med kontravægt. 24. 
Slagværksvalsehjul. 25. Hammerløftepinde (-ruller). 
25a. Blindfælg (til støtte for hammerløftepindene). 
26. Slagskive med indvendig tandkrans og udvendige 
indsnit for bestemmelse af slagenes antal. 27. Hjerte
skive på hjerteskiveaksel. 28. Udløsningsmekanisme 
for slagværk (kun vist fragmentarisk). 29. Ifaldsarm. 
30. Vindfangsaksel. 31. Vindfang (luftbremse) med 
spærværk. 32. Optræksdrev (for optræk med hånd
sving). 33. Optrækshjul. 34. Mellemhjul og mellem- 
hjulsaksel. 35. Ganghjulsaksel. 36. Ganghjul. 37. 
Hage el. anker. 38. Hageaksel (el. ankervelle). 39. 
Gaffel, som forneden griber om pendulet. 40. Pen
dulophæng. 41. Pendullinse. 42. Visertransmission. 
43. Viserværk for skive med minut- og timeviser. 
(Vist delvis i snit). 44. Vekselhjul. 45. Kontravægte.
46. Lod, sædvanligvis en kampesten, med lodtrisse.
47. Tilløbsarm. 48. Optræksdrev (her vist som mas
sivt drev, sml. nr. 32). 49. Optrækskvadrat for 
håndsving. 50. Hammerløftearm. 51. Hjerteskive- 
hjul.
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vindlade, ventilkasse i orgel, fordeler trykluften 
fra bælgen til de enkelte piber. I Danmark er 
sløjfevindladen den almindeligste, men i org
ler fra o. 1900-1940 træffes ofte andre vind- 
ladetyper, især keglevindlade og bælgventil- 
lade.

vingetegl, se tagsten.
† vognskud, planke af udsøgt, knastfrit egetræ. 
volut, spiralrullet fladeornament, især karakte

ristisk led i joniske og kompositte kapitæler 
(sml. fig. 42 b-d). 

volutbøjle, volutknægt, konsol med volut på un
dersiden, den første åben, den sidste massiv 
(sml. fig. 28). 

vuggebom (fig. 45), »krum aksel«. Denne op
hængning, hvis omdrejningspunkt ligger la
vere i forhold til tyngdepunktet end ved 
slyngebommen (s.d.), indførtes for at lette 
ringningen af klokken. 

vulst, 1) i træ- og stenarbejde: rundstav; 2) ved 
romanske og ofte ved tidliggotiske kruci
fikser ombøjningen af lændeklædet omkring 
midjen, oprindelig omkring en rem eller et 
tov.

værk, selvstændig afdeling af orgel, spilles fra sit 
eget klaviatur (fig. 44). Hvis et værk er

Fig. 47. 1. Grahamsgang. 2. Hagegang. 3. Stiftgang.

forsynet med svelleanordning til regulering 
aflydstyrken, benævnes det ofte svelleværk.

æggestav, se stav og fig. 43.

øreflipvolut, ornament, karakteristisk for brusk
barokt snitværksarbejde (se stilarter); træffes 
allerede før 1620.

ørelisén (sml. lisén), har til begge sider foroven 
en lille, retkantet udvidelse; især karakteri
stisk for dansk rokoko.

ådring, malet efterligning af årer i træ.
ås, åsbjælke, bjælke, der ligger på langs i en 

bygning og bærer spærene; den øverste ås 
kaldes rygås, de øvrige sideåse.

Danmarks Kirker, Ribe amt 4



FORTEGNELSE OVER ARKIVALIER 
VEDRØRENDE KIRKERNE I RIBE AMT 

I ALMINDELIGHED

Arkivalier, der kun vedrører den enkelte kirke, 
må søges i afsnittet: Kilder og henvisninger efter 
hver kirke.

RIGSARKIVET. Danske Kancelli: A. 28. 
1630-1702. Fortegnelse over diverse dokumen
ter vedkommende kirker og sognekald i Dan
mark og Norge med oplysning om ejendoms
forhold, beneficering og jus patronatus (tilbage 
til året 1541). — A. 29. 1726-97. Efterretninger 
om ejerne af kirker og kirketiender. — A. 30. 
1809. Fortegnelse over kirker og disses ejere. —
B. 106. 1631-32. Rådernes og biskoppernes be
tænkninger angående kirkernes regnskab. — 
D. 26. 1699-1771. Jyske Registre. — D. 27. 
1699-1771. Koncepter og indlæg til Jyske Regi
stre. — D. 28. 1699-1771. Jyske Tegneiser. — 
D. 29. 1699-1771. Koncepter og indlæg til Jyske 
Tegneiser. — E. 8. 1771-73. »Jyske og Smaa- 
landske eller det andet Departements aabne Bre
ve«. — E. 9. 1771-73. Koncepter og indlæg til 2. 
Departements aabne breve. — E. 10. 1771-73. 
»Jyske og Smaalandske eller det andet Departe
ments Missiver. — E. 11. 1771-73. Koncepter 
og indlæg til 2. Departements missiver. — F. 17. 
1773-99. Jyske Registre. — F. 18. 1773-99. Kon
cepter og indlæg til Jyske Registre. — F. 19. 
1773-99. Jyske Tegneiser. — F. 20. 1773-99. 
Koncepter og indlæg til Jyske Tegneiser. — F.
47. 1792. Indberetninger fra gejstligheden om 
kirkernes tilstand og om bestemmelser for deres 
vedligeholdelse. — F. 58. 1781-99. Originale 
skøder til kongen om jus vocandi til kirker. — 
G. 119. (1799)-1828. Originale skøder til kon
gen på jus vocandi. — H. 17. 1800-48. Brevbø
ger. — H. 18. 1800-47. Breve.

Rentekammeret: 2215.38. 1710-11. Kommissi- 
onsakter vedrørende auktion over en del af kon
gens beholdne kirker. — 2245.119-20. 1710-14, 
1720-22. Dokumenter vedrørende kongens ved 
auktioner 1710 og 1711 bortsolgte kirker.

Rentekammeret. Bygningskommissioner: 422.2-5. 
1742-70. Indkomne sager til journal i bygnings- 
kommissionen af 1742.

Rentekammeret. Reviderede regnskaber. Kirke
regnskaber: 1669-93. Ribe stifts kirkeregnskaber.
2. 1669-70. Regnskaber for kirker i Koldinghus 
amt. — 1719-28, 1738-65. Koldinghus rytterdi
strikts kirkeregnskaber. — 1726-27, 1754 og 
1769. Synsforretning og summariske regnskaber
o. lign. for jyske rytterdistriktskirker.

Lensregnskaber: 1537-40. Riberhus lens regn
skaber.

Regnskaber ældre end 1559: Reg. 108A, nr. 21. 
1528-29. Fortegnelse over indkrævede klokker.

Ministeriet for Kirke og Undervisningsvæsen: 
1848-1916. 1. Departement. Journaler. — 1848- 
1916. 1. Departement. Journalsager.

LANDSARKIVET FOR NØRREJYLLAND 
(LA. Viborg). Ribe bispearkiv: C4. 6. 1774. 
Registratur nr. 7. — 1775-1791. Registratur 
nr. 8. — 14-15. 1560-1794. Anst herred ad reg. 
nr. 7 og 8, capsa 2. — 16. 1794-1812. Uregistreret 
korrespondance angående Anst herred. — 30. 
1592-1784. Gørding herred ad reg. nr. 7 og 8, 
capsa 10. — 31. 1779-1812. Uregistreret korre
spondance angående Gørding herred. — 54. 
1542-1778. Jerlev- Slavs herreder ad reg. 7 og 8, 
capsa 17. — 55. 1780-1812. Uregistreret korre
spondance angående Jerlev og Slavs herreder. — 
56. 1545-1778. Kalvslund og Frøs herreder ad 
reg. 7 og 8, capsa 6. — 57. 1780-1812. Uregistre
ret korrespondance angående Kalvslund og Frøs 
herreder. — 58. 1633-1778. Malt herred ad reg. 7 
og 8, capsa 19. — 59. 1780-1812. Uregistreret 
korrespondance angående Malt herred. — 67. 
1632-1765. Skads herred ad reg. nr. 7, capsa 24.
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— 68. 1779-1812. Uregistreret korrespondance 
angående Skads herred. — 79-81. 1570-1778. Ve
ster Horne herred ad reg. nr. 7 og 8, capsa 28. — 
82. 1771, 1778-1812. Uregistreret korrespondan
ce angående Vester Horne herred. — 83-84. 1680- 
1778. Øster Horne herred ad reg. nr. 7 og 8, capsa 
30. — 85. 1779-1812. Uregistreret korrepondance 
angående Øster Horne herred. — 148-49. 1679- 
1740. Reluitionsvæsenet og rytterdistriktets kir
ker og skoler. — 168. 1726-1774. Miscellanea ad 
reg. nr. 7, capsa 63, pk. 25 og 86 nr. 1. — 177. 
1692, 1718, 1735-73. Miscellanea ad reg. nr. 7, 
capsa 63. — 179. 1717. Ribe stifts amter, sysler 
osv. ad reg. nr. 7, capsa 63, pk. 82. — 189-90. 
1696-1792. Kirkesyn ad reg. nr. 7 og 8, capsa 64.
— 1424. 1720-75. Diverse kirkeregnskaber. — 
697, 1794, 1798-1809. Beneficeret gods og kir
keejere. — 704-11. 1793-1840. Kirke- og præste- 
gårdssyn. Indberetninger. — 772, 774, 775. Præ- 
steindberetninger til biskop Bloch.

Provstearkiver: C 36 A. Ribe stiftsprovsti og 
Ribe købstads provsti -1812: 13. 1808-11. Syns- 
protokol for kirker og præstegårde. — 24. 1745- 
1811. Diverse dokumenter. — C 37. Ribe stifts
provsti og Ribe provsti samt Manø og fra 1861 
Gørding herred: 3-6. 1862-1911. Synsprotokol- 
ler. — 41. 1923-33. Overslag og regnskaber med 
bilag. — C 43 D. Øster Horne og fra 1800 Slavs 
herreds provsti -1812: 1. 1683-1768. Provste- 
protokol. — C 43 E. Skads herreds provsti: 4. 
1634-1812. Sager enkelte sogne vedkommende.
— C43G. Malt herreds provsti -1812: 4. 1793- 
1801. Kirkesynsprotokol. 6. 1803-1812. Syns- 
protokol for kirker og præstegårde. 7. 1801. 
Dokumenter til kirkesynsprotokol. — C 43 H. 
Ribe stifts- og amtsprovsti. 1812-28: 28. 1814- 
22, 1827. Diverse dokumenter. — C 44. Skads, 
Øster og Vester Horne herreders provsti 1828-: 
3-5. 1828-91. Synsprotokoller. 8. 1877-1900. 
Kirker og præstegårde i Skads herred. 48. 1873-
1900. Forskelligt, sagligt ordnet. — C 44 A. 
Vester og Øster Horne herreders provsti 1901-:
1. 1892-1932. Kirkesyn. 2. 1892-1938. Synspro- 
tokol. — C 44 B. Skads herreds provsti: 8. 1901- 
26. Forskelligt, sagligt ordnet. 9. 1924-28. 
Regnskaber. — C 45. Anst med flere herreders 
provsti: 4-9. 1829-1891. Synsprotokoller. 28. 
1860-77. Indkomne breve vedkommende kir
kerne m.v.

Amtsarkiver. B 9. Ribe stiftamt: 1026. 1695- 
1700. Kopier af skøder på jus patronatus og 
kirker i Ribe stift, indsendte til stiftamtet.

Amtstuearkiver. B 23. Ribe amtstues arkiv:

777. 1784-1867. Regnskaber og diverse doku
menter vedrørende Jernved sogns konge- og 
kirketiender.

B 239. Bygningsinspektoratet i Århus: 2. 1865. 
Kopibog. — 3-19. 1890-1909. »Copie-Bøger«.
— 20-21. 1891-93. »Copie-Bøger«. — 120-26. 
1850-1905. Forskellige kirker. — 240. 1851-
1914. Forskelligt.

Godsarkiver. G 459. Hesselmed godsarkiv: 35. 
1612-1893. Forskellige sager. — G 464. Endrup- 
holm godsarkiv: 17. 1514-1778. Forskellige sa
ger. — 20. 1582-1942. Forskellige sager. — G 
476. Bramminge Hovedgårds arkiv: 82. 1767- 
1857, 1911-13. Dokumenter vedrørende kirker
ne. — 90. Varia.

Håndskrijtssamlingen: H 7(2)-67. N. Lach- 
mann: Beskrivelse over Ribe stift (ca. 1763).

Forskellige arkiver (X-arkiver): X 156. Kirke
sessionerne for rytterdistrikterne: 4. 1724-34. 
Synsprotokol for de reparerede kirker i Skander
borg, Dronningborg og Kolding rytterdistrik
ter.

DET KONGELIGE BIBLIOTEK. Ny kongelig 
samling: 409d, fol. Tegnede kort og prospekter 
over Jylland. 4) Skads, Gørding og Malt herreder 
1762 og 1767.

Uldallske samling: 186, fol. P. J. Resenii Atlas 
Danicus sive Descriptio Regni Daniæ. Tom. 6. 
Cimbriæ Septentrionalis Descriptio.

Thottske samling: 750, fol. Danske antikviteter, 
tegnede af Søren Abildgaard. — 1440, 4°. Inscrip- 
tioner i en deel Kirker i Jylland. — 1443, 4°. Kort 
beskrivelse over Nørre-Jylland.

Kallske samling: 30, fol. Samlinger til dansk 
provinstopografi af E. J. Jessen.

ARNAMAGNÆANSKE SAMLING: 367, fol. 
Tegninger af rune- og ligsten fra Jylland, 17. 
århundrede.

NATIONALMUSEETS 2. AFDELING. Hånd
skrifter: Stor fol. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker I-VI, 1864-1920.

4 *
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NØRHOLM GODSARKIV. XII. Kirker og 
skoler: 1. 1647-1720. Kirkeregnskaber. — 2. 
1694-1909. Forskelligt vedrørende kirkerne og 
skolerne. — XIII. Diverse sager uden for gods

arkivet, væsentlig A. C. Teilmanns privatarkiv:
11. 1607-1719. Forskellige sager, der ikke hører 
til godsarkivet eller familiepapirerne (heri »Kirke 
Stoel over Varde Syssels Kirker 1607«).

FORTEGNELSE OVER ARKIVALIER VEDRØRENDE 
RIBE DOMKIRKE

RIGSARKIVET. Danske Kancelli. D. 29. 1699- 
1771. Koncepter og indlæg til Jyske Tegneiser: 
1737 nr. 4 (afskrift af Thuras overslag af 17. sept.
1735). — F. 17. 1773-1799. Jyske Registre: 1790 
(vedr. rest. 1791-93). — F. 19. 1773-1799. Jyske 
Tegneiser: 1790 (vedr. rest. 1791-93). — F. 20. 
1773-1799. Koncepter og indlæg til Jyske Tegnel- 
ser: 1793 nr. 324 (vedr. begravelser i domkirken).
— F. 40. 1773-1799. Kancelliets brevbøger: 1788- 
93 (vedr. rest. 1791-93). — F. 42. 1773-1799. 
Kancelliets breve: 1790-93 (vedr. rest. 1791-93).

1. Departement. H. 17. 1800-48. Brevbøger: 
1836-46 (vedr. rest. 1843-45). — H. 18. 1800-48. 
Breve: 1836-46 (vedr. rest. 1843-45).

Rentekammeret. Reviderede regnskaber. Kirkeregn
skaber: 1669-93. Ribe stifts kirkeregnskaber. 1. 
1682-89. Ribe domkirkes regnskaber.

Rentekammeret. Bygningsadministrationen 1782- 
1840: 245.171-85. 1788-93. Journalsager.

Kultusministeriet. 1. departement: 1878-1906. 
Sager vedrørende Ribe domkirkes restaurering.

LANDSARKIVET FOR NØRREJYLLAND. 
Ribe stiftamt: B9. 1065. 1738 15/2. Kommis- 
sionsdomsakt i sagen Ribe stiftsøvrighed ctr. 
mag. Søren Seerups arvinger og lektor Peder 
Terpager ang. værgemål for Ribe domkirke. — 
1066. 1738. Dokumenter til kommissionsproto- 
kollen i sagen Ribe stiftsøvrighed ctr. mag. Sø
ren Seerups arvinger og lektor Peder Terpager 
ang. værgemål for Ribe domkirke. — 1067. 
1746-47. Dokumenter vedrørende kommissi
onssagen mod afg. kancelliråd Weste Thomsen 
Lunds enke ang. regnskabet for Ribe domkirkes 
reparation.

Ribe bys arkiv: B 85 A. 80, 84, 88. Tingbøger.

Bygningsinspektoratet, kirker, bispe- og præste
gårde: B 239. 123. 1850-1905. Sager vedrørende 
kirker, J-R.

Ribe bispearkiv: C 4. 6. 1774. Registratur nr. 7.
— 7. 1775-1791. Registratur nr. 8. — 86-89. 
1492-1786. Ribe domkirke ad registratur nr. 7 
capsa 31-32 og nr. 8 capsa 32. — 90. 1685-1735. 
Ribe domkirke ad registratur nr. 7 capsa 32 
pakke 12 nr. 1. — 890. 1669. Ribe kapitels 
jordebog. — 892. 1538-1675. Ribe kapitels teg
nebog. — 894. 1503-1667. Adkomster og retsdo- 
kumenter. — 1298-1322. 1591-1899. Ribe dom
kirkes regnskaber (tildels med bilag). — 1323. 
1833-50. Revisionsprotokol for domkirkens 
regnskaber. — 1325. 1842-44. Regnskaber med 
decisioner og bilag over domkirkens restaura
tion. — u.nr. 1578-1655. Pergamenter.

Ribe stiftsprovsti og Ribe provsti: C 37. 7. 1872-
1914. Synsprotokol vedrørende Ribe domkirke.

Ribe domsogn (og landsogn): C 589. 10-12. 
1717-1815. Kirkebøger. — 61. 1916-33. Kirke
regnskaber.

Ribe domkirkes inspektion: C 630. 1. 1828-1877. 
Forhandlings- og korrespondanceprotokol. — 2. 
1880-1906. Forhandlingsprotokol. — 4-8. 1801-
1915. Indkomne breve. — 9. 1893-1903. Journal 
for domkirkens restaurering. — 10. 1704-1823. 
Dokumenter ang. stolestader m.m. — 11. 1737- 
1808. Kirkens hovedreparation, klokkeringning, 
retssager m.m. — 12-14. 1807-1903. Begravelses- 
protokoller. — 22. 1741-1767. Ribe domkirkes 
regnskabsbog. — 23. 1780-1792. Ribe domkirkes 
regnskabsbog. — 24. 1780-1792. Domkirkens 
indtægter af fæstegods, tiender, kapitaler og sto
lestader. — 25. 1777-1879. Kirkeprotokol. —
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NØRHOLM GODSARKIV. XII. Kirker og 
skoler: 1. 1647-1720. Kirkeregnskaber. — 2. 
1694-1909. Forskelligt vedrørende kirkerne og 
skolerne. — XIII. Diverse sager uden for gods

arkivet, væsentlig A. C. Teilmanns privatarkiv:
11. 1607-1719. Forskellige sager, der ikke hører 
til godsarkivet eller familiepapirerne (heri »Kirke 
Stoel over Varde Syssels Kirker 1607«).

FORTEGNELSE OVER ARKIVALIER VEDRØRENDE 
RIBE DOMKIRKE

RIGSARKIVET. Danske Kancelli. D. 29. 1699- 
1771. Koncepter og indlæg til Jyske Tegneiser: 
1737 nr. 4 (afskrift af Thuras overslag af 17. sept.
1735). — F. 17. 1773-1799. Jyske Registre: 1790 
(vedr. rest. 1791-93). — F. 19. 1773-1799. Jyske 
Tegneiser: 1790 (vedr. rest. 1791-93). — F. 20. 
1773-1799. Koncepter og indlæg til Jyske Tegnel- 
ser: 1793 nr. 324 (vedr. begravelser i domkirken).
— F. 40. 1773-1799. Kancelliets brevbøger: 1788- 
93 (vedr. rest. 1791-93). — F. 42. 1773-1799. 
Kancelliets breve: 1790-93 (vedr. rest. 1791-93).

1. Departement. H. 17. 1800-48. Brevbøger: 
1836-46 (vedr. rest. 1843-45). — H. 18. 1800-48. 
Breve: 1836-46 (vedr. rest. 1843-45).

Rentekammeret. Reviderede regnskaber. Kirkeregn
skaber: 1669-93. Ribe stifts kirkeregnskaber. 1. 
1682-89. Ribe domkirkes regnskaber.

Rentekammeret. Bygningsadministrationen 1782- 
1840: 245.171-85. 1788-93. Journalsager.

Kultusministeriet. 1. departement: 1878-1906. 
Sager vedrørende Ribe domkirkes restaurering.

LANDSARKIVET FOR NØRREJYLLAND. 
Ribe stiftamt: B9. 1065. 1738 15/2. Kommis- 
sionsdomsakt i sagen Ribe stiftsøvrighed ctr. 
mag. Søren Seerups arvinger og lektor Peder 
Terpager ang. værgemål for Ribe domkirke. — 
1066. 1738. Dokumenter til kommissionsproto- 
kollen i sagen Ribe stiftsøvrighed ctr. mag. Sø
ren Seerups arvinger og lektor Peder Terpager 
ang. værgemål for Ribe domkirke. — 1067. 
1746-47. Dokumenter vedrørende kommissi
onssagen mod afg. kancelliråd Weste Thomsen 
Lunds enke ang. regnskabet for Ribe domkirkes 
reparation.

Ribe bys arkiv: B 85 A. 80, 84, 88. Tingbøger.

Bygningsinspektoratet, kirker, bispe- og præste
gårde: B 239. 123. 1850-1905. Sager vedrørende 
kirker, J-R.

Ribe bispearkiv: C 4. 6. 1774. Registratur nr. 7.
— 7. 1775-1791. Registratur nr. 8. — 86-89. 
1492-1786. Ribe domkirke ad registratur nr. 7 
capsa 31-32 og nr. 8 capsa 32. — 90. 1685-1735. 
Ribe domkirke ad registratur nr. 7 capsa 32 
pakke 12 nr. 1. — 890. 1669. Ribe kapitels 
jordebog. — 892. 1538-1675. Ribe kapitels teg
nebog. — 894. 1503-1667. Adkomster og retsdo- 
kumenter. — 1298-1322. 1591-1899. Ribe dom
kirkes regnskaber (tildels med bilag). — 1323. 
1833-50. Revisionsprotokol for domkirkens 
regnskaber. — 1325. 1842-44. Regnskaber med 
decisioner og bilag over domkirkens restaura
tion. — u.nr. 1578-1655. Pergamenter.

Ribe stiftsprovsti og Ribe provsti: C 37. 7. 1872-
1914. Synsprotokol vedrørende Ribe domkirke.

Ribe domsogn (og landsogn): C 589. 10-12. 
1717-1815. Kirkebøger. — 61. 1916-33. Kirke
regnskaber.

Ribe domkirkes inspektion: C 630. 1. 1828-1877. 
Forhandlings- og korrespondanceprotokol. — 2. 
1880-1906. Forhandlingsprotokol. — 4-8. 1801-
1915. Indkomne breve. — 9. 1893-1903. Journal 
for domkirkens restaurering. — 10. 1704-1823. 
Dokumenter ang. stolestader m.m. — 11. 1737- 
1808. Kirkens hovedreparation, klokkeringning, 
retssager m.m. — 12-14. 1807-1903. Begravelses- 
protokoller. — 22. 1741-1767. Ribe domkirkes 
regnskabsbog. — 23. 1780-1792. Ribe domkirkes 
regnskabsbog. — 24. 1780-1792. Domkirkens 
indtægter af fæstegods, tiender, kapitaler og sto
lestader. — 25. 1777-1879. Kirkeprotokol. —



A R K I V A L I E R 53

26-27. 1880-1911. Kassebøger. — 28-38. 1904-
1915. Kapital- og kasseregnskaber. — 39. 1802-
1915. Kirkeregnskaber. — 47. Theophilus Han
sens otte tegninger til domkirken.

Privatarkiver. Hødrich, Johan: G. 1. 1720-45. 
Arkivet i almindelighed og korrespondance. — 2. 
1720-45. Personlige papirer og optegnelser. Ma
nuskripter. — 3. 1726-45. Lavsarkivalier, leje
kontrakter og arkivalier Hødrichs erhverv som 
bygmester vedkommende. — 4. 1733-45. Regn- 
skabskladde. — 5. 1726-45. Gældsbreve og regn- 
skabsarkivalier, der ikke udelukkende vedrører 
Hødrichs arbejde som bygmester.

Håndskriftssamlingen: H 7(2)-67. N. Lachmann: 
Beskrivelse over Ribe stift.

DET KONGELIGE BIBLIOTEK. Ny kongelig 
samling: 3043. 4°. Theophilus Hansens dagbog 
1836-38. — 190. 8°. Petri Terpageri Adversaria 
maximam partem ad historiam at decriptionem 
urbis Ripensis.

Kallske samling: 113. fol. Optegnelser paa Riber 
Domcapitels Canonicater, Præbender og Com- 
mungods. 1605.

Thottske samling: 2030. 4°. Riber capitels con- 
clusa 1623-70.

Uldallske samling: 186. fol. P. J. Resenii Atlas 
Danicus. 6. Bd. Cimbriæ septentrionalis descrip
tio.

RIBE KATHEDRALSKOLES BIBLIOTEK.
Håndskriftssamlingen. David Grønlunds samling: 
A.2.6. Inskriptioner forfattet af Grønlund. — 
A.4. David Grønlunds produktion. — B.2.a. 
Vedrørende ikke-gejstlige i Ribe by og stift. — 
C.1. Diverse afskrifter af ligsten. — E.1. Afskrif
ter af kgl. forordninger m.m.

Overlærer J. Kinchs efterladte papirer.

KØBSTADSMUSEET DEN GAMLE BY I 
ÅRHUS. Inventarium til Ribe domkirke af 11. 
maj 1793.

NATIONALMUSEETS 2. AFDELING. 
Håndskrifter: Præsteindberetning af 1808. — Det 
særlige Kirkesyns protokoller: 1. 1862-1906. 2. 
1906-45. 3. 1946f. — Notebøger m.m.: II. 46. 
Helms notebøger I-XX (specielt nr. V). — II. 
42. Jacob Helms: Samlinger I—VIII, VIIIb-XVI 
samt to u. nr. — II. 40-41. Breve til Jacob 
Helms. — I. 11-12. N. L. Høyens notebøger. —
I. 35. H. Storcks notebøger. — N. Lønborg 
Jensens papirer.
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ActaPont. Acta Pontificum Danica. Pavelige akt
stykker vedrørende Danmark 1316-1536. 
Udg. af L. Moltesen m.fl. 1-7 og suppl. 
1904-43.

AnnOldk. Annaler for nordisk Oldkyndighed. 
Udg. af Det kgl. nord. Oldskrift-Selskab. 
1836-63. (siden 1866: ÅrbOldkHist.). 

Antikvarisk Saml. Den Antikvariske Samling i 
Ribe.

Arkitekten. Architekten (siden 1929: Arkitekten). 
Meddelelser fra Akademisk Arkitektfor
ening. 1898f.

ArkMus. Fra Arkiv og Museum. Udg. af Østif
ternes historisk-topografiske Selskab. 1899- 
1943.

Beckett: DaKunst. Fr. Beckett: Danmarks Kunst.
I-II. 1924-26.

Bøje. Chr. A. Bøje: Danske Guld- og Sølvsme
demærker før 1870. 1946. Tillæg. 1949. 

Christie: Ikonografi. Sigrid Christie: Den luther
ske ikonografi i Norge inntil 1800. 1-2. Oslo 
1973.

CorpDan. Corpus codicum Danicorum medii 
ævi. Facsimileudg. med indledende tekstkri
tiske bemærkninger. Hovedredaktør: Joh. 
Brøndum-Nielsen. I-X. 1960f.

DaAdÅrb. Danmarks Adels Aarbog. Udg. af en 
Forening. 1884f.

DaAtlas. Erich Pontoppidan: Den danske Atlas. 
V. 1769.

DaBiogrLeks. Dansk biografisk Leksikon. 1. 
udg. ved C. F. Bricka 1887-1905. 2. udg. ved 
P. Engelstoft m.fl. 1933-44. 3. udg. ved Sv. 
Cedergreen Bech m.fl. 1979f.

DaFolkemSaml. Dansk Folkemindesamling. 
DaKanc. Danske Kancelli.
DaKancReg. Danske Kancelliregistranter 1535- 

1550. Udg. af Selskabet for Udgivelse af 
Kilder til dansk Historie. 1881-82.

DaMag. Danske Magazin... Udg. af Et til det 
Danske Sprogs og Histories Forbedring Sam
let Selskab. 1745f.

DaRigBr. Danmarks Riges Breve. Udg. af Det 
danske Sprog- og Litteraturselskab. 1938f. 1.

rk. I-VI (789-1234), 2. rk. I-XII (1250-1339),
3. rk. I-VII (1340-1366).

DaSagn. Evald Tang Kristensen: Danske Sagn, 
som de har lydt i Folkemunde. I-VI. 1892-
1901. Samme: Ny rk. I-VI. 1928-39.

DaSaml. Danske Samlinger for Historie, Topo- 
graphi, Personal- og Literaturhistorie. Udg. 
af Chr. Bruun m.fl. 1865-77.

DiplDan. Diplomatarium Danicum. Udg. af Det 
danske Sprog- og Litteraturselskab. 1939f. 
1-3. rk. (som DaRigBr).

DK. Danmarks Kirker. Udg. af Nationalmu
seet. 1933 f.

DK. Bornholm. VII. Bornholm. Ved Otto Norn,
C. G. Schultz, Erik Skov. 1954.

DK. Frborg. II. Frederiksborg amt. 1-2. Ved Erik 
Moltke og Elna Møller under medvirken af 
Ulla Haastrup og Marie-Louise Jørgensen. 
1964 og 1967. 3. Under medvirken af Marie- 
Louise Jørgensen og Hugo Johannsen. 1970. 4. 
Ved Marie-Louise Jørgensen og Hugo Jo
hannsen. 1975.

DK. Holbæk. IV. Holbæk amt. 1. Ved Marie- 
Louise Jørgensen og Hugo Johannsen. 1979f.

DK. Kbh. Amt. III. Københavns Amt. 1-2. Ved 
Erik Moltke, Elna Møller, C. G. Schultz un
der medvirken af Kirsten Weber-Andersen. 
1944 og 1946. 3-4. Under redaktion af Erik 
Moltke og Elna Møller. 1951.

DK. Kbh. By. I. København. 1. Ved Victor Her- 
mansen, Aage Roussell, Jan Steenberg. 1945-
58. 2. Ved Jan Steenberg. 1960-65. Tillæg: 
Navneregister til 1 og 2 ved Albert Fabritius. 
1966 3. Ved Jan Steenberg. 1966-72. 4. Hft. 20 
ved Kjeld de Fine Licht. 1973; hft. 21-22 ved 
Elna Møller. 1975.

DK. Maribo. VIII. Maribo amt. 1. Ved Otto Norn 
og Aage Roussell under medvirken af Gertrud 
Købke Knudsen. 1948. 2. Under medvirken af 
Erik Skov og Kirsten Weber-Andersen. 1951.

DK. Præstø. VI. Præstø Amt. 1-2. Ved Chr. Axel 
Jensen og Victor Hermansen. 1933-35. Tillæg: 
Navneregister ved Albert Fabritius. 1955.

DK. SJyll. XX-XXIII. Sønderjylland. XX. Ha-
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derslev amt. XXI. Tønder amt. XXII. Åbenrå 
amt. Ved Erik Moltke og Elna Møller under 
medvirken af Vibeke Michelsen. 1954, 1957 og 
1959. XXIII. Sønderborg amt. Ved Erik 
Moltke, Elna Møller, Vibeke Michelsen. 1961. 
Tilføjelser og rettelser, kunsthistorisk over
sigt, registre. Ved Erik Moltke, Elna Møller, 
Vibeke Michelsen under medvirken af Marie- 
Louise Jørgensen og Albert Fabritius. 1963.

DK. Sorø. V. Sorø Amt. 1. Ved Victor Herman- 
sen og Poul Nørlund. 1936. 2. Under med
virkning af Erik Moltke. 1938.

DK. Tisted. XII. Tisted Amt. 1-2. Ved Chr. Axel 
Jensen, Erik Moltke, C. G. Schultz. 1940 og 
1942.

DK. Århus. XVI. Århus amt. 1-2. Ved Vibeke 
Michelsen og Kjeld de Fine Licht. 1968 og 
1972. 3. Under medvirken af Ulla Haastrup. 
1976.

FiK. Suomen kirkot. Finlands kyrkor, utgivna av 
Finska Fornminnesföreningen. Helsinki 
1959f.

Gad: Helgener. Tue Gad: Helgener. Legender for
talt i Norden. 1971.

GlKglSaml. Gamle kongelige Samling, KglBibl.
Grundtvig: Danske Folkesagn. Svend Grundtvig: 

Danske Folkesagn 1839-83. Udg. af Hans 
Ellekilde. I—II. 1944-47.

Helms: Tufstenskirker. Jacob Helms: Danske Tuf- 
stenskirker. I—II. 1894.

Helms: Tillæg. Jacob Helms: Et Par Tillæg til 
Værket »Danske Tufstenskirker«, i Årb- 
OldkHist. 1898.

Henningsen: Kirkeskibe. Henning Henningsen: 
Kirkeskibe og Kirkeskibsfester. Søhistoriske 
Skrifter. III. Udg. af Handels- og Søfarts
museet på Kronborg og Selskabet for Han
dels- og Søfartmuseets Venner. 1950.

Henningsen: Kirkeskibe Ribe. Henning Henning
sen: Kirkeskibe i Ribe Amt, i ÅrbRibe, 1956-
59, XIV, 353-69.

HistT. Historisk Tidsskrift. Udg. af Den danske 
historiske Forening. 1840f.

HofmFund. Hans de Hofman: Samlinger af publi
que og private Stiftelser, Fundationer og Ga
vebreve, som forefindes udi Danmark og 
Norge. IIII. 1759.

Jensen: Gravsten. Chr. Axel Jensen: Danske ade
lige Gravsten. I—II. 1951-53.

Jensen: Snedkere. Chr. Axel Jensen: Danske 
Snedkere og Billedsnidere i Tiden 1536-1660. 
1911.

JySaml. Samlinger til Jydsk Historie og Topo
grafi samt Jyske Samlinger (siden 1966: Hi
storie). 1866 f.

Jørgensen: Helgendyrkelse. Ellen Jørgensen: Hel

gendyrkelse i Danmark. 1909.
KalkarOrdb. O. Kalkar: Ordbog til det ældre 

danske Sprog 1300-1700. 1881-1918.
KancBrevb. Kancelliets Brevbøger vedrørende 

Danmarks indre Forhold. I Uddrag udg. af de 
under Kirke- og Undervisningsministeriet 
samlede Arkiver (siden 1893: udg. af Rigsar
kivet) 1885f.

Kronens Skøder. Kronens Skøder paa afhændet og 
erhvervet Jordegods i Danmark, fra Refor
mationen til Nutiden. I Uddrag udg. af Rigs
arkivet. I-V. 1892-1955.

KglBibl. Det kongelige Bibliotek.
KirkehistSaml. Kirkehistoriske Samlinger. Udg. 

af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie. 
1849f.

Kristensen: Herredsbeskrivelse. H. K. Kristensen: 
Øster Horne Herred. 1944. Samme: Nørre 
Horne Herred. 1975.

KultHistLeks. Kulturhistorisk leksikon for nor
disk middelalder. Udg. af de fem nordiske 
lande. I-XXII. 1956-78.

LA Vib. Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg.
Løffler: Gravsten. J. B. Løffler: Danske Grav

stene fra Middelalderen. 1889.
Mackeprang: Døbefonte. M. Mackeprang: Dan

marks middelalderlige Døbefonte. 1941.
Mackeprang: Portaler. M. Mackeprang: Jydske 

Granitportaler. 1949.
Magnus-Petersen: Kalkmalerier. J. Magnus-Peter- 

sen: Beskrivelse og Afbildninger af Kalkmale
rier i danske Kirker. 1895.

MarmDan. Erich Pontoppidan: Marmora Danica, 
selectiora sive Inscriptionum . . . 1739.

Moltke: Runerne. Erik Moltke: Runerne i Dan
mark og deres oprindelse. 1976.

Møller: Herredsbeskrivelse. John Møller: Histori
ske Oplysninger om Slaugs Herred. 1914.

Nielsen: Herredsbeskrivelse. O. Nielsen: Historiske 
Efterretninger om Skadst Herred, 1862. Sam
me om Vester Horne Herred 1866, om Slavs 
Herred 1868, om Malt Herred 1870 og om 
Gørding Herred 1870. Medens Slavs hrd. kun 
er trykt i DaSaml. 1. rk. III, 289-350, findes de 
øvrige som selvstændige publikationer; Gør
ding hrd. i genoptryk 1978.

NM. (NM2) (NM6) Nationalmuseet. (National
museets 2. afdeling). (Nationalmuseets 6. af
deling: Den kgl. mønt- og medaillesamling).

NMArb. (Fra) Nationalmuseets Arbejdsmark. 
1928f.

NoK. Norges kirker, utgitt av Riksantikvariatet. 
Oslo 1959f.

Nyrop: Kirkeklokker. C. Nyrop: Om Danmarks 
Kirkeklokker og deres Støbere. 1882. (Eksem
plar i NM2 med forfatterens tilføjelser).
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NyKglSaml. Ny kongelig Samling. KglBibl.
Nørlund-Lind: Kalkmalerier. Poul Nørlund og Eg

mont Lind: Danmarks romanske Kalkmale
rier. 1944.

PersHistT. Personalhistorisk Tidsskrift. Udg. af 
Selskabet for dansk(-norsk) Genealogi og Per
sonalhistorie. 1880f.

Præsteindb. 1809. Sognepræsternes Indberetnin
ger til Oldsagskommissionen 1809. NM2.

RA. Rigsarkivet.
Repert. Repertorium diplomaticum regni Danici 

mediævalis. Fortegnelse over Danmarks Riges 
Breve fra Middelalderen. Udg. af Selskabet 
for Udgivelse af Kilder til dansk Historie. 1. 
rk. I-IV (1085-1450), 2. rk. I-IX (1451-1513). 
1894-1939.

rgsk. Regnskaber.
Rtk. Rentekammeret.
RStbog. Ribe Stiftsbog. 1971 f.
SJyÅrb. Sønderjyske Aarbøger. 1889f.
Schmidt: Helligkilder. A. F. Schmidt: Hellige kil

der i Ribe Amt, i ÅrbRibe, 1923-27, VI, 277- 
88.

Schmidt: Kæmpesten. A. F. Schmidt: Danmarks 
Kæmpesten i Folkeoverleveringen. 1932.

SRD. Scriptores Rerum Danicarum medii ævi. 
Udg. af Jacob Langebæk m.fl. I-IX. 1772- 
1878.

Stamtavler. Stamtavler over danske Adelsslæg
ter. I-XV. 1887-1945.

Storck: Granitkirker. Jydske Granitkirker. Op- 
maalte og undersøgte under Ledelse af H.

Storck ved Arkitekterne V. Ahlmann og V. 
Koch. 1903.

SvK. Sveriges Kyrkor. Konsthistorisk inventa
rium utg. av. K. Vitterhets Historie och An
tikvitets Akademien. Stockholm 1912f.

Thiele: Danmarks Folkesagn. J. M. Thiele: Dan
marks Folkesagn. I—II. 1843-60.

Trap. J. P. Trap: Kongeriget Danmark. 1. udg. 
1858-60. 2. udg. 1872-79. 3. udg. 1898-1906.
4. udg. 1920-31. 5. udg. 1958-72.

TyKanc. Tyske Kancelli.
Uldall. F. Uldall: Danmarks middelalderlige 

Kirkeklokker. 1906.
Weilbach: KunstLeks. Weilbachs Kunstnerleksi

kon. Udg. af en Komité med Støtte af Carls- 
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Wiberg: Præstehist. S. V. Wiberg: Personalhisto- 
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ÆldDaArkReg. De ældste danske Arkivregistra
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Fig. 1. Ribe. Middelalderbyen set fra nordvest. HS fot. 1959. — Die mittelalterliche Stadt vom Nordwesten gesehen.

RIBE DOMKIRKE
VOR FRUE KIRKE • HISTORISK INDLEDNING

NOTER s. 81

Kilderne til den ældste historie vedrørende mis- 
sionstiden, bispestolen og domkirken i middel
alderen er, for en dansk by, meget omfattende. 
For missionstidens vedkommende er hovedkil
derne Rimberts biografi af Ansgar og Adam af 
Bremens kirkehistorie. For den følgende peri
ode er det Adam af Bremen og Ribe bispekrø
nike, hvis ældste del ganske vist er nedskrevet 
o. 1230, men som dog har den fordel at være 
forfattet på stedet, samt det begyndende di
plomstof. For højmiddelalderens vedkommen
de findes kapitlets arkiv bevaret i betydeligt

omfang, mens bispearkivet ikke eksisterer. Dele 
af det er dog optegnet i den meget vigtige kilde, 
kaldet »Ribe Oldemoder« (avia ripensis), som 
er en fortegnelse over Ribekirkens privilegier, 
skøder, kirkelige vedtægter samt indtægtsangi- 
velser. Mere end to trediedele af håndskriftet, 
som er anlagt ca. 1290 og rummer indførelser 
indtil 1518, stammer fra den første tid indtil o. 
1320. Hele dette stof rummer dog fortrinsvis 
administrationshistorie og bekræfter med hen
syn til kirkebygningen i virkeligheden kun det, 
vi ved i forvejen, nemlig at den eksisterer1.
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Kildestoffet til selve bygningens historie er 
forbavsende sparsomt. Der findes f.eks. ikke 
egentlige byggeregnskaber bevaret, ikke en
gang i tilknytning til den del af den kirkelige 
administration, som direkte var ansvarlig for 
bygningen. De bevarede kilder vedrørende 
domkirkens bygningsfond (fabrica) rummer 
kun oversigter over fondets ejendomme og 
andre indtægter2.

I »Ansgars Levned« skriver hans efterfølger 
på Hamborg-Bremens ærkebispestol, Rimbert 
(o. 970), følgende: »Ligeledes skænkede han (nl. 
Erik Barn eller Horik II, 854-o. 870) i en anden 
by i sit rige, som hed Ribe, en grund, hvorpå en 
kirke kunne bygges, og gav af sin kongelige 
magt tilladelse til, at en præst måtte have stadigt 
ophold dér«3. Dette er første gang, Ribe omta
les i de skriftlige kilder, til trods for at der nu 
foreligger arkæologiske fund, som fører byen 
tilbage til 700’rne4, og der siges intet om, hvor 
kirken lå.

Roskildekrøniken, der går til o. 1140, ved, at 
de senere nedrevne kirker i Ribe og Slesvig 
genopbyggedes under kong Frode, som døbtes 
af ærkebisp Unni (918-36)5. Disse kirker har vel 
ligesom deres nærmeste efterfølgere været af træ, 
næppe »af ris og kviste« som S. Thøgers besked
ne gudshus i Vestervig6.

Næste gang, Ribe og kirkeligt liv i byen 
omtales, er år 948, hvor biskopperne af Slesvig 
(Hored) og Århus (Reginbrand) samt Liufdag, 
Ribes første biskop – ingen af dem har danske 
navne – var til stede ved et kirkemøde i Ingels- 
heim ved Rhinen7. Adam fortæller, at Jylland i 
ærkebisp Adeldags 12. regeringsår (948), for
mentlig på den tyske kejser Otto I.s foranled
ning, blev opdelt i tre bispedømmer, samt at 
Adeldag samme år viede de tre til bisper8.

Ribe bispekrønike, der er nedskrevet lige efter 
1230, gengiver sikkert en lokal tradition om 
Liufdags martyrdød o.9509; den lyder således i 
oversættelse: »Så blev den frisiske præst Leof- 
dan(!) den første bisp i Ribe, hvem den vantro 
hob forfulgte under hans prædiken og dræbte 
med spyd, da han satte over en å. Men af de 
troende blev han begravet på den hellige Jomfrus 
kirkegård, og over hans grav blev der rejst en

opbygning. Senere blev han flyttet inden for 
kirkens mure i den nordlige del af den over for 
koret, og i lang tid strålede han ved jærtegn, 
hædret med de dengang tilbørlige æresbevisnin
ger«10. I Siesvig-årbogen, der ender 1268, og 
som kun findes bevaret i en afskrift af Anders 
Sørensen Vedel, omtales begivenheden således: 
»Friseren Liufdag, som Ribes indbyggere for
fulgte fra prædiken fra sankt ...s kirke til åen og 
dræbte ham samme sted ...«11.

To breve fra den tyske kejser, fra henholdsvis 
965 og 988, giver de danske bispers bønder og 
ejendomme skattefrihed over for kejseren12. 
Dette synes at vise, at kejseren har betragtet de 
tre bisper som sine (missions)bisper og derfor sig 
selv som Danmarks overhoved med ret til at 
kræve eller fritage »sine« bisper for afgifter af de 
jorder, de måtte opnå i det danske rige. Hvor 
megen realitet der i øvrigt har været i de tre 
nævnte bispedømmer, hersker der nogen uenig
hed om12. Men et håndgribeligt bispedømme 
kan man i alt fald regne med under bispen 
Odinkar den Yngre, den første bisp med et 
dansk navn. Ifølge Adam af Bremen blev han 
døbt af ærkebiskop Adeldag (død 988) og uddan
net i Bremen. Adam omtaler ham som en 
fornem mand af dansk kongeslægt, og så rig på 
jordegods, at bispegodset skal være grundlagt 
på hans fædrene arv13. Han blev viet til biskop 
af Adaldags efterfølger, Libentius (død 1013). 
Som biskop omtales han første gang 1005 ved 
en synode i Dortmund, og Adam anfører, at 
han døde påskedag 104314. Hans jordiske rester 
fandtes sammen med en blyplade, som bærer 
hans navn, i nichegraven ved nordre korsarms 
nordvæg (fig. 23).

Ribe synes at have været den danske kirkes 
tryggeste tilholdssted i første halvdel af 1000- 
årene. Adam af Bremen fortæller, at bispestolen 
i Århus blev nedlagt, samt at Slesvigbispen var 
fordrevet og levede i Hildesheim. År 1000 skrev 
Eckehard af Slesvig nemlig til ærkebispen i 
Mainz: »Mit bispedømme er lagt øde, byen 
forladt, kirken tom, jeg har intet sæde«15.

Efter Odinkars død blev Bremerkanniken 
Wal biskop, og rækkefølgen indtil Thure, der 
startede kirkebyggeriet i sten, er hos Adam:
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Fig. 2. Ribe 1651. Efter Johannes Mejers kort. — Ribe 1651. Nach Johannes Mejers Plan.

Fig. 3. Ribe 1797, opmålt af P. C. Rønner på den kgl. vejkommissions befaling. Original i Overvejdirektoratet.
— Ribe 1797, vermessen von P. C. Rønner auf Befehl der kgl. Straßenkommission.
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Liufdag, Odinkar, Wal og Odo (Oddo). Her 
har den hjemlige Ribekrønike en noget anderle
des rækkefølge: Leofdan(!), Odinkar, Kristiern 
(Odinkars søn), Wal (søn af Kristiern) samt 
Jareld16, der formøblede kirkens gods og »hem
meligt drog bort«17. Straks da Wal var død, o. 
1060, blev Jylland delt i fire stifter (af Svend 
Estridsøn), foruden Slesvig var der Ribe, hvor 
Odo blev bisp, Århus med Kristiern, Viborg 
med Heribert og Vendsyssel med Magnus18.

Om Thure beretter bispekrøniken, at han, 
der faldt i slaget ved Fodevig 1134, som den 
første begyndte af bygge kirke i Ribe af stentavl 
(»qui ecclesiam Ripensem primus fundare coe- 
pit lapideo tabulatu«)19.

I nichegraven, hvor Odinkars levninger fand
tes, lå også med tilsvarende blyplader20 (fig. 22) 
Thures to efterfølgere, Nothulf (død kort efter 
11409) og Asser (død 1142). På pladerne er deres 
navne stavet (N)OTHVLFV(S) og ASCERVS. 
Assers efterfølger, flamlænderen Elias, (død o. 
1162) lader bispekrøniken være begravet i dom
kirken tæt ved Liufdags grav21. Krøniken fortæl
ler, at han på grund af en opstand i Flandern blev 
eftersøgt på livet af sine brødre, men flygtede til 
Danmark, hvor han ved stormændenes hjælp 
blev bisp. Endvidere, at han en tid lå skjult for 
sine uvenner over kirkens kor og dernæst byg
gede »til sit værn mange faste steder, hvoraf der 
endnu findes spor på de biskoppelige gårde«21. 
Fra Elias’ tid stammer domkirkens ældste beva
rede kongelige privilegiebrev22, udstedt af Svend 
Grathe (1146-57). Det bekræfter de privilegier, 
som kirken har nydt af kongens forgængere. Det 
må dog anses for tvivlsomt, at disse privilegier, 
som angivet af bispekrøniken, skulle gå helt 
tilbage til Odinkars tid.

1145 oprettede Elias et domkapitel. I modsæt
ning til de ældre domkapitler ved Roskilde, 
Lund, Dalby, Viborg, Odense og Vestervig og 
de yngre fra Slesvig og Århus er oprettelsen af 
Ribes domkapitel godt oplyst; i et brev23 udstedt 
13. juni på Hennegård skriver han: »I betragt
ning af, at gudstjenesten udføres med ringe 
indtægter og ved få personer, er vort hjerte 
derved blevet opflammet til, at vi dér både har 
anordnet nogle personer, som fører et kanonisk

liv, og efter vor evne tillagt dem nogle indtæg
ter«. Ifølge bispekrøniken havde domkirken da 
kun tre præster: Broder ved S. Clemens, Sy
brand ved S. Peder og Niels fra Anst, og Elias 
samlede nu »brødrene i den hellige Jomfrus kirke 
under en fast regel (vel Aachener-regelen) og 
satte Broder som dekan over dem«.

Allerede mens Elias levede var der strid og 
uenighed i kapitlet, da det nogle år senere blev 
reformeret efter den strengere Augustinerregel, 
som i modsætning til Aachener-regelen bl.a. 
ikke tillod individuelle besiddelser24. Da biskop
pen gjorde sin egen søn til ærkedegn, medførte 
dennes styre, at kannikerne ifølge bispekrøniken 
gjorde indsigelse mod hans strenghed i så meget, 
at de afveg fra reglens vej25. I det ovennævnte 
brev23 tales også om domskolen: »Vi har også 
tillagt dem (kannikerne) den frihed, at de må 
ordne skolen efter eget ønske og med biskoppens 
råd, og at et ledigt kanonikat skal bortgives med 
deres råd og samtykke«.

Elias’ efterfølger blev kongens kansler, eng
lænderen Radulf; han blev først indviet af ærke
bisp Eskil fire år efter sin udnævnelse, fordi han 
(ifølge Ribekrøniken) beskyldtes for både mord 
og frafald. Da han tiltrådte (o. 1162), søgte han 
at skabe ensartethed for kannikerne, fordi deres 
»forhold var forskellige«21. Han gav dem derfor 
valget mellem at leve regelbundet eller som 
verdslige (sekulære) kanniker. De yngre fore
trak det verdslige, og der blev derfor valgt en 
dekan, som fordelte de fælles godsindtægter 
m.m., hvorved de såkaldte præbender opstod. 
Senere siger bispekrøniken, at bisp Tue (1214- 
30) udnævnte Laghe til ærkedegn »under hvem 
den første deling af kannikernes gods blev fore
taget, uden at bispen agtede derpå, og kanni- 
kerne begyndte at bygge deres småhuse rundt 
om kirken«26.

Da Radulf efter den ovenfor omtalte deling 
prøvede at gøre sin kapellan til kannik, opstod 
der stor tumult i kapitlet (»in capitulo«), hvor 
kannikerne, der protesterede mod dette indgreb 
i deres privilegier, gennempryglede bispen, så 
hans tøj blev revet i stykker, og skolemesteren 
fik sin del af pryglene27. Striden blev forelagt 
både ærkebispen i Lund og paven28, og kirken
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Fig. 4. Ribe, set fra Hovedengen. Fot. 1919. KglBibl. Stenders samling. — Ribe, von »Hovedengen« gesehen.

blev erklæret i interdikt fra S. Laurentii dag (10. 
august) til skærtorsdag det følgende år. Ved det 
endelige forlig blev kannikernes valgret stad
fæstet29.

Egenrådig har Radulf åbenbart været30, thi 
uden pavens billigelse lod han Liufdags ben 
skrinlægge og opstille »in altare« (d.e. på et alter 
eller altret)31. Da han døde 1171, blev han 
begravet foran Helligkors altret midt i gulvet 
(»in medio pauimenti«)32.

Efter Radulf fulgte Stefan, som døde 1177 og 
blev begravet mod syd over for koret (»ad 
australem parietem ex opposito chori«). Også 
denne milde og jævne bisp havde forsøgt at få 
kannikerne til at leve regelbundet, men, skriver 
bispekrøniken, han udrettede intet, fordi kirken 
og klostret blev hærget af en dobbelt brand 
(»quia ecclesia cum claustro duplici incendio est 
uastata«)33. Ifølge en tilføjelse til krøniken fandt 
denne brand sted 1. okt. 1176. Forfatteren af

bispekrøniken synes ikke at være i tvivl om 
årsagen til branden, der foruden en stor del af 
byen ødelagde domkirken med alle dens skatte 
og prydelser; han sætter den nemlig i forbindelse 
med Radulfs forsøg på egenmægtig at gøre 
Liufdag til helgen og skrinlægge ham på altret, 
og da Liufdags ben blev fortæret af ilden, blev 
det bevist, at han ikke var værdig til at blive 
helgen, og Radulfs fejl blev klart demonstreret34.

De skriftlige kilder er tavse med hensyn til 
kirkens genopførelse efter branden; ikke engang 
bispekrøniken har noget at fortælle. Her får vi 
kun at vide, at de tre bisper, der beklædte 
embedet mellem branden og krønikens ophør, 
skænkede udstyr til kirken. Allerede bisp Omer, 
som fulgte efter Stefan og døde 1204, havde 
smykket kirken; han skænkede en kalk af guld, 
et røgelsekar af sølv, fade og flasker af sølv, en 
bogsamling og 1 mark guld til forgyldning af 
højaltret35. Efterfølgeren Olav, som døde 121436,

Danmarks Kirker, Ribe amt 5
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skænkede en bog og et krucifiks af hval(ros)tand, 
og den sidste, biskop Tue, forærede fem par 
udmærkede korkåber. Han oprettede desuden to 
nye præbender, og det var i hans tid, kannikeme 
begyndte at bygge omkring kirken (ovenfor s. 
64); det var også i hans embedstid kardinaldia
konen Gregor kom til Danmark (1222), hvor 
han talte for præsternes cølibat, idet han bestem
te, at børn af en præst ikke kunne arve; denne 
bestemmelse blev dog ikke gennemført, fordi 
præsternes slægtninge ikke ville gøre deres egne 
familiemedlemmer arveløse26. Endelig er om 
Tue at meddele, at han blev taget til fange i slaget 
ved Bornhøved og måtte løskøbes af kapitlet for 
700 mark rent sølv. Han døde 1230 og »blev 
begravet i koret under en lille sten, hvorpå hans 
navn er indskrevet«37. Med disse ord ender Ribe 
bispekrønike.

Ifølge bispekrønikens fortsættelse, optegnet i 
1500’rne, brændte Ribe by 1242 (»combusta est 
civitas Ripensis«)38, en oplysning, der også fin
des hos Hamsfort39 med tilføjelsen af datoen: 2. 
april; denne anføres også af Arild Huitfeldt40, der 
tilføjer, at også domkirken brændte ved denne 
lejlighed. Få år efter indledes den strøm af aflads
breve, der var så lette at udstede, med deres 
fritagelse for idømt bod og gyldne løfter for det 
hinsidige; de skulle lokke synderne til kirken og 
dermed penge til nødvendige byggearbejder. Et 
afladsbrev, udsendt 1249 af biskop Esger til 
beboerne i Almind syssel, lover således beboer
ne 40 dages aflad, hvis de ville række kirken en 
kærlig hånd. »Da Vor Frue kirke i Ribe«, 
skriver han, »ingenlunde har tilstrækkelige egne 
midler til sin opførelse (»constructio«), og da I 
ifølge forgængernes gamle gudfrygtighed er 
forpligtet til at understøtte nævnte kirke med 1 
skæppe havre af hver plov og 1 ost af hvert hus, 
så beder vi ... jer opfylde dette gamle løfte«41.

En ny bybrand 1258, forårsaget af lynned
slag, har tilsyneladende ikke berørt kirken42. 
1259, det år Christoffer I døde i Ribe og, skønt 
banlyst, blev begravet midt i domkirkens kor, 
udstedte hans 11 årige søn, Erik (Glipping) »i 
nærværelse af sin elskede moder, dronning 
Margrethe (med tilnavnet Sprænghest) et gave
brev til domkirkens »fabrica og brug« på »alle

de besiddelser, vi har i landsbyen Hvam« (Rinds 
hrd. Viborg amt) »som grundlag for en lykkelig 
ihukommelse af vor hengangne elskede faders 
sjæl«43. Desuden stiftede enkedronningen et ka
pel ved domkirken og en gudstjeneste, der 
afholdtes næsten til vor tid44.

Et nyt afladsbrev blev givet i Ribe 25. august 
1266 af den udsendte pavelige legat, Guido45. 
Det fritog, eftersom domkriken truedes af stor 
og farlig »ruina«, de sande angrende, som rakte 
en hjælpende hånd til kirkens reparation, for 
100 dages pålagt bod. Dog gjaldt fritagelsen 
ikke efter arbejdets fuldendelse.

Samme år lyste den pavelige legat Erik Glip
ping i band som følge af kongens strid med 
ærkebisp Jacob Erlandsen, og hele landet blev 
lagt under interdikt. Dette overholdtes dog kun 
i Ribe, hvor domkirken og de øvrige kirker 
bortset fra dominikanernes blev holdt lukket i 
mere end otte år46.Partielle bybrande 1271 og 72 
synes ikke at have berørt domkirken47. Det sidst 
nævnte år skænkede magister Niels Rød testa
mentarisk to sølvlamper og andre klenodier48.

Den første katastrofe i domkirkens historie 
efter branden 1176 indtraf 1283, julemorgen 
efter den første messe, medens en stor mængde 
mennesker var samlet i kirken; da styrtede det 
store tårn ned over kirkens skib og knuste de 
nærmeste hvælv med død og ulykke for menig
heden til følge49. 1292 udstedte otte bisper ved 
pavehoffet et afladsbrev, der foruden andre løfter 
eftergav talrige bodsdage til dem, der rakte en 
hjælpsom hånd til kirkens bygning, lys, prydel
ser eller andre fornødenheder, almindelige ven
dinger, der går igen i næsten alle sådanne breve50. 
»Ribe Oldemoder«, kopibogen over bispesædet 
og kapitlets privilegier og godser, blev grundlagt 
i en af de betydeligste bispers, Kristierns, em
bedstid (1288-1313) og sikkert af ham selv. Han 
fik sin grav midt i koret »under en blå sten«38. 
1312 stiftede Esger Jul (senere ærkebisp i Lund) 
foruden et alter et nyt præbende51; det samme 
gjorde drost Laurids Jonsen 132952.

1362 indtraf den store stormflod, kaldet »de 
grote mandranck«, den der bortrev 30 kirkesog
ne af de frisiske lande i Sønderjylland; der fore
ligger ingen beretninger om direkte skader på
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Fig. 5. Gaden Overdammen hviler på dæmningen, der siden 1200’rnes sidste halvdel har ledet trafikken fra nord 
frem til kirkegårdens nordøstre hjørne (s. 113). HS fot. 1960. — Die Straße Overdammen ruht auf dem Damm, der seit 
der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts den Verkehr vom Norden her zur nordöstlichen Ecke des Friedhofs leitet.

5 *
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domkirken; men i tilføjelsen til bispekrøniken 
fortælles, at hele byen stod under vand53. Atter 
1368 fik domkirken et afladsbrev, det første 
pavelige, hvori der blev eftergivet ikke mindre 
end eet år og 40 dages bod til dem, der bl.a. rakte 
kirken en hjælpende hånd54. Mens kirkerepara
tionerne trods den store bodseftergivelse – og de 
bliver med tiden større og større – kun spiller en 
underordnet rolle i de to sidstnævnte afladsbre
ve, gælder dette ikke det brev, ærkebispen i 
Lund, Mogens, udstedte 1386: »Da, som vi har 
erfaret, domkirken i Ribe har store mangler på 
sine bygninger og på mange steder truer med let 
at styrte ned, hvis der ikke hurtigt bliver rådet 
bod derpå, til hvilke manglers afhjælpning selve 
kirkens midler ikke er tilstrækkelige ... så på
minder og opfordrer vi jer ...«, og senere i 
brevet taler ærkebiskoppen om en særlig nåde 
mod samme Ribe kirke på grund af dens mærke
lige mangler55.

Efter branden 1402 udstedtes to afladsbreve, 
senere efterfulgt af endnu to. Det ældste er 
udstedt 2. nov. 1402 af ærkebispen i Lund sam
men med ni danske bisper til opbygning (»ad 
exstruendam«) af S. Marie kirke i Ribe, som 
nylig er afbrændt (40 dages eftergivelse)56. To år 
senere, 25. feb. 1404 meddelte bisp Jens af 
Odense, at pave Innocens VII i sit pontifikats 
første år eller Kristi år 1404 har udstedt et 
indulgensbrev for domkirken, som nylig er 
ødelagt af ildebrand (7 års og ligeså mange 40 
dages eftergivelse). Brevet blev først bekendt
gjort for menigheden i Ribe 30. april 1406 af 
bisp Eskil57.

Også Erik af Pommern skal ifølge en beret
ning af Anders Sørensen Vedel, som Terpager 
har set i Vedels nu tabte Chronologica Daniæ, 
have givet sit bidrag. Terpager udkaster den 
tanke, at indskriften 1411 på den forsvundne 
kapitelhusdør hentyder til denne gave58.

At man heller ikke dengang forhastede sig i 
Ribe, når det gjaldt domkirkens bygning, frem
går af to sene afladsbreve i anledning af branden 
1402. Det ene er udstedt i Vordingborg 15. juli 
1434 af ærkebiskopperne i Lund og Nidaros 
tilligemed 14 biskopper, med samme tilsagn 
som i brevet af 1402 (men endnu større aflad)59.

Dette brev taler ikke om kirkens dårlige forfat
ning, men det gør pave Eugenius’, udstedt 4. 
maj 1437 i Bologna: Domkirken har stadig ar 
fra ulykken, da den for længe siden blev næsten 
totalt ødelagt af ild, og endnu er den af mange 
grunde ikke repareret i »struktur« og bygning 
(»nondum in suis structura et edificiis repara- 
ta«); masser af aflad, men kun for to år60.

Der findes ikke i samtidige kilder oplysninger 
om brandens omfang. Arild Huitfeldt siger, at 
kirken 27. dec. afbrændte med undtagelse af 
tårnene; dette refererer Terpager61, der henlæg
ger branden til 7. nov. Begge disse datoer er 
urigtige, eftersom det ældste afladsbrev er fra 2. 
nov. 140256. Andetsteds fortæller Terpager 
uden kildeangivelse, at en stor del af byen samt 
den østlige del af domkirken ud mod torvet 
brændte62. I adskillige ripensiske almanakopteg
nelser fra 15-1600’rne omtales branden stort set 
på samme måde, hvad der tyder på et fælles 
lokalt forlæg, som også har været Terpagers 
kilde63.

1452 oprettedes domkirkens succentorat64.
15. febr. 1454 stiftede kantoren Jep Iversen 
Lange (sml. Birgittas kapel) til sin og sine 
forældres sjæles frelse en ugentlig procession i 
domkirken med det hellige kors (sml. S. Lam
berts alter). Den skulle udgå fra koret, gå gen
nem omgangen (»ambitus«), gøre holdt midt i 
kirken på tilbagevejen, standse foran S. Lam
berts alter og derefter vende tilbage til koret. 
Om omgangens opførelse findes ingen skriftlige 
kilder, men dens senmiddelalderlige plads og 
udstrækning kendes (sml. fig. 17). Den benytte
des tit til retsmøder og omtales i denne forbin
delse første gang 1428 og senere ofte65. Første 
gang kirkens omgang (»circuitu ecclesiæ«) næv
nes er i Oldemoder vedrørende byggefondets 
indtægter 1317-1966. 1471 stiftede dekanen Tho
mas Lange en ny procession67.

1466 og igen 1506 (1513)68 er der afladsbreve 
med de almindelige opfordringer til en hjælpen
de hånd og løfter. 1474 stiftede en borger, Radke 
Bolcken, en ildpande inden for den nordre kirke
dør til præsters og fattige peblinges og menige 
fattige folks behov og nytte; den skulle om 
vinteren opvarmes med kul69. – Af et pavebrev
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Fig. 6. Domkirken, set fra sydøst. I forgrunden det middelalderlige stenhus på hjørnet af Stenbogade og 
Sønderportsgade (s. 136). Bodil Hauschildt fot. o. 1904. KglBibl. — Der Dom vom Südosten gesehen. Im 
Vordergrund das mittelalterliche Steinhaus an der Ecke Stenbogade-Sønderportsgade.

fra 1486 vedrørende aflad til Sortebrødrenes kir
ke fremgår det, at domkirkens indvielsesdag er 
Trinitatis søndag, men intet om året for indviel
sen69a .

Som det vil være fremgået af ovenstående,

rummer de skriftlige kilder bogstavelig talt in
gen oplysninger om tidspunkterne for opførel
sen af de enkelte bygningsafsnit, herunder de 
våbenhuse og andre tilbygninger, som må være 
blevet til på foranledning af kirken selv. Både på
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dette område og vedrørende inventaret må op
lysninger om middelalderlige forhold stort set 
alene hentes ud fra monumentet selv og fra de 
vidnesbyrd, som rummes i senere tiders skrift
lige kilder. Sagen stiller sig helt anderledes, når 
det gælder den lange række af private stiftelser i 
form af altre og kapeller, som i middelalderens 
løb fylkedes i og omkring den egentlige kirke
bygning. Disse kilder behandles i et efterfølgen
de afsnit, hvor altre og kapeller omtales i alfabe
tisk orden.

TIDEN EFTER REFORMATIONEN

I Ribe som så mange andre steder satte reforma
tionen en stopper for den rige byggevirksom
hed, kirken stod for. Den økonomiske basis 
ændredes totalt og dermed også mulighederne 
for vedligeholdelse af det omfattende kom
pleks. Allerede i 1520’rne synes kapitlet ifølge 
Kinch (I,493f.) at have haft vanskeligheder med 
at inddrive jordskyld af kirkens ejendomme. 
Forfaldet meldte sig inden midten af 1500’rne, 
og i de følgende halvfjerde hundrede år gik det 
stadig tilbage. Ganske vist søgte man iblandt at 
hjælpe på elendigheden med en række istand
sættelser, men de var altid præget af mangel på 
penge. Gang på gang amputerede man et led, 
snart her, snart der. Nedrivning af kapeller og 
andre tilbygninger blev et middel til at skaffe 
materialer, og samtidig befriede man sig for en 
del af vedligeholdelsen. Selv om kirken efter en 
sådan »restauration« ofte betegnes som værende 
ved god magt eller i god stand, er det dog 
tydeligt, at man af fattigdom aldrig nåede on
dets rod. Først med den vågnende interesse for 
landets historiske bygninger skabtes forudsæt
ningerne for den store redningsaktion, som 
gennemførtes inden for perioden 1883-1904.

Ældst i den kæde af sørgelige efterretninger, 
som er karakteristiske for kirken i tiden efter 
reformationen, er en oplysning, der er noteret 
på bindet til Ribe bys ældste skattebog70. Her 
står: »1549 tirsdag nat der klokken var ved 12 
efter S. Dionysius dag (9. okt.), da var der her 
for byen en ganske stor storm og stor vand
flod ... og på samme nat blæste overdelen af

gavlen over kathoveddøren ned og faldt igen
nem hvælvingen næst op til uden for fornævnte 
kathoveddør (dvs. den sydligste hvælving i 
processionsomgangens østfløj)«. Betegnelsen 
»Katte hode daar« er her for første gang knyttet 
til døren i søndre korsarms gavl (fig. 13).

Langt de fleste eftermiddelalderlige beretnin
ger om bygningens tilstand findes i kirkeregn
skaber og synsforretninger. Endnu før disse 
kilder begynder at flyde – og det synes at have 
været meget svært at få regnskabsaflæggelsen i 
faste rammer – findes dog enkelte oplysninger, 
som røber, hvor slet det allerede i 1500'rnes 
anden halvdel stod til med kirken. Den tidligst 
dokumenterede reparation gælder tårnene. Der 
refereres til den i en latinsk tale, som den ripensi- 
ske student, senere Ribebisp Hans Laugesen, 
holdt i København o. 1552, og hvori han forher- 
liger det hjemlige bygningsværk71. Terpager 
(1736, s. 252) bekræfter oplysningen og angiver 
tidspunktet til 1551 ud fra et vers, der endnu på 
hans tid fandtes et sted i kirken. Et halvt århun
drede senere, 160272, siges, at Mariatårnet stod 
på fald, og med det store tårn stod det ilde til 
længe før. Et kongebrev af 3. juni 157873, stilet 
til de to kanniker, kirkeværgerne Jens Kansler og 
Thomas Knudsen, har følgende indhold: Da (det 
store) tårn forfalder så meget, at man i fremtiden 
kan befrygte stor bekostning, hvis det ikke gøres 
istand nu, skal de med det allerførste lade det 
istandsætte og derefter holde det ved god magt 
og efter klart regnskab anvende kirkens penge 
udelukkende til dens bedste. Dette brev var 
muligvis foranlediget af den klage over kanni- 
kernes ringe omsorg for bygningen og specielt 
det store tårn, som byen »allerede i Frederik II.s 
tid« havde fremført, og hvortil borgmestre og 
råd refererede, da kapitlet uden byens vidende 
havde forhøjet begravelsestaksteme 159274. Vær
gerne fulgte omgående brevet op med over for 
kongen at beskrive tårnets bygfældighed og den 
til istandsættelsen nødvendige tømmermængde. 
Efter ordre blev træet fældet i domkirkens gamle 
skove i Koldinghus len sommeren 157975. Både 
dette og andre materialer blev tilsyneladende 
samlet på pladsen, men arbejdet kom ikke i 
gang.
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Fig. 7. Indre, set mod øst. Victor Hermansen fot. 1946. — Interieur gegen Osten gesehen.
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Borgmestre og råd havde intet at skikke med 
domkirkens administration, der ligesom i mid
delalderen var underlagt kapitlet. Men i forhold 
vedrørende det store tårn, hvor byens storm
klokke (og arkiv) fandtes, må rådets stadige 
indblanding skyldes særlige rettigheder. I Ribe 
tingbog står under 10. nov. 1592, at borgmester, 
fire rådmænd og 24 navngivne borgere har taget 
syn over tårnet, og sidenhen bevidnede stadsbu- 
dene, at de havde givet »kirkeværgerne ved 
domkirken, Laur. Ægidius og Ped. Hegelund, 
varsel for forskrevne klage«76. Sidstnævnte vær
ge, nu præst og provst, indførte 1594 i kirkens 
regnskabsbog »den 13. martii nedfaldt det Store 
Torn ved Dom-Kirchen i Ribe, af den Nordvest 
Hiørne saa at mesten den Nør side og Vestside 
Vare nedfalden«72. I sin kalender skrev 
Hegelund (s. 253) under samme dato, at faldet 
dels skyldtes ælde, dels jordrystelse. Det var en 
hændelse, der gav genlyd i byen77, og den satte 
fart i tingene. Allerede 3. april året efter har 
Hegelund, nu biskop, i sin kalender (s. 266) 
indføjet: »M. Bernt Peterssøn Byggemester 
kom paa taarnarbejd«. Et par år arbejdedes der 
tilsyneladende energisk, men derefter lå bygge
riet stille indtil 1607, da der ligeledes ifølge 
Hegelund (s. 473) 26. febr. sluttedes kontrakt 
med bygmester Hans Bergman. 1610 lykkedes 
det at fuldføre arbejdet, og da havde tårnet fået 
sin nuværende øverste etage og det flade tag 
med stenbalustrade. Når arbejdet lå stille i ti år, 
skyldtes det ikke blot den dårlige økonomi, 
som skinner igennem nogle senere omtalte bre
ve, men også stridigheder med byen om tårnets 
endelige form. Et spirprojekt, udarbejdet i 
Hamburg 159772, må være et indlæg i denne 
strid, hvori kongen var inddraget. 1599 udtalte 
han således sin utilfredshed med, at tårnet 
endnu ikke havde nået sin oprindelige højde78.

Inden man nåede til vejs ende med tårnet, var 
der sket store ændringer i kirkens indre; men 
det er tydeligt, at den katolske indretning i 
hovedsagen var intakt frem til 1560, selv om 
den lutherske gudstjeneste forlængst havde 
holdt sit indtog79. Det skete i langhuset, der 
altid havde fungeret som sognekirke, mens 
kannikekoret stod aflukket mod vest, nord og

syd, som det havde gjort middelalderen igen
nem. Bag dets skærmende mure stod den sidste 
katolske biskop, Ivar Muncks, korindretning, 
højalter og hvad, der ellers hørte katolicismen 
til, ubrugt hen. Et brev fra Frederik II til 
lensmanden Niels Lange 25. okt. 156080 satte 
gang i oprydningen. Det hedder her: »Viider, at 
wi forfare, at udi Domkircken der udi vor 
Kiøbsted Ribe, skal det vere meget wordentlig 
flied, med stoele, Altere oc anden Diel, da paa 
det at alting der saa meget des skickeligere 
maatte ordineris, bede wi Eder oc begere, at I 
met Capitlet, desligeste met Borgemestere oc 
Raadmend der sammesteds, taler oc raadslaar 
derom, oc siden bestiller, at den store Mur oc 
Skilrum, som staar i mellem Choret oc Neder- 
kircken, maatter nedertagis, oc it Splinder aff træ 
igien opsettis. Sammeledis det Altere som stan
der mit paa gulffuet, neden i Kircken, for Cho
ret, maatte ocsaa affbrydis, oc at Tienesten her 
effter holdis i Choret for høye Altere. Desligeste 
de Stole, som ere sette mit op af gulffvit, neder i 
Kircken, maatte oc borttagis, oc andre Stole, paa 
begge siderne maatte ordentlige oc skickelige 
igen, af ny gøris oc opsettis, saa at Rummit mit 
vdi Kircken, kunde vere Frit, at Folchit wbehin- 
dret, der kunde haffue deris gang op oc neder, oc 
at Funten oc flyttis aff det sted, den nu staar paa, 
oc neder i Kircken aff veyen, paa it bequem sted, 
oc at i mit fornte Capitel oc Borgemestere oc 
Raadmend, alting der i kircken ville forordinere, 
oc hos dennem bestille, at det maatte bliffue fliet 
oc giort, saasom det best kunde skicke sig. 
Dermed skeer vor vilie.«

Efterhånden som piller og vægge befriedes for 
de overflødige altre og deres store helgenbilleder

– de sidste holdt stand ind i 1700’rne –, rykkede 
de store gravminder ind i kor og skib. Præste
skabet valgte i første række koret, mens byens 
andre borgere koncentrerede sig om midtskibets 
vægge, hvor en prædikestol fra 1547 optog den 
midterste pille i nord. Trods tårnets ufærdige 
tilstand og kirkens almindelige forfald smykke
des kirkens indre allerede 1596 med både ny 
prædikestol og altertavle.

To missiver fra 1596 og 160681 giver et godt 
billede af problemerne. I dem begge pålægges
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Fig. 8 a-b. Byvåbnet på den skjoldformede messinggenstand fra Ribes gamle normalvægt viser domkirkens 
vestfront, før det store tårn mistede sine fire gavle ved nedstyrtningsulykken 1594. Ribe Rådhussamling. LL fot. 
1977. — Das Stadtwappen auf dem schildförmigen Messinggegenstand von der alten Normalwaage der Stadt Ribe zeigt die 
Westseite des Doms, bevor der große Turm beim Einsturzunglück im Jahre 1594 seiner vier Giebel verlor.

det lensmanden at drage omsorg for, at de 
penge, der skulle indsamles, blev anvendt til 
bygningens behov. Alligevel gik der som nævnt 
en god del til inventaret. Det første brev pålagde 
enhver landsbykirke i Ribe stift at yde een orts- 
daler af hver ørt korns indkomst. Det andet 
bestemte, at kirkerne i »Løfve«(Lø) hrd., Ribe 
stift, tilsammen skulle udrede 1000 daler til 
domkirken, som var kommet i gæld og besvæ
ring ved den bekostning, som i de forgangne 
åringer var anvendt til tårnet og »anden kirkens 
bygning«. Det, man hentyder til her, må være 
første etape af tårnets genopbygning, herunder 
omstøbning af de knuste klokker, og den ud
skiftning af kirkens gamle kobbertag med bly, 
der tog sin begyndelse omkring århundredskif
tet og varede godt en snes år72. En væsentlig 
belastning i disse år var også vedligeholdelsen af 
de mange gamle, forfaldne residenser og latin
skolen. Pengeknapheden afspejles i de mange

lån, kirken måtte optage hos private; blandt 
disse kan nævnes Bertel Struck 1595-96, Dorthe 
Søffrensdatter 1600, Bagge Pedersen 1611 og et 
i Haderslev 1613. Hvert lån var på 1000 daler, 
og renterne hvilede i mange år tungt på budget
tet72.

Hvad regnskaberne kan berette om bygnin
gens vedligeholdelse i 1600’rnes første halvdel 
er kun lapperier. Af forbedringer i det indre kan 
nævnes prædikestolens staffering 1613 ved Phi
lippus Maler82 og et nyt orgel72 i stormflodsåret 
1634. Et syn på bygningen, optaget 16. marts 
165083, tegner ikke noget lyst billede. Murme
strene Sindesen og Jens Tamsen samt bly tæk
ker, smed og glarmester foruden otte navngiv
ne mænd vidnede, at hele kirkegårdsmuren var 
løs, nedfalden og bevokset med »Tychgres« 
ligesom »vægtergangen« på det store tårns øst
side. Murværket var medtaget i alle gavle og 
piller samt på højkirken såvel som på alle til
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bygninger. Det samme gjaldt vinduer og tage, 
hvoraf nogle var »ond, forfalden og nedsun
ken«. Den detaljerede gennemgang følges op 
med et skøn over store mængder af nødvendigt 
materiale. Situationen var åbenbart så alarme
rende, at man for en gangs skyld kom hurtigt i 
gang med omfattende vinduesfornyelser og 
murforbedringer 1651-5572. Men tiden var 
ugunstig. Med svenskekrigenes opblusning 
fulgte i 1650'rnes anden halvdel besættelse og 
brandskatning, der lagde byen øde. Og pesten 
fulgte i krigens kølvand. En samtidig beretning 
lyder: »Anno 1659, fra 9. juni til 28. okt., døde 
her i Ribe over 900 mennesker, desforuden 
nogle 1000 bønder, som var flyttet til byen for 
fjenden«84. For kirken havde mange af dødsfal
dene den umiddelbare følge, at der til stadighed 
indrettedes store, nye gravkamre under gulvet 
til alvorlig fare for stabiliteten. En anden følge 
var det stedse voksende besvær med at inddrive 
afgifterne fra kirkens forarmede fæstere. Fra 
peståret er bevaret en henstilling fra domkapit
let til kirkeværgerne om ufortøvet at lade kirken 
istandsætte, eftersom den var »flux biugfeldig« 
på render, tag og vinduer. 1663 var man ikke 
kommet videre, og derfor bestemte kapitlet sig 
blandt andet til atter at påminde »vor kollega 
Christian Vind venligen om restancen, og hvis 
han ikke gjorde domkirken tilbørlig satification 
inden Philippi og Jakobi dag, som var 1. maj«, 
ville der blive udtaget stævning inden pinse85.

Selv om dette og andre rykkerbreve gav penge 
til huse, og selv om man havde nået en del 
forbedringer efter synet 1650, er det tydeligt, at 
bygningens tilstand som helhed ikke var bedret 
kendeligt frem til 166786, hvor en ny synsforret
ning blev afholdt: Meget bly var da afblæst, 
mursten raslede ned fra Mariatårnet, det store 
tårn og dets piller; hanebånd og spær i nordre 
korsarm var rådne i nordøst (hvor der engang 
stod et klokketårn), Mariaklokken fattedes en 
aksel, og Tredieklokken var revnet helt igen
nem. Døre og vinduer var brøstfældige; i om
gangen, hvor et hvælv blev knust 1549 (sml. 
s. 70), manglede der stadig et loft, og »inden i 
kirken de trej westerste Store Huellinger, Som er 
gandsche Reffnet behöffues hielp i tide, at det

iche Slet neder falder«. Også kirkens stole træng
te til at blive fornyet overalt bortset fra et par, 
som nylig var lavet. Mange af disse mangler gik 
igen fra syn til syn, f.eks. 1682, da en samlet 
istandsættelse blev anslået til 1739 sl.dl. foruden 
klokkernes omstøbning og vognleje87.

På denne baggrund er det påfaldende, at magi
straten 1697 udtalte: »såvidt udvortes kan ses, da 
var kirken vel ved magt«88. Forklaringen er vel 
den, at byen ingen indflydelse havde på forhol
dene, undtagen når det gjaldt »byens tårn«. 
Omstændighederne viser, at det stod alt andet 
end godt til med bygningens ydre. »I den store 
storm«, der begyndte 29. jan. 170172, faldt et 
stort murstykke fra søndre korsarms vestside 
ned. Det slog hul i sideskibstaget og hvælvingen 
over Skeels kapel og knuste tillige den tilstøden
de hvælving. 171183 var processionsomgangens 
tilstand så elendig, at håndværkerne skrev: »an
gående reparationen kan vi ikke så let vide den 
bedste måde, hvorledes den kan hjælpes af årsag, 
det underste fundament frafalder«; nogle hvælv 
og buer var nedfaldne og andre måtte fornyes. 
171272 faldt en del af kirkens vestre gavl, så 
hullerne til tagrummet måtte lukkes med bræd
der; året efter nedbrød murmester Niels Vil- 
lumsen den mur, som stod på fald, »nemlig den 
vestre gavl og den søndre side hen imod Maria
tårnet«. Brøstfældighed på kirke, tårn og klok
kerbolig fremkaldte nye syn 171386 og 171983; 
efter det sidste måtte kirken udrede penge til 
husleje for klokkeren, der ikke mere turde bo 
ved det store tårn af angst for nedstyrtning. 
1719 udtryktes bekymring for Mariatårnets 
»meget store bug«, og det var ikke uden grund. 
Fire måneder efter styrtede sydsiden ned over 
det gamle S. Nikolaj kapel. Et stykke af nordre 
korsarms vestside faldt 1722 og 1730 noget af 
store tårn83. Efter hver af de ulykkelige hændel
ser kom håndværkerne i aktivitet, men lønnin
ger og materialeforbrug tyder på, at kun de 
værste spor blev slettet. Inden forfaldet endnu 
for alvor slog igennem i kirkens indre, blev der 
ofret en del på inventaret. Det skete i forbindel
se med de reparationer, som fulgte på ødelæg
gelserne i Skeels kapel og søndre sideskib 
170172. Inventaret blev saneret; nogle tilfældigt
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Fig. 9. Domkirkens nordside. Frontperspektiv fra årene mellem 1743 og 1791. Signeret C. F. J(esa?)lie. Efter 
tuscheret tegning i KglBibl. L. E. Windings samling. — Die Nordseite des Doms. Frontperspektive aus den Jahren 
zwischen 1743 und 1791.

opstillede herskabsstole blev udrenset til fordel 
for fem store lukkede pulpiturstole i midtski
bets søndre arkader. Det var i øvrigt først ved 
denne lejlighed de sidste katolske alterbilleder 
forsvandt fra rummet. Efter den tid måtte man 
ustandselig fjerne støv og »anden skidenhed«, 
der trængte ind ved de mange nedstyrtninger 
udvendig. Også de utætte tage krævede deres 
pris; hvælvene var efterhånden gennemtrængt 
af vand, og i 1720’rne måtte man med korte 
mellemrum skrabe dem for kalk og løse sten, 
»hvoraf noget tid efter anden faldt ned i stolene 
på folket under prædiken og gjorde alarm«89.

Ansvaret for kirkens vedligeholdelse lå alene 
hos domkapitlet og de af medlemmerne, som 
på skift havde værgemålet. Alle havde de deres 
del af skylden for, at ulykkerne tog et så vold
somt opsving i 1700’rnes første trediedel. Ned
styrtningerne var en naturlig følge af den mis
røgt, kirken havde været genstand for siden 
reformationen. Selv om kirkens to sidste gejst
lige værger – der fungerede i kraft af deres

medlemskab af kapitlet, hvis funktion ophørte 
med dem – skulle have haft en bedre vilje end de 
fleste forgængere, må de have stået hjælpeløse 
over for opgaven. Alligevel har man i samtiden 
(og sidenhen90) alene villet lægge skylden på 
disse to: provsten Søren Serup og lektor i teolo
gi, byens og domkirkens historiker, Peder Terp
ager. Den første døde 1736, og samme år fra
sagde Terpager sig værgeriet.

To år forinden, 21. aug. 173491, havde stift
amtmand C. C. Gabel – bag bispens ryg — i et 
brev til kongen rejst anklage mod værgerne for 
uduelighed til at forestå kirkens administration. 
Dette brev resulterede dels i en pinlig retssag 
mod dem, dels i en nyordning, hvorefter admi
nistrationen fra 1736 udøvedes af to borgerlige 
værger under stiftsøvrigheden. Sagen behandle
des først af en kommisionsdomstol, der dømte 
de to gamle værger, som havde fungeret i et 
halvt århundrede, for store besvigelser; men en 
påfølgende højesteretsdom gav dem fuldstændig 
æresoprejsning. Dommen, der blev afsagt 20.
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juni 1739, da også Terpager var død, sluttede 
med følgende: »De fornærmelige expressioner 
og beskyldninger, hvormed afgangne Søren Se- 
rup og arvinger og doktor Terpager ... er 
blevet angrebne, bør som utalte og uskrevne 
ikke komme dem til mindste vanære i deres 
grave...«. Inddraget i sagen var domkapitlets 
pragtpokal fra 1596; den fandtes i boet efter 
Serup, der som den i anciennitet ældste kannik 
havde opbevaret den. Højesteret underkendte 
både arvingernes og domkirkens krav på poka
len og tildømte kongen den91.

På grundlag af de indberetninger fra bisp og 
kirkeværger, der 1734 tilgik kongen efter Gabels 
klage, resolveredes 12. nov. samme år, at hof
bygmester Thura i vinterens løb skulle tage syn 
på domkirkens brøstfældighed og levere over
slag på bekostninger ved en istandsættelse, hvor
efter stiftsøvrigheden skulle komme med forslag 
om, hvordan de nødvendige penge kunne skaf
fes91. 17. sept. 173592 fremsendte Thura sit over
slag ledsaget af en detaljeret beskrivelse, der er en 
værdifuld kilde til belysning af bygningshistori- 
en. Projektet forekom stiftsøvrigheden for radi
kalt og for dyrt. Thuras idé om at erstatte det 
store tårns øvre trediedel med et spir vakte stor 
forargelse. Det fremgår af stiftamtmand Gabels 
og biskop Anchersens erklæring af 18. dec. 
173691. I stedet henstillede de, at kirken blev 
repareret for et mindre beløb af hospitalsfor
stander Kay Stahlknecht i Vejle, med hvem 
allerede Terpager havde samarbejdet 1733-34. 
Således blev det, men man skulle dog forhandle 
med hofbygmester N. Eigtved om tilsyn med 
akkordens overholdelse. Endvidere ønskede 
kongen besked om, hvordan kirken nu så ud, 
og hvorledes den ville blive efter reparationen. 
8. febr. 1737 fremsendte Stahlknecht grundplan 
(fig. 17) og to facadetegninger samt beskrivelse. 
En væsentlig grund til, at Stahlknecht sammen 
med murmestrene N. H. Rieman, Skive, og J. 
G. Höderich, Viborg, fik kontrakten93 frem for 
Thura, var et bevidst underbud på arbejdet. 
Resultatet blev da også, at kirken ialt kom af 
med godt 20.000 rdl. – hvilket stort set svarede 
til Thuras overslag, men værre var det, at 
Stahlknecht i modsætning til, hvad der havde

været Thuras intentioner, nedrev S. Barbaras 
kapel og processionsomgangens øst- og sydfløj.

Arbejdet, der gennemførtes i årene 1738-43, 
financieredes bl.a. ved kollekter i Danmark og 
Norge, eengangsafgifter på præsterne i Ribe 
stift og ligning på samtlige indbyggere i Ribe. 
Hertil kommer nogle kongelige gaver, blandt 
hvilke var indtægten af to Danefæfund, som var 
gjort i byen 1734. Ansvaret for regnskabet over 
de indsamlede beløb havde stiftamtmandens 
fuldmægtig, byfoged Westi Lund, der havde 
været anklager i sagen mod Serup og Terpager. 
Modsat disse blev han senere dømt for uorden i 
regnskabsaflæggelsen både ved kommisions- 
domstol og højesteret85; det gik ud over enken, 
som efter dommen 1749 måtte betale kirken 
1049 rdl.83.

Inden kirken i 1790’erne påny måtte underka
stes en gennemgribende reparation, gennemfør
tes i det indre en ændring, der på mærkværdig 
vis næsten genskabte det middelalderlige skel 
mellem kor og skib. Det skete 1770, da kirkens 
store orgel anbragtes på et pulpitur, der opbyg
gedes tværs over midtskibets østende. Ordnin
gen opretholdtes til 1843, da orglet flyttedes til 
kirkens vestende.

Optakten til den nævnte restaurering i slutnin
gen af 1700’rne svarer næsten til den foregående. 
Ligesom Thuras forslag forkastedes således også 
det projekt, som Horsensbygmesteren Anders 
Kruuse indleverede 8. april 178994. Men det var 
ikke blot optakten, som var fælles. Ved licitatio
nen 22. juli 1790 fik tre andre mestre arbejdet ved 
at underbyde Kruuse93. Det var Peter Schan- 
dorph fra Skanderborg samt Joh. Fr. Colwitz og 
Niels Schandorph fra Århus95. På forslag af C. F. 
Harsdorff ansattes bygmester Langen som byg- 
ningskonduktør96. Ved denne lejlighed forsvandt 
atter en række tilbygninger: S. Nikolaj kapel i 
sydvest, våbenhuset og kapitelhuset ved nordre 
korsarm samt Mariatårnet. Istandsættelsen led 
påny under pengemangel, og resultatet blev 
hårdt kritiseret. Det fremgår af et brev, som 
stiftamtmand J. C. F. Hellfried allerede 1791 
tilstillede Danske Kancelli, »at heele Provindsen 
og Riibe Publicum i Særdeleshed have criticeret 
meget fra begyndelsen af dette forehavende«97.
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Fig. 10. Interiør malet af Jørgen Roed 1836. Kunstneren har vist rummet uden det store orgelpulpitur, der 
1770-1843 stod tværs over midtskibets østende, og uden væggenes talrige store epitafier. NE fot. 1979. 
Hirschsprungs samling. — Interieur, 1836 von Jørgen Roed gemalt. Der Künstler hat den Raum ohne die große 
Orgelempore dargestellt, die 1770-1843 quer über das östliche Ende des Mittelschiffes emporragte, und ohne die zahlreichen 
großen Epitaphien der Wände.

1793 kom fire ribeborgere med klager over 
murbehandling, tag og mange andre ting, som 
bygningskonduktør Langen og entreprenørerne 
måtte forsvare sig imod. Et af punkterne gjaldt 
fjernelsen af kobberplader fra Anders Bundesens

ligsten og den Maria med barnet, som var dør
greb på kirkens vestre hovedindgang; begge dele 
brugtes som betaling på en kobbersmedereg
ning98.

I forbindelse med behandlingen af Kruuses
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Fig. 11. Skitsebogsblad af V. Dahlerup 1863. Til højre den sidste rest af processionsomgangens vestfløj. Til 
venstre et privathus opført o.1812 på kirkegårdens nordvestre del (s. 138). Kunstakademiets bibliotek. —
Skizzenbuchblatt von V. Dahlerup 1863. Rechts der letzte Rest des Westflügels des Kreuzgangs. Links ein um 1812 auf 
dem nordwestlichen Teil des Friedhofs aufgeführtes Privathaus.

projekt foreligger der et par meget spændende 
udtalelser, fremsat gennem Danske Kancelli, der 
havde sendt tegninger og overslag til bedømmel
se i »Administrationen for Bygningsvæsenet ved 
Rentekammeret«. Administrationen kunne på 
visse punkter gå ind for Kruuses udkast, mens 
andre punkter — og især hans plan om at erstatte
15 alen af det store tårn med et spir (sml. Thuras 
forslag s. 76) – vakte modstand. I svaret af 15. 
okt. 1789, undertegnet H. E. Peymann, D. 
Blechingberg og N. Hammeleff, fremhæves, at 
blot den omstændighed, at det store tårn er et 
mærke for de søfarende, er tilstrækkelig grund til 
ikke at forandre tårnets udvendige skikkelse. 
Men selv uden dette hensyn måtte forslaget 
frarådes, fordi tårnet ville tabe anseelse. Danske 
Kancelli så dog med velvilje på forslaget om 
tårnets ændring; det fik støtte fra Admiralitets- 
kollegiet, som ikke anså kirken og dets tårn for 
»noget særdeles vigtigt sømærke«99.

På ny oversendtes sagen til bygningsadmini- 
strationen, der 23. jan. 1790100 returnerede den 
med et svar, hvis indhold er bemærkelsesvær

digt ved sin holdning til middelalderens arkitek
tur: »Riber Domkirke er en af Forfædrenes 
gamle Bygninger, som i sit Slags er meget smuk. 
At foretage nogen Forandring med enkelte af 
dens Dele kan efter vore Tanker ikke ske uden 
at forstyrre Ordenen og Sammenhængen af det 
Hele til Vanziir for Bygningen. Det samme kan 
siges om enhver anden smuk gothisk Bygning, 
og derfor har Bygnings-Administrationen sted
se været øm over at tilraade nogen Forandring 
med deslige Bygninger, naar saadant har været 
bragt i Forslag; derfor var og forrige Bygnings- 
Direction imod, at Børsen her i Staden i Stedet 
for dens meget smukke og til Bygningen saa vel 
passende Spir, som den Tid var brøstfældig, 
skulde paasættes en Kuppel, som aldeles vilde 
have tilintetgjort denne Bygnings Anseelse. 
Overalt synes det endog i Hensigt til vore 
Efterkommere at være uforsvarligt at lemlæste 
de Mindesmærker, som Forfædrene have efter
ladt os om deres Smag i Bygnings-Konsten. 
Det Højkongelige Danske Kancelli vil heraf selv 
gunstigst slutte, at Bygnings-Administrationen
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Fig. 12. Skitsebogsblad af V. Dahlerup 1863. Lindetræet står midt i det område, som tidligere udgjorde 
Lindegården (sml. fig. 43). Kunstakademiets bibliotek. — Skizzenbuchblatt von V. Dahlerup 1863. Der Linden- 
baum steht mitten in dem Gelände, das früher den Lindenhof ausmachte.

ikke uden at handle imod sin Overbevisning 
kan give det Forslag Bifald at opføre et hastigt 
udsvejfet Spir paa Riber Domkirke i Stedet for 
det brøstfældige Taarn, ... vi overlade iøvrigt 
til højbemeldte Collegium nu selv at bestemme 
om den foreslagne Forandring skal antages eller 
forkastes.« Skrivelsen er signeret af H. Pey- 
mann og D. Blechinberg. På to punkter blev 
den afgørende for den efterfølgende istandsæt
telse: Tårnet forblev uændret, og man undlod at 
nedrive nordenden af omgangens vestfløj. – Dødsdommen over dette stykke af den sidste 
fløj effektueredes 1836.
Forløbet af 1700’ rnes to store reparationer 

viser, at den verdslige administration ikke hav
de mere magt over tingene end den gejstlige, 
som blev sat fra bestillingen 1736. At den kritik, 
som rettedes mod reparationen 1791-92, var 
fuldt ud berettiget, viser de følgende års kirke
regnskaber, hvor der lige efter 1800 gennem fire 
somre afholdtes udgifter til fire murmestre, som 
søgte at reparere udvendigt murværk på kirke og 
tårn72. Samtidig trængte de mange vinduer til

vedligeholdelse, og da kirken gennem århundre
dets første fjerdedel hærgedes af rudeknusning, 
opgav kirkeværgen tilsyneladende på det nær
meste at vinde med. 1822 sendte han byens tam
bour ud med trommen for at bekendtgøre, at de, 
der blev grebet i bold- eller stenkastning, »skal 
lide straf herfor på kroppen ligesom og deres 
forældre og foresatte kan vente at blive dragne til 
ansvar«72. I årene 1804-32 fungerede som ene
værge stifts kasserer N. Hansen, der ifølge stift
provst Frost (1841, s. 148) var en retskaffen 
mand, »men en mand tillige, hos hvem det 
energiske besparelses system havde fæstet så dybe 
rødder, at han skyede enhver udgift, som på 
nogen måde kunne undgåes«. Resultatet af år
hundreders forsømmelighed, få penge og over
dreven sparsommelighed måtte for alvor be
kymre de borgere, som endnu interesserede sig 
for kirken. En af dem var adjunkt P. T. Hans sen, 
der med en afhandling i katedralskolens indby- 
delsesskrift 1831 fulgte kirkens historie op efter 
P. Terp agers tid. Han sluttede artiklen med 
ordene: »Sørgeligt ville det være, om dette stolte
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Værk fra Fortiden nogensinde ved Ligegyldig
hed skulle vorde lagt øde«.

Det blev dog folk udefra, som skabte den 
fornødne opmærksomhed om, hvor vigtig en 
istandsættelse var. Sommeren 1830 undersøgte 
kunsthistorikeren N. L. Høyen kirken gennem 
tre uger, og fem år senere udskrev »Kunstfor
eningen i Kjøbenhavn« en prisopgave: »Frem
stilling af det Ydre eller det Indre af Domkirken i 
Ribe som en af de i arkitektonisk Henseende 
meest udmerkede Bygninger i Danmark fra Mid
delalderen«. Opgaven, der kun kan være stillet af 
Høyen, tiltrak maleren Jørgen Roed og arkitek
ten Theophilus Hansen101. Den første vandt kon
kurrencen, den sidste, der under sit ophold i 
byen »havde vist særdeles interesse for domkir
ken og dens restauration«, fik 1837 overdraget at 
lave tegninger til den restaurering, som kirkedi
rektionen to år før havde bedt Danske Kancelli 
om tilladelse til at lade gennemføre102.

Theophilus Hansen, der tænkte sig kirken 
restaureret, »som det ville være ønskeligt, hvis 
den endnu skulle omtrent frembringe den virk
ning, som den gjorde, da den for henved 700 år 
siden rejste sig ved mægtige bygherrers iver«103, 
måtte som kirkens arkitekt vige pladsen for 
bygningsinspektør F. F. Friis. Under hans tilsyn 
istandsattes bygningen på tag og fag 1840-42, 
hvorefter pengene var så nær ved at slippe op, at 
der fremkom et alvorligt ment forslag om at 
nedrive Skt. Kathrinæ kirke til fordel for restau
reringen af det indre. Besindige folk fik dog 
skaffet penge ad anden vej, og 1843-45 fik 
rummet sin nuværende karakter. N. S. Nebe- 
long havde den daglige ledelse af det krævende 
arbejde, hvorigennem en hel del af Theophilus 
Hansens ideer realiseredes. Ved gulvsænknin
gen blottedes pillernes sokkelpartier, som deref
ter fornyedes delvis tilligemed andre beskadige
de arkitektoniske detaljer. Hårdt gik det ud over 
gravminderne, som indtil da havde prydet gul
ve og vægge. Mange gravsten flyttedes eller 
sønderhuggedes til fliser, og alle de store træ
epitafier i koret og på midtskibets vægge fjerne
des. Rammeværket kasseredes med hård hånd, 
og malerierne forsynedes med enkle trærammer 
og forvistes til mere ydmyge steder i kirken.

Også den store renæssancealtertavle forsvandt 
tillige med de store pulpiturstole i skibets syd
side, og nye stole indsattes. Genindvielsen skete 
29. juni 1845 under stor festivitas104.

Kirken havde for første gang i århundreder 
fået en virkelig grundig istandsættelse. Mange 
minder gik tabt – mest vel på grund af penge
mangel – men det er sandsynligt, at kirken 
gennem Friis’ og Nebelongs arbejde reddedes 
fra samme hårde skæbne, som overgik Viborg 
domkirke, da den som led i en »restaurering« 
1863 f. blev nedrevet på krypten nær. Ved den 
ydre istandsættelse var der ikke gjort noget 
egentlig forsøg på at genskabe de oprindelige 
arkitekturformer, der knap nok kunne erkendes 
på grund af de evindelige skalmuringer og 
lapperier i murværket.

Først gennem adjunkt Jacob Helms’ grundige 
studier, der resulterede i folioværket »Ribe 
Domkirke« 1870, skabtes der klarhed over kir
kens arkitektur og afstamning. Hans store viden 
om og interesse for kirken fik afgørende indfly
delse på den foreløbig sidste store restaurering 
1883-1904. Dens lange forhistorie, hvori indgår 
et projekt ved H. B. Storck, rystede flere gange 
det Særlige Kirkesyn, hvis medlemmer var me
get uenige om restaureringsprincipperne. Resul
tatet blev, at ministeriet 1882 nedsatte en komité 
bestående af J. J. Worsaae, Heinrich Hansen og 
Jacob Helms, der skulle optage forhandlinger 
med arkitekt H. C. Amberg om en detaljeret 
plan for domkirkens restauration. Inden denne 
var helt klar, gennemførtes en omfattende 
istandsættelse af det store tårn 1883-85, og 1886 
sikredes langhuset mod udskridning105. Herefter 
gik arbejdet i stå frem til 1894 blandt andet på 
grund af en ny strid om, hvorvidt man skulle 
bevare de senere tilføjelser: det store tårn og især 
de ydre sideskibe. For en nutidig vurdering føles 
hele denne diskussion temmelig akademisk, thi 
med udførelsen af de allerede nævnte, meget 
kostbare arbejder havde man i realiteten sikret 
både tårn og ydre sideskibe mod nedrivning. 
Efter endnu ti års arbejde kunne man 7. aug. 
1904 foretage indvielsen ved en stor kirke- og 
folkefest i overværelse af Christian IX, talrige 
andre medlemmer af kongehuset, ministre og
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Fig. 13. Kathoveddøren i søndre korsarms gavl. Efter 
Terpager 1736. — Das Katzenkopftor im Giebel des 
südlichen Kreuzarms.

medlemmer af rigsdagens finansudvalg samt 
mænd og kvinder fra det ganske land106.

Sagn. Det beslag, der fra middelalderen har 
givet navn til Kathovedportalen i søndre kors
arms gavl, er formet som et løvehoved, omslut
tet af fire smådrager og med ring i flaben. 
Motivet blev tidligere tolket som et kattehoved 
mellem fire mus, og til denne tolkning svarer et 
sagn, der refereres både af Terpager og Gal
then107. Det går i korthed ud på, at der i Ribe 
levede to brødre, den ene rig gennem søfart og 
handel, den anden så fattig, at han kun ejede en 
kat. Den rige broder lovede at sælge katten bedst 
muligt udenlands; ulykkeligvis strandede skibet, 
men lykkeligvis skete det på en ø, hvor befolk
ningen var plaget af mus, og da de så, hvor 
bange musene var for katten, købte de den for en 
utrolig pengesum. Den fattige broder blev rig, 
sendte flere katte afsted og blev endnu rigere. 
For at vise sin taknemmelighed mod Gud lod

han processionsgangen bygge og ved dens be
gyndelse, døren til søndre korsarm, satte han 
kattehovedet omgivet af mus. Historien findes i 
en lidt anden version, der lader manden bygge 
hele kirken108. Andre udgaver af sagnet om 
katten og musenes betydning for domkirkens 
opførelse taler altid om tre mus eller tre katte, 
hvis hoveder står på eller springer ud fra tårn- 
muren. Her har sagndannelsen taget sit ud
gangspunkt i Ribe byvåben (fig. 15), der viser 
kirkens vestfront med tre springende løver ud af 
det store tårns nordmur109. – I forbindelse med 
sagnene, der knytter sig til byggeriet, skal næv
nes et, som er opstået på grund af en stor sten, 
kværnstenen kaldet, der indtil 1970 lå på bun
den af en åslynge ved Riber-holme, et godt 
stykke vest for byen. Sagnet beretter, at da 
domkirken blev bygget, stod der en kæmpe på 
Mandø, som med lidet held søgte at ramme 
bygværket med stenen110.

Mens de foregående er vandresagn, hvoraf 
det om tre mus eller tre katte kendes i vidt 
forskellige former i store dele af Vesteuropa, er 
det sidste, som skal nævnes, af lokal oprindelse. 
Vægskjoldet til en lysearm, opsat 1653 sammen 
med epitafiet over Jørgen Pedersen og Karsten 
Tønnesen, bærer en lang indskrift på dansk, der 
munder ud i en forbandelse mod den, som på 
nogen måde forulemper lysearmen. Ved en 
restaurering af kirken omkring 1840 faldt en 
håndværker ned og slog sig ihjel, en ulykke, der 
i sagnet kædes sammen med det forhold, at han 
kort forinden »blæste det tyske(!) vrøvl et 
stykke« og tog stagen ned111.

Sagn knyttet til et af krucifikserne nævnes i 
forbindelse med beskrivelsen i inventarafsnittet.

Om kirkens rolle som sømærke, se beskrivel
sen af det store tårn.

NOTER

1 Afsnittet om middelalderen er udarbejdet af Bodil 
Busk Laursen.
2 Ribe Oldemoder indeholder to fabricagodslister, 
den første fra o. 1295-1305 (fol. 24v, sp.1-2), den 
anden fra 1317 med senere tilføjelser (fol. 26 r., sp. 
1-28 r. sp.1). — Om tidsfæsteisen af de enkelte 
indførsler Niels Skyum-Nielsen: Håndskriftet »Ribe

Danmarks Kirker, Ribe amt 6
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Oldemoder«, Scandia XIX 1948-49. Gaver til fabrica 
omtales i følgende breve: DiplDan. 2. rk. I,301. 3. 
rk. III,264, 332. — Repert. 1. rk. 186, 3765, 3950, 
4597, 5030, 7228 og Repert. 2. rk. 452, 2246, 2597 og 
10011.
3 Rimbert: Vita Anskari, ed. G. Waitz, MGH. SS. 
rerum Germ, in usum scolarum. Hannover 1884, 
s. 64. — Ansgars Levnetsbeskrivelse af Ærkebisp 
Rimbert, 1863, oversat af P. A. Fenger.
4 Mogens Bencard: Ribes vikingetid, i Mark og 
Montre, 1973, s. 28-49.
5 Chronicon Roskildense. Scriptores minores histo- 
riae Danicae, udg. M. Cl. Gertz I-II, 1918. I,17. — 
Sml. Jørgen Olrik: Den ældste Danmarkskrønike, 
1898, s. 12.
6 DK. Tisted s. 609.
7 DiplDan. 1.rk. I, 319.
8 Adam af Bremen: Hamburgische Kirchenge
schichte. Udg. B. Schmeidler. 1917, s.64f.
9 Bue Kaae: Ribe bispekrønike i kildekritisk belys
ning, i ÅrbRibe, 1977, s. 490f.
10 Bispekrøniken. Søgaard s. 266.
11 Annales danici medii ævi. Udg. Ellen Jørgensen. 
1920, s. 133 (Annales Slesuicenses).
12 DiplDan. 1.rk. I,330 og 343. Sml. Inge Skov- 
gaard-Petersen: Oldtid og vikingetid, i Danmarks 
historie. 1977, bd. 1, s. 172f.
13 Jfr. note 8, Schmeidler s. 96f.
14 DiplDan. 1.rk. I,362. Jfr. note 8, Schmeidler 
s. 141.
15 Jfr. Aksel E. Christensen: Vikingetidens Dan
mark. 1959, s.256.
16 Jareld (Gerold) omtales som biskop i Ribe i et 
diplom fra 1113. DiplDan. 2.rk. I,40.
17 Bispekrøniken. Søgaard s. 266.
18 Jfr. note 8, Schmeidler s. 230. – Grænsen, der ved 
delingen blev trukket mellem Ribe og Slesvig stifter, 
og som fik gyldighed middelalderen igennem, er 
meget påfaldende, fordi Ribe stift kom til at omfatte 
så stor en del af Slesvig (den vestlige del af landskabet 
mellem Kongeåen og den nuværende grænse). M. 
Mackeprang har i sit afsnit om Sønderjyllands politi
ske og administrative forhold (i indledningen til DK. 
Sjyll. s. 36) berørt problemet under henvisning til 
Hugo Matthiessens hypotese (Hærvejen s. 95f.): at 
delingen skyldtes magt- og militærpolitiske forhold i 
området og Slesvigbispens ønske om kontrol med 
hærvejen. Sidst har Troels Fink beskæftiget sig med 
problemet (Die Heimat 1977, nr. 3, s.80f.). Fink 
skønner, at Ribebispens interesse i kontrol med Hvid- 
åens munding må have været helt afgørende, og 
at grænsen på sin vis er afhængig af den gamle 
sysselinddeling. Han formoder, at grænsen blev fast
lagt længe før den egentlige stiftsdeling, nemlig 1025 
ved et møde mellem ærkebisp Unwan af Bremen og 
Odinkar af Ribe, således at forholdene mellem Ribe og

Slesvig stifter var afklaret, inden Slesvigbispen Eziko 
skulle vende tilbage til sit bispedømme, som han 
havde været fordrevet fra i mange år på grund af 
»barbarisk vildhed«. Sml. fig. 14. Angående Ribe 
stifts grænser gennem tiderne henvises til F. Elle 
Jensens afsnit i Festskrift s. 247f.
19 Bispekrøniken. Jørgensen s. 27.
20 De tre blyplader findes i NM2, hvortil de indsend- 
tes af stiftsøvrigheden 1830. Inv. nr. MMCXLIII.
21 Bispekrøniken. Søgaard s. 267.
22 DiplDan. 2. rk. II,98.
23 Se foregående note, II,87.
24 Bispekrøniken. Jørgensen s. 28.
25 Se note 21. Jfr. Kaae s. 508f.
26 Bispekrøniken. Søgaard s. 270f.
27 Bispekrøniken. Jørgensen s. 28; Søgaard s. 268.
28 DiplDan. l. rk. II,191.
29 Bispekrøniken. Søgaard s.270; Troels Dahlerup: 
Det danske sysselprovsti i middelalderen. 1968, s. 31 f.
30 Jfr. note 9, hvor Kaae s.510f og 516 skriver om 
biskop Radulf.
31 Bispekrøniken. Søgaard s. 268.

Fig. 14. Nordsles vigs stiftgrænser til 1596. — Die 
Grenzen des Bistums Nordschleswig bis 1596.

………… Landegrænse efter 1920. — Landesgrenze
seit 1920.

— — — — Grænse mellem Slesvig og Århus stift.
— Grenze zwischen den Bistümern Schles
wig und Århus.

—. —. —. Grænse mellem Slesvig og Ribe stift 
indtil 1576. — Grenze zwischen den 
Bistümern Schleswig und Ribe bis 1576.
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32 Bispekrøniken. Jørgensen s. 30; Søgaard s. 269.
33 Jfr. foregående note og note 9; Kaae s. 512.
34 Bispekrøniken. Søgaard s. 272; Kaae s. 490f.
35 Smst. s. 270f. Jfr. note 9, Kaae s. 518f.
36 Olav (Oluf), forgængeren Omer og Esger († 1273) 
blev alle begravet i Løgum klosterkirke, Tønder amt, 
sml. DK. SJyll. s. 272.
37 Bispekrøniken. Søgaard s. 272.
38 SRD. VII, 193. Bispekrønikens fortsættelse (Chro- 
nicon ecclesiæ Ripensis).
39 SRD. I,288.
40 Danmarckis Riges Krønicke. 1652, 1. bd. s. 208.
41 Repert. 1. rk. I,186. Oversættelse hos Kinch I,64.
42 SRD. I,369; III,312.
43 Terpager 1736, s. 205; DiplDan. 2.rk. I,301.
44 Om kapelstiftelsen, se det efterfølgende afsnit; Ka
peller og altre. Ifølge Terpager (1736, s. 580) skal 
Margrethe have stiftet de kanoniske og hellige »tider«, 
der oprindelig afholdtes klokken to om eftermidda
gen, men senere blev til aftengudstjeneste klokken fem 
hver søgnedag til langt hen i 1700’rne.
45 DiplDan. 2.rk. II,28, jfr. smst. nr. 30, nr. 56 (hvor 
der gives 200 dages kirkebod for dem, der hører 
bispen holde højmesse eller prædike i Ribe eller Ribe 
stift) og nr. 57.
46 Annales Danici s. 208f. Niels Skyum-Nielsen: Kir
kekampen i Danmark, 1962, s. 277f.
47 Jfr. note 11. Jørgensen s. 119 (Annales Tyenses); 
Terpager 1736, s. 730.
48 SRD. V, 548. Jfr. Kinch I,86.
49 Jfr. note 11. Jørgensen s. 194 (Annales 980—1286): 
1284. »Corruit turris ecclesiæ beatæ uirginis Ripis« 
(1284 styrtede tårnet på den hellige Jomfrus kirke i 
Ribe). S. 122 (Annales Nestvedienses): 1283 »Et ceci- 
dit ecclesia beate uirginis Ripis in nocte natiuitatis 
Domini post primam missam, ubi multi uiri ac 
mulieres fuere obruti« (1283. Og faldt den hellige 
Jomfrus kirke i Ribe om natten til Herrens fødsel 
efter den første messe, hvor mange mænd og kvinder 
blev dræbt).
50 Terpager 1736, s. 85; Kinch I, 107.

SRD. V,537. Jfr. Kinch I, 137f.
52 Terpager 1736, s. 131 f. 
s3 SDR. VII, 196.
54 ActaPont. I, 659, 24. okt. Jfr. Kinch I, 227.
55 Terpager 1736, s. 86.
56 Repert. 1 rk. 4534; Terpager 1736, s. 364f.
57 ActaPont. II, 1079; Repert. 1. rk. 4621, 4757; Terp
ager 1736, s. 365.
58 Terpager 1736, s. 366. Jfr. Kinch I,263.
59 Repert. 1. rk. 6713; Kinch I,264.
60 ActaPont. III, nr. 1787.
61 Arild Huitfeld: Den Geistlige Historie offver alt 
Danmarckis Rige. 1653. s.28; Terpager 1736, s.364. 
Jfr. Kinch I, 262.
62 Terpager 1736, s. 730.

Fig. 15. Ribe bys våben efter Terpager 1736. — Das 
Wappen der Stadt Ribe.

63 Ole Degn: Livet i Ribe 1560-1700 i samtidiges 
optegnelser. Århus, 1971.
64 Kinch I, 325.
65 Repert. 1. rk. 6355, 6586, 7450, 7804, 7829. 2. rk. 
65, 494, 867, 7049, 7379, 8156 og 11226.
66 Oldemoder s. 101.
67 Repert. 2. rk. 2891.
68 Kinch I, 361, 438f; Repert. 2. rk. 2042; ActaPont. 
V, 4056, 30. april 1506.
69 Terpager 1736, s. 201 f. gengiver stiftelsesbrevet.
69a ActaPont. nr. 3033, 3071. Trinitatis søndag er den 
tørste søndag efter pinse og falder i tiden mellem 17. 
maj og 20. juni.
70 Oplysningen er gengivet efter Helms: Samlinger 
VIII, 119. NM2.
71 Afskrift af Hans Laugesens tale findes i Terpagers 
notebog. NyKglSaml. Håndskrift nr. 190, 8°.
72 LA. Ribe bispearkiv. Ribe domk.s rgsk., tildels 
med bilag. 1591-1899. For årene 1682-89 tillige RA. 
Rev. rgsk. Kirkergsk. Ribe stift. Domk.s rgsk.
73 KancBrevb.
74 Kinch II, 197f. Om regnskabsvæsen II, 199.
75 KancBrevb. 19. marts.
76 Jfr. Helms 1870, sp. 143.
77 Degn s. 147, 156.
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78 Hegelund: 31. aug. 1499 og KancBrevb. 14. okt. sa. 
år.
79 Hans Tausen blev indviet »nedenfor koret« 1542 af 
den tyske reformator Johann Bugenhagen, der flere 
gange besøgte Danmark i forbindelse med den nye 
kirkeordning. Jfr. Helms 1870, sp. 165 og Hal Koch – Bjørn Kornerup: Den danske kirkes historie, 1959,
IV,30f.
80 KancBrevb. Jfr. Terpager 1736, s. 209, hvorfra cita
tet stammer.
81 KancBrevb. henholdsvis 8. juni og 19. marts.
82 Hegelund: 21. april 1613.
83 LA. Bispearkiv. Ribe domkirke 1530-1786. (Tre 
dage senere betaltes Peder Pallesen, byskriver, for to 
udskrifter af synet, jfr. note 72).
84 Familieoptegnelser ved guldsmed Jacob Rasmussen 
Holst, Degn s. 192.
85 LA. Ribe stiftamt. Kommissionsakter. Vedr. Se
rup — Terpager og Lund 1738. KglBibl. Thotts 
Saml. 2030, 4°. Ribe kapitels conclusa 1623-70. (Chri
stian Vind havde Ansager tiende i fæste; den var af 
kongen henlagt til Domkirkens bygningsfond).
86 LA. Ribe bys tingbog 1665-67.
87 LA. Bispearkiv. Ribe domkirke 1530-1786.
88 RA. DaKanc. C. 52. 1697. Indberetninger om 
købstædernes tilstand.
89 Se note 72, bl.a. årene 1716-21.
90 Hermansen 1946, s. 76f.
91 Se foregående note, s. 78f. findes Gabels memoriale 
aftrykt sammen med dommene og en lang række 
andre indlæg i sagen. Aftrykt er tillige flere skrivelser 
vedr. restaureringsforberedelserne 1735f.
92 RA. DaKanc. D. 29. Indlæg nr. 4/1737 i JyTegn. af
11. jan. 1737. Jfr. i øvrigt note 91, sidste del.
93 LA. Ribe domkirkes inspektion. Hovedreparation 
1737-1808.
94 Se foregående note samt RA. DaKanc. F.40. Kan
celliets breve 1789f. Sml. Hermansen 1946, s.250., 
hvor flere breve er aftrykt.

95 RA. DaKanc. F. 19. JyTegn. 1790.
96 RA. DaKanc. F. 42. Kancelliets breve 1791, nr. 
3441. Fra 2. juni 1792 (brev nr. 2186) findes et afslag på 
stiftsøvrighedens ønske om at få Langen ansat som 
stiftets bygmester. Kancelliet fandt det betænkeligt at 
øge de offentlige udgifter. Bygmester Langen er anta
gelig identisk med Ferdinand Lange (1742-1811).
97 RA. DaKanc. F.42. Kancelliets breve, nr. 1577.
98 Se note 93. Jfr. Hanssen 1831, s.29f.
99 Ra. DaKanc. F. 40. Kancelliets brevbøger 1789. 
Sml. Hermansen 1946 s. 25f.
100 RA. JyTegn. 1790, nr. 214 med bilag.
101 Villads Villadsen: Ribe domkirke. Et motiv i dansk 
guldalderkunst. Udg. af Historisk Samfund for Ribe 
amt. 1974.
102 RA. DaKanc. H. 18. Breve. 1800-48. LA. Ribe 
domk.s inspektion. Forhandlings- og korrespondan- 
ceprot. 1828-1906.
103 Se foregående note, første afsnit.
104 Se noterne 72 og 102 samt Ribe Stiftstidende 
29-30. juni 1845.
105 Forberedelserne til restaureringen er beskrevet af 
Helms 1906, s.26f. Dokumentationen bringes under 
bygningsbeskrivelsen.
106 Amberg 1906, s. 106f.
107 Terpager 1736, s.353f; Galthen 1792, s. 120.
108 DaSagn. III,87; Thiele: Danske Folkesagn. Tang 
Kristensen: Danske Sagn. Ny rk. s. 53f.; Grundtvig: 
Danske Folkesagn s.62f.
109 Sml. foregående note: DaSagn. og Grundtvig.
110 DaSagn. III,29; den pågældende sten er en stor 
tromle af Wesersandsten og formentlig halvfabrikata 
til en fontekumme. Sml. Søren Berthelsen: Kværn
stenen, i Skalk 1975, nr. 2, s. 13f.
111 Optegnelse fra 1867 i DaFolkemSaml.; DaSagn.
III,29 og ny rk. II, 181. De nationale forhold i 
Sønderjylland må have påvirket sagndannelsen, efter
som hele indskriften er på dansk.



Fig. 16. Sidealtergruppe, S.Jørgen og dragen (sml. fig. 19 og s. 99). Efter Terpager 1736. — Seitenaltargruppe, der 
hl. Georg mit dem Drachen.

KAPELLERNES OG ALTRENES HISTORIE
ved Bodil Busk Laursen

Indledning. Foruden Højaltret i koret, et sideal
ter i korsarmenes nicher og Sognealtret i skibets 
vestende, har domkirken haft op mod eller 
omkring et halvt hundrede sidealtre. Nogle har 
stået i kapeller, bygget op mod kirken, andre i 
kapeller, der ved mure eller skranker har været 
udskilt i kirkens indre. Langt den overvejende 
del må dog have stået op mod kirkens vægge og 
piller, uden nogen egentlig afskærmning mod 
rummet; men det synes ikke udelukket, at 
betegnelsen kapel alligevel har været knyttet til 
sådanne altre. Dette forhold betyder, at man 
ikke kan skille kapeller og sidealtre i to grupper. 
Bortset fra denne manglende præcisering af 
forholdet kapel-alter, er der en række proble
mer forbundet med at identificere det enkelte 
kapel/alter. Det skyldes blandt andet kildemate
rialets næsten totale mangel på præcise steds-

angivelser, men også at et kapel/alter snart 
omtales under værnehelgenens navn, snart un
der stifterens. Den oprindelige stifters navn kan 
være udskiftet med navne på senere velgørere; 
eller et kapel/alter, viet til flere helgener, kan 
optræde under forskellige navne alt efter, hvil
ken helgen der på et givet tidspunkt er den 
foretrukne. Til alt dette kommer, at etablerin
gen af de ydre sideskibe i 1400’rne må have 
medført alvorlige indgreb over for en række 
kapeller og altre, et forhold, der dog kun indi
rekte skimtes i kilderne. Den bedste hjælp til 
identificeringen af de enkelte kapeller/altre er 
godshistorien, men den er langt fra tilstrække
lig. Af den lange række kapeller/altre, der er 
beskrevet nedenfor, kan flere være identiske, 
ikke mindst i de tilfælde, hvor der kun findes op
lysning om enten værnehelgen eller stifternavn.
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Skriftlige kilder og bearbejdninger, der danner grundlag 
for det historiske afsnit om kapeller og altre:

KILDER. Ribe kapitels arkiv, herunder Ribe Olde
moder (forkortet: Oldemoder). Ved arbejdet med Ribe 
domkirkes middelalderlige historie er Ribe kapitels 
arkiv den faste hjørnesten. Arkivet befinder sig nu i 
Rigsarkivet, idet størstedelen af det blev afleveret til 
Gehejmearkivet i 1770’erne. Under arbejdet har arki
var Telma Jexlev stillet en korrektur til rådighed af 
registraturen over arkiver fra Ribe stift: Vejledende 
Arkivregistraturer XVIII, Lokalarkiver II. I de ældste 
danske Arkivregistraturer er aftrykt en registratur 
udarbejdet 1553: Registratur over breve i Ribe kapi
tels arkiv. 1553 (og senere). Bd. V1, s. 319-461. 1910. 
Da listen er opstillet topografisk, er den ikke til stor 
nytte i forbindelse med denne undersøgelse. Af vig
tighed er det, at den i udtog meddeler en del diplomer 
og breve, som siden er gået tabt eller blevet spredt 
mellem diverse samlinger.

En af de vigtigste kilder til Ribekirkens og -stiftets 
historie er det o. 1290 anlagte pergamenthåndskrift 
»Ribe Oldemoder« (Avia Ripensis), hvis sidste ind
førsel kan dateres til 1518. Skriftet omfatter afskrifter 
af privilegier og skøder, samt kirkelige vedtægter og 
indtægtsangivelser bl.a. fra kapel- og alterstiftelser, 
messer og årtider. For indførslerne fra perioden 1290
– o. 1322, som udgør mere end to trediedele af 
håndskriftet, gælder, at de omfatter såvel bispens 
som kapitlets forhold, mens de yngre udelukkende 
beskæftiger sig med sidstnævntes anliggender.

Af speciel interesse for kapellernes og altrenes 
historie er listen fra o. 1292-1310 over daglige mes
ser, som kapidet havde forpligtet sig til at afholde for 
private mod et passende vederlag i form af jordegods 
eller anden indtægt (Oldemoder, s. 77-84, fol. 23r. 
I-II, 23v. I-II). Denne liste giver en del oplysninger, 
da der i mange tilfælde er et sammenfald mellem 
stifterne af kapeller/altre og de nævnte daglige mes
ser, der ofte forlangtes besørget foran stifterens eget 
alter eller i vedkommendes kapel. Også den meget 
mere kortfattede messelister fra o. 1440 er givende i 
denne relation (Oldemoder, s. 55, fol. 13 v. I).

Ribe bispearkiv, herunder Domkapitlets Jordebog 
1669. Ribe bispearkiv fra tiden efter 1559 opbevares i 
LA. Viborg (se Hans Knudsen: De jydske Bispearki- 
ver, i Fortid og Nutid, V, 99-103). Fra tiden indtil 
1559 er kun bevaret få originale breve og dokumen
ter, der beror i Rigsarkivet. Som omtalt kendes de 
fleste dog gennem afskrifter i Ribe Oldemoder (jfr. 
ovfr. Telma Jexlev). Bispearkivet 1559f. indeholder 
ikke meget af betydning for den tidlige periode, dog 
med en enkelt undtagelse: Jordebogen af 1669. I dens 
sidste afsnit er nedskrevet en fortegnelse over de 
vikarier og kirkelige beneficier, der ved reformatio

nen blev udlagt fra kapitlet. Det fremgår heraf, at en 
del af vikariegodset blev givet tilbage til stifternes 
arvinger, mens andet, som ingen kunne gøre krav på, 
af kongen blev henlagt til forskellige hospitalsstiftelser 
samt til underhold for embeder ved kirke og skole.

1605-fortegnelsen. I forbindelse med jordebogen skal 
nævnes et godt 60 år yngre håndskrift af samme 
indhold som det fra jordebogen omtalte afsnit. Det 
opbevares i KglBibl. (Kail’s saml. 2°, 113) og skriftet 
er en fortegnelse over Ribe domkapitels kannonikater, 
præbender og fællesgods, som ved reformationen gik 
til kapitlet – næsten identisk med jordebogens.

Ribe Bispekrønike (forkortet: Bispekrøniken). Den 
omhandler bispesædets historie frem til o. 1230, men 
da beretningen hviler på tre forskellige afskrifter, er 
den vanskelig at benytte på grund af de kildemæssige 
forhold. For Ribekirkens historie som sådan er krøni
ken dog af stor interesse – også ved at være den eneste 
af sin art, der er bevaret for det nørrejyske område.

Anniversariebøger (ældre og yngre anniversariebog). 
Ved siden af Ribe Oldemoder er der endnu et hånd
skrift, som er af overordentlig vigtighed ikke blot for 
kapeller/altres historie, men for Ribekirkens som hel
hed. Dette skrift er kirkens eneste bevarede anniversa
riebog eller necrologium, indbygget i et martyrologi
um, hvilket vil sige en fortegnelse over de enkelte 
helgeners mindedage, der skulle højtideligholdes i 
kirken. I anniversariebøgerne opførtes på lignende 
måde de årtider eller anniversarier, som private men
nesker sikrede sig afholdt en gang om året, oftest på 
deres dødsdag, til deres sjæls frelse. Til en årtidsind- 
stiftelse krævedes vederlag i form af gaver til kirken, 
oftest i form af jordegods, hvis afkast bl.a. gik til 
aflønning af den kannik, som afholdt messen. For den 
økonomiske side af sagen er der omhyggeligt gjort 
rede i forbindelse med årtidsindførslen, således at 
anniversariebogen udgør en samling af retsligt gyldige 
aftaler.

Ribekirken har såvidt vides haft i det mindste tre 
anniversariebøger, der stort set må formodes at have 
afløst hinanden. Den bevarede bog, Necrologium 
Ripense, kaldet ældre anniversariebog (trykt i SRD. V. 
1783) er den midterste, affattet mellem 1284 og ca. 
1436. I forbindelse med anlæggelsen af skriftet er der 
indført 11 årtider, som må stamme fra et ældre 
nekrologium. Bogen indeholder i øvrigt o.250 ind
førsler, der fortrinsvis drejer sig om årtider. Derud
over anføres indvielsesdatoerne, men desværre ikke 
årene, for fire af domkirkens altre samt bl.a. mindeda
gene for Ansgar og de fire nordiske helgener: Birgitta, 
Kjeld, Knud og Olav. Ribe martyrologiets næstsidste 
side gengiver forskellige vedtægter for messetjenesten
i domkirken, herunder to messelister, som på perso-
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nalhistorisk grundlag kan dateres til lige før år 1300 
og lige efter (af palæografiske grunde daterer Erik 
Buus listerne til 1300-30, se CorpDan. VIII, 365). 
Mens den tidligste liste kun omfatter 11 messer, er 
antallet i den senere steget til 16. I flere tilfælde 
angives ikke blot navnet på stifteren af den daglige 
messe, men også foran hvilket alter messen skal 
afholdes. Sammenligner man disse to lister med den 
nogenlunde samtidige fra Ribe Oldemoder, ses det, 
at antallet af messer her er 21, mens Oldemoders liste 
fra o. 1440 opregner 19 daglige messer.

Yngre anniversariebog er den tredie og yngste af 
domkirkens anniversariebøger, påbegyndt o. 1400 og 
ført frem til reformationen (jfr. Erik Buus i Corp
Dan. VIII, s.VII-VIII). Den kendes kun fragmenta
risk gennem Peder Terpagers afskrifter i Ripæ Cim- 
bricæ og må altså have været tilgængelig i Ribe i 
begyndelsen af 1700’rne, da han udførte forarbejder
ne til sit værk, der udkom 1736.

I Terpagers afsnit om kapeller/altre i domkirken 
anføres ialt 46 citater fra yngre anniversariebog og 
disse kan naturligt nok ofte genfindes i det ældre 
anniversarium, men der er overalt tale om en selv
stændig redaktion, som på et for denne undersøgelse 
væsentligt område afviger fra den ældre bogs indførs
ler. Den yngre bog angiver nemlig hyppigt begravel- 
sesstedet i kirken eller på kirkegården og dette sted
fæstes ved hjælp af kapeller/altre. Disse fragmenter er 
derfor af største vigtighed for forsøget på at placere 
både kapeller og altre i kirken.

Diplomudgaver. En del af diplomerne fra oven
nævnte arkiver er sammen med materiale fra andre 
arkiver trykt i forskellige kildeudgaver: Repertorium 
diplomaticum regni Danici mediaevaelis (forkortet: Re
pert.). Værket dækker tiden indtil 1513 og er med dets 
udførlige oversigter over Ribearkiverne af stor værdi. 
For allerede trykte breve gives der henvisninger til 
trykkested, mens utrykte gengives i udtog. Diploma
tarium Danicutn og Kancelliets Brevbøger (forkortet: 
DiplDan., KancBrevb.). Diplomatariet for danske for
hold er ikke udkommet for hele den her omhandlede 
periode, og må derfor suppleres med Repertoriet og 
for tiden 1551-1660 med Kancelliets Brevbøger, 
hvori er aftrykt regester af alle udgåede breve fra Kgl. 
Kancelli. De forholdsvis få tilfælde, hvor det er 
muligt at følge Ribekirkens stiftelser efter reformatio
nen, er i forbindelse med kgl. dispositioner. Acta 
Pontificum Danica (forkortet: ActaPont.). Udgivelsen 
af pavelige aktstykker vedrørende Danmark for peri
oden 1316-1536 har i sit rige materiale også nogle 
oplysninger om kapeller/altre i Ribe domkirke, oftest
i forbindelse med besættelsen af vacante vikarier. Det 
manglende kendskab til de lokale topografiske for
hold gør dog henvisningerne problematiske.

BEARBEJDNINGER. Ribe by har lige siden mid
delalderen været genstand for en blomstrende og lærd 
forskning, som har resulteret i en lang række fremra
gende afhandlinger. Men selv på denne baggrund 
fremtræder to Ribe-historier, nemlig P. Terpagers og 
J. F. Kinchs, som særligt betydelige bearbejdninger af 
denne forskningstraditions resultater suppleret med 
forfatternes egne undersøgelser. Det er deres afsnit om 
kapeller/altre, der ligger til grund for den her frem
lagte nye redaktion.

Peder Terpager: Ripæ Cimbricæ seu Urbis Ripensis in 
Cimbria sitæ Descriptio... 1736 (forkortet: Terpager
1736). P. Terpager blev født i Ribe 1654 og vendte 
efter at have taget både den filosofiske og teologiske 
doktorgrad tilbage til byen, hvor han tilbragte resten 
af sit liv. Han blev den sidste Lector theologiæ ved 
domkirken, og med ham og stiftsprovsten Søren 
Seerup – de to sidste medlemmer af Ribe domkapitel – ophørte uigenkaldeligt den middelalderlige kirkeord
ning ved Ribe domkirke. Terpagers lærdom og flid 
måles bedst ved den store produktion, han har efter
ladt sig af filologiske, teologiske og historiske skrifter. 
Med Ribes historie arbejdede han hele sit liv og disse 
studier er først og fremmest samlet i Ripæ Cimbricæ, 
som allerede i 1726 lå trykfærdig hos en københavnsk 
bogtrykker. Her gik manuskriptet til grunde ved 
branden 1728, men det lykkedes den på det tidspunkt 
aldrende Terpager at udarbejde et nyt, som udkom i 
Flensborg 1736, to år før hans død.
Terpagers fremstilling hviler på de mange original

dokumenter og -breve, som endnu på hans tid var 
tilgængelige i Ribe, og som nu for en dels vedkom
mende kun er overleveret gennem Terpagers afskrif
ter, trykt i Ripæ Cimbricæ. Alene af den grund 
indtager værket en særstilling. Foruden diplomer og 
breve har Terpager haft adgang til andre, nu tabte 
kilder, hvoriblandt den allerede omtalte yngre anni
versariebog. Terpagers afsnit vedrørende domkirkens 
kapeller og altre omfatter 41 stiftelser, hvoraf de 34 
kan belægges med citater fra yngre anniversariebog, 
som er hans vigtigste kilde. Foruden denne bog, der 
omtales som vort anniversarium (»anniversaria no
stra«), benytter han Ribe Oldemoder, men ikke ældre 
anniversariebog, som ikke har været tilgængelig i Ribe 
på hans tid. Det samme gælder jordebogen 1669.
Bearbejdningen af kapeller/altre er i øvrigt ret kort

fattet, det er hovedsageligt kilden in extenso, der taler. 
Forud for hvert enkelt er der gjort rede for den 
pågældende helgens legende.
J. Kinch: Ribe Bys Historie og Beskrivelse indtil Refor

mationen. – J. Kinch: Ribe Bys Historie og Beskrivelse fra 
Reformationen til Enevælden. Ribe 1869, Odder 1884 
(forkortet: Kinch I-II). J. F. Kinch, adjunkt og senere 
overlærer ved Ribe kathedralskole, boede i Ribe fra 
1848 til sin død 1888.
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Som titlen siger, er værket både historisk og 
topografisk orienteret, mængden af oplysninger er 
overvældende, men overskueliggøres gennem en su
veræn redigering. Hans kritiske sans ved brugen af 
kilder, hans overblik og evne til at kombinere, sikrer 
dette værk dets position som en af de bedste byhisto
rier overhovedet. Det er først med de senere års 
arkæologiske resultater og bygningshistoriske under
søgelser blevet muligt at supplere Kinch på væsentli
ge områder. Kilderne til Kinchs behandling af kapel
og alterhistorien er hovedsageligt Ribe kapitels arkiv, 
Ribe Oldemoder, ældre anniversariebog, kapitlets 
jordebog 1669 og Terpagers skrifter. Dertil kommer 
Kinchs store personkendskab kombineret med det 
godshistoriske materiale, som han har hentet fra 
mange forskellige kilder.

Terpagers 41 stiftelser (1736, s. 229-302) udvides 
hos Kinch (I, 555-82) til 54, fortrinsvis på grund af 
det rigere kildestof. Der gøres i bearbejdningen af 
kilderne et forsøg på at placere kapeller/altre i kirken 
for dermed at klargøre eventuelle sammenfald af 
disse eller en mulig succession. Det er i denne fase 
gods- og indtægtshistorien inddrages, men ofte med 
tvivlsomme resultater, fordi inflationen middelalde
ren igennem er stærk og mageskifterne talrige.

En jævnføring af Kinchs redaktion med den fore
liggende vil ikke give de store overraskelser. Antallet 
af kapeller/altre er blevet øget til 55, enkelte af Kinchs 
konklusioner er blevet justeret og takket være en 
højere udnyttelsesgrad af Ribe Oldemoder har nogle 
af stifteiserne kunnet omgrupperes.

Allehelgens alter. Ifølge Terpager, som i dette 
tilfælde citerer »gamle manuskripter«, gaves der 
400 dages aflad til dem, som besøgte altret på 
Allehelgensdag, den følgende søndag, påskedag 
eller Kristi himmelfartsdag1.

Kinch I, 559. – 1 Terpager 1736, s. 255 f.

Altret under det store tårn, se S. Lucius’ alter.
Kantor Anders Broks alter, se S. Mikaels kapel 

og alter.
Borgmester Anders Bundesens kapel, se S. Bar

baras kapel.

S. Andreas’ og Englenes alter (»altare S. An- 
dreæ et Angelorum«). Eneste omtale findes hos 
Terpager, der citerer den yngre anniversariebog 
for oplysningen om, at kanniken Jens Kristjern- 
sen, død 1526, skulle være begravet »iuxta

altare S. Andreæ & Angelorum«1. I Otto Bo- 
sens testamente fra 1429 omtales en messe ved 
S. Andreas’ alter2. I fortegnelsen af 1605 nævnes 
et vicaria Andreæ, hvortil ligger et »Bysted« i 
Ballum sogn samt præbendet Alslev. Vikariet er 
på daværende tidspunkt overgået fra kapitlet til 
læsemesteren (»Lector Theologiæ«), I jordebo
gen 1669 optræder vikariet ikke, men »Pre- 
benda Alsleff« ligger til læsemesteren. Tilsva
rende fremgår det af et dokument fra 1538, at da 
vikariet til Englenes alter (»vicaria Angelo
rum«) lå til vikarernes gilde og ikke var forlenet 
nogen enkelt, indvilliger vikarerne i, at indtæg
terne må lægges til skolemesteren (»Rector 
Scholæ«), hvilket får kongelig stadfæstelse 
15393 og bekræftes af fortegnelsen af 1605 og 
jordebogen 1669.

Det kan ikke med sikkerhed siges, om det her 
drejer sig om ét (Terpagers opfattelse) eller to 
altre (Kinchs), men sandsynligvis har det/de 
været anbragt i S. Andreas’ kapel (se S. Lucius’ 
alter).

Kinch I, 559f. – 1 Terpager 1736, s. 236, 453f. —
2 Repert. 1.rk. nr. 6392. — 3 DaKancReg. 9. maj 
1539. Ribe Skoleprogram 1827, s. 34. P. N. Thorup: 
Historiske Efterretninger om Ribe Cathedralskole. 
Ribe 1846, s. 139f.

S. Andreas’ kapel. I kanniken Otto Bosens 
testamente fra 1. maj 1429 indstiftes bl.a. messer 
i S. Andreas’ kapel1. Hvad der i øvrigt vides om 
kapellet, stammer fra Terpager, der dels citerer 
den yngre anniversariebog, dels en fortegnelse 
over kapellets gods og inventarium2. Af anni- 
versariebogen fremgår, at kanniken Olav, der 
døde i 1379, lå begravet i Lindegården ved S. 
Andreas’ kapel, altså mod syd, og i 1483 oplyses 
det, at bisp Peder Nielsen, der døde dette år, 
ligger begravet i kapellet, hvor også hans årtid 
holdes3 (se S. Andreas’ og Englenes alter).

Kinch I, 293f. 385f. 560f. – 1 Repert. 1. rk. nr. 6392.
— 2 Terpager 1736, s.270f. — 3 Terpager 1702, s. 85, 
nr. 93.

5. Annas kapel og alter (»capella et altare S. 
Annae«). Biskop Jens Hee, som dør 1327, har
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bygget kapellet til den hellige Anna1. Dette 
fremgår af et stiftelsesbrev fra 25. juli 1347, hvori 
biskop Peder Thuresen indstifter en messe for sig 
og sine efterfølgere ved altret i kapellet2. 28. juli 
1352 forøger han godset til opretholdelse af 
messen3. 15224 og 1538(?)5 bortsælges noget af 
kapellets gods, mens dets indtægter i øvrigt efter 
reformationen overgår til Hospitalet, hvilket 
fremgår af 1605-fortegnelsen og af kapitlets jor- 
debog af 1669.

Kinch I, 164, 218f. 561. – 1 SRD. V, 550. — 2 Dipl
Dan. 3. rk. II, 372, 373. — 3 Smst. nr. 567. — 
4 DaKancReg. — 5 Det kgl. Rettertings Domme og 
Rigens Forfølgninger fra Christian Ill’s tid, udg. af 
Troels Dahlerup. 1959-69, s. 770.

Altare Annuntiationis Marice, se Vor Frue Bebu
delses alter.

S. Ansgars alter (»altare S. Anscharii«), Næv
nes 4. marts 14561, hvor hr. Arfast Uldonis 
skænker sin gård på Mellemdammens sydside, 
og 17. dec. 1462 i kantor Anders Broks testa
mente2.

Kinch I, s. 353, 561. – 1 Repert. 2.rk. nr. 578. —
2 Repert. 2.rk. nr. 1549, Terpager 1736, s. 61 f.

S. Antonius’ alter. Omtales to gange hos 
Terpager, i begge tilfælde citeres den yngre 
anniversariebog. 1514 begraves borgmester Las 
Pedersen Bagge mellem dette og Helligkors- 
altret. Samme sted angives for Niels Guldsmeds 
begravelse i 15181.

Kinch I, 415, 563. – 1 Terpager 1736, s. 238.

S. Apollonias alter. Nævnes første gang 1535, 
hvor den senere ærkedegn Jens Viborg af biskop 
Iver Munk får løfte om vikariet ved altret. Dette 
brev kendes kun i Terpagers referat1. 5. aug.
1569 bestemmer kongen, at en del af godset skal 
gå til superintendenten og en del til skoleme
steren, hvilket bekræftes af 1605-fortegnelsen 
og kapitlets jordebog af 1669.

Kinch I, 562. – 1 Terpager 1736, s. 239ff.

S. Barbaras kapel. Kapellet stiftes og bygges af 
borgmester Anders Bundesen og hustru Allek1. 
Han dør 1363 og hun 13692; de blev begravet i 
kapellet under en messingligsten (se † grav
sten). Her begraves også rådmand Peder Niel
sen Bramming (død 1453) og hustru Katarina, 
og foran døren ligger væbneren Lave Degn3. 
Iflg. Terpager (1736, s. 273) holdtes der i mid
delalderen rettergang i kapellet (1445, 14584, 
14645, 14736). Kapellet opgives at være tilbyg
get domkirken på sydsiden »over for hovedal
tret«. Terpager angiver, at der »nu« er lecto- 
rium theologicum i kapellet. Lektoriet har lig
get på østsiden af søndre korsarm og nedrives, 
efter at den sidste teologiske lektor, Peder Terp
ager, er død 1738.

En svært forklarlig ting er Terpagers oplys
ning om, at der i kapellet holdes årtid for 
borgeren Jens Voltersen og hustru Helene. Vol- 
tersen opretter selv ved stiftelsesbreve af 1305, 
1314 og 1317 et kapel for apostlen Johannes (se 
dette), og det angives at være opført allerede i 
1305. Voltersen er begravet i dette kapel. Terp
ager har formodentlig oplysningen fra den nu 
forsvundne yngre anniversariebog, men han 
angiver ikke sin kilde. Det er den eneste forbin
delse, som kan påvises mellem de to kapeller. 
Ifølge 1605-fortegnelsen arvede Oluf Steffensen 
vikariet gennem sin hustru Marine Torbensdat- 
ter, som nedstammede fra Anders Bundesen7.

Kinch I, 212f. 563. – 1 DiplDan. 3.rk. VI, 289. —
2 SRD. V, 554, 559. — 3 Terpager 1736, s.218f. 272f. 
326. — 4 Harsyssels diplomatarium nr. 47. — 5 Re
pert. 2. rk. nr. 1721. — 6 Jfr. note 4, nr. 63. — 7 Kinch
II, 224.

Bethlehems kapel. Det fortælles i Bispekrøni
ken, at biskop Henrik Stangeberg (1454-65) ved 
sin død i 1465 bliver begravet i »Sacello Bethle
hem« hos sine slægtninge (»apud cognatos 
suos«)1. Den yngre anniversariebog angiver 
samme dødsår og begravelseslokalitet, men kal
der her Bethlehemskapellet for Henrik Stange- 
bergs og oplyser, at kapellets bestandige vikar 
skal udrede penge til bispens årtid2. Næste gang, 
kapellet omtales, er i et brev af 7. juni 1527, i 
hvilket kapitlet tildeler et vikarie i ovennævnte
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Fig. 17. Domkirke- 
komplekset tegnet af 
K. Stahlknecht 1737. 
Vest opad. (Sml. fig. 
18). – Der Domkom- 
plex 1737 von E. Stahl- 
knecht gezeichnet. Wes
ten oben.

kapel til hr. Jens Pedersen. Vikariet er viet til Vor 
Frue og Thomas af Canterbury, og det oplyses, 
at Ove Skram til Hammergaard sammen med 
sine slægtninge har patronatsretten til vikariet3.

Fra 29. jan. 1553 findes et kongebrev vedrø
rende et vikarie stiftet af Henrik Stangeberg og 
Peder Skram til Voldbjærg. Det anføres, at 
Johan Brockenhuus til Leerbæk har berettet, at 
en af hans slægt, nemlig biskop Henrik Stange- 
berg tillige med Peder Skram »for nogen tid 
siden« har stiftet et vikarie i Ribe domkirke. Da 
nu kirkens breve, lydende på at det af Peder 
Skram skænkede gods på kongelig befaling er 
blevet udleveret til landsdommeren i Nørrejyl
land, Erik Skram, skal det herefter undersøges, 
hvilke breve der findes vedrørende Stangebergs 
donationer til samme vikarie. Det tilføjes, at 
dette gods skal være afhændet fra kirken, men 
eventuelle breve skal afleveres til Johan Brocken
huus4. Et nyt dokument i arvesagen forekommer 
det følgende år, hvor Christian III i et dokument

af 29. juli 1554 befaler kapitlet at undersøge, om 
Klaus Albretsen til Damsgaard på sin hustrus og 
hendes medarvingers vegne kan få ombyttet en 
ødegård i Døstrup med en anden, ligeledes i 
Døstrup beliggende gård, som hendes far, Peder 
Skram til Voldbjærg, havde givet til et vikarie, 
han havde stiftet. De mener ved arven at have 
fået tildelt en forkert ejendom5.

Kapellet omtales atter 1567 i forbindelse med 
sagen vedrørende Limbekkernes gravsten (se 
Henneke Limbeks Vor Frue alter).

I fortegnelsen af 1605 og jordebogen 1669 
nævnes det, at vikariet Bethlehem efter refor
mationen gik til familierne Stangeberg og 
Skram, der, som ovenfor anført, havde patro
natsretten til vikariet. Der opregnes endvidere 
noget gods, »som nu ligger til Riberhus«.

I modsætning til Kinch, der antager, at dette 
påfaldende beskedne gods tilfaldt disse familier 
som arveberettigede, synes det mere sandsyn
ligt, at det er blevet tilovers ved arvedelingen,
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Fig. 18. Domkirkekomplekset, set fra nordøst. Udsnit af bykortet til Peder Resens Atlas o. 1660. 1. Nordre 
kirkegård. 2. Kapitelhus og nordre våbenhus. 3. S. Barbaras kapel. 4. Lindegården. 5. Domskolen. 6. 
Klokkerbolig, tidligere kalkhus. 7. Torvet. 8. Rådhus. 39. Storegade, nu Overdammen. 46. Grønnegade. 47. 
Bøddelgade. 54. Hundegade. 60. Stenbogade. 61-62. Nu Sønderportsgade. 63. Skolegade. Af hensyn til 
domkirken har tegneren udeladt bebyggelsen i hjørnet mellem Stenbogade og Sønderportsgade. (Sml. fig. 17 og 
27). — Der Domkomplex, von Nordosten gesehen. Ausschnitt aus dem Stadtplan in Peder Resens Atlas um 1660. 1. 
Nördlicher Friedhof. 2. Kapitelhaus und nördliche Vorhalle. 3. St. Barbara-Kapelle. 4. Lindenhof. 5. Domschule. 6. 
Glöcknerwohnung, früher Kalkhaus. 7. Markt. 8. Rathaus. 47. Bøddelgade. 54. Hundegade. 60. Stenbogade. 61-62. Jetzt 
Sønderportsgade. 63. Skolegade. Aus Rücksicht auf den Dom hat der Zeichner die Bauten zwischen Stenbogade und 
Sønderportsgade ausgelassen.

dvs. at ingen af de to familier har kunnet 
fremlægge bevis på ejendomsretten hertil. Ejen
dommene er derfor hjemfaldet til kronen og er 
af praktiske grunde blevet lagt ind under den 
kongelige lensmand på Riberhus.

Der råder i øvrigt stor usikkerhed om stiftel
sen af både kapellet og vikariet, idet stiftelses- 
brevene ikke er bevarede (afleveret til arvin
gerne? – jfr. brevet af 29. jan. 1553). Hvad der 
vides, er kun indirekte og ufuldstændige vid
nesbyrd om de omtalte familiers tilknytning til 
kapel og vikarie. Da det i forbindelse med

Henrik Stangebergs begravelse omtales, at han 
ligger begravet hos sine slægtninge, kunne no
get tyde på, at forbindelsen skriver sig fra før 
1465. Det er da heller ikke udelukket, at kapel
lets bygningshistorie (se denne) rækker længere 
tilbage.

Fra reformationen og indtil 1620 opbevares 
kapitlets bogsamling i kapellet, som derefter i 
1620 erhverves til gravkapel af lensmanden på 
Riberhus, Albert Skeel. Kapitlet får til gengæld 
400 kurante dalere til, som det anføres, at betale 
kirkens gæld med6.
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Kinch I,564. –1 SRD. VII, 200f.—2 Terpager 1736,  
s. 262.—3 RA. Ribe kapitels arkiv.—4 KancBrevb. 
1550-1555, s.213. — 5 Jfr. note 3. — 6 Terpager 
1736, s. 262f.

S. Birgittas alter og kapel. Stiftet 1. aug. 1440 af 
kantor Jep Iversen Lange. Det fremgår af stiftel- 
sesbrevet, at han lader bygge et kapel af nyt 
»indhen« Ribe kirke1. I kapellet skal der holdes 
messe for stifteren og dennes familie. Der synes 
ligefrem til kapellet at være knyttet et »frænde
gilde«, som mødtes hvert år i Vardsyssel. Til 
opretholdelse af de forskellige i brevet indstiftede 
messer og årtider samt til kapellets vedligehol
delse skænker kantoren en lang række ejen
domme.

Med hensyn til kapellets beliggenhed oplyser 
den yngre anniversariebog, som Terpager cite
rer, at borgmester Lydikin Hartlevsen (1422, 
1448) ligger begravet i Lindegården ved siden af 
S. Birgittas kapel, altså må kapellet placeres mod 
syd2. I et brev af 15. febr. 1454 udvider Jep 
Iversen Lange sine donationer i forbindelse med 
indstiftelsen af en ugentlig procession med det 
hellige kors i domkirken3. Processionen skulle 
starte i koret og derefter gå gennem den trefløj
ede omgang og slutte foran S. Lamberts alter (se 
dette). Samme år, 9. maj, dør kantoren; han blev 
ifølge yngre anniversariebog begravet i Birgittas 
kapel, hvor også hans og hans forældres årtid 
afholdtes4. Herefter overtager Jep Iversens bror, 
biskop Jens Iversen af Århus, ansvaret for stiftel— 
seme. Han bekræfter, stadfæster og udvider i et 
brev af 20. maj 1454 efter kantorens »yderste 
Villie« dennes stiftelse af et kapel og alter samt en 
daglig messe. Det betydelige godstilliggende op
regnes, og det anføres, at kapellanen hvert år af 
kapellets indtægter skal udrede to mark til Jep 
Iversens årtid5. Denne bestemmelse bekræftes af 
Oldemoder6. Af ovennævnte brev fremgår end
videre, at Jens Iversen selv har patronatsretten, 
og efter ham skal den overgå til slægtens ældste 
og bedste på fædrene side. Først 27. maj 1454 
udstedes kapitlets nu tabte genbrev på Jep Iver
sens processionsindstiftelse, således som det er 
gengivet hos Terpager7.

Om bisp Jens’ stadige omsorg for familiens

kapel vidner et gavebrev af 8. april 1471, hvori 
han tilskøder kapitlet yderligere fem gårde til 
afholdelse af en ugentlig aftensang i kapellet8. 
Blandt andre dokumenter, som ikke mere ken
des, citerer Terpager et brev fra bisp Jens til 
kapitlet af 4. juni 1474 omhandlende den af 
slægten indstiftede messe samt en tilføjelse om, 
at han vil fremsende bly til kapellet9. Meget 
tyder dog på, at Terpager har fejlskrevet date
ringen, som i stedet skal sættes til 1454 og 
brevet således ses i forlængelse af ovennævnte 
dokument af 20. maj samme år.

Bisp Jens’ sidste gave til Ribe domkirke er en 
stor ejendom i Ribe by, som han tilskøder 
kapitlet 21. dec. 1481. Ejendommen, som se
nere kaldes Mads Höynes gård, havde han arvet 
efter sin bror kantoren. Den blev benyttet til 
kannikeresidens, indtil den nedbrændte i 1580. 
Derefter solgte kapitlet grunden, og renten ud
deltes til »fattige Schole Børns Nytte og Be
ste«10. Bisp Jens’ brev indeholder også forskel
lige forskrifter vedrørende de af familien ind
stiftede kirkelige handlinger. Kravene har til
syneladende været for store, for i kapitlets gen
brev er tjenesterne reduceret11.

Den sidste katolske biskop i Ribe, Iver Munk 
(1499-1536), var sønnesøn af en bror til Jep og 
Jens Iversen. 5. maj 1514 skænker han kapitlet et 
hus ved siden af kannikeresidensen »Snagdal« 
og bestemmer, at hans årtid og en ugentlig 
messe skal afholdes i Birgittas kapel for indtæg
ten heraf12. En indførsel i den yngre anni
versariebog bekræfter dette13. Fra 10. jan. 1520 
kendes et mageskifte mellem kapitlet og S. 
Birgittas alter14. Den sidste omtale af Birgitta- 
stiftelsen i Ribe domkirke forekommer i et brev 
fra 155015. Christian III pålægger heri kapitlet at 
overdrage en kopi af fundatsen til et vikardøm- 
me ved S. Birgittas alter til landsdommeren i 
Nørrejylland, Erik Skram, som gør arvekrav på 
godset. Hvad dette gods bestod af ved reforma
tionen vides ikke, men det fremgår, at det er 
tilfaldet nogle »Ridder Mænds Mænd«, velsag
tens af den Munk-Lange’ske familie.

Kinch I, 327f. 329f. 445f. – 1 Repert. 1. rk. nr. 7096.
— 2 Terpager 1736, s.275. — 3 Jfr. note 2. —
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4 Repert. 2. rk. nr. 321. — 5 Smst. nr. 360. — 
6 Oldemoder, s. 59. — 7 Terpager 1736, s. 357. —
8 Repert. 2. rk. nr. 2932. —9 Terpager 1736, s. 114. 
Missiver nr. 66, s. 88. — 10 Thorup: Efterretninger 
om Ribe Kathedralskole, I, 1826, s.29f. – Repert. 2. 
rk. nr. 4939. — 11 Repert. 2. rk. nr. 4941. —
12 Regesta Ser. II, vol. I2, 9968. – De ældste danske 
Arkivregistraturer, udg. William Christensen, 1910. 
V, 438. — 13 Terpager 1736, s.275f. — 14 Arkivreg. 
s.335 (jfr. note 12). —15 Terpager 1736, s.276.

S. Cosmas og Damians alter? Der synes at være 
nogen usikkerhed hos Terpager vedr. dette alter, 
hvor en mand ved navn Hincerus Nyborgh 
formodes at være begravet 13301. Denne ube
grundede formodning er den eneste oplysning 
om altret, og når dertil kommer, at den citerede 
anniversariebogs tekst ikke stemmer overens 
med den ældre anniversariebogs2, må man stille 
sig tvivlende overfor, om dette alter overhove
det har eksisteret.

Kinch I, 569. – 1 Terpager 1736, s.241. — 2 SRD. V, 
535.

Elleve tusinde jomfruers kapel. Kannik ved Ribe 
domkirke, provst i Vardsyssel, mag. Otto Bosen 
indstifter i sit testamente af 1. aug. 1429 to 
ugentlige messer i dette kapel1. Det tilføjes, at 
kapellet er under det store tårn.

Kinch I, 564, 294, 303. – 1 Repert. 1. rk. nr. 6392.

S. Erasmus’ alter. Eneste omtale af altret findes
i yngre anniversariebog, hvori det anføres, at 
kanniken Jens Pedersen af Horsens ligger begra
vet foran Erasmus’ alter, hvor også hans og hans 
forældres årtid afholdes1. Fra Inscriptiones vides, 
at sognepræst ved Ribe domkirke Jens Pedersen 
Grundet, død 1565, var begravet under samme 
sten2.

Kinch I, 564. –1 Terpager 1736, s. 242f. —2 Terpager 
1702, s. 76.

Ærkebiskop Esger Juls alter. Som biskop i Århus 
skænker Esger Jul, tidligere kannik i Ribe, i et 
brev af 9. sept. 1310 noget gods til kannikeme 
ved Ribe domkirke til afholdelse af hans årtid1,

der er opført i den ældre anniversariebog2. Det 
fremgår af brevet, at han tidligere må have stiftet 
et alter i samme kirke.

Kinch I, 582, 134f. – 1 DiplDan. 2. rk. VI, 302. —
2 SRD. V, 537.

Kantor Esger Møs alter, se Sognealtret.
S. Filips og S. Jakobs alter og kapel, se S. Jakobs 

(den yngres) kapel og alter.
Fonnessealtret, se Helligkorsaltret.
S. Georgii alter, se S. Jørgens alter.

S. Gertruds alter. Nævnes 1513 kun i et citat 
hos Terpager fra den yngre anniversariebog, 
hvoraf det fremgår, at rådmand Søren Torsten- 
sen blev begravet i nærheden af dette alter1.

Kinch I, 561, 565. –1 Terpager 1736, s. 246.

Helligkorsaltret. Kinch identificerer, forment
lig med rette, dette med Sognealtret og Formes- 
sealtret. Ifølge Bispekrøniken var biskop Ra
dulf, der døde 1171, begravet midt i gulvet 
foran Helligkorsaltret1. 1338 betænker kantor 
Esger Mø Helligkorsaltret2; fra 1429 holdes en 
messe for kannik Otto Bosen for Sognealtret3, 
som igen nævnes 1441. En vidisse fra 1547 af et 
brev fra 1481 omtaler enge ved Varde tilhøren
de »For Messe Alter«, hvilke enge Kinch identi
ficerer med nogle enge østen for Varde, omtalt 
1552, tilhørende sognealtret4. 1514 begraves 
borgmester Las Bagge og 1518 borgeren Niels 
Guldsmed mellem Helligkorsaltret og S. Anto- 
niusaltret5. Sml. i øvrigt Sognealtret.

Kinch I, 558f. 569. — 1 Bispekrøniken, s.269. —
2 Regesta 2. rk. nr. 1718 og Kinch I, 181 f. — 3 Re
pert. 1. rk. nr. 6392 og Oldemoder, s.55. —4 Kinch 
I, 559, jfr. Repert. 2. rk. nr. 4886, 4903. — 5 Terp
ager 1736, s. 242.

Helligtrekongers kapel og alter. Terpager citerer 
den yngre anniversariebog for oplysningen om, 
at kanniken Søren Klavsen i 1525 begraves i 
kapellet1. Kinch anfører, at Hans Lancken er 
vikar ved Helligtrekongers alter ved reforma
tionen, og 6. juni 1569 får Enevold Gregersen af
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Hans Lancken brev på at måtte nyde indtægter
ne af dette alters tilliggende2.

Kinch I,566, 580. – 1 Terpager 1736, s.269. —
2 KancBrevb., s. 469.

Ridderen Henneke Limbeks alter, se Vor Frue 
alter (jfr. Bethlehems kapel).

Biskop Henrik Stangebergs kapel, se Bethlehems 
kapel.

Borgeren Herbert Sommers alter, se S. Olavs 
alter.

S. Hieronymus’ alter. Af 1605-fortegnelsen 
fremgår, at Niels Lange til Kærgaard efter refor
mationen arver godset efter dette alter, hvilket 
bekræftes af kapitlets jordebog fra 1669. Alter
godset bestod af en gård i Vilslev, som gav seks 
ørtug korn, et svin og gæsteri. Kinch slutter 
heraf, at altret er stiftet af en slægtning til Niels 
Lange.

Under S. Mortens alter, stiftet af dekanen 
Thomas Lange i 1476, er anført et forlig mellem 
Niels Lange og kapitlet, hvorved førstnævnte i 
stedet for dette alters godstilliggende får en gård 
i Vilslev, som giver 12 ørtug korn1. Trods 
forskellen i landgilde kan det næppe udelukkes, 
at der er tale om samme gård, hvorfor Kinchs 
formodning om Hieronymusaltrets stifter ikke 
behøver at være rigtig.

Kinch I, 565, 577. – 1 RA. Ribe kapitel, tidl.: Stiftski- 
sten 595-L 15-857. Terpager 1736, s. 252.

Højaltret. Ifølge Bispekrøniken, der blev af
sluttet kort efter 1230, lod biskop Radulf († 
1171) uden godkendelse fra paven og ærkebispen 
»på altret« opstille et skrin, som indeholdt de 
jordiske rester af den første bisp i Ribe, Liufdag, 
der led martyrdøden. Tilsyneladende har Radulf 
forsøgt at gøre Liufdag til helgen, og det fore
kommer sandsynligt, at skrinet har stået på 
højaltret. Men ildebranden 1176 ødelagde kirken 
og gjorde martyrens ben til aske. Den første 
direkte omtale af altret er ligeledes i Bispekrøni
ken, der om bisp Omer (†1204) fortæller, at 
han gav en mark guld til forgyldning af højalte

ret1. År 1300 stifter ridderen Niels Lændi et kapel 
og alter for S.Jacob (se dette) og forpligter 
samtidig altrets vikar til at holde »et blus« på 
højaltret2.

Tue Attenmark skænker 9. aug. 1309 forskel
lige grunde i Ribe til at holde vokslys foran 
Kristi Legeme (hostien) på højaltret3. I en liste 
over domkirkens kostbarheder, opgjort 1312, 
nævnes bl.a. fire messehagler og to kobberkru
cifikser tilhørende »maiori altari«4. 1317 omta
les kirkens pligt til at holde to lys på samme 
alter5, som atter nævnes 8. marts 1338 i forbin
delse med et gavebrev fra kantor Esger Mø6. I 
sit testamente af 6. maj 1429 skænker magister 
Otto Bosen en messebog til altret7, og 27. marts 
1460 forpligter kapitlet sig til i henhold til et 
gavebrev fra brødrene Eggert og Johan Frille at 
holde henholdsvis to og syv lys for høje alter 
ved bestemte messer8. Dekanen Thomas Lange, 
stifteren af S. Mortens alter (se dette), giver 6. 
jan. 1467 i alt seks sølvbægre til højaltret til at 
opbevare relikvier i9.

På »Stages Toft«, som lå vest for Gråbrødre- 
klostret, hvilede der en forpligtelse til at holde 
syv lys for højaltret til Vor Frues lov og hæder.
16. jan. 1507 sker der et mageskifte mellem 
byen og klostret, hvorved gråbrødrene overla
des toften10. Denne grund gør kapitlet lovhævd 
på 13. marts 150911, og 20. jan. 1510 indgår 
byen og kapitlet forlig, således at kapitlet til 
gengæld for noget gods overtager forpligtelsen 
til at holde de syv lys på altret12. 25. okt. 1560 
befaler Frederik II, at gudstjenesten i Ribe dom
kirke for fremtiden skal afholdes i koret for det 
høje alter13.

Der findes ingen faktiske oplysninger om, til 
hvem højaltret var viet, men flere gange fore
kommer vendingen, at lysene på dette alter var 
til Vor Frues lov og hæder, og Terpager anfø
rer, at der her var et Mariabillede, som gav 40 
dages aflad14. Selv om der ikke findes belæg for 
denne meddelelse, forekommer det dog sand
synligt, at højaltret, ligesom domkirken i øv
rigt, var viet til Vor Frue.

Kinch I, 556f. – 1 Bispekrøniken. Søgaard s. 260, 
266, 270. — 2 DiplDan. 2. rk. V, 112. — 3 Smst. 2.
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rk. VI, 196. — 4 Oldemoder, s. 116. — 5 Smst. 
s. 101.—6 Repert. 1. rk. nr. 1799.—7 Smst. 1. rk. 
nr. 6392.—8 Smst. 2. rk. nr. 1109.—9 Oldemoder, 
s. 93. — 10 Thorup 1833, bilag XXII. — 11 Repert. 2. 
rk. nr. 11226. — 12 Smst. 2. rk. nr. 11459. —
13 Regesta Ser. II, vol. II1, 1867; trykt hos Terpager 
1736, s.209f. og Kinch II, 85f. — 14 Terpager 1736, 
s.231f.

S. Jakobs (den ældres) alter (S. Jebs alter). Fra 
den yngre anniversariebog citerer Terpager tre 
forskellige begravelser i nærheden af S. Jakobs 
alter. Borgmester Ditmar Tidemann, der dør o. 
1405, siges at være begravet ved siden af dette 
alter (»iuxta altare S. Jacobi Apostoli«), mens 
væbneren Kristian Frellevsen, død 1418, angives 
som værende begravet nord for den hellige Ja
kobs alter næsten midt i gulvet (»ad partem 
borientalem altaris beati Jacobi, quasi in medio 
pavimenti«). Endelig oplyses det, at kanniken 
Ditlev ligger ved siden af S. Jakobs alter mod syd 
(»juxta altare S. Jacobi ad austrum«)1.

Fra et pavebrev af 10. april 1431 vides, at 
altrets vikarius på den tid er en mand ved navn 
Niels Pedersen2. Altret omtales som S. Jebs alter
i et brev af 1. febr. 1457, hvor Maren Græve- 
rodsdatter skænker et stenhus i Ribe til kapitlet 
til forøgelse af de messer, som ridderen Otto 
Skinkel havde stiftet for »s. Jeyps Alter«3. Stiftel- 
sesbrevet kendes ikke, men i Oldemoders liste 
over messer fra o. 1445, nævnes to messer for 
Otto Skinkel foran S. Jakobs alter (»coram altari 
sancti jacobi«)4. På samme liste er opført en 
messe for provst Gotskalk i Vendsyssel, der i 
1387 havde stiftet et evigt vikariedom ved dom
kirken, og endvidere en messe for Niels Mattis- 
sen. Igen omtales altret som S. Jebs alter i et 
dokument af 18. marts 1472, hvori borger i Ribe 
Per Lawesen og hustru Karine Roo skøder nogle 
jorder til en evig messe, der er stiftet af Karine 
Roos bror, Esger Roo, ved ovennævnte alter 
(jvf. Lille Vor Frue kor)5.

Altrets gods opregnes i Oldemoder, hvilket 
kan tyde på, at kapitlet har haft patronatsretten 
hertil. Det fremgår af denne indførsel, der kan 
dateres til sidste halvdel af 1400’rne, at altergod
set hovedsagelig var placeret i Skærbæk, Brøns 
og Hjortvad6. Det er efter al sandsynlighed

tilfaldet kapitlet efter reformationen. Da der ikke 
er noget sammenfald mellem dette altergods og 
det gods, der lå til apostlene Filips og Jakobs alter 
(se dette) tyder alt på, at der har eksisteret to 
samtidige Jacobs altre, oprindelig måske indviet 
til henholdsvis den ældre og den yngre Jacob. 
Det kan være vanskeligt at henføre de kildeste
der, der kun refererer til S. Jakobs alter, helt 
præcist. Men meget synes at tale for, at man har 
søgt at skelne mellem de to altre ved at benævne 
den yngre Jakobs alter enten som beliggende 
under uret eller senere som Filips og Jakobs 
alter.

Kinch I, 243, 566. – 1 Terpager 1736, s.278f. —
2 ActaPont. III,1600. —3 Repert. 1. rk. nr. 691. — 
4 Oldemoder, s. 55. —5 Repert. 2. rk. nr. 3061. —
6 Oldemoder, s. 95.

S. Jakobs (den yngres) kapel og alter (S. Jebs 
alter under sejerværket, S. Filips og S. Jakobs 
alter og kapel). Ridderen Niels Lændi, der var 
lensmand i Ribe, stifter 28. febr. 1300 et alter, 
hvor hans egen og hans far, Kristian Lændis 
årtid skal afholdes1. Hertil giver han alt sit gods
i Simmersted. Overensstemmende hermed an
fører den ældre anniversariebog Kristian Lændis 
årtid ved datoen 29. juni og noterer, at den skal 
holdes for to mark af det gods, der tilhører 
Niels Lændis kapel2. I sit testamente af 30. juli 
1310 skænker Niels Lændis søn, provst Kristian 
af Vardsyssel, forskelligt gods til afholdelse af 
en daglig messe og hans egen årtid3. Det synes 
at fremgå af et brev af 2. april 1314, at han tillige 
har stiftet et alter, idet bisp Jens her overlader en 
præst ved navn Mikkel det alter, som provst 
Kristian testamentarisk har indstiftet og dote
ret4. Provst Kristian dør ifølge den ældre anni
versariebog 26. maj 13135, og Oldemoders liste 
over daglige messer, affattet noget ind i 1300’- 
rne, nævner både Niels Lændis og provst Kristi
ans messer med godstilliggende, der svarer til 
ovennævnte gavebreves anvisninger6. At disse 
donationer overhovedet kan henføres til S. Ja
kobs alter og kapel, vil fremgå af nedenstående.

Måske for lettere at udskille kirkens to Jakobs 
altre fra hinanden benævnes den yngre S. Jakobs 
alter i 1400'rne som værende placeret under uret
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(sejerværket). Første gang betegnelsen fore
kommer, er i Oldemoders liste over kapitlets 
indtægter fra tiden 1436-417. Her anføres ind
tægten fra S. Jakobs alter eller kapel under uret 
(»de altari seu capella beati jacobi sub orlogio«). 
At uret og dermed kapellet skal søges i kirkens 
vestende, bekræftes af en oplysning fra 1436, 
hvor der indstiftes en messe i kapellet nærmest S. 
Jakobs kapel, der ligger mod vest8 (kapel uden 
navn s.99). Ved et mageskifte af 20. marts 1473 
får kapitlet overdraget tre gårde i Hygum, som 
hører til »S. Jebs Alter under Sejerværket i Vor 
Frue Domkirke«9. Dette gods blev allerede til
lagt altret af provst Kristian i hans testamente af 
1310; til yderligere bevis for identifikationen 
mellem Lændi-familiens stiftelser og S. Jakob 
den yngres alter og kapel tilføjes det i mageskif
tet, at den, der har altret i værge, skal lade 
afholde Niels Lændis årtid.

Fra 10. febr. 1484 kendes altret også under 
betegnelsen S. Filips og S. Jakobs alter (begge 
apostle fejres 1. maj), idet et kannonikat ved 
Ribe domkirke overlades til Ville Andersen, 
vikarius ved ovennævnte alter10. Samme Ville 
Andersen nævnes også 4. april 1493 i forbindelse 
med et mageskifte11. Kapitlet overtager her S. 
Filips og S. Jakobs altrets gods i Simmersted (jfr. 
Niels Lændis stiftelsesbrev) mod at afgive to 
gårde i Nr. Farup og Brøns til altret. Ifølge 
yngre anniversariebog dør Ville Andersen 1501 
og begraves ved apostlene Filips og Jakobs kapel 
(»iuxta Capellam Apostolorum Philippi & Jaco
bi«)12. Altret nævnes endnu tre gange i pave
breve, nemlig 7. juli 1518, 14. sept. 1518 og 21. 
okt. 1519 vedrørende besættelse af vikariet13.

Den sidste vikarius ved altret var Hans Lan
cken, hvilket fremgår af fundatsen for et hospital
1 Kolding fra 155814. Det bestemmes her, at 
altergodset fra »Vikariet til SS. Philippi et Jaco
bi Alter i Riber Domkirke« skal lægges til dette 
hospital, når dets nuværende værge, Hans Lan
cken, er død. Vikariets tilliggende efter refor
mationen kendes fra både 1605-fortegnelsen og 
jordebogen 1669, og det viser god overensstem
melse med altrets tidligere godshistorie.
Kinch I, 131, 142, 566f. – 1 DiplDan. 2. rk. V,112. —
2 SRD. V,549. — 3 DiplDan. 2. rk. VI,293. —

4 Smst. VII, 143.— 5 SRD. V, 553. — 6 Oldemoder, 
s.81f.—7 Smst. s.58.—8 Terpager 1736, s.279f.—
9 Repert. 2. rk. nr. 3206. — 10 ActaPont. IV,2901. —
11 Repert. 2. rk. nr. 7388. — 12 Terpager 1736, s. 269.
—13 ActaPont. VI, 4663, 4668, 4739. — 14 Kanc
Brevb. 1556-1560, s.235.

Kantor Jakobs alter. Den ældre anniversariebog 
omtaler kantorens død under året 1279 og tilfø
jer, at han til sin årtid har givet noget af 
indtægten fra hans alters gods1. Det fremgår af 
Oldemoders liste fra o. 13002, at han tillige har 
stiftet en daglig messe; den er også opført på de 
to samtidige messelister, som er tilføjet efter 
den ældre anniversariebog i samme manu
skript3.

Kinch I, 581. –1 SDR. V,560. —2 Oldemoder, s. 78.
— 3 CorpDan. VIII, 365.

S. Jebs alter, se S. Jakobs (den ældre) alter.
S. Jebs alter under sejerværket, se S. Jakobs (den 

yngre) kapel og alter.
Borgeren Jens Volter sens kapel og alter, se S. 

Johannes apostel og evangelists kapel og alter.
Kantor Jep Iversen Langes kapel og alter, se S. 

Birgittas kapel og alter.

S. Johannes’ alter. Ud over de senere anførte 
Johannesaltre, der kan henføres til Døberen eller 
Evangelisten, nævner kilderne jævnlig S. Johan
nes’ alter, uden at det kan afgøres, hvilket der er 
tale om. I tilføjelsen til den ældre anniversarie
bog findes to lister over daglige messer i dom
kirken. Den ene liste må være affattet o. 1300, 
den anden kort tid derefter. I begge lister anfø
res dels Niels Quesæs og dels magister Ivars 
messe, som holdes foran S. Johannes’ alter1. 
Den tilsvarende liste i Oldemoder nævner lige
ledes de to messer, men ikke hvor de holdes2. 
Niels Quesæs messe må være indstiftet før 
1278, idet ældre anniversariebog under dette år 
omtaler bisp Esgers død og hans årtid til hvis 
afholdelse, der ydes fire mark af Niels Quesæs 
alter3. Kinch identificerer i øvrigt Niels Quesæs 
alter med Johannes evangelists, men da han ikke 
har været opmærksom på Johannes døberens 
alter, kan identifikationen ikke opretholdes4.
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Kinch I, 567, 582. –1 CorpDan. VIII, 365. —2 Olde
moder, s.78. — 3 SRD. V,539. — 4 Kinch har 
fejllæst navnet Quesæ som Quelæ, hvorfor han ikke 
har været opmærksom på, at Niels Quesæs messe 
såvel som magister Ivars forekommer i Oldemoder.

S. Johannes apostel og evangelists alter. Den 
ældste omtale af altret findes i den yngre anni
versariebog, hvorfra Terpager citerer, at ærke- 
degnen Peter, død 1332, ligger begravet foran 
Johannes evangelists alter (»ante altare Johannes 
Evangeliste«)1. Den ældre anniversariebog har 
samme dødsår, men meddeler kun, at ærkedeg- 
nen har givet tre mark af sit alters gods til 
afholdelse af sin årtid; begravelsesstedet angives 
ikke2. Ligeledes med yngre anniversariebog som 
kilde vides det, at kantoren Johannes 1410 begra
ves foran altret, og 1422 nævnes det, at ærkedeg- 
nen Johannes Helt ligger begravet ved Johannes 
apostel og evangelists alter (»ad altare beati Jo
hannis Apostoli & Evangeliste«)3. Johannes Helt 
optræder i den ældre anniversariebog, som tilfø
jer, at ærkedegnen har givet gods til sin årtid, og 
at der ved ovennævnte alter afholdes en daglig 
messe for Vor Frue4. På Oldemoders liste fra o. 
1440 over kapitlets indtægter forekommer to 
skilling grot fra Johannes evangelists alter, og 
med en yngre hånd er der skrevet, at ærkedegnen 
betaler dette beløb5. De ovennævnte tre begra
velser fortæller alle om en nær tilknytning mel
lem altret og kirkens højere gejstlige. Det synes 
derfor sandsynligt, modsat Kinchs antagelse6, at 
altret er stiftet af ærkedegnen Peter før dennes 
død i 1332.

Kinch I,567, 582. –1 Terpager 1736, s.286. —2 SRD.
V,545. —3 Terpager 1736, s. 286. — 4 SRD, V,544f.
— 5 Oldemoder, s. 58.—6 Kinch I,567.

S. Johannes apostel og evangelists kapel og alter. I
et brev af 16. sept. 1305 stadfæster ærkebiskop
Isam af Lund ribeborgeren Jens Voltersens gave
til Ribe domkirke1. Det fremgår af brevet, at
Voltersen har indstiftet og ladet opføre et kapel 
ved kirken til ære for Jesus Kristus, hans hellige 
Moder samt den hellige apostel Johannes. Det 
bekræftes i brevet, at stifteren selv har præsenta- 
tionsretten til kapellaniet. Fra tiden 25. dec. 1314

 – l .  j a n .  1315 findes et brev, hvori ribebispen 
Jens Hee (1313-1327) sammen med kapitlet, 
byens råd og Ribes øvrige borgere bevidner, at 
Jens Voltersen har tilskødet sit kapel en del 
jordegods samt stiftet sin og sin hustru 
Helenes årtid og betænkt byens fattige med 
forskellige gaver2. Der er her tale om en betyde
lig udvidelse af donationen i forhold til 1305- 
brevets ordlyd.

Et tredie brev omhandlende samme sag er 
udstedt 31. marts 13173. Heri bekræfter oven
nævnte instanser, at Voltersen har doteret sit 
kapel, viet til den hellige apostel og evangelist 
Johannes, med det gods, der allerede er opreg
net i brevet fra 1314-1315. Dokumentet fra 1317 
indeholder endvidere en lang række mere detal
jerede bestemmelser vedrørende anvendelsen af 
indtægterne og fastslår Voltersen og hans arvin
gers frie præsentationsret til denne virkelig store 
kapelstiftelse.

Både Jens og Helene Voltersen er opført i den 
ældre anniversariebog, men uden dødsår. Der 
står enslydende, at deres årtid som fastlagt i de 
ovenomtalte breve skal afholdes for fire mark af 
indtægterne fra deres kapel4. Det oplyses også, 
at Jens Voltersen er begravet i S. Johannes’ 
kapel. Den yngre anniversariebog anfører lige
ledes ægteparret Voltersens årtider, men med 
enkelte uoverensstemmelser i forhold til den 
ældre indførelse. Der står således, at pengene til 
Voltersens årtid skal udredes af indtægten fra 
hans alter (ikke kapel), og at Helene Voltersen 
ligger begravet i samme kapel som sin mand5. I 
Oldemoders liste over kirkens indtægter fra o. 
1440 er anført tre mark lybsk fra S. Johannes’ 
kapel6, og på listen over messer sammesteds fra 
o. 1300 figurerer Jens Voltersens7. Den næste 
omtale af kapellet forekommer i 1464, hvor der 
indgås et forlig i »sancti Johannis Capella«8.

Fra 24. april 1535 er bevaret et dokument 
udstedt af biskop Iver Munk (1499-1536), der 
giver Poul Mikkelsen ventepenge på vikarem
bedet ved Johannes evangelists alter i Ribe 
domkirke9. At dette alter er identisk med Vol
tersens kapelstiftelse fremgår indirekte af på
skriften på en kopi af Voltersen-fundatsen, som 
magistraten lader tage i forbindelse med hen

Danmarks Kirker, Ribe amt 7
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Fig. 19. Sidealtergruppe, S.Jørgen og dragen (fig. 16 og s. 99). LL fot. 1977. — Seitenaltargruppe, der hl. Georg mit 
dem Drachen.

læggeisen af vikariet, der omtales som Poul 
Mikkelsens, til kapellaniet ved domkirken10. 
Denne henlæggelse bekræftes i et brev af 15. 
sept. 155611. Når Voltersens stiftelse efter 1484 
blot benævnes som et alter, kan dette måske 
hænge sammen med en nedlæggelse af selve 
kapelbygningen i forbindelse med opførelsen af 
kirkens ydre sideskibe engang i 1400’rne. Johan
nes evangelist vikariet omtales både i 1605-for
tegnelsen og i kapitlets jordebog fra 1669 som 
liggende til kapellaniet. Vikariets indtægter er 
små og noget forskellige i de to lister, og det 
anføres, at selve godset er lagt dels under Riber
hus, dels under Trøjborg.
Kinch I,568, 152f. – 1 DiplDan. 2. rk. V, nr. 390. —
2 Smst. VII, nr. 232. — 3 Smst. VII, nr. 453. —

4 SRD. V,540, 561. — 5 Terpager 1736, s.285. Terp
agers oplysning om, at Jens og Helene Voltersens årtid 
fejredes i S. Barbaras kapel, er kommenteret under 
dette kapel. — 6 Oldemoder, s. 58. — 7 Smst. s. 83.
— 8 SRD. VIII,238. — 9 Terpager 1736, s.285f. – RA. Ribe kapitel, tidl.: Stiftskisten 454-L 15-719. —
10 Kinch I,568. — 11 Terpager 1736, s.286. – Ny 
kirkehist. Saml. 2 rk. III,314f. — 12 Kinch I,568.
S. Johannes Døberens alter. På Oldemoders liste 

fra o. 1440 over de daglige messer i domkirken 
er opført en messe ved Johannes Døberens alter 
for en mand ved navn Johannes Jensen1. Det 
tilføjes, at denne var blevet dræbt af væbneren 
Andreas Orm2, for hvem der 1440 indstiftes en 
messe ved S. Mikaels alter (se dette) af hans 
fæstemø, Majejensdatter3.
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Kinch omtaler ikke dette alter. – 1 Oldemoder, s. 55.
— 2 Kinch I,346, 354. —3 Repert. 2. rk. nr. 7095. – Harsyssels Diplomatarium nr. 28.
Biskop Johannes Hees kapel, se S. Annas kapel 

og alter.
Ridder Jon Jacobsens alter, se Vor Frue Bebudel

ses alter.
Apostlen Judas’ alter, se apostlene Simon og 

Judas’ alter.
5. Jørgens alter (og kapel?). Altret nævnes 

første gang 17. sept. 1390, hvor fru Marienne 
Piksten skænker sit gods i Kalvslund herred til en 
stedsevarende messe foran altret for sig selv, sin 
mand og deres efterkommere1. Ifølge den ældre 
anniversariebog døde Reimer Piksten 1372, hvor 
der anføres afholdelsen af en messe, som foruden 
ægteparret også omfatter fru Mariennes søster2. 
Oldemoders liste fra o. 1440 over messer nævner 
fru Mariennes3.
Omtrent på denne tid betænkes altret med 

nye indtægter af lensmanden på Riberhus, hr. 
Erik Nielsen Gyldenstjerne til Tim. Terpager 
anfører, at Erik Nielsen gav 20 mark lybsk til 
sine forældres årtid foran dette alter. Endvidere 
citerer Terpager den yngre anniversariebogs 
indførsel under 24. april, dagen efter S. Jørgens 
dag, hvor der skal afholdes årtid for Erik Niel
sens forældre og uddeles to mark lybsk fra hans 
alters gods (»de bonis altaris sui«)4. Den ældre 
anniversariebog angiver 11. maj som altrets 
indvielsesdag og optegner ovennævnte årtid 
under 14. maj. Messen skal holdes for to sk. 
grot, som Erik Nielsen årligt skal udlægge af 
det gods, han har skænket5.
På Oldemoders liste fra o. 1440 over kapitlets 

indtægter står seks mark lybsk fra ridderen hr. 
Eriks alter eller kapel6. Men første gang, Erik 
Nielsens navn klart knyttes til altret, er i et 
dokument fra 30. aug. 1492, hvor der på kon
gens retterting afsiges dom i en sag mellem 
Oluf Pedersen Gyldenstjerne og kannik Jens 
Kristjernsen angående de 20 mark, som »Hr. 
Olluff Pedersens oldefader, Hr. Erick Nielsen, 
havde givet til S. Jørgens Alter i Ribe Domkirke 
aarligen ud at give med mere Gods«7. Af endnu

to breve vedrørende samme sag fra 1491 og 
1492 ses, at de 20 mark skulle udlægges af 
Estvadgårds mølle8. Det fremgår af dommen, 
at Jens Kristjernsen med held forsvarede altrets 
ret til de 20 mark.

Fra 23. jan. 1498 foreligger to pavebreve, der 
giver Jens Kristjernsen, stedsevarende vikarius 
ved S. Jørgens alter i Ribe domkirke, ret til at 
forene dette vikarie med andre embeder9. Af 
1605-fortegnelsen og kapitlets jordebog af 1669 
fremgår, at »Vicaria Georgii« bestod af to gårde 
samt 20 mark af Estvadgårds mølle. Vikariets 
ejendom tilfaldt efter reformationen Knud Pe
dersen Gyldenstjerne til Tim.

Træskulpturerne forestillende S. Jørgen med 
dragen og prinsessen (fig. 19), der stadig findes i 
kirken, omtales ikke i førreformatorisk tid, så 
en eventuel sammenhæng mellem disse og altret 
kan ikke bevises10.

Kinch I,254f. 321 f. 565. –1 Repert. 1. rk. nr. 3762-64.
— 2 SRD. V,540. — 3 Oldemoder, s.55. — 4 Terp
ager 1736, s. 244. — 5 SRD. V,548. — 6 Oldemoder, 
s. 58. — 7 Repert. 2. rk. nr. 7205. — 8 Terpager 1736, 
s. 245. — 9 ActaPont. V,3603, 3604. — 10 Terpager 
1736, s. 335f.

Kapel uden navn. 1436 stiftedes der ifølge Terp
ager (1736, s.280) en messe i det nærmest S. 
Jakobs kapel liggende kapel i kirkens vestre del 
(»in Capella proxima Capelle Sancti Jacobi ad 
partem Occidentalem sita«), jfr. S. Jakob den 
yngres kapel (s. 96).

S. Katharinas kapel og alter. Ifølge den yngre 
anniversariebog er en mand ved navn Ebbe Rose 
begravet ved den hellige Katharinas alter mod 
syd eller syd for hendes alter (»Et sepultus est 
iuxta altare beate Katerine ad partem austra- 
lem«), I øvrigt synes det at fremgå af en liste 
over kapellets ejendom, som Terpager opreg
ner, at der til denne stiftelse var knyttet et gilde 
af samme navn. Terpager oplyser endvidere, at 
der kunne gives op til 200 dages aflad til dem, 
der bad ved altret på særlige dage1. Alt, hvad 
der vides om ovennævnte kapel og alter, stam
mer således fra Terpager, der citerer kilder, som

7 *
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nu er gået tabt, og som heller ikke Kinch har 
haft adgang til.

Kinch I, 568f. –1 Terpager 1736, s. 277f.

Ridder Kristen Pæsz, se Vor Frue kapel.
Biskop Kristiern Hemmingsens alter, se S. Lucius’ 

kapel og alter.
Biskop Kristierns kapel, se S. Laurentius’ kapel.

Kristi Legems alter. Præsten i Gram, hr. Cle
mens Madsen, testamenterer 1458 et bistade til 
Kristi Legems og skolebørnenes gildes alter1. 
Næste omtale af altret er i et afladsbrev af 30. 
juni 1466 udstedt af ærkebiskop Tuve og syv 
danske bisper til fordel for Kristi Legems alter i 
Ribe domkirke og S. Nikolaj gilde almindeligvis 
kaldet »peblingh gilde scole Ripensis«2. 10. maj 
1474 betænkes »altare scolarium« i ribekanniken 
Mads Jensen Medelfars testamente3. Peblinge
gildet nævnes i øvrigt 1456, 1498, 1513 og 
muligvis 15354.
1 Repert. 2. rk. nr. 851. — 2 Smst. nr. 2101. —
3 Terpager 1736, s.59f. 63, 438f. — 4 Kinch I,341, 
362, 372f. 408, 569, 614f. og Kinch II,773 (note 2). – C. Nyrop: Danmarks Gilde- og Lavsskraaer. Kbh. 
1899, I,353f. – Kornerup I,72f.
S. Kristoffers alter. De sædvanlige kilder beret

ter intet om dette alter, men indtil begyndelsen 
af 1700’rne havde kirken bevaret en sidealter
tavle, som forestillede helgenen (fig. 20). Figu
ren er jævnlig omtalt i forbindelse med begra
velser inden for døren i nordre korsarm (se † 
sidealtertavler).
S. Lamberts alter. Den hellige Lamberts til

knytning til Ribe og særlige placering som 
byens og stiftets skytspatron er veldokumente- 
ret i den efterreformatoriske litteratur. Peder 
Palladius, som var født i Ribe, nævner ham i sin 
bog: S. Peders Skib, og ligeledes den proces
sion, der er knyttet til dyrkelsen af ham1. På den 
baggrund er de skriftlige kilder fra middelalde
ren, som omtaler ham, mærkeligt sparsomme.

S. Lamberts alter omtales første gang i et brev 
af 15. febr. 1454, hvor kantor Jep Iversen Lange

(se S. Birgittas kapel) stifter en ugentlig Hellig- 
kors-procession i Ribe domkirke. I processionen, 
som normalt skal finde sted hver fredag før 
højmessen, skal såvel kanniker som vikarer 
deltage. Det fastlægges, at den skal udgå fra 
koret, gå gennem omgangen, gøre holdt midt i 
kirken på tilbagevejen, standse foran S. Lam
berts alter og derefter vende tilbage til koret 
(»deinde reintrando chorum«). Under hele pro
cessionen afsynges forskellige antifonier, re- 
sponsorier og vers2. Man ser af dette, at altret 
ikke, som af Kinch formodet, ligger i selve 
koret3. Fra 1532 findes to breve fra kongen, 
hvoraf det fremgår, at borger i Ribe, Iver Stub, 
har klaget over, at han nægtes sine rettigheder i 
en gård i Farup og fem boder i Ribe, som hans 
forældre og moster har skænket til S. Lamberts 
alter4. Ovennævnte gods er ifølge 1605-forteg
nelsen og jordebogen af 1669 overgået fra vicaria 
Lamberti til Iver Stub og Jørgen Rentemester, 
som blev gift med Stubs enke. Farup-gården og 
boderne, som opgives at ligge i Sortebrødre- 
gade, er det eneste tilliggende, der nævnes.

Terpager anfører et notat af dr. Ludvig Pouch, 
død 16815: »Capella S. Lamberti – Et som var 
under pulpituret ved den højre side Choret, ubi 
est locus sepulturæ Mariæ, seu, ut opinor, M. P. 
Hegelundi« (hvor Marias begravelsessted er, el
ler, som jeg mener, mag. P. Hegelunds)6. Terp
ager kan ikke tolke dette, og ved ikke, hvilket 
pulpitur eller hvilken Maria, der er tale om. 
Ingen af Hegelunds tre hustruer var navngivet 
Maria, og Terpager kendte ikke noget S. Lam
berts alter. Hvis der i Pouchs notat ligger nogen 
viden om placeringen af et S. Lamberts kapel 
på/ved Peder Hegelunds familiebegravelse, må 
S. Lamberts alter skønnes at være det, som 
havde plads i søndre korsarms sidealterniche; i så 
fald må nichens søjlebårne baldakin være det af 
Pouch nævnte pulpitur.

Kinch I, 569f. –1 Smst. s.570. —2 Repert. 2. rk. nr. 
321. — 3 Kinch I,556. — 4 Kong Frederik I.s danske 
Registranter, udg. Kr. Erslev og W. Mollerup. 1879, 
s. 383, 423.— 5 Terpager 1702, s.103f.—6 Terpager 
1736, s. 265f.

S. Laurentius’ alter. Stiftet før 1317 af kantor
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Svend, der ifølge anniversariebogen dør 27. nov. 
dette år. Det anføres, at hans årtid skal holdes for 
en del af indtægten af hans alterstiftelse, og at 
altret er viet til martyren S. Laurentius1. Om 
altrets omtrentlige beliggenhed fortæller en an
den indførsel i anniversariebogen, ligeledes fra 
begyndelsen af 1300'rne. Der omtales her en 
begravelse næsten i midten af hovedskibet tre 
alen fra Laurentius’ alter (»quasi in medio pavi- 
menti ad III. vlnas juxta altare sancti Lauren- 
cii«)2. Indtægten fra kantor Svends stiftelse figu
rerer på Oldemoders liste over kapitlets indtæg
ter fra o.14403. Et udateret brev fra 1493 
omhandler et mageskifte mellem bispestolen og 
altret, et skifte, som åbenbart har været ufordel
agtigt for sidstnævnte, idet et brev fra det 
følgende år, udstedt af bisp og ærkedegn, for
øger det gods i Sønderbork, som altret havde 
fået ved skiftet. Begge dokumenter fra 1493-94 
findes i Ribe Hospitals arkiv, hvilket tyder på, 
at Laurentius-altrets gods efter reformationen er 
tilfaldet hospitalet4.

Kinch I,110, 571. – 1 SRD. V,567.—2 Smst. s.543f.
— 3 Oldemoder, s. 58. — 4 Repert. 2. rk. nr. 7538, 
7807. – Terpager 1736, s.246f.

S. Laurentius’ kapel. Stiftet 1292 af biskop 
Kristiern (1282-1313). I hans stiftelsesbrev af 
26. maj s.å. anføres det, at han har ladet stifte og 
opføre et kapel i Ribe domkirke imod øst, hvor 
sakristiet plejede at være (»ubi consueuit olim 
esse sacristia«), viet til den almægtige Gud, 
Jomfru Maria, S. Laurentius, den hellige bisp 
Thomas af Canterbury og alle helgener. For det 
gods, han har tillagt kapellet, skal der afholdes 
daglige messer sammesteds, og den præst, der 
er indsat til at tage vare på kapellet, skal af 
indtægterne årligt uddele en bestemt sum til de 
fattige1.

Sognepræsten i Jernved, Hr. Tuve, skøder 3. 
april 1296 den gård, han selv bebor ved siden af 
skolen, til bisp Kristierns kapel. Til gengæld 
skal de fattige skolebørn årlig nyde en bestemt 
sum af kapellets indtægter2. Denne sidste be
stemmelse peger frem mod bisp Kristierns stif
telse af Puggård af 20. april 12983. I denne 
forbindelse bliver største delen af det gods,

bispen i 1292 havde skænket kapellet, overført 
til skolestiftelsen. Hvad der bliver tilbage til 
kapellet, fremgår af Oldemoders liste over de 
daglige, private messer, der skal afholdes i 
domkirken, idet der her under året 1306 anføres 
en messe i bisp Kristierns kapel med tilhørende 
godsindtægter, samt noget gods, hvis afkast 
skal anvendes til vedligeholdelse af kapellet4. 
Måske har det tilliggende, der blev tilbage til 
aflønning af kapellets præst, været for småt, for 
29. okt. 1308 tilskøder bispen denne præst 
noget jord til evindelig besiddelse5.

Kapellet omtales ikke senere, hvilket er en af 
de tre årsager til Kinchs formodning om identitet 
mellem Laurentiuskapellet og det senere Bethle- 
hemskapel (se dette). Det andet argument er 
stiftelsesbrevets oplysning om placeringen af ka
pellet imod øst, »hvor sakristiet plejede at være«, 
hvilket får Kinch til at placere det østligst ved 
hovedskibet (om sakristiet, se afsnittet om dom
kirkens tilbygninger). Kinchs tredie begrun
delse skal søges i sammenfaldet mellem to af de 
helgener, der er knyttet til S. Laurentius’ og 
Bethlehems kapeller, nemlig Vor Frue og Tho
mas af Canterbury. At Kinchs tolkning næppe 
er holdbar, er der argumenteret for i forbindelse 
med Bethlehemskapellet.

Kinch I, 107f. 571, 588. – 1 DiplDan. 2. rk. IV, 73. — 
2 Repert. 1. rk. nr. 661. — 3 Kinch I,122f. —
4 Oldemoder, s.80f. — 5 DiplDan. 2. rk. VI, 156 og 
Terpager 1736, s. 264.

»Capella Limbek«, se Vor Frue alter (jfr. Beth
lehems kapel).

S. Lucius’ alter (»altare S. Lucii«). Altret er 
indstiftet før 1438 af biskop Kristiern Hemming- 
sen, der blev biskop 1418. Blandt meget andet 
gods skænker bispen 7. juni 1438 til altret en 
grund vest for domkirken, hvorpå altrets vikar, 
Niels Bomgart, har opført en residens1. Det 
omtales her som »altret under det store tårn« og 
siges at være indviet til »den almægtige Gud, 
Jomfru Marie, Sankt Lucius Martyr og Alle 
Helgener«. Som »altret under det store tårn« 
eller Lucius-altret kendes det i alle følgende 
skrivelser. 20. dec. 1438 bekræftes ovenstående
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gaver i en ny skrivelse fra bispen2. Samme dag 
skænker Niels Bomgart de bygninger, han har 
opført eller måtte opføre på ovennævnte grund, 
til altret3. 12. juli 1448 annekterer bispen S. 
Nikolaj kirke i Farup til altret4, hvilket stadfæ
stes af pavebreve 14. juni 1482 og 12. juni 14835.
17. juli 14486 omtales Hr. Knud Petersen som 
altrets vikar. Altret er herefter meget velha
vende, og det bliver til et selvstændigt præ- 
bende bestyret af en residerende kannik.

Før 1510 må kanniken Lambert Sterck, som 
har haft præbendet, men som i øvrigt ikke 
kendes, være død. Fra dette år findes et brev fra 
pavestolen, hvor Ribekanniken Poul Andersen 
får tilladelse til at nyde præbendets indtægter i 
vakancen efter Lambert Sterck i seks måneder7. 
11. aug. 1511 får klerken Johan Wulf fra Bre
men stift pavebrev på et stedsevarende vikarie 
eller sognekald (»perpetua curata vicaria seu 
parrochiali«), som er blevet ledigt efter Lambert 
Sterck8. 12. aug. 1511 får klerken Johannes 
Schuldorp i Bremen stift pavebrev på et stedse
varende kapellani ved tårnet i Ribe domkirke 
med sognekirken i Farup (»perpetua cappellania 
sub turri cathedralis ecclesie Ripensis cum eccle
sia parrochiali, Fardorpp«), som er blevet ledigt 
efter Lambert Sterken9. 6. sept. 1511 får klerken 
Johan Wulf fra Slesvig stift kanonikat og præ- 
bende ved Ribe kirke og sognekald i den omtalte 
Ribe domkirke og sognealtret sammesteds og 
stedsevarende vikarie uden besørgelse i samme 
kirke ved tårnet ved S. Andreas apostels alter 
med dets tillagte sognekirke i Farup (»canonicatu 
et prebenda ecclesie Ripensis ac parrochiali eccle
sia in dicta cathedrali Ripensi ad altare parrochie 
ibidem et perpetua sine cura vicaria in eadem 
ecclesia sub turri ad altare S. Andree apostoli 
cum sua parrochiali annexa, Pfarderup«), som er 
blevet ledigt efter Lambert Stercke10. Disse for
virrede pavebreve giver næppe grundlag for at 
tro, at S. Andreas’ og S. Lucius’ altre har noget 
med hinanden at gøre (se S. Andreas’ og Engle
nes alter).

S. Lucius-altret nævnes to gange 151211 og 
ligeledes to gange 1638 i forbindelse med to 
ottinge jord, der lå til altret i Vejen mark, og 
som bymændene havde ret til mod en afgift på to

ørtug til kapitlet12. I kapitlets jordebog af 1530 
opregnes indtægterne til præbendet »under det 
store tårn«, der svarer til indholdet af bisp Kri- 
stiems gavebrev fra 1438.

Kinch I, 303-07, 447f. 463f. 571 f. — 1 Repert. 1. rk. 
nr. 6950. — 2 Repert. 1. rk. nr. 6982, 6983. —
3 Terpager 1736, s. 287-91. — 4 Repert. 1. rk. nr. 
7800. — 5 ActaPont. IV, 2822, 2874. — 6 Repert. 1. 
rk. nr. 7804. —7 ActaPont. V,4206. — 8 Smst. 4232.
— 9 Smst. 4233. — 10 Smst. 4236. —11 Repert. 2. rk. 
nr. 12205, 12382. — 12 KancBrevb. s. 354, 390.

Dronning Margrethe I.s alter, se Rorate alter.

Dronning Margrethes kapel. I et brev af 29. dec. 
1259 skænker Margrethe Sprænghest på sin søn 
kong Erik Klippings vegne alle kongens besid
delser i Hvam i Rinds hrd. samt Hesle mølle til 
Ribe domkirkes bygningsfond og brug til min
de om den afdøde kong Kristoffer1. Dronnin
gen udvider siden donationerne til kirken, såle
des som det fremgår af Oldemoders liste fra o. 
1300 over kirkens daglige messer2. Her anføres 
en messe i dronning Margrethes kapel, og det
tes betragtelige jordtilliggende opregnes. Mes
sen figurerer tillige på de to samtidige mes
selister tilføjet den ældre anniversariebog3. 
Også kong Kristoffers årtid er stiftet af dron
ningen, oplyser den ældre anniversariebog4, 
hvilket gentages af den yngre5. Dronning Mar
grethe dør 1282, og hendes årtid fejres 26. 
marts6. Det sidste, der vides om kapellet, er en 
oplysning i Oldemoder fra o. 1440, hvoraf det 
fremgår, at kirken på dette tidspunkt havde en 
fast indtægt fra dronningens kapel7.

Kinch I, 580f. 71 f. – 1 DiplDan. 2 rk. I,301. — 
2 Oldemoder, s.79f. — 3 CorpDan. VIII,356. —
4 SRD. V,550. —5 Terpager 1736, s.264. —6 SRD. 
V,544. —7 Oldemoder, s. 58.

Maria Magdalenes alter. Den ældre anniversa
riebog oplyser, at altrets indvielsesdag er 17. 
juli1, mens det tidligste årstal, der kan sættes i 
forbindelse hermed, er 1424, hvor den yngre 
anniversariebog omtaler provst Knud Tide- 
manns begravelse foran altret2. Sammesteds er 
også kanniken Niels Syøbo begravet i 1441. 
Denne har ifølge Oldemoders liste over daglige
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messer fra o. 1440 indstiftet to daglige messer 
for Maria Magdalenes alter3. I kantor Anders 
Broks testamente fra 1462 betænkes altret med 
en betydelig sølvgave4. Af den sidste omtale, fra 
1525, fremgår det, at altrets daværende kapellan 
hedder Jens Jonsen5.

Kinch I,575f. 276f. 353. – 1 SRD. V,554. — 2 Terp
ager 1736, s.297f. — 3 Oldemoder, s. 55. — 4 Re
pert. 2. rk. nr. 1549. — 5 Terpager 1736, s. 298, 
Kinch II, 86.

S. Mikaels kapel og alter. Første gang, altret 
nævnes, er i et brev af 13. eller 20. juli 1440, hvor 
Maje Jensdatter sælger og tilskøder kantor An
ders Brok noget gods bl.a. på Ringkøbing mark, 
som har tilhørt hendes afdøde fæstemand Anders 
Orm (se S. Johannes døberens alter). Til gen
gæld herfor skal kapitlet lade afholde en evig 
messe og gudstjeneste ved S. Mikaels alter, som 
Anders Brok har ladet opføre i domkirken, for 
hendes egen, Anders Orms og deres forældres 
sjæles frelse. Endvidere skal der inden en måned 
efter Maje Jensdatters død afsynges 100 sjæle
messer for hende1. Denne disposition bekræftes i 
et tingsvidne af 11. jan. 1441, idet Maje Jensdat
ters søn stadfæster det skøde, som Anders Brok 
har fået på ovennævnte gods mod de omtalte 
tjenester ved »sancte Michells alter«2.

Fra 3. jan. 1447 er bevaret et brev, hvori kong 
Kristoffer fritager Anders Orms øde gods, som 
ligger til S. Mikaels alter, for alle kongelige 
skatter og afgifter til gengæld for en gård udlagt 
af Anders Brok til kronen3. Den 12. dec. 1459 
stifter Anders Brok et bestandigt vikarie ved S. 
Mikaels kapel, som det nu kaldes. Foruden An
ders Orms omtalte ejendomme skænker han en 
del andet gods bl.a. et stenhus med toft belig
gende vest for domkirken. Kapitlet får pa
tronatsretten, og vikaren skal af kapellets ind
tægter afholde Anders Broks årtid4.

På Oldemoders liste over daglige messer i 
domkirken fra o. 1440 anføres at Anders Broks 
messe skal afholdes foran S. Mikaels alter efter 
hans død (»coram altari sancti michaelis post 
mortem eius«)5. Anders Broks testamente er 
affattet 17. dec. 1462. Til kapellet skænkes 24 
mark penge til fremstilling af en afskrift af

messebøger; i øvrigt nævnes en lang række gaver 
til enkeltpersoner og gejstlige institutioner bestå
ende af gods, penge, sølvtøj og kostbare klæd
ninger6. Ifølge den yngre anniversariebog dør 
Anders Brok 20. dec. 1462, og det anføres, at 
hans årtid skal afholdes af vikaren for S. Mikaels 
kapel, som han selv har stiftet7.

Fra årene 1463-1464 findes ialt fire dokumen
ter vedrørende Anders Broks stiftelse. I 1463, 
den 26. jan., overlader Anders Broks arvinger 
alt det gods, som kantoren og Maje Jensdatter 
har skænket til Mikaelskapellet, samt indtægter
ne af samme til kapitlet8. Samme år, den 5. juni, 
bevidner Morits Nielsen, at han og hans mor, 
Maje Jensdatter, har skænket og ikke solgt 
Anders Ormsens gods ved Ringkøbing til ka
pitlet9. Et herredstingsvidne af 9. febr. 1464 
bekræfter, at afdøde Anders Brok besad forskel
ligt gods ukæret i mere end 16 år10, og 28. febr. 
bevidner bisp Henrik m.fl., at Anders Brok har 
skænket gods til afholdelse af gudstjenester11.

Ærkedegnen Peder Nielsen (biskop 1465) lej
er 21. marts 1464 forskelligt gods af kapitlet, 
heriblandt noget på Ringkøbing mark12, og 12. 
marts 1471 lejer bisp Peder det jordegods, der 
ligger til S. Mikaels alter, af kapitlet for livs
tid13. Kanniken Mads Jensen skænker i sit testa
mente af 10. maj 1474 sin nye lysestage og et 
tæppe til altret14.

I et brev af 29. aug. 1490 fra dronning 
Kristine til kapitlet omtales et vikarie ved S. 
Mikaels kapel, men det er vanskeligt med sik
kerhed at afgøre, om der her er tale om kapellet
i domkirken eller S. Mikaels kirke i Ribe15. 
Kapellet eller altret omtales ikke senere i kilder
ne. Jorderne er utvivlsomt efter reformationen 
tilfaldet kapitlet, der havde patronatsretten her
til. Dette bekræftes af et forlig af 19. marts 1538 
vedrørende nogle kapitlet tilhørende besiddelser 
på Ringkøbing mark, der sandsynligvis kan 
identificeres med Anders Broks gave til kapel
let16.

Kinch I,576, 346f. 352f. – 1 Harsyssels Dipl. nr. 28.
— 2 Smst. nr. 29. — 3 Smst. nr. 40. — 4 Repert. 2. 
rk. nr. 1042. — 5 Oldemoder, s. 55. — 6 Repert. 2. 
rk. nr. 1549. – Terpager 1736, s.61f. — 7 Terpager 
1736, s. 268. — 8 Repert. 2. rk. nr. 1581. — 9 Smst.
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nr. 1612. — 10 Smst. nr. 1712. — 11 Smst. nr. 1721.
— 12 Smst. nr. 1732. — 13 Harsyssels Dipl. nr. 59. —
14 Terpager 1736, s. 62f. Kinch I,372f. — 15 Terp
ager 1736, s.122f. Kinch I,394f. — 16 RA. Ribe 
kapitel, tidl.: Stiftskisten 529-L 15-726.

S. Mortens alter. Altret, der er stiftet af dekanen 
Thomas Lange, omtales første gang i et brev af

18. juni 1476 udstedt af denne1. I brevet opføres 
en del gods, som ligger til altret, for hvilket der 
skal holdes årtid og messer for ham selv og hans 
forældre. Endvidere står der, at altret er belig
gende »sønden og østen næst ved Kordøren«, 
altså i søndre korsarm, øst for kordøren. Sam
menholder man denne godsliste med et brev af 
16. jan. 14712, hvoraf det fremgår, at Thomas 
Lange personlig møder op på Varde Sysselting 
og skøder en lang række ejendomme til Ribe 
domkapitel for afholdelsen af en evig, daglig 
messe, en sungen messe hver fredag samt hans 
egen og forældrenes årtid, viser det sig, at mange 
af disse ejendomme genfindes i brevet fra 1476. 
Man kan derfor formode, at altret er stiftet 1471.
I Oldemoder findes en opregning af det gods, 
der hører til Thomas Langes alter, skrevet med 
en hånd fra sidste halvdel af 1400’rne3. Også 
denne udviser en ret nøje overensstemmelse med 
de to ovennævnte godslister. Ifølge Terpager 
kvitterer kapitlet først 8. april 1482 for at have 
modtaget tilstrækkeligt af penge og gods til at 
lade afholde en evig messe i domkirken for »Sti 
Martini Altare udhen for then synder kaars 
dør«4. Efter reformationen gør en efterkommer 
af Thomas Lange, Niels Lange til Kærgård, krav 
på altrets tilliggende, hvorfor kapitlet 8. april 
1552 beder Niels Lange fremlægge en fundats på 
godset5. Sagen ender imidlertid med forlig 22. 
maj 1554, hvorved Niels Lange i stedet for 
altergodset får en gård i Vilslev6.

Kinch I, 368f. 576f. – 1 Repert. 2. rk. nr. 3865. —
2 Smst. nr. 2891-93. – Om Thomas Langes mange 
gaver til kirken vidner en lang række breve: Repert. 2. 
rk. nr. 4093, 5770, 5830, 7385. — 3 Oldemoder, s.94.
— Terpager 1736, s.250f. — 4 Terpager 1736, s.251.
— 5 RA. Ribe kapitel, tidl. Ribe bispearkiv pk. 266 – L 15-832. — 6 RA. Ribe kapitel, tidl. Stiftskisten 595 – L 15-857.

Niels Kanslers alter. I et brev af 17. sept. 1294 
får kanniken Esger Jul en gård i Skolegade, som 
før havde været residens for vikaren ved Niels 
Kanslers alter i Ribe domkirke1. Foruden altret 
kendes en daglig messe stiftet af kansler Niels, 
hvilket fremgår af Oldemoders messeliste fra o. 
1300, der også opregner det dertil hørende 
gods2. Messen omtales ligeledes i de to nogen
lunde samtidige lister over daglige messer, som 
findes tilføjet den ældre anniversariebog3.

Hvem denne kansler er, kan vanskeligt afgø
res, da der tidsmæssigt kan være tale om tre 
mulige personer. Den første Niels Kansler dør 
1233-34. Han var bisp i Slesvig og kansler hos 
Valdemar Sejr. Den næste er Niels, bisp i 
Viborg og kansler hos Kristoffer I og Erik 
Klipping. Ved dennes død i 1267 bliver Erik 
Klippings efterfølgende kansler Niels Jyde, der 
dør 12824.

Kinch I,581f. –1 DiplDan. 2. rk. IV. — 2 Oldemo
der, s. 78. — 3 CorpDan. VIII,356. — 4 DaBiogr- 
Leks. XII, 169 og XVI,617f.

Hr. Niels Knudsens alter. Det fremgår af ældre 
anniversariebogs indførsel om kantor Jacobs 
død 1279 (se dennes alter), at kantorens og Niels 
Knudsens altre lå ved siden af hinanden1. En 
daglig messe indstiftet af Niels Knudsen fore
kommer på de tre messelister fra o. 13002.

Kinch I, 581. – 1 SRD. V,560. —2 Oldemoder, s. 79. –CorpDan. VIII,356.
Ridderen Niels Lændis kapel og alter, se S. Jacob 

den yngres kapel og alter.
Ridderen Niels Quesæs alter, se S. Johannes’ 

alter.
S. Nikolajs kapel og alter (»capelle S. Nico

lai«). Det vides fra den ældre anniversariebog, 
at kantor Esger Mø, død 1338, begraves i den 
vestlige del af kirkens hovedskib over for døren 
til S. Nikolajs kapel (»sepultus est in occidentali 
fine hujus ecclesie, quasi in medio pauimenti ex 
opposito ostii capelle sancti Nicholai«)1. Den 
yngre anniversariebog nævner tre begravelser 
med tilknytning til kapellet. Marine Piksten, 
der 1390 stifter en messe ved S. Jørgens alter (se
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dette), siges at være begravet i hovedskibet over 
for S. Nikolajs kapel (»jacet in medio pavimenti 
ex opposito Capelle b. Nicolai«), De to øvrige 
begravelser er fra henholdsvis 1404 og 1471, 
den ene foran døren, den anden, sakristanen 
Bertels, i kapellet, foran altret2.

Fra 23. dec. 1462 er bevaret et pavebrev, hvori 
klerken Jacob Jensen fra Århus stift bl.a. får 
overladt et evigt vikarie ved S. Nikolaj, der 
ligger under det lille tårn (Mariatårnet) i Ribe 
domkirke3. Efter reformationen går vikariet iføl
ge 1605-fortegnelsen og kapitlets jordebog fra 
1669 til hospitalet i Ribe. På Terpagers tid an
vendtes kapellet til blykammer4 (se forsvundne 
tilbygninger).

Kinch I,577. – (Vedr. Limbekker-gravstenen, se Vor 
Frue alter og Bethlehems kapel). — 1 SRD. V,551. —
2 Terpager 1736, s. 299. — 3 ActaPont.III,2269. —
4 Terpager 1736, s. 298.

S. Olavs alter. I 1296 bevidner bisp Kristiern af 
Ribe, at ribeborgeren Herbert Sommer har stif
tet en evig, daglig messe for sin egen og sin 
første hustrus sjæl1. Messen omtales også i Olde
moders liste over daglige messer fra o. 13002, 
ligesom den er nævnt i hvert fald i den ene af de 
to messelister, der er tilføjet bag i den ældre 
anniversariebog3. Både i det ovennævnte brev og
i listen opregnes det gods, som Herbert Sommer 
skænker til messen. Godsfortegnelserne er iden
tiske med undtagelse af noget gods i Brøns sogn, 
som kun listen medtager. Dette gods nævnes i 
den ældre anniversariebog, hvor det anføres, at 
det tilhører Sommers alter, og at en del af 
afkastet skal gives til hans årtid4. Yngre anni
versariebog har samme indførelse, samt tilføjel
sen, at Sommer ligger begravet ved altret under 
en blå sten belagt med messing5. I marginen er 
tilføjet: beati Olai. At der oprindelig er tale om 
en alterstiftelse i forbindelse med den evige mes
se, bekræftes af, at Sommer forbeholder sig og 
sine arvinger præsentationsretten af den præst, 
som skal forrette messen6.

Altret omtales yderligere to gange i den yngre 
anniversariebog i forbindelse med begravelser7. 
Således angives ærkedegnen Tuve Thorstansen 
at være begravet i 1387 ved altret mod syd

Fig. 20. Sidealterfigur. S. Kristoffer, kaldet Store 
Kristoffer (s. 100). Efter Terpager 1736. — Seiten- 
altarfigur. Der hl. Christophorus, genannt der große Kri
stoffer.

(»iuxta altare S. Olaui ad australem partem«). En 
udateret indførelse fortæller, at Las Polssen og 
hustru Metthe ligger begravet mellem døbefon
ten og S. Olavs alter.

Kanniken Jon Pedersen skænker 17. aug. 1441 
noget gods til afholdelse af en evig, daglig messe 
foran S. Olavs alter, hvilket bekræftes i 
hans testamente fra 17. april 14428. Et pavebrev 
fra 19. jan. 1463 omtaler vikariet ved S. Olavs 
alter i Ribe domkirke9, og 1499 omtales Keld 
Iversens gods, som ligger til altret10. Uden 
kildehenvisning anfører Terpager, at altret kan 
give 40 dages aflad, samt oplysningen, at det er
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placeret til venstre for højaltret i koret (»ad 
lævam summi Altaris in choro«)10. Efter refor
mationen tilfaldt altergodset, som ikke kan 
identificeres med Herbert Sommers godsgave, 
ifølge 1605-fortegnelsen og jordebogen 1669 
organisten ved domkirken.

Kinch I,577f. — 1 DiplDan. 2. rk. IV, nr. 235. —
2 Oldemoder, s.82f. — 3 CorpDan. VIII,365. – Muligvis forekommer messen også i den anden liste, 
men læsningen er usikker. — 4 SRD. V,547. —
5 Terpager 1736, s. 254. — 6 Kinch I,121.—7 Terp
ager 1736, s. 254. —8 Repert. 7192, 7236. — 9 Acta
Pont. III, nr. 2275. —10 Terpager 1736, s. 255.
Ærkedegnen Peders alter, se S. Johannes apostel 

og evangelists alter.
Apostlen S. Peters alter. Den eneste omtale 

findes i yngre anniversariebog, der under da
toen 16. jan. anfører, at Kristine Gødikes datter, 
Marquard Konradsens hustru (død 1358) ligger 
begravet til højre for S. Peters alter1. Også 
ældre anniversariebog omtaler ovennævntes år
tid, men uden angivelse af begravelsessted2. 
Om dette alter har været placeret i kapellet for 
apostlene Peter og Povl (se dette) eller som et 
selvstændigt alter andetsteds i kirken, kan ikke 
afgøres.
Kinch I,578. — 1 Terpager 1736, s.255. — 2 SRD. 

V,537.
5. Peter og Pouls kapel og alter. Der foreligger 

ingen oplysning om, hvornår dette kapel og 
alter er stiftet. Terpager citerer den yngre anni
versariebog for en indførsel om, at Ebbe Niel
sen og hustru ligger begravet foran døren til 
kapellet1. Ældre anniversariebog omtaler bor
geren Ebbe Niklæsson, som dør 1350 og hans 
hustru Margrethe, død 13482. I begge annivers- 
arier noteres gaven til afholdelse af ægteparrets 
årtider som en ejendom i Saltgade, hvorfor der 
næppe kan være tvivl om, at det drejer sig om de
samme personer. Kapellet behøver strengt taget
ikke at have eksisteret, da de ovennævnte begra
velser finder sted, men det må i hvert fald 
forekomme, da yngre anniversariebog anlægges 
omkring år 1400. I et mageskifte af 1. nov. 1424

omtales Peter og Povls jord i Øster Vedsted3, og 
ifølge yngre anniversariebog ligger kannik Tyge 
Torkildsen, død 1469, begravet i nærheden af 
Peter og Povls kapel4. Et pavebrev fra 23. juni 
1485 giver Bo Nielsen et evigt vikariat ved Peter 
og Povls alter i Ribe domkirke5, og et tilsvarende 
brev af 8. juni 1519 nævner bl.a. et evigt vikariat 
ved altret, som tillægges kantor Povl Andersen6.

I et åbent brev af 15. sept. 1556 lægger kongen 
indtægten af et vikardømme ved kapellet op til 
koret i domkirken, som var ledigt efter hr. Hans 
Fynbo, til kapellanen ved S. Katharina kirke7. 
Ifølge 1605-fortegnelsen og jordebogen af 1669 
er »Vicaria Petri & Pauli« overdraget til kapel
lanen ved S. Katharina kirke. Bortset fra »en toft 
norden Ribe« er disse to godsfortegnelser for en 
gangs skyld helt uoverensstemmende med hen
syn til det tilliggende gods.

Kinch I,578f. 502. – 1 Terpager 1736, s. 268. —
2 SRD. V,545, 565. — 3 Repert. 1. rk. nr. 6141. — 
4 Terpager 1736, s. 268. — 5 ActaPont. IV,2951. —
6 Smst. VI,4703.—7 KancBrevb. I,43.

S. Povls kapel og alter, se S. Peter og Povls 
kapel og alter.

Rorate alter. Biskop Jens Mikkelsen stifter 21. 
september 1387 »en daglig og bestandig messe 
for jomfru Marie« til bedste for dronning Mar
grethes sjæl1. Messen, der skal omhandle Bebu
delsen, skal om lørdagen indledes med Rorate 
(introitus til 4. søndag i advent). Jens Mikkelsen, 
der var velhavende og af Laxmand-familien, 
blev bisp i 1369. Han havde ret nær forbindelse 
til dronningen, bl.a. havde han ifølge Bispekrø
niken på et tidspunkt lånt hende et betydeligt 
beløb, og i hans testamente fra 2. dec. 1388 
betænkes dronningen med en guldring2. I for
længelse af indstiftelsen af Rorate-messen skæn
ker dronning Margrethe 19. sept. 1407 femhun
drede lødige mark til opførelsen af et alter, som 
skal vies til Vor Frue3. Til den daglige messe om 
Bebudelsen skal officiet være: »Rorate coeli 
desuper« (Drypper, I himle! Esajas 45.8). Det 
understreges i brevet, at ingen tidligere stiftet 
messe i Vor Frue kirke må nedlægges som følge 
af den nu funderede. Den omtalte forbindelse
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mellem bisp Jens og dronningen gør det sand
synligt, at denne passus hentyder til bispens 
Rorate-messe.

På listen fra o. 1440 i Oldemoder vedrørende 
de daglige messer, som kapitlet skal afholde, 
nævnes som den første en Rorate-messe for 
dronning Margrethe (»Primo Rorate pro anima 
margarete regine«)4. Den næste omtale af Ro- 
rate-altret stammer fra 24. febr. 1493, hvor bisp 
Hartvig Juel udsteder et brev, som omhandler 
afholdelsen af Vor Frue tider, der flyttes fra det 
høje kor til det Vor Frue alter, hvor Rorate- 
messeme afsynges5. Rorate altret nævnes ende
lig i et gavebrev fra Hartvig Juel fra 10. okt. 
14946 og i et brev fra 22. sept., u.å. udstedt af 
domdegnen (1466-95) Thomas Lange7. Da de 
tre sidstnævnte dokumenter hører til problemet 
omkring oprettelsen af det Lille Vor Frue kor, 
henvises der i øvrigt hertil.

Kinch I, 244f. 270, 397f. 572f. – 1 P. F. Suhm: 
Historie af Danmark XIV, 546f. 1828.—2 Repert. 1. 
rk. nr. 3675. — 3 Smst. nr. 4922. — 4 Oldemoder, 
s. 55. — 5 Repert. 2. rk. nr. 7363. — 6 Smst. nr. 
7743. —7 Terpager 1736, s. 266, 295f.

Salve Sancta Parens’ alter (Hil dig, hellige 
moder). I ærkedegn Klaus Kristjernsens testa
mente fra 15. juni 1454 (jfr. Trefoldighedsaltret) 
nævnes en Salve Sancta Parens messe1. Ellers 
kendes altret af samme navn kun fra 1605- 
fortegnelsen og kapitlets jordebog 1669, hvoraf 
det fremgår, at dette vikarie arvedes af nogle 
medlemmer af den på egnen velkendte Munk- 
Lange’ske familie, nemlig Kristoffer Munk og 
hans medarvinger.

Kinch I,332, 575. –1 Repert. 1. rk. nr. 369.

Altare Severini, se S. Sørens alter.

Apostlene Simon og Judas’ alter. Dette alter 
kendes kun fra den yngre anniversariebog, der 
meddeler, at kanniken Niels Ebbesen i 1495 
stifter sin årtid. Det tilføjes, at han ligger begra
vet ved ovennævnte alter1.

Kinch I,579. –1 Terpager 1736, s. 256.

Sognealtret (Helligkors alter, Vor Frue alter, 
Formesse alter). Det første bevis på, at domkir
ken havde sit eget sogn, forekommer i den ældre 
anniversariebog, der under 1319 meddeler, at 
sognepræsten hr. Henrik døde dette år1. Samme 
kilde fortæller, at sognepræsten Jens Rød døde i 
1350 efter at have beklædt sit embede i 20 år2. 
Oldemoders liste over de daglige messer (o. 
1440) anfører, at magister Otto Bosens messe 
holdes foran Sognealtret3. 27. marts 1480 skæn
kes en gård i Varming til altret4, og endelig 
omtales 23. sept. 1552 nogle enge ved Varde som 
tilhørende altret5.

Ingen af disse kilder omtaler placeringen af 
Sognealtret, men det må i lighed med andre 
førreformatoriske sognealtre, have stået midt for 
kirkens hovedskib, vest for korskrankemuren. 
Denne placering har også et af de tidligst omtal
te altre i domkirken, nemlig Helligkorsaltret (se 
dette), hvorover korbuekrucifikset var ophængt. 
Den gamle anniversariebog anfører 29. maj som 
Helligkorsaltrets indvielsesdag6. Denne indfø
relse kan med nogenlunde sikkerhed dateres til 
tiden mellem 1250 og 1270. Fra 1317-23 stam
mer en oplysning i Oldemoder om, at kirken 
skal holde tre lys på »altari Crucis«7. Terpager 
har i »gamle manuskripter« erfaret, at der ved 
bestemte lejligheder gaves 200 og 440 dages aflad 
ved dette alter8.

Som det fremgår, har begge altre eksisteret fra 
gammel tid og frem til reformationen, og da de 
begge har stået i skibets østende, må de være 
identiske med det alter, »som stander mit paa 
Gulffuet, neden i Kirchen, for Choret«, og som 
befales nedbrudt ved kongebrev af 25. okt. 
15609.

At Sognealtret var viet til Vor Frue synes at 
fremgå af et brev af 28. sept. 1350, hvorved 
Gyde Osesdatter skøder noget jord til Vor Frue 
alter i Ribe, således at den, der til enhver tid er 
sognepræst (»plebanus«) og forretter messen 
ved nævnte alter, skal nyde indtægterne af dette 
gods10. Det vides endvidere af et brev fra 21. 
sept. 1441, at domsognet benævnes Vor Frue 
sogn, idet der i dette brev omtales en præst ved 
den hellige Jomfrus sognealter ved navn Tyko- 
nis (»curati altaris parochie b. virginis«)11. I
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kantor Mø’s testamente fra 1. juni 1338 betæn
kes den hellige Jomfrus og Helligkors’ altre med 
seks mark voks (»ad altaria beate uirginis et 
sancte crucis«)12. Det lader sig ikke afgøre, om 
der her er tale om ét eller to altre, men da der 
findes talrige eksempler på upræcis sprogbrug 
netop på dette område, kan det ikke tages som 
noget bevis mod identiteten mellem Helligkors
altret og Sognealtret.

Med udgangspunkt i godshistorien har 
Kinch, formentlig med rette, sat lighedstegn 
mellem Sognealtret og Formessealtret, idet en 
vidisse fra 1547, af et brev fra 1481, omtaler 
nogle enge ved Varde tilhørende Formesseal
tret; disse enge identificerer Kinch med de 1552 
omtalte enge østen for Varde tilhørende Sogne
altret13. Betegnelsen formesse (fromesse) tyder 
heller ikke på et selvstændigt alter, idet ordet 
snarere betegner en funktion knyttet til altret.

Kinch I,558f. 569. – 1 SRD. V,538. — 2 Smst. 
s. 540. — 3 Oldemoder, s. 55, jfr. Repert. 1. rk. nr. 
6392. — 4 Repert. 2. rk. nr. 4592. — 5 ÆldDaArk- 
Reg. V,395. — 6 SRD. V,550. — 7 Oldemoder, 
s. 101. — 8 Terpager 1736, s. 242. — 9 Smst. s.209 
og KancBrevb. — 10 DiplDan. 3. rk. XII,323. —
11 Repert. 1. rk. nr. 7198. — 12 DiplDan. 2. rk. 
XII, 89. — 13 Kinch I, 559, jfr. Repert. 2. rk. nr. 
4886, 4903.

Kantor Svends alter, se S. Laurentius’ alter.

S. Sørens alter (»altare Severini«). Af 1605- 
fortegnelsen fremgår, at vikariet efter reforma
tionen arvedes af Thomas Sandal, Ribe, hvilket 
bekræftes af jordebogen 1669.

Kinch I, 579.

S. Thomas’ kapel og alter (»capella & altare S.
Thomae«), 1288 omtales kannik Trugils gave til
hans alter og til domkirkens bygningsfond be
stående af nogle jorder i Øster og Vester Ved
sted1. 1290 skriver den ældre anniversariebog i 
forbindelse med Trugils død, at han gav tre
mark af noget jord i Vedsted mark til sit alter, 
beliggende i St. Thomas apostels kapel2. Efter
reformationen bestemte kongen i 15483, at de to 
gårde »som ligger i Vester Vedsted og som plejer

at ligge til S. Thomis altere« skulle overgå til 
superintendenten i Ribe Stift og de fire hørere 
(»locater«) »udi Riber Schole«, hvilket bekræftes 
af 1605-fortegnelsen. Godshistorien gør det 
sandsynligt, at Trugils alter var viet til S. Tho
mas, men det fremgår ikke, om han også har 
stiftet kapellet.

Kinch I, 579f. – 1 Terpager 1736, s.300-301. —
2 SRD. V,553. — 3 Danske Kancelliregistraturer 
1535-1550. 1881-82, 10. aug. 1548.

Dekanen Thomas Langes alter, se S. Mortens 
alter.

Trefoldighedsaltret (»altare SS. Trinitatis«), Ind
stiftet 15. juni 1454 af ærkedegn Klaus Kristjern
sen, hvis stiftelsesbrev er bevaret1. Altret omta
les heri som nylig opført i koret. 1460 udvider 
ovennævntes brødre Eggert og Johan Frille den
ne stiftelse2, og 29. marts 1498 betænkes Hellig- 
trefoldighedsaltret i det høje kor i ærkedegnen 
Johan van Hagens testamente3. I 1539 nævnes 
altret endnu engang i forbindelse med en retssag 
angående den af Johan van Hagen skænkede 
ejendom4.

Kinch I, 331 f. 348f. 408. – 1 Repert. 2. rk. nr. 369 
samt Terpager 1736, s.257f. — 2 Repert. 2. rk. nr. 
1109. — 3 Smst. nr.8560. — 4 Det kgl. Rettertings 
Domme og Rigens Forfølgninger fra Christian Ill’s 
Tid, udg. Troels Dahlerup. 1959-69, bd. 1, s. 508.

Altare SS. Trinitatis, se Trefoldighedsaltret.
Kanniken Trugils alter, se S. Thomas’ alter.

Vor Frues alter (Henneke Limbeks alter, »Ca
pella Limbek«). Lensmanden på Riberhus, Hen
neke Limbek, stiftede 3. april 1388 en daglig 
messe for sig selv, sin hustru Jutta og sine 
forældre1. En slægtning af ham, Hans Limbek, 
der ifølge anniversariebogen døde 6. jan. 13502, 
havde ligeledes indstiftet en messe i domkirken 
og hertil givet 13 gårde. I det ovenomtalte brev 
forpligter nu Henneke Limbek sig og sine efter
kommere til at holde dette gods fri for skatter, 
så længe de måtte stå for skatteopkrævningen i 
de områder, hvor det omtalte gods er beliggen
de. Limbek havde i årene forud været indviklet i
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adskillige godstrætter, hvilket sætter sig spor i 
dette stiftelsesbrev. Han forpligter sig nemlig til 
at overlade kapitlet noget andet af sin ejendom, 
hvis ovennævnte besiddelser skulle blive fra
dømt kapitlet.

Samme dag og år udsteder kapitlet et doku
ment, omhandlende disse anliggender3. Det 
anføres her, at Henneke Limbek ikke blot har 
stiftet en messe, men at han agter at grundlægge 
et alter, viet til Vor Frue. Der står videre, at 
Limbek tilskøder kapitlet Hans Limbeks omtal
te 13 gårde samt yderligere ni gårde. Til gen
gæld forpligter kapitlet sig til at vedligeholde 
altret, at afholde en daglig messe samt årtider 
for stifteren, dennes hustru og forældre, samt 
Hans Limbek. At dette er sket fyldest, bekræf
tes af ovennævnte indførsel i anniversariebogen. 
Fra samme tid stammer sandsynligvis en udate
ret liste, som Terpager gengiver, over alterud
styr, der skulle tilvejebringes til Limbeks alter4.

Henneke Limbek deltog i krigen mod Dit
marskerne og faldt 4. aug. 1404. Han ligger 
begravet i Meldorf. To år senere, 26. juli 1406, 
tildømmes kongen på et retterting i Ribe det af 
Limbeks gods, der er beliggende i Skast herred, 
og som han i 1388 havde tilskødet domkapitlet5. 
Ved samme ting stiller kapitlet otte vidner på, at 
Limbek har forpligtet også sine arvinger til at 
holde kirken skadesløs, men om resultatet af 
sagen vides intet. Af dette rettertings-vidne 
fremgår imidlertid, at Henneke Limbeks Frue
alter var blevet opført i domkirkens midtskib 
(»in medio pavimenti ecclesie Ripensis con- 
structo«). Når Kinch derfor fremsætter den 
formodning, at dette alter aldrig bliver grund
lagt, idet Limbek i stedet for stifter et kapel, 
»Capella Limbek«, der ifølge ham er identisk 
med Bethlehems kapel, findes der intet bevis 
herfor i de skriftlige kilder. Den eneste kendte 
omtale af Limbek kapellet findes hos Terpager, 
der her citerer den yngre anniversariebogs oplys
ning om syv gejstlige begravelser i nærheden af 
dette kapel i Lindegården6. Når Terpager her
efter antager, at kapellet er en fritliggende byg
ning på kirkegården, tilbagevises dette med rette 
af Kinch, som mener, at kapellet har været 
sammenbygget med kirken og som ovenfor

anført var det samme som Bethlehems kapel (se 
dette)7.

Den væsentligste grund til Kinchs identifika
tion mellem det såkaldte Limbeks kapel og Beth
lehem skyldes placeringen af Henneke og Jutta 
Limbeks gravsten i det sidstnævnte8. Denne 
sten, som var beklædt med en tyk messingplade 
og uhyre prægtig, bliver 1567 overført til Viborg 
domkirke på begæring af fru Karen Krabbe, 
enke efter Niels Skeel, der var efterkommer af 
Limbekkerne. Der foreligger en kgl. tilladelse fra 
5. jan. 1567 til at flytte stenen med de Limbek- 
kers våben, som nu ligger for(an) koret i Ribe 
domkirke til Viborg, hvor den skal pryde Karen 
Krabbes søns grav9. Det tilføjes, at stenen, før 
den blev anbragt foran (dvs. vest for) Ribe 
domkirkes kor, lå i S. Nikolajs kapel.

Fra 23. juni 1567 foreligger Ribe domkapitels 
notat vedrørende denne sag10. Det fremgår, at 
Karen Krabbe har forelagt den kgl. tilladelse, der 
herefter refereres. Den eneste uoverensstemmel
se mellem de to kilder er, at det af domkapitlets 
skrivelse fremgår, at stenen tidligere har ligget 
på de Limbekkers grave i Bethlehems kapel. Det 
forekommer rimeligst at godtage domkapitlets 
udsagn, der afspejler et nøjere kendskab til de 
lokale forhold, og hertil kommer, at S. Nikolajs 
kapel (se dette) aldrig har ligget ud til Lindegår
den.

Da det som nævnt vides, at Henneke Limbek 
ikke er begravet i Ribe domkirke, og det må 
anses for sandsynligt, at Jutta Limbek heller ikke 
ligger i kirken, da ingen af ægtefællernes dødsår 
blev udfyldt på gravmindet, er det tænkeligt, at 
dette er blevet opstillet i Bethlehemskapellet, 
hvor også Henneke Limbeks årtid afholdtes. 
Det kan have været monumentets pragt, der har 
skabt betegnelsen »Capella Limbek«, uden at 
der i øvrigt er tale om en egentlig kapelstiftelse. 
Hvor længe Limbeks alterstiftelse har bestået og 
den nøjagtige placering af samme, er usikkert. I 
hvert fald genfindes Limbekkernes gods, så vidt 
vides, ikke senere på kapitlets godslister.

Kinch I, 197f. –1 Repert. 1. rk. nr. 3638. —2 SRD. 
V, 535. —3 Repert. 1. rk. nr. 3639; Terpager 1736, 
s.293f. — 4 Terpager 1736, s.294f. — 5 Repert. 1.
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rk. nr. 4799. — 6 Terpager 1736, s.359. — 7 Kinch 
I,247f. — 8 Kinch (I,197f.) antager fejlagtigt, at 
Hans Limbek var gift med Jutta, der, som anført, var 
gift med Henneke. — 9 RA, Danske Kancelli: 1545- 
71, Tegneiser over alle Lande, bd. IX, 130. — 10 LA. 
Viborg. C 4-86.

Vor Frue Bebudelses alter (»altare annuntiatio- 
nis Mariæ«). Ifølge Kinch stiftet o. 1400 af 
ridderen Jon Jacobsen til Nørholm. Det omtales 
som »et nyt alter i Domkirken, nordenfor Dø
befonten«, og af altrets indtægter skulle der gå 
seks sk. sterl. til en årtid for ham og hans 
familie. Det fremgår af den ældre anniversarie
bog, at Jon Jacobsen døde i 1404, og at den 
omtalte årtid blev afholdt 18. maj1. Både 14132 
og 1433 forøger hans efterleverske, fru Elisa
beth, alterstiftelsen3. Ellers høres der intet til 
altret før i 1547, hvor det af Christian III 
henlægges til underhold for skolens hørere (un
derlærere) og fattige elever (»ad Scholæ, Hypo- 
didascalorum & pauperum discipulorum«)4. I 
1605-fortegnelsen og igen i jordebogen 1669 
opregnes »Vicaria Annunciationis« som bestå
ende af fire gårde, liggende til hospitalet i Ribe, 
idet det sammen med Puggårds øvrige tillig
gende var blevet overført hertil.

Kinch I,300f. 574f. 581 og Kinch II,793 (note 1). – 1 SRD. V, 549. — 2 LA. Viborg C 658-56: Div. dok. 
og indkomne breve 1560-1863. Ribe Hospital. 1560; 
Ribe Bispearkiv 35-1-8. — 3 Konrad Barner: Fami
lien Rosenkrantz’ Historie, I Dipl. s.63-65. Kbh. 
1874 og Repert. 1. rk. nr. 6633. — 4 Terpager 1736, 
s. 236f.
Vor Frue kapel. Ridderen Kristian Pæsz skæn

ker 30. april 1310 en del gods til kapitlet til 
afholdelse af hans årtid1. Det fremgår imidlertid 
af Oldemoders liste fra begyndelsen af 1300'rne 
over de daglige messer, at Pæsz også har stiftet 
et kapel og en messe, og at hans hustru, fru 
Kristine, selv har skænket gods til en messe2. 
Ifølge den ældre anniversariebog dør Kristian 
Pæsz 1318, mens fru Kristines dødsår ikke er 
kendt3.
I disse ældre dokumenter omtales det ikke, til 

hvilken stiftelse det meget gods er skænket. 
Terpager mener med den yngre anniversariebog

som kilde, at Pæsz’ kapel er viet til Vor Frue og 
anfører, at ægteparrets årtider afholdes i Vor 
Frue kapel. Dette tilhørsforhold bestyrkes af et 
nu tabt dokument, som Terpager citerer, hvori 
kapitlet gør lovhævd på noget gods, som ligger 
til kapellet, og som Pæsz havde givet hertil4. På 
Oldemoders liste fra o. 1440 over kapitlets ind
tægter er opført to sk. grot årlig fra Vor Frue 
kapel5, og o. 1450 afholdes et møde i kapellet 
vedrørende oprettelsen af S. Lucius’ alter6.

I forbindelse med omorganiseringen af søndre 
sideskib og oprettelsen af Lille Vor Frue kor i 
slutningen af 1400’rne er kapellet formodentlig 
blevet nedlagt (se herom under Lille Vor Frue 
kor).
1 DiplDan. 2. rk. nr. 239. — 2 Oldemoder, s.81, 83.
— 3 SRD. V,569. — 4 Terpager 1736, s. 266-267, 
292f. —5 Oldemoder, s.58. —6 Repert. 1. rk. nr. U 
426. – S. Lucius’ alter blev stiftet før 1438, og mødet i 
Vor Frue kapel må således have fundet sted forinden.

Lille Vor Frue kor. Biskop Hartvig Juel (1483- 
98) udsteder 24. febr. 1493 et brev, der vedrører 
den fremtidige afholdelse af de forskellige Vor 
Frue tider1. Det fremgår, at disse før er blevet 
afsunget i det høje kor, men da korvikarerne 
samtidig skal afholde de daglige tider, bliver Vor 
Frue tider fremført med ringe andægtighed på 
grund af tidnød. Nu har bisp og kapitel beslut
tet, at Vor Frue tider for fremtiden skal afholdes 
uden for det høje kor ved det Vor Frue alter, 
hvor Rorate messerne afsynges (se Rorate altret). 
Der gives endvidere 40 dages aflad til dem, der 
ofrer til altrets bygningsfond, overværer messer 
ved altret »de Rorate«, ydmygt bøjer knæ og 
fremsiger et »Ave Maria« sammesteds m.m. – Bispen følger denne nyordning op med et brev 
22. juli samme år, hvor han skænker en gård i 
Rødding til Lille Vor Frue alter2. Det nævnes, at 
altret ligger på den søndre side i Ribe domkirke, 
og at vikaren er den Niels Ebbesen, der i 1488 
omtaltes som vikarius ved det af Kristian Pæsz 
stiftede Vor Frue kapel3 (se dette). Også 10. 
oktober 1494 betænker bispen »Vor Frues Kor 
neden for Rorate Alter i vor Domkirke i Ribe« 
med 66 læs eng. En påskrift fra første halvdel af 
1500’rne kalder det »then lille koer«4.
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Domdegnen Thomas Lange (jfr. Vor Frue 
kapel og S. Mortens alter) skænker 22. sept. 
(tidligst i året 1493 og senest 1501) gods til Vor 
Frue tider, der nylig er begyndt vesten i Ribe 
domkirke for Rorate alter5. En senere påskrift 
fortæller, at dokumentet er en liste over det 
gods, som Thomas Lange har givet til Vor Frue 
tider i det nye kor (»in novo choro«).

Hartvig Juel efterfølges af biskop Ivar Munk, 
der også støtter den nye stiftelse. 1499, 28. okt. 
overlader han kanniken Hennikin Saxe, der 
bestyrer det nye kor, indtægterne af S. Nikolaj 
kirke i Lønne til aflønning af de personer, der 
gør tjeneste ved Vor Frue tider i det nyligt 
oprettede Vor Frue kor i den nedre del af Ribe 
Domkirke (»in parte inferiori ecclesie cathe- 
dralis Ripensis«)6. 1502, fredagen før S. Hans’ 
dag, erklærer Thomas Lange, at hvis det pante
gods, som han har skænket til »capella Stæ. 
Mariæ Majoris« ved den søndre side i domkir
ken, skulle blive indløst, skal pengene bruges til 
gudstjenestens opretholdelse7. Kinch opfatter, 
sandsynligvis med rette, det ovenfor citerede 
»majoris« som en fejlskrivning for »minoris« 
(se nedenfor)8. 30. dec. 1504 bekræfter Klavs 
Sørensens enke, Marine Iwensdatter, dennes 
gave til Vor Frue tider bestående af en skov ved 
navn Dybsholt9. Om dette skovstykke er der en 
del trætter både før og efter dette tidspunkt. 
Således må kanniken Jens Viborg på Lille Vor 
Frue alters vegne møde op på herredagen 3. maj 
1542 og forsvare retten til skoven10. Foruden 
vikariet til Lille Vor Frue alter havde Jens 
Viborg i mange år også vikariet til Apollonias 
alter (se dette), hvilket må være grunden til, at 
en del af det gods, der sikkert vides at være

skænket til Lille Vor Frue alter, i jordebogen 
1669 opregnes under »vicaria Apolloniæ«.

Den usædvanlige aktivitet omkring Rorate 
alter, der indledes med bisp Hartvigs brev af 
1493, afspejler sandsynligvis en omorganisering 
af søndre sideskib (og de tilbyggede kapeller), 
hvorved Vor Frue kapel (se dette), stiftet o. 1310 
og efter alt at dømme beliggende mod syd, 
nedlægges, evt. som følge af en sammenbygning 
af kapellerne til et ydre sideskib. Denne ombyg
ning må være sket i løbet af 1400’rne, men 
omtales ikke i kilderne. Samtidigt samles så alle 
tidligere stiftede Vor Frue tider omkring det af 
dronning Margrethe 1407 oprettede Rorate alter 
mod syd i kirkens nedre del, hvor et nyt kor 
(dvs. kapel) indrettedes, nemlig Lille Vor Frue 
kor. Galthen (1792, s. 122) har den opfattelse, at 
det nye kor har været i den søndre side ved Ivar 
Munks epitafium, idet der endnu på hans tid 
findes fire munke- eller kannikestole, som svarer 
til dem i det store kor11. Der henvises i øvrigt til 
Kinchs udredning af godshistorien for Rorate 
alter og Lille Vor Frue kor og alter, som bekræf
ter det ovenfor skitserede forløb.

Kinch I,397f. 572f. – 1 Repert. 2. rk. nr. 7363. —
2 Smst. nr. 7468. — 3 Terpager 1736, s. 292. —
4 Repert. 2. rk. nr. 7743. — 5 Terpager 1736, s.297, 
hvor årstallet er forvansket. — 6 Repert. 2. rk. nr. 
8923. Kirkens »nedre del«, dvs. skibet, skal opfattes 
som modsætning til den »høje del«, dvs. koret. —
7 Terpager 1736, s. 266. — 8 Kinch I,400. — 9 Re
pert. 2. rk. nr. 10216. — 10 Det kgl. Rettertings 
Domme og Rigens Forfølgninger fra Christian III’s 
Tid, udg. Troels Dahlerup. 1959-69, bd. 2, s. 57. —
11 De af Galthen omtalte stole i ydre, søndre sideskib 
diskuteres nærmere i afsnittet om kirkens inventar.



Fig. 21. Ribe, set fra åens nordside, hvor vikingebebyggelsen lå (s. 113). Efter G. Braunius: Teatrum urbium, bd. 
V, trykt 1598. — Ribe von der Nordeite des Flusses gesehen, wo die Wikingersiedlung lag.

DOMKIRKEN OG BYEN
FORSVUNDNE BISPEKIRKER

NOTER s. 119

Ribe er vokset op ved åen af samme navn, ca. 
seks km fra dens udmunding i vadehavet (fig. 
25). Byen ligger ved randen af marsken, på 
gammel hedeslette dannet af smeltevandsaflej- 
ringer fra sidste istid. Under den centrale bydel 
med domkirken svinger hedeslettens overflade 
omkring nul-niveauet. I denne delvis marsk- 
klædte overflade er der skår efter uddøde åer 
eller tørvemoser, og på den er der aflejret 
flyvesandsklitter. Nye geotekniske undersøgel
ser1 bekræfter en ældre formodning om, at 
domkirken hviler på en sådan klit2. Hverken 
den eller andre flyvesandsklitter kan nu erken
des i jordoverfladen3. Kulturlag, der sine steder 
når en mægtighed på fem-seks meter, har lejret 
sig over hedesletten og udslettet alle spor. 
Takket være de nævnte boringer og andre iagt
tagelser i jordbunden, kan man til en vis grad 
danne sig et billede af landskabet, før bydannel
sen satte ind. Den klit, kirken ligger på, er ikke 
meget længere end den nuværende bygning, 
mens udstrækningen i nord-syd på tværskibets 
plads kan være ret anselig. Mod øst og vest 
falder klitten brat mod sumpede områder; sum

pen mod øst er en del af det brede smeltevands- 
åleje, som fører Ribe å mod havet. Heraf frem
går, at byen er vokset ud i ådalen, og arkæolo
giske forhold viser, at hele det strøg, der omfat
ter bebyggelserne langs Sortebrødregade, Fi
skergade og Skibbroen repræsenterer en sen
middelalderlig byudvidelse, som er bygget på 
tykke lag af opfyld (sml. fig. 24).

I fordums tid rakte ålejet tilsyneladende så 
langt ind mod den klit, der blev kirkelig bygge
plads, at der ind imellem kun har været en smal 
bræmme til færdsel og bebyggelse; det er områ
det, der optages af (Hundegade) – Stenbogade – (Grønnegade)4. Ikke mindst efter påvisningen af 
en vikingetidig bosættelse på åens nordside sy
nes det klart, at dette gadeforløb parallelt med 
åen må genspejle en forhistorisk færdselsåre. 
Det samme gælder uden tvivl den nuværende 
Sønderportsgade, som må have ført rejsende 
fra syd og øst frem mod vadested eller bro 
kort efter sammenstødet med vejen langs åen. 
Efterhånden som byen voksede ud i ådalen fik 
Sønderportsgade en slags forlængelse i Badstue- 
gade, der fuldstændig mistede sin betydning, da
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Dagmargade i forbindelse med anlæg af jern
banen førtes tværs over Skt. Katharinæ kirke
gård og frem til knudepunktet mellem de ældste 
gader (ved den nuværende von Støckens Plads).

Et blik på bykortet (fig. 24) afslører med al 
ønskelig tydelighed, at kirken må være det cen
trum, hvorom byen er vokset frem. Betænker 
man samtidig, at byens nuværende hovedgade 
(Over-, Mellem- og Nederdammen) først er 
opstået i 1200’rnes senere del5, er det klart, at den 
grund kirken i sin tid fik overladt, må have været 
den bedst mulige på åens sydside, beliggende 
som den var i en gaffel mellem veje langs med og 
vinkelret på åen, der måtte overskrides, før man 
nåede ind i Nørrejylland – eller søgte sydpå.

Gennem generationer har spørgsmålet om Ri
bes alder søgt sit svar. Adskillige gravninger i de 
tykke kulturlag, som er vokset op under den 
centrale bebyggelse, har ikke hidtil afsløret fund, 
der med sikkerhed kan dateres til stort før 1100. 
Heraf har man måttet slutte, at aflejringen af 
kulturjord og dermed bydannelsen må være be
gyndt ved den tid. Det rimer dårligt med Ribe
kirkens historie, der rækker halvtredie århun
drede længere bagud. Allerede ved 800’rnes 
midte må lokaliteten Ribe have nydt anseelse 
udenlands, ellers havde den missionerende kirke 
næppe sendt Ansgar dertil. Bispesædets opret
telse 948 taler i samme retning, og fra Adam af 
Bremen, der skrev sin kirkehistorie godt hun
drede år senere, ved vi, at på hans tid var der fra 
Ribe sejlads på England, Friesland og Tyskland.

Jagten på missionstidens Ribe har de seneste år 
ført til påvisning af den nævnte og meget intense 
vikingetidige bosættelse på åens nordside6. Selv 
om man endnu ikke kender bebyggelsens om
fang – og måske aldrig vil kunne fastslå den på 
grund af senere bebyggelse – kan der ikke være 
tvivl om, at man er kommet nær ind på livet af 
den by, der drog Ansgar til sig. Men alligevel er 
en lang periode i byens udvikling stadig hildet i 
mørke. Det rige arkæologiske fundmateriale fra 
åens nordside slutter o. 800-50, og under dom
kirkebyen i syd er der som omtalt ikke fremdra
get materiale ældre end o. 1100. Inden for de 
mellemliggende 250-300 år indtraf den eller de 
begivenheder, der gjorde en bebyggelse syd for

åen så attraktiv, at den udkonkurrerede byen 
nordfor.

En gennemgang af 1100’rnes kirkelige for
hold tjener imidlertid til at kaste noget lys over 
Ribes historie i den fundfattige periode. Inden 
dette århundrede var til ende havde byen fået tre 
måske fire sognekirker. S. Peder og S. Klemens 
er nævnt i forbindelse med domkapitlets opret
telse 1145 (s. 64), S. Nikolaj sidst i århundredet 
og den fjerde, S. Hans, giver sig til kende 1230. 
Stiftelsesårene, der i øvrigt ikke kendes, er i 
denne forbindelse ligegyldige. Det er placerin
gen, som er det væsentlige. S. Peder og S. 
Nikolaj har ligget på åens nordside og de to 
andre sydfor. Denne fordeling må nødvendig
vis betyde, at der i hvert fald hen i 1100’rne var 
balance mellem bydelene nord og syd for åen.

Uanset disse kirkers indbyrdes kronologi må 
sognefordelingen med sikkerhed vise, at vikin- 
getidsbosættelsen må have udviklet sig til en 
middelalderlig bydel med to kirker samtidig 
med, at en tilsvarende bydel voksede frem på 
sydsiden af åen. Midt mellem de fire jævnt 
fordelte kirker, men vel at mærke i centrum af 
sydbyen, ligger så stiftets hovedkirke, omslut
tet af sit eget sogn. Det er indlysende, at denne 
placering har vejet tungt til fordel for en ud
bygning af den søndre bydel. Allerede o. 1300 
var den nordre by degraderet til forstad; bebyg
gelsen lå da uden for Ribes Nørreport7, hvis 
opførelse må ses i lyset af den nuværende ho
vedgades etablering i 1200’rnes senere del (sml. 
vejen på dammene s. 113).

Af de nævnte fem kirker er kun domkirken i 
behold, og den er ikke alt for villig til at røbe sin 
historie, endsige forhistorie. Men trods alt rum
mer den træk, der kan supplere, hvad arkæolo
gien har oplyst om den begyndende bydannelse 
syd for åen. Ældste del af bygningen, apsis og 
tværskib, kan på grund af det meget nære 
slægtskab med kirkebyggeriet ved nedre Rhin 
ikke være påbegyndt før 1100’rnes midte. En
kelte bygningshistoriske ejendommeligheder 
vidner om, at dette østparti og søndre sideskibs- 
mur er rejst i tilslutning til en ældre kirke. Er 
dette rigtigt, skal den kirke, som bisp Thure 
ifølge Bispekrøniken som den første grundlag-

Danmarks Kirker, Ribe amt 8
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Fig. 22. I nichegraven fandtes 1830 de jordiske rester af tre Ribebisper, identificeret gennem tre ens blyplader som 
Odinkar død 1043, Nothulf død 1140 og Asser død 1142 (s.64). Tegnet af Kirsten Kildegaard. — Im Nischengrab 
wurden 1830 die sterblichen Überreste dreier Bischöfe von Ribe gefunden, identifiziert durch drei gleichartige Bleiplättchen als 
Odinkar, gestorben 1043, Nothulf, gestorben 1140 und Asser, gestorben 1142.

de af stentavleværk (sml. s. 64), søges inden for 
den nuværendes rammer. En kirke opført her i 
tiden mellem ca. 1120 og 1134 kunne for så vidt 
godt forenes med de hidtidige arkæologiske re
sultater, som taler for en by dannelse o. 1100; det 
medfører dog det påfaldende, at man nødes til at 
se bydelen som resultat af en samlet planlægning 
med kirken i centrum.

Muligheden for at skaffe arkæologisk bevis for 
eksistensen af Thures kirke og endnu ældre 
kirker under domkirken er ringe. Århundreders 
benyttelse som gravplads og især de dybtgående 
funderingsarbejder til sikring af bygningen i 
1880’erne og 1931 kan ikke have levnet mange 
ældre bygningsrester; og ældre stenmateriale 
kan være fuldstændig skjult i murene. Helt 
udelukkes kan det imidlertid ikke, at der un
der korsskæringens og/eller midtskibets gulve 
endnu skjuler sig spor af de i Bispekrøniken 
nævnte bispegrave. At muligheden for at gøre 
fund af den art er til stede – selv i en stærkt 
ombygget og ødelagt kirke — viser resultaterne 
fra Bremens domkirke, ærkebispesæde for Ribe

frem til 1103. Her lykkedes det for få år siden 
dels at påvise spor af fem-seks ældre stenkirker, 
dels at identificere en række af de ældste bispe- 
og ærkebispegrave, muligvis endda selveste 
Ansgars8. Skulle en lignende tilbundsgående un
dersøgelse en gang blive mulig i Ribe, ville der 
måske komme tilsvarende gode resultater, og 
dermed afgørende bevis for, at der har været 
kontinuitet i kirkebyggeriet meget længere til
bage i tid, end den nuværende viden om bydan
nelsen rækker.

Enkelte tegn på en sådan kontinuitet findes 
dog allerede. Det ene er beretningen om biskop 
Liufdags skrinlæggelse, der må være sket mellem 
1162 og 1171 (s. 65), det andet den såkaldte 
nichegrav i nordre korsarm (fig. 23). Denne grav 
er ikke, hvad man almindeligvis forstår ved en 
begravelse. Den kan bedst lignes ved et ossua
rium (benhus), hvori man opbevarer skeletdele 
fra nedlagte grave. Nichegraven må være indret
tet på et tidspunkt i 1100’rnes anden halvdel, da 
kirkens østparti nærmede sig fuldendelsen. Det 
må være sket nogenlunde samtidigt med, at man
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i Roskilde domkirkes østparti, der også var 
under nybygning, udsparede små benhuse eller 
kamre i højkorets fire piller som sidste hvilested 
for nogle af kirkens første stiftere og velgørere9.

Den almindelige forklaring på disse smårum 
som hædersgrave kan ikke anfægtes, men sam
tidig bør man næppe se bort fra, at den direkte 
årsag til deres etablering kan være praktisk 
betonet: De pågældende grave har måttet fjer
nes i forbindelse med nybyggeriet. Det kunne i 
hvert fald være den rimelige forklaring på, 
hvorfor netop de tre nedennævnte Ribebispers 
jordiske rester forenedes i nichegraven. Den 
ældste er den første danskfødte biskop, Odinkar 
(† 1043). Han ligger sammen med Nothulf og 
Asser, der sammen beklædte bispestolen i pe
rioden 1134-42. Odinkar berømmes i Adam af 
Bremens kirkehistorie o. 1070 som den, der af 
sin fædrene arv skal have grundet Ribe bispe
dømme. Om de to andre siger Bispekrøniken, 
skrevet små 100 år efter deres død, »er der ikke 
overleveret noget mindeværdigt«. Omtrent ved 
den tid, graven må være indrettet, lod biskop 
Radulf († 1171) den første Ribebisp, Liufdag, 
skrinlægge på et alter i forsøg på at få ham 
helgenkåret10. Det er Liufdag, Adam af Bremen 
fremhæver som den navnkundigste blandt 
danske bisper og som den, der endog ved 
jærtegn skal have vundet berømmelse som præ
dikant hinsides havet11. Legenden fortæller, at 
Liufdags lig efter først at være blevet begravet 
på Vor Frue kirkegård med en opbygning over 
graven senere flyttedes ind i kirken10. Her må 
hans grav have været kendt 1162, thi da stedtes 
Radulfs forgænger til hvile ved »den hellige 
mands side«. Hvad der end måtte være den 
egentlige årsag til, at netop Odinkars, Nothulfs 
og Assers ben endte sammen i nichegraven, så 
må deres gravsteder have ligget i den samme 
kirke og have været i vejen for byggearbejderne 
på den nye. Flytningen af de tre bisper til 
nichegraven er derfor et indirekte bevis for, at 
den nuværende kirke står på forgængernes 
plads. For at eftertiden ikke skulle være i tvivl 
om, hvis jordiske rester man havde flyttet, blev 
der samtidig nedlagt tre ens spidsovale blyplader 
med bispernes navne (fig. 22).

Fig. 23. Nichegraven i nordøsthjørnet af nordre 
korsarm. Tegnet ved gravens åbning 1830 (s. 114). — 
Das nischengrab in der nordöstlichen Ecke des nördlichen 
Kreuzarnis.

Hvad angår den kirke, hvor biskop Elias »på 
grund af sine uvenner i lang tid skjulte sig over 
kirkens kor«12, så må der – hvis denne meddelel
se står til troende – være tale om biskop Thures 
stenbygning, den nu værendes umiddelbare for
gænger. Færdigbygget må denne kirke vel have 
været 1127, da kong Niels fejrede sin søn Mag
nus’ bryllup i Ribe. Om man skal forestille sig, 
at kontinuiteten i kirkebyggeriet rækker tilbage 
over bispesædets oprettelse og Liufdags Vor 
Frue kirke helt til Ansgars dage, er vel en anden 
sag. Men har Roskildekrøniken (sml. s. 62) ret i, 
at kong Frode på ærkebisp Unnis tid (918-36) 
genopbyggede den nedrevne Ribekirke, kan 
hans nybygning godt have gjort tjeneste endnu 
på Liufdags tid.

8 *
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Om de forhold, der har været bestemmende 
for den første kirkebygnings placering, kan man 
kun gisne. Eet må dog være sikkert. Ligesom 
Ansgar byggede sin kirke på en grund skænket af 
Horik II (s. 62), således må også bispekirken 
være blevet etableret ved kongelig velvilje. Det 
betyder antagelig, at den endnu unge kirke har 
måttet tage, hvad den kunne få; etablering af et 
gudshus med tilhørende begravelsesplads har 
krævet et ret stort areal, som næppe har været til 
rådighed i vikingebyen13. Syd for åen har der 
været plads nok, og selv en nok så uanselig kirke 
på toppen af flyvesandsklitten under den nuvæ
rende bygning har markeret sig ret kraftigt i det 
flade land. Klitten lå tæt ved den brede ådals 
sydbrink, lige over for den hedenske by, som 
missionen i første omgang var rettet imod og 
der, hvor færdslen fra syd til nord måtte over
skride åen.

Kirkens tidlige placering syd for åen må være 
den begivenhed, der skulle føre til dannelsen af 
den nye bydel. Kirkens voksende anseelse gen
nem 1000’årene har lidt efter lidt draget bebyg
gelse til sig, indtil den søndre bydel havde nået 
en sådan jævnbyrdighed med den nordre, at 
kirkesognene fordeltes ligeligt dem imellem.

Anlægget af en kongelig borg på åens sydside 
nogle hundrede meter nord for domkirken taler i 
samme retning. Usikkerhed hersker ganske vist 
om den sene kilde, som henlægger opførelsen til 
1115. Uanset om denne datering vil kunne 
sandsynliggøres gennem en kommende ud
gravning14, angiver de kirkelige forhold til
strækkelig sikkerhed for, at bydannelsen syd for 
åen var langt mere fremskreden o. 1100, end 
man hidtil har haft grund til at formode.

I det foregående er sagt det lidet, man kan 
slutte om den nuværende domkirkes forgænge
re. Det er også nævnt, at der trods alle senere 
ødelæggelser af kirkens undergrund endnu kan 
være bevaret ældre bygningsrester og grave. De 
få slutninger, der kan drages af etaperne i den 
stående kirkes bygningshistorie, fører til det 
resultat, at dens umiddelbare forgænger, biskop 
Thures kirke, må have været i brug, mens det 
nye østparti rejstes. Enten Thures kirke i form 
og størrelse har svaret til landsbykirkerne i

omegnen, eller den har haft en mere komplice
ret plan, må beliggenheden i forhold til arvtage
ren have været omtrent som vist på fig. 26 eller 
endnu vestligere15.

Ribe bys middelalderlige sognegrænser16. Neden
stående forsøg på at fastlægge sognegrænserne i 
Ribe hviler på den gennemgang af de skriftlige, 
middelalderlige kilder, som forskningsrådspro- 
jektet »Middelalderbyen« har iværksat. Ved at 
placere de topografiske enheder, som ifølge 
kilderne ligger i et bestemt sogn, på et bykort, 
kan man komme frem til et resultat som det her 
fremsatte. Bedste enkeltkilder er lister over 
kapitlets ejendomme i byen, hvoraf der er beva
ret tre. Det drejer sig om en liste i Ribe Olde
moder fra o. 1440, en lovhævd fra 1509 optaget
i forbindelse med kapitlets strid med byen om 
ejendomsretten til den ved Graabrødrekloster 
beliggende Stages Toft, samt endelig registratu
ren over kapitlets adkomstbreve fra 155317.

Byen (fig. 24) havde tidligt fem sognekirker, 
nemlig foruden domkirken, S. Klemens og S. 
Hans på åens sydside, og S. Peder og S. Nikolaj 
på nordsiden. På samme side optræder i sen
middelalderen Gravsogn med Helliggravs kirke 
ved den nordre udfartsvej fra byen, og yderli
gere findes to kilder, som omtaler S. Bartolo- 
mæus sogn ved Sommertorv umiddelbart uden 
for Nørreport.

Begynder man med S. Hans sogn, følger 
grænsen fra åen Badstuegade, drejer om hjørnet 
ved Hundegade til Stenbogade og går derefter 
langs Sønderportsgade formentlig helt ud til 
Sønderport. På sydsiden følger den Stampemøl- 
lestrømmen uden om S. Hans Holm (den nuvæ
rende kirkegård) til åens hovedstrøm og tilbage 
til Badstuegade. Dette vil sige, at S. Hans sogn, 
foruden sognekirken for enden af Bispegade og 
Puggaardsgade, rummer Sortebrødrenes klo
sterkompleks; endvidere skolen med Puggaard 
og den tilhørende S. Mikkels kirke; imellem 
Bispegade og Hundegade og i nærheden af S. 
Hans kirke lå den katolske bispegård, ved Pug
gaardsgade og Bispegade adskillige kannikeresi- 
denser, samt ved Puggaardsgade den højmiddel
alderlige mønt, som senere blev flyttet til Bad
stuegade ved Skt. Katharinæ kirke.
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Fig. 24. Byplan med den eftermiddelalderlige sognegrænse indføjet. Tegnet 1978 af Kirsten Kildegaard. 1. 
Domkirken, Vor Frue. 2. S. Katharinæ kirke og Sortebrødreklostret. 3. Hellig Kors kapel. 4. S. Hans kirke. 5. S. 
Michaels kirke. 6. S. Laurentius kirke og Gråbrødreklostret. 7. S. Klemens kirke. 8. S. Hans kirke og 
Johannitterklostret. 9. Helligåndshuset. 10. S. Peders kirke. 11. S. Jørgens kapel. 12. S. Bartolomæus kirke. 13. 
S. Jørgensgården. 14. Helliggravs kirke(?). 15. S. Nikolai kirke og Nonneklostret. — Stadtplan mit der 
nachmittelalterlichen Kirchspielgrenze hinzugefügt. 1978 von Kirsten Kildegaard gezeichnet. 1. Dom, St. Marien. 2. 
Katharinenkirche und Dominikanerkloster. 3. Kapelle zum Heiligen Kreuz. 4. Kirche St. Johannis. 5. Kirche St. 
Michaelis. 6. Franziskanerkloster St. Laurentius. 7. Kirche St. Klemens. 8. Johannitterkloster St. Johannis. 9. 
Heiliggeist-Spital. 10. Kirche St. Peter. 11. Kapelle St. Jürgen. 12. Kirche St. Bartholomaeus. 13. Leprosenstiftung St. 
Jürgen. 14. Kirche des Heiligen Grabes(?). 15. Kirche St. Nikolai und Nonnenkloster.

S. Klemens sogn begynder rimeligvis helt ude 
ved Sønderport, idet grænsen langs Sønder
portsgade på det yderste stykke dog ikke kan 
fastlægges helt sikkert. Sognegrænsen drejer om 
ad Korsbrødregade, som den følger ud til åen. 
Langs denne går den vestpå. Hidtil er der ikke

fundet vidnesbyrd om, hvorvidt Riberhus reg
nes til sognet eller ej, så her er grænsen usikker, 
men langs Stampemøllestrømmen går den tilba
ge til Sønderport. Foruden sognekirken rummer 
sognet således Graabrødrenes klosterkompleks, 
Korsbrødreklosteret og Helligåndshuset.
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Fig. 25. Kortet viser Ribes beliggenhed i forhold til havet (s. 112). — Die Karte zeigt die Lage von Ribe im Verhältnis 
zum Meer.

Domsognet dækker middelalderbyens kerne. 
Grænsen støder op til S. Hans sogn i syd og til S. 
Klemens i vest. Foruden dette trekantede by ud
snit hører også Mellemdammen til domsognet, 
hvilket vil sige, at grænsen mod nordøst følger 
Midtmøllestrømmen. I domsognet er der ikke 
plads til andre kirkelige institutioner, men syd 
og vest for kirken findes en koncentration af 
kannikeresidenser. I Præstegade og Grydergade 
forekommer flere vikar- og andre præsteresiden- 
ser, og i Grønnegade findes foruden byens råd
huse i højmiddelalderen i hvert fald een kannike- 
residens. Sognet er i øvrigt præget af det rigere 
borgerskabs stenhuse.

Forholdene på den anden side af åen er betyde
lig vanskeligere at udrede. Dette hænger kun 
delvis sammen med, at kirken har ejet færre 
ejendomme i denne bydel. En væsentlig faktor 
er, at de to bydele har udviklet sig forskelligt 
fra 1100’rne, hvor sognekirkerne optræder. 
Hvor den sydlige udviklede sig til den egentlige 
bykerne, med det dertil hørende fikserede be- 
byggelsesmønster, blev den nordlige forvandlet 
til byens forstad »suburbium«, således som den 
altid omtales fra ca. 1300. Kun een ting er helt 
givet, nemlig at hele Nederdammen har tilhørt 
S. Peders sogn. Det ser også ud til, at Peders og 
Nikolajs sogne har grænset til hinanden lige

uden for Nørreport, men hvor grænsen derefter 
har forløbet, er usikkert.

En hypotese kan fremsættes. Man kan fore
stille sig, at det er den nordre udfartsvej, som 
har adskilt de to sogne. Denne var i størstedelen 
af middelalderen Tvedgade, som fra Nørreport 
sigtede mod det i dag ukendte sted, hvor 
vadestedet over den nordre å-arm, Tved å, 
befandt sig. Dette ville gøre de to sogne om
trent lige store. I Nikolaj sogn lå nonneklostret, 
som direkte var tilknyttet sognekirken. Noget 
tyder på, at S. Jørgensgården lå på Tvedgades 
nordvestside, og dette har måske også været 
tilfældet med Helliggravskirken. I så fald har de 
begge ligget i S. Peders sogn.

Der er mange indicier for, at den nordre 
udfartsvej i 1400’rne er blevet forlagt til 
Saltgade, som mod nord har drejet østpå langs 
Tved å hen til vadestedet. Hvis dette er tilfæl
det, kan man forstå, hvorfor S. Jørgensgården, 
som var så afhængig af vejfarendes almisser, o. 
1450 har fundet det nødvendigt at grundlægge 
et S. Jørgens kapel på Saltgades østside. Samti
dig er der opstået et slags »ingenmandsland« i 
det trekantede område, som begrænses af Tved- 
gade og den vinkelbøjede Saltgade. I spidsen af 
denne trekant, nærmest Nørreport har det der
efter været muligt at etablere et S. Bartholo-
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mæus sogn, og i den brede del, nærmest Tvedå 
har Gravsogn kunnet opstå.

Enkelte skriftlige kilder antyder salthandel og 
landingsplads for saltskuderne ved de å-arme, 
som begrænser S. Peders sogn. Byens jorde- 
bog18, som er anlagt i midten af 1400’rne, 
bringer den første omtale af Skibbroen, hvor 
den nu befinder sig. Til gengæld omtaler jorde
bogen en række nedlagte gader og færdingsstier, 
der mere eller mindre parallelt forløber fra Tvedå 
til Ydermøllestrømmen. Der er adskilligt, som 
antyder, at S. Peders kirke indtil o. 1450 har 
ligget som midtpunkt i byens havnekvarter.

Ribe bys eftermiddelalderlige sognegrænser. Med 
reformationen blev senmiddelalderens syv sogne 
lagt sammen til to. Byens borgere og deres 
prædikanter sendte sidst på året 1536 et andra
gende til kongen om at måtte dele byen i to 
sogne, den ene part til domkirken, den anden til 
den hidtidige sortebrødrekirke, Skt. Katharinæ. 
De øvrige sogne ønskede man nedlagt, og ma
terialet fra de overflødige kirker benyttet til 
forbedring af de to. Ligeledes ønskede borgerne, 
at de bønder, som lå under Grav kirkesogn, 
måtte lægges til sognekirkerne i byen. Indholdet 
af kongens svar 18. jan. 1537 kendes ikke, men 
den eftermiddelalderlige nyordning af byens 
sogne skulle i alt væsentligt komme til at følge 
borgernes ønsker.

Da kongen et par måneder senere kom til 
byen, synes han ganske vist tilbøjelig til at 
bevare S. Klemens kirke, men på borgernes bøn 
gav han dem sortebrødrenes kirke til sognekirke. 
De øvrige sogne blev derpå nedlagt, og de fleste 
kirker hurtigt nedbrudt. Grænserne mellem by
ens nu kun to sogne fremgår af fig. 24. Ældre 
sognegrænser respekteredes på sin vis, idet dom
sognet øgedes med det gamle S. Klemens sogn, 
og det ny S. Katharinæ sogn dannedes af S. Hans 
sogn samt alle sogne nord for åen. Katharinæ 
sogn fik endvidere en mindre del af det hidtidige 
domsogn nord for Badstuegade, således at den 
eftermiddelalderlige sognegrænse her løber fra 
åen til udmundingen af Peder Dovns Slippe i 
Sortebrødregade, derefter langs denne og Væg
tergade. En tilsvarende regulering til fordel for 
Katharinæ sogn er muligvis foretaget i sydvest,

hvor en del af grundene nord for Sønderports
gade efter reformationen lå under Katharinæ
sogn19.

NOTER

1 Ellen Louise Mertz: Ribe og omegns jordbundsfor
hold, en ingeniør-geologisk beskrivelse. By geologi 
nr. 8-Ribe. Danmarks geologiske undersøgelse, rap
port nr. 11. 1967, s. 33f.
2 Lennart Edelberg og Mogens Bencard: Ribes Lod, i 
Skalk 1962, nr. 3, s. 24.
3 I plantagen ved Vester Vedsted tæt ved Ribe kan 
man danne sig et godt indtryk af et landskab med 
flyvesandsklitter.
4 1363 nævnes en badstue beliggende i Grønnegade 
ved siden af åen, se Kinch I, 215, 552.
5 Dam = dæmning. Vejen ligger på den dæmning, 
der byggedes før 1255 ved etableringen af Kongens 
mølle, jfr. note 2, s. 24 med tilhørende illustrationer.
6 Mogens Bencard: Ribes vikingetid. En foreløbig 
redegørelse for udgravningerne 1972/73, i Mark og 
Montre, fra sydvestjyske museer 1973, s. 28-48. 
Samme: Ribes ældste udvikling, i Mark og Montre 
1974, s. 20-27.
7 Kinch I, 506f.
8 Karl Heinz Brands: Ausgrabungen im Bremen 
St.-Petri-Dom 1974-76. Ein Vorbericht, i Bremer 
archäologische Blätter 7. Bremen 1976.
9 DK. Kbh. amt s. 1757f.
10 Sml. s. 61. Den mulighed foreligger, at graven ved 
opførelsen af det nuværende store østparti kom 
inden for kirkens mure – og altså ikke blev flyttet 
derind.
11 Adam af Bremens Kirkehistorie; udg. P. W. Chri
stensen 1862, s. 69.
12 Bispekrøniken. Kaae s. 515.

Fig. 26. Den romanske domkirke. 1:1000. Omridset 
af en stor landsbykirke i midtskibet antyder en mulig 
beliggenhed af Thures stenkirke (jfr. note 15 og 
s. 116). — Der romanische Dom. Grundriß einer großen 
Dorjkirche im Mittelschiff deutet eine mögliche Lage der 
Steinkirche Thures an.



120 D A N M A R K S  K I R K E R  •  R I B E  D O M K I R K E

13 Man kender beliggenheden af de to kirker på åens 
nordside, S. Peder og S. Nikolaj, og ud fra terrænfor
holdene må man skønne, at de havde fået tildelt jord i 
yderkanten af det område, hvor den nordre bydel må 
have ligget.
14 En undersøgelse er planlagt inden for rammerne af 
projekt Middelalderbyen, der sorterer under Statens 
humanistiske Forskningsråd.
15 Sml. Bremen, jfr. note 8 samt Sven Nordmands 
kirker i Roskilde (DK. Kbh. amt s. 1276 med fig. 14) 
og Ringsted (DK. Sorø s. 111f.). På fig. 26 er den 
anselige tufstenskirke i Jernved (Gørding hrd.) benyt

tet til at vise, hvorledes Thures kirke kan have ligget 
inden for den nuværende domkirkes rammer. Har 
den forsvundne kirke været større, evt. treskibet, må 
den tillige have optaget pladsen, hvor domkirkens 
arkadepiller kom til at stå.
16 Afsnittet om de middelalderlige sognegrænser er 
skrevet af Mogens Bencard.
17 Oldemoder s. 55f; 28. april 1509, Repert. 11253 
med henvisning til Thorup 1833, bil. s. 28; ÆldDa- 
ArkReg. V, 434 f.
18 Ribe bys jordebog, udg. Ingrid Nielsen. 1979.
19 Terpager 1736 s. 374f, 395. Kinch II, 7f. 550f.



Fig. 27. Domkirkekomplekset, set fra nordøst. Udsnit af bykortet hos Terpager 1736. Ligesom på forlægget fig. 
18 mangler bebyggelsen langs østre kirkegårdsmur. — Der Domkomplex, vom Nordosten gesehen. Ausschnitt aus dem 
Stadtplan bei Terpager 1736. Ebenso wie bei Fig. 18. fehlen die Gebäude entlang der östlichen Friedhofsmauer.

VOR FRUE KIRKEGÅRD
NOTER S. 143

Borte er enhver mindelse om den tid, hvor 
domkirken lå som midtpunkt i en stor kirke
gård med skærmende hegnsmure og aflåselige 
indgange. I Ribe som i andre byer blev 1805- 
forbudet mod begravelser optakten til en fuld
stændig ændring af kirkens omgivelser (fig. 29). 
Hurtigt forsvandt murene og med dem det 
sidste værn mod byens indtrængen på den snart 
tusinde år gamle gravplads. Bid efter bid har 
torv og gadenet opslugt det forhen fredede 
areal. Nu ligger den stoute bygning, hvis for
gængere hævede sig på en lille bakke, som

forsænket i sin egen grav, indeklemt mellem 
stærkt trafikerede færdselsårer og parkerings
pladser (sml. fig. 28b). De nuværende særpræ
gede terrænformer er skabt 1894f., ud fra et 
naturligt ønske om at frilægge kirkens smukke 
sokkelpartier, som da lå skjult under fyldlag på 
op mod halvanden meters tykkelse. Dette svære 
jordlag blev gravet væk bygningen rundt i et 
område, der har vidt forskellig udstrækning 
mod de fire verdenshjørner. Afgravningen før
tes ned til det niveau, som i det store og hele må 
skønnes identisk med niveauet omkring 1100’-
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Fig. 28a. Plan af kirkegården, tegnet af HeJ 1979 på 
grundlag af fig. 29, men visende det omtrentlige 
forløb af østre kirkegårdsmur før 1544 (s. 122). — 
Plan des Friedhofs, gezeichnet 1979 auf Basis von Fig. 
29., jedoch mit Angabe des ungefähren Verlaufs der 
östlichen Friedhofsmauer vor 1544.
Fig. 28b. Kirkens omgivelser 1979. Øst opad. Tegnet 
af HeJ. — Die Umgebung der Kirche, 1979. Osten oben.

rnes midte. Det vil sige, at man genskabte 
terrænet fra kirkens opførelsestid, men samtidig 
afskar man forbindelsen til omgivelserne, der 
hviler på endnu tykkere kulturlag. Derfor måtte 
det forsænkede areal om bygningen begrænses 
af solide støttemure mod randbebyggelse og 
gader (sml. fig. 31-32).

Tiden indtil ca. 1800. På justitsråd E. Balles 
foranledning blev »Den omkring Riibe Dom
kirke beliggende Kirkegaard« opmålt 1797 af I. 
I. Krosp. Hans plan (fig. 29) viser, at kirkegår
den da optog hele arealet mod nord, vest og syd 
inden for den linje, som stort set er fastholdt i 
den nuværende bebyggelse. Kun en passage, vel 
nærmest et bredt fortov, skilte husene i nord og 
vest fra kirkegårdsmuren, mens husene i sydøst 
og syd grænsede op til selve kirkegården og 
gjorde det ud for hegn. Disse grænser mod syd, 
vest og nord havde tilsyneladende holdt sig 
uændrede siden middelalderen, men det for
holdt sig anderledes i øst. Den mur, som Krosp 
viser, havde afløst en ældre, hvis rester afdæk- 
kedes ved terrænafgravningen 1894f. (s. 128). 
Samstemmende hermed viser et dokument fra 
1544, at byen dette år købte et stykke af kirke
gården (fig. 28a.2). Kapitlet skødede 4. april til 
byen syv boder på kirkegården, ved torvets 
vestre side, med hus, bygninger og den jord, de 
står på samt noget af kirkegårdsjorden. Efter 
salget skulle der være 23 alen og 1 kvarters 
afstand mellem »skrøffthes mur nordend with 
skrøffthes dør (dvs. nordre våbenhus’ nordmur) 
och thend mur som byend nu paa same iordt satt 
haffuer. Och streker forne jordt sig saa langtt ynd 
paa kirckegaardend, with thend synder endhe, 
saa th(e)r bliffuer halffiorthins alne iordt imellem 
thend nordosthe pell paa Sancti Barbara Capell 
och byens mure«. Jordstykket, der mod syd 
stødte til Lars Kræmmers hus, var 66 alen langt1.

Efter udskillelsen af dette stykke rejstes den 
hegnsmur, som begrænsede kirkegården mod 
øst til begyndelsen af 1800’rne, og som kendes 
fra Krosps plan. Den store kirkegårdsport mod 
torvet optræder fra 1500’rnes slutning som ho
vedindgang til kirken via et våbenhus ved nordre 
korsarmsgavl. Ser man bort fra denne ind
skrænkning af kirkegårdsarealet i øst, kan der
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Fig. 29. Kort over kirke
gården, målt af I. I. Krosp 
1797. Øst opad. De små 
bogstaver (på hovedet) er 
indføjet i forbindelse med 
kirkegårdens nedlæggelse 
o. 1808. LA. Viborg. — 
Plan des Friedhofs, vermessen 
von I. I. Krosp 1797. Osten 
oben. Die kleinen (auf dem 
Kopf stehenden) Buchstaben 
wurden anläßlich der Auflas
sung des Friedhofs um 1808 
hinzugefügt.

ikke være tvivl om, at Krosps plan i store træk 
genspejler forholdene, som de tegnede sig ved 
middelalderens slutning. Kilderne, der fra sidst i 
1500’rne gør rede for hegnsmure og indgange, 
synes at bekræfte denne antagelse; opmålingen 
vil derfor blive benyttet som udgangspunkt for 
den følgende beskrivelse af disse dele (s. 128), 
ligesom den kan tjene som vejledning, når det 
gælder bebyggelsen omkring kirkegården (s. 
134).

Ud fra kirkens bygningshistorie kan man slut
te sig til nogle middelalderlige ændringer i gang
linjer i og omkring kirken. Processionsomgan- 
gen er en af de tilbygninger, der tidligst må have 
spillet en rolle. Oldemoders liste over bygnings-

fondets indtægter 1317-19 (s. 68) nævner lys til 
at stille i kirkens omgang. En så tidlig datering 
kan man ikke tillægge den omgang, der kendes 
fra Stahlknechts tegning (og en bevaret rest af 
vestfløjen), men den kan have rummet rester af 
den ældre. Under alle omstændigheder har den
ne vel ligget på samme sted og ligesom den 
yngre blokeret Kathovedportalen i søndre kors- 
arm og en dør i sideskibet længere mod vest. I 
1200’rnes slutning synes den nuværende hoved
gade anlagt (s. 113), og med den blev hovedtra
fikken ført frem til kirkegårdens nordøsthjørne. 
Det kan have gjort indgangen i nordre korsarm 
mere attraktiv end tidligere. Torvedannelsen 
ved dette hjørne må have trukket i samme
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retning og kan være den direkte anledning til, at 
kirken i 1400'rnes anden halvdel rejste et våben
hus ved korsarmens nordgavl. Der er ikke 
klarhed over, hvornår denne torvedannelse tog 
sin start, men byens tidligere omtalte køb af 
kirkegårdsjord til torveudvidelse 1544 bekræf
ter antagelig, at torvet eksisterede ved middelal
derens slutning. Efter by branden 1580 udvide
des torvet mod øst2.

Alt tyder på, at handel var nær knyttet til 
kirkeområdet før torveudvidelsen 1544. Et do
kument fra 1540 stadfæster således reglerne for 
handlen på kirkegårdens nordre del. Bestem
melserne, der indføjedes i byens bog, blev 
»oplagd aff Borgermester och Raadt och vore 
egne Kremer tesligeste aff fremede Kremer, 
som tha tilstede war samtycket och widtaget«. 
Herefter følger navnene på de underskrivende 
kræmmere samt følgende bestemmelser: At ef
ter denne dag (og) så længe man skal bygge 
kramboder på kirkegården, skal vore egne 
kræmmere »bygge og stande på Reygh (rad) 
nest Norden op til wor Frue Kircke, och thi 
andre fremede Kremere thuert offuer fra 
thenom paa anden Side emodt Bødelsgade, och 
hereffther schal ingen Kremer bygge paa Ga- 
denn y meden nogen haffuer Rumme ath bygge 
paa Kirckegordt«3.

Ligesom kræmmerne med deres boder fik 
plads på selve kirkegården, således også latin
skolens elever, når de ved S. Hans opførte deres 
»Paladslege« eller skuespil på den sydøstre kir
kegårdsjord. Det var helt i overensstemmelse 
med middelalderlig tradition, at slige verdslige 
aktiviteter kunne udfolde sig på kirkens grund. 
Muligvis var de pågældende områder delvis 
ubenyttede, og i hvert fald har der næppe været 
mange gravsten eller anden gravmarkering, 
som betød nogen hindring. Ligesom senere hen 
har jorden sikkert kun været benyttet som 
begravelsesplads for soldater og andre fattige, 
hvis grave kun en kort stund gjorde sig bemær
ket i overfladen. Alle, som havde råd, valgte at 
blive stedt til hvile under gulvene i kirken eller 
processionsomgangen; af de udendørs gravplad
ser synes alene den beskyttede Lindegård (fig. 
28a.4) mellem omgangens fløje at have været at

traktiv. Måske var det Lindegården, Terpager 
havde i tankerne, når han – i modsætning til 
Luthers ord om kirkegårdenes vanhelligelse – 
kunne skrive: Men vore indbyggere (»nostra- 
tes«) holder endnu stadig deres slægtninges gra
ve i ære med urter, roser og duftende blomster4. 
Dette lyse og venlige indtryk rimer dårligt med 
de øvrige kilders oplysninger om kirkegårdens 
almindelige tilstand på Terpagers tid. Til stadig
hed hører man om, hvordan affald og skarn 
hobede sig op overalt, – og om, hvordan kirke
bygningen i sit forfald atter og atter ydede sit 
bidrag til roderiet. Næsten hvert år måtte solda
ter eller betalt mandskab føre talrige læs af dynd 
og murbrokker bort fra kirkens fod5. Det skulle 
ikke bedre på forholdene, at vandet ofte havde 
frit indløb på kirkegården fra det højere liggende 
terræn uden for hegnsmurene, ej heller, at kirke
gården jævnligt omgravedes for orm som f.eks. 
1718. Portfløjene og ristene, som skulle hindre 
løsgående dyr adgang, kan heller ikke have været 
velholdte, thi jævnligt hører man om svin, der 
rodede gravene op, og 1690 om en død, herreløs 
hest, som rakkeren måtte betales for at fjerne5.

Fra tid til anden søgte kirkeværgerne at bedre 
på forholdene blandt andet ved at forny eller 
udvide arealerne med stenbro (s. 131). 1705 lod 
man nordre kirkegård omgrave i næsten to me
ters dybde og »rense til begravelsessted«, hvor
efter murmester Niels Rasmussen som den første 
begravedes på »den nye nørre kirkegård« 4. juni 
samme år5. Ved den tid gjorde man et forsøg på 
at pynte lidt op, et initiativ, der kan være udgået 
fra Terpager, som da var en af kirkens værger. 
Sytten linde og tolv andre træer blev 1704 ind
købt i Hamburg (sml. Skt. Katharinæ kirke); de 
fordeltes rundt på kirkegården, dels i nord og 
øst, hvor den ene lind afløste en ældre ved 
torveporten, dels på den såkaldte Øster Vedsted- 
jord i sydvest (se s. 132 om kirkegårdens indde
ling). Som beskyttelse anbragtes der tømrede 
og nymalede »huse« omkring træerne5.

Tiden efter ca. 1800. På grundlag af 1797- 
opmålingen udarbejdede kirkeinspektionen et 
udkast til den fremtidige indretning eller brug af 
det nordre og nordøstre kirkegårdsareal (fig. 
29). Arbejdet udførtes i årene omkring 1810 og
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Fig. 30 a-b. Kathoveddøren før og efter afgravningen. 
— Das Katzenkopftor im südlichen Kreuzarm vor und 
nach der Abgrabung rund um die Kirche.

bestod af følgende: Det på planen med abd 
mærkede stykke af hegnsmuren fjernedes; vagt
huset (se s. 134, bygninger omkring kirken), der 
i sin tid stod på torvet, op mod murens østre 
del, flyttedes om på kirkens nordside og place
redes vinkelret på denne (plan dc), nu med 
funktion som sprøjtehus. Byen fik rådighed 
over et større stykke af kirkegården (plan 
hhhh), dels til torveudvidelse og dels til færdsel, 
men dog således, at kirken forbeholdt sig ret til 
at spærre færdslen både ved sprøjtehuset og ved 
Grydergadeporten6. Arealet blev befriet for 
gravsten, ligesom det kort efter skete med 
området vest for sprøjtehuset. Sidstnævnte 
stykke deltes i to og indhegnedes med det 
stakitværk, der midlertidig havde dannet skel 
mellem den nye kirkegård på S. Hans Holm og 
Reberbanen. Ved auktion bortfæstedes området

»til Hauge Anlæg og Dyrkning«. Fæster af det 
ene stykke blev smed Peder Jørgensen, der med 
kirkens tilladelse rejste et hus på grunden 18125.

Haverne holdt også deres indtog både i syd
øst og sydvest på henholdsvis »Paladsjorden« 
og »Øster Vedsted Kirkegård« (se disse). Sidst
nævnte område og den gamle Lindegård gjorde 
også en tid tjeneste som lege- og gymnastik
pladser for de forskellige skoler. I årene 1810-13 
afholdtes gentagne auktioner over materialer fra 
muren og over en del gravsten, hvoriblandt 
vistnok en romansk ligsten: »1 rund langagtig 
sandsten«5.

Også et par stykker af kirkegården blev solgt. 
1822 henvises til en stump gammel kirkegårds- 
jord, der var afhændet til apoteker Eilschous 
nybyggede hus ved torvet7. 1850 blev der solgt 
et stykke i syd; det lå »nord for kirkens gamle
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mur«, vest for porten ved Rykind. Målene, der 
opgives til 46 alen i længden, 7½ i bredden ved 
østenden og 5¼ ved vestenden, viser, at salget 
drejede sig om søndre halvdel af den grund, 
hvorpå vestenden af processionsomgangens søn
dre længe havde stået indtil 1738. Købmand 
Chr. Giørtz, som erhvervede arealet for 240 rdl., 
skulle mod den resterende del af omgangen 
opføre en brandmur og sørge for, at vandet fra 
hans høje (fabriks)bygning ikke løb ind på Lin
degården8. Ifølge skødet fik han tilsikret en seks 
alen bred gadelinje mod kirken, et forhold der et 
halvt århundrede senere skulle give anledning til 
store kvaler i forbindelse med udformningen af 
det nuværende terræn om kirken, fordi skødet 
måtte respekteres9 (sml. fig. 28 a-b).

Lindegården havde trods nedrivningen af pro
cessionsomgangens to fløje 1738f. overlevet som 
beskyttet gravplads, mod vest værnet af omgan
gens tredie fløj, mod øst og syd af henholdsvis et 
plankeværk og den just nævnte »gamle mur« 
(sml. fig. 29). Ved kirkens restaurering 1835f. 
nedrev man foruden plankeværket den nordre 
ende af vestfløjen, så der skabtes et gab mellem 
sydenden og kirken; dermed sluttede i realiteten 
Lindegårdens eksistens. Lange diskussioner om 
arealets fremtidige brug fulgte nu mellem de 
kirkelige myndigheder og byen. De første var 
enige om, at Lindegården ikke måtte omdannes 
til offentligt torv, men at byen alligevel måtte 
bære sin del af byrden ved en kommende bro
lægning. Kirkeinspektionens ønske 1845 om at 
retablere et beskyttet område ved hjælp af to 
barrierer eller plankeværker, der hindrede køren
de og ridende trafik, faldt ikke i god jord hos 
stiftsøvrigheden. Fra dennes side anførtes, at det 
ville være synd og skam med stakit og plantning 
som foreslået. Motiveringen var, at pladsen bur
de holdes åben, idet den »smukke og majestæti
ske kirke nu er blevet frigjort for alt det, der 
tidligere generede og vansirede den fra den søn
dre side« (sml. motiveringen for vagthusets flyt
ning, s. 138). Foreløbig enedes man om kule
gravning, planering og et smalt fortov langs 
kirken; hen på sommeren 1845 holdtes der auk
tion over opsamlet materiale: 15 bunker sten og 
mindst 25 hugne (lig)sten8.

Kirkens elendige økonomiske situation be
stemte nu som så mange gange før den videre 
udvikling. Ved dokument af 10. maj 1851 blev 
området bortset fra et 12 alen bredt fortov langs 
kirken overdraget byen på betingelse af, at den 
overtog vedligeholdelsen10. Ret hurtigt efter 
blev hele området brolagt og har siden været 
åbent for trafik. Bag ønsket om at holde sydsi
den uden for torvedannelsen lå bitre erfaringer 
fra de store markedsdage. Skiveskydning be
skadigede murværket, og kreaturerne svinede 
det til. Der fremkom mange klager11, og for at 
afhjælpe de værste ulemper vedtog man 1869 at 
anbringe et hegn bestående af egepæle med tove 
fra Kathoveddøren rundt om koret helt hen til 
hovedindgangen i vest8.

Efterhånden havde kirken solgt eller på anden 
vis givet afkald på hele det gamle kirkegårdster- 
ræn. Det medførte store problemer, da man i 
århundredets sidste trediedel tog alvorligt fat på 
opgaven med at forberede en omfattende 
istandsættelse af kirken. Forinden havde man 
ved gravninger fået kendskab til de smukke 
granitsokler på bygningens ældste dele. Skulle 
de frem, og skulle der skabes mulighed for at 
trække fugten ud af murene, måtte terrænet 
udenom befries for det metertykke jordlag, som 
var aflejret, siden kirken opførtes. En afgrav- 
ningsplan, udarbejdet af ingeniør Jes Jensen, 
blev af Kirke- og Kultusministeriet 17. okt. 
1885 sendt til udtalelse hos »Komiteen til Til
vejebringelse af Planer til Ribe Domkirkes Re
stauration«.

Denne plan blev basis for års drøftelser mel
lem de forskellige involverede myndigheder. 
Mens det var klart, at vejføringen nord for 
kirken måtte begrænse afgravningens omfang 
til det næsten to meter dybe hul, som blev 
resultatet, gav forholdene i syd og øst anledning 
til vidt forskellige planer9. Jacob Helms ønskede 
hele det gamle kirkegårdsareal i syd sænket lige 
ind til den eksisterende randbebyggelse; men 
kirkens tidligere omtalte salg af et jordstykke 
vest for Rykind 1850 blev en hindring. Ifølge 
skødet var køberen tilsikret en gade på nord
siden af sin ejendom (s. 126), og den ønskede 
han ikke at give afkald på. Resultatet blev, at



K I R K E G A R D E N 127

Fig. 31. Situationsplan 1904, ved H. C. Amberg. F. Processionsgangen. G-I. Kirketjenerbolig samt varme- og 
materialrum. K-K. Omrids af den nedrevne bebyggelse langs Stenbogade. — Lageplan 1904. F. Kreuzgang. G-I. 
Kirchendienerwohnung sowie Heiz- und Materialraum. K-K. Kontur der niedergerissenen Bebauung entlang der 
Stenbogade.

der øst for Rykind blev udlagt en tilsvarende 
passage langs nordsiden af det nuværende ar
resthus, således at den kørende trafik fra Søn
derportsgade, gennem Rykind, kunne nå frem 
til Stenbogade over kirkegårdens sydøsthjørne. 
Her ønskede byen indrettet et torveareal til er
statning for det, som ville gå tabt ved afgravning 
af terrænet øst for kor og tværskib. En gruppe i 
byrådet stillede 1891 det forslag, at staten til 
denne udvidelse skulle erhverve de tre nordligste 
ejendomme på Stenbogades vestside til nedriv

ning (fig. 31 og 39). Forslaget ledsagedes af en 
anbefaling fra rådsformand V. Hjort, der sam
tidig oplyste, at hans idé om at flytte markedet 
bort fra kirken var strandet på en voldsom 
modstand fra de næringsdrivendes side6. Planen 
vakte begejstring, dels fordi mange følte, at 
nedrivningen af disse huse ville være en stor 
gevinst for kirken, dels fordi den åbnede mulig
hed for at give afgravningen et ret stort omfang 
mod øst og syd. Den lange række vidt forskel
lige forslag, som fremsattes under de ni år lange
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forhandlinger mellem på den ene side ministeriet 
og kirken på den anden Ribe by- og amtsråd, er 
veloplyst i bl.a. det Særlige Kirkesyns arkiv og 
skal ikke omtales her.

Foråret 1894 kunne man endelig gå igang med 
afgravningen og opsætningen af de svære kløv- 
stensmure mod det tilstødende højere terræn 
udenom. Arbejdet bragtes stort set til ende sam
me år, og undervejs blev der bortgravet talrige, 
værdifulde arkæologiske spor. De blev optegnet 
af domprovst C. Koch i kirkens restaurerings- 
journal9, der vistnok er den eneste kilde til vor 
viden om disse ting. I linjen langs østsiden af 
Stenbogades vestre husrække fandtes fundamen
tet af den ældst kendte østre kirkegårdsmur. 
Østfor iagttog man under gadeniveau den tætte 
pilotering med svære træstammer, der ved flere 
lejligheder er påvist i byens undergrund. Vest for 
muren fandtes flere lag egetræskister i indtil 2,5 
m.s dybde under gaden. Her lå også det funda
ment af store kampesten, der havde båret den 
østre hegnsmur, som rejstes 1544 efter det s. 122 
omtalte salg af kirkegårdsjord til torveudvidelse. 
Både her og nord for kirken afsløredes flere 
kister af munkesten. Østfor lå de i retningen 
øst-vest, nordfor derimod orienteret i retningen 
sydvest-nordøst. En enkelt kiste i nord, der lå et 
par meter under gadeniveau, var muret af 
tufsten, mens en anden var udhugget i rød 
sandsten. Den lå tæt ved det nordre trappetårn, 
hvor der 1886 var fundet rester af fem-seks 
lignende, men itubrudte stenkister. På Linde
gårdens areal fandtes en række gravsten fra 
perioden 1634-1794 skjult godt 60 cm under 
den daværende brolægning. Ialt fjernedes her et 
120-30 cm tykt jordlag. Herunder iagttog prov
sten ved nedgravning til afvandingsgrøfter og 
-brønde »over hele pladsen flere lag menneske
lig, nedlagte i trækister. Under disse et lag af 
tætliggende murede grave (brændte sten) for det 
meste uden bund eller dække, hvori ligene 
havde været nedlagt uden trækiste«. Både på 
Lindegården og andre dele af den gamle kirke
gård skal der efter provstens formening endnu 
ligge »3-4 alen jordlag fyldt med menneskeben 
og grave«, som kun er undersøgt enkelte steder. 
De opsamlede knogler nedgravedes i store fæl

lesgrave under den sydligste gang på byens 
kirkegård. Jordfylden blev for største delen 
brugt til opfyldning på en eng øst for åen, på 
begge sider af Dagmargade. En mindre del blev 
lagt til venstre for gaden uden for Nørreport, 
nærmest ind til den gamle grænse for bygrun
dene9.

HEGNSMUR OG INDGANGE

Kirkegårdens hegnsmure, der forsvandt i løbet 
af 1800’rnes første tiår, strakte sig tidligere 
omkring øst-, vest- og nordsiden (fig. 28a og 
29). 1650 holdt otte borgere med to murmestre 
syn over kirken; de vidnede, at kirkegårdens 
mur fra bispens hus i Skolegade og rundtom til 
torveristen og herfra videre til den liden »stette 
wed schrangen« var løs og en del nedfalden, 
hvilket skulle forfærdiges med mursten, og 
ovenpå, hvor »Tychgres« gror, med tagsten12. 
Østmuren var opsat af byen 1544 (s. 122), og 
det sydlige stykke af vestmuren formodentlig 
rejst, da »Vedsted kirkegård« indrettedes på det 
jordstykke, hvor læsemesterens bolig stod indtil 
o. 163013. Sandsynligvis har hele muren været 
opført af tegl og afdækket med tagsten. 1591 
blev den muret og pudset (»opmantlet«), 1646 
repareret med 150 store tagsten, der muligvis 
afløste gamle, flade og itubrudte tagsten (en 
slags bæverhaler?), ligesom det skete 16955. De 
senere kilder bringer ikke yderligere oplysning 
om selve muren, bortset fra at tagstenene 1778 
blev fastgjort med flere hundrede kroge. 1738 
var brolæggeren i færd med at »oplægge« gaden 
ved kirkemurene, muligvis de 1742 og senere 
omtalte render omkring kirkegårdens ringmur5.
 – Stenene fra det 1808 nedrevne nordvesthjørne 
af muren blev ifølge Frost (1841, s. 150) solgt til 
det Mathurinske Legat og benyttet til indhegnin
ger ved Slotsblegedammen.

Kirkegårdsindgange. Fra slutningen af 1500’rne, 
da kirkens regnskabsaflæggelse kom i nogenlun
de gænge, optræder en række indgange til kirke
gården under vidt forskellige navne. Til ordet
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Fig. 32. Lindegårdsområdet 1915, set mod vest. Trappen fører op til »Rykind« (s. 129 og fig. 29). De 
græsbevoksede områder er nu omdannet til parkeringspladser. KglBibl. Stenders samling. — Das Lindenhof- 
gelände 1915, gegen Westen gesehen. Die grasbewachsenen Flächen sind jetzt in Parkplätze verwandelt.

stette eller port, men oftest til (kirke-)rist er 
knyttet verdenshjørne, gadenavn eller anden lo
kaliserende betegnelse, som f.eks. kan være nav
net på en ejendoms beboer. Bortset fra eventu
elle forskydninger i østmurens åbninger 1544, 
kan der ikke have været væsentlige ændringer i 
indgangenes antal og placering frem til o. 1800, 
da begravelsespladsen blev nedlagt. Den nøje 
sammenhæng mellem kirkegårdsindgange og 
gadenet, som er karakteristisk efter 1600, har 
uden tvivl eksisteret langt tilbage i middelalde
ren. Det forekommer derfor rimeligt ved be
skrivelsen af de enkelte kirkegårdsindgange at 
tage udgangspunkt i Krosps plan (fig. 29). Først 
beskrives den søndre indgang, på planen mærket 
med sit nuværende navn »Rykind«, herefter 
følger vestre, nordre og østre.

Den søndre indgang, Rykind, er en gadestump, 
der fra Sønderportsgade åbner sig mod kirke
pladsen. Tidligere var Rykind snævrere, hvilket 
stemmer med, at indgangen i slutningen af 
1500’rne, da dets særprægede navn allerede op
træder, også kaldes »domkirkens kirkeslippe«. 
1616 tales om »slippen til domkirken«, 1621 
risten ved omgangen og risten ved organistens 
(residens)14. En muret port synes ikke omtalt før 
18478, da det siges, at den ved Rykind skulle 
udspækkes og hvidtes. Kildestederne nævner 
derimod altid »risten«; fra den var der adgang til 
det lavereliggende kirkegårdsterræn via en vin
deltrappe i processionsomgangens sydøsthjørne 
(sml. fig. 17). Forud for den nuværende bebyg
gelse synes indgangen at have været flankeret af 
middelalderlige kannikeboliger15. Øst for slippen

Danmarks Kirker, Ribe amt 9
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Fig. 33. Vagtbygningen på torvet, nedrevet 1808 
(s. 138). Akvarel i Den antikvariske Samling, Ribe. — 
Wachegebäude auj dem Markt, niedergerissen 1808.

havde organisten sin bolig indtil omkring 1738, 
mens huset vestfor tidligt kom i privateje. Ved 
1500’rnes midte var det bolig for den teologiske 
lektor13 (s. 138). På østsiden af det vestre hus 
blev der 1676 opsat et halvtag som værn mod 
regn, sne og skarn, der altid havde fald til risten 
og ind i omgangen5. Da dennes østre og søndre 
fløj blev nedrevet 1738, og da indgangen fra 
Sønderportsgade bibeholdtes, må der til erstat
ning for vindeltrappen være etableret en trappe i 
det fri. Dens plads har været noget sydligere 
end den nuværende trappe, som stammer fra 
kirkepladsens regulering 1894f. – Rykind, må
ske engang kirkegårdens hovedport, er den 
eneste indgang, som stadig er i funktion omend 
i ændrede omgivelser.

De vestre indgange. Af de to indgange på 
Krosps plan er den sydlige antagelig identisk 
med både den 1593 nævnte præstegårdsrist16 og 
den lille »vestre-søndre« stette, som stod på fald 
1720, og som blev istandsat samme år på mur 
og rist5. Den nordlige indgang havde både 
køreport og fodgængerlåge lige for Gryderga
des udmunding. Det har været en muret portal 
med riste i begge åbninger. Beliggenheden har 
givet sig udslag i en række forskellige betegnel
ser: risten ved Gråbrødregade (efter midten af 
1700’rne kaldet Grydergade), vestre rist eller 
risten ved klokkerens residens, der på Resens

by perspektiv (fig. 18) er vist umiddelbart nord 
for porten og angivet som kirkens tidligere 
kalkhus. I begyndelsen af 1800'rne havde vest
muren kun een indgang, anbragt midt for kir
kens vestgavl; den flankeredes af piller, der var 
afdækket med stenplader og kugler. 18358 blev 
denne port sløjfet sammen med skellet mellem 
gade og kirkegård, hvorefter der arrangeredes 
et nærmest halvcirkulært, indhegnet trappeparti 
umiddelbart foran kirkens vestportal (sml. fig. 
41), hvis sokkel netop var opdaget.

Den nordre indgangs navn har altid været stet- 
ten eller risten til Præstegade. 16465 var den en 
muret fodgængerportal med teglhængt sadel
tag, rist og låge.

De østre indgange hørte alle sammen med 
1544-muren; men også den ældre og østligere 
beliggende mur må have haft en eller to åbnin
ger. Af de to indgange hos Krosp kaldes den 
nordre, der lå for mundingen af Storegade (nu 
Overdammen), altid torveristen eller stetten 
mod torvet. Den var som indgangen fra Gryder
gade en muret portal med køreport og fodgæn
gerlåge. Resen viser ganske vist kun een åbning 
(sml. fig. 18), men 1686 og 1700 nævnes hen
holdsvis stetten over den lille og den store rist 
mod torvet5. – Østmurens søndre indgang bar i 
1600’rnes første halvdel navn efter »Skrangen«, 
en kødbod13 umiddelbart syd for den af Krosp 
angivne låge. Senere blev Skrangen flyttet hen til 
eller ind i byens vagthus13, som derefter gav 
navn til indgangen: risten ved »Cartegarden« 
1697, »Corps de Gaarde« 1716, »Cortegalen« 
17325. Ved vagthusets flytning om på kirkens 
nordside 1809 og torvets udvidelse forsvandt 
muren i øst og nordøst (sml. fig. 34-35).

Port- og dørfløje i kirkegårdens indgange omta
les først et godt stykke ind i 1700’rne, men også 
før den tid må der have været nogle. 174212 blev 
den store port og to døre malet i rødt og hvidt 
ligesom kirkegårdsbrønden (s. 134). 1797 blev 
der muret stabler fast til kirkegårdens stakit
porte5; 1801-02 snedkererede Johan Friis på 
domkirkens porte til præstegården og Gryder
gade samt østre port, og derefter blev de anstrø
get med rødgult og sort5.

Kirkeriste. Alle indgange- også køreportene —
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Fig. 34. Torvet og nordre kirkegård med det 1809 opførte sprøjtehus (s. 138) Tegnet af kammerråd Rosengren. 
Privateje. — Der Markt und der nördliche Friedhof mit dem 1809 erbauten Spritzenhaus.

var forsynet med gruber eller grave dækket af 
jernriste, der skulle hindre dyrene i at komme 
ind. 1619 var det Niels klokkerdrengs arbejde at 
»opkaste ristene« dvs. rense de murede grave, 
som ustandselig fyldtes med jord og skarn5. 
Sammen med rensningen foretoges jævnligt re
parationer af murværket, der var af kampesten 
eller tegl17. På den murede grav hvilede en 
egetræsramme, hvori jernristen var nedlagt; som 
eksempel kan anføres, at risten i en fodgængerlå
ge som den til Præstegade vejede ca. 150 kg18.

Kirkegårdens stenbro. Et gennemgående træk i 
kilderne er omtalen af kirkegårdens lave belig
genhed, som bevirkede, at vand og skarn samle
de sig om kirken og førte til en stadig udvidelse 
af de brolagte områder. Terrænet fik tilført store 
mængder af sten og grus, og resultatet var, at 
man jævnligt måtte føje ekstra trin til nedgange
ne ved kirkens døre (sml. fig. 30). Fra sidst i

1500’rne kan man følge brolæggernes arbejde 
omkring kirken, på de veje eller stier, som 
Krosp viser 1797 (fig. 29). Nedbrydningen af 
processionsomgangens øst- og sydfløj ændrede 
ikke forholdet, fordi Lindegården i syd vedblev 
at fungere som et samlet begravelsesområde, 
kun brudt af stier til Rykind.

15915 var Christen og Bertel »Broligger« i 
arbejde på kirkens nordside, hvor de opbrød 
gammel stenbro og lagde en ny langs »Bodells- 
gade« (Bødelgade, den smalle færdselsåre mel
lem Grønnegade og Præstegade). De opfyldte, 
ryddede og jævnede, så vandet kunne »faa sin 
flod og fald«. Næste gang, man hører om store 
arbejder, er 16945. Kirkegården var da fordær
vet overalt, »ond og skiden«, fordi den mindste 
del var stenbro, nedtrådt og for lav, den største 
del grus og skarn fra kirken hentrådt i dynd! 
Der akkorderedes med brolægger Hans Lang

9*
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om vestre kirkegård fra »Vedsted jord« i syd til 
det store tårns nordvesthjørne ud for Gryder
gade. Han skulle samtidig fjerne en del af 
skarnet; hertil fik han hjælp af tre soldater og en 
Ribeborger, der endvidere hakkede sten op på 
den gamle ladegård; andre købtes i omegnen, 
således at ca. 150 læs sten og 100 læs sand blev 
kørt til stedet. Senere på året fortsatte brolæg
geren langs kirkens nordside, fra klokkerens 
bolig i nordvest til torveristen i nordøst. Her
efter har brolægningen nok omtrent svaret til 
Krosps plan, idet der på den tid også var stenbro 
øst for kirken. Den blev 17185 omlagt fra 
hjørnet af kapitelhuset til hjørnet af læsemeste- 
rens kapel (fig. 28a. 12-13), hvor der »var en u 
Ren sted tilforn, med vand, skarn og ofte 
omgravet efter orm«; også her måtte sten og 
grus køres væk, inden arbejdet kunne udføres. 
Efter nedrivningen af læsemesterens kapel og 
omgangens øst- og nordfløj planerede N. Rie- 
mann grunden, og det stenlagte område blev 
øget med ca. 400 favne, hvoraf dog en del blev 
lagt ud for skarpretterens bolig, dvs. ved torve
indgangen19.

Efter vagthusets flytning fra torvet hen på 
nordre kirkegård 180913 blev det nordøstre 
hjørne af kirkegården (»de militæres jord«) ind
draget i selve torvet. Nedrivningen af nordre 
halvdel af processionsomgangens vestfløj gav 
1836 anledning til en nybelægning af arealet hen 
omkring kirkens vestende og i sammenhæng 
med Skolegades belægning (sml. fig. 41). Dette 
skete vistnok på byens bekostning ligesom til
fældet var med kirkegårdens sydøstre hjørne 
(»de fattiges jord« eller »Paladsjorden«) før 
184020. Senere overtog byen som nævnt både 
Lindegården og Vedstedjorden i sydvest. Alle de 
gamle brolægninger fjernedes, da man 1894f. 
sænkede terrænet omkring kirken.

KIRKEGÅRDENS INDDELING

Nørre, vestre og østre kirkegård, der hos Krosp 
(fig. 29) kaldes den store kirkegård, er navne, 
som sjældent optræder i kilderne. I stedet benyt

tedes betegnelser, der hentyder til beplantning, 
form eller den kreds af døde, som lå begravet i 
området.

Lindegården (fig. 28a.4) var navnet på den 
begravelsesplads, som næst selve kirken var den 
foretrukne. Området afgrænsedes af kirkens 
sydmur og processionsomgangens tre fløje. 
Navnet optræder tidligst 1442 i forbindelse med 
to begravelser, nævnt i den yngre anniversarie
bog21. 1560, onsdagen efter S. Mortensdag, 
fældedes det træ, som kan have været navn- 
givende. Det var en begivenhed, der vakte op
sigt i byen. Fire borgere har omtrent enslydende 
optegnelser om nedhugningen af den store, 
skønne lind, der overspændte gården; en af dem 
tilføjer, at det skete fordi »Magister Hans Taues- 
zen kunde iche soue far krager«22. Bispen døde 
året efter, og inden længe blev der plantet en ny 
lind. Det sidste store træ på stedet benyttedes 
ifølge Hanssen (1831, s. 26f.) til skolebørnenes 
klatretove.

Lindegården bevaredes som begravelsesplads 
efter nedrivningen af omgangens øst- og sydfløj 
sidst i 1730’rne. Allerede 1768 afskærmedes om
rådet påny mod øst, først med et plankeværk og 
senere med en mur, som begge stod omtrent, 
hvor fløjens østmur havde haft sin plads. Muren 
kendes fra en skitse af Jørgen Roed fra 1836 (fig. 
43)23, og den må være blevet nedrevet sammen 
med vestfløjens nordre ende kort efter. Af linde- 
gårdsdørene, der omtales fra 16505, var een 
anbragt i vestfløjens nordende, to i østfløjen 
(sml. fig. 17). Også plankeværket og muren 
mod øst havde to åbninger, hvoraf den ene var 
en port (fig. 43); den fornyedes 1817 og blev da 
malet bleghvid og sværtet med kønrøg5.

Efter at det nuværende arresthus, den tidli
gere bolig for hospitalspræsten (sml. fig. 29), 
var omdannet til skole, benyttedes Lindegården 
som gymnastikplads for eleverne6. 1851 blev 
området overdraget til Ribe kommunalbesty
relse som offentlig plads på betingelse af, at den 
overtog renholdelsen og ikke fældede træer 
uden kirkens samtykke8. Siden hovedrestaure
ringen o. 1900 indgår dette kirkegårdsareal som 
led i parkeringsplads og vejbane langs kirkens 
sydside (sml. fig. 31-32).
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Fig. 35. Kirken og torvet, malet af P. Ussing 1832. Ribe Kunstforening. — Kirche und Markt, gemalt 1832.

Det egentlige Lindegårdsterræn synes på 
grund af de talrige begravelser at have ligget 
væsentlig højere end kirkegårdsjorden i øvrigt. 
Det medførte flere afgravninger, bl.a. 1740, 
1759 og 17615; sidste gang opgravedes 66 uhug- 
ne og 21 hugne kampesten (gravsten?) samt 
1000 mursten, der kan have stammet fra mure
de grave8. 1845 kulegravedes området, og ved 
afgravningen 1894f. sænkedes hele terrænet 
(sml. s. 138).

Paladsjorden lå øst for omgangen og omfattede 
tilsyneladende det sydøstre hjørne (fig. 28a.3). 
Det var her latinskolens elever på en tribune, 
kaldet Pallads eller Pallatz, opførte skolekome
dier (Paladslege) for glædens og øvelsens skyld, 
jfr. Terpager (1736, s. 360). Første gang, der 
hentydes til stedet, er pinseaften 1560, da Ribe 
by lod køre et læs ved og et læs brædder »til 
Pallads«24. 28. juni 1576 opførtes her f.eks.

Susanna, Comicotragoedia ... om den ærlig 
kvindes Susannæ Kyskhed ..., et skuespil af 
Augsburg-rektoren Sixtus Birck, oversat af da
værende rektor i Ribe, den senere biskop Peder 
Hegelund; han havde selv set det opført i Leip
zig 156525. Betegnelsen »Pallatz-jord« nævnes i 
forbindelse med omgangens støttepiller 1688, 
men blev undertiden til »Palles jord« som f.eks. 
1711, da der igen arbejdes med pillerne5; 1731 
begravedes Thomas forridder i Paladsjorden27, 
der 1734 optræder som »det 3kantet jord« og da 
var den de fattiges gravplads5. I begyndelsen af 
1800’rne var arealet en årrække have for Bor
gerskolens førstelærer, og inden 1840 blev det 
brolagt på byens bekostning26.

»Det 3-kantet jord«, der som nævnt var en del 
af eller identisk med Paladsjorden, blev muligvis 
opgivet i 1700’rne; i hvert fald optræder 1775 
»den trekantede nye jord«27, der synes at ligge i
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vest; det kan have været den lille begravelses
plads, som hér antydes hos Krosp (fig. 29). 
Østenden af den nordre kirkegård optræder o. 
1775 som »krigsfolkenes jord« og 1799 som »den 
forrige militair-jord«27; området blev udlagt til 
torv i forbindelse med vagthusets flytning 1809 
(fig. 28a.10 og s. 138).

Øster Vedsted kirkegård. Det sydvestre stykke af 
den nuværende kirkeplads, hvor lektorresiden
sen13 stod indtil 1631, blev samme år af kapitlet 
solgt til kirken, der ønskede at indrette en ny 
begravelsesplads16. Ifølge Kinch (II, 535) blev 
den taget i brug 1656, og muligvis blev den 
samtidig »givet til bymændene i Østervedsted, 
Bierum og Colby«; både 1695 og 172712 frem- 
lagde folkene i Øster Vedsted kopi af et skøde på 
jorden mellem kirken og bispen13 (fig. 28a.7). 
Sommeren 17035 arbejdede tømrer Povl Petersen 
selvfjerde på nyt stakit og lukkelse for den nye 
kirkegård, der »gemeenligen kaldes Vedsted 
jord«; det blev malet rødt på begge sider og med 
hvid oliefarve ovenpå, og året efter plantedes 
nogle træer. Stakittet og den aflåselige port 
fornyedes i de samme farver 17235. I forbindelse 
med en forestående kirkeistandsættelse 1789 øn
skedes muren for »Bønd(er)-kirkegaarden« fjer
net28. 1808 ville Vedstedfolkene afhænde jorden, 
der ikke mere måtte benyttes til begravelse, men 
ifølge skødet hjemfaldt den til kirken uden beta
ling. Derefter blev et stykke renset for træer og 
gravsten og udlejet eller bortgivet til havebrug6. 
Hovedparten hegnedes 1812, mod nord af kirken 
og mod syd af den daværende beboer i den 
gamle bispegård, kaptajn Falck, med et tre alen 
højt plankeværk6. En del af området tjente senere 
som gymnastikplads for katedralskolen29, der 
samtidig benyttede den nordre ende af proces- 
sionsomgangen til gymnastiske øvelser (Frost 
1842, s. 46). Ordningen fungerede til o. 1844- 
45, da Lindegården (s. 132) vistnok var blevet 
åbnet for gennemkørsel5.

†Brønd. Kirken afholdt udgifter til flere 
brøndes vedligeholdelse: 1774 nævnes konrek- 
tors, 1790 hospitalspræstens og jævnligt optræ
der en tredie, som må være den egentlige kirke- 
gårdsbrønd; den er tilsyneladende identisk med 
den brønd nord for kirken, som ses på flere

tegninger og fotografier (fig. 36). Den er 
tidligst omtalt 1634 i den triste anledning, at 
Moch Seffrenssenn druknede »wdj Kielden Da
gen effter denn store flod, effter at hannd haffde 
arbeidet denn heele natt Och mest wdj Dom- 
kiercken att stoppe Dørene for Wandet«5. En 
istandsættelse af denne brønd omtales 1741-42; 
den blev da malet rød forneden, hvid og grøn 
foroven19 (sml. portene s. 130).

BYGNINGER OMKRING KIRKEN

Kirken og kapitlet ejede tidligt store arealer, 
dels i direkte tilknytning til kirkegården, dels i 
dens nærhed. Igennem årene blev andre grunde 
med eller uden huse i den centrale bydel skæn
ket til kirken. Det var åbenbart også tilfældet 
med den ejendom, en tidligere kantorbolig, 
som fra 1200’rnes slutning tjente de katolske 
bisper som bolig (s. 140); måske afløste den en 
ældre bispegård i Gråbrødregade (nu Gryder
gade, s. 139). Et andet eksempel (blandt mange) 
skal nævnes: Til brug for sakristanen, som 
vogtede kirkens kostbarheder, herunder de hel
lige kar og dragter, skænkede sognepræsten ved 
S. Nikolaj i Vilslev og vikar ved Jakob apostels 
alter i domkirken en gård i S. Hans sogn 141130. 
Ved middelalderens slutning lå der en række 
kannikeresidenser mellem kirkegården og 
Sønderportsgade. Den uregelmæssige måde, 
hvorpå de afgrænsede kirkegården, giver 
indtryk af, at den jord, hvorpå de stod, oprinde
lig må have hørt til kirkens grund. I så fald må 
denne fra første færd have optaget hele det 
område, der mod syd og øst afgrænsedes mel
lem to af bydelens ældste færdselsårer, den 
nuværende Sønderportsgade og Stenbogade. 
Netop forholdene ved den sidste gade, der 
tidligere havde sin naturlige fortsættelse mod 
nord i Grønnegade og mod syd i Hundegade, 
viser, at man ikke fra kirkens side betænkte sig 
på at skabe en randbebyggelse på egen grund. 
Her nævnes således i forbindelse med byens køb 
af kirkegårdsjord 1544 syv boder (s. 122), som 
muligvis er identiske med de stenboder, der 1330 
siges at være opført for nylig lige over for Tinget 
og på kapitlets foranledning31 (sml. fig. 28a.2).
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Fig. 36. Nordre kirkegård og torvet, set mod øst. Til venstre hjørnet af det 1840 indrettede sprøjtehus (s. 138). 
Fot. o. 1875. Ribe Turistforenings arkiv. — Der nördliche Friedhof und der Markt, gegen Osten gesehen. Links die Ecke 
des 1840 eingerichteten Spritzenhauses.

Den tidligste oplysning om en egentlig bebyg
gelse nær kirken, findes i Bispekrøniken, nemlig 
det kannikekloster, der skal være brændt sammen 
med kirken 117632. Der er aldrig på vist rester 
heraf, men ligesom tilfældet er i Roskilde, må et 
sådant kloster, hvori kapitlets medlemmer leve
de på munkevis, have ligget i umiddelbar til
knytning til kirkebygningen. I bisp Tues em- 
bedstid (1214-30), begyndte kannikernes småhuse 
at rejse sig rundt om kirken (sml. s. 64). Det er 
en nærliggende tanke, at denne byggevirksom
hed er foregået på kirkens grund, og at den 
blandt andet har resulteret i en del af den før
nævnte bebyggelse syd for kirken33. Blandt de 
mange huse, som tidligt var i kirkens eller 
kapitlets eje, nævner Oldemoder 1291 fire sten
boder ved Marie kirkegård, som lå til domkapit
lets 12. præbende.

Efter reformationen blev flere gamle kannike- 
residenser, hvoraf tre i syd var sammenbygget 
med kirkens trefløjede processionsgang, udlagt 
som boliger for kirkens embedsmænd, bispen (s. 
140), organisten (s. 138) og den teologiske lektor 
(s. 138). Ved den nordvestre kirkegårdsport stod 
ved 1500’rnes slutning et par gamle huse, der 
efter tur synes at have gjort tjeneste som kalkhus 
(s. 137) og klokkerbolig (s. 137). Af andre huse 
på kirkegårdens område nævnes i 1600’rne et 
benhus (s. 137) samt i 1800’rnes første halvdel et 
sprøjtehus (s. 138) og et fæstehus (s. 138).

Ligesom det er tilfældet i syd, har der i den 
bebyggelse, som omkransede kirkegården mod 
de tre andre verdenshjørner, ligget en række 
ejendomme, der enten tidligt har været i kirkens 
eje eller på anden måde er kommet til at spille en 
rolle i forbindelse med domkirkekomplekset. 
Mod vest og nord har bebyggelsen tilsyneladen
de altid måttet respektere kirkegårdens faste 
grænse, således som den fremtræder på Krosps 
plan fra 1797 (fig. 29). Intet tyder på, at der 
oprindelig har været egentlige trafikårer på disse 
steder, kun smalle passager mellem hegnsmu- 
ren og bebyggelsen. Grundene vest for kirken 
var tidligt i dens eller kapitlets eje, og kannike- 
residenserne stod tæt. På hjørnet til Sønderports
gade lå huset Snagdal, der efter reformationen 
blev provstebolig (s. 142). Umiddelbart nord 
for stod en anden residens, kendt under navnet 
Liljebjerg34; her boede historikeren Anders Sø
rensen Vedel, der gennem en lang årrække i 
1500'rnes slutning var en af kirkens to værger. 
Lidt længere mod nord i husrækken ses indmu
ret en døroverligger fra et længst forsvundet 
bindingsværkshus. Den er reliefskåret og bærer 
indskriften »Christus Vincit« (Kristus sejrer), 
delt af et skjold med en syvoddet stjerne, og 
årstallet 1529 (fig. 42). Her boede domkannik 
Niels Torkilsen, der havde tjent Christiern II 
som sekretær og kapellan; våbnet fik han ret til 
at føre ved sin ophøjelse i adelstanden 1520. På
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Fig. 37. Latinskolen på hjørnet af Skolegade-Gryder- 
gade. Bygningerne mrk. A og B er middelalderlige 
stenhuse. Søndre del af bagbygningen (fagene med 
de to små vinduer) er bevaret (sml. fig. 38). Tegning 
fra 1724, i RA. — Die Lateinschule Ecke Skolegade- 
Grydergade. Die mit A und B bezeichneten Gebäude sind 
mittelalterliche Steinhäuser. Der südliche Teil des Hinter
hauses ist erhalten geblieben (die Fächer mit den beiden 
kleinen Fenstern).

hjørnegrunden til Grydergade skjuler sig en 
forfalden sydende af en senmiddelalderlig byg
ning. Fra 1500'rnes begyndelse og indtil 1856 
dannede den rammen om Latinskolen, hvis hi
storie går tilbage til domkapitlets stiftelse 1145 
(s. 64). Forbygningen stammer i sin nuværende 
form fra 1724, da skolens hørere fik bolig 
ved skolen; den afløste en forfalden og meget 
uensartet randbebyggelse (fig. 37 og 41), og 
efter skolens flytning blev ejendommen indret
tet til friboliger35.

I Grydergade skal man muligvis søge den 
ældste bispegård (s. 139), og i Præstegade mod 
nord ligger et 1576 stærkt ombygget hus, der på 
døroverliggeren har årstallet og en af de ældste 
afbildninger af domkirkens vestfront; ejendom
men bærer endnu navn efter kirkens kapellan, 
som efter husets ombygning fik det til embeds
bolig (s. 143). En kannikeresidens i Grønnegade 
kom 1448 i byens eje og blev benyttet til 
udvidelse af rådhuset36, der ligesom det tidligere 
nævnte Ting var kirkens nabo mod nordøst.

Her drev byen en vinkælder, der i 1500’rne gav 
anledning til stridigheder med domkapitlet, 
som en tid havde eget vinudsalg i kapitelhuset 
på østsiden af nordre korsarm37. I rådhuskælde
ren fandtes byens fængsel, Bøddeliet, der en tid 
gav navn til passagen langs kirkegårdsmuren: 
Bøddelgade, Boelsgade. Senere ændredes navnet 
til Rakkergade, fordi skarpretteren havde sin 
bolig i huset38. Endnu senere, da byen havde 
skaffet sig et rådhus i Stenbogade, ændredes 
navnet til »Ved Muren«, således som det frem
går af Krosps plan.

Mens strækningen fra Sønderportsgade, via 
Grydergade og Præstegade frem til Grønnegade 
uden tvivl fastholder rammerne for den middel
alderlige bebyggelse, er det anderledes i øst. Som 
tidligere nævnt lå kirkegårdens hegnsmur indtil 
1544 i flugt med den vestre husrække i Grønne- 
gade-Stenbogade og i den indgik kapitlets syv 
stenboder, som stod på den jord, byen købte til 
torveudvidelse (fig. 28a.2). Af Stenbogades ve
stre husrække er kun de tre sydligste ejendomme 
bevaret. Hjørneejendommen til Sønderportsgade 
består af to middelalderlige stenhuse, der samlet 
kom i kanniken Niels Torkilsens eje 1528. Bå
de før og efter havde mange kendte Ribebor- 
gere bolig i ejendommen, blandt dem også den 
lærde Peder Terpagers far, rådmand Niels Peder
sen Terpager. 1709 købte byen ejendommen til 
rådhus39. Det andet af de bevarede huse ved 
Stenbogades vestside var på Krosps tid bolig for 
skolens konrektor. Tre ejendomme, der dannede 
den nordlige fortsættelse (sml. fig. 39), blev 
nedrevet i forbindelse med terrænafgravningen 
omkring kirken 1894f. (s. 128). De optog det 
område, der på planen er angivet som »Petris 
Hauge og Huus« samt »Smede Huus«. Et af dem 
var den doktor residens, hvor embedslægen for 
Ribe by og stift havde fast bolig til 173340. Ved 
gavlen af det nordligste (eller næstnordligste) hus 
skal man antagelig søge pladsen for byens slagte- 
bod »Skrangen«41, der senere rykkede hen til 
vagthuset, som lå op mod den 1544 rejste kirke- 
gårdsmur (s. 130); det er måske også her, man 
skal søge de »hørboder«, som indtil 1672 lå op 
mod kirkegårdens mur, og hvis afskaffelse blev 
årsag til nedgang i klokkerens løn16. Mellem
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konrektors residens og den gamle Lindegård 
havde kirkens fromesseprædikant, der samtidig 
var hospitalspræst, sin have med tilhørende bag
hus indtil 1806, da Borgerskolen42 rykkede ind 
på stedet, hvor byens arresthus nu ligger. Som et 
kuriosum skal nævnes, at det sandsynligvis er 
mellem arresthuset og Sønderportsgade, under 
en til rådhuset hørende bygning, man må søge 
det hus, hvori de 14 tønder kul var prioriteret, 
som hvert år til Mikkelsdag skulle leveres til 
den ildpande, som en Ribeborger Radke Bol- 
cken i året 1474 »havde ladet stifte i domkirken« 
(s. 68).

Af de hidtil omtalte bygninger i kirkens 
nærhed har en del været så nær knyttet til 
kirkens hverdag, at de gør krav på en lidt nøjere 
beskrivelse. Blandt disse er de to småhuse, som 
ses på Resens byprospekt (fig. 18); den vedføje
de tekst nr. 6 oplyser, at bygningen var kirkens 
»Kalck-huus i gamle Tider, nu Klockerens Re- 
sidentz«. I regnskaberne 1591-925 er anført le
vering af 300 mursten til et †kalkhus med 
nedfalden sydgavl og til at mure omkring en 
kalkkule i jorden, hvori der skulle læskes to 
læster engelsk stenkalk; samtidig anskaffedes en 
ny lås til sikring af kalkhusdøren. Det her 
nævnte kalkhus er sandsynligvis identisk med 
det af Resen omtalte, der på hans tid var blevet 
klokkerbolig43. (Andre kalk- og materialhuse 
vil blive beskrevet i afsnittet om kirkens tilbyg
ninger) .

†Klokkerbolig. Fra 15915 findes et meget de
taljeret regnskab over udgifter til »Klockerens 
Huus og Dørns på Kierckegaarden, strax effter 
S. Hans dag«. Det fortæller, at boligen bestod af 
to huse, det ene med dør til kirkegården og 
Gråbrødrestræde (nu Grydergade), det andet 
kaldet »nørre Huss«, en beskrivelse, som stem
mer udmærket med de af Resen viste huse (fig. 
18). Gennem 1600’rne træffer man jævnligt på 
reparationsudgifter til klokkerresidensen på kir
kegården5, og 1644 blev der indsat en ny kak
kelovn afjern17. 1688 byggede tømrerne Jesper 
Nielsen og Hans Bertelsen fire fag hus i klokke
rens residens i stedet for det gamle nedfaldne 
halvtag (det nørre hus?), formentlig det »skur«, 
som blev tækket 1704. Tre år senere blev boli-

Fig. 38. Den søndre ende af den middelalderlige 
latinskole står bevaret bag hjørneejendommen Skole- 
gade-Grydergade (sml. fig. 37 og s. 136). Hugo 
Matthiessen fot. 1926. — Das Südende der mittelalter
lichen Lateinschule, hinter dem Eckhaus Skolegade- 
Grydergade, ist erhalten geblieben.

gen beskadiget ved en reparation på det store 
tårn, hvis elendige tilstand til stadighed var en 
trussel: 1717 var en så stor del af vestmuren løs, 
at klokkeren ikke turde bo i sit hus; men der var 
også en anden årsag, idet hans »tilligende Resi- 
denze stod paa fald, oc iche kunde desaarsag 
beboes«, hvilket oplyses i forbindelse med udgif
ten til et års husleje for ham i magister Claus 
Gosmans hus i Præstegade5 (det endnu bevarede 
Kapellanhus fra 1576, s. 143). Klokkeren kan vist 
aldrig være kommet tilbage til sit hus ved 
kirkegårdsporten, og senest i forbindelse med 
den store hovedreparation på kirken 1738f. må 
det være nedrevet, thi ifølge murmester Hø
drichs opgørelse blev der august-september 1740 
arbejdet på kirkegårdsmuren, hvor klokkerhuset 
tidligere havde stået44.

Et fritliggende, tømret †benhus er nævnt 1620, 
da blandt andet døren repareredes, og 1641, da 
nogle planker var udfaldet og stjålet5. 1663 om-



138 D A N M A R K S  K I R K E R  •  R I B E  D O M K I R K E

tales huset som afbrudt og brændt i ufredstid og 
samtidig oplyses det, at kapitlet havde til hensigt 
at bygge et nyt af mur på samme sted, eller hvor 
det skønnedes bekvemt45 (se afsnittet om kirkens 
tilbygninger).

†Vagthus, kødbod, sprøjtehus. Krosps plan fra 
1797 viser øst for nordre korsarm og umiddel
bart op mod den østre kirkegårdsmur en byg
ning med påskriften »den gamle Wagthuus« (fig. 
29). Bygningen, der afgav lokaler for Ribe bor
gervagt, var opført på torvet 164346; den lå på 
gammel kirkegårdsgrund, nemlig en del af det 
jordstykke, som kirken 1544 havde afhændet til 
byen (fig. 28a.2). Bygningen (fig. 33), der også 
benyttedes til indkvartering i krigstid, optræder 
under navne som Kortegar, Cortegallen, Corte- 
garen, der alle er en fordrejning af det franske 
»Corps-de-garde« (sml. de østre kirkegårdsporte 
s. 130). Lange indkvarteringer var i høj grad 
medvirkende til den almindelige tilsvining på og 
omkring kirkegården; således måtte man o. 1690 
bortkøre 12 læs aske fra vagtens kakkelovne, der 
blot var smidt op mod kirkegårdsmuren. 1766 
fornyedes bygningen, 20 år senere forlængedes 
den med tre fag, og 1791 indrettedes der heri en 
kødbod, hvor byens fem professionelle slagtere 
havde pligt til på slagtedagen at tilbyde mindst 
seks lispd. kød til de af magistraten fastsatte 
priser47 (om en ældre slagtebod på omtrent 
samme plads, se Skrangen s. 130).

Med indvielsen af den nye kirkegård 1807 var 
begravelsespladsen om kirken overflødiggjort, 
og to år senere, 13. marts 1809, skrev stifts- 
amtmand Moltke til magistraten, at man var 
villig til at afstå en del deraf til udvidelse af 
torvet; det drejede sig om det nordøstre hjørne, 
kaldet »de militæres jord«48. En betingelse syn
tes dog at have været vagthusets flytning, »da 
det staar til Vansir, for den skønne Kirke bør 
staa uskjult«. Han udpegede under henvisning 
til Krosps kort pladsen nord for nordre side
skibs 2. fag fra øst. Flytningen skete 1809, og 
huset, hvis udseende ændredes betydeligt, stod 
her indtil 1840 og gjorde tjeneste som sprøjte
hus (sml. fig. 34)49.

I denne forbindelse skal det nævnes, at der få 
år efter sprøjtehusets opførelse på nordre kirke

gård rejstes et †privathus lidt vestfor. Det byg
gedes med kirkens tilladelse omkring 1812-16 
på et af de jordstykker, der var udlejet til 
havebrug og lå i »linjen syd-nord med det 
vestre hjørnehus i Præstegade«50 (sml. fig. 11).

†Lektorboliger. Ifølge kirkeordinansen 1537 
skulle domkapitlet ansætte en teologisk læseme
ster, og den første tiltrådte embedet to år se
nere51. Den første lektor, magister Jens Knud
sen Holm (†1555), flyttede ind i en kannikeresi- 
dens vest for indgangen ved Rykind. En syns
forretning af 26. juni 1587 oplyser, at der da 
inde i gården lå et gammelt stenhus (med hvæl
vet kælder52), mens der ud mod Sønderports
gade fandtes to huse og to boder, som strakte 
sig langs gaden til bispegårdens stald (sml. s. 
142).

Som fast bolig for læsemesteren eller lektoren 
udpegedes imidlertid 1558 en anden gammel 
kannikeresidens. Den lå øst for Skolegade, om
trent hvor nedkørslen til kirken nu findes. 1559 
og 1563 afholdt kapitlet adskillige udgifter til 
istandsættelse53, og 1591 nævnes nogle småre
parationer på den nordre ende af det lille sten
hus5. 1620, da lektorens residens »for meste- 
delen er nedbrudt«, vedtog kapitlet, at huset 
hurtigst muligt skulle genopføres16; men 1631, 
da det stadig var forfaldent, blev det dømt til 
nedrivning; samtidig bestemtes, at kapitlet 
skulle købe grunden for 200 speciedl. til udvi
delse af kirkegården53, og her indrettedes senere 
Øster Vedsted kirkegård (s. 134). Murmester 
Villantz fik 1631 betaling for nedbrydningsarbej- 
det, der omfattede en kælder5. Stenene skulle 
bruges til et nyt stykke kirkegårdsmur mod 
gaden, mens tagsten og tømmer i øvrigt skulle 
anvendes til kirkens bedste53.

Efter nedrivningen ser det ud til, at den tjenst
gørende lektor påny fik bolig vest for Rykind. I 
hvert fald boede lektor Kristen Nielsen Friis54 på 
stedet 1637, da Morten murmand var i færd med 
at reparere hans nye hus på omgangens mur, 
som var nedfalden5.

Organistens og andre †boliger. I forbindelse med 
reparationer af søndre kirkegårdsindgang, Ryk
ind, samt af processionsgangens østre og søndre 
fløj er stedet ofte kendetegnet i forhold til orga
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Fig. 39. Stenbogade, set fra torvet. De tre nærmeste huse på højre hånd blev nedrevet ved reguleringen af 
terrænet omkring kirken (s. 127). Gouache fra 1840’rne, af Caroline C. Middelboe f. Giørtz. Privateje. — 
Stenbogade, vom Marktplatz gesehen. Die drei ersten Häuser rechts wurden bei der Geländeregulierung um die Kirche 
niedergerissen.

nistens residens. Foruden de s. 129 givne eksem
pler kan nævnes: 1677 var søndre omgang bulnet 
ud og bygfældig på muren oven og neden ved 
organistens hus, og 1720 var taget over omgan
gen mellem organistens og Anders Johansen 
Wandels hus medtaget5; Wandels hus lå vest for 
Rykind54. Mange andre samstemmende kildeste
der bekræfter, at organistens bolig må have 
ligget umiddelbart øst for Rykind, bygget tæt op 
til og muligvis ind over omgangens sydøsthjør- 
ne på samme måde som et af den protestantiske 
bispegårds huse var bygget ind over omgangens 
vestre længe (s. 142).

Ved nedbrydningen af processionsgangens 
østre og søndre fløj kort før 1740 må huset være

forsvundet. I hvert fald købte kirken 1755 en ny 
residens til organisten, men tre år senere måtte 
han selv skaffe sig en bolig, fordi skolens kon- 
rektor overtog huset55. På Krosps plan (fig. 29) 
er konrektors bolig angivet i kirkens sydøstre 
randbebyggelse og umiddelbart øst for hospitals
præstens. 1806 blev embedet, hvis indehaver også 
var froprædiken-prædikant ved domkirken, ned
lagt og bygningen indrettet med to skolestuer og 
boliger for lærerne ved Borgerskolen, til hvis brug 
Lindegården (s. 132) indrettedes til legeplads6.

Bispe- og præstegårde. Der er intet, som tyder 
på, at Ribe har haft en bispegård liggende tæt op 
ad kirken, således som det kendes både fra 
Roskilde og Århus. I realiteten ved man intet om
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bispeboligens beliggenhed før 1288; men der er 
måske en svag mulighed for, at bispen før den 
tid kan have haft en bolig i den nuværende 
Grydergade. 1445 hed den »Gammel Biskops- 
gade« og 1457 »den gade, som fordum kaldtes 
Biskopsgade«56. Efter reformationen dukkede 
navnet Biskopsgårdsgade eller Bispegade påny 
op, men da som betegnelse for den tidligere S. 
Hansgade, hvor biskop Kristiern (1288-1313) 
havde sin bolig.

Bispegården i (den tidligere) S. Hansgade. En 
bolig i gadens sydlige ende, som havde tilhørt 
en 1262 afdød kantor ved kirken, optræder 
senere som bisp Kristierns private ejendom, 
mens grunden tilhørte kapitlet. 1305 nævnes 
stenhuset, som »bispen plejede at bebo«, og 
som han måske havde benyttet allerede som 
ærkedegn. Samme år bestemte bispen, at kapit
let ved hans død skulle have grunden tilbage 
samt alle de huse, han måtte have opført derpå. 
Hans ejendom blev herefter fast bolig for alle 
bisper til og med Iver Munk, der trods refor-

Fig. 40. Bispegårdens hovedbygning (sml. fig. 41) fik 
1933 sin nuværende beliggenhed og navnet »Hans 
Tausens hus« (nu museum). Det står over en kælder 
fra en middelalderlig kannikebolig, og en tilsvarende 
lå indtil 1631 lidt længere mod nord (fig. 28a. 6-7). 
Axel Hansen fot. 1933. — Das Hauptgebäude des 
Bischofshofs erhielt 1933 seine jetzige lage und den Namen 
»Hans Tausens hus« (jetzt Museum). Es steht über dem 
Keller einer mittelalterlichen Domherrenwohnung, und 
eine ebensolche lag bis 1631 etwas weiter nördlich.

mationen fik lov at blive boende til sin død 
1539. Om huset derefter blev taget i brug af de 
lutherske bisper er uvist; men 1556, året efter at 
kongen havde udstedt bestemmelser om præ
steskabets fremtidige boliger, beordrede han 
bygningerne, som stod og forfaldt, nedrevne og 
materialerne anvendt til kongens bygningsbe- 
hov57. Det nyoprettede hospital havde fået til
lagt grunden, som afhændedes til lensmanden 
Albert Friis 1598; året efter blev Stormklokken 
omstøbt her 58. – Den store grund, der strakte 
sig helt over til Hundegade, kaldtes endnu i 
1700’rnes første halvdel for »Bispegårdshaven« 
og hørte til blandt Ribes højt besungne blom
stergårde59.

Protestantiske bispegårde. 14. maj 1555 traf 
kongen bestemmelse om boliger til Ribes præ
steskab. Det skete efter indstilling fra biskop 
Hans Tausen, der formodentlig også havde 
foreslået, at en ejendom i Skolegade, strækken
de sig fra Sønderportsgade til domkirken, skulle 
være bolig for bisperne60. Beboelsen, der var et 
stenhus nordligt på grunden, har vel været en 
gammel kannikeresidens ligesom huset nordfor, 
der som omtalt (s. 138) 1558 blev tildelt kirkens 
lektor. Sandsynligvis har Hans Tausen fået hu
set sat i stand; men 1591 klagede Hans Laugesen 
over den bygfældige residens, og det samme 
gjorde Peder Hegelund 159561. Han erklærede, at 
kun en stald og to kamre, som nylig var opført 
på kgl. befaling, var i orden, mens resten var 
forfaldent på huse og tage. Hans klage ledsage
des af et tingsvidne udfærdiget 9. novb. 1596. 
Dette er sammen med et andet af 5. okt. 1615, 
som fremsendtes med den følgende bisps, Iver 
Hemmets, klage over tilstanden, de vigtigste 
kilder til belysning af bebyggelsen62.

På grundens nordside lå ifølge tingsvidnet 
1596, »et højt Træhus, næst op til Omgangs- 
muren, 2 Lofter højt ... Alle Vinduer, 5 for
oven, 5 forneden er gamle og raadne. Næst hos 
paa samme Nordside et smalt skrøbeligt Sten
hus, 19 alen langt, 2 Loft højt, kun 8 alen vidt 
inden Vægge. Over første Loft er der bygt med 
Leider og stakede Stenger63 i 7 Fag. Kælder 
derunder ... Stenhuset støttes mod Gaarden af 
to store Bjælker og 1 Tværbjælke, thi Muren
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Fig. 41. Vestre kirkegård, brolagt sammen med Skolegade 1835. Tilhøjre den 1727 opførte skolebygning (sml. 
fig. 37 og s. 136). I Baggrunden den protestantiske bispegård, hvis hovedhus 1933 drejedes 90° (sml. fig. 40 og
s. 141). — Der Westfriedhof, 1835 gleichzeitig mit der Skolegade gepflastert. Rechts das 1727 aujgeführte Schulgebäude. Im 
Hintergrund der Hof des protestantischen Bischofs, dessen Hauptgebäude 1933 um 90° gewendet wurde.

bugter flux ... Ved samme Stenhus er Stegerset, 
Gang til Kælderhals, til Hobe 5 Fag. Vestgavlen 
er muret til Skolegaden ... Dernæst afsides en 
liden Dørns eller Kackelstue, saare lav, mørk og 
jordige, og Loftskud af Bøgefjæle, en ond, lav 
Trappe til et lidet Kammer ovenpaa. En liden 
farlig Skorsten med Maltkølle paa ...«.

Næsten uden undtagelse affødte hvert bispe- 
skifte gennem de følgende halvandet hundrede år 
en klage over boligens tilstand, og hver gang gav 
kongen besked om, at der skulle ofres et par 
hundrede rigsdaler, så bispen kunne få en nød
tørftig bolig. Et af disse breve, af 19. jan. 163964, 
indeholder den bestemmelse, at et syv fags hus 
ud til kirkens omgang (jfr. tingsvidnet 1596) 
skulle nedbrydes og genopsættes med anven
delse af de gamle materialer. Et kælderrum, som 
må have hørt til det hus, der nævnes i tingsvid
net, afdækkedes 1933, da man flyttede dette

såkaldte »Hans Tausens hus« fra Skolegade (sml. 
fig. 40) til dets nuværende plads. Kælderen blev 
sat i stand og delvis inddraget under det tilflyt
tede hus, dog således, at den ligger lidt forskudt 
mod syd i forhold til huset. Murværket er af 
munkesten og antagelig fra senmiddelalderen; en 
muret nedgang i vestmuren har i renæssancen 
afløst en ældre nedgang lidt syd for.

Da H. A. Brorson 1741 afløste M. Anchersen i 
bispestolen, var huset så forfaldent, at han und
slog sig for at flytte ind; over døren stod da 
sikkert stadig den af Terpager (1714, s. 68) 
citerede indskrift: »For Huus og Hjem, for 
Stand og Brød, Jeg takker Kongen til min 
Død«. Ejendommen blev solgt ved auktion 
1743 til nogle borgere, som heri ville indrette 
et fourageringsmagasin og munderingskamre; 
men da det blev forhindret på grund af faren for 
domkirken, købte Brorsons efterfølger i prov-
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Fig. 42. Døroverligger 1529 fra kannik Niels Torkil- 
sens hus vest for kirken. Hugo Matthiessen fot. 1917. 
— Türhammer 1529 vom Haus Domherrn Niels Torkil- 
sen westlich der Kirche.

steembedet, P. Stockemark, ejendommen til 
lejehus65. Nogle af de følgende lejere og ejere 
optræder gentagne gange i sager, der vedrørte 
den gamle bispegårds sammenbygning med 
omgangens vestfløj; i denne kan man endnu se 
den tilmurede dør, som engang formidlede 
forbindelsen66. Nøglen til bispens dør i omgan
gen er nævnt 1692 og bispens omgang 17385.

På det areal, der udgjorde bispegårdens 
grund, findes endnu enkelte rester af den gamle 
bebyggelse. I Sønderportsgade (nr. 8) står en 
afkortet bygning fra o. 1600 som levn af en 
lade- eller staldbygning. På grundens nordende, 
mod kirkepladsen, står »Hans Tausens hus« (nu 
museum), et toetages bindingsværkshus. Det lå 
som nævnt før 1933 langs med Skolegade, men 
havde måske tidligere ligget på grundens nord
side; den daværende knækkede facadelinje mod 
Skolegade samt et halvtagslignende fremspring 
mod gården stemmer nøje med angivelserne af 
»den gamle bispegård« på Krosps plan (fig. 29). 
Hvis denne overensstemmelse ikke er tilfældig, 
vil det sige, at huset er kommet tilbage omtrent 
til sin oprindelige plads, for 1933 blev det drejet 
90° og rykket hen til grundens nordgrænse mod 
kirkepladsen, således at den tidligere østfacade 
nu vender mod nord. Den sammenstykkede 
bygning formodes at være opført omkring 
1500’rnes midte67. Umiddelbart lader den sig 
ikke indpasse i billedet af bispegården, som 
dette tegner sig på baggrund af tingsvidnerne 
og kongebrevet; men den mulighed foreligger, 
at huset kan være sammenstykket af dele fra 
forskellig tid (sml. det syvfags hus, der 1639 
skulle nedtages og genopsættes).

1804 oplyses det, at den gamle bispegårds 
beboer, da borgerkaptajn Falck, har hævdet en

gammel ret til at gå ind i kirken gennem 
omgangen; døren var blevet spærret ved hoved
istandsættelsen o. 1790, da omgangen blev ind
rettet til materialerum. Nu ville ejeren give 
afkald på denne ret og tillade, at døren forblev 
tilmuret på den betingelse, at kirken istandsatte 
og vedligeholdt de fag af bispegården »saavidt 
som samme er over omgangens mur og er 
indbygget over dets hvælvinger«, herunder 
skorstenen og de på spær og bjælker fæstede 
brædder til »skilsmisse« mellem bispegårdens 
loft og hvælvingerne. Såfremt bispegårdens ejere 
i fremtiden skulle ønske de to bygninger helt 
adskilt, skulle de betale det derved fremkomne 
hul i omgangens mur og tag lukket5. Hanssen 
(1831, s. 40) oplyser, at denne bispegårdslænge 
blev nedrevet »for nogle aar siden«.

Tårnborg og Korsbrødregård som bispeboliger. Da 
biskop Brorson nægtede at flytte ind i den 
gamle, forfaldne bolig, betegnede han samtidig 
Korsbrødregården i Korsbrødregade, som vel
egnet. Både her og andetsteds blev han lejer for 
en tid, sidst i Tårnborg i Puggårdsgade, som han 
senere købte for egen regning. 1751 foreslog 
han, at bygningen blev den fremtidige bispe- 
bolig; dette skete også, men først 1769, da det 
offentlige købte huset68. Godt hundrede år se
nere, 1869, erhvervede staten Korsbrødregården 
til fremtidig bispebolig og gennemførte derved 
Brorsons første forslag69.

Provsteresidens. Under bispeboligen er det 
nævnt, at kongen tog bestemmelse om præste
skabets fremtidige boliger. Domkirkens sogne
præst havde før reformationen boet i S. Hans
gade (nu Bispegade nr. 6); denne såkaldte »Sog
negård« blev 1558 overladt sognepræsten ved 
Skt. Katharinæ kirke, så han kunne bo i sit eget 
sogn70. Domkirkens præst fik i stedet kannike- 
residensen »Snagdal« på vestre hjørne af Skole- 
og Sønderportsgade, dvs. lige over for den pro
testantiske bispegård. Kapitlet skulle vedlige
holde »Sognegården«, magistraten derimod 
»Snagdal«, som tilhørte kapitlet. 1556-58 måtte 
en betydelig istandsættelse fremskyndes, fordi 
»hr. Jens ville i huset«71. 1667 omtales huset som 
totalt brøstfældigt, og en synsforretning fra o. 
1736 oplyser, at provsten brugte sin egen gård,
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fordi residensen var »hazarderet« at bebo16. 
Provstens egen gård var »Liljebjerget«, som 
stødte op til hjørnehuset; det blev også benyttet 
af Serup’erne, far og søn, der 1656-1736 be
klædte embedet. I alle disse år forfaldt 
»Snagdal«, og den blev først istandsat, efter at 
man forgæves havde søgt at sælge ejendommen 
på auktion 18065. Ejendommen, nu Skolegade 
nr. 6, afhændedes 1856 til hotel (»Klubben«) og 
blev derefter stærkt ombygget, men endnu fin
des der en middelalderlig kælder72.

Kapellanbolig. Et kapitlet tilhørende hus i 
Præstegade (nu nr. 15) afhændedes 1575 til byen 
som residens til evig tid for domkirkens kapel
lan, der forinden havde boet til leje her i en 
årrække. Den nuværende bygning er rejst af 
byen 1576, et årstal, der sammen med byens 
våben (domkirkens vestfacade) er indskåret i 
dørhammeren over gadedøren og opmålet i 
stærke farver73.

NOTER

1 LA. Ribe bys arkiv. Jfr. Kinch I, 519.
2 Vedr. den nuværende hovedgades opståen se Len
nart Edelberg og Mogens Bencard: Ribes lod, i Skalk 
1962-2. Vedr. torvet se Kinch I, 519 og II, 573f. samt 
Matthiessen s. 127f.
3 Nye Danske Magazin II, 271 f.
4 Terpager 1736, s. 364.
5 Ribe domk.s regsk. tildels med bil. 1591-1899.
6 LA. Ribe domk.s insp. Indk. skriv. 1801-1915.
7 Det er muligt, at jordstykket blev solgt før 1822; 
men fra dette år findes en kopi af skødet, som viser, 
at der er tale om et lille stykke jord vest for apoteke
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havde kunnet gennemføre sit arbejde på grund af 
kvæg og skiveskydning.
12 LA. Ribe bispearkiv. Ribe domk. 1530-1786.

13 Se afsnittene: Kirkegårdens inddeling og Bygnin
ger omkring kirken.
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Fig. 43. Lindegården set fra sydøst 1836. Skitse i brev 
fra Jørgen Roed (s. 132, jfr. note 23). — Lindenhof vom 
Südosten gesehen 1836. Skizze von Jørgen Roed.
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Bygningen er nu i privateje.



Fig. 44. Ribe domkirke fra nordøst, efter maleri af Jørgen Roed. Statens Museum for Kunst. — Der Dom von 
Nordosten, 1836 von Jörgen Roed gemalt.

RIBE DOMKIRKE·BYGNING
TIDEN FØR REFORMATIONEN

OVERSIGT. Bygningsbeskrivelsen omfatter 
en indledning samt flere kapitler, der alle er 
underdelt i afsnit efter kronologi og overskue
lighed. I tilslutning til de aksonometriske af
bildninger omfatter indledningen en kort gen
nemgang af kirken og dens tilbygninger (s. 146), 
træk af forskningshistorien (s. 149) samt et lille 
afsnit om biskop Thures forsvundne kirke og bran

den 1176 (s. 160); noter (s. 162). – Planer mm. (s. 
163) indleder første kapitel, beskrivelsen af den 
romanske bygning, der starter med nogle ge
nerelle småafsnit: Mål og proportioner (s. 177), 
plan og opstalt (s. 179), byggegrund, fundament og 

sokkel (s. 180), materialer og teknik (s. 184); noter 
(s. 193). Herefter følger det romanske anlægs 
tre hovedafsnit: Østpartiet (s. 200) i forbindelse

Danmarks Kirker, Ribe amt 10
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med hvilket også Kathoveddørens udbygning 
med trekantrelieffet er beskrevet (s. 222), lang
huset (s. 228) og sidst vestpartiet (s. 236), fulgt 
op af en sàmmenfatning (s. 242); noter (s. 248). – 
Andet kapitel beskæftiger sig s. 254 med de 
middelalderlige forandringer i den egentlige 
kirkebygning: Indbygning af hvælv i korsarme, 
midtskib og forhal (s. 254), faren for sammenstyrt
ning 1266 (s. 261), nordtårnets fald 1283 og dets 

følger (s. 262), sideskibenes forhøjelse (s. 262), 
branden 1402 (s. 266) og den femskibede kirke, – 

tilføjelsen af de ydre sideskibe (s. 267); noter (s. 
271). – I de følgende kapitler beskrives kirkens 
tilbygninger, både de bevarede og de forsvund
ne, endvidere kirken fra reformationen til i dag, 
herunder sammenfattende afsnit af forskellig 
art: gulve, tagbeklædning, vinduer, solure, 
vindfløje, og til sidst glas- og kalkmalerier.

INDLEDNING. Kirken består af et stort tvær
skib med næsten direkte tilknyttet apsis og i 
hver korsarms østside en baldakinprydet side
alterniche, endvidere et femskibet langhus og i 
vest en stærkt fremspringende forhal flankeret 
af to tårne. Med undtagelse af det nordre tårn 
og langhusets ydre sideskibe samt korsskærin– 
gens tagrytter er anlægget fra romansk tid.

De oprindelige, indre sideskibe åbner sig i to 
stokværk mod korsarme og midtskib, forne
den med høje arkader, foroven med lavere, 
søjledelte bueåbninger; gallerierne bag disse tri— 
forier er skabt i løbet af 1200’rne ved forhøjelse 
af sideskibenes ydermure. De kun eet stokværk 
høje, ydre sideskibe er senmiddelalderlige ny
dannelser. Det nordre er opstået på bekostning 
af nogle ældre tilbygninger, der var opført i 
tilknytning til det indre sideskib, mens det 
søndre er blevet til ved sammenføjning af ældre 
tilbygninger, der på tilsvarende måde havde 
fået plads langs det indre, søndre sideskib.

Ved etableringen af de senmiddelalderlige si
deskibe har man tilstræbt samme fagdeling 
som i de oprindelige og gennembrudt disses 
ydermure med store arkader, som stort set 
følger blændingsinddelingen. Mens de to lang
strakte tilbygningers indre fremtræder som re
gulære sideskibe, virker deres ydre som sam

menhængende kapelrækker. Det skyldes, at 
hvert fag fra begyndelsen fik en selvstændig 
taggavl og sadeltag vinkelret på de ældre side- 
skibsmure, helt svarende til den nuværende 
udformning, der skyldes restaureringen o. 
1900.

Sydtårnet (Mariatårnet) er genopført 1904 på 
resterne af et romansk tårn, mens det tilsvaren
de nordre efter nedstyrtning 1283 blev afløst af 
det nuværende, langt større tårn. Dette var 
antagelig færdigbygget 1333, men dets øverste 
del med den flade balustradeindrammede af
dækning hidrører dog fra 1600'rnes første tiår.

Alle kirkens afsnit er udstyret med hvælv, 
der for midtskibets og de to korsarmes ved
kommende i 1200’rnes 2. fjerdedel har afløst 
trælofter.

Med højkirkens overhvælvning skabtes det 
kirkerum, som i det store og hele har overlevet 
i uændret form til nutiden. Alene lysvirknin
gerne i interiøret har til stadighed skiftet: Først 
ved forhøjelsen af de indre sideskibe, sidenhen 
på grund af de tilbygninger, der rejstes hist og 
her i tilslutning til sideskibene og sidst, da disse 
tilbygninger erstattedes af de nuværende, ydre 
sideskibe med deres række af store, spidsbuede 
vinduer.

Århundreders stabilitetsproblemer og van
røgt med påfølgende nødtørftige reparationer 
samt omfattende restaureringsarbejder har ud
slettet eller skjult værdifulde spor til belysning 
af bygningshistorien. De arkæologiske vidnes
byrd er derfor forholdsvis fa og undertiden 
flertydige, men de rummer dog sammen med 
stilformerne mulighed for at tegne et nogen
lunde sikkert billede af byggeriets udvikling.

Apsis og tværskib, som tilhører en og sam
me byggeperiode, er anlagt i umiddelbar til
slutning til en ældre stenkirke, biskop Thures 
(sml. s. 64 og fig. 45a); den har skullet fungere, 
indtil første etape af nybyggeriet var bragt til 
ende og kunne overtage de kirkelige funktio
ner. Fundamenterne til næste etape kan være 
udlagt i ét stræk, men søndre sideskibsmur er 
rejst først og syd for den ældre kirke; herefter 
fulgte den tilsvarende nordre og sidst midtski
bets arkademure. De to østfag i syd må være
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Fig. 45a–k. På denne og de følgende sider vi
ses i skemadsk form 11 stadier i domkirkens 
bygningshistorie fra 1100’rnes midte til i dag. 
– Aksonometriske afbildninger 1:900 ved 
ElM. Konstruktion HeJ. Streg Kirsten Kilde- 
gaard. — Auf dieser und den folgenden Seiten 
werden in schematischer Form 11 Stadien der 
Baugeschichte des Doms von der Mitte des 
12. Jahrhunderts bis zum heutigen Tag dargestellt.

Tegningen skildrer situationen fra sydvest, som den må have formet sig o. 1175. Østpartiet (tværskib med 
apsis) er opført i tilslutning til og omkring en ældre kirke, hvis størrelse og udseende i øvrigt er ukendt (sml. 
s. 116). Det formodes, at denne kirke (biskop Thures, omtalt 1134) sammen med et ligeledes ukendt kloster 
blev ødelagt af en brand 1176. Den valgte placering af nybygningen betød, at den gamle kirke kunne fungere 
til et afsnit af den nye var klar til brug. Denne fordel havde dog sin pris. Som ved lignende store 
byggeforetagender skabte den gamle bygning problemer ved afsætning af den nye. For Ribes vedkommende 
førte det bl.a. til, at nordre sideskib blev ca. 50 cm højere end søndre. — Die Zeichnung schildert die Situation von 
Südwesten gesehen, wie sie sich um 1175 ausgenommen haben muß. Der Ostteil (Querhaus mit Apsis) wurde im 
Anschluß an und um eine ältere Kirche herum aufgeführt, deren Größe und Aussehen im übrigen unbekannt ist (vgl. 
S. 116). Man vermutet, daß diese Kirche (des Bischofs Thure, erwähnt 1134) zusammen mit einem ebenfalls 
unbekannten Kloster 1176 durch Feuer zerstört wurde. Die für den Neubau gewählte Plazierung bedeutete, daß die alte 
Kirche fungieren konnte, bis ein Abschnitt der neuen gebrauchsfertig war. Dieser Vorteil hatte jedoch seinen Preis. Wie bei 
ähnlichen großen Bauvorhaben war der Vorgängerbau ein Problem bei der Anlage des neuen. Was Ribe anlangt, führte dies 
u.a. mit sich, daß das Nordseitenschiff ca. 50 cm höher wurde, als das Südseitenschiff.

ældst, eftersom en (fjernet) dublering af kor- 
dongesimsen ved triforiebuernes underkant 
blev opgivet i resten af midtskibet. Det er ikke 
utænkeligt, at dele af langhuset – f.eks. de 
hvælvede sideskibe – kan være taget i brug, 
lukket med midlertidige mure; men hvis lang
huset overhovedet er blevet færdigbygget efter 
planen, er det ikke sket stort før arbejdet på 
kirkens vestende også var kommet godt igang. 
Det må ifølge stilformerne have været tilfældet 
o. 1225, og ved den tid må man allerede have 
planlagt den overhvælvning af tværskibets 
korsarme og midtskibet, som påny gjorde kir
ken til en byggeplads, ligesom det skete efter 
nordre tårns nedstyrtning 1283.

Bevaret af kirkens middelalderlige tilbygninger er 
foruden nordtårnet og de ydre sideskibe kun kapel
let Bethlehem, der danner det østligste fag i det 
ydre, søndre sideskib, samt en lemlæstet rest af 
en trefløjet, hvælvet processionsgang syd for kir
ken (fig.45h-k). Dette anlæg, som svarer til 
korsgangen i et kloster, omsluttede med kirken 
som nordre længe den såkaldte Lindegård, der 
var en fra kirkegården isoleret og stærkt fore
trukket gravplads (sml. s. 132). Det bevarede 
stykke af anlægget (sml. fig. 31-32 og 45k) er 
søndre del af vestfløjen, der indtil o. 1835 stod i 
direkte forbindelse med det ydre, søndre side
skibs vestfag.

Forsvundne tilbygninger. Foruden de få eksi-

10*
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Fig. 45b. Kirken var planlagt og påbegyndt 
med fladt loft i korsarme og midtskib. — Die 
Kirche war mit Flachdecken in den Querarmen und 
im Mittelschiff geplant, und wurde auch so be
gonnen.

Den gennemskårne kirke viser rummets indre, således som det må have stået før 1225-30. I nordre korsarm 
skimtes de rundbuede vægblændinger, som afslører, at korsarmene – ligesom midtskibet – oprindelig stod 
med fladt loft. Den hesteskoformede apsis og korsskæringen havde derimod stenhvælvinger, henholdsvis en 
kvartkugle og en pendentivkuppel. – I sin første skikkelse stod langhuset med sideskibe i een etage (45d), og 
derfor gav de søjledelte triforieåbninger kun indblik i tagrummene. – Over forhallen, mellem de to trappetårne 
i vest, er antydet en gallerietage (et kongepulpitur?). — Der Schnitt durch die Kirche zeigt das Innere des Raumes, 
wie es vor 1225-30 ausgesehen haben muß. Im nördlichen Querarm erkennt man die runden Blendbogen, die zeigen, daß 
die Querarme – ebenso wie das Mittelschiff – ursprünglich eine Flachdecke hatten. Die Apsis und die Vierung dagegen 
hatten Steingewölbe, u.zw. eine Viertelkugel bzw. eine Pendentifkuppel. – In seiner ersten Gestalt stand das Langhaus 
mit den Seitenschiffen in einem Geschoß (45d), und deshalb konnte man durch die von Säulen unterteilten Emporenöff
nungen nur die Dachräume sehen. – Über der Vorhalle, zwischen den beiden Treppentürmen im Westen, ist eine Empore 
(eine Königsempore?) angedeutet.

sterende tilbygninger blev kirken i middelalde
rens løb forsynet med en lang række andre, 
beregnet til vidt forskellig brug. Den største 
gruppe udgjordes af de privatstiftede kapeller, 
hvoraf nogle var udskilt i kirkens indre, mens 
andre rejstes som regulære tilbygninger. Det er 
allerede nævnt, at en del af disse i senmiddelal
deren blev opslugt af de ydre sideskibe, – men 
dog således, at kapelstiftelsen undertiden leve
de videre inden for de nye rammer.

Ved langhusets nordside er der spor efter to 
kapeller, der har ligget ud for det indre side
skibs 2. og 3. fag fra øst; men der kan have 
været flere, ligesom tilfældet er i sydsiden. 
Foruden det eksisterende Bethlehems kapel er 
der her tale om mindst tre tilbygninger, som 
har ligget ud for indre sideskibs 2. og 5.-6. fag

fra øst. Heraf har de to østre antagelig været 
privatstiftede kapeller, det vestre snarest et vå
benhus foran kirkens gamle syddør.

Blandt de kapeller, der bevisligt har eksiste
ret ved langhusets sider, før de ydre sideskibe 
indrettedes, kan man på grundlag af de skriftli
ge kilder udpege Vor Frue, S. Birgittas og 
S. Andreas’ kapeller (sml. s. 85f). De to sidste 
(ligesom på sin vis Bethlehems kapel) levede 
videre inden for det yngre sideskibs rammer, 
hvorimod Vor Frue kapel synes omdannet til 
Lille Vor Frue kor.

Identifikationen af de tilbygninger, der i 
middelalderen rejste sig ved kirkens øst- og 
vestende, volder ikke store vanskeligheder. De 
blev først nedrevet i 1700’rne, da man ved et 
par store »istandsættelser« anså denne udvej
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Fig. 45c. O.1225-50 var man i færd med at 
overhvælve hele højkirken. — Um 1225-50 
war man im Begriff, die Querarmen und das Mit
telschiff zu überwölben.

I 1200’rnes 2. fjerdedel skete den første egentlige ændring: Lofterne i de to korsarme, midtskibet og forhallen 
erstattedes med stenhvælv. I korsarmene medførte hvælvbyggeriet kun ret små ændringer i den ældre 
arkitektur, hvorimod midtskibet blev meget forandret. Slanke halvsøjler til støtte for hvælvene indhuggedes i 
murene og brød de vandrette linjer, som hidtil havde præget midtskibet, og nye, store højkirkevinduer fyldte 
rummet med lys. – En stor arkade åbnedes mellem midtskib og forhal, så denne kom til at virke som en vestlig 
forlængelse af midtskibet. — Im 2. Viertel des 13. Jahrhunderts erfolgte die erste eigentliche Änderung: Die Decken in 
den beiden Querarmen, im Mittelschiff und in der Vorhalle wurden durch Steingewölbe ersetzt. In den Querarmen brachte 
der Gewölbebau nur geringfügige Änderungen der älteren Architektur mit sich, während das Mittelschiff weitgehend 
geändert wurde. Schlanke Halbrundstäbe wurden als Stützen für die Gewölbe in die Mauern eingehauen und unterbrachen 
die waagrechten Linien, die das Mittelschiff bisher geprägt hatten, und neue, große Hochschiffsfenster erfüllten den Raum 
mit Licht. – Eine große Arkade wurde zwishen Mittelschiff und Vorhalle geöffnet, so daß die letztere wie eine 
Verlängerung des Mittelschiffes nach Westen wirkte.

som eneste mulighed for at skaffe materialer til 
reparationer andetsteds på bygningen. Ved 
nordre korsarmsgavl lå et våbenhus, ved samme 
korsarms østside et kapitelhus og på tilsvarende 
plads i syd S. Barbaras kapel samt mellem dette 
og apsiden et lille kapel, viet S. Peter og Povl. 
Ved kirkens vestende, i hjørnet mellem forhal
len og sydtårnet, lå S. Nikolajs kapel. Alle til
bygninger omtales efter beskrivelsen af den 
egentlige kirkes middelalderlige bygningshi- 
storie.

Kirkens orientering har meget stor afvigelse 
til nord. Det er en nærliggende tanke, at denne 
orientering er overtaget fra forgængerne, der 
har været anderledes afhængige af de oprindeli
ge terrænforhold på stedet.

TRÆK AF FORSKNINGSHISTORIEN 

NOTER S. 162

Den historiske interesse for Ribe by og dens 
monumenter er af meget gammel dato. Frem 
til dette århundrede blev den i første række 
dyrket af kirkens præster og katedralskolens 
lærere, tidligst af folk, der betjente begge insti
tutioner. Det er derfor naturligt, at domkirken 
optager en væsentlig plads i den trykte littera
tur, der navnlig efter 1700 blev resultat af man
ge lærdes arbejde. I denne litteratur og i for
skellige optegnelser er der udnyttet et omfat
tende kildestof, det være sig af skriftlig art, 
eller om genstande og bygningslevn, som nu er 
borte.

For nærværende beskrivelse af domkirken
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Fig.45d. O.1225 må kirken have set om
trent således ud, men ikke helt som plan
lagt. — Um 1225 muß die Kirche ungefähr so 
ausgesehen haben, aber nicht ganz so, wie 
geplant.

Kirken fra nordøst o. 1225, da den egentlige kirke på det nærmeste har været færdig. Østpartiet var da 
forlængst taget i brug ligesom muligvis det meste af langhuset. Korsskæringstårnet, antydet på 45e, blev 
sikkert kun til en lille tagrytter. De to trappetårne i vest blev færdige, men det gjorde indretningen af forhallen 
næppe, så lidt som tårnet over den. Et sadeltag, lidt højere end midtskibets, blev nok den endelige løsning, 
således som det ses på 45f-g. — Blick auf die Kirche von Nordosten um 1225, als die eigentliche Kirche so gut wie fertig 
war. Der Ostteil war damals schon lange in Gebrauch, ebenso wie möglicherweise der Großteil des Langhauses. Der in 
45e angedeutete Vierungsturm wurde sicher nur zu einem kleinen Dachreiter. Die beiden Treppentürme auf der Westseite 
wurden fertig, die Einrichtung der Vorhalle aber kaum, ebensowenig wie der Turm darüber. Ein Satteldach, etwas höher 
als das des Mittelschiffs, war wohl die endgültige Lösung, wie aus 45f-g ersichtlich ist.

har dette materiale været en uvurderlig støtte. 
Uden hjælp herfra ville det ikke have været 
muligt at tegne et så alsidigt billede af byg- 
ningshistorien forud for den store restaurering 
1883-1904, af kirkens engang så overdådige 
rigdom på inventar og af dens næsten endeløse 
række af gravminder, der hver især har sin 
historie at berette.1

De tidligste bidrag til kirkens bygningshisto- 
rie rummes – omend kun indirekte – i Bispe
krøniken, der omhandler bispesædets historie 
frem til o. 1230. I forbindelse med omtalen af 
bisperne fra tiden efter 1100’rnes midte røber 
forfatteren et indgående kendskab til de stedli
ge forhold. Ikke blot beskriver han visse bispe-

gravsteder og deres dække, men også de gaver, 
som disse bisper har skænket til kirken.

I domkirkens dødebog (Necrologium Ri
pense), der dækker perioden o. 1240-1440, er 
der undertiden ud for den dag, hvor domkir
ken havde forpligtet sig til at højtideligholde en 
afdøds årtid, indføjet oplysninger af lignende 
art.2 Blandt andre middelalderlige kilder er 
»Ribe Oldemoder«s fortegnelse over sakristiets 
kostbarheder 1313 af væsentlig betydning for 
kendskabet til kirkens tidligere udstyr.

Som et særligt udslag af den historiske inter
esse kort efter reformationen kan nævnes »por
trætterne« af de to i kirken begravede konger, 
Erik Emune (1137) og Kristoffer I. (1259). De
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Fig. 45e. Meget tyder på, at kirken skulle 
have haft et 8-kantet tårn over korsskærin- 
gen og måske tre tårne i vest. — Vieles 
deutet darauf, daß die Kirche einen achteckigen 
Turm über der Vierung und vielleicht drei 
Türme auf der Westseite hätte haben sollen.

Kirken fra sydvest o. 1225, og før højkirkens små vinduer i forbindelse med hvælvbyggeriet var blevet 
udskiftet med de brede, spidsbuede åbninger. Sideskibene står endnu kun i een etage. Forhøjelsen af det 
søndres to østre fag gennemførtes forholdsvis hurtigt, mens resten sammen med nordre sideskib længe 
beholdt den lave skikkelse (45d). – Med stiplede linjer er antydet, hvordan bygmesteren muligvis tænkte sig, at 
kirken skulle have set ud i færdig stand. — Blick auf die Kirche von Südwesten um 1225, und bevor die kleinen 
Fenster im Obergaden im Zuge des Gewölbebaues durch die breiten Spitzbogenöffnungen ersetzt wurden. Die 
Seitenschiffe stehen noch in nur einem Stockwerk. Die Erhöhung der beiden östlichen Fächer des Südseitenschiffs wurde 
verhältnismäßig rasch durchgeführt, während der Rest zusammen mit dem Nordseitenschiff die niedrige Gestalt lange 
beibehielt (45d). – Mit gestrichelten Linien wird angedeutet, wie die fertige Kirche aussehen sollte.

er fremstillet 1576 på foranledning af kgl. hi- 
storiograf, kannik ved domkirken, Hans Svan- 
ning, der samtidig var ansvarlig for de ledsa
gende mindetavlers lange indskrifter. Alle fire 
tavler findes endnu i nordre korsarm. Hans 
efterfølger, Anders Sørensen Vedel, der i 
1580’erne tillige var kirkeværge sammen med 
den senere bisp over Fyens stift, Jacob Madsen, 
havde mange antikvariske interesser; i sin korte 
tekst til det berømte Ribeprospekt (fig. 21) i 
Teatrum Urbium brugte han en god del af 
pladsen til spekulationer over det store tårns 
oprindelige højde.

Lignende historiske og antikvariske interes
ser hos andre af kirkens folk kom til udtryk på

forskellig måde. Således forærede Andreas 
Romdorf, der var ærkedegn i kapitlet til sin 
død 1649, Møgeltønder kirke et maleri af det i 
sognet først fundne guldhorn (DK. Tønder amt 
1323f.). Hans hustru, der var barnebarn af 
Anders Sørensen Vedel, blev senere gift med 
stadsfysikus Ludvig Pouch. Foruden et biblio
tek havde Pouch et »skatkammer og museum«, 
som Terpager omtaler (1736, s. 544), og hvor
fra han af enken modtog Ribe S. Knudsgildets 
signet samt nogle af de blytegn, der tidligere 
udleveredes som vederlag for kortjeneste i kir
ken. Ligesom Svanning med kongeepitafierne 
genvakte mindet om forlængst afdøde personer 
med tilknytning til kirken, således hædrede
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Fig. 45f. O.1283-1333 opførtes byens 
tårn på ruinerne af det gamle trappetårn. 
— Um 1283-1333 wurde der Stadtturm auf 
den Ruinen des alten Treppenturms aufge- 
führt.

Kirken set fra sydvest et godt stykke ind i 1300’rne. Et kæmpetårn har afløst det nordre trappetårn, som faldt 
ned julemorgen 1283 under den første messe. Tårnet, der blev byens vartegn, havde måske fra begyndelsen det 
på 45h viste spir. O.1225-1300 var der sket to ting. Kathoveddøren (i søndre korsarm) havde fået et gavlrelief 
med indskriften »Det himmelske Jerusalem«, og forhøjelsen af sideskibene var fuldført. – Den rige dekoration 
på kirkens vestgavl, der jfr. 45e kun havde bevaret få detaljer, er skitseret efter Ribe byvåben (fig. 15). — Blick 
auf die Kirche von Südwesten, tief im 14. Jahrhundert. Ein Riesenturm hat den Treppenturm an der Nordseite abgelöst, 
der am Weihnachsmorgen des Jahres 1283 während der ersten Messe einstürzte. Der Turm, der zum Wahrzeichen der 
Stadt wurde, hatte vielleicht von Anfang an die in 45h gezeigte Spitze. Um 1225-1300 waren zwei Dinge geschehen. 
»Kathoveddøren« (im südlichen Querarm) hatte ein Giebelrelief mit der Inschrift »Das himmlische Jerusalem« erhalten, 
und die Erhöhung der Seitenschiffe wurde zu Ende geführt. – Die reiche Ausschmückung des Westgiebels der Kirche wurde 
nach dem Stadtwappen von Ribe (Fig. 15) skizziert.

Ludvig Pouch sammen med sin hustru refor
matoren Hans Tausen, der døde som bisp i 
Ribe 1561, ved godt 100 år senere at lægge en 
ny sten på hans forfaldne gravsted. På samme 
vis kan man opfatte biskop Laurids Thuras 
opmaling af våbnerne på den sidste katolske 
biskop Iver Munks pragtgravsten.

I Teatrum Daniæ 1730 bringer Erik Pontop
pidan en slags kunstarkæologisk skildring af 
domkirken. Han gør her opmærksom på dens 
»italienske kuppel« og andre særprægede ting 
ved bygning, inventar og gravminder. Hvad 
han meddeler, har han hørt af en præst i Ribe;

det er nærliggende at tænke på Søren Nielsen 
Seerup, som var domkirkens sognepræst fra 
1685-1736. Der kan i hvert tilfælde ikke herske 
tvivl om, at Seerup har været vel informeret 
om alle disse ting, thi hans eneste medkannik, 
svoger og gode ven gennem et langt liv, var 
den berømte Peder Terpager. Han havde allere
de 1702 udsendt Inscriptiones Ripenses, hvori 
han stillede et større byhistorisk værk i udsigt. 
1714 kom der et tillæg til 1702-udgaven om 
indskrifterne i Ribe, og 1736 kom den store 
byhistorie: Ripæ Cimbricæ. For studiet af by
ens kirker og i første række for domkirken er
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Fig.45g. Fra slutningen af 1200’rne be
gyndte kapeller og andre tilbygninger at 
rejse sig langs kirkens ydre. — Vom Ende 
des 13. Jahrhunderts an begannen sich Kapel
len und andere Anbauten entlang der Außen
seite der Kirche zu erheben.

Kirken set fra nordøst ved samme tid som tegningen overfor. På dem begge ses, hvordan tilbygningerne 
efterhånden fylkes omkring den egentlige kirke. Mange var kapeller stiftet af private til kirkens ære og viet til 
en eller anden helgen; når stifteren eller stifterparret døde, blev de begravet i deres eget kapel. – De små 
hjørnekamre øverst i tårnet stammer antagelig fra de allerførste år efter 1594, da tårnets nordvestre hjørne 
styrtede ned; umiddelbart efter forberedtes opsætning af et enormt spir, men derved blev det (sml. 45i). — 
Blick auf die Kirche von Nordosten um die gleiche Zeit wie auf der gegenüberliegenden Zeichnung. Auf beiden sieht man, 
wie sich die Anbauten nach und nach um die eigentliche Kirche scharten. Manche davon waren Kapellen, die von privater 
Seite zu Ehren der Kirche gestiftet und einem bestimmten Heiligen geweiht wurden; wenn der Stifter oder das Stifterpaar 
starb, wurden sie in ihrer eigenen Kapelle begraben. – Die kleinen, auf Trompen ruhenden Eckzimmer oben im Turm 
stammen vermutlich aus den ersten Jahren nach 1594, wo die Nordwestecke des Turms einstürzte; unmittelbar danach 
wurde das Aufsetzen einer enormen Turmspitze vorbereitet, aber es blieb bei den Vorbereitungen (vgl.45i).

hans arbejde helt uvurderligt (sml. omtalen 
s. 87). Heri beskriver Terpager kirkens nu for
svundne tilbygninger, vurderer undertiden de
res alder og arkitektur i forhold til den egentli
ge kirkebygning, meddeler mål på samme, op
regner inventar, gravminder og meget andet til 
belysning af kirken i videste forstand.

Endnu mens Terpager var kirkeværge forbe
redtes en omfattende istandsættelse af den for
faldne bygning. I den anledning tilkaldtes hof
bygmester Laurids Thura. Hans besøg resulte
rede 1735 i et overslag ledsaget af en meget 
udførlig tekst. Med sine mange mål og detaljer

tjener denne tekst til at korrigere og uddybe det 
billede af domkirkekompleksets daværende ud
seende, der er skildret på K. Stahlknechts to år 
yngre tegninger (sml. fig. 17). Et lille halvt 
århundrede senere udførte Søren Abildgaard 
tegninger af gravsten, heriblandt Kristoffer I.s 
forsvundne, messingklædte sten. På kanten af 
denne tegning anfører Abildgaard nogle arkæ
ologiske iagttagelser, som var gjort af kirkens 
graver ved åbning af en grav nær kongens.

1792 fulgte præsten Matthias Galthen i Terp
agers spor med et lille skrift om købstaden 
Ribe. I indledningen bekender Galthen sin sto-
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Fig. 45h. O.14-1500 fik kirken sin 
klostergang og de to ydre sideskibe. 
— Um 1400 bis 1500 erhielt die Kirche 
ihren Kreuzgang und die beiden äußeren 
Seitenschiffe.

Tegningen dækker perioden fra 1400’rnes begyndelse frem til reformationen og viser domkirkekomplekset på 
sit højeste. Efter en brand 1402 har kirken fået nyt tagværk, der efter de bedste udenlandske forbilleder er 
forsynet med en »vægtergang« rundt på højkirkens murkrone. En trefløjet, hvælvet »klostergang« til de store 
processioner forbinder Kathoveddøren med en indgang i vest; tilbygningerne ved de indre sideskibe er 
omdannet til eller erstattet af to ydre sideskibe, således at kirken blev femskibet. — Die Zeichnung deckt den 
Zeitraum vom Anfang des 15.Jahrhunderts bis zur Reformation und zeigt den Höhepunkt des Domkomplexes. Nach 
einem Brand im Jahre 1402 erhielt die Kirche einen neuen Dachstuhl, der nach besten ausländischen Mustern mit einem 
»Wächtergang« (auf der Maurkrone) versehen war. Ein dreiflügeliger, gewölbter Kreuzgang für die großen Prozessionen 
verbindet das Katzenkopftor mit dem Südeingang am Langhaus; die Anbauten an den inneren Seitenschiffen wurden 
umgestaltet in bzw. ersetzt durch zwei äußere Seitenschiffe, so daß die Kirche fünfschiffig wurde.

re gæld til forgængeren, som han ofte citerer 
unøjagtigt. Derfor har senere historikere ikke 
meget tilovers for hans indsats; men på et 
enkelt punkt er der grund til at yde ham oprejs
ning: Uden hans supplement til Terpager havde 
det næppe været muligt at fa rede på den nøjag
tige placering af de mange store epitafier, som 
endnu på hans tid fyldte væggene i kirken.

I katedralskolens indbydelsesskrift 1831 kom 
den første af en lang række »Efterretninger 
angaaende Byen Ribe«. Forfatteren, adjunkt 
Peter Tetens Hanssen, siger i indledningen, at 
»Man (har) troet det ei uvelkomment, om der 
efterhaanden maatte leveres nogle Bidrag, der 
kunde tjene som Supplementer til Ripæ Cim
bricæ, for at beskrive de Forandringer og Ind-
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Fig. 45i. 1738-40 blev flere tilbygnin
ger nedrevet på grund af forfald. — In 
der Zeit von 1738-40 wurden mehrere 
Anbauten wegen Baufälligkeit niederge
rissen.

Tegningen skildrer forholdene efter en istandsættelse 1738-40. Dårlig vedligeholdelse resulterede allerede 1594 
i en nedstyrtning af det store tårns nordvestre hjørne; et overdådigt renæssancespir blev 1596 tegnet i Hamborg 
og forberedt (jfr.45g), men opgivet på grund af pengemangel. 1606-10 fik tårnet den nuværende flade 
afslutning. – 1738-40 fjernedes flere tilbygninger og gavlrækken på de ydre sideskibe. Af nyt kan nævnes to 
barokspir og kirkens vælske (svungne) gavlkamme. — Die Zeichnung stellt die Verhältnisse nach einer Instandset
zung in den Jahren 1738-40 dar. Schlechte Instandhaltung führte schon 1594 zum Einsturz der Nordwestecke des großen 
Turms; eine üppige Turmspitze wurde 1596 in Hamburg gezeichnet und vorbereitet (vgl. 45g), jedoch wegen Geldman

gels aufgegeben. 1606-10 erhielt der Turm seinen jetzigen flachen Abschluß. 1738-43 wurden mehrere Anbauten sowie die 
Giebelreihe der äußeren Seitenschiffe entfernt. An Neuerungen können zwei Barockturmspitzen und die welschen 
(geschweiften) Knickgiebel genannt werden.

retninger, som efter Terpagers Tid her ere fore- 
gaaede og iværksatte og som Man maatte for
mode kunde interessere de Nulevende«. Det 
fremgår ikke, hvem der havde »anmodet« 
Hanssen om at påtage sig hvervet med den 
efterfølgende beskrivelse af domkirken, som 
tager sit udgangspunkt i Thuras overslag fra 
1735. Hanssen beskriver på baggrund af doku

menter og selvsyn ændringerne i domkirken 
ved de to efterfølgende hovedreparationer, 
K. Stahlknechts 1738-40 og den mere underlø
dige 1791-92. Artiklen ledsages af en kommen
teret plan over domkirken forud for den istand
sættelse, der 1843-45 øvede vold mod talrige 
inventarstykker og gravminder. En del træepi
tafier var dog fjernet før den tid.
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Fig. 45j. Nedrivningerne fortsatte 
1791 og o. 1835, men så var det slut. 
— Die Abbrüche wurden 1791 und um 
1835 fortgesetzt, doch dann war Schluß 
damit.

Omtrent således så kirken ud før den store restaurering, der med pauser strakte sig fra 1883-1904. Ved en 
reparation i 1790’erne fjernedes de svungne gavlkamme samt endnu nogle tilbygninger; blandt dem var 
Mariatårnet i syd, hvoraf rester dog bevaredes under sideskibets forlængede tag. – O.1835 forsvandt et stykke 
af processionsgangens vestfløj; den sidste stump fik afvalmet tag, og da kirken i sin armod solgte et stykke af 
grunden 1850, blev gangens sydvestre hjørne delvis indkapslet i en fabriksbygning, som står på rester af den 
1738 nedrevne søndre fløj. — So ungefähr sah die Kirche vor der großen Restaurierung aus, die sich mit 
Unterbrechungen über die Zeit von 1883-1904 erstreckte. Bei einer Reparatur in den 1790er Jahren wurden die 
geschweiften Knickgiebel sowie einige weitere Anbauten, darunter der Marienturm an der Südseite, von dem jedoch Reste 
unter dem verlängerten Dach des Seitenschiffs erhalten blieben, niedergerissen. – Um 1835 verschwand ein Teil des 
Westflügels des Kreuzganges; das letzte Stück erhielt ein Walmdach, und als die Kirche in ihrer Armut im Jahre 1850 
einen Teil des Grund und Bodens verkaufte, wurde die Südwestecke des Ganges in ein Fabriksgebäude eingekapselt, das 
auf Resten des 1738 niedergerissenen Südflügels steht.

Uanset hvad de hidtil omtalte arbejder inde
holder af arkæologisk interesse for domkirken, 
er de ingenlunde at opfatte som resultater af 
bevidst arkæologisk forskning. En sådan kom 
først igang efteråret 1830, da kunsthistorikeren 
N. L. Høyen kom til byen med det ene formål

at rette søgelyset mod selve monumentet. Gen
nem et indgående studium af byggematerialer, 
bygningens kronologi og dekoration lykkedes 
det ham at udrede hovedtrækkene i dens histo
rie samt påvise dens kunstneriske hjemstavn. 
Hans arbejde blev fulgt med stor interesse fra
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Fig. 45k. Ved den store restaurering, 
der sluttede 1904, genvandt kirken 
mange middelalderlige former. — Bei 
der großen Restaurierung, die 1904 ab
geschlossen wurde, erhielt die Kirche 
wieder viele mittelalterliche Formen.

Kirken i sin nuværende skikkelse. 1883-85 blev det store tårn restaureret. 1886 afstivedes langhuset effektivt 
mod den udskydning af murene, som siden midtskibets overhvælvning i 1200’rne (sml. 45c) havde truet 
kirkens stabilitet. 1894-1904 fuldendtes restaureringen, der omfattede en kraftig terrænsænkning. – Langvarige 
og skarpe diskussioner om restaureringsprincipper førtes før og efter 1883. Resultatet blev, at de ydre 
sideskibe bevaredes, og at restaureringen så vidt muligt fulgte arkæologiske spor. – Kun tagrytteren og spiret 
på det lille trappetårn ved søndre sideskib samt de øvre dele af Mariatårnet og kirkens vestgavl gav plads for 
arkitektens inspiration. — Die Kirche in ihrer jetzigen Gestalt. 1883-85 wurde der große Turm restauriert. 1886 wurde 
das Langhaus effizient gegen die Verschiebung der Mauern abgestützt, die seit der Uberwölbung des Mittelschiffs im 
13.Jhr. (vgl. 45c) die Stabilität der Kirche gefährdet hatte. 1894-1904 wurde die Restaurierung, die eine bedeutende 
Senkung des Geländes umfaßte, vollendet. – Lange, heftige Diskussionen über die Prinzipien wurden vor und nach 1883 
geführt. Das Ergebnis war, daß die Restaurierung soweit wie möglich archäologischen Spuren folgte. – Nur der Dachreiter 
sowie die oberen Teile des Marienturms und der Westseite der Kirche ließen der Inspiration freien Spielraum.

vidt forskelligt hold, og blev anledningen til 
den første arkæologiske »udgravning«, nemlig 
tømningen af nichegraven i nordre korsarm. 
Herom læses i et brev fra de kirkelige myndig
heder til Oldsagskommissionen 26. okt. 1830: 
»Ved Professor Høyens Nærværelse ... blev

iblandt andet, efter Tilskyndelse af Oberst, 
Land- og Søekrigscommissair Guldberg, som 
just var her i Byen paa Session, en Begravelse i 
Domkirkens Muur ved den nordre Side, aabnet 
...«, som hidtil havde været anset for at være 
Erik Emunes. Med brevet fulgte en tegning af



158 DANMARKS KIRKER·RIBE DOMKIRKE

graven samt de »3 fundne Stykker Bly«, der 
afslørede graven som sekundært hvilested for 
de jordiske rester af tre Ribebisper (s. 114f. 
med fig. 22-23).3

Tetens Hanssens beskrivelse af domkirken 
var færdig før Høyens besøg, men dennes un
dersøgelser befordrede Hanssens interesse for 
at studere selve monumentet og dets detaljer. 
Det fremgår af flere breve i Nationalmuseets 
arkiv, stilet til sekretæren for Oldsagskommis
sionen, »Velbyrdige Hr. Cancelliraad Thom
sen«, om iagttagelser på domkirkens gravmin
der og kalkmalerier. Maj 1835 skriver han såle
des, at det nu er lykkedes at fremdrage et 
tidligere omtalt kalkmaleri, der skjulte sig bag 
et epitaf. Han tilføjer, at dette sikkert vil glæde 
professor Høyen, der under sit besøg var me
get indtaget i et Mariabillede på pillen ved siden 
af. Et lidt yngre, udateret brev viser, at den 
første egentlige udgravning blev foretaget af 
Hanssen og hans kollega Peter Adler, der var 
en ven af Høyen.4 Den gennemførtes »ved 
Foden af Domkirkens vestlige Ende, hvor Ho
vedindgangen er, for at erfare, hvorledes Foden 
af denne Bygning egentlig seer ud«. Det lykke
des at finde den profilerede kvaderstenssokkel 
cirka een meter under daværende terræn. Stifts
øvrigheden fattede da planen om en afgrav
ning, som gjorde det muligt at lade denne del af 
kirken vise sig i sin oprindelige skikkelse. Kir
kedirektionen inviterede derfor byens borgere 
til at yde bidrag til en indhegning af den »mær
kelige Levning fra Oldtiden«, som vidnede om 
kirkens ærværdige bygningsform.5

N. L. Høyens besøg udløste andre ting, der 
fik stor betydning for den videre udforskning 
af bygningshistorien. Han stod bag udform
ningen af den s. 80 omtalte prisopgave, der 
1836 bragte maleren Jørgen Roed og arkitekten 
Theophilus Hansen til byen. Formentlig inspi
reret af udgravningen ved vestindgangen fore
tog Theophilus Hansen en lignende ved Katho
veddøren og ved vestenden af søndre sideskib, 
hvor han afdækkede resterne af det næsten helt 
forsvundne Mariatårn. Hans resultater indgår i 
et sæt opmålinger, der samtidig viser hans re- 
staureringsudkast til kirken 1837.6

P. N. Frost, der som præst ved domsognet 
fra 1826 havde fulgt de forskellige undersøgel
ser på nærmeste hold, viste sin interesse for 
byens og kirkens historie med et par småskrif
ter 1841 og 1842.

Sidstnævnte år kom resultaterne af N. L. 
Høyens tolv år gamle studier af kirkebygnin
gen endelig på tryk.7 Så betydningsfuld afhand
lingen end var, set med datidens øjne, er der i 
virkeligheden kun tale om en skitse af domkir
kens historie stillet i relation til Lund, Viborg 
og Roskilde domkirker. Han sammenholder 
sine egne iagttagelser med de skrevne kilder og 
kommer da til det resultat, at domkirken i Ribe 
måtte være opført af biskop Thure (1134), be
skadiget af branden 1176 og genopført eller 
istandsat før bisp Omers tid.8 Artiklen er tilsy
neladende skrevet for at fremme den grundige 
istandsættelse, der var forberedt med Theophi
lus Hansens arbejde, og Høyen mente, det ville 
være højst ubilligt at glemme denne kunstner, 
der ikke alene havde vist talent, men også lyst 
til at gå ind på kirkens stil.

I årene 1848 og 1850 knyttedes to unge ad
junkter til katedralskolen, først J. Kinch, hvis 
forbilledlige to-binds byhistorie er omtalt 
s. 87f., sidst Jacob Helms, der blev domkirkens 
biograf. Næppe havde han sat sin fod i byen, 
før kirken blev hans største interesse ved siden 
af lærergerningen. Han måtte have rede på, 
hvordan det forholdt sig med det monument, 
som på stedet kaldtes »et udmærket gotisk 
mindesmærke«. Han måtte efterprøve Høyens 
teori om, at Rhinegnene havde leveret både 
materiale og stil til domkirken. Det bragte ham 
allerede 1853 på en rejse sydover, til talrige 
kirker mellem Köln og Speyer. Året efter be
gyndte han – til fods og til hest – sine rejser til 
landsbykirker i stedse større afstand fra stifts
byen, landsbykirker, hvis »stilfulde arkitektur
former« måtte nedstamme fra og tjene til be
lysning af domkirken. Samtidig fortsatte han 
sine indgående bygningsarkæologiske undersø
gelser af denne bygning og dens materialer.

1854 fik han kontakt med Høyen, som blev 
hans store støtte og opmuntring i dette arbejde, 
der i byen betragtedes som unyttigt og mærke
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Fig. 46. Søndre korsarm. Hvælvdetaljer, tegnet af Vilhelm Dahlerup. Et af de 14 blade med illustrationer, som 
1867 fulgte med Jacob Helms’ håndskrift om Ribe domkirke (s. 159). Privateje. — Südquerarm. Gewölbedetails. 
Eines der 14 Blätter mit Illustrationen, die 1867 mit Jacob Helm’s Handschrift über dem Ribe Dom folgten. Privatbesitz.

ligt. Mundtligt og i brevform fik Høyen fore
lagt alle Helms’ resultater til vurdering og dis
kussion, sidst et primært udkast til det for sin 
tid enestående bygningshistoriske værk: Ribe 
Domkirke undersøgt og beskreven af Jacob 
Helms; efter næsten 20 års studier kunne det 
udsendes 1869-70.

Året før havde Helms forladt Ribe skole til 
fordel for et præsteembede i Janderup. Her 
fortsatte han med arbejdet på sit næste store 
værk, »Danske Tufstenskirker I-II«, der dog 
først udkom 1890, efter at han forlængst var 
flyttet til Skjellerup på Fyen.9 Heri vender han 
på forskellige felter tilbage til domkirkens pro
blemer, som aldrig lod ham i ro. Som medlem 
af »Komiteen for Ribe Domkirkes Istandsæt
telse« fra 1882 og af det Særlige Kirkesyn op
retholdt han kontakten med monumentet. Han 
fulgte istandsættelsen frem til afslutningen 1904 
og leverede sammen med arkitekten H. C. Am

berg teksten til »Ribe Domkirke i Anledningen 
af Kirkens Hovedistandsættelse 1882-1904«. I 
bogen, der udkom 1906, året for hans død, 
beskæftiger han sig påny med kirkens datering.

I monografien (1870, sp.95f.) går Helms – 
 nogenlunde i overensstemmelse med Høyen — 
ind for, at østpartiet skal tilskrives Biskop Thu
re (1134) og efterfølgeren Elias. Endvidere får 
biskop Radulf (1171) æren for resten, herunder 
et formodet vestkor med det alter, hvorpå bisp 
Leofdags helgenskrin skulle være gået til grun
de 1176. De mange yngre stiltræk, specielt i 
denne del af kirken, kunne ifølge Helms skyl
des, at ombygningen efter branden 1176 først 
var gennemført i Valdemar Sejrs tid (1202-41). 
Men han undlader ikke at fremhæve de store 
vanskeligheder ved at forene de skriftlige kilder 
med bygningens egen tale.

Det er disse problemer i forbindelse med nye 
iagttagelser under restaureringsarbejdet, der far
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Jacob Helms til at revidere sin opfattelse af 
domkirkens alder (Helms 1906, s.8f.), uden at 
han dog turde frigøre sig fra de to årstal 1134 
og 1176. Hans sidste teori gik ud på: At det ved 
Thure måske vidt fremskredne byggeri, der 
allerede kunne tænkes fuldendt af Elias, var 
blevet så skadet 1176, at kirken måtte nedrives 
næsten til grunden. Kun de allernederste dele af 
østenden skulle så have dannet udgangspunkt 
for et nybyggeri, der i hovedsagen måtte hen
føres til biskop Omer (1204). Når Helms holdt 
fast ved, at noget af kirken måtte gå tilbage til 
Thures tid, skyldtes det hans sikre forvisning 
om, at den og specielt Kathoveddørens tympa
non måtte være en nødvendig forudsætning for 
den til 1140 daterede granitkvaderkirke i Gjel
lerup ved Herning.

Godt en halv snes år senere tog den svenske 
kunsthistoriker Johnny Roosval domkirkens 
datering op til vurdering. Han mente, at Helms 
med sin sene datering var kommet sandheden 
nærmest. Roosval afviste pure domkirken som 
forudsætning for Gjellerup kirkes opførelse, 
eftersom man af stilistiske grunde tidligst kun
ne regne Ribe-apsiden for helt færdigbygget 
o. 1160.10 Uanset Helms’ betænkeligheder ved 
en tidlig datering, og Roosvals opbakning, 
blev det dog den tidlige datering af domkirken, 
der blev lagt til grund for behandlingen af Ribe 
domkirke i Francis Becketts »Danmarks Kunst 
I«, hvorfra den blev optaget i de fleste senere 
oversigtsværker.

På baggrund af »Danmarks Kirkers« syste
matiske gennemgang af de sønderjyske tuf- 
stenskirker, der arkitektonisk sogner til dom
kirken i Ribe, måtte man tage forbehold over 
for den – efter Beckett – gængse opfattelse af, at 
domkirken i væsentligt omfang skulle være et 
resultat af Thures kirkebyggeri.11 Dette forbe
hold er blevet styrket under forberedelserne til 
nærværende beskrivelse af domkirken.12 Hvad 
angår Jacob Helms’ sene datering, vækker den 
til modsigelse alene af den grund, at det er 
utænkeligt, at en stenbygning skulle være ble
vet så totalt skadet ved brand, at den måtte 
genopføres næsten fra grunden. Det har da 
også siden vist sig, at Helms i sit sidste date-

ringsforslag bygger på fejlagtige informationer 
om brandskader i den nuværende kirkes øst
afsnit.

De bygningsarkæologiske iagttagelser, som 
danner grundlag for Helms’ biografi af dom
kirken, har kun i begrænset omfang kunnet 
suppleres. Men gennemgangen af materialet – ikke mindst som det foreligger i hans notebø- 
ger og samlinger13 – og en nyvurdering af hele 
stoffet, bl.a. ud fra nutidigt kendskab til afvik
ling af store byggeforetagender, har ført til 
andre resultater. For dateringsspørgsmålet har 
det endvidere været til stor hjælp, at efterkrigs
tidens øgede viden om den monumentgruppe, 
der er Ribekirkens stilistiske forudsætning, er 
publiceret samlet for fa år siden.

BISKOP THURES KIRKE OG 
BRANDEN 1176 
NOTER S. 162

I afsnittet om domkirkens betydning for den 
middelalderlige bydannelse er der s. 114f. gjort 
rede for de omstændigheder, som vidner om en 
ubrudt byggeaktivitet på den nuværende dom
kirkes plads fra bispesædets oprettelse o.948. 
Den missionerende kirke må senest ved den tid 
have fået overladt det store areal til gudsdyrkel
se og gravplads, hvorom middelalderbyen 
voksede op. Her må kirke efter kirke have 
afløst hinanden, således som det var sædvane i 
middelalderen. Ved at rejse en nybygning om
kring og i tilslutning til det ældre anlæg, kunne 
de kirkelige handlinger ubrudt afvikles her, 
indtil et afsnit af en ny og større bygning kunne 
tages i brug. Dermed åbnedes vejen for en hel 
eller delvis fjernelse af den ældre bygning, så 
næste etape af nybyggeriet kunne gennem
føres.14

Det er netop den udvikling, der kan læses ud 
af den nuværende Ribe domkirkes bygningshi- 
storie. Dens etapevise opførelse fra øst til vest, 
som godtgøres af tekniske og stilistiske for
hold, er ikke i sig selv et bevis for, at østafsnit
tet er opført i tilslutning til en ældre, endnu 
fungerende kirke. Beviset skal søges i det mær-
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kelige forhold, at den nuværende bygnings 
nordre og søndre halvdel har forskellige højde
mål; det vil sige, at det nordre sideskib er 
højere end det søndre. Denne skævhed illustre
res bedst af, at højdeforskellen på midtskibets 
arkader i syd og nord er godt 50 cm (sml. fig. 50 
og 61). Optakten til dette misforhold findes i 
østafsnittet og kan bedst erkendes i tværskibets 
vestmur, hvor det ikke har været muligt at 
gennemføre ensartede niveauer nord og syd for 
korsskæringen. Forklaringen herpå, såvel som 
på en del af østafsnittets vekslende sokkelhøj
der15 og på det lille knæk i kirkens hovedakse 
på overgangen fra østafsnittet til langhuset, må 
være den velkendte: En ældre bygning har 
gjort afsætningen vanskelig (sml. planen fig. 26 
og den isometriske afbildning fig. 45a). Først 
da den gamle kirke var borte, kunne man i et 
vist omfang rette op på skævhederne; i øvrigt 
røber de, at terrænet nord for den ældre kirke 
har ligget højere end sydfor.

Som forskningshistorien viser, har det siden 
1842 været en almindelig opfattelse, at den 
nuværende kirke måtte være den, bisp Thure 
ifølge bispekrøniken skulle have igangsat før 
sin død 1134, subsidiært, at Thures kirke skulle 
være helt genopbygget efter en ødelæggende 
brand 1176 (sml. s. 65).

Ingen af delene forekommer tilfredsstillende 
udfra en saglig vurdering. Og de omstændig
heder, som knytter sig til nichegraven i tvær
skibets nordøstre hjørne (sml. s. 114), er også et 
vidnesbyrd om, at Thures kirke stod på plad
sen, da man gik igang med opførelsen af den 
nuværende domkirke: To bisper, Nothulf og 
Asser, der tilsammen beklædte bispestolen 
1134-42, må være blevet gravlagt i Thures 
kirke. Når man omkring en snes år senere 
flytter deres jordiske rester til nichegraven, er 
den eneste logiske forklaring, at Thures kirke 
ved den tid var dømt til nedrivning.

Da de bygningsarkæologiske forhold sikrer, 
at den nuværende kirke er anlagt omkring og i 
nærmeste tilslutning til en ældre bygning, og 
da der er indicier for, at denne ældre bygning 
var Thures kirke, kan der ikke i den nuværende 
være stort andre levn af forgængeren end de

fundamentrester, som eventuelt måtte være i 
behold under gulvet. På denne baggrund bliver 
de af Helms fremhævede vanskeligheder ved at 
forene de skriftlige kilder med bygningens 
egen tale meget forenklede.

Den totale mangel på årstal til belysning af 
den nuværende kirkes opførelse har medført, at 
den i Bispekrøniken 1176 omtalte brand er 
blevet inddraget som et helt afgørende moment
i dateringen. Men ud fra en stilistisk vurdering 
må arbejdet på den nuværende bygning have 
været så langt fremme omkring brandåret, at 
østafsnittet antagelig nærmede sig fuldførelsen. 
At dette byggeri ikke er omtalt sammen med 
branden, er der intet mærkeligt i. Det er en 
velkendt sag, at selv meget omfattende byg
ningsudvidelser kun rent undtagelsesvis næv
nes i de ældste kilder. I den henseende danner 
Ribekrøniken ingen undtagelse. End ikke fuld
endelsen af den nuværende bygning, som for
fatteren selv kan have oplevet, er nævnt. Det 
skyldes, at krøniken er bispesædets historie og 
ikke kirkebygningens. Når ordet kirke optræ
der, gælder det institutionen og ikke bygnin
gen. Vi hører om kirkens brand 1176, fordi den 
har grebet afgørende ind i dagliglivet, hvad 
afviklingen af de kirkelige handlinger angik.

Til disse overvejelser kommer, at de oplys
ninger, som Helms bygger sin sene datering 
på, har vist sig fejlagtige eller overfortolkede. 
Ifølge Ambergs vurdering (1906) var skaderne 
på tværskibsgavlenes sokler og portaler opstået 
ved brand, men det er ikke tilfældet.12 Hvad 
angår udgravningen af alterfundamentet 1901, 
afslører beretningen en stærk overfortolkning 
af nogle småfund.16

Den eneste rimelige konklusion bliver da, at 
den i krøniken nævnte brand har gjort en brat 
ende på Thures kirke (og kloster) – med alle 
dens skatte og prydelser, som det hedder i en 
tilføjelse til krøniken.

Danmarks Kirker, Ribe amt 11
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NOTER TIL S. 249-161

1 Afsnittet bygger på den s. 57f. nævnte litteratur, på 
arkivalierne og på V. Hermansen: Antikvarer i det 
gamle Ribe, i ÅrbRibe, bd. 14, s.593f. – Langt de 
fleste emner vil blive indgående behandlet og note- 
belagt under beskrivelsen af bygning, kalkmaleri, 
inventar og gravminder. Derfor bringes kun meget 
fa noter her.
2 SRD. V, 534-570. – Sml. foran s. 86.
3 Oldsagskommissionens mødeprotokol i NM.
4 Starten på de byhistoriske studier, som P. Adler 
påbegyndte 1834 (se forkortelseslisten s. 57), skete 
efter opmuntring fra Høyen, som 1830 skrev hjem 
til sin kone: »... min ven Adler keder sig; jeg tror 
han har ret dertil, thi Ribe er en kedsommelig by. 
Intet åndeligt liv. Dødere har jeg intet steds fundet 
det i åndelig henseende ...« (J.L. Ussing: Niels 
Lauritz Høyens Levned. 1872).
5 LA. Vib. 630, 1-2. Ribe domk.s insp. forhandlings- 
prot. 1828-1906.
6 Villads Villadsen: Ribe domkirke. Et motiv i dansk 
guldalderkunst. 1974.
7 Dansk Ugeskrift. 2. rk., nr. 28, s. 17-40.
8 På den tid regnede man endnu teglstenskirken i 
Roskilde for at være bygget i slutningen af 1000- 
årene. Tyve år senere gjorde Høyen selv op med 
denne teori i to artikler. Sml. DK. Kbh.s amt 
s. 1314, samt N. Høyen: Nogle Bemærkninger om 
Roskildes Alder og Stiil I-II, i Ny KirkehistSaml. II, 
1860-62, s. 340f. og III, 1864-66, s. 47f.
9 Oplysningerne stammer fra selvbiografien i Uni
versitetets program novb. 1894 og M. Mackeprangs 
nekrolog over Jacob Helms i Arkitekten 1906, s. 53- 
56.
10 J. Roosval: Studier i Danmark. Stockholm 1918.

11 DK.SJyll. s. 2669. Sml. beskrivelsen af domkirken 
i Trap: Danmark V. – En kender af westfalsk og 
nederrhinsk arkitektur, nu afdøde professor Hans 
Thümmler, Münster, Westfalen, med hvem forfatte
ren af de nævnte artikler havde lejlighed til at drøfte 
kirkens datering, fandt det helt udelukket, at den 
nuværende bygnings østafsnit kunne være anlagt af 
biskop Thure.
12 Sml. Elna Møller: Er moderen jævngammel med 
døtrene? Ribe domkirkes alder og betydning for jysk 
kirkebyggeri. I Strejflys over Danmarks bygnings
kunst. Festskrift til Harald Langberg 1979, s. 83-98. 
Da artiklen blev skrevet, stod oplysningerne om 
beskadigelser på østafsnittet ved brand (1176) endnu 
uimodsagt.
13 Jfr. Helms’ efterladte notebøger og samlinger i 
NM2. – Et ret stort supplement opsporedes i privat
eje 1979 af Jens Vellev, som takkes for oplysningen. 
Dette vigtige materiale blev med stor beredvillighed 
stillet til rådighed for redaktionen af ejerne, Jacob 
Helms’ datter og svigersøn, Agnes og Povl Wil- 
ladsen.
14 Eksemplerne på kontinuitet i kirkebyggeri på et 
og samme sted er talrige fra hele Vesteuropa. Fra 
Danmark kan bl.a. henvises til Nakskov kirke (DK. 
Maribo amt s. 97), til Ringsted klosterkirke (DK. 
Sorø amt s. 117), til Roskilde domkirke (DK. Kbh.s 
amt, planchen ved s. 1304) samt til de talrige lands
bykirker, hvor ældre kirker er påvist ved gulvunder
søgelser efter 2. verdenskrig; en del af disse er publi
ceret i Nationalmuseets Arbejdsmark 1961, s.35f. 
(Elna Møller og Olaf Olsen: Danske trækirker).
15 Se nærmere om disse forhold i afsnittet om funda
ment og sokkel.
16 Sml. beskrivelserne af tværskibets døre og af altre.
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Fig. 47-48. På foregående side: 47. Grundplan, målt 1965 af Holger Schmidt og ElM; 48. Galleriplan, målt 1966 af Holger Schmidt, der har tegnet begge
planer. 1:300. — Grundriß und Emporenplan.
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Fig. 49. Nordre sideskib. Langsnit, set mod syd. Målt af Holger Schmidt 1966. 1:150. —Längsschnitt nach Süden.
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Fig. 50a-c. a-b. De to østre fag af midtskibets mure i syd og nord. ElM 1980. c. Nordre sideskib. Tværsnit i vestligste fag, set mod vest. På 
endemuren spor efter sideskibets lave tag. Målt af Holger Schmidt 1966.1:150. —a-b. Teilschnitte. 1. und 2. Joch des Mittelschiffes, c. Querschnitt, westl. 
Joch, nach Westen.
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Fig. 51-52. Grundplan og galleriplan. Opmåling ved H. B. Storck 1877. Rettelser ved H. C. Amberg. 1:300. — Grundriß und Emporenplatt 1877.



170 DANMARKS KIRKER·RIBE DOMKIRKEFig. 53-54. Sydfacaden før og efter restaureringen. Opmålinger ved H. B Storck 
1877 og H. C. Amberg 1904. 1:300. — Südfacade vor und nach der Restaurierung.
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Fig. 55-56. Langsnit, set mod syd, før og efter restaureringen. Opmålinger 1877 og 1904 (sml. fig. 53-54). 1:300. — Längsschnitt nach Süden, vor und nach 
der Restaurierung.
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Fig. 57-58. Tværskibet. Snit set mod øst (foroven) og mod vest. Opmåling ved H. B. Storck 1877. Rettelse ved 
Amberg. 1-300. — Querschiff. Schnitt nach Osten (oben) und nach Westen.
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Fig. 59-60. Langhus. Tværsnit, set mod vest. Før og efter restaureringen. 1:300. — Langhaus. Querschnitt nach 
Westen. Vor und nach der Restaurierung.
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Fig. 61. Midtskibet, set fra orgelpulpituret i vest. Hude fot. 1904. — Mittelschiff, von der Orgelempore im Westen 
gesehen.

DET ROMANSKE ANLÆG
BESKRIVELSE 

NOTER S. 193

INDLEDNING. Trods de talrige ændringer, 
som kirken har undergået, er det stadig det 
romanske anlæg, der tegner billedet. Dette anlæg 
er præget af en regelmæssighed, der vidner om 
tilstedeværelsen af et meget fast program forud 
for byggeriets påbegyndelse. Programmet sy
nes nøje overholdt med hensyn til planen, 
hvorimod man, hvad opbygningen angår, har 
måttet gå på akkord adskillige steder.

Til det romanske anlæg hører den hestesko

formede apsis og det store tværskib, der – på en 
efter nordiske forhold utraditionel måde — er 
sammenbyggede uden noget selvstændigt kor
parti. Endvidere det basilikalt opbyggede, tre
skibede langhus og det hermed jævnbrede vest
parti med et tårn for enden af hvert sideskib, og 
mellem tårnene, i forlængelse af midtskibet, en 
stærkt fremspringende forhal. – Af det søndre 
tårn er kun bevaret de nedre dele af syd- og 
østmuren – endnu synlige i kirkens indre. Det 
tilsvarende nordre tårn har kun efterladt sig det 
fundament, som indgår i grunden under det 
nuværende nordtårn.

Langhusets sideskibe var planlagt i een etage 
og således, at midtskibets søjledelte triforieåb-
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ninger kun gav lys til tagrummene. Det er 
tydeligt, at tanken om at føje en ekstra etage på 
hører sammen med opførelsen af midtskibets 
mure. Den blev først realiseret over de to østre 
fag af søndre sideskib; men helt gennemført var 
arbejdet først o. 1300, da der forlængst var sket 
andre ændringer i anlægget.

Til den oprindelige planlægning hører apsi- 
dens kvartkuglehvælv, korsskæringens store 
kuppel og grathvælvene i de to sideskibe samt 
trælofter i de to korsarme og midtskibet. Disse 
trælofter fik ikke nogen lang levetid, og det er 
måske endda et spørgsmål, om midtskibet no
gensinde nåede at blive helt fuldført efter pla
nen, som foruden træloftet har omfattet vin
duer i stil med tværskibets (sml. fig. 45b).

På to felter har byggeprogrammet antagelig 
rummet anvisninger, som ikke synes at være 
blevet fulgt. Det ene vedrører korsskæringen, 
det andet forhallen. I begge tilfælde drejer det 
sig om bygningsafsnit af væsentlig betydning 
for kirkens ydre fremtoning. I tagrummet over 
korsskæringen findes endnu en solid, regel
mæssig, ottekantet murramme, der omkranser 
kuplen; den må tolkes som underdelen af et 
kraftigt lanternetårn (fig. 99), der sammen med 
den næsten to meter store (o. 1900 tilmurede) 
åbning foroven i kuplen har draget lyset ned 
foran højaltret (sml. fig. 45c og e). – Når det 
gælder vurderingen af, hvordan forhallen mel
lem de to trappetårne i vest kan have været 
planlagt, er man på meget usikker grund. De 
svære mure vidner dog om, at dette parti var 
tiltænkt en overbygning, der hævede sig et 
godt stykke over højkirkens murkrone. Da det 
øvre forløb af trapperne i de oprindelige side
tårne er ukendt, kan det ikke fastslås, om over
bygningen på midtpartiet var planlagt til et 
sadeltag som det nuværende, eller om den skul
le have båret et tårn (sml. fig. 45e). En sikker 
formodning om, at forhallen oprindelig har 
været udskilt fra midtskibet med en mur af 
samme svære kaliber som forhallens øvrige, 
kan tages til indtægt for tårnløsningen, – der 
dog næppe nogensinde blev realiseret.

Antagelig endnu inden kirken stod færdig, 
gennemførtes den første egentlige ændring af det

romanske anlæg: Indbygning af hvælv i kors
arme og midtskib. I korsarmene medførte 
hvælvbyggeriet ikke væsentlige indgreb i mur
værket. Men det var helt anderledes i midtski
bet. Her må vindueszonen være blevet radikalt 
ombygget. I stedet for de små, rundbuede vin
duer blev der indføjet store, spidsbuede, som er 
afpasset efter formen på de tre ribbehvælvs 
tvedelte skjoldbuer. Med hvælvslagningen 
fulgte også en tilsløring af den udpræget hori
sontale leddeling, der var karakteristisk for 
midtskibet i dets første skikkelse (sml. 
fig. 45b). Hvad der mere end noget andet æn
drede den rumlige opfattelse var dog, at midt
skibets vestende fik en hel ny skikkelse. Den 
mur, som indtil da må have lukket forhallen 
mod skibet, blev afløst af en bred, falset gjord
bue og det kvadratiske rum dækket med en 
ribbehvælving af samme højde som de tre i 
midtskibet.

Som det er nævnt, er den romanske kirke 
rejst fra øst mod vest, og byggeriet er afviklet i 
etaper, der stort set svarer til planens tre hoved
elementer: Østafsnittet med apsis og tværskib, 
det treskibede langhus og vestafsnittet med 
forhal og tårne. – Østafsnittet er rejst inden for 
en ret kort periode, præget, som det er, af stor 
ensartethed i udformningen af de dekorative 
detaljer, nede og oppe, ude og inde. Disse 
enkeltheder indgår altid som konstruktive ele
menter og optræder derfor hyppigt som led i 
den blændingsdekoration, der er karakteristisk 
for domkirken. Langhuset er mindre homo
gent; dets søndre sideskibsmur slutter sig helt 
til østafsnittet, den nordre følger efter og sidst 
midtskibsmurene, af hvilke den nordres vestre 
del næppe kan have været færdig før i begyn
delsen af 1200’rne. Side om side med rejsnin
gen af midtskibsmurene må der være blevet 
arbejdet på (østmurene i) de to trappetårne, 
hvorimod forhallens fremspringende del er 
kommet sidst til.

MÅL OG PROPORTIONER. Kirkens ud
vendige længde i midtaksen er ca. 68,5 m, med 
sokkel 69,2. Tværskibets udstrækning i syd
nord er cirka halvdelen, nemlig 34 m, med 
sokkel 34,2; de tilsvarende indre mål er ca. 63,7

Danmarks Kirker, Ribe amt 12
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og 29,9 m. Højden kan ikke angives præcist, 
fordi der er sket ændringer i murkronen på 
midt- og tværskib, men alt tyder på, at den har 
været omkring 17 m, dvs. en fjerdedel af kir
kens samlede længde. Forholdet 4:2:1 mellem 
længde, bredde og højde er så tilpas enkle, at 
man antagelig kan regne med, at disse ydermål 
har spillet en afgørende rolle for projekteringen 
af kirken.

Bag den systematik, som Ribeplanen er ud
tryk for, ligger nogle enkle geometriske prin
cipper, hvoraf et par på en måde genspejler 
forhold, der er velkendte fra de mindre kom
plicerede landsbykirkeplaner: At korets længde 
forholder sig til kirken som 1:3, og at korbuen 
er en trediedel af skibets indre bredde. Ganske 
vist mangler Ribekirken et selvstændigt kor
parti, men det er næppe noget tilfælde, at østaf
snittet (apsis + tværskib) forholder sig til kir
kens fulde længde som 1:3, og at apsisbuen 
tredeler tværskibets østvæg.

Det som først og fremmest springer i øjnene 
er dog, at tværskibet, dvs. den kvadratiske 
korsskæring og de to rektangulære korsarme, 
har samme indre mål som midtskibet, og at 
langhuset – modsat tværskibet – er bygget op 
over det kvadratiske system, således at de seks 
kvadratiske sideskibsfag (+ gjordbuer) tilsam
men udgør midtskibets længde. Endvidere ser 
man, at det er midtskibets bredde, som be
stemmer siderne i de to store kvadrater, kors
skæringen og forhallen, der afgrænser det mod 
øst og vest. Det betyder, at midtskibets bredde 
er fastlagt i de to udvendige hjørnepiller, som 
på een gang adskiller og forbinder apsis og 
tværskib. Disse piller er derfor ikke, som jævn
lig anført, et reduceret kor. De og gavlen over 
dem er afslutningen på højkirken mod øst, 
ligesom tværskibets gavle er det mod nord og 
syd.

Trods den fasthed i projekteringsleddet, som 
planen er udtryk for, er det ikke lykkedes at 
udpege et system (af kvadrater, trekanter eller 
lignende), baseret på gammelkendte måleenhe
der, der på overbevisende måde kan skønnes at 
have været grundlæggende for udformningen.1 
Blandt de måleenheder, der med større og min

dre nøjagtighed har kunnet påvises i andre 
byggeforetagender, er den græske og romerske 
fod, henholdsvis 33 og 29,5-29,6 cm, og en 
alen på 46,66 cm. Domkirkens større mål giver 
ikke fornøden sikkerhed til bedømmelsen af 
den anvendte måleenhed; tager man udgangs
punkt i tværskibets eksakte indre mål (sml. 
ndf.), vil man umiddelbart inddrage den ro
merske fod som en mulighed. Vender man sig 
derimod til midtskibets meget nøjagtigt afsatte 
arkadepiller (sokkelmål 192-93 × 165-67 cm), 
giver de ved division med 33 næsten nøjagtig 6 
× 5 græske fod; anvendes samme måleenhed på 
akseafstanden mellem arkadepillerne, giver det 
16 fod, hvorimod den stemmer dårligere sam
men med f.eks, den indre bredde af tvær- og 
midtskib, der kan måles direkte. Det kan ikke 
udelukkes, at den græske fod er benyttet ved 
projekteringen af domkirken, men sikkert er 
det ikke.2

Uanset hvilken måleenhed og hvilket sy
stem, der skjuler sig bag den regelmæssige 
plan, har man antagelig ved dens udstikning i 
terrænet været henvist til rette vinkler og en 
målelægte, der har rummet et vist antal af den 
benyttede måleenhed. En overførelse af planen 
ved hjælp af f.eks, et kvadratnet har ikke kun
net praktiseres, fordi der lå en ældre kirke midt 
på byggepladsen3

En gennemgang af de eksakte mål vidner om 
påpasselighed ved planens opsnøring. Men de 
er tillige udtryk for, at et eller andet er gået lidt 
galt ved udstikningen af tværskibet, og at de 
her opståede skævheder afspejles i forholdet 
mellem langhusets sideskibsmure. Tværskibets 
indre længde i øst og vest er henholdsvis 29,89 
og 29,94 m; men øst- og vestmuren divergerer 
mod syd, således at den indre bredde i nord er 
10,88 m og i syd 11,09. Når de tilsvarende ydre 
bredder udviser større difference, skyldes det 
forskellige tykkelser på østmuren nord og syd 
for apsiden. Korsskæringsfaget er indvendig 
10,78 m i øst, men 24 cm større i vest. Lang
husets fulde ydre bredde målt ved tværskibet er 
26,38 m og i vest 26,56. Fra øst mod vest 
aftager midtskibets bredde fra 11,08 til 10,95 m 
mens sideskibsbredden vokser med nogle cm.
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Fig. 62. Grundplan. De indlagte rektangler illustrerer planens uregelmæssigheder, (s. 179). Ved ElM 1980. 
Grundriß. Die eingelegten Rechtecke illustrieren die Unregelmässigkeiten des Plans.

Som helhed er det nordre lidt bredere end det 
søndre, men længden er næsten ens (30,90- 
30,94 m).

Skævhederne i anlægget opfattes bedst, når 
man indlægger et par rektangler over hen
holdsvis tværskib og langhus, således som det 
er sket på fig. 62. De er tegnet med tværskibets 
henholdsvis østre og vestre murflugt som ba
sis. Det er da tydeligt, at tværskibets gavle og 
korsskæringens afgrænsende arkader ikke dan
ner fuldstændig rette vinkler med tværskibets 
østflugt. Tværskibets noget »skæve« vestflugt 
blev bestemmende for de to sideskibsmures 
retning (og målsætning). Derved opstod der et 
knæk i kirkens midtakse på overgangen fra 
tværskib til midtskib. Knæk af den art er vel
kendt fra andre store kirker, der er opført 
etapevis omkring en ældre bygning, som har 
vanskeliggjort en helt præcis udstikning af ny
byggeriet. Når knækket også optræder i Ribe- 
planen, understøtter det andre indicier for, at 
der her har ligget en ældre bygning i vejen for 
nybyggeriet (sml. Thures kirke). Som det 
fremgår af målene, har de to sideskibsmure 
samme længde; deres målsætning er sket ud fra

tværskibets vestmur og uafhængig af hinanden; 
midtskibets arkadepiller følges parvis og såle
des, at de korresponderer bedst med vægpille- 
inddelingen på søndre sideskibsmur, men min
dre godt med nordre sideskibsmur, og derfor 
blev sideskibshvælvene i nord lidt skæve.

PLAN OG OPSTALT. Set for sig virker 
østafsnittet som en art centralbygning, hvor 
det nærmest kvadratiske korsskæringsfag synes 
forudbestemt til at dominere de tre bygnings
elementer, der grupperer sig uden om det, 
ligesom en tilstræbt jævnbyrdighed i disses ud
strækning fornemmes: Korsarmene er ret kor
te, hvorimod apsisrummet er øget ud over 
halvcirklen; det er sket dels ved benyttelsen af 
en hesteskoformet plan, dels ved tillæg af den 
halvanden meter brede apsisbue, som bærer 
højkirkens østre gavl.

Dette indtryk af østafsnittet som et centralan
læg, der således anes i planen, bestyrkes ved et 
nøjere studium af opstalten: De vældige, ens 
høje, rundbuede arkader, som angiver kors
skæringens rumlige afgrænsning, den efter 
nordiske forhold helt enestående pendentiv- 
kuppel, der kunne være symbol på himmel

12*



180 DANMARKS KIRKER·RIBE DOMKIRKE

hvælvingen, og derover det ottekantede lanter
netårn, hvorfra lyset hentedes ned i rummet 
gennem den næsten to meter store åbning i 
hvælvingens top. Selv om korsskæringstårnet 
muligvis aldrig blev realiseret, må man ud fra 
denne planlægning skønne, at korsskæringen er 
anlagt som kirkens egentlige kor og derfor i 
nøjeste sammenhæng med apsiden, hvor højal
tret stod.

En parallel til den kraftige akcentuering af 
korsskæringsfaget findes i kirkens vestafsnit. 
Det ses dels af forhallens store fremspring i 
forhold til de to trappetårne, dels af dens krafti
ge murværk, at dette parti var planlagt til en 
større højde end midtskibets, måske endda 
med en tårnoverbygning. — Enhver mulighed 
for at bedømme forhallens oprindelige indret
ning ad arkæologisk vej er imidlertid gået helt 
tabt ved hvælvslagningen over højkirken i 
1200’rne. Siden da har forhallen stået i åben 
forbindelse med midtskibet gennem den nuvæ
rende brede, falsede gjordbue, der uden tvivl 
dækker over resterne af tårnets svære østmur. 
Heri må der have været mindst een portal til 
midtskibet, – og hvis forhallen som i den skån
ske Dalby kirke har rummet et alter – må der 
have været to. I betragtning af, at domkirken 
altid har haft sit eget sogn, er det en rimelig 
tanke, at forhallen kan have tjent som dåbska- 
pel. Det ligger også nær — i lighed med forhol
dene ved ældre og samtidige vestpartier – at 
forestille sig et fyrstepulpitur over forhallen, 
indrettet så man herfra kunne følge handlinger
ne ved højaltret. Kongernes borg, Riberhus, 
ligger kun fa hundrede meter fra kirken, og 
deres nære tilknytning til byen – ikke mindst i 
11-1200’rne – er ofte bevidnet i de skriftlige 
kilder.

Ved de her skildrede forhold, det centralise
rede østparti og den kraftige fremhævning af 
vestpartiets midtfag, skiller Ribe domkirke sig 
markant ud fra domkirkerne i Lund og Viborg, 
de to danske kirker, den oftest sammenstilles 
med. Hertil kommer, foruden mange enkelthe
der, at Ribe også adskiller sig fra de to andre, 
hvad langhusets format angår. I Ribe nærmer 
det sig kvadratet, eftersom det indbyrdes for

hold mellem bredden og længden er ca. 1:1,1, 
hvortil svarer Lunds ca. 1:1,5 og Viborgs ca. 
1:1,6. Tilsvarende forholdstal kan ikke angives 
for Slesvig domkirkes vedkommende, da dens 
oprindelige plan ikke er tilstrækkeligt afklaret.

Det er umiddelbart indlysende, at man ved 
projekteringen af Ribe domkirke har øst af 
andre kilder end dem, der er udtrykt i Lund og 
Viborg. Heri er der intet mærkeligt. Thi uanset 
kirkernes indbyrdes aldersforhold er de alle 
rejst i en tid, hvor der ikke har eksisteret nogen 
egentlig hjemlig tradition for afviklingen af så 
omfattende stenbyggerier. Ved planlægningen 
har de ansvarlige været henvist til at hente ideer 
og håndværksmæssig kunnen i de egne af Eu
ropa, hvor århundreders erfaring stod til rådig
hed. De mange rejsende, der med Ribe som 
udgangspunkt, begav sig ud i Europa ad de 
veje, som søens og handelens folk havde fulgt i 
umindelige tider, har været vidende om, hvor 
man kunne skaffe sten, og hvor man kunne 
hente viden. Som allerede påvist af Høyen, er 
en meget væsentlig del af byggematerialet den 
grågule, vulkanske tuf og den rødgule Weser- 
sandsten (ofte kaldet Bremersten). I tonsvis er 
disse materialer fragtet til Ribeegnen fra hen
holdsvis Eiffelbjergene syd for Köln og fra 
»Porta Westfalica«. Det blev da også den byg
gevirksomhed, som florerede på disse kanter, 
der fik afgørende indflydelse på det arkitektur
miljø, som med domkirken i centrum voksede 
op i de stenfri, sydvestjyske egne.

BYGGEGRUND, FUNDAMENT, 
SOKKEL 

NOTER S. 193

BYGGEGRUND. I afsnittet om kirkens belig
genhed (s. 112f.) omtaltes de geotekniske bo
ringer, der med ret stor sikkerhed har fastslået 
en indlandsklit under bygningen. Disse borin
ger øst og vest for kirken, arkæologiske grav
ninger ca. 30 m øst for apsis,4 iagttagelser 
under den store afgravning omkring kirken i 
1890’erne5 og ved understøbningen af apsiden 
og tværskibets østmur 1930-316 taler for, at
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indlandsklittens højeste punkt skal søges under 
apsiden eller korsskæringen. En boring knap ni 
meter syd for søndre korsarms sydøsthjørne 
viste flyvesand i omtrent samme dybde som 
den, hvori der 1930 konstateredes rent sand ved 
korsarmens østside og ved apsiden. Heraf tør 
man formentlig slutte, at klitten har haft en ret 
anselig udstrækning i nord-sydlig retning. Fra 
kirkens østside må der have været et ganske 
brat fald mod Stenbogade (sml. byplanen 
fig. 24); i ca. 30 meters afstand fra apsis er der 
på gadens østside, i Porsborgs kælder, påvist 
kulturlag af en sådan mægtighed, at hedeslet
tens niveau formentlig kun ligger omkring en 
meter dybere. En boring på samme side af 
gaden, på von Støckens Plads, 60 m sydøst for 
apsiden, fastslog, at det store kulturlag var 
aflejret direkte på hedesletten og uden mindste 
spor efter flyvesand. Ser man på forholdene, 
således som de arter sig fra apsiden og vest
over, kan der noteres et jævnt, men ringe fald i 
klittens overside. Et borested to-tre meter vest 
for det store tårn viste flyvesand een meter 
dybere end i øst. Endnu 30 m længere vestover 
mangler flyvesandet ligesom på von Støckens 
Plads, og hedesletten er direkte overlejret af 
tørv, dynd og klæg.

Den slutning, man kan drage ud fra den 
øjeblikkelige viden om grundforholdene under 
og omkring kirken, er følgende: Kirken hviler 
på toppen af en indlandsklit, som er aflejret på 
hedesletten, hvis niveau ligger omkring kote 
0/-1. Øst og vest for den nuværende bygning 
er der inden for en afstand af 30 m ikke fundet 
spor efter flyvesandsaflejring; her hviler kultur
lag af fire-fem meters mægtighed direkte på 
hedesletten eller på et dyndet lag over denne. 
Dette kulturlag må i det store og hele være afsat 
efter 1100. Derfor må man anse det for givet, at 
klitten har markeret sig ret kraftigt i det flade 
sletteland ved 900’rnes midte, da den første 
bispekirke antagelig fik sin plads her, og at 
klitten i 1100’rnes begyndelse, da Thures kirke 
rejstes, må have været skjult i kulturjord.

FUNDAMENTER. Af de fa og spredte oplys
ninger om domkirkens fundamenter fremgår,

Fig. 63. Apsidens sokkel tegnet af Heinrich Hansen 
(sml. fig. 81 og s. 201). Efter Helms 1870. — Sockel 
der Apsis.

at de både har været anselige og solidt byggede. 
En art samlet vurdering giver domprovst Koch 
efteråret 1894,3 da de dybe udgravninger med 
henblik på de ydre sideskibes nyfundering hav
de fundet sted: »I sommer (har man) haft lejlig
hed til at undersøge beskaffenheden af funda
menterne til kirkens oprindelige dele – kor, 
korsfløje og indre sideskibe. Det viste sig, at de 
består af store – til dels meget store – kampe
sten, der hviler på fast sandbund. Forneden i en 
bredde af ni alen – opover skrånende indad til 
murens bredde, tre alen«. Bredden på ni alen 
(dvs. 5,6 m) kan næppe være registreret ret 
mange steder; den er noget større end vist hos 
Amberg (1906, s. 60,62), hvor fundamentet 
under midtskibsmurene er seks og under side- 
skibsmurene syv alen bredt (dvs. 3,8-4,4 m).7 
Domprovstens udtryk »opover skrånende« står 
formentlig for den aftrappede opbygning, der
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Fig. 64. Apsidens fundament (s. 182). A. Lauridsen 
fot. 1928. — Fundament der Apsis.

Fig. 65. Fundament under gulvet i det store tårn. 
Tilhøjre ses levn af det 1283 nedstyrtede nordre 
trappetårn (s. 241), tilvenstre fundamentets udbyg
ning ved opførelsen af det store tårn. ElM fot. 1971. 
— Das Fundament unter dem Fußboden im grossen Turm. 
Rechts Reste von dem 1283 abgestürzten nördlichen Trep
penturm, links der Ausbau des Fundaments unter der 
Aufführung des großen Turms.

fremgår af både Ambergs tegning (fig. 167) og 
en opmåling af grave i søndre, ydre sideskib.8 
Ambergs tegninger viser en fundamenthøjde 
på ca. 2,5 m under langhusets mure, hvilket er 
godt en halv meter mere end under apsis og 
tværskibets østside. Det er tidligere nævnt, at 
indlandsklittens overflade har fald mod vest; 
dette fald, samt ønsket om at føre fundamen
terne til »fast sandbund«, må være årsag til 
forskellen i funderingsdybde. At fundamenter
ne under de to oprindelige tårne tilsyneladende 
er ført endnu dybere ned, bekræfter antagelsen. 
Den aftrappede form, som er registreret i lang
huset, er ikke benyttet udvendig under apsis og 
tværskib. Både Jacob Helms’ undersøgelser 
18639 og oplysningerne fra nyfunderingen af 
sidstnævnte afsnit o. 1930 viser kampestensfun- 
damenter med lodret yderside (fig. 64).10 Fun
damentets udseende på dette fotografi, gav an
ledning til en formodning om, at det drejede 
sig om løst opstablede kampesten. Et par lidt 
senere optagne billeder i apsidens indre viser, at 
det ingenlunde har været tilfældet. Herpå ses en 
fundamentopbygning, som nøje svarer til den, der

1971 blev påvist under det 1283 nedstyrtede 
nordre tårn (fig. 65).11 Fundamentet, hvis over
side ligger lige under gulvbelægningen i det 
store tårn, kunne ikke følges til bunden; det 
synlige, knap to meter høje parti, der er brudt 
af en begravelse, skiller sig klart ud fra det 
tilstødende fundament, som hører sammen 
med det nuværende tårn. Karakteristisk er 
blandingen af meget store og relativt små kam
pesten, støbt sammen lag efter lag til en stor 
blok af samme udstrækning som tårnet. De 
enkelte lag er 30-40 cm høje, og bindemidlet er 
en mørkgrålig, cementagtig mørtel af stor styr
ke. Et lignende fundament fandtes under 
Mariatårnet; herom skriver Amberg (1906, 
s. 84), at man ved tårnets genopførelse fjernede 
de gamle fundamenter »indtil ca. fire alen i 
dybden, herunder fandtes der fast bund, bestå
ende af rullesten lagte i kalk«. Selv om der ikke 
er angivet nogen kote til bedømmelse af det 
opgivne mål, kan der næppe være tvivl om, at 
den fulde højde har været noget større end i 
langhuset. – Det skal i øvrigt bemærkes, at der 
i forbindelse med nyfunderingen af apsis og
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tværskib blev afdækket og fjernet fundamenter 
eller strækmure under den egentlige apsisbue 
og østre del af korsskæringens nordre og sønd
re arkadebue.

SOKLER (fig. 63, 81a). Den usædvanlig høje, 
udvendige sokkel under apsiden er sammensat 
af fire skifter profilerede granitkvadre. De to 
nederste er ført igennem under de hjørnepiller, 
der formidler apsidens sammenbygning med 
tværskibet, mens kun det nederste løber videre 
under tværskibet og fortsætter ind under lang
husets sideskibsmure. Dette skifte forløber 
uden ændring i overfladens niveau under apsis, 
tværskib og søndre sideskibsmur, hvorimod 
der på overgangen til den nordre sideskibsmur 
sker en sænkning af sokkelniveauet. Springet 
kan ses på nordre korsarms vestside (i det ydre 
nordre sideskib), hvor sokkelstenen nærmest 
sideskibsmuren er tildannet med et hjørne, som 
forberedte samme niveau for sideskibsmuren; 
men da man videreførte sokkelskiftet, sænke
des oversiden 10 cm. Endnu en sænkning af 
denne sideskibsmurs sokkelniveau er gennem

ført i femte fag fra øst, denne gang på 24 cm. 
Vestafsnittet, dvs. det fremspringende midt
parti og Mariatårnet (ligesom antagelig det for
svundne nordtårn),12 har to profilerede sokkel
skifter; overkanten af Mariatårnets sokkel, 
hvoraf et urørt parti ses inde i søndre sideskib 
(fig. 137), ligger i niveau med soklen under 
søndre sideskibsmur; men på overgangen fra 
tårnet til det fremspringende midtparti er der et 
fald på ca. 25 cm. Denne sænkning af overfla
deniveauet er en følge af den netop omtalte 
sænkning under nordre sideskibsmur, mens 
denne på sin side må kædes sammen med det 
andetsteds omtalte forhold, at kirkens nordre 
halvdel i hele sin udstrækning i realiteten har 
større højdemål end den søndre halvdel. Uan
set dette ret komplicerede problem,13 er det 
givet, at de foretagne ændringer i sokkelni
veauet kun kan have haft eet formål: At føre 
soklerne frem til kirkens vestende med overfla
den i samme niveau. Men det lykkedes ikke: 
Man kan endnu fastslå, at sokkeloversiden 
nord for vestportalen ligger 10 cm lavere end 
sydfor. At bringe skævheden mellem kirkens
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nordre og søndre halvdel ud af verden lykkedes 
kun, ved at give portalens vanger forskellig 
højde og ved at lade dens bueslag opsluge 
resten af differencen.

Gennem talrige små udgravninger skabte 
Helms nogenlunde klarhed over sokkelforhol
dene kirken rundt.9 Iagttagelserne blev supple
ret ved terrænafgravningen 1894, da det afslø
redes, at granitsoklerne var stærkt ødelagte el
ler borte, hvor de middelalderlige tilbygninger 
havde stået. De største skader fandtes på kors- 
armenes østmure og gavle samt på sydsiden af 
forhallen vest for Mariatårnet. For apsidens 
vedkommende drejede det sig kun om relativt 
fa skader og specielt på de nederste skifter i syd; 
men her havde Nebelong allerede 1843 f. ud
skiftet en del kvadre.

Indvendige sokler. Der er en mærkelig uover
ensstemmelse mellem den udvendige sokkels 
stort set vandrette niveau og de ustandseligt 
skiftende niveauer, der kendetegner de indven
dige sokkelpartier. Som eksempel kan nævnes 
omstændighederne i forbindelse med korsskæ- 
ringens fire hjørnepiller, hvoraf de to østre 
faktisk hører ydermuren til. Under den nord- 
østre er sokkelskiftet 118 cm højt, under den 
sydøstre 97, under den nordvestre 43 og under 
den sydvestre 37. Når soklerne under de to 
vestre piller er lavere end under de østre, kunne 
det skyldes, at man først på et ret sent tids
punkt under arbejdet med østafsnittet — og det 
vil sige ved anlægget af de to vestre korsskæ- 
ringspiller – har fastlagt det fremtidige gulvni
veau. Det kunne forklare faldet i sokkelniveau
er fra øst mod vest, men ikke de tilsvarende fra 
nord til syd, der ikke blot kendetegner kors
skæringen, men tværskibet i den fulde ud
strækning. Det afsløres blandt andet i niveau
forskellen på sokler og kragbånd i arkaderne til 
de to sideskibe og på helt iøjnefaldende måde, 
når man sammenligner sideskibsmurenes halv- 
søjlebaser. I syd er basernes overkant hævet 55- 
64 cm over gulvplanet, i nord derimod fra 83- 
104 cm (fig. 66-68). Det er endvidere tydeligt, 
at det nederste skifte under nordsidens baser 
enten er senere indsat, eller er resterne af en 
gennemløbende plint, der skulle have været

skjult af gulvet.14 Denne »forlængelse nedad« af 
disse sokkelpartier er sket forud for eller i 
forbindelse med udlægning af soklerne til 
midtskibets arkadepiller.15

Forklaringen på denne stigning i de indven
dige sokkelniveauer er, at man ved opsnøring 
af kirkens plan har arbejdet på et terræn, der 
havde en vis stigning mod nord, og vel at 
mærke et terræn, hvor overblikket har været 
hæmmet af den ældre kirkes tilstedeværelse 
(sml. fig. 45a). Først da den var borte, er fejlta
gelserne blevet åbenbare. En udjævning af byg
gegrunden mellem de to sideskibsmure kunne 
ikke ske ved opfyldning, fordi sydmurens ba
ser sad lavt. Derfor måtte man gribe til en 
afgravning, der medførte, at gulvet i nordre 
sideskib kom til at ligge en hel del lavere end 
beregnet, – dvs. at nordre side af kirken fik 
andre og større højdemål end det søndre, et 
forhold, der, som andetsteds omtalt, bl.a. gen
spejles i højdeforskellen på midtskibets arka
der. Efter at denne »nivellering« af sokkelfor
holdene under nordre og søndre sideskibsmur 
var gennemført, kunne sokkelhøjden for midt
skibets arkadepiller fastlægges.16

MATERIALER OG TEKNIK 

NOTER S. 193

MATERIALER. Hovedbyggeemnerne er 
kvadre forarbejdet af granit, vulkansk tuf og 
gulbrun sandsten.17 Hertil kommer en række an
dre stensorter, blandt hvilke en grå sandsten, der 
optræder i flere nuancer, er mest almindelig. 
Den er fortrinsvis benyttet til nogle arkitekto
niske led, der har krævet en særlig forarbejd
ning: baser, kapitæler, gesimser o.a. En grønlig 

sandsten har fundet anvendelse til nogle søjler i 
midtskibets nordre triforier,18 mens trachyt, en 
vulkansk stenart, optræder i nogle søjleskafter i 
de søndre triforier, hvor et par baser (der ikke 
er originale) er af en sort marmor (Namur- 
sten?).19 I kirkens ældste afsnit og specielt i 
apsiden er der anvendt mindre partier af den 
brune eller gråbrune myremalm, en porøs sten
art, som dannes under hedejord. En enkelt og
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Fig. 66-68. Sokler under væg- og arkadepiller. 66-67. Vægpiller på søndre og nordre sideskibsmur. 68. 
Arkadepille i midtskibets nordside (s. fig. 83 og s. 184). LL fot. 1980. — Sockel unter Wand- und Arkadepfeilern. 
66-61. Wandpfeiler an der südlichen und nördlichen Seitenschiffsmauer. 68. Arkadenpfeiler in der Nordseite des 
Mittelschiffs.
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Fig. 69. Søndre sideskibsmur, 2. fag fra øst (s. 193). Stig Hornshøj Møller fot. 1976. — Südliche Seitenschijfs- 
mauer, 2.Joch von Osten.

ganske ubetydelig forekomst af limsten og 
kalktuf (almindeligvis kaldet kalksten og fråd- 
sten) i søndre korsarms taggavl er noteret af 
J. Helms (1870, sp. 8); disse to materialer er 
ikke observeret andetsteds ved restaureringen 
og kan ikke have spillet nogen rolle for bygge
riet.20 Det har derimod den brændte sten, som 
træffes i kirkens yngste afsnit, hvor den ind
vendig er benyttet side om side med vulkansk 
tuf. Man kan ikke udelukke, at munkestenen 
også er blevet anvendt til facademurværk, ikke 
blot over granitkvadrene i kirkens vestgavl, 
men også foroven i den nordre (og den søndre) 
sideskibsmur.21

I de arbejder, der gennemførtes i næsten 
umiddelbar fortsættelse af det egentlige kirke
byggeri, nemlig højkirkens hvælv og sideski
benes øvre etage, er der anvendt både vulkansk 
tuf og munkesten. Endvidere er der til alle de 
skulpterede detaljer i højkirkens hvælv benyttet 
en i Skandinavien ukendt hvid kridtsten.

Bortset fra de små mængder af myremalm,

der kan være en lokal forekomst, har alt bygge
materiale på grund af egnens særlige geologiske 
beskaffenhed måttet skaffes tilveje fra mere og 
mindre fjerne egne. Granitmaterialet stammer 
rimeligvis fra jysk område; både øst og nord 
for den sydvestjyske hedeslette, hvor Ribe lig
ger, har der været istidsaflejrede sten i mæng
der. I betragtning af datidens dårlige vejforhold 
må man regne med, at transporten er sket (på 
slæder eller) ad vandvejene, ligesom det har 
været tilfældet med de udenlandske stenarter.22 
Til granitmaterialet hører de paksten, som fyl
der kassemurene. Når både Helms og Amberg 
(1906, s. 58,60) bruger betegnelsen »rullesten«, 
dækker den over marksten og ikke over de 
havslidte strandsten, der i de vestlige egne un
dertiden er brugt til fyld i murene.

Den vulkanske tuf stammer fra Eiffelområ- 
det ved Andernach og Laachersøen, der ligger 
vest for Rhinen, et godt stykke syd for Köln og 
ret nær det sted, hvor Mosel løber sammen 
med Rhinen. Den grå trachyt, der er karakteri-
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Fig. 70-71. Nordre sideskibsmur, 6. og 1. fag fra øst (s. 262, 186). Anette Kruuse fot. 1976-77. — Nördliche 
Seitenschiffsmauer, 6. und 1. Joch von Osten.
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stisk på grund af nogle store, næsten glasklare 
og skiveformede krystaller af hornblænde, 
stammer uden tvivl fra Drachenfels nær Bonn, 
hvor Kölner-ærkebispen ejede et brud.23 Den 
gulbrune sandsten, der undertiden slår over i 
rødbrune farver, skal være brudt ved floden 
Weser, ret nær Minden og på det sted, som 
bærer navnet Porta Westfalica. Også nogle af 
de grå sandstenstyper kan stamme fra disse 
kanter; i hvert fald fik man sidenhen en grå 
sandsten herfra under betegnelsen Bremer- 
sandsten.

Den hvide kridtsten i højkirke-hvælvenes 
detaljer, der som nævnt ikke kan være af dansk 
herkomst, skønnes ifølge nye undersøgelser at 
stamme fra »Parisbassinet (eller endnu længere 
syd fra)«.24 Transportmulighederne taget i be
tragtning er det rimeligt at satse på det først 
nævnte område, da materialet i så fald kan være 
fragtet ad floden Maas via byen Namur, hvor
fra den sorte kalksten kom til Ribeegnen. (En 
meget lys, næsten gråhvid kalksten, der bl.a. er 
benyttet til nogle kvadre i midtskibets arkade
piller, stammer fra restaureringen o. 1843 og er 
hentet fra Riberhus).25

Det er vistnok den almindelige opfattelse i 
dag, at den rhinske tuf er leveret færdig til 
brug.22 Den er som den hjemlige frådsten me
get let at bearbejde (med økse) i nybrudt til
stand, hvorimod den under indflydelse af luf
tens påvirkning bliver hård. I det hele taget er 
det sandsynligt, at hovedparten af de importe
rede stenarter er kommet til byggepladsen i 
mere eller mindre forarbejdet stand.

Med hensyn til det teglmateriale, der her 
som i mange af egnens landsbykirker optræder 
side om side med tuf, har Helms tænkt sig den 
mulighed, at der også på dette område kunne 
være tale om import. Spørgsmålet vil muligvis 
sidenhen kunne løses ad naturvidenskabelig 
vej. Her skal blot nævnes, at de teglsten, som 
ifølge Helms (1870, sp. 9) var oprindeligt mate
riale i Mariatårnet, er påfaldende små: »Læng
den kun godt 9 Tom., Breden omtrent det 
Halve, og Tykkelsen c. 2½ T«. Omsat i cm 
svarer det til 24-25 × 10-11 × 6-7. Til sam
menligning tjener, at de munkesten, der er

benyttet sammen med tuf indvendig i vest
enden, optræder i forskellige størrelser: dels 26 
× 11,5-12 × 9 cm (10 skifter = 104 cm), dels 
28,5-29 × 13,5-14 × 8,5-9 cm (10 skifter = 93 
cm).

Mørtel. Bortset fra den stærke, mørkegrå 
mørtel, der er omtalt i forbindelse med funda
menterne, er murværkets kalkmørtel antagelig 
fremstillet af strandskaller, i hvert fald magret 
med knuste skaller.

Materialernes anvendelse og fordeling. Selv om 
der i stort omfang er gjort brug af granitkvadre 
ved opførelsen af domkirken, er den ikke en 
granitkvaderkirke i traditionel forstand. Bort
set fra, hvad murlivet rummer af kampesten, er 
alle kirkens ydermure af vulkansk tuf, men 
med en indramning af murværk i granitkvadre. 
Granit er benyttet til alle udvendige sokler, til 
skiftet umiddelbart herover (kun i vestgavlen 
er der flere skifter granitkvadre), til murhjørner 
og portalindfatninger. I østafsnittet er materia
let desuden brugt til indvendige sokler samt til 
mange af de detaljer, der har stillet krav til en 
speciel behugning. På dette område afløstes 
granitten efterhånden helt af sandsten.

Forklaringen på, at man ikke kunne nøjes 
med den lette og derfor arbejdsmæssigt be
kvemme tuf, skal søges i dens porøsitet, der 
gjorde den uegnet til fremstilling af specielle 
formstykker. Ligesom domkirken i hele sin 
arkitektur røber stor afhængighed af byggeriet
i tuffens hjemland, således også hvad bygge
teknikken angår. Overalt, hvor tuffen her ind
går som byggemateriale, er den »indrammet« 
af stenarter, der lod sig tildanne med hammer 
og mejsel. Ofte er der tale om materialer, der 
ligesom tuf er af vulkansk oprindelse, f.eks, 
visse lava-arter eller en hård kalksten.

Det er muligt, at man ved planlægningen af 
domkirkebyggeriet var indstillet på at bruge 
den hjemlige granit som eneste supplement til 
den importerede tuf. Den ringe mængde af 
myremalm, der er benyttet forneden i apsis og 
østre tværskibsmur, kan som nævnt være duk
ket op på eller nær byggegrunden. Den er 
blandt andet anvendt til baser og kapitæler på 
halvsøjlerne i blændingsgalleriet, der smykker
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Fig. 72. Vestpartiet. Udsnit af vestportalen med (senromansk?) munkestensmurværk under baldakinen 
(s. 186, 241). Chr. Axel Jensen fot. 1897. — Die Westpartie. Ausschnitt des Westportals mit (spätromanischem?) 
Backsteinmauerwerk unter dem Baldachinen.

apsidens indre runding. Den er grov og uregel
mæssig i Strukturen og har ikke været særlig 
velegnet til den art stenhuggerarbejde. Måske 
var anvendelsen af myremalm til disse detaljer 
et forsøg på at finde frem til et materiale, som 
krævede en mindre arbejdsindsats end gra
nitten.

Hvordan dette nu end forholder sig, nåede 
man ikke langt med byggeriet, før den impor
terede Wesersandsten begyndte at gøre sig gæl
dende. Den optræder tidligst som baser for 
halvsøjlerne udvendig på apsidens andet stok
værk og som (nu forsvunden) gesims på over
gangen til tredie stokværk. Det er dog først og 
fremmest indvendig i tværskibet, man fornem
mer, hvordan denne sandsten ikke blot benyt

tes til specialforarbejdede detaljer, men efter
hånden indgår i murværket på nogenlunde lige 
fod med granit.

Korsskæringens fire piller illustrerer den 
fremadskridende anvendelse af sandstenen. De 
to østre piller, der danner hjørnerne mellem 
apsis og tværskib, er næsten udelukkende af 
granit, men foroven har den nordre tre sand- 
stensskifter, den søndre en halv snes, og begge 
steder er kragbåndene vistnok af sandsten. Af 
de tilsvarende vestre piller er den søndre over
vejende af granitkvadre, den nordre næsten helt 
af sandsten. I sydpillen er der benyttet sand- 
stenskvadre i de to nederste skifters hjørne
fremspring samt til fem-seks skifter nogenlun
de midtvejs oppe, mens granitkvadre kun er
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brugt til de to nederste skifter i den nordre pille 
samt eet i ca. tre meters højde og nogle fa 
øverst oppe; resten er af sandsten, mens den 
indfældede halvsøjle, der hører til arkaden mod 
nordre sideskib, er af granit. Begge piller har 
kragbånd som de østre.

Ser man på, hvordan de to materialer forde
ler sig på midtskibets bærende led: Arkadepil
lerne og deres buer, er det tydeligt, at sandste
nen og granitten er benyttet helt sideordnet. 
Blandingen af de to materialer virker endda 
ofte så tilfældig, at man må tro, den har været 
afhængig af, hvilken skibsladning, der just var 
ankommet til byggepladsen. Een eneste arka
depille, den fjerde fra øst i sydrækken, er ude
lukkende af sandsten, og det samme gælder de 
to vestre halvpiller. Alle øvrige arkadepiller er
- over en sandstenssokkel – bygget op af gra
nitkvadre, og deres hvælvbærende halvsøjler 
mod sideskibene er af sandsten, mens de korre
sponderende halvsøjler på de lidt tidligere op
førte sideskibsmure er af tuf som murene selv. 
Hvad midtskibsarkadernes bueslag angår, er de 
to materialer benyttet i vidt forskelligt blan
dingsforhold undtagen i de to vestligste i syd
rækken, hvor alle kilesten er af granit.

Disse eksempler må være tilstrækkeligt bevis 
på, at sandstensmaterialet trænger frem på be
kostning af granitten i takt med byggearbejdets 
afvikling fra øst mod vest; i den bevarede rest 
af Mariatårnet har den endog afløst granitten 
som hjørnekvadre. Det er vel et spørgsmål, om 
den var dyrere i anskaffelse end granitten, ef
tersom begge materialer har måttet transporte
res langvejs fra. Takket være strukturen var 
sandstenen i hvert fald langt bedre egnet til 
fremstilling af de arkitektoniske detaljer end 
den ofte ret grovkornede granit, – og dertil 
mindre arbejdskrævende.

TEKNIK. Alt udvendigt tufmurværk på apsis 
og tværskib samt i vestafsnittet stammer fra 
restaureringen o. 1900. Det står lidt hårdt, men 
det er tydeligt, at man har bestræbt sig for at 
efterligne karakteren i det oprindelige mur
værk, således som det endnu kan ses på nordre

korsarms vestside, hvoraf en del danner ende
væggen i det ydre, nordre sideskib (sml. 
fig. 77). Fra tagrummet over det ydre, søndre 
sideskib kan man studere et par større, sam
menhængende partier af facademurværket i 
søndre sideskibsmurs første og andet fag fra 
øst. Begge steder optræder tuffen i formater, 
der nogenlunde svarer til, hvad vi kender fra 
munkesten. Længdemålet varierer noget og 
kan nå op på omkring 40 cm, men det er 
sjældent. De små kvadre er overalt formuret i 
vandrette skifter og med en fugetykkelse på 
højst et par millimeter. Hvor der har været 
lejlighed til at undersøge karakteren af mur
værket bag hvidtekalken på indervægge og si- 
deskibshvælv er forholdene tilsvarende (sml. 
fig. 77-78).

Fugerne har næppe fået anden efterbehand
ling end afskrabning i plan med murværket. 
Mens alt tufmurværk oprindelig må have fået 
en eller anden overfladebehandling, tynd mør
tel eller kalkslam,26 synes det nogenlunde sik
kert, at granit- og sandstenskvadre har stået i 
blank mur, – det gælder under alle omstændig
heder arkadepillerne.

Som det hyppigst er tilfældet i kvaderstens- 
byggeri, har man anvendt de største kvadre 
forneden i murene, og således at de fortrinsvis 
indgår i den pågældende bygnings ældste par
tier. Det samme er tilfældet i domkirken. Bort
set fra østafsnittets sokkelzone optræder der 
meget svære kvadre indvendig i hjørnerne mel
lem apsis og tværskib, dvs. i korsskæringens to 
østre piller. I den sydøstre er der i nederste 
skifte anvendt en 154 cm bred og 100 cm høj 
kvader. Det tilsvarende skifte på den nordøstre 
pille har en kvader på 132 cm.s bredde og 92 
cm.s højde. Også de følgende par skifter har ret 
store kvadre, hvoraf nogle er benyttet som 
»standere«. Højere oppe svarer kvaderstørrel
ser og dermed skiftehøjder til forholdene i de 
vestre korsskæringspiller og i midtskibets arka
depiller.

De tidligere nævnte, små skævheder i tvær
skibets plan må være årsag til de uregelmæssig
heder, der kan noteres i anlægget af de to vestre 
korsskæringspillers leddeling. Heroverfor står
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Fig. 73-75. Søndre galleri. To ufærdige kapitæler 
med streger for tilhugning af skjoldene (s. 192). 75. 
Kapitæl, hvis dekoration er anbragt asymmetrisk på 
grund af skørhed i sandstenen (s. 192). BSJ fot. 1964- 
65. — Südempore. Zwei unfertige Kapitelle mit leitenden 
Strichen für das Hauen der Schilder. 75. Kapitell, dessen 
Dekoration auf Grund des spröden Sandsteins asymme
trisch angebracht ist.

Fig. 76a-b. Nordre galleri, hvor kapitælets »skjulte« 
side står ufærdig (s. 192). BSJ fot. 1964-65. — Kapi
tell von der nördlichen Empore, wo die »versteckte« Seite 
immer unfertig steht.
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midtskibets arkadepiller på flere måder som 
præcisionsarbejde. Samtlige piller måler 159-60 
cm i længden og 132-33 i bredden, svarende til 
sokkelmål på 193-94 × 165-67 cm. Også her 
spores måske en svag tendens til at benytte høje 
kvaderskifter nederst, men det er ikke reglen. 
Der er aldrig tale om »normalkvadre«. Hver 
eneste pille er bygget op skiftevis og uden 
hensyn til naboen; afretning til samme vandret
te niveau er almindeligvis sket ved tilpasning af 
skiftet umiddelbart under kragbåndet. Højden 
på skifterne i de mange piller af granitkvadre 
varierer fra ca. 35-45 cm, og sandstenskvadre- 
ne, der er benyttet til de indfældede halvsøjler 
mod sideskibene, følger skiftegangen. I de to 
arkadevanger vestligst og den ene arkadepille i 
sydrækken, der er helt af sandsten, går skifte
højden undertiden ned til 28-30 cm. Alle arka
depiller har ensartede sokkel- og kragbånd- 
sprofiler (sml. fig. 68, 83d, r).

Både stenhugger- og murerarbejdet er om
hyggeligt udført. Fugerne er, som allerede be
mærket af Terpager (1736, s. 70), så tynde, at 
man knap kan fa spidsen af en kniv ind mellem 
stenene (knasfuger). Granitkvadrene i arkade
pillerne har en så glat overflade, at man måske 
skal forudsætte, at der er sket en eller anden 
slibning af overfladen efter opmuringen.

Tilvirkning af formstykker. Det er nævnt, at de 
fleste importerede sten er kommet til bygge
pladsen færdige til brug. Det er et åbent 
spørgsmål, om det også gælder gesimsstykker, 
søjleskafter, baser og kapitæler. Sandstenskapi- 
tælerne i midtskibets triforier, både de lave i 
syd og de høje i nord, er tydeligvis blevet til på 
grundlag af kvadre, hvis højde har været be
stemt af lagdelingen i stenbruddet; mens sydsi
dens er hugget af materiale fra een enkelt »bæn
kehøjde«, er der til nordsidens benyttet sten 
med en tydelig lagdeling, således at alle kapitæ
lerne her har en vandret skillelinje i samme 
niveau. Dette forhold giver ikke svar på, om 
materialet er importeret som regulære kvadre, 
halvfabrikata eller som færdigvare; men der er 
adskillige forhold, som taler for, at i hvert fald 
en væsentlig del af tildannelsen er sket i Ribe. 
På sydsiden, hvor alle kapitæler er hugget af

ens store kvadre, er der både blad- og terning
kapitæler; de sidste optræder i forskellige gra
der af tildannelse: Nogle er knap nået ud over 
første stadium og står endnu med de indridsede 
linjer og centrumshullet for cirkelslaget, der 
har været vejledende for stenhuggerens tildan
nelse af skjoldene, andre har et fordybet, even
tuelt randprofileret felt i skjoldene, og atter 
andre har desuden dekoration i skjoldene. En 
sådan blanding taler for, at kapitælerne er ble
vet tilhugget på byggepladsen; da de mindst 
forarbejdede befinder sig i murens vestligste og 
yngste del, kunne det tyde på, at kapitælerne 
undertiden først blev færdighugget på selve 
stedet, det vil sige efter indmuringen, således 
som det kendes fra udenlandske byggepladser, 
hvor detaljerne i de yngste afsnit aldrig er 
blevet færdige. En bekræftelse på, at færdigbe
handlingen er sket, efter at kapitælerne var på 
plads, har man måske i de nordre triforieåbnin- 
gers kapitæler: Her har man undladt at færdig- 
hugge den side, som ikke kan ses fra kirkens 
midtskib (fig. 76a-b). – At sandstenskapitæler- 
ne må være hugget i Ribe forhindrer ikke, at de 
mange søjleskafter (måske specielt dem af tra- 
chyt) og de store mængder af ensartet profilere
de sandstensbaser og -kragbånd i langhuset kan 
være leveret færdige til brug.27

Enkelte detaljer viser, hvorledes stenhugge
ren under arbejdet har opdaget skøre steder i 
stenmaterialet og derfor er blevet tvunget til at 
»forskyde« dekorationen; eksempler herpå er 
tværkonsollen over den ene søjle i nordre kors
arms triforieåbning og et kapitæl i midtskibets 
sydside (fig. 75).

Murtykkelser. En nøjagtig fastlæggelse af de 
oprindelige murtykkelser rundt i bygningen er 
kun mulig enkelte steder. Det skyldes tildels de 
meget tidlige ændringer i det fremspringende 
vestparti mellem tårnene, men frem for alt de 
omfattende opretnings-skalmuringer, der blev 
foretaget ved sidste restaurering. Disse skalmu
ringer – ofte i forbindelse med behugning af 
oprindeligt murværk – omfatter dels sideskibs- 
murene, der var presset ud af lod, dels tværski
bets facader. Resultatet er, at murene nogle 
steder er blevet tyndere, andre steder tykkere.
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Uanset dette forhold synes det dog muligt at 
bestemme målene omkring 160, 200 og 240 cm 
som vejledende. En murtykkelse på ca. 200 cm 
(over soklen) træffes i apsis og forneden i tvær
skibets gavle, mens gavlenes øvre halvdel (fra 
lidt over issepunktet på nedre blændingszone) 
samt flankemurene i deres fulde udstrækning er 
ca. 160 cm. Samme mål synes at ligge til grund 
for sideskibsmurenes tykkelse, og midtskibets 
ens store arkadepiller har en længde på 159-60 
cm; medregnes halvsøjlen mod sideskibet i ar
kadepillens nord-sydlige udstrækning, optræ
der identiske mål (det antyder, at den enkelte 
arkadepille er bygget over et kvadrat). Den 
største murtykkelse optræder i forhallen mel
lem de to tårne, hvor nord- og sydmuren er ca. 
240 cm, den vestre ca. 260-(80) forneden og 
noget mindre foroven, fordi der her ligesom i 
tværskibenes gavle er et afsæt lidt under flanke- 
murenes vinduessål.

Bueformer. Overalt i østafsnittet, hvor tuf- 
stensbeklædningen som nævnt er fornyet 
o. 1900, har alle de rundbuede stik over åbnin
ger og i facadeblændinger en form, der så vidt 
vides er sjælden i Danmark. Almindeligvis er 
ydersiden af kilestensstikket koncentrisk med 
indersiden; men her forløber stikkets yderside 
efter en stigende kurve, der tenderer mod en 
spidsbuet form. Der er ikke tale om et indfald 
fra arkitektens side. Han har uden tvivl i de 
fleste tilfælde fundet spor af denne form under 
den sekundære teglstensbeklædning, således 
som det anes på nogle af de gamle restaure- 
ringsfotografier. Under alle omstændigheder 
bekræftes formen både af søndre sideskibsmurs 
indvendige vægbuer og af dens facadeblændin
ger. Fig. 69 viser et af restaurering urørt, men 
ret stærkt forvitret parti af søndre sideskibs
mur, set fra tagrummet over søndre, ydre side
skib. Billedet gengiver øvre del af den rund
bue, der afslutter facadeblændingen i 2. fag fra 
øst. Det ses tydeligt, at længden på buens 
kilesten vokser op mod issepunktet. En særlig 
velformet udgave af denne type buestik optræ
der i Kathoveddørens yderste rundbue om
kring tympanet. Den meget præcise udform
ning her er betinget af sandstensmaterialet.28

Denne type af kilestensstik synes at have 
været enerådende i kirkens østafsnit og i søndre 
sideskibsmur, hvorimod den ikke er benyttet i 
de yngre afsnit, dvs. midtskibets mure og kir
kens vestende. I Kathoveddøren er dette kile
stensstik kombineret med den ligeledes ret 
fremmedartede bueform, hesteskobuen. Denne, 
der ligger til grund for apsidens plan, er også 
benyttet i flere af midtskibets nordre arkader, 
men her opbygget som almindelige kilestens
stik.

NOTER TIL S. 176-193

1 Sml. DK. Maribo s. 1499f., DK. Sorø s. 1202f., 
DK. Tisted s. 1046f. og DK. Århus s. 127f. – Endvi
dere har Mogens Koch i flere artikler beskæftiget sig 
indgående med metrologi og enkle systemer bag 
planlægningen af romanske kirker. Se artiklerne: 
Geometri og bygningskunst; Ribe domkirkes mål
enhed (udarbejdet på grundlag af plan 1:200); forhol
det mellem nogle målenheder, alle trykt i Arkitekten 
(1963, s. 205; 1976, s. 38 og 496).
2 Olof Lindhe: Studier i de gamla lägdmåttens an- 
vändning i arkitekturen i Sydskandinavien, Lund 
1977, s. 49, mener på grundlag af beregninger at 
kunne fastslå den græske fod som rette måleenhed 
bag Ribeplanen. (Afhandlingen ledsages af en liste 
over litteratur emnet vedrørende). Også Vilhelm 
Wanscher, (Arkitekturens historie II, 1929, s. 162f.) 
skønner, at Ribeplanen bygger på den græske fod, 
men omgås meget frit med de eksakte mål.
3 De hidtil foreslåede systemer til udstikning af en 
plan på byggegrunden har kun været anvendelige på 
bar mark og næppe ved et nybyggeri anlagt omkring 
en stående bygning.
4 Oplysningerne om gravningen i Porsborgs kælder 
1958 er meddelt af Hans Stiesdal, NM2. Jfr. brev fra 
Lennart Edelberg til statsgeolog Arne Buch, i Anti
kvarisk Saml. Ribe.
5 LA. Vib. C 630-9. Ribe domk.s insp. Restaure- 
ringsjourn. 1893-1903.
6 NM2. H. Lønborg Jensens papirer vedr. funderin
gen m.m.
7 Tegningerne er udført på basis af undersøgelser til 
den 1886 gennemførte tværafstivning af langhuset. 
Fundamenterne under dets øvrige mure havde man 
lejlighed til at studere nogle år senere, da knap to 
meter dybe varmekanaler førtes på langs gennem de 
indre sideskibe. Amberg (1906, s. 104) skriver, at de 
langtfra alle steder var solide nok til, at man uden 
videre kunne foretage udgravning, men at de blev

Danmarks Kirker, Ribe amt 13
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beskyttet og styrket i forbindelse med kanalernes 
opmuring. Den århundredlange benyttelse af kirken 
som begravelsesplads har medført mange overgreb 
med deraf følgende svækkelse.
8 NM2. Opmåling ved J. Martin Petersen 1886.
9 NM2. En del af Helms’ blade med målskitser 
findes blandt Lønborg Jensens papirer. Jfr. note 6.
10 NM2. Fotografiet ledsagede et brev fra arkitekt 
Axel Hansen til Lønborg Jensen 7. maj 1928. Jfr. 
note 6.
11 Elna Møller: Ribe domkirkes nordre tårn, i Natio
nalmuseets Arbejdsmark 1971, s. 204f.

Fig. 77. Nordre korsarms vestmur, set fra ydre, nor
dre sideskib (s. 190). LL fot. 1980. — Westmauer des 
nördlichen Querarms, vom äußeren, nördlichen Seiten
schiffgesehen.

12 Amberg fandt flere sokkelsten svarende til Maria- 
tårnets genanvendt i det store tårns sokkel.
13 Forholdene lader sig kun forklare ved, at nybyg
geriet er blevet vanskeliggjort af en ældre kirkes 
eksistens (sml. Thures kirke).
14 Det er sandsynligt, at man ved afgravningen har 
blottet det øverste skifte i murens aftrappede funda
ment. Dette skifte kan have stået som sål i vægblæn
dingerne i en lang periode, inden det blev fjernet 
med undtagelse af partierne under halvsøjlerne.
15 Uregelmæssigheder af vidt forskellig art er vel
kendt ved kirker, der er rejst omkring en ældre 
bygning. Som en nøje parallel til højdeforskellen på 
de to sideskibe kan henvises til klosterkirken i 
Brauweiler, se Walter Bader: Die Benediktinerabtei 
Brauweiler bei Köln. Berlin, 1937, s. 149.
16 Efter afretningen har grunden dog en stigning fra 
syd mod nord på godt en halv snes cm; forskellen 
aflæses tydeligst på vestsiden af det vestligste arkade- 
pillepar.
17 Ifølge Helms (1870, sp. 7) kan den gulbrune sand
sten under vejrligets indflydelse skifte til en grålig 
farve, så den er svær at skelne fra visse grå sandstens- 
typer.
18 Blandt de af Helms 1858 og 1868 til Geologisk 
Museum indsendte stenprøver har Søren Floris 1980 
venligst afgivet følgende vurdering af materialet i de 
gamle søjler på nordre galleri: Gråhvid marin kalk
sten med talrige små kantede kvartskorn, med mu- 
skovit, små mængder biotit, ikke klorit (eller næsten 
umærkeligt indhold deraf, 1-2 stykker?), talrige 
glaukonitkorn. Muligvis et tyndt skalstykke af mus
ling. Nogle grønne småstave kan være glaukonitise- 
rede spongienåle og foraminiferer. Proveniens: 
Bjergarten stammer ikke fra Danmark. Den ligner 
ikke helt vore prøver af den gotlandske silurtids 
sandsten, Burgsviksandstenen, men kan måske til
høre dennes kalkrige modifikation (manglen på klo- 
ritflager??). Der er måske også visse andre mulighe
der for proveniens i Sverige (Skåne), ligesom der vel 
skulle være muligheder i Storbritannien, Tysklande
ne, Belgien og Frankrig. Norge kan udelukkes.
19 1979 blev der i materialhuset fundet en lignende, 
stærkt molesteret base. De to i triforieåbningen er 
uden tvivl en tilføjelse fra restaureringen 1843-45, da 
søjlerne flyttedes hertil fra nordsidens 2. åbning fra 
øst (Helms 1870, sp.69). Ved samme restaurering 
blev mange epitafier ødelagt, og det kan ikke ude
lukkes, at de sorte marmorbaser stammer fra et af 
disse. – Både i middelalderen og sidenhen har der til 
Ribeegnen været importeret Namur-kalksten til fon
te og gravsten.
20 Den her nævnte kalksten er (jfr. note 18) bestemt 
som: Hvid marin kalksten. Mikritfattig, uden terre
strisk detritus. Kalkspatudskillelse på ubestemmeli
ge echinodermstumper. Bryozofragmenter er meget
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Fig. 78-80. Hvælvteknik. 78. Underside af grat
hvælv i søndre sideskib (s. 190, 235). 79-80. Oversi
de af apsidens og korsskæringskuplens hvælv (s. 206, 
211). ElM fot. 1972, LL fot. 1980. — Gewölbetechnik. 
78. Unterseite des Gratgewölbes im südlichen Seitenschiff. 
79-80. Oberseite der Gewölbe des Apsis und der 
Vierungskuppel.

talrige (udgør hovedmassen af bjergarten), de er 
meget velbevarede, men er ikke blevet nærmere 
bestemt. Desuden ses en søpindsvinepig af arten 
Tylocidaris bruennichi (eller måske T. vexilifera). 
Proveniens: Bjergarten synes identisk med dansk (og 
skånsk) bryozokalk fra Danien-tid. Alderen er ud fra 
stykket Mellem Danien (næppe Yngre Danien). Lo
kaliteten kan være Fakse (hvor kirkematerialer blev 
fremstillet i romansk tid), mens Stevns Klint næsten 
helt kan udelukkes. Hjemstedet kan ikke være Nor
ge, Storbritannien, Tysklandene, Polen, Holland el
ler Frankrig, og det kan næppe være Belgien. – En 
kalksten, der ifølge Helms blev fundet i store styk
ker ind til søndre korsfløjs facademur, er bestemt 
som: Grågullig oolitisk marin kalksten. Med Pinna- 
lignende musling og 5-6 andre ubestemmelige mus- 
lingearter, inklusive en østers, samt med en snegleart 
af slægten Cerithium eller lignende og 3-4 andre 
sneglearter (ubestemmelige). Proveniens: Bjergarten 
kendes ikke fra Skandinavien og kan næppe være fra 
Storbritannien, Holland eller Belgien. Den kan må
ske være fra Syd-Vesttyskland, men der er større 
sandsynlighed for hjemsted i Frankrig (Pariserbassi- 
net?). Bjergartens alder er snarest Tertiær.
21 Om blanding af de to materialer, se DK. SJyll. 
s. 2664. – Et fotografi fra 1897 (NM2) viser over 
vestgavlens granitkvadre smukt munkestensmur- 
værk med detaljer af senromansk karakter, sml. 
beskrivelsen af vestportalen.
22 Om transport af byggematerialer, se DK. SJyll. 
s. 2668 f.
23 I forbindelse med den omfattende import af byg- 
ningssten fra disse egne skal nævnes akvæduktmar- 
mor, en travertin dannet i det romerske vandled
ningssystem ved Köln, som tidligt synes at have 
været efterstræbt til fremstilling af arkitektoniske 
led, der krævede en særlig udmærkelse (C. G. 
Schultz: Romersk Akvædukt-marmor i Roskilde 
Domkirke, i Fra Nationalmuseets Arbejdsmark. 
1953).
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På dansk grund er materialet kun kendt fra niche
søjlen i Dalby kirke i Skåne, fra stiftergravene i 
Roskilde domkirke, og måske i Ribe domkirke. Der 
er al mulig grund til at tro, at det søjleskaft af 
akvæduktmarmor, der, med sandstensbase og -kapi
tæl af en for domkirken karakteristisk form, findes 
løst opstillet i anlægget foran Bramminge hoved
gård, oprindelig har stået i kirken. Bramminge ho
vedgård er oprettet 1572 af Lange-familien, der hav
de megen forbindelse med domkirken, og det sam
me havde en senere ejer, C. C. v. Gabel (sml. s. 75 f.), 
som var stiftamtmand under restaureringen o. 1740, 
der efterfulgtes af en auktion over kasserede bygge
materialer.
24 Venligst meddelt af K. Perch-Nielsen, Institut for 
historisk Geologi og Palæontologi. Den indgående 
analyse er baseret på en prøve udtaget af et kapitæl i 
midtskibet 1972 (NM2).
25 Helms (1870, sp. 9) oplyser, at materialet stammer 
fra en af Riberhus’ runde bastioner, mens sandstenen 
til nogle nyhuggede kapitæler kom fra København, 
hvilket også bekræftes i regnskaberne.
26 Hvis munkesten – som antydet tidligere i dette 
afsnit – har været anvendt sammen med tuf eller 
alene til facademur, har de to materialer ikke nød

vendigvis haft samme overfladebehandling.
27 Der findes mange eksempler på transport over 
store afstande af hel- og halvfabrikata: Kalksten fra 
Normandiet til England, skånsk og gotlandsk mate
riale til hele Østersøområdet o.a. (Sml. Elna Møller: 
Om danske Lektorier, i Fra Nationalmuseets Ar
bejdsmark 1950; sa.: Den middelalderlige kirke som 
byggeplads, i Fortid og Nutid, bd. XXI, 260; endv. 
DK. Frborg s. 563f.).
28 Denne specielle form for kilestensstik er i sin 
oprindelse teknisk betonet. Ved at øge stikstenenes 
længde opefter, skabtes et bueslag, der var bedre 
egnet til at optage tryk. Det kendes i Norditalien og 
på rhinsk område, hvor det synes ret almindeligt. Se 
den rigt illustrerede nyudgave af domkirken i Spey
er, Hans Erich Kubach – Walter Haas: Der Dom zu 
Speyer, i Die Kunstdenkmäler Rheinland-Pfalz, 
1972 (f.eks, billedbindet fig. 707 og 798 samt plan
chebindet, tv. 78). Endvidere Harald Busch: Germa
nia Romanica, 1963 (fig. 21, 224-26). – I Ribeegnens 
tufstenskirker er stikket kendt fra Vilslev (Helms: 
Tufstenskirker, tv. 14) og Jernved (iagttaget under 
restaureringen 1978); i andre egne af Danmark er det 
foreløbig erkendt i Tveje Merløse (Holbæk amt) og 
(1972) i Smørum kirke (Københavns amt).

Fig. 81a-k. S. 197: Udvendige sokkelprofiler; a. Apsis (sml. fig. 63); b. Hjørnepille mellem apsis og tværskib; 
c-d. Sideskibsmure i nordøst og sydvest; e. Mariatårnet; f-g. Vestgavlen nord og syd for portalen; h. Store 
tårn; i-j. Vestportalen, søjlebase og -plint i nord og syd; k. Ydre sideskibe (indføjet 1894). Alt af granit. 1:10. 
Målt af ElM. Streg Torben Hjelm. — Äußere Sockelprofile; a. Apsis; b. Eckpfeiler zwischen Apsis und Querschiff; 
c-d. Seitenschiffmauern im Nordosten und Südwesten; e. Marienturm; f-g. Der Westgiebel nördlich und südlich des 
Portals; h. Der große Turm; i-j. Westportal, Säulenbasis und -plinthe im Norden und im Süden; k. Äußere Seitenschiffe 
(eingefügt 1894). Alles aus Granit.
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Fig. 82a-j. Dørprofiler, a-b. Tværskibets nordportal, oprindeligt tympanon og søjleplinten; c-d. Kathoveddø
ren, kragbånd og plint; e. Kathoveddøren, bueslag; f. Kathoveddøren, portalfremspringets sokkel (indføjet 
o. 1900). g. Vestportalens bueslag; h. Kathoveddørens trekantgavl, indramning; i-j. Trekantgavlens konsoller i 
øst og vest. – a-b, d og g af granit, resten sandsten. 1:10. Målt af ElM. Streg Torben Hjelm. — Türprofile. a-b. 
Nordportal des Querschiffs, urspr. Tympanon und Plinthe; c-d. Kathoveddøren, Kämpfer und Plinthe; e. Kathoveddøren, 
Archivolte; f. Kathoveddøren, Sockel des Portalvorsprungs (eingefügt um 1900); g. Westportal, Archivolte; h. 
Dreieckgiebel Einrahmung; i-j. Die östliche und westliche Konsole des Dreieckgiebels. – a-b, d und g aus Granit, das 
übrige aus Sandstein.
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Fig. 83a-r. Indvendige profiler, a-c. Søndre sideskibsmur, kragbånd på 1. og 5. halvsøjle fra øst; d. Nordre 
sideskib, kragbånd på alle halvsøjler (undtagen fig. 126); e. Mariatårnet, kordongesims; f-g. Midtskibet, 
kordongesims i nord og syd; h. Søndre galleri, sokkel i de to østfag (og opr. supplement til g); i. Nordre 
galleri, triforieåbning i vest; j-k. Søndre galleri, kragbånd og abakus i triforierne; 1. Søndre galleri, halvsøjler 
mellem de to østfag; m-p. Nordsidens triforier, søjlebaser; q. Nordvestre korsskæringspille, sokkel; r. Sokkel 
(og base) på midtskibets piller samt halvsøjler i nordre sideskib og galleri. – a-c og e af granit, resten sandsten. 
1:10. d. Målt af Per Gottfredsen, resten af ElM. Streg Torben Hjelm. — Innere Profile, a-c. Südmauer des 
Seitenschiffes, Kämpfer auf der 1. und 5. Halbsäule von Osten; d. Nördliches Seitenschiff, Kämpfer auf allen Halbsäulen 
(ausgenommen Fig. 126); e. Marienturm, Gurtgesims; f-g. Mittelschiff, Gurtgesims im Norden und Süden; h. 
Südempore, Sockel in 1. und 2. Ostjoch (und urspr. Ergänzung zu g); i. Nordempore, Trijoriumöffnung im Westen; j-k. 
Südempore, Kämpfer und Abakus in den Triforien; 1. Südempore, Halbsäulen zwischen 1. und 2. Ostjoch; m-p. 
Triforien an der Nordseite, Säulenbasen; q. Nordwestlicher Vierungspfeiler, Sockel; r. Sockel (und Basis) der 
Arkadenpfeiler sowie Halbsäulen im nördlichen Seitenschiff und in der Nordempore. – a-c und e aus Granit, alles andere 
Sandstein.
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Fig. 84. Apsis og nordre korsarm, set fra sydøst. Hude fot. 1904. — Apsis und nördlicher Querarm, vom Südosten 
gesehen.
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FØRSTE ETAPE: ØSTPARTIET 

NOTER S. 248

Blandt danske domkirker har Ribe som alt 
nævnt det særpræg, at apsiden knytter sig til 
tværskibet uden det sædvanlige mellemled, et 
retkantet kor. Apsiden og tværskibet udgør 
bygningens ældste del, og opførelsen synes 
gennemført uden væsentlige afbrydelser.1

APSIDEN (fig. 85-96) er efter danske for
hold rigt dekoreret og lader sig kun sidestille 
med korrundingen i Lund, der skønnes om
bygget o. 1160, og med de magre og usikre 
forhold i Viborg domkirke. Ribeapsidens u- 
sædvanlige rummelighed skyldes blandt andet 
dens hesteskoformede plan. Rent bortset fra de 
arkitektoniske forudsætninger, der antagelig 
ligger til grund for Ribeplanen som helhed, har 
man ved valget af denne sjældent forekommen
de bueform (og den tykke apsisbue) opnået at 
skaffe rigeligere plads omkring højaltret end 
tilfældet ville have været med en halvcirkulær 
apsis, og det kan i nogen grad have opvejet 
manglen på et selvstændigt korparti.2

I det ydre er facaden over den magtfulde 
granitsokkel (fig. 81a) inddelt i tre zoner eller 
stokværk. De to nederste prydes af søjledelte 
buestillinger, mens muren i det øverste stok
værk har dybe, søjledelte blændinger, der i 
deres oprindelige skikkelse har åbnet sig til 
tagrummet over den halvkuppel, som dækker 
apsidens indre. Disse søjledelte åbninger må 
opfattes som tilløb til indretning af et dværg
galleri af den art, som kendes fra Lunde-apsi- 
den, men de er mere beslægtet med forholdene 
i Store Hedinge kirkes kor. I Ribe findes der 
dog ikke bag åbningerne en tøndehvælvet gang 
i selve murtykkelsen.3

Apsidens tre nederste sokkelskifter har ret 
ensartet, attisk profilering. Det nederste løber 
ubrudt apsiden rundt, hvorimod de to følgende 
brydes af forlæggene (plinterne) til de halvsøj
ler, som underdeler nederste stokværk i syv, 14 
cm dybe, rundbuede blændingsfelter. Bunden 
(eller sålen) i disse felter dannes af det fjerde

sokkelskifte: Også her er profileringen nær
mest attisk, men formen er langt stejlere end 
nedenfor. Denne profilering løber igennem på 
de seks halvsøjlers baser, der i øvrigt alle er 
udstyret med hjørneknopper af samme højde 
som basens nederste rundled. Hjørneknopperne 

er bevaret med en enkelt undtagelse, den syd
ligste halvsøjles vestre, men de er noget forvit
rede. Een base har hjørneknopper formet som 
hornede dyrehoveder, mens de andre forestiller 
mandehoveder med ret langt hår og skæg, og 
det er tydeligt, at flere forskellige frisurer er 
repræsenteret. – Halvsøjlernes skafter bærer 
præg af at være opbygget af de indenlandske 
materialer, man tilfældigvis havde for hånden. 
Snart består et skaft af otte skifter myremalm, 
snart af granit og myremalm i skifter og snart 
af en høj granittromle suppleret med et enkelt 
skifte af myremalm. Endelisenen i syd er helt af 
granitkvadre, mens kvadre af granit og myre
malm veksler i den tilsvarende nordre. De seks 
halvsøjlekapitæler er alle af granit. Fire er ter
ningformede med glatte skjolde over pudeag- 
tigt underparti, uden markering af hjørnerne. 
De to sidste, som flankerer midtblændingen, er 
fremhævet med en bladdekoration. Det søndre 
har tre kranse af palmetter eller vinblade, og et 
langstrakt (ege?)blad fra den mellemste blad
krans skyder op og støtter den knop, der dan
ner overgangen til den retkantede arkitrav. 
Også det nordre kapitæl har tre bladkranse, 
men her har de hjørnesøgende blade i mellem
ste krans og hele den øverste en meget karakte
ristisk tungeform.4 Både dette bægerbladskapitæl 
(en såre fjern slægtning at det korintiske kapi
tæl) og terningkapitælet optræder side om side 
overalt i østafsnittet, og begge typer findes i ret 
varierende former. Mens halvsøjlerne med de
res baser og kapitæler aldrig ser ud til at have 
været genstand for istandsættelsesarbejder, 
blev bueslagene, som forbinder halvsøjlerne, 
ødelagt i forbindelse med en udvidelse af apsi
dens vinduer. I deres nuværende form er buer
ne tilsyneladende en korrekt rekonstruktion fra 
sidste hovedistandsættelse. Hvert blændingsfelt 
afsluttes med en tvillingrundbue under en stør
re bue, der snart er halvcirkulær, snart svagt
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Fig. 85-86. Apsiden, Nederste stokværk. Hjørneknopper på halvsøjlernes granitbaser (s. 201). LL fot. 1980. — 
Apsis. Unterste Stockwerk. Eckzier an den Granitbasen der Halbsäulen.

hesteskoformet. Mens den store bue – uden 
kragled som formidlende overgang – har ve
derlag på halvsøjlekapitælerne, udspringer tvil
lingrundbuerne fra små profilkonsoller, der 
dels flankerer halvsøjlekapitælerne, dels midt
deler blændingsfeltet.5 Den eneste, som skiller 
sig ud, er midtkonsollen i den midterste blæn
ding; den er betydelig større end de øvrige og 
formet som en grov ansigtsmaske (fig. 152). An

vendelsen af en speciel konsol netop på dette 
sted stemmer med den tendens til at markere 
korrundingens midtakse, som også kommer til 
orde i udformningen af kapitælerne på de flan
kerende halvsøjler, og som kan følges videre 
op i de to resterende stokværk.

Bueslagene her og i resten af østafsnittet 
samt i sideskibsmurene er bygget op som kile— 
stensstik, men af den ret sjældne form, hvor
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Fig. 87-88. Apsiden. Nederste stokværk. Hjørneknopper på halvsøjlernes granitbaser (s. 201). LL fot. 1980. — 
Apsis. Unterste Stockwerk. Eckzier an den Granitbasen der Halbsäulen.

stikkets ydre kurve har tendens til spidsbue. 
Samtlige stik i østafsnittet (med undtagelse af 
Kathoveddørens) er fornyet ved skalmuringen, 
og det er muligt, at de enkelte kilesten er 
tildannet med noget større omhu end oprinde
lig, men om hovedformen er der ingen tvivl.6

Mellemste stokværk. Overgangen formidles af 
et granitskifte, der samtidig danner sål i etagens 
blændinger. Skiftet, hvori der er udsparet plin

ter for halvsøjlerne, har samme stejle, nærmest 
attiske form som det øverste af apsidens fire 
sokkelskifter. Blændingsinddelingen bryder 
den takt, der er anslået i underetagen. Til den
nes syv rundbuede blændinger svarer mellem
etagens ni, der giver plads til fem vinduer i 
stedet for de tre, der ville have været en logisk 
følge af syvdelingens videreførelse.1

Stokværkets otte halvsøjler, anbragt på bag
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Fig. 89-90. Apsiden. Nederste stokværk. Kapitæler på 6. og 4. halvsøjle fra syd (s. 201). LL fot. 1980. — Apsis. 
Unterste Stockwerk. Kapitelle auf der 6. und 4. Halbsäule von Süden.

Fig. 91-94. Mellemste stokværk. Granitkapitæler på 5. og 1. halvsøjle fra syd. Sandstensbaser på 5. og 4. 
halvsøjle (s. 203f). HF fot. 1972. — Mittleres Stockwerk. 91-92. Granitkapitelle auf der 5. und 1. Halbsäule von 
Süden. Sandsteinsbasen an der 5. und 4. Halbsäule.

grund af en svagt fremspringende lisén, er 
jævnt fordelt mellem endelisenerne. Modsat 
forholdene neden for hæver halvsøjlebaserne 
sig frit over den profilerede sål og er alle hugget 
i Wesersandsten. Baserne er stærkt forvitrede, 
og kun glimtvis kan man fastslå, at profilen må 
have mindet om den attiske på sålens granit
skifte. Det er tydeligt, at de alle er forsynet 
med ret store hjørneknopper, nogle er regulære 
knopper, andre muligvis store løvehoveder 
som på 2. base regnet fra syd. Bedst bevaret er 
de to baser, der flankerer midtfeltet i øst; her er 
knopperne formet som vædderhoveder og så 
store, at de griber op om alle basens rundled. 
De slanke søjleskafter er også i denne etage af 
blandet materiale; men den vulkanske tuf og 
Wesersandstenen har nu afløst den hjemlige 
myremalm som supplement til granit i de to 
sydligste, der er stokværkets eneste gamle. De 
er begge opbygget af ret høje granittromler 
skilt af og afsluttet med sandstensskifter. De 
seks nye skafter er sammensat af høje tufstens- 
skifter, som tilfældet sikkert har været tidlige
re. Alle otte granitkapitæler er derimod oprin
delige. Regnet fra syd til nord har nr. 1-3 og 6 
terningform med svagt fordybede skjolde over 
pudelignende underdel, der kun på nr. 2 viser 
ganske svag hjørneindskæring. De fire sidste er 
bladkapitæler; nr. 4 og 5, der flankerer midtfel-

tet, har to rækker tungeformede blade under 
vindrueklaser, mens nr. 7 og 8 kun har tre 
rækker tungeformede blade. Modsat forholdet 
i underetagen har alle kapitæler abakus eller 
kragsten; også de er af granit og forsynet med 
en profil, der kan karakteriseres som et forar
bejde til en attisk leddeling; samme profilering 
ses andetsteds i østafsnittet. – Hvert af de ni 
blændingsfelter afsluttes med en falset rund
bue, hvis inderste led forbinder lisenerne bag 
halvsøjlerne. Lidt over buetoppene findes et 
affaset granitbånd, der har afløst et ældre af tuf. 
– Apsidens fem vinduer sidder jævnt fordelt i 
blændingsrækken, og således synes det altid at 
have været. I deres nuværende skikkelse stam
mer åbningerne fra Ambergs restaurering, og 
det er tvivlsomt, om der ved den tid fandtes 
vejledning i murværket med hensyn til vin
duernes oprindelige størrelse.7

Øverste stokværk. Over det fornyede granit
bånd træder korrundingens facadelinje så langt 
tilbage, at den ligger i plan med mellemstok- 
værkets. Båndet fungerer som sål i etagens fem 
søjledelte blændinger, der som nævnt oprinde
lig har skullet stå som åbninger. Blændmurene 
bag søjlerne er overvejende af tuf og kan være 
tilføjet på et tidligt tidspunkt. Muren i den 
østlige blænding har en lysåbning med lodrette 
sidekarme og halvcirkulær bund og top.
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De fem åbninger (blændinger) sidder over 
mellemstokværkets vinduesfelter. Centralåb
ningen dækkes af trillingrundbuer, de fire an
dre og smallere af tvillingbuer. De svagt til
spidsede søjleskafter er ligesom baser, kapitæ
ler og de tværstillede konsoller af granit; dog er 
basen i den 1. åbning regnet fra syd af sandsten. 
Der er fortrinsvis anvendt grå granit, men søj
leskafterne i midtåbningen er udført i en meget 
finkornet rødlig ligesom nogle af tværkonsol
lerne over kapitælerne og de korresponderende 
kragbånd i sidekarmene. Alle søjlebaser har 
attisk profilering, og de fleste er udstyret med

hjørneknopper. De to kapitæler på midtåbnin
gens søjler har to rækker af tungeformede blade 
under glat arkitrav, mens alle de andre er af 
terningform med fordybede felter i skjoldene. 
Kun kapitælet i 2. åbning fra syd viser en klar 
markering af hjørnerne.

Overgangen fra småsøjlernes kapitæler til 
den forholdsvis svære mur formidles af tvær
konsollerne. På de smalle ender har de en stor 
hulkel under trekvartrundstav og på siderne et 
fordybet felt af samme form som konsollen 
(sml. tilsvarende konsoller i tværskibets trifo- 
rieåbninger til sideskibene). I karmsiderne er
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rundbuernes vederlagshøjde markeret med et 
spinkelt, hulkelet kragbånd, hvoraf nogle 
stammer fra sidste hovedrestaurering. Det 
samme gør den særprægede, dekorerede gesims, 
som ifølge arkitekt Amberg har afløst en ældre 
tufstensgesims, »der var lagt helt ned paa Vin- 
duesaabningernes Buers Overkant og havde 
givet det hele et trykket Udseende. Muren blev 
da opført i passende Højde over Buerne«, og 
den nye gesims hævet tilsvarende (Amberg 
1906, s.74f.). Denne oplysning forklarer, 
hvorfor der ikke mere er sammenhæng mellem 
murkronen og det bevarede spor efter apsidens 
ældste tag. Ikke blot har muren været lidt 
lavere, men også tagrejsningen har været min
dre. Oprindelig må tagkeglen have haft sin top 
ca. en meter under det nuværende tags.

Sammenføjningen af apsis og tværskib. Det ele
ment, der forbinder de to afsnit, fungerer som 
nævnt i relation til korrundingen som østmu
ren i en korbygning, brudt af apsisbue og med 
egen taggavl. Den er bygget op over hjørnepil
lerne mellem apsis og tværskib, således at fa
caden er gjort helt fri af tværskibet (sml. 
fig. 45d).8

Fra apsiden er de to nederste, profilerede 
sokkelskifter ført omkring hjørnepillerne frem 
til tværskibsmuren. Hjørnekvadrene i den 
søndre pille er udelukkende af granit, der også 
er hovedmateriale i den nordre, hvor der dog 
hist og her træffes kvadre af forskellige sand- 
stenstyper. Ligesom det er tilfældet med tvær
skibets fire hjørner, er disse piller prydet med 
småsøjler, der bryder rækken af kvadre. Der 
findes to søjler i syd, og de er anbragt således, 
at baserne sidder i niveau med de profilbånd, 
der skiller apsidens stokværk. Til den øvre 
svarer en søjle i den nordre hjørnepille; måske 
har der kun været denne ene, men det kan ikke 
udelukkes, at en lavere siddende søjle er gået 
tabt i forbindelse med det kapitelhus, der en
gang har ligget i nordhjørnet mellem apsis og 
tværskib. De tre dværgsøjler, der med base og 
kapitæl måler ca. 125 cm, er af granit. Baserne 
er attiske og kapitælerne af terningform med 
fordybet felt i skjoldene; på det nedre kapitæl i 
syd er hjørnerne mellem skjoldene markeret

med en hjørnestreng, og skaftet er dekoreret 
med siksakformede kannelurer (Helms 1870).

Apsidens indre (sml. fig. 45b-c). Gulvet ligger 
nu – som sikkert også oprindeligt – omtrent i 
højde med overkanten af apsidens nederste 
sokkelskifte. Kun de to nederste af facadens tre 
stokværk gør sig gældende i interiøret, hvor 
væggen forneden brydes af et søjledelt blæn- 
dingsgalleri, foroven af de fem vinduer, og 
umiddelbart over dem har den store halvkup
pelhvælving sit vederlag. Blændingsfrisens sål, 
der findes i næsten samme niveau som udven
dig, er hævet ca. 100 cm over gulvet. Også her 
er frisen sammensat af syv rundbuede blændin
ger, hvis dybde er 20 cm. Højden på de mel
lemfaldende halvsøjler er ca. 235 cm; søjleskaf
terne er ligesom væggen af tuf, mens kapitæler
ne og muligvis tillige baserne er tildannet af 
den brunlige myremalm. Baserne har over den 
8-10 cm høje plint en forgnavet profil, der 
synes sammensat af karnis over kvartrundstav. 
De 30 cm høje kapitæler er af terningform med 
glatte skjolde, der skiller sig klart ud fra arki- 
traven; grat eller indskæring mellem halsring 
og arkitrav opdeler kapitælets nedre del i koni
ske former (fig. 95-96). De rundbuede blæn- 
dingsstik udspringer direkte fra arkitravens 
overside.

I den nordligste af de syv rundbuefelter fin
des en spidsbuet, 200 cm høj blænding med 
rundstav-profilerede karme; den er ikke, som 
man skulle tro, et lavtsiddende vindue, men en 
blændet dør, som indtil o. 1790 gav adgang til 
kapitelhuset i hjørnet mellem apsis og nordre 
korsarm.

Apsidens halvkuppelformede hvælving støt
ter sig til højkirkens gavl, der brydes af den 
store og brede rundbue, hvormed apsiden åb
ner sig til tværskibet. Denne apsisbue omsluttes 
af en større bue, korsskæringens østre, således 
at de to arkader tilsammen danner een vældig, 
falset apsisbue, hvor samhørigheden er under
streget af fælles kragbånd i højde med korsskæ
ringens øvrige.

Både den egentlige apsisbue, taggavlen over 
den og selve hvælvingen er muret af veltildan- 
nede tufsten; hvælvkappen, der er muret i ring
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Fig. 95-96. Apsiden. Indre. Kapitæler af myremalm på 4. og 6. halvsøjle fra syd (s. 206). HF fot. 1972. — 
Apsis. Innen. Kapitelle aus Raseneisenstein auf der 4. und 6. Halbsäule von Süden.

formede skifter, er godt en halv meter tyk; 
forneden på oversiden er den forsynet med fire 
radiære »grater« eller stivere, der når ud til 
ydermuren. Adgangen til tagrummet over ap
sis sker nu gennem en senere brudt åbning i 
højkirkegavlen, placeret lidt under kegletagets 
top. En med gavlen samtidig døråbning, som 
findes i den søndre halvdel, er tidligt blevet 
tilmuret i lysningen, der vender mod korsskæ
ringen. Det er et stort spørgsmål, om døren 
overhovedet kunne benyttes, efter at korsskæ
ringen har fået sin kuppelhvælving.9 Døren er 
rundbuet og har stærkt smigede karme mod øst 
(fig. 149).

TVÆRSKIBET er opført i nøje sammen
hæng med apsis – det gælder også de talrige 
dekorative enkeltheder. De to afsnit har været 
under stillads på samme tid, men det betyder 
ikke, at arbejdet har været lige vidt fremme 
overalt. Søndre korsarm synes fremmet i for
hold til nordre, og de to vestre korsskærings- 
piller er tydeligvis anlagt sidst; men som helhed 
betragtet hører de sammen med ydermurene: 
Uden dem kunne tværskibet ikke komme un
der tag (sml. fig. 45a).

Tværskibets korsarme, der er rektangulære i

øst-vestlig retning, er anlagt symmetrisk om
kring det næsten kvadratiske korsskæringsfag. 
Symmetrien omfatter også hele det arkitekto
niske udstyr, både det net af blændinger, der 
omspænder de ydre murflader, placeringen af 
vinduer og døre samt hele den indre arkitektur 
med sidealternicher, arkader og vægblændin
ger. – I sin oprindelige skikkelse har tværskibet 
været nogle skifter lavere end nu, men den 
forhøjelse af flankemurene, som ses i tagrum
met, er ikke af ny dato som på apsiden. Den 
synes gennemført i 1200’rne, da korsarmenes 
flade lofter blev udskiftet med hvælvinger, og 
vil blive omtalt i forbindelse med disse. Her 
skal blot nævnes, at den ældste murkrone for
modentlig har siddet i højde med sålen i tag
gavlenes højblændinger, hvor der indvendig (i 
syd) ses aftryk af en bindbjælke.

Som gamle eksteriørbilleder viser, lod faca
deblændingerne forneden i tværskibet sig kun 
vanskeligt erkende før sidste hovedrestaure
ring. Det skyldtes de talrige skalmuringer, 
hvormed man i nyere tid havde søgt at udslette 
sporene af de overgreb, der var tilføjet mur
værket ved opførelse og senere nedrivning af 
tilbygninger. Alt tyder på, at arkitekt Amberg 
bag disse skalmuringer fandt belæg for den
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blændingsinddeling, som nu findes og som må 
være den oprindelige.10

En profileret granitsokkel, svarende til og i 
niveau med apsidens underste skifte, løber 
korsarmene rundt. Umiddelbart herover følger 
et glat granitkvaderskifte, hvori facadeblæn
dingerne er anlagt. Sammen med hjørnekvad
rene danner dette skifte en indramning af faca
dernes tufstensmurværk. En rigeligere fore
komst af granitkvadre forneden i søndre kors
arms østmur kunne tyde på, at man ved bygge
riets tilrettelægning har haft til hensigt at an
vende den hårde granit ikke blot til selve hjør
nekæden, men i hjørnelisenens fulde bredde 
samt til indfatninger om de enkelte facadeblæn
dinger.

Hjørnekæden i tværskibets fire hjørner bry
des af en dværgsøjle i lighed med dem, der er 
indføjet i hjørnepillerne mellem apsis og tvær
skib (sml. fig. 53-54). Søjleskafterne er glatte, 
baserne attiske med eller uden hjørneknopper 
og kapitælerne af terningform undtagen i nord
øst, hvor der er benyttet bladkapitæl med to 
rækker tungeformede blade under vindrue
klaser.

Korsarmenes facadeblændinger er modsat kor
rundingens blot delt i to zoner og kun 5-6 cm 
dybe (sml. fig. 45d). Tre ens høje, rundbuede 
blændinger udfylder den nedre zone i øst, mens 
den øvre optages af to bredere, der hver især 
omslutter et vindue og afsluttes med en frise af 
tre konsolbårne rundbuer. Konsollerne genta
ger formerne fra apsidens nederste stokværk; 
den grove ansigtsmaske er anvendt i blændin
gerne umiddelbart nord og syd for apsiden, 
profilkonsollerne i de to andre. Et lignende 
blændingssystem er gennemført på korsar
menes vestmure med de begrænsninger, der 
følger af sammenbygningen med langhuset.11

Skemaet fra korsarmenes østmure er fulgt i 
de to gavle, men således at den midterste blæn
ding har givet plads for portalerne. Begge tag
gavle har syv højblændinger, skilt af halvsøjler 
med profilbase og terningkapitæl. Hver blæn
ding er overdækket med tvillingrundbuer, i 
syd sammensat af stigende rundbuer, i nord af 
ens høje.12 Både i syd og nord er midtblændin

gen brudt af en rundbuet lysglug. Baser og 
kapitæler er nu som før restaureringen af gra
nit, søjleskafterne muret op af tuf og lidt sand
sten sammen med gavlene, hvis indersider stort 
set står i oprindeligt murværk og med bomhul
ler efter stilladset.

Tværskibets indre. Østmuren i korsarmene 
domineres af en sidealterniche, hvis søjlebårne 
baldakin beskrives sammen med portalerne. 
Midt i hver niche ses siden 1972 et tilmuret 
cirkelvindue; det har smigede karme, og den 
øvre halvdel stammer fra et ældre vindue af 
vanlig romansk form. Ombygningen af vin
duerne er gennemført tidligt i kirkens historie, 
og tilmuringen er sket i forbindelse med opfø
relsen af de to forsvundne tilbygninger, kapi
telhuset i nord og S. Barbaras kapel i syd. I det 
ydre har vinduerne givet sig tilkende i den 
midterste af de tre rundbuede blændinger.

Gavlvæggene har en blændingsdekoration, der 
i sin opdeling genspejler den udvendige: Forne
den ret smalle, rundbuede blændinger, som 
flankerer dørpartiet, og derover to brede, lige
ledes rundbuede, skilt af en ret bred lisén. Dette 
blændingsudstyr, der kun er foreneligt med et 
fladt loft (sml. fig.45a-b), er bevaret i nord – omend svagt beskåret af det sekundære hvælv – mens øvre del af sydgavlens er hugget væk ved 
hvælvslagningen. Mellem de to blændingszo- 
ner er gavlmurens tykkelse ligesom i kirkens 
vestende formindsket en hel del.
Vestvæggen i korsarmene har ved siden af 
arkaden til sideskibene en rundbuet blænding 

svarende til gavlvæggenes og over arkaden en 
søjledelt triforieåbning, der fører ind til sideski
benes øvre etage. Selv om det arkitektoniske 
skema er ens i de to korsarme, er der forskellige 
højdemål på blændinger, åbninger og andre led 
i nord og syd; det skyldes det andetsteds omtal
te forhold, at målene må være afsat ud fra et 
mod nord stigende terræn.13

Tværskibets arkader til de to sideskibe 
(fig. 121-22) har halvsøjler i vangerne og en 

falset, svagt hesteskoformet bue. Halvsøjlerne 
har – uanset om de er af granit eller sandsten – fodstykker og kapitæler af granit.14 Dette mate
riale er også benyttet til abakus over kapitæler-
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Fig. 97. Tværskibet. Sammenføjning af søndre korsarm og midtskib, set fra korsskæringen. LL fot. 1980. — 
Querschiff. Zusammenfügung des Südquerarms und Mittelschiffs, von der Vierung gesehen.

Danmarks Kirker, Ribe amt 14
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Fig. 98. Korsskæringen. 1:200. Detalje af 
fig. 47. (s. 210). Streg Torben Hjelm. — 
Vierung. Detail von Fig. 47.

ne i arkaden til søndre sideskib, hvorimod det 
tilsvarende led i arkaden til det nordre er udført 
i sandsten. To af de kapitælformer, der allerede 
er omtalt under beskrivelsen af østafsnittet, er 
repræsenteret i de to arkader: Terningkapitælet 
med pudeagtig underdel og det, hvor partiet 
under de fordybede skjolde ved en hjørneind
skæring er opdelt i koniske former (sml. 
fig. 92, 96); den sidste udgave findes i sydarka
dens sydvange. Kragstenene over halvsøjlerne i 
denne arkade har samme ledfølge, men forskel
lig højde og udladning. I nordarkaden har beg
ge vanger det kragbånd, der senere blev enerå
dende for nordre sideskib og midtskibet.

Triforieåbningerne har mod korsarmene tre 
lige høje, søjlebårne rundbuer anbragt under 
een stor aflastningsrundbue, der optager den 
ene halvdel af murens tykkelse og kun er synlig 
fra sideskibsgallerierne. Ved hvælvslagningen 
over søndre korsarm er lidt af den søndre åb
ning blevet blændet. Hvad åbningernes place
ring angår, er den i henseende til højden be
stemt ud fra planen om, at langhusets en-etages 
sideskibe skulle være noget lavere, end de i 
virkeligheden blev (sml. fig. 50c og beskrivel
sen af langhuset).

Triforiesøjlerne er ca. 170 cm høje, og skaf

terne har en diameter på ca. 23 cm. De har 
nogenlunde ens profilbaser, men vidt forskelli
ge søjlehoveder. I syd har begge søjler terning
kapitæler med fordybede skjolde og derover en 
tværkonsol med fordybet felt på bredsiderne. 
På de to søjler i nord er kapitælet og tværkon
sollen udarbejdet i een sten, som på østsiden, 
mod korsarmen, er forsynet med enkle blador
namenter. Store afspaltninger på søjleskafter 
og kapitæler i den søndre åbning skyldes ikke 
(som tidligere antaget) brand, men forkert tryk 
(sml. fig. 154).15

Korsskæringen. Af de fire kraftige piller, der 
sammen med de høje, rundbuede arkader ind
rammer det næsten kvadratiske korsskærings- 
fag, er de to østre (hjørnepillerne mellem tvær
skib og apsis) opført sammen med ydermure
ne. De to vestre er derimod påbegyndt senere 
og hurtigt ført op i fuld højde. Da de blev 
anlagt, må tværskibets gulvhøjde have været 
bestemt, thi overkanten af soklerne under de 
vestre piller blev sænket ca. 60 cm under de 
østre pillers.

En vis usikkerhed med hensyn til fagets 
overdækning kommer nok til orde i pillernes 
forskellige plan (fig. 98). Mens de alle har ca. 
150 cm brede forlæg for korsskæringsarkader-
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Fig. 99. Korsskæringstårn? (sml. fig. 115 
og s. 211). 1:200. Målt af ElM 1976. Streg 
Torben Hjelm. — Vierungsturm?

ne, har de vestre tillige i hvert hjørne et 25 cm 
stort, retkantet led, der kun har en naturlig 
forklaring mod sideskibene, hvor det indgår i 
hvælvsystemet. De diametralt modsatte hjør
nefremspring er udnyttet som forlæg for en fals 
på østsiden af den vestre korsskæringsarkade, 
hvorimod de øvrige ikke fandt anvendelse, for
di det korresponderende led mangler på de 
østre piller. Først da korsarme og midtskib 
senere forsynedes med hvælv, afvikledes de 
resterende hjørnefremspring på en rimelig 
måde.

Tværskibets overdækning. Det er nævnt, at 
korsarmene i begyndelsen har stået med fladt 
loft, men det er anderledes med korsskæringen. 
Den kraftige udformning af pillerne viser, at 
faget fra første færd var beregnet for hvælv og 
for den kuppelform, som endnu findes.

Der findes ingen dansk eller nordisk parallel, 
som med hensyn til størrelse, form og hånd
værk kan stå mål med den raffinerede pendentiv- 
kuppel. Overgangen fra det kvadratiske rum til 
cirklen formidles af pendentiver, og det første 
ringformede skifte i den egentlige kuppel mar
keres af en profilgesims.16 En knap to meter 
stor åbning i toppen er – til stor skade for 
opfattelsen af hvælvformen – blevet tilmuret

o. 1900.17 Den vistnok næsten halve meter tyk
ke kappe er muret af vulkansk tuf i regelmæssi
ge ringskifter og antagelig med kiledannede 
sten.18

Påbegyndt korsskæringstårn? En kraftig, otte
kantet murramme, som dels hviler på korsskæ- 
ringens arkader, dels på pendentiverne, må på 
baggrund af domkirkens rhinske forbilleder 
opfattes som underdelen af et tårn (fig. 45b-c 
og e). I sin nuværende tilstand er murrammen 
meget uregelmæssig og ramponeret, hvad der 
skyldes ombygninger i forbindelse med de 
skiftende tagryttere, som sidenhen har kronet 
korsskæringen. Det er imidlertid tydeligt, at 
den oprindelig har været ganske regelmæssig 
og udført således, at de »skrå« sider er trukket 
tilbage i forhold til den ydre murflugt. Mur
værket er af tuf, men over pendentiverne er der 
som aflastningsbuer indlagt tredobbelte halv- 
andenstensstik af munkesten; buerne har været 
spidse, men toppene er gået tabt (fig. 150).

Tværskibets vinduer. Hver korsarm har – ud
over sidealtrenes tilmurede i nedre blændings- 
zone – seks vinduer, som sidder i hver sin 
facadeblænding i den øvre zone. De er alle 
rundbuede og dobbeltsmigede samt indvendig 
forsynet med en rundstav, enten anbragt mel-

14*
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Fig. 100-101. Tværskibet. Detaljer fra sidealterbaldakiner (s. 212). 100. Hjørnefigurer på kapitæl i søndre 
korsarm. 101. Kapitæl på nordre søjle i nordre korsarm. (sml. fig. 102). NE fot. 1980. — Querschiff. Details von 
Seitenaltarbaldachinen. 100. Eckfiguren an Kapitell im nördlichen Querarm. 101. Kapitell auf der nördlichen Säule im 
nördlichen Querarm.

lem to skråfase eller indlagt i et større hulled. I 
sidekarmene er rundstavene udstyret med pro
filbase og ringkapitæl, i nordre korsarm tillige 
med skaftring i halv højde. – Vinduerne er ved 
flere lejligheder ændret i lysningen. Det kan 
heller ikke helt udelukkes, at indersmigene er 
blevet forandret ved hvælvslagningen og først 
da har fået rundstavdekorationen; i begge kors
arme kan man se, hvorledes især vestvinduerne 
er tilpasset hvælvenes skjoldbuer; de to vest
vinduer i søndre korsarm er i øvrigt ret kraftigt 
ommuret i nyere tid.

Sidealtrenes søjlebaldakiner (fig. 100-02). Side
alternicherne i de to korsarmes østmur indram
mes af en rundbuet to-søjleportal med for
holdsvis flad gavl; måske gengiver gavlens 
form oprindelige forhold, men sikkert er det 
ikke, eftersom den søndre 1830 stod med en 
vandret afsluttet overbygning (sml. ndf.). Søj
lerne hviler på en retkantet plint, der løber 
nichen rundt; højden på denne plint og de 
stærkt medtagne hjørneknopbaser stiger fra 
syd mod nord i overensstemmelse med skæv
heden i kirkens opbygning, der også giver sig 
udslag i de to baldakiners forskellige højdemål. 
Søjleskafterne er sammensat af to eller tre

tromler og bærer forskelligt formede kapitæler 
og kragbånd i syd og nord.

Den søndre baldakin har 36 cm høje granitka
pitæler med tre bladkranse som på apsidens 
yderside; men på hjørnerne af baldakinens 
søndre kapitæl er der personskildringer: Mod 
nordvest en siddende mand, mod sydvest en 
knælende kvinde (?), på de to hjørner mod 
muren store mandehoveder, det ene med tve- 
skæg. Profilen på abakus består af hulled mel
lem smalle rundstave. – Den nordre baldakin 
har 29 cm høje, ens sandstenskapitæler med to 
bladkranse under vinblade og drueklaser; de er 
i slægt med Kathoveddørens og svarer helt til 
kapitælerne udvendig i apsidens 2. stokværk, 
hvor man også finder modellen til kapitælernes 
granit-abakus.

Ifølge Høyen (notebog 10) stod den søndre 
alterbaldakin 1830 med vandret afdækning, 
hvorover en ganske lille murtrekant dannede 
fod for den sekundære hvælvings søjlestav, 
mens den nordre havde en gavl omtrent som 
nu. 1843, da Nebelong supplerede de beskadi
gede søjler på forskellig vis, må han have æn
dret overbygningen på den søndre baldakin og 
dens forbindelse med hvælvingsforlægget.
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Fig. 102. Tværskibet. Sidealterniche med baldakin i søndre korsarm (s. 212). LL fot. 1980. — Querschiff. 
Seitenaltarnische mit Baldachin im südlichen Querarm.
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Amberg gennemførte o. 1900 en yderligere for
andring, idet han frigjorde rundstaven helt fra 
forbindelsen med baldakinen ved at indføje en 
konsol, der er kopieret efter den originale på 
korsarmens vestmur.

TVÆRSKIBETS INDGANGE. Der er nu tre 
indgange i tværskibet, men kun de to hører til 
det oprindelige anlæg: Søjleportalerne midt i 
hver sin gavl, og der har ikke været anden 
adgang til kirken, før langhuset kunne tages i 
brug. Det er troligt, at syddøren til at begynde 
med var den foretrukne på grund af færdsels
forholdene i byen, men siden – og formentlig i 
takt med byudviklingen og torvedannelsen 
nordøst for kirken (sml. s. 123) – blev det den 
nordre. Et led i samme udvikling er formentlig

Fig. 103. Tværskibet. Nordre korsarms 6-søjleportal 
(s. 215). EM fot. 1946. — Der 6-Säulenportal im 
nördlichen Querarm.

også den trefløjede processionsgang, som mu
ligvis allerede i 1300’rnes begyndelse rejste sig 
på kirkens sydside; den blokerede nemlig den 
direkte adgang til begge kirkens syddøre (tvær
skibets og langhusets).

En lille dør i søndre korsarm, umiddelbart 
syd for apsis, blev iklædt romanske former 
1895-96; men der er intet, som tyder på, at der 
har været en oprindelig indgang her. Det er 
derimod sikkert, at der har været brudt en 
gennemgang til det lille kapel (senere benhus), 
som blev nedrevet sammen med S. Barbaras 
kapel o. 1738.

Ingen af søjleportalerne er bevaret i oprindelig 
skikkelse.19 Den søndre, der helt fra middelal
deren oftest kaldes »Kathoveddøren« (sml. 
s. 81), blev tidligt genstand for en særlig ud
mærkelse, idet der over dørfremspringet indfø
jedes en stor trekantgavl, helt udfyldt af et 
figurrigt relief. Før denne gavl kom til, har 
dørfremspringet efter alt at- dømme været 
vandret afdækket ligesom vestportalen i dennes 
første skikkelse. Sammen med det ligeledes 
reliefprydede tympanon gør dette gavlrelief 
portalen til domkirkens interessanteste og mest 
omdiskuterede parti. Selv om trekantgavlen er 
sekundær i forhold til selve portalen, vil den 
blive beskrevet i fortsættelse af denne.

Nordgavlens søjleportal må have været me
get medtaget, da man 1791 fjernede det sen
middelalderlige, senere ombyggede våbenhus 
foran den. I hvert fald skabte bygmester Lange 
ifølge egne opgivelser en aldeles ny portal lig 
»Katte-Døren«. Den opførtes helt af teglsten, 
og 1843-45 forbedrede arkitekt Nebelong den 
på forskellig vis, bl.a. med en granitindfatning 
omkring trekantgavlen og muligvis nogle nye 
kapitæler. 1895-96 fik den sit nuværende udse
ende ved arkitekt Amberg, der gav hele frem
springet en granitfacade.

Nordportalen (fig. 103). Disse gentagne »re
konstruktioner« af dette indgangsparti har na
turligvis ført til, at der kun er bevaret fa oprin
delige dele: Nogle kvadre i de retkantede false 
og hovedparten af søjletromlerne, der er af 
granit og sandsten. Det halvcirkulære granit
tympanon med profilindrammet, forsænket
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Fig. 104. Tværskibet. Kathoveddørens tympanon, efter gipsafstøbning. Det Nationalhistoriske Museum, 
Frederiksborg (s. 218). — Tympanon der Kathoveddør, nach Gipsabguss.

felt af samme form hører ikke til portalens 
oprindelige udstyr, men antagelig til langhus
ets norddør. Det sad indmuret vestligt i nordre 
sideskibs ydermur, hvor Amberg har anbragt 
nordportalens lignende tympanon, der var rev
net midt igennem på grund af tryk fra murvær
ket ovenover. Før sidste istandsættelse stod 
portalen ifølge Helms (1870, sp.44) med de 
originale, attisk profilerede hjørneknopbaser, 
hvorimod han skønnede, at terningkapitælerne 
og de tre sandstensrundbuer om tympanet 
skyldtes Lange. Bueslagene samt søjlernes ba
ser er af Amberg fornyet sammen med facaden.

Trods den gennemgribende udskiftning af 
originale dele, kan det betragtes som sikkert, at 
indgangspartiet i nordgavlen altid har været en 
seks-søjleportal ligesom kirkens vestindgang, og 
altså på dette punkt rigere udstyret end sydpor
talen. Af norddørens plan må man endvidere 
slutte, at den fra begyndelsen har siddet i et 
fremspring, således som det først genskabtes af

Lange; dette fremspring har imidlertid næppe – som han måske troede – været kronet af en 
trekantgavl, men har været vandret afsluttet. 
Gennem det sidste halvandet hundrede år har 
de skiftende restauratorer bestræbt sig for at 
udskifte medtagne detaljer med nye af samme 
form. Hvis Lange, som formodet af Helms, 
har fornyet kapitælerne, fristes man til den 
antagelse, at han har fulgt samme metode. Det 
er under alle omstændigheder indlysende, at 
ikke blot baserne med de små hjørneknopper, 
men også terningkapitælerne med de svagt for
dybede felter i skjoldene har samme indfødsret 
i østafsnittet som sydportalens bladkapitæler. – »Sliberidser« og -gruber findes i massevis på 
portalens gamle dele (fig. 151) ligesom på Ma- 
riatårnets bevarede sydøsthjørne og på mere 
dulgte steder i kirkens indre.20

Sydportalen (fig. 104-14) eller Kathoveddøren 
er (som den nordre) forsynet med et murfrem

spring; men den har kun to + to søjler, der
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Fig. 105. Tværskibet. Sydportalen. Forarbejde til fig. 106. Udført af Theophilus Hansen 1836-37. Akademie 
der bildenden Künste, Wien. — Südportal. Vorarbeit für Fig. 106.
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Fig. 106. Tværskibet. Søndre korsarms 4-søjleportal, kaldet Kathoveddøren (sml. fig. 82 og s. 215), med 
yngre gavlrelief (s. 222). — Der 4-Säulenportal im südlichen Querarni, Kathoveddør genannt, mit jüngerem Giebel
relief.
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sammen med de retkantede false bærer tympa- 
net og den hesteskoformede arkivolte.21 Den
nes yderste kilestensstik har stigende ydre kur
ve som østafsnittets øvrige bueslag, og takket 
være, at materialet ikke er den porøse tuf, får 
man her det bedste indtryk af denne stiktype.22 
I portalen er granit og sandsten blandet som 
andetsteds i kirken og således, at granitten er 
anvendt forneden (pilastre, søjlefødder og 
-skafter) samt til tympanet, mens den øvre del 
(kapitæler, kragbånd og de profilerede bueslag) 
er af grå Wesersandsten, der allerede kom i 
brug i apsidens andet stokværk. Som nævnt må 
portalfremspringet i dets første skikkelse have 
været vandret afsluttet ligesom vestportalen, 
hvad der også er i stil med den blændingsarki- 
tektur, der er kirkens arkitektoniske forudsæt-

23ning.
Portalens indre søjlepar har attiske hjørne- 

knopbaser, mens det ydre står på ryggen af 
løver, der med stor vælde kaster sig over hver 
sit forvredne menneske. Trods afskalningerne 
kan man opfatte hoveddispositionen i løvernes 
forhold til byttet og – hvad der er meget væ
sentligt for bedømmelsen af løveskulpturernes 
oprindelige kvalitet – vurdere de store lokkede 
manker og figuren under den vestre løve. Den 
østre løve dækker næsten helt over det angreb
ne menneske, der ligger på ryggen og værger 
vildt for sig med armene, mens hovedet allere
de er på vej ind i løvens gab. Den vestre løves 
bytte er under flugt faldet forover på knæene 
og beskytter med begge hænder det nedbøjede 
hoved mod udyret, som allerede har bidt sig 
godt fast i højre hofte. Denne figur har i hår- 
og dragtbehandling samt fodbeklædning beva
ret tilstrækkeligt klare detaljer til at godtgøre 
samhørigheden med østafsnittets øvrige skulp
turer, herunder de mandlige sidefigurer i porta
lens tympanon.

Søjlernes kapitæler er udtryk for et lignende 
tilhørsforhold. Det østligste kapitæl har to 
kranse af bladtunger og derover palmetter eller 
vinblade, det vestligste tre bladkranse. De har 
paralleller flere steder i kirkens østparti og i to 
granitkapitæler, der (skønt oprindelig hugget 
til andet formål) anvendtes over forhallens ve

stre hjørnepiller; endvidere er det østligste ka
pitæl i slægt med en af kapitælformerne i midt
skibets søndre triforieåbninger. Portalens to 
inderste kapitæler har over de to bladkranse 
enten en bølgeranke eller en blanding af pal
metter, vinblade og drueklaser som andetsteds 
i tværskib og apsis. Kragbåndene med deres 
lidt gnidrede attiske profilering går igen på 
nogle af søndre sideskibsmurs halvsøjler.

Løveskulpturernes symbolske betydning. Allere
de Terpager (1736, s. 305) har berørt emnet 
med dette distichon: »Est leo, sed custos, oculis 
qui dormit apertis, Templorum idcirco ponitur 
ante fores« (Det er en løve, men den er vogte
ren, som sover med åbne øjne; derfor sættes 
den foran templernes indgange). Helms skøn
ner (1890, sp.38f.), at grupperne snarest repræ
senterer kampen mellem kristendom og heden
skab, dvs. det gode, men gør opmærksom på, 
at løver også kan være symbol på det onde 
(1. Peters brev 5,8). Som sådan, er det rimeligt 
at opfatte de ripensiske løver: De repræsenterer 
den sjæleslugende Satan, her undertrykt af kir
kens (det himmelske Jerusalems) søjler.

Tympanet (fig. 111-14) er Danmarks største 
og tillige en af de prægtigste granitskulpturer i 
landet.24 Det gengiver korsnedtagelsen i det øje
blik, da Kristi arme er frigjort og det døde 
legeme synker ned mod og over bipersonerne; 
det er mod vest Maria og Josef af Arimathæa, 
som tager imod det døde legeme, mod øst 
Nikodemus, der på samme tid holder om Kri
sti venstre arm og river den sidste fodnagle ud. 
Bag ham, helt knuget af sorg, står Johannes. 
Alle figurer er hugget i et for granitarbejde 
usædvanlig højt relief. Virkningen heraf øges 
ved at billedhuggeren ikke har fastholdt dem 
inden for det halvcirkulære felt; de sprænger 
alle profilrammen, overskrider den med fød
derne og skjuler den delvis med skuldre og 
hoved. Også Kristusskikkelsens højde – oprejst 
ville den ikke kunne rummes inden for tympa
net – forstærker gruppens uafhængighed af den 
givne ramme.

Den overstore Kristus bærer kongekrone 
over det lange hår, der i tykke adskilte lokker 
falder ned over skuldrene. Det langstrakte an
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Fig. 107-110. Tværskibet. Kathoveddøren. 107-108. Sandstenskapitæler i vest og øst (sml. fig. 82). ElM fot. 
1970; 109-110. Søjlebærende granitløver i vest og øst (s. 218). Hugo Matthiessen fot. 1946, Johan Piepgrass 
fot. 1966. — Kathoveddør. 107-108. Sandsteinkapitelle in der West- und Ostwange; 109-110. Säulentragende 
Granitlöwen in der West- und Ostwange.

sigt med lukkede øjne indrammes af hage- og 
kindskæg, læberne er smalle og det tynde, 
spidse overskæg opfattes som forlængelse af 
overlæben. Brystet er glat over ribbenene, der 
er tydeligt markeret ligesom navlen; men der 
findes ingen brystvunde, ej heller naglegab. 
Armene har bevaret den »knækkede« form, der 
ligesom de øvrige detaljer er karakteristisk for 
krucifiksfigurer fra 1100’rnes 2. halvdel. Det 
knælange, »plisserede« lændeklæde med foldet 
overfald holdes oppe af et bælte og er knyttet i 
en knude ved figurens højre side. Korsets tvær
træ har grenstubbe, og den øverste korsarm

ender i en (ubeskrevet) plade. Den skæggede 
Johannesfigur, med skæg omtrent som Kristus 
og tværrillet hår, er kun knyttet til den øvrige 
gruppe ved den karakteristiske sørgegestus, 
hånd mod kind (samt vistnok en flig af kap
pen). Han er iført kjortel og slag med de sam
me lamelagtige folder som de øvrige personers 
dragter, og holder en bog i venstre hånd. Mod
sat de andre bærer han hverken hue eller sko. 
Maria, hvis ansigt med hovedlin er meget med
taget af forvitring, har dragt omtrent som Jo
hannes’, men med meget vide ærmer. Med sin 
venstre hånd modtager hun sin døde søns højre
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Fig. 111-113. Tværskibet. Detal
jer af tympanet (fig. 114). 111. 
Kristus; 112-113. På følgende si
de. Josef af Aritmathæa og Jo
hannes (s. 218). ElM fot. 1979.
— Details des Tympanon Fig. 114. 
111. Christus; 112-113. An der fol
genden Seite. Josef von Aritmathäa 
und Johannes.

og fører den mod kinden. Josef (ved korsets 
højre side, med en stærkt afskallet arm) har 
langt fuldskæg, mens Nikodemus har skæg 
som Kristus, og de har begge store øjne som 
Johannes; deres dragter er ens, med glat, lang
ærmet overdel med halsslids og en plisseret 
nedre del, som hos Nikodemus dækker en 
underkjortel, fastholdt af et bælte, der hos Josef 
har nedhængende ender med kvast; både i 
dragter og sko svarer påklædningen til den på 
mennesket under portalens vestre løve.

På tympanets flade rand er der på latin med 
majuskler, en blanding af versaler og uncialer, 
indhugget navnene på relieffets figurer samt en 
indskrift, som ikke mere er fuldtud læsbar, 
men som dog kan suppleres fra en spansk 
parallel i Silos. På rundingen, læst fra vest mod 
øst, står navnene: MARIA • YOSEPH • 

XPC CRVCIFIXUS • NICHODEMVS • S.
(det er: Sancta Maria, Josef (af Arimathæa), 

Kristus den korsfæstede, S. Johannes). På tym- 
panets vandrette kant og lidt op ad den østre 
runding står indskriften, hvis bogstaver i pa
rentes er tilføjelser efter Silosindskriften: »REX

OBIT [HEC PLORAT C]ARVS [D]OLET 
IMPIVS ORAT« (Kongen dør, hun græder, 
den kære sørger, den ufromme beder). Henvis
ningerne til Kristus, Maria og Johannes, den 
kæreste discipel, er indlysende, hvorimod ind
skriftens sidste fjerdedel har givet anledning til 
tvivl.25 Men oversætter man »impivs« med 
skyldig eller brødebetynget (specielt i betyd
ning over for guddommen) lyder sætningen: 
»den skyldige beder«. Derved kommer menin
gen helt i overensstemmelse med to andre jyske 
tympanonindskrifter, af hvilke den ene udtryk
kelig siger, at den milde Gud bønhører den 
brødefulde, når han beder på rette måde.26

Blandt bogstaverne er der visse former, der 
spiller en rolle for dateringen. Det rundede A, 
anvendelsen af U i CRVCIFIXUS, M med 
vinklen i fodhøjde og de slanke O-former pe
ger altsammen på 1100’rnes sidste halvdel.27 I 
samme retning peger de pyntepunkter eller 
-streger, der ses på flere af bogstaverne; de er 
almindelige i indskrifterne på de gyldne altre, 
som henføres til netop dette tidsrum.28 – En 
korsnedtagelsesscene som Ribes er kun benyt-
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Fig. 114. Tværskibet. Kathoveddørens granittympanon før istandsættelsen 1947. Fot. o. 1930. Brudlinier 
optrukket af ElM 1980 (s. 222). — Granittympanon der Kathoveddør vor der Instandsetzung 1947.
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tet på to af de mange danske granittympana, 
men de er hugget efter et andet forlæg, efter
som en femte person er indføjet.29 Derimod 
findes der adskillige udenlandske paralleller.30

Bortset fra tilføjelsen af trekantgavlen har 
portalen ikke været udsat for væsentlige æn
dringer, og det må skyldes, at den antagelig 
helt fra 1300’rnes begyndelse og frem til 1738 
var beskyttet af processionsgangens østre læn
ge.31 I århundredernes løb var terrænet om 
kirken og specielt på sydsiden hævet så meget, 
at næsten kun hovederne på portalløverne var 
synlige (sml. fig.30a-b). Den stærke afskalning 
på disse skulpturer, på dørfremspringets nedre 
del og tværskibsgavlens sokkel, der afsløredes 
1894, blev af Amberg tolket som brandskader; 
men ødelæggelserne kan kun skyldes råd, op
stået ved den langvarige tildækning med jord i 
forening med fugtigheden, som altid fandtes 
ved indgangen, hvor der jævnligt blev lagt nye 
trin for at hindre vandets indløb til det lavere 
gulv i korsarmen.32 Heller ikke arkitektens for
modning om, at tympanets skader skyldtes 
brand, holder stik.33 Dets mange revner og 
knusninger er opstået under pres fra det omgi
vende murværk, som tillige er skyld i de 
sprækker og afspaltninger, der ses på søjleskaf
terne, et par kapitæler og kragbånd.34 Hverken 
disse eller andre portaldele som f.eks, profiler
ne har undgået en generel forvitring, men den 
afsløres kun på allernærmeste hold. Det eneste 
regulære indgreb, der kan fastslåes før Arn
bergs istandsættelse, er en ommuring af frem
springets vesthjørne over vederlagshøjde og et 
par stiksten i det yderste bueslag. Arbejdet, der 
var udført i små teglsten, må tilskrives Stahl- 
knecht efter 1738 eller Lange 1792. Amberg 
fornyede dette parti i sandsten og udskiftede de 
nedre granitdele, herunder søjleplinterne og 
nogle kvadre i de retkantede false, hvor der 
tidligere fandtes mere tuf (sml. fig. 30b).

KATHOVEDDØRENS TREKANTRELIEF 

NOTER S. 248

Relieffet (fig. 115-20) er som allerede fremhæ
vet sekundært i forhold til selve portalen. Med 
sin næsten fem kvadratmeter store, figurdæk- 
kede flade er det Danmarks største middelal
derlige skulpturværk. Stærkt fremspringende 
profilled indrammer det på alle tre sider og 
danner en ret stejl spidsgavl (sml. fig. 82h-j).

Hele gavlpartiet er bygget op af sandsten, og 
takket være den århundreder lange beskyttelse 
under taget på processionsgangens østfløj, har 
det overlevet til vor tid i en form, der i følge 
Amberg kun krævede småreparationer. Dog 
var der allerede forinden foretaget udskiftning 
af nogle sten i det for vejrliget mest udsatte 
parti, gavlfeltets sål; den lyse farveholdning i de 
nye profilstykker peger med stor sikkerhed på 
Nebelong 1843. – Selv om indramningens pro
filering og relieffets disposition endnu tegner 
sig skarpt på fotografiske helheldsoptagelser, 
afslører nærlæsning fra stilladser et temmelig 
slemt forfald, især af vestsiden; takket være en 
afstøbning 1947 kan forfaldet i hovedsagen 
henføres til luftforureningen i vort århundredes 
3. fjerdedel.35

Relieffets opbygning. Det er sammensat af syv 
skifter Wesersandsten, hvoraf det øverste dog 
kun er en lille trekant; de andre skifter består af 
kvadre, der enten er tilhugget efter gavlens 
rejsning eller suppleret med større og mindre 
trekanter. Relieffets detaljer og ikke mindst 
bogstaverne viser, at to eller tre stenhuggere 
har arbejdet med. Indskriften: »CIVITAS 
HIERVSALEM« (det himmelske Jerusalem) 
står i mellemste skifte og lige over relieffets 
hovedpersoner: Den kronede Kristus, med et 
kors som baggrund, og himmeldronningen 
Maria, Ribekirkens værnehelgen. Begges iden
titet er sikret med indskrifter. Alfa og Omega 
(tegnene for begyndelsen og enden) flankerer 
Kristi hoved, mens der over Marias krone står 
indhugget »S. MARIA«. Omkring og over 
disse centrale felter er der en hærskare (mindst
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Fig. 115. Tværskibet. Kathoveddørens sekundære gavlrelief af sandsten. Midtfeltet (s. 222). LL fot. 1970. — 
Kathoveddør. Das sekundäre Giebelrelief aus Sandstein. Mittelfeld.
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Fig. 116. Kathoveddørens gavlrelief. Vestligste kvader i 2. skifte fra neden (sml. fig. 106). LL fot. 1970. — 
Kathoveddør. Giebelrelief. Der westlichste Quader im 2. Wechsel von unten.

ti!) af engle med brusende vinger og allerøverst 
i spidsen Gudfaders hånd. Englene bærer lange 
stolaer, hvoraf nogle danner rammer om de to 
midtfelter; i det fjerde skifte fra neden krydser 
stola-enderne hinanden, således at de bagved 
liggende slutter lige over korset bag Kristus og 
over det kors, han og Maria holder. Englene, 
der flankerer Kristus, Maria og figurerne lige 
under, er så store, at deres vingespidser når 
underkanten af næstnederste skifte, hvor også 
fødderne stikker frem. Den ene ende af de to 
englestolaer stopper i samme niveau, mens den 
anden bølger videre ned over underste skifte, 
helt ud til relieffets hjørner, som en kraftig 
understregning af symmetrien i relieffets ho
vedkomposition. Disse to bånd bærer lange 
latinske versalindskrifter. På det østre står: 
»VENITE

QUONI-
AM xxxxxx(?) D(E?)I POSSIDEBITIS« 
(Math. 5,3: Salige er de fattige i ånden, thi I 
skal eje Guds rige). – Det er sandsynligt, at der

på det helt forvitrede stykke af skriftbåndet har 
stået: REGNUM.36

Under relieffets to hovedpersoner og engle
ne er der et sandt mylder af personer, hvoraf 
man kun ser hoveder og hænder. Der er kvin
der og mænd, mange med krone, andre vist
nok med hue og atter andre uden. Kvinderne 
(med hovedlin) på Marias side, mændene mod
sat. Mens hovederne langs ydersiden af engle
nes flagrende stola-ender er næsten skabelonag- 
tigt ensformede, er der rig variation i dem på 
de to midterste kvadre i underste skifte; de 
synes fortrinsvis barhovedede, udstyret med 
forskellige hår- og skægformer, og mellem 
hovederne ses opstrakte hænder; i den østre 
kvader ses en mand med hageskæg og nedhæn
gende moustache, fremhævet i forhold til de 
andre ved størrelsen; han holder – ligesom 
enkelte andre i relieffet – et hoved i de opstrakte 
hænder.

De figurer, som fra disse to kvadre hæver sig 
op mod og ind i hovedfeltet med Maria og 
Kristus, er et kongepar, som må formodes at 
have været relieffets stiftere, og en ung skægløs

AD MONTEM 
DEI« (Esajas 2, 3 og Mikas 4,2: Kom, lad 
os drage til Guds bjerg). På det vestre står: 
»BEATI PAVPERES
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Fig. 117. Kathoveddørens gavlrelief. Østligste kvader i 2. skifte fra neden (sml. fig. 106). EM fot. 1970. — 
Kathoveddør. Giebelrelief. Der östlichste Quader im 2. Wechsel von unten.

mand med korsprydet, spids hovedbeklæd
ning. Disse skikkelser er hovedsagelig hugget i 
den samme kvader som Maria og Kristus; men 
de strækker sig et godt stykke ned i det neder
ste skifte, hvor der lige ved kongens albue ses 
et lille forvitret dronningehoved, der synes at 
høre til gruppen. Kongen rækker et kors op 
mod Maria, og den unge mand løfter sin ven
stre arm, støttet af den højre, op mod himmel
kongen, der griber hånden. Kristus er som den 
eneste fremstillet frontalt, alle de øvrige i tre
kvartprofil og vendt mod den scene i relieffets 
midte, hvis tolkning må rumme nøglen til 
forståelse af hele relieffet. Repræsenterer kon
gens kors en bøn, som Maria i sin egenskab af 
forbeder lader gå videre til Kristus?

I forhold til trekantrelieffets storslåede kom
position er kvaliteten af håndværket – det letbe
arbejdelige materiale til trods – mærkværdig 
ringe. Det kommer ikke mindst til udtryk i de 
mange fortrukne ansigter, de skæve, bedrøveli
ge munde og de »pølsede« hænder og tæer. –  
At hovederne er ret brede, håret oftest afskåret 
i skulderhøjde, for englenes (og enkelte andres)

vedkommende dog ganske kort og stærkt krøl
let, er træk, der ligesom dragternes foldekast 
og bogstavformerne understreger aldersfor
skellen til tympanet; det samme gør måske 
også de bøjleformede munde og de overdådigt 
hængende moustacher. Som den eneste har 
Kristus håret i spiralformede lokker og ned bag 
skuldrene; både hans og Marias kroner har 
indfatninger med ædle stene.

Hvor man endnu kan se den oprindelige 
overfladebehandling er den snart glat, med 
spor efter økse(?), snart ru efter behandling 
med spidshammer, der også har efterladt mær
ker i bogstaverne. Den ru overflade ses f.eks, 
på korsene, på den unge mands ærmekanter og 
hovedbeklædning samt på englenes bryst og 
vingernes øvre del.

Tolkning og datering. Alle, som tidligere har 
beskæftiget sig med Kathoveddøren og dens 
dateringsmæssige problemer, har haft et stort 
handicap. Portalfremspringets samhørighed 
med tympanet og den nu stående bygning er 
påvist sent,37 og derfor er tympanet blevet be
tragtet som »en isoleret detalje« med alt, hvad

Danmarks Kirker, Ribe amt 15
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Fig. 118-120. Kathoveddørens gavlrelief. 118. Eng- 
lehoveder (i gavlspidsen) med værktøjsspor; 119- 
120. Dronningen bag kongen (i midtfeltet) og mand 
med »sjæl« i hånden (nederste skifte). EM fot. 1970. 
— 118. Engelköpfe (in der Giebelspitze) mit Spuren vom 
Werkzeug; 119-120. Die Königin hinter dem König (im 
Mittelfeld) und Mann mit »Seele« in der Hand (unterste 
Wechsel).

dette betyder for den stilistiske datering. Yder
mere er der først under nærværende arbejde 
skabt klarhed over, at dette tympanon ikke er 
ødelagt af branden 1176, det årstal, som har 
fastlåst alle i deres arbejde med Kathoveddøren 
og dens trekantrelief. – At dette relief er sekun
dært i forhold til portalen nedenunder, har de 
fleste dog regnet med; der hersker også nogen
lunde enighed om, at det afbildede kongepar 
må være relieffets stiftere, men om dateringen 
er der stor uenighed – hvilket i nogen grad må 
skyldes den ovenfor nævnte manglende viden 
om portalens rette forhold til bygningen. For
skernes aldersmæssige bestemmelse af trekant
relieffet strækker sig fra sent i Valdemar den 
Stores tid (1182) og cirka et århundrede frem.

Som det vil fremgå af det følgende, knytter 
den enkelte forsker sin datering til »historiske 
begivenheder«, der er afhængige af den identi
tet, som tildeles de personer, der udfylder 
midtfeltet i samspil med Kristus og Maria. I 
denne forbindelse spiller den skægløse unge 
mand med den korsmærkede hovedbeklæd
ning en afgørende rolle. Helms (1870) søgte 
med den for ham så karakteristiske forsigtighed 
»sådanne personer, der for de dalevendes fore
stilling alt stod som tilhørende helgenernes 
kreds«; kongen kunne tænkes at være Knud 
den Hellige, den unge skægløse S. Ansgar eller 
martyren Liufdag, idet hovedbeklædningen

opfattedes som en bispehue. – F. Beckett, der 
allerede (efter sin deltagelse i domkirkens ind
vielse 1904) tog emnet op 1905, skønnede sene
re (1924), at kongeparret og den »ganske unge 
fyrste« bag dronningen kunne være Kristoffer I 
(1259) og Margrethe Sprænghest med sønnen 
Erik Klipping, samt at den hueklædte unge 
mand kunne opfattes som bisp Esger.38 –  
P. Nørlund var (1935) enig med Helms i, at den 
unge mand foran Kristus måtte være en helgen, 
men opfattede ham helst som Knud Lavard 
med hertughat, kongen som hans far, Erik 
Ejegod, eller farbroderen, Knud den Hellige, 
de mange kronede hoveder som andre forfæd- 
re. – M. Mackeprang (1948) erklærede sig prin
cipielt enig med Helms, selv om bispehuen 
(ligesom for øvrigt hertughatten) faldt ham for 
brystet; dog foretrak han den ikke kanonisere
de Liufdag for Ansgar, der næsten aldrig blev 
dyrket i Danmark. – E. Moltke identificerede 
(1972) kongen med Valdemar Sejr, dronningen 
(antagelig) med Berengaria, det lille forvitrede 
dronningehoved med Dagmar, og den hue
klædte unge mand med kongens og dronning 
Dagmars søn, Valdemar den Unge (1231).39

Uanset hvilken begivenhed midtgruppen 
skildrer, har de fleste – i overensstemmelse 
med Helms – opfattet hele trekantrelieffet som 
en fremstilling af det himmelske Jerusalem (el
ler indvånerne i den hellige stad). Det opfattes
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som en naturlig fuldendelse af tympanets for
tælling, ophøjelsen i himlen efter fornedrelsen 
på korset, selv om netop korsnedtagelsen viser 
det fuldbragte sonoffer. – Modsat ældre forfat
tere tolker Moltke hele relieffet som et epitaf 
over Valdemar den Unge og regner med en 
deling af relieffet i tre lag: Det indrammede felt 
med indskriften CIVITAS HIERVSALEM 
tegner kun det område, hvor Kristus, Maria og 
englene befinder sig, herunder ses jorden (med 
kongeparret) og nederst underverdenen. Hand
lingen i hovedfeltet illustrerer ifølge Moltke, 
hvorledes Valdemar Sejr (med sine dronninger) 
retter sin bøn (korset) til S. Maria, som derefter 
lader den gå videre til Kristus, der ved sit greb 
om Valdemar den Unges hånd viser, at bønnen 
er hørt.

Som det ses, har trekantrelieffet givet anled
ning til megen uenighed om alderen og deraf 
følgende tolkninger af indholdet. Dette skyldes 
manglen på sikkert daterbare enkeltheder i de 
mange ensartede figurer. En vejledning for al
dersbestemmelsen findes dog i selve gavlfor
men. Der er ikke tale om en tagformet afdæk
ning af portalens bueslag, således som det er 
velkendt fra romansk tid (sml. vestportalens 
nuværende afdækning), men om en helt lukket 
og ret stejl trekant, klart afgrænset mod frem
springet nedenunder. Denne form er ikke tæn
kelig før efter 1200. Og den epigrafiske vurde

ring af bogstavformerne i relation til tympanets 
peger på 1200’rnes 1. halvdel.27 Til de stiltræk, 
der (som nævnt tidligere) skiller relieffet fra 
tympanet, er der af sammenligningsmateriale i 
selve kirken kun hvælvskulpturerne fra 
1200’rnes 2. fjerdedel med de store øjne, let 
hængende mundvige og kort (omend oprullet) 
hår. Imidlertid findes der på de gyldne altre, 
der i den kronologiske aldersfølge er sat til 
o. 1200-1235, en hidtil vistnok overset mulig
hed for at nærme sig en stilistisk datering af 
relieffet. Der er således stor lighed i foldekastet 
på relieffets Kristus og Majestas-fremstillinger- 
ne på frontalerne fra Ølst og Stadil. Den sidste 
har, udover en næsten ensartet behandling af 
folderne over venstre arm, de skarpe knæk, 
som anes nederst på Kristi dragt; også Ølstfi- 
gurens folder over venstre arm ligner, og 
slagets lille foldning over venstre skulder går 
igen i Ribe.40 – Alt, herunder også tympanets 
samhørighed med kirkens østafsnit fra 1150- 
75, taler for, at trekantgavlen er opsat et godt 
stykke ind i 1200’rne, og at den afbildede kon
ge og stifter af relieffet derfor kan være Valde
mar Sejr.

15*
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Fig. 121. Langhuset. Søndre sideskib, set mod vest (s. 208, 228). LL fot. 1977. — Südliches Seitenschiff nach 
Westen.
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ANDEN ETAPE: LANGHUSET 

NOTER S. 248

Det basilikalt opbyggede langhus, hvis midt
skib præges så stærkt af de yngre hvælv med 
tilhørende vinduer (sml. fig. 45b-c), og hvis 
sideskibsmure senere er brudt af arkader til de 
yngre sideskibe, blev modsat østpartiet opført i 
flere tempi: Først anlagdes sideskibsmurene 
uden om den nuværende kirkes forgænger, så 
rejstes den søndre mur, derpå den nordre og 
sidst de to midtskibsmure, hvorefter der kunne 
slås hvælv over sideskibene. Det er desuden 
sandsynligt, at søndre sideskibsmur opførtes 
endnu inden østafsnittet var færdigbygget. I 
hvert fald hører kapitæler og kragbånd i denne 
mur – både hvad materiale og form angår –  
nøje sammen med detaljerne i øst,41 hvorimod 
de tilsvarende led på nordre sideskibsmur slut
ter sig til midtskibets enkeltheder. I øvrigt er 
det værd at lægge mærke til, at man modsat 
forholdene i østpartiet, hvor alle sokler er af 
granit, i langhuset udelukkende har benyttet 
sandsten til indvendige base- og sokkelpar
tier.42

Det er tydeligt, at det oprindelige byggepro
gram for kirken ikke omfattede to-etages side
skibe; det fremgår blandt andet af vinduerne i 
tværskibets vestmur og et i Mariatårnets øst
mur; men det er ligeså indlysende, at tanken 
herom må være opstået tidligt under arbejdet 
med langhuset, og at den for de to østlige fag af 
søndre sideskib blev forberedt ved opførelsen 
af søndre midtskibsmur. Af ukendte årsager 
opgav man derefter forhøjelsen af søndre side
skibs resterende del og hele nordre sideskib. 
Først hen omkring 1300, da midtskibet for
længst havde fået hvælv, fuldendtes arbejdet.

SIDESKIBENE. Ydermurene er over en 
profileret, udvendig granitsokkel opført af 
tuf.43 En del granitkvadre, der indgår i de se
kundære arkaders vanger, kan stamme fra et 
kvaderskifte umiddelbart over sokkelskiftet li
gesom i østenden. Begge mure er mellem tvær
skib og tårne inddelt i seks blændingsfelter af

lisener på 80-90 cm.s bredde og ca. 5 cm. s 
fremspring; disse lisener er partielt borthugget i 
forbindelse med hvælvbyggeriet i de ydre side
skibe. Fra disses tagrum kan man i begrænset 
omfang danne sig et billede af facadeblændin
gernes øvre afslutning (fig. 45d-e, 69). De to 
østfag i syd har hver bevaret rester af et stort 
rundbuet stik44 svarende til dem i østpartiets 
nedre blændingszone. Lignende buer på resten 
af sydmuren og på de fire østlige fag i nord kan 
være skjult af skjoldbuerne til de ydre sideski
bes hvælv. De to vestlige fag i nord har tre og 
to ens høje rundbuer mellem de fagdelende 
lisener (sml. fig. 45g); men netop disse to fag, 
der foroven er helt af munkesten, stammer fra 
tiden efter 1283, da det nordre tårn styrtede ned 
og anrettede store skader i langhusets nord
vestre del.

Blændingsskemaet fra sydmurens østende er 
gentaget indvendig,44 men her er lisenerne bre
dere og har adosserede halvsøjler, der danner 
vederlag for gjordbuer mellem de seks hvælv. 
Lisener og halvsøjler er muret af tuf i fælles 
skiftegang. I et par af nordsidens halvsøjler har 
man dog lige over basen benyttet et par høje 
sandstensskifter. Sydmurens halvsøjler har (for
nyede) baser af samme form som den søndre 
halvsøjle i tværskibets arkade til sideskibet. 
Alle kapitæler er af terningform med svagt 
fordybede skjolde og uden hjørneindskærin
ger, og samtlige kragsten har en attisk profile
ring, der for de fire vestres vedkommende 
svarer nøje til kragbåndet over Kathoveddø
rens søjler (fig. 124-25).45

Nordmurens halvsøjler. Baserne er alle origina
le, med attisk ledfølge og store hjørneknopper, 
hvoraf nogle har cylinderagtig form. Den vest
ligste halvsøjles kapitæl hører sammen med 
reparationsarbejderne efter tårnstyrtet 1283. De 
øvrige fire har terningkapitæl med forsænkede 
skjolde og dybe hjørneindskæringer. Hvad ho
vedformen angår, er disse kapitæler forstadier 
til kapitælerne med de karakteristiske, dybt 
nedhængende skjolde, der er benyttet på arka
depillerne og i søndre galleris triforier. Krag
båndet over de fire halvsøjler på sideskibsmu
ren viderefører profileringen fra kragbåndene i
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sideskibets arkade til tværskibet; modsat for
holdene på søndre sideskibsmur er kragbåndet i 
nord forkrøppet ud omkring lisenerne.

Under afsnittet om kirkens indvendige sok
ler er der redegjort for de forhold, der må være 
årsag til højdeforskellen på kirkens nordre og søndre 
del, – en forskel, der for langhusets vedkom
mende giver sig stærkt til kende i baseniveauer
ne på de to sideskibsmures halvsøjler (sml. 
fig. 66-68) og i højden på midtskibets arkader.

Efterfølgende skema illustrerer ved mål fra 
langhuset denne højdeforskel, der i øvrigt kan 
følges fra tværskibets østside til portalen i vest
enden.

Regnet fra 
øst:

Søndre sideskib, 
højde på væg

blænding:

Midtskibsmur, 
arkadehøjde i 

syd og nord:

Nordre sideskib, 
højde på væg

blænding:

1. fag 700 cm 654 cm 710 cm 719 cm
2. fag 689 cm 655 cm 703 cm 712 cm
3. fag 694 cm 654 cm 705 cm 713 cm
4. fag 688 cm 653 cm 708 cm 718 cm
5. fag 683 cm 653 cm 703 cm 719 cm
6. fag 682 cm 653 cm 697 cm 736 cm

MIDTSKIBET. Svarende til sideskibsmurenes 
fagdeling har midtskibet seks arkader båret af 
fem kraftige piller, hvis adosserede halvsøjler 
korresponderer med sideskibsmurenes og dan
ner forlæg for sideskibenes gjordbuer. Over 
arkaderne findes et lignende antal søjledelte 
triforier; når de sidder lidt skævt i forhold til 
arkaderne nedenunder, skyldes det, at man i 
triforieetagen har arbejdet med en større pille
bredde. Over triforierne må der, før de nuvæ
rende vinduer kom til, have været en række af 
mindre, rundbuede vinduer (sml. fig. 45b).

Overfladisk set er der ingen forskel på de to 
rækker af gulvarkader, og dog er nordsidens, 
som det fremgår af skemaet ovenfor, en halv 
meter højere end sydsidens. Den store arkade
højde i nord bestemmer placeringen af midtski
bets triforieåbninger, og derfor kom de til at 
sidde i et højere niveau, end der var lagt op til 
med triforieåbningerne i tværskibets to korsar
me. Havde man kunnet gennemføre en tilsva
rende placering, ville kragbåndene i midtski

bets triforier have fulgt kragbåndsniveauet på 
korsskæringspillerne (sml. fig. 123).

Alle arkadepiller har ens sokkel, hvis noget 
fladtrykte, attiske leddeling er en videreførelse 
af profilen på halvsøjlernes base, der er udstyret 
med store hjørneknopper (fig. 68). Mens piller
ne med en enkelt undtagelse er af granit, er 
soklerne hugget af den gul-brune Wesersand- 
sten ligesom halvsøjlerne. Samme materiale er 
brugt til de originale terningkapitæler og til 
kragbåndet, som løber pillerne rundt i veder- 
lagshøjde.46 De særprægede kapitæler, hvis 
dybt nedhængende skjolde skjuler halsringen, 
er i skjoldene udstyret med forskellige motiver 
bygget over kolbeformede blomster eller blade 
(fig. 83d).47 Kragbåndet, svarer til det på nor
dre sideskibsmur. Arkaderne i syd er rundbue
de, i nord derimod styltede rundbuer eller he
steskobuer. En kraftigt modelleret kordongesims 

i grå sandsten spænder over arkaderækkerne fra 
korsskæringen i øst til tårnpartiet i vest.

Triforierne. Midtskibets mure har tilsynela
dende været færdigbygget til og med kordon- 
gesimsen, inden man gik i gang med de søjle
delte triforier, hvori gesimsen danner sål. Ar
bejdet på triforiezonen indledtes med de to 
østre fag af søndre midtskibsmur, hvor pillerne 
udstyredes med henblik på den foran omtalte 
sideskibsforhøjelse. Kun i de to nævnte fag 
realiseredes tanken forholdsvis hurtigt (sml. 
fig. 45e), dog først efter en periode med tag 
over underetagen. – I samtlige triforieåbninger 
har kun vangernes midtled en høj karnisformet 
sandstenssokkel; i de to østfag løb denne sokkel 
dog oprindelig hele vejen rundt om pillerne, 
således at der mod midtskibet skete en art 
fordobling af kordongesimsen. Her blev soklen 
imidlertid hugget bort, inden de fire vestre 
triforier kom i arbejde, men mod sideskibets 
overetage er soklen bevaret (fig. 170). Mod 
vest blev de to sideskibsfag udskilt fra resten 
ved en svær mur opført i forbandt med pillen 
mellem 2. og 3. triforieåbning fra øst. På sydsi
den af pillen mellem 1. og 2. åbning forbered
tes en overhvælvning af sideskibets overetage 
med en halvsøjle, der siden fik en pendant på 
sideskibsmuren, da den førtes op over det før-
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Fig. 122. Langhuset. Nordre sideskib, set mod vest (s. 228). LL fot. 1980. — Nördliches Seitenschiff nach Westen.
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ste, lave tag. Den nærmere beskrivelse af de to 
østfag i syd vil for oversigtens skyld ske i 
afsnittet: Sideskibenes øvre etage.

Der blev ikke under det fortsatte arbejde 
med midtskibets mure truffet tilsvarende for
beredelser til en sideskibsforhøjelse andet steds 
i triforiezonen. De to østre fag i nord blev 
antagelig – i lighed med sydsidens – opført før 
de fire vestre, af hvilke det vestligste knustes 
ved tårnets fald 1283.

Uanset rækkefølgen i byggeriet er de to gan
ge seks søjledelte triforieåbninger opbygget på 
helt samme måde og med ensartede mål. Hver 
åbning underdeles af to 190 cm høje søjler, der 
bærer tre ens høje rundbuer, det hele omsluttet 
af en stor rundbue, hvis spejl er forsynet med et 
mønster af trekanter, indtrykket med murske 
(fig. 148).48 Det eneste, som skiller de to rækker 
af åbninger, er søjlerne. Sydsidens er kompakte 
sammenlignet med nordsidens, som stilmæs- 
sigt tilhører en yngre periode, et forhold, der 
må skyldes, at disse fire fag er opført sidst (sml. 
vestpartiet). Kapitælerne knytter sig nær til 
formerne i kirkens vestportal, hvorimod sydsi
dens har beslægtede former i østafsnittet og 
paralleller i kapitælerne på arkadepillernes halv
søjler. Et højt, karnisprofileret kragbånd i tri- 
foriernes vederlagshøjde forstærker den hori
sontale leddeling af midtskibsvæggene, der er 
anslået med arkadepillernes kragbånd og kor- 
dongesimsen. Modsat sydsiden, hvor disse 
kragbånd løber pillerne rundt, er de ikke i nord 
ført bag om pillerne.

Ud fra de nuværende forhold kunne man let 
fa den opfattelse, at hele midtskibets nordmur 
var en snes år yngre end sydmuren, men så 
enkelt er det ikke. »Uniformeringen« er gen
nemført 1843-45. Ved den tid fandtes der ingen 
søjler i syd- og nordsidens østligste bueåbning 
(fjernet på grund af en orgelopstilling), og 
nordsidens vestligste havde efter 1283 fået et 
par sammenflikkede søjler. Ved restaureringen 
1843f. skete følgende: Søjlerne i nordsidens 2. 
fag fra øst flyttedes til sydsidens 1. fag, hvoref
ter de to tomme fag i nord og det vestligste 
med de flikkede søjler fik tre par nye efter 
forbillede af søjlerne i de tre resterende fag (3.-

5.). På denne baggrund må man formode, at 
begge de to østfag i nord oprindelig har haft 
søjler svarende til dem i sydsiden.49

Triforiesøjlerne i midtskibets sydside har alle 
skafter af trachyt, mens baser og kapitæler er af 
brun eller grå sandsten. Baserne på søjlerne i 
østligste fag er dog af sort marmor og en 
tilføjelse i forbindelse med flytningen. De øvri
ge har attisk profilering og undertiden hjørne
knopper. Kapitælerne (fig. 138-41) er parvis 
ens, men udformningen veksler fra fag til fag. 
Det tilflyttede søjlepar i 1. fag fra øst har bæger- 
bladskapitæl med to kranse af bladtunger og 
derover en række af palmetter omtrent som 
kapitælerne i 5. fag. De resterende fire søjlepar 
har terningkapitæler af typen med stærkt ned
hængende skjolde; i 2.-4. fag har skjoldene 
fordybede felter, der bortset fra kapitælerne i 
3. fag prydes af symmetriske bladmotiver. Ka
pitælerne i 6. fag er aldrig blevet færdighugget 
(fig. 74).50

Søjlerne i de nordre triforier er som nævnt 
kun gamle i 3.-5. fag fra øst; deres grå sand- 
stensmateriale er af en anden og mere kalkhol- 
dig art end sydsidens. Stilmæssigt er der også 
stor forskel: Baserne har meget fladtrykt attisk 
leddeling og i 5. fag fine hjørneblade, søjleskaf
terne er slanke, i 4. fag af ottekantet tværsnit, 
kapitælerne høje og elegante med stor variation 
i bladværket og hugget i et med abakus.51 Det 
er fælles for disse seks kapitæler, at den side, 
som er usynlig fra midtskibet, ikke er færdig
hugget (fig. 144-47, sml. 76).

Samtlige spor efter langhusets vinduer er bor
te. Sideskibsmurenes blev opslugt, efterhånden 
som murene gennemhulledes af arkader, og 
midtskibets afløstes ved hvælvslagningen af de 
nuværende vinduer.52

Langhusets syd- og norddør, der må have sid
det i det vestligste fag, har sandsynligvis lige
som kirkens øvrige været udstyret med søjler. 
Det er uvist, hvornår syddøren er forsvundet; 
men den nordre må være ødelagt, da man sent i 
middelalderen rejste det ydre sideskib. Det 
tympanon, der 1896 indsattes i nordre kors
arms søjleportal, havde tidligere plads vestligt i 
sideskibets mur, hvor korsarmens revnede
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Fig. 123. Langhuset. De to østfag af søndre midtskibsmur. Efter Helms 1870. Den punkterede linie over 
kordongesimsen angiver et afhugget led (s. 230). — Die zwei Ostjoche der südlichen Mittelschiffsmauer. Die 
punktierte Linie über dem Kordongesims gibt ein abgehauenes Simsglied an.
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Fig. 124-130. Kapitæler i sideskibene. 124-125. 
Søndre sideskibsmur, 1. og 5. halvsøjle; både kapi
tæler og kragbånd er af granit, alle de øvrige af 
sandsten (s. 228); 126. Nordre sideskibsmur, vestlig
ste halvsøjle (efter tårnstyrtet 1283, s. 263). S. 235: 
127-128. Nordre sideskibsmur, 1. og 2. halvsøjle fra 
øst (s. 229); 129-130. 1. arkadepille fra øst i syd og 
nord (s. 230). BSJ fot. 1964-65. — Kapitelle in den 
Seitenschiffen. 124-125. Südliche Seitenschiffmauer, 1. 
und 5. Halbsäule; sowohl Kapitelle als Kragbänder sind 
aus Granit, alle die Übrigen aus Sandstein; 126. Nördli
che Seitenschiffmauer, westlichste Halbsäule (Instandset
zung nach dem Turmsturz 1283). S. 235: 127-128. 
Nördliche Seitenschiffmauer, 1. und 2. Halbsäule von 
Osten; 129-130. 1. Arkadenpfeiler von Osten in Süden 
und Norden.

tympanon nu findes. Derfor må man antage, at 
det tympanon, som flyttedes til korsarmen, har 
hørt til langhusets norddør sammen med det 
søjlepar, der ved sideskibets opførelse blev ind
sat i en dørlignende blænding i nordre trappe
tårn. Søjlernes hjørneknopbaser og terningka
pitælernes ornamenter har så nøje paralleller i 
langhusets søjlestillinger, at samtidigheden 
med dette bygningsafsnit må betragtes som 
sikker. Selv om der kun er bevaret to søjler og 
et tympanon, er det ikke udelukket, at begge 
langhusportaler har haft flere søjler.53

Sideskibenes hvælv og midtskibets træloft. Af det 
sidste findes ingen synlige spor, men i betragt
ning af at tværskibets to korsarme havde træ
loft, må det samme have været tilfældet med 
midtskibet. Kun ni af sideskibenes ialt tolv 
grathvælv er bevaret, idet de tre vestre i nord 
blev fornyet som ribbehvælv efter 1283. Grat
hvælvene er alle af tuf i meget regelmæssig 
skiftegang (fig. 78). Regelmæssighed er også 
det umiddelbare indtryk af den enkelte hvæl
ving; men højdemålene til issepunktet på den 
enkelte hvælvings fire, stærkt stigende hvælv
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kappers fødselslinier røber noget helt andet. 
Thi i syd og nord har kapperne vederlag i 
murene, men i øst og vest på de kraftige gjord
buer, der bæres af halvsøjlerne på sideskibsmu- 
re og arkadepiller. Oversiden dækkes af gulve
ne i sideskibenes overetage.

Højkirkens tag. Hældningen på midtskibets 
(og tværskibets) sadeltag har været op mod 
50°, således som de tre næsten fuldt bevarede 
taggavle i østpartiet antyder. De lave sideskibes 
pulttage har derimod kun haft en hældning på 
ca. 35°. Sporene efter disse tage kan endnu ses

på murværket ved begge ender af nordre side
skib og ved østenden af det søndre, hvor en 
vandret rille i de to østfags sydmur viser, at 
sideskibsmuren er forhøjet, mens det lave tag lå 
på plads (sml. fig. 50c). Før restaureringen 
o. 1900 var tagsporet også synligt på Mariatår- 
nets mur (Helms 1870, sp. 75), og den 1885 
nedrevne mur, der skilte søndre galleris 2. og 
3. fag fra øst, havde på begge sider aftryk efter 
taget.
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Fig. 131. Vestpartiet. Portalen. Opmåling af Theophilus Hansen 1837 (sml. fig. 82 og s. 241). Akademie der 
bildenden Künste, Wien. — Westpartie. Portal.
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TREDIE ETAPE: VESTPARTIET 

NOTER S. 248

VESTPARTIET er den del af kirken, der har 
mindst at berette om sin oprindelige skikkelse. 
Som vestfronten præsenterer sig nu, er den i 
overvejende grad resultat af restaureringen 
o. 1900. Ved den søgte H. C. Amberg at gengi
ve afsnittet noget af den værdighed, som var 
gået tabt gennem århundreders forfald (fig. 45j- 
k). Under arbejdet med facaderne fulgte arki
tekten tro de anvisninger, der endnu var beva
ret forneden i murene, men højere oppe måtte 
han improvisere under indtryk af kirkens arki
tektur i almindelighed og det fig. 15 afbildede 
byvåben i særdeleshed.

Uanset alle ændringer hersker der ingen tvivl 
om vestafsnittets oprindelige plan: En kvadra
tisk forhal flankeret af to trappetårne, et for 
enden af hvert sideskib. Bevaret murværk an
tyder en akcentuering af facadeudsmykningen, 
der nok har kunnet måle sig med apsidens, men 
om forhallens indretning og højde, dens even
tuelle overbygning med et tårn, hersker der 
uvished, og det samme gælder udformningen 
af de to trappetårnes øvre del (sml. fig. 45d-e). 
Forhallens indre blev i 1200’rnes 2. fjerdedel 
inddraget i langhusets midtskib og overhvæl
vet sammen med dette. Det nordre trappetårn 
styrtede ned 1283 og efterfulgtes af det nuvæ
rende store tårn. Trappetårnet i syd blev på 
grund af forfald næsten helt nedrevet 1790.

Selvom langhus og vestafsnit må udskilles 
som 2. og 3. etape i kirkebyggeriet, har der 
været en vis parallelitet i arbejdet. Midtskibs- 
murenes rejsning forudsætter således, at mu
rerarbejdet på de to trappetårne enten var lidt 
foran eller i det mindste fulgte med op.54 I 
betragtning af, at søndre midtskibsmur er op
ført før nordre, tør man nok regne med, at 
også sydtårnet er blever fremmet på bekost
ning af det nordre. Er denne teori rigtig, giver 
den en logisk forklaring på, at de fire vestre 
triforieåbninger i midtskibets nordside har søj

ler, der må være noget yngre end søjlerne i de 
øvrige triforier.

Modsat langhuset har hele vestpartiet en to
leddet sokkel med skråkant under attisk profil. 
Sokkeloverkanten på Mariatårnet i syd ligger i 
niveau med søndre sideskibs sokkel, mens den 
fremspringende forhal har et lavere sokkelni
veau. Det er forskelligt nord og syd for vest
portalen. Ved at give dennes vanger forskellig 
sokkelhøjde fik man endelig udlignet de uens 
højdeforhold i kirkens nordre og søndre del.

Murene er udvendig af granit, sandsten og 
tuf, indvendig af tuf og tegl. På Mariatårnet 
(ligesom formentlig på det forsvundne nord
tårn) er hjørner og blændingsindfatninger af 
sandsten, mens de tilsvarende led på forhallen 
er af granit. I forbindelse med tværskibets 
søndre korsarm er det nævnt, at man tilsynela
dende havde tanker om at lade blændingsind- 
ramningerne udføre i granit. Det er, hvad man 
har gjort på vestgavlen, hvor der ydermere er 
anvendt granitkvadre i stedet for tuf til beklæd
ning af ydermuren indtil en højde af ca. fire 
meter over soklen, og herover var der måske 
munkesten (sml. beskrivelsen af vestportalen).

Forhallen. Kraftige hjørnelisener danner en 
indramning om vestfacadens blændingsdekora- 
tion, hvoraf kun nedre zone er bevaret. Den er 
tredelt som på tværskibets gavle, med en portal 
flankeret af to rundbuede blændinger, men 
modsat forholdene i østpartiet må tredelingen 
her også have omfattet den øvre blændingszo- 
ne, fordi der over portalen fandtes rester af et 
meget stort, rundbuet vindue. Hvor de rund
buede blændinger slutter sig til den spidsbuede 
portalblænding, er vederlagshøjden anderledes 
end ved hjørnelisenerne, atter en følge af skæv
heden i kirkens opbygning; de originale granit- 
kragbånd, der har en dekoration i stil med por
talens kapitælbånd, er bevaret (fig. 132-33). 
Den nordre flankemur blev tidligt dækket af 
det nuværende tårn, og den søndre var stærkt 
beskadiget af det S. Nikolaj kapel, som blev 
nedrevet sammen med Mariatårnet 1790. Nog
le beskedne rester af facadeblændinger med 
mønstermurede motiver kunne dog iagttages 
på sydmuren før restaureringen (fig.45j).
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Fig. 132-135. Vestpartiet. 132-133. Granitkragbånd på portalens baldakin (sml. fig. 131 og s. 237); 134-135. 
Granikapitæler på forhallens vestre hjørnepiller (s. 240). ElM fot. 1979 og 1972. — Westpartie. 132-133. 
Granitkragband am Baldachin des Portals; 134-135. Granitkapitelle auf den westlichen Eckpfeilern der Vorhalle.

Murværket nederst i den gjordbue-lignende 
arkade, der siden hvælvslagningen har sat for
hallen i forbindelse med midtskibet, må være 
rester af den mur, som oprindelig lukkede for
hallen mod øst; den har samme anselige tykkel
se som forhallens tre andre mure. Dette krafti
ge murværk vidner om, at der var planlagt en 
opbygning, der rakte højere op end midtskibs
murene. Dette forhold er fremhævet i afsnittet 
om plan og opstalt, hvor det også er antydet, 
hvordan man kan forestille sig forhallens indre 
(sml. fig. 45b). Under alle omstændigheder var

der enkeltheder i det oprindelige Mariatårns 
trappeanlæg, der måske antyder en gallerietage 
over forhallen i højde med sideskibenes øvre 
etage.

Hvis man overhovedet nåede at færdiggøre 
vestpartiet efter intentionerne, så er alle spor 
udslettet. En omfattende undersøgelse af for
hallens indre i forbindelse med sidste hvidtning 
viste, at alle tre vægge er stærkt flikkede forne
den; tuf og tegl er blandet ligesom højere oppe, 
men her synes murværket meget homogent. 
Det samme gælder de vestre hjørnepiller, hvor
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Fig. 136. Vestpartiet. Portalens nordvange. LL fot. 1980. — Westpartie. Nordwange des Portals.
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de retkantede led er af munkesten, kvartsøjlen 
af vekslende skifter sandsten og granit. Halv
vejs oppe er hjørnet på de retkantede led formet 
som en spinkel, ca. ti skifter høj rundstavhalv- 
søjle med trapezkapitæl (fig. 175),55 der tids
mæssigt er mere forenelig med vestportalen 
(sml. blændingen over portalen) end med for
hallens hvælving; men er hjørnepillerne origi
nale, så er kragbånd og kapitæler antagelig føjet 
til ved hvælvslagningen. Kapitælerne, der ikke 
er hugget til denne anvendelse, er af granit og 
helt i slægt med østafsnittets. Heller ikke krag
båndene, der er af sandsten og har samme 
profil som på langhusets arkadepiller, synes 
bestemt til denne anvendelse.

Vestportalen (fig. 131) er den rigest udstyrede 
af kirkens kendte indgange. Den er ikke som de 
to i tværskibet anbragt i et murfremspring, 
men derimod indrammet af en spidsbuet søjle
baldakin, der også omslutter det søjledelte 
blændingsgalleri over selve portalen. Baldaki
nen bæres af pilastre og slanke frisøjler med 
skaftring, hvilende på soklens forkrøpninger, 
og er komponeret sammen med de tilstøden
de facadeblændinger ved bladsmykkede krag- 
sten.56 Den nuværende tagformede granitaf
dækning stammer fra Ambergs restaurering
o. 1900. Den afløste en trekantgavl,som hvile
de på et par profilstumper, alt udformet af 
Nebelong 1843-45 efter forbillede af Kathoved
dørens sekundære trekantgavl. Opmålingen af 
Theophilus Hansen 1836 viser baldakinen med 
vandret afslutning og i en form, der – på grund 
af vestgavlens store vindue – må svare til den 
oprindelige.

Portalens karme er falsede og udstyret med 
tre frisøjler, hvortil kommer et lille rundstav
hjørne mellem platter på det inderste retkante
de led (lysningskarmen er fornyet).62 Skævhe
den i kirkens opbygning har medført, at de i 
øvrigt forskelligt profilerede karmsokler sidder 
en halv snes cm lavere i nord end i syd; der er 
en tilsvarende omend mindre forskel på krag- 
båndshøjden, og den sidste rest af skævhed er 
derfor opfanget i arkivolten. Alle søjlebaser har 
fladtrykt attisk profilering med oprullede hjør
neblade i stil med enkelte baser i midtskibets

Fig. 137. Vestpartiet. Mariatårnets sydøsthjørne, set 
fra ydre, søndre sideskib (s. 241). LL fot. 1977. — 
Westpartie. Südostecke des Marienturms, vom äußeren, 
südlichen Seitenschiff gesehen.
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nordre triforier. De ligeledes fladtrykte bladka
pitæler er hugget ind i et gennemløbende pro
filbånd. Portalens tre indre bueslag har en rig 
leddeling af rundstave mellem platter, på det 
ene led dog formet som en stav af gotisk type 
(se profiltegning).

Hele portalen er af granit som gavlens nedre 
del; men omkring det yderste buestik er der en 
6-8 cm bred rundstav af tuf57 svarende til mur
værket ovenover, hvor alene søjlerne er af gra
nit. Indtil sidste restaurering var dette murværk 
udført af munkesten i munkeskifte, således 
som det fremgår af et fotografi fra 1897. Bille
det og Hansens opmåling viser under blæn- 
dingspartiets sål en tværgående rundstav og i 
blændingskarmene en spinkel kvartrundstav 
mellem platter. Da denne sidste detalje viser 
hen til hjørnerundstavene på de vestre hjørne
piller i forhallens indre, må teglstensmurværket 
enten være oprindeligt eller genspejle oprinde
lige forhold (sml. fig. 72 og 175).58

Modsat kirkens indre triforier har den tredel
te blænding ikke to, men fire søjler, med en 
ekstra i hver karmside. Søjlefodstykkerne er 
formet som de hjørneknopbaser, der findes 
under mange af kirkens småsøjler, hvorimod 
bladkapitælerne slutter sig nær til formerne i 
portalens søjler. Placeringen af dette blændgal- 
leri tjener ligesom baldakinen til at fremhæve 
kirkens hovedindgang. At hele portalen er af 
rhinsk-lombardisk herkomst, kan der ikke væ
re tvivl om, og det er muligt, at triforieblæn- 
dingen er en reminiscens af de lange, udvendigt 
åbne gallerier, som indlagt i murtykkelsen før
te på tværs af vestgavlen, og som er velkendte i 
de samme egne.

På Hansens opmåling er der i blændingen 
opsat træskulpturer af den korsfæstede, flankeret 
af Maria og Johannes. De tre figurer, som nu 
hænger i det ydre, nordre sideskib, har haft 
plads over vestindgangen, så langt de skrevne 
kilder rækker tilbage. At der ingenlunde var 
tale om et lokalt påfund, er der mange eksemp
ler på; nævnes skal kun S. Pantaleon i Köln,59 
som tidligere havde talrige træfigurer placeret 
på vestfacaden.

Forhallens nuværende sydindgang, en lille,

rundbuet dør, som etableredes i forbindelse 
med Mariatårnets genopbygning, er næppe op
rindelig. Den er antagelig formet over et dør
sted, som gav adgang til S. Nikolajs kapel, der 
indtil 1791 havde plads i hjørnet mellem Maria
tårnet og forhallen.

Mariatårnet. Ved nedrivningen 1790 sparede 
man tårnets sydvestre hjørne, der var indkor- 
poreret i det ydre, søndre sideskib, hvor man 
endnu kan danne sig et indtryk af facadernes 
rige blændingsdekoration (fig. 137). Takket 
være datidens høje terræn sparede man også 
underdelen af tårnets vestre halvdel, der ved 
senere udgravninger viste sig at være bevaret 
op til nogle skifter over den dobbelte granit
sokkel, og det i en sådan stand, at man ved 
genopbygningen kunne følge alle mål på ned
erste stokværks blændingsinddeling. Muligvis 
har man også i den bevarede del af østmuren 
kunnet fastslå højden på andet stokværk, men 
hvad der ligger derover, har der næppe været 
nogen vejledning for ved restaureringen.

Adgangen til spindeltrappen fra sideskibet 
skete gennem den granitindfattede, rundbuede 
dør, som endnu er i brug. Hele trappecylinde
ren og trinene var opført af munkesten.60 Beva
ret var to små rundbuede lysåbninger i syd og 
øst, det sidste tilmuret allerede ved forhøjelsen 
af søndre sideskib. I højde med sideskibets 
overetage gav trappen adgang til et tøndehvæl
vet rum. I betragtning af, at dette rum oprinde
lig strakte sig over tårnets fulde bredde,61 er det 
sandsynligt, at der herfra ikke kun var adgang 
til sideskibets overetage, men også til en plan
lagt gallerietage i forhallen. Om tårnets over
bygning vides kun det lidet, som kan uddrages 
af eftermiddelalderlige afbildninger (sml. fig. 
8, 15 og 45i), samt at kirkens klokker havde 
deres plads her, så langt kildematerialet rækker 
bagud i tid og indtil kort før nedrivningen; det 
har antagelig krævet mindst to stokværk.

Mariatårnets pendant i nord, der ved sin ned
styrtning 1283 anrettede omfattende skader på 
langhusets nordvestre del, blev så godt som 
fuldstændig fjernet, før det nuværende tårn 
rejstes. En undersøgelse har dog vist, at hele 
dets solide fundament er genanvendt (fig. 65).

Danmarks Kirker, Ribe amt 16
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DOMKIRKENS BYGNINGSHISTORIE: 
SAMMENFATNING 

NOTER S. 248

Den fornyede gennemgang af kilderne til dom
kirkens bygningshistorie, hvoriblandt Jacob 
Helms’ grundige undersøgelser indtager en 
fremragende plads, har ført til en nyvurdering 
ikke blot af Ribe domkirke, men af forholdene 
omkring Danmarks romanske stenbygnings
kunst. Problemer, der gennem årene har fast
bundet tidligere forskere, har ladet sig løse. For 
den nu stående Ribebygnings vedkommende er 
biskop Thures stenkirke på sin vis gledet ud af 
billedet, omfanget af branden 1176 er blevet 
reduceret, Kathoveddørens pragttympanon ri
ver sig løs fra Gjellerups til 1140 daterede over
ligger, og resultatet, at Ribe domkirke må være 
opført i tidsrummet 1150-1225 op til og om
kring en ældre bygning, medfører, at kirkens 
såkaldte døtre snarest kommer til at optræde 
som jævnaldrende familiemedlemmer.

Domkirken er projekteret og dens østparti 
opført i det danske kirkebyggeris spændende 
og problemfyldte blomstringstid, dengang da 
også de gyldne altre skabtes, og hvor så mange 
klostre blev stiftet eller reorganiseret. Vil man 
fastholde perioden med personers navne, bliver 
det kongen Valdemar I. den Store (1157-82) og 
bisperne Elias (ca. 1142-62) og Radulf (ca. 
1162-71), som rager op her. Begge bisper var 
betydelige personligheder, og begge havde de 
deres kulturelle baggrund og forbindelser i den 
vesteuropæiske kirke. Elias kom fra Flandern, 
Radulf fra England. Præsten Radulf fungerede 
som kongens kansler, før han afløste Elias på 
bispestolen. Sammen sendtes de til det kejserli
ge kirkemøde i Pavia 1157, hvor de optrådte på 
kongens side. Det var Elias, der 1145 stiftede 
domkapitlet i Ribe. Da det skete, har bygnin
gen ikke været imponerende, hvis man skal 
dømme efter præsternes antal – tre, hvoraf to 
havde sogne andetsteds. Med domkapitlets op
rettelse havde Elias skabt den fornødne organi

sation til gennemførelse af et nybyggeri. Frem
skaffelse af byggematerialer i den stenfrie egn 
må ligesom igangsættelse af et stort bygge
værksted have krævet en betydelig indsats og 
en god organisator.

På byggepladsen har man foruden selve 
grundarbejdet hugget granit til sokler, hjørne
sten og andre formstykker, ligesom man har 
forsøgt sig med den hjemlige myremalm (baser 
og kapitæler i apsidens indvendige blændgalle- 
ri). Det blev dog frem for alt den importerede 
vulkanske tuf, som kendetegner murværket, 
hvor granitten udvendig egentlig kun optræder 
som indramning og som understregning af ar
kitekturen. Det var antagelig hensigten at gøre 
det samme indvendig; tidligt kom der imidler
tid et mere medgørligt byggemateriale frem til 
byggepladsen, Wesersandstenen. Allerede i øst
partiet optræder den som materiale i baserne på 
apsidens 2. stokværk, som kapitæler m.m. i 
portalerne og den nordre sidealterbaldakin, 
mens andre detaljer er af granit, både her og i 
søndre sideskibsmur, langhusets ældste del. På 
den nordre sideskibsmur og i hele midtskibet er 
alle særligt forarbejdede enkeltheder af sand
sten, endog soklerne under de svære granitpil
ler. Ydermere er sandstenen fra og med de to 
vestre korsskæringspiller og i hele langhuset 
anvendt side om side med granit, mens munke- 
stensmaterialet gør sig gældende i vestpartiet 
og måske endnu før.

De omstændigheder, der imidlertid taler for, 
at også alle de indvendige detaljer skulle have 
været af granit, er dels forholdene i søndre 
sideskibsmur, dels nogle af de granitkapitæler, 
der o. 1300 fandt anvendelse i nordre sideskibs- 
galleri. De har nemlig samme mål og dekorati
ve udstyr som nogle af midtskibspillernes halv- 
søjlekapitæler, og en enkelt forener endda blad
kapitælernes tungeformede blade med nogle af 
terningkapitælernes nedhængende »bladkol
ber«. Endvidere er der helt mod vest (og i 
senromansk præget murværk) gjort brug af et 
par bladkapitæler af granit på hjørnepillernes 
høje kvartrundstave; de er hugget til andet 
brug, skiller sig stærkt ud i forhold til afsnittets 
øvrige detaljer og viser fuldstændig overens-
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stemmelse med østafsnittets stenskulpturer 
(fig. 134-35).

Branden 1176 har hidtil været den tap, hvor
om enhver datering af den nu stående bygning 
cirklede rundt; men da de skader, som er til
skrevet branden, har helt andre årsager, må 
denne brand sættes i forbindelse med Thures 
kirke, der stod midt i nybyggeriet. – Opryd
ningen efter ulykken kan være årsag til den 
stilstand, der spores, før man for alvor kom 
igang med langhuset. Her halter nordsiden ef
ter den søndre, og midtskibet er næppe blevet 
færdigt meget før vestpartiet, hvor man åben
bart gik på akkord med de oprindelige bygge
planer.

Kirkens arkitektoniske forudsætninger findes i de 
egne, med hvilke Ribe i kraft af sin beliggenhed 
ved Nordsøen og forbindelse ind gennem de 
mange floder (Elben, Weser, Rhinen, Mosel og 
Maas) fra forhistorisk tid havde haft handels
mæssigt samkvem. Herfra kom en væsentlig 
del af materialet til den store byggeplads i 
stiftsbyen og til de mange mindre i den stenfrie 
omegn. Ved Nordsøens sydkyster og ind langs 
floderne ligger det kulturlandskab, der klart og 
tydeligt betinger Ribeegnens tufstenskirker og 
domkirken selv. Det er det brede område ved 
den nedre Rhin og Maas, hvor lombardisk 
indflydelse tidligt havde sat sit stærke præg så 
langt mod nord som i Utrecht (S. Mariakirke), 
hvor burgundiske, nordfranske og også west- 
falske impulser slog sammen, og hvor man i 
1100’rnes begyndelse var på vej med den om
fattende fornyelse af de gamle kirker, som re
sulterede i en blomstrende senromansk byg
ningskunst ved nedre Rhin.

Allerede 1890 har Helms i sit andet store 
værk: Ribeegnens Tufstenskirker, leveret kyn
dige beskrivelser af en lang række tyske og 
hollandske kirker, der rummer nøglen til for
ståelse af Ribe domkirkes arkitektur. Siden 
hans tid er kendskabet til disse monumenter 
udbygget, og frem for alt er hele den store 
gruppe blevet behandlet på tværs af landegræn
serne i det tidligere nævnte tre-binds værk ved 
Hans Erich Kubach og Albert Verbeek.63 Også 
bygningskunsten ved Weser med den vigtige

by, Bremen, engang ærkebispesæde for Ribe, 
har fået en indgående beskrivelse ved Hans 
Thümmler og Herbert Kreft.64 Det falder uden 
for »Danmarks Kirker«s rammer at udrede Ri
be domkirkes kunsthistoriske stilling i detaljer; 
men for at fatte de store linjer i dens bygnings
historie er det nødvendigt at nævne en række 
kirkenavne inden for den udenlandske gruppe. 
I første række de daterede bygværker: Dobbelt
kapellet i Schwarzrheindorf (indviet 1153) og 
østapsiden ved Köln S. Gereon (indviet 1156). 
Endvidere i samme by S. Ursula (langhuset 
med triforiegallerier) og S. Maria på Kapitol; 
også klosterkirkerne i Kölns nærhed, Brauwei
ler (tårnpartiet) og S. Maria i Laach hører med 
blandt de for Ribe betydningsfulde monumen
ter ligesom den gamle sognekirke, nu kirke- 
gårdskapel, i Merten (»dværggalleriet«). Fra 
andre egne skal fremhæves den westfalske, 
kuppeldækkede klosterkirke i Knechtsteden og 
den belgiske S. Gertrude i Nivelles (vestkoret 
med pendentivkuppel) samt kirkerne i den hol
landske by Maastricht;65 det var i øvrigt helge
nen fra denne by, S. Lambert (den 708 afdøde 
bisp), der i middelalderen blev betragtet som 
skytspatron for hele Ribe stift.

Men at ville søge et direkte forbillede for 
Ribe inden for et så stort område, hvor lån fra 
flere forskellige systemer smeltede sammen, er 
en urimelig tanke. Lån og ligheder kan man 
finde, men i romansk kunst ikke egentlige ko
pier. Det vi finder i det nævnte miljø, er forkla
ringen på så godt som alle enkeltheder i den 
danske gruppe af tufstenskirker. Det er for 
domkirkens vedkommende: Apsidens søjle- og 
stokværksdelte blændinger og »dværggalle
riet«, de øvrige facadeblændinger og indvendi
ge vægblændinger, østafsnittets rigt varierede 
kapitælformer (heriblandt det enkle norman
niskprægede foldekapitæl), basernes vædder
hoveder, portalløverne, profilernes ledfølge, 
buestikkene med den stigende ydre kurve, he
steskobuen og de symbolske (undertiden rifle
de) småsøjler højt i tværskibets hjørner, midt
skibets triforier og det trekantede pudsorna
ment i deres rundbuede spejl, der for nordsi
dens vedkommende bæres af søjler, hvis kapi

16*



244 DANMARKS KIRKER·RIBE DOMKIRKE

Fig. 138-139. Langhuset. Kapitæler i midtskibets sydside, 1. og 5. triforieåbning fra øst (s. 232, 262). BSJ fot. 
1964-65. — Kapitelle in der Südseite des Mittelschiffes, 1. und 5. Triforietiöffnung vom Osten.

tæler man allerede tidligere har stillet sammen 
med andre indslag af rhinsk kunst i danske 
kirker.66 Sidst, men ikke mindst den kraftige 
akcentuering af øst- og vestafsnittet.

De hyppige diskussioner om, hvorvidt en 
eller anden bygning eller genstand, der skiller 
sig ud fra den brede masse, er skabt af udlæn
dinge eller af danske, som har lært i udlandet, 
er akademisk. Datidens Danmark hørte med i 
det europæiske fællesskab, som formidledes af 
handelen og for den tidlige middelalders ved
kommende af den internationale kirke. Den 
enkelte lokalitets topografiske beliggenhed af
gjorde, fra hvilken kant impulserne kom. Lige
som udbud og efterspørgsel bestemte hande
lens endestationer, således har de store bygge
pladser været samlingssteder for håndværkere 
fra nær og fjern. Og gejstligheden var fra jævn
lige rejser mod syd og vest velorienteret om, 
hvad der foregik i det fremmede, og hvor hjælp 
kunne fas. Det er Ribe domkirke et af de 
fortrinligste beviser for.

Uanset hvor mange håndværkere, der har 
været samlet på byggepladsen, og uanset at 
visse formstykker eller modeller kan være 
bragt til stedet med materialerne, er det værd at 
lægge mærke til, at byggepladsen hurtigt har 
udviklet sit eget præg, er blevet et værksted,

hvorfra nye impulser og former er gået videre 
til andre byggepladser.67 Et overbevisende ek
sempel er den terningkapitæltype (karakteri
stisk for langhuset), hvis skjolde hænger ned 
over halsringen, thi selv om terningformen 
såvel som de mange andre kapitælformer kan 
føres tilbage til det just omtalte arkitektur
landskab ved Rhinen, er det ikke hidtil lykke
des at finde eksempler på denne (afgjort sene) 
variant.68 Heller ikke skjoldenes stereotype de
koration med de kolbelignende blomster har 
det hidtil været muligt at finde paralleller til i 
terningkapitælets hjemland; men det er de sam
me, vi møder i en livligere udgave (akantusbla- 
de?) i borterne på de gyldne altre, i den rige 
metalkunst i Rhin-Maas-området og i kalkma
lerierne.69

Gennem hovedform og dekoration kan man 
følge dette »pluskæbede« kapitæl rundt i ad
skillige landsbykirker og på de større bygge
pladser som Viborg og Vestervig. Det optræ
der østligst i Viborgs langhus og i Vestervigs 
(genopførte) apsis. Begge steder er der imidler
tid indføjet et nyt motiv, der er aldeles ukendt i 
Ribe: Et af de særprægede dyr, som kendeteg
ner »Viborg domkirkes kreds« og som må 
være resultat af en byggepladsudvikling, sva
rende til den netop beskrevne i Ribe.
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Fig. 140-143. Langhuset. Kapitæler i midtskibets sydside. 140-141. 3. og 4. triforieåbning fra øst (s. 232); 142- 
143. Side af kapitæler på 1. og 4. arkadepille i nord. BSJ fot. 1964-65. — Kapitelle in der Südseite des 
Mittelschiffes. 140-141. 3. und 4. Triforienöffnung vom Osten; 142-143. Seite der Kapitelle auf dem 1. und 4. 
Arkadenpfeiler im Norden.

RIBE DOMKIRKES »DØTRE«. Nydate
ringen af Ribe domkirke kommer, som nævnt, 
til at spille en rolle for forholdet til dens såkald
te døtre. Deres familieskab med domkirken er 
indiskutabelt; men noget kunne tyde på, at der 
snarere er tale om et søskende- end et forældre- 
forhold. I adskillige landsogne (og muligvis i 
visse bysogne omkring domkirken) kan man 
sideløbende med arbejdet på stiftskirkens æld
ste del have afløst trækirker med bygninger af 
sten. Det er ikke nogen urimelig tanke, efter

som biskop Thure før sin død skal have bygget 
sin kirke i sten. Hvis de ældste af tufstenskir- 
kerne i Ribes omegn virkelig var børn af den 
nuværende bygning, er det mere end påfalden
de, at de trods anvendelse af granitdetaljer ikke 
kan fremvise en eneste søjleportal. Er det må
ske Thures kirke, som har været deres sande 
moder? De søjleportaler, der er ætlinge af Ribe- 
værkstedet, findes i granitkvaderkirker, der 
ligger i et bælte tværs over landsdelen mod 
Lillebælt.
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RIBE, LUND, SLESVIG, VIBORG. Daterin
gen af disse fire domkirker har stort set stået 
uimodsagt siden Francis Beckett 1924 udsendte
1. del af sit populære oversigtsværk »Danmarks 
Kunst«. Heri bygger han, som naturligt er, 
fortrinsvis på andres iagttagelser og resultater; 
men videreførelsen af den kirkearkæologiske 
forskning har imidlertid i forening med den 
historiske kildekritik sat flere spørgsmålstegn 
ved dette dateringsgrundlag.

Blandt de fire kirker er Lund dateringsmæs- 
sigt i den heldige situation, at nogle årstal på 
alterindvielser i krypt og kor mellem 1123 og 
1146 sikrer påbegyndelsen af den nu stående 
bygning til nogle år efter oprettelsen af ærkebi- 
spesædet 1104. Og der, hvor arkitekturen taler 
mod denne datering (apsidens ydre), sikrer 
bygningsarkæologiske forhold, at der har fun
det en ombygning sted, som stilistisk sættes til 
o. 1160. Fra da af og til begyndelsen af 1200’rne 
gennemførtes visse ombygninger og komplet
teringer i anlægget.70

For dateringen af Ribe og Slesvig har årstal
let 1134 haft en næsten magisk styrke. For 
Ribes vedkommende skyldes det, at biskop 
Thure, der faldt ved Fodevig dette år, ifølge 
bispekrøniken har æren for den første stenkirke 
på stedet (sml. s. 64), og for Slesvigs vedkom
mende, at mordet på kong Niels skal være sket 
dette år i S. Peter, byens domkirke.71 I Viborg 
har man – næppe uden skelen til de to andre 
kirker – tilskrevet bisp Eskil (1132) initiativet 
til domkirkens begyndelse.

Både i Slesvig og Viborg er det svært at 
skabe klarhed over de romanske kirkers byg
ningshistorie. I Viborg nedrev man som be
kendt domkirken 1862 – med undtagelse af 
krypten, og i Slesvig moderniserede og udvi
dede man bygningen flere gange i middelalde
rens løb.

Dateringen af Viborg har hvilet tungt på 
kryptens lighedspunkter med den lundensiske 
og på løvernes slægtskab med visse slesvigske — 
og på langhusets Ribetræk. Gennem det sidste 
tiår har en ung forsker, Jens Vellev, med stor 
energi gravet omkring den nye kirke og samlet 
materiale fra den nedrevne med det resultat, at

bygningshistorien allerede nu tegner sig ander
ledes kompliceret end hidtil.72

Slesvigs udvikling er sidst skildret i »Die 
Bau- und Kunstdenkmäler des Landes Schles
wig-Holstein«, hvor bindet om domkirken er 
udkommet 1966. Af det romanske anlæg er 
kun lidt kendt: Under gulvet en nogenlunde 
klar plan af korpartiet (retkantet, med apsis og 
muligvis med kortårne), nogle arkadepiller i 
det treskibede langhus (indkapslet i yngre mur
værk) og et tværskib, hvis samhørighed med 
det øvrige ikke helt er afklaret. Det samme 
gælder flere af den lille halve snes løveskulptu
rer, der nu er samlet i og omkring domkirken. 
Materialerne er granit(kvadre) og vulkansk tuf, 
dertil i vestenden og foroven i tværskibet mun
kesten; skånsk sandsten er repræsenteret i tvær
skibets sydindgang, Petersportalen, med det 
tympanon, der så ofte er nævnt sammen med 
Ribes Kathoveddør, hvor den først og frem
mest skal studeres sammen med tympanet.

I den nye beskrivelse af domkirken har for
fatteren, Dietrich Ellger, omhyggeligt gjort re
de for disse ting. Han gennemgår alt, hvad der 
kan bidrage til oplysning om kirken. Samtidig 
nævner han Hertha Höcks datering af løverne 
under nordre kortrappe til begyndelsen af 
1100’rne,73 der dog, som han bemærker, ikke 
mindst er sket under indtryk af årstallet 1134. 
På dette usikre grundlag har Ellger ikke haft 
anden udvej for en aldersbestemmelse end en 
jævnføring af de få detaljer med blandt andet 
Lund, Ribe og Viborg på grundlag af en date
ring, der følger Beckett. Det kan ikke undre, at 
forfatteren kun nødtvungent fremsætter en 
tidsfæstelse af kirken i Slesvig. Den lyder på 
1120-60, snarest sidste halvdel, mens langhus
ets vestende samt øvre del af tværskibet sættes 
til 1180-1200.74

Det er ikke hensigten her at afvise dateringen 
af Slesvig, men at understrege forfatterens egen 
betænkelighed ved at støtte sig til det spinkle 
grundlag, han har, samt at gøre opmærksom 
på den fare, der er for ringslutninger de fire 
kirker imellem.

Hvad der foreløbig står fast er, at Ribe, 
Slesvig og Viborg er påbegyndt fra øst i granit
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Fig. 144-147. Langhuset. Kapitæler i midtskibets nordre triforier (s. 232). 144-145. 3. og 4. tag fra øst. 146- 
147. 5. fag (sml. fig. 76 og 83). BSJ fot. 1964-65. — Kapitelle in nördlichen Triforienöffnungen des Mittelschiffes. 
144-145. 3. und 4. Joch vom Osten. 146-147. 5. Joch.

(og vulkansk tuf), senere suppleret med sand
sten (i Slesvig skånsk, i de to andre fra Weser) 
og endelig, at den brændte tegl i større eller 
mindre omfang er anvendt i byggeriets afslut
tende faser. Detaljer som profiler og kragbånd 
er tidens fællesgods og kun i begrænset omfang 
anvendelige til datering – bortset fra den kro
nologiske aldersfølge i det enkelte monument. 
Det samme gælder også de fire kirkers løve

skulpturer af lombardisk-rhinsk oprindelse. De 
større billedhuggerværker, der skiller sig ud, er 
så isolerede, at en direkte sammenligning næp
pe kan føre til nogen sikker tidsfæstelse. Kun 
en detalje som terningkapitælet med de store, 
hængende skjolde kan anses for tilstrækkelig 
særpræget til at sikre en vis forbindelse her 
mellem Ribe og Viborg.

De fire domkirker er et godt bevis for, hvor
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forskelligt byggeriet inden for et ret lille land
område blev præget af materialet og forbindel
sen til de impulsgivende centre. Det naturskab- 
te landskab bestemte materialevalget, den geo
grafiske beliggenhed impulserne. Det er vigtigt 
at gøre sig dette klart, inden man fordyber sig i 
en vurdering alene på stilistisk grundlag. Ribe 
modtog alt over havet i vest, Slesvig havde 
forbindelser både mod vest, ad den gamle han- 
delsvej på tværs af landsdelen, og mod øst over 
Østersøen til blandt andet Skåne, der også leve
rede materialet til domkirken i Lund. Når Vi
borg antagelig kun i begrænset omfang har 
importeret byggemateriale, er det forståeligt 
alene ud fra byens beliggenhed midt i landet.

Alle fire kirker er et produkt af tid og 
sted. Lund repræsenterer med sine pragtfulde 
sandstensskulpturer kunsten i Vesteuropa i 
1100’rnes første halvdel. Slesvig og Viborg 
med de mange spørgsmålstegn kan være påbe
gyndt i denne del af århundredet, mens Ribe 
med dets brede rummelighed står som repræ
sentant for århundredets anden halvdel – og 
som en repræsentant, der af ret uforklarlige 
grunde er blevet sparet for ødelæggende mo
derniseringer i middelalderen og en endnu hår
dere skæbne, således at det romanske anlæg 
stadig er intakt.

Det er ikke ensbetydende med en stilstand i 
kirkebygningens udvikling, men de ændringer, 
som gennemførtes o. 1225-1300: Højkirkens 
overhvælvning og sideskibenes forhøjelse, var 
på sin vis nænsomme over for det oprindelige 
anlæg. Det samme var derimod ikke tilfældet, 
da det store tårn i 1300’rnes første trediedel 
rejste sig på ruinerne af det 1283 nedstyrtede 
trappetårn; til gengæld fik by og kirke med 
denne kæmpepræstation sit karakteristiske var
tegn, der samtidig er et monument over Ribe
kirkens storhedstid.

NOTER TIL S. 201-248

1 Jacob Helms har i sin monografi (1870, sp. 27f.) 
fremhævet den manglende gennemførelse af lodrette 
linjer i apsidens blændingsdekoration (understok- 
værket har syv, mellemstokværket ni blændinger)

Fig. 148. Langhuset. Oprindelig pudsdekoration i 
midtskibets trifoerier (s. 232). ElM fot. 1972. — 
Ursprüngliche Putzdekoration in den Triforienöffnungen 
des Mittelschiffes.

som et af flere argumenter for et byggestop, der for 
apsidens vedkommende skulle være indtruffet mel
lem de to nedre stokværk. Dette forhold, der har sit 
sidestykke i en lignende uoverensstemmelse mellem 
tværskibets to blændingszoner, må snarest opfattes 
som udslag af den åbenbare lyst til variation, der er 
stærkt udtalt i alle tufstenskirker. For Helms var det 
særdeles vanskeligt at vurdere apsidens nederste 
stokværk, fordi blændingsafslutningerne var ændret 
totalt ved K. Stahlknechts istandsættelse 1738-40. 
(Sml. i øvrigt afsnittet: Træk af forskningshistorien).
2 Vedr. dateringen af apsiden i Lund, se Erik Cinthio 
(jfr. note 23) s. 171 f. – Selvom Ribes korte, brede 
plantype ikke nødvendigvis kræver anden forklaring 
end den, der ligger i kirkens forudsætninger, ude
lukker det ikke Mogens Bencards tanke om, at 
byggegrundens begrænsning i øst-vest kan have 
spillet en rolle for planformen.
3 Store Hedinge, se DK. Præstø, s. 53f. – Vedr. 
dværggallerier, se G. Kahl: Die Zwerggalerie in der 
deutschen Baukunst. Diss. Würzburg, 1939. Heri 
gøres der rede for de to former, den ene med tønde
hvælvet omgang, den anden med rundbuede stik
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kapper vinkelret på apsidens hvælving (som i Lund). – Hvis Ribe-apsiden har været tiltænkt en omgang, 
måtte den på grund af den lavt anbragte hvælving 
have været formet som i Store Hedinge.
4 Mange steder i kirken findes eksempler på ufærdi
ge stenhuggerarbejder, og Helms (1870, sp. 27) 
skønner, at disse tungeformede blade er et sådant 
eksempel. Alene bladenes antal viser, at det ikke er 
tilfældet. Kapitæler med en eller flere kranse af tun
geformede blade træffes andet steds i kirken, og 
denne type er forholdsvis velkendt både i Westfalen 
og Rhinegnene.
5 En del af disse granitkonsoller er fornyet ved sidste 
restaurering, men i lighed med de gamle.
6 Sml. afsnittet om materialer og teknik. – Amberg 
(1906, s. 80) oplyser, at alene vinduerne i søndre 
korsarms vestside dannede en undtagelse; men ifølge 
regnskaberne må de være delvis fornyet flere gange.
7 Helms (1870, sp.29f.) giver en række oplysninger 
om tidligere vinduesændringer, som stemmer med 
de arkæologiske forhold, der kan uddrages af foto
grafierne, som blev taget i forbindelse med apsidens 
skalmuring. Når Amberg (1906, s. 79) beretter, at 
alle vinduer havde deres oprindelige underkant, 
skyldes det en erindringsforskydning.
8 Undertiden er hjørnepiller og gavl opfattet som et 
rudimentært kor, men det er ikke tilfældet. Gavlpar
tiet, som apsiden knytter sig til, er selve højkirkens 
østre afslutning.
9 Sml. den svage forhøjelse af tværskibet, der er 
omtalt i indledningen til beskrivelsen af tværskibet.
10 Beskrivelser ved H. B. Storck og H. C. Amberg, 
udarbejdet som forberedelse til restaureringen, for
tæller, sammen med J. Helms’ optegnelser, at der 
trods de meget omfattende skalmuringer var bevaret 
større og mindre partier af oprindeligt tufstensmur- 
værk, og at de dekorative detaljer (baser, kapitæler 
osv.) oftest sad på plads. Beskrivelserne opbevares i 
NM2.
11 Antallet af rundbuer i vestsidens øvre blændings- 
zone var før sidste restaurering forskelligt i syd og 
nord, et forhold, der skyldtes talrige eftermiddelal- 
derlige reparationer.
12 I hovedkompositionen har gavlene lighed med 
nordre tværskibsgavl på henholdsvis Sorø og Ring
sted klosterkirke. Sml. DK. Sorø, s. 24 og 123.
13 Se afsnittene om bisp Thures kirke og de indven
dige sokler.
14 Halvsøjlernes skafter er (i lighed med dem på 
apsidens nederste stokværk og modsat langhusets 
halvsøjler) bygget op uafhængigt af korsskæringspil- 
lernes skiftegang. – Forskellen i kragbåndshøjde er 
udlignet med et tyndt skifte øverst i nordsiden.
15 1843 fornyedes tværkonsollen over den ene søjle, 
men siden da har der været spændinger i murværket, 
som har medført brud på en konsol (sml. fig. 154).

Fig. 149. Østpartiet. Dør til apsidens tagrum (s. 
207). NJP fot. 1976. — Ostpartie. Tür zum Dachraum 
der Apsis.

16 Korsskæringshvælvingen i Løgum klosterkirke er 
af samme type og uden tvivl opført med Ribe som 
forbillede, men uden den samme stringente form. 
Sml. DK. SJyll. s. 1282 og 2695f. – Der er ikke 
grund til (med Beckett) at søge forbilledet for Ribe- 
kuplen i de vestfranske kuppelkirker eller endnu 
fjernere egne. Formen har været repræsenteret i de 
områder, hvor man i øvrigt finder inspirationskil
derne til Ribe domkirke. Adskillige kirker i Köln har 
sekundært indbyggede kuppelhvælv (oftest båret af 
tromper), og sådanne træffes også andetsteds ved 
Rhinens mellemste og nederste løb.

Den eneste kuppel, som på alle måder (omend 
knap på størrelsen) kan lignes med Ribekuplen, fin
des i kirken S. Gertrude i Nivelles (Belgien, provins 
Brabrant); den dækker vestkoret, som er opført i 
1100’rnes 3. fjerdedel. Sml. Hans Erich Kubach-Al- 
bert Verbeek: Romanische Baukunst an Rhein und 
Maas, 1976, bd. I-III (alfabetisk ordnet efter by- og 
kirkenavne).
17 Et forsøg på at fa åbningens kontur markeret i 
forbindelse med hvidtearbejderne 1972-73 glippede;
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forhåbentlig sker det ved næste hvidtning, hvis man 
ikke tør genåbne hullet!
18 Se illustrationen i DK. SJyll. s. 2699.
19 Vedr. samtlige portaler i domkirken og deres 
slægtninge henvises til Mackeprang: Granitportaler 
(stedregister); det bemærkes, at Mackeprang i sin 
vurdering og datering følger Helms 1870 (se foran: 
Træk af forskningshistorien), idet han med Helms 
anså tympanet som en forudsætning for Gjellerup 
kirkes tympanon, der ved indskrift er dateret til 
1140.
20 Furer af den art kaldes ofte for sværdsliberiller, 
men de i domkirken forekommende kan ikke have 
været brugt til slibning af sværd eller blot længere 
knive. De må snarest sættes i forbindelse med frem
skaffelse af pulver til folkemedicin (KultHistLeks).
21 At fremspringet og de fire søjler hører til portalens 
oprindelige form, er først påvist af Erik Moltke 
1970: Trekantrelieffet over Ribe domkirkes Katho
veddør, i Ikonografiska studier, Kungl. Vitterhetsa- 
kademiens handlingar, antikvariska serien 26, s.53f. 
(trykt 1972). Sml. sa: Kathoveddøren, i Skalk 1973, 
nr. 3. – Bygningsundersøgelsen bekræfter denne 
samhørighed, og da portalen ikke, som tidligere 
antaget, er brandskadet, kan man se bort fra Moltkes 
og andres formodning om, at kapitælerne og portal
fremspringets øvre del skulle være istandsat efter 
eller yngre end branden 1176. – Også Helms’ tanke 
om, at det vestligste kapitæl er »en fremmed fugl« 
og derfor en fornyelse (1870, sp.39), må afvises; 
kapitælformen optræder på apsis og søndre sidealter
baldakin, men med de begrænsninger, granitmateri
alet her byder.
22 Fotografierne fra slutningen af 1800’rne belyser, 
hvilke kvadre, der var udskiftet før Ambergs re
staurering; der kan være en mulighed for, at slutste
nens lidt skævt tilspidsede yderside kan skyldes en 
sekundær behugning i forbindelse med istandsættel
sen af murværket lige oven over.
23 Den vandrette overdækning af et portalfelt synes 
mest almindelig i det arkitekturlandskab, der er for
udsætningen for domkirken. Fra dansk område kan 
nævnes Petersportalen i Slesvig (Mackeprang, jfr. 
note 19, og Die Kunstdenkmäler des Landes Schles- 
wig-Holstein, Dom zu Schleswig, ved D. Ellger, 
1966, s.74f.), sideskibsportalerne ved Lunds dom
kirke (Erik Cinthio: Lunds domkyrka under ro
mansk tid, Acta Archaeologica Lundensia, serie 8, 
nr. 1, 1957, s. 137) og den gamle Viborg domkirkes 
søndre langhusportal, hvis kapitæler svarer nøje til 
nogle i Ribes langhus (Jens Vellev: Væk altsammen, i 
Skalk 1969, nr. 6, s. 23f.).
24 Mackeprang (jfr. note 19) og Otto Norn: Jydsk 
granit. Romanske portaler og fonte fotograferet af 
Lennart Larsen, 1968, s. 17.
25 Mackeprang (jfr. note 19) s. 160f., hvor indskrif-

Fig. 150. Østpartiet. Sydvestside af formodet kors
skæringstårn (sml. fig. 99). LL fot. 1980. — Ostpar- 
tie. Südwestseite eines vermuteten Vierungsturmes.

tens forhold til Silosrelieffet er omtalt. – Theophilus 
Hansens målskitse viser, at man endnu 1836 kunne 
læse »carus dolet« fuldt ud (ligesom det atter er 
muligt efter istandsættelsen 1947).
26 Indholdet af den latinske indskrift på Gjellerup 
kirkes nordre tympanon er dette: »Hvo der træder 
ind i denne Hal, om han er brødefuld, aflægger han 
Synden, og hvad han rettelig beder om, dermed 
bønhører ham den fromme (dvs. nådige) Gud«. Og 
på Malt kirkes tympanon står: »Banker på, og der 
lukkes op for Eder« (Helms: Tufstenskirker, 
sp.96f.). Sml. Mackeprang (jfr. note 19), der over
sætter Gjellerup-indskriften noget anderledes (ordet 
from knyttes til den bedende). Om tilsvarende uden
landske indskrifter henvises til F. Beckett: Relieffet 
over den søndre tværskibsportal på Slesvig domkir
ke, ÅrbOldkHist. 1908, s. 117.
27 Den epigrafiske vurdering skyldes Erik Moltke.
28 Povl Nørlund: Gyldne altre, 2. udg. 1968, s. 57.
29 Mackeprang (jfr. note 19): Gosmer fig. 129 og 
Tranbjerg fig. 128. Vedrørende identifikationen af 
figurerne på Gosmertympanet skal det nævnes, at 
den ekstra person blandt bifigurerne må være den 
høje kvinde (Maria Magdalene?), der tager Kristus 
om brystet; hun har de samme trompetformede 
ærmer som Maria, helt forskellige fra de stramme 
ærmer, der kendetegner mandsdragterne her, lige
som i Ribe (på Petersportalen i Slesvig synes kon
gens dragt iøvrigt udstyret med lignende ærmer).
30 Til det allerede omtalte relief fra Silos kan føjes et 
tympanon i S.Isidoro i Leon, begge Nordspanien, 
på eller ved valfartsvejen til S.Jago de Compostella.
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Endvidere Antelamis relief i domkirken i Parma, 
Norditalien, samt det vældige Externsteinrelief, der 
er indhugget i en klippe i Westfalen. Se Gertrud 
Schiller: Iconographie der christlichen Kunst, 1968, 
bd.2, pl. 556 (Silos), 555 (Parma), 558 (Externstein) 
og 554 (et hidtil ubemærket trærelief af rhinsk her
komst). Endvidere Johnny Roosval: Romansk 
Kunst. Stockholm 1930, fig. 43 (S. Isidoro).
31 Terpager, der giver en fremstilling af selve porta
len (sml. fig. 13), kendte ikke trekantgavlen, som var 
skjult over processionsgangens hvælv, mens portal
feltet har været indpasset under den nordligste hvæl
vings skjoldbue, en omstændighed, der kan have 
forårsaget skaden på fremspringets vesthjørne over 
kragbåndshøjde.
32 Theoph. Hansen og J. Roed gravede ved Katho
veddøren 1836 (Dansk Kunstblad 1, sp. 103) og 
fandt, at der oprindelig havde været fire trappetrin 
op til den (og ikke som i 1836 et par trin ned); sml. 
Helms (1870, sp.38). – Billedhugger og stenkonser
vator Vitus Nielsen har ud fra sin store erfaring med 
romanske granitarbejder givet forklaringen på, 
hvorledes helt eller delvis jorddækkede granitarbej
der (f.eks, portalløverne og de udvendige sokler) 
angribes af humussyre, så overfladen bliver rådden 
og skallende. – På langhusets arkadepiller viser de 
tre-fire nederste skifter spor efter ødelæggelser 
(»barkslag«, meddelt af konservator Leif Vognsen), 
der har samme forklaring: humussyreholdigt vand, 
som er trukket op i murværket.
33 Både billedhugger C.J. Baumbach, der forestod 
tympanets istandsættelse 1947, og hans faste med
hjælp Vitus Nielsen (sml. foregående note) har 1980 
bekræftet en formodning om, at skaderne ikke skyl
des brand (som antaget af Amberg-Helms 1906), 
men knusninger på grund af spændinger under tryk 
fra det omgivende murværk (sml. beretning fra 
Baumbach 1947).
34 Skaderne på tværskibets portaler hører sammen 
med de sætninger i murværket og skader på søjlede- 
le, der fulgte i kølvandet på indbygningen af hvælv i 
højkirken.
35 1978-79 har kirken ladet fremstille en epoxykopi 
af hele trekantrelieffet ved konservator Leif Vogn
sen. Kopien er fremstillet på grundlag af en ældre 
gipskopi, udført af Julius Hansen under ledelse af 
billedhugger Baumbach 1947 (jfr. note 33), da for
vitringen var langt mindre fremskreden. (NM2. 
Indberetning ved Leif Vognsen).
36 Læsningen af skriftbåndene er sket på grundlag af 
gipsmodellen fra 1947 (jfr. note 35).
37 Sml. E. Moltke (jfr. note 21).
38 I breve 1904-05 forelagde Beckett sin idé for 
Helms (se Helms: Samlinger og breve, NM2).
39 Hermed er nævnt de forfattere, der selvstændigt 
har beskæftiget sig med identifikationen af figurerne

i relieffets midtfelt (og derved også med dateringen). 
Andre, som har omtalt relieffet i oversigtsværker, 
har fulgt Helms, Nørlund eller Mackeprang. I Molt- 
kes artikel om trekantrelieffet (jfr. note 21) er der i 
noterne 3 og 10 givet en række citater herfra. – Siden 
har Thomas Riis berørt emnet i: Les institutions 
politiques centrales du Danemark 1100-1332. 1979. 
Riis tolker relieffets nedre del som en dommedags- 
fremstilling, kongen som Valdemar Sejr (s. 174f.), 
senere dog som Valdemar den Store (post scriptum 
s. 384f.); det sker under henvisning til Tage E. Chri
stiansens artikel i ÅrbNordOldk. 1974, s. 161 f.: 
»Valdemar den Unges Epitafium«, der kritiserer 
Moltkes nytolkning. Svaret herpå findes i ÅrbNord
Oldk. 1975, s. 120f. Erik Moltke: »Trekantrelieffet 
over Ribe domkirkes kathoveddør. Er det et epitaf 
over Valdemar den Unge – eller er det ikke?«. – Korrekturtilføjelse, se Otto Norn: Et ridderkors, i 
KirkehistSaml. 1980; s. 20 med note 21 mener forfat
teren, at trekantrelieffet skal opfattes som et stifter
epitafium.
40 P. Nørlund (jfr. note 28) s. 205 samt fig. 115 (Ølst) 
og 157 (Stadil).
41 Samtlige kapitæler og kragbånd er (formodentlig

Fig. 151. Tværskibet. Nordportalens østvange med 
»sliberidser« (sml. fig. 103). LL fot. 1980. — Quer- 
schiff. Ostwange des Nordportals mit »Schleifritzen«.
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1843) oversmurt med en rødlig, gruset mørtel, der 
får dem til at ligne sandsten. Det vestligste kragbånd 
kan være af sandsten, men alle de øvrige samt kapi
tælerne røber glimtvis, at de er af granit.
42 En undtagelse fra reglen er dog nordsidens 4. arka
depille fra øst og den vestre halvpille, hvor der 
optræder sokkelsten af både granit og sandsten.
43 Om sokkelniveauer, se afsnittet: Byggegrund. 
Fundament. Sokkel.
44 Disse facadeblændinger er muret op med anven
delse af det særlige kilestensstik (se afsnittet: Materi
aler og teknik), som er næsten enerådende i østaf
snittet. I langhuset er det endvidere benyttet indven
dig på søndre sideskibsmur i de fire østlige blændin
ger, hvorimod de to vestre og de seks invendig på 
nordre sideskibsmur har de gængse stik, der har 
samme bredde i hele forløbet.
45 Kapitælerne på sydmuren er 53-55 cm brede og 
43-45 cm høje. Kragbåndene 27-28 cm høje.
46 Se afsnittet: Materialer og teknik, hvor der er gjort 
opmærksom på fornyelserne ved restaureringen 
1843-45.
47 Kapitælerne er 54 cm brede og 40-42 høje. Nord
sidens 2. kapitæl fra øst og sydsidens 3.-4. er fornyet 
tillige med større og mindre dele af kragbåndene.
48 Den originale pudsdekoration er kun bevaret i 
nordsidens 3. og 5. fag samt i sydsidens 4. Ved sine 
forholdsvis store og ikke helt regelmæssigt indtryk
kede trekanter skiller den sig tydeligt ud fra den 
yngre, som stammer fra 1843-45.
49 Oplysningerne om søjlernes flytning findes hos 
Helms (1870, sp.68), og den bekræftes indirekte af 
rgsk.
50 De ganske svagt tilspidsede søjleskafters diameter 
er 19,5-19 cm. Kapitælerne er 36,5-38 cm i kvadrat 
og 26-28 cm i højden.
51 Kapitælerne er 42-45 cm i kvadrat og ca. 35 cm 
høje, abakus iberegnet.
52 En oplysning hos Helms (notebog 1, s. 16) om 
spor af et højkirkevindue østligst i nordmuren beror 
på en fejlfortolkning.
53 Både på Bramminge hovedgård og i den lille 
hovedbygning til Lustrupholm nær Ribe findes søj- 
ledele af samme art, henholdsvis opstillet i parken og 
som støtte for et åbent ildsted.
54 Ved hvidtning 1972 kunne der lige under muraf
sættet i forhallens sydmur ses en stående fortanding 
ca. 90 cm vest for arkaden til midtskibet.
55 Lignende smårundstave med trapezkapitæl findes i 
Århus domkirke (sml. DK. Århus s. 145 med fig. 41 
og s. 192 med fig. 183-84) samt i det senromanske 
kapitelhus ved Slesvig domkirke (sml. D. Ellger, jfr. 
note 23, s. 152 med fig. 194-97, 198).
56 På disse kragsten er bladene så langstilkede, at de 
må »holdes oppe« ved sammenbinding, således som 
det er ret almindeligt for den senromanske periode;

Fig. 152-153. Østpartiet. Konsol fra apsiden (s. 202) 
og østside af kapitæl i nordre korsarms triforieåb- 
ning (s. 210). HF fot. 1972. — Ostpartie. Konsole der 
Apsis und Ostseite vom Kapitell in der Triforienöffnung 
im nördlichen Querarm.

sml. bl.a. kapitælerne i Ledøje kirke (DK. Kbh. amt, 
s. 577), der også er af rhinsk afstamning.
57 Lignende rundstave om bueslaget ses i de delvis 
tufbyggede kirker i Billum og Å1 (se Helms: Tuf
stenskirker, tv. 48 og 53).
58 I afsnittet om materialer er der gjort rede for 
anvendelsen af tegl indvendig i vestafsnittet. Samti
dig er den mulighed fremført, at samme materiale 
fra første færd kan have været benyttet sammen med 
tuf foroven i sideskibsmurenes yderside.
59 Sml. Kubach-Verbeek (jfr. note 16) 3. bd. tv. 251, 
tegning fra o. 1660.
60 Oplyst hos Helms. – Se endvidere V. Dahlerups 
skitse af det indre, som det så ud før restaureringen. 
Denne skitse er sammen med flere andre af Dahle
rups tegninger samlet i et hefte i NM2, mens andre 
findes i privateje.
61 Det fremgår af en oplysning vedr. det S. Nikolaj 
kapel, der indtil o. 1790 lå i hjørnet mellem Mariatår
net og forhallen.
62 Sammen med den originale lysningskarm er sand
synligvis blevet fjernet et tympanon, men næppe det 
itubrudte, som opbevares sammen med andre kasse
rede granitdetaljer ved processionsgangens vestside; 
såvidt det fulde mål kan bedømmes, må dette tym
panon være fra en langt smallere dør.
63 Se Kubach-Verbeek (jfr. note 16) og H.E. Kubach 
und A. Verbeek: Romanische Kirchen an Rhein und 
Maas. Neuss, 1972.
64 Hans Thümmler – Herbert Kreft: Weser Baukunst 
im Mittelalter. Minden, 1970.
65 Blandt arbejder, der supplerer Kubach-Verbeek 
(jfr. note 63) se Walter Bader: Die Benediktinerabtei 
Brauweiler bei Köln. Berlin, 1937. – A. Verbeek:
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Schwarzrheindorf, die Doppelkirche und ihre Wand
gemälde. 1953. – Fried Mühlberg: St. Ursula in der 
kölnischen Kirchenbaukunst der ersten Hälfte des 
12.Jahrhunderts, in Festschrift für Gert von der O- 
sten. 1970. – E. H. ter Kuile: De romanse kerk
bouwkunst in de Nederlanden. Zutphen, 1975.
66 Otto Norn: Rhinlandsk Stil paa Sjælland, i Nor
disk medeltid, Konsthistoriska studier tillägnade Ar
min Tuulse. Stockholm, 1967.
67 Hans Ekstein: Die romanische Arkitektur. Der 
Stil und seine Formen. 1975, s. 154f.
68 Vedr. kapitæler se bl.a. A. Verbeek (jfr. note 65), 
Walter Bader: Untersuchungen zur Bauornamentik 
des Niederrheins von 1100-1230. Bonn, 1929. – H. A. Diepen: Die romanische Bauplastik in Kloster
rath und die Bauornamentik an Maas und Nieder
rhein im letzten Drittel des 12.Jahrhunderts. Diss. 
Würzburg 1926. Würzburg 1926 und Den Haag 
1930. – I en række jyske kirker genfindes kapitælfor
men med de dybt nedhængende skjolde og bladmo
tivet i en stærkt degenereret form; se f.eks. Århus 
hospitals kapitelsal (DK. Århus s. 1295, fig. 7) og 
Ræer kirkes nordre tympanon (DK. Tisted s. 220 
med fig. 10).
69 Se Nørlund (jfr. note 28) Broddetorp fig. 91-92, 
Ølst fig. 111, Sindbjerg fig. 131 og s. 177f., hvor 
forfatteren omtaler et Ribe-værksted for gyldne al
tre, påvirket af rhinsk-westfalsk kunst. – Nørlund- 
Lind: Kalkmalerier; fig. 194 fra Vilslev kirke (Ribe 
amt) viser en kalkmalet frise af næsten lukkede blad
kolber, svarende til motivet på nogle af arkadepiller
nes kapitæler; det samme motiv er benyttet i apsis- 
buen ved Vä kirke i Skåne (Svk. hf. 139, farveplan- 
chen s. 89). – Vedr. metalkunst, se de respektive 
afsnit i: Rhein und Maas. Kunst und Kultur 800-

Fig. 154. Østpartiet. Trykskader på søjle i søndre 
korsarms triforieåbning (s. 210). HF fot. 1972. — 
Druckschäden an einer Säule in der Triforienöffnung im 
südlichen Querarm.

1400. Ausstellung Köln und Brüssel 1972. I: Kata
log. Köln 1972. II: Berichte und Forschungen. Köln 
1973.
70 Cinthio (jfr. note 23), s. 171 f.
71 Ellger (jfr. note 23), s. 28.
72 Jens Vellev: Den romanske Viborg domkirke. 
Speciale. Institut for middelalderarkæologi, Moes- 
gård, Århus universitet.
73 Hertha Höck: Die Tierplastik des 12. Jahrhunderts 
im Herzogtum Schleswig, i Nordelbingen hf. 9, 
s. 434f. og hf.10, s. 202f.
74 Ellger (jfr. note 23), konklusion s. 192-99.
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Fig. 155. Hvælving i søndre korsarm. Syd opad (s. 255). Victor Hermansen fot. 1946. — Gewölbe im südlichen 
Kreuzarm. Süden oben.

MIDDELALDERLIGE FORANDRINGER I KIRKEN
NOTER S. 271

HVÆLV I KORSARME, MIDTSKIB 
OG FORHAL

I 1200’rnes 2. fjerdedel skete den første omfat
tende ændring i forhold til det oprindelige byg
geprogram: Udskiftning af højkirkens trælof
ter med murede hvælvinger.1 Mens forlæggene 
til hvælvene i apsis, korsskæring og sideskib, 
der hørte til originalprogrammet, alle var om
hyggeligt forberedt, medførte de nye højkirke- 
hvælv indgreb i den ældre arkitektur. Disse 
indgreb var forholdsvis beskedne i korsar
mene, men for midtskibets vedkommende æn

drede de interiørets karakter. Den hidtil stærkt 
understregede vandrette opdeling af midtskibs
murene blev nu brudt af en konkurrerende 
lodret: De hvælvbærende halvsøjler, som førtes 
til vejrs på tværs af gesimser og kragbånd. 
Hertil kom nye, store vinduer med alt, hvad 
dette betød af ændrede lysvirkninger. Endvi
dere blev den anselige forhal mellem tårnene 
overhvælvet i forlængelse af midtskibet (sml. 
fig. 45c).

Opførelsen af de i alt seks højkirkehvælv 
synes gennemført fra øst mod vest, og hvæl
vingen i søndre korsarm er antagelig den først
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opførte. Sammen med de tre egentlige midt- 
skibshvælv er den rig på dekorative enkelthe
der, hvis former og kvalitet ikke røber væsent
lige ændringer fra øst mod vest; forhalshvæl
vingen er derimod fattig på detaljer.

Med hvælvslagningen levede Ribekirken ef
ter evne op til moden, som den florerede ved 
Nordsøens sydkyst og Rhinens nedre løb, de 
egne, hvorfra man også havde hentet inspira
tion til selve kirkebygningen. Det fornemmes 
både på hvælvtypen (det ribbede kubehvælv 
med tvedelte skjoldbuer), på enkelthederne og 
på midtskibets specielle vinduesform.

Går man hvælvene efter i enkeltheder, kan de 
ikke siges at opfylde alle arkitektoniske og 
æstetiske krav. Således understreger og for
stærker de hvælvbærende halvsøjler og de nye 
vinduer i midtskibet den indbyrdes skævhed i 
placeringen af gulvarkader og triforieåbninger. 
Den skulpturelle udformning er ganske over
dådig, men kun målt med en dansk alen; dens 
kunstneriske kvalitet er god, men røber ikke de 
største mestre. Andet af lignende art kunne 
trækkes frem; men ser man på helheden og især 
på forholdene i midtskibet, er indpasningen af 
hvælvene i den givne arkitektur vellykket. No
get af forklaringen ligger i den gode idé, at man 
først lod de hvælvbærende halvsøjler starte fra 
konsolfigurer anbragt på arkadepillernes krag
bånd. Og de store vinduer, hvis form er af
stemt efter skjoldbuerne, forlener midtskibsin- 
teriøret med stadigt skiftende og overraskende 
lysvirkninger.

Materiale. Korsarmenes hvælv og de to østre 
i midtskibet er muret af vulkansk tuf, der end
videre er benyttet til den ombyggede vindues- 
zone i midtskibet2 og til den arkade, der åbner 
forhallen mod midtskibet. Den vestligste hvæl
ving i midtskibet og forhallens er derimod af 
munkesten.3 De skulpterede detaljer i korsarme 
og midtskib er udført i en importeret, hvid 
kridtsten.4 I nordre korsarm er der fire ribber, i 
søndre syv, og resten har otte. Bortset fra 
nordre korsarm er der tale om ribbede kube
hvælv, hvis tykke hvælvkapper er muret op af 
mere eller mindre ringformede skifter og med 
ret svage indskæringer over ribberne, således

som det var skik i overgangstidens hvælv. Mu
rerarbejdet i de to hvælv i korsarmene er 
mærkværdig hjælpeløst i sammenligning med 
både de ældre hvælv i apsis og korsskæring og 
med de stort set samtidige i midtskibet.

Under beskrivelsen af tværskibet er det 
nævnt, at dets flankemure er forhøjet nogle fa 
skifter i forbindelse med hvælvslagningen. Da 
forhøjelsen ikke har været nødvendig af hensyn 
til hvælvene, må den være gennemført, fordi 
midtskibets murkrone – på grund af de jævn
ligt omtalte fejldispositioner ved afsætning af 
højdemål i kirkens syd- og nordside – var 
blevet lidt højere end tværskibets.

Søndre korsarms hvælving (fig. 155). Det syv- 
ribbede overgangshvælv hæver sig over tvedel
te skjoldbuefelter undtagen mod nord, hvor 
korsskæringens høje arkade har hindret en så
dan ordning. Samtlige forlæg er hugget ind i de 
ældre mure mod øst, syd og vest. I forbindelse 
med dette arbejde fjernedes så meget af sydmu
rens to rundbuede blændinger, at kun nedre 
halvdel af lisenerne står tilbage, den midterste 
som baggrund for den indføjede halvsøjle, 
hvorover sydkappens skjoldbuer og midtribbe 
har sit udspring. Såvel denne midtvægshalvsøj- 
le som de flankerende hjørnesøjler står på mur
afsættet over gavlens nedre blændingszone; de 
har alle tre profilbase over retkantet plint og 
bladkapitæl. Midtvægssøjlen i øst havde indtil 
sidste restaurering et lignende fodstykke, der 
hvilede på sidealternichens tagformede balda
kin, men nu er det frigjort herfra og forsynet 
med en konsol med ansigtsmaske, kopieret 
efter vestmurens tilsvarende halvsøjle. Netop 
forholdene omkring indhugningen af sidst
nævnte halvsøjle røber, at man ved planlægnin
gen havde overset visse følger af skjoldbuefel- 
ternes tvedeling. For at føre halvsøjlen op måt
te man blænde søndre del af triforieåbningen til 
sideskibet (sml. fig. 97).

Men det var ikke blot i øst, der var proble
mer med hvælvforlæggene. Mod korsskærin
gen måtte man mure en regulær skjoldbue. I 
vesthjørnet var det ikke svært at finde vederlag 
for denne bue, fordi man kunne bruge et hidtil 
ubenyttet fremspring på den sydvestre kors-
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Fig. 156-57. Hvælvkapitæler. 156. Midtskibet, 2. fag fra øst, nordvesthjørnet; 157. Søndre korsarm, vestvæg
gen (s. 255). Henrik Olsen og ElM fot. 1972. — Gewölbekapitelle. 156. Mittelschiff, 2.Joch von Osten, 
nordwestliche Ecke. 157. Südlicher Kreuzarm, Westwand.

Fig. 158-61. S. 257: Hvælvkapitæler og -konsoller. 158-59. Nordre korsarm; 160-61. Søndre korsarm, nordøst 
og midt på sydvæggen (s. 256). HF fot. 1972. — S. 257: Gewölbekapitelle und -konsollen. 158-59. Nördlicher 
Kreuzarm. 160-61. Südlicher Kreuzarm, Nordostecke und inmitten der Südwand.

skæringspille; men i øst, hvor korsskæringspil- 
len mangler det korresponderende led, er løs
ningen mindre vellykket (fig. 46). Imidlertid 
gav disse arrangementer ikke plads for høje, 
ribbebærende halvsøjler som i korsarmens syd
hjørner. I stedet indhuggedes der i højde med 
korsskæringspillernes kragbånd et par konsol
ler som underlag for ganske lave søjler; begge 
konsoller har et langstrakt nedhæng og på den 
østre sidder en mand, der griber sig i hageskæg
get (et vanligt symbol på vrede) og lægger ryg 
til søjleskaftet.

Fra de fire hjørnesøjler udgår hvælvingens 
diagonalribber og de rundstave, som markerer 
kappernes fødselslinier, hvorimod midtribber
ne – på grund af hvælvtypen – udspringer i et 
langt højere niveau. Derfor er der over det 
kapitæl på midtvægssøjlerne, som sidder i høj
de med hjørnesøjlernes, et ca. 150 cm højt 
søjleknippe, der med sine halv- og kvartrunde 
søjlestave, skilt af små retkantede led, skaber en 
harmonisk overgang til hvælvbuerne. I søjle
knippet har alle søjlestave profilbase, og den 
svære midtsøjle har bladkapitæl, hvis arkitrav 
rækker lidt op over de flankerende staves glatte 
kapitæler. På midtvægssøjlen i syd er der gjort

mere ud af udsmykningen. Her er der over 
kapitælet på halvsøjlen, og delvis som fodstyk
ke for treknippets midtstav, indskudt en godt 
halv meter høj figurgruppe, fremstillet som et 
»siamesisk tvillingpar« (fig. 161).

Sammen med ansigtsmasken i vest og den 
siddende mand i nordøst er disse knælende 
personer de eneste menneskefremstillinger i 
korsarmshvælvene, men i midtskibet har de 
paralleller.

Hvælvingens brede, trekløverprofilerede 
ribber mødes om en stor slutring i hvis lille 
centrumshul der kan have været ophængt en 
slutskive af træ, således som der er bevis for 
ved midtskibets to østre hvælv. Hvælvkapper
ne er, som vanligt for perioden, meget tykke, 
men et præcist mål kan ikke opgives.

Nordre korsarms hvælving (fig. 158-59). Ved 
overdækningen af denne korsarm forsøgte man 
sig med en hvælvtype, der er mere i slægt med 
den gotiske krydshvælving. Udeladelsen af de 
tvedelte skjoldbuefelter (og midtribberne) for
enklede problemerne sammenlignet med for
holdene i søndre korsarm, men det resulterede 
samtidig i en fattigere arkitektur. Hvælvfor
læggene er også her indhugget i murene bortset
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fra skjoldbuen mod korsskæringen. Opførelsen 
af den har været underkastet de samme betin
gelser som i syd, og opgaven er løst på tilsva
rende, lidt klumpede måde, og her blev der 
endda ikke plads til en lille hjørnesøjle i øst. 
Ved indhugningen af forlæggene i nordmuren 
skånede man de oprindelige vægblændinger, 
dog med det resultat, at de nu står med skæve 
afslutninger, fordi den spidse skjoldbue skærer 
noget af de rundbuede stik bort. De nordre 
hjørnesøjler ligner med hensyn til placering og

udstyr dem i søndre korsarm, men de er en hel 
del lavere. Da kapitælerne, der danner vederlag 
for de trekløverformede ribber og de rundsta
ve, som markerer kappernes fødselslinier, des
uden sidder et godt stykke under vederlagene 
mod korsskæringen, har det givet en vis skæv
hed i de østre og vestre skjoldbuefelter.

Ribberne mødes omkring en nedhængende 
slutsten med stjerneformet tværsnit; nedhæn- 
get, der i nyere tid har mistet den nederste del, 
som endte i en kugle, målte oprindelig godt en

Danmarks Kirker, Ribe amt 17
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Fig. 162-63. Midtskibet. Gjordbuekonsoller. Sydsi
dens vestre og østre (s. 260); 162. Forhugget på 
underlivet 1865. LL fot. 1977. — Mittelschiff. Gurtbo- 
genkonsolen. Die westliche und die östliche der Südseite; 
162. Am Unterleib verhauen 1865.

halv meter.5 Slutstenen er sammen med kapi
tælerne på de nordre hjørnesøjler de eneste led i 
denne korsarm, som er skulpturelt udformede. 
Kapitælerne er beslægtet med dem i syd, men 
har som hvælvingen et lidt yngre præg (f.eks, 
er de oprullede bladspiraler mellem hjørnebla
dene erstattet med små egeblade), der er mere 
karakteristisk for den unggotiske end den sen
romanske kapitæltype.

Under hvælvslagningen har man i begge 
korsarme respekteret den oprindelige vindues- 
placering. De to vestre korsarmsvinduer, der 
sidder midtskibet nærmest, røber dog i buesla
get og den ene karm en vis tilpasning til skjold
buerne. Uden omfattende murværksundersø- 
gelser kan det ikke afgøres, om vinduernes 
omløbende rundstave med skaft- og halsring er 
et supplement i forbindelse med den udvidelse
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Fig. 164-65. Midtskibet. Gjordbuekonsoller. Nord
sidens vestre og østre (s. 260); 165. Udført 1843. LL 
fot. 1977. — Mittelschiff. Gurtbogenkonsolen. Die west
liche und östliche der Nordseite; 165. Ausgeführt 1843.

af vindueslysningerne, som konstateredes ved 
restaureringen o. 1900. I bekræftende fald må 
udsmykningen være udført i forbindelse med 
hvælvslagningen.

Midtskibets hvælvinger (fig. 162-65). Som føl
ge af langhusets plan kunne midtskibet over
hvælves efter det kvadratiske system, hvor eet 
midtskibshvælv modsvarer to kvadratiske side- 
skibsfag. Næsten meter-brede, spidse gjordbu

er skiller de tre ens fag; den ligeledes spidse 
skjoldbue mod korsskæringen er som i korsar
mene bygget op under anvendelse af hidtil 
ubenyttede pillefremspring på de to korsskæ- 
ringspiller, hvorimod den tilsvarende skjold
bue i vest er en del af den gjordbuelignende 
arkade til forhallen. Mod syd og nord er alle 
skjoldbuer tvedelte som i søndre korsarm, og 
de tre hvælv er i øvrigt opført efter samme

17*
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Fig. 166. Forhallens hvælving. Slutsten (s. 260). LL 
fot. 1980. — Gewölbe der Vorhalle. Schlußstein.

princip som der: Slanke indfældede halvsøjler, 
der hviler på konsoller over arkadepillernes 
kragbånd og i højden giver støtte til enten et 
tresøjleknippe (under de tvedelte skjoldbuer) 
eller til den svære halvcirkulære vulst på under
siden af de brede gjordbuer.6 De med tresøjle- 
knippet korresponderende dværgsøjler, der un
derstøtter diagonalribberne, har basis på trifo- 
rieåbningernes kragbånd, en ordning, som spe
cielt i midtskibets østhjørner har ført til en lidet 
tilfredsstillende løsning. Hvert hvælvs otte 
trekløverprofilerede ribber mødes om en slut
sten med et lille centrumhul. Kun i det vestlige 
hvælv, hvor slutstenen hænger lidt ned, er 
undersiden dekoreret med en 16-bladet roset 
svarende til slutstenen i forhallen (fig. 166). 
Ifølge Helms fandtes der tidligere i midtskibets 
to østre hvælv, fastgjort på en jernstang gen
nem slutstenen, en nedhængende træplade, en 
såkaldt toproset.7

Den trang til variation i udformningen af 
søjlestavenes kapitæler, der præger søndre 
korsarm, er mere udtalt i midtskibet, hvor især 
de to par halvsøjler under gjordbuerne påkalder 
sig opmærksomheden. Under den østre er 
konsollerne formet som »knælende« mænd. Den 
nordre afslører sig umiddelbart som en skulp

tur fra forrige århundrede og er da også indfø
jet under restaureringen 1843; den erstatter en 
figur, som var blevet fjernet i forbindelse med 
opsætningen af de mange epitafier, der fyldte 
midtskibet i tiden efter reformationen. Den 
tilsvarende figur i syd røber derimod samme 
hånd som hvælvfigurerne i søndre korsarm og 
parret under midtskibets vestre gjordbue. Ved 
kropstilling og et overlegent ansigtudtryk de
monstrerer figuren åbenlyst sin evne til at bære 
den enorme vægt fra gjordbuen.

Af de ca. halvanden meter høje figurgrupper 
under den vestre gjordbue forestiller den søn
dre en frontal, muskuløs mand med fødderne 
på ryggen af en tobenet drage, som med hale 
og hoved omklamrer hans ankler. Figuren har 
tidligere »baaret et meget fremtrædende 
Mandslem, der ... blev borthugget paa Byg
mesterens Befaling«. Ved den omfattende be- 
hugning af underlivet, der antagelig fandt sted 
1865, »iførtes« manden et par tækkelige under
bukser.8

Figurgruppen i nord er ikke blot den bedst 
bevarede af samtlige hvælvskulpturer, men til
lige den mest detaljerede. Den viser en blom
sterkranset yngling, der træder en ældre mand 
under fode. Den unge mand er iført en folde
rig, foran opsplittet kjortel, i halsen sammen
holdt af et rundt spænde og om livet af et langt 
bælte; ved halslinning og håndled er dragten 
pyntet med perlerækker. Et par tilspidsede sko 
fuldender påklædningen, der med undtagelse af 
spænde og perlerække genfindes på den liggen
de person med de underligt forvredne ben.

Midtskibets vinduer, der indordner sig under 
de tvedelte skjoldbuer, består egentlig kun af et 
spidsbuet stik ledsaget af en rundstav, som i 
vederlaget er forsynet med profilbase. I forbin
delse med sideskibenes forhøjelse, og de der
med følgende højere tage, blev vinduerne til
muret forneden, så de nu har en meget stejl sål. 
Til vinduestypen hører enten en art stavværks- 
opdeling, som i Løgum klosterkirke, eller – og 
det er det mest sandsynlige – en bladformet 
lysning, som i de nederrhinske kirker; en sådan 
syvbladet lysning er benyttet ved en aldrig 
fuldendt udvidelse af Hviding kirke nogle fa
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km syd for Ribe, en udvidelse, som uden tvivl 
var inspireret fra domkirken.9

Forhallens hvælving slutter sig i hovedform, 
ribbeprofil og slutsten (fig. 166) nøje til midt
skibets vestligste hvælv. Men som langsnittet 
tydeligt viser, har man ikke her haft samme 
heldige hånd med hvælvslagningen som i midt
skibet. Forlæggene for diagonalribberne i øst er 
nogle stumpede hjørnepiller, der delvis støtter 
sig på kragbåndet i arkaden til midtskibet, del
vis på sydmurens afsæt. Også i vest har det 
været vanskeligt at skabe en naturlig overgang 
til hvælvbuerne fra de store hjørnepiller, der 
løber op fra gulvet og er udvidet i takt med 
syd- og østmurens formindskede murtykkelse. 
I øvrigt bærer de fa dekorative detaljer genbru
gets karakter. Det gælder både granitkapitæler
ne på de vestre hjørnepillers kvartrundstave, 
sandstenskragbåndene på deres retkantede led, 
og granitkragbåndene på arkaden til midtski
bet. Kirken har næsten altid måttet spare!

Fig. 167. Langhuset. Brudlinier i hvælv og mure, 
fremkaldt af tryk fra midtskibets hvælv (s. 262). — 
Langhaus. Schnitt, der die auf den Druck des Gewölbes 
des Mittelschiffs zurückzuführenden Bruchlinien in Ge
wölbe und Mauern zeigt.

KIRKEN TRUET AF SAMMEN
STYRTNING 1266

Bortset fra enkelte stiftelsesbreve for nu for
svundne kapeller, giver næsten ingen af de 
skriftlige kilder (omtalt i den historiske indled
ning s.61f.) kontante oplysninger om middel
alderlige byggearbejder på kirken. Nogle af 
brevene rummer dog en art situationsbeskri
velse af den bygningsmæssige tilstand. Den 
oplysning, skriftlig eller mundtlig, der har væ
ret anledning til brevets udstedelse, kan være 
farvet ud fra ønsket om at levere det bedst 
mulige (dvs. det mest rædselsvækkende) 
grundlag for den eller de personer, som skulle 
bestemme hvilke aflad, der kunne tildeles »for 
en hjælpende hånd«. Kun sjældent har afladsgi- 
veren vel haft personligt kendskab til kirken og 
dens bygningsmæssige problemer; men her er 
undtagelsen den pavelige legat, kardinal Gui
do, der opholdt sig i Ribe, da han 25. aug. 1266 
udstedte et afladsbrev til fordel for kirken. Heri 
hedder det: »Da vore elskede sønner kantoren 
og kapitlet i Ribe ... har til hensigt at istandsæt
te deres kirke, der truer med omfattende og 
farefuldt forfald ... og deres egne midler ikke 
strækker til ved denne udbedring ... retter vi 
vor bøn etc.«. Brevets gyldighed skulle ophø
re, når bygningen var fuldført. Selv i dette 
tilfælde, hvor brevudstederen nødvendigvis må 
have kendt forholdene på stedet, er beskrivel
sen holdt i så almene vendinger, at de ville være 
uden værdi, hvis ikke man kunne påvise, hvad 
sagen drejede sig om.

Men det er netop tilfældet her. Brevet kan 
kun hentyde til følgerne af den første ændring i 
det oprindelige anlæg: Udskiftningen af midt
skibets træloft med hvælv. Hvælvbyggeriet 
blev hurtigt en trussel mod bygningens stabili
tet, fordi det ikke blev fulgt op med udvendige 
støttepiller til at optage sidetrykket. Resultatet 
blev, at midtskibets mure pressedes udad og 
atter trykkede på sideskibenes oprindelige 
hvælvinger og mure. Medens murene er rettet 
op ved den seneste restaurering, kan man end
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nu i sideskibshvælvenes gjordbuer ane omfan
get af de skader, som dengang truede kirken. I 
nordre sideskibs østre del og hele søndre side
skib er de tidligere regelmæssige rundbuer 
presset ud af form (sml. fig. 167). Når der ikke 
findes samme skævhed i nordre sideskibs vest
ende, skyldes det, at buerne her blev ommu
ret, da nordtårnet faldt ned og knuste kirkens 
nordvestre hjørne.

Når det således kan fastslås, at trykket fra 
skibshvælvene allerede før 1283 havde påført 
langhuset alvorlige skader, kan der næppe være 
tvivl om, at det er disse skader og deres følger, 
der tales om i kardinal Guidos afladsbrev fra 
1266. Højkirkens hvælv må være fra 1200’rnes
2. fjerdedel, og netop midtskibets hvælv er 
kommet til i periodens senere del; efterhånden 
som murværket i hvælvene satte sig, blev tryk
ket mod kirkens mure øget.

Situationen kan have været »farefuld«, end
nu før kardinalen besøgte Ribe. Den kan have 
givet sig udslag i partielle nedstyrtninger, som 
ikke kan registreres mere, og den kan være 
direkte årsag til, at man bestemte sig for at 
fremskynde arbejdet med forhøjelsen af side
skibene. Givet er det i hvert fald, at de ødelæg
gende kræfter, som hvælvbyggeriet i midtski
bet satte i gang, ikke blot var en trussel på 
kardinalens tid, men de skulle komme til at 
true bygningen gennem århundreder.10 — Ud
over de deformerede gjordbuer i sideskibene 
kan følgerne af de uheldige trykforhold aflæses 
umiddelbart i midtskibets søjledelte triforier. I 
sydsiden er så godt som alle kapitæler revnet på 
langs (aflæses på øst- og vestsiden), og et par 
har afspaltninger på sydsiden (sml. fig. 138). 
Presset mod midtskibets mure forplantede sig 
imidlertid også ud i korsarmene (muligvis for
stærket af uensartede funderingsforhold); det 
medførte revner og afspaltninger på søjlerne i 
søndre korsarms triforium og de store skader 
på tværskibsportalernes tympana, der, som 
nævnt, tidligere er blevet henført til branden 
1176 (sml. fig. 114).

NORDTÅRNETS FALD 1283 OG 
DETS FØLGER

Julemorgen 1283, efter den første messe, styr
tede kirkens tårn ned og dræbte mange menne
sker. Således beretter de skriftlige kilder (sml. 
s. 66). De skader, som sammenstyrtningen 
fremkaldte, kan lokaliseres til langhusets nord
vestre del, og derfor er det sikkert, at det tårn, 
der omtales, er Mariatårnets pendant i nord. 
De rent umiddelbare følger af ulykken, som 
indtraf før man havde fuldendt forhøjelsen af 
nordre sideskib, var: 1) en delvis ommuring af 
sideskibsmurens to vestre fag, (fig. 45g og 70); 
2) nye hvælv med trekløverformede ribber i 
samme sideskibs tre vestre fag, herunder nye 
gjordbuer og udskiftning af et kapitæl på side
skibsmurens vestligste halvsøjle (fig. 126); 3) en 
beskadigelse af midtskibets nordmur omfatten
de triforieåbningen i vest og de to vestligste 
højkirkevinduer. Disse partier genopførtes i 
munkesten, og triforiet forsynedes med nogle 
(1843 udskiftede) sammenflikkede søjler samt 
en særpræget udmuring af det rundbuede spejl 
mod sideskibets overetage (fig. 49); 4) muligvis 
nogle mindre skader på de dekorative detaljer i 
nordsiden af midtskibets vestligste hvælv. 
Endvidere kan tårnets fald have svækket den 
sikkert i forvejen svage gjordbue mellem midt
skibets to vestre hvælv, så den på et eller andet 
tidspunkt mistede den tykke vulst på under
siden.

På trappetårnets plads rejstes det nuværende 
store tårn, som er beskrevet i afsnittet om 
kirkens middelalderlige tilbygninger.

SIDESKIBENES FORHØJELSE

Forhøjelsen af sideskibsmurene og indretnin
gen af en hvælvet gallerietage bag midtskibets 
triforier gennemførtes i flere tempi og over en 
periode, der rundt regnet har strakt sig fra 
o. 1225 til o. 1300. Tanken om den ekstra etage 
opstod i forbindelse med langhusets opførelse 
og blev først realiseret i søndre sideskibs to
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Fig. 168. Sideskibenes forhøjelse. Nordre galleri, set mod øst (s. 265). — Erhöhung der Seitenschiffe. Nordempo
re, gegen Osten gesehen.

østre fag (sml. fig. 45e-g). Det kan være sket i 
1200’rnes 1. fjerdedel, hvorimod resten af side
skibet næppe blev forhøjet før et stykke ind i 
århundredets 2. halvdel. Nordre sideskibs tre- 
fire østre fag er muligvis lidt ældre, mens arbej
det med vestenden her først fuldførtes o. 1300, 
da man var i gang med at rejse det store tårn, 
som efter 1283 afløste det gamle trappetårn; 
dels er der på det nye tårn spor efter sideskibets 
lave tag, dels har gallerietagen medført blæn
ding af et stort vindue i tårnets 2. stokværk.

Begge gallerier er udstyret med vægpiller og 
gjordbuer, der forudsætter murede hvælv. Så
danne findes nu kun i nordre galleris tre østfag, 
mens resten har pudsede træhvælv; sådan har 
det været så langt tilbage, de arkivalske oplys

ninger rækker, men disse forhold genspejler 
næppe de oprindelige. Beskadigede kragbånd 
på vægpillerne i vestenden af søndre galleri 
afslører, at de nuværende gjordbuer stammer 
fra en reparation, der kan være gennemført i 
middelalderen. Gjordbuerne bærer samtidige 
mure, som er ført helt op under tagfladen, og 
derfor må hele arrangementet være et forsøg på 
at afstive midtskibet, – muligvis efter at nogle 
af galleriernes oprindelige stenhvælv var blevet 
ofre for det udadgående pres fra midtskibets 
hvælv – eventuelt i forbindelse med branden 
1402.11

Galleriernes gulve, der hviler på de egentlige 
sideskibshvælv, ligger i nord i niveau med 
midtskibstriforiernes sål, i syd lidt lavere. Dog
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Fig. 169. Sideskibenes forhøjelse. Søndre galleri, set mod nordvest. 4.-5. fag fra øst, der forhøjedes senere end 
de to østfag (s. 264). LL fot. 1980. — Erhöhung der Seitenschiffe. Südempore, gegen Nordwesten gesehen, 4.-5. Joch 
von Osten, die später als die beiden Ostfächer erhöht wurden.

har man i østenden af begge gallerier måttet 
nedtrappe gulvene for at undgå en beskæring af 
de laveresiddende triforier til tværskibet.

SØNDRE GALLERI. Ydermuren i de to 
østfag er over det midlertidige tag ført til mur
kronen i vulkansk tuf, således at ethvert spor af 
sideskibets oprindelige murkrone er borte.12 
Hvert fag har som i underetagen en stor faca
deblænding; dennes sål består af to hulkantede 
skifter adskilt af et glat, og foroven har den 
antagelig været vandret afsluttet. De to fag 
lukkedes mod vest med en svær mur,13 og 
forsynedes med to grathvælv, hvis gjordbue 
har vederlag på adosserede halvsøjler (fig. 170); 
bortset fra størrelsen svarer søjlebaserne helt til 
dem i nordre sideskibs underetage og kapitæ

lerne til dem i søndre galleris 3. og 5. triforium 
fra øst. – To store, fladbuede åbninger, brudt 
gennem fagenes ydermur, har slugt de oprin
delige vinduer.

De fire vestfag er muret af munkesten, med 
hver sin facadeblænding, der omslutter et dob- 
beltsmiget, rundbuet vindue. Sålen, der tilsy
neladende kun består af een høj skråkant, ligger 
på linje i de fire fag, men er sænket ca. 30 cm 
under østfagenes. Svarende til den ydre fagde
ling er det indre opdelt af vægpiller, som dan
ner vederlag for hvælvbuerne. De tre på yder
muren er meget kraftige og dobbeltfalsede, de 
korresponderende i galleriets nordside er 
spinklere og enkeltfalsede.14 Midtleddet på pil
lerne mellem 4. og 5. fag har halvcirkulært
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Fig. 170. Sideskibenes forhøjelse. Søndre galleri, set mod nordvest, 1.-2. fag. Til venstre rester af tufmuren, 
som blev fjernet 1886 (s. 230). LL fot. 1980. — Erhöhung der Seitenschiffe. Südempore, gegen Nordwesten gesehen, 
1.-2. Joch. Links Reste der Tuffmauer, die 1886 entfernt wurde.

tværsnit,15 på de øvrige femsidet. Kragbånde
ne, der består af et skrå- eller hulkantet skifte, 
er som nævnt beskadiget i forbindelse med en 
senere fornyelse af gjordbuerne.

NORDRE GALLERI. Ydermuren er i sin 
fulde længde af munkesten og udstyret med 
seks brede facadeblændinger; blændingssålens 
vekslende niveauer røber måske en etapevis 
opførelse. Vinduerne har samme form som i 
syd, men antallet er øget, så hvert fag har fået 
et tæt sammenstillet vinduespar. Indvendig har 
muren i hvert fag en stor rundbuet spareblæn- 
ding, der sammen med vægpillerne danner ve
derlag for hvælvene. De tilsvarende vægpiller i 
galleriets sydside er alle sekundære i forhold til 
midtskibsmuren.15 Mens parret under galleriets

vestlige gjordbue er af tegl og ganske enkle, er 
de øvrige udstyret med halvsøjler, der med 
større – og navnlig mindre – held er sammensat 
af vidt forskellige materialer og arkitekturdele.

Det er, som om håndværkerne har været 
henvist til at tage, hvad der endnu lå tilbage af 
brugbart på byggepladsen. Det har nok ikke 
været deres tanke at gøre galleriet til et lille 
»arkitekturmuseum«, men det er faktisk, hvad de 
har gjort (sml. fig. 172-74).

De fleste baser er af sandsten, søjleskafterne 
af sandsten og/eller granit og samtlige kapitæ
ler af granit. Med en enkelt undtagelse svarer 
baserne til halvsøjlernes på midtskibets arkade
piller. Seks kapitæler har samme mål som de 
nævnte halvsøjlers terningkapitæler, og fem af
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dem har samme dekorationsmønster, mens det 
sjette er et bægerbladskapitæl, der forener mo
tiver fra kapitæler i østparti og langhus. De to 
sidste granitkapitæler, der findes i galleriets 
vestre halvdel, er beregnet for treknippesøjler 
og af en i kirken ukendt type. For en ordens 
skyld skal det bemærkes, at to af de ovennævn
te terningkapitæler, som blev fjernet fra deres 
pladser 1886, nu er opstillet ved galleriets øst
væg, hvorimod tre søjledetaljer på vestvæggen 
ikke hører til galleriets oprindelige udstyr. Det 
største, et romansk foldekapitæl af ret sen type 
og beregnet for en hjørnesøjle, blev ved re
staureringen fundet som fyld i en af galleriets 
sekundære skillevægge.

Ligesom det søndre galleri var (og er) tilgæn
geligt fra Mariatårnet, må der have været ind
gang til det nordre fra det 1283 nedstyrtede 
trappetårn. Sidenhen kan der have været ad
gang via trappen i det store tårns nordvesthjør
ne, men nu kommer man til galleriet fra loftet 
over det ydre sideskib. I perioden fra Mariatår
nets nedrivning til dets genopførelse kom man 
til det søndre galleri fra det ydre sideskibs 
tagrum gennem et af de romanske vinduer, 
som omdannedes til dør.

KIRKENS BRAND 1402

Den stedse truende fare for sammenstyrtning, 
som kirken endnu har mange vidnesbyrd om, 
er udover kardinal Guidos brev 1266 understre
get i et afladsbrev, udstedt i Nyborg 1386 (sml. 
s. 68). Og var situationen alvorlig allerede 
1266, har den – trods mulige afværgemanøvrer
- været stærkt forværret godt hundrede år se
nere. Da var de i forvejen udpressede sideskibs- 
mure blevet gennemhullet og svækket af store 
arkader til de kapeller, som fra o. 1300 rejste sig 
ved langhusets sider. Det kan heller ikke ude
lukkes, at kirkens grundvold er blevet skadet 
ved den grusomme stormflod 1362 (s. 66), eller 
at de urolige landspolitiske forhold, der med
førte, at byen snart var under hertugen, snart 
under kongen, har bremset kirkens vedligehol

delse. Det samme kan have været tilfældet efter 
den sorte død 1350, selv om gavebreve fra dette 
år viser, at pesten gav indtægter til kapitlet og 
kirkens bygningsfond (Kinch I, 200f.).

Branden 1402. Oven i den bygningsmæssige 
elendighed, som den tegner sig i slutningen af 
1300’rne, kom så en ødelæggende brand 1402 
(s. 68). Der hersker nogen uenighed om dato 
og omfang; men når Arild Huitfeldt oplyser, at 
kirken brændte med undtagelse af tårnene, er 
det af flere grunde troligt. De spredte fund af 
smeltet bly og andre brandspor viser, at ilden 
må have hærget hele tagværket på den egentli
ge kirkebygning.16 Og når det var tilfældet, må 
også tagværket på sideskibene og en del af 
kapellerne, der siden erstattedes af de ydre side
skibe, være gået op i luer eller blevet grundigt 
beskadiget.17 Brandens omfang understreges i 
øvrigt af et pavebrev, der så sent som 1437 
udtaler, at kirken stadig havde ar efter ilden, og 
at den endnu af mange grunde ikke var repare
ret (s. 68).

Uanset hvor omfattende ødelæggelserne har 
været, må det antages, at man i første række 
helligede sig en ny tagkonstruktion. Den holdt 
sig lige frem til o. 1740 og foreligger veloplyst 
både i Thuras restaureringsoverslag 1735 og i 
Stahlknechts tegning af nordfacaden 1737;18 fra 
regnskaberne kan hentes mange oplysninger 
om »vægtergangen« på murkronen. På dette 
grundlag kan det fastslås, at taget blev bygget 
op efter en model, der er gængs i bl.a. store 
gotiske katedraler. Spærfødderne blev trukket 
så langt ind på højkirkens og apsidens murkro- 
ne, at der blev plads til en bred »rende«, som 
udad begrænsedes af et muret, ca. meterhøjt 
brystværn (sml. fig.45h). Renden tjente flere 
formål; den gav lettere adgang til vedligehol
delse af taget, og fungerede desuden som tag
rende, hvorfra vandet gennem et antal spygatter 
lededes ud over de lavere tage. Det er disse 
render, som sidenhen gik under betegnelsen 
vægtergange, og som takket være dårlig vedli
geholdelse blev til alvorlig skade for mure og 
hvælv. Det er uvist, om det på fig. 45h skitsere
de klokkehus på nordre korsarms nordøstre 
hjørne var samtidigt med tagkonstruktionen.
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DEN FEMSKIBEDE KIRKE – DE YDRE SIDESKIBE

Kirkens udbygning til et femskibet anlæg er 
gennemført i 1400’rne og sandsynligvis i år
hundredets sidste halvdel.19 Byggeriet er ikke 
omtalt i kilderne, men dateringen finder en vis 
støtte i nye kapelstiftelser og i de aktiviteter, 
som henimod 1500 udfoldedes omkring Lille 
Vor Frue kor og alter (s. 110), hvis plads da var 
i det ydre, søndre sideskib.

Etableringen af de to ydre sideskibe skete på 
bekostning af flere private kapeller og et våben
hus. Mens de tilbygninger, som lå ved lang
husets nordside, blev fjernet forud for sideski
bets opførelse, indlemmedes to af sydsidens 
som endefag i det nye, ydre sideskib, hvor 
endnu et par kan have foranlediget en vis ure
gelmæssighed i fagdelingen. Tilbygningen i 
vestenden, antagelig et våbenhus, blev ændret 
til et sideskibsfag, hvorimod østendens tilbyg
ning, Bethlehemskapellet (s. 89f.), beholdt sin 
indre form.

I det ydre optræder begge sideskibe som det, 
de er: Senmiddelalderlige tilbygninger, der i 
lighed med de indre sideskibe er opdelt i seks 
fag. Støttepiller markerer fagdelingen undta
gen midtvejs, hvor der står et spirprydet trap
petårn. Hvert fag har et stort, spidsbuet vindue 
med nyt stavværk, der måske spejler oprindeli
ge forhold,20 og en blændingsprydet gavl. Dis
se taggavle kan være inspireret af de ældre 
tilbygningers mere eller mindre sammenhæn
gende gavlrækker. Det nuværende ydre skriver 
sig fra restaureringen 1894f., da sideskibene 
blev skalmurede i forbindelse med retablering 
af deres sadeltage og gavle (sml. fig. 32).

Når arkitekten da valgte at udstyre hvert 
sideskib med seks taggavle og et tilsvarende 
antal sadeltage vinkelret på de indre sideskibes 
mure, så hvert sideskib kom til at fremtræde 
som en række sidestillede kapeller, skete det på 
grundlag af arkæologiske spor. K. Stahlknecht 
havde 1738-40 erstattet hele dette udstyr med 
halvtage i forlængelse af de indre sideskibes

pulttage (sml. fig. 45h-k); men nedre del af 
taggavlene rørte han ikke, og de ses endnu i 
tagrummene. Gavlene er udførligt omtalt i 
hofbygmester Thuras overslag 1735 (sml. 
s. 76), og de er nævnt 1737 af Stahlknecht, der 
dog fejlagtigt taler om ti små tage, og på sin 
ledsagende tegning viser ni hele og to halve 
tage.21

Fælles for de to sideskibe og deres trappetår
ne er den totale mangel på fundamenter, der 
afsløredes ved sidste restaurering. Bortset fra 
de korte stræk, hvor søndre sideskibsmur hvi
ler på fundamenter fra ældre tilbygninger, 
fandt Amberg de svære munkestensmure rejst i 
et niveau, der lå et godt stykke over kirkens 
gulv, – og på gammel kirkegårdsjord, med alt 
hvad dette indebærer af mere eller mindre sam
mensunkne grave, muraffald og blandet op
fyld. Stenene er lagt i munkeskifte med ridsefu
ge indvendig, og tidligere kunne man udven
dig på nordre sideskibsmur se rester af et rhom- 
beformet mønster af sorte kopper samt farveveksel 
med røde og sorte sten i alle buestik. Stenene 
indvendig i nordre sideskib er ensartede, af en 
ret lys, rød farve samt forholdsvis korte og 
brede. En lignende type ses i søndre sideskib, 
men hvor der indgår rester af ældre tilbygnin
ger, findes andre mål.22 Forneden i nordre side
skibsmur blev der genanvendt en del materiale, 
hvoraf det meste kom fra de dele af det indre 
sideskib, som forsvandt ved gennembrydning 
af de seks arkader ind til de nye sideskibe. 
Bortset fra adskillige granit- og sandstensdetal- 
jer i trappehuset og et granittympanon i 5. fag 
fra øst er dette materiale fjernet i forbindelse 
med funderingen 1894f. Da begge sideskibs- 
mure var presset meget ud foroven, blev fun
damenterne (og en profileret granitsokkel) an
lagt så langt uden for murfoden, at man ved 
skalmuring kunne bringe facaderne i lod (Am
berg 1906, s. 72).

YDRE, NORDRE SIDESKIB er en hel del 
smallere end det søndre,23 og bredden aftager 
fra øst mod vest med ca. 30 cm. Forklaringen 
er sikkert, at man dengang som så ofte senere 
søgte at løse kirkens bygningsmæssige proble
mer på den billigst mulige måde, – hvilket da
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også nok har været nødvendigt på et tidspunkt, 
hvor der var ofret store summer på at udbedre 
de mest påtrængende skader efter branden 
1402. Metoden, man valgte ved etableringen af 
det ekstra sideskib, var at rejse en ubrudt mur 
mellem nordre korsarms nordvesthjørne og det 
store tårns nordøstre støttepille. I østenden 
skubbedes muren endda så langt mod nord, at 
den ikke kunne hugges i forbandt med kors- 
armshjørnet; efterhånden som muren blev 
presset ud ved trykket fra hvælvingerne, op
stod der et gab på 10-15 cm mellem mur og 
korsarm.

Sideskibets seks fag er skilt i to lige store 
grupper af trappetårnet. Fagdelingen markere
des oprindelig af lisener med et fremspring på 
en halv sten og en bredde på to og en halv. Det 
er uklart, hvordan de var komponeret sammen 
med taggavlene, og hvorledes disses blændin
ger så ud. De bevarede dele af gavltrekanterne 
viser indvendig en lysglug, anbragt midt i en 
130 cm bred, falset spareblænding af halvanden 
stens dybde; blændingsafslutningen har sikkert 
været en fladbue, som det ses i søndre sideskib.

Ved restaureringen har Amberg fulgt gavl
resternes anvisninger så nøje, at den nuværende 
gavlfod ligger i samme højde som den oprinde
lige; og det er netop den højde, hvori Stahl- 
knecht på sin opmåling 1737 lader lisenerne 
ende. Ved den påfølgende istandsættelse førte 
han imidlertid lisenerne op til den nye, vand
rette murkrone, som afløste gavlrækken (sml. 
fig. 45i). Ved Ambergs restaurering udbygge
des lisenerne til støttepiller. De vinduer, der 
indtil da midtdelte fagene, var jævngamle med 
muren; de havde halvstensfals ude og inde, og 
det spidsbuede stik var helstens med prydskifte 
af bindere.

Sideskibets indre. Bortset fra et lavere gulvni
veau og to mure med spidsbuede, profilerede 
arkader, der som led i tværafstivningen 1886 
indføjedes under 2. og 4. gjordbue fra øst, 
bærer sideskibet ingen spor efter større ændrin
ger. Hvert fag af ydermuren har en stor, spids
buet, halvanden sten dyb spareblænding; bred
den er så stor, at blændingerne kun adskilles af 
murpiller, der har samme bredde som de ud

vendige lisener. Alene pillen foran trappetårnet 
er bredere. Fra disse piller – og uden nogen 
markering med kragbånd – springer hvælvbu
erne frem i en højde, der fra øst mod vest 
aftager jævnt fra ca. 540 til 515 cm. I sideskibets 
sydside er vederlagene hugget ind i den roman
ske mur på en sådan måde, at dens lisener er 
afbrudt vandret i vekslende højde (ca. 510-540 
cm), men uden et jævnt fald fra øst mod vest 
som i nordmuren. Mod korsarm og tårn er der 
spidse, helstens skjoldbuer. De seks ens hvæl
vinger er ottedelte af retkantede kvartstensrib- 
ber, der mødes om en rund slutsten; kapperne er 
forholdsvis svagt buklede og muret i skifter, 
der danner sildebensmønster langs isselinjen. – Modsat andre bueformer i sideskibet er arka
derne til det indre sideskib rundbuede.
Nordre sideskibs trappetårn (fig. 34), der fra 

sideskibets indre giver adgang til tagrummet, 
er firkantet forneden og ottekantet foroven; 
udvendig formidles overgangen, i højde med 
taggavlenes fodlinje, af murede (nu kobberbe
klædte) afdækninger, der som halve pyramider 
griber op om de skrå sider. Blandt det i tårnet 
genanvendte romanske byggemateriale er to 
søjler med baser og kapitæler, som indgår i et 
dørlignende blændingsparti på nordmuren,24 
og nedenunder er indmuret en forvitret billed- 
sten (romansk gravsten?). En anden spidsbuet 
blænding bryder østmuren i noget større høj
de. Tårnets ottekantede del er (om?)muret 
uden anvendelse af smigsten og optræder der
for med hulsøm på hjørnerne. I halv højde har 
hver af de frie sider et par savskifter under en 
rudestillet, aftrappet blænding. Et lille, velpro
portioneret barokspir har o. 1740 afløst et spir, 
der optræder med forskellig form på ældre 
afbildninger af kirken (sml. fig. 18 og 27).
Trappens fladbuede, falsede underdør mod 

sideskibet har en middelalderlig dørfløj, der 
tidligere hørte til korets indretning.25 Trappen 
har rund spindel, loft af fladbuede binderstik 
og nogle små lysglugger; den udmunder i side
skibets tagetage gennem en fladbuet overdør, 
hvis karme af hensyn til tagkonstruktionen er 
ført skråt gennem muren, så den indre åbning 
er forskudt mod øst. Overgangen fra den cir
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Fig. 171. Sideskibenes forhøjelse. Den forhøjede (nordre) mur, som blev delvis dækket af de seks sadeltage på 
det ydre sideskib (s. 267). ElM fot. 1978. — Erhöhung der Seitenschiffe. Die erhöhte (Nord-)Mauer, die teilweise von 
den sechs Satteldächern des äußeren Seitenschiffs verdeckt wurde.

kulære trappeskakt til den ottekantede er gli
dende undtagen i sydhjørnerne, hvor den for
midles af små tromper.

Nogle eftermiddelalderlige ændringer i forbin
delse med adgangsforholdene til det nordre 
triforiegalleri skal for sammenhængens skyld 
omtales her. Forneden i tårnets vestmur ses 
indvendig en tilmuret dør, der var i brug til 
Ambergs restaurering. Døren, der ikke var 
oprindelig, er markeret på kirkegårdsopmålin- 
gen 1797 (fig. 29), og den er fra 1600’rnes be
gyndelse omtalt i regnskaberne, hvor den 
jævnlig deler betegnelsen »tårndøren« med 
trappens oprindelige dør til sideskibet. Denne 
ydre tårndør er sikkert skabt for at lette adgan
gen fra klokkerens bolig (s. 137). – Lige over 
for trappens overdør fører en fladbuet, falset 
dør til det indre sideskibs gallerietage; østkar
men i et af galleriets oprindelige vinduer indgår 
i dørens østkarm, mens den vestre er ommuret 
senere. Hvis denne dør ikke er brudt samtidig 
med det ydre sideskibs opførelse, må det være 
sket kort efter 1595, da den eneste adgang til 
galleriet, trappen i det store tårns nordvesthjør
ne, blev tilmuret. Af hensyn til orglet25 på 
galleriet var det absolut nødvendigt med en 
nogenlunde god forbindelse.

Som led i afstivningen 1886 blev det ydre

sideskibs tagrum ved svære mure delt i tre 
afdelinger, hvoraf de to kun er tilgængelige 
gennem små tagluger. Samtidig tilmuredes en 
fladbuet dør, hvis øvre del nu ses fra renden 
mellem 2. og 3. sadeltag fra korsarmen. Døren 
kan kun have fungeret sammen med sideski
bets flade tag, der kom til 1738-40, og derfor 
må denne dør høre sammen med orglets opstil
ling på et pulpitur tværs over midtskibets øst
ende 176625 

YDRE, SØNDRE SIDESKIB. De i indled
ningen nævnte tilbygninger blev bestemmende 
for dette sideskibs bredde, idet man forbandt 
Bethlehemskapellets sydvestre hjørne med 
gavlen på våbenhuset eller et kapel østfor (sml. 
fig. 45f, h-k). De tre (fire) nye mellemfag op
førtes efter samme opskrift som sideskibet i 
nord, men på grund af de ældre bygninger 
opstod der flere uoverensstemmelser mellem 
den ydre og indre fagdeling vest for trappetår
net. Det fremgår af opmålingerne fra før Am
bergs restaurering. Med den gennemførtes en 
fuldstændig harmonisering af de seks sideskibs- 
fags facader. Resterne af taggavlene er bevaret 
til større højde end i nordsiden;26 derfor står et 
par af de indvendige spareblændinger med de
res oprindelige stik, en fladbue med stor pilhøj
de, mens andre har kurvehanksbue fra 1738-40.
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Fig. 172-74. Nordre galleri. Søjledele genanvendt ved forhøjelsen. Kapitæler på 1.-3. halvsøjle fra øst (s. 265). 
BJS fot. 1964/65. — Nordempore. Bei der Erhöhung wiederverwendete Säulenteile. Kapitelle der 1.-3. Halbsäule von 
Osten.

I forbindelse med rejsningen af mellemfage
ne skete der en vis tilpasning af de ældre byg
ninger. Bethlehemskapellets gavl blev antage
lig ommuret og forhøjet, mens våbenhusgav
len, der var delvis dækket af processionsgan
gens vestfløj, kun forhøjedes. Kapellet beholdt 
sikkert sit gamle vindue; i hvert fald er det nu 
som før restaureringen lidt lavere end mellem
fagenes.

Sideskibets indre omfatter kun fem fag, da 
Bethlehemskapellet som nævnt ikke blev ind
draget, rumlig set. De tre mellemfag nærmest 
dette kapel er omtrent kvadratiske, mens det 
fjerde fag er rektangulært med længderetning i 
øst-vest. Denne afvigelse fra det regelmæssige 
system, der kendetegner opførelsen af de ydre 
sideskibe, skyldes bl.a. våbenhuset. Mens de 
kvadratiske mellemfag følger det indre side
skibs fagdeling af hensyn til de arkader, som 
forbinder de to sideskibe, var det samme ikke 
tilfældet med våbenhuset. Dets østmur stod på 
et »forkert« sted, og derfor måtte det vestligste 
af de nye fag strækkes. Hvælvbuer og -kapper i 
disse fag svarer stort set til nordre sideskibs, 
men vederlagene sidder adskilligt lavere.26 I 
ydermuren har buerne deres udspring i en 
vandret linje ca. 480 cm over gulvet, mens høj
den på de vederlag, som er indhugget i det 
oprindelige sideskibs lisener, aftager jævnt fra 
øst mod vest (fra ca. 470-420 cm). Ribberne er 
kvartstens, og antallet varierer fra fire til syv; 
lette helstens overribber og topforstærkninger.
— Hvælvingen i våbenhusfaget ligner sideski

bets østligste, men den er muret på en anden 
måde og tilsyneladende samtidig med våben
huset, der muligvis først blev sat i forbindelse 
med sideskibet på et senere tidspunkt.

Søndre sideskibs trappetårn (sml. fig. 32) frem
træder efter Ambergs restaurering som en ef
terligning af nordre sideskibs, hvad murværket 
angår, og det er tvivlsomt, om det ottekantede 
pyramidespir nogensinde har haft en forgæn
ger. Før »tårnet« blev udvidet mod syd og 
vest, lignede det en ret beskeden støttepille. 
Det rummer en snæver spindeltrappe med loft 
af fladbuede binderstik. Som i nord er trappen 
tilgængelig fra sideskibets indre gennem en 
fladbuet, falset underdør, og den udmunder i 
tagrummet gennem en tilsvarende overdør, der 
også her er ført skråt gennem muren af hensyn 
til tagformen. Den del af murværket, der hæ
ver sig over Stahlknechts gesimslinje, skyldes 
Amberg, herunder den lille tøndehvælving 
øverst i trappeskakten og det lave ottekantede 
kammer ovenover, som er tilgængeligt fra ta
get og måske tænkt som et dueslag?

De ydre sideskibes funktion. Nybyggeriet kom 
til at genhuse i hvert fald nogle af de kapelstif- 
telser, der tidligere havde eksisteret i selvstæn
dige tilbygninger, f.eks. Andreaskapellet og 
Vor Frue kapel i syd. Sideskibene blev også 
rammerne om nye kapelstiftelser, af hvilke Bir- 
gittakapellet og Lille Vor Frue kor fik plads i 
det søndre.27 – Det er sikkert utænkeligt, at 
kirken har foretaget et så drastisk skridt som at 
nedlægge privatstiftede kapeller, uden at det
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Fig. 175a-d. a. Forhallen, Kantrundstav med trapez- 
kapitæl; b-d. Sideskibenes forhøjelse. Snit i blæn- 
dingssål: Sydsidens 2. fag fra øst (sml. fig. 69) samt 
nordsidens 1. og 4. fag (sml. fig. 71 og s. 264). Målt 
af ElM. 1:10. — a. Vorhalle. Kantenrundstab mit Tra
pezkapitelle. b-d. Erhöhung der Seitenschiffe. Schnitt 
durch die Blendsohle, 2. Joch der Südseite von Osten, 
sowie 1. und 4. Joch der Nordseite.

var bydende nødvendigt. Branden 1402 kan 
imidlertid have tilføjet de gamle tilbygninger så 
alvorlige skader, at i hvert fald nogle af stiftei
serne ikke rummede midler til genopbygning. 
Det kan have bidraget til, at kirken etablerede 
de to sideskibe. Hovedårsagen var dog mulig
vis, at man med de to lange tilbygninger håbe
de at kunne stabilisere kirken, som længe før 
branden var truet af sammenstyrtning, og som 
ved branden fik tilføjet nye skader.28 Hvordan 
nu end dette forholder sig, så blev de ydre 
sideskibe en yderligere belastning for kirken. 
Manglen på fundamenter betød, at murene let 
gav efter for sidetrykket fra hvælvene og på 
sine steder måtte forankres i de indre sideskibes 
mure.

NOTER TIL S. 254-271

1 Eftersom man vanskeligt kan forestille sig, at kong 
Valdemar ville have holdt sin søns bryllup i kirken 
1229, hvis den havde været fyldt med stilladser til 
hvælvene, er byggeriet antagelig først påbegyndt 
efter dette år. – Det kan ikke udelukkes, at det af bisp 
Esger 1249 udstedte afladsbrev (sml. s. 66) skal ses i 
relation til hvælvbyggeriet – eller dets alvorlige 
følger.
2 Det østligste vinduesfag i syd og de to vestre i nord 
er siden helt eller delvis ombygget i munkesten.
3 En oplysning hos Helms (1870, sp. 124) om en 
fuldstændig ombygning af forhallens hvælving 1773 
beror på en misforståelse af nogle oplysninger i 
kirkens regnskaber.
4 Kridtstenens mulige hjemsted er omtalt i forbin
delse med de øvrige importerede bygningssten (se 
afsnittet: Materialer og teknik).
5 Den nærliggende cistercienserkirke i Løgum, hvis 
østparti har stået under opførelse samtidig med 
hvælvslagningen i Ribe, har i hvælvdispositionen og 
højkirkevinduerne mange træk fælles med domkir

ken. Det gælder også brugen af nedhængende slut
sten (sml. DK.SJyll. s. 1082), som tillige er velkendt 
i nogle midt- og østjydske kirker, der er opregnet i 
forbindelse med beskrivelsen af Århus domkirke 
(sml. DK.Århus s. 185 med note 60). For Løgums 
vedkommende skønnes moden at have fulgt cisterci- 
enserne fra Frankrig, men i relation til Ribe er der 
grund til at fremhæve, at brugen af nedhængende 
slutsten også er almindelig i kirkerne ved Rhinen.
6 Vulsten under den vestre skjoldbue, som på et eller 
andet tidspunkt var faldet ned, er retableret ved 
restaureringen o. 1900.
7 I Helligtrekongers kapel ved Roskilde domkirke er 
der bevaret nogle fornemt udskårne og dekorerede, 
senmiddelalderlige træplader under ribbekrydsene. 
Sml. Kbh.s amt, s. 1477.
8 Oplysningen om figurens oprindelige udstyr fin
des i Nationalmuseets eksemplar af Jacob Helms’ 
biografi (1870, tavle XV), tilføjet af daværende mu
seumsdirektør Henry Petersen, der var medlem af 
Ribe domkirkes restaureringskomité; som kilde an
gives en gammel kirkeværge. I 1860’erne gennem
førtes en del vedligeholdelsesarbejder; leder (og byg
mester?) var tilsyneladende en murermester M. P. 
Christensen. Behugningen af hvælvfiguren skjuler 
sig sikkert bag en udgift afholdt i september 1865 
for: »Et Krastens belede Repareret« (LA.Vib. Ribe 
bispearkiv. C 4-1315. Domkirkens regnsk. med 
bil. 1862-71).
9 Vedrørende Løgum og Hviding, se DK. SJyll. 
s. 1078 og 1136. Et vindue med fembladet lysning 
findes i Herlufsholm klosterkirkes kor, se DK. Sorø, 
s. 1122. Ifølge arkitekt Amberg (1906, s. 53) blev der 
ikke ved restaureringen fundet spor efter stavværk.

10 Se afsnittene om sideskibenes forhøjelse, branden 
1402, den femskibede kirke, K. Stahlknechts re
staurering 1738-40, langhusets afstivning 1886 og 
nyfunderingen af apsiden og korsarmenes østmure 
1931.
11 Midtskibets mure blev ikke blot presset ud af lod, 
de gav også efter i længderetningen; allerede i højde 
med triforierne beskriver de to mure en udadgående 
bue mellem korsskæring og vestparti.
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12 Se afsnittet om langhusets sideskibe. – Forneden i 
sideskibsmurens inderside ses aftryk efter det lave 
tag, der er blevet liggende indtil forhøjelsen kom 
under tag.
13 Muren, der var i forbandt med midtskibets og 
forsynet med en rundbuet dør, blev næsten helt 
fjernet i forbindelse med langhusets tværafstivning 
1886, men den ses på de ældre opmålinger og er i 
øvrigt godt beskrevet af Helms og Amberg.
14 Modsat forholdet i galleriets østende må hvælvpil
lerne på midtskibsmuren være tilføjet ved sideskibs- 
forhøjelsen, ganske som det 1972 kunne fastslås i det 
nordre galleri.
15 Pillen på ydermuren samt selve gjordbuen er fjer
net 1886, da også to af gjordbuerne i nordre galleri 
(den 2. og 4. fra øst) blev nedtaget.
16 Før og i forbindelse med sidste restaurering er der 
fundet temmelig meget smeltet bly: Mellem nordre 
korsarm og det gamle kapitelhus, over nordre galle
ris tre stenhvælv og over midtskibets hvælv. Endvi
dere var tufmurværket i højkirkens østgavl (mod 
kuplen) glaseret af brændende tagtømmer (sml. 
Helms 1870, sp. 157f. og 1906, s. 39). – Blandt de 
stenprøver, Helms 1858 og 1868 indsendte til Geolo
gisk museum, er der en stump grønglaseret tufsten.
17 Se afsnittene: Den femskibede kirke og Forsvund
ne tilbygninger.
18 Se de respektive afsnit samt beskrivelsen af kir
kens tage og »vægtergang«.
19 Dateringen hviler på de fa stiltræk, der kunne 
aflæses i facademurene før 1894f., og på hvælvfor

merne samt forfatterens iagttagelser ved den indven
dige hvidtning 1972.
20 I forbindelse med processionsgangen er der omtalt 
gammelt stavværk fra kirkens vinduer.
21 Kobberstikket, som Terpager før 1736 lod frem
stille til sin bog, viser ligesom forbilledet hos Resen 
det rette antal gavle (fig. 27 og 18), mens der bag 
trappetårnet er antydet et ekstra sadeltag, som aldrig 
har eksisteret.
22 Munkestenene i nordre sideskibsmur måler 26,5- 
28 × 14,5 × 8,5-9 cm; 20 skifter = 203 cm. I søndre 
sideskibsmur, vestligste fag, er stenene 28,5-29 × 
14,5-15 × 9 cm; 20 skifter = 188 cm.
23 Sideskibet er så smalt, at ydermuren må være rejst 
inden for den linje, som gavlene på de nedrevne 
kapeller udstak.
24 Se afsnittet om langhusets døre. – Når Stahl- 
knechts opmåling 1737 viser blændingspartiet med 
tre søjler, skyldes det manglende nøjagtighed.
25 Den nærmere beskrivelse følger i afsnittet om 
kirkens inventar.
26 Dette forhold er, ligesom i øvrigt de to sideskibes 
forskellige højdemål, en følge af skævheden i den 
romanske bygning (sml. afsnittet om biskop Thures 
†kirke).
27 Sml. Kapellernes og altrenes historie s.85f.
28 I det ydre søndre sideskib er der i tagrummet 
rester af et afstivningssystem, der dog må henføres 
til Stahlknechts istandsættelse 1738-40. Derimod kan 
en svær støttemur, rejst over våbenhusets østmur, 
være udført efter branden 1402.

Detalje af fig. 164. — Einzelheit von Fig. 164.



Fig. 176. Ribe domkirke, set fra nord. Udsnit af byprospektet i Teatrum urbium, trykt 1598. — Ribe Dom, 
vom Norden gesehen. Ausschnitt vom Stadtprospekt im Teatrum urbium, 1598 gedruckt.

KIRKENS TILBYGNINGER • KALKMALERIER
SAMT

KIRKEN I TIDEN EFTER REFORMATIONEN

OVERSIGT. Kirkens talrige middelalderlige 
tilbygninger omtales i et samlet afsnit, først de 
bevarede: Det store tårn (s. 274) og den sidste 
rest af den enestående processionsgang (s. 296). 
Derpå følger de kapeller, som på en eller anden 
måde er indlemmet i selve kirkebygningen: De 
to i store tårn, S. Lucius’ og De 11.000Jomfruers, 
(s. 306) samt Bethlehems kapel, siden 1620 grav
kapel for A. Skeel, (s. 306). En række kapeller i 
øst og vest overlevede reformationen og blev 
taget i brug til verdslige formål: S. Barbaras, der 
blev undervisningslokale (s. 307), S. Peters og 
Povls, der blev omdannet til benhus (s. 308) og
S. Nikolajs, der indrettedes til blystøbning og 
materialrum (s. 309). - Andre kapeller (s. 310),

stiftet som selvstændige tilbygninger ved de in
dre sideskibe, gik mere eller mindre tabt, da 
kirkerummet i senmiddelalderen udvidedes 
med de to ydre sideskibe, men også i disse stif
tedes der kapeller. - Kirkens sakristier (s. 314), 
våbenhuse (s. 315), kapitelhus (s. 318) og forskel
lige andre lokaliteter, heriblandt bibliotek, 
(s. 320) afslutter beskrivelsen af kirkens middel
alderlige bygningshistorie.

Det andet store afsnit, som beskæftiger sig 
med kirkens vedligeholdelse - eller mangel på 
samme - i tiden efter reformationen, er opdelt i 
mange småkapitler: Tiden o. 1550-1130 (s. 326) 
L. Thuras projekt 1735 (s. 328) og K. Stahlknechts 
restaurering 1738-40 (s. 332). A. Kruuses overslag

Danmarks Kirker, Ribe amt 18
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1789 og F. Langes istandsættelse 1791-93 (s. 336). 
N. Høyens besøg 1830 og Theoph. Hansens projekt 
1837 (s.340). F. F. Friis’ arbejder 1840-45 (s. 344); 
den daglige leder 1843-44, N. S. Nebelong, fik 
stor indflydelse på interiørets nuværende udse
ende. Derpå følger H. B. Storcks projekt 1875-81 
og H. C. Ambergs hov edrestaurering (s. 350), der 
strakte sig over årene 1883-1904. De væsentlig
ste bygningsarbejder 1904-80 (s. 362) fører frem til 
diverse småoversigter: Varme og lys (s. 374), gul
ve (s. 366), vinduer (s. 367), tage og »vægtergang« 
(s. 371) samt solure, vindfløje og bygningsindskrif- 
ter (s. 375), der afslutter andet afsnit.

Det tredie og sidste afsnit om kirkens byg
ning behandler den malede udsmykning på 
vinduer, vægge og hvælv; mens der ikke er 
store sager at berette om glasmalerierne (s. 379), 
er det muligt gennem de bevarede kalkmalerier 
(s. 379) at danne sig et indtryk af kirkens ud
smykning i de forskellige tidsaldre.

DET STORE TÅRN - BYENS TÅRN 

NOTER S. 294

INDLEDNING. Tårnet ved kirkens nordve
stre hjørne blev opført på ruinerne af Mariatår- 
nets pendant, der styrtede ned 1283 og anrette
de store skader på bygning og menighed 
(sml.s.262). Det nye tårn blev antagelig fuld
endt omkring 1333 samtidig med ophængnin
gen af byens tidligere stormklokke, der var 
støbt dette år. Den vældige 50 m høje stenko
los, som i miles omkreds tegner stiftskirke og 
by, er en ener blandt danske kirketårne. Det 
gælder ikke blot dens størrelse, men også arki
tekturen. Næppe noget andet dansk kirketårn 
er da heller blevet besunget som Ribertårnet i 
tiden efter reformationen, og siden opførelsen 
har det tegnet byens våben.

Fig. 177. Domkirkens store tårn, set fra vest. Bodil 
Hauschildt fot. efter restaureringen 1883-85. — 
Grosser Turm des Doms, vom Westen gesehen, nach der 
Restauriemng 1883-85.
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I en rimet, latinsk tale siger en ung student 
1552 (sml. s. 70) bl.a. »thi som liljen i højden 
overgår de andre urter, således er også dette 
tårn, der ligesom skjuler sit hoved i skyerne, 
blevet kaldt Liljebjerget«. Dette poetiske navn 
knyttes derimod af en samtidig forfatter, pro
fessor Hans Frandsen (1554), og en noget yng
re, dr. Hans Lauridsen Amerinus (1591) til ste
det, hvor domkirken er opført. Navnet er kun 
et blandt mange, som optræder i efterreforma- 
torisk tid: Store Tårn, Stormklokketårnet, By
ens Tårn, Borgertårnet og Væbnertårnet; 
blandt dem er de to første mest almindelige i 
kirkens regnskaber.1 - De nævnte forfattere 
fremhæver alle tårnets helt vidunderlige højde, 
og det samme gør Anders Sørensen Vedel, som 
skal have forfattet teksten til byprospektet 
(fig. 176), der kom på tryk 1598.2 Netop i kraft 
af sin højde var tårnet et vigtigt sømærke, hvor
for det ifølge Amerinus burde »sættes over 
Egyptens pyramider«! Trods alle rim om tår
nets herligheder er der ingen tvivl om, at det i 
middelalderens løb var blevet forfaldent og 
havde faet ændret sin afdækning. Det nuværen
de flade tag, omkranset af en stenbalustrade, 
skriver sig fra 1610, da man afsluttede genop
bygningen efter en ulykke 1594, hvorved tår
nets nordvestre hjørne styrtede ned. Før det 
skete, var tårnet nogle meter lavere end nu, 
men til gengæld forsynet med fire store taggav
le (sml. fig. 8a-b), hvorover der tidligere må ha
ve rejst sig et spir. Men heller ikke denne tårn
afslutning synes at kunne være tårnets ældste. I 
stedet skal man måske forestille sig et stort 
midtspir kranset af fire små hjørnespir. - Men 
uanset ændringerne i tidernes løb, og uanset de 
omfattende og dybtgående fornyelser af de 
svære mure, er det givet, at tårnet efter hovedi
standsættelsen 1883-85 - bortset fra den lave, 
flade øvre etage - genspejler bygværket, som 
det blev skabt ved opførelsen.

Med den kraftige ydre markering af dets tre 
høje (oprindelige) stokværk og naturstensind- 
ramningen af de røde teglflader, er tårnet - li
gesom kirken selv - inspireret fra de egne, 
hvormed Ribe fra oldtiden havde sine søværts 
handelsforbindelser. For tårnets vedkommende

er der dog først og fremmest tale om Friesland 
og Flandern. Netop på disse kanter finder man 
foruden tårnarkitekturens kilder også parallel
ler til den dobbeltfunktion, tårnet antagelig al
tid har haft: At tjene både kirke og by. Det 
nederste stokværk, svarende til de to hvælvede 
tårnrum, gled som kapeller naturligt ind i kir
kerummet, mens byen antagelig disponerede 
over de to øvre stokværk til stormklokken og 
andet brug (sml. s. 289).

TÅRNETS MIDDELALDERLIGE DEL. 
Tårnet hviler ikke på et homogent fundament. 
Østre halvdel er lagt af ret store kampesten i en 
stærk cementagtig mørtel og stammer fra det 
1283 nedstyrtede tårn; den vestre del derimod 
er samtidig med det nuværende tårn og af en 
helt anden karakter; her er små kampesten skif
tevis stampet sammen i ler (fig. 65). På den 
yngste del står tårnets nord- og vestmur, mens 
de to andre mure er bygget ind over kirkens 
ældre mure og fundamenter. Denne uensartede 
fundering må være den egentlige årsag til man
ge af de alvorlige skader, som i århundredernes 
løb har truet tårnet. Det er tydeligt, at tårnets 
vestre halvdel altid har haft en tilbøjelighed til 
at vippe mod vest; de alvorligste revner er for
trinsvis opstået lodret over sammenstødet mel
lem fundamentets to dele og må derfor skyldes, 
at den yngre vestre del har sat sig anderledes 
end den ældre østre.

Soklen (fig. 81h) er af granit iblandet enkelte 
sandsten, der også er benyttet til den kraftige 
vandnæse ovenover. Soklen blev fornyet 1883 
som en replik af Mariatårnets, fordi arkitekt 
Amberg på stedet fandt flere attisk profilerede 
sokkelkvadre, som han sikkert med rette for
modede hørte til det nedstyrtede tårn. Da man 
omkring 1300 bibeholdt dettes fundament ved 
opførelsen af det nye tårn fik man også en næ
sten tilsvarende gulvhøjde. Men ved den tid 
var terrænet allerede vokset op omkring kir
ken, og derfor måtte det nye tårns (udvendige) 
sokkel placeres over gulvniveauet og højere 
end soklen på kirkens vestende. Stillet over for 
det problem, som disse forhold skabte ved kir
kens frilægning, måtte Amberg finde en løs

is*
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ning.3 Han kunne ikke »forlænge« granitsoklen 
nedefter uden at svække det fremspringende 
fundament; derfor blev dette indrammet med 
kvadre og fremtræder nu som een stor plint 
under tårnbygningen.

Murværket. Det er kun i begrænset omfang 
muligt at adskille de mange større og mindre 
reparationer, som er kildebelagt i århundreder
ne efter reformationen. Også før den tid må det 
store tårn have krævet en stadig vedligeholdel
se med udstrakte fornyelser af i hvert fald faca
dens sten. Sporene af den ene istandsættelse er 
mere eller mindre blevet slettet af den følgende. 
Det skete også 1883-85, da f.eks. de tilmurin- 
ger af lysåbninger og glamhuller, som var 
kommet til for at styrke tårnet, blev fjernet 
sammen med en sekundær støttebue langs øst
facaden, fra nordøsthjørnet til det indre side
skib, hvor man endnu i tagrummet ser den sid
ste rest. Samtidig blev facaderne skalmuret 
overalt i halvanden til to og en halv stens 
dybde.3

Selv om murværket således kun i begrænset 
omfang fortæller om den ene eller den anden 
reparation, kan man med stor sikkerhed fastslå, 
at tårnets vestre halvdel fra dybt i mellemstok- 
værket til den oprindelige murkrone (lidt over 
facadens cirkelblændinger) skjuler næsten et
hvert spor af middelalderligt murværk. Den 
tilsvarende østre halvdel repræsenterer middel
alderen noget bedre, omend der også her har 
været store indgreb og fornyelser specielt i syd. 
Den nord-sydgående revnedannelse, der har 
plaget tårnet, spores ikke i den sekundære, øvre 
etage; derfor må de store reparationer på tår
nets middelalderlige del overvejende stamme 
fra tiden før 1610.

Ifølge beretningen om istandsættelsen 1883- 
853 er tårnets mure helt igennem af munkesten 
(fuld mur). Hvor oprindeligt murværk ses, er 
stenene lagt i munkeforbandt; de er ret stærkt 
røde og store (målt i øst over de hvælvede eta
ger 30-31 X 14 X 8-8,5 cm). Foruden tegl og 
den i soklen anvendte granit er granit- og sand- 
stenskvadre benyttet til »kantning« af alle hjør
ner på tårnet og dets piller; overgangen fra gra
nit til sandsten sker i nord-øst (det mindst be

rørte hjørne) lidt over første stokværk. Sand
sten er også anvendt til den store vandnæse 
over soklen, til dørindfatning, konsoller i mel- 
lemstokværkets facadeblændinger og til den se
kundære balustrade. En hvid kridtsten af samme 
tætte karakter som i højkirkens hvælvdetaljer 
(sml. s. 255) er anvendt til konsoller i det nedre 
tårnrum. Endvidere er der i det øvre hvælvede 
rums nordvindue indsat en granitsøjle, sam
menstykket af romanske dele.

Det unggotiske tårns ydre. Den almindelige af
trapning af murtykkelsen opefter er i danske 
kirketårne gennemført indvendig og i forbin
delse med bjælkelagene. I Ribetårnet er ned
trapningen af murtykkelsen sket udvendig og 
far derfor en afgørende indflydelse på arkitek
turen (fig. 185-186). Til de to skråt afdækkede 
og kobberklædte afsæt, der således markerer 
afslutningen på de to nedre stokværk, har der 
været en parallel over det tredie. Det er den 
gesimsfrise, hvoraf der 1883 blev fundet spor 
omkring nordøsthjørnet, lidt over kransen af 
cirkelblændinger (sml. fig. 228). Ved den efter
følgende skalmuring blev sporene (vel af hen
syn til tårnets yngre top fra 1610) kun markeret 
i murfladen. Men ved en undersøgelse på stil
ladset 1978 kunne det slås fast, at spidsbuefrisen 
(fig. 178) og den tilhørende murkrone oprinde
lig havde været kraget ud over facaderne i lig
hed med murkronen på Roskilde domkirkes 
senromansk-unggotiske tårne.4

Nedtrapningen i murmasserne, som frem
kalder den kraftige vandrette deling af tårnet, 
forstærkes gennem den deraf følgende forskyd
ning i tårnets mange lodrette linjer og gennem 
den stedse voksende opløsning af den enkelte 
murflade i åbninger og blændinger: Forneden 
det tilknappede understokværk med små vin
duer klemt ind mellem støttepiller og den store 
trappepille på nordvesthjørnet, derpå mellem- 
stokværket, hvor hjørnelisener afgrænser een 
stor blænding med tre spidsbuer, af hvilke den 
midterste danner det ydre bueslag over et gan
ske stort glamhul, og endelig det øvre stok
værk, hvor hver facade opløses i en tregruppe 
med to dybe blændinger (stavværks-underde
ling i buen) flankerende et vældigt, falset glam
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Fig. 178. Store tårn. Spor af den oprindelige murkrone (s. 276). Jens-Jørgen Frimand fot. 1978. — Grosser 
Turm. Spuren der ursprünglichen Mauerkrone.

gab, - og sidst de store cirkelblændinger og 
murkronen på den udkragede spidsbuefrise. 
Den midterste cirkel i hver facade dækkes nu af 
urskiver,5 der sammen med sejerværket oprin
delig havde hjemme i Mariatårnet. Om tårnets 
formodede spir, se s. 280.

Tårnets indre. Til facadens tredeling svarer 
det indres opdeling i syv etager; de er fordelt 
med to hvælvede rum i nedre stokværk samt 
tre og to fladloftede i henholdsvis mellemste og 
øverste stokværk (en 8. etage er som nævnt 
kommet til 1610). I de to hvælvede etager, der 
altid har været knyttet til kirkerummet, stifte
des et par af kirkens mange kapeller, forneden 
viet S. Lucius og foroven De 11.000 jomfruer 
(s. 306, 307). Fra det nedre var der adgang til 
kirkerummet og til en †vindeltrappe i tårnets 
store hjørnepille; det spidsbuede, sandstensind- 
fattede dørsted er endnu synligt i rummets vest

væg. Herfra kom man (indtil 1594) op ad trap
pen til en lignende dør i det øvre tårnrum. For
uden denne rent interne forbindelse var der i- 
følge Helms (1870, sp. 149) en †yderdør i trappe
pillens vestside, som fra kirkegården havde gi
vet adgang til tårnets tredie etage; videre op i 
tårnet har der aldrig været anden forbindelse 
end træstiger og -trapper.5 En rundbuet falset 
blænding i tredie etages sydmur omslutter en 
dør til høj kirkens tagrum, en forbindelsesvej, 
som er sekundær og måske yngre end tilmurin- 
gen af vindeltrappen 1595f. Efter Mariatårnets 
genopførelse i 1900’rnes første år, fungerer 
trappen i dette tårn sammen med den nævnte 
dør i det store tårns tredie etage som eneste 
forbindelse for de mange, som daglig søger den 
storslåede udsigt fra toppen (sml. fig. 245).

Gennemgangen af tårnets etager begynder fra 
neden med 1. »S. Lucii kapel«. Det høje, vel
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Fig. 179-181. Store tårn. Nedre tårnrum (S. Lucii 
kapel), hvælvkonsoller (s. 278). NE fot. 1980. — 
Grosser Turm. Unterer Turmraum (St. Lucii Kapelle), 
Gewölbekonsole.

proportionerede tårnrum står i forbindelse med 
kirken ved en spidsbuet, falset arkade, hvis nu
værende form kan bygge på spor, som blev 
fundet ved sidste restaurering. Indtil da var der 
en lille, rundbuet åbning, som formentlig var 
muret samtidig med orglets placering i kirkens 
vestende 1843; Stahlknechts plan fra 1737 
(sml. fig. 195) viser et vestligere dørsted. Mod 
nord og vest har rummet et spidsbuet, indven
digt smiget vindue med indre og ydre fals; den 
slanke lysnings ringe bredde er en følge af den 
store murtykkelse.

Den samtidige krydshvælving har helsten bre
de, femsidede ribber og en markering af kapper
nes fødselslinjer med et tilsvarende affaset led. 
Ribberne udspringer fra hjørnekonsoller, hvis 
havarerede tilstand ikke formår at udslette det 
indtryk, at de har repræsenteret noget af et høj
depunkt i landets tidliggotiske stenskulptur. I 
hovedtrækkene er de ens formet: Et menneske
hoved under en stærkt udladende, rigt profile
ret konsol; men både profilernes ledfølge og

hovederne (af hvilke det sydvestre er gået tabt) 
er forskellige. De resterende viser i nordvest 
(fig. 179) et mandehoved med overskæg og for
vrænget mund, indrammet af noget, der umid
delbart opfattes som hår eller hovedbeklæd
ning, men som muligvis er lange hængeøren af 
den art, som karakteriserer en »panotier«. 
Kvindehovedet i nordøst (fig. 180) er hyldet i ho
ved- og hagelin, der kendetegner en gift kvin
de; konsolfigurens underside bærer spor efter 
behugning, som kan have fjernet skuldre i lig
hed med den sydøstre ribbebærers. Denne viser 
ikke blot hovedet, men også lidt af overkrop
pen på en mand, der dukker frem fra muren 
(fig. 181). Over pandehåret ses kanten af en 
hue, som i øvrigt skjules af en hætte, der slutter 
tæt om hoved og hals; hættens fremadbøjede 
»spids« dukker frem under profilkonsollen. De 
tre hoveder med beklædning har deres forud
sætning i vesteuropæisk kunst fra sidst i 
1200’rne og første trediedel af 1300’rne.6

Den store alterniche i østmuren og de flanke
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rende smånicher, der alle var tilmuret indtil tår
nets restaurering, må høre sammen med en ka
pelstiftelse og er beskrevet s. 306.

2. »De 11.000jomfruers kapel«. Det øvre tårn
rum er med sine næsten syv meter ganske anse
ligt; men da hvælvingen er af samme højde 
som den nedenunder, føles rummet noget 
trykket. Også ribber og markeringen af fød- 
selslinjerne ligner det nedre tårnrums, hvori
mod konsollerne er af genanvendte, forskelligt 
profilerede granitsokkelkvadre, som er vendt 
på hovedet. Vinduerne sidder her i nord og øst; 
hvis der tidligere har været et tredie mod vest, 
er sporene udslettet 1595f. Det store, spidsbue
de østvindue, af form som vinduerne nedenun
der, blev tilmuret da kirkens nordre sideskib 
forhøjedes (s.262f.), - endnu inden tårnet stod 
fuldført (sml. fig. 60). Nordvinduet har nok 
haft samme form som det østre, men det er en 
del omdannet; sekundær er måske lysningens 
(sml. fig. 200) to små spidsbuer båret af en søjle, 
med fod og top af ens attisk profilerede baser

med hjørneknopper, svarende til mange af kir
kens romanske søjler. - Et godt stykke syd for 
østvinduet er der en fladbuet gennemgang ned 
til nordre sideskibs gallerietage (sml. fig. 50c); 
åbningen kan være erstatning for den dør, der 
fra det romanske tårn (i lighed med Mariatår- 
net) førte til det indre sideskibs tagrum, men 
den kan også være langt yngre.

3. Etage har som de følgende bræddeloft hvi
lende på ankerbjælkelag. Etagen er lav og har 
oprindelig haft en bred, rundbuet og mangefal
set lysglug til hvert verdenshjørne. Kun den 
udvendigt blændede vestre har bevaret sin 
form. Den tidligere omtalte gennemgang til 
skibets tagrum indrammes af falsene til sydmu
rens tilsvarende, men forhuggede lysåbning.

4. Etage (der nu rummer urværket) har også 
rundbuede lysåbninger, men høje og slanke, 
med smige inderkarme og fals udvendig. Stik
kene, som dækker de indre karme er dog flåd- 
buede og udført i en så særpræget teknik, at de 
muligvis stammer fra en langt senere tid, da
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Fig. 182. Store tårn. Vestvindue i 3. etage (s. 279). 
LL fot. 1980. — Grosser Turm. Westfenster itn 3. Stock.

stormklokken fra 1599 af sikkerhedsmæssige 
grunde flyttedes ned til 5. etage, hvis gulv sik
redes med et ekstra ankerbjælkelag.

5. og 6. Etage med deres henholdsvis 3,7 og 
5,7 m høje spidsbuede og falsede glamhuller 
danner tårnets egentlige klokkerum, hvor 
stormklokken fra sin oprindelige plads forne
den i 6. etage har kunnet drøne sine faretruende 
signaler ned over byen og ud over landet. Nu 
hænger stormklokken i 5. etage, mens 6. rum
mer den middelalderlige Mariaklokke, der 
sammen med tre af kirkens andre klokker fra 
gammel tid havde plads i Mariatårnet. - Mid
delalderligt murværk kan i 5. etages nordøstre 
del følges til nogle skifter over glamhullernes 
vederlagshøjde, hvorimod syd og vestsiden er 
ommuret i krydsskifte, men af munkesten lige
som alt andet fornyet murværk. Under loftet i
6. etage ses i de to nordhjørner en trompe 
(fig. 183), der formidler overgangen fra de ret-

kantede hjørner til den følgende etages oprin
delige ottekant. Spor efter en trompe ses tillige 
i sydøsthjørnet, hvorimod alt er udslettet i 
sydvest.

7. Etage, der skjuler sig bag facadernes 
cirkelblændinger og urskiver, var som lige 
nævnt oprindelig ottekantet indvendig. I hjør
nernes murliv var der udsparet små (vagt) kam
re, som mod tårnets indre lukkedes med en 
tynd mur, hvilende på tromperne under 6. eta
ges loft. Nu er kun de to nordre kamre intakte, 
det østre overdækket med et spidsbuet tønde- 
hvælv, det vestre med et rundbuet. Hvert kam
mer har til to verdenshjørner små, fladbuede 
vinduer, som udmunder i hver sin cirkelblæn
ding, og mod tårnets indre en nærmest fladbuet 
dør. Kamrenes »skrå« sider blev 1883-85 be
skåret i højden (sml. fig. 184), og dermed for
svandt nogle spor efter tårnets oprindelige af
dækning. - Inden denne omtales skal for en 
ordens skyld medtages beskrivelsen af den nu
værende tårnafslutning, dvs. 8. etage, som blev 
resultatet af den langvarige reparation 1595- 
1610 (sml. s. 283).

8. Etage har til hver side et svagt fladrundbu
et vindue, der indtil 1883 havde underkant i 
gulvniveau; de er nu forlænget et stykke nedef
ter, så de også giver lys til 7. etage. Omtrent i 
etagens halve højde ses i øst og nord en række 
bom- eller bjælkehuller, der sammen med flere 
bjælkehuller lige nedenunder kan repræsentere 
tårnets oprindelige murkrone. Etagen dækkes 
af et fladt blytag, der på tårnmurenes yderside 
omsluttes af en sandstensbalustrade med renæs- 
sancebalustre; nogle fa balustre, der blev skudt 
ned af svenskerne 1645, har siden været af træ. 
Midt på taget står en flagstang, hvorfra Danne
brog har vajet, - vistnok siden 1864. En (lysen
de) julestjerne, en kikkert og en geodætisk sta
tion fra 1929 fuldender udstyret.

Tårnets oprindelige afslutning. Spir nr. !(?). Ef
ter Ambergs påvisning af den spidsbuede ge
simsfrise over tårnets cirkelblændinger er det 
indlysende, at tårnets første afslutning, som an
tydet på fig. 45f., må have været et firsidet spir. 
Men det kan have været beriget med fire små 
hjørnespir, thi ifølge Helms (1906, s. 33) skøn
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nede Amberg, at der oven på de små hjørne
kamre (den nu fjernede del) kunne ses ansats til 
småspir. Under henvisning til tårnets øvrige 
arkitektur vil en sådan afdækningsform være 
naturlig, eftersom den er ganske godt repræ
senteret i den nordvestre del af Tyskland, i 
Friesland, Belgien og nordøstre Frankrig, sine 
steder i forbindelse med hjørnekamre.7

Spir nr.2(?). Hvis tårnet ikke fik det spir, 
gesimsfrisen forudsætter, må det være fordi, 
man har tøvet længe med færdiggørelse. Thi 
det må være ganske sikkert, at tårnets senmid
delalderlige afslutning, som er godt oplyst gen
nem flere afbildninger fra 1500’rnes 2. halvdel 
(sml. f.eks. fig. 8a-b),8 ikke kan være kommet 
til før o. 1400, måske efter branden 1402 
(s. 266), der kan have raseret det første spir. Er 
hypotesen rigtig, kan tårnet derefter have faet 
sine fire blændingsprydede gavle og midt imel
lem dem et højt spir, som det er antydet på 
fig. 45h. Når der forudsættes et spir hævet over 
de fire (kendte) gavle, skyldes det alene, at den
ne spirtype blev så godt som enerådende for 
det tårnbyggeri, der fra o. 1400 blomstrede på 
Ribeegnen, nærmere betegnet det område af 
Ribe stift, som tidligere dannede Tørninglen. 
Navnet er blevet knyttet til spirtypen, som in
den for landets grænser er så særpræget, at dens 
opståen og hastige udbredelse kræver et cen
tralt forbillede: Domkirkens store tårn.9

TÅRNET EFTER REFORMATIONEN. 
Manglen på skriftlige kilder om tårnets opfø
relse og dets skæbne frem til reformationstiden 
er især kommet tydeligt frem i forbindelse med 
tårnets overdækning. Ved 1500’rnes midte be
gynder kilderne så småt at flyde, fra o. 1600 
rigeligt og undertiden med mange detaljer. Det 
betyder, at den eftermiddelalderlige historie 
kan følges ret nøje. Og det er en trist historie, 
hvor man alene finder trøst i visheden om, at 
tårnet eksisterer.

Perioden 1551-1594. Den første oplysning om 
en eftermiddelalderlig istandsættelse er overle
veret gennem Terpager (1736, s. 352), der gen
giver en malet †indskrift i kirken, affattet på la
tin og i to hexametre; »1550 når vi (også) tæller

Fig. 183. Store tårn. Trompe i 6. etage (s. 280). EM 
fot. 1968. — Grosser Turm. Trompe im 6. Stock.

det første år, da blev kirkens tårne renoveret«.10 
Det er den renovering, der også henvises til i 
den tidligere omtalte lovprisning af tårnet 
o. 1552, men ingen ved nu, hvad den stod for. 
Sikkert er det imidlertid, at tårnet et kvart år
hundrede senere var så forfaldent, at kongen 
gav kirkeværgerne ordre til en omgående i- 
standsættelse. Kongebrevet fra 1578 er omtalt i 
den historiske indledning (s. 70); og et efterføl
gende befalede lensmanden på Koldinghus at 
lade domkapitlet fa det nødvendige tømmer fra 
domkirkens gamle skove sommeren 1579. 
Stort mere skete der næppe, - muligvis fordi 
byen havde ret i sin klage over, at kannikerne 
selv beholdt en for stor del af kirkens ind
tægter.11

1592 var der stadig intet sket. En borgme
ster, fire rådmænd og 24 navngivne borgere 
tog da syn på Ribe bys vegne (sml. s. 72). Heraf 
fremgår bl.a., at vindeltrappen i tårnet var
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stærkt revnet fra nederst til øverst, at bjælkerne 
højere oppe var til dels forrådnede, og at man 
måtte frygte, tårnet med det første »helt eller 
for en del ville falde ned«. Klagen blev af stads- 
budene forelagt kirkeværgerne, - men stadig 
uden held.

Den så længe varskoede ulykke rystede byen 
natten mellem 12. og 13. marts 1594. Tidligere 
kirkeværge, nu biskop, Peder Hegelund, skrev 
i sin kalender12, at et hjørne af tårnet faldt ned, 
og i kirkens regnskabsbog noteredes, at det 
meste af den ganske nør og vestside var faldet. 
Selv om nedstyrtningen ikke omfattede hjørnet 
i fuld højde, så var den alvorlig, fordi vindel
trappen ved samme hjørne allerede var gen- 
nemrevnet. Et par årbogsoptegnelser af folk, 
der kan have oplevet nedstyrtningen, uddyber 
kendskabet til dens omfang: Af hjørnet faldt de 
øverste 18 alen og stormklokken gik med 
ned.13 Klokkens fald viser, at det ikke som så 
mange andre gange drejer sig om en nedfalden
de murskal; skaden er gået så dybt at de måske 
allerede rådne ankerbjælker under klokkestolen 
har givet efter. Som allerede nævnt røber mur- 
værksfornyelserne i tårnets vestre halvdel me
get omfattende skader.

Genopbygning 1595-1610. Året 1594 gik til 
ende med oprydning og fremskaffelse af byg
gemateriale. Både dette år og de to følgende 
landede frisiske skippere, hvoriblandt flere 
navngivne hollændere, utallige læster kalk, der 
måltes af klokkerens dreng, inden det blev bå
ret til byggepladsen. På vogne kom tusinder og 
atter tusinder af mursten samt træ til stilladser 
(»lad«) og bjælker; de sidste hentedes fra Ha
derslev, Kolding, Gram og Rødding, mens 
man skaffede det længste tov til at vinde sten 
og kalk op med fra Flensborg.

Godt et år efter ulykken oplyser Hegelund i 
sin almanak under 3. april, at bygmester Bernt 
Peterssøn begyndte på tårnet. Mester Bernt var 
ikke hjemmehørende i Ribe, eftersom kirken 
mindst halvandet år betalte hans husleje. Hvor
dan han kom til at lede arbejdet gemmer sig 
sikkert bag et par af Hegelunds optegnelser lige 
efter ulykken 13. marts 1594. Allerede to dage 
senere skrev han om nedstyrtningen til kon

gens livlæge, Peder Sørensen, og godt en må
ned efter står der under 24. april: »Kom 
M. Hercules hid første gong« og 20. maj: 
»M. Hercules vaar vdi Ribe«. Manden, der er 
tale om, må være den skiftevis hertugelige og 
kongelige bygmester, Hercules von Oberberg. 
Mellem bispens brev til livlægen og bygmeste
rens besøg aner man kongens omhu for Ribe- 
tårnet. Og det syn på tårnet, Hegelund omtaler 
mellem 17. og 31. maj, er antagelig foretaget af 
Oberberg, ligesom denne blandt sine mange 
mestre kan have udpeget Bernt Peterssøn (fra 
Sønderborg?) til at forestå genopbygningen.14

Mester Bernt arbejdede på tårnet mindst 
halvandet år. Til hjælp havde han seks-otte 
mand; Mogens, Anders Oluffssøn og muligvis 
Kalle Christenssøn arbejdede som murerme
stre, ligesom de to sidste gjorde det påny år 
1600, da arbejdet genoptoges. Bernt betaltes 
med hele fire daler om ugen, og da han sluttede 
(måske 29. sept. 1596) fik han foræret fem daler 
»over hans løn«. - Jernankerårstallet 1595 vi
ser, at man først gik i gang med den revnede 
vindeltrappepille, der ikke blot istandsattes ud
vendig, men fik hele trappeskakten kompakt 
udmuret, så enhver forbindelse mellem de to 
tårnkapeller og videre op i tårnet blev afskåret.

Inden man hen på efteråret slog deller på tår
net (et midlertidigt tag), var man nået op over 
de hvælvede tårnrum, eftersom der i aug. blev 
indlagt syv bjælker med tilhørende ankre. For
år og sommer 1596 formuredes nye tusinder af 
mursten, og med en måneds mellemrum blev 
der lagt tre-fire nye ankerbjælkelag. Sammen
holdes antallet af bjælkelag med tårnets etager 
betyder regnskabsoplysningerne, at mester 
Bernt nåede at fuldføre reparationen til ret stor 
højde; men færdig blev han ikke, muligvis for
di der herskede uenighed om afdækningen. Bå
de konge og byråd ønskede et spir, og udgiften 
til en tegning er indført som en af de sidste 
poster i treårsregnskabet 1594-97.

Spirprojektet. Ifølge Terpager (1736, s. 348) 
fandtes der i kapitelhuset et gammelt billede, 
som han bringer en gengivelse af (fig. 186); det 
viser kirkens vestfacade og et vældigt spir på 
det store tårn. Terpager vurderede spiret til at
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være fra 1300’rnes senere del, mens Rostock, 
som ledsager sit digt fra 1680’erne med et stik 
af spiret (fig. 187), skønnede, at det hørte til det 
1283 nedfaldne tårn.15 Helms (1870, sp. 144) 
har med rette sat billedet i forbindelse med 
regnskabsudgiften 8.juni 1597: »Niells Griiss- 
beck wdgiffuit y Hamburrig for tornitt Att aff- 
kontrafeie och mede efter hans Zedell - 1 dl. 12 
sk.« Den tegning, Griisbek bragte hjem, fore
stillede måske kun tårnet forsynet med et mål
sat spir, — og ikke som hos Terpager hele vest
facaden, der kan være et supplement fra kob
berstikkeren Hubert Schatens hånd. Der findes 
nemlig »kopier« efter den tegning af det store 
tårn med det spir, som Terpager gengiver. De 
er antagelig begge fremstillet af den murerme
ster J. Hödrich, 16 der var underentreprenør på 
Stahlknechts restaurering 1738-40. Den ene 
tegning (fig. 188) må være kopieret efter »tårn- 
kontrafeiet«, mens den anden (fig. 189) kan be
tragtes som en korrektur, idet selve spiret her 
er omtegnet i de rette mål. At de fire gengivel
ser af spiret bygger på samme forlæg er hævet 
over al tvivl, og det må være den tegning, 
Griisbek havde lagt penge ud for.

Det synes at have været lensmanden Valde
mar Parsberg, der 1596 havde faet byens råd til 
at bevilge 300 dl. og nogle tusinde mursten 
som bidrag til et sirligt spir samt ny prædike
stol, altertavle og stole. Det skyldtes måske og
så lensmandens initiativ, at der samme år kom 
en indsamling igang blandt stiftets kirker 
(sml. s. 71f.). Bestillingen af spirtegningen fra 
Hamburg skal antagelig ses i denne sammen
hæng, men herudover synes kapitlet ikke at ha
ve foretaget sig meget. En »coll(osal) tumult 
paa Capitlet«, som Hegelund nævner 2. febr.
1597 vedrørte nok sagen, eftersom to borgme
stre var mødt op; givet er det, at kapitlet var 
ude for et stærkt pres. Næppe var den nye lens
mand, Albret Friis, tiltrådt, før han 17. marts
1598 sendte begge borgmestre og to rådmænd 
til kirkeværgerne om tårnbygningen, et besøg, 
der muligvis skyldtes kongens snarlige an
komst til byen (30. marts). Hvis kongen ikke 
blandede sig straks, så skete det et årstid senere.
1599, 31.aug. noterede bispen: »Literæ Regiæ

nobis redditæ (kgl. brev sendt os) om 
taarnbygning effterdi (1). at der er giffuen pen- 
ning (der)til aff stigtet, 2. oc en kending i siø, 3. 
oc en prydelse.« Ordlyden minder som missi
vet af 14. okt. 1599 (Kanc.Brevb.), hvori det 
siges, at tårnet endnu ikke er bygget op i den 
tidligere højde, trods de mange penge fra stif
tets kirker. Det befales, at man nu udviser den 
største flid for at fa det op i den tidligere højde, 
et arbejde, der både »er sirligt for kirken og 
byen og meget gavnligt for den søfarende 
mand«, der før har haft et stort »kendemærke« 
i søen af dette tårn.

1600, 5. maj, begyndte kirkeværgerne Mads 
Pors og Niels Glud »med Tornet at opbygge og 
mure«.1 Af de otte håndværkere trådte de tre 
hjulet, hvortil et nyt, kostbart tov på 68 favne 
var anskaffet,17 to slog kalk og en tredie var 
pligtskarl (håndlanger) hos de to murermestre 
på stilladset. De fik alle deres sidste ugeløn 
25. aug., og en måned senere kunne byen ende
lig fa den ny omstøbte stormklokke op.

Så blev der atter stilhed på tårnet nogle år, 
enten på grund af pengemangel (der gennem
førtes i disse år store vedligeholdelsesarbejder), 
eller fordi der stadig var uenighed mellem ka
pitlet og byens råd om spiret. 1606, 27. febr. og
7. april, talte bispen påny med lensmanden, nu 
Albret Skeel, om hjælp til tårnbyggeriet. Sam
talerne resulterede antagelig både i en ny ind
samling (sml. s. 72f.) og i en kontrakt med byg
mesteren Hans Bergman 26. febr. 1607.

Oplysningen stammer ligesom de foregåen
de fra Hegelunds almanak; manglen på regn
skaber det følgende treår lader os i uvished om, 
hvornår Bergman begyndte, og hvad han lave
de. Men tårnet fortæller selv, at resultatet bl.a. 
var en øgning af dets hidtidige højde med en 
lav etage, den 8., der er beskrevet s. 280. Den er 
bygget op på den gamle murkrone og forsynet 
med en stenbalustrade omkring det flade tag, 
man netop var igang med, da regnskabet for
1610 kaster lys over aktiviteten på tårnet. Om
kring l.sept. betaltes Ebe Tømmermand, »som 
belagde Tornit neden paa gallaret med bjælker 
oc (ege)fiele«. Han sørgede også for render, så 
vandet kunne løbe ud fra tårnet, og da Hans
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Fig. 184. Store tårn før restaureringen 1883-85. Snit, set mod vest samt etageplanerne A-C. 1:300. Efter
H. B. Storcks opmåling 1877. — Grosser Turm, vor der Restaurierung 1883-85. Schnitt nach Westen gesehen und 
Stockwerkspläne A-C.
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Fig. 185. Store tårn efter restaureringen 1883-85. Snit, set mod vest samt etageplaner D-F. 1:300. Efter 
opmåling ved Mogens Kock 1948. Streg Marianne Nielsen. — Grosser Turm, nach der Restaurierung 1883-85. 
Schnitt und Stocku›erkspläne D-F.
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Fig. 186. Kirkens vestfacade med 
det 1597 projekterede spir indtegnet 
på det store tårn. Efter tegning, der 
på Terpagers tid fandtes i kirkens 
kapitelhus (s. 282). — Westfassade der 
Kirche mit der 1597 projektierten 
Turmspitze auf dem grossen Turm ein- 
gezeichnet. Nach einer Zeichnung die 
sich zur Zeit Terpagers im Kapitelhaus 
der Kirche befand.
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Fig. 187-189. Spirprojektet 1597. 
187. Efter stik hos M. Rostock i 
1680’erne. 188-189. J. Hödrichs 
gengivelser 1738, til venstre »kopi« 
efter 186, til højre spiret omtegnet i 
de derpå angivne mål (s. 282). — 
Turmspitzenprojekt 1597. 187. Nach 
einem Stich bei M. Rostock in den 
1680’er Jahren. 188-189. J. Hödrichs 
Nachbildung 1738, links »Kopie« nach 
186, rechts Turmspitze in den dort an- 
gegebenen Massen umgezeichnet.
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Knudssøn Tofftlund i de følgende otte dage 
havde sørget for »Stormklock Torns teckning« 
med bly, stod det endelig færdigt - godt 16 år 
efter nedstyrtningsulykken.

i610-1883. Siden 1610 er der ikke ændret på 
tårnets højde eller på afslutningens form. Men i 
den her omhandlede periode forringedes arki
tekturen til stadighed gennem nødtørftige re
parationer og skalmuringer, der lukkede lysåb
ninger og glamhuller. Marts-april 16181 arbej
dede Jacob Murermester selvfemte på tårnets 
formuldede sten, og det samme skete 1643, da 
Lauest Jørgenssøn forestod arbejdet. Murstens- 
kolossen krævede jævnligt, at man lod mur
vognen køre op og ned. Mere omfattende i- 
standsættelser (med 40-50 års mellemrum) 
krævede derimod stilladser, som det ses på bil
ledet fra 1883 (fig. 191). Tårnets tilbøjelighed til 
at revne medførte 1652, at en stor bjælke over 
hvælvingen måtte samles på midten med et so
lidt jernanker. 1667 faldt der stumper af mur
værket ned både ude og inde, 1688 var tårnet 
revnet i syd og vest, og den efterfølgende repa
ration på bjælker og mur var langvarig. 1713 
var der revner på de to vestre hjørner samt det 
sydøstre, og klokkeren turde ikke mere bo i sit 
hus ved tårnets fod (sml. s. 137). Herefter (1717 
eller 1730) forsvandt antagelig de to kamre i 
sydhjørnerne af 7. etage sammen med store de
le af den gamle sydmur.

Hvis Laurids Thura, der efter kgl. ordre le
verede overslag til kirkens hovedistandsættelse 
1735, var kommet til at lede arbejdet, var tår
nets top fra 1610 og den øverste trediedel af det 
oprindelige tårn muligvis blevet erstattet med 
et spir (sml. s. 330); murstenene skulle bruges 
til reparationer af andre tilbygninger. Det blev 
imidlertid Stahlknecht, som gennemførte ho
vedistandsættelsen 1738-40 (sml. s. 334), og han 
skaffede nødvendigt reparationsmateriale ved i 
stedet at nedrive processionsomgangens to flø-

Fig. 190. Store tårn, set fra nordvest; den vandrette 
afslutning fra 1607-10 (s. 283). Fot. o. 1930. — Gros- 
ser Turm, uom Nordwesten gesehen; der waagerechte 
Abschluss von 1607-10.

je (sml. s. 296). Tårnet istandsatte han med 
uændret højde, selv om der havde været tale 
om en eventuel beskæring med nogle meter. A. 
Kruuse foreslog 1789 et svejfet spir på tårnet 
(sml. s.78f. og 337), medens et restaurerings- 
forslag fra Nebelong 1837 ville have beriget 
tårnet med et højt, ottesidet spir kranset af otte 
gevaldige aftrappede blændingsgavle.18

1883-1980. H. C. Amberg blev 1881 af Kul
tusministeriet opfordret til at udarbejde et for
slag til Ribe domkirkes istandsættelse. Myn
dighedernes uenighed om restaureringsprincip- 
per førte til, at det medtagne tårn blev udskilt 
af projektet og istandsat 1883-85. Arbejdets 
omfang er skildret af Amberg selv,19 og alle 
oplysninger om hans iagttagelser under arbej
det er udnyttet ved beskrivelsen af tårnet. Her 
skal kun tilføjes, at arkitekten udviste stor om
sorg for tårnets oprindelige former, der så vidt 
muligt genskab tes. - Siden har tårnet været un
der stillads to gange, i 1940’rne og sidst i 1978, 
da det var muligt for forfatteren af gennemgå 
murværket på alle fire facader.

BYENS TÅRN? Det er tidligere nævnt, at Ri- 
betårnet oprindelig kan have tjent både by og 
kirke, - dette tårn, som med sit vældige volu
men bryder den romanske domkirkes symme
tri og balance. Det er også omtalt, at der i de 
områder, hvorfra tårnets arkitektur er inspire
ret, kendes adskillige eksempler på, at byens 
tårn er sammenbygget med kirken. Det er der
for en rimelig tanke, at byen efter sammen
styrtningen af det romanske nordtårn 1283 kan 
have set udvej for en lignende løsning af sit 
forsvarsproblem. Også kongen, der havde sin 
borg nogle hundrede meter nord for kirken kan 
have været interesseret; i hvert fald skænkede 
han 1294 en eng vesten for Kongens eng til 
byens befæstning.20 Engen blev ikke »indgra
vet«, men byen beholdt den og brugte måske 
indtægterne som tilskud til tårnbyggeriet. 
Denne hypotese har intet sikkert grundlag, lige 
så lidt som formodningerne om, at kongens og 
byens pres mod kapitlet i 1500’rnes sidste del 
skulle bunde i byens rettighed over en del af 
tårnet. Heller ikke byarkivets plads i tårnet før

Danmarks Kirker, Ribe amt 19
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1594 siger noget om det middelalderlige til
hørsforhold.

Ingen middelalderlig kilde giver direkte op
lysninger om kirkens og byens eventuelle fæl- 
lesret til tårnet, - ej heller byens våben, der 
siden tårnets opførelse har været domineret af 
det store tårn, fra hvis indre tre kronede løver 
(leoparder) springer ud mod nord. Stadssegl er 
ofte en skrøbelig kilde, men det er en kendsger
ning, at våbnet minder om andre bysegl, hvor 
»byens værn og fæste« er gengivet. Klart er 
det, at stormklokken har haft sin plads i tårnet 
siden 1333, og den var alene byens klokke. By
en betalte dens omstøbning, og det var byen, 
som (sidenhen) indkrævede betaling for dens 
brug; den blev ringet fra kirkegården med et 
tov, der var fastgjort udvendig på kirkemuren. 
Kirkens egne klokker og urværket hørte som 
nævnt til i Mariatårnet (og tagrytteren).

Der findes dog et par skriftlige kilder, der 
kan tages til indtægt for, at byen i middelalder
en havde visse rettigheder i tårnet - udover 
stormklokken.21 l.aug. 1379 udstedte byens 
råd og borgerne i Ribe et brev stilet til alle 
herrer, fyrster, stormænd, riddere, rådmænd, 
borgere og andre indbyggere i Danmark; i bre
vet ønskes straf over den flygtede Jakob Jensen 
for hans forbrydelser mod byen ved nytårstide 
1377. Jakob Jensen havde uretmæssigt og svig
agtigt tilegnet sig byens signet og nøgler, han 
havde ført fjendtlige, bevæbnede folk ind i by
en og var med dem trængt ind i Vor Frue kirkes 
store tårn, hvor han maltrakterede »vore ejen
dele (bona nostra)« i samme tårn osv. Et andet 
brev, udfærdiget af ærkedegnen Oluf, atteste
rer indholdet af byens klage og føjer til, at Ja
kob Jensen satte tårnet under sin bevogtning, 
og at han tilegnede sig penge, klenodier og an
det, som tilhørte byens borgere.22

Fig. 191. Store tårn under restaurering. Til højre 
kirkens vestgavl før restaureringen 1894-1904 (sml. 
fig. 233). Bodil Hauschildt fot. — Grosser Turm wäh- 
rend der Restaurierung.
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Brevene bekræfter imidlertid kun, at byen 
kunne lade borgerne gemme deres kostbarhe
der i tårnet, men intet om, at det også tjente 
som vagt- eller fæstningstårn. Her kan man a- 
lene støtte sig til tårnets oprindelige øverste e- 
tage med de små hjørnekamre, hvorfra omeg
nen kan overvåges i miles omkreds. De far en 
mening, når de anskues som rum til observa
tionsposter, der i tide har kunnet alarmere by
en, - og muligvis give signal til opstemning af 
åerne, som antagelig har været den egentlige 
»befæstning«.23

Kanoner på tårnet. Når der 1645 anskaffedes 
godt en snes meter tovværk til at fæstne »Galla
rit« på det store tårn,1 skyldtes det ikke almin
deligt forfald. Krigsfolkene, som havde hærget 
egnen året før, var kommet tilbage. Svensker
ne havde taget Riberhus og besvarede herfra - 
med glødende kugler - byens kanoner på tår
net.24 Derved mistede stenbalustraden nogle 
balustre. De blev flere gange fornyet i gråmalet 
træ; af »veneration« skete det samme 1883-85, 
da de dog indklædtes med kobber.

Det var ikke første gang, der var kanoner i 
tårnet 1645; men medens disse efter 1610 kan 
have stået på det flade tag, må de tidligere have 
været anbragt i etagen med de små kamre, såle
des som det er antydet i det omtalte digt af 
Hans Amerinus 1591: »Men af sit bryst frem- 
strækker det skyts, som udkaster grumme 
masser, der i hvinende fart kaster fjenden til 
jorden; derfor har det rundt omkring så mange 
hvælvede huler«. Det er nok utænkeligt, at de 
små vinduer i hjørnekamrene har kunnet tjene 
til opstilling af kanoner, men midt imellem 
kamrene har etagen til hver side en (tidligere 
cirkulær) åbning, nu skjult af urskiver, som 
nok har kunnet bruges, og det samme har væ
ret tilfældet med de store glamhuller neden
under.

Hvordan det nu måtte forholde sig med by
ens »ejendomsret« til stormklokketårnet i mid
delalderen, så er dens brugsret bevist af, at bγ- 
ens arkiv opbevaredes her før nedstyrtningen 
1594; og byens regnskaber viser, at dens krudt
oplag var i tårnet 1615 og 1619 (Kinch II, 529). 
Det nedre tårnrum, der havde været viet S. Lu-

cius, blev ligesom et andet kapel (S. Nikolaj, 
s. 310), der også lå tæt ved kirkens vestindgang 
ret tidligt taget i brug af kirken til verdslige 
formål. Tårnrummet, der 172625 omtales som 
det såkaldte »Wejerhuus« ved fonten, rumme
de ret tidligt i 1600’rne kirkens vægt. Hertil 
fremstillede Hans smed 1673 otte lænker af kir
kens gamle jern til erstatning for de formuldede 
reb. Et »Vindlad« (et vindelad eller -hjul), der 
havde været brugt til tårnarbejde, nævnes 
1651,1 og siden hen andre ting, som bekræfter 
rummets anvendelse som materialhus (sml. s. 
322). En kort periode tjente det dog også som 
arkiv for kirken, og i dette århundrede er det 
blevet benyttet som ligkapel.

Efter Mariatårnets nedrivning kom tårnet 
som nævnt til at rumme nogle af kirkens klok
ker. Sejerværket, hørte fra gammel tid også 
hjemme i Mariatårnet, men da der anskaffedes 
et nyt april 1695, blev det sat op i det store tårn; 
i dagene før blev der holdt hovedrengøring fra 
øverst til nederst: Alt stengrud, muld og andet 
skarn, som var på lofterne, i hjørnekamrene, på 
bjælkerne og tårnets to store hvælvinger blev 
fejet, nedkastet og hejset ned i kurve.1

Musik på tårnet. I forbindelse med den uende
lige række af reparationsudgifter er der underti
den oplysninger, som er med til at afrunde bil
ledet af tårnets mangesidede funktioner. Det 
gælder en reparation 1640 af stiger og trapper, 
»som instrumentisterne klagede på, at de ginge 
ellers deroppe med liffuisfare«. Løn til »Instru
menterne for Musick at holde ved magt udj 
Kiercken og paa Taarnet« optræder jævnligt i 
disse år.1 Bispesønnen Johan Monrad,24 der var 
barn i Ribe i 1640’rne skriver herom i sine erin
dringer: På tårnet, der var åbent oven på som 
Rundetårn i København, blæste de hver søndag 
i trompet. Også til landemodedag og de fire 
årlige tamperdage blev der blæst i trompeter, 
og når alle kanniker samledes i kapitlet, der var 
et af de prægtigste i Danmark. - Ved reforma- 
tionsjubilæet 1835 akkorderede organisten med 
seks personer til at blæse på tårnet, og ved det 
kgl. besøg 1847, 9. sept.1 var der fyrværkeri på 
tårnet.

19*
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Fig. 192. Ribe bys store seglstampe o. 1325-50. LL 
fot. 1977. — Grosse Siegelstampe der Stadt Ribe um 
1325-50.

MARI AT ÅRN ET:
KIRKENS KLOKKETÅRN 

NOTER S. 294

MARI ATÅRNET er i sin nuværende skikkelse 
skabt af Amberg o. 1900-1904 på grundlag af 
de beskedne rester af det romanske tårn (omtalt 
s. 241). Regnskaber og andre kilder kan rede
gøre for tårnets historie i perioden fra 1500’rnes 
midte til nedrivningen 1790.

I 1500’rnes anden halvdel stod tårnet med 
blytækt sadeltag, gavle i syd-nord og en kvist i 
hver tagflade, således som det er afbildet et par 
gange i slutningen af århundredet (fig. 8a-b og 
15). Hvis tårnet tidligere var udstyret med et 
spir, må dette være forsvundet i forbindelse 
med branden 1402 (s. 266) eller ved den repara
tion af kirkens tårne, der ifølge en forsvunden 
indskrift skal have fundet sted 1551 (sml. 
s. 281). Allerede ved den tid var store dele af 
facadeblændingerne skadet eller udslettet af 
skalmuringer (sml. fig. 45h-i). Tårnets højde 
efter reformationen, der kan beregnes på 
grundlag af oplysningerne i Thuras overslag 
1735, har været 30-32 m.

Den tidligste istandsættelse, som har sat sig 
spor i regnskaberne, gennemførtes 1600-02 un
der ledelse af kirkeværgerne Niels Glud og 
Mads Pors. Aug. 16001 blev hele træværket, 
dvs. tagkonstruktionen, nedbrudt og fornyet af 
Karl Jacobsen Timmermand, der også stod for 
en omfattende fornyelse af »klokkeværket«, 
hvori fire klokker havde plads. Maj 1602 blev 
tårnet bødet og færdiggjort udvendig »met for
faldne Steen og andet at wdhugge og andre ny 
at indsette. Thi det stod paa fald«. 1615 fornye
des tårnloftet og trapperne (stigerne) foroven; 
1626 reparerede Morten tømmermand den ve
stre »Arcken« (dvs. tagkvist, 1688 »quist«). 
Midt i jan. 1641 var Morten Svendsen murme
ster i gang med at fjerne en »Bullen Muur« på 
tårnets vestside, men næste aften var en stor del 
faldet ned af sig selv og havde gjort stor skade 
på blytaget over S. Nikolaj kapel, alt imens 
mesteren og hans hjælpere »ware i høgeste Lif- 
fues Fare«.

Bedømt ud fra regnskaberne er der intet, 
som tyder på alvorlig misligholdelse af tårnet 
i 1600’rnes 2. halvdel og i begyndelsen af 
1700’rne. Der er dog ingen tvivl om, at den 
ydre skal (vel ofte gamle skalmuringer) lige
som i 1641 jævnligt slog fra murkernen og for
synede tårnet med »bug« (sml. s. 74). En væ
sentlig årsag hertil har været de enorme rystel
ser, murværket var udsat for ved den daglige 
klokkeringning og frem for alt ved de langvari
ge sørgeringninger. Nævnes kan f.eks., at der 
ved Frederik IV.s død ringedes med domkir
kens seks klokker dagligt i fire timer fra 
24. okt. 1730 og 63 dage frem. Året efter måtte 
man i gang med en omfattende reparation på 
tag og klokkestol, der mindst må have været 
bygget op gennem to etager. Årsagen var en 
brand øverst i tårnet natten mellem 22. og 
23. aug., som »strax mand det fornam blev 
slukken: hvor af samme ild var, vides ikke, ej 
heller kand erfares«.

I Thuras overslag fra 1735 omtales tårnet 
som revnet på alle fire sider, og derfor ønske
des det nedskåret med godt en halv snes meter 
og klokkerne flyttet til det store tårn (s. 330). 
Forslaget blev ikke gennemført af Stahlknecht,
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der ellers på mange områder fulgte Thura. - 
Anders Kruuse gik i sit overslag fra 1789 ind 
for en fuldstændig nedrivning af Mariatårnet 
og det tilstødende S. Nikolaj kapel, der benyt
tedes til blystøbning (s. 337). Dødsdommen 
eksekveredes året efter (sml. fig. 45j), hvor man 
dog undlod at fjerne den nederste del af det 
sydøstre hjørne (fig. 137), som er indkapslet i 
det ydre, søndre sideskib. Om nedrivningen 
skriver øjenvidnet P. Tetens Hanssen (1813, 
s. 23), der også nævner den store, af sandsten 
net opførte vindeltrappe, at det kostede megen 
møje at fa tårnet ned. Murværket var så fast, at 
man måtte underminere den yderste mur for at 
få den til at styrte, »og et stort Stykke af samme 
blev i mange Aar derefter liggende på Kirke- 
gaarden som vidne om Forfædrenes trofaste 
Bygningsmaade«.

ANDRE TÅRNE OG SPIR 

NOTER S. 294

KORSSKÆRINGENS TAGRYTTER, der 
hæver sig over korets kuppel, er fra 1896 og 
udført efter tegning af H. C. Amberg 
(sml. fig. 6). Tømmerkonstruktionen (fig. 193) 
er bygget op over og forankret til den ottekan
tede murramme (fig. 45c og e), som ifølge pla
nen for kirkebyggeriet må have været bestemt 
til at bære et korsskæringstårn (sml. s. 211). 
Også Ambergs kobberklædte tagrytter har otte 
sider; lanternen forneden har søjledelte åbnin
ger kronet af stejle spidsgavle, der danner en 
krans omkring foden på det meget spidse spir. 
Højden over tagryggen (fløjstangen iberegnet) 
er knap 22 m. Kuglerne over de små gavle, 
vindfløjen med årstal 1896, og korset øverst 
oppe er forgyldt.

† Tagryttere. Selv om der var planlagt et kors
skæringstårn, er det tvivlsomt, om det blev 
fuldført. I stedet har man antagelig nøjedes 
med en rytter. På byprospektet hos Braunius 
(trykt 1598) ses et højt lanternespir (sml. fig. 21 
og 176). Typen står til troende, men spiret er 
nok - ligesom andre af prospektets spir og tår
ne - skildret noget mere himmelstræbende end

tilfældet var! Oplysningerne fra kirkeregnska
berne 1600-17351 fortæller om det sekskantede 
spirs reparation, afstivning og nytækning, men 
ikke om nogen fornyelse. Derfor må det være 
identisk med det lanternespir, som er vist på 
Stahlknechts opmåling 1737 (fig. 214). Ifølge 
Thuras overslag var det ca. 13,5 m højt, 3 m i 
diam. og forfaldent. Spiret, som før 1600 må 
have været kobbertækt ligesom kirken, havde 
blytag i begyndelsen af 1600’rne; 1693 blev det 
på to sider »fastholdt« med to 9 m lange jernan
kre, og tre år senere repareredes det brøstfældi- 
ge spir på alle seks kanter med tømmer, bræd
der og med endnu fire ankre, og blytækningen 
fornyedes. 1717 sikredes underbygningen med 
tømmerafstivning, seks ankre og behørige 
krammer, spigre og søm, ligesom der opsattes 
en ny fløjstang. Ved restaureringen 1738-40 
blev det udskiftet. Tagrytteren fra 1738 var teg
net af K. Stahlknecht (fig. 215). Også det var et 
lanternespir, men (mærkværdigvis) femsidet; i 
sin barokform (sml. fig. 53) var det beslægtet 
med arkitektens langt mere vellykkede spir på 
trappetårnet ved det ydre nordre sideskib. I den 
samtidige fløj stangs kedel var indlagt en (for
svunden?) kobberplade med bygningsindskrif- 
ter i lighed med den, der er omtalt s. 376. Den 
henviser til fornyelsen 1738 og til istandsættel
ser 1791-92.

Trappetårnene ved de ydre sideskibe er begge 
opført i sammenhæng med sideskibsmurene i 
1400’rnes 2. halvdel og omtalt s.268f. Her er 
også nævnt visse senere ændringer, bl.a. at det 
nordre muligvis er forhøjet nogle skifter, og at 
det søndre af Amberg blev udvidet mod syd og 
vest samt forsynet med en ottekantet overdel 
og et pyrαmidespir; det minder om spiret, som 
Stahlknecht 1737 viste på nordre trappetårn 
(fig. 214). Forinden havde trappen en skrå bly
afdækning og lignede en stor støttepille.

Det smukke bαrokspir på det nordre trappe
tårn (fig. 194) er fra 1738 og Stahlknechts bi
drag til kirkens nuværende udseende;26 ifølge 
udkastet (fig. 215) havde arkitekten tænkt sig at 
forsyne trappetårnet med en lille kuppel. Lige
som på hans samtidige tagrytter blev der i fløj
stangens kugle indlagt en kobberplade med
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bygningsindskrifter (s. 375); de refererer ikke blot 
til Stahlknechts restaurering, men er suppleret 
med indskrifter for reparationerne 1773 og 
1840-42.

†Klokketårn på nordre korsarm. August 16541 
var Peder og Thomas tømmermænd i arbejde 
med at nedbryde de gamle træer (dvs. stolper), 
som stod på den nordre side af vægtergangen 
over hvælvingen, »huor det gamle klockehuus 
skall haffue væridt« og i mange år havde stået 
åbent til stor skade for hvælvingen. I mangel af 
bly blev taget kun lukket med brædder. Det 
medførte store ødelæggelser på tagværket frem 
til 1679, da tømrerne Teebe og Hans udskiftede 
dele af seks spær og bjælker på korsarmens 
nordøstre hjørne, hvor det gamle klokketårn 
havde stået. To gange tidligere i århundredet, 
1615 og 1628, henvises der til klokkehuset, der 
muligvis allerede var ude af brug førstnævnte 
år.

Alle oplysninger taget i betragtning må der 
være tale om en tømret konstruktion, som har 
stået over og i tilslutning til nordenden af nor
dre korsarms østre vægtergang (sml. fig. 45h). 
Det er rimeligt at forestille sig dette klokkehus 
opført efter branden 1402, da kirken fik en ny 
tagkonstruktion i forbindelse med vægtergan
gens etablering (s. 371).27 Et træforet klokkerebs- 
hul i nordre korsarms nordre hvælvkappe hører 
nok sammen med det her omtalte klokkehus.

NOTER TIL S. 273-294 
Vedr. arkivalier, litteratur og forkortelser henvises 
til s. 52f.
1 Hvor intet andet er nævnt, stammer oplysningerne 
fra kirkeregnskaberne for det år, som er nævnt i 
teksten. LA.Vib. Ribe domk.s rgsk. 1591-1899.
2 Tårnets højde før 1594 har givet anledning til man
ge mere eller mindre løse vurderinger. Når Hans 
Frandsen 1554 taler om 204 alen (knap 130 m), må 
det nok, som formodet af Kinch, skyldes digterisk 
frihed, hvor forfatteren af hensyn til rimet har skre
vet alen for fod. Anders Sørensen Vedel opgiver i sin 
tekst til Braun og Hogenbergs prospekt af byen 
(fig. 21) »højden på muren alene« til 106 alen; hvis 
han med udtrykket mente målet til murkrone (dvs. 
uden gavle), var det forkert. Medregnede han der
imod en gavlhøjde på ca. 16 alen rester der ca. 90, 
hvilket svarer til det mål, som Griisbek (sml. s. 283) 
må have bragt til Hamburg ved bestillingen af spir-

Fig. 193. Tagrytterens tømmerkonstruktion; model
o. 1900 (Den gamle by, Århus). — Holzkonstruktion 
des Dachreiters; Modell um 1900.

tegningen, og som på denne angiver tårnets højde. 
Men - selvom der er tale om den noget kortere ham- 
burgske alen - er målet for stort og formentlig opgi
vet efter et skøn (sml. i øvrigt Helms sp. 135f. og 
Kinch II, 533f.).
3 NM2. Ambergs beretning om tårnets istandsættel
se, dateret 12. jan. 1887. Endvidere forskellige papi
rer vedr. arbejdets gennemførelse og priser.
4 Sml. DK.Kbh.s amt s. 1394 med fig. 85. Også Ros- 
kildetårnene har cirkelblændinger lige under buefri
sen. Det er sandsynligt, at frisen i Ribe har været 
spidsbuet, men helt udelukke en form nogenlunde
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lig den på Roskildes søndre tårn kan man ikke. Den
ne trekløverformede spidsbue på konsoller er på Ri- 
betårnet anvendt i øverste stokværks facadeblæn
dinger.
5 Udvendig er cirklen af samme størrelse som de to 
flankerende blændinger; men der er tale om en lys
åbning af cirkulær form, hvis »karme« nu er forhug
get indvendig. Det er uvist, om den oprindelig har 
stået som vindue (sml. fig. 184-185).
6 Sml. Freerslev kirkes unggotiske tårnrum, hvor 
hvælvingen hviler på konsoller formet som to man- 
de- og to kvindehoveder; DK. Sorø amt s. 583 med 
fig. 4-5. - Panotier kaldtes et folk, som man i mid
delalderen forestillede sig udstyret med lange øren, 
undertiden så lange, at det var muligt at indhylde sig 
helt i dem (Reallexikon zur deutschen Kunstge- 
schichte VI, sp.794f.: Fabelwesen). Vedr. beklæd
ningen henvises bl.a. til Lilian Randall: Images in the 
Margins of Gothic Manuscripts. Berkeley and Los 
Angeles, 1966, pl. VI, fig. 20, pl, VII, fig. 24. - Millia 
Davenport: The book of costume. New York 1962,
I, fig. 489 og 539-40. - Joan Evans: Dress in me
dieval France. Oxford 1952, fig. 22-23.
7 Den gotiske Vor Frue kirke i København havde et 
lignende (men yngre) spir (se DK.Kbh. by s. 24 med 
fig. 16 og 25). Også her havde byens stormklokke 
sin plads i kirketårnet. Spirtypen var også repræsen
teret på Hamburgs †domkirke (se Kai Mathieu: Der 
Hamburger Dom. Hamburg 1973, fig. 13). Vedr. 
indførelsen af tromper, der muliggjorde overgangen 
fra firkanten til ottekanten, se Denise Jalabert: Clo- 
chers-de-France, 1968, s. llf.
8 Afbildninger af tårnet før 1594 findes flere steder; 
ældst er seglstampen til Ribe bys store våben fra 
1300’rnes midte, hvor tårnet har et firesidet pyrami
despir (sml. fig. 192). De fire gavle genkendes på by
våbnet, som pryder et par bogspænder fra 1400’rnes 
midte på Ribehåndskriftet af Jyske lov, Riber ret 
m.m. Endvidere på Ribe bys lille våben fra 1553, 
gengivet hos Terpager (1736, s. 592), byvåbnet på 
rådmandsstolen 1564, byprospektet i Theatrum Ur- 
bium 1598 og det nogenlunde samtidige byvåben 
(afbildet fig. 8a-b). Opbevaret i Ribe bys Rådhus
samling.
9 Om de Tørninglenske spir, se DK. Sjyll. s. 2722.
10 Det lidt indviklede sprog kommenteres af Terpa
ger, ligeledes på latin, med: »Det fremgår tydeligt af 
det utydelige, at domkirkens tårne blev renoveret 
1551«.
11 Kinch II, 198 og 503f.
12 Hegelunds Almanak, udg. af Bue Kaae 1976, jfr. 
den hist. indledning s. 72.
13 Kinch II, 530. Degn s. 147, 156 og 204.
14 En formodning om, at Bernt Peterssøn var be
slægtet med Peter de Castella i Sønderborg vil mu
ligvis kunne bekræftes gennem arkivundersøgelser.

Fig. 194. Nordre trappetårn. K. Stahlknechts spir fra 
1738 (s. 293). Stig Hornshøj Møller fot. 1974. — 
Nördlicher Treppenturm. K. Stahlknechts Turmspitze 
von 1738.

Her bygger den på, at Bernt muligvis var bror til 
den murermester Peter Peterssøn de Castella, som 
Hegelund nævner i sin almanak under 31. marts 
1609, og til murermester Claus Pederssøn Decastel- 
lo, som tog borgerskab i Ribe 1606 (venligst oplyst 
af Ole Degn 21. juli 1977), samt til den Jacob Castel
la, der 1600 overtog opførelsen af Sønderborg kirke, 
som hans far, Peter (Pietro) de Castella, borger i 
Sønderborg 1590, havde sluttet kontrakt med hertu
gen om 1599 (sml. DK. Sjyll. s. 2064).
15 Rostoch s. 51f.
16 LA.Vib. Privatarkiv. Hödrich, Johan G. Personli
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ge papirer og optegnelser. Manuskripter. 1720-1745. 
— Hödrich har antagelig ligesom Terpager og Ro- 
stock (jfr. note 15) troet, at tegningen skildrede tår
nets tidligere udseende (før 1594), og det er måske 
derfor han på vindfløjen har skrevet årstallet 1553.
17 »Aff 15 Steen Hannep, huer Steen 5 mrk. En Tow 
slagen aff Rigens Hannep igennem Thære, Weget- 1 
schippund - 5 Lispund ringer - 4 skolepund. Er 68 
fawen Lang, Kaaste 22 dir. Til min part 11 dir.«(jfr. 
note 1).
18 Gengivet hos Villads Villadsen: Ribe domkirke. 
Et motiv i dansk guldalderkunst. Udg. af Historisk 
samfund for Ribe amt. 1974, s. 32.
19 Amberg 1906, s.34f. - Se endvidere note 3.
20 Se nærmere hos Kinch I, 113f.
21 Se nærmere hos Helms 1870, sp. 154 og Kinch II, 
529; begge giver eksempler på andre kirketårne, som 
rummer byens stormklokke.
22 Repert. 3263-64, jfr. Kinch I, 235f.
23 Elna Møller: Der Turm von Ribe, i Chateau Gail- 
lard IV, Gent 1969. Kortfattet resume af foredrag 
(Gent 1968) om tårnets formodede rolle i Ribe bys 
forsvar. - Ifølge mundtlig meddelelse fra flere delta
gere i symposiet oplystes det, at i Louvain (Belgien) 
er det nordre af kirkens vesttårne byens tårn ligesom 
Malines vesttårn er det. Noget lignende skal være 
tilfældet i (de tyske byer) Soest og Dortmund. Hjør
nekamre som Ribes findes i (den oldenburgske) Wes- 
terhede kirke. Sml. i øvrigt andre eksempler hos 
Helms (1870, sp. 148f.). Han har også (sp. 154) nogle 
tanker om, at de kronede løver i Ribe byvåben kan 
være symbol på de kgl. privilegier til byens borgere 
etc. Endvidere Denise Jalabert (jfr. note 7), der s. 30 
giver eksempler på, at de øvre etager i visse tårne 
tilhører byen som vagt- og stormklokketårn.
24 Johan Monrads selvbiografi (1638-92), udg. af 
S. Birket Smith, 1888. Monrad beretter: 1644 kom 
Frederik over fra Fyn med danske folk, som lå på 
kirkegården uden for vores port (bispegårdens) og i 
de hvælvede omgange (processionsgangen); i den 
tredie storm indtog de Riberhus og »caputerede alle 
der inde« (sml. Kinch II, 378).
25 LA.Vib. C4-86. Ribe bispearkiv.
26 Arkitekt H. B. Storck har i sit meget radikale for
slag til kirkens hovedrestaurering 1878 bibeholdt 
trappetårnet, selv om han gik ind for nedrivning af 
de ydre sideskibe. En fritstående »campanile« passer 
meget godt ind i projektets stil, men når Storck øn
skede at bibeholde spiret, må det ses som en stor ros 
til Stahlknecht.
27 I betragtning af at kirken altid må have haft en 
tagrytter over korsskæringen, synes placeringen af et 
klokketårn over nordre korsarms nordøsthjørne 
overflødig. Rent umiddelbart kan man gætte på, at 
dette klokketårn må være rejst enten som en midler
tidig erstatning for en forfalden eller brændt tagryt

ter over korsskæringen eller som en permanent op
bygning, der må ses i relation til det torv, som i 
hvert fald eksisterede nordøst for kirken ved middel
alderens slutning (sml. s. 124.).

PROCESSIONSOMGANGEN 

NOTER S. 304

INDLEDNING. Lidt syd for kirkens vestende 
står der en middelalderlig bygning, der at døm
me efter det indre tidligst kan tilhøre 1300’rnes 
2. halvdel. Dette fritliggende hus, som er orien
teret i nord-syd, er den sidste rest af en markant 
tilbygning til kirken; i daglig tale kaldes den 
processionsomgangen, et navn, som røber hu
sets sammenhæng med den trelængede om
gang (fig. 45h), der indrammede Lindegården 
(s. 132) med kirken som fjerde og nordre læn
ge. Øst- og sydlængen blev nedrevet 1738 for 
at skaffe materialer til istandsættelse af kirken 
andetsteds. Siden da har vestlængen været de
graderet til materialhus og gentagne gange 
dødsdømt; dens nordre halvdel faldt o. 1843,1 
og siden restaureringen 1904 har den søndre del 
fungeret som konfirmand- og menigheds- 
lokale.

Man kan næppe tænke sig en bedre indføring
i det spændende anlæg end den, Peder Terpager 
(†l738) har efterladt sig. Som kirkeværge i et 
halvt århundrede havde han sammen med 
håndværkerne søgt at råde bod på dens skavan
ker. Og på sine måske daglige vandringer gen
nem omgangen dyrkede han sine antikvariske 
interesser. De mundede ud i følgende beskri
velse i Ripæ Cimbricæ (1736, s. 353): »Sydsiden 
af domkirken dækkes af omgangen, delt i tre 
dele: en østlig, en sydlig og en vestlig, overalt 
prydet med hvælvinger, men tækket med tegl. 
Hvilket år den er opført, vides ikke, men sik
kert er det dog, at den er af nyt arbejde og i 
hvert fald ikke samtidig med domkirken, hvad 
man også ser af dens byggemåde og dens fun
dament, som ikke er så solidt. Hertil kommer, 
at arkitekturens finhed er langt større i domkir
ken end i omgangen, så at omgangen synes at
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Fig. 195. Domkirkekomplekset målt af K. Stahlknecht 1737 (sml. fig. 214 og 215). Ca. 
1:600. Forneden til venstre er udtegnet den bevarede del af processionsgangen (s. 298). — 
Domkomplex 1737 von K. Stahlknecht gemessen. Unten links ist der erhaltene Teil des Kreuzgan- 
ges angezeichnet.

være fra en lidt nyere tid, hvorimod domkirken 
er fra gammel tid og desuden af finere og soli- 
dere byggemåde. I dag går man fra byens og 
kirkegårdens niveau ned ad fire trin i omgan
gen og ad fem i domkirken, hvorimod det er 
troligt, at man fordums gik nogle trin op«.2

Det, Terpager her beskriver, er ikke et klo
ster med celler og andre rum i tilknytning til en 
hvælvet korsgang omkring en firkantet gård 
som ved klosterkirkerne (sml. Ribe Skt. Katha- 
rinæ). Domkirkens omgang havde som nævnt 
kun tre sider, der dannede en overdækket »yd
re« forbindelse mellem kirkens to syddøre,

Kathoveddøren i øst og langhusets i vest, nær 
Mariatårnet. — I den tidlige middelalder, da 
domkapitlernes kanniker levede i fællesskab li
gesom munkesamfundene, var der til domkir
kerne knyttet regulære klosteranlæg.3 Et kloster 
(»claustro«) ved Ribe domkirke er da også om
talt i Bispekrøniken, hvor det oplyses, at klo
stret gik til grunde sammen med kirken i en 
dobbelt brand 1176 (sml. s. 65). Dette anlæg har 
formentlig været et regulært kloster med kan- 
nikeboliger, og det må have været knyttet til 
bisp Thures †kirke (s. 161). Med kannikesam- 
fundenes sækularisering blev fælleslivet ophæ
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vet, og Ribekannikerne byggede deres småhuse 
rundt om kirken. Dermed var boliger i tilslut
ning til korsgangen overflødige, men ideen 
med en hvælvet korsgang overlevede ved man
ge domkirker. Som det nærmeste eksempel på 
en sådan korsgang kan nævnes det velbevarede 
anlæg fra 1300’rnes 1. fjerdedel ved Slesvig 
domkirkes nordside.4 Korsgangen her har som 
den i Ribe været benyttet til domslokale, be
gravelser og til de processioner, hvoraf det nu
værende navn i Ribe er rundet.

Kirkens omgang (»circuitus ecclesie«) er tid
ligst nævnt 1317-19 i Ribe Oldemoder; omta
len gælder placeringen af lys ved visse fester, 
der sædvanligvis holdtes om natten: i omgan
gen skulle der sættes små lys. I den historiske 
indledning er der s. 68 gjort opmærksom på, at 
omgangen dernæst nævnes i forbindelse med 
domsafsigelser 1428 og mange gange senere. Ved 
samme tid træffes den første omtale af en pro
cession i Ribe domkirke. Det sker i et testamen
te, oprettet af Otto Bosen 1427 og stadfæstet to 
år senere. Bosen, der ikke blot bestred det store 
embede som provst i Varde syssel, men samti
dig var kannik ved hele tre domkirker, Ribe, 
Slesvig og Lybæk, opregner talrige gaver til 
kirker og enkeltpersoner; og så tilføjer han, at 
de øvrige penge skal anvendes til en procession 
i Slesvig til ære for Vor Frue, indrettet lige som 
den, »der fandt sted i Ribe domkirke«. Hvis 
hans formue i øvrigt oversteg det allerede an
førte med noget klækkeligt, skulle beløbet an
vendes til en udvidelse af gudstjenesten i Ribe, 
»eftersom den er fattig« (Kinch I, 293f.). Det er 
nok i lyset af den sidste tilføjelse til testamentet, 
man skal vurdere de mange processioner og 
andre supplementer til gudstjenesten, der stif
tes sidenhen.

Der forlyder intet om, at den procession, 
Bosen henviser til, skulle gå gennem omgan
gen; men det skulle en af de senere, kantor Jep 
Iversen Langes fra 1454. Hans procession var 
viet det hellige kors, og den skulle hver fredag 
før højmessen starte i koret, gå omgangen 
rundt og derpå ind i kirken, hvor den skulle 
gøre holdt et sted for så at fortsætte til S. Lam- 
berts alter (i søndre korsarm, s. 100) og derpå

vende tilbage til koret. Stiftelsesbrevet rummer 
endvidere nøje angivelser for, hvad der skulle 
ske de forskellige steder.

Om anlæggets funktion som begravelsesplads 
udtrykker Mads Pedersen Rostock sig o. 1686- 
88 i følgende poetiske vendinger: »Af gamle 
Kat-Hov’ds Dør I Lindegaards-Buegang, Som 
er en Bygning smuk, ja baade Viid og Lang. 
Her er for Dødninger en yndig Hvile-Sted, Saa 
Vel som uden for i Linde-gaarden med«.5 An
dre eftermiddelalderlige kilder viser da også, at 
gulvene i de tre fløje var så fyldt med gravsten, 
at de ligesom inde i kirken må have dannet en 
næsten sammenhængende gulvbelægning. Og
så i middelalderen benyttedes Lindegården og 
omgangen til begravelser; og i omgangen be
taltes der rundeligt for et hvilested. Det frem
går blandt andet af et par testamenter fra 1458- 
59. Det første er oprettet af sognepræsten i 
Gram, Klemens Madsen, som til domkirkens 
bygningsfond gav en brunagtig hest for et 
gravsted i omgangen. Det andet testamente er 
udstedt af Anders Jensen Skeel, som 1455 blev 
domkapitlets første dekan og provst i Varde 
syssel. Hans talrige gaver til domkirken øgedes 
med en god gård i Jannerup, fordi han ville 
begraves i omgangen (Kinch I, 340f.).

For fuldstændighedens skyld bør det næv
nes, at både øst- og vestfløjens nordender har 
tjent som en slags forhal for kirkens syddøre, og 
at der gennem sydfløjen var adgang til omgan
gen fra kirkegårdens formentlig ældste og på 
sin vis eneste bevarede indgang, »Rykind« 
(sml. s. 123, 129).

Bygningsbeskrivelse. En uddybelse af Terpa- 
gers beretning må naturligt tage udgangspunkt 
i Stahlknechts opmåling af domkirkekomplek- 
set 1737 (fig. 195) og i det endnu bevarede styk
ke af vestlængen (fig. 196). Endvidere rummer 
kirkeregnskaberne og andre utrykte kilder ad
skilligt, der kaster lys over omgangen og dens 
sørgelige skæbne.

Stahlknechts plan viser tre regelmæssige flø
je, der indbyrdes danner lidt skæve vinkler, en 
omstændighed, som kan skyldes bebyggelses
forholdene, da omgangen rejstes;6 detaljer, som 
kan efterprøves, bekræfter denne skævhed. Det
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Fig. 196 a-c. Processionsgangen. Plan og snit. 1:150. 
De punkterede linier angiver formen før H. C. Am- 
bergs restaurering o. 1900 (s. 298). Streg Marianne 
Nielsen. — Kreuzgang. Plan und Schnitt. 1:150. Die 
punktierten Linien geben die Form vor H. C. Ambergs 
Restaurierung etwa 1900 an.



300 DANMARKS KIRKER • RIBE DOMKIRKE

Fig. 197. Processionsgangens vestfløj under restaurering (sml. 196). Bodil Hauschildt fot. o. 1900. — Westβü- 
gel des Kreuzganges u›ährend der Restaurierung.

synes også at have sin rigtighed, når planen 
angiver næsten samme længde på øst- og vest
fløjen. Hvad den indre omkreds af de tre fløje 
angår, stemmer Stahlknecht meget godt over
ens med det mål på 130 alen (ca. 82 m), der 
oplyses i Thuras overslag 1735. Derimod er der 
nok noget galt med fagdelingen: Syv i øst-vest 
og ti i syd. Overfor disse ialt 24 hvælv står hos 
Thura 22 og hos Terpager 21; de var ifølge no- 
tebogsoplysningerne7 fordelt med seks i øst
vest og ni i syd. Terpagers antal bekræftes for 
vestlængens vedkommende af det endnu beva
rede stykke, hvis afstand fra kirken kun giver 
plads for tre hvælvfag.

Vestβøjens sydende. Forudsat at den regelmæs

sighed, der kendetegner Stahlknechts tegning 
er til at stole på, må anlægget være opført efter 
en samlet plan. Er dét rigtigt, kan det bevarede 
stykke af vestfløjen tages som fællesnævner for 
hele anlægget, hvad opbygning og arkitektur 
angår. Men isoleret som anlægget står i dansk 
bygningskunst er der grund til - med Terpager
- at udtrykke usikkerhed med hensyn til date
ringen. De sikre arkitektoniske detaljer i det in
dre (ydersiden er helt skalmuret) yder næppe 
basis for en så tidlig datering som begyndelsen 
af 1300’rne (jævnfør omtalen 1317-19). Et eller 
andet tidspunkt i samme århundredes 2. halvdel 
forekommer mere tilforladeligt. Vestfløjens 
oprindelige forhold til kirkens søndre våben-
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Fig. 198. Processionsgangens vestfløj efter restaureringen (sml. 196). Hugo Matthiessen fot. 1946. — Westflü- 
gel des Kreuzganges nach der Restaurierung.

hus, der nu danner det vestligste fag af ydre, 
søndre sideskib, giver antagelig heller ikke mu
lighed for en tidligere datering (sml. s. 316).

Det bevarede stykke omfatter omgangens 
sydvestre hjørnefag samt de to trekvart hvælv
fag af vestfløjen, som stod tilbage efter 1843 
(det beskårne fag blev udbygget ved skalmu
ringen). Materialet er — over et meget spinkelt 
fundament - munkesten i munkeskifte, der 
indvendig står hvidtet. Både plan og snit viser, 
at bygningen har spinkle mure (kun to sten 
tykke), men til gengæld meget svære skjold
buer (halvanden sten) ganske som det kan iagt
tages ved omgangen i Slesvig. I de kraftige 
vægpiller veksler kvartrunde og affasede led li

gesom i skjoldbuerne, mens de kun halvsten bre
de ribber og gjordbuer har trekløverformet profil 
med platteryg. Mod øst, det vil sige ind mod 
den nedlagte Lindegård, havde hvert fag (lige
som nu) en uforholdsmæssig bred, spidsbuet 
åbning, hvis sål var hævet cirka halvanden me
ter over gulvet. Formen, der bedst sammenlig
nes med midtskibets vinduer (s. 260), blev 
ændret helt, da Amberg forlængede sidekarme
ne nedefter, så brystningsmuren kun fik den 
halve højde, og samtidig erstattedes den sekun
dære blændmur med blyindfattede ruder.

Før 1738, da vestlængen første gang blev 
dømt til materialhus, har de tre åbninger uden 
tvivl været led i den række arkader, hvormed
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omgangens tre fløje åbnede sig ind mod Linde
gården.8 Det er sandsynligt, at de knap to me
ter brede åbninger har været underdelt af en 
slags stavværk. 1672 fik »to huler« mod Linde
gården poster af gamle »udhugne sten« (profil
sten) fra kirkens vinduer; 1688 repareredes an
dre vinduesposter, og brystningerne i »samme 
åbne vinduer« blev istandsat ligesom 1674, da 
bænkene under »hulerne« til Lindegården af- 
dækkedes med røde klinker, nemlig de flade 
tagsten, der kom fra et af kirkens huse.9 - Til 
omgangens oprindelige udstyr hørte muligvis 
også nogle støttepiller på østfløjens østside, der 
lå frit mod »pallatz-jorden« (sml. s 133), hvor 
Jakob Murermester fornyede to. - Vindeltrap
pen, der hos Stahlknecht er vist i sydvesthjør
net, omtales tit i regnskaberne og ofte i forbin
delse med adgangen til omgangens loft. Trap
pen var enten lukket inde bag eller afsluttet 
med et aflåst sprinkelværk.

Reparationer. Forfald. I den historiske indled
ning er det nævnt, at østlængens hvælving nær
mest Kathoveddøren blev mere eller mindre 
knust 1549 (s. 70). Det er tvivlsomt, om den 
nogensinde blev rigtig istandsat, eftersom det 
endnu ikke var sket 1682, da der her blot omta
les et loft. Manglen på kirkeregnskaber hindrer 
os i at følge omgangens skæbne frem til begyn
delsen af 1600’rne,9 da der næsten årligt skete 
istandsættelser på tagværk og beklædning, 
hvortil der jævnligt anskaffedes Embder-sten 
og hollandsk kalk. Alligevel havde regnvandet, 
der 1622 siges at løbe ind alle vegne, gjort sit til 
at skørne hvælvinger og mur. Foråret 1655 op- 
muredes en nedfaldet hvælving over den søn
dre omgang, og senere arbejdedes der på den 
store vestre omgang. 1667 behøvede nogle 
hvælv i den søndre gang hjælp i tide.10 1674 
betales til Hans smed for 34 store og små jern
kiler, der indsattes »alle vegne« i hvælvene, og 
1677 arbejdede tre navngivne murere og kalk
slageren Jep Norsk i seks dage på søndre om
gangs bygfældige mur. I årene efter et syn på 
domkirken 1682, synes der at være kommet 
nogenlunde gang i arbejdet, også for omgan
gens vedkommende.

Men det var dog først, efter at Peder Terpa

ger 1689 9. juli havde ladet seks mand syne om
gangens brøstfældighed, at man straks - og det 
vil sige dagen efter - gjorde en begyndelse på 
reparationen med hvælvingerne i sydvesthjør
net, »der kunne falde af sig selv og gøre større 
skade.« Regnskabet,9 som er ført af Terpager, 
nævner leje af et par »skruer« til at hæve tag
værket med, sæbe til at smøre skruerne (en art 
dunkrafte), og store sten til grundvolden, da 
der ingen store fandtes i hjørnet. Allerede den 
14. juli fik murermester Jakob Lauridsen selv
fjerde betaling for i fire og en halv dag at have 
nedbrudt de tre brøstfældige hvælvingers mur i 
sydvesthjørnet og lagt grundvold. Arbejdet 
med muren gik hurtigt fra hånden for mesteren 
og hans nu syv daglige hjælpere. Tømrerne 
bragte taget i orden, og l.aug. kunne der op
sættes stillads og forskalling til de nye hvælvin
ger, som stod færdigpudset midt i sept.

Ydermurene var da spændt sammen med 
jernankre fremstillet af ca. 35 lispund jern, 
hvoraf meget var omsmeltede jernkiler fra de 
gamle hvælv. Sidst pudsrepareredes og hvidte- 
des hele omgangen indvendig.

I april-maj 1698 istandsættes taget overalt, 
og året efter måtte flere hvælv i de tre fløje 
forstærkes, således som det til stadighed var 
nødvendigt, fordi ydermurene gav efter for 
hvælvtrykket. 1711 var situationen så slet, at 
håndværkerne ikke vidste, hvordan de skulle 
gribe sagen an (sml. s. 74). Men sommeren 
1712 gennemførte de i henhold til kontrakt en 
større reparation af alle tre fløje, hvor de arbej
dede sig frem fra vest til øst. Ved denne lejlig
hed måtte halvanden hvælving i sydfløjen for
nyes og nogle hvælvbuer i øst sikres med jern
ankre ophængt i tagværket. Netop sydfløjen 
var til stadighed mest udsat, fordi de tilstøden
de bygninger her havde tagfald ind over om
gangen. Det var da også i syd, man 1731 og
1734 måtte udskifte mange fag råddent og fal
defærdigt tagværk.

Ligesom det tidligere er berørt i forbindelse 
med kirken, skabte den stadige forhøjelse af 
kirkegårdsterrænet problemer med regnvan
det, som løb ind i bygningen. Almindeligvis 
søgtes de værste gener fjernet ved at øge trap
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Fig. 199. Processionsgangens indre, set mod syd. V. Hermansen fot. 1946. — Das Innere des Kreuzganges, nach 
Süden gesehen.

perne til fløjene med et trin i ny og næ, og 
derfor lå gulvet i omgangen flere trin under 
kirkegårdens niveau på Terpagers tid. - Når 
man ved juletid 17179 forhøjede og jævnede 
gulvene i alle fløje - og det var næppe første 
gang - havde det dog nok en anden forklaring, 
nemlig den, at de til stadighed blev brudt op 
ved begravelser og derfor var ubekvemme for 
de mange, der dagligt passerede med ærinde til 
kirken eller en anden bydel. Netop ved lokali
sering af gravsteder brugtes ofte betegnelser 
som »bispens omgang« og »kattegangen« for 
vestre og østre længe.

Nedrivning af øst- og sydfiøjen. Thura stillede
1735 et yderst radikalt forslag til omgangens 
modernisering (sml. s. 331). Forslaget blev gen
taget af Stahlknecht, der dog fandt det mere 
hensigtsmæssigt at skaffe teglstensmateriale til 
kirkens istandsættelse fra øst- og vestfløjen. De

blev nedrevet 1738-39, hvorefter terrænet af- 
gravedes og jævnedes; også senere gennemfør
tes afgravninger (sml. s. 133), sidst ved kirkens 
frilægning 1894f., da rester af østfløjens funda
menter blev iagttaget og fjernet.11 Som nævnt 
s. 125 blev en del af sydfløjens grund 1850 af
hændet til naboen mod syd; han opførte en fa
brik på grunden, og det er muligt, at nogle af 
fundamenterne endnu skjuler sig under det til
hørende »fortov« (sml. fig. 198).

Vestre »omgang« efter 1738. Selv om der end
nu var gravsteder i denne længe, tjente den som 
materialhus efter en beskeden istandsættelse ved 
Stahlknecht. Og det nordligste hvælvfag ved
blev at fungere som gennemgang til Linde- 
gårdsområdet og som vindfang for kirkens syd
dør. Hverken kirkeværgens tanke om at indret
te spindeskole 1788 eller et af Kruuse 1789 frem
sat forslag om nedrivning af fløjens nordende
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blev fulgt, da domkirken hovedistandsattes et 
par år senere. Ved den lejlighed nedrev man 
blystøberkapellet (det gamle S. Nikolaj kapel, 
sml. s.309) og indrettede et nyt blystøberrum i 
vestfløjens sydende med den endnu bevarede 
bly støb erkamin (sml. fig. 196). Samtidig tilmure- 
des døren i vestmuren, hvorigennem bisperne, 
som beboede den første efterreformatoriske 
bispegård vest for omgangen, havde haft ad
gang til kirken (sml. s. 140f.). Tilmuret blev an
tagelig også de spidsbuede åbninger mod øst.

Planen om at nedrive den nordre del af fløjen 
dukkede påny op i begyndelsen af 1830’rne, 
men 1834 bestemte man sig for at overlade sko
len denne del som gγmnastiklokale,12 Elleve år 
senere gjorde man alvor af nedrivningen. 
Gymnastiklokalet flyttede sydover i fløjen, og 
sydenden med kamin blev ved en bindings- 
værksvæg udskilt som materialrum. 1855, da 
skolen havde opgivet lejemålet, ønskede kirke
inspektionen at sælge den sidste stump af det en 
gang så storslåede anlæg ved offentlig auktion 
eller til naboen fabrikant Giørtz. Lykkeligvis 
modsatte stiftsøvrigheden sig planen, og 
»gymnastiklokalet« blev atter lejet ud, nu til 
lager for en købmand. I tiåret efter 1867 ønske
de distriktslægen at fa rummet indrettet til lig
kapel, men planen strandede på ministeriets af
slag 1877, som var inspireret af H. B. Storck, 
der var udset til at forestå kirkens hovedre
staurering.

Da denne gennemførtes adskillige år senere 
under Ambergs ledelse, omfattede den også 
den stærkt nedslidte »omgang«. Fundamenter
ne blev styrket og de skæve mure skalmuret i 
lod udvendig, samtidig med at bygningen for
længedes et par meter mod nord således, at den 
nu har fire hele hvælvfag. Mod øst, hvor de 
spidsbuede åbninger forlængedes nedefter, blev

der under gesimsen indføjet en firkløverfrise, 
som antagelig er arkitektens opfindelse. Taget, 
der fik en større rejsning, tækkedes med mun- 
ke- og nonnetegl, som er fornyet i slutningen 
af 1970’rne, da det indre saneredes af arkitekt 
Ebbe Lehn Petersen og forsynedes med et ind
vendigt vindfang af træ.

NOTER TIL S. 296-304

Vedr. arkivalier, litteratur og forkortelser henvises 
til s. 52f.
1 S. 126 er det nævnt, at vestfløjens nordende blev 
nedrevet o. 1835; men dødsdommen eksekveredes 
først 1843-45.
2 Om kirkegårdens niveau se s. 126 og 131f.
3 Sml. klostret ved nordsiden af Svend Nordmands 
†frådstenskatedral i Roskilde. DK. Kbh. Amt s. 1270 
med fig. 3.
4 Die Kunstdenkmäler des Landes Schleswig-Hol- 
stein, Dom zu Schleswig, ved D. Ellger, 1966, s. 
160f.

Korsgangen, »Schwahl«, har i konstruktionen me
get tilfælles med Ribes omgang, og er trods den go
de tilstand, mærket af de nedbrydende kræfter fra 
hvælvene.
3 Mads Pedersen Rostock, udg. M. Bencard 1967, 
s.21.
6 En tilsvarende skævhed kan forøvrigt ses i Slesvig- 
korsgangen (jfr. note 4).
7 Terpager: Advisaria. KglBibl. NyKglSaml. 190, 8°.
8 Sml. Henrik Græbe: Ribe Skt. Katharinæ kloster, 
1978, bl.a. billederne s. 109-11.
9 LA. Vib. Ribe domk.s rgsk. 1591-1899 (samt RA. 
Rev.rgsk. Kirkergsk. Ribe stift. Ribe domk. 1682- 
89). Hvor intet andet er nævnt stammer oplysnin
gerne fra disse kilder.
10 LA. Vib. Ribe bys tingbog 1665-67.
11 Blandt Ambergs papirer i NM2. findes et meget 
medtaget tryk af en situationsplan, hvorpå en del af 
de arkæologiske levn er indlagt.
12 LA. Vib. Ribe domk.s insp. Indk. skr. 1801-1915.
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Fig. 200. Ydre, søndre sideskibsmur samt detaljer fra hele kirken. Skitsebogsblad af V. Dahlerup 1863. 
Kunstakademiets bibliotek. — Aussere, südliche Seitenschifjmauer und Einzelheiten von der ganzen Kirche. 
Skizzenbuchblatt von V. Dahlerup 1863.

MIDDELALDERLIGE KAPELLER 

NOTER S. 322

INDLEDNING. Blandt kirkens mange for
svundne tilbygninger var foruden to våbenhuse 
og et kapitelhus en lang række kapeller. Nogle 
gik tabt, andre etableredes da kirkens langhus i 
senmiddelalderen fik tilføjet de to ydre sideski
be; også i 1700’rne, da det stigende forfald kræ
vede store, bygningsmæssige ofre, gik det ud 
over kapellerne.

Bevaret er kun Bethlehemskapellet og Store 
Tårns to nedre stokværk, der dannede rammer
ne om S. Lucii alter og De elleve tusinde jom
fruers kapel. To kapeller, der som Bethlehem 
var indrettet i selvstændige tilbygninger: 
S. Barbara og S. Nikolaj, er nogenlunde vel
kendte, fordi de efter reformationen blev om
dannet til henholdsvis lektorium og blykam
mer. Føjes hertil et lille kapel, viet til S. Peter 
og Povl, er de kapeller opregnet, hvis placering 
må betragtes som sikre.

Disse kapeller er imidlertid kun en mindre 
del af den middelalderlige bestand. Det frem
går både af skriftlige kilder og arkæologiske 
spor. I afsnittet om kapellernes og altrenes hi
storie (s.85f.) er der peget på vanskelighederne 
ved at skille de to grupper ud fra hinanden, og 
på de problemer, som i øvrigt knytter sig til 
bestemmelsen af det enkelte kapel, bl.a. fordi 
de skriftlige kilder kun sjældent har oplysnin
ger om kapellernes plads inden for domkirke- 
komplekset.

Ser man bort fra de kapeller, der har været 
udskilt i kirkens indre - de senmiddelalderlige 
sideskibe indbefattet - ved skranker eller panel
værk, som ikke har efterladt sig spor, bliver der
- udover de allerede nævnte - et vist antal tilba
ge, der ligesom Bethlehemskapellet har ligget 
ved langhuset, før de ydre sideskibe kom til. 
Arkæologiske spor sikrer eksistensen af mindst 
fire selvstændige kapelbygninger, der gik tabt 
ved opførelsen af de ydre sideskibe; endvidere 
har Bethlehemskapellet eksisteret i en betydelig

Danmarks Kirker, Ribe amt 20
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lavere udgave, eller også har det overtaget en 
ældre kapelstiftelse. Foruden de bygnings- 
arkæologiske spor er der eet gravminde, som 
må sættes i forbindelse med en kapelstiftelse 
ved søndre sideskib. Det er den dobbeltgrav, 
som 1886 blev fundet i ydre, søndre sideskib 
under arbejdet med kirkens tværafstivning. 
Den lå på overgangen mellem 4.-5. fag fra øst 
og må med sin indvendige dekoration af farve
rige kalkmalerier fra 1300’rne snarest have 
rummet stifterparret for et kapel, hvis udstræk
ning nu er ukendt.

Der kan ikke heftes helgennavne eller stiftere 
på de kapeller, der lå ved langhusets nordside, 
hvorimod det er sikkert, at S. Andreas’ og 
S. Birgittas kapeller lå i syd; det samme gjorde 
antagelig Vor Frue kapel, der sidst i 1400’rne 
synes omdannet til Lille Vor Frue kor, som i- 
følge kilderne lå i syd. På grundlag af Terpagers 
oplysninger og specielt hans gennemgang af 
kirkens gravminder 1702 og 1714 er det mu
ligt, at de nævnte kapellers rækkefølge fra øst 
mod vest har været: Bethlehem, Vor Frue/Lille 
Vor Frue kor, S. Birgitta og S. Andreas.1

Ved gennemgangen af kapellerne vil de beva
rede kapelrum blive omtalt først, derefter de 
kapeller, som blev nedrevet 1738 og 1791, og 
sidst de mange som gik tabt eller nyindrettedes 
allerede i senmiddelalderen, da langhuset forsy
nedes med ydre sideskibe (sml. s. 267).

KAPELLET BETHLEHEM blev rejst uden 
for søndre sideskibs 1. fag fra øst og indgår nu i 
det ydre sideskibs østligste fag. Det er tidligst 
omtalt 1465, da det oplyses, at biskop Henrik 
Stangenberg blev begravet hos sine slægtninge 
i kapellet Bethlehem (s.89f.). At dømme efter 
hvælvingen, kan kapellet være indrettet 50-100 
år, før bispen blev begravet; men som kapellet 
står nu, skjuler det spor efter en meget lavere 
bygning, der ikke nødvendigvis har noget at 
gøre med stiftelsen Bethlehem; dette spor om
tales sammen med de forsvundne kapeller ved 
langhuset (s. 310).

Forud for kapellets opførelse stod der tilsy
neladende et andet kapel (viet Vor Frue?) umid
delbart vestfor, og derfor var arbejdet med

ydermurene stort set begrænset til en gavlmur, 
der kunne lukke mellem dette kapel og søndre 
korsarm. Det næsten kvadratiske rum dækkes 
af en krydshvælving, hvis vederlag er hugget 
ind i de ældre mure; de halvsten brede ribber 
har trekløverprofil med platteryg ligesom i 
processionsgangens vestfløj. Rummet åbner 
sig til det indre sideskib med en enkel, spidsbu
et arkade. Da det spidsbuede vindue i syd nu, 
som før Ambergs restaurering, er lavere end 
det ydre sideskibs øvrige vinduer, har han ri
meligvis ved skalmuringen gengivet det den 
oprindelige form med en trekvartrundstav over 
trapezformet base på selve lysningskarmen.

Efter reformationen brugtes kapellet ifølge 
Terpager til bibliotek, men 1620 solgtes det til 
lensmanden Albert Skeel, som indrettede det til 
gravkapel og lod det endnu bevarede epitaf op
sætte.2 1847-1894 fungerede kapellet som præ- 
steværelse og skriftekammer.

TÅRNKAPELLERNE: S. Lucii alter/kapel og 
De 11.000 jomfruers kapel. Tårnet er påbe
gyndt efter 1283 og fuldendt o. 1333. Inden for 
denne periode overhvælvedes de to nederste 
stokværk, som i kraft af deres forbindelse med 
kirkerummets to etager var velegnede til kapel/ 
alterstiftelser. Fra det nedre kapels gulv, der 
nu, som ved opførelsen, ligger et par trin over 
skibets, var der indtil 1594 adgang til det øvre 
kapel ad en spindeltrappe i tårnets nordvest
hjørne. Trappens spidsbuede under- og over
dør ses endnu i begge stokværks vestmur.

5. Lucii alter/kapel. Ingen middelalderlige kil
der omtaler et S. Lucii kapel, men efter 1438 
nævnes ofte det af biskop Kristiern Hemming- 
sen stiftede S. Lucii alter »under det store tårn« 
(s. lOlfi). Betegnelsen S. Lucii kapel benyttes 
vistnok først af Terpager (1702, s. 96 og 1736, 
s. 287) og går da på det nederste af tårnets to 
hvælvede stokværk, det der ifølge kirkeregn
skaberne fra 1591 benyttedes til henstilling af 
materialer.3 - I østmuren findes en spidsbuet og 
dyb alterniche med en muret indramning, der 
krones af en meget stejl gavltrekant (fig. 201); 
den kan være samtidig med tårnet, og i så fald 
må den høre sammen med en af de meget tidli-
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Fig. 201. Store tårn. Alterniche i S. Lucii kapel 
(s. 306). LL fot. 1980. — Grosser Turm, Alternische in 
der St. Lucii Kapelle.

ge alter/kapelstiftelser. Nichen flankeres af to 
smånicher, den ene anbragt lige syd for, den 
anden i nordmuren.4

De 11.000 jomfruers kapel er i Otto Bosens 
testamente fra 1429 omtalt med samme belig
genhed som S. Lucii alter, dvs. under det store 
tårn (s. 93). Hvis Terpager, der tilsyneladende 
ikke kendte dette kapel, har ret i, at S. Lucii 
alter stod nedenunder, må kapellet viet de 
11.000 jomfruer have haft plads i tårnets andet 
stokværk. - Her findes der i østmuren en stor, 
spidsbuet blænding, der kunne minde om alter
nichen i understokværket. Det er imidlertid et 
oprindeligt tårnvindue, som tilmuredes i ydre 
murflugt allerede o. 1300, hvilket naturligvis 
ikke udelukker, at det kan have fungeret som 
alterniche. I samme mur er der en fladbuet dør, 
der via en trappe fører ned til nordre sideskibs 
gallerietage. - I øvrigt henvises der til beskri
velsen af tårnet (s. 277).

†S. BARBARAS KAPEL blev opført o. 1363 
og nedrevet o. 1739. Stiftere var borgmester 
Anders Bundesen og hustruen Allek (s.89f.), 
og derfor kaldes kapellet undertiden Anders 
Bundesens kapel. Ifølge donationsbrevet, op
rettet i mandens dødsår 1363, var hans kapel 
med biskops og kapitels særlige tilladelse »op
rettet og bygget uden for Vor Frue kirkes kor 
mod syd lige over for højaltret«; hverken 
S. Barbara eller andre værnehelgener er omtalt i 
brevet. Ordlyden viser, at kapellet lå syd for 
apsiden og ved østsiden af søndre korsarm 
(sml. fig. 45f. og h.), netop hvor et S. Barbaras 
kapel er bevidnet 1544 (sml. s. 122). Både Re- 
sens og Terpagers byprospekter (fig. 18 og 27) 
viser her en østvest orienteret bygning. Stahl
knechts 1737-opmåling (fig. 207) gør rede for 
beliggenheden og den mærkeligt skæve grund
plan. Begge dele er bekræftet ved udgravnin
ger, dels Jacob Helms’ (notebog XX, 11) og 
dels udgravningen i 1894, da fundament og 
murværk endnu stod i ca. 125 cm.s højde.5

Sammenholdes de forskellige kilder, far man 
et nogenlunde tydeligt indtryk af kapellet: En 
langstrakt, rød teglstensbygning med kvader- 
stenssokkel, støttepiller, hvoraf de østre greb 
om hjørnerne, blændingsgavl med kamtakker, 
teglhængt sadeltag og hvælv. I det sydvestre 
hjørne førte en smal, fladbuet dør ind til kors- 
armen.6 Når kapellet ikke var sat i forbindelse 
med korsarmen ved en arkade, kan det kun 
skyldes hensynet til korsarmens søjleindram- 
mede sidealterniche (fig. 102). Kapellets mure 
har været knap en meter tykke og var opført af 
munkesten i munkeskifte. Støttepillernes frem
spring måltes til ca. 60 cm, bredden på de østre 
til godt en meter og på de vestre noget mindre. 
De østre var ifølge domprovst Kochs oplysnin
ger af hugne og smukt profilerede granitsten.5 
Bygningens ydre bredde var — bortset fra støt
tepillerne - godt syv meter, dens længde i syd 
godt 9,5 og i nord kun 8,25 m; der findes ingen 
umiddelbar forklaring på bygningens påfalden
de skævhed.

Kapellets alter. Ved terrænsænkningen 1894 
fandtes i kapellets østende en overhvælvet for
højning hvilende på en temmelig stor »grund

20*
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voldsten«. Forhøjningen var godt halvanden 
meter lang i nord-syd og åben i den nordre 
ende. Ifølge Kochs vurdering var den hvælvede 
forhøjning fundamentet til S. Barbaras alter og 
ikke en gravhvælving, som formodet af andre.5

Lektoriet eller læsemesterens kapel. Endnu i 
1590’erne var S. Barbaras navn knyttet til ka
pellet på håndværkernes regninger, men fra 
1500’rnes midte optræder det også under be
tegnelsen »Lectorii Capelle«.7 I resten af kapel
lets levetid bruges dette navn side om side med 
lektoriet, kapellet, læsemesterens kapel eller 
kammer og læsekammeret, det sidste ord side
stillet med »det synderste Capel« 1612.8 Lector 
theologiæ eller læsemester var den teologiske 
lektor, som hvert domkapitel kort efter refor
mationen fik pligt til at ansætte og aflønne. 
Han skulle på latin gennemgå skriften (d.e. 
biblen) offentligt.9 Et ledigt kannikedømme 
skabte 1543 basis for ansættelsen af den første 
læsemester i Ribe, og han fik tildelt bolig i en 
forfalden kannikeresidens på kirkegårdens syd
vestre hjørne (sml. s. 138).

Det er sandsynligt, at S. Barbaras kapel 
straks derefter blev udpeget til auditorium; hvis 
ikke, må det være sket 1560 (sml. s. 72), da stif
ternes messingklædte †gravsten flyttedes ind i 
kirken, og da kapellets alter rimeligvis ijerne- 
des for at give plads for lektorens stol; den om
tales bl.a. 16393 som stående i kamrets (østre) 
ende.

Reparationer. Synsforretningen fra 1650 be
stemte, at gavlen og begge piller i øst på læse
mesterens kapel skulle repareres tillige med tag 
og vinduer.10 1652 arbejdede Jacob Lauridsen 
selvtredie i seks dage på taget og gavlens forbe
dring. Til taget brugtes 1699 og senere store 
Embdersten og andre tagsten. Bygningens in
dre blev sømmet (pudset) og kalket på mur og 
hvælv 1717 i anledning af jubelfesten.3 - Da 
Laurids Thura undersøgte bygningen 1735, var 
murene medtagne, og taget trængte til omlæg
ning.11 Tre år senere døde den for sit forfatter
skab om by og kirke så højt fortjente Peder 
Terpager som sidste mand i lektorembedet, og 
stiftsøvrigheden var ikke sen til at fælde døds
dommen over kapellet. Nedrivningen, som

skete et år eller to efter, var en effektiv måde til 
begrænsning af Stahlknechts igangværende re
paration af kirken.

Lektoriets møblering. »Lectorii stoel«, der ryk
kede ind på altrets plads, hørte antagelig sam
men med det ældste sæt bænke, som i forbin
delse med en bygningsistandsættelse reparere
des af Niels Hansen Prang 1682.3 Tolv år senere 
afløstes den ældre møblering af en ny, som be
stod af bænke langs de tre vægge, mens læse- 
mesteren stadig havde plads under vinduet i 
øst. Det var Hans Henriksen snedker, der 1694 
leverede de to nye, lange borde »med lag (hyl
de?) under« og tre nye bænke med fodstykker, 
så tilhørerne fra skolen »des mageligere kunne 
sidde og legge deris Bøgger for sig som i Sko
len«. Et nyt bord med underbord og tre »op
stande« samt en bænk anskaffedes 1727 til deg
nene i lektoriet.3

†S. PETER OG POVLS KAPEL. Terpager 
(1736, s. 268) skønnede, at kapellet havde været 
indrettet i midtskibets nordside, ved den mid
terste arkadepille, hvorpå de to apostle var ma
let. Men et kongebrev fra 1556 (sml. s. 106), 
som han ikke kendte, fortæller, at kapellet lå op 
til koret i domkirken. Hvis kapellet har været i 
en tilbygning til koret - og anden mulighed 
eksisterer næppe - kan der kun være tale om 
den lille bygning mellem S. Barbaras kapel og 
apsiden (sml. fig. 207); rester af muren blev af
dækket sammen med S. Barbaras kapel. De to 
apostles kapel har været tilgængeligt fra søndre 
korsarm gennem en dør på det sted, hvor Am
berg ved restaureringen anbragte en romanise
rende yderdør.

Kapellet omdannes til benhus. Før 1600’rnes 
midte havde kirken et fritliggende benhus 
(s. 137f). Da det brændte, besluttede kapitlet at 
bygge et nyt med mur og dør, eller hvad »der 
er mest bekvemmeligt«.12 Man valgte tilsynela
dende den sidste løsning, eftersom benhuset 
rykkede ind i det lille kapel, der så fik en dør ud 
til kirkegården; muligvis var døren til kirken 
forlængst blevet tilmuret og rummet inddraget 
til verdslige formål ligesom det skete med an
dre kapeller. Benhuset omtales 1717-18 som



MIDDELALDERLIGE KAPELLER 309

Fig. 202. Ydre, søndre sideskib, i hvis mur der indgår rester af et våbenhus og nogle kapeller (sml. fig. 200). 
Bodil Hauschildt fot. efter 1886. — Ausseres, südliches Seitenschiff, in dessen Mauer die Reste einer Kirchenvorhalle 
und einige Kapellen eingehen.

liggende ved lektoriet, og 1733 nævnes vægter
gangen på søndre korsarm over benhuset.3 At 
det lille rum en periode havde været i brug som 
benhus, fremgår desuden af domkirkeinspekti- 
onens journal under 26. novbr. 1894.5 Den for
tæller, at der i korsarmens østre mur ud for 
mellemrummet mellem S. Barbaras kapel og 
apsiden fandtes et tilmuret vindue, og bag til- 
muringen viste der sig at være et lille kammer, 
som på siden og i baggrunden var begrænset af 
mure og af et hvælvet loft. I rummet var der 
ophobet en mængde ben, kranier, skår af drik
kekrus og enkelte glas (!). Det, man fandt, var 
ikke et vindue, men den blændede dør fra kors
arm til kapel.

Terpager (1702, s. 118) gengiver benhusets 
indskrift: »Mors sola fatetur, Qvantula sint ho- 
minum corpuscula« (Døden alene giver tilken
de, hvor uendelig ringe menneskenes småkrop- 
pe er).

†S. NIKOLAJS KAPEL blev opført før 1338 
og nedrevet o. 1790. Ifølge traditionen ved slut
ningen af 1500’rne var S. Nikolajs navn knyttet 
til blystøberkapellet ved Mariatårnets vestside. 
Det stemmer med oplysningen vedrørende en 
begravelse fra 1338, hvor kapellet omtales som 
liggende i den vestre ende af kirken, ligesom en 
anden, fra 1462, angiver kapellets plads under 
det lille tårn (s. 104f.).

Kapellets plan kendes fra Stahlknechts op
måling 1737 (fig. 195), fra udgravninger ved 
Helms og Amberg (sml. S. Barbaras kapel), og 
i regnskaberne kan der hentes viden om opbyg
ningen. - Kapellets længde i øst-vest har været 
ca. 7,7 m og dets bredde ca. 5,25. De to yder
mure, af hvilke den vestre synes at have været 
godt 60 cm tyk, den søndre muligvis lidt tyn
dere, havde ca. 25 cm brede og 10 cm frem
springende hjørne- og endelisener. På sydvest
hjørnet var lisenen senere udbygget til en støt
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tepille, der strakte sig ca. 1,5 m hen ad begge 
mure. Rummet dækkedes af to hvælvinger, 
som 1699 forstærkedes af Ebbe murmester. 
1701 og 1733 omtales døren til tagrummet;3 
den har tilsyneladende siddet i vestenden af den 
lille, tøndehvælvede gang, der fra trappen i 
Mariatårnet også gav adgang til søndre side
skibs øvre etage.

Stahlknechts plan viser en meget tynd mur 
mellem kapellet og kirkens forhal. Det stem
mer med, at man ved Ambergs restaurering 
fandt forhallens mur udhulet og omdannet til et 
par rundbuede nicher, af hvilke den ene om
sluttede døren til kirkens indre (sml. opmålin
gerne fra før restaureringen, fig. 51-52).

Blykammer og sakristi. Nikolajkapellet synes 
ret hurtigt efter reformationen taget i brug til 
blystøbning, men dette er vistnok tidligst be
vidnet af Hegelund, der i sin almanak under 11. 
juni 1594 skriver: »Vaar farlighed aff ild vdi 
blicapel«. På Stahlknechts plan ses midt på syd
væggen den til støbningen opførte kamin, hvis 
skorsten 1672 er nævnt i forbindelse med ned- 
styrtningsrisiko.3 1696 blev der arbejdet på ta
get over S. Nikolaj kapel, »som nu kaldes Sa- 
cristiet eller Blykammer«; bjælkerne, som da 
var faldet ned over hvælvingerne, blev fornyet 
sammen med tagets brædder og bly.3 Da kapel
let indrettedes til blystøbning, blev der brudt 
en dør i sydmuren, som 1663 forsynedes med 
en ny dørfløj, stafferet med oliefarve.13

Det lyder ikke rimeligt, at det gamle kapel 
foruden at være blykammer også skulle have 
fungeret som kirkens sakristi, således som cita
tet fra 1696 lader forstå. I lange perioder findes 
der imidlertid ikke nogen anden lokalitet, 
hvortil sakristinavnet er knyttet (sml. s. 314); 
det er dog sandsynligt, at det i 1600’rne omtalte 
»kammer bag altret« har været kirkens egentli
ge sakristi, mens S. Nikolaj har rummet andre 
værdier, heriblandt blykisten og grej til bly
støbning, som opbevaredes her 1692.3 Foruden 
materialer af forskellig art (jfr. materialrum) 
blev også kasseret kirkeinventar anbragt her, 
f.eks. 1706 sidealterfiguren, den store Kristof
fer,3 der 1792 mødte sin skæbne under blystø
berens gryde. Bygmester Kruuse foreslog 1789

det såkaldte blyhus nedtaget, og ved den påføl
gende istandsættelse forsvandt tilbygningen. Et 
nyt blykammer indrettedes i processionsgan- 
gen (s. 304).

†KAPELLER VED LANGPIUSET. Aftryk ef
ter flere, ret lave sadeltage på de indre sideski
bes mure samt andre arkæologiske spor er vid
nesbyrd om nogle af de †tilbygninger ved lang
husets sider, der gik tabt ved opførelsen af de 
ydre sideskibe (fig. 45g-h og 211-212). Med en 
enkelt undtagelse må de have rummet kapel- 
stiftelser, hvoraf nogle genindrettedes side om 
side med nye kapelstiftelser i de to nye sideski
be. Ved langhusets sydside har der i det mindste 
ligget kapeller ved 1.-2. og 5. fag fra øst, og det 
skal tilføjes, at disse tilbygningers bredde ikke 
altid har været i fuld overensstemmelse med 
sideskibets fagbredde.

Kapellet ued sideskibets i. fag. Det s. 306 be
skrevne Bethlehems kapel dækker tagsporet fra 
en ældre og betydelig lavere tilbygning 
(sml. fig. 210). Da der næppe er tale om en æl
dre udgave af Bethlehem, må sporet stamme 
fra en af de mange uidentificerede, tidlige ka
pelstiftelser. Om levn af en facadeudsmykning, 
der kan være samhørende med tagsporet, se 
neden for under Vor Frue kapel.

Vor Frue Kapel (?). Et lignende tagspor i
2. fag, nogle fundamenter, der 1904 blev obser
veret under det ydre sideskibs mur i samme 
fag, samt et hvælvspor i muren mod Bethle
hemskapellet viser udstrækningen af et hvælvet 
kapel, der må være opført før Bethlehemska
pellet. Meget taler for, at det o. 1310 stiftede 
Vor Frue kapel har haft plads her. Det lå mod 
syd og blev tilsyneladende efter det ydre side
skibs opførelse grundlag for en nystiftelse, Lille 
Vor Frue kor (s. llOfi), der lå op til Bethlehem- 
kapellet.

En spidsbuet alterniche i kapellets østvæg, der 
sikkert kun har fungeret i kapellets yngste skik
kelse, blev afdækket ved restaureringen 
o. 1900. Nichen var blevet delvis ødelagt 1865, 
da en mindetavle for biskop Brorson indmure
des på stedet. Ved denne lejlighed så Helms en 
dekoration på væggen nord for nichen og øde-
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Fig. 203. Ydre, søndre sideskib. Interiør mod øst. I baggrunden ses alternichen til †Vor Frue kapel (s. 310). 
Hugo Matthiessen fot. 1946. — Ausseres, südliches Seitenschiff. Innenansicht nach Osten. Im Hintergrund sieht man 
die Altarnische der †Vor Frue Kapelle.
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lagt af denne. Dekorationen tilmuredes omgå
ende efter biskop Daugaards ordre; men Helms 
har efterladt sig en skitse, som viser, at to tre
kløverformede buer udfyldte vægstykket mel
lem den sekundære alterniche og pillen til indre 
sideskib. Denne fine udsmykning (fig. 205), som 
snarest må henføres til vestfacaden af det kapel, 
som tidligt rejstes ud for sideskibets l.fag, kan 
være fra o. 1275-1300.

S. Andreas’ kapel blev stiftet før 1429 (mod 
Lindegården syd for kirken), og det ny stiftedes 
efter opførelsen af det ydre sideskib, eftersom 
biskop Peder Nielsen 1483 begravedes her 
(sml. s. 88,267). Når kapellet1 identificeres med 
5. fag skyldes det dels at Andreaskapellet14 må 
have ligget ret langt mod vest, dels at der netop 
i 5.fag findes levn af en ældre tilbygning. 1894 
blev der under ydermuren iagttaget et meget 
solidt fundament, der skilte sig stærkt ud fra de 
brokker, som lå under sideskibsmuren østfor. 
Muren har ikke som de yngre sideskibsfag en 
stor, spidsbuet spareblænding, og før Ambergs 
uniformering af sideskibene var der adskillige 
uregelmæssigheder på overgangen fra 4. til 
5.fag; bl.a. var ydermurens støttepille helt ude 
af takt med hvælvforlægget indvendig. Både 
denne støttepille og enkelte andre i syd hørte 
antagelig samen med de ældre kapelbygninger.

S. Birgittas kapel havde plads mod Lindegår
den, dvs. på langhusets sydside, og det må væ
re indrettet i forbindelse med opførelsen af det 
nye sideskib. Hvis kapellet ikke forveksles med 
Andreaskapellet,1 må det have lagt beslag på 3. 
og/eller 4.fag fra øst.14 En sådan placering er 
forenelig med stiftelsesbrevets oplysning om, 
at kapellet bygges »inde« i kirken (sml. s. 92). 
Man må gå ud fra, at stifteren, kantor Jep Iver
sen Lange, har afholdt en passende del af udgif
terne til sideskibets indretning, herunder bly til 
taget, der efter kantorens død 1454, lovedes 
fremsendt af broderen, Arhusbispen Jens Iver
sen, som overtog ansvaret for familiekapellet. 
Både kantoren og bispen udvidede gentagne 
gange kapelstiftelsen. Kantoren fik sit hvilested 
her sammen med andre familiemedlemmer, 
heriblandt antagelig også den sidste katolske 
Ribebisp, Ivar Munk, der var sønnesøn af Jep

og Jens Iversen Langes broder, Malte. Bispen 
døde først 1539, men havde allerede 1514 sikret 
sig, at hans årtid og ugentlige messe skulle hol
des i S. Birgittas kapel.33

Uanset om Birgittas kapel lå øst eller vest for 
Andreaskapellet, var det antagelig førstnævnte 
kapel, der efter reformationen fik navn efter 
Ivar Munk. En slægtning til kapellets stifter, 
Chresten Lange, gav 1591 sammen med kapit
let ordre til forskellige arbejder i »bisp Iffuers 
Capelle«. Jens murermester fik betaling for at 
bryde hul til en ny (yder?)dør, tætne om den og 
lægge gulv i kapellet. Over døren stod ifølge 
Terpager (1702, s. 20): »Reverendus in Christo 
Pater & Dominus, Dominus Ivarus Munck Dei 
gratia Episcopus Ripensis, fecit structuram i- 
stam fieri Anno Domini M.« (den ærværdige 
fader og herre i Kristus, hr. Ivar Munck, ved 
Guds nåde biskop i Ribe, lod denne »struktur« 
gøre i Herrens år 1...). På dørens anden side 
stod »In silentio, et spe« (i stilhed og håb). Den 
sidste indskrift var udgravet (dvs. udskåret) af 
Tydsch snedker, der også fik betaling for 12 
savskårne fyrredeller til bund i bisp Ivars stole. 
Lauritz Maler dekorerede begge sider af døren, 
med Josef udenpå og Job indvendig. 1695 næv
nes taget over bispens grav og »munkestolene« 
ved hans epitaf omtales jævnligt.15

Ved langhusets nordside, hvor alle tilbygninger 
blev fjernet før opførelsen af det ydre sideskib, 
er der spor efter †kapeller ved 2. og 3. fag fra øst 
(sml. fig. 45g og 209). I 2. fag ses aftryk efter et 
sadeltag, der minder om de tilsvarende i syd. 
Noget lignende findes ikke i 3.fag, men i for
bindelse med kirkens hvidtning 1972 afsløredes 
den affasede, vestre karm af den arkade, som 
har forbundet det forsvundne kapel med det 
indre sideskib. Det kan tænkes, at et af disse 
kapeller har været viet til S. Johannes apostel og 
evangelist (sml. s. 97).

Fig. 204. Ydre, nordre sideskib, der i senmiddelalde
ren afløste flere kapeller (s. 312). Hude fot. efter 
1886. — Ausseres, nördliches Seitenschiff, das im Spät- 
mittelalter mehrere Kapellen ablöste.
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Der foreligger ingen oplysninger om kapel
indretninger i selve sideskibet; det kan dog ikke 
udelukkes, at et par af de lokaliteter, der i 16- 
1700’rne omtales i forbindelse med salg af 
gravkapeller, har været middelalderlige kapel- 
stiftelser.

†INDVENDIGE KAPELLER. Nogle af kir
kens kapeller har som nævnt været udskilt i det 
indre ved skranker af træ eller mur, som ikke 
har efterladt sig spor. Blandt dem var i hvert 
fald S. Jakobs (den γngres) kapel, der lå mod vest 
i kirken og under sejerværket (s.95f.), hvilket 
antagelig vil sige i sydsiden af kirkens roman
ske forhal. Under omtalen af kirkens sakristier 
er der argumenteret for, at også det af bisp Kri- 
stiern 1292 stiftede S. Laurentius kapel har ligget 
inden for den romanske bygnings rammer, 
nærmere betegnet i kirkens apsis, dvs. øst for 
højaltret. En placering her vil tilfredsstille stif- 
telsesbrevets ord om, at kapellet lå mod øst og i 
kirken (s. 101).

SAKRISTI OG PRÆSTEVÆRELSE 

NOTER S. 322

Siden 1904 har østenden af det ydre, søndre 
sideskib, dvs. faget vest for Bethlehems kapel, 
tjent som præsteværelse og sakristi.
SAKRISTIET omtales første gang 26. maj 1292 
i stiftelsesbrevet for S. Laurentius kapel (s. 101). 
Det oplyses her, at bisp Kristiern »har stiftet og 
med Guds hjælp ladet opføre et kapel og et alter 
i fornævnte kirke i Ribe imod øst, hvor der 
fordum plejede at være sakristi (ubi consueuit 
olim esse sacristia) til ære for ...«.

Ud fra ordlyden i stiftelsesbrevet må pladsen 
for bispens kapel - og dermed sakristiet - søges 
på tværskibets østside eller i selve apsiden.16 
Med mindre bispen stiftede sit kapel i den til
bygning på nordre korsarms østside, der senere 
kendes som kapitelhus, er det rimeligst, at det 
sakristi, som stiftelsesbrevet henviser til, har 
været indrettet i apsiden, øst for højaltret. Den
ne opfattelse bestyrkes af, at ordet sakristi 
sidenhen synes brugt som synonym for den ki
ste, hvori kirkens kostbarheder opbevaredes.

Fig. 205. Mønstermurværk nord for alternichen på 
fig. 203. Efter skitse af Jacob Helms 1865 (s. 312). — 
Mustergemäuer nördlich der Altarnische aufFig. 203.

Bortset fra biskop Kristierns stiftelsesbrev er 
domkirkens sakristi kun omtalt fa gange i mid
delalderen, og det sker altid uden henvisning til 
den eller de lokaliteter, der på det pågældende 
tidspunkt har tjent til opbevaring af kirkens 
kostbarheder.

I Ribe Oldemoder hedder det: »I Herrens år 
1312 (en fejl for 1313) quarta feria pasche (29. 
marts) domino henrico sacerdote accipiente 
sacristiam Reperta sunt etc.«, (d.e. da præsten 
hr. Henrik overtog sakristiet, fandtes der i ki
sten etc.).17 Sacristia kan her være brugt rent 
abstrakt (overtog opsynet med); men det må 
anses for givet, at domkirken gennem hele 
middelalderen har haft et rum, hvor kisten med 
alle dens værdier havde sin plads, selv om den
ne ikke kendes i dag. Heller ikke Terpager 
(1736, s. 210 f.) kan i kap. III om sakristiet og 
sakristanen opgive en bestemt plads. Først 1463 
foreligger der en reel oplysning om sakristiet. 
Da mødte afdøde kantor Anders Broks søster 
og arving for ærkedegn og kapitel i domkir
kens sakristi (Kinch I, 354).

Eftermiddelalderlige sakristier. Efter reformati
onen er et sakristi først omtalt i 1690’erne, og 
det var da identisk med blykammeret i S. Niko
lajs kapel, vest for Mariatårnet. 1790, da dette
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kapel var dømt til nedrivning, nævnes »sakri
stiet bag altret«, dvs. i apsiden.18 Selv om sakri
stinavnet først da synes knyttet til denne lokali
tet, er det sandsynligt, at apsiden, hvori der 
o. 1700 stod en del bøger (bibliotek, s. 322), 
gennem mange år havde fungeret som opbeva- 
ringsplads for de hellige kar m.m., mens sakri
stiet i S. Nikolajs kapel foruden blykisten rum
mede større, udrangerede kirkelige genstande; 
og i kapitelhuset stod endnu i 1700’rne kisten 
med relikvier o.a.

1687 udvidedes »kammeret bag altret« med 
fyrredeller, som Jacob Lauridsen pudsede og 
kalkede. Samtidig forhøjedes gulvet, og en ny 
dør blev indsat. Rummet var da så stort, at der 
foruden nogle eksisterende bænke kunne ind
sættes en ny bænk på knap 4,5 m.s længde. 
1710 stod her endvidere et gammelt skab, som 
tidligere havde stået i koret.3 Sakristiet bag al
tret forsvandt sammen med renæssancealter
tavlen, da bygningsinspektør Friis i 1840’rne 
nyindrettede alterpartiet. Herefter indrettedes 
1847 et sakristi (også kaldet skriftekammer og - 
stol)19 i det Skeel’ske gravkapel, det tidligere 
Bethlehemskapel.

PRÆSTEVÆRELSER. Hans Schack, lens
mand på Riberhus 1658-74, anmodede 1661 ka
pitlet om at måtte fa »et belejligt gravsted« og 
ønskede sig pladsen i den nordligste gangs ve
stre ende, hvor »præsternes kammer nu er, før de 
går på prædikestolen«.12 Rummet, hvis om
trentlige mål opgives i Schacks brev, er iden
tisk med det vestligste fag i ydre, nordre side
skib. Det kan ikke afgøres, om rummet havde 
været udskilt som kapel før reformationen; 
men det er sandsynligt, at det tidligt - forment
lig efter prædikestolens anbringelse på den 
midterste af skibets nordre arkadepiller - blev 
taget i brug af præsterne. Frem til 1560 stod 
hele domkirkens østparti aflukket mod vest 
(sml. s. 72), og alle kirkelige handlinger foregik 
i midtskibet; derfor havde præsterne deres 
kammer i vest, og derfor stod »den lange gejst
ligheds-stol« i ydre nordre sideskib ved den lil
le tårndør (d.e. døren til nordre sideskibs trap
petårn). Præsternes kammer i nordre eller

»norderste rad« nævnes så sent som 1727.3 Med 
mindre kapitlet har ladet et andet hvælvfag i 
ydre, nordre side skib indrette til præsteværel
se, kan Schack ikke have faet det vestligste fag 
til gravkapel. Hvis han imidlertid fik det, kan 
han kun have haft det til 1763, da det erhverve
des som gravkapel for G. F. Holsteins familie 
(lensmand 1754-60).

I tiden mellem 1689 og 1742 optræder der i 
regnskaberne en lokalitet under navnet »røde 
kammer«.3 Ud fra sammenhængen er det tyde
ligt, at dette kammer ligesom præsternes har 
været et aflåseligt fag i ydre, nordre sideskib; 
bl.a. tales der 174210 om en begravelse mellem 
»Røe Kammer Dørren« og tårndøren (til trap
pen i nordre sideskib). Enten må det røde kam
mer ligefrem være identisk med præsternes 
kammer,20 eller også må det have været udskilt 
i sideskibets østende, hvor Holstein helst ville 
have haft sin begravelse. Efter 1763 må præ
sterne have indrettet sig andetsteds i kirken, 
muligvis i kammeret bag altret; 1847 indrette
des præsteværelset sammen med sakristiet i 
Bethlehemskapellet.

FORHAL OG VÅBENHUSE 

NOTER S. 322

Kirkens anselige vestportal vidner om, at det 
fremspringende parti mellem de to tårne er an
lagt som forhal (se nærmere under kirkens vest
parti s. 237), og det fungerer stadig som ind
gangsparti, idet den vestlige del ved høje træ
skranker er udskilt fra kirkens midtskib. Der
udover har kirken været forsynet med to vå
benhuse, det ene foran langhusets sydindgang, 
det andet foran portalen i nordre korsarm.

SØNDRE VÅBENHUS. I afsnittet: Den fem- 
skibede kirke (s. 267) er det nævnt, at der før 
indretningen af det ydre, søndre sideskib fand
tes en række tilbygninger ved langhusets sydsi
de. Nogle forsvandt helt, andre blev inddraget 
i sideskibet. En af dem, den vestligste 
(sml. fig.45f og h), er identisk med sideskibets 
vestligste fag. - Ved de hidtidige forsøg på at
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identificere nogle af de mange forsvundne ka
peller med særlige fag i sideskibet er den om
dannede tilbygning blevet bestemt som et ka
pel, men det er næppe rimeligt. Beliggenheden 
foran det fag i langhuset, hvor kirkens oprinde
lige syddør havde plads, tyder på, at der er tale 
om et våbenhus. Selv om tilbygningen på sin 
vis blev inddraget i det senmiddelalderlige side
skib, vedblev den at fungere som forhal lige til 
1840’rne, da forbindelsen mellem processions- 
omgangens vestfløj og sideskibet blev afbrudt 
(sml. fig.45j og 198).

Bortset fra den relative datering, der fremgår 
af forholdet til sideskibet, kan det på grundlag 
af spor, som forsvandt ved den udvendige skal
muring i 1890’erne, med sikkerhed fastslås, at 
tilbygningen eksisterede før processionsgan- 
gens vestfløj opførtes i 1300’rnes 2. halvdel 
(s. 300).

Våbenhusets vest- og sydmur synes ret ube
rørte indvendig, og pladsen for østmuren angi
ves af gjordbuen til det nærmeste sideskibsfag; i 
tagrummet ses endnu noget af denne mur og 
nedre del af den søndre taggavl. Heri findes en 
fladbuet (tilmuret) åbning, hvis kontur tidlige
re var synlig udvendig sammen med et fladbuet 
tvillingstik, der må have hørt til en blændings- 
dekoration. Disse detaljer aflæses på V. Dahle- 
rups skitse (fig. 200), hvor man tillige ser tag
sporet efter processionsgangen. Dahlerups i- 
agttagelser bekræftes af et fotografi, hvor man 
ydermere kan lokalisere en tilmuret, høj og 
smal åbning, der har forbundet tagrummene 
over omgang og sideskib.

De spidse spareblændinger indvendig i vå
benhusfagets vest- og sydvæg samt de spinkle 
hjørnepiller tyder på, at rummet fra begyndel
sen var bestemt til overhvælvning; og det nu
værende, ottedelte hvælv med retkantede 
kvartstensribber er sikkert samtidigt med mu
rene; teknisk skiller det sig ud fra hvælvene øst 
for, og det ser ud til at være opført, mens vå
benhusets østmur endnu stod. Denne mur blev 
erstattet af en gjordbue, men næppe i byggefa
sen, hvor det ydre sideskib blev til. Fra den tid 
var derimod antagelig vestvinduet, som genåb
nedes ved sidste restaurering. Sydvinduet blev

først indsat i 1840’rne, da forbindelsen til pro
cessionsgangen blev afbrudt; det er knap så højt 
som sideskibets øvrige, men tilsyneladende 
»afbalanceret« efter vinduet i Bethlehems
kapellet ved sideskibets østende, en detalje, der 
er blevet respekteret af Amberg ved facadens 
skalmuring.

Brandskadet 1402? En sekundær mur, rejst 
ovenpå våbenhusets østre, blev fjernet af Am
berg (1906, s. 61). Den havde på vestsiden et 
tagspor, der må have hørt sammen med det, 
som endnu findes på det indre sideskibs mur 
(sml. fig. 212); de to spor fortæller, at våbenhu
set i en periode har stået med et ret fladt »valm
tag«, der havde fald mod vest og syd. Det kan 
ikke have været våbenhusets oprindelige tag og 
må derfor snarest sættes i forbindelse med en 
reparation efter skader, bygningen kan have 
lidt ved branden 1402. - Det er nærliggende at 
opfatte den af Amberg fjernede mur21 som end
nu et led i den kæde af afstivningsmanøvrer, 
der gik ud på at modvirke trykket fra midtski
bets hvælvinger.

NORDRE VÅBENHUS lå indtil 1791 foran 
tværskibets nordportal, ud mod torvet, og det 
er nogenlunde velkendt fra Stahlknechts opmå
linger 1737 (fig. 206). De viser en bygning fra 
1400’rne. Siden Terpagers tid (1736, s. 200) har 
man regnet med, at den var opført 1482; det 
kan have været tilfældet, men kilderne tillader 
ikke nogen sikker sammenkædning af dette 
indhuggede (forsvundne) årstal og våbenhusets 
opførelse. I oversættelse lyder Terpagers tekst: 
»thi tallet, som er for de indtrædende til højre, 
482, skal læses således: 1482«. Søren Abild- 
gaard aftegnede årstallet i 1776 og føjede til: 
»På en stenpille på højre side af indgangen af 
nordre kirke-dør, og hen imod østlige side af 
Ribe domkirke står indhugget dette årstal: 
1482«. Denne beskrivelse antyder snarest, at 
årstallet har stået i en af nordportalens søjler 
eller piller.22

Uanset om årstallet var våbenhuset uved
kommende, kan der ikke være tvivl om, at 
bygningen var rejst i senmiddelalderen. Den 
var af tegl og målte ca. 6,5 m i øst-vest, ca. 5,6
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Fig. 206a-b. †Våbenhus ved nordre korsarm før og efter 1738-40. Ca. 1:150. (s. 316). Tegnet efter Stahlknecht 
1737 (sml. fig. 214-215). Streg Marianne Nielsen. — †Vorhalle am nördlichen Kreuzarm vor und nach 1738-40. 
Etwa 1:150. Nach Stahlknecht 1737 gezeichnet.

m i nord-syd. Taget samt gavlens »takker og 
piller« var tækket med bly10, det indre hvælvet 
og forsynet med munkestensgulv. Gavlens 
fodlinie markeredes af et bånd, anbragt under 
en tvedelt, rundbuet blænding; gavlkonturen 
var før 1738 aftrappet og udstyret med pinak- 
ler, således som det er almindeligt i den nordty
ske Østersøgotik. Af danske slægtninge kan

nævnes det fornemme nordøstre våbenhus ved 
Roskilde domkirke, der anses for opført i 
1440’rne af ærkedegnen Oluf Mortensen, og 
det lidt yngre Kristiern I.s kapel ved samme 
kirke (DK. Kbh.s amt s. 1461f.).

Eftermiddelalderlige reparationer. Våbenhuset 
»mod torvet« omtales første gang 1591; i 
1600’rnes 2. halvdel nævnes tilbygningen snart
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som våbenhus, snart som »Skröffsen« (1642, 
Skrifftlen eller Schrefftzen 1651f., Skrefftet el
ler Skrefset 1682f.).23 Bygningen blev alvorligt 
skadet ved en streng storm af nordvest 29. juni 
1651; alle gavlens takker blev sammen med 
blyet slået ned på hvælvingen. Ved den følgen
de istandsættelse arbejdede fire navngivne mu
rere i to uger på gavlens takker og pinakler med 
nye sten fra teglgården, og Peter smed lavede et 
nyt anker, hvormed gavlen blev fastgjort til 
korsarmens mur (det kan måske være et sådant 
anker, der ses på fig. 214 umiddelbart over gav
lens tvillingblænding). Et par 12 alens egespær 
fornyedes sammen med blybrædderne, og Ene
vold blytækker omstøbte og lagde blyet på- 
ny.3 - 1691 var våbenhuset meget forfaldent; 
med talrige nye bjælker og ankre søgte man at 
binde den sprukne og revnede hvælving sam
men og samtidig fastholde bygningen til kors- 
armen. Et lille nordre vindue (vest for døren) 
og et stort østre mod torvet fik nye jernram
mer, hvis opstandere og tværstænger maledes 
sorte, mens selve vinduesrammerne blev røde. 
Samtidig indkøbtes sværte til anstrygning af 
buerne i hvælvingen.3

Arkivalierne fra 1700’rne giver ikke yderli
gere oplysninger om våbenhuset; men af Stahl
knechts tegning af kirkens nordside efter i- 
standsættelsen, som han gennemførte 1738-40, 
kan man antagelig slutte, at også denne tilbyg
ning blev genstand for en modernisering. I 
hvert fald har han vist våbenhuset med et lille 
vindfang, der orienterer bygningen stærkere 
mod torvet, end tilfældet var før, samt en tag
gavl med vandrette gesimsbånd og svejfede 
konturer. Under forberedelserne til kirkens 
næste store reparation foreslog bygmester
A. Kruuse 1789,14 at både denne bygning og 
kapitelhuset skulle forsvinde. I april 1791 tømte 
man da kirkens blok, fordi »den Udbygning 
hvorudi Kirkens Blok var stående skulle af
brækkes«.3 Her stod da også den ildpande af 
kobber, som borgeren Radke Bolken 1474 hav
de skænket med 14 tdr. kul årligt til præsters, 
fattige peblinges og menige fattige folks nytte. 
Denne nordre indgang var gennem århundre
der kirkens mest brugte, fordi den vendte ud

mod torvet, der 1544 udvidedes på kirkegår
dens bekostning (s. 122).

†KAPITELHUS OG KAPITELSAL 

NOTER S. 322

KAPITELHUSET (sml. fig. 45g) på østsiden af 
nordre korsarm blev nedrevet 1791, og dets hi
storie rækker muligvis tilbage til 1200’rnes 1. 
halvdel. Tre kildesteder i Ribe Oldemoder 
nævner breve udstedt af kapitlet eller i kapitel
huset. Udtrykket »i vort ripensiske kapitel« (in 
capitolo nostro ripensi), brugt 1292, dækker ik
ke entydigt kapitelhuset. For de to følgende er 
der imidlertid ingen tvivl; et brev fra 1414 blev 
»givet og udført i vort kapitelhus« (in domo 
nostra capitulari) og et fra 1425 taler om ting, 
der skal »offentlig bekendtgøres i kapitelhuset« 
(in domo capitulari).24 Endvidere kan det næv
nes, at Henneke Limbæk var til stede i kapitel
huset 1388 i biskoppens og fleres nærværelse, 
og at den håndfæstning, Ivar Munk måtte un
derskrive for at blive bisp, slutter: »Således 
foregået i Ribe kapitelhus i Guds år 1499 ...«. 
(Kinch I, 246, 411).

Domkapitlet overlevede reformationen og 
gjorde stadig brug af kapitelhuset. »Paa Capit- 
tels Husz udi Riiber Domkirke« valgte kapitlet 
ny kantor mellem 1537-40 i lensmanden Johan 
Rantzaus nærværelse (Thorup 1835, bil. 3). Og 
1556, 14. marts, udstedtes en kgl. befaling ved
rørende »Riber Stifts Breve«, der da stod i ka
pitelhuset i Ribe domkirke (KancBrevb.).

Først 1591 afslører kirkeregnskaberne,3 at 
kapitelhuset lå ved kirkens østre ende, og sene
re oplysninger identificerer det med den tilbyg
ning ved korsarmens østside, som kendes fra 
Stahlknechts tegninger 1737 (fig. 195 og 214).

For Terpager (1736, s. 194f.) herskede der ik
ke tvivl om, at denne bygning var identisk med 
det middelalderlige »capitulum, domus Capi- 
tularis, for os Capitel-Huus«, hvortil man gik 
op ad adskillige trin. I denne »Exedra« eller 
(dette) hus læste kannikerne på bestemte dage 
og timer det ene kapitel i biblen efter det andet, 
og de holdt deres kapitular-konvent, hvor de



ANDRE TILBYGNINGER 319

Fig. 207. †Tilbygninger ved kirkens østende. Efter Stahlknecht 1737 (sml. fig. 195). 1. Kapitelhus (s. 318). 2. 
S. Peter og Pouls kapel, senere benhus (s. 308). 3. S. Barbaras kapel, senere læsemesterens kapel (s. 307). — 
†Anbaue am Ostende der Kirche. Etu›a 1:300. Nach Stahlknecht 1737 (vgl. Fig. 195). 1. Kapitelhaus. 2. St. Peter und 
Pouls Kapelle, spater Beinhaus. 3. St. Barbaras Kapelle, spater Lektorium.

gav råd om kirkens bekvemmelighed og til
vækst (»commodis et incrementis«). - Om den 
senere anvendelse skriver Terpager: »Idag tje
ner førnævnte Exedra til Consistorium og Sy
node, thi i den udøves - også nu som før og 
efter alle domkirkers skik - retten i ægteskabs
sager ... på (de fire) tamperdage«. Om syno
derne25 skriver han, at de tidligere blev holdt 
inden for »vor kirkes kors gitter«; men på 
grund af forskellige ubekvemmeligheder og 
især larm fra folket flyttedes de til kapitelhuset, 
hvor den første synode blev holdt S. Hansdag 
1716.26

Intet taler imod, at det kapitelhus, der blev 
nedrevet 1791, var domkapitlets middelalderli
ge forsamlingssal, og to fund bekræfter, at den 
pågældende bygning havde en høj alder. Det 
ene blev gjort ved nedrivningen og bestod i ret 
store mængder af smeltet bly, der lå i renden 
mellem kapitelhuset og korsarmen.27 Heraf må 
man slutte, at huset tog skade ved branden 
1402; en dør i huset bar årstallet 1411 og var 
muligvis indsat ved genopbygningen. Det an
det fund bestod i to monolitte sandstenskister, 
nedsat under kapitelhusets gulv. Kisterne tilhø
rer en type, der næppe har været i brug efter 
1200’rnes midte, og derfor er det sandsynligt, 
at det nedrevne kapitelhus’ historie i alt fald går 
tilbage til o. 1200-50,28 hvilket også synes be
kræftet af den senromanske vinduestype.

Ved hjælp af Stahlknechts tegninger samt 
trykte og utrykte beskrivelser kan man gøre sig 
en forestilling om kapitelhusets udformning.29 
Det var en langstrakt, toetages bygning, opført 
i tegl og forsynet med hvælvinger. Thura opgi
ver i sit restaureringsforslag 1735 længde og 
bredde til godt 10x5,5 m og højden (til gesims) 
til godt 6 m, hvilket stemmer nogenlunde med 
tegningerne; på grund af terrænets vækst må 
man dog regne med en oprindelig højde på ca. 
7 m. Da huset var sammenbygget med apsi- 
den, har der kun været gavl mod nord; det bly- 
tækte tag havde sin rygning parallelt med kors- 
armens, og derved fremkom en vand-rende op 
mod korsarmsmuren og apsiden, som idelig 
forvoldte skader i det indre og på inventaret. 
Planen viser den øvre etage med tre underdelte 
vinduespartier samt den dør til kirken, der om
tales af Terpager og Galthen i forbindelse med 
flere trin op til kapitlet. I apsidens ydre var 
ethvert spor af denne dør udslettet før Am- 
bergs restaurering. Men indvendig, i det nord
ligste fag af apsidens blændingsgalleri, er den 
bevaret som en spidsbuet, vindueslignende 
blænding med rundstavprofilerede karme. Åb
ningen i den tykke mur var lukket med to dør
fløje; den mod kirken, som ifølge Galthen altid 
stod åben, var prydet med et treenighedsbillede, 
mens dørfløjen i apsismurens yderside ifølge 
Terpager (1702, s. 19) bar følgende påskrift:
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»Anno Domini 1411. regnante Erico Rege 
Regnorum Dacie, Svecie, Norvegie, Gocie, 
Slavie & Duce Pomeranie. Hune Regem regat
& servet Rex eternus« (i Herrens år 1411, da 
Erik var konge over Danmarks, Sveriges, Nor
ges, Gotlands, Slaviens riger og hertug af Pom
mern. Den evige konge styre og bevare denne 
konge).

Eftermiddelalderlige reparationer. I perioden 
1591—17903 blev der foretaget en del reparatio
ner på bygningens vinduer og blytag. En større 
istandsættelse af selve kapitelsalen gennemfør
tes 1716-17; væggene blev pudset og hvidtet, 
stengulvet omlagt og nogle vinduer tilmuret, 
formentlig af hensyn til bispemalerierne, som 
da flyttedes til kapitelhuset fra et kammer i bi
spegården. Endvidere blev jernværket i gavlens 
vinduestregruppe fornyet med to opstandere, 
seks tværstænger, fire vinduesstænger og splid
stikker; af det gamle jern lavedes en håndstang 
ved trappen op til kapitelhuset. Inden en om
fattende nymøblering fandt sted, blev hvælvin
gerne prydet med løvværk for fem rdl.10 1764 
lavede smed L. Berntsen en ny dør,3 der må 
have afløst den fra 1411, som ikke nævnes af 
Galthen. I Kruuses restaureringsforslag 1789 
dømtes huset til nedrivning, fordi det gjorde en 
»urimelig plan« ved kirken,14 og dommen ek
sekveredes 1791.

Terpager og Grønlund29 beskriver husets møb
lering efter istandsættelsen 1716-17, herunder 
bispemalerierne og to jernbundne kister, den 
ene med kapitlets dokumenter, den anden med 
relikvier, messetøj etc. fra de papistiske tider; 
foruden disse ting, der beskrives i afsnittet om 
kirkens inventar, omtaler Terpager tillige hu
sets vinkælder.

Kapitelhusets vinkælder nævnes første gang i 
et missive til borgmestre og råd i Ribe, der 
nylig havde forbudt kapitlets tjenere at holde 
vin i domkirkens kælder. Kapitlet havde følt 
sine privilegier krænket og havde henvist til, at 
det måtte have samme ret som andre kapitler i 
riget til at holde vinkælder til kirkens brug, og 
at det hidtil havde været brugeligt ved Ribe 
kapitel. Kongen forbød byen at gøre indgreb i 
kapitlets statutter og friheder.30. Vinkælderen

tjente ikke blot kirkens behov. Kirkens klokker 
fik en kontrakt med byen 1597 og stod for ud
tapning af Rostockerøl, Hamburgerøl og 
Franskvin fra kælderen, der havde nedgang fra 
kirkegården. Kontrakten blev opsagt 1605, og 
ni år senere var kælderen udlejet til vinlager for 
by og omegn (sml. s. 136)31. Efter 1600’rnes 
midte blev kælderen benyttet til kalkhus, og 
1694 solgte kirken en del af den til begravelse 
for familien Speckhane (jfr. gravkapeller); hvis 
ikke der tidligere havde været adgang til kælde
ren fra kirken, må man ved gravkapellets ind
retning have hugget den dør igennem kors
armens østmur, som er antydet på en plan af 
kirken fra 1831 (Hanssen 1831)5.

Kapitelhuset som kirkelade? Den ene kirkevær
ges halvpart af regnskaberne for 1626-28 har 
som indledning: »Er Kornet saat paa Capit- 
let«.3 Det følgende år nævnes, at der mangler 
meget, som ikke er ydet og ej heller var til at fa 
»for Findernis offuertrengssells skyld« (der 
hentydes til de svenske soldater under Torsten- 
sonkrigene).3

Kapitelsal i søndre korsarm. I Kruuses forslag 
til kirkens istandsættelse 1789 indgik en plan 
om nedrivning af nordre ende af processions- 
gangens vestlænge for at skaffe mere lys til 
vestenden af søndre, ydre sideskib, hvor han 
ønskede et nyt »capitul« indrettet.32 Da denne 
del af nedrivningsplanen ikke vandt bifald, blev 
en kapitelsal indrettet i søndre korsarm 1791— 
93.14 Kathoveddøren tilmuredes, de mange 
gravsten dækkedes med jord, der blev belagt 
med et hævet trægulv (Hanssen 1831, s. 21); 
afskærmningen mod »korets sprinkelværk« 
(korstolenes bagside?) skete med et ca. 20 m2 
stort, malet og glat træpanel, mens en dobbelt
dør indføjedes under buen til søndre sideskib. 
Ved den følgende restaurering 1843f. blev kors- 
armen påny inddraget i kirken.

MATERIALRUM M. M. I senmiddelalderen 
havde kirken et kalkhus, der lå sammen med 
klokkerens bolig ved den nordvestre kirke
gårdsport (s. 137). I 1600’rne og frem til
o. 1790, da kapitelhuset ved nordre korsarms 
østside blev nedrevet, opbevaredes kalken i den
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Fig. 208. Indblik i søndre korsarm, der 1792-1843 var udskilt som kapitelsal (s. 320). V. Hermansen fot. 1946. 
— Einblick in den südlichen Kreuzarm, der 1792-1843 als Kapitelsaal abgeschieden war.

derværende kælder, hvor kirken tidligere hav
de haft vin- og øludsalg (se under kapitelhuset 
s. 320). Foråret 16943 skete der en større ud
rensning i kælderen, dels fordi en oversvøm
melse havde fyldt den med grus og skarn, dels

fordi kirken havde solgt et stykke af kælderen 
til gravkapel for stiftamtmand Speckhane (se 
gravminder). Et gammelt »skiærverk« (skille
væg) tværs over blev nedtaget og genopsat 
mod øst, således at et nyindrettet og hvidtet

Danmarks Kirker, Ribe amt 21
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kalkkammer (i nordenden?) kunne tages i brug, 
og resten indrettedes til gravkapel. Samtidig 
blev der lavet en ny trætrappe ned til rummet, 
hvis dør vendte mod torvet.

Adskillige tilbygninger, opført til helt be
stemte kirkelige formål, blev efter reformatio
nen inddraget til verdslig brug. Allerede 1548- 
49 havde byen sin pælebuk (rambuk) stående i 
processionsgangen (Kinch II, 535). S. Lucius’ 
kapel i det store tårn nævnes 1591 som mate- 
rialrum, og samme skæbne fik S. Nikolajs ka
pel vest for Mariatårnet; her opbevaredes ikke 
blot byggematerialer, men også udrangeret 
kirkeinventar som »Store Christoffer«, en side
alterfigur, der nedtoges så sent som 1706 og 
snart efter brugtes til brændsel under blystø- 
bergryden, der havde sin plads i en kamin sam
me sted. - 1791-92 indrettedes en ende af om
gangens vestfløj til materialkammer og lidt se
nere muredes der en blγstøberkamin i sydvest
hjørnet til erstatning for den i S. Nikolaj 
(s. 314).2 I 1800’rnes midte nævnes følgende lo
kaliteter som materialrum: Tårnkammeret i 
store tårn, omgangen, søndre lavhvælving (yd
re sideskibs tagrum), sideskibsgallerierne og 
sprøjtehuset (s. 138). Siden sidste hovedre
staurering benyttes en smal bygning syd for 
omgangens vestfløj; den blev købt til kirkens 
centralvarmeanlæg. - En montre forneden i 
Mariatårnet rummer tekstiler og andre små- 
fund fra kirkens gulve, mens udsat kirkeinven
tar o.a. har plads på de to gallerier.

I kilderne optræder der i perioder betegnelser 
på lokaliteter, der i mange tilfælde kan identifi
ceres med tilbygninger eller dele deraf: Benhus, 
se Peder og Povls kapel s. 308. Blykapellet, se 
S. Nikolajs kapel s. 310. Kammeret bag altret 
samt skriftekammer og skriftestol, se eftermid
delalderlige sakristier s. 314. Præstekammer og 
»Røde kammer«, se præsteværelser s. 315. Vejer
hus, se det store tårn s. 291.

Biblioteket fandtes ifølge Terpager i Bethle- 
hems kapel, indtil dette 1620 solgtes som grav
kapel. Sidenhen omtales bogsamlingen forskel
lige steder: i kapitelhuset, i tårnkapellet, viet 
S. Lucius, og i den 1791 indrettede kapitelsal i 
kirkens søndre korsarm.

Fig. 209. Tagspor efter †kapel ved nordre sideskibs 
2. fag fra øst (s. 310). Stig Hornshøj Møller fot. 
1974. — Dachspuren von einer †Kapelle am 2. Joch von 
Osten des nördlichen Seitenschijrfs.

Fig. 210. Tagspor efter †kapel ved søndre sideskibs
1. fag fra øst (s. 310). Stig Hornshøj Møller fot. 
1974. — Dachspuren von einer fKapelle am 1. Joch von 
Osten des südlichen Seitenschiffs.

Bogudsalg i kirken. Ved efterårsmarkedet 1599 
holdt bogfører Hans Bremer fra Århus udsalg 
af viser i domkirken. Bogsælger var sikkert og
så den Hans Stiern, af hvem Oluf Klokker på 
kirkens vegne krævede stadepenge, fordi han 
ved to markeder 1610 og under Ribemarkedet
1611 havde stået i domkirken med sit gods.34

NOTER TIL S. 305-322

Vedr. arkivalier, litteratur og forkortelser henvises 
til s. 52f.
1 Galthen (1792, s. 124) angiver følgende kapeller i 
syd: »Jomfru Marias op til enden af Skeels begravel
se, omtrent under Kristus på korset, S. Andreas’, 
S. Katharinas, S. Gertruds og S. Birgittas lige for de 
fire huller (dvs. blændinger) i muren, hvor deres al
tertavler har stået«. Kildematerialet rummer intet, 
som begrunder placeringen af S. Katharinas kapel og 
S. Gertruds alter (sml. s. 99 og 93) i det ydre, søndre 
sideskib. Hvad Andreaskapellet angår, nævner Terp
ager det som liggende i 2. fag fra øst, men ved S. Bir
gittas kapel oplyser han, at det lå mellem Beth
lehemskapellet i øst og Andreaskapellet i vest, hvor 
Ivar Munks epitaf fandtes (1736, s. 270, 275, 325. 
Sml. endv. Kinch I, 560f.).

På Terpagers tid stod epitafiet op ad muren i side
skibets 5. fag fra øst, det fag, som Abildgaard 1776 
benævner »det såkaldte Andreaskapel«. Hvis Ivar 
Munk virkelig blev begravet her, - hvor man på
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usikre præmisser markerede hans grav o. 1900 - så er 
det troligt, at det 5. fag i virkeligheden har rummet 
S. Birgittas kapel. Jfr. i øvrigt afsnittet om kirkens 
gravminder.
2 Se note 1, sidste sætning.
3 LA. Vib. Ribe domk.s rgsk. 1591-1899.
4 Alternichen måler i plan 168X137 cm, i højden 
190, og sålen sidder 126-46 cm over gulvet. Gemme
nichen mod syd, der er bredest forneden, måler i 
plan 83-56x132 cm, i højden 62. De tilsvarende mål 
for den nordre niche er 45x37 cm og 97. Deres sål er 
hævet henholdsvis 62 og 91 cm over gulvet.
5 LA. Vib. Ribe domk.s insp. Restaureringsjourn. 
1893-1903 (begyndelsen meget omhyggeligt ført af 
domprovst C. Koch).
6 Buestikket ses på opmålingen af kirkens østfacade 
forud for restaureringen; ved den viste det sig, at 
man som tærskelsten havde genanvendt den sokkel
sten, der ved gennembrydningen var taget ud af 
korsarmens mur.
7 RA. Hansborg. 0. 40. Sager vedr. stridigheder. I, 
1545-78, cap. XVII, no. 246.
8 Jfr. note 3, årene 1591, 1612, 1621, 1647, 1655, 
1686 og 1735.
9 Festskrift 1948, s. 89f. - Kinch II, 33.
10 LA. Vib. Ribe Bispearkiv. Ribe domk. 1530- 
1786.
11 RA. DaKanc. Indlæg.
12 KglBibl. Thotts saml. 2030, 4° Ribe capitels con- 
clusa.
13 LA. Vib. Ribe stiftamt. Kommisionsakter.
14 Sml. Roskilde domkirke, hvor to velbevarede ka

peller for S. Birgitta og S. Andreas ligger side om 
side ved nordre sideskib. DK.Kbh.s amt s. 1485 og 
1458.
15 Jfr. note 3. - »Bisp Ivars stole« er beskrevet under 
domkirkens inventar. - Kinch gengiver i JySaml. III, 
s. 141f. en byretssag, der startede 29. april 1580 (Ribe 
tingbog). Da aflagde sognepræst Jakob Madsen (se
nere bisp over Fyns stift) vidnesbyrd om, hvad han 
sammen med tre andre borgere havde oplevet den 
foregående mandag, da de sammen med flere danne- 
mænd »gik og spadserede« i domkirken: Seks degne 
(latinskolens større elever) stimlede sammen om sto
len i bisp Ivars kapel og fortalte, at Hans Jakobsen 
(forpagter af Kongens Mølle) var inde i stolen med 
et kvindfolk! Så snart degnene havde set kvinden ved 
stolen, »ginge the strax ther om till hobe, som thet 
kors staar« (østenden af søndre, ydre sideskib = Lille 
Vor Frue kor) og herfra kastede de teglsten mod 
stolen i bisp Ivars kapel.
16 På baggrund af et vist sammenfald i værnehelge
ner har Kinch (I, 109f.) ment at kunne identificere 
bispens kapel med en yngre kapelstiftelse, det endnu 
bevarede Bethlehems kapel i hjørnet mellem søndre 
korsarm og langhuset. Det sker dog ikke uden be
tænkelighed, eftersom forfatteren bemærker, at ste
det »vel tilnød kan stemme med Biskop Kristierns 
Angivelse«. Det må anses for usandsynligt, at sakri
stiet i den her omhandlede periode har været placeret 
uden nøje kontakt med alterrummet. - Sml. Joseph 
Braun: Der christliche Altar. München 1924. II, 574.
— Leksikon fur Theologie und Kirche, Freiburg 
1964, ed. Josef Höfer og Karl Rahner. Art. Sakristei.

21*



Fig. 211-212. De indre sideskibsmure, set fra tagrummene over de ydre 
sideskibe. 1:150 med detaljer 1:50. 211. Nordre sideskibsmur. 212. 
Søndre sideskibsmur. Begge har spor efter tage fra †kapeller (s. 310). 
Opmålt af Hej (og NJP) 1974. Streg Marianne Nielsen 1981. — Die 
inneren Seitenschiffmauern, von den Dachräumen iiber den äusseren Seitenschif- 
fen gesehen. 1:150 mit Einzelheiten 1:50. 211. Nördliche Seitenschiffmauer. 
212. Siidliche Seitenschiffmauer. Beide tragen Spuren nach Dächern von 
†Kapellen.

u›
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17 O. Nielsen: Ribe Oldemoder læser herberto. Sml. 
i øvrigt: Den middelalderlige kirkeskat under beskri
velsen af kirkens inventar.
18 LA. Vib. Ribe domk.s insp. Rgsk.bog 1780-92, 
C. 630-23.
19 LA. Vib. Ribe domk.s insp. protokol 1828-1906.
20 Sml. hvordan S. Nikolaj kapel ved samme tid 
snart kaldes blykammer, snart sakristi.
21 Muren var ikke hugget i forbandt med det indre 
sideskibs mur; hvis den ikke var rejst som »støttepil
le«, må den snarest ses som led i genopbygningen 
efter branden 1402. Resterne af den 72 cm tykke 
munkestensmur viser, at den var opført før ydre si
deskibs mur.
22 S. Abildgaards tegning findes i NM2.
23Jfr. note 3 (RA. Rev. rgsk. Kirkergsk. Ribe stift. 
Ribe domk. 1682-89). - Om skriftehus, se DK SJyll. 
s. 2716 (note 3) og Ny KirkehistSaml. I, 646.
24 Oldemoder s. 46 (1298), s. 92 (1414), s. 116 (1425).
25 Hermed hentydes vel til landemoderne, der før 
1655 skal være holdt i Bryndum kirke, hvorfra de 
flyttedes til Ribe og Varde (sml. Festskrift s. 174).

26 Terpager angiver fejlagtig 17.juni 1715.
27 Helms 1870, sp. 108.
28 Elna Møller: Stenkisterne i domkirken, i Ribe 
stiftsbog 1980, s.32f.
29 Foruden Terpager (1736, s. 194, 218, 730) og Gal
then (1792, s. 117) henvises til Grønlund i Ribe kate
dralskoles håndskriftsamling: A4. David Grønlunds 
produktion.
30 Jydske tegneiser 4,551b.
31 Kinch II, 121f. - Adler 1842, s. 80f.
32 RA. DaKanc. F. 42. Kancelliets breve 1790. - I 
Århus domkirke havde man længe før indrettet 
landemodesal i kirkens sydvesthi ørne, se DK. Århus 
s. 287f.
33 Vedrørende Birgittakapellet og det dertil knyttede 
frændegilde for slægterne Lange og Munk se Curt 
Wallin: Birgittagillen i Danmark, Kyrkohistorisk 
årsskrift 1973 s. 141 f og‘Birgittinska kapell- och al- 
tarstiftelser i det medeltida Danmark, Kyrkohisto
risk årsskrift 1976 s. 27f.
34Jfr. Kinch II, 527. - Vedr. bogudsalg i Helsingør 
S. Olai kirke, se DK. Frborg s. 102.
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Fig. 213. Ribe, set fra åens nordside. Efter stik af Daniel Meissner 1624 (sml. fig. 21) i Thesaurus Philopoliti- 
cus. Frankfurt. — Ribe von der Nordseite des Flüsses gesehen. Nach Stich von Daniel Meissner 1624.

KIRKEN I TIDEN EFTER REFORMATIONEN 
FORFALD OG REDNING

NOTER S. 362

INDLEDNING. Da landet brød med den ka
tolske tro, stod domkirken som et vældigt 
kompleks (fig. 45h), omgivet af en række kan- 
nikeboliger (s. 134f). Kirkens østafsnit (tvær
skib og apsis) havde bevaret sin hovedform, 
mens langhuset var udbygget til et femskibet 
anlæg. Til østpartiet sluttede sig nogle tilbyg
ninger: Et våbenhus foran nordre korsarms 
portal (s. 316), et kapitelhus ved korsarmens 
østside (s. 318), og ved søndre korsarms østside 
et kapel, viet S. Barbara, samt indkilet mellem 
dette og apsiden endnu et, viet S. Peter og Povl 
(s. 307). Langhusets nordvestre tårn var efter 
1283 erstattet af et langt større, og dets to ydre 
sideskibe var i 1400’rne opført på bekostning af 
en række tilbygninger (s. 267), og vest for Ma-

riatårnet lå et kapel, viet S. Nikolaj (s. 309). En
delig havde kirken faet en hvælvet processions- 
gang (s. 296), der med sine tre fløje indramme
de begravelsespladsen Lindegården (s. 132) og 
forbandt Kathoveddøren i søndre korsarm med 
langhusets søndre indgang tæt ved Maria- 
tårnet.

Mens det således er muligt at tegne et nogen
lunde billede af eksteriøret ved middelalderens 
slutning, er der kun fa oplysninger til rådighed, 
når det gælder interiøret, men dog tilstrækkelige 
til at skildre indretningen i grove træk. Højal
tret stod i apsiden, og under korsskæringens 
kuppel var kannikernes kor udskilt fra resten af 
kirken ved tre mure, hvoraf den vestre bar et 
lektorium. Umiddelbart vestfor, under det sto
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re krucifiks, stod helligkorsaltret, der også var 
sognealter. Sidealtre med farvestrålende tavler 
har været at finde overalt ved piller og vægge, 
nogle afskærmet som indre kapeller ved skran
ker af træ eller mur, andre i selvstændige kapel
bygninger eller kapelrum som det store tårns to 
nedre stokværk.

Selv om der efter reformationen blev stille i 
kirkens kor, skete der sikkert ikke mange æn
dringer i den katolske indretning før efter 1560. 
Borgerne benyttede - som før reformationen - 
deres sognekirke i langhusets midtskib, hvor 
helligkorsaltret stod i øst. Den største foran
dring her har været den nye læres forkyndelse 
fra en prædikestol, - omend der nok gik nogle 
år, før den kom op. Efteråret 1560 kom den 
kgl. ordre om at bringe orden i kirken (sml. 
s. 72); blandt de mange ting som nævnes, er 
den væsentligste, at muren mellem koret og 
»nederkirken« samt helligkorsaltret midt på 
gulvet skulle nedbrydes, og gudstjenesten 
fremover holdes i koret foran højaltret.

O. i550-1730. Som den middelalderlige byg- 
ningshistorie (s. 145f.) har vist, var kirken gen
tagne gange truet af sammenstyrtning, dels 
som følge af hvælvslagningen i højkirken og 
andre bygningsmæssige ændringer, og dels på 
grund af branden 1402. Genopbygningen, der 
tilsyneladende strakte sig over det bedste af år
hundredet, har rimeligvis efterladt kirkebyg
ningen i en nogenlunde god stand, men der gik 
ikke mange årtier, før der berettes om, at en 
stor storm og vandflod tilføjede kirken skade. 
Det skete 1549 og er nærmere beskrevet i den 
historiske indledning (s. 70fi), hvor det med 
synsforretninger og regnskaber som kilde er 
skildret, hvorledes kirken langsomt forfaldt. 
Umiddelbart ser det ud som om kapitlet ikke 
satte alt for mange kræfter ind på at ændre tin
gene til det bedre. Kirkeværgerne lod håndvær
kere syne kirkens brøstfældighed, men synet 
blev ikke altid fulgt af de nødvendige repara
tionsarbejder. Det gælder f.eks. det store tårns 
tilstand i 1500’rnes 2. halvdel (s. 281). Underti
den krævede byen nye syn, - og i visse tilfælde 
mobiliseredes kongen på lensmandens foran
ledning. Nu og da resulterede synene dog i

omfattende istandsættelser eller fornyelser. Så
ledes gennemførtes der i årene o. 1600 - for
uden store arbejder på de to vesttårne- en fuld
stændig udskiftning af tagenes kobber med bly. 
Efter synet 1650, hvor det var fastslået, at der 
til gamle mangler var kommet en masse nye, 
tog man kraftigt fat på tag og vinduer fire-fem 
år. Næppe var man dog kommet i gang, før 
svenskekrigene blussede op; med de polske sol
dater kom pesten til Ribeegnen, og den kendte 
ikke forskel på rig og fattig. I godt fire som
mermåneder 1659 døde 900 borgere og flere 
tusinde bønder, der havde søgt redning i byen. 
Den enorme affolkning lagde både byen og 
sogne i miles omkreds øde.1

På denne baggrund kan det ikke undre, at det 
kneb med at fa kirketienden ind, og at den i 
forvejen forfaldne kirkebygning fik lov at passe 
sig selv. Ydermere havde kapitlet store økono
miske forpligtelser til anden side, dels til kate
dralskolen, dels til vedligeholdelse af de mange 
gamle kannikeboliger, som efter reformationen 
var blevet boliger for præsteskabet og andre 
tjenestegørende ved domkirken. Der er ingen 
tvivl om, at kirkebygningens situation var ilde 
sidst i 1600’rne. Store murstykker raslede ned 
hele vejen rundt og tildels inde i kirkerummet. 
Årsagen var, at det nu næsten 100 år gamle 
blytag var gennemhullet overalt, - og fremfor 
alt i vægtergangen, der hørte til tagkonstrukti
onen fra tiden efter branden 1402 (sml. s. 371).

Følgerne af århundreders forsømmelse søg
tes i en retssag mod de to sidste gejstlige vær
ger, Søren Serup og Peder Terpager, placeret 
alene på dem (s.75fi). De blev frifundet, men 
alligevel klæber skylden til dem i den nyere 
litteratur (Hermansen 1946, 78fi). Den omfat
tende gennemgang af kilderne, der nu er sket, 
vidner om, at de med deres begrænsede midler 
gjorde en alvorlig indsats for afhjælpe de store 
skader. Rent galt gik det først efter deres tid.

De skader, der ramte kirkens tilbygninger, 
er nævnt sammen med disses beskrivelse. Det 
evige problem: At holde glas i vinduerne omta
les i et selvstændigt afsnit (s. 367) ligesom gul
vet (s. 366), tag og tagbeklædning (s. 371) samt 
varme (s. 374) og vindfløje (s. 375).
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Her følger nu i kronologisk orden den række 
af mere eller mindre vellykkede forsøg på at 
stoppe kirkens forfald, der o. 1730 havde nået 
et sådant omfang, at det var åbenbart for alle.

LAURIDS THURAS PROJEKT 1735 

NOTER S. 362

Det første projekt til en gennemgribende i- 
standsættelse af kirken udarbejdedes 1734-35 af 
hofbygmester Thura, men det blev ikke reali
seret - hvad ingen nulevende vil beklage. Når 
dette projekt alligevel skal gøres til genstand 
for en grundig gennemgang, skyldes det, at 
man heri og specielt i de omhyggelige hånd
værkeroverslag finder talrige oplysninger om 
kirkebygningen2, da den - omend forfalden - 
endnu havde den form, den fik efter branden 
1402, og da den endnu havde alle sine middelal
derlige tilbygninger i behold.

Sommeren 1734 havde stiftamtmand C. C. 
v. Gabel til Bramminge sendt kongen et brev 
om kirkens dårlige vedligeholdelse;3 det skete 
uden biskop Matthias Anchersens og kirkevær
gerne Søren Serup og Peder Terpagers vidende 
(sml. s.75f.). Gabel lægger det fulde ansvar på 
de tre mænd samt på den tidligere bisp, L. Thu
ra, fader til hofbygmesteren: Alle havde de sid
det stiftamtmandens idelige erindringer om i- 
standsættelse overhørig. Gabel beder blandt 
andet kongen om at fa oversendt en bygmester, 
der forstår at gøre ret overslag til slig en stor 
bygnings istandsættelse.

Kongen sendte omgående brevet til udtalelse 
hos biskop Anchersen. Hans svar af 30. sept. 
1734 til den »Stormægtigste, Allernådigste Ar
ve Konge og Herre« er bilagt et memorial fra 
værgerne dateret tre dage før. I anledning af 
den i Gabels brev udtrykte angst for, at det 
store tårn kunne falde ned og »ecrassere« kir
ken, meddeler bispen, at Peder Terpager både 
1732 og 1733 ved bygmester og hospitalsfor- 
stander »i Weyle Sr. Key Stalknegt« (har) ladet 
tage syn over kirken og tårnet og efter hans

foranstaltning indkøbe en del stort tømmer, 
hvoraf en del straks samme år er indlagt i tårnet 
og forsynet med nye ankre m.m. De svageste 
steder er så vel sammenbundne, at stormklok
ken atter uden fare kan ringe hele timer. De 
andre store bjælker ligger endnu uindfattet på 
grund af Terpagers 18 ugers sygdom. Alligevel 
er kirken med mur og blyarbejde forsynet af 
yderste kræfter - efter mulighed og formue. 
Hvordan kan Hans Excellence godtgøre, at no
get på min side til kirkens konservation er ble
vet efterladt?

Efter et varmt forsvar for de to velærværdige 
kirkeværger, og en del bemærkninger om det 
utjenelige i stiftamtmandens forslag: At kaste 
Ribe domkirke i magistratens hænder (s. 85), 
skriver Anchersen, at han ofte har bedt Gabel 
entrere og overlægge om kirkens konservation 
og fortsætter: Om en 500 år gammel bygning 
kan trænge til reparation er vel troligt; dog står 
den endnu hel og holden »som Eders Kongl. 
Maj. for fa år siden Selv allermådigst har set, 
skønt ikke malet og oppudset. Hvorom og 
Eders Kongl. Maj.s Ingenieur-Capitain og hof
bygmester Monsieur Lauritz Thura kan bedst 
vidne«, da han ved sin gennemrejse i foråret til 
Gottorp lod sig af mig overtale til at tage dom
kirken i syn.3

I memorialet fra de to kirkeværger, Serup og 
Terpager, der ledsagede bispens brev til kon
gen, oplyses, at der vedrørende tårnets repara
tion har været fire syn: 1733, 24. april, af fire 
Ribe borgere, 11. juni, af Kaj Stahlknecht, 11. 
sept. af murermester Oluf Unror i Haderslev 
og 1734, 26. marts, af Anders Jensen. Vedrø
rende den fremtidige ordning af domkirkens 
værgemål måtte Serup og Terpager også frarå
de magistratens medvirken: »De er vel ikke alle 
vederhæftige dertil, og muligt, de, som er ve
derhæftige nu, kunne blive uvederhæftige, når 
dem betroedes domkirkens værgemål, og 
domkirken derover tage skade; som og byen 
stikker i gæld, hvoraf betales årlig rente, og en 
del af byens enge er for gæld pantsatte«. Vær
gerne nævner også, at nogle af byens offentlige 
bygninger er forfaldne og nogle aldeles ruine
rede.
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Fig. 214. Domkirkens nordfacade, målt af K. Stahlknecht 1737 (sml. fig. 195 og 215). 
Ca. 1:600. — Nordfassade des Doms, von K. Stahlknecht 1737 gemessen.

Som resultat af de forskellige indberetninger 
bestemte kongen 1734, 12. novbr., at hofbyg
mester Thura i vinterens løb skulle syne dom
kirkens brøstfældighed, udarbejde overslag og 
sende det til stiftsøvrigheden i Ribe, som deref
ter skulle referere og fremsætte forslag til frem
skaffelsen af de nødvendige midler. Endvidere 
rummer brevet forordning om den fremtidige 
administration (sml. s. 75).2

Under Thuras vinterbesøg i Ribe, der fandt 
sted før eller i begyndelsen af marts måned - og 
til stiftamtmandens ærgrelse »hemmelig og 
dult« - var han ledsaget af flere københavnske 
håndværkere: Murermester Søren Sørensen, 
tømrermester Ole Paulsen og blytækker Daniel 
Petersen. Den indberetning, der blev Thuras 
svar på den kgl. ordre, nåede stiftsøvrigheden 
17.sept. 1735, ledsaget af håndværkernes over
slag fra marts-april og foreløbige kontrakter, 
afsluttet i aug.-sept. Blandt bilagene var også 
Peter Boertmanns tilbud på alt materiale og et

på gibserarbejde fra Georg Klotsche (d.e. Johan 
Kotsche). Een eller flere tegninger, der ledsage
de projektet er gået tabt, muligvis fordi de af 
stiftsøvrigheden blev udlånt til Kaj Stahl
knecht, som i hvert fald havde kendskab til bå
de tegninger og overslag. Selv uden tegninger 
rummer projektet talrige oplysninger om dom- 
kirke-komplekset, før ændringerne tog fart 
med den efterfølgende reparation, der gennem
førtes under Stahlknechts ledelse.

Thuras indberetning er delt i 15 punkter. Det 
første rummer motiveringen for den påtænkte 
restaurering og giver desuden et godt indtryk 
af datidens holdning til et middelalderligt byg
værk, en holdning, der er vidt forskellig fra 
den, som kom til orde 1790, da kirken stod 
over for en ny hovedreparation (sml. s.78f.). I 
sidste punkt anfører Thura under henvisning til 
bilagene sin generalberegning: Punkt 2-14 be
skæftiger sig med de enkelte bygningsafsnit 
m.m. og vil i den følgende gennemgang blive
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suppleret med de mange væsentlige oplysnin
ger, der kan uddrages af håndværkernes over
slag.
Thuras indberetning:2

1). »Vel er det saa, at om Dom Kierckens 
Brøstfeldigheder kuns obiter og superficielle- 
ment skulle tracteres, og alleeniste det til Repa
ration der paa foretages, som Viiser dend far
ligste og Nærmeste Ruin, hvor under Jeg for- 
staar alle Blye tagenes Reparation med Lodning 
etc: Taarenis (!) for saa Vit, at Mand ey skulle 
befrygte at de faldt Need, Fundamenternis ud
bedring og for streckning Med Videre deslige 
ting, som ere de essentielleste; Da Siger Jeg, 
Var det Ventelig at Man med en Maadelig og 
Taalelig bekostnings Summa kunde komme 
udi Mens som slige for Mentionerede Reparati
oner, i dend tilstand Kiercken sig befinder, al
drig til Nogen Bestandighed kand forrettes, 
mens om gandske faae Aar Ville udkreve lige
dan og Maaeskee Større Arbeide og Bekostnin
ger, som da kuns var Penge At forøde; Mig og 
den, i forberørt Kongl: Allernaadigste Befal- 
ling, brugt Expressioner, Retsindig at eftersee 
Dom Kierckens Brøstfeldigheder forbinder at 
tractere Bygningen saaledes, at Dend ved dend 
foretagende Reparations Fuldbyrdigelse med 
føye og billighed kand siges at være sat i fuld
kommen Dygtig og Solide Stand; Saa har Jeg 
Vercket paa dend Foed i Agt taget, og ey efter
ladt i alle optenckelige Maader, at søge dend 
yderste og mueligste Menagie; Dog har jeg 
derhos ey forglemt Kierckens anseelse, som ex- 
emp: Gr: det projecterede Spiir paa det Store 
Taarn i Stæden for det Støche Muur som bliver 
afbrudt, Spiiret over Choret gandske nyt i Stæ
den for det forraadnede etc: som vel kunde al- 
deeles blive borte og negligeres, og Bekostnin
gens Summa derover blive Considerable Mon
te ringere; henstilles og til Deris Excellences og 
Deris Høiærværdigheds behagelige gotbefin- 
dend om sligt skal executeres eller forbigaaes, 
Dog formeener Jeg at Mand kunde overkom
me det med alt det Øvrige«.

2). Da overdelen af det store tårn er så brøst- 
fældigt, at det vil være uansvarligt at lade det 
blive stående, foreslås de øverste 30 alen nedre

vet og erstattet med et ordentligt spir eller py
ramide efter vedføjet tegning. Det vil øge kir
kens anseelse og man vil profitere derved, at de 
mange mursten vil være tilstrækkelige til hele 
kirkens øvrige reparation. - Håndværkerover
slagene: Tårnet var 80 alen højt, meget medta
get på murværket, det sydvestre hjørne skulle 
ommures i 20 alens højde (under den del som 
skulle nedrives). Det af Thura projekterede spir 
skulle »efter tegnings anvisning« være ottekan
tet, 40 alen højt, og hæve sig over en meget 
kraftig gesims.

3). Det lille tårn (d.e. Mariatårnet) er revnet 
på alle sider og foreslås afbrækket til kirkens 
gesimser og forsynet med et tag i stil med det 
eksisterende. Klokkerne flyttes til det store 
tårn, da nævnte tårn ikke længe kunne »Sup- 
portere Klockernis Tyngsel og Mouvement«. - 
Håndværkeroverslagene: Tårnet, der var 12 a- 
len på den ene led og 9V2 på den anden, skulle 
skæres ned med 16 alen - lige efter kirkens høj
de - og forsynes med afvalmet tag.

4). Spiret over koret er så råddent, at det for
længst var faldet, hvis det ikke havde været 
støttet af de derom befæstede jernstænger. 
Thura vil opføre et nyt af samme form. - 
Håndværkeroverslagene: »Det lille Taarn ofver 
Krydsgevelften« er 21 alen højt, ottekantet og 
4V2 alen i diameter.

5). På næsten hele kirken er blyet »af Ælde og 
tiidens Længde af Soelen saa fortæret«, at det 
må aftages. Thura foreslår, at kirken tækkes 
med blå, glaserede tagsten som Vor Frue, Trinita
tis og andre store kirker i København. Der
imod skal »Chorets Rondele«, våbenhuset, alle 
stræbepiller samt den lave udbygning, som går 
rundt om kirken og indvendig formerer de to 
yderste gange (d.e. de ydre sideskibe), igen be
lægges med bly. De mangfoldige »U-Nyttige 
og skadelige Frontespicies« (d.e. sideskibenes 
gavle) skal nedbrydes og taget indrettes udelt. - 
I håndværkeroverslagene er hvert eneste stykke 
facademur på kirken og dens tilbygninger om
hyggeligt beskrevet med alle defekter og mål, 
hvilket gør det muligt at fa et klart billede af 
den »vægtergang«, som højkirken var blevet 
udstyret med efter branden 1402. Det oplyses,
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at vægtergangen og dens brystværn på ca. 2Vι 
alen skal fjernes, og den øverste alen eller to af 
murkronen fornyes i lod og udstyres med en 
gesims, så vandet kan fa udfald fra muren.4 
(Kam)takkerne på krydskirkens tre gavle skal 
nedrives, og den vestre gavl over den store kir
kedør opmures af nyt. I tværskib og apsis skal 
de stærkt »forfulede og borttærede Frosksteen 
(tufsten)« erstattes med ny mur, hvorefter alt 
skal overtrækkes med stærk, slagen kalk. - Det 
gamle tagværk på 76 spærfag skal afløses af et 
nyt opskalket, støttet af en liggende stol og 
med valme over gavlene. - Hvad de ydre side
skibe angår, skal Thuras ønske om at komme 
af med de unyttige gavle realiseres ved at ned
bryde de øverste tre alen af de 6+6 gavlspidser, 
der væltede stærkt udad; man skal derpå opmu- 
re mellem gavlenes nedre dele og forsyne til
bygningerne med gesims og fladt tag, der af 
tømrermester og blytækker kaldes »altan«.

6). »Sparewercket« over hele kirken skal er
stattes af nye tagværker, hvortil man i videst 
muligt omfang skal gøre brug af ældre materia
ler. - Håndværkeroverslagene: jfr. under punkt
5.

7). I (processions)omgangen ville Thura af
bryde den inderste side (mod Lindegården), 
lægge nyt fundament og genopføre muren i 
stærkt forsvarligt »Bindings Werck«, reparere 
den ydre side og forsyne omgangen med for
lorne, gibsede hvælvinger. - Håndværkerover
slagene: Den trefløjede omgang er ialt 130 
(150?) alen lang og 10 alen bred. De brøstfældi- 
ge mure »står snart på fald og er udveget til 
begge sider, fordi hvælvingerne har trykket 
dem ud«. Efter nedrivning af muren mod Lin
degården, 22 hvælvinger og det teglhængte sa
deltag, skal tømreren opbygge en forside af so
lidt fyrrebindingsværk og et opskalket halvtag; 
opgørelsen over nødvendigt tømmer viser, at 
det var hensigten at overholde den oprindelige 
fagdeling med tre bind pr. fag, i alt 66 stk. Der 
skal endvidere som bræddeforskalling opsættes 
en bue eller hvælving for gibseren Georg 
Klotsche, der »in den Bogen-gang« skal udføre 
glatte hvælv og buer som i Helligåndskirken i 
København.5

I håndværkernes tilbud er medregnet repara
tion af kirkens øvrige tilbygninger, hvis mål, 
materialer og tilstand er beskrevet. Det gælder 
våbenhuset, kαpitelshuset (»Capituls Rette«), lek- 
toriet og benhuset, blykammeret samt de ydre si
deskibes to trappetårne og støttepiller. Desuden 
anfører murermesteren, at en af pillerne (mellem 
sideskibene i syd) er revnet helt igennem på alle 
fire sider, så den må mestendels nedbrækkes og 
mures af nyt. Endvidere skal alle indvendige 
revner under og over hvælvingerne udhugges 
og udmures i forbindelse med kirkens hvidt
ning, og kirkens ydermure skal overtrækkes 
med stærk slagen kalk.

8). Under henvisning til de »hosheftede« 
håndværkeroverslag lover Thura, at kirken i 
enhver henseende vil blive sat i »tilbørlig, Dyg
tig og Solide Stand«.

9). Thura leverer et tilbud fra Peter Boert- 
mann med bemærkning om, at så billigt kan 
købmænd i København levere alt materiale til 
murer- og tømrerarbejdet frit i Kolding, men 
tilføjer, at hvis Ribe købmænd kan give bedre 
tilbud, bliver det naturligvis akcepteret.

10). Transporten fra Kolding til Ribe skal ske 
ved bønders hjælp og pligtarbejde.

11). Thura forestiller sig, at der efter om
støbning af blyet og tækning af de under punkt 
5 nævnte tage vil restere så meget bly, at det 
ved salg til Holland eller andetsteds kan ind
bringe 2-3000 rdl. Denne sum kan så anvendes 
til kirkestolenes og vinduernes reparation og pry
delse, hvad angår snedker-, maler-, klejnsme
de- og glarmesterarbejde.

12). Til hjælp ved de forskellige entrepriser 
vil der være brug for 60 pligtsfolk, som kongen 
sikkert vil stille til rådighed.

13). Der påregnes fri befordring for mestrene 
og deres folk.

14). Håndværkerne bør nyde frit kvarter hos 
Ribes borgerskab. Thura mener ikke, det bør 
volde vanskeligheder, da de fleste penge, som 
slige folk tjener, straks vil blive »fortæret« og 
derved komme borgerskabet til nytte og »sou- 
lagement«.

15). Vedrørende alle de øvrige nødvendige 
detaljer henviser Thura til hånd værker o versla
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gene og til de foreløbige kontrakter, der inde
holder alle rettigheder og forpligtelser i forbin
delse med arbejdets udførelse. Derefter følger
Thuras generalberegning:
Lit. A. Murerarbejde.......................  6772 rdl. 0 sk.
Lit. B. Tømrerarbejde...................... 3860 rdl. 0 sk.
Lit. C. Materialer............................. 7285 rdl. 44 sk.

Søm...................................  568 rdl. 0 sk.
Lit. D. Bly tækkerarbejde . . . .  1028 rdl. 0 sk.
Lit. E. Gibsarbejde .........................  350 rdl. 0 sk.
60 Mand pligtsfolk af Frede- 
ricias garnison i 12 sommer
måneder med 24 månedlige ar
bejdsdage à 8 sk. om dagen.. . 1440 rdl. 0 sk. 
En materialskriver i to år à
100 rdl. om året...............................  200 rdl. 0 sk.
»For min Reise, Bekostning
og opsyn ved Arbeidet«..................  300 rdl. 0 sk.

Summa............................................  21803 rdl. 44 sk.

KAJ STAHLKNECHTS RESTAURERING 
1738-40

INDVENDIG ISTANDSÆTTELSE 1740-43 

NOTER S. 362

Under henvisning til kongens næsten to år 
gamle ordre til stiftsøvrigheden om at tage stil
ling til restaureringsspørgsmålet og mere end 
et år efter, at Thura havde fremsendt sit for
slag, forelå stiftsøvrighedens indstilling til ma
jestæten 18. dec. 1736. I skrivelsen oplyses, at 
kirken nu havde faet nye borgerlige værger 
(sml. bygningsindskrift i vindfløj s. 375), men 
at disse ikke vidste, hvordan man skulle skaffe 
en så anselig sum, som Thuras projekt ville 
koste. Derfor foreslog stiftsøvrigheden at over
drage arbejdet til Kaj Stahlknecht, som sam
men med sin afdøde broder i Altona har »op
bygt Kirkerne og andre publiqve Bygninger i 
Viborg«. Stahlknecht mente efter »vedføjede 
projekt«, at kirken kunne istandsættes for 14- 
15000 rdl. og endda beholde sit blytag, hvilket 
»vi meget attraar ... formedelst de store Orca- 
ner og Stormvinde«. Stiftsøvrigheden var ikke 
begejstret for Thuras forslag til »et lidet, smalt

spir« på det store tårn; den fandt Stahlknechts 
idé om kun at tage nogle alen af tårnet mere 
tjenlig »ligesom og at hvelvningerne udi de ved 
Kircken bygte omgange maatte Casseris, og 
Materialierne deraf amplojeres til Kirckens Re
paration«.2

Det »vedføjede projekt«, som stiftsøvrighe
den henviser til, er ikke noget egentligt pro
jekt, men en art kontraktudkast fra Stahl
knechts hånd. Sammenlignet med Thuras 
grundige overslag er Stahlknechts overfladisk 
og løst, og det synes helt klart, at det for Stahl
knecht drejer sig om at underbyde hofbygme
steren. Stahlknecht vil ansætte sig selv som 
tømrermester og i øvrigt påtage sig ansvaret 
for indkøb af materialer og for de andre hånd
værkeres arbejde. Med en bygningsskriver til 
assistance vil han så fuldføre arbejdet med Guds 
hjælp, så det kan forsvares over for Gud og 
verden! Han forsikrer videre på sit særprægede 
sprog, at der ved omtalte reparation aldrig skal 
mangle penge »damit in ermanglung dessen, 
nicht eine Rebellion in der Arbeit geschehen 
mögte, unter die dazu angenommene Hand- 
wercks Leuten, welche alle Sonnabend Abends 
ihr verdienten wochen Lohn haben wollen«.

Om arbejdets varighed og pris skriver han: 
»so kann mit Hölffe Gottes die gantze Repara
tion an gedachter Kirche in 2 Jahr vollführet 
und zu ende gebracht werden, und da ich mich 
itzo mit der Summa vergnügen lassen so in der 
Haubt Calculation von dhr. Capitain und Kö- 
nigl: Hoff-Baumeister Thura gesetzet ist vor 
den Zimmer-Meister 3860 Rthl. nehmlich vor 
alle das Zimmer Arbeit und meine noch dazu 
auf 2 Jahr ausszustehende mühe, und vorsteh- 
ung der Arbeit und selbiger Aufsich, bester 
maassen und mit guten gewissen zu Gouverni- 
ren alles dem Lieben Kirchen zum besten, ich 
mit der Summa 3860 Rthl. wie gemeldet ver- 
gnüget bin, so verhoffe nechst Gottes Hülffe, 
die Gantze und hochnöthige Reparation wirt 
nicht Viel unter oder über 15000 Rthl. ... be- 
lauffen«.

Mindre end een måned efter at stiftsøvrighe
den havde indsendt sagen, var den færdigbe
handlet i Kancelliet og Konseillet. Den 11.Jan.
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Fig. 215. Domkirkens nordfacade. Forslag til restaurering vedK. Stahlknecht 1737 (sml. 
fig. 195 og 214). Ca. 1:600. — Nordfassade des Doms. Vorschlag zur Restaurierung von 
K. Stahlknecht 1737.

1737 resolveredes det, at stiftsøvrigheden kun
ne slutte kontrakt med Stahlknecht; men den 
skulle forhandles med hofbygmester, kaptajn 
Eigtved, der også skulle have indseende med, 
at arbejdet blev udført efter kontrakten. Yder
mere skulle der straks forfattes »en afridzning 
for at see hvorledis Dom kirken nu tilstunden 
er, og hvorledis den bliver efter reparationen«.2

Allerede 8. febr. leverede Stahlknecht afrids
ningen: En plan af kirken, som den var, og to 
nordfacader, der i grove træk - og ikke fejlfrit - 
skildrer udseendet før og efter den planlagte 
reparation (fig. 215). Tegningerne ledsagedes af 
en tekst, der dels henviser til bogstaver på teg
ningerne, dels giver en række betragtninger 
over arbejdets art.6 Den endelige kontrakt mel
lem Stahlknecht og stiftsøvrigheden afsluttedes
8.nov. 1737 og lød på 3.300 rdl.7. For dette 
beløb skulle Stahlknecht som bygmester være 
ansvarlig for reparationen efter egne tegninger 
og tillige udføre alt tømrerarbejdet. Samme

dag sluttedes kontrakt om murerarbejdet med 
Nicolaus Hinrich Riemann fra Skive for 2.800 
rdl., en kontrakt, som Riemann i kraft af et 
interessentskab delte med Johann Gottfried 
Hödrich fra Viborg.8 Om blytækkerarbejdet 
blev der 24. april 1738 kontraheret med »Skiæ- 
ver og bly-tækker« Anders Andersen af Kol
ding.7 Det særskilte byggeregnskab blev ikke 
betroet kirkeværgerne, men stiftamtmandens 
fuldmægtig, Westi Lund.

Kontrakterne7 er meget detaljerede med hen
syn til de almindelige konditioner for arbejdets 
udførelse, bemanding, betaling osv.; men de 
har kun fa konkrete oplysninger om arbejdets 
art. I Stahlknechts kontrakt står, at han skal 
»lade kirkens tag og tømmerværk nedtage 
overalt, lade det ganske hovedtag istandsætte 
og genopføre med nye krydsforbindelser, lige
som alt andet tømrerarbejde, efter overslag og 
tegning, ved kirken og omgangene og ved kir
kens tårne, såvel den store som de mindre, såle
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des som det måtte befales af kirkens høje for
svar.« Murermesteren påtog sig for sin del: 
Alt, inden og uden for kirken, »som mig af 
bygmesteren på- og anvises«, på hele kirken 
med dens tårne, tag og mure, ud- og tilbygnin
ger, omgange såvidt deraf bliver konserveret, 
hvælvinger, piller, »ja, andet ord at sige, al kir
kens bygninger«. Kun vedrørende det store 
tårn oplyses en detalje: De manglende piller 
skal murermesteren skaffe af sten eller træ (sml. 
beskrivelsen af tårnet s. 291). Heller ikke det 
separat førte byggeregnskab9 giver alt for man
ge bidrag til belysning af, hvad der skete med 
kirken under Stahlknechts ledelse. Den bedste 
hjælp til at bedømme omfanget af arbejdet fas 
fra Thuras overslag 1735 og Kruuses fra 1789 
samt i nogle bygningsarkæologiske forhold, 
der er omtalt i afsnittet om den femskibede kir
ke (s. 267).

I den følgende gennemgang af Stahlknechts 
kommentarer (litra A-K) til tegningerne er kun 
det væsentlige i bygmesterens tyske tekst6 
meddelt, suppleret med hvad der skete: A. Vå

benhuset ombyggedes, som tegningen viser. -
B. »Vægtergαngen« på murkronen blev ned
brudt, muren repareret og forsynet med falsge
sims. - C. »De 10 smaa kobbertαge« (der var 
seks på hver side) og gavlspidserne fjernedes til 
fordel for et fladt tag, omtrent som tegningen 
viser. — D. Trαppetårnet ved nordre sideskib 
skulle have haft en lille hue som på tegningen, 
men fik det endnu bevarede spir (fig. 215). - E. 
Korets tagrytter fornyedes omtrent, som teg
ningen viser. - F. Tagværket (af eg) over højkir
ken fornyedes med anvendelse af gamle materi
aler og forsynedes med skalke; blyet omstøbtes 
og genanvendtes, i et vist omfang suppleret 
med glaserede sten. - G. Det store tårn var så 
medtaget, at det kun kunne repareres »med 
Guds hjælp og subtilitet«; da man nødig ville 
ændre det gamle »Momento« (!), kunne man 
måske nøjes med at tage fem alen af højden og 
genopsætte galleriet. Reparationen gennemfør
tes, men hvis højden overhovedet blev beskå
ret, kan der kun være tale om en halv meter.10 - 
H. Stormklokken flyttedes en etage ned. - J-K. 
Omgangens øst- og sydfløj blev nedrevet.

Det kan tilføjes, at lektoriet, det gamle S. Bar
baras kapel, og benhuset på østsiden af søndre 
korsarm også blev nedrevet, samt at højkirkens 
fire taggavle blev forsynet med svungne (væl- 
ske) gavlkamme i stil med den, våbenhuset fik.
- Bortset fra de punkter, hvor stiftsøvrigheden 
havde erklæret sig utilfreds med Thuras for
slag, følger Stahlknecht dette nøje, f.eks. ville 
han, hvis omgangens to fløje skulle genopfø
res, gøre det (som Thura) med en rund, gipset 
træhvælving.

Det bør også nævnes, at Stahlknecht i for
bindelse med ændringen af de ydre sideskibes 
tagform gjorde et (ikke vellykket) forsøg på at 
afstive den vaklende kirkebygning. Dens mu
re, som hvælvene i midtskibet havde presset ud 
aflod, var efter indretningen af de ydre sideski
be blevet endnu mere truet af sammenstyrt
ningsfare. Det gjaldt først og fremmest i syd, 
hvor det ydre sideskibs taggavle tid efter anden 
var blevet sikret med svære træankre gennem 
indre sideskibs mur (Helms 1870 tv. VI,2). Un
der ydre, søndre sideskibs nye pulttag lod 
Stahlknecht opføre to »stræbebuer«, der 
spændte tværs over tagrummet ud for midtski
bets to gjordbuer. Disse stræbebuer måtte fjer
nes, da Amberg o. 1900 rekonstruerede sideski
bets gavle, men sporene kan endnu ses i tag
rummet. - Det var muligvis også Stahlknecht, 
der i samme øjemed opførte (ligeledes af Am
berg fjernede) mure under to gjordbuer på 
nordre triforiegalleri (sml. fig. 52).

Et byprospekt fra 1750’rnen(fig. 216) giver et 
nogenlunde troværdigt billede af kirken, såle
des som Stahlknecht efterlod den; men tegne
ren har dog ikke medtaget det nordre trappe
tårn med spiret (fig. 204, sml. fig.45i).

Af byggeregnskabets mandtalslister og andre 
bilag fremgår, at de første materialer leveredes 
sept. 1737, at arbejdet startede 11. april 1738 
med 10 håndlangere og nattevagter, der holdt 
opsyn med materialerne. 19. maj flyttedes 
hverdagsprædiken til S. Catharina, da præsten 
næppe kunne høre sine egne ord, fordi det var 
kommet så vidt, at der var stilladser opsat i 
kirken, taget på den høje og lave kirke nedtaget 
og håndværkerne nu tænkte på at nedbryde
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Fig. 216. Ribe. Prospekt fra 1750’erne, som viser kirken med de svungne taggavle fra restaureringen 1738-40 
(s. 334). Frederik V’s atlas. Kgl. Bibi. — Ribe. Prospekt aus den 1750’er Jahren, das die Kirche mit den 
geschwungenen Dachgiebeln von der Restaurierung 1738-40 zeigt.

muren. De to murermestre og deres folk var i 
arbejde indtil 25. okt. og tog fat påny 23. febr.
1739. 25. maj rejste bygmesteren tagstolen på 
den ene fløj med 28 mand og fortsatte derpå 
med en større arbejdsstyrke. 31.juli flyttedes 
froprædiken (kl. 5) til Hospitalet, fordi der nu 
skulle oprettes stilladser overalt i kirken.12 Mu
rermestrene sluttede dette år 25. okt., og 1740 
arbejdede de kun fra 4. maj til 22. juni.

Samme dag fik bygmester Kai Dose fra Sles
vig besked om at syne restaureringsarbejdet13; 
det skete sammen med to håndværksmestre
24. aug., og da der kun fandtes lidt at indvende, 
blev der afregnet med Stahlknecht 2. sept., med 
Riemann og Hödrich den 19. samme måned; 
en månedstid senere fik murermestrene deres 
forundte »Discretion« for mere arbejde, end

kontrakten forudsatte. Alt tyder på, at også 
Stahlknecht fik sin belønning, 350 rdl., et be
løb, der figurerer i den efterfølgende højeste
retssag mod regnskabsføreren Westi Lund 
(sml. s. 76).

Ved afregningen med de tre mestre og andre 
var istandsættelsen af bygningen bragt til ende, 
herunder saneringen af kirkegården (sml. s. 
130, 132, 137). De svungne gavlkamme og de 
nye spir havde givet kirken en anden silhouet. 
Lorents Thun havde leveret to vindfløje og to 
kobberplader, der forsynet med indskrifter 
(s. 375), blev lagt i kuglen på fløj stængerne; 
Hans Willumsen forgyldte dem, og »de tre bil
leder« (krucifiksgruppen) over vestportalen var 
blevet malet op af Hans Poulsen.

Gennem regnskabets bilag kan man følge,
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hvorledes der i takt med de sidste arbejder på 
bygningen kom gang i inventarets istandsættelse, 

først urværk og orgel, derpå døre, stoleværk, 
dåb m.m. Alt blev snedkret og derpå malet 
både med guld og farver. Regningen på hele 
istandsættelsen blev på 20.019 rdl. 1 mk. 3 sk., 
et beløb, der lå langt over Stahlknechts og me
get tæt på Thuras forkastede overslag. Stahl
knecht har faet tildelt skylden for den store 
overskridelse, men det er sikkert med urette,14 
thi i regnskabet er der intet, som tyder på, at 
bygmesteren overhovedet havde noget at gøre 
med kirkens renovation efter september måned
1740. - Den største ulykke ved Stahlknechts så 
ofte fordømte restaurering var overgrebet på 
kirkens tilbygninger, først og fremmest den in
teressante processionsgang; men ansvaret, dét 
falder dog tilbage på »kirkens høje forsvar«, - 
her den stiftsøvrighed, som et halvt århundrede 
senere lod flere andre tilbygninger nedrive, 
heriblandt det romanske Mariatårn.

A. KRUUSES OVERSLAG 1789 
F. LANGES ISTANDSÆTTELSE 1791-93 

NOTER S. 362

Stahlknechts restaurering blev næppe det, den 
skulle have været. Forholdsvis hurtigt meldes 
der om utætte tage og nedfaldende mursten, 
men uden at der blev gjort noget rigtigt ved 
sagen. Man var som så ofte før mere optaget af 
inventaret end af bygningens vedligeholdelse. I 
årene 1764-70 gennemførtes en højst besynder
lig ændring, som nærmest genskabte det katol
ske kirkerum: Orglet blev anbragt på et pulpitur 

tværs over skibets østende. Det kostede mange 
penge og utilfredshed, fordi man hverken kun
ne se eller høre præsten, når han stod for altret. 
Et andet stort beløb blev brugt på fem lukkede 

stole i midtskibets sydside, i de fem vestre arka
debuer. Stolene skulle have givet kirken store 
indtægter, men kun fa lejere meldte sig.

Efterhånden faldt der imidlertid så mange 
sten ned både ude og inde, at noget måtte gø
res, og resultatet blev, at der efter et syn 31. ju
ni 1780 allerede 6. nov. blev indbudt til licita

tion over en ret omfattende istandsættelse på 
tag og fag.15 Til trods for at den averteredes i de 
Berlingske aviser, på plakater i omliggende by
er og indvarsledes med trommeslagning, kom 
der kun eet eneste bud og kun på et enkelt 
punkt.16 Dermed blev der stilhed om sagen. 
Det skyldtes muligvis, at der ikke var penge, 
eller at stiftsøvrigheden var uvidende om den 
økonomiske situation. - En ny retssag var på 
vej 1780, og den endte som de tre foregående 
siden 1739 ved højesteret. Denne gang var sa
gen anlagt mod de verdslige kirkeværger, der 
havde vist sig mindst lige så uefterrettelige med 
regnskabsaflæggelse som de gejstlige. Trods 
tre gange mulkterede, havde Joen Jensen og 
Rahr ikke fremlagt regnskaber i seks år og blev 
derfor suspenderet 1780. Marts 1783 dømtes de 
ved rådstuen, 23. dec. ved højesteret, og ende
lig halvandet år senere afleverede Rahr regn
skabet og kirkens tilgodehavende på 742 rdl., 
hvorfra gik betalingen for de indelukte stole.15

Fra den konstituerede kirkeværge Hans Kal- 
hauge, som havde foranstaltet den resultatløse 
licitation, findes et promemoria fra 22. febr. 
1783 med følgende indledning: »At Riibe Dom 
Kirkes udvendige Muure behøver een anseelig 
Reparation, er noget som kiendelig staar til Sy
ne for alle«.15 Kirkeværgen og stiftsøvrigheden 
må fem år senere have sat et eller andet i gang, 
eftersom Danske Kancelli 17. maj 1788 videre- 
sendte en forestilling med bilag fra stiftsøvrig
heden til Rentekammeret. Forestillingen hand
lede om en istandsættelse på tag og fag, der 
efter overslagene beløb sig til 10.210 rdl. Sam
me år, 12.juni, forlangte Kancelliet foruden et 
specificeret overslag at fa nøjagtige planer og 
tegninger af kirken, hvorpå de ønskede nyind
retninger var markeret. Samtidig opfordredes 
stiftsøvrigheden til at søge råd hos bygmester 
A. Kruuse i Horsens.17

Kruuse havde overslag og tegninger færdige 
8. april 1789, og ifølge hans beregninger ville 
istandsættelsen beløbe sig til 14.649 rdl.18 De 
følgende kommentarer til Kruuses ukendte 
tegninger er opdelt i ni punkter efterfulgt af 
beregningerne over udgifter. Hovedindholdet i 
de ni punkter gengives under henvisning til
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rækkefølgen hos Tetens Hanssen,19 der bygger 
på byens auktionsprotokol:

1). Det store tårn. De øverste 15 alen, dvs. de 
to øverste etager, var så forrådnede, at de måtte 
nedbrydes og opmures tillige med en gesims, 
hvorefter der skal opsættes et »hastig Indsvei- 
fet« spir efter tegningen (sml. Thuras forslag 
s. 330). De fire små klokker fra det lille tårn 
ophænges over stormklokken, og urskiven ryk
kes højere op. Udvendig skal alt brøstfældigt 
murværk fornyes. Kirkens store vestvindue skal 
deles med en pille og forlænges nedefter.

2). Det lille tårn (Mariatårnet), som er over
flødigt efter klokkernes flytning, skal nedrives 
sammen med det såkaldte blykammer (S. Niko
lajs kapel), og materialerne bruges andetsteds.

3). Det nuværende kapitelhus, der gør en »u- 
rimelig plan« ved kirken, bør nedtages sam
men med »den lille udbygning til vestibule« (vå
benhuset) ved kirkens norddør.

4). »Store og Kors Kirkens« gavle er opmuret 
efter gammel facon med udsvejfninger. De 
kræver idelige reparationer og bør afhugges li
ge med taget og dækkes med bly. - Muren skal 
repareres og vinduerne delvis fornyes. - Et nyt 
lokale til kapitlet skal indrettes i det sydvestre 
hjørne (ydre sideskibs vestende) og skilles fra 
kirken ved to mure. - Dåben skal fra tårnet 
(forhallen i vest) flyttes inden for kordøren og 
indfattes med et lavt brystværn. - To skriftestole 

opsættes på hver side af altret.
5). Portalerne ved de tre hovedindgange skal 

repareres med sandsten, forsynes med nye dø
re, der skal have zirater som på tegningen, og 
med indvendige fyrretræs vindfang.

6). Blytagene omstøbes overalt, og de nye 
plader skal pr. kvadratalen veje mindst 28 
pund, mod nu 22.

7). Vedrører kirkegårdsmuren (sml. s. 134).
8). Materialhuset (omgangens vestfløj) skal af 

hensyn til kapitlets indretning frigøres fra kir
ken ved at nedrive 9 alen af nordenden.

9). Alle stole bør udtages, hvorefter det bed
ste anvendes i sidegangene, mens der opsættes 
to nye rækker i midtskibet. Endvidere forskel
lige ændringer ved kordør og altertavle. Om 
orglet tilføjes: »Orgelværket er anbragt på et

meget upassende sted, da det er sat over kordø
ren, og derved betages alt det smukke syn, der i 
kirken burde og kunne haves til altret og til den 
smukke i sammes kor opførte hvælving m.m. 
Dette orgel burde flyttes til den vestre hvæl
ving i kirken; dog ikke den, som er mellem 
begge tårne, eller hvor det store vindue 
sidder«.

Hele materialet blev 23. maj 1789 sendt til 
Danske Kancelli, der lod sagen gå videre til den 
kgl. bygningsdirektion med anmodning om en 
bedømmelse af Kruuses overslag. Bygningsdi- 
rektionen reducerede det til 11.820 rdl. og 
fremsatte nogle ændringsforslag, der bl.a. gik 
ud på: At tårnets ydre skikkelse ikke måtte 
ændres, at urskiven og uret flyttedes op, så ski
ven kom midt i det runde vindue, at material
huset ikke måtte skilles fra kirken, og at billed
huggerarbejdet (ved de tre hovedindgange) var 
overflødigt.20

Samtidig fremsatte bygningsdirektionen 
nogle spændende betragtninger over fortidens 
monumenter (sml. s. 78f.). De faldt ikke i Kruu
ses smag. I et indlæg, dateret 10. marts 1790,21 
forsvarede han forslaget om spiret på det store 
tårn med følgende: ‘»Hvad Ziirlighed Taarnet 
vilde Tabe ved at faae Spiir imod (som) det nu 
er, kommer meget an paa en hvers Goudt. Men 
vil (man), som man bør, tenke paa Solidité og 
mindre Reparationer i Tiiden, da kan ingen 
nægte, at Taarnet jo (vil) vinde meget ansee
ligt«.

Allerede 17. april beordredes en licitation af
holdt på baggrund af Kruuses projekt med 
bygningsdirektionens ændringsforslag. Det 
skete 22.juli, og arbejdet gik til de lavest by
dende, Peder Schandorph fra Skanderborg 
samt Johan Friedrich Colvitz og Niels Schan
dorph fra Arhus.16 De fik arbejdet på bygnin
gen for 8750 rdl., på inventaret for 850 rdl. og 
på orglets flytning til 450 rdl., ialt 10.050 rdl., 
hvortil kom et blytækkertilbud på 3.100 rdl. fra 
Jep Krog i Nielstrup.18 Med kongens approba
tion af licitationen 5. nov. 1790 var man nået til 
et lignende resultat som ved den forrige re
staurering: Ligesom Thuras grundige overslag 
blev vejledende for Stahlknechts istandsættelse

Danmarks Kirker, Ribe amt 22
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1738-40, blev Kruuses projekt; nu grundlag for 
en istandsættelse ved andre mestre 1791-92. 
Men de overgreb, der blev begået ved den før
ste, er for intet at regne mod dem, som nu 
gennemførtes.

Hele sagen havde skabt uro i byen, og den 
ny tiltrådte stiftamtmand, J. C. F. Helfried, var 
ligesom bispen urolig for, hvordan reparatio
nen skulle forløbe uden en tilsynsførende byg
mester. Ganske vist havde man i foråret 1791 
faet Kancelliets tilladelse til at ansætte Kruuse, 
men han var utilfreds med udviklingen og af
slog. Samtidig havde stiftamtmanden brev- 
vekslet med hofbygmester og professor
C. F. Harsdorff om at få udpeget en elev, der 
kunne egne sig til stiftsbygmester; derpå skrev 
han 7. maj (sml. s. 76) til Kancelliet om at fa et 
sådant embede oprettet og besat aldeles omgå
ende, så stiftsbygmesteren kunne starte med at 
tage vare på domkirken, som skulle repareres
på en måde, »der kan anses som en ombyg-

22ning«.
Der blev ikke oprettet noget stiftsbygmeste- 

rembede, men Kancelliet resolverede, at en an
søger til dette embede, Ferdinand Lange, som 
gennem 13 år havde været bygningskonduktør 
hos Harsdorff og var anbefalet af ham, kunne 
ansættes ved domkirken, hvis der ikke var slut
tet kontrakt med Kruuse.23

Lange, der skulle have 200 rdl. pr. år, benyt
tede under sit ophold i Ribe navnet Langen. 
Han gennemførte med stor energi og stiftsøv
righedens opbakning nye besparelser og deraf 
følgende nedskæringer på over 2000 rdl. i de 
indgåede kontrakter.

Det er umuligt at følge arbejdet i detaljer, da 
hverken regnskaber eller bilag er bevaret. I- 
midlertid fulgte der i restaureringens kølvand 
en sand erklæringskrig mellem utilfredse bor
gere og de ansvarlige myndigheder, og gen
nem de mange indlæg tegner der sig et meget 
godt billede af arbejdets omfang.

Restaureringen (sml. fig. 45i), der påbegynd
tes april 1791, synes afsluttet med et syn 25. ju
ni 1793.18 Ved synet, der blev foretaget af mu
rermester Mikael Stobberup fra Rosengården 
og tømrermester Niels Møller fra Lindingbro

samt to Ribemestre, Laurits Schade og Hans 
Fyen, erklæredes, at kirken stod »for smuk og 
fuld anseelse«. Tre uger senere indsendte Lange 
sin beretning om arbejdet til Danske Kancelli, 
og dermed var hans ansættelse formentlig slut. 
Inden længe forelå den første af tre klager fra 
apoteker A. M. Eilschou, kleinsmed L. Falck, 
rokkedrejer C. T. Dreier og gørtlerj. Jensen; to 
af brevene er stilet til kirkens direktion, det tre
die til Danske Kancelli. De handler om, at man 
i byen taler så meget om den store forurettelse, 
domkirken er blevet tilføjet ved sammes sidste 
reparation. Man underkender synets udtalelse, ' 
opregner talrige punkter, hvor det er gået galt, 
og tilbyder endelig selv at betale et nyt syn, der 
skulle afholdes af bygmestrene Kruuse og 
Hjernø fra Horsens. Marts 1794 kom Langes 
svar på klagerne, og 15. juli foretog hofbygme
ster J. Magens efter ordre fra Rentekammeret et 
nyt og meget omfattende syn.18

Med holdepunkt i Langes indberetning til 
Kancelliet og med støtte i de øvrige kilder samt 
en beretning om kirkens udseende 1831 (Hans- 
sen s. 17) kan der gøres rede for de ændringer, 
som gennemførtes i forhold til de ni punkter i 
Kruuses projekt (s. 337):

ad 1). Det store tårn istandsattes uden ændrin
ger af hovedformen. Urskiverne flyttedes til
4. loft, som foreslået af Kruuse, men antallet 
øgedes med to, så der kom en urskive til hvert 
verdenshjørne; urværket blev på sit gamle sted.
- Kirkens vestvindue forandredes ikke. 

ad 2-3). Som hos Kruuse. 
ad 4). Som hos Kruuse, men med ændringer: 

En hugget kampestenssokkel blev indsat under 
nordre korsarms østmur, hvor det gamle kapi
tel havde stået. - Flere vinduer udskiftedes, og 
alle ruder blev fornyet og gjort større. - Mur
reparationerne var langt mere omfattende end 
forudset af Kruuse. Hele kirken samt tårnene blev 

»beværfet« med godt slagen grålig kalk, fordyb
ningerne (d.e. facadeblændingerne) pudset med 
hvid slagen kalk. - Kirkegulvet blev ikke blot 
rettet, men forhøjet og »bragt i vaterpas«; kor
gulvet og midtgangen blev belagt med ligsten 
(hvoraf en del kom fra omgangen), resten med 
mursten. - Kapitlet indrettedes i søndre kors-
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. • :
Fig. 217. Domkirken efter restaureringen 1791-93, da bl.a. Mariatårnet blev nedrevet (sml. s. 292). Efter 
akvarel fra 1807. NM2. — Der Dom nach der Restaurierung 1791-93, da unter anderem der Marienturm abgerissen 
wurde. Nach Aquarell von 1807.

arm, skilt fra korsskæringen med et fyrretræs- 
panel og fra søndre sideskib med en mur, hvori 
en smuk fyldingsdør. — Dåben blev ikke flyttet.
- De to skriftestole anbragtes på hver side af 
kordøren, og de blev ikke lavet af nyt, men af 
den gamle skriftestol og den såkaldte rektors 
stol.

ad 5). Portalerne: Kathoveddøren tilmuredes 
på grund af kapitlets indretning. — Ved nordre 
korsarm opførtes en ny portal af sand- og mur
sten, i smag med Kathoveddøren. — Kun nord
døren fik bislag (d.e. vindfang).

ad 6). Som hos Kruuse, men uden angivelse 
af pundvægten.

ad 8). Materialhuset, dvs. omgangens vest
fløj, blev ikke skilt fra kirken. - Indgangspar
tiet istandsattes.

ad 9). Alle stole blev udtaget, men ikke for
nyet. De to rækker i midtskibet, der havde alt 
for smalle døre, fik nye (der nævnes over 70),

og de bedste af de øvrige stole repareredes og 
anbragtes i sidegangene. - Gitterværket på ko
rets tre sider blev istandsat, bl.a. ved at fjerne 
dets mange indskrifter, og billedhuggerarbej
det, Frederik IV.s kronede navnetræk i løv
værk, over kordøren blev nedtaget, fordi det 
tog synet til altret. - Fjernet blev også altertav

lens »plumpe« fod og noget upassende løvværk 
på altret. - Orglet blev stående på sit pulpitur 
tværs over midtskibets østende. - Hullerne i 
hvælvingerne blev dækket med brikker, skåret 
som stjerner, og på arkadepillernes fuger blev der 
malet røde streger. — Endvidere skete der, som 
det vil fremgå af det følgende, andre overgreb 
på inventaret.

Hofbygmester Magens’ meget grundige 
gennemgang af hele istandsættelsesarbejdet vi
ser, at ikke alt var gjort på bedste måde, selv 
om Lange gang på gang aflagde sin ed derpå. 
Når man betænker, hvor hårdt entreprenører

22*
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nes kontrakter efterhånden blev presset ned, er 
det ikke mærkeligt, at de undertiden måtte gå 
på akkord med kvaliteten. Magens forsøgte at 
dele sol og vind lige, men gav derimod ikke 
køb på ret mange punkter i sit svar til de fire 
Ribeborgere.

Blandt disses anklager mod kirken var også 
fjernelsen af nogle messingplader fra ligsten og et 
Mariabillede, der sad som håndtag i vestdøren. 
Kirkeværgerne beklagede det meget, ikke på 
grund af deres værdi, men på grund af, hvad 
Terpager og Galthen siger derom. 19.nov. 
1793 kom kirkedirektionens resolution: Da det 
gamle messing, hvorpå indskriften formodent
lig var ulæselig, er brugt som gammelt metal til 
urskiverne, var der ikke mere at tale om!18 - 
Direktionen, dvs. bisp og stiftamtmand, havde 
sanktioneret Langes forslag til en hel del af de 
gennemførte ændringer (kapitlets placering, 
korgitrenes beskæring og den udvendige mur
behandling), der mødte størst kritik hos bor
gerne. En klage over ændringerne ved koret 
foranledigede en barsk skrivelse,24 stilet til »den 
velbyrdige og velvise magistrat« med besked 
om at »betyde supplikanterne, at de ikke heref
ter på dem aldeles uvedkommende måde have 
at blande sig i direktionens forretninger, 
mindst at ville tale om kunst og smag, hvorom 
deres suppliqve noksom viser, at de ikke have 
største begreb, ligesom de herefter aldeles have 
at afholde sig fra at gøre forestillinger på deres 
medborgeres vegne, hvortil de ingenlunde ha
ve kald eller myndighed, og således giver di
rektionen dem ingen regnskab for domkirkens 
reparation, hvori de intet have at sige, men bør 
lade dette være den dertil bemyndigede direk
tions sag«.

N. L. HØYENS BESØG 1830 
THEOPH. HANSENS PROJEKT 1837 

NOTER S. 362

I årene 1804-32 vogtedes kirkens pengekasse af 
stiftskasserer Hansen, der - som kirkeværge - 
med domprovst Frosts ord skyede enhver ud
gift, som på nogen måde kunne undgås 
(sml. s. 79). Denne sparsommelighed i forening 
med de mange forsømmelser, der virkelig var 
sket under Langes istandsættelse 1791-93, kun
ne have givet kirken dødsstødet, hvis ikke 
stiftsøvrigheden efterhånden havde blandet sig 
i forholdet. To af de tidligere omtalte Ribebor- 
geres klager mod Lange vedrørte kvaliteten af 
det nye blytag samt den sortgrå, afskallende 
mørtel, som kirkens facader var blevet over
smurt med. De sidste skader var så iøjnefalden
de, at værgen i somrene 1806-10 måtte spende
re penge på at lade murermester Josias Lütkens 
to mestersvende gennemarbejde alle facader.16 
Allerede på den tid lækkede tagene overalt, 
men værgen var tilbageholdende med at efter
komme de næsten årligt af provstesynet påpe
gede mangler, der også undertiden gjaldt støv 
og snavs i stolestaderne.

I anledning af reformationsjubilæet lykkedes 
det 1817 at opnå enighed med værgen om, at 
kirken burde rengøres, hvidtes og have alle de 
ituslagne vinduer istandsat. Ved den lejlighed 
fjernede man de 1792 opsatte, blå stjerner fra 
hvælvene, og følgende understreger, hvor 
svært det var for inspektionen at fa noget gen
nemført: Det vedtoges 1828, at den skulle kon
ferere med værgen om, hvordan man på den 
sparsommeligste måde kunne fa dækket de åb
ne huller i hvælvene med de 150 træstjerner »af 
forrådet«, hvoraf tre forsøgsvis var blevet afva
sket og gulmalet to år før. Efteråret 1828 opsat
te snedker Ussing endelig 137 gulmalede træstjer

ner, fastbundet med ståltråd (sml. fig. 10).16

Om man nu med denne indsats ønskede at 
pynte kirkerummet op, at ljerne træk eller at 

bortlede opmærksomheden fra det største onde
- det utætte tag - er uvist; men sikkert er det, at 
inspektionen straks efter Hansens afgang af
holdt ekstraordinært syn og iværksatte en fuld
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Fig. 218. Interiør mod øst. Blyantstegning af Theophilius Hansen 1836. Orgelpulpituret, der 1770-1843 
lukkede for indsigt i koret, er udeladt ligesom væggenes mange epitafier (sml. fig. 10). NM2. — Innenansicht 
nach Osten 1836. Die Orgelpulpitur, die 1770-1843 die Einsicht in den Chor verschloss, ist ausgelassen wie auch die 
vielen Epitaphe.

stændig omstøbning af det kun 40 år gamle 
blytag. En medvirkende årsag til denne »hurti
ge« indsats kan have været den interesse for 
kirken som arkitektonisk og kulturhistorisk 
mindesmærke,25 der på lokalt hold var kommet 
til orde i adjunkt Tetens Hanssens afhandling 
om kirkens historie efter Terpagers tid 
(sml. s. 79), - men en interesse som frem for alt 
befordredes af en udenbys gæst 1830.

N. L. HØYEN var i dette år på sin første rund
rejse i de danske provinser for at studere forti
dens monumenter.26 Om sommeren kom han 
til Ribe domkirke, hvor han i tre uger tegnede, 
registrerede og beskrev enhver arkitektonisk

detalje.27 Han deltog i åbningen af nichegraven 
i nordre korsarm (s. 115), hvis tre blyplader 
med bispenavne fra 1000-1100’rne gav per
spektiv i kirkens historie. Høyens begejstring 
ansporede Tetens Hanssen til yderligere studier 
af kirken, herunder en udgravning ved kirkens 
vestfront sammen med kollegaen, A. Adler, 
1835.28 Samme år stod Høyen bag udskrivnin
gen af en prisopgave om domkirken; den brag
te 1836 de to unge kunstnere, Jørgen Roed og 
Teophilus Hansen, til byen (s. 80). Resultaterne 
af deres arbejde skulle antagelig have været ud
givet i en bog svarende til den - vistnok af 
Høyen inspirerede - om Roskilde domkirke 
1833-35.29
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Teophilus Hansens projekt 1837. Kirkedirek
tionen (dvs. bisp og amtmand) havde vist sin 
interesse for Hanssens og Adlers udgravning,30 
og interessen hos gejstligheden øgedes under 
de to kunstneres arbejde med at tegne og male 
kirken. Allerede 16. nov. 183631 henvendte di
rektionen sig til Danske Kancelli med ønsket 
om en restaurering, og om økonomisk hjælp. I 
den lange skrivelse fremhæves om domkirken 
»at der kun har været faa Kirker i Danmark af 
den saakaldte gothiske Architectur, der havde 
kunnet udholde Sammenligning med den i sin 
oprindelige Form ... det er hertil ubegribeligt, 
hvorledes man har kunnet tillade sig saaledes at 
ødelægge og fordærve, hvad man havde burdet 
anvende al Umage paa at bevare og forskjøn- 
ne«. Man burde tænke på at gengive kirken 
især dens indre skønhed, og dette havde også i 
længere tid(!) været genstand for direktionens 
opmærksomhed. Man ønskede, at nationen 
måtte bidrage, thi kirken havde end ikke råd til 
en duelig arkitekt og kyndige folk til at udar
bejde tegning og overslag. Derefter følger en 
opregning af de ting som burde gennemføres 
indvendig; heraf fremgår tydeligt, at direktio
nen først for alvor har faet ideerne den forgang
ne sommer, nemlig gennem Roeds og Hansens 
arbejde med tegninger og maleri. Kancelliets 
svar kom 6. dec. og gik ud på, at direktionen 
kunne fremskaffe tegning og overslag.

Bispen handlede hurtigt; 13.jan. 1837 mod
tog Theophilus Hansen brev fra bispen, og 
17. april rejste han til Ribe. Her gik han igang 
med at grave ved Mariatårnet, måle op og søge 
efter kalkmalerier. Resultatet blev to planer, tre 
snit og tre facader, et materiale som dannede 
grundlag for restaureringsprojektet.29 Da det 
7. april 183831 indsendtes til Kancelliet, ledsage
de stiftsøvrigheden sagen med oplysninger om, 
at Hansen var blevet valgt, »fordi vi vidste, at 
det er en ung mand, der havde viist, at han 
besad architectiske Kundskaber i Forening med 
levende Kunstsands« og under sit foregående 
ophold havde vist særdeles interesse for kirken 
og dens restauration; han påtog sig arbejdet 
»con amore« og for det ringe honorar af 150 
rbdl. Derefter følger en redegørelse for projek

tet (sml. ndf.), der med stiftprovst Frosts ord 
»gik saa ganske i det Store«, at det ikke kunne 
realiseres selv under de gunstigste omstændig
heder.32

Kanceliet var 14. juni31 af samme mening og 
udbad sig derfor overslag til en nødvendig ydre 
istandsættelse. De samme håndværkere, der 
havde forsøgt sig med et overslag efter Han
sens projekt, lavede nu i forening med klokke
støber og orgelbygger et nyt overslag. Også 
det blev for dyrt; de kirkelige myndigheder 
søgte nemlig - ud over den ydre istandsættelse
- at fa gennemført mange af Hansens ideer til 
det indre.30 Ved den tid var Hansen ude af bille
det; men hans projekt vedblev at spille en rolle 
for kirkens restaurering de følgende 30-40 år og 
for Jacob Helms i arbejdet med domkirkens be
skrivelse 1870.

Projektet, der omfattede de nævnte otte teg
ninger er det ældst kendte forsøg på at gengive 
en dansk kirke sin »oprindelighed«, dvs. rense 
den for alle senere tilføjelser og supplere med 
»historisk korrekte« detaljer. Romantikkens 
interesse for historien havde skabt kunsthistori
en, og denne blev igen mor til de historiske 
stilarter, der i 1800’rnes 2. halvdel prægede alle 
kirkerestaureringer. I overensstemmelse med 
Høyens teorier havde Hansen søgt at udrede de 
forskellige bygningsdeles alder, men endnu 
havde man ikke rigtig rede på stilarterne. Re
sultatet blev, at han havde tænkt sig at iføre den 
romanske bygnings medtagne ydre en nygo
tisk dragt med alt, hvad dertil hører af tårne, 
spir og sprængbuer. På planerne er der med 
vekslende farvestyrke angivet, hvad Hansen 
anså for oprindeligt (heriblandt det store tårn), 
hvad han ville supplere med (Mariatårnet) og 
hvad han ville nedrive (de ydre sideskibe). 
Hvad Hansen i øvrigt tænkte udført fremgår 
dels af snittene, dels af stiftsøvrighedens tidli
gere omtalte brev til Kancelliet: 1-2). En forhal i 
vest af hensyn til træk og til at bære orglet, der 
skulle udsmykkes efter tegningen. 3). De fem 
pulpiturstole skulle fjernes. 4). Korets fem vin

duer skulle fornyes og udstyres med malede 
glasruder. Kuplen og meget andet skulle males, 
altertavlen ændredes sammen med alterets om-



N. L. HØYEN • THEOPHILUS HANSEN 343

Fig. 219. Tværsnit, set mod vest. Restaureringsprojekt af Theophilius Hansen 1837 (s. 342). LA. Vib. — 
Querschnitt nach Westen gesehen. Restaurierungsprojekt von Theophilius Hansen 1837.
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givelser. 5). Kirkens gulu optages, gravhvælvin
gerne derunder efterses, udgravning foretages 
og nyt stengulv lægges. - Hertil føjer stiftøv
righeden, at Hansens forslag om at nedrive de 
ydre sideskibe af hensyn til kirkens »Luunhed, 
Lyshed og større acustisk Beqvemhed« kunne 
ske straks, så man sparede udgifter til vedlige
holdelse. Det ville også betyde, at man kunne 
sænke gulu et og grave jorden væk udvendig, så 
kirken atter kom til at hvile på sin sokkel. - 
Med sit projekt kom Teophilus Hansen29 såle
des til at foregribe meget af det, der senere ske
te: Orglets flytning og sænkning af gulvet gen
nemførtes allerede 1843-44, hans ideer til ned
rivning og genopbygning levede videre i H. B. 
Storcks restaureringsforslag 1878, nu i en nyro- 
mansk form, - og endelig blev det Amberg, 
som o. 1900 genopførte Mariatårnet og frilagde 
kirken udvendig.

RESTAURERING VED F. F. FRIIS 1840-45 
LEDET AF N. S. NEBELONG 1843-44 

NOTER S. 362

August 1839 sendte Kancelliet kgl. bygningsin
spektør Friis til Ribe for at vurdere Teophilus 
Hansens tegninger og håndværkernes overslag, 
hvorefter han afleverede et istandsættelsesfor- 
slag til kirkeinspektionen. Det er tydeligt, at 
denne ikke, hvad det indre angår, var enig med 
Friis. Da inspektionen 9. nov. videresendte for
slaget til kirkedirektionen,30 fulgte der adskilli
ge kommentarer med: De ydre sideskibe skulle 
bevares, dåben flyttes og det samme gjaldt org
let: »At dets nuværende stilling er stridende 
mod god symmetrisk Orden have alle Kunst
kendere antaget som afgjort, og at fraraade dets 
Flytning vilde ansees for hos os at røbe Mangel 
paa Smag«. - På grund af økonomien måtte 
Friis regne med en fordeling af udgifterne til 
istandsættelsen på tag og fag over årene 1840- 
45; men da kongen 1841 bevilgede en kollekt i 
landets kirker, blev resultatet, at arbejdet gen
nemførtes 1840-42.16 Det skete efter Friis’ di
rektiver, men i disse år uden anden ledelse end

den lokale opsynsmand F. Bernbom.33 Da i- 
standsættelsen var tilendebragt havde man af 
den disponible kapital kun 9354 rbdl. til arbej
det indvendig, som var beregnet til 17.000. 
Stifsprovst Frost, som gjorde regnskabet op 
ved udgangen af 1840,30 meddelte samtidig en 
fortegnelse over, hvad inspektionen gerne så 
gennemført.34

Denne er opdelt i ti punkter, der snart gen
spejler Teoph. Hansens forslag, snart Friis’ og 
snart inspektionens ønsker. Det sidste er tilfæl
det med punkt 3, som vedrører fontens flytning 

(fra forhallens nordvestre hjørne); frem for at 
anbringe den i koret, kunne inspektionen tæn
ke sig at anbringe den i det Holsteinske kapel 
(vestligste fag i ydre nordre sideskib): »Dette 
Locale kunde beqvemt benyttes, da Børne
modre hellere vilde lade sig indlede i Guds 
Huus fra Kirkens Indgang end fra Prædikesto
len.« Vedrørende punkterne 6 og 10, der hen
holdsvis berørte nedtagelse af epitafierne for 20 
rbdl! og fjernelse af ligstenene fra kor og midt
gang bekymrede stiftsprovsten sig over »de ik
ke ganske faa historiske Erindringer (der) binde 
sig (hertil)«. Om punkt 9 oplyses, at Friis øn
skede prædikestolshimlen nedtaget, fordi den var 
ældre end stolen og til hinder for taleren.

Den induendige restaurering 1843-45 skete anta
gelig efter de retningslinjer, som Friis havde 
udstukket sammen med de kirkelige myndig
heder. Og det var Friis, der afsluttede den med 
et nyt alterparti 1845. Men hele den bygnings
mæssige del samt flytningen af inventaret gen
nemførtes under daglig ledelse af arkitekt 
N. S. Nebelong.35

Eftertidens kritik af gravmindernes behand
ling under restaureringen er udelukkende ble
vet rettet mod Nebelong, men ansvaret må pla
ceres hos Friis og stiftsøvrigheden, der fulgte 
Teoph. Hansens idé op. Dels er epitafiernes og 
gravstenenes flytning omtalt i stiftsprovstens 
ønskeseddel ved udgangen af 1842, dels ansøg
te stiftsøvrigheden allerede jan. 1843 Kancelliet 
om tilladelse til flytte i det mindste en del af de 
gamle ligkister under guluet ud på kirkegården, 
men således at personer af »historisk Navn« 
forblev i kirken. Da stiftsøvrigheden søgte (og
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Fig. 220. Interiør set mod vest efter restaureringen ved Friis-Nebelong 1840-45 (s. 344). Bodil Hauschildt fot. 
efter 1886. — Innenansicht nach Westen gesehen nach der Restaurierung von Friis-Nebelong 1840-45.

fik) tilladelsen,31 var den da 37-årige Nebelong 
end ikke ansat. Det fremgår af et brev, Friis
25.jan. 1843 sendte til Kancelliet; heri anbefaler 
Friis ansættelsen af Nebelong, som var bragt i 
forslag af en deputeret i Danske Kancelli; sam
tidig oplyser Friis, at domkirkens restauration 
er »anseet med Hans Majestæts særdeles Inter
esse« - en interesse, der senere udmøntedes i en 
gave på 7000 rbdl.

Inden omtalen af Nebelongs arbejde skal det 
nævnes, at han blev inddraget i en sag, der kun
ne have medført nedrivning af Skt. Katharinæ 
kirke til økonomisk fordel for domkirken. I 
dec. 1843, da udgifterne til restaureringsarbej
det var svulmet op, henvendte fire borgerre

præsentanter sig til kongen med deres bekym
ringer for fremtidens økonomi. Brevet indle
des med en lovprisning af kirkens skønhed og 
fortsætter: »i samme grad som vi maa beklage 
de Forstyrelser de forskjellige Tidsalderes Van
dalisme have anrettet paa denne mærkværdige 
Bygnings isærdeleshed Indre Forziringer føle vi 
os uvilkaarligt opfordrede til at udtale vor u- 
skrømptede Tak til Deres Majestæt fordi Kir
ken efter Deres allerhøjeste Befaling nu paa ny, 
under en dygtig Konstners indsigtsfulde Ledel
se, snart vil udfolde sig i sin oprindelige Skik
kelses hele Skjønhed«. De fortsætter videre 
med oplysning om, at denne kolossale kirke er 
alt for stor til menighedens tarv, at vedligehol
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Fig. 221-222. Nordre galleri. Et af de seks kapitæler, 
som 1843 huggedes til triforierne. 221. Nebelongs 
fortegning. 222. Samme kapitæl og dets ufærdige 
»bagside« (sml. fig. 76). NM2 og BSJ fot. 1964-65.
— Nördliche Galerie. Eines der sechs Kapitelle, die 1843 
fiir die Triforien gehauen wurden. 221. Nebelongs Vor- 
zeichnung. 222. Dasselbe Kapitell mit unfertiger »Rück- 
seite«.

delsen kan blive en belastning, og at den - un
der henvisning til en udtalelse af Høyen - burde 
konserveres af staten. Men til sikring af dom
kirkens fremtidige indtægter foreslås Katharinæ 

kirke nedrevet, da den er meget brøstfældig og 
overflødig. Som bilag fulgte et af Nebelong 
foretaget skøn, ledsaget af to tegninger og be
stilt af stiftsøvrigheden, der godt kunne gå ind 
for en nedrivning, hvis man ventede til sogne
præsten gik af! Brevet blev det første i en sand 
erklæringskrig.36 Ingen ville drage »Nebelongs 
noksom bekjendte Duelighed i Tvivl«, men 
domkirken havde flere og større revner end 
Katharinæ. Juli 1844 anmodede Nebelong Kan
celliet om et besøg af Friis, så de sammen kun
ne besigtige tegninger og kirke, - og derefter er 
der stilhed om sagen.

Nebelongs ledelse 1843-44. Mens arbejdet på 
tag og mur 1840-42 kun kan betegnes som en 
hårdt tiltrængt istandsættelse, må bygningsar
bejdet i det indre kaldes en restaurering. Denne 
blev ikke så omfattende som ønsket, - både 
Mariatårnets genopbygning og en omfattende 
kalkmaleridekoration, som man indtil det sid
ste håbede på, måtte udgå. Ved suppleringen af 
de mange forsvundne eller beskadigede arki
tektoniske detaljer viste Nebelong stor respekt 
for de oprindelige former. At man ikke kunne 
mønstre en tilsvarende »historisk sans« over

for inventar og gravminder er allerede berørt; 
men hvad der skete på disse felter vil blive om
talt i de respektive afsnit.

Nebelong blev ansat af Kancelliet 9. febr. 
1843, startede i Ribe i midten af april og fort
satte her til udgangen af 1844. Med fasthed og 
præcision ledede han arbejdet daglig,37 udarbej
dede talrige tegninger og udførlige arbejdsbe
skrivelser til de licitationer, der holdtes med en 
måneds mellemrum; i betingelserne var fastsat 
de perioder, hvori det enkelte arbejde skulle 
udføres, og skete det ikke, blev betalingen til
bageholdt. Ind imellem holdt han auktioner 
over kasseret materiale, førte regnskab osv.

Et par dage efter, at han var kommet til by
en, lukkedes kirken, så inventaret kunne nedta
ges, og de natlige transporter af ligkister fra 
gulvbegravelser og krypter til kirkegården 
gennemføres. Allerede i begyndelsen af maj var 
murerne igang i vestenden med pilotering for 
den mur, der skulle bære orglet i vest og ud
skille en forhal.38 At arbejdstempoet blev holdt, 
fremgår både af de detaljerede regnskaber og af 
en meget lang, begejstret omtale i Ribe Aver
tissements-Tidende 24.juni 1843. Allerede da 
var muren til orglet opført, korsarmens hvælv 
repareret, en del af de mange, skønne gesimser, 
søjler og kapitæler i sideskibene »dels afskrabe
de eller opsatte, dels færdige fra dygtige sten
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huggerens hånd«, apsidens alt for store vinduer 
formindskede, og det udvendige granitbånd 
under dem næsten retableret.

Ved årets udgang var der af stenhuggerarbej
de desuden udført en frontispice af granit over 
vestindgangen (sml. fig. 45j), seks nye søjler 
med baser og kapitæler til nordre galleri 
(fig. 222) og alle de øvrige småsøjler i triforie- 
åbningerne istandsat med sandsten, hvilket vil 
sige, at man også havde gennemført den søjle
omflytning, der er omtalt s. 232, og som var 
muliggjort ved orglets flytning fra skibets 
østende.

I en indberetning til lederen af Oldsagskom- 
missionen, Chr. Jürgensen Thomsen, skriver 
Nebelong sidst på året: »jeg har ladet gulvet 
udgrave, hvorved jeg har faet de smukke fod
gesimser frem, som før var begravede ... vi har 
fundet enkelte mønter, (som) jeg har afleveret til 
biskop Müller. I svarskrivelsen 2.jan. (1844) 
udtaler Thomsen: » ... ligesålidt kan jeg finde 
mig i, at man begraver fodgesimserne; dog er 
der et hensyn, som man ikke ganske må glem
me eller i det mindste huske på. Man har gjort 
det samme med domkirken i Salisbury; den har 
vundet uendeligt i udseende, men man tog sig 
ikke i agt for, at den ved en flods oversvøm
melse tre gange er løbet fuld af vand ... Det

halve af mit sidste brev havde jeg ikke behøvet 
at skrive, dersom jeg havde vidst, at du så me
get kommer overens med mine tanker, som du 
virkelig gør«.39

Uden afbrydelse forsatte arbejdet hele 1844 
med. Nu gjaldt det for murernes vedkommen
de galleriernes vægge og hvælv samt midtski
bets øvre del. Alle vægge og hvælv blev repare
ret, pudset og hvidtet tre gange. Stenhuggerne 
fortsatte deres arbejde med naturstensdetaljerne 
og fik l.juni murermestrenes hjælp til opsæt
ning af den nyhuggede hvælvskulptur i midt
skibet (fig. 165). Sidst fulgte gulvlægningen 
overalt, dels med fliser, dels med gravsten (de 
ydre sideskibe og forhallen). Resten af året gen
opstilledes orgel og prædikestol på deres nye 
pladser. Korstolene fik to nye gavle skåret efter 
de gamle, men Friis’ alteropbygning synes ikke 
at være blevet færdig før 1845, da man 29.juni 
genindviede kirken på festlig vis med trompe
ter på tårnet og i Ribe Stiftstidende et digt, hvis 
sidste vers begynder »Dog Mesteren bød, og 
Mejselen klang/ Og Søilen Hovedet reiser./ 
Brat Slavemærket fra Panden sprang/ Hvad 
Under om stolt den Kneiser. «40

Disse linjer hefter sig ved noget af det, som 
må have vakt størst opsigt hos den besøgende 
efter restaureringen, og det eneste, som i reali
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teten er levnet af Friis’ og Nebelongs arbejder 
1840-45. Harthuggerarbejdet (d.e. tilhugning 
af profilsten i granit) blev ligesom alle andre 
restaureringsarbejder udført af lokale håndvær
kere. En undtagelse danner kun de stenhugge
re, der tog sig af sandstensarbejdet. Stenhugger 
Becher havde på sit værksted i København to 
svende i arbejde fra 20. maj-31. aug. 1843 samt 
en tredie de sidste to og en halv måned. Det 
følgende år arbejdede Bechers tre svende i Ribe 
fra l.jan. til 8. maj. På værkstedet havde de 
antagelig udført de af Nebelong tegnede kapi
tæler til galleriet samt hvælvfiguren, hvorimod 
svendene under Ribeopholdet må have saneret 
og suppleret de mange medtagne baser og ka
pitæler i midt- og sideskibe (fig. 67-68). Sten
materialet blev dels indkøbt som nyt, dels op
gravet på Ribe slotsbanke, hvor man hentede 
de gråhvide kalksandsten (sml. s. 188), der både 
ses i arkadepiller og i sålen på Kathoveddørens 
trekantrelief. Bechers svende ophuggede ad
skillige af de gamle kapitæler, mens andre (sml. 
fig. 129) fik modelleret hele hjørner op med en

gråhvid masse (muligvis med de ret store 
mængder linolie og gips, som indkøbtes).

De tilsvarende skader på pillernes mange 
hjørnekvadre af granit blev overladt til murer
mesterens snilde. Små blypropper blev boret 
ind i stenene og hertil fæstedes cement, som på 
oversiden var iblandet farvet grus, der stod til 
den pågældende kvader. - Alle disse reparatio
ner ses endnu; de gennemførtes af sparsomme
lighed og er ikke alt for kønne; - men de er vel 
nok at foretrække frem for en omfattende ud
skiftning af såvel de skulpturelle detaljer som af 
utallige kvadre.

Hvad der ikke direkte fremgår af regnska
berne er, at også kannikekorets gulv blev sæn
ket, og derved forsvandt nogle gravkrypter, 
som havde nedgang fra korsarmene. Fjernet 
blev også det store »træpanel«, der siden den 
forrige restaurering havde skilt korsskæring og 
søndre korsarm fra hinanden, fordi korsarmen 
da indrettedes til kapitelsal; nu blev den påny 
inddraget i kirkerummet, og den tilmurede 
Kathoveddør kunne genåbnes.
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Fig. 223. Midtskibet, set mod triforierne med søjler fra 1843. — Mittelschiff, nach den Triforien mit den Säulen von 
1843 gesehen.
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Store, grønne skjolder på vægge og hvælv af
slørede allerede en halv snes år efter kirkens 
indvielse 1845, at den af Friis dirigerede istand
sættelse af taget 1840-42 - som så mange af de 
foregående - lod meget tilbage at ønske. Det er 
en af de ting, det Særlige Kirkesyn noterede 
sig, da det 1862 holdt sit første møde. Dette 
kirkesyn, der var oprettet ifølge lov af 1861, fik 
en afgørende indflydelse på de principper, som 
blev lagt til grund for Ambergs hovedrestaure
ring.41 Gennem dets protokoller og Kulturmi
nisteriets akter kan man følge de langstrakte 
forhandlinger, der gik forud. De afspejler de 
generelle ændringer i vurderingen af, hvilke 
kriterier, der skulle lægges til grund for re
staureringen af et middelalderligt bygværk: 
Skulle man kun genskabe de oprindelige for
mer eller burde der tages historiske og æsteti
ske hensyn?

Medlemmer af det første Kirkesyn for Ribe 
var kunsthistorikeren Høyen samt arkitekterne 
Chr. Hansen og J. D. Herholdt. Den førstes 
hånd fornemmes stærkt bag de indledende be
mærkninger i protokollen: Synet lagde særlig 
vægt på den romanske stil, således som den 
blomstrede i Rhin-egnene. De ydre sideskibe 
havde skadet mest, og de kunne borttages, idet 
man tillagde det stor værdi, at Teoph. Hansen 
havde foreslået det samme 1837. Synet udtalte 
endvidere, at restaureringen 1843-45 unægtelig 
havde sin fortjeneste, men koret stod nu så fat
tigt og nøgternt mod langhusets rigere arkitek
tur; det kunne afhjælpes med den længe ønske
de dekoration, og derfor måtte østenden un
dersøges for kalkmalerispor. - Kirkesynet 1863 
anbefalede desuden en udgravning omkring 
kirken42 og gjorde ligesom det forrige op
mærksom på, at en udvendig istandsættelse vil
le blive uundgåelig nødvendig i nær fremtid.

De fugtige mure og den tiltagende revnedan
nelse overalt er væsentlige punkter i synsproto- 
kollen fremover. Efter Høyens død 1870 over
gik formandsskabet til Nationalmuseets leder,

historikeren J.J. A. Worsaae, mens Chr. Han
sen omtrent samtidig afløstes af F. Meldahl. I 
Synet 1873 deltog som særlig tilkaldt Jacob 
Helms, der nogle år før havde udsendt sin skel
sættende bygningsarkæologiske beskrivelse af 
domkirken. Medlemmerne var nu alvorligt be
kymrede for den store »bevægelighed« i mur
værket og indstillede enstemmigt til ministe
riet, at der ansattes en kyndig mand, som både 
kunne gennemføre en grundig undersøgelse og 
udarbejde en samlet restaureringsplan.

H. B. STORCK 1875-81. Ministeriets valg 
faldt i efteråret 1875 på Storck; udover under
søgelser og opmålinger gennemførte han stu
dierejser her i landet og langs Rhinen.43 Resul
tatet blev et komplet opmålingssæt 1877 og et 
restaureringsforslag, der sammen med beskri
velse og overslag tilstilledes ministeriet i efterå
ret 1879.

Storck ville omskabe bygningen i romansk 
ånd; som Hansen 1837, Høyen 1842 og det 
Særlige Kirkesyn 1863 ønskede han ikke blot at 
ijerne de ydre sideskibe; han ville også af med 
de indre sideskibes øvre, hvælvede etage, ud
skifte midtskibets spidse vinduer med rund
buede og lade kirken fremstå som en teglstens- 
bygning (sml. fig. 225-226).

Projektet, der af ministeriet blev forelagt kir
keinspektion og stiftsøvrighed, videresendtes 
febr. 1880 til det Særlige Syn med besked om, 
at de lokale, kirkelige myndigheder ikke var 
enig med Storck i visse grundlæggende ideer 
og bl.a. »havde tilrådet, at de ydre sideskibe ... 
bibeholdes«. Forslaget diskuteredes grundigt, 
inden drøftelserne fortsatte i Ribe sammen med 
Storck og arkitekturmaleren Heinrich Hansen, 
der deltog som ekstraordinært medlem med 
henblik på dekorationen. Kirkesynet nåede al
drig til enighed under den videre behandling. 
Febr. 1881 gik bølgerne så højt blandt Synets 
fîre medlemmer, at Heinrich Hansen skrev til 
Worsaae: »Da jeg ser de fyndige og massive 
Udtryk i Herholdts og Meldahls Udtalelser 
frygter jeg ...«, vi kun kan enes om, at bede 
ministeriet lade udarbejde et forslag »på basis af 
det bestående«, dvs. med bibeholdelse af side
skibene.44
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Fig. 224. Kirken set fra nordøst før restaureringen 1894-1904. Bodil Hauschildt fot. efter 1886. — Die Kirche 
von Nordosten vor der Restaurierung 1894-1904 gesehen.

Forelagt denne plan bad Storck sig fritaget 
for hvervet; det skete 10. maj 1881 i en lang og 
interessant skrivelse til ministeriet. Af brevet 
fremgår, i hvor høj grad ønsket om at genskabe 
de oprindelige former kompliceres af æstetiske 
hensyn. Efter Storcks opfattelse var de ydre si
deskibe blottet for kultur og af »meget ringe 
architektonisk Betydning, hvorhos den tid, 
hvori deres Opførelse falder, er forholdsvis fyl
digt og i mange Tilfælde bedre repræsenteret 
her i Landet«; det eneste lyspunkt for ham var 
det »lille maleriske Trappetaarn« i nord. Storck 
formodede, at midtskibets spidse vinduer

tænktes bibeholdt i det af Kirkesynet ønskede 
nye forslag, og hertil siger han, »at de i lige høi 
Grad ud- og indvendig forstyrrer Totalindtryk
ket, at de er ualmindelig grimme og ikke op
rindelige. - Over Galleriets Arkader søger Øiet 
forgæves den romanske Høikirkes store Mur
flader som modsætning til de nedenfor væren
de Buerækker«. Storck taler hverken om det 
ulogiske i at bevare de med vinduerne samtidi
ge hvælv eller det store tårn, men slutter med, 
at Synet under det forudgående møde i Ribe 
havde bemærket, »at saadan, som jeg havde 
foreslaaet Domkirken istandsat, har den aldrig



Fig. 225-226. H. B. Storcks restaureringsforslag 1878. Plan og sydfacade. 
1:300. (s. 350). — H. B. Storcks Restaurierungsvorschlag 1878. Plan und Siidfas- 
sade.
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Fig. 227-228. Nordfacaden før og efter restaureringen 1894-1904. 1:300. Opmå
linger ved H. B. Storck 1877 og H. C. Amberg 1904 (sml. fig. 53-54). — Nordfassa- 
de vor und nach der Restaurierung 1894-1904. Ermessungen von Storck 1877 und Amberg 
1904.
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Fig. 229. Restaureringen 1894-1904. Tegning til detaljer på Mariatårnet og kirkens vestfacade (s. 237). Efter 
Amberg. Streg Marianne Nielsen. — Die Restaurierung 1894-1904. Zeichnung fiir Einzelheiten am Marienturm und 
der Westfassade der Kirche.

Fig. 230. H. C. Ambergs restaurering 1894-1904. Tværskibet. Snit, set mod øst. 1:300. — Ambergs Re
staurierung 1894-1904. Querschiff. Schnitt nach Osten gesehen.
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Fig. 231. Apsidens understokværk under skalmuringen med vulkansk tuf (s. 359). Bodil Hauschildt fot. 
o. 1896. — Unterstocku›erk der Apsis während des Schalenmauerns mit vulkanischem Tuff.

til nogen given Tid staaet. Rigtigheden heraf 
indrømmer jeg gerne og navnlig ubetinget for 
Vestpartiets Vedkommende (hvis oprindelige 
Anlæg utvivlsomt har gaaet i en ganske anden 
Retning).45 - Man har sammenlignet mit for
slag med restaureringen af Viborg, men lig
hedspunkterne ser jeg ikke ret; - man har i Vi
borg med eller uden Nødvendighed - derom 
kan jeg ikke dømme - nedbrudt den gamle 
domkirke og opført en ny istedetfor; i Ribe er 
jo alt det oprindelige foruden det senere tilbyg
gede Hvælvingssystem foreslaaet bevaret og 
kun det, der på forskellig Maade tynger paa 
Kirken, er tænkt fjernet«.

I det brev, hvori ministeriet meddelte Synet 
Storcks afbud, gjorde man samtidig opmærk
som på, at arkitekt H. C. Amberg mente at 
kunne løse opgaven,46 og at ministeriet nu øn
skede at erfare Kirkesynets mening om Am- 
bergs medvirken.

H. CHR. AMBERGS HOVEDRESTAURE
RING 1883-1904. Resultatet af de mangeårige 
forhandlinger blev da, at Amberg 21.juli 1882 
indleverede et forslag på grundlag af »det be- 
staaende«. Dette videresendtes til Synet fire da
ge senere med besked om, at det skulle mødes 
med Amberg i Ribe og derpå afgive en defini
tiv betænkning. Denne indsendtes til ministe
riet 11. aug. samme år, - uden at man var kom
met til enighed (Herholdt og Meldahl kunne 
ikke stemme for sideskibenes bevaring, Hansen 
og Worsaae ikke for deres nedrivning).44 Mini
steriets tålmodighed syntes nu opbrugt, efter
som det fem dage senere opfordrede Worsaae, 
Hansen og Helms til at danne en »Komité for 
Tilvejebringelse af Tegninger til Domkirkens 
Restauration« og samtidig gav besked om, at 
sideskibene forudsattes bevaret. Dermed var 
retningslinjerne for Ambergs arbejde udstuk
ket. Han havde ganske vist i sit forslag (tre
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Fig. 232. Apsidens understokværk med spor efter de oprindelige rundbuer (s. 359). Bodil Hauschildt fot. 
o. 1896. — Unterstocku›erk des Apsis mit Spuren von den ursprünglichen Rundbogen.

forsvundne? tegninger) fulgt Storcks idé om en 
form for rundbuede vinduer, men på dette 
punkt ændrede han senere indstilling. De ende
lige planer, der fuldendtes 1887, var baseret på 
Ambergs murværksundersøgelser.47

Ambergs restaurering af den romanske del 
blev vel ikke et egentligt brud med de hersken
de principper, men den nænsomhed, han viste 
over for senere tilføjelser, var langt større end 
fortidens og en stor del af eftertidens. Derfor 
blev hans arbejder udsat for en voldsom kritik; 
men han fik ros fra så kompetent side som 
Fr. Beckett, der fremhævede det skønne resul
tat: Det er Ambergs fortjeneste at han »beske
den er trådt bag de gamle mestre« og i det nye 
viser den ærligste vilje.48

Netop hvor bygningen lod Amberg i stik
ken, søgte han hjælp i ældre afbildninger, der 
dog ikke gav tilstrækkeligt svar (taggavlen på 
vestfronten), andre gange stod Komiteen bag

vejledningen (Mariatårnets fire gavle). Det må 
nok også tilskrives Ambergs fortjenester, at 
kirken ikke endte som en teglstensbygning. Så
dan stod den næsten før hans tid, fordi alle skal
muringer i århundreder var foretaget med tegl. 
Gennem murværksundersøgelser fandt han 
frem til originalt murværk og fik det skalmuret 
med rhinsk tuf; det var i den forbindelse, han 
opdagede og retablerede den oprindelige ud
smykning forneden på apsis (sml. fig. 231-232).

Efter at Komiteen og Amberg var kommet 
til enighed om det endelige restaureringsfor- 
slag, gik der flere år, inden det lykkedes at kom
me igang. Pengene manglede.49 I denne periode 
blev det imidlertid nødvendigt at gennemføre 
to presserende arbejder.50 Det ene, istandsættel

sen af det store tårn 1883-85, er omtalt s. 289. Det 
andet, lαnghusets tv ær afstivning, gennemførtes 
sommeren 1886. Sagen rejstes af de lokale kir
kelige myndigheder, endnu før tårnarbejdet
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Fig. 233. Kirken, set fra vest. Mariatårnet og kirkens vestfacade i H. C. Ambergs udformning (saml. fig. 11 og 
191). — Kirche vom Westen gesehen. Marienturm und Westfassade der Kirche in der Gestaltung von H. C. Amberg.
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var færdigt; de hældende og revnede mure kræ
vede (og fik) en særlig bevilling. Amberg udar
bejdede et projekt, der blev vurderet og tiltrådt 
af flere sagkyndige, da Komiteen ikke følte sig 
kompetent.51 Systemet består af fire »spræng
buer«, der parvis er rejst over sideskibene ud 
for midtskibets to store gjordbuer. De ses ikke 
udvendig og er i de ydre sideskibe camoufleret 
som en spidsbuet arkade under hveranden 
gjordbue (sml. fig. 203), mens de i gallerietagen 
fremtræder som netop det, de er, støttebuer 
(sml. fig. 168-69). - I fortsættelse af dette arbej
de foretog Amberg senere, med ministeriets 
tilladelse, men uden Komiteens, en opretning 
af de indre sideskibes ydermure med tilhørende 
halvsøjler (sml. fig. 235).

Restaureringen af kirken 1894-190430 indledtes 
med en undermuring af de fundamentløse, yd
re sideskibe (s. 267) samt den frilægning af kir
kens sokkelpartier, der så ofte havde været 
bragt på bane (se kirkegården s. 126f.). Derpå 
gik man i gang med istandsættelsen af udven
digt murværk, der omfattede opretning af de 
ydre sideskibes udadhældende mure: De blev 
skalmuret og forsynet med taggavlene, hvis 
spidser var fjernet af Stahlknecht 1738-40

(fig.45h-i). For østpartiets vedkommende gen
nemførtes skalmuringen som nævnt med im
porteret tuf. Samme materiale blev tilligemed 
granitkvadre hovedemnerne i den ydre beklæd
ning på det genopførte Mariatårn og vestgav
lens store øvre del (s.237f).

I den foregående beskrivelse af kirken og 
dens tilbygninger er der gjort rede for de arkæ
ologiske iagttagelser, der var vejledende for 
Amberg, og for hvilke arbejder han alene (til 
dels sammen med Komiteen) har ansvaret. - 
Tilføjes skal blot, at Ambergs restaurering for 
eksteriørets vedkommende kan sidestilles med 
den, som gennemførtes indvendig under Ne- 
belongs ledelse 1843-44: Begge arkitekter rette
de sig i videst muligt omfang efter bygningens 
egne anvisninger, der for Ambergs vedkom
mende også omfattede senere tilføjelser.

Kirkens genindvielse fejredes som en national
fest 7. aug. 1904 under deltagelse af Christian 
IX, hele den kongelige familie, ministre og fi
nansudvalg samt talrige indbudte fra det gan
ske land. Forberedelserne lededes af kulturmi
nister I. C. Christensen, der til dagen skrev san
gen »Saa mødes danske Mænd paa jyske 
Strande.«52
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PERIODEN 1904-1980 
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Som Ribe domkirke står idag, præges dens yd
re af H. C. Ambergs omfattende restaurerings
arbejder: Store tårns sikring 1883-85, langhu
sets tværafstivning 1886, kirkens frilægning 
1894 og selve bygningens ydre istandsættelse 
1894-1904. Under dette tiår gennemførtes som 
tidligere omtalt fundering og skalmuring af de 
ydre, senmiddelalderlige sideskibes udadhæl- 
dende mure, og deres 1738-40 nedrevne gavl
trekanter blev genskabt med tilhørende sadelta
ge. Endvidere skalmuredes alle de øvrige faca
der, hvorunder det lykkedes på sikkert arkæo
logisk grundlag at genskabe detaljer som f.eks. 
apsidens nederste række af facadeblændinger. 
Også i kirkens vestende fandtes der nogen vej
ledning i de gamle gamle mure; men som det 
allerede tidligere er fremhævet, skyldes de ro
maniserende former i det genopførte Maria- 
tårns øvre del såvel som de tilsvarende partier 
af midtskibets vestgavl arkitektens opfattelse 
af, hvordan disse afsnit kunne have set ud.

Mens det ydre således præges af Ambergs 
indsats 1894-1904, er det stadig N. S. Nebe
long, der tegner det indre gennem nogle af de 
arbejder, han gennemførte 1843-44. - En und
tagelse er dog de kalkmalerier, som fortrinsvis 
pryder langhuset; de blev fremdraget og sup
pleret under Ambergs ledelse (s. 379).

Siden genindvielsen 1904 er der gennemført 
mange små og store vedligeholdelsesarbejder. 
Amberg fortsatte en årrække som kirkens arki
tekt, et hverv, der senere blev overdraget H. 
Lønborg Jensen. Han afløstes af Knud Lehn Pe
tersen, fra hvem arbejdet nu er overtaget af 
sønnen, Ebbe Lehn Petersen.

Lønborg Jensen forestod en meget omfatten
de udskiftning af kobbertag og spirbeklædning 
i årene o. 1918-26. Inden for samme tidsinterval 
noteredes en ret kraftig revnedannelse i kors- 
skæringens høje arkader, i apsishvælvingen og i 
forbindelse med de af Amberg opførte stræbe- 
buer, specielt i det nordre sideskibsgalleri. Ar
sagen formodedes at være den stærkt tiltagende 
lastbiltrafik tæt forbi kirkens nordside.41

Herefter iværksattes en undersøgelse af fun
damenterne til tværafstivningen (sml. fig. 236) 
samt af de hidtil urørte fundamenter under ap
sis og tværskib. For de førstes vedkommende 
gennemførtes vistnok kun en »forstening« af 
de tilstødende jordlag; men under apsiden og 
korsarmenes østmure skete der en meget radi

kal fornyelse af fundamenterne 1931.53 Billedet 
fig. 238 og planen fig. 237 viser bedre end ord, 
hvor omfattende arbejdet greb ind i kirkens 
gamle grund, både inden og uden for murene. 
Planen iværksattes af Lønborg Jensen i nært 
samarbejde med professor ved Polyteknisk Læ
reanstalt, G. Schönweller, og arbejdet udførtes 
af firmaet H. Jespersen og søn. Cirklerne på 
planen fig. 237 angiver store brøndringe, der 
nedgravet på stedet er udstøbt med en stærk 
cementmørtel. De bærer meget svære jernbjæl
ker, som helt har overtaget de gamle kampe- 
stensfundamenters rolle. En tilsvarende nyfun
dering af tværskibenes gavle og vesthjørner 
gennemførtes ikke på trods af arkitektens øn
ske, men en fuldt udarbejdet plan hertil forelig
ger. - I fortsættelse af funderingen gennemfør
tes udbedring af de tidligere omtalte revner 
indvendig og en nyhvidtning.

Blandt de senere vedligeholdelsesarbejder på 
bygningen skal kun nævnes en grundig istand
sættelse af alle ind- og udvendige murflader 
samt fornyelsen af kirkens kobbertag. Disse ar
bejder gennemførtes i 1970’rne under ledelse af 
Ebbe Lehn Petersen, og de gav som tidligere 
nævnt mulighed for omfattende bygningsar- 
kæologiske undersøgelser til nytte for nærvæ
rende beskrivelse.

NOTER TIL S. 326-362

Vedr. arkivalier, litteratur og forkortelser henvises 
til s. 52f.
1 Aksel Lassen: Skæbneåret 1659. Hungersnød og 
pest over Sydvestjylland. 1958.
2 RA. DaKanc. D.29. Indlæg nr. 4/1737 i JyTegn. af 
11/1 1737.
3 Bispens brev og flere af de fig. indlæg i sagen er 
gengivet af Hermansen 1946, s. 78f. Jfr. i øvrigt fore
gående note.
4 På Stahlknechts facadetegning fig. 214 er det anty
det, at apsiden også havde vægtergang som vist på
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Fig. 234. Kirken set fra nordøst efter restaureringen 
nach der Restaurierung 1894-1904 gesehen.

fig. 45h, men murermesterens oplysninger efterlader 
en vis tvivl på dette punkt.
5 Der sigtes til Københavnerkirkens indre, som den 
udstyredes 1731 efter branden 1728. Sml. DK. 
Kbh.By 2. bd. s.660f. med fig. 24.

1894-1904. Hude fot. 1904. — Die Kirche von Nordosten

6 Denne tekst og adskillige andre sagen vedrørende 
er aftrykt in extenso hos Hermansen 1946, s. lOOf. - 
Stahlknechts tegninger findes som indlæg til JyTegn, 
jfr. note 2.
7 LA. Vib. Ribe domk.s insp. hovedrep. m.m. 1737-
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Fig. 235. Søndre sideskib. Tværsnit. Efter Ambergs 
forslag til opretning af sideskibsmuren og dens halv
søjler (s. 361). Streg Marianne Nielsen. — Siidliches 
Seitenschiff. Querschnitt. Nach Ambergs Vorschlag zur 
Aufrichtung der Seitenschiffmauer und ihren Halbsäulen.

1808. - Alle kontrakter er ensartede og meget syste
matiske, et forhold, der antagelig skyldes Eigtveds 
medvirken.
8 Interessentskabskontrakten findes dels i LA. Vib. 
Privatarkiv. Hödrich, J. G. 3.1726-1745, dels blandt 
bilagene til byggergsk: LA. Vib. Ribe bispearkiv. 
Ribe domk. 1530-1786 (rgsk. over rest. 1738-43).
9 Jfr. note 8, sidste del.
10 Tårnet er lavere end angivet hos Thura, men da 
terrænforholdene er helt forandret, kan målet ikke 
kontrolleres.
11 Prospektet (sandsynligvis afJ.J. Bruun) findes på 
KglBibl. og hører til Frederik V.s ufuldendte atlas. 
Et lignende prospekt i Danske Atlas fra 1769 viser 
derimod kirkens gavle med de middelalderlige kam
takker.
12 LA. Vib. Ribe bispearkiv. Ribe domk. 1530-1786.
13 Jfr. note 7.-Kai Dose havde været fuldmægtig hos 
generalbygmester Ernst. Senere fungerede han som 
bygmester på Als, i Altona og på Hørsholm.
14 Hanssen 1831, s. 8. - Hermansen 1946, s. 104. - 
Jfr. også den historiske indledning s. 76.
15 LA. Vib. Ribe bispearkiv. Ribe domk. 1530-1786.
16 LA. Vib. Ribe domk.s rgsk. 1591-1899.
17 RA. DaKanc. F. 40. Kancelliets brevbøger 1788.
18 LA. Vib. Ribe domk.s insp. hovedrep. m.m. 
1737-1808.
19 Hanssen 1831, s. 13f. har en grundig beskrivelse af 
overslaget.

20 RA. DaKanc. F. 19. JyTegn. 1790 og Kancelliets 
brevbøger. F. 40. 1790, 17. april.
21 RA. DaKanc. F. 42. Kancelliets breve 1790.
22 RA. DaKanc. F. 42. Kancelliets breve 1791, 
no. 1224, 1577. - I sidste brev lægges ansvaret for 
reparationsplanen på den konstituerede kirkeværge, 
fordi denne i visse måder alene havde bedømt og 
antaget planen, mens bispen var på visitats. Nu hvor 
bispen selv havde fundet adskillige hovedfejl i Kruu
ses forslag, ville det være uheldigt at ansætte ham - 
som gunstigst bevilget af Kancelliet - da fejlene så 
ikke ville blive rettet. - Sagen er omtalt af Hanssen 
(1831) og Frost (1842).
23 Harsdorff havde først foreslået bygningskonduk- 
tør J. H. Sundstrøm til at lede domkirkens istandsæt
telse, men da han døde lige før afrejsen fra Køben
havn, blev Lange ansat. - Embedet som stiftsbyg- 
mester oprettedes ikke, fordi Kancelliet var betæn
kelig ved at øge de offentlige udgifter. Langes an
søgning (til et evt. embede) med anbefalinger fra 
Akademiet, Harsdorff og C. Meyn er bilagt et brev 
fra stiftsøvrigheden til Kancelliet (RA. DaKanc.
F. 42. Kancelliets breve 1791, nr. 3441). Vedr. Langes 
virksomhed i byen, herunder en tegneskole for 
håndværkere, se Knud Voss: Bygningsadministrati- 
onen i Danmark under enevælden. 1966, s. 319-25.
24 Citeret efter Hanssen 1831, s. 19.
25 Interessen for fortidens mindesmærker fornem
mes allerede stærkt i slutningen af 1700’rne, jfr. de 
udtalelser fra Danske Kancelli 1789, der er refereret 
s. 78f.
26 Sml. Elna Møller: Er moderen jævngammel med 
døtrene?, i festskrift til Harald Langberg: Strejflys

Fig. 236. Kirkens tværafstivning 1886. Fundament 
under sydsidens østre »stræbebue« (frilagt 1928). 
A. Lauridsen fot. — Querabsteifung der Kirche 1886. 
Fundament unter dem östlichen »Strebebogen« (1928βrei- 
gelegt).
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Fig. 237. Forstærkning af fundamenter under apsi
den og korsarmenes østmur 1931 (s. 362). Efter
G. Schönwellers plan. 1:300. NM2. — Verstärkung 
der Fundamente unter Apsis und der Ostmauer der Kreuz- 
arme 1931.

over Danmarks bygningskultur. 1979. - Også 
Helms 1870 omtaler Høyens besøg.
27 RA. Privatarkiver nr. 951, Høyens privatarkiv, 
beretning om en arkæologisk rejse 1830. - NM2. 
Høyens notebog X, endvidere breve udvekslet mel
lem Høyen og Helms.
28 NM2. Flere indberetninger i brevform fra Tetens 
Hanssen 1835-36.
29 Villads Villadsen: Ribe domkirke. Et motiv i 
dansk guldalderkunst. 1974. Heri er gengivet Roeds 
og Hansens arbejder 1836 samt det restaureringspro- 
jekt Teophilus Hansen udarbejdede 1837. - Hansens 
dagbog fra 1836-38 findes i KglBibl. Ny kgl.Saml. 
3043 4°.
30 LA. Vib. Ribe domk.s insp. Indk. skr. 1801-43 
samt forhandlingsprot. 1828-77.
31 RA. DaKanc. l.dep. H.18. Breve 1800-48.
32 Frost 1841, s. 151.

33 Vedr. Bernbom, se bygningsindskrift fra vindfløj 
s. 375. Der var »oprør« blandt Ribes håndværkere 
over denne ansættelse, men Friis gik ind for den, jfr. 
note 31.
34 Når Høyens længe ventede beskrivelse af Ribe 
domkirke udkom 1842 (i Dansk Ugeskrift 2.rk., 
nr. 28) må den sikkert betragtes som et indlæg i for
bindelse med den planlagte indre istandsættelse.
35 Vedr. restaureringen 1843f. (samt H. B. Storcks 
forslag 1879 og H. C. Ambergs hovedrest. 1894- 
1904) se Karin Kryger: Restaureringen af romanske 
kirker i Danmark fra 1843 til ca. 1900. Prisopgave i 
Kunsthistorie 1977. Et eks. findes i NM2.
36 RA. DaKanc. l.dep. H.18. Breve 1830-48.
37 I disse små to år var Nebelong kun fraværende et 
par uger i aug. og okt. 1843, sidst for 6. okt. at blive 
gift i Skive. - Efter afslutningen af arbejdet i Ribe 
anbefaledes han til at udarbejde planer for Slesvig 
domkirkes renovering 1846, sml. Dietrich Ellger: 
Die grosse Domrenovierung 1846-48, in Beiträge 
zur Schleswiger Stadtgeschichte 1965, s. 21.
38 Kirkens udseende efter istandsættelsen fremgår af 
tegningerne fig. 51, 53, 55, 57 og 59 (s. 168f).
39 NM2. Nebelongs indberetning er udateret, og 
konceptet til Thomsens brev har blot 2.jan., men 
der kan kun være tale om, at de to breve er udvekslet 
omkring jul-nytår 1843/44.- Et brev fra Friis til 
Thomsen, dateret 25. aug. 1848 (ligeledes i NM2), 
fortæller, at Thomsen lejlighedsvis har aflagt besøg i 
kirken, mens Nebelong ledede arbejdet, og det i 
teksten citerede uddrag antyder, at der var stor op
bakning til gulvsænkningen i kirken.
40 Hele det »gribende« digt er gengivet hos Helms 
1870.
41 NM2. Det Særlige Kirkesyns protokol og arkiv 
1862f. - RA. Ministeriet for kirke- og undervisning. 
Ekspeditionsk. f. kirkev. Akter vedr. Ribe domk.s 
rest. 1876f.

Fig. 238. Situationsbillede fra 1931-arbejderne (sml. 
fig. 237). A. Jespersen fot. 1931. — Situationsbild von 
den Arbeiten 1931.
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42 Jacob Helms gennemførte gravningen rundt langs 
kirkens fod 1863 (opmålingsskitserne fandtes i sagen 
vedr. østpartiets fundamenter o. 1930).
43 Storcks notebog (IX) samt hans opmåling 1878 og 
restaureringsforslaget opbevares i NM2.
44 I Særlige Kirkesyns arkiv (jfr. note 41) findes en af 
Worsaae (og Hansen?) udarbejdet koncept til en fæl
les udtalelse til ministeriet om restaureringsplanerne, 
som er fyldt med talrige udstregninger og rettelser, 
holdt i ret stærke vendinger, af synets to arkitekter. 
Skrivelsen er affattet 8. marts 1881, men kom i me
get tam form til at danne grundlag for skrivelsen af 
11. aug. 1882. Denne indsendtes med fire underskrif
ter, men både Herholdt og Meldahl afgav særudta
lelser.
45 Storck fortsætter: Det er tænkeligt, at historikeren 
kunne give en fremstilling, der havde en høj grad af 
sandsynlighed for sig, men ikke arkitekten af hvem 
selv en nok så ubetydelig enkelthed uafviselig forlan
ger en bestemt form.
46 Amberg indleder sin beretning (Helms-Amberg 
1906, s. 51) med at fortælle, hvordan han ved jævnli
ge besøg i Viborg havde fulgt arbejdet ved domkir
ken: Set, hvad der tidligere var, og hvad, der blev 
tilintetgjort, og derfor var det blevet mig klart, at 
dette ikke var den rigtige vej at gå over for et sådant 
arbejde. Det fremgår af ministeriets akter (jfr. note 
41), at dette - allerede indenfor den første måned 
efter Storcks afslag - havde kontakt med Amberg, 
og at han 3.jan. 1881 erklærede sig rede til at udar
bejde et forslag til kirkens restaurering.
47 I forbindelse med behandlingen af restaureringssa- 
gen i Folketinget opstod der på ny voldsom diskussi
on om principperne for istandsættelsen af historiske 
mindesmærker. Den gav genlyd i dagspressen, spe
cielt Berlingske Tidende, febr. 1888, hvor den førtes 
an af Helms og Storck i lange artikler, men mange 
andre sluttede sig til. - Selv om Ribes ydre sideskibe 
stod i diskussionens centrum, var der næppe udsigt 
til nogen ændring i Ambergs forslag, eftersom deres 
bevaring var foregrebet af langhusets tværafstivning 
1886, hvortil staten havde bevilget pengene (sml. i 
øvrigt Helms 1906, s.35).
48 En af kritikerne, Th. Oppermann (i Tilskueren 
novbr. 1904), blev med rette korrigeret af Helms 
(1906, s. 19f.). - Ang. Beckett, se brev til Helms 
1904 (NM2) og Berlingske Tidende 19.nov. s. å. 
Endvidere henvises til Weilbach: KunstLeks (art. 
Amberg).
49 Jfr. note 41 (Særlige Kirkesyn) og Helms 1906.
50 Amberg har i bogen, som han skrev sammen med 
Helms 1906 (jfr. note 46), givet en sammenfattende 
beskrivelse af de af ham udførte arbejder. - I øvrigt 
henvises til kirkeministeriets akter (jfr. note 41), 
hvor alle licitationsbetingelser, håndværkerregnin
ger og alle andre bilag frem til kirkens indvielse fin

des. - Angående de indledende murværksundersø- 
gelser og gangen i det daglige arbejde henvises til 
LA.Vib. Ribe domk.s inspek. Forhandlingsprot. 
1828-1906 samt Journal over domk.s rest. 1893- 
1903.
~-11 Bygningsinspektørerne Walther og Wiinstrup bi- 
stod først og senere tiltrådte J. E. Gundtzmann (jfr. 
note 41), der længe var inddraget i restaureringsar
bejdet.
52 Der var udstedt 2700 adgangskort til kirken. Kon
gen og 300 andre honoratiores bespistes (af hotel 
Phønix i København) i et telt i Vedels anlæg, mens 
kommunens middag for 600 foregik på Holmen, 
men med et kort besøg af kongen (jfr. RA. note 41).

GULVE • VINDUER • TAGE 
NOTER S. 376

GULVENE i kirkens ældste del, dvs. apsis, 
tværskib, langhus og forhal blev ved restaure
ringen o. 1900 belagt med kvadratiske Ølands- 
fliser (Gotlandsfliser?), mens trinene udførtes i 
granit. I de senmiddelalderlige sideskibe, gen
anvendtes derimod gamle og fortrinsvis ret 
nedslidte gravsten, hvoriblandt adskillige af 
blå, belgisk marmor. Ind imellem de nogen
lunde hele sten suppleredes med større og min
dre brudstykker af andre sten, som undertiden 
viser rester af indskrifter eller dekoration, un
dertiden snarest er anbragt med undersiden 
opefter.

Der findes tilsyneladende ingen oplysninger 
om gulvforholdene før et godt stykke ind i 
1600’rne. Ved den tid var væsentlige dele af 
arealet allerede dækket af præsteskabets og bor
gernes store gravsten, der efterhånden for
trængte andre former for gulvbelægning fuld
stændig, således som det skete i talrige køb
stadskirker. Til sidst lå stenene rækkevis og 
kant ved kant, som det ses på Jørgen Roeds 
interiør af kirken 1836 (sml. fig. 10).

De forholdsvis fa gange i 16-1700’rne, hvor 
man hører om anden form for reparation af 
gulvene end opfyldning af sunkne grave og op
retning af gravsten, sker det med anvendelse af 
gamle eller indkøbte mursten.1 Undertiden var 
det også nødvendigt at sanere gravstensbestan- 
den, dels fordi nogle sten var ophøjede over
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gulvet, dels for at skaffe mere orden i rækker
ne. Det skete bl.a. 1727, da en del af de store 
gamle ligsten på det store gulv (d.e. midtski
bet) blev omlagt, flyttet eller hugget til trin. 
Ved kirkeistandsættelsen 1791-93 forhøjedes 
kirkegulvet »i vaterpas«, hvorefter kor og 
midtskib fik gulv af ligsten (nogle flyttedes 
dertil fra processionsgangen), mens resten blev 
belagt med mursten.2

I forbindelse med den omfattende indre 
istandsættelse 1843-45, der skete under Nebe
longs ledelse, sænkedes gulvniveauet i kirken, 
således at arkadepillernes sokkelpartier blev fri
lagt. De yderste sideskibe samt gulvet i det sto
re tårn blev nu belagt med gravsten og grav- 
stensbrudstykker, mens der i tværskibets to si
dealternicher og i apsiden byggedes halvcirku
lære podier op af itusavede blå og grå ligsten, 
der blev benyttet med undersiden opad. Tvær- 
og midtskibet fik gulv af »kulørte fliser«: Gule, 
ottekantede med tilhørende blå, firkantede ler- 
fliser fra Rennberg fabrik. Leverancen på de 
godt 10.000 sten formidledes af agent Hans
H. Dithmer, og transporten til Ribe, der skete 
gennem den holstenske kanal, besørgedes okt.- 
nov. 1843 af skipperne A. P. Sørensen, på Anna 
Caroline af Ribe, og A. S. Schröder, på Anna 
Cathrina af Sønderho.1

VINDUER. Med en enkelt undtagelse, vest
gavlens vindue, svarer bestanden af vinduesåb- 
ninger stort set til forholdene ved middelalder
ens slutning (sml. fig. 47-48). Ganske vist har 
apsidens vinduer i nyere tid skiftet højde og 
bredde flere gange; men deres nuværende form 
genspejler antagelig den oprindelige ret godt. 
Tværskibets slanke åbninger har vistnok uæn
dret højde (ca. 5 m), men lysningen har ifølge 
Amberg (1906, s. 92) været udvidet; det skete 
i forbindelse med restaureringen 1840-45 
(s. 344), da de korte vestvinduer i søndre kors
arms vestmur antagelig også blev ændret no
get. Sidealternichernes små oprindelige vin
duer blev meget tidligt omdannet til cirkelvin
duer, som dog er blevet blændet senest i 
1300’rne i forbindelse med de tilbygninger, der 
blev rejst ved korsarmenes østmure.

For langhusets vedkommende er alle spor af 
oprindelige vinduer borte. De meget brede, 
men korte spidsbuevinduer i midtskibet hører 
sammen med hvælvslagningen i 1200’rnes
2. fjerdedel (s.254f.); indtil sidste restaurering 
var deres nedre del blændet med en knap tre
kvart meter høj påmuring på den ydre sål. 
Denne beskæring af lysåbningerne kan være 
gennemført ved sideskibenes forhøjelse, et ar
bejde, der må have strakt sig over det meste af 
1200’rne (s. 262f.); men den kan rimeligvis lige 
såvel henføres til en ændring af tagformen, en
ten efter branden 1402 (s.266f.) eller ved den 
ydre istandsættelse af kirken 1738-40, da de in
dre sideskibes pulttage forlængedes ud over de 
ydre sideskibe (fig. 204).

I sideskibenes øvre etage er de fleste vinduer 
bevaret i tilmuret stand, i sydsiden eet vindue i 
hvert fag (de to østre ændret, fig. 211), i nord to 
tæt sammenstillede, alle rundbuede og af vanlig 
romansk tværsnit. Et af sydvinduerne, som en 
lang periode har været omdannet til dør, blev 
retableret o. 1900 og forsynet med blyindfatte
de ruder. Forhallens nord- og sydvindue svarer 
til tværskibets; det nordre blændedes ved opfø
relsen af det store tårn, og det søndre, som var 
genåbnet af Nebelong, blev tilsyneladende om
muret og forskudt lidt mod øst i forbindelse 
med genrejsningen af Mariatårnet o. 1900. I re
sterne af det oprindelige tårn, som indtil da 
stod inddraget under sideskibets forlængede 
tag, fandtes der mod syd og øst et lille romansk 
vindue (sml. fig. 52), af hvilke det sidste var 
placeret i en højde, der passede med de indre 
sideskibes første lave tag.

De to østfag af søndre sideskibs øvre etage 
har på et tidspunkt faet brede, fladbuede lysåb
ninger. Denne ændring hører muligvis sam
men med indretningen af »lensmandens stol«; 
disse to fag, var fra gammel tid udskilt fra re
sten af galleriet med en svær †mur (sml. fig. 52, 
170 og 211).

Under restaureringen af kirkens vestparti, 
indsatte Amberg midt over vestgavlens portal 
et stort cirkelvindue med otte-bladet lysning; 
det er anbragt øverst i en stor, rundbuet blæn
ding, som tilsyneladende nøje følger sporene af



368 DANMARKS KIRKER ■ RIBE DOMKIRKE

Fig. 239. Vestfacaden. Hude fot. o. 1904. — Westfassade.
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en ældre, der kendes fra opmålingen af vestfa
caden før restaureringen (sml. fig. 59) samt fra 
et par ældre tegninger (fig. 11 og 15). Denne 
blænding, som Amberg således har fastholdt til 
ramme om cirkelvinduet, har rummet »vin
duet« eller »det store vestvindue«, der i højere 
grad end alle kirkens øvrige vinduer har sat sig 
spor i regnskaberne på grund af de meget store 
vedligeholdelsesudgifter.

Vinduerne i de ydre sideskibe er alle ommu
rede af Amberg, men han har bibeholdt det 
indbyrdes størrelsesforhold både i syd og nord. 
Ved ommuringen udstyrede han alle vinduer 
med to murede poster af profilerede sten. Mu
ligvis fandt arkitekten spor af ældre stavværk, 

thi i forbindelse med den udskiftning af vin
duesrammer i 1670’rne, som senere skal omta
les, oplyser regnskaberne, at der her fandtes 
»poster af udhugne sten«, som blev fjernet og 
genbrugt i processionsgangen (s. 302).

Ligesom kirkens øvrige vinduer havde det 
store vestre blyindfattede ruder, som i større og 
mindre »vinduer« (dvs. afdelinger eller ram
mer) var indsat i den egentlige vinduesramme, 
der deltes af »op- og tværstænger«. Regnskabs
oplysninger om fornyelse af et antal vinduer 
dækker oftest isætning af ruder, men fra tid til 
anden er der tale om en fuldstændig fornyelse, 
der krævede smedens medvirken. En ret om
fattende udskiftning af vinduer skete i begyn
delsen af 1650’erne, hvor omstændighederne i 
forbindelse med det store vestvindue er særlig 
veloplyste.

Arbejdet forberedtes 1650,1 da Lambert Bag- 
gesen besørgede jern indkøbt i Sverige for ikke 
mindre end 363 rdl. 12 sk. Nov. 1651 betaltes 
500 mursten, to læs ler og seks læs sand til 
fremstilling af en smedeesse i den nedlagte
S. Peders kirke, hvor Frederich kleinsmed ind
rettede sig og lavede nødvendige redskaber af 
syv lægter. I april-maj førtes de 16 store »vin- 
duesstange«, splidstikker og meget andet tilbe
hør til domkirken, hvor Laurids murermester 
selvtredie arbejdede ni dage med fastgørelsen, 
bistået af Enevold bly tækker, der tog sig af bly
inddækning over vinduets brede sål. Til vin
duet indkøbtes hessisk glas og krakovsk bly; af

glas anskaffedes to kister, men der brugtes kun 
een fuld kiste og to »skurer«. De nærmest føl
gende år fornyedes andre vinduer, bl.a. med 
anvendelse af materialet fra det gamle vestvin
due: Jern, bly og 11 skurer glas.

Betegnelsen »vindue« er flertydig (en rude, 
en ramme med 16, 20 eller flere blyindfattede 
ruder, et helt jernvindue med flere rammer bly
indfattede ruder); derimod synes »et lu¿ht« 
(1639) eller »et lufft« identisk med vinduesåb- 
ningen eller dets lukke, hvilket i nutidigt sprog 
vil sige et fag vinduer. I 1670’erne smedede 
Hans Andersen jernet og stænger til det ene 
»vindue-lufft« efter det andet i midtskibets 
sydside og søndre sideskib. Til hvert lufft i 
midtskibet lavede glarmester Christen Flansen 
28 vinduer med blyindfattede ruder, hvortil der 
medgik seks store skurer Mecklenburg-glas. 
Jernet i alle disse nye vinduer blev malet med 
sort, stængerne med brandgul oliemaling.1

Ved Stahlknechts istandsættelse 1738-40 
(s. 332) gennemførtes omfattende vinduesrepa- 
rationer, og det samme var tilsyneladende til
fældet 1791-93, mens Nebelong 1843-44 
(s. 344) vistnok fornyede langt over halvdelen 
af vinduerne. Under hovedrestaureringen 
1894-1904 lod Amberg alle vinduer udskifte, 
og en lignende udskiftning er gennemført i for
bindelse med reparationsarbejderne i 1970’rne.

Rudeknusninger. Bortset fra de mere omfat
tende istandsættelser af de mange store vin
duer, var den løbende vedligeholdelse af de 
blyindfattede ruder et problem for kirken. De 
jævnlige vestenstorme tog godt fat, men var 
muligvis ikke de værste rudeknusere. 18041 
skrev stiftkasserer Flansen: De mange ituslagne 
ruder på kirkens nordside »har (jeg) grund til at 
troe sker mest ved kaade og ørkesløse drenge 
eller andre folk, der finde fornøjelse i at giøre 
slig skade«.2 Alt tyder på, at Hansen havde ikke 
så lidt ret. Latinskolen på hjørnet af Skolegade 
og Grydergade (sml. s. 136) var en hård nabo i 
denne forbindelse, ikke mindst på stiftsskrive- 
rens tid, da skolen fik legeplads på den delvis 
nedlagte kirkegård, således at det store vestvin
due var meget udsat under boldspil. Men også 
længe før beretter regnskaberne om store ska-

Danmarks Kirker, Ribe amt 24
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Fig. 240. Kirken, set fra sydøst. EM fot. 1970. — Der Dom vom Siidosten gesehen.
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der; 1760 tegnede vestvinduet sig for 385 ud af 
1185 firkantede ruder, mens en meget stor del 
af resten indsattes på kirkens nordside. En årlig 
fornyelse af et par hundrede ruder synes almin
delig i 1780’rne, og i årene 1797-1801 fornyedes 
over 2500 blyindfattede ruder. - Om »kitru
der« hører man første gang 1789.1 (Sml. i øv
rigt glasmalerier s. 379).

TAGE OG †VÆGTERGANG. 1738-40 for
nyede Stahlknecht spiret på det lille trappetårn 
ved ydre, nordre sideskib (fig. 194). Konstruk
tionen er af eg og tilsyneladende velbevaret. 
Alle kirkens øvrige tagværker er af fyr og for
nyet af Amberg ved restaureringen 1894-1904 
(sml. fig. 56 og 60).

†Tagværker. 1). Det er nævnt (s. 235), at 
midt- og tværskib oprindelig stod med sadel
tag, mens sideskibene både før og efter forhø
jelsen havde pulttag (fig.45d-g). Det er også 
nævnt, at hældningen på disse tage lader sig 
aflæse på forskellige spor i murværket; men om 
spærfagenes konstruktion er der kun de be
skedne oplysninger, der kan hentes i et bjælke
aftryk på søndre korsarms gavl og et hane- 
båndsaftryk samme sted samt et eller to på kir
kens østre taggavl. Man tager dog næppe me
get fejl, hvis man regner med, at det enkelte 
spærfag har været udformet i lighed med den 
fra landsbykirkerne velkendte romanske type 
med hanebånd og lange skrå spærstivere i et 
antal, som var afpasset efter den relativt store 
spændvidde.

2). De specielle forhold, der resulterede i, at 
midtskibet oprindelig blev højere end tværski
bet, medførte en mindre forhøjelse af kors- 
armenes mure (sml. s. 207, 230). Den må senest 
være gennemført i forbindelse med hvælvslag- 
ningen o. 1225-50. Det kan naturligvis ikke af
gøres, om kirken allerede da fik et nyt tagværk; 
men det er rimeligere at regne med en ombyg
ning af den art, som er velkendt i forbindelse 
med hvælvslagning andetsteds: Fjernelse af 
bindbjælkernes store midterste del og dermed 
de lange spærstivere, fulgt af en udbygning 
med korte spærstivere og et stort Andreaskors 
til stabilisering af det enkelte spærfag.3

3). Efter 1402, da kirken hærgedes af en 
voldsom brand (s. 266), må alle kirkens tagvær
ker være blevet fornyet. For højkirkens ved
kommende gennemførtes denne fornyelse efter 
principper, hvortil der i Danmark vistnok kun 
kendes een parallel, Viborg domkirke som den 
genopførtes efter branden 1501; her gik tagfor
men til grunde ved branden 1726 og i Ribe 
ombyggedes den 1738-40.

†Vægtergangen. Konstruktionen, der er skil
dret på fig. 45h,4 er velkendt fra udlandets goti
ske katedraler;3 den har foruden sadeltaget som 
fast element en omgang eller rende rundt på 
murkronen, hvorfra man uden opbygning af 
stilladser kunne foretage reparationer af tagene; 
ydermere havde den en funktion i forbindelse 
med udledning af regn- og smeltevand fra de 
store tagflader. Passagen eller renden, der i 
hvert fald fra 1500’rnes slutning altid bærer be
tegnelsen »vægtergangen«,6 er veldokumente- 
ret i kirkeregnskaberne, i Thuras overslag fra 
1735 (s. 331) og på en af Stahlknechts tegninger 
fra 1737.4

Tegningen (fig. 241), der er udført på grund
lag af de nævnte kilder, viser et snit gennem 
gangen og tagfoden. Skitsen gør rede for prin
cippet i opbygningen, men må ikke, hvad de
taljerne angår, regnes for den eneste mulige 
løsning. En eller to remme placeret på murkro
nens inderside dannede underlag for spærskoe
ne og bindbjælkerne mellem hvælvfagene; på 
murkronens yderside var der rejst en helsten 
tyk og 125-150 cm høj mur, der fungerede som 
brystværn. Mellemrummet, dvs. vægtergan
gen, var forsynet med en rende i bunden, for
met i træ og bly over en tværafstivet træramme 
af samme længde som det pågældende afsnit af 
gangen. Fra renden var der afløb ud over de 
lavere tage i »Tude-Render« (dvs. spygatter), 
der med mellemrum stak ud gennem brystvær
net. Alle afsnit af vægtergangen var tilgængeli
ge fra tagrummets indre gennem kviste med 
lemme, og til midtskibets gange var der tillige 
døre i de to vesttårne.

Ligesom regnskaberne7 giver gode oplysnin
ger om denne tagkonstruktion og dens fordele, 
belyser de også, hvor farlig den var for byg

24*
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ningens stabilitet. Rendernes blyklædning var 
meget udsat under både tagarbejde og sneryd
ning. Blev blyet gennemhullet, løb regn- og 
smeltevand ikke ud gennem spygattene, men 
lige ned i murkronen, og det ofte i et sådant 
omfang som 1695, da vandet havde frit løb ned 
i kirken. De mange ommuringer af murkro
nens inderside i 1600’rne, og de mange oplys
ninger om nedstyrtning af store stykker fra den 
ydre murkrone i 1700’rnes begyndelse bekræf
ter til fulde, hvor farlig tagkonstruktionen var. 
Netop disse nedstyrtninger var et ikke uvæ
sentligt klagepunkt i den famøse retssag mod 
kirkens to sidste kanniker (sml. s. 75).

I det følgende skal gives enkelte uddrag af 
regnskabernes righoldige oplysninger om væg
tergangene.7 1650-55 gennemførtes ret omfat
tende reparationer. Ligesom i 1594, da vægter
gangen første gang omtales, indkøbtes hol
landske klinker til brystværnet, som sømmedes 
(dvs. pudsedes) af Laurids Jacobsen murerme
ster med flere navngivne hjælpere, hvoriblandt 
to kalkslagere. Til renden indkøbtes 11 ege- 
»barkuner«,8 der blev lagt under blyet, hvor de 
gamle var rådne. 1678 fornyedes hele (midtski
bets) nordre vægtergang, hvor blyet var af
blæst og alt det gamle træværk råddent. Tøm- 
mermændene Teebe og Hans lavede en ny ram
me af eg, 63 alen lang, sammenholdt af 12 løs- 
holter og fæstnet med tværlister. Murermestre
ne indmurede rammen og sømmede flere ste
der omkring afløbene, hvorpå Christopher 
blytækker klarede resten med nyt og gammelt 
bly. 1726 fornyedes midtskibets søndre væg
tergang fuldstændig på træ, bly og mur, fordi 
(midtskibs) muren var helt fordærvet af vandet, 
som var løbet gennem det gamle, hullede bly; 
også nogle »rende-tude« lavedes af nyt bly. To 
år senere var det atter galt med midtskibets 
nordre gang, »hvor muren inden til var så for- 
muldet og brøstfældig at den befrygtedes at fal
de ned«. De store mængder aflangt tømmer og 
jernankre, som brugtes, tyder på en omfatten
de udskiftning af tagværksdele (bindbjælker, 
spærender og spærsko?). Der anvendtes vist
nok kun fyrretømmer, hvoraf en del indkøbtes 
på Kolding Red af en pommersk skipper. Ar-

Fig. 241. »Vægtergang«. Principskitse ved E1M. 
(s. 371). Streg Marianne Nielsen. — »Wächtergang«. 
Prinzipskizze.

bejdet udførtes af murermester Jørgen Matzen, 
Kolding, samt Jens blytækker med svenden 
Lauritz Petersen Lyne. Efter alt at dømme om
fattede arbejdet kun vægtergangens vestre 
halvdel (den, som 1678 var blevet belagt med 
gammelt, opklappet bly). 1731 var det galt 
med den østre halvdel, hvor bunden var for
rådnet og blyet ødelagt af mange store huller, 
hvorigennem vandet løb ned i hvælvingen over 
orgelværket. April 1733 fornyede smeden Pe
der Thomsen fem låger (til tagkvistene), og 
Berent Lydiksen leverede hængslerne samt låse 
til endnu tre, heriblandt de to døre i tårnene.7

Vedrørende et †klokkehus, rejst over vægter
gangen på nordre korsarms nordøsthjørne, se 
fig. 45h samt afsnittet om tårne og spir s. 294.

4). 1738-40 fornyedes tagformen helt og 
vægtergangen forsvandt. Stahlknecht nedtog 
det gamle tag på højkirken, ombyggede spær
fagene, hvoraf der ifølge Thuras overslag var 
76, med udstrakt anvendelse af det gamle ege
tømmer; hvert fag forsynedes med lange 
krydsbånd (Andreaskors), og en liggende stol 
under hver tagflade udgjorde afstivningen på 
langs mellem bindbjælkerne (sml. fig. 55, 59). 
En kraftig opskalkning af spærfoden gav tag
fladen en stærkt svejfet form, og de fire store 
gavle forsynedes med svungne gavlkamme og
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nogle vandrette murbånd foroven (fig. 45i og 
200). - I forbindelse med beskrivelsen af de yd
re sideskibe (s. 237) er det allerede nævnt, at 
Stahlknecht erstattede deres rækker af sadeltage 
med halvtag i forlængelse af de indre sideski
bes; også her havde den middelalderlige tag
form (renderne mellem tagene) givet store 
fugtproblemer i kirkens indre.

Stahlknechts tagkonstruktion øvede ligesom 
de to foregående et voldsomt tryk på de i for
vejen udadhældende høj kirkemure, et forhold 
man o. 1840 søgte at råde bod på ved en sam
menspænding af spærfødderne og kippen med 
de jernbånd, der ses på fig. 59.

TAGBEKLÆDNING. Kirken blev ved 
Ambergs restaurering o. 1900 forsynet med 
kobbertag, der i vid udstrækning er fornyet i 
1970’rne.

†Tagbeklædning. 1). De store mængder af 
smeltet bly, der på forskellige tidspunkter er 
fundet i murgruset over hvælvene, sidst 1870- 
71 (næsten 2500 pund), vidner om, at kirken 
før 1402 var beklædt med bly.

2). Efter branden 1402 har kirken antagelig 
faet det kobbertag, der ifølge Terpager (1736, 
s. 352) fandtes 1555. Derimod er det sandsyn
ligt, at de to ydre sideskibe, som blev skabt 
efter branden, stod blytækte (sml. s. 267). - 
1611 omtales der en omfattende istandsættelse 
efter stormskader på nordre korsarms kobber
tækning. 1620 blev kobberet her (»på nordre 
side af kirken, ud imod torvet«) solgt til 
M. Badscher i Århus, der betalte 642 sletdaler, 
1 mark og 10 skilling for i alt 7 skippund og 6V2 
lispund Ribervægt.9

3). 0.1600. I de to missiver fra 1596 og 1606 
(s. 72f.) omtales store udgifter til tårnet og »an
den kirkens bygning«. Takket være et meget 
detaljeret regnskab for treåret 1600-03 kastes 
der lys over den sidste bemærkning: Man var i 
færd med at udskifte kirkens kobbertag med 
bly}0 Regnskaberne røber en meget stor aktivi
tet med taget såvel ved tømrere som blytæk
ker. Foråret 1602 blev der lagt nye render og 
andet tagværk på kirken »under det nye bly
værk« og Hans bly tækker støbte et par hundre
de blytavler til kirkens nord- og sydside. Med

Fig. 242. Kirkens østgavl med spor efter ældre apsis- 
tage. NJP fot. 1975. — Ostgiebel der Kirche mit Spuren 
von älteren Apsisdächern.

nye »render« sigtes der bl.a. til vægtergangen 
(jfr. †tagkonstruktion 3), og der er i dette tilfæl
de tale om midtskibets tag, hvis vestende (dvs. 
forhallen) allerede blev omtækket o. 1600 i for
bindelse med arbejde på de to vesttårne. Det er 
givet, at højkirkens omtækning skete etapevis, 
og at den blev endelig afsluttet 1620.10

Kun fa år forløb, inden regnskaberne meldte 
om store reparationer på blytagene; således var 
det allerede 1641 rent galt på østsiden af nordre 
korsarm, der som sidste afsnit havde fået kob
beret udskiftet med bly. Beklædningen var så 
åben og tynd, at alle »lægter« og meget træ var 
ødelagt. Og i 1649 måtte hele apsiden omtæk
kes. Det tjener intet formål at opregne bare ho
vedpunkterne i den uendelige række af blytags- 
reparationer, der også omfattede fuldstændige 
fornyelser som efter tagformens ændring 1738- 
40, da et stykke tag i syd af sparehensyn blev 
belagt med blå tagsten, som dog i løbet af et par 
årtier måtte udskiftes med bly. - Grunden til 
denne udskiftning var den samme som den, der
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Fig. 243a. Nordre trappetårns spir. Bygningsind- 
skrift på kobberplade, indlagt i fløjstangens kugle 
1738 (s. 375). LL fot. 1980. — Turmspitze des nördli- 
chen Treppenturms. Baueinschrift 1738, in die Kugel der 
Flügelstange eingelegt.

forårsagede de anselige årlige udgifter til bly
tækningens vedligeholdelse: Julestormen, ny- 
tårsstormen eller den store storm. Det var for
mentlig derfor, at kirken i hvert fald gennem 
1600’rne havde en bly tækker, der ligesom 
klokkeren, organisten og bælgtræderen var an
sat på årsløn (1610 var den på 4 sletdaler og 1 
tønde rug, hvortil vistnok kom fri bolig). Bly
mesteren Hans Knudsen, der er nævnt 159410, 
tog sig tilsyneladende af taget helt frem til 
1635-40, da Enevold Povlsen kom til; hans 
søn arvede stillingen 1672 og fungerede vistnok 
til et par år ind i 1700’rne, da bly tækkernavnene 
skifter ret hurtigt.

†Brændejern til årstalsmærkning af nystøbte 
blytavler er f.eks. nævnt 1720, 1730 og 1731.7

VARME OG LYS 
NOTER S. 377

En regnskabsoplysning om en skorsten, der 
1817 blev nedtaget fra søndre galleris to østre 
fag, er den eneste hentydning til opvarmning i 
kirkerummet før 1868. Dette år leverede Dahl- 
hoff overslag til et varmeapparat, der skulle ha
ve været anbragt i en kælder under Skeels grav
kapel (= Bethlehems kapel). Projektet, der 
omfattede kedel, pumpe og lange rør under 
stolene, blev ikke realiseret.12 - Et varmeanlæg 
fik kirken først i forbindelse med Ambergs re
staurering o. 1900. Efter lange forhandlinger 
om køb af en ejendom i Skolegade erhvervedes 
en del af den fabriksbygning, der ligger syd for 
kirken og slutter sig til processionsgangens 
sydende (sml. situationsplanen fig. 31, hvor ke
delrummet er mærket H). Fra to dampkedler 
her ledes varmen (nu dog ijernvarme) gennem 
en underjordisk kanal til kirken, hvor den for
deles gennem radiatorer (i de ydre sideskibe, 
sideskibsgallerierne og korsskæringen) og næ
sten to meter dybe kanaler (de indre sideskibe). 
Under den i arkæologisk henseende meget be
klagelige søndergravning af de to sideskibes 
gulve, måtte der foretages forstærkning og ind
kapsling af fundamenterne under arkadepiller 
og sideskibsmure (sml. fig. 244).13

Lys. Juli 1863 blev der indlagt gas i kirken, 
og det samme skete efter Ambergs hovedre
staurering. 1908, da man fra kirkens side øn
skede bedre lys i forhallen, anbefalede det Sær
lige Kirkesyn anbringelse af elektrisk eller an
den kunstig belysning. Kirkestyrelsen kunne 
1916 fremvise el-motor til drift af orglet og 
1918 et midlertidigt anlæg til oplysning af 
midtskibet, bestående af en pære i ribbekryd
set. Siden da har kirken faet anlægget ud
bygget.14
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SOLUR • VINDFLØJ • INDSKRIFTER 
NOTER S. 377

Solur. Maj 1741 leverede Zacharias Chri- 
stianssen en solskive med jernplade under,1 
muligvis den, som nu sidder på søndre side
skibs østligste fag. - Juni 1696 betaltes Willum 
Steensen for at anstryge en †solviser med sort 
oliefarve, muligvis den store solskive, der 1720 
blev opsat over blykapellet (sml. S. Nikolaj ka
pel s. 310). og som Hans Willumsen malede 
samme år.1

Vindβøje. Ved restaureringen 1894-1904 fik 
tagrytteren og Mariatårnets spir nye vindfløje, 
mens trappetårnene ved de ydre sideskibe måt
te nøjes med »topspir«, der ligesom tagrytte
rens fløj stang krones af et kors. Tagrytterens 
fane har udstanset årstal 1894 og er anbragt 
over nogle ornamenter fra forgængeren, hvis 
knap (kugle) placeredes på nordre trappetårns 
fløjstang (Amberg 1906, s. 87). Mariatårnets 
vindfløj er anbragt på toppen af fløj stangen og 
formet som en hane (fig. 245), der netop hæver 
sig op over balustraden på det store tårn.

† Vindfløje. På de ældste afbildninger af kirken 
ses ikke mindre end syv vindfløje, fordelt med 
fire på det store tårns gavlspidser, to på Maria
tårnets og en på tagrytterens spir (sml. fig. 21). 
På byprospektet er spiret på det nordre trappe
tårn ikke vist; men 1651 nævnes dets nedblæste 
»fløilstang«. Denne udskiftedes 1705 af Jørgen 
Nielsen fra Kolding, og kobbersmed Nicolaus 
Tun, der »udklappede kloden« (kuglen), leve
rede en ny kobberfane med kirkens våben og 
årstallet, hvorefter begge dele forgyldtes, me
dens stangen blev strøget med rød oliefarve. 
Samtidig repareredes tagrytterens vindfløj.1 I 
forbindelse med Stahlknechts istandsættelse af 
kirken var byg- og murermestre samt 30 mand 
og 30 håndlangere hen på sommeren 1738 i ar
bejde på spiret og opsætning af dets knap og 
fløj; Hans Poulsen sørgede for forgyldning og 
gul farve til fløjstangen.

Lorentz Thun leverede sammen med andet 
arbejde til de to vindfløje to kobberplader til at 
lægge i kuglen på det lille spir (nordre trappe
tårn) og i knappen på det store (tagrytteren).11

Fig. 243b. Nordre trappetårns spir. Bygningsind- 
skrift på kobberpladens bagside, tilføjet 1773 og 
1842 (s. 376). — Turmspitze des nördlichen Treppen- 
turms. Baueinschriften 1773 und 1842, in die Kugel der 
Flügelstange eingelegt.

Mons. Bötticher betaltes for at udstikke pladen 
til knappen, og han har vel også haft ansvaret 
for den bevarede kobbertavle fra trappetårnets 
fløjstang. Den blev af Amberg fundet sammen
rullet i kuglen på en fløj stang fra 1841. Den 
1826 meget medtagne vindfløj på tagrytteren 
fik en nødtørftig reparation samt ny forgyld
ning og sort maling.15

Under Nebelongs restaurering blev både 
trappetårn og tagrytter forsynet med nye fløj
stænger efter tegning af snedker Chr. Knudsen. 
Smed Hauschildt leverede stang og krone til de 
to spir, mens kleinsmed Peter Hansen stod for 
kors og ornamenter.1 Det er som nævnt dele fra 
disse to fløj stænger, der er genanvendt til de to 
nuværende.

Indskrifttavlerne fra de to vindfløje. A). Kobber
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tavlen (fig. 243) fra trappetårnets spir foræredes 
af Amberg til Antikvarisk Samling i Ribe. Den 
måler 24x16 cm og bærer følgende indskrifter:

1. (graveret): »Anno 1738 / Da Riiber Dom 
Kircke / Paa ald sin Bÿgning Taarne og Tag / 
Blev Repareret / ved / Hans Excellence Her Ge- 
heime Raad / og Stiftbefallingsmand / Hr Chri
stian Carl von Gabell / til Bramming Ridder / 
og / Hans Hoÿærværdighed / Hr Biscop Magi
ster Matthias AncKersen / Deris Priiselige og 
Gudelige foranstaltning / under / Byefogden 
Weste Thombsen Lund / Som Fuldmægtig / og 
/ KircKeværgerne Raadmand Henrich Botti- 
cher og / Conrad Weddel / Deris Inspection / 
Er dette Spiir Opsadt / ved / Bÿgmester Kay 
StahlKnecht«

2. På den anden side (ligeledes graveret): »og 
siden / Renoveret A° 1773 / udi / Hr. Stiftsbe- 
falingsmand Theodose Levetzau / og / Hr. Bi- 
skob Doctor Eiler Hagerups Tiid / ved Dom
kirkens Wærgere / Raadmand Jens Rahr / og / 
Joen Jensen«

3. Nedenunder (med ny prikket skrift): 
»Aarene 1840, 1841 og 1842 Foretoges en Ho- / 
vedreparation paa Kirkens Taarne og Tag, lige
som / ogsaa paa alle udvendige Mure - udi / 
Hr. Stiftamtmand Kammerherre Greve v. 
Sponnecks og / Hr. Biskop Tage Møller og 
Inspectionen / Hr. Stiftsprovst Frost, Hr. 
Overauditeur Bor- / gemester Høyer og Hr. 
Borgerrepræsentant / H. I. Møllers Tid.« (Til
føjet med lidt hjælpeløs skrift) »og syns man 
F. Bernbom.«

B). Indskrifttavlen, der 1738 blev indlagt i 
tagrytterens knap, havde ifølge Frost (1842, 
s. 44f) en indskrift, som helt svarede til den net
op omtalte i trappetårnets kugle (nr. 1). Deref
ter fulgte en omtale af istandsættelsen, som 
gennemførtes 1791-92 under Langes ledelse: 
»Under den over Ribe Domkirkes Bygning, 
Tage og Fag, samt Hvælvinger og Mure fore
tagne General-Reparation, i Aarene 1791 og 
1792 / ved / meget gudelig, priselig og højstbe- 
rømmelige Foranstaltning / af / Hr. Confe- 
rentsraad Hellfried / Stiftamtmand over Ribe 
Stift og Amtmand over Riberhuus- / Amt / og 
/ Høiærværdige Hr. Dr. Biskop Middelboe /

under Inspection af / Kirkens Fuldmægtig, Ju- 
stitsraad, Borgemester Balle / og / Kirkevær
ger Hans Kaalhauge / er dette Spiir opsat udi 
Aaret 1791 / af Bygmester Kruse16 og Johan 
Frederik Colvitz.«

Murindskrifter. Overalt i kirkens indre og især 
i sandstensmaterialet ses (ligesom i korstolene) 
talrige mere eller mindre tydelige bomærker 
og/eller initialer. Adskillige af navnene på Ri
bes senere kendte borgere skjuler sig bag disse 
kradserier; men der er kun fa, der har ridset 
hele navnet ind, således som »STENO HEN- 
RICI RIPENSIS«, der uden tvivl må identifice
res med den europæisk berømte læge Niels 
Steensen. - Af særlig art er en vandret streg 
med årstallet 1634 på prædikestolspillen; den 
markerer, hvor højt vandet stod i kirken under 
stormfloden 1634.

NOTER TIL S. 366-376

Vedr. arkivalier, litteratur og forkortelser henvises 
til s. 52f.
1 LA. Vib. Ribe domk.s rgsk. (for gulvstenenes ved
kommende se f.eks. årene 1686, 1702, 1715/16 og 
1750).
2 LA. Vib. Ribe domk.s insp. hovedrep. m.m. 1737- 
1808.
3 Sml. Elna Møller: Romanske Tagkonstruktioner, i 
ÅrbOldkHist. 1953, s. 136f. med fig. 2, 3, 5.
4 På rekonstruktionen fig. 45h er der med holde
punkt i K. Stahlknechts opmåling af kirkens nordfa
cade 1737 (fig. 214) også vist en vægtergang på apsi-

Fig. 244. Kirkens varmeanlæg o. 1900 medførte 
blandt andet ca. to meter dybe kanaler gennem de 
indre sideskibe. Efter Amberg. 1:1000. — Die Heiz- 
anlage etwa 1900 verursachte u.a. etwa zwei Meter tiefe 
Kanäle durch die inneren Seitenschiffe.
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Fig. 245. Mariatårnets vejrhane fra o. 1900 (s. 375). Hude fot.. o. 1904. — Wetterfahne des Marienturms von etwa 
1900.

den; men regnskaberne giver i øvrigt ikke - som 
først antaget - fuld sikkerhed på dette punkt. Da det 
har vist sig, at Stahlknechts tegninger på visse punk
ter er beheftet med fejl, må der tages et vist forbe
hold over for rekonstruktionen, når det gælder apsi
dens vægtergang. - Derimod nævner regnskaberne 
een gang »vægtergangen på vestenden« (maj 1655), 
en oplysning, der enten må bero på en fejlskrift, eller 
hentyde til stykket mellem Mariatårnets vestside og 
kirkens sydvestre hjørne.
5 Sml. Viollet-le-Duc: Dictionaire de l’Architecture 
française II, 65 f. (under ordene: Bahut og Balustra
de) samt II, 429 med fig. 3.
6 I Viborg kaldtes renden på murkronen for »løbe- 
kransen«, se N.J. Israelsen: Viborg gamle domkir
ke, i Fra Viborg amt 1976, s. 7ff. (Forfatteren viser 
s. 12 en rekonstruktion af løbekransen, som på flere 
måder skiller sig ud fra den, vægtergangen i Ribe

synes at have haft; bl.a. forekommer det mærkeligt, 
at brystværnet skulle have været næsten tre meter 
højt).
7 Samtlige oplysninger om vægtergangens kon
struktion og om reparationerne, nævnt nedenfor, 
findes i LA. Vib. Ribe bispearkiv. Ribe domk.s 
rgsk. 1591-1899 (under de i teksten angivne årstal).
8 Barkuner må her opfattes som ret kraftige planker 
eller brædder af den art, der i middelalderen og sene
re benyttedes som blyunderlag.
9 Jfr. note 7. I regnskabet er salget indført under året 
1620, hvorimod der i DaAtlas V, 625 anføres, at 
udskiftningen vedtoges 1622, det år, som også angi
ves i Ribe Capitels conclusa 1623-70 (KglBibl. 
Thotts saml. 2030, 4°). - Ifølge Hegelunds almanak 
(17 juni 1603) måtte kobber ikke udføres.
10 Ifølge Hegelunds almanak (24. dec. 1593) skulle 
han bestille »Bli til domkircken«. Hans blymester
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begyndte ifølge samme kilde at støbe bly 17. maj 
1594, og det var i forbindelse med blystøbning, at 
der 11. juni udbrød ild i det gamle S. Nikolaj kapel 
(s. 310).
11 LA. Vib. Ribe stiftamt. Kommissionsakter. (Heri 
findes oplysninger om de skiftende blytækkere og 
andre håndværkere).
12 LA. Vib. Ribe domk.s insp. Forhandlingsprot. 
1828-1906.
13 Anlægget er omhyggeligt beskrevet af Amberg 
(1906, s. 104f.) og i NM2 opbevares planer af kirken 
med hele anlægget indtegnet.
14 Oplysningerne er hentet fra Helms’ notebog 4 og 
Særlige Kirkesyns arkiv, begge dele i NM2.

15 Fløjstangen på trappetårnets spir knækkede under 
vinterstormen 1814. Den daværende meget økono
miske kirkeværge Hansen mente ikke, det ville være 
til vanzir, om den ikke kom op: Ydermere kunne 
den ikke rette sig efter vinden og var beskadiget ved 
faldet! Han solgte derfor fløjstang, kugle, årstal og 
krone på auktion 1817 (LA. Vib. Ribe domk.s insp. 
Indk. skrivelser 1801-1915).
16 Der er intet i kilderne, som tyder på, at tagrytte
rens spir blev »opsat 1791«. Der kan højst være tale 
om en reparation af Stahlknechts spir fra 1738. Når 
bygmester Kruuse er nævnt her, må det formentlig 
skyldes, at reparationsarbejdet udførtes efter hans 
overslag (men ikke af ham, sml. s. 337).
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GLASMALERIER OG KALKMALERIER
NOTER S. 391

GLASMALERIERNE fra 1974 i korrundin
gens fem vinduer er udført af Poul Høm og 
Lisbeth Munch-Petersen. De illustrerer fra 
nord: 1. Spiring, nyt liv fødes. 2. Skærsom
mer, den lyse vækst. 3. Solen, den livgivende 
spejler sig i vand. 4. Høst, moden korn. 5. Vin
ter, evighed. Malerierne er holdt i dæmpede 
farver.1 †Glasmalerier. 1639 nævnes et stort vin
due »med Waben wdi«, der blev lagt med bly 
af Søren glarmester. Ved restaureringen 1843- 
45 fik apsis vinduerne kulørte ruder, som jævn
ligt måtte have glas fornyet; 1888 var glassene 
hvide, røde og blå.2

Projekter. 1) 1837. I Theophilus Hansens pro
jekt til kirkens udsmykning indgik glasmale
rier. Overalt i apsisvinduerne skulle der være 
engle iført røde drapperier, der udfyldte hele 
vinduesfladen. Høj kirke vinduerne skulle tilsy
neladende smykkes med apostle og engle, me
dens kirkens øvrige vinduer var tiltænkt klart 
glas med et englehoved foroven; se nærmere i 
afsnittet om kalkmalerier ndf. 2) 1906. Som led 
i en større korudsmykning lavede Christen 
Nielsen Overgaard udkast til to glasmalerier, 
som ikke fandtes tilfredsstillende, bl.a. fordi de 
ikke som den påtænkte malede udsmykning 
var i romansk stil. Et andet udkast til to glas
malerier udarbejdedes af Johannes Kragh.3

KALKMALERIER. I domkirken findes der 
fragmenter af kalkmalerier fra de fleste perio
der af kirkens 800’årige historie, men det er den 
store dekoration fra restaureringen o. 1900, der 
sætter sit præg på kirkerummet.

Udsmykningen, som omfatter bygningens 
og specielt hvælvenes arkitektoniske led i kors-

arme, midtskib og indre sideskibe, udførtes 
1903-04 af dekorationsmaler Carl Petersen i 
samråd med restaureringens arkitekt H. C. 
Amberg. Denne bemaling er et forsøg på at 
rekonstruere kirkens middelalderlige udsmyk
ning, hvoraf der ved de foregående års pudsaf- 
bankninger var fremkommet rester (sml. af
dækning s. 388). Kun enkelte partier af den 
originale bemaling fik lov at stå fremme: kir
kens ældste maleri, fragmenterne på bispegra- 
ven i nordre korsarm fra slutningen af 
1100’rne, og en ejendommelig figur (en At- 
lant?) øverst på nordre korsarms gavlvæg 
(fig. 247). Dette maleri stammer fra midten af 
1200’rne og har været led i en større dekoration 
på de nye hvælv i korsarme og midtskib.

Udover disse ved restaureringen fremdragne 
malerier ses der enkelte dele af renæssance- og 
barokudsmykninger, som aldrig har været 
overkalket. Fra reformationstiden findes på 
midtskibets to vestligste piller i nord to dygtigt 
udførte figurmalerier, hørende til en større re
næssancedekoration. De forestiller Maria med 
barnet samt apostlene Bartholomæus og An
dreas (fig. 252-254). Endelig er der i det ydre 
nordre sideskibs vesthvælv levnet årstallet 
1703. I det følgende er kirkens udsmykninger 
behandlet i kronologisk rækkefølge, uanset om 
de er bevarede eller forsvundne.

Udsmykninger til o. 1550. 1). Sidst i 1100’rne 

på bispegraven i nordre korsarm, sikkert ud
ført i forbindelse med genbegravelsen af bi
sperne Odinkar (†1043), Nothulf (†1140) og 
Asser (†l 142) (jfr. s.ll4f og middelalderlige 
begravelser). Af kalkmalerierne, der oprindelig 
må have omfattet hele opbygningen (fig. 23), er
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Fig. 246-247. 246. Bispegraven i nordre korsarm, bemaling fra slutningen af 1100’rne på buens underkant 
(s. 379). 247. Atlant (?) malet o. 1225-50 øverst på nordre korsarms gavlmur (s. 381). Efter farvelagt tegning af 
J. Kornerup juli 1894. NM2. — 246. Bischofsgrab im nördlichen Kreuzarm, Bemalung vom Ende der îîOO’erJahre an 
der Unterkante des Bogens. 247. Atlant(?) etwa 1225-50 oben an der Giebelu›and des nördlichen Kreuzarmes gemalt.
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kun fragmenter tilbage, det største på buens 
underside, hvor maleripudsen er bevaret bort
set fra de nederste 70 cm på hver side. Motivet 
fremgår tydeligst af J. Kornerups farvelagte 
tegning, udført i juli 1894 umiddelbart efter af
dækningen (fig. 246). Buens underflade smyk
kes af en frodig hjertepalmetfrise i røde, gule 
og grønne farver. Vestligst ses de nu meget ble
ge rester af en person med glorie; ved afdæk
ningen sås endnu spor af forgyldning på glo
rien. I sin indberetning kommenterer Korne- 
rup ikke selv de rester af en tilsvarende glorie, 
der ses på hans tegning. Den må have tilhørt en 
person malet vestligst på nichens bagvæg, hvor 
udsmykningens hovedmotiv sikkert har været. 
Her er store dele af pudslaget helt fornyet, for
mentlig i forbindelse med gravens åbning 1830. 
Derimod ses på opbygningens forside rester af 
maleri, der tilsyneladende har haft planteorna- 
mentik som motiv. Malerierne er udført på en 
ret ujævnt glittet puds.4

2). 0.1200. Den romanske udsmykning, der 
hørte til kirkens ældste afsnit er meget dårligt 
kendt. I de indre sideskibe var der rester af en 
dekoration koncentreret om gjordbuerne. De 
har været prydet med malede kvadre og ro
manske bladborter, medens selve grathvælvene 
muligvis har stået udekoreret. Denne rent or
namentale dekorationsmåde har - ikke overra
skende - sine nærmeste paralleller i Rhinområ- 
dets kirker, fra hvilke også inspirationen til kir
kens arkitektur er hentet.5 — Det må formodes, 
at østafsnittets samtidige hovedprydelse har 
været en figurdekoration i apsis og tværskibets 
sidealternicher, hvor alle farvespor er blevet 
fjernet, formentlig 1843-45. Antagelsen af en 
monumental figurudsmykning i kirkens øst
ende må derfor hvile på de tyske paralleller 
samt det faktum, at der i Ribes umiddelbare 
nærhed forekommer romansk figurmaleri i 
landsbykirker.6

Udsmykningen af de indre sideskibes oprin
delige hvælv fremstår nu i Carl Petersens for
nyede og næsten helt rekonstruerede skikkelse 
fra 1903-04; endvidere er den udstrakt til også 
at omfatte det nordre sideskibs tre vestligste og 
sekundære hvælv. Vekslende hvide og grå

kvadre smykker de brede gjordbuer, der på un
dersiden har frodige romanske bladborter i 
grønne, røde og gule farver. Hvælvkapperne 
står hvidkalkede bortset fra kantningen med en 
ganske fin, rød buefrise. Udsmykningen er i 
hovedtrækkene en tilforladelig rekonstruktion 
af den oprindelige bemaling, men sporene, den 
hviler på, er beskedne og har øjensynlig ikke 
været konsekvent fulgt. Således viser Carl Pe
tersens egne akvareller af den fundne udsmyk
ning på gjordbuernes underflader, at bladvær
ket kantedes af smalle bånd; maleren har imid
lertid ladet kvadermalingen på siderne fortsætte 
ind på underfladens bort.7 Af de fire bladborter 
på akvarellen (fig. 248) kan a og b ved gamle 
fotografier stedfæstes til sideskibenes arkade 
mod korsarmene. Bølgeranken a fandtes i syd, 
under buens østligste arkivolt, hjertepalmet- 
borten b i nord, under den vestligste arkivolt. 
Ved nymalingen 1903-04 rekonstrueredes de to 
buer ens, med bølgeranken i den østligste, hjer- 
tepalmetborten i den vestligste arkivolt. Bor
terne c og d kan kun stedfæstes gennem Carl 
Petersens nymaling; de synes begge at have 
hørt til i det nordre sideskib. Borten c med de 
vifteformede blade i palmet genkendes under 
den fjerde gjordbue fra vest, d med akantusro- 
setter i sammenkædede ringe under den femte. 
Alle øvrige bladborter må være frie variationer 
fra Carl Petersens hånd. - De oprindelige far
ver, der var lagt på puds, bestod ud over sort 
og grå af rød, grøn og gul.

3) 0.1225-50, omfattende de ny slagne hvælv 
i korsarme og midtskib med halvsøjlerne på 
væggene, rundstave omkring vinduerne m.m. 
Hertil hører manden øverst på nordre korsarms 
gavlvæg, den eneste del af udsmykningen, som 
er bevaret i original udførelse (fig. 247). Han 
syner ganske lille, men er ca. 1,5 m høj og iført 
kjortel med bælte om livet. Han indtager en 
dramatisk positur med skrævende ben, og ar
mene med de knyttede hænder strakt i vejret, 
så de næsten tangerer toppunktet på den rund
stav, der markerer hvælvkappens fødselslinje. 
Hovedet er kastet tilbage og ansigtet, der ses i 
profil, har ret grove træk. Figuren må snarest 
tolkes som en Atlant, der bærer kirkens hvæl
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Fig. 248 a-d. Dekorationer på undersiden af gjordbuerne i de oprindelige sideskibe, o. 1200 (s. 382). Akvarel af 
Carl Petersen o. 1900. NM2. — Ausschmückungen an der Unterseite der Gurtbogen in den ursprünglichen Seitenschif- 
fen, etwa 1200.

ving, - en skikkelse, hvori middelalderens byg
mestre og kalkmalere af og til afbildede sig 
selv, bærende deres værk.8 Farverne, der ved 
afdækningen sad så fast, at Kornerup anså dem 
for frescomalede, er kun røde og gule (brændt 
og brun okker). Ved genrestaureringen 1972 
konstateredes det, at føddernes og benenes 
konturer var rekonstruerede 1903.9

Den øvrige udsmykning, hvoraf der ved re
staureringen fremkom betydelige rester (fig. 
249-251), var en rent ornamental bemaling, der 
på elegant vis understregede arkitekturens bæ
rende led. Vægfladerne og ribbehvælvenes 
mægtige kapper var udekorerede, medens bor
ter, kvadermaling og marmorering fremhæve
de væggenes halvsøjler samt gjordbuerne og de 
mange ribber, der allerøverst samledes i deko
rative toprosetter. Udsmykningens forudsæt
ninger findes givetvis i det rhinsk-westfalske 
område, hvor dette »arkitektoniske« maleri ud
vikledes netop i de første årtier af 1200’rne.10 
Den følgende beskrivelse tager sigte på de dele 
af udsmykningen, der må betragtes som en til
forladelig genskabelse af den middelalderlige 
dekoration, hvis rester kendes gennem Carl Pe
tersens akvareller (fig. 249-251).

Sikrest er rekonstruktionen af bemalingen på 
langhusets store midtskibshvælv, hvor dekora- 
tionsskemaet er ret ensartet bortset fra småvari- 
ationer specielt i toprosetternes udformning. 
De tre egentlige midtskibshvælvs svære gjord
buer er malet i store vekselvis hvide og røde 
kvadre i overensstemmelse med akvarellen af 
skibets østre gjordbue (fig. 251); den vestre 
gjordbue har efter akvarellen at dømme oprin
delig vekslet i såvel hvide og røde som sorte og 
gule kvadre. De kraftige rundstave på gjordbu
ernes undersider er nu forskelligt udsmykkede; 
kun den østre svarer til den oprindelige bema
ling i vekslende gule og hvide felter med nyre
ornamenter (fig. 251). Under den vestre gjord
bue var der i stedet for den nedfaldne rundstav
- vistnok 1843-45 - malet en primitiv vinranke. 
Denne ranke blev 1903-04 i lidt ændret form 
gentaget på den fornyede vulst (Amberg 1906, 
s.93f). Rundstavene, der markerer hvælvkap
pernes fødselslinjer er overalt malet med snoe
de bånd i sorte, gule, røde og hvide farver, 
over gjordbuerne adskilt fra de malede kvadre 
ved et ganske smalt bånd af røde og hvide tre
kanter (fig. 251). Disse trekantbånd, dog med 
røde og blå trekanter på hvid bund, går igen på
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Fig. 249-51. Dekorationer fra o. 1225-50. 249-50. Toprosetter i vestpartiet og midtskibets 2. fag fra øst. 251. 
Midtskibets østligste gjordbue (s. 382f). Akvarel af Carl Petersen o. 1900. NM2. — Gewölbeausmalung etwa 
1225-50. 249-50. Scheitelrosetten im Westpartei und Mittelschijf. 251. Ostlicher Gurtbogen des Mittelschiffs.

de svære trekløverprofilerede ribber som kant
ning af disses midtled, der står hvidt bortset fra 
i toprosetterne. Disse roser, som i skibets vest
fag og over forhallen er malet omkring en 
skulpteret slutsten (se fig. 166),11 er lidt forskel
lige. I skibets østligste og vestligste hvælv er de 
ens, men kun den sidste er med sikkerhed ma
let efter gamle spor. Små trekantede cirkel
udsnit i sammenstødene mellem ribberne dan
ner en blå cirkel omkring slutstenen. Hvælv
ribbernes midtprofil er snart malet med bølge
linjer, snart med skælagtigt anbragte halvcirk
ler med prikker, alt i grønt på hvid bund. Ro

sen i vestpartiets hvælving (fig. 249) afviger 
kun ved en let variation af mønstret på ribber
nes midtprofil og ved tilføjelsen af blå liljer i 
kappespidserne. Toprosetten i skibets midt
hvælv (fig. 250) har på ribbernes midtled ele
gante grønne blade udgående fra ribbekrydset, 
hvor der er et firpas på sort bund. Den omgi
vende cirkel er her rød.

Omkring triforiebuerne er der rød-hvid kva
dermaling svarende til højkirkens gjordbuer. 
Også denne dekoration hviler på sikre spor,12 
men for hele den øvrige rekonstruktion gælder 
det, at kun ubetydelige spor har kunnet tjene 
som vejledning. På de til midtskibshvælvene 
hørende halvsøjler på væggene, hvor der nu er 
malet mønstre, marmorering og immiterede 
tæppeophæng, skal der kun på den øverste del 
være fundet »nogle svage Spor af brunlige og 
grønlige Farver«. Af udsmykningen i kors- 
armene, der fremstår som variationer af midt
skibets, er det eneste sikre vistnok den led
deling af ribbedekorationen, der er så karakte
ristisk for hvælvudsmykninger i Rhinlandet og 
Westfalen i begyndelsen og omkring midten af 
1200’rne13 (sml. afsnittet: Afdækning, restaure
ring og projekter til bemaling).
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Fig. 252-53. Maria med barnet, o. 1525, på 
midtskibets vestligste pille i nord. LL 
fot. 1980. 253. Samme maleri, gengivet 
efter Terpager 1736 (s. 385). — 252. Maria 
mit dem Kind, etwa 1525, am westlichsten 
Pfeiler im Norden des Schiffes. 253. Dieselbe 
Malerei nach Terpager 1736 wiedergegeben.

4). †1499. Også domkirkens senmiddelalder
lige tilbygninger synes udstyret med malede 
hvælvdekorationer. I det ydre nordre sideskib 
er der både ved kirkens store hovedrestaurering 
og under hvidtningen 1972 konstateret malede 
rosetter i ribbekrydsene efter almindeligt jysk 
mønster. Denne dekoration dateres antagelig - 
ligesom muligvis selve sideskibet — ved ind
skriften »Anno 1499«, som Peder Terpager har 
læst i den vestligste af hvælvingerne (firtallet et 
halvt ottetal).14

5) †Senmiddelalderligt (?). Ved restaureringen 
1843 sås på en af kapperne i nordre korsarms 
hvælving en helgen ridende på en hest; billedet 
blev atter overkalket (Helms 1870, sp. 162).

6) O. 1525. På reformationstiden fik arkade
pillerne ind mod midtskibet en udsmykning, 
hvoraf billederne på nordsidens to vestligste

piller er bevaret (fig. 252-254). De legemstore 
billeder af Maria med barnet og de sammenstil
lede apostle Andreas og Bartholomæus er i mo
tiverne endnu katolske. I stil og teknik er de 
derimod helt løsrevet fra middelalderlig kalk
maleritradition, og udgør sjældne eksempler på 
ungrenæssancens tavlemaleri overført på sten. 
De mættede farver, lagt direkte på stenen, lige
som også figurenes fme plastiske modellering 
og elegante italienske renæssanceindramning er 
enestående for dansk vægmaleri.15

De to apostle (fig. 254) på den fjerde pille fra 
øst er delvis modvendte. Andreas (til højre), 
der vistnok går tilbage til et stik af Lucas Cra- 
nach 1512, har gråt, krøllet hår, langt, tvedelt 
skæg og en rød kappe, hvorunder hans lysblå 
kjortel skimtes. Han er ved at åbne den bog, 
han holder foran sit attribut, et skråkors af to
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Fig. 254. Apostlene Andreas og Bartholo- 
mæus, o. 1525, på midtskibets 2. pille fra 
vest i nord (s. 384). LL fot. 1980. — Die 
Apostel Andreas und Bartholomäus, etwa 
1525, am 2. Pfeiler vom Westen im Norden.

krydsende træstammer.16 Bartholomæus med 
mørkt krøllet hår og skæg bærer hvid og grøn 
kappe over brun kjortel; han holder i højre 
hånd kniven, medens han med den venstre gør 
en talende gestus. Et fjernt bjerglandskab skim
tes bag apostlene, der står i en rigt udformet 
perspektivisk portal; den flankeres af søjler 
med lyse svungne skafter og gyldne bladkapi
tæler med volutter, hvorover en grå tandsnits- 
gesims. Herpå står der — inde under bueslaget - 
putti holdende gyldne guirlander, der i midten 
danner en bladbaldakin over figurerne. Også i 
sviklerne er der putti, som dog er meget ud- 
viskede.17

På femte pille fra øst står Maria roligt bæren
de barnet på sin venstre arm (fig. 252); mellem 
højre hånds tommel og pegefinger holder hun 
en rød blomst (nellike ?). Maria har langt, gyl

dent hår og vender ansigtet let mod barnet. 
Kristusbarnet, der er iført lang brun kjortel, 
vender sig pegende mod et æble, som det hol
der ud fra sig i venstre hånd. Maria står i en 
stærkt udvisket portal, som i hovedtrækkene 
har svaret til nabopillens.

Farverne er ikke som ellers i middelalderen 
lagt på et lag bindende hvid kalk, men direkte 
på pillernes granit- og sandsten. Figurerne har 
naturlig karnation og de nuancerige farver do
mineres af en klar rød, grøn og blå.

Mariabilledet omtales som det eneste væg
maleri i kirken af Peder Terpager, som fremhæ
ver, at det var så velbevaret, som var det malet 
i forgårs, »og dog overgår det langt 200 for 
ikke at sige 300 år«. Kristusbarnet skal ifølge 
samme kilde have udmærket sig ved to ansigter 
(bifrons) som en angivelse af Kristi to naturer,

Danmarks Kirker, Ribe amt 25
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således som det ses på det stik, Terpager gengi
ver (fig. 253). Senere beskrivelser nævner ikke 
et sådant dobbeltansigt, og allerede Frost har 
åbenbart 1841 undret sig over uoverensstem
melsen mellem det hos Terpager så »smukt« 
afbildede maleri af »Maria og Barnet med det 
dobbelte Ansigt« og billedets udseende på hans 
egen tid. Han skriver forklarende, at maleriet 
»af en senere Maler er bleven meget vanziret«, 
men maleriet bærer nu ingen spor af en sådan 
overarbejdning.18

P. T. Hanssen, der 1831 ved nedtageisen af 
Lauge Steffensens epitafium bragte maleriet af 
de to apostle for dagens lys, omtaler tillige an
dre †malerier, der må have hørt til samme ud
smykning. Et tredje maleri, der ligeledes havde 
siddet gemt bag et epitafium, var »for nogle 
Aar siden af Kirkens daværende Værge i al Stil
hed, uden at nogen her vidste deraf, aldeles e- 
genmægtigen blevet afskrabet og afskuret med 
Sand, da han lod det forfaldne Epitaphium ned
tage«. Dette maleri skal efter opgivelse af Jør
gen Roed have siddet på den vestligste pille i 
sydsiden, lige overfor Mariabilledet. Også på 
den midterste pille i nordsiden (hvor prædike
stolen sad indtil 1844) sås rester af et maleri. 
Rimeligvis har der været en forbindelse mellem 
maleriernes motiver og de navne, kirkens piller 
fra gammel tid skal have haft; Terpager medde
ler, at de havde navne efter apostlene og andre 
hellige: »S. Peders Pille, S. Pouls Pille ...«19

Tiden eβer 1550. Denne nævnte renæssance
udsmykning må snart være blevet delvis dæk
ket af prædikestolen og de mange epitafier, 
som rykkede ind i midtskibet i 1500’rnes senere 
del. Tilsvarende må også kirkens middelalder
lige udsmykninger efterhånden være blevet 
overkalket eller afløst af nye, uden at vi har 
mulighed for nærmere at følge denne aktivitet. 
Man må nøjes med at konstatere, at domkirken 
antagelig frem i 1700’rne har udgjort et broget 
skue af udsmykninger fra forskellig tid.

Peder Terpager omtaler, udover det oven
nævnte årstal 1499 og det »såre elegante« bille
de af Maria med barnet, en række senere ind
skrifter og bemalinger, der med en enkelt und
tagelse er forsvundne. To †hexametre med års

tallet 1551 må efter indholdet at dømme have 
været malet i eller i forbindelse med tårnene: 
»M. D. & L. primum quum nos numeravimus 
annum,/ Turres utræque templi hujus sunt re- 
novatæ.« (1550 når vi (også) tæller det første år, 
da blev kirkens tårne renoveret). På hvælvin
gen i det ydre nordre sideskib læste Terpager 
†indskrifterne »A(nno) 1586«, »A(nno) 1632« 
og »A(nno) 1665« og den endnu bevarede ind
skrift »ANNO 1703«, der står med store sorte 
versaler på sydkappen i det ydre nordre side
skibs østfag.20 Arstallene angiver formentlig å- 
ret for en reparation eller hvidtning, det sidste 
kan dog være en rest af en større †barokud- 
smykning, der udførtes o. 1703-04 i forbindelse 
med korets nyindretning.

Ved denne lejlighed blev kuplen smykket 
med malet stuk, og strålende øverst i midten 
(vel i øst) anbragtes den allerhøjeste konge Fre
derik IV’s kronede våben og verset:« Saa blom- 
stres Kongens store Navn/ Til Kirkens og til 
Landets Gavn«, sign. af bispen »C. Muus«. 
Udsmykningens omfang kendes i øvrigt ikke, 
men det er muligt, at J. Kornerup 1894 er stødt 
på rester af den i nordre korsarm.21

Endnu ved kapitelhusets nyindretning 1716-
18 blev der malet, idet hvælvingen prydedes 
med †løvværk for fem rdl. Ellers bredte de hvi
de, kalkede flader sig i løbet af 1700’rne ikke 
blot over vægge og hvælv; overstrøget med 
kalk blev også »mange Piller, Gesimser og an
dre Zirater af Granit og Sandsten, som vistnok 
af Bygmestrene vare bestemte til at skulle be
holde sit eiendommelige Udseende«. 1777 blev 
gallerisøjlerne oliemalede og marmorerede, og 
ved restaureringen 1792-93 blev fugerne mel
lem pillernes kvadre udpenslede med rødt, 
»hvilket især viser sig paa en afstikkende og 
ubehagelig Maade paa det ældgamle Madonna- 
Billede, der er malet paa selve Pillen«. 1809 
malede Jacob Mahler pillerne ved domkirkens 
hoveddør ud til torvet med oliefarve.22

Afdækning, restaurering og projekter til bema

ling. Da N. L. Høyen 1830 besøgte Ribe Dom
kirke var maleriet af Maria med barnet det ene
ste egentlige vægmaleri i domkirken. Han note
rede om det, at »Physiognomien og Decoratio-
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Fig. 255. H. B. Storcks restaureringsforslag 1878. Tværskibet. Snit set mod øst. 1:300 (s. 388). — Storcks 
Restaurierungsvorschlag 1878. Querschijf. Schnitt nach Osten gesehen.

nen« bar nederlandsk præg, og at det ej var en 
artist uværdigt. Året efter kom nabopillens ma
leri af apostlene Andreas og Bartholomæus for 
dagen. Det havde aldrig været overkalket, men 
helt siden 1569 været skjult bag Lauge Steffen- 
sens epitafium, der nu blev nedtaget på foran
ledning af adjunkt P. T. Hanssen. Denne beret
tede i flere engagerede breve til C.J. Thomsen 
om fundet af dette gamle »Fresco-Malerie« og 
malerirester på andre piller. 1836 kunne Hans
sen yderligere fortælle om de to unge talentful
de mænd — maleren Jørgen Roed og arkitekten 
Theophilus Hansen - der denne sommer arbej
dede med afbildninger af kirken. Disse kunst
neres gengivelser - specielt Jørgen Roeds 
maleri af kirkens indre (fig. 10) - giver en god 
fornemmelse af de store, hvide flader, der præ
gede kirkerummet, og som i virkeligheden må 
have domineret mere, end maleriet giver ind
tryk af. Maleren har nemlig skildret interiøret, 
som han ønskede sig det, med piller og buer 
helt afrensede' for kalk og marmorering, - et 
arbejde, der først udførtes nogle år senere. Kun 
halvsøjler, konsoller og kapitæler på langhusets 
sidevægge var i øvrigt bemalet, - tilsyneladen

de med en gullig farve af uvis alder, der 1972 
også konstateredes på hvælvskulpturerne.23

I det restaureringsprojekt, der 1837 indsend- 
tes af Theophilus Hansen, indgik en malet de
koration omfattende apsis, korsarmsbaldakiner 
og kuplen over korsskæringen. Blændingerne 
forneden i apsis tænktes benyttet til et illusions- 
maleri af Nadverens indstiftelse, idet de mel
lemværende halvsøjler ville »faae Udseende af 
at være fritstaaende, hvorved Kirken tillige vil 
synes dybere, end den er«. Apsishvælvingen, 
med Gud Fader tronende i en af engle omgiven 
glorie, skulle ligesom kirkens midtkuppel være 
himmelblå med gyldne stjerner; tilbedende 
engle omgav himmelkuplen. Af hensyn til den
ne himmelillusion havde kunstneren tænkt sig 
rødt, malet glas i apsisvinduerne (se glasmale
rier s. 379) »for at afværge det uheldige Sam
menstød mellem den udenfor værende, naturli
ge blaae Himmel og den over Vinduerne an^ 
bragte kunstige«. Også korsarmsbaldakinernes 
kvartkugler tænktes malet med himmelblå 
baggrund og Lovens tavler (i syd) samt Hellig- 
åndsduen.24 Forslaget realiseredes ikke.

Under den følgende restaurering 1843-45

25*
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bortrensedes overkalkning og oliefarve af pil
ler, buer, gesimser og søjler, ligesom der frem
kom rester af middelalderligt kalkmaleri både 
på langhushvælvene og på nordre korsarms 
hvælving (jfr. Udsmykninger til o. 1550 nr. 5). 
Det er muligt, at man påbegyndte en restaure
ring og tilmåling, men alt blev i hvert fald på 
ny overkalket. Som dekoration af kirkerum
met nøjedes man med at udstrække den gule 
anstrygning af langhusvæggenes halvsøjler til 
hvælvribberne, rundstavene omkring vin
duerne og halvsøjlerne forneden i apsis (jfr. 
fig. 220).25

Denne enkle dekoration efterlod specielt 
korpartiet meget nøgent; et forhold, der siden 
gentagne gange kritiseredes. 1855 beklagede 
inspektionen, at den påtænkte udsmykning af 
koret med fresker ikke var blevet til noget, - nu 
så der »simpelt og fattigt ud«, med kalkede 
vægge, og man indhentede tilbud på en korud
smykning fra Constantin Hansen.26 1 862 fandt 
kirkesynet ligeledes, at specielt koret stod nø
gent mod den øvrige kirke. Man ønskede fore
løbig, at der skulle foretages en undersøgelse af 
kuppel og vægge for malede prydelser i lighed 
med de fundne (og atter overhvidtede) i lang
husets hvælv; hertil fandt ministeriet dog ingen 
midler. I H. B. Storcks forslag til kirkens re
staurering 1878 indgik en stort anlagt udsmyk
ning af hele kirkerummet i romaniserende stil 
(fig. 255).27

Domkirkens restaurering 1882-1904 betød 
en lejlighed til at foretage en større eftersøg
ning efter kalkmalerier. 1886 iagttoges under 
arbejdet med tværafstivningen i høj kirkens 
vestligste hvælv spor af kalkmaleri; de gav go
de forhåbninger om, at så betydelige rester ville 
kunne fremdrages, at de kunne tjene til vejled
ning ved en eventuel ny dekoration af domkir
ken. I kirkens østende blev disse forventninger 
sørgeligt skuffede. Undersøgelsen her foreto
ges fra 16. til 20. juli 1894 af Jacob Kornerup, 
der i lange striber på kryds og tværs undersøgte 
korsskæringskuplen, apsishvælvingen, de to 
hvælv i korsarmene, vinduessmigene og »de to 
smukke Alternicher i Korsfløjene«. Alt hvad 
der kom frem, var de romanske fragmenter på

bispegraven og enkelte rester i nordre korsarm, 
først og fremmest den ejendommelige figur ø- 
verst på gavlvæggen (sml. fig. 247). Ellers var 
hele kirkens østende dækket af en tyk, »med alt 
for megen Sand blandet Kalkmørtel«, der sad 
direkte på tufstensmurværket. Kornerup an
tog, at denne puds var påført 1843-45, da man 
åbenbart havde »borthugget hele domkirkens 
gamle indvendige Afpudsning og derved tilin- 
tetgjort omtrent alt, hvad der kan have været 
tilbage af Maling«.28 Vestligere i kirken viste 
der sig dog ved den fortsatte kalkafbankning at 
være bevaret væsentlige dele af hvælvenes mid
delalderlige ornamentale bemalinger. I de indre 
sideskibe fremkom svage rester af kirkens ro
manske udsmykning, medens der på alle høj
kirkens hvælv og til dels på de tilhørende halv
søjler viste sig betydelige levn af dekorationen 
fra hvælvenes opførelsestid (o. 1225-50). Ende
lig fandtes i det ydre nordre sideskibs vest
hvælv en sengotisk toproset formentlig fra 
1499. Det fundne dokumenteredes i akvareller 
af dekorationsmaler Carl Petersen. Denne kom 
også til at stå for restaureringen af de fremkom
ne malerirester.

Bispegravens kalkmalerifragmenter blev ik
ke underkastet nogen restaurering, men fik lov 
at stå ubehandlet, muligvis efter en fixering.29 
Figuren øverst på nordre korsarms gavlvæg 
blev suppleret og i nogen grad opmålet så den 
kunne passe ind i den omfattende dekoration, 
Carl Petersen udførte 1903-04, og som er om
talt tidligere. Udover forsøget på at genskabe 
rummets ældste dekorationer (ovenfor nr. 2 og
3) omfatter udsmykningen flere ranker og 
bladborter, der er helt uden belæg i de gamle 
dekorationer, og som bidrager væsentligt til 
den samlede udsmyknings helhedspræg af ju
gendstil. Det gælder især for bladværket i kors- 
armenes vinduessmige, i buerne over triforie- 
åbningerne og i den store bue mellem midtski
bet og kirkens vestende.

Højdepunktet i udsmykningen skulle have 
været apsishvælvingen og korsskæringens store 
kuppel, hvor der var påtænkt en stor figurde
koration i romansk stil. I kuplen var det tanken 
at male Treenigheden eller — efter forslag fra



KALKMALERIER 389

Fig. 256. Interiør, set mod vest. Victor Hermansen fot. 1946. — Innere nach Westen gesehen.
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Jacob Helms - Det himmelske Jerusalem efter 
mønster af de malerier, der 1845 fremdroges i 
domkirken i Braunschweig.30 En statusopgø
relse viste, at der ikke inden for restaureringens 
budget ville blive penge til figurdekorationen, 
og det blev overladt fremtiden at tilvejebringe 
en monumental udsmykning.31

Tanken om at fuldende kirkerummets deko
ration kom frem allerede 1923 under inspira
tion af Joakim Skovgaards apsismosaik i Lunds 
domkirke. Den aldrende kunstner skulle udfø
re et tilsvarende arbejde i Ribe domkirkes apsis, 
og såfremt det faldt heldigt ud, var det tanken 
at udstrække dekorationen -til korsskærings- 
kuplen og dens bærende buer. 1926 lavede Joa
kim Skovgaard en gipsmodel til en apsismosaik 
forestillende forklarelsen på bjerget (fig. 257). 
Planerne realiseredes dog ikke, selv om de nåe
de så langt, at der 1927 bevilligedes 10.000 kr. 
på finansloven til den første del af udsmyk
ningen.32

1972 rensedes og udbedredes Carl Petersens 
dekoration, medens Nationalmuseet underka
stede kirkens ældre kalkmalerier en rensning og 
genkonservering.33 I forbindelse med disse ar
bejder kom der på ny liv i tanken om en ud
smykning af apsiden.

Fig. 257. Joakim Skovgaard under arbejdet på mo
dellen til domkirkens apsis 1926. Fotografi i NM2. 
(s. 390). —Joakim Skovgaard bei der Arbeit mit dem 
Modell zur Apsisausschmückung des Doms 1926.

HT « i
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Fig. 258. Altertavlemaleri 1597, synd og nåde (s. 410). LL fot. 1977. — Altartajelgemälde, Sünde und Gnade.

RIBE DOMKIRKE · INVENTAR
OVERSIGT. Beskrivelsen af de enkelte inven
tarstykker i kirken starter med en indledning, 
som beskæftiger sig med kirkens stadig skiften
de møblering. Den søger først og fremmest at 
gøre rede for forskellen på det katolske kirke
rum og det lutherske, således som dette indret
tedes ifølge kongelig forordning af 1560. Derpå 
følger gennemgangen af de ændringer, som

siden hen gennemførtes, ofte i forbindelse med 
omfattende bygningsistandsættelser, hvortil 
der henvises. Disse ændringer skyldtes dels 
ønsket om at pryde og berige kirkerummet, 
dels gudstjenestens krav. Ofte nok var det de 
enkelte inventarstykkers forfald, der dikterede 
fornyelserne, hvorved skiftende tiders mode 
satte deres præg på møbleringen.

Danmarks Kirker, Ribe amt 26
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Domkirkens ældste stykke er Kathoveddø
rens prægtige dørringsbeslag fra 1200’rne, et 
løvehoved med ring i flaben. Mariaklokken er 
fra 1436, og nogenlunde samtidig med denne er 
en krucifiksgruppe, der har siddet udvendig 
over kirkens vestportal. Den er nu ophængt 
inde i kirken, hvor middelalderen yderligere er 
repræsenteret med den prægtige døbefont af 
malm, den næsten tre meter høje femarmede 
kandelaber, Iver Munks to korstolerækker, en 
dørfløj, korbuekrucifikset og den eneste beva
rede af kirkens engang så talrige sidealterpry
delser: S.Jørgen på sin stejlende hest i kamp 
med dragen.

Den lutherske kirkes fremmeste møbel, præ
dikestolen, er opsat 1597, men udstyret med 
himlen fra en forgænger, der senest er blevet 
gjort o. 1560. Fra samme periode stammer en 
del snitværk og nogle malerier — resterne af 
kirkens renæssancealtertavle – samt alterstager
ne, domkapitlets store velkomstpokal og et 
bord i præsteværelset. 16-1700’rne er repræsen
teret ved altersølvet, lysearmene, stole, dørflø
je, pengeblokke og -tavler og ved den storar
tede orgelfacade fra 1634. Hovedrestaureringen 
1894-1904 sætter med ciboriealtret og stolesta
derne et væsentligt præg på kirkerummets 
møblering, der i øvrigt domineres af de mange 
gravminder og den lange række malerier af 
bisperne, fra Hans Tavsen til i dag, samt enkel
te andre billeder.

Et følgende kapitel er helliget fordums her
lighed, den tabte kirkeskat (s. 400). Denne be
lyses især ved lister over kirkens kostbarheder 
fra middelalderen og fra tiden efter reformatio
nen, da resterne af den katolske kirkes rigdom
me vistes frem af »Munken på Kapitlet«.

Herefter følger den systematiske beskrivelse 
af bevarede og forsvundne inventargenstande i 
den for værket vanlige rækkefølge★: Altre og 
alterprydelser (s. 409). Altrenes tilbehør, herunder 
domkapitlets velkomstpokal (s. 423). Fonte og fon- 
telukkelser (s. 429). Krucifikser og korskranker

★ Grundlaget for inventarbeskrivelsen er i hovedsa
gen en redaktion udarbejdet af Erik Moltke 1977.

(s. 433). Prædikestole (s. 438). Korstole og andet 
stoleværk, herunder særlige rumindretningers 
møblering (s. 444). Kister, blokke, dørføje 
(s. 462). Orgler og orgelpulpiturer (s. 470). Tavler 
og malerier m.m. (s. 482). Belysning, varme m.m. 
(s. 500). Tårnure og klokker (s. 510).

INDLEDNING. Hjertet i middelalderens kir
kerum var det stærkt afgrænsede kor i kirkens 
østparti, hvor lovprisningen fandt sted dag og 
nat under tilstedeværelse af kirkens præsteskab. 
De menige kirkegængere havde ingen adgang 
til dette område, der, som i andre stiftskirker, 
udgjorde en kirke i kirken. Korets udstrækning 
er på sin vis fastholdt i den nuværende opstil
ling af de middelalderlige korstole, eftersom 
korsskæringsfaget under kuplen tjente som 
kannikekor, mens den direkte tilknyttede kor
runding, apsiden, rummede højaltret. Domkir
kens kor har formentlig fra begyndelsen haft 
denne forholdsvis beskedne udstrækning, der 
hænger sammen med det særlige træk ved kir
kens arkitektur, at der mangler et egentligt 
korfag (jfr. s. 201). Fra den ældste korindret
ning er vort væsentligste vidnesbyrd et kvadra
tisk fundament i apsiden, formentlig under
bygningen til et ciboriealter; derimod lader 
senmiddelalderens korindretning sig i hoved
trækkene rekonstruere (fig. 259). Koret var af
lukket fra korsarmene og kirkens midtskib 
med skrankemure, gennembrudt i vest af den 
store kordør, i nord og syd af mindre døre. 
Indenfor og langs med skrankemurene stod 
kannikernes stole, først et ukendt sæt, sidenhen 
de af biskop Iver Munk skænkede, som endnu 
er i behold, omend i noget medtaget form. Til 
dem har der (ligesom f.eks. i Roskilde) hørt 
læsepulte. En tresædet celebrantstol stod syd 
for højaltret, i hvis nærhed der var adskillige 
sidealtre, vægskabe samt ophængte lamper og 
messeklokker. Lidt større messeklokker var 
ophængt i tagrytteren og betjentes fra korets 
gulv ved hjælp af lange tove op gennem åbnin
gen øverst i kuplen. Over og foran den vestre 
korskrankemur fandtes et lektorium (en art 
pulpitur), der dannede grænsen mod sognekir
ken i midtskibet og har været tilgængeligt fra
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Fig. 259. Korets omtrentlige indretning ved middel
alderens slutning (1:600, nord opad). Højkoret (i 
apsiden) med højaltret Al (A angiver fundamentet 
til et ældre ciboriealter, s. 409). I nord en trappe til 
kapitelhuset. Kannikekoret (i korsskæringsfaget) om
sluttes af skrankemure i nord, syd og vest, hver 
brudt af en kordør, og op mod murene står kannike- 
stolene med læsepulte foran. B: korstolerækker 
(s. 444), B1: prælatsæderne (s. 445, 448), B2: cele- 
brantstol (s. 443). Vestre korskrankemur bærer et 
lektorium (punkteret), hvorpå C: orgel (s. 470, 476), 
D: korbuekrucifiks (s. 433) og E: ambo (s. 442). A2: 
Helligkorsaltret eller sognealtret på kirkegulvet vest 
for lektoriet. A3: sidealtre dels under lektoriet, flan-

koret, hvorfra det betjentes. På lektoriet stod 
en ambo (prædikestol), hvorfra der læstes og 
prædikedes mod koret og ved særlige lejlighe
der for folket i kirkens midtskib. Endvidere er 
det sandsynligt, at et orgel har haft sin plads 
her. Over lektoriet hang det endnu bevarede 
korbue- eller lægmandskruciflks, der har hørt 
til Helligkorsaltret, som stod midt på gulvet 
foran lektoriet og var sognealter for den me
nighed, der hørte til domsognet.

Kirkerummet iøvrigt har været præget af de 
flere end et halvt hundrede sidealtre med deres 
helgenbilleder og lys (s. 416). Nogle var indret
tet i særskilte kapeltilbygninger, andre stod i 
selve kirkerummet, hvor de ved skranker kun
ne være udskilt som »kapeller«. Nogle kapel
ler, såsom Vor Frue kor i ydre, søndre sideskib, 
må have haft et særskilt stoleværk til præsterne; 
derimod har stole- og bænkeopstillinger for 
kirkegængerne haft et mere spredt og tilfældigt 
præg (s. 451). I kirkens vestende ved S. Jørgens 
alter fandtes den endnu bevarede figurgruppe 
visende hans strid med dragen (s. 417), og den
ne del af kirken fremviste herudover andre

kerende vestre kordør, dels i højkoret (s. 416). F: 
skabe (s. 462). G: kong Kristoffer I.s gravsten. T: 
opgange til lektoriet. – Bevaret af den middelalderli
ge korindretning er kun korstolerækkerne B, kor- 
buekrucifikset D og dørfløjen fra søndre kordør 
(s. 468). Tegning Marianne Nielsen. — Ungefähre 
Einrichtung des Chors am Ende des Mittelalters (Norden 
oben). Der Hohe Chor (in der Apsis) mit dem Hochaltar 
Al (A bezeichnet das Fundament eines älteren Ziborien
altars). Im Norden eine Treppe zum Kapitelsaal. Der 
Domherrenchor (in der Vierung) ist im Norden, Süden 
und Westen von Chorschranken, jede von einer Chortür 
durchbrochen, umgeben, und an den Schranken entlang 
steht das Chorgestühl mit Lesepulten davor. B und B1: 
Chorstuhlreihen, B2: Zelebrantenstuhl. Die westliche 
Chorschranke trägt einen Lettner (punktiert), darauf C: 
Orgel, D: Triumphkruzifix und E: Ambo. A2: Der 
Heiligenkreuzaltar oder Pfarraltar auf dem Estrich der 
Kirche westlich des Lettners. A3: Nebenaltäre, teils unter 
dem Lettner, wo sie die westliche Chortür flankieren, teils 
im Hohen Chor. F: Schränke. G: Grabstein König 
Christophs I. T: Treppen zum Lettner. Von der mittel
alterlichen Choreinrichtung sind nur die Chorstuhlreihen
B, das Triumphkruzifix D und der Türflügel der südli
chen Chortür erhalten geblieben.

pragtstykker som urværket (s. 510) og et orgel, 
der har betjent sognekirken i midtskibet og vel 
iøvrigt tjent som »festorgel« ved processioner 
m.m., når den store vestindgang benyttedes 
(s. 470, 476). Mens kirkens syddøre dannede 
forbindelse til den trelængede, klosterlignende 
omgang, der var integreret i kirkelige eller til 
kirken knyttede funktioner som processioner 
og rettergang (jfr. s. 298), var kirkegængernes 
indgang – i hvert fald i senmiddelalderen – i 
nordre korsarm. Her stod den knap syv meter 
høje figur af S. Kristoffer (s. 418), og inden for 
døren fandtes den malm-ildpande (s. 506), som 
Radke Bolken skænkede 1474, for at den om 
vinteren skulle tjene præster, peblinge og me
nige fattigfolk, der kom ind fra torvet for at 
varme sig.

Reformationen, der betød en væsentlig re
duktion i kirkens rigdomme og indtægter (jfr. 
s. 70), medførte ingen brat forandring i kirke
rummets møblering bortset vel fra en ret hurtig 
fjernelse af de fleste sidealtre. Gudstjenesternes 
tyngdepunkt forlagdes fra det lukkede kor til 
sognekirken i midtskibet, hvor en prædikestol

26★
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Fig. 260. Kirkens indretning 1600-1765 vist på en 
plan fra 1737 (1:600, nord opad). A1: altret. B: 
korstole ved de bibeholdte skrankemure i nord og 
syd (s. 444). B1: korstole, formentlig identisk med 
prælatsæderne (s. 448). B2: celebrantstol, fjernet
o. 1705 (s. 448). C1: orgel o. 1450, stumt fra 1632, 
fjernet 1705 (s. 470, 476). C2: orgel opsat 1633-36 
(s. 470). D: korbuekrucifiks (s. 433). E: prædikestol 
1597 (s. 438). F: skab; før 1705 stod det sammen med 
to andre ved altret (s. 462). G: kong Kristoffer I.s 
gravsten, herpå bogstol; indtil o. 1717 stod der også 
en bogstol i midtskibet (s. 449). H: skriftestole 
(s. 456). I: renæssance-korgitter, forhøjet 1704 (s. 
437). J: S. Kristoffer (s. 418), 1706 flyttet til blykam
meret (8), brændt 1790. K: ildpanden til de fattige 
(s. 506), o. 1700 flyttet til våbenhuset (1), solgt 1798. 
L: kandelaber (s. 500). M: stolestader (s. 451). N: 
gejstlighedens lange stol (s. 453). O: S. Jørgen og 
dragen (s. 417), på væggen over døren til blykam
meret (8), fjernet 1706. P1: urskive til sejerværket i 
Mariatårnet, fjernet senest 1657 (s. 510). P2: urskive 
1636-38 til sejerværkerne i det store tårn (s. 510). Q: 
font og fontelukke (s. 429). R: krucifiksgruppe
o. 1425, over vestportalen (s. 434). – Rumindretnin
ger: 1) Våbenhus. 2) Kapitelhus og landemodesal 
med kirkeskatten og arkivet (s. 404, 459). 3)Sakristi 
(s. 314, 458). 4) Benhus (s. 308). 5) Lektoriet eller 
læsemesterens kapel (s. 308). 6) Processionsgangen 
(s. 296). 7) Bibliotek (s. 458); fra 1620 Skeels gravka
pel. 8) Blykammeret med støbekamin (s. 310). 9)

Materialrum. 10) Præsteværelse (s. 315). Tegning 
Marianne Nielsen. — Einrichtung der Kirche 1600- 
1765, gezeigt auf einem Plan aus dem Jahr 1737 (1:600, 
Norden oben). A1: Altar. B: Chorgestühl an den beibe
haltenen Schranken im Norden und Süden. B1: Chorge
stühl, vermutlich aus dem Chor umgestellt. B2: Zele
brantenstuhl, entfernt um 1705. C1: Orgel um 1450, 
stumm seit 1632, entfernt 1705. C2: Orgel, aufgestellt 
1633-36. D: Triumphkruzifix. E: Kanzel. F: Schrank; 
vor 1705 stand er zusammen mit zwei anderen beim 
Altar. G: Grabstein König Christophs I, darauf ein 
Lesepult; bis etwa 1717 stand auch ein Lesepult im 
Mittelschiff. H: Beichtstühle. I: Renaissance-Chorgitter, 
erhöht 1704. J: St. Christophorus, 1706 in die Bleikam
mer (8) verbracht, verbrannt 1790. K: Kohlenbecken 
zum Wärmen für die Armen, um 1700 in die Vorhalle (1) 
verlegt, verkauft 1798. L: Standleuchter. M: Gestühl. 
N: Der lange Stuhl der Geistlichkeit. O: St. Georg mit 
dem Drachen, an der Mauer über der Tür zur Bleikam
mer, entfernt 1706. P1: Uhrscheibe zum Uhrwerk im 
Marienturm, entfernt spätestens 1657. P2: Uhrscheibe 
1636-38 zum Uhrwerk im großen Turm. Q: Bronzetaufe 
und Taufgitter. R: Kruzifixgruppe um 1425, über dem 
Westportal. – Einrichtung der Räume: 1) Vorhalle. 2) 
Kapitelsaal mit dem Kirchenschatz und dem Archiv. 3) 
Sakristei. 4) Beinhaus. 5) Die Kapelle des Lesemeisters. 
6) Kreuzgang. 7) Bibliothek; seit 1620 Grabkapelle der 
Familie Skeel. 8) Bleikammer mit Gießofen. 9) Material
lager. 10) Pastorenzimmer.
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Fig. 261. Kirkens indretning 1765-1843 på grundlag 
af P. T. Hanssens plan 1831 (1:600, nord opad). A1: 
altret. B: korstolene (s. 444). C2: orglet, 1766-70 
anbragt på et pulpitur (punkteret) tværs over midt
skibet (s. 472, 478). D: korbuekrucifiks (s. 433). E: 
prædikestol (s. 438). G: kong Kristoffer I.s gravsten. 
H: skriftestole, indrettet 1792 (s. 456). I: korgitret 
under orgelpulpituret, reduceret 1792 (s. 437). L: 
kandelaber (s. 500). M: stolestaderne efter fjernelsen 
af stoleraden i ydre, søndre sideskib 1792 (s. 454). 
P2: urskive, fjernet efter 1819 (s. 510). Q: font og 
fontelukke (s. 429). R: krucifiksgruppe over vestpor
talen (s. 434). S: pulpiturstole, indrettet 1777; herun
der stod de fleste af de øvrige lukkede familiestole 
(s. 455). – Rumindretninger: 2) Kapitelsal, indrettet 
1792 (s. 320). 3) Sakristi, fra o. 1765 også præstevæ- 
relse (s. 458). 6) Processionsgangen (s. 296). 7) Skeels 
gravkapel. 9) Materialrum. 10) Holsteins gravkapel, 
indrettet o. 1765.

Fig. 261. Einrichtung der Kirche 1765-1843 anhand 
von P. T. Hanssens Plan von 1831 (1:600, Norden 
oben). A1: Altar. B: Chorgestühl. C2: Orgel, 1766-70 
auf einer Empore (punktiert) quer auf dem Mittelschiff 
angebracht. D: Triumphkruzifix. E: Kanzel. G: Grabs
tein König Christophs I. H: Beichtstühle, eingerichtet 
1792. I: Chorgitter unter der Orgelempore, reduziert 
1792. L: Standleuchter. M: Gestühl nach Entfernung der 
Stuhlreihe im äußeren Südseitenschiff 1792. P2: Uhr
scheibe, entfernt nach 1819. Q: Bronzetaufe und Taufgit- 
ter. R: Kruzifixgruppe über dem Westportal. S: Empore- 
gestühl, eingerichtet 1777; darunter stand der Großteil des 
übrigen geschlossenen Familiengestühls. – Einrichtung 
der Räume: 2) Kapitelsaal, eingerichtet 1792. 3) Sakri
stei, seit etwa 1765 zugleich Pastorenzimmer. 6) 
Kreuzgang. 7) Grabkapelle der Familie Skeel. 9) Ma
teriallager. 10) Grabkapelle der Familie Holstein, ein
gerichtet um 1765.
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– protestantismens vigtigste møbel – forment
lig opsattes 1549. 1560 befalede kongen fonten 
flyttet ned (vestligt) i kirken og koret åbnet. 
Helligkorsaltret og lektoriet skulle fjernes og 
afløses af et »Splinder aff træ«, og gudstjene
sten fremover holdes i koret for højaltret (sml. 
s. 72). Disse påbud blev øjensynlig hurtigt 
fulgt, derimod kneb det betydeligt med at ef
terleve kongens ønske om et stoleværk ordnet i 
regelmæssige rader. Det skete først i årene 
omkring 1600, da der med lensmanden Valde
mar Parsberg som ledende kraft skete en række 
forandringer og fornyelser, som blev af væ
sentlig betydning for domkirkens møblering i 
de efterfølgende menneskealdre (fig. 260).

Juleaften 1597 blev den gotiske altertavle og 
den kun få årtier gamle prædikestol kørt til 
S. Peders kirke og opstillet der. I stedet opsattes 
en ny, prægtig renæssancealtertavle i domkir
kens kor, der nu var forsynet med skriftestole 
og nylig var blevet frisket op af Lauritz Ander
sen maler. I midtskibets nordside ud for den 
store kandelaber anbragtes den endnu bevarede 
»skiøne Predickestoll«, og med stoleværkets 
nyordning og oppudsning 1603 tilendebragtes 
omformningen til et protestantisk kirkerum 
gennemtrængt af renæssancens former og far
ver. Indtrykket forstærkedes 1633-36 med op
sætningen af det ny orgel med Vardesnedkeren 
Jens Olufsens festlige facade anbragt på et pul
pitur ud for midtskibets østligste triforieåbning 
i nord. Orglet udbyggedes væsentligt 1653, 
men ellers var det sket med de store inventar
anskaffelsers tid under Christian IV. Kirken led 
under plyndringer, der bl.a. synes at være gået 
ud over biblioteket og altersølvet, som 1644 
øgedes lidt ved gaver fra svenske officerer og 
1654 suppleredes med den endnu bevarede ob
latæske og alterkande.

Det forfald, der allerede længe havde mærket 
den ærværdige bygning, kom i enevældens tid 
også til at præge inventaret. De stadige småre
parationer var dikteret af nødvendighed, og 
kun sjældent blev der råd til nyanskaffelser som 
de inderdøre, Niels Prang gjorde til vestporta
len 1677. En indre istandsættelse i årene 1704-6 
betød fjernelse af de sidste helgenbilleder fra

kirkerummet, der i øvrigt moderniseredes i 
barokkens tegn; det skete for små midler, men 
med sans for det pompøse blikfang. I koret, 
hvorover Frederik IV.s kronede våben maledes 
på hvælvingen (jfr. s. 386), blev de gamle skabe 
ryddet ud, mens altertavlen, korets skranke- 
mure og korgitret ziredes med fint løvværk og 
panegyriske indskrifter. Endelig maledes det 
hele med guld og farver. I skibet nedtoges det 
gamle, gotiske orgel på Mariapillen, mens præ
dikestolen og stoleværket fik en overhaling og 
maledes. Restaureringen 1738-43 (s. 336f) be
tød kun beskedne arbejder på inventaret, idet 
man stort set klarede sig med malerpenslen. 
Stolene blev på ny repareret og overstrøget 
med tidens foretrukne kulører, perlefarve og 
cinnoberrøde lister. Ved vestindgangen forsy
nedes fonten – i anledning af Christian VI.s 
besøg – med et nyt fontegitter, der bar konge
parrets kronede navnetræk.

Var kirkens egne midler små, kom der dog 
stadig private bidrag til kirkerummets udstyr 
og møblering. Mest iøjnespringende var natur
ligvis de prangende epitafier, der af og til ledsa
gedes af en lysearm skænket til kirken, for at 
der på næsten katolsk vis kunne brænde lys, 
giveren til »hederlig ihvkommelse«. Hertil 
kom fra årene omkring 1700 de lukkede stole 
med vinduer, som moden og den honette am
bition påbød byens bedre familier at anskaffe.

1766-70 gennemførtes en forandring, der var 
til skade for rummets helhed. Som følge af 
sangernes og musikernes alt for trange plads på 
nordmurens gamle »rystende« orgelpulpitur 
blev orglet flyttet ud på en stor musiktribune 
tværs over skibets østende, således at der gan
ske lukkedes for udsigten til koret (jfr. 
fig. 261). Kort efter, 1777, blev der indbygget 
pulpiturstole i midtskibets fem vestligste arka
der til søndre sideskib. Indvendig maledes lo
gerne lyseblå, men farveholdningen på pulpitu
rerne og det nye orgelarrangement prægedes i 
øvrigt af den lyse »perlecouleur«.

Selv om A. Kruuses istandsættelsesforslag 
1789 rummede væsentlige forandringer og for
anstaltninger mod inventarets tiltagende for
fald (s. 336), blev det under den efterfølgende
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Fig. 262. *Frisefylding med årstallet 1549, muligvis fra prædikestolsdør (s. 442). LL fot. 1980. — Friesfüllung 
mit der Jahreszahl 1549, möglicherweise von einer Kanzeltür.

istandsættelse endnu en gang ved smålapperier. 
Det stramme budget medførte endog ganske 
skandaløse overgreb mod nogle af domkirkens 
ærværdigste stykker. Således gik både Radke 
Bolkens ildpande og et sjældent bronzestøbt 
dørbeslag i smeltegryden, ligesom »Lange Kri
stoffer« fortæredes under blystøbernes gryder.

Kirkens indretning herefter fremgår af 
fig.261, der hviler på den ældste møblerings- 
plan af kirken, P. T. Hanssens fra 1831. Fra 
samme ti-år stammer de tidligste interiørbille
der (fig. 10 og 218), som dog er misvisende 
derved, at kunstnerne af æstetiske grunde har 
udeladt ikke blot de fleste epitafier, men også 
det mægtige orgelpulpitur foran koret samt de 
lukkede stole og pulpiturer, der prægede midt
skibet indtil restaureringen 1843-45.

Denne omfattende istandsættelse (jfr. s. 334) 
medførte den første mere gennemgribende for
nyelse af inventaret i over 200 år (se møble- 
ringsplan fig. 51). Ved orglets flytning til et nyt 
pulpitur i kirkens vestende blev koret åbnet; 
dets middelalderlige flankemure fjernedes lige
som korstolenes høje rygbaldakiner, og til af
løsning for renæssancealtertavlen opsatte F. F. 
Friis et alterarrangement, der svarede til indret
ningerne i C. F. Hansens kirker. Også i skibet 
ryddedes der grundigt ud; stolestaderne forny
edes i nygotisk stil, prædikestolen fik ny op

gang og flyttedes til sydsiden, og fonten rykke
de fra kirkens vestende op foran nordre kors- 
arms baldakin. Inventarets dominerende farve 
blev en lys, brun egetræsmaling.

Ved kirkens seneste hovedrestaurering 1894- 
1904 (jfr. s. 358) fik kirken den møblering, som 
i hovedtrækkene eksisterer i dag (se plan fig. 47 
og snit fig. 56, 60 og 230). Ved den omfattende 
istandsættelse og fornyelse af domkirkens in
ventar var det historicerende et gennemgående 
træk. Således udformedes alterpartiet som et 
ciboriealter svarende til de oplysninger, der 
under de forudgående gulvundersøgelser var 
fremkommet om kirkens ældste alterarrange
ment. Kannikestolene fik nye baldakiner i go
tisk stil, og i skibet opsattes nye stader, medens 
prædikestolen rykkedes en pille mod øst, for
synet med ny opgang og kraftige, laserende 
farver. På orglet, hvis pulpitur fornyedes i 
renæssancestil, søgtes facadens brogede farve- 
holdning ligeledes genetableret i fuldt omfang 
(jfr. fig. 256).

1973, i forbindelse med orgelværkets forny
else, blev facaden ombygget og dens oprindeli
ge renæssancestaffering afdækket. Samtidig re
duceredes orgelpulpiturets dominerende bryst
ning, og dets farver neddæmpedes. Planer om 
en forandring eller fornyelse af alterpartiet har 
været fremme siden 1960’rne.
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Fig. 263. »Kathovedet«, o. 1200-1250 på dørfløjen i søndre korsarms portal (s. 464). LL fot. 1981. — »Der 
Katzenkopf«, Türzieher, ca. 1200-1250, am Türflügel des Portals im südlichen Kreuzarm.

DEN MIDDELALDERLIGE 
†KIRKESKAT 

NOTER S. 407

Kirkeskatten eller kirkens »ornamenta« 
(skrud), som betegnelsen var i middelalderen, 
udgjordes af en lang række genstande, der nok 
var kostbare, men samtidig udprægede brugs
ting. Der var tale om hele det overdådige ud

styr og de rekvisitter, der benyttedes ved de 
hellige handlinger (liturgien): Kirkens hellige 
kar og andet tilbehør til messens fejring, de 
liturgiske bøger med tekster og formularer og 
de liturgiske tekstiler (paramenterne), dvs. 
præsteskabets klæder, alterklæder, helgenfaner 
m.m. Hertil kom kirkens største skat, der ud
gjordes af helgenlevningerne (relikvierne). De 
var dels nedlagt i altrene, dels opbevaret i kost-
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bare relikvieskrin og i beholdere af vekslende 
udformning (relikvarier), der blev taget frem 
ved særlige lejligheder. En del af kirkens skrud, 
såsom alterbilleder, alterbordsforsider, visse 
relikvier og lamper, hørte permanent til et 
alters udstyr og vil derfor blive behandlet un
der altrene og deres tilbehør (s. 409, 426).

Ansvaret for kirkeskatten påhvilede fra gam
mel tid en af domkannikerne, sakristanen. Kir
kens korstatutter (slutn. af 1200’rne) pålagde 
ham især at skøtte relikvierne, der skulle opbe
vares på et rent og sikkert sted og bæres ære
fuldt til og fra altrene. Endvidere skulle han 
tage vare på klædningerne, som skulle udsty
res, vaskes og vedligeholdes. På de »passende 
tider« skulle sakristanen være til stede i kirken, 
utvivlsomt for fra sakristiet at forestå udleve
ring og aflevering af kirkeskrud til gudstjene
ster og processioner.1

Det er ikke klart oplyst, hvor i kirkebygnin
gen disse genstande opbevaredes i middelalder
en. Når der 1292 tales om det sted i kirken, 
hvor der fordum plejede at være sakristi, behø
ver der ikke at have været tale om et selvstæn
digt rum i kirken; et sådant har vistnok først 
eksisteret i senmiddelalderen (s. 314). I ældre 
tid kunne ordet sakristi bruges slet og ret om 
kisten med kirkeskrud eller mere abstrakt om 
de genstande, der var i sakristanens varetægt. 
1313, da der blev optaget en formentlig fuld
stændig fortegnelse over kirkens »ornamenta«, 
fandtes en del »i kisten«, medens resten opbe
varedes »uden for kisten« (formentlig i andre 
kister og skabe, hvor genstandene skulle bru
ges). Udover, hvad der således hørte til sakri
stiet, blev det i løbet af middelalderen alminde
ligt, at i hvert fald de mere betydelige kapeller 
og alterstiftelser fik deres eget liturgiske udstyr; 
små selvstændige kirkeskatte, der formentlig 
stod under den enkelte altervikars opsyn.

Lige som vedligeholdelsen må også tilveje
bringelsen af udstyret i en vis udstrækning 
være sket for kirkens og den enkelte alterstiftel
ses regning. Således forordnede bisp Kristiern 
Hemmingsen 1425, at de nytiltrådte kanniker 
skulle erlægge en mark sølv kølnsk vægt til 
anskaffelse af nye korkåber og andre kirkepry

delser.2 Hovedparten af kirkeskatten er dog 
givetvis tilkommet ved stiftelser og fromme 
gaver.

De tidligste oplysninger herom findes i Bi
spekrøniken, som fremhæver og opregner de 
rige gaver fra bisperne Omer, Oluf og Tuve, 
der efterfulgte hinanden på bispestolen i årene 
fra 1178 til 1230. Når Bispekrønikens forfatter 
ikke røber kendskab til kirkeskrud, skænket til 
domkirken før bisp Omers tid, kan det skyl
des, at hele den ældre kirkeskat ligesom bisp 
Liufdags skrin er blevet et offer for kirkens 
brand 1176 (sml. s. 160f). I hvert fald er det 
nærliggende at sætte bisperne Omers, Olufs og 
Tuves gaver i forbindelse med kirkebygningens 
fornyelse efter branden. Den etapevise ibrug
tagning af den store nye katedral netop i de tre 
bispers virketid må have stillet store krav om 
nyt udstyr.

Bisp Omer skænkede – foruden en mark 
guld til højaltrets forgyldning – en kalk af guld, 
et røgelsekar af sølv, fade og flasker (eller kander) 
af sølv og en bogsamling. Bisp Oluf gav en 
homiliebog (prædikensamling) og et krucifiks af 
hvaltand, medens bisp Tuve gav fem par ud
mærkede korkåber til kirken.3 Disse gaver be
kræftes i nogen grad gennem kostbarhedslisten 
1313, selv om de ikke alle kan identificeres 
sikkert. Det samme gælder de to sølvlamper, der 
1272 sammen med andre klenodier testamente
redes til kirken af kanniken Niels Rød; kostbar
hedslisten opregner to gange to sølvlamper.4 
Testamenter og gavebreve belyser kirkeskat
tens tilvækst middelalderen igennem. Imellem 
1345 og 1364 skænkede bisp Peder til domkir
ken en bispehue (»mitra«), som han selv havde 
ladet gøre i Lybæk, og en sølvbispestav, som han 
for egne penge havde købt af sortebrødrene i 
Ribe. 1427 testamenterede kanniken Otto Bo
sen et missale til højaltret og en forgyldt skål 
(»cyphus«) med fod, købt for 20 mk., for at der 
deraf kunne gøres et kar (»vas«) til at bære 
Kristi legeme til de syge, da kirken kun havde 
et af kobber. Endvidere fik S. Andreas kapel og 
De 11000 Jomfruers kapel, hvor Otto Bosen 
stiftede messer, hver en kalk, en messebog og 
andre messeredskaber. Kantoren Anders Brok
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betænkte 1462 S. Mikaels kapel med 24 mk. 
penge til afskrivning af en messebog samt en 
hvid messehagel (»casula«) af silke med tilhøren
de alba, og 1467 gav dekanen Thomas Lange til 
højaltret seks kar (»stobe«) af sølv som relikvie
gemmer.5

De righoldigste oplysninger om kirkeskat
tens bestanddele skyldes dog de bevarede skat
tefortegnelser, der gør kirkeskatten i Ribe til 
den bedst oplyste af vore middelalderlige dom
kirkeskatte. Udover den enestående kostbar- 
hedsliste fra 1313 i Ribe Oldemoder drejer det 
sig om en række middelalderlige og efterrefor- 
matoriske lister, der især skyldes Peder Terp- 
agers afskrifter og interesse for domkirkens 
gamle skatte.6

KOSTBARHEDSLISTEN 1313. Domkapit
lets gamle privilegiebog Ribe Oldemoder rum
mer en formentlig fuldstændig fortegnelse over 
kirkens »ornamenta« optaget 29. marts 1313 i 
forbindelse med præsten Henriks (eller Her
berts) overtagelse af sakristiet (fig. 264).7 Listen 
er indført af kanniken Aastred, som også må 
have foretaget de overstregninger og tilføjelser, 
der ses, og som må henføres til de nærmest 
følgende år. Listen gengives her i oversættelse 
fra latin. Teksten er sat kursiv (med tilføjelser i 
firkantet parentes) for at skille den ud fra de 
vedføjede forklaringer og kommentarer.

I kisten (in sista siue archa):
Tre guldkalke, heriblandt antagelig den af bisp 

Omer skænkede.
To sølvkalke, en guldæske (»pixis«), to røgelse

kar af sølv, det ene formodentlig det af bisp 
Omer skænkede.

To små forgyldte kroner, snarest relikvarier,8 
fire sølvflasker (»ampulle«), heriblandt antagelig 
de sølvflasker, der vides at være skænket af bisp 
Omer.

Seks korporaler, duge til messeofret [og to] en 
forgyldt ..., syv sølvbilleder, et rødt par præsteklæd- 
ninger med messeskjorter (»albis«) [og andre præste- 
klæder] og en dalmatica, diakonens overklæd- 
ning, evt. bispens under messehagelen, og en 
rød subtile, subdiakonens overklædning, et par

præsteklædninger af baldækin, dvs. vævet pragt- 
stof, med dalmatica og subtile med alle de til præ
sten, diakonen og subdiakonen hørende klædninger, 
en safrangul messehagel (»casula«) med messeskjor
ter og andre nødvendige præsteklædninger, en grøn 
hagel [nu uden for kisten], en hagel af fintvævet 
baldækin, en kostelig blå (»blauia«) hagel, en hagel 
af rødlig baldækin, en grønlig hagel af baldækin [er 
uden for kisten] med andre præsteklædninger, en 
hagel med dalmatica og subtile af rød baldækin, en 
pude, en kugle (»globus«) af sølv til ild, et varme- 
æble til hænderne9, et sølvbækken, to bøger, et 
ordinale, fortegnelse over de daglige tekster 
m.m. og et benedictionale, indeholdende forskel
lige velsignelser, endvidere pontifikalierne, bi
spens værdighedstegn [sølvstav (»baculus«) ring 
etc.], små sølvstykker, seks som behøves til dragter, 
et krucifiks (»ymago crucifixis«) og andre billeder 
etc., krucifikset formentlig det af bisp Oluf 
skænkede.10

Et par klædninger uden hagel, tre håndklæder 
(»manutergia«), et sølvvievandskar (»asperso- 
rium«), en lille marmor-alter-sten, formentlig et 
bærealter (altare portatile).11

Et nyt collectarium, indeholdende bl.a. tide- 
bønner, en kostelig kåbe (»capa«) til biskoppen, 
balsam, to sølvlygter (»lampades«), jfr. kanniken 
Niels Røds gave 1272.

En kam, dvs. en kam til liturgisk brug, to sten 
af krystal, to par kostelige kalkduge (»palle«), to 
grif-æg, indfattede strudseæg (grif- eller gams- 
æg) benyttet som ciborier (til oblater) eller som 
relikviebeholdere.12

To kostelige korporaletasker (»coopertoria«) til 
korporalerne, duge over alterdugen som under
lag for hostien.

Fremdeles uden for kisten, er der fem sølvkalke, et 
røgelsekar af sølv og to af kobber, seks almindelige 
(»communia«) messeklædninger, to røde og en sa

frangul hagel, to sølvflasker, fem [seks] par dalmati- 
ker og subtiler, en lille sølvæske, en lille krone af 
sølv og en anden lille krone af kobber, en lille kiste 
(»archa«) til relikvier beslået med sølvplader, en 
æske etc., fremdeles to sølvlygter, et kors med et 
sølvbillede af den korsfæstede, et andet kors med 
billede af den korsfæstede og med to andre billeder, 
Maria og Johannes?, og med fod af sølv, tre puder,



DEN MIDDELALDERLIGE †KIRKESKAT 403

Fig. 264. Udsnit af kostbarhedslisten 1313 i Ribe Oldemoder. RA fot. 1980. — Ausschnitt aus dem Kostbarkeiten
verzeichnis der Handschrift »Ribe Oldemoder«.

fem manualer, ritualbøger med formularer til 
gejstlige handlinger og et gammelt breviar, litur
gisk bog om afholdelsen af de kanoniske tider, 
et kors som kaldes Herrens træ, fire andre kister 
(»arche«), to bånd (»vitte«) af silke, tre større 
puder, fire stykker af en dalmatica og en subtile, otte 
røde sangerkåber (»cape cantorales«), to brune og to 
blå og otte af baldækin og to safrangule, to røde med 
stjerner (»stellate«) og to med billeder (»iconarie«) 
og to af purpur og to små til drenge og to messeskjor
ter, tre par omhæng til højaltret (»vestia circumcirca 
altare maius«), otte flasker, fire par alterklæder 
(»uestimenta altaris«), et af baldækin, et af ’peel’, 
kostbart stof, snarest silke, to stykker af et kors, 
et blåt vægtæppe (»tapetum blauium«), fire lysesta
ger (»candelabra«), håndklæder, fire vandkander, 
akvamaniler?, en tinkande (»pottus«) til vin, fire 
hvide tøjstykker til at dække de forgyldte piller 
(»pilariis«), tre par klædninger til drenge, fire be
klædninger til højaltret (»uestimenta pro maiori al- 
tari«), to kors af kobber på højaltret, en sølvhånd, 
relikvarie, to korte kapper (»tabardi«) til fasteda
gene, en god guldkalk, som Ubbe, Åses søn, har 
skænket.

SENMIDDELALDERLIGE LISTER. Mens 
der ikke efter 1313 kendes nogen samlet regi
strering af kirkens sakristi, findes der for tre af 
kirkens altre og kapeller en liste over deres 
særskilte udstyr. Terpager, som har afskrevet 
fortegnelserne efter forsvundne arkivalier og 
»en gammel bog«, meddeler ingen datering. 
Da listen fra sidealtret, viet Vor Frue, omfatter 
alterudstyr, som skulle tilvejebringes, går den 
antagelig tilbage til Henneke Limbæks stiftelse 
af alteret engang mellem 1388 og 1404. Den 
oversatte tekst gengives efter samme retnings
linjer som kostbarhedslisten.

Vor Frues alter (s. 108): Disse ting skal videre 
tilvejebringes til den agtværdige mand, Henneke 
Limbeks alter: Først skal man have en sølvkalk til 
daglig brug, to sølvflasker, to tinkander, to forgyldte 
(»auricalcea«) lysestager, en messeklokke (»campa
nula«), en stola, korsbånd, til de store kirkefester, 
et bind med manipel, håndlin, til daglig iklædning 
ligeledes en stola med manipel og bind, en messebog, 
to kalkduge og naturligvis alterklæder (»indumenta 
altaris«), en kalkdug af rødt skind (»corio rubeo«) 
»Lath q.« (?) en grøn messehagel, to korporaler, et
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skrin (»cista«), to par kedler (»paria cortinarum«), 
nemlig et dagligt par og et til de store kirkefester, en 
fredskystavle, to håndklæder, et til daglig brug og et 
til de store kirkefester, en kalkske (»coclear«) af sølv 
til altret.13

S. Barbaras kapel, stiftet af Anders Bunde
sen, †1363 (s. 89, 307): Først to par klædninger, to 
messehageler med deres tilbehør, en kalk med disk og 
korporale, to kalkduge (»palle«), to lysestager, en 
messebog med en lille pude?,14 en tavle til fredskys- 
set, der skal gives under messen, en fredskystavle, 
en klokke med to flasker (»ampullis«)?.15

S. Katarinas alter og kapel (s. 99): To messe
hageler med alt tilbehør, en sølvkalk med disk, en 
messebog med en lille pude?14 indeholdende teksterne 
til helgendagene og de store kirkefester (»officia de 
Sanctis et de Summis festis«), tre kalkduge, et skrin 
(»sista«), to flasker, to lysestager, en sten, hvorpå 
kalken sættes, bærealter, en klædning eller et 
tæppe, kaldet baldekyn, dvs. af vævet pragtstof, 
tilhørende S. Katharinæ broderskab (»conuiuium«), 
fire kærter med et langt skrin (»scrinio longo«), et 
korporale, et håndklæde.16

KIRKESKATTEN EFTER REFORMATIO
NEN. Hovedparten af den samlede kirkeskat 
må være forsvundet i forbindelse med reforma
tionen. Det hjalp ikke, at kapitlet 1533 sendte 
tronfølgeren, den protestantiske hertug Kri
stian, et sølvbæger i nytårsgave. Han tog vel 
nådigt imod det; men da han to år efter var i 
bekneb for sold til sine krigsfolk, fik domkapit
let kort og godt besked på at udlevere »allt thet 
Sølff ther udi Domkircken er«. Kun seks sølv
kalke og diske fik kirken lov at beholde (almin
delige landsbykirker måtte beholde ét sæt); re
sten af kirkesølvet skulle Klaus Sehested straks 
lade føre til mønten. 12. sept. 1537 fik renteme
steren kvittering på 23 lod guld, der var blevet 
skrabet af monstranser i Ribe domkirke.17

Inddragelserne af ædelmetaller blev åbenbart 
ført til bunds. Det er muligt, at en og anden 
sølvkalk overlevede og er indgået i det prote
stantiske altersølv; men ellers blev kun para- 
menter og forskellige genstande af uædelt me
tal tilbage. Disse gamle »helgenting« og rarite-

ter opbevaredes på Terpagers tid i kirkens gam
le kapitelhus (s. 318). Det meste lå i en stor 
gammel jernbeslået kiste, måske den, der om
taltes 1313 (se s. 462). De sidste rester af kirke
skatten forsvandt i begyndelsen af 1800’rne.

Der findes to fortegnelser over kirkeskattens 
indhold efter reformationen, et inventarium fra 
1662 og Peder Terpagers liste over indholdet af 
kapitlets kiste 1736. 1662-inventariet er ikke 
fuldstændigt, eftersom det afsluttes med orde
ne »... med adskilligt gammelt, som ikke er 
noget værd, eller af importanze at antegne«. 
Det rummer kun enkelte genstande, som ikke 
også optræder 1736, således de gamle seglstam
per og kapitlets store sølvpokal fra 1596, der 
synes at være kirkeskattens eneste tilvækst efter 
reformationen (s. 424). Peder Terpagers liste er 
væsentlig fyldigere og udgør antagelig en fuld
stændig registrering af de på hans tid bevarede 
rester af den middelalderlige kirkeskat. Hertil 
kommer, at Terpager beskriver nogle af gen
standene nærmere i et særskilt afsnit. Det drejer 
sig om de klædninger, der hørte til den såkaldte 
bispe- eller munkedragt, som blev båret af 
»Munken på Kapitlet«, en fremtoning, der op
trådte til skræk og underholdning for domkir
kens besøgende i 16-1700’rne.18

Terpager fortæller, hvorledes tilrejsende, 
som kom til Ribe og besøgte domkirken, fik 
forevist en maskeret person (»persona larvata«) 
kaldet »Muncken paa Capitlet«. Han havde en 
helgenfane i hånden (s. 406, nr. 1) og var iklædt 
en kæmpestor Kristusmaske, som oprindelig 
må have været benyttet ved de middelalderlige 
kirkespil i domkirken. Hertil bar munken et 
udvalg af de gamle, katolske messeklæder, der 
opbevaredes i kapitelhuset, nemlig »det bi
skoppelige pallium« (se korkåbe nr. 1) og en 
anden kåbe »med lange ærmer vævet af guld og 
silke, purpurfarvet«. Endelig var munken for
synet med biskoppelige strømper (tibialia) og 
sko (sandalia). Om »Munkedragtens« brug kan 
P. T. Hanssen (1831, s. 18) tilføje, at det i hans 
tid var klokkerens dreng, der i al stilhed iførte 
sig den, og »da af kortvillig Skjæmt pludselig 
viste sig for Fremmede, som besaa Kirken«. 
Når bønderkarle og piger på markedsdagene
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kom for at se kirken, kunne han tjene nogle 
»sportler« ved at foranstalte et optrin, hvori 
også medvirkede en nonne, som var tillagt en 
ikke ubetydelig rolle, – »de Uteerligheder, der 
bedreves, kunne ei sættes paa Papiret«. Så sent 
som 1809-10 blev det »skammelige uvæsen« 
endelig standset, og den sønderslidte bispekåbe 
med tilbehør borttaget »til den daværende 
Klokkerdrengs store Ærgrelse«.

Fortegnelserne, der nævner genstandene i en 
ret tilfældig rækkefølge, er her skrevet sammen 
og suppleret:

Kristusmaske, der som nævnt må have været 
benyttet ved de middelalderlige kirkespil i 
domkirken. Typen kendes fra middelalderlige 
sceneanvisninger bl.a. i forbindelse med Kristi 
Opstandelse og Forklarelsen på Bjerget.19 
Terpager fortæller, at masken var helt af træ og 
kunstfærdigt udskåret. Dertil var den således 
udhulet, at indersiden passede til et menneskes 
ansigt, medens ydersiden havde et levende ud
tryk og dertil var prydet med gråt skæg og hår. 
Foroven var masken omgivet af en korsglorie 
»ingenlunde ulig solens glitrende stråler«. Bag 
denne havde Munken på Kapitlet i P. T. Hans- 
sens tid båret et »Alongeperugve«!

Korkåber (pluvialer). Efter reformationen 
nævnes i alt seks forskellige korkåber, af hvilke 
nr. 4-6 dog mærkeligt nok omtales med ær
mer. 1) Overklædningen i den omtalte »bispe- 
eller munkedragt«. Det meget fornemme styk
ke kaldes 1662 »biskops kor rock« og omtales 
udførligt af Terpager: »Pallium Episcopale 
(som på vort folkesprog kaldes Chor-Kaabe) er 
gjort af guldvæv, hvori er indvævet små moti
ver af purpurfarvet silke. Silkebesætninger af 
forskellige farver som rød, hvid, gul og grøn 
forøger dens glans overordentlig meget, først 
og fremmest gyldne frynser (fimbria Phrygio- 
nia) en halv hånd brede og ført fra øverst til 
nederst på begge sider; heri ses seks fint brode
rede billeder, tre på den ene og tre på den anden 
side. Først og øverst ser man en kardinal klædt 
i pontifical amictus, til hvilken svarer en anden
i samme dragt bare med den forskel, at den ene 
har en rød, den anden en grøn mitra. Det andet 
og mellemste billede viser S. Peter med nøgler-

Fig. 265. Bisp Radulfs (1162-71) *signet. I NM2. — 
Bischof Radulfs Signet.

ne over for S. Paulus med sværdet. Det tredje 
og nederste billede er en kvinde eller jomfru, 
der i sin højre hånd holder en stige, og over for 
hende ligeledes en kvinde eller jomfru, der i 
venstre holder tre sølvkugler eller sten«. Jom
fruen med stigen har muligvis været S. Bathil- 
de (t678), grundlæggeren af klostret Corbie, 
hvorfra Ansgar stammede.20 Korkåben holdtes 
sammen af »en forgylt hefte forpaa, i hvilcken 
ere 3 steene, een blaa, een grøn oc een rød«. 
Stenene var rigtignok ikke kostbare, men strå
lende var de. Korkåben var gammel og forre
ven, da den o. 1809-10 blev taget bort fra kir
ken (Hanssen 1831, s. 18). 2) Som nr. 1, men 
»ringere«; kun omtalt 1662. 3) »En hvid Gyl- 
denstyches Chor-Kaabe, paa Taftes (dvs. silke) 
bund, aaben fortil, uden Ermer og med en 
liden syrt (?) 3 kantet slag bag paa (dvs. clipe- 
us)«. 4) »En gammel Gyldenstyches Chor- 
Kaabe med brandguul bund, underforret med
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Fig. 266. Aftryk af domkapitlets senmiddelalderlige 
segl (s. 407) under et brev fra 12. juli 1448. RA fot. 
1980. — Abdruck des spätmittelalterlichen Siegels des 
Domkapitels.
blaa lerret, med Ermer«. 5) »En hvid gammel 
Gyldenstyches Chor-Kaabe med atskillige fi
gurer paa, underdragen med lerret, med Er
mer«. 6) Som nr. 5, men med »2 grønne silke
viske og forgyldte knapper«; kun omtalt 1662.

Dalmatica. »En kort Gylden fløjels under- 
kiortel, med Ermer«.

Messeskjorter (albaer). 1662 nævnes to messe
særke med to »bradzer« (spænder) nedom og 
forslag for hænderne på begge. Den ene beskri
ves af Terpager som »3½ alen lang, med noget 
siget Gyldenstyche for hænderne oc et fire kan
tet styche for føderne«. Den anden var tilsva
rende med noget »blaat oc hvidt tøy for«.

Strømper (»tibialia«), bispehoserne, der blev 
båret af Munken på Kapitlet. De var af purpur
silke broderet med guld i forskellige figurer.

Sko (sandaliæ) hørende til bispedragten. Den 
øvre del var af purpursilke, bordyret med guld 
og ikke mindre smykket end strømperne. Så
lerne var af læder.

Alterklæde. Et gammelt, hvidt lærreds »stri
chet« alterklæde nævnes 1662.

Bænkehynder. 1662 omtales to vævede bæn
kedyner med kapitlets navn. Ved kapitelhusets 
nyindretning 1716 blev de to »Benkedyner« af

gammel flamsk vævning gjort til én og lagt på 
den bænk, der stod lige over for indgangen.21

Helgenfaner, omtales kun af Terpager. 1) Den 
fane, der blev frembåret af Munken på Kapit
let, og som var malet med »Christi opstandelse 
paa den eene side, oc Himmelfart paa den 
anden side«. 2) Med bebudelsen. »En Silcke 
Fane meget lacereret, med Engelen og Maria 
paa, over Engelens hoved fiender (skriftbånd?) 
med dette overskrift: Ave, gratia plena, Domi
nus tecum« (Vær hilset du benådede, Herren er 
med dig, Luk. 1,28) »Oc over Mariæ hovet: 
Ecce ancilla Domini, fiat mihi see. vol.t.« (Se, 
jeg er Herrens tjenerinde, mig ske efter din 
vilje, Luk. 1,38). 3) »En Lærets-Fane med 
Christi lidelse paa«.

Andre tekstiler. 1662 nævnes et låg af en lille 
lærreds-skuffe (korporaltaske?), besat med små 
perler samt et gammelt sølvstykkes spærlagen 
på grøn »baand«. Terpager omtaler endvidere: 
»Biscop Iver Munckes Vaaben, bordyret med 
gulv og sølv. Et styche ligesaa stor, syet, hwor 
Gud Fader holder sin Søn kaarsfæst i sit skiød, 
oc en fugel flyvendes over Sønnen hoved; uden 
tvil dermed betegnet Trefoldighed. En ljden 
firekantet styche, bordyret med smaa nidder 
blaa perler. En gammel stribede flors Halsklud 
(stola?)« og »At skilligt gammelt linnet tøj, af 
ringe værdie«.

Bælte (cingulum), af blå glas-sten med nogle 
små roser med små perler. Terpager tilføjer, at 
nogle af roserne var borte.

Brystspænde, »En styche, som et Brystspan, 
af kaaber forgylt, med noget sølv indlagt«.

Relikvieskrin. »En liden langagtig Eske, hvor 
udj ere nogle reliquiæ, Helgenes been«; måske 
det gamle firkantede skrin, der solgtes 1829.22

Monstrans. »En ljden Monstrantz af kaaber 
forgylt. Næt arbejd«.

Varmeæbler, »4 Løve hoveder, hvor af der 
ved silche hænger 4 runde kloder. Baade ho
vederne oc kloderne ere af kaaber, men sterch 
oc dejlig forgylt. En forgylt klode, uden Løve
hoved«. De ialt fem »kloder« eller varmeæbler, 
hvorpå præsterne varmede hænderne om vinte
ren, har åbenbart været beregnet til ophæng
ning ved de enkelte altre i kirken.9
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Seglstamper (kun kendt fra aftryk). 1662 næv
nes kapitlets to segl af kobber, et stort og et 
mindre. Aftryk viser, at begge seglstamper er 
brugt fra begyndelsen eller midten af 1300’rne. 
Den store (fig. 266), cirkulær, diam. 6,2 cm i 
tvm., med omløbende majuskler: »SIGILLUM 
CAPITULI ECCLESIE RIPENSIS«. Maria, der krones af 
to nedstigende engle, troner i en rig, højgotisk 
arkitekturindramning, med barnet stående på 
venstre knæ og med en lilje i højre hånd. 
Stampen ses tidligst at være brugt 1363. Den 
lille (fig. 267), kapitlets sekret, 2,7 cm i tvm., er 
tilsvarende, men lidt enklere, med stjerne og 
måne ved Marias hoved i stedet for de kronen
de engle. Majuskelindskriften lyder: »secre- 
tum capitvli ecc(lesi)e rip(e)n(sis)«. Stampen 
ses tidligst brugt 1379. – Seglstamperne nævnes 
ikke efter 1662, men sekretet synes endnu at 
have eksisteret i forrige århundrede.23

NOTER TIL S. 400-407
Vedr. arkivalier, litteratur og forkortelser henvises 
til s. 52f.
1 Oldemoder s. 91. Sakristanerne roses 1502 for at 
tjene »dag og nat i domkirken«. Terpager 1736, 
s. 216.
2 Oldemoder s. 92.
3 Bispekrøniken s. 30f. Bisp Olufs krucifiks er på et 
spinkelt grundlag blevet identificeret med Gunhild- 
korset i Nationalmuseet. Se Tage E. Christiansen: 
Gunhildkorset og Ribe Domkirke, i ÅrbRibe 1976. 
Spørgsmålet behandles påny i Harald Langberg: 
Gunhildkorset, 1982.
4 SRD. V, 548.
5 DiplDan. 3. rk. II, nr. 219. – Testamenter fra Dan
marks Middelalder, s. 200. – Kinch I, 293f. – Repert. 
2. rk. nr. 1549. – Terpager 1736, s. 231.
6 De bevarede skattefortegnelser fra Lund, Køben
havn og Roskilde omfatter kun de pågældende kir
kers relikvier og relikviebeholdere. SRD. VIII, 
260f., 446f. – DK. Kbh. Amt s. 153f. DK. Kbh. By
1. bind s. 37f. – Thelma Jexlev: Vor Frue Kirkes reli
kvier. To senmiddelalderlige fortegnelser. Histori
ske Meddelelser om København 1976.
7 Oldemoder s. 114f. Årstallet 1312 i O. Nielsens 
udgave af Oldemoder beror på en fejllæsning. Se 
nærmere N. Skyum-Nielsen: Håndskriftet Ribe Ol
demoder. Scandia XIX, 1948-49, s. 151f.
8 J. Braun: Die Reliquiare des Christlichen Kultes, 
Freiburg 1940, s. 69 med fig. 524f. Jfr. i relikviefor-

Fig. 267. Aftryk af domkapitlets senmiddelalderlige 
sekret (s. 407) under et brev fra 1. aug. 1379. RA fot. 
1980. — Abdruch des spätmittelalterlichen Sekret-Siegels 
des Domkapitels.
tegnelsen for Lunds domkirke: »In corona deaurata 
spinis circum septa«. SRD VIII, 447.
9 Se E. Nyborg: Om Ribe Domkirkes store Ildpan- 
de. Hikuin 7, s. 187f.
10 Jfr. note 3.
11 J. Braun: Der Christliche Altar I, München 1924, 
s. 419f. med Tavle 74f.
12 KultHistLeks. Art. Liturgiska kärl sp. 621. – Vic
tor Hermansen: Fortidsminder og Kuriositeter i 
Danmarks Middelalder, ÅrbOldkHist. 1954, s. 228f.
13 Terpager 1736, s. 359.
14 Tekstens »cum custinulo« giver ingen mening, 
men kan være fejl for cussinello.
15 Terpager 1736, s. 273f.
16 Terpager 1736, s. 277.
17 Terpager 1736, s. 214. – DaMag 3. rk. IV, 186. – Kanc.Brevb. 12. sept. 1537. – Kinch I, 488f.
18 1662-inventariet findes i LA.Vib. Kommissions- 
akt, Ribe stiftsøvrighed. Sagen mod Serup og Terp
ager. – Terpagers liste 1736, s. 215f. og hans omtale 
af Munken på Kapitlet s. 198f.
19 F.eks. M. D. Anderson: Drama and Imagery in 
English medieval churches, Cambridge 1963, s. 27, 
164.
20 Louis Réau: Iconographie de L’Art Chrétien III, 1, 
Paris 1958, s. 187.
21 LA.Vib. Ribe bispearkiv. Ribe domk. 1560-1786.
22 LA.Vib. Ribe domk.s rgsk. 1591-1899.
23 Henry Petersen har set et nyere lakaftryk af stam
pen. Se Danske Gejstlige Sigiller fra Middelalderen 
ved Henry Petersen, 1886, nr. 836, 837.
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Fig. 268. Alterparti 1904 (s. 409). LL fot. 1977. — Altar 1904.



ALTRE OG ALTERPRYDELSER 409

Ciboriealtret (jfr. fig. 268), placeret vest for apsi- 
den, er fra o. 1900, tegnet af H. C. Amberg 
som en fantasi over tidligkristne ciboriealtre. 
Det består af et alterbord mellem fire svære 
granitsøjler, som bærer en kvadratisk tempel
bygning af klæbersten og rhinsk tuf; den er 
omgivet af en mur med tårne og 12 portaler, og 
hele overbygningen er symbol på det himmel
ske Jerusalem. Alterbordet, af bremersandsten, 
har en front med fire søjler foran en glasmosa
ikvæg, medens de andre sider er dekoreret med 
stiliseret vinløv i relief. Det lave, rektangulære 
retabel, ligeledes i sandsten, har indskrift 
(Joh. 5,11) i glasmosaik og relief-vinranker på 
bagsiden. Det bærer et forgyldt bronzekruci
fiks, der på bagsiden er signeret »S. S. Mørk 
sclp«. Denne billedhugger har også leveret mo
dellerne til samtlige ornamenter, kapitæler osv. 
Krucifikset er støbt af metalstøber O. Schielt- 
ved og forgyldt af forgylder O. B. Schieltved. 
Glasmosaikken udførtes af mosaikmester Odo- 
rico, og dekorationen af kuplen og friserne i 
ciboriet skyldes dekorationsmaler Carl Peter
sen (Amberg 1906, s. 97f). – Ifølge Ambergs 
plan skulle en (aldrig udført) udsmykning med 
kalkmalerier i apsiden (s. 388f) have dannet 
baggrund for alterbygningen.

†Højalterborde. 1) Altret, hvorpå biskop Ra- 
dulf (1162-71) ifølge Bispekrøniken lod bisp 
Liufdags skrinlagte ben opsætte (sml. s. 65), må 
have stået i biskop Thures kirke, der blev øde
lagt af en brand 1176 (s. 160).1 2) O. 1200, se 
†altertavler m.m. nr. 1. 3) Formentlig senmid
delalderligt. Bevaret er alterbordspladen, en lys 
kalksten, 223×141 cm, nu uden synlig helgen
grav. Pladen blev 1606 aftaget og igen »oplagd 
paa høye altar«, der ifølge Terpager målte 7½ 
kvarter i højden (ca. 120 cm).2 Alterbordet, der 
ses på Theophilus Hansens tegning 1836 (fig. 
280), blev nedbrudt 1843, og alterpladen ned
lagt i korgulvet oven på den såkaldte Kristoffer
I.s gravsten. 1901 blev den flyttet til sin nuvæ
rende plads i kirkens midtgang, på det sted, 
hvor traditionen har udpeget Hans Tavsens

ALTRE OG ALTERPRYDELSER
NOTER S. 420

grav (Amberg 1906, s. 96f). 4) 1845, se †alter
tavler m.m. nr. 4 (s. 415).

Sidealtre, se s. 416.
Alterklæde (fig. 276) 1845, tilhørende F. F. 

Friis’ alterbord (s. 415), ca. 220×120 cm plus 
120 cm i hver side til at dække alterbordets 
kortsider. Alterklædet er af rødt fløjl, der er 
falmet til en prægtig gulbrun tone. Den rige, 
nygotiske dekoration med metaltråde er udført 
i possementarbejde; foret er af tyndt, svagt rosa 
lasting. I det hjørne af alterklædet, der har 
siddet mod sydøst, er med kædesting broderet: 
»1ste Søndag i Advent 1845«. Foroven ses små 
metalringe til ophæng, men de kan stamme fra 
1904, da alterklædet blev ophængt i præstevæ- 
relset (sml. fig. 308). Nu på søndre galleri.

Alterdug, formentlig fra restaureringen 1904, 
hvidt linned med træksyning og fileret bort.

†Alterklæder. (Middelalderlige: se †altertavler 
nr. 1 og afsnittet om den middelalderlige †kir
keskat s. 403f.). 1595 afstod domkirken et gam
melt groft, falmet og forslidt alterklæde til 
hospitalet.3 Siden 1642 vides domkirkens alter
bord stedse at have haft røde alterklæder, hvor
af de følgende er nærmere beskrevet. 1647 be- 
kostedes en alterklædning, hvortil bl.a. medgik
13 alen carmosinrødt taft (silke), 22 alen guld
galoner og 4 alen rødt taft, der kom oven på 
alteret; endvidere 7½ alen blåt lærred. 1724 
skænkede Margrethe Svane, enke efter kancel
liråd Jens Foss et alterklæde, der dækkede alter
bordets tre sider. Det var af rødt, guldblommet 
fløjl med guldfrynser. 1804 omtales i inventa
riet et nyt alterklæde, der kun brugtes på høj
tidsdage. Det var af rødt atlask med røde silke- 
og guldtrådsfrynser, guldpailletter og »Coutil- 
ler«.4 Det daglige alterklæde 1836 ses på The
ophilus Hansens tegning fig. 280. †Alterduge 
omtales jævnligt i inventarierne. Flere gange 
købes fint lærred og kniplinger til alterduge, 
således 1773 hos jøden Isak Levin; 1821 ind
købtes 11½ alen »Cambric« (fint lærred).4

†Altertavler m.m. 1) Ciboriealter o. 1200. Un
derbygningen til den nuværende kirkes ældste 
højalter afdækkedes 1901 i apsidens midte 
(fig. 279 jfr. fig. 259). Det kvadratiske funda
ment var opbygget som en stenramme af kam

Danmarks Kirker, Ribe amt 27
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pesten løst liggende uden kalk; siderne målte 3 
alen 9 tommer, højden var 1 alen 11 tommer. 
Inden for stenrammen var der fyldt op med 
rullesten.5 Med sin kvadratiske plan kan funda
mentet ikke have tilhørt det egentlige alter
bord, men har snarere været underbygning for 
et alterciborium bestående af fire søjler bærende 
en baldakin over alterbordet. En sådan alter
indretning ville være at vente i den romanske 
domkirke, og formodningen underbygges ved 
oplysningen i kostbarhedslisten 1313 om »fire 
hvide tøjstykker til at dække de forgyldte søj
ler« (iiii partes vestis albe pro pilariis deauratis 
detegendis). De forgyldte søjler har vel været 
ciboriets, hvorimellem klædningerne har kun
net trækkes for som forhæng, der tilhyllede 
altret.6 Den betydelige sum af en mark guld, 
som bisp Omer (1178-1204) skænkede til højal
trets forgyldning, kan have tjent ciboriet og 
dets søjler eller måske snarere anskaffelsen af et 
gyldent alter, dvs. en alterbordsforside, eventu
elt med retabel på alterbordet.7 Kostbarhedsli
sten 1313 omtaler endvidere adskillige beklæd
ninger samt to krucifikser af kobber til højal
tret, og kilderne oplyser om en række lamper 
og lys, der skulle holdes ved dette alter (se 
s. 403 og s. 426).

2) Sengotisk †fløjaltertavle, åbenbart med stjer- 
nedekoreret, kvartrund baldakin, siden lægen 
og digteren Hans Lauridsen Amerinus i sit digt 
om de Ribe bisper 1591 beskriver den som 
meget kunstfærdig og strålende af røde stjer
ner.8 Når Galthen (1792, s. 121) kan beskrive 
den katolske højaltertavle som »stærk forgyldt 
og ziret med Jfr. Mariæ Billede« er det sikkert 
fantasi med udgangspunkt i Terpagers oplys
ning om et Mariebillede på højaltret, som gav 
40 dages aflad til dem, der her ofrede noget til 
gudstjenesten eller fromt fremsagde et Ave 
Maria. Dette kultbillede har dog muligvis haft 
sin plads i den sengotiske tavle. Efter reforma
tionen blev koret lukket og gudstjenesten holdt 
foran »alteret midt på gulvet, nede i kirken 
foran koret« (dvs. Helligkors- eller sogneal
tret). Ved brev 25. okt. 1560 bestemte kongen, 
at muren og altret foran koret skulle nedbry
des, og gudstjenesten herefter holdes for højal

tret (sml. Roskilde domk. DK. Kbh. Amt. 
s. 1418). Således fik den katolske tavle lov at 
fungere endnu en menneskealder. 1591 nævner 
regnskaberne søm til at sætte altertavlen på 
højaltret sammen med, idet den var revnet og 
skilt ad. To revler og arbejdsløn til Niels sned
ker. Juleaften 1597 blev altertavlen med den 
ligeledes kasserede prædikestol som nævnt 
bragt ud til S. Peders kirke og opstillet der.9

3) (†) Altertavle (fig. 269) 1597. Af den næsten 
fem meter høje renæssancetavle af reneste type 
er bevaret seks relieffer (Kristus, Johannes Dø
beren, evangelisterne) indsat i orglets under
bygning, topstykket med rigsvåbnet og dets 
skjoldholdere (på søndre galleri), syv malerier 
(i præsteværelset, sml. fig. 203) samt et foto
grafi fra 1880 (fig. 273) af forskellige, formo
dentlig nu forsvundne dele. Ved hjælp af The- 
ophilus Hansens skitsetegning fra 1836 (fig. 
280) og en antikvitetshandlers beskrivelse,10 
kan man danne sig et godt indtryk af den 
altertavle, hvori de bevarede dele har siddet 
(fig. 269).

Som rekonstruktionen viser, har storstykket 
haft to etager, lodret delt af korintiske og joni- 
ske søjler med prydbælte i tre brede maleri- og 
to smalle relieffelter. Øvre etages relieffer fore
stillede Kristus og Johannes Døberen (fig. 
272a-b), mens den nedres fire evangelistre
lieffer fra venstre var Johannes, Lukas, Markus 
og Matthæus. Hver etage har haft sine vinger, 
men 1836 var kun det øvre par bevaret, med 
lensmanden Valdemar Parsberg og hans hustru 
Ide Lykkes våbner (fig. 273). Postamentet, ud
skiftet 1704, var lodret delt i overensstemmelse 
med storstykket; dets gesimsbjælke har været 
smykket med krydsende bølgelinjer; til siderne 
vinger i storakantus. Topfeltet med det krone
de rigsvåben flankeredes af to par kartouche- 
topstykker; de to inderste (jfr. fig. 273) med 
fede han-engle, der holder en feston, de yderste 
med cirkelfelter, og alleryderst stod en obelisk.

Malerierne, olie på træ, kan tilskrives Ribe- 
maleren Lauritz Andersen, der har signeret ma
leriet hørende til rådmand Hans Jessen »Søha
nes« epitaf.11 De har bevaret deres oprindelige 
rammeværk, portalfelter med fyldingspilastre,
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Fig. 269. (†)Altertavle 1597, rekonstruktion med de i kirken bevarede dele indsat (s. 410). Tegnet af Marianne 
Nielsen. — (†) Altartafel von 1597, Rekonstruktion under Anwendung der in der Kirche erhaltenen Teile.

27★
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Fig. 270-272 a-b. Altertavlemalerier og -relieffer 1597 (s. 410). 270. Judaskysset. 271. Den vantro Thomas. 
Forneden: Fig. 272 a-b. Relieffer, nu indsat i orglets underbygning, a. Kristus. b. Johannes Døberen. LL fot. 
1977 og 1981. — Altargemälde und Reliefs 1597. 270. Der Judaskuß. 271. Der unglaübige Thomas. Unten: 272 a-b. 
Reliefs, jetzt in den Unterbau der Orgel eingefügt. a. Christus, b. Johannes der Täufer.

hvis listekapitæler bærer rund- eller hestesko
buer; sviklerne er dels tomme, dels markeret 
med et spinkelt tre- eller firblad. I tavlens ne- 
derste etage sad maleriet af nadveren flankeret 
af Jesu dåb og bønnen i Getsemane, i rækken 
herover Golgathascenen mellem Judaskysset 
(fig. 270) og den vantro Thomas (fig. 271), i 
topfeltet opstandelsen. Billederne har altså 
skullet »læses« fra venstre til højre, først neder- 
ste række, derefter øvre og sidst topfeltet. Alle 
malerierne er sikkert mere eller mindre trofast 
kopieret efter gængse stik,12 men Golgathasce
nen har særlig interesse, idet den er udbygget 
til et »Synd-og-Nåde«-maleri (fig. 258). Til 
venstre for den korsfæstede står et alter med en 
rygende offerskål, og foran altret er Abraham i 
gang med at ofre sin søn. Han standses dog af 
en flyvende engel, der med den ene hånd griber 
om sværdklingen, mens den anden peger på en 
vædder, der ligger bag Abraham. Til højre, 
foran to rundtelte, af hvilke det bageste er fyldt
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Fig. 273. Dele af (†)altertavle 1597, fotograferet 1880 hos en antikvitetshandler i Kiel (s. 410). Fot i NM2. — 
Teile der (†)Altartafel von 1597, fotografiert 1880 bei einem Antiquitätenhändler in Kiel.
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med mennesker, står den hvidhårede, hornede 
Moses i grøn kjortel og med rødt slag; han 
peger på korset med kobberslangen, mens en 
siddende kvinde og en liggende mand helbre
des for slangebid. Bag dette kors ses en mand

Fig. 274. †Alterarrangement 1845 (s. 415). Ældre 
fot. i NM2. — †Altararrangement 1845.

med blondt hår i grøn kjortel og med bare 
arme (Aron?); han støtter en knælende kvinde, 
hvis hat minder om en præstekrave (sml. til
svarende på Hans Jessen »Søhanes« epitafmale
ri). I baggrunden en hvid teltby.13 Maleriernes 
farver, der 1960-62 blev renset og befriet for 
senere udbedringer, er renæssancens vanlige. 
Personerne bærer farveprægtige gevandter, 
hvor røde, gule og vissengrønne nuancer er 
fremtrædende. Uvejrsskyerne er rødbrune, 
landskaberne holdt i varierende grønt, der i 
arkitekturen (f.eks. i Dåben) går over i det blå
lige.14

Til tavlens staffering hørte danske indskrifter 
(bl.a. med årstallet 1597) i smalfelterne under 
malerierne og i postamentfeitet. De fa bevarede 
billedskærerarbejder: topstykket og de seks re
lieffer, der o. 1900 indføjedes i orgelpulpituret 
(s. 478), fik som dette en broget renæssance- 
staffering, der er i behold på topstykket, mens 
reliefferne 1973 blev malet grå.

Altertavlen anskaffedes sammen med prædi
kestolen og lensmandsstolene gennem bevillin
ger fra forskellig side. 1596 havde byrådet stil
let et beløb til rådighed på opfordring af lens
manden, som nok var den ledende kraft. Hans 
oppebørsel af stiftets kirker til formålet ligger 
endnu i byens rådstuearkiv; udskæringen af 
altertavlens topstykke med det kronede rigsvå- 
ben, ligesom et tilsvarende våben på lensmand
stolen, betaltes særskilt af slotsskriveren i dec. 
1596.15

1704 blev tavlen synet af vinkelskriveren og 
kontrafejeren Andreas Harkrouch, et af Ribes 
urolige hoveder.16 Resultatet blev en gennem
gribende istandsættelse samme år, i hvilken 
anledning Galthen (1792, s. 142) priser »Hr. 
Stiftamtmand Greve Hans Schack og Hr. Bi
skop Muus, som lod Altertavlen og det hele 
Chor smuk ziire med Løvværk og Maling«. 
Tavlen blev forhøjet af billedskærer Peder Pe
dersen fra Tønder (jfr. DK. SJyll. s. 2883f), 
som satte noget løvværk på siderne af posta- 
mentet (de ovenfor nævnte storakantus-vinger) 
til dens ziir og prydelse (jfr. fig. 280). Forinden 
havde snedker Niels Matthiesen hugget en 
bjælke i tre stykker til »postament« under alter-
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Fig. 275. F. F. Friis’ tegning til (†)alterarrangement 
1845 (s. 415). Original i H.M. Dronningens hånd
bibliotek. Fot. Centralregistranten for Arkitektur
tegninger, Kunstakademiet. — F. F. Friis’ Zeichnung 
zum (†)Altararrangement von 1845.

Fig. 276. Alterklæde 1845, udsnit (s. 409). LL fot. 
1981. — Antependium 1845, Ausschnitt.

tavlen. Derefter tog Harkrouch sig af tavlen 
(og prædikestolen). Han havde 7.juni 1704 
sluttet kontrakt om inden Mikkelsdag at forny 
begge dele med guld og farver, som de tidlige
re havde været. 1742 tales om en mindre farve- 
reparation ved Las Jensen.17

1843 blev tavlen erstattet af Friis’ neden
nævnte alterarrangement. Renæssancealtertav
len blev ophængt i det nederste kapel under det 
store tårn, hvor den omtales i lemlæstet tilstand 
1861. Nogle år senere er det meste af den så – ved en af kirkens hyppige auktioner – blevet 
solgt til en bonde, der atter har afhændet den til 
en antikvitetshandler i Kiel.18

4) (†)Alterarrangement 1845 (fig. 274), udført 
helt i træ efter F. F. Friis’ farvelagte tegning
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(fig. 275).19 Dets prægtige indretning, der synes 
inspireret af C. F. Hansens kirker, bar præg af 
klassicismens forkærlighed for det ægyptiske, 
men viste også enkelte nygotiske træk. Det 
bestod af et alterbord, ca. 220×120 cm, 120 cm 
højt (jfr. planen fig. 51), foran en lav retabelop- 
bygning med et 325 cm højt kors, der minder 
meget om alterkorset i Christiansborg slotskir
ke. Dets fodstykke var formet som en lotus
blomst, og de flankerende, mere end én meter 
høje kandelabre fremtrådte som lotussøjler på 
et postament med løvefødder. Tilsvarende 
kandelabre i monumental størrelse, ca. 420 cm 
høje, flankerede opgangen til alterpodiet (jfr. 
s. 367) svarende til arrangementet i Vor Frue 
kirke i København.20 Ifølge tegningen havde 
det oprindelig været meningen, at de store 
kandelabre skulle have hvilet på sfinxer. Når 
der ikke var lys i kandelabrene, kronedes de af 
et spir med pinjekogle. Af alterarrangementet, 
der 1904 afløstes af det nuværende, er bevaret 
korset (i processionsgangen, jfr. fig. 199) og de 
store kandelabre, der står i adskilt stand på 
søndre galleri. Det tilhørende alterklæde (fig. 
276) er behandlet s. 409.

Projekter. Siden 1960’erne er forslag til æn
dring eller fornyelse af alterpartiet udarbejdet af 
Ebbe Lehn Petersen, Geoffrey Clarke samt 
Poul Høm og Lisbeth Munch Petersen. En 
model til det sidste står på søndre galleri.

SIDEALTRE. Af de mere end et halvt hundre
de middelalderlige sidealtre og deres udstyr er 
kun ganske få levn tilbage. Muligvis er det et 
fragment af en alterbordsplade, der ligger i ydre, 
nordre sideskib mellem 2. og 3. fag fra øst. 
Den rødbrune sandsten, nu 92×75 cm, har i 
hjørnet et indristet ligearmet kors (11 cm), 
måske et indvielseskors. En blyforing, tvm. 2 
cm, på stenens flade er et vanskeligt forklarligt 
træk, som kendes på et mindre antal alter
plader.21

Enkelte altersteder er arkitektonisk marke
ret, således er korsarmenes baldakiner utvivl
somt bygget til at rumme sidealtre. Den søndre 
(fig. 102) kan have rummet S. Lamberts alter 
(s. 100), men S. Mortens alter er også en mulig

hed; det stod 1476 »sønden og østen for kordø
ren«, dvs. søndre kordør (s. 104). I nordre 
korsarmsbaldakin synes – i hvert fald i senmid
delalderen – S. Erasmus’ alter at have stået. For
an dette begravedes nemlig 1500 kanniken Jens 
Pedersen Horsens, hvis gravsten vides at have 
ligget foran baldakinen (jfr. s. 93 og gravsten).
I S. Lucii kapel under det store tårn findes en 
usædvanlig rigt udformet, meget dyb alterni
che (fig. 201), flankeret af mindre nicher, der 
vel har rummet de til altret hørende skabe og 
repositorier. Opbygningen har formentlig tjent 
S. Lucii alter, stiftet mellem 1418 og 1438 af 
biskop Kristiern Hemmingsen, og før da en 
ældre stiftelse (s. 101 og 306). Alternichen øst- 
ligst i ydre, søndre sideskib (jfr. fig. 311) mar
kerer sandsynligvis Maria-altret i det o. 1493 
indrettede Lille Vor Frue kor (s. 110 og 310).

En række andre altersteder kan omtrentlig 
stedfæstes gennem oplysninger om alterstiftel- 
ser og begravelser i anniversariebøger, testa
menter m.m. I og foran koret har der været 
adskillige sidealtre, hvis placering er søgt an- 
skueliggjort på den rekonstruerede korplan 
fig. 259. Det 1292 af biskop Kristiern stiftede 
S. Laurentius’ kapel synes at have været i kir
kens apsis, bag højaltret (s. 101 og 314). Andre 
sidealtre har formentlig flankeret højaltret, i 
hvis nærhed der omtales to sidealtre: S. Olavs, 
foran hvilket stifteren Herbert Sommer 
(†o. 1296) hvilede under en sort, messingbe- 
klædt sten (s. 105), og Trefoldighedsaltret, der 
1454 omtales som nylig opført i koret (s. 108). 
Under lektoriet, flankerende vestre kordør, må 
der efter almindelig sædvane have stået sideal
tre, et af dem har formentlig været S. Antonius’ 
(s. 89, jfr. s. 93). Helligkorsaltret, som Bispekrø
niken omtaler i forbindelse med biskop Radulfs 
grav (†1171), stod »mit paa gulffuet, neden i 
kircken, for Choret«, dvs. midt foran lektoriet, 
hvor det tjente som sognealter (s. 74, 93 og 
107). Længere nede midt i kirken har bl.a. 
altrene for Jakob den ældre, S. Laurentius og 
S. Peder været at finde (s. 95, 100 og 106), me
dens S.Jørgens alter stod ved sydmuren i kir
kens vestende (s. 99, 104).22 Ved Mariatårnet 
stod også Jakob den yngres alter, eftersom det i
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1400’rne havde tilnavnet »under sejerværket« 
(s. 95 og 99), og såfremt †kæmpefiguren af 
S. Kristoffer har haft tilknytning til et sidealter, 
har dette stået i nordre korsarm lige vest for 
døren (s. 100, 418). Endelig har det af Henne
ke Limbek stiftede Vor Frues alter måske stået 
vest for Bethlehems kapel (s. 108, 306) og de 
følgende kapelaltre i de pågældende mere eller 
mindre sikkert lokaliserede kapeller: De 11000 

Jomfruer (s. 93, 307), S. Barbara (s. 89, 307), 
S. Peter og Povl (s. 106, 308), S. Nikolaj (s. 104, 
309), S. Andreas (s. 88, 312) og S. Birgitta (s. 92, 
312).

Sidealterprydelser. Udover korbuekrucifikset 
(s. 433), der oprindelig hang over lektoriet som 
en markering af Helligkorsaltret, er den eneste 
bevarede sidealterprydelse S.Jørgen, dragen og 
prinsessen (fig. 19) fra kirkens S. Jørgensalter, en 
sengotisk gruppe fra o. 1475.23 S. Jørgen, 152 
cm høj, er nu kun bevæbnet med (strids)lanse, 
mens sværdremmen er brudt, hvor skeden 
skulle have været; sværdet fandtes måske end
nu midt i forrige århundrede, da det er vist på 
C. O. Zeuthens farvelagte tegning 1853.24 Den 
unge ridder har på hovedet en hjælm, »tysk 
salade« med opslået visir. Hans ringbrynjehar- 
nisk, eller måske snarere blot et hals- eller 
skulderstykke af ringbrynje, stikker op om
kring halsen over den todelte brystplade og 
rygpladen, der fortsætter i bugskinner og lår
stykker (tassets). Skuldrene beskyttes af flade, 
rundede skulderstykker, herunder over- og un- 
derarmsrør med lameller på indersiden samt 
armbukkel; stridshandske med lameller på 
håndryggen. Lårskinnerne er rør (uden lamel
ler); karakteristisk knæbukkel med musling, 
rørformede benskinner samt lange, spidse jern
sko med sporeremme, men nu uden sporer (på 
Zeuthens tegning 1853 ses lange hjulsporer). 
Nyere bøjleremme med oprindelige, spinkle 
stigbøjler.

Hestens remtøj er – bortset fra den nyere 
tøjle – skåret i et med dyret, og der er gjort 
smukt rede for en mængde enkeltheder, som 
nittehoveder, spænder, pyntestykker (på brin
ge- og rumperem) osv.

Mens helgenen, som det bør sig, bevarer

Fig. 277. Detalje af prinsessen fra sidealtergruppe 
(fig. 16 og s. 417). Ældre fot. i NM2. — Detailbild 
der Prinzessin aus der Seitenaltargruppe.

roen i kampens hede – han ser nærmest søvnig 
ud med store, tunge øjenlåg – fnyser den pragt
fulde hingst med vidt opspilede næsebor, ud
hængende tunge og med tydeligt fremtrædende 
blodårer. Der er betydelig mere fart og drama
tik over dette dyr end over Hans Brüggemans 
store hest i Nationalmuseet, med hvilken den 
kun har den elegante »manierede« hale tilfælles.

Dragen er ikke så stor (ca. 140 cm), men 
skrækindjagende nok med vældige kløer, hug
tænder, gedebukkeskæg, brede tungede vifte
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formede øjenbryn, lang skællet hale (ny), 
knopper langs ryggen og flagermusagtige vin
ger, hvor forbenene støder til kroppen.

Prinsessen (fig. 277), 143 cm, bærer en spin
kel krone, hvis takker næsten alle har mistet 
deres kors; kronen hviler på et foran tunget 
hovedlin. Dragten er fyldig og folderig med 
vide ærmer, brystdug, tørklæde om midjen og 
svær halskæde. I højre hånd holder hun en 
rosenkrans. Lammet, der på Terpagers afbild
ning (fig. 16) og Zeuthens tegning ligger ved 
prinsessens fod, eksisterer ikke mere.

Gruppen står nu i renset eg; men oprindelig 
har den været stafferet med gotikkens brogede 
farver. Da Chr.J. Thomsen 1847 så den på 
domkirkens galleri, konstaterede han, at den 
havde været forgyldt. 1853 blev alle farvespor 
fjernet, men forinden havde C. O. Zeuthen ud
ført en tegning med farver »anlagte efter de 
Spor af Maling og Forgyldning, der fandtes«. 
S.Jørgen har på tegningen gylden rustning, 
hjælm, handsker og sporer, men røde sko. 
Sværdet har grå skede med gyldent fæste og 
dup, lanseskaftet er brunt. Hingsten er lys grå, 
hale og manke mørkere grå, remtøjet rødt. 
Prinsessen har blondt hår, hendes kjortel er 
gylden med blåt foer, skoene røde, tørklædet 
om midjen rødligt og overarmsringene har 
skiftende røde, gule og blå sten. Rosenkransen 
er sort, lammet gråt. – Dragen er grøn på 
vinger og kløer gående gennem guld over i 
rødligt.

S. Jørgensgruppen er fra første færd udført til 
anbringelse op mod en mur, eftersom bagsiden 
er ret summarisk skåret med to firkantede hul
ler i hestens side til fastgørelse. Den oprindelige 
plads var i forbindelse med S.Jørgensaltret i 
kirkens vestende, hvor gruppen var fæstnet til 
sydmuren over døren til S. Nikolajs kapel.23 
Her besynges dragedræberen endnu i slutnin
gen af 1600’rne af Rostoch (s. 20): »Det Vindve 
Porte-stoor paa Kirkens Vester Ende / Er og 
vel værd at see: Her mon S. Jørgen rende / Mod 
Dragen med sit Spær, En Jomfru og et faar / I 
træ udhugne og til Væggen fæsted staar«. 1706 
blev gruppen henstillet på søndre galleri, fordi 
kirkeværgerne fandt, »at fremmede, som bese

er Domkirken inden udj, støder sig meget paa
S.Jørgen oc Dragen, som en ting, der vanhelli
ger kirken ...«. 1847 blev figurerne indsendt til 
Nationalmuseet, hvor de blev udsat for oven
nævnte restaurering.26 Domkirken ønskede i- 
midlertid gruppen tilbage i anledning af 1000- 
års jubilæet 1948, og 10. april dette år blev den, 
efter forslag af Utzon-Frank, opstillet på sin 
nuværende plads, det indre nordre sideskibs 
vestvæg, af billedhuggerne C.J. Baumbach og 
Vitus Nielsen.

†Sidealterprydelser m.m. Allerede 1317 omta
les altrenes helgenbilleder i forbindelse med de 
lys, der blev givet og ophængt ved dem.27 Om 
følgende sidealterprydelser og andre katolske 
billeder haves nærmere oplysninger.

1) Treenighedsbillede, formentlig fra det kort 
før 1454 stiftede Trefoldighedsalter i højkoret. 
Det sad indtil o. 1790 fastgjort på en dørfløj 
mellem apsiden og kapitelhuset (se s. 469).

2) S. Kristoffer (fig. 20), senmiddelalderlig, 
muligvis oprindelig med tilknytning til et side
alter. »Lange Kristoffer«, hvis nærmeste paral
lel er det store Kristofferbillede i Slesvig Dom
kirke, var ifølge Resen 11 alen eller mere høj 
(henved 7 m). Kæmpefiguren kendes nu kun 
gennem en række ældre beskrivelser og stikket 
hos Terpager (1736, s. 340). Denne afbildning 
viser figuren med et svært fodstykke, der gan
ske som Slesvig-figurens har bølget overflade, 
der angiver floden, som den hellige mand bæ
rer Jesusbarnet over. Den langskæggede kæm
pe, iført kjortel med bælte og ransel, holder sin 
store stav i højre hånd; han »bøyer sine Knær« 
under vægten af Kristusbarnet og dermed af al 
verdens synd. Barnet er iført kjortel og kappe 
og ses stående på Kristoffers venstre skulder. I 
venstre hånd holder han jordkloden med kor
sets tegn, den højre er med Terpagers ord 
»strakt værdigt frem som når man sværger«. 
Da intet nævnes om farver og staffering, er det 
muligt, at figuren som Slesvig-billedet fra før
ste færd har stået i blank eg.28

Store Kristoffer omtales ofte i 1600’rne, da 
han stod i nordre korsarm umiddelbart vest for 
indgangen, og med sine kolossale dimensioner 
appellerede til beskuernes fantasi. Rostoch gi-
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Fig. 278. S. Jørgen fra sidealtergruppe (s. 417). Ældre fot. i NM2. — Sankt Georg aus einer Seitenaltargruppe.
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ver en smuk fortolkning af »... dend store 
Kiæmpe-Krop«, der »Ræt inden Dørren staar 
og naar til Hvælving op«, og Resen vil vide, at 
man i pavedømmet mobiliserede Store Kristof
fer mod stormflod, »fordi man i de overtroiske 
tider troede, at det hjalp til at hindre oversvøm
melser og til at få floden til at falde«.29 Denne 
forklaring bygger tydeligvis på en misforståel
se af helgenens vadetur, idet man ikke har 
kendt den middelalderlige legende. Den oprin
delige betydning må forstås i forbindelse med 
en række tilsvarende store og iøjnefaldende 
anbragte Kristofferbilleder i europæiske stor
kirker.30 Dise kæmper, blandt hvilke Ribe-fi- 
guren har hørt til de allerstørste, skylder deres 
tilkomst den forestilling, at det gav beskyttelse 
mod en brat død at se S. Kristoffers billede, – som derfor ikke kunne gøres stort og iøjne
springende nok. I lyset af denne funktion må 
det være givet, at figurens placering ved kir
kens hovedindgang i nordre korsarm er den 
oprindelige.
1706 blev S. Kristoffer nedtaget og opsat 

igen i blykammeret (S. Nikolajs kapel s. 310). 
Herunder har figuren åbenbart lidt nogen over
last, for da Terpager 1736 omtalte den, mangle
de Kristusbarnets højre arm; Lange Kristoffer 
skal have været »temmelig bedærvet af Fugtig
hed«, da han 1790 blev brugt som brændsel af 
blytækkerne, som arbejdede ved kirken.31

3) Kristi Grav. Terpager citerer et gammelt 
manuskript, hvorefter der blev giver 80 dages 

aflad til dem, der gik omkring Herrens Grav, 
idet de bad for fred og godt vejr, for Det 
danske Riges gode tilstand og for de i kirken 
begravede. Der må have været tale om en kiste 
med en legemstor figur af den døde Kristus af 
den type, der benyttedes ved påskespillene (jfr. 
†Kristusmaske s. 405).32

Det er muligt at flere af kirkens †krucifikser 
har tjent som sidealterprydelser, se s. 435 og 

afsnittet om den middelalderlige †kirkeskat 
(s. 400). Her behandles også sidealtrenes †alter- 
klæder og øvrige †tilbehør, der bl.a. belyses 
gennem lister over udstyr tilhørende Vor Frues 
alter, S. Barbaras kapel og S. Katharinas alter 
og kapel (s. 403).

NOTER TIL S. 408-420
Vedr. arkivalier, litteratur og forkortelser henvises 
til s. 52f.
1 Jacob Helms, der længe var af den overbevisning, 
at biskop Thures kirke var identisk med den nu 
stående, søgte forgæves gennem gravning at påvise 
rester af et vestkor, på hvis alter Liufdags skrin 
kunne være blevet ødelagt. I forbindelse med Arn
bergs restaurering blev der 1901 gravet i domkirkens 
apsis, hvor man stødte på en kvadratisk stenramme 
(fundament for den nuværende kirkes ældste alter
opbygning, sml. s. 409). Ved tømningen af stenram
men, der skete i nærværelse af direktør W. Mollerup, 
fandtes dybt under fundamentet et par tufsten med 
spor efter smeltet metal. Mollerups konklusion, at 
der måtte være tale om rester af Liufdags skrin, er 
ganske uholdbar, som det fremgår af hans egen 
beretning i NM2: »Under dette (fundamentet) fand
tes Fyld i en Dybde af 25 Tommer, hvorefter fulgte 
fast Lerbund. Det Indre var fyldt med smaa Rulle
sten. Under Udgravningen fremdroges smaa Stum
per af smeltet Metal og Glas. I Bunden fandtes 
Kileformede tildannede Tufsten, samt en Tufsten 
med cylindrisk formet Relikviehul. Sammenbrændt 
med disse fandtes Klumper af Metal, smeltet ved en 
meget høj Varmegrad, som ogsaa har paavirket de 
med dem sammensmeltede Tufsten, hvilken vul
kansk Sten iøvrigt ikke paavirkes stærkt af Ild. Det 
fundne Relikviegemme laa paa fast Lerbund, det er 
altsaa den under det oprindelige Alter lagte Grund
sten med Relikvier, formentlig St. Lamberts; der 
fandtes ingen Relikvie i det cylindriske Hul, kun en 
paa Hullets Vægge afsat hurtig smuldrende smeltet 
Masse, som tør formodes at være Rester af det 
Hylster, hvori Relikvien har været indesluttet. De 
kileformet tilhuggede Tufsten have dannet et hvæl
vet Tag over Relikviegemmet. Ved den Brand, som 
1176 ødelagde Kirken, tilintetgjordes ogsaa det af 
Biskop Radulph paa Højaltret opstillede Helgen
skrin, hvori Biskop Leofdags Ben vare nedlagte. 
Dette formentlige Metalskrin maa da formodes at 
genfindes i de smeltede Rester af Metal, som er 
trængt ned i Bunden af Altret og smeltet sammen 
med Relikviegemmet«.
2 Hegelunds almanak I, 454. – Kgl.Bibl.Ny Kgl. 
Saml. Terpager: Adversaria. Hans angivelse af alter
stenens mål, 3½ alen × 2 alen 1 kvarter, svarer godt 
til målene på den bevarede sten, der kan have hel
gengrav på den utilgængelige underside.
3 LA.Vib. Ribe bispearkiv. Kapitlets tegnebog 1538f.
4 LA.Vib. Ribe domk.s rgsk. 1591-1899.
3 NM2. W. Mollerups indb. 1901, se note 1. De 
brandmærkede tufsten, der fandtes under fundamen
tet, og som i indberetningen tolkes som et relikvie
gemme, kan så lidt som det smeltede glas og metal
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Fig. 279. †Ciboriealter o. 1200 (s. 409). Fundamentet blottet under udgravning i apsiden 1901. Bodil 
Hauschildt fot. — †Ziborienaltar um 1200. Fundament bei Ausgrabungen in der Apsis im Jahr 1901 bloßgelegt.

have været udsat for brand på det sted, hvor de 
fandtes. Det fundne kan derfor ikke have med højal
teret at gøre, men må snarest have ligget i fylden, 
hvorpå alterunderbygningen opførtes. Hele funda
mentet ødelagdes 1931, jfr. s. 362.
6 Oldemoder s. 116. – J. Braun: Der Christliche 
Altar. München 1924, II, 185f. – KultHistLeks. art. 
Altare, sp. 109. – C. A. Jensen: Alterstolper fra jyd- 
ske landsbykirker. ÅrbOldkHist. 1911, s. 228f.
7 Om bisp Omers gaver til kirken s. 401. – Poul 
Nørlund: Gyldne Altre. 1926, s. 6.
8 Hans Lauridsen Amerinus: Ripensium episcopo- 
rum series & vita. 1704, s. 16.
9 Rgsk. (se note 4). – Terpager 1736, s. 231f. – Kinch
II, 523.
10 Brevet i NM2 er dateret Kiel 26. maj 1880 og 
undertegnet E. Wiggertz, Antiquitätenhändler, 
Schumacherstrasse. Det lyder i oversættelse: »Højt
ærede hr. kammerherre. På en rejse, jeg nylig fore
tog i Nordslesvig (i Ribeegnen) fandt jeg hos en 
bonde delene – som samme forsikrede mig – af den 
gamle altertavle fra Ribe domkirke, som hans fader

havde købt på auktion for ca. 40-50 år siden. Det 
hele er forsynet med de originale farver, til dels med 
danske indskrifter [og] årstal 1597. Jeg har nu er
hvervet samme ved køb. Jeg har talt om dette med 
frøken Mestorf (Kiels museum), som har rådet mig 
til at lade nogle dele fotografere og at sende dem til 
Dem. – Samme er fuldstændig adskilt og der mang
ler sikkert mange stykker; dog lader samme sig let 
genfremstille i sin originale skikkelse. Det er af de 
store søjler 6 stk., 4 af de små (dvs. dem alle), således 
at det altså fremgår, at det hele ville være 5-6 m højt. 
Tværbjælkerne er 4½ m lange, med rige ornament
forsiringer«. – Han ville sælge det hele til National
museet tor 1200 Rmk. Brevet er påtegnet: »Besvaret 
benægtende« og (med senere hånd): »Fot. i billed- 
saml«.

Jfr. afsnittet om gravminder. – O. Norn: Ripensi- 
ske Patricieres Epitafieportrætter fra Renæssanceti
den. Festskrift til Astrid Friis, 1963, s. 178.
12 Nadveren står således et stik af H. v. Lochon nær.
13 Maleriet er udført efter sammen forlæg som alter
tavlen i Visborg kirke, Hindsted hrd. Ålborg amt,



422 DANMARKS KIRKER·RIBE DOMKIRKE

Fig. 280. (†)Altertavle 1597 (s. 410), tegnet af The- 
ophilus Hansen 1836. Original i NM2. — (†)Altarta- 
fel von 1597, gezeichnet 1836.

der formentlig også skyldes Lauritz Andersen. Se 
endvidere Sigrid Christie: Synd og Nåde, i Den 
iconografiske post nr. 1, 1973 og G. Schiller: Icono- 
graphie der Christlichen Kunst II, 174f.
14 NM2. Mogens Larsens indb. 1977.
15 LA.Vib. Ribe bispearkiv. Domkapitlets breve og 
dokumenter 1550-1709. – Helms 1870, sp. 168. – Kinch II, 523.

16 Hermansen 1929, s. 96.
17 Rgsk. (se note 4). – LA.Vib. Ribe bispearkiv. Ribe 
domk. 1530-1786 og Ribe domk.s insp. hovedrep. 
m.m. 1737-1808.
18 LA.Vib. Ribe domk.s insp. Kirkeprotokol 1777- 
1879. – Helms 1870, sp. 167.
19 Tegningen i H.M. Dronningens håndbibliotek.
20 Her er de store kandelabre af ferniseret messing 
udført efter tegning af G. F. Hetsch. Jfr. alterstager
ne samme sted. DK.Kbh.By bd. I, s. 186f.
21 Per Kristian Madsen: Christoffer den førstes grav i 
Ribe domkirke, i Mark og Montre 1980, s. 43. -Jens 
Vellev: Altre og alterindvielser – særlig i Odense 
stift, i Fynske Minder 1975, s. 48, 52.
22 Altret lokaliseres ved Terpagers oplysning (1736, 
s. 299), at Marienne Piksten, der 1390 stiftede messer 
ved altret, lå midt i gulvet ud for S. Nikolaj kapel.
23 Dateringen og den tekniske beskrivelse hviler på 
et responsum fra Niels M. Saxtorph.
24 Tegningen i NM2.
25 Jfr. J. Roosval: Nya Sankt Görans Studier, Sthlm. 
1924, kapitlet »Huru stora, Friskulpterade S. Göria- 
ner varit Uppställda«, s. 73f. Ribe-gruppen dateres 
her 1470-80.
26 Rgsk. (se note 4). – LA.Vib. Ribe bispearkiv. Ribe 
domk. 1530-1786. – NM2. Koncept til brev fra 
Oldsagskommissionen til Ribe stiftsøvrighed, 1847.
27 Oldemoder, s. 101.
28 Die Kunstdenkmäler des Landes Schleswig-Hol- 
stein, Dom zu Schleswig, ved D. Ellger, 1966, 
s. 392f.
29 Rgsk. (se note 4). – Rostoch, s. 18. – KglBibl. 
Uldall 186 fol. VI, s. 623. – Se også Hermansen 
1929, s. 98.
30 H. Appuhn: Einführung in die Ikonographie der 
Mittelalterlichen Kunst in Deutschland, Darmstadt 
1979, s. 32f, med videre henvisninger.
31 Rgsk. (se note 4). – Hanssen 1831, s. 22f. – Helms 
1870, sp. 174.
32 Appuhn (jfr. note 30), s. 71f. – Se også DK. Sorø, 
s. 1138 og Chr. Axel Jensen: Katolsk Kirkeinventars 
Skæbne efter Reformationen, i ÅrbOldkHist. 1921, 
s. 185f.
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Altersølv. Efter det egentlige altersølv beskrives 
domkapitlets velkomstpokal, jfr. s. 404.

Altersæt 1722 eller kort før, forgyldt sølv, 
formentlig udført af Henderich Bötticher. Den 
28 cm høje kalk (fig. 282) har sekstunget fod 
med profilled på overgangen til det sekskante
de skaftled. Den flade knop har på over- og 
undersiden seks tunger og mellemfaldende små 
rudebosser med indgraverede versaler, der til
sammen danner ordet »Ihesus«. Tilhørende 
disk, 18 cm tvm., med indgraveret hjulkors og 
korslam på fanen. Altersættet bærer ingen 
stempler, et overraskende forhold, der bedst 
lader sig forklare med, at sølvsmeden selv har 
udført arbejdet som en gave til kirken. Efter
som altersættet knytter sig nær til samtidige 
arbejder af Ribe-sølvsmeden Henderich Bötti
cher, må det være rimeligt at pege på ham som 
ophavsmanden, så meget mere som denne 
sølvsmed, både 1716 og 1732, udførte arbejder 
for domkirken og i en periode var kirkens 
værge (se Alterkande).1 Anskaffelsen af alter
sættet optræder ikke i domkirkens regnskaber, 
hvilket i sig selv sandsynliggør, at der er tale 
om en gave til kirken. Den »ny kalk« omtales 
tidligst 1722, da den vejedes til 67 lod 3 quint, 
patenen til 12 lod.2

Oblatæske (fig. 281), 1654, anskaffet sammen 
med alterkanden og som denne udført af An
ders Jensen (Klyne).3 Æsken er cylindrisk, 11,5 
cm tvm. med svagt hvælvet låg og profileret 
kant om låg og bund. Låget er hæftet til æsken 
med et pånittet, graveret hængsel og med et 
lukke fortil. På låget, der langs randen prydes 
af en indgraveret bladkrans, en indgraveret 
indskrift på hebraisk og latin med årstallet 
1654. På hebraisk: »For mig er kun brød i 
æsken«, hvortil er føjet i versaler: »Sed/. acce- 
dat verbum: / 1654« (men ordet skal komme 
til: 1654). På æskens side, lige under lukket, 
domkapitlets indgraverede våben. I bunden 
Anders Jensens stempel, (Bøje 1946, nr. 2469). 
1896 blev oblatæsken repareret.4

Alterkande, 1654, delvis forgyldt, anskaffet
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for kirkens regning sammen med oblatæsken 
og som denne udført af »Anders Jensen guld
smed«, der for kanden modtog7½ sldlr. 1 mk.
14 sk. i arbejdsløn.3 Den 27,5 cm høje kande 
har cirkulær, profileret fod, pæreformet korpus 
med påloddet hank og tud samt låg, der er 
formet som en flad kuppel. Midt på låget dom
kapitlets våben i indlagt, blå emalje og derom i 
indgraverede versaler: »Aræ sacrum 1654« (Et 
offer til altret). Låghængslet er fastgjort til han
kens overside med et støbt ornament i form af 
akantusblade; gækken fremstiller Kristus på 
korset, flankeret af Maria og Johannes. På kor
pus, under tuden, står med indgraverede versa
ler: »Bibite et inibriamin[i] / dilecti mei o con- 
vivium« (Drik og berus Jer, I mine udvalgte 
forsamlede). Forgyldningen, der beløb sig til
12  sldlr., omfatter kanden indvendig, standpla
den, den øverste del af korpus samt lågrand og 
gæk. På standpladen tre stempler, Ribes by
mærke (gentaget) og bogstavet »K«, der ikke 
som antaget af Bøje (1946 nr. 2468) kan stå for 
Johannes Hauch, men må være brugt af Anders 
Jensen, fordi han tilhørte den ripensiske guld
smedeslægt Klyne.5 – 1716 fik Henderich Böt
ticher betaling for at reparere skruen på vinkan
den; 1732 gjorde han messekanden tæt to gange 
(jfr. Altersæt). 1745 betaltes Jens Kiølholt for at 
»omgøre« sølvvinkanden, og 1849 blev den 
loddet af guldsmed Prahl.6

Sygesæt, moderne, hos domprovsten. 
Særkalke 1914-15, 100 stk.
†Altersølv (Det middelalderlige †altersølv er 

behandlet under den middelalderlige †kirkeskat 
s. 400). Ved Kristian Ill’s inddragelse af kirkens 
sølvskatte 1535 fik domkirken lov at beholde 
seks sølvkalke med diske (jfr. s. 404), der senest 
må være forsvundet i forbindelse med Torsten- 
sonkrigens svenske besættelse 1644. Dette år 
lod domkirken sig betale – for begravelsen af 
svenske officerer og deres følgeskab – i kirke
sølv, som tropperne vel kort forinden havde 
røvet fra kirker i oplandet. I marts 1644 modto
ges for begravelse af en marketenders barn et 
forgyldt altersæt på 30 lod sølv og samme år i 
juli for en marketenders begravelse endnu et 
altersæt af uforgyldt sølv; også denne kalk med
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Fig. 281. Oblatæske 1654 (s. 423). LL fot. 1980. — 
Oblatendose 1654.

Fig. 282. Alterkalk 1722 (s. 423). LL fot. 1980. — 
Abendmahlskelch 1722.

disk vejede 30 lod. 1688 blev sidstnævnte alter
sæt forgyldt af Jürgen Goldsmidt i København, 
og året efter fik begge altersæt futteraler, det 
ene i rødt, det andet i sort læder. Uagtet de to 
sæt havde nogenlunde samme vægt, omtales de
i inventarierne 1703 og 1713 som en stor kalk 
og disk og en mindre ditto. Det store altersæt 
må være blevet afskaffet omkring 1722 i for
bindelse med tilkomsten af det nuværende. Det 
mindre sæt vejedes 1722 af Terpager til 20 lod 
(kalken) og 9 lod (patenen); det omtales sidste 
gang i inventariet 1793.7 Vinkande 1614, udført 
af Bartel Kandegyder. Kanden var smykket 
med kirkens indgraverede våben, vægt 4½ 
skålp.; den er sikkert blevet afskaffet i forbin
delse med anskaffelsen af alterkanden 1654.8 Et 
sygesæt i præstens forvaring nævnes siden 1703; 
muligvis er der tale om forskellige sæt, der har 
afløst hinanden. 1793 havde sygesættet et lille 
læderfutteral, og 1860 vejedes sygekalken til 23 
lod, disken til 8 lod; 1882 hørte der til sygesæt
tet en lille oblatæske af sølv, 4⅝ lod. Sygekal
ken nævnes sidste gang 1897, patenen og oblat
æsken endnu 1917-18.9 Sammen med sygesæt
tet opbevarede præsterne en liden flaske af sølv 
med en »skaade« (et skyde-lukke) til at tage hos 
sig i smitsomme sygdommes tider. Den omta
les i kirkens inventarier 1703-1737.10

Kapitlets *velkomstpokal (kredens) 1596 (fig. 
284), af forgyldt sølv, udført for domkapitlet af 
Hamborg-guldsmeden Hermann (von) Bor- 
desloe. Den 69 cm høje pragtpokal består af 
cirkulær fod, balusterformet skaft, bæger i tre 
led og hvælvet låg med topfigur i form af en 
romersk kriger. På overgangen mellem skaft 
og bæger er der tre små, støbte bøjler, et 
motiv, der gentages på låget (den ene afbrudt). 
Den overdådigt drevne og cicelerede ornamen
tik består overalt af kartoucher med frugtkla
ser, der veksler med kvindehermer på bægerets 
midtcylinder (fig. 285a), med løvehoveder på 
skaftets kraveformede led og med ansigter på 
foden samt på bægerets øvre og nedre led 
(fig. 285c). Låget prydes af tre ovale kartoucher 
med liggende dyder, Troen med kors, Håbet 
med anker og Kærligheden med børn; på lågets 
inderside en medaljon med relief: En dybt de-
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kolleteret kvinde i brystbillede. Den støbte 
topfigur, i antik krigsdragt, bærer spyd (af
brudt) og holder et glat skold, der har været 
beregnet til indgravering af giver- eller ejerind
skrift (jfr. nedenfor). På fodens brede standkant 
findes tre ovale stempler, Hamborgs bymærke 
og guldsmeden Hermann (von) Bordesloes 
mærke (gentaget). Begge mærker ses også på 
lågrandens overside.11

6.jan. 1597 fremsendtes »den credentz« til 
Ribe, idet Flensborg-rådmanden Anders Oluff- 
sen var mellemmand. Pragtpokalen skal være 
bekostet af samtlige kapitelsmedlemmer og be
stemt til en velynder og beskytter som tegn på 
deres taknemlighed.12

Gaven har efter al sandsynlighed været til
tænkt Christian IV, der modtog en række til
svarende prægtige »velkomster« fra forskellige 
byer, landskaber og domkapitler i sit rige, – specielt i forbindelse med kroningen 1596. Ri- 
be-pokalens nærmeste parallel er den 100 cm 
høje pragtpokal, som også udførtes af Her
mann Bordesloe, og som kongen modtog af 
Lunds domkapitel. Dens topfigur bærer på 
skjoldet en indgraveret giverindskrift med ver
saler: »Capitulum Lundense 1596«. Lunde-po- 
kalen befinder sig nu i Moskva sammen med en 
lang række tilsvarende gaver til Christian IV, 
fordi kongen 1628 solgte skattene til Czar Mi
chael Feodorowitch for at skaffe penge til Kej
serkrigen.13 Når Ribe-pokalen er bevaret i 
Danmark, skyldes det således, at den af en eller 
anden grund aldrig er blevet overdraget til 
kongen, ligesom topfigurens skjold aldrig fik 
nogen indskrift. Pokalen blev i stedet benyttet i 
Ribe ved domkapitlets sammenkomster og gil
der. 1662 opbevaredes den i kapitelhuset sam
men med den middelalderlige kirkeskat, og 
1736 blev den fundet i dødsboet efter sogne
præsten, magister Søren Serup, der tillige med 
Peder Terpager var de sidste repræsentanter for 
domkapitlet. Efter dettes ophævelse samme år 
blev pokalen tildømt kongen og indgik 1740 til 
Kongens Kunstkammer. Nu i NM.14

Alterstager (fig. 283), o. 1600, gotiserende, 56 
cm høje. Stagerne har klokkeagtig fod, cylin

derskaft med fire rundstave mellem platter og

nederst på skaftet en krave over sekskantet 
profilled. De hviler på tre små løver, der sidder 
på halen og støtter sig på forbenene. Flad lyse-
Fig. 283. Alterstage o. 1600 (s. 425). LL fot. 1977. — 
Altarleuchter um 1600.

Danmarks Kirker, Ribe amt 28
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Fig. 284. Kapitlets *velkomstpokal 1596 (s. 424) 
Sofus Bengtsson fot. o. 1930. — Der Pokal des Kapi 
tels aus dem Jahr 1596.

skål, nu uden lysepig. På begge stagers fodskå
le et indslået bomærke i form af et højrevendt 
firtal med en lille nedhængende streg på enden 
af tværstregen.

1689 blev der lagt plader af tyrkisk og blåt 
papir under alterstagerne. 1771 gjorde smed 
Lüdecke Berentsen to stykker »jernværk« til at 
holde lysene fast med; der har måske været tale 
om en fornyelse af lysepiggene.8

To syvarmede stager 1904, af sølv, skænket af 
amtsforvalter Munthe Bruun. De 52 cm høje 
stager bærer på den ene side af nederste skaftled 
den indgraverede frakturindskrift »7. August 
1904«, på den anden side giverens initialer 
»IMB« og våben. Under bunden stemplerne 
»København 04« og »L. Rasmussen broncestø- 
ber Kjøbenhavn«.15

†Alterstager og -lamper. En række middelalder
lige bestemmelser gælder lys ved højaltret og 
de enkelte sidealtre. En af de sølvlamper, der 
1272 skænkedes af kanniken Niels Rød, skulle 
holdes af arvingerne ved den Hellige Jomfrus 
alter, højaltret (se s. 401). 28. febr. 1300 be
stemtes det, at præsten ved det af Niels Lændi 
stiftede alter (se s. 95) skulle underholde et lys, 
som kaldes »blus« foran højaltret hver aften. 
1309 bestemte Tuve Atenmark i sit testamente, 
at en nærmere bestemt, bebygget grund skulle 
bruges til stedse at holde vokslys ved Kristi 
Legeme (dvs. hostien) i den Hellige Jomfrus 
kirke i Ribe ved højaltret. 1317 holdt kapitlet to 
vokslys på hovedaltret, og fra o. 1454 yderlige
re syv – sikkert i en syvstage. De var indstiftet 
af Johan og Eggert Frille på indtægterne af den 
såkaldte »Stages toft« til at »brendes paa hoff- 
we Alther til vor Frwes loff og Hether«.16 Se 
også den middelalderlige †kirkeskat, s. 400.

Alterbibel, Christian IV.s folio 1588, uden 
titelblad, skænket 17. sept. 1926 af anonym 
Esbjerg-fiskehandler (således noteret på første 
blad). Nyere bind, bladene beskåret. På ryggen 
med guld: »Biblia 1588«. †Alterbøger, se †bib
liotek og bøger, s. 458 og afsnittet om den 
middelalderlige †kirkeskat s. 400.

Tekstiler. I præsteværelset to nyere messehage
ler, røde med vævet guldkors og kantborter, og 
to korkåber. 1) Nyere, i gul silkebrokade foret
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med lyseblåt og kantet med guldagramaner. På 
ryggen guldkors med mandorla, i korsmidten 
Maria med Barnet, reliefbroderi med guld- og 
sølvtråd. 2) Nyere, i grøn silke, foret med gul 
schantung. Kåben har applikerede blade med 
broderet guldkant. På ryggen Kristi mono
gram, flankeret af tegnene alfa og omega. Den 
såkaldte »Iver Munks bispehue« behandles under 
gravminder.

†Tekstiler. (De middelalderlige †paramenter 
er beskrevet under den middelalderlige †kirke
skat, s. 400). Inventarierne mellem 1703 og 
1793 nævner fire messehageler og en gammel 
korkåbe af grønt tøj med frynser om. Bisp 
Anchersen modtog 15. april 1700, ved Frederik 
IV.s kroningsakt, en sølvmors kåbe med guld
kniplinger om, som han overlod sine efterføl
gere. Denne korkåbe benyttedes endnu hen- 
imod midten af 1800’rne ved præsteordinatio- 
nerne. Sammen med kåben modtog Anchersen 
en messeskjorte, der siden omtaltes som bispens. 
1713 havde kirken endvidere seks gamle mes
seskjorter, af hvilke de to omkring 1725 blev 
optrevlede til forbedring af de fire andre. 1793 
var der udover bisp Anchersens en ny og fire 
tjenlige messeskjorter. To puder, hvorpå messe
klæderne lægges på alteret, optræder første 
gang i inventariet 1703. Endvidere 1713 to små 
stykker linned, hvorpå kalk og disk står på 
alteret.17 Gennem det meste af 1800’rne opbe
varedes messetøjet hos stiftprovsten og oplyses 
derfor ikke i inventarierne. 1881 anføres en rød 
fløjlshagel og 1885 to røde messehageler.18

I afsnittet om den middelalderlige †kirkeskat 
(s. 400) er behandlet det katolske †altertilbehør, 
der dels beroede i sakristiet, dels tilhørte de 
enkelte altre. Udstyret omfattede kalke, kalk- 
skeer, kander, skåle, fade, oblatæsker (pyxider og 
ciborier), monstranser, alterstager, lamper, bæreal
tre, røgelsekar, varmeæbler, fredsky stavler, messe
klokker (se også s. 514), bispestave, ring, kam, 
messebøger m.m. samt utallige liturgiske dragter 
og andre paramenter såsom alterklæder, korpora
ler, korporaltasker, kalkduge, håndklæder m.m.

Alterskranke 1903 (jfr. fig. 268), tresidet, af 
egetræ og med udskåret fletranke på forsiden af 
knæskamlen. Bronzebalustrene er støbt af O.

Fig. 285a-c. Kapitlets *velkomstpokal 1596 (s. 424). 
a. Kvindeherme. b. Hejrefrise. c. Mandshoved. LL 
fot. 1982. — Der Pokal des Kapitels aus dem Jahr 1596. 
a. Weibliche Herme. b. Reiherfries, c. Männerkopf.

28★
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Fig. 286. Dåbsfad o. 1550 (s. 432). LL fot. 1977. — 
Taufbecken um 1550.

Schieltved, og snedkerarbejdet udført af tøm
rermester Daugaard-Peters, Ribe.19

†Alterskranker. 1) Tidligst 1717 omtales 
sprinkelværket »som Folchene Sider til Alters«, 
antagelig et smedejernsgitter, eftersom der 
1736 medgik et stykke jern til dets reparation. 
1768 blev »sæden ved Sprinkelet beklæd«, og 
1827 repareredes de seks læderpuder ved knæ
faldet, der anes på Jørgen Roeds og Theophilus 
Hansens interiørgengivelser fra 1836 (fig. 10 og 
218).8 2) 1845 (jfr. fig. 274), cirkulær med stø- 
bejernsbalustre og håndliste af poleret mahog
nitræ. Den hørte til F. F. Friis’ alterindretning 
og svarede til hans †fontelukkelse (s. 432). 

†Helgenfaner, se s. 406.

NOTER TIL S. 423-428
Vedr. arkivalier, litteratur og forkortelser henvises 
til s. 52f.

1 Om Henderich Böttichers arbejder se Sven Fritz: 
Guldsmed Henderich Bötticher i Ribe, i Mark og 
Montre 1967 og 1976. – Forslaget om Henderich 
Bötticher som mester for og giver af domkirkens 
altersæt er fremsat af Bodil Busk Laursen i Ribe 
Stiftsbog 1977, s. 62.
2 Kgl.Bibl.Ny Kgl.Saml. Terpager: Adversaria.
3 LA.Vib. Ribe domk.s rgsk. 1591-1899. – KglBibl. 
Thotts Saml. 2030, Riber Capitels Conclusa.
4 Terpager gengiver indskriften 1702, s. 21. 1722 
vejede han oblatæsken til 17 lod 1 quint, se note 2.
5 Således i den ny udgave af Bøje, revideret og 
udvidet under redaktion af Bo Bramsen; 1982 under 
udgivelse.
6 Rgsk. (se note 3). – Terpager 1702, s. 21. – Jens 
Kiølholt var sølvsmed i Ribe. S. J. N. Prahl i Køben
havn.
7 Rgsk. (se note 3). – Terpager (se note 2).
8 LA.Vib. Ribe domk.s rgsk. 1591-1899.
9 Rgsk. (se note 8). – LA.Vib. Ribe domk.s insp. 
kirkergsk. 1802-1915.
10 Rgsk. (se note 8). – LA.Vib. Ribe stiftsamt. Kom- 
missionsakter.
11 Wolfgang Scheffler: Goldschmiede Niedersach
sens, Berlin 1965. Erster Halbband, s. 403.
12 Hegelunds Almanak, s. 292, 294, 299. – Terpager 
1736, s. 199.
13 F. R. Martin: Dänische Silberschätze aus der Zeit 
Christians IV. Aufbewahrt in der Kaiserlichen 
Schatzkammer zu Moskau. Sthlm. 1900. Lunde
pokalen er afbildet Taf. 10.
14 Rgsk. (se note 8). – LA.Vib. Ribe bispearkiv. Ribe 
domk. 1530-1786 og Ribe stiftamt. Kommissionsak- 
ter. – Hanssen 1831, s. 6. – Se også Victor Herman
sen: Ribe Domkapitels Pokal. NMArb. 1930 og 
Jørgen Olrik: Drikkehorn og Sølvtøj, 1909, s. 62.
15 LA.Vib. Ribe domk.s insp. Indk.skr. 1801-1915.
16 SRD V, 548. – Oldemoder, s. 89, 100f. – DiplDan
2.  rk. V, nr. 112 og VI, nr. 196. – Terpager 1736, 
s. 231f, 400. – Thorup 1833, s. 18f, 21f. – Kinch I, 
130, 138, 349, 427f.
17 Rgsk. (se note 8). – Inventarium 11. maj 1793, i 
Den gamle By i Århus. – Frost 1841, s. 61.
18 Se noterne 8 og 15.
19 Amberg 1906, s. 89. – Ribe Stifts-Tidende
7.  aug. 1904.
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Fig. 287. Døbefont 1400-1450 (s. 429). Detalje, Himmelkroningen. LL fot. 1977. — Bronzetaufe 1400-1450, 
Detail, Marienkrönung.

FONTE OG FONTELUKKELSER 
NOTER S. 442

Døbefont (fig. 289), 1400-1450, af malm, mulig
vis skænket af et medlem af slægten Steen (jfr. 
våbenskjold). Den anselige font, hvis fulde høj
de er 109 cm, består af en kumme, 92 cm i tvm, 
ca. 70 cm høj, båret af seks figurer, der står på 
en aftrappet fodring. Kummen er formet som 
en omvendt keglestub med hvælvet bund, 
hvori et svært afløbsrør, 8-9 cm langt og 9 cm i 
tvm. På randen to modstillede, kraftige låghan
ke, der forneden ender i et trefliget blad.

Under mundingsprofilen, et 6 cm bredt re
liefbånd med randriller, er kummen opdelt i ni

felter indrammet af gavle. Disse er dekoreret 
med blade, mens sidestolperne har vandnæse- 
agtige profiler forneden og i gavlsammenstø
dene; herover fortsætter de i høje, slanke blom
sterspir. Hvert felt, undtaget nr. 8, rummer et 
reliefstøbt motiv, som fra højre mod venstre 
forestiller: 1) Kristus, der sammen med Maria i 
det følgende felt danner en himmelkronings- 
scene (fig. 287). Den siddende Kristus har højre 
hånd hævet velsignende og bærer rigsæblet i 
den venstre; håret ligner en glat hætte foran 
korsglorien. Dragten er fyldig, og forneden 
stikker de bare fødder frem. 2) Maria siddende 
på en stol, bedende, vendt mod Kristus. Hen
des hår er glat, og den lave krone har vidt
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Fig. 288. †Fontegitter nr. 2, 1742. Udskåret *fylding 
(s. 432). LL fot. 1977. — †Taufgitter Nr. 2, 1742. Ge
schnitzte Füllung.

adskilte kronetakker; klædebonnet er fyldigt, 
skoene spidse. 3) Domkapitlets våben, An- 
dreaskors og syvoddet stjerne. 4) Lille, 16 cm 
højt krucifiks udformet som et gaffelkors, tomt 
INRI-bånd og forneden vandnæse. Den storø
jede Kristusfigur har tydeligt angivne ribben, 
knælangt, posende lændeklæde, vistnok med 
snip ved hver side; fødderne er overlagte. 5) 
Skråt stillet, spidst skjold med buede sider og 
flad overkant, mærket en stor muslingeskal, 
måske stiftervåben. (En hvid muslingeskal på 
blå bund førtes som våben af væbnerslægten 
Steen, der i 1400’rne havde godser i Malt her
red).1 6) Nådestolen, Gudfader med korsglorie 
og glat, hættelignende hår sidder på et højsæde. 
Mellem hans kraftige overskæg og Jesu hoved 
ses Helligåndsduen. Jesus, hvis krop endnu har

mindelser om 1300’rnes S-svaj, har næsten 
vandrette arme og lændeklæde med fyldige 
folder og snip i venstre side; fødderne er kryds- 
lagte. 7) Johannes evangelist bærende kalk med 
oblat, som han velsigner med højre hånd. Han 
har fyldigt, glat hår, bare fødder. 8) Indgrave
ret, lodret skjold af form som nr. 5 og herunder 
to S-formede ornamenter, foroven to bomær
ker. 9) Rigsvåbnet, tre løver. – Kummen hviler 
som nævnt på seks støbte figurer, skiftevis en 
engel i langt gevandt med kappe og tomt 
skriftbånd og en på bagbenene stående løve; 
fodringen, hvorpå de står, er tretrappet.

Fonten har en elegant renæssancestaffering 
fra midten af 1500’rne, muligvis påført ved den 
store omflytning 1560 (jfr. nedenfor). Kum
mens kant er ligesom enkelte detaljer i en klar 
rød farve, medens fine, spinkle ranker og vel- 
tegnede fugle står forgyldt på en nu nærmest 
sort eller vissengrøn bund. Herunder ses et 
rødt lag, der formodentlig hører til en ældre 
staffering. Renæssancebemalingen er fremdra
get o. 1900 under en ensfarvet overmaling.

Placering. Det vides ikke med sikkerhed, 
hvor fonten har stået i katolsk tid. I middelal
derlige kilder nævnes den (eller dens forgæn
ger) flere gange i forbindelse med begravelser 
og altre; således meddeler den yngre anniversa- 
riebog, at Las Polisen og hans hustru lå begra
vet mellem døbefonten og S. Olai alter, der 
ifølge Terpager skal have haft sin plads til ven
stre for højaltret i koret. Terpager har dog 
ingen kildeangivelse og hævder et andet sted, at 
fonten i katolsk tid stod omtrent midt i kirken 
(»circa medium Templi«).2 Disse modstridende 
oplysninger giver stor usikkerhed om fontens 
middelalderlige placering, men det er i hvert 
fald helt udelukket, at den som formodet af 
Kinch og Helms kan have stået i selve kannike- 
koret.3 Hvis S. Olavs alter har stået ved siden af 
højaltret, kan en plads i nordre korsarm, nær 
torveindgangen, tænkes. Har Terpager der
imod ret i, at fonten stod »midt i kirken«, må 
hans udtalelse opfattes som gældende for det 
sted, hvor fonte almindeligvis var opstillet, 
nemlig midtlinien mellem langhusets (dvs. 
sognekirkens) nord- og syddør. Ingen af disse
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Fig. 289. Døbefont 1400-1450 (s. 429). LL fot. 1977. — Bronzetaufe 1400-1450.

placeringer vil stride mod oplysningen fra 1560 
(om kirkens nyordning), der siger, at fonten 
skulle »flyttes aff det sted, den nu staar paa, 
neden i Kircken aff veyen, paa it bequem

sted«.4 Dette sted blev skibets vestende, nord 
for vestindgangen, hvor den mange gange er 
omtalt i forbindelse med begravelser og 1792 
stod »indsluttet i et firkantet Rum, som paa de
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tvende Sider indhegnes af Kirkens Muur, paa 
de andre tvende af smukke udskaaren Billed- 
og Løvværk«. Videre udbreder Galthen 
(s. 133f) sig over den enfoldighed »baade i Op
findelse og Kunst«, som røbedes af døbekarrets 
billeder: »man seer Engle, Mennesker og Abe
katte imellem hinanden«. Fonten stod ved 
vestindgangen indtil restaureringen 1843-45, 
da den flyttedes op i nordre korsarms alterniche 
(jfr. fig. 296) for endelig ved restaureringen 
o. 1900 at finde sin nuværende plads nordvest
lig i korsskæringen.

†Døbefont, tidligst nævnt 1317 i forbindelse 
med et stort lys, som kirken skulle holde på 
fontens spids eller top (»magnam candelam 
fonti finalem«). Lyset har sikkert skullet sidde 
øverst på et højt †fontelåg, af den gotiske, spir
formede type, som kendes fra flere udenland
ske kirker.5

Dåbsfad (fig. 286), o. 1550, sydtysk, i drevet 
messing, 58 cm tvm. Fadet, der først er anskaf
fet til domkirken 1688, svarer til Durup (Ål
borg amt) og Avnede (DK Maribo, s. 446). I 
bunden cirkelmedaljon forestillende Maria med 
barnet, i solgisel og stående på månen (den 
apokalyptiske madonna). Herom en stemplet 
stjernebort, to minuskelborter og en bort af 
stemplede bladrosetter; på fanen frise med hjort 
og hund. Fadet ligger i en blyforing.6

†Fontelåg. Et fontedække nævnes af Terpager 
(1736, s. 310). Sml. †døbefont.

†Fontehimmel, 1633, udført af Jens Olufsen 
»Billedsnider« fra Varde, der samtidig arbejde
de på orgelfacaden. Året efter blev »fontedæks- 
len« stafferet, og der udførtes beslag til ophæn
get, hvori himlen kunne hæves og sænkes ned 
som låg; en due af træ hang midt under himlen. 
1729 måtte den stang repareres, »hvori dækslet 
eller kronen over fonten hænger«, da det be- 
frygtedes, at den ville falde ned. Ved Las Jensen 
Malers opsætning af det ny fontegitter 1742 
blev også fontehimlen repareret og malet; 1779 
betaltes for en ny jernstang til ophænget. Fon
tehimlen er blevet kasseret senest 1843.7

†Fontegitre. 1) Slutningen af 1500’rne, smede
jern. 1591 omtales »sprinkelværket« ved fonten 
i forbindelse med, at der uden for det opsattes

en lille bænk, »at de som ere Faddere kunde 
sidde paa kne«. 1629 blev gitret repareret eller 
delvis fornyet, da der kom fire store jern 
»udenom fonten«. En ny nøgle til fonten ud
førtes 1632, og låsen måtte repareres 1684 og 
1719. 1722 blev døren istandsat, og 1729 fik 
sprinkelværket to nye »Jern Spidser«.8 2) 1742 
(jfr. fig. 288), udført efter kontrakt af 17. febr. 
med Las Jensen Maler af Skærbæk (DK. SJyll. 
s. 2964). Til forfærdigelse af billedhuggerværk 
på den søndre og østre side af dåben forelå da 
en approberet †tegning, som dog ikke fulgtes i 
alt. Således skulle der »over døren være rundt i 
stedet for fladt«, som tegningen viste. Foroven 
på gesimsen skulle de kongelige våben sættes, 
på den østre side dronning Sophia Magdalenes 
navn »i et træk« og på den søndre side kong 
Christian VI.s. Endelig skulle såvel de fire 
evangelister som løverne, elefanten, kronen og 
alt løvværket udføres på allerbedste vis. Høj
den fra jorden til gesimsen skulle være 4 alen 
sjællandsk (ca. 2,5 m) og fra gesimsen til kro
nen ca. 3 alen. Kirkeværgen var 23. april i 
Skærbæk for at se, hvorledes arbejdet »avance
rede«, og igen 5. maj for at fa arbejdet færdigt 
til Hans Majestæts forventede besøg i Ribe. 
Syv dage efter måtte der sendes »Expresse 
bud« til billedhuggeren, at han godt kunne give 
sig tid til at lave arbejdet forsvarligt, da Hans 
Majestæt havde ændret rejserute; fontegitret 
leveredes 22. juni. Hele arrangementet blev be
skrevet 1792 af Galthen, der roser stiftamt
mand Gabel og bisp Matthias Anchersen for at 
have ladet dåben staffere med løvværk og ma
ling. De nævnte evangelister prydede fonteluk
kets sider, løverne holdt de kronede, kongelige 
våben, som Galthen kalder både nyere og 
smukkere end det nederste.9 Fra fontegitret, 
der blev nedtaget og afhændet på auktion ved 
restaureringen 1843-45, stammer nogle skærin
ger, heriblandt den rektangulære *fyrretræsfyl- 
ding fig. 288, med smukt udskåret akantusløv, 
63×38 cm, bemalet i røde, hvide og blå far
ver.10 3) 1845 (jfr. fig. 296), hørende til 
F. F. Friis’ indretning. Fontelukkelsen var cir
kulær og med støbejernsbalustre som den sam
tidige †alterskranke (s. 428).
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Fig. 290. Korbuekrucifiks o. 1500, detalje af fig. 291 (s. 433). LL fot. 1977. — Triumphkruzifix um 1500, Detail

KRUCIFIKSER OG KORSKRANKER 
NOTER S. 442

Korbuekrucifikser. 1) (Fig. 291), o. 1500, udmær
ker sig ved Kristusfigurens fint iagttagne, natu
ralistiske anatomi. Den korsfæstede, ca. 200 cm 
høj, hænger i strakte, kun let skrå arme med 
hovedet svagt hældende mod højre, og fødder
ne er overlagte. Stor, turbanagtig tornekrone 
over naturligt, halvlangt hår, næsten lukkede 
øjne, halvåben mund og kort, symmetrisk ha
geskæg. Ribbenene er angivet som knopper, 
og der er overalt skåret tydelige blodårer; spyd- 
såret er lavtsiddende. Lændeklædet er slået

over-under i højre side, hvor det falder ned i en 
flig. I issen et boret hul. Det sammenhørende 
korstræ med sekundært afskårne ender udgøres 
af to krydsende, groft afgrenede stammer med 
cirkulært tværsnit. Krucifikset er senest staffe- 
ret 1886 med naturlig, bleg karnation og røde 
vunder; lændeklædet er hvidt, hår, tornekrone 
og korstræ brunmalet.

Der kan næppe være tvivl om, at krucifikset 
er identisk med »den skjønne Crucifix«, der 
28. okt. 1560 blev nedtaget fra sin plads over 
korskranken og helligkorsaltret og ophængt på 
østvæggen i det ydre søndre sideskib.11 1632 fik 
maler Hans Bølling betaling for »dett konnstig
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Fig. 291. Korbuekrucifiks o. 1500 (s. 433). LL fot. 
1977. — Triumphkruzifix um 1500.
Gamble Crucifix ... at udtae och staffere huor 
behoff giordes«, og der lavedes to »hacker att 
slaa thil att hannche Crucifixet paa«.8

Både Resen og Terpager omtaler krucifikset 
som en seværdighed og beretter om den over
tro, der var forbundet med det. Resen havde 
fået fortalt, at dekanen Hans Svanning havde 
beordret krucifikset flyttet fra søndre sideskib 
til et mere uanseligt sted. Men »i Drømme blev 
han af en Skikkelse, som jeg ikke ved nærmere 
Besked om, truet med Død og Fordærv, hvis 
han ikke lod det forblive paa dets gamle Plads. 
Slagen af Rædsel bragte han det da tilbage til 
det Sted, han havde fjernet det fra«. Endvidere 
fortæller Resen om krucifikset, »at nogle Sko
ledrenge, som havde skaaret Neglene af det, 
mistede deres egne Negle paa selv samme 
Vis«.12 Terpager (1736, s. 331 f) giver følgende 
beskrivelse: »Krucifiksbilledet er i sandhed 
kunstfuldt gjort, og roses højt af de besøgende, 
thi man glæder sig ved brystets, ribbenenes, 
mavens og de andre deles og lemmers nette og 
passende symmetri, idet det på heldigste vis

efterligner menneskets sande og naturlige le
gemsbygning«. Ved sin undersøgelse 1808 
fandt stiftsprovst Koefoed i krucifiksets hoved 
»det almindelige Hul boret, hvori vidst har 
været Reliquier, men Proppen var borte og 
Hullet tomt«.13 Krucifikset befandt sig da i 
domkirkens nordre gang, måske på dets nuvæ
rende sted i ydre nordre sideskib på nordvæg
gen mellem de to østligste fag. Restaurering 
foretoges 1886 ved W. Fjeldskov, København.8

2) Slutningen af 1500’rne, og efter Terpagers 
angivelse tilført kirken andetsteds fra. Kristus- 
figuren, ca. 220 cm høj, hænger i vandrette 
arme med hovedet let sænket mod højre og 
fødderne er overlagte. Den tætsnoede, turban- 
agtige tornekrone er trukket ned over den me
get høje pande, øjnene er sammenknebne, hå
ret langt og bølget og fuldskægget tvedelt. Den 
vældige brystkasse har kun antydede ribben, 
og huden er overalt glat uden angivelse af 
blodårer. Smalt, krøllet lændeklæde uden snip
per. Korstræet er udført o. 1904 efter forslag af
C. M. Smidt.14 Det har i korsmidten bag Kristi 
hoved en stor glorie med strålekrans. Midt på 
den meget lange, nedre korsarm og som afslut
ning på de tre øvrige sidder firpasmedaljoner 
med evangelistsymbolerne holdende skrift
bånd. Den brogede staffering er ligeledes fra 
o. 1904; korstræet fremtræder rødt, med gyl
den glorieskive og kantning af medaljonerne, 
evangelistsymbolerne bærer deres navne i sort 
fraktur på hvid bund.

Krucifikset hænger nu højt oppe mellem vin
duerne på nordre korsarms gavlvæg. Det må 
have været blandt de tre, der på Terpagers tid 
var henlagt over kirkens hvælvinger.15 Snarest 
var det et af de to krucifikser »af usædvanlig 
størrelse«, hvorom Terpager skriver, at de »er 
bragt hertil andetsteds fra og nu er henlagt over 
de sydlige hvælvinger«. Midt i 1800’rne kom 
krucifikset ind på søndre galleri, hvor det lå 
indtil det o. 1904 fik sin nuværende plads.16

Krucifiksgruppe (fig. 292), begyndelsen af 
1400’rne. Kristusbilledet er beslægtet med kru
cifikserne i Agerskov og Nustrup (DK. SJyll. 
s. 660f, 879f), sidefigurerne, Maria og Johan
nes, fremtræder som relieffigurer med plane
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bagsider. Den korsfæstede, 120 cm høj, hænger 
roligt i vandret udstrakte arme, med hovedet 
hældende let mod højre skulder og fødderne 
overlagte. Tovsnoet tornekrone over det stili
serede hår, hvoraf en lok falder ned foran højre 
skulder; lille, tvedelt hageskæg. Brystkassen 
med sidevunde er summarisk gengivet, lænde
klædet har snip i højre side og falder i det 
samme bløde foldekast som gevandterne på 
sidefigurerne. Disse indtager traditionelle, sør
gende positurer med hovederne let bøjet mod 
Kristus. Maria, med koneklæde, folder de små 
hænder foran livet og Johannes holder højre 
hånd under kinden. Sidefigurernes konsoller er 
ligesom det enkle fyrretræskors fra 1886.

En perlegrå farve dækker hele krucifiksgrup
pen, der er ganske medtaget og har en vejrbidt 
overflade. Denne tilstand skyldes, at figurerne 
gennem århundreder var anbragt udvendig i de 
tre blindarkader over kirkens vestportal, såle
des som det ses på fig. 15 (efter Terpager) og på 
Theophilus Hansens opmåling af vestfacaden 
fra 1837 (fig. 131). Denne placering er forment
lig krucifiksgruppens oprindelige (jfr. s. 241).17

6. sept. 1694 blev »kvindebilledet ved krucifik
set over den vestre kirkedør« opsat, da træbille
det »for nogen tid siden var faldet ned«. Grup
pens udsatte anbringelse krævede hyppig op
friskning af bemalingen. 1740 fik Hans Poulsen 
Maler 3 rdl. for »tre billeder ved den vestre 
kirkedør at male«; 1763 blev krucifiksgruppen 
atter »renoveret med Colører« og 1805 var 
Jacob Mahler i arbejde.8 O. 1850 blev figurerne 
nedtaget og anbragt på nordre galleri fæstnet til 
vestvæggen af den vestligste af de daværende 
skillemure (sml. fig. 52). 1886 blev kors og 
fodstykker tildannet, figurerne atter opsat »på 
væggen« og »malet til Kalkning«.8 Efter den 
store restaurering fik krucifiksgruppen sin nu
værende placering på østvæggen over arkaden i 
ydre, nordre sideskib, andet fag fra vest. 1972 
fornyedes den perlegrå bemaling, som har 
dækket gruppen siden 1800’rne. Herunder 
konstateredes på Johannesfiguren farver af 
1700-tals karakter: mønje eller lys cinnober på 
kappen og blågrå på koften, medens ansigtet 
vistnok havde naturlig hudfarve.18

Fig. 292. Krucifiksgruppe fra 1400’rnes begyndelse 
(s. 434). LL fot. 1977. — Kruzifixgruppe, Anfang des 
15. Jahrhunderts.

Krucifiks. 1600’rne, af malet træ og ganske 
lille. Kristusfiguren, ca. 30 cm høj, hænger i 
næsten vandrette arme med store hænder. Ho
vedet, der bærer en omfangsrig, snoet torne
krone, hælder let mod højre, fuldskæg. Fød
derne er overlagte, og lændeklædet har to lan
ge, flagrende snipper. Samtidigt korstræ med 
fligede ender. Figuren har guldkarnation, grøn 
tornekrone, blåt lændeklæde, brunmalet kors
træ. I ydre, søndre sideskibs fjerde fag fra vest, 
over buen ind til præsteværelset; oprindelig 
sikkert et gravkrucifiks, fremkommet ved ud
gravningerne i sideskibet.19

†Krucifikser. (Se også den middelalderlige 
†kirkeskat s. 400). 1) (Fig. 293), 1318, svarende 
til Vester Nebel (Skast hrd. Ribe amt, ligeledes 
dateret 1318) og beslægtet med krucifikserne i 
Gram og Randerup (DK. SJyll. s. 802, 1466). 
Den medtagne, men usædvanlig smukke og 
karakterfulde krucifiksfigur, der udmærker sig 
ved sin præcise datering, blev 1960 stjålet fra 
Skt. Katharinæ kirkes præsteværelse, hvortil 
den var bragt få år tidligere.
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Figuren kendes derfor hovedsagelig gennem 
en række fotografier, som blev taget efter en 
konservering 1946. Kristus fremtræder som en 
53 cm høj torso, afbrudt under knæene. Det 
tungt sænkede hoved, smertefuldt tilbagetruk
ne underliv og de optrukne knæ giver figuren 
det karakteristiske højgotiske S-sving. Torne
kronen er tovsnoet, og håret falder i bølger ned 
over skuldrene, øjnene er lukkede, munden 
halvåben og det korte hageskæg har runde 
»semitiske« krusninger. Ribbenene er klart 
markeret, sidevunden skåret, og det uroligt 
faldende lændeklæde har på forsiden en stor 
poset fold. I issen et 5 cm dybt hul dækket af en 
metalplade. Sekundære farver fra 1700’rne.20

Krucifikset, der måske oprindelig har prydet 
et sidealter, nævnes tidligst i begyndelsen af 
1700’rne, da det hang i koret nær døren til 
kapitelhuset. Hovedet var da omgivet af en 
glorie, der sikkert udgjordes af en medaljon i 
korstræets skæring (jfr. Randerup, DK. SJyll. 
s. 1468, fig. 10).21 Det »lidet Crucifix« i koret 
undersøgtes 1808 af stiftsprovst Koefoed. Han 
åbnede det borede hul, som »var bedækket 
med en Blik Plade« og fremdrog af krucifiksets 
hoved nogle relikvier, »med en Seddel af Per
gament, hvorpaa staar i Munkeskrift: Hie sunt 
relikviæ sanctarum XI millium virginum posita 
pr ... anno MCCC XVIII sabbato primo post 
assumptionem Dom: Mariæ virginis« (Dette er 
relikvier af De 11000 jomfruer nedlagt ... år 
1318 første lørdag efter Vor Frue Jomfru Mari
as Himmelfart, dvs. 19. aug.).22 Krucifikset 
blev taget ned ved restaureringen 1843-45 og 
befandt sig på Jacob Helms’ tid formentlig på 
søndre galleri.23 Der kan næppe være tvivl om, 
at det er den ruinerede Kristusfigur fra dette 
krucifiks, der o. 1932 kom til Skt. Katharinæ 
kirke.24 Herfra indsendtes den 1933 til konser
vering i Nationalmuseet, der leverede den til
bage 1948. Figuren opbevaredes i Skt. Kathari
næ kirkes præsteværelse, da den blev stjålet i 
aug. 1960.25

2) Middelalderligt, måske samtidigt med 
ovennævnte, da det havde tilsvarende relikvier 
nedlagt i hovedet. Det har dog været væsentlig 
større end nr. 1; stiftsprovst Koefoed kalder det

Fig. 293. †Krucifiks nr. 1, 1318 (s. 435). Fot. o. 1946
i NM2. — †Kruzifix Nr. 1, 1318.

1808 »Et gammelt beskadiget Christus Billede 
af Træe i fuld Størrelse«. Ved at udtage en 
træprop, som var indslået i et omtrent 6 tom
mer dybt, boret hul i figurens hoved, fremdrog 
han nogle relikvier, øjensynlig stumper af træ 
og ben. Med relikvierne lå to små sedler, hvor
på var skrevet med munkeskrift: a) »ex ligno 
Domini« (af Herrens kors), b) »de ossibus



KRUCIFIKSER OG KORSKRANKER 437

sanctarum XI millium virginum« (af De 11000 
jomfruers ben).22 Figuren har været blandt de 
tre, der på Terpagers tid var henlagt over kir
kens hvælvinger; det er derfor muligt at den 
først efter reformationen er kommet til dom
kirken andetsteds fra.15 1808 hedder det blot, at 
figuren lå »paa en af Kirkens Hvelvinger«.

3) På Terpagers tid fandtes endnu et krucifiks 
bortgemt over kirkens hvælvinger.15

†Korskranker og -gitre. I indledningen s. 394 er 
der gjort rede for, hvorledes det liturgiske kor 
(kannike- og højkor) var indrettet frem til 
1560, da det af kongen befaledes åbnet mod 
midtskibet i vest (s. 72). Her er nævnt de tre 
skrankemure, som omsluttede kannikekoret 
mod nord, syd og vest. Omtalt er også det 
lektorium, som må have strakt sig langs vestsi
den af og over den vestre skrankemur. Dette 
lektorium med dets forskellige inventar (sml. 
†ambo s. 442 og torgel nr. 1 og 2 s. 470) for
svandt, da man efterkom kongebrevets befa
ling: »at den store Mur oc Skilrum, som staar i- 
mellem Choret oc Nederkircken, maattcr ne- 
dertagis, oc it Splinder aff træ igien opsettis«. 
Dette trægitter, som opsattes på et eller andet 
tidspunkt efter 1560 var af ukendt højde, men 
en primitiv skitse i kapitlets »tegnebog«, udført 
i forbindelse med flytning af nogle gravsten, 
viser, at det forneden bestod af en række balu- 
stre; af samme kilde fremgår, at gitret havde en 
indgang på midten. I forbindelse med korets 
renovering 1704 akkorderedes med Peter Pe
tersen bilthugger (i Tønder, se DK. SJyll. s. 
2883f) om at gøre »løfverk« og sætte det over 
»sprinklerne omkring koret«. I vest, oven på 
det gamle korgitter, lagde Jesper tømmermand 
selvtredje en ny fyrrebjælke, og herpå sattes 
løvværk af eg, »hvorudi 2 løver holder en oval 
med Kgl. Majestæts navn i med krone over«. 
Også på begge sider af koret over skrankemu
rene i nord og syd anbragtes løvværk. Det var i 
fyr, seks kvarter højt midtpå og forsynet med 
indskrifter, der gengives af Terpager (1714, 
s. 4f); i syd: »O Gud, som hellig er og stor / 
Hav Lyst til vores Sang og Chor! / Naar vi har 
siunget her din Priis / Lad det skee der paa

Engle-viis!«. I nord: »I Herr Stiffts Amtmand 
Schachs og Biskop Muuses Tid / Da lode See- 
rup og Terpager med stor Flid / Dom-kirken 
inden til staffere, at den staar / Langt bedre, end 
den var for hen i mange Aar«. På begge sider i 
det indre kor (dvs. indvendig i koret): »Splen
dido hoc conspicuoqve ornatu / Chorum cir- 
cumdatum voluit / Pia & provida cura / Gene
ralis Districtus Rip. Præfecti / Johannis Comi- 
tis de Schack / & / Diæceseos Ripensis Episcopi 
/ Christiani Musæi / Ædilibus / Præposito Se- 
verino Seerupio / & / Lectore Petro Terpagrio / 
Anno M.DCC.IV.« (Dette kor blev omfattet 
med en strålende og iøjnefaldende udsmykning 
ved from og forstandig omsorg af stiftamt
mand, greve Hans Schack og Ribe stifts biskop 
Christian Muus, da provst Søren Seerup og 
lektor Peder Terpager var værger, år 1704). 
Hans Andersen smed fæstede løvværket, hvor
til medgik bl.a. tre bolte, to opstænger og ved 
indersiden til koret tre ringe, tre »splidsticher« 
og fire ankre op ved siderne. Endelig opsatte 
Peter Petersen noget løvværk, som han havde 
gjort af fyr, i hjørnerne på begge sider af kor
døren, og hele korets indhegning maledes og 
stafferedes med fint guld.8

1742 fik Preben Knudsen maler betaling for 
at renovere »Løn Werchit« omkring koret. 
1766-69 blev korgitret overbygget af det ny 
orgelpulpitur foran koret (s. 478), og ved re
staureringen 1792 nedtoges – til mange borge
res fortrydelse – Frederik IV.s navnetræk og alt 
Peter Petersens løvværk, der skal have været 
omtrent som det, der var omkring dåben (se 
fig. 288). I anledning af reformationsfesten 
1817 forfærdigede snedkermester Ussing en 
medaillon over kordøren, og der opsattes guir
lander og festoner. 1822 blev brystværket for 
koret nedtaget, ændret og atter opsat, hvorefter 
maler Poulsen gav gavl, døre og stolper sort og 
perlefarve. To år senere blev kordøren tillige 
med det gamle tralværk gjort lavere i linje med 
kannikestolene i koret. Ved restaureringen 
1843-45 fjernedes korgitret og de middelalder
lige skrankemure i nord og syd, der fik en slags 
afløsning i de stofdraperier, som da ophængtes 
bag kannikestolene.26
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PRÆDIKESTOLE
NOTER S. 442

Prædikestol (fig. 294), 1596-97, med ældre him
mel. Stolen er ifølge kontrakt leveret af Oden- 
se-snedkeren Jens Asmussen, og knytter sig 
nøje til en gruppe fynske prædikestole, der 
ligeledes må være udgået fra Jens Asmussens 
værksted.27 Ved kontrakten med lensmanden 
Valdemar Parsberg på Riberhus forpligtede 
Jens Asmussen sig i aug. 1596 til at »giøre 
hannem en nedt skiøne Predickestoll« på egen 
bekostning, men af leveret tømmer. Stolen 
skulle være »saa wiid omkring« som den, der 
befandt sig i kirken, og den skulle »paa alle 
kanter« have tre piller. Jens Asmussen forplig
tede sig endvidere til samme prædikestol med 
stor flid at gøre færdig og så skøn udi alle 
måder og end skønnere end den, han havde 
udført til Odense S. Knuds kirke, »om dett 
staar till at giøre«. Pris 100 daler, til levering 
inden S. Hans næste år (sml. (†)Altertavle s. 
414).28 Den forrige prædikestolshimmel genbe
nyttedes, og dens form og omfang har i nogen 
grad været bestemmende for den nye stols 
plan: Et retkantet opgangsfag samt, under him
len, stolens firesidede polygon med de i kon
trakten nævnte seks gange tre søjler på hjørner
ne, dog kun én mod opgangen.

De kannelerede korintiske søjler har pryd
bælter med varierende beslagværk. Storfelter
nes rundbuede arkader har stærkt fremsprin
gende, perspektiviske pilastre med rude- og 
ædelstensbosser på de høje, glatte baser. Profil- 
kapitælerne prydes af en tandsnitsfrise, der og
så ledsager buerne, i hvis forsænkede midtparti 
der er diminutive diamantbosser; i sviklerne 
store bosser. Storfelternes reliefskårne scener er 
næsten alle udført efter forlæg, som også er 
benyttet ved de fynske prædikestole, der må 
tilskrives Jens Asmussen. Fra opgangen: 1) 
Syndefaldet, skåret efter samme forlæg som 
Gelsted, Vends herred. Til højre for træet, 
hvorom slangen snor sig, står Eva med en 
æbelgren i venstre hånd. Med sin højre rækker 
hun æblet til den langskæggede Adam, der er 
vist siddende, i profil. 2) Isaks ofring, efter 
samme forlæg som Rørup, Vends herred.

Abraham står vendt mod beskueren, men med 
det langskæggede hoved i profil, idet han ser 
op mod sin højre hånd, hvori krumsablen er 
hævet til hug; en svævende engel lægger afvær
gende sabelklingen under armen. Sin venstre 
hånd holder Abraham på ryggen af Isak, der 
med armene krydset over brystet knæler på et 
lille, perspektivisk vist alter, som skjuler Abra
hams venstre fod. Bag drengen til højre et 
flammende fyrfad, et træ og på en lille klippe 
det ventende kid. 3) Hyrdernes tilbedelse fig. 
295a), efter samme forlæg som Rørup, 
Vends herred og Skellerup, Vindinge herred. 4) 
Golgatha, efter samme forlæg som Rørup og 
Skellerup samt Stenstrup, Sunds herred og 
Munkebo, Bjerge herred. Den døde Kristus 
med stråleglorie hænger roligt på det store 
kors, hvorover mørke skyer danner en bue. 
Han flankeres af røverne, der er bundet til 
store, krumvoksede, afgrenede træstammer; 
den onde røver er iført kjortel, den gode som 
Kristus et lændeklæde. Fra venstre omfavner 
Maria Magdalene korsets fod, foran hvilken 
den gamle Adams hovedskal ligger; i baggrun
den skimtes Jerusalems tårne. 5) Opstandelsen 
(fig. 295b), efter samme forlæg som Kølstrup, 
Stenstrup, Munkebo og Harndrup, Vends hrd. 
6) Himmelfarten. Foroven forsvinder Kristus 
op gennem en strålekranset, ringformet sky. 
Han følges med øjnene af apostlene, der ses i 
profil knælende i to grupper fordelt på hver 
side af et bjerg. Mellem de to forreste apostle 
ligger en palmegren.

Frise- og postamentfelterne indrammes af 
tandsnit og afbrydes over og under søjlerne af 
trekoblede fremspring med fyldinger. Under 
postamentfelterne en stærkt fremspringende 
profilbjælke og herunder buerækker som hæn- 
gestykker, under fremspringene afbrudt af 
englehoveder.

Aftrappet underbaldakin med knægte og 
bosser i afsatserne, svære volutribber over to 
store, flade profilknopper og nederst en stor 
vindrueklase. Opgangen, i renæssancestil 1903-
04, har afløst en tidligere med svingende trap
pe, der var udført 1844 (sml. fig. 51). Dennes 
forgænger, der vistnok på portalen bar årstallet 
1549 (og derfor kan have været delvis genan-
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Fig. 294. Prædikestol 1596-97 (s. 438) med himmel fra o. 1560, genanvendt fra en ældre †prædikestol (s. 442). 
LL fot. 1977. — Kanzel 1596-97 mit Himmel aus der Zeit um 1560.
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vendt fra den ældre prædikestol, sml. †prædi- 
kestole og fig. 262), havde ifølge Terpager føl
gende indskrifter. På siden: »Synden oc Døden 
os overfalder /Christus til livsens Krone os 
kalder«. På døren: »Sine ME nihil potestis face- 
re« (uden mig kunne I intet gøre, Joh. 15,5), 
»Omnia in Dei gloriam facite« (I skal gøre alt 
til Guds ære, 1. Kor. 10,31), »Omnia / Ex Deo, 
/ Per Deum, / In Deum.« (Alt af Gud, gennem 
Gud og i Gud, Ef. 4,6).29

I prædikestolen er der 1683 indbygget et 
skab, 30×100 cm, i tre fag, hvoraf det midterste 
danner låge. I fagene enkelt udsparede, bredo
vale fyldinger.8

Stolens staffering i stærke, laserende farver 
med meget guld og lidt sølv er udført 1904 af 
malermester Jørgen Hansen, Esbjerg (Amberg 
1906, s. 100). Baggrunden for reliefferne er blå. 
Til reliefferne knytter sig korte latinske ind
skrifter i gyldne versaler. Fra opgangen: 1) 
Syndefaldet og »morte morieris« (Du skal vis
selig dø, 1 Mos. 2,17), 2) Isaks ofring og »deus 
providebit«. (Gud vil selv udse, 1 Mos. 22,8),
3) Hyrdernes tilbedelse og »verbvm caro fac- 
tu(m) est« (Ordet blev kød, Joh. 1,14), 4) Gol
gatha og »consummatum est« (Det er fuld
bragt, Joh. 19,30), 5) opstandelsen og »ero 
mors tua o mors« (Jeg vil være din død, o død), 
6) Himmelfarten og »omnes traham ad me 
ipsu(m)« (Jeg vil drage alle til mig, Joh. 12,32).

I frise- og postamentfelterne står indskrifter 
med gylden fraktur på sort bund; bogstaverin
gen er meget forvansket ved de talrige restaure
ringer, f.eks. »og« for »oc« etc. 1) Nærmest 
opgangen (frise- og postamentindskrift kaldet a 
og b). a: »Døden er Syndsens sold« (Rom. 
6,23), b: »Lige som alle dø i Adam / sa blive og 
alle levende i Christo« (1 Kor. 15,22). 2) a: »Du 
sparde icke din søn.« (Rom. 8,32), b: »Jesus 
skulle aff Guds naade / smage Døden for alle.« 
(Hebr. 2,9). 3) a: »En søn er os given«. (Es. 
9,6), b: »Ære være Gud i det Høye! / Og fred 
paa lorden.« (Luk. 2,14). 4) a: »Hans saar er 
vor Legdo(m).« (Es. 53,5), b: »Iesu Christi 
Guds Søns / blod Renser os aff all Synd.« (1 
Joh. 1,7). 5) a: »leg er Opstandelsen.« (Joh.
11,25), b: »Ieg lever og i skulle leve / Hvor jeg

er, skulle og i være.« (Joh. 14,19). 6) a: »Du 
opforst i Høyheden.« (Ef. 4,8), b: »Vor Bor
gerskab Er i / Himmelen.« (Fil. 3,20).

Prædikestolen har antagelig i de første år 
stået med en beskeden »snedkerstaffering«, 
indtil den 1613 blev stafferet af Philippus ma
ler.30 1700 var en del store stykker faldet af, og 
Niels Matthiesen selvanden trådte i funktion; 
han hævede bl.a. prædikestolen, der var sunket 
over ½ kvarter. 1704 blev stolen understøttet 
med en jernstang, og talrige »knapper« (dvs. 
bosser) blev gjort og pålimet. Derpå blev sto
len opmålet med guld og farve i forbindelse 
med den hovedrestaurering, der også omfatte
de altertavle og korgitter. 1767 fornyedes bog
stolen. 1771 udførte drejer Thomas Jensen ca. 
80 forskellige knapper, og snedker Peder Han
sen fik betaling for snedker- og billedhuggerar
bejde, – bl.a. syv stk. »hollandsk løv«, et ansigt 
på engelen og 18 stk. svikler. Året efter repare
rede Peder Jensen stolen med nye trapper, gulv 
og forværk; for at male og forgylde prædike
stolen betaltes Christian maler. 1724 havde An
dreas Hansen Mahler og hans kiæreste Wibeke 
Jensdatter Bagges bekostet prædikestolen be
klædt med rødt fløjl med silkefrynser; hertil 
også et overtræk, så klædet ikke skulle blive 
støvet, når der ikke prædikedes. Stolens be
klædning blev siden gentagne gange repareret 
og fornyet.8

1844 blev prædikestolen nedtaget fra sin op
rindelige plads på den midterste pille i skibets 
nordside og anbragt på sydsidens tilsvarende 
pille. Samtidig fik den en ny opgang i renæs
sancestil med den nævnte omfangsrige, svung
ne trappe. 1849 blev de bibelske figurer og 
himlen strøget flere gange med lakfarve; før 
den seneste restaurering 1904, da stolen flytte
des til sin nuværende plads på sydsidens østlig- 
ste arkadepille, stod den hvidmalet.31

Den himmel (fig. 294), som Jens Asmussen 
ifølge kontrakten skulle genbenytte, er et 
smukt ungrenæssancearbejde fra o. 1560, hvis 
skæringer godt kan tåle sammenligning med 
Jens Asmussens. Himlen skyder ud fra væggen 
som en syvsidet polygon. Frisen har tandsnit
gesims og på hjørnefremspringene er der bl.a.
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Fig. 295 a-b. Prædikestolsfelter (s. 438). a. Hyrdernes tilbedelse, b. Opstandelsen. LL fot. 1980. — Kanzelfel- 
der. a. Anbetung der Hirten, b. Auferstehung.

små gammeltestamentlige buster, regnet fra 
opgangen: 1) glat, 2) skægget mandshoved 
med bred, opkrammet hat, 3) Judith med Ho
lofernes’ hoved, 4) David med harpe, 5) smuk, 
ung kvinde i æselrygformet portal (Batseba?), 
6) blomst, 7) glat. I frisefelterne slanke re
liefversaler:32 »Alle propheter g/ifve Iesu Chri
sto de/t widnesbird at h/ver den som troer p/a 
hanom skal fa / sinders forladelse«. .

Himlen har som topstykker rigt skårne halv- 
kartoucher med englehoved mellem små hjør
nespir. Derimod er der nu ingen hængestyk- 
ker, – måske var det den rand med zirater, der 
fjernedes 1823.33 Svajet baldakin med hjørne
ribber, øverst kronet af Kristus med sejrsfanen 
(Dannebrog) stående på (verdens)kuglen, me
dens den døende slange snor sig om hans ben. 
Loftet er ved brede, profilerede lister delt i

kvadratiske og aflange sekskantfelter. Staffe
ringen er som prædikestolens.

Prædikcstolshimlen har i store træk gennem
gået de samme istandsættelser som selve stolen. 
Særlige istandsættelser fik den 1672, da Knud 
maler fik betaling for at anstryge himlen med 
blå farve og renovere med oliefarve, og 1763, 
da Jørgen snedker reparerede og rengjorde 
»Obschuren« over prædikestolen. 1824 blev 
himlen hævet af akustiske grunde, og 1886 var 
Kristusfiguren nedtaget for at blive malet og 
forgyldt.34

Fæstnet til stolens dækbræt sidder en lysearm 
skænket til prædikestolen 1637 af borgmester 
Hans Nielsen Friis. Den er stærkt fornyet og nu 
forsynet med tre elektriske lys. Den 38 cm 
lange S-svungne arm midtdeles af en buklet 
knop, hvorfra der udgår akantusblade. Det in

Danmarks Kirker, Ribe amt 29
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dre S-sving ender i et tredelt akantusblad, det 
ydre har sekskantet tværsnit og på undersiden 
fastnittet et skjold.Herpå er indgraveret akan- 

tus omkring versalerne: »Hans Nielsen / Frijs 
1637«, over et skjold med bomærke. Den cir
kulære, profilerede fodplade er yngre; oprinde
lig må armen som de øvrige lysearme (s. 500) 
have været fastgjort til en vægplade på pillen. 
Også tværarmen og dens to lyseskåle er forny
elser, medens den store lyseskål i midten er en 
tilføjelse. Oprindelig har lysearmen haft to lys 
siddende på en tværarm svarende til lysearme
ne på prædikestolen i Århus domkirke (1588) 
og Helsingør S. Maria kirke (1597) (DK. År
hus, s. 608 og DK. Frborg, s. 450). Terpager 
taler nemlig (1736, s. 323) om prædikestolens 
drejelige lysearm til to lys (»lucerna bilych- 
nis«), som brændte ved froprædiken om vinte
ren. Der var ikke til denne lysearm knyttet 
nogen permanent stiftelse, men 1658 skænkede 
Laurids Mortensen Friis, en slægtning til give
ren, 15 rdl. til lys.35

1654 blev den sønderbrudte †messingovn (fyr
fad?) på prædikestolen »færdiget«. 1682 fik sto
len et †timeglas, som udskiftedes 1772, da et nyt 
købtes i Hamborg.8

†Ambo, det ophøjede sted, hvorfra den helli
ge tekst læstes mod koret og på særlige dage 
rettet mod menigheden. 1424 bestemtes det, at 
de årtider, der skulle afholdes i ugen, først 
skulle tilsiges på fredagens kapitelmøde og der
på om søndagen bekendtgøres menigheden fra 
amboen. Denne må, som det var almindeligt, 
have været anbragt på lektoriet, for 1454 omta
les den kannik, der på Den Hellige Trefoldig- 
heds fest fra lektoriet holdt prædiken for folket. 
Amboen forsvandt sammen med lektoriet 1560 
(sml. s. 437).36

†Prædikestole. 1) Muligvis fik kirken allerede 
1549 sin første egentlige prædikestol, – ikke en 
afløser for amboen på lektoriet, men protestan
tismens væsentligste bidrag til kirkerummets 
møblering. Årstallet findes på en *frisefylding 
(fig. 262), der skal have siddet over den 1844 
fjernede prædikestolsopgang (jfr. s. 438). Fyl- 
dings-panelet, 59×9 cm, har udskæringer i 
gennembrudt arbejde, og står nu i blank eg. I

hver side en festlig profilmaske, fra hvis mund 
udgår akantus i ungrenæssancestil med negle- 
snit. I midten, omkring et våbenskjold (med 
timeglas?), et slynget skriftbånd med renæssan
ceversaler i forsænket relief: »Anno D(omi)ni / 
MDXLIX« (Det Herrens år 1549). Hvis styk
ket altid har haft den placering, det skal have 
haft 1844, må det have været indpasset i gavlen 
over opgangen til en jævngammel prædikestol 
helt svarende til 1560-opgangen i Slesvig dom
kirke.37

2) O. 1560. Himlen, der af Jens Asmussen er 
genanvendt over 1597-prædikestolen, må enten 
have været en tilføjelse til †prædikestol nr. 1 
eller have hørt til en samtidig stol. 1597 blev 
prædikestolen sammen med den katolske højal
tertavle kørt til S. Peders kirke og opstillet der 
(jfr. s. 410).
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KORSTOLE (sml. fig. 339), begyndelsen af 
1500’rne, og ifølge en nu forsvunden indskrift 
opsat af bisp Iver Munk (1499-1536), jfr. hans 
våben på kannikekorets gamle syddør (fig. 
314). Resens noget forvanskede gengivelse af 
indskriften lyder: »Reverendus in Christo no
stro domino dominus Ivarus Canuti (!), Dei 
gratia episcopus Ripensis, fratribus structuram 
istam fecit anno d(omi)ni milesimo« (den i Vor 
Herre Kristus ærværdige herre Iver Knudsen af 
Guds nåde biskop i Ribe, gjorde denne opbyg
ning for brødrene i Herrens år tusind ...)1 De 
middelalderlige kannikestole fremtræder stærkt 
reducerede og noget fornyede som følge af æn
dringer i korindretningen, senest 1843 og 1903. 
Oprindelige er stort set de egentlige stole, op
stillet i to rækker, hver med ti stole; nord
rækken rummede indtil 1843 en elvte stol. 
Endvidere er nordrækkens to prydgavle de op
rindelige.

Korstolenes opbygning er den almindelige 
med klapsæder, der på undersiden har haft 
misericordier (støttesæder). Tydelige aftryk vi
ser, at misericordierne har været formet som 
gotiske konsoller svarende til de bevarede på 
Skt. Katharinæ kirkes korstole. Sæderne adskil
les af kraftige vanger, i hvis sider der er kvart
cirkulære udsparinger for klapsæderne. Van
gernes opbygning svarer til de omtrent samti
dige korstoles i Århus domkirke (fra o. 1508, 
DK. Århus s. 535f.), med ottekantede søjler 
både under sæder og armlæn samt håndstøtter 
skåret som dragehoveder, hvoraf flere minder 
om glubske hunde (fig. 298). De gennemløben
de dækplanker har over vangerne profilerede 
fremspring, der har tjent som armlæn, når kan
niker og korvikarer under gudstjenesten skulle 
stå op. I oversiden på armlænene af nordsidens 
femte stol fra øst findes (fyldte) udstemninger, 
der må være spor efter opstående vanger, som 
øjensynlig var bevaret 1792. Galthen (s. 122) 
fortæller nemlig, at den midterste af nordra
dens 11 stole var udmærket i forhold til de 
øvrige »baade ved Størrelse og Ziirlighed«.

KORSTOLE OG ANDET STOLEVÆRK
NOTER S. 460

Fig. 297. Korstole, begyndelsen af 1500’rne (s. 444). 
LL fot. 1977. — Chorgestühl, Anfang des 16. Jahrhun
derts.

Stolenes enkelte led har en snedkernummere
ring, udført med henholdsvis øksehug og små 
bor. Den findes fire steder på hver stol; i nord
rækken, hvor bagklædningen er fornyet under 
sædehøjde, dog kun tre. Der er to numre i hver 
vange, et under sædehøjde og et allerøverst; 
hertil svarer et nummer på bagklædningen og 
et på undersiden af den svære dækplade.

Gulvplankerne under stolene er fornyede, og 
de oprindelige rygpaneler samt baldakinerne, 
hvorpå Iver Munks stifterindskrift vel fandtes, 
er forsvundet senest 1843. Nogle rester af gen
nembrudte paneler med kølbuer og fiskeblærer 
er benyttet til reparation af kannikekorets gam
le syddør og stammer sikkert fra korstolenes 
baldakiner (fig. 305, jfr. nedenfor og s. 468). 
De nuværende høje rygpaneler, baldakiner og 
fialer er fra 1903, skåret af dekorationsbilled- 
hugger H. C. Berg, København. Han skar også 
de fire »gavle«, dvs. de døre med tilsluttende
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hjørnestolpe, der danner gavlene på de to store 
træopbygninger omkring radiatorerne på stole
rækkernes bagside. Snedkerarbejdet udførtes af 
snedkermester M.Justesen.2

Af korstolenes fire ca. 4,4 m høje prydgavle 
er kun nordsidens som nævnt oprindelige. De 
er forskellige, men har begge stavværk, fialer 
og korsblomster. På den vestre, der tidligere 
afsluttede søndre stolerække mod øst, støttes 
spiret af en krumbøjet »atlant« (en håndvær
ker?),3 mens der herunder på sydsiden er et 
relief af en abe, som holder et spejl i venstre 
hånd og med den højre griber i sin bagdel 
(fig. 299a).4 Den østre gavl, med gennembrud
te cirkelornamenter, har på ydersiden et relief 
af et tungerækkende, vinget klovdyr uden 
horn, men med store, opstående ører 
(fig. 299b). Højere oppe på gavlen er der en 
stor korsblomst, flankeret af et djævleagtigt 
hoved (fig. 300a) og et tobenet fabeldyr, hvis 
tunge består af blade på tre lange stilke 
(fig. 300b). Gavlene i søndre række er efterlig
ninger af de to gamle og udført 1843, efter 
tegning indsendt til Nationalmuseet af 
F. F. Friis.5

Kannikestolenes oprindelige opstilling er an- 
skueliggjort fig. 259. De bevarede stoles sned
kernummerering godtgør, at det var nordræk
kens østligste stol, der fjernedes 1843. De u- 
brudte dækplanker sikrer, at de to stolerækker 
oprindelig har stået langs med kannikekorets 
søndre og nordre skrankemur, dvs. omtrent 
hvor de nu er placeret. Det samlede tal 21 er 
blevet sat i forbindelse med netop 21 præben- 
der og stole, der opregnes i Ribe Oldemoder 
(s. 60f.).6 Talsammenfaldet må dog være tilfæl
digt, eftersom Oldemoders liste er fra 1291 og 
således gælder et ældre stolesæt (se †korstole 
nr. 1). Oprindelig må Iver Munks korstole og
så have omfattet sæder i vest, flankerende den 
store kordør, hvor bisp og prælater almindelig
vis havde deres pladser med front mod højal
tret (jfr. †korstole nr. 1).7 Med vestre korskran- 
kemurs fjernelse o. 1560 må de tilhørende kor
stole være blevet flyttet, formentlig til det yd
re, søndre sideskib, hvor der indtil 1792 stod 
fire kannikestole (jfr. †korstole nr. 2).

Fig. 298. Korstole, detalje. Håndstøtte (s. 444). LL 
fot. 1977. — Chorgestühl, Detail.

De to gamle prydgavle afsluttede som nævnt 
før 1843 stolerækkerne i øst, men det er usik
kert, om dette også var deres middelalderlige 
placering. En anden mulighed er, at de oprin
delig har flankeret korets vestdør, dvs. har hørt 
til de vestre stole. Mellem de lange rækker og 
apsiden med højaltret fandtes nordre og søndre 
kordør, den sidste med Iver Munks våben 
(fig. 314). I forbindelse med denne dør anfører 
Terpager en latinsk tindskrift, der påminder 
om at ile til tjenesten i koret (s. 468). Denne 
fromme opfordring svarer udmærket til de 
gentagne bestemmelser om rettidigt fremmøde 
og sømmelig optræden i de middelalderlige 
korstatutter, der giver et levende indtryk af 
gudstjenesten og korstolenes brug.8 Den cele
brerende præst og hans to diakoner havde plads 
i en celebrantstol (s. 448) syd for højaltret og 
teksten læstes fra ambo og/eller pulte på lekto
riet ligesom der også må have været bogpulte
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Fig. 299 a-b. Korstole, detaljer, a. Abe med spejl. b. Vinget klovdyr (s. 444). LL fot. 1980 og 1977. — 
Chorgestühl, Details, a. Affe mit Spiegel, b. Geflügeltes Huftier.

ved stolerækkerne (sml. Roskilde, DK. Kbh. 
Amt s. 1697f.). Efter 1560 stod der en læsepult 
midt i højkoret (se †læsepult nr. 1).

Det må have været den vestlige korskranke- 
murs fjernelse 1560, der bragte korstolenes an
tal ned på 21. Efter reformationen benyttedes 
korstolene af skoledisciplene, der gav »sangop
vartning« under ledelse af hørerne og de reste
rende kanniker. Korsangen indgik i gudstjene
sterne og fandt endvidere sted i form af en 
daglig morgen- og aftensang, som afløste de 
katolske tidebønner. Ifølge skoleloven 1669 
skulle disciplene under ledelse af den hører, der 
havde ugevagt, vandre parvis fra skolen til 
kirken og indtage deres faste pladser i koret. 
Ved sangen havde de pligt til at medvirke såle
des, at de ikke begyndte før eller kom bag efter 
forsangeren, og under oplæsning af evangeli
um og epistel skulle de huske at rejse sig. 
Overtrædelser medførte i første omgang irette

sættelse, ved gentagelse prygl. Hørerne, som 
skulle give agt på, at drengene lyttede andæg
tigt til prædikenen, havde de fem »øverste kor
stole«, som »mesterlektianerne« i august 1692 
fordristede sig til at besætte.9

Indridsninger. Skoledrengene har sat deres 
præg på de gamle korstole ved de mange initia
ler, årstal, møllespil og tegninger, der i ledige 
stunder er indridset i stolene (fig. 309); sml. 
indskrifter på mur s. 376. Initialerne »ABM« på 
nordrækkens fjerde stol fra øst står vistnok for 
»Anders Bording Medicus«, den senere så be
rømte digter.10

1591 anskaffedes søm til fæstnelse af korsto
lene i nordsiden, og Lauritz maler anstrøg de 
tre »Henge Panel« på søndre side af koret med 
sorte bånd og skrev derpå med guld 15 små 
»Panele Trøste-sproch«. 1646 blev korstolene i 
»mesterlektien« repareret. Alle kordrengene 
kunne ikke finde plads i de gamle korstole;
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Fig. 300a-b. Korstole, detaljer, a. Djævlehoved, b. Fabeldyr (s. 444). LL fot. 1977. — Chorgestühl, Details, 
a. Teufelskopf. b. Fabeltier.

1716 medgik fire »Åbenråer deller« til tre nye 
bænke, og 1718 gjordes endnu en bænk, seks 
alen lang, til disciplene i koret. Den øverste af 
hørernes stole fik nye hænger 1721, og 1775 
anskaffedes otte par hænger til sæderne i 
koret.11

Ved restaureringen 1843 blev korskrankemu- 
rene i nord og syd revet ned, og korstolene 
rykkedes lidt ud, så de kom til at stå lige under 
buerne ind til korsarmene. Samtidig fjernedes 
stolenes gamle rygpaneler og baldakiner samt 
nordsidens østligste stol; den tilstødende pryd
gavl flyttedes til vestenden af den søndre stole
række, og til nordsidens korstole blev skåret 
nye prydgavle svarende til de to gamle.12 Ende
lig anbragtes bag stolerækkerne lange hænge- 
gardiner og midt foran hver række en »talestol« 
(jfr. fig. 220).

1857 og 1860 måtte gardinerne bag korstole
ne omsys. Ved genopstillingen 1903 byttede

nord- og sydsidens stolerækker prydgavle, og 
stolene fik deres nuværende rygpaneler og bal
dakiner i gotisk stil.11

†Korstole. 1) Før 1291, da der i Ribe Oldemo
der optegnedes en liste over kapitlets 21 kanni
ker med angivelse af deres sæde (stallum) i 
koret. For hver kannik oplyses endvidere, om 
han havde et af de 12 »prebende communes«, 
der havde del i fællesgodset, eller et af de ni 
ringere »prebende simplices«. Elleve kanniker 
havde pladser »i højre side af koret«, dvs. i 
nordsiden, ti i sydsiden. Dette indebærer dog 
ikke nødvendigvis, at der var et forskelligt 
antal stole i nord og syd. Først i hver side 
nævnes dignitarerne, hvis pladser formentlig 
efter almindelig skik har været på kortsiden i 
vest, vendt imod altret.7 I nord sad som den 
første ærkedegnen, i syd kantoren; indehaverne 
af de ti øvrige gode fællespræbender sad lidt 
spredt, men især samlet nærmest prælaterne og
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østligst, nærmest altret. I den niende stol i 
nordsiden sad den foretagsomme kannik, sene
re også kirkeværge, Aastred (to. 1323), som 
har skrevet Oldemors liste og i øvrigt anlagt 
den gamle samling af kapitelsprivilegier. Om 
stolenes brug haves udførlige oplysninger i de 
samtidige korstatutter.

2) Senmiddelalderlige. Galthen omtaler 
(1792, s. 122) i det ydre søndre sideskib: »4 
Munke eller Kanikestole jevnsides, som i Stør
relse og Skikkelse svare til dem, der staa i det 
store Chor. Oven over samme sees et lidet 
udstaaend Skuur (stolenes baldakin), udskaaren 
i gammeldags Løvværk, med Bibelsk Sprog 
neden under i Munkeskrivt«. Stolene omtales 
tidligst på dette sted – »Biskop Ivers Kapel« – 1580 i forbindelse med en sag om utugt »i den 
gamle bisps stol« (jfr. s. 323). Muligvis er stole
nes anbringelse i sideskibet oprindelig, idet de 
f.eks. kan have tjent i det »Lille Vor Frue Kor«, 
hvortil afholdelsen af Vor Frue tider blev flyttet 
1493 (se s. 110f.). En anden – og mere nærlig
gende – mulighed er, at de fire korstole hørte til 
Iver Munks kannikestole og først o. 1560 er 
blevet flyttet til sideskibet (jfr. korstole). 
»Munkestolene« i den søndre gang omtales 
1642, 1672 og 1677, da Niels Prang og hans 
svend gjorde de fire stole inden for den søndre 
kirkedør. Måske er det samme stole, der tales 
om 1717, da der opsattes panel i de tre(?) stole i 
søndre rad, ved Iver Munks epitaf. Stolene blev 
fjernet 1792; P. T. Hanssen oplyser, at de havde 
stået ved den vestlige ende af den stolerad, der 
afskaffedes 1792 (jfr. fig. 260).14

†Celebrantstol, middelalderlig, med tre sæder 
til brug for den, der celebrerede messen, og 

hans hjælpere. Den stod, som det var sædvane, 
i syd (epistelsiden), umiddelbart ved højaltret. 
1591 blev »panelet eller bispestolen« i koret ved 
den søndre side af højaltret slået sammen og 
gjort fast, og Laurids (Andersen) maler anstrøg 
de tre paneler i stolen. Hængepanelet (baldaki
nen) fik som de tilsvarende på korstolene i 
sydsiden malet »Panele Trøstesproch« med 
guld. 1672 lavede David smed en lås med tre 
nøgler til »den høje stol ved munkestolene«, og 
Niels Prang forsynede den med et trin. Oplys

ningen om lås og nøgler viser, at der foran 
stolene har været en pult med skabe.11

*BÆNK. (Fig. 301-2), senmiddelalderlig, 147× 
55 cm, nu 98 cm høj. Bænken er et sjældent 
eksempel på middelalderligt møbelhåndværk, 
men en del præget af en restaurering o. 1850. 
Den består af enkelt profilerede for- og bagben 
forbundet af indnotede sidepaneler, der danner 
sarg. Kun det ene endepanel er oprindeligt, 
med et kraftigt, velskåret flammehjul (fig. 301); 
det andet er delvis fornyet, og forsidens panel 
med fire flammehjul stammer fra restaurerin
gen. Bagbenene er ført op som støtte for det 
indnotede, lodrette rygpanel, som prydes med 
stavværk i form af tre store kryds, der også på 
bagsiden er omhyggeligt skåret og markeret 
med konturlinjer. Bagbenene er ved restaure
ringen savet af foroven og ligesom rygpanelet 
forsynet med en enkelt afdækning; oprindelig

Fig. 301. Senmiddelalderlig *bænk (s. 448). Ældre 
fot. i NM2. — Spätmittelalterliche Bank.
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Fig. 302. Senmiddelalderlig *bænk (s. 448). Ældre fot i NM2. — Spätmittelalterliche Bank.

har de antagelig været kronet af småspir. Arm
lænene er formet som løver, hvis hoved og ryg 
er fornyet. Bænken står nu i blank eg; foroven 
på rygpanelet er indridset forskellige bogstaver 
og initialer.

Den tidligste sikre omtale er fra 1846 — efter 
den store udrydning af kirkens stoleværk – da 
der i materialrummet fandtes en bænk »af gam
melt Arbejde, og befunden af Nebellung(!) 
mærkværdig«. Året efter indsendtes den sam
men med S. Jørgen til Nationalmuseet, hvor 
den senest 1854 gennemgik en istandsættelse, 
der i hovedsagen fulgte en tegning af F. F. 
Friis.15 Ifølge bygningsinspektøren skulle bæn
kens ryg før restaureringen have været »til at 
nedfolde som lignende Bænke, der endnu fin
des i ældre Bondestuer«. Bænkens oprindelige 
gavlkonstruktion og rygpanelets længde ude
lukker dog, at der kan have været tale om en 
sådan folde- eller vendbænkkonstruktion.16

Bænken er muligvis identisk med kirkens 
»brudestol«, der nævnes i inventarierne fra 1713 
tillige med en langagtig, gammel †skammel, 
»hvor brudefolkene knæler«. 1694 omtales 
endvidere en »gammel Raadmands Stoel«, som 
brudgommene nu brugte.17

BOGSTOLE OG LÆSEPULTE. Om en mid
delalderlig bogpult, se den femarmede kandela
ber s. 500.

»Talestol« (jfr. fig. 220), anskaffet til korind
retningen 1843-45 sammen med †nr. 5. De stod 
som læsepulte foran stolerækkerne. Af fyr, 
64×38 cm, 100 cm høj. De nygotiske sidevan- 
ger er inspireret af korstolenes gavle; under 
klappulten en hylde med konkave sider. Den 
egetræsådrede stol står ved vestenden af søndre 
stolerække.

†Bogstole og læsepulte. 1) Middelalderlig, om
talt 1576 i Hans Svannings tekst på mindetav
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len over Kristoffer I. Herpå læses, at der på 
kongens hvide marmorsten midt i koret var 
anbragt en pult, hvorfra den hellige lektie læ
stes til mildnelse af kongens bitre sorg. 1682 fik 
Ernst Faber betaling for tap, lås og nøgle til 
bogstolen. 1694 gjorde Hans Henriksen »bog
stolen, som står i koret« til rette med søm og 
træ. Endnu 1717 stod læsepulten i koret, men
1719 omtales den som »En ældgammel bogsto- 
el, som var ganske i stycher, og er indsat hos 
det andet gamle Utienlig træ under Taarnet«. 
Her omtales den senest 1725.11 2) Middelalder
lig?, tidligst nævnt 1700, men 1703 omtalt som 
gammel. Den stod midt på gulvet, vel i midt
skibet, og inventariet 1703 oplyser, at der på 
den lå en gammel bibel, hvoraf et kapitel læstes 
morgen og aften i forbindelse med korsangen. 
Denne praksis var hørt op 1713, og 1719 var 
læsepulten med den gamle bibel flyttet op i 
koret. Eftersom den 1720 forsynedes med en 
ny lås, har den ligesom ovennævnte (nr. 1) haft 
skab. Endnu 1804 stod den i koret, men 1808 
bortsolgtes »en gammel bogstol af eg«.11 3) 
1700, udført af snedker Hans Henriksen; Peder 
smed leverede låsen. 1724 beslog Peder Thom
sen Snedcher bogstolen med to nye hænger, og 
der anskaffedes ny lås, nøgle, skilt og slutstyk- 
ke. Nævnes senest 1804.11 4) »Biskoppens tale- 
stol«, omtalt tidligst 1804, til daglig anbragt i 
sakristiet bag altret. Bortsolgt 1845.18 5) Pen
dant til talestol.

STOLESTADER. (Fig. 304) 1904-27, udført i 
umalet eg af snedkermester Hans Dau, Ribe, 
og sønnen Einer Dau. Udsmykningen skyldes 
et samarbejde mellem Jacob Helms, H. C. Am
berg og snedkermester Dau. Stolestadebænke
ne i midtskibets to rækker, med 25 bænke i 
hver, har både mod midtgangen og mod side
skibene retkantede, 120 cm høje gavle. På kan
terne er der dobbeltslyngbånd, foroven en 
rundstav med siksak-bånd, og herunder er der 
udsparet et næsten kvadratisk felt i gennem
brudt arbejde, med et symbol eller et symme
trisk ornament, alle 100 skåret af snedkerme
steren selv og meget gedigent udført.19 De skrå 
ryglæn har fire små gennembrudte retkantfelter

vekslende med store fyldinger; i felterne er der 
ens, symmetrisk rankeornamentik skåret af Ei
ner Dau.

Til indvielsen 1904 var kun 2×15 bænke 
færdige og ordnet således, at de dannede adskil
te grupper, hvorimellem der anbragtes løse 
stole (jfr. fig. 61). Disse mellemrum blev i åre
ne frem til 1927 fyldt ud med de sidste 2×10 
bænke, der leveredes med to rækker (fire bæn
ke) ad gangen (Amberg 1906, s. 99).

For de til indvielsen leverede stolestader er 
gavlenes motiver tegnet af Amberg efter ideer 
af Helms (fra øst rækkerne 1, 4-6, 9-11, 14-16, 
19-21 og 24-25). Motiverne til de senere levere
de gavle tegnede Dau selv.20 Specielt Ambergs 
motiver udgøres i vid udstrækning af fletværk, 
kors i forskellige udformninger og rankeorna
menter, ofte med fugle og dyr. Neden for er de 
øvrige motiver bestemt og deres placering an
givet ved et tal og en kombination af bogsta
verne N (nord) og S (syd), hvoraf det første 
angiver bænkeraden (regnet fra øst), det andet 
gavlen. Helms-Ambergs motiver omfatter Kristi 
Monogram »IHS« på alle fire gavle i første 
række; endvidere parvist anbragte ud mod 
midtgangen: Arons Stav (5 NS) – Davidshar
pen (5 SN); Syvstagen (10 NS) – Alterbordet 
(10 SN); Pagtens Ark (15 NS) – Lovens Tavler 
(15 SN); Syndfloden (20 NS) – Noas Ark 
(20 SN) og Babelstårnet (25 NS) – Livets Træ 
(25 SN). Blandt Hans Daus motiver, der er me
get veloplagt tegnede, mærker man sig især de 
to signaturer. Den ene er et sammenskrevet 
»HD« (fig. 303), for Hans Dau, dannet af en 
slange i bladværk; de tre små blade til venstre 
symboliserer mesterens tre børn (7 NN). Den 
anden signatur »HANS DAU RIBE 1927« 
skrevet i versaler på et skriftbånd omgivet af 
passer, vinkel og høvl, markerer afleveringen 
af de sidste fire bænke 1927 (22 SS). Endvidere 
ses Håb (2 NS) – Kærlighed (2 SN); Tro (3 NS)
- Retfærdighed (3 SN); Død (7 NS) – Sejr 
(7 SN), Synd (8 NS) – Smerte (8 SN); Flid, bier 
suger tidsel (12 NS) – Uden kors ingen krone 
(12 SN); Blåhat (13 NN), Mit håb til Gud alene 
(13 NS) – Tålmodighed (13 SN); Edelweis 
(13 SS); Slesvig (17 NS) – Ribe (17 SN); Klinten
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Fig. 303. Stolestader, 1904-27 (s. 450). Snedkermester Hans Dau’s signatur og fortegning til samme motiv. LL 
fot. 1981. — Gestühl 1904-27. Signatur des Tischlermeisters Hans Dau mit seinem Entwurf.

blandt hveden (17 SS); Danmark (18 NS) – Fuglen med oliebladet (18 SN); Havet (22 NN); 
Vinter (22 NS) – Sommer (22 SN); Efterår 
(23 NS) – Forår (23 SN).
I de indre sideskibe er der enklere, løse bæn

ke med rygstød samt her og der løse stole med 
rørfletning i ryg og sæde, stammende fra re
staureringen og senere.
†Stolestader. På reformationstiden var stole

værket ikke samlet i regelmæssige rader og 
havde i det hele et noget tilfældigt og uensartet 
præg. I kongebrevet 25. okt. 1560 tales om stor 
uorden »med Stole, Altere oc anden Diel«, og 
det forlangtes, at »de Stole, som ere sette mit 
op af gulffvit, neder i Kircken, maatte oc bort
tagis, oc andre Stole, paa begge siderne Maatte 
ordenlige oc skickelige igen af ny gøris oc 
opsettis, saa at Rummit mit udi Kircken kunde 
være Frit, at Folchit wbehindret der kunde 
haffue deris gang op oc neder«.21

Uordenen var en følge af, at stolene var 
opsat af de enkelte kirkegængere efter behov, 

og det skulle volde mange brydninger at kom
me denne planløshed til livs. Man holdt nemlig 
fast ved velerhvervede og dyrt betalte rettighe
der. Kirkens stole kunne købes og sælges så

langt tilbage, det kan følges. 1525 omtales en 
stolestand, som hr. Jens Jonsen (Janus Jonæ f.), 
præst og kapellan ved Maria Magdalenes alter, 
havde købt af en Ebbe Clemensen. Den skulle, 
hedder det, sælges igen til Ribe borgere og ikke 
til andre, og måtte ikke bortgives til klostre, 
kirker og præster uden borgmesters og råds 
minde. En stolestand kunne koste ½ tønde øl 
og en flæskebøste, som Karine, Lydik Guld
smeds, havde udredet 1561.22

Kongebrevet 1560 har sikkert medført en vis 
regulering af stolestaderne, men ét var at få de 
private stole stillet sammen i ordnede rader, 
noget andet at gennemføre en nyfordeling, så 
man ikke blot sad efter stand, men mænd og 
kvinder adskilt. Her kom kirkeværgerne i før
ste omgang til kort. 5. feb. 1570 måtte de søge 
tingsvidne for, at de otte dage tidligere havde 
ladet læse et kongebrev om, at stolestaderne i 
domkirken skulle »skiftes«. Vanskelighederne 
illustreres ved en strid 1592, da Jon Pedersen 
Trellund ville forbyde Las Limes hustru at be
nytte en stolestand i forening med hans egen 
kone, Maren, og med Anne, Mads Roeds. 
Endelig blev en nyfordeling gennemført i for
bindelse med den store fornyelse af kirkens
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Fig. 304a-d. Stolestadegavle, 1904-27, af Hans Dau 
(s. 450). a. Smerte, b. Sejr. c-d er uden titel. — Ge
stühl 1904-27. a. Schmerz, b. Sieg, c und d, ohne Titel.
inventar, som fandt sted i årene o. 1600. Ved et 
møde 16. juli 1596 blev lensmanden, kapitlet, 
magistraten og de 24 mænd enige om, at al 
hævd på stolene skulle bortfalde. Fremtidig 
skulle karlene »stå« i den søndre side, kvindfol
kene i den nørre. Samtidig iværksattes en om
fattende regulering og fornyelse af stoleværket, 
og 1603 var man så vidt, at der kunne gøres 
»overslag over stolestaderne« og skiftes. Under 
6. aug. dette år har Ditlev Hansen Guldsmed 
noteret: »daa bleff stuolene omskifft wdj wor 
Frue Domkierke her udi Ribe, och findis sedell 
huos mig paa den stand, som er thill wor egen 
hys y Grønnegade«, – stolestaderne fordeltes 
med andre ord til de enkelte huse i byen.23

Det stoleværk, der kunne tages i brug 1603, 
har frembudt et ganske broget skue. Noget var 
ganske nyt som Valdemar Parsbergs egen lens- 
mandsstol, andet var gammelt eller delvis for
nyet og ombygget i forbindelse med regulerin
gen 1596-1603. Staderne var ordnet med to 
rader i midtskibet og to smalle rader i de indre 
sideskibe, endvidere to korte rækker af stole
stader i kirkens vestende og én i det ydre 
sideskib i syd (jfr. fig. 260). Også på kirkens 
gallerier fandtes øjensynlig stole. Man sad i 
kirken efter stand, idet midtskibets forreste 
stader var de fineste. Øverst stod lensmænde- 
nes stol, der var dekoreret med rigsvåbnet.

Den var udført 1596 for den bevilling fra stif
tets landsbykirker, der også medgik til anskaf
felse af ny altertavle og prædikestol. Lensmæn- 
dene disponerede øjensynlig over »otte lange 
Kirchestole op til Chorsprinkle«, således at 
herskabet sad i midtskibet, medens folkene 
havde plads i de tilstødende rader i sideskibene. 
Således var »stolen til lensmandens piger« den 
øverste stol i »den bagerste rad« i kvindesiden 
(dvs. i sideskibet).24 Herefter fulgte forskellige 
våbenprydede adelsstole; Erik Lykkes og Mou- 
rids Podebusks var begge opsat o. 1578, da 
stadernes placering gav anledning til en strid 
mellem de to mænd. Terpager omtaler endvi
dere stole med våbner for slægterne Gylden
stjerne, Munk, Rosenkrantz og Sehested. Nede 
omkring prædikestolen fandtes kannikernes og 
»Canniche Qvenernes« stole, der omtales tid
ligst 1594. Her stod også de øvrige gejstlige 
stole og rådmandsstolene.25

De almindelige kirkestole har øjensynlig væ
ret simple og sammenflikkede. Der tales 1600 
om »Tre vognskod oc noget sønderskaarne 
Tømmer, som vaar stycket til Kirkeskamle, oc 
et stycke gammelt Paneele, oc xv Opstander 
(stolegavle) aff gamle Kirckestole«. Stolevær
ket var ikke meget forandret, da Terpager be
skrev det henved 100 år senere. De almindelige 
stoles tal var da over 100, nogle forsynet med 
døre, andre åbne, og de forekom ham ringe i 
udførelse i forhold til den prægtige kirke. For
klaringen var, mente Terpager, at de stole, der 
stammede fra tiden før reformationen, havde 
lidt under kirkens gentagne ildebrande; de, der 
var udført senere, havde kirkeværgerne skyndt 
sig med for at leve Frederik II.s ordre efterret
telig, og de var så ikke blevet udsmykket. Men 
borgerne og bønderne var tilfredse med stole
ne; de ville hellere høre Guds kostelige ord i en 
ringe stol end sidde og falde i søvn i et blødt 
sæde.26

Kirkeregnskaber og syn melder om stadige 
lapperier og delvise fornyelser, men det skulle 
vare helt frem til 1844, inden der blev tale om 
en samlet stolefornyelse i kirken. 1643 færdige- 
de Oluf snedker den nedfaldne vestligste og 
bageste stol i »den sønden sønder rad« (dvs.
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ydre, søndre sideskib), og 1649 medgik syv 
fyrredeller til at færdige seks kvindestole ved 
fonten, dvs. i kirkens vestende. 1655 fik Mor
ten og Henrik snedkere betaling for en ny bænk 
og et »skærværk« (skillevæg) at sætte ved lens
mandens tjeneres stol, og Henrik snedker for
færdigede nogle »skamler« til kapellet (bisp 
Ivers kapel, sml. s. 312).11

På et kapitelsmøde 18. dec. 1661 diskutere
des anskaffelsen af nye stole. Det besluttedes 
straks at lade lave en eller to stole af godt tørt 
egetræ som prøve. Det blev til et par nye 
kannikestole med kapitlets udskårne våben og 
årstallene 1662 og 1664. Det ene af disse vå
benskjolde er bevaret (fig. 306), 25×24 cm med 
reliefskåret årstal 1664 og sekundær rød og 
hvid bemaling. Det blev i første omgang ved 
de to stole, for 1667 udtalte en synsforretning, 
at »kirkens stole behøves af ny overalt, undta
gen et par enkelte, som nylig er gjort«.27

De stadige og hyppige reparationer skyldtes 
ikke alene almindeligt forfald og sendrægtig
hed, men at gulvene på grund af de mange 
begravelser sank, snart her, snart der. 1673 
arbejdede Niels Prang ved de gamle, nedfaldne 
karlestole »under S. Jørgen« (i vestenden), og i 
årene 1677-78 udførte han med et par kolleger 
en mere omfattende reparation. Blandt andet 
færdigedes de bageste stole i midtskibets kvin
derad; der gjordes to lange stole næst rådmæn- 
denes i midtgangen, og alle dørene ud til midt
gangen blev hængt om. Murermestrene Jacob 
og Ebbe fik betaling for at mure under stolene 
og oplægge gulvene. 1696 reparerede Hans 
Henriksen den lange gejstlighedsstol ved den 
lille tårndør, dvs. i ydre, nordre sideskib (jfr. 
s. 315). 28

Standssæderne var ikke blot udsat for for
fald, de blev efterhånden umoderne. 1677 ryk
kede stiftamtmand greve Otto Diderich Schack 
op i en ny, lukket stol østligst på søndre galleri, 
indrettet lige over hans gamle plads i lens- 
mandsstolen eller amtmandsstolen, som den 
havde heddet efter enevældens indførelse (se 
†lukkede stole nr. 1). Hermed var vejen vist for 
andre standspersoner og honette familier. 1706 
beklagede bisp Christian Muus sig til stift

amtmanden. Skønt der tilkom bispens familie 
en god stol i domkirken, var den kvindfolke- 
stol, der var udset hertil, ikke af den »commo- 
ditet«, som en del andre, der var nærmere 
prædikestolen. Den var derfor i »langsommelig 
tid« ikke blevet søgt af andre end tjenestefolk 
og kirkegangskoner, medens bispinden og an
dre gejstlige fruer havde lånt stolestader i Kors- 
brødregårds stole. Bispen ønskede derfor at 
indrette en lukket stol til sig selv, kæresten og 
børnene. Det blev den første af en række lukke
de stole med loft og vinduer, der i løbet af 
1700’rne fik plads i kirken (se †lukkede stole 
nr. 2). 1777 rykkede amtmanden, bispen og de 
bedste familier op i et nyindrettet pulpitur i de 
fem vestre af midtskibets arkader til søndre 
sideskib (se †lukkede stole nr. 8-12).

Alt imens fortsatte lapperierne på kirkens 
almindelige stoleværk. 1705 blev 60 stole gjort 
til rette med sæde, knæer, støtter og søm. 
1716-17 flikkedes der på stolene på begge sider 
af den store gang, gulvet blev lagt på ny nogle 
steder, og tre stole under prædikestolen repare
redes, idet dørene ikke kunne lukkes og sad 
skilt ad; endvidere blev alle »Stoelene ved Jor
den« malet med grå limfarve.

Kirkens restaurering 1738-43 (s. 332f) gav 
anledning til en ny oppudsning. 1740 leverede 
Morten Rasmussen snedker 15 hele og 20 halve 
nye stole på begge sider af den brede gang og 
reparerede gamle stole overalt i kirken. Maler 
Hans Willumsen anstrøg stolene med perlefar
ve og cinnoberrøde lister, og der maledes nav
ne på de øverste stole. 1742 kom turen til de 
smalle rader, Jens Pedersen gjorde 11 hele og 16 
halve stole »i anden rad såvel mands som kvin
destolene« med nye rygstykker og døre.29

Denne bekostning henledte værgernes op
mærksomhed på, at betalingen af stoleleje ikke 
havde været regelmæssigt håndhævet. 1743 
dømtes en mængde borgere til at udrede reste
rende stoleleje til domkirken, og kirkeværger
ne udarbejdede et register og reglement over 
stolestaderne. For de lukkede stole betaltes 4 
rdl. årligt, medens stiftprovst Stockemarck 
måtte udrede 2 rdl. for at benytte den ene 
kannikestol med »Kapitlets våben og årstallet



454 DANMARKS KIRKER·RIBE DOMKIRKE

Fig. 305. Sengotisk panel, formentlig fra korstolenes 
†baldakin (s. 444). Nu i dørfløjen fig. 314 (s. 468). LL 
fot. 1981. — Spätgotisches Paneel, vermutlich aus dem 
†Baldachin des Chorgestühls. Jetzt im Türflügel 
Fig. 314.

1662 udhugget på den«. For almindelige stole
stader androg den årlige leje fra 1 til 4 mk. 
Bønderne fra Øster Vedsted, Bjerrum og 
Klaaby havde hidtil haft plads »i den yderste 
rad i kirken ud til den brede gang« (ydre, 
søndre sideskibs vestende); men om de havde 
fået den anvist eller om den lå til deres gårde 
lod sig ikke længere afgøre; nu fik bønderne 
plads »i den anden rad« og betaling indførtes. 
Det tidligste, fuldstændige register over stole
leje er fra 1758 og omfatter 138 navne, fordelt 
på 239 stolestader og 9 lukkede stole; indtægten 
beløb sig ialt til 40 rdl. 2 mk. 8 sk. Registrene 
for de følgende år viser en stadig faldende 
indtægt, indtil borgerskabet 1777 ved reskript 
blev fritaget for leje af de åbne stole; dette år 
indkrævedes 5 rdl. 2 mk. af ni personer, der 
hver havde en lukket stol. Hertil kom dog snart 
lejen af de ny pulpiturstole i midtskibets sydar
kader, som årligt androg 5 rdl. for hver stol.30

I bygmester Kruses restaureringsforslag 1789 
(s. 339) indgik, at »Alle Stolene i Kirken burde 
optages, og i den midterste Gang giøres af Nyt, 
men i Sidegangene af de Bedste blandt de gam
le«. Ved den efterfølgende restaurering 1792 
blev end ikke midtraderne fornyede »fordi en 
Deel af de gamle befandtes bedre, end man ved

Overslaget havde anset dem for«. De gamle 
her blev »forstørrede og med nye døre og 
nogle steder nye forstykker, fjæle, gulv, bænke 
og skamler«. Stolene i sidegangene blev »ned- 
tagne og regulerede«; materialer skaffedes bl.a. 
ved at borttage den yderste rad i syd (i det ydre 
sideskib) som overflødig. Herefter måtte kir
kens stoleværk holde endnu et halvthundrede 
år.31

Fra begyndelsen af forrige århundrede stam
mer den ældste plan over stadernes opstilling, 
P. T.Hanssens fra 1831 (jfr. fig. 260), og de 
eneste billeder af kirkens gamle stolestader. 
Jørgen Roeds maleri fra 1836 (fig. 10) viser 
regelmæssige, hvidmalede stolestader med ens
artede gavle i renæssancestil. Gengivelsen er 
heller ikke for stadernes vedkommende ganske 
virkelighedstro, men idealiseret i overensstem
melse med kunstnerens tanker om et harmo
nisk kirkeinteriør. Således har Roed udeladt 
pulpiturerne og de øvrige lukkede stole, lige
som stadernes gavle næppe har været fuldt så 
regelmæssige. Theophilus Hansens samtidige 
tegning (fig. 218) viser staderne for smalle, 
men svarer i øvrigt til Roeds maleri, idet de to 
gengivelser af interiøret er indbyrdes afhæn
gige-

1844 blev de gamle stolestader fjernet og 
udførelsen af nye udbudt i licitation. Samme 
år, 10. aug., kunne der tilstås snedker Chr. 
Knudsen og hans hjælpere fem kurant-dalere til 
et gilde i anledning af kirkestolenes fuldendel
se. Der udførtes to rader à 24 bænke i midtski
bet efter tegninger leveret af N. S. Nebelong 
(jfr. fig. 220). Stolene, af fyr, havde stejle ryg
læn med enkle fyldinger og nygotiske fyldings- 
gavle, af hvilke de østligste, vestligste og mid
terste var lidt højere end de øvrige. Stolenes 
»Frontespisser« var alle forsynet med lysholde
re, fremhævet som »Jernstøbte Lysekroner« i 
snedkermesterens efterfølgende ansøgning om 
betaling udover licitationen. I sideskibene op
stilledes 36 løse, langsgående bænke, hvoraf et 
par er i behold. Kirkestolene, der i slutningen 
af 1800’rne stod egetræsmalede, blev 1904 afgi
vet til Sønderho kirke og afløst af de nuvæ
rende.32
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†LUKKEDE STOLE M.M. I løbet af 16- 
1700’rne opsattes flere lukkede familiestole 
»behørige og smukt indrettede med (fod)skam- 
mel, forhæng, vinduer og dør (Terpager 1736, 
s. 317). De stod på søndre galleri (nr. 1 og 4) og 
på kirkegulvet, hvor der midt i 1700’rne betal
tes leje af ni »lukkede stole«, af hvilke dog kun 
de fem (nr. 2, 3, 5, 6, 7) havde »Loft over og 
Vinduer for«.33 Egentlige pulpiturstole af den 
art, der hævede sig over stolestaderne, fik 
domkirken 1777, da fem ens »Herskabsstole« 
(nr. 8-12) indføjedes i midtskibets sydarkader 
og forsynedes med fælles gangbro i søndre 
sideskib.34

De lukkede stole har været til betydelig gene 
for den jævnere del af sognebørnene. 1771 
modtog stiftsøvrigheden således en klage fra 30 
beboere af Øster Vedsted, Klaaby og Bjerrum, 
hvis stader i søndre rad (i et af sideskibene her) 
for størstedelen skjultes af pillerne og lukkede 
stole. Bønderne ville langtfra miskende de for
nemme i byen deres stole, men fremholdt, at 
det var dem »plat umuligt at se og forståeligt at 
høre det, som prædikedes«. De havde derfor 
været nødt til at søge hospitalet, når de ville 
høre en prædiken, »eller blive vel hjemme og 
ved Guds Ords Lære stille vore Naadehungrige 
Hjerter tilfreds«.35

1804 var kun to af kirkens lukkede stole 
udlejet, og selv de fornemme pladser i de fem 
pulpiturstole var efterhånden svære at få afsat. 
De sidste fjernedes 1843-45.11

1) 1677 indrettede stiftamtmand, greve Otto 
Diderich Schack sig i de to østre fag på søndre 
galleri, der ved en svær mur var udskilt fra 
resten (sml. s. 264 og fig. 52). 1683 medgik tre 
af kirkens fjæle og tre nye egefjæle til arbejde på 
»grevens stol«, der samtidig fik nye måtter. 
1714 reparerede Enevold klejnsmed låsen på 
hvælvingen ind til grevens stol, hvortil man 
kom via Mariatårnets trappe. Med orglets op
stilling 1766-69 på et pulpitur tværs over midt- 
skibets østende må grevens stol være blevet 
ubrugelig. 1792 nævner Galthen en skorsten, 
der viste, »at samm(e) Stoel har været forsynet 
med en Kakkelovn«.36

2) 1706, bekostet af bisp Chr. Muus til »ham

Fig. 306. Domkapitlets *våben fra †kannikestol 1664 
(s. 453). LL fot. 1981. — Das Wappen des Domkapitels 
von einem Domherrenstuhl 1664.

selv, kæresten og børnene« (sml. †stolestader 
s. 453). Stolens placering skulle være ved øst
siden af den anden pille fra vest i midtskibets 
søndre rad. Den skulle udover pillens bredde 
strække sig 1½ alen »i længden« samt i bredden 
mod øst 2¾ alen. Her ville den ganske vist få 
plads »i det store kirkegulvs mandfolkestole«, 
men bispen ytrede det håb, at der ikke ville 
blive taget for megen plads fra de tre stole, 
hvori den lukkede stol skulle indrettes. Chri
stian Muus solgte siden stolen til stiftamtmand 
Calnein, hvis søn afhændede den til konferens
råd Holger Scheel. Denne skænkede 1750 den 
lukkede stol til kirken, for at lejen kunne gå til 
to danske skoleholdere i byen – »deres løns 
forbedring«.37

3) Indrettet af Margrethe de Hemmer 
(†1723), enke efter præsident Mathias Worm 
(Terpager 1736, s. 317).

4) 1726. Indrettet af stiftamtmand Carl Gabel 
på søndre galleri ved siden af nr. 1 og af 
Terpager (1736, s. 317) omtalt som »overmåde 
prægtig«. Nedtaget 1777.11

5) Bekostet af Laurits Thura, bisp 1713-31, 
og efter hans død overladt efterfølgerne.

6) Provstestolen, der omtales fra 1732, blev 
lukket ved midten af 1700’rne. 1781 gjordes i
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provstens stol fire nye vinduer, som blev om
lagt med bly og fik indsat 16 ruder. Stolen stod
i nord ved »hvælvingsdøren« til trappetårnet i 
den lille gang ved prædikestolen.11

7) Justitsråd Jørgen Bruuns (†1759) lukkede 
stol; den stod i slutningen af 1700’rne i vest, 
ved dåben.11

8-12) 1777. Indrettet på foranledning af bisp 
Tønne Bloch og stiftamtmand Theodosius Le- 
vetzau som ens pulpiturstole i de fem vestre af 
midtskibets arkader til søndre sideskib.34 Gal
then skriver (1792, s. 142) om pulpituret: »Det 
staar ikke frem i Kirken, men er bygt imellem 
Pillerne jevnsides med dem, og efter deres An
tal inddelt i 5 Loger, saa store, at enhver kan 
rumme 2 til 3 Familier«. Bag stolene, dvs. 
under hvælvene i søndre sideskib, løb en gang 
»ligesaa lang som Pulpituret selv, og ved hver 
ende en Trappe eller Opgang til samme«. Ar
bejdet udførtes efter nu forsvundne tegninger 
af snedkerne Ebbe og Peder Hansen, som efter 
akkord fik 30 rdl. pr. stol og hertil 20 rdl. for 
trapperne. Vinkeljern, hager og ankre, der 
støbtes i murene, leveredes af Lüdeke Berent- 
sen ligesom hænger, låse og nøgler til fem døre 
for stolene og to døre for trapperne. Herefter 
indsatte glarmester Johan Friederich Beldt 240 
ruder »i kit og bømisk glas«, og Christian 
maler stafferede med oliefarve. Ud mod kirke
rummet fik stolene perlefarve og malet løv
værk, indvendig en lyseblå farve. Videre male- 
des bagklædningen, loftet under, gelænderne i 
hele længden og trapperne med dørene til op
gangen. »Dette Pulpitur er så smukt af Indret
ning og Maling, at det kan regnes blandt Kir
kens smukkeste Prydelser«, skriver Galthen 
1792 (s. 142). Af de fem stole var de to tiltænkt 
kirkens direktører, som fik plads lige overfor 
prædikestolen, stiftamtmanden i den anden stol 
fra øst, bispen i den tredje. De øvrige stole 
bortfæstedes til byens bedre familier.11

†Skriftestole. En skriftestol, der omtales 1591, 
da den fik nye måtter, var den ene af et par, 
sognepræstens og kapellanens. Det er muligt, 
at de to stole har været sammenbyggede, for 
undertiden taler regnskaberne blot om »skrifte
stolen«. 1683-85 omgjorde Jep snedker »An

ders’ skriftestol« (froprædikenpræst Anders 
Jensen Sahls), og skamlen blev overtrukket 
med læder. 1694 gjordes seks nye måtter til 
oven og neden i skriftestolene, tre i sogne
præstens og tre i kapellanens; samtidig sattes et 
fjæl under sædet i sognepræstens. 1703 anskaf
fedes to nye skamler, som blev overtrukket og 
malet med brun oliefarve af Hans Willumsen. 
Inventariet samme år nævner udover de to nye 
skrifteskamler et lille, firkantet bord, som kor
degnen bruger at skrive ved, når om lørdagen 
»confiteres«, hvortil en skammel at sidde på. 
1718 blev begge skriftestole i koret malet ud
vendig med rød og hvid oliefarve af Hans 
Villumsen og igen 1722 både »inden og uden, 
med hvidt og sorte lister«. 1734 forbedredes 
den nordre skriftestol med læder, og 1740 be
klædte Niels Frandtzen begge stole med otte 
røde skind. 1744 trådte Hans Willumsen påny 
til og malede de to skrifteskamler; 1771, 1773 
og 1774 måtte stolene igen repareres. Herefter 
kan det ikke undre, at bygmester Kruuses re- 
staureringsforslag 1789 (sml. s. 337) bl.a. om
fattede nye skriftestole på begge sider af altret. 
Ved den efterfølgende restaurering blev det dog 
ikke til en komplet fornyelse. I stedet blev de 
gamle skriftestole og »den såkaldte rektors 
stol« bygget om til to skriftestole, idet man 
yderligere supplerede med to nye døre, bænke 
og knæskamler. Skriftestolene anbragtes ikke 
ved alteret, som foreslået af Kruuse, men flan
kerende kordøren (jfr. planen fig. 261). Disse 
skriftestole, der gennemgik småreparationer 
1804 og 1830, nævnes sidste gang 1845.38

Løse stole. 1) Øreklapstol (fig. 307), anden 
halvdel af 1600’rne, kaldet »Brorsons stol«. 
Den er med øreklapper 121 cm høj, af blødt, 
stærkt ormstukket træ (elm?). Forbenene støt
ter de svagt svajede armlæn, og bagbenene, der 
bærer ryglænet, sluttes med drejede knopper. 
De to aftagelige øreklapper er fæstet med en 
jernstang (fladjern), som holdes af to jernkram
per på hver side. Bortset fra en afstivning af 
sædets sarg synes træet i hovedsagen originalt.

Sædet, fornyede(?) gjorder og hessian over
trukket med mørkebrunt skind, som er fast
gjort til sargen med rundhovedede messing-
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søm; skindet er i nyere tid suppleret på bag
siden. Også armlænene er skindbetrukne, men 
her er sømmene slået igennem en ornamente
ret, tunget kant. Øreklapperne har skind på 
indersiden, og ryglænet dannes af to lag skind, 
der fastholdes af én sømrække på lænets forsi
de. – Inden for sømrækken er ved nedtrykning 
markeret et rektangel, og midt i dette felt fin
des en krans af blade og knopper, og med en 
blomsterroset forneden og foroven. Midt i 
kransen står versalerne »P (muligvis F) L P« 
over årstallet »16..«, hvis manglende cifre er 
gået tabt ved en reparation. Bogstaver og krans 
er forgyldt og nedtrykket i skindet. Tidligst er 
stolen vistnok omtalt 1804, da der i kapitlet 
stod to lænestole. 1881 var den på nordre galle
ri; nu i præsteværelset.11

2-3) To ens, begyndelsen af 1700’rne (jfr. 
fig. 308). Stolene, der er ret stærkt fornyede, er 
udført i blødt, stærkt ormædt træ (elm?), 125 
cm høje. Forbenene har bukkefod og både 
foroven og forneden er bagudrettet volut; 
tværstangen mellem dem består af symmetri
ske akantusblade. Bagben og tværstivere er 
drejede, men næsten helt fornyede; fornyet er 
også flere stykker sarg, men på den ene stol er 
der sømspor efter et ældre betræk. Ryglænet 
dannes af bagbenenes balusteragtige forlængel
ser med små drejede til dels fornyede topspir 
og et midtstykke flankeret af akantusranker. På 
den ene stol er hele topstykket, bestående af 
symmetrisk ordnede akantusblade, fornyet og 
på den anden selve toppen, der øjensynlig op
rindelig udgjordes af en krone. Sædet og ryg
gens midtdel er betrukket med mørkebrunt 
skind, som bærer et ophøjet brokademønster 
sammensat af tulipaner, granatæbler, fugle 
m.m. Stolene, der 1881 stod på nordre galleri, 
står nu i præsteværelset (sml. fig. 308). Både 
disse stole og nogle af de følgende kan stamme 
fra de lukkede stole og pulpiturerne.11

4-5) To ens, begyndelsen af 1700’rne (jfr. 
fig. 308), båndbarok, 135 cm høje. Træet med 
mange ormehuller synes originalt bortset fra 
hjørneforstærkninger af sargen; på den ene stol 
er underdelen af forsargen slået af. Træet er 
bejdset lillabrunt, og sædets og ryggens skind-

Fig. 307. Øreklapstol, 1600’rne, kaldet »Brorsons 
stol« (s. 456). Fot. C. A. Jensen 1926. — Lehnsessel, 
17. Jahrhundert.
betræk er påhæftet med små rundhovedede 
søm om sargens øvre kant og langs ryggen. 
Skindet er stærkt farvet, de kraftige blomster- 
og bladmotiver står på en mellemblå bag
grund, og de ophøjede motiver er belagt med 
guld, grønne kanter, forgyldte ranker samt 
hvide og røde blomster. Nu i præsteværelset, 
tidligere måske som nr. 2-3.

6-7) To pindestole, ens, 1700’rne?, 90 cm 
høje. Benene har drejede ender, og bagbenene 
afsluttes med små topspir. Mellem benene er en 
eller to rundstokke. Ryglænet dannes af tre ca. 
6 cm høje, buede træpinde. Sæde af halmsimer. 
Den stærkt nedslidte maling er nærmest græs
grøn med sorte »ornamenter«, fremkaldt med 
enden af en pensel; under malingen ses hvid

Danmarks Kirker, Ribe amt 30
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grunding. Før orglets ombygning 1973 stod 
stolene på orgelpulpituret, hvor der 1846 omta
les ti stole; nu på søndre galleri.11

8-9) To ens armstole af eg til de kongelige, 
sammenhørende med stolestaderne 1904-27 og 
udført af snedkermester Hans Dau. Den ene 
står i præsteværelset, den anden ved alteret (jfr. 
fig. 268). Tilhørende kroner i præsteværelset.

10-11). Samtidige med nr. 8-9 er to ens 
egetræsstole udført af Einer Dau. I ydre, nord
re sideskib flankerende døren til trappetårnet.

I kirken findes desuden et større antal stole 
med rørfletning, hvoraf enkelte er fra 1847, 
anskaffet til præsteværelset i Bethlehemskapel- 
let (s. 315),39 andre 1904 som udfyldning mel
lem stolestaderne (jfr. s. 451).

†Løse stole. Se særlige rumindretninger ne
denfor.

Bord (jfr. fig. 308), renæssance, o. 1600. 
Bordpladen består af en 3,5 cm tyk egeplanke, 
226×56 cm, suppleret på langsiderne med en 
pådyvlet, tommebred planke, så den samlede 
bredde er 61 cm. Bordpladen hviler på to ram
mebukke, hvis benpar er formet som ungre- 
næssancebalustre med akantusblade. Over- og 
underbjælkerne, der forbinder bukkene, er 
stukket igennem ben-endernes retkantede 
klodser og forkilet. Tværfødderne er fornyet i 
1960’erne i overensstemmelse med de ældre, 
der ses på fotografiet fig. 308. En skuffe under 
bordpladens ene ende er en tilføjelse, tidligst 
omtalt 1804, da bordet stod i sakristiet bag 
alteret ligesom i 1703.11 Nu i præsteværelset.

SÆRLIGE RUMINDRETNINGER. Kirkens 
præsteværelse og sakristi (fig. 308) er siden 1904 
indrettet i det ydre, søndre sideskibs østende, 
der er udskilt ved egetræsskranker i nygotisk 
stil. Det rummer et egetræsskab fra 1904 
(s. 462), fem barokstole (nr. 1-5) og ovennævn
te renæssancebord, det eneste af møblerne, der 
er overført fra †præsteværelser (s. 314f.). 1833, 
da præsteværelset endnu havde plads i apsiden 
bag altret, rummede det foruden renæssance
bordet fire læderbetrukne †stole (solgt 1850), 
en †bænk, et †skab til altertøj (s. 462) og en 
†kiste til altertøj (s. 462).11

†Bibliotek og bøger. Udover de liturgiske bø
ger, der fandtes i sakristiet og ved altrene (jfr. 
den middelalderlige †kirkeskat s. 400) ejede kir
ken en bogsamling, hvis første kerne måske var 
de seks bind, der skænkedes af bisp Omer 
(1178-1204, jfr. s. 401). Nogle skrifter – af op
byggelig natur – lå fremme, lænkede til pulte, 
men de øvrige har formentlig beroet i sakristiet 
eller i et af kirkens kapeller.40 Det er muligt, at 
samlingen i senmiddelalderen opbevaredes i 
Bethlehems kapel, for her fandtes biblioteket i 
den første tid efter reformationen, indtil rum
met 1620 blev købt af Albert Skeel som grav
kapel (jfr. s. 306). Bøgerne flyttedes da til kapi
telhuset og få år senere til lektoriet i S. Barbaras 
kapel, efter hvis nedrivning o. 1739 bibliotekets 
levninger indlagdes i kapellet under det store 
tårn. Terpager skriver om biblioteket, at det 
fordum svulmede af en mængde bind (»codi- 
ces«), og tilmed manuskripter; men nu var 
næsten alt borte som følge af krigsplyndring, 
brand og oversvømmelse.41 Muligvis er enkelte 
bøger blevet reddet over i katedralskolens rig
holdige bibliotek, og i det mindste ét hånd
skrift er bevaret: »lyske lov« i et manuskript fra 
o. 1300.42

Om de enkelte †bøger gives spredte oplysnin
ger i forbindelse med gaver og testamentariske 
overdragelser. Biskop Johannes Hee (1313-27) 
prydede biblioteket med en række bøger, der 
mest var af kirkeretslig art, ligesom de fem 
bind, der 1493 skænkedes af kanniken Jens 
Lang. Interessant er kanniken Niels Krogs gave 
1389 af »auiciennas (Avicenna) og nogle andre 
medicinske bøger«, idet den er et vidnesbyrd 
om, at oversættelser af arabiske forfattere nåede 
til Ribe. 1427 testamenterede kanniken Otto 
Bosen til domkirken: »Gregors Moralia, som 
præsten hr. Johannes Steen og jeg lod (af)skri
ve, på det vilkår, at bogen lægges et eller andet 
sted på en god plads, således at de, der vil læse i 
den, altid kan have let adgang dertil. Bogen 
skal lænkes, og de, der læser i den, skal bede 
også for nævnte hr. Johannes, som gav sin del 
dertil«.43 En fortegnelse, dateret 1662, er øjen
synlig et forsøg på at opregne, hvad der var 
eller burde have været i biblioteket efter sven
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Fig. 308. Præsteværelse indrettet 1904 (s. 458). Ældre fot. i NM2. — Pastorenzimmer, eingerichtet 1904.

skekrigene (jfr. DK. SJyll., s. 2094f.).44 Listen 
er ret summarisk opstillet, men tillader dog 
visse slutninger om bibliotekets karakter. An
tallet af optegnede bind kan ikke fastslås helt 
nøjagtigt, men må have ligget omkring 120, 
hvoraf ca. 50 folianter, en halv snes i kvart og 
et halvt hundrede i oktav. Der må have været 
adskillige inkunabler imellem og ligeledes an
dre, der næppe kan tænkes anskaffet efter refor
mationen. Hovedparten er teologisk litteratur 
fra 1500’rne og begyndelsen af 1600’rne. Des
uden enkelte samtidshistoriske værker og lidt 
litterære hjælpemidler, bl.a. en »Calipinus« (la
tinsk leksikon), der næppe tør identificeres med 
den »lænkebog«, der endnu findes i katedral
skolens bibliotek. Desuden tre middelalderlige 
manuskripter i folio og fem i kvart. Det 1821 
grundlagte stiftsbibliotek var opstillet i kapitelsa

len i søndre korsarm, indtil denne 1843-45 atter 
inddroges i kirken (jfr. s. 320).

†Kapitel- og landemodesale, se s. 320. Af det 
ældre inventar er bevaret kapitlets velkomstpo
kal (s. 424) og bispemalerierne (s. 483). Om 
landemodesalens indretning 1715 fortæller 
Terpager (1736, s. 195), at der midt i rummet 
stod et rundt bord, hvor stiftamtmanden, bi
spen og stiftprovsten havde plads. Langs væg
gene sad hele skaren af 20 provster ved aflange 
borde og på bænke, der var afskærmet med 
skranker (jfr. †bænkehynder s. 406). Endvidere 
omtaler han to jernbundne †kister (s. 462) og 
den berømte †bispedragt, der benyttedes af 
»Munken på kapitlet« (s. 404). Om kirkens 
†arkiv, der længe opbevaredes i kapitelsalen, se 
s.318f. og 462f. Indretningen af †lektoriet i
S. Barbaras kapel er omtalt s. 308.

30*
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Fig. 309. Korstole. Indridsninger fra den tid, da sto
lene benyttedes af skoledisciplene (s. 446). LL fot.
1977. — Chorgestühl. Einritzungen aus der Zeit wo die 
Stühle von den Schülern benützt wurden.

NOTER TIL S. 444-459
Vedr. arkivalier, litteratur og forkortelser henvises 
til s. 52f.
1 KglBibl. Uldall 186 fol. VI, s. 624. Jfr. indskriften 
over døren til »bisp Ivers kapel« s. 312. Iver Munks 
fader hed ikke Knud, men Oluf.
2 NM2. Tegninger fra Berg 25. marts og 22. dec. 
1903 og fra Justesen 7. juli 1904.
3 Jfr. s. 391, note 8.
4 Aben symboliserer forfængelighed og sanselighed. 
Se H. W. Janson: Apes and Ape Lore in the Middle 
Ages and the Renaissance, London 1952.
5 I NM2.
6 Terpager 1736, s. 204. — Galthen 1792, s. 122. – Kinch I, 556.
7 Jfr. Roskilde domkirke, DK. Kbh. Amt s. 1672f. – Se også E. Cinthio i KultLeks. art. Korstolar, 
sp. 204. – F. Neugass: Mittelalterliches Chorgestühl 
in Deutschland. Strassburg 1927, s. 50. – H. Öhman: 
Medeltidens korstolar. Helsingfors 1900, s. 9.
8 Oldemoder s. 89f. – Victor Hermansen: Ribe

Domkapitel, i Ribe Bispesæde 948-1948. 1948 s. 73f.
- Kinch I, 156f, 277, 290, 404f.
9 Kornerup I, 425f, II, 97f.
10 N. Lukman: Kor-Stolene i Ribes Kirker, i ÅrbRi- 
be 1944.
11 LA.Vib. Ribe domk.s rgsk. 1591-1899.
12 Helms 1870, sp. 164 med note.
13 Oldemoder s. 60f, 91f. N. Skyum-Nielsen: Hånd
skriftet »Ribe Oldemoder«, i Scandia XIX 1948-49, 
s. 153f.
14 Rgsk. (se note 11). – Hanssen 1831 s. 24.
15 Se Hanne Dahlerup Koch: En middelalderlig 
bænk fra Ribe, i Hikuin nr. 6, 1980. Friis’ tegning, 
der findes i NM2, er her gengivet som fig. 6.
16 NM2. Brev fra F. F. Friis 18. okt. 1849. – Om 
vendbænke se A. Steensberg: Danske Bondemøbler, 
1964, fig. 54, 56. – Bænken er 1981 undersøgt af 
konservator Lucien Hecklen.
17 Rgsk. (se note 11). – Om brudebænke, se A. 
Steensberg: En Brudebænk fra Aggersborg Kirke. 
NMArb. 1950.
18 Rgsk. (se note 11). – LA.Vib. Ribe domk.s insp. 
Indk. skr. 1801-1915.
19 Enkelte af de motiver, der tegnedes af Amberg, er 
ikke i gennembrudt arbejde; nemlig de fire gavle i 
første række og i hver af de følgende tregrupper på 
midtbænkens gavl ud mod midtgangen.
20 Arbejdstegningerne, både Ambergs og Hans 
Daus, de sidste i flere tilfælde med forklarende titel, 
findes indbundet i en bog, der tilhører Hans Daus 
datter, Astrid Dau.
21 KancBrevb. 25. okt. 1560. – Terpager 1736, s. 209.
22 Terpager 1736, s. 298. – Kinch II, 520.
23 Kinch II, 520f. – KancBrevb. 6. juni 1603. – Hege- 
lunds Almanak s. 403. – Degn 1971, s. 148.
24 LA.Vib. Ribe bispearkiv. Domkapitlets breve 
1550-1709. – Rgsk. (se note 11). – Terpager 1736, 
s. 317. – Kinch II, 522f.
25 Kinch II, 132. – Terpager 1736, s. 317. – LA.Vib. 
Ribe domk.s insp. Dok. ang. stolestader 1704-1823.

26 LA.Vib. Ribe bispearkiv. Domkapitlets breve 
1550-1709. – Terpager 1736, s. 317f.
27 Skjoldet findes i Den antikvariske Samling, Ribe, 
mus. nr. 5710. – KglBibl. Thotts Saml. Riber Capi- 
tels Conclusa. – LA.Vib. Ribe bys Tingbog 
14. marts 1667.
28 Rgsk. (se note 11). – KglBibl. Thotts Saml. Riber 
Capitels Conclusa.
29 Rgsk. (se note 11). – LA.Vib. Ribe bispearkiv. 
Ribe domk. 1530-1786 (rgsk. over rest. 1738-43, 
bilag 168).
30 Rgsk. (se note 11). – LA.Vib. Ribe domk.s insp. 
Dok. ang. stolestader 1704-1823. – Ribe katedral
skoles bibliotek. Kinchs papirer. Hæfte 11. Ekstrak
ter af Ribe bys tingbøger. – NM2. Helms Saml. 
VIII, 80.
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31 LA.Vib. Ribe domk.s insp. hovedrep. m.m. 
1737-1808. – Hanssen 1831, s. 15, 24.
32 Rgsk. (se note 11). Amberg 1906, s. 90.
33 Andre var vel familiestole, »men af en ringere 
Sort, da de hverken have Loft eller Vinduer«. Af 
disse fandtes 1792 to i midtskibet og endnu fire i den 
søndre smalle gang. Galthen 1792, s. 141f. – Rgsk. 
(se note 11).
34 Jfr. pulpiturstolene i Århus domkirke, DK. Århus 
fig. 347-49, og i Odense S. Knuds kirke, Danmarks 
Arkitektur, Kirkens huse, 1981, s. 113.
35 LA.Vib. Ribe domk.s insp. Dokumenter ang. 
stolestader m.m. 1704-1823. – NM2. Helms Samlin
ger VIII, 79.
36 Rgsk. (se note 11). – Terpager 1736, s. 317. – Galthen 1792, s. 124.
37 Rgsk. (se note 11). – LA.Vib. Ribe stiftamts kopi
bøger 7.juni 1706; Dokumenter ang. stolestader 
m.m. 1704-1823; Ribe bispearkiv. Ribe domk. 1530- 
1786. – Terpager 1736, s. 317.

38 Rgsk. (se note 11). – Hanssen 1831, s. 15, 19.
39 LA.Vib. Ribe domk.s insp. Indkomne breve 
1801-1915 med tegninger til stolene.
40 Se Ellen Jørgensen: Studier over danske middelal
derlige Bogsamlinger, i HistT. 1912, især s. 4f.
41 Terpager 1702, s. 4 og 1736, s. 228. – Grønlunds 
tilføjelser i Ribe katedralskoles eksemplar af Terp
agers »Ripæ Cimbricæ«.
42 I den Arnamagnæanske Saml. (286 fol.). Se Ellen 
Jørgensen (jfr. note 40), s. 7.
43 SRD V, 536, 545, 556f, 565. – Terpager 1736, 
s. 228. – Ellen Jørgensen (jfr. note 40), s. 7, 9, 11. – Kinch I, 164, 227, 254. – Kr. Erslev: Testamenter fra 
Danmarks Middelalder, 1901, s. 200.
44 LA.Vib. Ribe stiftamt. Kommissionsakter. – Li
sten fremtræder i en ret dårlig afskrift fra 1730’rne. I 
NM2 findes en afskrift med kommentarer af 
H. D. Schepelern, på hvis responsum karakteristik
ken af biblioteket hviler.
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Fig. 310a-b. Pengetavle nr. 2, 1686 (s. 463). a. Bagside, b. Forside med relief af Trinitatis kirke i Fredericia. LL 
fot. 1977. — Opferstock Nr. 2, 1686. a. Rückseite, b. Vorderseite mit Relief der Dreifaltigkeitskirche in Fredericia.

KISTER·BLOKKE·DØRFLØJE
NOTER S. 469

†Kister 1) Sakristikisten er omtalt tidligst 1313, 
da den rummede en væsentlig del af kirkeskat
ten, bl.a. de biskoppelige værdighedstegn. Ki
sten eller dens afløser – i hvert fald en stor 
jernbeslået middelalderkiste – stod efter refor
mationen i kapitelhuset med resterne af den 
gamle kirkeskat. Her opbevaredes på Terpagers 
tid også bisp Matthias Anchersens korkåbe.
1720 repareredes nøglerne til den store beslagne 
kiste i kapitelhuset, og 1722 blev en fyrredelle 
sat i »lågen«, medens Enevold Christophersen 
fik betaling for håndtag, haspe og 80 søm. 
Endelig maledes kisten af Hans Willumsen ma
ler, jernet med rød, og kisten med hvid »fiele- 
farve«. Galthen meddeler 1792, at kisten »med 
Helgeners Reliqvier og andet udi« var forsvun
det få år tidligere (se afsnittet om den middelal
derlige †kirkeskat s. 402, 404).1 2) En tilsvaren
de jernbunden middelalderkiste fandtes på 
Terpagers tid i kapitelhuset sammen med oven
stående. Den rummede gamle kapitelsdoku- 
menter, buller, fundatser, testamenter m.m. 
Det var vistnok denne kiste, der 1716 fik ny 
nøgle, en »hange« og et randjern. I Tønne 
Blochs bispetid (1775-84), efter at de gamle

arkivalier var afgivet til Geheimearkivet, flytte
des kisten til S. Lucii kapel (i det store tårn), 
hvor den brugtes til opbevaring af »en del af 
kirkens gamle messing og andet«. 1843-44 re
pareredes kistens »overfald«, og der anskaffe
des en ny hængelås, da de to små gamle ikke 
var til at stole på. Året efter afhændedes kisten 
ved auktion til Hans Madsen Lund.1 3) Inventa
riet 1804 nævner i sakristiet en kiste til altertøj; 
den optræder ikke senere.2

To egeskabe i nygotisk stil opsattes ved re
staureringen o. 1900 i præsteværelset (sml. 
fig. 308). Nu er det ene skab flyttet til material- 
rummet, som ved træskranker udskiltes i ydre, 
nordre sideskibs vestligste fag 1971.

Tre †skabe, formentlig senmiddelalderlige og 
tilhørende højkorets gamle indretning, er 1703 
omtalt som tre gamle skabe i koret ved alteret. 
Kort efter, i forbindelse med korets renovering 
1705, blev skabene flyttet. 1) Det ene, vel det, 
der allerede 1622 omtaltes som »messeskabet«, 
flyttedes til kammeret bag alteret, der da tjente 
som sakristi. 1772 anskaffedes en nøgle og to 
låse til skabet bag alteret, der benyttedes til 
altertøj. 1843, da et nyt sakristi og præsteværel- 
se indrettedes i Skeels kapel, solgtes til C.J. 
Thomsens store fortrydelse et egeskab fra sa
kristiet.3 2-3) De to andre flyttedes til S. Lucii
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kapel, og det ene blev 1724 skænket til klokke
ren »på grund af fugtighed«.2 Et †arkivskab med 
skuffer til stiftskistens vigtigste dokumenter 
fandtes i kapitelhuset. Ifølge David Grønlund 
var det indrettet af bisp Thura (1713-31), men 
det kan ikke udelukkes, at der har været tale 
om et senmiddelalderligt brevskab svarende til 
Roskilde domkapitels (DK. Kbh. Amt s. 
1716f). I forbindelse med skabets afhændelse 
1780 omtales 38 skuffer fra det gamle arkiv (jfr. 
†kiste nr. 2).4 †Bogskab. 1638 fik smedens dreng 
betaling for at »tage klinkerne af skolens skab«, 
og 1731 gjorde Bernt Smed en ny lås og nøgle 
til hørernes bogskab i koret.2

Pengeblokke. 1725, to ens, knap 100 cm høje, 
gjort af en hulet egestamme og forsynet med 
nyere jernbeslag; en pengeslidse foroven er 
nedfældet i jernbånd og på siden en høj låge. 
Forsiden har malet, hvid fraktur: »Til Menig
hedens Trængende«. Der må være tale om to af 
de tre blokke, der i inventariet 1725 omtales 
som gjort af nyt og velforsynet med jern og 
låse. I de tre blokke forvaredes midlerne til 
henholdsvis Helsingør og Fredericia hospital 
og til »Ribe bys fattige« (Ribe hospital? jfr. 
pengetavler). 1777 blev blokkene i kirken ned- 
brækket og genopsat, 1846 fik maler Paulsen 
betaling for at skrive på to fattigblokke med 
danske bogstaver, og 1870 maledes blokkene til 
de fattiges kasse »egetræsfarvet« og fik påført 
den fornødne indskrift. En blok stod 1864 i 
domkirkens vestibule; nu står de to, i renset eg, 
overfor hinanden, vestligt i midtskibet.2

†Pengeblokke. 1) Den gamle fattigblok stod i 
våbenhuset. Regnskaberne for blokpengene 
ligger i byens rådstuearkiv tilbage til o. 1600, 
medens selve blokken tidligst omtales 1679. 
Dette år rengjorde Karsten Klejnsmed de fatti
ges gamle blok og færdigede den med to nye 
nøgler og en taskelås, mens Willum Steensen 
anstrøg den. 1691 anstrøg Knud maler fattig
blokken med brun og rød oliefarve. Da våben
huset 1791 stod for at skulle »afbrækkes«, blev 
blokken flyttet ind i kirken. Den åbnedes øjen
synlig kun sjældent (f.eks. 1815, 1821, 1827), 
og 1836 viste den sig at rumme 1 rdl. 4 mk. 8 
sk. Afskaffet ved restaureringen 1843-45.5 2)

1725, (se pengeblokke). 3-4) 1780 anskaffedes 
to nye jernblokke, som blev sat ved kirke
døren.

Pengetavler. 1) 1662, med smukt, udsvejfet 
gavlstykke, der på indersiden bærer Frederik
III.’s reliefskårne, kronede monogram, et sam
menskrevet »F3«, og herunder med reliefversa
ler: »Helsingør«. På gavlens yderside findes 
Ribe Domkapitels våben, ligeledes i relief, over 
hvidmalet årstal: »1662«. Skuffen, 25×19 cm, 
har gammelt halvdæksel og relief-bølgeranke 
på de tre sider; sekundært, drejet håndtag. Tav
len, der 1685 forsynedes med en bjælde og 
maledes med forgyldning, har nu en sekundær 
bemaling på brun bund. I præsteværelset.

Pengetavlen er anskaffet til de årlige kollek
ter, der 1660 blev tilstået Helsingør hospital af 
alle landets kirker (jfr. pengeblokke og Skt. 
Katharinæ kirkes pengekiste 1718 og pengetav
le 1661). For Ribe stifts vedkommende gav 
disse indsamlinger i de første år væsentlig dårli
gere resultater end i det øvrige land, – sikkert 
en følge af den særlige forarmelse, svenskekri
gene havde påført Ribeområdet.6

2) (Fig. 310) 1686, omtrent som nr. 1, men 
en del fornyet. På indersiden af det udsvejfede 
gavlstykke en reliefskåret kirkebygning med 
tagrytter og våbenhus, herunder med reliefver
saler: »Fridericiæ«. På gavlens yderside re
liefskåret, kronet »C5« over Ribe domkapitels 
våben flankeret af årstallet »16 - 86«. Sekun
dært, drejet håndtag. Af skuffen er kun bunden 
og den ene rankesmykkede side oprindelig. 
Tavlen, der ifølge kirkeregnskabet 1686 male
des og forgyldtes, har nu sekundær rødbrun og 
grøn bemaling, hvorunder en ældre cinnober 
ses. På det nyere endestykke malet fraktur: 
»Fredericia«, og på det ligeledes fornyede halv
dæksel med malede versaler: »Hospital«. I præ
steværelset.

Pengetavlen må være anskaffet til de femåri
ge kollekter i Ribe stift, som Kristian V. 1665 
tilstod kirkebyggeriet i Fredericia. Denne bys 
Trinitatiskirke, der pryder tavlen, stod færdig 
1690 og fra 1695 til 1705 tjente tavlen de i stiftet 
forordnede ombæringer »til de forarmede kir
kers reparation«. 1705 bestemtes det, at tavlen,
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der i ti år havde været ombåret til nogle kirkers 
reparation, nu skulle ombæres til et hospitals 
indrettelse i Fredericia. Herefter omtales tavlen 
i inventarierne som Fredericia hospitals.7

Klingpunge. 1839, to ens, men de slanke, 
drejede og sortlakerede skafter er uens lange. 
På poserne, der er af sort falmet fløjl foret med 
hvidt handskeskind, er med guldtråd broderet 
et kronet »F VI« og på den modsatte side 
»1839«; endekvast af guldtråd. Klingpungene 
er leveret af handskemager N. P. Kierkegaard, 
medens madam Buch modtog betaling for »at 
sy navnet«, male stokken og levere bl.a. ni alen 
snore, 1¾ alen galoner og to duske. I præste
værelset.2

†Klingpunge og pengebøsser. 1728 anskaffedes 
frynser og en dusk til den ene af to poser, dvs. 
klingpunge, der blev ombåret i kirken. 1750 
medgik fire lod silkefrynser til »Klingbytte- 
len«, og 1772 betaltes Thomas Jensen Drejer 
for et skaft til klingpungen. Inventariet 1703 
nævner i forbindelse med pengetavlerne to 
jernsparebøsser til at forvare pengene i; 1725 
var der tillige to bliksparebøsser. 1846 betaltes 
blikkenslager Riewald for to »Sparbexe«, og 
1870 anskaffedes en ny pengebøsse.2

DØRFLØJE. Alle udvendige dørfløje er fra 1904 
og af eg, i de tre hovedportaler med bronzebe
klædning og relieffer, støbt efter modeller af 
billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen. Be
klædningen er efter arkitektens forskrift op
bygget af kvadratiske felter – som på romanske 
bronzedøre – medens de karakterfulde relieffer 
helt er Anne Marie Carl-Nielsens egen kompo
sition. Støbearbejdet til dørfløjen i Kathoved
døren udførtes af metalstøber L. Rasmussen, 
København, til de to øvrige af O. Schieltved. 
Træarbejdet skyldes snedkermester M.Justesen 
og jernbeslagene smedemester M. Lindberg.8

1) I søndre korsarms portal, Kathoveddøren. 
Dørfløjen har på den øvre halvdel fem relieffer 
visende indtoget i Jerusalem (i tre relieffer), 
Judaskysset og Maria Magdalene salvende Kri
sti fødder. De danner et ligearmet kors, der 
indrammes af en tovstav med de tolv (indivi
duelt karakteriserede) apostelhoveder i hjørner

ne. I feltet herunder Kristi monogram »IHS« i 
reliefversaler, og lige ud for dørhåndtaget, der 
er formet som en påfugl, sidder det gamle 
dørringsbeslag, »Kathovedet«, der er overført 
fra ældre dørfløje og fra gammel tid har givet 
døren navn. Indgangens betegnelse har kunst
neren markeret med fem små sovende katteho
veder i den nederste fyldingsrække; herunder 
signaturen: »A m C-n : f. Brodersen skulp.«.

Dørringsbeslaget (fig. 263, 311), o. 1200-1250, 
bronze, et 13 cm fremspringende løvehoved 
med ring i flaben og på cirkulær plade, 23 cm i 
tvm. Langs pladens kant fire små drager, der 
formentlig skal forstås som de onde magter, 
der er besejret af Kristus (løven).9 Lokalt er de 
blevet opfattet som mus omkring et katteho
ved og har givet »anledning til adskillig gam
mel snak om Kirkens Bygning«.10

†Dørfløje. Terpagers stik af Kathoveddøren 
(fig. 13) viser ret summarisk en dørfløj, hængt i 
vest (modsat den nuværende), med fligede 
jernbeslag, og dørringsbeslaget fastgjort lavt 
helt ude ved kanten. 1684 indsattes en lås – kordørens gamle forsynet med ny stang og 
nøgle – og 1694 anstrøg Knud maler Katho
veddøren med brun oliefarve, hængsler og an
det jern med rød. Hængslerne forbedredes 1723 
med nye »gevind«, ligesom lås og nøgler i de 
følgende år jævnligt måtte sættes i stand. 1742 
fik Hans Jensen betaling for at reparere »Katt- 
howedet«, og 1768 opsattes inden for døren 
»en lukkelse med tilbehør«, et vindfang, der 
1776 omtales som »Buret« ved Kathoveddø
ren. Samme år blev dørfløjen »omflyttet«, og 
1792, da korsarmen indrettedes til kapitelsal 
(s. 320), kasseredes den. Døråbningen tilmure- 
des, og kathovedet blev »anbragt i Muren 
udentil«. 1844 blev døren genåbnet, og snedker 
Chr. Knudsen fik betaling for »en ny katho
veddør«, enkle fyldingsdørfløje svarende til de 
samtidige i kirkens vestportal. På fotografier 
fra forrige århundrede ser man dørringsbesla
get anbragt på den ene dørfløj med en pendant 
(af træ?) på den anden, sikkert den »figur«, der 
1863 blev sat på Kathoveddøren (jfr. fig. 30a).11

2) I nordre korsarms portal (jfr. fig. 103), med 
to rækker kornaks og forneden bølger, der
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Fig. 311. »Kathovedet«, dørringsbeslag o. 1200-1250, på dørfløjen i søndre korsarms portal (s. 464). LL fot. 
1981. — »Der Katzenkopf«, Türzieher ca. 1200-1250 am Türflügel des Portals im südlichen Kreuzarm.



466 DANMARKS KIRKER·RIBE DOMKIRKE

Fig. 312. Tyrehoved 1904, på dørfløjen i nordre 
korsarms portal (s. 466). LL fot. 1980. — Stierkopf 
1904 am Türflügel des Portals im nördlichen Kreuzarm.
hentyder til, at Vesterhavet til tider har været 
inde i kirken. Dørgrebet er en snegl med stort 
hus, og dørringsbeslaget herover et kraftfuldt 
tyrehoved (fig. 312). Det bærer signaturerne: 
»Am C-n. f. Brodersen Sculp.« og »O. 
Schieltved Stöber«, †Dørfløje. Den nuværende 
portal var før 1792 en mellemdør, idet kirkens 
»store østre dør« sad i det foranliggende våben
hus. 1654 udskiftedes en gammel »brødden« 
dørfløj med en ny smuk kirkedør. Den blev

1693 anstrøget af Knud Nielsen maler udven
dig og indvendig, træet med brun, jernet med 
rød oliefarve. Med våbenhusets nedbrydelse 
1792 blev korsarmsportalen yderdør, og det 
var vel ved denne lejlighed, den fik de enkle, 
brunmalede fyldingsfløjdøre, der ses på P. Us- 
sings maleri af kirken 1832 (jfr. fig. 35).12

3) Vestportalens dørfløje har i midten Him
melborgen flankeret af de fire Keruber med 
evangelisthoveder fra Ezekiels vision 
(Ez. 10,14). Forneden to modstillede løver; un
der den nordre Anne Marie Carl-Nielsens sig
natur. Dørgrebet er en engel, der uforfærdet 
lægger sit bryst mod dragens hoved. Portalen 
var tidligere forsynet med *indre fløjdøre 
(fig. 315, jfr. fig. 260), fra 1677, med skåret 
årstal, udført af snedker Niels Prang og hans 
svend. De 298 cm høje, 120 cm brede fløje 
består af kraftige egeplanker med pålagte ud
skæringer: bruskværk med vindrueklaser, eng- 
lehoveder og vrængemasker. Skæringerne ind
rammer på hver fløj to næsten kvadratiske 
felter, de øvre afsluttet foroven med dobbelt
buer, delt af et skjold, hvori den stående Maria 
med barnet (venstre dørfløj, fig. 315) og dom
kapitlets våben med årstallet 1677. Dørfløjene, 
hvis udskæringer er en del fornyede, står nu i 
blank eg, men i fordybningerne er der spor af 
grøn bemaling. Ifølge kirkens regnskaber fik 
Peder Lambertsen 1677 betaling for at tilhugge 
dørstolperne og indsætte dem i muren; Hans 
Andersen smed gjorde henger, ankre og jernar
bejde, og Willom Stensen anstrøg med brun 
okkerfarve og linolie, ridsede fem våben og 
udstafferede med bogguld. Det færdige resultat 
beundredes af Rostoch (s. 18): »Jeg seer aabne 
staa de smukke Kirche-Dørre / Som ere i min 
Tid langt præchtiger, end førre ...«. Ved re
staureringen 1843-45 blev dørfløjene afhændet 
på auktion; siden fandtes de som portfløje for 
rejsestalden ved Egebæk kro syd for Ribe, 
hvorfra de 1894-95 erhvervedes til Den antik
variske Samling i Ribe. Her restaureredes de af 
snedker Hans Dau.13

De ydre †dørfløje, der omtales som en panel
dør, var formentlig middelalderlige; Terpager 
skriver om deres form, at de efter de gamles
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Fig. 313. Dørfløj, formentlig 1738-43 (s. 469). LL 
fot. 1974. — Türflügel, vermutlich 1738-43.

Fig. 314. Dørfløj, begyndelsen af 1500’rne (s. 468). 
LL fot. 1974. — Türflügel, Anfang des 16.Jahrhun
derts.

skik var firkantede, ikke buede. På den højre 
dørfløj sad et middelalderligt bronzestøbt beslag, 
forestillende Maria med barnet på armen, mu
ligvis et dørringsbeslag svarende til Kathoved
dørens.14 1677 aftog Niels Prang den ydre pa
neldør, »som var ganske forfalden«, og forfær
digede den med lister og søm; hertil medgik to 
tørre egefjæle. Karl Jacobsen guldsmed og 
Matthiss kedelsmed tog sig af »Maria kobber
billedet«, som var løst, armene afbrudt og alle 
vegne beskadiget; barnet blev »tilhefftet med

Skruer« og billedet loddet, forfærdiget og igen 
fæstnet og opsat. 1717 fik Christian Snediker 
betaling for at flikke på den yderste dobbeltdør
i domkirkens vestende og beklæde den med 
fjæle og tynde lister af kirkens gamle træ; 1742 
reparerede Zacharias Brockius messingbilledet 
»med Barnets Figur«. Om dette fortæller Terp
ager (1736, s. 302) at venstre hånd (Marias?) var 
afbrudt, men han kunne ikke sige, om det var 
sket af vanvare eller med forsæt; Galthen (1792, 
s. 119) mente bestemt, at det ikke kunne være
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Fig. 315. *Vestdør 1677, detalje. Maria med barnet 
(s. 466). LL fot. 1980. — Westtür 1677, Detail. Maria 
mit dem Kind.

sket »uden af et ont Menneske og i de Catolske 
Tider«. Han anslog 1792 billedets alder til 
»over 3 og maaskee 400 Aar«. Samme år over
lod entreprenørerne for kirkerestaureringen 
kobberbilledet som gammelt metal til kobber
smeden, der forfærdigede kirkens urskiver 
(sml. s. 77). 1844 udskiftedes dørfløjene med 
enkle fyldingsfløjdøre (jfr. fig. 72).15

4) Ved kirkens restaurering 1843-45 tilmure- 
des døren ud til vestre omgang. Fra †dørfløjen 
skal stamme tre *udskæringer og en *lås, som 
o. 1860 erhvervedes af Den antikvariske Sam
ling i Ribe. Udskæringerne i eg, med brusk
værk og vrængemasker svarer til Niels Prangs 
på vestportalens inderdøre fra 1677. De to side
stykker måler 114 og 105 cm, det afbrudte 
tværstykke nu 94 cm. Skæringerne står i blank 
eg med spor af grøn maling. Den kraftige 
jernlås, 44×22 cm, er nok identisk med den 
store lås, som Hans Smed 1696 færdiggjorde til 
kirkedøren ud til vestre omgang. Nøglen, 22 
cm lang, er fundet 1947 på slotsbanken.16

Andre dørfløje. 1) (Fig. 314), begyndelsen af 
1500’rne, oprindelig i korets syddør (jfr. fig. 
259), siden 1845 mellem ydre, nordre sideskib 
og trappetårnet. I forbindelse med flytningen 
er den blevet en del fornyet, delvis efter teg
ning af F. F. Friis, og o. 1900 blev den forhø
jet.17 Den foroven svagt tagformede dørfløj 
består af seks svære egeplanker og forneden en 
o. 1900 tilføjet, 22 cm bred, vandret planke, der 
har øget dørfløjens højde til de nuværende 252 
cm; bredden er 123 cm. Dørplankerne holdes 
sammen af forsidens pålagte, profilerede ram
meværk, som danner fyldingslignende felter 
omkring en udskåret dekoration. Foroven et 
stort felt, der prydes af stavværk, fiskeblærer 
og (fornyede) korsblomster arrangeret om
kring en stor roset. Herunder fire rækker, hver 
med tre kvadratiske felter; den midterste i an
den række fra oven rummer bisp Iver Munks 
skråtstillede våbenskjold, de øvrige har en 
hvirvelroset. En undtagelse danner dog det 
øverste til højre (fig. 305) og nederste til ven
stre; disse to plader med uregelmæssigt fiske- 
blæremønster er nok omtrent samtidige med 
døren, men ikke sammenhørende med den, da 
de begge er afbrudt i den ene side. Oprindelig 
har de udgjort enderne i længere paneler, for
mentlig på korstolenes 1845 nedtagne baldaki
ner (jfr. s. 444). Pladen øverst til venstre er 
ligesom en del af rammeværket fornyet i fyr. 
Gangjernene er fra 1845; men der er spor af 
ældre gangjern lidt højere oppe på den glatte 
bagside; låsen er ret gammel, men ikke oprin
delig. Døren står nu afrenset for farver; men 
det ses, at dørplankerne bag de gennembrudte 
fyldingsplader har stået med en klar rød farve.

Dørfløjen sad oprindelig østligst i den søndre 
korskrankemur. Terpager gengiver (1702, 
s. 19) et hexameter på latin og græsk, der for
mentlig har været anbragt over døren (jfr. kor
stole s. 445): »Currimus, atq(ue) aliis alii succe- 
dimus: At Tu, / Qvi ponis metas, nos, o, rege 
Christe brabeuta« (Vi løber og vi følger, den 
ene de andre; men du, som sætter målet, led os,
o Kristus kampdommer). 1591 skrev Lauritz 
(Andersen) maler på den søndre korsdør lister 
over kirkens bisper, præster og lektorer (se
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s. 482). Disse indskrifter må have stået på dør
fløjens glatte bagside ind mod højkoret. 1693 
repareredes døren, som var ganske i stykker i 
»indværket«. 1717 fik Enevold Klejnsmed be
taling for ny nøgle, to »kramper« og en ny 
fjeder til låsen. 1845 blev døren flyttet til sit 
nuværende sted.2

2) Mellem ydre, søndre sideskib og det lille 
trappetårn (fig. 313), barok, formentlig fra re
staureringen 1738-43. Dørfløjen er foroven 
svagt tagformet afsluttet, 221×75 cm, prydet 
med to spejlfyldinger med brede, rigt profilere
de friser. Forneden en kvadratisk stjernefyl
ding, derover en højfylding, som foroven løber 
ud i en spids omgivet af udsavet løvværk. På 
bagsiden en enkelt spidsfylding i hele fløjens 
højde. Låsen, der repareredes 1810, er oprinde
lig ligesom dørskilt og gangjern. Dørfløjen står 
nu i afrenset fyrretræ med svage spor af en blå 
bemaling.2

†Kapitelhusdør. Åbningen mellem koret og 
kapitelhuset var brudt gennem den svære apsis- 
mur (sml. s. 206) og forsynet med to dørfløje. 
Den ydre (dvs. den ind mod kapitelhuset) hav
de en indskrift fra 1411: »Anno Domini 1411, 
regnante Erico Rege Regnorum Dacie, Svecie, 
Norvegie, Gocie, Slavie & Duce Pomeranie. 
Hune Regem regat & fervet Rex eternus« (Det 
Herrens år 1411, da Erik herskede som konge 
over rigerne Danmark, Sverige, Norge, Got
land, Slavien og hertug af Pommern. Må den 
evige konge styre og lede denne konge). På 
fløjen ind mod apsiden fandtes et treenigheds- 
billede, som Galthen antog måtte være den 
gamle tavle fra Trefoldighedsalteret, »som for
dum stod mellem Høie-Alter og bemeldte Ind
gang« (jfr. s. 418). På hans tid stod denne dør 
altid åben. Den var hævet flere trin over kor
gulvet, og 1776 betaltes for en reparation af 
jerngelænderet. Kapitelhusdøren forsvandt 
med kapitelhusets nedrivning 1791.18

†Pulpiturer, se †lukkede stole s. 455; orgelpul
piturer se s. 478.

NOTER TIL S. 462-469
Vedr. arkivalier, litteratur og forkortelser henvises 
til s. 52f.

1 Terpager 1736, s. 195. – Galthen 1792, s. 117. – LA.Vib. Ribe domk.s rgsk. 1591-1899.
2 LA.Vib. Ribe domk.s. rgsk. 1591-1899.
3 Rgsk. (se note 2). – NM2. Brev fra C. J. Thomsen 
13. nov. 1847.
4 Ribe katedralskoles håndskriftsamling: A4. David 
Grønlunds produktion. -Rgsk. (se note 2).
5 Rgsk. (se note 2). – Ole Degn: Materialet i Ribe 
rådstuearkiv før 1660. Arkiv VII, nr. 2, 1978, s. 78f.
6 Rgsk. (se note 2). – J. S. Dalsager: Helsingør Al
mindelige Hospitals Historie 1541-1941, Helsingør 
1941, s. 64f, 98, 118f. – 1739 beklagede den forarme
de bisp Matthias Anchersen at have mistet alle de 
ham betroede, indsamlede midler både til Helsingør 
og Fredericia hospitaler, enkekassen for Sjællands 
stift m.m. Der bevilgedes ham derfor i henseende til 
hans fattige tilstand og hans hustrus og uopfødte 
børns conservation en generalkollekt i Danmark. Se 
Hermansen 1946, s. 114f.
7 Rgsk. (se note 2). – RA. Jyske tegneiser 1695, nr. 
12 og 1705, nr. 93. – Hugo Matthiessen: Fredericia 
1650-1760, 1911, s. 126f, 216.
8 Amberg 1906, s. 103f med fig. 23-25. Om relieffer
ne i bogen »Anne Marie Carl-Nielsen«, udg. af 
Anne Marie Telmanyi, 1979, s. 37f.
9 Ursula Mende: Mittelalterliche Türzieher. Die 
Bronzegeräte des Mittelalters II, 145 og katalog 
nr. 95. Hun anser dørhammeren for et nordtysk eller 
dansk arbejde fra første halvdel af 1200’rne, bl.a. 
karakteristisk ved den vifteformede mankeansats, 
der ses på andre nordiske bronzeløver (akvamaniler). 
Den ved Kristus kendetegnede dør (Paradisdøren) 
sætter hun i forbindelse med trekantrelieffets frem
stilling af det himmelske Jerusalem (sml. s. 222).
10 Rostoch s. 21. – Jfr. den historiske indledning, 
s. 70 og sagn, s. 81.
11 Rgsk. (se note 2). – Hanssen 1831, s. 15, 21. – Helms 1870, sp. 177. – Fot. i NM2.
12 Rgsk. (se note 2). – KglBibl. Thotts Saml. Riber 
Capitels Conclusa.
13 Dørfløjene har mus. nr. 1455. – Rgsk. (se note 2).
- Breve 1891 i NM2.
14 Ursula Mende (jfr. note 9) kender ingen middelal
derlige dørringsbeslag udformet som Maria med 
barnet, men fra slotskirken i Stettin stammer et 
(1300’rne, katalog nr. 136), der består af et frem
springende grifhoved omkranset af fire medaljoner 
med relieffer: Jesse Rod, to profeter og Maria med 
barnet.
15 Rgsk. (se note 2). – Hanssen 1831, s. 21 f.
16 Mus. nr. 54, 8135. – Rgsk. (se note 2).
17 F. F. Friis’ tegning i NM2. Blandt Jacob Helms’ 
papirer findes en farvelagt tegning af dørfløjen før 
forhøjelsen, sign. »WB 3/7 65« (Wilhelmine Bang).
18 Terpager 1702, s. 19. – Galthen 1792, s. 117, 122. – Rgsk. (se note 2).
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Orgel. Den prægtige orgelfacade fra 1633-36, 
der er omdannet flere gange (se s. 474), dækker 
nu et værk, bygget 1973 af Th. Frobenius & 
Sønner, Kgs. Lyngby. 40 stemmer, tre manua
ler og pedal:

ORGLER OG ORGELPULPITURER
NOTER S. 479

Hovedværk: 
Gedakt 16' 
Principal 8' 

Spidsfløjte 8' 
Gamba 8' 
Oktav 4' 
Nathorn 4' 

Quint 2⅔' 
Oktav 2' 

Sivfløjte 2' 
Mixtur VI 

Cymbel III 

Trompet 8'

Rygpositiv: 
Gedakt 8' 
Principal 4' 
Rørfløjte 4' 

Genishorn 2' 
Quint 1⅓⅓ '  

Sesquialtera II 
Scharf IV 

Dulcian 8'

Brystværk: 
Rørfløjte 8' 
Blokfløjte 4' 
Quint 2⅔' 
Principal 2' 
Fløjte 2' 
Terts

Oktav 1' 

Cymbel II 

Vox humana 8'

Pedal:
Principal 16' 

Subbas 16' 
Oktav 8' 
Gedakt 8' 
Oktav 4' 
Fløjte 4' 

Rørfløjte 2' 
Mixtur V 
Basun 16' 
Trompet 8' 
Trompet 4'

Kopler: rygpositiv-hovedværk, brystværk-hovedværk, 
hovedværk-pedal, rygpositiv-pedal, brystværk-pedal. 
Trinbetjente låger for brystværk. Mekanisk traktur og regi
stratur.

18 af stemmerne fra torgel nr. 4 er genanvendt, 
de stammer alle fra ombygningen og udvidel
sen 1937 ved Th. Frobenius & Co. En udvidel
se med et ekstra manualværk (svelleværk) på
tænkes.1

†Orgler. 1) Allerede i 1200’rne må domkirken 
have haft et orgel, eftersom det i korstatutterne 
fra århundredets slutning udtrykkelig bestem
mes, at der ikke skal lyde orgelmusik (»nec 
utendum est organis«) på visse festdage, her
iblandt så store fester som S. Ansgars, Trinitatis

søndag, S. Hans og S. Mikkels dag.2 Kirkesan
gernes plads var i koret, og det er derfor sand
synligt, at orglet fandtes i nærheden (eventuelt 
på lektoriet, jfr. s. 394).

2) Midten af 1400’rne; formentlig dateres det 
af nogle våben fra o. 1450, der prydede facaden 
(se †orgelfacade nr. 2). Det er usikkert, om det 
afløste torgel nr. 1, eller om det altid har be
tjent sognekirken, dvs. midtskibet, hvor dets 
plads var på et †svaleredepulpitur over den 
vestligste pille i nord (Mariapillen), med ad
gang fra triforiegalleriet.3 Her forblev det til 
1705, men eftersom bl.a. bælgene blev genan
vendt i torgel nr. 3, må det have været stumt 
fra 1635, vel allerede fra 1632, da dets bælge 
blev kørt til orgelbyggerens logi i byen. 1693 
gjorde Peder Smed en ny »fordegt« lås til det 
gamle orgelværk, så at ikke børn og andre 
skulle søge did under prædiken og gøre uro.4

3) 1633-35. Bestående af hovedorgel og ryg
positiv, bygget af Johannes Heyde (Johan Hei
de) fra Flensborg, formentlig med udstrakt an
vendelse af dele fra torgel nr.2.5 Facaden, der er 
genanvendt til det nuværende orgel, var dog en 
fuldstændig nybygning. Orglet anbragtes på et 
samtidigt svaleredepulpitur (†orgelpulpitur 
nr. 2) ud for den østligste triforieåbning i nord, 
hvis søjler har været fjernet for at give adgang 
fra galleriet. I sine erindringer fra barndommen 
fortæller Johan Monrad (1638-92), at orglet 
ikke blot brugtes ved kirkelige handlinger: Tre 
gange om ugen blev der tændt lys i kirken 
klokken otte om aftenen og spillet på orglet 
mens byens borgere gik spadseretur på kirke
gulvet.6 1653 repareredes orgelværket af Peter 
Karstensen fra Viborg, der tilføjede de to pe
daltårne, som flankerende hovedorglet må ha
ve været fæstnet til murværket.7 1660 hører vi, 
at det helt var blevet fordærvet på piberne, 
skønt det var repareret kort tid før; som årsag 
angives, at orglet ikke havde været brugt i lang 
tid, fordi den forrige organist hr. Laurentz hav
de forladt byen under krigen.8 1683-84 måtte 
orglet gennemgå en større reparation; den ud
førtes af Hans Hendrich Cachmann (Cahman), 
der samtidig byggede en ny stemme og for
mentlig foretog visse klanglige ændringer.9
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Fig. 316. Orgel. Værket er fra 1973 (s. 470), facaden fra 1633-36, med pedaltårne fra 1653 (s. 474). LL fot. 1981.
Orgel. Das Werk stammt aus dem Jahr 1973, der Prospekt aus den Jahren 1633-36 mit Pedaltürmen aus dem Jahr 

1653.
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Herefter må dispositionen have været, som den 
optegnedes 1710 (Terpager, 1736, s. 315):

Organi Superioris, quod Manuale nuncupant
1. Principali. Regula primaria 8 pedes
2. Bordaun 16 –
3. Trompet. Tuba 8 –
4. Octav. Diapason 4 –
5. Super Octav. Disdiapason 2 –
6. Gedackt. Pileata 8 –
7. Holpfeif 4 –
8. Gemshorn 2 –
9. Quinta. Diapente 3 –

10. Mixtur. Miscella acuta triplici
11. Cymbalo duplici

Organum a tergo seu Positivum
1. Principal. Regula primaria 4 pedes
2. Quinta dena 8 –
3. Dulcian. Fagotto 8 –
4. Octav. Diapason 4 –
5. Super octav. Disdiapason 2 –
6. Regal 8 –
7 Gedacht. Pileata 4 –
8. Mixtur. Miscella acuta triplici

8.10 Quinta dena singularis inventi 
& saltem dimidia, sc. a C majori ad C.

Pedale
1. Principal. Regula primaria 16 pedes
2. Untersatz. Pileata maxima 16 –
3. Quinta dena 8 –
4. Gedacht. Pileata 4 –
5. Posaun. Buccina 16 –
6. Trompet. Tuba 8 –
7. Schalmey. Piffaro 4 –
8. Krumhorn 8 –
9. Baurenflöit. Fistula rurestris 2 –

10. Octav. Diapason 4 –

I alt 29½ stemme.

Koppel positiv-manual. Tremulant, cymbel
stierne, fuglesang, 3 spærreventiler. 6 bælge. 
Manualomfang: C, D, E, F, G, A - g ' ' , a ' '  = 41 
toner. Pedalomfang: C, D, E, F, G, A-c' = 21 
toner.

Efter Cahmans hovedreparation klarede man 
sig i mange år med mindre istandsættelsesar
bejder, foretaget af orgelbyggerne Elias Wer
nitz, Hermann Schaffehardt, Hans Vent og Ca- 
rel Friderich Gerstendorff.11

I årtierne o. 1700 blev det almindeligt at lade 
sangere og instrumentalister musicere sammen 
med orglet, – 1696 gjordes et bræt på orgelvær
ket til »instrumentisterne at hænge deres in
strumenter«. Hertil blev pladsen på det op
hængte pulpitur efterhånden for trang; 1765 
siges det, at når der skal holdes instrumental og 
vokal musik deroppe, er der næppe plads til, at 
organisten kan sidde på bænken og spille. Selv
om man således rykkede tæt sammen, måtte 
der dog stå »een hel deel bag ome ... Og 
Musciken der over ey kommer Effter Organi
stens beretning saa Accurat som det burde, 
siden det fast er de, som staar saa langt fra 
værende umulig at treffe det Accurat, da de ey 
kand see og knap høre dem de skal holde Tact 
med ...«.12

Orglet blev derfor, i forbindelse med en 
reparation og ombygning 1766-67, flyttet ud 
på et stort søjlebåret pulpitur »tværs over Kir
ken, imellem Choret og Kirken«, omtrent 
hvor det middelalderlige lektoriegalleri havde 
haft sin plads (se fig. 261). Bygningen af denne 
usædvanlige musiktribune, der spolerede ud
sigten fra skibet til højaltret, må ses som et 
vidnesbyrd om kirkemusikkens fremtrædende 
position i datidens gudstjenesteliv.13 Hovedor
gel og pedaltårne byggedes sammen ved to 
indskudte småpibefelter, hvorved der blev 
plads til en forøgelse af orglets toneomfang 
med otte toner i manualværkerne og seks toner 
i pedalet.14 Ifølge sit overslag skulle Worm også 
levere fire nye klaviaturer, indsætte et manual- 
koppel,15 beklæde facadepiberne med folie samt 
reparere de seks bælge med nyt alunskind og 
flytte dem op fra deres hidtidige uheldige plads 
ved det fugtige gulv.16 Til minde om instru
mentets flytning og istandsættelse pristes Amdi 
Worm i to vers på hovedværksfacaden, og stift
amtmand Lewetzau og biskop Bloch i et tvers 
under det nye pulpitur (†nr. 3).17

Den dominerende placering gav anledning til
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en del kritik, og der blev flere gange fremsat 
forslag om at flytte orglet til et pulpitur i 
skibets vestende. Kunstnerne Jørgen Roed og 
Theophilus Hansen leverede 1836 med deres 
interiørbilleder (fig. 10 og 218) beviset for, 
hvordan kirken ville tage sig ud uden pulpitu
ret, og en flytning til vestenden kombineret 
med en modernisering af facaden indgik i Han
sens restaureringsprojekt 1837 (fig. 219). Flyt
ningen blev foretaget 1844 af Johan Andreas 
Ohrt, Gram, der samtidig udskiftede de seks 
nedslidte spanbælge og opsatte fem moderne 
kassebælge i stedet. Prospektpiberne blev be
lagt med tinfolie, og der blev foretaget visse 
mindre ændringer ved dispositionen. Rygposi
tivets stemmer blev ved denne lejlighed ind
bygget i en svellekasse og flyttet om bag ho
vedorglet. Den herved tiloversblevne *rygpo- 
sitiv-facade afhændedes 1856 til Hostrup kirke. 
Ifølge kontrakten med J. A. Ohrt 1843 blev der 
ved opsætningen taget hensyn til et eventuelt 
senere anskaffet brystværk eller ovenværk. En 
dispositionsoptegnelse 1876 viser, at der kun 
var sket små ændringer siden 1710:18

Manual: Positiv: Pedal:

Bordun 16 fod Principal 8 fod20 Principal 16 fod
Principal 8 fod Gedacht 8 fod Subbas 16 fod
Gedacht 8 fod Oktav 4 fod Oktav 8 fod22

Oktav 4 fod Fløjte 4 fod Kvint 6 fod
Rørfløjte 4 fod Fugara 4 fod21 Oktav 4 fod
Kvint 2⅔ fod Oktav 2 fod Fløjte 4 fod
Oktav 2 fod Sesquialder 2 fag Basun 16 fod
Spitsfløjte 2 fod Trompet 8 fod22 Trompet 8 fod
Sesquialder 2 fag19 Fagot 8 fod basso
Mixtur 3 fag
Trompet 8 fod

Koppel. Simbelsterne.

4) 1904. I forbindelse med den store kirkere
staurering byggedes et helt nyt orgel, eftersom 
man af det gamle kun fandt facaden og de fem 
store kassebælge fra 1844 egnet til genanven
delse. Orglet blev projekteret af Frederik Niel
sen, Århus, der døde i sommeren 1903, kort tid 
efter at domkirken havde afgivet endelig bestil
ling; selve bygningsarbejdet blev forestået af 
sønnen, Emil Nielsen. Af besparelsesmæssige 
årsager fik det 28 stemmer, det samme antal

som det tidligere orgel havde haft, men kun ca. 
halvdelen af, hvad man nu anså for passende til 
et rum af domkirkens beskaffenhed.23 1904- 
dispositionen så således ud: 4

Manual I: Manual II: Pedal:

Bordun 16' Gedakt 16' Principal 16'

Principal 8' Violin-Prin Subbas 16'

Hulfløjte 8' cipal 8' Rørquint 10⅔'

Viola di gamba 8' Gedakt 8' Principal 8'

Dolce 8' Salicional 8' Violoncel 8'

Octav 4' Æoline 8' Octav 4'

Rørfløjte 4' Octav 4' Basun 16'

Kvint 2⅔' Flute traver- Trompet 8'

Octav 2' siere 4'
Mixtur 4 kor Flageolet 2'
Trompet 8' Oboe 8'

Diverse kopler. Frikombination. Kollektiver. Pneumatisk 
traktur og registratur. Keglevindlader.

Ønsket om et større orgel, der kunne »juble 
med de glade og græde med de sorgfulde«,25 
førte til en gennemgribende ombygning og 
udvidelse 1937 ved Th. Frobenius og Co., 
Kgs. Lyngby. Stemmetallet kom herved op på 
46 (med plads til yderligere fire), og antallet af 
manualklaviaturer øgedes fra to til tre. Kegle- 
vindladerne fra 1906 blev genanvendt, og trak- 
turen anlagdes efter et kombineret mekanisk
pneumatisk princip.26 Dispositionen var 1937:27

Manual I: Manual II:

Bordun 16' Violfløjte 8'

Principal 8' Rørfløjte 8'
Fløjte 8' Quintatøn 8'
Gamba 8' Principal 4'
Oktav 4' Blokfløjte 4'
Rørfløjte 4' Principal 2'
Oktav 2' Gemshorn 2'
Quint 2⅔' Sesquialtera II
Mixtur 1⅓ VI Rauschquinte II
Cimbel ½' I Scharf 1' V
Trompet 8' Krumhorn 8'

*Dulcian 16'

Manual III: Pedal:

Bordun 16' Principal 16'

Principal 8' Subbas 16'
Salicional 8' Principal 8'
Gedakt 8' Gedakt 8'
Oktav 4' Oktav 4'
Fløjte 4' Quintatøn 4'

Danmarks Kirker, Ribe amt 31
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Flageolet 2' 
Siffløjte 1' 

Nasard 2⅔' 
Terts

Larigot 1⅓ '  

Mixtur 1' V

*Trompet 8' 
Oboe 8' 

Skalmeje 4' 

*Trompet 16'

Rørfløjte 2' 
Mixtur 2' V 

Bassun 16' 

Trompet 8' 

Clairon 4'

Kopler: II-I, III-I, III 4'-I, III-II, I-P, II-P, III-P, III 4'-P. 
Svelle for manual III. Frikombinadoner: 2 stk. for hele 

orglet, nr. 2 kan anvendes delt; endvidere separat frikombi- 

nation for pedalstemmerne. Kollektiver: f, ff, tutti, unison

kopier. Generalcrescendo. Afstillere: 7 separate afstillere 

for rørstemmer, generalafstiller for rørstemmer; endvidere 
afstillere for 16', 2', mixturer og håndregister. Udløsere for 
de faste kombinationer og for frikombination I og II. De * 

mærkede registre blev forberedt, men ikke indsat.

Denne disposition bærer præg af 1930’rnes 
brydning mellem senromantikkens klangidea
ler, repræsenteret ved de genanvendte Emil 
Nielsen-stemmer, og Orgelbevægelsens be
stræbelser på at lade klassisk klarhed erstatte 
romantikkens følsomme ekspressivitet. Resul
tatet blev ikke desto mindre ganske helstøbt og 
fremtrådte som en organisk videreudvikling af 
det romantiske orgel. Komponisten Rued 
Langgaard virkede 1940-52 ved dette instru
ment, der var et fortræffeligt medium for hans 
tonekunst.28 18 stemmer fra 1937 er genan- 
vendt i det nuværende orgel. Spillebordet står 
nu i domkirkens materialrum.

Orgelfacade (fig. 316) udført 1633-36 til torgel 
nr. 3, af Varde-billedskæreren Jens Olufsen; 
forsynet med pedaltårne 1653. Den står – efter 
flytninger og ombygninger – i midtskibets 
vestende, på et pulpitur fra 1904 (delvis om
bygget 1973), der er kombineret sammen med 
den underbygning, som danner forhal. Hoved
orglets facade er den for barokorgler sædvanli
ge med tre halvrundt fremspringende pibetårne 
og mellemfaldende småpibefelter. De flanke
rende pedaltårne fra 1653 er 1973 forhøjet og 
skudt frem til pulpiturets brystværn, så orgel
facaden nu fremstår som et »Hamborg-pro
spekt« efter forbillede i Haderslev domkirke.29 
Rygpositivets facade, udført ved samme lejlig

hed, svarer til opbygningen af den oprindelige, 
der nu findes i Hostrup kirke (DK. SJyll. 
s. 1562).

Hovedfacadens pibetårne flankeres af slanke 
korintiske søjler med brusk-prydbælter, hvi
lende på postamentets fremspring, som prydes 
af diamantbosser. Under tårnene bøjlebalda
kin, der ender i drueklase. Det midterste pibe
tårn og dets søjler bryder storgesimsen, der i 
øvrigt deles af knægte med tungerækkende 
vrængemaske over ovalbosse; den forkrøppede 
kronliste har æggestav over tandsnit. Pibernes 
øverste del dækkes af barokt blad- og brusk
værk, mens en skråbjælke med englehoved 
midtdeler de mellemfaldende felter. Tårnene 
krones af store frifigurer på bøjletopstykke; de 
er i hovedsagen skåret i blødt træ og bærer 
præg af den lidt senere barok.29 Over midttår
net knejser kong David med harpen, iført ro
mersk fantasidragt (kronen fornyet 1861) og 
flankeret af evangelisterne Lukas (i nord) og 
Markus, der har deres symboldyr liggende ved 
fødderne.

Til hovedfacadens pibetårne svarer de lidt 
yngre pedaltårne, der bærer de to sidste evan
gelister, Johannes (i nord) og Matthæus. Ho
vedfacadens netagtigt gennembrudte storvin
ger dekoreres af blad- og blomsterværk, hæn
gende kvaster og på midten violin og node
blad. De er udført til pedaltårnene 1768 i »sir
ligt billedhuggerarbejde« og har først fået den 
nuværende placering 1973. Rygpositivets faca
de fra 1973 er en forenklet udgave af hoved- 
værksfacaden.

Facadens brogede staffering med meget guld 
og grønt er den oprindelige fra 1600’rne, frem
draget og kompletteret 1973.30 I midttårnets 
frise ses rigsvåbnet, i sidetårnenes et kronet 
»C4« (i syd) og rigsæble foran sværd og skede. 
Pedaltårnenes frisefelter har hver en flyvende 
engel – med harpe (i syd) og trækbasun; alle 
tårnenes postamentfelter er dekoreret med 
hvidt, skabelonagtigt båndslyng på blå bund 
om et gyldent diademhoved.

Indskrifterne i hovedorglets to små posta
mentfelter beretter om en del af orglets histo
rie. De er udført o. 1768 ved flytningen til
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Fig. 317. Orgelfacaden efter ombygningen 1766-70 (og 
nach 1766-70 (und 1843-45) vorgenommenen Umbauten.

midtskibets østende. På to løse fyldinger læses 
med gylden fraktur (og lidt kursiv): »Paa Pillen 
hvor Mand seer / Maria Mahlet staar / der sad 
vor Orgelverk / i Kiærkens første Aar / dog 
siden hørte Mand / fra dette Sted ey spille / Thi 
den henflytted blev / op til den øverst Pille // 
Men at den atter er / forflydt og her nu Staaer / 
og deeler Thoner ud / til Menighed og Chor / 
derfore Amdi Worm / bør ihukommet være / thi 
Hand som Bygnings / Mand fortiænes denne 
ære«. I rygpositivets tilsvarende felter fortælles

1843-45) (s. 474). Fot. o. 1890 i NM2. — Orgelprospekt

med samme skrift, at det ny værk lød første 
gang 1973, og at dets mestre var Th. Frobenius 
og Sønner, Lyngby. – Brystværnet og rygposi
tivets rammeværk er dunkelrødt malet.

For orgelværket udbetaltes 1633 drikkepenge 
både til »Jens Billedsnider«, hans hustru og 
svend. Mesteren er givetvis identisk med Var
desnedkeren Jens Olufsen,31 hvis karakteristi
ske skæringer genkendes både på facaden, på 
det oprindelige *rygpositiv i Hostrup og på en 
række løse hermefigurer, konsoller m.m., der

31*
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har været sekundært anvendt i orgelfacadens 
senere udvidelser (fig. 318, 321). Da disse dele 
ikke kan høre til i den oprindelige facade, har 
de rimeligvis prydet det samtidige svaleredepul- 
pitur, hvorpå orgelværket anbragtes ud for det 
østligste triforium i midtskibets nordside (†or- 
gelpulpitur nr. 2). 1634 betaltes malerne for at 
staffere orglet, hvorpå Terpager læste dette 
årstal.32

Pedaltårnene, som tilføjedes 1653, havde sto
re †fløjdøre, som 1654 maledes af »Jacob Ber- 
tholomessen« med oliefarve og »i historier på 
begge sider«, – bl.a. betaltes for »bog«-guld til 
kongens og dronningens navne. De to låger ud 
til kirken blev atter malet 1725 af Hans Poulsen 
Skilderer. I samme periode må rygpositivet 
have fået sine vinger i akantusbarok, ligesom 
facadens topfigurer er blevet delvis udskiftet; – orglet havde 1682 været brøstfældigt på bille
derne, og 1741 betaltes Jens Pedersen for at 
nedtage og igen opsætte billeder på orglet.12

I forbindelse med orglets flytning 1766-67 til 
det ny pulpitur på tværs af midtskibets østende 

(fig. 261), blev facaden udvidet, og dette udse
ende bibeholdtes indtil o. 1900 (jfr. fig. 317). 
Hovedværksfacaden og pedaltårnene blev ved 
indskudte småpibefelter bygget sammen på en 
ny fælles underbygning. Tilføjelserne var af 
fyrretræ, men der genanvendtes en række skæ
ringer fra det nedtagne svaleredepulpitur (tor- 
gelpulpitur nr. 2). Senest ved denne ombyg
ning fjernedes de store fløjdøre, der havde væ
ret i brug så sent som 1719, da en stage anskaf
fedes til at åbne og lukke dem med. I stedet fik 
pedaltårnene de udskårne vinger, der nu sidder 
på hovedfacaden. I dennes postamentfelter ma
ledes de ovennævnte vers til minde om orglets 
flytning og istandsættelse; i de nye pibefelters 
postamenter indføjedes salmevers med samme 
skrift; fra syd: 1) »Leger for Herren / med 
Harper ... Ps. 98 v. 5«. 2) »Synger Gud / syn
ger hans Navn ... Ps. 68, v. 5«. 3) »Synger 
Herren en / ny sang ... Ps. 96 v. 12« (Sl. 96 og 
98, 1). 4) »Al Verden / frydes for Herren ... 
Ps. 98 v. 4«. Endelig stafferedes hele orgelfaca
den 1768, efter overslaget med »egefarve«, 
men billedhuggerarbejderne med en hvidlig

farve og beklædninger og underloft med perle
farve.33 Herefter kunne Galthen 1792 (s. 131) 
kalde orglet for den mest indtagende af kirkens 
prydelser; han priser dets Zirater og maling, 
»Og det, som er det vigtigste: Værkets indvor
tes Fuldkommenhed svarer i alle Maader til 
dets udvortes Skiønhed«.

Orglets flytning 1844 til et nyt pulpitur i 
kirkens vestende medførte ikke andre ændrin
ger i facaden end fjernelsen af rygpositivhuset. 
1861 betaltes smedemester Hans Lund for en 
ny trækrone til kong David. 1862 blev to evan
gelister omflyttet efter ordre fra biskop J. B. 
Daugaard.12

Ved opsætningen af 1904-orglet lagdes pe
daltårnenes vinger på loftet, men facaden bibe
holdtes. Den blev malet i stærke laserende far
ver af malermester Jørgen Hansen, Esbjerg 
(Amberg 1906, s. 100). Samme behandling fik 
det ny pulpitur i renæssancestil og dets under
bygning, hvori adskillige dele fra 1597-alter- 
tavlen indføjedes.

I forbindelse med værkets fornyelse 1973 
blev facaden ombygget med forbillede i andre 
prospekter fra 1600’rne. De indskudte felter og 
selve orglets underbygning fra 1766-67 fjerne
des, mens de 1904 aftagne vinger anbragtes på 
hovedfacaden. Pedaltårnene forhøjedes og ryk
kedes frem til et nyt brystværn, i hvis midte der 
indbyggedes et nyt rygpositivhus som kopi af 
det oprindelige (men uden skæringer). På or
gelfacaden fremdroges og kompletteredes de 
oprindelige farver. De fjernede dele af orgelfa
caden henlagdes sammen med skæringerne fra 
det udskiftede brystværn på søndre galleri.

†Orgelfacader. 1) Ubekendt. 2) Midten af 
1400’rne. Facaden blev indtil 1705 stående på 
sit svaleredepulpitur over skibets vestligste pil
le i nord (Mariapillen). Terpager omtaler (1736, 
s. 314) facadens stavværk (gitre, »Transennæ«), 
udskæringer og træpaneler, som var smykket 
med otte stiftervåben. De beskrives nærmere i 
Terpagers notebog, hvor han har lavet enkle 
tegninger af de tre (fig. 320): a) Ribe bys våben, 
tårnet rødt, løverne blå i gult felt. b) Skram 
eller Blik, en sort, halv enhjørning i hvidt felt. 
c) Flemming, »Ni gule kugler paa rødt feld
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Fig. 318-319. Rester af †orgelpulpiturer. 318. Fra †orgelpulpitur nr. 2, 1633-36, tre rammestykker med joniske 
kvindehermer (s. 478). 319. *Søjle, der sammen med tre andre bar †orgelpulpitur nr. 3 (1766-69, s. 478). LL 
fot. 1977. — Reste von †Orgelemporen. Von der †Orgelempore Nr. 2 drei Rahmenstücke mit ionischen weiblichen 
Hermen. Säule, die zusammen mit drei anderen von die †Orgelempore Nr. 3, 1766-70, trug.

med gult mellem linierne«. På tegningen viser 
Terpager kun otte kugler, d) Gyldenstjerne, en 
gul stjerne i blåt felt. e) Frille, »Træet grøn, 
Nederdeelen af feldten rød. Overdeelen hvid«, 
f) Lange, tre røde roser i hvidt felt. g) Ukendt,

»en blaa springende Løve i hvid feld«. h) For
mentlig Stangeberg. Tværdelt, øverste felt lod
ret delt, hvidt (heraldisk højre) og rødt, neder- 
ste felt blåt. Våbnet kendes kun fra tegningen 
(fig. 320), der også antyder et hjælmtegn.34
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Våbnene peger mod midten af 1400’rne, da 
flere mænd af disse slægter havde tilknytning 
til Ribe: Lensmanden Erik Nielsen Gylden
stjerne (†o. 1467), bispen Henrik Stangeberg 
(†1465), ærkedegnen Klavs Kristensen Frille 
(†o. 1460) og kantoren Jacob Iversen Lange 
(†1454).35

Pulpituret og facaden blev nedtaget 1705, og 
noget panel opsat i stedet. Træværket henlag
des i S. Lucii kapel under tårnet og anvendtes i 
de følgende 20 år som brændsel ved blystøb
ning.36

Orgelpulpitur 1904, efter tegning af H. C. 
Amberg; brystning fra 1973. Pulpiturets tresi
dede træunderbygning, der tjener som af
grænsning af kirkens forhal (våbenhus), har 
sidedøre i nord-syd samt en rundbuet dobbelt
dør i kirkens midtakse. En vindeltrappe i for
hallens sydvesthjørne giver adgang til pulpitu
ret, der i øst hviler på en mur, som er genan- 
vendt fra †orgelpulpitur nr. 4. Underbygnin
gen er ind mod kirkerummet beklædt med 
paneler, pilastre og snitværk i renæssance- og 
barokstil. Heri er som nævnt indføjet dele fra 
1597-altertavlen (s. 410), seks relieffer, fra syd 
forestillende: Matthæus, Markus, Kristus, Jo
hannes Døberen, Lukas og Johannes. De øvri
ge skæringer er udført i fyr af billedskærer 
H. C. Berg, København. Den tilhørende bryst
ning (sml. fig. 256), der udskiftedes 1973, bar 
over hoveddøren et kronet »C9« og øverst 
rigsvåbnet mellem engle, det oprindelige top
stykke på altertavlen (sml. fig. 269).37 Bryst
ningen (med malede salmeord fra Sl. 150, 3- 4 
og 22, 4) stod ligesom underbygningen med 
laserende farver fra 1904. Ambergs brystning 
blev nedtaget 1973 (henlagt på søndre galleri) 
og den nuværende, dunkelrøde, med rektangu
lære fyldinger opsattes. Samtidig blev under
bygningen farvet grå.

†Orgelpulpiturer. 1) Midten af 1400’rne (se 
†orgelfacade nr. 2). 2) Orgelpulpitur 1633-34, 
ud for midtskibets østligste triforium i nord. 
Bevaret af dette svaleredepulpitur er nogle skæ
ringer (fig. 318,321), der svarer til jens Olufsens 
på orgelfacaden og på *rygpositivfacaden, som 
må have været indbygget i pulpiturets bryst

ning. Snitværksdetaljerne blev (efter pulpitu
rets nedtagning) 1766 genanvendt i den udvide
de orgelfacade, hvor de havde plads indtil 1973 
(nu på søndre galleri): a) Æggestavfrise over 
tandsnit og hængestykke formet som halvkar- 
toucher i bruskværk med ovalt midtfelt og 
mellemfaldende vrængemasker. Skæringerne 
sidder på skråpanelfelterne, der har siddet over 
facadeudvidelsens småpibefelter (jfr. fig. 317). 
b) To 70 cm høje bøjlekonsoller formet som 
yppige joniske englehermer (fig. 321), der vel 
oprindelig har hørt til pulpiturets underbalda
kin;38 senere anbragt som topstykker over de 
nævnte skråpaneler, c) Fire bruskvinger, 47 cm 
lange, flankerende orgelfacadens to engleher
mer. – De følgende skæringer sad mellem 1767 
og 1973 på orgelfacadens underbygning: d) Fire 
rammestykker, 97 cm høje, med udskårne, 
joniske kvindehermer (fig. 318) karakteriseret 
som dyder: Klogskab med slange, Styrke med 
knækket søjle, Tro med bog og vistnok Kær
lighed med lam(?). På skaftet løvemaske, fra 
hvis mund udgår bånd med frugtklase, e) Fire 
bøjlekonsoller, 52 cm høje, med englehoved. f) 
To bøjlekonsoller, 46 cm høje, med diademho
ved over vrængemaske. g) Tre hængestykker, 
halvkartoucher i bruskværk med ovalt midt
felt. Stykkerne a-g står nu med Jørgen Hansens 
staffering fra 1904; men herunder er der kon
stateret farvelag ganske svarende til orgelfaca
dens.39

3) Orgelpulpitur 1766-69, tværs over midt
skibets østende (sml. fig. 261), ifølge overslaget 
udført med et lige brystværkspanel mod alter
tavlen (øst), og »i en halvmåne, med to lige 
fløje af dukverck« mod skibet. Pulpituret hvi
lede på fire søjler med »udskillet« arbejde, 
hvoraf én nu findes i Ribes antikvariske Sam
ling (fig. 319). Den måler 181 cm, har glat skaft 
over firsidet postament og korintisk kapitæl 
med storakantus og blomster. Skaftets sort
marmorering er som den øvrige bemaling se
kundær, men herunder ses pletvis den »perle
farve«, der ifølge overslaget skulle dække pul
piturets beklædninger og underloft.40 1770 
markeredes arbejdets færdiggørelse med et 
vers, der fandtes under pulpituret: »Indtil Aar
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Fig. 320. Fra †orgelfacade 
o. 1450. Stiftervåben tegnet 
og beskrevet i Terpagers 
notebog (s. 476). KglBibl. 
fot. — Prospekt der †Orgel 
um 1450. Stifterwappen ge
zeichnet und beschrieben in 
Terpagers Notizbuch.

MDCCLXIV / Paa nordre Muren Man mig 
rystende saa hænge, / Jeg kunde støtteløs mig 
selv ei bære længe, / Da Hr. Stiftamtmand 
Schack og Biskop Brorson paa / Fast Grund
vold tænkte først, men kunde ei afgjøre, / Det 
lod Hr. Lewezau og Doctor Bloch fuldføre; / 
Mit Værk forbedret min Beklædning prydet 
blev, / Og jeg, hvor jeg nu staar, stod færdig, 
da Man skrev / Aar MDCCLXX. «41 

4) Orgelpulpituret fra 1843-45, i kirkens 
vestende, omfattede hele forhallens bredde og 
hvilede i øst på en mur med tre rundbuede 
portaler (sml. fig. 220). Murens midterste del 
er genanvendt i det nuværende orgelpulpitur.42

NOTER TIL S. 470-479
Vedr. arkivalier, litteratur og forkortelser henvises 
til s. 52f.
1 Ernst Vesterlund: Nogle fornyelser i Ribe Domkir
ke. Orglet. Ribe Stiftsbog 1974.
2 Oldemoder s. 91. Der er tale om det tidligste vid
nesbyrd om et orgel på dansk grund. »Organum« 
kan i middelalderlig sprogbrug betyde såvel orgel 
som musikinstrument, men i senmiddelalderen er 
den første betydning den almindeligste (G. 
Rietschel: Die Aufgabe der Orgel im Gottesdienste

bis in das 18. Jahrhundert, Leipzig 1893 s. 8). Fler
talsformen »organa« kan betegne ét eller flere instru
menter (F.Jakob: Die Orgel, Bern 1969 s. 9). Når 
orglets medvirken var uønsket på bestemte festdage, 
kan det skyldes, at liturgien da har haft en speciel 
(arkaisk?) karakter. Om kirkemusik i Ribe domkirke 
o. 1300, se Niels Schiørring: Musikkens historie i 
Danmark, København 1977-78, I, 43f, 61. Jfr. end
videre Oluf Kolsrud: Korsongen i Nidarosdomen, i 
Festskrift til O. M. Sandvik, Oslo 1945.
3 Terpager 1736, s. 313f. – KglBibl. NyKglSaml. 
Terpager Adversaria. – Kinch II, 584.
4 Ifølge Terpager 1736, s. 313f. var orglet for lille og 
kraftløst til rummet, hvorfor man forærede det til 
Skt. Katharinæ kirke, der til gengæld skulle have 
afgivet den store kandelaber til domkirken. Et så
dant bytte kan dog ikke have fundet sted (se s. 500). 
Træværket fra orglet og pulpituret opbevaredes en 
årrække i kapellet under det store tårn og fandt 
anvendelse som brændsel ved blystøbning. LA. Vib. 
Ribe domk.s rgsk. 1591-1899.
3 LA.Vib. Ribe domk.s rgsk. 1591-1899. Johan Hei
de (død o. 1642) havde tilsyneladende en beskeden 
produktion, der ikke omfattede større instrumenter. 
Hans ombygning 1630 af Tønder kirkes orgel menes 
hovedsagelig at have haft forbindelse med fremstil
lingen af en ny facade.
6 Degn 1971, s. 198.
7 Grunden til pedalværkets flytning kan være, at en 
placering inde på triforiegalleriet har vist sig at være
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Fig. 321. Fra †orgelpulpitur nr. 2, 1633-34. Bøjle
konsol, formentlig fra pulpiturets underbaldakin 
(s. 478). LL fot. 1981. — Aus der †Orgelempore Nr. 2, 
1633-36. Bügelkonsole, vermutlich vom unteren Balda
chin der Empore.

akustisk uhensigtsmæssig. Til gengæld må de nye 
pedaltårne have medført betragtelige pladsproble
mer på pulpituret.
8 LA.Vib. Ribe domk.s rgsk. 1591-1899. Jacob Lav- 
rentz af Hamborg var kaldet 1655. – KglBibl. 
NyKglSaml. Terpager: Adversaria.
9 LA.Vib. Ribe domk.s rgsk. 1591-1899. Cahman, 
der på denne tid boede i hertugdømmet Slesvig, 
formentlig i Flensborg, slog sig få år senere ned i 
Sverige, hvor han blev grundlægger af det betyd
ningsfulde Cahman-dynasti. Jfr. Niels Friis: Orgel
bygning i Danmark, 2. rev. udg. 1971 og Hans 
P. Detlefsen: Musikgeschichte der Stadt Flensburg. 
Kassel og Basel 1961.
10 Fejlskrift for 8½.
11 LA.Vib. Ribe domk.s. rgsk. 1591-1899. – LA. 
Vib. Ribe bispearkiv. Ribe domk. 1530-1786. Mest 
omfattende var Gerstendorffs istandsættelse 1739, 
der bl.a. omfattede to nye klaviaturer af ostindisk 
træ og en ny tremulant.
12 LA.Vib. Ribe domk.s rgsk. 1591-1899.
13 Galthen 1792, s. 131. – LA.Vib. Ribe domk.s 
rgsk. 1591-1899. – LA.Vib. Ribe bispearkiv. Ribe 
domk. 1530-1786.
14 De otte nye toner i manualerne var Cs, Ds, Fs, Gs, 
gs", b", h", og c'''. I pedalet tilføjedes Cs, Ds, Fs, Gs, 
cs' og d'. Domorganist Peder Hobolt beretter 1793,

at Amdi Worm ved flytningen fornyede trakturen og 
registraturen, da værkets anlæg blev meget større 
end forhen. RA.Da.Kanc. F. 42. Kancelliets breve 
1793 nr. 3941.
15 Et manualkoppel forefandtes allerede på Terpagers 
tid, men det forsvandt åbenbart, da Gerstendorff 
indsatte nye manualklaviaturer 1739.
16 Placeringen på gulvet har af flere grunde været 
uhensigtsmæssig: bælgtrædernes arbejde medførte 
støj og uro, vinden har måttet føres i en lang kanal 
op til orglet, og endelig har fugten fra gulvet skadet 
bælganlægget.
17 Galthen 1792, s. 131. – Hanssen 1831 s. 11.
18 LA.Vib. Ribe domk.s insp. Indk. skr. 1801-1915.
19 Blyantstilføjeise: er fejl konstrueret. Muligvis en 
omstilling af den gamle Cymbel 2 fag. Iflg. kontrak
ten skulle J. A. Ohrt omdanne Mixtur og Sivfløjte til 
en Sexqvialter, men det fremgår ikke hvilket manu
al, der tænkes på.
20 Omdannet til Principal 4 fod ved J. A. Ohrt iflg. 
kontrakten 1843.
21 Muligvis en Fugara 8 fod fra c, en sådan stemme 
er anført i kontrakten med J. A. Ohrt 1843.
22 Indsat af J. A. Ohrt iflg. kontrakten 1843.
23 Ribe Stifts-Tidende 4. og 7. aug. 1904. Es- 
bjergbladet 3. og 6. nov. 1934. – Aage Nørfelt: 
Orgelbyggerne Frederik og Emil Nielsen. Dansk 
Orgelårbog 1981-82, 1982.
24 Organist- og Kantorembederne, udg. af Julius 
Foss, 1906, s. 107. – Ribe Stifts-Tidende 7. aug. 
1904. – Niels Friis: Th. Frobenius & Co., Kgs. 
Lyngby. 1959 s. 39.
25 Domorganist Behrens Claussen i Esbjergbladet
3. nov. 1934.
26 Den schweiziske orgelekspert Ernst Schiess, der 
på Albert Schweitzers anbefaling havde været kon
sulent ved den store ombygning/nybygning af dom
orglet i Århus 1927-28, besigtigede den 8.-9. okto
ber 1931 orglet i Ribe domkirke og blev i Esbjerg
bladet d. 13. okt. 1931 citeret for udtalelserne: »Kas
sér hele Stadsen og faa et nyt« og »det er Sjælemord 
for en Organist at spille paa det«. Emil Nielsen, der 
på denne tid boede i Esbjerg, tog dybt såret til 
genmæle i samme blad d. 24. okt. 1931, hvor han 
hævdede, at orglet var fagmæssigt korrekt udført, 
og at de stumme prospektpiber (af zink) absolut ikke 
kunne betragtes som en fejl ved instrumentet, men 
tværtimod var en fornuftig foranstaltning, der sikre
de stemningens stabilitet under alle klimatiske for
hold. Emil Nielsens orgelbyggeri i Århus var gået 
konkurs 1906, og han havde siden da uden større 
succes forsøgt at begynde forfra forskellige steder i 
landet. Der er ikke desto mindre grund til at tro, at 
Ribe-orglet, der blev bygget af Frederik Nielsens 
erfarne medarbejdere, har kunnet stå mål med, hvad 
andre præsterede omkring århundredskiftet.
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27 Dansk Kirkemusiker Tidende 1938, 2, s. 15.
28 Ti orgelværker af Rued Langgaard indspilledes 
1970 af Jørgen Ernst Hansen på Nielsen/Frobenius- 
orglet. Plademærke: Fona, nr. TF 127.
29 NM2. Indberetning med restaureringsforslag 
10. sept. 1965 af Skjold Lund og Lucien Hecklen.
30 NM2. Indberetning af Mogens Larsen 12. sept. 
1968.
31 LA.Vib. Ribe domk.s rgsk. 1591-1899. Jfr. †fon- 
tehimmel (s. 432) og DK. SJyll. Kunsthistorisk 
Oversigt s. 2876f.
32 LA.Vib. Ribe domk.s rgsk. 1591-1899. – Terp
ager 1736, s. 314.
33 LA.Vib. Ribe Domk.s rgsk. 1591-1899. Malerar
bejdets pris, over 200 rdl. (Hanssen 1831, s. 13) tyder 
på en polykrom staffering. Farveundersøgelsen 1968 
(jfr. note 30) viste tilstedeværelsen af staffering af 
1700’rnes karakter med anvendelse af guld, sølv, 
cinnober og blå.
34 Kg. Bibl. Ny Kgl.Saml. Terpager: Adversaria, 
s. 161, 183. Beskrivelsen er ikke altid entydig, bl.a. 
som følge af overstregninger og af Terpagers egne 
forslag til våbenbestemmelser. I forbindelse med

Gyldenstjernevåbnet omtaler han således både Hvi
de, Pors og Friis.
35 Jfr. Kinch I, 584.
36 Rgsk. (se note 12). Blandt det ubrugelige træ fra 
det gamle nedbrudte orgelværk nævnes en del gan
ske tynde stykker »udgravne og gennemhugne«, 
formentlig fint gotisk stavværk fra facaden.
37 Amberg 1906, s. 99. Snedker og tømrerarbejdet 
udførtes af M.Justesen, Daugaard-Peters og N. A. 
Hjort, Ribe.
38 Jævnfør eksempelvis havfruebøjlerne fra 1636 på 
underbaldakinen af Haderslev domkirkes prædike
stol. DK. SJyll. s. 146 med fig. 72.
39 Se note 30. På hermerne således oprindelig bl.a. 
cinnoberrødt og en blå farve med smalte eller glim
merkarakter, hvilket ganske svarer til søjleprydbæl- 
ternes oprindelige farver.
40 Rgsk. (se note 12). Træstolpen, der skal stamme 
fra en auktion efter restaureringen 1843-45, sad i 
mange år i et skillerum i ejendommen mtr.nr. 39A i 
Sortebrødregade. Mus. nr. 749.
41 Hanssen 1831, s. 11.
42 Amberg 1906, s. 99.
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Salmenummertavler. Fra N. S. Nebelongs re
staurering 1843-45 stammer en enkelt num
mertavle formet som en tvillingdelt, søjlebåren 
arkade, 106×76 cm, der i form og detaljer 
kopierer triforierne på kirkens nordre galleri. 
Tavlen, der står i blank eg, har stifter til num
merophæng. Med forgyldte versaler: »Før 
Prædiken« og »Efter Prædiken«. Tavlen står nu 
på søndre galleri; et antal tilsvarende salme
nummertavler fandtes på hvælvingen over 
søndre våbenhus indtil o. 1980.

Kirkens nuværende salmenummertavler er 
fra 1970’erne, tegnet af Knud og Ebbe Lehn Pe
tersen. De er retkantede, profilindrammede og 
med løse numre.

†Salmenummertavler. 1710 gjorde Povl Peder
sen af det gamle træ fra orgelværket fire »bræd- 
ter« til at skrive salmenumre på, og de blev 
derpå malet sorte. 1805 forfærdigede Hans 
Chrestensen snedker fem salmenummertavler 
og 1818 endnu fem, som Jacob maler sortmale- 
de med hvid skrift. Disse tavler har haft skyde- 
numre, eftersom Peder Ussing 1821 malede 50 
»salmenummerbrædter« og påførte dem tal; de 
løse talbrædder lå i en særlig kasse. 1861 udfør
te snedker Hansen seks nummertavler af sam
me type, og 1878 blev seks nummertavler ma
let egetræsfarvet. 1881 havde kirken 10 skyde- 
nummertavler og dertil seks tavler til brug ved 
altergang; 500 salmenumre opbevaredes i to 
kasser.1

Bisperækketavler. 1-2) 1706 og o. 1775 i hen
holdsvis eg og fyr, i øvrigt ens, 210×76 cm, 
med listeramme. Tavlerne er sortmalede med 
rød skriveskrift bortset fra versalerne i over
skriftens første linje: »EPISCOPI RIPENSES / 
a Tempore Reformationis« (Ribebisperne efter 
reformationen). Bispenavnene med angivelse 
af virketid er fra begyndelsen på latin, afskrift 
efter den ældre †bisperækketavle (jfr. neden
for); fra bisp nr. 13 sniger danske ord sig ind, 
og med påbegyndelsen af tavle nr. 2 (bisp 
nr. 20) bliver alle indførsler på dansk. Her er 
biskopperne fra nr. 1, Johan Wandal til nr. 33,

TAVLER OG MALERIER M.M.
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Søren M. Westergaard opregnet ligesom deres 
virketid er anført. Navne og årstal udelades 
her, da begge dele er nævnt i forbindelse med 
bispemalerierne s. 483. Nu på søndre galleri, 
indtil 1845 i korets sydside, hvor nr. 1 1706 
blev hængt op af Hans Andersen Smed tillige 
med den tilsvarende præsterækketavle (neden
for nr. 1).2 3-6) O. 1948, som nr. 1-2, men med 
hvid skrift. Nr. 3 bærer overskriften »BI
SKOPPER I RIBE / indtil Reformationen« og 
rummer bisperne fra Leofdag 948 til Iver Munk 
1499-1536; nr. 4 og 5 har overskriften »BI
SKOPPER I RIBE / efter Reformationen« og 
opregner bisperne fra Johan Vandal 1537-41 til 
Helge Skov 1980-. På vestvæggen i Skeels ka
pel. †Bisperækketavler. 1591 skrev Lauritz (An
dersen) maler på søndre korsdør (bagsiden af 
Iver Munks dør) en bisperækketavle, en præ
sterækketavle og en lektorrækketavle, »Catalo- 
gum Superintendentium, Pastorum, Lecto- 
rum«. Bisperækketavlen kendes i Terpagers af
skrift 1702, der slutter med Christian Sørensen 
Muus 1701-. Rækken blev skrevet næsten ord
ret af på den ny tavle 1706.3

Præsterækketavler (førstepræster). 1-2) 1706 
og o. 1866 svarende til bisperækketavlerne nr.
1-2 og med overskriften: »PASTORES PRI
MARII / Ecclesiæ hujus Cathedralis / a Tempo
re Reformationis« (førstepræster ved denne 
domkirke fra Reformationen). Rækken, der 
begynder med Poul Pedersen Lemvig 1533-39, 
er affattet på latin indtil nr. 15, Peder Tetens 
1773-81, herefter på dansk sluttende med Povl 
Kiilerich 1973-. På vestvæggen i Skeels kapel; 
nr. 1 hang oprindelig i korets sydside. †Præste
rækketavle 1591, se †bisperækketavler.

†Lektorrækketavler. 1) 1591, skrevet af Lauritz 
(Andersen) maler på søndre korsdør. Det er 
rimeligvis denne tavle, der gengives i Terp
agers lektorrække 1702 (s. 19) under overskrif
ten: »LECTORES THEOLOGI / RIPENSES« 
(teologiske lektorer i Ribe) begyndende med 
Jens Knudsen Holm 1544-55 og sluttende med 
Peder Terpager selv 1687-, den sidste teologi
ske læsemester.4 2) 1706, tavlen blev fornyet i 
form som bisperækketavle nr. 1 og præsteræk
ketavle nr. 1 og anbragt i korets sydside.4
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Fig. 322a-b. Hans Tausen (bisp 1541-61). a. Portrættet i domkirken fra 1639. b. Dets mulige *forlæg fra 1591, 
nu Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg slot (s. 487). — Hans Tausen (Bischof 1541-61). a. Das 
Porträt im Dom aus dem Jahr 1639. b. Möglicherweise Vorlage dazu aus dem Jahr 1591.

†Kapellanrækketavle. Terpagers kapellanræk
ke 1702 (s. 18) gengiver formentlig en tavle. 
Overskriften lyder: »DIACONI / Ecclesiæ 
Rip. ad B. Virginis« (kapellaner ved Vor Frue 
kirke i Ribe); rækken begynder med Niels Ol
sen 1544-72 og slutter med Claus Hansen Gos- 
mann 1693-.

†Præsterækketavle for Skt. Katharinæ kirke, 
omtales 1825 sammen med de andre tavler i 
korets sydside; flyttet til Skt. Katharinæ kirke 
1836.5

BISPEMALERIER. I domkirken findes nu 
over 25 efterreformatoriske bispemalerier, med 
visse udeladelser strækkende sig fra Hans 
Tausen (1542-61) og til H. Dons Kristensen 
(1956-80). Nogle malerier er gået til af ælde, 
andre huller i rækken skyldes, at de pågældende 
bisper aldrig er blevet malet.

Portrætsamlingen havde oprindelig sin plads 
i en stue i den gamle bispegård – var altså

oprindelig en halvprivat samling – »hvor de 
sjælden kom noget Menniske under øjnene«,6 
men 1716-17, da de flyttedes til kapitelhuset, 
efterspurgte man forgæves den første lutheran
ske biskop, Johan Wenth (eller Hans Wandal, 
1537-41), og Jens Dinesen Jersin (1629-34). 
Malerierne, der formentlig alle har været forsy
net med navne eller initialer, har sikkert allere
de da trængt til en restauratorhånd; at navnene 
på nogle af dem har været ulæselige, fremgår 
af, at det er biskop Hegelunds portræt, der er 
blevet kopieret som Poul Madsen til bispeseri- 
en i Roskilde domkirke, hvor billedet blev 
ophængt 1753. Da kapitelhuset blev revet ned 
1791, fik malerierne plads i søndre korsarm, 
der indrettedes til kapitelsal. 1836 nævner S. B. 
Suhr, at Hans Tausens brystbillede hang i sakri
stiet (dvs. Skeels kapel) omgivet af ti andre 
bispemalerier, alle mere eller mindre beskadi
gede.7 O. 1855 lod biskop Daugaard tre af bille
derne flytte ud i ydre, nordre sideskib,8 og
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Fig. 323-324. Ifølge påskrifter: Poul Madsen (bisp 1562-69, s. 489) og Peder Jensen Hegelund (bisp 1595-1614, 
s. 490). — Laut Inschriften: Poul Madsen (Bischof 1562-69) und Peder Jensen Hegelund (Bischof 1595-1614).

siden restaureringen, der sluttede 1904, har bil
lederne været spredt over søndre korsarm og 
de ydre sideskibe.

Der knytter sig usikkerhed til flere af de 
ældre bispebilleder, hvis rammer til dels er 
fornyet, ligesom portrætterne flere gange – sidst 1855 – er blevet forsynet med påmalede 
navne, hvoraf nogle vitterlig er forkerte. F.eks. 
er det givet, at portrætterne med Chr. Lodberg 
og A. Anchersens navne ikke kan forestille dis
se bisper. Fejlene, foruden grov overmaling, 
har man tidligere alene tillagt snedker (og ma
ler) P. Ussing (1785-1872), fra hvem der er 
bevaret en regning fra 18424 på restaurering af
11 biskopper, som har været »oppereret« i 
kirken; hans påskrift »Rest. 1842 af P. Ussing« 
ses endnu (mere eller mindre tydeligt) på flere 
portrætter (nr. 3-6, 10?, 11-14). Ussing havde 
desuden forfærdiget seks nye rammer, malet 
dem sorte, repareret fem andre og ophængt 11 
billeder. Ussings arbejde må ses i sammenhæng

med den omfattende istandsættelse 1843-45 
(sml. s. 344); ved denne lejlighed blev mange 
store træepitafier ikke blot fjernet fra kor og 
midtskib, men også solgt på auktion, – under
tiden dog med undtagelse af de indføjede male
rier (sml. altertavlens skæbne s. 415). Det kan 
ikke udelukkes, at medtagne bispemalerier er 
gået samme vej, eller at epitafieportrætter har 
fået tildelt en plads i »bisperækken« (jfr. Hans 
Jessøn Søhane, der på et tidspunkt blev til 
biskop Hans Laugesen, sml. s. 495, 490).

De smukt kursiverede navne og årstal, som 
nu ses på billederne, er påført af maler Hansen, 
der ifølge en regning fra 1855 blandt andet fik 
betaling for at forandre navne, tilsætte årstal og 
omhænge en del gamle malerier.4 Men igang
sætteren har været den lærde klosterhistoriker 
Jens Brøgger Daugaard, der i denne periode 
beklædte bispestolen. At han ikke i sin identifi
kation af de navnløse portrætter har følt nogen 
overvældende sikkerhed, fremgår af de spørgs
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Fig. 325-326. Ifølge påskrifter: Iver Iversen Hemmed (bisp 1614-29) og Johannes Burchart (Borchardsen, bisp 
1635-43); muligvis er navnene forbyttet (s. 490). — Laut Inschriften: Iver Iversen Hemmed (Bischof 1614-29) und 

Johannes Burchart (Borchardsen, Bischof 1635-43); möglicherweise sind die Namen vertauscht.

målstegn, der undertiden ledsager det påmale- 
de navn.8 Men både før og efter den tid har der 
været restaureringer. Således efterså, udflække
de og malede Hans maler 1781 12 skilderier i 
kapitlet, mens Frants snedker reparerede 10 
rammer og underklædte dem »med tyndt fjæl«; 
samtidig blev der opslået og gjort 33 hager til 
bispebillederne.4 Allerede 1724 havde Hans 
Poulsen kontrafejer fornyet Poul Madsens ma
leri,4 og Frost taler (1842, s. 56) om den sidste 
restauration af billederne 1790 ved en maler fra 
Tønder; Suhr7 kender hans navn, Fabricius, og 
siger, han kom fra Slesvig. 1836 restaurerede 
professor J. P. Møller Hans Tausens maleri, 
1842 og 1855 skete så restaureringerne ved 
Ussing og Hansen; herefter nævnes følgende 
konservatorer og en maler: F. F. Petersen 
1875/76, 1886 maler Harald Bruun (renser og 
ferniserer fem malerier),4 Svend Rønne 1904f., 
Emil Petersen 1923 og endelig Poul Lunøe 
1960-62. Ikke engang fra de sidste kendes re-

staureringsberetninger. Rønne har 1904 givet 
en kort, men vigtig beskrivelse af maleriernes 
tilstand og gjort rede for sine restaureringspla- 
ner. Fra Lunøe er der også bevaret en redegø
relse for, hvad han vil gøre ved malerierne; han 
havde da konserveret dem på for- og bagside 
med voks og tilført nyt lærred, efter at de 
ormædte bagklædninger var fjernet.9 Han har 
sikkert også, som angivet, under den påfølgen
de istandsættelse udkittet alle skader, spræng
ninger i lærredet, huller og afskalninger og 
restaureret med zylolfarver og muligvis renset 
billederne for gammel lak og fernis samt op- 
spændt dem på nye, hensigtsmæssige blænd
rammer; men af den nuværende tilstand frem
går, at med fjernelsen af ældre overmalinger 
har det været så som så, og den lejlighed, kon
servatoren havde til at løse nogle af portrætter
nes navnegåder, er ikke benyttet.

Skønt Terpager (1736, s. 195) omtaler de æl
dre bispemalerier (undtagen Wandals) i sakri-
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Fig. 327. Ifølge påskrift: Erik Monrad (bisp 1643-50) 
(s. 491). — Laut Inschrift: Erik Monrad (Bischof 1643- 
50).

stiet (dvs. kapitelhuset) er det nok tvivlsomt, 
om Jersins maleri da har været til stede. Nu er 
det i alt fald borte. Foruden de ældre malerier 
opregner Grønlund (o. 1770) malerier af Thu- 
ra, M. Anchersen og Brorson; men ifølge Frost 
(1842, s. 56) fandtes de ikke 1790. – Af J. Car
sten Bloch, E. Hagerup og Tønne Bloch (bisper 
i perioden 1764-1786) har der vistnok aldrig 
eksisteret billeder i kirken, ligesom der aldrig 
blev malet portrætter til kirken af C. D. Kofoed 
og N. Fogtmann (perioden 1825-33);10 ellers er 
serien ført op til nutiden.

Biskop Daugaards forsøg på at identificere 
de da sikkert stærkt medtagne og overmalede 
billeder er ikke lykkedes i alle tilfælde; og op
lysningen om, at han i eet tilfælde har ændret et 
navn,8 vidner om ældre forsøg på at identificere 
malerier, hvis oprindelige navne var forsvun
det (jfr. bl.a. Poul Madsens, nr. 3). Senere har 
Otto Andrup på Frederiksborgmuseet,11 på 
kunst- og dragthistorisk grundlag søgt at finde

rede i de uklarheder, som bl.a. de Daugaard- 
Hansen’ske navnebetegnelser har efterladt; 
men lige så lidt som ved nærværende forsøg er 
resultatet tilfredsstillende; yderligere belysning 
af identifikationsproblemerne kan kun skaffes 
ved grundige konservatorundersøgelser.

Bispeseriens start 1639? I Brøndum kirke 
(Skast hrd.) syd for Varde fandtes kalkmalede 
billeder, nogle i »korets fordybninger, andre på 
muren mellem kor og skib«, af de efterrefor- 
matoriske bisper i Ribe stift.12 Det vides ikke, 
hvornår denne †bisperække blev anlagt eller 
hvem, der startede den.13 Tilsvarende serier af 
(bispe- og præste)portrætter kendes fra adskilli
ge danske kirker. Denne tyske (efterreformato- 
riske) mode blev blandt andet fulgt i Helsing
ørs to kirker. I S. Marie klosterkirke er por
trætterne af de fem ældste præster alle malet i 
året 1645, og det ældste af ni i S. Olai er fra 
o. 1646.14 Ser man i Ribeserien bort fra portræt
tet af Hans Tausen (†1561), danner de bevarede 
malerier af hans nærmeste efterfølgere i bispe- 
embedet til og med Hans Borchardsen (†1643) 
en gruppe, der som i Helsingør S. Marie må 
være malet på een gang. Det er derfor sandsyn
ligt, at dette portrætgalleri, som indtil 1716-17 
havde plads i Ribe bispegård (sml. s. 140f.), 
blev anlagt omkring 1640, – endvidere, at den 
hidtil så svært forklarlige datering »1639« på 
Tausens portræt står for startåret; se videre 
under bispeseriens nr. 2.

Gruppen med de ældste bispers navne, som 
omfatter fire malerier: Poul Madsen, Hege
lund, Hemmet og Borchardsen, udviser slægt
skab, – uanset om navngivningen på billederne 
er rigtig (sml. nr. 3, 5, 6 og 8). Madsen, Hege
lund og »Burchart« har alle ens, ret smalle, 
høje (tykke), dobbeltpibede kraver over smalle 
skulder-»vinger«; »Hemmeds« er bredere og 
anderledes pibet (cirkulære fordybninger mel
lem piberne).15 Madsen, »Hemmed« og »Bur- 
chart« har alle halvlangt, lidt vildtvoksende 
hår og skæg, de står alle ved et bord. »Bur- 
chart« og »Hemmed« bærer begge kalot, og 
det har Madsen sikkert også oprindeligt gjort. 
Hegelund står i halvfigur med en bog mellem 
hænderne. Ved hans hoved ses et våben; et



TAVLER OG MALERIER M.M. 487

sådant eller initialer har de andre malerier mu
ligvis også haft. Også i størrelse harmonerer 
disse malerier, og de er antagelig alle kopieret 
af samme maler. Efter disse fire malerier følger 
billedet af en bisp, der – sikkert med rette – er 
betegnet med Monrads navn. Modsat de fore
gående er denne bisp (†1650) vist siddende i en 
armstol ved et dugdækket bord og bag ham ses 
et draperi, som det kendes fra samtidige og 
senere præstebilleder. Maleriets mål (ca. 
112×85 cm) svarer til den ældre gruppes, mens 
den følgende del af serien er betydelig mindre. 
De fem portrætter, der ifølge påskrifterne skal 
forestille bisperækkens nr. 10-14, er alle bryst
billeder i oval på lysere baggrund (ca. 75×62 
cm). Tidsmæssigt repræsenterer denne gruppe 
antagelig 1700’rnes første halvdel. Tre bisper i 
samme århundredes sidste halvdel synes aldrig 
at være blevet malet til ophængning i kirken, 
hvorimod der næsten ikke savnes portrætter af 
dem, der beklædte embedet efter 1800.

Beskrivelse af malerierne. I bestemmelsen af de 
enkelte portrætter hersker der som nævnt for 
fleres vedkommende usikkerhed. – Alle bille
derne er malet med olie på lærred, der 1781 fik 
træ-bagklædninger, som atter fjernedes 1960. – For ikke at skabe større forvirring, end der er i 
forvejen, er de enkelte billeder anført i række
følge efter de navne, som biskop Daugaard 
1855 lod male på hvert billede, uanset om der 
hersker enighed i denne bestemmelse eller ej. 
Endvidere er alle bisper opført, hvad enten 
deres portræt findes eller ej. – De fleste por
trætter har et nyere navneskilt på rammen.
1) †Johan Wenth (Wandal), 1537-51. For

svundet før 1717.
2) Hans Tausen (fig. 322a-b), 1541-61. Om 

det daterende årstal 1639, se nedenfor. Næsten 
totalt nymalet 1790;7 lysmål 112×86 cm, i nye
re 8 cm bred mahogniramme med guldkant. 
Skønt der ikke ses nogen stol, skal man sikkert 
forestille sig bispen siddende ved et smalt bord. 
Den aldrende Tausen er ikke i ornat, men iført 
en svær, sort, skindforet kappe med bred her- 
melinskrave og ærmerne kantet med lignende 
pelsværk. Den dobbeltbuklede pibekrave, der

Fig. 328. Ifølge påskrift: Peder Jensen Kragelund? 
(bisp 1650-81, s. 492); muligvis Christian Muus 
(nr. 13). — Laut Inschrift: Peder Jensen Kragelund? 
(Bischof 1650-81); möglicherweise Christian Muus.
næsten skjules af det lange, grå fuldskæg, er 
ved højre side fejlagtigt »restaureret« som 
kindskæg (den anes på det tilsvarende portræt, 
dateret 1579, på Frederiksborg fig. 322b);16 
overskægget er efter tidens mode langt og ned
hængende. Hovedbeklædningen er en sort ba
ret med øre- og nakkeklap (med hvid kant
streg, der mangler på Frederiksborg-billedet). 
På bordet et blækhus, briller, oprullet papirark 
(omvendt på fig. b), en sort, lukket og en åben 
bog, hvori pennen med en vældig fjerfane (på 
fig. b ses fanen fra siden) netop er standset ved 
det sidste ord i et skriftsted fra Pauli romer
brev. På begge sider af hovedet indskrifter, 
hvis fejl næsten alle er fælles for Ribe- og 
Frederiksborg-billedet. Gule versaler; på bi
spens højre side: »M. Iohannes Tavsanvs 
primvs sinceræ / religionis christianæ propaga
tor in Da /nia et secvndvs a reformatione epis- 
copvs / ripensis a.d. Iohan Bvgenhagio pom. / 
anno 1542 d(ome)nica ivbil. inavgvratvs / so-
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Fig. 329-330. 329. Ifølge påskrift: Chr. Lodberg (bisp 1681-93); portrættet af Lodberg må betragtes som tabt, 
og billedet forestiller uden tvivl Matthias Anchersen (bisp 1731-41, s. 493). 330. Ifølge påskrift: Ancher 
Anchersen? (bisp 1693-1700); portrættet af A. Anchersen må betragtes som tabt, og billedet kan tænkes at 
forestille L. Thura (bisp 1713-31, s. 493). — 329. Laut Inschrift: Chr. Lodberg (Bischof 1681-93); das Porträt 
Lodbergs muß als verlorengegangen betrachtet werden, das Bildnis stellt zweifellos Matthias Anchersen (Bischof 1731-41) 
vor. 330. Laut Inschrift: Ancher Anchersen? (Bischof 1693-1700); A. Anchersens Porträt muß als verlorengegangen 
betrachtet werden, das Bildnis mag vielleicht L. Thura (Bischof 1713-31) vorstellen.

lenniter in præsentia sereniss. regis / Christiani 
tertii. Socer m. Johannis / Lagonis. Obiit Ripis 
anno 1561 XI novemb. / Symbol. Ægyptivs(!) 
homo est / non a(vtem) devs fortis. Esa. XX- 
XIV (fig. b har rigtigt XXXI v. 3)« (magister 
Hans Tausen, den rene kristne religions første 
udbreder i Danmark og den anden ripensiske 
biskop efter reformationen, højtideligt indviet 
af hr. Johan Bugenhagen fra Pommern år 1542 
i nærværelse af den høje konge, Christian III. 
(Han var) Hans Laugesens svigerfader. Han 
døde i Ribe ll.nov. år 1561. Valgsprog: Æ- 
gypteren er et menneske, ikke en stærk gud. 
Esa. 31, 3). På bispens venstre side hans sam
menskrevne initialer, årstallet 1639 og et bibel
citat: »Spiritvs sanctvs oppida / tim testatvr 
vincvla / et afflictiones me / manere act. 20 
v. 22 (fejl for v. 23)« (Ap. G. der lyder: Den 
helligånd vidner i hver stad og siger, at bånd og

trængsler bier på mig). I bogen, hvori Tausen 
skriver, står: 1. Cor. 14 v. 10 (skal være 15, 10) 
og Rom. 3 v. 34.

De fælles fejl på de to portrætter vidner om 
et nært afhængighedsforhold, hvad enten dette 
nu skyldes, at Ribe-billedet er kopieret efter 
Frederiksborg-billedet, eller der er tale om fæl
les forlæg. Een ting (foruden afvigelserne i 
teksterne)17 skiller portrætterne, årstallet under 
bibelcitatet: på Frederiksborg-billedet »Anno 
1579«, på Ribe-billedet »Anno 1639«. Det kan 
tænkes, at 1579-billedet er en kopi efter det 
portræt, som o. 1700 ejedes af sognepræsten 
Søren Serup; han var ætling af såvel Tausen 
som Anders Sørensen Vedel, og det var Vedels 
hus med det berømte bibliotek, han havde 
arvet.18 Ifølge Terpager (1702, s. 158) havde 
dette billede samme tekst, som de to her omtal
te, men tilsyneladende ikke deres fejl, og et
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Fig. 331-332. 331. Ifølge påskrift: Christian Sørensen Muus? (bisp 1701-12); portrættet forestiller muligvis 
Hans Ocksen (s. 492). 332. Ifølge påskrift: Hans Th. Oxen (udnævnt til bisp 1713); identifikationen usikker 
(s. 492). — 331. Laut Inschrift: Christian Sørensen Muus? (Bischof 1701-12), das Porträt stellt möglicherweise Hans 
Ocksen vor. 332. Laut Inschrift: Hans Th. Oxen (zum Bischof ernannt 1713); Identifizierung unsicher.

årstal nævnes ikke. Tekstens slutbemærkning 
»Hans Laugesøns svigerfar« antyder, at også 
dette billede var en kopi efter et originalpor
træt.

Uanset, hvordan de to daterede portrætter 
forholder sig til det i Vedels hus og til hinan
den, så er det rimeligt at sætte årstallet 1639 på 
domkirkens Tausen-portræt i forbindelse med 
bisperækkens start (sml. s. 486). Det er nævnt, 
at de fire portrætter af bisper, der i tid følger 
efter Tausen, er fremstillet på een gang og 
antagelig omkring 1640 eller de nærmest føl
gende år. Initiativet kan være udgået fra biskop 
H. Borchardsen (†1643) eller fra et medlem af 
den historisk interesserede familie, som ned
stammede fra Tausens datter og svigersøn, 
Dorothea og Hans Laugesøn.19 – Billedet hæn
ger på søndre korsarms østvæg, nord for sidc- 
alternichen.

3) (Fig. 323) Poul Madsen, 1562-69, død som

Sjællands biskop 1590. Nykopieret 1724 (jfr. 
nedenfor). Lysmål 112×85 cm, i 8 cm bred, 
sort profilramme med indre springliste. Ståen
de halvfigur ved bord, i ornat, kjole af silke 
med fløjlsmave og smalle fløjls »vinger« over 
skuldrene samt ret smal pibekrave med store, 
dobbelte piber. Fritvoksende fuldskæg. Har 
måske oprindelig haft kalot som efterfølgerne. 
Over venstre skulder hvid skriveskrift: Poul 
Matzen. Grålig baggrund, rødt bord, brune 
bøger. Store dele af lærredet fornyet.

Maleriet, der 1960 (Lunøe) betegnedes som 
»komplet ødelagt, mangler ansigt og store dele 
af kroppen« er som nævnt ikke det originale 
maleri, idet dette 1724 var forrådnet af fugtig
hed fra muren, hvorfor kontrafejeren Hans 
Poulsen fik 3 sldr. for at »indcopiere« det; det 
blev forstærket med en bagklædning af fyr og 
ophængt på tre murhager; stedet, hvor det 
gamle maleri havde plads, blev kalket.4 Bille-
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Fig. 333. Ifølge påskrift: Stephen Middelboe (bisp 
1786-1811). Malet af Hans Hansen (s. 493). — Laut 
Inschrift: Stephan Middelboe (Bischof 1786-1811). Ge
malt von Hans Hansen.

det, der i årenes løb er blevet restaureret adskil
lige gange, var åbenbart ubestemmeligt allere
de 1841, da Frost taler om »det Portrait i Capit- 
let, som man mener skal forestille Poul Mad
sen«; 1855 forsynede maler Hansen maleriet 
med Jersins navn. Denne fejltagelse opdagedes 
1875 af konservator F. F. Petersen, der »ved et 
tilfældigt Strejflys« så skrift under en tyk over
maling, og Poul Madsens navn kom frem 
»med gammel Skrift«.9 Nu svarer skriften til 
maler Hansens på de øvrige bispebilleder. – Af 
ovenstående vil fremgå, at ikke blot er maleriet 
en kopi fra 1724, men biskoppens ansigt (ho
ved) er desuden helt nymalet af Poul Lunøe.20 
Også venstre arm er medtaget og hånden bor
te.21 På søndre korsarms østvæg, syd for sideal
ternichen.

4) †Hans Laugesen, 1569-94. Af denne, den 
fjerde lutheranske bisp, Poul Madsens efterføl
ger og Hans Tausens svigersøn (jfr. nr. 2) eksi
sterer nu intet billede i kirken, efter at Andrup11

har påvist, at maleriet, der med Daugaard- 
Hansens navngivning var betegnet som Hans 
Laugesen, er en tro kopi af Hans Jessen Søhanes 
epitafiemaleri (sml. Søhane-maleriet s. 495), og 
efter at konservator Mogens Larsen har konsta
teret, at initialerne i skjoldet oprindelig har 
været, ikke HL (L-stregen er en konservatortil
føjelse), men HI (= Hans lessen). - Ifølge Frost 
(1842, s. 52) hang der »ved Siden af Luther et 
Epitaf over Biskop Hans Laugesen eller Johan
nes Laga, hvis Portrait ogsaa findes i Capitlet«. 
Frost skrev før restaureringen 1843-45, da så 
mange epitafier gik helt eller delvis tabt (sml. 
s. 344).

5) (Fig. 324) Peder Jensen Hegelund, 1595- 
1614. Lysmål 105×76 cm, ramme som nr. 3. 
Frit stående halvfigur i dragt og med pibekrave 
som nr. 3, velplejet, kort fuldskæg og hår. Bag 
hovedet symmetrisk skjold, hvis mærke er en 
arm med pisk(!) (Hegelund blev skolemester i 
Ribe 1569 og lektor 1580). Over bispens ven
stre skulder ses Daugaard-Hansens hvide, op- 
malede skriveskrift: Peter Hegelund 1595- 
1614.22 Billedet er snarest en kopi efter et origi
nalportræt. Et sådant, malet på træ, er fra 
Darum kirke afgivet til Den antikvariske Sam
ling i Ribe; det er afbleget, men langt mere 
levende end kirkens billede.23 På søndre kors
arms østvæg, syd for sidealternichen.

6) (Fig. 325) Iver Iversen Hemmet, 1614-29. 
Der findes to meget beslægtede bispebilleder 
(fig. 325-326), det ene betegnet med Daugaard- 
Hansens hvide (opmalede) bogstaver: Iver 
Iversen Hemmed 1614-29, det andet med sam
me slags bogstaver: Johannes Burchart 1635-43 
og desuden med en 1700-tals skrift: Ætat. 43 
An. Chr. 1640 (hvad der passer til Burcharts 
vita). »Hemmeds« lysmål er 106×77 cm, ram
me som nr. 3. »Burcharts« lysmål er 112×85 
cm i ditto ramme. Begge er malet stående, i 
ornat med kalot og højre hånd foran brystet, 
gribende om kjolekanten. Begge har frit vok
sende fuldskæg, »Hemmeds« nakkehår når ned 
til kraven, »Burcharts« ikke; men hvor lidt 
vægt man kan tillægge denne forskel, fremgår 
af konservatorbeskrivelsen,24 – »Hemmeds« pi
bekrave er større og anderledes pibet end »Bur-
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charts«, der nøje svarer til Poul Madsens og 
Hegelunds. »Burchart« lægger venstre hånd på 
en åben bog, fra hvis sorte bind to bånd hænger 
ned over den røde borddug; bispen har brune 
øjne og hår samt gråbrun baggrund. På bogens 
spaltedelte side læses en næsten bortrestaureret 
tekst: »Mihi vivere / Christus est / mori Hieru 
...« (At leve er for mig Kristus. Jerusalem?). – »Hemmed« har måske stået i en lignende stil
ling, men hans venstre arm ses nu kun som et 
stort hængende ærme (jfr. nr. 3).
Andrup12 anser det med »Burchart« betegne

de billede for at forestille bispen af dette navn, 
mens »Hemmed« identificeres med Lodberg 
(hvilket er udelukket, jfr. nr. 11). Men een ting 
kunne tyde på, at Hemmets navn er sat på 
Burcharts maleri og omvendt: pibekraven. 
Den store krave er typologisk yngre end den 
lille tykke,16 der som nævnt stemmer helt med 
forgængerens, mens den store knytter sig til 
efterfølgerne. Den mulighed foreligger da, at 
det med »Burchart« betegnede maleri i virke
ligheden er Hemmet, mens »Hemmed« er Bur
chart. På søndre sideskibsmur (over trappedø
ren), betegnet Hemmed.
7) †Jens Dinesen Jersin, 1629-34. Billedet 

eksisterer ikke mere, og det er tvivlsomt, hvor
vidt det nogensinde er kommet over i kapitel
huset, da den daværende bisperække 1717 flyt
tedes fra bispegården (jfr. s. 320). Jersins navn 
var imidlertid af Daugaard-Hansen fejlagtigt 
påført Poul Madsens maleri (jfr. nr. 3).
8) (Fig. 326) Hans Borchardsen, 1635-43. Se 

videre under nr. 6. På ydre, søndre sideskibs
mur, 4. fag fra øst, betegnet Burchart.
9) (Fig. 327) Erik Monrad, 1643-50. Lysmål 

112×85 cm, i ramme som nr. 3. Halvfigur i 
ornat med kalot, flad, ikke pibet krave,25 sid
dende i armstol ved dugdækket bord, hvorpå 
bog med hebraiske bogstaver og »Ps. 75 v. 24«; 
en kødfuld højre hånd hviler på stolens arm
læn, og venstre er kejtet anbragt på bordkan
ten. Håret er halvlangt, tilsyneladende oprullet 
i nakken, fuldskægget virker mere plejet end 
Hemmets og Borchardsens, og her møder vi 
for første gang i bisperækken et opadsnoet 
overskæg, ligesom det store baggrundsdraperi

Fig. 334. Carl Frederik Balslev (bisp 1867-95). Malet 
1883 af Hans Christian Hansen (s. 494). — Carl 
Frederik Balslev (Bischof 1867-95). Gemalt 1883 von 
Hans Christian Hansen.
er et nyt indslag; det gælder i øvrigt også den 
siddende stilling. Brun baggrund, mørkegrønt 
draperi med guldfrynser, brun stol, rød dug. 
Det velbevarede ansigt har hudfarve, rødt på 
kinderne, brunt hår og øjne. Ved bispens hoved 
det talende våben (Mond-Rat), lodret midtdelt 
af søjle og med månesegl(sidste fase) i første og 
et halvt hjul i andet felt. Hjælmtegnet er en 
Fortuna-figur. På begge sider af hovedet en 
pyntelig, men ved opmaling forvansket 1700- 
tals kursivskrift, malet med sort, på bispens 
højre side: »Natus A(nn)o 1607. 24 Maii / 
Effect (= Effict) A(nn)o 1607 Mens Septemb« 
(født år 1607, 24. maj, afmalet 1607 (vel fejl for 
1647) i september måned). På hans venstre 
side, under våbnet »Denatus A(nn)o 1650 Die 
26 Iunij / Ætatis Suæ ...« (død år 1650 den 26. 
dag i juni i hans alders ...). Herunder atter med 
Daugaard-Hansens skrift: Erich Monrad 1643- 
50.26 På ydre, søndre sideskibsmur, 5. fag fra 
øst.

32*
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Vedrørende de portrætter, som bærer bisperæk
kens numre 10-14, hersker der om muligt endnu 
større forvirring end ved de ældre. Navnene, 
angivet med den hvide skriveskrift fra 1855, er 
ved nr. 10 (P.J. Kragelund), nr. 12 (A. Ancher
sen) og nr. 13 (Chr. S. Muus) efterfulgt af et 
spørgsmålstegn, mens der ikke ved nr. 11 
(Chr. Lodberg) er taget et lignende forbehold. 
– Imidlertid kan det fastslås, at hverken Lod
berg (nr. 11) eller A. Anchersen (nr. 12) findes 
blandt kirkens portrætter. Til gengæld søger 
man forgæves efter malerier med påskrifter for 
bisperækkens nr. 15-16-17 (L. Thura – M. An
chersen – H. A. Brorson); men det skal tilføjes, 
at ligesom M. Anchersen må være den bisp, der 
skjuler sig bag billedet med Lodbergs navn, 
kan f.eks. også Thuras billede have fået påført 
et andet bispenavn, spørgsmål, der – som tidli
gere anført – kun har mulighed for at blive 
besvaret gennem en konservatorundersøgelse.

Fælles for portrætterne med bisperækkens 
numre 10-14 er formatet (ca. 76x62 i lysnings- 
mål), rammen (7 cm bred, profileret og sort- 
malet) og det forhold, at de alle viser et bryst
billede i mørkebrun oval, på lysere brun bag
grund.

10) (Fig. 328) ?Peder Jensen Kragelund, 
1650-81. Ornat med halsklud inden for den 
tredobbelte pibede krave, skægløs, omhygge
ligt ordnet brunt hår med midtskilning,27 brune 
øjne. Påskriften: »Peder Jensen Kragelund?« 
stemmer ikke med kostumet og næppe heller 
med manglen på skæg, en mode, der først 
synes almindelig fra o. 1700. At portrættet – med Andrup11 – skulle forestille A. Anchersen 
synes helt udelukket; en vis lighed med A. 
Reinhards kobberstik fra 171728 af den i dette 
år afdøde Chr. Muus taler derimod for, at ma
leriet muligvis forestiller denne bisp (sml. 
nr. 13).29 Ydre, nordre sideskibs 4. fag fra øst.
11) (Fig. 329) †Christen Jensen Lodberg, 

1681-93. Bisp i ornat med svær, tredobbelt 
pibet krave (tre lodretstillede, spidsovale pi
ber), i modsætning til kollegerne på de andre 
ovalbilleder holdende en sort bog i højre hånd. 
Rødmosset, spidsnæset ansigt med grå, fintteg- 
nede øjne. Svær, ret storbuklet og hvidpudret

paryk med den karakteristiske hvide stribe i 
panden. Påskriften: »Christian Lodberg« er 
forkert;30 parykken stemmer ikke med Lod
bergs bispetid, ligesom man savner hans karak
teristiske »Kingo-skæg«. Lodbergs udseende er 
velkendt fra to portrætter i privateje samt et 
kobberstik. – Parykkens form genfindes blandt 
andet på Jørgen Rothenborgs epitaf fra o. 1737 
(DK. Sorø, s. 171); portrættet med Lodbergs 
navn31 hører hjemme i 1700’rnes 2. fjerdedel og 
forestiller efter al sandsynlighed M. Anchersen 
(se nr. 16). Portrættet af Lodberg må betragtes 
som tabt (sml. nr. 12). Ydre, nordre sideskibs 
4. fag fra øst.

12) (Fig. 330) †Ancher Anchersen, 1693- 
1700. Ornat med stor, tyk krave i 8-tals pib- 
ning. Rødmosset ansigt med brune øjne, kraf
tig hage og venligt udtryk. Grå allongeparyk 
med vandrette bukler. Påskriften: »Anch. An
chersen?« bærer med rette sit spørgsmålstegn, 
eftersom der ikke hersker nogen lighed mellem 
den her afbildede bisp og de kendte portrætter 
af A. Anchersen.30 Det er et spørgsmål, om 
ikke Andrups11 identifikation: »måske Chr. 
Muus« skal udskiftes med »måske L. Thura«. 
Portrættet af A. Anchersen må betragtes som 
tabt32 (sml. nr. 11). Ydre, nordre sideskibs
4. fag fra øst.

13) (Fig. 331) ?Christian Sørensen Muus, 
1701-12 (derefter bisp i Fyns stift), †1717. Or
nat med stor pibekrave, tyndere end på nr. 12, 
med hvis grå allongeparyk der er ret stor lig
hed; de nedhængende øjenlåg, de fyldige læber 
og dobbelthagen skiller nr. 12 og 13. Påskrift: 
»Christian Sørensen Muus?«. Af Muus kendes 
et kobberstik fra hans dødsår, og det har hver
ken parykmæssigt eller på anden måde megen 
lighed med dette Ribe-maleri (jfr. under 
nr. 10). Af Andrup 11 muligvis med rette be
stemt som »måske Hans Ocksen« (sml. 
nr. 14).33 – Ydre, nordre sideskibs 3. fag fra øst.

14) (Fig. 332) ?Hans Th. Ocksen, 1712-13 
(derefter bisp i Århus stift), †1738. Ornat med 
stor pibekrave, hvor dråbeformede piber løber 
op og ned i hinandens mellemrum; tykkelse 
som nr. 13. Gråblå øjne og hvid, vatagtig pa
ryk, hvis underhue? ses omkring panden. På
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skrift: »Hans Th. Ocsen«. Parykmæssig set er 
det ikke indlysende, at maleriet forestiller Ock- 
sen, hvorimod den kronologiske mulighed pe
ger på en af de tre følgende bisper: Thura, 
M. Anchersen og H. A. Brorson. – Andrups11 
bestemmelse af portrættet som »måske forestil
lende Thura« er sket på grundlag af et maleri i 
Ribe katedralskole. Det forestiller en fornem, 
yngre herre uden præstekrave og er af Hans 
Hansen ca. 1827 kopieret efter ukendt origi
nal.34 Med Andrup må man have sine tvivl om, 
hvorvidt dette billede forestiller Thura, og y- 
dermere er ligheden med domkirkens billede 
yderst ringe. Matthias Anchersen (nr. 16) kan 
som nævnt med stor sandsynlighed identifice
res med portrættet, der bærer Lodbergs navn 
(nr. 11). Den tredie mulighed, Brorson, ville 
ud fra parykkens stil nok være mest tilfredsstil
lende; men det er svært at forestille sig, at selv 
en række dårlige reparationer ville kunne ændre 
et mildt og venligt åsyn, som det, der møder os 
på Joh. Hörners portræt af Brorson (nr. 17), til 
den myndige prælat på det med Ocksen beteg
nede billede. Hvis Andrups formodning om 
billedets identitet skulle vise sig rigtig, bliver 
det vanskeligt at placere det med »Anch. An
chersen« betegnede maleri (nr. 12); og hvis bil
ledet med Ocksens navn virkelig gennem en 
undersøgelse skulle vise sig at forestille denne 
bisp – i så fald portrætteret på et sent tidspunkt 
i Århus – opstår der andre problemer.35 Ydre, 
nordre sideskibs 3. fag fra øst.

15) (†)Laurids Thura, 1713-31. Maleriet, der 
eksisterede på Grønlunds tid, er enten gået 
tabt, eller også er det blevet forsynet med et 
andet bispenavn (sml. nr. 12 og 14).

16) Matthias Anchersen, 1731-41, søn af An
cher Anchersen (nr. 12). Intet maleri med den 
bisps navn eksisterer i kirken, skønt det var der 
i Grønlunds tid; men der er næppe nogen tvivl 
om, at det portræt, som bærer Lodbergs navn 
(nr. 11), i virkeligheden forestiller M. Ancher
sen, således som Andrup antager.11 Formod
ningen har sandsynligheden for sig, når man 
sammenligner billedet og dets paryk med M. 
Anchersens samtidige. Det kan tilføjes, at der i 
Anchersens dødsbo står opført to nye hvide

Fig. 335. Hans Jessen Søhane, malet 1604. Billedet 
var tidligere »omskabt« til et portræt af Hans Lauge
sen (bisp 1569-94) og forsynet med hans navn 
(s. 495). — Hans Jessen Søhane, gemalt 1604. Das Bild 
war früher in ein Porträt von Hans Laugesen (Bischof 
1659-94) »verwandelt« und mit seinem Namen versehen 
worden.
parykker og to gamle (Hermansen 1946, s. 27). 
Beskrivelse af maleriet, se nr. 11 og fig. 329.

17) Hans Adolph Brorson, 1741-64. Origi
nalmaleriet, der eksisterede på Grønlunds tid, 
er rimeligvis gået tabt (se dog under nr. 14). En 
kopi efter Johan Hörners portræt (på Frederiks
borg), ved V. Kragh-Hansen 1970, er ophængt
i kirken.

18-20) Af de tre følgende bisper, Jørgen Car
sten Bloch, 1764-73, Eiler Hagerup, 1773-74, 
og Tønne Bloch, 1775-86, findes der ingen 
malerier i kirken, og de er vistnok aldrig blevet 
malet til bispeserien (sml. s. 486).36

Mens bestemmelserne af de foregående male
rier (nr. 10-14) er behæftet med usikkerhed, er 
der ingen tvivl om de følgende bispers iden
titet.

21) (Fig. 333) Stephan Middelboe, 1786-
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1811. Maleri af Hans Hansen.37 Lysmål 62×48 
cm, i 6 cm bred, forgyldt ramme. Brystbillede 
(nu ikke mere i oval); ornat med halsklud under 
stor pibekrave. Hvidgrå, pudret paryk, tilbage
strøget over issen og med bukler ved siderne, 
således som det var typisk for årene omkring 
1800. Røde kinder, brune øjne, rødbrun bag
grund. Påskrift fra 1855: »Stephan Middel- 
boe«.38 Ydre, nordre sideskibs 2. fag fra øst.

22) Victor Christian Hiort, 1811-18. Kopi 
ved Joh. Ottesen efter maleri i Holmens kirke 
(hvor han var præst 1796-1811).39 Mål, ramme, 
baggrundsfarve samt placering som nr. 21.40

23) Stephan Tetens, 1819. Ifølge Frost (1841, 
s. 141) nåede Tetens ikke at fungere i Ribe, 
fordi han udnævntes til bisp i det nyoprettede 
Als-Ærø stift. Lysmål 54×46 cm, i 6 cm bred, 
forgyldt ramme. Brystbillede, ornat med pibe
krave omkring »fadermorder«, ridderkors 
(modtaget 1813). Skaldet, med bakkenbarter 
og halvlangt nakkehår, blå øjne og gråbrun 
baggrund. Ingen påskrift eller malersignatur.41 

Ydre nordre sideskibs 2. fag fra øst.40

24) Jens Michael Hertz, 1818-25. Af denne 
bisp fandtes der ifølge Andrup11 et lille, meget 
dilettantisk og stærkt restaureret portræt, der 
siden er forsvundet (det er noteret som borte 
1971). Et fotografi af dette billede skal være 
grundlag for det nuværende billede. Ornat med 
lille, tynd pibekrave om stivet flip; kalot? over 
langt hår. I venstre hånd bog med græsk tekst. 
Ridderkors (modtaget 1812).42 Ydre, nordre 
sideskib, over for trappedøren.40

25-26) Conrad Daniel Koefoed, 1825-31, og 
Nicolai Fogtmann, 1831-33. Af disse to bisper 
findes der ingen portrætter i kirken.

27) Tage Christian Müller, 1833-49. Lysmål 
70×58 cm; 16 cm bred, matforgyldt ramme. 
Malet før 1843, af Geskel Salomon. Højt bryst
billede. Ornat med pibekrave om halsklud. 
Naturligt, gråt hår. Rødbrun baggrund. Rid
derkors (modtaget 1835) og sølvkors (1840), 
men ikke kommandørkors (1843) er vist.42 I 
arkaden mellem de nordre sideskibe, 1. fag fra 
øst.40

28) Jacob Brøgger Daugaard, 1850-67. Lys
mål som nr. 27; 15 cm bred mahogniramme

med guldlister. I øverste venstre hjørne signa
tur for H. Christian Jensen; ifølge Andrup11 
malet efter daguerreotypi. Ornat med ordner: 
kommandørkors, sølvkors og kommandør
tegn. – Det var Daugaard, der 1855 søgte at 
identificere de da meget medtagne bispemale
rier (sml. s. 484).43 Anbringelse som nr. 27.40

29) (Fig. 334) 1883. Carl Frederik Balslev, 
1867-95. Lysmål 75x58 cm; ramme som nr. 
27. Signeret H. Christian Jensen. Ornat med 
ordner: kommandørkors, sølvkors og bryst
kors som kommandør af 1. grad. Anbringelse 
som nr. 27-28.40

Endvidere findes der i domkirkens nordre side
skib malerier af følgende bisper, af hvilke nr. 
30-34 er afbildet hos Andrup.11

30) Carl Viggo Gøtzsche, 1895-1901, malet 
1902 af Ole Haslund.

31) Peter Gabriel Koch, 1901-22, signeret 
Aug. Tørsleff.

32) Oluf Kirstein Peter Olesen, 1923-30, ma
let 1921, signeret E. O. P. for Ellen Petersen, f. 
Olesen.

33) Søren Meisen Westergaard, 1930-39, ma
let før 1939 af Agnes Smidt.

34) Carl Immanuel Scharling, 1939-49, sig
neret H. V. for Herman Vedel 1946.

35) Morten Christian Lindegaard, 1949-56, 
signeret S. V. P. 1955 for Stefan Viggo Pe
dersen.

36) Henrik Dons Kristensen, 1956-80, malet 
1970 af Viggo Kragh-Hansen.

ANDRE MALERIER. 1-2.) O. 1600(?). Luther 
og Melanchton (fig. 336), legemsstore portræt
ter, olie på lærred, tidligere klæbet på træ, i ens 
profilerede rammer, sorte, med lidt guld, hen
holdsvis 211×97 cm (med ramme 232×117), 
209×92 (230×113,5). Luther i sort kappe med 
polstrede skulderkarme, herunder højhalset 
trøje med rødt bånd om halspartiet; lysebrune 
støvler, rød, lukket bog holdt med begge hæn
der. Melanchton i sort, pelsbræmmet kappe, 
også med karme, rød trøje over skjorte med 
kruset krave; sorte støvler, hvid bog. Begge 
stående med let skrævende ben på brunt flise
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gulv med grå baggrund. Opmalede, latinske 
versalindskrifter på hver side af de to’s hoved
er: Martinvs Lvthervs, født i Eisleben 10. nov. 
1483, død sammesteds 17. febr. 1546. – Phi
lippvs Melanthon, født i Bretta 16. febr. 1497, 
død i Wittenberg 19. april 1560.

Malerierne, der af Galthen (1792, s. 135) be
skrives som »saa mesterligen tegnede, at man 
skulde troe, at de vare originale Stykker«, er 
kopier efter farvelagte træsnit, udgået fra Lukas 
Cranach den Yngres værksted. De er nu kun en 
tarvelig afglans af, hvad de har været; især har 
Luthers billede (næsten uden hår) skæmmet 
sig. Ifølge Terpager (1736, s. 208) havde de to 
malerier plads på hver side af højaltret (dvs. i 
apsiden); efter 1845 havde de plads på østvæg
gen i nordre korsarm (jfr. fig. 296), og nu står 
de i konserveret stand på søndre galleri.44

3) (Fig. 335) 1604. Hans Jessen (med tilnavnet 
Søhane). Halvfigur, kortklippet, med fuld
skæg. Pibekrave, rød brokadesvest under sort 
kappe, handsker i venstre, kranie under højre 
hånd. Foroven til venstre våbenskjold flankeret 
af HI (restaureret som L) under: »Ætatis suæ 
72« (hans alders 72. år). Oliemaling på egepla
de med tynd kridtgrund, lysmål 89×70 cm, i 7 
cm bred, sort profilramme fra 1842-44.

Maleriet, der tidligere gik for at være et 
portræt af biskop Hans Laugesen (sml. bispe- 
rækkens nr. 4), bragtes af konservator Mogens 
Larsen tilbage til sin oprindelige »indehaver« 
1959. Ved restaureringen dette år viste det sig, 
at billedet så at sige var helt overmalet og 
fejlrestaureret (senest) af P. Ussing 1842 (signa
tur). Kun ganske enkelte partier i ansigtet hav
de undgået hans (måske også Svend Rønnes) 
pensel. En grå baggrundsfarve var Ussings og 
højre hånd var ændret. Kraniet var malet bort 
og erstattet af en rød tværbjælke. »Med en gul 
farve og skriveskriften, som var anvendt til 
signaturen, har Ussing videre malet våben
skjoldet med initialerne HL (sammenskrevet) 
ledsaget af indskriften: »Hans Laugesen 1569- 
94«. Under Ussings overmaling lå en ældre, 
der havde givet billedet en brun baggrund samt 
overmalet dragten med sort og derved dækket 
en udskæring i kappen, der blottede en rød

Fig. 336. Philip Melanchton (1497-1560). O. 1600(?) 
(s. 494). — Philipp Melanchthon (1497-1560). Um 
1600(?).
vest. Et 11 cm bredt skruphøvlet bræt i bille
dets heraldisk højre side er en fornyelse.45 – Efter at alle sekundære farver var fjernet, repa
reredes de afskallede steder med kridtgrund, og 
farverne konserveredes.

Ligesom der ikke findes nogen nem forkla
ring på, hvornår portrættet af Hans Jessen
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»omskabtes« til biskop Hans Laugesen, står det 
også uklart, hvorfor portrættet overhovedet 
findes i kirken. I hvert fald har det næppe hørt 
til Jessens epitaf fra 1608, da det eneste levn 
herfra, et maleri, i forgunden viser Jessen sam
men med hele familien. Dette portræt af Jessen 
svarer så nøje til 1604-billedet, at det sidste må 
formodes at være forlæg for eller forstudie til 
epitafiemaleriet, der er signeret af Lauritz An
dersen. På nordre korsarms østvæg.

4) 1848. Kristus på korset foran landskab (in
spireret af sletten ved Akropolis og den romer
ske kampagne), der beherskes af en dyster sol- 
nedgangsstemning. Ved korsets fod Johannes i 
rødlilla dragt med mørkere slag i samme farve, 
knælende med bøjet hoved og ansigtet skjult i 
hænderne. Signeret M. Rörbye 1848. Olie på 
lærred. Lysmål 138×79 cm, i samtidig nygo
tisk ramme.46 I 5. arkade fra øst mellem de to 
søndre sideskibe (sml. fig. 203).

5) Før 1850. Kopi efter Rafaels »Madonna col 
divino amore« (Den guddommelige kærligheds 
madonna) i Neapel. På billedets bagside står: 
Professor Puggaard købte dette maleri i Nea
pel. Givet 1850 af grosserer H. Puggaard, Kø
benhavn. Endvidere (med kul) navnet N. Car
dona.47 Olie på lærred, 134×104 cm, 14 cm 
bred forgyldt profilramme. Ydre, nordre side- 
skibsmur, mellem 5. og 6. fag fra øst.

6) (Fig. 337) Jacob Helms (1824-1906), dom
kirkens historiker (sml. s. 158), malet (o. 1905) 
og skænket af Johannes Kragh. Brystbillede på 
lærred, lysmål 73×54, forgyldt ramme. Op
hængt efter 191048 i 3. arkade fra øst mellem de 
søndre sideskibe.

Et gipsrelief forestillende barnemordet i Beth
lehem er udført af Peter Johannes Hjort Ussing 
(†1855), og 1856 skænket til domkirken af bil
ledhuggerens fader, snedkeren og maleren Pe
der Ussing. Relieffet var opsat på østvæggen af 
ydre, nordre sideskib indtil restaureringen 
o. 1900. 1907 flyttedes det til søndre galleri, 
hvor det står i stærkt ødelagt tilstand.49

†Vægspejl (fig. 338), der har tilhørt biskop 
Adolph Brorson (1741-64), med malet memen- 
to-mori motiv på den nederste halvdel af spejl
glasset. Man ser et bord dækket af et grønt

Fig. 337. Jacob Helms (1824-1906), domkirkens hi
storiker, malet o. 1905 (og skænket) af Johannes 
Kragh (s. 496). — Jacob Helms (1824-1906), der Histo
riograph des Doms, gemalt von Johannes Kragh um 1905.

frynsetæppe, hvorpå der ligger et dødningeho
ved med vinløvsranke på panden. Til venstre 
herfor to bøger – den ene slået op på et profil
billede af en ung mand med allongeparyk, til 
højre en prægtig lysestage med et slukket, halvt 
nedbrændt lys. Foran dødningehovedet ligger 
en muslingeskal med perler, der synes at for
vandle sig til bobler. Spejlet, der ifølge fami
lietraditionen hang over salmedigterens skrive
pult, blev 1935 skænket til domkirken af enken 
efter den sidste mandlige efterkommer, pastor 
Rasmus Bundesen Brorson. Stjålet fra kirkens 
præsteværelse o. 1960.50

NOTER TIL S. 482-496
Vedr. arkivalier, litteratur og forkortelser henvises 
til s. 52f.
1 LA.Vib. Ribe domk.s rgsk. 1591-1899 og Ribe 
domk.s insp. Indk. skr. 1801-1915.
2 Rgsk. (se note 1). – Frost 1842, s. 76.
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3 Rgsk. (se note 1). – Terpager 1702, s. 15 og 1736, 
s. 573.
4 LA.Vib. Ribe domk.s rgsk. 1591-1899.
5 Rgsk. (se note 4). – LA.Vib. Ribe Sct. Katharinæ 
kirkes insp. Bilag til prot. A, 1828-44.
6 Ribe katedralskoles håndskriftsamling. A4. David 
Grønlunds produktion.
7J. S. B. Suhr: Tausens Levnet. Ribe 1836, forord. 
Bogen blev skrevet for at skaffe penge til J. P. Møl
lers restaurering af Tausens portræt, da stiftsøvrighe
den ikke mente at kunne afse de 70 rdl., denne 
kostede. – Kapitelsalen i søndre korsarm blev først 
nedlagt i forbindelse med restaureringen 1843-45 
(sml. s. 320); nogle af bispemalerierne må således 
(ifølge Suhr) være flyttet til Skeels kapel endnu før 
dette blev endelig indrettet til præsteværelse 1847.
8 Jacob Helms: Håndskrevne tilføjelser 1874 til mo
nografi om Ribe domkirke 1870. Manuskript i 
NM2. – Helms skriver her, at Daugaard også satte 
spørgsmålstegn ved navnene, »ved ét af dem [Lod- 
bergj blev dette endog forandret, – om med tilstræk
kelig Hjemmel, er mig ubekjendt«.
9 De sparsomme konservatoroplysninger findes i 
Statens Museum for Kunst.
10 Frost nævner 1842 kun følgende bisper »i kapit
let«: 1) P. Madsen, 2) Laugesen, 3) Hegelund, 4) 
Hemmeth, 5) Burchard, 6) Monrad, 7) Kragelund, 
8) Lodberg, 9) A. Anchersen, 10) Muus, 11) Ochsen 
og 12) Middelboe (Tausens portræt var da ifølge 
Grønlund ophængt på en pille i Kirken). – Foruden 
Wandals og Jersins portrætter savnes her billeder af 
Thura, M. Anchersen og Brorson. – Det samme er 
tilfældet med listen over de billeder, der flyttedes 
bort fra kirken før Ambergs restaurering (se neden
for). I kirken findes der nu fire portrætter, der efter 
de påmalede navne (Muus?, Ancher Anchersen?, 
Hans Th. Ocsen og Christian Lodberg) skulle fore
stille de bisper, som hos Frost har nr. 8-11. To af 
dem, navngivet A. Anchersen og C. Lodberg, kan 
som nævnt ikke forestille de respektive bisper (jfr. 
nr. 12 og 11), og da de fire malerier alle bærer 
Ussings restaureringsindskrift fra 1842, må der – som også tidligere nævnt – være foretaget forsøg på 
identifikation længe før de Daugaard-Hansen’ske 
1855. Eftersom maleriet, navngivet Lodberg, fore
stiller M. Anchersen (sml. nr. 16), en af dem, der 
savnes i Frosts liste 1842 (og fortegnelsen nedenfor), 
er det naturligt at stille spørgsmålet, om portrættet, 
navngivet A. Anchersen, dækker over f.eks. Thura.
Under restaureringen 1894-1904 anbragtes følgen

de portrætter midlertidigt i stiftsmuseet: Tausen, 
Hegelund, Hemmet, Burchard, Kragelund, Lod
berg, Ocksen, A. Anchersen, Muus, Poul Madsen 
(tidligere Jersin), Monrad, Middelboe, Tetens, 
Daugaard og Balslev (LA.Vib. Ribe domk. insp. 
Restaureringsjournal 1893-1903).

11 Festskrift (Otto Andrup: Bispebillederne i Ribe 
Domkirke, i Ribe Bispesæde 948-1948) s. 169-212.
12 O. Nielsen: Skadst Herred. 1862, s. 230f.
13 Den tidligere forklaring på bisperækkens tilstede
værelse i Brøndum, nemlig, at der lige fra reformati
onen blev holdt landemoder i denne kirke, er fejlag
tig (jfr. H. F. Rørdam: Ny KirkehistSaml. 6, 
s. 633f.). – LA.Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindb. til 
biskop Bloch 1766-69. Heri findes supplerende op
lysninger til O. Nielsen (jfr. note 12).
14 Vedr. Helsingørkirkerne, se DK.Frborg s. 209f. 
og 431f. Vedr. sønderjyske portrætter se f.eks. DK. 
SJyll., s. 981 (Tønder), 1324 (Møgeltønder) og 2101 
(Sønderborg).
15 Else Østergaard: Amdam, i Skalk 1979, nr. 4, 
s. 26f.
16 Povl Eller, Det nationalhistoriske Museum på 
Frederiksborg, takkes for en indgående diskussion af 
problemerne omkring de to Tausen-malerier. Jfr. i 
øvrigt Frederiksborgmuseets katalog 1978, s. 38.
17 De to billeder har som nævnt fælles fejl: Act. 20 
v. 22 (for 23), 1. Cor. 14 v. 10 (for 15,10), Ægyptivs 
(for Ægyptvs); – men der er også en fem-seks små 
afvigelser i tekst og bog, f.eks. 1579: presentia og 
ESA: XXXI. v. 3 overfor 1639: præsentia og ESA: 
XXXIV (konservatorfejl?).
18 Når Kinch (II, 278) uden kildeangivelse oplyser, at 
Anders Sørensen Vedel i sin stue havde et portræt af 
Tausen, skyldes det måske en tilbageslutning fra 
Terpager, der forud for omtalen af billedet medde
ler, at det findes i »Liljebjerget, fordum Anders 
Sørensen Vedels bolig, nu Søren Serups«. Hvad 
slægtskabet angår var Serup tiptipoldebarn af 
Tausen, oldebarn af Vedel og nevø til den i note 19 
omtalte Dorothea Vedel (sml. Kinch II, 91, hvor det 
fremgår, at hun ejede et hus, som havde tilhørt Hans 
Tausens enke).
19 Dorothea og Hans Laugesen (bisp 1569-94) hæd
rede Tausens minde med et stort, endnu bevaret 
epitaf, og de kan også have været ansvarlige for 
1579-portrættet. En datter af dette ægteskab, Mette, 
blev gift med historikeren samt kannik og kirkevær
ge, Anders Sørensen Vedel. Deres barnebarn Doro
thea var gift to gange. Den første mand var den lærde 
Anders Romdorf, hvis historiske interesser er vel
kendte. Han var ærkedegn ved domkirken 1640-49, 
og det var formentlig grunden til, at han skænkede 
Møgeltønder kirke et maleri af det 1639 fundne 
guldhorn (DK. SJyll. s. 1324f.). Hendes anden mand 
var Ludvig Pouch, sammen med hvem hun 1663 
forsynede Tausens grav med en ny ligsten, der har et 
brystbillede i relief, som nøje svarer til fremstillin
gen på de to Tausen-portrætter fig. 322a-b.
20 Foroven bag hovedet ses på det af Andrup (jfr. 
note 11) gengivne foto (altså før Lunøes restaure
ring) en stor, lys plet; måske har der her været
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Fig. 338. Biskop Brorsons †spejl (s. 496). Fot. i 
NM2. — Bischof Brorsons †Spiegel.

initialer eller et lille skjold som f.eks. på Hegelunds 
maleri. – Helms (jfr. note 8) skriver 1874 om »Jer- 
sins« (dvs. Poul Madsens) portræt, at det var helt 
forfaldet, dets autencitet så tvivlsom og udførelsen 
så slet, at det næppe fortjente at restaureres. – På 
bagklædningen stod iflg. Andrup s. 191, skrevet 
med en halvmoderne hånd, Jersin (med langt s); 
desuden stod malet med hvid farve: »11ve Portrætter 
(!) Restaureret af P. Ussing 1842«.
21 Konservator Rønne beskriver 1904 maleriet: lær
red på træ, i høj grad medtaget af revner og buler 
samt overmalinger, stort hul i lærredet.
22 Allerede Helms har (1870, sp. 174, note 1) gjort 
opmærksom på, at det tilsvarende, 1753 ophængte 
maleri i Roskilde domkirke (DK. Kbh. amt s. 1739, 
fig. 415) – og dermed også J. Haas’s stik, mærket 
med Poul Madsens navn, i virkeligheden forestiller 
Peder Hegelund.
23 Konservator Rønne beskriver 1904 maleriet: lær
red på træ, lærred revnet, bulet. Hovedet synes ret 
godt bevaret, men kjolen og en del af det øvrige 
senere overmalet.
24 Svend Rønnes beretning fra 1904 beskriver det 
med »Hemmed« betegnede maleri: malet på lærred, 
klæbet på træ; træpladen er slet høvlet og mange 
steder mangler lærredet aldeles; der er i det hele kun 
lidt tilbage af det originale billede. – Om »Burchart« 
hedder det: Overordentlig stærkt medtaget, der er

store huller og brud i lærredet, som flere steder har 
løsnet sig fra bagklædningen (der var sat på 1781, jfr. 
s. 485) og hænger i store buler. Stærkt overmalet. – At Rønne ikke har overdrevet den miserable til
stand, bekræftes bl.a. af, at der næsten ikke ses 
lærred tilbage på maleriets midtflade og 1855, da 
Daugaard lod sætte navne på, har forholdene sikkert 
ikke været meget bedre.
25 Kraven har sikkert oprindelig været som sogne
præst Globs i Køge (†1633, se DK. Kbh. amt s. 230, 
fig. 63).
26 Jfr. note 11. Andrups betænkeligheder ved at reg
ne maleriet for et portræt af Monrad på grund af en 
vis lighed med et epitafiemaleri af Lauge Sørensen 
Vedel er uden betydning, da ligheden for det første 
ikke er særlig påfaldende, for det andet er dén, der 
findes ganske tidstypisk. – Svend Rønnes beskrivelse 
af maleriet 1904 siger: ... lærred klæbet på en træbag
klædning; lærredet revnet, hvor brædderne er sam
menføjet, og tillige er der fremkommet buler.
27 Hanne Frøsig: Frisurer, parykker og skæg, i Det 
danske Frisørfag, 1970, s. 44.
28 Afbildet hos Andrup, jfr. note 11, s. 193.
29 Svend Rønnes beskrivelse 1904 noterer: ... lærred 
på træ. Har været et godt portræt, men meget 
opmalet.
30 Redaktionen skylder mag.art. Drude Lange tak 
for kendskab til privatejede portrætter af bisperne 
Chr. Lodberg og A. Anchersen samt for en grundig 
redegørelse om disse maleriers historie. Endvidere 
rettes en tak til billedernes nuværende ejer, dr.med. 
Chr. Crone, for udlån i studieøjemed. – Sammen
holdt med de af Andrup (jfr. note 11) afbildede 
portrætter må det – uanset påmalede navne – betrag
tes som sikkert, at Ribe domkirkes portrætter af de 
to bisper er gået tabt.
31 Svend Rønne har i sin beskrivelse fra 1904 et 
maleri af »en Præst; Navnet overmalet«, som vist er 
identisk med det her omhandlede maleri. Han be
skriver det som opklæbet på træ; lærredet revnet og 
bulet.
32 Svend Rønne beskriver 1904 maleriet: Opklæbet 
på træ. Et godt portræt og ikke så meget beskadiget.
33 Svend Rønne beskriver 1904 maleriet: Opklæbet 
på træ; ret velbevaret, men bulet.
34 Opsporet 1826 af rektor Thorup, jfr. Hermansen 
1946, s. 294.
35 Svend Rønne beskriver 1904 maleriet: Opklæbet 
på træ. Et godt portræt, men meget beskadiget af 
revner og buler. Ikke meget overmalet. – Ribepor- 
trættet med Ocksens navn udlåntes 1905 til V. Kru
se, som fremstillede en kopi til ophængning i Århus 
domkirkes bispeserie (DK. Århus, s. 599).
36 Portrætter af Eiler Hagerup og Tønne Bloch er 
afbildet hos Hermansen 1946, s. 235 og 241. Af 
Tønne Bloch hænger der et posthumt maleri i Oden
se S. Knud (jfr. note 11, s. 204).
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37 Således Hermansen 1946, s. 315. Ifølge Andrup 
(jfr. note 11) »udført af eller maaske efter Erik 
Pauelsen«.
38 1880 satte konservator F. F. Petersen portrættet på 
nyt lærred (jfr. note 9). Svend Rønnes beskrivelse 
1904: »En del revnet i Farven, maa opklæbes paa nyt 
Lærred.« I ydre, nordre sideskib, 2. fag fra øst.
39 DK. Kbh. by, bd. 2, 116.
40 Afbildet hos Andrup, jfr. note 11.
41 Fandtes i kirken 1874 (Helms). Svend Rønnes 
bemærkninger 1904: Opklæbes på nyt lærred.
42 Ikke nævnt hos Svend Rønne 1904.
43 Daugaards portræt er restaureret 1883 (jfr. note 9) 
og 1923 (H. Lønborg Jensens papirer i NM2), men 
ikke 1904.

1908 udtalte Svend Rønne, at lærredet var stærkt 
medtaget, revnet, hullet og løsnet fra træunderlaget. 
1956 konserveret af Paul Lunøe.
45 Jfr. note 11 og Otto Norn: Ripensiske patriciere. 
Epitafieportrætter fra renæssancetiden, i »Festskrift 
til Astrid Friis«, 1963, s. 178f.

46 Billedet er gengivet s. 25 i Martinus Rørbye 1803- 
48, udsendt af Thorvaldsens museum 1981; kunst
nerens skitser til maleriet er omtalt samme sted s. 58 
af Dyveke Helsted, hvem redaktionen takker for 
supplerende oplysninger vedrørende identifikatio
nen af den knælende person med Johannes. – Billedet 
var udstillet på Charlottenborg 1848 under titlen: 
Kristus på Golgatha, bestemt for Ribe Domkirke, 
og det skal ifølge Helms (jfr. note 8) være skænket til 
kirken af enken efter pastor Bang i Vester Vedsted 
ca. 1850.
47 Originalen (Museo nationale, Napoli) er afbildet i 
Klassiker der Kunst I. Rafael, Berlin 1919, pl. 164; i 
den tilhørende tekst udtrykkes der tvivl om tilskriv
ningen til Rafael. – I domkirkens regnskab (jfr. note 
1) er ført en udgift til transport af billedet fra Køben
havn til Ribe 1850.
48 Det særlige Kirkesyns arkiv. NM2.
49 Rgsk. (se note 4). – LA.Vib. Ribe domk.s insp. 
Indk. skr. 1801-1915.
50 Hermansen 1946, s. 193.
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BELYSNING VARME M.M.
NOTER S. 508

Kandelabre. 1) (Fig. 339) 1475-1500, femarmet 
og med læsepult, i messing. Den anselige, ialt 
2,77 m høje gulvstage har aftrappet fod, der 
hviler på ryggene af tre liggende løver 
(fig. 340). Stagen er fremstillet som et samle
sæt; det svære cylinderskaft med profilerede 
skaftringe består af otte led, nummereret fra 
neden med små mærker (fig. 346), og samlin
gerne fastholdes af nitter. Sidearmene, der er 
bygget op af to-tre led, udgår fra hovedskaftets 
femte og sjette skaftled. De danner et S-sving 
og er derefter ført lodret op, kun brudt af et 
knæk udad lidt under lyseholderen. En (sekun
dær) jernstang forbinder de fem skafter for
oven; den har afløst en ældre, som havde to 
ekstra lysepigge (sml. fig. 346). Lyseskålene 
har kraver med firpasgennembrydninger og 
fliget rand; alle er mærket med samlenumre. I 
perioder har lyseskålene siddet på hovedet, 
som kroner, men det kan næppe afgøres hvil
ken stilling, der er den oprindelige.

Midtskaftets tredje og fjerde profilled bærer 
ringe med arme, som fastholder bogstolen; den 
øvre ring har i ny tid afløst en kæde, hvormed 
bogstolen var fæstnet foroven i to øskener 
(Galthen 1792, s. 134). Bogstøtten (fig. 341) er 
rektangulær, 48×31 cm, gennembrudt arbejde 
med to engle, der holder et skråtstillet skjold. 
Herpå er graveret og punslet en fremstilling af
S. Katharina, der sidder med sværdet i venstre 
hånd, medens den højre støtter på marterhju- 
let. Nederst til venstre på bogstøttens kant er 
indgraveret »PPW 1613«.

Ribestagen svarer nøje til de nordtyske kir
ker Perleberg og Weberns femstager, der er 
dateret henholdsvis 1475 og 1487, og begge 
ifølge indskrift udført af Herman Bonstede i 
Hamborg. Det må derfor anses for sandsynligt, 
at også ribestagen skyldes denne støber, der 
nævnes senest 1496.1

Såfremt femstagen er lavet til domkirken, er 
det sandsynligt, at den oprindelig stod i højko
ret. 1591 stod den centralt i midtskibet nær 
prædikestolen (jfr. fig. 260), hvor dens fod

måtte genopmures efter Predbjørn Podebusks 
begravelse 1591; og tre murmænd samt en 
kalkslår fik 1639 betaling for at mure foden, der 
var nedbrudt i forbindelse med Albert Skeels 
begravelse. Kandelabren skuredes øjensynlig 
hvert år til pinse, – 1591 var den skilt ad i 
samme anledning. Store kærter anskaffedes al
tid tre ad gangen, så man har næppe brugt flere 
lys i stagen. Til dens betjening udførte Niels 
Prang 1673 en ny stige, som maler Willom 
Steensen anstrøg med brun oliefarve. Reparati
oner foretoges 1638, da der tales om et jern til 
bogstolen på den store messingkærte, og 1729, 
da de to inderste arme repareredes med tin og 
bly og to nye jernnagler.2

I 1700’rne omtales den store og smukke 
»Messing Lysestage« af Terpager og Galthen, 
der begge vil vide, at stagen skal være erhver
vet fra Skt. Katharinæ kirke i bytte for domkir
kens gamle orgel.3 Da stagen stod i domkirken 
længe før det gamle domkirkeorgel demonte
redes 1632-33 (s. 470), kan traditionen om en 
byttehandel ikke være korrekt, og den er vel 
opstået på grund af det iøjnefaldende Kathari- 
nabillede på kandelabrens bogstol. Udelukkes 
kan det dog ikke, at kandelabren oprindelig har 
hørt til Skt. Katharinæ kirkes udstyr.4

Stagen flyttedes 1843-45 til søndre korsarms 
sidealterniche, og siden 1904 har den stået på 
sin nuværende plads i højkoret foran korstolene 
i syd.

2-5) 1845, tilhørende F. F. Friis’ alterindret
ning, se s. 415. 6-7) 1973, 183 cm høje, tegnet 
af sølvsmed Hans Bonde (Carl M. Cohrs sølv- 
varefabrik, Fredericia).5

Tre store messinglysekroner i midtskibet er 
udført 1925 af bronzestøber L. Rasmussen som 
kopier af ældre kroner i Århus domkirke; midt
kronen er større end de øvrige. Korsarme og 
sideskibe har kun en elektrisk pære i ribbekryd
set (jfr. s. 374).6 †Lysekroner. Inventariet 1881 
nævner fire, af træ, til at hænge under hvælvin
gerne, men de synes aldrig at have været i 
brug.2

Middelalderlige †alterlamper, se s. 426.
Lysearme. Kirkens fem gamle lysearme er 

skænket af fremtrædende medlemmer af me-
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Fig. 339. Kandelaber 1475-1500 (s. 500). LL fot. 1981. — Standleuchter 1475-1500.
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nigheden. Medens Hans Nielsen Friis’ lysearm 
fra 1637 (nr. 3) skulle tjene præsten på prædike
stolen, var de øvrige alle opsat nær giverens 
begravelsessted, hvor lyset skulle tjene til en 
»hederlig amindelse«. Normen for disse næsten 
katolske stiftelser blev øjensynlig lagt med 
Niels Grisbecks lysearm 1619 (nr. 1) både med 
hensyn til selve armens udformning og be
stemmelserne for den fremtidige brug. Næsten 
enslydende fastslår fundatserne, at stifteren 
som pant i et hus eller en grund har skænket et 
beløb af 200 rdl., hvis årlige rente på 10 rdl. 
skulle gå til at holde armen med lys. Dog skulle 
klokkeren have én rdl. »for sin umage, for 
bemelte Lys at tænde udi rette tide uforsømme- 
ligen«, og hvad der blev tilovers af renten, »at 
Lyset ikke kand fortære«, skulle kirkeværgerne 
bruge til kirkens gavn og bedste. Lysene skulle 
antændes fra Alle Helgens Dag og til Kyndel
misse »Aarligen om Morgenen, naar klokken 
er fem, indtil det er dag, oc om Aftenen fra det 
mørkes, oc indtil klokken er Sex, oc kirkedøre
ne lukkes«. De stemningsfulde aftener ved ly
senes skær, »da folch kom och gich i kirchen 
och spatzerede«, har åbenbart også virket til
lokkende på byens ungdom og urolige hoved
er. For at afværge »højrøstethed og larm for 
ikke at sige noget værre« bestemte biskop Chr. 
Lodberg 1684, at korsangen, der hidtil havde 
været afholdt mellem to og tre om eftermidda
gen, nu skulle holdes »mellem 5 oc 6 om 
Aftenen, paa den tid Lysene brende, at Guds

Fig. 340. Kandelaber 1475-1500 (s. 500). Løve. EM 
fot. 1968. — Standleuchter 1475-1500. Löwe.

børn, som holder Guds Huus for et Bede Hu- 
us, ville vide sig derefter at rette, og alle andre 
som søger at giøre det til en Røver kuule, sig 
derfra entholde«. Reformen kommenteres af 
Rostoch, der selv var blevet student 1672: »Om 
afftenen dend skik før offte blev misbrugt, / at 
Chor-Sang paa dend tid nu holdis, Lader 
smukt. «7

Rentepengene til kirkens lysearme er hvert år 
opført i kirkens regnskaber. 1687 gjorde Jep 
snedker en ny stige til lysearmene, der 1740 og 
1817 gennemgik samlede eftersyn og istand
sættelser. Indtil 1845 sad alle lysearmene på 
deres gamle pladser i overensstemmelse med 
fundatserne.2

1) (Fig. 342) 1619, skænket af rådmand Niels 
Hansen Grisbeck og hans hustru Kirsten Chri- 
stensdatter (jfr. †gravsten o. 1618). Den 75 cm 
lange lysearm er fæstnet på en 1741 fornyet 
cirkulær, profileret vægplade med gribehånd. 
Armen er S-svungen med midtknop, hvorfra 
udgår akantusløv, der bærer et lille spir formet 
som en vase med palmet. Det indre sving ender 
i akantusløv med englehoved; under lyseskålen 
ses huller efter den forsvundne indskriftsplade, 
der gengives af Terpager (1702, s. 113): »Niels 
Grisbeck oc Kiersten Niels Griesbeckes 1619«.8 
Lysearmen opsattes i midtskibets nordside på 
den tredje pille fra koret næst for prædikesto
len, lige over parrets begravelse i midtgangen.

Fundatsen, der udstedtes 16. nov. 1624 af 
sønnerne Christen og Hans Friis (jfr. lysearm 
nr. 3), oplyser videre, at kapitalen stod som 
pant i deres hus i Storegade.9 1677 skænkede 
borgmester Jesper Hansen 15 rdl. til Niels Gris
becks lysearm, og 1685 og 1689 gav Thomas 
Friis og Antonius Barchmann tilsvarende be
løb. 1696 gjorde Hans Henriksen til lysearmen 
en ny stige på seks alen og med 10 trin. 1724 
betaltes for fem nye jernskruer, 1729 fornyedes 
tappen i jern, og 1741 hele vægpladen med 
gribehånden.2 1845 flyttedes lysearmen til sin 
nuværende plads på vestsiden af den vestligste 
pille i midtskibets nordside.

2) 1626, skænket af rådmand Magnus Grave 
og hustru Gunder Lambertsdatter, der tillagde 
fundats 17. sept. 1627 (jfr. epitafium o. 1610 og
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Fig. 341. Kandelaber 1475-1500 (s. 500). Bogpult. EM fot. 1968. — Standleuchter 1475-1500. Buchpult.

†gravsten). Den 72 cm lange lysearm svarer i 
opbygningen ganske til nr. 1 bortset fra at 
vægpladen udgøres af et krumt skjold, som 
bærer giverindskriften. Over gribehånden står 
med fordybede versaler: »Anno 1626«, under 
den i reliefversaler: »Lod erlig oc velact Mand / 
Magnvs Grave Raadmand i Ribe / oc hans kiere 
Hvstroe / Gvnder Lamberts Dater / op sette 
denne Arm / dennem til en he/ derlig Amindel
se«. Ordene er adskilt af ruder og rosetter. 
Nederst på vægpladen er indgraveret et skjold 
og et mærke sammensat af forbogstaverne 
»MG«; de samme bogstaver flankerer skjoldet.

Ifølge fundatsen blev lysearmen opsat »paa 
den Sudost Hiørne paa den fierde Syndere pille, 
neden for Choret, lige tvert over for Prædike
stolen bag mit eget Epitaphium oc tavle, hvor 
jeg oc strax neden for samme pille haver bestilt 
min og min Hustrues begraffuelse sted, oc 
haver allerede ladet en blaa udhuggen Ligsteen

sammesteds henlegge«. Hovedstolen af de 200 
daler skulle til evig tid stå i et hus i Sortebrød- 
regade, som Magnus Grave havde opført.10 
1845 flyttedes lysearmen til sit nuværende sted 
på vestsiden af den vestligste pille i midtskibets 
sydside.

3) 1637, behandlet i forbindelse med prædi
kestolen, s. 441.

4) (Fig. 343) 1655, skænket af slotsskriverne 
Jørgen Pedersen (†1650) og Carsten Thønnisen 
(senere borgmester) og deres »kiere høstru«, 
Mette Christensdatter (jfr. epitafium o. 1653 og 
gravsten 1651). Den 91 cm lange lysearm frem
træder som en variation af nr. 1 og 2, men 
armen har vægskjold, der er større (80×55 cm) 
og rigere, samt flankeret af sidevendte kvinde
hermer. Fra den øvre del, der er formet som en 
bruskværkskartouche med liljespir, udgår gri
behånden, mærket med et hjerte i håndfladen. 
Vægskjoldets nedre del rummer en versalind
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Fig. 342. Lysearm nr. 1, 1619 (s. 502). LL fot. 1977. — Wandleuchter Nr. 1, 1619.

skrift, der slutter med en forbandelse mod den, 
som vover at forrykke armen eller stiftelsen: 
»Gvd til Ære hans Börn til Nötte / och Gaven 
och denne Kirke til Zirat / och Beprydelse 
hafver erlige och / velagte Mend Iörgen Peder
sen och / Carsten Thönnisen begge for / dvmb 
Slotzschrifvere her paa / Riber Hvs med deris 
kiere Höstru / erlige och gvdfroctige (!) Mette 
Chris / tens Datter dennvm til en hederlig / 
Ihvkommelse forerit denne Lyse Arm / med 
dentz tilhørige evig brendendis / Woxlüsis 
Vnderholdning och for / bandit were den som 
denne Lüse / Arm eller dentz til fvnderede Vn / 
derholdning forrocker forflöt / ter eller til no
gen andere / Maaders Brvg for / wender end / 
som fvn / derit er. / Anno 1655«.

Ifølge fundatsen af 19. dec. 1655 skulle ho

vedstolens 200 rdl. stå i Carsten Thønnisens 
iboende hus på Nederdammen, og lysearmen 
opsættes ind mod koret på østsiden af den 
østligste pille i syd lige ved stifternes nylig 
opsatte epitafium.11 Helms beretter, at lysear
men blev flyttet 1845, men at en af de arbejde
re, der således havde været med til at nedkalde 
forbandelsen, kort efter styrtede ned fra et stil
lads i kirken og slog sig ihjel (jfr. sagn s. 81). 
Tildragelsen gjorde øjensynlig et sådant ind
tryk, at lysearmen som den eneste fik lov at 
forblive på sin gamle plads, hvor Helms be
skrev den 1874.12 O. 1905 flyttedes den til sit 
nuværende sted i midtskibets sydside på vestsi
den af tredje pille fra øst.

5) (Fig. 344) 1724, skænket af handelsmand 
Peder Jensen Baggesen og hustru Sophie Do-
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Fig. 343. Lysearm nr. 4, 1655 (s. 503). LL fot. 1977. — Wandleuchter Nr. 4, 1655.

rothea Bruun, der ved testamente 28.jan. 1722 
havde afsat midler til vokslys (jfr. epitafium 
o. 1722). Lysearmen, der måler 104 cm, frem
træder som en variation af nr. 4, men storakan- 
tus har overalt afløst bruskværk. Lyseskålen 
udgøres af en muslingeskal; spiret er fornyet 
o. 1900.13 Indskriften i fordybet skriveskrift: 
»Gud til ære Hans Børn til / Tieniste, Riber 
Domkierke til / Zirat, og dem selv til hæderlig 
/ amindelse, haver Peder Jensen / Baggesen 
Fornemmste Handelsmand / I Ribe, tillige med 
sin kiære Hustrue / Sophie Dorthe Andreas D. 
Brun / givet og foræret Denne Lys arm, / med 
dens behørige ævig brendende / voxlyses vedli- 
ge holdelse. / A° 1724«. Lysearmen opsattes i 
midtskibets sydside på den vestligste halvpille 
»næsten ved siden af« epitafiet. 1797 bortfaldt

renten til lys, da Frants Klynes Toft, hvorpå 
afgiften hvilede, blev købt af kirken, og fra 
1832 holdtes armen ikke længere tændt.14 1845 
flyttedes den til østsiden af nordsidens østligste 
pille og 1904 til sin nuværende plads i midtski
bets nordside, på vestsiden af 3. pille fra øst.15 

6-7) Nyere, to ens, messing, 27 cm lange. 
Cirkulær vægplade med gribehånd, S-svungen 
arm og flad lyseskål med elektrisk pære. På 
orgelunderbygningen, flankerende hoveddø
ren. De har afløst to små †messingly searme, der 
omtales 1805.2

†Lysepiber og †lysestager nævnes 1610, da der 
købtes voks til lys over koret og på kirken(?) 
samt 1642, da der tales om to lys over kordø
ren, et på prædikestolen og ellers for degnene i 
koret. Inventarierne i 1700’rne nævner seks

Danmarks Kirker, Ribe amt 33
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Fig. 344. Lysearm nr. 5, 1724 (s. 504). LL fot. 1977. — Wandleuchter Nr. 5, 1124.

trælysestager. De stolestader, der anskaffedes
1844, havde på gavlspidserne lyseholdere, 
»Jernstøbte Lysekroner«, der i de følgende år
tier har været kirkens væsentligste belysning 
(jfr. s. 454).2 Middelalderlige †alterlys er be
handlet s. 426.

†Ildpande. O. 1474, bronze, skænket af bor
geren Radke Bolken, der dette år tillagde en 
årlig kulrente af 14 tønder, for at der om vinte
ren kunne fyres i panden til »presters och fatigh 
pepling och menich fatich folkes behoff och 
nytte« (fig. 347).16 Eftersom panden 1798 fejl
agtigt kaldes »En gammel kasseret Malm Dø
befont«, har den sikkert været skålformet som 
de samtidige store ildpander, der er bevaret i 
Lund og i flere nordtyske kirker.17 Pandens 
vægt opgives 1798 til 202 pd.; den har således 
været blandt de største af sin art, formentlig 
med et tværmål af ca. 70 cm og vel på randen

forsynet med to-tre (hanke)ringe i svære øske
ner. »Kobber Ildpanden« stod 1792 på »trende 
høie Fødder«, en trefod, der 1798 angives at 
være af jern og veje 56 pd.18

Trods jævnlige problemer med leveringen af 
trækullene, der hvilede som en evig rente på et 
hus i Sønderportgade lige ved processionsom- 
gangens sydøsthjørne, benyttedes ildpanden 
langt op i 1700’rne; Galthen angiver 1792, at 
panden er »ganske ubeskadiget, endskiønt den 
har været i Brug om Vinteren, indtil for faa Aar 
siden, naar Aftenbønnen holdtes«. Især skole
peblingene havde glæde af fyringen. I sit store 
digt om fødebyen (o. 1686-88) mindedes Ro- 
stoch med taknemlighed malmpanden, »Hvor i 
om Vinter-tid en Kul-Ild tændis op / For arme 
Peblingers forfrosne Haand og Krop. / Gud 
fryde dennem, som slig miskundhed beteede / 
Mod Herrens Planter smaa, som sig her ved
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kand glæde / De Fingre dette skrev, har sig i 
unge Aar / Her offte varmet, det mig ey af 
minde gaar.«19 Ildpanden stod da endnu på sin 
oprindelige plads »innen then nørre kirke dør«, 
dvs. ved indgangen inden for nordre kors- 
armsportal, hvor byens fattigfolk havde be
kvem adgang til den. Omkring 1700 blev ild
panden flyttet ud i det tilstødende våbenhus. 
Den afhændedes 1798 på auktion for kirkens 
regning, men folk talte om, »at Entrepreneu- 
rerne havde skaffet den tilside, sig selv til For- 
deel«.20

En †messingovn på prædikestolen nævnes 
1654 (jfr. s. 442).

Kirkeskib. 1936, orlogsfregat »Marie«, ca. 
150 cm, bygget som en model af fregatten 
»Rota« 1822, af kaptajn B. Cl. Jensen, Ribe. 
Skænket af rentier P. Dueholm til minde om 
sin afdøde hustru Marie. 1936 opstillet i en 
glasmontre i nordre sideskib; nu på søndre 
galleri.21

Ligbårer og andet begravelsesudstyr. Af det rige 
begravelsesudstyr, der gennem tiderne er be
kostet af private og stillet til rådighed af kirken 
og af byens laug, er nu kun bevaret noget af 
det, som har tilhørt det ældste Ligbærerlaug, 
også kaldet Samkvems-borgerlauget eller 
Kompagnilauget. Det var stiftet 1659-60, un
der indtryk af den store dødelighed i forbindel
se med krig og pest, og med det formål at sikre 
medlemmerne en sømmelig ligbegængelse. 
Begravelsesudstyret blev også lejet ud til an
dre.22 Ved Ligbærerlaugets opløsning 1961 afle
veredes følgende til Ribes antikvariske Samling 
(jfr. fig. 345):

Laugsladen, der må være anskaffet kort efter 
laugets stiftelse 1660, er en jernbeslået kiste, 
87×66 cm, 58 cm høj, med svagt skrånende 
langsider. I kortsiderne barokke bærehåndtag; 
hvælvet låg med to låse. Indvendig en læddike 
med en oprindelig (nu løs) lås og nøgle. Laden 
står egetræsmalet med sorte beslag, og på siden 
læses med nyere skriveskrift: »Borger Sam- 
qvem / Compagnie Lauget i / Ribe 1660«. En 
pengebøsse fra 1833, af messing, keglestubfor- 
met med mønttragt i det hvælvede låg, 17 cm 
høj. På den ene side indgraveret i oval ramme:

Fig. 345. Ligbærerlauget ved dets opløsning 1961 
med *laugsladen og andre effekter (s. 507). Foto i 
privateje. — Die Leichenträgerzunft bei ihrer Auflösung 
1961 mit der Zunftlade und anderen Gegenständen.
»Borger / Samqvem / Compagnie / Lauget«, 
på den anden: »Ribe / den 29 Maÿ / 1833«. 
Under bunden initialerne: »M.H.K.«. Et par 
bærestænger af sortmalet fyr, 219 cm lange, til 
ligbæring og til at bære laugskisten, er ligesom 
de følgende genstande af nyere dato: Fem for
sølvede messinglysestager, otte kapper af sort 
klæde, et skjortebryst af sort silke, et sort møn
stret silkehalstørklæde og to høje hatte.23

Af Ligbærer-laugets †begravelsesudstyr kan 
nævnes følgende. Straks ved selskabets stiftelse 
købtes et fint ligklæde, og 1664 endnu to, et 
lille (til børn) – indkøbt i Holland – og et 
mellemstort, hvortil bl.a. medgik 4½ alen klæ
de, syv kvarter sort taft (til kant), og seks 
kvinten silke; endvidere hørte der en hue til. 
1681 anskaffedes et særlig prægtigt ligklæde, 
hvortil der udover 13 alen fint, sort klæde 
medgik frynser, som rådmand Hans Vandel på

33*
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Fig. 346. Kandelaber (sml. fig. 339), målt af 
H. B. Storck 1877; samlemærker indtegnet 1979 
(s. 500). I NM2. — Standleuchter 1475-1500, mit An- 
zeichnung der Zusammenbaumarken.

laugets vegne havde ladet gøre i Holland, og 
som alene kostede 70 rdl. Ved samme lejlighed 
gjordes et lille klæde, hvorpå »Bækkenet oven- 
paa Liget« skulle stå (isbækken?). Til små børn 
omtales 1695 en »Sirtses List« (bomuldsbånd), 
hvori liget kunne bæres af en enkelt person. 
1679 anskaffedes en sort klædes sørgekappe, 
der 1683 forvaredes i laden sammen med lig
klæderne. Inventariet dette år nævner endvi
dere et gammelt sørgeslør, skovle, »de Fattiges 
Sparebøsse« og laugets velkomstpokal, en 
»Valdbirkestob« (dvs. af ahorn), indlagt med 
ibenholt, rav og elfenben.24 1703 havde Ligbæ- 
rer-lauget en stor og en lille ligbåre, og 1713 
var der anskaffet endnu en stor.2

Ligbærer-laugets bårer stod i kirken sammen

med en række andre †ligbårer. Domkirken havde 
i begyndelsen af 1700’rne en stor og en lille (til 
børn); kirkens store ligbåre nævnes tidligst 
1591.2 Blandt de øvrige fremhæver Terpager 
(1736, s. 330f) især Albert Skeels ligbåre, hvor
på borgerne 1639 havde båret lensmanden fra 
slottet til graven i Bethlehems kapel. Videre 
nævner han rådmændenes ligbåre, en båre be
kostet af skrædderlauget og to bekostet af sko- 
magerlauget. Skipperlaugets ligbåre havde en 
tavle, hvorpå smukt og prægtigt var afbildet 
hvalen, som spyr Jonas ud på landjorden. Terp
ager oplyser også, at båren på hans tid tjente 
simple sømænd, men den var et ærværdigt 
minde om et laug, som tidligere trivedes og 
blomstrede, og som end ikke de købmænd, der 
profiterede på søhandel, holdt sig for gode til. 
Nu fandtes desværre hverken skib eller sø
mand!

NOTER TIL S. 500-508
Vedr. arkivalier, litteratur og forkortelser henvises 
til s. 52f.
1 Peter Bloch: Siebenarmige Leuchter in christlichen 
Kirchen. Wallraf-Richartz Jahrbuch XXIII, 1961, 
s. 167f. – H. A. Gräbke: Spätgotische siebenarmige 
Messingleuchter im Ostseegebiet. Die christliche 
Kunst, 29, München 1932-33, s. 225f.
2 LA.Vib. Ribe domk.s rgsk. 1591-1899.
3 Terpager 1736, s. 313. – Galthen 1792, s. 134.
4 Udover Katharinabilledet kunne det pege i samme 
retning, at der kun er tale om en femstage, hvis 
nærmeste paralleller findes i en sognekirke (Perle- 
berg) og en johannitterkirke (Werben). Gräbke (se 
note 1), s. 225 med note.
3 Dagbladet Vestkysten 31. dec. 1973.
6 NM2. Breve.
7 Terpager 1736, s. 318f. – Rostoch, s. 36. – Degn 
1971, s. 198. – Kinch II, 523.
8 Pladen manglede allerede 1874, indb. af Jacob 
Helms i NM2.
9 LA.Vib. Ribe bispearkiv. Kapitlets tegnebog 1538- 
1675. – Se også Degn 1971, s. 105f, 152f.
10 Terpager 1702, s. 113 og 1736, s. 319, hvor fundat
sen er aftrykt. – LA.Vib. Ribe stiftamt. Kommis- 
sionsakter og kapitlets tegnebog (se note 9). – Gal
then 1792, s. 137. – Kinch II, 342.
11 Kapitlets tegnebog (se note 9). – Galthen 1792, 
s. 136.
12 NM2. Indb. af Jacob Helms, der antog, at dens 
plads østligst i sydsiden var et resultat af en flytning
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Fig. 347. Fundatsbrev for †ildpande 1474 (s. 506). Stifteren Radke Bolkens følgebrev til domkapitlet 14. sept. 
1474. RA fot. — Stiftungsbrief für die Kohlenbecken 1474. Begleitschreiben des Stifters, Radke Bolken, an das 
Domkapitel, 14. Sept. 1474.

1845. I NM2 opbevares en opmåling af lysearmen 
sign. »LJ juni 1897«.
13 En opmåling i NM2. sign. »Holger Rasmussen 
1897« viser lysearmen uden palmetspir. Det kan ikke 
udelukkes, at også de andre lysearmes tilsvarende 
spir kan repræsentere tilføjelser eller fornyelser.
14 Rgsk. (se note 2). – LA.Vib. Ribe stiftamt. Kom- 
missionsakter og Ribe domk.s insp. Forhandlings- 
prot. 1828-1906.
15 NM2. Jacob Helms’ indb. 1874.
16 Stiftelsesbrevene, hvis originaler er i RA, er trykt 
af Terpager 1736, s. 201f og i Repert. 2. rk.II, 
nr. 3509.
17 Ebbe Nyborg: Om Ribe domkirkes store ildpande 
»til præsters og fattige peblinges og menige fattig

folks behov og nytte«, i Hikuin 7, Festskrift til 
Mogens Bencard, 1981.
18 Rgsk. (se note 2). – Galthen 1792, s. 116.
19 Rostoch, s. 19.
20 Terpager 1736, s. 201f. – Rgsk. (se note 2). – Hanssen 1831, s. 22.
21 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 364.
22 Engang i 1720’rne udskiltes fra Kompagnilauget 
et konkurrerende laug, »Kasselauget«, der også ud
lejede kapper og andet tilbehør. J. Kinch: Ribe Bys 
ældste Ligbærer-Lav eller Kompagni-Lavet, i Jy- 
Saml. I, 1866-67, s. 97f. – Hermansen 1929, s. 224f.
23 Begravelsesudstyret har mus. nr. 853-63 i Den 
antikvariske Samling.
24 Kinch, se note 22.
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TÅRNURET (fig. 348) er udført 1696 af Mar
ten Iversen, Løgumkloster. Gangværk, med 
kvarter- og timeslagværk, anbragt side om si
de, parallelt med gangværket i midten, i et 
usædvanlig kraftigt smedejernsstel, 156×70 
cm, 93 cm højt, samlet med kiler. Jernram
mens fire hjørnestivere ender i spidser med 
påskruede, drejede og profilerede pyntespir af 
messing. I en af disse er med versaler indgrave
ret: »Martin Iversen Lygum-Kloster me fecit 
1696« og derover, i gennembrudt arbejde, 
Christian V.s kronede spejlmonogram flanke
ret af palmegrene.1

Urværket er gentagne gange repareret, 1739 
af Johan Wulf, Løgumkloster, 1757 af Lydiche 
Berntsen, 1773 af Jochum Schultz, 1802 af 
E. Th. Falck, 1821 af Rasmus Jensen Kier, 1839 
af Ditzer, 1844 af urmager Tønder, 1884 af 
Julius Bertram Larsen og 1886 af urmager 
M.J. Schmidt, Ribe.2 Efter den seneste ombyg
ning 1931-33 ved firmaet Bertram Larsen, Kø
benhavn,3 er kun yderrammen af det oprindeli
ge værk i brug. Den er opstillet på en muligvis 
samtidig, 62 cm høj, pyntelig udformet, tøm
ret underdel, bestående af to med seks profile
rede kugler adskilte, rektangulære rammer, 
den nederste med kraftig, udvendig skråkant. 
Hovedparten af det gamle hjulværk samt taple- 
jestiverne opbevares i Mariatårnet. Hver af lø- 
beværkerne havde tre aksler, døgngangværket 
oprindelig med horisontalt kronhjul og pen
dulstyret spindel. Denne gang fjernedes 1884 af 
Julius Bertram Larsen til fordel for en stiftgang. 
Slagværkerne styredes af konventionelle udløs
ningsmekanismer, hvis veller tillige med ham- 
merløftearmene var anbragt i de karakteristiske 
bøjler uden for værkrammens kortsider. – Ved 
fornyelsen 1931-33 fulgtes den oprindelige 
værkopbygning; dog erstattedes stiftgangen 
med den iøjnefaldende grahamsgang,4 styret af 
et 125 cm langt pendul med træstang. Gang
værket fik kontraspærværk, og der indsattes en 
udløsningsmekanisme for klokkespillet. Vær
ket står i nordvesthjørnet af det store tårns

TÅRNURE OG KLOKKER
NOTER S. 519

fjerde stokværk (jfr. s. 279), adskilt fra trappen 
ved en bræddevæg med vinduer.

En grundig hovedrengøring af det store tårn 
(jfr. s. 291) gik forud for urværkets opstilling 
1696 i De 11000 jomfruers kapel, hvor også det 
foregående værk havde stået. Værket fik et 
urhus af træ (jfr. planen fig. 52) og sattes i 
forbindelse med den allerede eksisterende ur
skive udvendig på tårnets østside. Ved samme 
lejlighed opsattes mod vest endnu en urskive, 
udført af kobbersmed Frands Bauman, Tønder.
I hvælvingen over værket blev brudt huller til 
lodsnorene. Fra det tidligere urværk sad »over 
fonten« inde i kirken en †turskive, formodentlig 
højt oppe på nordvæggen i kirkens vestende. 
Dens forgyldte viser omtales sidste gang 1819.2 
Indtil restaureringen o. 1900 var der her en nu 
tilmuret åbning, sandsynligvis til viserakslen 
og til de lænker, som forbandt urværket med 
hamrene til en †kvarter- og †timeklokke (se 
s. 519), som allerede hang inde i kirken fra det 
tidligere værk. – Ved tårnets restaurering 1884 
flyttedes værket op i syvende stokværk ud for 
urskiverne, for endelig 1933 at få sin nuværen
de plads.

†Tårnure. Ifølge forskellige ældre optegnelser 
blev det første sejerværk i Ribe opsat 1401. Det 
er den tidligste oplysning om et ur i det nuvæ
rende Danmark.5 1429 tillagde kanniken Otto 
Boesen den, som havde tilsyn med domkirkens 
ur, renten af et hus i byen, og få år efter ser vi 
for første gang S. Jakob den yngres alter be
nævnt »under uret« (sub orlogio), en betegnel
se, der tyder på, at uret havde en indvendig 
skive, der må have siddet nær ved gruppen 
med S. Jørgen og dragen (jfr. Roskilde domkir
ke, DK. Kbh. Amt, s. 1746). Fra 1591 nævnes 
uret jævnligt i regnskaberne, men først 1619 
oplyses dets plads, nemlig i »det lille tårn« 
(Mariatårnet), som 1620 ligefrem benævnes 
»sejerværktårn«. Nedrivningen af dette 1791- 
93 umuliggør en nøjere placering af værket, 
som i øvrigt kan have været udskiftet siden den 
tidligste omtale. 1600 nævnes urets »halvti
meklokke« ved ariet (orglet), der da havde 
plads på den vestligste pille i skibets nordside 
(jfr. fig. 260). Det må formodes, at også en
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Fig. 348. Urværk 1696 (s. 510). LL fot. 1980. — Uhrwerk 1696.

timeklokke har haft plads inde i kirken (jfr. 
s. 519). Det er derimod usikkert, om urværket 
har haft skive udvendig på tårnet, selv om 
tegningen af kirken på byens vægtlod fra før 
1594 (fig. 8) synes at vise en urskive mod nord. 
1636 bctaltcs for »en ege ovenpå tårnet til vise
ren« og for at flytte sejerværket på tårnet »for 
til skiven«, men disse arbejder fandt formentlig 
sted i det store tårn, hvor der i løbet af de to

følgende år opsattes et nyt urværk. 1657 blev 
det gamle værk, der »i mange år har stået hos 
kirken og ikke kunnet afhændes eller bruges«, 
skænket til Skt. Katharinæ kirke og er siden 
gået tabt.2

1636-38 opstilledes i De 11000 jomfruers ka
pel det nye værk med kvarter- og timeslag og 
med urskiver både udvendig på det store tårns 
østside – viseren her havde månesegl som kon
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travægt – og inde i kirken på vestendens nord
væg, hvor den forgyldte viser udførtes af Jacob 
Bartholomæus. Ved denne skive anbragtes 
endvidere de små kvarter- og timeklokker. Re
parationer af værket udførtes bl.a. 1641 af Hans 
Brovsen i Gravlund, 1646 af Nicolai urmager, 
1649 af Hans smed i Ballum og 1651 af sejer
mageren fra Arnum.2 1695 var urværket så 
slidt, at et nyt, det nuværende, anskaffedes.

Udvendige urskiver. De nuværende fire kva
dratiske kobberskiver er sortmalede med for
gyldte romertal og blåt midterfelt. I hjørnerne 
årstallet 1884, der angiver tilblivelsesåret6 og er 
gentaget ved senere opmalinger. Skiverne hav
de indtil urets ombygning 1933 kun timeviser 
(en »stiv« viser). I urkammeret er ophængt en 
af disse, af jern, 92 cm lang; spidsen og den 
måneseglformede kontravægt er udhamret af 
kobber i kraftigt relief. En måne til en viser 
nævnes allerede 1653.2 Visernes alder er 
ukendt, men formen er karakteristisk i 17. og 
18. århundrede. De eksisterende visere er teg
net af H. Lønborg Jensen.

Skiverne sidder nu på det store tårn ud for 
syvende stokværk. Der sad de allerede 1831, 
men det vides ikke, hvornår de blev flyttet 
derop fra femte stokværk, hvor de anbragtes 
1793 efter forslag fra Kruuse, og først ved den 
lejlighed kom der en på hver af tårnets fire 
sider. Til udførelsen benyttedes bl.a. et middel
alderligt dørbeslag (s. 467) og de prægtige kob
berplader fra Anders Bondesens ligsten (jfr. 
s. 77). De to tidligere skiver i øst og vest havde 
siddet endnu lavere, den vestre var dog 1740 
flyttet til denne lavere position fra en ukendt 
højere.7

†Solur, se s. 375.
Slagklokker. Så længe uret havde plads i Ma

riatårnet, sloges timeslagene på »slagklokker« i 
dette tårn.2 Den s. 519 nævnte »lille halvtimes- 
klokke« inde i kirken kunne tyde på, at værket 
ikke havde kvarterslag, men måske halvtime
slag aktiveret direkte fra gangværket.

Da det nye værk 1636-38 opstilledes i det 
store tårn, blev stormklokken timeslagklokke, 
mens en kvartérklokke ikke kan stedfæstes før 
den 1703 siges at hænge i tagrytteren. 1720

omtales det træ, hvorpå jernstangen ved sejer
værket ligger, »som går ind ad hvælvingerne til 
kvartérklokken i spiret« (tagrytteren). Denne 
usædvanligt lange trækforbindelse eksisterede 
indtil kirkens restaurering 1738-43, da tagrytte
ren fornyedes, og kvartérklokken flyttedes til 
nordre glamhul i det store tårns sjette stokværk 
(jfr. fig. 9). 1849 flyttedes timehammeren til 
Mariaklokken, og engang mellem 1858 og 
1862, da kvartérklokken flyttedes ind fra glam
hullet, blev stormklokken kvartérklokke.2 Si
den urets flytning 1884 har stormklokken atter 
været timeslagsklokke, Mariaklokken kvar
térklokke (Amberg 1906, s. 55).

Et klokkespil er udført 1933 af firma Bertram 
Larsen og opsat i det store tårn samtidig med 
urværkets ombygning. Det består af syv i 
Brønderslev støbte klokker, hvoraf den største, 
D-klokken, er 80 cm i diameter, den mindste, 
C-klokken, 42 cm. De er ophængt mod øst i 
femte stokværks glamhul. Spillemaskinen er 
signeret: Bertram Larsen 1933. Dens stifttrom
le måler 60 cm i diameter; snorevalsen sidder på 
samme aksel. Et løbeværk på tre aksler driver 
vindfanget. Stifterne aktiverer taster i en hori
sontalt forskydelig bakke, der automatisk brin
ges i position til afspilning af melodien »Dron
ning Dagmar ligger i Ribe syg ...« og (siden 
1938) »Den yndigste Rose er funden«. Meka
nisk traktur til slaghamrene. Fire gange i døg
net udløses spillemaskinen af urværket, ved 
siden af hvilket den står på en træfod svarende 
til dettes.8

KLOKKER. Indtil 1792 havde de egentlige 
kirkeklokker plads i det gamle Mariatårn, der 
1618 omtales som »Maria Kloch thorn«. Heri 
hang fire klokker, der benævntes med nummer 
efter deres størrelse, og hvoraf nu kun én er 
bevaret, den store fjerdeklokke eller Mariaklok
ken fra 1436 (nr. 1). Den næststørste, tre- 
dieklokken eller tolvklokken, er senest omstøbt 
1858 (nr. 5), da den lille førsteklokke gik med i 
støbningen. Andenklokken blev solgt ved klok
ketårnets nedrivning 1790 (†klokker nr. 1 og 2). 
Fra en af de forsvundne klokker gengiver Re- 
sens Atlas et lille latinsk vers: »Servio Ecclesiæ
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Fig. 349. Mariaklokken 1436 (s. 514). LL fot. 1980. — Marienglocke 1436.
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Christi / sono læto et tristi. / At tu si pie vivens 
credidisti, / sat felix moriens vixisti.« (I Kristi 
kirke jeg, en tjener ringe, / til sorg og glæde 
lader røsten klinge: / Var fromt dit liv og 
klippefast din tro, / du leved lykkelig og døde 
fro.).9

Den største klokke, stormklokken, er ikke en 
egentlig kirkeklokke; den tilhører byen, og har 
altid haft sin plads i det store tårn (sml. s. 289f); 
den nuværende er støbt 1599 og blandt landets 
prægtigste renæssanceklokker (nr. 2). Den var 
dette tårns eneste klokke indtil o. 1740, da den 
lille †kvarterklokke flyttedes dertil fra spiret over 
korsskæringen (nr. 4). Heri hænger stadig de to 
spirklokker (nr. 3 og 6), omstøbte katolske mes
seklokker, som endnu i forrige århundrede rin- 
gedes fra korgulvet i to lange strenge, gennem 
det store hul i korsskæringskuplen. Regnska
berne melder om stadige fornyelser af ringeto- 
vene, hvortil medgik hele to gange 32 favne; 
særlig tovenes ender blev slidt, 1642 betaltes 
klokkerdrengen for fire favne reb »offuen i 
Spiret imellom Træwerckit« og nok fire favne 
for samme reb at forbedre nedtil.2 Andre mes
seklokker fandtes i koret og i kirkens kapeller 
(tklokker nr. 3-5 og s. 403f), og småklokker an
gav ur-slagene inde i kirken (tklokker nr. 6-7).

Med Mariatårnets nedbrydning 1790 over
flyttedes dets klokker, bortset fra andenklok
ken (som solgtes), til stormklokketårnets sjette 
stokværk, hvor der byggedes en ny klokkestol 
(jfr. fig. 184). Her turde man dog ikke ringe 
flere end én klokke ad gangen »og skulle flere 
høres, burde der kimes med Resten«. Ringnin
gen foregik ved, at »Knæbierne svinges med 
Toug, hvorved ere Blyelodder anbragte«, en 
ordning man i byen var meget misfornøjet 
med, »og det kan ei nægtes, at Lyden af disse 
anselige Klokker var fordum ganske anderledes 
imponerende, end efter den nu brugte Maade«, 
tilføjer Hanssen 1831 (s. 23). Omkring 1900 
flyttedes kvarterklokken og tolvklokken til det 
genopførte Mariatårn.

Klokkestole og anden ophæng er nævnt under 
den enkelte klokke. Klokkespil se s. 512.

1) Mariaklokken (fig. 349) 1436, også kaldet 
fjerdeklokken, støbt af Hinrik Dobbran, der ef

ter navnet at dømme har været mecklenbur
ger.10 Tvm. 132 cm, om halsen skriftbånd med 
latinsk og plattysk indskrift i reliefminuskler; 
tre fembladede rosetter markerer tekstens be
gyndelse: »Anno mil cd ter x secto qvoqve. 
mense.septembri fabrice munere fusa fui cum 
consecretur campana maria vocetur do ghot 
my hinrik dobbran« (år 1436 i september må
ned blev jeg støbt for kirkens midler. Lad 
klokken, når den indvies, kaldes Maria. Da 
støbte Hinrik Dobbran mig). Indskriftbåndet 
ledsages af kraftige lister, der forneden kantes 
af en buefrise med korsblomster. På slagringen 
lister og midt på legemet er der mod alle fire 
verdenshjørner et 23 cm højt relief af Maria med 
barnet, stående på en lille konsol (fig. 350). Hun 
er iført folderige gevandter, en stor krone og 
bærer på venstre arm det nøgne barn, der synes 
at række ud efter et æble i Marias højre hånd. 
Kronpladen og de glatte hanke er fornyet, vist
nok i 1953, da den gamle slyngebom ændredes 
til en vuggebom med Aug. Nielsen »Thubal- 
kas« mærke. Siden 1792 hænger klokken i det 
store tårns sjette stokværk i en fyrretræsklok- 
kestol, hvori der er udsparinger for en lavere 
ophængning i slyngebom (jfr. fig. 184). Klok
ken benyttes til kvarterslagene.

Klokken omtales tidligst 1460, da det i et 
brev om messerne for Eggert og Johan Frille og 
for deres familie bestemtes, at der skulle ringes 
med Mariaklokken. Den har fra gammel tid 
haft sin plads i Mariatårnet som den anseligste 
af domkirkens egne klokker; efter Terpagers 
angivelse skal den veje hele 16 skippund (ca. 
5260 kg). Kirkeregnskaberne melder om stadig 
tilbagevendende reparationer ikke mindst af 
den store »klebber«, der 1592 siges at veje seks 
lispund; dette år på S. Olufs dag gik kneblen 
midt over og måtte sættes i stand af Hans 
Hansen smed, og 1731 faldt den af, da der 
ringedes til aftensang. 7. maj 1697 under ring
ningen for bispinde Lenes (Peder Kragelunds) 
lig sprang »øjet« på klokken. Man forhørte sig 
hos Claus Asmussen klokkestøber i Husum, og 
omsider foretog Hans Andersen smed en nød
tørftig reparation; hankene voldte dog til sta
dighed problemer.11 Ved Mariatårnets nedriv



TÅRNURE OG KLOKKER 515

ning 1792 flyttedes klokken til sin nuværende 
plads.

†Klokkestolen i Mariatårnet blev 1600 fornyet 
med allehånde tømmerværk (jfr. s. 292), og 
1714 arbejdede Jesper Nissen tømmermand 
selvtredje med fornyelsen af det tømmer, hvori 
de fire store klokker i Mariatårnet hang. Bjæl
kerne blev vel sammenbundne med spigre, 
jernankre og bøjler, at de ikke skulle skilles, og 
klokkerne derved falde ned. 1738 opsatte Jør
gen tømmermand og to håndlangere ved de to 
største klokker »saadanne Machiner at slaa med 
klokken, naar behøves«.2

2) Stormklokken (fig. 351-52) 1599, støbt af 
Melchior Lucas fra Husum. Den anselige klok
ke, der er blandt landets største, måler 147 cm i 
tvm.12 Om halsen reliefversaler i to linjer, den 
første på dansk, den anden på plattysk og latin; 
ordene adskilles af rosetter og liljer, og tekstens 
begyndelse markeres ved et ligearmet kors: 
»Anno 1599 loed Riper By denne Klocke støbe 
wdi Albrit Friiss Lensmandens Tiid oc wdi Ib 
Thornom oc Kield Jørgenssen Borgemesters 
Tiid / Vth dem Fvir bin ick geflaten M Mel
chior Lucas Klocken Geter tho Hvsvm hefft mi 
im Namen Gades gegaten Verbvm Domini 
manet in Æternum (ud af ilden er jeg flydt, 
m(ester) Melchior Lucas klokkestøber i Husum 
har støbt mig i Guds navn. Herrens ord bliver 
evindeligt). Indskriftbåndene har rammelister 
og tre prydborter (fig. 352). Foroven en frise 
med parvis modstillede mænd og kvinder, der 
vokser ud af løvværket og griber efter blom
sterne i en vase, der står mellem dem; herover 
buefrise med liljespidser og forneden en blad
bort med drueklaser. Den meget kraftige 
slagring har lister, og ud af hankenes profile
ring med tovstave vokser et mandshoved med 
langt hår og skæg (fig. 351). – Den svære ege- 
træsslyngebom har gamle trækstangsophæng; 
klokkestolen er gammel, af egetræ med tilføjel
ser i fyr. I det store tårns femte stokværk (jfr. 
fig. 184), oprindelig en etage højere oppe, dvs. 
på Mariaklokkens nuværende plads. Klokken 
benyttes til fuldslagene.

Anledningen til klokkens støbning var det 
store tårns delvise nedstyrtning 1594 (jfr.

Fig. 350. Mariaklokken 1436, detalje. Relief af Maria 
med barnet (s. 514). LL fot. 1980. — Marienglocke 
1436, Detail. Relief Maria mit dem Kind.

s. 282), der beskadigede den gamle stormklok
ke fra 1333 så meget, at den måtte omstøbes. 
Opgaven løste Melchior Lucas i den middelal
derlige Ribe bispegård under betydelig op
mærksomhed fra byens borgere (jfr. s. 140). 
Det første forsøg 30. aug. 1599 mislykkedes, 
men 26. sept. »bleff den stuorre staromklacke 
støfft vdi bisgard och bleff opdragen paa en 
sløffe aff eidell (lutter) smaa pebeling fraa bis
gard och paa kiergarden, och aphengt y thar-
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Fig. 351. Stomklokken 1599, detalje. 
Hankene (s. 515). LL fot. 1980. — Sturm
glocke 1599, Detail. Die Henkel.

Fig. 352. Stormklokken 1599, detalje af 
klokkehalsen (s. 515). LL fot. 1980. — 
Sturmglocke 1599, Detail vom Glockenhals.

nett«.13 Som det fremgår af klokkeindskriften 
skete klokkestøbningen og det øvrige arbejde 
på byens regning, idet stormklokken som 
nævnt tilhørte byen og bl.a. benyttedes til vars
ling af krig, brand og stormflod (jfr. s. 289f). 
Ringningen med stormklokken kunne koste 
byen betydelige summer, som 1648, da det løb 
op til 96 rdl. at ringe for Kristian IV. i mere end 
syv måneder (fra 2. april til 13. nov.); i øvrigt 
måtte folk betale, hvis de ønskede, at klokken 
skulle lyde til begravelser.14 Ved restaureringen 
1738-43 flyttedes stormklokken ned til femte 
stokværk fra det egentlige klokkerum, hvor 
Mariatårnets klokker anbragtes 1792. 1846 si
ges det, at klokken kun ringes ved slag mod 
den ene side, idet svingning ville få tårnet til at 
ryste.15

†Stormklokke, 1333. Ifølge en række opteg
nelser fra 15-1600’rne blev stormklokken, 
»som hænger i stormtaarn«, støbt 1333. Om 
dens benyttelse hører vi ved byens store brand 
3.-4. sept. 1580, da Christen Borre, i hvis hus 
ilden opstod, bad Peder Murmester »strax løbe

thill stormklocken och klempte thend«. Beska
diget ved nedstyrtningen 1594 og omstøbt 

1599.16

3) Store spirklokke, 1770, støbt af Johan Nico
laus Bieber i Hamborg. Tvm. 40 cm, på 

slagringen med reliefversaler: »Me fecit Ioh: 
Nic: Bieber: in Hamburg 1770« (Joh(an) Niko
laus) Bieber i Hamborg gjorde mig 1770). På 
legemet Kristian VII.s kronede monogram 
(gentaget), lister på slagring og hals; kronen er 
udskiftet 1855. Efter støbningen vejede klok
ken 99¾ pund; den bragtes til Ribe af en Søn- 
derhoskipper og anbragtes i korsskæringsspi- 
ret, hvor den indtil o. 1897 ringedes fra kirkens 
gulv (jfr. s. 514). Nu benyttes den til skolering
ningen (automatisk).2 †Store spirklokke. For
gængeren var en middelalderlig messeklokke, 
der ved omstøbningen 1770 vejede 90 pund. 
Den bar indskriften: »O Maria« og var den 
nordligste af de to spirklokker, hvis ophæng 
repareredes 1618. 1691 fik de to klokker nye 
pander, og 1720 blev den, hvorpå står skrevet 
»O Maria«, nyophængt. Akslen gjordes af nyt
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egetræ, og to huller blev drillet gennem klok
ken, der intet »øje« havde. 1723 måtte klokken 
atter fæstnes med bolte til jernværket, og 1770 
blev den omstøbt efter i nogle år at have været 
ubrugelig.17

4) Kvarterklokken, 1847, støbt i Rendsborg af 
Jacob Friederich Beseler, kongelig privilegeret 
klokkestøber for hertugdømmerne Slesvig og 
Holsten. Tvm. 98 cm, med lister på slagringen 
og snoede hanke. Oprindelig ligesom sin for
gænger ophængt på en bjælke i sjette stokværks 
nordre glamhul og benyttet til kvarterslagene. 
Mellem 1858 og 1861 blev den flyttet ind og 
ophængt i klokkestolen (jfr. fig. 184). O. 1900 
flyttet til det nyopførte Mariatårn, hvor den 
ringes ved svingning.18 †Kvarterklokker. 1) 
Nævnt tidligst 1642, da Anders Smed færdige- 
de jerntøjet ved »Korter Klocken«, som var 
slemt forrustet. 1691 anskaffedes en fjeder til 
»Qvarteer hameret«; klokken hang formentlig 
da i korsskæringsspiret, hvor den nævnes 1703 
sammen med de to spirklokker. 1717 var jer
net, klokken hang i, så forrustet, at man frygte

de, den ville falde ned; samme år omstøbtes 
klokken, der vejede 106½ skålpund.2 2) 1717 
støbt af Johan Asmussen i Husum; en ny aksel 
blev gjort af en gammel bjælke fra det store 
tårn. 1723 var jernbøjlen, hammeren hang i ved 
kvarterklokken i spiret, ganske rustet, så klok
ken ikke kunne slå, og ved restaureringen 
1738-43 flyttedes klokken til store tårns sjette 
stokværk, hvor den ophængtes i en bjælke i det 
nordre lydhul (jfr. fig. 9). 1839 gjorde Peder 
Hansen klejnsmed et vindfang til slagklokken. 
Omstøbt 1847.19

5) Tolvklokken. 1858, støbt af P. Mcilstrup, 
Randers, af den gamle tolvklokke, også kaldet 
tredieklokken, og af †førsteklokken (tklokker 
nr. 2). Tvm. 110 cm, om halsen reliefversaler i 
to linjer: »Til din Priis Herre lad mig lyde og 
mange til dit Huus indbyde / Støbt Aaret 1858 
af P. P. Meilstrup i Randers«. Indskriften kan
tes af prydborter i renæssancestil, der også 
findes på slagringen og hankene. Nu i Maria- 
tårnet, før 1900 i stormklokketårnets sjette 
stokværk (jfr. fig. 184). †Tolv klokker. Klokken,
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der også betegnedes tredieklokken og var den 
næststørste i Mariatårnet, er omstøbt hele fire 
gange. 1) 1406, ifølge Terpager med indskrif
ten: »Est. in. honore. piæ . Campanula, fusa. 
Mariæ. / Anno. Do. M.CD.VI. in. mense. 
Augusto.« (den lille klokke er støbt til ære for 
den fromme Maria i det Herrens år 1406 i 
august måned). Ifølge forskellige ribeborgeres 
optegnelser skal tredieklokken være støbt 
2. aug. 1406.20 2) 1600. Ifølge Ditlev Hansen 
Guldsmeds optegnelser »bleff den tride klack 
støbtt vdi bisgaard« i januar 1600, altså nogle 
måneder efter, at stormklokken var blevet om
støbt samme sted. 1612 betaltes Jens Sadelma
ger for et nyt reb og 1636 for nyt læder til 
tredieklokken; 1647 fik klokken en ny pande 
(leje), hvortil Henrik Grydestøber leverede for 
otte mark kobber; 1655 var klokken »sønder- 
slagen« og der toges vægt på den, inden den 
leveredes til omstøbning hos grotgyderen.21 3) 
1655, støbt af Anders Wulff og Otte Struff fra 
Hamborg og allerede 1684 betegnet som »bru
sten«; ved nedtageisen vejede den 5 skippund, 6 
lispund og 12 skålpund.2 4) 1684 støbt af Claus 
Asmussen i Husum, med indskrift på latin og 
plattysk: »Anno. 1684. Regnante. Serenissimo.
&. Potentissimo. Rege. Christiano. Qvinto. 
regni. ejus. decimo. qvinto. Tertium. refusa. 
est. Aus dem Feuer bin ich flossen, Claus As
mussen hat mich in nahmen Gottes zu Husum 
gegossen« (år 1684 i den mest strålende og 
mægtige konge Kristian V.s femtende rege
ringsår blev tredie(klokken) omstøbt. Af ilden 
er jeg flydt, Claus Asmussen har i Guds navn 
støbt mig i Husum). Da klokken kom tilbage 
fra Husum vejede den 6 skippund, 8 lispund og
6 skålpund. 1695 hang tolvklokken i det lille 
tårn skævt, fordi panderne var fordærvede; de 
blev begge omstøbt og årstal sattes på. 1719 var 
jernet helt slidt og rustet, så næsten hele klok
kens ophæng måtte udskiftes, og 1732 faldt 
kneblen ned på blykammertaget. 1858 var 
klokken revnet og førtes sammen med †før- 
steklokken til toldboden for omstøbning.22

6) Lille spirklokke, 1869, støbt af P. Meilstrup
i Randers. Tvm. 47 cm, på legemet årstallet 
1869. Klokken hænger i korsskæringsspiret og

kan kun ringes med et kort reb fra kirkeloftet; 
før 1897 ringedes den ligesom forgængerne fra 
kirkens gulv (jfr. indl.).2 †Små spirklokker. 1) 
Formentlig en middelalderlig messeklokke. 
1640 færdigede Thomis Smed noget ved jernet, 
og 1684 betaltes Jørgen Sadelmager for en rem 
til den mindste klokke i spiret; omstøbt 1702.2
2) 1702, støbt af Claus Asmussen i Husum, 
ifølge Terpager (1714, s. 50) med indskriften: 
»Anno. M.DCC.II. Campana hæc. D.Mariæ. 
Ripensis. Minima. Denuo fusa. Ædilibus S. See- 
rupio & P. Terpagrio.« (år 1702 er denne Vor 
Frue kirke i Ribes mindste klokke på ny blevet 
støbt, da S. Serup og P. Terpager var kirkevær
ger). 1733 betaltes for et nyt stykke jern til den 
sydligste klokke i spiret over koret. Det er 
vistnok denne klokke, der 1846 omtales som 
»Vagtklokken«, der i den katolske tid forkynd
te »messe-læsning eller sakramentuddeling, og 
som ved i kirken nedhængende snore igangsæt
tes derfra.« Omstøbt 1869.23

†Klokker 1) Andenklokken, 1447, også kaldet 
skrifteklokken, bar indskriften: »Anno Dn. 
M.CCCCXLVII Jahr. na. der. bort. XPI. in 
de. ere. unser. leben. Vraven« (i Herrens år 
1447 efter Kristi fødsel til vor kære Frues ære). 
Den målte ifølge Terpager 4½ alen i omkreds 
(tvm. ca. 85 cm). I Mariatårnet; omtalt tidligst 
1618, da Hans smed færdigede noget. 1696 
anskaffedes en ny rem til kneblen, eftersom den 
gamle gik itu tirsdag 17. nov., da der efter 
prædiken ringedes til skrifte. Ved Mariatårnets 
nedbrydning 1790 var klokken sprukken og 
blev solgt; almuen troede, at entreprenørerne 
selv havde beholdt den.24 2) Førsteklokken i 
Mariatårnet omtales tidligst 1591. 1630 gjorde 
sadelmageren et nyt leje, og 1685 blev klokken 
omstøbt af Claus Asmussen i Husum, der lag
de 6 lispund og 10 skålpund til den gamle 
klokkes vægt. Den ny førsteklokke, der vejede
2 skippund, 13 lispund og 10 skålpund bar 
indskriften: »Gloria in exelsis Deo. Claus As
musen. me. fecit. Husum. Anno. 1685« (Ære 
være Gud i det højeste. Claus Asmussen gjorde 
mig i Husum år 1685). Terpager oplyser, at den 
målte 4¼ alen i omkreds (tvm. ca. 85 cm), og 
at lyden var dis. 1792 flyttedes klokken til det
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store tårn; 1845 oplyses, at den var revnet, og 
1858 brugtes klokken til støbningen af den ny 
tolvklokke (nr. 5).25 3-5) Messeklokker, middel
alderlige. Endnu i 1703 hang i koret ved alteret 
»3 små klokker, som bjælder, brugtes i de 
papistiske tider.« Den ene, der hang i korets 
sydside, bar indskriften »JHESUS«; 1713 lå 
klokkerne i et skab under tårnet.26 Se også 
under spirklokkerne (nr. 3 og 6) og den mid
delalderlige †kirkeskat s. 403f. 6-7) Ur-klokker 
inde i kirken. 1600 støbtes den lille halvtimes- 
klokke, »som henger ved ariet och bleff op- 
heng paa Køndersmysedag«. Orglet (ariet) 
hang da på Mariapillen i midtskibets nordside 
(jfr. fig. 260). 1720 omtales to små klokker, der 
hang inde i kirken over fonten og slog kvarter- 
og fuldslag; 1724 betaltes »Bochius« for at om
støbe fuldslagsklokken.27
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Fig. 353. Biskop Ivar Munk. Udsnit af gravstenen (nr. 23, s. 596). EM fot. 1968. — Bischof Ivar Munk. Vom 
Grabstein.
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OVERSIGT. Behandlingen af domkirkens 
gravminder starter med en indledning, der først 
og fremmest tegner et billede af kirken som 
begravelsesplads igennem århundrederne. Her
efter følger beskrivelsen af de bevarede og for
svundne gravminder i den for værket vanlige 
rækkefølge: Middelalderlige begravelser, herun
der kongegrave (s. 526). Epitafier og mindetavler

(s. 543). Gravsten (s. 585). Gravfliser, herunder 
markeringssten og brudstykker (s. 645). Eftermid- 
delalderlige begravelser, herunder kapeller og 
krypter m.m. (s. 649). Eftermiddelalderlige grav
fund (s. 665). Gravudstyr (s. 666). Kilder og hen
visninger til Ribe domkirke (s. 670). Der Dom zu 
Ribe. Deutsches Resümee (s. 671). Sidst ind
holdsfortegnelse for Ribe domkirke.

RIBE DOMKIRKE . GRAVMINDER
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INDLEDNING. Gennem det årtusinde, dom- 
kirkeområdet fungerede som gravplads, kunne 
stadig bredere samfundslag rykke deres begra
velser fra kirkegården ind i bygningen for der 
at deltage i kampen om de bedste gravsteder og 
den status, der var forbundet med gravminder
ne. Domkirken blev - ikke mindst som følge af 
kirkens stadige pengebehov - et veritabelt 
gravtempel for kirkens tjenere og byens borge
re, mens kun de fattigste måtte tage til takke 
med kirkegårdens jord.

Anderledes i den tidlige middelalder, da næsten 
alle begravedes på kirkegården, hvor man i ro
mansk tid har indrettet ganske fornemme be
gravelser, muret i tuf- og teglsten (s. 534). Og
så nogle af de - her i landet enestående - impor
terede sandstenssarkofager i kirken kan stam
me fra kirkegårdsbegravelser (s. 530); det sam
me gælder et par romanske granitgravsten, af 
hvilke den største er fremgravet syd for kirken 
(s. 587). Inde i kirkebygningen - hvor helge
ners ben hvilede - gravsattes kun gejstlige og 
særlig »fromme lægmænd«, dvs. kirkens mæg
tige velgørere, hvis grave kunne være et stort 
aktiv for det stedlige præsteskab. Specielt efter
tragtede var kongegrave som Kristoffer I.s 
(s. 528), der o. 1259 indrettedes foran højaltret 
omtrent midt i koret - og det uagtet kongen i 
dødsøjeblikket havde været bandlyst!

Med næsten samme ærefrygt betragtede de 
første århundreder bispegravene, hvis placerin
ger meget klart illustrerer de forskellige tiders 
begravelsesidealer. Om den første bisp, Liuf- 
dag, beretter bispekrøniken, at han efter sit 
martyrium blev begravet på kirkegården, hvor 
en opbygning rejstes over hans grav, og at han 
først senere blev flyttet inden for kirkens mure 
»i den nordlige del ... over for koret, og i lang 
tid strålede han ved jærtegn« (sml. s. 115). Her 
blev Elias 1162 begravet ved hans side. Da stod 
den nuværende domkirke under opførelse, og i 
dens nordre korsarm indrettedes en nichegrav 
(s. 526) til genbegravelse af tre ældre bisper. En 
af dem, der således som stifter blev lagt i den 
nye kirkes mur, var den store biskop Odinkar, 
†1043, der skal have betænkt Ribekirken med 
hele sin fædrenearv. Bisp Radulfs, †1171, grav

fandtes i 1200’rne østligst i midtskibet »foran 
korsets alter midt på stengulvet«, og bisp Step
han, †1177, begravedes »ved sydvæggen mod
sat koret« (søndre korsarm); nogle påstod, »at 
de var blevet helbredt ved hans grav« (bispe
krøniken). Flere af de følgende bisper lod sig i 
overensstemmelse med tidens åndelige strøm
ninger begrave hos de nye ordener, i cistercien- 
serkirken i Løgum eller hos tiggermunkene. I 
domkirken gravsattes dog bisperne Tuve, 
†1230, og Kristiern, †1313, begge på fornemme 
pladser i koret, hvor bønner og lovsang dag og 
nat lød under kuplen (se fig. 354, A og †grav- 
sten nr. 1,5).

Kristiern er den første bisp, hvorom vi hø
rer, at han stiftede sit eget alterkapel (1292). 
Sådanne stiftelser, der blev almindelige i løbet 
af 1200’rne, foretoges i betydeligt omfang også 
af læge folk - stormænd og rige borgere, der 
samtidig sikrede sig begravelse i kirken. Grav
stederne anlagdes gerne ved de sidealtre (se 
s. 416), der indrettedes overalt i kirken, eller i 
de kapeltilbygninger, der i middelalderens løb 
ganske ændrede kirkebygningens udseende. En 
muret dobbeltgrav fra begyndelsen af 1300’rne, 
enestående ved sin kalkmalede udsmykning, 
har formentlig rummet stifterne af et kapel ved 
kirkens sydside (s. 536). Fortsat var koret vel 
den fornemste begravelsesplads, hvor alle 
1300’rnes bisper til og med Eskild, †1409, valg
te deres lejersted, uanset at de selv stiftede ka
peller og altre andetsteds i domkirken. Herefter 
slog privatiseringen af gravkulten øjensynlig 
helt igennem: alle de senmiddelalderlige bisper 
lod sig begrave hos familien i egne kapeller. 
Med forkærlighed lejrede de sig mod syd, i de 
kapeller, der skulle vokse sammen til det ydre 
sideskib og hvortil væsentlige dele af gudstje
nesten forlagdes fra koret (jfr. Lille vor Frue 
kor, s. 110).

Velstående folk afsatte forud for deres død 
midler til kirken, for at en alterpræst til evig tid 
kunne fejre sjælemesser ved graven. Særlig høj
tideligt foregik det årligt på dødsdagen, »årti
den«, der ofte markeredes med uddelinger for 
at sikre stort fremmøde. Bestemmelserne ind
førtes middelalderen igennem i kirkens anni-
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Fig. 354. Ribe domkirke. Plan 1:600. Bogstaverne 
refererer til murede begravelser, kendt fra udgravnin
ger: A; Overhvælvet grav (s. 659). B; Kong Kristof
fer I.s grav (s. 528). C; Se Kragelunds krypt (s. 657). 
D; Skeels krypt (s. 653). E; Foss’ krypt (s. 662). F; 
Overhvælvet grav (s. 662). G; Kalkmalet dobbelt
grav (s. 536). H og J; Senmiddelalderlige grave. I; 
Bisp Thuras grav (s. 663). K; Romansk grav (s. 535, 
nr. 1). L; S. Lucius’ kapel (s. 654). M; Holsteins 
krypt (s. 655). N; Speckhan’s krypt (s. 656). Talle
ne (1-32) er anbragt ud for de steder, hvor de kendte 
epitafier (såvel bevarede som forsvundne) havde de
res oprindelige plads: 1-2; Kongeepitafierne (nr. 1-2, 
s. 545). 3; J. Grundet (†nr. 1, s. 574) 4; H. Laugesen 
(†nr. 8, s. 576). 5; A. Romdorf m.fl. (nr. (†)12, 
s. 562). 6; Æ. Lavridsen (nr. (†)8, s. 556). 7; A. S. Ve
del (†. 9, s. 576). 8; L. A. Vedel (nr. (†)10, s. 558). 9; 
P. Hegelund (†nr. 6, s. 575). 10; P. Hegelund (†nr. 7, 
s. 576). 11; P. Hegelund (nr. 7, s. 555). 12; M. du

Pont (nr. 15, s. 566). 13; J. Breithaupt (†nr. 12, 
s. 577). 14; A. Skeel (s. 650). 15; M. Vedel (†nr. 2, 
s. 574). 16; J. Pedersen m.fl. (nr. 11, s. 560). 17; 
H. Tausen (nr. 4, s. 551). 18; Gyldenstjerne-Pode- 
busk (†nr. 11, s. 577). 19; M. Grave (nr. (†)6, s. 554); 
20. H. Friis (nr. (†)17, s. 570). 21; H.Lauridsen 
(†nr. 4, s. 575). 22; M. Fridsk m.fl. (nr. 19, s. 572). 
23; P. Baggesen (†nr. 5, s. 575). 24; J. Baggesen 
(nr. 18, s. 570). 25; H. Wandel (nr. 14, s. 564). 26; 
L. Steffensen (nr. (†)3, s. 549). 27; J. Pouch (nr. 13, 
s. 563). 28; H.Jessen (nr. (†)5, s. 553). 29; A. An- 
chersen (nr. 20, s. 573). 30; M. Worm (nr. 16, s. 568). 
31; S. Muller (nr. 9, s. 556). 32; J. Viborg (†nr. 3, 
s. 575). — Die Buchstaben bezeichnen gemauerte Grä- 
ber, die von Ausgrabungen her bekannt sind. Die Zahlen 
(1-32) sind an den Stellen angebracht, wo die Epitaphe 
(sowohl erhalten gebliebene als auch verschwundene) ur- 
sprünglich ihren Platz hatten.

versarie- eller dødebøger, der udgør uforligne
lige kilder til tidens begravelsesskikke og til 
gravmindernes placering. Stifteisernes »evig
hed« står her i en bevægende modsætning til de 
mere indirekte vidnesbyrd om mindets kort
hed. Den døde har øjensynlig ofte været glemt 
og gravstenens navne bortslidte, når årtidsbe
stemmelserne skulle overføres fra en udslidt

dødebog, - i den ny har man til alterpræstens 
hjælp måttet gøre tilføjelser som: »hun ligger 
til højre for S. Peders alter under en blå sten« 
(eksempler s. 635f.).

Trods mange århundreders slid og ødelæg
gelser, røber de medtagne middelaldergravsten 
endnu en gravkunst, der ved sin rigdom har 
været enestående i Danmark - præget som den

34*
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er af byens livlige forbindelser med de store 
bysamfund, som blomstrede ved Nordsøens 
sydkyster og hinsides langs floderne. De »blå« 
og »sorte« sten, flere med spor af den oprinde
lige indlægning og beklædning i messing og 
alabast (s. 591, 635 f.), må i vidt omfang stam
me fra tidens fineste, nederlandske værksteder. 
Det er påfaldende, så mange af Ribes storbor
gere, der ligesom borgmester Anders Bunde
sen, †1363, har kunnet tillade sig at hjemskrive 
sådanne kostbare gravmæler.

Den sidste katolske bisp, Ivar Munk, †1538, 
blev som sine nærmeste forgængere begravet i 
syd, hvor hans prægtige monument og overdå
digt indrettede kapel længe skulle give hele det 
ydre sideskib navn af »Bisp Iwars Kapelle«. Ef
ter reformationen fandt hans to nærmeste efter
følgere, Hans Wandal, †1551, og Hans Tavsen, 
†1561, deres hvilested ved den prædikestol, 
hvorfra de havde forkyndt ordet - midt i for
samlingskirken, hvor begravelserne nu for al
vor rykkede ind.

Fra årtierne omkring 1600 kan man følge, 
hvorledes gravmindernes placering kom til at 
afspejle byens sociale lagdeling i et klart møn
ster. Efter korets åbning og nyindretning i 
1560’rne rykkede bisperne og den øvrige højere 
gejstlighed ind i apsis og kor, hvor deres begra
velser med tiden fortrængte de middelalderlige 
bisper, der her havde fundet deres sidste hvile
sted sammen med kong Kristoffer. Til nød lej
rede præsteskabet sig også i søndre korsarm 
sammen med slottets embedsmænd, mens by
ens rige borgere indrettede sig i midtskibet, 
hvor de havde deres faste siddepladser. Her an
lagdes også en enkelt adelig begravelse (Sehe- 
steds) i 1560’rne, men i 16-1700’rne forlagdes 
de forholdsvis få standsbegravelser til middel
alderlige kapeller, aflukket bag gitre (s. 649). 
Gravpladserne i nordre korsarm købtes af han
delsfolk, mens en række håndværkere og tjene
stefolk fandt gravsteder, de kunne betale, i de 
nordre sideskibe og i processionsgangen. Til
bage var de lidet agtede gravsteder på Linde
gården og andetsteds rundt om kirken.

Som afløsere for de katolske sidealtre kom 
store epitafier og mindetavler (sml. fig. 354), ofte

med de afdødes portrætter, i høj grad til at præ
ge det protestantiske kirkerum. Epitafierne 
(oversigt s. 543) anbragtes på piller og vægge så 
nær gravstedet, som det var muligt, af og til 
med en lysearm til evig »amindelse« (s. 500), 
ligesom mindet kunne udbygges ved ophængte 
skjolde og faner (s. 666). Gravstenene (oversigt 
s. 585) dækkede kirkegulvet i række og geled; 
ofte lå de over murede begravelser eller foran 
nedgangen til en muret familiekrypt, hvor ki
sterne efterhånden hobede sig op. Hvis der kun 
var råd til en gravsten, måtte den, der erhver
vede gravstedet, se i øjnene, at pladsen - og 
mindet - ikke var sikret for evigheden. Ejen
domsforholdet gjaldt kun så længe navn og bo
mærke kunne ses på stenen; når det var slidt op 
af kirkegængernes fodtrin, tilfaldt gravstedet 
atter kirken. Ofte sparede man på udgifterne 
ved at købe en udslidt sten af kirken og lade 
den nyhugge. Adskillige sten er genanvendt 
flere gange, f.eks. nr. 11, en trapezformet ung
gotisk sten, der først er genbrugt 1593 og derpå 
igen 1762, af kirkens klokker, Christopher de 
Hemmer (fig. 355). Tilføjelse af nye navne og 
bomærker på en gammel familiesten i forbin
delse med nye nedsættelser i graven er en anden 
form for genbrug. Endelig var der den mulig
hed at nøjes med en beskeden gravfise, forsynet 
med kort tekst og eventuelt en smule dekora
tion (s. 645); sådanne blev jævnligt lagt over 
spædbørn og unge (fig. 497).

Det var almindeligt at erhverve et gravsted i 
god tid; og før en begravelse fandt sted - eller 
indtil der var truffet aftale med en stenhugger — 
kunne stedet afmærkes med en markeringssten 
(s. 646) med indhuggede initialer eller bomær
ke. Der var folk, som sikrede sig flere gode 
gravsteder for at være sikre på at kunne skabe 
den helt rigtige kombination af epitafium og 
gravsten; en mand som Mogens Grave købte 
sig flere og flere rettigheder: 1607 gravsted, 
1626 epitaf og 1627 lysearm.

Salget af gravsteder var en god forretning for 
kirken, der, ud over den faste pris herfor, betal
tes for hver ny nedsættelse og fik indtægterne 
ved salget af hjemfaldne gravsten. Sådanne 
kunne også nyttiggøres som byggematerialer i
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kirken, eksempelvis den, der efter en mindre 
omlægning af midtskibsgulvet 1725 blev brugt 
til trin foran døren til blykammeret (jfr. gulve, 
s. 366). Utallige gravminder er herved gået til, 
og endnu flere skulle blive ødelagt efter 1805, 
da kirke og kirkegård blev nedlagt som grav
plads (jfr. s. 121).

For vores viden om gravminderne og deres 
placering er beskrivelserne fra 1700’rne derfor 
af uvurderlig betydning. Søren Abildgaard teg
nede 1774 og 1776 en række gravminder, hvor
af flere siden er forsvundne; men endnu vigti
gere er Peder Terpagers optegnelser (jfr. bo
mærker fig. 413), specielt dog hans omhyggeli
ge gengivelser (1702, 1714) af indskrifterne på 
de utallige gravminder, der da lod sig se i dom
kirken. De forsvundne originaler må formodes 
at have været på dansk, når Terpager - som det 
er almindeligst - gengiver indskriften både på 
dansk og latin. Hvor kun latin anføres, må 
gravskriften have været affattet på dette sprog; 
tilsvarende gælder et mindre antal tyske ind
skrifter, bl.a. et par ganske kærnefulde over 
folk, hvis mere eller mindre krigeriske erhverv 
havde bragt dem til Ribe i forbindelse med 
1600’rnes tyske og svenske besættelser (s. 556, 
577, 613, 643, 666, jfr. s. 423).

F. Langen gennemførte 1791-92 den første 
store gravstensomflytning, hvis resultater o- 
berst Høegh Guldberg med sorg noterede 
1831: »Mange herlige Steen ere flyttede ind i 
Kirkens Gange for at tjene til Brolægning - De 
slides nu af i Hast og snart vil mangen mærke
lig Mands Ligsten søges, ligesom nu stedet 
hvor de hæderlige hvile.« (Brev i NM2). Kort 
efter at begravelserne i kirken var blevet for
budt, dømtes en række epitafier 1812 til fjernel
se, »da ingen Arvinger vil bekoste deres Repa
ration«. Nedtageisen effektueredes dog ikke i 
første omgang; men ved restaureringen 1843- 
45 udsattes kirkens gravminder for en gennem
gribende decimering og omflytning. De træ- 
skårne epitafier, der ikke kasseredes, mistede 
deres rammeværk, og tilhørende malerier op
sattes på nye pladser. Gravkældrene og kryp
terne blev i vidt omfang tømt og nedbrudt i 
forbindelse med en gulvsænkning, og talrige

Fig. 355. Gotisk gravsten (nr. 11, s. 590), genan
vendt 1593 og 1762. Blandt de omgivende grav
stensfragmenter et senmiddelalderligt brudstykke 
(1, s. 646). LL fot. 1974. — Gotischer Grabstein, 1593 
und 1762 wiederverwendet, von Grabsteinfragmenten 
umgeben.

gravsten forsvandt eller huggedes til trin i apsi- 
dens og korsarmenes nye podier. En tilsvaren
de planering foretoges på kirkegården (s. 126).

Da Jacob Helms i domkirkens historie 1870, 
og i en række indberetninger 1855 og 1874, 
gjorde status over gravminderne, måtte han 
konstatere, at mange værdifulde minder var 
gået med i købet under restaureringen; således 
både Anders Sørensen Vedels epitaf (†nr. 9) og 
hans gravsten (†nr. 35). Den følgende store re
staurering 1884-1905 medførte endnu en flyt
ning af gravstenene, nu til dels motiveret med 
hensynet til stenenes bevaring. Denne restaure
rings omfattende indgreb i gulvlagene og i den 
gamle kirkegårdsjord skylder vi vor viden om 
de middelalderlige begravelser og om den nær-
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Fig. 356. Nichegraven i nordre korsarm, 1175-1200 
(s. 526). LL fot. 1977. — Das Nischengrab im nördli- 
chen Kreuzarm, 1175-1200.

mere placering af nogle af de eftermiddelalder- 
lige, angivet på planen fig. 354.

I vort århundrede har kirkens gamle grav
minder været underkastet en række bevarende 
foranstaltninger. Tab må dog stadig noteres, 
mest smerteligt er tyveriet 1980 af det sidste, 
autentiske minde om Anders Sørensen Vedel, 
hans lille messingtavle over den unge hustru, 
Maria Svanningsdatter (†epitafium nr. 2). Både 
kunsthistorisk og personalhistorisk var tavlen 
vel det fineste gravminde, domkirken havde 
tilbage (fig. 402-3).

For personalhistoriske oplysninger henvises til 
litteraturlisten s. 57f. suppleret med Ole Degn: 
Rig og fattig i Ribe I—II, Århus 1981.

MIDDELALDERLIGE BEGRAVELSER
NOTER S. 539

NICHEGRAVEN i nordre korsarm (fig. 356), 
1175-1200 (sml. kalkmalerier s. 379), viste sig 
ved åbningen 1830 at rumme levn af Ribebis- 
perne Odinkar (†1043), Nothulf (†1140) og As
ser (†1142), hvis grave må have været i den 
nuværende kirkes forgængere (jfr. s. 62f, 114f). 
Som de tilsvarende flytninger af stiftergrave i 
Roskilde og Sorø (DK. Kbh. Amt, s. 1758f. 
DK. Sorø, s. 78) er genbegravelsen indrettet i 
den ny kirkes murværk. Mens stiftergravene i 
de sjællandske kirker rummes i forholdvis enk
le murnicher, udgør vægbegravelsen i Ribe 
vort eneste bevarede eksempel på en middelal
derlig baldakingrav.1

Den er indbygget østligst i nordre korsarms 
gavlmur samtidig med eller kort efter dennes 
opførelse. Som det omgivende murværk er 
graven muret af tuf, og den består af en sarko
fag i rundbuet vægniche, under en baldakin, ca. 
380x235 cm, med lav trekantgavl, indrammet 
af fremspringende, hulkantet bånd. Baldakinen 
er bygget op mod og i plan med den østlige 
lisen i den rundbuede vægblænding, og gra
vens niche har større dybde end blændingen. I 
forhold til baldakinen og dens gavl sidder gra
vens niche lidt forskudt mod øst, 114 cm over 
gulvet; den måler 111x176 cm og er 44 cm 
dyb. Af en kalkmalet, romansk udsmykning er 
kun rester tilbage (fig. 246), og gravens mur
værk i øvrigt dækkes siden 1972 af en gråtonet 
puds.2

Nichens vandrette bund udgøres af sarkofa
gens dæksten, der er af rød sandsten, svagt tra- 
pezformet, 175x55-45 cm, lidt usædvanligt 
med det største mål i øst. At denne anbringelse 
er stenens oprindelige fremgår af dens stejle 
karnisprofil, der kun findes på forkanten og på 
den del af kortsiderne, der springer frem fra 
muren (5 og 15 cm). Stenens overflade er se
kundært behugget, men svage spor antyder, at 
den kan have været smykket med et reliefhug
get kors.

P. Ussings plan (sml. fig. 23), udført efter 
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dækstenens aftagning 1830, viser, at sarkofa
gens vægge er ca. 14 cm tykke, og at rummet 
er rektangulært, ca. 140X30 cm. Dybden er 
ukendt, men P. T. Hanssen, der selv var til ste
de ved åbningen, fortæller (1831, s. 20) om gra
ven, at »Pladsen deri neppe var stor nok til et 
Barn paa 12 Aar«, og at »Rummet var meget 
uregulært og aldeles ikke indrettet til, at nogen 
Kiste kunde have været anbragt der.« I sarkofa
gen fandtes nogle menneskeben tillige med tre 
*blyplader (fig. 22), der oplyser navnene på 
de gravsatte. 1) (fig. 357) »Othincarvs ep(is)- 
c(opv)s« (Odinkar bisp). 2) »[N]othvlfv[s] ..« 
(Nothulf...). 3) »Ascer[vs] e†(is)c(opv)s« (As
ser bisp). De tre ens mindeplader (fig. 22) har 
ikke den vanlige rektangulære form, men er 
spidsovale, ca. 7x4 cm, med den graverede 
majuskelindskrift anbragt peripatetisk som på 
et segl.3 Indskrifternes begyndelse synes at have 
været markeret med et lille hammerkors, nu 
kun fuldt bevaret på Assers plade, hvor et til
svarende kors erstatter bogstavet »p« i forkor
telsen »epcs«.4 Kun Odinkars plade er nogen
lunde velbevaret, Nothulfs er derimod meget 
stærkt angrebet af blypest og ligesom Assers 
sammenfoldet.5

Med fundet af blypladerne aflivedes den 
stedlige tradition, at graven skulle rumme stø
vet af kong Erik Emune (jfr. kongegrave). Åb
ningen fandt sted i sommeren 1830 på initiativ 
af oberst Høegh Guldberg i nærværelse af »fle
re sagkyndige«, heriblandt professor Høyen, 
stiftphysikus Randrup og som nævnt 
P.T. Hanssen. 26. okt. sendte stiftøvrigheden 
blypladerne til opbevaring i Oldsagskommis
sionen (nu i NM2), tillige med en rapport om 
gravens åbning og tegningen, udført af P. Us- 
sing (fig. 23).6 Oldsagskommissionen svarede 
30. nov., at man ønskede en beretning om åb
ningen nedlagt i graven, og at man ville sørge 
for, at beretningen blev »indesluttet i en til
smeltet Glascylinder og saaledes ei udsat for 
Indvirkning af Fugtighed og Luft«. Da var gra
ven dog allerede lukket og en beretning nedlagt 
i en »liden Kasse af Fyr, 10 tom. lang, 5 tom. 
bred, 1 tom. høj«, udført af snedkermester 
Tingberg, som også havde gjort en større til

Fig. 357. *Blyplade med bisp Odinkars (†1043) 
navn, fundet 1830 i nichegraven (jfr. fig. 22). Nu i 
NM2. LL fot. 1976. — *Bleiplättchen mit dem Namen 
Bischof Odinkars (†1043), 1830 im Nischengrab ge- 
funden.

knoglerne, 18x12 tommer, syv tommer høj 
»foruden bund og laag«.7

KONGEGRAVE. Om de to middelalderlige 
konger, Erik Emune og Kristoffer I, der vides 
begravet i Ribe domkirke, er de eneste synlige 
minder i dag to portrætter med deres indskrift
tavler fra renæssancetiden (s. 545).

Den myrdede Erik Emune (†1137) må oprin
delig være blevet gravlagt i biskop Thures †kir- 
ke (jfr. s. 160). Det er sandsynligt, at begravel
sen som andre prominente grave er blevet 
overflyttet til og markeret i den nu stående 
domkirke (jfr. s. 522), hvor sjælemesserne for 
kongen er opført først blandt de daglige mes
ser.8 Nærmere og mere pålidelige oplysninger 
om graven findes dog ikke.9

I slutningen af 1500’rne fortæller Anders Sø
rensen Vedel, at kongen var begravet i koret
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Fig. 358. Kong Kristoffer I.s gravsten (s. 528),
o. 1259. Efter tegning 1776, i NM2. — Grabstein 
König Christophs I., um 1259, gezeichnet 1776.

Fig. 359. Kong Kristoffer I.s stenkiste (s. 530),
o. 1259. Bodil Hauschildt fot. 1901. — Sarcophag 
König Christophs I., um 1259.

»der som hans Begraffuelse endnu findis paa 
denne dag«, medens Hans Svannings tekst fra 
1576 på mindetavlen lader kongen ligge »i den 
stærke mur, dækket af en sten, han for hvem 
det hele rige ikke var tilstrækkeligt, da han le
vede« (se s. 547). Denne formulering viser, 
at Svanning anså nichegraven (fig. 356) for 
kongens, en tradition, som var den almindelige 
i Ribe, indtil den blev gendrevet ved gravens 
åbning 1830 (s. 527).10 Erik Pontoppidan for
tæller 1742, at han af en præst ved domkirken 
havde fået følgende forklaring på, at kongens 
sarkofag (dvs. nichegraven) i kirkens nordside 
var halvt indmuret, halvt stående ud fra muren: 
Erik Emune skulle nemlig være faldet i kirkens 
band, af hvilken latterlig grund man ved hans 
begravelse havde været i tvivl, om han skulle 
betragtes som død i den hellige kirkes skød, 
eller udenfor. Denne skrøne kunne 1792 med 
fornuftige argumenter afvises af P. F. Suhm, 
der desuden omtaler et »Brystbillede af Sand
sten«, som efter nogles mening skulle forestille 
Erik Emune, efter andres kirkens bygmester.11 
Sandstensbilledet (fig. 368, 415) er en romansk 
gravsten (nr. 6, s. 588).

Kong Kristoffer I.s grav, der må være blevet 
indrettet og udsmykket 1259 og de følgende år, 
omtales siden middelalderen midt i domkir
kens kor (jfr. fig. 259).12 Den er flere gange ble
vet forstyrret og åbnet, senest 1901. En grav
sten (fig. 358, 367) og en sandstenskiste
(fig. 359), der traditionelt er blevet anset for 
kongens, blev 1904 anbragt utilgængelig under 
ciboriealtret, dækket af en muret hvælving 
(Amberg 1906, s. 98). Udgraveren, W. Molle
rup, var utilbøjelig til at tro, at stenen og kisten 
var Kristoffer I.s,13 men ud fra en samlet vurde
ring må det antages, at der virkelig er tale om 
autentiske rester af kongegraven.

Gravstenen (fig. 358, 367), der formentlig er 
landets ældste kongegravsten, kendes nu kun 
gennem ældre beskrivelser samt to afbildnin
ger. Et fotografi fra udgravningen 1901 viser 
den næsten udslidte sten i en meget skæv vinkel 
(fig. 367), men det er tilstrækkelig tydeligt til at 
godtgøre, at den 1901 fremdragne gravsten er 
identisk med den, der 1776 blev beskrevet og
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Fig. 360. Romanske sandstenskister (s. 530) under fremdragelse fra materialrummet 1979. Til venstre hoved
enden af nr. 5 med reliefkors, til højre bl.a. nr. 4. E1M fot. — Romanische Sarkophage aus Buntsandstein.

tegnet af Søren Abildgaard (fig. 358). Stenen er 
rektangulær, ca. 290x145 cm; den hører uden 
tvivl til kirkens navnkundige »blå« eller »sorte« 
sten,15 og har lige som flere af disse spor efter 
indlægning og beklædning med andet materiale 
(jfr. s. 591 og fig. 418). En udsparing formet 
som hoved og hals viser, at disse partier har 
været særskilt indlagt, og antyder, at den døde 
har været afbildet i fuld figur midt på stenen. 
Andre forsænkninger, langs stenens kant (bort
set fra fodenden), er klart leddelte, og markerer 
formentlig indlagte indskrift- og ornament
borter.

De tidligste beskrivelser oplyser samstem
mende, at kong Kristoffers gravsten var ala- 
bastbelagt, eller »beklædt med hvid marmor«, 
som det hedder på kongens mindetavle fra 1576 
(jfr. s. 548).16 Andetsteds skriver Hans Svan- 
ning, at stenen var af strålende farve og stor 
værdi, men i hans tid var blevet fjernet og er

stattet med en meget ringere. Denne oplys
ning, som videregives af Hvitfeld og Anne 
Krabbe,17 beror dog nok på en misforståelse, 
idet det fjernede vel ikke har været selve stenen, 
men kun dens fornemme og kostbare beklæd
ning. Dette synes også bekræftet ved Svan- 
nings egen beskrivelse af den »nye« stens til
stand som »så opædt, at det ikke er muligt at 
læse nogen indskrift«. Der er alt i alt god grund 
til at tro på Terpager, der (1736, s. 205) skrev, 
at kongens grav var dækket af en sten, som 
stadig lå på sin oprindelige plads: »Dens over
flade var af alabast, men den største del er nu 
ødelagt på grund af den høje alder og slidt væk 
af fodtrin. Men et lille stykke af den ganske 
tynde plade, som endnu sidder tilbage, fravri
stet tidens gang, viser, at den engang var helt 
dækket og smykket«. Endnu Høyen, der be
søgte domkirken 1830 (jfr. s. 80), skal have set 
brudstykker af en alabastplade fra gravstenen



530 DANMARKS KIRKER . RIBE DOMKIRKE

og ment at kunne læse ordet »rex« (konge) der
på (Kinch 1,71).

Stenens »blå« farve tyder på, at materialet 
har været sort belgisk kalksten (vel Tournai- 
sten), svarende til domkirkens øvrige indlagte 
og beklædte, nederlandske gravsten (nr. 16-21, 
s. 591). Medens normalt kun mindre partier 
som den afdødes hoved og hænder var alabast- 
indlagt, synes kongestenen i væsentligt omfang 
at have været dækket af alabast, således som det 
er tilfældet med enkelte bevarede samtidige 
sten, eksempelvis én (i museet) i Arras,18 lagt 
over en anonym kannik (†1259).

Kristoffer I.s gravsten lå ifølge ældre beskri
velser hævet, så den ragede op over korgulvets 
øvrige gravsten (jfr. gravsten nr. 8).17 Herved 
har den markeret sig som korets og gudstjene
stens midtpunkt, ligesom koret i Viborg dom
kirke var indrettet omkring kong Erik Glip- 
pings grav.19 Forstyrrelser kan meget vel være 
sket i tidens løb i forbindelse med indretningen 
af gravkamre og begravelser.

Da Abildgaard 1776 udførte sin tegning af 
stenen, kunne graveren fortælle ham, at man få 
år tidligere i forbindelse med en begravelse 
havde konstateret, at der under kongegravste
nen stod »en graa Sten-Kiste med Jord udi«, og 
at man derved havde fundet en »Urne med Kol 
udi«.20 Denne urne, der senere er forsvundet 
(Helms 1870, sp. 136), har uden tvivl været en 
†gravpotte således som man kender det fra andre 
fornemme, højmiddelalderlige begravelser (jfr. 
s. 537).14 En åbning af graven fandt sted i for
bindelse med omlægningen af korgulvet 1843. 
Herefter blev ikke blot stenkisten, men også 
gravstenen skjult — dækket af kirkens gamle al
terplade (jfr. s. 409) - indtil den seneste under
søgelse af graven 1901.

Medens de ældre iagttagelser kun kendes 
gennem kortfattede omtaler, foreligger der fra 
1901 både et par skitseopmålinger og et foto
grafi af stenkisten (fig. 359).21 Det fremgår heraf, 
at den svarer ganske til de øvrige ved domkir
ken fremkomne, romanske sandstenssarkofa
ger, som behandles nedenfor. Kongens ud
mærker sig ved sin datering, omend der natur
ligvis kan have været tale om en genanvendelse

1259. Det er den eneste af kisterne, der endnu 
synes at være bevaret hel. Den er trapezformet 
med sider, der skråner ud fra bunden, 214x84- 
55 cm, højden ved hovedenden ca. 45 cm. Fo
tografiet viser, at sarkofagens indvendige be- 
hugning svarer til den, der kendes fra de op
målte kister (fig. 362), og at der muligvis i bun
den findes et afløbshul for ligsaften.22

1843 omtales »et Par Knogler« i kisten, og 
1901 rummede den tre ikke sammenhørende 
lårben, to underarmsben og to ryghvirvler (jfr. 
fig. 359).21 Det oplyses 1843, at kisten ikke hav
de noget låg, idet gravstenen vel udgjorde dens 
dække. En opmåling fra 1901 viser, at kisten da 
blev fundet midt i koret, med hovedenden i 
vest, formentlig nogenlunde den oprindelige 
placering (jfr. fig. 354, B).23 Såvel gravsten som 
sarkofag blev taget op (jfr. fig. 359), og 1904 
nedsat på deres nuværende plads lidt østligere, 
under ciboriealtret.

STENKISTEGRAVE. Foruden kong Kristof
fer I.s stenkiste (fig. 359) er der ved domkirken 
fundet brudstykker af otte tilsvarende sand
stenssarkofager (fig. 360-62), der må stamme 
fra andre prominente, romanske begravelser. 
Stenkisterne er kommet til Ribe ad samme vej 
som så meget af kirkens byggemateriale (jfr. 
s. 184f.), idet de massefremstilledes i mellem
tyske stenbrud og træffes i stort tal i Neder
landene, på de frisiske øer og op i Vestslesvig.24 
Materialet er »Buntsandstein«, dvs. »broget 
sandsten«, en rødlig til gulliggrå sandsten, der i 
våd tilstand får stærke farver, og som blev 
brudt dels ved Rhinen, dels ved Weserflodens 
øvre løb.25 Som det fremgår af de sammenstil
lede brudstykker (fig. 362), har kisterne været 
meget ensartede både i udformning, teknik og 
dekoration. De er trapezformede, med sider, 
der skråner mere eller mindre kraftigt ud fra 
bunden; de konstaterbare kistelængder er mel
lem 215 og 225 cm, hovedendernes bredde 
mellem 70 og 85 cm, fodendernes mellem 50 
og 70 cm. Kisternes højde er gerne størst i 
hovedenden og varierer mellem 30 og 45 cm; 
væggenes tykkelse er mellem 6 og 10 cm.
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Fig. 361. Sandstenskiste nr. 2 og bag den til højre kistelågsfragmentet nr. 10 (s. 533). ElM fot. 1980. — 
Sarkophag aus Buntsandstein, dahinter Fragment eines Sargdeckels.

Indvendig har bunden en ret grov behugning, 
der på de fleste kister har skullet lede ligsaften 
til et afløbshul. Også væggenes ydersider er 
ganske groft afrettede (fig. 361), medens inder
siderne overalt er planhugget med spidsham
mer i et karakteristisk mønster af koncentriske 
bueslag i vifteform, tysk: »Gardinenschlag«. 
De små, indvendige hjørnestave er en følge af 
huggeteknikken. En spinkel reliefdekoration, 
der er typisk for sådanne sandstenskister, findes 
indvendig på hovedenden af to kister: et kors 
(nr. 5) og et tilsvarende kors flankeret af krum
stave (nr. 3).

Til stenkistegrave af denne type synes nor
malt at have hørt et kistelåg - ligeledes af sand
sten - udformet som en gravsten. Et sandstens
fragment (nr. 10, jfr. fig. 361) kan være et 
brudstykke af et sådant låg; dets karakteristiske 
reliefudsmykning, bestående af kors og krum
stave stiliseret i et geometrisk mønster, er helt i

stil med de mange af v.Quast24 viste kistelåg. 
Muligvis har også en meget ødelagt sandstens
gravsten, indmuret i nordre trappetårn, oprin
delig udgjort låget på en stenkistebegravelse (se 
gravsten nr. 6, fig. 415)

Datering. Årstallet 1259 for kong Kristoffers 
sandstenssarkofag harmonerer udmærket med 
H. Martins typeopdeling og datering af sand
stenskisterne i Nederlandene. Alle Ribe-sarko- 
fager tilhører de lidt yngre typer (hans type III 
og IV), der er karakteristiske ved deres udad- 
skrånende vægge (trugform) og må dateres til 
11-1200’rne. Dekorationen med kors og krum
stave (type IV) skal først være blevet alminde
lig o. 1150.26

Placering. Alle stenkisterne er fundet under 
restaureringen 1886-1904 og i forbindelse med 
fundamentfornyelsen 1930-31. Oplysningerne 
om fundomstændighederne er ikke fyldestgø
rende, og det er derfor vanskeligt at vurdere,
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Fig. 362. Romanske sandstenskister (nr. 2-9) og kistelågsfragment (nr. 10) (s. 530). 1:331/3. Målt af Elna 
Møller, Ebbe Nyborg og Sven Rask 1979, tegnet af Marianne Nielsen 1982. — Romanische Sarkophage aus 
Buntsandstein (nr. 2-9) und Fragment eines Sargdeckels (nr. 10).
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om kisterne er fundet i oprindeligt leje. Det var 
dog antagelig tilfældet med de to sarkofager 
(den ene nr. 3), der lå lige øst for nordre kors
arm. De kan have hørt til begravelser i kapitel
huset, idet de fandtes under murstensgulvet fra 
den 1791 nedrevne bygning (sml.s. 319); de 
blev optaget 1930 (jfr.fig. 363).27 De øvrige 
seks er alle opgravet 1886 og 1894 ved kirkens 
nordside ud for trappetårnet. Amberg skriver 
(1906, s. 65), at de var sønderslåede, fyldt med 
jord og sekundært nedgravede som ubrugelige. 
Da to af kisterne er indtegnet på en terrænplan, 
liggende med hovedenderne i vest, er det dog 
ikke utænkeligt, at nogle af kisterne oprindelig 
har hørt til på kirkegården.28 Bortset fra konge
gravens kiste blev alle sarkofager taget op og 
stumperne anbragt bortgemt i kirkens materi- 
alrum, hvorfra de 1979 blev fremdraget til 
undersøgelse. To af de bedst bevarede (nr. 2 og
3) samledes og opstilledes i domkirkens ydre, 
nordre sideskib, medens de øvrige fragmenter 
er anbragt på kirkens nordre galleri og i materi- 
alrummet.29

Af stenkisternes mål angives så vidt muligt 
følgende: Udvendig længde, bredde ved ho
ved- og fodende samt højde ved hoved- og 
fodende:

1) (Fig. 359). 0.1259. Kong Kristoffer I.s 
sarkofag. Behandlet under kongebegravelser, 
s. 528.

2) (Fig. 361 og 362, 2). Næsten fuldt bevaret, 
men i fire stykker, 222x81-59 cm, 43-40 cm 
høj. Opstillet i ydre, nordre sideskib.

3) (Fig. 362, 3). I ni stykker, bl.a. mangler

hele fodenden. I længden er bevaret 179 cm, 
hovedendens bredde er 83 cm, dens højde 40 
cm. Afløb for ligsaft, hovedenden indvendig 
smykket af relief, bestående af stagekors flan
keret af krumstave. Af den ene krumstav er nu 
kun det nederste bevaret, da der mangler et 
stykke af kistevæggen, som endnu var på 
plads, da kisten 1930 fotograferedes på finde
stedet lige øst for nordre korsarm (fig. 363, jfr. 
ovenfor).27 Nu opstillet i ydre, nordre sideskib.

4) (Fig. 360 og 362, 4). Hovedende i ét styk
ke, 75 cm bredt, 44 cm højt, i længden bevaret 
132 cm, afløb for ligsaft.

5) (Fig. 360 og 362, 5). Hovedende og for
mentlig sammenhørende fodende, ialt seks 
stykker, bredde 83-52 cm, højde 46-ca. 40 cm, 
afløb for ligsaft. Af et reliefkors indvendig i 
hovedenden er kun øvre korsarm og tværar
mene bevaret; nedre korsarm og eventuel stage 
er forsvundet i en cirkulær ætsning(?), hvor 
ligets hoved har hvilet.

6) (Fig. 362, 6). I seks stykker, det meste af 
hovedende og bund mangler. 205x(ca.70)-50 
cm, fodendens højde 34 cm. Afløbshul.

7) (Fig. 362, 7). I seks stykker, velbevaret 
bortset fra dele aflangsiderne, 219x85-60 cm, 
højden 41-39 cm. Afløbshul.

8) (Fig. 362, 8). I to stykker, øjensynlig en 
fodende, 68 cm bred, 35 cm høj, i længden 
bevaret 65 cm.

9) (Fig. 362, 9). I seks stykker, det meste af 
bunden samt halvdelen af hovedendens og syd
sidens væg mangler, 222 cm lang, fodenden er 
57 cm bred, 30 cm høj.
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Fig. 363. Romanske begravelser afdækket 1930 øst 
for nordre korsarm. I forgrunden tufstensgrav 
(nr. 3, s. 536). Nær muren en sandstenskiste (nr. 3, 
s. 533). Fot. i NM2. — Romanische Gräber, freigelegt 
1930 östlich des nördlichen Kreuzarms. Grab aus Tuff- 
stein, dahinter Sarkophag aus Buntsandstein.

10) (Fig. 361 og 362, 10). Fragment af kiste
låg, rød sandsten, 64x48 cm, 12 cm tykt. 
Oversiden har en vifteformet behugning og et 
relief i to afsæt udformet som en stiliseret 
krumstav i et geometrisk mønster. Dekoratio
nen viser, at stykket har udgjort øvre venstre 
hjørne af hovedenden på et sarkofaglåg, der har 
nære paralleller bl.a. i domkirken i Bremen og i 
Køln, St. Maria in Capitol.30 Fundet o.1900 
ved optagelse af trinstenen i Kathoveddøren 
(Amberg 1906, s. 78 med fig. 12).

ANDRE MIDDELALDERLIGE BEGRA
VELSER. Senere tiders gravindretninger må til 
stadighed have medført åbning og ødelæggelse 
af middelalderlige begravelser, uden at disse 
fund er blevet optegnet. Kun en enkelt fantas

tisk beretning, gengivet 1730 af Erik Pontoppi- 
dan, fortæller om åbningen af en lukket, hvæl
vet grav (nr. 11), som rummede »en pavelig 
biskop liggende på en paradeseng iført hele sit 
pontifikale skrud«.31 Først med restaureringen 
1886-1904 og dens omfattende indgreb i gulv
lagene samt i det gamle kirkegårdsterræn be
gyndte en registrering; kun de færreste begra
velser blev dog nærmere undersøgt, og beret
ningerne er lidet fyldestgørende; trækistebegra
velser, hvoraf mange må have været middelal
derlige, omtales således kun i almindelighed. 
Nedenstående er derfor hovedsagelig en rede
gørelse for de murede begravelser, der ved deres 
materiale og form, eller på anden vis, kan 
bestemmes som middelalderlige.

Ved udgravningerne 1886 og 1894 for kir
kens tværafstivning og undermuringen af de 
ydre sideskibe stødte man hovedsagelig på efter- 
reformatoriske begravelser (jfr. s. 662). I ydre, 
søndre sideskib fandtes dog en fornem dobbelt
grav fra o. 1300-1350, enestående ved sin ind
vendige, kalkmalede udsmykning (nr. 8, fig. 
364, 365 og 354, G). Delvis overlejrende denne 
fandtes endnu en munkestensgrav (nr. 9, 
fig. 364 og 354, H), og vest herfor en grav, som 
man formodede var Ivar Munks (nr. 10, 
fig. 354, J).

I koret, der gennemgravedes 1901, havde ef- 
termiddelalderlige krypter og begravelser kun 
sparet kong Kristoffers begravelse (s. 528) og 
øst herfor øjensynlig en trapezformet grav 
(nr. 7, fig. 354, A). Den kan oprindelig have 
tilhørt bisp Kristiern (†1313, jfr. †gravsten 
nr. 5), der var begravet umiddelbart øst for 
kongen mellem bisperne Jakob Splitaf (†1345, i 
syd) og Eskild (†1409). Løsfundne gravpotter 
(s. 537) vidner endvidere om korets mange for
svundne, højmiddelalderlige grave (jfr. 
s. 635 f.).

Afgravningen af det gamle kirkegårdsområde 
1894 omfattede et lag jord af ca. 1,25 m’s 
tykkelse (jfr. s. 128). Tilbage blev et betydeligt 
lag fyldt med menneskeben og grave, som kun 
sås de spredte steder, hvor brønde eller grøfter 
gravedes. Iagttagelserne indførtes i kirkens re
staureringsjournal af domprovst C. Koch, og
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Fig. 364. Begravelser afdækket 1886 i ydre, søndre sideskib. I forgrunden vestenden af kalkmalet dobbeltgrav 
(nr. 8, s. 536), 1300-1350. Herover resterne af en senmiddelalderlig grav (nr. 9) og til venstre biskop Thuras 
grav, 1731 (s. 663). Fot. i NM2. — Gräber freigelegt 1886 im außeren südlichen Seitenschiff. Im Vordergrund der 
westliche Teil eines Doppelgrabes mit Fresken, 1300-1350, darüber die Reste eines spätmittelalterlichen Grabes, und links 
das Grab des Bischofs Thura, 1731.

nogle af de fundne grave indtegnedes på en 
opmålingsskitse.32 På Lindegården, inden for 
den gamle processionsomgang, fandtes overalt 
flere lag menneskelig nedlagt i trækister. Un
der disse lag fandtes i en dybde af godt 3 m 
under stenbroen fra før 1894 »et lag af tætlig
gende murede grave (brændte sten) for det 
meste uden bund eller dække, hvori ligene 
havde været nedlagt uden trækiste«. To af disse 
uden tvivl middelalderlige begravelser blev un
dersøgt (nr. 5, 6). Egetræskister i flere lag fand
tes ligeledes øst for kirken og langs nordsiden, 
hvor ligene var nedlagt med en afvigende ori
entering i retningen sydvest-nordøst. Manglen 
på nærmere dokumentation gør det dog umu
ligt at vurdere, om gravene her skulle være så 
gamle, at de eventuelt havde fået deres oriente
ring fra en ældre kirkebygning (jfr. s. 128). 
Foruden stenkistegrave (s. 530) og en enkelt

tufstensgrav (nr. 2) fandtes i området nord og 
øst for kirken kister af munkesten, der beskri
ves som ganske simple, murede af tre-fire skif
ter, uden bund, nogle med plankedække.33 En 
enkelt med særskilt hovedrum (nr. 4) lå længst 
mod nordøst ved kirkegårdens afgrænsning. I 
dette område fandtes atter begravelser 1916, da 
der sattes fundament til en elektrisk stander på 
torvet, og under nyfunderingen under kirkens 
østende 1930-31 (jfr. s. 362), da endnu en tuf
stensgrav afdækkedes (nr. 3, fig. 363).34

1) Romansk, af tufsten, under ydre, søndre 
sideskibs vestligste vægpille (formentlig ind
målt som fig. 354, K).35 Oprindelig en kirke
gårdsbegravelse. Den var sat af »store flade 
udskårne tufsten, ca. 190 cm lang, 25 cm dyb 
og 40 cm bred, dækket med en overligger af 
tufsten«. Skelettet var uforstyrret, og man op
tog »et overhoved, med en lav pande og et
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langt baghoved« samt en underkæbe med fri
ske tænder. Også tufstenene optoges fra gra
ven, der lå 3½ alen under sideskibets nye, 
sænkede gulvhøjde.

2) Romansk, af tufsten, fundet 6-8 m nord
øst for nordre korsarm i en dybde af ca. 2,2 m 
under gadehøjde; orienteringen var »vestsyd
vest til nordøst« (jfr. ovenfor). Trapezformet, 
knap 2 m lang, ca. 40-50 cm bred, sat af flade, 
murede tufsten. Trækiste havde ikke været 
brugt, og der var ingen bund, kun dæksten. I 
graven lå skelettet af en ung mand, der i hjerne
skallen havde et hul, hvortil et stykke jern var 
fastrustet.36

3) (Fig. 363). Romansk, af tufsten, afdækket 
1930, ca. 7-8 m øst for nordre korsarm. Foto
grafier viser en rektangulær, måske svagt tra
pezformet grav sat af tufsten i tre skifter. I vest 
et særskilt hovedrum dannet af to kantstillede 
tufsten.34

4) Romansk, af tegl, fundet nær kirkegår
dens afgrænsning i nordøst sammen med flere 
tilsvarende (jfr. ovenfor), fra hvilke den udskil
te sig ved det særskilte, murede hovedrum. 
Trapezformet, længde og bredde som nr. 2, 
hovedrummet ca. 20 cm bredt og 22 langt. 
Muret af røde munkesten, en del af den ene side 
manglede. Graven lå ca. 190 cm under gade
højde.37

5-6) 12-1300’rne(?), fundet på Lindegården 
4-5 m sydøst for det lille trappetårn. På skitse
planen er de to grave vist ens, liggende side om 
side. Trapezformede, længde som nr. 2, bredde 
ca. 63-38 cm, muret af røde munkesten. Fundet 
ca. 125 cm under kirkegulvets niveau.38

7) 1313, biskop Kristiern (?). I koret øst for 
Kristoffer I.s grav fandtes 1901 en muret grav, 
hvis trapezform antyder, at den har været høj
middelalderlig (fig. 354, A). Graven er senere 
genanvendt og forsynet med en muret hvæl
ving (jfr. s. 659 og gravfund, s. 666).

8) (Fig. 364-65). O.1300-1350, muret dob
beltgrav fundet 1886 i ydre, søndre sideskib 
mellem 4. og 5. fag; den må være anlagt i et af 
de kapeller, der lå her før etableringen af side
skibet i senmiddelalderen (fig. 354, G). Martin 
Petersens opmåling og akvarel (fig. 365) tillige

med et fotografi (fig. 364) er nu hovedkilderne 
til oplysning om graven; på grund af den usæd
vanlige kalkmalede udsmykning blev graven 
optaget og indsat i processionsgangen, hvorfra 
den senere er forsvundet.39 Af de to kamre var 
kun det nordre fuldt bevaret, rektangulært, ca. 
220x95 cm og godt 50 cm dybt, muret af 
munkesten i skifter. Væggenes pudsede indersi
der var malet med store, flygtigt udførte ran
ker, hvori cirkelindskrevne Georgskors (meget 
lig store indvielseskors), et på gavlvæggene, to 
på hver langvæg. Rankerne var sorte, selve 
korsene røde i gul cirkel; enkle stjerner mellem 
korsarmene ligeledes gule. Af det søndre grav
kammer stod foruden nordvæggen (dvs. skille
rummet mellem de to kamre) kun et stykke af 
østvæggen (fig. 365). Dette kammer må have 
svaret til det nordre bortset fra en let variation i 
kalkmalerierne især med hensyn til farverne; 
korsene stod her gule, og stjernerne mellem 
korsarmene var røde ligesom hele rankeud
smykningen. Ingen bund fandtes, og øjensyn
lig kun i nordre kammer benene af et skelet i 
gammelt leje. Spor af trækiste i begge kamre, 
der er blevet forstyrret både ved anlæggelsen af 
nr. 9 og af biskop Thuras store og dybe begra
velse (jfr. s. 663).

Graven dateres gennem kalkmalerierne, hvis 
stjerner og ranker har sidestykker i Spandet 
kirke lige syd for Ribe og i Vejlby kirke, Ran
ders amt.40 At man har malet væggene i selve 
gravkammeret, er et sjældent træk, der anty
der, at de gravsatte har være prominente perso
ner, formentlig kapelstiftere. Nogenlunde 
samtidige paralleller findes i domkirken i Ly
bæk og i Aardenburg, Holland. På dansk om
råde vides bisp Niels I.s grav fra 1233-34 i 
Slesvig domkirke at have en indvendig kalk
malet udsmykning af palmetranker og rude- 
mønstre.41

9) Senmiddelalderlig, overlejrende nr. 8, ved 
hvis frilægning 1886 hele østenden var fjernet 
(fig. 364 og fig. 354, H). Munkestensmuret, ca. 
115 cm bred og 80 cm dyb.

10) Senmiddelalderlig, genanvendt, vest for 
nr. 9, som den havde forstyrret. Munkestens
muret, indvendig ca. 130x90 cm. En over



MIDDELALDERLIGE BEGRAVELSER 537

Fig. 365. Kalkmalet dobbeltgrav (nr. 8, s. 536), 1300-1350, i ydre, søndre sideskib. Efter akvarel 1886 i NM2. 
— Doppelgrab mit Fresken, 1300-1350, im außeren südlichen Seitenschiff.

hvælving, der må have været sekundær, omta
les i beretningerne. Disse har på flere punkter 
modstridende oplysninger om indholdet af 
graven, der først tømtes i sommeren 1894 og 
straks blev identificeret med biskop Ivar 
Munks grav, som man siden 1886 havde efter
søgt.42 Gravrummet havde tydeligvis været 
forstyrret og genanvendt, idet det rummede tre 
sammenfaldne fyrrekister, der vistnok havde 
stået ovenpå hinanden. En krans af laurbærbla
de sammenbundet med gult florsilke har hørt 
til i en af kisterne (se s. 666), medens der her
sker stor uklarhed om, hvorvidt en senmiddel
alderlig bispehue og andre dragtrester har lig
get løst i graven (se gravfund). Beviset for at 
graven skulle være Ivar Munks, så Amberg 
især i bispehuens broderede motiv, Bebudelsen 
(fig. 366), som svarer til motivet på den hue, 
Ivar Munk bærer på sin gravsten (fig. 423). 
Bebudelsesmotivet er dog ikke ualmindeligt på 
sådanne huer, og den fundne kan derfor lige så 
godt have hørt til udstyret i biskop Peter 
Nielsens (†1483) grav (se †gravsten nr. 16). Da 
bispehuens oprindelige tilhørsforhold til gra

ven som nævnt er usikkert, må det anses for 
uvist, om der overhovedet har været tale om en 
bispegrav. Efter undersøgelsen lagdes Ivar 
Munks store gravsten over hans formodede 
grav (jfr. s. 598).

11) Senmiddelalderlig bispegrav, der som 
nr. 10 har været identificeret med Ivar Munks, 
og hvorom Erik Pontippidan 1730 fortæller 
følgende: »Nylig har man i denne kirke åbnet 
en på alle sider formuret aflukke eller en hvæl
vet grav, hvori er forefundet det ufortærede 
legeme af en pavelig biskop liggende på en 
paradeseng iført alle pontifikalier. Man formo
der, det har været Ivar Munk, den næstsidste(!) 
katolske biskop«. Om gravens beliggenhed in
gen oplysninger.31

MIDDELALDERLIGE GRAVFUND. Under 
udgravningen i højkoret 1901 fandtes »Brud
stykker af Krukker«, resterne af fire glaserede 
kander og mindst fem gråbrændte kuglepotter, 
der alle må opfattes som *gravpotter.43 Fyldt 
med glødende trækul sattes sådanne potter i 12- 
1300’rne undertiden ned i graven.

Danmarks Kirker, Ribe amt 35
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Skårene blev fundet i området vest for kong 
Kristoffer I.s stensarkofag, hvor der var rester 
af en formentlig eftermiddelalderlig murstens
grav (fig. 354, C).44 Forholdene var helt for
styrrede, og gravpotterne må stamme fra øde
lagte, høj middelalderlige grave (jfr. s.635 f.). 
En †gravpotte, med trækul, fandtes i slutningen 
af 1700’rne ved kong Kristoffer I.s sarkofag (se 
s. 530).

(†)Bispeklædning (fig. 366). I eller ved grav 
nr. 10 i ydre, søndre sideskib fandtes 1894 re
ster af en bispeklædning, der kan have været 
begravelsesskrud for en af de senmiddelalderli
ge bisper, der vides begravet i denne del af 
kirken, Ivar Munk (†1533, se gravsten nr. 23) 
eller Peter Nielsen (†1483, se †gravsten nr. 16). 
Tøj stumpernes oprindelige tilhørsforhold til 
grav nr. 10 er usikkert.45 Bevaret er en *bispe
hue (fig. 366) af svært, brun atlask, 34x27 cm, 
med en sølv- og silkebroderet fremstilling af 
Mariæ bebudelse på forsiden.46 Maria, hvis an-

Fig. 366 a-b. Senmiddelalderlig *bispehue (s. 538), 
muligvis fra Peter Nielsens (†1483) eller Ivar Munks 
(†1539) grav. Gravfund fra ydre, søndre sideskib. a. 
Forside med broderi af bebudelsen, b. Bagside. Efter 
Magnus Petersens akvareller i Ribes antikvariske 
Samling. — Spätmittelalterliche Bischofsmütze. Grab- 
fund im außeren südlichen Seitenschiff.

sigt er forsvundet, knæler ved sin læsepult, 
hvorpå ligger en opslået bog. Fra venstre kom
mer ærkeenglen ind med liljespir og skriftbånd, 
hvorpå minuskierne: »ave maria benedicta tu« 
(hil dig Maria, du velsignede). Scenens bag
grund er stjernebroderet og på huens bagside er 
broderet bladværk og blomster. Langs kanten 
et påsyet, flettet sølvbånd med kvaster. Som 
følge af det lange ophold i jorden er farverne 
næsten borte, - rødt anes på bogpulten og på 
Gabriels kappe. Bispehuen afgaves 1895 til Na
tionalmuseet.47 Sammen med huen fandtes lev
ninger af en †bispekåbe, der beskrives således: 
»fragmenter af karmosinrødt svært silketøj, 
levninger af en bispekåbe, i hvis ene hjørne var 
påsyet en strop af flettet silketråd. «48
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NOTER TIL S. 526-538
Vedr. arkivalier, litteratur og forkortelser henvises 
til s. 52f.
1 Helms 1870, sp.50. - Jfr. E. Levin Nielsen: Stenki
sten i Domkirkekrypten, i Fra Viborg Amt, 1969.
2 NM2. R. Smalleys indb. 1972 om kalkmaleriérnes 
konservering.
3 Jfr. DK.Sorø, s. 163 og DK.Århus, s. 600. - 
M. Mackeprang: Løgum Kloster, 1937, s. 48. - Den 
retkantede form fremhæves som den almindelige af
H. Ehrentraut: Bleierne Inschrifttafeln aus Mittelal- 
terlichen Gräbern, Bonn 1951. Hun kender ingen, 
der som Ribe-pladerne er spidsovale, derimod en 
enkelt cirkulær, 24 cm i tvm., med peripatetisk 
indskrift. Den er fundet i den polske dronning Ri- 
chezas (†1063) grav i S. Maria ad Gradus-kirken i 
Køln.
4 Dette tyder på, at risteren selv har været analfabet. 
Nothulfs plade synes skåret af en anden (og ringere) 
håndværker end de to andre, men intet taler mod 
pladernes samtidighed. Indskrifterne har T-er med 
svungen tværstav; de kendes også på en gravplade 
(bly) fra Herrevad-abbeden Laurentius’ grav i Lø
gum kloster (NM D240/1980) samt fra Slesvig dom
kirkes tympanon og Sønder Kirkeby-reliefferne i 
NM2.
5 Tegningen fig. 22 er udført på grundlag af udfolde
de epoxykopier.
6 NM2. Stiftsøvrighedens korrespondance med 
Oldsagskommissionen, det meste trykt af V. Her- 
mansen: Antikvarer i det gamle Ribe, i ÅrbRibe 14, 
s. 629f. Ved åbningen havde man straks kunnet læse 
de to af blypladerne (Odinkars og Assers), hvilket 
måske kan forklare, at Randrup henførte de fundne 
ben til to personer. Udover tegningerne af graven 
udførte Ussing en nu forsvunden tegning af blypla
derne. - Se også Nordisk Tidsskrift for Oldkyndig- 
hed I, Kbh. 1832, s. 211.
7 NM2. Korrespondance (se note 6). - LAVib. Ribe 
domk.s rgsk. 1591-1899.
8 Scriptores Minores, udg. M. Cl. Gertz, 1917-18, I, 
32. - Oldemoder, s. 77.
9 Det kan ikke på forhånd udelukkes, at kongens 
grav fandtes under korsskæringskuplen som hævdet 
af Harald Langberg: Gunhildkorset, 1982, s. 54f. 
med note 168, 174 og planche 26. De positive vid
nesbyrd, som her påberåbes, er dog uden bærekraft.
10 S. Grundtvig: Danmarks Gamle Folkeviser III, 
1862, s. 8. - Terpager 1736, s. 324. - Galthen 1792, 
s. 135. - Helms 1870, sp. 51, note. Da P. T. Hanssen 
1830 havde overværet niçhegravens åbning, skønne
de han, at Erik Emunes grav i stedet måtte søges 
»paa den modsatte Side af den nordre Indgang i 
Muren ... thi der er et Stykke af Muren ganske huult 
... og jeg kan grant erindre, at det Rygte gik i Byen,

da Kirken stod under Reparation, at Arbejdsfolkene 
havde aabnet kongens Grav« (Hanssen 1831, s. 21).
11 Erich Pontoppidan: Annales Ecclesiæ Diplomatica 
I, 1742, s. 268f. - P. F. Suhm: Historie af Danmark 
V, 518.
12 Om den bandlyste konges gravlæggelse, se: Niels 
Skyum-Nielsen: Kirkekampen i Danmark, 1963, 
s. 146.
13 W. Mollerups indb. 1901 (i NM2) og hans sam
menfatning i: Nationalmuseets anden Afdeling. Re
degørelse for dens Virksomhed siden 1892. 1908, 
s. 128.
14 Per Kristian Madsen: Christoffer den førstes grav i 
Ribe domkirke, i Mark og Montre 1980.
15 W. Mollerup (jfr. note 13) angiver målene og om
taler stenen som »blaalig«. Abildgaard anfører under 
sin tegning (i NM2), at stenen er af »blaagraa 
Marmor«.
16 Bispekrønikens fortsættelse taler om en »hvid 
sten«, SRD VII, 193. - Det er først Abildgaard, der 
1776 fremsætter formodningen, at stenen skulle have 
været dækket af messingplader. Antagelsen bygger 
dog tydeligvis kun på Abildgaards almindelige 
kendskab til, at middelalderlige sten kunne være 
messingklædte; han henviser således direkte til kong 
Erik Menveds monument i Ringsted ligesom han i 
Ribe kunne se Anders Bundesens sten (fig. 469). 
Bortset fra Kinch (I, 70) følger de senere fremstillin
ger Abildgaard i, at beklædningen skulle have været 
af messing: Helms 1870, sp. 50. - Mollerup (jfr. note 
13) - Per Kristian Madsen (jfr. note 14), s. 41.
17 Svanning-Hvitfeld. Udg. ved Kr. Erslev, 1928, 
s. 92f. - RA. Anne Krabbes Antikviteter.
18 F. A. Greenhill: Incised Effigial Slabs, London 
1976, bd. I, 39 og bd. II, fig. 41b. - Se også Kurt 
Bauch: Das mittelalterliche Grabbild, Berlin, New 
York 1976, der s. 297 gengiver en tegning af den

Fig. 367. Kong Kristoffer I.s gravsten (s. 528), 
o. 1259. Bodil Hauschildt fot. 1901. — Grabstein 
König Christophs I. Um 1259.

35*
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franske dronning Isabella af Hainauts marmorind
lagte gravsten, som indtil Revolutionen lå i Notre 
Dame i Paris.
19 Sejens Vellev: Kong Erik Glippings grav i Viborg 
Domkirke, i MIV nr. 4, 1974.
20 Abildgaards notat på tegningen (i NM2), hvoref
ter anledningen skulle have været biskop Blochs 
begravelse (1773). Ifølge David Grønlunds optegnel
ser gjordes opdagelsen, da man 1766 åbnede biskop 
Jersins grav, som stødte direkte op til kongens på 
den sydlige side, for at nedsætte et nyt lig, stifts
provst Stockemarchs (jfr.s. 642). Herom Kinch I, 71 
og Galthen 1792, s. 135.
21 Åbningen 1843 beskrives i Ribe Stiftstidende 
9. okt. 1843 og af Helms 1870, sp. 136. Beskrivelser 
af åbningen 1901, se note 13.
22 1843 beskrives kisten som »raat tilhugget« og af 
»Rothenburger Sandsten«, en materialebestemmel
se, der følges af Mollerup 1901. Se note 13.
23 W. Mollerup (jfr. note 13) oplyser, at der en alen 
dybere og delvis ind under stenkistens nordside 
fandtes en ligkiste af træ. Dette antyder, at sarkofa
gen måske ikke har stået urørt, men Mollerups 
konklusion, at kisten slet ikke tilhørte kongegraven, 
men 1843 var tilflyttet fra midtskibet, strider direkte 
mod oplysningerne fra åbningen 1843.
24 Elna Møller: Stenkisterne i Domkirken. Ribe 
Stiftsbog 1980. v. Quast: Mittelrheinische Sarkopha- 
ge und deren Ausbreitung am Niederrhein und an 
der Gestaden der Nordsee, i Jahrbücher des Vereins 
von Alterthumsfreunden im Rheinlande. Bonn 
1871. - H. Martin: Vroeg-middeleeuwse zandstenen 
sarcophagen in Friesland en elders in Nerderland. 
Drachten 1957. - Die Bau- und Kunstdenkmäler des 
Landes Schleswig-Holstein, Kreis Husum, s. 14, 
Kreis Südtondern, s. 21. Berlin 1939. — J. Kornerup: 
Om Middelalderens Begravelsesmaade i Danmark, i 
ÅrbOldkHist. 1873, s. 269. - DK.SJyll. s. 2632, 
2639.
25 Materialebestemmelse ved Poul Graff-Petersen, 
Geologisk Museum. - H. Martin (jfr. note 24) med
deler materialebestemmelse på en lang række neder
landske kister, der næsten alle er af »Buntsandstein«, 
enkelte dog af den mere lokale Bentheimer-sand- 
sten.
26 H. Martin (jfr. note 24), s. 9, 37. Daterbare kiste
begravelser som kong Kristoffers er meget sjældne; 
H. Martin nævner kun én, bisp Bernulphus af U- 
trecht, der 1054 gravsattes i en kiste af type II.
27 Amberg 1906, s. 65. - LAVib. Ribe domk.s insp. 
Restaureringsjourn. 1893-1901. - NM2. Lønborg 
Jensens papirer, brev 16. aug. 1930.
28 NM2. Skitseplan sign. 14.juli 1894 af Jess Jensen. 
De to indtegnede kisters mål angives her til 3 alen 3 
tommer x 1 alen — 19 tommer og 3 alen 6 tommer X 
1 alen 3 tommer - 16 tommer. I Nederlandene og

Fig. 368. Romansk gravsten (nr. 6, s. 528, 588), hvis 
billede i 1700’rne ansås for kong Erik Emunes 
(†1137). Efter tegning 1776, i NM2. — Romanischer 
Bildgrabstein, im 18.Jahrh. als Darstellung des Königs 
Erik Emune betrachtet.

langs Nordsøkysten er det almindeligt, at sandstens
kisterne findes i originalt leje på kirkegårdene. Sær
lig talrigt er de blevet fremgravet på kirkegården i 
Bandt i Jadebugten. Quast (jfr. note 24).
29 Elna Møller (jfr. note 24). - NM2. Indb. af Leif 
Vognsen sept. 1980 om kisternes samling.
30 Quast (jfr. note 24) Taf. V., Fig. 8 og Taf. VII, 
Fig. 29.
31 Erich Pontoppidan: Theatrum Daniæ veteris et 
modernæ. Bremen 1730, s. 327, 332. - V. Herman- 
sen (jfr. note 6), s. 610.
32 LAVib. Ribe domk.s insp. Restaureringsjourn. 
1893-1903. - NM2. Terrænplan sign. 14. juli 1894 af 
Jess Jensen.
33 Gravene beskrives lidt forskelligt i restaurerings
journalen (jfr. note 32), hvorefter de bestod af tre 
skifter og var uden bund og dække, og i et brev 
28. sept. 1894 fra konduktøren Gustav Jensen til 
Amberg (i NM2); herefter bestod gravene af tre-fire 
skifter, og der omtales plankedække.

34 NM2. Lønborg Jensens papirer, brev 16. aug. 
1930. - Fotografier i NM2 og i Ribes Antikvariske 
Samling.
35 Restaureringsjournalen (jfr. note 32). Det er for
mentlig den heri omtalte grav, der ses (trapezfor- 
met?) på Ambergs skitseopmåling 12. maj 1894, 
hvorpå indmålingen fig. 354 hviler.
36 Restaureringsjournalen (jfr. note 32). - NM2. 
Brev fra Gustav Jensen til Amberg 19. sept. 1894.
37 Restaureringsjournalen (jfr. note 32). - NM2. 
Brev fra Gustav Jensen til Amberg 28. sept. 1894.
38 Påtegning på skitseplanen (jfr. note 32).
39 Efter optagelsen udførte Carl Petersen endnu en 
akvarel (afbildet Amberg 1906, s. 66) af graven. 
Opmåling, fotografi og akvareller i NM2.
40 Nørlund-Lind: Kalkmalerier, s. 286. - Fotografier 
i NM2.
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41 Kunst-Topographie Schleswig-Holstein. Neu- 
münster 1969, s. 48 med fig. 130. - Claudine Cha- 
vannes-Mazel m.fl.: Langs de oude Zeeuwse kerken. 
Baarn 1975, s. 155. - Die Kunstdenkmäler des Land
es Schleswig-Holstein, Dom zu Schleswig, ved 
D. Ellger, 1966, 503.
42 NM2. Brev 23. aug. 1894 fra Amberg til Henry 
Petersen, der 27. aug. svarede med en række kritiske 
kommentarer til undersøgelsen. Brev 2. okt. 1894 
fra Gustav Jensen til Amberg omhandlende Henry 
Petersens nylige besøg ved udgravningen. - Re
staureringsjournalen (jfr. note 32).
43 W. Mollerup (jfr. note 13). Gravpotterne er udfør
ligt behandlet og afbildet i Per Kristian Madsen: På 
sporet af en ripensisk middelalder-pottemager, i hi- 
kuin nr. 6, 1980.
44 W. Mollerup (jfr. note 13) formodede, at graven, 
der lå »midt under Kuppien« kunne have været kong 
Kristoffers oprindelige. Den stødte direkte op til 
stenkisten, kun sydsiden var bevaret, 3 alen 4 tom
mer lang, afbrudt både i øst og vest. Væggen var fem 
skifter høj, stenene 11x5 a 51/4x3 tommer, hvidtet 
indvendig. Det kan ikke udelukkes, at den i begge 
ender afbrudte mur hørte til Kraglunds krypt (s. 657).

45 Amberg berettede i et brev til Henry Petersen 
23. aug. 1894 (i NM2), at bispehuen lå »i nærheden 
af« et ødelagt kranium, som lå nederst i graven, mod 
øst. Han formodede, at graven var Ivar Munks, 
»som en gang er blevet forstyrret, og hvor der ved et 
tilfælde er blevet glemt et stykke tøj af hans Mitra« 
(bispehue). Ifølge Gustav Jensen lå huen uden for 
den nederste af gravens tre kister, men »Kisterne 
vare alle masede, så det var umuligt at skelne imel
lem hvad der hørte til hver enkelt af dem, og Graven 
så ud til at have været forstyrret tidligere.« Brev til 
Amberg (i NM2).
46 Joseph Braun: Die Liturgische Gewandung im 
Occident und Orient, Freiburg 1907, omtaler s. 478 
flere senmiddelalderlige bispehuer med samme 
motiv.
47 Museumsnr. 3645. Domkirken skulle til gengæld 
have Magnus Petersens to kolorerede tegninger 
(fig. 366), der deponeredes i Ribes Antikvariske 
Samling. Korrespondance i NM2.
48 Restaureringsjournalen (jfr. note 32). Ved besigti
gelse af fragmenterne kunne Henry Petersen bekræf
te, at det måtte dreje sig om fragmenter af en bispe
kåbe. Korrespondance i NM2.
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Fig. 369. Epitaf (nr. 15, s. 566), o. 1666, sat af tolder Mathurin du Pont, †1681. Den oprindelige indskrift i 
storfeltet over du Ponts 1. hustru, Cecilie Sødtz, †1665, er ødelagt af maleri (jfr. fig. 395). LL fot. 1977. — 
Epitaph des Zöllners Mathurin du Pont für seine i. Frau, Cecilie Sødtz, aufgesetzt ca. 1666. Die ursprüngliche Inschrift 
im Hauptfeld wurde spater vom Gemälde zerstört.
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EPITAFIER - MINDETAVLER
NOTER S. 581

INDLEDNING. Med reformationen var 
dødsdommen fældet over de talrige katolske 
sidealtre og deres farvestrålende helgenbilleder. 
Men kirkens mure og piller kom ikke til at stå 
tomme ret længe. I overensstemmelse med 
tidens teologiske tankegang begyndte præste
skabet og borgerne at opsætte store - ligeså 
farvestrålende - ligtavler (epitafier), og man 
opfriskede mindet om de to i kirken forlængst 
begravede konger, Erik Emune og Kristoffer I. 
Initiativet til bestilling af de to kongemalerier 
er snarest taget af den kongelige historiograf, 
Hans Svanning, der 1547-84 var indehaver af 
dekanatet.

Det ældst kendte, gejstlige epitaf, 1565 sat 
over en præst og anbragt i nordre korsarms 
sidealterniche, var tilsyneladende beskedent og 
kun forsynet med tekst. Det ældste borgerlige 
epitaf, fra 1569, var formet som en katolsk fløj- 
altertavle, men med de afdøde malet på fløjene, 
i bedende stilling og vendt mod midtstykkets 
religiøse billede. Senere rykkede den afdøde 
med hele sin familie ind under eller i underkan
ten af storstykkets religiøse motiv, for til sidst 
helt at forvise dette til en underordnet plads i 
epitafiets rammeværk eller erstatte af kristne 
symboler. De store portrætters sejrsgang blev 
stoppet ved et reskript af 7. november 1682, 
ifølge hvilket der stadig måtte sættes epitafier 
op med indskrifter, men »uden kontrafejer.«

Det omtalte borgelige epitaf fra 1569, sat 
over Lauge Steffensen, far til den fjerde lu
theranske bisp, Hans Laugesen, fik plads i 
midtskibets nordside, på pillen vest for kirkens 
nye møbel, prædikestolen. Herefter sikrede en 
lang række af byens fremstående borgere sig 
plads til epitafier på andre piller i midtskibet, 
der også før reformationen havde været deres 
sognekirke. Her, hvor borgerne tillige købte 
sig gravplads, blev også de to første efterrefor- 
matoriske bisper begravet, Hans Tausen i midt
gangen nær prædikestolen, og skråt over for 
stolen, på midtskibsmuren, opsattes hans lig
tavle af svigersønnen, biskop Hans Laugesen.

Da Laugesen døde 1594, blev han begravet i 
eller foran apsiden (det gamle højkor), hvor 
hans epitaf senere ophængtes i nord af en anden 
Tausen-svigersøn, Anders Sørensen Vedel, og 
denne fik selv en mindetavle i apsidens sydside. 
Dermed var starten gjort til at omskabe højko
ret til et gravkor for de efterkommere af Tausen 
og Vedel, som beklædte høje embeder inden 
for kirkens organisation.

Over for dette »gejstlige gravkor« i kirkens 
østende stod et tilsvarende »verdsligt gravkor« 
i kirkens vestende, den gravplads, som den vel
havende borgerfamilie, »de ældgamle Bagge- 
sønners stamme«, skabte 1591-1722.

Den ældste og største del af kirkens 30-35 
epitafier udførtes i træ, resten i sandsten. Af 
træepitafierne er kun Tausens bevaret - omend 
i beskåret stand. Efterhånden som de forfaldt, 
lod kirken dem nedtage og sælge på auktion; i 
de fleste tilfælde blev malerierne dog bevaret 
(jfr. altertavlen s. 410); flere af disse billeder fin
des endnu i kirken, mens en del portrætter, fo
restillende tidligere skolefolk, er kommet i ka
tedralskolens besiddelse. Alle disse malerier 
samt andre epitafie-rester, der kan identificeres, 
beskrives nedenfor i rækken af bevarede epita
fier, men med (†) foran nummeret.

Om træepitafiernes snedker- og billedskæ
rerarbejde ved man kun det lidet, som kan læ
ses ud af det epitafium, der nu tjener Brammin- 
ge kirke som altertavle (s. 578), samt af Hans 
Jessens epitaf, således som det er skildret på 
J. Roeds billede fra 1836 (fig. 370). - Om selve 
arbejdsprocessen i forbindelse med fremstillin
gen af en træligtavle har biskop Peder Hege- 
lund efterladt sig gode oplysninger (se †epita- 
fier 6-7).

Af stenepitafierne er fem (nr. 11 og 13-16) 
ligesom talrige gravsten udført i det billedhug
gerværksted, der også har leveret arbejder til 
domkirken i Haderslev samt til mange lands
bykirker i omegnen af de to byer. Dette værk
sted, kaldet Ribeværkstedet, er udførligt om
talt i den kunsthistoriske oversigt over Sønder
jyllands kirker (DK. SJyll. s. 2770f.), hvor det 
blandt andet siges, at mens gravstenene stort 
set er udført efter samme skema (sml. gravsten
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Fig. 370. Udsnit af J. Roeds interiør (fig. 10), malet 
1836; bag prædikestolen ses fra venstre mod højre 
epitafierne for Pouch (nr. 13), Søhane (nr. 5), Worm 
(nr. 16) og kong Kristoffer I. (nr. 2). — Ausschnitt aus 

J. Roeds Interieur, gemalt 1836. Hinter der Kanzel sieht 
man von links nach rechts die Epitaphe von Pouch, Sø
hane, Worm und König Christoph I.

nr. 68, s. 620) er ikke to af epitafierne ens i op
bygning. Disse fem og kirkens to andre barok
ke stenepitafier har oprindelig stået med en par
tiel staffering, men er nu på et par undtagelser 
nær overmalet med sandstensfarver i forskelli
ge nuancer.

Kronologisk fortegnelse over domkirkens epi
tafier:

O. 1550-75. To mindetavler for kongerne Erik 
Emune, †l 139, og Kristoffer, †l259, s. 545 f. 

1565. Jens Pedersen Grundet, †l565, s. 574. 
1569. Lauge Steffensen, †1554, og hustru, 

†l565, s. 549.

1560’rne (?) Klaus Sehested, †l568, — Lisbeth 
Juel, †l565, s. 577.

O. 1578. Marine Vedel, †1578, s. 574.
O. 1581. Jens Pedersen Viborg, †l581, og hu

stru, †1608, s. 575.
1580-88. Hans Tausen, †l561, s. 551.
0.1586. Hans Lauridsens (Amerinus) 1.hu

stru, †l586, s. 575.
O. 1591. Peder Baggesen, †l591, s. 575.
1591. Peder Hegelunds 1. og 2. hustru, †1573 

og 1591, s. 575.
1591. Preben Podebusk, †1591, s. 577.
1608. Peder Hegelund, †1614, og 3 hustruer, 

s. 576.
1608. Hans Jessen (Søhane), †1604, og hustru, 

†1607, s. 553.
1610. Mogens Grave, †l635, og hustru, †l644, 

s. 554.
Efter 1614. Sat af P. Hegelunds 3. hustru, †1640, 

s. 555.
Før 1616. Hans Laugesen, †l594, og hustru, 

†1601, s. 576.
1616. Tilladelse til epitaf for Bertel Jørgensen 

og hustru. Måske ikke benyttet, s. 578.
O. 1621. Niels Hansen, †1621, og hustru, 

†1633, s. 554.
1623. Anders Sørensen Vedel, †l616, og hu

stru, †1633, s. 576.
O. 1626-27. Albert Skeel, †1639, med familie, 

s. 650.
O. 1627. Ægidius Lavridsen, †1627, og hustru, 

†1601, s. 556.
O. 1629. G. Ph. Schmidt, †1629, s. 577
O. 1644. Samuel Müller, †1644, s. 556.
O. 1648. Lauge A. Vedel, †1648, og hustru, 

†1659, s. 558.
1652. Tilladelse til epitaf for Johan Pedersen 

Stürck og Dorotea Pedersdatter. Ikke benyt
tet, s. 578.

1652. Sat af Gyldenstjerne-Podebusk over for- 
fædre, s. 577.

0.1652. J. Pedersen, †1650, C. Tønnesen, 
†1681, og hustruen, †l659, s. 560.

0.1652. A. Romdorf, †1649, L.Pouch, †l681, 
og hustruen Dorete Vedel, †1673, s. 562.

1653. Tilladelse til epitaf for Anders Svane. 
Solgt 1675 til Hans Friis’ søn, s. 578.
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O. 1660. Johan Pouch, †1659, og hustruer, 
†1618 og 1646, s. 563.

O. 1660. Hans Wandel og hustru, †1659, s. 564. 
1660. Tilladelse til epitaf for Jesper Hansen. 

(Købt af enken efter Stürck, se under 1652). 
Måske ikke benyttet, s. 578.

O.1666. Mathurin du Pont, †1581, og 1.hu
stru, †1665, s. 566.

1674. Tilladelse til epitaf for Bagge Baggesen.
Måske ikke benyttet, s. 661.

1679. Matthias Worm, †1707, og hustru, 
†1723, s. 568.

1675-82. Hans Friis, †1650, og hustru, †1636, 
s. 570.

O. 1683. J. B. Breithaupt, †1683, s. 577.
O. 1687. Samuel Adelheid, †1687, s. 578. 
1703-04. Jens Lavridsen Baggesen, †1702, 

s. 570.
0.1722. M. P. Fridsk, †1720, og P.J. Bagge

sen, †1722, s. 572.
O. 1760. Ancher Anchersen, †1760, s. 573.
O. 1750-75. Ukendt person, s. 573. 
Epitafietilladelser, som muligvis ikke udnytte

des, s. 578.
Epitafier ester, der kan stamme fra nogle af oven

stående epitafier, s. 578.
Andre mindesmærker (opsat efter 1865), s. 579.

Kongemalerierne, o. 1550-75, og de tilhørende 
skrifttavler, 1576. 1-2) (Fig. 371-72). Malerier af 
de to i kirken gravlagte konger, Kristoffer I. 
(†1259) og Erik Emune (†1139); sammen med 
de tilhørende, 1576 daterede indskrifttavler (jfr. 
nedenfor) danner malerierne kirkens måske tid
ligst planlagte epitafier (d.e. mindetavler). 
Begge konger er iført prægtige (parade)rust- 
ninger, og de er malet knælende foran en bede- 
pult i et lille rum (bedekammer?). Den fjerpry
dede hjælm står på gulvet foran pulten, mens 
de på hovedet har et perlestukket net, der blev 
båret under kronen, som tillige med septret 
ligger på pulten. De blottede hænder er hævet i 
bedende stilling. På væggen over pulten ses 
rigsvåbnet og bag den knælende et draperi.

Malerierne er udført på kriderede egetavler, 
115x81 cm, og indsat i jævngamle, 12 cm 
brede, sortmalede profilrammer med rester af

indskrift. Rustningernes rige dekorationer ef
terligner de ætsede (og brunerede) pynteborter 
på (ikke mindst tyske) rustninger fra 1500’rnes 
3. fjerdedel.1 Kun den ene rammes indskrift 
med versaler er nogenlunde læselig: »Anno 
domini 1139 ... Weding a plogone nigro ... in 
boreali aditv templi ...«; både årstallet og over
ensstemmelsen mellem tekstens brudstykker 
og indledningen til mindeskriftet over kong 
Erik sikrer, at rammen var bestemt for hans 
billede; nu sidder den på Kristoffers (fig. 371).

Malerierne er stærkt medtagne, meget store 
partier af kridtgrunden er borte (f.eks. under 
draperierne), og sådanne steder er malingen 
smurt direkte på træet. Hanssen (1831, s. 19) 
fortæller om en »smører«, der under kirkens 
reparation 1791-93 (sml. s. 336) tog fat på at 
opfriske Kristoffers ansigt, men heldigvis blev 
stoppet, inden han gik igang med kong Eriks. 
Helms (1870, sp. 179) nævner en håndværker 
med samme ærinde 1843. Begge malerier med 
indskrifttavlerne blev restaureret af konserva
tor Petersen 1874, og senest er overfladen ble
vet renset og farvelagene fastlagt af Mogens 
Larsen.2 - Bortset fra guld på ornamenterne, en 
rød fjerbusk på Eriks og en hvid på Kristoffers 
hjelm, domineres farveholdningen af gråt og 
sort.

Det er undertiden hævdet, at den første re
staurering skulle være blevet foranstaltet af 
Hans Svanning i forbindelse med skrifttavler- 
nes fremstilling, men det er næppe sandsynligt. 
Trods maleriernes ringe tilstand, kan der ikke 
være tvivl om, at stilpræget daterer dem til en 
tid, som højst kan ligge et par årtier forud for 
1576, da Svanning lod sit navn sætte under 
kong Eriks tavle (s. 548). Det er efterskriften til 
Svannings signatur, der er blevet taget til ind
tægt for en samtidig restaurering af malerierne. 
Men det forekommer rimeligere at opfatte or
dene: »renouationem sepulturæ Illustrissimo- 
rum regum, qvæ obscurata erat« som en hen
tydning til, at han med epitafiernes anbringelse 
opfriskede minderne om de gravlagte konger 
(eller deres mindesmærker). Svanning sørgede 
for, at epitafierne (dvs. gravskrifterne) blev 
føjet til malerierne (leveret af en ukendt kunst-
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Fig. 371. Epitaf (nr. 2, s. 548), o. 1550-75, over kong 
Kristoffer I. LL fot. 1977. — Epitaph für König. 
Christoph I., ca. 1550-75.

ner). Som kongelig historiograf må Svanning 
have haft ansvaret for teksternes indhold; det 
forekommer rimeligst også at opfatte ham som 
ansvarlig for bestilling af de to kongemalerier. 
Foruden sit hverv som dekan i Ribe var Svan
ning gennem flere år tugtemester for den sene
re Frederik II., hvis bevågenhed han adskillige 
gange nød godt af (Kinch II, 190f.). Det var på 
denne konges befaling 1560 (sml. s. 398), man 
fjernede den »store mur«, som mellem de to 
vestre korsskæringspiller lukkede for udsigten 
til højaltret. Den frigjorte inderside af disse to 
piller, der flankerer korindgangen, må for dati
den have været en værdig plads for malerierne 
af de hedenfarne konger, knælende i bøn og 
vendt mod højaltret. Både Terpager (1736, 
s. 208) og Hanssen (1831, planen litra k.) har 
dem på dette sted, hvor de sandsynligvis er 
blevet anbragt af Svanning 1576 (sml. fig. 370). 
Her var de nær Kristoffers grav i korsskærin
gen, - og som Terpager skriver - ikke for fjernt

fra nichegraven i nordre korsarm, hvor man 
dengang troede, Erik var begravet. 1845 blev 
epitafierne anbragt på nordre korsarms nord
mur (sml. fig. 296) og 1904 på samme kors
arms østmur, på hver side af alternichen.

Erik Emunes skrifitavle. »Epitaphivm Erici regis 
eivs nominis (et) cognomente Æmwne qvi / 
anno Domini 1139 in foro Hueding à Plogone 
Nigro in publica concione lancea in- / sidiose 
transfossus occubuit. Atq(ue) hue translatus in 
Boreali aditu templi, qui å foro in- / trantibus 
est ad læuam in muro sepultus requiescit.

Danorum Ericvs rex Æmwn nomine dictus 
Quem veteres fulmen septentrionale vocarunt 
Nulla quod in vita hunc potuerunt claustra 
tenere Disiiceret quin cuncta obstacula fulminis 
instar Quodqve ferox [rueret] tortum ceu ful
men in hostes Virtute haud numero sæpe agmi- 
na maxima fundens, Filius Erici, cui Cyprus 
nomina fecit Cyprius a multas (for multis), 
Bonus à plærisq(ue) vocatus Nunc cineres tegit 
hæc, bonitatem Dania laudat Sed non legitimus 
peperit qvem perfida pellex O (q)uantum nasci 
decus est à matre pudica Moribus à castis nec 
degenerasse parentum Idcirco omne malum 
materno (à) pectore suxfit] Et lapsus tandem est 
in crimina multa nephanda. Niclaum regem 
rigidis regno expulit armis Quod nati causam 
Magni defendit iniquam Oppressit diuum qui 
proditione Canutum Qui (for cui) fuit Ericus 
fraterno sanguine iunctus Bis sena (for sæna) 
vno anno contra quem prælia gessit In queis 
nunc victus nunc rursus victor abibat Rex fugi- 
ens tandem Slesuici à plebe necatur Quæ Magni 
insidiis doluit cecidisse Canutum Filius occu
buit pugnans pro cæde tuenda Iniusta : Erico 
cesserunt regia sceptra. Sed regno accepto mul- 
tum mutatus ab illo Qui pridem fuerat, factus 
pro rege tyrannus Haraldi fratris præstanti cor- 
pore natos Octo necat : nonus mutata veste 
repente Euolat, inq(ue) fuga spem vitæ collocat 
omnem Quin pater ad mortern cum tot sit 
ductus alumnis // Et dedit innocuus dura cum 
sanguine poenas In Fuer ex Scania hos mandat 
traducier omnes Quos vbi carnifices obtrun- 
cauere feroces Horrendum visu confestim pro-
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iicit atram In speluncam omnes.iusto sine ho- 
nore sepultos Hos omnes iugulat. soli vt sibi 
sceptra reseruet Atq(ue) suis amplum regnum 
post fata relinquat.

Nec tulit impune hæc immania facta patrasse 
Sed mox tantorum scelerum Devs adfuit vltor 
Suppliciiq(ue) iram lentam gravitate rependit 
Namq(ue) breui post hæc tantus bellator iner- 
mis Forte forum repetit Hweding plebemq(ue) 
recenset Quilibet vt solidos soluat bis sex ab 
aratro. A Plogone nigro transfossus turpiter 
hasta Cæsus ab ignauo cecidit memorabilis ho
ste Vt quod in Haraldum fratrem propriosq(ue) 
nepotes Commisit scelere ante alios crudelior 
omnes Hoc idem ab obscuro est sed duro milite 
passus Dum fremit aduersus præsentem concio 
regem Post varios casus duros Martisq(ue) la
bores Nunc iacet en (!) valido muro hic à (for
&) marmore clausus Sufficiens viuo cui reg
num non erat vnum Talis vita fuit similis q(ue) 
per omnia finis Dissimilis vitæ raro solet exitus 
esse

I Swaningius huius loci Decanus in ho/no- 
rem ac renouationem sepulturæ Illustris/simo- 
rum regum quæ obscurata erat A° 1576 Die 16 
Martii has imagines [illustravit (se Terpager 
1736, s. 324)] additis Epita:« (Gravskrift over 
kongen ved navn Erik og med tilnavnet Emun, 
som i Herrens år 1139 segnede på Hvidding 
ting, svigefuldt gennemboret med et spyd af 
Sorteplov i en offentlig forsamling, og overført 
hertil hviler han begravet i muren ved kirkens 
nordre indgang, til venstre når man kommer 
ind fra torvet.

Danernes konge Erik, kaldet med navnet 
Emun, hvem de gamle kaldte Nordens lyn, 
fordi ingen lås kunde holde ham tilbage i leven
de live, men som et lyn tilintetgjorde han alle 
hindringer, og fordi han vild som et slynget lyn 
stormede ind på fjenderne og ofte knuste de 
største styrker mere ved tapperhed end ved 
mængde, søn af Erik, hvem Cypern gav navn, 
af mange kaldet den cypriske, af de fleste den 
(eje)gode. Nu dækker denne (tavle) hans aske, 
Danmark priser hans godhed. Men den uægte 
søn, hvem en troløs frille fødte - O, hvor stor 
en pryd er det at fødes af en kysk moder og

Fig. 372. Epitaf (nr. 1, s. 546), o. 1550-75, over kong 
Erik Emune. LL fot. 1977. — Epitaph für König Erik 
Emune, ca. 1550-75.

ikke at være udartet fra forældrenes rene sæder, 
- han har derfor indsuget alt ondt fra det mød
rene bryst og er omsider sunket ned i mange 
afskyelige forbrydelser.

Kong Niels fordrev han fra riget med skarpe 
våben, fordi han forsvarede sin søn Magnus’ 
uretfærdige sag, han som ved forræderi dræbte 
den guddommelige Knud som Erik var knyttet 
til med broderblod.

To gange seks slag udkæmpede han med 
ham, hvori han først blev slået, men dernæst 
gik ud som sejrherre. Den flygtende konge 
dræbes til sidst i Slesvig af almuen, som var 
harm over, at Knud var faldet ved Magnus’ 
svig, og sønnen bukkede under i sin kamp for 
at forsvare det uretmæssige drab. Det konge
lige scepter gik til Erik; men da han havde 
overtaget riget, forvandlede han sig meget i 
forhold til før; i stedet for konge blev han en 
tyran: Han dræber sin herlige broder Harald 
(Kesjas) otte sønner; den niende flygter ge
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svindt i forklædning og i flugten samler han alt 
håb om at overleve, da hans fader har fundet 
døden med så mange af sine børn. Uantastet 
uddeler han (dvs. Erik) hårde og blodige straf
fe. Han lader dem alle slæbe fra Skåne til Fuer, 
hvor bestialske bødler har sønderflænget dem. 
Et gruopvækkende syn! Ufortøvet kaster han 
alle i den mørke hule; begravede uden retfærd 
og hæder slagter han dem alle for at forbeholde 
sceptret for sig selv alene. Og for at efterlade 
sine egne et stort rige efter sin død, har han - 
ikke ustraffet - ladet disse uhyrligheder fuld
byrde.

Men snart trådte Gud frem som hævner af 
disse store forbrydelser og opvejede sin lang
somme vrede med straffens vægt; thi kort tid 
efter dette besøger den store kriger ubevæbnet 
atter tinget i Hweding og meddeler almuen, at 
enhver skal betale 2x6 solidi af ploven; men så 
segnede han skændigt gennemboret med en 
lanse af Sorteplov, den mindeværdige fældet af 
en fejg fjende. Ligesom han, grusommere frem 
for alle andre, svælgede i forbrydelse mod sin 
broder Harald og sine egne nevøer, således fik 
han selv efter flere fald krigens hårde skæbne 
gennem en uberømt, men effektiv soldat - 
mens folkeforsamlingen larmede mod selve 
kongen. Nu ligger han her i den stærke mur og 
dækket af en sten, han for hvem et helt rige 
ikke var tilstrækkeligt, da han levede.

Således var hans liv, og alt i alt var hans ende 
ligesådan. Afslutningen plejer sjældent at være 
forskellig fra livet.

For at hædre og forny de berømte kongers 
begravelse, som var gået i forglemmelse, for
herligede J. Svanning, dette steds dekan, i året 
1576 den 16. marts disse billeder med tilføjede 
epitafier (d.e. gravskrifter)).

Kristoffer I.s skrifitavle. »Epitaphivm Christo- 
phori regis eivs nominis I (mi) qvi cir-/citer 
Annum [C]I3CCLIX ab Alexandro Romano 
pontifice primo excommuni-/catus, mox ab 
eodem absolutus atq(ue) innocens declaratus, 
hic medio choro / sepulturæ datur

Hac(!) transis quicunq(ue) gradum modo si
ste Viator, Atq(ue) choro in medio Regalem

respice tumbam, Marmore posteritas pia quam 
circumdedit albo, Imposito pluteo inde vt lec- 
tio sacra legatur, Quo luctum officio hoc rele- 
varet Regis amarum Qui iacet hic telo Romani 
antistitis ictus Cum regno quod & hæc rapidis- 
sima fulmina sensit Quid? nornen profer? me- 
mora quo numine (for nomine?) læsus Roma
nus præsul, tantam concoeperat (for concepe- 
rat?) iram In Regem, quem Petre iubes omnes 
venerari? Nominis hic j Rex est Christophorus 
huius, Nornen habes, nunc summa sequar fa- 
stigia facti, Iacobus primus (for primas) Lun
densis, sæpe rebellis Est factus Regi, renuens 
sua munia Regno, Primatum veteri pro consue- 
tudine Regni Denegat hic primus, Regi confer- 
re coronam, Præfracte violans hic priuilegia 
Regni Plurima, quæ nequeat comprendere pa- 
rua tabella Queis Regem impellit, quo(d) dura 
in vincula captum Coniiceret, captumq(ue) su- 
os seruare iuberet, Sed ruptis vinclis, fugiens 
peruenit ad vrbem / Atq(ue) ibi pontificem 
summum sic commouet ira In Regem vt sua 
mox temeraria fulmina mittat. Nec satis est illi 
visum sic sternere Regem Insuper occludi man
dat templa omnia Regni Sacra vetat fieri, sepe- 
lireq(ue) lumine cassos Infantes prohibet sacro 
quoq(ue) flumine mergi Atq(ue) piis vsum sa- 
crorum sustulit omnem. Sed Rex intrepidus, 
nil fulmina tanta moratus Sacra iubet fieri, 
sacrataq(ue) templa recludi. Mortua quin etiam 
mandari corpora terræ, Cædere & hos aliis, qui 
iussa capessere nollent. Hic error primus, culpa 
hæc et maxima Regis Qua meruit sævam Ro
mani præsidis iram. Post ad rectores pietatis 
prouocat omnes, Et decernatur de facto postu
lat vltro Quo facto, Regis bene cognita causa 
triumphat Exilium primas Rugiam passurus 
adiuit.« (Gravskrift over Kristoffer kaldet den 
Første, som omkring år 1259 blev lyst i band af 
den romerske pave Alexander, men snart fri
kendt af samme og erklæret uskyldig; den 
skænkes til hans begravelse her midt i koret.

Du, vandringsmand, som går her forbi, 
hvem du end er, stands kun din gang og besku 
den kongelige tumba midt i koret, den som en 
from eftertid har smykket med en hvid mar
morsten og med en opstillet pult, så at den
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hellige lektie kan læses derfra, og ved denne 
pligt mildne kongens bitre sorg, han som lig
ger her ramt af den romerske kirkefyrstes spyd 
sammen med riget, som også har følt disse 
fortærende lyn.

Hvad drejer det sig om? Nævn det? Husk i 
hvilken henseende(?) romerfyrsten var kræn
ket, så han havde fattet stor vrede mod kongen, 
hvem du, Peter, befaler alle at ære?

Kongen er Kristoffer, den første af dette 
navn. Navnet har du, og nu skal jeg følge det 
op med sagens vigtigste hovedpunkter: Jakob 
(Erlandsen), Lunds primas (ærkebiskop) var tit 
oprørsk mod kongen; han nægtede riget sin 
medvirken, og denne er den første blandt ærke
bisper, som nægter, i henhold til gammel skik, 
at række kongen kronen (dvs. kongens søn, 
Erik (Klipping)), idet han hårdnakket krænker 
så mange af rigets privilegier, at denne lille 
tavle ikke kan rumme dem.

Ved disse (gerninger) tilskyndedes kongen til 
at lade ham fængsle og lægge ham i hårde 
lænker og beordre sine folk til at passe forsvar
ligt på ham; men han brød sine lænker, flygte
de og kom til staden, og der bevægede vreden 
den høje pontifex (paven) i den grad, at han 
snart sender sine vilkårlige lyn mod kongen. 
Og ikke syntes det ham nok således at ydmyge 
kongen; han befaler ovenikøbet, at alle rigets 
kirker skal lukkes, han forbyder gudstjeneste 
og at begrave de døde, og også børnene spær
rer han vejen til det hellige dåbsvand, og han 
formener de fromme alle hellige handlinger.

Men kongen er uforfærdet og regner de store 
lyn for intet; han beordrer, at gudstjenester skal 
afholdes, og at kirkerne skal lukkes op, også at 
de dødes legemer skal overgives jorden og at de 
skal dræbes, som nægter at yde de befalede 
tjenester (dvs. han slår de genstridige præster 
ihjel). Her var kongens første fejltagelse og 
dette var hans største brøde, hvorved han gjor
de sig fortjent til romerfyrstens stærke vrede. 
Senere henviser han dog alle til fromhedens 
forkyndere og forlanger, at man af sig selv 
vender sig mod det skete. Da dette var sket, 
triumferer kongens velkendte sag, og ærkebi
spen går i landflygtighed til Rygen).

De hexameterformede indskrifter på næsten 
ens, sortmalede tavler står med hvid kursiv. 
Eriks tavle består af to, Kristoffers af ét (revnet) 
tommetykt egebrædt, og begge har deres op
rindelige profilrammer, der også er sortmalede; 
de er henholdsvis 5 (Eriks) og 5,5 cm brede og 
måler 66x80 og 64,5x80 cm. Nederst på Eriks 
ramme hvid kursiv: »Dhlis F F« (D(ecanus) 
h(ujus) l(oci) i(ohannes) S(vanningius) F(ieri) 
F(ecit) - d.e. dette steds dekan Hans Svanning 
lod gøre).

(†)3) (Fig. 373a-c) 1569. »Her ere begrafne 
Erlig Mand Lavge Staffensen, Fordum 
Raadmand i Ribe, som døde Anno 1554 1. Oc- 
tob. Og hans Hostrue Metthe Laugis, som 
døde Anno 1554. 15.Junii, med theris Søn 
Søfren Laugsen, som døde Anno 1565. 12.Julii. 
Hæredes f. f. 1569« (arvingerne lod (epitafiet) 
udføre). Indskriften, der må have stået under 
billedet på tavlens †midtstykke, er citeret efter 
Terpager (1702, s. 39). - Dette epitaf, et af 
landets ældste borgerlige epitafier, har været 
formet som et triptychon, med midtstykke og 
to bevægelige fløje, den almindelige form for 
sengotiske altertavler, endnu bevaret i Kron
borgs altertavle fra 1589 og i den hamburgske 
altertavle fra 1606 i Frederiksborg slotskirke, 
dog her i forbindelse med renæssanceudstyr.3 
Lauge Steffensens dobbeltfløjede ligtavle havde 
som midtbillede et †opstandelsesmaleri, me
dens de nogenlunde samtidige fløjtavler over 
Lauge Brock 1566 i Københavns Helligånds
kirke og over familien Worm 1572 i Århus 
domkirke var udstyret med henholdsvis Hud
strygningen og Dommedag.4 N. L. Høyen, der 
så epitafiet et år før, det blev nedtaget, kalder 
opstandelsesbilledet »slidt op« (jfr. s. 385f.).

Nu er kun de to fløje bevaret, med malerier 
på forsiden af rådmanden og hans søn på ven
stre, hustruen og en datter, der ikke er nævnt i 
gravskriften, på højre fløj (under førstnævnte 
messingskilt med navn og titel). På bagsiderne 
er der nyopmalede (eller sekundære) versalind
skrifter på latin, på mændenes citat fra Job 19 
(jeg véd, at min frelser lever osv.) samt bomær
ke flankeret af L S og nederst med skriveskrift, 
sikkert fra konservator Petersens restaurering:
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»Lauge Stephansen Raadmand i Ribe, død 
1554, og Søn«. På kvindesiden: Joh. 11 (jeg er 
opstandelsen og livet osv.) samt kursiv: »Met- 
the Laugis og Datter«.

Malerier på træ, 142x48 cm, olie på kridt
grund, med oprindelige, glatte, sortmalede 
rammer, i hvis indersider der ses nyere udlap- 
ninger efter hængsler. — Rådmanden og sønnen 
er ens klædt, i knælange kapper med bred 
nedfaldskrave, fra hvis ærmegab de også sort
klædte arme stikker ud med en smal, hvid 
skjortebræmme ved håndleddet; smal, pibet 
eller kruset, hvid krave. Begge er kortklippede, 
faderen med gråt hår og skægløs, Søren med 
mørkebrunt hår, overskæg, kindskæg og fip. - 
Også de to kvinder er ens klædt, i sort, løst 
hængende kappe, sort liv med hvid midtbræm
me, der synes at løbe rundt om halsåbningen, 
hvor en glat, opstående krave ses; hvidt, kruset 
forklæde. På hovedet har de et hvidt, kruset 
sammenlagt tørklæde, bundet i nakken, over et 
glat og pibet lin. Ingen af parterne bærer smyk
ker. Sort baggrund, rødt gulv.

Ægteparret havde ifølge Hans Frandsens 
Epigrammer5 seks sønner, af hvilke den ældste,

Fig. 373 a-c. (†)Epitaf (nr. 3, s. 549), 1569. Sat af ar
vingerne, over rådmand Lauge Steffensen, †l554, og 
hustru, Mette, †l554. Malerier på sidefløjene, af 
nederlandsk mester(?). På næste side: detaljer. Mo
gens Larsen fot. 1959. — (†)Epitaph für den Ratsherrn 
Lauge Steffensen und Frau, 1569 von seinen Erben aufge- 
setzt. Gemälde an den Seitenflügeln, von einem nieder- 
ländischen Meister (?).

Hans Laugesen, blev udnævnt til biskop i Ribe 
samme år, som forældrenes ligtavle opsattes, 
og tre døtre, af hvilke kun Marine (†1600) 
kendes.

Et begreb om tidens vurdering af det tabte 
opstandelsesrelief får man gennem Resen,6 der 
skriver: »På pillen nærmest prædikestolen er et 
billede af Kristi opstandelse af et så kunstfær
digt og sjældent arbejde, at der er dem, som 
ville erhverve det for mange penge og i dets 
sted beklæde pillen med andre smukke male
rier; og de havde gjort det, hvis ikke kapitlet 
havde sat sig imod.«

Galthen (1792, s. 136) betegner epitafiet som 
»af Ælde fordærvet«, og 1812 blev det sammen 
med fem andre dømt til undergang;7 men dom
men blev først eksekveret 1831 (Frost 1841, 
s. 89f.), hvilket betyder, at Høyen har set det på 
plads 1830. Efter at have nævnt det ødelagte 
midtbillede, føjer han til, at fløjenes portrætter 
endnu kunne ses (»med den nette ... Pensel ... 
ziirligt modellerede Hænder«).8

Malerierne9 står nu temmelig matte på grund 
af afrensninger og restaureringer, den første 
1873,10 ved konservator F. F. Petersen, i Køben
havn. Det er uvist, om Svend Rønne, der i sin 
undersøgelsesberetning 1908 kun omtaler 
mandsfløjen, også har restaureret.11 I forbindel
se med Mogens Larsens istandsættelse o. 1960 
nævnes adskilte fuger og rammeværk samt 
stærkt opskallede, porøse farver, ting, der 
bragtes i orden, ligesom sorte overmalinger på 
dragter og baggrund fjernedes; ansigter og 
hænder rørtes derimod ikke ved denne lej
lighed.12

Ligtavlens oprindelige plads var på 4. pille 
fra øst i midtskibets nordside; nu er de to fløje
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placeret i arkaden mellem de nordre sideskibe, 
5. fag fra øst, mændene mod vest, kvinderne 
mod øst.

4) (Fig. 374). Mellem 1580-88. Hans Tausen. 
Opsat af hans svigersøn og efterfølger i andet 
led, biskop Hans Laugesen (jfr. †epitaf nr. 8, 
s. 576) med en lang biografi i storfeltet, på 
latin, og en kortere i postamentfeltet, på dansk; 
teksten er forfattet af Peder Hegelund, medens 
han (1580-88) var teologisk læsemester (jfr. 
†epitafier nr. 6-7). På grund af den kildemæssi
ge betydning gengives den latinske indskrifts 
biografiske data fuldstændigt:
»D (ominus) O (ptimus) M(aximus) S(alvator). 
Hic certe Johannes Tavsanvs dignvs, cvivs no
rnen omnis posteri/tas memoria recolet sempi- 
terna. Is enim, providente deo, primvs re- 
/stavratæ in Dania doctrinæ coelæstis, nostro 
secvlo avtor habitvs / est. In germaniam 
missvs, vt papistica imbvtvs matæologia, redi- 
ret / ejusdem fidvs propvgnator : immvtatis 
divinitvs stvdiorvm rationibvs, / Lovanii ac 
Coloniæ pertæsvs, Vittebergam se contvlit, ubi 
qvvm D. Lvthervm incredibili discendi avidi- 
tate anno altero avdivisset, privs sva / opinione 
revocatvs est in patriam. Reversvm Crvciferi 
Antvorsco/vienses, ob co(n)stantem agnitæ ve- 
ritatis confessionem, turri excepervnt / foetida 
et tenebrosa. Inde Vibvrgvm dimissvs, vt avt 
minis, avt vi, avt qvo/vis tandem illicio, a veri 
detvrbaretvr proposito : longe maiore heroici / 
animi alacritate, instar generosæ palmæ sese 
attollens, ne qvidem e carcere / misso per fene- 
stram vocis nvncio, afflvens vvlgvs ervdire 
destitit. Ita va/rio eqvidem, sed frvctvossissi- 
mo conatv, hic desvdantem in annvm sextvm, 
Haf/niam accivit sereniss. Rex Fredericvs I. 
Qvo e vivis svblato, Tavsanvs noster Sca/nia et 
Selandia exvlare ivssvs est. Sed in medio itine- 
re, hortatv nobilissimi viri / dn. Magni Gøie 
retractvs receptvsqve in vrbem magna civivm 
ovatione, vti coepe/rat (dvrante etiam graviss. 
obsidione) docere constantissime perrexit. 
Qvas hic / ærvmnas viderit, qvas totos annos 
novem adversitates exantlaverit (exante lave
rit), brevibvs dici no(n)/potest. Demvm Ros- 
childiam vocatvs, tvm pastoris, tvm lectoris
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Fig. 374. Epitaf (nr. 4, s. 551), 1580-88, over biskop 
Hans Tausen, †l561. Nu uden vinger. LL fot. 1977. 
— Epitaph für Bischof Hans Tavsen, aufgesetzt 1580-88. 
Jetzt ohne die ursprünglichen Seitenstücke.

mvnvs qvadri/ennivm egregie svstinvit. Po- 
stremo ad gvbernationem ecclesiarvm hvivs 
dioece/sis Ripen: translatvs est, qvibvs svmma 
vigilantiæ lavde, postqvam præfvisset / annis 
viginti, rvde coelesti donatvsplacide obdormi- 
vit anno ætatis LXVII.«13 (Herren, den bedste, 
den største, frelseren. - Visselig (hviler) her 
den værdige Hans Tausen, hvis navn al eftertid 
vil dyrke i evig erindring. Thi ved Guds forsyn 
blev han den første forkynder i vort århundre
de for genopbygningen af den himmelske lære 
(evangeliske) i Danmark. Sendt til Tyskland 
for, gennemtrængt af den papistiske vranglære,

at vende tilbage som den sammes trofaste for
kæmper begav han sig efter ved guddommelig 
indskydelse at have ændret sine studieplaner, 
da han befandt sig ilde i Löwen og Køln, til 
Wittenberg, og da han dér med utrolig lære
lyst, havde hørt dr. Luther på andet år, blev 
han kaldt tilbage til fædrelandet, førend han 
havde planlagt. Den tilbagevendte kastedes af 
de korsbærende Antvorskoviensere (Johannit- 
terne), på grund af hans faste forkyndelse af 
den erkendte sandhed, i et stinkende og mørkt 
tårn. Derfra blev han sendt til Viborg for enten 
ved trusler, magt eller ved et hvilketsomhelst 
lokkemiddel at blive tvunget bort fra den sande 
forkyndelse. Længe, med en heltemodig karak
ters store energi, ligesom stræbende efter den 
herlige martyrpalme, ja, end ikke da han var 
kastet i fængsel, afstod han fra med høj røst at 
undervise den tilstrømmende mængde gennem 
vinduet. Efter forskellige, men dog frugtbare 
forsøg gennem seks anstrengende år kaldte den 
høje konge, Frederik I., ham til København. 
Da denne havde forladt de levendes tal, fik vor 
Tausen befaling til at fjerne sig fra Skåne og 
Sjælland. Men midt under rejsen blev han efter 
opfordring af den ædle mand hr. Mogens Gjøe 
kaldt tilbage og modtaget i byen under borger
nes store jubel og fortsatte, som han havde 
begyndt (endog under den hårdeste belejring 
(1535-36)), standhaftigt med sin undervisning. 
Hvilke trængsler han her har set, og hvilken 
modstand han har slået ned gennem hele ni år 
kan ikke siges i få ord. Endelig kaldt til Roskil
de bestred han først prædikantens, så læseme
sterens hverv på udmærket måde i fire år. Til 
sidst blev han overført til ledelsen af kirkerne i 
dette Ribe stift, og efter at han med rosværdig 
årvågenhed havde styret dem i 20 år, sov han, 
udstyret med himmelsk adgangskort, roligt 
ind i sin alders 67. år. - Herefter rosende ord 
om hans biskoppelige arbejde, hans skrifter og 
hans udholdenhed i modgang og teksten slut
ter: Født år 1494 i Birkinde sogn på Fyn, levede 
under fire konger, døde år 1561 9. (fejl for 11., 
IX for XI) nov. i den fjerde time).

Postamentets danske biografi lyder: »Salig 
M(agister) Hans Taussøn som udi vor tid vaar
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den første Euangeliske Prædickere her vdi / 
Riget og lærde i Viborg Kiøbenhaffn Roskild 
og her i Ribe XXXVI aar, vnder atskillige 
største / forfølgelse. Hand afflede iiij børn met 
sin første hustru Dorothea, som døde oc ligger 
begraffuit vdi / S. Nicolai Kircke Kiøbenhaffn 
oc IX Børn med sin anden hustru Anna An- 
dersdaatter, som døde her vdi / Ribe Anno 
MDLXX. S. Bartholomæj dag oc hviles her 
hoss hannem.« I gavlfeltet et valgsprog på la
tin, et forenklet citat fra 1. Mos. 30,33: »I 
morgen skal min retfærdighed svare for mig.«, 
mens topstykket giver et citat fra Matt. 10,32- 
33: »Huo som mig bekiender for Menniskene« 
etc. Endelig indeholder frisefeltet stifter-ind
skriften, to latinske disticha: Disse monumen
ter satte jeg, Lauges’s søn (gnatvs Lagonivs), 
din efterfølger, for dig ærværdige svigerfader 
Tausøn etc. samt »Iohannes Lagonivs S(ocero) 
R(everendo) F(ecit) F(ieri)«. (Hans Laugesen 
lod udføre for sin ærværdige svigerfader, sml. 
maleriet s. 483). Gyldne indskrifter, de latinske 
med versaler, de danske med fraktur, topstyk
kets med en fed, moderne udseende skrift.

Regelmæssigt opbygget renæssance-epitaf, 
350x160 cm, med nyere hængestykke og spir, 
men nu uden de storvinger, der har efterladt sig 
svage spor.10 Den nederste trediedel af kannelu- 
rerne i storsøjlerne er udfyldt med rundstave. 
Trægrunden er hvidgrå eller med rødbrun mar
morering, søjler og pilastre forgyldte med oli
vengrønne kannelurer, de små rundstave i stor
søjlerne sorte ligesom skriftbunden. Stifterind
skriften står på en malet tavle, der holdes af 
hvidklædte engle med henholdsvis rødt og blåt 
slag. Valgsproget er omgivet af en laurbær
krans ophængt i hvide bånd.

1876 istandsattes epitafiet i København af 
konservator F. F. Petersen for 120 kr. (»1520 
Bogstaver«);14 denne opmaling står endnu, thi 
ved sidste istandsættelse i 1950’erne blev kun 
snedkerarbejdet fæstnet og stafferingen i øvrigt 
voksbehandlet.

Oprindelig hang epitafiet i midtskibets syd
side, på 3. pille fra øst, skråt over for prædike- 
stolens daværende plads og under Sehested- 
Podebusks †ligtavle (nr. 11). 1836 blev gravste

nen (se nr. 70) flyttet fra midtskibet til østvæg
gen i ydre, søndre sideskib - ifølge Helms 
(1870, sp. 179) - sammen med epitafiet, som 
først 1865 fik sin nuværende plads på vestvæg
gen i søndre korsarm.

(†)5) (Fig. 376). 1608 (suppleret 0.1621). 
»Hans lessøn (med tilnavnet Søhane), Raad- 
mand Vdi Ribe, som henso[v] den XII. De- 
cembris Aar 1604, hans Alders LXXII. Aar : 
Her hoss oc hans Hustro Karine Nielsdatter 
(Tovskov), som døde den 12. Aprilis Aar 1607, 
Hendis Alders LXXIII. Aar.« (jfr. gravsten nr. 
39) Maleri på træ, 100x100 cm, olie på tynd 
kridtgrund, i ramme fra 1845; langs billedets 
yderkanter ses spor efter tandsnit, rester fra den 
oprindelige snedkrede pragtramme. Under 
tavlen skriftfeltet, med gylden fraktur, i tilsva
rende ramme, delvis gjort af gammelt materia
le. Dette kan stamme fra det rammeværk, som 
endnu 1836 rummede maleriet.25 Epitafiets op
bygning har fulgt tidens vanlige mønster (sml. 
fig. 370): et storfelt (med det bevarede maleri) 
flankeret af søjler og vinger og forsynet med 
top- og hængestykke; billedet viser tillige, at 
postamentfeltet var ombygget i forbindelse 
med anbringelse af sønnens epitaf o. 1621 (se 
nedenfor).

Maleriet, der viser den berømte og ansete 
råd- og handelsmand og hans familie under en 
fremstilling af Jesus og de små børn,8 er øverst i 
det mørke felt, som rummer familien, signeret 
med sorte versaler (fig. 375): »LAVRENTIVS 
ANDRE RIP:PINXIT A 1608.«

Mand og kone knæler midt i billedet flanke
ret af børnene, tre sønner bag manden - et rødt 
kors over de to mindste betegner dem som

Fig. 375. Malersignatur på Hans Jessen (Søhanes) 
epitaf (jfr. fig. 376). Mogens Larsen fot. 1959. — 
Signatur des Malers auf dem Epitaph für Hans Jessen.

Danmarks Kirker, Ribe amt 36
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døde - næsten ens klædt med pibekrave over 
kappe og kofte, tre døtre (alle med kors) bag 
moderen er i tidens vanlige kirkedragt, pibe
krave over sort kappe, hvidt forklæde og ho
vedklædning omtrent som Lauge Steffensens 
kone og datter (fig. 373).9 Maleriet af Hans 
Jessen er en tro kopi efter det fire år ældre 
portræt (sml. s. 495 med fig. 335).

Det religiøse maleri er stærkt medtaget af 
tidens tand; flere af personernes ansigter er 
ganske udviskede. Alligevel ses det, at der er 
tale om et maleri af fin kvalitet, både hvad 
angår form og farve, selv om den første er lånt 
fra et eller flere kobberstik. Med en by i bag
grunden og med et højt, smalt hus i forgrunden 
(på bæltegesimsen Matt. 10,14) står og går en 
skare mødre, der bringer deres børn til Jesus. 
Han sidder foran sine 12 disciple, af hvilke man 
genkender den skaldede Peter i forreste række; 
den stående apostel til højre er snarest Jakob 
den yngre, der altid fremstilles som lignende 
Jesus. Alle dragter er livligt og farvestrålende 
malet, en rigt komponeret farveskala, hvor 
rødt veksler med gult, blåt, vissengrønt, hvidt 
osv. og hvor en nænsom lazur endnu er kende
lig. Under behandlingen af altertavlen (s. 410), 
hvis malerier tilskrives Lauritz Andersen, er 
der gjort opmærksom på den tilsvarende kvin
de med »møllestenshatten«. Helt til venstre i 
billedet ses en lille dreng med en »vindmølle« i 
hånden.

Om den bedrift, der skaffede Hans Jessen 
tilnavnet Søhane, hvor han og hans mandskab 
tilbageerobrede deres skib fra en sørøver og 
bragte ham og hans skib til Ribe fortæller 
Kinch II, 138f.15

Maleriet, der vistnok også er restaureret 
o. 1904 af Rønne,11 istandsattes grundigt 1962 
af Mogens Larsen;12 det rensedes for snavs og 
overmalinger, ligesom brudfladerne blev ud
fyldt med kridering, indtonet og voks-harpik
set. Oprindelig hang »ligtavlen« i midtskibets 
nordside, på vestsiden af den 2. arkadepille fra 
øst; nu hænger maleriet i den vestligste arkade 
mellem de to nordre sideskibe.

O. 1621 suppleredes epitafiet af sønnen, såle
des som det er nævnt ovenfor. Terpager (1702,

s. 31f.) gengiver teksten således: »Niels Hans
søn, Borger udi Ribe, her hos sine Forældre 
haver taget sit Hvilested sampt hans kiere Hu
stro Karine Andersdaatter (Klyn). Hand døde 
den 19. Dag Sept. Aar 1621, hun døde den 12. 
Dag Iuni Aar 1615.« Billedet (fig. 370) viser, at 
sønnen tillige føjede et maleri til forældrenes 
epitaf, og at dette — jfr. forældrenes - viste den 
afdøde sammen med familien.

(†)6) (Fig. 377). 0.1610. Magnus (Mogens) 
Grave, rådmand, †l7. febr. 1635 i hans alders 
82. år, og hustru, Gunder Lambertsdaatter, 
†19. aug. 1644 i hendes alders 89. år. Indskrif
ten er citeret efter Terpager (1702, s. 38); af 
epitafiet, der 1610 betegnedes som »meget høy 
oc statelig«,16 er kun bevaret storfeltets maleri i 
sort ramme fra 1845. Herunder er opsat et sort 
brædt med mandens navn, titel og dødsår i 
hvid skriveskrift.

Epitafiets †rammeværk af træ, søjleflankeret 
storfelt samt top- og hængestykke, anes på et af 
Jørgen Roeds interiørbilleder fra domkirken.25 
Storfeltets bevarede maleri, 135x95 cm, olie 
over tynd kridtgrund på træ, viser det næsten 
jævnaldrende ægtepar, knælende på beplantet 
jordsmon med lidelsesredskaber, neden for 
»Kristi gravlæggelse«8 efter Federigo Baroccis 
ofte brugte maleri. Han, kortklippet med brunt 
hår og skæg, er iført sort slag med pibekrave, 
hun i borgerkvindernes vanlige kirkedragt med 
hvid hue over »sniplin«, bred, hvid krave, sort 
slag og hvidt forklæde.

Farverne er medtagne, slidte og grumsede; 
kun i det gule slår den oprindelige klarhed 
igennem. Den store, smukke, fornemt klædte 
Maria Magdalene, som knæler i forgrunden, 
fremtræder nu kun som et åndesyn, og flere 
enkeltheder i landskab og på personer er ud
viskede.

Epitafiet har været igennem flere istandsæt
telser siden 1845, både 1904 og 1923 har det fået 
en omgang. Ved den seneste restaurering fjer
nedes alle tidligere overmalinger; de mange 
bare pletter fik ny kridtgrund, der blev dækket 
med »gennemsnitsfarver i stregteknik uden bil- 
ledmæssige detaljer«, og farverne fik påført 
forskellige beskyttende lag.
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Fig. 376. (†)Epitaf (nr. 5, s. 553), 1608, over rådmand Hans Jessen (Søhane), †1604, og hustru, Karine 
Nielsdatter, †1607. Maleri fra storfeltet, af Lauritz Andersen (Riber) (jfr. fig. 375). Mogens Larsen fot. 1959. — 
(†)Epitaph für den Ratsherrn Hans Jessen (Søhane) und Frau. Gemälde im Hauptfeld, gemalt 1608 von Lauritz 
Andersen (Riber).

1610 søgte Mogens Grave om at måtte hæn
ge en ligtavle på et hæderligt sted (dvs. over 
hans stol), hvilket blev bevilget mod en »stor« 
testamentarisk gave. Epitafiet begæredes opsat 
midt i domkirken lige over for prædikestolen. 
1626 bekræftedes det, at Magnus Grave tillige 
med sin hustru skulle nyde fri begravelse i 
kirken, da han for sin blå ligsten (†gravsten 
nr. 33) har betalt 30 og for sit epitafs opsættelse

20 rdl.16 Epitafiets oprindelige plads var i midt
skibet på den 3. arkadepille fra øst, (hvor også 
den af parret skænkede lysearm, s. 502, var op
sat). Nu på vestsiden af vestligste pille mellem 
de to søndre sideskibe.

7) (Fig. 380). Efter 1614, biskop Peder Hege- 
lund og hans tre hustruer: Anna, Margreta og 
Anna, sat af sidstnævnte, der døde 1640. Grav
skriften er anbragt i to spalter som på den

36*
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gravsten, Hegelund 1612 lod lægge over sin og 
sin (3.) hustrus grav (sml. fig. 480); det synes 
da også ord for ord at være gravstenens (af 
Hegelund forfattede) tekst, som 3. hustru har 
ladet overføre til epitafiet.17 Efter to religiøse 
vers på henholdsvis latin og dansk følger i 
første spalte: »Petrus Joannis Hegelund, Ripen
sis. Ludimagister X, Lector VIII Annos, Pastor 
VII, Superatten: XIX †1614 Ætatis LXXIII ipso 
die concordiæ sc(ilicet) 18. Febrvary. Hic prope 
consortes thalami tvmvliqve qviesco: nos fove, 
et æternvm Christe Redemtor A M A«18 (Peder 
Jensen Hegelund, lærer (ved skolen) 10 år, 
(teologisk) lektor 8 år, præst 7 år, biskop 19 år, 
†1614, den 18. febr. - Her, nær mine ledsagere i 
ægteskabet og graven, hviler jeg. Støt og elsk 
os i al evighed, Kristus Genkøberen). De af
sluttende initialer »AMA« (=elsk) spiller sik
kert på de tre hustruers initialer. De personalhi- 
storiske oplysninger svarer helt til dem på †epi- 
taf nr. 7, og det samme er tilfældet med de tre 
hustruers, som optager den midterste del af 
anden spalte.

Tværstillet sort kalksten, 103x179 cm, bag 
smedejernsgitter (fig. 380); i og på topstykkets 
rankeværk er indføjet initialerne »A P H R«, de 
tre første står for Anna Peder Hegelunds, og 
det sidste for Peder Hegelund, idet der ikke er 
tale om bogstavet R, men P og h sammenskre
vet, således som bispen altid betegner sig selv i 
sine almanakoptegnelser. Af årstallet er kun de 
tre første cifre bevaret; det sidste, der var for
svundet allerede før 1875, kan efter mærkerne 
at dømme have været et nul, således at gitret 
muligvis først er kommet til 1640, det år da den 
3. hustru døde. - Epitafiets oprindelige plads 
var på søndre korsarms østvæg, nord for side
alternichen (fig. 354, 11), under to af Hegelund 
opsatte epitafier (†nr. 6 og 7). Siden 1904 har 
det været placeret på samme korsarms 
vestvæg.

(†)8) O. 1627. Ægidius Lauridsens epitaf er 
kun nævnt hos Terpager (1714, s. 6) i forbindel
se med et religiøst citat og et valgsprog. Ægidi
us Lauridsen var gift med Anders Sørensen 
Vedels ældste datter, Marine, (jfr. gravsten 
nr. 48); han var rektor på Ribe katedralskole

1596-1605, ærkedegn (allerede) fra 1603 til sin 
død 1627 (sml. Kinch II, 249f.). Fra 1600’rnes
1. halvdel og fra et og samme epitaf stammer to 
cirkulære *portrætmalerier (fig. 379 a-b), som 
nu - sammen med andre epitafieportrætter - 
tilhører katedralskolen. De er malet med olie 
på træ, udskåret af 3 cm tykke, sammenklæbe
de brædder, diam. 33-34 cm, og forsynet med 
illusionistisk ramme. Af de to præsteviede per
soner skal den ældre (fig. 379 a) ifølge katedral
skolens oplysninger forestille Ægidius Laurid
sen, og i så fald må fig. 379 b formodes at være 
en af hans seks - i øvrigt ret ukendte - sønner 
(Laurids? f. 1602).19

Epitafiets plads har antagelig været på apsis- 
buens søndre vange, ved siden af svigerfade
rens (†nr. 9), der på den anden side havde søn
nen Lauge Andersen Vedels epitaf (nr. 10); for
modningen bygger på, at gravstenen oprinde
lig lå i apsis, at ærkedegneembedet gav adgang 
til en fornem begravelsesplads, - og endelig på 
det forhold, at apsiden med tilstødende piller i 
1600’rnes 1. halvdel omdannedes til en slags 
gravkirke for efterkommerne af Hans Tausen -
A. S. Vedel.

9) (Fig. 378). 1644. Samuel Müller »auss 
Geyr in Meissen gebohren, vnter des H. Gene
ral Major Wittenbergsch Regiment zu Fuss, 
wolbestalter Obristen Lieutenant«, †l 9. juli 
1644, 35 år 1 måned og 5 dage gammel »durch 
umbwerfen des Schiffes im meer verdrunken«. 
- Indskriften, der stod på den ene af de to †faner 
(jfr. s. 666), der hørte til tavlen, er citeret efter 
Terpager (1702, s. 112).

Cirkulær skive af eg, diam. 77 cm, med hjæl
met våben på sort baggrund, hjælmtegnet flan
keret af »S. M.«, under skjoldet: »1644«. I 
skjoldfeltet, på baggrund af et rankesmykket 
tæppe af skjoldets form står en ung mand iført 
brun kofte med hvid nedfaldskrave, røde knæ
bukser, hvidgrå strømper og sorte sko med 
vristklap. Han bærer på sine opløftede hænder 
en genstand, der ligner en halv møllesten (med 
den halvrunde udskæring midt i den øvre, 
vandrette kant), utvivlsomt et »emblem«. 
Hjælmtegnet er en gylden, trekvart, oprejst lø
ve med hævet bagudpegende sværd i højre
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Fig. 377. (†)Epitaf (nr. 6, s. 554), o. 1610, opsat af rådmand Mogens Grave, †1635, og hustru, Gunder 
Lambertsdatter, †1644. Maleri fra storfeltet. Mogens Larsen fot. 1959. — (†)Epitaph für den Ratsherrn Mogens 
Grave und Frau, um 1610. Gemälde im Hauptfeld.
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Fig. 378. Epitaf (nr. 9, s. 556), o. 1644, over oberst
løjtnant Samuel Müller, †1644. LL fot. 1977. — 
Epitaph für Oberstleutnant Samuel Müller, ca. 1644.

pote. Hjælmløvet er gyldent, rødt og gråt. 
Hele våbnet er omgivet af en spinkel laurbær
krans sammenbundet med gyldne bånd, hvor
på er fæstet en guldblomst. Uden om denne, 
helt ud til skivens kant er ved skrabning frem
stillet en stor perlestav, der står i træets farve.

Samuel Müller druknede ifølge Terpager 
(1736, s. 328f.), da han skulle til Holland for at 
hverve marinemandskab; skibet kæntrede ikke 
langt fra kysten, og hans lig blev fundet og 
begravet i domkirken. Endnu på Terpagers tid 
hang de to †faner over skjoldet, den ene sort, 
den anden med indskriften, anbragt »på den 
første pille til højre fra alteret og ud til hoved
gangen«, dvs. på den nordvestre korsskærings
pille, mod midtskibet, hvor skjoldet også var 
placeret før restaureringen 1843-45 (Frost 1842, 
s. 87). Siden 1845 har det været placeret i ydre, 
nordre sideskib, på pillen over for trappedøren. 
- Malingen er istandsat flere gange, sidst 
1959.12

(†) 10) (Fig. 381). O. 1648. »Salig m(agister) 
Lauge Andersøn (Vedel, næstældste søn af An
ders Sørensen V.), fordum SognePrest til Visby 
Kircke i 13 Aar, siden Medtiener udi Ordet til 
vor Fru Kircke her i Ribe i 6 Aar, oc omsier

SognePrest til S. Catharinæ Kircke samesteds i 
12 Aar, hensof vdi Herren den 23. Aug. Aar 
1648, i hans Alders 55 Aar. Hans Hustro, Lis
beth, s(al.) h(r) Johannis Mauritii fordum Pro- 
vist oc SognePrest i Tønder hans Daatter, met 
hvilcken hand lefvede i en Gudelig Ecteschab i 
30 Aar. Hun døde den (28. Aug.) Aar 16(59) i 
hendis Alders (63) Aar. Med 10 Sønner oc 1 
Daater har Gud velsignet dennem.« (Jfr. grav
sten nr. 57). - Indskriften er forsvundet sam
men med den udskårne træramme og derfor 
citeret efter Terpager (1702, s. 83). Da kun 
manden kaldes »salig«, må man antage at epita
fiet er opsat ved hans død, og hustruens årstal 
må derfor have været senere indføjet.

Maleriet, 150x120 cm, olie over tynd kridt
grund på træ, er nu indsat i en glat, sort ramme 
fra 1845, og herunder er der et sortmalet brædt 
med mandens titel og dødsår skrevet med ver
saler og antikva.

Maleriet er, på gammeldags vis (sml. nr. 5) 
tværdelt, med afdøde og deres familie i neder- 
ste, en religiøs fremstilling (Dommedag)8 i ø- 
verste afdeling. Ifølge gravskriften havde ægte
parret 11 børn; det er der også med de to 
ganske små hvidklædte, en dreng og en pige, i 
forgrunden; de var sikkert døde, da epitafiet 
blev opsat. Præsten og hans kone er her anbragt 
yderst til venstre, han grånende, fuldskægget, 
med bog i hænderne, iført sin sorte kappe med 
pibet krave; hun står med foldede hænder, iført 
sort kappe, har bred, udringet krave, der viser 
den højhalsede kjole og en kriget hue. Herefter 
følger de ni sønner, først - lidt tilbagetrukket - 
en ung fyr med himmelvendte øjne (død?) med 
nedfaldskrave som alle de andre brødre undta
gen én, der er fuldskægget som faderen; pibe
kraven, der en snes år tidligere var gået af mode 
som verdslig pryd, viser, at han er gejstlig; det 
er den ældste søn, Anders, der 1646 blev præst i 
Vilslev. - Ingen af de andre brødre, imellem 
hvilke der er adskillige meget livfuldt tegnede 
ansigter, og af hvilke de fleste også blev præ
ster, har nået pibekravens alder.

Dommedagsfremstillingen er malet efter et 
stik, der opererer med en meget almindelig 
opstilling: øverst Kristus, dommeren, med
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Fig. 379 a-b. (†)Epitaf (nr. 8, s. 556), 0.1627, portrætmedaljoner, a. Ærkedegn Ægidius Lauridsen, †1627. b. 
En af hans sønner (Laurids?). LL fot. 1977. — (†)Epitaph für den Erzdiakon Ægidius Lauridsen, ca. 1627. 
Porträtmedaillons. a. Ægidius Lauridsen. B. Einer seiner Söhne (Laurids?).

Fig. 380. Epitaf (nr. 7, s. 555), efter 1614, over biskop Peder Hegelund, †1614, og hans tre hustruer. Sat af 
3. hustru, Anna, †1640. Hugo Matthiesen fot. 1946. — Epitaph für Peder Hegelund. Nach 1614 von seiner 3. Frau, 
Anna, †1640, aufgesetzt.
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højre fod på verdenskuglen, højre hånd pegen
de opad for de frelste, der ses opstående og 
opstandne i billedets venstre side; venstre hånd 
peger nedad mod Helvede, hvortil myldrende 
djævle slæber de fordømte. Et par engle er 
steget ned på jorden for at bistå de frelste. Helt i 
baggrunden til venstre ses en lille engel med et 
kors, hendes modpart til højre er en lille djæ
vel. Dommeren flankeres af menneskehedens 
forbedere, Maria og Johannes (Marias tilstede
værelse henviser til et tysk, katolsk stikforlæg), 
og til begge sider i den himmelske region ses 
apostelgrupper over basunblæsende engle. Om 
maleriets tilstand og istandgørelse gælder, hvad 
der er sagt om Mogens Graves epitaf (nr. 6). 
18127 omtales epitafiet i kapitlet, hvilket stem
mer med, at Galthen (1792, s. 139) og Frost 
(1842, s. 56) begge har det i søndre korsarm; 
her må det have siddet på østvæggen mellem P. 
Hegelunds epitafier (†nr. 6-7) og A. S. Vedels 
(†nr. 9). Siden 1845 har det haft plads i ydre 
nordre sideskib, over trappedøren.

11) (Fig. 382-85, 394). O. 1650-51. Salig Iør- 
gen Pedersen, slotsskriver på Riberhus, †27. 
juli 1650 49 år og Carsten Thønnisen, slotsskri
ver sammesteds, †(26. april) 16(67 51) år samt 
»deris Kierre Hustru« Mette Christens Datter, 
†(12. aug.) 16(59 55) år. Indskrift med (sekun
dær) gylden fraktur. To sortmalede kvadre på 
postamentbjælken har med langt yngre, hvid 
skriveskrift: 1. »Jørgen Pedersen Slotsskriver, 
død 1650« og 2. »Carsten Tønnesen, Borgeme
ster, død 1667, med Begges Hustru« (sml. 
Terpager 1702, s. 32). De med parantes ind
rammede data må være sekundært indføjede, 
idet teksten viser, at epitafiet er opsat, medens 
Karsten Tønnesen var slotsskriver, og det var 
han kun 1650-51.20

Det 480x260 cm store sandstensepitaf, med 
maleri på kobberplade i storfeltet, er bygget op 
med storstykke, dobbelt hængestykke under 
postamentbjælke og den for værkstedet karak
teristiske brudte gavl, hvorfra et topstykke 
skyder op, her en attika bestående af posta- 
ment, storstykke og top. Storfeltet flankeres af 
de ligeledes for værkstedet typiske ret flade, 
bredansigtede dydefigurer, Troen med kors og

bog, Håbet med anker og due. I storvingerne, 
der kantes af vingede kvindeskikkelser med 
havfruelignende underkrop, står Adam og 
Eva, hver med sit æble. Hængestykkets skrift
felt holdes af englebørn, og i stykket herunder 
ses en liggende putto med dødssymboler, ti
meglas og kranie. I attikaens postamentfelt er 
der et maleri, mens det hammerformede stor
felt rummer Kristus som smertensmand (med 
nu afbrudt kors). Den opstandne i skyforma
tion danner topstykke.

Dette epitaf har næsten helt undgået den 
nyere overmaling med sandstensfarver og har 
derfor bevaret meget af den oprindelige par
tielle staffering på dragter, ornamenter og pro
filer, nu blegnet gult, sepia og guld. Gyldne 
bladrækker ses på arkitraven og de to gavlstyk
ker. Adam og Eva samt de to Kristus-figurer 
har lys hudfarve. På frisen og bag de frie figu
rer er der sort bund. De to sorte kvadre på 
postamentbjælken med skriveskriften flankeres 
af 2x3 brune på sort bund.

Storfeltets maleri (kobberpladen 109x86 cm) 
viser de tre afdøde; det er muligt, at manden i 
baggrunden er en tilføjelse til et lidt ældre 
billede af ægteparret, Mette Christensdatter og 
Jørgen Pedersen, og således identisk med Kar
sten Tønnesen, der senere blev gift med den 
unge Margrete de Hemmer (sml. epitaf nr. 16). 
— Mette Christensdatter er iført tidens sorte 
borgerkonedragt med den stærkt indskårne 
(krigede) hue, som i mere eller mindre outreret 
form ses på andre epitafier i domkirken; hun 
har stor, hvid halskrave og hvidt forklæde. De 
to mænd er næsten ens, den første har dog 
større over- og hageskæg, og nr. 2 har større 
kniplinger over nedfaldskraven og fine kvaster 
herunder. Det lille dommedagsmaleri - på 
grundlag af Chr. Schwartz gennem stik af Ioh. 
Sadeler - er malet på gylden grund; dragterne 
er fortrinsvis blå og grønne.

Epitafiet hang i midtskibets sydside, på 1. ar
kadepille fra øst, hvor også den tilhørende lyse
arm havde plads (sml. gravsten nr. 62) ;20 nu er 
det opsat i søndre korsarm, på sydvæggen vest 
for indgangen, og flytningen synes gennemført 
i 1800’rnes 2. halvdel (sml. †epitaf nr. 12).
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Fig. 381. (†)Epitaf (nr. 10, s. 558), o. 1648, over sognepræst Lauge Andersen Vedel, †1648, og hustru, Lisbeth, 
†1659. Maleri fra storfeltet. Mogens Larsen fot. 1959. — (†)Epitaph für Pfiarrer Lauge Andersen Vedel und Frau.
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(†) 12) (Fig. 396). 1652. Magister Anders Pe- 
dersøn Romdorf (Andreas P. Romdorfius) og 
Ludvig Johansen Pouch (Ludovicus I. Pouchi- 
us) samt begges hustru Dorotea Sørensdatter 
Vedel (Dorothea Sever. W.). Indskrift på latin 
med gyldne versaler: M Romdorf, i 10 år rek
tor i Ribe (1638), i 9 år ærkedegn, kannik, 
kirkeværge (ædil.), gift (1638) i 11 år 7 mdr., 
†29. marts 1649, 44 år, og Ludv. Pouch, ph. og 
med. dr., læge og kannik, samt Dorthe V., 
begges ægtefælle, der i erindring om den afdø-

Fig. 382-385. 382. Epitaf (nr. 11, s. 560), 1650-51, 
over slotsskriver Jørgen Pedersen, †1650, slotsskri
ver Carsten Tønnesen, 14667, og deres hustru, Mette 
Christensdatter, 14659. Herunder og på næste side 
fig. 383-85, detaljer af epitafiet. Jfr. også storfeltets 
maleri, fig. 394. LL fot. 1977. — Epitaph für die 
Schloßschreiber Jørgen Pedersen und Carsten Tønnesen 
und ihre Frau, 1650-51. Unten und auf der nächsten Seite 
Details des Epitaphs, Fig. 383-85.

de (ægtefælle) lod sætte dette minde for sig og 
sine,21 der snart vil følge efter. Han døde 
16□ □ □år (1681, 18. april, 61 år). Hun 
døde 16<73> <17.jan.> <52> år.

Maleri på træ, 105x104 cm, med ramme fra 
1843, over (opmalet) gravskrift i tilsvarende 
ramme, hvorpå er fæstet (forkert anbragte) 
messingskilte under de to mænd med navn og 
dødsår. Ud over den bevarede gravskrift, der 
indledes med ord om livets forgængelighed, 
gengiver Terpager (1702, s. 25) et nu forsvun
det manende og opbyggeligt digt, tre disticha, 
hvorunder stod årstallet 1652.

Maleriet viser de tre afdøde, Dorotea til høj
re. Hidtil har man troet, at manden helt til 
venstre var hendes første mand, Romdorf, vel 
fordi det i »Cimbria literata« sagdes om han, at 
ingen i Ribe kunne måle sig med ham i vækst 
(Kinch II, 461); det er imidlertid, som påvist af 
Mogens Larsen,12 Pouch, hvis portræt er udført 
på et selvstændigt bræt, der er føjet til det 
oprindelige maleri, som meget vel kan tænkes 
at være udført flere år før Romdorf døde (jfr. 
testamentet 1641).

De tre er malet som knæstykker. Den smuk
ke, unge Dorotea har glat tilbagestrøget, 
blondt hår under en stærkt kriget hue; den 
slanke hals fremhæves af den vide, opstående 
krave og den halvt gennemsigtige, hvide bryst
dug. Elegante, kniplingsbesatte ærmer stikker 
frem under de posede kappeærmer, og forklæ
det er af silke. - Også Romdorf er af udseende 
ung; han har langt, bølgende, brunblondt hår 
under en lille sort kalot; tilsvarende kind-, 
over- og hageskæg. En fin, spinkel hånd (sva
rende til hustruens), som stikker frem fra en 
raffineret, plisseret, trompetformet »manchet«, 
ligger foran hans bryst, den anden (venstre) er
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forsvundet ved epitafiets udvidelse. Nedfalds
krave med kvastbånd.

Dr. Pouch, hvis billede skyldes en anden 
(ringere) maler, er stor og mægtig, højere end 
sin forgænger (hvad der næppe var rigtigt), 
med langt, rødblondt hår strøget glat tilbage, 
tilsvarende over- og hageskæg. Ansigtet er 
rødmosset, som om han led af for højt blod
tryk, hænderne tykke, ligesom opsvulmede. 
Med venstre hånd synes han at holde i en flig af 
sin kappe eller »kjole«, den højre ligger mod 
hans hjerte. Bred, foldet, hvid nedfaldskrave.

Maleriet er ikke så medtaget som så mange 
andre i domkirken. Konservator Rønne11 be
skriver det 1904 som ret godt bevaret i øverste 
parti, mens nederste del »særlig de sorte kjoler, 
er stærkt overmalet«. 1959 blev alle restaure
ringsfarver fjernet, kridtgrund blev atter lagt, 
hvor der var bare pletter, malingen suppleret 
og træet spændt sammen. Ved denne lejlighed 
konstaterede Mogens Larsen den ovenfor om
talte supplering og iagttog, at den anden maler 
også havde brugt en anden malebund.12

I foråret 1641 blev Romdorf22 alvorligt syg, 
hvorfor han gjorde sit testamente 30. marts. 
Heri bestemte han 100 rdl. til en ligsten (nr. 75) 
og en liden monument eller ligtavle mig til en 
hæderlig amindelse udi Riber domkirke at ned
lægge og opsætte efter min dødelige afgang, 
det første muligt være kan.23 - Epitafiets oprin
delige plads var på apsisbuens nordre vange, 
ved siden af biskop Hans Laugesens (†nr. 8); 
maleriet hænger nu på vestvangen i den vestlig
ste arkade mellem de to nordre sideskibe.

13) (Fig. 386-89). O. 1660. »Johan Pouch fød 
til Laer i Westphalen fordum apoteker udi Ribe 
48 aar, raadmand 21 aar, døde 15 iulii 1659, 
hans alders 76 aar« samt hans to hustruer Anna 
Hansdaatter, gift i 6 år (tre sønner, een datter), 
†14. aug. 1618, 29 år, og Margareta Lydichs- 
daatter, gift i 27 år (tre sønner, tre døtre), 
†9. okt. 1646, 53 år. Gravskriften, der optager 
hele storfeltet (sml. epitaf nr. 15), er med versa
ler, hængestykkets indskrift med fraktur.

Epitaf af sandsten, 300x180 cm, med detal
jer af alabast og skrift på kobber, 93x76 cm. 
En (ikke fejlfri) afskrift findes hos Terpager

(1702, s. 33f.). På hver side af storfeltet står 
frie, snoede søjler omvundet med vinranke og 
herudenfor er de smalle storvinger formet som 
dyder, Troen med kors og bog, Håbet med 
anker og due. På den skrå postamentbjælke og 
dens fremspring er de afdødes våbenskjolde af 
alabast fæstet, til heraldisk højre den første 
hustrus med »S(al)« under og »AHD« over 
due med oliegren, i midten apotekerens eget
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med »IP« under et hjerte i hvis grube tre sværd 
er plantet og på det venstre fremspring den 
anden hustrus med »MLD« under en hånd, 
der udgår fra en sky og i en om tommelen 
viklet snor holder en æglignende genstand. 
Hængestykket med skriftfelt flankeres af små
børn, der tjener som atlanter under postament- 
fremspringene. Små alabast-englehoveder dæk
ker frisefremspringene og på den stærkt for- 
krøbbede arkitrav knejser to obelisker med 
vindrueklaser i alabast. Også i dette enkle epitaf 
ses den brudte gavl, her udfyldt af en oval 
laurbærkrans omkring et krucifiks af alabast. 
De to skriftfelter er først forgyldt og derefter 
belagt med et sort lag, hvori bogstaverne er 
udskrabet. Hængestykkets indskrift indeholder 
et latinsk hyldestdigt til apotekeren. - Epitafiet 
skal ifølge oplysning fra Mogens Larsen kun 
have fået en afrensning.12

24. okt. 166016 gav kirken tilladelse til opsæt
ning af et »smukt, anseeligt og zirligt epitafi
um« over apotekerens begravelse (som han

Fig. 386-89. 386. Epitaf (nr. 13, s. 563), o. 1660, over 
apoteker og rådmand Johan Pouch, †1659, og hans 
hustruer, Anna Hansdatter, †l618, og Margareta 
Lydichsdatter, †1646. På næste side fig. 387-89, de
taljer af epitafiet. LL fot. 1977. — Epitaph fiir den 
Apotheker und Ratsherrn Johan Pouch und seine Gattin- 
nen Anna Hansdatter und Margareta Lydichsdatter, 
aufgesetzt nach 1659. Auf der nächsten Seite Details des 
Epitaphs, Fig. 387-89.

1635 havde købt »på midtgulvet«, jfr. †grav- 
sten nr. 40). Det skulle anbringes imod det 
store kirkegulv enten tvært under svibuen (ar
kaden) eller på en af pillerne. - Epitafiet fik 
plads på 2. arkadepille fra øst i midtskibets 
nordside (sml. fig. 370); nu hænger det i indre, 
søndre sideskib, på vestvæggen, hvor det sam
men med M. Worms epitaf (nr. 16) er placeret 
over døren til Mariatårnet (sml. fig. 60).

14) (Fig. 390-93, 397). 0.1660. Hans Wan- 
del. »Her under nest predickestolens opgang 
huiler« Hans Wandel, rådmand i Ribe, †48 år, 
med hustru Anne Hansdatter [44] år, anno 
1659, gift i 22 år (to sønner, fire døtre). Ind
skrift med versaler (R mangler to gange i AAR; 
sidste linje kun delvis bevaret). Ægtefællerne 
døde henholdsvis 8. aug. og 16. juni af pesten, 
der også kostede den netop fra udlandet hjem
vendte, 21 årige søn, magister Jens Wandel, og 
rådmandens mor livet (Kinch II, 411).

Epitaf af sandsten, 300x190 cm, med maleri 
på kobberplade, 75x70 cm, i storfeltet, nær
mest rudeformet, fordi der til de smalle stor
vinger er føjet et par ekstra med profilhoved og 
store øreflipvolutter (sml. fig. 412). Storfeltet 
flankeres af Troen med kors og Håbet med 
anker og bog. På det smalle postamentfelt er 
fæstet to skjolde med reliefbogstaver, til heral
disk højre »MDH« (hans valgsprog?) over 
liggende anker, til venstre med Jesumonogram; 
på fremspringene under dydefigurerne er der 
liggende, sovende putti, den ene med segl og 
timeglas, den anden med fakkel og kranie. 
Hængestykket med gravskriften sidder mellem 
tre store englehoveder. Også her findes den 
brudte gavl med opskydende attika, hvis ne-
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derste led optages af halvt liggende dydeskik- 
kelser, Retfærd med sværd og vægt og Klog
skab, der har dobbeltansigt, med spejl og slan
ge (fig. 391). Herover et skriftfelt på hvis ge
sims Kærligheden sidder med to børn. Kugler
ne over dydefigurerne, englehovederne på 
fremspringene samt de to små sovende putti er 
uægte forgyldt. - I øverste skriftfelt gyldne 
versaler: »Jeg ved at min frelsere lever« etc. 
Job 19[,25] og i postamentfeltet, på begge sider 
af skjoldene og med samme skrift: »Lige som 
ui dø ale i Adam« etc. [1.] Kor. [15,22],

Maleriet (fig. 397) viser ægtefællerne mellem 
de to sønner og tre døtre samt en lille (afdød) 
pige i flagrende gevandt med blomsterkrans 
om håret og palmegren i hånden, alt på bag
grund af arkitektur og (foroven) draperi, der 
nu står meget svagt takket være en ældre, 
hårdhændet rensning, der næsten har udvisket 
den salmebog, hustruen holder i højre hånd; 
hendes hue er endnu mere kriget end Mette 
Christensdatters (fig. 394), manden holder et
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par brune handsker. Den ældste datter (med 
sort hue) har foran en rød brokadesbort med 
gult mønster.

Maleriet såvel som de mangelfulde indskrif
ter bærer præg af tidligere rensninger og opma
linger; Frost (1842, s. 112) omtaler det da også 
som næsten fordærvet af ælde, og Rønne11 som 
stærkt afskallet; det er senest istandsat af Mo
gens Larsen.12 Epitafiets oprindelige plads var 
på vestvæggen i indre, nordre sideskib (jfr. 
†gravsten nr. 55), hvor S. Jørgensgruppen (sml. 
s. 417) blev opsat i jubilæumsåret 1948; nu sid
der det i nordre korsarm, på nordvæggen vest 
for døren.

15) (Fig. 369, 395). O. 1666. Uden personalia 
(en oprindelig indskrift i storfeltet er senere 
dækket af portrætmaleri), sat af tolderen Mat- 
hurin du Pont, kgl. Majestæts velbetroede tol
der, †l681, over hans 1. hustru, Cecilie Sødtz, 
†1665, og med ægtefællernes reliefvåbener i 
postamentet. (2. Hustru, Ide Grave, †1676, 
blev begravet hos sin 1. mand, tolder og råd-

Fig. 390-93. 390. Epitaf (nr. 14, s. 564), o. 1660, over 
rådmand Hans Wandel og hustru Anne Hansdatter, 
begge †1659. På næste side fig. 391-93, detaljer af 
epitafiet. Jfr. også storfeltets maleri, fig. 397, og 
detalje fra epitafiet, fig. 412. LL fot. 1977. — Epitaph 
für den Ratsherrn Hans Wandel und Frau, nach 1659. 
Auf der nächsten Seite Details des Epitaphs, Fig. 391-93.

mand, Carsten Olufsen, †1659, i Skt. Kathari- 
næ kirke.)24 3. Hustru, Ingeborg Friis, med 
hvem tolderen indgik ægteskab allerede 9. dec. 
1676 - uden trolovelse og lysning - er den 
kvinde, der sammen med Mathurin du Pont er 
afbildet i epitafiets storfelt, men det er uvist om 
hun er begravet i det tilhørende gravsted.24

Epitaf af sandsten, 470x250 cm, med maleri 
i storfeltet på kobberplade, 95x85 cm. På hver 
side af storfeltet er der smalfelter flankeret af 
snosøjler på selvstændigt postament og tvær
delt af et bredt bånd med en blomst. I de smalle 
storvinger sidder en putto og holder om en 
stængel. Postamentet optages af tolderens og 
hans første hustrus hjælmede våbener på hver 
side af en engel med palmegren og (livets) 
krone, hans våben »talende«, med en bro, hen
des en seksoddet stjerne under en sparre flanke
ret af to blomster; hjælmtegn tre roser. Tre 
hængestykker forbundet med festons omgiver 
postamentet, alle med sovende putti, den ene 
med kornneg og segl (revnet), den anden med 
kranie og korslagte knogler, den tredie med 
fakkel og timeglas. Hængekonsollen optages af 
en atlant, hvis underkrop er formet som en 
maske. I topstykkets fladoval ses et relief af den 
korsfæstede, flankeret af glorierede halvfigurer 
af Maria og Johannes, et motiv der også træffes 
i Haderslev domkirke. Feltet flankeres af Troen 
med kors og Håbet med anker. I topgavlen den 
opstandne mellem to liggende soldater.

De sortmalede skriftfelter har gyldne versa
ler, i topfrisen: »leg Er Opstandelsen« etc. Joh. 
2,25, i storfrisen: »Hvo Som Troer« etc., i 
postamentfrisen: »leg Gaaer Bort« etc. Joh. 
14,2-3 og »I Skvlle Være Der Som leg Er«. Lidt
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Fig. 394. Maleri, o. 1650-51, i storfeltet på epitaf 
(nr. 11, s. 560), Mette Christensdatter med ægte- 
mænd (jfr. fig. 382); 1. Jørgen Pedersen, †1650; 2. 
Carsten Tønnesen (i baggrunden, senere tilføjet?). 
Mogens Larsen fot. 1961. — Gemälde im Hauptfeld 
auf einem Epitaph, das Mette Christensdatter mit ihrem 
I. Ehemann, Jørgen Pedersen, und Ihrem 2. Ehemann, 
Carsten Tønnesen, im Hintergrund (spater hinzuge- 

fügt?), darstellt.

gult og lidt guld på kapitæler og ornamenter er 
alt, hvad der er bevaret af den oprindelige 
partielle staffering. Våbenerne har uheraldiske 
farver.

Maleriet, der som nævnt dækker over den 
oprindelige forgyldte gravskrift, af hvilken kun 
få, ikke meningsgivende bogstaver er konstate
ret under restaureringen, forestiller ægteparret i 
halvfigurer på mørk, grønlig baggrund med 
antydning af landskab ved mandens højre side. 
Tolderen, med stor, gråhvid paryk, bærer en 
sort silkefrakke, hvis brede ærmegab giver 
plads for skjorteærmerne, der er bundet sam
men med en sort sløjfe. Over højre skulder et 
bredt, sortbroderet skærf; hvid halsklud med 
broderet stykke på brystet. I højre hånd holder 
han sin sølvknappede stok, den anden ligger 
noget kejtet på brystet. Et pragtfuldt kårdehæf
te kommer til syne foran hustruens nederdel. 
Mens han er skildret ret gammel, fedladen, 
med slap dobbelthage, er hans (3.)hustru yng
re, dog af ret ubestemmelig alder. Hendes kjole 
er sort, udringet, langlivet, med kniplinger og 
gyldenstykker, den sorte, baretagtige hat er 
kantet med sorte kniplinger over den hvide 
kappe; ringe på fingrene, armbånd, halsbånd. 
Maleriet er senest istandsat af Mogens Larsen.12 
- I søndre korsarm, øst for døren, på oprinde
lig plads (topkuglen har krævet udhugning i 
blændingens isse). — Du Pont fik 2. juli 166616 
tilladelse til at indrette en begravelse i søndre 
korsarms sydøsthjørne og til at opsætte et epi
taf. Sml. gravsten nr. 71, - en markeringssten, 
dateret 1665.

16) (Fig. 398, 400). 1679. Matthias Worm, 
præsident (†1707), og hustru Margreta de 
Hemmer (†l723).26 - Epitafiet, af sandsten, 235 
cm højt, 180 cm bredt, med portrætmalerier på

Fig. 395. Maleri, efter 1676, i storfeltet fra epitaf 
(nr. 15, s. 566), viser Mathurin du Pont, †l681, og 
hans 3. hustru, Ingeborg Friis. Maleriet dækker ind
skrift over du Ponts 1. hustru (jfr. fig. 369). Mogens 
Larsen fot. 1961. — Gemälde im Hauptfeld von einem 
Epitaph, das Mathurin du Pont und seine 3. Frau, seit 9. 
dec. 1676, Ingeborg Friis, darstellt. Das Gemälde ver- 
deckt eine Inschrift, ca. 1666, betreffend du Ponts 1. Frau.
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kobberplader, 60x48 cm, adskiller sig noget 
fra de tidligere beskrevne epitafier fra det s. 585 
omtalte Ribeværksted (og fra de Haderslev’- 
ske); men værkstedets brudte gavl er bevaret, 
og obeliskerne genkendes fra apoteker Pouch’s 
epitaf. To våbenskjolde på postamentfrem- 
springene er nu borte. Der er kraftig forgyld
ning på Kristi lændeklæde og i rammerne; 
kors, topkugler og obelisker er sortmalede. De 
to brystbilleder (fig. 398) viste sig ved sidste 
restaurering at være stærkt skadede; dårligst 
bevaret var mandsportrættet, »hvor kun selve 
ansigtet og halsdugen var i nogenlunde stand; 
af dragt og baggrund var kun spredte partier 
levnet ... under den nuværende, grågrønne 
baggrund forekom ældre, brunlaseret farve, og 
under hudfarverne var ældre og smukkere hud
farve.« Men disse oprindelige dele af male
rierne var tilsyneladende endnu ringere bevaret 
end den opmaling, som har dannet grundlag 
for forrige istandsættelse, og som også er bibe
holdt ved den nu foretagne restaurering (Mo
gens Larsen).12 Begge ægtefæller er uden ho
vedtøj, han med skulderlangt hår, hun med 
»slangekrøller«. Broderiet i hendes brede hal
skrave (sml. epitaf nr. 15) er komponeret over 
den storakantus, der bliver dominerende i træ
skærerkunsten o. 1700, og som på dette tids
punkt må have været meget moderne.

Skriftfeltet, med store skønskriftbogstaver, 
er først belagt med guld og så med et sort lag, 
hvori de gyldne bogstaver er fremkaldt ved 
skrabning (sml. epitaf nr. 13). Den latinske ind
skrift (sml. Terpager 1702, s. 29), der består af 
tre disticha, er undertegnet »N. G. Serupius 
Anno 1679« og beder den vejfarende standse og 
betragte de afdødes træk, de som også efter 
deres død lever i Gud. (Serup var svigerfar til 
Worms datter). — 20. maj 167127 blev det bevil
get, at M. W. måtte overtage Johanne Mads
datter Roeds begravelse (sml. s. 659 og grav
sten nr. 72); det bemærkes, at han vil opsætte et 
monument på den østre pille under svibuen, 
dvs. på vestsiden af den nordvestre korsskæ
ringspille, hvor epitafiet havde plads indtil 
1843-45 (sml. Roeds interiør fig. 10), da det 
flyttedes til ydre, søndre sideskib, vistnok på

Fig. 396. Maleri, o. 1652, i storfeltet på (†)epitaf 
(nr. 12, s. 562) over Dorotea Sørensdatter Vedel, 
†1673, med 1. ægtemand, ærkedegn Anders Rom- 
dorf, †1649, og 2. ægtemand, læge Ludvig Pouch, 
†1681 (til venstre, senere tilføjet). Mogens Larsen 
fot. 1959. — Gemälde im Hauptfeld, auf einem (†)-Epi- 
taph, das Dorotea Vedel mit ihrem 1. Ehemann, dem 
Erzdiakon Anders Romdorf, und ihrem 2. Ehemann, dem 
Arzt Ludvig Pouch (links, hinzugefügt), darstellt.

Fig. 397. Maleri, efter 1659, fra epitaf (nr. 14, s. 564), 
over Hans Wandel og hustru, Anne Hansdatter (jfr. 
fig. 390). Mogens Larsen fot. 1961. — Gemälde vom 
Epitaph für Hans Wandel und Frau.

Danmarks Kirker, Ribe amt 37
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vestvæggen, der nu er brudt af et vindue. Siden 
1904 har det haft plads på vestvæggen i indre, 
søndre sideskib, hvor det sammen med epitaf 
nr. 13 hænger over døren til Mariatårnet.

(†) 17) (Fig. 399). O. 1675-82, portrætterne 
før 1636(?). Hans Nielsen Friis, rådmand i 12 
år, borgmester i 15, †26. juni 1650 i hans alders 
63. år, og hustru, Leene Kjeldsdaatter, †15. juli 
1636 i hendes alders 40. år. Gift i 18 år, syv 
sønner og to døtre. Indskriften er gengivet 
efter Terpager (1702, s. 39). - Af epitafiet er 
kun ægteparrets portrætter bevaret, indfældet i 
ramme fra 1845, hvert maleri i sin oval, 47x37 
cm, og forsynet med navneskilt. De to bryst
billeder er malet med olie direkte på træ. Hans 
Friis har kort, brunt hår og skæg; over den 
sorte kappe ses den svære pibekrave, der gik af 
mode o. 1630 - undtagen for præster - og bl.a. 
derfor er det sandsynligt, at de to portrætter er 
udført før Lene Kjeldsdatters død 1636. Hun 
har over det lysbrune, glat tilbagestrøgne hår 
en høj, kriget hue, under hvilken et stivet, 
tyndt lin ses; inden for den brede, opstående 
krave en gylden perlekæde. Den brune bag
grundsfarve ligger på et sort lag. - Portrætterne 
synes ret velbevarede trods de foregående rens
ninger og restaureringer.11 Rensningerne »har 
især skadet lasurer og farver i de tynde lag« 
(Mogens Larsen).12

Epitafiet blev først opsat efter 1675, da søn
nen Christoffer gav kirken 10 rdl. for tilladelse 
til at opsætte et epitaf over sin fader »på den 
søndre pille mod midtgulvet, hvilket sted sal.
B. Anders Svane havde brev på«, men hvis 
arvinger afstod det til ham for 15 dir.28 I stifts
arkivet findes (jfr. Kinch II, 425) et andragende 
af 11. juli 1685, underskrevet af Søren Nielsen 
Seerup, Hans Wandel og Kristoffer Karstensen 
(alle gift med døtre af Bagge Baggesen) om 
tilladelse til at anbringe portrætter af Hans Friis 
og hustru på det epitaf, som opsattes i domkir
ken til amindelse om dem. Det nævnes, at både 
tavle og portrætter var udført længe før det 
kongelige forbud (1682) udkom (jfr. indlednin
gen s. 543). Ifølge skiftet efter Hans Friis 1650 
blev hans og hans hustrus portrætter arvet af 
sønnen, mag. Niels Hansen Friis.29 Hans Friis,

der sammen med broderen Kristen30 udstedte 
fundatsen for faderen Niels Grisbecks lysearm 
(s. 502), skænkede 1637 (i anledning af hustru
ens død?) en lysearm til prædikestolen (s. 441). 
- Epitafiets oprindelige plads var i midtskibets 
sydside, på 5. arkadepille fra øst; de bevarede 
portrætter har siden 1904 været anbragt på 
vestsiden af den tilsvarende pille mellem de to 
søndre sideskibe. - Jfr. gravsten nr. 58.

18) O. 1703-04. Sat over Jens Lavridsen Bag
gesen, råd- og handelsmand i Ribe, »af den 
ældgamle Bagge Sønners Stamme sammesteds 
Barnefød« 19. nov. 1650, døde 10. marts 1702 
og »Ofverlefvede Udi Eenlig Enckestand« Su
sanne Pedersdatter Wedel, fire sønners og syv 
døtres moder, gift i 22 år. Hans »Effterlefven- 
de« har ladet »dette oprette«. Meget lang ro
sende indskrift samt vers »Stat Wandrings- 
Mand« etc. underskrevet: p.m. pos. C. M. 
Worm.31 I hængestykket: »Psalm. CXIX v. 
56.« Epitaf af sandsten, (hængestykket af træ), 
ialt 385x205 cm, gravskrift i storfeltet og vers i 
postamentet med fordybet fraktur (Worms 
navn dog kursiv), den religiøse indskrift i hæn
gestykket malet gylden fraktur på sort bag
grund.

Epitafium af sandsten, i den form, der er 
populær i senbarokken, hvor man forlader den 
arkitektoniske opbygning, som dog alligevel 
ligger til grund for monumentets opbygning i 
storstykke, postament og hængestykke. Her, 
som ved Frisks lidt yngre »ligtavle« (nr. 19) en 
komposition af ovaler omgivet af storakantus - 
storfeltet også med en laurbærkrans og med to 
obelisker som ekstraudstyr. Topstykket er er
stattet af en figur, den opstandne med kors, 
stående på jordkuglen. Helt specielt for dette 
sandstensepitaf er hængestykket af træ. Ne
derst i storstykkets akantusramme er afdødes 
og hans hustrus hjælmede våben placeret, hans 
med en marguerit(?)-lignende rodplante med 
tre storhovedede blomster (hjælmtegn tilsva
rende tre blomster), hendes en mod venstre 
flyvende fugl (hejre?) over »SURSUM« (op
ad), hvorunder tre bjerg- eller bølgetoppe; 
hjælmtegn hejrelignende fugl stående på ét ben 
og vistnok med stor sten i den anden fod.



EPITAFIER . MINDETAVLER 571

Fig. 398 a-b. Portrætmedaljoner fra Worms epitaf (nr. 16, s. 568; jfr. fig. 400), 1679. a. Matthias Worm, efter 
afrensning, b. Hustruen Margreta de Hemmer, efter konservering. Mogens Larsen fot. 1961. — Porträtgemälde 
auf dem Epitaph für die Familie Worm. a. Matthias Worm, nach Reinigung. b. Seine Ehefrau Margreta de Hemmer, nach 
Konservierung.
Fig. 399. (†)Epitaf (nr. 17, s. 570), o. 1675-82, over rådmand Hans Nielsen Friis, †1650, og hustru, Lene 
Kjeldsdatter, †1636. Portrætter, udført før 1636? Mogens Larsen fot. 1959. — (†)Epitaph für Hans Nielsen Friis 
und Frau, ca. 1675-82. Die Porträte gemahlt vor 1636?

37*
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Fig. 400. Epitaf (nr. 16, s. 568), 1679, over præsident 
Matthias Worm, †1707, og hustru, Margreta de 
Hemmer, †1723 (jfr. fig. 398a-b). LL fot. 1977. — 
Epitaph für Matthias Worm und Frau, ca. 1619.

Sandstenen holder forskellige farvetoner i de 
to led, grågult flammet og ensartet gråt; for
gyldning ses på Kristi klæder og hår, på korset 
og jordkuglen, endvidere er der guld på de 
sortmalede obeliskers kugler og blomsterran
ker. Hængestykket står næsten helt forgyldt, 
på gråmalet bund. - Epitafiet blev opmalet af 
maler Poulsen 1847.

17. aug. 170332 fik Susanne, sal. Jens Laurid- 
sens, tilladelse til for 20 rdl. at opsætte et epitaf 
på den nederste pille, nederst ved den store 
kirkedør, og lægge en ligsten på hans grav i 
stedet for den gamle søndersprængte. Jan. 
170414 betaltes der til kirken 30 sldl. for epita
fiets opsættelse på det sted, hvor det stadig 
findes, i midtskibets vestre del, på den nordre 
vægpille mellem de to vestre hvælv. - Jfr. 
†gravsten nr. 61 og Baggesens begravelse s. 660.

19) (Fig. 401). O. 1722. Mads Pedersen 
Fridsk, råd- og handelsmand i Ribe, † 2. maj 
1720 »Alders 42(el.43) aar 5 Maaneder minder 
en dag«, »nedlagt her i dom Kirken Lige for 
Prædicke Stolens Pille vdi den Store gang 
Vnder Een Med egen Herkomst udhuggen blaa 
Steen«, og Peder Jensen Baggesen, handels
mand »her i byen«, † 28. marts 1722 »Alders 
36. aar 3 Maaneder 4 dage«, samt Sophie Dor
the Bruun, »Begge Disse Ovenmeldte Mænds 
Effterladte Encke, 3 Sønners og 4 Døttres Liv- 
Salig Moder, Som Ere avlede med Mads Peder
sen Fridsk«. Død år 17□ den □ Alders □.33

Epitaf af sandsten, 380x150 cm, med fordy
bet fraktur. Om formen se Jens L. Baggesens 
epitaf nr. 18. Under storfeltet tre hjælmede vå
bener, hustruens i midten: højrevendt due med 
oliekvist, hjælmtegn due, til venstre Frisks: 
frontal vildmand med hævet kølle i højre hånd, 
hjælmtegn halv vildmand, og til højre Bagge
sens som på ovennævnte nr. 18. - Det anony
me, meget tidstypiske vers i postamentfeltet er 
værd at citere:

Vor første Vugge Kom Tilpas med blee og lagen 
Da Vi Kom trette Frem af Moders Liv for dagen 
Og Raabte Efter Bryst og Melk og siden Krøb 
af Søvnig Mathed ind i Voris List og Svøb 
Vi Efter Christum Strax i Daaben Blev Opnevnet 
Vi voxte men Vort Liv Var dog et Vogge Levnet 
Med Verdens Dukke Tøy Vi Havde Børne Lyst 
Men Laa i Midlertiid Paa HERRENS Skiød og Bryst 
Vor Første Vugge Blev Opslidt men See Vii Sover 
Nu i en Bedre Her huor HERREN Vaager Over 
Huor Vi har Ro Som Har Betalet Syndsens Sold 
Og med Vor Aftenbønd Befalt Os Gud i Vold 
Lær Du som Efter Os i Verden Est Tilbage 
Og Læser denne Skrift At Kiende dine Dage 
Gak frem Ved HERRENS frygt som ved Et Lede baand 
Saa faar din Siæl med Os Sin Vugge i Guds Haand.

Epitafiet står i stenens farve, grå men hist og 
her med gennemslag af brunt jern. Ældre foto
grafier viser en krafig staffering af bladorna
mentikken, formentlig den, der 1847 udførtes 
af maler Poulsen.34 - På oprindelig plads i 
midtskibets vestre del, søndre vægpille, over 
for nr. 18. - Sml. lysearm 1724 (s. 504) og 
†gravsten nr. 66.
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20) (Fig. 411). O. 1760. »Ancher Anchersen, 
docter medicinæ, land physicus og provincial 
medicus i Riber stift samt medicus og stads 
physicus udi Riber bye...fød den 7de ianuarii 
1702 i Borch præstegaard ... af... sal. magister 
Ancher Sørensen, daværende sognepræst for 
Synder og Nørre Borch meenigheder, Maria 
Hans dotter, den endnu efterlevende enke. En 
utrettet flid under en alvorlig lyst, en velgrun
det erfarenhed i og uden riget giorte ham me
get dygtig til det embede, som han aller- 
naadigst blev kaldet til 1729, værdig til docter 
graden, som han toeg 1730 ... i ægteskab 1732 
med sin endnu efterlevende ... frue ... Ingeborg 
Kirstine Fridsch.35 Han gik bort uden livs-ar
vinger, dog ikke uden børn, thi fattige børn i 
Riber bye kand af Capital 2000 rd. nyde fri 
undervisning ... døde den 28de februarii 1760«. 
Herefter rosende ord i tidens opstyltede, pe
dantiske stil, sikkert ikke ufortjent, da han var 
så elsket af sine patienter, at han af en af dem, 
kommerceråd C. S. Enholm,35 fik foræret en 
gård i Sortebrødregade.

Epitaf af marmor, sort, poleret skrifttavle i 
hvid ramme, ornamenterne gullige. Indskrift 
med versaler, navnene med store skønskrifts
bogstaver, gulmalede, men med spor af for
gyldning. Ramme i nyklassisk stil, men uden 
den elegance, som præger det yngre, tilsvaren
de Wiedevelt-epitaf over ribebispen Matthias 
Anchersen i Kolding kirke.36 Urne eller vase på 
toppen, omkranset og flankeret af tunge blom
sterfestons; tilsvarende langs siderne og i hæn
gestykket tøjdrapperi; underneden umotiveret 
eller forhugget konsol, og foroven (under va
sen) en sort »knap«, som kan have båret skjold 
eller ornament. - Ifølge Galthen (1792, s. 136) 
hang epitafiet i tværgangen neden for koret på 
højre hånd lige over for Matthias Worms 
(nr. 16), dvs. på østsiden af den 1. arkadepille 
fra øst i midtskibets nordside. Frost (1842, 
s. 83) har epitafiet på samme plads, men siden 
er det flyttet til ydre, nordre sideskibs vestvæg. 
- Jfr. gravsten nr. 90 og Sehesteds begravelse 
s. 660.

(†)21) (Fig. 409). 0.1750-75. Sidevange til 
epitaf, af type som Ancher Anchersens (nr. 20),

Fig. 401. Epitaf (nr. 19, s. 572), o. 1722, over råd- og 
handelsmand Mads Pedersen Fridsk, †1720, handels
mand Peder Jensen Baggesen, †1722, og deres hu
stru, Sophie Dorthe Bruun. LL fot. 1977. — Epitaph 
für den Rats- und Handelsherrn Mads Pedersen Fridsk, für 
den Handelsherrn Peder Jensen Baggesen und ihre Frau, 
Sophie Dorthe Bruun.

men med helt forskelligt stilpræg. Den 325 cm 
høje vange er af grå sandsten og sammensat af 
fire længder, opdelt i kvadre og på forsiden 
formet som en pilaster med rocailler og blom
sterranke. - Nu indmuret på siden af blystøber- 
kaminen i den bevarede rest af processionsgan
gen (sml. fig. 199), hvor det i øvrigt ukendte 
epitaf kan have siddet (jfr. †epitaf nr. 13).



574 DANMARKS KIRKER . RIBE DOMKIRKE

Fig. 402. Topstykke med portrætmedaljoner af Ma
ria Svanningsdatter og ægtemanden, Anders Søren
sen Vedel, fra †epitaf (nr. †2, s. 574, jfr. fig. 403). EM 
fot. 1968. — Detail des Epitaphs für Maria Svannings
datter mit Porträtmedaillons von ihr und ihrem Ehemann, 
Anders Sørensen Vedel.

†EPITAFIER - MINDETAVLER
NOTER S. 581

1) 1565. Mindetavle over Jens Pedersen Grun
det, præst og kannik ved domkirken (»Ecclesiæ 
Virginis«), død 15. aug. 1565, 55 år gl. Den 
latinske mindeskrift (Terpager 1702, s. 41 f.), 
forfattet af afdødes elev og slægtning Anders 
Vedel, roser ham som en god Jesu Christi 
stridsmand ved skole og kirke. »Ejus fidelitatis 
testibus discipulis eruditissimis hodie utitur 
Aula et Academia Regia, et sparsim omnis Pa- 
tria« (Vidnerne om hans troskab, de veloplærte 
disciple, færdes i dag i hoffet, i det kongelige 
akademi (dvs. universitetet), og i hele fædre
landet rundt omkring).40 Sit liv gav han efter 
sved og nattevågen for sin hjord under pesten. 
— »S. H.Jens Grunditz Taffle«, der jævnlig er 
omtalt i regnskaberne fra 1600’rnes begyndel
se, havde plads i nordre korsarms sidealterni
che. Galthen (1792, s. 140) beskriver den som 
»kuns en liden malet Tavle«; antagelig forsvun
det ved restaureringen samme år (jfr. Frost 
1842, s. 50). - Sml. gravsten nr. 22.

2) (Fig. 402-3). 1578. Maria Svanningsdatter, 
hensov »IIII cal. avg. ho. II M. XXX p.m. 
anno domini M.D.LXXVIII — cvrricvlvm vite

qvidem explevi annis XVI Men. VI dieb. VIII 
ho. XIII, conivgii avtem, anno saltem, pro vni- 
co, mensib. IIII die I ho. VI« (29. juli to timer 
og 30 minutter efter middag i Herrens år 1578 - 
men jeg fuldførte mit livsløb på 16 år, 6 måne
der, 8 dage og 13 timer og mit ægteskab på blot 
1 år, 4 måneder, 1 dag og 6 timer). Den latinske 
indskrifts første del er holdt i jeg-form med den 
afdøde 16-årige barnebrud som talende. De tre 
første afsnit af beretningen om hendes korte liv 
lyder i oversættelse:

Født og gift til hæderlige kår, førte jeg et nok så 
kort, men fromt og kysk liv på jorden. Således fik 
jeg herfra en let, men from og fredelig bortgang på 
selve dette sted, hvor jeg modtog min sjæl, af mine 
forældre min krop samt ægteskabets pagt af min 
husbond, for nu at give alt dette tilbage til hver 
enkelt.

Thi jeg rejste fra København for at gæste den 
hjemlige arne sammen med min Vedel. På selve den 
dag, hvor jeg skulde drage ind i staden for at blive 
modtaget med gensidig glæde, blev jeg pludselig an
grebet af en smitsom feber; næste dag blev jeg båret 
ind som syg, til almindelig sorg.

Her sov jeg ind efter to dage, i min sørgende hus
bonds og mine forældres favn, med et så standhaftigt 
og villigt sind, at det overgik, hvad man kunde have 
ventet af denne min alder. 29. juli 1578.

Efter yderligere tre afsnit - med lange, fromme 
betragtninger - og et par »samtalende« fugle 
udtrykker ægtemanden »Andrea Velleivs« (An
ders Sørensen Vedel, da slotspræst i Køben
havn) sin sorg og meddeler, at han »f(ecit) et 
s(cripsit)« (udførte og skrev). Nederst kranie 
over korslagte knogler.41

På den smukke, lille messingtavle, 39x35 
cm i lysningsmål, med gyldne versaler på sort 
bund (oprindelig udført i skrabeteknik), var 
rulleværksrammens tre sider næsten helt forny
et (ved restaureringen i 1873),42 mens topstyk
ket med de to portrætmedailloner i profil 
(fig. 402) af Vedel og Maria Svanningsdatter 
var velbevaret. Vedels portræt skønnes at være 
fremstillet på grundlag af et kobberstik (af en 
flamsk kunstner), som nu kun kendes i eet ek
semplar.43 - Ifølge Galthen (1792, s. 136) hang 
tavlen på vestsiden af søndre korsskæringspil
le,44 efter 1845 i ydre, nordre sideskib og efter
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1904 på vestvæggen i nordre korsarm, - hvor
fra den blev stjålet 1981.

3) 1581. Magister Jens Pedersen Viborg, ær- 
kedegn og kannik i Ribe i 53 år, kantor i 14. 
Fordum biskop Ivar Munks kansler, Luthers 
discipel, en klog og besindig mand. »Levede 
fromt og roligt« i ægteskab med Helena Thi- 
mesdatter (†1569) i 30 år og med Maria Lam- 
bertsdatter (†1608) i 11 år, døde 80 år gl. 7. maj 
1581, efter at have skænket 1000 Joakimsdaler 
til de fattige.45 - Tavlen, der hang på østvæggen 
i ydre, nordre sideskib, blev 1812 dømt til ned
tagning og salg.7 (Se gravsten nr. 32).

4) O. 1586. Anna Hansdatter, sat af Hans 
Lauridsen (Amerinus). Terpager gengiver 
(1702, s. 40) en latinsk tekst fra et epitaf med 
overskriften »D.Johannis Lavr. Amerini, Me- 
dici.« Heraf fremgår, at epitafiet er sat over den 
af »dyder og gaver højt prydede og inderligt 
elskede hustru, der udåndede blidt 21. febr. 
[1586] midt under en [tvilling]fødsel«. De 
mange lakuner i teksten, som viser at epitafiet 
allerede på Terpagers tid var medtaget, lader 
sig udfylde/supplere efter Kinch (II, 257f). An
na var eneste datter af Hans Tobersen og hustru 
Anna (og som forældreløs opdraget i borgme
ster Hans Fanningers hjem); o. 1583 blev hun 
gift med Hans Lavridsen, kendt som latinsk 
digter og i øvrigt den første medicus, der blev 
forlenet med et kannikedømme i Ribe. (Han 
giftede sig 2. gang 1587 med Jakob Madsen 
Vejles datter, Lene, og døde 1605). - Epitafiet, 
der sad på midtskibets vestligste arkadepille i 
syd, blev 1812 dømt til nedtagelse.46

5). 0.1591. »Her hviler ærlig Mand Peder 
Baggisøn, Fordum Raadmand udi Ribe / som 
hensof udi Herren dend XIX. Aprilis Anno 
1591, hans Alders XLV. og Egteskabs XIX. 
Aar/ med Dorothe Søfrensdaatter: De som haf- 
de tilsammen IV Sønner og VIII Døttre.« For
uden denne indskrift, gengivet efter Terpager 
(1702, s. 40), rummede epitafiet ifølge Frost 
(1842, s. 90) et maleri af Baggesen omgivet af 
sin hustru og 12 børn. - Dets plads var ved 
fonten, dvs. helt mod vest på midtskibets 
nordvæg, hvorfra det må være fjernet 1843-45 
(sml. slægten Baggesens begravelse, s. 660).

Fig. 403. †Epitaf (nr. 2, s. 574), 1578, sat over Maria 
Svanningsdatter, †1578, af hendes mand, historike
ren Anders Sørensen Vedel. LL. fot. 1977. — †Epi- 
taph für Maria Svanningsdatter, 1578 von ihrem Ehe- 
mann, dem Historiker Anders Sørensen Vedel aufgesetzt.

6). 1591, sat over Anna og Margareta, sog
nepræst, magister Peder Hegelunds hustruer, 
Anna, †27.juli 1573, 19 år, Margareta, †22.juli 
1591, 29 år. Den ret lange, latinske tekst (Terp
ager 1702, s. 42), der er affattet på hexametre 
og uden tvivl af »Jer kære husbond ... Peder 
Jensen Hegelund, ripenser«, fortæller, at døden 
ramte »Anna under hendes første barnefødsel, 
men Margareta i det 11. år af det hellige ægte
skab ... som from moder til syvfold afkom«.

Epitafiet, der havde plads i søndre korsarm, 
på østvæggen nord for sidealternichen, hvor 
også to andre Hegelund-epitafier senere opsat
tes (sml. nr. 7 og †nr. 7), var antagelig af træ og 
i hvert fald forsynet med et eller flere malerier. 
Hegelund giver i sine almanakoptegnelser gode 
oplysninger om de gravminder, han lod opsæt
te for sig selv og andre. En notits under 21. okt. 
1591 må således hentyde til epitafiet over de to 
hustruer: »Da begynte Lauritz Maler at male



576 DANMARKS KIRKER . RIBE DOMKIRKE

Fig. 404. Maleri, o. 1600, apokalypsen, fra uidentifi
ceret epitaf (nr. 3, s. 578). LL. fot. 1977. — Gemälde, 
die Offenbarung des Johannes, von einem nicht identifi- 
zierten Epitaph.

paa min grafftaffle«. De følgende oplysninger 
om Lauritz Andersen Ribers arbejde (sml. 
Hans Jessens epitaf nr. 5) viser, at han i perio
den frem til 14. nov. malede i 20 dage, - og 
dagen efter anbragte Hegelund gravtavlen over 
»mine meget kære hustruer i Vor Frue kirke«.

7). 1608. Peder Hegelund, tre hustruer og en 
søn. Terpager (1702, s. 43f.) gengiver grav
skriften, der - næst den på mindetavlen over 
Tausen, forfattet af Hegelund (sml. s. 551) - 
nok har været kirkens længste. Bortset fra sid
ste del, et vers og de biografiske oplysninger 
(hans og 3. hustrus dødsår må være tilføjet se
nere), var teksten på latin. Efter en religiøs ind
ledning, endende med: »Mors brevis, Ars cer- 
ta,/est, vita et victoria longa« (Døden er kort, 
kunsten sikker (?), livet og sejren lang) og ef
terfulgt af bibelcitater, ialt 92 linjer (firfodede 
jamber), munder den ud i oplysningen om, at 
Peder Jensen Hegelund, fyldt af håbet om gen
opstandelse og evigt liv, satte sig dette minde i

året 1608, i sin alders 66. (år). Hertil var knyttet 
tre disticha, der opregner, hvor mange år han 
har tjent i sine forskellige stillinger, helt svaren
de til epitaf nr. 7. Den danske tekst gentager 
nogle af disse oplysninger og fortsætter: »hen
sov den 18. Febr. Aar 1614. Hans Alder LXXII. 
Og hans kiere Hustroer Anne M(agister) Jenss 
Knudssøns Daat(ter), †l573. Margrete Her Jør
gen Ped(ersens) D(aatter), †l591. Anne Anders 
Søfrenssøns D(aatter), †1640. Her hos hans Søn 
M(agister) Jens Pedersøn, †17.Jan. 1605«.

Epitafiet, der havde plads i søndre korsarm 
nær det, han 1591 satte over sine to første hu
struer (†nr. 6), var af træ og antagelig udstyret 
med maleri(er). Mellem 18. og 30. april 1608 
arbejdede Ebbe snedker og Jens i 9 dage for »at 
giøre mig en grafftaffle« noterer Hegelund i sin 
almanak og føjer til, at Ebbe fik 3½ dl. for 
tavlen. Endvidere, under 8. juni, »Lauritz Ma
ler drog herfra«, hvilket tyder på, at denne 
kunstner har medvirket her ligesom ved Hege- 
lunds tavle over de to hustruer 1591 (sml. 
†nr. 6). Tavlen er senest fjernet 1843-45.

8). Før 1616. »Salig M. Hans Laussøn døde 
den 16. Dag Augusti A(nno) d(omin)i 1594, og 
hans Hustru Salig M. Hans Tausøns Daatter 
Dorothe hensov den 15. Dag Aprilis A(nno) 
d(omin)i 1601«. Foruden denne tekst havde e- 
pitafiet en indskrift på latin med personalhisto- 
riske oplysninger svarende til dem, der findes 
på gravstenen (nr. 44, fra 1623). Hos Terpager 
(1702, s. 22f.) slutter indskriften med bogsta
verne: »A.S.S.F.« (d.e. Anders Vedel skrev og 
udførte, jfr. †epitaf nr. 1). - Hans Laugesens 
ligtavle havde plads i koret, på apsisbuens 
nordre vange (og lige over for Vedels †nr. 9); 
1812 blev den dømt til nedtagelse og salg.7

9) 1623. »Salig M(agister) Anders (Sørensen) 
Vedel døde den 13. Februarii A(nno) d(omin)i 
1616, hans 2. Hustru Mette Hansdaatter hensov 
den 27. Dec. Anno 1633«. Foruden denne korte 
danske indskrift, hvor hustruens data må have 
været en tilføjelse, gengiver Terpager (1702, 
s. 23f.) en lang lovtale på latin over den berøm
te Vedel, forfattet 1623 af sønnen S(øren) An
dersen) V(edel). »Hvis du, vandringsmand, ... 
har tid, vend dig mod hosstående urne«, hvori
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Anders Vedel nedlagde sit dødelige hylster. Før 
sin manddomsalder var han lærer for den store 
Tyge Brahe, præst ved det kongelige hof i 
København, dernæst kongelig historiograf, her 
på stedet dekan, kannik og ældste. »Fremra
gende teolog, beundringsværdig prædikant, 
uforlignelig historiker, ihærdig gransker af old
tiden, veltalende digter, højt fortjent som mo
dersmålets renser og dyrker ... Da han med 
urokkelig sjælsstolthed havde overvundet sine 
medbejlere og gennemført et dadelfrit livsløb«, 
døde han i sin alders 74 år. Herefter følger fire 
to-linjede vers, bl.a. med hentydning til Vedels 
oversættelse af Saxo Grammaticus.47 - Epitafiet 
havde plads på apsisbuens søndre vange og var 
således pendant til †epitaf nr. 8, tilhørende bi
skop Hans Laugesen, hvis efterfølger Vedel 
forgæves søgte at blive 1594.

Epitafiet blev 1812 dømt til nedtagelse og 
salg.7 Fra dette stammede muligvis det †portræt 
af Vedel,9 hvorom Høyen 1830 (notebog X) 
skrev: »truer med undergang«. Epitafiet fjerne- 
des senest 1843-45. - Blandt de s. 578 omtalte 
epitafierester er der to malerier (fig. 404-05), 
som ifølge Helms dengang regnedes for levn af 
Vedels epitaf.

10) 1629. »Anno 1628 den 7 Febr. umb 9 Uhr 
Vormittag / war ich Georg Philip Schmidt, von 
Ostheim im Franckenlandt / zur Welt geboh- 
ren. In der Stadt Ripen Anno 1629 den 7 Janua- 
rii wieder durch meinen Erlöseren Herrn JEsu 
von dieser Welt abgeschieden. Gott verleihe 
uns alle die ewige Freude / Amen!« (Terpager 
1714, s. 8).

11) 1652. Mindetavle for Klaus Sehested 
(†1568) og Lisbet Juel (†1565, sml. gravsten 
nr. 30) samt Preben Podebusk (†1591), opsat af 
Henrik Gyldenstjerne og Lisbet Podebusk, der 
antagelig begge blev begravet andetsteds 
(Kinch II, 122f.). Terpager (1702, s. 34f.) gen
giver følgende indskrift: »Her ligger under be
graven Erlig og Velb. Claus Sested til Spanne- 
gaard og hans kiere Frue Erlig og Velbyrdig 
Frue/ Frue Lisbet Juell Kaarsbrødregaard / som 
og bode der til Gud kallede dennem / som var 
min Hustruis S. Farmoders Fader og Moder. 
Disligeste ligger her ogsaa min Hustruis S. Far-

Fig. 405. Maleri, o. 1600, opstandelsen, fra uidentifi
ceret epitaf (nr. 4, s. 579). LL fot. 1977. — Oberteil 
eines nicht identifizierten Epitaphs. Gemälde, die Aufer- 
stehung.

broder Preben Podebusk / som var fød udi Ribe 
Aar efter Guds Byrd 1568. den 18. Nov. og 
kallede Gud hannem Anno 1591. Og nu haver 
jeg ladet samme Graf renovere, og paa ny 
opryde An. 1652, saa jeg kiender mig fuld og 
fast ved dend paa min Hustruis Vegne og vore 
Børn efter (os) / og haver derfore sæt min og 
hendis Vaaben der paa. Henrich Gyldenstiern. 
Fru Lispet Podebosch.« — Tavlen, der var an
bragt på midtskibets sydvæg, over Hans 
Tausens (epitaf nr. 4), forsvandt antagelig i for
bindelse med restaureringen 1843-45.

12) O. 1683. Johannes Balthasar Breithaupt, 
født i Sachsen 1647, død i Danmark 1683. »For 
tre grever, Schack, fader og søn, samt for 
Wedel var han staldmester og lærte at intet i 
denne Verden er stabilt« (ordspil på stabuli og 
stabile). Frederik Hausman fra Holsten lod det
te (minde) sætte over sin vens støv. Indskrift på
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latin, delvis på hexametre (Terpager 1702, 
s. 48). - I søndre korsarm, enten på østvæggen 
syd for sidealternichen eller på sydvæggen vest 
for Kathoveddøren. Epitafiet, der senest er 
omtalt hos Frost (1842, s. 56), må være fjernet 
ved restaureringen 1843-45 eller ved flytning af 
epitaf nr. 11; det er ikke udelukket, at en af 
figurerne blandt de uidentificerede epitafiedele 
(nr. 6, s. 579) kan stamme herfra.

13) O. 1687. Samuel Adelheid. »Landflytig 
har jeg ved Himlens skænk fundet et hjemland, 
jeg mener Himlen. For Krist fordum jeg vogte
de får, nu vogter jeg orme ... 90 år gammel, 
forhenværende præst fra Tyskland, død som 
landflygtig i Danmark. Dette minde overlod 
han eftertiden år 1687.« Indskrift på latin (Terp
ager 1702, s. 117f). - I prosessionsgangens østre 
fløj (sml. s. 296).

Epitafietilladelser. Blandt de tilladelser kirken 
udstedte til personer, der ønskede at opsætte et 
epitafium i forbindelse med deres gravsted,48 er 
der nogle, som ikke »kunne nydes« af køberne, 
hvis arvinger derfor videresolgte den erhverve
de ret. Det kan ikke udelukkes, at et par af de 
nævnte tilladelser er blevet benyttet, - men i så 
fald må epitafiet være forsvundet, før Terpager 
1702 optegnede de mange indskrifter.

1616. Bertel Jørgensen (Struck) og Anna An- 
dersdatter, jfr. gravsten nr. 18.16 Epitafietilla- 
delsen blev muligvis ikke udnyttet.

1652. Johan Pedersen Stürck (Struck?) og 
Dorothea Pedersdatter (Hegelund).16 De måtte 
opsætte monument eller tavle sønden for Peder 
Hegelunds epitaf (†nr. 6-7), dvs. på østvæggen 
i søndre korsarm. Tilladelsen solgt 1660.

1653. Borgmester Anders Svane (sml. mar
keringssten s. 646) måtte opsætte et epitafium 
på den ledige pille, sønden ved den midterste 
gang, næst neden for Mogens Graves tavle. 
Retten solgt 1675 (se epitaf nr. 17).

1660. Jesper Hansen16 købte gravstedet (se 
gravsten nr. 76) foran søndre sidealterniche af 
Dorothea Stürck og erhvervede retten til et 
epitaf; muligvis ikke benyttet.

1674. Bagge Baggesen16 erhvervede retten til 
at opsætte et epitaf nær farfaderens (†nr. 5), 
men udnyttede den næppe.

Dele af epitafier. Når den s. 573 nævnte epita- 
fierest - modsat de efterfølgende - er medtaget 
i rækken af (delvis) bevarede epitafier (nr. 21) 
skyldes det to ting. Dels repræsenterer denne 
sidevange det antagelig yngste led i rækken af 
kirkens samlede bestand af mindetavler, dels er 
det sandsynligt, at de nedenfor beskrevne dele, 
som findes i kirken og andre steder, må høre til 
de epitafier, der i 1800’rnes begyndelse og sene
re dømtes til undergang; blandt de genstande, 
som solgtes på kirkens auktion 1843, er den 
nuværende altertavle i Bramminge kirke.

1) (Fig. 406). *Epitaf(ieramme), o. 1600, 
solgt ved domkirkens auktion efter restaurerin
gen 1843-45, opstillet som erstatning for 
Bramminge kirkes 184737 brændte altertavle 
(og forsynet med sekundært maleri, 75x50,5 
cm, af korsnedtageisen, efter Jouvenet). Ram
men, hvis hængestykke ved opstillingen blev 
erstattet af et højt postament, er bygget op som 
en rundbueportal med slyngbånd og frie, frem
skudte søjler; de bærer en kraftig gesims med et 
kartouche-topstykke, i alt 187 cm høj. Storvin
gerne er formet som halvkartoucher med høj
renæssancens vanlige motiver: halv løvemaske, 
frugtbundet, menneskehoved, fugl. (Farverne 
er fra Brammingetiden).

Denne forhenværende epitafieramme og Sø
hanetavlen, der ses bag prædikestolen på 
fig. 370, er de bedste eksempler på, hvordan 
kirkens mange tabte træepitafier fra tiden
o. 1600 har været formet i snedkermæssig hen
seende.

2) (Fig. 410). O. 1600, *hængestykke af eg, 
170x45 cm, hørende til †epitaf, hvis 102 cm 
brede storfelt må have været flankeret af pila
stre eller søjler; det rektangulære skriftfelt, om
givet af et slyngbåndsmotiv (sml. nr. 1), har 
svage skriftrester, og under feltet ses en velskå
ret opsats med blomster; i øvrigt rester af rulle- 
værkskartoucher.38

3) (Fig. 404). O. 1600. Olie på træ, 124x99 
cm. Det apokalyptiske maleri: Johannes foran 
Gudfader (med lammet og bogen) og de 24 
ældste (Joh. Ab. 4-5). Over den platform, 
hvorpå tronstolen står, er alt badet i svovlgult 
lys, evangelistsymbolerne brune med hvide
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vinger, englens kjole gul. De 24 ældste er iført 
farverige fantasidragter i rødt, blåt, grønt og 
gult, i forgrunden til venstre således en prægtig 
guldbrokadekåbe. - Det stærkt medtagne bille
de har næppe været udsat for nogen restaure
ring. Efter 1845 var det ophængt vestligt i 
ydre, nordre sideskib, nu henstillet på kirkens 
nordre galleri. Helms (1870, sp. 178) anfører, at 
det »skulle have« hørt til A. S. Vedels epitaf 
(†nr. 9) tillige med nedennævnte nr. 4, men i så 
fald har der været to helt forskellige malere i 
arbejde.

4) (Fig. 405). 0.1600. Topfelt fra †epitaf, 
maleri, olie på krideret træ. Opstandelsen, 
88x66 cm, med indsat bueslag foroven, ram
me fra 1843. De to sammenlimede brædder er 
på bagsiden affaset foroven og forneden, sider
ne sikkert forskåret. Kristus svæver i svovlgult 
lys inden for en hvidgrå skybræmme; sejrsfa
nen er hvid med rødt kors, slaget rødt, lænde
klædet hvidt, gråskygget. Omkring sarkofa
gen, hvis låg er en svær stenflage, ses soldater i 
»romerske« dragter; den forreste til venstre 
faldet på ryggen, stærkt forkortet fremstillet og 
med ansigtet mod beskueren; hans rødbrune 
skjold er maskeprydet. Krigernes dragter er 
blå, røde, gule, grønne. Til venstre, på bag
grund af landskab, de tre kvinder med salve
krukker. - Maleriet er stærkt præget af forfald 
og restaureringer, ansigter og enkeltheder ret 
udviskede. Den røde farve i Kristi slag er næ
sten forsvundet, hans »moderne« ansigt skyl
des måske Sv. Rønnes restaurering 1908.11 
Genrestaureret 1959.12 Efter 1845 var billedet 
anbragt i ydre, nordre sideskib sammen med 
det foregående, nu på nordre galleri. Om til
skrivning til A. S. Vedels epitaf, se under nr. 3.

5) (Fig. 407). 1600’rne. Topfigur fra †epitaf, 
af grå sandsten, 100 cm høj, på hulkelsokkel, 
som antyder et fremspring fra væg på ca. 20 
cm. Figuren, Fader tid, der har et timeglas ved 
fødderne, har i de afbrudte arme holdt en le. - 
På søndre galleri.

6) (Fig. 408). 0.1675-1700. Topfigur(?) fra 
et †epitaf, af træ, 107 cm høj; kvindefiguren, 
der står på en høj sokkel af frugtbundter og 
blade, er iført en folderig og flagrende dragt,

Fig. 406. *Epitaf(ieramme), o. 1600, (nr. 1, s. 578). 
Genanvendt som altertavle i Bramminge kirke, Gør
ding hrd., sekundært maleri. Fot. i NM2. — *Epi- 
taph-Rahmen, ca. 1600. Später als Rahmen zum Altar- 
bild in der Kirche von Bramminge benutzt.

som holdes op med venstre hånd, mens den 
højre har grebet om stangen med en attribut. 
På hovedet en bladkrans med roset foran; drag
ten har overalt rester af en hvid bundfarve med 
brokadelignende bladmønster i guld med krap- 
røde konturer. - Hvis figuren stammer fra et af 
de epitafier, der er omtalt hos Terpager, kan 
der antagelig kun være tale om Friis’ (nr. 17) 
eller Breithaupts (†nr. 12). - På søndre galleri.

7 a-b) O. 1700-25, to dydefigurer, af træ, 115 
cm høje, fra samme †epitaf, hvor de må have 
flankeret midtfeltet. De er iført folderige drag
ter som nr. 6, men endnu mere flagrende, - hos 
den ene tillige opslidset og bundet om højre 
knæ og læg. Denne figur har hjelm på hoved
et,39 en krone i venstre hånd, mens den højre er 
afbrudt. Den anden figur har bladkrans om 
hovedet, og de ned- og udad strakte hænder 
har holdt attributter. På dragterne rester af ét 
lag lys grå maling. - På søndre galleri.

Andre mindesmærker. 1) 1865. Opsat »til min
de for psalmisten biskop Hans Adolph Bror
son«. Hvid marmortavle, 85x35 cm, med 
halvrund afslutning og relief af kong David
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Fig. 407-10. Brudstykker fra uidentificerede epitafier. 407. Topfigur (nr. 5, s. 579). 408. Topfigur (nr. 6, 
s. 579), 409. Sidevange (nr. 21, s. 573). 410. (Nederst). *Hængestykke (nr. 2, s. 578). LL. fot. 1977, 1980. — 
Bruchstücke nicht identifizierter Epitaphe aus Sandstein und aus Eichenholz.
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med harpe. Udført af O. Thielemann. På øst
væggen i ydre, søndre sideskib (sml. fig. 203).

2) 1895. »Laurits Thurah, 1713-1731 biskop 
over Ribe stift« (kisteplade s. 663). Lysok
ker kalksten, 194x104 cm, indskrift med for
dybede versaler. Den helt glatte sten blev til
dannet af billedhugger Jes Pedersen i forbindel
se med Ambergs restaurering af domkirken.49 I 
præsteværelset.

3) 1890-91.10 Mindetavle for Anders Søren
sen Vedel. Hvidlig marmor, 180x100 cm, sig
neret af A. Poulsen 1891. Billedhuggeren har 
taget sit udgangspunkt i Abildgaards tegning af 
Vedels forsvundne gravsten (fig. 473), hvor 
indskrifttavlen i midten er udskiftet med et 
portrætrelief af Vedel. På vestvæggen i nordre 
korsarm.

4) Opsat 1911. Bronzestatue af biskop H. A. 
Brorson; kopi efter A. Saabyes original 1895 
(opstillet ved Marmorkirken i København). 
Ved kirkens sydside (sml. fig. 32).

5) Efter 1943. Bronzestatue af Hans Tausen, 
signeret »Johannes C. Bjerg. 1943«. Ved kir
kens sydside, vest for Mariatårnet.

NOTER TIL S. 543-581
1 De vævede Kronborgtapeter , forestillende danske 
konger, er et andet udslag af datidens historiske 
interesse. Se M. Mackeprang og Sigrid Flamand 
Christensen: Kronborgtapeterne. 1950. Foruden ta
peternes kongebilleder er der her (s. 81 f.) meddelt 
afbildninger af de 99 »kongeportrætter« fra hånd
skriftet GIKglSaml. 2427, 4° i KglBibl. - Angående 
paraderustninger fra o. 1550-60 se bl.a. Stephen 
V. Grancsay: Catalogue of Armor, The John Wood- 
man Higgins Armory. Worcester, Massachusetts. 
1961.
2 Regningen for istandsættelsen 1874 findes i LA 
Vib. Ribe domk.s rgsk. 1591-1899. - Om Mogens 
Larsens arbejde henvises til note 12.
3 DK. Frborg, s. 580 og 1796.
4 DK. Kbh.by, bd.l,s.712. - DK. Århus bd. 2, 
s. 667. Worms ligtavle er af form som en neder
landsk fløjtavle (jfr. Peder Oxes og Mette Rosen- 
krantz’s lille tofløjede husaltertavle fra 1579, DK. 
Sorø s. 591).
5 Johannes Francisci: Liber epigrammaton. Witten- 
berg 1554.
6 Kgl.Bibl. Uldall 186 fol. VI, s. 623.
7 I korrespondancebogen for værgeriet ved Ribe 
domkirke 1804-1833 (jfr. Helms samlinger VII, 4f.)

Fig. 411. Epitaf (nr. 20, s. 573), o. 1760, over læge 
Ancher Anchersen, †1760. LL fot. 1977. — Epitaph 
für den Arzt Ancher Anchersen.

læses under 9. juni 1812: Efter foregående aftale med 
stiftamtmanden og biskoppen foreslås, at 6 stk. epi
tafier borttages og sælges ved offentlig auktion, da 
indskrifter og alle øvrige mærker er ganske fortæret 
og udslettet, og da ingen arvinger vil bekoste deres 
reparation. »M. Hans Laugesen og kgl. Historio- 
graph M. Anders Wedel, begge i Koret lige over for 
hverandre. Raadm. Lauge Stephansen 1554 og Hans 
Lauritzen 1620. M. Lauge Andersøn Wedel 1648 i 
Capitlet. Jens Wiborg 1581«.
8 Høyen, notebog X, i NM2.
9 Se Otto Norn: Ripensiske patriciere. Epitafiepor- 
trætter fra renæssancetiden, i »Festskrift til Astrid 
Friis« 1963. (Norn formoder, at kunstneren kom fra 
Amsterdam eller en anden hollandsk by).
10 LAVib. Ribe domk.s insp. Indk. skr. 1801-1915.
11 Både F. F. Petersen og Svend Rønne arbejdede for 
Statens Museum for Kunst, hvor de meget sparsom
me oplysninger findes.
12 NM2. Beretninger om forundersøgelser og i- 
standsættelse ved Mogens Larsen 1955 og 1977.
13 Den latinske tekst er gengivet hos Terpager (1702,
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s. 35f.), i SRD VII, 201f. og hos J.S.B. Suhr: Tausens 
levnet. Ribe 1836, s. Lif.
14 LAVib. Ribe domk.s rgsk. 1591-1899.
15 »Søhanes sværd«, der findes i Ribes rådhussam
ling, er omtalt i to breve, der findes i NM2. Det ene, 
fra N. Satterup til Oldsagskommissionen, er dat.
12. okt. 1808, det andet, fra Eilschou til Rasmus 
Nyrup, seks dage senere. - Sml. V. Hermansen i 
ÅrbRibe 1914, s. 619. - Degn 1971, s. 103f.
16 LA Vib. C4-892.
17 Epitafiet er tilsyneladende skabt af en stenhugger, 
der var noget mere erfaren i skrifttyper og de enkelte 
bogstavers indbyrdes placering end den Henrich 
Meibom, som stod for gravstenens indskrift. Bort
set herfra er epitafiet - uden at efterligne gravstenen 
slavisk - præget af sammes stadige vekslen mellem 
skrifttyper: versaler, kursivversaler, fraktur, kursiv- 
fraktur og versaler alene eller kun som begyndelses
bogstav. - To steder har stenhuggeren rettet bogsta
ver; I linjen, der begynder med »hic« stod der først 
»hoc« og i »consortes« stod der først »contortes«. 
Vedr. teksten sml. Hegelunds almanak, I, 603.
18 Terpager (1702, s. 47) gengiver indskriften med 
visse småændringer i bogstaveringen.
19 Et tredie epitafieportræt, som findes på Ribe kate
dralskole, skal forestille Ægidius Lauridsens fader, 
Laurids Ægidiisen, hvis epitaf i Skt. Katharinæ kirke 
er omtalt af Terpager (1702, s. 123). Der er intet, 
som taler imod, at den her skildrede person kunne 
være far og farfar til de to i teksten omtalte, - og 
selve næsepartiet er muligvis et indicium.
20 1653, 3. marts, bevilgede Ribe kapitel Karsten 
Tønnesen, at han måtte opsætte en lysearm (sml. 
s. 503 med fig. 343) ved hans epitafium (KglBibl. 
Thotts Saml. 2030, 4° Ribe Capitels Conclusa). Tøn
nesen afløste ifølge Kinch (11,433) Jørgen Pedersen 
som slotsskriver og ægtemand allerede 1650. Slots
skriverembedet mistede han året efter, og da denne 
titel er den eneste, som står i epitafieteksten, er det 
sandsynligt, at epitafiet er lavet 1650-51. Tønnesen 
blev borgmester 1657.
21 Indskriften har her det meningsløse »sibique ip- 
sis«, mens Terpager (1702, s. 24f.) har »sibi suisque«.
22 De tre på ligtavlen afbildede personer havde om
fattende historiske interesser, jfr. s. 497, note 19.
23 Jfr. Kinch II, 461 (Terpagers Exerptbog i Oslo).
24 I Skt. Katharinæ kirke findes to lysestager, som 
ifølge indskrift er skænket af Mathurin du Pont og 
hustruen Ide 1670. I præsteværelset opbevares et 
maleri af Ide Grave, Carsten Olufsen og deres børn, 
hørende til et prægtigt epitaf, som nu opbevares i 
kirkens kælderrum; deres store gravsten er indmuret 
i kirkens østvæg, nord for altret.

Ifølge H. Friis-Petersen: Familien Friis fra Ribe 
gennem 400 år (Århus 1949), havde Ingeborg Friis 
mellemnavnet Christensdatter, var født 1620, gift 1.

gang med Morten Lassen Hillerup, 2. gang med du 
Pont og døde 1705. Tilsvarende hos Matthiessen 
s. 131f. med note 33, der oplyser, at Morten Lassens 
enke var datter af magister Kristen Friis. Her over 
for står (Kinch II, 323f. og Sjæl. Reg. 351): tilladel
sen til ægteskab mellem du Pont og Ingeborg 
Lauridsdatter Friis 9. dec. 1676 (jfr. dog kisteplade 
fig. 493, s. 661). - Om M. du Pont, der var hoftjene
stemand, før han udnævntes til tolder, se Johan Jør
gensen: Rentemester Heinrich Müller, 1966, s. 183.
25 På det som fig. 10 afbildede maleri af domkirkens 
interiør 1836 ses tre epitafier på oprindelig plads 
(sml. udsnittet på fig. 370): fra øst, i henholdsvis 1. 
og 2. arkade, Worms (nr. 16) og Hans Jessens (nr. 5, 
den sidste med det 1843-45 fjernede rammeværk og 
det af sønnen tilføjede maleri); det tredie (næsten 
skjult bag prædikestolen) er Johan Pouchs (nr. 13), 
som nu - sammen med Worms - sidder i det indre, 
søndre sideskibs vestende. - Foruden dette maleri, 
der er udført af Jørgen Roed, findes der af samme 
kunstner en akvarel med tilsvarende motiv (Statens 
Museum for Kunst), hvorpå man ser Mogens Gra
ves epitaf (nr. 6) i midtskibets sydside, før ramme
værket blev kasseret. Begge Roeds billeder er gengi
vet af Villads Villadsen: Ribe domkirke. 1974.
26 Efter 1. borgmester Carsten Tønnesens død 1667 
beskikkede kongen som byens førstemand en »ude
fra kommende« præsident. Embedet fik M. Worm 
og han giftede sig med Tønnesens enke, den 24-årige 
Margreta de Hemmer.
27 RA. Privatarkiver. Matthias Worm. B. Bevil
lingsbrev 20. maj 1671. - Tilsvarende oplysninger 
om tilladelsen, se note 16.
28 Jfr. noterne 14 og 16.
29 Meddelt af Ole Degn 1977, jfr. samme: Rig og 
fattig i Ribe, 1981, bd.2, s. 350 note 5. Her anføres 
også, at portrætter af Hans Friis’ forældre, Niels 
Hansen Griisbeck og Kirsten Christensdatter, 1647 
er nævnt på maleren Hans Bøllings konto hos Hans 
Friis. - Oplysningen tillader dog ikke den slutning, 
at også Friis’ og fru Lenes portrætter skulle være 
malet af Hans Bølling i Hundegade. Også en anden 
navngiven maler, Jakob Adriansen van Meulen- 
gracht, f. i Amsterdam, boende i Hundegade, havde 
konto hos Hans Friis.
30 Kristen kaldte sig vistnok oftest - ligesom Hans - 
med efternavnene Nielsen Friis, men benævnes også 
undertiden som K. Nielsen Grisbeck, sml. Hege
lunds almanakker under 16. dec. 1609.
31 C. M. Worm var sønnesøn af Ole Worm, søn af 
Mathias Worm (jfr. epitaf nr. 16) og dennes afløser 
som byens præsident. - Den lange indskrift er gengi
vet af Terpager (1714, s. 6f.).
32 LA Vib. Ribe bispearkiv. Ribe domk. 1530-1786.
33 Den rige, aldrende enke blev året efter gift for
3. gang med den unge Christen Siegfred Eenholm,
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som gennem dette ægteskab antagelig blev Ribe bys 
kapitalstærke mand, se nærmere: Matthiessen s. 72.
34 LA Vib. Ribe domk.s insp. Forhandlingsprotokol 
1828-1906.
35 Datter af Mads P. Fridsk og hustru, Sofie Doro
thea Bruun (se epitaf nr. 19), der 3. gang var gift med 
Chr. S. Eenholm (jfr. note 33).
36 Kolding-epitafiet se Hermansen 1946, II, 137.
37 LA Vib. Ribe amts østre provsti: Synsprotokol 
1847-1854.
38 Stykket købtes på en auktion ved domkirken 1843 
og findes i Den antikvariske Samling i Ribe.
39 Denne figurs klædedragt har samme stilpræg som 
den ene sidefigur på Otto Krabbes prægtige barok
epitaf (i Roskilde domkirke) fra 1720’rne, men ikke 
samme elegance (DK. Kbh. amt s. 2000f.).
40 Om Grundets virke, se Kinch II, 66 m.fl.
41 Anders Sørensen Vedels manuskript til epitafiet 
findes i KglBibl. Add. 1214, s. 39v. Endvidere findes 
teksten i (noget fejlfuld) gengivelse hos Terpager 
(1702, s. 30f.) og i en indberetning til NM2 ved EM 
1978, tre år før tavlen blev stjålet. - Et farvebillede af 
ovalen med A.S.V.s relief er gengivet hos Mogens 
Bencard-Svend Tougaard: Ribe i tusind år. Bygd. 
1978, s. 49.
42 Restaureringen skete efter Det særlige Kirkesyns 
anbefaling og udførtes af konservator V. Steffensen 
for 65 kr., hvoraf kirken kun havde råd til halvdelen.
43 Otto Norn, jfr. note 9, s. 176.
44 Denne placering kan have været den oprindelige, 
eftersom hendes gravsted tilsyneladende fandtes ved 
denne pille. Det fremgår af Ægidius Lauridsens ka
lenderoptegnelser (Degn s. 137), der fortæller, at han 
1601 lod sin knapt år gamle søn begrave »udi den 
øverste gang ved koret, på den søndre side, ret 
neden ved den pille, som M. Anders Vedels første 
hustru ligger begraven, tvert over for lensmandens 
stol.«

Fig. 412. Detalje af Hans Wandels epitaf (nr. 14, 
s. 564; jfr. fig. 390-93). LL fot. 1977. — Detail des 
Epitaphs für Hans Wandel.

45 Terpager (1702, s. 42). - Om J. Viborg, se
C. F. Wegener: Anders Sørensen Vedel, 1851, s. 19, 
note 11. og Kornerup I, 287.
46 Jfr. note 7. Når årstallet 1620 her er knyttet til 
epitafiet, skyldes det, at Galthen (1792, s. 137) - 
datidens nyeste bog om kirken - skønnede, Ameri- 
nus »døde omtrent 1620«.
47 Den danske Krønike af Saxo Grammaticus, over
sat af Anders Sørensen Vedel, udg. af C. F. Wegener 
1851.
48 Ribe Capitels Conclusa, jfr. note 20.
49 RA. Akter vedr. Ribe domkirkes rest. 1894-97.
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1. Bertel Struck
2.

3. Lauge Steffensen
4. Niels Griisbek
5. Hans Lassøn Lime
6. Jørgen Hansen
7. Jon Pedersen Trellund
8. Jens Nielsen

9.
10.
11.

12.

13. Anders B...dsen Lund
14. Jens Pedersen
15. Ly dik Andersen
16. Jens Hegelund
17. Hans Jessen Søhane
18.
19.
20.

21. Bagge Jensen
22. Søren Jacobsen
23.
24.
25. Jens Viborg
26. Peder Hegelund
27. Peder Jessen
28. Mads Pedersen
29. Hans Jenssen
30. Anders Svane
31. Ole Pedersen Roed
32. Peder Pedersen Spandet
33. Peder Baggesen
34.
35.
36.

Fig. 413. Bomærker på epitafier, gravsten m.m. optegnet i Terpagers notebog. KglBibl. — Namenszeichen im 
Notizbuch Terpagers verzeichnet.
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GRAVSTEN 
NOTER S. 631

INDLEDNING. De nedenfor behandlede, 
henved 180 bevarede og forsvundne gravsten 
repræsenterer ganske fyldigt hele den godt 600- 
årige periode frem til o. 1800, i hvilken dom
kirken og den omgivende kirkegård fungerede 
som gravplads.

Blandt de middelalderlige sten udmærker de 
mange sig, der er importeret fra Rhinegnene og 
Nederlandene. Ligesom selve kirken vidner de 
om byens rigdom og vidtstrakte handelsfor
bindelser. De romanske sten af hjemlig granit 
er skriftløse og som vanligt formet som kister 
eller kistelåg (nr. 1-3), medens de importerede 
af kalk- og sandsten vistnok alle er låg eller 
dæksten for sarkofager (nr. 4-6). Interessant er 
især en meget ødelagt sandstens-figursten (nr.
6), der har nære paralleller i Østfrisland. I go
tisk tid begyndte gravstenene at blive alminde
lig gulvbelægning, og - bortset fra enkelte 
fornemme (men upraktiske) »ophøjede« sten, 
der hævede sig nogle cm over gulvfladen (nr. 8) 
- blev den flade kalkstensgulvhelle nu en norm, 
der skulle holde sig i århundreder. Et tidligt 
eksempel er domkirkens ældste daterede sten, 
fra 1291, over Katrine (?), Herbert Sommers 
hustru (nr. 7). En lang række tilsvarende er nu 
hugget i stykker eller helt udslidt, heriblandt 
nogle sorte, formentlig af kalksten fra Tournai 
(nr. 14, 15c). Seks andre sten af samme mate
riale har tydelige spor efter alabastindlægning 
og messingbeklædning og må udgøre plyndre
de rester af en række arkivalsk kendte †gravsten 
af denne type, hovedsagelig fra 1300’rne 
(s. 591). En tegning af borgmester Anders 
Bundesens »messingsten« (†nr. 10), der var be
varet indtil 1792, giver indtryk af disse prægti
ge, nederlandske monumenters oprindelige ud
seende (fig. 469).

Mens indskrifterne på 1300’rnes sten var 
hugget med de slanke gotiske majuskler, er 
sengotikkens skrift den prydelige minuskel - 
og sproget er selvfølgelig latin. Sengotikkens 
fornemste repræsentant er den store figursten 
over Ivar Munk, den sidste katolske bisp i Ribe

(o. 1530, nr. 23), et arbejde, der tilskrives Claus 
Berg i Odense. Bispens anbringelse i en rund
buet portal peger klart frem mod renæssancen, 
hvis stiltræk dog først slår klart igennem på 
domkirkens eßermiddelalderlige sten. En tidsty
pisk udsmykning fra 1500’rnes midte ses på 
Johannes Petersen Grundets ligsten (nr. 22), en 
dødning iklædt liglagen og omgivet af øgler, 
orme og tudser. Fra omtrent samme tid er 
nogle adelssten med centralt placeret våben
skjold(e), randskrift med renæssanceversaler og 
hjørnefelter rummende våbenskjolde eller 
evangelisttegn. Samme mønster følges endnu 
o. 1600 på en række borgersten, nu med bo
mærkeskjolde.

Renæssancens forkærlighed for kartouche- 
indramning og arkitekturudsmykning afspejles 
i en lang række gravsten. Portalen som dekora
tion holder sig langt ind i baroktiden, i begyn
delsen er den klart artikuleret, men efterhånden 
opløses den næsten til ukendelighed. Fra den 
tidlige renæssance stammer enkelte figursten 
med den afdøde i helfigur, placeret i en søjle
portal, således Claus Sehesteds fra o. 1565 (nr. 
30). Hans Svannings sten fra o. 1600 (nr. 36) 
har udelukkende portalarkitektur; Jon Pedersen 
Trellunds fra o. 1628 (nr. 49) illustrerer porta
lens begyndende opløsning. En fornem sten fra 
denne periode er - trods nedslidning - biskop 
Hans Laugesens (1623, nr. 44) med arkitektur 
og allegoriske fremstillinger. I kirken findes 
desuden en repræsentant for det især i Sønder
jylland udbredte dekorationsskema, som også 
kendes i Skt. Katharinæ kirke: en engel, der 
inden for portalfelt holder en kartouche- 
indrammet skrifttavle (o. 1620, nr. 42).

Under »Danmarks Kirkers« arbejde med de 
sønderjyske amter blev man opmærksom på 
ensartetheden ved en række gravminder fra 
1600’rnes midte, og i denne forbindelse blev 
eksistensen af et stenhuggerværksted i Ribe, 
hvis mestersignatur var »IIBH«, foreslået 
(DK. SJyll. s. 2770L). De dengang gjorte iagt
tagelser kan nu bekræftes og udbygges. Otte 
gravsten (foruden fem epitafier, s. 543) kan 
henføres til dette værksted: nr. 57, 62, 63, 65, 
66, 68, 69 og 74, dateret mellem o. 1648 og

Danmarks Kirker, Ribe amt
38
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1673. Disse sten kendetegnes ved et stort skrift
felt, hvorom - i mere eller mindre opløst arki
tektur - findes scener og personer fra Det gam
le og nye Testamente, som Opstandelsen, 
Korsfæstelsen og Gravlæggelsen, Moses og A- 
ron, Kristus og Johannes Døber, samt engle og 
dydeskikkelser. Værkstedets karakteristiske 
personfremstilling er: brede ansigter, især pan
derne, midtdelt lokket eller krøllet hår, kraftige 
arme. Til gruppen er medregnet slotsskriver 
Jørgen Pedersens sten (nr. 62), der ganske vist 
ikke har den typiske opbygning, men hvis 
personfremstilling svarer helt til de øvriges. I 
forbindelse med Ribe-værkstedet må nævnes 
endnu nogle sten. Ærkedegn Ægidius Laurit- 
zens (nr. 48), hvis årstal »1627« er svært at 
afvise som tilblivelsesår, toldforvalter Mathu- 
rin Duponts (1665, nr. 71) og figurstenen over 
ostindienfareren Jørgen Hansen (1671, nr. 73).

Ved 1600’rnes slutning begyndte man at for
lade figurfremstillingerne til fordel for rent de
korative udsmykninger. Fra denne tid stammer 
fem sten med oval eller mandelformet skrift
tavle indrammet af snoede stofguirlander, der 
prydes af georgine- eller solsikkeagtige blom
ster; som eksempel kan nævnes stenen over 
læge Ludvig Pouch (o. 1681, nr. 77). Beslægtet 
med disse er tre sten med store, ovale indskrift
felter indrammet af laurbærkranse, Peder Jen
sen Terpagers (o. 1684, nr. 79), Gøde Hansens 
(o. 1701, nr. 86) og Peder Kragelunds (o. 1707, 
nr. 88). Men medens de to ældste har evange
listfelter i hjørnerne og stilmæssigt stadig hører 
hjemme i bruskbarokken, breder senbarokkens 
akantusblade sig over Kragelunds sten, og to 
engle rider overlegent på bladværket.

To sten fra denne periode illustrerer, hvorle
des billedhuggerne kunne fastholde en langt 
ældre billedopbygning, men forsøge at følge 
med tiden ved et nyere formsprog. Det drejer 
sig om Niels Knudsens (1706, nr. 87) og Peder 
Madsen Fridsch’ (o. 1709, nr. 89), den sidste 
signeret »PPB«. Begge sten har (vel gennem 
forlæg) overtaget hele opbygningen fra to me
get ældre sten, Anders Sørensen Vedels (1622, 
†nr. 35) og Hans Nielsen Friis’ (o. 1648, nr. 58), 
men hvor disse har rektangulær skrifttavle med

smal, glat ramme, har stenene fra 1700’rnes 
begyndelse oval tavle inden for laurbærkrans. 
De samme skriftord findes på alle fire sten, 
men på de to yngste har dansk afløst latinen. 
Det er morsomt at følge fugl Føniks-motivet 
på stenene. På de to ældre står fuglen i en 
brændende rede; på stenen fra o. 1706 har den 
en dekoration på bugen, der kan minde om 
flammer, medens der slet ikke findes ild på den 
fra o. 1709; stenhuggeren har øjensynlig ikke 
kendt sit motivs betydning.

Kun ganske få gravsten er bevaret fra den 
senere del af 1700’rne. Her kan nævnes Ancher 
Anchersens rocailleprydede rokoko-sten fra 
o. 1760, et elegant arbejde signeret af Abenrå- 
mesteren Andreas Hinrichsen Bildhauer (DK. 
SJyll, s. 2777f.). Kirken ejer også et eksempel 
på en klassicistisk sten, lagt o. 1780 over borg
mester Peder Fridsch (nr. 91) og prydet af en 
stor guirlandesmykket indskrifttavle kronet af 
en antik vase; stenen er nu i seks stykker, brugt 
som fontepodie 1843-45.

Hovedkilden til stenenes oprindelige place
ring er domkirkens tegnebog, hvori er indført 
kopier af skøder på gravsteder 1560-1675, men 
ikke alle skøder er kommet med i kopibogen. 
Hertil kommer den væsentlige mangel, at alle 
gejstlige havde fri begravelse i domkirken, bå
de for sig selv og deres husstand; de optræder 
derfor ikke i tegnebogen og kun sjældent i 
domkirkens regnskaber.

Selv om der til stadighed har været foretaget 
mindre omlægninger af domkirkens gulve, sy
nes gravstenenes oprindelige placering i hoved
sagen bibeholdt frem til slutningen af 1700’rne. 
De placeringer, der angives af Terpager og af 
Abildgaard (tegninger 1774 og 1776), er derfor 
af stor værdi. I Terpagers samling af ripensiske 
inskriptioner (1702 og 1714) har han oftest 
anført, i hvilket bygningsafsnit stenene lå; sam
menholdes hans disponering med de fra tegne
bogen kendte, oprindelige pladser, fremgår 
det, at han gengiver inskriptionerne i en be
stemt rækkefølge - efter placering.

F. Langens istandsættelse af kirken 1791-93 
medførte omlægning af gulvene især i koret og 
midtgangen (jfr. s. 367) og flytning af mange
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Fig. 414. Romansk granit-gravsten (nr. 1, s. 587). 
Efter Løffler: Gravsten. — Romanischer Grabstein aus 
Granit.

gravsten. Deres nye beliggenhed angives for en 
dels vedkommende af Frost 1842. Under re
staureringen 1843-45 (jfr. s. 344, 367) flyttedes 
de fleste sten til kirkens ydre sideskibe (jfr. en 
skitse af Helms, tegnet 1855 (i NM2)). Endelig 
flyttede H. C. Amberg ved restaureringen 
1883-1904 gravstenene til deres nuværende 
pladser efter en plan udarbejdet af C. A. Jensen.

De mest bevaringsværdige blev anbragt op ad 
væggene, medens andre benyttedes som gulv
belægning i kirkens sideskibe.

1-3) Romanske granitsten, hvoraf kun nr. 1 
med sikkerhed vides at stamme fra domkirken. 
Nr. 2 og 3 er i nyere tid bragt (tilbage?) til 
domkirken efter at have haft plads i forskellige 
ejendomme i domsognet. 1) (Fig. 414), ro
mansk af rødlig granit tilhørende den ret sjæld
ne type udformet som et hvælvet kistelåg (jfr. 
Bjolderup, DK. SJyll., s. 1843, 2763).1 Den an
selige sten er rektangulær med afrundede hjør
ner, 185x75 cm, oprindelig måske lidt længe
re, idet den ene ende er uregelmæssigt behug
get. Stenen er 33 cm høj med hvælvet overside, 
der udfyldes af et reliefhugget flettekors, hvis 
ender udgøres af en dobbeltvolut. Gravstenen 
blev opgravet på Lindegården 1843 i forbindel
se med planeringen af området syd for domkir
ken (jfr. s. 126), og lagt umiddelbart vest for 
søndre korsarms portal (jfr. fig. 30a).2 Ved re
staureringen o. 1900 fik den sin nuværende 
plads i det ydre, søndre sideskibs vestfag.

2) Romansk af rødlig granit, halvcylindrisk, 
af form som et gravtræ. Stenen er nu i to dele, 
160 cm lang, 32 cm bred, men begge mål 
oprindelig lidt større, idet stenen er afbrudt ved 
den ene ende og den ene langside glat afbanet i 
ny tid. Højde 32 cm, let hvælvet overside med 
reliefhugget kors. Gravstenen fandt anvendelse 
i apotekergården på Overdammen indtil 1884, 
da apoteker Lind skænkede den til Direktionen 
for de antiqvariske Mindesmærkers Bevaring, 
som ønskede den anbragt i domkirken. Her 
anbragtes den, så længe restaureringen varede, 
i kapellet under det store tårn og fik derefter sin 
nuværende plads i det ydre, søndre sideskibs 
vestfag.3

3) Romansk af rødlig granit, rektangulær, 
137x39 cm, med et stærkt nedslidt, højstam
met georgskors, hugget i svagt relief, på en 
kubeagtig Golgatha-høj. Mellem korsarmene 
og ved foden er der små fremspringende spid
ser, der formentlig skal angive blade.4 Helms 
blev opmærksom på stenen 1854, da den lå som 
dørsten til Rosenboms gæstgiveri på Skibbro

38*
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Fig. 415 a-b. Romansk sandstens-gravsten (nr. 6, s. 588), af østfrisisk type, muligvis kistelåg (jfr. s. 531). a. 
Nuværende tilstand, ElM fot. 1982. b. Tilstand 1871, efter tegning i NM2. — Romanischer Bildgrabstein, 
ostfrisische Typus. a. Heutiger Zustand. b. Zustand 1871.

en, hvor »Krogjæsterne flittigt havde slidt den i 
maaske 100 Aar«. Han fandt den dog tilstræk
kelig bevaret for »Archæologiens Studier« og 
fik - imod fremskaffelsen af en anden dørsten - 
lov at bringe gravstenen til Domkirken.5 Her 
var den opstillet lige øst for søndre korsarms 
portal (jfr. fig. 30a), indtil den o. 1900 indmu
redes udvendig i ydre, søndre sideskibs østlig
ste fag.

4) Romansk, 1175-1200, dæksten for bispe- 
gravens sarkofag (jfr. fig. 356). Se s. 526.

5) (Fig. 361-62), romansk, fragment af sand
stenskistelåg, der har tjent som gravsten. Be
handlet under sandstenssarkofager, s. 531.

6) (Fig. 415a-b), romansk, genanvendt i sen
middelalderen. Den synes at tilhøre en gruppe 
af sandstens-billedgravsten, der specielt optræ
der i Østfrisland og gerne nævnes i forbindelse 
med romanske sandstenssarkofager som dem, 
der også er fundet i og ved Ribe domkirke (jfr. 
s. 530).6 Den er af en lys gullig sandsten, rek
tangulær, 60 cm bred og nu 82 cm lang, af
brudt forneden og stærkt forvitret. Allerede da 
Abildgaard så stenen 1776, var den næsten

»fortæret af Luftens Wirkning«, men hans teg
ning (fig. 368) - ligesom Magnus Petersens 
(fig. 415b) - viser flere nu forsvundne detaljer.7 
Oversiden, hvis svagt skrånende kanter har 
været prydet af reliefbølgeranker, viser den 
døde i et rektangulært felt indrammet af en 
rundstav. Det ægformede hoved og skulder
partiet fremtræder i ret højt relief, medens bry
stet dækkes af et kvadratisk skriftfelt, forment
lig senmiddelalderligt ligesom den sekundære 
gravskrift. Under skriftfeltet ses nemlig to fli
ge, som antagelig er albuer og underarme pe
gende op mod brystet, foran hvilket hænderne 
vel oprindelig har været løftet bedende, som på 
alle de nævnte østfrisiske gravsten. Det er sand
synligt, at den døde har været vist i fuld figur.8 
Tegningerne antyder et frontalt ansigt med 
kort, symmetrisk ordnet hår (kronragning ?) 
samt dragtfolder over skuldrene og en indskrift 
med minuskier.9

Kun i den første af indskriftens seks linjer har 
tegnerne endnu kunnet skelne enkelte bogsta
ver, der muligvis har dannet ordene »anno 
domini« (i det Herrens år).
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Gravstenen, der oprindelig må have ligget i 
kirkegulvet, omtales tidligst i 1700’rne, da 
nogle ville vide, at dette »Brystbillede af Sand
sten« var kong Erik Emune (jfr. s. 528), andre 
at det forestillede kirkens bygmester.10 Stenen 
var dengang som nu indmuret udvendig i det 
lille nordre trappetårn.

7) (Fig. 416), 1291 [Katrine], Herbert Som
mers hustru (jfr. †gravsten nr. 3). Domkirkens 
ældste daterede gravsten, af grågul kalksten, 
svagt trapezformet, 195x101-93 cm. Den peri- 
patetiske indskrift med fordybede majuskler er 
nu kun brudstykkevis bevaret, men kan sup
pleres ved afskrifter af Abildgaard 1776 
(fig. 416), Høyen 1830 og C. A. Jensen 1902.11 
Navnet på den døde har ikke kunnet læses, 
men da Herbert Sommer 1296 stiftede messer 
for sin første hustru, Katrine, må det formo
des, at stenen er hendes.12 Indskriften indledes i 
stenens brede hovedende med et georgskors: 
»hic iacet..vxor herb(erti) somer qve o(biit) 
anno d(omi)ni mccxc pr[imo] orate pro ea« 
(her ligger..Herbert Sommers hustru, som dø
de Herrens år 1291, bed for hende).13 1776 lå 
stenen »tæt neden ved alteret« og tjente til 
fodstykke for præsterne; den oprindelige plads 
må have været ved siden af Herbert Sommers 
messingklædte †gravsten ved det alter, han stif
tede nær højaltret (se s. 416). 1831 beklagede 
oberst Høegh Guldberg det stadige slid af præ
sternes fødder, som næsten havde udglattet 
stenen. Så meget viste indskriften dog, at ste
nen »engang var lagt over en Madame Som
mer, Hjulemands Kone i Ribe - 1290, og at 
Manden lod bygge et Alter en Helgen til Ære, 
for at Stenen i Roe måtte hvile over hans 
Kone«!14 1843 flyttedes stenen til det ydre 
nordre sideskib, nær døren til trappetårnet 
(Helms 1870, sp. 166), og o. 1900 til sin nuvæ
rende plads lidt østligere, under gjordbuen 
mellem 1. og 2. fag.

8-15 a-c) Gotiske, anonyme, hvis oprindeli
ge indristning er helt eller delvis forsvundet 
ved slid og genanvendelse. Bortset fra to frag
menter (nr. 8 og 9), der har bevaret rester af 
denne skrift, beror det på et usikkert skøn - 
især ud fra trapezformen - om disse stærkt

Fig. 416. Gravsten (nr. 7, s. 589), 1291, over Katrine, 
Herbert Sommers hustru. Efter tegning 1776 i 
NM2. — Grabstein der Katharina, Frau Herbert Som
mers, 1291.
ødelagte sten virkelig er middelalderlige. Der
for kan det heller ikke udelukkes, at andre af 
kirkens gravsten er genanvendte middelalder
sten. Talrige småfragmenter i kirkegulvet (jfr. 
fig. 355) kan ligeledes være rester af de »hvide«, 
»gule« og »sorte« sten, der omtales i de mid
delalderlige kilder (se †gravsten s. 635f.).

8) (Fig. 417) o. 1300. Fragment, grå kalksten, 
fodenden (?) af en fornem »ophøjet« sten med 
en tresidet afslutning. Brudstykket måler ca. 
50x35 cm, og den 9 cm tykke sten kantes af en 
bred hulkel, hvori indskriften er hugget med 
gotiske majuskler. Såfremt et hammerkors
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Fig. 417. Fragment af gravsten (nr. 8, s. 589), 
o. 1300. Målt af ElM 1979, tegnet af Marianne 
Nielsen 1982. — Grabsteinfragment, um 1300.

markerer tekstens begyndelse, udgør de beva
rede bogstaver begyndelsen og slutningen af en 
peripatetisk indskrift: »S...rec/ orora«. Grav
stenen, der har flere paralleller i Vesteuropa15 
(men ingen direkte modsvarigheder i Dan
mark), har hævet sig over kirkegulvets øvrige 
sten. Forståeligt nok fandt man i 16-1700’rne 
sådanne »ophøjede« sten upraktiske i gulvbe
lægningen, hvorfor de efterhånden fjernedes 
(jfr. s. 366). Fragmentet, der må være frem
kommet under restaureringen o. 1900, blev 
1979 sammen med stenkisterne fremdraget fra 
kirkens materialrum (jfr. s. 533). Nu på nordre 
galleri.

9) 1300’rne. Fragment af rødbrun kalksten, 
formentlig hovedenden af en svagt trapezfor- 
met sten, 107 cm bred; længden er nu 65 cm. 
Peripatetisk indskrift med indhuggede, næsten 
udslidte, gotiske majuskler hvoraf kan læses: 
»[anno] d[omini] mccc...r. ,vn..cvi[v]s ani- 
m[a]..« (Herrens år 13...r..vn.. hvis sjæl..). I 
ydre, nordre sideskibs 3. fag.

10) Gotisk, sekundært anvendt i 1500’rnes 
slutning. Lys rødlig kalksten, trapezformet, 
218x106-82 cm. Den sekundære gravskrift er 
indhugget foroven med versaler, stærkt ned
slidte: »Ane Thiellofsdatter, H i.s. salige

hustru...rådmand... 159.«, måske en datter af 
Jens Thiellofsen, der var rådmand 1542-61. 
Midt på stenen indhugget skjold med bomær
ke, herunder et tilsvarende, lidt grovere hug
get, med de sammenskrevne initialer »HP«, 
muligvis for den afdødes mand. Stenen lå 1855 
i ydre, søndre sideskibs 6. fag, nu i ydre, nord
re sideskibs 1. fag.

11) (Fig. 355), Gotisk, sekundært anvendt 
1593 og igen o. 1762. Lys rødlig kalksten, tra
pezformet, 160x87x47 cm. Foroven sekundær 
gravskrift med fordybede versaler over Knud 
Hierrissen, †19. dec. 1593, og hans hustru Anne 
Iepsdatter, †23. maj 1591. Herunder, midt på 
stenen, mandens sammenskrevne initialer 
»KH«. Stenen genanvendtes atter 1762 for 
Christopher de Hemmer, (kordegn og) »Klok
ker her til Domkirken«, (*169816), †9. maj 
1762. Hans gravskrift med fordybede versaler 
og store skønskriftbogstaver ses forneden.

4. marts 1593 solgte kirkeværgerne Knud 
Hierrissen »en af domkirkens ligstene, som 
ingen navn eller mærke fandtes på, ikke heller 
lå på nogen grav«. Han fik tilladelse til at lægge 
den i ydre, nordre sideskibs 3. fag »fast ved 
kirkevæggen, øster for den dør som går op til 
orgelværket, næst hos hans salige hustrues 
grav«. Herfor havde han allerede 30. sept. 1591 
betalt 14 enkende dl. Stenen lå vel på samme 
sted, da Hemmer blev begravet i nordsiden af 
kirken.17 1855 lå den i ydre, søndre sideskibs 
4. fag, nu i ydre, nordre sideskibs 5. fag.

12) Gotisk, sekundært anvendt efter 1650. 
Grå kalksten, trapezformet 189x102-70 cm. Af 
den sekundære indskrifts næsten udslidte, for
dybede versaler læses: »anno 165...kiere h...da
ter som ...october..« Midt på stenen et indhug
get bomærkeskjold og herunder et næsten ud
trådt dødningehoved. Siden o. 1904 i ydre, 
søndre sideskibs 4. fag.

13) Gotisk, sort belgisk kalksten, formentlig 
Tournai-sten,18 rektangulær 206x114 cm, et 
hjørne afbrudt. Stenen er beslægtet med de 
indlagte og beklædte (nr. 16-21), men har øjen
synlig hørt til den mere almindelige type ne
derlandske gravheller, hvis hele udsmykning 
var indristet i stenens overflade (jfr. nr. 15 c).19
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Den har allerede i 15-1600’rne været helt ud
slidt, idet den midtpå er forsynet med et sekun
dært, indhugget bomærke. 1855 i ydre, søndre 
sideskibs 2. fag, siden o. 1904 i samme side
skibs 3. fag.

14) Gotisk, lys rødlig kalksten, trapezfor
met, 182x125-115 cm, langs kanten omløben
de hulkel ledsaget af en indhugget frynsebort. I 
ydre, nordre sideskibs vestfag, delvis dækket af 
materialrummets skabe.

15 a-c) Gotiske helt udslidte, a) Grå kalksten, 
trapezformet, 195x101-93 cm, i ydre, nordre 
sideskibs 2. fag. b) Grå kalksten, 225x107 cm, i 
ydre, søndre sideskibs 2. fag. c) Sort belgisk 
kalksten (jfr. nr. 13), svagt trapezformet, 225X 
117-114 cm. I ydre, søndre sideskibs 3. fag.

16-21) Gotiske, nederlandske, med spor af 
indlægning og beklædning (fig. 418), hvoraf nu 
kun et lille fragment af en messingplade er 
bevaret (fig. 419). Til domkirkens enestående 
samling af importerede, indlagte og beklædte 
sten hører også kong Kristoffer I.s (s. 528). 
Bortset fra kongegravstenen er de engang så 
fornemme gravminder nu anonyme, men ud
gør plyndrede og udslidte rester af de »mes
singsten« og »sorte sten«, der omtales i ældre 
kilder, specielt i de middelalderlige anniversa- 
riebøger (jfr. †gravsten nr. 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
13).

Alle stenene er af sort, belgisk kalksten, for
mentlig Tournai-sten,18 og sporene i deres 
overflade udgøres dels af forskellige udsparin
ger, dels af nagler nedstøbt i blyforinger 
(fig. 418). Naglerne har fastholdt indlægning 
og frem for alt beklædning i messing, som den 
prægtige støbte og graverede plade, der indtil 
1792 prydede borgmester Anders Bundesens 
gravminde (†gravsten nr. 10) Denne kendes

Fig. 418. Nederlandske gravsten (nr. 16-21, s. 591), 
o. 1275-1400, med spor efter indlægning og beklæd
ning. Krydser angiver nedstøbte nagler til fastgørel
se af messingbeklædning. Målt af Per Kristian Mad
sen og Aage Andersen 1980, tegnet af Marianne 
Nielsen 1982. — Niederländische Grabsteine, mit Spu- 
ren von Einlegearbeit und Verkleidung. Die Kreuze mar- 
kieren Nägel zur Befestigung der Messingverkleidung.
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Fig. 419. Fragment af messingbeklædning, o. 1350 
(s. 592). Preben Dehlholm fot. 1980. — Fragment 
einer Messingverkleidung.

gennem Abildgaards tegning fra 1776 
(fig. 469), der viser, hvorledes disse monumen
ter oprindelig kan have fremtrådt.

Efter sporene at dømme repræsenterer stene
ne en række af de kombinationer med indlæg
ning og beklædning, som nederlandske grav
stensværksteder var kendt for.20 Kun nr. 19 sy
nes at udgøre underlaget for et monument af 
ganske samme type som Anders Bundesens, 
der var helt messingklædt og uden nogen ind
lægning. De øvrige har alle haft indlægning til 
fremhævelse af partier som hoveder og hæn
der, der nu er kendelige som udsparede for
sænkninger. Disses udformning og placeringen 
på stenenes øvre halvdel viser, at de afdøde og
så på disse monumenter har været afbildet i 
fuld figur, stående frontalt med håndfladerne 
samlet i bedestilling for brystet. Det indlagte 
materiale har i et tilfælde været messing (nr.
21), i de andre formentlig plader af alabast, 
hvori ansigternes og hændernes detaljer har 
været indristet. Selve de tilhørende figurer, ni
chebaldakiner m.m. kan tænkes udført på to 
måder. De kan have været indstøbt og graveret 
i messing, således at overfladen har fremtrådt 
som en messingbeklædning med alabastind- 
lægning svarende til kong Erik Menveds og 
dronning Ingeborgs monument i Ringsted 
(o. 1319, DK. Sorø, s. 168) - en af de fornemste 
nederlandske messingsten, og den eneste fuldt 
bevarede i Danmark.21 Til denne type hører 
nr. 16, 17 og formentlig nr. 18. Den anden mu
lighed er, at udsmykningen har været ristet 
med fine streger i stenen, der altså har frem
trådt som en almindelig gravhelle (jfr. nr. 13), 
hvor indlægning fremhævede hoved og hæn
der. Nr. 19 og 20 har formentlig tilhørt denne 
meget udbredte type, da selve overfladen er

uden nagler eller andre spor af beklædning. At 
der heller ikke findes mindste spor af indristet 
dekoration kan skyldes stenens nedslidning, 
der er så stor, at selv de dybere udsparinger for
indlægning er næsten udtrådte på flere af ste-

22nene.
Om de gravlagte giver udsparingerne for ho

vedindlægningen visse oplysninger - både ved 
deres form og deres indbyrdes placering. Såvel 
nr. 17 som nr. 20 og 21 må være lagt over ægte
par, idet kvinden er let kendelig på sit hovedlin 
og efter sædvane står ved mandens venstre si
de. Nr. 16 har tilhørt en mand og hans to hu
struer, der efter almindelig tradition har flanke
ret ham på stenen. På disse fire sten synes man
den at være vist barhovedet med et kort, fyl
digt hår, hvilket almindeligvis kendetegner 
borgere (jfr. fig. 420-21), men dog også ses på 
adskillige sten lagt over riddere.

Stenenes datering må ligge inden for perioden 
1275-1400, uden tvivl med tyngdepunkt i 
1300’rne, hvilket svarer udmærket til daterin
gerne af kirkens arkivalsk kendte »messing
sten« og »sorte sten«. Den anvendte teknik til 
fæstnelse af messingpladerne kan måske ind
snævre dateringerne noget. De tidligste mes
singbeklædninger, der var samlet af et stort an
tal mindre plader sammenholdt af skinner på 
bagsiden, nedlagdes på stenunderlaget uden an
den binding end en sej begmasse. Denne teknik 
synes anvendt ved nr. 16, medens de øvrige 
messingindlægninger og beklædninger har væ
ret fæstnet med nagler - en teknik, der først 
synes at have vundet frem o. 1320.23

Af beklædningen, uvist fra hvilken sten, er 
bevaret en lille *messingplade, fragment af et 
skriftbånd (fig. 419), 15x4,5 cm, 2 mm tykt. 
På et fint rombemønster står de fordybede go
tiske majuskler »na q«, de sidste adskilt af et 
skilletegn i form af to små firblade.24 Frag
mentets dekoration og bogstavformer synes at 
svare nøje til formerne, der kendes på Anders 
Bundesens plade (fig. 469) og på en række an
dre nederlandske messingplader fra midten af 
1300’rne.25 Fundet o. 1900 ved udrensningen af 
vindeltrappen i det gamle Mariatårn. Den an
tikvariske Samling i Ribe (nr. 3259).
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Fig. 420. Gravsten (nr. 17, s. 593), 1300’rne, over 
ukendt ægtepar. Den har oprindelig været messing
beklædt, de afdødes hoveder og hænder ristet i ala- 
bastplader. LL fot. 1974. — Grabstein eines unbekann- 
ten Ehepaars aus dem 14. Jahrhundert. Ursprünglich mit 
Messing verkleidet, Köpfe und Hände in eingelegte Ala- 
basterplatten eingeritzt.

16) Gotisk, 294x170 cm, nu i to stykker, 
oprindelig med alabastindlægning og messing
beklædning (jfr. fig. 418). Herpå har været af
bildet en mand flankeret af sine to hustruer, 
hvis hoveder og hænder ses i form af udsparin
ger for alabastindlægning. Hustruerne har bå
ret hovedlin, hans hoved er næsten udslidt. Bå
de ved sin imponerende størrelse og sin teknik 
minder stenen om den formentlig nogenlunde 
samtidige gravsten over kong Erik Menved og 
dronning Ingeborg i Ringsted (†1319). Som 
denne har stenen en lav omløbende vulst, som

Fig. 421. Detalje af gravsten (nr. 20, s. 594), 
1300’rne, over ukendt ægtepar. Udsparinger, med 
pikhammerbehugning i bunden, for indlægning af 
mandens hoved og hænder. LL fot. 1974. — Grab
stein eines unbekannten Ehepars aus dem 14. Jahrh. 
Ausschnitt.

har kantet beklædningen. Denne har bestået af 
et stort antal mindre plader samlet med skin
ner, for hvilke der ses 11 næsten bortslidte ud
sparinger i stenens overflade.26 1874 lå stenen i 
ydre, søndre sideskib,27 siden o. 1904 i samme 
sideskibs 6. fag.

17) (Fig. 420), gotisk, 258x143 cm, nu i to 
dele, oprindelig med alabastindlægning og 
messingbeklædning, hvorpå et ægtepar har væ
ret afbildet. Heraf ses nu kun udsparingerne for 
indlægning af hoveder og hænder. Han har ø- 
jensynlig været fremstillet barhovedet med pa
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gehår, hun - lidt mindre - med hovedlin. Fra 
messingbeklædningens fastgørelse stammer 56 
nagler nedstøbt i blyforinger, medens fire rek
tangulære udsparinger må være spor af plader
nes samleskinner (jfr. fig. 418). Stenen lå i koret 
1831, da P. T. Hanssen omtaler en sten med 
spor af messingbeklædning, og »brækket midt 
over«. Han anså stenen for Anders Bundesens, 
der kunne være flyttet til koret, »da pladerne 
vare brækkede af« (jfr. s. 647, note 15).28 1 845 
flyttedes den til ydre, nordre sideskib, hvor den 
nu ligger i 2. fag.27

18) Gotisk, genanvendt 1616, 322 cm bred 
og 161 cm høj, men betydelig afkortet forne
den. Oprindelig formentlig med alabastindlæg- 
ning og messingbeklædning; men som følge af 
genanvendelsen er det svært at erkende den op
rindelige karakter af stenen, som må have væ
ret blandt de største messingsten, der kendes.29 
Sporene indskrænker sig nu til to næsten ud
slettede fordybninger, der kan have rummet 
indlægning, samt otte nagler i blyforing (jfr. 
fig. 418). Genanvendt 0.1616 af Ba[rt]el (Jør
gensen) Struck, rådmand i Ribe, født i Lund i 
Skåne, †28. maj 1621 i hans alders 71. år, og 
hans sidste hustru, Anders (Sørensen) Wedels 
datter, Anne, (†22.jan. 1655) i hendes alders 
<70.> år. De avlede tilsammen 10 børn, 5 søn
ner og 5 døtre. Desuden Bartel Strucks første 
hustru, Dorithe Søfrensdatter (Stage), og hen
des første mand, Peder Ba[gge]søn, rådmand 
(†IO. aug. 1602). Bartel Struck og Dorithe Sø
frensdatter avlede tilsammen 3 børn (jfr. epita- 
fietilladelse s. 578). Indskrift med reliefversaler 
på to sideordnede, kvadratiske skriftfelter, 
hvorimellem forneden ses et skjold med Bertel 
Strucks bomærke, flankeret af hans næsten ud
viskede initialer »BS« (sml. fig. 413, nr. 1). Ste
nen lå oprindelig i midtskibets vestende lige øst 
for Peder Baggesens grav (jfr. begravelser, 
s. 661). 1855 lå den i ydre, søndre sideskibs
4. fag; siden o. 1904 i samme sideskibs 3. fag. - 
Terpager 1702, s. 74.

19) Gotisk, genanvendt i 15-1600’rne, 
200x119 cm. Eneste oprindelige spor i overfla
den er tre nagler nedstøbt i blyforinger (jfr. 
fig. 418), der tyder på, at stenen har været helt

messingklædt, af type som Anders Bundesens 
(s. 635, fig. 469). Genanvendelsen, kendelig 
som et næsten udslidt bomærkeskjold midt på 
stenen, udelukker dog, at det kan være hans, 
men det er muligt, at stenen udgør resterne af 
Hans Limbæks messingsten (†nr. 7). I ydre, 
nordre sideskibs 2. fag.

20) Gotisk, 291x145 cm, oprindelig med 
fremstilling af et ægtepar, hvis hoveder og 
hænder var indlagt, medens selve figurerne og 
den øvrige dekoration formentlig har været 
indristet i stenen.22 Udsparinger for indlægning 
svarende til nr. 17 (jfr. fig. 418), hendes næsten 
udslidt, hans derimod usædvanlig velbevaret 
med pikhammerbehugning i bunden (fig. 421). 
Denne bearbejdning har skullet tjene til befæ
stelse af det bindemiddel (beg?), hvori de ind
lagte alabastplader nedlagdes.30 I ydre, søndre 
sideskibs 6. fag.

21) Gotisk, genanvendt i renæssancen, 
200x140 cm, men formentlig væsentlig afkor
tet forneden. Af type som nr. 20, men det ind
lagte materiale har været messing. I udsparin
gerne for det gravlagte ægtepars hoveder og 
hænder findes seks nagler nedstøbt i blyforin
ger, to til hvert hoved, en til hvert par hænder 
(jfr. fig. 418).31 - Sekundært er i renæssancen 
indhugget et bomærkeskjold midt på stenen og 
herunder en næsten udslidt, firlinjet minuskel- 
indskrift, hvoraf læses: »an(n)o d(omini)
..Evangeliste dag døde/ Erlig q[uinde] B.../.. 
Gud undhe hendje]..«. Stenen var formentlig 
en af de to, som P. T. Hanssen i sin søgning 
efter plyndrede messingsten 1831 noterede sig i 
koret.28 1 870 lå den i ydre, søndre sideskib, 
hvor den stadig findes under buen mellem 2. 
og 3. fag.27

22) (Fig. 422). O. 1500, genanvendt o. 1565. 
Oprindelig over Johannes Petri de Horsnes 
(Jens Petersen Horsens), kannik i Ribe. Grå 
kalksten, 224x131 cm, indskrift med reliefmi- 
nuskler, peripatetisk i en fordybet ramme, som 
ved hjørnerne brydes af bladrosetter: »Hic iacet 
magister Ioh(ann)es Petri de Horsnes cano(n)i- 
c(us) ripen(sis) in magna miseria expecta(n)s a- 
duentum d(omi)ni rede(m)ptoris sui c(uius) 
a(n)i(m)a req(vi)escat i(n) pace An(n)o d(o-
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Fig. 422. Gravsten (nr. 22, s. 594), o. 1500, over kannik Jens Petersen Horsens, genanvendt og nydekoreret 
o. 1565 for kannik og førstepræst Jens Petersen Grundet. LL fot. 1974. — Grabstein des Domherrn Jens Petersen 
Horsens, um 1500. Um 1565 wiederverwendet für den Domherrn und Oberpriester Jens Petersen Grundet.
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mi)ni □« (Her hviler magister Johannes Pe
tersen Horsens, kannik i Ribe, i stor elende, 
biende på Herren sin frelsers genkomst, måtte 
hans sjæl hvile i fred, år □).

Stenens øvrige udsmykning stammer sand
synligvis fra den sekundære anvendelse for Io- 
h(ann)es Petri (Petersen) Grvndit, kannik og 
førstepræst ved domkirken i Ribe, med sin søn 
Johannes, de døde samtidig i Herren den 
15. aug. 1565 (jfr. †epitafium nr. 1). Den sekun
dære gravskrift, på latin, står i fordybede versa
ler med rester af mørk fyld inden for den pri
mære. Indskrifterne danner ramme om midt
feltets relief, en dødning, indhyldet i liglagen, 
omgivet af orme og øgler, og med en stor tud
se på brystet.

Oprindelig lå stenen på Jens Petersen Hor
sens’ grav ud for nordre korsarms sidealterni
che, hvor S. Erasmus’ alter fandtes (jfr. s. 93, 
416). I forbindelse med genanvendelsen opsat
tes Jens Petersen Grundets †epitafium over ste
nen, der blev liggende indtil 1842.32 Da flytte
des den ned i skibets midtgang (Frost 1842, 
s. 106); 1855 var den i ydre, søndre sideskibs
4. fag,' medens den nu er placeret op ad vest
væggen i samme sideskibs 6. fag. - Terpager 
1702, s. 76; Jensen: Gravsten nr. 109 og 552.

23) (Fig. 423-24). O. 1530. Figursten over I- 
var Munk, den sidste katolske biskop i Ribe, 
født før 1470, død 1539 (jfr. fig. 353, 366 og 
s. 537f.): »Prochdplor i(n)dig(no) cessa(n)t tua 
stami(n)a casu nobile Mu(n)ck gen(us) o p(re) 
sul Iware iaces Nobilis a claro vixisti stemmate 
presul hoc tum(u)lo tua n(un)c d(u)lcit(er) ossa 
cuba(n)t d(ice) p(re)cor h(ic) igit(ur) q(ui)- 
cu(m)q(ue) viator ober(ra)s pace q(u)iesce mo- 
(do) p(re)sul Iwar(e) sacra qui obiit anno d(o- 
mi)ni (MDXXXIX do(m)i(ni)ca IX)« (O 
bedrøvelse. En grum skæbne klipper din liv
stråd over, nu hviler du her, o prælat Ivar (af 
den) ædle Munk-slægt; som en ædel prælat af 
den berømte æt har du levet, nu hviler dine 
bene sødt i denne grav; Sig, beder jeg, hver en 
vejfarende, som her flakker om: hvil nu i hellig 
fred, prælat Ivar, som døde det Herrens år (1539 
den 9. søndag (dvs. 2. marts))33). Lys, gullig 
gotlandsk kalksten, 333x175-171 cm. Inden

for en glat ramme ses randskriftens tre distica 
med reliefminuskler i enkelt profileret skrift
bånd, der ved hjørnerne er brudt af uregelmæs
sige ovaler dannet af bladprydede fyldehorn. 
Disse indrammer de fire evangelistsymboler, 
hver med en stor bog. Den afdøde prælat ind
rammes af en spinkel, profileret arkade med 
fint profilerede, bladsmykkede gesimsled; ba
serne i postamentfeltet er firkantede med svag 
perspektivvirkning. Bispen er fremstillet i fuldt 
ornat, med sammenlagte, ringprydede hænder. 
Hans mitra, der er rigt smykket med perlebro
deri, har en fremstilling af Mariæ bebudelse. 
Bispestaven afsluttes foroven af en laurbær
krans indrammende vindruemadonna i solgis- 
sel.35 Afdødes hoved hviler på en firpasmøn- 
stret pude med kvaster i hjørnerne; ved hans 
fødder ligger en glubende løve med tungen ud 
af flaben og kløerne fremme. I postamentfeltet 
herunder ses bispens fædrende og modrende 
våbenskjold, til venstre Munk (tre roser), til 
højre Juel (en seksoddet stjerne over tre strøm
me). Som skjoldholdere optræder to vingede, 
nøgne (vild-?)mænd, der læner overkroppen 
hen over skjoldene i indbyrdes strid. Den ven
stre, køllebevæbnede har stort, lokket hår og 
skæg, som den højre har et godt greb i.36 På 
våbenskjoldene farverester, Munkvåbnets tre 
rosetter er røde på hvid bund, Juelvåbnet har 
haft hvide bølger på blå bund under gul stjerne. 
Farverne stammer fra en staffering udført på 
foranledning af biskop Thura (1713-31, Terp
ager 1736, s. 325).

Denne store sten, fra overgangen mellem 
gotik og renæssance, blev i 1922 af V. Thorlasi- 
us-Ussing tilskrevet billedskæreren Claus 
Berg.37 Tilskrivningen hviler, udover på sam
menligninger med Claus Bergs træskærerarbej
der, på paralleller til denne mesters gravsten 
over kong Hans fra Odense gråbrødrekirke, 
specielt draperi-, ansigts- og hårbehandlingen. 
Dette styrkes yderligere af skriftlige vidnes
byrd om bekendtskab mellem Ivar Munk og 
Claus Berg. C. A. Jensen (Gravsten I, 76) påpe
ger udsmykningens udenlandske træk: den sto
re hovedpude skyldes formentlig sydtysk på
virkning, mens evangelisttegnenes ovalram-
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Fig. 423. Gravsten (nr. 23, s. 596), o. 1530, over biskop Ivar Munk. Tilskrevet Claus Berg. LL fot. 1974.- 
Grabstein des Bischofs Ivar Munk, um 1530. Claus Berg zugeschrieben.
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mer samt folianterne, der har afløst skriftbån
det, viser italiensk indflydelse.

Stenen omtales op gennem tiden vekselvis 
som gravsten og som epitafium, men dens 
oprindelige placering i rummet - vandret eller 
lodret - kendes ikke.38 Den tidligst kendte an
bringelse var i ydre, søndre sideskibs 5. fag, 
stående op mod sydmuren. O. 1904 placeredes 
stenen liggende i samme fag (jfr. fig. 203), på 
en ca. 40 cm høj, muret underbygning over det 
sted, hvor man 1886 mente at have konstateret 
bispens grav (jfr. s. 537). - Terpager 1702, s. 49; 
Jensen: Gravsten, nr. 128.

24) 1500’rne, grå kalksten, 278x172 cm. 
Spor af to store minuskelbånd anes på øverste 
tredjedel af den næsten helt udslidte sten. I 
ydre, søndre sideskibs 3. fag.

25) (Fig. 425). O. 1547. Gunde Lange, de
kan. »Anno dni MDXLVII pridie scolastice 
virginis obiit nobilis [vir Gundo Lange de Tor- 
numgaard, decanus Ripensis]« (Det Herrens år 
1547 dagen før Jomfru Scolastica (dvs. 9. febr.) 
døde den ædle mand Gunde Lange til Tornum- 
gård, dekan i Ribe).39 Grå kalksten, 195x71 
cm, øvre ende og den ene langside afhugget. 
Randskrift med reliefversaler, afbrudt af hjør
necirkler med våbenskjolde, indrammer to 
stærkt nedslidte våbner, formentlig Lange og 
Rosenkrantz for afdødes forældre. De to øvre 
våbenskjolde var allerede på Søren Abildgaards 
tid helt nedslidte, de to nedre synes at være, til 
venstre Gjordsen, til højre Banner, afdødes 
farmor og mormor.

1702 lå stenen i søndre korsarm og 1774 
angiver Abildgaard placeringen som »ved siden 
og uden for koret«. 1855 lå den mellem de 
nordre sideskibe i 4. fag, nu anbragt op ad 
vestvæggen i ydre, søndre sideskibs 6. fag. - 
Terpager 1702, s. 81; Jensen: Gravsten, nr. 265.

26) (Fig. 426). O. 1553. Nicolaus Torchilli 
(Niels Torkildsen (Lym, Lihme)), kannik, med 
sekundær indskrift fra o. 1587. »Anno D(o- 
mi)ni [1553 xx ivnii obiit venerabilis] vir [d(o- 
mi)nus Nicolavs Tor]chilli piæ memoriæ cano- 
nic(us) Ripe(ensis)« (I Herrens år 1553, 20. juni, 
døde den ærværdige mand hr. Niels Torkild
sen, i from erindring, kannik i Ribe). Grå 
kalksten, 174x82 cm, udbedret med cement. 
Randskrift med reliefversaler og hjørnecirkler 
med evangelisttegn omgiver Rosenstjerne 
(Lihme)-våbnet. Udsmykningen er nu stærkt 
nedslidt, men kendes fra Terpager og fra Abild
gaards gengivelser. - Omkring 1587 har stenen 
fået sin sekundære indskrift med reliefversaler, 
placeret over våbnet, for Oluf Nielsøn, 
†9. febr. 1587. Han var søn af Niels Torkildsøn 
og borger i Ribe.40

Det oplyses 1702 og 1774, at stenen lå i 
søndre korsarm. 1855 i ydre, søndre sideskibs
2. fag, nu anbragt op ad vestvæggen i samme 
sideskibs 6. fag. - Terpager 1702, s. 82; Jensen: 
Gravsten, nr. 550.

27) (Fig. 435). O. 1554. Figursten over »Ge- 
orgius P ...«, formentlig rentemester og kantor 
Jørgen Pedersen, †1554. Grå marmor, 242x160 
cm, ret nedslidt. Randskrift på latin med re
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Fig. 424a-b. Detaljer af 
Ivar Munks gravsten (jfr. 
fig. 423). H.Frost fot. 
1974. — Grabstein Ivar 
Munks, Details.

liefversaler (adskillige bogstaver indskrevne i 
de foregående). I et portalfelt, hvis pilastre og 
arkade smykkes af blomster i vaser, står afdøde 
i helfigur med hænderne sammenlagt foran 
brystet. Ansigtstrækkene er helt udviskede, 
men det spidse, tvedelte fuldskæg ses endnu. 
Rentemesteren er iført knækort, folderig dragt 
med kappe og sværd, på fødderne brede okse
mulesko. Randskriften brydes i hjørnerne af 
firpasfelter; af de nedre er kun det højre, med 
timeglas, tydeligt; de øvre har dels udslidt, 
hjelmet våben, dels korslam flankeret af initia
lerne »A H«, for afdødes hustru Anne Chri- 
stensdatter Hegelund, enke efter borgmester 
Ivar Stub (jfr. S. Lamberts alter, s. 100). Som 
påvist af C. A. Jensen tyder bedestillingen og 
firpasfelterne med deres udsmykning på tysk

indflydelse, og stenen må henføres til gruppen 
Slesvigske monogramister.

1606 og 1635 omtales en sten i midtskibets
2. fag som Jørgen Rentemesters (jvf. †gravsten 
nr. 27 og 38). 1855 var stenen flyttet til ydre, 
søndre sideskibs 4. fag, og 1904 lagdes den atter 
her. - Jensen: Gravsten, nr. 274.

28) (Fig. 428). O. 1559. Andreas Nicolai 
(Anders Nielsen) »fromhedens og de frie kun
sters studerende«. Søn af Niels Torkildsen41 
(jfr. nr. 26). Blåsort kalksten, 203x89 cm, la
tinsk indskrift med reliefversaler. Midtfeltet 
udfyldes af det kartouchefligede Rosenstjerne 
(Lihme)-våben med stikhjelm og akantusbladet 
hjelmløv. Stærkt nedslidt randskrift, der bry
des af hjørnecirkler med forkrænkelighedssym- 
boler. Det enestående, elegante arbejde synes,
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Fig. 425. Gravsten (nr. 25, s. 598), o. 1547, over de
kan Gunde Lange. Efter tegning 1774, i NM2. — 
Grabs tein des Dechanten Gunde Lange.

som påpeget af C. A. Jensen at være udført af 
en tysk stenmester.

1702 lå stenen i søndre korsarm, og her 
fandtes den stadig 1774, da Abildgaard tegnede 
den. 1855 lå den i de søndre sideskibe, 1902 i 
nordre sideskib; nu placeret op ad vestvæggen i 
ydre, søndre sideskib. - Terpager, 1702 s. 82; 
Jensen: Gravsten, nr. 285.

29) O. 1562. Marine Peder Ibsensdatter, Jens 
Hegelunds hustru, †6. april 1562. Hvidlig kalk
sten, 189x95,5 cm, med fordybede versaler. 
Over indskriften ses et stærkt nedslidt relief af 
en engel; under indskriften læses i fordybet

Fig. 426. Gravsten (nr. 26, s. 598), o. 1553, over kan
nik Niels Torkildsen (Lihme). Efter tegning 1774, i 
NM2. — Grabstein des Domherrn Niels Torkildsen 
(Lihme).

ramme dødsåret 1562, hvorunder et bomær
keskjold, ligeledes i fordybet streg, med Jens 
Hegelunds bomærke (sml. fig. 413, nr. 16). - 
Stenen lå 1855 i ydre nordre sideskibs 2. fag, 
men er nu placeret op ad væggen i ydre, søndre 
sideskibs 6. fag. - Jensen: Gravsten nr. 551.

30) (Fig. 436). O. 1565. Figursten over Claus 
Seste (Sehested) til Spannetgaard, og hustru 
Lisebet Seste (Juel), †l565 S. Simon Jude dag 
(dvs. 28. okt.).42 Han var lensmand på Riber- 
hus og døde efter 1566 (jfr. †epitaf nr. 11). Grå 
kalksten, 225x145 cm, ret nedslidt og udbedret 
med cement i de nedre hjørner; indskrift med
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Fig. 427. Gravsten (nr. (†)32, s. 602), 1500’rnes 3. 
fjerdedel, over ærkedegn Jens Pedersen Viborg og 
hustru Ellen Timsdatter. Efter tegning 1774, i NM2. 
— Grabstein des Erzdiakons Jens Pedersen Viborg und 
seiner Frau, ca. 1550-75.

reliefversaler. Han er korthåret med tvedelt 
fuldskæg, bærer rustning med rosetprydede 
skulderplader, har hænderne i siden og hjelmen 
anbragt mellem de skrævende ben; på fødderne 
oksemulesko. Sværdet hænger skråt ned bag 
ham. Hustruen er iført baret og lang fruedragt 
med høj, pibet krave og pufærmer, armene 
foldet foran livet. Mellem ægteparret ses for
oven en tredelt dekoration med timeglas, død
ningehoved og nedslidt medaljon. Stenens bre
de ramme smykkes af 16 anevåben, af hvilke de 
to over Claus Seste synes at være hans foræl
dres, til venstre Sehested, til højre v. Thienen.

Fig. 428. Gravsten (nr. 28, s. 599), o. 1559, over An
dreas Nicolai (Anders Nielsen). LL fot. 1974. — 
Grabstein des Andreas Nicolai (Anders Nielsen).

Stenen har oprindelig ligget over slægtens 
murede begravelse i midtskibets l.fag (jvf. 
gravsten nr. 69 og Sehesteds begravelse s. 660). 
Ifølge Frost (1842, s. 106) lå stenen nær den 
oprindelige plads. 1855 fandtes den i ydre, 
søndre sideskibs 2. fag, nu i det 5. fag. - Terp
ager 1702, s. 68; Jensen: Gravsten, nr. 553.

31) (Fig. 429). O. 1567. Biskop Poul Mad
sens to hustruer, »Dorothea, datter af magister 
Paulus Neomagus, hofprædikant hos Christian 
III. Danmarks konge, ... hun døde 16. okt. i 
det Herrens år 1563 i sin alders 17. (år)«, og 
»Catharina, datter af Severinus Iacobus (Søren

Danmarks Kirker, Ribe amt 39
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Fig. 429. Gravsten (nr. 31, s. 601), o. 1567, lagt af 
biskop Poul Madsen over hans to hustruer Dorothea 
og Catharina. LL fot. 1974. — Grabstein, von dem 
Bischof Poul Madsen über seine Frauen, Dorothea und 
Catharina, gesetzt.

Jacobsen Stage), rådmand i Ribe, ... hun døde i 
sin første barselsseng i februar i det Herrens år 
1567 i sin alders 19. (år)«. Grå kalksten, 
228x145 cm, latinsk indskrift med fordybede 
versaler. Det lodretdelte skriftfelt sidder i en 
portalopbygning, flankeret af hermer på guir
landeprydede skafter, hvis postamenter har lø
vemaske. Hermerne, med satyrhorn, bærer på 
hovedet frugtkurve; på bueslaget læses: »Media 
morte in vita svmvs« (midt i døden er vi i 
livet). I sviklerne herover englehoveder og 
midt i bueslagets muslingeornament ses et kra
nie og et ungt kvindehoved. Under den store 
indskrifttavle to mindre, kartouchesmykkede 
felter. På den øvre en due og en slange omgivet 
af indskriften: »Prvdens simplicitas« (klog en
fold),43 jfr. Matt. 10,16. På det nedre gravvers.

I postamentfeltet læses: »P. Mat. (Poul Mad
sen) biskop i Ribe, den bedrøvede ægtefælle, 
satte dette til minde om sine højtelskede hu
struer«.

Stenen lå 1651 i indre, søndre sideskibs 1. fag 
ud for Skeels kapel (jvf. nr. 62), ligesom endnu 
1842 (Frost, s. 86). 1855 flyttet til ydre, søndre 
sideskibs 5. fag; nu i samme sideskibs 6. fag. - 
Terpager 1702, s. 84; Jensen: Gravsten, nr. 554.

(†)32) (Fig. 427). 1500’rnes 3. fjerdedel. Io- 
h(ann)es Wiberg (Jens Pedersen Viborg), ma
gister, ærkedegn i Ribe [†7. maj 15] <81>, [og 
hustru Helena Thimonis] (Ellen Timsdatter) 
†8. nov. 15<69>, jfr. †epitafium nr. 3. Lysgrå 
kalksten, to brudstykker, den øvre halvdel af 
stenen, 94x114 cm, samt et mindre stykke fra 
højre side, ca. 64x29 cm; latinsk indskrift med 
fordybede versaler. Abildgaards tegning fra 
1774, der viser stenen i sin helhed, har fejlagtig 
afdødes bomærke i alle fire hjørnefelter (sml. 
fig. 413, nr. 25), medens de to øvre i virkelig
heden har roset og stjerne. På den tabte nedre 
del viser Abildgaard to skjolde, det ene med 
afdødes våben, det andet med stiftsvåbnet, 
stjerne over diagonalkors. - På Abildgaards tid 
lå stenen i et af de nordre sideskibe, rimeligvis 
det ydres 1. fag fra øst, hvor epitafiet hang. 
1855 lå den mellem 2. og 3. fag i ydre, søndre 
sideskib. De to brudstykker findes nu i ydre, 
nordre sideskibs 2. og 4. fag. — Terpager 1702, 
s. 80; Jensen: Gravsten, nr. 555.

O. 1587. Oluf Nielsen, se nr. 26.
1593. Knud Hierrissen og hustru Annejeps- 

datter, se nr. 11.
33) 1597. »Anders [Lau]søn Lvnd, borger i 

Ribe, †29. . . . « . 4 4  Lysebrun kalksten, 204x98 
cm, noget forhugget i kanten. Den stærkt ned
slidte sten har omløbende, fordybede skrift
bånd med reliefversaler. På det store, ovale 
midtfelt, hvis svikler prydes af englehoveder, 
ses på midten et nedslidt skjold i fordybet, oval 
ramme. Herunder sekundær indskrift »K. A.
D. Lund, 1675«. Karen Andersdatter Lund fik i 
hendes alders 87. år bevilget plads i hendes 
forfædres begravelse.45 - 1597 købte Anders 
Lund en sten for 10 dl. og »en tølt deeler«, samt 
et gravsted for 20 enkende dl. Stenen måtte
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lægges »tvært for Kathoveddøren, så godt som 
midt på gulvet« i søndre korsarm.46 1855 flyttet 
til ydre, søndre sideskibs 2. fag; nu i ydre, 
nordre sideskibs 1. fag.

(†)34) 1500’rnes sidste tiår. Rådmand Hans 
Jenssøn (død før 1. sept. 1598) og hustru(er?). 
Af den sorte kalksten er bevaret tre brudstyk
ker, der viser, at stenen har været af type som 
nr. 33. I det centrale skjold Hans Jensens bo
mærke (sml. fig. 413, nr. 29). - Stykkerne lig
ger i ydre, nordre sideskibs 1., 4. og 6. fag.

35) 1500’rnes slutning. Oprindelig over Lav
rens lenssen, begravet »A 15 ... martiv ...«, 
sekundært anvendt 1655. Grå kalksten, 214x 
108 cm, randskrift med fordybede versaler in
den for to indridsede linier. Midt på den stærkt 
nedslidte sten anes resterne af et bomærke
skjold. - 1655 fik stenen sin sekundære ind
skrift med fordybede versaler over »S(alig) 
Gierttrud ...ongsier«. - Fandtes 1855 i ydre, 
nordre sideskibs 4. fag; nu samme sted.

36) (Fig. 430). O. 1600. Hans Svaning »for
dom kong Frederic den II højlovelig ihukom
melse hans tugtemester i 13 år og siden dom
degn, kannik i Ribe domkirke og Danmarckis 
riges historicus 31 år, døde (20. september) 
1584 i hans alders 81. år, og hustru, borgmester 
i Ribe Søren Iacobsøn (Stage’s) datter Marine, 
†4.juli 1615 i hendes alders 76. år. De avlede 
sammen seks sønner og ni døtre. Sort kalksten, 
234x122 cm, med reliefversaler i fordybede 
bånd. Den rektangulære skrifttavle er anbragt i 
en renæssance-portalopbygning på postament. 
I stenens hjørner medaljoner med siddende 
evangelister. Portalsøjlerne har postament med 
løvehoved samt prydbælte med beslagværk og 
kanneleret skaft under jonisk kapitæl. I gesim
sens frise dødssymboler mellem tandsnit og 
bladranker. I postamentfeltet det afdøde ægte
pars skjolde med deres initialer, til venstre 
hans, »M(agister)HS« under svane, til højre 
hendes, »MSD« under plante.

Ifølge Terpager lå stenen i korsskæringen, 
hvor Abildgaard tegnede den 1774. Frost 
(1842, s. 106) har den i midtskibets østre del, og 
1855 lå den i vestenden. Nu op ad indre, søndre 
sideskibs vestvæg. - Terpager 1702, s. 56.

Fig. 430. Gravsten (nr. 36, s. 603), o. 1600, over hi
storikeren Hans Svaning, †1584, og hustru Marine, 
†1615. LL fot. 1974. — Grabstein des Historikers Hans 
Svaning und seiner Frau.

37) O. 1600. Over ukendt ægtepar, med se
kundær indskrift fra o. 1643, samt initialer fra 
endnu senere tid. Lys okker kalksten, 196x105 
cm, i nederste, højre hjørne udbedret med ce
ment. Den oprindelige randskrift med re
liefversaler i fordybede bånd er næsten helt 
udslidt, dog skimtes årstallet »1596«; et bo
mærkeskjold i ovalt felt midt på stenen er helt 
nedslidt. Stenen smykkes i hjørnerne af medal
joner med de fire evangelisters symboler, me
get lig dem, der findes på nr. 54; mellem de 
øvre et cirkulært kartouchefelt, hvori dødnin
gehoved, mellem de nedre og bomærkeskjol
det ses en putto, der sidder overskrævs på et 
timeglas og blæser sæbebobler, et symbol på 
forgængeligheden.

O. 1643 blev den sekundære indskrift hugget

39*



604 DANMARKS KIRKER . RIBE DOMKIRKE

Fig. 431. Gravsten (nr. 41, s. 605), o. 1618, over Pe
der Iepsøn Bileber (Byløber) og hustru Inge Giødis- 
datter. LL fot. 1974. — Grabstein des Peder Iepsøn 
Bileber und seiner Frau.
(parallelt med stenens langsider), med fordybe
de versaler, over Mette Andersdaater Luund, 
†l7. sept. 1643 (i hendes alders 73. år), enke 
efter Anders Pedersøn Spandet, rådmand i Ribe 
(†21. marts 1621 i hans alders 47. år). — Sidst har 
stenen fået tilføjet sammenskrevne initialer på 
hver side af puttoen, til venstre »PL«, til højre 
»KP(eller R)D«, (et ægtepar, hvor manden kan 
have båret navnet Lund?). — Stenen lå 1855 i 
ydre, søndre sideskibs 4. fag; nu i ydre, nordre 
sideskibs 4. fag.

38) O. 1606, genanvendt først i 1800’rne. 
Grå kalksten, 197x102 cm, randskrift med re
liefversaler i fordybet bånd, heraf læses kun 
»MDCVI i sit alders LV ...«. I begyndelsen af

1800’rne blev feltet inden for randskriften for
synet med en indskrift på tysk og dansk med 
fordybet fraktur og enkelte versaler, fra Siraks 
bog, 41, 12-13 (15-16), »See till, at du (behol
der) itt gaat naffn ...«. Smal profilramme. - 
Stenen lå 1855 i ydre, nordre sideskibs 1. fag, 
nu i dette sideskibs 5. fag.

39) O. 1607. Sandsynligvis over Hans Jessøn 
Søhane, rådmand og handelsmand i Ribe, 
†12. dec. 1604 i hans alders 72. år (jfr. epitafium 
nr. 5).47 Grå kalksten ca. 202x135 cm, øverste 
del afhugget; den stærkt nedslidte sten er des
uden revnet. Randskriften med reliefversaler i 
fordybet bånd er afbrudt ved hjørnerne af me
daljoner med forkrænkelighedssymboler. Her
udover er stenens eneste, nu kendelige prydelse 
et ovalt felt midt på stenen, hvori et skjold med 
Hans Jessens bomærke (jfr. fig. 413, nr. 17) og 
hans initialer »HI«. Midt på stenens øvre del ses 
et sekundært indhugget, rektangulært felt, 
hvori med fordybede versaler »Hans Jesen«, 
muligvis for Hans Jessøns sønnesøn.

Stenens oprindelige placering kendes ikke, 
men den har sandsynligvis ligget i nærheden af 
epitafiet. 1842 lå stenen i skibets midtgang 
(Frost, s. 106), 1855 i ydre, søndre sideskibs
3. fag og nu i ydre, nordre sideskibs 4. fag. - 
Terpager 1702, s. 31.

(†)39a) 1612 (fig. 480 a-b). Peder Hegelund 
og hans 3. hustru. To brudstykker af en grålig 
kalksten, som nu ligger i ydre nordre sideskib,
1. og 3. fag fra øst, må være dele af den grav
sten, bispen lod fremstille 1612.45 Blandt kir
kens indtægter er under 29. sept. nævnte år 
opført et beløb på 6 sldl. fra bispen for en liden 
ligsten og to andre små stykker, som han ned- 
lagde på sin og sin hustrus grav. I Hegelunds 
almanakoptegnelser læses 17. marts, at »Hen- 
rich Meibom stenhugger kom i mit arbeid paa 
en liden liigsten«; arbejdet stod på i 19 dage 
fordelt over tiden frem til begyndelsen af maj, 
bl.a. afbrudt af stenhuggerens rejse til »Kol
ding oc Ottensee«. Når de to brudstykker kan 
kædes sammen med ovenstående kilder skyldes 
det, at deres religiøse indskrifter på latin og 
dansk (jamber), begyndende med henholdsvis 
»Ego sum vitis, vos palmitis ...« (jeg er vin
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træet, I er grenene) og »O vitis, o vita, o via 
atq(ue) veritas...« (O vintræ, o liv, o (rette) vej 
og sandhed) er gentaget som indledning til den 
ligeledes tospaltede tekst på det epitaf (nr. 7), 
som Hegelunds 3. hustru lod opsætte efter hans 
død 1614.

40) (Fig. 439). O. 1616. Hans Lassøn Lime, 
borger, (herskabsfoged og sissemester) i Ribe, 
†23. febr. 1616 i hans alders 36. år, og hustru 
Sara Pedersdaater (Hegelund) med hvem han 
levede i 12 års ægteskab og avlede 6 sønner og 3 
døtre. Hun var født 17. sept. 1587,48 døde efter 
1616. Sort kalksten, 128x65 cm, med reliefver
saler i fordybede bånd. Stenens eneste udsmyk
ning er et skjold, hvori Hans Lassen Limes 
initialer »HLL« omkring et sammenskrevet 
»HL«, hvorover bomærke (fig. 413, nr. 5). 
Over skjoldet indskriften: »See til, at dv behol
der it gat nafn, det blifver dig vesere (vissere) 
end tusinde store liggende fæ af gvld« (Siraks 
bog 41, 12(15)). - 17. dec. 1617 får Matz Lassen 
tilladelse til at lægge en sten på broderens be
gravelse »bag ved koret, på den søndre side« 
(d.e. søndre korsarm).46 1855 var stenen flyttet 
til ydre, søndre sideskibs 2. fag. Nu placeret op 
ad væggen i dette sideskibs 4. fag.

O. 1616. Bartel Struck og hustruer Anne 
Andersdatter (Vedel) og Dorthe Sørensdatter 
(Stage), se nr. 18.

41). (Fig. 431) O. 1618. Peder Iepsøn Bileber, 
borger i Ribe, †ll. jan. 1618 i hans alders 77. år, 
og [hustru Inge] Giødisd[atter].49 Kalksten, 
203x109 cm, med reliefversaler; stærkt ned
slidt. Stenen smykkes af indskriften i fordybe
de bånd, dels som randskrift, i hjørnerne af
brudt af små blomsterrosetter, dels vandret 
over og under ovalt felt med nedslidt skjold, 
hvorpå et bomærke anes. - Forneden på stenen 
læses sammenskrevet »P (eller R)A«, der hid
rører fra en senere genanvendelse af stenen. - 
Da Peder Iepsen havde betalt 50 enkende dl. til 
kirken, fik han 3. april 1614 tildelt en fri begra
velse ved den 3. pille i indre, nordre sideskib, 
hvor han nårsomhelst kunne lægge en sten.46 
1855 lå denne i ydre, nordre sideskibs 3. fag, og 
her har den også fået sin plads 1904.

42) O. 1620. Ollvf Pedersøn Roed, rådmand

Fig. 432. Gravsten (nr. 45, s. 608), 1600’rnes første 
fjerdedel. Sekundær indskrift over S.E.S. Dreier, 
1680. LL fot. 1974. — Grabstein, 1600-1625. Sekun
däre Inschrift 1680.
i Ribe, †13. maj 1620 i hans alders 72. år, hans 
andet ægteskabs 15. år, og hans (første) hustru, 
Kirstine Las Liemis Daatter, †30.juni 1602 i 
hendes alders 28. år og hendes ægteskabs 13. 
år. Lysegrå kalksten, 224x123 cm, med fordy
bede versaler. Stenens udsmykning er opbyg
get som en portal. De to søjlepostamenter 
smykkes af diamantbosser, og det kannelerede 
skaft har forneden prydbælte, foroven kapitæl 
med joniske stiltræk. I den brudte arkade, der 
har beslagværkskarakter ses fire englehoveder. 
Portalrummet udfyldes af en engel, der holder 
den store indskrifttavle. Stenens hjørner har 
cirkelfelter med evangelistsymboler; de øvre 
indgår i arkadens arkitektur, mens de nedre er
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l££C.má HOKAil.

Fig. 433. Gravsten (nr. 44, s. 606), 1623, over biskop 
Flans Lavgissøn og hustru Dorothe. Efter tegning 
1774, i NM2. — Grabstein des Bischofs Hans Lavgissøn 
und seiner Frau.

anbragt på postamentet, der desuden prydes af 
bomærkeskjold i oval ramme. I dette læses 
Oluf Pedersøn Roeds initialer »OPR« omkring 
et bomærke (jfr. fig. 413, nr. 31); feltet flanke
res af timeglas og dødningehoved.

14. marts 1597 havde Roed købt en begravel
se »så godt som midt på gulvet, mellem Katho
veddøren og Nifødder(?)« i søndre korsarm 
»hen imod salig Anders Lunds ligsten, der som 
forne Olluff Roeds unge søn er henlagt dette 
forgangen år den 3. dag juli.« Han måtte også 
henlægge en ligsten når som helst efter denne 
dag, og herfor er betalt 20 dl.46 - Allerede 1656 
var stenen tilsyneladende flyttet til midtskibet, 
da Roeds svigerdatters nevø (Bagge Baggesens 
spædbarn) begravedes herunder.45 1842 lå den i 
korsskæringen (Frost s. 76) og 1855 i ydre, 
søndre sideskib. Nu opstillet i omgangen, op 
ad østvæggen.

43) (Fig. 440). 0.1621. Anders Bu[n]d[sen

borger i Ribe, †]28. [marts 161 ]8 [og hustru 
Anne Jensdaatter, †17. dec. 1640], Sort kalk
sten, 203X98 cm, randskrift med reliefversaler 
i fordybede bånd. Den nedslidte stens udsmyk
ning er formet som en portal, i hvis øvre 
svikler symboler for Mattæus og Markus. For
neden cirkelslag med symbolerne for Lukas og 
Johannes, imellem disse et englehoved over 
krydslagte knogler. I portalfeltet en kartouche- 
tavle, der kun har spor af et dødningehoved; 
herover to våbenskjolde kronet af den sejrende 
Kristus stående på kisten.

Den 2. maj 1621 fik enken, mod betaling af 
20 enkende rdl. in specie, tilladelse til at lægge 
en sten på mandens begravelsessted »næst nor
den op til salig lens Lauritzøns begravelse, 
mellem slotsskriverens stol og koret, udi gan
gen« d.e. i midtskibets l.fag (jfr. nr. 72).46 - 
1855 fandtes stenen i ydre, søndre sideskibs
3. fag. Nu et fag østligere, op ad væggen. - 
Terpager 1702, s. 62.

44) (Fig. 434). 1623. Hans Lavgissøn, for
dum læsemester i Riibe domkirke 14 år, siden 
kannik sammesteds og biskop over Ribe stift 
25 år, døde i sin fødeby 16. aug. 1594 i hans 
alders 65. år, og hustru, datter af biskop i Ribe 
Hans Tavsøn, Dorothe, †l5. april 1601 i hendes 
alders 63. år; de levede i ægteskab 38 år (jfr. 
†epitafium nr. 8). Lysgrå kalksten, 215x150 
cm, indskrift med fordybede versaler, hvori ses 
rester af en sort masse. De slanke dydefigurer 
på den elegante portalopbygnings pilastre fore
stiller til venstre Klogskab, til højre Håb. I 
fodfeltets ovale kartoucheramme putto, hvilen
de på et dødningehoved og med timeglas i 
højre hånd; i sviklerne fugle og blomster. Top
stykket har mellem fantasihermer to scenerier, 
det ene Kristus ved dødsrigets port, det andet 
solen, der stråler bag skyerne. Den segment
formede gavl omgives af rulleværk, på et kar- 
touchebånd i gavlen læses »Ne scitis horam« 
(»I kender ikke timen«). På arkitraven over 
dydefigurerne ses til venstre en trane med en 
sten i kloen, symbol på årvågenhed, herunder 
læses »vigilate« (våger); til højre over indskrif
ten »orate« (»beder«) ses fire baskende fugle 
i en rede, en hentydning til Bjergprædike-
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Fig. 434. Hans Lavgissøns gravsten (nr. 44; jfr. fig. 433). Ældre fot. i NM2. — Grabstein des Hans Lavgissøn, 
1623.
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Fig. 435. Gravsten (nr. 27, s. 598), o. 1554, over 
»Georgius P...«, formentlig rentemester Jørgen Pe
dersen, †1554. LL fot. 1974. — Grabstein des Rentmei- 
sters Jørgen Pedersen.

nen (Matt. 6,26).50 På stenens fodliste læses, 
stærkt udvisket: »Hæredes...A(nno) D(omini) 
mdcxxiii« (arvingerne... (satte?)... Herrens år 
1623).

Stenen har ifølge Terpagers rækkefølge lig
get nær epitafiet, der havde plads på nordvan
gen i apsisbuen. 1842 (Frost, s. 78) nævnes den 
neden for knæfaldet, dvs. i kannikekoret nær
mest apsiden. 1855 lå stenen i ydre, nordre 
sideskibs 6. fag. Nu op ad væggen i søndre 
sideskibs 5. fag. - Terpager 1702, s. 52.

45) 1600’rnes første fjerdedel, sekundært an
vendt o. 1680. Sort kalksten, 198x120 cm, 
stærkt nedslidt, med reliefversaler i fordybede 
bånd. Randskriften forbinder hjørnemedaljo
nerne med de fire evangelister; mellem de to 
nedre er der indføjet en frise med timeglas og 
dødningehoved omkring englehoved(?). Midt

Fig. 436. Gravsten (nr. 30, s. 600), o. 1565, over 
Claus Seste (Sehested) og hustru Lisebet Seste (Juel). 
LL fot. 1974. — Grabstein des Claus Seste (Sehested) 
und seiner Frau.

på stenen udslidt bomærkeskjold, hvorunder 
den sekundære indskrift med fordybede versa
ler »S(alig) S.E.S. Dreier 1680«. -Stenen ligger 
i ydre, søndre sideskibs 4. fag, hvor den også er 
omtalt 1855.

46) O. 1625. Borger i Ribe med initialerne 
»El«, jfr. bomærkeskjold, eneste læselige op
lysning er, at han døde i sit ægteskabs 15. år. 
Desuden Iep lensøn, borger i Ribe, †16□ i hans 
alders □ år, og Anne Iensda(tter), salig 
Povel Skaresens efterleverske, †l. sept. 1625 i 
hendes alders 56. år. Sort kalksten, 199x120 
cm, med reliefversaler i 18 fordybede, parallelle 
bånd; forneden to bomærkeskjolde med initia
ler, til venstre »El«, til højre »II«, for Iep 
lensøn. En smal, indhuggen linie markerer 
rammen. Den revnede sten mangler et stykke 
af højre kant. - 1659 lå stenen muligvis i nordre
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Fig. 437. Gravsten (nr. 59, s. 615), 1600’rnes 2. fjer
dedel. Ukendt ægtepar. LL fot. 1980. — Grabstein 
eines unbekannten Ehepaars.

korsarm (jfr. gravsten nr. 66), 1855 mellem 5. 
og 6. fag i ydre, søndre sideskib; nu i dette 
sideskibs 4. fag.

(†)47) 1625. Brudstykke af gravsten med 
omkring halvdelen af indskriften bevaret. Ud 
fra Terpager kan stenen tilskrives Bagge Peder
sen rådmand i Ribe, †l. aug. 1621 i hans alders 
43. år, og hustru Mergrete Lauritsdaater, †27. 
sept. 1637 i hendes alders 55. år; de avlede i 18 
års ægteskab 6 sønner og 5 døtre. Anno 1625. 
Han var søn af Peder Baggesen, jfr. †epitaf 
nr. 5. Sort kalksten, »formskåret« til det cirku
lære fontepodie fra 1845 (sml. fig. 296). Ind
skrift med store, fordybede skriveskriftbogsta
ver. Under indskriften er bevaret en lille rest af 
stenens udsmykning: en henslængt putto, der i 
højre hånd holder et rør med sæbebobler, sym
bol på forkrænkeligheden.

Fig. 438. Gravsten (nr. 64, s. 618), o. 1653, over sog
nepræst Søfren Andersen Wedel og hustru Susanna 
Pedersdaatter. LL fot. 1974. — Grabstein des Pfarrers 
Søfren Andersen Wedel und seiner Frau.

5. nov. 1625 fik enken tilladelse til at lægge 
en sten på mandens gravsted »i den midte brede 
gang neder imod fonten«. Herfor betaltes 20 dl 
i specie.46 Stenen må altså oprindeligt have 
ligget i forhallen. Brudstykket opbevares nu i 
kirkens materialhus. - Terpager 1702, s. 73.

48) (Fig. 450). 1627. Ægidius Lauritzøn, ær- 
kedegn i Ribe kapitel (og rektor ved Ribe kate
dralskole), †21. april 1627 i hans alders 59. år,51 
og hustru Marine, datter af And(ers Sørensen) 
Vedel, †28.juni 1639 i hendes alders 56. år, 
avlede i 27 års ægteskab seks sønner og ni døtre 
(jfr. epitaf nr. 8). Senere er tilføjet indskriften 
over deres datter Karen, †18. febr. 1670 i hen
des alders 50. år. Grå kalksten, 207x140 cm, 
med fordybede versaler udfyldt med en mørk 
masse. Midt på stenen oval indskrifttavle ind
rammet af tulipankrans med blomsterrosetter;
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herunder en mindre tværoval med indskrift 
over datteren. Den store tavle flankeres af 
»Kristus« og »Ecclesia«(kirken) stående på 
englehovedprydede konsoller. Kristus peger 
med venstre hånd på en krone og holder i højre 
en ring, modsvarende konsollens indskrift 
»Sponsus«(brudgom). Ecclesia bærer kærlighe
dens flammende hjerte og troens kors, på kon
sollen læses »Sponsa«(brud). Midt over skrift
tavlen Kristus med sejrsfanen under et bånd 
med skriftord fra 1. Kor. 15, 3-4. I de to 
sidefelter Korsfæstelsen og Gravlæggelsen, i de 
øvre svikler englehoveder. Forneden på stenen 
flankerer to engle tværovalen, som de holder 
ved med den ene arm, mens de med den anden 
støtter skriftplader over det afdøde ægtepars 
skjolde. I hans ses initialerne »MÆL« for Ma
gister Ægidius Lauritzøn og en trane, stående 
på kranie, med en sten i kloen, symbol på 
årvågenhed, jfr. indskriften på skriftpladen 
»Vigilate nescitis horam« (Våg, thi I kender 
ikke timen. Matt. 25, 13). Hustruens initialer 
»MAD« ses i højre skjold med en due mellem 
tulipaner og med tulipan i næbbet, på skriftpla
den herover læses »Læta redibo, 1627« (Jeg 
genopstår glad, 1627). Stenens udsmykning er 
beslægtet med gravsten nr. 4 i Gram (DK. 
SJyll. s. 809, fig. 14).

Ud fra rækkefølgen hos Terpager må stenen 
oprindelig have ligget nær apsiden, svarende 
til, at Frost 1842 (s. 82) nævner den neden for 
knæfaldet. 1855 lå den i ydre, søndre sideskibs
5. fag; nu i 3. fag. - Terpager 1702, s. 50.

49) (Fig. 445). O. 1628. loen Pedersøn Trel- 
lund, borger i Ribe, †16. juni 1628 i hans alders 
75. og ægteskabs 42. år, og hustru Marin Iens- 
daatter, †(3. marts 1649) i hendes alders (82.) 
år; deres søn lens Ionsø(n Trellund), rådmand i 
Ribe, (†21. dec. 1655) i hans alders (66.) år, og 
hustru Marine Madtsd(atter) Roed, †□ 16□ 
i hendes alders □ år; (hun døde 24. aug. 1659 i 
hendes alders 57. år). Grå kalksten 233x123 
cm, med reliefversaler i fordybede bånd. De
korationsskemaet svarer med få undtagelser til 
to sten fra 1600’rnes begyndelse i Gram, Ha
derslev amt, og Føns, Odense amt (sml. DK. 
SJyll. s. 2770). Den portallignende opbygning

har som »vanger« elegante Adam- og Evaskik- 
kelser. Med den ene hånd skjuler de deres 
blusel, med den anden rækker de efter æbler fra 
kundskabens træ, hvorom slangen snor sig. 
Topfeltets sejrende Kristus træder på dødning 
over vandret skriftbånd: »Conjfidite ego vici] 
mvndvm, Ioh. XVI« (Vær frimodige, jeg har 
overvundet verden, Joh. 16,33).52 I stenens cir
kulære hjørnefelter de fire evangelister med 
deres tegn. Mellem de to forneden findes det 
afdøde ægtepars skjolde med deres initialer, til 
venstre omgiver »IPT« hans bomærke (sml. 
fig. 413, nr. 7), til højre læses »MID« omkring 
et Jesumonogram. - Ifølge Terpager lå stenen i 
midtskibets vestlige del. 1855 var den flyttet 
ned i kirkens forhal. Nu i ydre, søndre side
skibs 4. fag. - Terpager 1702, s. 71.

(†)50) (Fig. 477). O. 1632. Elidjse Norby] til 
Vggersløffgaard] i Fyen, [†28. aug. 1632 i hen
des alders 84. år]. Sort kalksten, 63 cm bredt og 
ca. 70 cm højt brudstykke; indskrift med for
dybede versaler. Stenens fuldstændige ud
smykning kendes fra Abildgaards tegning, der 
viser, at det bevarede brudstykke er en del af 
stenens midtparti; øverst på stenen fandtes et 
Jesumonogram flankeret af den afdødes fædre
ne våben (Norby) til venstre og mødrene våben 
(Oldeland) til højre.

Elidse Norby erhvervede 1621 den begravel
se »på den søndre side af alteret ... udi højalter
gulvet ...« som tidligere har tilhørt Albert Ske
el (se dennes kapel). Det var hendes hensigt, »at 
lade den ommure og reparere og danne til 
hendes egen persons begravelse alene, og til 
ingen andre, så at den skal blive urørt og 
uopkastet og ikke blive henvendt til anden 
brug end til hendes begravelse og hvilested 
alene«. Herfor havde hun betalt 100 enkende 
rdl. in specie til kirken og oprettet et legat på 
andre 300 dl. til fordel for høreren ved tredie 
lektie i latinskolen og byens fattige.46 - Stenen 
forblev tilsyneladende på sin oprindelige plads 
(Frost 1842, s. 76), indtil den knustes ved kir
kens istandsættelse 1843-45.53 Det bevarede 
brudstykke ligger nu i ydre, søndre sideskibs
6. fag. - Terpager 1702, s. 50.

51) O. 1636. Over Christofer Kieldsøn,
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Fig. 439-41. 439. Gravsten (nr. 40, s. 605), 0.1616, over Flans Lassøn Lime og hustru, Sara Pedersdaater 
(Hegelund). 440. Gravsten (nr. 43, s. 606), o. 1621, over Anders Bundsen og hustru, Anne Jensdaatter. 441. 
Gravsten (nr. 52, s. 611), o. 1634, over kapellan Iacob Hansen Buck og hustruerne, Karen og Margarete. LL 
fot. 1974 og 1980. — Grabsteine. 439. Des Hans Lassøn Lime und seiner Frau. 440 Des Anders Bundsen und seiner 
Frau. 441. Des Kaplans Iacob Hansen Buck und seiner zwei Frauen.

k(ongelig) m(ajestæts) tolder i Ribe, †21.aug. 
[1634] i hans alders 4?. år, med hans to hustru
er, Anne Hansdatter, †30. maj 1633 i hendes 
alders 34. år, og Elisabet Pedersdat(ter Hege
lund), †(25. marts 1657) i hendes alders (60.) 
år. Gråsort kalksten, 218x116 cm, med re
liefversaler i fordybede bånd, nogle partier 
temmelig nedslidte. I stenens hjørner cirkel
slag, hvori de fire evanglistsymboler med store 
bøger. Over skrifttavlen med kartoucheele- 
menter en beslagværksprydet arkade med op
standelsesscene: Kristus stående på kisten med 
sejrsfanen, og to engle flankerer kisten, der er 
smykket af et stort Jesumonogram. Over arka
den anes en tolinjet indskrift. Under skrifttav
len vinget timeglas på dødningehoved omgivet 
af sammenslyngede initialer, til venstre »CK« 
for Christofer Kieldsøn, til højre »AHD« for 
hans første hustru.

13. jan. 1636 fik enken de 16 rdl. tilbage, som 
hun havde betalt for at nedlægge en sten på sin 
mands begravelse. Begrundelsen herfor var, at 
Christofer Kieldsøn kort før sin død havde 
foræret kirken to læster kalk. - 1855 lå stenen 
mellem 4. og 5. fag i ydre, søndre sideskib. Nu 
placeret op ad væggen i sideskibets 2. fag (præ- 
steværelset).

52) (Fig. 441). O. 1634. Iacob Hansen Buck, 
kapellan til Ribe domkirke i 49 år, †7. april 1634 
i hans alders 85. år, med sine to hustruer, 
Karen, †21.febr. 1604 i hendes alders 62. år, 
datter af borger i Ribe Hans Lydicksen, samt 
Margarete, +□, datter af borger og handels
mand i Ribe Peder Christensen.

Mørkegrå kalksten, 233x113 cm, indskrift 
med reliefversaler i fordybede bånd. Over 
skriftfeltet ses den opstandne Kristus i oval 
ramme med skriftord, der flankeres af store
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barokblomster. Under skriftfeltet, der afsluttes 
med latinsk sentens, er forkrænkelighedssym- 
boler. Medaljoner med evangelisternes tegn er 
placeret i de fire hjørner inden for stenens brede 
ramme, som har gudelig indskrift.

Ifølge Terpager lå stenen i nordre korsarm, 
og her fandtes den endnu 1842 (Frost, s. 50). 
1843-45 flyttedes den til ydre, søndre sideskibs
6. fag, hvor den lå 1855; nu i processionsgan
gen på sydvæggen. - Terpager 1702, s. 75.

(†)52a) O. 1638. Jørgen Stucks tre børn. Der 
er bevaret et brudstykke af grålig kalksten 
62x32 cm. Stenens øverste hjørner har haft 
englehoveder i cirkelslag og herimellem renæs
sancebeslag. Af indskriften, med fordybede 
versaler, er bevaret forældrenes fornavne Jør
gen og Svsanne samt navnene på tre børn 
Karen, Karen og Anne. - Helms nævner 1855 
en sten over Jørgen Stucks tre børn †1634-38 
liggende mellem de søndre sideskibes 4. fag. 
Denne må senere være ødelagt og kun dette 
brudstykke er bevaret i ydre nordre sideskibs
1. fag.

53) (Fig. 446). O. 1638. Madts Pedersen Ro
ed, rådmand i Ribe, †5. febr. 1635 i hans alders 
67. år, og hustru Karen Ifversdater, †29. april 
1638 i hendes alders 65. år, avlede tilsammen i 
35 år 5 sønner og 5 døtre, som er: Maren lens 
Ionsens (se gravsten nr. 49), Svsanne Iørgen 
Strvkis, Lisbet Rasmvs Madsens, Kirsten 
Madsdater, Iehanne Madsdater og Peder Mad
sen; de andre 4 sønner er hensovede i Herren. 
Grå kalksten, 228x140 cm, med reliefversaler i 
fordybede bånd.

Stenen minder noget om nr. 51, men har for
uden skrifttavlen dobbelt randskrift mellem 
hjørnecirklerne, og den sejrende Kristus er pla
ceret i en oval, blomsterprydet ramme; i de 
øvre svikler englehoveder, i de nedre frugtor
namenter.

Da Johanne Madtsdatter 1671 solgte sin 
mands begravelse til Matthias Worm (sml. 
s. 659), fik hun tilladelse til at blive begravet 
under sin faders sten, samt til at overflytte hvad 
»der kunne findes af den (=hendes) salige 
mands bene beholden ...« hertil.46 - 1842 (Frost 
s. 76) lå stenen i den brede gang lige uden for

koret, d.e. østligst i midtskibets 1. fag, og 1855 
i ydre, nordre sideskibs 3. fag. Nu i ydre, sønd
re sideskibs 2. fag. (præsteværelset).

54) (Fig. 443) O. 1639. Iver Iversøn Hem- 
met, fordum rektor i Ribe i 6 år, lektor i 18 år, 
biskop og kannik i 15 år, †6.jan. 1629 i sin 
alders 65. år, og hustru, datter af rådmand i 
Ribe Peder Baggesøn, Karen, †20. maj 1639 i 
hendes alders 50. år. Sort kalksten, 231x145 
cm, med reliefversaler i fordybede bånd; inden 
for rammeskriftens hjørner cirkelslag med de 
fire evangelisters symboler og navne. Midt på 
stenen oval ramme med skriftord på latin, 
Fil. 1, [21], omkring dødningehoved og vinget 
timeglas. Rammen omgives af planteslyng 
med ansigter og masker. - Ifølge Terpager lå 
stenen i koret, og den forblev i korsskæringsfa
get frem til 1842 (Frost s. 79). 1855 lå den i 
ydre, nordre sideskibs 5. fag, nu i ydre, søndre 
sideskibs 3. fag. - Terpager 1702, s. 54.

55) (Fig. 448). O. 1641. Hans Olufsøn, først 
lektor theol., siden sognepræst til Skt. Kathari
næ kirke og ærkedegn i Riber kapitel, †28. april 
1636 i hans alders 57. år, og hustru Anna 
Pedersdaatter, †26. aug. 1641 i hendes 48. år. 
Rødbrun, grønflammet kalksten, 194x120 cm, 
med reliefversaler i fordybede bånd. Den groft 
huggede sten er udført efter samme forlæg som 
gravsten nr. 4, Roager kirke (DK. SJyll., s. 
1181). På den nedre af de to ovale skrifttavler, 
der dominerer stenen, står skriftord fra Es. 
26,19-20. Det store skriftfelt er omgivet af fire 
relieffer, forneden Adam og Eva ved kundska
bens træ og en dødning ved siden af en åben 
grav. Foroven korsfæstelsen med Jerusalem i 
baggrunden og Kristus med sejrsfanen stående 
på slangen. Disse scener er anbragt over kon
soller på trepasfelter. Øverst på stenen »Jahve« 
i skyer over et bølget bånd med indskriften: 
»Så er Gud ikke de dødes, men de levendes 
Gud, Matt. [22,32]«, jfr. de to Kristusfremstil- 
linger herunder. I stenens nedre hjørner ses det 
afdøde ægtepars våben med deres initialer; til 
venstre hans, »HO«, over due med olieblad, til 
højre hendes, »AP«, over flammende hjerte 
med »IHS« (Jesus). - Ifølge Terpager lå stenen 
1702 i korsskæringen ligesom 1842 (Frost,
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Fig. 442-44. 442. Gravsten (nr. 56, s. 613), 1645, over handelsmand i Hamborg Ioachim Stampel. 443. 
Gravsten (nr. 54, s. 612), o. 1639, over biskop Iver Iversøn Hemmet og hustru, Karen. 444. Gravsten (nr. 70, 
s. 622), 1663, over biskop Hans Tausen, †l 561, sat af Ludvig Pouch og hustru Dorotea Sørensdatter Vedel. LL 
fot. 1974. — Grabsteine. 442. Des Hamburger Handelsherrn Ioachim Stampel. 443. Des Bischofs Iver Iversøn Hemmet 
und seiner Frau. 444. Des Bischofs Hans Tausen, gesetzt 1663 von Ludvig Pouch und Frau.

s. 81); 1855 i ydre, nordre sideskibs 5. fag, nu 
opstillet i ydre, søndre sideskibs 2. fag. - Terp
ager 1702, s. 61.

1643. Mette Andersdatter Lund, enke efter 
rådmand Anders Pedersøn Spandet, se nr. 37.

56) 1645. Ioachim Stampel, borger og han
delsmand i Hamburg, †26. april 1645 i hans 
alders 43. år i Ripen (Ribe). Grå kalksten, 
203x80 cm, tysk indskrift med reliefversaler i 
fordybede bånd og latinsk indskrift med anti
kva; nederst på stenen med reliefversaler »Qvis 
evadet« (hvem undflyer). Stenens nedre, højre 
del er glat; venstre del, mellem den tyske og 
den latinske indskrift, smykkes af afdødes vå
ben i rulleværksprydet ramme med skriftord. 
Under våbenmærkets tre træer et næsten udvi
sket skriftbånd, som hjelmtegn en vinget rose.

Ifølge Terpager lå stenen 1702 i midtskibets 
vestende, hvilket også må have været den op

rindelige placering (jfr. †gravsten nr. 42). For 
gravsted og tilladelse til at lægge en sten betal
tes 4. juni 1645 60 sdl. Det samme betalte Johan 
Raadleff, i hvis hus Stampel var død, for nabo
gravstedet i dec. samme år.54 — 1855 lå stenen i 
ydre, søndre sideskibs 3. fag. Nu i dette side
skibs 2. fag. - Terpager 1702, s. 72.

57) (Fig. 451). O. 1648. Lauge Andersen (Ve
del, jfr. epitaf nr. 10), fordum sognepræst til 
Visby kirke i 13 år, siden medtjener udi ordet 
til Vor Frue kirke i Ribe seks år, og omsider 
sognepræst til Skt. Katharinæ kirke samme
steds i 12 år, †23. aug. 1648 i hans alders 55. år, 
og hustru Lisbeth, datter af provst og sogne
præst i Tønder, Iohannes Mauritius. Hun døde 
28. aug. 1659 i hendes alders 63. år, efter 30 års 
ægteskab, velsignet med ti sønner og en datter. 
(Lauge Andersen var søn af kongelig historio- 
graf Anders Sørensen Vedel). Brunlig kalksten,
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Fig. 445. Gravsten (nr. 49, s. 610), o. 1628, over loen 
Pedersøn Trellund og hustru, Marin Iensdaatter. LL 
fot. 1974. — Grabstein loen Pedersøn Trellunds und 
seiner Frau.
206x129 cm, med reliefversaler. Stenens midt
parti optages af en stor, rektangulær skrifttavle, 
der flankeres af en korsfæstelsesgruppe og af 
Kristus med sejrsfanen, stående på et kranie, 
hvorunder liljer; over Kristus en løve. Tværs 
over midtpartiet, langs skrifttavlens overkant, 
strækker sig i hele stenens bredde et knækket 
skriftbånd med næsten udslidt indskrift. Over 
båndet en brudt barokgavl, hvori en stor 
laurbærkrans med (livets) krone foroven og 
timeglas forneden. Inde i kransen, der holdes af 
to engle med kors og kalk, næsten udslidt 
frakturindskrift. Nederst på stenen Kristi grav-

læggelse med Jerusalem og Golgatha i bag
grunden. Til siderne er ægteparrets skjolde pla
ceret under små indskriftfelter med »fides«(tro
en) og »patientia« (tålmod); i skjoldene initia
lerne »LAR«, for Lauge Andersen Riber, og 
»LID« for hustruen, hvis initialer omgiver due 
med oliekvist i næbbet. Som randskrift Matt. 
10,38 og Rom. 6,4. - Ud fra rækkefølgen hos 
Terpager har stenen snarest ligget i søndre 
korsarm, hvor hans epitaf havde plads på eller 
nær korsskæringens sydøstre pille. 1902 lå ste
nen i kirkens forhal. Nu i ydre, nordre side
skibs 3. fag. - Terpager 1702, s. 83.

58) (Fig. 474). O. 1648. Hans Nielsen Friis, 
fordum rådmand i Ribe i 12 år og borgmester i 
15 år, †26. juni 1650 i hans alders 63. år, og 
hustru Liene Kieldsdaater, †l5. juli 1636 i hen
des alders 40. år, levede i ægteskab 18 år og 
avlede tilsammen 9 børn, 7 sønner og 2 døtre 
(jfr. epitafium nr. 17 og lysearm, s. 441). Han 
var søn af rådmand Niels Hansen Grisbeck. 
Grå kalksten, 233x144 cm, med reliefversaler i 
fordybede bånd på den store skrifttavle og den 
brudte gavl, samt andre indskrifter med fordy
bede versaler; alle skriftord på latin. Den store 
skrifttavle flankeres af søjler, foran den venstre 
står Judæ løve, der bærer rigsæblet og en stor 
blomstrende gren (Ab. 5,5). Foran den højre 
sidder Jonas under en frugtbærende vækst, der 
snor sig omkring søjlen, og hvori en slange 
bider (jfr. Jon. 4,7). En brudt segmentgavl 
hæver sig over tavlens gesims, forsynet med 
skriftord fra Es. 66,16 (fejl for 66,14); i gavlens 
hjørner blomster, der vokser ud af krydslagte 
knogler, jfr. gavlens skriftord: »Eders ledemod 
skal spire som græs«. I gavlens åbning en ørn, 
stående på dødningehoved; den holder i det ene 
ben en bog og i næbbet en laurbærkrans. Ør
nen flankeres af fugl Føniks i sin brændende 
rede, og af vinden, der blæser på blomsterne, 
jfr. indskriften på stenens ramme: »Blomsten 
visner, når Herrens ånde blæser derpå« (Es. 
40,6-7). Under skrifttavlen en fremstilling af 
Jonas og hvalfisken i oval kartoucheramme 
flankeret af det afdøde ægtepars våben med 
deres initialer; til venstre »HNF« over skjold
formet felt kronet af lilje, i feltet solen og to
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Fig. 446. Gravsten (nr. 53, s. 612), o. 1638, over råd
mand Madts Pedersen Roed og hustru, Karen If- 
versdater. LL fot. 1974. — Grabstein des Ratsherrn 
Madts Pedersen Roed und seiner Frau.

stjerner; til højre »LKD« over due med o- 
lieblad, siddende på en blomstrende gren, 
hvorunder blomsterroset. Stenens udsmykning 
svarer nøje til nr. 87 og 89 samt †gravsten nr. 35 
Ofr. s. 586).

H. N. Friis’ begravelse lå i midtskibets vest
ligste fag (jfr. gravsten nr. 56 og †gravsten 
nr. 42). 1646 angives, at graven »med Seer sten 
aff forne Hans Friis er affdeeket, saa at hand 
maa der henlegge en huggen steen, naar som 
helst ...«.46 Dette må betyde, at der på gravste
det lå en markeringssten, som først udskiftedes 
1648, da der betaltes 20 rdl. for tilladelse til at 
lægge stenen.46 Den lå på sin plads muligvis 
helt frem til 1842 (Frost, s. 109); 1855 var den

Fig. 447. Gravsten (nr. 60, s. 615), 1600’rnes midte, 
genanvendt o. 1723 over guldsmed Johan Hansøn 
Buch og hustru, Margrethe Iensdaater Brøndom. LL 
fot. 1980. — Grabstein, Mitte des 17. Jahrhunderts, ca. 
1723 wieder benutzt für den Goldschmied Johan Hansøn 
Buch und seine Frau.

flyttet til ydre, nordre sideskib mellem 3. og
4. fag. Nu i samme sideskibs 2. fag.

59) (Fig. 437) 1600’rnes 2. fjerdedel. Figur
sten over anonymt ægtepar. Grå kalksten, 
229x128 cm, meget nedslidt. Det afdøde ægte
par står i helfigur under tvillingdelt arkade 
hvorover et dødningehoved; han er iført knæ
bukser og kort trøje, hvorover knækort kappe, 
hun bærer fodsid kappe over sin lange kjole. 
Stenens nederste del udgøres af det rektangulæ
re indskriftfelt med rester af reliefversaler i 
fordybet bånd. - 1855 lå stenen mellem 3. og
4. fag i ydre, søndre sideskib. Nu i processions
omgangen, op ad østvæggen.

60) (Fig. 447) 1600’rnes midte, sekundært an-



616 DANMARKS KIRKER . RIBE DOMKIRKE

Fig. 448. Gravsten (nr. 55, s. 612), o. 1641, over sog
nepræst og ærkedegn Hans Olufsøn og hustru, Anna 
Pedersdatter. LL fot. 1974. — Grabstein des Pfarrers 
und Erzdiakons Hans Olufsøn und seiner Frau.

vendt i begyndelsen af 1700’rne. Sort kalksten, 
202x114 cm. I hjørnerne cirkulære felter hvori 
de fire evangelisters symboler med deres nav
nebånd. Mellem felterne skimtes spor efter den 
oprindelige randskrift med fordybede versaler. 
Stenens nedre halvdel udfyldes af tværrektan
gulær skrifttavle omgivet af volutbøjler. Over 
tavlen i en art trepasfelt ses den opstandne 
Christus, hvis kiste omgives af fire forskrække
de soldater; rammen smykkes af tulipanorna
mentik. I de nedre svikler er anbragt to skjolde 
med sammenskrevne initialer, til venstre 
»ISN« og til højre »MPD«. Omkring 172355 
blev skrifttavlen og randskriften omhugget 
med reliefversaler i fordybede bånd, da Jens 
Jensøn Kølholt, guldsmed og borger i Ribe, 
lod stenen genanvende over sin forgænger Jo
han Hansøn Buch, guldsmed og borger i Ribe,

†4. maj 1715 i hans alders 48. år, som med sin 
hustru Margrethe Iensdaater Brøndom i 21 års 
ægteskab avlede 2 sønner. »Hun kom i ægte
skab med velactbare og velfornemme, mand, 
konsterfarne guldsmed og borger samme
steds«, Jens Jensøn Kølholt, (†5. febr. 1775) i 
hans alders (85. år). Hustruens data er ikke 
udfyldt; hun døde 1736 og blev begravet midt i 
domkirkens store gulv (dvs. midtskibet).56 I 
stenens nedre, højre hjørne sammenskrevet 
»BH«, måske en stenhuggersignatur.

Ved J.J. Kølholts nedsættelse i begravelsen 
1775, og hans 2.(?) hustrus nedsættelse 1779 
angives dennes placering som henholdsvis »un
der« og »næst ved« den store lysekærte,56 dvs. i 
midtskibets 2. fag. 1855 var stenen flyttet til 
ydre, søndre sideskib mellem 5. og 6. fag. Nu 
opstillet i processionsgangen, op ad vest
væggen.

61) (Fig. 449). 1650. Iohannes Bvrchardi 
Hafniensis (Hans Borchardsen fra København) 
doktor i teologi, først præst ved Vor Frue kirke 
i København og provst for de omliggende kir
ker, dernæst biskop i Ribe, †4.jan. 1643 i sin 
alders 45. år. Hustruen Catharina satte stenen 
1650. (Jfr. bispemaleri nr. 8, s. 491). Rød kalk
sten, 209x142 cm; latinsk indskrift med fordy
bede versaler. Stenen minder i sin opbygning 
om nr. 53. Brede bånd med gudelig indskrift 
forbinder hjørnernes cirkulære felter, hvori dy- 
defremstillinger: Håb, Tro, Udholdenhed og 
Klogskab. Inden for denne ramme en domme
dagsfremstilling udført efter samme forlæg 
som en sten i Bodum (DK. Tisted, s. 699, 
gravsten nr. 2). Foroven ses Kristus som ver
densdommer, holdende sværd og palmegren, 
siddende på regnbuen og med fødderne på 
jordkuglen; i skyerne til hver side knæler be
dende personer, mens Moses yderst til venstre 
holder lovens tavler frem; under skyerne blæser 
englebørn på basun. Herunder ægteparrets vå
bener flankeret af vinget timeglas og dødninge
hoved på knogler. I hans våben et røgelsekar 
og »IBSD«, for Iohannes Bvrchardi Servus Dei 
(Guds tjener), som hjelmtegn en fane; i hendes 
en kakadue og »KID«, Karen Iørgens Datter, 
som hjelmtegn endnu en kakadue. Skrifttav
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lens ramme består af volutbøjler med maske og 
hermer svarende til sten nr. 54.

Ifølge Terpager lå stenen i korsskæringen, og 
her lå den endnu 1842 (Frost, s. 81). 1855 var 
den flyttet til ydre, nordre sideskibs 6. fag. Nu 
opstillet i dette sideskibs l.fag. - Terpager 
1702, s. 59.

62) (Fig. 452). 1651. Iørgen Pedersen, for
dum slotsskriver på Riberhus i 12 år, †26. juli 
1650 i hans alders 49. år, og hustru Mette 
Christensdaater, 16D i hendes alders 
□ år; de levede i ægteskab i 14 år. (Hun 
døde 12. aug. 1659 i hendes alders 55. år. Jfr. 
epitaf nr. 11 og lysearm nr. 4, s. 503). Sort bel
gisk kalksten, 233x144 cm, revnet flere ste
der, med fordybede versaler. Stenens øvre del 
udfyldes af tre sammenhængende nicher med 
relieffer af Moses og Johannes Døberen flanke
rende Kristus, der hæver sin velsignende højre 
hånd og i venstre bærer rigsæblet. Over nicher
ne holder to englebørn et bredt bånd, hvorpå 
læses: »Ioh l.v.17. Loven er gifven ved Mosen 
...«. I nichernes svikler to ansigter, der puster 
(»vinde«). Stenens nedre del domineres af kar- 
toucheagtig skrifttavle støttet af engle; oven 
over englehoved og forneden timeglas og død
ningehoved i muslingeskalsrammer. Ved tav
lens øvre hjørner ses ægteparrets skjolde, hans 
med pelikanen, der mader sine unger med sit 
blod (symbol på Jesu død og opstandelse), og 
som hjelmtegn en vinget rose, hendes med et 
Jesumonogram, og som hjelmtegn tre blom
ster. Nederst på stenen læses indskriften: »leg 
vil icke udslette deris Nafuen af Lifsens Bog ... 
Apoc. 3. 5.«

Enken betalte 40 rdl. for at lægge en sten i 
indre, søndre sideskibs 1. fag »på den sted som 
hendes salige husbonds legeme blev nedlagt her 
udi domkirken norden fra velbyrdig, nu salig, 
hr. Albert Skeels og næst ved salig magister 
Poul Madsens tvende hustruers begravelsesste
der« (se nr. 31).57 Her lå stenen tilsyneladende 
endnu 1842 (Frost s. 86), men 1855 var den 
flyttet til ydre, søndre sideskibs 2. fag. Nu i 
ydre, nordre sideskibs 4. fag.

63) O. 1653. Christen Nielsen Friis, rektor i 
Ribe skole ti år, lektor i Ribe og sognepræst i

Fig. 449. Gravsten (nr. 61, s. 616), 1650, over biskop 
Hans Borchardsen. LL fot. 1974. — Grabstein des 
Bischofs Hans Borchardsen.

Wester Weedsted kirke 30 år, og kannik i Ribe 
kapitel i 13 år, †2. marts 1653 i hans alders 69. 
år, og hustru Ingeborig, borgmester i Ribe 
Lauritz Thøggersens datter, †31.juli 1631 i 
hendes alders 39. år, efter 14 års ægteskab 
velsignet med seks sønner og fire døtre. Han 
var søn af Niels Griisbeck. Gråsort kalksten, 
232x128 cm, med reliefversaler i fordybede 
bånd. Opbygningen er Ribe-værkstedets sæd
vanlige. I de fire hjørner evangelisterne med 
deres attributter, siddende ved pulte. Over ind
skrift-tavlens øvre hjørner to englehoveder; 
under den, i tværoval, ses en hvilende putto 
omgivet af dødssymboler, under indskrift med 
fordybede versaler: »Me mento(!) mori« (Husk 
du skal dø). Ægteparrets skjolde med deres 
initialer danner konsoller for sidefigurerne Mo
ses og Aron; i mandens skjold »MCNF«, for 
magister Christen Nielsen Friis, omkring

Danmarks Kirker, Ribe amt 40



618 DANMARKS KIRKER . RIBE DOMKIRKE

Fig. 450.Gravsten (nr. 48, s. 609), 1627, over ærke- 
degn Ægidius Lauritzøn og hustru, Marine. LL fot. 
1974. — Grabstein des Erzdiakons Ægidius Lauritzøn 
und seiner Frau.

krydslagt spade og stav, der er stukket gennem 
en krone, hvorover timeglas. Hustruens initia
ler »ILD« står over en due på oliegren med 
kvist i næbbet.

Ud fra rækkefølgen hos Terpager må stenen 
have ligget i midtskibets vestre halvdel - mu
ligvis i midtfaget. 1842 lå den stadig i midtski
bet (Frost, s. 106), men 1855 var den flyttet til 
ydre, søndre sideskibs 3. fag. Nu i ydre, nordre 
sideskibs 2. fag. - Terpager 1702, s. 70.

64) (Fig. 438). O. 1653. Figursten over Sø
fren Andersen Wedel, fordum rektor på Sorøe, 
siden sognepræst og kannik 37 år til domkirken 
i Ribe, †22.jan. 1653 i hans alders 66. år, og 
hustru, Susanna Pedersdaatter, †6. nov. 1674 i 
hendes alders 73. år. Avlede i 35. års ægteskab 
4 sønner: Peder Søfr(ensøn) W(edel) og 3 ved

navn Anders; [3] døtre, Dorothe D(oktor) 
Ludwig Pouchs, Else M(agister) Niels Iørgen- 
sens og Mette M(agister) Christen Aagaards. 
Søren Andersen var søn af historikeren Anders 
Sørensen Vedel. Lysgrå kalksten, 228x124 cm, 
med reliefversaler i fordybede bånd. Det afdø
de ægtepar står under dobbeltarkade, delt ved 
hjerteformet konsol. I venstre hånd holder han 
en bogpose(?), mens højre hviler på en bog, 
anbragt ved siden af et par briller. Arkaden 
smykkes foroven af englehoveder og bladværk 
med tulipaner (sml. nr. 71). Skjoldformet ind
skrifttavle og i de nedre hjørner ægteparrets 
skjolde med deres initialer, til venstre en due, 
omgivet af »SAW«, over duen læses »sursum« 
(jeg genopstår), til højre »SPD« om tre tuli-

copaner.
1769 blev Sophia Dorothea Besselin begravet 

i koret nedenfor opgangen til altret under S. A. 
Vedels sten, hvilken sten er nærmest ved den 
dør i koret, som vender mod Kathoveddøren.56 
Denne placering svarer til hvad der fremgår af 
Terpager, hvor det nævnes, at faderens sten 
også lå her (jfr. †gravsten nr. 35). Slægten har 
haft en åben begravelse i kannikekorets sydøst
lige hjørne, med indgang fra søndre korsarm.59 
- Endnu 1842 (Frost s. 76) lå stenen umiddel
bart foran knæfaldet, 1855 flyttet til ydre, 
nordre sideskibs 5. fag. Nu i dette sideskibs
3. fag. — Terpager 1702, s. 53.

65) (Fig. 453). 1654. Anders Hansen Suane, 
borgmester i Ribe, (†12. marts 1657 i hans al
ders 56. år), og hustru Else Iohans Datter 
(Pouch), (†20. sept. 1685 i hendes alders 73. 
år). Anders Hansen var sønnesøn af historike
ren Hans Svanning (jfr. gravsten nr. 36). Kalk
sten, brudt tværsover, 231x120 cm, med for
dybede versaler. Opbygningen minder om 
nr. 57 med enkelte ændringer og tilføjelser. I de 
fire hjørner findes forkrænkelighedssymboler i 
trepasfelter; på rammerne læses, i venstre side 
foroven »Nasci« (fødsel), forneden »Mori« 
(død), i højre side foroven »Pati« (tålmod), 
forneden »Ivdicari«(dom). I arkader flankeren
de indskrifttavlen ses Moses med stav og lo
vens tavler, samt Aron med bog og røgelsekar, 
under indskrifterne »Mose« og »Aron«. I oval
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Fig. 451. Gravsten (nr. 57, s. 613), o. 1648, over sog
nepræst Lauge Andersen (Vedel) og hustru, Lisbeth. 
LL fot. 1974. — Grabstein des Pfarrers Lauge Andersen 
(Vedel) und seiner Frau.
ramme over skrifttavlen Kristus med sejrs
fanen, til siderne relieffer af Kristus som vin
gårdsmand (noli me tangere) og Vejen til E- 
maus. Under tavlen ses Gravlæggelsen inden 
for tværoval ramme flankeret af engle med 
fakler. Samtlige relieffer har prikket baggrund. 
Øverst og nederst på stenen bibelcitater: 1 Kor. 
15,55 og Sal. 90,12.

Allerede 1635 var A. S. i besiddelse af et 
gravsted midt i skibet (jfr. markeringssten nr. 1 
og †gravsten nr. 38),60 og her lå hans gravsten 
1702. 1653 købte han plads til et epitaf i kirkens 
vestende,45 og muligvis i forbindelse hermed 
endnu et gravsted i midtskibet. Hans enke 
solgte 1671 et gravsted til Jørgen Hansen (jfr. 
gravsten nr. 73) »som Villum Hansen udi Tan- 
derup og hans børn til hendes salige mand

Fig. 452. Gravsten (nr. 62, s. 617), 1651, over slots- 
skriver Iørgen Pedersen og hustru, Mette Christens- 
daater. LL fot. 1974. — Grabstein des Schloßschreibers 
lørgen Pedersen und seiner Frau.
tilforn afhændet og solgt haver efter købebre- 
venes videre indhold. Dog skal hvis(=hvad) 
efterretning som findes til de dødes amindelse 
på den gamle udygtigt og i nogle stykker ad
skilte sten, nemlig (et tegnet bomærke, mulig
vis Villum Hansens) udhugges udi den nye sten 
på en bekvemmelig og belejlig sted. Den gamle 
sten, mærket med overskrevne (bomærke) skal 
høre domkirken til«.46 - 1842 lå stenen stadig i 
midtskibet (Frost s. 109), 1855 i ydre, søndre 
sideskibs 6. fag. Nu i ydre, nordre sideskibs 
fag. - Terpager, 1702 s. 68.

1655, »Giertrud...ongsier«, se nr. 35.
(†) 66) 1659. [Niels Pedersen Terpager, bor

ger og handelsmand i Ribe, †6. dec. 1698 i hans 
alders 80. år,] og hustru Maren Rasmus[dat- 
ter], †ll.juli 165]9 i hendes alders [42. år. De

40*
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Fig. 453. Gravsten (nr. 65, s. 618), 1654, over borg
mester Anders Hansen Suane og hustru, Else Iohans 
Datter (Pouch). Olaf Olsen fot. 1963. — Grabstein 
des Bürgermeisters Anders Hansen Suane und seiner Frau.

lev]ede i ægteskab 7 år [og avlede sammen] 2 
sønner og 4 døtre. Desuden hans anden hustru 
<Else Hansdatter Wandal, †5. nov. 1684 i hen
des alders [39. år.]>. To grå kalksten, tilhugge
de brudstykker, begge 57,5x81 cm. Det ene 
rummer en del af skrifttavlen med reliefversaler 
i fordybede bånd; det andet, hvis placering har 
været umiddelbart herunder, har udgjort ste
nens nedre, højre hjørne. På dette ses til venstre 
Korsfæstelsen, til højre evangelisterne Markus 
og Johannes med deres attributter og bog, an
bragt over hinanden. I midten ses over »storke- 
næbsvolut« med dødningehoved, et skjold for

Mette Rasmusdatter Terpager med hendes ini
tialer »MRD« omgivende et anker.

1659 betalte N. P. Terpager 10 rdl. for at 
nedsætte sin kone i familiens begravelse i nord
re korsarm »imellem Jep Jensens paa den ene 
sidde och Jep Borre paa den anden side«, og 
yderligere 20 rdl. for den sten han haver ladet 
nedlægge.46 1684 betalte Terpager yderligere 30 
sdl. for indhugning af hans 2. hustrus navn og 
dødsår.45 Endnu 1842 omtaler Frost stenen i 
»Forhallen«, men andetsteds skriver han, at den 
ligger i korsskæringen (Frost 1842, s. 50,76). 
Ved kirkens istandsættelse 1843-45 blev stenen 
skåret i stykker, og der er nu kun bevaret to 
brudstykker, som findes i Ribes antikvariske 
Samling. - Terpager 1702, s. 78.

67) O. 1659. Mick[el Niel]sen, skipper, bor
ger og handelsmand i Ribe, †31. juli 1659 i hans 
alders 31. år. »Den[ne] sten og [b]egravelse 
[h]ører ... [J]ørgen Ibsens oc hindis a[rving]er 
til«. Sort kalksten, 188x115 cm, med fordybe
de versaler, en flis afhugget ved øvre, venstre 
hjørne, enkelte steder stærkt nedslidt. I hjør
nerne cirkulære felter, hvori de fire evangelister 
med deres attributter; på felternes nedre del 
indskriftplader med deres navn, nu næsten ud
visket. Felterne forbindes af fordybede bånd 
med slyngbåndsfrise i de tre sider, mens den 
nedre smykkes af dødningehoved med flager- 
musevinger flankeret af timeglas og krydslagte 
knogler. Over frisen læses »Hodie mihi cras 
tibi« (I dag mig i morgen dig). Stenens eneste 
prydelse er, udover indskriften, et ovalt felt 
med den sejrende Kristus på stenens øvre del; 
enkelte bogstaver omkring ovalen viser, at en 
nu ganske nedslidt indskrift har indrammet 
denne. Til venstre herfor ses den afdødes initia
ler »MNR«, vel for Mickel Nielsen Riber, og 
herunder læses »leg er (o)p(standelsen) ...«

Stenen lå 1855 i ydre, søndre sideskibs 6. fag. 
Nu i ydre, nordre sideskibs 6. fag.

68) O. 1660. lens Pedersen, borger, handels
mand (og rådmand) i Ribe, <†21.jan. 1691> i 
hans alders <73> år, og hustru, Anne Pedersdat- 
ter Terpagger, <†7. okt. 1706> i hendes alders 
<89> år, samt deres datter Mette lensdatter, 
†7. okt. 1654 i hendes alders 3. år. Blågrå kalk
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sten, 204x144 cm, med reliefversaler i fordy
bede bånd. Opbygning og billedprogram sva
rer til sten nr. 57; dog er laurbærkransens 
skriftfelt her erstattet af Kristus med velsignen
de højre hånd og venstre hvilende på rigsæblet; 
over hans hoved helligåndsduen. De to stens 
ornamentik er også nært beslægtet, men lens 
Pedersens er i mere udviklet barok, f.eks. er 
kartouchen helt opløst. I stenens skjolde ses det 
afdøde ægtepars initialer »IP« og »APDT«, 
hans flankerende et bomærke, hendes et Jesu
monogram.

lens Pedersen betalte 1659 20 rdl. for tilladel
se til at lægge en sten og 20 rdl. for et gravsted i 
nordre korsarm »ved den kirkedør som går ud 
til torvet, beliggende imellem salig Jeens Skre
ders (jfr. †gravsten nr. 24) på den ene side og 
salig Engelbert Andersen på den anden ...«.46

1855 var stenen flyttet til ydre, nordre side
skibs 2. fag. Nu i dette sideskibs 6. fag. - Terp
ager 1702 s. 77.

69) (Fig. 454). 1660. Lauridz Christensøn 
Friis, rådmand i Ribe, †22.juli 1659 i hans 
alders 40. år, og hustruer Else lesdatter, 
†26. dec. 1652 i hendes alders 27. år, efter tre års 
ægteskab velsignet med tre døtre, samt Wi- 
becke lensdatter, (†17. okt. 1709) i hendes al
ders (73.) år, efter at de sammen havde avlet en 
søn og to døtre (jfr. †kisteplade s. 664 nr. 9). 
Koksgrå kalksten, med flere brud og udbedrin
ger i cement, 251x143 cm; skrifttavlen har 
reliefversaler i fordybede bånd, de øvrige ind
skrifter fordybede versaler. Opbygning og bil
ledprogram minder i hovedtrækkene om 
nr. 63. Indskrifttavlen flankeres af dyderne, 
»Fides« (Troen) med kors, »Spes« (Håbet) med 
anker; herunder henholdsvis Moses med lovens 
tavler over indskriften »[Mos]e«, og Aron med 
røgelsekar over »Aaron«. Midt på stenens øvre 
del Kristus med sejrsfanen, i ovalt felt på hvis 
ramme: »Jeg er ops[tan]delsen og lifet« (Joh. 
11,25). I de flankerende ovaler ses engle med 
marterredskaberne: pæl og ris, samt spyd, ed
dikesvamp på stage og nagler. Herover to eng
le med palmegren i højre hånd og basun, hen
holdsvis (livets) krone i venstre. Nederst på 
stenen tre ovale felter: en korsfæstelsesgruppe

Fig. 454. Gravsten (nr. 69, s. 621), 1660, over råd
mand Lauridz Christensøn Friis og hans to hustruer, 
Else lesdatter og Wibecke lensdatter, LL fot. 1974. 
— Grabstein des Ratsherrn Lauridz Christensøn Friis und 
seiner zwei Frauen.

flankeret af Johannes Døber og Jesus, fremstil
let som børn. Johannes peger mod den korsfæ
stede, mens Jesus stående på en slange holder et 
rigsæble i venstre hånd mens højre er løftet til 
velsignelse. Indskriften, »See [d]et er Guds lam 
som bær verdens synder« (Joh. 1,29), går fra 
venstre oval under midtfeltet til højre og binder 
fremstillingerne sammen. Under den store 
skrifttavle to putti med forkrænkelighedssym- 
boler, den ene blæser sæbebobler, den anden 
hviler sig mod timeglas og støtter venstre hånd 
ved et kranie. Herimellem ses de afdødes skjol
de, med deres initialer: »EID«, »LF« og 
»WID«.
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Enken, Wibecke lensdatter, betalte 1660 30 
sdl. for at lægge en sten over begravelsen »på 
den store mellemste gang udi kirken imellem 
salig magister Hans Tausens begravelse (jfr. 
gravsten nr. 70) på den søndre side og stolen 
(må være kvindestolene) på den nørre side og 
imellem velbyrdig Claus Sehesteds murede be
gravelse (jfr. s. 660) på den øster ende og salig 
Niels Griisbeckes (jfr. †gravsten nr. 29) på den 
vester ende«.46

1855 lå stenen i ydre, nordre sideskibs 2. fag, 
nu i dette sideskibs 5. fag, anbragt op ad væg
gen. - Terpager 1702, s. 65.

70) (Fig. 444). 1663. Johannes Tausanus
(Hans Tausen) »den sande religions første gen
opretter i Danmark«. Han var biskop i Ribe, 
*1494, †1561(jfr. epitafium nr. 4). Lysgrå kalk
sten, 264x112 cm, latinsk indskrift med fordy
bede, skråtstillede versaler. Volutbøjler med 
tulipanlignende blomster i de øvre hjørner ind
rammer stenens to felter. Foroven ses et ned
slidt relief af Hans Tausen, der nøje svarer til 
bispemaleriet (nr. 2, s. 487); baggrundens skrift
ord er fra Ap.G. 20,23. På den rundbuede 
ramme læses på latin: »I morgen vil min retfær
dighed svare mig: Han er en ægyptisk mand, 
ikke en stærk Gud«. Af indskriften på det store, 
skjoldformede felt fremgår, at stenen er opsat 
1663. »Den sammenstyrtede gravurne istand
satte Ludvig Pouch og hans hustru, mit 
(Tausens) tipoldebarn Dorotea Sev. Velleja (Sø
rensdatter Vedel)« (epitaf, nr. 12, jfr. bispema- 
leri, s. 489). For oplysninger om Hans Tavsen 
henviser indskriften til »Tavlen fæstnet til Søj
len til venstre (jfr. epitafium nr. 4). I anledning 
af reformationsjubilæet blev stenen renoveret 
1836. Snedker Ussing lod nichen med Tausens 
brystbillede hugge »i samme smag som den før 
har været, da der endnu kunne findes spor 
heraf«. Stenens indskrifter ophuggedes med 
nye bogstaver, og den nederste del af stenen 
blev afhugget og slebet for at give plads for den 
nye inskription: »Qui tegat ossa locus Tausoni 
quæritur. Ora calcibus ingratis eriptit hic pa
ries. MDCCCXXXVI« (»Man søger det sted, 
der skal dække Tausens ben. Dette felt fravri
ster de utaknemmelige sten ordene. 1836«);

meningen må være, at »dette felt« (dvs. grav
stenen) gengiver den oprindelige, udslidte ind
skrift.

Ud fra rækkefølgen hos Terpager og beskri
velsen af Lauridz Christensøn Friis’ gravsted (se 
gravsten nr. 69), må stenen oprindelig have 
ligget i midtskibets 2. fag.61 1836 flyttedes den 
til ydre, søndre sideskib, hvor den blev anbragt 
op ad væggen til Skeels kapel (Frost 1841, 
s. 26f). Sin nuværende plads op ad vestvæggen i 
indre, søndre sideskib fik stenen o. 1904, efter 
at man med den gamle altersten havde marke
ret det sted centralt i midtskibet, hvor traditio
nen har udpeget Hans Tavsens grav (jfr. s. 409).
- Terpager 1702, s. 67.

71) (Fig. 456) 1665. Stenen har dækket den 
arvelige begravelse for kongelig toldforvalter i 
Ribe, Mathurin Dupont (»dem ehrenvesten, 
grosachtbaren vnd manhaften Herren«, - den 
ærefaste, højagtede og mandige herre). Stenen 
er lagt i forbindelse med hans første hustru 
Cecilie von Sødtz’ død 1665 (jfr. epitaf nr. 15). 
Sort kalksten, 259x143 cm, tysk indskrift med 
fordybede versaler. I hjørnerne ottekantede fel
ter hvori de fire evangelister med attribut, sid
dende ved bogpulte; på rammerne deres navne. 
Hjørnefelterne forbindes af dobbeltramme, der 
midtfor i hver side prydes af englehoved, 
langsidernes i profil som led i blomsterslyng; 
samme tulipanlignende blomst som på en ræk
ke sten fra denne periode, f.eks. nr. 74. Den 
ovale skrifttavle i bladværksramme indfattes af 
ottekant udhugget centralt på stenen.

1666 havde Dupont betalt 56 rdl. for tilladel
se til at opsætte et epitaf og lægge en ligsten på 
sin arvelige begravelse i søndre korsarms syd
østlige hjørne »imellem borgmester Jesper 
Hansøns (jfr. gravsten nr. 76) begravelse på den 
nørre side og ind til muren på den søndre ...«.46 
Før 1842 var stenen flyttet til korsskæringsfaget 
(Frost s. 79). 1855 lå den i ydre, nordre side
skibs 5. fag. Nu opstillet i dette sideskibs 6. fag.
- Terpager 1702, s. 82.

72) 1671. Matthias Worm, Olufs søn, (dig
ter) præsident og kannik i staden Ribe. Han 
besørgede forberedt dette hvilested før eller 
senere til gavn for sig og sin elskede hustru
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Fig. 455-57. 455. Gravsten (nr. 68, s. 620), o. 1660, over handelsmand lens Pedersen og hustru Anne Pedersdat- 
ter Terpagger. 456. Gravsten (nr. 71, s. 622), 1665, over toldforvalter Mathurin Dupont og 1. hustru Cecilie 
von Sødtz. 457. Gravsten (nr. 74, s. 624), 1673, over rådmand lens Martensen og hustru Karen Lauritz Datter. 
LL fot. 1974. — Grabsteine. 455. Des Handelsherrn lens Pedersen und seiner Frau. 456. Des Zolleinnehmers Mathurin 
Dupont und seiner Frau. 457. Des Ratsherrn lens Martensen und seiner Frau.

Margareta de Hemmer, ligeledes for børn og 
arvinger, år 1671. Han, der var søn af lægen og 
oldgranskeren Ole Worm, blev senere assessor 
i højesteret og justitsråd, og døde 1707, hun 
døde 1723 (jfr. epitaf nr. 16). Mørkegrå kalk
sten, 257x144 cm, spor efter brud; latinsk ind
skrift med store fordybede skriveskriftbogsta
ver. Stenen domineres af stor, nærmest oval, 
skrifttavle, indrammet af to snoede stofguirlan
der, sammenbundet under tavlen; over den er 
de snoet bag en stor blomsterbuket, og ført 
gennem ringe, hvorfra de, båndomvundne og 
blomstersmykkede, falder ned langs den glatte 
ramme. Nederst på stenen en tom kartouche. 
Over denne, på hver side af årstallet »1671«, ses 
det afdøde ægtepars våben, til venstre Worms, 
et lodret delt felt med træ og løve, som hjelm
tegn en løve, til højre de Hemmers, en hammer 
på en ambolt, som hjelmtegn brændende hjer
te. Stenen er fra samme værksted som nr. 76, 
der blev sat af Margareta de Hemmers søster.

1671 fik Worm tilladelse til at opsætte et 
epitaf og lægge en ligsten på sin begravelse (jfr. 
s. 612) i nordøstre hjørne af midtskibets 1. fag.

Begravelsen strakte sig »fra salig Anders Bund
søns sten (nr. 43) på den søndre side og siden 
nord og øster på indtil svibuens fundament og 
grundvold, og vester på under lensmandens 
frues stol, såvidt udi længden behøves«.46

1842 fandtes stenen et godt stykke nede i 
midtskibets gang (Frost s. 106), og 1855 var 
den flyttet ud mellem 4. og 5. fag i ydre, nordre 
sideskib. Nu opstillet i midtskibets vestlige fag. 
- Terpager 1702, s. 62.

73) (Fig. 458). 1671. Figursten. »Herunder 
haver udvalgt sig et hvilested ærlig og velfor
nemme Iørgen Hansen, efter 16 års ostindiske 
rejse omsider raadmand udi Riibe, som døde år 
16□ den □ i hans alders □ år«, og hustru 
Iohanne Peders Daatter (Baggesen), †22. dec. 
1670 i hendes alders 38. år. De levede i ægte
skab 15 år og avlede 4 sønner og 4 døtre. Sort 
kalksten, 255x143 cm, med reliefversaler i for
dybede bånd; årstallet »Anno 1671« dog med 
fordybede versaler. Det afdøde ægtepar, han 
hvilende højre arm på en globus, står under 
draperi i form af dobbeltarkade, smykket med 
englehoved. I arkadens hjørner ses ægteparrets
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skjolde med deres initialer; til venstre bomærke 
(fig. 413, nr. 6) mellem tre stjerner og »IHS«, 
til højre et træ over »IPD«. Under skriftbånd 
med citat fra Rom. 2,3 (på stenen »Rom. 7.«) 
findes den rektangulære skrifttavle, hvis nedre 
del er glat og skjoldformet afsluttet. Tavlen 
flankeres af »Fides«(Tro) og »Spes«(Håb) samt 
derunder af to putti, den ene med fakkel i 
hånden siddende på et astrolabium, den anden 
med stav siddende på et bomærkeskjold. Bo
mærket er det, som Jørgen Hansen skulle lade 
udhugge et bekvemmeligt sted på stenen ifølge 
de betingelser, hvorunder han 1671 købte sit 
gravsted af Anders Svanes enke (jfr. nr. 65).46 
Stedet må have været i midtskibet ud for den
4. pille i syd. 1728 blev løjtnant Peter Foss 
nedsat under J.H.s sten i »domkirkens store 
gang«,56 og endnu 1742 lå stenen i midtskibet 
(Frost, s. 106). 1855 i ydre, nordre sideskibs
4. fag, nu i det 5. fag. - Terpager 1714, s. 10.

74) (Fig. 457). 1673. lens Martensen, fordum 
amtsskriver på Bøuling og Riberhus, siden råd
mand i Ribe i 12 år, †6. marts 1672 i hans alders 
49. år, og hustru Karen Lauritz Datter, (†26. 
april 1686) i hendes alders (60) år. De levede i 
ægteskab 13 år og avlede en søn, Otte lensen, 
begravet sammen med forældrene. Gråsort 
kalksten, 232x142 cm, med reliefversaler. 
Midt på stenen en stor, oval indskrifttavle, 
indrammet af tulipankrans med blomsterroset
ter. Tavlen støttes af dyder, til venstre »Fides« 
(Troen) med kors, til højre »Spes« (Håbet) med 
anker. I de fire hjørner mindre tulipankranse 
med engle i trekvartfigur; foroven med pal
megrene og basun, forneden med forkrænke- 
lighedssymboler. Under englene indskrifterne: 
»Nemo sapiens nisi patiens« (Ingen klogskab 
uden tålmod), »Est spes certa sepultis« (Håbet 
er sikkert for de begravede), »Serius aut citius« 
(tidligere eller senere), og »Mors sua qvem 
vocat« (døden er alle viss). Mellem de øvre 
ovalfelter står Kristus med sejrsfanen, mellem 
de nedre holder en engel det afdøde ægtepars 
skjolde. Mandens initialer »IMS« omgiver et 
anker, mens hustruens, »KLD«, læses over en 
due med oliekvist i næbbet. Stenen har glat, 
omløbende ramme.

1673 betalte Karen Lauritz Datter 30 sdl. for 
tilladelse til at lægge en sten over sin mand på 
deres arvelige begravelse i nordre korsarm »un
der hvælvingen ... uden for koret fra grundvol
den under svibuen og korets nørre tralværk, og 
indtil salig Jep Wilslefs begravelsessted«.46

Hvis det er denne sten rektor Lange nedsattes 
under 1756 (jfr. †gravsten nr. 60), lå den da 
stadig på sin oprindelige plads. 1842 endnu i 
nordre korsarm, men 1855 i ydre, nordre side
skibs 2. fag. Nu opstillet i dette sideskibs 6. fag.

75) (Fig. 459). O. 1673. Andrea(s) P. Rom- 
dorphius (Anders Pedersen Romdorph), magi
ster, theolog og filosof, Ribe skoles rektor i ti 
år, derefter ærkedegn og kannik i ni år, 
†29. marts 1649 i hans alders 44. år, og hans 
ægtefælle gennem 11 år og 7 måneder Doro
thea, †17. jan. 1673 i hendes alders 52. år, datter 
af Søren Vedel, kannik og førstepræst ved 
domkirken (jfr. epitaf nr. 12). Hendes farfar var 
historikeren Anders Sørensen Vedel. Gråbrun 
kalksten, 235x145 cm; de fordybede versaler 
på den store skrifttavle er udfyldt med en sort 
masse. Randskriften og de øvrige indskrifter er 
i reliefversaler, disse hører med få undtagelser 
nøje sammen med stenens dekorationsskema. 
Størstedelen af indskrifterne er på latin. Op
bygningen minder om nr. 57; Kristus med kors 
og Johannes Døberen med korsstav og lam 
viser med talende gestus ind mod tavlen mel
lem dem. Herunder støtter to englebørn en 
mindre, oval tavle i den ene hånd, mens de i 
den anden holder det afdøde ægtepars skjolde, 
der foroven smykkes af rulleværk; til venstre 
hans, med initialerne »APR« omgivende Sam
son, der bærer Gazas porte, til højre hustruens 
initialer »DSD« om en due med udbredte vin
ger og oliekvist i næbbet. Over skjoldene er 
anbragt små indskriftfelter, over hans: »Fortia 
agere et pati« (at udøve og tåle kraftige gernin
ger), over hendes: »Læta redibo« (glad vender 
jeg tilbage). Foroven ses en oval skriftramme 
hvori Jonas og Hvalfisken, ganske svarende til 
den fremstilling, der findes på sten nr. 58, 87 
og 89, blot spejlvendt. En krone herover hol
des af to dansende engle, i den anden hånd har 
de henholdsvis sejrskrans og palmegren. Til
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Fig. 458-60. 458. Gravsten (nr. 73, s. 623), 1671, over rådmand Iørgen Hansen og hustru, Iohanne Peders 
Daatter (Baggesen). 459. Gravsten (nr. 75, s. 624), o. 1673, over kannik Anders Pedersen Romdorph og 
hustru, Dorothea. 460. Gravsten (nr. 79, s. 626), o. 1684, over handelsmand Peder lensen Terpager og hustru, 
Dorethe Gregers Daater. LL fot. 1974. — Grabsteine. 458. Des Ratsherrn Iørgen Hansen und seiner Frau. 459. Des 
Domherrn Anders Pedersen Romdorph und seiner Frau. 460. Des Handelsherrn Peder lensen Terpager und seiner Frau.

siderne allegoriske fremstillinger af fugle; til 
venstre ses en trane, der holder en sten i kloen 
(årvågenhed), til højre en pelikan, der hakker 
sig i brystet for at made sine unger med blodet 
(symbol på Jesu død og opstandelse), motiver, 
der også kendes fra sten nr. 44 og 62. Både 
disse og flere af de foregående scener bryder 
den omløbende rammes indskrift, der er fra Es.
26.

Af rækkefølgen hos Terpager fremgår, at 
stenen lå i korsskæringen. 1842 lå den neden for 
knæfaldet (Frost s. 79), men 1855 var den flyttet 
ned i ydre, nordre sideskibs 6. fag. Nu i dette 
sideskibs 1. fag, anbragt op ad væggen. - Terp
ager 1702, s. 58.

1675. Karen Andersdatter Lund, se nr. 33.
76) 1679. Jesper Hansen, borgmester i Ribe i 

17 år, †1677 i hans alders 69. år, og (hans første) 
hustru Maren Nielsdaatter, †1659 i hendes al
ders 71. år. »Hans nu efterlate Kiæriste Karen 
Christoffersdaatter de Hemmer med hvilchen 
hand kiærlig lefvede 16 aar hafver ladet denne

Sten legge sin S (alig) Hosbonde til Æris Min
de, Anno 1679«. Hun døde 1694 i Køben
havn.62 Mørkegrå kalksten, 209x149 cm, med 
fordybede versaler. Stenen er udført efter sam
me forlæg og i samme værksted som nr. 72 
over søsteren Margareta de Hemmer og ægte
fælle. Over den tomme kartouche ses Jesper 
Hansens og Karen de Hemmers våben, til ven
stre hans, et lodret delt felt med to roser og en 
halv lilje, mellem hjelmens vesselhorn endnu 
en rose, til højre hendes, en hammer på en 
ambolt, som hjelmtegn brændende hjerte.

1660 bekræftede kapitlet, at Jesper Hansen 
havde erhvervet et gravsted i søndre korsarm, 
umiddelbart foran sidealternichen. Han havde 
betalt Dorothea Pedersdatter de 36 rdl. som 
hendes salig mand, Johan Pedersen Stürck, 
havde givet i 1652, dels for gravstedet og dels 
for tilladelse til at opsætte et epitaf (jfr. epita- 
fietilladelser s. 478).46 Stürck, der var leder af 
snaphanerne i Jylland,63 blev ikke begravet i 
domkirken, da han var »udi hans kongelige



626 DANMARKS KIRKER . RIBE DOMKIRKE

majestæts tjeneste ved døden afgangen, så han 
sin begravelse, for disse vanskelige tider ikke 
haver kunnet nyde«.64

1855 lå stenen i ydre, søndre sideskibs 2. fag. 
Nu opstillet i indre, nordre sideskibs 6. fag, op 
ad vestvæggen. - Terpager 1702, s. 81.

77). (Fig. 462). 0.1681. Ludovicus Pouch, 
læge, hospitalsforstander og kannik i Ribe, 
*14. okt. 1620, †18. april 1681 i sin alders 61. 
(år), og (anden) hustru Elisabet Kraglund Petri 
filia (Pedersdatter), *28. marts 1652, †□ 
16□ i sin alders □(år) (jfr. epitaf nr. 12 og 
Pouchs krypt s. 658), og deres eneste afkom 
Dorothea Margareta Pouch, *3. jan. 1678,

†□16□, og deres arvinger. Elisabet Krag
lund døde 5.jan. 1733. Mørkegrå kalksten, 
228x129 cm, latinsk indskrift med reliefversa
ler. Stenens opbygning er beslægtet med nr. 
72, men indskrifttavlen er her mandelformet 
og omgivet af et draperi, med een stor blom
sterroset i hver af stenens hjørner. Mellem de 
nedre findes det afdøde ægtepars skjolde; til 
venstre hans, et hjerte prydet af tre kors (eller 
sværd?) flankeret af to stjerner, som hjelmtegn 
en halv enhjørning, til højre hendes, tre fugle 
mellem tre træer (jfr. Kraglund), som hjelm
tegn en fugl med udbredte vinger.

Gravstenen lå oprindelig i korsskæringen, 
antagelig over slægtens krypt (jvf. s. 658) i det 
nordøstre hjørne. 1855 var stenen flyttet til 
forhallen. Nu opstillet ved vestvæggen i indre, 
nordre sideskibs 6. fag. - Terpager 1702, s. 60.

78) O. 1683. Christen Rasmus[sen Broed] 
fordum rektor i Ribe domskole 6 år, †2. febr. 
165[1] i hans alders [4]2. år, og hustru [Vive- 
ch]e, datter af Ægidius Lafridss(øn), fordum 
ærkedegn i Ribe kapitel, med hvem han levede 
i ægteskab [2] år og 8 måneder, og som døde
18. maj 168[3] i hendes alders 66. år. Mørkegrå 
kalksten, 232x128 cm, med reliefversaler i for
dybede bånd. Stenen har med enkelte undtagel
ser samme opbygning og billedprogram som 
sten nr. 53. Laurbærkransen, der indrammer 
den sejrende Kristus, prydes forneden af hellig
åndsduen, foroven af »Jahve« i solgissel, hvis 
nedre stråler samles mod Kristi glorie. Kristus 
står på en slange og omgives af indskriften

»Recvr - recti« (opstandelse). I kransens øvre 
svikler ses blæsende ansigt i skyer, vinden, og 
knækkede blomster; i de nedre er til venstre et 
timeglas, til højre et kranie, hvor en orm snor 
sig ud af øjenhulen og tre aks vokser op fra 
issen. Det afdøde ægtepars skjolde med deres 
initialer er anbragt under den stærkt nedslidte 
skrifttavle, til venstre læses hans, »CRB«, over 
T-kors hvorom slange snor sig, til højre hen
des, »[W]ÆD«, over due med oliekvist. I et 
lille felt herunder bibelord, »1 cor. 15«; om
kring den dobbelte randskrift, ligeledes med 
skriftord, findes en frise med attisk slyngbånd.

Ifølge Terpager har stenen oprindelig ligget i 
midtskibets 1. fag. 1855 lå den i forhallen. Nu 
opstillet i omgangen. - Terpager 1702, s. 64.

79) (Fig. 460). O. 1684. Peder lensen Terp
ager, borger og handelsmand i Ri[be], 
†[3. okt.] 1667 i hans alders 88. år, og hustru 
Dorethe Gregers Daater, †23. april 1684 i hen
des alders 89. år, efter de havde levet i ægteskab 
50 år. Peder lensen Terphager var farfar til 
historikeren Peder Terpager. Rødbrun kalk
sten, 187x108 cm, med fordybede versaler. I 
de fire hjørner ottekantede felter, hvori evange
listerne med deres attributter, stærkt nedslidte. 
Stenen domineres af oval indskrifttavle i 
laurbærkrans, der til siderne når helt ud til den 
glatte ramme. Ovalens svikler udfyldes af 
blomster. Over og under laurbærkransen ses 
det afdøde ægtepars skjolde, foroven hans, helt 
nedslidt, forneden hendes med initialerne 
»DGD«; under skjoldene volutter, forneden 
tillige dødningehoved og timeglas.

Stenen lå oprindeligt i nordre korsarm ved 
døren ud til torvet. Peder Terpagers lille søn 
begravedes hos sin søster inden den nordre 
kirkedør i 1653,45 og 1667 blev han selv nedsat 
hos sine børn.65

1855 fandtes stenen mellem 3. og 4. fag i 
ydre, nordre sideskib. Nu anbragt op ad vest
væggen i dette sideskibs 6. fag - Terpager 1702, 
s. 78.

80) O. 1687. Over »Magister Iohannes Ro- 
senbergius, søn af Franciscus (Frans) Rosen- 
berg, biskop i Viborg. Efter lærde rejser con- 
rektor for Viborg skole i syv, rektor for Ribe
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Fig. 461-63. 461. Gravsten (nr. 76, s. 625), 1679, over borgmester Jesper Hansen og hustru, Maren 
Nielsdaatter. 462. Gravsten (nr. 77, s. 626), o. 1681, over læge og kannik Ludvig Pouch og hustru, Elisabet 
Kraglund Pedersdatter. 463. Gravsten (nr. 86, s. 628), o. 1701, over handelsmand Gøde Hanssøn og hustru, 
Karen. LL fot. 1974. - Grabsteine. 461. Des Bürgermeisters Jesper Hansen und seiner Frau. 462. Des Arztes und 
Domherrn Ludvig Pouch und seiner Frau. 463. Des Handelsherrn Gøde Hanssøn und seiner Frau.

skole i fire, lektor i den hellige teologi samme
steds 22 år. Vel født i Lund i Skåne 8. sept. år 
1627, fromt henfaren i Ribe i Jylland. 15. okt. 
1687 i sin alders 61., sin enkemandsstands 16. 
år. ... Han havde år 1661 ægtet datter af Dr. Pe
der Kraglund, biskop i Ribe, Dorothea ... med 
hvem han avlede seks børn, tre sønner og lige 
så mange døtre, men i sin syvende barnefødsel 
overvundet 11. aug. 1671 i sin alders 31. (år)«. 
Sort kalksten, 226x126 cm, forneden med spor 
efter brud. Den lange latinske indskrift med 
fordybede versaler, omgivet af indhugget linje, 
dækker hele stenen.

Stenen fandtes 1702 i korsskæringen, og her 
lå den endnu 1842 (Frost s. 81). 1855 i ydre, 
nordre sideskibs 6. fag, nu i det tilsvarende fag i 
ydre, søndre sideskib. - Terpager 1702, s. 57.

81) O. 1694. Anna Hansdaatter, *29. dec. 
1666 i Ribe, †17.juni 1694 i sin alders 28. år, 
efter at have avlet 1 søn og 2 døtre i 5 års 
ægteskab med seigneur Bertel Lauritzsøn 
Lind vig.

Mørkegrå kalksten, 227x128 cm, med for
dybede versaler og enkelte store skriveskrift
bogstaver. Stenen er udført i samme værksted

og efter samme forlæg som nr. 72 og nr. 76 fra 
henholdsvis 1671 og 1679, men hverken deko
ration eller hugning har tilsvarende kvalitet. I 
kartouchefeltet gravvers. Over feltet ses det 
afdøde ægtepars skjolde med deres initialer; til 
venstre omgiver »BL LV« et træ, til højre læses 
»AHD« over due med oliekvist. Over hans ses 
en blomst mellem vesselhorn, over hendes en 
fugl. Stenen lå 1855 i forhallen, nu i midtski
bets 3. fag.

82) O. 1698. »I denne urne hviler levninger
ne af den højtberømte mand magister Christian 
L. (Lauridsen) Aagaard, professor i digtekunst i 
København og provst ved det kongelige com- 
munitet i 4 år, rektor ved Ribe skole i 8 år, 
lektor i teologi og præst i Vester Vedsted (»We- 
ster Wedstadiensius«) i ... år, født år 1616 den
27. jan., død år 1664 den 5. febr., ligesom også 
den såre fromme hustru Medea Sev. Velleia 
(Mette Sørensdatter Vedel), som var hustru i 10 
år, moder til 5 børn, enke i 34 år, hun døde år 
1698 den 15. marts i en alder af 66 år. Til 
uforgængeligt minde om begge de uforligneli
ge forældre lod den nu ene overlevende søn 
Laur(its) Chr(istensen) Aagaard dette opsætte.«
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Berømmende gravvers er vævet ind i indskrif
ten: »Han, ved hvis højlærde sang, de døde 
bevarede livet, leve han vil i sin død her i det 
højlærde digt« og »Hun, som sin elskede mand 
så længe bedrøvet har savnet, jubler evindelig 
glad nu med den elskede mand«. Sort kalksten, 
170x100 cm, et stykke mangler foroven, nu 
tilhugget, forneden er stenen udbedret med 
cement. Latinsk indskrift med let skråtstillede 
fordybede versaler.

Ifølge Terpager skulle stenen ligge i det syd
østre hjørne af midtskibets 1. fag, og en lignen
de placering havde den 1842 (Frost s. 86). 1855 
lå stenen i ydre, søndre sideskibs 4. fag, nu 
mellem 4. og 5. fag i dette sideskib. - Terpager 
1702, s. 63.

83) O. 1650-1700. Rødbrun kalksten 189x 
120 cm. Stenen er kraftigt slidt og har ikke 
længere spor af indskriften. I stenens hjørner 
har været evangelist-symboler og i et retkantet 
felt findes en opstandelse omgivet af krans, 
herunder timeglas og dødningehoved. I et min
dre retkantet felt flankeres et træ af kartoucher, 
som oprindelig må have haft initialer. Stenens 
dekoration svarer til gravsten nr. 1-3 i Hjerp- 
sted og gravsten nr. 3 i Mjolden (DK. SJyll., 
s. 1398f. og 1456). I ydre nordre sideskib mel
lem 1. og 2. fag.

84) Formentlig slutningen af 1600’rne, men i 
hvert fald delvis nyhugget 1792, da den fik 
indskrift for Hans Nielsen Kalhauge,66 *17. jan. 
1728 i Ribe, †l8. juli 1792, og hustru Ingeborg 
Nielsdatter, *22. marts 1725 i Warde, †30. okt. 
1783 i Ribe, avlede i ægteskab 3 sønner og 4 
døtre hvoraf 1 søn og 2 døtre lever. Sort kalk
sten, 232x132 cm, indskrift med fordybede 
versaler. Stenens udsmykning svarer nøje til 
sten nr. 72, i de to skjolde læses det afdøde 
ægtepars initialer, til venstre hans »HNK«, 
som hjelmtegn tre blomster, til højre hendes, 
»IND«, som hjelmtegn due med kvist.

Stenen lå 1842 i nordre korsarm (Frost, 
s. 50), men fandtes 1855 i forhallen. Nu anbragt 
op ad vestvæggen i omgangens nordligste fag.

85) O. 1700. Petrus Terpagrius (Peder Terp
ager), konrektor ved Ribe skole 12 år, lektor i 
teologi □ år, (sognepræst i Vester Vedsted,

og samler af og forfatter til en række teologi
ske, filosofiske og historiske arbejder), *22. 
maj 1654, †□ år □, og hustru Maria 
(Lauridsdatter) Friis, *□[!] år 1657, †□ 
år □, efter □ års ægteskab, mor til børnene 
Marie, Laurenti(us) (Laurits), Wibeche, Nico
lai, Marie-Dorothea, Nicolai og Marie. (Peder 
Terpager døde 1738, hans hustru 1751, af bør
nene døde Marie (Maren) og Marie-Dorothea 
1689, Nicolai (Niels) 1698.) Lys gråbrun kalk
sten, 272x144 cm; latinsk indskrift med fordy
bede versaler og store skriveskriftsbogstaver. 
Indskriften er stenens eneste prydelse udover 
en indhuggen, omløbende linie, der markerer 
rammen.

1698 blev sønnen Niels nedsat i sine foræl
dres begravelse i koret,45 og 1702 angav Terp
ager, at hans egen ligsten fandtes i apsiden. 
1842 fandtes den nede i korsskæringen foran 
knæfaldet (Frost s. 79), og 1855 i ydre, nordre 
sideskibs 6. fag. Nu i det tilsvarende fag i ydre, 
søndre sideskib. - Terpager 1702, s. 51.

86) O. 1701. Gøde Hanssøn, borger, han
delsmand og overformynder i Ribe, †18.juni 
1701 i hans alders 62. år, og hustru Karen, 
datter af rådmand Jens Pedersen, †22. maj 1697 
i hendes alders 44. år; i ægteskabets 22 år 
velsignet med 6 sønner og 6 døtre, af hvilke 4 
sønner og 1 datter forhen er nedsat her. Lysgrå 
kalksten, 237x169 cm, med fordybede, store 
skriveskriftbogstaver og fraktur. Stenen domi
neres af oval indskrifttavle i laurbærkrans flan
keret af snoede korintiske søjler med plantere- 
lief på postamentet. Under søjlerne ægteparrets 
skjolde omgivet af små volutbøjler. Til venstre 
omgiver »GH Bolkiær« et bomærke formet 
som et 7-tal tværs over et S, til højre ses hendes 
initialer »KID« omkring et hjerte, hvorfra en 
plante skyder op. Skjoldene flankerer et nedre 
skriftfelt: »Denne Steen og Begrafuelse/ Skal 
Urygeligen blifue/ Oben Ermelte og Dieris/ 
Arfvinger Arfvelig Tilhørende«. Herunder ti
meglas og dødningehoved. Øverst på stenen 
bærer en stofguirlande indskriften »Jahve« i 
skyer, og i hjørnerne er tulipankranse, hvori 
evangelisterne sidder ved bogpulte bærende de
res navne.
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Fig. 464-66. 464. Gravsten (nr. 88, s. 629), o. 1707, over biskop Peder Kraglund og hustru, Helena Thomasdat- 
ter. 465. Gravsten (nr. 90, s. 630), o. 1760, over læge Ancher Anchersen og hustru, Ingeborg Kirstine Fridsch. 
466. Gravsten (nr. 92, s. 631), o. 1797, over Anders Andersen Weise og hustru, Karen Maria Johansdatter. LL 
fot. 1974. — Grabsteine. 464. Des Bischofs Peder Kraglund und seiner Frau. 465. Des Arztes Ancher Anchersen und 
seiner Frau. 466. Des Anders Andersen Weise und seiner Frau.

Stenen må oprindeligt være lagt i nordre 
korsarm. 1727 lod en svigersøn, byskriver 
Lund, sin søn, Jens, nedsætte under denne - 
straks inden for nordre kirkedør.56 Fandtes 
1855 i ydre, søndre sideskibs 3. fag, nu opstillet 
i rummet under det store tårn. - Terpager 1714, 
s. 15.

87) (Fig. 475)1706. Niels Knudsen, handels
mand i Ribe i <31> år, †<19. aug.> 17<06> i 
(hans) alders <61.> år, og 1. hustru Margrete 
Lasdatter, Hans And. Mahlers enke. Med Niels 
Knudsen avlede hun i 28 års ægteskab 3 børn, 
†ll. febr. 1702 i hendes alders 70. år. Så og hans 
anden hustru Anne Nielsd(atter) Terpager, som 
levede med ham i <2½> år, velsignet med <2> 
børn,†□ 17□ i hendes alders □ år (jfr.
s. 664f. †kisteplade nr. 11 og 14 og †gravsten 
nr. 65). Mørkegrå kalksten, 228x144 cm, med 
reliefversaler på den store skrifttavle, andre 
indskrifter desuden med fordybede versaler. 
Opbygning og billedprogram svarer nøje til 
den langt ældre sten nr. 58, bortset fra at den 
store skrifttavle indrammes af oval laurbær
krans og at skriftstederne er på dansk. Endvi

dere er våbnene ikke er udformet som kartou- 
cheskjolde, men forsynet med et vældigt 
hjelmløv på baggrund af samme storfligede 
blade, der ses ved fugl Føniks. Forneden på 
stenen ses de afdøde ægtefolks våben med deres 
initialer; til venstre hans, en liggende okse, 
hvorover »NKS«, som hjelmtegn to krydslagte 
plejllignende redskaber, til højre dobbeltvåben 
for hustruerne, under »MLD« due med o- 
liekvist, under »ANT« blomst, begge hjelm
tegn fugle, Margrete Lasdatters med oliekvist.

Stenen blev muligvis lagt i indre, søndre 
sideskib (jvf. †gravsten nr. 56), men 1842 fand
tes den i midtskibet (Frost s. 106). 1855 i ydre, 
nordre sideskibs 1. fag. Nu opstillet i det nedre 
tårnrum. — Terpager 1714, s. 13.

88) (Fig. 464). O. 1707. »Her blandt de døde 
vil du finde den til udødelig erindring værdige 
og højst ærværdige Peder Kraglund, som var 
født i Bergen i Norge år 1602, fremstrålede i 23 
år som præst ved kirken i Fårevejle og Drags
holm dernæst virkede 31 år som årvågen bi
skop over alle kirker i Ribe stift, et lys og en 
støttepille, og sluttede sit liv og sine leveår år
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1681. Knyttet til ham, som forhen i ægtesen
gen, således i graven, den højtelskede hustru 
Helena Thomaea (Thomasdatter), som var født 
i Bregnholm år 1613, tilbragte 47 år med ham, 
og blev moder til to sønner og ni døtre, nu i sit 
85. år ved sin død ophørte med at være dødelig 
i 1697« (jfr. Kragelunds krypt, s. 657). Brunlig 
kalksten, 222x154 cm. Latinsk indskrift med 
fordybede versaler og enkelte store skrive
skriftbogstaver, mindevers på dansk med til
svarende skrift. Stenen har den for perioden 
typiske store, ovale, laurbærkransindrammede 
skrifttavle, hvorunder et bønneformet felt med 
mindeverset. Skriftfelterne omgives af akan- 
tusløv med store morgenfrueagtige blomster 
på baggrund af et svagt markeret gardinop
hæng med hængekvaster. I de øvre hjørner to 
siddende engle, der i den ene hånd holder pal
megren, med den anden støtter ved hjelmpry
delsen på det afdøde ægtepars skjolde, der kro
ner laurbærkransen.

1707 fik familien tilladelse til at lægge en sten 
på hans åbne begravelse i koret (s. 657).55 1842 
lå stenen stadig i korsskæringen (Frost s. 79), 
men 1855 var den flyttet til ydre, nordre side
skibs l.fag. Nu anbragt op ad vestvæggen i 
dette sideskibs 6. fag. - Terpager 1714, s. 9.

89) (Fig. 476). O. 1709. Peder Madsøn 
Frisch, »Kiøbhandelsmand og Over Formøn- 
der« i Ribe, †<3. maj> 17<09> i hans alders <64.> 
år, og hustru Kiersten Jensdaater Friis, i hendes 
alders □ år, og levede i <32> års ægteskab uden 
livsarving. Mørkegrå kalksten, 200x129 cm. 
Opbygning og billedprogram svarer nøje til 
nr. 87, også bibelcitaterne er de samme som på 
denne sten. Nederst ses det afdøde ægtepars 
våben med deres initialer, til venstre hans, en 
svane, som hjelmtegn en putto med sværd og 
vægt, omgivet af »PM F«, til højre hendes, et 
englebarn med palmegren og sejrskrans, som 
hjelmtegn en due med oliekvist i næbbet, flan
keret af »KJ DF«. Midt på rammen nederst 
læses bogstaverne »PPB«, der må være signa
tur for Peter Petersen i Tønder (se DK. SJyll, 
s. 2883).

Kirsten Jensdatter Friis nedsattes 19. maj 
1733 i den brede gang under hendes egen sten.56

Det er usikkert om der hermed menes i midt
gangen eller i den vestlige tværgang, men da 
sønnen havde en gravsten (†nr. 66) og et epitaf 
(nr. 19) i midtskibets vestligste fag, har foræl
drenes gravsted snarest været her. 1842 nævnes 
stenen i midtskibet (Frost s. 109) og 1855 i 
forhallen. Nu opstillet i nedre tårnrum. - Terp
ager 1714, s. 10.

1723, Johan Hansøn Buch, †l715, se nr. 60.
90) (Fig. 465). O. 1760. »Denne sten skjuler 

nedgangen til det sted, hvor til hvile er nedlagt, 
det som kunne dø af hr. Ancher Anchersen, 
med. doet. hvis fødsel 7. jan. 1702 ikke mere 
kunne glæde hans forældre, end hans bortgang 
fra verden 28. febr. 1760, måtte bedrøve de 
efterlevende. Han blev i sin død begrædet, efter 
sin død savnet som en fuldkommen læge af 
alle, som land-fysicus og provincial-medicus af 
Riiber stift, som medicus og stads-fysicus af 
Riiber by, som en kær ægtefælle af hans bedrø
vede efterladte nu i graven hos ham nedsatte 
enkefrue, Ingeborg Kirstine Fridsch, en værdig 
datter af rådmand Mads Fridsch, født i Riibe 
6. marts 1714, og efter 28 års ægtestand og (30) 
års enkesæde ved døden afgangen (31.jan. 
1790). Deres stiftelse til Riiber bys fattige 
børns undervisning skal vedligeholde deres 
amindelse end og hos den sildigste alder« (jfr. 
epitaf nr. 20). Lys gråbrun kalksten 230x145 
cm, med fordybede versaler. Den store skrift
tavle indrammes af rocaille, der foroven om
slutter afdødes skjold med to krydslagte ankre, 
også hjelmtegnet er et anker (jfr. Anchersen). 
Rocaillen når ud til den tværriflede, profilerede 
ramme. Under indskriften læses »AHB«, sig
natur for Andreas Hinrichsen Bildhauer (Jfr. 
DK. SJyll., s. 2777f.).

6. marts 1760 fik enken tilladelse til at ned
sætte sin mand i de Podebuskers og Gylden
stjerners åbne begravelse i midtskibets l.fag, 
og fem år senere købte hun begravelsen for 60 
dl. kurant (jfr. Sehesteds begravelse, s. 660).66

Stenen lå muligvis stadig over begravelsen i 
1842 (Frost s. 106), men 1855 lå den i ydre, 
nordre sideskibs 3. fag. Nu opstillet i nederste 
tårnrum.

1762, Christopher de Hemmer, se nr. 11.
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91) (Fig. 467). O. 1780. Peder Fridsch, (borg
mester i Ribe), *7. juni 1712, (†23. april 1787), 
og hustru S[o]phia Frausing, *29. april ..., 
†23. dec. 1771; de indgik ægteskab 27. sept. ..., 
og blev forældre til tre børn. Lys okker kalk
sten, seks lige store, udskårne stykker i form af 
cirkeludsnit; langsiderne måler 101 cm, mens 
enderne er henholdsvis 55 og 16 cm. Stykker
nes form skyldes deres anvendelse i podiet for 
fontens opstilling 1845 (jfr. s. 432 og fig. 296). 
Da de seks stykker udgør næsten hele gravste
nen, kan dennes mål sættes til ca. 200x120 cm; 
indskrift med fordybede versaler. Stenen har 
klassicistisk udsmykning, rektangulær skrift
tavle med laurbærguirlande kronet af olielampe 
omgivet af palme- og laurbærgren; nederst på 
stenen en stor blomsterroset. Hele udsmyknin
gen står på prikket bund inden for en glat 
ramme.

1780 fik borgmester Fridsch tilladelse til at 
lægge en ligsten af norsk sandsten, som han 
havde fået fra København, over sin kone. På 
det anviste sted i midtskibets 2. fag »ca. i lige 
linie fra prædikestolen« lå en stor, blå sten, 
vistnok over Johan Pouch (†gravsten nr. 40), 
som kunne flyttes til siden hen mod mandssto
lene.66 Herfor betaltes 10 rdl.45 - Stenen blev 
som nævnt skåret i stykker 1845; stumperne 
opbevares i kirkens materialhus.

1792. Hans Nielsen Kalhauge, se nr. 84.
92) (Fig. 466). O. 1797.- Anders Andersen 

Weise, borger og lærredshandler i Ribe, *4. 
april 1719 i Ribe, †20. aug. 1795 sammesteds, i 
hans alders 76. år, og hustru Karen Maria 
Johansdat(ter), *15. dec. 1729 i Fiellrup i Fyen, 
†9. maj 1797 i Ribe, i hendes alders 68. år, 
levede i ægteskab 44 år og avlede 7 børn. 
Lysgrå kalksten, 189x125 cm, med store skri
veskriftbogstaver og versaler i relief anbragt i 
fordybede bånd. Den store rektangulære ind
skrifttavle, omkranset af rocailleværk, har for
oven to mindre, rektangulære tavler med 
skriftord (Åb. 2,10); herover ses en krone, 
båret af to flankerende engle, der er placeret i 
rocailler. Stenen har, inden for tværriflet ind
fatning, en bred, profileret ramme med små, 
glatte medaljoner på hjørnerne.

Stenen lå 1842 i nordre korsarm (Frost s. 50), 
1855 i ydre, søndre sideskibs 5. fag. Nu opstil
let i det nederste tårnrum.

93) O. 1797. Chresten Foersom, borger og 
urmager i Riibe, *13. aug. 1737, †8. aug. 1797, 
og hans datter Magdalene Foersom, *27. maj 
1767, gift med borger og urmager Falck, mo
der til 3 børn, †16.juli 1797. Grå kalksten, 
182x121 cm, med fordybede skønskriftbogsta
ver. Indskriften er stenens eneste prydelse ud
over den smalle, tværriflede, profilerede ram
me. En ældre placering end den nuværende, i 
ydre, nordre sideskibs 4. fag, kendes ikke.

94) 0.1844. Wilhelm Obitz, *7. nov. 1821, 
†3. sept. 1844. Grå sandsten, 62x46 cm, fordy
bede versaler. Over indskriften (med gravvers) 
en fordybet syv-oddet stjerne og langs kanten 
høj karnisprofil. Stenen ligger nu forsænket i 
ydre, søndre sideskib, men må oprindelig have 
haft plads på kirkegården.

NOTER TIL S.585-631
Vedr. arkivalier, litteratur og forkortelser henvises 
til s. 52f.
1 Løffler: Gravsten, s. 16 og Tavle XVII, 84.-Kult- 
HistLeks. Art. Gravmonumenter (Erik Moltke).
2 NM2. Tegning af gravstenen med påtegning, 
hvorefter den er opgravet på »Lindegård« 1843. 
Sign. af Magnus Petersen, 7. sept. 1871.
3 NM2. Korrespondance 1884.
4 Løffler: Gravsten, s. 12 og Tavle 1,5. - Jfr. rune
gravsten i Tisted kirke, DK.Tisted, s. 57.
5 NM2. Breve 30. sept. og 9. dec. 1854 fra Helms til 
direktionen, der betalte for en ny dørsten til gæstgi
vergården.
6 J. Stracke: Romanische Bildnisgrabsteine in Ost- 
friesland. Jahrbuch der Gesellschaft für Bildende 
Kunst und Vaterländische Altertümer zu Emden 34, 
1954. - H. Martin: Vroeg-middeleeuwse zandstenen 
sarcophagen in Friesland en elders in Nederland. 
Drachten 1957. - M. W. Mosel: Die Anfánge des 
plastischen Figurengrabmales in Deutschland, 
Würzburg 1970, s. 70f. - K. Bauch: Das mittelalterli- 
che Grabbild, Berlin, New York 1976, s. 18f.
7 Begge tegninger i NM2., Abildgaards er påtegnet 
en kort beskrivelse.
8 Stenens opbygning svarer nøje til de frisiske, der 
vistnok fortrinsvis er af buntsandsten (jfr. s. 530), 
Martin (jfr. note 6) nr. 67, 82. Den karakteristiske
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Fig. 467. Gravsten (nr. 91, s. 631), o. 1780, over 
borgmester Peder Fridsch og hustru, Sophia 
Frausing. Fremdraget 1979. Bjerrum Jensen fot. — 
Grabstein des Biirgermeisters Peder Fridsch und seiner 
Frau, ca. 1180, 1919 an den Tag gebracht.

bølgeranke, ofte med vinløv, optræder også på sand
stensfonte, der må formodes at være udført i de 
samme værksteder. Et eksemplar findes i Nr. Fårup 
lige nord for Ribe. Se Mackeprang: Døbefonte, 
s. 367.
9 En sådan genanvendelse allerede i middelalderen er 
almindelig for de frisiske sten. J. Stracke (jfr- note 6), 
s. 75. - Jfr. også kantoren Olavs gravsten i Roskilde 
domkirke. DK.Kbh.Amt., s. 2011.
10 P. F. Suhm: Historie af Danmark V, 1792, s. 518, 
med henvisning til tilskrifter i et eksemplar af Pon- 
toppidans Marmora Danica.
11 NM2. Abildgaards tegning, Høyens lommebog 
nr. X,lf. og C. A. Jensens indb., der hviler på under
søgelser 1902 og 1926.
12 Dipi. Dan.2.rk.IV, 235. - Jfr. Kinch I,120f og 
Løffler: Gravsten, s. 26.
13 Kun Høyen har ment at læse »herb«, Abildgaard 
læste »ø« for »o(biit)« og som den eneste »pr(imo)« i 
årstallet, hvor stenen nu har en større afskalning.
14 NM2. Brev fra Høegh Guldberg 11. jan. 1831.
15 Eksempelvis i Gravenhorst (1282) og Leeden 
(o. 1300), Westfalen, begge tresidet afsluttet i den

ene ende. Die Bau- und Kunstdenkmäler Westfalen, 
Kreis Tecklenburg, s. 42, 66.
16 A. H. Nielsen: Notitser om Embeds- og Bestil- 
lingsmænd i Ålborg, Ålborg 1879-80, s. 147.
17 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kapitlets tegnebog 
1538-1675 og Ribe domsogns kirkebøger 1717-1815.
18 Den tætte, sorte belgiske kalksten, ofte kaldet 
»belgisk marmor« blev brudt dels ved Tournai, dels 
ved Namur, hvor stenen er kendelig ved sit indhold 
af glimmer. F. A. Greenhill: Incised Effigial Slabs, 
London 1976, I,28f, 31.
19 F. A. Greenhill: Incised Effigial Slabs I—II, London 
1976. - Jfr. B. Bøggild Johannsen: Birger Peterssons 
gravsten i Uppsala domkirke og dens ikonografi.
20 De nederlandske gravmonumenters udformning 
og teknik er specielt behandlet af Greenhill (jfr. note 
19) I,s.llf. og af H. K. Cameron: Technical Aspects 
of Medieval Monumental Brasses, i The Archaeolo- 
gical Journal 131, 1974. Ribe domkirkes samling af 
plyndrede Tournai-sten har flere paralleller i Neder
landene, Frankrig og England, hvor specielt en ræk
ke sten i Boston (Lincolnshire) fremhæves af 
H. K. Cameron (brev til Ribes Antikvariske 
Samling.
21 Knud Holm: Erik Menveds og Ingeborgs gravpla
de - restaurering og undersøgelse. NMArb. 1972.
22 Greenhill (jfr. note 19) I, s. 12, II, eksempelvis 
fig. 47a, 50b, 58a.
23 Cameron (jfr. note 20), s. 234.
24 En prøve udtaget under konservering 1972 viser, 
at pladens fordybede dekoration i hovedsagen må 
være støbt sammen med pladen, der formentlig blot 
er gået efter med en gravstik. Venligst meddelt af 
konservator Knud Holm.
25 C. A. Jensen har foreslået (notat i NM2), at frag
mentet skulle stamme fra Anders Bundesens plade 
og bl.a. udgøre de to sidste bogstaver i hustruens 
navn, der i så fald skulle have været stavet »Alna«. 
Dette ville dog forudsætte fejlafskrift af såvel Terp
ager som Abildgaard (jfr. s. 636). — På de nævnte 
nederlandske messingplader synes majuskler senest 
at optræde 1369, minuskier tidligst 1357. Hans Eich
ler: Die gravierten Grabplatten aus Metall im 14. 
Jahrhundert und ihre Vorstufen. Köln 1933, s. 52f.
26 Se Holm (jfr. note 21), s. 179f. I Ringsted, hvor 
der er brugt nagler til beklædningens fæstnelse, be
står den af et stort antal mindre plader samlet på 
bagsiden med skinner. Om der til disse er lavet 
udsparinger i stenen, vides ikke.
27 NM2. Jacob Helms’ indb. 1874 og notat af C. A. 
Jensen.
28 NM2. Brev fra P. T. Hanssen til Oldsagskommis
sionen l.jan. 1831. - Jfr. V. Her mansen: Antikvarer 
i det gamle Ribe s. 635, i ÅrbRibe, bd. 14.
29 Den største eksisterende findes i Schwerin, lagt 
over to bisper, 400x194 cm. Die Kunst- und Ge-
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schichts-Denkmäler des Grossherzogthums Meck- 
lenburg-Schwerin, Schwerin 1898, II, 563.
30 Greenhill (jfr. note 19) 1,13, II, f.eks. fig. 61a.
31 Greenhill (jfr- note 19) I, 13.
32 Stenen tegnedes 1774 af Abildgaard, der omtaler 
den »inden for den Kirkedør paa nordlige Side lige 
over for nordlige indgang eller dør til Koret«. Teg
ning i NM2. - Se også Galthen 1792, s. 125.
33 Ifølge DaBiogrLeks. var Ivar Munks dødsdag 9. 
febr. Såvel Terpager som C. A. Jensen har læsnin
gen: »do(m)i(ni)ca LX«, hvilket må være en fejllæs
ning.
34 Samme motiv findes på en bispehue fundet i en 
grav, der kan være Ivar Munks, jfr.s. 538.
35 Weinrebenmadonna, jfr. Lexikon der Christlichen 
Iconographie IV, sp. 489. Freiburg 1972.
36 For opfattelsen af figurerne som vildmænd taler 
den viltre hårvækst og køllen, men som regel er 
vildmænd enten langt mere behårede eller iført blad
værk; jfr. R. Bernheimer: Wild Men in the Middle 
Ages. Haward 1952.
37 V. Thorlasius-Ussing: Billedskæreren Claus Berg. 
Kbh. 1922, s. 84f.
38 Relieffet giver ingen løsning, idet den døde på en 
gang er vist liggende (hovedpuden) og stående (lø
ven), således som det var almindeligt, jfr. Anders 
Bundesens messingplade fig. 469. Af ældre afbild
ninger findes et stik hos Terpager (1736, s. 325) og i 
NM2 en tegning af Abildgaard, der har udstyret 
prælaten med et kækt overskæg.
39 Suppleret efter Abildgaard (der fejlagtig angiver 
dødsåret til 1546) og Terpager 1702, s. 81.
40 DaAdÅrb. 1967, II,3f.
41 Jfr. note 40. - Indskriften var allerede ulæselig på 
Abildgaards tid; suppleret efter Terpager.
42 DaAdÅrb. VIII, 384 og XXXI, 472.
43 Arthur Henkel: Emblemata. Stuttgart 1967, 
sp. 649.
44 Suppleret efter Helms’ skitse 1855 i NM2.
45 LA Vib. Ribe domk.s rgsk. 1591-1899.
46 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kapitlets tegnebog.
47 Personalia er hentet fra Søhanes epitaf, da stenens 
eneste primære læselige indskrift er »hedensoved«. 
Identifikationen hviler derfor på Hans Jessøns bo
mærke, gengivet af Terpager (jfr. fig. 413, nr. 17), 
samt på initialerne »HI«.
48 Hegelunds almanak I, 188.
49 Suppleret efter rgsk. (jfr. note 45) og LA Vib. C 4- 
892 (under 3. april 1614).
50 Jfr. Grete Lesky: Barocke Embleme. Graz (Uden 
år), s. 116 og 220.
51 Kornerup I, 382f.
52 Suppleret efter gravstenen i Føns.
53 Abildgaards angivelse (1774) af stenens placering 
nord for alteret, må betragtes som en skrivefejl.
54 Rgsk. (jfr. note 45). - Degn 1981, I, 110.

Fig. 468. Benrad med dødssymboler. Detalje af 
Hans Olufsøns gravsten (nr. 55, s. 612, jfr. fig. 448). 
LL fot. 1974. — Todessymbole, Detail von Fig.%448.

55 LA Vib. Ribe bispearkiv. Ribe domk. 1530-1786.
56 LA Vib. Ribe domsogn. Kirkebøger 1717-1815.
57 Kapitlets tegnebog (jfr. note 46); ifølge kirke
regnskabet for 1651 er kun betalt 30 dl. (jfr. note 45).
58 Stenen er formentlig genanvendt, idet Søren An
dersen Vedel 1643 købte en gammel hvid ligsten; 
spor af tidligere anvendelse ses ikke. Rgsk. (note 45).
59 1788 blev præsident Ussing begr. i de Vedlers 
åbne begravelse, som gik ind under koret. Kirkebø
ger (jfr. note 56).
60 Kapitlets tegnebog (jfr. note 46). Når A. S. 1635 
omtales som salig, må det være en skrivefejl.
61 Abildgaard angav på sin tegning (1774) placerin
gen: »midtvejs ned i den midterste gang«. NM2.
62 A. H. Nielsen: Personalhistoriske Notitser om 
Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg. Ålborg 
1879-80, s. 101.
63 JySaml. 1874-75, s. 243.
64 Kapitlets tegnebog (jfr. note 46). Kapitlets stadfæ
stelse af overdragelsen er dateret 13. maj. Freden 
sluttedes i København 14 dage senere.
65 Degn 1971, s. 203.
66 LA Vib. Ribe domk.insp. Dok.ang. stolestader 
m.m. 1704-1823.

Danmarks Kirker, Ribe amt 41
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Fig. 469. Borgmester Anders Bundesens og hans hustru Alras messingklædte †gravsten (nr. 10, s. 635). 
O. 1363. Efter tegning 1776, i NM2. — Mit Messing verkleideter Grabstein des Biirgermeisters Anders Bundesen und 
seiner Frau, Alra.
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†GRAVSTEN 
NOTER S. 647

1) O. 1230. Biskop Tuve, ifølge bispekrøniken 
begravet i koret under en lille sten, hvorpå hans 
navn var indskrevet.1

2) (†?) O. 1259. Kong Kristoffer I. Behandlet 
under kongegrave, s. 528.

3) 1296. Herbert Sommer, borger i Ribe (jfr. 
hustruens gravsten 1291, nr. 7). Ifølge yngre 
anniversariebog var han begravet under en blå 
sten belagt med messing (»auricalco impres- 
so«), som lå ved hans alter. En tilføjelse i 
marginen oplyste, at det drejede sig om S. 
Olavs alter, der stod ved højaltret i koret 
(s. 105, jfr. fig. 259).2

4) O. 1300? Fru Odburgh, Herman Bondes 
hustru.3 Efter ældre anniversariebog var hun 
begravet under en gul (»pallidus«) sten, hvori 
hendes navn var hugget (»sculptum«). Stenen 
lå »næsten midt i gulvet, tre alen fra S. Lauren
tius’ alter« (jfr. s. 100, 416).4

5) O. 1313. Biskop Kristiern, begravet midt i 
koret under en blå sten (»lapide blauii coloris«), 
jfr. hans alter ved korets østvæg (s. 101, 416). 
Her lå stenen øjensynlig endnu o. 1600, lige øst 
for Kong Kristoffer I.s monument (jfr. begra
velse, s. 536).5

6) 0.1338. Magister Esger, kaldet Mø (Es- 
gerus dictus Mö), kantor. Ældre anniversa
riebog oplyser, at han var begravet under to 
blålige sten (»coloris quasi blauei«), på den ene 
var indristet: »Cantor Esgerus«. Stenen lå i 
kirkens vestende midt i gulvet, over for døren 
til S. Nikolai kapel (s. 104).6

7) O. 1350, Johannes Lembechen (Limbæk), 
ridder, og hans (første) hustru Jutta. Messing
beklædt, formentlig ganske svarende til Anders 
Bundesens (†nr. 10, fig. 469). O. 1567 førte fru 
Karen Krabbe, enke efter Niels Skeel, der var 
efterkommer af Limbækkerne, den store mes
singplade til Viborg domkirke (jfr. s. 109), 
hvor den blev beskrevet af Resen og Christen 
Erichsøn, inden den 1728 gik til ved domkir
kens store brand7: »Hicjacet Johannes de Lem- 
becken, qvi obiit anno d(omi)ni MCCC□. 
Hic jacet Iutta qvondam uxor Ioh(annis) de

Lembechen, qvæ obiit anno d(omi)ni 
MCCC (Her hviler Johannes Limbæk, 
som døde i det Herrens år 13□. Her hviler 
Jutta, fordum Johannes Limbæks hustru, som 
døde i det Herrens år 13□).8 Ægteparret var 
vist »i noget mere end naturlig Størrelse«; over 
hans hoved stod: »Christi Fili Dei miserere 
mei« (Kristus, Guds søn, hav barmhjertighed 
med mig). Over hendes hoved læste Resen: 
»Mater Dei memento me« (Guds moder husk 
på mig), medens Christen Erichsøn læste: »O 
Mater Dei miserere mei« (O Guds moder hav 
barmhjertighed med mig). De to figurer var 
flankeret af apostle, på den ene side S. Peter, 
S. Andreas og S. Johannes, på den anden 
S. Paulus, S. Jakob og S. Thomas; endvidere sås 
de gravlagtes våben, Limbæk og Moltke, der 
gengives af Resen (fig. 470).

Johannes Limbæk døde 6.jan. 1350, øjen
synlig som offer for den sorte død. Gravskrif
tens uudfyldte årstal tyder på, at monumentet 
har været bestilt endnu før Juttas død, der må 
være indtruffet noget tidligere, idet han efter
lod sig en hustru ved navn Katarina.9

Oplysningerne om stenens tidligste place
ring er modstridende, idet ét brev vil vide, at 
den havde ligget i S. Nikolai kapel, et andet, at 
den havde ligget over Limbækkernes grave i 
Bethlehems kapel (jfr. s. 109). O. 1560 blev 
stenen med de Limbækkers våben lagt for(an) 
koret, hvor også Anders Bundesens messing
sten (nr. 10) anbragtes til pryd. Medens mes
singbeklædningen 1567 førtes til Viborg, er det 
muligt, at stenunderlaget forblev i Ribe (jfr. 
gravsten nr. 18).

8) O. 1358. Christina Godiksdotter, Mar- 
quard Konradsons hustru. Hun lå under en blå 
sten til højre for S. Peters alter, der har stået et 
sted midt i kirken (jfr. s. 416).10

9) O. 1361, Astrad, ærkedegn, der ifølge 
yngre anniversariebog havde en lille sten, 
hvorpå hans navn stod skrevet. Den lå foran 
fonten.11

10) (Fig. 469). O. 1363. Anders Bundesen, 
rådmand (og borgmester) og hans hustru Aira 
(Allek eller Alke). Messingklædt, »giort af ud
graveret Messing-Plade fastnaglet til en

41*
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Fig. 470. Skjolde for slægterne Limbæk og Moltke 
fra messingklædt †gravsten (nr. 7, s. 635), o. 1350, 
over ridderen Johannes Limbæk og hans (første) 
hustru Jutta. Efter tegning i Resens Atlas, KglBibl. 
— Wappen der Familien Limbeck und Moltke auf dem mit 
Messing verkleideten Grabstein des Ritters Johannes Lim
beck und seiner Frau, Jutta.

blaagraa Marmor-Steen«, kendt gennem 
Abildgaards tegning 1776 (fig. 469). Den viser 
et meget fornemt, sandsynligvis nederlandsk 
arbejde, hvis nederste del var gået tabt før 
1702, og dermed gravskriftens begyndelse: 
»[Hic iacet Andreas Bundisen] consvl Rip(en- 
si)vm qvi obiit octava opostolor(vm) Petri et 
Pavli anno Domini mccc lxiii. A(n)i(m)a ei(vs) 
reqviescant(!) in pace, ame(n). Hic iacet Aira 
q(von)da(m) vxor Andree f(ilii) Bondi qvi obiit 
anno Domini m ccc lx□« (Her hviler An
ders Bundesen, rådmand i Ribe, som døde 
ottendedagen efter apostlene Peters og Pouls 
dag (6. juli) i Herrens år 1363. Hans sjæl hvile i 
fred, amen. Her hviler Alra, forhen Anders 
Bundesens hustru, som døde i Herrens år 
136□).12 Gotiske majuskler i et peripatetisk 
skriftbånd, der brydes af firpas, i hjørnerne 
med evangelisttegn, midt på langsiderne med 
engel. Inden for viser tegningen ægtefællerne 
under hver sin underdelte kølbuebaldakin, ind
rammet af en rig gotisk nichearkitektur. De 
døde er vist i den for middelalderlige gravmin
der typiske sammenblanding af stående og lig
gende stilling, frontalt, med hænderne samlet 
bedende for brystet. Hovederne hviler på bro

derede puder, der holdes af små engle, som 
sidder på skuldrene; han står på ryggen af to 
løver, hun har ved fødderne trofasthedssymbo- 
let, en lille hund med bjældehalsbånd. Anders 
Bundesen, med halvlangt, bølget hår og fuld
skæg, er klædt i en knælang, snæver knappe
kjortel med ærmer, der lader underkjortlens me
get lange, tætsiddende, rigt broderede ærmer 
synlige fra albuen. Kappe og skulderslag med 
tungebort, langt prægtigt bælte, spidse sko, og 
ved højre side et kort sværd. Hustruens ansigt 
er indrammet af hoved- og hagelin; under den 
fodside kappe ses en fint broderet, langærmet 
kjole og forneden stikker de spidse sko frem. I 
den omgivende, perspektiviske nichearkitektur 
er anbragt 12 helgener; Abildgaards gengivelse 
tillader kun bestemmelse af nogle enkelte. I 
øverste række fra venstre S.Johannes Apostel, 
S. Paulus og S. Peter(?), derunder S. Laurentius 
og S. Klemens. Tegningen viser at messingbe
klædningen har været nedfældet i den underlig
gende sten, der har har haft en omløbende vulst 
(jfr. gravsten nr. 15).

Fremstillingen slutter sig til en række neder
landske messingsten, der formentlig er udført i 
Brügge. Nærmest blandt de bevarede monu
menter står stenen over Johan von Zoest 
(†1361) og hans hustru i Torun (Polen).13

Stenen lå oprindelig i det af Anders Bunde
sen stiftede S. Barbaras kapel (s. 89, 307). 1560 
skænkede rådmand Oluf Steffensen, hvis kone, 
Marine Termens datter, nedstammede fra An
ders Bundesen, gravmonumentet til kirken til 
en »besynderlig Prydelse«. Den blev lagt lige 
foran korgitret, syd for døren (jfr. †nr. 7), hvor 
Oluf Steffensen, hans kone og børn fik fri 
begravelse under stenen. Også deres efterkom
mere skulle nyde begravelse der, men dog såle
des at der betaltes til kirken, ligesom det ikke 
skulle ligge den til last, at stenen »optages og 
atter nedlægges«. En skitse i kirkens tegnebog 
(fig. 472) viser placeringen af stenen, der bærer 
påtegningen: »Vnder Anders Bondsøns steen 
offuerlagt met missing ligger Oluff Stephen- 
sen«.14 Under kirkens restaurering 1792 blev 
messingpladerne, »som laae paa en gammel 
Liigsten og ei duede noget«, overladt til den
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kobbersmed, som udførte kirkens nye urskiver 
(jfr. s. 77, 468, 512). Siden er også stenunderla
get forsvundet,15 og en lille *messingplade 
(fig. 419), fundet 1901, kan næppe stamme fra 
denne sten (jfr. s. 592). - Terpager 1702, s. 64.

11) O. 1363. Hr. Peter Iversen (Petrus Iwari), 
kannik i Ribe og Århus, ifølge ældre anniversa- 
riebog begravet »nær fonten mod øst under en 
mørk (fusci coloris) sten« (SRD. V, 551).

12) O. 1365. Hr. Johannes Bund (Johannis 
Bund), ærkedegn. Stenen lå nogenlunde midt i 
gulvet 1414, da præsten Jacob Johansen (Jaco- 
bus Johannis) blev begravet under den (SRD. 
V, 558).

13) O. 1387. Hr. Tu ve Torstensen (Two 
Thorstanni), ærkedegn, der efter en tilføjelse i 
yngre anniversariebog lå under en blå sten 
hvorpå var to hoveder (indlægning? jfr. grav
sten nr. 18). Stenen lå ved S. Olavs alter mod 
syd, dvs. i højkoret (jfr. s. 416).16

14) 0.1441. Hr. Niels Søbo (Nicolaus Siö- 
bo); han lå under en lille hvid sten foran Maria 
Magdalenes alter (s. 102). - Terpager 1736, 
s. 298.

15) O. 1469. Hr. Tyge Torkildsen (Tucho 
Thorkilli), kannik i Ribe og Viborg. Han lå 
under en hvid sten ved S. Peter og Povls kapel 
(s. 106). - Terpager 1736, s. 268.

16) O. 1483. Peter Nielsen (Petrus Nicolai), 
biskop: »... Reverendus Pater et D(omi)nus, 
D(omi)nus PETRUS NICOLAI, Ep(iscop)us 
Rip(ensis) ...« (... Den ærværdige fader og 
herre, hr. Peter Nielsen, biskop af Ribe ...). 
Stenens oprindelige plads har været over bisp
ens grav i S. Andreas’ kapel (s. 88, 312, jfr. 
begravelser, s. 538), hvor den øjensynlig stadig 
lå 1702. - Terpager 1702, s. 85 og 1736, s. 271.

17) 1500. Anonym, med indskriften: »AN
NO MCCCCC«. - Terpager 1702, s. 73.

18) O. 1500. Hartvig Juul, biskop. »HART- 
WICUS JUUL Ep(iscop)us Rip(ensis) obiit 
Anno Domini M. D. die Gertrudis« (Hartvig 
Juul, bisp i Ribe. Han døde Herrens År 1500, 
på S. Gertruds dag, d.e. 17. marts). Den hvide 
sten lå i kirkens søndre side,17 sandsynligvis i 
Lille Vor Frue kor (jfr. s. 110, 416). - Terpager 
1702, s. 85.

Fig. 471. †Gravsten (nr. 19, s. 637), 1546, over Palle 
Skram. Efter tegning 1774, i NM2. - †Grabstein Palle 
Skrams.

19) (Fig. 471). 1546. Palli Schram (Palle 
Skram). »An(n)o 1546 den første/ Leffverdag i 
Faste (13. marts) døde/ i Ribe erligh och wel- 
bir-/ digh Ma(n)d Palli Schram/ Hvilken Gvd 
almegtigste/ gifffe en glædelig/ Opstandelse 
amen.« Sten af »blaagraa Marmor« ifølge på
skrift på Abildgaards tegning (1774), der viser 
versalindskrift i kartouchetavle, hvorover 
Skram-våbnet ses i et rundbuet felt. - Efter 
Terpagers rækkefølge lå stenen 1702 i de søndre 
sideskibe, hvor den endnu lå på Abildgaards 
tid. - Terpager 1702, s. 84.

20) 1558. Peder Docter. »A(nn)o 1558 PE
DER DOCTER«. - Terpager 1702, s. 73.
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20a) Før 1560. Magister Oluf Thomisøn. 
Hans blå sten skulle, ifølge kapitlets kontrakt 
fra nov. 1560 med Oluf Steffensen og hans 
hustru Marine Termensdatter (Oluf Thomi- 
søns broderdatter), anbringes foran kordøren, 
ved siden af Anders Bundesens messingbelagte 
sten (†nr. 10). Oluf Steffensen og hans familie 
skulle have fri begravelse under de to gamle 
gravsten, der er angivet på en skitse under 
kontrakten (fig. 472). Det fremgår heraf, at 
Mette og Karine var begravet under Oluf Tho- 
misøns sten; Karine er muligvis den Karine 
Hans Fanningers, der mod betaling af 4 dl. blev 
begravet 1591.18

21) O. 1565. Den 28. maj 1565 hensov den 
velbyrdige mand Sebastian Mudshude. »In car- 
ne mea Deum videbo« (I mit kød skal jeg se 
Herren. Job 19,26). Efter rækkefølgen hos 
Terpager lå stenen i et af de søndre sideskibe. - 
Terpager 1702, s. 85.

22) O. 1572. Peder Brun og Gertrud. Ifølge 
skitsen over gravsten foran kordøren (jfr. 
†gravsten nr. 10 og 20a) lå disse personer under 
en sten sydøstligst i skibets første fag (fig. 472). 
Det må være Peder Brun, †l572, og hans hu
stru Gertrud Andersdatter Guldsmed.19

23) O. 1588. Christen (Pedersen) Lund, 
†1593, fik 1588 tilladelse til at »henlægge en 
udhuggen ligsten, som hans navn og mærke 
står på, på det sted, som salig Bendt Knudsen, 
fordum borger i Ribe, ligger begravet udi Ri
ber domkirke, hen imod den vestre store kirke
dør« (d.e. i forhallen). Herfor betalte han 18 
enkende dl. og hans hustru Karine skulle nyde 
fri begravelse.20 Karine var muligvis enke efter 
Benedict (Bendt) Knudsen, †1572.21

24) O. 1593. Jens Jensøn Skrædder og hu
stru, Kirstine Jenskone, betalte 1593 to skippd. 
bly for tilladelsen til at lægge en ligsten, med 
navn og mærke på, i nordre korsarm.20 Her lå 
den endnu 1659 (jfr. gravsten nr. 68).

25) O. 1594. Las Limes (muligvis borgme
ster Laurids Hansen Lihme22) enke, Karine, fik 
1594 tilladelse til at lægge en udhuggen sten på 
mandens begravelse i indre, søndre sideskib 
»ved de tre kannikestole tvært over fra prædi
kestolen«. Herfor betaltes 20 enkende dl.20

26) Før 1602. Søffrin Lauritzøn. Dette år blev 
Ebbe Jessøns spæde søn lagt under sin oldefa
ders, Søffrin Lauritzøns, sten.23

27) O. 1606. »Thames (Thomas) Jørgensen 
(†1606), gildens og de fattiges forstander her i 
Ribe 15 ar«. Ud fra rækkefølgen hos Terpager 
må han være begravet i midtskibets 2. fag. 
Dette bekræftes ved, at hans hustru, Marine 
Hansdaatter, 1602 blev nedsat ved lysestagen 
østen ved hans faders, rentemester Jørgen Pe- 
dersøns, grav (jfr. gravsten nr. 27).23 - Terp
ager 1702, s. 69.

28) O. 1618. Ebbe Jenssen. Dette år betalte 
Joen Kremmer 20 rdl. »for Ebbe Jenssens sten 
at nedlægge på hans begravelsessted ved S. 
Christoffer« (d.e. i nordre korsarm).23

29) O. 1618. Niels Hansøn Griisbeck, råd
mand i Ribe, †ll. dec. 1618, i hans Alders 
69.år, og hans hustru Kirstine, †14. april 1618, i 
hendes alders 73.år. (jfr. lysearm, s. 502). 1618 
fik Griisbeck tilladelse til at lægge en blå, ud
huggen sten på sit begravelsessted i midtgan
gens nordside, mellem 2.pille fra øst og prædi
kestolen. (jfr. †gravsten nr. 63).20 Stenen fand
tes endnu 1842 i midtskibet, muligvis flyttet 
noget mod øst (Frost, s. 109). - Terpager 1702, 
s. 68.

30) 1620. Laurids Tøgersen, borgmester i 
Ribe i ti år, som døde nytårsdag 1594 i hans 
alders 77. år. Hans 1. hustru Karen, magister 
Jens Warders datter, som døde 6. nov. 1550, 55 
år gammel, og hans 2. hustru Ingeborg, salig 
Lambert Ibsens datter, som døde 21.febr. 
1620, 78 år gammel, efter 31 års ægteskab og i 
enkesædets 26. år. 14. aug. 1620 betalte sviger
sønnen Christen Friis 20 rdl. for at lægge en 
sten.23 Ifølge skødet 20. okt. måtte børn og 
arvinger »henlægge en udhuggen, blå ligsten, 
på forne deres salige afgangne forældres begra
velsessted udi Ribe domkirke, som tilforn er 
bevilget på den midterste brede gang lige for 
den nederste pille til den søndre side«.20 Her, i 
midtskibets vestligste fag, havde flere medlem
mer af slægten Friis en begravelse (jfr. gravsten 
nr. 58 og 63). - Terpager 1702, s. 71.

31) O. 1624. Rådmand Baltzer Knudsøn og 
Anne Baltzers. Børn og arvinger fik 1624 tilla
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Fig. 472. Skitse fra slutningen af 1500’rne visende »Sønder Chorsdør« (se †korgitter s. 437) og nogle 
foranliggende †gravsten med påskrifterne: »Vnder Anders Bondsøns steen offuerlagt met Missing (nr. 10, 
s. 635) ligger Oluff Stephensen; Vnder M(agister) Oluff Thomsøns Blaa steen (nr. 20a, s. 638) ligger Mette oc 
Karine; Peder Brun oc Gertrud (nr. 22, s. 638)«. Efter kapitlets tegnebog i LA Vib. — †Grabsteine, vor dem 
Chorgitter, gezeichnet im 16. Jahrhundert.

delse til at lægge en udhuggen, hvid ligsten 
over deres salige forældre »udi den gang bag 
prædikestolen på den nørre side« (d.e.- indre, 
nordre sideskib). Anne Baltzers og hendes børn 
havde allerede betalt 20 enkende rdl. in specie 
herfor.20

32) O. 1625. Slotsskriver Anders Matthsøn. 
Hans efterfølger i embedet, Peder Severinsøn, 
betalte 1625 10 enkende rdl. in specie for at 
lægge en udhuggen sten over hans begravelse i 
søndre korsarms sydvestre hjørne, op til Skeels 
kapel.20

33) 1600’rnes første fjerdedel. Rådmand Mo
gens Grave, †1635 (jfr. epitaf nr. 6 og lysearm, 
s. 502). Nytårsdag 1607 indgik Mogens Grave 
en aftale med kapitlet om sin begravelse, der 
skulle ligge i midtskibets brede gang lige ud for 
hans egen stolestade og næsten tværs over for 
prædikestolen. Her måtte han lægge en blå 
ligsten, når den var udhugget, og det faldt ham 
selv bekvemt. Det garanteredes, at hans arvin
ger »ikke indtrænges med deres begravelses
sted under karlestolene, men haver frit rum til

deres ligkister (i begravelsen) uden for forne 
stolestade på kirkegulvet«. Mogens Grave fik 
1610 tilladelse til at opsætte sit epitaf, og 1626 
gentoges garantierne vedrørende begravelsen, 
hvor han nu havde ladet henlægge en ligsten.20 
Endnu 1842 fandtes stenen i midtskibet (Frost, 
s. 106).

34) O. 1627. Rådmand Hans Lauritsøn, 
†1648, og hustru Lene Bertelsdatter, †1650. 
1627 fik Hans Lauritsøn, mod betaling af 40 
rdl. in specie, tilladelse til at lægge en udhug
gen ligsten på sin begravelse. Denne fandtes i 
midtskibets 2. fag, »neden for den store lysesta
ge, som stander midt på gulvet, norden for 
salig Hans Badskers begravelse mod kvinde
stolene«.20 1746 blev kapellan Nikolai Clausen 
nedsat under den store sten, som lå over Hans 
Lauritsøn og hustru samt deres søn, der var 
død i sine unge år 1609.24

35) (Fig. 473, 479) 1622. »Salig M(agister) 
Anders Sørenssøn Vedel, Fordom Prædickant 
paa Kiøbenhaffns Slot, siden Kong. Mayst. og 
disse Rigers Historicus, saa og Decanus, Ca-
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Fig. 473. †Gravsten (nr. 35, s. 639), 1622, over magi
ster Anders Sørensen Vedel. Efter tegning 1776, i 
NM2; jfr. brudstykke fig. 479. — †Grabstein Magister 
Anders Sørensen Vedels.

nicke og Senior her udi Riber Domkircke, 
døde den 13. Februarii, Aar 1616, udi hans 
Alders 74. Aar. Hans anden Hustru Mette, 
M(agister) Hans Laugissøns, Fordom Biscop 
her udi Ribe hans Daatter. Med hvilcken hand 
lefde i en Gudelig Egteskaf 35 Aar. Og imidler
tid aflede med hende sex Sønner og tre Døttre. 
Hun hensof udi Herren i hendis Alders 72. 
Aar, den 27. Dag Decemb. Aar 1633. Seve- 
rinus Velleius suis & cohæredum sumtibus fe
dt« (Søren Vedel gjorde (stenen) på sin og 
medarvingernes bekostning). Abildgaards teg
ning 1776 (fig. 473) viser, at stenen har svaret 
fuldstændig til Hans Nielsen Friis’ (o. 1648, 
gravsten nr. 58), der lige som et par yngre sten 
kan have taget mønstret fra Vedels (jfr. 
fig. 474-76 og s. 586). Forneden gengiver teg

Fig. 474. Gravsten (nr. 58, s. 614), o. 1648, over 
borgmester Hans Nielsen Friis og hustru Liene 
Kieldsdaater. LL fot. 1974. — Grabstein des
Bürgermeisters Hans Nielsen Friis und seiner Frau.

neren ægteparrets våben, hendes (til højre) som 
en fugl (due?) på kvist, hans som »lod og vage« 
over årstallet »1622«, der må gælde stenens 
udførelse. Den var af »hviidagtig Marmor«. 
Terpager omtaler den i korsskæringen (koret), 
hvor den har ligget nær hans epitaf (†nr. 9, jfr. 
fig. 354, nr. 7). En grav fundet 1901 midt i 
koret (fig. 354, A) er uden grundlag blevet an
set for Anders Sørensen Vedels 1. hustrus (jfr. 
s. 659). Stenen, der endnu 1842 lå i koret 
(Frost, s. 76), forsvandt under restaureringen 
1843-45, idet den var blandt dem, der blev slået 
i stykker og brugt til opbygningen af podier i 
apsiden og i korsarmene (s. 80, 367, Helms 
1870, sp. 178). Et fragment (fig. 479), 30x27 
cm, viser det kronede hoved af en løve, for
mentlig en stump af Judæ løve fra den ødelagte
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Fig. 475. Gravsten (nr. 87, s. 629, 1706, over han
delsmand Niels Knudsen og hans to hustruer, Mar
grete Lasdatter og Anne Nielsdatter Terpager. LL 
fot. 1974. — Grabstein des Handelsherrn Niels Knudsen 
und seiner beiden Frauen.
sten. Stykket er indmuret i væggen lige øst for 
døren til trappetårnet i ydre, nordre sideskib. - 
Terpager 1702, s. 53.

36) Udgået.
37) 1635 betalte Jørgen Ibsen i Grønnegade 

otte sdl. for en gammel hvid ligsten, der blev 
nedlagt i omgangen på hans hustrus grav.23

38) 1635. Rådmand Lydick Andersen, †1616, 
og hustru, Lene Pedersdatter, †o. 1630. Juleaf
ten 1635 fik Peder Sørensen Skriver tilladelse til 
at lægge en blå ligsten på sine svigerforældres 
begravelse. Denne fandtes i midtskibets 2. fag 
»imellem kvindestolene og salig Thomas Jør
gensens ligsten (†gravsten nr. 27), og øster og 
vester imellem salig Anders Suanis og Jørgen 
Rentemesters ligstene på én fod nær ved begge 
ender (jfr. gravsten nr. 27 og 65). Herfor betal

Fig. 476. Gravsten (nr. 89, s. 630), o. 1709, over han
delsmand Peder Madsøn Frisch og hustru, Kiersten 
Jensdaater Friis. LL fot. 1974. — Grabstein des Han
delsherrn Peder Madsøn Frisch und seiner Frau.

tes 20 rdl., og det aftaltes, at stenen skulle blive 
liggende og tilhøre Lydick Andersens arvinger 
»sålænge nogen af dem derunder kan bekvem- 
meligen fange rum, og på samme sten mærke 
og navn findes og kendes kan«.20

39) (Fig. 478). O. 1634. Jan(us) Dionysi(us) 
Jersin (Jens Dinesen Jersin) biskop i Ribe stift, 
†25. okt. 1634 i hans alders 47.år, og hustru 
Catharina Ovtzelia (Outzen). Stenen kendes fra 
Søren Abildgaards tegning 1776 (fig. 478): Mo
ses og Aron flankerer stenens store skrifttavle 
med versaler, hvorover et ovalt felt med »Jah- 
ve«, indrammet af en skybræmme med seks 
englehoveder. En krone herover holdes af to 
svævende engle, bag hvilke der ses blomst og 
kornneg. Nederst på stenen gengiver en oval 
skrifttavle »biskop Jersins sidste ord«: »Således
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Fig. 477. (†)Gravsten (nr. (†)50, s. 610), o. 1632, over 
Elidse Norby. Efter tegning 1774, i NM2. — 
(†)Grabstein Elidse Norbys.

elskede Gud Verden ...« (Joh. 3,16). Tavlen 
flankeres af David med harpe og Johannes Dø
beren med lam og korsstav, hvis slange må 
bero på en misforståelse hos tegneren. Desuden 
forkrænkelighedssymboler. Stenen omtales 
som »blå«, beliggende i korets søndre del, hvor 
den også nævnes 1766, da provst Stockemark 
begravedes under den (jfr. s. 530 med note 20).

40) O. 1635. Apoteker Johan Pouch, †1659 
(jfr. epitaf nr. 13). 1635 betalte Pouch 20 rdl. 
for tilladelse til at lægge en blå sten, med sit og 
hustruens navn og mærke på, over deres begra
velse. Denne fandtes i midtskibets 2. fag »ve
sten fra den blå sten (gravsten nr. 30?), som

ligger over indgangen til velbyrdig frue Mag- 
dalene salig Morits Podebuskis murede begra
velse, vesten fra Magnus Graffues ligsten 
(†nr. 33), næst norden fra salig mester Poffuel 
Mortensens og mester Søffren Andersøns 
børns begravelse,25 og strækker sig på den 
søndre side indtil karlestolene på en fod nær«.20 
Stenen blev muligvis flyttet 1780 (jfr. gravsten 
nr. 91), men 1842 lå den stadig i nærheden af 
sin oprindelige plads (Frost, s. 106).

41) 1642. Jon og Jens Pallesen. Deres broder, 
Peder, betalte dette år 30 rdl. for at nedlægge en 
stor udhuggen ligsten på sine salige brødres 
begravelse. Han blev selv nedsat under stenen 
1655, og den lå da i søndre korsarm ved Katho
veddøren.23

42) Efter 1646. Dette år betalte Johan Raad- 
leff og hustru, Karen Lydicksdaatter, 40 rdl. 
for et begravelsessted i midtskibet »imellem 
salig Joachim Stampels begravelse på den nørre 
side, og den plads på den søndre side, som salig 
Liene Hanss Friisis blev nedsat udi« (jfr. grav
sten nr. 56 og 58). Han måtte endvidere lægge 
en sten her »når som helst det kan falde ham 
mageligt efter denne dag«.20

43) Før 1651. Dette år betalte Rasmus Jepsen 
12 dl. for en sten, han havde lagt over sine 
børn. Forud for betalingen var gået en længere 
retsag om flere »af de gamle ligsten, som uden 
forlov og betaling til kirken ... var nedlagte i 
omgangen« (se de følgende †gravsten).23 
10. maj 1652 udfærdigedes tilladelsen til at lade 
den lille, udhugne, hvide ligsten forblive i om
gangen på den vestre ende ved Lindegården.20

44) Før 1651 (jfr. nr. 43). 10. maj 1652 stad- 
fæstedes, at den lille udhugne sten, Jørgen Jes
persen havde lagt over »hans formand«, Madtz 
Enervoldsen, måtte blive liggende i omgangen. 
Endvidere måtte Jørgen Jespersen, hans hustru 
og arvinger, »så mange som bekvemmeligen 
kunne have rum derunder«, begraves her. Her
for betaltes 6 dl.18

45) Før 1651 (jfr. nr. 43). Maren, salig Chri
sten Skrædders, fik også denne dag tilladelse 
til, imod betaling af 4 dl. 2 mk., at lade man
dens lille sten blive liggende i omgangen.18

46) Før 1651 (jfr. nr. 43). Den sten, som
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Anne, salig Lauridtz Skrædders, havde lagt 
over mand og børn, fik ligeledes lov at blive 
liggende. Betalt 6 dl.18

47) Før 1651 (jfr. nr. 43). Hans Giarmesters 
sten over hans salige kone måtte også blive 
liggende.20

48) Før 1651 (jfr. nr. 43). Dette år betalte 
Mickel Biørnsen for hans salige »formand«, 
Jens Biørnsen, 6 dl. Stadfæstelsesbrevet er date
ret 30. dec. 1652.18

49) Før 1651. (jfr. nr. 43). Anne Svendsdat
ters stadfæstelsesbrev er også dateret 30. dec. 
1652. Hun betalte 1651 3 dl. for at lægge en 
sten, med hendes mands og eget navn på, over 
sine otte børn i omgangen - og endnu 6 dl. for 
at nedsætte et lig.18

50) Før 1651 (jfr. nr. 43). Thønnis Christen
sen, der 1651 havde betalt 12 dl., fik også brev 
på sin begravelse 1652.18

51) 1652. Niels Jensen og hustru, Dorothe. 
30. dec. 1652 fik Johan Pouch tilladelse til at 
lægge en hvid, smal ligsten, som han havde 
købt af domkirken, over de nævnte. Begravel
sen fandtes i søndre omgang og tilhørte Pouch 
og hans arvinger, der kunne give tilladelse til 
yderligere begravelser på stedet, hvis den sæd
vanlige afgift betaltes til kirken.20

52) Før 1656. Hans Lambredtsen. 12. marts 
1656 betalte Armend Madsen 7 dl. 2 mk. for at 
nedsætte sit spæde barn under salig Hans Lam- 
bredtsens blå sten i midtskibet.23

53) O. 1659. Mads Pedersen i Grønnegade og 
hustru. Han betalte dette år 20 rdl. for at lægge 
en sten på begravelsen, hvor konen allerede var 
nedsat. Stenen skulle ligge i indre, nordre side
skib »på den vester side ved den pille, som er 
imellem prædikestolen og gammel orgelværk 
... i øster og vester imellem Bertel Iffuersen 
formere (førhen) bogbinder og Lauridts Jensen 
Prang, deres begravelser«.20

54) O. 1659. Berendt Stadtlander, Hambur
ger, †26. marts 1659, i hans alders 44. år - som 
offer for Svenskekrigens anarki: »Da Mars 
gantz Cymbrien mit Bluht und Aschen Farb- 
te,/ Vnd dessen gutes Volck vast auf den grvnd 
verdarbte, / Zog ich hier her und that was mein 
beruff vormacht, / Wurd aber durch ein volck

Fig. 478. †Gravsten (nr. 39, s. 641), 0.1634, over 
biskop Jens Dinesen Jersin og hustru, Catharina 
Outzen. Efter tegning 1776, i NM2. — †Grabstein 
des Bischofs Jens Dinesen Jersin und seiner Frau.

das Raubern ehnlich focht. / Auf meine gegen- 
wehr weilich das meine Scutzte / Entfeelt ::: in 
dem ihr rohr mit Kugin mich beblizte / Er- 
barmlich war mein fail dort aber wird mein 
schein / Sehr schon der Thater sturtz her gen 
elend seyn.« (Da Mars de Cimbrers land i blod 
og aske lagde, / Dets gode folk kom næsten 
hver og en af dage, / Drog jeg herhid og sled, 
som kald og pligt mig bød, / Men fandt, i for
svar for mit gods og liv, min død. / Et folke
færd, lig røvere, med våben rundt de føjted, / 
Og deres rør med kugler mig ihjel besprøjted. / 
Mit fald var trist, men hisset skuer jeg et lys! / 
Men monne mine drabsmænd alt styrte ned
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Fig. 479. Fragment af †gravsten (nr. 35, s. 639), 
1622, over magister Anders Sørensen Vedel. Jfr. 
fig. 473. HF fot. 1974. — †Grabstein Anders Sørensen 
Vedel, Fragment.

med gys!26). Stenen lå ifølge Terpager i nordre 
korsarm. - Terpager 1702, s. 77.

55) 0.1659. Hans Wandel, rådmand i Ribe, 
†8. aug. 1659, i hans alders 48. år, og hustru, 
Anne Hansdatter, †ló.juni 1659, i hendes al
ders 44. år. De fik i deres 22 års ægteskab 2 
sønner og 4 døtre. Ifølge indskriften på parrets 
epitaf (nr. 14) fandtes deres begravelse i indre, 
nordre sideskib nær prædikestolen; en angivel
se, der stemmer med Terpagers. - Terpager 
1702, s. 79.

56) O. 1672. Hans Andersen Maler, †1673, 
og hustru, Margareta Lasdatter. 3. maj betalte 
han 20 rdl. for tilladelsen til at lægge en måde
lig og forsvarlig ligsten, med navn og mærke, 
på den begravelse i indre, søndre sideskib, hvor 
hans søn var nedsat »... øster og vester imellem 
salig Andreas Verlohrens27 og Hans Vilsleffs 
deres begravelser«.20 Da hans hustru blev gift 
anden gang med Niels Knudsen (jfr. gravsten 
nr. 87), er den begravelse, hvorover denne 
1706 fik tilladelse til at lægge en ny sten,23 
muligvis Hans Malers.

57) O. 1674. Bagge Baggesen (den ældre), 
råd- og handelsmand i Ribe, †8. maj 1681, i 
hans alders 66.år, og hustru, Kirsten, datter af 
borgmester Hans Nielsen Friis (jfr. gravsten nr.
58), †23. marts 1674, i hendes alders 50.år. 1674

fik Bagge Baggesen tilladelse til at lægge en 
udhugget ligsten over sin begravelse i kirkens 
forhal (jfr. slægten Baggesens begravelse s. 
660). - Terpager 1702, s. 73.

58) O. 1686. Andreas Verlohren (jfr. †grav
sten nr. 64) betalte dette år 12 sdl. for at lægge 
en gravsten på sine børns begravelse i omgan
gen, nord for bispens låge (dvs. i vestfløjen).23

59) O. 1689. Jesper Hansen. Rådmand Niels 
Hansen betalte dette år 2 sdl. for tilladelsen til 
at lægge en lille sten over sin forrige tjener, 
Jesper Hansen, i omgangen.23

60) O. 1694. Bernhard Omeis, †l694, (jfr. 
Pouchs krypt, s. 658). 1756 nævnes en stor, blå 
sten, hvorunder rektor Lange nedsættes, som 
liggende uden for doktor Omeis’ - og 1751 var 
rektor Langes kæreste blevet nedsat under en 
stor, blå sten, ved døren til Speckhan’s begra
velse.28 Omeis’ sten må derfor have ligget i 
nordre korsarms sydøstre hjørne.

61) O. 1703. Jens Lavredsen Baggesen, råd
mand og handelsmand i 22 år, »fød af de æld
gamle Baggesønner« i Ribe 19. nov. 1650, †10. 
marts 1702, i hans alders 52. år, og hustru, Su- 
sanna Peders daatter Vedel, født 4. april 1656, i 
Reysby præstegård,  †□ 17(21) i hendes al
ders □ år. De avlede i 22 års ægteskab 4 sønner 
og 7 døtre. Stenen, der må have ligget i forhal
len (jfr. epitaf nr. 18 og slægten Baggesens be
gravelse, s. 660), lå muligvis endnu 1842 på sin 
gamle plads (Frost, s. 110). - Terpager 1702, 
s. 14.

62) O. 1707. Nicolaj Ivarsen Wandal, †1707, 
med kone og barn. »Nicolai Ivari Wandalini: 
N.I.W. / Mit Kaars jeg bar/ Naadig Gud var./ 
Døden var mig/ vist glædelig./ A.D.M./ Nu 
lad os være/ i Fryd og Ære/ Som Gud vor Her
re/ vil os beskiære./ I.N.W./ I Verden est du en 
kort Tiid/ Afstaa Synden med største Flid./ 
S(alig) Iver Wandal lagdes her ned i en Blee/ Er 
nu qvit fra Synd og Sorrig/ Nød og Vee./ Ni
colaus Wandal skal og vist komme/ Med sine 
til de Udvalde og Fromme.« Stenen lå ifølge 
Terpager i omgangens østfløj. - Terpager 1702, 
s. 50.

63) O. 1707. Niels Matzen anmodede 28. 
marts dette år om tilladelse til at lægge en sten i
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Fig. 480a-b. (†)Gravsten (nr. (†)39a, s. 604), 1612, 
over biskop Peder Hegelund og hans 3. hustru, An
na. LL fot. 1974. — (†) Grabstein des Bischofs Peder 
Hegelund und seine dritten Frau, Anna, 1612.

midtskibets 2. fag. På stedet - næst op til kvin
destolene, mod øst op til Niels Griisbeck 
(†gravsten nr. 29) og mod vest til Morten Ly- 
dichsen, †1669, - lå en gammel, itubrudt sten. 
Tilladelsen blev givet 29. juni imod betaling af 
kirkens rettighed.29

64) O. 1711. Andreas Verlohrn, dansk og 
tysk skoleholder i Ribe, †21. febr. 1711, i hans 
alders 71. år, og hustru, Ellen Frands daatter, 
†19. febr. 1695, i hendes alders 61. år. Desligest 
deres børn, 3 sønner og 3 døtre. Verlohrn var 
nedsat hos sine børn og 1. hustru, der var be
gravede i omgangen.23 Stenen har måske erstat
tet den, han allerede 1686 havde lagt over sine 
børn (jfr. †gravsten nr. 58). - Terpager 1714, 
s. 51.

65) 0.1712. Anna Nielsdatter Terpager, sa
lig Niels Knudsens enke (jfr. kisteplade s. 665 
og gravsten nr. 87). Indskrift på latin: »Ved 
fødderne af ægtemanden hviler Anna Nielsdat
ter, der i et ægteskab på to et halvt år lyksalig
gjorde ham med tvillingafkom, og efter seks års 
enkestand døde 3. okt. 1712 i en alder af et år 
over 40. Desuden Niels Nielsen Knudsen, død 
af kopper 1711, i sin alders 5.år. Den efterle
vende datter, Elisa[beth] Margrethe Nielsdat
ter, håber på hvile for legemet i samme ...« Da 
stenen lå ved ægtemandens, har den måske lig
get i indre, søndre sideskib (jfr. gravsten 
nr. 87). - Terpager 1714, s. 77.

66) O. 1720. Mads Pedersen Fridsch, †1720 
(jfr. epitaf nr. 19). 1725 omlagdes en del af de

store, gamle ligsten i skibets midtgang. Den 
sten, der var på salig Mads Fridschs begravelse, 
blev optaget og lagt på søndre side af den store 
lysestage (midtskibets 2. fag).23 Her lå den vist
nok stadig 1842 (Frost, s. 109).

67) O. 1736. Stiftsprovst Søren Serup. 1755 
blev Anders Rasmussen begravet under den 
store, blå sten uden for Søren Serups,24 hvis 
begravelse var i nordre korsarm (jfr. Serups 
krypt, s. 658).

GRAVFLISER M.M.
NOTER S. 647

Gravfliser. 1) O. 1629. Frederik B. Strvk, †1624, 
og Lave Strvk, †1629. Rødbrun kalksten, 
54x52 cm, med fordybede versaler. I flisens 
øvre hjørner blomsterrosetter og herimellem 
Jesumonogram. I indre, søndre sideskibs 6. 
fag.

2) O. 1635. Laridtz Tynding, †maj 1635, i 
hans alders 86.år. Grå kalksten, ca. 53x67 cm, 
nederste kant noget beskåret. Indskrift med 
fordybede versaler over bomærkeskjold med 
initialerne »L.H.T.«. I ydre, nordre sideskibs 
5. fag.

3) (Fig. 497). O. 1635. »Chresten Dynesøn 
døde an(n)o 1635 hans alder 38 vger«. Sort 
kalksten, 51X49 cm, fordybede versaler over 
skjold med sammenskrevet »ID«. Øverst Jesu
monogram. I ydre, nordre sideskibs 5. fag.
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Fig. 481. Markeringssten (nr. 1, s. 646), 1635, for 
Anders Hansen Suane. HF fot. 1974. — Grabßiese 
Anders Hansen Suane, 1635.

4) 1644. Maria Elisa Setcebawr. »Balthacar 
Setcebawr (svensk ritmester) og Vrsul Setce- 
bawrin har her begravet deres salige lille datter 
... 1644«. Rød kalksten, nu 34x48 cm, afbrudt 
forneden, hvorved noget af den tyske indskrift 
med fordybede versaler er gået tabt. 1702 lå 
flisen i et af de nordre sideskibe, 1855 i ydre, 
søndre sideskibs 3. fag, nu i ydre, nordre side
skibs 6. fag. - Terpager 1702, s. 81.

5) O. 1666. Giertrvd Stephans(d)atter, 
†17. juli 1666. Grå kalksten, nu 27x62 cm, lidt 
beskåret i siderne, nedre (halv)del mangler. 
Fordybede versaler, hvorover de sammen
skrevne initialer »STHK«. Flisen lå 1855 i ydre, 
søndre sideskibs 6. fag, nu i ydre, nordre side
skibs 4. fag.

6) O. 1771. Sidzel Hansdatter, født 1708, 
†13. dec. 1771. Rødbrun sandsten, 55x53 cm, 
fordybede versaler. Flisen lå 1855 i kirkens for
hal, nu i indre, søndre sideskibs 6. fag.

7) O. 1782. »Anna Bertelsdatter død den
14. februari 1782«. Rød kalksten, 42x42 cm, 
fordybede versaler. 1855 i ydre, søndre side
skibs 3. fag, nu i ydre, nordre sideskibs 1. fag.

Markeringssten. 1) (Fig. 481). 1635. Grå kalk
sten, 75x61 cm, fordybede versaler »Anders 
Swan« og bomærke (fig. 413, nr. 30). Marke
ringsstenen må have ligget på Anders Hansen 
Suanes gravsted midt i skibet forud for anskaf
felsen af hans gravsten (nr. 65) 1654, og være 
identisk med den sten, som omtales 1635 (jfr. 
†gravsten nr. 38). 1673 lå den på hans grav i

søndre korsarm, da Frederik von Dewitz (jfr. 
†kårde, s. 666) blev begravet herunder.23 Nu i 
ydre, nordre sideskibs 3. fag.

2) Rød kalksten, 50x45 cm, med fordybede 
versaler »S:K.P.D.T.« og bomærke for råd
mand Jens Pedersen (†1691, fig. 413, nr. 14). I 
ydre, søndre sideskibs 3. fag.

3) Grå kalksten, 57X53 cm, med fordybede 
versaler »HO« og »APD«. I ydre, nordre side
skibs 3. fag.

4) Grå kalksten, 55x38 cm, med fordybede 
versaler »LSLH«. I ydre, søndre sideskibs 4. 
fag.

5) Grå kalksten, 52x52 cm, med fordybede 
versaler »LB«. I ydre, nordre sideskibs 3. fag.

6) Grå kalksten, 54x74 cm, med fordybede 
versaler »MW«. I ydre, nordre sideskibs 3. fag.

7) Grå kalksten, 57X57 cm, med fordybede 
versaler »IK«. Ydre, søndre sideskibs 3. fag.

8) Grå kalksten, 57x57 cm, med fordybet 
versal »N«. I ydre, søndre sideskibs 3. fag.

9) Grå kalksten, 50x56 cm, med fordybede 
versaler »IP« og »W« samt et bomærke (fig. 
413, nr. 22). I ydre, nordre sideskibs 2. fag.

10) Grå kalksten, 31x49 cm, med fordybe
de, sammenskrevne versaler »HB«. I ydre, 
søndre sideskibs 4. fag.

Brudstykker. 1) Senmiddelalderlig (jfr. fig. 355). 
Rød kalksten, 72x33 cm, rester af minuskel- 
randskrift: »..r..ellen..«. I ydre, nordre side
skibs 5. fag. 2) (Fig. 482). 1540. Årstallet ind
hugget over bomærkeskjold (fig. 413, nr. 27). I 
ydre, søndre sideskibs 3. fag. 3) Grå kalksten, 
42x64 cm, med (sekundær) indskrift over 
»..Hansøn..som døde.. 1642«. Herunder Jesu- 
monogram. I ydre, søndre sideskibs 4. fag. 4) 
(Fig. 483) 0.1650. Sort Kalksten, 68x44 cm, 
med Johannes Evangelist og timeglas i viltre 
bruskornamenter; herunder rest af versalind
skrifter. I ydre, søndre sideskibs 6. fag. 5) 
O. 1700. Sort kalksten, 42x143 cm, eneste de
koration er voldsomme storakantusranker. I 
ydre søndre sideskibs 3. fag. 6) Med bomærke 
for Jens Nielsen (fig. 413, nr. 8). I ydre, nordre 
sideskibs 4. fag fra øst. 7) »..døde den 16. juni- 
us Ao. 1770«. Ydre, søndre sideskibs 4. fag. 8)
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»..N.S.Tved«. I ydre, nordre sideskib mellem
5. og 6. fag. 9) »S(alig) I.C.S...De.. 178.«. I yd
re, søndre sideskibs 3. fag. 10) »Her under hui
ler i Herren salig Giert..«. I ydre, nordre side
skibs 3. fag. 11) »Geor.F..«. I ydre, søndre si
deskibs 6. fag. 12) »lens I..Child..oc Ande..«. 
Ydre, søndre sideskibs 3. fag.

NOTER TIL S. 634-647
Vedr. arkivalier, litteratur og forkortelser henvises 
til s. 52f.
1 Bispekrøniken, s. 272. - SRD. V, 541.
2 SRD. V,547. - Terpager 1736, s. 254. - DiplDan. 
2. rk. IV, nr. 235. - Kinch I, 120.
3 Dateringen bygger på, at hendes søn, Herbert, dø
de 1337. SRD.V, 538.
4 SRD.V, 534. - Terpager 1736, s. 249.
5 SRD.V, 551 og VII, 194. - Svanning-Hvitfeld. 
Udg. ved Kr. Erslev, 1928, s. 92f. - Kinch I, 147.
6 SRD.V, 551. - Kinch I, 180.
7 KglBibl. Uldall 186 fol. VI, s. 243, og Additamenta 
80, folio. - Christen Erichsøn: Viborg bys beskrivel
se, s. 75. - Fra tiden kort efter ødelæggelsen stammer 
en beskrivelse anført på bagsiden af en tegning af 
kong Erik Glippings gravtræ fra 1638 (i NM2), - se 
Jens Vellev: Kong Erik Glippings grav i Viborg 
Domkirke, i MIV nr. 4 1974, s. 60. - M. R. Ursins 
beskrivelse af pladen, (i Stiftsstaden Viborg, Viborg 
1849, s. 120), må trods sin udførlighed være sekun
dær, mens en tegning udført af murmester Gullev er 
ren fantasi; manuskript på Viborg Stiftsmuseum.
8 Citeret efter Resen; Erichsøn har enkelte mindre 
afvigelser.
9 SRD.V, 535. - Kinch I, 197f, 208.
10 Ældre anniversariebog angiver blot hendes døds
dag, medens den yngre tilføjer oplysningerne om 
stenen og dens placering. SRD.V, 537. og Terpager 
1736, s. 255.
11 Yngre anniversariebog, Terpager 1736, s. 268.
12 Citeret efter Abildgaard, hvis afskrift på enkelte 
punkter afviger fra Terpagers 1702. Ifølge yngre an
niversariebog døde Anders Bundesen ikke 6.juli, 
men 7. juli. Terpager 1736, s. 272. - Kinch I, 214f.
13 Beckett: DaKunst. II, 259. - Hans Eichler: Flan- 
driche gravierte Metallgrabplatten des XIV. Jahr- 
hunderts, i Jahrbuch der preussischen Kunstsamm- 
lungen 54, 1933, s. 206. - Samme: Die gravierten 
Grabplatten aus Metall im 14. Jahrhundert und ihre 
Vorstufen. Köln 1933.
14 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kapitlets tegnebog 
1538-1675. - Terpager, 1736, s. 326. - Kinch II, 224.
15 1831 erkyndigede prins Christian sig under et be
søg i kirken om stenen, idet han henviste til Suhms 
Danmarkshistorie (XIII, 516). Dette fik P. T. Hans-

Fig. 482. Gravsten, brudstykke (nr. 2, s. 646). 1540. 
HF fot. 1974. — Fragment, 1540.

Fig. 483. Gravsten, brudstykke (nr. 4, s. 646),
o. 1650. HF fot. 1974. — Fragment, ca. 1650.
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sen til at lede efter stenunderlaget, som han mente at 
finde i koret, hvor der lå tre sten med spor af be
klædning: »Kong Christopher I, der ligger midt i 
Choret, og dernæst to mindre, der ligeledes ere i 
Choret. Deraf er den ene brækket midt over, og det, 
troer jeg, maa være den, der var lagt over An- 
dr: Bondesen, og at den er flyttet did, da Pladerne 
vare brækkede af..«. Stenen må være gravsten nr. 
17, der foruden messingbeklædning har haft indlæg
ning, og derfor ikke kan være Anders Bundesens. 
NM2. Brev fra P. T. Hanssen til Oldsagskommisio
nen l.jan. 1831. - Se også Victor Hermansen: An
tikvarer i det gamle Ribe, i ArbRibe. bd. 14.
16 SRD. V, 550. - Terpager 1736, s. 254.
17 SRD. VII, 201. - RA. Anne Krabbes Antikviteter.
18 LAVib. Ribe bispearkiv. Kapitlets tegnebog 
1538-1675 og Ribe domk.s rgsk. 1591-1899.
19 Hegelunds almanak I, 81

20 LAVib. Ribe bispearkiv. Kapitlets tegnebog 
1538-1675.
21 Hegelunds almanak II, 61.
22 Af slægten Rosenstjerne, jfr. gravsten nr. 26 og
28. DaAdÅrb. 1967 II, 4.
23 LA Vib. Ribe domk.s rgsk. 1591-1899.
24 LA Vib. Ribe domsogns kirkebøger 1717-1815.
25 Poul Mortensen Ostrup, biskop i Lund, †l619, 
var gift med Søren Andersen Vedels søster, Sidsel.
26 Gendigtning ved Axel Nyborg.
27 Flere medlemmer af slægten Verlohren blev be
gravet i kirkens sydvestlige hjørne, således nedsattes 
1679 Kirsten, salig Adam Verlohrens, hos sin hus
bond inden for den syd-vestre kirkedør. Rgsk. (se 
note 23).
28 Den store, blå sten er muligvis lens Martensens, 
jfr. gravsten nr. 74. Kirkebøger, jfr. note 24.
29 LAVib. Ribe bispearkiv. Ribe domk. 1530-1786.
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EFTERMIDDELALDERLIGE 
BEGRAVELSER 

NOTER S. 668

INDLEDNING. A. Skeels gravkapel, indret
tet i det middelalderlige Bethlehemskapel i 
1620’rne, er eneste synlige minde om de mange 
gravkapeller og -krypter, der efter reformatio
nen - men særligt i 1700’rne - indrettedes over 
og under kirkens gulve. Nogle købte sig lige
som Skeel plads til familiebegravelsen i en af 
kirkens tilbygninger (Speckhan, Holstein). De 
fleste blev dog gravsat under kirkens gulv i 
krypter eller murede kamre, hvoraf nogle hav
de trappe dækket med trælemme (under kanni- 
kekoret: Kragelund, Pouch og Serup. I midt
skibet: Worm, Sehested og Baggesen. I ydre, 
søndre sideskib: Foss). Udover dette lille antal 
murede begravelser, der fortrinsvis har kunnet 
stedfæstes gennem Terpagers omtale (1702 og 
1714), har der været et meget stort antal grav
kamre uden nedgang, - antagelig et under hver 
eneste gravsten. I det følgende vil kun de sted
fæstede begravelser, som ikke allerede er omtalt 
i forbindelse med en gravsten, blive nævnt. - 
Allerede 1791, ved kapitelhusets nedrivning, 
forsvandt den første gravkrypt (sml. s. 320), og 
alle de øvrige murede begravelser blev med 
stiftsøvrighedens og Kancelliets velsignelse om 
ikke ødelagte, så dog stærkt beskadiget og fyldt 
med jord, da kirkens gulve sænkedes 1843-45.

SKEELS KAPEL. Lensmanden på Riberhus 
1601-39. Albert Skeel, fik 20. dec. 1620 skøde 
på det middelalderlige Bethlehems kapel i hjør
net mellem søndre korsarm og sideskib (fig. 
354, D) formedelst 400 kurante daler. Kapellet, 
som er beskrevet foran (s. 89f. og 306), indret
tedes 1621-27 til familiebegravelse; men der er 
intet, som tyder på større bygningsmæssige 
ændringer, bortset fra den hævning af gulvet, 
der fulgte med etableringen af en hvælvet grav
krypt under det egentlige kapelrum. Dettes 
store, spidsbuede arkade til indre sideskib blev 
lukket 1627 med et smedejernsgitter med én dør
fløj (sml. fig. 484); i nøglens fane står kapel
ejerens forbogstaver »AS«. Rigest udsmykket

Fig. 484. Skeels kapel, detalje af smedejernsgitter 
(s. 649). LL. fot. 1977. — Kapelle Skeels, Detail des 
schmiedeeisemen Gitters.

er gitrets topstykke med de skabelonagtige ro
setter ophængt i et kvadratisk net, hvis knude
punkter markeres af et forgyldt løvehoved. 
Også andre steder på det sortmalede gitter er 
der gjort brug af forgyldning, f.eks. på cirkel
feltet med Kristusmonogrammet »IHS«.

Da det ydre, søndre sideskib opførtes i 
1400’rnes senere del kom Bethlehemskapellet 
til at danne dets østligste fag (s. 267f.). Siden da 
har kapellets ydre delt skæbne med sideskibets, 
dvs. været underkastet de samme ændringer 
(sml. restaureringerne 1738-40 og 1883-1904, 
s. 332f. og 358f.). Restaureringen af kirkens 
indre 1843-45 (s. 344f.) omfattede også kapel
let, idet arkitekt Nebelong (midlertidigt) ned
tog Skeels store sandstens-epitaf, der stod op 
ad østvæggen, og derpå sænkede gulvet (og 
jerngitret), så der nu er tre lave trin op til kapel
let. Til gulvet benyttedes de gamle fliser, og 
væggene samt hvælvingen pudsedes og hvidte- 
des tre gange.1

Danmarks Kirker, Ribe amt 42
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Skeels epitaf. (Fig. 485). 0.1624-27. »Her 
Albrit Skiell til Fusingø, rider, Danmarckis ri
gis raad oc befallningsmand på Riberhus, som 
døde anno 16<39> den <9. septembr> i sin alders 
<66> aar, disligigeste hans kiere husfrue erlig 
oc welbyrdige fru Bertte Friis som døde anno 
16<52> den (31 ianuar) i sin alders <69 aar> Gud 
gifue ... Saa oc fem aff deris børn, Niels Skiel, 
som døde an(n)o 1615 den 4. maii i sin alders 2 
aar, oc Tyge Skiel, som døde an(n)o 1624 den
16. martij i sin alders 15 aar. De 3 er kommen 
døde till werden. Gud g. d. samtlig e. g. op- 
stanelse.« Meget svagt fordybet, opforgyldt 
indskrift på sort marmortavle, 62x98 cm; ind
skriften er en ejendommelig blanding af versa
ler og fraktur, store og små bogstaver, de store 
ofte inde i ordene. De sekundære bogstaver og 
tal er kun malede. - Datteren Karen, der døde 
18. april 1627 (se †kisteplade nr. 3), er ikke 
nævnt i indskriften, skønt hendes gravstatue 
(tidligere antaget for et mislykket udkast til 
moderens) er bevaret. - Det store epitaf blev 
som nævnt nedtaget fra sin plads på kapellets 
østvæg o. 1844. Den nuværende, sjuskede re
konstruktion fra 1888-90, der antagelig er fore
taget ved sammenligning med Jørgen Lunges 
epitaf i Alborg Vor Frue kirke, rummer ikke 
datterens statue.2

Epitafiet (fig. 485), der med stor sikkerhed 
kan tilskrives Claus Lauritzen, Kolding (jfr. ne
denfor), er opbygget af sandsten og sort mar
mor (muligvis Tournai-sten). Det hviler på en 
ny, lav plint af rødlig sandsten, og herover føl
ger det stærkt fornyede postament med frem
spring for de to knælende storfigurer. Mellem 
fremspringene er den sorte tavle med grav
skriften indsat, flankeret af sandstens-fantasi- 
dyr i ungrenæssancestil. I selve fremspringene 
er indsat kvartrunde konsoller med frugtbundt 
og volutter; den nordre, der muligvis er ko
pieret efter den søndre, viser barokke indslag.

Storstykket tredeles i storfelt og sidefelter af 
fire søjler, hvoraf de to midterste er fornyet 
ligesom vistnok pilastrene i sidefelternes arka
der. Storfeltet optages af en sort marmortavle, 
165x117 cm, der prydes af et maleri af den 
opstandne frelser trædende på slangen og et

skelet. Maleriet er udført i hvid farve med for
gyldte detaljer (slangen samt mønstre på Kristi 
slag, fane og stråleglorie). Under billedet, med 
svagt fordybede og forgyldte versaler, citat fra 
Joh. 11,25. Feltet indrammes af ægteparrets 32 
anevåben (opsat efter Lungeepitafiet); de fire i 
hjørnerne og enkelte andre delvis oversmurt 
med cement, ligesom der findes flere nyhug- 
gede.

Foran sidefelternes rundbuede arkader ses 
ægteparret, Albert Skeel og Berte Friis (fig. 
486-87), medens den lille figur af datteren (fig. 
488), der af Terpager (1736, s. 324) angives at 
være placeret »ved siden af« fru Bertes, som 
nævnt ikke kom på plads 1888-90. Under for
beredelsen til nærværende beskrivelse blev fi
guren fundet i fire stykker, fordelt på forskel
lige lokaliteter. Efter at kirken har bekostet 
istandsættelsen ved billedhugger Vitus Nielsen, 
blev figuren opstillet på en træsokkel ved ka
pellets sydvæg, indtil den ved en kommende 
og hårdt tiltrængt istandsættelse af epitafiet kan 
indtage sin plads bag moderens figur. - Ægte
parrets gravstatuer er 130 cm høje, datterens 
100 cm, og de er alle fremstillet knælende på 
puder, vendt mod midtfeltet og med hænderne 
hævet i bøn.

Lensmanden er barhovedet, iført rustning 
med pibekrave, knæbukser og lange støvler. 
Han svarer temmelig nøje til Jørgen Skeel i År
hus domkirke (jfr. nedenfor), selv om denne 
mangler pibekraven og har »kjol« under rust
ningen.3 Næsen og højre underarm er fornyet; 
den originale arm, der bar ridder-insignierne 
for »den væbnede arm«, blev ødelagt 1701, da 
kapelhvælvingen blev delvis knust af nedstyr
tende murværk fra korsarmens vestmur.4 - Fru 
Berte bærer spids, kriget hue og et kort, stramt 
liv, hvis skød dækker overdelen af det folderige 
skørt; også hendes næsetip er suppleret. - Dat
teren er klædt ganske som moderen; i modsæt
ning til forældrene har den lille figur bevaret 
meget af den oprindelige staffering, på skørtet 
således blomster (i guld?). Den ublide behand
ling, som figuren har været udsat for i årenes 
løb, har kostet hænder, pibekrave og næse.

Gesimsen med englehovedprydede frem-
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Fig. 485. Albert Skeels kapel, o. 1623-27, set fra indre, søndre sideskibs 1. fag fra øst (s. 649). LL. fot. 1977. — 
Kapelle Albert Skeels, um 1623-27, vom 1. Fach von Osten im inneren Seitenschiff gesehen.

42*
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Fig. 486. Skeels epitafium, statue af Albert Skeel 
(s. 650). LL. fot. 1977. — Epitaph der Skeels, Statue 
Albert Skeels.
spring og frisens draperismykkede pigehove
der mellem s-formede ranker og frugter er i det 
væsentlige de gamle. Storstykket flankeres af 
Moses med lovens tavler til venstre og til højre 
af Johannes Døber, en 1888-90 nyhugget figur; 
over disse figurer mangler dekorerede vinger, 
således som de findes på Jørgen Lunges epitaf.

Topstykket (fig. 490) og de flankerende gavle 
over sidefelterne er originale, topstykket med 
relief af Kristus på korset mellem Maria og Jo
hannes; som »vinger« fungerer de siddende 
evangelister, Markus (fig. 489) og Lukas, den 
sidstes ansigt stygt fornyet. Topstykket har 
stærkt fremspringende arkitrav, brudt gavl 
med vredladent menneskehoved, og krones af 
en siddende dydefigur med en lille krans i den 
oprakte højre og nu uden attribut i venstre 
hånd. Gavlene over sidefelterne er ligeledes 
brudte, med liggende putto i gavlfeltet, den til

venstre med en hammer i højre, et bundt korn
aks i venstre hånd og foran aksene et kranium; 
det andet drengebarn støtter højre hånd på et 
timeglas, og et væltet rigsæble står mellem dets 
fødder, venstre hånd er beskadiget, men er 
vistnok tom. På gavlenes midtkonsoller sidder 
de to andre evangelister, Matthæus til venstre, 
skrivende, Johannes til højre med oprakt (be
skadiget) højre hånd, bogen på knæene og med 
opadvendt ansigt; disse forskellige, »levende« 
stillinger hos evangelisterne er karakteristiske 
for værkstedet.

Hele epitafiet har været partielt stafferet, 
hvad der dels fremgår af en sammenligning 
med det nyrestaurerede Lunge-epitaf i Ålborg, 
dels af røde farvespor og en smule guldrester 
hist og her på epitafiet. Det gyldne (?) dragt
mønster i datterens dragt er som nævnt velbe
varet. I Moses’ tavler er der malet (vistnok op
rindelige) sære tegn og kragetæer.

Epitafiet kan tidligst være færdiggjort 16. 
marts 1624, eftersom oplysningen om sønnen 
Tyges død hører til gravskriftens originale dele. 
Og det må have været færdigt, før datteren Ka
ren døde 18. april 1627, da hun ikke er nævnt i 
indskriften, selv om hendes kiste indsattes i 
krypten. Det er derfor sandsynligt, at hendes 
gravstatue er udført som et supplement til epi
tafiet, og at den er indføjet »ved siden af fru 
Berte« på bekostning af den pendant til stor
stykkets Mosesfigur, som savnedes (og nyhug- 
gedes) ved rekonstruktionen 1888-90.

Epitafiet blev nedtaget, fordi arkitekt Nebe- 
long regnede det for så skrøbeligt, at han ikke 
turde tage ansvaret for dets forbliven på stedet 
uden en istandsættelse fra grunden. De mange 
dele placeredes i tårnkapellet,5 og rummet ind
rettedes kort efter til præsteværelse. Et medlem 
af slægten, V. S. Skeel, udvirkede dog, at de to 
sorte tavler med maleri og indskrifter 18561 
blev indsat i væggen.6 Efter mange forhandlin
ger mellem familien, kirken og stiftsøvrighe
den blev epitafiet endelig opsat på sin oprinde
lige plads 1888-90 ved billedhugger Secher 
Malthe.7

Som ovenfor sagt kan epitafiet tilskrives 
Kolding-billedhuggeren og -snideren Claus
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Fig. 487-88. Skeels epitafium, statuer af Berte Friis og 
der Skeels, Statuen der Berte Friis und der Tochter Karen.

Lauritzens værksted, hvad allerede Chr. Axel 
Jensen har foreslået.8 Denne formodning blev 
til vished, da billedhugger Vitus Nielsen under 
restaureringen af Jørgen Lunges epitaf i Ålborg 
Vor Frue fandt mesterens signatur, sammen
skrevet »CL«. I DK. Arhus (s. 684f.) har Vibeke 
Michelsen henført Jørgen Skeels store epitaf fra 
1633 og Laurids Lindenovs fra 1637 til værkste
det og nævnt Iver Iuuls ringere epitaf fra 1634 i 
Åstrup (Ålborg amt) i samme forbindelse.9

Skeels (†)gravkrypt. Udgravningen til grav
krypten under Bethlehems kapel må være 
igangsat hurtig efter, at Skeel havde købt ka
pellet. I hvert fald overlod han allerede 5. april 
1621 sit gravsted syd for højaltret til Elise 
Nordby (gravsten nr. 50), for at lade sine børn 
overføre til det nye familiegravsted.10 Krypten, 
hvis hvælving som nævnt blev ødelagt 1843- 
45, opmåltes i forbindelse med Ambergs re

datteren, Karen (s. 650). LL. fot. 1977, 1900. — Epitaph

staurering (sml. fig. 354, D); den er af munke
sten og med en muret nedgang fra vest. Rester
ne af gravkrypten er tilmuret ved trappens fod, 
medens trappen selv er tilgængelig, dækket af 
to trælemme, der ses i det nuværende præste- 
værelse. Når gravkrypten er forskudt mod vest 
i forhold til de gamle mure skyldes det antage
lig hensynet til det store epitaf, der skulle op
stilles ovenover.

†Kister. 1790,11 da kirkeværgen efterså begra
velsen, stod der fire store egekister, hvorpå en 
stor og en noget mindre samt en lille barneki- 
ste. Endvidere stod der ved indgangen en ligki
ste uden låg, »hvori en balsameret jomfru«; 
værgen fandt derimod ingen indskrifter. Det er 
uvist, hvor mange af disse kister, der rummede 
medlemmer af familien Skeel, eftersom kirken 
tog sig betalt for midlertidig hensættelse af an
dre afdøde i familiekapellet.12
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Da kisterne fra krypten blev nedgravet på 
kirkegården, sikrede man sig Albert Skeels 
sværd, der havde ligget på hans kiste; det frem
går af et brev af 8. febr. 1848 fra kirkeinspektio
nen til landsoverretsassesor Skeel i Viborg,13 
der havde besværet sig over gravkryptens øde
læggelse og epitafiets nedtagelse. Kirken tilbød 
i brevet at lave en trækasse til sværdet (med 
forsendelse for øje?); dets videre skæbne er 
ukendt.

†Kisteplader. Terpager (1702, s. 85) nævner 
under omtalen af kryptens kisteplader, at ind
skrifterne på Albert Skeels og Berte Friis’ sva
rer til, hvad der kan læses på deres epitaf. Der
efter gengiver han pladerne over tre af deres 
børn: 1) 1615. Niels Skiel, søn af Albret Skiel 
og Berte Friis. (Terpagers angivelse af dødsdag 
og -år er forkert; de rette data findes på epitafie- 
indskriften).

2) 1624. Thyge Skiel, søn af Albert Skiel til 
Fusingø, ridder og Danmarks riges råd, og 
Berte Friis. Født på Riberhus 29. nov. 1609 og 
død på Odensegaard 16. marts 1624.

3) 1627. Karen Schiel, datter af Albret Schiel 
til Fusingø, ridder og »Dannemarchis Rigis« 
råd, og Berte Friis. Født på Riberhus 11. aug. 
1611 og død samme sted 18. april 1627.
S. LUCIUS’ KAPEL. Det kan ikke med sikkerhed 
afgøres, om dette kapel under det store tårn 
(fig. 354, L) har været benyttet som eftermiddelal- 
derlig gravplads.14 Derimod er der mange beviser 
for, at rummet fra o. 1700 benyttedes ved midlerti
dig henstilling af ligkister. Således blev Lisbeth, salig 
L. Aagaards, indsat under tårnet i 1713, indtil hun 
kunne blive begravet i Anst kirke hos sin mand.1 
Hos Terpager gengives indskrifterne fra tre andre 
kister, der var henstillet her: biskop C.J. Lodberg, 
†1693, senere begravet i Roskilde domkirke;15 bi
skop Ancher Anchersen, †1701, begravet i Kolding16 
og Catharine Nielsdaatter Endorph, †1705, Mathias 
Worms 1. hustru, begravet i Haderslev domkirke.17 
- Biskop Muus fik 1707 hensat to sønner i tårnet, 
Michael Wibe og Christian Ditlef.1 Da han tidligere 
havde fået nedsat et barn i Kragelunds krypt (jfr. 
s. 657), er disse hensættelser måske udtryk for, at det 
har knebet med plads i kirkens murede begravelser.
»SCHACKS KAPEL«. Blandt de af Terpager (1714, 
s. 16f.) omtalte kapeller anføres der også et med 
ovenstående navn, men det har næppe været at finde

i Ribe domkirke. Foran er der i forbindelse med be
skrivelsen af præsteværelser (s. 315) nævnt, at lens
manden på Riberhus 1658-74, Hans Schack, 1661 
anmodede kapitlet om tilladelse til at indrette et 
gravkapel i præsteværelset, der den gang var indret
tet i ydre, nordre sideskibs vestligste fag. Kapitlets 
svar kendes ikke, men tre år senere erhvervede 
lensmanden en krypt under koret i den nyopførte 
Trinitatis kirke i København. - Så vidt vides er ikke 
et eneste medlem af familien Schack begravet i Ribe 
domkirke, og når Terpager alligevel opregner en 
lang række gravskrifter over familiemedlemmer,18 
må det skyldes personalhistoriske grunde samt lens
mandens tilknytning til Ribe. - Af disse gravskrifter 
er flere allerede gengivet i Danmarks Kirker, dels 
under beskrivelsen af Trinitatis kirke, dels i forbin
delse med den 1697 indrettede slægtsbegravelse ved 
Møgeltønder kirke.19 Resten (Terpager 1714, s. 20-
24) meddeles her:

1) 1676. Christian Schack, født i København
29. marts 1676. Død samme sted 1676 i sin alders 11 
måneder og 6 dage.20 Forældre: Otto Diderich 
Schack og Sophia Dorothea Marschalk.

2) 1690. Johannes Frederik Schack, broder til 
Christian (nr. 1). Født i Ribe 20. maj 1677, død på 
Gram slot 12. febr. 1690 efter at have levet 12 år 8 
måneder og 23 dage. Latinsk indskrift og gravvers.

3) 1690. Charlotte Amalie Schack, Otto Diderich 
Schacks og Sophie Dorothea Marschalcks eneste 
datter. Født i Ribe 16. okt. 1678, død 14. febr. 1690. 
Latinsk indskrift og gravvers.

4) 1707. Frederik August Schack, født i Hamborg 
9. febr. 1707, død samme år 20. sept. Latinsk ind
skrift.
†HOLSTEINS KAPEL. 1763, 24. febr., anmo
dede geheimeråd G. F. von Holstein om at måt
te indrette en familiebegravelse i det ydre, 
nordre sideskib, over for Skeels kapel, det vil 
sige i sideskibets østligste fag. Han fik i stedet 
tilbudt det vestligste fag (fig. 354, M), og ifølge 
takkebrevet af 23. maj samme år ville Holstein 
betale 100 dl. for begravelsen og 200 til dens 
vedligeholdelse.21 1777 betalte geheimerådin- 
den den resterende kapital og renter, ialt 315 
rdl.1 - Kapellet, der antagelig stod færdigind- 
rettet foråret 1766, er beskrevet af Galthen 
(1792, s. 141): »Dette er ligeledes (som Skels) 
ophøiet overjorden, og paa tvende Sider tillukt 
med Iern-Staketer. Over indgangen sees denne 
Herres og hans Frues Vaaben, foruden andre 
Zirater, der ere Beskuelse værdige.« Disse 
†jerngitre har siddet i arkaden til indre sideskib
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Fig. 489-90. Skeels epitafium, topstykket og dets venstre vinge med evangelisten Markus (s. 650). LL. fot. 
1977. — Epitaph der Skeels, Oberteil und dessen linker Flügel mit dem Evangelisten Markus.

og under gjordbuen til sideskibsfaget øst for 
kapellet. Også vinduet med dets blyindfattede 
ruder var dækket af et gitterværk; det reparere
des med ståltråd af Niels Nålemager 1790, da 
kapellet istandsattes med puds og hvidtning.1

†Gravkrypt. Kælderen under kapellet, der var 
årsag til det »ophøjede« gulv, er nævnt gentag
ne gange i regnskaberne. Både den og den til
hørende trappenedgang (fra indre sideskib) 
blev afdækket 1894;22 krypten angives at være 
af munkesten i munkeskifte (sml. fig. 354, M).

†Kister. 22. marts 1766 blev tre af Holsteins 
børn indsat i kapellet; kisterne med den 1-årige 
datter, †1759, og den 18-årige Ida Margrete, 
†1763, overførtes fra Skeels kapel. Yderligere 
vides Georgina Magdalene nedsat 1767 og So
phia Magdalene 1790.11 1821 og påny 1830 øn
skedes de otte kister, der stod »oven på jorden« 
(dvs. i kapellet) nedsat i »lokalet« nedenunder, 
hvilket muligvis skete. 4. juni 18431 blev »de 
holstenske ligs« begravelse overvåget af op
synsmanden F. Bernbom, hvilket antagelig be
tyder, at kisterne som så mange andre fra kir
ken er overført til kirkegården på S. Hans 
Holm (sml. s. 344).

Kisteplader. 1) (Fig. 491a) 1763. Ida Marga- 
retha von Holstein, født som ældste datter af

Georg Friderich von Holstein og Sophia Mag
dalena von Holstein, født Knuth, 13. nov. 
1755. Døbt 15. nov. 1755, død 13.jan. 1763. 
Langt gravvers af hendes gudfader H. A. Bror
son »... midt i den min største flor / indfaldt 
mit løvfalds dage / da blev vel afsked smerte 
stor / dog større Trøst tilbage / thi dåben gav 
mig Perle navn / og skat, som ej blev borte / 
selv døden drog min sjæl i havn / til Salems 
perleporte ...«23 - Asymetrisk kobberplade 
omgivet af blomsterranker, forneden sammen
holdt af sløjfe. Største mål 65x27 cm. Stærkt 
hvælvet midtparti med indridset skriveskrift. 
Nu ophængt i Skeels kapel.

2) 1767. Georgina Magdalena von Holstein, 
»en i livet livlig øjesten, men i døden bitter 
smertes datter af Georg Friderik og Sophia 
Magdalena von Holstein. I Flensborg født til at 
dø 7. aug. 1762, igenfød til at leve i Gud 9. aug. 
samme år og døde til at leve hos Gud 11. maj 
1767.« - Den lange indskrift, indridset skrive
skrift, står på en kobberplade af samme type 
som nr. 1, 50x22 cm. Nu ophængt i Skeels 
kapel.

3) (Fig. 491 b) 1769. Johan Georg af Holstein, 
søn af Georg Friderik og Sophia Magdalena 
Holstein. Født 3. marts 1768, døbt 5. marts
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samme år, død 23. marts 1769. »Tillykke! yn
dig! salig! som / saa tiilig(!) af en verden kom / 
Hvor bittre Øyeblikke / Ei tælles kand, hvor 
haabet maae / Saa mange haarde prøver Staae / 
Hvor glæden varer ikke / Til lykke, som i Iesu 
favn / Omarmes, og i frydens havn / En stadig 
roe har funden ...« - Indskrift og plade som nr.
1. Nu ophængt i Skeels kapel.

4) (Fig. 491 c) 1772. Georg Friderich von 
Holstein, søn af Iohann Georg von Holstein, 
ridder af elefanten, geheimeråd, og Ida Frideri- 
ca Ioachima von Bülow. Født til denne verden i 
det frydefulde jubelår 1717 den 28. febr., hen
sov 8. marts 1772. Han blev elsket af trende 
danske monarker, som bestilte ham: 1734 til 
kammerjunker, 1739 til kaptajn ved grenader- 
korpset, 1742 til ceremoniemester, 1744 til 
kammerherre, 1749 til oberstløjtnant og 1750 
til oberst af infanteriet, 1754 til stiftamtmand i 
Flensborg og geheimeråd og 1769 til geheime 
konferensråd, i samme år beærede enkedron
ningen ham med sin orden De L’Union Parfai- 
te. - Kom 18. april 1749 i ægteskab med Sophia 
Magdalena von Knudt, »og var i samme af 
Gud Rigelig benaadet i det han saae sig en Fader 
af to Sønner og Syv Døttre, og da de fleeste i 
deres spæde Aar forloed Hannem og bleve ind
tagne at see deres Himmelske Faders Ansigt, 
Kiendte Hand det for en stor Naade, at Hand 
indtil sin Død, saa tvende af dem sig beholden, 
nemlig« Adamina Christina, født 22. jan. 1759, 
og Ioachima Friderica, født 15. marts 1760. - 
Indskrift og bibelcitater: Åb.14,13 og »den Ret
færdiges Sæd Skal blive til en Velsignelse«, an
givet at være SI. 37,25-26, med graveret skrive
skrift på asymetrisk, stærkt hvælvet felt. Dette 
omgives af bred ramme med rocailler og blom
sterfyldte overflødighedshorn. Øverst en engel 
med nedadvendt palmegren og fakkel(?). 
74x38 cm. Nu i Skeels kapel.

5) 1790. Sophia Magdalena von Holstein, 
født grevinde von Knuht(!) den 15. juli 1733, 
død 7. maj 1790. - Indskrift på tysk; plade og 
skrift som nr. 1. Nu i Skeels kapel.

†SPECKHAN’S KRYPT (sml. fig. 354, N), 
indrettet 1694f. i søndre del af kapitelhusets

kælderetage (s. 321) og forsynet med en ned
gang fra nordre korsarms sydøstre hjørne. For 
tilladelsen betaltes 150 dl., som kirken satte på 
rente. Begravelsen blev taget i brug 28. april 
1698, da amtmand Frans Eberhard Speckhan 
og sønnen Christian nedsattes. 1702 blev der 
»savet nogle bogstaver på døren til amtman
dens begravelse« og sat nyt jernværk i to vin
duer »med hans navn i«.1 Ved kapitelhusets 
nedrivning 1791 nedlagdes begravelsen. - Ud
over de neden for omtalte vides endnu to ned
sat i krypten: ritmester von Osters, 24. sept. 
1764, og sønnen Otto Caspar, 27. april 1767.11

†Kisteplader. 1) 1679. Friderich Eberhardt 
von Speckhan, født 4. april 1676, død 18. sept. 
1679. Tysk indskrift. - Terpager 1702, s. 93.

2) 1686. Carl Wilhelm von Speckhan, født 
29. juni 1674 i København, død 30. april 1686 i 
Ribe. Hans forældre var Frantz Eberhardt von 
Speckhan, amtmand i Ribe, og Eliesabeth von 
Speckhan, født von Råben. Tysk indskrift. - 
Terpager 1702, s. 93.

3) 1697. Frandz Eberhardt von Speckhan, 
ridder, geheimeråd, stiftsbefalingsmand over 
Riber stift og amtmand over Riberhuus amt i 
16 år. Født i Kønigsberg 2. april som søn af 
fordum Høyædle og velbårne herre Johan 
Eberhardt von Speckhan, kongl. maj.s oberster 
og kommandant i Friderichstadt i Norge, og 
Anna Jeckels af Rostock. - Han anvendte sine 
unge år i krigen under den vidtberømte prins 
de Turene i Frankrig. I sine øvrige mandige år 
og til sin dødsdag tjente han tvende høj priselige 
danske Konger, Frederik III. og Christian V. 
Både udi civile og militære sager, såvel udi 
freds- som i fejdetider i 40 år, en tro Guds og 
kongens mand. Den salige herre mæt af år og 
åre, kvitterede verden den 27. dec. 1697, i hans 
alders 69 år, 9 måneder og 4 dage. Bibelcitat: 
Fil. 3,20-21. - Terpager 1702, s. 87f.

4) 1698. Christian von Speckhan, født 9. 
sept. 1671. Hans forældre var Frantz Eberhardt 
von Speckhan og Elisabeth von Råben. - Anno 
1687, der han var i hans 16. år, blev han af hans 
Kongl. maj. tagen til hove iblandt sine pager. I 
hvilken stand han således fornøjede herskabet, 
at han hans kongelige højhed prins Friderick
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Fig. 491 a-c. Kisteplader fra Holsteins †kapel (s. 654). a. Ida Margaretha von Holstein, 1763 (nr. 1). b. Johan 
Georg af Holstein, 1769 (nr. 2). c. Georg Friderich von Holstein, 1772 (nr. 3). LL fot. 1977. — Sargschilder, 
1763-12.

blev på deres rejse i fremmede lande til under- 
danigst opvartning medgiven. Og der rejsen 
var endt blev han for hans gudsfrygt og berøm
melige konduites skyld hos samme hans kon
gelige højhed for kammerpage etableret. Og 
levede så et meget kristeligt og eksemplarisk 
levnet, herskabet til største fornøjelse og hver 
mand til velbehag, indtil han blev syg 3. febr. 
1698, og den 22. febr. salig i herren hensov. - 
Terpager 1702, s. 90f.

5) 1700. Jørgen Nielsen Serup, professor i 
filosofi og medicin ved Københavns Universi
tet og doktor i medicin. Født i Ribe den 13. sept 
1660, ægtede Anna Christiana Melissa Peders- 
datter, og de avlede sammen en søn, Niels Se
rup (jfr. †kisteplade s. 664, nr. 12). Død i Kø
benhavn 22. maj 1700. Indskrift på latin.

6) 1706. Elisabeth Råben, født i Sverin S. 
Mortens aften 1640 som datter af David Råben 
af Stöck og Steenfeld, fyrstelig landråd, og An
na von Ørtsen af Gerdishagen og Kloster. Gift 
med Frands-Eberhardt von Speckhan 26. okt. 
1670, med hvem hun fik tre sønner og tre dø
tre. Forlod verden 29. aug. 1706, efter at hun i

66 år, 10 måneder og 10 dage havde her opofret 
sin sjæl til Gud, i hvis skød den nu hviler, pry
det med en god samvittighed. Bibelcitat: Job 
19,25.

†Under kannikekoret: 1) P. Kraglunds krypt fand
tes under kannikekorets søndre del, og de på 
planen (fig. 354 med C) angivne murrester 
kunne tænkes at være levn heraf. Begravelsen 
var indrettet »i lige linje med Kathoveddøren«, 
og nedgangen fandtes i søndre korsarm, hvor 
to trælåger dækkede over trappen.24 Krypten er 
tidligst omtalt 27. sept. 1681, da biskop Peder 
Kraglund nedsattes.11 - Udover de neden for 
omtalte vides hospitalspræsten Niels Astrups 
lille søn nedsat 19. april 1739 samt muligvis 
præsten selv, der døde 1744.25

†Kisteplader. 1) 1681. Peder Jensen Kraglund, 
født i Bergen Tomas dag (21. dec.) 1602. Blev 
præst til Fårevejle og Dragsholm 9. marts 1628, 
og samme år gift med Bodil Nielsdatter. Af 
dette ægteskab tre sønner. Gift 2. gang 27. april 
1634 med Lene Thomasdatter; de fik to sønner 
og ni døtre. Ved disse ægteskaber blev han bed
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stefar til 44 efterkommere. - Han blev magister 
1631, biskop i Ribe 1650, doktor i teologi 1653 
og ærkedegn 1664. Død 13. sept. 1681, 79 år 
gammel, efter at have været biskop i 31 år og 
ærkedegn i 17. Indskrift og gravvers på latin. - 
Terpager 1702, s. 93f.

2) 1697. Lene Thomasdaatter, født på Bregn- 
holm i Aarhus stift 1. dec. 1613 af fornemme 
forældre. Var i sine unge år i hus hos Clavs Daa 
og dr. Jesper Brochmand. Levede siden et kær
ligt ægteskab med biskop Peder Kraglund i 47 
år. Velsignet med 11 børn. Død 7. maj 1697 i 
sin alders 84.år. - Terpager 1702, s. 95f.

3) 1703. Christian Ditlev Muus, født i Ribe 
bispegård 8. jan. 1703, død 15. jan. samme år. 
Forældre: Christian Muus, superintendent over 
Ribe stift, og Wibeche Lund. Gravvers af C. 
Muus: »Saa kiær en Søn / som dyden selv med 
Væ og Smerte fødde / Og til Forældres Hierte- 
Sorg syv Dage gammel døde / I dette Been- 
huus sover sødt. Hans Siæles Engle-Skik / 
Langt overgaar den skabning / som i Moders 
Liv hand fik.« — Terpager 1714, s. 32.

4) 1703. Ølegaard Olufsdaatter, som er født i 
Wiborg 2. jan. 1621. Har levet i ægteskab med 
Sören Larsen Muus i 44 år og 4 måneder, og 
imidlertid af Gud velsignet med tre sønner og 
to døtre, af hvilke to sønner og to døtre for
længst er hensovede, og den ene søn, Christian 
Muus, biskop over Ribe stift, sørgelig igenle- 
ver. Levede 11 år og 3 måneder som enke og 
hensov i hendes kære søns residence i Ribe 3. 
okt. 1703. Herunder sørgedigt forfattet af C. 
Muus. - Terpager 1714, s. 31.

2) L. Pouchs krypt må have været indrettet under 
kannikekorets nordøstlige del; lige nord for 
krypten lå Bernhard Omeis’ gravsten (†nr. 60), 
og Ludvig Pouchs epitaf (nr. 12) havde plads på 
korsskæringspillen ovenover (jfr. fig. 354, 5). 
Foruden Pouchs og Omeis’ †kister, der er om
talt af Terpager 1702, vides Bold, salig magister 
Alberts (Albert Jørgensen Thims enke?), nedsat 
her 1. dec. 1700,17 samt antagelig Elisabeth 
Kraglund, der havde været gift med både 
Pouch og Omeis, 29. jan. 1733.26

†Kisteplader. 1) 1681. Ludvigh Povch, født i

Ribe 14. okt. 1620. Hans forældre var Johan 
Povch, rådmand og apoteker, og Margrete Ly- 
dickdatter (jfr. epitaf nr. 13 og †gravsten nr.
40). Gik i skole i Ribe og Hamborg, og på 
universitetet i København. Rejste syv år i Hol
land, Frankrig, Italien, Neapel og Tyskland. 
Blev 1646 doktor i Padua, 26 år gammel; 3. 
april 1649 kannik i Ribe og virkede siden den 
tid som læge. Gift 1. gang med Dorethe Sø- 
rensdaatter, datter af Søren Andersen Vedel 
(jfr. gravsten nr. 64). De levede i ægteskab i 23 
år uden børn. Gift 2. gang med Elisabetha Pe- 
dersdaatter Kraglund, datter af Peder Kraglund 
(jfr. gravsten nr. 88). De levede i ægteskab i syv 
år på nær nogle uger, og blev velsignet med en 
datter, Dorothe-Margrete. Han døde 18. april 
1681 (jfr. epitaf nr. 12 og gravsten nr. 77). Ind
skrift på latin. - Terpager 1702, s. 103f.

2) 1694. Bernhard Omeis, læge og kannik. 
Født 15. feb. 1642 i Petzenstein ved Nürenberg, 
død 2. nov. 1694 i Ribe. Indskrift på latin. - 
Terpager 1702, s. 106.

3) N. Serups krypt. Ifølge Terpager 1702 havde 
slægten Serup en krypt under koret. Her var 
begravet Niels Jørgensen Serup med hustru og 
to svigerdøtre. Hans søn, Søren Nielsen Serup, 
nedsattes 23. marts 1736 (jfr. †gravsten nr. 67),1 
og i den forbindelse oplyses, at nedgangen til 
krypten fandtes i nordre korsarm lige ud for 
den store torvedør.27 Frost beskriver 1842 
(s. 50) krypten som endnu ikke »ganske tildæk
ket«. - Denne krypt er muligvis identisk med 
den åbne begravelse under korets nordside, tæt 
ved pillen, hvor rådmand Thomas Ussing blev 
nedsat 1783.11 Om Søren Nielsen Serups to 
sønner (jfr. †kisteplader 5-6) blev nedsat i kryp
ten vides ikke, men det må anses for sandsyn
ligt.

†Kisteplader. 1) 1685. Niels Jørgensen Seerup, 
begr. 18. marts.28 Indskrift på latin. Født 9. 
marts 1621, rektor ved Helsingør skole i tre år 
og i Sorø syv år. Præst ved domkirken i Ribe 
og medlem af kapitlet i 32 år. Herudover 
provst i Hviding hrd. †1685, 65 år gammel.

2) 1685. Ingeborig Baggisdaatter, født 9. 
dec. 1662, døbt 12. dec. Gift med Søren
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Nielsen Seerup 15. dec. 1681. †25. dec. 1685, 
efterladende en søn og to døtre.

3) 1695. Dorothe-Margrete Nielsdaatter
Terpager, født i Ribe 3. okt., 1657. Gift 1. gang
15. aug. 1682 med Bagge Baggesen den yngre 
(jfr. Baggesens krypt, †kisteplade nr. 2), med 
hvem hun levede fire år uden livsfrugt. Gift 
2. gang 27. juli 1687 med Søren N. Seerup, 
med hvem hun levede 8½ år og var 3 levende 
sønners moder. †25. dec. 1695.

4) 1697. Else Sørensdaatter Vedel, enke efter 
Niels Jørgensen Seerup. †8. marts 1697, efter at 
have levet 72 år, 6 måneder, 3 uger og 1 dag.

5) 1714. Bagge Seerup var ifølge den latinske 
indskrift søn af Søren Nielsen Seerup og Inge
borg, yngste datter af Bagge Baggesen den æl
dre (jfr. Bagge Baggesens krypt s. 660).

Efter skolens rekruttjeneste og offentlig og 
privat undervisning, blev han 17 år gammel 
indskrevet ved Det kongelige Akademi i Kø
benhavn. Han boede to år hos farbroderen, 
professor og doktor Jørgen Seerup (jfr. Speck- 
han’s krypt, †kisteplade nr. 5). Draget af iver 
efter at se fremmede akademier, rejste han til 
Leipzig ved Meissen, hvor han tilbragte to år, 
derefter til Oxford i et år, og så til Leiden i 
Nederlandene i et halvt år. Hjemvendt øvede 
han sig i at holde prædikener fra den hellige 
prædikestol, men efter bestandig stræben i stu
diernes dyrkelse angrebes han af svindsot, der 
sås at gå over til en hidsig feber. Af den grund 
drog han til Hamburg for at pleje sit helbred. 
Efter doktor Marchius’ håb og nidkærhed var 
gjort til skamme, døde han dér mellem 16. og 
17. aug. 1714, i sin alders 31. år.

6) 1715. Niels Seerup; af den latinske ind
skrift fremgik, at han var født i bedstefaderens 
og faderens hus, Lilliebjerg, 8. jan. 1691. Hans 
forældre var Søren Nielsen Seerup, og dennes
2. hustru, Dorothea-Margareta Terpager. Fra 
den tidlige alder blev han indviet til bøgerne. 
Først inden for fædrendehusets vægge, dernæst 
i den hjemlige forberedelsesskole og tilslut i 
Sommersted præstegård. 1711 indskrevet ved 
det københavnske akademi. Under vejledning 
af sin husfader, professor Søren Lintrup, øvede 
han med flid sine evner og vandt de første

laurbær i filosofien 31. maj 1712. Den følgende 
14. sept. hjemførte han sine foresattes godken
delse. Hjemvendt hengav han sig ved dag og 
ved nat til studierne, og udtæredes næsten der
af, thi i selve sin alders blomst og midt på sine 
studiers bane angrebes han af svindsot, og døde 
tilslut 7. marts 1715 ved begyndelsen til sin al
ders 25. år.

- Terpager 1702, s. 107f. og 1714, s. 78f.

En overhvælvet grav, muret af tegl, blev 1901 
afdækket i korets midtakse (sml. fig. 354, A). 
Af W. Mollerups indberetning (jfr. s. 420, note
5) fremgår, at graven var trapezformet, ca. 145 
cm bred i vest, ca. 95 i øst samt antagelig 250 
cm lang, hovedenden borte. Et samtidigt foto
grafi viser overdækningen, en fladtrykt tønde
hvælving af halvstens tykkelse og af en type, 
der træffes over rektangulære grave fra 16- 
1700’rne (sml. f.eks. fig. 364). Der kan ikke 
være tvivl om, at den trapezformede underdel 
må være en høj middelalderlig grav (jfr. s. 536, 
nr. 7), og at denne grav langt senere er blevet 
genanvendt og forsynet med hvælving. - I gra
ven fandtes 1901 »en sammensunken trækiste 
uden beslag, inskriptionsplader eller ornamen
ter.« Uanset manglen på bevismateriale, be
stemte udgraveren kisten som tilhørende An
ders Sørensen Vedels 1. hustru, hvilket er ude
lukket, eftersom hendes grav har kunnet sted
fæstes ved den sydvestre korsskæringspille (se 
†epitaf nr. 2 med note 44). Om gravudstyr, se 
s. 666, nr. 10.

†Under midtskibets gulv: 1) Matthias Worms. Den
ne begravelse, som Worm 20. maj 1671 over
tog fra Johanne Madsdatter Roed, lå i midtski
bets nordøstre hjørne. De til overdragelsen 
knyttede betingelser er omtalt under gravsten 
nr. 53. Worm ville lade gravstedet mure, op
sætte et epitaf (nr. 16) og lægge en sten (nr. 72).

†Kister. M. Worm nedsattes 17. marts 1707 
mod en betaling til kirken på 15 sldl., hans 2. 
hustru, Margareta de Hemmer 12. jan. 1724 
mod samme betaling. En svigerinde, Sophie 
Stoud, blev 3. maj 1714 nedsat uden betaling,1 
- ligesom antagelig hendes mand, doktor Kri-
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Fig. 492. Sophie Stous kisteplade (Worms †krypt 
nr. 1, s. 660), 1714. LL fot. 1977. — Sargschild 1714.

stoffer de Hemmer, 1715 (jfr. kisteplade nr. 2).
14. nov. 1750 nedsattes præsident Karsten 
Worm og 2. hustru,29 Christiane Marie Foss, i 
hans fædrene, åbne begravelse for 20 rdl.30 En
delig nedsattes Margrete Jensdatter Baggesen, 
Christian Falsters enke, 27. nov. 1789. Hendes 
mand var 1752 kommet ned i fru Foss’ åbne 
begravelse (se s. 662).

Kisteplader. 1) (Fig. 492). 1714. Sophie
Stoud, født i Odense som datter af Luduig 
Stoud, biskop over Christiansande stift, og So
phie Otte, 21. april 1688. Gift med doktor 
Christoffer de Hemmer og mor til tre børn, 
død i Ribe 12. april 1714. - En bred ramme af 
opdrevet og ciceleret messingblik med akan- 
tus- og båndornamentik, kronet af blomster
kurv, omgiver et hvælvet skriftfelt med fordy
bet skriveskrift. Ca. 60x43 cm. Udført af 
guldsmeden Hendrich Bötticher.31 Indskriften 
sluttes med vers af C(arsten) W(orm): »Spor(!) 
nogen ad hvem her er Lagt/ I Skiul For verdens

moye / Den læser Skal det være Sagt / Ham 
ingen Kand fornøye / Thi hvilken haand Kand 
grafue ud / Hvad pen Kand noksom skrive / 
Dend Dyd Som var hos SOPHIE STOUD / 
Hun Skal et forskrift blive.«

*2) 1715. Med latinsk indskrift over dr. Kri
stoffer de Hemmer, født i Ribe 11. sept. 1665, 
død samme sted 8. juli 1715, i sin alders 50.år. 
Efter fire års udenlandsrejse erhvervede han 
doktorgraden i København 1695. Med sin el
skede hustru, Sophie Stoud, levede han i syv år 
og blev far til tre børn. »For ej hans ry skal 
ophøre, satte broderen dette (minde) over den 
dybt savnede broder« (Hemmer var stedbroder 
til C. Worm, jfr. hustruens gravskrift). - Mes
singplade, 31x21 cm, tidligere indrammet af 
ornamenter. I NM2, mus. nr. D 7060.

†Kisteplade. 1707. Med latinsk indskrift over 
Matthias Olesen Worm, justits- og kancelliråd, 
assessor i Højesteret, præsident og borgmester 
i Ribe i 32 år. Født i København 19. april 1636 
og død i Ribe 14. febr. 1707. Efter ni års rejse i 
udlandet og mange års arbejde i fædrelandet 
standsede han her sine skridt, i forventning om 
guds nåde og det evige liv.

- Terpager 1714, s. 29f. og 76.

2) Claus Sehesteds begravelse. Denne begravelse 
fandtes vestligst i midtskibets 1. (hvælv)fag fra 
øst. Gravkammeret lå under midtgangens 
nordside med nedgang fra syd (jfr. gravsten 
nr. 69 og †nr. 40). Udover Claus og Lisbet Se- 
hested (gravsten nr. 30) var også Preben Pode
busk (†epitaf nr. 11) nedsat her. - Begravelsen 
er ofte nævnt i forbindelse med istandsættelser; 
efter en oversvømmelse 1635 stod den således 
åben en tid,32 og klokkerdrengen betaltes for at 
tage vare på graven, hvor Preben Podebusks 
kiste »stod beslagen met Saltt.«1 Foruden den 
på epitafiet fra 1652 nævnte renovering, gen
nemførtes der én 1716, hvor også trappen 
istandsattes, og lemmene fornyedes i egetræ, 
muligvis beklædt med bly.1

1765 solgte slægten begravelsen til dr. An- 
chersens enke for 60 dl. (jfr. gravsten nr. 90).

3) Bagge Baggesens begravelser. I fem genera
tioner gav Baggesenfamiliens slægtsfølelse sig
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udslag i ønsket om at blive begravet i hinan
dens nærhed. Gennem mere end 100 år opsatte 
familien gravminder i midtskibets vestligste 
fag. - Slægtens første begravelse ved fonten, i 
domkirkens vestende, blev indrettet til Peder 
Baggesen, †1591 (jfr. †epitaf nr. 5).1 Hans søn, 
Bagge Pedersen, †1621, havde også sin begra
velse her (jfr. gravsten nr. 47), og 1674 fik Bag
ge Baggesen den ældre tilladelse til at indrette 
en krypt mellem hans forældres sten (den over 
Bagge Pedersen) og fundamentet under det sto
re tårn (jfr. krypt og †gravsten nr. 57).1 Bagges 
broder, Laurids, blev 1655 nedsat »under den 
hvide sten næst hos Peder Baggesens begravel
se ved fonten«.1 1703 ansøgte Jens Lauridsens 
enke om tilladelse dels til at opsætte et epitaf 
over sin afdøde mand på den nederste pille, 
nederst ved den store kirkedør, og dels til at 
lægge en ligsten på hans grav (jfr. epitaf nr. 18 
og †gravsten nr. 61). Endelig skænkede Peder 
Jensen 1724 en lysearm (nr. 5, fig. 344), der 
skulle lyse overfor hans faders epitaf.

Bagge Baggesens †krypt. 28. marts 1674 fik 
Bagge Baggesen den ældre tilladelse til at ind
rette en begravelse under gulvet ved indgangen 
til kapellet under det store tårn. Desuden måtte 
han lægge en ligsten og opsætte et epitafium - 
det sidste skete vist aldrig. For disse tilladelser 
betaltes 100 rdl. og to dage senere yderligere 20 
rdl. for bevilling til at forfærdige en muret 
trappe ned til begravelsen. Trappen måtte gøres 
så bred, at en ligkiste kunne føres ned; over 
trappen to luger, som han og hans arvinger 
skulle holde ved lige.33 1 781 betalte kirken dog 
for en ny lås og to kroge til lågerne.1 Nedgan
gen fandtes under de to stole øst for fonten, 
»som dannekvinder plejer at stå eller sidde, der 
følger med børnene til dåben«.

1674 omtales hans kone og en datter, Maren, 
allerede som nedsatte;33 1681 blev han selv ned
sat, 1686 hans søn, Bagge Baggesen den yngre, 
og 1690 en dattersøn, Frands-Eberhart. Den ar
velige, murede begravelse ved dåben, hvori 
borgmester Bang blev begravet 1. dec. 1734,11 
må være identisk med Baggesens krypt; Bang 
var gift med en datter af Bagge Baggesen den 
ældre, Anna.

Fig. 493. Kirsten Hansdatter Friis’ kisteplade (Bag
gesens †krypt, s. 661), 1674. LL fot. 1977. — Sarg- 
schild 1674.

Kisteplade (fig. 493) 1674. Kirstin Hansdatter 
Friis, Bagge Baggesøns hustru, som døde 23. 
marts 1674 i hendes alders 50. år. Bibelcitat: 
»Salige er de døde ...« (Ab. 14,13). Oval mes
singplade, 75X51 cm. En gennembrudt, hvæl
vet ramme med blomstermotiver omslutter et 
skriftfelt med fordybede versaler. Foroven ind
graveret våben mellem engle, forneden krani
um over korslagte knogler. Nu på nordvæggen 
i Skeels kapel.

†Kisteplader. 1) 1681. Bagge Baggesen den 
ældre, †8. maj 1681. Hans herkomst er æld
gammel og højagtet, hans levnet har været af 
barndom op meget kristelig og gudfrygtig. En 
ret sandru råd- og handelsmand mod alle, som 
elskede ret og retfærdighed. Vandrede, der han 
hos os var en rejsende og udlændig på jorden, 
med sin dydædle hustru salig Kirsten Hansdat
ter Friis udi største kærlighed. Er nu antagen at 
være en borger i himlen og der evindelig at leve 
hos Gud, hvilken han og overleverede sin sjæl,
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Fig. 494. Anne Margrete Svanes kisteplade (Foss’ 
†krypt, s. 662), 1737. LL fot. 1977. — Sargschild 
1737.

der den skiltes fra legemet, hvor den på det 66. 
år havde haft sin bolig.

2) 1686. Bagge Baggesen den yngre, fordum 
handelsmand i Ribe. Født 17. marts 1644, †2. 
sept. 1686. Kom 15. aug. 1682 i ægteskab med 
hans efterladte højbedrøvet hustru Dorothea- 
Margareta Terpager.

3) 1690. Frands-Eberhart, Casper-Christo- 
phers søn, født i Ribe 11. jan. 1689, igenfød 16. 
jan. udi Ribe domkirke og død 14. juni 1690. - 
Terpager 1702, s. 109f. - J. Kinch: Familierne 
Trellund og Baggesen. JySaml. VIII. 1880-81. 
s. 60f.

†Ydre, søndre sideskib: 1) Foss’ krypt. 1724 fik 
Anna Margrete Svane, salig Jens Foss’ enke,34 
tilladelse til at indrette en begravelse i ydre, 
søndre sideskib op til Skeels kapel (sml. fig. 
354, E), dvs. i 2. fag fra øst (det nuværende 
præsteværelse). Graven måtte indrettes til fire

lig, og hun måtte efter behag overhvælve den, 
indsætte lufthul til Lindegården, mure trapper 
og dække med bekvemme låger samt på kir
kens mur opsætte en sten med indskrift. Herfor 
betaltes 120 rdl.35

Ved undermuringen af sideskibet 1894 fand
tes »sønden ind til trappen ned til gravhvælvin
gen under Skeelernes kapel, en muret dobbelt
grav, som forhen har været overhvælvet - heri 
rester af et par ligkister, der viste sig at have 
været betrukket med læder.«22 Følgende vides 
at være nedsat i begravelsen: 8. febr. 1727 kam
merherre Gabels lille datter, 5. nov. 1728 løjt
nant Foss, 27. jan. 1737 Anne Margrete Svane, 
9. febr. 1750 frøken Foss,1 og 26. okt. 1752 
Chr. Falster.11 Om sidstnævnte oplyste Chri
stiane Marie Worm, født Foss, 1750, at mode
ren af »besynderlig affektion« havde tilbudt 
ham plads i begravelsen (jfr. Worms begr. s. 
659).

Kisteplade (fig. 494) 1737. Anne Magrete 
Svane, født i Kiøbenhaun 23. juli 1654 af ærke
biskop Hans Svane og Maria Fuiren. Gift med 
kancelliråd Jens Foss i 19 år, moder til syv 
børn. Efter □ års enkesæde, død i Ribe år 
MCCD d. □.

Teksten på det svagt hvælvede skriftfelt, er 
forfattet af C(arsten) W(orm); indprikket skri
veskrift. Midtskjoldet omgives af en bred ram
me af opdrevet messingblik, med nedhængen
de akantus, forneden sammenholdt af guirlan
der, herudover blomsterkurv og englehoved. 
40x28 cm. Nu opsat i Skeels kapel.

Overhvælvet grav (fig. 354, F) i sideskibets
3. fag fra øst, afdækket 1894 og beskrevet af 
domprovst Koch.36 Rektangulær, indv. mål ca. 
235x85 cm, helsten tykke vægge, der målte ca. 
145 cm til hvælvingens vederlag. I den murede 
bund tre kantstillede tværribber, hvorpå kisten 
havde hvilet; denne, som fandtes helt forråd
net, havde været betrukket med læder, påheftet 
med mange små jernnagler. I kisten nogle ben, 
i fyldet ovenover enkelte vinduesfragmenter, 
hvoraf et var »figurmalet«, samt hovedet af en 
kridtpibe og to danske mønter: »en skilling 
dansk fra 1719 med F. IV. s navnetræk og en to
skilling fra 1712 med det slesvigske våben.«



†BEGRAVELSER I SØNDRE SIDESKIB 663

†Biskop Laurids Thurasgrav (fig. 354,1). 1731. 
I forbindelse med kirkens tværafstivning 1886 
stødte man i sideskibets 5. fag fra øst på en grav 
svarende til den netop beskrevne (sml. 
fig. 364). Den lå ved foden af Ivar Munks grav
sten og blev ødelagt ved undermuringen af si- 
deskibámuren 1894. Ifølge Amberg (1906, s.
65) fandt man i den en læderbetrukken kiste, 
som siden nedsattes i samme sideskibs 2. fag fra 
øst. 1886 blev nedennævnte plade fjernet fra 
kisten.

*Kisteplade. 1731. »Laurentius T...«, født 
2(0). aug. 1657, død 1. april 173(1). Skriveskrift 
på latin. Den stærkt deformerede tinplade, der 
ifølge Amberg var forsølvet, er antagelig kun 
midterste del af et kistebeslag; nuværende mål 
26x15 cm. På bagsiden bærer pladen stempler 
for engelsk tin af kandestøber Svend Christen
sen, København;37 årstallet 1724 angiver året 
for hans optagelse i det københavnske lav. An
tikvarisk Saml. Ribe: mus. nr. 267X1.

IKKE STEDFÆSTEDE KISTEPLADER

Nedenstående *kisteplader er fremkommet un
der restaureringen 1886-1904, hvor i kirken vi
des ikke, og opbevares nu i Ribes antikvariske 
Samling (Museumsnumre: 267x2-7). 1) Efter 
1781. Cathrine Ste(beck) Brorson. Af den ova
le, hvælvede tinplade er bevaret et deformt 
brudstykke, ca. 15x15 cm, med rester af ver- 
sálindskrift på dansk.

2) 1792. Laurids Chris (tensen). Af den med
tagne kursivindskrift kan følgende tydes: Født 
9. febr. 1714, 1751 amtsforvalter over Ribe 
amt, virkelig krigsråd 175. og justitsråd 1776. 
Gift første gang med Maria ... 1752, med hvem 
han avlede [1?] datter ... Gift 2. gang 1764 med 
... og fik to sønner ... Han døde 1. marts 1792. 
Den ovale tinplade, 18x21 cm, der har rester af 
forsølvning, er foroven afskåret og forsynet 
med påloddet guirlande.

3) Helt svarende til nr. 2, med fragmenter af 
indskrift over en 65-årig kvinde.

4-6) Af tin, nu helt uformelige og ulæselige.

†Kisteplader. 1) 1676. Ib Pedersen, barnefødt i 
Nyborg af fornemme forældre 1623. Tjente 
kongens kansler Christen Thomsen i 18 år, si
den ridefoged på Anderskov(!) slot 2 år, tolder i 
Kaarsøer 2 år, og derefter byskriver i Ribe 11 
år. Levede 16 år i ægteskab med Bodel Peders- 
daatter Kraglund, velsignet med to sønner og 
fire døtre. Døde i Herren 3. april 1676 ved 5 slet 
om morgenen, i sin alders 53 år. - Terpager 
1714, s. 39.

2) 1686. Hans Wandal, råd- og handelsmand 
i Ribe. Født 2. febr. 1642, †4. maj 1686. Gift 
13. okt. 1672 med Anne Bagges Daatter. Efter
lod sin bedrøvede hustru en søn og fire døtre. - 
Terpager 1714, s. 39.

3) 1687. Wilhelm Brochmand, født i Kiel 
d.D maj 1630. Har rejst med og tjent hans ex
cellence salige feltherre Hans Schack i 12 år. 
Var amtsskriver i Ribe i 19 år og borgmester 
sammesteds 10 år. Sovede hen i Herren 1687 
25. okt. i hans alders 58 år. - Terpager 1714, 
s. 37.

4) 1692. Herman Brun, kirurg. »Du seer en 
Kistelog / som Legomet bedekker / Ja Salig 
Herman Brun slet intet Ont forskrekker. / I 
Verden levde hand / saa hand berømmes kand / 
Og denne priis har naaet : hand var en ærlig 
Mand. / i fæle fange-Sted hans Legome skal 
hvile / Om dens Opstandelse skal ingen Chri
sten tvile. / Vel haver Jorden sit / men ikkun til 
en Tiid / Da denne døde Krop skal skue Herren 
bliid.« - Terpager 1714, s. 49.

5) 1695. Bernt Laugesen Vedel; lang indskrift 
på latin. Han var medtjener ved Ribe domkirke 
gennem syv gange fem år og samtidig præst for 
Seem sogn. Han vidste, at ægtestanden ikke er 
ukær for Gud, og at ægtesengen ikke strider 
mod kortjenesten. Derfor afholdt han sig ikke 
fra ægteskab, men besteg gladelig brudesengen 
med den udvalgte jomfru Anna Jørgensdatter 
Seerup. Med hende fik han otte børn.

Efter nogle år som enkemand, døde han un
der et besøg hos sin søn, Christian Berntsen 
Vedel, i Naur præstegård 4. sept. 1695, efter at 
have levet næsten 12 femår. Han indtog den 
ham i himlen nådigt anviste plads, higende ef
ter med sit legeme at hvile blødt i det fædrende
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gravsted i Ribe domkirke. - Terpager 1714, 
s. 72.

6) 1703. Regimentsskriver Antonius Barch- 
mann blev, ifølge den lange, latinske indskrift, 
født på Sjælland 17. jan., Antonius’ dag, 1636. 
Hans fader var den dygtige kunstner (snedker) 
Hans Barchmann stammende fra Sverige. Mo
deren var Anna, datter af hr. Anders, provst i 
Strø. Efter at have skrevet de første fromhe
dens og kundskabens linier under hjemmets 
vejledning, sattes han i Helsingør skole hos 
rektor Niels Seerup, dernæst i Roskilde under 
rektor Hans Kallundborg og conrektor Caspar 
Hammermüller. Derefter bød han muserne og 
lærdommen farvel og kom 1652 i tjeneste hos 
Peder Christensen, skriver i staden København 
og ved hoffet sammesteds. Senere hos Søren 
Poulsen, borgmester og tolder i Christianopel i 
Blekinge til 8. maj 1658. 18. juni samme år søg
te han tjeneste hos Erik Banner, herre til Bu
strup og høvedsmand på Holbækgård, som 
han tjente i tre år. Da Erik Banner blev ud
nævnt til kommissær i Nederlandene ledsagede 
Barchmann ham som skriver i fem år. Derefter 
var han forvalter af godserne og indtægterne på 
Bøvlinggård i tre år, kongelig fiskemester i 
Kolding distrikt i fem år og derefter regi
mentsskriver hos Obersterne Lewetzov og 
Schwaneweide i 13 år. 17. sept. 1667 blev han 
gift med Ingeborg, Laurits Christensen Friis’ 
datter (af 1. ægteskab, jfr. gravsten nr. 69 og 
nedenfor nr. 9), som i 36 års samliv fødte ham 
ni sønner og en datter: Hans, født 4. april 1669, 
og Lars, født 7. marts 1670 i Forrup, Hans, født 
4. maj 1671, Anders, født 23. febr. 1673, Anna- 
Elisa, født 10. okt. 1674, Kristian, født 10. jan. 
1677 og Frants-Hermann, født 14. sept. 1681 i 
Colding, Jan, født 29. marts 1682 i Nagbøl, 
Jørgen, født □ okt. 1684 og Christian Gabriel, 
født 29. april 1685 i Warde.

Efter 13 ugers sygdom døde han på Vissel- 
berg gods 1. april 1703, i sin alders 70. år. Der
fra førtes den afdødes levninger hertil, hvor 
han havde taget endelig ophold, og nedsattes i 
hans hvilested i Ribe domkirke den 14. i sam
me måned. — Terpager 1714, s. 77.

7) 1703. Andreas Andresen Brun, kongelig

majestæts og Riberbyes delefoged, overfor
mynder og gildens forstander. Født her i Ribe 
d. □ 1648, †12. juli 1703. Avlede i 32 års ægte
skab med Ingeborg Jens daatter Bröndum en 
søn og fem døtre. - Terpager 1714, s. 46.

8) 1706. Anne, Peder Jensen Terpagers dat
ter, som, efter sin jomfrudoms 32 år, levede 42 
år med hendes mand Jens Pedersen, rådmand 
og handelsmand her i Ribe, og efter hans død i 
enkestand 16 år. Var en Vidue ved 90 år. For
sømte ingen dag prædiken, tjente Gud med fa
sten og beden nat og dag. †7. okt. 1706. - Terp
ager 1714, s. 37.

9) 1709. Wibeche Jens daatter, født i Varde
17. okt. 1638. Er i hendes alders 18. år, 16. søn
dag efter trinitatis 1656, kommet i ægteskab 
med Laureds Christensen Friis, råd- og han
delsmand her i Ribe (jfr. gravsten nr. 69), med 
hvem hun levede kærligen i tre år. Tre børns, 
Maren, Wibeke og Lauredses moder. Efter 
mandens død 22. juli 1659, har hun siddet enke 
51 år. Er nu efter 10 ugers sengeleje på sin fød
selsdag 1709, sødeligen og saligen hensovet. - 
Terpager 1714, s. 34.

10) 1711. Peder Henrichsen Bhie, født 
21. maj 1706, †19. febr. 1711. »Fuld femb Aar 
jeg ej blev / mit Levnet snart fik Ende / Mit 
jordisk Legeme til Jorden lod mand sende. / 
Min Siæl tog Gud til sig / og gav en Engle- 
Skik; / De begge samles skal oppaa Hans Ord 
og Nik.« - Terpager 1714, s. 42.

11) 1711. Niels Knudsen Nielsen, efter fade
ren opnævnet (jfr. gravsten nr. 87), som han på 
ottende uge efter faderens død var født den 13. 
okt. 1706 om morgenen. Var på femte år sin 
moders, Anne Terpagers (jfr. nedenfor nr. 14 
og †gravsten nr. 65), store lyst i hendes svaghed 
og sørgelige enkesæde. Og nu des mere sorg 
for hende, da han døde af børnekopper mandag 
morgen den 23. marts 1711. - Terpager 1714, 
s. 36.

12) 1712. Lang latinsk indskrift, med grav
vers, over Niels Serup, Jørgen Serups og An- 
na-Christina Melissas eneste barn. Forældrene 
var nedsat i Speckhan’s krypt (jfr. s. 656). Niels 
Serup var født i Fridericia 15. april 1691 og dø
de i Ribe 12. april 1712. Indskrevet i det akade
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miske borgerskab i København 1708, optaget i 
det himmelske borgerskab 1712, i den femte 
uge som fjerde lektiehører i Ribe. - Terpager 
1714, s. 47.

13) 1712. Magister Henrick Bhie, født i Bøv- 
ling præstegård 1671, †16. maj 1712. Hans for
ældre var Peder Bhie, provst og sognepræst, og 
Ingeborg Pedersdaatter Kraglund. Gik i Fride- 
riciæ skole og siden på Kiøbenhavns Academie. 
Var rektor for Riber skole i 13 år, og gift med 
Maria Magdalena Reichelsdorph i 12 år. Med 
hende fik han otte børn og efterlod hende i 
hjertens bedrøvelse med den niende frugtsom
melig. - Terpager 1714, s. 40.

14) 1712. Anne Nielsdaatter Terpager, født
15. okt. 1671, †3. okt. 1712 (jfr. †gravsten nr.
65). Efter sin skolegang og salige moders død 
forestod hun sin faders hus i 14 år. Sad efter sin 
faders død enlig i seks år, indtil hun blev gift 
med Niels Knudsen (jfr. gravsten nr. 87) 3. 
april 1704. I sit 2V2 års ægteskab fik hun en søn 
og en datter. Derefter enke og svag i seks år. 
Hun efterlod sig et godt navn og en eneste dat
ter, Else Margrete, i god velstand. - Terpager 
1714, s. 35.

15) 1712. Ole-Christian Engelstoft, født i 
Engelstoft by, Næsby sogn i Sædland(!) 1636 af 
Christen Pedersen Engelstoft og Helene Oles- 
daatter Braaby. Opfostret hos Anne Bilde til 
Næsbyholm og Tersløse, og holdt til flittig 
skolegang. Måtte tage tjeneste i den svenske 
krig, og var i det blodige slag for Nyborg 1659. 
Tjente under feltherren Schack i 10 år. Den tid 
han lå indkvarteret i Ribe gjorde han tjeneste på 
amtsstuen hos amtsskriver Wilhelm Broch- 
mand. Siden fuldmægtig hos tre stiftsamt- 
mænd: Otto Diderich, greve af Schack, gehei
meråd von Speckhan og Hans, greve af Schack, 
i samfulde 37 år.

Med sine tre hustruer: Mette Christens- 
daatter Raabsted, Margrete Andersdaatter 
Klyn og Anne Pedersdaatter Grønholt, avlede 
han i 43 års ægteskab 19 børn, 9 sønner og 10 
døtre. †19. nov. 1712. - Terpager 1714, s. 43.

16) 1712. Otto Clausen Svinning. Den lange 
latinske indskrift er forfattet af kollegaen Hans 
Sirich. Conrektor Otto Svinning var født i Kø

benhavn 1683 »ved hæderlige forældre, som 
han berøvedes tilligemed sine venner og be
gyndte at drage ånde mellem ynk og medynk. 
Men for på en gang at drage omsorg for sin 
hæder, delte han retfærdigt sin tid mellem kir
kens og den københavnske skoles bænke, 
hvorfra han år 1702 ... indskreves i de stude
rendes tal«. Han døde 1712, just som han næp
pe havde hilst de Ripensiske muser. - Terpager 
1714, s. 42.

EFTERMIDDELALDERLIGE GRAVFUND 
NOTER S. 668

I inventarafsnittet er allerede nævnt et gravkruci
fiks, der formentlig er fremkommet under ud
gravningerne i kirken 1886-1904, og som nu er 
ophængt i ydre, søndre sideskib over buen til 
præsteværelset (s. 435, jfr. fig. 203). Også andre 
fund fra restaureringen savner egentlige fund
oplysninger; en kvindehue (nr. 6) er fundet i 
ydre, nordre sideskib, og et bånd (nr. 10) i en 
begravelse i koret. Gravfundene samledes i en 
montre ved foden af trappen i det nybyggede 
Mariatårn. 1978-80 blev gravtekstilerne under
kastet en konservering og undersøgelse i Na
tionalmuseet38 og derpå genudstillet i montren; 
en række *kistebeslag m.m., der tidligere var i 
montren, opbevares nu i Ribes antikvariske 
Samling (Museumsnr. 267x8-24).

Gravtekstiler. 1) (Fig. 495 b). Mandshue, 
o. 1675-1700, af brunt fløjl med sølv- eller 
guldkniplinger, der inddeler huen i syv felter. 
Forneden en bred kant af fløjl med kniplings
borter.39 2) (Fig. 495a). Mandshue, o.1700, helt 
dækket med guld- og sølvbroderi (metaltråd 
spundet om silkesjæl). Huen er, af agramaner, 
opdelt i seks felter, hvert med en stor barok
blomst på baggrund af »kvaderbroderi«. Huen 
er kantet med repsbånd og foret med taft.40 3) 
Kvindehue, o. 1700, tostyks med rynket nakke, 
af rødt silkefløjl og med aftryk af metalkniplin
ger. I siderne tilsatte bindebånd af silke. Huen 
er sammensyet af rester.41 4) Fragment af kvin
dehue, antagelig første halvdel af 1700’rne.
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Mønsterstribet silke. 5) Kvindehue, 1700’rne, 
tostyks af repsvævet silke. Ganske lille, foldet 
nakkepuld sammenholdt af en silkesnor, der er 
trukket gennem syede huller. 6) (Fig. 496 a). 
Kvindehue, o. 1750-75, tostyks af mønsterstri
bet silketaft, med påsyede silkekniplinger og 
bindebånd, som også holder huen sammen i 
nakken. Fundet 1894 ved undermuring i ydre, 
nordre sideskib sammen med »3-4 bundter ly
sebrunt, langt hår, måske parykker« (ikke be
varet).42 7) Fragmenter af kvindehue, 1750-1800, 
med puldformet nakke. Den er af repsvævet 
silke, med besætning af stribede, flortynde 
bånd. 8) To helt ens hovedpudebetræk, sidste 
halvdel af 1600’rne. Atlask, kantet med guld
eller sølvkniplinger. 9) (Fig. 496b). Pyntebånd, 
o. 1700, 4 cm bredt, 36 cm langt. Af silke i 
repsvævning, med brocherede blomsterorna
menter.43 10) Taftbånd, ca. 5 cm bredt, 100 cm 
langt, vævet med takket kant. Fundet 1901 i en 
muret grav i koret (se fig. 354, A), hvor det var 
bundet om et kranium, som udnævntes til at 
være Marine Svannings, Anders Sørensen Ve
dels unge hustru (†1578). Begravelsen kan dog 
ikke være hendes (jfr. s. 659), og silken fore
kommer yngre end dødsåret.44 11) (Fig. 496b). 
Tørklæde, o. 1700, ca. 73x73 cm, af tyndt, glat 
silkegaze og med en 3,5 cm bred, tætvævet, 
båndlignende kant. Måske sørgestof til at dæk
ke hoved eller bryst. 12) Flonelstykke (bomme
si), 71,5X31 cm, med én ægkant og søm på to 
sider; revet midt igennem. 13) Fragment, ure
gelmæssigt, ca. 50x60 cm, af taft, sammensyet 
ved ægkanter.

*Kistebeslag m.m. De bevarede metaldele vi
ser alle karakteristiske barokformer fra 2. halv
del af 1600’rne. Kistebeslagene er udført i 
tyndt, oftest gennembrudt, messingblik (et 
dog i bly) og formet som »IHS«-medaljoner i 
laurbærkrans (5 stk.), løvværk med englehove
der (4 stk.) og palmegrene (2 stk.). Kistehanke
ne er af smedejern, med gennembrudte kartou- 
chebeslag (2 stk.) og af bronce (4 stk.). Et frag
ment af et kistekrucifiks er af bly med spor af 
guld på lændeklædet.

†Gravfund. En laurbærkrans, »der havde holdt 
sig vidunderlig frisk«, fandtes 1894 i en kiste

nedsat sekundært i en middelalderlig, muret 
begravelse i ydre, søndre sideskib (nr. 10, 
jfr. fig. 354,J). Kransen var omvundet med gul 
florsilke og skal være fundet på brystet af liget i 
den nederste kiste af de tre, der fandtes sam
mensunkne i graven.45

†GRAVUDSTYR
NOTER S. 668

Våben og kårde (»degen«) ophængtes 1673 over 
ritmester Frederik v.Dewitz.1 Lensmanden Al
bert Skeels (†1639) sværd er omtalt s. 654. Fra 
ophængte gravfaner afhændedes 1791 fire gamle 
jern.1 Om følgende haves nærmere oplysnin
ger: 1-2) 1644, over Samuel Müller og ophængt 
ved hans epitafium (nr. 9). Den ene var en sort 
sørgefane, uden indskrift, den anden bar våben 
og en fyndig gravskrift, gengivet under epita
fiets beskrivelse (Terpager 1736, s. 328). Ifølge 
Adler (1836, s. 81) kunne man endnu se kroge
ne, som havde fastholdt de to faner. 3) 1657. 
Jonas Ivarsen. »Hier unter liget begraben dero 
Køniglige Majestetz in Sveden unter dem Leb- 
ligen Furstligen Anhaltischen Regiment geve- 
sene Ritmeister der Edle und Mandhaft Her 
JONAS IVARSEN avs Sveden gebürtich, wel- 
cher den 24. Octob. 1657 in den General Sturm 
vor FREDRIGS VDDE durch einem schus vor 
seinen Feinden sein Leben Ritterlich geendet, 
sines Alters 45 Aar Jar. Got verlei im die evige 
Frevde.« - Terpager 1702, s. 113.
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Fig. 495 a-b. Gravtekstiler, a. Mandshue (nr. 2, s. 665), o. 1700. b. Mandshue (nr. 1, s. 665), o. 1675-1700. LL 
fot. 1979. — Grabtextilien. Zwei Männermützen.

Fig. 496 a-b. Gravtekstiler, a. Kvindehue (nr. 6, s. 666), o. 1750-75. b. Tørklæde, o. 1700, og pyntebånd, o. 
1700 (nr. 9 og 11, s. 666). LL fot. 1979. — Grabtextilien. Frauenhaube und Tuch sowie Zierband.
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NOTER TIL S. 649-666

Vedr. arkivalier, litteratur og forkortelser henvises 
til s. 52f.
1 LA Vib. Ribe domk.s rgsk. 1591-1899.
2 Både Helms (Ribe domkirke 1870, sp. 179, note) 
og Vilh. Samuel Skeel (udgiveren af »Optegnelser 
om Familien Skeel«, Kbh. 1871 og suppl. 1882) taler 
om en tegning af epitafiet. Denne er det ikke lykke
des at opspore.
3 Hanne Frøsig, i Dagligt liv i Danmark 1620-1720, 
red. Axel Steensberg, 1960, s. 380.
4 Jfr. note 1. Efter stormen 29. jan. 1701 arbejdede 
snedker Hans Henrichsen (9-14. juni) i Albert Skeels 
begravelse og forfærdigede det, som ved murens 
nedfald var brækket af hans monument og særdeles 
på hans højre arm.
5 Jfr. note 2, Helms.
6 Jfr. note 2, Skeel s. 156.
7 1889 undskyldte Malthe sig, fordi han ikke var fær
dig med opsætningen. Det viste sig nemlig, udtalte 
han, at våbnerne var forsvundne, således at deres 
udseende og rækkefølge ikke kunne bestemmes. 
Provst Claudi havde imidlertid henvist til Skeels epi
taf i Ålborg med en lignende opstilling. »Jeg haaber 
derfor at komme til Ribe næste Aar og gøre Epitafiet 
færdigt«. (LA Vib. Ribe domk.s insp. Indkomne 
breve 1883-1906).
8 Weilbach: KunstLeks.
9 Chr. Axel Jensen vil også (jfr. note 8) henføre Gyl- 
denstjerne-epitafiet i Ulfborg kirke (Ringkøbing 
amt) til værkstedet; men det hører muligvis snarere 
sammen med Ove Lunges i Ålborg Vor Frue.
10 Såvidt det fremgår af Hegelunds almanak kan der 
kun være tale om en 1608 dødfødt datter og Niels, 
som døde to år gammel 1615. - Om gravstedets 
placering, se LA Vib. C 4-892. - I dette gravsted syd 
for altret blev biskop H. A. Brorson nedsat 1764, 
mens hans hustru og en dødfødt søn var blevet be
gravet nord for altret 1741 (jfr. note 11).
11 LA Vib. Ribe domsogns kirkebøger 1717-1815.
12 Året før værgens eftersyn var der således indsat tre 
kister i Skeels begravelse: 26. marts 1789 Abigal Frei- 
gart (indtil hun kunne overføres til Tønder) og jule
aften samme år stiftamtmand Urnes to sønner, Chri
stian og Axel. Disse to børn må dog have stået oppe 
i kapellet, eftersom der 1810 var tale om at flytte 
dem ned i den hvælvede begravelse nedenunder. (LA 
Vib. Ribe domkirkes inspektion C 630-10 og 11). 
Vedr. Urnes børn se A. Thiset: Danske Adelsslæg
ter, bd. VI, 233f.
13 LA Vib. Ribe domk.s insp. Forhandlings- og kor
respondanceprotokol 1828-77.
14 Jfr. Elna Møller: Ribe domkirkes nordre tårn, 
NMArb. 1971, s. 204f. - Formodningen om, at den 
heri omtalte, uidentificerede begravelse kunne være

fra senmiddelalderen er siden blevet yderligere 
svækket: den kan stamme fra 1600’rne.
15 Terpager 1702, s. 97. - DK. Kbh. Amt s. 2139.
16 Terpager 1702, s. 100.
17 Terpager 1714, s. 30. - DK. SJyll. s. 192.
18 MarmDan. IV,60 gengiver Terpagers oplys
ninger.
19 DK. Kbh. By, bd. 2, s. 320, 333. - DK. SJyll. 
s. 1331.
20 Det må være den søn, som begravedes i Trinitatis 
kirke 1. maj 1676. DK. Kbh. By, bd. 2, s. 337.
21 LA Vib. Ribe bispearkiv. Ribe domk. 1530-1786.
22 LA Vib. Ribe domk. insp. Restaureringsjournal 
1893-1903.
23 Indskriften er gengivet i sin helhed hos Herman- 
sen 1946, s. 186f. Den der afbildede kisteplade er dog 
G. F. Holsteins, hvis tekst ikke er forfattet af 
Brorson.
24 Jfr. note 11 under 19. april 1739, 20. april 1765 og
4. juni 1766.
25 LA Vib. Ribe domk. insp. Dok. ang. stolestader 
m.m. 1704-1823. 1. april 1744 fik Sophia Stoud lov 
til at nedsætte sin mand, Niels Astrup, i kirken, en
ten i biskop Kragelunds begravelse, hvis der var 
plads, ellers et andet sted.
26 Jfr. note 11, der oplyser, at hun nedsattes i »om
gangen«, en betegnelse, der i 1700’rnes 1. halvdel 
jævnlig anvendtes om de to korsarme (eller arealerne 
nord og syd for kannikekorets skrankemure).
27 Hermansen 1946, s. 299.
28 Jfr. note 1. Wiberg: Præstehist. angiver 18. marts 
som dødsdag (og oplyser, at der har været epitaf 
eller gravsten over ham).
29 Karsten Worms 1. hustru, Catharina Nielsdatter 
Endorph, blev begravet hos sin 1. mand i Haderslev; 
hun døde 1705, og kisten stod endnu 1714 i domkir
kens S. Lucii kapel.
30 Jfr. noterne 1 og 11.
31 Sven Fritz: Guldsmed Hendrich Bötticher i Ribe, i 
Mark og Montre 1967, s. 21 f. - Kistepladen er op
hængt i montren forneden i Mariatårnet.
32 I forbindelse med oprydningen efter oversvøm
melsen nævnes »Fru Marcharettis ligsten«, men den
ne kan ikke sættes i forbindelse med Sehesteds be
gravelse.
33 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kapitlets tegnebog 
1538-1675.
34 Jens Foss begravedes i Københavns domkirke, 
DK. Kbh. By s. 72 og 95.
35 LA Vib. Ribe domk. insp. Dok. ang. Stolestader 
m.m. 1704-1823. (Et epitaf synes ikke opsat).
36 Der er små uoverensstemmelser mellem de af 
Koch nævnte mål (jfr. note 22) og dem, Ambergs 
konduktør har indskrevet på en plan af sideskibet (i 
NM2).
37 Meddelt af Holger Rasmussen, NM3.
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38 NM2. Else Østergårds indb. Beskrivelsen af grav
tekstilerne hviler herpå, og på et responsum 27. febr. 
1980 ved Fritze Lindahl og Hanne Frøsig.
39 Jfr. DK. Århus, s. 851 med fig. 559 og, med hen
syn til formen, Frederik III. s nathue. Sigrid Flamand 
Christensen: Kongedragterne fra 17. og 18.Årh. 
Kbh. 1940, s. 256, nr. 45 og tavle.
40 Jfr. Kongedragterne (se note 39), nr. 44.
41 De meget fine og kraftige farver, der fremkaldtes 
under konserveringen, ses på fotografier i NM2.
42 LA Vib. Ribe domk.s. insp. Restaureringsjournal.
1893-1903.

43 Jfr. Kristian V.s karussel-skjorte, ca. 1690, Kon
gedragterne (se note 39), s. 258, nr. 60 og tavle 
LXIV.
44 W. Mollerups indb. 1901 i NM2, hvor der også 
findes nogle fotografier af kraniet og båndet. Frem 
til 1977 opbevaredes båndet fæstnet til et cirkulært 
kistebeslag fra anden halvdel af 1600’rne, der derfor 
kan være fundet med båndet.
45 Restaureringsjournalen (jfr. note 42). - NM2. 
Breve fra Amberg til Henry Petersen 23. aug. 1894 
og fra Gustav Jensen til Amberg 2. okt. 1894.

Fig. 497. Gravflise (nr. 3, s. 645) 
over »Chresten Dynesøn døde 
an(n)o 1635 hans alder 38 vger«. — 
Grabfliese, 1635.
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RIBE DOMKIRKE . KILDER OG HENVISNINGER

Vedrørende arkivalier og andre utrykte kilder henvi
ses til s. 52-53, vedrørende litteratur m.m. (med for
kortelser) til s. 57-58.

I Nationalmuseet (NM2) opbevares - foruden det 
ældre materiale af indberetninger og notebøger, 
omtalt nedenfor - alt nyt materiale indsamlet til nær
værende beskrivelse af domkirken, dens inventar og 
gravminder: Indberetninger (også i form af kom
menterede tegninger), opmålinger (herunder planer 
1965-66), fotografier (herunder talrige optagelser på 
stilladser under kirkens istandsættelse i 1970’rne) 
samt 13-1400 sider udskrifter af arkivalier m.m.

Ældre tegninger og opmålinger. Den overvejende del 
af dette materiale findes ligeledes i Nationalmuseet, 
dels i NM2, dels i Det særlige Kirkesyns arkiv 
(1862f.): Gravsten, tegnet af S. Abildgaard 1774, 
1776; eks- og interiør samt kapitæler, tegnet af Teo- 
philius Hansen 1836; kapitæler, tegnet af N. S. Ne- 
belong 1843; et (ufærdigt) sæt bygningsopmålinger 
(blyant) og et hefte med 46 frihåndstegninger m.m., 
ved Vilh. Dahlerup 1863-64(?); bygningsopmåling 
1877 og restaureringsforslag 1879, ved H. B. Storck; 
en omfattende samling af hoved- og detailtegninger 
fra H. C. Ambergs restaurering (1883-85 store tårn, 
1886 kirkens tværafstivning, 1894 terrænafgravning,
1894-1904 kirkens restaurering og Mariatårnets gen
opbygning); H. Lønborg Jensens papirer, herunder 
G. Schönwellers projekter til nyfunderingen af apsi- 
den 1930-31. - Akvareller: To prospekter af Ribe 
1807; kalkmalet grav, ved Martin Petersen 1886; 
kalkmalerier, ved J. Kornerup 1894 og Carl Petersen 
o.1900.

I de få tilfælde, hvor tegninger og stik findes i 
andre samlinger eller arkiver er tilhørsforholdet angivet 
i tekst eller billedtekst.

Avisudklip. I NM2 findes de væsentligste indlæg i 
den følelsesbetonede polemik om restaureringsprin
cipper, der fulgte efter den af Jacob Helms 1888 ud
sendte pjece: Er det ved Ribe domkirke alene det 
ældste, som fortjener at bevares? - Endvidere: En 
række udklip fra aviser og ugeblade 1904f. med for
skellige vurderinger af H. C. Ambergs restaurering.

HISTORISK INDLEDNING 
Beskrivelse ved Bodil Busk Laursen og Elna Møller.

KAPELLERNES OG ALTRENES HISTORIE 
Beskrivelse ved Bodil Busk Laursen.

BELIGGENHED OG KIRKEGÅRD 
Beskrivelse ved Elna Møller.

BYGNING
Indberetninger m.m.: N. L. Høyens notebog X, 1830; 
J. Helms notebøger I-V, IX og XI, Samlinger 1854- 
1866 (jfr. s. 53) samt breve udvekslet mellem Helms 
og Høyen; H. B. Storcks notebog IX, 1875f. (be
skrivelse af murværkets tilstand m.m.); HC.Am- 
berg: Beskrivelse af det ydre murværks tilstand før 
restaureringen; Det særlige Kirkesyns arkiv 1862f.

Undersøgelse og beskrivelse 1971 (store tårn), 1974- 
78 ved Elna Møller.

KALKMALERIER 
Indberetninger: J. Kornerup 1894L; Mogens Larsen 
1972, Robert Smalley 1972.

Beskrivelse ved Ebbe Nyborg.

INVENTAR 
Indberetninger: C. D. Koefod 1808; W. Mollerup 1901 
(alterfundament); Mogens Larsen 1955, 1977 (re
staurering af malerier); Erik Moltke 1977; Elna Møl
ler 1978; Ebbe Nyborg 1980.

Undersøgelse og beskrivelse ved Erik Moltke, Ebbe 
Nyborg, Ole Olesen (orgel) og Hans Stiesdal (ur
værker) .

GRAVMINDER 
Indberetninger m.m.: C. D. Koefod 1808; stiftsøvrig
heden til Oldsagskommissionen 1830 (åbningen af 
nichegraven); J. Helms 1855 og 1870 (gravstenenes 
placering før H. C. Ambergs restaurering); W. Mol
lerup 1901 (grave i koret); C. A. Jensen 1902-30 
(gravsten); Elna Møller, Anette Kruse, Stig Horns
høj-Møller og Niels Jørgen Poulsen 1974-77 (grav
sten); Erik Moltke 1977 (epitafier); Elna Møller og 
Stig Hornshøj-Møller 1978 og Sven Rask 1980 (ki
steplader); Elna Møller, Ebbe Nyborg og Sven Rask 
1979 og Leif Vognsen 1980 (stenkister); Else Øster- 
gaard 1980 (gravtekstiler).

Undersøgelse og beskrivelse ved Ebbe Nyborg (be
gravelser og gravsten før 1550); Erik Moltke (epita
fier); Elna Møller (†epitafier); Anette Kruse (grav
sten efter 1550); Ebbe Nyborg og Sven Rask (†grav
sten); Elna Møller og Sven Rask (gravkapeller og 
krypter).

Oversættelse fra latin: E. Moltke og H. D. Schepe- 
lern.

Oversættelse til tysk: G. Rona.

REDAKTION Elna Møller og Ebbe Nyborg.
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DER DOM ZU RIBE . DIE MARIENKIRCHE

DIE STADT. Mit seinem wuchtigen Gebäude- 
block und seinem markanten Profil beherrscht 
der Dom nicht nur die Stadt mit ihren niedri- 
gen Häusern, sondern auch das ausgedehnte 
Marschland. Durch dieses schlängeln sich die 
Mäanderbogen des kleinen Flusses Ribe Å 
westwärts zum Meer (Fig. 25). Die Stadt Ribe 
verdankt diesem Fluß ihre Existenz. Er war der 
Weg vom und zum Meer, in die und aus der 
weiten Welt. Und die Stadt war die Pforte 
Dänemarks nach Westen.

Der Name der Stadt taucht zugleich mit der 
Erwähnung der ersten Kirche auf, d.h. um 860. 
Aber schon lange vorher war die Stadt jenseits 
des Meeres bekannt. Davon zeugen die reichen 
archäologischen Funde der letzten Jahre an der 
Nordseite des Flusses, die auf das 8.Jahrhun- 
dert zurückgehen. Die Ansiedlung hatte hier 
am Anfang des 9. Jahrhunderts eine so starke 
Stellung, daß sie die missionierende Kirche an- 
zog. Es ist ungewiß, was hier in der Wikinger- 
zeit vorging. Sicher ist aber, daß das mittel- 
alterliche Ribe sich südlich des Flusses entfal- 
tete, allem Anschein nach um die Bischofskir- 
che, die den Mittelpunkt bildete (Fig. 24). - 
Adam von Bremen berichtet von der Schiffahrt 
der Stadt nach England, Friesland und 
Deutschland, Saxo Grammaticus um 1200 von 
wimmelnden Leben am Hafen und der Un- 
menge von Schiffen, die mit den herrlichsten 
Waren aus aller Herren Ländern beladen waren. 
Dagegen schweigen die Quellen von den enor- 
men Ladungen von Baumaterial, das in den 
1100er-1200er Jahren auf zahlreiche Bauplätze 
auf der südwestjütländischen Heide, wo es 
keine Steine gab, geführt wurde. Doch zeugen 
der jetzige Dom und viele Dorfkirchen von 
dieser Einfuhr, die vulkanischen Tuff aus der 
Gegend von Andernach, Trachyt aus Drachen- 
fels, Sandstein aus dem Wesergebiet und (in 
geringerem Ausmaß) mehrere andere Gesteins
arten umfaßte.

†KIRCHEN. Die Vorgänger des Doms. Die erste 
Kirche (S. 61f.) wurde laut Erzbischof Rimbert 
von Hamburg-Bremen vom »Apostel des 
Nordens«, Ansgar, (um 860) auf einem vom 
König geschenkten Grund erbaut. Lag die Kir
che Ansgars nördlich des Flusses? Oder mußte 
sie - ebenso wie die erste Kirche in Århus - 
außerhalb der heidnischen Stadt angelegt wer- 
den? Wenn das letztere der Fall war, mag die 
Kirche Ansgars den Standort der späteren Bi- 
schofskirchen und damit die Lage der mittelal- 
terlichen Stadt südlich des Flusses bestimmt ha
ben. Sicher ist jedenfalls, daß die Südstadt die 
Bebauung mit soleher Kraft an sich zog, daß 
die Nordstadt um 1300 »außerhalb des Tores« 
lag.

Der erste Bischof von Ribe, Liufdag, nahm 
948 zusammen mit den Bischöfen von Århus 
und Schleswig an einer Kirchenversammlung 
in Ingelsheim teil. Nach der Riber Bischofs- 
chronik (aufgezeichnet um 1230) und nach dem 
Schleswiger Jahrbuch war Liufdag ein friesi- 
scher Geistlicher, der auf der Flucht über einen 
Fluß den Märtyrertod duch »die Speere der un- 
gläubigen Horde« erlitt und auf dem Friedhof 
der Heiligen Jungfrau begraben wurde. Bischof 
Odinkar, †1043, ein Däne aus vornehmen Ge- 
schlecht, schenkte der Kirche von Ribe sein 
ganzes väterliches Erbe. Mit gutem Grund 
überführte die Geistlichkeit die sterblichen 
Uberreste dieser Stifter von dem einen folgen- 
den Kirchenbau zum anderen; Liufdags gingen 
bei einem Brand im Jahr 1176 zugrunde, Odin- 
kars aber befinden sich noch heute in der Kir
che, und zwar im Nischengrab im nördlichen 
Kreuzarm (Fig. 23).

Bis zu den 1120er Jahren müssen die ver- 
schiedenen - uns unbekannten - Kirchen, eben
so wie diejenige Ansgars, aus Holz gewesen 
sein. Die Bischofschronik schreibt Bischof 
Thure, †l 134, das Verdienst zu, als erster be- 
gonnen zu haben, »eine Kirche in Ribe aus
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Steinfeldern zu bauen.« Auch diese Kirche ken- 
nen wir nicht, ebensowenig wie das Bauma- 
terial. Der Ausdruck »Steinfelder« bedeutet 
bloß, daß das Material die Form von Quadern 
hatte. Dasselbe wird von dem Dom gesagt, der 
kurz vor 1100 in Roskilde erbaut wurde. In 
Roskilde handelte es sich um Kalktuff, in Ribe 
aber muß man - in Anbetracht der speziellen 
Beschaffenheit der Gegend - damit rechnen, 
daß Bischof Thure als erster vulkanischen Tuff 
verwendet hat. - Verschiedene Dinge am jetzi- 
gen Dom, unter anderem die Etappen seiner 
Errichtung, deuten darauf, daß man bei der 
Erweiterung der Kirche einer wohlbekannten 
Methode folgte: daß man den Neubau im Ver- 
hältnis zur alten Kirche so anlegte, daß diese 
benutzt werden konnte, bis ein Abschnitt des 
neuen Gebäudes in Gebrauch genommen wer
den konnte. Die Situation wird in Fig. 45a 
veranschaulicht; die Konkretisierung der Form 
der alten Kirche, die für die Zeichnung erfor- 
derlich war, kann jedoch nur als Signatur be- 
trachtet werden. Thures Kirche kann (wie im 
Text erwähnt) einen weit reicheren Grundriß 
gehabt haben. Die Chronik berichtet von ei- 
nem doppelten Brand, der (1176) Kirche und 
Kloster verzehrte, ebenso wie den Schrein mit 
den Gebeinen des heiligen Liufdag (S. 160F). - 
Es sei hier betont, daß die bisherigen Theorien, 
wonach gewisse Schäden im Ostteil des jetzi- 
gen Doms auf den erwähnten Brand zurückzu- 
führen seien, sowie, daß die untersten Teile die
ser Partie Reste von Thures Kirche seien, nicht 
aufrechterhalten werden konnten.

DER JETZIGE DOM. Die wichtigsten Sta
dien der Baugeschichte dieser Kirche, von ca. 
1150-1904, werden in einer Reihe von Abbil- 
dungen geschildert (Fig. 45a-k). Sie heben her
vor, wie insbesondere das Äußere der Kirche 
infolge von Aufbau und Abbruch, Verfall und 
Restauration ständig wechselte. Von den vielen 
Anbauten, die sich bis zur Reformation um die 
romanische Grundanlage häuften, sind nur 
mehr der große Turm im Nordwesten und die 
äußeren Seitenschiffe sowie ein Teil des dreiflü-

geligen Kreuzgangs an der Südseite der Kirche 
übrig.

Trotz der zahlreichen Anderungen, denen die 
Kirche unterworfen wurde, trägt ihr Gesamt- 
bild noch immer das Gepräge der romanischen 
Anlage: ein kreuzförmiger Grundriß, beste- 
hend aus Querschiff mit Apsis (ohne selbstän- 
digen Chor), einem dreischiffigen basilikalen 
Hauptschiff mit Seitenschiffen in zwei Stock- 
werken, sowie einem stark vorspringenden 
westlichen Teil, der von Treppentürmen flan- 
kiert wird (von denen der nördliche nach 1283 
durch den großen Turm ersetzt, der südliche 
1904 wiederaufgebaut wurde). Zu diesem 
Grundriß gehörte ein Turm über der Penden- 
tifkuppel der Vierung, sowie möglicherweise 
auch einer zwischen den beiden Treppentür
men im Westen (Fig. 45e); auf jeden Fall der 
letztere wurde jedoch aufgegeben. Gleichzeitig 
damit, daß man den Bau im Westen um 1225 
beendete, begann man mit einer Moderni- 
sierung: die Kreuzarme und das Mittelschiff 
wurden mit Gewölben versehen, das Mittel
schiff außerdem mit großen Spitzbogenfen- 
stern. Dadurch wurde das jetzige Interieur ge- 
schaffen (Pläne, Schnitte, Fassaden S. 164f., 
350 f.).

Bischof Elias, der aus Flandern stammte, 
gründete 1145 das Domkapitel von Ribe, mög
licherweise als Auftakt zum Bau der jetzigen 
Domkirche, die vor seinem Tod im Jahr 1162 
begonnen worden sein muß. Die Vorbereitun- 
gen für den Bau waren ungewöhnlich kostspie
lig, weil man, wie erwähnt, darauf angewiesen 
war, alle Steine zum Bau aus dem Ausland ein- 
zuführen, vielleicht mit Ausnahme von Granit 
für Sockel, Ecken usw (S. 184f.). Aber selbst 
wenn der Granit auf dänischem Gebiet geholt 
wurde, muß auch er von sehr weit her trans
portiert worden sein. Außer Naturstein wur
den in begrenztem Ausmaß Ziegel zuoberst im 
nördlichen Seitenschiff und innen im westli
chen Teil der Kirche verwendet.

Die romanische Anlage wurde in drei Etappen 
erbaut: 1. Der Ostteil mit Querschiff und Apsis 
(S. 201 f.). 2. Das Langhaus (S. 229f.), wo die 
beiden östlichen Fächer des südlichen Seiten-
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schiffs vermutlich sofort zwei Stockwerke er- 
hielten. 3. Der Westteil mit flankierenden Trep- 
pentürmen (S. 237f.). - Der Ostteil dürfte ohne 
Unterbrechung aufgeführt worden sein und 
näherte sich wohl seiner Vollendung, als sein 
Vorgänger vom Brand zerstört wurde (1176). 
Dagegen waren viele Probleme und Unterbre- 
chungen zu überwinden, bevor das Langhaus 
in Gebrauch genommen werden konnte. Was 
den westlichen Teil anbelangt, müssen jeden- 
falls die Treppentürme im gleichen Takt mit 
den Mauern des Mittelschiffs erbaut worden 
sein; die Partie zwischen den Treppentürmen, 
die den Abschluß bildete, muß aus der Zeit um 
1225 stammen. - Daß sich die Errichtung der 
Emporen der Seitenschiffe bis um 1300 in die 
Länge zog (S. 262f.), ist wahrscheinlich auf die 
Schwierigkeiten bezüglich der Stabilität des 
Bauwerks, die eine Folge der Errichtung der 
Gewölbe im Mittelschiff um 1225-50 waren, 
zurückzuführen (S. 254f.).

Die architektonischen Voraussetzungen der Kir- 
che sind auf dem Weg zu den, und in den Ge- 
genden zu suchen, wo das Material geholt 
wurde. Es handelt sich um das weite Gebiet 
zwischen Rhein und Maas, wo der lombardis- 
che Einfluß sich so weit nordwärts wie bis 
Utrecht (St.-Marien-Kirche) erstreckte, wo 
burgundische, nordfranzösische und westfáli- 
sche Impulse sich begegneten und wo man an- 
fangs der llOOer Jahre im Begriff stand, die 
alten Kirchen zu erneuern, was zur Blüte der 
spätromanischen Baukunst am Niederrhein 
führte. In dieser Kulturlandschaft (vgl. die 
wichtigsten Denkmäler, siehe S. 243) findet 
man die Erklärung für nahezu alle Einzelheiten, 
die den Dom und die übrigen südwestjütlän- 
dischen, aus vulkanischem Tuff efbauten Kir
chen kennzeichnen. Was den Dom von Ribe 
anbelangt, gilt dies u.a. von Details wie: die 
säulen-. und stockwerkunterteilten Fassaden- 
blenden der Apsis (Fig. 84), die übrigen Fassa- 
denblenden, die reich variierten Kapitellfor- 
men, die Widderköpfe der Basen und die Por- 
tallöwen, die Gliederung der Profile (Fig. 81-
83), die Pendentifkuppel der Vierung, die Tri- 
foriengalerien des Langhauses und die ange-

strebte Akzentuierung des Ost- und Westteils. 
- Isoliert steht dagegen das große Granittym
panon mit dem Relief der Kreuzabnahme über 
dem Südportal des Querschiffs (»Kathoved
døren« = die Katzenkopftür, S. 214f.), und das 
Gleiche gilt in bezug auf das Giebelrelief, wo- 
mit das Portal erst zwei-drei Jahrzehnte in den 
1200er Jahren ausgebaut wurde.

Anbauten. Im Lauf des Mittelalters wuchsen 
um die Kirche herum eine Reihe von Kapellen 
und Vorhallen sowie ein Kapitelsaal empor 
(Fig. 45f-g). Die Anbauten am Langhaus wur- 
den bereits im Spätmittelalter niedergerissen 
oder in die äußeren Seitenschiffe einbezogen, die 
Ende der 1400er Jahre eingerichtet wurden. 
Unter den vielen Anbauten ist der Üreiflügelige 
Kreuzgang hervorzuheben, der an der Südseite 
der Kirche die »Kathoveddør« und die Südtür 
des Langhauses miteinander verband (Fig. 195); 
das erhalten gebliebene Stück stammt aus dem 
Spätmittelalter und erinnert stark an die 
wohlerhaltene Anlage am Schleswiger Dom.

Der große Turm ist derjenige Anbau, welcher 
der Kirche ihr markantes Profil gegeben hat. Er 
wurde auf den Ruinen des nördlichen Treppen- 
turnis, der 1283 über der Kirche eingestürzt 
war, errichtet; der neue Turm dürfte 1333 fertig 
geworden sein, als die Sturmglocke der Stadt 
gegossen wurde und ihren Platz im obersten 
Stock erhielt. Ebenso wie in friesischen und 
flandrischen Städten, wo der Stadtturm oft an 
der Kirche stand - und von wo auch die Inspi
ration kam - war auch der Riber Turm zugleich 
Stadtturm. Der 50 m hohe Ziegelturm mit 
Ecken aus Sandstein erhielt seinen jetzigen 
waagrechten Abschluß und sein flaches Dach 
imjahr 1610, als der Wiederaufbau, nach einem 
partiellen Einsturz im Jahr 1594, vollendet 
wurde. Eine 1597 geplante, außerordentlich 
hohe Turmspitze, die in Hamburg entworfen 
worden war, kam nicht zur Ausführung.

Die nachmittelalterliche Geschichte der Kirche 
meldet laufend von Verfall und Abbruch. Bei 
der ersten umfassenden Instandsetzung, die 
1738-43 vor sich ging (S. 332f.), wurden ver- 
schiedentliche Anbauten niedergerissen, um 
Baumaterial zu beschaffen. Andere verschwan-
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den während der noch schlechteren Instand- 
setzung 1791-93 (S. 336f.). - Das Interesse für 
die Bauwerke der Vergangenheit erlangte Be- 
deutung für den Dom, insbesondere nach 1830, 
in welchem Jahr der Kunsthistoriker N. L. 
Høyen die Stadt besuchte. Eine schonungsvolle 
Instandsetzung des Interieurs der Kirche, aus- 
geführt 1843-45 unter der Leitung von 
N. S. Nebelong, war eine Folge dieses Besuchs 
(S.340f.). Diese Instandsetzung prägt das In- 
terieur noch heute.

Der Wunsch nach einer eigentlichen Haupt- 
restauration wurde in den folgenden Jahren im
mer stärker, kräftig unterstützt u.a. vom Hi- 
storiographen der Domkirche, Jacob Helms, 
der 1870 ein für die damalige Zeit einzigartiges 
Werk über den Dom herausgab. Es folgten 
langwierige, bittere Diskussionen über Restau- 
rationsprinzipien, die bis 1893 andauerten, in 
welchem Jahr die Aufgabe H. C. Amberg über- 
tragen wurde; er hatte bereits 1883-85 den 
großen Turm restauriert und 1886 das Lang- 
haus gegen Einsturz abgesichert. - In den 
Jahren 1894-1904 führte er die umfassende Re
stauration der Kirche als soleher durch, darun- 
ter die Wiederaufführung des südlichen Turms, 
des Marienturms (S. 358f.). Sowohl die Form 
dieses Turms als auch die Details im westlichen 
Dachgiebel der Kirche können mit Recht kriti- 
siert werden; andernorts aber, wo sich der Ar- 
chitekt auf Spuren im Mauerwerk stützen 
konnte, hat er diese gewissenhaft in dem voll- 
ständigen (noch harten) Verblendungswerk, 
das jetzt das Exterieur der Kirche prägt, wie- 
dergegeben (vgl. Fig. 84).

FRESKEN. In vollen Einklang mit den archi- 
tektonischen Vorbildern der Kirche wurde das 
Gebäude mit Fresken ausgeschmückt, die sich 
eng an die dekorative Tradition der rheinischen 
und westfálischen Kirchen aus derselben Zeit 
anlehnen. Die ursprüngliche romanische Aus- 
schmückung aus der Zeit um 1200 umfaßte
u.a. Quaderbemalung und Blattborten auf den 
Gurtbogen der Seitenschiffe (Fig. 248 a-d). Eine 
neue Ausschmückung folgte dem Umbau der 
Mauern des Hauptschiffs und dem Einbau der

Gewölbe im Mittelschiff und den Kreuzarmen, 
deren tragende Konstruktionen um 1225-50 
durch dekorative Borten und Rosetten hervor- 
gehoben wurden (Fig. 249-51). Die Reste die
ser beiden Ausschmückungen, die 1894 freige- 
legt wurden, bildeten die Grundlage der neuen 
Ausschmückung, die 1903-04 ausgeführt wur
de und auch heute noch das Innere der Kirche 
prägt.

Nicht restaurierte, hochmittelalterliche Fres
ken sieht man jetzt nur mehr in der Grabnische 
im nördlichen Kreuzarm, aus der Zeit um 
1175-1200 (Fig. 246), und oben an der Gie- 
belwand desselben Kreuzarms, wo eine klei- 
ne Atlant-Figur(?), die zur Gewölbeaus- 
schmückung von 1225-50 gehört, dem Pinsel 
des Restaurators entgangen ist (Fig. 247). Von 
einer Ausschmückung aus der Reforma- 
tionszeit, die nie übertüncht war, sieht man 
zwei Apostel (Fig. 254) und ein Marienbild 
(Fig. 252), das im 18. Jahrhundert wegen »des 
doppelten Gesichts des Kindes« gerühmt 
wurde (Fig. 253). Diese Fresken wurden direkt 
auf dem Stein ausgeführt und zeichnen sich 
durch eine für die damalige Zeit außergewöhn- 
lich feine plastische Modellierung und Renais- 
sanceumrahmung aus. Seit 1836 hat es eine 
Reihe von Projekten für die Ausschmückung 
des Ostteils des Doms gegeben (Fig. 255, 257).

EINRICHTUNG. Die jetzige Möblierung des 
Kirchenraums (Fig. 47, 56, 60, 230) ist auf die 
Restauration um 1900 zurückzuführen, wo die 
Altarpartie als altchristlicher Ziborienaltar 
(Fig. 268) gestaltet und das Gestühl erneuert 
und die ältere Einrichtung einer durchgreifen- 
den Instandsetzung unterzogen wurde. Das äl- 
teste Stück des Doms ist ein Türzieher (Fig. 
263, 311), um 1200-1250 - der Löwen- oder 
»Katzenkopf«, nach dem das Portal des südli
chen Kreuzarms von alters her seinen Namen 
hat (vgl. Fig. 13). Die große Marienglocke 
(Fig. 349-50) wurde 1436 von Hinrik Dobbran 
gegossen, und aus ungefähr der gleichen Zeit 
stammt die Bronzetauje (Fig. 289) mit Poly- 
chromierung aus der Zeit um 1550, sowie eine 
Kruzifixgruppe (Fig. 292), die interessant ist we-
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gen ihrer ursprünglichen Placierung in den 
äußeren Blenden über dem großen Westportal 
der Kirche (Fig. 15, 131). Spätmittelalterlich ist 
auch eine Bank (Fig. 301-2), jetzt im National
museum, und eine St.Jürgensgruppe (Fig. 16, 
19, 277-78), die ihre reiche, polychrome Ver- 
zierung verloren hat. Von der Choreinrichtung 
Bischof Ivar Munks vom Anfang der 1500er 
Jahre sind zwei Chorgestühlreihen (Fig. 297- 
300), kräftig erneuert, bewahrt, ferner der Tür- 
flügel der südlichen Chortür mit dem Wappen 
des Bischofs (Fig. 314) und das schön ge- 
schnitzte Triumphkruzifix (Fig. 290-91). Der 
Standleuchter der Kirche (Fig. 339-41), um 
1475-1500, wurde vermutlich von dem Ham
burger Bronzegießer Herman Bonstede ausge- 
führt, da er den Leuchtern dieses Meisters in 
Perleberg und Webern genau entspricht; der 
Leuchter könnte für die St. Kathrinenkirche 
hergestellt und erst nach der Reformation in 
den Dom überführt worden sein.

Die Renaissance ist durch die Kanzel 
(Fig. 294f.) vertreten, die 1596-97 von dem 
Odenseer Tischler Jens Asmussen ausgeführt 
wurde. Der Himmel ist etwas älter, aus der 
Zeit um 1560. Von dem ebenfalls 1597 aufge- 
stellten Renaissancealtaraufsatz sind nur die Ge- 
mälde bewahrt (Fig. 258, 270-71), die dem Ri
ber Maler Lauritz Andersen zugeschrieben 
werden, sowie einige Schnitzereidetails (Fig. 
272), alles in der Rekonstruktion Fig. 269 wie- 
dergegeben; diese stützt sich ferner auf eine 
Zeichnung des Altaraufsatzes (Fig. 280), die 
vor dessen Entfernung 1845 angefertigt wurde, 
sowie auf eine Beschreibung und Fotografie 
der Holzschnitzereien (Fig. 273, 1880 von ei
nem Kieler Antiquitätshandler erstanden). Der 
prächtige Pokal des Kapitels (Fig. 284-85) wurde 
von dem Hamburger Goldschmied Hermann 
(von) Bordesloe 1596 angefertigt, und die 
machtvolle Sturmglocke (Fig. 251-52) wurde 
1599 von Melchior Lucas aus Husum gegossen. 
Aus der Zeit um 1600 stammen auch die Al- 
tarleuchter (Fig. 283), ein Tisch im Pastorenzim- 
mer (Fig. 308) und einzelne Gemälde, darunter 
Bilder Luthers und Melanchthons (Fig. 336), 
die ursprünglich in der Apsis hingen und den

Altar flankierten. In den folgenden Jahrzehnten 
(vielleicht 1639) wurde im Dom nach deut- 
schem Muster eine Serie von Bischofsporträts 
(Fig. 322 f.) angelegt, die mit einzelnen Lücken 
vom Reformator Hans Tavsen bis zum heuti- 
gen Tag reicht. Der Orgelprospekt (Fig. 316), 
der ein Werk aus dem Jahr 1973 deckt, wurde 
1633-36 (die Pedaltürme 1653) von dem Tisch
ler Jens Olufsen aus Varde geschnitzt. Seine 
jetzige Aufstellung als »Hamburgerprospekt« 
auf der Westempore ist das Resultat des letzten 
Umbaus von 1973; ursprünglich wurde die 
Fassade für eine Orgel gebaut, die auf einer 
Schwalbennestempore im östlichsten Trifori- 
um auf der Nordseite stand. Von dieser und 
einer späteren Orgelempore stammen einige 
Holzschnitzereidetails (Fig. 318-19, 321), und 
aus den 1600er-1700er Jahren stammen ferner 
die Altargeräte (Fig. 281-82), Opferstöcke und 
-teller (Fig. 310), Türflügel (Fig. 313, 315), 
Wandleuchter (Fig. 342f.), einzelne Stühle 
(Fig. 308) sowie Reste eines Gestühls (Fig. 306) 
und eines Taufgitters (Fig. 288). Vom Al- 
taraufsatz der Kirche aus dem Jahr 1845 
(Fig. 274-76), entworfen von F. F. Friis, sind 
das Kreuz, der große hölzerne Standleuchter 
und das Altartuch erhalten.

Die Einrichtung des Doms durch die Zeiten geht 
aus Fig. 259-61 hervor, wo das Eintreffen und 
die Verlagerungen der - erhalten gebliebenen 
und verschwundenen - großen Einrichtungs- 
stücke geschildert werden.

Von der †Einrichtung der Kirche sei ein Teil 
der reichen mittelalterlichen Ausstattung 
erwähnt. Ein quadratischen Fundament in der 
Apsis (Fig. 279, 259, A) war der Unterbau des 
Ziboriums des ursprünglichen Hochaltars. Zeit- 
genössische Quellen erwähnen seine goldenen 
Säulen und Vorhänge sowie mehrere Lampen, 
die über dem von Bischof Omer (†1204) ge- 
spendeten goldenen Altar leuchteten, auf dem 
zwei kupferne Kruzifixe standen. Den Kern des 
Kirchenschatzes bildeten eine Reihe goldener 
Kelche, Räuchergefáße, Gewänder, Bücher 
usw., gespendet in den Jahren um 1200, als der 
Ostteil der Kirche in Gebrauch genommen 
wurde. Dank einigen Verzeichnissen, deren äl-
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testes und vollständigstes aus dem Jahr 1313 
stammt (vgl. Fig. 264), ist der Kirchenschatz 
des Riber Doms der am besten bekannte Däne- 
marks. Angeführt werden u.a. ein Kruzifix aus 
Narwalzahn, gespendet von Bischof Omer 
(†1204), zwei sogenannte »Greifeneier«, 
mehrere Wärmäpfel, sowie eine große holzges- 
chnitzte Christusmaske mit Glorie, ein Requi- 
sit der mittelalterlichen geistlichen Spiele, die 
um 1800 zusammen mit den übrigen Teilen des 
Kirchenschatzes verschwanden. Eine Orgel 
wird schon in den 1200er Jahren erwähnt, sie 
stand vermutlich beim Chor, während eine 
spätmittelalterliche Orgel oberhalb des west- 
lichsten Pfeiler im Norden des Mittelschiffs an- 
gebracht war (vgl. Fig. 320). Das älteste 
Uhrwerk, das 1401 aufgestellt worden sein soli, 
befand sich im Marienturm. Im Spätmittelalter 
betrat man den Dom für gewöhnlich vom 
Marktplatz aus durch den nördlichen Kreuz- 
arm. Hier stand gleich neben der Tür eine 7 m 
hohe (!) St. Christophorusfigur (Fig. 20), deren 
nächstgelegenes Gegenstück im Schleswiger 
Dom zu finden ist. Sie soilte einen vor einem 
»plötzlichen Tod« beschützen, und als konkrete 
Hilte für die Bürger stand zu ihren Füßen ein 
Kohlenbecken, gestiftet 1474 von dem Bürger 
Radke Bolken, damit Lateinschüler und arme 
Leute sich im Winter wärmen konnten (vgl. 
Fig. 347). Schließlich sei erwähnt, daß die 
Westtüren einen Bronzebeschlag hatten, der 
Maria mit dem Kind vorstellte, und daß ein 
Kruzifixtorso (Fig. 293), gestohlen 1960, sich 
durch die genaue Datierung 1318 auszeichnete, 
die auf einem Zettel stand, der zusammen mit 
einigen Reliquien in einem Hohlraum im Kopf 
angebracht war.

GRABMÄLER sind von den llOOer Jahren bis 
zur Zeit um 1800 erhalten (als man aufhörte, 
Tote im Dom und auf dem ihn umgebenden 
Friedhof zu bestatten). Sie waren Verlegungen 
und Ausräumungen ausgesetzt, insbesondere 
1843-45, in welcher Zeit viele wertvolle Grab- 
steine verschwanden, während Renaissanceepi- 
taphe mit Rahmen ausrangiert und die darauf 
befindlichen Gemälde anderswo in der Kirche

aufgehängt wurden. Die jetzige Placierung der 
Grabsteine als Bodenbelag und entlang den In- 
nenwänden der äußeren Seitenschiffe geht auf 
die Restauration um 1900 zurück. Bei der glei- 
chen Gelegenheit wurden Abgrabungsarbeiten 
durchgeführt, denen wir den Großteil unseres 
Wissens um die Gräber und Grüfte der Kirche 
verdanken. Diese sind zugleich mit den ur- 
sprünglichen Plätzen der Epitaphe auf dem 
Plan Fig. 354 angegeben.

Eine Sonderstellung unter den mittelalterli
chen Gräbern nimmt das Nischengrab (Fig. 23,
356) im nördlichen Kreuzarm ein. Das Mauer- 
grab stammt aus der gleichen Zeit wie der 
Kernbau der Kirche, es wurde aus Tuff ge- 
mauert, um die Gebeine von drei Bischöfen 
aufzunehmen, die aus älteren Kirchenbauten 
hierher überführt wurden. Bei der Offnung des 
Sarkophags im Jahr 1830 fand man drei Blei- 
plättchen mit den Namen der Bischöfe (Fig. 22,
357). Andere Gräber sind aus Tuff (Fig. 363) 
und Ziegeln gemauert, darunter eines mit 
Fresken aus der Zeit um 1300-1350 (Fig. 365). 
Ungewöhnlich für dänische Verhältnisse sind 
die vielen romanischen Gräber mit Sargen aus 
Sands tein (Fig. 359-62) von einem Typ, der im 
Rheinland, den Niederlanden und Friesland all— 
gemein üblich ist. Das Material ist hier Bunt- 
sandstein; einen der Särge kann man anschei- 
nend datieren, da er 1259 beim Begräbnis Kö- 
nig Christophs I. mitten im Chor benutzt 
wurde (Fig. 359, 354, B). Beim Königsgrab 
fand man Ende des 18. Jahrhunderts einen 
Grabtopf mit Holzkohlen; andere, ähnliche, die 
1901 im Chor gefunden wurden, müssen von 
zerstörten hochmittelalterlichen Gräbern her- 
rühren. Reste eines spätmittelalterlichen Bi- 
schofsgewandes (Fig. 366) stammen aus einem 
Grab im äußeren südlichen Seitenschiff.

Die ältesten Mittelalterlichen Grabsteine tragen 
keine Inschriften; die einheimischen sind aus 
Granit (Fig. 414), die importierten aus Sand
stein, und waren Deckel der erwähnten Sarko- 
phage. Einer davon (Fig. 415) ist ein fragmen- 
tarischer Bildgrabstein, zu dem es vor allem in 
Ostfriesland nahe Parallelen gibt; das Schrift- 
feld wurde im Spätmittelalter hinzugefügt.
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Unter den gotischen Grabsteinen sind die 
»schwarzen« oder »blauen« Steine, die vermut- 
lich aus Tournai stammen, von besonderem In
teresse. Mehrere davon hatten Einlagen und 
Verkleidungen, der Stein König Christophs I. 
(1259) aus Marmor oder Alabaster (Fig. 358, 
367), mehrere andere aus verschiedenen Kom
binationen von Messing und Alabaster (Fig. 
418-21). Alle diese Denkmäler sind nun ge- 
plündert und ausgetreten; die ursprüngliche 
Gestaltung kennen wir nur bei Bürgermeister 
Anders Bundesens Grabplatte (um 1363, Fig. 
469), die als die letzte im Jahr 1792 einge- 
schmolzen wurde. Nach der Zeichnung zu ur- 
teilen, schloß sie sich nahe an eine Reihe von 
Denkmälern an, die in Brügge ausgeführt wor- 
den sein dürften. Den Ubergang von der Gotik 
zur Renaissance vertritt der große Epitaph- 
Grabstein des Bischofs Ivar Munk (um 1530), 
der Claus Berg zugeschrieben wird (Fig. 353, 
423-24).

Die vornehmsten nachmittelalterlichen Grab- 
mäler der Kirche entstanden in der Reforma
tions- und Renaissancezeit, insbesondere im 
Kreis um die Bischöfe und gelehrten Historiker 
jener Zeit, von denen mehrere bei Me- 
lanchthon in Wittenberg ausgebildet worden 
waren. Die vornehme lateinische Bildung 
dieses Milieus liegt der Aufstellung von Epita- 
phen und Gedenktafeln (1576) für längst ver- 
storbene Könige aus dem Mittelalter (Fig. 371- 
72) zugrunde und bildet den Hintergrund ver- 
sifizierter Grabinschriften auf einer Reihe von 
Grabmälern, die nun größtenteils verlorenge- 
gangen sind. Dies gilt u.a. von dem feinen 
Messingtäfelchen (Fig. 402-3), das der könig-

liche Historiograph Anders Sørensen Vedel im 
Jahr 1578 für seine bloß 16jährige Gattin Maria 
Svaningsdatter errichten ließ; gestohlen 1980. 
Erwähnt seien im übrigen das Epitaph für den 
Reformator Hans Tavsen (Fig. 374), die Epita- 
phen für den Archidiakon Ægidius Lauridsen 
(Fig. 379) und den Bischof Peder Hegelund 
(Fig. 380), so wie die Grabsteine des Jens Peter
sen Grundet (Fig. 422), des Historiographen 
Hans S våning (Fig. 430) und des Bischofs Hans 
Laugesen (Fig. 434).

Das Barock der 1600er Jahre ist in der Kirche 
trotz der Zerstörung und Armut, die nach den 
Besatzungen des Dreißigjährigen Kriegs und 
der Schwedenkriege folgten, gut vertreten. Die 
Grabmäler mehrerer deutscher und schwedi- 
scher Offiziere mit bündigen Inschriften erin- 
nern daran (Fig. 378 und S. 577, 643, 646, 666). 
Von den großen Sandsteinepitaphen jener Zeit 
sei der des Lehnsmannes Albert Skeel (1624-27, 
Fig. 485-90) hervorgehoben, der dem Bild- 
hauer Claus Lauritzen aus Kolding zuge
schrieben wird. Fünf andere aus der Zeit um 
die und nach der Mitte des Jahrhunderts wer- 
den einer großen Werkstätte in Ribe zuge
schrieben (Fig. 369, 382-93), die möglicherwei- 
se mit der Signatur »IIBH« in Verbindung ge- 
setzt werden kann. Auf dieselbe Werkstätte 
geht eine lange Reihe von Grabsteinen im Dom 
(z.B. Fig. 450-55, 457) und in Nordschleswig 
zurück. Aus den 1700er Jahren seien erwähnt 
der Rokoko-Grabstein Ancher Anchersens (um 
1760, Fig. 465), signiert vom Apenrader Mei- 
ster Andreas Hinrichsen Bildhauer, sowie eine 
Reihe von Grabtextilien (Fig. 495-96).
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Fig. 1. S. Katrine kirke og kloster i 1800’rnes begyndelse, set fra sydøst. Efter oliemaleri af Peder Ussing, i 
Ribe Kunstmuseum. — St.-Katrinen-Kirche und -Kloster, von Südosten gesehen.

RIBE S. KATRINE KIRKE
SORTEBRØDREKIRKEN*·HISTORISK INDLEDNING

NOTER S. 732

DOMINIKANERKIRKEN. Den til S. Katarina ind
viede kirke er bygget som klosterkirke for domini
kanerne, også kaldet sortebrødrene eller prædike- 
brødrene, der som de første tiggermunke kom til 
Ribe 1228. Deres kloster grundlagdes fra Lund som 
det andet i Danmark, samtidig med at ordenen op
rettede sin skandinaviske provins, kaldet »Dacia«.1 
Dominikanerne har således tidligt satset på et kloster 
i den vigtige handelsby, og Ribekonventets betyd
ning fremgår ikke mindst af dets stilling inden for 
ordensorganisationen. I statutterne for de årlige pro
vinskapitler, der er bevaret for en række år i 
1200’rne, rangerer Ribeklostret altid lige efter Lund, 
og et par gange ses Ribebrødrene at være udvalgt til 
hele provinsens repræsentant, »definitor«, ved orde
nens generalkapitler.2

På et vigtigt provinskoncil afholdt 1246 i Ribeklo
stret sendtes 12 navngivne brødre fra provinsen til 
Estland, hvor de skulle grundlægge et kloster i Tal
lin, som netop igen var kommet på den danske kon

* Kirkens officielle navn er Sct. Katharinæ kirke.

ges hænder. Dominikanerne var i det hele taget 
meget aktive i Estlands-politikken og som korstogs- 
prædikanter. Således fik deres prædikanter i Dan
mark 1232 pavens tilladelse til at give korsfarere 20 
dages aflad og til at løse dem, der var bandlyste for 
mordbrand eller vold mod gejstlige, fra bandet, når 
de blot erstattede skaden og indvilligede i at deltage i 
korstoget.3 Ordenens ekspansion i 1200’rne fandt 
sted i bedste forståelse med kongemagten, som do
minikanerne gerne støttede i stridighederne med ær
kebisperne i Lund. Interdiktet, som kirken i denne 
forbindelse påbød, trodsede sortebrødrene åbenlyst; 
i Ribe holdt de fra 1266 gennem otte år deres kirke 
åben som den eneste i byen. Disse forhold medførte 
en skarp reaktion fra paven, af hvis breve det frem
går, at dominikanerne havde udnyttet situationen til 
at chikanere franciskanerne ved at ophidse befolk
ningen imod dem, fordi de overholdt interdiktet.4

Klosterlivet i den ældste tid belyses gennem vedta
gelserne fra provinskapitlerne, der bl.a. indskærpe
de, at den højtidelige sang efter middags- og aftens- 
måltidet skulle overholdes, at brødrene ikke måtte 
gå i »lukkede sko«, men kun i sandaler, at de skulle
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opføre sig ydmygt over for præster samt afholde sig 
fra narrespil og drikkeri.5 Klostrets anniversarie- el
ler dødebog, der er delvis bevaret som indbinding til 
Ribe bys rådstuebog 1596, giver os navnene på en 
række priorer, lektorer og almisseindsamlere (»ter- 
minarii«) samt lægbrødre (»conversi«), novicer og 
andre, der har hørt til eller haft tilknytning til klo
stret. Én lægbroder betegnes som kok, to som 
skræddere. Mest interessant er dog den broder 
Bjørn, der betegnes som »dette hus’ første opbyg
ger«. Hans dødsdag var 13. maj; året vides ikke, men 
hans virke skal måske sættes i forbindelse med opfø
relsen af den første kirke (s. 697) og klostrets østfløj.6 
Flere Ribebrødre har i øvrigt været betydelige 
mænd. Prioren Niels var pavelig pønitentiar (bods- 
uddeler) og udnævntes 1313 af paven til bisp i Dor
pat (Estland).7 Andre gjorde sig gældende som præ
dikanter og ved lærde studier. Mathias Ripensis, der 
var lektor ved klostret i Ribe, skrev flere prædiken
samlinger, hvoraf to bevarede håndskrifter rimelig
vis er selvstændige arbejder. Medens denne forfatter 
hører hjemme i 1200’rne, er året 1473 den eneste 
tidsfæstelse på den broder Niels af prædikebrødrenes 
orden i Ribe, der har afskrevet en række værker af 
filosofisk karakter.8

Klostrets indtægter skulle i overenssstemmelse med 
ordenens fattigdomsidealer udelukkende komme fra 
de troendes fromme gaver og almisser i form af na
turalier og rede penge. Landejendom, der skænkedes 
til brødrene, skulle straks afhændes, da det ikke var 
dem tilladt at nyde jordrente. Gaverne modtog 
brødrene hovedsagelig ved almisseindsamling i byen 
og i form af offergaver i kirken. For tilstrømningen 
til klosterkirken, og dermed for indtægterne, har det 
været af stor betydning, at dominikanerne kunne til
byde en særlig aflad. Således fik ordenens klostre i 
Danmark 1266 lov at give 40 dages aflad til alle, der 
viste sand anger, bekendte deres synder samt fromt 
og andægtigt besøgte dominikanernes kirker på en 
række store kirkefester og helgendage.9

Større gaver tilfaldt brødrene testamentarisk, spe
cielt fra folk, der ønskede begravelse i klosterkirken 
eller på dens kirkegård. 1286 begravedes bisp Jens af 
Odense hos prædikebrødrene i Ribe, og 1304 ønske
de Cecilie, enke efter marsken Jens Kalv, at blive 
begravet hos dominikanerne i det kloster, der lå nær
mest det sted, hvor hun døde. Dette kloster skulle 
have 20 mark penge og hendes guldkors, som inde
holdt en splint af Herrens kors. Til klostret i Ribe 
gav hun fem mark penge, hvis hun blev begravet 
der, og, hvadenten hun blev begravet der eller ej, et 
psalter, som hendes elskede mand havde givet hen
de.10 1388 betænkte bisp Johannes brødrene med en 
fole og en tønde smør, »der ligger i Felding kirke«; 
1394 skænkede domkirkens kantor Johannes Peter
sen 100 brød og en tønde øl, og henimod 1500 gav

præsten Peder Madsen fire okser til »alle fattige tig
gerbrødre«.11 I flere tilfælde fungerede klostret som 
en art pensionat i folks alderdom; således indgav Ta
nis Eriksen sig 1482 med al sin ejendom i sortebrød- 
reklostret.12

En række pavelige afladsbreve til fordel for domi
nikanerkirken i Ribe kaster lys over dens senmiddelal
derlige historie. 1392 hører vi, at kirken for henved 20 
år siden var blevet plyndret af ugerningsmænd (må
ske i forbindelse med Holstenernes indtagelse af Ri
be 1368). Siden da havde stedet været ruineret og 
nærmest ligget øde hen, således at kirken trængte til 
en ikke ubetydelig reparation. Paven gav derfor af
lad til dem, der ville række en hjælpende hånd med 
kirkens istandsættelse og tilvejebringelse af bøger, 
kalke, kors, prydelser og paramenter. 1401 gav pa
ven den samme aflad, som kunne opnås ved Kristi 
Himmelfart at besøge Marcuskirken i Venedig, til 
dem, der Trinitatis søndag eller de følgende syv dage 
besøgte klostret i Ribe. Der regnedes tydeligvis med 
stor søgning, eftersom prioren skulle udvælge otte 
velegnede præsteviede til at høre skriftemål af alle de 
Kristi trofaste, der på grund af denne aflad strømme
de sammen i klostrets kirke.13 Atter 1433 fik klostret 
en meget betydelig aflad, hele syv år for dem, der 
hjalp med en hårdt tiltrængt reparation af kirke og 
kloster; afladen skulle stå ved magt, indtil bygnin
gerne var istandsat i et passende omfang. Pavens be
grundelse for denne aflad (som naturligvis har byg
get på klostrets ansøgning) var en række ulykker, 
der havde ramt klostret - øjensynlig efter en perio
disk opløsning af stiftelsen: Hele tre gange havde 
prioren og brødrekonventet måttet flytte fra sted til 
sted, og i byen Ribe, hvortil det sidst var blevet 
overført, var kirke og kloster tillige med klokketårn 
(campanile) og andre prydelser brændt og gået op i 
luer og i sine bygninger så ødelagt, at brødrene i 
regnvejr ikke havde noget sted, hvor de roligt kunne 
hvile deres hoved. Derudover havde forskellige per
soner ved flere lejligheder plyndret kirke og kloster 
for alle ornamenter, paramenter og andre værdigen
stande. Medmindre klostret blev hjulpet med pas
sende reparationer, ville det styrte sammen i bund 
og grund, og brødrene tvinges til at forlade det og 
forsømme gudstjenesten.14

Kirken og klostrets store senmiddelalderlige ud
bygning antyder, at der herefter virkelig er kommet 
penge til. 1480 tilsluttede klostret sig ordenens re
formbevægelse, der søgte at imødegå en tiltagende 
slappelse af klostertugten. Ikke mindst virkede re
formbevægelsen for et salg af de jordegodser, som 
klostrene uanset regelens forbud havde erhvervet.15 
Muligvis hentydes der til klostrets nylige reforme
ring, når det i et pavebrev 1486 hedder, at brødrene i 
Ribe for størstedelen levede af de almisser og gaver, 
der blev givet af den store mængde af troende, som
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Fig. 2. Klostergården med nordre og østre korsgang. NE fot. 1954. — Klosterhof; Nördlicher und östlicher 
Kreuzgang.

Trinitatis søndag plejede at strømme sammen i 
S. Katrine kirke for at nyde godt af den aflad, kirken 
havde modtaget i 1401. Denne aflad bevilligede pa
ven nu flyttet til de 10.000 martyrers (ridderes) dag, 
eftersom Trinitatis søndag – noget upraktisk – også 
var domkirkens indvielsesdag, og dér fejredes med 
stor højtideliged og andægtig deltagelse af folket. 
Afladen gjaldt dem, der rakte en hjælpende hånd til 
klostrets og kirkens reparation og vedligeholdelse og 
til brødrenes underhold.16

Om klostrets sidste år findes ingen nærmere op
lysninger, men sortebrødrene må være blevet udja
get senest 1537 samtidig med gråbrødrene (s. 847), ef
tersom byens borgmestre og råd i forening med de 
lutherske prædikanter omkring årsskiftet 1536-37 
foreslog sortebrødrekirken som sognekirke (jfr. 
s. 119). Samtidig anmodedes kongen om, at kloster
bygningerne måtte gøres til et hospital for fattige, 
såre og syge folk. Ønsket om at gøre kirken til sog
nekirke imødekom Christian III i marts 1537, me
dens den formelle oprettelse af hospitalet lod vente 
på sig til 1543 (jfr. s. 819).

SOGNEKIRKEN. Bestemmelsen om, at byen for 
fremtiden kun skulle være opdelt i to sogne, fulgtes 
op af en anden, som gik ud på, at de hidtidige sogne
kirker skulle lægges øde, og deres sten bruges til 
forbedring af de fremtidige sognekirker, domkirken 
og sortebrødrekirken (jfr. s. 828). Det nyoprettede 
S. Katrine sogn kom til at omfatte de gamle S. Hans, 
S. Peder og S. Nikolaj sogne samt Hellig Gravs (og 
S. Bartolomæus?) sogn (jfr. s. 119). S. Katrine kirke 
regnedes for en kapitelskirke, muligvis fordi den 
havde overtaget sognerettigheder fra kapitelskirker 
som S. Peders og Hellig Gravs (jfr. s. 837, 845). 
Også magistraten havde dog betydelig indflydelse 
ved præstekaldelserne, ligesom byens repræsentan
ter ikke blot i forening med ærkedegnen hørte vær
gernes regnskab, men endog gav sig af med at sælge 
gravsteder.17

Fra slutningen af reformationsårhundredet begyn
der tingsvidner og andre kilder at skildre bygningens 
store forfald og kirkens elendige økonomi. Ganske 
vist var den nye sognekirke ved nedlægningen af de 
gamle sogne kommet i besiddelse af ganske mange
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jorder og ejendomme, men ifølge Kinch (II, 553) gav 
de næsten ingen indtægter, fordi størstedelen var 
bortgivet i arveligt værge for en meget ringe afgift. 
Det er betegnende, at kirken 1613 måtte tage afgift af 
folk, der tørrede tøj på kirkegården, og at den først 
1640 fik løfte på, at den for fremtiden måtte nyde 
indkomsten af nogle den tilhørende enge – men først 
når de blev ledige. En »Brupande« (bryggekedel), 
som var skænket af enken efter kapellanen Iver Kri
stensen Holm (†1635), udlejede kirken for 5 rdl. om 
året (Kinch II, 320, 560).

Det dystre billede, som tidligere nævnte pavebre
ve tegner af kirkebygningens situation i middelal
deren, var næppe overdrevne. En elendig bygge
grund har til stadighed været en trusel mod kloster
anlæggets huse. Den nuværende kirke, den tredie på 
stedet, var således knap hundrede år gammel, før 
den truedes af sammenstyrtning. I et tingsvidne fra 
1583 beklager byens 24 sogne- og dannemænd »at 
det er stor skade, at kirken ikke har fået hjælp i hen
des bygning for 20 år siden, thi den er nu så forfal
den, at folk står i livsfare fordi hvælvingerne og de
res buer (»svibofferne«) vil falde ned, og man kan 
ikke stå tørre i stolene, når det regner og sner. Hvis 
hun ikke får hjælp i tide, da falder hvælvingerne og 
buerne let ned«.18

Mærkværdigvis nævner tingsvidnet intet om, at 
bybranden 4. sept. 1580 skulle have skadet kirken, 
for Jacob Rasmussen Holst Guldsmed fortæller i sine 
optegnelser, at »en stor hob af hospitalet oc Sorte
brødre kirke« brændte ved denne lejlighed (Degn 
1971, s. 190). Men måske var det denne ulykke, som 
satte gang i de meget store reparationsarbejder, som 
ses at være gennemført i 1580’erne. Den økonomi
ske baggrund skal antagelig søges i et kongebrev af 
9. dec. 1580; heri fik kirkeværgerne for de kommen
de fire år overladt kronens korntiende af Brøndum 
sogn (Skast hrd.) til kirkens bygning. Samme tiende 
blev på ny givet til kirken 28. feb. 1591 – nu kun for 
to år, og med besked om, at der af alle de borgerlig, 
der begravedes i kirken og på kirkegården, skulle 
svares rimelige jordfærdspenge, kirken alene til 
bedste.19

Selv med disse tilskud var det ikke lykkedes at få 
kirken på fode overalt. I begyndelsen af 1600’rne 
stod vestenden på fald, ja en del var allerede nedtaget 
for farens skyld. Det skriver ærkedegnen 1617 i sin 
regnskabsbog, hvor han tillige forklarer, hvorfor 
man valgte – i stedet for støttepiller – at stive gavlen 
af med et tårn endnu samme år.20 Ved dette overra
skende tårnbyggeri, der er beskrevet s. 726, pådrog 
kirken sig en gæld, der fremover satte en stopper for

Fig. 3-4. 3. Aftryk af dominikanernes konventsegl, 1300’rne, under et brev fra 1514 (s. 690). 4. Aftryk af 
dominikanerpriorens segl, o. 1500, under et brev fra 1514 (s. 690). RA fot. 1980. — 3. Abdruck des Konvent
siegels der Dominikaner. 14. Jh., unter einem Brief aus dem Jahr 1514. 4. Abdruck des Siegels des Dominikanerpriors, 
um 1500, unter einem Brief aus dem Jahr 1514.
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Fig. 5. Østre korsgang, set mod kirken i nord. Døren og de flankerende, søjledelte åbninger førte til kapitelsa
len i klostrets †østfløj. NE fot. 1954. — Östlicher Kreuzgang, gegen die Kirche im Norden gesehen. Das Tor und die 
es flankierenden, säulenunterteilten Öffnungen führten zum Kapitelsaal im Ostflügel des Klosters.

selv nødvendige reparationer, medmindre der kom 
hjælp fra anden side. Det skete efter stormen 1634, 
da ærkedegnens kirker blev pålagt en afgift, og på ny 
28. juli 1673, da kongen gav tilladelse til, at materia
lerne fra S. Peders kirke måtte bruges til Katrine kir
kes reparation. Efter en slem stormskade 1685 bevil
ligedes tagsten på slottet, hvorfra man også i de føl
gende år hentede flere tusinde mursten.21

En omfattende istandsættelse gennemførtes 1745-
46 af murermester N. H. Rieman fra Skive, der få år 
i forvejen havde deltaget i domkirkens renovering 
(s. 332f.). Den detaljerede kontrakt giver ikke blot 
god besked om, hvilke arbejder han udførte, men 
den er frem for alt den vigtigste kilde til vor viden 
om, hvordan både kirke og tårn oprindelig så ud 
(s. 719).

1843, da den dårlige byggegrund på ny havde til
føjet bygningen store skader, ønskede nogle med
lemmer af byens styre kirken nedrevet til fordel for 
domkirken, der manglede penge til at videreføre sin 
egen restaurering (sml. s. 345f.). Egentlige restaure- 
ringsplaner for S. Katrine dukker først op i århund

redets slutning; det første projekt, udarbejdet af byg
ningsinspektør L. A. Winstrup, det næste af domkir
kens arkitekt H. C. Amberg (s. 719). På grund af kri
tik fra Det særlige Kirkesyn trak Amberg sit forslag 
tilbage, og umiddelbart efter, i 1917, blev opgaven 
overdraget Harald Lønborg Jensen. Allerede året ef
ter kunne man gå i gang med en fuldstændig forny
else af kirkens fundamenter, den væsentligste forud
sætning for en fremtidig sikring af kirkebygningen. 
Restaureringsarbejdet, der også omfattede kloster
anlægget, afsluttedes 1932 (s. 723).

ALTRE OG KAPELLER. Højaltret. I forbindelse 
med afladen til fordel for kirkens istandsættelse 1392 
(s. 686) udstedtes et særligt afladsbrev for kirkens 
højalter. Da dette var fuldstændig ødelagt, tilstodes 
der aflad til alle, som årligt på altrets indvielsesdag 
andægtigt besøgte det og rakte en hjælpende hånd til 
dets istandsættelse og udstyrelse med lys, alterklæ
der, prydelser, bøger, kalke og billeder.22

De fire sidealtre, hvis indvielseshelgen kendes, ud
gør uden tvivl kun en beskeden del af de mange, der
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engang har været i kirken. 1461 omtales et Vor Frue 
alter, hvor Peder Skram til Voldbjerg (Hee sogn, 
Ringkøbing amt) stiftede to ugentlige messer, »om 
Fredag af det hellige Kors og en sungen Messe hver 
Lørdag af Vor Frue«. Videre stiftede han to årlige 
begængelser (sjælemesser), »tredie Dag efter Domi- 
nici Dag og tredie Dag efter Katherine Dag«, for sig, 
sine to hustruer samt forældre og børn.23

Et Vor Frue kapel, hvor ribeborgeren Peder Larsen 
og hans hustru havde »en særlig andagt«, fik 1500 
seks kardinalers aflad à 100 dage på fem store kirke
fester; på brevets bagside har en af brødrene omhyg
geligt opregnet, at det indeholdt 500 dages aflad. 
Afladen var begrundet med, at kapellet des ivrigere 
skulle æres af Kristi trofaste og repareres og vedlige
holdes passende på bygningen og sikres anstændigt 
med hensyn til bøger, kalke, lys, kirkelig prydelse 
og andre ting, der var nødvendige for gudstjene
sten.24

Trefoldigheds alter. 1501 skænkede borgeren An
ders Poulsen engen Korsholm til klostret imod to 
årlige begængelser for sig selv, sin hustru Karin, de
res børn og forældre ved Trefoldigheds alter. Den

Fig. 6. Situationsplan 1858, med indtegning af den 
1870 gennembrudte Dagmarsgade. Kirkegårdens 
gamle afsnit angives ved: A. Øvre kirkegård, B. 
Nedre kirkegård. C. Lindegården. Tegnet af MN 
efter Trap 1. udg. 1858. — Lageplan 1858 mit Angabe 
der 1870 durchgebrochenen Dagmarstr. (Dagmargade). 
Die alten Friedhofsabschnitte sind bezeichnet mit: A. 
Oberer Friedhof. B. Unterer Friedhof. C. Lindenhof.

første skulle holdes »3. Dagen efter Johannis baptists 
Dag om sommeren og den anden den 3. Dag efter 
Andree Dag, med alle Brødre, som den dag til stede 
er, og med en vigilias at synge om Aftenen og sun
gen Messe at holde om Morgenen næst«.25

5. Augustins alter? Et †kalkmaleri af S. Augustin 
(s. 731) har formentlig hørt til et alter viet denne 
helgen.

For klostret og dets priorer kendes tre seglaftryk. Un
der et brev fra 1309 er bevaret prioren Niels’ beseg
ling, der efter bogstavtype og ikonografi næppe er 
meget ældre end brevet. Den peripatetiske majuskel
indskrift lyder: »s(igillvm) prioris fra [trvm pred]ica- 
tor(vm) rip(ensis)« (segl for prædikebrødrenes 
prior i Ribe). Den stående Maria med barnet holder 
sin kåbeflig over den knælende prior. På sortebrød
renes mageskiftebrev med domkapitlet 1514 findes 
både konventets og prioren Niels Clausens beseg
ling. Konventets (fig. 3), der må være udført med en 
mere end 100 år gammel stampe, har peripatetisk 
majuskelindskrift: »s(igillum) convent(vs) fratrvm 
predicat(orvm) ripen(sis)« (konventssegl for prædi- 
kebrødrene i Ribe). Under en gotisk arkitektur
opbygning står S. Katarina kronet med bog og mar
tyrpalme, mens to prædikebrødre knæler ved hendes 
fødder. I feltet majusklerne: »[sanct]a caterina«. 
Priorseglet (fig. 4), fra o. 1500, har peripatetiske mi- 
nuskler: »s(igillvm) prioris ripen(sis) [d]omus predi- 
cator(vm)« (ribepriorens segl for prædikebrødrenes 
hus). Under en arkitekturbaldakin står S. Katarina 
med sværd og marterhjul.26

BELIGGENHED OG KIRKEGÅRD 
NOTER S. 732

BELIGGENHED. Kirken danner nordfløjen i 
dominikanernes firlængede klosteranlæg. Skønt 
kun beliggende et par hundrede meter østen for 
domkirken, lå den grund, som sortebrødrene 
fik overladt, uden for den middelalderlige by
dels grænser, på et tilsyneladende meget sum
pet terræn ned til åen (jfr. fig. 6). Men selv om 
den som byggegrund betragtet har været elen
dig, må den i kraft af sin beliggenhed have væ
ret ideel for tiggermunke, der havde brug for at 
være, hvor mange mennesker færdedes. Og det 
må netop have været tilfældet her, hvor grun
dens nordre grænse rakte frem mod den nuvæ
rende Badstuegade, det strøg, der fra oldtiden – 
via et vadested – må have ført den nord-sydgå-
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Fig. 7. Kirken, set fra det nedlagte kirkegårdsområde (Lindegården) i sydøst. I baggrunden muren til østre 
korsgang. LL fot. 1980. — Die Kirche, vom Gelände des aufgelassenen Friedhofs im Südosten gesehen. Im Hintergrund 
die Mauer des östlichen Kreuzgangs.

ende færdsel over Ribe å (sml. s. 117 med 
fig. 24).

Omtrent ved den tid, da brødrene gav sig i 
kast med opførelsen af deres første kirke på 
stedet – der lige som den nuværende dannede 
nordfløjen i klosteranlægget – ændredes byens 
trafikale forhold imidlertid fuldstændigt. Ho
vedfærdselsåren fra nord til syd blev flyttet 
vestover på dæmningerne, som bærer den nu
værende hovedgade (sml. s. 112f.).

Klostergrunden har bevaret meget gamle 
grænser undtagen mod nord, hvor området 
mellem Badstuegade og kirken 1928 blev ud
lagt til torv (sml. s. 695). Sydgrænsen falder 
sammen med byens, og mod vest kantes grun
den af Klostergade-Hundegade, mod øst af en 
bebyggelse fra dette århundredes begyndelse. 
Den er opført på Kurveholmen, et område,

som på ældre afbildninger tegner sig som en 
langstrakt sandbanke ved å-bredden (jfr. bypla
nen fra 1797, s. 62, fig. 3). Terrænforhold og 
vejforløb på klostergrunden ved 1800’rnes 
midte (fig. 6) kan måske tolkes derhen, at den 
sydøstre del af den nuværende klosterhave er 
anlagt på en tilsvarende å-aflejret sandbanke. 
Da flere jordstykker i den sydlige del af haven 
først i senmiddelalderen er kommet i sorte
brødrenes eje (Kinch I, 530f.), må den bygge
grund, de overtog 1228, have været betydelig 
mindre end det område, der nu tilhører kirke 
og kloster. – Om grundforholdene under kir
ken s. 697.

KIRKEGÅRD. Siden sognets kirkegård 1807 
flyttedes til S. Hans Holm (s. 813), har den 
gamle Sortebrødre eller S. Katrine kirkegård
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Fig. 8. Kirkegårdsmuren og portalen mod Kloster
gade. Trappen består af kasserede gravsten (s. 692, 
779, 791). EN fot. 1984. — Friedhofsmauer und Portal 
zur Klostergade. Die Treppe besteht aus ausrangierten 
Grabsteinen.

henligget som et anlæg omkring kirken. Kirke
gården omfattede ved nedlæggelsen området 
nord og vest for kirken, afgrænset i vest af Klo
stergade, i nord af Badstuegade og i øst af kir
kens kålhave, der strakte sig øst for kirken ud 
mod Kurveholmen. Endvidere havde siden 
1768 den såkaldte Lindegård sydøst for kirken 
været inddraget til begravelser (jfr. fig. 6C).27 
Den gamle kirkegårds omfang fremgår dels af 
en byplan fra 1797 (s. 62, fig. 3), dels af en situ
ationsplan fra midten af 1800’rne, der dog ikke 
viser, hvor kirkejordens afgrænsning mod kål
jorden i øst har forløbet (fig. 6). Kirkegårdens 
hovedport var mod Badstuegade, lige ud for 
Sortebrødregades udmunding, og en mindre 
låge fandtes mod Klostergade lige ud for kir
kens tårn. Hegningen er på situationsplanen 
angivet som en mur mod Klostergade og det 
øverste stykke af Badstuegade. Mod den nedre 
del af Badstuegade tjente et gærde af træ. Et 
sådant adskilte også kirkegårdsområdet fra kål
haven, medens Lindegården i syd afgrænsedes 
af en mur ind til hospitalet.

Efter at kirkegårdsområdet nord for kirken 
1870 blev gennemskåret af Dagmarsgade og

1928 helt har givet plads for Klostertorvet (jfr. 
s. 829, fig. 2), er det nu kun anlægget vest for 
kirken og Lindegårdshaven i øst, der giver 
mindelser om den gamle kirkegård.

Anlægget vest for kirken, der har fået sine nu
værende terrænformer ved afgravning i forbin
delse med restaureringen 1918-32, henligger 
med plæner og bede og en bevoksning af pop
ler, kastanje, lind og elm. Mod syd afgrænses 
området af et enetages bindingsværkshus (Klo
stergade nr. 1) og dets sidebygning, som dan
ner forbindelsesled til klostrets vestfløj. (De to 
huse hører klostret til, men har i perioder tjent 
kirken som klokkerbolig). Klostrets vestre 
længe og kirken begrænser området mod øst, 
og mod Klostertorvet er der et stengærde og en 
lav mur. Mod Badstuegade i nordvest og Klo
stergade i vest falder grænsen sammen med kir
kegårdens gamle hegn. Indkørslen fra Badstue
gade, den gamle hovedport, har køreport og 
fodgængerlåge med tremmefløje mellem mu
rede piller med cementafdækning og kuglespir. 
Indgangspartiet er opført 1800 af murermester 
L. Schade i forbindelse med en udvidelse.27 To 
mindre piller fra samme tid flankerer indgan
gen fra Klostergade(fig. 10, 8). De teglhængte 
munkestensmure er fornyet i de gamle sten 
1932 (mange med teglstemplet »K«) og i 
1960’erne beskåret nogle skifter i højden. I 
Badstuegademurens inderside blev der 1932 
indmuret en række ældre gravsten og -fliser 
(jfr. s. 779). Gamle gravsten blev ved samme 
lejlighed lagt som trin i den trappe, der fra Klo- 
stergadeporten fører ned i anlægget.28 Linde
gårdshaven (fig. 7), med et stort, gammelt ka- 
stanjetræ, indgår i et lille anlæg øst for kirken, 
hegnet af et lavt trådhegn. I syd står et stykke af 
den mur, der 1777 opførtes mellem den nyud- 
lagte kirkegårdsjord og hospitalshaven.27

Tiden indtil 1807. Kirkegården må være lige 
så gammel som klostret, men findes først di
rekte nævnt 1514.29 Prædikebrødrenes begra
velsesplads omfattede både klostergården (jfr. 
s. 780) og området nord og vest for kirken, den 
egentlige Sortebrødre kirkegård. Den fulgte 
ved hospitalets udskillelse 1536-37 med kirken 
og blev begravelsesplads for det nyoprettede
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Fig. 9. Kirken med det delte tag fra 1745-46 (s. 720). Set fra syd. Hude fot? — Die Kirche mit dem geteilten Dach 
von 1745-46, von Süden gesehen.

sogn. Kirkegårdens middelalderlige afgrænsning 
lader sig ikke nærmere fastslå. Klostergade sy
nes nemlig først at være anlagt på reforma- 
tionstiden, og i nord har der i gammel tid været 
bebyggelse langs Badstuegades sydside.30 For
holdene søgtes regulerede ved et kongebrev 
28. febr. 1591, som påtalte, at der tidligere hav
de fundet stor uskikkelighed sted på S. Katrine 
kirkegård. Der var blevet bygget forskellige 
huse og bygninger på den, hvorved den var 
blevet så lille, at der næppe var plads til dem, 
der skulle begraves. Nu var der efter ildebran
den (1580) atter skabt plads, idet man for kir
kens penge havde købt et stort hussted, som 
var bygget inde på kirkegården. For fremtiden

forbødes det alle indbyggere i Ribe og andre at 
opføre bygninger på kirkegården; de bygnin
ger, der allerede var opførte, skulle enten igen 
afskaffes eller i mindelighed afhandles, og kir
kegården siden altid være ryddelig, så den kun
ne bruges til at begrave de afdøde sognefolks 
lig i.19 I de følgende år foretog kirken en række 
sådanne opkøb, der i løbet af 1600’rne må have 
givet kirkegården nogenlunde dens senere 
kendte omfang.31

Endnu den ældste afbildning af kirkegården, 
Resens fra o. 1670, viser et enkelt, stort hus på 
Badstuegades sydside, byens gamle mønt 
(fig. 11). Gengivelsen af kirkegården er i øvrigt 
ganske skitsemæssig. Kirkegårdens indgange er
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Fig. 10. Kirkegårdens nordvestre port (s. 692). Her
luf Lykke fot. 1932. — Nordwesttor des Friedhofs.

vist på samme sted som de nuværende. Porten 
mod Badstuegade omtales tidligst 1615 og kal
des gerne den store port eller stette til forskel 
fra den lille mod Klostergade. Regnskaberne 
anfører til stadighed reparationer af indgangene 
og rydning af de †riste, der lå i dem for at holde 
dyrene ude. Det er ikke altid lykkedes, således 
måtte Bertel og Jens Klokker 1699 rense på kir
kegården og opfylde de huller, som svin havde 
oprodet. 1673 istandsattes stetterne med nye 
brunmalede porte. 1684 måtte Jens Klokker 
lægge »fem egefjæle på risten for dens brøstfæl- 
digheds skyld og for at folk des sikrere kunne 
komme over«. Efter nogle måneder kunne der 
anskaffes en ny rist, hvortil medgik 375 pd. 
jern og fire stykker eg til ramme. Atter 1744 
betaltes for den liden rist at gøre af ny, og ved 
samme lejlighed fornyedes stakitportene.27 
Hegningen af kirkegården bestod ved 1600’rnes 
midte – som ved kirkegårdens nedlæggelse – af 
teglhængt mur mod Klostergade og øvre del af 
Badstuegade, medens plankeværker øjensynlig

tjente mod denne gades nedre del og mod kir
kehaven i øst. Klostergademuren, benævnt 
som »den lange mur« istandsattes 1666 med 
1800 hele mursten og 160 »huallsten« (munke- 
og nonnetegl?). I forbindelse med Lindegår
dens inddragelse til begravelser 1768 blev om
rådet hegnet med et plankeværk. Ind mod ho
spitalets have opførtes ni år senere en mur og et 
dige; kirken og hospitalet betalte hver halvde
len. 1784 fandtes murene om S. Katrine kirke
gård på visse steder næsten faldefærdige, og det 
skønnedes fornødent at nedtage og ommure et 
godt stykke af Klostergademuren. Den blev 
samtidig forhøjet lidt, »at creaturerne, som dri
ver der forbi, ikke med deres horn kunne be
skadige taget«.32

1617 blev der lagt stenbro fra risten (dvs. fra 
den store port) til det nyopførte tårn. Denne 
adgangsvej har formentlig dannet grænse mel
lem de to dele, hvori begravelsespladsen fra 
gammel tid var opdelt: En øvre kirkegård mel
lem kirken og Klostergade og en nedre nord 
for kirken. Begravelsesområdet opdeltes end
videre af forskellige hegn opsat inde på kirke
gården, således færdigedes 1699 et plankeværk 
på øvre kirkegård mellem kirken og muren. 
Ligesom ved domkirken blev der 1704 pyntet

Fig. 11. S. Katrine kirke og kirkegård, udsnit af by
kort til Peder Resens Atlas o. 1660. — St.-Katrinen- 
Kirche und Friedhof Ausschnitt aus dem Stadtplan in 
Peder Resens Atlas um 1660.
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op og nyplantet på kirkegården, idet der blev 
sat 14 nye lindetræer beskyttet af »huse«, som 
maledes af Hans Willumsen (jfr. s. 124).27 Ini
tiativtageren har måske været Terpager, der i 
sin notebog har gjort flere optegnelser om be
plantningen på S. Katrine kirkegård. 1720 an
fører han, at der stod seks gamle træer på »ofv- 
re kirkegaarden« og tre på den nedre. Der var 
nogle, der sagde, at det var »Eesk«, andre at det 
var »Eeg« og atter andre, at det var »Skaalde«. 
Senere fik han opklaret, at træerne var lind, 
poppel og ask.33

Tiden efter 1807. Med begravelsernes ophør 
skete der ikke i første omgang forandringer på 
det gamle kirkegårdsområde. 1851 anlagdes et 
murstensfortov omkring kirken, og 1858-59 fo
retoges en større reparation af »ringmuren«, 
der ligesom plankeværkerne til stadighed hav
de været i en dårlig tilstand.34 Dagmarsgades 
anlæggelse 1870 tværs over den gamle neder- 
kirkegård efterlod kun et smalt, trekantet jord
stykke langs kirkens nordmur; det beplantedes 
med en række træer som led i en allé langs den 
nye gade. På dette område, der var hegnet med 
trådhegn, opsattes 1906 efter vandværksudval- 
gets ønske en springvandsfigur, der efter Klo
stertorvets udlægning er flyttet til et lille anlæg 
foran vandtårnet i Dagmarsgade.35

Bebyggelse på kirkegården. Sydøst for kirken 
opførtes 1937 et beskedent ligkapel af røde mur
sten og dækket med et lavt valmtag (arkitekt 
H. Lønborg Jensen).36 Bortset fra de ovenfor 
omtalte †huse, der i 1500’rne stod på kirkegår
den — antagelig mod nordvest – har man kun 
sikre oplysninger om et tømret †klokkehus, der

forsvandt, da kirken 1617 fik sit nuværende 
tårn (s. 726). Det omtales da som forrådnet og 
forfaldent af ælde samt dertil så lavt og nedrigt, 
at kun de nærmestboende kunne høre klokker
ne; det kunne »de bedste og fornemste sogne- 
mænd, som bor ved Nørreporten og ved Søn
derporten« derimod ikke, og det havde de tit 
og ofte beklaget sig over.20 Om Bertel klokkers 
hus, omtalt 1692, har haft plads på kirkegår
den, er uvist.27

Præstegården. 1558 blev »Sognegården« (nu 
Bispegade nr. 6), der havde været bolig for 
sognepræsten ved domkirken, overladt S. Ka
trine kirke som præstebolig, således at han 
kunne bo i sit eget sogn (jfr. s. 142). I kirke
regnskaberne for 1861-62 anføres udgifter til 
nedrivning af den gamle præstegård og opfø
relse af den nye.27

Mindesten. 1) »Til Minde om de under Kam
pene for Sønderjylland faldne Krigere fra Ribe 
Købstad og Herred«. Granitsten, ca. fire m høj 
udført efter tegning af arkitekt Carl Brummer. 
Monumentet indviedes 14.juli 1914 og stod 
frem til 1928 i et lille anlæg ved Dagmarsgades 
nordside; nu ved kirkens nordvesthjørne ud til 
Klostertorvet. 2) Rejst over Ribe-borgere, der 
gav livet i kamp for frihed 1940-45. Ved kir
kens nordvesthjørne.

Katharinabrønden, opsat 1928 på Klostertor
vet, er af granit, udført af Anders Bundgaard. 
Omkring midtsøjlen, der krones af S. Katarina, 
står fire figurer: en kriger, en borger, en munk 
og en luthersk præst. På kummens østside gy
der en munk (i relief) vand fra et anker ud i en 
mindre kumme.37
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Fig. 12. Interiør, set mod øst (sml. fig. 30). V. Hermansen fot. 1946. — Interieur, gegen Osten gesehen.

KIRKENS BYGNINGSHISTORIE
NOTER S. 732

INDLEDNING. Den nuværende kirke danner 
nordfløjen i klosteranlægget og strækker sig til
lige et godt stykke øst for dette. Bygningen, 
der stammer fra senmiddelalderen, er et treski
bet, hvælvet langhus. Oprindelig var det dæk
ket af et stort fællestag og forsynet med et mes- 
seklokkespir over østgavlen (sml. fig. 20). Tag
formen ændredes 1745-46, da midtskib og side
skibe fik selvstændige tage. Formen bibehold- 
tes ved restaureringen 1918-32, og derfor frem
træder kirken nu som en pseudobasilika, det vil

sige, at midtskibets mure hæver sig vinduesløse 
over sideskibenes lavere tage.

Når kirken nu præsenterer sig som et ensar
tet, senmiddelalderligt bygværk, er billedet 
ikke helt forkert. Kirken (nr. 3) er blevet til 
som en meget stor udvidelse af forgængeren 
(nr. 2), hvorfra kun en ca. 30 m lang mur er 
overtaget, nemlig det stykke, som danner 
ydermuren i søndre sideskibs fire vestlige fag.

Den ældre kirke (nr. 2), som måtte vige plad
sen o. 1450, var enskibet og af længde som den
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netop omtalte mur; denne nok så beskedne 
bygning var imidlertid en afkortet, gotiseret 
udgave af sortebrødrenes første (sten)kirke 
(nr. 1), der må have været opført o. 1250. De 
tre kirkers eneste synlige bindeled er således 
den 30 m lange mur, der skiller den nuværende 
kirkes søndre sideskib fra klostergårdens nor
dre korsgang.

Nummerbetegnelsen blev indført ved de ar
kæologiske undersøgelser 1918f. og går stadig 
igen i den trykte litteratur. For ikke at øge for
virringen vil den også blive brugt her, selv om 
»nr. 2« egentlig ikke er et nybyggeri, men kun 
en ombygning af nr. 1 og derfor – ifølge nær
værende værks principper – burde behandles 
som sådan.

Bygningsbeskrivelsen indledes med et afsnit 
om byggegrund og fundamenter (s. 697), hvor
efter de tre kirkebygninger omtales i kronolo
gisk rækkefølge, nr. 1 (s. 697), nr. 2 (s. 702) og 
nr. 3, den nuværende bygning (s. 704).

BYGGEGRUND OG FUNDAMENTER. 
Ribe by hviler på en hedeslette dannet af smel- 
tevandsaflejringer fra sidste istid. Denne hede
slette er sine steder overlejret af indlandsklitter 
som den, domkirken står på (sml. s. 112f.). 
Andre steder er sletten gennemskåret af uddøde 
å-lejer og moser dækket af metertykke affalds
lag, og det er en sådan ustabil jordbund, klo
sterkirken hviler på.38

Forud for og under restaureringen 1918f. 
gennemførtes grundige undersøgelser af mur
værk og fundamenter ved arkitekterne C. M. 
Smidt39 og Axel Hansen.40 Samtidig påbegynd
tes udgravninger af de store huller, som skulle 
give plads for en fuldstændig nyfundering af 
kirken (s. 720).41 – Undersøgelsesresultaterne 
giver ikke blot et godt billede af bundforholde
ne, men de fortæller også en masse om, hvilke 
store problemer sortebrødrene har stået for, da 
de skulle forberede deres byggeri på stedet.42

Den faste sandbund ligger 5,5-6 m under kir
kens nuværende gulv, muligvis svagt faldende 
mod åen i øst og noget stærkere mod nord. 
Hvad der ligger herover består af englag og 
klæg samt rodede affaldslag. Kirkens sydmur -

både den ældre vestre del og den yngre østre – 
er rejst oven på en 7 m bred og 5,5 m dyb, 
sandfyldt grøft. Da denne lange, lige grøft ikke 
kan være et gammelt åleje, må der være tale om 
en gravet kanal eller en rende til afvanding af et 
sumpet areal, måske en afsnøret å-arm vest for 
kirken. Oprensningen af denne ældre grøft og 
dens »omdannelse« til fundament har været en 
nødvendig del af de grundforbedringsarbejder, 
som munkene har måttet udføre, før de kunne 
gå i gang med den første kirke på stedet. Men 
hele grunden har måttet forbedres. I de par fel
ter, hvor resterne af denne kirkes nordmur blev 
fundet, kunne man ved undersøgelserne fastslå, 
at alle bløde jordlag var udskiftet med rent 
sand, dog kun i et omfang, der nogenlunde 
svarede til bredden af den ca. 125 cm tykke 
mur.

Også forberedelserne til den senmiddelalder
lige kirkebygning (nr. 3) har været meget om
fattende. Både ydermure og arkadepiller kom 
til at hvile på slyngværk, bygget op af tre lag 
træstammer (el, elm, fyr og bøg) med en dia
meter på 30-50 cm. Dette slyngværk viste sig 
for nordmurens vedkommende at være anlagt 
på fast bund, medens det under arkadepillerne 
lå ca. én meter højere, »på løs klæg og sølet 
jord«. Over slyngværket var der støbt et fun
dament af murbrokker i stærk kalkmørtel 
(fig. 43); under nordmuren var støbelagene dog 
uregelmæssige og ifølge Smidt39 undertiden 
skilt af rene jordlag.

DEN FØRSTE (†)KIRKE. Nr. 1
NOTER S. 732

Den senromanske (†)teglstenskirke, hvormed sor
tebrødrene påbegyndte klosterbyggeriet, var 
ikke nogen lille kirke, men dog beskeden i 
sammenligning med den nuværende. Forbere
delserne til byggeriet må være startet hurtigt 
efter, at ordenen 1228 havde slået sig ned i Ri
be; men den dårlige byggegrund har som 
nævnt krævet så omfattende regulerings- og 
funderingsarbejder, at kirken tidligst har kun
net tages i brug efter 1200’rnes midte.

Danmarks Kirker, Ribe amt 45



698 RIBE S. KATRINE

Fig. 13. Plan. 1:300. Øst opad. Målt af Axel Hansen 1918f. Suppleret af ElM, tegnet af MN 1983. — Grundriß 
1:300. Vermessen von Axel Hansen 1918f., ergänzt von ElM.

Fig. 14 (næste side). Søndre sideskibsvæg. 1-300. Målt af Axel Hansen 1918f. A-A Rekonstruktion af sydmu
ren i kirke nr. 1 (s. 699). B-B. Rekonstruktion af sydmuren i kirke nr. 2 (s. 702). — S. 699: Südliche Seitenschijffs- 
wand. A-A. Rekonstruktion der Südmauer der Kirche Nr. 1. B-B. Rekonstruktion der Südmauer der Kirche Nr. 2.
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Bevaret af denne første kirke er kun de tre 
fjerdedele af dens sydmur, det stykke, som 
danner de fire vestre fag af den nuværende 
søndre sideskibsmur (sml. fig. 14). Trods om

fattende skalmuringer i forbindelse med gen
tagne omdannelser af vindues- og døråbninger 
var det muligt i forbindelse med restaureringen 
1918-32 at afdække flere detaljer fra den første 
kirkes tid; det lykkedes også at påvise funda
mentrester af kirkens tre andre mure.40 Alt i alt 
er der ikke tale om store sager, men dog til
strækkeligt til at tegne et nogenlunde trovær
digt billede af munkenes første kirkebygning.

Kirken rejstes som et enskibet, hvælvet lang
hus på fire fag; de tre østre fag rummedes inden 
for rammen af den nuværende kirke, medens 
det fjerde strakte sig vest for dennes gavl (sml. 
fig. 18). Ved planlægningen har de ripensiske 
munke måske hentet modellen i det fem år æl
dre moderkloster i Lund,43 hvis kirke ligesom 
de yngre sortebrødrekirker i Århus og Viborg 
var hvælvede langhuse.44 I det hele taget var 
den langstrakte kirkesal dominikanerordenens 
foretrukne kirkeform; ét stort rum, uden 
egentlig adskillelse mellem kor og skib (præste
skab og menighed), var, hvad de missioneren
de tiggermunke havde brug for, fordi deres 
stræben gik ud på at samle den størst mulige 
menighed til deres prædikener.

Modsat visse klosterordener havde domini
kanerne (ligesom franciskanerne, der også var 
tiggermunke) ingen faste regler for, hvordan 
deres kirke eller kloster skulle være indrettet. 
Men i ordenens ældste konstitutioner (fra 1220) 
er der dog en bestemmelse, der siger »at brød
rene skal have enkle og beskedne huse, dels for 
at spare på udgifterne, dels for at præster og 
andre ordner ikke skal tage anstød deraf«. Ved 
generalkapitlet 1228, hvor det bestemtes, at der 
skulle sendes et brødrekonvent til Ribe, tilføje
des en klausul, der gik ud på, at bygningshøj
derne i klosterhusene ikke måtte overskride 12 
fod uden og 20 fod med overetage, samt at 
kirkens murhøjde ikke måtte overskride 30 
fod; omsat i nutidige mål svarer det til ca. 3,6 - 
6,0 - 9,0 m; men udviklingen løb hurtigt fra 
grænsen vedrørende kirkens højdemål, og den 
blev sløjfet 1297.43 Hvad Ribeklostret angår, 
ser det ud til, at man har rettet sig nogenlunde 
efter bestemmelsen fra 1228, både hvad klo
sterhusene og kirken angår.

45*
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Fig. 15. Kirke nr. 2. Opmåling (og rekonstruktion) 
af delvis skjulte gavlblændinger (s. 702). 1:50. Målt 
af ElM, tegnet af MN 1983. — Kirche Nr. 2. Vermes
sung (und Rekonstruktion) teilweise verborgener Giebel
blenden.

Materialer. Den 125 cm tykke sydmur hviler 
på et kampestensfundament på nogle få skifter, 
rejst på brede, sandfyldte grave, der er omtalt 
s. 697. Muren er opført af røde, gule og rødgule 
munkesten i munkeskifte, men undertiden med 
tre eller én løber i stedet for to. Ifølge iagttagel
ser ved restaureringen varierer stenstørrelsen 
en del, (længden fra 29-31 cm, bredden fra 
13,5-14,75 og tykkelsen fra (6)-6,25-7 cm), 
men således, at formatet 30×14×6,5-7 cm er 
det mest almindelige (10 skifter = 79-80 cm).

Planen af den første kirke lader sig med
C. M. Smidt39 og Axel Hansen rekonstruere på 
grundlag af den delvis bevarede sydmur samt 
nogle fundament- og murrester, der er påvist 
under og i klostrets langt yngre vestfløj. Dens 
vestgavl har stået en halv snes meter vest for 
den nuværende kirke, og langs dennes midt
akse er der påvist rester af nordmuren.40 Ende
lig er en 125 cm bred fortanding til østgavlen 
endnu synlig over trappen i søndre sideskib. 
Den første kirkes ydre mål har da været godt 
40×9 m og langmurenes højde har været ca. 9 
m; sydmurens oprindelige murværk kan endnu

følges til ca. 8,5 m over gulvet, og herover har 
der været en murkrone (med gesimsfrise?) på 
nogle få skifter. Denne murkrone er antagelig 
først fjernet 1745-46, da den nuværende kirkes 
tagform ændredes (sml. s. 715).

Støttepiller og hvælv. På østsiden af kirkens 
sydøsthjørne (dvs. på overgangen fra 2. til 3. 
fag fra øst i den nuværende kirke, over trappen) 
står der en oprindelig støttepille, indkapslet i 
yngre murværk; pillens fremspring er ca. 63 
cm, dens bredde ca. 100 (et lille stykke ses i en 
udhugning øst for fortandingen til kirkens øst
mur, over den murede trappe). Man må nok 
regne med, at kirkens andre hjørner har haft 
ikke én, men to lignende piller, anbragt på hver 
sin side af hjørnet. Når sydøsthjørnet kun fik 
én pille, skyldes det, at østmuren i klostrets 
(kort efter opførte) østfløj erstattede den anden.

Fig. 16 (s. 701). Opmåling (og rekonstruktion) af 
vinduesforhold i sydmuren (sml. fig. 34). De rund
buede vinduer i kirke nr. 1 erstattedes siden af ét 
spidsbuet, hørende til kirke nr. 2 (s. 702). 1:100. 
Målt af Axel Hansen, tegnet af MN 1983. — Vermes
sung (und Rekonstruktion) der Fenster im westlichen Teil 
der Südmauer. Die rundbogigen Fenster der Kirche Nr. 1 
wurden später durch ein spitsbogiges ersetzt, das zur Kir
che Nr. 2 gehörte.

Fig. 17. Kirke nr. 2. Spidsbuet, falset dør til kloster
gården. Omdannet og delvis dækket ved opførelsen 
af nordre korsgang (s. 708). 1:100. Efter Axel Han
sen, 1924. — Kirche Nr. 2. Spitzbogige, gefalzte Tür 
zum Klosterhof. Umgestaltet und teilweise gedeckt bei der 
Aufführung des nördlichen Kreuzgangs.
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Man må endvidere skønne, at kirkens frie 
nordmur har været firedelt af støttepiller i 
overensstemmelse med den indre fagdeling. 
Sydsiden af kirken har derimod kun haft én 
støttepille (eller lisén), placeret midtvejs mel
lem de to hjørner, og mere var hverken muligt 
eller nødvendigt på grund af de planlagte klo- 
sterfløje. To lodfuger, der ses udvendig på syd
muren lidt øst for den nuværende dør mellem 
kirke og klostergård, samt en fortanding højere 
oppe i muren viser, at pillen har været ca. 130 
cm bred.

På opmålingen af kirkens sydmur (fig. 14) 
ses under hvælvingerne, som er samtidige med 
den nuværende kirke (nr. 3), brudstykker af tre 
store spidsbuer; disse buer hører til den første 
kirke og har sammen med endnu en bue i det 
forsvundne vestfag tjent som vederlag for de 
fire hvælvinger, der antagelig havde helstens 
kapper og kraftige ribber (jfr. fig. 34 og 26e).

Døre. Bevaret er kun den dør, der (også si
denhen) forbandt kirken med klostrets østfløj

(fig. 19); den er rigt falset og rundbuet, med 
halvstensstik og prydskifte af krumme løbere; 
de retkantede led er nu stærkt forhuggede og 
lysningen fornyet med en fladbuet overdæk
ning. Døren til selve klostergården kan have 
siddet, hvor den nuværende udgang findes eller 
vestligere, medens døren til omverdenen nok 
skal søges i kirkens vestgavl.

Vinduer. I sydmurens 2. og 3. fag (regnet fra 
den første kirkes sydøsthjørne) er der fundet 
spor efter høje, parvis sammenstillede vinduer 
af den art, som er karakteristiske for senroman
ske bygværker, heriblandt ordenens kirker. 
Bunden af de to vinduer i 3. fag er bevaret, 
synlige bag et par trælemme. Vinduerne 
(fig. 16), hvis sål kun er hævet ca. 2,8 m over 
det nuværende kirkegulv, har timeglasformet 
tværsnit og lysning af kantstillede munkesten; 
lysningsbredden er ca. 45 cm; den indvendige 
bredde ca. 135 cm og højden må have været ca. 
5,5 m, eftersom rester af det formentlig rund
buede stik er påvist få skifter under den for
svundne murkrone i 2. fag.40 På denne bag
grund må man slutte, at alle fag, der ikke skulle 
dækkes af planlagte klosterfløje, har haft tilsva
rende to-grupper, medens gavlene kan have 
haft en gruppe med tre sammenstillede 
vinduer.

Tilføjelser og ændringer. På et forholdsvis tid
ligt tidspunkt må kirken være blevet skadet i 
vest på grund af den dårlige byggegrund, der 
som så mange gange senere forfulgte sorte
brødrenes byggeri. I første omgang har man 
tilsyneladende søgt at afstive vestenden med et 
par vældige, diagonalt stillede stræbepiller, der 
har hvilet på kampestensfundamenter, som 
blev afdækket ved restaureringen af den nuvæ
rende kirke.45 Redningsaktionen har dog næp
pe været tilstrækkelig. To pavebreve fra 1392 
(jfr. s. 686) belyser kirkens daværende situation. 
Det ene brev fortæller, at kirken trænger til en 
ikke ringe istandsættelse, det andet, at kirkens 
mure truer med at styrte sammen. Hurtigt efter 
må der være sat store byggearbejder i gang. 
Det er resultatet af dette byggeri, der har vun
det hævd på betegnelsen: Kirke nr. 2, og som 
sådan beskrives det derfor i det følgende afsnit.
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Fig. 18. Kirke nr. 2 (s. 702), vist i forhold til den nu
værende kirke (nr. 3); A markerer hjørnet af kirke 
nr. 1 (s. 697). Axonometrisk afbildning. 1:900. Ved 
ElM, tegnet af MN 1984. — Kirche nr. 2 dargestellt im 
Verhältnis zur jetzigen (Nr. 3). A. bezeichnet die Ecke 
der Kirche Nr. 1. Axonometrische Abbildung.

DEN OMBYGGEDE (†)KIRKE. Nr. 2 
NOTER S. 732

I en tid, hvor andre sortebrødre var i gang med 
eller forberedte kirkeudvidelser, måtte de ri- 
pensiske affinde sig med en betydelig reduktion 
af deres kirkes areal. Tvunget af den hårde nød
vendighed, som de just omtalte pavebreve er 
udtryk for, måtte de afskrive hele det vestlige 
fag. Inden for en periode, der kan have taget sin 
start allerede før pavebrevene 1392 åbenbarer 
den senromanske kirkes skrøbelighed, og hvis 
nedre grænse er 1433, gennemførtes følgende 
byggearbejder: En ny vestgavl, store, nye vin
duer og til klostergården en ny dør.

Placeringen af den nye gavl er uden tvivl be
stemt af ønsket om at holde kirkens tre østre 
hvælv uberørt af ombygningen. Dele af denne 
gavls murværk er bevaret, fordi den (ligesom 
sydmuren) blev genbrugt, da man i 1400’rnes 
anden halvdel skabte den treskibede kirke

(nr. 3) ved en udvidelse mod nord og øst. Syd
vesthjørnet af den afkortede kirke (nr. 2) står 
nu indkapslet i klostrets vestfløj, og det er inde 
i dennes overetage og tagrum, man får et be
greb om, at det ikke – hvad udsmykningen an
går – har været en helt almindelig gavl. Materi
alet er røde og grønglaserede munkesten; de er 
tykkere end i den ældre sydmur og skiftehøj
den meget større (20 skifter = 220 cm).

Det endnu synlige stykke af vestfacaden, 
nogle få kvadratmeter et godt stykke under 
murkronen i kirke nr. 2, prydes af to spidsbue
de, dobbeltfalsede og ens høje blændinger, kob
let sammen af en muret halvsøjle (fig. 15). De 
ca. to meter høje blændinger er muret af hulke- 
lede og kvartrunde formsten, og i det ydre stik 
veksler røde og glaserede sten regelmæssigt. 
Den lave placering i forhold til gavlfoden tyder 
på, at det bevarede blændingsparti ikke er del af 
en frise på tværs af gavlen, men den ene af to 
blændingsgrupper, som har flankeret kirkens 
vestvindue (jfr. fig. 18).46 Den usædvanlige de
koration lader formode, at den forsvundne 
gavltrekant ligeledes har haft en rig blændings- 
udsmykning.

Døre og vinduer. I tilslutning til gavlbyggeriet 
gennemførtes en modernisering af den øvrige 
bygning. De parvis sammenstillede, senro
manske vinduer erstattedes med ét stort, spids
buet vindue af næsten samme bredde (fig. 16), 
og til klostergården muredes – måske som føl
ge af kirkens afkortning – en ny dør på det sted, 
hvor udgangen endnu findes. Indvendig er 
denne døråbning dækket af et spærstik, og lys
ningens borthuggede stik har antagelig været 
fladbuet. Udvendig, hvor dørpartiet skjuler sig 
bag yngre murværk, er der tredobbelt falsede 
karme, som omslutter et højt, spidsbuet spejl 
(fig. 17); de lodrette karme er muret med ret- 
kantede sten, stikkene derimod med affasede 
(en lille udhugning viser et stykke af stikket). 
Affasede sten er også anvendt i de spidsbuede 
vinduer, både til karme og til det stavværk, som 
har tredelt selve lysningen. Siden restaure
ringen 1918 f. står det vestre af de to store vin
duer delvis afdækket, både mod sideskibet 
(over de s. 701 omtalte trælemme) og mod
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Fig. 19. Søndre sideskibsmur, 3. fag fra øst (sml. fig. 14). Den rundbuede, falsede dør til klostrets †østfløj har 
været i brug fra den ældste kirkes tid (s. 701). Den højtsiddende dør til østfløjens øvre etage (dormitoriet) hører 
snarest til kirke nr. 2. Nørgaard Nielsen fot. 1918. — Südliche Seitenschiffsmauer, 3. Fach von Osten. Die gefalzte, 
rundbogige Tür zum Ostflügel des Klosters ist seit der Zeit der ältesten Kirche in Gebrauch. Die hochgelegene Tür zum 
oberen Stock des Ostflügels (dem Dormitorium) dürfte eher zur Kirche Nr. 2 gehören.

øvre etage i den tilstødende korsgang;47 endvi
dere er toppen af begge vinduer synlig i side
skibets tagrum (sml. fig. 34). Vinduesfornyel- 
sen har antagelig omfattet hele kirken undtagen 
det ene fag, der dækkedes af klostrets østre fløj.

Om hvælv og murkrone henvises til omtalen 
under kirke nr. 1 (s. 697).

Et pavebrev fra 1433 (sml. s. 686) omtaler 
bl.a. at både kirke og kloster samt et †klokketårn 
var gået op i luer og ødelagt.
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Den nuværende kirke, der som forgængerne dan
ner nordfløjen i klosteranlægget, er opført i 
1400’rnes 2. halvdel og 1617 forsynet med et 
vesttårn (s. 726), der erstattede et lidt ældre vå
benhus (s. 728) og et fritstående klokkehus 
(s. 695).

Bygningen er, helt i overensstemmelse med 
samtidens foretrukne kirketype, opført som et 
treskibet, fuldt overhvælvet langhus, hvor de 
tre skibe samledes under et stort fællestag, i øst 
kronet af et højt messeklokkespir (s. 728). Det
te spir er forlængst borte, og fællestaget er som 
tidligere nævnt delt, således at midtskibet sky
der op over sideskibene (en type, som for øv
rigt også kendes fra datidens langhuse). Blandt 
de mange eksempler på treskibede langhuse af 
samme type som sortebrødrenes tredie Ribe- 
kirke skal fremhæves karmelitterordenens S. 
Mariekirke i Helsingør (DK. Frborg. s. 301 f.), 
og købstadskirken i Nyborg, der ud over fæl
lestaget også har bevaret sit messeklokkespir. – 
Fællestræk for mange af disse langhuse er også 
de solide, ofte firkantede arkadepiller og blæn- 
dingsudsmykningen på midtskibsvæggene 
mellem gulvarkader og hvælv. I Ribes sorte- 
brødrekirke er blændingsmotivet udbygget 
med triforier (tredelte åbninger) til sideskibenes 
tagrum.

Byggeriets afvikling. Opførelsen af den nye, 
store kirke på en grund, der stillede helt ekstra
ordinære krav til murenes fundering (sml. 
s. 697), har været en både kompliceret og kost
bar sag, som har krævet omhyggelig forbere
delse. Nybyggeriet var helt afhængigt af den 
ældre kirke (nr. 2) og dennes placering i selve 
klosteranlægget. Udvidelser kunne kun ske 
mod øst og nord (sml. fig. 18). Det betyder, at 
sydmuren i det treskibede langhus måtte rejses 
i umiddelbar forlængelse af sydmuren i for
gængeren, hvis vestgavl på tilsvarende måde 
var bindende for gavlen i det nye anlæg.

I de fleste andre tilfælde, hvor et så stort ny

DEN SENMIDDELALDERLIGE KIRKE
Nr. 3

NOTER S. 732

byggeri er anlagt i tilslutning til en ældre kirke, 
er arbejdet gennemført i flere tempi, og det 
samme må have været tilfældet her. Ganske 
vist har senere tiders omfattende murfornyelser 
fjernet mange spor, men endnu er der forhold, 
som viser, at der er to hovedafsnit i den nuvæ
rende kirke: Et østre på to fag, anlagt ved øst
enden af den ældre kirke, og et vestre på fire 
fag. Fortandingerne, der viser skellet mellem 
de to afsnit, ses i midtskibsmurene over 2. ar- 
kadepillepar fra øst. Inde i kirken kan fortan
dingerne følges fra pillernes kragbånd til hvæl
vingens gjordbue, og de kan tillige spores på 
murenes yderside under sideskibstagene. De to 
østfag er antagelig første etape i byggeriet, og 
det er i hvert fald givet, at midtskibsmurene 
her stod færdige, før man nåede op i samme 
højde med de fire vestfag.48

Materiale. Murværket, der hviler på 5,5-6 m 
dybe fundamenter (s. 697), er af røde munke
sten, hvoraf en del i følge C. M. Smidt skal væ
re nedbrydningsmateriale fra de to ældre kir
ker. På grund af de utallige reparationer er det 
umuligt at give sikre mål på stenstørrelsen; ge
nerelt kan man sige, at kirkens østre trediedel 
er opført af en tyndere sten end resten; her må
ler 20 skifter 195-96 cm, mens det tilsvarende 
mål for resten af nybyggeriet er 203-4 cm. I 
kirkens østgavl, der er den mindst ombyggede 
del, er det tydeligt, at det (stærke) polske for
bandt er benyttet indtil en højde, der nogenlun
de svarer til sideskibsmurenes; derover synes 
munkeforbandt enerådende i midtskibets gavl og 
mure.

Grundplan (fig. 13). Det i øst lige afsluttede 
langhus har en udvendig længde på godt 45 m, 
støttepillerne ikke medregnet. Den fulde bred
de af de tre skibe er ca. 21,5 m, og midtskibet 
er usædvanlig bredt i forhold til sideskibene 
(ca. 9 m – 3,5 m). Østmuren er ca. 150 cm tyk 
og sydmuren 125 cm (ligesom måske den nor
dre indtil 1745). – Fagdelingen er regelmæssig, 
men af lidt forskelligt præg i de to hovedafsnit. 
I de to østfag er arkadepillerne 186 cm lange og 
deres indbyrdes afstand 530 cm, hvorimod de 
tilsvarende mål i de fire vestfag er 170 og 555 
cm. Alle piller er retkantede, 136-38 cm brede
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Fig. 20. S. Katrine kirke, set fra nordøst. Udsnit af byprospektet ved G. Braunius: Teatrum urbium, bd. V, 
trykt 1598 (sml. s. 827, fig. 1). — St.-Katrinen-Kirche von Nordosten gesehen. Ausschnitt aus Stadtprospekt in 
G. Braunius: Teatrum urbium, Bd. V, gedruckt 1598.

og mod sideskibene udstyret med falsede for
læg for sideskibenes gjordbuer.

Ydre. Kirkens lange nordmur og den frie, 
østre ende af sydmuren har nu svære støttepiller 
i takt med kirkens indre fagdeling, men det er 
usikkert, om det altid har været sådan. Der
imod har gavlene altid været styrket af høje 
piller i forlængelse af midtskibets mure, således 
som det endnu er tilfældet i øst. Pillerne har et 
fremspring på ca. 100 cm og en bredde på ca. 
140 cm. Denne gavl har yderligere to mindre 
støttepiller, af hvilke den søndre er sekundær, 
medens den nordre, som står i forlængelse af 
sideskibsmuren, snarest er oprindelig og opført 
af hensyn til spindeltrappen (s. 712), som dels 
er indlagt i hjørnets murliv, dels i et støttepille- 
lignende fremspring mod nord. – Selv uden 
støttepiller har den lange nordmur genspejlet 
langhusets indre fagdeling ved sin taktfaste vin- 
duesinddeling. Og de tre, uens høje skibe har 
sat deres præg på gavlene med sideskibenes la

ve og lavtplacerede vinduer over for midtski
bets langt højere, i øst to og i vest tre.

Medens interiøret (efter restaureringen 
1918f) viser kirken omtrent som den blev op
ført, er eksteriøret totalt ændret. Det skete 
1745-46, da man opgav det store fællestag. 
Med den nye, basilikalt opdelte tagform fulgte 
en beskæring af konturerne på de store gavltre
kanter, der antagelig har haft kamtakker, som 
det ses på Braunius’ stik fra før 1598 (fig. 20). 
De store gavlflader har kun været smykket af 
nogle vandrette savskiftebånd, hvoraf der endnu 
er bevaret stumper i øst, samt, over sideskibe
ne, et par blændinger, hvis stik oprindelig har 
været spidsbuede som vinduerne. Den meget 
beskedne dekoration er ikke blot i god overens
stemmelse med forholdene inde i kirken, men 
også med skik og brug i de barske vestjyske 
egne. — Om det †messeklokkespir, som krone
de østgavlen, se s. 728.

Indre. Det er nævnt, at sortebrødrenes kirke
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Fig. 21. Kirkens østgavl. 1:300. Efter Axel Hansen 1918f. Jfr. plan s. 698. — Der Ostgiebel.

Fig. 22. Tværsnit, set mod øst. 1:300. Efter Axel Hansen 1918f. — Querschnitt, gegen Osten gesehen.
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Fig. 23. Kirkens vestgavl med tårn. 1:300. Efter Axel Hansen 1918f. Jfr. plan s. 698. — Der 
Westgiebel.

Fig. 24. Tværsnit, set mod vest. 1:300. Efter Axel Hansen 1918 f. — Querschnitt, gegen Westen 
gesehen.
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har adskillige træk fælles med andre senmiddel
alderlige kirker, men den synes alene om den 
gennemløbende, tre skifter høje kordongesims, 
der understreger midtskibsvæggenes opdeling i 
to zoner: Forneden den lidt tunge række af run
de eller svagt spidsbuede arkader, foroven de 
store, kraftigt tilspidsede og falsede blændin
ger, som omslutter de lave, rundbuede trifo- 
rier, der nu står som blændinger, men oprinde
lig åbnede for indblik til sideskibenes tagrum. 
Også den stadige vekslen mellem runde og me
re eller mindre spidse buestik er ret usædvanlig.

Ved en umiddelbar betragtning er midtskibs- 
interiøret meget ensartet fra øst til vest, men 
alligevel er der forskel at spore på øst- og vest
afsnittet. Blandt andet er arkaderne i de to øst
fag rundbuede, i de fire vestfag derimod spids
buede og 40-50 cm højere end i øst. Endvidere 
er der til kragbåndene i de to først opførte øst
fag benyttet en særpræget formsten (fig. 26c), 
som er ukendt i vestafsnittet. Oprindelig har 
det dog – i langt højere grad end disse detaljer – 
været den helt forskellige udformning af gavle
nes vinduespartier, der markerede forskellen på 
øst- og vestafsnittet.

Alle arkadepiller har en 5 cm fremspringende 
skråkantsokkel af varierende højde,49 og 450 
cm over gulvet et tre skifter højt, omløbende 
kragbånd med samme leddeling som kordon- 
gesimsen (fig. 26 c-d), hvorimod triforiernes 
kragbånd kun består af et enkelt skifte (fig. 26 c- 
d). Samtlige arkader har halvanden stens stik, 
der mod sideskibene danner vederlag for 
hvælvkapperne.

Døre og vinduer. Hovedindgangen til kirken 
har været på den nuværende plads, men den er 
omdannet ved tårnets opførelse 1617. Bevaret 
er derimod en lille, fladbuet dør, hvorigennem 
man fra klostrets hovedindgang kunne komme 
ind i kirken; denne indgang var indrettet i de to 
små hvælvede rum i den nordligste og ældste 
del af klostrets vestre længe, der er bygget nog
le meter ind foran kirkens gavl.50 To døre i 
søndre sideskibsmur, den rundbuede og falsede 
i 3. fag fra øst og den nuværende udgang til 
klostergården er overtaget fra henholdsvis kir
ke nr. 1 og nr. 2 (fig. 19, 17).

Før 1918 fandtes der i sydmurens yngre del, 
de to østre fag, to ombyggede døre, som selv 
ikke i den ældst kendte udgave kan have hørt til 
kirkens oprindelige udstyr. Ved restaureringen 
blev de på forskellig vis markeret både ud- og 
indvendig i muren, og den ene (i det nuværen
de præsteværelse) er siden indrettet som væg- 
skab. Tilmurede dørsteder i øst, i samme side
skibs gavl og i midtskibets gavl under det 
søndre vindue, er næppe heller oprindelige, 
hvorimod det kan være tilfældet med det dør
sted, som røber sig med lodfuger nederst i 
nordmurens vestligste fag.

Vinduerne stammer med få undtagelser fra 
restaureringen 1918f., men der er ingen tvivl 
om, at deres spidsbuede, stavværksdelte form 
er i overensstemmelse med oprindelige for
hold. I østgavlen har midtskibsvinduerne beva
ret den gamle form med ind- og udvendig fal
sede karme og spidsbuet helstensstik med 
prydskifte af kopper. Og i sydmurens tilsva
rende, men stærkt ødelagte vinduer blev der 
fundet rester af oprindeligt stavværk (sml. fig. 
26 a). Bag orgelpulpituret i midtskibets vest
ende ses endnu rester af det oprindelige vin- 
duesparti, som blev blændet ved tårnbyggeriet 
1617, og som indtil da har haft en dominerende 
indflydelse på kirkerummets og navnlig midt
skibets lysforhold. Modsat østendens to ens 
høje, slanke vinduer har der over hovedindgan
gen i vest været en tregruppe med et højt vindue 
i midten flankeret at to lavere (sml. fig. 24). 
Sidevinduerne tegner sig endnu tydeligt med 
deres spidsbuede helstensstik, kantet af pryd
skifte som i kirkens øvrige vinduer; men grup
pens formentlig ligeledes spidsbuede midtvin
due gik tabt, da man på et eller andet tidspunkt 
i 1500’rnes senere del måtte foretage en opret
ning af gavlen. Fra den tid stammer det rigt 
falsede, rundbuede vindue, der allerede efter et 
kort åremål måtte blændes af hensyn til opfø
relsen af tårnet.

Fladbuede spareblændinger, som dem, der fin
des under tregruppens sidevinduer og under 
østvinduet i nordre sideskib, kan have været et 
gennemgående træk.

»Triforieetagen«. De store, spidsbuede stik,
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Fig. 25. Interiør mod vest visende Nicolai Scheers orgelfacade (1795, s. 761) før ombygningen 1978. ElM fot. 
1973. — Interieur, gegen Westen gesehen; Nicolai Scheers Orgelsprospekt (1795) vor dem Umbau von 1978.
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Fig. 26. Detaljer 1:10. a. Karm- og stavværksprofil i sydmurens to østre vinduer (s. 708.) b. Ribbesten fra 
nordre sideskib (s. 711). c. Kragbånd og kordongesims i kirkens to østre fag. d. Samme i kirkens fire vestre fag 
(s. 708). e. Ribbesten (fra kirke nr. 1-2?), fundet to meter under korgulvet (s. 701). Efter Axel Hansen og 
C. M. Smidt. Tegnet af MN 1984. — Details. 1:10. a. Rahmen- und Stabwerkprofil der zwei östlichen Fenster in der 
Südwand, b. Rippenstein aus dem nördlichen Seitenschiff, c. Kragsteine und Kordonsimse in den zwei östlichen Fächern 
der Kirche, d. Dasselbe in den vier westlichen, e. Rippensteine (aus der Kirche Nr. 1-2?), gefunden zwei Meter under dem 
Fußboden des Chors.

der omslutter blændingerne foroven i midt- 
skibsvæggene og samtidig danner vederlag for 
hvælvkapperne, løber helt igennem murtyk
kelsen. Det betyder, at disse stik, der i nord er 
halvandensten og i syd helsten med prydskifte 
af kopper, er opført som regulære aflastnings- 
buer for gulvarkaderne. I takt med opførelsen 
blev de lukket med en lidt tyndere blændmur, 
og det er heri, triforierne har deres plads. Hvert 
triforium består af tre ens høje og brede, rund
buede åbninger, skilt af helstenspiller; deres

kun et skifte høje kragbånd er i østafsnittet ført 
helt rundt om pillerne, medens kragbåndet i 
vestafsnittet er udeladt mod tagrummene. Må
lene på de tre bueåbninger i det enkelte trifori
um er ens, men de varierer fra fag til fag og fra 
syd til nord: I østafsnittets sydside er højden og 
bredden ca. 190×120 cm, i vestafsnittets ca. 
200×105 cm, medens de tilsvarende mål i nord 
er ca. 200×130 og 200×140 cm.

Bortset fra triforierne er der ikke ofret meget 
på kirkerummets udsmykning, men der findes



DEN SENMIDDELALDERLIGE KIRKE 711

dog et par særprægede detaljer. I midtskibs- 
væggene, over det østligste par arkadepiller, 
har man gjort brug af et »gammeldags« motiv: 
En indfældet halvsøjle, der med base og terning
kapitæl er ca. 15 skifter høj; søjleskaftet er af
rundet i syd og tresidet i nord. – Resten af 
midtskibets udsmykning består af teglbilleder. 
Den ene type, en reliefflise af brændt ler, ca. 
19-20 cm i kvadrat, er indmuret midt over ar
kadepillerne, hævet fire cm over kragbåndet. 
Relieffet (fig. 27), der forestiller Kristi hoved 
med korsglorie, må antagelig opfattes som et 
andagtsbillede af den slags, som i middelalde
ren kaldtes Veronika. Tre lignende fliser er ind
muret i klostergårdens søndre korsgang, og i 
den nærliggende Roager kirkes sakristigavl fin
des også en, alle er så ensartede, at de må være 
støbt i en og samme form.51 Den anden type, 
der viser et stort mandshoved, hvilende på 
korslagte arme (fig. 28), hugget ind i en mun
kesten, har konsolagtig karakter; den er ind
muret højt oppe i skjoldbuefelterne, men kun i 
midtskibets sydside og kun i vestafsnittet.52

Hvælvinger. De tre gange seks †hvælv, som 
oprindelig dækkede kirkens tre skibe, blev tid 
efter anden offer for følgerne af den dårlige 
byggegrund. Nogle faldt ned, andre måtte 
nedtages »for farens skyld« (sml. s. 688). Efter
hånden blev de fleste erstattet med flade trælof
ter (sml. fig. 24, 30); de sidste – nogle få i sønd
re sideskib – var 1918 så gennemrevnede, at 
også de måtte nedtages. – De nuværende 18 
hvælvinger, der alle stammer fra 1920’rne, er 
imidlertid opført på grundlag af så mange spor 
i murene, at de i det store og hele må svare ret 
nøje til de oprindelige. Det er alene usikkert, 
om der under arbejdet er fundet vejledende de
taljer for de svagt nedhængende slutsten samt 
for midtskibets ribbeprofiler og kappeindde
ling.

Sideskibenes hvælv hviler på murede forlæg 
undtagen i det stykke af sydmuren, der er ældre 
end den nuværende kirke; i dette murværk fra 
kirke nr. 2 (fig. 34) har hvælvforlæggene måttet 
hugges ind. Samtlige hvælv er seks-delte, i syd 
af retkantede kvartstensribber, i nord af halv
sten brede ribber med trekløverprofil

Fig. 27. Støbt teglrelief med Kristi hoved, kaldet 
Veronika (s. 711). LL fot 1980. — Gegossenes Ziegel
relief mit dem Kopf Christi, genannt Veronika.

Fig. 28. Konsol af munkesten med indhugget relief 
(s. 711). Nørgaard-Nielsen fot. o. 1920. — Konsole 
aus großen Backsteinen mit eingehauenem Relief.
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Fig. 29. Nordre sideskib, set mod øst. V. Herman- 
sen fot 1946. — Nördliches Seitenschiff, gegen Osten 
gesehen.

(fig. 26b). — Midtskibets gjordbuer og diago
nalribber springer ret uformidlet frem af muren 
lige over kordongesimsen, mellem de spidsbu
ede og falsede skjoldbueforlæg, som i virkelig
heden er indersiden af de s. 708 f. omtalte aflast- 
ningsbuer. Hvælvene i de to østfag har otte- 
delte kapper, resten fire-delte, og alle ribber er 
halvstens, enten retkantede eller med treklø
verprofil som i nordre sideskib.

Den med østafsnittet samtidige spindeltrappe 
(s. 705) giver stadig adgang til tagrummene. 
Den fører fra en smal, fladbuet underdør i nor
dre sideskibs indre til hvælvlommen ovenover. 
Den videre forbindelse op til midtskibets tag
rum formidles gennem en højtsiddende åbning 
ind til hvælvlommen mellem 2. og 3. midt- 
skibshvælv fra øst. – Et par nyere trappeløb op 
mod den ombyggede vestgavl forbinder de tre 
tagrum, og fra midtskibet fører der endvidere 
en dør til tårnet. – I forbindelse med kirkens

nyoverhvælvning sikredes midtskibsmurenes 
stabilitet med en række støttemure, som opde
ler sideskibenes tagrum i sektioner, indbyrdes 
forbundet af små, rundbuede døråbninger. 
Murene er opført oven på sideskibenes gjord
buer, og den anden fra øst i nordsiden er meget 
tykkere end de øvrige, fordi der heri er indlagt 
et muret trappeløb op til den omtalte åbning til 
midtskibets tagrum.

TIDEN EFTER REFORMATIONEN
NOTER S. 732

1500’rne. Sortebrødrenes klosterkirke blev 
1537, efter borgernes ønske, af kongen udlagt 
som byens anden sognekirke. Allerede da – vel 
højst 50 år efter indvielsen – har bygningen må
ske været mærket af den elendige byggegrund, 
der bragte den første kirke til fald (sml. s. 701) 
Nogle årtier senere var situationen i hvert fald 
alarmerende.

Et syn 158318 fastslår, at kirken burde have 
haft hjælp for 20 år siden; nu var den så forfal
den, at det ikke blot var livsfarligt at opholde 
sig i den på grund af hvælvingerne, men folk 
kunne heller ikke stå tørre i stolene for regn og 
sne (sml. s. 688). I en ansøgning om hjælp, 
sendt til kongen 1593 (Kinch II, 553), anføres 
som årsag, at kirken længe har været meget 
forfalden, især efter at den havde fået stor skade 
ved den store ildebrand for 13 år siden (sml. 
s. 688); endnu havde den stor mangel på kor, 
hvælving, tårn, stole og anden bygning samt 
dertil gæld (om branden, se Kinch II, 173).

Både denne ansøgning og en omtrent tilsva
rende fra 159553 tier om, hvad der var gennem
ført i årene forinden. De sparsomt bevarede 
kirkeregnskaber røber imidlertid, at man alle
rede et par år efter branden 1580 bestilte et nyt 
orgel og 1591 en ny prædikestol, og samtidig 
forberedte man nyt stoleværk. – Den hårdt til
trængte reparation af bygningen, der må have 
været forudsætningen for opstilling af nyt in
ventar, synes for interiørets vedkommende 
gennemført i 1580’rne. Man startede med at 
fjerne årsagen til synsmændenes bekymring
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Fig. 30. Interiør o. 1900, set mod øst. Det flade loft, der afløste midtskibets hvælv i 1580’rne, erstattedes 1921- 
23 af nye hvælv (s. 711, sml. fig. 12). Hude fot. — Interieur um 1900, gegen Osten gesehen. Die flache Decke, die 
das Gewölbe des Mittelschiffs in den 1580er Jahren ablöste, wurde 1921-23 durch neue Gewölbe ersetzt.

1583: De livsfarlige hvælvinger. Det var de 
seks store midtskibshvælv, der forsvandt i disse 
år og erstattedes af et højtsiddende træloft. Der
ved ændredes interiøret totalt, således som det 
fremgår af fotografiet fig. 30, der viser situatio
nen umiddelbart før istandsættelsen 1918f. Fo
tografiet giver dog ikke et helt sandt billede af 
rummet, som det så ud fra begyndelsen og må
ske mindst et par hundrede år frem (jfr. Gal
then 1792, s. 143). Kirkens evindelige penge
nød var vel årsag til, at man ikke reparerede 
midtskibets vægge efter nedtagning af hvælve
ne; de fik lov til at stå med deres ret uregelmæs
sige skjoldbueforlæg og andre ar, kun dækket 
af hvidtekalk, indtil man på et eller andet tids
punkt (1837-38?) foretog en skalmuring, så 
væggene blev glatte, som de ses på interiørbil
ledet.

En istandsættelse af vinduerne, der har sat sig 
spor i regnskaberne fra 1600’rnes begyndelse, 
blev muligvis påbegyndt i 1580’rne. Sikkert er 
det, at der på Terpagers tid (sml. s. 731) fandtes 
et vindue med flere glasmalede ruder, hvoraf 
fire blandt andet bar årstallet 1588. Måske blev 
disse malede glas skænket af forskellige borgere 
i forbindelse med istandsættelsen, således som 
det kendes andetsteds. 54 I så fald må årstallet 
1588 angive tidspunktet for afslutningen af 
bygningsarbejderne i kirkens indre.

1600’rne. Opførelsen af et nyt våbenhus (s. 728) 
ved kirkens vestende 1603-04 vidner antagelig 
om, at man var i gang med en udvendig istand
sættelse. Ti år senere samledes forråd: Nogle 
tusinde mursten og »22 lester Hollandtz Kalck« 
til den forfaldne vestgavl,20 som murermeste

Danmarks Kirker, Ribe amt 46
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ren tog fat på 1614, da han også arbejdede på 
messeklokkespiret over kirkens østgavl 
(s. 728). Året efter arbejdede han på pillen på 
den østre ende, på taget og på nogle vinduer. 
Samtidig omlagde Søffren glarmester adskilli
ge vinduer i bly: De store, nye vinduer i kir
kens vestre ende, syv i kirkens østre ende og to 
ved orglet, dvs. på sydsiden af korpartiet.20

Murerarbejdet på vestgavlen 1614 må have 
været ganske beskedent, eller også har det be
stået i at afsløre skadens omfang. Kun tre år 
senere omtales kirken som så bygfældig på 
vestenden, at en stor part deraf allerede var 
nedtaget. »For farens skyld« måtte gavlen i- 
standsættes, og hvis det skulle nytte, måtte det 
ske ved hjælp af to høje, brede støttepiller 
(»Stripiller«) opmuret fra grunden af; men da 
var terningerne tilsyneladende allerede kastet til 
fordel for en helt anden løsning: Et tårn, der 
ifølge initiativtagerne også ville kunne løse an
dre problemer end vestgavlens afstivning. Tår
net opførtes 1617-18 (s. 726).55

Tårnbyggeriet skabte imidlertid flere proble
mer, end det løste. Tårnet standsede ikke vest
gavlens vipning mod nordvest, – forstærkede 
den måske tværtimod, eftersom tårnet allerede 
en snes år efter opførelsen hældede faretruende 
i samme retning. Reparationer var nødvendige; 
blandt andet må murermester Velandtz’ arbejde 
på tårnets store vindue 1633 være en følge af 
bevægelserne i murværket.27 1651 siges det, at 
»samme tårn står på fald og vil drage kirken og 
en del af hospitalet (dvs. klostrets vestfløj), 
som dertil er opbygget, efter sig«.56

Men det var ikke blot de bygningsmæssige 
skader, der gav anledning til store stridigheder 
om det, der 1639 kaldtes »borgmestre og råds 
uforstandige tårnbyggeri«.57 Det var i stedse 
stigende grad økonomiske problemer. De op
stod, fordi adskillige borgere undlod at betale 
de bidrag til tårnet, som de ved deres under
skrift havde forpligtet sig til (sml. s. 726). Lån, 
som kirken måtte optage for at betale håndvær
kerne, voksede enormt ved tilskrivning af ren
ter og var endnu ikke indfriet ved århundredets 
slutning. Der var ingen midler til almindelig 
vedligeholdelse; undertiden var man så langt

ude, at man forgreb sig på fattigkassen, således 
som regnskaberne fra 1633 og 1634 viser.58

I stormflodsåret 1634, da vandet stod højt i 
domkirken (sml. s. 134, 376), gik det også 
hårdt ud over S. Katrine kirke. Det fremgår af 
en udateret og usigneret tekst til en indsam- 
lingsliste, henvendt til »Gudelskende Hiertter«. 
Heri opfordredes gode medborgere og andre 
fornemme indvånere til at tegne sig for bidrag 
til kirkens forbedring; der henvises til, at en
hver i byen kender den »store skade Ste Catari- 
ne Kirche i nest afwigte store storm, paa Spir, 
bly, steen og Kalck med meere ... hafe bekom
men, saa den iche uden stoer bekostning kand 
Repareris« på grund af dens velbekendte ringe 
indkomst.59 Opfordringen til byens borgere 
må være udgået efter 28. febr. 1635, da kongen 
endnu en gang lovede hjælp, men kun på betin
gelse af, at borgerskabet selv ydede bidrag. Det 
af kongen bevilgede beløb, 500 rdl., skulle den
ne gang udredes af de kirker, som Ribe domka
pitel havde patronatsret til.60

Det er ukendt, hvordan borgerne tog imod 
indsamlingslisten. Og da kirkens regnskaber 
for de følgende årtier er borte, har man ingen 
mulighed for at følge reparationsarbejdet på 
kirken, men der er næppe sket meget. Den 
vanskelige »fjendetid« med besættelse og 
brandskatning, fulgt af pesten 1659, der på nog
le måneder kostede hundreder af byens indvå
nere livet (sml. s. 74), må nødvendigvis have 
fået svære følger for S. Katrine sogn.

Synet 1665, som afholdtes 17. febr. på biskop 
Kragelunds begæring,18 tegner et miserabelt 
billede af kirkens situation: »Først er befunden 
to smaa hvælvinger Uden den sørste kirkedør, 
saa brøstfældig, og er revnet, og den hvælving 
indenfor samme dør Nedfalden, og er efterlagt 
med deeler (brædder).« Således indleder syns- 
mændene beskrivelsen af forholdene omkring 
kirkedøren i søndre sideskibs vestende, hvortil 
man kom gennem to små hvælvede rum i 
nordenden af klostrets vestfløj. De fortsætter: 
Også den vestligste hvælving i nordre sideskib, 
over fonten, var nedfalden og erstattet med 
bræddeloft, de to (støtte)piller på kirkens syd
østre hjørne tillige med hele den søndre mur
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hen til klosterfløjen var ganske fordærvet og 
brøstfældig. Den østre og nordre mur behøve
de hjælp ligesom kirkens tag, som havde 
mangler på både sten, kalk, lægte og søm. Den 
søndre side af tårnet var helt og den vestre en 
del revnet; spiret på den østre ende var ikke 
blot brøstfældigt, men truede med at falde ind 
over taget og måtte nyopføres. Det stnre loft i 
kirken (dvs. midtskibets) var ganske fordærvet 
og måtte fornyes ligesom dele af tårnets loft, 
hvortil kom, at det »på østre og vestre ende op 
i tårnet« var stor brist på tømmerværket og 
meget nyt tømmer nødvendigt. Overalt mang
lede der smedeværk (murankre, vinduesstæn- 
ger m.m.) samt bly og glas i vinduerne. Syns- 
mændene gør også rede for skaderne på kirke
gårdens indhegning af mur og plankeværk 
(sml. s. 694) og slutter med en vurdering af de 
nødvendige udgifter: »tilsammen 1560 rdl., ar
bejdsløn til samme værk 800 rdl.«

Muligvis blev dette syn den direkte årsag til, 
at klokken faldt i slag for den gamle sognekir
ke, S. Peder (s. 837); i hvert fald bestemte kon
gen 1673,61 at denne kirke, »som i nogle for
faldne mure, tagsten og bjælker skal bestå og til 
ingen ting er bekvem«, passende kunne ned
brydes og materialerne anvendes til S. Katrines 
reparation. I den følgende snes år førtes da tal
rige læs af nedbrydningsmateriale til Katrine 
kirke, heriblandt store mængder af »cement
sten« (vulkansk tuf), der blev slået til kalk; 
ydermere samledes der lidt penge ved salg af 
materialer.27

Et syn 1683, 28. april,18 taler dog endnu om 
stor brøstfældighed på kirkens mur, lofter, vin
duer og tårn m.m. To år senere hærgedes kir
ken — ligesom hele byen – af en efterårsstorm, 
der skabte en katastrofal mangel på tagsten; ef
ter begæring forundte stiftamtmanden S. Katri
ne 1300 tagsten fra slottet, hvis ruiner 1687-90 
også leverede ca. 20.000 mursten til kirken. 
Trodt den relativ store tilgang af materialer sy
nes murermesteren, Jacob Lauritzen, kun at ha
ve været beskæftiget i ganske korte perioder,27 
måske af mangel på penge til arbejdsløn, for 
som magistraten udtalte 1697: Kirken har altid 
hjælp behov, da dens indkomst er så ringe.62

1700’rne. Bortkørsel af små hundrede læs mur
grus fra kirkens og tårnets mure 172027 fortæl
ler noget om det forfald, som hærgede udven
dig i århundredets begyndelse. Og hvad det 
indre angår, var det næppe stort bedre; i hvert 
fald tales der om stole, som ikke kunne bruges 
på grund af murens og hvælvingsbuernes 
brøstfældighed. Kun de nødvendigste reparati
oner blev tilladt, 1734-35 af vinduerne, året ef
ter af taget og tårnet, hvor der manglede fire 
trapper, to halve og et helt loft samt en hvæl
ving at belægge med ankre. – Det har ganske 
givet været med god grund, at kirkeværgerne 
1742 »uden ophold« foranstaltede et lovligt syn 
ved seks gode håndværksfolk, »hvilke ikke al- 
leneste giver brøstfældigheden udførlig tilseen
de, men ogsaa ved efter deres skønsomhed at 
taksere«, hvad reparationen vil koste.27 Udfal
det af vurderingen befordrede en ny ansøgning 
til kongen, og denne gang, 30. aug. 1743, for- 
undtes kirken allernådigst en kollekt i de fire 
jyske stifter. Den indbragte 1744 små 900 rdl.27 
Året efter sluttedes kontrakt med bygmesteren 
N. H. Riemann om en gennemgribende istand
sættelse, hvorved især eksteriørets karakter æn
dredes fuldstændigt (s. 720). Taget skiftede 
form, eventuelle rester af messeklokkespiret 
over østgavlen forsvandt, og i vest blev tårnet 
nedskåret og inddraget under skibets forlænge
de tag.

Ønsket om at bryde den lange, lige tagryg 
ligger antagelig bag bestilling af et spirprojekt 
ved bygmester Peder Friisvad 1783, men det 
blev for dyrt (s. 728). I begyndelsen af 1790’er- 
ne brugtes pengene til en istandsættelse af alt 
udvendigt murværk og til nogle arbejder i kir
kens indre, bl.a. en ny grundvold under korets 
skrankemure og to piller til det nye orgelpulpi
tur (s. 761), begge dele som led i en omfattende 
sanering og supplering af inventaret.27

1800’rne. Arkitekten Theophilus Hansen udar
bejdede foråret 1837 på biskop Tage Chr. Mül
lers opfordring et projekt til domkirkens ho
vedistandsættelse (sml. s. 342). Kort efter an
modede stiftsøvrigheden Hansen om også at 
gøre forslag og tegning til forskønnelse af S. Ka

46*
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Fig. 31. Eksteriør fra nordøst. V. Hermansen fot. 1946. — Exterieur von Nordosten

trine kirkes indre.63 Af arkitektens lommebog 
fremgår, at han 1. juni tegnede noget »smøreri« 
og bragte det til bispen. Endvidere, at han da
gen efter var med bispen og stiftamtmanden i 
kirken for at aftale alt om sommerens repara
tion, og at han samme dag begyndte at tegne på 
kirken.64 Resultatet af besøg og tegnearbejde, 
en ansøgning af 19. juni, blev approberet allere
de 1. juli, og straks derefter tog man fat på at 
realisere arkitektens forslag. Det drejede sig om 
en række ændringer ved inventar og gravmin
der (sml. s. 736, 778), om malede dekorationer 
(s. 731) samt om forandringer ved lofter og tri— 
forier.

De sidste, de i alt 12×3 rundbuede åbninger i 
midtskibets vægge,27 som på et eller andet tids
punkt var blevet tilmuret, blev nu omdannet til 
dybe blændinger, kun lukket med en halvstens

mur mod sideskibenes tagrum. I stedet for det 
træloft, som havde afløst den nedfaldne sten
hvælving i søndre sideskibs vestligste fag, blev 
der opsat en træhvælving. I midtskibet, der 
havde mistet hvælvene i 1580’erne, og i nordre 
sideskib, hvor hvælvene var blevet fjernet 
1745-46, blev bjælkelofterne underklædt med 
savskårne brædder;65 i denne forbindelse synes 
de s. 713 omtalte spor efter de fjernede hvælv at 
være blevet udslettet ved skalmuring. Arkitek
tens ønske om en kraftig trægesims rundt un
der midtskibets loft63 blev ikke opfyldt, – ej 
heller hans forslag om malede loftsdekoratio- 
ner i midtskibet (sml. s. 732); i stedet blev både 
dette loft og nordre sideskibs hvidtet, og ti år 
senere blev de to lofter og træhvælvingen i 
søndre sideskib røret og gipset.65 – Lægning af 
fliser i korgulvet (s. 730) og andet gulvarbejde i
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forbindelse med omflytning af inventar gen
nemførtes 1841.27 Året efter opmåltes samtlige 
vinduer med henblik på fornyelse 1843, men 
derpå gik arbejdet i stå, og det havde en helt 
speciel årsag: Domkirken var kommet i penge
nød midt under restaureringen 1840-45.

Forslag om nedlægning af S. Katrine kirke. Ved 
et møde i nov. 1843 fik fire medlemmer af 
kommunalbestyrelsen den idé, at man kunne 
løse domkirkens økonomiske problemer ved at 
nedlægge den brøstfældige og overflødige 
S. Katrine kirke og overdrage dens midler til 
domkirken. Allerede i december måned anmo
dede de kongen om at sikre domkirkens frem
tid ved en sådan ordning (sml. s. 345f.), og 
domkirkeinspektionen var ikke uden interesse i 
forslaget! Brevet blev anledning til bitre stri
digheder de følgende måneder. Endnu i decem
ber erklærede fire andre medlemmer af borger
repræsentationen, der kalder sig repræsentanter 
for majoriteten, at kirken ikke var overflødig, 
og at »Landboerne«, i fald den blev nedrevet, 
ville have en kirke for sig selv.66

Herefter lod stiftsøvrigheden N. S. Nebe- 
long, der af Danske Kancelli var ansat som 
daglig leder af domkirkens restaurering, foreta
ge et syn over S. Katrine. Det er dateret 13. jan. 
1844, opdelt i 12 punkter og bilagt to tegnin
ger.63 Heri gennemgår arkitekten kyndigt og 
omhyggeligt bygningen, gør rede for de hæl
dende mure og årsagen, den dårlige bygge
grund. S. Katrine kirkes inspektion lod først 
høre fra sig i begyndelsen af februar, da der 
også indkaldtes til menighedsmøder. Af in
spektionens tre medlemmer kunne den ene på 
visse betingelser gå ind for nedrivning, medens 
de to andre gik stærkt imod. De mente ikke, at 
kirken på grund af sin skævhed kunne kaldes 
brøstfældig: »De Revner, den har, er ikke bety
delige og synes ikke i Mands Minde at have 
udvidet sig ... Vi er overbeviste om, at Menig
heden, ej blot uden Fare, men med Tryghed 
kan benyttet den ...«. Endelig mente de ikke, 
kirken var overflødig, for nok var domkirken 
stor, men ikke alle kunne se og høre i den.66

Efter inspektionens indbydelse i Stiftstidende 
afholdtes 8. febr. et møde i kirken, hvor 146

navngivne »Huusfædre og Huusbonder« fra 
sognet fik oplæst de forskellige indlæg samt en 
bønskrivelse til kongen om at redde kirken. 
Skrivelsen,66 der var konciperet af købmand 
R. Rahr, blev tiltrådt af alle. Heri anføres, at 
minoriteten i borgerrepræsentationen har tre 
hovedgrunde til at søge S. Katrine nedlagt: a) 
domkirkens uformuenhed, b) S. Katrines an- 
tagne brøstfældighed og c) dens undværlighed. 
Svarene herpå lyder: ad a) »at bemeldte dom
kirke, den skønneste i Riget ... et nationalt mo
nument« bør have hjælp fra hele landet, ad b) 
»Denne kirke siges at have Revner; men hvor 
findes disse ikke paa alle oldgamle Bygninger? 
Selv Domkirken har flere saadanne og betyde
ligt større ... og dog nære vi alle det Haab, at 
dette Monument fra Christendommens første 
Tider her i Riget, endnu i Aarhundreder vil 
staae ... Men også St. Cathrine skal med Guds 
hielp fremdeles bestaae ...« ad c) Domkirken 
kan ganske vist rumme begge menigheder, 
men det er vanskeligt at høre Guds ord på 
grund af det større ekko, hvis den bliver ført 
tilbage til den oprindelige stil; ved valget af den 
har bygmesteren taget mere hensyn til katolsk 
messe osv. end til »Acuustikens Love«. Skri
velsen slutter med en hjertegribende appel om, 
at det i øvrigt er den kirke, som ved »Deres 
Majestæts sidste Herværelse fandt Allerhøjst- 
sammes Yndest formedelst dens Hyggelighed, 
dens simple Skjønhed ... det er i den, at de 
usynlige Baand findes, som binde os til Tronen 
... det er denne Kirke, som vi hermed anbefaler 
til Guds Varetægt og Deres Majestæts aller- 
naadigste Beskyttelse«!

Bønskrivelsen, dateret 20. febr., fulgtes op 
med erklæringer fra sognepræsten 26. febr., fra 
den omtalte minoritet i borgerrepræsentatio
nen 28. febr. og fra stiftamtmanden og bispen, 
henholdsvis 21. og 30. marts. – Sognepræsten 
kan hverken acceptere, at kirken er overflødig, 
eller den aldeles ukirkelige fremgangsmåde at 
nedlægge én kirke for at hjælpe en anden. – De 
fire borgerrepræsentanter, som rejste sagen, øj- 
ner allerede dens udfald, men da de finder, der 
er brugt uværdige våben mod dem, føler de sig 
foranlediget til yderligere at belyse S. Katrine
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kirkes brøstfældighed og overflødighed samt 
lydforholdene i domkirken. Vedrørende det 
sidste skriver penneføreren, rådmand Giørtz, at 
man ikke kan udtale sig sikkert (om forholdene 
efter domkirkens restaurering), da man endnu 
ikke »er kommen til Vished i Theorien om Ly
dens Tilbagekastning«, men en netop udkom
men afhandling gav håb. I øvrigt var der ingen 
grund til frygt, når man kun ved beskikkelse af 
præster tog hensyn til, »at de Paagieldende for
uden de øvrige fornødne Qualiteter erei Besid
delse af et Taleorgan, som passer for en stor 
Kirke.« De misbilliger menighedsmøderne i 
kirken, hvor pietetsfølelsen har sejret over for
nuften, blandt andet fordi der er brugt midler 
imod dem af en sådan art, »at vistnok enhver 
Upartisk maa misbillige samme«.66

Stiftamtmanden fremfører i sin erklæring, at 
da S. Katrine kirke er en »offentlig Stiftelse og 
morals Person«, kan man ikke uden krænkelse 
af ejendomsretten bruge dens indtægter til an
det. Hvis den truer med at styrte ned, er det en 
anden sag. Han foreslår derfor en ny undersø
gelse, og hvis den bekræfter Nebelongs frygt, 
skal kirken hovedrepareres for dens og menig
hedens egne midler: »Så vil det vise sig, hvor 
stor menighedens pietetsfølelse er«! – I bispens 
lange og lærde erklæring vejes for og imod på 
grundlag af sagens akter. Efter en indledning 
om domkirkens herlighed — og pengenød, ly
der det: »Man opnaar altsaa et gavnligt Øiemed 
ved at tage Chatharinæ Kirkes midler ... og vil 
Ingen hylde den jesuitiske Maxime, at Øieme- 
det helliger Midlet: Saa maa jeg erklære, at 
mod denne Anvendelse af hiin Kirkes Eiendom 
strider Begrebet om Ret – den kirkelige Sands – 
og Pietetsfølelsen. Det strider mod Retfærdig
hed at nedbryde een Kirke, som har Midler til 
sin vedligeholdelse i forskjønnende Stræben, 
for at afhjælpe en anden Kirkes Mangel herpaa 
...«, Bispen ønsker penge fra staten til domkir
ken og en ny undersøgelse af S. Katrines brøst
fældighed.66

Denne undersøgelse gennemførtes i juli må
ned af Nebelongs nærmeste foresatte, byg
ningsinspektør F. F. Friis. I indberetningen til 
Danske Kancelli, dateret 8. aug. 1844,66 oplyser

Fig. 32. Tårnet, opført 1617-18 og afkortet 1745-46 
(s. 726). Bertram Larsen fot. 1919. — Der Turm, 
aufgeführt 1617-18 und verkürzt 1745-46.

Friis, at han ved lodning af murene og i det hele 
taget har fået de samme resultater som Nebe- 
long. Han mener ikke, der er nogen umiddel
bar fare for, at kirken skal falde, men foreslår, 
at man måske skulle nedlægge tårnpartiet og 
dets nærmeste omgivelser og i stedet anvende 
den ubenyttede, nordre sidegang. Det tilføjes, 
at man for sikkerheds skyld må følge murvær
kets bevægelser ved en lodning den følgende 
sommer.66

Domkirken fik den ønskede hjælp fra staten
— og S. Katrine kirke overlevede. Næppe havde 
kirkeinspektionen fået Friis’ vurdering, før den 
genoptog den afbrudte, indre forskønnelse 
(sml. s. 716). De planlagte vinduer i nordre si
deskib udførtes 1844-45, maling af inventaret 
1846, gipsning af lofter 1847-48 og en ny gulv
belægning 1853.27 — Selv om kirkemurenes an
selige hældning ikke forstærkedes, var der 
spændinger og bevægelse i murværket, som til
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stadighed fremkaldte skader, men takket være 
bedrede økonomiske forhold blev de udbedret 
år for år.

En omfattende istandsættelse kom på tale 
1877. Tre år senere udarbejdede bygningsin
spektør L. A. Winstrup opmåling67 og over
slag.27 Projektet rummede blandt andet følgen
de punkter: 1, påforing af tårnets vestside, så 
facaden blev lodret; 2, en spindeltrappe i hjør
net mellem tårn og søndre sideskib; 3, et spir 
over vestgavlen; 4, kamtakker på gavlene og 
forhøjelse af trappetårnet ved nordhjørnet; 5, 
nye gesimser på kirkens nordside; 6, ændringer 
ved triforierne og fjernelse af gipsloftet; 7, træ
hvælv i nordre sideskib og en muret hvælving i 
tårnet.68 – På grund af uenighed mellem kirke
inspektionen og ministeriet, herunder Det sær
lige Kirkesyn, blev istandsættelsen ikke gen
nemført.69

1900’rne. H. C. Amberg, domkirkens restaura
tor (sml. s. 358f.), opmålte S. Katrine kirke og 
kloster 1889 med henblik på klostrets restaure
ring. Et nyt forslag 191 367 gjaldt både kloster 
og kirke, og hvad kirken angår, har projektet 
flere lighedspunkter med Winstrups; dog øn
skede Amberg spir over østgavlen, støttepiller 
mod den nu atter hældende nordmur samt ud
skiftning af Riemanns rundbuede vinduer (sml. 
s. 730) med spidse som i resten af kirken. Heller 
ikke dette projekt fandt nåde for Det særlige 
Kirkesyn, som ønskede arkitekturformerne fra 
istandsættelsen 1745-46 bevaret. Efter et fælles
møde i kirken sommeren 1914 frasagde Am
berg sig opgaven i november.69 Synet begyndte 
herefter at diskutere, hvilken arkitekt man kun
ne anbefale til restaurering af kirke og kloster. 
Valget faldt på Harald Lønborg Jensen, der 
gennemførte arbejdet i årene 1918-32 (s. 720).

N. H. RIEMANNS ARBEJDER 1745-46 
NOTER S. 732

Ved kongebrev af 5. febr. 1745 approberedes 
den af biskop Brorson m.fl. oprettede kontrakt 
med bygmester N. H. Riemann om reparatio-

Fig. 33. Tårnets vestportal fra 1746, ved bygmester 
N. H. Riemann (s. 727). V. Hermansen fot. 1946. — 
Westportal des Turms, aus dem Jahr 1746, von Baumei
ster N. H. Riemann.

nen af S. Katrine kirke (sml. s. 715). Af kirke- 
regnskaberne27 fremgår, at den »store og øjen
synlige reparation« gennemførtes i perioden fra 
5. april 1745 til 15. juli 1746, da arbejdet ved et 
lovformeligt syn overleveredes i komplet og 
ønskelig tilstand. Når kirkeværgen kalder repa
rationen stor og øjensynlig, har han ikke ud
trykt sig for stærkt, eftersom den medførte en 
fuldstændig forandring af kirkens profil.

De bevarede overslag vedrørende materiale
forbrug og -priser må Riemann have udarbej
det, før reparationens omfang var fastlagt, – og 
måske kunne nogle af bestemmelserne først ta
ges, efterhånden som arbejdet skred frem. 
Riemann opgiver derfor alternerende priser for 
alle de mulige ændringer, som kan have været 
diskuteret: Hvis eller hvis ikke sideskibene skal
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hvælves på ny; hvis midtskibets murhøjde skæ
res ned, så de nye bjælker kommer til at ligge 
lige over buerne i vinduerne bag altret (dvs. 
lige over triforierne); hvis kirkens tag tredeles; 
hvis man skærer de øverste glamhuller (dvs. 
den øverste etage) af tårnet osv.59

Resultatet blev følgende: Kirkens stærkt hæl
dende nordmur fornyedes med undtagelse af de 
nederste skifter, og de øvrige ydermure istand
sattes. Kirkens store tag blev delt, så midtski
bet og de to sideskibe fik selvstændige tage; 
herom hedder det i overslagets tyske tekst, at 
tagværket skal afbindes, så det bliver »dobbelt
tag«, nemlig det midterste for sig selv over 
midtskibet og halvtag over sideskibene ligesom 
på domkirken, men således at de får mere fald 
(»... so dass Doppeldach bleibt, nemlich dass 
mittelste vor sich selbst, über dem mittelgang, 
und über die seiten gänge halb dach eben wie 
bei der Duhm Kirche doch so dass es mehr Fall 
bekomt«). Ved ændringen af tagformen for
svandt evt. rester af messeklokkespiret over 
østgavlen (s. 728), og tårnet (s. 727) blev skåret 
ned, så det kunne afdækkes med skibets forlæn
gede tag. Endvidere forsynedes gavlene med 
svungne kamme (senere kaldet carnicer og snir
keler, sml. s. 729), der antagelig har lignet dem, 
Ribe domkirke var blevet forsynet med under 
istandsættelsen 1738-40, da Riemann udførte 
murerarbejdet (sml. s. 333f. med fig. 216); den 
bueformede toptinde på kirkens østre taggavl 
er den sidste mindelse om Riemanns gavlkam
me. Hvad det ydre angår, har Riemann også 
ansvaret for tårnets nuværende indgangsportal 
(fig. 33).70 – I kirkens indre fornyedes midtski
bets bjælkeloft i forbindelse med ændringen af 
tagformen, men dets oprindelige murhøjde 
blev næppe ændret. Søndre sideskibs medtagne 
hvælv repareredes, hvorimod nordre sideskibs 
blev afløst af et bjælkeloft ligesom for øvrigt 
tårnhvælvingen. Endvidere forarbejdedes der 
nogle nye vinduer, og kirkegulvet blev forhø
jet med 235 læs grus og sand.27

Bortset fra nogle småændringer, bl.a. 1837 f. 
(sml. s. 715f.), stod S. Katrine kirkes bygning, 
som Riemann formede den (fig. 9, 30) indtil 
den sidste store istandsættelse 1918-32.

H. LØNBORG JENSENS ARBEJDER 
1918-32 

NOTER S. 732

Kirkens nye fundamenter. Da Lønborg Jensen 17. 
marts 1917 af kirkeministeriet fik overdraget 
hovedrestaureringen af S. Katrine kirke og klo
ster, var der gået 40 år, siden tanken om en 
gennemgribende istandsættelse af kirken var 
dukket op – og to projekter var blevet kasseret 
(s. 719). Lønborg Jensen ønskede først og 
fremmest at sikre bygningen med nye funda
menter, og hans forslag, udarbejdet med pro
fessor G. Schönweller fra Polyteknisk Lærean
stalt som konsulent, blev inden årets udgang 
godkendt af Det særlige Kirkesyn. Og allerede
4. febr. 1918 bad kirkeministeriet arkitekten 
om snarest at begynde arbejdet under hensyn 
til kirkesynets bemærkninger.71

Den sidste gudstjeneste i kirken holdtes
5. maj 1918, og et år senere var det imponeren
de arbejde med nyfunderingen på det nærmeste 
fuldendt. Tegningerne (fig. 35) viser, hvordan 
svære, rektangulære betonklodser forbinder 
midtskibets arkadepiller med tilsvarende afsnit 
af ydermurene. Og fotografierne (fig. 37, 38) 
illustrerer, hvorledes det farefulde udgrav- 
nings- og støbearbejde udførtes under piller og 
mure, der midlertidigt var understøttet af et 
par jernbjælker, som hvilede på nedrammede 
pæle. En revnet arkadepille og svage partier af 
ydermurene blev yderligere støttet af lange 
skråstivere (fig. 38). Foruden langmurene blev 
også kirkens gavle og tårnet forsynet med nye 
fundamenter, men de udførtes på en anden må
de end vist på planen (fig. 35). Mellem funda
mentklodserne blev der under ydermurene ind
føjet flade aflastningsbuer som støtte for de frie 
murstræk.

Kirkens opretning. Med de nye fundamenter 
ville kirken for første gang komme til at hvile 
på fast bund, så yderligere vipning mod nord 
og vest var udelukket. De hældende mure 
skæmmede imidlertid bygningen stærkt både 
ude og inde; da hældningen var 40-60 cm, et 
enkelt sted endog over 60 cm, kunne man ikke 
løse problemet ved skalmuringer. Medens pro-
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Fig. 34. Vestre del af søndre sideskibsmur (sml. fig. 14). Der ses spor efter hvælvforlæg i kirke nr. 1-2, et 
vindue fra kirke nr. 2 (sml. fig. 16) og rester af (de midlertidigt fjernede) hvælv i kirke nr. 3 (sml. s. 722). — 
Westlicher Teil der Südmauer des Seitenschiffs. Man sieht Spuren von Gewölbevorlagen der Kirchen Nr. 1-2, ein Fenster 
der Kirche Nr. 2 (vgl. Fig. 16) und Reste der (vorübergehend entfernten) Gewölbe der Kirche Nr. 3.
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Fig. 35. Kirkens nyfundering 1918-19 (s. 720). Plan og snit. 1:600. Efter G. Schönweller, tegnet af MN 1983. 
(A markerer fotograferingsvinklen for fig. 36). — Neufundamentierung der Kirche 1918-19. Grundriß und Schnitt. 
1:600. (A bezeichnet den Aufnahmewinkel für Fig. 36).

jektet til de nye fundamenter var til godkendel
se, undfangede arkitekten en idé, der skulle vise 
sig lige så simpel som genial: De tunge mure 
skulle vippe tilbage til lodret stilling ved deres 
egen vægt!

En sådan løsning var ikke prøvet før – risiko
en stor og betænkelighederne mangfoldige; det 
skrev arkitekt C. M. Smidt, da han som til
synsførende arkæolog fulgte, hvordan kirken i 
marts 1920 »langsomt og støt, 1 Tomme om 
Dagen, begynder at rejse sig ...«. Lønborg Jen
sens »lykkelige, konstruktive idé« gennemar
bejdedes og udvikledes af professor Schönwel- 
ler jan. 1918, men lod sig ikke beregne statisk. 
Af økonomiske grunde kunne der ikke være 
tale om nogen opretning af gavlene, og derfor 
måtte de midlertidigt hugges fri af langmurene, 
ligesom hvælvene i søndre sideskib måtte ned 
(sml. fig. 34).

De egentlige forberedelser til langmurenes 
opretning bestod i følgende: Overalt, hvor de 
nye fundamenter skulle forbindes med de gam
le mure og piller (omtrent i terrænhøjde), blev 
der i sydsiden af fundamenterne lavet en spalte, 
som gik ind til midten af piller og mure (sml. 
fig. 36); heri anbragtes små donkrafte og jern
beklædte trækiler; i nordsiden erstattedes en fu
ge med tagpap, og i alle fundamenter blev der i 
kirkens længderetning, lidt syd for tyngde
punktet i piller og mure, indlagt et svært tøm
merstykke, som »omdrejningsled« for mur
værket ovenover.

Ifølge Lønborg Jensen gennemførtes »Vip- 
nings«-arbejdet fra 8.-16. marts, »af én Mand 
(arkitekt John Jørgensen),72 der gik fra Dun
kraft til Dunkraft og langsomt slækkede disse 
paa Sydsiden og drev Kiler efter paa Nordsi
den. Følgende Tyngdeloven sank da Kirken til
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bage til sin oprindelige Stilling ...«, hvorefter 
piller og mure støbtes fast, så donkrafte og ki
ler kunne fjernes (fra kældertrappen kan man 
endnu se en donkraft og et par kiler på plads).

Efter opretningen af bygningen fornyedes 
tagværkerne, hvor man bibeholdt den basilika- 
le tagform, som bygmester Riemann havde 
skabt 1745-46 (s. 720). Alle tre skibe fik nye 
hvælvinger, hvilende på de middelalderlige 
forlæg (sml. beskrivelsen s. 711), og samtidig 
forsynedes langmurene med tværafstivninger 
bestående af støttepiller mod nordmuren og en 
række støttemure i sideskibenes tagrum (om
talt s. 712). 1923 blev der givet tilladelse til at 
udskifte Riemanns rundbuede vinduer med 
spidsbuede og til at forsyne alle vinduer med 
stavværk af den art, der blev fundet i sydmu
rens to østvinduer (fig. 26a).

Samtidig med fornyelsen af fundamenterne 
under østgavlen indrettedes der en hvælvet kæl

der under korpartiet. Med henblik på en mulig 
indretning af kælderens 2. fag fra øst som co
lumbarium (urnerum) blev der fra nordre side
skib lavet en trappe og en (foreløbig) tilmuret 
dør. – Og i søndre sideskib forberedte man 
genopførelsen af klostrets forlængst nedrevne 
østfløj med en stor muret (dormitorie) trappe, 
der ligesom i middelalderen skulle give adgang 
til østfløjens øvre etage.73 Under dette trappe
løb findes nedgangen til kælderen, hvori det 
s. 730 omtalte varmeanlæg fik plads 1932.

I tyvernes første halvdel blev alt murværk 
inde og ude (undtagen tårnets) grundigt istand
sat, hvorefter restaureringen gik i stå af økono
miske grunde. Først 1929-30 kunne man tage 
fat på tårnet (s. 727) og færdiggørelsen af interi
øret med hvidtning, gulve og inventar, således 
at kirken kunne genindvies 27. nov. 1932. Da 
var også restaureringen af klostret tilende
bragt.71

Fig. 36. Kirkens opretning 1920 (s. 720). En sektion af »vippeanordningen« (sml. A på fig. 35), der bragte de 
hældende langmure tilbage i lodret stilling. Nørgaard-Nielsen fot. 1920. — Aufrichtung der Kirche 1920. Ein 
Teil der »Kippanlage«, die die schiefen Längmauern in die senkrechte Lage zurückführte.
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Fig. 37-38. Kirkens østgavl afstivet under arbejdet med de nye fundamenter 1918 (s. 720). Nørgaard Nielsen fot. — Der Ostgiebel der Kirche, 
abgestützt während der Arbeit am neuen Fundament 1918.
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TILBYGNINGER M.M. 
NOTER S. 732

Tårnet ved skibets vestgavl er opført 1617-18, 
nedskåret og inddraget under kirkens forlæn
gede tag 1745-46, og 1930-31 næsten helt ind
kapslet i nyt murværk, forhøjet og udstyret 
med et firesidet pyramidespir (fig. 39-40).

Det hurtigt vedtagne tårnbyggeri skal ses på 
baggrund af vestgavlens manglende stabilitet, 
der til stadighed gav anledning til store repara
tioner. En istandsættelse af gavlen 1614 blev 
opgivet, – tilsyneladende fordi man var be
gyndt at tænke i helt nye baner. Søndag d. 13. 
aug. 1615, efter gudstjenesten, enedes ærke- 
degnen, borgmestre og råd samt nogle menige 
sognefolk om at bygge tårnet.74 Motiveringen 
var, at de to store støttepiller, som var nødven
dige for gavlens afstivning i virkeligheden var 
halvdelen af et tårn, samt at det gamle, lave 
træklokkehus (s. 695) var brøstfældigt.

Den endelige beslutning, der også rummede 
forslag til finansieringen, blev dog først truffet 
efter en søndagsgudstjeneste 23. febr. 1617, da 
sagen igen var »flitteligen betænkt og grundeli- 
gen overvejet af efterskrevne dannemænd«, 
som var ærkedegnen, domkirkens præster, to 
borgmestre, flere rådmænd, byfoged og by
skriver, kirkens værger og menige sognefolk, 
som var til stede i kirken. Alle skulle forpligte 
sig med deres underskrift, også sognefolkene, 
»så mange som skrive kan« (og det kunne i 
hvert fald 36). De forpligtede sig på egne og 
efterkommeres vegne til at opføre et tårn »Gud 
allermægtigste i Himlen til lov, pris og ære, 
S. Catharinæ kirke til en prydelse og ganske 
Riber by til en sirat og berømmelse, såvel som 
sognefolkene til gavn og bedste«. – Tårnet 
skulle være grundmuret, 16 alen på hver led og 
i højden seks eller otte alen over den højeste 
kirkemur, og at »derpå siden skal opsættes en 
magelig spids«.75

- Byggeriet skulle igangsættes straks ved 
hjælp af kirkens yderst ringe forråd af penge og 
materialer. Den sum penge, som derefter ville 
mangle, havde »de menige sognemænd ... her

Fig. 39. Tårnet og klostrets vestfløj før restaurerin
gen 1918-32 (sml. fig. 32). Hude fot.? — Turm und 
Westflügel des Klosters vor der Restauration von 1918-32.

idag i kirken med samlede hånd, mund og 
stemme lovet og tilsagt«, således at byggeriet 
kunne gennemføres uden ophold.

Det lykkedes da også stort set at fuldføre tår
net på et år; men langt fra alle sognemænd 
overholdt deres forpligtelser. Resultatet blev, 
at den fattige kirke kom i en bundløs gæld, der 
gennem resten af århundredet hindrede så godt 
som alle nødvendige bygningsreparationer 
(sml. s. 714). Hertil kom, at det nye tårn ikke 
blev til »gavn og bedste« for nogen eller noget, 
men en plage for mange og dertil en bygnings
mæssig belastning for kirken.

Byggearbejdet 1617. Næppe var den endelige 
beslutning underskrevet, før der indkøbtes ma
terialer til tårnet. Den dårlige byggegrund kræ
vede pilotering med bøgepæle, derover slynger
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(d.e. slyngværk) af store træer og derpå en 
grundvold af mange store kampesten.20 Des
uden købtes alle hånde slags trævarer og »Ti 
mer store Bielcker, træer og deller til Ladden 
(stilladset)« samt ankre til at forbinde tårn og 
vestgavl. Teglgården leverede 350.030 mur
sten, og kirkens forråd af kalk suppleredes med 
138 laster hollandsk kalk.27

Det færdige tårn levede ikke helt op til mål
sætningen. Sidelængden blev noget mindre, og 
det samme gælder tilsyneladende højden, efter
som murkronen næppe har hævet sig mere 
over skibets tagryg end de ca. 2,5 m (sml. fig. 
41a), som fjernedes 1745-46.76 Endelig ser 
det ud til, at man har måttet opgive spiret og 
nøjes med et blytækt sadeltag, hvis øst-vest- 
vendte gavle er nævnt 1665.

Opmålinger og fotografier fra før 1930 giver 
et meget godt indtryk af tårnets oprindelige 
udseende, selv om tårnafslutningen var ændret 
(fig. 23, 39). Tre kordongesimser har i det ydre 
markeret en stokværksdeling, der næppe svare
de helt til den indre, og i tredie stokværk (lige
som formentlig i det forsvundne fjerde) flanke
redes glamhullerne af små, tvedelte blændin
ger. Det hvælvede tårnrum, der siden opførel
sen har fungeret som våbenhus (se †våbenhus 
s. 728), har døre i vest og øst samt en række 
lave sparenicher i syd og nord. Adgangen til de 
øvre stokværk var oprindelig ad en fritrappe i 
syd; dens blændede dør ses endnu indvendig i 
det høje mellemstokværk, som oprindelig var 
forsynet med et meget stort, kurvehanksaf- 
dækket vindue i vest.

Ved ombygningen 1745-46 fjernede murerme
ster Riemann det brøstfældige tårns øvre klok- 
kestokværk, således at resten kunne inddrages 
under skibets forlængede tag (fig. 39).59 Hvis 
ikke tårnrummets hvælving var faldet ned in
den da, må Riemann have fjernet den af stabili- 
tetsgrunde; men det er i hvert fald ham, der har 
forsynet tårnet med det pilasterprydede ind
gangsparti, der i den segmentformede gavl bæ
rer en sten med Christian VI.s kronede spejl
monogram over elefantordenens symbol og 
årstallet 1746.70 Lige over gavlen henviser jern- 
ankerårstallet 1617 til tårnets opførelse.

Fig. 40. Tårnet og klostrets vestfløj efter restaure
ringen 1918-32 (sml. fig. 39). V. Hermansen fot. 
1946. — Turm und Westflügel des Klosters nach der Re
stauration von 1918-32.

Ved ombygningen 1930-31, da H. Lønborg 
Jensen stabiliserede tårnet med en voldsom 
ydre påforing og nye etageadskillelser af jern
beton (fig. 41 b-c), søgte han at genspejle noget 
af tårnets oprindelige arkitektur i nogle grup
per af rundbuede facadeblændinger, men ellers 
er det de »gotiske« spidsbuer, som nu præger 
tårnet. Til Lønborg Jensens arbejder (s. 720) 
hører genopførelsen af tårnrummets hvælving, 
indhugning af en muret spindeltrappe i tårnets 
sydvesthjørne samt det teglhængte, firsidede 
pyramidespir,77 hvis forbillede er spiret på 
S. Ansgar kirke i Bramminge (Gørding hrd.), 
som Lønborg Jensen opførte 1914-15.

†Sakristi. I middelalderen havde kirken for
mentlig sit sakristi nordligst i klostrets †østlæn- 
ge, hvortil der var adgang fra kirken gennem
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den rundbuede, falsede dør i søndre sideskibs 
3. fag fra øst (fig. 19). Om eftermiddelalderlige 
forhold se s. 761.

†Våbenhus. 1603-04 nævnes det nye »Skreffu- 
itze« (skrifte) på kirkens vestende.27 Våbenhu
set må have ligget foran kirkens hovedindgang, 
eftersom man 1615 måtte fjerne tagstenene for 
at skåne dem, medens man arbejdede på vest
gavlens store vindue.20 Kort efter blev det ned
revet på grund af det netop omtalte tårnbyggeri 
1617-18.

(†)Materialkammer og fyrrum. Da kirken 1897 
fik sit første varmeanlæg,69 indrettedes de to 
østre fag af søndre sideskib til kul- og fyrrum. 
1886 omtales østenden af søndre sideskib som 
materialkammer. Muligvis var det de samme 
to fag, der tjente som material- og kalkkammer 
i slutningen af 1690’erne,27 da kirken samlede 
nedbrydningsmateriale fra slottet og fra S. Pe
ders kirke (sml. s. 715). Ved restaureringen 
1918-32 flyttedes fyrrummet til den store kæl
der under koret (s. 723).

†Messeklokkespir. Byprospektet i Teatrum ur- 
bium, trykt 1598, viser kirken med en tagrytter 
helt mod øst (fig. 20), til dels hvilende på selve 
gavlen. Lignende spir kendes fra andre senmid
delalderlige kirker, f.eks. Nyborg og Mesinge 
på Fyn. Hvis man kan stole på prospektets gen
givelse, har spiret haft en seks- eller ottekantet, 
muret underdel og derover et højt spir, som 
indtil 1685 kronedes af en vindfløj, der forestil
lede kirkens værnehelgen, S. Katarina (sml. s. 
730).

Messeklokkespiret er tidligst omtalt 1614, da 
Ebbe tømmermand og Lauritz murmester samt 
en smed udførte reparationsarbejder. 1619 var 
det Knud tømmermand fra Høyrad, der for
bedrede spiret i forbindelse med omstøbning af 
blytaget, medens Jacob murmester pyntede op 
på murværket med brunrød maling.20 Et syn 
foretaget 17. febr. 166518 fastslog: »Spiren på 
den østre ende af kirken er så brøstfældig, at 
den af ny skal opbygges, den hælder over kir
ken og vil falde ned«. Det er tvivlsomt, om 
spiret blev istandsat, før det i nov. 1685 blev 
stærkt skadet i den voldsomme storm, som 
slog vindfløjen ned. Senest 1745 forsvandt de

Fig. 41 a-c. Tårnet fra 1617-18. 1:300. a. Tværsnit 
set mod nord. Efter opmåling af Axel Hansen 1918. 
b-c. Tværsnit set mod nord og vest. Efter Lønborg 
Jensen 1925. Tegnet af MN 1983. — a-c. Der Turm 
von 1617-18. 1:300. a. Querschnitt gegen Norden gese
hen. b.-c. Querschnitt gegen Norden und Westen gesehen.

sidste mindelser om dette messeklokkespir i 
forbindelse med ændringen af tagformen og 
gavlenes nyafdækning (sml. s. 720).

Et spirprojekt. 1783 leverede Peder Nielsen 
Friisvad i Lindingbro78 tegninger og overslag 
til »spiret« på kirken;53 det fremgår, at Friisvad 
havde leveret et forslag, der langt ville oversti
ge de 1000 rdl., kirken havde til rådighed.32

TAG·GULV·LOFTER M.M.
NOTER S. 732

Tagformen. Som nævnt s. 704 blev den treskibe
de kirke ved opførelsen dækket med et stort 
fællestag (fig. 20), der over østgavlen kronedes



af et messeklokkespir (s. 728). Denne tagform 
bevaredes, indtil kirken 1745-46 istandsattes af 
bygmester Riemann (s. 719); han forsynede 
kirken med den tredelte, basilikalt opbyggede 
tagform, som bibeholdtes ved restaureringen 
1918 f. Men modsat de nuværende tage var 
Riemanns meget stærkt opskalkede over krafti
ge gesimser og forsynet med en art »svungne 
gavlkamme«; hertil hører den lille, buede top
kam, som endnu pryder kirkens østgavl, samt 
to »carnicer« på sideskibenes vestgavle og nog
le »snirkeler« på alle gavlhjørner, der ønskedes 
fjernet henholdsvis 177259 og 1833.63 – Af 
Riemanns overslag fremgår, at han ved æn
dringen af tagformen benyttede, hvad han kun
ne af det gamle egetømmer; hans spærfagskon-

struktion, der ses på fig. 24, er gentaget i det 
nuværende tagværk, som (bortset fra nogle ha
ne- og skråbånd) blev opbygget af nyt tømmer 
o. 1920. – Kirkens tagbeklædning har rimeligvis 
altid været af tegl, oprindelig munke og non
ner, siden vingetegl. Så langt oplysningerne 
rækker tilbage, har de store teglhængte tagfla
der fået store skader, når jævndøgnsstormene 
rasede som f.eks. 1685 (sml. s. 715). – Et for
slag fra provstesynet 1877, der dog ikke realise
redes, gik ud på, at det ville være ønskeligt og 
økonomisk vigtigt at lægge skifertag på hele 
kirkens nordside.68

Gulvene blev 1932 lagt med røde munkesten i 
kirke og tårn. – I århundrederne efter reforma
tionen fortrængte gravstenene i stedse stigende

Danmarks Kirker, Ribe amt 47
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grad ældre gulvbelægning overalt i kirken. Ind
til hoved- og sidegange 185365 blev belagt med 
firkantede lerfliser fra Dithmers fabrik i Ren- 
berg ved Flensborg, bestod gulvet i den mid
terste gang af »tildels itubrudte ligsten«, som 
derefter flyttedes til tårnet og den aflukkede, 
nordre sidegang ved koret (sml. fig. 83). — Kor
gulvet, hvis østre del var blevet hævet 1711,27 
fik 1841 en belægning af tofarvede (gule og 
grønne) lerfliser, ligeledes fra Dithmer; men al
lerede 1860-6165 blev disse fliser taget op, fordi 
korgulvets vestre del skulle hæves (af hensyn til 
nyt knæfald), og derefter fik hele koret lerfliser 
som skibets.

†Hvælv og †trælofter. Midtskibets seks hvæl
vinger blev i 1580’erne udskiftet med et bjælke
loft. Samme skæbne havde inden 1665 ramt det 
vestligste fag i begge sideskibe, og 1745-46 
kom turen til tårnhvælvingen og de fem reste
rende hvælv i nordre sideskib. Endelig blev de 
tilsvarende i søndre sideskib midlertidigt ned
taget under opretningen af bygningen 1918-19, 
men genopført i 1920’rne, da nye hvælvinger 
afløste trælofterne i nordre sideskib og midtski
bet. Sml. i øvrigt afsnittet om kirken i tiden 
efter reformationen s. 712.

Vinduer. Ligesom bygningens manglende 
stabilitet fik afgørende indflydelse på kirke
rummets overdækning, således blev den også 
årsag til evindelige vinduesreparationer og 
-fornyelser. De stadige bevægelser i murene 
deformerede vinduesåbningerne med deres 
stavværk, pressede karmene ud af lod, trak 
jernrammerne skæve og knuste de blyindfatte
de ruder. – Under bygningsbeskrivelsen 
(s. 708) er det nævnt, at kun et par vinduer var 
nogenlunde intakte, da restaureringen 1918 f. 
påbegyndtes, endvidere at den nuværende vin- 
duesbestand stort set svarer til den oprindelige. 
Fra kirken blev færdigbygget i senmiddelalde
ren til den genindviedes 1932, var adskillige 
vinduer blevet tilmuret, og andre havde fået 
formen ændret fra spids- til rundbue, men kun 
ét nyt var kommet til; det blev sidst i 1600’rne 
indhugget højt i søndre sideskibs 3. fag fra øst, 
der indtil da havde været dækket af klosteran
læggets østfløj. Den største ændring af vin-

duesforholdene fandt sted i forbindelse med 
ommuringen af kirkens nordmur 1745-46; 
bygmester Riemann forsynede muren med 
rundbuede vinduer og ændrede vinduerne i 
søndre sideskibs to østre fag på tilsvarende 
måde.

Gas, varme og el blev indlagt henholdsvis 
1896, 189727 og i 1920’rne. Det første varme
værk stod i østenden af søndre sideskib, det 
næste i den ved sidste restaurering indrettede 
kælder under koret; det blev ombygget 1962 
(tilslutning til fjernvarme) og 1983 planlægges 
nye ændringer.69

Vindfløjen på tårnets spir er tegnet af Løn
borg Jensen 1927, udført i smedejern og med 
forgyldt kugle og fane. – En  †vindfløj, »Hvor- 
paa St. Karen selv i Veyer-Haanens Sted / Sad 
med sin Krone paa og Hiul i Haanden med« 
blæste 25. nov. 1685 ned sammen med dele af 
messeklokkespiret (s. 728). Rostoch (s. 22), fra 
hvem citatet stammer, føjer til, at det hjul, hel
geninden holder, ikke er nogen spinderok, 
»som den gemene Mand sig indbilder,« men 
tegnet på hendes martyrium.

Votivgave? (fig. 44). En legetøjshest af brændt 
ler, 12 cm lang og 8 høj, blev o. 1900 fundet 
indmuret over hvælvene i søndre sideskib. Så
danne heste fremstilledes tidligere i pottema- 
geregnen omkring Varde og solgtes på marke
derne (tillige med jydepotter). Hesten indleve
redes til Den antikvariske Samling (mus. 
nr. 1825) af H. C. Amberg, der samtidig oply
ste, at der under istandsættelsen af domkirkens 
tårn (1883-85) blev fundet to lignende, indmu
rede figurer.79

GLASMALERIER OG KALKMALERIER
NOTER S. 732

Glasmalerier. Af et malet vinduesfag, der endnu
i 1700’rne fandtes i kirken, er bevaret et frag
ment af en *rude (fig. 42) fra 1588 forestillende 
Ribes byvåben. Ruden består af farvede og be
malede glasstykker sammenholdt af blyspros
ser, 32×22 cm, og viser byens store tårn (klart 
rødt), hvorfra tre blå løver springer frem;
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yderst som skjoldholder en vildmand i hvidt 
glas med en rød blomst i håret. Jordsmonnet er 
grønt, baggrunden gul og orange; vildmandens 
højre ben er nu erstattet af klart glas. Årstallet 
»88« (1588) må have stået at læse på den nu 
manglende del af ruden (jfr. nedenfor). I Den 
antikvariske Samling i Ribe (mus. nr. 10).

Ruden har haft plads i et helt vinduesfag med 
†glasmalerier, hovedsagelig fra 1588, der kendes 
gennem Terpagers beskrivelse. I sin notesbog 
har han under overskriften »In fenestris ædis
D. Catharinæ« (I Skt. Katharinæ kirkes vin
duer) tegnet et kvadratnet af 16 lige store felter 
med fire i hver række. Begyndende i øverste, 
venstre felt er angivet følgende motiver: 1) »3 
store Stierner i blaa feldt«. 2) Tegnet et bomær
ke. 3) »En Helgen«. 4) Tegnet et bomærke. 5) 
»Maria med barnet«. 6) »Insignia Gyldenstiern 
1588«, formentlig våben for Ingeborg Gyl
denstjerne, gift med lensmanden Albert Friis 
(jfr. nr. 9). 7) »S. Karen 1588«, et billede af kir
kens værnehelgen S. Katarina. 8) Tegnet et bo
mærke (s. 584, fig. 413, nr. 18). 9) »Insignia Al
bert Friis 1588«, våben for lensmanden Albert 
Friis. 10) »Insignia civitatis Rip(ensis) 88«, det 
endnu delvis bevarede byvåben. 11) »Insignia 
Ulfstand«, et Ulfstandvåben. 12) Tegnet et bo
mærke. 13) »Insignia Daniæ«, Danmarks Rigs- 
våben. 14) »Fru Ide Löcke 1604« (fru Ide Lyk
ke), indskrift måske med billede; hun var gift 
med Valdemar Parsberg, lensmand 1594-97. 
15-16) Ikke udfyldt.80

Vinduesfaget har tydeligvis været sammen
flikket af malede ruder fra forskellig tid. Enkel
te har efter deres motiver at dømme været mid
delalderlige (nr. 3, 5 muligvis også nr. 7). Det 
gentagne årstal 1588 tyder på, at hovedparten 
af glasset er udført som led i en udsmykning, 
som har markeret lensmandens, bystyrets og 
de fornemste sognemænds initiativ ved kirkens 
restaurering i 1580’erne (jfr. s. 713).

†Kalkmalerier. Senmiddelalderlige. 1) 1899 afdæk- 
kedes østligst på nordsiden af søndre korskran- 
kemur et indvielseskors formet som et ligear- 
met liljekors indskrevet i to cirkler, tvm. ca. 45 
cm. Det fandtes under mange lag kalk malet på

Fig. 42. *Glasmaleri, 1588, forestillende Ribes by
våben (s. 730). Nu i Den antikvariske Samling i Ri
be. Ældre fot. i NM2. — *Glasgemälde, 1588, Riber 
Stadtwappen.

et tyndt hvidtelag direkte på muren.81 Et tilsva
rende viekors østligst på kirkens nordmur i 
højde med vinduessålen ses på fotografier fra 
restaureringen (i NM2). Korsene stammer for
mentlig fra kirkens indvielse efter den store ud
bygning i 1400’rne. 2) Endnu i 1700’rne sås på 
en pille i sydsiden et billede af den hellige 
Augustinus. Det ledsagedes af en indskrift: 
»Magnus ille rhetor Augustinus« (Augustin, 
den store taler), som gengives af Terpager 
(1704, s. 122). Billedet har antagelig hørt til et 
sidealter. Eftermiddelalderlige. Sammen med 
ovennævnte indvielseskors på søndre kor- 
skrankemur, men på et yngre kalklag, fandtes 
»små rosetter og sort farve, men intet sammen
hængende«.81 De svage rester kan muligvis hø
re sammen med nedenstående udsmykninger 
fra 1800’rne. I Theophilus Hansens forslag fra

47*
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juni 1837 til en forskønnelse af det indvendige i 
S. Katrine kirke indgik »at overkalke hele kir
kens vægge, samt det nordre og søndre loft 
(dvs. sideskibenes, henholdsvis med træloft og 
hvælv) med tilsætning af en lys violet farve.« 
På arkitektens tegning er farven angivet tillige 
med den malede udsmykning, som han anbefa
lede for midtskibets bjælkeloft: lyseblå med gu
le stjerner (fig. 67).63 Forslaget til dekoration 
kom ikke til udførelse, men må dog have været 
påbegyndt. De to malede søjler, der ses på præ- 
dikestolspillen (fig. 30) svarer nemlig i deres in
spiration fra domkirkens arkitektur så nøje til 
Theophilus Hansens projekt, at kun han kan 
være ophavsmanden. Året efter, da alle epita
fier var taget ned, omtales hvidtning af kirken, 
men visse dele må dog have stået med en malet 
udsmykning eller har fået det de nærmest føl
gende år. 1846 blev væggene på søndre side af 
koret strøget med vandfarve, og 1848 skulle 
der hvidtes »overalt, hvor der gives mur og 
hvor der ej er trådt maling eller marmorering 
istedet for hvidtning«. 1875-77 fik kirken den 
bemaling, der ses på fotografierne fra o. 1900 
(sml. fig. 30).82 Pillerne stod lyse med kvader
imitation af tynde streger. En lidt mørkere ma
ling markerede buerne og deres vederlag, ge
simsen og triforieåbningerne i midtskibet samt 
buerne over sideskibsvinduerne og ribberne af 
de to hvælv i østenden af søndre sideskib. 
»Værre smagløs maling mindes jeg ikke at have 
set i nogen kirke ...«, skriver en besøgende 
1898.83 Kirkens indre er nu hvidkalket.
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Hansen tegnet rekonstruktion af kirke nr. 1 har væ
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vet hos Græbe, s. 42 (jfr. note 38).
41 Jfr. note 39, Smidt nr. 65 (s. 1 f. og 75) og nr. 66. – Endv. oplysninger hos Axel Hansen (jfr. note 40).
42 En mindre prøvegravning, foretaget af Antikva
risk Samling 1982, på området, hvor S. Katrine klo
sters østfløj har stået, afslørede, at der også her må 
være gennemført en større grundforbedring, efter
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Fig. 43. Den nuværende kirkes oprindelige funda

menter på slyngværk (s. 697). Efter skitse ved 
C. M. Smidt. Tegnet af MN 1983. — Das ursprüngli
che Fundament fer jetzigen Kirche auf Holzunterbau.

43 R. Blomquist i KultHistLeks. bd. 3, sp. 168f. – Samme: Danmarks första dominikanerkloster, i 
Kulturens årsbok 1943, Lund 1944. Den udgravede 
kirke, et langhus på fire fag, delt af støttepiller, målte 
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44 Vilhelm Lorenzen: De danske Dominikanerklo
stres Bygningshistorie. 1920. – Hugo Johannsen i 
Danmarks arkitektur: Kirkens huse, red. Hakon 
Lund. 1981, s. 84f. – Dominikanerkirken i Århus er 
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grøfts forlængelse mod vest fandtes ifølge Smidt (jfr. 
note 39, nr. 65) »et fundament for en mægtig, dia
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nr. 1 har haft 4 hvælvingsfag«. – Et af Axel Hansens 
måleblade (jfr. note 40) kan antagelig identificeres 
med det nordre stræbepillefundament.
46 Græbes antagelse (jfr. note 38, s. 45), at blændin
gerne skulle være levn af en frise, der har strakt sig 
på tværs af gavlen, er næppe holdbar, da det fore
kommer usandsynligt, at gavlen ikke skulle have 
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47 Korsgangen var planlagt i én etage, men opførtes i 
to; hvis korsgangen blev rejst op mod kirke nr. 2, 
som formodet af Græbe (jfr. note 38, s. 59 f.), må de 
store, gotiske vinduer i sydmuren være blevet tilmu
ret forinden. Der er dog formentlig intet, som taler 
imod, at nordre korsgang først er kommet til, da 
den nuværende kirke var færdig.
48 I vestafsnittet er midtskibets mure opført fra vest 
mod øst ved hjælp af opretningsskifter passet ind i 
østafsnittets stående fortandinger over det 2. par ar
kadepiller fra øst.
49 Væg- og arkadepillers sokkelhøjde i sydrækken 
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den ældre kirke.
50 Græbe s. 61 f. (jfr. note 38).
51 Sixten Ringbom: Bild och avlat. I. Veronikabil
den, i ICO 1983, nr. 3. – Kristushovedet mangler 
over den vestligste pille i syd, muligvis det, der 
skænkedes til Den antikvariske Samling under re
staureringen 1918 f. – Vedr. Roager sakristi, se DK. 
SJyll. s. 1170.
52 Hovedet mangler dog i det næstvestlige fag, og 
herfra stammer måske det eksemplar, som findes i
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NM2 (sml. Elna Møller: Tegl 8, 800 år i Danmark, 
1964, s. 8).
53 LA Vib. Ribe S. Katr.s ureg. dok. 1577-1785.
54 Sml. Slangerup kirke, der indviedes 1588. 
DK. Frborg s. 2044f.
55 LA Vib. Ribe S. Katr.s jordsk.- og rgsk.bog 1544- 
1714.
56 RA. DaKanc. JyTegn. 1651, fol. 377.
57 RA. DaKanc. JyBreve 1639, 30. jan.
58 Nærmere om kirkens økonomiske forhold hos 
Kinch II, 555 f. og Hermansen 1929, s. 335 f.
59 LA Vib. Ribe S. Katr.s insp. Div. dok. 1581-1841.
60 RA. DaKanc. JyTegn. 1635, fol. 174.
61 RA. DaKanc. JyReg. nr. 83 af 1673. – Matthiessen 
1929, s. 61 f.
62 RA. DaKanc. Indb. 1697. – I 1696 (jfr. note 27) 
ansøgte kirkeværgen Las Hansen Maler, »de gode 
herres allerydmygeste tjener«, om løn for seks års 
umage samt for pen, blæk og papir. Bønnen blev 
gentaget og sidste gang, 1725, suppleret med an
modning om fri jord for sig og kæresten, eftersom 
han dog havde animeret hende til at skænke lysekro
nen i koret (jfr. s. 767). Ifølge Hermansen (1929, 
s. 337) nedsattes der året efter en kommission, fordi 
kirkens midler var misrøgtet, og fordi den afgangne 
Las Hansen Maler stod i gæld til kirken!
63 LA Vib. Ribe S. Katr.s insp. Bilag prot. A 1828-44.
64 RA. NyKglSaml. Th. Hansens dagbog 1836-38.
65 LA Vib. Ribe stiftsprovsti og Ribe købst. provsti. 
Synsprot. 1808-11.
66 RA. DaKanc. 1. Dep. H. 18. Breve 1800-47, 
nr. 2997.
67 L. A. Winstrups forarbejder fra 1880 (2 blade) 
samt H. C. Ambergs forslag 1892 og 1913 med op
måling (i alt 19 blade) opbevares hos kirkens nuvæ
rende arkitekt, Ebbe Lehn Petersen, Odense.
68 LA Vib. Rife S. Katr.s kirkeinspek. Indk. breve 
1845-70, 1811-1915.
69 NM2. Det særlige Kirkesyns arkiv.
70 N.J. Israelsen: Nicolaus Hinrich Rieman. Bygme
ster i Jylland. Foreningen til gamle Bygningers Be
varing. 1965. – Riemanns arbejder andetsteds i lan
det viser adskillige paralleller til S. Katrines tårnpor
tal og til de svungne gavlkamme.
71 Afsnittet om Lønborg Jensens arbejder bygger på 
oplysningerne i Det særlige Kirkesyns arkiv og pro
tokoller samt i Lønborg Jensens efterladte papirer, 
begge dele i NM2. – Endvidere er benyttet artikler af 
arkitekterne C. M. Smidt, Axel Hansen og andre 
medarbejdere i forskellige samtidige aviser, specielt 
et særnummer af Ribe Stifts-Tidende, udsendt på 
kirkens genindvielsesdag 27. nov. 1932.
72 John Jørgensens datter, Bibi Colstrup, takkes for 
udlån af arkitektens dagbog om arbejdet med S. Ka
trine kirke 1918-20 samt for adskillige fotografier, 
optaget under arbejdet.

73 Om Lønborg Jensens mangeårige, men forgæves 
forsøg på at få klostrets østlænge genopført, se Græ- 
be, s. 97f. (jfr. note 38).
74 Terpager 1736, s. 371.
75 Kinch II, 282f. bringer brevets fulde ordlyd, jfr. 
note 20.
76 Galthen (1792, s. 145) nævner en oprindelig tårn
højde på 52 alen, siden nedskåret til det halve og 
forsynet med et spir osv. Der findes ikke bekræftelse 
i de bevarede regnskaber; her er tårnets blytag nævnt 
1686, og dets udskiftning med tegl 1691 (jfr. note 
27).
77 Lange overvejelser og forhandlinger om spirets 
form og materiale gik forud for den endelige beslut
ning. Kultegninger af kirken med flere spirformer 
opbevares hos Ebbe Lehn Petersen (jfr. note 67), og 
Den antikvariske Samling i Ribe har en gipsmodel af 
kirken med udskiftelige spir.
78 Kirsten Agerbæk: Klassicisme i Sydvestjylland. 
Bygmestrene Peder Frisvad og Mikkel Stobberup. 
Foreningen til gamle Bygningers Bevaring, 1970, 
s. 10f.
79 Fra udlandet kendes talrige eksempler på votivga- 
ver, men hverken materialet (ler) eller indmuringen 
synes dog almindelig. Se R. Andree: Votive und 
Weihegaben des katholischen Volks in Süddeutsch
land, Braunschweig 1904. Hvis legetøjshestene fra 
de to Ribe-kirker er at betragte som en art byggeof
fer eller votivgave, er det fristende at sætte dem i 
forbindelse med den fra Tyskland indvandrede 
N. H. Riemann, der som murermester havde en stor 
entreprise ved domkirken 1738-40, og som bygme
ster forestod den store istandsættelse af S. Katrine 
kirke 1745-46.
80 KglBibl. NyKglSaml. Terpager: Adversaria.
81 NM2. Eigil Rothes indb. okt. 1899 (med tegning) 
samt forskellig korrespondance.
82 Jfr. noterne 27, 68 og 65.
83 Architekten 1898, s. 31.

Fig. 44. *Votivgave?
(s. 730). NE fot. 1979. — 
*Votivgabe?
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Fig. 45. Detalje af altertavlens postamentbjælke 1650 (s. 738). LL fot. 1977. — Detail des Postamentbalkens des 
Altarbilds, 1650.

INVENTAR
NOTER S. 773

INDLEDNING. Af klosterkirkens udstyr er kun 
bevaret en klokke fra 1300’rne (s. 772, nr. 1) og 
dominikanerbrødrenes stærkt nedskårne, senmid
delalderlige korstole (s. 755). Kirkens ældste inven
tarstykke er dog den romanske døbefont (s. 747), 
men den kan først være kommet til kirken i forbin
delse med indretningen til protestantisk sognekirke. 
Det samme gælder en senmiddelalderlig klokke 
(nr. 2), der oprindelig var støbt til S. Nikolaj kirke 
(jfr. s. 842).

Fra renæssancetiden o. 1600 er bevaret den for
nemme prædikestol (1591, s. 749), et ombygget 
stykke af korskranken (s. 748), altersættet, skænket 
af »Gvede Ieskun« (s. 743) og et sjældent sæt altersta
ger af drejet træ (s. 746, nr. 1). Kirkens messingalter- 
stager (nr. 2) er en gave fra tolderen Mathurin du 
Pont og hans 2. hustru Ide Grave; fra baroktiden 
stammer også det øvrige alterudstyr, oblatæsken og 
sygesættet, et arbejde fra 1687 af Ribe-sølvsmeden 
Jens Andersen Klyne (s. 745). Endvidere er 1600’rne 
repræsenteret med altertavlen (1650, s. 738), et ho
vedværk af Varde-billedskæreren Jens Olufsen, sme- 
dejernskorgitret (1683, oprindelig korskranke, 
s. 748), et stort maleri af Korsfæstelsen (s. 766), 
skænket 1694 af præsident Matthias Worm, samt 
pengeblokken og de to pengetavler (1661 og 1690, 
s. 764), der svarer til domkirkens. En sammenhøren
de, meget usædvanlig pengekiste med tre separate 
rum og pengetragte (s. 764), er udført 1720 til fordel 
for privilegerede hospitaler. Fra årtierne o. 1700 
stammer også en lænestol i præsteværelset (s. 757), 
en præsterækketavle (s. 765, fra domkirken) samt tre

lysekroner og tre lysearme skænket af medlemmer af 
menigheden (s. 767 f.). Nicolai Scheers orgelfacade 
fra 1795, på samtidig underbygning, dækker et helt 
nyt orgelværk (1978, s. 761). Tårnuret er udført 1802 
af Jens Schultz (s. 770).

Nyanskaffelserne fra de senere perioder indskræn
ker sig i hovedsagen til et maleri af Jørgen Roed 
(o. 1850, s. 766), en skranke og nogle bænke i nygo
tisk stil, samt stolestaderne i renæssancestil, fra den 
store restaurering 1918-32 (s. 753). Denne istandsæt
telse – og ikke mindst restaureringen 1837-38 med 
dens omfattende udrydning af inventar og gravmin
der – har været bestemmende for den nuværende 
møblerings lidt strenge og bare fremtræden.

Kirkerummets indretning var i senmiddelalderen præ
get af det klart markerede skel mellem højkoret, 
rammen om dominikanerbrødrenes egen klostertje
neste, og det øvrige kirkerum, der først og fremmest 
skulle tjene som en prædikesal for det tilstrømmende 
lægfolk. Koret omfattede dengang som nu midtski
bets to østfag, men i klostertiden lukkede høje 
skrankemure det ikke kun i nord og syd mod side
skibene. Også i vest var koret lukket, af den egentli
ge korskranke, der enten som sideskrankerne har 
været muret, eller udformet som en lettere træop
bygning. Adgangen til højkoret har været gennem 
kordøren i vest og to mindre døre i flankemurene, 
den søndre bl.a. til brug for brødrene, når de ad 
sovesalstrappen begav sig til de natlige tidebønner 
(jfr. s. 723). Om deres plads under gudstjenesten 
vidner de to endnu bevarede korstolerækker, der op
rindelig må have været prydet med festligt udskårne
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gavle og baldakiner. Senere forhold antyder, at der 
allerede i middelalderen har været et orgel ved koret, 
men ellers haves ingen nærmere viden om korets 
udstyr i katolsk tid. Galthens udførlige beskrivelse: 
»... Øverst i Choret var Høie-Alter, prydet med 
St. Cathrinæ Billede ...« (1792, s. 147) bygger alene 
på almen viden om katolsk kirkeindretning.

Det øvrige kirkerum, hvortil der var almindelig 
adgang, har rummet forskellige stole til andagtsø- 
gende, og har ellers været præget af de mange sideal
tre; østenden af de to sideskibe var uden tvivl indret
tet til særlige kapeller, som det »Frue kapel«, Ribe- 
borgeren Peder Larsen stiftede.

Omdannelsen til protestantisk sognekirke har ikke 
umiddelbart medført større forandringer. En døbe
font har kirken dog straks fået, og de fleste sidealtre 
og helgenbilleder er snart blevet fjernet ligesom den 
egentlige korskranke, der lukkede for menighedens 
udsyn til altret i koret. I stedet opsattes en renæssan- 
cekorskranke i gennembrudt »tralværk« engang i 
perioden 1580-1600, da midtskibets hvælv erstatte
des af bjælkeloft og inventaret (ligesom i domkir
ken) undergik en gennemgribende fornyelse. Først 
hermed kom den ny kirkeordning og renæssancens 
stilidealer til afgørende at præge møbleringen. 1580-
84 fornyedes orglet, på et pulpitur ved korets sydsi
de, 1591 anskaffedes prædikestolen og samtidig mel
der regnskaberne om udførelsen af 12 prægtige apo
stelmalerier, formentlig til det ny korgitter. Endelig 
fik kirken 1595 nye, ordnede stolestader i midtskibet 
med særlige stole for lensmanden, borgmestre og 
rådmænd. Kirkens egne midler var tydeligvis be
skedne, og det er muligt, at den katolske højaltertav
le fik lov at tjene helt indtil 1650. Dette år, 30. maj, 
kunne man opsætte den nuværende, pompøse tavle, 
som Jens Olufsen så smukt har tilpasset kirke
rummet.

Hermed var det for lang tid slut med større nyan
skaffelser. Hvad der kom til, skyldtes i hovedsagen 
initiativer fra velstående medlemmer af menigheden, 
der med tanke på kirkens pryd – og egen status – lod 
opsætte eksklusive, lukkede familiestole, lysekroner 
og prægtige epitafier, som i høj grad kom til at præ
ge interiøret. Selv nødvendige fornyelser og istand
sættelsesarbejder var ofte afhængige af, om der op
trådte en privat velgører.

Således bekostede grev Otto Didrik Schack 1683 
en større reparation af orglet, og skænkede ved sam
me lejlighed en alterskranke af smedejern; præsten 
Friderich Friis i Gram skænkede en fontehimmel. 
1702 udførte Jep og Christen snedker paneler i koret 
til aflukning af buerne over nordre korskrankemur. 
To år senere indrettedes nye skriftestole ved korets 
østvæg, flankerende altret; men ellers melder kirke
regnskaberne kun om de mest nødvendige flikkerier 
ved stoleværket. Omkring midten af 1700’rne skal

prædikestolen have »ravet af alderdom«, hvorfor 
rådmand Rahr forbarmede sig og bekostede en i- 
standsættelse af prædikestol og altertavle. Ramme
værk og skæringer blev frisket op med perlegråt og 
guld, tavlens gamle malerier overmaledes i ny smag, 
og rådmandens indsats erindredes i to rosende vers 
på postamentvingerne. Tilsvarende tog borgmester 
Peder Fridsk og hans søster sig 1767 af fonten, dens 
himmel og gitter, der fra vestenden flyttedes op i 
koret, og af det gamle renæssancekorgitter, der blev 
istandsat og moderniseret.

Restaureringen 1794-95 betød den første samlede 
nyordning og oppudsning af inventaret siden Chri
stian IV. s tid. Orglets gammeldags placering ved 
koret blev opgivet, og det flyttedes til et nyt pulpitur 
i kirkens vestende, hvor det forsynedes med Nicolai 
Scheers fine empirefacade. I koret blev det gamle 
orgelpulpitur nedtaget og buerne ind til søndre side
skib lukkedes med gammelt panel, ligesom det 1702 
var sket i nord. Korstolene, der siden reformationen 
havde været benyttet af kor-disciplene, fik omhængt 
ti klapsæder, og det nedsunkne korgitter hævedes. I 
skibet indrettedes – ligesom i domkirken – pulpitur
stole, i alt seks, indbygget i buerne ind til søndre 
sideskib, og det almindelige stoleværk fik en grun
dig overhaling. Herefter blev alt vasket, før discipel
stolene, skriftestole og alt panelværk i koret maledes 
i den lyse »perlecouleur«. Samme farve fik stolevær
ket, de ny pulpiturstole og orgelfacaden, der yder
mere siredes med guld.

I denne lyse, kølige dragt stod kirkerummet indtil 
restaureringen 1837-38, der i vid udstrækning fulgte et 
samlet forslag fra Theophilus Hansen. Hans bærende 
tanke var – ligesom i forslaget til domkirkerestaure- 
ring (s. 342) — at få ryddet ud i kirkerummet, således 
at den middelalderlige arkitektur kunne få lov at tale. 
Næsten alle de »vanzirende epitaphier« blev derfor 
nedtaget ligesom fontehimmel og -gitter, pulpitur
stolene og det høje korgitter. Koret åbnedes yderli
gere ved fjernelse af nordre korskrankemur, der er
stattedes af en skranke, som delvis blev tildannet af 
det gamle korgitter. I syd bibeholdtes muren, men 
panelet i buerne ovenover blev nedtaget, da det 
»hindrede synet af Hvælvingerne ved Koret«, dvs. i 
søndre sideskib. Arkitektens planer for en nyindret
ning i romansk stil (jfr. fig. 67-68), blev af økonomi
ske grunde kun delvis gennemført. Et ganske lavt 
korgitter opsattes, og i søndre sideskib byggedes nye 
pulpiturstole »fra gulvet«, tydeligt inspireret af 
domkirkens romanske arkitektur. De maledes, efter 
de farvelagte tegninger at dømme, i en hvidgrå far
ve. En sammenhørende malet udsmykning af midt
skibets loft og vægge måtte i det væsentlige opgives 
(jfr. s. 732), men de gamle stolestader og »alt Træ
værket« blev anstrøget.

Atter 1846 maledes dele af inventaret, formentlig i
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Fig. 46. Korstole o. 1500 (s. 755). Detalje af klapsæde med indskåret kirkebillede, brætspil og initialer fra den 
tid, da stolene benyttedes af skoledisciplene. LL fot. 1973. — Chorgestühl um 1500. Detail eines Klappsitzes mit 
eingeschnitztem Kirchenbild, Brettspiel und Initialen aus der Zeit, als die Stühle von den Schülern benützt wurden.

den lysbrune egetræsfarve, som i 1800’rnes anden 
halvdel kom til at præge interiøret. 1853 indrettedes 
præsteværelse i nordre sideskibs østfag, udskilt ved 
en skranke i nygotisk stil, og der anskaffedes bænke i 
sideskibene. 1861 fjernedes skriftestolene i koret, og 
1865-66 fik kirken nygotiske, egetræsmalede stole
stader. Indlæggelsen af gas 1896-97 medførte anskaf
felsen af store, tabernakelformede kandelabre i koret 
(jfr. fig. 30).

1918 blev næsten alt inventar kørt til domkirken, 
hvor det opbevaredes, medens den store bygnings- 
istandsættelse foregik under ledelse af arkitekt

H. Lønborg Jensen (jfr. s. 720). Han forestod også 
nyindretningen 1932, hvorved kirkerummet fik sin 
nuværende møblering. Den tog først og fremmest 
sigte på at genskabe og fremhæve middelalderens og 
renæssancens indretninger. Således genetableredes 
korets skrankemure og dominikanernes sovesals- 
trappe (jfr. s. 723), prædikestolens og altertavlens 
originale bemalinger søgtes genskabt, og der opstil
ledes nye stolestader i renæssancestil. Af den gamle 
renæssanceskranke i korets nordside tildannedes én 
til aflukkelse af søndre sideskibs østfag, som 1964 
indrettedes til præsteværelse.
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Fig. 47. Putto med lidelsesredskaber, detalje af alter
tavle 1650 (s. 738). LL fot. 1977. — Putto mit Pas
sionswerkzeugen, Detail des Altarbilds von 1650.

Alterbordet, fra 1932, er et fyldingspanel i re
næssancestil udført i bejdset fyr, 210×100 cm, 
112 cm højt. Det står 175 cm fra kirkens øst
væg.1 Det gamle †alterbord var muret, for
mentlig middelalderligt. Nedbrudt 1918.2 †Si
dealterbord. 1582 førtes tingsvidne om, at en 
mand havde fået kirkeværgernes tilladelse til at 
nedbryde et alter i kirken og indrette sig en 
kirkestol på dets plads.3

†Alterklæder. I kirkens ældste inventarliste 
1683 nævnes et brunt fløjlsalterklæde. Siden 
1725 har alterklædet altid været af rødt fløjl; 
1773 omtales et som »blommet«.4 †Alterduge. 
1725 havde kirken tre hvide alterduge, en af 
damask med kniplinger, en anden af »cartun« 
(bomuld) og en tredje af lærred med frynser. 
Siden nævner inventarierne til stadighed to-fire 
hvide alterduge.4

Altertavle (fig. 48), med malet årstal 1650 og 
trods det sene årstal stærkt renæssancepræget 
både i opbygning og ornamentik.5 Den må be
tragtes som et hovedværk af den såvel i Søn
derjylland som i Sydvestjylland virksomme 
Vardesnedker Jens Olufsen.6 Den anselige tavle 
består af et firesøjlet storstykke over smalt po
stament og med en stor attika indskudt mellem 
stor- og topstykke. De glatte korintiske stor
søjler, hvis prydbælter er smykket vekselvis 
med englehoved og frugtklase, hviler på 
svungne postamenter med løvemaske og be- 
slagsværk; under de yderste en flad hængekug- 
le. Midtfeltet, der i modsætning til sidefelterne 
bryder arkitrav og storfrise, indrammes af en 
portal med joniske hermepilastre og fladt bue
slag (fig. 49); midt på dette en konsol med se
mikolonformede ornamenter og i sviklerne 
englehoved. Kvindehermerne, i nord Troen, i 
syd Håbet, har slanke skafter med løvemaske i 
kartouche over frugtklase og tøjdraperi; ne- 
derst på skaftet slår barokken igennem med 
smalle, lodrette rundstave over diamantbosse 
og udbugende base.

Sidefelternes frise flankeres af englehoved på 
bøjle og under kronlisten findes en æggestav. 
Rammeværket har fyldingspilastre med profil
kapitæler og tvedelt bueslag; i sviklerne kugle- 
bosse. Storvingerne er formet som halvkartou- 
cher, hver bærende en fritstående putto med 
lidelsesredskaber, henholdsvis søjle/kors og 
stige/spyd (fig. 47), foroven løbende ud i et 
rovfuglehoved. Midtpartiet optages af et flad
ovalt felt med figurer af Matthæus (i syd) og 
Johannes (fig. 51 a); felterne er indrammet af at
tiske slyngbånd med diamantbosser.

Postamentet har på begge fremspring et stort 
englehoved (fig. 51 b) over løvemaske, dia
mantbosse og volut. Den kvartrunde posta- 
mentbjælke prydes af en langstrakt kartouche 
med englehoved (fig. 45) mellem frugtklaser 
og tøjfestons. Postamentvingerne udfyldes af 
hængeklæder med et cirkelfelt.

På storstykkets forkrøppede kronliste, med 
frifigurer af Johannes Døberen (i syd) og Mo
ses, hviler den tredelte attika med sit søjleflan- 
kerede midtfelt, hvis kartoucheagtige vinger er
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Fig. 48. Altertavle 1650 (s. 738). LL fot. 1977. — Altarbild 1650.
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Fig. 49-50. Altertavlemalerier 1650 (s. 741). 49. Nadveren. 50. Kristi Dåb. LL fot. 1977. — Altargemälde 1650. 
49. Das letzte Abendmahl. 50. Die Taufe Christi.

bygget op som gavle over storstykkets sidefel
ter. De slanke balusterformede søjler hviler på 
svungne bøjler med semikolonornamenter 
over tandsnit og diamantbosse. Midtstykket 
minder i øvrigt, hvad angår rammeværk og 
opbygning, om storstykkets sidefelter. Attika- 
ens store vinger er bygget op over en brudt 
segmentgavl med evangelistsymboler for Mar
kus (i syd) og Lukas samt topspir, som bærer 
de tilhørende frifigurer. Disse står i en pilaster- 
indrammet portal med muslingeskalniche, kro
net af putto mellem spir. Mod attikaens midt
stykke har vingerne halvmedaljon med profil
hoved og øverst rovfuglehoved.

Topstykket flankeres af hermepilastre: i syd 
Retfærd, i nord Kærlighed. Selve feltet svarer 
omtrent til storstykkets sidefelter, men buen 
bæres af flade ørnepilastre. Frisen brydes af 
fremspring over hermerne, begge med semiko
lonornamenter. Kartouchevingerne udfyldes af 
en stor cirkelmedaljon i slyngbåndsramme.

Topgavlen med liggende ovalfelt i laurbær
krans flankeres af kransekagelignende spir og 
krones af den opstandne Kristus med sejrsfa
nen, trædende på slange samt Døden og Djæ
velen i form af et skelet, der holder en stor pil i 
venstre hånd.

Altertavlens staffering er i hovedsagen en 
nymaling fra 1933 uden på to ældre bemalin
ger. Snedkerværkets grundfarve er en mørk 
egetræsmaling, med ornamenter og detaljer 
fremhævet i guld, sølv og perlegråt, det sidste 
især benyttet til de glatte søjleskafter. De ud
skårne figurer, der har naturlig karnation, præ
ges af de samme farver; evangelisterne er dog 
iført røde kåber og står på blå bund.

Ved tavlens restaurering 1933 konstateredes 
den oprindelige bemaling, der som hovedfarve 
havde rødbrunt og mørkeblåt samt en decide
ret rød og grøn farve, endvidere guld.7 1765 fik 
tavlen på bekostning af rådmand Jens Rasmus
sen Rahr en nystaffering i en lys grå farve
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Fig. 51 a-b. Detaljer af altertavle 1650 (s. 738). a. Evangelisten Johannes, b. Postamentfremspring med engle- 
hoved. LL fot. 1977. — Details des Altarbilds von 1650. a. Der Evangelist Johannes, b. Postamentvorsprung mit 
Engelkopf.

smykket med guld, der stod fremme til 1933, 
og fra hvilken alle tavlens indskrifter er beva
ret. Om denne nystaffering, der også omfatte
de tavlens malerier, vidner de forgyldte ind
skrifter i attika-vingernes postamentfelter (i 
kursiv): »Renov./Ao 1765« (fornyet 1765) og i 
postamentvingernes medaljoner (i pyntelig 
fraktur): »Velsignelse Gud givet har/Til vor 
retsindig Raadmand Rahr/Han af Taksigelse til 
Gud /Mag (!) har så smukt staferet ud — 1765«, 
mod syd: »Stadens Floor og Kirkens Smy(k- 
ke)/ Hver som ynder sige maa:/ Raadmand 
Rahr Gud give Lykke/Og hans Huus velsignet 
staa/« signeret »D:G« for David Grønlund.8 På

attikaens postamentfeit med gyldne versaler 
»Anno Domini 1650« (i Herrens år 1650), der 
lige som tavlens øvrige indskrifter (alle i gylden 
fraktur på sort bund) er gentagelser af tavlens 
oprindelige indskrifter. Ved nymalingen 1765 
har man ikke fulgt de gamle bogstaver, der 
anes under indskriften og den sorte bund.

Altertavlens oprindelige malerier blev frem
draget 1933 under et sæt med de samme moti
ver, udført ved renoveringen 1765. Malerierne, 
der er ret hårdt opmalede 1933, har alle gængse 
kobberstik til forlæg. De fjernede malerier fra 
1765 skal muligvis tilskrives mester Anders 
Nielsen Windfeldt fra Farup.9
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Storstykkets midtfelt, med en fremstilling af 
Nadveren efter stik af Magdalena de Pas 
(fig. 49),10 var ved afdækningen velbevaret, 
dog er Kristi ansigtstræk en fri rekonstruktion. 
Det 1933 fjernede maleri fra 1765 var i opbyg
ningen en replik af det oprindelige med enkelte 
ændringer.11 Til nadverbilledet svarer posta- 
mentfeltets indskrift: »Hvert Menniske prøve 
sig selv ... Corinth 11« (11,28).

Fig. 52-53. Oblatæsker. 52. O. 1650, skænket af 
Helvig Arenfeldt (s. 744). 53. 1725-39, hørende til 
sygesættet (s. 746). Udført af Hendrich Bötticher. 
NE fot. 1977. — 52. Hostienbehälter um 1650, Ge
schenk von Helvig Arenfeldt. 53. Hostienbehälter der 
Krankenbesuchsgeräte 1725-39, ausgeführt von Hendrich 
Bötticher.

Det nordre sidefelts fremstilling af Kristi dåb 
(fig. 50) går tilbage til et stik af Cornelius Cort 
fra 1575.12 Maleriet fra 1765 havde bibeholdt 
hovedopbygningen fra det oprindelige, men 
den rige baggrund var erstattet med høje træer, 
og Kristi yndefulde positur med hænderne over 
kors foran brystet var stærkt forgrovet. Johan
nes sås ikke i selve dåbsøjeblikket, men gesti
kulerende og gribende sig for brystet med høj
re hånd. Til maleriet svarer indskriften i frise 
og postament: »Og see en Røst ned af Himlene 
sagde ... Matt. 3« (3,17).

I det søndre sidefelt ses bønnen i Getsemane 
med havegærdet og Jerusalems tårne i bag
grunden efter Karel van Mander gennem stik af 
Zacharias Dolendo.13 Kristus knæler dramatisk 
mod venstre, hvor den bitre kalk og en engel i 
stråleglans viser sig i en mørk sky, bag hvilken 
solen titter frem. I forgrunden de tre sovende 
apostle, den gråhårede Peter halvt siddende til 
højre med hænderne på knæet, den skægløse 
Johannes sidder til venstre, medens den mørk
hårede Andreas halvt sidder, halvt ligger i mel
lemgrunden til venstre. Medens billedets ven
stre halvdel ved fremdragelsen var ganske vel
bevaret, er højre halvdel næsten en nymaling 
ved Harald Munk.14. Maleriet fra 1765, der 
fulgte samme forlæg som Anders Nielsen 
Windfeldts 1762 udførte maleri af samme mo
tiv i Agerskov kirke (DK. SJyll. s. 875f.), viste 
Kristus i billedets forgrund, knælende i et for
klaret lys mod kalken, der sås til venstre i bille
det. Foroven svævede en engel med vidt ud
bredte vinger, medens de sovende apostle lå i 
mellemgrundens skygge til højre. Indskriften i 
frise og postament: »Fader vilt du, da tag denne 
Kalk fra mig ... Luk. 22« (22,42).

I attikafeltet fremstilles Golgatha efter sam
me forlæg som i Hjerting (DK. SJyll. s. 785 
med fig. 6). Kristus hænger roligt på det lang
armede næsten T-formede kors, medens de 
flankerende røvere forvredne er bundet til kor
set; røveren til venstre ses fra siden. Ved korsets 
fod til venstre den segnende Maria med hæn
derne samlet for brystet. Hun støttes bagfra af 
Johannes og Maria Salome. Til højre for kor
sets fod knæler Maria Magdalena med udslåede
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Fig. 54-55. 54. Alterkalk o. 1550-1600, bæger fornyet i 1800’rne (s. 743). NE fot. 1979. 55. Sygekalk 1687, 
udført af Jens Andersen Klyne (s. 745). NE fot. 1977. — 54. Abendmahlskelch, um 1550-1600, Becker im 19. 
Jahrhundert erneuert. 55. Krankenbesuchskelch 1687, ausgejührt von Jens Andersen Klyne.

arme og ansigtet vendt op mod Maria og Kri
stus. I baggrunden ses Jerusalem og i mellem- 
grunden til højre romerske ryttere. Maleriet 
var ved fremdragelsen 1933 ganske velbevaret, 
når bortses fra den segnende Maria; ved opma
lingen er Johannes’ ringglorie blevet glemt.11 
Det fjernede maleri fra 1765 (fig. 82) var en væ
sentligt enklere komposition. Til attikafeltets 
maleri svarer frisens indskrift: »Christus blev 
sin Fader lydig ... Phi 2« (2,8).

I topstykket Frederik III. s kronede mono
gram på blå bund i en oval barok indramning. 
Det har aldrig været overmalet og blev 1933 
blot renset og udbedret. I vingerne indskrifter: 
»Gen 3 (3,5) Qvindens Sæd skal sønderknuse 
Slangens Hoved« (syd) og »Forbandet være 
den, som ikke fuldkommer ordene ...« (5 Mos. 
27,26). I gavlens skriftfelt: »Joh 11 (11,25) Jeg 
er Opstandelsen og Livet ...«. På altertavlens 
bagside malet: »Restaureret: 1933 Harald 
Munk«.

†Altertavler. I et afladsbrev til fordel for kir
kens højalter, der var blevet ødelagt, tildelte 
paven 1392 aflad til de troende, der rakte en 
hjælpende hånd til altrets reparation og billeder 
(imagines) m.m.15 Den nuværende tavles for
gænger blev o. 1650 overladt til Helvig Aren- 
feldt til Estrup, der til gengæld skænkede
S. Katrine kirke en oblatæske (jfr. nedenfor).16

Altersølv. Altersæt fra 1500’rnes sidste halv
del, kalken (fig. 54) dog med yngre skaftled og 
bæger, 20 cm høj. Den brede fod er sekstunget 
med mellemfaldende spidser, standkanten har 
et profilkantet mønster af cirkelfelter med små 
kors, dannet af fire borehuller. På en af tunger
ne en fastloddet krucifiksgruppe, hvor Maria 
og Johannes, der er betydelig større end Kri- 
stusfiguren, synes at sidde på hug på hver side 
af korset. Et bomærke er graveret på den mod
stående tunge, og på tungerne, der flankerer 
korsfæstelsesgruppen, er i skriftbånd graveret 
giverens navn (versaler): »Gvede Ieskun« (dvs.
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Fig. 56. Alterstage (nr. 2, s. 746), 1670, skænket af 
tolder Mathurin du Pont og hustru Ide Grave. LL 
fot. 1973. — Altarleuchter, 1670, ein Geschenk des 
Zöllners Mathurin du Pont und seiner Frau Ide Graue.

Jeskone). Sekstunget knop med mellemfalden- 
de rudebosser, hver med en graveret versal til 
dannelse af navnet: »Ieshvs«. Bosserne flanke
res af påloddede blomster og løvemasker. De 
sekssidede, glatte skaftled, det nedre med en 
tunget krave, er fra første halvdel af 1800’rne, 
ligesom det udsvejede, indvendig forgyldte 
bæger, der hviler i en femtunget kurv. Fornyel
serne må være sket i forbindelse med reparatio

ner, der omtales 1823, 1827 og 1846. Den sam
menhørende disk, tvm. 16 cm, er glat med gra
veret, cirkelindskrevet liljekors på fanen. Alter
sættet omtales tidligst i inventariet 1683, da 
vægten opgives til 51½ lod. 1821 omtales et 
futteral.4

Oblatæske (fig. 52) o. 1650, skænket af Helvig 
Arenfeldt, Manderup Abildgaard til Estrup’s 2. 
hustru, til gengæld for S. Katrine kirkes gamle 
altertavle (jfr. †altertavler).16 Æsken er oval, 12 
cm lang, på låget er i en bladkrans graveret et 
krucifiks med versalerne »inri« på øvre kors- 
arm. På æskens side er graveret våben og initia
ler for Manderup Abildgaard og hans to hu
struer. I midten Abildgaardvåbenet under hans 
initialer »MAG« flankeret af et Juel-våben un
der »SEI« for Salig Else luel (til venstre) og 
Arenfeldts våben under »HAF« for Helvig A- 
renfeldt, oblatæskens giver. På den modståen
de side er initialerne gentaget over et lille kors. 
Inventariet 1683 opgiver æskens vægt til 13 
lod.4

Alterkande, 1880, 30 cm høj, under bunden 
med indprikket skriveskrift: »Kanden leveret af 
Guldsmed Waldemar Dyrbye Ribe 1880«. 
Denne havde fået kanden lavet i København 
hos en guldsmed Hertz,17 formentlig Peter 
Hertz, men kanden bærer intet mestermærke. 
Under bunden ses (gentaget) Københavns by
mærke 1880, guardeinmærke for Simon Groth 
og fiskens månedsmærke. †Alterkande, foræret 
1678 »af herskabet Schach«. Den bar indskrif
ten: »Guds Søn sit dyre Bloed i Nadveren os 
giver, / Der ved hans Kierlighed mod os hu- 
kommet blifver, / Thi til Hukommelse hengif- 
vis dette Kar, / Att tage mod hans Bloed, som 
voris Sønder bar. / Anno 1678. / H. OTTO. 
DIEDERICK Grefve af SCHACH. / SOPHIE 
DOROTHE Grefinde af Schach, føed / MAR- 
SCALCHIN.« (Terpager 1704, s. 120). Alter
kanden, der i inventariet 1683 angives med en 
vægt af 64 lod, solgtes 1880, da den ikke længe
re var tjenlig »på grund af flere ... utætheder, 
der nu så længe haver været lappede og lodde
de, at de ikke mere kunne repareres ...«.18 En 
gammel †tinkande omtales tidligst 1725. Solgt 
1808, da dens vægt angives til 4¾ pd.19
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Fig. 57. Alterstager af træ (s. 746), fra sæt nr. 1, o. 1550 eller lidt senere (til venstre), og fra sæt nr. 3, 
forfærdiget 1869 af drejer Christensen. LL fot. 1983. — Altarleuchter aus Holz aus dem Gerätesatz Nr. 1, um 1550 
oder etwas später (links), und aus dem Satz Nr. 3, verfertigt 1869 von dem Drechsler Christensen.

Sygesæt 1687, med yngre oblatæske. Sættets 
oprindelige dele, kalk og disk, har stempler for 
Jens Andersen Klyne og er skænket af Sophie 
Dorethe Marschalch, enke efter greve Otto 
Didrik Schack. Kalken (fig. 55), 13 cm høj, har 
sekstunget fod med mellemfaldende spidser, 
standkanten smykkes af en række små cirkelfel
ter dannet af borehuller. På en af de runde tun
ger et fastloddet krucifiks med graveret »IN- 
RI«-bånd. En bladbort danner overgang til de 
sekssidede skaftled; knoppen er sekstunget med

små påloddede englehoveder, det glatte bæger 
hviler i en bladkurv. Under den brede fodplade 
giverindskriften: »Sophie Dorethe Marschalch 
Salig Her Otte Diderich Grefve af Schachs ef
terlade Grefinde Anno 1687«. Indskriften er 
graveret i versaler (ordet »salig« dog i kursiv), 
foran årstallet er indslået Ribes bymærke og 
stempel for Jens Andersen Klyne (Bøje 1982, 
nr. 6783). 1823 omtales reparation af bægeret. 
Disken, tvm. 11 cm, har på fanen graveret cir
kelkors i stråleglans. På fanens underside sam-

Danmarks Kirker, Ribe amt
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me giverindskrift som på kalken, og i bunden 
findes de samme to stempler. Oblatæsken 
(fig. 53), 1725-39, er udført af Hendrich Bötti
cher. Den cirkulære æske, tvm. 9 cm, har 
hvælvet låg med godronnering omkring et cir
kelfelt, hvori er graveret et krucifiks med »IN- 
RI«-bånd. Under bunden to ens stempler for 
Hendrich Bötticher (Bøje 1982, nr. 6786).20 
Oblatæsken nævnes ikke i inventariet 1725 og 
må derfor være tilkommet mellem dette år og 
1739, Hendrich Böttichers dødsår. Den opbe
varedes i 1700’rne hos kirkeværgen og er først 
siden begyndelsen af 1800’rne blevet anvendt 
med sygesættet.19 Nyt læderfutteral; 1815 an
skaffedes et †futteral til sølvberettelsestøjet.4

Alterstager. 1) (Fig. 57). Af drejet egetræ, ef
ter formen fra o. 1550, men muligvis noget 
yngre. De sjældne og velbevarede træstager 
(jfr. DK. SJyll. s. 2925) er 47 cm høje, og har 
den for gotiske messingstager sædvanlige ud
formning. Cylinderskaft med tre skaftringe, 
aftrappet, profileret fodskål på tre indtappede 
kuglefødder og ligedannet, lidt mindre lyseskål 
med lysepig. Fodskålen har i bunden en stor 
hulning udstøbt med bly. Stagerne, der står i 
blank eg, nævnes i inventarierne mellem 1773 
og 1869, da nye træstager anskaffedes (neden
for nr. 3).4 Nu i kirkens kælder. 2) (Fig. 56). 
1670, af messing, skænket af tolder Mathurin 
du Pont og hans 2. hustru, Ide Grave. Stagerne 
er balusterformede, 44 cm høje, fodskålen hvi
ler på bagkroppene af tre små løver, hvis for
ben står på en kugle, bagbenene på en terning. 
På fodskålens bredeste vulst en omløbende, 
graveret kursivindskrift på tysk: »A(nno) 1670 
Zu Gottes Ehre der Kirchen zur Gaben Matu
rin Dü Pont und Seine Liebste Ide Dü Pont 
diese Zweene Altar Lüchter S. Cathrin Kirche 
Vor Ehret (År 1670 har Mathurin du Pont og 
hans elskede Ide du Pont skænket S. Katrine 
kirke disse alterstager Gud til ære og kirken til 
gave)«.21 Inventariet 1683 angiver stagernes 
vægt til 36 mark.4 3) (Fig. 57). 1869, forfærdi- 
get af drejer Christensen til afløsning for de 
gamle træstager (nr. 1).4 Stagerne er af blødt 
træ, 46 cm høje, sortmalede. Nu i kirkens kæl
der. 4) Femstager, nyere, to ens af messing, 47

cm høje. I skab i alterbordet. 5) Femstager, 
moderne, to ens i messing påskrevet: »Ribe 
Sct. Catharinæ«.

To par †alterstager af messing nævnes i inven
tariet 1683. Det ene kaldes gammelt, vejende
40 mark, det andet var givet af »velagte Henrik 
Kandegyder«. Begge par afhændedes i løbet af 
de nærmestfølgende år; det ene solgtes 1700 til 
Kolding hospital, efter at det var blevet sat i 
stand af Jochum Kandegyder.4

Alterbøger m.m. I præsteværelset opbevares 
en bibel fra 1802 samt Henrich Müllers »Evan
geliske Hierte-Speyl«, 1704, tilsendt kirken 
1969 af en anonym.22 †Alterbøger. 1566 købte 
sognepræst Jacob Sørensen og kirkeværge 
Claus Iversen en dansk bibel og en dansk alter
bog; biblen blev indbundet i hvidt kalveskind. 
1597 købtes en dansk bibel af »de ny Slags«; 
den beroede siden hos sognepræsten, mens den 
gamle var hos kapellanen.4

Messehagler. I præsteværelset opbevares fire 
messehagler, en nyere (o. 1900) af rødt fløjl 
med guldgalonerede kanter og latinsk kors 
samt tre moderne i de liturgiske farver grøn, 
violet og hvid. †Messehagler. 1) 1677, givet af 
Jacob Lauritsen (Riber), købmand i Horsens. 
Terpager gengiver (1704 s. 121) den latinske 
indskrift: »SOLI DEI GLORIA / I(esus) N(aza- 
renus) R(ex) I(udæorum) / I(acobus) L(avrentii) 
F(ilius) R(ipensis) / ANNO 1677« (Gud alene 
æren. Jesus af Nazaret, Jødernes Konge. Jacob 
Lauritsen Riber. År 1677). Den gamle, grønne 
hagel anvendtes endnu 1792 (Galthen, s. 151); 
måske er det den, der 1818 kaldes ubrugelig og 
fordærvet, og hvoraf nogle »sølv træser« blev 
afsprættet og solgt.19 2) Af blåt gulblommet 
fløjl, nævnt mellem 1683 og 1725.4 3) Af hvid 
atlask »med guld baldyret«, nævnt mellem 
1683 og 1810.4 4) 1750, af rødt fløjl, skænket af 
rådmand Rahr. Galthen omtaler den som »ny 
og meget smuk« (1792, s. 151).4

Alterskranke, 1861, cirkulær med støbejerns- 
balustre og håndliste af mahognitræ.4 †Alter
skranker. 1) Kirkeregnskabet omtaler 1673 re
paration af det brøstfældige »sprinkelværk om 
koret«.4 2) O. 1683, skænket af stiftamtmand 
greve Otto Didrik Schack; delvis bevaret som
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korgitter (fig. 64). Smedejernsgitret, med store 
spiraler i felterne og messingknapper foroven, 
udgjorde ifølge Galthen (1792, s. 151) et »Jern 
Gitterværk, som på trende Sider indeslutter 
Communicanternes Sæde for Alteret«. Repara
tioner omtales 1749, da en af messingknapper
ne færdigedes, og 1795. 1860 betalte kirken 80 
rdl. for det gamle jerngitters flytning og om
dannelse til korgitter (jfr. s. 748).23

Døbefont (fig. 58), romansk af granit, 98-99 
cm høj, kummens tvm. 83 cm. Vestjysk type 
(Mackeprang: Døbefonte s. 159f.). Kummen i 
rød granit har forneden en lav omløbende arka
defrise, der brydes af et lille cirkelfelt med en 
løve. Arkaderne er fordybede, og kun i arka
den til venstre for løven og til dels ved dets 
nabo er bueslaget angivet ved en indhugget lin
je. Den velhuggede løve er i forsænket relief og 
har en stor bladtunge; halen løber mellem bag
benene og ender over ryggen i en liljeformet 
dusk. Kummens mundingsrand har attisk pro
fil, hvor den øverste rundstav er erstattet af en 
platte. På denne findes diagonalt anbragt de fire 
evangelistnavne med fordybede majuskler, 
versaler med enkelte uncialer: »Iohannes/ Ma
theus/ Lucas / Marcus«.24 Kummen har lågfals 
og delvis tilmuret afløbshul. På indersiden – lige ud for løverelieffet – er der et 26 cm højt 
latinsk korset kors i lavt relief. Foden, der ud
gøres af en søjlebase med kraftige skarprygge- 
de hjørneknopper og en kraftig vulst på over
gangen til kummen, er af grå granit med sorte 
korn.
Både på kumme og fod spores en rustrød 

farve, der kan være oprindelig; oven på denne 
findes på kummen spor af en senere blå bema
ling. O. 1767 lod justitsråd og borgmester Pe
der Fridsk og hans søster fru doctorinde An- 
chersen fonten »opmale« og 1837 blev den atter 
malet og marmoreret. Endelig blev den 1866-
67 malet af maler Brun.25

Da kirken i middelalderen har fungeret som 
klosterkirke, må døbefonten efter reformatio

nen være hidført andetsteds fra, rimeligvis fra 
en af de middelalderlige sognekirker, hvis 
funktion kirken overtog. Fonten, der nu står i 
koret nord for midtgangen, er flere gange ble-

Fig. 58. Døbefont, romansk af granit (s. 747). LL 
fot. 1973. — Romanische Taufe aus Granit.

vet flyttet frem og tilbage mellem koret og kir
kens vestende. Ifølge Galthen (1792, s. 148, 
152) havde fonten indtil o. 1767 »efter den tids 
brug« bestandig stået i vestenden i det nordre 
hjørne tæt inden for kirkedøren, d.v.s. i nordre 
sideskibs vestfag, hvor den omtales 1665.26 
1767 flyttedes dåben »for bequemheds Skyld« 
op i koret, hvor den stod til restaureringen 
1837-38, da den atter anbragtes i vest ved »ind
gangen til kirken under det nordligste vindue«. 
Her stod fonten indtil den 1866 placeredes midt 
i koret (sml. fig. 30), hvorpå den efter sidste 
restaurering fik sin nuværende plads.27

Dåbsfad, o. 1550, i drevet messing, sydtysk, 
stemplet »RS«,28 tvm. 65 cm. Omkring bun
dens cirkelmedaljon med relief af bebudelsen 
en næsten udpudset minuskelindskrift. Herom 
en frise med hjort og hund og små stemplede 
stjerner. Dette motiv gentages på fanen, hvor 
også »RS«-stemplet, i et rektangulært felt, fin
des. Fadet blev loddet 1749.4

48*
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Fig. 59. Skranke for præsteværelset i søndre sideskibs østfag, en ombygget rest af kirkens korskranke (nr. 2, 
s. 749, 760), o. 1580-1600. NE fot. 1979. — Schranke des Pastorenzimmers im Ostfach des südlichen Seitenschiffs, ein 
umgebauter Überrest der Chorschranke der Kirche um 1580-1600.

Dåbskande, 1951, i messing, højde 35 cm. På 
foden indskrift til minde om giverne H. P. Kar- 
gaards og hustrus Mindelegat.

†Fontehimmel, slutningen af 1600’rne, en gave 
fra Friderich Friis (†1704), provst og sogne
præst i Gram og søn af Hans Olufsen, der var
S. Katrine kirkes præst 1623-36. Da himlen 
sammen med fonten o. 1767 blev flyttet fra kir
kens vestende op i koret blev den »opmalet« på 
bekostning af justitsråd og borgmester Peder 
Fridsk og hans søster fru doctorinde Ancher- 
sen. 1794 vaskedes »kronen over dåben«, der 
sikkert er kasseret sammen med andet gammelt 
inventar ved restaureringen 1836-38.25

†Fontegitre. 1) Formentlig fra 1600’rne. Frem 
til 1767, medens fonten stod i kirkens vestende, 
var den omgivet af et »Tralværk«, hvis knapper 
1725 forgyldtes af maler Hans Willumsen. Fon-

tegitret solgtes 1769, øjensynlig til rådmand 
Niels Clausen.4 2) 1837. Da fonten 1837 flytte
des tilbage til kirkens vestende blev den omgi
vet med et »gelænder«, hvis maling endnu ikke 
var fuldført 1838. Snedkerarbejdet udførtes af 
snedker Knudsen for 13 rdl. 3 mk. 3 sk. Gelæn
deret er rimeligvis kasseret, da fonten 1866-67 
flyttedes op i koret.27

†Krucifiks, 1318, kom o. 1932 fra domkirken 
til S. Katrine kirke, fra hvis præsteværelse det 
blev stjålet 1960. Behandlet under domkirken 
s. 435.

Som korgitter fungerer siden 1860 et smede
jernsgitter fra 1683 (fig. 64), oprindelig udført 
som alterskranke (jfr. s. 746, †nr. 2).29 Af kirkens 
renæssancekorgitter fra o. 1580-1600 er en rest be
varet, i afkortet og ændret stand, som skranke 
for præsteværelset i søndre sideskibs østfag



KORSKRANKER M.M. 749

(fig. 59). Det 225 cm høje gitter har forneden 
næsten kvadratiske fyldingspaneler, foroven 
balustre, der oprindelig har fremtrådt som 
tremmer i et åbent gitter; nu lukket med glat 
panel. I midten en dør, hvis (fornyede) over- 
karm har tandsnit ligesom gitrets profilerede 
gesims, der krones af små (nye) spir. Dørflø
jen, med seks profilindrammede fyldinger, er 
samtidig med gitret, der står i blank, bejdset eg 
med guldmalede balusterknopper. Gamle ind- 
ridsninger af navne, initialer og årstal findes 
især på gitrets bagside, der har vendt ind mod 
koret, hvor skoledisciplene havde deres pladser 
i de gamle korstole (jfr. s. 756). Ældst er øjen
synlig et skjold med versalindskriften: »Henri- 
cus/ Johannis Rip(ensis). / Anno 1636/ H.R.« 
og (på dørfløjen): »HHR 1637«; endvidere kan 
nævnes signaturen: »G. F. Krosp«. Skranken 
har fået sin nuværende udformning og place
ring 1932 (jfr. nedenfor), †Korskranker og -gitre.
1) Den middelalderlige korskranke er blevet fjer
net ret kort efter reformationen, og det vides 
derfor ikke, om den har været muret i lighed 
med korets skranker mod sideskibene, eller om 
der har været tale om en lettere opbygning i træ 
(jfr. indledningen s. 735). 2) O. 1580-1600 (mu
ligvis 1590-91) fik kirken det renæssancekorgit- 
ter, hvoraf ovennævnte rest er bevaret som 
skranke i søndre sideskib (fig. 59). En række 
»apostle«, der omtales på gitterværket har mu
ligvis hørt til den oprindelige udsmykning; så
fremt de er identiske med de †apostelmalerier, 
der udførtes til kirken 1590-91 (s. 767) fas må
ske en nærmere datering af hele korgitret. En 
større istandsættelse og fornyelse fandt sted 
1767 på bekostning af justitsråd og borgmester 
Peder Fridsk og hans søster fru doctorinde An- 
chersen; formentlig tilføjedes ved denne lejlig
hed fire evangelistbilleder, der nævnes af Gal
then. Han omtaler 1792 (s. 152) korgitret som 
det »malede Staketværk imellem Choret og 
Kirken, som oven paa er ziiret med de fire 
Evangelisters Billeder«. 1794 var brystværket 
nedsunket og måtte hæves, og 1836-37 blev det 
nedtaget. I forbindelse hermed oplyses, at de 
fire evangelistfigurer, kaldet »vanskabte statu
er«, var anbragt foroven »på rækværket«, me

dens ovennævnte »apostle« sad på gittervær
ket.30 Medens evangelistbillederne og apostlene 
kasseredes, blev selve det gamle korgitter for 
størsteparten genanvendt som skranke mellem 
koret og nordre sideskib til afløsning for den 
middelalderlige skrankemur (jfr. s. 737). Gitret 
var da ca. 260 cm højt med små kuglespir og en 
dør vestligst i østarkaden (jfr. fig. 30). 1932 fik 
den østligste del af gitret, efter en ombygning 
udført af snedkermester Korsgaard, sin nuvæ
rende placering som skranke i søndre sideskib 
(fig. 59).31 3) Udført efter Theophilus Hansens 
tegning (fig. 67). Dette »mere smagfulde 
Brystgelænder« var udført af materialer fra det 
ældre og af andet »godt egetræ«. Det bestod af 
seks fag, hvoraf de to dannede låger i midten. 
Fagene prydedes af englehoved, bladværk og 
spiraler, der tillige med knapperne var tænkt 
forgyldte. Efter kirkeinspektionens indstilling 
nøjedes man dog 1838 med at bronzere »zira- 
terne«, medens »den glatte del« maledes med 
»en ren stencouleur«. Korgitret blev nedtaget
1860 ved opsætningen af det nuværende.32

Prædikestol (fig. 61), med reliefskåret årstal 
1591. Den »ny prædikestol« kostede ifølge kir
keregnskabet 1590-91 i alt 131½ dl. Karnapty
pe med relieffer i syv fag, de tre danner karnap. 
Storfelterne, hvoraf karnappens midterste er 
lidt bredere, de to yderste lidt smallere end de 
øvrige, flankeres af kannelerede korintiske søj
ler. Deres kannelurer er forneden udfyldte, og 
de rigt reliefskårne prydbælter smykkes af otte 
dydefigurer i kartouche, fra vest: Styrken, Tål
modet, Klogskaben, Retfærdigheden, Kærlig
heden ved siden af en mere ung- end højrenæs- 
sancepræget maske (fig. 60), endvidere Håbet, 
Troen og en kvinde med bog, formentlig 
Fromheden.

Storfelternes relieffer indrammes af arkader 
med kannelerede pilastre og profilkapitæler. 
Bueslaget har tunget kant og ledsages af en for
sænket bladbort med diamantbosser mellem 
perle- og æggestav; i sviklerne bladværk i ung
renæssancestil. Reliefferne fremstiller regnet fra 
vest: 1) Bebudelsen. Under en kegleformet bal
dakin med hængedraperi sidder Maria med 
venstre ben trukket halvt op under sig. Hun
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Fig. 60. Prædikestol 1591, detalje. Prydbælte med 
reliefskåret dydefigur, Kærligheden, og maske 
(s. 749). LL fot. 1973. — Kanzel 1591, Detail. 
Zierband mit reliefgeschnitzter Tugendfigur, Liebe, und 
Maske.

holder med begge hænder den opslåede bog 
foran sig på læsepulten og ser op mod Hellig- 
åndsduen og Gabriel, der foroven til venstre 
viser sig i en sky med båndomvundet scepter i 
venstre hånd. 2) Hyrdernes tilbedelse. Scenen 
er en ejendommeligt formet murstensbygning 
med en bred trappe. Barnet ligger nøgent på et 
tæppe med pude over en risflettet kurv, der 
synes at stå på trappen uden for »stalden«, der 
er tømret af brædder og mangler det nederste af 
tagdækningen. Til venstre knæler Maria med 
hovedklæde og hænderne foldet i bøn foran

den langskæggede Josef. Over barnet titter æs
let frem bag Maria og oksen bag den forreste af 
hyrderne, der fra højre kommer gående med 
sin stav i den fremstrakte højre hånd og i sin 
venstre et lam. En anden hyrde, med hat i hån
den, læner sig ind ad et rundbuet vindue, hvor
over et draperi hænger ned. 3) Omskærelsen 
(fig. 62a). 4) Kongernes tilbedelse. Maria sid
der til højre og holder det halvt siddende, nøg
ne barn frem på den hyndedækkede kurv. Kon
gerne, iført kostelige dragter, kommer ind fra 
venstre; Kasper – med langt skæg, knæler for
overbøjet med hænderne ærbødigt krydset for
an brystet; han har stillet et kar foran vuggen 
og lagt sin krone fra sig på jorden. Lige bag 
ham står Melchior med et kar i sin højre hånd. 
Yderst til venstre står den unge Baltazar frem
stillet som neger; hans fremstrakte venstre 
hånd hviler på ryggen af Melchior. Bag Maria 
står den skaldede, langskæggede Josef støttet til 
sin stok. Centralt i baggrunden en høj, smal 
perspektivisk portal foran et landskab med sto
re, fjerne bygninger. Til venstre et stort træ, til 
højre ser man stalden med stjernen ovenover.
5) Fremstillingen i templet (fig. 62b). 6) Flug
ten til Egypten. Maria med det lille svøbte Je- 
susbarn, begge med glorie, sidder baglæns på 
æslet, som Josef i hurtig gang fører mod højre 
holdende i tømmen. I baggrunden et stærkt 
bakket landskab, hvor Jerusalems tårne skimtes 
bag store træer. 7) Barnemordet. To mødre 
kæmper fortvivlet for at frelse deres børn fra to 
romerske soldater. Den forreste kvinde styrter 
mod højre og griber om sit nøgne barn, som en 
hjælmklædt soldat yderst til højre har grebet i 
venstre arm, medens han hæver dolken i sin 
højre hånd. Den anden moder er i stærkt løb 
mod venstre, hun knuger det svøbte barn til sit 
bryst. Den anden soldat har grebet hende i 
skulderen og hæver sin krumsabel til hug. Helt 
i forgrunden ligger et dræbt barn. I baggrun
den antikke arkader og et draperi med en stor 
knude.

Postamentet har under storfeltets søjler enkle 
fyldingsprydede fremspring, hvorom de profi
lerede fod- og kronlister forkrøpper sig. I po- 
stamentfelterne en trelinjet, gennemløbende,
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Fig. 61. Prædikestol 1591 (s. 749). LL fot. 1973. —Kanzel 1591.
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Fig. 62 a-b. Prædikestolsfelter 1591 (s. 750). a. Omskærelsen, b. Fremstillingen i templet. LL fot. 1973. — 
Kanzelfelder 1591. a. Beschneidung. b. Vorstellung im Tempel.

latinsk indskrift i reliefversaler: »O qvam s/pe- 
ciosi ... (Hvor liflige er ...) ... Esaiae LII° 
(52,7) / Super aspi // dem et ba/silicvm / ambv- 
labis ... (Du skal træde på slanger og øgler ...) 
... PS 91 (Sl. 91,13).« Gesimsen svarer til po- 
stamentet, men er noget lavere og spinklere 
med profileret tandsnitfrise under kronlisten. 
Også frisefelterne har fortløbende, latinsk ind
skrift i reliefversaler: »1591 / 2 Tim 2// Prædi- 
ca / sermonem ... (Prædik ordet ... 2. Tim. 
4,2).« Ordet »insta« i tredje frisefelt er anbragt 
mellem to små bosser i kartouche.

Hængestykkerne, der er mere ung- end høj
renæssance prægede, flankeres af englehoveder 
under postamentfremspringene. Bortset fra det 
centrale hængestykke under det brede karnap
felt er de alle ret lave med forskellig reliefskåret 
udsmykning bestående af kartoucher, slyngede 
bånd, båndomvundne overflødighedshorn, a- 
kantusblade (med neglesnit på bladstænglerne) 
samt fugle- og delfinhoveder. Den svejede kar-

nisformede underbaldakin ender forneden i et 
stort løvehoved med ring i flaben (fig. 63).

Læsepulten med enkelt barokt, udsavet hæn
gestykke, er vistnok fra 1664, da Jens Snedker 
fik betaling for »at gøre en hylde i prædike
stolen«.4

Opgangspanelet med tre rhombiske fyldin
ger i profilramme er fra slutningen af 1700’rne, 
medens resten af prædikestolsopgangen er for
nyet ved restaureringen 1933.7 Trappen flanke
res af to høje stolper med fyldinger i renæssan
cestil og kronet af flade kuglespir. Herpå 
svungne håndtag i smedejern. Ved fornyelsen 
kasseredes en svingtrappe med brede udskårne 
balustre fra 1865.33

Himlen, der som selve stolen bærer reliefskå
ret årstal 1591, skyder som en syvsidet polygon 
ud fra væggen over stolen. Dens syv frisefelter 
flankeres af otte krumknægte, hvorom fodliste 
og kronliste forkrøpper sig. Knægtene smyk
kes af beslagværk bortset fra de to yderste (for
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nyede) med barokke semikolontegn. Under 
kronlisten en tandsnitsfrise. Felterne har en to- 
linjet fortløbende latinsk indskrift med re
liefversaler: »Non enim/ estis vos // qvi lo/qvi- 
mini ... (Thi det er ikke jer, som taler ...) ... 
Matt. X (10,2) // Anno 1591«. Hængestykker- 
ne, der svarer til stolens, men alle er gennem
brudte, flankeres under knægtene af engleho- 
veder under fladtrykte volutkapitæler med æg
gestav. Alle hængestykker er forskellige med 
slyngede bånd og akantus. Topstykkerne består 
af syv skjoldformede kartoucher alle med et 
1933 fornyet løvehoved i midten; over knægte
ne er der spydformede spir. Loftet har uregel
mæssige fyldinger omkring to koncentriske 
sekskanter; fra midten hænger den fritskårne 
Helligåndsdue ned.

Ved restaureringen 1933 konstateredes det, at 
stolen oprindelig havde stået med en delvis 
staffering. Denne blev i hovedsagen genetable
ret ved fjernelse af det væsentligste af en over
liggende bemaling fra midten af 1700’rne.34 
Grundfarven er en mørk egetræsfarve; engle- 
hovederne og relieffernes figurer har naturlig 
karnation, men til billedfelterne er i øvrigt kun 
anvendt sort og gråt samt guld, der overalt 
fremhæver detaljer og ornamenter. Bogstaver
ne er i guld på blå bund. Marmoreringen af 
tandsnittene, fyldingerne i postament- og frise
fremspring samt baggrunden for dyderne på 
storsøjlernes prydbælter er bevaret fra 
1700’rnes staffering. Denne bestod i en lys grå 
overmaling, der dog ikke omfattede storfelter
nes relieffer. Nymalingen var sket, da prædike
stolen »ravede af alderdom«, og rådmand Jens 
Rasmussen Rahr derfor »ei allene lod den i- 
standsætte, men endog smuk male og forgyl
de«. Galthen, der 1792 giver denne oplysning, 
henfører rådmandens nystaffering af prædike
stol og altertavle til 1750, men da altertavlen 
bærer indskriften »fornyet 1765« gælder dette 
årstal muligvis for begge. Mindre opfrisknin
ger og malearbejder fandt sted 1671, 1728 og 
1795, da Hans Maler malede og forgyldte bog
stolen og »forgyldte 14 knapper« (vistnok de
14 englehoveder under stolen og himlen).4 1933 
fik opgangen i sine tre felter guldmalede frak-

turindskrifter fra Ap.G. 4,29; Hebr. 4,12 og 
Joh. 8,51.

Prædikestolen var i ældre tid betrukket. 1703 
syede Carl Skrædder »krepin« om stolen, 
hvortil medgik 7½ alen gråt lærred, medens 
Hans Sadelmager slog syv alen carmosin(rødt) 
plyds på stolen. Endvidere medgik 4¾ alen 
carmosinrød »rasch« og ni alen rødt »floretten- 
bånd« (floretsilke). 1828 fik stolen nyt betræk 
af silke og 1841 en helt ny beklædning. Endelig 
blev prædikestolen 1897-98 »udstoppet og be
trukket«.30 Prædikestolens plads er den oprin
delige på nordsidens tredie pille fra øst.

En lysearm (nr. 1), skænket til opsætning ved 
prædikestolen 1682, er behandlet s. 768. Et †ti
meglas af messing anskaffedes 1693.4

Stolestader, 1932, i renæssancestil, udført ef
ter tegninger af Lønborg Jensen. Staderne er af 
fyrretræ, gavlene dog af eg, de to forreste lidt 
højere end de øvrige og forsynet med Christian 
X.s og dronning Alexandrines kronede mono
grammer. I sideskibene er som dække for radi
atorerne opstillet otte egetræsbænke med høje

Fig. 63. Prædikestol 1591, detalje. Løvehoved fra 
underbaldakinen (s. 752). LL fot. 1973. — Kanzel 
1591, Detail. Löwenkopf vom unteren Baldachin.
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rygpaneler i renæssancestil og gavle inspireret 
af kirkens middelalderlige korstole. Stolesta
derne står i blankt træ.35 I nordre sideskib står 
to langsgående rækker enkle, nygotiske bænke 
anskaffet 1853, da de benævnes »Pålaugs opstå
ende Bænke«. To tilsvarende står i vest under 
orgelpulpituret, fire i tårnrummet langs væg
gene.4

†Stolestader. Ligesom i domkirken var tilveje
bringelsen af kirkestole i den første tid efter 
reformationen i det væsentlige overladt til den 
enkeltes initiativ; således førtes 1582 tingsvidne 
om, at en mand havde fået kirkeværgernes til
ladelse til at nedbryde et alter og indrette sig en 
kirkestol på dets plads.3 1591 forlangte kongen 
en nyordning, da han havde erfaret, »at Sogne
folket i St. Catharinæ Kirke staar meget uor
dentligt, idet Mandspersoner og Kvindfolk staa 
mellem hinanden i Stolene, og at Stolene des
uden ere meget forfaldne og gamle«. Man skul
le derfor »med det første lade de gamle Stole 
nedbryde og siden ordne det saaledes, at Stole
ne gøres ens paa begge Sider paa en god Facon, 
saa at alle Karlepersoner kunne staa paa den 
højre Side og alle Kvinderne paa venstre Side«. 
Da kirken ikke kunne bekoste stolene, skulle 
man finde udvej for, at sognefolkene selv betal
te, og siden forordne enhver sin stolestand efter 
hans »vilkår og Lejlighed«.36 18. sept. 1594 gav 
sognemændene da – i nærværelse af lens
manden, en borgmester og rådet – tolv navn
givne sognemænd fuldmagt til at forordne sto
lestand til de huse og gårde i sognet, som der lå 
enge til, og det bestemtes, at »hwert paar Folk« 
inden Mikkelsdag skulle give en daler til arbej
det. De ny stolestader, omfattende 20 rader i 
midtskibet, var færdige til fordeling 15. sept. 
1595. Ligesom i domkirken var de forreste sto
le indrettet til lensmanden og hans frue. Derpå 
fulgte stole for borgmestre og rådmænd og for 
de øvrige sognefolk, »och huer Sognemand 
skulle staa wderst i stollene som de ere gamle 
til, oc Quinderne skulle haffue deris stoelestand 
tuert offuer fra deris Mand, lige efter som de 
ere gamle til«.37 Disse renæssancestader i midt
skibet betegnedes endnu 1792 som »smukke og 
gode«, medens sideskibene aldrig har haft rigti

ge, lukkede stolestader. Galthen kalder stolene 
i sidegangene »simple, som de kan findes i no
gen Landsbye-Kirke, uden Rygstykker, uden 
Dørre, Uden Maling, og kan næsten ikke an
sees for andet end Bænker« (1792, s. 150).

Mindre reparationer og fornyelser foretoges 
1667, da der »gjordes bænke« med anvendelse 
af 12 deller, og 1673, da man »færdiggjorde« 
nogle brøstfældige stole i kvindesiden i den 
smalle rad (nordre sideskib). 1693 fik snedker 
Niels Jensen betaling for at opsætte de seks sto
le inden for kirkedøren, der var faldet ned. 
1697 måtte stolenes nummerering fornyes, og 
1727 var det atter på tale at forny inddelingen, 
så at hver kunne vide sin stol, »hvorved forefal
dende Disputer i Kirchen kunde Forekommes, 
som rejser sig deraf, at de forige Inddelinger er 
saa gamle, og u-overens stemmende, at ingen 
kand finde sig derudj«.4

Problemerne med inddelingen opstod bl.a. 
fordi de fornemste kirkegængere i slutningen af 
1600’rne begyndte at indrette lukkede fami
liestole, der trængte sig ind i det eksisterende 
stoleværk (se †lukkede familiestole s. 757). Ved 
restaureringen 1794 fik kirken også pulpitur
stole (s. 759), og snedker Peder Hansen foretog 
en gennemgribende istandsættelse af stolesta
derne. Forstykkerne (gavlene) udskiftedes, 
hvor de gamle var rådne, ligeledes gulvbræd
derne. Ud til den brede gang (i midtskibet) 
gjordes nye »sammenstemte døre ... med fyl
ding i, både i mands- og kvindesiden, alle ens«. 
De bedste af de gamle døre blev sat i de samme 
stole ud mod de to smalle gange (i sideskibene). 
Øverst i den bageste rad kvindestole (nordre 
sideskib) forfærdigedes fire nye stole med panel 
imellem, men med anvendelse af gamle døre. 
Hidtil havde kun midtskibets renæssancestader 
været stafferede, nu blev alle fire stolerader ma
let i samme farve som de nye pulpiturer, med 
»oliefarve, først med grå grundfarve, og siden 
med den såkaldte perlecouleur«. Ved auktionen 
efter istandsættelsen bortsolgtes bl.a. otte gam
le stoledøre.4

Det gamle stoleværk i søndre sideskib aflø
stes 1837 af nye pulpiturstole (s. 760), og i nor
dre sideskib udskiftedes det 1853 med de nuvæ
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Fig. 64. Korstole o. 1500 (s. 755) og korgitter, oprindelig alterskranke, skænket 1683 af greve Otto Didrik 
Schack (s. 746, 748). NE fot. 1979. — Chorgestühl um 1500 und Chorgitter, ursprünglich Altarschranke, ein 
Geschenk von Graf Otto Didrik Schack aus dem Jahr 1683.

rende, langsgående bænkerader. Midtskibets 
renæssancestader udskiftedes 1865, efter at sy
net havde fundet deres bemaling afslidt og der
til »uheldig« i forhold til det øvrige inventars 
egetræsbemaling.33

De nye stolestader, der udførtes 1865-66 af 
snedker P. Chr. Aanst, og som ses på ældre 
fotografier (fig. 30), havde enkle fyldingsryg- 
paneler og gavle i nygotisk stil, alt egetræsma- 
let. Ved de nuværende staders opsætning 1932 
blev to gamle gavle overdraget til Den antikva
riske Samling i Ribe (mus. nr. E 94).

Korstole (fig. 64), o. 1500, ligesom de tilsva
rende i domkirken (s. 444) stærkt reducerede, 
idet kun to rækker er bevarede, nu med syv 
stole i hver, opstillet i korets vestligste fag op 
mod nordre og søndre korskrankemur. Stole
nes opbygning er den almindelige, med klap
sæder, der på undersiden har små støttesæder,

misericordier, udformet som gotiske konsol
ler. Vangerne, der i siderne har kvartcirkulære 
udsparinger for klapsæderne, svarer i opbyg
ningen nøje til Løgumklosterstolenes (1502-14. 
DK. SJyll, s. 1116). De har ottekantede småsøj- 
ler både under armlæn og sæder, og håndstøt
ter formet som en stor fugleklo, der griber om 
en kugle. De gennemløbende ryglæn har frem
springende, trekvartrunde, profilerede side
stykker, der har tjent som armlæn, når prædi- 
kebrødrene under gudstjenesten skulle stå op. 
Til stolene må oprindelig have hørt høje balda
kiner og spirprydede endegavle, ligesom begge 
stolerækker tydeligvis har været længere; den 
nordre række er afbrudt i øst, den søndre i vest. 
Stolene står nu i blank eg.

Opstillingen op mod korskrankemurene 
svarer formentlig nogenlunde til den oprindeli
ge, men i middelalderen må endnu et par korte
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Fig. 65. Peder Terpagers navnetræk, indskåret i de 
gamle korstole (s. 756). NE fot. 1979. — Nameszug 
Peder Terpagers, in das alte Chorgestühl geschnitzt.

†korstolerækker have sluttet sig til i vest flanke
rende kordøren (jfr. domkirken s. 445). Disse 
stole må være forsvundet samtidig med fjernel
sen af den middelalderlige †korskranke (s. 749). 
Hvornår de bevarede stolerækker er blevet af
kortet og har mistet baldakiner og gavle, vides 
heller ikke nærmere, øjensynligt er det sket al
lerede før midten af 1700’rne.38 Ved restaure
ringen 1794-95 blev 10 sæder omhængt med de 
gamle hænger og stolene blev som det øvrige 
inventar malet i »perlecouleur«.4 Ligesom 
domkirkens korstole omtales de efter reforma
tionen som »Discipelstolene« fordi de benytte
des af latinskoledrengenes kor. Disciplene må 
være ansvarlige for hovedparten af de talrige 
billeder, brætspil, navne og årstal, der er ind
skåret i de gamle korstole (fig. 46, 65, 66). 
Ældst er vistnok årstallet 1555, og blandt nav
nene mærker man sig (1579) den senere biskop 
og teolog Hans Poulsen Resen (1561-1638), 
forfatteren og digteren »Matz Persen« Rostock 
(1655-1713) samt – vistnok – Ribes navnkundi
ge historiker Peder Terpager (fig. 65).39

†Skriftestole. 1) 1696 omtales reparation af 
skriftestolen. Den afløstes 1704 af nedennævnte 
og kasseredes engang i slutningen af 1700’rne.4 
2) 1704, to formentlig ens opstillet mod korets

østvæg, flankerende altret. Til arbejdet benyt
tede Niels Mattesen og Carsten snedker 29 tør
re fyrredeller og otte egestænger til fodstykker; 
Willum maler brugte bl.a. bleghvidt, cinnober 
og ambro. 1794 maledes skriftestolene med 
perlefarve, og midt i 1800’rne som det øvrige 
korinventar med egetræsfarve. 1861 blev »de to 
stole bag i koret« borttaget. Den ene fandtes 
dog endnu i kirken indtil 1918. Måske er det 
lidt af dens panel med tremmebalustre, der anes 
på fotografiet fig. 83. Bevaret er endnu stolens 
knæleskammel fra midten af 1700’rne, muligvis 
lavet 1770-71, da Jørgen snedker og en sadel
mager var i arbejde ved skriftestolene. Skamlen 
er af fyr, 102 cm lang, 86 cm høj, med enkle 
udsavede balustre og betrukket med rødt fløjl. 
Den egetræsmalede knæleskammel står nu i 
kirkens kælder.40

†Præstestole. 1) 1671 blev præstestolen »ved 
koret« flyttet. Dens nye plads var formentlig 
bag altret, hvor den stod 1703 og 1780, da den 
forsynedes med en ny lænestol. Arrangementet 
bag altret afskaffedes 1788 på foranledning af 
den nytiltrådte præst Mathias Carstensen, der 
ønskede en ny præstestol og udtrykte stor util
fredshed med den gamle, der var »sammenslået 
af nogle uhøvlede planker, som kunne Ziire 
gulvet i en stald, men meget vanZiire kir
ken«.41 2) 1788. I en kostelig skrivelse til Kirke
inspektionen udviklede pastor Carstensen 
3. sept. 1788, hvorledes han kunne tænke sig en 
ny præstestol »af samme beskaffenhed, som 
den der findes i domkirken, hvori den som 
prædiker kunne indtræde uden frygt for enten 
at besmudses eller rives eller opsluges af træk
vind. Omkostningerne kan ikke være store, 
men prydelsen og nytten vil blive stor, især for 
den, som bliver varm under arbejdet, og let 
ved stor trækvind kan pådrage sig stor syg
dom«. Ønsket blev imødekommet, og året ef
ter omtales den »nye stol i kirken til præsterne 
med dreiede knapper og gitterværk«. 1792 stod 
den lige for opgangen til prædikestolen (Galt
hen 1792, s. 150). Senest omtalt 1897.41

†Bispestole. 1) Efter anskaffelsen af neden
nævnte foresloges det 1704, at bispen skulle 
sælge sin gamle stol eller leje den ud til kirken,
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som så kunne afstå den til en anden.4 2) 1702, 
udført af Christen og Jep snedker, der fik beta
ling for hver 16 dages arbejde. Til stolen, der 
var af den lukkede type, medgik 28 tørre fyrre
deller. Hans Lauridsen glarmester indsatte ni 
vinduer, Bendix smed 27 vinduesstænger og 
Hans sadelmager syv »rys-læders rimmer« til 
vinduerne; endelig blev stolen malet af Hans 
Willumsen. Da bispen 1795 fik plads i de nye 
pulpiturer, synes hans gamle lukkede stol at 
være blevet udlejet (jfr. †lukkede stole).4

En gammel brudestol omtales i inventariet 
1683.4 Ved klokkerens stol i koret forfærdigedes 
1812 en skærm med et sidestykke og et over- 
stykke for at aftage den stærke vind ved stolen.
1861 skulle der gøres en ny degnestol.4

†Lukkede stole. 1674 måtte ejerne af »den 14. 
Stoel udi tallet beregnet fra Koret« afstå den 
nederste ende af deres stade »saa Wit, som den 
strecher sig for den tredie Pille«, for at præsi
dent Mathias Worm dér kunne »lade sig giøre 
en indlukt Stoel.«42 Mathias Worms var den 
første af en række lukkede stole, »med loft, 
Vinduer og Døre forsynede«, der indrettedes i 
kirken. 1768 fandtes der fem foruden bispens, 
der 1795 ligeledes kunne lejes ud til private, 
efter at bispen, præsten og de fornemste fami
lier var rykket op i de nye pulpiturer (jfr. ne
denfor). Dette år udbødes ved auktion seks 
lukkede familiestole »med Lås og Nøgle«: 1) 
Østligst i søndre sideskib »med Vinduer til at 
skyde op og ned«; udlejet til hospitalsforstan- 
der Ussing. 2) Lige vest for denne, over for 
prædikestolen; stolen havde indtil 1788 stået i 
kirkens vestende, »på venstre hånd af kirkens 
indgang«. Her havde den ifølge pastor Car- 
stensen været »unyttig og ubrugelig formedelst 
trækvind og vanskeligheden ved at høre Guds 
ord«; han fik den derfor flyttet op i den smalle 
gang (søndre sideskib) »lige over for prædike
stolen« og overladt sin familie »at den ligesåvel 
som enhver anden honet familie« kunne forun
des »et anstændigt sæde og rum i Guds hus«. 3) 
Østligst i bageste kvinderad (nordre sideskib).
4-5) I midtskibets vestende flankerende midter
gangen bag henholdsvis mands- og kvindesta
derne; de to lukkede stole havde åbenbart no

genlunde samme placering 1758, da der indsat
tes otte ruder i dem. 6) Udlejet til købmand 
Madsen, stolens placering kendes ikke.41

1846 skulle de lukkede stole males, og i hvert 
fald nogle må endnu have eksisteret 1876-77, 
da der betaltes for »væggene at marmorere i de 
lukkede stolestader«.4

Løse stole. 1) Lænestol, første halvdel af 
1700’rne, i egetræ, stærkt fornyet 1898, 135 cm 
høj. De fornyede forben, der forneden er ud
skåret som løvepoter, er ført op som volutfor- 
mede støtter for de svejede armlæn. Baluster- 
formede bagben bærer ryggen, som afsluttes af 
en krone i akantusindfatning. Under den ret- 
kantede sarg (fornyet) forbindes forbenene af 
en bred stiver med udskåret akantus (fornyet); 
stiverne i øvrigt er drejede, sædet og ryggen 
har gammelt, højrødt fløjlsbetræk fæstnet med 
messingsøm med korsformede hoveder. Bag 
på forbenenes stiver indridset: »Rep. af N. A. 
Hjort Ribe 1898«. Lænestolen, der kan stamme

Fig. 66. Korstole o. 1500 (s. 755). Detalje af armlæn 
og vange. LL fot. 1973. — Chorgestühl um 1500. De
tail der Armlehne und der Wange.
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Fig. 67. Theophilus Hansens farvelagte tegning (Tab. II) med forslag til kirkens forskønnelse 1837. Tallene 
angiver: 1 Opstalt af midtskibet mod syd (s. 716); gennem arkaden ses pulpitur (2) i søndre sideskib (†nr. 2, 
s. 760). 3 Bemaling af midtskibets træloft, lyseblåt med stjerner (s. 731). 4 Korgitter af træ (†nr. 3, s. 749). I 
LA Vib. — Theophil Hansens ausgemalte Zeichnung (Tab. II) mit Vorschlägen zur Verschönerung der Kirche, 1837. 
Die Ziffern bedeuten: 1. Aufriß des Mittelschiffs nach Süden gesehen; durch die Arkade sieht man die Empore (2) im 
südlichen Seitenschiff. 3. Bemalung der Holzdecke des Mittelschiffs, hellblau mit Sternen. 4. Chorgitter aus Holz.

fra en af de ovennævnte lukkede stole, står nu i 
præsteværelset. 2-3) Fra restaureringen 1918- 
32, udført i egetræ af Ejner Dau i stil med dom
kirkens stolestader. I koret ved dørene til side
skibene. 4-5) Lænestole, slutningen af 
1950’rne, egetræ, udført af Ejner Dau. I præste
værelset.

Et større antal stole med rørfletning, de fleste 
udført 1869-70, står nu i kirkens kælder.4

†Løse stole. 1779-80 betaltes for en »Lehne- 
stol«, at sætte i præstens lukkede stol bag altret. 
Til Theophilus Hansens pulpitur (†nr. 2) an
skaffedes 1837 14 nye stole, de to af bøgetræ. 
De kasseredes 1869-70 ved anskaffelsen af 
ovennævnte stole med rørfletning.4

I præsteværelset står et nyere bord af egetræ, 
der i formerne efterligner baroklænestolen (løse

stole nr. 1). En læsepult fra o. 1850 er en af et 
par, svarende til domkirkens fra 1843-45 
(s. 449). O. 1900 stod de foran korstolerækker
ne (jfr. fig. 30). I materialrummet.

Kister. Pengekiste 1718, s. 764. †Kister. In
ventariet 1683 omtaler to gamle kister uden 
lukkelse, som året efter forsynedes med lås og 
hænger. De »to små lange kister« fandtes 1725 i 
»det lille kammer ved koret«, hvor den ene an
vendtes til opbevaring af præstens klæder. Ki
sterne omtales ikke efter 1727, da en lås repare
redes.4

Skabe. 1) Slutningen af 1800’rne, fyrretræ, 
med profilfyldingsdøre, egetræsmalet. I mate
rialrummet. 2) Paramentskab 1964, indbygget i 
murniche i præsteværelsets sydvæg. Et gam
melt †egeskab solgtes 1808.4
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Fig. 68. Theophilus Hansens farvelagte tegning (Tab. I) med forslag til kirkens forskønnelse 1837. Opstalt og 
plan af pulpitur i søndre sideskib (†nr. 2, s. 760). I LA Vib. — Theophil Hansens ausgemalte Zeichnung (Tab. I) mit 
Vorschlägen zur Verschönerung der Kirche, 1837. Ausriß und Grundriß der Empore im südlichen Seitenschiff.

Dørføje. 1) 1745-46, i tårnets vestportal, fløj
døre, hver med tre fyldinger, 280×230 cm, 
grønmalede (jfr. fig. 33). 2-4) 1795, i orgelpul
piturets underbygning, udført af snedker Johan 
Riis (jfr. orgelpulpitur).4 Den rundbuede midt
portals fløjdøre (fig. 69), 315×190 cm, har hver 
fire pålagte, vekselvis roset- og festonprydede 
fyldinger. De øvre følger med deres kvartcir
kulære form bueslaget, de nedre springer på 
gammeldags, barok vis frem med gesims og 
sokkel. Vederlagshøjden markeres af en gen
nemløbende, vandret bølgefrise, og anslaget 
udgøres af en korinthisk midtpilaster smykket 
med ringstav. De to sideindgange har ens dør
fløje med tre profilfyldinger; dørfløjene står nu 
brunmalede.

Kirkens øvrige dørfløje er nyere. Fra en æl

dre †dørfløj stammer formentlig en stor jernlås, 
1600’rne, 12×31 cm, nu i Den antikvariske 
Samling i Ribe (mus. nr. 7248).

Pulpiturer. Orgelpulpiturer, se under orgel 
s. 761. †Pulpiturer. Endnu 1792 var der til me
nighedens fremtrædende medlemmer kun luk
kede familiestole, men »ingen af dem, som fra 
Jorden ere ophøiede, eller de saa kaldte Høie- 
stole« (Galthen, s. 150). Sådanne opførtes i for
bindelse med restaureringen to år senere (jfr. 
domkirken s. 456). 1) 1794 indrettedes seks fa
miliepulpiturer i søndre sideskib, to i hver af de 
tre østligste buer ind mod midtskibet. Arbejdet 
udførtes af snedker Johan Riis, der tilhuggede, 
afhøvlede og oplagde 38 à 40 bjælker til at bære 
pulpituret; de bjælkeender, der kom i muren 
imprægneredes med terpentin. Stolene, der
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Fig. 69. Dørfløje (nr. 2, s. 759), 1795, i orgelpulpitu
rets underbygning. NE fot. 1979. — Türflügel, 1795, 
im Unterbau der Orgelempore.

havde vinduer mod midtskibet, aflukkedes 
med slet (glat) panel undtagen dørene som 
sammenstemtes med en fylding; »underloften 
såvel som overloften« skulle være af afhøvlede, 
sammenpløjede brædder. Adgangen til pulpi
turet var i vest ad en trappe, der tillige gav 
adgang til det samtidig af Peder Snedker opfør
te orgelpulpitur. Pulpituret maledes med »o- 
liefarve, først med en grå grundfarve, og siden 
med den såkaldte perlecouleur«. 27.juni 1795 
udlejedes de nyopførte pulpiturer; nr. 1 øverst 
ved koret til Madame (Sophie) Rahr, nr. 2 for
beholdt biskop Stephan Middelboe sig, nr. 3 
gik til rådmand Jacob Lund, nr. 4 til amtsfor
valter Truels Windfeldt, nr. 5 overlodes sognets 
præster og nr. 6 udlejedes til Søren Kastbjerg.41 
Pulpiturerne nedtoges 1836.

2) 1837, udført efter farvelagte tegninger af 
arkitekt Theophilus Hansen (fig. 68) til afløs
ning for ovennævnte pulpitur fra 1794 i søndre 
sideskib. Arbejdet udførtes af snedker Steinsen, 
der hovedsagelig benyttede materialerne fra det 
nedbrudte pulpitur samt anvendelige dele af 
kirkens kasserede epitafier og af søndre side
skibs gamle stoleværk, der forsvandt ved denne 
lejlighed. I modsætning til det ældre pulpitur, 
der var indbygget i buerne en etage over søndre 
sideskibs almindelige stole, var Theophilus 
Hansens pulpitur »opført fra gulvet« fire trin 
højt, og strakte sig kun langs sydmuren i de tre 
sideskibsfag. Pulpiturets 11 buefag, med lave 
trapper i fjerde og niende fag fra øst, var dispo
neret således, at tre fag stod bag hver arkadeåb
ning til midtskibet. Set herfra (fig. 67) virkede 
de tre pulpiturfag således som en effektfuld 
gentagelse af motivet i højkirkens triforie, hvis 
lavt spidsbuede spejl gik igen over pulpiturbu
erne i form af en rundstav. Pulpiturets 12 glatte 
frisøjler på sokkelfremspring havde attiske ba
ser og terningkapitæler, der tydelig var inspire
rede af Theophilus Hansens studier i domkir
kens arkitektur og nøje svarede til en åbenbart 
af arkitekten udkastet, men kun påbegyndt be
maling af kirkens indre (sml. †kalkmalerier). 
Det spirprydede topstykke ses på fotografier (i 
NM2) at være blevet udført væsentlig enklere 
end på arkitektens tegning, der i øvrigt synes 
nøje fulgt af snedkeren. Maleren, der samme år 
fik 40 rdl. for sit arbejde med pulpituret, har 
vel også benyttet den hvidgrå farve, der ses på 
arkitektens tegning, selv om dennes farvefor- 
slag ikke i øvrigt kom til udførelse i kirken. 
1846 blev der malet i pulpiturstolene, der i åre
ne før deres afskaffelse 1918 stod i en ret mørk 
tone.32

Særlige rumindretninger. Et præsteværelse er 
1964 indrettet i søndre sideskibs østfag, der er 
udskilt med en (ombygget) rest af kirkens 
gamle renæssancekorgitter (s. 748, fig. 59).42 
Rummet er møbleret med en barokstol, to nye
re lænestole og et bord (s. 758). Nordre side
skibs to østfag tjener siden 1964 som material- 
rum, udskilt ved en skranke med dør og trem- 
mebalustre fra 1853 i nygotisk stil, 225 cm høj,
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lys egetræsmalet med guldknapper på balustre- 
ne.4 †Rumindretninger. Før 1964 var material- 
rummet i syd, præsteværelset i nordre sideskibs 
østfag. Her var det indrettet i midten af 
1800’rne, formentlig i forbindelse med opsæt
ningen af den ovennævnte nygotiske skranke. 
Sakristiet (jfr. s. 727) fandtes 1636 »ved koret«; 
1725 omtales »det lille kammer ved koret«, 
som tjente til opbevaring af kirkens kister og 
præstens klæder.4

Orgel, 1978, bygget af Bruno Christensen & 
Sønner, Terkelsbøl, med genanvendelse af ho- 
vedværksfacade fra 1795, rygpositiv-facade og 
vindlader fra 1932 samt piber fra 1885 og 1932. 
49 stemmer, fire manualer og pedal.43

Hovedværk: 
Gedaktpommer 16' 
Principal 8' 
Spidsfløjte 8'
Oktav 4' 
Traversfløjte 4' 
Spidsquint 2⅔' 
Oktav 2' 
Sesquialter II 
Mixtur VI-VIII 
Cymbel III 
Trompet 8'

Rygpositiv: 

Hulfløjte 8' (M) 
Quintatøn 8' (M) 
Principal 4'
Fløjte 4' (M) 
Gemshorn 2' (M) 
Sivfløjte 1' (M) 
Scharf III (M) 
Krumhorn 8' (M) 
Tremulant

Pedal:

Principal 16' 
Subbas 16' (N) 
Quint 10⅔' 
Oktav 8' (N) 
Gedakt 8' (N)44 
Oktav 4' (N) 
Blokfløjte 2' 
Rauschquint VI 

(N/M)
Basun 16' 
Trompet 8'

Svelleværk:

Bordun 16' (N) 
Bassethorn 8' (N) 
Rørfløjte 8' (N) 
Gamba 8'
Voce celeste 8' 
Oktav 4' (N) 
Gedaktfløjte 4' (N) 
Quint 2⅔' (N) 
Oktav 2' (N)
Tertz
Sivfløjte 1⅓' (M) 
Mixtur IV (M) 
Trompet 8' (N/M) 
Obo 8'
Clairon 4' 
Tremulant 
Svelle

Brystværk: 

Gedakt 8' (N) 
Rørfløjte 4' 
Principal 2' (M) 
Klokkecymbel II 
Regal 16' 
Tremulant

De med (N) og (M) mærkede stemmer rummer pi
bemateriale fra henholdsvis 1885 (Fr. Nielsen) og 
1932 (Marcussen & Søn). Kopler: SV-HV, RP-HV, 
BV-HV, SV-RP, HV-P, SV-P, RP-P, BV-P. Tre

registraturgrupper (= to frikombinationer) samt tre 
fri pedalkombinationer. Tutti. Generalcrescendo. 
Separate rørværksafstillere. Mekanisk traktur (SV 
dog elektrisk traktur), elektrisk registratur, sløjfe- 
vindlader (SV dog keglevindlader). Manualomfang: 
C-g'", pedalomfang: C-f'.

Orglet står på et pulpitur fra 1795 i kirkens 
vestende.

Orgelfacaden (jfr. fig. 25) er udført 1795 i em
pirestil til †orgel nr. 2 (jfr. nedenfor) efter teg
ning af orgelbygger Nicolai Scheer, Køben
havn;45 rygpositivfacaden er fra 1932, hoved- 
værksfacaden ombygget 1978 ved indbygnin
gen af det nuværende orgelværk. Facaden, der 
er den eneste kendte fra Scheers hånd,46 har tre 
halvrundt fremspringende pibetårne, forbun
det med to lidt lavere pibefelter, der oventil 
afsluttes med en skråstillet volut. Tårnene, 
hvoraf det midterste er højest, krones af store 
empirevaser, og alle pibefelter kantes foroven 
og forneden af udskåret løvværk. 1978 hævedes 
det centrale midtparti – pibetårnet og de to 
mellemfelter – med ca. 1 m, og de flankerende 
pedaltårne forlængedes tilsvarende.47 Rygposi
tivfacaden er udført 1932 efter tegning af Løn
borg Jensen som en formindsket gentagelse af 
hovedfacadens midtparti.48 Facaden står grå- 
malet med sirater i sort og guld, næppe meget 
forskelligt fra den oprindelige bemaling. 1795 
maledes »orgelværkets beklædning« som det 
øvrige inventar med perlefarve; Jacob Mahler 
betaltes endvidere for fire pakker guld til org
let, og han gjorde to, nu forsvundne, »brædter 
med forgyldt skrift«.4

Orgelpulpituret er samtidigt med facaden, ud
ført 1795 af Laurs Schade murermester og Pe
der Hansen snedker, men udvidet og delvis 
fornyet 1932.48 Pulpituret hviler på svære, 
langsgående bjælker mellem vestmuren og kir
kens vestlige pillepar, midtvejs understøttet af 
murede piller, der ved bindingsværksmure er 
forbundet indbyrdes og med vestmuren, så der 
under pulpiturets vestlige halvdel er aflukket et 
forrum til kirken. Midtfor har muren et rusti- 
keret fremspring med en stor rundbuet ind
gangsportal, medens to mindre døre fra forhal
len giver adgang til sideskibene; over sidedøre-

Danmarks Kirker, Ribe amt 49
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Fig. 70. Pengekiste (nr. 2, s. 764), 1718, opstillet til fordel for hospitalerne i Helsingør, Fredericia og Ribe. LL 
fot. 1973. — Geldkassette, 1718, aufgestellt zugunsten der Spitäler in Helsingør, Fredericia und Ribe.

ne findes et lille rundvindue, det søndre nu 
blændet på grund af den 1932 indbyggede trap
pe, der leder op til pulpituret. Pulpiturbryst
ningen har mod sideskibene fem fag, mod 
midtskibet otte, der efter forbillede af domkir
kens †orgelpulpitur 1766-69 (s. 478) buer ud i 
to fremspringende fag ved siderne. Fagene, der 
adskilles af kannelerede lisener, har profilfyl
dinger, de to midterste med roset, de to yderste 
med feston, de øvrige glatte. Postament og fri
se indrammes af forkrøppede profillister. Be
maling som orgelfacaden.

†Orgler. Helt frem til 1795, da orgelpulpitu
ret og den nuværende orgelfacade udførtes, 
havde kirkens orgel på middelalderlig vis sin 
plads ved koret, på et pulpitur i søndre side
skibs østfag (jfr. domkirken, s. 470). Galthen 
(1792, s. 150) forklarer denne placering med 
kirkens mangel på vinduer udover nordsidens 
og korets, hvorfor man af »mangel paa Lys
ning« skulle have valgt dette sted.

1) Muligvis middelalderligt, nedbrudt 1580- 
84.49 2) Anskaffet 1580-84.50 Prisen, 212 rdl. 30 
skilling, lader formode, at det har været et be
skedent instrument med o. fem stemmer.4 1664 
foretog orgelbygger Ulrich, velsagtens Ulrich 
Winther fra Tønder,51 en mindre istandsættelse, 
og 1683 bekostede grev Otto Didrik Schack en 
større reparation, formentlig udført af Hans 
Hendrich Cahman, der 1683-84 arbejdede på 
domkirkens orgel (s. 470, 472). Istandsættelsen 
har formentlig også omfattet facaden, hvorpå 
Terpager læste: »Guds Huus / Guds Alter her / 
er prydet ud og inde / Med rund Haand giorde 
det GREF SCHACK med sin GREFINDE / 
Oc dette Orgelværck paa ny udblæser nu / At 
deris Gafmildhed skal kommis tit ihu. Anno 
1683.« (Terpager 1736, s. 370). Ti år senere 
måtte orgelbyggeren Elias Wernitz dog under
kaste orglet endnu en reparation, og 1713 ar
bejdede en orgelbygger 20 dage på det, formo
dentlig Hans Vent, der samme år reparerede
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domorglets bælge.4 1740 udførte orgelbygger 
Gerstendorff52 nogle mindre istandsættelsesar
bejder, og i regnskabsåret 1765-66 foretog Am
di Worm, Engum, en større istandsættelse og 
ombygning, hvorved bl.a. klaviaturomfanget 
udvidedes.53 I årene 1770-1772 førte Amdi 
Worm tilsyn med instrumentet.4

1795 blev orglet flyttet og ombygget af Jo
han Nicolai Scheer, København. Det gamle 
orgelpulpitur ved koret nedtoges, og det nuvæ
rende opførtes i kirkens vestende. Også orglets 
gamle »Præsentation« (facade) kasseredes og 
erstattedes med den, der i noget ændret skik
kelse er bevaret i det nuværende orgel.41 Værket 
blev udvidet med to stemmer i pedalet, hvoref
ter dispositionen kan have været som 
Fr. Nielsen optegnede den 1883: (18 stemmer, 
ét manual og pedal).54

Manual: 

Principal 8' 
Gedakt 8' 
Rørfløjte 8' 
Octav 4' 
Qvinte 2⅔' 

Octav 2' 
Nassart
Sidecima 1'
Mextur 3 fag 
Voxhumana 8' 
Fuglesang og tremulant

Pedal:

Subbas 16' 
Principal 8' 
Rausquinte 6' 
Fløjte 4' 
Octav 4' 
Octav 2' 
Bassun 16' 
Trompet 8'

Den gamle pedalvindlade kasseredes og i stedet 
byggedes to nye med seks toner mere end den 
gamle havde haft og med plads til de to nye 
stemmer, Rausquinte og Bassun. De to gamle 
bælge blev udskiftet med fire nye, klaviaturer
ne blev fornyet, og forskellige ændringer blev 
foretaget ved traktur- og registraturmekanik
ken. Facaden blev ikke gjort klingende, men 
udstyredes med 37 store sølvmalede blindpiber 
af træ.55 O. 1828 varetog orgelbygger Caspar 
Herman Gottlob Worm i Engom værkets ved
ligeholdelse, og 1846 eller 1847 foretog Johan 
Andreas Ohrt, Gram, en hovedreparation og 
overtog samtidig tilsynet.56

3) 1885, bygget af Fr. Nielsen, Århus, med 
anvendelse af orgelhus og facade fra 1795. Dis
position: (18 stemmer, to manualer og pedal)

Manual I: Manual II: Pedal:

Principal 8' Violinprincipal 8' Principalbas 8'
Bordun 16' Fugara 8' Subbas 16'
Viola di gamba 8' Gedakt 8' Gedaktbas 8'
Rørfløjte 8' Fugara 4' Oktav 4'
Oktav 4' Fløjte 4' Bassun 16'
Quinte 2⅔' Svelle
Oktav 2'
Trompet 8'

Koppel II-I. Tre spærreventiler. Fire stempelbælge. 
Mekanisk aktion, sløjfevindlader. Manualomfang: 
C-f'", pedalomfang: C-d'.54

Nedtaget 1918.57 Facaden og hovedparten af pi
bematerialet genanvendtes i †orgel nr. 4.

4) 1932, bygget af Marcussen & Søn, Åben
rå, med genanvendelse af hovedværksfacade fra 
1795 og piber fra 1885. Disposition: (27 stem
mer, tre manualer og pedal)

Hovedværk: 

Bordun 16' (N) 
Principal 8' (N) 
Rørfløjte 8' (N) 
Oktav 4' (N)
Fløjte 4' (N) 
Rauschquint II (N) 
Mixtur IV 
Trompet 8' (N)58

Brystværk: 

Gedakt 8' (N) 
Rørfløjte 4' 
Nasat 2⅔' 
Principal 2' 
Terz
Sivfløjte 1' 
Regal 8' 
Svelle

Rygpositiv: Pedal:
Hulfløjte 8' Subbas 16' (N)
Quintatøn 8' Principal 8' (N)
Principal 4' Gedakt 8' (N)
Gemsehorn 2' Oktav 4' (N)
Scharf III Mixtur IV (N)59

Krumhorn 8' Bassun 16' (N)

De med (N) mærkede stemmer hidrørte fra 
Fr. Nielsens orgel 1885, en del af piberne omdanne
des dog 1932.

Kopier: RP-HV, BV-HV, HV-P, RP-P, BV-P. 
Pneumatisk aktion, keglevindlader. Manualomfang: 
C-f'", pedalomfang: C-d', klaviatur og kopler dog 
C-f'.

Orglets disposition og opbygning markerede 
et vigtigt skridt i udviklingen af orgelbevægel
sens neoklassiske orgeltype; som det første in
strument i nyere tid opbyggedes det på klassisk 
vis med hovedværk, brystværk, rygpositiv og 
pedal.60 Rygpositivfacaden, der udformedes

49*
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Fig. 71. Pengeblok (nr. 1, s. 764), 1600’rne. LL fot. 
1973. — Opferstock, 17. Jahrhundert.

med hensyntagen til hovedorglets stil, er gen- 
anvendt i det nuværende orgel.61

†Orgelfacader og -pulpiturer, se †orgler.
Pengeblokke og pengekister. 1) Fattigblok 

(fig. 71), 1600’rne, firsidet med fem vandrette 
jernbånd og pengetragt foroven, 80 cm høj. I 
siden jernlåge med gammel boltlås. Blokken 
blev 1694 beslået af Peder Klejnsmed, der bl.a. 
brugte 86 »trillings«-søm. Natten til 12. marts 
1782 blev fattigblokken, der da »sad hæftet i en 
pille tæt neden for koret«, aftaget af tyve, men 
fandtes henkastet uåbnet på Lindegården.62 
Den nu brunmalede blok står under orgelpulpi
turet ved vestvæggen, i syd. 2) Pengekiste 
(fig. 70), 1718, af egetræ, 83×27 cm, 30 cm 
høj. Kisten, der er beslået med brede jernbånd, 
er delt i tre lige store rum, hver med en tilhø
rende pengetragt i kistelåget. Selve kisten gjor
de Jep snedker af et 4½ alen langt egebræt, me

dens smeden anvendte 1 lispd., 10 skålpd. sme
dejern til at »beslå den med rundt om«, til den 
endnu bevarede hængelås, kramper m.m. En
delig maledes kisten af Hans Willumsen.4 Den 
usædvanlige offerkiste (jfr. dog Stepping kirke, 
DK. SJyll. s. 343), der i regnskabet omtales 
som den »ny kasse«, skulle tjene offergaver til 
fordel for de tre hospitaler i Helsingør, Frederi
cia og Ribe. De to udenbys hospitalers ret til 
kollekt hvilede på kongelige privilegier. Hel
singør hospital havde siden 1660 en årlig kol
lekt i alle landets kirker (jfr. pengetavle nr. 1), 
medens Fredericia hospital ved Frederik IV.s 
forordning 4. sept. 1705 havde fået ret til en 
tavle under højmessen i alle kirker i Ribe stift 
(jfr. domkirken, s. 463). Den nu brunmalede 
kiste står under orgelpulpituret ved vestvæg
gen, i nord. 3-7) Pengeblokke, fem ens, slut
ningen af 1800’rne, de tre anskaffet 1869-70.4 
De er af egetræsmalet fyr med sortmalet top og 
pengetragt i jernblik. Med hvid fraktur på tre af 
dem: »de Fattiges Kasse«, på de to: »Til Fattig
kassen i Lustrup Tved-Tange«. Henlagt vest- 
ligst over søndre sideskibs hvælvinger. 8-9) 
Pengeblokke, to ens, nyere, i blank eg med 
jernbeslag og pengeslids foroven, 24×19 cm,
50 cm høje. Ophængt ved indgangene til side
skibene. †Pengeblokke. 1) Ved en blok, opstillet 
til fordel for kirkens bygning, fandtes 1702 føl
gende vers: »Acht, acht du Gavmild Siæl / Paa 
Herrens Huses Brecher / Oc giør mod hende 
vel / Din Gud dig dobbelt recher« (Terpager 
1702, s. 137). 2-3) 16-1700’rne, ved indgangene 
til kirkegården. 1700 begrundedes arbejdet på 
en port ved kirken ved at blokken derved kun
ne forvares bedre (mod vejrliget). 1717 var der 
ved kirken to sådanne »sparebøsser«, som blev 
skilt ad og »gjort til rette«.

Pengetavler. 1) (Fig. 72) 1661, til kollekter for 
Helsingør hospital (jfr. pengekiste ovenfor) og 
i udformningen næsten identisk med en tilsva
rende fra 1662 i domkirken (jfr. s. 463). På ryg
brættets forside med reliefversaler »Helsingør« 
under et bruskindrammet skjold med Frederik 
III.s kronede monogram. Rygbrættets bagside 
bærer årstallet »1661« i et skjold omgivet af 
frugtklaser, og skuffens sider har udskårne
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Fig. 72. Pengetavle (nr. 1, s. 764), 1661, til kollekter 
for Helsingør hospital, LL fot. 1973. — Almosen
stock, 1661, für Einsammlungen für das Spital in Hel
singør.

Fig. 73. Pengetavle (nr. 2, s. 765), 1690, forsiden af 
rygbrættet med relief af kirken. Tavlen tjente kollek
ter til fordel for kirkens bygningsfond. LL fot. 1973. 
— Almosenstock, 1690, Vorderseite der Hinterwand mit 
Relief der Kirche. Der Almosenstock diente zu Einsamm
lungen für den Baufonds der Kirche.

bladranker. Den noget opfriskede bemaling har 
som grundfarve en orangerød, medens orna
menter og detaljer er fremhævet med mørke
rødt, grønt, sølv og guld. På skuffens halvdæk
sel med hvide versaler på sort bund: »date et 
dabitur« (giv, og der skal gives). Rygbrættet 
har været knækket af og er repareret med to 
jernbånd. 2) 1690, til kollekter for S. Katrine 
kirkes bygningsfond. Den svarer i udformnin
gen til nr. 1; rygbrættets forside har over re
liefversalerne: »S. Catharinæ« en nydelig gen
givelse af kirken (fig. 73); på bagsiden Christian 
V.s kronede monogram. Staffering som nr. 1; 
på rygbrættets bagside med hvide versaler på 
sort bund: »anno 1690«, på skuffens halvdæksel 
med hvid fraktur på rød bund: »Gifver saa skall 
der gifves«.

To klingpunge, er muligvis identiske med de 
to »nye poser«, der nævnes i inventariet 1683. 
De er 157 og 132 cm lange, med brunmalede 
skafter og nyere poser. I præsteværelset.4

Salmenummertavler, otte ens, 1851 og 1887, 
75×66 cm, med skydenumre, egetræsmalede. 
1851 forfærdigedes ni salmenummertavler, der 
1868 fik nye tal malet på begge sider; 1887 gjor
des seks nye salmenummertavler. †Salmenum
mertavler. 1812 betaltes snedker Holm for »et 
bræt til derpaa at tegne de salmers numre som 
bruges i kirken«. 1824 gjordes ni tavler, der 
maledes sorte på begge sider med hvid påskrift. 
Formentlig er det en af disse, der ses på et inte
riør o. 1900 (fig. 30).4

Præsterækketavler. 1) 1706, af egetræ med li
steramme, 208×77 cm, sortmalet med rød 
skriveskrift bortset fra overskriftens to første 
ord, der er fremhævet med versaler: Pastores 
Ecclesiæ ad d(ivam) Catharinam« (præster ved 
den hellige Katarinas kirke). Herefter følger 
præsterne, med angivelse af deres virketid fra 
nr. 1, Magister Johannes Christensen Varde 
(1537-47) til nr. 21, Hans Simon Hansen (1895-). 
Navnene er indført på latin til og med Peder 
Caspersen Müller (1747-63), herefter på dansk. 
Tavlen svarer helt til bispe- og præsterækketav- 
lerne fra 1706 i domkirken, hvor den oprinde
lig hørte hjemme (jfr. s. 48363). 1836 flyttedes 
den til S. Katrine kirke,64 hvor den o. 1900 hang
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Fig. 74. Korsfæstelsen, maleri (nr. 1, s. 766) skænket 
1694 af præsident Mathias Worm. NE fot. 1979. — 
Kreuzigung, Gemälde, ein Geschenk des Präsidenten 
Mathias Worm aus dem Jahr 1694.

i præsteværelset på vestsiden af kirkens første 
pille i nord (fot. i NM2). Nu henstillet i tårnet. 
2-3) 1932, to ens og fortsatte, af »Møbelplade« 
med kehlet ramme af fyr, 195×110 cm, gråma- 
lede med sort kursivskrift.48 Overskriften og de 
ældre indførsler er direkte afskrevet fra nr. 1. 
På orgelpulpiturets underbygning, flankerende 
indgangsdøren.

†Præsterækketavler. Terpager gengiver (1702, 
s. 118f.) to latinske præsterækketavler. 1) Over 
kirkens sognepræster, med overskriften: »PA
STORES PRIMARII Sacræ hujus Ædis, a tem

pore Reformationis« (Førstepræster ved denne 
hellige kirke, siden reformationen). Listen, der 
ordret stemmer overens med præsterækketavle 
nr. 1, slutter med Lavrids Jørgensen Fog (1692-). 
2) Over sognekapellanerne: »Diaconi sev 
Comministri« (kapellaner eller hjælpepræster). 
Rækken begynder med Hr. Absalon Knudsen 
(1541-57) og slutter med nr. 10, Magister Chri
stopher Wallekilde (1690-).

Tavler med malede skriftsteder, slutningen af 
1800’rne. De fire er ens, lærred med gyldne, 
skråtstillede versaler på sort bund, i egetræs- 
profilramme, 104×52 cm, en femte er tilsva
rende, men mindre, 85×52 cm, og malet på 
træ. De hang oprindelig på pillerne ud mod 
midtskibet, men måtte 1896 flyttes af hensyn til 
de ny gaslampetter. 1913 var de fire store op
hængt på orglets underbygning, flankerende 
indgangen, medens den femte hang på østsiden 
af en af de søndre piller.65 Nu i kirkens kælder.

Mindetavle, med en kopi af indvielsesdoku- 
mentet 27. nov. 1932 i profileret egetræsram
me. Ophængt i præsteværelset.

Malerier. 1) (Fig. 74), 1694, Korsfæstelsen, o- 
lie på lærred i smal ramme, 300×162 cm. Efter 
forlæg af Van Dyck er den døde korsfæstede 
vist dybt hængende i næsten lodrette arme på 
baggrund af et dystert landskab med Jerusa
lems tårne. Bag Kristus skilles de tunge skyer 
med en rød bræmme, medens den formørkede 
sol står øverst til venstre. På den øvre korsarm 
ses sedlen med Pilati ord på hebraisk, græsk og 
latin: »Jesus naza / ræus rex iu / dæorum« (Jesus 
af Nazaret, jødernes konge). Ifølge Terpager, 
der under overskriften »Crux tua, spes mea« 
(dit kors, mit håb) gengiver indskriften, er ma
leriet skænket 1694 af præsident Mathias Worm 
(1702, s. 121). Det var før 1896 ophængt i koret 
på første pille i sydsiden (fot. i NM2), men blev 
dette år, i forbindelse med gasinstalleringen, 
flyttet til søndre sideskib, hvor det nu hænger 
på sydmuren i 5. fag.

2) O. 1850, Korsegangen, malet af Jørgen 
Roed, olie på lærred, 165×125 cm, i samtidig 
sortmalet profilramme med rundbuet, forgyldt 
blændramme, hvis svikler har udskårne kufiske 
mønstre. I et øde bjerglandskab med Jerusalem
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i baggrunden til højre er frelseren segnet under 
korset. Han er iført en mørk rød kjortel, og 
farverne i øvrigt er dæmpede grønne og grå 
toner. Kristusfremstillingen er tydelig inspire
ret af Raphaels »Lo Spasimo di Sicilia« i Prado- 
museet, Madrid.66 Maleriet blev i begyndelsen 
af 1850’rne skænket til kirken af Marie Margre
the Cecilie Bang, enke efter provst Jørgen 
Bang i Vester Vedsted.67 Før 1896 var maleriet 
ophængt i midtskibet på sydsidens 3. pille (fot. 
i NM2), nu hænger det på søndre sideskibs 
sydvæg, 4. fag fra øst.

†Malerier. 1591-92 betaltes for lærred, ram
mer og maling til de 12 apostle i kirken 37 rdl.
3 mk., hvoraf en pæn del var indsamlet til for
målet. De 12 apostelmalerier er formentlig ud
ført til anbringelse på kirkens renæssancekor- 
gitter.68 I hvert fald prydede de i 1700’rne dette 
gitter, ved hvis nedtagelse 1836-37 malerierne 
kasseredes (jfr. s. 749).

Lysekroner. 1) (Fig. 75) 1703, skænket af En
gel Lavrenzdatter, enke efter Jens Hansen, fo
ged i Ribe (jfr. †gravsten nr. 12). Kronen har 
2×6 S-svungne arme, balusterstamme og stor 
hængekugle, tvm. 93 cm. På hængekuglen gra
veret giverindskrift med store skriveskriftbog
staver: »Jens Hansen Engel Leverenz Anno 
1703«. Da Engel Lavrenzdatters 2. mand, kir
keværgen Lars Hansen maler 1725 anmodede 
om fri begravelse for sig og kæresten, begrun
dede han andragendet med, at han på grund af 
kirkens ringe indkomst intet havde taget i løn, 
»for uden at ieg intet Vil talle om, at ieg anime
rede min kieriste, før hun blef min, at gifve til 
Kircken dend Lyse Krone, som henger i Ko
ret«. Han havde siden holdt den ved lige og 
forsynet den med 12 vokslys (jfr. s. 734, note 
62).4 Kronen, der 1739 omtales som »Las Mah
lers lysekrone«(!),4 hang endnu 1792 på sin op
rindelige plads i koret (Galthen 1792, s. 152). 
O. 1900 hang den i midtskibet ud for prædike
stolen; siden 1932 i midtskibets 4. fag fra øst.

2) (Fig. 76) 1705, skænket af Ingeborg Chri- 
stensdatter, enke efter privilegeret farver Chri
stian Christiansen farver. Kronen, der måler 90 
cm i tvm., svarer i opbygning til nr. 1, men 
balusterstammen har foroven indføjet en dob

Fig. 75. Lysekrone (nr. 1, s. 767), 1703, skænket af 
Engel Lavrenzdatter, enke efter foged Jens Hansen. 
NE fot. 1979. — Lüster, 1703, ein Geschenk von Engel 
Lavrenzdatter, der Witwe des Vogts Jens Hansen.

beltørn og krones af en stor topfigur, en ivrigt 
gestikulerende mand med bog under venstre 
arm (jfr. DK. Kbh.By. bd. 2, s. 116). Figuren 
har vistnok oprindelig hørt til lysekrone nr. 3.69 
På hængekuglen graveret frakturindskrift over 
et englehoved: »Christian Christiansen Farber 
Ingeborg Christens-Daatter Anno 1705«. Kro
nens oprindelige plads var »midt i Kirken« 
(Terpager 1714, s. 68, Galthen 1792, s. 152),
o. 1900 hang den vestligst i midtskibet, nu i 
3. fag fra øst.

3) (Fig. 77) 1723, skænket af Johanne Peders- 
datter Schade, efterleverske efter rådmand og 
farver Peder Christiansen (jfr. epitafium nr. 5 
og †gravsten nr. 17). Kronen har seks S-svung- 
ne lysarme, hvis indre slyng ender i et profilho
ved med bladkrone, tvm. 78 cm. Balusterstam-
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Fig. 76. Lysekrone (nr. 2, s. 767), 1705, skænket af 
Ingeborg Christensdatter, enke efter privilegeret far
ver Christian Christiansen farver. NE fot. 1979. — 
Lüster, 1705, ein Geschenk von Ingeborg Christensdatter, 
der Witwe des privilegierten Färbers Christian Chri
stiansen Färber.

men bærer foroven en krans af pyntearme med 
småspir, øverst en dobbeltørn, hvortil tidligere 
kom en topfigur, som nu pryder lysekrone 
nr. 2 (fig. 76).69 På den store hængekugle grave
ret med skriveskrift: »Her under hviler Peter 
Christensøn Ferber Johane Pedersdatter Schade 
med deris 4 børn. A(nn)o 1723«. Ved fundats 
1731 skænkede Johanne Pedersdatter kirken en 
bondegård, af hvis årlige rente 100 rdl. skulle 
uddeles til fattige enker, 100 rdl. til fattige sko
lebørn, 100 rdl. skulle bruges til indkøb af lys 
til lysekronen, der hang ved ægteparrets epita
fium i nordre sideskib.70 Her hang den stadig 
1792 (Galthen, s. 152), medens den o. 1900 var 
flyttet ind i koret, hvor den nu hænger i 2. fag 
fra øst.

Fig. 77. Lysekrone (nr. 3, s. 767), 1723, skænket af 
Johanne Pedersdatter Schade, enke efter rådmand og 
farver Peder Christiansen. NE fot. 1979. — Lüster, 
1723, ein Geschenk von Johanne Pedersdatter Schade, der 
Witwe des Ratsherrn und Färbers Peder Christiansen.

4) 1973, barokstil, med 2×6 lysarme, på 
hængekuglen: »1973 Sct. Catharinæ Kirke«. 
Ophænget er det gamle fra lysekrone nr. 3. 
Vestligst i midtskibet.

Lysearme. 1) (Fig. 78), 1682, af messing, til to 
lys, skænket til prædikestolen af Villum Knud
sen Grove ved hustruen Anne Hansdatters be
gravelse (jfr. gravsten nr. 6). Den 50 cm lange
S-svungne lysearm prydes af akantusløv, der i 
det indre slyng løber ud i et treblad. Den ender 
i et lille spir, hvorfra udgår to små tilsvarende 
tværarme med lyseskåle. Armen er fæstnet til 
en cirkulær, hvælvet fodplade med gribehånd 
på stor bruskbarok egetræsvægplade, 60×24 
cm. På fodpladen graveret med versaler: »Gud 
til Ære Sancte Cathrine Kircke til Zirat forære-
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de Willum Knutzen Grov denne Liusestage til 
Prædikestolen, den Tid hans Hustroe Salig An
ne Hansdatters Lig blef hæderligen nedsat der 
udi Khoret den 12 November Anno 1682« (jfr. 
Terpager 1702, s. 121). Vægpladen, med re
liefskåret årstal »1682« foroven og skjolde med 
initialerne »WK« og »AHD« forneden, har en 
noget opmalet staffering med sort, grøn og 
rød, indskrifterne i guld på rød bund. 1746 be
taltes for to vokslys til lysearmen »hos prædi
kestolen«, der engang efter 1792 (Galthen, 
s. 152) er blevet flyttet til sin nuværende plads 
på tårnrummets østvæg, i nord.

2) (Fig. 79) 1684, af messsing, skænket for 
(maler) »Iacob / Adriansen / v:Mølen/graf/ 
Maren:/ Mickels:/ Daater./ 1684«.71 S-svunget 
arm med akantusblade udgående fra godronne- 
ret midtled; det indre slyng løber ud i et tre
blad. Flad lyseskål med balusterstage (fornyet). 
Armen er fæstnet til en cirkulær, profileret fod
plade med gribehånd på skjoldformet vægplade 
af egetræ, 47×37 cm. Herpå giverindskriften 
med reliefversaler over et lille skjold med tre 
ens, skjoldformede figurer. Vægpladen, der 
krones af tre kuglespir, har gammel staffering, 
sort og rødt med bogstaver og kantning i guld.
1702 hang lysearmen i sydsiden (Terpager 
s. 122), 1792 omtaler Galthen (s. 152) den »i 
den søndre smale Gang« sammen med datte
rens og svigersønnens lysearm (nr. 3). Nu i ko
rets sydside.

3) 1684, ganske svarende til nr. 2 og skænket 
for Jacob van Mølengrafs datter og svigersøn: 
»Henrick: Iacobsen / Pinic. Kand/støber / An- 
næ Iacobs Daat: / van Mølen/graf/ 1684« (jfr. 
 †gravsten nr. 9). Lysearmen har dannet par 
med nr. 2 og gennemgået samme flytninger; nu 
i korets nordside.

4-5) To ens, begyndelsen af 1800’rne, tidligst 
nævnt i inventariet 1849.4 S-svunget arm med 
sidegrene og -blade, 42 cm lang; flad, godron- 
neret lyseskål med balusterstage. Armen udgår 
fra cirkulær, godronneret fodplade med gribe
hånd, på vægplade af træ, 36×25 cm. Vægpla
den er udsavet i skjoldform med profilkant og 
forneden de reliefskårne initialer »HB«, sort- 
malet med røde ornamenter. På østvæggen i

Fig. 78. Lysearm (nr. 1, s. 768), 1682, skænket til 
prædikestolen af Villum Knudsen Grove ved hustru
en Anne Hansdatters begravelse. LL fot. 1973. — 
Wandleuchter, 1682, ein Geschenk an die Kanzel von 
Villum Knudsen Grove anläßlich des Begräbnisses seiner 
Gattin Anne Hansdatter.

forhallen under orgelpulpituret, flankerende 
indgangen.

Kandelabre, 1976, to ens, af sortmalet smede
jern, hver til fem lys, 123 cm høje, på foden: 
»Sct. Catharinæ kirke 1976«. Flankerer kor
trappen.

†Kandelabre m.m. 1896 anskaffedes, i forbin
delse med indlæggelse af gas i kirken, en række 
belysningsmidler, alt i smedejern udført af
H. C. Møllers Smede- og Maskinværksted, 
Gasværksvej, København, efter tegninger af
H. C. Amberg: to henved 3 m høje kandelabre, 
udformet som tabernakler, hver med 68 blus, 
til altret. Fire kandelabre, hver med fire fakler, 
en gaskrone med fire blus til vestibulen, ni væg
lampetter med syv blus hver til pillerne og en 
armstage med tre blus til prædikestolen.72 Såvel 
de store kandelabre i koret som væglampetter
ne ses på interiørbilledet o. 1900, fig. 30.

Kirkeskibe. 1) Skonnertbrig »Anna«, 1905, 
skænket og bygget af skibsbygmester Peder 
Sonnichsen, Sønderho. Som nr. 2 og 3 istand-
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Fig. 79. Lysearm (nr. 2, s. 769), 1684, skænket for 
maler Jacob Adriansen van Mølengraf. LL fot. 1973. 
— Wandleuchter 1684, Maler Jacob Adriansen van Mø
lengraf.

sat o. 1980 af Knud Jacobsen Christensen.73 
Ophængt i nordre sideskib, 3. fag fra øst. 2) 
Fregat »Håbet«, begyndelsen af 1900’rne, vist
nok bygget af Rasmus Hansen i Bispegade. I 
søndre sideskibs vestfag. 3) Orlogsfregat »Ro
ta«, bygget 1930 af kaptajn B. Cl. Jensen, Ribe 
(jfr. domkirken, s. 507). Skibet er skænket af 
menigheden 1930 og 1932 ophængt i søndre 
sideskibs 3. fag fra øst. 4) Konstruktionsmodel 
til sejlskib, o. 1930, fæstnet til sydmuren i ma- 
terialrummet.

Ligbåre, 1930, i barokstil, sortmalet, på den 
ene ende med hvid kursiv: »Compagnie 
Laugets Lig Baare 1660«, på den anden »1930« 
(jfr. domkirken, s. 507). (†)Ligbåre. To stykker 
egetræ, 29 cm lange, med udskæringer i renæs
sancestil, skal stamme fra en ligbåre. I Den an
tikvariske Samling i Ribe (mus. nr. 1828, 
5507). 1615 omtales reparation af kirkens lig
båre.74

Tårnur (fig. 80), 1802, forfærdiget af urma
ger Jens Schultz, Ribe, bestående af 8-døgns 
gangværk med slagværk anbragt med parallelle 
aksler side om side i en med kiler samlet jern

ramme, 137×60 cm, 126 cm høj. Værket kro
nes af en 53 cm høj, gennembrudt jernplade 
med tre af laurbærkranse omgivne ovaler, 
hvoraf den største i midten omfatter Christian 
VII.s kronede spejlmonogram, de to mindre 
ved hver side henholdsvis urmagerens og kir
keværgens (S. Lÿhne). Under disse mono
grammer læses »Uhrmager 1803« og »Kirke
værger 1801«.75 På toppen af hver af de fire 
hjørnestivere sidder kugler med riflet overfla
de. De to værker, med hver fire aksler, præges 
af en istandsættelse og delvis ombygning 1931 
ved Bertram Larsen, København.76 Gangvær
ket har herefter stiftgang. Andet mellemhjul og 
ganghjul blev helt fornyet og anbragt i samme 
taphulsstiver som valsehjul og første mellem
hjul. I slagværket udskiftedes hjerteskivehjul 
og vindfangsaksel, mens udløsningsmekanis
men afbalanceredes med kontravægte. Valserne 
er af træ med vinkelformede spærhager. Se
kundpendulet har vistnok oprindelig linse.

Slagværket slår de tre første kvartér på én 
klokke (nr. 1) og timeslag på en anden (nr. 3). 
Hver af hamrene har hammerløftearm, forsky
delig vandret til indgribning i, henholdsvis til 
at gå fri af hammerløftestifterne ved hjælp af en 
mekanisme med forskydelige skråflader styret 
fra minutakslen.77 Udløsnings- og omskifter
mekanismens taphuller sidder i et på værkram
men påkilet jern, forneden med udtungninger 
og foroven endende i en spiral. Kvartér- og 
timeslag er indkodet i samme store slagskive 
(58 cm i tvm.), oprindelig drevet af en nutz på 
hjerteskiveakslen, men nu ved en spærhage.

Allerede 1791 gav Jens Schultz tilbud på i- 
standsættelse af det gamle værk. 1799 genopto
ges sagen med tilbud på reparation af det gamle 
værk, på et nyt døgnværk og på et nyt 8-døgns- 
værk.19 Man valgte det sidste. De nødvendige 
bygningsændringer udførtes af murer Laur. 
Schade, snedker Johan Riis, tømrer Hans Fyhn 
og smed Niels Didriksen. Værket blev forsin
ket, men loves færdigt sept. 1802 (indskriften 
på værket har 1803).4 Uret synes ikke at have 
været nogen succes. Allerede 1828 benævnes 
det som ubrugbart »formedelst værkets fejlag
tige konstruktion«. Schultz påtager sig selv re-
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Fig. 80. Urværk, 1802, 
udført af urmager Jens 
Schultz (s. 770). NE fot. 
1979. — Uhrwerk, 1802, 
ausgeführt von Uhrmacher 
Jens Schultz.

parationen 1831. 1870 hovedrepareres uret at
ter. Blylodderne sælges og erstattes med sten.30 
Det store ganghjul med kolbeformede tænder 
og med tilhørende hage, fjernet 1931, stamme
de formodentlig fra den tid. Fra 1931 stammer 
træstolen under værket, udformet efter den til
svarende i domkirken (jfr. s. 511, fig. 348), vi
ser- og hammertransmissioner, lodder og tris
seværk. Visere og skiven på tårnets nordside 
med Christian X.s initial og årstallet 1931. I 
tårnets tredie stokværk. Skiven sad indtil 1931 
på tårnets vestside, men flyttedes herefter til 
den nuværende plads. I tilbuddet på nyt ur 1799

omtales, at værket skal »slå nede i kirken som 
tilforn«.

Et †tårnur omtales tidligst 1613.78 Det må i 
det følgende år være blevet ubrugeligt, og 1657 
skænkede domkirken sit gamle til S. Katrine 
kirke (jfr. s. 511). Med en del reparationer, 
navnlig ved David Klejnsmed, fungerede dette 
urværk til 1736, da Detlef Siverts, Flensborg, 
leverede et nyt og tog det gamle i bytte. Byens 
borgere ydede kirken støtte til det nye ur, som 
afløstes af det nuværende.4

Klokker. I ældre tid havde kirkens klokker 
plads i en klokkestabel på kirkegården og i et
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messeklokkespir over kirkens østgavl (s. 695, 
728). 1617 flyttedes klokkehusets klokker til 
det ny tårn, hvor de må have fået plads i de 
øvre stokværker, muligvis både i 2. og 3. stok
værk, da begge havde glamhuller (jfr. s. 726). 
1666 flyttedes også den lille spirklokke til tår
net, utvivlsomt på grund af spirets brøstfældig
hed. Efter nedtageisen af tårnets øvre del 1745 
fungerede 2. stokværk som klokkerum frem til 
restaureringen 1918-32, da klokkerne fik deres 
nuværende plads i det genskabte tårns 3. stok
værk (jfr. fig. 41 a-c).

1) »Spirklokken« (fig. 81), 1300’rne, tvm. 51 
cm. På legemet anråbelsen: »Ihc Maria« (Jesus 
Maria) med store, grenede reliefmajuskler; or
dene adskilles af grenede kors. Slagring, hanke 
og hals har profilering; halsens er ved tværlister 
opdelt i rektangulære felter, hver med en lille 
seks-oddet stjerne i relief. Klokken stammer fra 
messeklokkespiret over kirkens østgavl, hvor 
den nævnes 1614. 1619, da spiret repareredes, 
betaltes bl.a. »for stol til bolter oc søm i Spiren 
oc til den liden klocke at den udi at binde«; 
1664 anskaffedes 12 favne reb til spirklokken, 
der må have været betjent fra kirkegulvet (jfr. 
domkirken, s. 514). 1666 flyttedes klokken til 
tårnet, hvor den siden har tjent som slagklokke 
for urværket.4 I 1800’rne var den ophængt i en 
glug øverst i tårnets vestgavl, bag en lille 
skærm (jfr. fig. 39).79 Nu ophængt i nyere slyn- 
gebom nordøstligst i klokkestolen.

2) (S. 843, fig. 16) 1477 (eller 1474), ifølge 
indskrift kaldet »S. Katarina«, af Terpager be
nævnt »den lille Klokke« eller »Kloster Klok
ken«, tvm. 83 cm. Om halsen tolinjet indskrift 
med reliefminuskler, fortsat på slagringen: 
»ihesvs nasarenvs rex ivdeorum maria then re
ne moo hielp oss neer wy skole doo / s(anc)ta 
katerina heder iegh mygh lodh støbe s(anc)ti 
nicolai sage(n) anno d(omi)ni mcdlxxvii kirke 
werie ware til s(anc)ti nicolai kyrki / marten 
yenson / oc mathes anderson«. Kirkeværgernes 
navne står på slagringen, på hver side af klok
ken. De sidste typer i årstallet er løbet noget ud
i støbningen, så det er noget usikkert, om der 
har skullet stå 1477 eller 1474.80 Slagringen har 
profilering, hankene er tovsnoede. Indskriften

Fig. 81. Klokke (nr. 1, s. 772), 1300’rne. NE fot. 
1979. — Glocke, 14. Jahrhundert.

viser, at klokken oprindelig er støbt til S. Ni
kolaj kirke (jfr. s. 842), ved hvis nedlæggelse 
den må være blevet overtaget af S. Katrine kir
ke. Her har den indtil 1617 haft plads i klokke
stablen, derefter i tårnet, hvor Christian smed 
1720 »høyfornøden« forbedrede den lille klok
ke med anvendelse af 1 lispd. 12 skålpd. jern.4 
Nu ophængt i nyere slyngebom sydøstligst i 
klokkestolen.

3) »Den store Klokke«, 1858, ifølge indskrift 
med forsænkede versaler om klokkehalsen: 
»Støbt af P. P. Meilstrup i Randers. Aaret 1858 
Gud til Ære og Kirken til Siir«. Indskriftbåndet 
kantes af buefriser med liljespidser, tvm. 110 
cm. Ophængt nordvestligst i klokkestolen, 
†Store klokker. Klokken har været omstøbt flere 
gange, forgængeren var ifølge latinsk indskrift 
støbt 1655 af Andreas Wulf og Otto Strufe, der 
var klokkestøbere i Hamburg81: »Anno Christi 
M.D.C.L.V. mense Septembri hæc Campana 
sumptibus civium Divæ Catharinæ Templum 
freqventantium denuo fusa est. M(agister) An
dreas Wulf. M(agister) Otto Strufe. Psallam 
Deo« (I det Herrens år 1655 i september måned 
er denne klokke støbt på ny på bekostning af de
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borgere, der søger S. Katrine kirke. Mester 
Andreas Wulf. Mester Otto Strufe. Jeg vil spille 
for Gud). 1689 fik Jochim kandestøber betaling 
for at omstøbe og med messing forbedre det 
hul, »klokken går i« (lejet), 1714 blev klokken 
omhængt og 1746 fik den ny malmpande (leje). 
Atter 1827 repareredes den store klokke, og 
1845 førtes forhandling med klokkestøber En
gel om lodning af en stor revne (26 tommer) i 
klokken. Da kirken ikke kunne acceptere klok
kestøberens pris, opsattes reparationen, og 
klokken blev taget ud af brug. Ved omstøbnin
gen 1858 angives klokkens vægt til 80 lispd. 2 
pd.4

En lille †klokke købtes 1714 i Tønder »til kir
kens fornødenhed«,4 måske som slagklokke i 
kirken (jfr. tårnur).

Klokkestolen, til fire klokker, med kraftige 
krydsstivere, er fra 1745, da »Tømrene opka
stede tømmerstablerne for at finde træ til klok
kestolen«. Meget af det gamle egetømmer ses 
da også at være genanvendt, da det har ældre, 
ubenyttede udstemninger. Fornyelser og for
stærkninger er udført i fyrrebjælker fæstnet 
med store jernbolte, hovedsagelig i forbindelse 
med en hovedreparation 1871-72.4
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25 Galthen 1792, s. 152. – Rgsk. (jfr. note 4).
26 RA. Ribe byfoged. Tingbog.
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27 Rgsk. (jfr. note 4). – LA Vib. Ribe S. Katr.s insp. 
Bilag prot. A 1828-44 og Ribe stiftsprovsti og Ribe 
købst. provsti. Synsprot. 1808-11. – Frost 1842, 
s. 115.
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29 LA Vib. Ribe stiftsprovsti og Ribe købst. provsti. 
Synsprot. 1808-11.
30 Rgsk. (jfr. note 4). – LA Vib. Ribe S. Katr.s insp. 
Bilag prot. A 1828-44.
31 NM2. H. Lønborg Jensens papirer med en opmå
ling af munkestole og skranker udført 31. maj 1922 
af Axel Hansen. Et antal (uafkortede) balustre fra 
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dagbog 1836-38.
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36 KancBrevb. 28. febr. 1591.
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insp. Div. dok. 1581-1841. – Kinch II, 551 f.
38 Indmuringen af Laurids Fogs epitafiesten (nr. 6, 
o. 1747) i søndre korskrankemur forudsætter, at kor
stolenes baldakin da var fjernet (jfr. fig. 30).
39 Indridsningerne er behandlet af N. Lukman: Kor- 
Stolene i Ribes Kirker, i ÅrbRibe 1944.
40 Rgsk. (jfr. note 4). – LA Vib. Ribe Stiftsprovsti og 
Ribe-Gørding hrdrs. provsti. Synsprot. 1862-1911.
41 Rgsk. (jfr. note 4). – LA Vib. Ribe S. Katr.s insp. 
Indk. br. 1783-1801.
42 NM2. Særlige Kirkesyn. Ribe S. Katr.
43 Dispositionen er udarbejdet af orgelbygger Bruno 
Christensen, domorganist Anders Riber, Århus, og 
kirkens organist Jens Verner Hansen. (Programskrift 
fra indvielsesgudstjenesten 29. okt. 1978).
44 Oktavtransmission af Subbas 16'.
45 Rgsk. (jfr. note 4). Tegningen findes ikke mere.
46 Nicolai Scheer var indvandret fra Pfaltz og fik 
borgerskab i København 1784. Han bistod Abbed 
Vogler med dennes legendariske »simplifikationer« 
af danske orgler og foretog også selv nogle ombyg- 
nings- og reparationsarbejder; af nybygninger har vi 
kun oplysning om én, Jonstrup seminarium. Niels 
Friis: Orgelbygning i Danmark, 1971, s. 153.
47 Forslag og tegninger til ombygningen i NM2. 
Særlige Kirkesyn. Ribe S. Katr.
48 Kontrakt og tegninger i NM2. Lønborg Jensens 
papirer.

Fig. 82. †Altertavlemaleri, Korsfæstelsen 1765 (s. 
743). Øverst til venstre ses lidt af det nuværende, 
oprindelige maleri under afdækning. Restaurerings- 
fot. Harald Munk 1933. — Altargemälde, Kreuzigung, 
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49 Rgsk. (jfr. note 4). – Der haves ingen direkte op
lysninger om dette ældste orgels placering, men det 
har formentlig som dets efterfølger været anbragt 
ved koret.
50 Rgsk. (jfr. note 4). – Terpager (1736, s. 313) og 
Galthen (1792, s. 150) hævder, at dette orgel var ble
vet overladt kirken fra domkirken i bytte for en kan
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kirken s. 470, note 4 og s. 500.
51 Jfr. Otto Schumann: Quellen und Forschungen 
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wig vor 1800. München 1973, s. 29.
52 Ifølge Schumann (jfr. note 51), s. 39, var Carl 
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Dietrich Busch, Itzehoe.
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1530-1786. Klaviaturerne havde indtil da haft kort 
oktav. Tonerne Cis og Dis i manualet blev dog ikke 
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holdtes; de to toner manglede stadig, da Fr. Nielsen



NOTER 775

undersøgte orglet 1883, men måske har de to tan
genter været til stede i klaviaturet, blot forbundet 
med de tilsvarende toner i lille oktav.
54 LA Vib. Ribe S. Katr.s insp. Indk. br. 1845-1915.
55 LA Vib. Ribe S. Katr.s insp. Indk. br. 1783-1801. 
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56 Rgsk. (jfr. note 4). – LA Vib. Ribe domk.s insp. 
Indk. br. 1844-1869.
57 LA Vib. Ribe S. Katr.s præstearkiv. Restaur. 
1918-21.
58 Nye lydbægre 1932.
59 Sammenstillet 1932 af tiloversblevne piber fra 
1885 samt enkelte nye.
60 Lorelle J. Nelson: The Danish Organ Reform Mo
vement: Marcussen & Søn, Arizona 1975, s. 30, 
68f. Niels Friis: Marcussen & Søn, Åbenrå 1956. 
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fire værkers tilstedeværelse, kom til at danne møn
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indirekte for moderne instrumenter i mange lande.
61 Den schweiziske orgelekspert Ernst Schiess havde 
året før anbefalet, at domkirkens orgel af arkitekto
niske og musikakustiske grunde fik sit rygpositiv 
tilbage. Danmarks første rygpositiv siden 1700-tallet 
byggedes 1929 i Vor Frelsers kirke, Esbjerg, ligele
des af Marcussen & Søn. Yderligere oplysninger om 
kirkens orgler findes i Orgelreg.
62 Rgsk. (jfr. note 4). – LA Vib. Ribe S. Katr.s ureg. 
dok. 1577-1785.
63 I omtalen under domkirken er tavlen fejlagtigt 
mærket †.
64 LA Vib. Ribe S. Katr.s insp. Bilag prot. A 1828- 
44.
65 LA Vib. Ribe Stiftsprovsti og Ribe-Gørding

hrdrs. provsti. Synsprot. 1862-1911. Tavlerne ses på 
fotografier i NM2.
66 Jfr. S. J. Freedberg: Painting in Italy 1500-1600, 
1971, planche 30.
67 NM2. Indb. af Jacob Helms 1873.
68 I regnskabet (jfr. note 4) nævnes under indtægter: 
»Hvad godtfolk har givet til de apostle i kirken 8½ 
rdl. 12 sk.«.
69 På et fotografi af kirkens indre o. 1900 (i NM2) 
anes topfiguren på lysekrone nr. 3 i koret.
70 Rgsk. (jfr. note 4). – Matthiessen, s. 340.
71 Jacob van Mølengraf har udført arbejde for en 
række kirker i Vestjylland, se DK. SJyll. s. 1514 og 
P. Severinsen i Hardsyssels Aarbøger 1913, s. 167f.
72 Rgsk. (jfr. note 4), tegninger i LA Vib. Ribe 
S. Katr.s insp. Indk. br. 1871-1915.
73 Ribe Kirkeblad dec.-jan. 1979-80. – Henningsen: 
Kirkeskibe Ribe, s. 364, omtaler skibet som 
»Maria«.
74 LA Vib. Ribe S. Katr.s ureg. dok. 1577-1785.
75 1920 læstes »Kirkeværge S. Lühne« og »Uhrma- 
ger J. Schultz. Restaureret 1790«. Om dele af det 
tidligere urværk indgår i det nuværende, er uvist.
76 Arkivalier vedrørende ombygningen i Erhversar- 
kivet, Århus. Fot. af værk før 1931 i NM2.
77 Lignende slagværksanordning i Vartov (Køben
havn, DK. Kbh. By, IV, 58f.) og Udby, Holbæk 
amt (DK. Holbæk, s. 509f.).
78 LA Vib. Ægidius Lauritsøns rgsk.bog vedr. Lø 
hrd. m.v. 1613-20.
79 Placeringen kan være årsagen til, at klokken ikke 
har været kendt af Uldall, selv om dens indskrift 
publiceredes 1854 af Jacob Helns i AnnOldk., 
s. 333. – NM2. Indb. af Jacob Helms 1873 med ud- 
tegning af indskriften.
80 Uldall, s. 224. – C. Nyrop: Om Danmarks Kir
keklokker og deres Støbere, 1882, s. 28f. – V. Her
mansen: Antikvarer i det gamle Ribe, i ÅrbRibe 
1959, s. 621. — Ældre afskrifter endvidere i Terpager 
1702, s. 137 og Marmora Danica, 1739-41, II, 71.
81 Robert Körner: Zur Geschichte der Glocken- 
giesser in Hamburg, Hamburg 1905, s. 38.



776 RIBE S. KATRINE

Fig. 83. Gamle gravsten som gulvbelægning i nordre sideskibs 2. fag (s. 778). Fot o. 1918 i NM2. — Alte 
Grabsteine als Bodenbelag im 2. Fach des nördlichen Seitenschiffs.



GRAVMINDER
NOTER S. 808

INDLEDNING. Kun ganske få mindelser er beva
ret om kirkens og kirkegårdens funktion som begra- 
velsessted i klostertiden, væsentligst er en trapezfor- 
met gravsten fra o. 1300-1350 med rester af maju
skelindskrift over en fru Asmod (nr. 1).

Fra tiden efter reformationen, da kirken og kirkegår
den tjente som gravplads for et stort sogn, er vidnes
byrdene derimod rige. Begravelser inde i kirkerne 
var da forlængst blevet almindelige, og i 15-16- 
1700’rne formelig kappedes sognets borgere om de 
mest eftertragtede gravsteder i kirkegulvet (jfr. 
domkirken s. 522f.). Kun de fattigste måtte tage til 
takke med kirkegårdsjorden, hvor taksten 1683 var 2 
mk. på øvre kirkegård, medens man måtte give 3 
mk. for at komme i jorden på den nedre kirkegård. 
Inde i kirken var de fineste gravsteder korgulvets, 
der kostede 15 rdl.; i »den store gang« (midtskibet) 
var prisen 10 rdl. og i »de smalle gange« (sideskibe
ne) 8 rdl. Et yndet og ikke for dyrt begravelsessted 
var tydeligvis »den smalle gang bag koret«, dvs. 
nordre sideskibs to østfag. For børn betaltes kun 
halv takst; det samme kostede det at nedsætte en ny 
kiste i en eksisterende familiebegravelse, der gerne 
bestod af et lavt, muret kammer under gravstenen. 
Anskaffelsen af et varigt gravminde var en sag for 
den enkelte selv eller for arvingerne, men ved dets 
anbringelse i kirken måtte der yderligere betales. 
Ved stens pålæggelse blev givet det samme som ved 
ligets nedsættelse, og for et epitafium betaltes »lige
som Steden er anseelig till« 20 eller 30 rdl.1 Det var 
almindeligt at sikre sig gravsted i god tid; i mellem
tiden kunne stedet afmærkes med en markeringssten 
(s. 804) forsynet med ejerens initialer.

Indtil midten af 1800’rne dominerede gravminder
ne kirkerummet i en helt anden grad, end det nu er 
tilfældet. Kirken gav i denne henseende ikke dom
kirken noget efter. Epitafier og mindetavler (s. 780), af 
hvilke der har været op imod 20, dækkede korets 
vægge og alle midtskibets piller, nogenlunde som 
det i dag kan ses i Tønder kirke (DK. SJyll. s. 987f.). 
Træskårne renæssanceepitafier med portrætmalerier 
- nu alle forsvundne – udgjorde den største og bed
ste del. De var næsten alle sat over storkøbmænd af 
byens rådsaristokrati og udmærkede sig ved en bety
delig kultur- og personalhistorisk værdi. Nogle bar 
gravskrifter og vers forfattet af lærde mænd som 
historikeren Hans Svanning og forfatteren og bispen 
Peder Hegelund (†nr. 2,7), der i sine almanakopteg
nelser giver interessante oplysninger om arbejdspro

cessen ved to epitafier, hvis malerarbejde udførtes af 
Lauritz Andersen Riber (†nr. 6,7, jfr. domkirken s. 
553, nr. 5 og s. 575, †nr. 6,7).

Kirkens tre barokepitafier, der ikke blev genopsat 
ved restaureringen 1918-32, er udført i sandsten. Det 
produktive, også fra domkirken kendte »Ribeværk- 
sted« er repræsenteret ved tolderen Carsten Olufsens 
epitaf fra 1659 (nr. 2, jfr. s. 543). Regimentskvarter- 
mester Knud Hauchs og Sophie Bruns (nr. 3), med 
et usædvanlig fint portrætmaleri, vides at være ud
ført 1703 i Rendsborg. Til Peder Christiansen Far
vers og hans hustrus epitafium fra o. 1734 (nr. 5) 
hørte, som til flere andre af denne periodes gravmin
der, en lysekrone ophængt foran – lige over parrets 
gravsten. En legatstiftelse, der bl.a. tjente tilveje
bringelsen af lys i kronen, fremhæves i epitafiets 
tidstypiske, rosende gravvers (se lysekroner og lyse
arme s. 767f.).

Foruden de egentlige epitafier, rummer kirken 
mere beskedne mindetavler og »epitafiegravsten«, 
der alle har været indmuret i vægge og piller. Sådan
ne synes især at have været yndet af kirkens præster 
(nr. 1, 4, 6); ældst og ejendommeligst er den tavle 
med vers, som præsten Jacob Sørensen 1565 udhug
gede »med egen hånd« (nr. 1).

Af gravstenene (s. 789), der engang dækkede gulvet 
i hele kirken, er bevaret 30, hvortil kommer efterret
ninger om henved en snes forsvundne. Hoved
mængden af bevarede sten stammer fra 1600’rne, 
ganske som det er tilfældet i domkirken, til hvis 
gravsten kirken naturligt nok har mange paralleller 
(jfr. s. 585f.). Blandt de gode renæssancesten, hvoraf 
flere har hørt sammen med nu forsvundne epitafier, 
kan nævnes Bagge Jensens, stamfaderen til den Bag- 
gesen’ske familie (nr. 4), Niels Poulsens smukt kom
ponerede figursten (nr. 10) og to sten fra 1602 og 
1606 (nr. 9, 11) tilhørende den også fra domkirken 
kendte type, hvis store kartouche-skrifttavle holdes 
frem af en engel. Andre fornemme eksempler på 
renæssancens anvendelse af portal- og kartouchemo- 
tivet er Klyneslægtens mægtige dobbeltgravsten fra 
1608 (nr. 12) og en sten udført 1633-38 for byfoged 
Mats Lassen Lime, kendt for sin rolle i Maren Splids 
trolddomssag (nr. 15).

Fra barokkens første periode, typisk ved dens 
»bruskede« ornamenter, kan fremhæves tre sten ud
ført i det nævnte »Ribeværksted« med dets karakte
ristiske, lidt flade figurfremstillinger af evangelister, 
dyder og engle (nr. 19-21). Den sidste, fra o. 1673, er

Danmarks Kirker, Ribe amt 50
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Fig. 84. Mindetavle 
(nr. 1, s. 780), 1565, 
over sognepræst Jacob 
Sørensen, †1580, ud
hugget »med egen 
hånd«. LL fot. 1973. — 
Gedenktafel, 1565, für 
Pfarrer Jacob Sørensen,
†1580, gehauen »mit eige
ner Hand«.

forsynet med værkstedets signatur: »I.I.B(illedhug
ger)« (jfr. DK. SJyll. s. 2771 f.). Med præsten David 
Lauritsøn Foss’ sten, indskriftligt dateret 1683 
(nr. 23), som enken har forsynet med en overflødig
hed af skriftsteder, møder vi for første gang den i 
højbarokken så yndede store, ovale bladkrans. Få år 
senere optræder motivet i 1700’rnes karakteristiske 
akantusindramning, fornemst på Knud Hauchs og 
Sofie Bruns sten fra o. 1703 (nr. 25), der ganske sva
rer til bisp Peder Kragelunds i domkirken. En helt 
tilsvarende opbygning er benyttet 1739 (†nr. 19) og 
muligvis endnu så sent som 1796 (nr. 29).

Genanvendelse. At flere gravsten har tjent som fa
miliesten ses af indskrifter som »Denne steen og be- 
grafvelsissted tilhør Johan Andersøn og hans arfvin- 
ger« (nr. 8, 13, 17) og af korte gravskrifter tilføjet 
ved nedsættelsen af nye kister (nr. 5, 12). Andre 
gravsteder er efter få årtier blevet sløjfet, og stenene 
er hjemfaldet til kirken, der havde en pæn indtægt 
ved at sælge sådanne slidte gravsten til genbenyttel
se. Mange gamle gravsten må herved være blevet 
helt nyhuggede (†nr. 19), andre fremtræder tydeligt 
som genanvendte, idet man har begrænset sig til at 
forny eller tilføje gravskrifterne (f.eks. nr. 6, 13, 17, 
18).2 En sådan gammel sten var naturligvis billigere 
at købe end en ny; en anden måde at spare på var at 
nøjes med en beskeden gravflise (s. 803), således som 
det ofte skete ved børnegrave.

Med kirkens og kirkegårdens nedlæggelse som 
begravelsesplads 1807 (jfr. s. 691) tog ødelæggelsen 
og flytningen af gamle gravminder fart. Beskrivelser

og afskrifter fra 1700’rne er derfor vigtige kilder, 
specielt Terpagers afskriftsamlinger 1702 og 1714, 
der omfatter talrige nu forsvundne epitafier, grav
sten og kisteplader. Galthens beskrivelse af kirken 
1792 har især betydning som en vis nøgle til epita
fiernes gamle placeringer. Når det gælder gravstene
nes oprindelige plads, har hovedkilden været kirke
regnskabernes begravelsesindførsler.

Endnu 1794 vedkendte kirken sig et vist ansvar for 
vedligeholdelsen af gravminder, som tjente kirken 
til pryd. Dette år blev de gamle »Epitaphiummer«, 
som var løse, »hæftet« og fæstnet med ankre af Niels 
Didriksen smed.1 Begravelsernes ophør fulgtes ty
deligvis af en holdningsændring. 1816 afhændedes 
en større samling »i sin tid hjemfaldne Ligsten«, og 
med restaureringen 1836-37 fjernedes med hård 
hånd de mest monumentale vidnesbyrd om kirkens 
århundredgamle funktion som begravelsessted. Alle 
de træskårne renæssanceepitafier nedtoges, da disse 
»vanzirende epitafier« hverken havde »historisk eller 
artistisk« værdi. I alt 11 afhændedes på auktion 
1837,3 og kun for en enkelts vedkommende, Laurids 
Ægidiussens (†nr. 4), gjorde man sig den ulejlighed 
at redde portrætterne. Få år senere, 1853, lagdes 
murstensfliser på kirkegulvet (jfr. s. 730), og de 
mange »tildels itubrækkede ligsten«, der havde ud
gjort gulvet, samledes som belægning »i kirkens for
stue under tårnet« og »i den aflukkede sidegang ved 
koret« (nordre sideskibs to østfag). Her noterede Ja
cob Helms sig i en indberetning 1873 de da eksiste
rende gravsten og -fliser, hvis anbringelse i nordre
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Fig. 85. Epitafium (nr. 2, 
s. 780), o. 1659, over tol
der og rådmand Carsten 
Olufsen og hustru Ide 
Grave. Portrætmaleri. LL 
fot. 1977. — Epitaph, um 
1659, für den Zöllner und 
Ratsherrn Carsten Olufsen 
und seine Gattin Ide Grave. 
Porträtgemälde.

sideskib endvidere kendes gennem et par fotografier 
fra o. 1918 (jfr. fig. 83).

Også inden for de seneste 100 år har kirkens grav
minder været udsat for væsentlige overgreb. De tre 
tilbageværende barokepitafier blev nedtaget, det før
ste 1890, de to andre i forbindelse med den store 
restaurering 1918-32, hvorunder hele 11 af de gamle 
gravsten forsvandt; flere kløvedes og brugtes som 
trin i den trappe, der fra Klostergade fører ned i 
kirkegårdsanlægget (jfr. fig. 8). Blandt de kasserede 
sten, fortrinsvis fra tårnrummet, var så personalhi- 
storisk værdifulde som præsten Laurids Ægidiussens 
fra 1597 (†nr. 1) samt flere, der har været forbundet 
med stiftelse af lysekroner (†nr. 10, 12, 17). På andre 
punkter har restaureringen givet ny viden; især be
tød den store udgravning under kirken fremkomsten 
af adskillige kisteplader (s. 804). Heriblandt netop 
Laurids Ægidiussens (nr. 1), en interessant blyplade, 
hvis indskrift ligesom epitafiets (†nr. 4) er forfattet af

sønnerne; Ivar Lauridsen graverede de smukke re
næssanceversaler (fig. 114).

1932 lod man gravfliserne og nogle mindre grav
sten indmure i kirkegårdsmuren mod Badstuegade, 
medens Klyneslægtens store familiegravsten (nr. 12) 
blev lagt på en lille høj foran kirkens indgang. De 
øvrige gravsten og et par under restaureringen ned- 
tagne mindetavler (nr. 4, 6) opstilledes langs kirkens 
vægge, mens de tre nedtagne barokepitafier henlag
des i varmekælder og materialrum.

1982-83 er Klyne-gravstenen blevet konserveret 
og bragt under tag, og efter mangeårige ønsker om 
en sikring og værdig anbringelse af barokepitafierne 
er de nu (1983) blevet underkastet restaurering med 
henblik på genopsætning.4

Gravmindernes plads er angivet ved pille eller 
hvælvfag regnet fra øst. For Personalhistoriske oplysnin
ger henvises til litteraturlisten s. 57 f., suppleret med 
Ole Degn: Rig og fattig i Ribe I—II, Århus 1981.

50*
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I forbindelse med udgravningerne 1918 i kirken 
og klostret (s. 720) omtales stadige gravfund, 
hvoraf hovedparten dog har været eftermiddel- 
alderlige (jfr. s. 808).5 Uvist hvor i kirkens nær
hed afdækkedes en muret grav, 12-1300’rne, tra
pezformet, sat af munkesten i tre skifter, ét 
munkeskifte over to løberskifter. Gravens vest
ende var fjernet ved en sekundær begravelse og 
af den oprindelige lå kun underbenene urørt.6

Ved udgravning i klostergården 1983 frilagdes 
70-80 begravelser, hvoraf skønsmæssigt tre

MIDDELALDERLIGE BEGRAVELSER
NOTER S. 808

Fig. 86. Epitafium (nr. 2, s. 780), o. 1659, over tol
der og rådmand Carsten Olufsen og hustru Ide Gra
ve. Tegnet af MN efter opmåling af NJP 1975. — 
Epitaph, um 1659, für den Zöllner und Ratsherrn Car
sten Olufsen und seine Gattin Ide Grave.

fjerdedele var fra klostertiden, de øvrige næppe 
yngre end 1500’rne. Der var ingen barnegrave, 
ejheller murede begravelser, hvilket dog kan 
hænge sammen med, at udgravningen intet
steds førtes til bunds.7

EPITAFIER - MINDETAVLER

NOTER S. 808

1) (Fig. 84) 1565. Iacob Severi(ni) (Jacob Søren
sen, sognepræst). Han »udhuggede sig på egen 
foranstaltning og med egen hånd dette minde, 
det må være som det vil, i eget navn i neden
nævnte år, i september måned 1565«, †15<80>. 
Mindetavle i lys kalksten, 43×55 cm, med la
tinsk indskrift i fordybede versaler, forneden to 
skjolde med reliefversaler, Jacob Sørensens 
sammenskrevne initialer »IS« (til venstre) og
Kristusmonogram Et digt, formentlig
forfattet af Jacob Sørensen selv, gengives her i 
oversættelse: »Trygt hviler jeg i den Herre 
Christus, min frelser/ skærmet mod dine an
slag, du onde jord! / Uden frygt for Satan, 
synd, død og underverden/ sover jeg, afdød i 
legemet, vågen i sjælen. / Her synder jeg ikke, 
lider ejheller; alle bedrøveligheder/ er langt 
borte, tilbage er bleven den ofte eftertragtede 
hvile. / Nu bier jeg, Kristus, på dig, du som er 
verdens retfærdige dommer, / at du skal give 
mig, din Jacob, himlens riger. / Du er mit liv, 
min frelse, min vej, og mit lys; det er sand 
opstandelse, / eftersom du er mig huld, om alt 
andet lader jeg hånt«. Mindetavlen, der af Gal
then (1792, s. 155) omtales som en liden sten 
»indhæftet i Muuren«, hvorpå Jacob Sørensen 
selv havde »udskaaren sit Gravskrift«, er ind
muret i nordre sideskibs østende, i pillen ind 
mod koret, formentlig på oprindelig plads. - 
Terpager 1702, s. 127; Marmora Danica II, 71.

2) (Fig. 86) o. 1659. Carsten Olufsen, konge
lig majestæts tolder og rådmand i Ribe, † ... 
i sin alders 60. år, og hans hustru Ide Grave, 
†27. J ... i hendes alders 65. år. De avlede sam
men ... sønner og 4 døtre (jfr. gravsten nr. 19). 
Epitafiet, der 1983 ligger i kirkens kælder, er 
udført i sandsten, 360x195 cm, med detaljer i
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Fig. 87 a-b. Detaljer fra Carsten Olufsens og Ide Graves epitafium (nr. 2, s. 780), jfr. fig. 85), o. 1659. a. 
Korsfæstelsen, b. Dydefigur, Håbet. LL fot. 1977. — Details vom Epitaph für Carsten Olufsen und Ide Grave (vgl. 
Fig. 85), um 1659. a. Kreuzigung, b. Tugendfigur, die Hoffnung.

rødlig marmor, maleri på træ.8 Det er. et typisk 
arbejde fra »Ribeværkstedet«, arkitektonisk 
opbygget med storstykke, hvis midtfelt flanke
res af joniske marmorsøjler, hængestykke og 
topstykke kronet af en tresidet gavl. Storstyk
kets sidefelter er udformet som vinger med 
værkstedets karakteristiske dydefigurer i 
bruskindfatning, Retfærdighed (til venstre) og 
Klogskab; under og over søjlerne har posta
ment og frise fremspring med diamantbosse. 
Hængestykkets skriftfelt flankeres af ægtefæl
lernes reliefhuggede initialer og skjolde, hans: 
»S.C.O.« over skjold med træ og gærde (til 
venstre), hendes: »S.I.G.« over skjold med 
blomst; nederst et englehoved. På storstykkets 
gesims hviler Troen (til venstre) og Håbet, 
flankerende topstykkets korsfæstelse i ham
merformet felt med bruskindramning (fig. 
87a-b); i gavlen englehoved. Svage rester af 
partiel staffering, indskrifter med gyldne versa
ler på sort bund, gravskriften i hængestykket. I 
postamentfeitet: »Huad heller wi leffuer eller 
wi døer ... Rom 14 vers 8«. I frisen: »Salige ere 
de Døde som døer i Herren Apoc 14« 
(Åb. 14,13), under Korsfæstelsen i topfeltet: 
»Wed dine Saar wi Liffuet faar«.

Maleriet (fig. 85), olie på træ, 85×70 cm, må 
være udført af samme maler som billedet på

Hans Wandels epitaf i domkirken (s. 564 nr. 14, 
og fig. 397). Det viser ægteparret stående mel
lem de overlevende børn, en søn og to døtre; 
foran dem står to små afdøde piger i hvide ge
vandter og med blomster og palmegrene i hæn
derne; på et bord ligger et svøbelsesbarn med 
pude under hovedet. Carsten Olufsen, der bæ
rer et par brune handsker i den ene hånd, har 
lyst halvlangt hår, over- og hageskæg, og er 
iført en mørk dragt med stor hvid nedfaldskra- 
ve. Sønnen, der er tilsvarende klædt, bærer li
gesom moderen en salmebog. Ide Grave, der 
som sine døtre bærer sort kjole med hvidt for
klæde, har stærkt indskrånende (kriget) hue og 
hvid, opstående krave. Den ene datter bærer 
samme hovedtøj, mens den anden er vist bar
hovedet med håret samlet i en perlekrans. Bag
grunden fremtræder nu næsten helt mørk og 
udvisket, men ved siderne anes søjler og arki
tektur.

Epitafiets gamle plads var nordligst på korets 
østvæg, lige over parrets gravsten (Galthen 
1792, s. 153). Efter at det i en årrække havde 
været skrøbeligt og revnet flere steder, med fa
re for nedstyrtning, blev det 1890 nedtaget på 
kirkesynets foranledning, og delene hensat i 
kirkens materialrum.9 Efter restaureringen 
1918-32, da stykkerne blev henlagt i kælderen,
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Fig. 88. Epitafium (nr. 3, s. 782), 1703, over regi- 
mentskvartermester Knud Hauch, †1709, og 1. hu
stru Sophie Brun, †1703. Hude fot. o. 1900. — Epi
taph, 1703, für Regimentsquartiermeister Knud Hauch, 
†1709, und seine 1. Gattin Sophie Brun, †1703.

og maleriet opsat i præsteværelset, har der til 
stadighed været planer om epitafiets genopsæt
ning. Som en forberedelse hertil er epitafiedele- 
ne 1983 blevet samlet på en træreol i kælderen 
og maleriet sendt til konservering.4

3) (Fig. 88) 1703. Opsat af (regimentskvarter- 
mester Knud) Hauch over sig og sin (første) 
hustru Sophie Brun (jfr. gravsten nr. 25). Epi
tafiet er nedtaget og delvis itubrudt, og afven
ter 1983 genopsættelse. Det er udført i Rends- 
borg, af sandsten med maleri på kobber i bred
oval laurbærkrans indfattet af storakantus, 
øverst en kugle. Som hængestykke en rektan

gulær akantusindrammet skrifttavle, der bærer 
epitafiets eneste indskrift, et vers indhugget 
med store versaler: »I livet from gudfrygtig 
huld, / Sophie Brun var holdet, / Hvis död har 
gjort Hauch sorrigfuld, / og Længsel stor for
voldet, / som Steenen paa sin dödis Grav, / loed 
ligge til at minde, / sin halve siæl samt Tavlen 
gav, / der elskte sin Mandinde.« signeret »L. F« 
(kursiv) for præsten Laurids Jørgensen Fog. 
Over indskrifttavlen englehoved. Af en staffe
ring, der ses på fotografier optaget før kirkens 
restaurering, er nu næsten intet tilbage; ind
skriften står i guld på sort bund.

Det meget veludførte maleri (fig. 89), 73×88 
cm, viser det unge par i brystbillede. Knud 
Hauch, med lang lysebrun, krøllet paryk, bæ
rer brun frakke over en blå trøje med gyldne 
knapper, halsdug med kniplingsbroderi. Den 
yndige Sophie Brun har store, klare øjne og en 
høj pande kantet af to fine, rødbrune lokker. 
Hun er iført en hvid, snøret guldbrokadeskjole 
med kniplingskant.

1703 ansøgte Knud Hauch om tilladelse til at 
opsætte epitafiet med portrætter, som han hav
de ladet gøre i Rendsborg.10 Dets oprindelige 
plads var sydligst på korets østmur (jfr. fig. 30). 
Under restaureringen 1918-32 blev det nedta
get, og efter at det har henstået i materialrum- 
met, er det nu (1983) under istandsættelse med 
henblik på genopsætning, formentlig på en ny 
plads.4 – Terpager 1714, s. 53.

4) O. 1710. Magister Iørgen Larsøn Fog, 
sognepræst og provst, †23. okt. 1710, og hans 
hustruer Magdalena Foss, †19. dec. 1678, 38 år 
gammel (jfr. kisteplade nr. 3), og Elisabeth 
Heggelund, †17□. Mindetavle i sort kalksten, 
97×175 cm, indskrift med fordybede versaler. 
Dødsår og datoer er anført ganske småt forne
den, medens hele tavlen optages af en digterisk 
beskrivelse af Jørgen Fogs liv forfattet af (søn
nen og efterfølgeren) Laurids Fog: »Magister 
Iørgen Larsøn Fogs livløse Legem giemmes / 
under hans egen Skrift-Stool, hvis Priis bør 
ikke glemmes; / som holdtes til fra Ungdom op 
at være Herrens Tolk, / og føre frem Guds Vil- 
lie for hans udvalde Folk. / Tre Aar hand reiste 
uden lands sig vidre at forfremme, / sin Lær-



Fig. 89. Epitafium (nr. 3, s. 783), 1703, portrætter af regimentskvartermester Knud Hauch og Sophie Brun 
(jfr. fig. 88). Maleriet er udført i Rendsborg. NE fot. 1979. — Epitaph, 1703, Porträts des Regimentsquartiermei- 
sters Knud Hauch und der Sophie Brun (vgl. Fig. 88). Das Gemälde wurde in Rendsborg ausgeführt.



784 RIBE S. KATRINE

Fig. 90. Mindetavle (nr. 6, s. 785), o. 1747, over ma
gister Laurids Fog, †1747. LL fot. 1973. — Gedenkta
fel, um 1747, für Magister Laurids Fog, †1747.

dom Gaver lood hand see for Lærde Leege 
hiemme: / Magister-Grad med Ære toog paa 
vort Academie, / bekom og i Beleiringen for 
Troskab Renomie. / Et og halvtredsindstyve 
Aar som Sognepræst hand tiente, / for Provste 
ot’ og tredeve ham Herreds Brødre kiente; / udi 
Capitlet hand sad ved fem og tive Aar; / hans 
Navn hos de Ræt Dømmende i Ære-Minde 
Staar, / den salig Magdalena Foss Magister Da
vids Datter / hans Hustru var i atten Aar, saa 
døde hun; og atter / har levet med Elisabeth af 
Tilnavn Heggelund / i ni og Tive samfuld Aar 
fornøilig fridsk og sund, / den første fødde otte 
Børn, de fir’ i Glæden svever, / den sidste hav
de tu ved ham, men Sønen eene lever: / Ni og 
halvfierdsindstive Aar hand vandrede med 
Gud, / fra ævig Fryd hans salig Siæl kand aldrig 
stødes ud.« Signeret »L.I.Fog« (jfr. Terpager

1714, s. 52). Mindetavlen er overmalet med en 
delvis afskallet, rødbrun farve, formentlig fra 
1861.11

Ifølge digtet var Jørgen Fogs grav under hans 
egen skriftestol (jfr. s. 756), dvs. ved korets øst
væg, hvor mindetavlen var indmuret lige syd 
for altret (jfr. Galthen 1792, s. 154), og hvor den 
ses på fig. 30. Ved restaureringen 1918-32 flyttet 
til søndre sideskib, opstillet mellem 4. og 5. 
fag.

5) (Fig. 91) o. 1734. Peter Christiansen Far
ber, »fordum konst erfarne og priviligerede 
Farver her i Riibe i 24 år«, rådmand i 2½ år, 
†25. febr. 1723 i sin alders 51. år, og hans hustru 
Iohanne Peders Datter Schade, †21. juli 1734 i 
sin alders 64. år. De levede »et christeligt og 
exemplarisch ægtesckab« i 23 år velsignet med
4 sønner, af hvilke de 3 døde som små, den 4. i 
sin ungdom (jfr. lysekrone nr. 3, fig. 77, og 
†gravsten nr. 17). Det nedtagne og delvis itu- 
brudte epitafium er udført i bemalet sandsten, 
indskrifter med fordybede versaler. Gravskrift 
i laurbærkrans indfattet af storakantus på rom
bemønstret bund; forneden et dødningehoved, 
af hvis øje en orm kryber frem, foroven to tæt 
sammenstillede englehoveder under en fronton 
med skriftstedet: »Lader os giore got og icke/ 
blive trætte ... Galla. C V. 9« (Gal. 6, 9). Øverst 
krones epitafiet af en pinjekogle. Hængestykke 
med C-bøjler, blad- og blomsterværk, der for
neden løber ud i en særskilt, akantusindfattet 
skrifttavle med et langt rosende vers, der bl.a. 
fremhæver Johanne Pedersdatters fundats 
1731,12 hvorefter renten af en gård skulle tjene 
uddelinger til fattige enker og skolebørn og til 
indkøb af lys til hendes lysekrone: »Gack Vand
rings Mand gack bedre ... og se huad her staar 
sckreuet / om disse som i deris Tiid saa priselig 
har leuet / at sckiont de her sig huile tog for 
deris döde Beene / saa leuer deris Dyder dog og 
medens disse Steene/ har deris Been og Le- 
gemsrad i Grauen i sin Giemme / scal mand eÿ 
deris Priis for huad de giorde got Forglemme / 
thi tro mig indtil Lif og Aand af deris Bryst var 
flyttet / har Dÿderne ved faste Baand her varit 
sammen knyttet / thi Guds Frygt Kierlighed og 
Troe de hafde Hiertet inde / og styrede dem
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Fig. 91. Epitafium (nr. 5, s. 784), o. 1734, over far
ver og rådmand Peter Christiansen Farber, †1723, og 
hustru Johanne Pedersdatter Schade, †1734. Hude 
fot. o. 1900. — Epitaph, um 1734, für den Färber und 
Ratsherrn Peter Christiansen Farber, †1723, und seine 
Gattin Johanne Pedersdatter Schade, †1734.

begge to at de til æwig Minde / lod see een 
christen Gafmildhed med andre Dyder blan
det / saa Afuindt Manden self er vred at siige 
om dem andet / fordi mand af dend Capital de 
gaf til denne Kiercke / med sckolen og toe Enc- 
ker sckal det æuig Kiende Mercke / folg disse 
Fodspor læsere da tor du icke frygte / at du io 
faar saa vel som de et ærligt Nafn og Rÿgte.« 
Sandstenen har rester af bemaling i rødt, grønt, 
blåt og guld, indskrifterne står i guld på sort 
bund.

Epitafiets gamle plads var i nordre sideskib, 
indmuret i vægpillen mellem 1. og 2. fag – lige 
over ægteparrets gravsten og ud for den stifte
de lysekrone (Galthen 1792, s. 155). 1833 var 
epitafiet brøstfældigt og blev, som en anerken
delse af Johanne Pedersdatters stiftelse, istand
sat på kirkens regning.13 Ved restaureringen 
1918-32 blev det nedtaget, og efter i mange år 
at have henligget i materialrummet og kælde
ren er epitafiet nu (1983) under istandsættelse 
med henblik på genopsætning.4

6) (Fig. 90) o. 1747. Magister Lavrids Fog 
(jfr. gravsten nr. 26). »Overlevende sønner og 
døtre satte dette minde over derres fortræffeli
ge og af dem højt fortjente fader.« Mindetavle 
af sort kalksten, 187×119 cm, indskrift med 
fordybede versaler. Velhugget akantusløv ind
rammer et stort høj-rektangulært skriftfelt kro
net af et frodigt palmetræ. I tavlens øvre hjør
ner to kraftige engle, der med den ene hånd 
griber i palmetræets grene, med den anden pe
ger ned mod skriftfeltets lange, panegyriske 
vers: »... Men Seiers Palmer bær hand der, / 
som den, der vel har vvndet. / De efterblevne 
ikke kand / sin Sorg og Længsel dølge. / Men 
stræb, o Læser, denne Mand / i Dyd at efterføl
ge.« Tavlen rummer ingen egentlig gravskrift, 
børnenes giverindskrift er anført på latin, efter 
verset. Nederst på stenen to skjolde med initia
ler (for arvingerne?): »R.R.S.« (til venstre) og

»M.S.F.«. Tavlen har rester af staffering, for
gyldte bogstaver, i skjoldene på rød bund; pal
metræet har grønne grene, englene rester af 
karnation og guld på hår og dragter.

Tavlens gamle plads var i koret, indmuret i 
søndre skrankemur over korstolene (jfr. 
fig. 30).14 Siden 1932 opstillet mod sydmuren i 
søndre sideskibs 4. fag.
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†EPITAFIER
NOTER S. 808

1) O. 1577. Swerin Ibsen Bartsker, borger i 
Ribe, †8. juni 1577 i sin alders 46. år, og hans 
hustru »Maren Saalig Niels Toskousdaater«, 
†27. sept. 1600 i sin alders 54. år. Tavlen var 
forsynet med portrætter, der 1792 var næsten 
udslettede (Galthen, s. 154). Epitafiet hang i 
koret, vistnok på 1. pille enten i nord eller i 
syd. Nedtaget 1837 og solgt på auktion.3 – 
Terpager 1702, s. 123.

2) O. 1577 med tilføjelser o. 1700. Sevrin Ja- 
cobsøn (Stage), rådmand og borgmester, 
†20. juni 1577, 68 år gammel, og hans hustru 
Anne Sorensdatter Klyn, †13. juni 1575 i sin 
alders 56. år. De var gift i 38 år (jfr. gravsten 
nr. 12). Deres børn var: 1. Marine, Magister 
Hans Svanings. 2. Jacob, †1568, 23 år gammel. 
3. Karine, Magister Povil Matsøns. 4. Anders 
(jfr. †epitaf nr. 7 og gravsten nr. 12). 5. Dore
the, Peder Baggesens. O. 1700 er der tilføjet 
gravskrift over Søren Jacobsens søsterdatter
søn, Jens Andersen Klyn »forhen Konsterfaren 
Jubiler« (guldsmed, jfr. sygesæt, s. 745), nu 
hvilende under »den hvide Steen« (gravsten 
nr. 12?). Han var født i Ribe 6. jan. 1643, rejste 
udenlands fra 1661 til 1686 og testamenterede 
190 rdl., nemlig 100 rdl. til kirken, 50 rdl. til de 
fattige og 40 rdl. til »denne Tavles Reparation« 
(jfr. nedenfor).

Tavlen bar Søren Jacobsens »Portræit« ledsa
get af et lille, rimeligvis af svigersønnen Hans 
Svanning forfattet, latinsk vers: »Lutret i 
strenghed dit liv var et værn for al rimelig ret
færd, / lasternes tugtende ris: Selv skal du høste 
dig ros. / Kisten ej her er et bo for en ophobet 
timelig rigdom: / Lyset i evigheds borg, det er 
dens sande gevinst«, signeret »sønner og arvin
ger«. Ved istandsættelsen af oldefaderens epita
fium o. 1700 tilføjede Jens Andersen Klyn ud 
over sin gravskrift en »Tegning« af de 190 rdl., 
han havde givet til kirken, de fattige og tavlen, 
og som han »i Eenlighed med Möje havde sam
let«. Hertil var føjet Pauli ord: »Den stund vi 
have Tid, da lader os giöre Got« (Gal. 6,10) og 
et kort gudeligt vers. Epitafiet hang på en af

midtskibets piller nær sønnen Anders Søren
sens tavle (†nr. 7);15 det blev nedtaget og solgt 
på auktion 1837.3 – Terpager 1702, s. 126 og 
1714, s. 53.

3) O. 1578-89. Baggi Jenssøn, rådmand i Ri
be, †24. okt. 1578 i sin alders 67. år, og hans 
hustru Cecilie Pedersdatter, †2. april 1579 i sit 
51. år. De levede sammen »vdi Guds Fryct« i 
33 år og avlede 2 sønner og 6 døtre. Arvingerne 
lod (epitafiet) gøre (jfr. gravsten nr. 4). Epita
fiet med portræt hang på en af midtskibets pil
ler. Nedtaget og solgt på auktion 1837.3 – Terp
ager 1702, s. 125.

4) (†)O. 1597. Lauritz Ægidius Billum (Lau
rids Ægidiussen eller Gødesen), †16. sept. 1597 
i hans alders 66. år efter at have tjent i 32 år »her 
vdi Scholen oc Kirchen«, og hans hustru So
phia, Iffuer Stubsdaater, †23. marts 1591, i hen
des alders 60. år, samt deres søn Søffren, 
†5. maj 1588, 17 år gammel (jfr. †gravsten nr. 1 
og kisteplade nr. 1, fig. 114). Foruden den dan
ske gravskrift har epitafiet båret en længere la
tinsk omtale sat af sønnerne Ægidius og Ivar: 
»... ved oprigtig Gudsfrygt, grundig lærdom, 
skarp forstand, ærbart og udadleligt levned be
kendte han sig som den store Philip Melanch- 
tons discipel: Gennem 32 år tjente han sine ri
pensere (nemlig 6 som rektor, 11 som lector 
theologiæ, 15 år som præst ved S. Katrine), og 
da blev til slut givet ham ret som en orlov fra 
Gud, og midt i sine ustandselige embedsbyrder 
og fromme sukke mistede han fast ganske ta
lens brug, så at han udtjent gennem halvandet 
år tålmodigt afventede hjemkaldelsen, som han 
erholdt fra sin himmelske fader, fyldt af et sik
kert håb og længsel efter det evige liv, den 
16. sept. i året 1597 efter Guds søns genkomst i 
sin alders 66. år. Sat af hans sørgende sønner 
Ægidius og Ivar«. Epitafiet hang på en af piller
ne i koret, hvor Laurids Ægidiussen ifølge søn
nen Ægidius Lauridsens optegnelser var begra
vet »ret midt for altret hos min salig moder«.16 
Epitafiets portrætter, der 1792 omtales af Gal
then (s. 154), bestod af to små, højovale bryst
billeder af ægtefællerne (jfr. sønnen Ægidius 
Lauridsens epitaf i domkirken, s. 556, nr. 8, og 
eksempelvis DK. SJyll. s. 989, nr. 3). Ved epi-
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Fig. 92. (†)Epitafium (nr. 4, s. 786), o. 1597, *medaljoner med portrætter af præsten Laurids Ægidiussen, 
†1597, og hustru Sophie Iver Stubsdatter, †1591. Nu i Ribe Katedralskole. LL fot. 1977. — (†)Epitaph, um 
1597, *Medaillons mit Porträts des Pfarrers Laurids Ægidiussen, †1597, und seiner Gattin Sophie Iver Stubsdatter, 
†1591. Jetzt in der Domschule zu Ribe.

tafiets nedtagning 1837 bevaredes disse to sam
menhængende *portrætmedaljoner (fig. 92), 
39×60 cm, malet med olie på træ. De er op
hængt på Ribe katedralskole. – Terpager 1702, 
s. 123; Marmora Danica II, 72.

5) O. 1606. Niels Pouelsøn, borgmester i Ri
be, †28. marts 1606 i hans alders 67. år, og hans 
hustru Marine Jepssdatter, †□ 1623 i hendes 
alders 69. år. Foruden gravskriften bar tavlen et 
latinsk citat fra Eusebs kirkehistorie, 1. bog: 
»Christus descendit e cælo solus, sed ascendit 
cum magna multitudine ad patrem suum« 
(Kristus steg ned fra himlen alene, men steg op 
til sin fader med en stor mængde). 1792 var 
»Malingen« næsten udslettet på tavlen, der 
hang på en af pillerne i midtskibet (Galthen 
1792, s. 154). Nedtaget 1837 og solgt på auk
tion.3 – Terpager 1702, s. 124.

6) 1608. Thomes Bonnum, rådmand i Ribe,

†16. april 1606 i hans alders 79. år, og hans hu
stru Mette Lauritzdatter, som hensov seks uger 
derefter 18. maj 1616 i hendes alders 81. år. 
Lauritz Andersen maler arbejdede med tavlen i 
januar 1608. På »try (tre) uggerstid« færdig
gjordes opgaven, der bl.a. har omfattet de af
dødes portrætter (Galthen 1792, s. 154).17 Epi
tafiet hang på en pille i midtskibet; nedtaget og 
solgt 1837.3 - Terpager 1702, s. 125.

7) 1608. Anders Søffrensøn, rådmand i Ribe, 
»som af sit Banesaar hensoff paa den fierde Dag 
den fierde Maji Anno 1598«, i hans alders 
46. år. Han efterlod 4 sønner og 5 døtre. Hos 
ham hviler også hans hustru Kirstine Lauritz
datter, (†17. okt. 1634, 82 år gammel) (jfr. 
gravsten nr. 12). Det meget fornemme epitafi
um var opsat af svigersønnen, bisp Peder He- 
gelund, hvis almanakoptegnelser (s. 493f.) gi
ver en usædvanlig fyldig belysning af gravmin-
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dets tilblivelse. Bispen måtte betale alt selv, 
idet hans svigermoder (Kirstine Lauritzdatter 
Klyn), øjensynlig forbitret over de ulykker, der 
havde ramt familien, »svor græsseligt, at hun 
ikke ville sætte sig i udgift til gravmaterialet«.
9. febr. 1608 traf Peder Hegelund aftale om ar
bejdet med Ebbe og Peder snedker, og maler
arbejdet udførtes mellem 5. og 23. marts af 
Lauritz Andersen maler, hvis ophold i byen 
formentlig var den direkte anledning til, at Pe
der Hegelund satte arbejdet i værk. Han omta
ler epitafiet som »try (tre) liigtaffler«, der an
bragtes, så de beklædte tre sider af en pille i 
midtskibet (jfr. Galthen 1792, s. 154). Foruden 
epitafiets portrætmaleri bar hver af de tre tavler 
et maleri med tilhørende vers, formentlig for
fattet af bispen selv. De første havde overskrif
ten »Ald Jordens Vej« og ledsagedes efter ind
holdet at dømme af et maleri af døden som en 
»Røfver grum og sterck«. Det andet digt bar 
overskriften »Theatrum Peccatorum« (synder
nes skueplads) og på maleriet sås åbenbart bod
færdige syndere såsom »Tolderen og forlaarne 
Søn i Ruus / Saa den berøgtede Synderind / Saa 
Magdalene og Samaritanske Qvinde ...« – alle 
søgende til Kristus. Det tredie havde form af en 
bøn med direkte hentydning til Anders Søren
sens voldsomme død, overskriften var »Om 
det Menniske, som faldt iblant Røfvere: O 
Christe, du Samaritaner god / Forbind mine 
Saar og Skade. / Affto mig med dit dyrebar 
Blod / Min Siæl til Trøst og Bade ...«. Epitafiet 
blev nedtaget og solgt 1837,3 men P. N. Tho- 
rup mindedes (1839, s. 17), hvordan man på 
tavlen havde set Anders Sørensen som »en an
seelig Mand, med et smukt Ansigt, der faldt så 
meget mere i Øinene, da de omkring ham knæ
lende Sønner ingenlunde havde noget fordelag
tigt Physiognomie«.18 – Terpager 1702, s. 127 
og 1714, s. 54.

O. 1700. Jens Andersen Klyn, se †epitaf 
nr. 2.

8-11) Solgt på auktion 1837, hvorved i alt
11 træepitafier afhændedes.3 Da de fire epita
fier hverken omtales af Terpager eller Galthen, 
har der måske været tale om ganske små væg
tavler.

Fig. 93-94. 93. Gravsten (nr. 1, s. 789), o. 1300- 
1350, over fru Asmvth (Asmod), senere genan- 
vendt. EN fot. 1980. 94. Gravsten (nr. 3, s. 789), 
1580’rne. LL fot. 1980. — 93. Grabstein der Frau 
Asmvth (Asmod), um 1300-1350, später wiederverwen
det. 94. Grabstein, 1580er Jahre.
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GRAVSTEN 
NOTER S. 808

1) (Fig. 93) o. 1300-1350, lys kalksten, trapez- 
formet med afbrudt fodende, nu 105×84-73 
cm. Langs de to sider randskrift med stærkt 
nedslidte, gotiske majuskler, begyndende i ho
vedenden: »hic: iacet: do / mina asmvth: i...« 
(her ligger fru Asmod I ...). Fra en sekundær 
anvendelse, formentlig i 1600’rne, stammer to 
indhuggede bomærker, flankeret af initialerne 
»M:I:S A:K:D« og »HHK ILD«. Stenen næv
nes ikke i Helms’ indb. 1873, men har for
mentlig ligget i kirken, indtil restaureringen 
1918-32, da den fik sin nuværende plads ind
muret østligt i kirkegårdsmuren mod Badstue
gade.

2) 1300’rne(?), grå kalksten, trapezformet, i 
to stykker, afbrudt såvel i hoved- som foden
den, nu 147×90-70 cm, 10 cm tyk. Fremkom
met under gravearbejde 1983 øst for klostrets
østfløj, hvor den ligger foran en lille udbyg- 

19ning.
3) (Fig. 94) 1580’erne, i grålig granit, svagt 

hvælvet, trapezformet med afrundede hjørner, 
fodenden afbrudt, nu 81×50 cm. Stenen prydes 
af et stort reliefhugget, latinsk kors, over hvis 
tværarm er indhugget et bomærke (til venstre) 
samt timeglas og lilje. Til nedre korsarm slutter 
sig ved siderne to halvrosetter, under den højre 
årstallet: »158.«. Stenen, der er fremkommet 
under restaureringen, er indmuret udvendig i 
kirkens nordmur, i 3. støttepille fra vest.

4) (Fig. 95) 1588-89. Bag[ge] Jenssøn, råd
mand i [Ri]be, †24. okt. 1578, i sin alders 67. 
år ... Resten af gravskriften er forsvundet, men 
har formentlig svaret til epitafiets (†nr. 3). Sort 
kalksten, afbrudt forneden, nu 173×141 cm, 
indskrifter med reliefversaler. En bred, spinkel 
kløverbueportal med kannelerede joniske søjler 
omslutter den opstandne Kristus med sejrsfa
nen, der står foran sarkofagen, trædende på 
Djævelen og Døden, i skikkelse af en benrad. 
Bueslaget ledsages af et latinsk skriftsted: 
»1. Cor:XV (54-55) Absorpta est mors ... 
(Døden er opslugt ...)«. I sviklerne symboler 
og navne for evangelisterne Matthæus (til ven-

Fig. 95. Gravsten (nr. 4, s. 789), o. 1588-89, over 
rådmand Bagge Jensen, †1578. LL fot. 1975. — 
Grabstein des Ratherrn Bagge Jensen, †1578, um 1588- 
89.

stre) og Johannes i laurbærkrans, mellem 
blomsterrosetter. Gravskrift i kartouche ne- 
derst på stenen. Ifølge kirkeregnskabet 1588-89 
betalte svigersønnen Christen Laugesen 20 rdl. 
for pålæggeisen af den »blå ligsten«, formentlig 
nær epitafiet (†nr. 3) i midtskibet. Fra 1853 lå 
stenen i nordre sideskibs østfag, siden 1932 op
stillet ved sydmuren østligst i søndre sideskib.

5) O. 1596. Over Christen Iessøn, borger i 
Ribe, †25. febr. 1583, hans hustru Margrete 
Hansdoter, †7. sept. 1565, og deres sønnebarn 
Christen Pedersøn, †28. dec. 159[6]. Få år se
nere tilføjet gravskrift for (sønnen) Peder Chri- 
stensøn, borger i Ribe, †..., i sin alders 41. år, 
hans hustru Elsa [Ifjver Vandelsdotter ... og 
deres børn.20 Grå kalksten, 241×145 cm, den 
oprindelige gravskrift med fordybede versaler i 
kvadratisk kartouchefelt på stenens øvre halv
del; herunder bomærkeskjold. Den sekundære 
gravskrift er udført som omløbende randskrift 
med reliefversaler; ved samme lejlighed er ste
nen forsynet med englehoved i hjørnerne.
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Fig. 96-97. 96.Gravsten (nr. 6, s. 790), slutningen af 1500’rne, genanvendt o. 1692 for delefoged og accisekran- 
mester Villum Knudsen Grove, †1692, og hustru Anne Hansdatter, †1682. 97. Gravsten (nr. 11, s. 792), 
o. 1606, over rådmand Thomas Bonum, †1606, og hustru Mette Bonum, †1606. LL fot. 1975. — 96. Grabstein, 
Ende des 16. Jahrhunderts, wiederverwendet um 1692 für den Gerichtsvogt und Zoll- und Steuereinnehmer Villum 
Knudsen Grove, †1692, und seine Gattin Anne Hansdatter, †1682. 97. Grabstein des Ratsherrn Thomas Bonum, 
†1606, und seiner Gattin Mette Bonum, †1606, um 1606.

Helms kunne 1873 endnu læse det sidste chiffer 
i Christen Pedersøns dødsår.21 Stenen lå da i 
nordre sideskibs østfag, siden 1932 opstillet 
mod sydmuren i søndre sideskibs vestfag.

6) (Fig. 96) slutningen af 1500’rne, men 1692 
ophugget og forsynet med ny gravskrift for 
Willum Knudsen Grow, Riberbys delefoged 
og accisekranmester, †15. febr. 1692 i hans al
ders 62. år, og hans hustru Anne Hansdatter, 
†4. nov. 1682 i hendes alders 48. år, 5 måneder, 
3 uger (jfr. lysearm nr. 1). De avlede i 26 års 
ægteskab 4 sønner og 6 døtre. Lys kalksten, 
203×135 cm, udsmykningen må i hovedsagen 
være stenens oprindelige, der overalt er forgro- 
vet af ophugning 1692. Stenen svarer i opbyg

ning og ornamentik til nr. 4, men under treklø
verbuen ses i stedet for Opstandelsen en engel i 
halvfigur, holdende et våben med (sekundære) 
reliefhuggede initialer »WKS« og »AHD«. 
Portalens bueslag ledsages af reliefversalerne: 
»O Herre i din Haand ... Psal: 31 (v. 6)«; i ste
nens nedre hjørner evangelistsymbolerne Mar
kus (til venstre) og Lukas og under skriftfeltet, 
med (sekundære) fordybede versaler, er ind
hugget versalerne »Qvis evadit« (hvem und
flyr) flankeret af dødningehoved og timeglas. 
Ifølge regnskabet begravedes Willum Knudsen
16. febr. i kirkens kor. 1873 lå stenen i nordre 
sideskibs 2. fag, nu opstillet i nordre sideskibs 
5. fag.
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Fig. 98-99. 98. Gravsten (nr. 10, s. 792), o. 1606, over rådmand Niels Poulsen og hustru Marin Nielskone, 
†1623. 99. Gravsten (nr. 13, s. 794), o. 1624, over bager Hans Jacobsen, †1624, og hustru Dorete Oluf Rods 
datter. Tilføjet gravskrift over Christen Hansen og hustru. LL fot. 1975. — 98. Grabstein des Ratsherrn Niels 
Poulsen und seiner Gattin Marin Nielskone, †1623; um 1606. 99. Grabstein des Bäckers Hans Jacobsen, †1624, und 
seiner Gattin Dorete Oluf Rods Datter. Um 1624. Hinzugefugte Grabschrift für Christen Hansen und Gattin.

7) O. 1600, lys kalksten, kløvet på langs og 
næsten udslidt, med rester af stort kartouche- 
felt, nederst timeglas og dødningehoved. Ste
nen, der måler 160 cm i længden, er under re
staureringen kløvet til to trappetrin, 60 og 48 
cm brede, øverst i trappen, der fra Klostergade 
fører ned i kirkegårdanlægget. Måske identisk 
med †gravsten nr. 1, 2 eller 5, der 1873 lå i 
tårnrummet.

8) O. 1600, lys kalksten, kløvet på langs og 
næsten udslidt, med englehoved i hjørnerne og 
rester af omløbende randskrift i reliefversaler: 
»... e mand Peder Ma ...«. Ved den ene ende

rest af sekundært skriftfelt med indhuggede ver
saler: »tilhø[rer] ... Jørgensen ... arwinger ... 
1675«. 170 cm lang, 1932 kløvet til to 48 cm 
brede trin i Klostergadetrappen.

9) O. 1602. Ib Ienssøn Tornum, borgmester i 
Ribe, †14.juni 1602, og hans hustru Marine 
Ibs, †25. dec. 1612. Grå kalksten, 203×115 cm. 
Udsmykningen er formet som en portal, hvori 
en engel holder indskrifttavlen, en kartouche 
med reliefversaler. Portalens kannelerede, joni- 
ske søjler med prydbælter af beslagværk bærer 
en brudt bue af beslagværkskarakter, med eng
lehoved nederst i sviklerne. I stenens hjørner



792 RIBE S. KATRINE

Fig. 100. Gravsten (nr. 12, s. 792), 1613, over medlemmer af Klyne-slægten. 1:20. Tegnet af MN efter opmå
ling af Sven Rask 1980. — Grabstein, errichtet 1613 für Mitglieder der Familie Klyne. 1:20.

cirkelmedaljoner med evangelistsymboler, de 
øvre flankerende fugl Føniks og pelikanen, der 
nærer ungerne med sit blod, de nedre anbragt i 
et postament flankerende et bomærkeskjold 
mellem dødningehoved og timeglas. Stenen er 
fra samme værksted som nr. 11 og gravsten 
nr. 42 i domkirken (jfr. DK. SJyll, s. 2769f.). 
1873 i nordre sideskibs 2. fag,21 nu rejst op ad 
nordvæggen i samme fag. – Terpager 1702, 
s. 131.

10) (Fig. 98) o. 1606. Niels Povelsøn, råd
mand udi mange år ... og hans hustru Marin 
Nielskvn, †□ <1623> i hendes alders <69.> 
år (jfr. †epitaf nr. 5). Grå kalksten, afbrudt for
neden, nu 207×131 cm. I en portalopbygning 
ses Niels Poulsen stående frontalt med en bog 
mellem hænderne. Han har et karakterfuldt 
fuldskæg, bærer pibekrave og er iført knæbuk
ser, knappet trøje og herover en elegant, meget 
højhalset kappe. Hans ben flankeres af ægtepar
rets initialer: »NP« (til venstre) og »MNS« i 
kartoucheskjolde kronet af dødssymboler. Den 
rundbuede portal, på postament med rudebos-

ser, har kannelerede, joniske søjler med pryd
bælter af beslagværk; i sviklerne englehoveder. 
Peripatetisk randskrift med reliefversaler af
sluttet på portalens bueslag. Stenen lå forment
lig oprindelig nær parrets epitafium i midtski
bet, 1873 i nordre sideskibs 2. fag,21 nu rejst 
sammesteds ved nordvæggen.

11) (Fig. 97) o. 1606. Taamis Bonvm, råd
mand i Ribe, †6. april 1606, med sin hustru 
Mette Bonvms, †18. maj 1606. Grå kalksten, 
230×144 cm. Stenen svarer næsten helt til 
nr. 9, dog er indskriften med fordybede versa
ler, og evangelistbillederne mærkede med deres 
navne. Skjoldet forneden er ikke udfyldt. Op
rindelig formentlig nær parrets epitafium i 
midtskibet (†nr. 6), 1873 i nordre sideskibs øst
fag,21 nu i søndre sideskib, indmuret i dormito- 
rietrappen.

12) (Fig. 100) 1613, familiesten for medlem
mer af Klyne-slægten (jfr. †epitaf nr. 2, 7).15 
Søfren Iacobson (Stage), borgmester i Ribe, 
†20. juni 1577 i hans alders 68. år, hans hustru 
Anne Søfren Klynes Daater, †13.juni 1575 i
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Fig. 101. Gravsten (nr. 14, s. 794), o. 1633, over Pe
der Orloff, †1633, og hans hustruer Marine, †1617, 
og Maren Andersdater, †1642. LL fot. 1975. — 
Grabstein des Peder Orloff, †1633, und seiner Gattinnen 
Marine, †1617, und Maren Andersdater, †1642. Um 
1633.

hendes alders 56. år, (deres søn) Anders Søfren- 
søn, rådmand i Ribe, †4. maj 1598 i hans alders 
48. år, og hans hustru Kirstine Lavritz Tøgers 
daater <†7. okt. 1634> i hendes alders <82. år>. 
Sekundære gravskrifter for Margareta Anders- 
datter Klyn, født 1651, †1688, og Olvf Chri
stian Engelstoft, født 1658, †□. Dobbelt
gravsten, grå kalksten, 172×295 cm, nu i to 
stykker. To store dobbeltbuede portaler rum
mer kartouchefelt med gravskrift i fordybede 
versaler over bomærkeskjold med initialerne 
»SI« for Søren Jacobsen (til venstre) og »AS« 
for Anders Sørensen; de to bomærker er ens

Fig. 102. Gravsten (nr. 15, s. 795), 1633-38, over 
byskriver og foged Mads Lassen Lime, †1643, og 
hustru Kirstin Olufsdatter. LL fot. 1975. — Grab
stein des Stadtschreibers und Vogts Mads Lassen Lime, 
†1643, und seiner Gattin Kirsten Olufsdatter. 1633-38.

(s. 584, fig. 413, nr. 22). Portalerne har kanne- 
lerede, joniske søjler på postament med rude- 
bosse. Dobbeltbuerne, der mødes i et lille tre
blad, ledsages af en bort med vekselvis cirkel
ornament og neglesnit, og hvert bueslag om
slutter en halvroset. I sviklerne vekselvis engle
hoved og dødssymbol (timeglas med dødnin
gehoved). De sekundære gravskrifter med ind
huggede versaler er tilføjet nederst på stenen. 
1613 betalte »Kiersten Salige Anders Søfren- 
søns« for den store ligstens nedlæggelse på 
»hindis Salige Hosbonde og hans Forældre«, 
uden tvivl i midtskibet nær svigerforældrenes

Danmarks Kirker, Ribe amt 51
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Fig. 103. Gravsten (nr. 18, s. 796), o. 1645, over råd
mand Las Jensen Bonum, †1645, og hustru Bold Sø- 
rensdatter. Genanvendt o. 1675-84 for køb- og han
delsmand Gregers Pedersen Terpager, †1675, hans 
hustru Anne Pedersdaater og deres søn, studiosus 
Peder Gregersen Terpager, †1684. LL fot. 1975. — 
Grabstein des Ratsherrn Las Jensen Bonum, †1645, und 
seiner Gattin Bold Sørensdatter. Um 1645, wiederver
wendet um 1675-84 für den Kauf- und Handelsherrn Gre
gers Pedersen Terpager, †1675, seine Gattin Anne Pe
dersdaater und der beiden Sohn, Studiosus Peder Greger
sen Terpager, †1684.

epitafium (†nr. 2) og de samtidig over Anders 
Sørensen opsatte fire tavler (†epitafium nr. 7). 
1873 lå stenen i tårnrummet,21 1932 anbragtes 
den liggende på en høj foran kirkens indgang, 
og 1982-83 fik den efter konservering sin nu
værende plads i nordre sideskibs vestfag, lig
gende i gulvet.4

13) (Fig. 99) o. 1624, med tilføjelser fra år
hundredets senere del. Figursten over Hans Ia- 
cobsen, borger og bager i Ribe, †2. nov. 1624 
om aftenen kl. 9, i hans alders 46. år, hans hu
stru Daarete, Olluf Røds daater, †□ i hen
des alders □ år. De levede sammen i ægteskab

16 år og avlede 6 børn, 5 sønner og 1 datter. 
Sort kalksten, 233×130 cm, omløbende, tolin- 
jet randskrift med reliefversaler. Ægteparret er 
vist i en dobbeltbuet portalopbygning, stående 
let vendt mod hinanden; han gør en talende 
gestus, hun holder med de foldede hænder sal
mebogen mod brystet. Hans Jacobsen, med 
fyldigt hår og fuldskæg, bærer posede knæbuk
ser, knappetrøje med bælte, kappe med stort 
opslag og pibekrave; hustruen er iført fodsid 
kappe og kjole med opstående krave, kriget 
hue. Næsten skjulte kannelerede, joniske søjler 
bærer portalens dobbeltbuer, som mødes i en 
kapitælformet konsol med hængeklase. I side
sviklerne Troen (til venstre) og Håbet flanke
rende en kartouche med to skjolde; nederst på 
stenen evangelistsymbolerne i fire små ovalfel
ter. I bueslagene over de dødes hoveder er med 
fordybede versaler gengivet to vers: »Her lig
ger voris bien oc hviler sig / sielende lefuer hus 
Gud euindelig / voris vandringsdage fick / 
snarlig ende ...« Ved ægteparrets fødder er til
føjet et grovere hugget, bruskindrammet felt 
med reliefversaler: »Denne steen oc begr/afvel- 
se tilvegenhør / Christen Hansen oc / hans arf- 
vinger til«. Samtidig er den oprindelige ind
skrift i de to skjolde øverst på stenen blevet 
udskiftet med initialer for Christen Hansen og 
hans hustru: »CH« over bomærke (s. 584, 
fig. 413 nr. 24) og »MID«. 1873 lå stenen i nor
dre sideskibs østfag,21 nu opstillet i sideskibets
3. fag.

14) (Fig. 101) o. 1633. Peder Orloff, †2. okt. 
1633 i hans alders 64. år, hans hustruer Marine 
Peder Orloffs, †12. aug. 1617 i hendes alders 
50. år, og Maren Andersdater, <†2. febr. 1642 i 
hendes alders 49. år.> Sort kalksten, 220×127 
cm, gravskrifter med reliefversaler, Peder Or
loffs og hans 1. hustrus som tolinjet, omløben
de randskrift, 2. hustrus i rektangulær kartou
che med frugtklaser forneden på stenen. Her
over ses Himmelfarten i en højoval laurbær
krans, hvorpå to henslængte putti bærer kar- 
toucher med bomærke (s. 584, fig. 413, nr. 11) 
og initialerne »POL« (til venstre) og Kristus- 
monogram med kors og »MP«. I stenens hjør
ner cirkelmedaljoner, foroven med fremstilling
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Fig. 104. Gravsten (nr. 19, s. 796), o. 1659, over tolder og rådmand Carsten Olufsen, †1659, hans hustru Ide 
Grave, †1676, og deres børn. LL fot. 1975. — Grabstein des Zöllners und Ratsherrn Carsten Olufsen, †1659, seiner 
Gattin Ide Grave, †1676, und deren Kinder. Um 1659.

af Bebudelsen (til venstre) og Fødslen, forne
den med Korsfæstelsen og Opstandelsen. 1873 
lå stenen i nordre sideskibs 2. fag,21 nu rejst op 
ad nordre sideskibs vestvæg.

15) (Fig. 102) 1633-38. Mats Lassen Lime, 
borger i Ribe, byskriver i 21 år og kongelig ma
jestæts foged i <11> år, †18. juli 1643 i hans al
ders 59. år, og hans hustru Kierstin Olvfsdat- 
ter, †□ 16□ i hendes alders □ år. De levede 
i ægteskab <39> år og avlede 3 sønner og 9 
døtre.22 Sort kalksten, 200×116 cm. Indskrift 
med reliefversaler i høj-rektangulært kartou- 
chefelt omsluttet af en portalopbygning. Den 
består af joniske hermepilastre, som bærer en 
brudt gavl med rundbue, hvorunder ses Håbet 
i halvfigur over indskriftfeltet. På gavlen, der 
krones af et timeglas, læses: »Herre blif huos os 
det stunder til aften«. I stenens hjørner evange
listerne og deres symboldyr i cirkelfelter, de 
nedre i et postamentfeit flankerende en kartou
che med parrets våben, hans, en skrivende 
hånd, hentydende til stillingen som byskriver

(til venstre), hendes en stjerneroset. Herover 
indhugget ægteparrets initialer »MLL« og 
»KOD«. 1873 i nordre sideskibs 2. fag, 21 nu 
opstillet i nordre sideskibs 5. fag.

16) Før 1635. Iacob Hanssøn, bager og bor
ger i Ribe, †□ 16□ i hans alders □ år, som 
levede □ år udi ægteskab med sin (første) hu
stru Elspe Hansdaater, †□ 16□ i hendes al
ders □ år. De avlede tilsammen to sønner og en 
datter.23 Grå kalksten, 215×140 cm; den eneste 
udsmykning består i gravskriften med store re
liefversaler, over et kartoucheskjold med bo
mærke og initialerne »IHB«. Beløbet 15 rdl., 
der 1635 betaltes for Jacob Bagers nedsættelse, 
tyder på, at stenen har ligget i koret eller midt
skibet. 1873 lå den i nordre sideskibs østfag,21 
nu i sideskibets 4. fag op ad nordmuren.

17) O. 1642, med senere tilføjelse. lens Iør- 
gensen, †23. sept. 1642. Rødlig kalksten, 
99×59 cm. Gravskriften foroven med re
liefversaler over sammenskrevet »IIS«. Herun
der sekundær indskrift med fordybet kursiv:

51*
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»Denne steen og begrafvelsissted tilhør Johan 
Andersøn og hans arfvinger«. Nederst kartou- 
cheskjold med sammenskrevne versaler: 
»IAR«. 1873 i nordre sideskibs østfag,21 nu ind
muret østligt i kirkegårdsmuren mod Badstue- 
gade.

18) (Fig. 103) o. 1645, genanvendt o. 1675-84. 
Las Ienssøn Bonvm, rådmand i Ribe, †8.jan. 
1645 i hans alders 75. år, og hans hustru Bold 
Søfrensdaater, †□ 16□ i hendes alders □ år. 
Genanvendt for Gregers Pedersen Terphager, 
køb- og handelsmand i Ribe, †22.juni 1675 i 
hans alders 42. år, og hans hustru Anne Peders- 
daater, †□ i hendes alders □ år. De levede i 
ægteskab 17 år. Hos dem hviler deres eneste 
søn Peder Gregersen Terphager, som var stu
diosus i 6 år, †19. april 1684 i hans alders 25. år. 
Sort kalksten, 202×143 cm. Den oprindelige 
gravskrift med reliefversaler, en tolinjet rand
skrift, i hjørnerne afbrudt af cirkelfelter med 
evangelistbilleder, hvis navne er angivet med 
fordybede versaler. Inden for en portal med 
kurvehanksbue båret af kannelerede, joniske 
søjler med prydbælte, der ligesom søjleposta- 
menterne har beslagværk. Portalbuen brydes af 
et lille rundbuet felt i kartouche, med Kristus i 
skikkelse af et barn, bærende rigsæble og træ
dende på slangen. Herom med reliefversaler: 
»Confidite ego / vici mundum loh. XV (16, 
33)«. Nederst på stenen timeglas og dødninge
hoved. Hele portalfeltet optages nu af den se
kundære gravskrift, der er udført med kluntede 
reliefversaler. 1873 lå stenen i nordre sideskibs 
østfag,21 nu ved søndre sideskibs sydvæg, mel
lem 3. og 4. fag.

19) (Fig. 104) o. 1659. Carsten Ollufsen, kon
gelig majestæts tolder og rådmand i Ribe, †20. 
juli 1659 i sin alders 60. år, og hustru Ide Grave, 
<†27. jan. 1676> i sin alders <65.> år. Hos dem 
hviler (børnene) Gunder Carstens Datter, †6. 
juli 1659 i hendes alders 17. år, og Lene Car
stens Datter, †22. maj 1644 i hendes alders
1. år. Dobbeltgravsten af sort kalksten, 
143×287 cm, ligesom det tilhørende epitafium 
(nr. 2) udført i »Ribeværkstedet«. Gravskrift 
med reliefversaler i to højovale, bruskværks- 
indrammede skriftfelter, der holdes af tre flan

kerende engle. Den midterste står på et skrift
bånd med reliefversalerne: »S.C.O.«, for Salig 
Carsten Olufsen, og »S.I.G.«, for Salig Ide Gra
ve, over ægteparrets våben, henholdsvis et træ 
og et gærde (til venstre) og en blomst. Under 
de to yderste engle med fordybede versaler 
»disce pati« (lær at tåle) over timeglas (til ven
stre) og »disce mori« (lær at dø) over dødnin
gehoved og spade. Inden Ide Grave blev begra
vet ved sin 1. mand, havde hun været gift 2. 
gang med tolderen Mathurin du Pont (jfr. al
terstager nr. 2), der med sin 1. og 3. kone er 
begravet i domkirken (jfr. epitafiet s. 566f.). 
Dobbeltgravstenen er indmuret i korets østvæg 
lige nord for altret, formentlig dens oprindelige 
placering lige under ægteparrets epitafium 
(nr. 2).24 Stenen er overmalet med en delvis af
skallet, rødbrun farve, formentlig fra 1861.11 – 
Terpager 1702, s. 128.

20) (Fig. 105) o. 1660. Claus Nielsen Kierche- 
by, borger og handelsmand i Ribe, (†12. dec. 
1692) i hans alders (69.) år, og hans hustru 
Anne Hansdaatter Guldaggers, †29. juli 1659 i 
hendes alders 29. år. De levede sammen i ægte
skab i 6½ år og avlede en søn ved navn Hans 
Clausen Kiercheby, †10. aug. 1659 i hans alders 
4½ år. Endvidere (hendes bror) ungkarl Nes 
Hansen Guldagger, som blev ihjelstukken på 
Volberig (herregården Voldbjerg) af sin svoger 
Bage Ifuersen 4. febr. 1660 i hans alders 22. år 
(jfr. Kinch II, 273). Sort kalksten, 226×144 cm, 
et typisk arbejde fra »Ribeværkstedet«. Grav
skrift med reliefversaler i højrektangulært felt 
kronet af den opstandne Kristus i laurbærkrans 
holdt af Troen (til venstre) og Håbet, med deres 
navne »Fides« og »Spes« angivet i fordybede 
versaler. I stenens øvre hjørner sidder evangeli
sterne Mattæus (til venstre) og Markus med 
deres symboldyr og navne i indhuggede versa
ler, medens Lukas og Johannes er vist tilsvaren
de, flankerende skriftfeltet og stående på skjol
de med ægtefællernes mærker og initialer: et 
bomærke sammenskrevet med »CNK« og 
gentaget »CNK« (til venstre) og en fugl med 
»AHDG«. Nederst på stenen flankerer to lig
gende engle og dødssymboler en kartouche, 
hvori en engel holder to skjolde med initialerne
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Fig. 105-106. 105. Gravsten (nr. 20, s. 796), o. 1660, handelsmand Claus Nielsen Kirkeby, †1692, hans hustru 
Anne Hansdaatter Guldager, †1659, deres søn Hans Clausen Kirkeby, †1659, og hendes bror Nis Hansen 
Guldager, †1660. 106. Gravsten (nr. 21, s. 797), o. 1673, signeret »IIB(illed) H(ugger), lagt over Volborg Hans 
Guldagers, †1673, og hendes datter Maren hansdatter Guldagers, †1658. LL fot. 1975. — 105. Grabstein des 
Handelsmannes Claus Nielsen Kirkeby, †1692, seiner Gattin Anne Hansdaatter Guldager, †1659, deren Sohn Hans 
Clausen Kirkeby, †1659, und ihres Bruders Nis Hansen Guldager, †1660. Um 1660. 106. Grabstein, um 1673, signiert 
»IIB(ild) H(auer)«, gesetzt auf dem Grab der Volborg Hans Guldagers, †1673, und ihrer Tochter Maren hansdatter 
Guldagers, †1658.

»NGH« for Nes Hansen Guldager over de 
samme initialer sammenskrevne (til venstre) og 
»HCK« for Hans Clausen Kirkeby over et bo
mærke (faderens) sammenskrevet med initia
lerne. Amtmand og biskop bevilgede 30. dec. 
1692, at Claus »Guldagers« lig måtte lægges 
gratis under stenen;1 den lå 1873 i nordre side
skibs 2. fag,21 nu i samme sideskibs vestfag.

21) (Fig. 106) o. 1673. Volborig Hans Guldag- 
gers, †24. febr. 1673 i hendes alders 82. år, og 
hendes datter Marren Hans Datter Guldaggers,

†17. febr. 1658 i hendes alders 22. år. Sort kalk
sten, 200×100 cm, et arbejde af »Ribeværkste- 
det«, signeret »II B(illed) H(ugger)« (jfr. s. 585 
og DK. SJyll. s. 2771 f.). Stenen er lagt af Hans 
Guldagger, hvis navn og initialskjold indleder 
gravskriften; fordybede versaler. Over det næ
sten kvadratiske skriftfelt den opstandne Kri- 
stus i en højoval indramning, hvorpå læses: 
»leg er Opstandelsen ... Ioh. 11 (v.25)«. I ste
nens hjørner cirkelfelter ned evangelisterne og 
deres navne, de nedre flankerende vinget time-
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Fig. 107. Gravsten (nr. 24, s. 799), o. 1695, over 
handelsmand Bertel Mickelsen Kræmer, †1695, og 
hans hustru Anne Andersdatter. LL fot. 1975. — 
Grabstein des Handelsmannes Bertel Mickelsen Kræmer, 
†1695, und seiner Gattin Anne Andersdatter. Um 1695.

glas og kranium med knogler. Tulipanorna- 
mentik fylder ud i mellemrummene. Den sam
menskrevne signatur er indhugget nederst i ste
nens højre hjørne. 26. febr. betaltes 15 rdl. for 
Voldborg Guldagers nedsættelse i kirkens 
midtrad;1 1873 lå stenen i nordre sideskib mel
lem 1. og 2. fag,21 nu rejst op ad sydmuren i 
søndre sideskibs 5. fag.

22) O. 1679. Jes Hansen Kiærgaar, borger og 
handelsmand i Ribe, †7. april 1641 i hans alders 
80. år, og hans hustru Ingeborg Nielsdaater 
Mulvad, †8. okt. 1679 i hendes alders 81. år. De 
levede i ægteskab 28 år og velsignedes med 8 
børn, 4 sønner og 4 døtre. Hos dem hviler de

res søn Madts Jessen Molvad, køb- og handels
mand i Ribe, †30. okt. 1679 i hans alders 56. år. 
Sort kalksten, 196×113 cm. Hele stenens øvre 
halvdel optages af ægteparrets gravskrift i for
dybede versaler, over skjolde med initialerne 
»IHK« med bomærke (til venstre) og 
»INDM«. Forneden Mads Jessen Mulvads 
gravskrift med reliefversaler i højoval kartou- 
che, der nederst brydes af hans skjold med 
sammenskrevet »MIM«. 1873 lå stenen i nor
dre sideskibs 2. fag,21 nu opstillet i samme side
skibs 4. fag. – Terpager 1702, s. 136.

23) (Fig. 108) 1683, juli. David Lauritsen 
Foss, sognepræst til denne kirke, †8. aug. 1659 i 
sit embeds 23. og alders 56. år, og hans hustru 
Anne Jensd(atter) Hundevad, som levede med 
sin gode mand i et endrægtigt ægteskab 22 år, 
var en from moder mod sine 9 børn og en ret
sindig enke i □ år, <†18. sept. 1684> i sin alders 
□ år. Hos dem hviler deres to yndige døtre, 
Karen og Inger Davidsd(atter) Foss, døde i de
res alders 21. år. Grå kalksten, 208×151 cm, 
allernederst med små indhuggede versaler: 
»Aggerskow A(nn)o 1683 in iulio« (Agerskov 
år 1683 i juli), formentlig stedet og tiden for 
stenens udførelse. Gravskriften, i fordybede 
versaler, afsluttes med et tidstypisk vers: »Ær 
deris Graf, tal dem vel paa, som hafver for- 
tiendt det, suk ofver dødeligheds Tilstand, fryd 
dig ofver Saligheds velstand ...«. Indskrift i 
stor højoval krans af vinranker med små engle, 
to ligger henslængt foroven, blæsende basuner 
med skriftbånd: »Math:22 30« og »Hebr.: 12 
22« (reliefversaler). Øverst på stenen ordet »Ja
hve« i en skybræmme, nederst med fordybet 
fraktur: »Phil 1 21 At leffue er mig ...« i bred
ovalt felt, flankeret af kranium med knogler og 
timeglas med kompas under de fordybede ver
saler: »I gaar mig / I dag dig«. I stenens hjørner 
bladkranse med citater fra Luk. 12,42-43, 2 
Kor. 6,4 og 9, Visd. 3,2 og 4 samt Es. 54, 4. I 
mellemrummene langs stenens sider citater fra 
Bar. 4,23, 1 Krøn. 21,26, Luk. 2,37, samt 
Rom. 8,39; i mellemrummet forneden: »Syr 
38. v: 23«, alt i fordybede versaler. 1873 lå den i 
nordre sideskibs 2. fag,21 nu i 3. fag op ad nord
væggen. – Terpager 1702, s. 129.
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Fig. 108. Gravsten (nr. 23, s. 798), ifølge indskrift 
(hugget i) Agerskov juli 1683, lagt over sognepræst 
David Lauritsen Foss, †1659, hans hustru Anne Jens- 
d(atter) Hundevad, †1684, og døtrene Karen og In
ger. LL fot. 1975. — Grabstein, laut Inschrift (gehauen 
in) Agerskov, Juli 1683, gesetzt dem Pfarrer David 
Lauritsen Foss, †1659, seiner Gattin Anne Jensd(atter) 
Hundevad, †1684, und den Töchtern Karen und Inger.

Fig. 109. Gravsten (nr. 25, s. 799), o. 1703, over Re- 
giments-kvartermester Knud Hauch, †1709, hans 1. 
hustru Sophie Klemensdatter Brun, †1703, og en søn 
af hans 2. ægteskab. LL fot. 1975. — Grabstein des 
Regimenstquartiermeisters Knud Hauch, †1709, seiner er
sten Gattin Sophie Klemensdatter Brun, †1703, und eines 
Sohnes aus seiner zweiten Ehe. Um 1703.

24) (Fig. 107) o. 1695. Bertel Mickelsen Kræ- 
mer, barnefød i Hamborg, borger og handels
mand i Ribe, †30. aug. 1695 i hans alders 51. år, 
14 uger, og hans hustru Anne Andersdaater,

†□ i hendes alders □ år. De levede i ægte
skab 12 år og 5 måneder. Sort kalksten, 
202×115 cm. Gravskrift med fordybet kursiv i 
stor laurbærkrans, hvorover en engel holder 
parrets skjolde, hans med initialerne »BMK« 
over en by med tårne (til venstre), hendes med 
»AAD« over en fugl. Forneden et mindre, 
trekløverformet skriftfelt, der ligesom to flan
kerende skjolde er uudfyldt; i stenens hjørner 
højovale bladkranse med evangelisterne og de
res navne i reliefversaler, de nedre flankerer 
dødssymbolerne timeglas og kranium med 
knogler. Eftersom der 1695 betaltes 10 rdl. for 
Bertel Mikkelsens begravelse i den store rad, 
må stenen oprindelig have ligget i midtskibet;1 
1873 lå den i nordre sideskibs 2. fag,21 nu rejst i 
søndre sideskibs 4. fag.

25) (Fig. 109) o. 1703. »... haver Knud Hauch 
kongl(ig) M(ajestæts) Regiments Quarteerme- 
ster til Fods ladet ligge den(n)e Lÿgsteen over 
sin sa(lige) Kiæristis forhen velædle Hæder- 
baarne oc dÿdziirede Sophie Klemensdatter 
Bruns Liig.« Hun var født i Hörup præstegård
4. maj 1676, †27. maj 1703, da hun havde levet i 
ægteskab 16 uger og 6 dage. (Knud Hauch 
døde 1709, 39 år gammel. Han var fire år regi- 
mentskvartermester og to år amtsforvalter. 
Han levede med sin 2. hustru Elisabeth Fog
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Fig. 110. Farver Michel Pedersen Barsballe ved arbejdet. Detalje af gravstenen (nr. 29, s. 801), o. 1796. NE 
fot. 1979. — Färber Michel Pedersen Barsballe bei der Arbeit. Detail des Grabsteins, um 1796.

moxen et år og avlede med hende en søn, som 
også henhviler. Hun levede ikke et år efter sin 
mand, døde hos sine højfornemme forældre i 
Assens, i hvis begravelse hendes legeme blev 
nedsat.> Sort kalksten, 227×142 cm, svarende 
til biskop Peder Kragelunds gravsten i domkir
ken (s. 629, nr. 88). Indskrift med reliefversaler 
i stor oval laurbærkrans omgivet af velhugget 
akantusløv. I de øvre hjørner sidder to engle, 
der med den ene hånd svinger en palmegren, 
med den anden støtter en bladkrans med Knud 
Hauchs og Sofie Klemensdatter Bruns spejl
monogram over skriftfeltet; nederst på stenen 
et englehoved. 16. aug. 1704 betalte Knud 
Hauch 20 rdl. for tavle og begravelse, 15. april 
1709 begravedes han selv i koret (jfr. †kistepla-

de nr. 4) og 13. juni hans barn sammesteds. Ste
nen har formentlig ligget nær epitafiet (nr. 3) i 
korets sydøsthjørne; 1873 lå den i nordre side
skibs 2. fag,21 nu opstillet i søndre sideskibs 5. 
fag. – Terpager 1714, s. 58.

26) O. 1747. Mag(ister) Lavrentivs Fog, før
stepræst ved S. Catharinæ kirke, medlem af ka
pitlet i Ribe ... Han levede i ægteskab ... tre 
børn ..., †17 ... Rødlig kalksten, kun hoveden
den bevaret i form af tre kvadratisk udskårne 
stykker, 50×50 cm, oprindelig bredde 100 cm. 
Eneste dekoration er den latinske gravskrift 
med fordybede versaler, hvoraf er bevaret de 
fem første linjer og halvdelen af de seks følgen
de. Stenen, der formentlig oprindelig lå i koret 
nær Laurids Fogs epitafium (nr. 6), lå 1873 som
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gulvfliser i kirkens tårnrum. Nu er de tre styk
ker sammenstillet og indmuret i kirkegårdsmu- 
ren mod Badstuestræde.

27) O. 1783. Niels Schack Møller, »der lige
som et blomster visnede midt i ungdommens 
foraar«, født 11. juli 1772, †30. nov. 1783. Rød 
kalksten, svagt trapezformet, 132×63-60 cm, 
det nedre hjørne afslået. Reliefversaler vekslen
de med kursiv i stort, næsten kvadratisk skrift
felt med afrundede hjørner. Herpå en vase med 
to brændende fakler, flankeret af visnende 
blomster. Forneden på stenen blomster om
kring en roset. 1873 i nordre sideskibs 2. fag,21 
nu indmuret østligst i kirkegårdsmuren mod 
Badstuegade.

28) O.1791. Maren Oucindsdatter (Oulinds-), 
født 25. marts 1734, levede i ægteskab med sa
lig Adser Lauridsen i Ribe udi 26 år, i deres 
ægteskab velsignet med 1 søn og 2 døtre, 
†22.jan. 1791. Grå sandsten, 169×76 cm, tvær
skrift med forsænkede reliefversaler, foroven 
og forneden to akantusranker, der vokser ud af 
huller i stenen. Reliefbunden er pikhugget. 
1873 mellem nordre sideskibs 1. og 2. fag, nu 
op ad søndre sideskibs vestvæg.

29) O. 1796. Michel Pedersøn Barsballe, pri
vilegeret farver i Ribe i 46 år, født i Colding 
8. maj 1726, †27. nov. 1796 i Ribe, og hans hu
stru Maren Iepsdaatter Joersom, født i Ribe 
25. juni 1732, †14. juli 1775 samme sted. I de
res 22 års ægteskab blev de velsignet med en 
datter, Maren Michelsdatter Barsballe, født
2. dec. 1757, †11. marts 1779. Rødlig kalksten, 
181×124 cm, i opbygning svarende til nr. 25 
(fig. 119). Indskrift med reliefversaler og kursiv, 
afsluttet med »Memento Mori« over ægtefæl
lernes intialer »MB« og »MF«. Nederst en lille 
laurbærkrans, hvori farveren ses ved arbejdet 
(fig. 110). 1873 lå stenen i nordre sideskibs øst
fag,21 nu indmuret i dormitorietrappen i søndre 
sideskib.

30) 1700’rne, fragment af en sten svarende til 
nr. 25 (fig. 119) og nr. 29. Lys kalksten, nu 
158×50 cm, hvorpå ses de udslidte rester af en 
stor laurbærkrans og en engel i øvre hjørne. 
1932 benyttet som trin i trappen fra Klosterga
de (3. trin fra oven).

†GRAVSTEN 
NOTER S. 808

1) O. 1597. M(agister) Lauritz Ægidiisøn 
(Ægidiussen eller Gødesen), sognepræst og 
kannik, †1597, og hustru Sophia, Iffver Stubs- 
d(atter). Jfr. †epitafium nr. 4 og kisteplade 
nr. 1. Stenen, der oprindelig har ligget i kor
gulvet, lå 1873 i tårnrummet.21 Den kasseredes 
under restaureringen 1918-32, og er muligvis 
blandt dem, der kløvedes og brugtes som trin i 
Klostergadetrappen (jfr. gravsten nr. 7).

2) O. 1599. »... †1599 ... og Else Lauritsdat- 
ter, †□...«. Stor, men overskåret på langs 
og navnet til dels dækket af muren i tårnrum
met, hvor stenen lå 1873.21 Fjernet 1918-32 og 
muligvis anvendt som trin i Klostergadetrap
pen, jfr. gravsten nr. 7.

3) O. 1601 (?). Peder Christensøn, borger i 
Ribe, †13. febr. 1601 i sin alders 41. år, og hans 
hustru, Ifver Vandels Dotter, †28. marts 1665 i 
sin alders 102. år. – Terpager 1702, s. 135.

4) O. 1600-1609(?). Fragment af stor og 
smuk sten; af den oprindelige indskrift kun læ
seligt: »... †160.«. Nederst sekundær indskrift: 
»Denne Steen og Begrafvelse hør ... Peder 
Bennedsen oc H(ustru) Anna Hansd(atter) og 
deres Arfvinger til«, samt et bomærke 
(fig. 413, nr. 23) med initialerne »PB« og 
»AHD«. Lå 1873 i tårnrummet, i selve indgan
gen til kirken.21

5) O. 1608. Anders Andersøn Kaslund (Kals- 
lund), kræmmer og borger i Ribe, †8. sept. 
1608 i hans alders 61. år, og Jens Søfrensen 
Kremer, †□, hvis gravskrift formentlig er se
kundær.25 1873 i tårnrummet,21 måske blandt 
de sten, der 1932 benyttedes som trin i Kloster
gadetrappen, jfr. gravsten nr. 7. – Terpager 
1702, s. 134.

6) O. 1623. Chield Jørgensøn, slotsfoged og 
skriver på Riberhus i 6 år og kongelig maje
stæts tolder i 30 år, borgmester i 28 år, †22. juli 
1623 i hans alders 73. år, ægteskabs 35. år, og 
hans hustru Anne [Ibs] Daater, †□ 16□. De 
avlede sammen ... sønner og 11 døtre. Stenen 
lå 1873 i tårnrummet.21 – Terpager 1702, s. 131, 
suppleret efter Helms 1873.
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7) O. 1624. Hans Nielsøn Wandel, borger i 
Ribe, †1. juni 1624, og hans hustru Karin Pe- 
dersdaatter, †11. nov. 1606. – Terpager 1702, 
s. 132.

8) O. 1644. Hans Andersen, borger i Ribe og 
»Bestalter Captein ofver Landfolck til Fods vdi 
Ribberhus, Lundenis oc Bøfling Lehen«, †18. 
juli 1625 i sin alders 48. år, og Thomes Jens(en) 
Gambst, borger og handelsmand i Ribe, †1. 
nov. 1644, med deres hustru Bodil Madtzdater 
Warde, †□ i hendes alders 82. år. Stenen lå 
1873 i tårnrummet.21 – Terpager 1702, s. 133.

9) O. 1670-80. Henrich Jacobsen Pine (Pi
nic), kandestøber, †1670, og hans hustru Anne 
Jacobsdaater von Mølengraft, †1680 (jfr. lyse
arm nr. 3). Stenen lå 1873 i tårnrummet.21

10) 1686. Christian Christiansen »fordum 
KonstErfahrne Farver oc Kirche Værge oc Bor
ger her i Ribe«, t(28. okt. 1698) i hans alders 
<66.> år, og hans hustru Magdalena Peders- 
daatter, †8. sept. 1677 i hendes alders 32. år. 
»Desligeste« hans anden hustru Ingeborig 
Christensdaatter, †□ i hendes alders □ år. I 
Christian farvers kirkeregnskab er 1686 indført 
betaling for ligstenen at lade lægge på hans ko
nes grav, og 1698 lagdes han selv i den store 
rad.1 Stenen har altså oprindelig ligget i midt
skibet, hvor Ingeborg Christensdatter 1705 
stiftede en lysekrone for sig og manden (nr. 2, 
fig. 76). 1873 noterede Helms sig stenen i tårn
rummet.21 – Terpager 1702, s. 134.

11) Før 1701. Dette år betalte Johan Ander
sen guldsmed for hans kones nedsættelse i mid
terraden (jfr. kisteplade nr. 6); hendes navn ud- 
huggedes på den gamle sten, der lå på graven.1

12) O. 1703. Jens Hansen, kongelig maje
stæts foged, og hans hustru Engel Lawerentz. 
Hun skænkede 1703 en lysekrone (nr. 1). – 
Terpager 1714, s. 59.

13) O. 1703. Dette år betalte Karen Anckers 
for en lille brun sten af kirkens, til at lægge på 
sin mands grav på kirkegården.1

14) O. 1703-14. Las Hansen Mahler, køb- og 
handelsmand, og hans (første) hustru Karen 
Chrestens Daatter. Et fotografi fra o. 1918 viser 
stenen liggende østligst i nordre sideskibs øst
fag, ca. 185×125 cm, glat med højovalt skrift

felt i laurbærkrans, indskrift i fordybet kursiv. 
– Terpager 1714, s. 58.

15) 1708 betaltes for pålæggeisen af en sten 
på Peder Bundtmagers kones grav på øvre kir
kegård.1

16) 1709 lagdes en sten på Niels klokkers 
grav på øvre kirkegård.1

17) 1723. Peder Christiansen, »kunsterfahrne 
Farber og Raadmand«, †1723, og hans hustru 
Johanne Pedersdatter Skade, †17□. 19. april 
1723 købte »Madamme Raadmands« for 10 
rdl. (af kirken) en ligsten til at lægge på sin 
salige mands, Peder Christiansen farvers begra
velse »bag koret«,1 dvs. i nordre sideskibs øst
ende, formentlig lige foran parrets epitafium 
under den stiftede lysekrone (jfr. epitaf nr. 5 og 
lysekrone nr. 3). 1873 lå stenen i tårnrummet.21

18) 1732 betalte Madame Tarups for en lig
sten at lægge på sin salig mands grav i koret.1

19) (Fig. 111) 1739. Peder Knudsen, borger 
og handelsmand i Ribe, †12. marts 1738 i hans 
alders 59. år, 11. måned. Han var først gift med 
Anne Nielsdaater, som døde efter 12 års 3 må
neders ægteskab med ham. Han fik derefter til 
ægte Dorethe Cathrine Hansdaater, født i Nye 
Gaard, »med hvilcken hand levede udi ald 
kiærlighed og fornøyelighed« 12 år, 3 måneder 
indtil døden gjorde skilsmisse. »Forbenefnte 
hans efterlatte enke haver sin kiære afdøde 
mand til ære og aemindelse ladet denne steen 
bekoste og udhugge, som og hviler her under«, 
<†12. febr. 1771> i hendes alders <68. år, 4 må
neder.> Stenen, der svarede helt til gravsten 
nr. 25, havde foroven Peder Knudsens og Do
rethe Cathrine Hansdatters spejlmonogram og 
nederst, i to laurbærkranse, deres initialer: 
»PKS« og »DCHD«. 20. febr. 1739 betalte Ma
dame Dorthe Cathrine Peder Knudsens for en 
(af kirkens) ligsten, der efter nyhugning er ble
vet lagt på mandens grav i den brede gang 
(midtskibet). 1873 lå den i nordre sideskibs 
østfag.21

20) 1741 betalte Jens Termandsen for en lig
sten, som lå på det gravsted i den brede gang, 
hvor hans kone og barn netop var blevet 
nedsat.1
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Fig. 111. †Gravsten (nr. 19, s. 802), 1739, over han
delsmand Peder Knudsen, †1738, og hans hustruer 
Anne Nielsdatter og Dorethe Cathrine Hansdatter, 
†1771. Fot. o. 1918 i NM2. — †Grabstein des Handels
mannes Peder Knudsen, †1738, und seiner Gattinnen An
ne Nielsdatter und Dorethe Cathrine Hansdatter, †1771. 
1739.

GRAVFLISER M.M.
NOTER S. 808

Gravfliser. 1) (Fig. 112) 1608. Maren Michels- 
daater, Peder Michelsøn, Sophe Michelsdaater. 
Lys kalksten, 47×53 cm, med reliefversaler i 
fordybede skriftbånd. Nederst flankerer års
tallet et næsten udslidt bomærkeskjold. Forne
den er ved genanvendelse indhugget initialerne 
»HI«, flankerende et bomærke, og »K.H.D«. 
1873 i tårnrummet,21 nu i kirkegårdsmuren.

2) 1687. »Her hviler Hermand Johansens 3
S (alige) Børn«, Maren Hermansdaater, lens 
Hermandsen, Iahane Hermansdaater. Lys kalk
sten, 56×56 cm. Indskrift med fordybet kursiv 
og versaler i ovalt skriftfelt, nederst årstallet; i 
flisens hjørner tulipanblomster. I kirkegårds
muren.

3) O. 1746. Jeppe Sørensen Møller, †6. marts
1746. Rød kalksten, 44×40 cm, fordybede ver
saler og skriveskrift. I kirkegårdsmuren.

4) O. 1746. »Her hviler Dend Gud Elskede 
Pige Karen Thoms Datter Puggaard Som døde 
d. 11. April Aar 1746. Efter at hun havde levet 
her i Verden udi 16 Aar 11 Maaneder 3 Dage.« 
Lys kalksten, 72×55 cm, fordybet skriveskrift. 
1873 i nordre sideskibs østfag lige ved døren fra 
koret, nu i kirkegårdsmuren.

5) O. 1746. »S(alig) Christen Sørensen Møl
ler døde Anno 1746 dend 21 November.« Lys 
kalksten, 48×48 cm, fordybede versaler og 
skriveskrift. I kirkegårdsmuren.

6) O. 1783. »Christ. Sophi von Passav«, født 
1748, †5. sept. 1782. Rød kalksten, 40×40 cm, 
indskrift på tysk med fordybede versaler. 1873 
i tårnrummet,21 nu indmuret i kirkegårds
muren.

7) (Fig. 113) o. 1783. Karen Frandsdatter, født
11. nov. 1773 i Ribe, †26. april 1783. Rød kalk
sten, 40×40 cm, reliefversaler og kursiv i for
dybede bånd. I kirkegårdsmuren.

8) O. 1786. »Ane Margrethe Jensdatter døde 
1786 hendes alder 81 år«. Lys kalksten, 47×46 
cm, fordybede versaler, nederst en enkel 
blomst. I kirkegårdsmuren.

9) O. 1786. Maren Iørgens Datter, født 25. 
febr. 1779, †23. marts 1786. Lys kalksten, 
49×47 cm, fordybede versaler og skriveskrift. I 
kirkegårdsmuren.

10) O. 1788. Anne Catrine Christ(ens) Dat- 
(ter) Siveborg, født 17. sept. 1710, †24.juni 
1788. Rød kalksten, 56×53 cm, fordybet frak
tur. 1873 i tårnrummet,21 nu i kirkegårds
muren.

11) O. 1790. Peder Jørgensen, født 13. aug. 
1787, †7. aug. 1790. Rød kalksten, 48×44 cm, 
fordybet kursiv med enkelte versaler. I kirke
gårdsmuren.
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Fig. 112-113. 112. Gravflise (nr. 1, s. 803), 1608, over Maren Michelsdatter, Peder Michelsøn og Sophie 
Michelsdatter. 113. Gravflise (nr. 7, s. 803), o. 1783, over Karen Frandsdatter, †1783. EN fot. 1980. — 112. 
Grabfliese, 1608, für Maren Michelsdatter, Peder Michelsøn und Sophie Michelsdatter. 113. Grabfliese, um 1783, für 
Karen Frandsdatter, †1783.

12) O. 1790. »S(alig) / A.P.D. / N.G.S. Hu
stru / Föd 1739/ Död 1790«. Lys kalksten, 
48×48 cm, fordybet skriveskrift. 1873 i et af 
nordre sideskibs to østfag,21 nu i kirkegårds- 
muren.

13) Lys kalksten, 66×66 cm, tre hjørner af- 
slåede. Midt på de fordybede versaler: »S(alig) /
I.T.S. / S(alig) E.I.D.«, øverst rester af versal
indskrift. I kirkegårdsmuren.

†Gravfliser. 1) 1705, 2. april betaltes 1 mk. for 
en »Flies« på Niels Bundtmagers barns grav på 
øvre kirkegård.1

2-4) 1705, 13. juli, betalte Sacaris feldbere- 
der for tre fliser, der blev lagt på hans børns 
grave.1

5) O. 1784. Peder Jørgenssøn, født 15. juni 
1781, †7.jan. 1784. Kvadratisk, ca. 50×50 cm, 
fordybede versaler og kursiv. Flisen ses på et 
fotografi o. 1918 liggende i nordre sideskibs 
østfag ved trappen fra koret.

Markeringssten. Sort kalksten, 85×56 cm, midt 
på de sammenskrevne versaler »SL«. 1873 i kir
kens tårnrum, nu brugt som flise i øverste trin 
af trappen ved kirkegårdens indgang fra Klo
stergade.

KISTEPLADER
NOTER S. 808

Alle kisteplader er fremkommet i forbindelse 
med udgravningerne under kirken 1918, kun 
én (nr. 2) med lidt nærmere fundoplysning.26 
Kistepladerne har været opbevaret bag hønse- 
tråd i et udstillingsskab ved vestre klosterfløjs 
nordvæg indtil 1965. Dette år blev hovedparten 
overført til Den Antikvariske Samling i Ribe 
(under museumsnr. E 1954-E 1965.)27 Tilbage i 
skabet er nu (1983) kun kistepladerne nr. 2, 5 
og 7 samt fragmenterne nr. 16-18.

1) (Fig. 114) 1597. Lavrentivs Ægidius (Lau
rids Ægidiussen eller Gødesen), jfr. (†)epitafi
um nr. 4 (fig. 92) og †gravsten nr. 1. Han »døde 
i det Herrens År 1597 i sin Alders 67. År, efter 
at have været Skolens Rektor i denne Stad i 6 
År, Lektor i Teologi i 11 År, Præst ved denne 
Kirke i 16 År, Kannik i 8 År. Magister Ægidius 
Lauridsen, Rektor i Ribe, satte dette, Ivar 
Lauridsen udhuggede (graverede)«. Rektangu
lær blyplade, 8×12 cm, med latinsk indskrift 
med renæssanceversaler.

2) 1677. Christen Hansen, borger og han
delsmand i Ribe, †19. april 1677 i hans alders
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59. år. Oval plade af messingblik, 18×30 cm, 
graverede versaler. Bag på pladen er med kridt 
noteret (fundstedet): »syd for Alteret«. I skab i 
klostret.

3) (1679). Magdalene Davidsdatter Foss (jfr. 
epitafium nr. 4). Hun var født i Ribe af fornem
me forældre, levede i verden i 36 år og fire 
måneder, og fødte i sit ægteskabs 18 år 6 sønner 
og 3 døtre. Lang rosende omtale: »Var i Om- 
gengelse behagelig, i Sindet ydmyg, i Dragten 
tarfvelig, mod Fattige medlidig, mod alle rede
lig. Den 2. Søndag i Advent var hendis Døds
dag ved 7 Klocheschlet, som hafver vüldt stor 
Sorrig i Huset og medlidelse inden og uden 
Byen hos alle, som hende nødig miste ...« Oval 
hvælvet messingplade, nu 8×15 cm, idet kun 
skriftfeltet med graverede versaler er bevaret, 
ornamentranden er afbrudt.

4) (Fig. 115) 1681. Anders Johansen, født i Ri
be 21. dec. 1680 om morgenen ved 1 slet, død 
samme sted 10. juni 1681 om aftenen ved 8 slet 
i sin alders 6 måneder og 3 dage. Hans forældre 
Johan Andersøn og Anne Chatrine Ifvers Dat
ter Wandel »hafver dieris høyt elskede Søns Le
geme her nedlagt«. Oval hvælvet messingpla
de, 17×24 cm, skriftfeltet med graverede ver
saler kranses af en bred ornamentrand med op
drevne og punslede tulipanblomster.

5) Slutningen af 1600’rne, fragmenter i mes
singblik. To våben, 12×9 cm, det ene med en 
hane (måske v. Hahn), det andet med tre låg
pokaler for slægten v. Dewitz. I skab i klostret.

6) (1701). [M]aren Christens Daater, Iohan 
Andersen Guldsmids hustru, †20. feb. ... i hen
des alders 22. år (jfr. †gravsten nr. 11). Mes
sing, tre stykker af en plade svarende til nr. 4 
(fig. 115), nu 13×39 cm. Indskriften afsluttes 
med citat fra Åb. 14,13.

7) 1722. »...e ... Stense..., [født] 24. jan. 
1690, †19. aug. 1722, forlovet [J]ohan Chri
stopher Steen[strup hospital]s forstandere i Ri
be, død ... (derefter forlovet?) ... Seig(neu)r 
Jacob Ursi[n] Bÿe scrivere ... Kiöbenhavn, død 
...« Af et vers læses indledningsordene: »Kom 
Brudgom ...« Fragment af tin, næsten opædt, 
nu 21×17 cm, indskrift med graveret kursiv. 
På bagsiden to rosestempler (engelsk tin) flan

kerende et næsten ødelagt mesterstempel, 
hvoraf anes årstallet 1680 og måske initialbog
stavet »J«.28 I skab i klostret.

8) 1736. »Seniör« Christen Clausen. Han le
vede i et kærligt og med 4 børn velsignet ægte
skab med Anna Catharine Thommas Daater, 
†6. april [17]36. Højoval, forneden let tilspid
sende tinplade, 40×32 cm, med fordybet kur
siv; stærkt ødelagt af tinpest. Tilskrevet Hen
drich Bøtticher.29

9) 1739. Johanne Christens Daater Mulvad, 
født ... november 1660, gift første gang 
16674(!) med Hans Nielsen Teilmann, †11. 
sept. 1690. Med ham avlede hun en datter, Jo- 
hane Teilmand, »som forlengst udi Herren er 
hensovet«, og en søn, Christian Teilmand til 
Schrom(sager), kongelig majestæts justitsråd 
og ... 2. gang gift 169. med Andreas Hansen 
Tarup, †1712. »Siden haver den salige Matrone 
levet udi den sörgelige Enkestand indtil
15. okt. 1739 ...« Oval tinplade, 30×23 cm, 
graveret kursiv, stærkt ødelagt. Ifølge kirke
regnskabet blev Hr. Justitsråd Teilmands mo
der begravet i koret.1

10) 1740. Hans Hanssön Müller, studiosus 
theologiæ, født den 10 ... 1724, †...marts 1740. 
»Her udi giemmes dend, som Skolegang fuld
endte / Med Academisk Tog i fire Aar og vend
te / Der efter strax til Gud, og Ham igien frem
bar / Det Pund som ret var brugt, og hannem 
givet [var] / Saa tog da Herren dend som i sin 
unge Dage / fortæred ald sin Kraft, for Herren 
at behage / Ja Hand udvalde ret, enhver vel det 
tilstaar / Thi Hand en herlig Lön, derfor i Him
len faaer / Ah hvilken Herlighed dend Salig 
Siæl, nu ejer / Ah ... Hand stride vel, og fik en 
mægtig Sejer / Nu boer Hand udi Fryd, og Fre
dens rolig Land / Som ej Misunde ... Ha[m] ... 
[be]tage kand«. Oval, hvælvet tinplade, 29×21 
cm, med graveret kursiv. Stærkt opædt af 
tinpest.

11) 1741. Hans Christian Banson, født 2. juli 
1700, †22. juli 1741. Oval, hvælvet tinplade, 
31×23 cm, store graverede kursivbogstaver 
med dobbeltkontur. Stærkt opædt.

12) 1763. »Her udi giemt de iordische Lev
ninger af det salige Guds Barn døbt Kingo af
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Fig. 114. Sognepræst Laurids Ægidiussens kistepla
de (nr. 1, s. 804), 1597, graveret af sønnen Ivar. LL 
fot. 1980. — Sargdeckel des Pfarrers Laurids Ægidius
sen, 1597, graviert von seinem Sohn Ivar.

den berømmelige sal(ig) Bischop Kingo(s) Fa
milie«, født 22. april 1763, †30. a[pril 1763]. Fa
deren var køb- og handelsmand Nis Lasen, 
moderen Kierstine Nis Datter af sal(ig) Carsten 
Ollofsen, som dette hvilested har indrettet. 
»... Til lykke nok en gang, sov vel i Jesu Ar
me / som har befriet dig fra Verdens Sorg og 
Harme / Du var for os vel kiær derfor vi savne 
dig / men Gud dog kiærere at tage hiem til sig«. 
Rektangulær tinplade med affasede hjørner, 
21×13 cm, foroven og forneden bladornamen
ter i gennembrudt arbejde. Graverede versaler. 
Kistepladen er tilskrevet guldsmed Jochum 
Bøttcker.30

13) 1764. Apelone Hans Daater Sevel, født 
på Nygaard 9. jan. 1718, †25. nov. 1764. Hun 
kom i ægteskab 1745, 16. juli, med (guldsmed) 
Jochum Bøttcher i Ribe, og levede med ham i
19 år velsignet med 6 børn, tre sønner og tre 
døtre, »hvoraf een Søn og toe Døttre beskver 
deres Moder i Herlighed«. †25. nov. 1764 i sin 
alders 46. år, 10 måneder, 16 dage. Langt gude
ligt vers udmundende i citat fra 1 Tim. 4,8. 
Tinplade, 31×25 cm, svarende til nr. 12, kun 
nedre ornamentkant, et englehoved, bevaret. 
Kistepladen er tilskrevet den efterlevende 
mand, guldsmed Jochum Bøttcker,30 hvis 
»Kæreste« ifølge kirkeregnskabet blev begravet 
i den smalle gang.1

14) O. 1800. Anna Langh..., født i Norge og

gift med Lauritz Christensen, amtsforvalter i 
Ribe, som hun fødte to sønner, Christian og 
Matthias (jfr. domkirken, kisteplade nr. 2). Af 
et gudeligt digt kan kun læses brudstykker. 
Fragment af oval, hvælvet tinplade med kon
kav afskæring foroven, 21×18 cm, graveret 
kursiv.

15) O. 1800. »Her giemmes den jordiske 
Lev... af Peder ...«. Fragment svarende til nr. 
14, 20×17 cm.

16-18) Tinplader, næsten opædte og nu uden 
skrift, 26×17, 29×18 og 18×14 cm. I skab i 
klostret.

†Kisteplader. 1) 1683. Anna-Margareta Havs
mans, født Novocken 21. jan. 1658, †11. april 
1683. Hun ægtede 30.jan. 1673 ritmester 
Friedrich Havsmann, hvem hun fødte 5 leven
de og 2 dødfødte børn. Indskrift på tysk. – 
Terpager 1714, s. 65.

2) 1691. Inger Rasmusdaatter, født i Fausing 
i Aarhuus stift 1608. Hendes forældre var Ras
mus Madsen, sognepræst til Fausing og Av- 
ning i 50 år og provst i Halherridt i 41 år, og 
Maren Sejers daatter. Hun var gift i Feldballe 
sogn med Herr Gregers Hansen i 6 år, og med 
magister Laurids Fog i 37 år. Hun har været 9 
børns moder, enke i 24 år, og døde 83 år gam
mel. Ifølge kirkeregnskabet betalte magister 
Jørgen Fog 14. okt. 1691 for sin moders begra
velse i koret.1 — Terpager 1714, s. 59.

3) 1698. Dorothea-Catharina Hedevig Gu
din, »Hans Kongl(ige) Majest(æts) Velbetroede 
Ampts-Forvalter over Riberhuus Ampt og In
specteur over de Synder Eilænder, Velædle 
Höjfornemme S(eigneu)r Jens Christensens til 
Steensgaard, hans Höj-Elskelige Huss-Frue«. 
Hun var født af en adelig stamme, faderen var 
Michael Gude, »Høj-Grevelige Ranzovske 
Raad, og Ober-Inspecteur over grevskaberne, 
baade i Danmark, saavelsom i Förstendomme, 
Sleswig og Holsten«, moderen Anna Reime- 
rin. Hun blev født på Lindvidgaard i Holsten
10. nov. 1664, indlod sig i ægteskab 25. april 
1695, og forlod verden 11. okt. 1698 »Efter hun 
paa 33 aar, 10 maaneder, 3 uger, 5 dage havde 
opofret sin Siæl til Gud ...« – Terpager 1714, 
s. 66.
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4) (1709). Knud Jørgensen Hauck, amtsfor
valter, født i Kiersgaard 1670, forældrene var 
Jörgen Hansen Havck og Maren Knuds daater. 
I 17 år tjente han amtsforvalter Jens Christen
sen, 17 uger levede han i ægteskab med Sophie 
Brun, halvfemte år var han regimentskvarter- 
mester, to år amtsforvalter, 10 måneder og tre 
uger levede han i ægteskab med Elisabeth Fog. 
Hans alder 38 år, 7 måneder og 4 dage. Jfr. 
epitaf nr. 3 og gravsten nr. 25. – Terpager 1714, 
s. 62.

5) (1710). Magister Jörgen Lavredsen Fog, 
født 23. juli 1631 i Feldballe præstegård. »Ha
ver været Sognepræst for Catharinæ meenig- 
hed moxen udi 51 Aar. Haver været to gange 
givt, og haver avlet med sine Hustruer 10 
Børn, af hvilke de 5 stadig lever. Haver været 
Provst over 38 Aar, Assessor udi Capitlet 25 
Aar, og levet 79 Aar og 3 Maaneder« (jfr. epitaf 
nr. 4, kisteplade nr. 3 og †kisteplade nr. 2). – 
Terpager 1714, s. 60.

6) 1710. Rasmus Ludvigsen Stoud, født i 
Odense 16. aug. 1685. Hans forældre var Lud
vig Stoud, biskop i Christians Sand, og Sophia 
Otthon. »Ved saa brave Forældres Tilsiun og 
Forsorg blev hand i Ungdommen saa vel op
draget, at hand Aar 1702 udstod den første 
Examen i Kiøbenhavn, og Aaret efter blev 
Baccalavreus. Var to Aar i den Höylærde Ma
g(ister) Mads Weiles huus paa Samsöe, og giorde 
sig klar fra Aeademiet Aar 1705. Blev efter 
Hans Salige Faders Død kaldet af Biscop Bra- 
em i Aarhus Aar 1708, at være Øverst Collega i 
samme skole«. Efter nogle måneders svaghed 
død 16. juli 1710 i Ribe, hvortil han var rejst for 
at »consulere sin Svoger den Vittberömte og 
Höjst-Erfarne Doct(or) Christopher Hem
mer«. Han levede i verden 24 år og 11 måne
der. — Terpager 1714, s. 63.

7) 1710. Christophorus Wallenfontanus (Chri
stoffer Vallekilde), født 4. dec. 1644 i landsbyen 
Vallekilde på Sjælland, hans fader var Christian 
Nielsen Bogense, forsanger (degn) i kirken 
sammesteds. 1660, da han var nået sin alders
16. år, sendtes han fra Næstved skole, dimitte
ret af den daværende rektor Peder Septimius, 
til Københavns Universitet, da Peder Scaveni-

Fig. 115. Anders Johansens kisteplade (nr. 4, s. 805), 
1681. LL fot. 1977. — Sargdeckel des Anders Johansen, 
1681.

us var rektor magnificus og Rasmus Vinding 
den ansete dekan, hvis private omsorg og vej
ledning han underkastede sig og sine studier. 
Efter opnået akademisk borgerskab opførte 
han sig som en flittig borger og gennemgik 
gennem to femår stræbsomt de akademiske 
studiers løbebane; og udover at han 1665 havde 
bestået den såkaldte teologiske attentats, blev 
han kort efter, 28. maj 1666, smykket med de 
første akademiske palmer (baccalaurgraden) af 
Erasmus Bartholin. Imidlertid havde han brugt 
sine kræfter på privat undervisning af nogle, og 
i øvrigt viste han sig nidkær ved afholdelse af 
forskellige collegier og optrådte 37 gange på 
katedret som disputator, endydermere hørtes 
han offentlig som forelæser i logik i Domus 
Anatomica, Valkendorfs Collegium og Regen- 
sens auditorium. 1670 blev han af den højær
værdige Sjællands biskop Hans Wandall indsat 
som rektor ved Ringsted skole og blev 14. maj 
1673 erklæret for magister. Nævnte embede 
bestred han 16 år indtil han, tvunget af mangel 
på formue og ved understøttelsens bortfald, 
frasagde sig sit embede og forlod skolen 1687. 
Med hustru og børn begav han sig til Køben
havn, hvor han atter åbnede collegier og to 
gange optrådte som disputator i nederste audi
torium indtil 1690, da han 5. aug. af hans kon
gelige majestæt Christian V. kaldtes som ka
pellan ved S. Katrine kirke i Ribe og præst ved
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Siem kirke. Dette krævende og byrdefulde 
hverv bestred han ret så redebon og dygtig i 20 
år. I adskillige år plagedes og hjemsøgtes han 
med mellemrum hårdt af nyresten. Efter at han 
havde fået gulsot 16. nov. 1710 udåndede han 
anden juledag eller 26. dec. kl. 2 om eftermid
dagen efter nys at have påbegyndt sit 67. leve
år. Indskrift på latin. – Terpager 1714, s. 61.

Eftermiddelalderlige gravfund. Ved udgravningen 
under kirken og klostret 1918 f. fremkom for
uden kisteplader en mængde fragmenter af ki
ster, kistebeslag m.m. Heraf opbevares nu i et 
skab i klostrets vestfløj (jfr. s. 804) 15-20 stærkt 
ødelagte fragmenter af kistebeslag i messingblik 
og jern, alle i barokformer, †Gravfund. 1918 
omtales fundet af et godt bevaret krucifiks af 
kobber eller messing.

NOTER TIL S. 777-808
Vedr. arkivalier for Ribe amt i almindelighed henvi
ses til s. 50f., vedr. litteratur og forkortelser til 
s. 54 f. – Vedr. kilder og henvisninger i øvrigt til 
s. 809.
1 LA Vib. Ribe S. Katr.s rgsk. 1580-1899.
2 Jfr. Vibeke Michelsen: Genbrug af gravsten, i Kir
kens Bygning og Brug. Studier tilegnet Elna Møller, 
1983, s. 181 f.
3 Rgsk. (jfr. note 1). – LA Vib. Ribe S. Katr.s insp. 
Bilag prot. A, 1828-44.
4 NM2. Indb. af Leif Vognsen 1983.
5 Ribe Stiftstidende 4. sept. 1918.
6 Graven kendes kun gennem to fotografier i Den 
antikvariske Samling i Ribe.
7 Indb. af Per Kristian Madsen i Den antikvariske 
Samling i Ribe.
8 En opmåling af epitafiet, ved N.J. Poulsen, findes i 
NM2.
9 Rgsk. (jfr. note 1). – LA Vib. Ribe S. Katr.s insp. 
Indk. br. 1871-1915.
10 RA. DaKanc. Supplikprot.
11 Ifølge kirkeregnskabet betaltes 1861 for rengøring

og maling af »2 marmorsten, som findes på væggen 
bag altret«, dvs. mindetavle nr. 4 og gravsten nr. 19.
12 HofmFund. IV, 512. – Jfr. Matthiessen s.339f.
13 LA Vib. Ribe S. Katr.s insp. Bilag prot. A, 1828- 
44.
14 Galthen 1792, s. 154. -Jacob Helms’ indb. 1873 i 
NM2.
15 Ebbe Nyborg: Klyneslægtens gravminder i Ribe 
Skt. Katharinæ kirke, i Ribe Stiftsbog 1981. – 
J. Kinch: Rådmand Anders Sörensen Klyn i Ribe og 
hans Slægt, i JySaml. 1, 1866-67. – Bue Kaae: Bisp 
Peder Jensen Hegelund 1542-1614. Ribe 1977.
16 Degn 1971, s. 136.
17 Hegelunds almanak s. 491 f. – Otto Norn: Ripen- 
siske patriciere. Epitafieportrætter fra renæssanceti
den, i Festskrift til Astrid Friis, 1963.
18 Se nærmere den note 14 og 16 anførte litteratur.
19 Ifølge gravemaskinens fører lå stumperne lodret i 
et fyldlag. Indb. af Per Kristian Madsen i Den antik
variske Samling i Ribe.
20 Tilføjelsen er formentlig sket o. 1603, da Elsa Van- 
delsdotter i febr. 1604 var gift igen. Degn 1971, 
s. 138 og 1981, II, 191.
21 Jacob Helms’ indb. 1873 i NM2.
22 Da stenen omtaler Mats Lassen Lime som foged, 
men ikke som rådmand og tolder, må den være ud
ført mellem 1633 og 1638. Degn 1981 II, 195.
23 Jacob Hansen var ved sin død 1635 gift 2. gang; 
stenen må være udført, endnu medens hans 1. hustru 
levede. Kinch II, 344.
24 Manglende slidspor tyder på, at stenen aldrig har 
ligget i gulvet.
25 Medens Terpager kun gengiver Anders Kalslunds 
gravskrift (således stavet, Helms har 1873 »Kaslund 
sic«) giver Helms (jfr. note 20) sammendrag af 
begges.
26 I Ribe Stiftstidende 4. sept. 1918 nævnes fundet af 
nr. 4, 6.
27 Her findes også fuldstændige udskrifter af kiste
pladerne.
28 Mærket kan ikke identificeres i Poul Halkjær Kri
stensen: Danske tinmærker. Udg. ved Holger Ras
mussen, 1983.
29 Sven Fritz: Guldsmed Hendrich Bötticher i Ribe, i 
Mark og Montre 1967.
30 Sven Fritz: Jochum Bøttcker, guldsmed i Ribe 
1745-67, i Arv og Eje 1973, s. 90f.
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Die Kirche wurde als Dominikanerkirche für 
einen Konvent erbaut, der 1228 als der zweite 
im mittelalterlichen Dänemark errichtet 
wurde. Bei der Auflösung des Klosters 1536-37 
wurden die Klostergebäude in ein Spital umge
wandelt, während die geräumige Kirche zur 
Pfarrkirche eines bedeutenden Pfarrsprengels, 
der durch Zusammenlegung dreier mittelal
terlicher Kirchspiele gebildet wurde, gemacht 
war (S. 117, Fig. 24). Die Kirche liegt an der 
südöstlichen Peripherie der Stadt unten in der 
Nähe des Flusses. Diese Stelle hatten die Domi
nikaner vielleicht ursprünglich gewählt, damit 
ihr Kloster auf die jetzige Badstuestræde gehen 
sollte (Fig. 6), jene Straße, die – im Wege einer 
Furt – den Hauptverkehr über den Fluß geführt 
haben muß, bevor die Mühlendämme der Stadt 
um 1250 angelegt wurden. Seither war der 
weiche Baugrund ein ständiges Problem für die 
Stabilität wechselnder Kirchengebäude. Die 
Kirche liegt auf ihrem teilweise bewahrten al
ten Friedhof (aufgelassen 1807). Sie bildet den 
Nordflügel der noch erhalten gebliebenen 
Klosteranlage, die zu den besterhaltenen Skan
dinaviens zählt (vgl. Fig. 2, 5).

Das Kirchengebäude ist ein spätmittelal
terliches, dreischiffiges, gewölbtes Langhaus 
(Plan Fig. 13). Ursprünglich war es mit einem 
großen gemeinsamen Dach versehen und mit 
einem Meßglockentürmchen über dem Ostgie
bel ausgestattet (vgl. Fig. 20). Die Form des 
Daches wurde 1745-46 geändert, indem das 
Mittelschiff und die Seitenschiffe selbständige 
Dächer erhielten, so daß die Kirche jetzt als 
Pseudobasilika hervortritt. Die jetzige Kirche, 
die 3. an dieser Stelle (vgl. S. 704), entstand als 
ganz bedeutende Erweiterung ihrer Vorgän
gerin (vgl. Fig. 702). Von dieser Kirche (Nr. 2) 
ist nur eine ca. 30 m lange Mauer erhalten ge
blieben, u.zw. das Stück, das die Außenmauer 
der vier westlichen Fächer der Südmauer der 
jetzigen Kirche bildet (vgl. Fig. 14 und S. 700). 
Die Kirche Nr. 2, die den Platz um 1450 räu
men mußte, war einschiffig und hatte die

DIE KATRINEKIRCHE Länge der erwähnten Mauer (vgl. Fig. 14). Sie 
war kein Neubau, sondern eine verkürzte, go
tisierte Ausgabe der ersten Kirche (Nr. 1) der 
Dominikaner. Diese war ein gewölbtes 
Langhaus mit vier Fächern (vgl. Fig. 18), er
baut um 1250 und war, wie die beiden folgen
den, aus großen Backsteinen. Eine rundbogige, 
gefalzte Tür zum Ostflügel des Klosters 
(Fig. 19) sowie paarweise zusammengestellte 
Fenster sind die einzigen erhalten gebliebenen 
Einzelteile (vgl. Fig. 17). – Das sichtbare Bin
deglied zwischen den drei Kirchen ist somit die 
erwähnte, 30 m lange Mauer zwischen dem 
südlichen Seitenschiff der jetzigen Kirche und 
dem nördlichen Kreuzgang des Klosters.

Die Zeit nach der Reformation. Der elende 
Baugrund, der jedenfalls die Kirche Nr. 1 zu 
Fall gebracht hatte, wirkte sich bald auch auf 
die jetzige Kirche aus. Ein halbes Jahrhundert 
nach der Reformation war die Einsturzgefahr 
so drohend, daß die sechs Gewölbe des Mittel
schiffs durch eine große Holzdecke ersetzt wer
den mußten (vgl. Fig. 30). 1745-46 neigte sich 
die Nordmauer der Kirche so stark nach außen, 
daß sie erneuert werden und das teilweise ein
gestürzte Steingewölbe des Seitenschiffs durch 
eine Holzdecke ersetzt werden mußte (S. 719).

Im Zug einer Hauptrestauration von Kirche 
und Kloster in den Jahren 1918-32 (S. 720) 
wurde die Kirche mit neuen, sechs Meter tiefen 
Fundamenten versehen (vgl. Fig. 35), und im 
Frühjahr 1920 wurde ein einzig dastehendes 
Experiment durchgeführt: mit Hilfe eines Sy
stems von kleinen Hebeböcken und Holzkeilen 
und der Kraft eines einzelnen Mannes gelang es 
im Lauf von etwa einer Woche, die Mauern der 
Kirche in die senkrechte Stellung zurückzukip
pen (vgl. Fig. 36). Danach wurden alle drei 
Schiffe der Kirche neuerlich mit Gewölben ver
sehen.

Der Turm am Westgiebel des Mittelschiffs 
wurde in den Jahren 1617-18 an Stelle einer 
etwas älteren Vorhalle und eines freistehenden 
hölzernen Glockenstuhls angebaut. Dieser 
Turm (Fig. 40) wurde bald zu einer finanziellen 
Belastung, weil er sich nicht nur selbst nach 
Norden und Westen neigte, sondern auch das
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westliche Ende der Kirche mit schiefzog. 1745- 
46 mußte das oberste Stockwerk abgetragen 
und das Übrige unter das Dach der Kirche ein
bezogen werden (vgl. Fig. 39). 1918-19 wurde 
ein neues Fundament auf festen Grund gelegt, 
und 1929-30 erhielt der Turm eine äußere Ver
stärkung und wurde höher gemacht und mit 
einer pyramidenförmigen Turmspitze versehen 
(Fig. 41 a-c).

Bei der Restauration in den Jahren 1918-32 
fand man einzelne Reste von Fresken, vorwie
gend spätmittelalterliche Einweihungskreuze. 
Ein Freskogemälde, das den hl. Augustinus 
darstellte, existierte noch im 18. Jahrhundert, 
während ein Bruchstück eines Glasgemäldes, 
das das Stadtwappen von Ribe zeigt (Fig. 42), 
der Überrest einer größeren Ausschmückung 
ist, die hauptsächlich aus dem Jahr 1588 
stammte.

Einrichtung. Obwohl erhebliche Teile der 
Einrichtung ausgeräumt wurden, insbesondere 
bei der Restauration in den Jahren 1836-37, 
enthält die Kirche noch immer wertvolle 
Einrichtungsgegenstände aus den meisten 
Perioden ihrer 700jährigen Geschichte. Die 
jetzige Möblierung der Kirche ist das Resultat 
der großen Restauration der Jahre 1918-32, wo 
man sich bestrebte, Teile der mittelalterlichen 
Einrichtung wiederauferstehen zu lassen, in
dem man die Treppe zum Dormitorium der 
Brüder und die Schrankenmauern des Chors 
im Norden und Süden wiedererrichtete. Bei 
dieser Gelegenheit erhielt die Kirche auch ein 
neues Gestühl, und die gesamte ältere Einrich
tung wurde einer Instandsetzung unterzogen.

Von der Ausstattung der Klosterkirche sind 
nur eine Glocke aus dem 14. Jahrhundert 
(Fig. 81) und das stark reduzierte spätmittelal
terliche Chorgestühl (Fig. 64) der Dominikaner
mönche erhalten geblieben. Das älteste 
Einrichtungsstück der Kirche ist jedoch die ro
manische Taufe (Fig. 58), die aber erst in die 
Kirche gekommen sein kann, als diese in eine 
protestantische Pfarrkirche verwandelt wurde. 
Das gleiche gilt von einer spätmittelalterlichen 
Glocke, die ursprünglich für die Sankt-Nikolaj- 
Kirche gegossen worden war (S. 843, Fig. 16).

Aus der Zeit der Renaissance um 1600 ist die 
vornehme Kanzel (1591, Fig. 61) erhalten ge
blieben, ferner ein umgebautes Stück der 
Chorschranke (Fig. 64), die Altargeräte, ein Ge
schenk von »Gvede Ienskun« (Fig. 54) und ein 
seltener Satz Altarleuchter, eine Drechslerarbeit 
aus Holz. Die Messingaltarleuchter der Kirche 
sind ein Geschenk des Zöllners Mathurin du 
Pont und seiner zweiten Gattin, Ide Grave. 
Aus der Barockzeit stammen auch die übrigen 
Altargerätschaften, der Hostienbehälter (Fig. 52) 
und die Krankenbesuchsgeräte, eine Arbeit des 
Riber Silberschmieds Jens Andersen Klyne. 
Ferner ist das 17. Jahrhundert durch das große 
Altarbild (Fig. 48) vertreten, ein Hauptwerk des 
Bildschnitzers Jens Olufsen aus Varde, sowie 
durch das schmiedeeiserne Chorgitter (Fig. 64, ur
sprünglich Altarschranke), ein großes Kreuzi
gungsgemälde, ein Geschenk des Präsidenten 
Mathias Worm aus dem Jahr 1694, nebst dem 
Opferstock (Fig. 71) und den beiden Almosen
stöcken (1661 bzw, 1690, Fig. 72, 73), die denen 
des Riber Doms entsprechen. Eine dazuge
hörige, ganz ungewöhnliche Geldkassette mit 
drei separaten Fächern und Geldtrichtern 
(Fig. 70) wurde 1720 zugunsten privilegierter 
Spitäler angefertigt. Aus den Jahrzehnten um 
1700 stammen ferner drei Lüster (Fig. 75-77) 
und drei Wandleuchter (Fig. 78-79), Geschenke 
von Mitgliedern der Gemeinde. Die neue Orgel 
(1978) verbirgt sich hinter einer Fassade (vgl. 
Fig. 25), die 1795 von dem Orgelbauer Nicolai 
Scheer ausgeführt wurde. Im selben Jahr wurde 
die Orgelempore im westlichen Ende der Kir
che anläßlich der Verlegung der Orgel vom 
Chor weg, wo sie seit dem Mittelalter ihren 
Platz auf einer Empore gehabt hatte, aufge
führt. Die Turmuhr (Fig. 80) der Kirche wurde 
1802 von Jens Schultz angefertigt.

Grabmäler. Bis zum Jahr 1807 dienten der 
Friedhof und der Fußboden der Kirche als Be
gräbnisstätte für die Bürger des Pfarrsprengels, 
deren prangende Grabmäler den Kirchenraum 
in ganz anderem Ausmaß beherrschten, als dies 
heute der Fall ist. Erhalten geblieben ist vor 
allem eine ganz bedeutende Sammlung von 
Grabsteinen, die seit der Restauration an den
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Wänden der Seitenschiffe entlang aufgestellt 
sind.

Die Kirchenwände sind heute nicht mit ei
gentlichen Epitaphen geschmückt, aber drei 
Barockepitaphe, die herabgenommen worden 
waren und in der Kirche lagen, werden derzeit 
(1983) restauriert und sollen wieder aufgehängt 
werden. Sie sind alle aus Sandstein, das älteste 
(Fig. 85-86) wurde um 1659 in der lokalen 
»Ribe-Werkstatt«, deren Meister sich hinter der 
Signatur »IIBH« verbirgt, ausgeführt (vgl. Die 
Domkirche, S. 677). Das Epitaph für Regi
mentsquartiermeister Knud Hauch und Sophie 
Brun aus dem Jahr 1703 (Fig. 88-89) zeichnet 
sich durch das gute Porträtgemälde aus, von 
dem man weiß, daß es in Rendsburg ausge
führt wurde. Peder Kristian Farvers Epitaph 
(Fig. 91) wurde, wie mehrere andere Grabmä- 
ler, durch einen Lüster ergänzt (Fig. 77), ver
bunden mit einem Legat zur Anschaffung von 
Kerzen, das in einem langen, lobpreisenden 
Gedicht auf dem Epitaph hervorgehoben wird.

Zahlreiche große Epitaphe deckten die 
Wände und Pfeiler bis zur Restauration von 
1836-37, wo etwa 20 holzgeschnitzte Renais
sanceepitaphe entfernt wurden. Zwei kleine 
Porträtmedaillons (Fig. 92) sind alles, was da
von übriggeblieben ist.

In der Kirche sind 30 Grabsteine erhalten ge
blieben, und hinzu kommen Angaben über 
etwa 20 verschwundene. Der größte Teil der 
erhalten gebliebenen Steine stammt aus dem 
17. Jahrhundert, ebenso wie dies im Dom der 
Fall ist, zu dessen Grabsteinen die Kirche, was 
ja nur natürlich ist, viele Parallelen aufweist. 
Aus dem Mittelalter stammt nur der fragmen
tarische Grabstein der Frau Asmod aus dem 
frühen 14. Jahrhundert (Fig. 93). Von den gu

ten Renaissancegrabsteinen, von denen 
mehrere mit jetzt verschwundenen Epitaphen 
zusammengehörten, können Bagge Jensens 
von 1588-89 (Fig. 95), Niels Poulsens trefflich 
komponierter Figurstein um 1606 (Fig. 98), so
wie zwei Grabsteine aus den Jahren 1602 bzw. 
1606 erwähnt werden (Fig. 97), die zu dem 
auch vom Dom her und aus Nordschleswig 
bekannten Typ gehören, dessen großes 
Kartuschenschriftfeld von einem Engel nach 
vorn getragen wird. Der große, auch urkun
dlich wohlbelegte Doppelgrabstein der Familie 
Klyne aus dem Jahr 1608 (Fig. 100) ist ein gutes 
Beispiel eines Familiengrabsteins, auf dem neue 
Namen hinzugefügt wurden, Zug um Zug da
mit, daß sich die Särge der Familie in der 
darunter gelegenen Grabkammer häuften.

Unter den Ohrmuschelbarock-Grabsteinen 
trägt derjenige der Voldborg Guldager aus der 
Zeit um 1673 die obenerwähnte Meistersigna
tur »IIBH« (Fig. 106), während zwei andere 
Grabsteine aus stilistischen Gründen derselben 
Werkstatt zugeschrieben werden können (Fig. 
104, 105). Die Grabsteine des Hochbarocks, 
auf denen große Blätterkränze und Akanthus- 
blätter dominieren, sind nicht zuletzt von In
teresse wegen ihrer vielen, zeittypischen pane
gyrischen Verse. Aus dem 18. Jahrhundert 
stammen auch die meisten Grabfliesen, die seit 
1932 in die Friedhofsmauer eingesetzt wurden.

Bei den 1918-32 vorgenommenen umfassen
den Ausgrabungen unter der Kirche kamen 
eine Reihe Sargdeckel zutage, darunter die 
schöne Bleiplatte vom Sarg des Pfarrers 
Laurids Ægidiussen aus dem Jahr 1597 
(Fig. 114), deren Text von seinen Söhnen Ægi- 
dius und Ivar verfaßt und eingraviert worden 
war.



Fig. 1. Kirkegårdsportal 1806 (s. 813), tegnet af MN 1984 efter Mikkel Stobberups forslag i LA Vib. 
Friedhofsportal 1806, gezeichnet nach einem Vorschlag von Mikkel Stobberup.

KIRKEGÅRDE I RIBE
NOTER S. 818

Kirkegården på S. Hans Holm. Dens ældste og 
midterste del indviedes 1807 som fælles begra
velsesplads for domkirken (s. 124f.) og S. Ka
trine kirke (s. 691 f.). Kirkegården optager nu 
hele det trekantede areal mellem byens to gra
ve, den ældre, ydre Stampemøllestrøm og den 
yngre, indre (nu tildækkede) langs Gravsgade; 
kortsiden mod øst begrænses af Hundegades 
forlængelse (jfr. kortet s. 829, fig. 2). Området 
havde siden anlægget af den indre grav i 
1300’rne ligget uden for bygrænsen.

Allerede i forbindelse med domkirkens ho
vedistandsættelse 1791-93 fremsattes planer om 
anlæg af en kirkegård uden for byen, således at 
begravelser i og omkring kirken kunne undgås. 
Endnu før forordningen af 1805 forbød begra
velser i kirkerne, havde justitsråd Balle som 
kirkeværge købt Franz Klynes toft, men købet 
blev ikke approberet af Kancelliet (Frost 1842, 
s. 117). Derefter lejedes »Lisbeth Doctors Toft« 
(fig. 2), der tilhørte S. Katrine, og på et stykke 
af den indrettedes den fælles kirkegård, som 
indviedes 1807. Domkirken fik tildelt det ve
stre og mindste stykke (sektion F, G og plæne I 
og II), S. Katrine det østre og største (sektion 
K, L, M og N).1

Kirkegården blev hegnet med tjørn og kun i 
nord, mod Reberbanen, opsattes et stakit uden 
for hækken. Den eneste indgang til kirkegården 
var fra Gravsgade i nord; for at skaffe adgang

herfra købtes et stykke af Peder Jepsens have
jord, så der i forlængelse af Puggårdsgade kun
ne føres en bro over grøften, som førte vandet 
til åen. På den anden side jævnedes et stykke af 
volden ved Reberbanen,2 og her opførtes den 
endnu eksisterende portal med køre- og fod
gængerlåger efter tegning af Mikkel Stobberup 
(fig. 1).3

Kirkegårdens placering mellem de to vand
løb var ikke heldig. Vandet i grøften blev ofte 
stående og »forårsagede en rådden og stinkende 
lugt«, oversvømmelser fra åen og grundvandet 
kunne stå så højt, at »kisterne om for- og efter
året nedsænkes i vand«.4 For dog at gøre kirke
gården mondæn besluttede stiftamtmand 
Moltke, der var gået ind for placeringen, at 
flytte sin begravede kone fra domkirkens skyg
ge til den lyse kirkegård (se gravmonument 
nr. 1, fig. 4). 1814 beskrives kirkegården som 
meget smuk og med mindesmærker på næsten 
alle grave. Problemerne med det høje grund
vand førte til, at man ved den første udvidelse 
måtte finde et passende terræn; 1867 erhverve
des jordlod nr. 5 af Ribe Ladegårdsmark, men 
den solgtes 1874, fordi de to kirkeinspektioner 
bestemte sig til at udvide den eksisterende mod 
vest på endnu et stykke af Lisbeth Doktors 
toft.2 Siden udvidedes kirkegården mod vest, 
og 1902 mod øst. Hele kirkegården hegnes nu, 
foruden af hækkene, af store elmetræer.
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Fig. 2. Plan for indretningen af kirkegården på 
S. Hans Holm 1805. Farvelagt opmåling af L. Astrup 
i LA Vib. — Planzeichnung für den Friedhof auf der 
Insel St. Hans Holm 1805.

Fig. 3. Kirkegården på S. Hans Holm, tegnet af MN 
1984 på grundlag af Volmer Rud Nielsens opmåling 
1979. — Der Friedhof auf der Insel S. Hans Holm.

Et kapel opførtes 1890 mod Hundegade; det 
er tegnet af H. C. Amberg, af røde teglsten i 
nygotisk stil, og i forbindelse hermed en muret 
indgang. 1970-71 rejstes en toiletbygning helt 
mod vest.

Gravfund. 1898 er til Nationalmuseet ind
sendt en række smykker fundet af kirkegårds- 
graveren: En fingerring af guld med ødelagt 
pladeindlæg for indfatning af en sten; to glatte 
guldfingerringe, den ene med indgraverede ini
tialer: »SMCdK« og guldsmedemærke for Je
rome Paul Lenoir i København (fra 1748);5 et 
par ørenringe af guld samt et spænde (Mus. 
nr. D 3793-96). Smykkerne formodes at have 
tilhørt medlemmer af familien Kaas.6

Annekskirkegården på Ribe Ladegårdsmark er 
anlagt sidst i 1920’rne. Første begravelse fandt 
sted 1934.

Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 4) o. 1807. Eli
sabeth Moltke, †1797, hvis begravelse var flyt
tet fra domkirken til den nye kirkegård på 
S. Hans Holm: »Fra / mørke grav / i Templets
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skygge / henførtes / efter 10 Aars Hvile / til 
dette lysere Hvilested / Asken / af / den forkla
rede Elisabeth / W.J. A. Moltkes ömme Ægte
fælle / hans Börns hulde Moder / graziens For
trolige, dydens varme Veninde / Maÿ 1807«. 
Retkantet sandstensstele, 126×62 cm, indskrift 
med fordybet, sortmalet kursiv. Sektion F.

2) (Fig. 5) o. 1807. Andreas Frausing Fridsch, 
født 9. aug. 1744, †19. dec. 1807. Stele af rødlig 
sandsten, ca. 185 cm høj. Rustikeret sokkel 
med hulkant, gravskrift med fordybede, sort- 
malede versaler på cirkulær, indfældet mar
mortavle under et åbent bueslag med bladbort. 
Stelen krones af trekantgavl med indfældet, 
hvidt marmorrelief forestillende en sommer
fugl. Sektion F.

3) O. 1811. Biskop Stephan Middelboe. Han 
var født i Norge 1730, begravet 10. dec. 1911. 
Empirestele i brunrød, flammet sandsten, 165 
cm høj, indskrift med fordybet, sortmalet skri
veskrift; på monumentets bagside et gravvers.7 
Sektion F.

4) O. 1818. Biskop Victor Christian Hjort, 
»Ridder af Dannebroge«, født 13. okt. 1765, 
†26. juli 1818. Skråtstillet, grå kalkstenstavle, 
192×102 cm, med profilkant og ovalt skrift
felt. Fordybet skriveskrift, navnet med versa
ler; nederst hædrende gravvers forfattet af rek
tor P. N. Thorup.8 Sektion G.

5) O. 1824. Andreas Michael Eilschou, i 31 
år apoteker i byen, født 10. nov. 1747 i Col- 
ding, †31. jan. 1824. Brunlig sandstensstele, 
171 cm høj, på aftrappet fodstykke med bueni
che, hvori en bikube af hvid marmor; stelen 
krones af trekantgavl med indfældet marmor
relief af to krydsende æskulapstave. Indskriften 
med fordybede versaler på stor, rektangulær, 
indfældet marmorplade, afsluttes med en lang, 
hædrende omtale. Plæne I.

6) O. 1825. Jens Michael Hertz, dr. theol., 
biskop og superintendent over Ribe stift, født 
26.juli 1766, †2. juni 1825. Skråtstillet, hvid 
marmortavle, 86×52 cm, med fordybet skrive
skrift. Plæne I.

7) O. 1831. Christian Carl Bjerrum, født 12. 
febr. 1769 på Olufgaard ved Warde, †27. april 
1831 i Ribe. I året 1793 tog han borgerskab som

Fig. 4. Kirkegårdsmonument (nr. 1, s. 814), o. 
1807, for Elisabeth Moltke. LL fot. 1980. — 
Friedhofsdenkmal, um 1807, für Elisabeth Moltke.

Fig. 5. Kirkegårdsmonument (nr. 2, s. 815), o. 
1807, for Andreas Frausing Fridsch. LL fot. 1980. — 
Friedhofsdenkmal, um 1807, für Andreas Frausing 
Fridsch.
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Fig. 6. Kirkegården på S. Hans Holm, gravgitre af 
støbejern. HS fot. 1955. — Vom Friedhof auf der Insel 
St. Hans Holm, Grabgitter aus Gußeisen.

købmand og eligeret borger i Ribe, og 19. jan. 
1797 ægtede han jomfru Lovise Nicolette Ger- 
des, der efterlever ham med 6 børn og 15 bør
nebørn (jfr. nr. 13). Hvid marmortavle, 78×47 
cm, med fordybede, sortmalede versaler. Ne
derst olielampe i relief, flankeret af blomsterro
setter. Plæne I.

8) O. 1831. Conrad Daniel Koefoed, biskop 
over Ribe stift, født 22. sept. 1763, †31. juli 
1831, og hans hustru Sophie Dorthea Koefoed, 
født Teidseh 2. jan. 1776, †20. maj 1815. Skråt
stillet, grå kalkstenstavle, 142×170 cm, 
med fordybede versaler, navne med skrive
skrift; nederst mindeord. Sektion G.

9) O. 1832. Ane Kjerstine Kargaard, født 15. 
sept. 1831, †25. april 1832. Grå granitsten, 77 
cm høj, med indfældet skrifttavle af hvidt mar
mor, fordybede versaler. Herover er indfældet 
marmorrelief, sammenlagte hænder omgivet af 
laurbærkrans, og ved siderne egeløv. Sektion 
M.

10) O. 1834. Christian Cornelius Eilchau, a- 
poteker i Ribe, født 28. aug. 1777, †8. juli 1834. 
Skråtstillet, hvid marmortavle, 68×47 cm, 
med indskrift i fordybet antikva, navnet med 
versaler. I tavlens øvre hjørner blomsterroset. 
Sektion F.

11) O. 1835. Enkebispinde G. Middelboe, 
født 7. jan. 1760, †19. maj 1835. Hvid marmor
tavle, 56×44 cm, med fordybet, sortmalet skri-

veskrift og versaler; nederst gravvers. Sektion 
F, ved siden af mandens (nr. 3).

12) O. 1839. Justitsråd, amtsforvalter Ras
mus Nielsen, født 10. nov. 1765, †27. nov. 
1839, og hustru Abelone Christine, født With 
28. juli 1772, †11. okt. 1835. Skråtstillet, hvid 

marmortavle, 82×55 cm, med fordybet, sort
malet antikva, navne med versaler; nederst 

gravvers. Sektion F.
13) O. 1844. Lovise Nicolette Bjerrum, født 
Gerdes 10. nov. 1767 i Ribe, †25. febr. 1844. 
Marmortavle svarende til mandens (nr. 7). Plæ
ne I.
14) O. 1846. P. N. Thorup, rektor, født
3. april 1780, †26. okt. 1846, og hustru

F. D. Thorup, født Abramowitz 1. sept. 1784, 
†16. juni 1844. Monument, 175 cm højt, bestå
ende af et støbejernskors med kløverbladsender 
på høj granitplint med afrundede øvre kanter. 

Indskrift med sortmalede, fordybede versaler 
på to af plintens sider. Sektion F.
15) O. 1849. Tage Christian Müller, biskop 
over Ribe stift, født 3. okt. 1780, †2. okt. 1849, 
og hustru Henriette Louise Müller, født Ras
mussen, 28. juli 1789, †18. april 1857. Skråtstil
let, hvid marmortavle, 65×43 cm, med fordy
bet, sortmalet antikva. Bag pladen, midt på 

gravstedet, står et sortmalet jernkors i nygoti
ske former med indskriften: »Hos sig har Chri
stus beredt Sted for sine«. Sektion F.

Fig. 7a-b. Monumenter for familierne Bjerrum og 
Giørtz (nr. 20 og 21, s. 817), a. 1984, EN fot. b. 
1955, endnu på familiegravsteder hegnet af støbe- 
jernsgitre. HS fot. — Denkmäler für die Familien Bjer
rum und Giørtz. a. 1984. b. 1955, noch auf Familiengrä
bern, umfriedet mit gußeisernen Gittern.
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16) O. 1850. Amtsprovst Hans Otto Broch- 
ner, forhenværende sognepræst til Nustrup 
menighed, født 2. maj 1766, †22. okt. 1847. Lys 
kalkstenstavle, 71×46 cm, sortmalede, fordy
bede versaler. Forneden relief med anker, kors, 
bog og palmegrene. Monumentet er opsat
1850.9 Sektion L.

17) 1853. M. C. S. Tolstrup, født Kaas
21. april 1765, †21. maj 1852. Enkelt, sortmalet 
støbejernskors, 105 cm højt, med kursivind
skrift.10 Korset på fru Tolstrups grav opsattes
1853.9 Sektion K.

18) O. 1867. Jacob Brögger Daugaard, i 17 år 
biskop over Ribe stift (sml. s. 484), født 
17. sept. 1796, †5.jan. 1867. Hvid marmorpla
de, 76×45 cm, fordybet, sortmalet kursiv. På 
familiegravstedet sammen med seks tilsvarende 
gravminder, samlet omkring et monument be
stående af et hvidt marmorkors på høj granit
plint, 165 cm højt. Gravstedet hegnedes endnu
i 1950’rne af et †støbejernsgitter,11 nu af lave hæk
ke. Sektion G.

19) O. 1868. Købmand E. S. Pontoppidan, 
født 11. nov. 1824, †7. jan. 1868. Sortmalet stø
bejernskors, 115 cm højt, med vinranke. Ver
salindskrift, på bagsiden gravvers. Sektion K.

20) 1800’rnes 3. fjerdedel. Monument fra et 
gravsted for familien Bjerrum (jfr. fig. 7a-b). 
Kors på otte-sidet sokkel, 255 cm højt, alt i 
gennembrudt støbejern.10 Nu fritstående, idet

man i de seneste år har fjernet otte gravsten for 
familien tillige med et †støbejernsgitter. Sektion
G.

21) 1800’rnes 3. fjerdedel (jfr. fig. 7a-b). An
ne Cathrine Giørtz, født Høxbro, 20. sept. 
1766, †4. febr. 1852, Christian Giørtz, født
22. sept. 1790, †10. maj 1860, Necoline Giørtz, 
født Bierrum, 17. sept. 1806, †8. aug. 1879, og 
Henriette Giørtz, født 8. april 1833, †3. maj 
1835. Kors af hvidt marmor på sekssidet sokkel 
af poleret granit, 230 cm højt, gravskrifter med 
fordybede versaler på soklen. Nu fritstående, 
endnu i 1950’rne på gravsted hegnet med †støbe- 
jernsgitter.11 Sektion G.

22) O. 1888. Jacob Frederik Kinch, overlærer 
ved Ribe Katedralskole (sml. s. 87f.), født 23. 
maj 1817, †16. sept. 1888, og hustru Bertine 
Nicoline, født Krøyer, 19. marts 1825, †18. jan. 
1863. To ens, skråtstillede, hvide marmorpla
der med fordybet indskrift. Sektion G.

†Kirkegårdsmonumenter. Et støbejernskors fra 
midten af 1800’rne henlå endnu 1980 på kirke
gårdens materialplads.12 Blandt de talrige, sløj
fede gravmonumenter kan nævnes følgende, 
der 1845 opregnedes som de større »epitafier«, 
der da fandtes på den S. Katrine sogn tilhøren
de del af kirkegården:9 1) 1815. Amtsforvalter 
Windfeldt og hustru, begravet 1813 og 1814. 
Marmor-monument rejst april 1815. 2) 
O. 1815. Købmand Niels Friis, begravet 25.
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maj 1815. Mindesten. 3) O. 1816. Monument 
på »Borgercapitain« Falchs familiegravsted, en 
sten med ovenpå anbragt solur, »der anses for 
Ziir for kirkegården«. 4) 1817. Jens Thomsen 
Dreier og hustru, begravet 1811 og 1812. Min
desten sat af pastor Koch i Døstrup 29. sept. 
1817. 5) O. 1835. Købmandsbetjent Maturin 
Krag, begravet 5. aug. 1834, og hustru, begra
vet 30. maj 1835. Mindesten. 6) O. 1840. Ju
stitsråd Stenstrup, begravet 7. dec. 1840. Min
desten.

KILDER OG HENVISNINGER
Vedr. arkivalier henvises til fortegnelserne s. 52 og 
s. 809, vedr. litteratur og forkortelser til s. 54f.

NM2. Indb. ved Anette Kruse og Kirsten Kilde- 
gaard 1978. – Beskrivelse ved Sven Rask. Redaktio
nen afsluttet marts 1984.

Tegninger. LA Vib. Plan 1805 ved L. Astrup, teg
ninger til kirkegårdsport vedlagt Mikkel Stobberups 
overslag 1806, »nivellementstegning« til ny kirke
gård 1871. Ribe kirkegårdskontor. Plan ved Volmer 
Rud Nielsen 1979.

1 Frost 1842, s. 117. – Hermansen 1946, s. 266f.
2 LA Vib. Ribe domk.s rgsk. 1591-1899.
3 LA Vib. Ribe domk.s insp. Indk. skr. 1801-1915. – 
Mikkel Stobberups arbejder er behandlet af Kirsten 
Agerbæk: Klassicisme i Sydvestjylland. Bygmestre
ne Peder Frisvad og Mikkel Stobberup, 1970, s. 27 f.
4 LA Vib. Ribe domk.s insp. Indk. skr. 1801-1915.
5 Bernhard Olsen: De Kjøbenhavnske Guldsmedes 
Mærker fra Tiden før 1800, i Tidsskrift for Kunstin
dustri 1982, nr. 201.
6 NM2. Indførsel og brev 22. 3. 1898.
7 Stelen, der er afbildet hos Hermansen 1946, s. 265, 
er næsten identisk med en stele i Sorø (DK. Sorø 
s. 106). Sorøstelen er rejst over C. L. v. Stemann 
(1730-1813), hvis hustru D. E. I. v. Schmettau må 
have kendt Middelboes hustru Georgine Grubbe 
Kaas, der havde været hofdame hos de russiske prin
sesser i Horsens.
8 Hermansen 1946, s. 287, der gengiver gravskriften 
i sin helhed.
9 LA Vib. Ribe S. Katr.s rgsk. 1580-1899.
10 Korset er afbildet i Jeppe Tønsberg: Gravkors af 
støbejern, ÅrbRibe 1981.
11 NM2. Fotografier 1955 af HS.
12 Jeppe Tønsberg: Gravkors af støbejern, ÅrbRibe 
1981, fig. 3.



Fig. 1. Det gamle dominikanerklosters sydfløj, hvis vestlige del fra reformationen til 1806 rummede Ribe 
hospitals †kirkesal. EN fot. 1984. — Südflügel des Dominikanerklosters; der Westteil dieses Flügels beherbergte von 
der Reformation bis 1806 den Kirchensaal des Hospitals von Ribe.

RIBE HOSPITALS †KIRKESAL
NOTER S. 825

Indledning. I forbindelse med reformationsrøret 
1536-37 indrettedes det tidligere dominikanerkloster 
til et »almindeligt hospital« som afløser for de katol
ske hospitaler i Helligåndsgården og S. Jørgensgår- 
den. De gamle stifteisers indtægter kom til at udgø
re en betydelig del af det økonomiske grundlag for 
det ny hospital, hvis fundats udstedtes af Christian
III 12. okt. 1543. Lensmand, superintendent, kapitel, 
borgmestre og byråd udgjorde bestyrelsen og ud
nævnte de to forstandere, som varetog hospitalets 
økonomiske administration. Hospitalsforstanderne 
skulle efter fundatsen være to mænd fra kapitlet; se
nere blev det to ansete Ribeborgere.2

Den daglige ledelse forestod en husholder, der 
desuden fungerede som hospitalspræst. Denne dob
beltstilling blev opretholdt indtil 1635 med undta
gelse af perioden 1605-7, hvor overbestyrelsen af 
sparehensyn i stedet lod kapellanen ved S. Katrine 
kirke forrette gudstjenesten i hospitalet.3 Fra 1635 
fungerede froprædikanten ved domkirken som ho
spitalspræst, indtil det 30. april 1806 besluttedes at 
nedlægge hospitalspræsteembedet og henvise hospi

talets lemmer til at overvære gudstjenesten i S. Ka
trine kirke.4

Gudstjenester skulle 1597 afholdes hver onsdag og 
søndag morgen, mens de i 1600’rnes slutning fandt 
sted fredag og søndag morgen, hvortil kom aften
sang på søn- og helligdage. 1722-23 afholdtes des
uden prædiken første onsdag i hver måned.5 Som det 
var almindeligt i sådanne stiftelser, afholdtes guds
tjenesterne i en sygestue, der var indrettet som kir
kesal, for at sengeliggende lemmer også kunne høre 
Guds ord. Hospitalets reglement fra slutningen af 
1600’rne bestemte, at alle oppegående lemmer skulle 
indfinde sig til gudstjenesterne, »være skikkelige i 
klæde og sætte sig udi de indrettede stole, eller og 
andensteds, enhver på sin plads, og ingenlunde lade 
dem finde uden for hospitalet eller udi vinterstuen.« 
De lemmer, som ikke var oven senge ved gudstjene
stens begyndelse, skulle derimod »skikkelig blive 
liggende, indtil den er endet«. De, som forsyndede 
sig mod reglementet, måtte bøde en halv uges kost
penge eller mere efter forseelsens art.6

Hospitalets segl er gengivet hos Terpager (1736,
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s. 527) (fig. 8). Det runde segl med omløbende ver
salindskrift »Sigillum Hospitalis Ripensis« (Ribe ho
spitals segl) viser den svævende Helligåndsdue til 
erindring om hospitalets katolske forgænger Hellig- 
åndshuset.

Kirkesalen fandtes, formentlig fra stiftelsens 
første tid, i den midterste og vestlige del af 
stueetagen i hospitalets sydfløj (fig. 1), som var 
opført af dominikanerne i løbet af 1400’rne.7 
En række omhyggelige, farvelagte tegninger, 
udført 1841 af den i hospitalet opvoksede maler 
og snedker Peder Ussing, er en hovedkilde til 
vor viden om kirkesalen og dens indretning. 
Hans plan og snit (fig. 2-4) er en rekonstruk
tion, til dels byggende på ældre (nu forsvund
ne) opmålinger, af kirkesalen, som den frem
trådte i hans barndomstid (før 1799);8 men en 
sammenstilling med de skriftlige vidnesbyrd 
lader formode, at hans situationsfremstilling 
har gyldighed for forholdene i 1700’rne og i 
hovedtræk også for den tidligere periode. Kir
kesalen, der havde altret i vest, var et anseligt, 
rektangulært rum, ca. 21×8,5 m, udbygget 
med det vestligste fag i den gamle søndre klo
stergang (ca. 3,5×4,5 m), der var inddraget 
som et siderum i nord. Kirken, der ikke har 
markeret sig arkitektonisk i fløjens ydre, fik lys 
gennem tre fladbuede vinduer i syd; mellem de 
vestligste var et lille fremspringende vindfang 
med en fladbuet dør, hvorfra fem trin fra haven 
førte ned i kirkerummet, hvis gulv lå ca. to alen 
under terræn. Fire døre forbandt salen med an
dre dele af hospitalet: I nord førte to døre til 
sygestuerne i vestre og søndre korsgang, i vest
væggen, syd for altret, fandtes en dør til den 
lille varmestue vestligst i fløjen, og nordligst i 
østvæggen ledte en dør til trappegangen bag 
forstanderens lejlighed. En stor kamin eller 
»Skorsten« (h) stod midt for østvæggen. Rum
met havde fladt bjælkeloft, og ifølge Terpagers 
beskrivelse (1736, s. 529) frydede væggene øj
nene ved deres yndige farver, hvoraf fremgik, 
»at hospitalet nu sås at have afvasket det gamle 
smuds«. Farverne er formentlig tilkommet i 
forbindelse med en større istandsættelse 1720- 
22.9

Ved hospitalets ombygning 1799-1800 blev

den vestre halvdel af den gamle kirkesal skilt 
fra som vinterstue og korridor, mens resten 
indrettedes til et egentligt kirkerum uden sen
gepladser, gengivet i plan af Ussing (fig. 7). Sa
len, der målte ca. 10×8,5 m, var nu vendt, med 
alterpartiet i øst, hvor kaminen var fjernet, og 
med indgang fra den nyetablerede korridor ad 
en dør sydligt i vestvæggen. Salens gulvniveau 
hævedes, sydmurens to vinduer fik vandret af
dækning, og i nordmuren etableredes to nye 
vinduer ud til klostergangen. Kirkerummet 
kom kun til at fungere seks år i sin nye skikkel
se, idet benyttelsen ophørte med hospitalspræ- 
steembedets nedlæggelse 1806. I forbindelse 
med hospitalets ombygning 1825 forsvandt 
kirkesalen til fordel for en helt ny rumindret
ning i sydfløjen.10

Indretning og inventar. Kirkesalens indretning 
frem til ombygningen 1799-1800 fremgår af 
Ussings plan og snit (fig. 2-4), der viser altret 
(c) stående i vest, prædikestolen (e) opsat midt i 
rummet ved sydvæggen mellem præste- og 
skriftestolen (f) og forstanderens stol (g). I øst 
otte rækker stolestader (d) og langs hele salens 
nordvæg syv lukkede sengesteder eller alkover 
(i). Hertil kom formentlig provisorisk anbragte
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Fig. 2-4. Tværsnit, længdesnit og plan af hospitalets sydfløj med kirkesalen før 1799 (s. 820). b: Kirken, c: 
Alter og alterskranke, d: Stolestader, e: Prædikestol, f: Præste- og skriftestol, g: Forstanderens stol, h: Kamin, 
i: Sengesteder. Tegning af P. Ussing 1841, i Den antikvariske Samling i Ribe. — Querschnitt, Längsschnitt und 
Grundriß des Südflügels des Hospitals mit dem Kirchensaal vor 1799. b: Kirche, c: Altar und Altarschranke, d: Gestühl, 
e: Kanzel, f: Priester- und Beichtstuhl, g: Stuhl des Vorstehers, h: Kamin, i: Betten.
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Fig. 5. *Prædikestol, o. 1650 (s. 823). Nu i Mandø 
kirke, Ribe hrd. NE fot. 1983. — *Kanzel, um 1650. 
Jetzt in der Kirche von Mandø.

senge, eftersom der til tider omtales væsentligt 
flere. Ifølge en synsforretning 1662 var der 28 
sengesteder i den kombinerede sygestue og kir
kesal; 1720-22 gjordes 12 nye sengesteder, og
1725 ansøgte forstanderen om at måtte indrette 
yderligere 10-12 senge, som kunne finde plads 
bag altret, hvis en skillevæg blev flyttet. Tan
ken må have været at inddrage vinterstuen i 
kirkesalen, en plan, der dog ikke kom til udfø
relse.11

Indretningen efter ombygningen 1799-1800 
ses på planen (fig. 7). Altret (c) stod i øst 
med prædikestolen (e) indbygget ovenover, så
ledes at der var tale om et prædikestolsalter, 
en pladsbesparende indretning, der er typisk for 
1700’rnes hospitalskapeller. Det flankeredes af 
præstestolen (f) i syd, og forstanderens stol (g), 
mens der på gulvet stod syv rækker stolestader 
og bænke. Inventaret solgtes på auktion 1820 
bortset fra altertavlen og prædikestolen, der 
1828 afhændedes til Mandø kirke, og som stort 
set er det eneste bevarede af kirkesalens gamle 
inventar.12

†Alterbord, formentlig et panelværk, efter 
Ussings planer og snit ca. 2×1 m, 1 m højt.

†Alterklæder. 1595 bevilligede kapitlet et 
»gammelt, groft, falmet og forslidt alterklæde« 
til alterdække i hospitalet, samt en halv, hvid 
messehagel til kappe om alteret. Et, sandsyn

ligvis yngre, alterklæde nævnes i inventariet 
1747. Det blev repareret 1758-59, men var 
1762-63 ganske oprådnet, så det måtte afløses 
af et nyt rødt klæde. 1780 anskaffedes atter lær
red til et rødt alterklæde, som kom til at pryde 
altret resten af kirkesalens funktionstid, og som 
bortsolgtes ved auktionen 1820.11

* Altertavle (fig. 6), 1726, skænket af hospi- 
talsforstander Christian Therkel Hansen, siden 
1828 på Mandø, hvor den indtil 1890 tjente 
som alterprydelse.13 Den lille baroktavle, af 
egetræ, er nu stærkt ramponeret. Storstykket, 
hvis malerifelt har afskårne hjørner med flad- 
snit, flankeres af drejede søjler på postament- 
fremspring med pyramidebosse og beslag
værk. Tavlens vinger består af udsavet, gen
nembrudt akantusløv, storstykkets med høj
ovalt malerifelt. Såvel storstykkets gesims, 
som alt, hvad der har været herover, mangler 
som følge af tavlens ombygning 1799-1800. 
Det oprindelige †topstykke med fem topfigurer 
er vist i omrids på Ussings snit (fig. 2), der dog 
er udført så mange år efter nedtageisen, at gen
givelsen næppe i detaljer er tilforladelig. Male
rierne er oprindelige, udført af maler Hans 
Poulsen: I storstykket Nadveren, i vingerne 
Hyrdernes tilbedelse (i nord) og Kristus på kor
set. De står i stærkt nedslidte røde og blå farver 
ledsaget af brunt og hvidt. I postamentfeitet 
Nadverindstiftelsesordene (1. Kor. 11, 23-25) i 
hvid fraktur på sort bund. Tavlens staffering i 
øvrigt er sekundær, men herunder ses flere ste
der den oprindelige, der har været domineret af 
blåt og rødbrunt med marmorering og meget 
guld. Søjlerne har stået hvide, stafferet med rød 
sølvlasur.14

Tavlens staffering bekostedes af hospitalets 
direktion på opfordring af giveren Therkel 
Hansen, der gav den valget mellem en billig 
staffering eller – byen til hæder – den flotteste, 
som ville koste 24 rdl. med farver og forgyld
ning. Direktionen kvitterede for gaven ved at 
vælge den dyre staffering og overdrage arbej
det til maler Hans Poulsen. Herefter ønskede 
forstanderen anskaffelse af gardiner af rødt eller 
grønt rask foran altret for at beskytte den ny 
tavle.12 Altertavlen flyttedes 1799-1800 fra sin
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Fig. 6. * Altertavle, 1726, malerier af Hans Poulsen: i storstykket Nadveren, i vingerne Hyrdernes tilbedelse 
og Kristus på korset (s. 822). Nu i Mandø præstegård. Mogens Larsen fot. 1977. — *Altarbild, 1726, Gemälde 
von Hans Poulsen: im Haupstück das Letzte Abendmahl, in den Seitenflügeln die Anbetung der Hirten und die 
Kreuzigung. Jetzt im Pfarrhof von Mandø.

oprindelige plads i kirkesalens vestende til det 
nyindrettede kirkerum, hvor den opstilledes 
ved østvæggen, sammenbygget med prædike
stolen til et prædikestolsalter (fig. 7). Ved denne 
ombygning fjernedes det gamle topstykke for 
at give plads til prædikestolen, hvis kurv må 
have været indbygget over tavlens storstykke. 
Solgt til Mandø kirke 1828.12

†Altertavle. Den tidligere altertavle, måske 
den, der nævnes allerede 1595, blev 1720-21 
renoveret af maler Hans Willumsen. Terpager 
nævner istandsættelsen, men udtrykker håb 
om, at hospitalet kunne få en helt ny tavle.15

*Oblatæske, o. 1800, af sortlakeret blik, i 
Den antikvariske Samling i Ribe.16

†Altersølv. 1739 var altersættet ubrugeligt og 
i stykker, hvorfor Jens Kiølholt forfærdigede

ny kalk og disk, vejende 29 lod. Ved auktionen 
1820 solgt til guldsmed C. G. Biørn.12

†Alterstager af messing nævnes i inventariet
1747. De blev repareret 1773-74 og solgt 
1820.12

Blandt †alterbøgerne nævnes en Christian IV.s 
bibel, skænket af geheimeråd Christian Carl 
von Gabell, stiftamtmand i Ribe (†1748).12

En †messehagel nævnes i inventarierne 1747 
og 1777-78 og i auktionslisten 1820.12

†Alterskranke, 1726-27, tresidet, med »tral
værk« af eg. Efter Ussings plan at dømme tjen
te samme skranke også efter ombygningen 
1799-1800 (fig. 2-4, 7).12

* Prædikestol (fig. 5), o. 1650, i forsinket re
næssancestil med enkelte barokke træk; siden 
1828 i Mandø kirke. Bevaret er kun selve kur
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Fig. 7. Plan af hospitalets sydfløj med kirkesalen efter ombygningen 1799-1800 (s. 820, 822). b: Kirkesalen. c: 
Alter og alterskranke. d: Stolestader. e: Prædikestol over altret. f: Præste- og skriftestol, g: Forstanderens stol. 
Tegning af P. Ussing 1841 i Den antikvariske Samling i Ribe. — Grundriß des Südflügels des Hospitals mit dem 
Kirchensaal nach dem Umbau von 1799-1800. b: Kirchensaal. c: Altar und Altarschranke. d: Gestühl. e: Kanzel über 
dem Altar. f: Priester- und Beichtstuhl. g: Stuhl des Vorstehers.

ven i tre fag med reliefscener under arkader 
båret af ørnepilastre, fra venstre: Bebudelsen, 
Hyrdernes tilbedelse og Korsfæstelsen. Fagene 
flankeres af korintiske søjler på postament- 
fremspring med barokke vrængemasker; po- 
stamentet og gesimsen, med bøjlefremspring 
over søjlerne, er delvis fornyet. Prædikestolen 
svarer til Farup kirkes (Ribe hrd.), dateret 
1657, hvor også de samme forlæg er benyttet til 
reliefferne. Under nyere staffering og indskrif
ter anes flere steder en ældre, rød farve.

Ussings plan og snit af 1700’rnes indretning 
(fig. 2-4) viser prædikestolen opsat ved kirkesa
lens sydvæg med †opgang fra øst. Stolen havde 
da øjensynlig et fjerde fag og dertil †underbal- 
dakin og †lydhimmel, der af Terpager fremhæ
ves som smuk og med billedstøtter (1736, 
s. 528). Han fortæller videre, at prædikestolen 
var nystafferet med oliefarve, og at der var ma
let danske vers under reliefferne, dvs. i posta-

mentfelterne. En †bogstol og en †skammel an
skaffedes 1745 i forbindelse med en reparation, 
hvorved stolen bl.a. fik ny bund.12 1794 var der 
forslag om en ny istandsættelse og forhøjelse, 
og ved salens ombygning 1799-1800 flyttedes 
stolen til salens østvæg og sammenbyggedes 
med altertavlen til et prædikestolsalter; til en ny 
trappe op til prædikestolen brugtes 40 alen to
tommers planker (jfr. fig. 7).17 Sandsynligvis er 
kun kurvens tre bevarede fag blevet benyttet, 
indbygget som karnap over altertavlens stor
stykke. Solgt til Mandø kirke 1828.12

†Stolestader. 1720-21 gjordes af ny otte kirke
stole, der ifølge Terpager var lukkede, men 
som i Ussings gengivelse fremtræder uden dø
re – med spærformet afsluttede gavle. Staderne 
genanvendtes så vidt muligt i det stoleværk, 
der opsattes 1799-1800.18

En †lukket stol til hospitalets husholder med 
familie, af Terpager (1736, s. 529) betegnet som



INDRETNING OG INVENTAR 825

ny, stod ved sydvæggen øst for prædikestolen. 
Ved ombygningen 1799-1800 fornyedes den og 
opstilledes i kirkesalens nordøsthjørne (jfr. 
fig. 2-4, 7).

En †præste- og skriftestol, anbragt ved sydvæg
gen vest for prædikestolen, blev repareret og 
malet 1720-21, og året efter blev yderligere 
»sprinkelværket« foroven udbedret.19 1799- 
1800 fornyedes stolen, med anvendelse af 2½ 
tylt brædder, og opsattes i kirkens sydøst- 
hjørne.20

Et †skab til alterklæder byggedes 1727-28; 
skabet, der 1747 var grønmalet, blev afhændet 
ved auktionen 1820.12

En lille †lysekrone af messing, der var skæn
ket i 1720’rne af hospitalets husholder Christian 
Therkel Hansen, hang indtil 1799-1800 midt i 
kirken (jfr. fig. 3). Den nævnes i inventarierne 
indtil 1816, men var ikke blandt de genstande, 
der solgtes 1820.18

KILDER OG HENVISNINGER
Vedr. arkivalier for Ribe amt i almindelighed henvi
ses til s. 50f., vedr. litteratur og forkortelser til 
s. 54f.

LA Vib. Ribe bispearkiv. C. 4 – 105. Ribe hospital. 
Diverse dokumenter 1537-1737. – 107. Ribe hospi
tal. Uregistrerede breve og dokumenter 1775-1805.
- 1481-1494. Ribe hospitals regnskaber 1662-1830. 
Ribe hospitals arkiv. C 658 – 56. Diverse dokumenter 
og indkomne breve 1560-1863.

NM2. Indberetninger ved Mogens Larsen 1977 
(altertavle, Mandø kirke), Ulla Kjær 1983 (prædike
stol, Mandø kirke). — Beskrivelse ved Poul Grinder- 
Hansen. Redaktionen afsluttet 1984.

Tegninger. Den antikvariske Samling i Ribe. Mus.nr. 
328. P. Ussing: Grundrids over hospitalet før 1792 
(Tabel I), Facader og snit før 1792 (Tabel II), Grund
rids over hospitalet efter 1792 (Tabel IV), Facader og 
snit efter 1792 (Tabel V).

Litteratur. Henrik Græbe: Ribe Skt. Katharinæ 
kloster, Ribe 1978, s. 72-75, 81-85.
1 Om hospitalet se Terpager 1736, s. 524-32. –  Gal
then 1792, s. 155-57. – Kinch II, 36-39, 789-814. – 
Henrik Græbe: Ribe Skt. Katharinæ kloster, Ribe 
1978, s. 20-36, 70-100. – Vald. Andersen: Af Ribe 
hospitals historie, i ÅrbRibe 1982, s. 287-314.
2 DaKancReg. s. 267. – Kinch II, 36-39, 805. – Græ
be (jfr. note 1), s. 20-22.
3 LA Vib. Ribe hospitals arkiv. Div. dok. 1560-1863.

4 LA Vib. Ribe bispearkiv. Ribe hosp. rgsk. – Kinch 
II, 543. – Græbe (jfr. note 1), s. 23, 28.
5 LA Vib. Ribe hospitals arkiv. Div. dok. 1560-1863.
- LA Vib. Ribe bispearkiv. Div. dok. 1537-1737. – LA Vib. Ribe bispearkiv. Ribe hosp. rgsk.
6 LA Vib. Ribe bispearkiv. Div. dok. 1537-1737.
7 Græbe (jfr. note 1), s. 55-57.
8 P. Ussing: Tabel I og II (før 1792) og IV (efter 1792 
(1799)), i Den antikvariske Samling i Ribe, 
mus.nr. 328, jfr. Græbe (note 1), s. 71 f. med fig. 27- 
28, 30.
9 LA Vib. Ribe bispearkiv. Ribe hosp. rgsk. – Terp
ager 1736, s. 528.
10 Græbe (jfr. note 1), s. 85-89.
11 LA Vib. Ribe bispearkiv. Ribe hosp. rgsk. – Kinch
II, 813.
12 LA Vib. Ribe bispearkiv. Ribe hosp. rgsk.
13 1890 blev tavlen, hvis tre billeder var »afslidte og 
udtryksløse«, afløst af en ny og flyttet ned i kirken 
(LA Vib. Ribe stiftsprovsti og Ribe-Gørding herre
ders provsti. Synsprotokol 1889-99). Tavlen er nu på 
præstegårdens loft. – Mandø kirke ejer, foruden den 
ovennævnte tavle, et altermaleri fra 1792 forestillen
de nadveren. Dette nadverbillede er, bl.a. i Mogens 
Larsens indb. 1977, NM2, blevet identificeret som 
det, der 1828 kom til Mandø fra hospitalskirken. 
Den større altertavle skulle da være Mandø kirkes 
egen og stamme fra kirkens opførelse 1727. Af et 
brev fra Mandø-præsten Henrik Brun til Oldsags- 
kommissionen (NM2) fremgår imidlertid klart, at 
nadverbilledet 1808 tjente som alterprydelse i Mand- 
ø kirke og således ikke kan stamme fra hospitals
kirken.
14 Indberetning ved Mogens Larsen 1977 (NM2). – 
Om Hans Poulsen, se Weilbach: KunstLeks. II, 602.
15 Kinch II, 813. – Jfr. note 9.
16 Den antikvariske Samling i Ribe, inv.nr. 239. 
Skænket til museet af jomfru Ussing.
17 LA Vib. Ribe bispearkiv. Ureg. breve og dok. 
1775-1805. – Rgsk. (jfr. note 12).
18 Terpager 1736, s. 529. – Rgsk. (jfr. note 12).
19 Rgsk. (jfr. note 12). – Skriftestolen har haft den 
almindelige opbygning, som et stolestade med pa
nelværk, forsynet med en overbygning i gitterværk 
eller andet gennembrudt arbejde. Se Erik Skov: 
Skriftemål og skriftestol, i Kirkens bygning og 
brug, Studier tilegnet Elna Møller, 1983, s. 114.
20 Rgsk. (jfr. note 12). – En lille stol til disciplene, 
som forstanderen ifl. rgsk. 1726-27 ønskede opstillet 
lidt fra alteret, optræder ikke siden i arkivalierne og 
blev vel aldrig anskaffet.
DER KIRCHENSAAL IM RIBER HOSPI

TAL. Im »Allgemeinen Hospital«, das im 
früheren Dominikanerkloster eingerichtet

Danmarks Kirker, Ribe amt 53
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worden war (S. 810), wurden bis 1806 regel
mäßige Gottesdienste abgehalten. Der Kirchen
saal lag im Südflügel des alten Klosters (Fig. 1). 
Seine Einrichtung im 18. Jh. geht aus Fig. 2-4 
hervor, die aus im Jahr 1841, teilweise anhand 
älterer Vermessungen, ausgeführten Rekon
struktionszeichnungen besteht. Bei einem Um
bau 1799-1800 wurde der Westteil des Kirchen
saals abgetrennt und der Kirchenraum neu ein
gerichtet (Fig. 7).

Die einzigen erhalten gebliebenen Einrich
tungsgegenstände sind das Altarbild aus dem Jahr

1726 und die Kanzel aus der Zeit um 1650, wel
che beide bei der Neueinrichtung des Raumes 
1799-1800 zu einem Kanzel-Altar zusammen
gebaut wurden (Fig. 5, 6). Sie wurden 1828 an 
die Kirche von Mandø verkauft, wo die Kanzel 
noch in Gebrauch ist, während sich die Reste 
des Altarbilds auf dem Dachboden des Pfarr- 
hofs befinden.

Fig. 8. Ribe hospitals segl 
(s. 819). Efter Terpager 
1736, s. 527. — Siegel des 
Hospitals von Ribe.



Fig. 1. Prospekt af Ribe, trykt 1598, med afbildning af bevarede og forsvundne middelalderkirker. A-B: 
S. Nikolaj kirke og kloster. C: Hellig Gravs kirke. D-E: S. Katrine kirke og dominikanerklostret. G: S. Hans 
kirke. H: S. Mikaels kirke. I: Domkirken. L: S. Laurentius’ kirke og franciskanerklostret. M: S. Peders kirke. 
N: S. Klemens kirke. O: Johanniterklostret. P: Helligåndshuset. – Efter G. Braunius: Theatrum urbium. — 
Prospekt von Ribe, gedruckt 1598 mit Abbildung erhalten gebliebener und verschwundener mittelalterlicher Kirchen. A-B: 
St.-Nikolaj-Kirche und -Kloster. C: Kirche zum Heiligen Grab. D-E: St.-Katrinen-Kirche und Dominikanerkloster. 
G: St.-Hans-Kirche. H: St.-Michaels-Kirche. I: Dom. L: St.-Laurentius-Kirche und Franziskanerkloster. M: St.- 
Peters-Kirche. N: St.-Klemens-Kirche. O: Johanniterkloster. P: Heiliggeisthaus. – Nach G. Braunius: Theatrum 
urbium.

†MIDDELALDERKIRKER 
I RIBE
NOTER S. 852

INDLEDNING. Om den mægtige bispekirke 
fylkedes i middelalderen en lang række kirker 
og gejstlige stiftelser, hvis høje tagrygge, tårne 
og klokkehuse må have bidraget væsentligt til 
byens profil (fig. 1). Sognekirkerne synes gen
nemgående at have deres oprindelse i den ældre 
middelalder. S. Klemens og S. Peders kirker er 
nævnt første gang 1145, S. Nikolaj ligeledes 
ved 1100’rnes midte og S. Hans kirke 1214-30. 
Hellig Gravs kirke kan ligeledes have været ro
mansk, men den optræder tidligst i Oldemo
ders kirkeliste o. 1350. Den svarede da en afgift 
på to skilling sterling, medens de andre sogne
kirker måtte svare fire.1 Flere end disse seks 
sogne (med domkirkens) har byen næppe haft. 
S. Bartolomæus’ sognekirke, der nævnes to 
gange i 1400’rne, er tidligere blevet antaget for 
en selvstændig sognekirke (jfr. domkirken 
s. 118-19 og fig. 24), men har snarest været 
identisk med Hellig Gravs. Landsogne hørte til 
domkirken, S. Nikolaj og fra 1502 også til Hel
lig Gravs kirke (om sognegrænser s. 116-19).

Klostre og stiftelser. Foruden funktionen som 
sognekirke tjente S. Nikolaj kirke siden 
1100’rne som klosterkirke for en stiftelse af be
nediktiner-nonner, og i 1200’rne kom tigger
klostrene og de gejstlige hospitalsstiftelser med 
tilhørende kirker og kapeller til byen. 1228 
grundlagdes et dominikanerkloster (s. 685), 
medens franciskanerne, der kom til Ribe 1232, 
kunne indvie deres klosterkirke til S. Laurenti
us 1280. Ved denne tid nævnes også et Hellig- 
åndshus med kirke samt de spedalskes hospital, 
der senere kaldtes S.Jørgensgården, om hvis 
kapel der dog ikke haves nogen viden. S. Mika
els kirke eller kapel, der optræder første gang 
1309, var knyttet til peblingestiftelsen Puggård 
som »kollegiekapel«. Johanniternes hus (»com- 
mende«) i Ribe, tidligst omtalt 1311, udviklede 
sig efterhånden til en rigtig klosterstiftelse 
»Korsbrødregård«.

Endelig opførtes i senmiddelalderen to kapel
ler, S. Jørgens og Hellig Kors’, beliggende ved 
byens udfaldsveje i nord og syd. Hermed hav

53*
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de antallet af gudshuse i Ribe nået et højde
punkt: 11 kirkelige anlæg grupperede sig om
kring de to endnu bevarede – domkirken og 
S. Katrine kirke.

Ribes beliggenhed omgivet af den stenløse, 
sydvestjyske hedeslette gjorde det nødvendigt 
at importere byggematerialet til de ældste sten
kirker, og de tætte handelsforbindelser med 
Vesteuropa gjorde det naturligt at fremskaffe 
bygningssten ad søvejen. Således nåede den 
vulkanske tufsten fra Rhinegnene frem til Ribes 
byggepladser ved domkirken (jfr. s. 118) og i 
alt fald til tre af de tidlige sognekirker, S. Kle
mens, S. Peder og S. Nikolaj. Størst anvendelse 
fandt tufstenen antagelig ved S. Klemens, der i 
sin ældste skikkelse bestod af apsis, kor, skib 
og tårn helt i tuf. Den er bemærkelsesværdig 
ved – som den eneste kendte sydvestjyske tuf- 
stenskirke — også at være opført på en sokkel af 
samme materiale. S. Nikolaj derimod havde 
som alle andre tufstenskirker en sokkel af 
granit.

Fra de sidste årtier af 1100’rne kom teglste
nen til som et praktisk byggemateriale, der 
blev anvendt ved de fleste tilføjelser og ombyg
ninger af ældre Ribekirker, samt ved de kirker 
og kapeller, der opførtes i middelalderens se
nere århundreder.

Manglen på egnede bygningssten forblev 
dog et problem og afspejles i den grundighed, 
hvormed man gik til værks ved nedbrydningen af 
de bykirker, som ved reformationen 1536 blev 
anset for overflødige. I slutningen af reforma
tionsåret ansøgte borgmestre og råd i Ribe 
Christian III om, at byen måtte deles i to sogne, 
Vor Frue og Sortebrødre, medens de øvrige 
sognekirker skulle nedlægges, og materialerne 
anvendes til at forbedre de to overlevende 
kirker.2

Kongen, der kom til byen i marts 1537, ef
terkom ønsket,3 og i den følgende tid blev de 
øvrige kirker i byen nedrevet, med undtagelse 
af S. Peder, der blev overtaget til verdslige 
formål. (Om den efterreformatoriske †kirkesal 
i Almindeligt hospital, se s. 819).

Nedbrydningen af kirkerne begyndte allere
de 1537 med franciskanerkirken S. Laurentius

og johanniterkirken, men virkelig fart tog ar
bejdet 1538, hvor en håndværker med det si
gende navn »denn kerkenn breker« udfoldede 
en flittig virksomhed, hvis resultater kan følges 
i det bevarede plattyske regnskab.4

Håndværkeren, der fik to mark for hver 1000 
sten, udbrækkede fra 25. dec. 1537 til 7. juli 
1538 138.000 sten fra ikke nærmere specificere
de kirker i Ribe. Derefter kom turen til »sunte 
Johanis kerke«, sognekirken S. Hans, hvorfra 
han 7. juli til 4. aug. skaffede 15.000 sten. De
50.000 sten, der blev udbrækket fra 4. aug. til 
13. okt., stammede formentlig også fra 
S. Hans. Regnskabet fortsætter med S. Mikaels 
kirke, der i tiden 13. okt.-24. nov. måtte levere
51.000 sten, som indbragte den ihærdige hånd
værker 102 mk.

Endelig blev afgivet et tilbud på 100 mk. for 
nedrivningen af S. Nikolaj kirke: »Denn Ker- 
kenbwenn vor de closter kerkenn jm 
junckfrwen closter vor Ripenn gans vnd altho 
male nedder tho brekende vordingett vor jc 
mr.« Kirken blev formentlig nedbrudt i vinte
ren 1538-39, og S. Klemens samt Hellig Gravs 
kirker må være blandt de unavngivne, der for
svandt i første del af 1538.

De udbrækkede sten kunne anvendes direkte 
til reparationer ved de to tiloversblevne kirker, 
domkirken og S. Katrine, eller de kunne for 
tufstenenes vedkommende benyttes til frem
stilling af mørtel eller kalk. Selv fundamenter
nes kampesten blev optaget og genanvendt, 
som det skete ved nedbrydningen af S. Peders 
kirke i slutningen af 1600’rne. Så sent som 1778 
hentedes 60 grundvoldssten og 18-20 læs små 
kampesten på kirkens tomt.5

Den grundige udnyttelse af de nedlagte kir
kers stenressourcer medførte, at sporene efter 
kirkebygningerne blev næsten udslettede. Ud
gravninger i byen har lokaliseret begravelser 
fra nogle af kirkegårdene, medens arkæologiske 
levn af bygningerne er fa. S. Peders sidste fun
damenter blev fjernet 1856, og kun S. Klemens 
har været genstand for så omfattende udgrav
ninger, at grundplan og forskellige arkitektur
træk kendes. En lang række kvadre, sokkelsten 
og bygningsdetaljer i Den antikvariske Sam-
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Fig. 2. Ribe. Byplan med angivelse af bevarede og forsvundne middelalderkirker. 1. Domkirken. 2. S. Katri
ne kirke og dominikanerklostret. 3. Hellig Kors kapel. 4. S. Hans kirke. 5. S. Mikaels kirke. 6. S. Laurentius, 
franciskanerklostrets kirke. 7. S. Klemens kirke. 8. Johanniterklostrets kirke. 9. Helligåndshusets kirke. 10. 
S. Peders kirke. 11. S. Jørgens kapel. (13. S. Jørgensgården). 14. Hellig Gravs kirke. 15. S. Nikolaj kirke. På 
byplanen (s. 117, fig. 24) er afsat nr. 12, S. Bartolomæus’ kirke, men da den antagelig var identisk med Hellig 
Gravs kirke, er den her udeladt. Tegning af Kirsten Kildegaard 1978 (rev. 1984). — Ribe. Stadtplan mit Angabe 
erhalten gebliebener und verschwundener mittelalterlicher Kirchen. 1. Dom. 2. St.-Katrinen-Kirche und Dominikaner
kloster. 3. Heiligenkreuzkapelle. 4. St.-Hans-Kirche. 5. St.-Michaels-Kirche. 6. Die St.-Laurentius-Kirche des Franzi
skanerklosters. 7. St .-Klemens-Kirche. 8. Kirche des Johanniterklosters. 9. Kirche des Heiliggeisthauses. 10. St.-Peters- 
Kirche. 11. St.-Georgs-Kapelle. (13. St.-Georgs-Hof). 14. Kirche zum Heiligen Grab. 15. St.-Nikolaj-Kirche. Auf 
dem Stadtplan (S. 117, Fig. 24) ist Nr. 12, die St. Bartholomäus-Kirche, angegeben, aber da diese vermutlich mit der 
Kirche zum Heiligen Grab identisch war, wurde sie hier ausgelassen.
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Fig. 3. Apsis-sokkelkvader af granit (nr. 1, s. 860) 
fra en af Ribes romanske †kirker. EN fot. 1984. — 
Apsis-Sockelquader aus Granit aus einer der romanischen 
†Kirchen von Ribe.
ling i Ribe og rundt om i byens huse og haver 
må formodes at stamme fra de forsvundne kir
ker (jfr. fig. 3). Det samme gælder nogle ro
manske døbefonte og granitgravsten. Den ene
ste væsentlige inventargenstand, hvis proveniens 
kendes, er en klokke fra S. Nikolaj, nu i S. Ka
trine kirke. Af gravminder kan fremhæves et (nu 
forsvundet) brudstykke af låget til en romansk 
sandstenssarkofag fra S. Klemens kirke. Ellers 
må vor viden om de middelalderlige kirker og 
deres indretning i det væsentlige hentes i de ret 
fåmælte skriftlige kilder.

Der kendes en enkelt aftildning af samtlige 
forsvundne middelalderkirker, det by-pro
spekt, der blev trykt 1598 i G. Braunius: Thea- 
trum urbium (fig. 1). Billedet bygger på oplys
ninger fra historikeren Anders Sørensen Vedel, 
hvis korte Ribe-beskrivelse, udformet som et 
brev til kansler Niels Kaas, blev aftrykt hos 
Braunius.6 Det fremgår af brevet til kansleren,

at Vedel sammen med sin beskrivelse frem
sendte en tegning af Ribe, »således som det er 
lykkedes kunstnerens hånd at gengive den«, og 
det er utvivlsomt denne tegning, der har dan
net grundlag for stikket i Braunius’ værk. De 
bygninger, der fandtes i byen i slutningen af 
1500’rne, synes at være pålideligt gengivet, 
omend placeringen af de enkelte bygninger i 
forhold til hinanden kan være forskudt, for at 
de skal træde tydeligere frem. Derimod kan der 
næppe fæstes alt for megen lid til gengivelsen af 
de forsvundne kirker i dette stik, der først blev 
til ca. 50 år efter kirkernes nedrivning – omend 
det er sandsynligt, at Vedel har søgt at skaffe 
sig oplysninger om kirkernes virkelige udseen
de. Der kan eksempelvis nok have været viden 
om, at S. Klemens kirke havde haft et tårn, 
men den nærmere udformning, som tårnet fik i 
byprospektet, tør man ikke lægge vægt på. I 
Braunius’ fremstilling af de forsvundne Ribe- 
kirker kan kun billedet af S. Peder, der på det 
tidspunkt stadig var bevaret, regnes for pålide
ligt.

I det følgende behandles først de enkelte sog
nekirker: S. Klemens (s. 831), S. Peder (s. 837), 
S. Nikolaj (s. 840), S. Hans (s. 845) og Hellig 
Grav (s. 845), derpå byens klosterkirker, stiftel
ser og kapeller: Franciskanerklosterkirken S. 
Laurentius (s. 846), Johanniterklostrets kirke 
(s. 848), S. Mikael (s. 849), Helligåndshuset 
(s. 850), S. Jørgens kapel (s. 851) og Hellig Kors 
kapel (s. 851). Endelig beskrives forskellige 
hygningssten, inventarstykker og gravminder i Ri
be, som er uden nærmere proveniens, og som 
for de middelalderliges vedkommende hoved
sagelig må stamme fra de forsvundne middelal
derkirker (s. 859).



Fig. 1. Prospekt af Ribe, trykt 1598, med afbildning af bevarede og forsvundne middelalderkirker. A-B: 
S. Nikolaj kirke og kloster. C: Hellig Gravs kirke. D-E: S. Katrine kirke og dominikanerklostret. G: S. Hans 
kirke. H: S. Mikaels kirke. I: Domkirken. L: S. Laurentius’ kirke og franciskanerklostret. M: S. Peders kirke. 
N: S. Klemens kirke. O: Johanniterklostret. P: Helligåndshuset. – Efter G. Braunius: Theatrum urbium. — 
Prospekt von Ribe, gedruckt 1598 mit Abbildung erhalten gebliebener und verschwundener mittelalterlicher Kirchen. A-B: 
St.-Nikolaj-Kirche und -Kloster. C: Kirche zum Heiligen Grab. D-E: St.-Katrinen-Kirche und Dominikanerkloster. 
G: St.-Hans-Kirche. H: St.-Michaels-Kirche. I: Dom. L: St.-Laurentius-Kirche und Franziskanerkloster. M: St.- 
Peters-Kirche. N: St.-Klemens-Kirche. O: Johanniterkloster. P: Heiliggeisthaus. – Nach G. Braunius: Theatrum 
urbium.

†MIDDELALDERKIRKER 
I RIBE
NOTER S. 852

INDLEDNING. Om den mægtige bispekirke 
fylkedes i middelalderen en lang række kirker 
og gejstlige stiftelser, hvis høje tagrygge, tårne 
og klokkehuse må have bidraget væsentligt til 
byens profil (fig. 1). Sognekirkerne synes gen
nemgående at have deres oprindelse i den ældre 
middelalder. S. Klemens og S. Peders kirker er 
nævnt første gang 1145, S. Nikolaj ligeledes 
ved 1100’rnes midte og S. Hans kirke 1214-30. 
Hellig Gravs kirke kan ligeledes have været ro
mansk, men den optræder tidligst i Oldemo
ders kirkeliste o. 1350. Den svarede da en afgift 
på to skilling sterling, medens de andre sogne
kirker måtte svare fire.1 Flere end disse seks 
sogne (med domkirkens) har byen næppe haft. 
S. Bartolomæus’ sognekirke, der nævnes to 
gange i 1400’rne, er tidligere blevet antaget for 
en selvstændig sognekirke (jfr. domkirken 
s. 118-19 og fig. 24), men har snarest været 
identisk med Hellig Gravs. Landsogne hørte til 
domkirken, S. Nikolaj og fra 1502 også til Hel
lig Gravs kirke (om sognegrænser s. 116-19).

Klostre og stiftelser. Foruden funktionen som 
sognekirke tjente S. Nikolaj kirke siden 
1100’rne som klosterkirke for en stiftelse af be
nediktiner-nonner, og i 1200’rne kom tigger
klostrene og de gejstlige hospitalsstiftelser med 
tilhørende kirker og kapeller til byen. 1228 
grundlagdes et dominikanerkloster (s. 685), 
medens franciskanerne, der kom til Ribe 1232, 
kunne indvie deres klosterkirke til S. Laurenti
us 1280. Ved denne tid nævnes også et Hellig- 
åndshus med kirke samt de spedalskes hospital, 
der senere kaldtes S.Jørgensgården, om hvis 
kapel der dog ikke haves nogen viden. S. Mika
els kirke eller kapel, der optræder første gang 
1309, var knyttet til peblingestiftelsen Puggård 
som »kollegiekapel«. Johanniternes hus (»com- 
mende«) i Ribe, tidligst omtalt 1311, udviklede 
sig efterhånden til en rigtig klosterstiftelse 
»Korsbrødregård«.

Endelig opførtes i senmiddelalderen to kapel
ler, S. Jørgens og Hellig Kors’, beliggende ved 
byens udfaldsveje i nord og syd. Hermed hav

53*
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de antallet af gudshuse i Ribe nået et højde
punkt: 11 kirkelige anlæg grupperede sig om
kring de to endnu bevarede – domkirken og 
S. Katrine kirke.

Ribes beliggenhed omgivet af den stenløse, 
sydvestjyske hedeslette gjorde det nødvendigt 
at importere byggematerialet til de ældste sten
kirker, og de tætte handelsforbindelser med 
Vesteuropa gjorde det naturligt at fremskaffe 
bygningssten ad søvejen. Således nåede den 
vulkanske tufsten fra Rhinegnene frem til Ribes 
byggepladser ved domkirken (jfr. s. 118) og i 
alt fald til tre af de tidlige sognekirker, S. Kle
mens, S. Peder og S. Nikolaj. Størst anvendelse 
fandt tufstenen antagelig ved S. Klemens, der i 
sin ældste skikkelse bestod af apsis, kor, skib 
og tårn helt i tuf. Den er bemærkelsesværdig 
ved – som den eneste kendte sydvestjyske tuf- 
stenskirke — også at være opført på en sokkel af 
samme materiale. S. Nikolaj derimod havde 
som alle andre tufstenskirker en sokkel af 
granit.

Fra de sidste årtier af 1100’rne kom teglste
nen til som et praktisk byggemateriale, der 
blev anvendt ved de fleste tilføjelser og ombyg
ninger af ældre Ribekirker, samt ved de kirker 
og kapeller, der opførtes i middelalderens se
nere århundreder.

Manglen på egnede bygningssten forblev 
dog et problem og afspejles i den grundighed, 
hvormed man gik til værks ved nedbrydningen af 
de bykirker, som ved reformationen 1536 blev 
anset for overflødige. I slutningen af reforma
tionsåret ansøgte borgmestre og råd i Ribe 
Christian III om, at byen måtte deles i to sogne, 
Vor Frue og Sortebrødre, medens de øvrige 
sognekirker skulle nedlægges, og materialerne 
anvendes til at forbedre de to overlevende 
kirker.2

Kongen, der kom til byen i marts 1537, ef
terkom ønsket,3 og i den følgende tid blev de 
øvrige kirker i byen nedrevet, med undtagelse 
af S. Peder, der blev overtaget til verdslige 
formål. (Om den efterreformatoriske †kirkesal 
i Almindeligt hospital, se s. 819).

Nedbrydningen af kirkerne begyndte allere
de 1537 med franciskanerkirken S. Laurentius

og johanniterkirken, men virkelig fart tog ar
bejdet 1538, hvor en håndværker med det si
gende navn »denn kerkenn breker« udfoldede 
en flittig virksomhed, hvis resultater kan følges 
i det bevarede plattyske regnskab.4

Håndværkeren, der fik to mark for hver 1000 
sten, udbrækkede fra 25. dec. 1537 til 7. juli 
1538 138.000 sten fra ikke nærmere specificere
de kirker i Ribe. Derefter kom turen til »sunte 
Johanis kerke«, sognekirken S. Hans, hvorfra 
han 7. juli til 4. aug. skaffede 15.000 sten. De
50.000 sten, der blev udbrækket fra 4. aug. til 
13. okt., stammede formentlig også fra 
S. Hans. Regnskabet fortsætter med S. Mikaels 
kirke, der i tiden 13. okt.-24. nov. måtte levere
51.000 sten, som indbragte den ihærdige hånd
værker 102 mk.

Endelig blev afgivet et tilbud på 100 mk. for 
nedrivningen af S. Nikolaj kirke: »Denn Ker- 
kenbwenn vor de closter kerkenn jm 
junckfrwen closter vor Ripenn gans vnd altho 
male nedder tho brekende vordingett vor jc 
mr.« Kirken blev formentlig nedbrudt i vinte
ren 1538-39, og S. Klemens samt Hellig Gravs 
kirker må være blandt de unavngivne, der for
svandt i første del af 1538.

De udbrækkede sten kunne anvendes direkte 
til reparationer ved de to tiloversblevne kirker, 
domkirken og S. Katrine, eller de kunne for 
tufstenenes vedkommende benyttes til frem
stilling af mørtel eller kalk. Selv fundamenter
nes kampesten blev optaget og genanvendt, 
som det skete ved nedbrydningen af S. Peders 
kirke i slutningen af 1600’rne. Så sent som 1778 
hentedes 60 grundvoldssten og 18-20 læs små 
kampesten på kirkens tomt.5

Den grundige udnyttelse af de nedlagte kir
kers stenressourcer medførte, at sporene efter 
kirkebygningerne blev næsten udslettede. Ud
gravninger i byen har lokaliseret begravelser 
fra nogle af kirkegårdene, medens arkæologiske 
levn af bygningerne er fa. S. Peders sidste fun
damenter blev fjernet 1856, og kun S. Klemens 
har været genstand for så omfattende udgrav
ninger, at grundplan og forskellige arkitektur
træk kendes. En lang række kvadre, sokkelsten 
og bygningsdetaljer i Den antikvariske Sam-
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Fig. 2. Ribe. Byplan med angivelse af bevarede og forsvundne middelalderkirker. 1. Domkirken. 2. S. Katri
ne kirke og dominikanerklostret. 3. Hellig Kors kapel. 4. S. Hans kirke. 5. S. Mikaels kirke. 6. S. Laurentius, 
franciskanerklostrets kirke. 7. S. Klemens kirke. 8. Johanniterklostrets kirke. 9. Helligåndshusets kirke. 10. 
S. Peders kirke. 11. S. Jørgens kapel. (13. S. Jørgensgården). 14. Hellig Gravs kirke. 15. S. Nikolaj kirke. På 
byplanen (s. 117, fig. 24) er afsat nr. 12, S. Bartolomæus’ kirke, men da den antagelig var identisk med Hellig 
Gravs kirke, er den her udeladt. Tegning af Kirsten Kildegaard 1978 (rev. 1984). — Ribe. Stadtplan mit Angabe 
erhalten gebliebener und verschwundener mittelalterlicher Kirchen. 1. Dom. 2. St.-Katrinen-Kirche und Dominikaner
kloster. 3. Heiligenkreuzkapelle. 4. St.-Hans-Kirche. 5. St.-Michaels-Kirche. 6. Die St.-Laurentius-Kirche des Franzi
skanerklosters. 7. St .-Klemens-Kirche. 8. Kirche des Johanniterklosters. 9. Kirche des Heiliggeisthauses. 10. St.-Peters- 
Kirche. 11. St.-Georgs-Kapelle. (13. St.-Georgs-Hof). 14. Kirche zum Heiligen Grab. 15. St.-Nikolaj-Kirche. Auf 
dem Stadtplan (S. 117, Fig. 24) ist Nr. 12, die St. Bartholomäus-Kirche, angegeben, aber da diese vermutlich mit der 
Kirche zum Heiligen Grab identisch war, wurde sie hier ausgelassen.
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Fig. 3. Apsis-sokkelkvader af granit (nr. 1, s. 860) 
fra en af Ribes romanske †kirker. EN fot. 1984. — 
Apsis-Sockelquader aus Granit aus einer der romanischen 
†Kirchen von Ribe.
ling i Ribe og rundt om i byens huse og haver 
må formodes at stamme fra de forsvundne kir
ker (jfr. fig. 3). Det samme gælder nogle ro
manske døbefonte og granitgravsten. Den ene
ste væsentlige inventargenstand, hvis proveniens 
kendes, er en klokke fra S. Nikolaj, nu i S. Ka
trine kirke. Af gravminder kan fremhæves et (nu 
forsvundet) brudstykke af låget til en romansk 
sandstenssarkofag fra S. Klemens kirke. Ellers 
må vor viden om de middelalderlige kirker og 
deres indretning i det væsentlige hentes i de ret 
fåmælte skriftlige kilder.

Der kendes en enkelt aftildning af samtlige 
forsvundne middelalderkirker, det by-pro
spekt, der blev trykt 1598 i G. Braunius: Thea- 
trum urbium (fig. 1). Billedet bygger på oplys
ninger fra historikeren Anders Sørensen Vedel, 
hvis korte Ribe-beskrivelse, udformet som et 
brev til kansler Niels Kaas, blev aftrykt hos 
Braunius.6 Det fremgår af brevet til kansleren,

at Vedel sammen med sin beskrivelse frem
sendte en tegning af Ribe, »således som det er 
lykkedes kunstnerens hånd at gengive den«, og 
det er utvivlsomt denne tegning, der har dan
net grundlag for stikket i Braunius’ værk. De 
bygninger, der fandtes i byen i slutningen af 
1500’rne, synes at være pålideligt gengivet, 
omend placeringen af de enkelte bygninger i 
forhold til hinanden kan være forskudt, for at 
de skal træde tydeligere frem. Derimod kan der 
næppe fæstes alt for megen lid til gengivelsen af 
de forsvundne kirker i dette stik, der først blev 
til ca. 50 år efter kirkernes nedrivning – omend 
det er sandsynligt, at Vedel har søgt at skaffe 
sig oplysninger om kirkernes virkelige udseen
de. Der kan eksempelvis nok have været viden 
om, at S. Klemens kirke havde haft et tårn, 
men den nærmere udformning, som tårnet fik i 
byprospektet, tør man ikke lægge vægt på. I 
Braunius’ fremstilling af de forsvundne Ribe- 
kirker kan kun billedet af S. Peder, der på det 
tidspunkt stadig var bevaret, regnes for pålide
ligt.

I det følgende behandles først de enkelte sog
nekirker: S. Klemens (s. 831), S. Peder (s. 837), 
S. Nikolaj (s. 840), S. Hans (s. 845) og Hellig 
Grav (s. 845), derpå byens klosterkirker, stiftel
ser og kapeller: Franciskanerklosterkirken S. 
Laurentius (s. 846), Johanniterklostrets kirke 
(s. 848), S. Mikael (s. 849), Helligåndshuset 
(s. 850), S. Jørgens kapel (s. 851) og Hellig Kors 
kapel (s. 851). Endelig beskrives forskellige 
hygningssten, inventarstykker og gravminder i Ri
be, som er uden nærmere proveniens, og som 
for de middelalderliges vedkommende hoved
sagelig må stamme fra de forsvundne middelal
derkirker (s. 859).
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†S.  KLEMENS KIRKE 
NOTER S. 852

Kirken omtales tidligst 1145, da Broder, præst ved 
S. Klemens kirke, udnævntes til dekan ved det nyop
rettede domkapitel.7 Der er i senmiddelalderen flere 
tegn på en forbindelse med det nærliggende johan
niterhus/kloster, som af og til benævnes »S. Kle- 
mensgård« (s. 848). Sandsynligvis har S. Klemens 
kirke været annekteret af johanniterne, der gerne gik 
ind i sjælesorgen og baserede deres økonomi på en 
sognekirke.8 Det kan formodes, at kirkens oprin
delige patron har været kongen, eftersom kongelige 
rettigheder hævdedes 1479, da Christian I gav 
S. Klemens kirkegård til johanniterne.9 Forholdet 
kan hænge sammen med nærheden af den kongelige 
borg, hvis besætning rimeligvis har hørt til kirkens 
sogn (jfr. s. 117).10 I øvrigt rummede sognet nogle 
meget store gejstlige institutioner, hvis tiendefrihed 
formentlig har været følelig for kirkens økonomi.

Det kan ikke være rigtigt, når Terpager antager, at 
kirken var nedlagt før reformationen (1736, s. 375). 
Sognet er brugt som administrationsenhed i en lov
hævd på kapitlets gods i Ribe by 1509,11 og kirken er 
ligesom S. Hans og S. Peder anført med en afgift på 
to skilling engelsk i en liste fra o. 1530 over ærkedeg- 
nens indtægter af de kirker, han havde tilsyn med.12 
Kirkens nedrivning fandt formentlig sted 1538 (sml. 
s. 828).

Et alter, viet til værnehelgenen S. Klemens, blev i 
et testamente fra 1458 betænkt med en pude eller 
hynde.13

Fem mønter, fundet i eller ved kirken, er indsendt 
til Nationalmuseet; en Christoffer I, en Erik Men
ved, en Hans og to regnepenge af messing fra Nürn
berg o. 1550.14

Beliggenhed og kirkegård. Kirken lå omtrent midt 
mellem domkirken og den kongelige borg, Ri- 
berhus (fig. 2). Kirkegården grænsede 1479 
mod nord og nordøst til johanniterklostrets 
ejendomme.15 En S. Klemensgade er nævnt 
1317.16 Et stræde dannede forbindelsen fra den 
nuværende Korsbrødregade til S. Klemens kir
kegård; Nordre Gråbrødregade, som ligeledes 
udgik fra Korsbrødregade og fortsatte mod 
vest helt til byens planker, kan have dannet den 
sydlige afgrænsning af S. Klemens kirkegård 
(fig. 4).17 1584 blev Korsbrødregårds ejer Mov- 
rids Podebusk dømt til at tilbagelevere de dele 
af byens jord, som han ulovligt havde annekte
ret, heriblandt S. Klemens kirkegård. Et forlig 
1585 gav Podebusk tilladelse til at beholde kir-

Fig. 4. Situationsplan. A: S. Klemens kirke (s. 831). 
B: Johanniterklostret, »Korsbrødregård« (s. 848). C: 
Franciskanerklostret (s. 846). 1:20.000. Tegning MN 
1984. — Lageplan. A. St.-Klemens-Kirche. B.Johanni
terkloster, »Korsbrødregård«. C. Franziskanerkloster.

kegården mod at udlægge forskellige grund
stykker som erstatning. Det fremgår i den for
bindelse, at S. Klemens kirkegårds oprindelige 
grænser ikke mere kunne bestemmes.17 Dele af 
kirkegården blev liggende som have i de føl
gende århundreder, og ifølge Galthen var ha
ven 1792 omgivet af et gærde med en mængde 
murstensbrokker fra kirkegårdens gamle1 Sringmur.
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Fig. 5. S. Klemens kirke. Plan. A: Funda
ment til højalter (s. 836). B: Fundament til 
Hellig Kors alter? (s. 836). C: Romansk 
tårnfundament? (s. 833, 835). D: Tegl- 
stensgulv fra gotisk tårn (s. 833, 835). 
1:300. Målt af C. M. Smidt 1911, tegning 
MN 1984. — St.-Klemens-Kirche. Grund
riß. A. Fundament des Hochaltars. B. Funda
ment des Heiligenkreuzaltars? C. Romanisches 
Turmfundament? D. Ziegelfußboden eines go
tischen Turms.

Udgravninger. Som have tjente kirkegården 
endnu efteråret 1902, hvor grundejeren under 
plantning af frugttræer stødte på rester af kirke
bygningen. En udgravning blev iværksat af 
Den antikvariske Samling, og det lykkedes at 
afdække rester af kirkens nordmur samt andre 
partier. En frilægning af hele kirketomten var 
påtænkt, men måtte opgives, da grundejeren 
forlangte en for høj pris for at afstå grunden. 
Efter opmåling af en plan og nogle snit tildæk
kedes det hele, men en grundig beskrivelse af 
resultaterne ved købmand C. N. Termansen 
fremkom 1905.19

Ved indsamlinger blandt Ribes borgere var 
der 1910 indkommet et beløb, som, suppleret 
med et tilskud på 200 kr. fra Nationalmuseet, 
var tilstrækkeligt til at købe S. Klemens’ tomt, 
og sommeren 1911 fulgte da en ny og noget 
mere omfattende udgravning under ledelse af 
arkitekt C. M. Smidt fra Nationalmuseet.20 
C. M. Smidt udarbejdede efter udgravningens 
afslutning en plan til bevaring af kirkeruinen. 
Det blev foreslået at indrette grunden som et 
offentligt anlæg, hvor kirkens grundplan stod 
markeret af lave, blomsterbeplantede jordvol
de. Ribe byråd afviste imidlertid 1912 at vedli
geholde et sådant offentligt anlæg, hvorefter 
planerne blev skrinlagt, og grunden af
hændet.21

Det romanske anlæg bestod af apsis, kor, skib 
og tårn. I middelalderens løb blev kirken over
hvælvet og tårnet ombygget, men dog næppe i 
så pompøs skikkelse, som skildret på stikket 
hos Braunius (fig. 1).

Den stenplyndring, der ramte Ribes nedlagte

kirker og kirkelige institutioner, er også gået 
ud over S. Klemens, men her var dog bevaret 
så meget murværk og så mange løstliggende 
arkitekturdetaljer, at man får god besked om, 
hvordan bygningen har set ud.

Arkitektur. Det romanske anlæg knytter sig 
gennem materiale og facadeudsmykning nær til 
de sydvestjyske tufstenskirker, men det viser 
også interessante særtræk: Planens usædvanlige 
proportioner og forekomsten af et oprindeligt 
tårnparti i et område, hvor romanske tårne er 
en undtagelse.22 Endvidere skal man hæfte op
mærksomheden ved, at soklen ikke er af granit, 
som ved alle andre tufstenskirker i området, 
men udført i samme materiale som murene 
ovenover. Det er et træk, S. Klemens har fælles 
med vore ældste frådstenskirker fra slutningen 
af 1000’rne og begyndelsen af 1100’rne. Det 
kan være et indicium for, at S. Klemens kirke 
hører til det ældste sæt af tufstenskirker på eg
nen, og som sådan kan være opført, eller påbe
gyndt, før 1145, da den nævnes første gang.

Den skævt afsatte grundplan, der – med und
tagelse af tårnet – kan rekonstrueres med stor 
sikkerhed, viser et overraskende kort og bredt 
anlæg (fig. 5). Den fulde udvendige længde af 
apsis, kor og skib er 20-21 m, skibets udvendi
ge bredde knap 10 m og korets et par murtyk
kelser mindre. I øvrigt er bredden på kor og 
skib noget større i vest end i øst. – Korbuens 
bredde har antagelig svaret til apsisbuens ca.
4,5 m, og tårnbuens bredde har været endnu 
større, ca. 5,5 m. Dette mål angiver, at tårnets 
udstrækning i nord-syd har været mindst 8 m 
eller – ligesom koret – to murtykkelser smalle-
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Fig. 6. S. Klemens kirke. Korets nordøstre hjørne og nordre del af apsis med indvendig skråkantsokkel af tuf, 
set fra sydvest (s. 835). C. M. Smidt fot. 1911. — St.-Klemens-Kirche. Nordöstliche Ecke des Chors und nördlicher 
Teil der Apsis mit inwendigem Fasensockel aus Tuff, von Südwesten gesehen.

re end skibet; men det kan også have været 
jævnbredt med skibet, dvs. ca. 10 m. Udstræk
ningen i øst-vestlig retning har kun været det 
halve, hvis en solid stenpakning nogle få meter 
vest for skibets gavl er rester af tårnfundamen
tet (fig. 5, C). Pakningen, der fandtes overlejret 
af et lag munkesten (gulv i det yngre tårn?), 
blev ikke undersøgt til bunds, men synes i 
Smidts lommebog at være tolket som hørende 
til det romanske tårn.23 Et ganske anderledes 
tårnparti, langstrakt og smallere end tårnarka
den, er antydet på den opmåling, der ledsager 
Termansens trykte beretning; denne noget be
synderlige rekonstruktion må tilskrives opmå
leren, eftersom der ikke findes grundlag for 
den i Termansens omhyggelige beskrivelse af 
fundforholdene på stedet.24

Kirkens beskedne fundamenter bestod for
trinsvis af jord med småsten og flækker fyldt 
ned mellem en ydre og indre række af kampe
sten i vidt forskellige størrelser. Den meget u- 
jævne overflade var rettet op til et nogenlunde 
vandret niveau med stumper og skifter af vul
kansk tuf. Det er dette materiale, der synes at 
have været enerådende i alle fire bygningsaf- 
snit, og det er anvendt både til sokkelpartierne

og til de ca. 80 cm tykke mure, der er opført i 
vanlig kassemursteknik (med kerne af småsten 
i kalkmørtel). De omhyggeligt tildannede 
kvadre havde et gennemsnitligt format på ca. 
26×13×8-10 cm,25 men med store variationer i 
længden, der sine steder nåede op på 45 cm, 
således som det fremgår af Smidts fotografier. – Ved tårnarkadens søndre vange lå oversiden 
af fundamentet ca. 2,2 m under terræn, og det 
fortæller, at der her som overalt i middelalder
byen er påført tykke affaldslag, siden kirken 
rejstes.
Ydre. Ifølge beretningerne om de to gravnin

ger skal kirken have haft en to skifter høj sok
kel med hulkant over skråfas. Medens formod
ningen om det øvre led alene bygger på løstlig- 
gende formsten (sml. fig. 8, nr. 1), sad nogle 
stykker af det nedre led med skråkant endnu på 
plads i apsiden og vestligt på skibets sydmur. 
Dette skifte var to steder på apsis brudt af ret- 
kantede sten, der sikkert med rette er tolket 
som fodstykker for halvsøjler eller lisener i en 
(femdelt) frise af blændinger, som det kendes 
fra domkirken (sml. s. 200, fig. 84) og talrige 
andre tufstenskirker. En løstliggende, afrundet 
formsten (fig. 8, nr. 5) passer godt ind i bille-
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Fig. 7. a-c. S. Klemens kirke, snit gennem fundamenter og murrester, a: Apsismuren, b: Korets nordmur ved 
apsis. c: Skibets vestmur (nord-syd). 1:20. Målt og tegnet af C. M. Smidt 1911. — St.-Klemens-Kirche, Schnitt 
durch Fundament und Mauerüberreste, a: Apsismauer, b: Nordmauer des Chors bei der Apsis, c: Westmauer des Schiffs 
(nord-südlich).
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det. Apsidens blændinger kan have været af
sluttet med hver sin rundbue eller med enshøje 
smårundbuer på konsoller (fig. 8, nr. 2, 4). Ri
meligvis har alle kirkens facader været smykket 
af blændinger, hvis form – i lighed med forhol
dene andre steder – kan have varieret fra byg- 
ningsafsnit til bygningsafsnit.26 – Det eneste 
minde om kirkens vinduer og døre er nogle 
løsfundne smigsten.

Indre. En sokkel, svarende til det skråkantede 
led udvendig og i omtrent samme niveau, 
fandtes på plads i nordvangen af både apsis – og 
tårnbue, i begge tilfælde omløbende, på hen
holdsvis korets østvæg (fig. 6) og skibets vest
væg. Også apsis havde indvendig sokkel, et træk, 
som vistnok er ukendt fra andre tufstenskirker; 
soklen skiller sig kun ud fra apsisbuens ved at 
have en lidt mindre skråkant. Til de dekorati
ve, indvendige detaljer hører muligvis en løs- 
funden tufsten (fig. 8, nr. 3), der kunne tænkes 
at stamme fra et kragbånd i en af åbningerne. – Apsiden har antagelig fra første færd været ud
styret med halvkuppelhvælv, medens kor og 
skib, samt muligvis tårnet, har haft trælofter. 
Gulvene var tilsyneladende piksten overstrøget 
med kalkmørtel.
Tilføjelser og ændringer. I senmiddelalderen 

blev det romanske vesttårn afløst af et nyt; kir
kens trælofter udskiftedes med murede hvæl
vinger, og der blev indsat større vinduer.
Resterne af et teglmuret tårn, det romanske 

tårns afløser, er omtalt af Smidt, som på ud- 
gravningsplanen har indmålt dets højtliggende 
munkestensgulv (fig. 5, D). Gulvet strækker 
sig ind over det fundament, der s. 833 er tolket 
som et muligt levn af det romanske tårns vest
mur, og det angiver et minimum (ca. 4,5 m) 
for tårnets indvendige mål i øst-vestlig retning. 
Fra kirkens indbyggede hvælv – et fag i koret, 
to i skibet og måske et i tårnet – stammer de 
mange ribbesten, der blev fundet overalt på 
tomten; de er halvsten brede og af trekløver
profil med platteryg (fig. 8, nr. 6). Et teglfun
dament midt på hver af skibets langvægge vi
ser, at dets to hvælvfag har hvilet på vægpiller, 
der sammen med gjord- og skjoldbuer har bå
ret kapperne, som kan have været delt af seks

Fig. 8. S. Klemens kirke. Formsten. 1. Sokkelled 
med hulkel af tuf (s. 833). 2. Fragment af buesten, 
tuf (s. 835). 3. Profileret tufsten (s. 835). 4. Konsol af 
tuf (s. 835). 5. Trekvartsøjleled af tuf (s. 833). 6. Rib
besten af tegl (s. 835). 7. Sten fra stavværk, tegl 
(s. 835). 8. Rundstav af tegl. 1:10. Målt og tegnet af 
C. M. Smidt 1911. — St.-Klemens-Kirche. Formsteine. 
1. Sockelteil mit Hohlkehle aus Tuff. 2. Bruchstück eines 
Bogensteins, Tuff. 3. Profilierter Tuffstein. 4. Konsole 
aus Tuff. 5. Dreiviertelsäulenteil aus Tuff 6. Rippenstein 
aus Ziegel. 7. Stein aus Stabwerk, Ziegel. 8. Rundstab 
aus Ziegel.

eller otte ribber i overensstemmelse med skik 
og brug i området. Det er umuligt at afgøre, 
om de støttepiller, hvis rester stod tilbage midt 
på skibets sydmur og ved nordvesthjørnet, var 
samtidige med hvælvene eller senere tilføjel
ser.27 – Formsten af tegl (fig. 8, nr. 7) viser, at 
de senmiddelalderlige vinduer har været forsy
net med stavværk; fra et vindue stammer også 
de store mængder bly og glas, der 1911 blev 
fremdraget i korets nordvesthjørne.

Gulve og tag. På fotografierne fra 1911 ses 
rester af tre forskellige gulvlag.28 Det ældste, 
bestående af en brolægning med småsten, der 
oprindelig har været dækket af mørtellag, var 
bevaret i den nordlige del af tårnbuen. Et yngre 
gulvlag af samme konstruktion, endnu med re
ster af mørtellaget, overlejrede det ældste gulv 
og lå op mod murværket på tårnbuens nordsi-
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Fig. 9. S. Klemens kirke. Nordmur i kor og apsis set fra syd (s. 832f.); i forgrunden begravelser foran højaltret 
(nr. 3-5, s. 837). C. M. Smidt fot. 1911. — St .-Klemens-Kirche. Nordmauer in Chor und Apsis von Süden gesehen; 
im Vordergrund Gräber vor dem Hochaltar.

de. Rester af et lignende, stenbrolagt gulv sås 
ved skibets søndre vægpille. Endelig fandtes i 
tårnrummet et større parti af et munkestens- 
gulv med slidspor, i et væsentligt højere niveau 
end de førnævnte gulvlag. Mellem kor og skib 
fandtes et rulskifte af munkesten, der må tolkes 
som rester af et trin, og til samme gulvbelæg
ning hører sandsynligvis et brudstykke af et 
munkestensgulv, beliggende en meter vestlige- 
re og 7 cm under rulskiftets overkant.

Flere løse gulvfliser, senmiddelalderlige, af 
brændt ler med forskelligfarvet glasur, 15-16 
cm i kvadrat og 2,5 cm tykke, fandtes 1902. Af 
tagdækningen var bevaret adskillige munke- 
og nonneteglsten.

Af kirkens indretning fandtes ved udgravnin
gen kun rester af to alterbordsfundamenter af 
kampesten (jfr. fig. 5, A og B). Det ene, i apsis, 
må henføres til højaltret. Det andet fandtes un

der korbuen og kan tænkes at have tilhørt et 
Helligkorsalter.29

En *klokkehank med dobbelt tovsnoning, og 
noget smeltet klokkemalm, er fundet på tårnets 
område.30

Begravelser. Ved udgravningerne 1902 og 1911 
blev der i kirken påvist i alt 17 middelalderlige 
begravelser: To teglmurede (nr. 1-2) og resten 
jordfæstegrave, af hvilke tre i koret viste spor 
af trækister (nr. 3-5, regnet fra syd til nord).

1) 12-1300’rne, teglmuret, kun nordvestre 
hjørne bevaret i to skifters højde. Ifølge ud- 
gravningsplanen 1911 (fig. 5) midt under tårn
buen.

2) 12-1300’rne?, teglmuret med »en smal bue 
eller hvælving af munketegl«, indeholdende et 
mandsskelet; fundet 1902 ved tårnrummets 
nordside.
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3) Nedskåret i det mørke lag af sandet al. 
Den indeholdt skelettet af en ca. 30-årig mand, 
der fra isse til skinnebenets nedre ende målte ca. 
161 cm. I gravfylden en jernnagle og enkelte 
egetræsrester fra kisten, samt nogle tufstens- 
stumper. I modsætning til de to andre grave i 
koret (nr. 4-5) var der ingen teglstumper i 
gravfylden, og graven kan være ældre end 
disse.

4) Forstyrret grav, nedskåret i undergrun
den, med skelet af 50-årig mand, ca. 175 cm 
høj, samt kranium og knogler fra endnu et ske
let. Jernnagler med trærester i gravfylden. 
Nord for nr. 3.

5) Trækiste, ca. 186×60 cm, nedgravet i un
dergrunden, med skelet af mand under 20 år. 
Mellem den gravlagtes højre overarm og ribbe
nene fandtes en lille, skålformet mønt (hulpen- 
ning?). Nord for nr. 4.

†Gravsten, romansk, af rødlig sandsten, tra
pezformet, men kun halvdelen bevaret. Stenen, 
der har været beregnet til at tjene som låg på en 
trapezformet sandstenskiste, havde på undersi
den langs kanten en udhugget fals, så den kun
ne slutte tæt til kistens vægge. Gravsten af den
ne type med tilhørende sandstenssarkofager 
kendes også fra fornemme begravelser i dom
kirken (s. 533, nr. 1-10, s. 588, nr. 6). De blev 
fremstillet i mellemtyske stenbrud og eksporte
ret ad handelsvejene langs Nordsøkysten.31 
Fundet 1902 i fylden over korets sydmur, men 
senere forsvundet.

†S. PEDERS KIRKE
NOTER S. 852

Ifølge Terpager (1736, s. 379) skulle kirken være by
ens ældste; en opfattelse, der dog ikke har kunnet 
finde arkæologisk bekræftelse.32 Den omtales tidligst 
1145, da bispekrøniken oplyser, at præsten Sigbrand 
ved S. Peders kirke også havde været tilknyttet dom
kirken.7 1350 gav bisp Peder – imod afholdelse af 
årtider, messer og vigilier – nogle jorde i Vesterenge 
til præstebordet.33 Af præster nævnes 1380 kanniken 
Niels Clausen og i årene omkring 1460 Peder Mad
sen, hvis omfattende og værdifulde prædikensam
ling er bevaret. Han erhvervede 1465 et hus i Præste- 
gade til egen beboelse.34 1486 annekterede bisp Hart

vig Juel kirken til kannikernes fællesbord, idet han 
samtidig gav afkald på alle biskoppelige rettigheder 
(og indtægter) og udtrykkelig gav kapitlet fuld ret til 
selv at ind- og afsætte kapellaner.35

Ved reformationen nedlagdes kirken, og sognet 
lagdes til S. Katrine kirke. Kirkegården blev givet til 
byen som pestkirkegård.36

Beliggenhed og kirkegård. S. Peders kirke lå vest 
for Saltgade, på landtangen mellem Ribe å og 
Tved å, midt i en bydel, der antagelig endnu i 
begyndelsen af 1400’rne fungerede som hav
nekvarter (fig. 2). Et net af stier og gader om
kring kirken forbandt de to åløb, hvor køb- 
mandsskuderne lagde til. Da Ribes jordebog 
udarbejdedes i 1400’rnes midte, var disse gader 
imidlertid nedlagt, og herefter synes S. Peders 
omgivelser at have bestået af stalde og kål
gårde.37

Den omtrentlige beliggenhed af S. Peders 
kirkegård ses på bykort fra 1700’rne, hvor kir
kens toft er markeret (sml. s. 63, fig. 3). Den 
synes mod syd at have strakt sig til den nuvæ
rende S. Pedersgade; mod vest grænsede den en 
overgang op til byens teglgård, der dog var 
nedlagt før midten af 1400’rne (Kinch I, 508f.). 
Kirkegården tjente også efter reformationen 
som begravelsesplads. Christian III udstedte 
1546 et generelt mandat om oprettelse af fattig
kirkegårde, og i Ribe fik borgmester og råd 12. 
maj 1548 ejendomsbrev på S. Peders kirke og 
kirkegård uden for byen til en »begrefnis« at 
begrave døde mennesker i. Det var tanken at 
anvende kirkegården, når der var pestilens eller 
anden stor død i byen.38

Kirkegården fungerede således ganske efter 
sin hensigt, når den 1565 anvendtes til pestbe
gravelser, 1594 som gravplads for fattige, 1602 
for en sindsyg og 1612 for den halshuggede 
Peder Jensen Riber. Så sent som 1660 begrave
des tre mennesker på kirkegården, og eftersom 
det var vægterne, der forestod begravelsen, sy
nes kirkegården stadig at have bibeholdt sin ka
rakter af gravplads for fattige, epidemiofre og 
forbrydere. Dens ilde ry fremgår af heksepro
cesserne i 1600’rne, hvor den flere gange be
skrives som heksenes mødested og danse
plads.39
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Fig. 10. S. Peders kirke. Udsnit af fig. 1. — St.-Pe- 
ters-Kirche. Ausschnitt aus Fig. 1.

Man tog da også let på kirkegårdens vedlige
holdelse. Kirkegårdsmuren sløjfedes 1567, og 
1585 var kirkegården udlagt til bleggård.40 Den 
forblev ubebygget efter kirkens nedrivning i 
slutningen af 1600’rne; 1798 blev der opkastet 
en grøft omkring S. Peders »Kirkeplads«, og 
endnu 1839 omtales, at kirkegården blev an
vendt til havedyrkning for uformuende fami
lier.41 Kort tid efter må kirkegårdens eksistens 
som sammenhængende grundstykke være 
ophørt.

Fra en †kirkegårdsportal stammer antagelig to 
ægformede granitsten, fundet på jernstøberiets 
område og nu opstillet foran en gadedør i Salt
gade.42

Udgravninger. I slutningen af 1855 stødte for
pagteren af området under pløjning på funda
mentsten fra kirkebygningen. Med tilladelse 
fra kirkeinspektør og stiftsøvrighed gik finde
ren i gang med at optage alle stenene, og han 
gik så grundigt til værks, at adjunkt J. Helms, 
som stadig fulgte hans arbejde, måtte konstate
re, at hvis ingen skred ind, ville kirkens plads 
for fremtiden ikke mere være at finde.43 Helms 
og Ribehistorikeren Kinch søgte i fællesskab at 
få en del af kirkens grund fredet, så der kunne 
opsættes en mindesten, men stiftsøvrigheden 
afviste dette. 44 Grundvolden blev da optaget til

sidste sten »saa en Eftergravning aldrig mere 
vil lede til dens Sted«, men Helms nåede 26. 
april 1856 at måle en plan over de tømte funda
mentgrøfter (fig. 11). Et situationskort over ru
inens beliggenhed blev optaget af landinspek
tør Stürup efter Helms’ anvisning.45

Vinteren 1959-60 opførtes en ny hal til Ribe 
Jernstøberi på det område, hvor S. Peders kirke 
efter Stürups kort skulle have ligget. Ved en 
prøvegravning febr.-marts 1960 fandtes adskil
lige middelalderlige grave, hvoraf flere mure
de, men ingen rester af kirkebygningen. Mu
ligvis har kirken ligget nordligt i udgravnings- 
feltet, hvor der fandtes et fyldlag med trækul, 
tegl- og tufstensbrokker, småsten, mørtel og 
skår.46

Kirken, hvoraf kun de kampestenspakkede 
fundamentgrøfter var tilbage 1855, bestod af 
kor og skib samt et vestparti, formentlig et sen
middelalderligt tårn, opført som erstatning for 
et klokkehus. Planen fremgår af Helms’ tegning 
(fig. 11), der bygger på hans egen opmåling fra 
26. april 1856.45 Fundamentgrøfterne, hvis 
bredde i nord er ca. 2,8 m og i vest ca. 3,2, 
danner et regelmæssigt rektangel på ca. 31×
10,5 m, hvor to tværgående fundamenter angi
ver pladsen for henholdsvis triumfmuren og 
skibets vestmur. Hverken planen eller de ledsa
gende oplysninger fortæller noget om de langt 
tyndere mures placering på de brede funda
menter, men et pålideligt indtryk giver antage
lig Terpagers målangivelser fra 1699, hvorefter 
ruinens længde var ca. 27 m og bredde (på ski
bet) ca. 8,75 m (1736, s. 380). Fundamentgrøf
terne viser, at den samlede længde på kor og 
skib højst har været 22 m, og at koret forment
lig var afsluttet med en lige gavl i øst. Koret 
må, som vanligt i romanske anlæg, have været 
et par murtykkelser smallere end skibet (sml. 
fremstillingen af kirken på byprospektet fig.
10). Byggematerialet var uden tvivl vulkansk 
tuf, ligesom i så mange andre Ribe-kirker (sml. 
s. 840).47

Tilføjelser og ændringer. Ribes jordebog fra 
1400’rnes midte nævner en gade, gående mod 
nord fra S. Peders klokkehus, hvilket tyder på, 
at kirkens klokker da havde plads i et fritståen-
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Fig. 11. S. Peders kirke. Plan over fundamentgrøfter. Østligt i skibet en muret, romansk grav (nr. 1., s. 840). 
Målt og tegnet af J. Helms 1856. — St.-Peters-Kirche. Grundriß von Fundamentgräben. Östlich im Schiff ein 
gemauertes romanisches Grab.

de, tømret klokkehus.48 Det er derfor sandsyn
ligt, at det vestparti, som fundamentplanen be
vidner, må opfattes som klokkehusets afløser, 
et senmiddelalderligt tårn. Måske kom man så 
sent i gang med byggeriet, at man aldrig nåede 
op over murkronen i det ældre skib, eller også 
er tårnets overdel nedrevet, før kirken stod 
model til stikket hos Braunius (fig. 10), hvor 
vestpartiet er trukket ind under skibets forlæn
gede tag. Sikkert er det, at kirkens vestende, 
formentlig selve tårnrummet, i tiden efter re
formationen havde en særlig karakter, idet den 
udlejedes separat eller benyttedes på en anden 
måde end den øvrige kirke.

Et udbredt, ca. 1-2 tommer tykt lag af trækul 
i kirkens vestende tolkedes af Helms som muli
ge spor efter en brand, der kan have ødelagt 
kirkens tårn.49 Laget kan dog også stamme fra 
bygningens anvendelse efter reformationen, 
bl.a. som smedie, og da de stratigrafiske for
hold er ukendte, kan lagets oprindelse ikke 
afgøres.

En vestlig indgang til kirken, omtalt 1659, 
kan være en oprindelig vestdør til tårnrummet.50 
Materialet til tårnet og evt. andre tilbygninger 
eller ændringer må have været de teglsten, som 
forekommer i stor mængde i regnskaberne ved 
kirkens nedbrydning.

I modsætning til de øvrige nedlagte sogne
kirker i Ribe blev S. Peder ikke nedrevet straks 
efter reformationen. Da Christian III 12. maj 
1548 gav borgmestre og råd ejendomsbrev på 
S. Peders kirke og kirkegård med henblik på

anvendelse til pestbegravelser, undtog kongen 
blyet på kirken, som han forbeholdt sig selv;38 i 
stedet fik bygningen et stråtag, som er nævnt 
1560, men senere blev udskiftet med tegl.51

På den tid tjente kirken som materialhus for 
Ribe by, idet dog vestenden var udlejet til Bag- 
ge Jensen for 4 rdl. årligt, og 1585 fungerede 
kirkens ene ende som høoplag.52 Når kirken 
1597 kom til at huse domkirkens gamle alter
tavle og prædikestol (jfr. s. 410, 442), var det 
antagelig også i egenskab af magasinbygning 
og ikke, som antaget af Kinch, fordi der var 
planer om at indrette den til kirkeligt brug.52

I de følgende årtier er der ingen omtale af 
kirkens funktion, men 1639 blev den indrettet 
til gudstjenester for byens garnison.53 Denne 
indretning kan dog kun have haft midlertidig 
karakter, eftersom bygningen allerede 1651 var 
ophørt med at tjene som kirke og i stedet blev 
omdannet til smedie. 9. nov. 1651 anskaffede 
domkirken 500 mursten til at bygge en esse til 
smeden i S. Peders kirke, og dagen efter blev 
tømmeret i kirken ryddet til side for murer
mestrene. 17. maj 1652 kunne smedeværkste
det levere 16 store vinduesstænger til Ribe 
domkirke.54

1654 var det planlagt at gøre S. Peders kirke 
til sygestue, og planerne blev alvor i krigsåret 
1659, hvor der indrettedes sengepladser til over 
100 mennesker.55 Da krigens og pestens hær
gen var overstået, tjente kirken atter som mate
rialhus for Ribes borgere, og dens forfald fort
satte. 28. juli 1673 bevilgede kongen, at S. Pe
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ders kirke måtte nedrives, og materialerne der
fra anvendes til reparation af S. Katrine kirke. 
Om S. Peder hedder det, at det er en gammel 
bygning uden for byen, som består af nogle 
forfaldne mure, tagsten og bjælker og ikke er 
»bequem« til noget. Der har ikke været holdt 
gudstjeneste dér i mands minde (Terpager 
1736, s. 381).

I regnskaberne fra domkirken og S. Katrine 
kan man følge nedbrydningsarbejdets fremad- 
skriden.56 Den ældste bevarede indføring 1682 
omhandler materialer fra kirkens tagkonstruk
tion, idet 250 tagsten og otte lægter førtes fra 
S. Peder til domkirken. 1683-85 fjernedes 700 
tagsten, 27 læs tufsten (kaldet »cementsten«) og 
2400 mursten. Arbejdet var altså nu nået til kir
kens mure, som 1687 måtte levere yderligere 
42 læs tufsten og 14 læs teglsten til S. Katrine 
kirke. I 1690’erne var nedrivningen nået så 
vidt, at kampestenene fra fundamenterne be
gynder at optræde i regnskaberne, og den sid
ste indføring om kirken er fra 26. juli 1703, 
hvor fire læs kampesten sælges fra S. Peders 
kirke. Endnu 75 år senere var det dog muligt at 
hente grundvoldssten og kampesten på kirkens 
tomt (se s. 828).

Vindfløj. 1638 omtales reparation af kirkens 
»spir«, formentlig den vindfløj, der atter måtte 
istandsættes 1667. En »fløyel« førtes 1686 til 
S. Katrine fra S. Peder og blev 1692 genanvendt 
som vindfløj på Nørreport, hvorfra den dog 
allerede blev fjernet 1713.57

Begravelser. 26. april 1856 blev en muret grav 
(nr. 1) østligt i skibet undersøgt og beskrevet af 
J. Helms. Han oplyser, at der vest herfor var 
fundet andre af lignende form, såvel i som tæt 
uden for kirken – dels af tufsten, dels af tegl.49 
En grav med rester af *trækiste (nr. 5) fandtes 
1959 ved funderingsarbejder til en ny hal på 
Ribe Jernstøberi,58 og ved en påfølgende arkæ
ologisk undersøgelse 1960 fremkom rester af 
tre murede grave (nr. 2-4) samt talrige jordfæ
stegrave, formentlig hovedsagelig pestgrave.46

1) Romansk, af tegl, østligst i skibet (jfr. 
fig. 11), trapezformet med separat, udvendigt 
fremtrædende hovedrum. Graven var sat af

store teglsten i fire skifter, mens bunden bestod 
af sammenstampede tufsten.

2) 12-1300’rne, teglmuret, fundet umiddel
bart syd for det fundlag, der af udgraveren tol
kedes som den forsvundne kirkebygnings 
plads. Graven var trapezformet med let udad- 
krummede sider, opmuret af løbere i tre skif
ter. Hovedenden var ødelagt af senere begra
velser, længden ca. 2 m, bredde ca. 52 cm.

3) Tufstensgrav umiddelbart syd for nr. 2. 
Kun fire sten i hovedenden bevaret.

4) 12-1300’rne, teglmuret, trapezformet, kun 
et stykke af nordre langside bevaret. 120 cm 
sydøst for nr. 2.

5) Trækiste med ryglagt skelet. Bevaret var 
kun den mandslange bundplanke samt mod 
syd rester af en kantstillet sideplanke, fæstnet til 
bunden med not.

Fig. 12. S. Nikolaj kloster. Aftryk af priorsegl fra 
1200’rne (s. 841). Efter Terpager 1736. — St. Nikolaj- 
Kloster. Siegelabdruck eines Priorsiegels aus dem 13.Jh.
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Kirken omtales tidligst ved 1100’rnes midte (før 
o. 1170), da nonnen Moder fra S. Nikolaj i Ribe ind
førtes i lundekannikernes dødebog.59 Heraf fremgår, 
at kirken allerede da havde en dobbeltfunktion som 
sognekirke og klosterkirke for et tilstødende non
nekloster af benediktinerordenen. Det er muligt, at 
nonnestiftelsen er blevet flyttet til Ribe fra Seem lige 
sydøst for byen.60 Klostret kaldes af og til Vor Frue, 
men omtales ellers som S. Nikolaj kloster; således
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1215, da Valdemar Sejr overdrog vandmøllen i den 
nærliggende landsby Tange til nonnerne.61 I senmid
delalderen hævdede kongen patronatsret over klo
stret (og kirken), hvilket fremgår af en langvarig 
strid mellem nonnerne og johanniterne i byen. Disse 
fik 1480 – med kongens mellemkomst – udvirket et 
pavebrev, hvorved klostret skulle opløses, da der 
ikke førtes noget sømmeligt ordensliv af de kun tre 
nonner i stiftelsen. De skulle overføres til andre non
neklostre og johanniterne skulle overtage kloster
godset og have S. Nikolaj kirke annekteret.62 Der 
synes ikke i første omgang at være kommet noget ud 
af denne plan, men o. 1494 havde korsbrødrene vir
kelig fået nonnerne fortrængt. Først efter at sagen 
havde været for pavens domstol – og johanniterne 
var blevet bandlyst – fandt sagen o. 1502 sin afslut
ning. Nonneklostret, nu med fire nonner, opret
holdtes, og johanniterne måtte give erstatning for de 
tre år, de havde haft klostret og dets gods i besid
delse.63

I slutningen af 1200’rne havde kirken et så promi
nent sognebarn som fru Elsuf, der var søster til én og 
moder til en anden biskop.64 Mod middelalderens 
slutning blev sognet fattigt på bebyggelse. Tiende
indtægterne bestod da især af korn fra landsognet og 
afgifter af kålhaver.65 En anden indtægtskilde har 
formentlig været valfart til kirkens Hellig-blods reli
kvie. Medlemmerne af Ribe skipperlaug, S. Sørens 
gilde, skulle ifølge deres skrå hjemføre »Hellig-blods 
penge«, som de oppebar i Helligland (Helgoland?), 
til at købe voks og holde lys for det hellige blod i 
Fruer kloster.66

Medens klostret endnu stod nogle år efter refor
mationen,67 tog »denn Kerkenn Breker« sig af kir
ken. Hans overslag, der byggede på erfaringen med 
de fleste andre kirker i byen, lød på 100 mark, der 
skulle svare til 50.000 sten.4

To seglaftryk fra S. Nikolaj kloster kendes gennem 
primitive gengivelser hos Terpager (1736, s. 413). 
Konventseglet (fig. 13) bærer i skrifttype og ikono
grafi præg af høj alder og kan meget vel stamme fra 
klostrets første tid i 1100’rne. Den omløbende maju
skelindskrift lyder: »sigillvm monasteri(i) sancti ni
colai rip(i)s« (segl for S. Nikolaj kloster i Ribe). En 
biskop (S. Nikolaj) sidder med højre hånd løftet i 
velsignelse og med krumstav i venstre. Et priorsegl 
(fig. 12), som efter skrifttypen kunne stamme fra 
1200’rne, bærer den omløbende majuskelindskrift: 
»sigillvm prioris s(anc)ti nicolai ripis« (segl for prio
ren ved S. Nikolaj i Ribe). Den stående gejstlige kan 
være klostrets prior eller snarere en uidentificerbar 
helgen.

Mønter. Ved udgravninger på kirkegårdsområdet 
1970 fandtes to mønter i omrodet jord: en borger- 
krigsmønt (Erik Klipping, Ribe) og en fransk spille
mønt fra o. 1500.68

Fig. 13. S. Nikolaj Kloster. Aftryk af konventsegl 
fra 11-1200’rne (s. 841). Efter Terpager 1736. — 
S. Nikolaj-Kloster. Siegelabdruck eines Konventsiegels 
aus dem 12.-13. Jh.

Beliggenhed. Kirken og klostret, der i middelal
deren betegnedes som liggende »uden for Ribe 
bys mure« (jfr. fig. 1, 2), lå for enden af S. Ni- 
kolajgade, på det nuværende jernbaneterræn 
øst for stationsbygningen, hvor talrige middel
alderlige begravelser viser et kirkegårdsområde, 
der har strakt sig ind i forsorgscentrets have.69

Hvad kirkebygningens form og placering angår, 
er der kun få og ret usikre holdepunkter. Dog 
kan man måske tro Braunius’ stik (fig. 1), når 
det viser kirken uden tårn.

Ifølge Kinch (II, 570) blev der ved planerin
gen for jernbanen gjort fund af menneskeben; 
imod øst afsluttedes med en nord-sydgående, 
ca. 90-100 cm tyk mur, måske kirkens vest
lige endemur. Desværre er oplysningerne ikke 
så præcise, at den omtalte mur kan sammenkæ
des med et murstykke, som kom til syne 1958 i 
bunden af en udgravning til et kranfundament 
godt 25 m øst for stationsbygningen. Den 
sidstnævnte, ca. 90 cm tykke mur, hvis retning 
ikke afviger meget fra skinnernes, kunne følges 
over en strækning på 267 cm. Medens murens 
østside var meget beskadiget, havde vestsiden

Danmarks Kirker, Ribe amt 54
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Fig. 14. S. Nikolaj kirke. Situationsplan. Den 1970-
72 udgravede del af S. Nikolaj kirkegård (s. 843, 
fig. 17) er angivet med skravering, og den formode
de beliggenhed af S. Nikolaj kirketomt er antydet ud 
fra fundstedet (A) for de seks profilerede sokkelsten 
(s. 842, fig. 15), der antagelig har siddet i triumfbu
ens nordvange. 1:20.000. Tegning MN 1984. — St.- 
Nikolaj-Kirche. Lageplan. Der 1970-72 ausgegrabene 
Teil des St.-Nikolaj-Friedhofs ist schraffiert, und die ver
mutliche Lage des Kirchenbaus ist anhand der Fundstelle 
(A) der sechs profilierten Sockelsteine, die vermutlich in 
der nördlichen Wange des Triumphbogens saßen, angedeu
tet.

bevaret en ca. 40 cm høj, profileret granitsokkel, 
hvis overside lå ca. to meter under nuværende 
brolægning. Granitstenene – vistnok seks – 
blev optaget af hullet og sammenstillet i række
følge ovenover.70 Et fotografi af denne opstil
ling (fig. 15) viser, at den tredie sten fra venstre 
har omløbende profil og derfor må repræsente
re (nord)vangen i en murgennembrydning. 
Den mest nærliggende tolkning af fundet måtte 
være, at det drejede sig om et stykke af kirkens 
vestmur. En arkæologisk udgravning 1972 
gjorde ende på denne formodning, idet det vi
ste sig, at der ikke mellem muren og de nærme
ste begravelser østfor er plads til en hel kirke
bygning, men alene til et korparti.71 Indtil nye 
oplysninger måtte dukke op, må man derfor 
identificere 1958-muren med kirkens triumf
mur og de tre sten på fig. 15 med triumfbuens 
nordre vange. I så fald må resten af kirken sø
ges mod vest under skinnelegemet; selv en om

fattende planering ved jernbanens anlæg 1875 
kan have efterladt bygningsrester eller funda
mentgrøfter, der ligger lige så dybt som det 
kendte murstykke.

Kirken har sandsynligvis – ligesom Ribe 
domkirke og mange af byens og omegnens ro
manske kirker – været opført af vulkansk tuf, 
hvoraf der dog kun er fundet nogle småstum
per på kirkegårdsarealet.

Fra kirken stammer en * klokke (fig. 16), der 
ifølge sin indskrift bærer navnet »S(anc)ta kate- 
rina« og er støbt for S. Nikolaj sogn 1477 (eller 
1474), da Morten Jensen og Mads Andersen var 
kirkeværger til S. Nikolaj kirke. Ved reformati
onen flyttet til S. Katrine kirke (s. 772, nr. 2).72

Begravelser er til stadighed fremkommet på det 
gamle kirkegårdsområde. De første beskrevne 
fund blev gjort 1796 i forbindelse med en udvi-

Fig. 15. S. Nikolaj kirke. Sokkelsten af granit, antagelig fra triumfbuens nordvange. Tredje sten fra venstre er 
hjørnesten med omløbende profil (s. 842). Palle Sønderstrup fot. 1958. — St.-Nikolaj-Kirche. Sockelstein aus 
Granit, vermutlich aus der nördlichen Wange des Triumphbogens. Der dritte Stein von links ist ein Eckstein mit 
umlaufendem Profil.
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delse af apoteker Eilschous have udenfor Nør
report. Den antikvarisk interesserede apoteker 
skildrede 1809 fundene i et brev til Oldsags- 
kommissionen i København. Der fandtes »en 
Deel Begravelser /: vist over 50ve :/ og alle eens 
dan indrettede«: opbygget af to lag røde mur
sten, der var kantstillet og placeret oven på hin
anden uden bindemiddel. Af en skitse i Eil
schous brev ses, at gravene var af romansk ty
pe, trapezformede med særskilt, nærmest kva
dratisk hovedrum. Foruden de murede begra
velser fandtes en del kranier.73

Ved planeringsarbejder i forbindelse med an
lægget af jernbanestationen 1875 fandtes mange 
skeletter og en enkelt grav, muret af tegl med 
separat hovedrum,40 og under byggeriet af for
sorgscentret øst for banegårdsterrænet 1906 
fremkom fire murede grave (nr. 1-4) (fig. 22) 
mellem gartnerboligen og asylhaven.74 Grave
arbejder til et kranfundament på jernbaneterræ
net nov. 1958 afslørede et stort antal sammen
blandede menneskelige skeletdele, hvoraf nog
le kranier var samlet i en bunke.70 Endelig blev 
der aug.-sept. 1970 og juli-aug. 1972 foretaget 
egentlige arkæologiske undersøgelser af et om
råde øst for jernbanelegemet og syd for Tange
vej, grænsende op til forsorgscentrets have (jfr. 
fig. 17).71

1970 fandtes i en søgegrøft på 10×1,5 meter 
13 kristne grave, orienteret øst-vest, samt en 
nord-syd orienteret grav, der ved en bronze
armring dateredes til 700’rne.69 Af de kristne 
grave var der 11 nedgravninger uden kistespor, 
med afrundet øst- og vest-ende; en enkelt hav
de et separat, gravet hovedrum (nr. 5), og en 
anden indeholdt tydelige spor efter trækiste 
(nr. 6).

I 1972 anlagdes et felt på 20×5 meter nord 
for søgegrøften og i tilknytning til denne. I 
nordenden af feltet var gravpladsen helt bort- 
gravet ved jernbanens anlæggelse 1875 og igen
nem feltet løb en zigzag-formet moderne ned
gravning i 2,5 meters bredde, muligvis en tysk 
skyttegrav fra 2. verdenskrig. I feltet fandtes 40 
øst-vestvendte grave, hvoraf ingen var bevaret 
i fuld udstrækning. Skeletterne, der i sandjor
den kun var dårligt bevaret, var alle ryglagte og

Fig. 16. Klokke. 1477 (eller 1474), støbt til S. Niko
laj kirke, siden reformationen i S. Katrine kirke 
(klokke nr. 2, s. 772). NE fot. 1979. — Glocke, 1411 
(oder 1414), für die St.-Nikolaj-Kirche gegossen, seit der 
Reformation in der St.-Katrinen-Kirche.

havde armene parallelt med kroppen eller den 
ene arm bøjet let ind over kroppen. Der frem
kom tre murede kister (nr. 7-9), fem begravel
ser med kantstillede sten om hovedet (nr. 10-
14), en grav med hovedniche udgravet i jorden 
(nr. 15) og en med spor af trækiste (nr. 16). Fire 
grave rummede to eller flere søm, der stamme
de fra kister, medens 25 grave var ganske uden 
kistespor. Placeringen af gravene nr. 5-16 
fremgår af udgravningsplanen fig. 17.75

1) Romansk, af tegl, trapezformet med sepa
rat, udvendigt fremtrædende hovedrum; delvis 
ødelagt i nordvest. Munkestensmurværket, der 
i hovedenden var bevaret i den formentlig fulde 
højde af fire skifter (33 cm), bestod på langsi
derne af løbere, mens hovednichen mod vest 
afsluttedes af en dobbelt række kantstillede sten 
oven på to skifter løbere. Største indvendige 
længde ca. 180 cm, bredden ca. 43 cm.

2) Romansk, af tegl, trapezformet med næ
sten kvadratisk, indvendigt hovedrum. Mur
værket stod i tre skifter med en højde på ca.
23,5 cm; indvendig længde ca. 183 cm, største 
indvendige bredde ca. 56 cm.

3) Romansk, af tegl, trapezformet med ind
vendig, rektangulær hovedniche, der kun var

54*
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Fig. 17. S. Nikolaj kirke. Parti af kirkegården, ud
gravet 1970-72 (s. 843). Feltet gennemskæres af mo
derne zigzag-formet nedgravning. Kun et udvalg af 
de 53 fundne grave er indtegnet; tallene 5-16 henvi
ser til beskrivelsen af gravene (s. 844f.). 1:100. Teg
ning MN 1984. — St.-Nikolaj-Kirche. Teil des 
Friedhofs, ausgegraben 1970-72. Das Feld wird von ei
nem modernen zickzackförmigen Graben durchquert. Nur 
eine Auswahl der 53 Gräber, die gefunden wurden, ist 
eingezeichnet; die Zahlen 5-16 verweisen auf die Be
schreibung der Gräber.

10 cm dyb, men hele 33 cm bred. Graven var 
opbygget af tre skifter munkesten i en højde af 
ca. 23,5 cm. Fodenden og nedre del af nordre 
langside var forsvundet, men den bevarede del 
af sydsiden havde en længde på ca. 191 cm; 
største indvendige bredde ca. 50 cm.

4) 12-1300’rne. Teglmuret, trapezformet, 
uden hovedrum. Af graven, hvis tre skifter 
murværk nåede en højde af ca. 18 cm, var den 
vestligste del bevaret, bredde ca. 43 cm.

5) Romansk. Ingen spor af kiste eller skelet, 
men i vestenden fandtes gravet hovedrum med 
afrundede hjørner. Kun den vestlige halvdel 
blev afdækket; bredde ca. 52 cm. Overlejret af 
senere begravelse.

6) Trapezformet trækiste, hvis planker teg
nede sig som brune striber i gravfylden. I øst 
fortsatte langsiderne forbi gavlen og bøjede let 
udad, måske som spor efter bærehåndtag.76 Ki
sten, hvoraf kun den østlige del udgravedes, 
var ca. 26 cm bred og rummede ingen skelet
spor. Overlejret af senere begravelse.

7) Trapezformet, muret af tegl i fire skifters 
højde. Den østligste halve meter afdækkedes, 
og af skelettet fandtes kun fodknogler. Indven
dig bredde ved fodenden ca. 34 cm.

8) Trapezformet, teglmuret. Kun østenden 
faldt inden for udgravningsfeltet, og hele nord
lige langside var ødelagt af senere begravelse; i 
feltet var kun et skifte bevaret, men i profilen 
sås yderligere to skifter derover. På højde med 
skelettet lå i gravfylden søm med træspor.

9) Trapezformet, teglmuret. Kun de østligste 
ca. 75 cm blev afdækket; ingen skeletspor.

10) Romansk. To kantstillede brudstykker af 
teglsten på hver sin side af kraniet. En moderne
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nedgravning havde kun efterladt kranium og 
højre skulder.

11) Romansk. To kantstillede tufsten om 
hovedet.

12) Romansk, med hovedniche af fire kant
stillede teglsten, hvoraf den ene, på kraniets 
nordside, var væltet om på fladen. Kalkmørtel 
på stenene viste, at de var genanvendte. Stene
ne på hver side af hovedet var afbrudte, de to 
sten mod vest hele.

13) Romansk. To kantstillede tufsten på hver 
sin side af hovedet. Kun kraniet og øvre del af 
overkroppen var bevaret; graven lå over ældre 
kristen begravelse og selv overlejret af nr. 11.

14) Romansk. To kantstillede tufsten på hver 
sin side af hovedet. Det dårligt bevarede skelet 
lå oven på ældre grav og var selv overlejret af 
senere begravelse.

15) Romansk, uden kistespor, men med gra
vet hovedrum; nedgravet dybt i undergrunden 
og overlejret af to senere begravelser.

16) Spor efter trækiste i form af to parallelle 
langsgående striber med ca. 50 cm’s afstand. 
Kisten har muligvis været uden endestykker, 
idet der ikke var spor efter en tværgående af
slutning i kistens vestende. Graven, hvoraf kun 
vestenden faldt i feltet, rummede kun få skelet
rester; den overlejrede en kristen grav og lå selv 
under flere senere begravelser.

†S. HANS KIRKE 
NOTER S. 852

Kirken, hvis værnehelgen var Johannes Evangelist,77 
nævnes første gang under bisp Tue (1214-30), der 
annekterede den til kannikernes fællesbord. Dets 
indtægt af kaldet beløb sig ifølge Oldemoder til 16 
mark.78 Kirken betænktes hyppigt i testamenter og 
gavebreve, der af og til giver oplysninger om inven
tar og udstyr. 1309 skænkedes en bygrund, af hvis 
afgift der skulle holdes lys ved Kristi legeme, og 
1338 skænkede Vilhelm, præst og forstander ved 
Puggård, til brug for kirkens præster, et bind med 
prædikenerne over S. Johannes og om kirkens ind
vielse. 1409 gav bisp Eskil kirken en legendesamling 
(»legendam«), og 1474 pålagde hr. Mads Jensen sin 
medkannik Niels Tolkilsen at indfri en gældspost på
9 mark lybsk ved at forbedre alterprydelserne i 
S. Hans kirke.79

Kirken blev nedbrudt i sensommeren 1538. Efter
4. aug. kunne »denn Kerkenn Breker« afregne for
15.000 sten fra S. Hans, hvorfra formentlig også de 
efterfølgende 50.000 sten stammede.4

Altre. Tue Atenmark gav 1309, foruden oven
nævnte lys ved Kristi Legeme, en eng i Rejsby mark, 
hvoraf der skulle holdes vokslys foran S. Hans alter i 
hans kirke i Ribe.80

Beliggenhed. Da ingen bygningsrester er fundet, 
kan kirkepladsen kun lokaliseres ud fra kirke
gården, der lå i den sydlige del af området mel
lem Bispegade og Hundegade, strækkende sig 
ud i den nuværende Gravsgade (fig. 2). Her 
stødte man ved kloakarbejde 1981 på store 
mængder omrodede menneskeknogler samt 
enkelte urørte skeletter i én til to meters dybde, 
koncentreret på Gravsgades nordside fra matr. 
nr. 143a til 147. Dette angiver sandsynligvis 
den omtrentlige udstrækning af kirkegården i 
øst-vest.81 Mod syd kan kirkegården have 
strakt sig frem til den kanal, der o. 1300 blev 
gravet parallelt med den nuværende Gravsga
de;82 i nord stødte kirkegården op til en grund, 
som 1305 ved et mageskifte blev lagt til den 
kort forinden etablerede bispegård.83 Den ældre 
antagelse, at S. Hans kirke lå uden for kirkegår
den, vest for Bispegade (jfr. s. 117, fig. 24), 
bygger på en misforståelse af mageskiftet fra 
1305.84

1545 skænkede kongen S. Hans kirkegård til 
Ribe by. Den synes at være blevet bebygget ud 
mod Gravsgade inden 1548, mens et par grun
de ved Bispegade en tid var byens tømmer
gård.85

†HELLIG GRAVS 
(OG S. BARTOLOMÆUS’?) KIRKE

NOTER S. 852

Kirken nævnes første gang i Oldemoders kirkeliste
o. 1350, men den kan udmærket være betydelig æl
dre.86 Af forholdene på reformationstiden og i for
bindelse med den efterfølgende sognesammenlæg
ning fremgår, at Hellig Gravs kirke var den ene af tre 
bykirker nord for åen.87 I listen over domkapitlets 
godsindtægter af byen (o. 1440) optræder imidlertid 
hverken kirke eller sogn, men derimod et S. Barto- 
lomæus sogn.88 Man har formodet, at S. Bartolo-
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mæus skulle være en fjerde sognekirke nord for 
åen,89 men meget taler for, at det er den samme 
kirke, der normalt kaldes Hellig Gravs, men to gan
ge S. Bartolomæus. Således er de to kirkevielser al
drig brugt i samme liste, men såvel Hellig Gravs 
som S. Bartolomæus’ kirke ses opført side om side 
med de to andre kirker på åens nordbred, S. Peder 
og S. Nikolaj.90

1502 annekterede bispen Hellig Gravs kirke »uden 
for Ribe bys mure« til domkirkens sakristanembede, 
idet han samtidig tillagde tienden af kapitlets gods i 
Lusby, der hidtil havde hørt under Farup sogn.91 Da 
Ribes johannitere 1523 af kongen blev forlenet med 
S. Jørgensgården (jfr. s. 848), måtte de bl.a. forpligte 
sig til at holde den gudstjeneste og daglige messe i 
Hellig Gravs kirke, som var blevet holdt der »af 
arild«. Kirken har altså stået i en vis forbindelse med 
den nærliggende S. Jørgensgård, men det er uvist, 
om den direkte har tjent som kapel for de spe
dalske.92

Da byens sogneforhold reorganiseredes i foråret 
1537 blev det tilladt, at de bønder, som havde hørt til 
Hellig Gravs kirke, for fremtiden skulle søge til 
S. Katrine kirke. 1542 var Hellig Gravs kirke øde, 
sandsynligvis raseret i den store kirkenedbrydnings- 
kampagne 1538.93 Navnet Gravsogn levede videre 
nogle år som betegnelse for en bebyggelse, og 1547 
tillod kongen, at de »løsagtige folk«, som holdt til 
der, måtte tvangsforflyttes. Det skete ved midsom
mertid 1548, og formentlig er de flyttet til de arealer, 
der kunne bebygges ved udlægningen af S. Hans kir
ketomt. I hvert fald kaldtes den nuværende Gravsga
de i en periode for Gravsogngade.94

Kirkens beliggenhed kendes ikke, men beskrivelse 
af færdingstier, som i middelalderen gik fra S. Niko
laj kirke mod nord til Hellig Gravs kirke, godtgør, 
at den lå i den nordøstlige del af den gamle forstad, 
formentlig ikke langt fra overgangen Langvedel 
over Tved å (jfr. fig. 2).95

†FRANCISKANERKIRKEN 
S. LAURENTIUS

NOTER S. 852

Ribeklostret var franciskanernes eller gråbrødrenes 
første i Danmark. Det blev grundlagt 1232 af de 
første brødre, der kom ind i landet »på deres bare 
ben og blev modtaget med venlighed af kong Valde
mar, hele gejstligheden og folket. Og samme år fik 
de en grund i Ribe til at opbygge deres første hus«. 
Videre fortæller krønikeskriveren Peder Olsen, at 
brødrene fik grunden overdraget af kanniken Jens 
skolemester (»scolasticus«). Som stifter og velgører 
regnedes også den daværende biskop, Gunner, der

»modtog brødrene med stor hæder ... og hang ved 
dem med så stor kærlighed, at han valgte at leve og 
dø med dem«, dvs. at indtræde i klostret. Ifølge en 
noget usikker tradition fandtes hans grav i brødrenes 
kor foran kirkens højalter.96

1280 kunne bisp Tyge indvie gråbrødrekirken til 
S. Laurentius, og byggeriets færdiggørelse har 
utvivlsomt været anledningen til, at ordenens kapitel 
dette år holdtes i Ribe. Det føltes endvidere natur
ligt, at klostret, som det ældste i Danmark, fra 
1200’rnes slutning var overhoved for det store Ribe 
kustodi, der omfattede klostrene i Ribe, Slesvig, 
Tønder, Flensborg og Kolding, samt fra 1494 Hu
sum.97 I modsætning til den anden tiggermunkeor
den, dominikanerne, støttede franciskanerne under 
1200’rnes store kirkestrid ærkebisperne mod konge
magten, hvilket betød en konfrontation i Ribe (jfr. 
s. 685).

Klostrets indtægter måtte alene bestå i almisser fra 
de troende, hvis gavmildhed ansporedes ved paveli
ge afladsbreve. 1291 fik klostret således lov at efter
give ét års og 40 dages kirkebod for dem, der fromt 
besøgte kirken på en række særlige dage, herunder 
S. Franciskus’, S. Antonius’ og S. Klaras helgendage 
og årsdagen for kirkens indvielse.98 Fra klostrets sid
ste tid haves i dronning Kristinas hofholdnings- 
regnskaber en række eksempler på sådanne mindre 
gaver. På Marias Fødselsdag 1507 (8. sept.) gav hun 
gråmunkene i Ribe brød, og den følgende søndag 
fisk; ved andre lejligheder nævnes høns, smør, 
mjød, øl, vin og lærred til korporaler (duge til mes
seofret).99 Også større stiftelser og gaver, eventuelt 
ydet som betaling for sjælemesser eller begravelser i 
klosterkirken, skulle være i naturalier eller rede pen
ge. En lang række gavebreve og testamenter viser, at 
brødrene middelalderen igennem er blevet flittigt 
betænkt af gejstlige, adelsfolk og borgere, hvoraf 
påfaldende mange var bosiddende langt fra Ribe.100 
Om klostrets åndelige liv vidner, at brødrene 1307 
lod afskrive Gregors Moralia. Klosterbiblioteket, 
hvorfra to (trykte) bøger endnu er bevaret på Det 
kgl. Bibliotek, blev 1338 skænket et breviarium fra 
kantoren Esger.101

Når præsten Klemens Madsen 1458 ikke blot be
tænkte klostret, men én af brødrene særskilt med en 
rhinsk gylden, vidner det om en slappelse af kloster
tugten (Terpager 1736, s. 60). Brødrene måtte ikke 
have særeje; ligeledes har det været imod ordensreg- 
len, at klostret i 13-1400’rne nød indtægt af adskilli
ge grunde og jordejendomme. Som led i ordenens 
almindelige reformbevægelse (observansen) gen
nemgik klostret 1505 en reformering. Det betød 
bl.a., at disse jorder i vidt omfang måtte afhændes, 
men i stedet erhvervede klostret sig udvidelser og 
forbedringer af selve klosterområdet. Således fik 
brødrene et stræde lige vest for bygningerne med ret
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til at lukke det med porte i begge ender, så man 
undgik færdslen.102

Klosteranlægget, til hvis opførelse kanniken Jens 
Rød (†1350) skal have givet store gaver, må have 
været ganske anseligt. 1443 benyttedes det således til 
kongens retterting, og 1504 holdt dekanen Niels 
Lange sin broder Thomas Langes bryllup i klostret 
med stor pragt og tilstedeværelse af kongen, fem 
bisper og »mesten af Danmarks raad og adel«.103 
Om byggearbejder vidner spredte oplysninger. 1475 
fik klostret 12 mark til løn for arbejdsfolkene, som 
»murer eller tækker« kirken. Klostret havde sin egen 
teglgård, beliggende ved Indre Bjerrum, som de 
1510 solgte til byen med alt tilbehør, heriblandt fire 
heste, to kærrer »og andet redskab«. I betingelserne 
indgik, at klostret fra byen skulle have en ovn sten 
årligt i syv år. Såfremt brødrene fik brug for tegl
værket til fremtidige byggearbejder, skulle de kunne 
råde over det ét år kvit og frit.104

Da man fra slutningen af 1520’rne begyndte at 
uddrive tiggermunkene i de forskellige byer, synes 
Ribeklostret i vid udstrækning at være blevet et til
flugtssted. Fra 1532 var det det eneste fungerende 
franciskanerkloster i Jylland, og meget tyder på, at 
man her har arbejdet flittigt med at samle den lille 
krønike om gråbrødrenes fordrivelse fra deres klo
stre i Danmark.105 Om Ribebrødrenes egen uddri
velse har krøniken dog intet at berette. Den foregik 
1537 ifølge Christian III.s landsforvisningslov, øjen
synlig ganske fredeligt, idet de brødre, der ikke 
straks drog af landet, i nogen tid fik deres underhold 
fra slottet.106

Samme år i marts måned, da den udvalgte kong 
Christian III var i byen, beordrede han gråbrødre- 
klostret nedrevet, da det lå for nær Riberhus, således 
at en eventuel fjende for let kunne finde tilhold bag 
dets store, faste stenmure. En del af anlægget blev 
dog stående en tid efter reformationen, således den
58 alen lange østfløj, der en overgang tænktes an
vendt som rådhus.106 Kirken derimod blev nedbrudt 
med det samme; 1559 omtales det jordsmon, den 
tilforn havde stået på, som 18 alen bredt.107

Altre. Foruden højaltret i brødrenes kor, foran hvil
ket bisp Gunner skulle ligge begravet,96 omtales 
1465 et Guds Legems alter, hvor præsten Laurents 
Nielsen fra Haderslev stiftede en evig messe. Samti
dig gav han 12 mark, som skulle bruges til en fod til 
monstransen (Thorup 1833, bilag s. 5f.).

Fra klostret kendes fire seglaftryk. Konventseglet 
(fig. 18), der er bevaret på breve fra 1332 og 1465, 
går antagelig tilbage til klostrets første tid, den om
løbende majuskelindskrift lyder: »s(igillum) conven- 
tus [fratrum] minorum ripis« (konventsegl for mi- 
noriterbrødrene i Ribe). S. Laurentius med risten og 
S. Franciskus med oprakte hænder står i hver sin 
spidsbuede arkade.

Fig. 18-19. Franciskanerklostret. Aftryk af segl fra 
1200’rne (s. 847). 18. Konventsegl. 19. Guardein- 
segl. Efter H. Petersen: Danske gejstlige Sigiller fra 
Middelalderen, 1886. — Franziskanerkloster. Siegelab
drucke aus dem 13. Jh. 18. Konventsiegel. 19. Guardein- 
siegel.

På et fragmentarisk guardein-segl under et brev 
fra 1289 læses et brudstykke af den omløbende maju
skelindskrift »... [g]ardiani«. S. Laurentius ligger på 
risten, på langs i seglfeltet.

Et andet guardein-segl (fig. 19), bevaret på et brev 
fra 1309, bærer den omløbende majuskelindskrift: 
»s(igillum) gardiani fratrum minorum ripis« (guar- 
deinsegl for minoriterbrødrene i Ribe). Den stående 
S. Laurentius holder i højre hånd skriftbånd med 
versalindskrift »... s de paupe ...«, i venstre hånd 
risten. Over hans hoved ses Guds velsignende hånd, 
forneden under en trekløverbue overkroppene af tre 
mennesker med hænderne oprakt i bøn og opad- 
vendte ansigter.

Et segl for kustoden i Ribe findes i beskadiget 
stand på et brev fra 1465. Omskriften med minusk- 
ler er ulæselig; billedet viser Kristus med sejrsfa
nen(?) under en arkitektonisk, søjlebåret baldakin.108

Beliggenhed. Det gamle klosterområde begræn
ses mod øst og vest af de nuværende gader 
Skovgade, S. Laurentiigade, Korsbrødregade 
og Gråbrødregade. Mod syd gik klostergrun
den frem til Horstorv, der blev nedlagt som 
torveplads i 1400’rne, og derefter til Smedega- 
de-Sønderportsgade. Nord for klostret løb en 
nu forsvunden gade, der i byens jordebog siges 
at løbe »northen langz GraBrødher kircky« 
(jfr. fig. 4).107

Selve klosterkomplekset lå nordøstligt på
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Fig. 20. Franciskanerklo
stret. Formsten af tegl (s. 
848). 1-4. Ribbesten. 5-6. 
Vinduesstavværk. 7-13. An
dre profilsten (12 fra klø- 
verbladsfrise, 13 fra spin
deltrappe?). 1:10. Målt af 
ElM, tegnet af MN 1984. — 
Franziskanerkloster. Formstei
ne aus Ziegel. 1-4. Rippen
steine, 5-6. Fensterstabwerk. 
7-13. Andere Profilsteine (12 
aus einem Kleeblattfries, 13 
von einer Spindeltreppe?).

området, hvor det på grundlag af oplysninger 
fra reformationstiden er angivet på situations- 
planen fig. 4. Vest for klostret lå den forbindel- 
sesgade fra Sønderport til Riberhus, som brød
rene 1507 fik lov at aflukke med porte i begge 
ender. Den store østfløj, der 1537 var tænkt 
som rådhus, siges 1542 at ligge tvært fra kirke
gården. Denne har øjensynligt ligget øst for klo
steranlægget ud mod Gråbrødregade. 1545 til
lod kongen, at kirkegården kunne udlægges til 
kvægtorv, men da man i stedet udvidede byens 
hovedtorv, bestemte Frederik II 1560, at den 
gamle gråbrødrekirkegård kunne bebygges.109

På det gamle klosterområde er man omkring 
århundredskiftet ved flere lejligheder stødt på 
fundamenter og brolægninger.110 En række 
formsten, indkommet til NM2 og Den antik
variske Samling i Ribe, må hidrøre fra kloster
anlæggets rasering (fig. 20).111 De har hørt 
hjemme i rigt udformede, hvælvede, gotiske 
bygninger, og kan stamme såvel fra klostrets 
pragtrum som fra kirken. Om gråbrødrekirkens 
bygning vides således kun det lidt, der kan udle
des af ovennævnte skriftlige vidnesbyrd. 
Braunius stik angiver kirken med et højt slankt 
spir (fig. 1), hvilket antyder, at den ligesom by
ens anden tiggermunkekirke har båret et mes- 
seklokkespir (jfr. s. 728).

†JOHANNITERKLOSTRETS KIRKE 
NOTER S. 852

Johanniterne, også kaldet hospitals- eller korsbrød- 
rene, omtales tidligst i Ribe 1311. De havde da et 
hus, »commende«, som sidenhen – formentlig først i 
1400’rne – udviklede sig til et egentligt kloster, kal
det »Korsbrødregård«, af og til »S. Klemens- 
gård«.112 Indirekte nævnes klosterkirken øjensynlig 
1462, da der stiftedes årtider hos korsbrødrene, og 
1465 omtales kirken første gang direkte. Den havde 
da fået et nyt kapel, hvori præsten Laurids Nielsen 
stiftede betydelige messer. For det håb, korsbrødre
ne havde til ham, »oc serdeles for thee thy (ti) Mark 
han hauer giffuet tiil then for (nævn) de ny capellæ ath 
fulkomme«, havde de optaget ham i deres broder
skab og gjort ham »fullkommeligh lodtaghen oc 
deelafftigh« i al deres gudstjeneste.113

Foruden indtægter fra sådanne stiftelser og begra
velser nød korsbrødrene udkommet af jordegodser 
og af den tilstødende S. Klemens sognekirke, som 
øjensynlig var annekteret ordenen (jfr. s. 831).114 I 
klostrets senere tid søgte det ihærdigt at ekspandere 
på bekostning af de mindre, gejstlige institutioner i 
byen. I årene 1479-1502 prøvede johanniterne såle
des forgæves at overtage nonneklostret og S. Nikolaj 
kirke ved at få uddrevet nonnerne (jfr. s. 841), og 
1515 søgte de at erhverve den tilstødende Hellig- 
åndsgård. Også det mislykkedes, men 1523 lykkedes 
det prioren og brødrene at opnå forlening med 
S. Jørgensgården imod at underholde de syge med 
kost, senge og anden »Redelighed«.115

Få år senere var det johanniterklostret selv, der
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blev bortforlenet, idet Klavs Sehested fik brev på 
Korsbrødregården imod at føde og klæde de tilstede
værende brødre, ligesom han skulle bygge og for
bedre kirken og gården. Han modtog 1537 kongens 
ordre om at nedbryde »tårnet, kirken og stenhuset« 
og gemme materialerne til slottets fornødenhed.116 
Medens kirken straks blev nedrevet, blev kloster
bygningerne i vidt omfang sparet og »Korsbrødre- 
gård« tjente længe som bolig for lensmændene. En 
lille rest af klostret indgår formentlig endnu i kom
plekset, der siden 1869 har tjent som bispegård.117

Altre. I ovennævnte nybyggede kapel stod 1465 et 
5. Annas alter og dertil et billede, »som kaldes Jesu til 
Evig Tid«.118 Et Hellig Kors-alter, hvortil der var 
knyttet en betydelig aflad, omtales af Terpager 
(1736, s. 403).

Beliggenhed. Klostret lå på den nuværende bispegårds 
plads ved vestsiden af Korsbrødregade, øst for Hel- 
ligåndsgården og nord for S. Klemens kirke (jfr. 
fig. 4).119 Om den gamle kirkegård forordnedes 1553, 
at den skulle forblive ubebygget.120 Om kirkens byg
ning haves kun ovennævnte oplysning om, at den 
ved nedrivningen 1537 havde et tårn.

†S.  MIKAELS KIRKE
NOTER S. 852

S. Mikaels kirke, der nævnes første gang 1309,121 var 
oprettet i forbindelse med det 1298 stiftede kollegi
um Puggård.

Peblingekollegiet Puggård blev grundlagt af bi
skop Kristian, som sikrede sin stiftelse økonomisk 
ved at skænke et omfattende jordegods, der i de føl
gende århundreder yderligere forøgedes gennem en 
række gaver. Kollegiet bestod af et stenhus, hvor 20 
udvalgte disciple fra katedralskolen skulle have fri 
kost og bolig og leve en regelbundet klosterlignende 
tilværelse. Overbestyrelsen for stiftelsen udgjordes 
af ærkedegnen i spidsen for domkapitlet, mens den 
daglige ledelse lå i hænderne på en forstander, kaldet 
»procurator«, »rector« eller hyppigst »provisor«. I 
stiftelsens ældste tid var forstanderen en almindelig 
præst, siden blev stillingen besat af en kannik fra 
domkapitlet.122

Den nære forbindelse mellem kollegium og kirke 
bevidnes af flere kilder: 1386 omtales »Ærkeenglen 
S. Mikaels kapel henhørende til de fattige skolarers 
kollegium i Ribe i huset Pukhus«, og 1465 oplyses, 
at kapellet lå i den gård, som var embedsbolig for 
stiftelsens forstander, i dette tilfælde dekanen.123 
S. Mikaels kirke er således det eneste danske eksem
pel på en egentlig kollegiekirke i forbindelse med en 
peblingestiftelse.124

Til vedligeholdelsen af kirken rådede kollegiet

over korntienden fra Lustrup by syd for Ribe. 1475 
stadfæstede kapitlet, at tienden herfra i mands minde 
havde været henlagt til Puggård til S. Mikaels kirke
bygnings behov, »thi at til fornævnte kirkes bestan- 
delse og magtblivelse ej andre renter tilskikket er, af 
hvilke hun kan holdes og blive bestanden.«125 Lu- 
strup-tienden var øjensynlig ikke tilstrækkelig til 
kirkens vedligeholdelse, men med bispernes støtte 
erhvervede kirken i 13-1400’rne en række afladsbre
ve. 1330 eftergav biskop Peder i Odense 40 dages 
bod til dem, der i fromhed besøgte S. Mikaels kirke 
og rakte den en hjælpende hånd, da dens egne midler 
ikke rakte til istandsættelsen.126 1386 lovede to ærke
biskopper og fire biskopper hver 40 dages aflad for 
at besøge kirken på en række nærmere fastsatte fest
dage, samt for at give gaver til kirkens bygning eller 
til lys og ornamenter. Ærkebiskop Magnus lovede 
endvidere at afkorte boden for mordere og for foræl
dre, der havde ligget deres børn ihjel, hvis de gav 
henholdsvis 1 og ½ skilling grot til S. Mikaels kirke. 
Yderligere afladsbreve fulgte 1434, 1465 og 1476.123

Afladsbrevene nævner kirkelige handlinger og ce
remonier, som man skulle deltage i for at nyde godt 
af afladen. 1386 indgik det i afladsbetingelserne at 
overvære messer og prædikener på en række kirkeli
ge festdage: ved jul, påske og pinse, ved de vigtigste 
fester for Jomfru Maria samt ved festen for kirkens 
værnehelgen, S. Mikael. 1434 påhvilede det de af- 
ladssøgende at følge udbringeisen af Kristi Legeme 
og den hellige olie til syge, at deltage i processioner 
om kirkegården og at fremsige Ave Maria tre gange 
under aftenringningen.123 Flere af de nævnte cere
monier, f.eks. nadvertjenesten, hører snarere hjem
me i en sognekirke end i et kollegiekapel, og det er 
da også tvivlsomt, om afladsbetingelserne giver et 
pålideligt billede af, hvad der foregik i S. Mikaels 
kirke. I alt fald synes formuleringerne i brevene 1386 
og 1434 at være overtaget næsten uændret fra aflads
breve, der på samme tid udstedtes til Ribe dom
kirke.127

Testamentariske bestemmelser viser, at det hørte 
til pligterne for peblingene fra Puggård at gøre mes
setjeneste i kollegiekirken. 1338 testamenterede pro
visoren ved »Pukhus«, herr Vilhelm, således to 
grunde på den betingelse, at stiftelsens forstander 
skulle lade peblingene højtideligholde hans årtid; for 
deres ulejlighed skulle peblingene udskænkes en tøn
de god øl.128 Foruden forstanderen var der præster 
knyttet til kirkens forskellige altre (jfr. nedenfor). Et 
af disse var stiftet af præsten Ugot, der døde 1323, 
og her skulle alterpræsten afholde en årtid med to 
messer for stifteren, under deltagelse af peblingene 
fra Puggård.129

Inventar omtales et par gange. 1462 skænkede kan
tor Anders Brok 24 mark til at lade afskrive et missa
le samt til en hvid messehagel af »sayn« (et hvidt,
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uldent stof) og en hvid messeskjorte.130 I afladsbre
vet 1476 nævnes, at kirken foruden forskellige al
terprydelser havde brug for kalke, diske, korporaler 
(duge til messeofret), kalkduge, messehageler og 
messeskjorter. 1536 måtte kirken på Christian III.s 
bud aflevere en forgyldt kalk og disk på 19 lod.131

Altre. 1309 testamenterede Tue Atenmark indtæg
terne fra en eng i Rejsby Mark til at sætte vokslys 
foran S. Mikaels alter i Ribe, med tilføjelsen »jeg me
ner S. Mikaels alter, der nyligt er oprettet i hans kir
ke af den herre biskop Kristian.«121 1453 omtales Vor 
Frue alter, idet Ribekanniken Jep Friis, der var ud
valgt til biskop i Børglum, nedlagde sit embede som 
evig vikar ved dette alter og overlod pladsen til kan
nik Tyge Therkelsen.132 Endelig nævnes så sent som 
1563 et vikarie, som lå til S. Andreas alter i S. Mikaels 
kirke.133 Præsten Ugot, der døde 1323, stiftede som 
nævnt et alter i kirken, men om der er tale om et 
fjerde alter eller et af de ovennævnte lader sig ikke 
afgøre.129

Beliggenhed. Kirken lå i umiddelbar tilknytning til 
Puggård ved vestsiden af Puggårdsgade ved et lille 
gadestykke, S. Mikkelsgade (fig. 2).134 Den må have 
ligget i nærheden af den endnu bevarede, senmiddel
alderlige kollegiebygning, men der er ikke fundet 
arkæologiske spor af kirken eller af eventuelle tilhø
rende begravelser.

Det er tvivlsomt, om S. Mikael har haft sin egen 
kirkegård; den optræder kun en enkelt gang i et af
ladsbrev fra 1434, hvis ordlyd, som nævnt, synes 
overtaget fra et tilsvarende brev af samme dato til 
domkirken.123

Om udseendet af kirkebygningen, der 1386 havde 
store mangler og truede med at styrte sammen,123 
vides intet. Man kan næppe lægge vægt på gengivel
sen hos Braunius (fig. 1), hvor den er fremstillet med 
et højt, slankt spir. Kirkebygningens nedrivning fandt 
sted under kirkebrækkerens virksomhed 1538. Fra 
31. okt. til 24. nov. skaffede han 51.000 sten ved at 
nedbryde »sunte Michels kerke«.4

†HELLIGÅNDSHUSETS KIRKE
NOTER S. 852

Ribe Helligåndshus eller -hospital nævnes første 
gang i Knud Snubbes testamente o. 1280.135 Stiftel
sen har antagelig siden sin oprettelse haft egen kirke, 
og kirkens eksistens fremgår i alt fald indirekte af Jens 
Voltesens gavebrev 1317, hvori han skænkede 4 
mark årlig til bespisning af konventet i Helligånds- 
huset, mod at dets medlemmer »skulle holde hans 
egen og hans hustrus årtid, ligesom kannikerne ved 
Vor Frue kirke.«136 Først 100 år senere omtales kir
ken direkte, i domkirkens yngre anniversariebog,

som mindes Tale Pors, der døde i 1400’rnes begyn
delse og blev begravet i Helligåndskirken i Ribe.137

Helligåndshuset stod under domkapitlet, og for
standerne var gerne kanniker. Beboere i stiftelsen 
var syge, svage og gamle mennesker, som fik kost 
og logi og blev plejet af et konvent, hvis medlemmer 
var undergivet visse ordensbestemmelser og, i alt fald 
1317, bestod af såvel brødre som søstre.138 En del af 
disse brødre har øjensynlig været gejstlige, som har 
kunnet deltage i messer og årtider i Helligåndshusets 
kirke. Det fremgår af Ballumpræsten Arild Cle- 
mentsens testamente fra 1481, hvori han bl.a. skæn
kede fire enge til Helligåndsgården for »om Sommer 
meth ottæ Presther ok om Winther meth ottæ Pre- 
sther arligh aar at hollæ for mik ok mynæ Forældres 
Siæle till ewigh Tidh.« Hvis Helligåndshusets præ
ster ikke overholdt disse forpligtelser, gav han dom
kapitlet fuldmagt til at annektere ovennævnte enge 
og lade årtiderne afholde andetsteds. 9

Til et sidealter var knyttet det vikarie, som sogne
præsten i Egtved 1554 afstod til Ribe hospital.140

Helligåndshuset erhvervede i tidens løb et omfat
tende jordegods gennem testamentariske gaver til 
vedligeholdelse af bygninger, opretholdelse af guds
tjenester og pleje af beboerne. 1479 måtte kongen 
befale sine fogeder og lensmænd, at de skulle være 
forstanderen for Helligåndsgården behjælpelig med 
at inddrive gods og penge, som folk ved deres opta
gelse i stiftelsen havde skænket til gårdens behov, 
bygning og forbedring.141 1481 gav Arild Clement- 
sen hele sit jordiske gods med hus og grund til vedli
geholdelse af Helligåndshusets kirke.139 1533 blev 
provst Iver Juul forlenet med Helligåndsgården. Han 
måtte beholde gården, så længe han levede, men 
skulle til gengæld vedligeholde bygningerne, afhol
de de sædvanlige messer, tider og gudstjenester i 
stiftelsens kirke samt forsyne de fattige med hus, 
seng og kost.142

Ved reformationen ophørte Helligåndshuset med 
at fungere, og det blev besluttet, at stiftelsen, når 
Iver Juul engang var død, skulle tilfalde det nyopret
tede almindelige hospital (jfr. s. 819). Han døde 
1556, men da Helligåndshuset lå så bekvemt for Ri- 
berhus, beholdt kongen huset til sig selv, mens ho
spitalet i stedet fik den gamle bispegård. Allerede 
1563 solgte kongen ejendommen videre til kancelli
skriver Kristen Lange »med hvis stenhus og anden 
bygning derpå findes.«143 Hvornår kirken blev ned
revet vides ikke, men det kan meget vel være sket 
inden dette tidspunkt.

Et seglaftryk (fig. 21) fra 1480 er gengivet hos Terp
ager.144 Den omløbende randskrift med versaler ly
der: »sigillvm domus sancti spiritus in ripis« (segl for 
Helligåndshuset i Ribe). Over en lilje ses Kristus, der 
opstår fra graven, med korsfane i venstre hånd og 
højre løftet i velsignelse.
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Fig. 21. Helligåndshuset. Seglaftryk fra 1480 
(s. 850), efter Terpager 1736, s. 523. — Heiliggeist- 
haus. Siegelabdruck aus dem Jahr 1480.

Beliggenhed. Helligåndshuset lå vest for johanniter
klostret, på vestsiden af en gade, hvis forløb svarede 
nogenlunde til den nuværende S. Laurentiigade 
(fig. 2). Kirken lå mod nord i bygningskomplekset, 
kirkegården mod øst ud til gaden.145 På hjørnegrun
den til S. Klemensgade og S. Laurentiigade fandtes 
1934 rester af en munkestensmur på kampestens- 
syld, ca. 8 m lang, 80 cm bred og 45-55 cm høj, 
muligvis en rest af Helligåndsgården.146

†S. JØRGENS KAPEL
NOTER S. 852

S.Jørgens kapel må være opført ved midten af 
1400’rne, eftersom det i Ribe bys jordebog fra 
1460’erne omtales som »S.Jørgens kapel, som nyli
ger bygget er«.147 Kapellet nævnes 1513 og atter i 
1530’rne (jfr. nedenfor). Det blev antagelig nedrevet 
i forbindelse med reformationen, og var i alt fald 
forsvundet i 1550’erne, hvor byen modtog en afgift 
af »den jord, som S.Jørgens kapel stod på.«148

Der er ingen sikre oplysninger om kapellets funk
tion. I 1530’rne optog Ribe bystyre et lån fra alle 
byens gilder, og i det bevarede regnskab nævnes, 
foruden betalingerne fra de 16 gilder, at borgmester 
Lange Laurids indestod for et beløb på 20 mark fra 
S. Jørgens kapel.149 Det er derfor muligt, at der har 
været et gilde eller en gildelignende institution knyt
tet til kapellet. En anden, men ikke nødvendigvis 
modstridende tolkning er, at kapellet er opført af

S. Jørgensgården for at indsamle almisser fra de vej
farende på Saltgade, efter at denne gade i 1400’rne 
overtog Tvedgades rolle som Ribes nordlige udfarts- 
vej (jfr. s. 118).

Alter? I Universitetsbiblioteket i København fin
des en messebog, trykt 1504, som ifølge sin påskrift 
var skænket af mag. Hans Severinsen og til evig tid 
skulle blive ved S. Jørgens alter. Foran i bogen læses 
videre, at den tilhører S.Jørgensgården i Ribe.150 
Det omtalte alter har da stået enten i S. Jørgens kapel 
eller i et, i øvrigt ukendt, kapel på S.Jørgens
gården.151

Beliggenhed. Jordebogen fra 1460’erne omtaler en ga
de, der gik østpå fra Saltgade, syd for S.Jørgens 
kapel,147 og 1513 nævnes et stykke jord nordligt i 
Saltgade, vest for S.Jørgens kapel.152 Kapellet må 
således have ligget omtrent på det sydlige hjørne af 
Saltgade og Seminarievej (fig. 2).

†HELLIG KORS KAPEL
NOTER S. 852

Hellig Kors kapel blev stiftet af borgmester Laurids 
Pedersen Bagge og hans hustru i slutningen af 
1400’rne og omtales første gang i et afladsbrev 
7. nov. 1500.153 En eng, som stødte op til kapellet, 
tilhørte Ribe by og var udlagt til borgmestrenes 
brug.154 Til kapellet var knyttet et broderskab 
(»laudabilis confraternitas«),153 antagelig Hellig Kors 
gildet, der bl.a. nævnes i fortegnelsen over byens 
gilder fra 1530’rne.149

I afladsbrevet fra 1500 gav tolv kardinaler hver 100 
dages aflad til dem, som besøgte Hellig Kors kapel 
på bestemte festdage (korsets opdagelse, korsets op
højelse, S. Gregorius, Marie himmelfart og kapellets 
indvielsesdag) og som bidrog til kapellets vedlige
holdelse og forsyning med fornødne bøger, kalke, 
lys og andre kirkelige prydelser.153 Kardinalernes af
lad må have resulteret i en betydelig valfart. Blandt 
gæsterne var en så prominent person som dronning 
Christina, der september 1507 drog fra Odense til 
Ribe sammen med sin søster og søsterdatter. De 
kongelige gæster deltog i gudstjenesten i Hellig Kors 
kapel på festdagen for korsets ophøjelse 14. sept. og 
fik således del i den store aflad. Dronningen skænke
de ved denne lejlighed tre rhinske gylden og desuden
28 album på Hellig Kors kirkegård.155

Beliggenhed. Kapellet lå ved den søndre dæmning på 
Vittenberg, ved den sydlige udfaldsvej fra Ribe 
(fig. 2). Dets beliggenhed er angivet på den bevarede 
tegning til Resens atlas med teksten: »en banche, 
Kaldis Vittenbierg, hvor der har fordum ligget et
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Capel, for reisendes Folck at holde messe udi.«156 
Terpager oplyser, at han på stedet selv har set ruiner, 
og at der i hans tid ofte er blevet opgravet menneske
ben og rester af murede begravelser.157 Jord fra den 
omtalte banke blev o. 1720 anvendt til at udfylde et 
hul i den nærliggende dæmning, og alle rester af 
kapellet er antagelig forsvundet ved den lejlighed.158 
På stedet er i 1960’erne opført Vittenberg-skolen.
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ses til s. 50f., vedr. litteratur og forkortelser til 
s. 54f. – Vedr. arkivalier til S. Katrine kirke til s. 809.

NM2. S. Klemens: Brev fra C. N. Termansen til 
W. Mollerup 1903 (udgravning af kirkebygning), 
indberetninger ved C. M. Smidt 1911 (udgravning af 
kirkebygning, bevaringsforslag). – S. Peder: Brev fra 
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middelalderlige prædiken, 1969, s. 55 f.
35 Repert. 2. rk. 5974.
36 DaKancReg. s. 384.
37 Kinch I, 508f., II, 569. – Ingrid Nielsen (jfr. note 
32) kap. 9. – Ribe Rådstuedombøger 1527-76, 1580- 
99, udg. Erik Kroman, 1974, s. 88, 134.

Fig. 22. S. Nikolaj Kirke. Murede grave på for
sorgscentrets område (nr. 1-4, s. 843). Målt og teg
net af C. N. Termansen? 1906. — St.-Nikolaj-Kirche. 
Gemauerte Gräber auf dem Gelände der Fürsorgeanstalt.

38 Historiske Kildeskrifter I, udg. af H. Rørdam, 
1879, s. 641. – DaKancReg. s. 384. – Terpager 1736, 
s. 382.
39 Kinch II, 570. – LA Vib. Ribe S. Katr’s rgsk. 
(1594). – Hegelunds almanak 1. dec. 1612, s. 601. – Matthiesen s. 61. – D. Grønlund: Historisk Efterret
ning om de i Ribe Bye for Hexerie forfulgte og 
brændte Mennesker, udg. af K. Agerbæk, Ribe 
1973, s. 46, 89f., 129f., 140.
40 Kinch II, 570.
41 LA Vib. S. Katr.’s rgsk. – Thorup 1839, s. 65.
42 Iflg. venlig oplysning af Marie Obbekjær.
43 NM2. Brev fra J. Helms til Worsaae 5. jan. 1856.
44 NM2. Brev fra J. Helms til kammerråd Struck
17. okt. 1857.
45 J. Helms’ opmåling »optagen på tomterne med bi
stand af O. Gotliebsen og hans til grundvoldens op
brydning brugte arbejdere d. 26. april 1856« findes i 
Den antikvariske Samling i Ribe, mus.nr. 193. Den
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her gengivne plan (i NM2) er en af Helms selv frem
stillet og mere anskuelig kopi, hvor en kampestens- 
signatur har erstattet den ældre tegnings skravering.
- Stürups situationskort i NM2 bærer påskriften: 
»Stedet påvist af J. Helms«.
46 NM2. Udgravningsplan ved J. Hertz og indberet
ning ved Else Marie Boyhus 1960. – 1981 lagdes et 
par søgegrøfter umiddelbart syd for S. Peders kirke, 
men hverken kulturlag eller grave fandtes, kun 
vandomlejrede lag. Kirken kan have ligget ganske 
tæt på åløbet. (Stig Jensen m.fl.: Udgravninger i Ri
be 1979-1981, i Mark og Montre 1982, s. 54.)
47 En enkelt tufsten, 31×14×7 cm, fundet på tomten 
1855/56, indsendtes 1863 til Nationalmuseet (NM2, 
inv.nr. 21329). En klump skællekalk er i Den antik
variske Samling i Ribe, mus.nr. 390.
48 Ribe bys jordebog, udg. Ingrid Nielsen, 1979, 
nr. 152.
49 J. Helms’ anmærkninger på plan af 26. april 1856, 
jfr. note 45.
50 Kinch II, 417.
51 Kinch II, 179, 569.
52 Kinch II, 569.
53 Kinch II, 348.
54 LA Vib. Ribe domk.s rgsk. 1591-1899.
55 Kinch II, 397, 410.
56 Jfr. noterne 5 og 54.
57 Matthiesen, s. 61, 82. – Jfr. note 52.
58 Indberetning af J. Forchhammer 13. okt. 1959 til 
Den antikvariske Samling i Ribe, j. nr. 561/59. Ki
sten opbevares sammesteds, mus.nr. D 1548. Fra et 
andet funderingshul kom dele af to smallere, paral
lelle brædder uden skeletrester, måske fra en kiste. 
På datidige pressefotografier er disse brædder og 
nogle løsfundne skeletdele fejlagtigt sammenstillet 
med kiste og skelet fra grav nr. 5.
59 Lunde Domkapitels Gavebøger, udg. C. Weeke, 
1889, s. 298. – Gina Gertrud Smidt: De danske non
neklostre indtil ca. 1250, i KirkehistSaml. 1973, 
s. 15 f.
60 Et dobbeltkloster her (for både munke og nonner) 
opløstes på et eller andet tidspunkt før 1173. Gina 
Gertrud Smidt (jfr. note 59), s. 15f.
61 DiplDan. 1. rk. V, 54.
62 ActaPont. IV 2778.
63 ActaPont. V3384, 3386. – Terpager 1736, s. 304 f.
- Se også Kinch I, 381 f., 420f.
64 Oldemoder, s. 87, 96.
65 RA. Hansborgarkivet. Sager på papir D 40, IV. 
Ærkedegnens regnskabsbog for Lø, Tønder, Højer, 
Gram og Sønder Rangstrup hrd. 1514-43, fol. 7 r, f. 
-Jfr. Kinch I, 512.
66 Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra Middelalde
ren I, udg. C. Nyrop, 1900, s. 755. – Kinch I, 380.
67 Endnu 1559 nævnes nonner (Kinch II, 79).
68 NM6, Fundprot. 3198 og 3244.

69 En grav fra 700’rne, orienteret nord-syd, fandtes 
på kirkegårdens område (jfr. fig. 17). Det var dog 
ikke muligt at påvise en kontinuitet i områdets an
vendelse som gravplads fra hedensk til kristen tid. Se 
Aino Kann Rasmussen: Sct. Nikolaj kirke i Ribe – og en grav fra yngre germansk jernalder, i Mark og 
Montre 1971, s. 13-15. – I 1960’erne er der ifølge 
mundtlig meddelelse til Den antikvariske Samling, 
på forsorgscentrets grund langs Tangevej fra hjørnet 
mod jernbaneterrænet og op til centrets hovedind
kørsel, udgravet en munkestensmur, på hvis sydside 
fandtes skeletter. Det er muligvis rester af kloster
muren.
70 Kortfattet meddelelse om fundet og udgravnings- 
skitser ved Lennart Edelberg i Den antikvariske 
Samling i Ribe, j. nr. 43M 70. – Iflg. Trap 4. udg. 
VIII, 398 blev fundamenter af kirkens apsis truffet
o. 1900 (jfr. Vilh. Lorentzen: De danske Benedikti
nerklostres Bygningshistorie, 1933, s. 133). Oplys
ningen lader sig imidlertid ikke verificere: hverken 
Den antikvariske Samling, NM2 eller statsbanernes 
arkiv rummer noget om sagen (jfr. korrespondance i 
Den antikvariske Samling i Ribe, j. nr. 43 M 70).
71 NM2. Indb. ved Aino Kann Rasmussen 1970 og 
Mogens Bencard 1972.
72 Uldall, s. 224 f.
73 NM2. Brev fra Eilschou til prof. Nyerup 18. okt. 
1809, udg. V. Hermansen: Antikvarer i det gamle 
Ribe, i ÅrbRibe 1959, s. 627-29.
74 Den nærmere placering af gravene på forsorgscen
trets område har ikke kunnet bestemmes. Opmålin
gen i NM2 er signeret ’T’ (C. N. Termansen?). – Nov. 1976 og febr. 1977 er der ved maskinopgrav- 
ninger på forsorgscentrets område, nordøst for 
vandtårnet, fremkommet omrodede skeletdele og 
munkesten, der formentlig stammer fra murede gra
ve (Den antikvariske Samling i Ribe, j.nr. 16 
M76 D).
75 Kisteløse grave med stensat hovedrum eller »øre
klapsten« (nr. 10-14) må opfattes som et billigt alter
nativ til de helt stensatte grave med særskilt hoved
rum, og må som disse dateres til høj- eller senro
mansk tid. Samme periode tilhører vel begravelserne 
uden kistespor, men med udgravet hovedrum (nr. 5,
15). Paralleller til sidstnævnte kendes bl.a. fra Ny
sted og Revshaleborg ved Maribo (Maribo amt), 
Stenløse kirke (Frederiksborg amt) og †S. Klemens 
kirke (København By), jfr. K. Løkkegaard Poulsen: 
Undersøgelse af en middelaldergrav i Nysted, i Lol
land-Falsters Stiftsmuseums årsskrift 1980, s. 5-11; 
K. Snedker: Revshaleborgens gravplads, smst. 1973, 
s. 12-24; H. Stiesdal: En middelalderlig gravplads i 
Stenløse, i Antikvariske Studier 1, 1977, s. 207; 
J. N. Rosenkjær: Fra det underjordiske København, i 
Historiske Meddelelser om Kbh. 1. rk. 2, s. 49.

76 Af snit fremgår, at både sideplanker og gavltræ
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Fig. 23. Riberhus slotsbanke med sokkelkvadre fra 
byens †kirker genanvendt i rondellerne (s. 859). EN 
fot. 1984. — Schloßberg von Riberhus mit Sockelqua- 
dern aus den Kirchen der Stadt, hier wiederverwendet in 
den Rondellen.
står lodret og således ikke er trykket ud af deres 
oprindelige plads.
77 Terpager 1736, s. 64 (præsten Peder Madsens te
stamente).
78 Ældre anniversariebog, s. 541. – Oldemoder s. 71.
79 DiplDan. 2. rk. VI, 196; VII, 87. – Testamenter fra 
Danmarks Middelalder indtil 1450, udg. Kr. Erslev, 
1901, s. 155, 183. – Terpager 1736, s. 63f.
80 DiplDan. 2. rk. VI, 196.
81 Brev af 21. juli 1981 i Den antikvariske Samling i 
Ribe, j. nr. 154 K 1, med kortskitse 154 T 2. – 1886 
fandt man, under nedlæggelse af vandrør i Gravsga
de, regelmæssige gravsteder, levninger af kister og 
skeletter, jfr. Følgeblad til Ugeskrift for Læger 4. rk. 
XVIII, 1888. – Bebyggelsen på nordsiden af Gravs
gade, der antagelig er kommet til efter 1545 på kir
kegårdens plads, omfattede matr.-nr. 142-148, jfr. 
Ole Degn: Ribe 1500-1950, Scandinavian Atlas of 
Historic Towns 3, 1983, s. 55.
82 Per Kr. Madsen og Ole Schiørring: En udgrav
ning i Ribes »nye grav«, Hikuin 7, 1981.
83 DiplDan. 2. rk. V, 362. – Oldemoder, s. 96.
84 Kinch I, 525; placering se Ingrid Nielsen (jfr. note 
32), kap. 5.
85 Ribe bys jordebog, jfr. note 48, nr. 31 f. – LA Vib. 
Ribe rådstuearkiv. Kæmnerrgsk. 1548-83, jord- 
skyldsrgsk. 1565, fol. 2r.
86 Oldemoder, s. 108. – Kirkeindvielser til Den helli
ge Grav synes ofte at gå tilbage til korstogstiden i 
1100’rne. Ellen Jørgensen: Helgendyrkelse, s. 14.
87 RA. Hansborgarkivet. Ærkedegnens regnskabs
bog, jfr. note 65, fol. 210f. – Jfr. noterne 3 og 12.
88 Oldemoder, s. 55. – S. Bartolomæus’ kirke betæn
kes desuden i testamente fra 1474. Terpager 1736, 
s. 63.
89 Jfr. s. 118f. og domkirken, fig. 24. – Terpager 
1736, s. 395.

90 Kirken findes dog aldrig benævnt ved den dobbel
te indvielse til Hellig Grav og S. Bartolomæus. – Ingrid Nielsen (jfr. note 32), kap. 5.
91 Terpager 1736, s. 216.
92 Af hensyn til smittefaren havde de spedalskes går
de almindeligvis egne kapeller og kirkegårde. I Ros
kilde synes de spedalske dog i senmiddelalderen at 
have haft mulighed for at overvære gudstjenester i 
den nærliggende S. Klemens sognekirke. Jfr. Olaf 
Olsen: St. Jørgensbjærg kirke, i ÅrbOldkHist. 1960, 
s. 42-47.
93 Terpager 1736, s. 395. – Jfr. noterne 3 og 4.
94 Thorup 1839, s. 50 og bilag s. 12f.
95 Ribe bys jordebog, udg. Ingrid Nielsen, 1979, 
nr. 160. – Det 1905 afdækkede, uregelmæssige mun- 
kestensmurværk nord for ledvogterhuset ved Semi- 
narievej stammede ikke, som først antaget, fra Hel
lig Gravs kirke, men må være rester af en kælder (Jfr. 
udgravningsplan ved Saaby 1905 i NM2, og beskri
velse i Ribe Stifts-Tidende 20. jan. 1906).
96 Peder Olsens krønike, i Scriptores Minores II, 
udg. M. Cl. Gertz, 1922, s. 293, 305. – Om hans be
nyttelse af ældre kilder (Rydårbogen) se Jørgen Ny
bo Rasmussen: Broder Peder Olsen som de danske 
franciskaneres historieskriver, 1976, s. 75, 127f. Pe
der Olsens oplysning om bisp Gunners grav står i 
modstrid med en anden kilde, hvorefter han skulle 
være begravet i Løgumkloster, se Kinch I, 55 f. Jfr. 
DK, SJyll., s. 1124.
97 SRD VI, 255. – Johs. Lindbæk: De danske Fran
ciskanerklostre, 1914, s. 97, 100. Kirkens indvielses
dag fejredes dagen efter S. Hans.
98 DiplDan. 2. rk. IV, 30-34. Enslydende afladsbreve 
sendtes til franciskanerne i Kolding, Tønder, Sles
vig, Flensborg og Ribe.
99 Dronning Christines Hofholdningsregnskaber, 
udg. Wilh. Christensen, 1904, s. 196, 253, 257, 283, 
295, 315.
100 Johs. Lindbæk (jfr. note 97), s. 98f. anfører ikke 
mindre end 16 testamenter, hvori klostret betænkes.
101 Johs. Lindbæk (jfr. note 97), s. 99. -Jørgen Nybo 
Rasmussen (jfr. note 96), s. 145.
102 Kinch I, 426f. – Johs. Lindbæk (jfr. note 97), 
s. 101 f. – Thorup 1833, Bilag s. 18f. – Repert. 2. rk., 
10749. – Ribe bys jordebog (jfr. note 48), nr. 87f.
103 Scriptores minores (jfr. note 96), s. 293. – Kinch
I, 424. – Johs. Lindbæk (jfr. note 97), s. 100.
104 Thorup 1833, bilag s. 5f., 20.
105 Jørgen Nybo Rasmussen og Jan Pinborg: Broder 
Jacob og Uddrivelseskrøniken, i HistT. 12. rk. I, 
199 f.
106 Olaus Heinrich Moller: Vermischte Nachrichten 
und Urkunden, welche der Stifter der lateinischen 
Schule in Flensburg, Ludolphus Maamani, und des
sen Eltern, wie auch den Franciskaner-Orden und 
dessen Schicksale in Dänemark etc., insonderheit zur
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Zeit der Reformation betreffen, Flensburg 1775, 
s. 26 f. – Kinch I, 502 f.
107 Kinch I, 539 f. – Ingrid Nielsen: Torvene i Ribe, i 
Hikuin 7, 1981, s. 17f. – Ribe bys jordebog (jfr. note 
48), nr. 61.
108 Segl på breve i Rigsarkivet fra år 1289 (Ribe kapi
tel nr. 19, DiplDan. 2. rk. III, 383). 1309 (Ribe kapi
tel nr. 51, DiplDan. 2. rk. VI, 199), 1332 (Ribe kapi
tel nr. 94, DiplDan. 2. rk. X, 356) og 1465 (Ribe 
kapitel nr. 436, Repert. nr. 1980). Jfr. H. Petersen: 
Danske gejstlige Sigiller fra Middelalderen, 1886, 
s. 79, fig. 950, 951.
109 DaKancReg. s. 220. – Thorup 1833, bilag s. 22. – Kinch I, 539 f.
110 Flensborg Avis 22. nov. 1896 og Ribe Stifts
tidende 27. nov. 1902, om udgravningen til ny bade
anstalt i forbindelse med alderdomshjemmet. – Brev 
fra W. Mollerup 8. dec. 1902 (NM2).
111 NM2, inv.nr. D 5124-33. – Den antikvariske 
Samling i Ribe, mus.nr. 5423 og E 1411.
112 DiplDan. 2. rk. VI, 343. – Kinch I, 543 f. – Acta
Pont. IV 2778, 2781; V 3384, 3386. Om johanniterne 
generelt henvises til Jarl Galléns og Troels Dahlerups 
artikel i KultHistLeks. VII, 600f.
113 Terpager 1736, s. 62. – Thorup 1833, bilag s. 25 f.
114 Maje Doctors (†1523) blev ifølge Terpager (1736, 
s. 403) begravet hos korsbrødrene. Fortegnelse over 
klostrets gods 1547 i DaKancReg. s. 361 f.
115 Kinch I, 420f., 451, 467. – Terpager 1736, s. 403f.
- Frederik d. Førstes danske Registranter, udg. Ers- 
lev & Mollerup, 1879, s. 3.
116 DaKancReg. s. 40 (30. marts 1537). – Kinch I, 
482f., 545.
117 Kinch II, 589f. – Trap 5. udg. IX, 642.
118 Thorup 1833, bilag s. 25 f.
119 Klostergrundens udstrækning fremgår af Klavs 
Sehesteds brev på gården 8. juni 1542, DaKancReg. 
s. 228. Jfr. Kinch I, 545.
120 KancBrevb. 20. maj 1553.
121 DiplDan. 2. rk. VI, 196.
122 DiplDan. 2. rk. IV, 291 og V, 32. – Kornerup, 
s. 83-117.
123 Terpager 1736, s. 388 f.
124 I England grundlagdes talrige kollegier og kolle- 
giekirker fra 1200’rne, jfr. A. F. Leach: The schools 
of Medieval England, London 1912, s. 164f. Om 
forholdene i Danmark, se Kornerup I, s. 18-38.
125 Terpager 1736, s. 385.
126 DiplDan. 2. rk. X, 223.
127 Terpager 1736, s. 86 f.
128 DiplDan. 2. rk. XII, 87.

129 Ældre anniversariebog, s. 546.
130 Terpager 1736, s. 62.
131 Kronens skøder I, 96. – Terpager 1736, s. 223. – Jfr. note 123.

132 Repert. 2. rk. I, 246.
133 Kronens Skøder I, 96. – Terpager 1736, s. 223.
134 Jfr. Ingrid Nielsen: Puggårdsgade i Ribe – en ar- 
kivalsk undersøgelse, i Mark og Montre 1978, s. 22.
135 DiplDan. 2. rk. II, 389.
136 DiplDan. 2. rk. VII, 453. – Tilsvarende skulle 
forstanderen holde messer for Laurentius Litle, der 
døde i begyndelsen af 1300’rne, jfr. Ældre anniversa
riebog, s. 541.
137 Terpager 1736, s. 517.
138 J. Lindbæk og G. Stemann: De danske Hellig- 
aandsklostre, 1906, s. 4f. – Jfr. note 136.
139 Terpager 1736, s. 514.
140 KancBrevb. 30. juli 1554.
141 Kinch I, 381.
142 Kinch I, 489.
143 DaKancReg. s. 267. – Terpager 1736, s. 519f. – KancBrevb. 15. sept. 1556, 1. febr. 1563.
144 Terpager 1736, s. 523, har til sin illustration be
nyttet et afklip fra den originale kobbertrykplade til 
Ribe-byplanen i Resens atlas. Pladen som helhed er 
tabt, og der kendes ingen bevarede aftryk; derimod 
eksisterer en tegning, der muligvis er forlæg for 
kobberstikket. På denne tegning er seglet dateret 
1480. Se Ib Rønne Kejlbo: To stykker af en mosaik, i 
Mark og Montre 1976, s. 66-75; Thomas W. Lassen: 
Omkring billedmaterialet i »Ripæ Cimbricæ«, Hi
kuin 7, 1981, s. 265-74.
145 Terpager 1736, s. 517f., 521. – Jfr. note 143.
146 NM2. Plan ved Kr. Petersen 1934.
147 Ribe bys jordebog (jfr. note 48), nr. 156.
148 Ribe bys jordebog (jfr. note 48), nr. 157.
149 Ribe Rådstuedombøger 1527-76, 1580-99, udg. 
Erik Kroman, 1974, s. 114.
150 Kinch I, 515.
151 En tredje mulighed er, at altret har stået i Hellig 
Gravs kirke, som 1523 stod i en vis forbindelse med
S. Jørgensgården, jfr. s. 846.
152 Terpager 1736, s. 391.
153 ActaPont. V, 3775. – Terpager 1736, s. 392f.
154 Ribe bys jordebog (jfr. note 48) nr. 229.
155 Dronning Christines Hofholdningsregnskaber, 
udg. W. Christensen, 1904, s. 258.
156 KglBibl. Uldallske samling 186 fol. VI. – Jfr. no
te 154.
157 Terpager 1736, s. 392.
158 Matthiessen, s. 260, note 23.
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†MITTELALTERLICHE 
KIRCHEN IN RIBE

Außer dem Dom und der Katrinenkirche gab 
es im mittelalterlichen Ribe 11 Pfarrkirchen 
und Kloster- und Stiftskirchen (Plan Fig. 2).

Die Pfarrkirchen stammten durchweg aus 
dem älteren Mittelalter. Die St.-Klemens-Kir- 
che und die St.-Peters-Kirche werden erstmals 
1145 erwähnt, die St.-Nikolaj-Kirche in der 
Mitte des 12. Jahrhunderts und die St.-Hans- 
Kirche 1214-30. Die Kirche zum Heiligen Grab 
kann ebenfalls romanisch gewesen sein, tritt 
aber erstmals in einem Verzeichnis aus der Zeit 
um 1350 auf. Mehr als diese sechs Pfarrspren- 
gel (einschl. jenes des Doms) dürfte die Stadt 
kaum gehabt haben. Die St.-Bartholomäus- 
Kirche, die zweimal im 15. Jh. erwähnt wird, 
dürfte wohl mit der Kirche zum Hl. Grab iden
tisch sein.

Klöster und Stifte. Die Pfarrkirche zu St. Ni
kolaj war gleichzeitig Klosterkirche eines Be- 
nediktinerinnenstifts, das schon um die Mitte 
des 12. Jh.s existierte und möglicherweise von 
einem aufgelassenen Doppelkloster in Seem 
südlich von Ribe hierher überführt wurde. Die 
Bettelorden kamen früh nach Ribe. Das Domi
nikanerkloster (S. 810) wurde 1228 gegründet; 
die Franziskaner, die 1232 in die Stadt kamen, 
konnten 1280 ihre Klosterkirche dem hl. 
Laurentius weihen. Um 1280 wird auch ein 
Heiliggeisthaus mit Kirche erwähnt, ebenso 
wie das dem hl. Georg geweihte Spital für Aus
sätzige, über dessen Kapelle jedoch nichts be
kannt ist. Die St.-Michaels-Kirche, die dem 
1298 gegründeten Klosterschulkollegium Pug- 
gård als »Kollegkirche« angeschlossen war, 
wird 1309 erstmals erwähnt. Das Haus der Jo
hanniter, von dem wir 1311 zum ersten Mal 
hören, hatte sich im 15. Jh. zu einem richtigen 
klösterlichen Stift mit Kirche entwickelt. 
Schließlich wurden im Spätmittelalter zwei Ka
pellen aufgeführt, u.zw. die St.-Georgs-Kapelle 
Mitte des 15. Jh.s und die Heiligenkreuzkapelle 
Ende des 15. Jh.s, gelegen an den Ausfall
straßen der Stadt im Norden bzw. Süden.

Nach der Reformation von 1536 wurden die 
meisten Kirchen der Stadt als überflüssig be
trachtet und zum Abbruch verurteilt. Der Dom 
und die St.-Katrinen-Kirche der Dominikaner 
blieben als die zwei protestantischen Pfarrkir
chen der Stadt bestehen, und die St.-Peters- 
Kirche blieb bis zum Ende des 17. Jh.s erhalten. 
Sie diente als Materiallager, Schmiede u.dgl., 
während der Friedhof als Begräbnisplatz für 
Arme und Verbrecher angewendet wurde. Was 
die übrigen Kirchen betrifft, so verschwanden 
die Johanniterkirche und die St.-Laurentius- 
Kirche der Franziskaner schon 1537, und die 
Abbrucharbeit kam richtig in Schwung im Jahr 
1538, als ein Handwerker, der sogenannte 
»kerkenn breker« (= Kirchenbrecher), die St.- 
Hans-Kirche, die St.-Michaels-Kirche, die St.- 
Nikolaj-Kirche und vermutlich auch die Kirche 
zum Heiligen Grab und die St.-Klemens-Kir
che niederriß.

Wir kennen eine vereinzelte, 1598 gedruckte 
Abbildung der mittelalterlichen Kirchen (Fig. 1). 
Als das Bild angefertigt wurde, waren die 
meisten Kirchen schon seit etwa 50 Jahren ver
schwunden, so daß vermutlich nur die Wieder
gabe der St.-Peters-Kirche, die Ende des
16. Jh.s noch erhalten war, als verläßlich be
trachtet werden kann.

Die archäologischen Spuren der Kirchen sind 
dünn gesät. Eine Anzahl Bausteine, Taufen und 
Grabsteine, die sich im Museum zu Ribe und 
verstreut in den Häusern und Gärten der Stadt 
befinden, stammen vermutlich aus verschwun
denen Mittelalterkirchen (S. 859). Vom Fran
ziskanerkloster sind einige Formsteine erhalten 
geblieben, und vom alten Friedhof der 
St. Hans-Kirche wurden Gräber gefunden.

Nur die St.-Klemens-Kirche, die St.-Peters- 
Kirche und die St.-Nikolaj-Kirche waren Ge
genstand eigentlicher archäologischer Untersu
chungen. Bei allen drei romanischen Kirchen 
war das Baumaterial, ebenso wie beim Dom, 
vulkanischer Tuff aus der Rheingegend. Bei 
späteren An- und Umbauten wurden Ziegel 
verwendet.

Die romanische Anlage der St.-Klemens-Kir- 
che bestand aus Apsis, Chor, Schiff und Turm,
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aufgeführt aus Tuffstein auf einem Sockel aus 
dem gleichen Material. Diese Eigenheit, die die 
Kirche von allen anderen südwestjütländischen 
Tuffsteinkirchen unterschied, hatte sie gemein 
mit den ältesten dänischen Kalktuff-Kirchen 
aus dem Ende des 11. und vom Anfang des
12. Jh.s, und das kann ein Indizium dafür sein, 
daß die St.-Klemens-Kirche eine der ältesten 
Tuffsteinkirchen der Gegend von Ribe war. 
Der kurze, aber breite Grundriß der Kirche so
wie das Vorhandensein eines romanischen 
Turms unterscheiden die Kirche ebenfalls von 
den in dieser Gegend üblichen. Der romanische 
Bau hatte einen zwei Lagen hohen Sockel mit 
Hohlkehle und Fase. Die Apsis war mit fünf 
Blenden geschmückt, die von Halbsäulen oder 
Lisenen unterteilt und oben mit einem oder 
mehreren Rundbogen abgeschlossen waren. 
Auch die übrigen Fassaden der Kirche waren 
vermutlich mit Blenden ausgeschmückt, und 
das Innere der Kirche zierte ein Fasensockel. Im 
Spätmittelalter wurde der romanische Turm 
von einem aus Ziegeln gemauerten abgelöst; es 
wurden Gewölbe eingebaut (vgl. Rippenstein, 
Fig. 8) und gotische Stabfenster eingesetzt. Un

ter den Grabmälern muß ein romanisches 
†Grabsteinfragment aus Sandstein hervorgeho
ben werden, ferner ein Sargdeckel zu einem 
trapezförmigen Sandsteinsarg des Typs, der in 
mitteldeutschen Steinbrüchen hergestellt und 
an der Nordseeküste entlang nach Norden 
exportiert wurde.

Die St.-Peters-Kirche hatte, wie aus den aus
gegrabenen Fundamentgräben hervorgeht, ei
nen Grundriß mit Chor, Schiff und später da
zugekommenem Turm, der einen älteren 
Glockenstuhl auf dem Friedhof ablöste. Der 
Turm wurde möglicherweise nicht fertigge
baut oder ist später bis zur Höhe der Mauern 
des Schiffs eingestürzt, vgl. die Wiedergabe der 
Kirche ohne Turm.

Die St.-Nikolaj-Kirche lag auf dem jetzigen 
Eisenbahngelände, wo der Fund einiger profi
lierter Granitsockelsteine möglicherweise die 
Lage der Kirche andeutet. Vom Inventar der 
Kirche ist eine Glocke erhalten geblieben, die 
1477 (oder 1474) gegossen und nach der hl. 
Katharina benannt wurde; sie befindet sich jetzt 
in der Katrinenkirche. Im Friedhofsbereich 
wurden viele mittelalterliche Gräber gefunden.



†S. KLEMENS KIRKE 831

†S.  KLEMENS KIRKE 
NOTER S. 852

Kirken omtales tidligst 1145, da Broder, præst ved 
S. Klemens kirke, udnævntes til dekan ved det nyop
rettede domkapitel.7 Der er i senmiddelalderen flere 
tegn på en forbindelse med det nærliggende johan
niterhus/kloster, som af og til benævnes »S. Kle- 
mensgård« (s. 848). Sandsynligvis har S. Klemens 
kirke været annekteret af johanniterne, der gerne gik 
ind i sjælesorgen og baserede deres økonomi på en 
sognekirke.8 Det kan formodes, at kirkens oprin
delige patron har været kongen, eftersom kongelige 
rettigheder hævdedes 1479, da Christian I gav 
S. Klemens kirkegård til johanniterne.9 Forholdet 
kan hænge sammen med nærheden af den kongelige 
borg, hvis besætning rimeligvis har hørt til kirkens 
sogn (jfr. s. 117).10 I øvrigt rummede sognet nogle 
meget store gejstlige institutioner, hvis tiendefrihed 
formentlig har været følelig for kirkens økonomi.

Det kan ikke være rigtigt, når Terpager antager, at 
kirken var nedlagt før reformationen (1736, s. 375). 
Sognet er brugt som administrationsenhed i en lov
hævd på kapitlets gods i Ribe by 1509,11 og kirken er 
ligesom S. Hans og S. Peder anført med en afgift på 
to skilling engelsk i en liste fra o. 1530 over ærkedeg- 
nens indtægter af de kirker, han havde tilsyn med.12 
Kirkens nedrivning fandt formentlig sted 1538 (sml. 
s. 828).

Et alter, viet til værnehelgenen S. Klemens, blev i 
et testamente fra 1458 betænkt med en pude eller 
hynde.13

Fem mønter, fundet i eller ved kirken, er indsendt 
til Nationalmuseet; en Christoffer I, en Erik Men
ved, en Hans og to regnepenge af messing fra Nürn
berg o. 1550.14

Beliggenhed og kirkegård. Kirken lå omtrent midt 
mellem domkirken og den kongelige borg, Ri- 
berhus (fig. 2). Kirkegården grænsede 1479 
mod nord og nordøst til johanniterklostrets 
ejendomme.15 En S. Klemensgade er nævnt 
1317.16 Et stræde dannede forbindelsen fra den 
nuværende Korsbrødregade til S. Klemens kir
kegård; Nordre Gråbrødregade, som ligeledes 
udgik fra Korsbrødregade og fortsatte mod 
vest helt til byens planker, kan have dannet den 
sydlige afgrænsning af S. Klemens kirkegård 
(fig. 4).17 1584 blev Korsbrødregårds ejer Mov- 
rids Podebusk dømt til at tilbagelevere de dele 
af byens jord, som han ulovligt havde annekte
ret, heriblandt S. Klemens kirkegård. Et forlig 
1585 gav Podebusk tilladelse til at beholde kir-

Fig. 4. Situationsplan. A: S. Klemens kirke (s. 831). 
B: Johanniterklostret, »Korsbrødregård« (s. 848). C: 
Franciskanerklostret (s. 846). 1:20.000. Tegning MN 
1984. — Lageplan. A. St.-Klemens-Kirche. B.Johanni
terkloster, »Korsbrødregård«. C. Franziskanerkloster.

kegården mod at udlægge forskellige grund
stykker som erstatning. Det fremgår i den for
bindelse, at S. Klemens kirkegårds oprindelige 
grænser ikke mere kunne bestemmes.17 Dele af 
kirkegården blev liggende som have i de føl
gende århundreder, og ifølge Galthen var ha
ven 1792 omgivet af et gærde med en mængde 
murstensbrokker fra kirkegårdens gamle1 Sringmur.



832 †MIDDELALDERKIRKER I RIBE

Fig. 5. S. Klemens kirke. Plan. A: Funda
ment til højalter (s. 836). B: Fundament til 
Hellig Kors alter? (s. 836). C: Romansk 
tårnfundament? (s. 833, 835). D: Tegl- 
stensgulv fra gotisk tårn (s. 833, 835). 
1:300. Målt af C. M. Smidt 1911, tegning 
MN 1984. — St.-Klemens-Kirche. Grund
riß. A. Fundament des Hochaltars. B. Funda
ment des Heiligenkreuzaltars? C. Romanisches 
Turmfundament? D. Ziegelfußboden eines go
tischen Turms.

Udgravninger. Som have tjente kirkegården 
endnu efteråret 1902, hvor grundejeren under 
plantning af frugttræer stødte på rester af kirke
bygningen. En udgravning blev iværksat af 
Den antikvariske Samling, og det lykkedes at 
afdække rester af kirkens nordmur samt andre 
partier. En frilægning af hele kirketomten var 
påtænkt, men måtte opgives, da grundejeren 
forlangte en for høj pris for at afstå grunden. 
Efter opmåling af en plan og nogle snit tildæk
kedes det hele, men en grundig beskrivelse af 
resultaterne ved købmand C. N. Termansen 
fremkom 1905.19

Ved indsamlinger blandt Ribes borgere var 
der 1910 indkommet et beløb, som, suppleret 
med et tilskud på 200 kr. fra Nationalmuseet, 
var tilstrækkeligt til at købe S. Klemens’ tomt, 
og sommeren 1911 fulgte da en ny og noget 
mere omfattende udgravning under ledelse af 
arkitekt C. M. Smidt fra Nationalmuseet.20 
C. M. Smidt udarbejdede efter udgravningens 
afslutning en plan til bevaring af kirkeruinen. 
Det blev foreslået at indrette grunden som et 
offentligt anlæg, hvor kirkens grundplan stod 
markeret af lave, blomsterbeplantede jordvol
de. Ribe byråd afviste imidlertid 1912 at vedli
geholde et sådant offentligt anlæg, hvorefter 
planerne blev skrinlagt, og grunden af
hændet.21

Det romanske anlæg bestod af apsis, kor, skib 
og tårn. I middelalderens løb blev kirken over
hvælvet og tårnet ombygget, men dog næppe i 
så pompøs skikkelse, som skildret på stikket 
hos Braunius (fig. 1).

Den stenplyndring, der ramte Ribes nedlagte

kirker og kirkelige institutioner, er også gået 
ud over S. Klemens, men her var dog bevaret 
så meget murværk og så mange løstliggende 
arkitekturdetaljer, at man får god besked om, 
hvordan bygningen har set ud.

Arkitektur. Det romanske anlæg knytter sig 
gennem materiale og facadeudsmykning nær til 
de sydvestjyske tufstenskirker, men det viser 
også interessante særtræk: Planens usædvanlige 
proportioner og forekomsten af et oprindeligt 
tårnparti i et område, hvor romanske tårne er 
en undtagelse.22 Endvidere skal man hæfte op
mærksomheden ved, at soklen ikke er af granit, 
som ved alle andre tufstenskirker i området, 
men udført i samme materiale som murene 
ovenover. Det er et træk, S. Klemens har fælles 
med vore ældste frådstenskirker fra slutningen 
af 1000’rne og begyndelsen af 1100’rne. Det 
kan være et indicium for, at S. Klemens kirke 
hører til det ældste sæt af tufstenskirker på eg
nen, og som sådan kan være opført, eller påbe
gyndt, før 1145, da den nævnes første gang.

Den skævt afsatte grundplan, der – med und
tagelse af tårnet – kan rekonstrueres med stor 
sikkerhed, viser et overraskende kort og bredt 
anlæg (fig. 5). Den fulde udvendige længde af 
apsis, kor og skib er 20-21 m, skibets udvendi
ge bredde knap 10 m og korets et par murtyk
kelser mindre. I øvrigt er bredden på kor og 
skib noget større i vest end i øst. – Korbuens 
bredde har antagelig svaret til apsisbuens ca.
4,5 m, og tårnbuens bredde har været endnu 
større, ca. 5,5 m. Dette mål angiver, at tårnets 
udstrækning i nord-syd har været mindst 8 m 
eller – ligesom koret – to murtykkelser smalle-
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Fig. 6. S. Klemens kirke. Korets nordøstre hjørne og nordre del af apsis med indvendig skråkantsokkel af tuf, 
set fra sydvest (s. 835). C. M. Smidt fot. 1911. — St.-Klemens-Kirche. Nordöstliche Ecke des Chors und nördlicher 
Teil der Apsis mit inwendigem Fasensockel aus Tuff, von Südwesten gesehen.

re end skibet; men det kan også have været 
jævnbredt med skibet, dvs. ca. 10 m. Udstræk
ningen i øst-vestlig retning har kun været det 
halve, hvis en solid stenpakning nogle få meter 
vest for skibets gavl er rester af tårnfundamen
tet (fig. 5, C). Pakningen, der fandtes overlejret 
af et lag munkesten (gulv i det yngre tårn?), 
blev ikke undersøgt til bunds, men synes i 
Smidts lommebog at være tolket som hørende 
til det romanske tårn.23 Et ganske anderledes 
tårnparti, langstrakt og smallere end tårnarka
den, er antydet på den opmåling, der ledsager 
Termansens trykte beretning; denne noget be
synderlige rekonstruktion må tilskrives opmå
leren, eftersom der ikke findes grundlag for 
den i Termansens omhyggelige beskrivelse af 
fundforholdene på stedet.24

Kirkens beskedne fundamenter bestod for
trinsvis af jord med småsten og flækker fyldt 
ned mellem en ydre og indre række af kampe
sten i vidt forskellige størrelser. Den meget u- 
jævne overflade var rettet op til et nogenlunde 
vandret niveau med stumper og skifter af vul
kansk tuf. Det er dette materiale, der synes at 
have været enerådende i alle fire bygningsaf- 
snit, og det er anvendt både til sokkelpartierne

og til de ca. 80 cm tykke mure, der er opført i 
vanlig kassemursteknik (med kerne af småsten 
i kalkmørtel). De omhyggeligt tildannede 
kvadre havde et gennemsnitligt format på ca. 
26×13×8-10 cm,25 men med store variationer i 
længden, der sine steder nåede op på 45 cm, 
således som det fremgår af Smidts fotografier. – Ved tårnarkadens søndre vange lå oversiden 
af fundamentet ca. 2,2 m under terræn, og det 
fortæller, at der her som overalt i middelalder
byen er påført tykke affaldslag, siden kirken 
rejstes.
Ydre. Ifølge beretningerne om de to gravnin

ger skal kirken have haft en to skifter høj sok
kel med hulkant over skråfas. Medens formod
ningen om det øvre led alene bygger på løstlig- 
gende formsten (sml. fig. 8, nr. 1), sad nogle 
stykker af det nedre led med skråkant endnu på 
plads i apsiden og vestligt på skibets sydmur. 
Dette skifte var to steder på apsis brudt af ret- 
kantede sten, der sikkert med rette er tolket 
som fodstykker for halvsøjler eller lisener i en 
(femdelt) frise af blændinger, som det kendes 
fra domkirken (sml. s. 200, fig. 84) og talrige 
andre tufstenskirker. En løstliggende, afrundet 
formsten (fig. 8, nr. 5) passer godt ind i bille-
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Fig. 7. a-c. S. Klemens kirke, snit gennem fundamenter og murrester, a: Apsismuren, b: Korets nordmur ved 
apsis. c: Skibets vestmur (nord-syd). 1:20. Målt og tegnet af C. M. Smidt 1911. — St.-Klemens-Kirche, Schnitt 
durch Fundament und Mauerüberreste, a: Apsismauer, b: Nordmauer des Chors bei der Apsis, c: Westmauer des Schiffs 
(nord-südlich).
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det. Apsidens blændinger kan have været af
sluttet med hver sin rundbue eller med enshøje 
smårundbuer på konsoller (fig. 8, nr. 2, 4). Ri
meligvis har alle kirkens facader været smykket 
af blændinger, hvis form – i lighed med forhol
dene andre steder – kan have varieret fra byg- 
ningsafsnit til bygningsafsnit.26 – Det eneste 
minde om kirkens vinduer og døre er nogle 
løsfundne smigsten.

Indre. En sokkel, svarende til det skråkantede 
led udvendig og i omtrent samme niveau, 
fandtes på plads i nordvangen af både apsis – og 
tårnbue, i begge tilfælde omløbende, på hen
holdsvis korets østvæg (fig. 6) og skibets vest
væg. Også apsis havde indvendig sokkel, et træk, 
som vistnok er ukendt fra andre tufstenskirker; 
soklen skiller sig kun ud fra apsisbuens ved at 
have en lidt mindre skråkant. Til de dekorati
ve, indvendige detaljer hører muligvis en løs- 
funden tufsten (fig. 8, nr. 3), der kunne tænkes 
at stamme fra et kragbånd i en af åbningerne. – Apsiden har antagelig fra første færd været ud
styret med halvkuppelhvælv, medens kor og 
skib, samt muligvis tårnet, har haft trælofter. 
Gulvene var tilsyneladende piksten overstrøget 
med kalkmørtel.
Tilføjelser og ændringer. I senmiddelalderen 

blev det romanske vesttårn afløst af et nyt; kir
kens trælofter udskiftedes med murede hvæl
vinger, og der blev indsat større vinduer.
Resterne af et teglmuret tårn, det romanske 

tårns afløser, er omtalt af Smidt, som på ud- 
gravningsplanen har indmålt dets højtliggende 
munkestensgulv (fig. 5, D). Gulvet strækker 
sig ind over det fundament, der s. 833 er tolket 
som et muligt levn af det romanske tårns vest
mur, og det angiver et minimum (ca. 4,5 m) 
for tårnets indvendige mål i øst-vestlig retning. 
Fra kirkens indbyggede hvælv – et fag i koret, 
to i skibet og måske et i tårnet – stammer de 
mange ribbesten, der blev fundet overalt på 
tomten; de er halvsten brede og af trekløver
profil med platteryg (fig. 8, nr. 6). Et teglfun
dament midt på hver af skibets langvægge vi
ser, at dets to hvælvfag har hvilet på vægpiller, 
der sammen med gjord- og skjoldbuer har bå
ret kapperne, som kan have været delt af seks

Fig. 8. S. Klemens kirke. Formsten. 1. Sokkelled 
med hulkel af tuf (s. 833). 2. Fragment af buesten, 
tuf (s. 835). 3. Profileret tufsten (s. 835). 4. Konsol af 
tuf (s. 835). 5. Trekvartsøjleled af tuf (s. 833). 6. Rib
besten af tegl (s. 835). 7. Sten fra stavværk, tegl 
(s. 835). 8. Rundstav af tegl. 1:10. Målt og tegnet af 
C. M. Smidt 1911. — St.-Klemens-Kirche. Formsteine. 
1. Sockelteil mit Hohlkehle aus Tuff. 2. Bruchstück eines 
Bogensteins, Tuff. 3. Profilierter Tuffstein. 4. Konsole 
aus Tuff. 5. Dreiviertelsäulenteil aus Tuff 6. Rippenstein 
aus Ziegel. 7. Stein aus Stabwerk, Ziegel. 8. Rundstab 
aus Ziegel.

eller otte ribber i overensstemmelse med skik 
og brug i området. Det er umuligt at afgøre, 
om de støttepiller, hvis rester stod tilbage midt 
på skibets sydmur og ved nordvesthjørnet, var 
samtidige med hvælvene eller senere tilføjel
ser.27 – Formsten af tegl (fig. 8, nr. 7) viser, at 
de senmiddelalderlige vinduer har været forsy
net med stavværk; fra et vindue stammer også 
de store mængder bly og glas, der 1911 blev 
fremdraget i korets nordvesthjørne.

Gulve og tag. På fotografierne fra 1911 ses 
rester af tre forskellige gulvlag.28 Det ældste, 
bestående af en brolægning med småsten, der 
oprindelig har været dækket af mørtellag, var 
bevaret i den nordlige del af tårnbuen. Et yngre 
gulvlag af samme konstruktion, endnu med re
ster af mørtellaget, overlejrede det ældste gulv 
og lå op mod murværket på tårnbuens nordsi-
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Fig. 9. S. Klemens kirke. Nordmur i kor og apsis set fra syd (s. 832f.); i forgrunden begravelser foran højaltret 
(nr. 3-5, s. 837). C. M. Smidt fot. 1911. — St .-Klemens-Kirche. Nordmauer in Chor und Apsis von Süden gesehen; 
im Vordergrund Gräber vor dem Hochaltar.

de. Rester af et lignende, stenbrolagt gulv sås 
ved skibets søndre vægpille. Endelig fandtes i 
tårnrummet et større parti af et munkestens- 
gulv med slidspor, i et væsentligt højere niveau 
end de førnævnte gulvlag. Mellem kor og skib 
fandtes et rulskifte af munkesten, der må tolkes 
som rester af et trin, og til samme gulvbelæg
ning hører sandsynligvis et brudstykke af et 
munkestensgulv, beliggende en meter vestlige- 
re og 7 cm under rulskiftets overkant.

Flere løse gulvfliser, senmiddelalderlige, af 
brændt ler med forskelligfarvet glasur, 15-16 
cm i kvadrat og 2,5 cm tykke, fandtes 1902. Af 
tagdækningen var bevaret adskillige munke- 
og nonneteglsten.

Af kirkens indretning fandtes ved udgravnin
gen kun rester af to alterbordsfundamenter af 
kampesten (jfr. fig. 5, A og B). Det ene, i apsis, 
må henføres til højaltret. Det andet fandtes un

der korbuen og kan tænkes at have tilhørt et 
Helligkorsalter.29

En *klokkehank med dobbelt tovsnoning, og 
noget smeltet klokkemalm, er fundet på tårnets 
område.30

Begravelser. Ved udgravningerne 1902 og 1911 
blev der i kirken påvist i alt 17 middelalderlige 
begravelser: To teglmurede (nr. 1-2) og resten 
jordfæstegrave, af hvilke tre i koret viste spor 
af trækister (nr. 3-5, regnet fra syd til nord).

1) 12-1300’rne, teglmuret, kun nordvestre 
hjørne bevaret i to skifters højde. Ifølge ud- 
gravningsplanen 1911 (fig. 5) midt under tårn
buen.

2) 12-1300’rne?, teglmuret med »en smal bue 
eller hvælving af munketegl«, indeholdende et 
mandsskelet; fundet 1902 ved tårnrummets 
nordside.
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3) Nedskåret i det mørke lag af sandet al. 
Den indeholdt skelettet af en ca. 30-årig mand, 
der fra isse til skinnebenets nedre ende målte ca. 
161 cm. I gravfylden en jernnagle og enkelte 
egetræsrester fra kisten, samt nogle tufstens- 
stumper. I modsætning til de to andre grave i 
koret (nr. 4-5) var der ingen teglstumper i 
gravfylden, og graven kan være ældre end 
disse.

4) Forstyrret grav, nedskåret i undergrun
den, med skelet af 50-årig mand, ca. 175 cm 
høj, samt kranium og knogler fra endnu et ske
let. Jernnagler med trærester i gravfylden. 
Nord for nr. 3.

5) Trækiste, ca. 186×60 cm, nedgravet i un
dergrunden, med skelet af mand under 20 år. 
Mellem den gravlagtes højre overarm og ribbe
nene fandtes en lille, skålformet mønt (hulpen- 
ning?). Nord for nr. 4.

†Gravsten, romansk, af rødlig sandsten, tra
pezformet, men kun halvdelen bevaret. Stenen, 
der har været beregnet til at tjene som låg på en 
trapezformet sandstenskiste, havde på undersi
den langs kanten en udhugget fals, så den kun
ne slutte tæt til kistens vægge. Gravsten af den
ne type med tilhørende sandstenssarkofager 
kendes også fra fornemme begravelser i dom
kirken (s. 533, nr. 1-10, s. 588, nr. 6). De blev 
fremstillet i mellemtyske stenbrud og eksporte
ret ad handelsvejene langs Nordsøkysten.31 
Fundet 1902 i fylden over korets sydmur, men 
senere forsvundet.

†S. PEDERS KIRKE
NOTER S. 852

Ifølge Terpager (1736, s. 379) skulle kirken være by
ens ældste; en opfattelse, der dog ikke har kunnet 
finde arkæologisk bekræftelse.32 Den omtales tidligst 
1145, da bispekrøniken oplyser, at præsten Sigbrand 
ved S. Peders kirke også havde været tilknyttet dom
kirken.7 1350 gav bisp Peder – imod afholdelse af 
årtider, messer og vigilier – nogle jorde i Vesterenge 
til præstebordet.33 Af præster nævnes 1380 kanniken 
Niels Clausen og i årene omkring 1460 Peder Mad
sen, hvis omfattende og værdifulde prædikensam
ling er bevaret. Han erhvervede 1465 et hus i Præste- 
gade til egen beboelse.34 1486 annekterede bisp Hart

vig Juel kirken til kannikernes fællesbord, idet han 
samtidig gav afkald på alle biskoppelige rettigheder 
(og indtægter) og udtrykkelig gav kapitlet fuld ret til 
selv at ind- og afsætte kapellaner.35

Ved reformationen nedlagdes kirken, og sognet 
lagdes til S. Katrine kirke. Kirkegården blev givet til 
byen som pestkirkegård.36

Beliggenhed og kirkegård. S. Peders kirke lå vest 
for Saltgade, på landtangen mellem Ribe å og 
Tved å, midt i en bydel, der antagelig endnu i 
begyndelsen af 1400’rne fungerede som hav
nekvarter (fig. 2). Et net af stier og gader om
kring kirken forbandt de to åløb, hvor køb- 
mandsskuderne lagde til. Da Ribes jordebog 
udarbejdedes i 1400’rnes midte, var disse gader 
imidlertid nedlagt, og herefter synes S. Peders 
omgivelser at have bestået af stalde og kål
gårde.37

Den omtrentlige beliggenhed af S. Peders 
kirkegård ses på bykort fra 1700’rne, hvor kir
kens toft er markeret (sml. s. 63, fig. 3). Den 
synes mod syd at have strakt sig til den nuvæ
rende S. Pedersgade; mod vest grænsede den en 
overgang op til byens teglgård, der dog var 
nedlagt før midten af 1400’rne (Kinch I, 508f.). 
Kirkegården tjente også efter reformationen 
som begravelsesplads. Christian III udstedte 
1546 et generelt mandat om oprettelse af fattig
kirkegårde, og i Ribe fik borgmester og råd 12. 
maj 1548 ejendomsbrev på S. Peders kirke og 
kirkegård uden for byen til en »begrefnis« at 
begrave døde mennesker i. Det var tanken at 
anvende kirkegården, når der var pestilens eller 
anden stor død i byen.38

Kirkegården fungerede således ganske efter 
sin hensigt, når den 1565 anvendtes til pestbe
gravelser, 1594 som gravplads for fattige, 1602 
for en sindsyg og 1612 for den halshuggede 
Peder Jensen Riber. Så sent som 1660 begrave
des tre mennesker på kirkegården, og eftersom 
det var vægterne, der forestod begravelsen, sy
nes kirkegården stadig at have bibeholdt sin ka
rakter af gravplads for fattige, epidemiofre og 
forbrydere. Dens ilde ry fremgår af heksepro
cesserne i 1600’rne, hvor den flere gange be
skrives som heksenes mødested og danse
plads.39
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Fig. 10. S. Peders kirke. Udsnit af fig. 1. — St.-Pe- 
ters-Kirche. Ausschnitt aus Fig. 1.

Man tog da også let på kirkegårdens vedlige
holdelse. Kirkegårdsmuren sløjfedes 1567, og 
1585 var kirkegården udlagt til bleggård.40 Den 
forblev ubebygget efter kirkens nedrivning i 
slutningen af 1600’rne; 1798 blev der opkastet 
en grøft omkring S. Peders »Kirkeplads«, og 
endnu 1839 omtales, at kirkegården blev an
vendt til havedyrkning for uformuende fami
lier.41 Kort tid efter må kirkegårdens eksistens 
som sammenhængende grundstykke være 
ophørt.

Fra en †kirkegårdsportal stammer antagelig to 
ægformede granitsten, fundet på jernstøberiets 
område og nu opstillet foran en gadedør i Salt
gade.42

Udgravninger. I slutningen af 1855 stødte for
pagteren af området under pløjning på funda
mentsten fra kirkebygningen. Med tilladelse 
fra kirkeinspektør og stiftsøvrighed gik finde
ren i gang med at optage alle stenene, og han 
gik så grundigt til værks, at adjunkt J. Helms, 
som stadig fulgte hans arbejde, måtte konstate
re, at hvis ingen skred ind, ville kirkens plads 
for fremtiden ikke mere være at finde.43 Helms 
og Ribehistorikeren Kinch søgte i fællesskab at 
få en del af kirkens grund fredet, så der kunne 
opsættes en mindesten, men stiftsøvrigheden 
afviste dette. 44 Grundvolden blev da optaget til

sidste sten »saa en Eftergravning aldrig mere 
vil lede til dens Sted«, men Helms nåede 26. 
april 1856 at måle en plan over de tømte funda
mentgrøfter (fig. 11). Et situationskort over ru
inens beliggenhed blev optaget af landinspek
tør Stürup efter Helms’ anvisning.45

Vinteren 1959-60 opførtes en ny hal til Ribe 
Jernstøberi på det område, hvor S. Peders kirke 
efter Stürups kort skulle have ligget. Ved en 
prøvegravning febr.-marts 1960 fandtes adskil
lige middelalderlige grave, hvoraf flere mure
de, men ingen rester af kirkebygningen. Mu
ligvis har kirken ligget nordligt i udgravnings- 
feltet, hvor der fandtes et fyldlag med trækul, 
tegl- og tufstensbrokker, småsten, mørtel og 
skår.46

Kirken, hvoraf kun de kampestenspakkede 
fundamentgrøfter var tilbage 1855, bestod af 
kor og skib samt et vestparti, formentlig et sen
middelalderligt tårn, opført som erstatning for 
et klokkehus. Planen fremgår af Helms’ tegning 
(fig. 11), der bygger på hans egen opmåling fra 
26. april 1856.45 Fundamentgrøfterne, hvis 
bredde i nord er ca. 2,8 m og i vest ca. 3,2, 
danner et regelmæssigt rektangel på ca. 31×
10,5 m, hvor to tværgående fundamenter angi
ver pladsen for henholdsvis triumfmuren og 
skibets vestmur. Hverken planen eller de ledsa
gende oplysninger fortæller noget om de langt 
tyndere mures placering på de brede funda
menter, men et pålideligt indtryk giver antage
lig Terpagers målangivelser fra 1699, hvorefter 
ruinens længde var ca. 27 m og bredde (på ski
bet) ca. 8,75 m (1736, s. 380). Fundamentgrøf
terne viser, at den samlede længde på kor og 
skib højst har været 22 m, og at koret forment
lig var afsluttet med en lige gavl i øst. Koret 
må, som vanligt i romanske anlæg, have været 
et par murtykkelser smallere end skibet (sml. 
fremstillingen af kirken på byprospektet fig.
10). Byggematerialet var uden tvivl vulkansk 
tuf, ligesom i så mange andre Ribe-kirker (sml. 
s. 840).47

Tilføjelser og ændringer. Ribes jordebog fra 
1400’rnes midte nævner en gade, gående mod 
nord fra S. Peders klokkehus, hvilket tyder på, 
at kirkens klokker da havde plads i et fritståen-
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Fig. 11. S. Peders kirke. Plan over fundamentgrøfter. Østligt i skibet en muret, romansk grav (nr. 1., s. 840). 
Målt og tegnet af J. Helms 1856. — St.-Peters-Kirche. Grundriß von Fundamentgräben. Östlich im Schiff ein 
gemauertes romanisches Grab.

de, tømret klokkehus.48 Det er derfor sandsyn
ligt, at det vestparti, som fundamentplanen be
vidner, må opfattes som klokkehusets afløser, 
et senmiddelalderligt tårn. Måske kom man så 
sent i gang med byggeriet, at man aldrig nåede 
op over murkronen i det ældre skib, eller også 
er tårnets overdel nedrevet, før kirken stod 
model til stikket hos Braunius (fig. 10), hvor 
vestpartiet er trukket ind under skibets forlæn
gede tag. Sikkert er det, at kirkens vestende, 
formentlig selve tårnrummet, i tiden efter re
formationen havde en særlig karakter, idet den 
udlejedes separat eller benyttedes på en anden 
måde end den øvrige kirke.

Et udbredt, ca. 1-2 tommer tykt lag af trækul 
i kirkens vestende tolkedes af Helms som muli
ge spor efter en brand, der kan have ødelagt 
kirkens tårn.49 Laget kan dog også stamme fra 
bygningens anvendelse efter reformationen, 
bl.a. som smedie, og da de stratigrafiske for
hold er ukendte, kan lagets oprindelse ikke 
afgøres.

En vestlig indgang til kirken, omtalt 1659, 
kan være en oprindelig vestdør til tårnrummet.50 
Materialet til tårnet og evt. andre tilbygninger 
eller ændringer må have været de teglsten, som 
forekommer i stor mængde i regnskaberne ved 
kirkens nedbrydning.

I modsætning til de øvrige nedlagte sogne
kirker i Ribe blev S. Peder ikke nedrevet straks 
efter reformationen. Da Christian III 12. maj 
1548 gav borgmestre og råd ejendomsbrev på 
S. Peders kirke og kirkegård med henblik på

anvendelse til pestbegravelser, undtog kongen 
blyet på kirken, som han forbeholdt sig selv;38 i 
stedet fik bygningen et stråtag, som er nævnt 
1560, men senere blev udskiftet med tegl.51

På den tid tjente kirken som materialhus for 
Ribe by, idet dog vestenden var udlejet til Bag- 
ge Jensen for 4 rdl. årligt, og 1585 fungerede 
kirkens ene ende som høoplag.52 Når kirken 
1597 kom til at huse domkirkens gamle alter
tavle og prædikestol (jfr. s. 410, 442), var det 
antagelig også i egenskab af magasinbygning 
og ikke, som antaget af Kinch, fordi der var 
planer om at indrette den til kirkeligt brug.52

I de følgende årtier er der ingen omtale af 
kirkens funktion, men 1639 blev den indrettet 
til gudstjenester for byens garnison.53 Denne 
indretning kan dog kun have haft midlertidig 
karakter, eftersom bygningen allerede 1651 var 
ophørt med at tjene som kirke og i stedet blev 
omdannet til smedie. 9. nov. 1651 anskaffede 
domkirken 500 mursten til at bygge en esse til 
smeden i S. Peders kirke, og dagen efter blev 
tømmeret i kirken ryddet til side for murer
mestrene. 17. maj 1652 kunne smedeværkste
det levere 16 store vinduesstænger til Ribe 
domkirke.54

1654 var det planlagt at gøre S. Peders kirke 
til sygestue, og planerne blev alvor i krigsåret 
1659, hvor der indrettedes sengepladser til over 
100 mennesker.55 Da krigens og pestens hær
gen var overstået, tjente kirken atter som mate
rialhus for Ribes borgere, og dens forfald fort
satte. 28. juli 1673 bevilgede kongen, at S. Pe
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ders kirke måtte nedrives, og materialerne der
fra anvendes til reparation af S. Katrine kirke. 
Om S. Peder hedder det, at det er en gammel 
bygning uden for byen, som består af nogle 
forfaldne mure, tagsten og bjælker og ikke er 
»bequem« til noget. Der har ikke været holdt 
gudstjeneste dér i mands minde (Terpager 
1736, s. 381).

I regnskaberne fra domkirken og S. Katrine 
kan man følge nedbrydningsarbejdets fremad- 
skriden.56 Den ældste bevarede indføring 1682 
omhandler materialer fra kirkens tagkonstruk
tion, idet 250 tagsten og otte lægter førtes fra 
S. Peder til domkirken. 1683-85 fjernedes 700 
tagsten, 27 læs tufsten (kaldet »cementsten«) og 
2400 mursten. Arbejdet var altså nu nået til kir
kens mure, som 1687 måtte levere yderligere 
42 læs tufsten og 14 læs teglsten til S. Katrine 
kirke. I 1690’erne var nedrivningen nået så 
vidt, at kampestenene fra fundamenterne be
gynder at optræde i regnskaberne, og den sid
ste indføring om kirken er fra 26. juli 1703, 
hvor fire læs kampesten sælges fra S. Peders 
kirke. Endnu 75 år senere var det dog muligt at 
hente grundvoldssten og kampesten på kirkens 
tomt (se s. 828).

Vindfløj. 1638 omtales reparation af kirkens 
»spir«, formentlig den vindfløj, der atter måtte 
istandsættes 1667. En »fløyel« førtes 1686 til 
S. Katrine fra S. Peder og blev 1692 genanvendt 
som vindfløj på Nørreport, hvorfra den dog 
allerede blev fjernet 1713.57

Begravelser. 26. april 1856 blev en muret grav 
(nr. 1) østligt i skibet undersøgt og beskrevet af 
J. Helms. Han oplyser, at der vest herfor var 
fundet andre af lignende form, såvel i som tæt 
uden for kirken – dels af tufsten, dels af tegl.49 
En grav med rester af *trækiste (nr. 5) fandtes 
1959 ved funderingsarbejder til en ny hal på 
Ribe Jernstøberi,58 og ved en påfølgende arkæ
ologisk undersøgelse 1960 fremkom rester af 
tre murede grave (nr. 2-4) samt talrige jordfæ
stegrave, formentlig hovedsagelig pestgrave.46

1) Romansk, af tegl, østligst i skibet (jfr. 
fig. 11), trapezformet med separat, udvendigt 
fremtrædende hovedrum. Graven var sat af

store teglsten i fire skifter, mens bunden bestod 
af sammenstampede tufsten.

2) 12-1300’rne, teglmuret, fundet umiddel
bart syd for det fundlag, der af udgraveren tol
kedes som den forsvundne kirkebygnings 
plads. Graven var trapezformet med let udad- 
krummede sider, opmuret af løbere i tre skif
ter. Hovedenden var ødelagt af senere begra
velser, længden ca. 2 m, bredde ca. 52 cm.

3) Tufstensgrav umiddelbart syd for nr. 2. 
Kun fire sten i hovedenden bevaret.

4) 12-1300’rne, teglmuret, trapezformet, kun 
et stykke af nordre langside bevaret. 120 cm 
sydøst for nr. 2.

5) Trækiste med ryglagt skelet. Bevaret var 
kun den mandslange bundplanke samt mod 
syd rester af en kantstillet sideplanke, fæstnet til 
bunden med not.

Fig. 12. S. Nikolaj kloster. Aftryk af priorsegl fra 
1200’rne (s. 841). Efter Terpager 1736. — St. Nikolaj- 
Kloster. Siegelabdruck eines Priorsiegels aus dem 13.Jh.
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Kirken omtales tidligst ved 1100’rnes midte (før 
o. 1170), da nonnen Moder fra S. Nikolaj i Ribe ind
førtes i lundekannikernes dødebog.59 Heraf fremgår, 
at kirken allerede da havde en dobbeltfunktion som 
sognekirke og klosterkirke for et tilstødende non
nekloster af benediktinerordenen. Det er muligt, at 
nonnestiftelsen er blevet flyttet til Ribe fra Seem lige 
sydøst for byen.60 Klostret kaldes af og til Vor Frue, 
men omtales ellers som S. Nikolaj kloster; således
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1215, da Valdemar Sejr overdrog vandmøllen i den 
nærliggende landsby Tange til nonnerne.61 I senmid
delalderen hævdede kongen patronatsret over klo
stret (og kirken), hvilket fremgår af en langvarig 
strid mellem nonnerne og johanniterne i byen. Disse 
fik 1480 – med kongens mellemkomst – udvirket et 
pavebrev, hvorved klostret skulle opløses, da der 
ikke førtes noget sømmeligt ordensliv af de kun tre 
nonner i stiftelsen. De skulle overføres til andre non
neklostre og johanniterne skulle overtage kloster
godset og have S. Nikolaj kirke annekteret.62 Der 
synes ikke i første omgang at være kommet noget ud 
af denne plan, men o. 1494 havde korsbrødrene vir
kelig fået nonnerne fortrængt. Først efter at sagen 
havde været for pavens domstol – og johanniterne 
var blevet bandlyst – fandt sagen o. 1502 sin afslut
ning. Nonneklostret, nu med fire nonner, opret
holdtes, og johanniterne måtte give erstatning for de 
tre år, de havde haft klostret og dets gods i besid
delse.63

I slutningen af 1200’rne havde kirken et så promi
nent sognebarn som fru Elsuf, der var søster til én og 
moder til en anden biskop.64 Mod middelalderens 
slutning blev sognet fattigt på bebyggelse. Tiende
indtægterne bestod da især af korn fra landsognet og 
afgifter af kålhaver.65 En anden indtægtskilde har 
formentlig været valfart til kirkens Hellig-blods reli
kvie. Medlemmerne af Ribe skipperlaug, S. Sørens 
gilde, skulle ifølge deres skrå hjemføre »Hellig-blods 
penge«, som de oppebar i Helligland (Helgoland?), 
til at købe voks og holde lys for det hellige blod i 
Fruer kloster.66

Medens klostret endnu stod nogle år efter refor
mationen,67 tog »denn Kerkenn Breker« sig af kir
ken. Hans overslag, der byggede på erfaringen med 
de fleste andre kirker i byen, lød på 100 mark, der 
skulle svare til 50.000 sten.4

To seglaftryk fra S. Nikolaj kloster kendes gennem 
primitive gengivelser hos Terpager (1736, s. 413). 
Konventseglet (fig. 13) bærer i skrifttype og ikono
grafi præg af høj alder og kan meget vel stamme fra 
klostrets første tid i 1100’rne. Den omløbende maju
skelindskrift lyder: »sigillvm monasteri(i) sancti ni
colai rip(i)s« (segl for S. Nikolaj kloster i Ribe). En 
biskop (S. Nikolaj) sidder med højre hånd løftet i 
velsignelse og med krumstav i venstre. Et priorsegl 
(fig. 12), som efter skrifttypen kunne stamme fra 
1200’rne, bærer den omløbende majuskelindskrift: 
»sigillvm prioris s(anc)ti nicolai ripis« (segl for prio
ren ved S. Nikolaj i Ribe). Den stående gejstlige kan 
være klostrets prior eller snarere en uidentificerbar 
helgen.

Mønter. Ved udgravninger på kirkegårdsområdet 
1970 fandtes to mønter i omrodet jord: en borger- 
krigsmønt (Erik Klipping, Ribe) og en fransk spille
mønt fra o. 1500.68

Fig. 13. S. Nikolaj Kloster. Aftryk af konventsegl 
fra 11-1200’rne (s. 841). Efter Terpager 1736. — 
S. Nikolaj-Kloster. Siegelabdruck eines Konventsiegels 
aus dem 12.-13. Jh.

Beliggenhed. Kirken og klostret, der i middelal
deren betegnedes som liggende »uden for Ribe 
bys mure« (jfr. fig. 1, 2), lå for enden af S. Ni- 
kolajgade, på det nuværende jernbaneterræn 
øst for stationsbygningen, hvor talrige middel
alderlige begravelser viser et kirkegårdsområde, 
der har strakt sig ind i forsorgscentrets have.69

Hvad kirkebygningens form og placering angår, 
er der kun få og ret usikre holdepunkter. Dog 
kan man måske tro Braunius’ stik (fig. 1), når 
det viser kirken uden tårn.

Ifølge Kinch (II, 570) blev der ved planerin
gen for jernbanen gjort fund af menneskeben; 
imod øst afsluttedes med en nord-sydgående, 
ca. 90-100 cm tyk mur, måske kirkens vest
lige endemur. Desværre er oplysningerne ikke 
så præcise, at den omtalte mur kan sammenkæ
des med et murstykke, som kom til syne 1958 i 
bunden af en udgravning til et kranfundament 
godt 25 m øst for stationsbygningen. Den 
sidstnævnte, ca. 90 cm tykke mur, hvis retning 
ikke afviger meget fra skinnernes, kunne følges 
over en strækning på 267 cm. Medens murens 
østside var meget beskadiget, havde vestsiden

Danmarks Kirker, Ribe amt 54
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Fig. 14. S. Nikolaj kirke. Situationsplan. Den 1970-
72 udgravede del af S. Nikolaj kirkegård (s. 843, 
fig. 17) er angivet med skravering, og den formode
de beliggenhed af S. Nikolaj kirketomt er antydet ud 
fra fundstedet (A) for de seks profilerede sokkelsten 
(s. 842, fig. 15), der antagelig har siddet i triumfbu
ens nordvange. 1:20.000. Tegning MN 1984. — St.- 
Nikolaj-Kirche. Lageplan. Der 1970-72 ausgegrabene 
Teil des St.-Nikolaj-Friedhofs ist schraffiert, und die ver
mutliche Lage des Kirchenbaus ist anhand der Fundstelle 
(A) der sechs profilierten Sockelsteine, die vermutlich in 
der nördlichen Wange des Triumphbogens saßen, angedeu
tet.

bevaret en ca. 40 cm høj, profileret granitsokkel, 
hvis overside lå ca. to meter under nuværende 
brolægning. Granitstenene – vistnok seks – 
blev optaget af hullet og sammenstillet i række
følge ovenover.70 Et fotografi af denne opstil
ling (fig. 15) viser, at den tredie sten fra venstre 
har omløbende profil og derfor må repræsente
re (nord)vangen i en murgennembrydning. 
Den mest nærliggende tolkning af fundet måtte 
være, at det drejede sig om et stykke af kirkens 
vestmur. En arkæologisk udgravning 1972 
gjorde ende på denne formodning, idet det vi
ste sig, at der ikke mellem muren og de nærme
ste begravelser østfor er plads til en hel kirke
bygning, men alene til et korparti.71 Indtil nye 
oplysninger måtte dukke op, må man derfor 
identificere 1958-muren med kirkens triumf
mur og de tre sten på fig. 15 med triumfbuens 
nordre vange. I så fald må resten af kirken sø
ges mod vest under skinnelegemet; selv en om

fattende planering ved jernbanens anlæg 1875 
kan have efterladt bygningsrester eller funda
mentgrøfter, der ligger lige så dybt som det 
kendte murstykke.

Kirken har sandsynligvis – ligesom Ribe 
domkirke og mange af byens og omegnens ro
manske kirker – været opført af vulkansk tuf, 
hvoraf der dog kun er fundet nogle småstum
per på kirkegårdsarealet.

Fra kirken stammer en * klokke (fig. 16), der 
ifølge sin indskrift bærer navnet »S(anc)ta kate- 
rina« og er støbt for S. Nikolaj sogn 1477 (eller 
1474), da Morten Jensen og Mads Andersen var 
kirkeværger til S. Nikolaj kirke. Ved reformati
onen flyttet til S. Katrine kirke (s. 772, nr. 2).72

Begravelser er til stadighed fremkommet på det 
gamle kirkegårdsområde. De første beskrevne 
fund blev gjort 1796 i forbindelse med en udvi-

Fig. 15. S. Nikolaj kirke. Sokkelsten af granit, antagelig fra triumfbuens nordvange. Tredje sten fra venstre er 
hjørnesten med omløbende profil (s. 842). Palle Sønderstrup fot. 1958. — St.-Nikolaj-Kirche. Sockelstein aus 
Granit, vermutlich aus der nördlichen Wange des Triumphbogens. Der dritte Stein von links ist ein Eckstein mit 
umlaufendem Profil.



†S. NIKOLAJ KIRKE 843

delse af apoteker Eilschous have udenfor Nør
report. Den antikvarisk interesserede apoteker 
skildrede 1809 fundene i et brev til Oldsags- 
kommissionen i København. Der fandtes »en 
Deel Begravelser /: vist over 50ve :/ og alle eens 
dan indrettede«: opbygget af to lag røde mur
sten, der var kantstillet og placeret oven på hin
anden uden bindemiddel. Af en skitse i Eil
schous brev ses, at gravene var af romansk ty
pe, trapezformede med særskilt, nærmest kva
dratisk hovedrum. Foruden de murede begra
velser fandtes en del kranier.73

Ved planeringsarbejder i forbindelse med an
lægget af jernbanestationen 1875 fandtes mange 
skeletter og en enkelt grav, muret af tegl med 
separat hovedrum,40 og under byggeriet af for
sorgscentret øst for banegårdsterrænet 1906 
fremkom fire murede grave (nr. 1-4) (fig. 22) 
mellem gartnerboligen og asylhaven.74 Grave
arbejder til et kranfundament på jernbaneterræ
net nov. 1958 afslørede et stort antal sammen
blandede menneskelige skeletdele, hvoraf nog
le kranier var samlet i en bunke.70 Endelig blev 
der aug.-sept. 1970 og juli-aug. 1972 foretaget 
egentlige arkæologiske undersøgelser af et om
råde øst for jernbanelegemet og syd for Tange
vej, grænsende op til forsorgscentrets have (jfr. 
fig. 17).71

1970 fandtes i en søgegrøft på 10×1,5 meter 
13 kristne grave, orienteret øst-vest, samt en 
nord-syd orienteret grav, der ved en bronze
armring dateredes til 700’rne.69 Af de kristne 
grave var der 11 nedgravninger uden kistespor, 
med afrundet øst- og vest-ende; en enkelt hav
de et separat, gravet hovedrum (nr. 5), og en 
anden indeholdt tydelige spor efter trækiste 
(nr. 6).

I 1972 anlagdes et felt på 20×5 meter nord 
for søgegrøften og i tilknytning til denne. I 
nordenden af feltet var gravpladsen helt bort- 
gravet ved jernbanens anlæggelse 1875 og igen
nem feltet løb en zigzag-formet moderne ned
gravning i 2,5 meters bredde, muligvis en tysk 
skyttegrav fra 2. verdenskrig. I feltet fandtes 40 
øst-vestvendte grave, hvoraf ingen var bevaret 
i fuld udstrækning. Skeletterne, der i sandjor
den kun var dårligt bevaret, var alle ryglagte og

Fig. 16. Klokke. 1477 (eller 1474), støbt til S. Niko
laj kirke, siden reformationen i S. Katrine kirke 
(klokke nr. 2, s. 772). NE fot. 1979. — Glocke, 1411 
(oder 1414), für die St.-Nikolaj-Kirche gegossen, seit der 
Reformation in der St.-Katrinen-Kirche.

havde armene parallelt med kroppen eller den 
ene arm bøjet let ind over kroppen. Der frem
kom tre murede kister (nr. 7-9), fem begravel
ser med kantstillede sten om hovedet (nr. 10-
14), en grav med hovedniche udgravet i jorden 
(nr. 15) og en med spor af trækiste (nr. 16). Fire 
grave rummede to eller flere søm, der stamme
de fra kister, medens 25 grave var ganske uden 
kistespor. Placeringen af gravene nr. 5-16 
fremgår af udgravningsplanen fig. 17.75

1) Romansk, af tegl, trapezformet med sepa
rat, udvendigt fremtrædende hovedrum; delvis 
ødelagt i nordvest. Munkestensmurværket, der 
i hovedenden var bevaret i den formentlig fulde 
højde af fire skifter (33 cm), bestod på langsi
derne af løbere, mens hovednichen mod vest 
afsluttedes af en dobbelt række kantstillede sten 
oven på to skifter løbere. Største indvendige 
længde ca. 180 cm, bredden ca. 43 cm.

2) Romansk, af tegl, trapezformet med næ
sten kvadratisk, indvendigt hovedrum. Mur
værket stod i tre skifter med en højde på ca.
23,5 cm; indvendig længde ca. 183 cm, største 
indvendige bredde ca. 56 cm.

3) Romansk, af tegl, trapezformet med ind
vendig, rektangulær hovedniche, der kun var

54*
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Fig. 17. S. Nikolaj kirke. Parti af kirkegården, ud
gravet 1970-72 (s. 843). Feltet gennemskæres af mo
derne zigzag-formet nedgravning. Kun et udvalg af 
de 53 fundne grave er indtegnet; tallene 5-16 henvi
ser til beskrivelsen af gravene (s. 844f.). 1:100. Teg
ning MN 1984. — St.-Nikolaj-Kirche. Teil des 
Friedhofs, ausgegraben 1970-72. Das Feld wird von ei
nem modernen zickzackförmigen Graben durchquert. Nur 
eine Auswahl der 53 Gräber, die gefunden wurden, ist 
eingezeichnet; die Zahlen 5-16 verweisen auf die Be
schreibung der Gräber.

10 cm dyb, men hele 33 cm bred. Graven var 
opbygget af tre skifter munkesten i en højde af 
ca. 23,5 cm. Fodenden og nedre del af nordre 
langside var forsvundet, men den bevarede del 
af sydsiden havde en længde på ca. 191 cm; 
største indvendige bredde ca. 50 cm.

4) 12-1300’rne. Teglmuret, trapezformet, 
uden hovedrum. Af graven, hvis tre skifter 
murværk nåede en højde af ca. 18 cm, var den 
vestligste del bevaret, bredde ca. 43 cm.

5) Romansk. Ingen spor af kiste eller skelet, 
men i vestenden fandtes gravet hovedrum med 
afrundede hjørner. Kun den vestlige halvdel 
blev afdækket; bredde ca. 52 cm. Overlejret af 
senere begravelse.

6) Trapezformet trækiste, hvis planker teg
nede sig som brune striber i gravfylden. I øst 
fortsatte langsiderne forbi gavlen og bøjede let 
udad, måske som spor efter bærehåndtag.76 Ki
sten, hvoraf kun den østlige del udgravedes, 
var ca. 26 cm bred og rummede ingen skelet
spor. Overlejret af senere begravelse.

7) Trapezformet, muret af tegl i fire skifters 
højde. Den østligste halve meter afdækkedes, 
og af skelettet fandtes kun fodknogler. Indven
dig bredde ved fodenden ca. 34 cm.

8) Trapezformet, teglmuret. Kun østenden 
faldt inden for udgravningsfeltet, og hele nord
lige langside var ødelagt af senere begravelse; i 
feltet var kun et skifte bevaret, men i profilen 
sås yderligere to skifter derover. På højde med 
skelettet lå i gravfylden søm med træspor.

9) Trapezformet, teglmuret. Kun de østligste 
ca. 75 cm blev afdækket; ingen skeletspor.

10) Romansk. To kantstillede brudstykker af 
teglsten på hver sin side af kraniet. En moderne
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nedgravning havde kun efterladt kranium og 
højre skulder.

11) Romansk. To kantstillede tufsten om 
hovedet.

12) Romansk, med hovedniche af fire kant
stillede teglsten, hvoraf den ene, på kraniets 
nordside, var væltet om på fladen. Kalkmørtel 
på stenene viste, at de var genanvendte. Stene
ne på hver side af hovedet var afbrudte, de to 
sten mod vest hele.

13) Romansk. To kantstillede tufsten på hver 
sin side af hovedet. Kun kraniet og øvre del af 
overkroppen var bevaret; graven lå over ældre 
kristen begravelse og selv overlejret af nr. 11.

14) Romansk. To kantstillede tufsten på hver 
sin side af hovedet. Det dårligt bevarede skelet 
lå oven på ældre grav og var selv overlejret af 
senere begravelse.

15) Romansk, uden kistespor, men med gra
vet hovedrum; nedgravet dybt i undergrunden 
og overlejret af to senere begravelser.

16) Spor efter trækiste i form af to parallelle 
langsgående striber med ca. 50 cm’s afstand. 
Kisten har muligvis været uden endestykker, 
idet der ikke var spor efter en tværgående af
slutning i kistens vestende. Graven, hvoraf kun 
vestenden faldt i feltet, rummede kun få skelet
rester; den overlejrede en kristen grav og lå selv 
under flere senere begravelser.

†S. HANS KIRKE 
NOTER S. 852

Kirken, hvis værnehelgen var Johannes Evangelist,77 
nævnes første gang under bisp Tue (1214-30), der 
annekterede den til kannikernes fællesbord. Dets 
indtægt af kaldet beløb sig ifølge Oldemoder til 16 
mark.78 Kirken betænktes hyppigt i testamenter og 
gavebreve, der af og til giver oplysninger om inven
tar og udstyr. 1309 skænkedes en bygrund, af hvis 
afgift der skulle holdes lys ved Kristi legeme, og 
1338 skænkede Vilhelm, præst og forstander ved 
Puggård, til brug for kirkens præster, et bind med 
prædikenerne over S. Johannes og om kirkens ind
vielse. 1409 gav bisp Eskil kirken en legendesamling 
(»legendam«), og 1474 pålagde hr. Mads Jensen sin 
medkannik Niels Tolkilsen at indfri en gældspost på
9 mark lybsk ved at forbedre alterprydelserne i 
S. Hans kirke.79

Kirken blev nedbrudt i sensommeren 1538. Efter
4. aug. kunne »denn Kerkenn Breker« afregne for
15.000 sten fra S. Hans, hvorfra formentlig også de 
efterfølgende 50.000 sten stammede.4

Altre. Tue Atenmark gav 1309, foruden oven
nævnte lys ved Kristi Legeme, en eng i Rejsby mark, 
hvoraf der skulle holdes vokslys foran S. Hans alter i 
hans kirke i Ribe.80

Beliggenhed. Da ingen bygningsrester er fundet, 
kan kirkepladsen kun lokaliseres ud fra kirke
gården, der lå i den sydlige del af området mel
lem Bispegade og Hundegade, strækkende sig 
ud i den nuværende Gravsgade (fig. 2). Her 
stødte man ved kloakarbejde 1981 på store 
mængder omrodede menneskeknogler samt 
enkelte urørte skeletter i én til to meters dybde, 
koncentreret på Gravsgades nordside fra matr. 
nr. 143a til 147. Dette angiver sandsynligvis 
den omtrentlige udstrækning af kirkegården i 
øst-vest.81 Mod syd kan kirkegården have 
strakt sig frem til den kanal, der o. 1300 blev 
gravet parallelt med den nuværende Gravsga
de;82 i nord stødte kirkegården op til en grund, 
som 1305 ved et mageskifte blev lagt til den 
kort forinden etablerede bispegård.83 Den ældre 
antagelse, at S. Hans kirke lå uden for kirkegår
den, vest for Bispegade (jfr. s. 117, fig. 24), 
bygger på en misforståelse af mageskiftet fra 
1305.84

1545 skænkede kongen S. Hans kirkegård til 
Ribe by. Den synes at være blevet bebygget ud 
mod Gravsgade inden 1548, mens et par grun
de ved Bispegade en tid var byens tømmer
gård.85

†HELLIG GRAVS 
(OG S. BARTOLOMÆUS’?) KIRKE

NOTER S. 852

Kirken nævnes første gang i Oldemoders kirkeliste
o. 1350, men den kan udmærket være betydelig æl
dre.86 Af forholdene på reformationstiden og i for
bindelse med den efterfølgende sognesammenlæg
ning fremgår, at Hellig Gravs kirke var den ene af tre 
bykirker nord for åen.87 I listen over domkapitlets 
godsindtægter af byen (o. 1440) optræder imidlertid 
hverken kirke eller sogn, men derimod et S. Barto- 
lomæus sogn.88 Man har formodet, at S. Bartolo-
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mæus skulle være en fjerde sognekirke nord for 
åen,89 men meget taler for, at det er den samme 
kirke, der normalt kaldes Hellig Gravs, men to gan
ge S. Bartolomæus. Således er de to kirkevielser al
drig brugt i samme liste, men såvel Hellig Gravs 
som S. Bartolomæus’ kirke ses opført side om side 
med de to andre kirker på åens nordbred, S. Peder 
og S. Nikolaj.90

1502 annekterede bispen Hellig Gravs kirke »uden 
for Ribe bys mure« til domkirkens sakristanembede, 
idet han samtidig tillagde tienden af kapitlets gods i 
Lusby, der hidtil havde hørt under Farup sogn.91 Da 
Ribes johannitere 1523 af kongen blev forlenet med 
S. Jørgensgården (jfr. s. 848), måtte de bl.a. forpligte 
sig til at holde den gudstjeneste og daglige messe i 
Hellig Gravs kirke, som var blevet holdt der »af 
arild«. Kirken har altså stået i en vis forbindelse med 
den nærliggende S. Jørgensgård, men det er uvist, 
om den direkte har tjent som kapel for de spe
dalske.92

Da byens sogneforhold reorganiseredes i foråret 
1537 blev det tilladt, at de bønder, som havde hørt til 
Hellig Gravs kirke, for fremtiden skulle søge til 
S. Katrine kirke. 1542 var Hellig Gravs kirke øde, 
sandsynligvis raseret i den store kirkenedbrydnings- 
kampagne 1538.93 Navnet Gravsogn levede videre 
nogle år som betegnelse for en bebyggelse, og 1547 
tillod kongen, at de »løsagtige folk«, som holdt til 
der, måtte tvangsforflyttes. Det skete ved midsom
mertid 1548, og formentlig er de flyttet til de arealer, 
der kunne bebygges ved udlægningen af S. Hans kir
ketomt. I hvert fald kaldtes den nuværende Gravsga
de i en periode for Gravsogngade.94

Kirkens beliggenhed kendes ikke, men beskrivelse 
af færdingstier, som i middelalderen gik fra S. Niko
laj kirke mod nord til Hellig Gravs kirke, godtgør, 
at den lå i den nordøstlige del af den gamle forstad, 
formentlig ikke langt fra overgangen Langvedel 
over Tved å (jfr. fig. 2).95

†FRANCISKANERKIRKEN 
S. LAURENTIUS

NOTER S. 852

Ribeklostret var franciskanernes eller gråbrødrenes 
første i Danmark. Det blev grundlagt 1232 af de 
første brødre, der kom ind i landet »på deres bare 
ben og blev modtaget med venlighed af kong Valde
mar, hele gejstligheden og folket. Og samme år fik 
de en grund i Ribe til at opbygge deres første hus«. 
Videre fortæller krønikeskriveren Peder Olsen, at 
brødrene fik grunden overdraget af kanniken Jens 
skolemester (»scolasticus«). Som stifter og velgører 
regnedes også den daværende biskop, Gunner, der

»modtog brødrene med stor hæder ... og hang ved 
dem med så stor kærlighed, at han valgte at leve og 
dø med dem«, dvs. at indtræde i klostret. Ifølge en 
noget usikker tradition fandtes hans grav i brødrenes 
kor foran kirkens højalter.96

1280 kunne bisp Tyge indvie gråbrødrekirken til 
S. Laurentius, og byggeriets færdiggørelse har 
utvivlsomt været anledningen til, at ordenens kapitel 
dette år holdtes i Ribe. Det føltes endvidere natur
ligt, at klostret, som det ældste i Danmark, fra 
1200’rnes slutning var overhoved for det store Ribe 
kustodi, der omfattede klostrene i Ribe, Slesvig, 
Tønder, Flensborg og Kolding, samt fra 1494 Hu
sum.97 I modsætning til den anden tiggermunkeor
den, dominikanerne, støttede franciskanerne under 
1200’rnes store kirkestrid ærkebisperne mod konge
magten, hvilket betød en konfrontation i Ribe (jfr. 
s. 685).

Klostrets indtægter måtte alene bestå i almisser fra 
de troende, hvis gavmildhed ansporedes ved paveli
ge afladsbreve. 1291 fik klostret således lov at efter
give ét års og 40 dages kirkebod for dem, der fromt 
besøgte kirken på en række særlige dage, herunder 
S. Franciskus’, S. Antonius’ og S. Klaras helgendage 
og årsdagen for kirkens indvielse.98 Fra klostrets sid
ste tid haves i dronning Kristinas hofholdnings- 
regnskaber en række eksempler på sådanne mindre 
gaver. På Marias Fødselsdag 1507 (8. sept.) gav hun 
gråmunkene i Ribe brød, og den følgende søndag 
fisk; ved andre lejligheder nævnes høns, smør, 
mjød, øl, vin og lærred til korporaler (duge til mes
seofret).99 Også større stiftelser og gaver, eventuelt 
ydet som betaling for sjælemesser eller begravelser i 
klosterkirken, skulle være i naturalier eller rede pen
ge. En lang række gavebreve og testamenter viser, at 
brødrene middelalderen igennem er blevet flittigt 
betænkt af gejstlige, adelsfolk og borgere, hvoraf 
påfaldende mange var bosiddende langt fra Ribe.100 
Om klostrets åndelige liv vidner, at brødrene 1307 
lod afskrive Gregors Moralia. Klosterbiblioteket, 
hvorfra to (trykte) bøger endnu er bevaret på Det 
kgl. Bibliotek, blev 1338 skænket et breviarium fra 
kantoren Esger.101

Når præsten Klemens Madsen 1458 ikke blot be
tænkte klostret, men én af brødrene særskilt med en 
rhinsk gylden, vidner det om en slappelse af kloster
tugten (Terpager 1736, s. 60). Brødrene måtte ikke 
have særeje; ligeledes har det været imod ordensreg- 
len, at klostret i 13-1400’rne nød indtægt af adskilli
ge grunde og jordejendomme. Som led i ordenens 
almindelige reformbevægelse (observansen) gen
nemgik klostret 1505 en reformering. Det betød 
bl.a., at disse jorder i vidt omfang måtte afhændes, 
men i stedet erhvervede klostret sig udvidelser og 
forbedringer af selve klosterområdet. Således fik 
brødrene et stræde lige vest for bygningerne med ret
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til at lukke det med porte i begge ender, så man 
undgik færdslen.102

Klosteranlægget, til hvis opførelse kanniken Jens 
Rød (†1350) skal have givet store gaver, må have 
været ganske anseligt. 1443 benyttedes det således til 
kongens retterting, og 1504 holdt dekanen Niels 
Lange sin broder Thomas Langes bryllup i klostret 
med stor pragt og tilstedeværelse af kongen, fem 
bisper og »mesten af Danmarks raad og adel«.103 
Om byggearbejder vidner spredte oplysninger. 1475 
fik klostret 12 mark til løn for arbejdsfolkene, som 
»murer eller tækker« kirken. Klostret havde sin egen 
teglgård, beliggende ved Indre Bjerrum, som de 
1510 solgte til byen med alt tilbehør, heriblandt fire 
heste, to kærrer »og andet redskab«. I betingelserne 
indgik, at klostret fra byen skulle have en ovn sten 
årligt i syv år. Såfremt brødrene fik brug for tegl
værket til fremtidige byggearbejder, skulle de kunne 
råde over det ét år kvit og frit.104

Da man fra slutningen af 1520’rne begyndte at 
uddrive tiggermunkene i de forskellige byer, synes 
Ribeklostret i vid udstrækning at være blevet et til
flugtssted. Fra 1532 var det det eneste fungerende 
franciskanerkloster i Jylland, og meget tyder på, at 
man her har arbejdet flittigt med at samle den lille 
krønike om gråbrødrenes fordrivelse fra deres klo
stre i Danmark.105 Om Ribebrødrenes egen uddri
velse har krøniken dog intet at berette. Den foregik 
1537 ifølge Christian III.s landsforvisningslov, øjen
synlig ganske fredeligt, idet de brødre, der ikke 
straks drog af landet, i nogen tid fik deres underhold 
fra slottet.106

Samme år i marts måned, da den udvalgte kong 
Christian III var i byen, beordrede han gråbrødre- 
klostret nedrevet, da det lå for nær Riberhus, således 
at en eventuel fjende for let kunne finde tilhold bag 
dets store, faste stenmure. En del af anlægget blev 
dog stående en tid efter reformationen, således den
58 alen lange østfløj, der en overgang tænktes an
vendt som rådhus.106 Kirken derimod blev nedbrudt 
med det samme; 1559 omtales det jordsmon, den 
tilforn havde stået på, som 18 alen bredt.107

Altre. Foruden højaltret i brødrenes kor, foran hvil
ket bisp Gunner skulle ligge begravet,96 omtales 
1465 et Guds Legems alter, hvor præsten Laurents 
Nielsen fra Haderslev stiftede en evig messe. Samti
dig gav han 12 mark, som skulle bruges til en fod til 
monstransen (Thorup 1833, bilag s. 5f.).

Fra klostret kendes fire seglaftryk. Konventseglet 
(fig. 18), der er bevaret på breve fra 1332 og 1465, 
går antagelig tilbage til klostrets første tid, den om
løbende majuskelindskrift lyder: »s(igillum) conven- 
tus [fratrum] minorum ripis« (konventsegl for mi- 
noriterbrødrene i Ribe). S. Laurentius med risten og 
S. Franciskus med oprakte hænder står i hver sin 
spidsbuede arkade.

Fig. 18-19. Franciskanerklostret. Aftryk af segl fra 
1200’rne (s. 847). 18. Konventsegl. 19. Guardein- 
segl. Efter H. Petersen: Danske gejstlige Sigiller fra 
Middelalderen, 1886. — Franziskanerkloster. Siegelab
drucke aus dem 13. Jh. 18. Konventsiegel. 19. Guardein- 
siegel.

På et fragmentarisk guardein-segl under et brev 
fra 1289 læses et brudstykke af den omløbende maju
skelindskrift »... [g]ardiani«. S. Laurentius ligger på 
risten, på langs i seglfeltet.

Et andet guardein-segl (fig. 19), bevaret på et brev 
fra 1309, bærer den omløbende majuskelindskrift: 
»s(igillum) gardiani fratrum minorum ripis« (guar- 
deinsegl for minoriterbrødrene i Ribe). Den stående 
S. Laurentius holder i højre hånd skriftbånd med 
versalindskrift »... s de paupe ...«, i venstre hånd 
risten. Over hans hoved ses Guds velsignende hånd, 
forneden under en trekløverbue overkroppene af tre 
mennesker med hænderne oprakt i bøn og opad- 
vendte ansigter.

Et segl for kustoden i Ribe findes i beskadiget 
stand på et brev fra 1465. Omskriften med minusk- 
ler er ulæselig; billedet viser Kristus med sejrsfa
nen(?) under en arkitektonisk, søjlebåret baldakin.108

Beliggenhed. Det gamle klosterområde begræn
ses mod øst og vest af de nuværende gader 
Skovgade, S. Laurentiigade, Korsbrødregade 
og Gråbrødregade. Mod syd gik klostergrun
den frem til Horstorv, der blev nedlagt som 
torveplads i 1400’rne, og derefter til Smedega- 
de-Sønderportsgade. Nord for klostret løb en 
nu forsvunden gade, der i byens jordebog siges 
at løbe »northen langz GraBrødher kircky« 
(jfr. fig. 4).107

Selve klosterkomplekset lå nordøstligt på
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Fig. 20. Franciskanerklo
stret. Formsten af tegl (s. 
848). 1-4. Ribbesten. 5-6. 
Vinduesstavværk. 7-13. An
dre profilsten (12 fra klø- 
verbladsfrise, 13 fra spin
deltrappe?). 1:10. Målt af 
ElM, tegnet af MN 1984. — 
Franziskanerkloster. Formstei
ne aus Ziegel. 1-4. Rippen
steine, 5-6. Fensterstabwerk. 
7-13. Andere Profilsteine (12 
aus einem Kleeblattfries, 13 
von einer Spindeltreppe?).

området, hvor det på grundlag af oplysninger 
fra reformationstiden er angivet på situations- 
planen fig. 4. Vest for klostret lå den forbindel- 
sesgade fra Sønderport til Riberhus, som brød
rene 1507 fik lov at aflukke med porte i begge 
ender. Den store østfløj, der 1537 var tænkt 
som rådhus, siges 1542 at ligge tvært fra kirke
gården. Denne har øjensynligt ligget øst for klo
steranlægget ud mod Gråbrødregade. 1545 til
lod kongen, at kirkegården kunne udlægges til 
kvægtorv, men da man i stedet udvidede byens 
hovedtorv, bestemte Frederik II 1560, at den 
gamle gråbrødrekirkegård kunne bebygges.109

På det gamle klosterområde er man omkring 
århundredskiftet ved flere lejligheder stødt på 
fundamenter og brolægninger.110 En række 
formsten, indkommet til NM2 og Den antik
variske Samling i Ribe, må hidrøre fra kloster
anlæggets rasering (fig. 20).111 De har hørt 
hjemme i rigt udformede, hvælvede, gotiske 
bygninger, og kan stamme såvel fra klostrets 
pragtrum som fra kirken. Om gråbrødrekirkens 
bygning vides således kun det lidt, der kan udle
des af ovennævnte skriftlige vidnesbyrd. 
Braunius stik angiver kirken med et højt slankt 
spir (fig. 1), hvilket antyder, at den ligesom by
ens anden tiggermunkekirke har båret et mes- 
seklokkespir (jfr. s. 728).

†JOHANNITERKLOSTRETS KIRKE 
NOTER S. 852

Johanniterne, også kaldet hospitals- eller korsbrød- 
rene, omtales tidligst i Ribe 1311. De havde da et 
hus, »commende«, som sidenhen – formentlig først i 
1400’rne – udviklede sig til et egentligt kloster, kal
det »Korsbrødregård«, af og til »S. Klemens- 
gård«.112 Indirekte nævnes klosterkirken øjensynlig 
1462, da der stiftedes årtider hos korsbrødrene, og 
1465 omtales kirken første gang direkte. Den havde 
da fået et nyt kapel, hvori præsten Laurids Nielsen 
stiftede betydelige messer. For det håb, korsbrødre
ne havde til ham, »oc serdeles for thee thy (ti) Mark 
han hauer giffuet tiil then for (nævn) de ny capellæ ath 
fulkomme«, havde de optaget ham i deres broder
skab og gjort ham »fullkommeligh lodtaghen oc 
deelafftigh« i al deres gudstjeneste.113

Foruden indtægter fra sådanne stiftelser og begra
velser nød korsbrødrene udkommet af jordegodser 
og af den tilstødende S. Klemens sognekirke, som 
øjensynlig var annekteret ordenen (jfr. s. 831).114 I 
klostrets senere tid søgte det ihærdigt at ekspandere 
på bekostning af de mindre, gejstlige institutioner i 
byen. I årene 1479-1502 prøvede johanniterne såle
des forgæves at overtage nonneklostret og S. Nikolaj 
kirke ved at få uddrevet nonnerne (jfr. s. 841), og 
1515 søgte de at erhverve den tilstødende Hellig- 
åndsgård. Også det mislykkedes, men 1523 lykkedes 
det prioren og brødrene at opnå forlening med 
S. Jørgensgården imod at underholde de syge med 
kost, senge og anden »Redelighed«.115

Få år senere var det johanniterklostret selv, der
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blev bortforlenet, idet Klavs Sehested fik brev på 
Korsbrødregården imod at føde og klæde de tilstede
værende brødre, ligesom han skulle bygge og for
bedre kirken og gården. Han modtog 1537 kongens 
ordre om at nedbryde »tårnet, kirken og stenhuset« 
og gemme materialerne til slottets fornødenhed.116 
Medens kirken straks blev nedrevet, blev kloster
bygningerne i vidt omfang sparet og »Korsbrødre- 
gård« tjente længe som bolig for lensmændene. En 
lille rest af klostret indgår formentlig endnu i kom
plekset, der siden 1869 har tjent som bispegård.117

Altre. I ovennævnte nybyggede kapel stod 1465 et 
5. Annas alter og dertil et billede, »som kaldes Jesu til 
Evig Tid«.118 Et Hellig Kors-alter, hvortil der var 
knyttet en betydelig aflad, omtales af Terpager 
(1736, s. 403).

Beliggenhed. Klostret lå på den nuværende bispegårds 
plads ved vestsiden af Korsbrødregade, øst for Hel- 
ligåndsgården og nord for S. Klemens kirke (jfr. 
fig. 4).119 Om den gamle kirkegård forordnedes 1553, 
at den skulle forblive ubebygget.120 Om kirkens byg
ning haves kun ovennævnte oplysning om, at den 
ved nedrivningen 1537 havde et tårn.

†S.  MIKAELS KIRKE
NOTER S. 852

S. Mikaels kirke, der nævnes første gang 1309,121 var 
oprettet i forbindelse med det 1298 stiftede kollegi
um Puggård.

Peblingekollegiet Puggård blev grundlagt af bi
skop Kristian, som sikrede sin stiftelse økonomisk 
ved at skænke et omfattende jordegods, der i de føl
gende århundreder yderligere forøgedes gennem en 
række gaver. Kollegiet bestod af et stenhus, hvor 20 
udvalgte disciple fra katedralskolen skulle have fri 
kost og bolig og leve en regelbundet klosterlignende 
tilværelse. Overbestyrelsen for stiftelsen udgjordes 
af ærkedegnen i spidsen for domkapitlet, mens den 
daglige ledelse lå i hænderne på en forstander, kaldet 
»procurator«, »rector« eller hyppigst »provisor«. I 
stiftelsens ældste tid var forstanderen en almindelig 
præst, siden blev stillingen besat af en kannik fra 
domkapitlet.122

Den nære forbindelse mellem kollegium og kirke 
bevidnes af flere kilder: 1386 omtales »Ærkeenglen 
S. Mikaels kapel henhørende til de fattige skolarers 
kollegium i Ribe i huset Pukhus«, og 1465 oplyses, 
at kapellet lå i den gård, som var embedsbolig for 
stiftelsens forstander, i dette tilfælde dekanen.123 
S. Mikaels kirke er således det eneste danske eksem
pel på en egentlig kollegiekirke i forbindelse med en 
peblingestiftelse.124

Til vedligeholdelsen af kirken rådede kollegiet

over korntienden fra Lustrup by syd for Ribe. 1475 
stadfæstede kapitlet, at tienden herfra i mands minde 
havde været henlagt til Puggård til S. Mikaels kirke
bygnings behov, »thi at til fornævnte kirkes bestan- 
delse og magtblivelse ej andre renter tilskikket er, af 
hvilke hun kan holdes og blive bestanden.«125 Lu- 
strup-tienden var øjensynlig ikke tilstrækkelig til 
kirkens vedligeholdelse, men med bispernes støtte 
erhvervede kirken i 13-1400’rne en række afladsbre
ve. 1330 eftergav biskop Peder i Odense 40 dages 
bod til dem, der i fromhed besøgte S. Mikaels kirke 
og rakte den en hjælpende hånd, da dens egne midler 
ikke rakte til istandsættelsen.126 1386 lovede to ærke
biskopper og fire biskopper hver 40 dages aflad for 
at besøge kirken på en række nærmere fastsatte fest
dage, samt for at give gaver til kirkens bygning eller 
til lys og ornamenter. Ærkebiskop Magnus lovede 
endvidere at afkorte boden for mordere og for foræl
dre, der havde ligget deres børn ihjel, hvis de gav 
henholdsvis 1 og ½ skilling grot til S. Mikaels kirke. 
Yderligere afladsbreve fulgte 1434, 1465 og 1476.123

Afladsbrevene nævner kirkelige handlinger og ce
remonier, som man skulle deltage i for at nyde godt 
af afladen. 1386 indgik det i afladsbetingelserne at 
overvære messer og prædikener på en række kirkeli
ge festdage: ved jul, påske og pinse, ved de vigtigste 
fester for Jomfru Maria samt ved festen for kirkens 
værnehelgen, S. Mikael. 1434 påhvilede det de af- 
ladssøgende at følge udbringeisen af Kristi Legeme 
og den hellige olie til syge, at deltage i processioner 
om kirkegården og at fremsige Ave Maria tre gange 
under aftenringningen.123 Flere af de nævnte cere
monier, f.eks. nadvertjenesten, hører snarere hjem
me i en sognekirke end i et kollegiekapel, og det er 
da også tvivlsomt, om afladsbetingelserne giver et 
pålideligt billede af, hvad der foregik i S. Mikaels 
kirke. I alt fald synes formuleringerne i brevene 1386 
og 1434 at være overtaget næsten uændret fra aflads
breve, der på samme tid udstedtes til Ribe dom
kirke.127

Testamentariske bestemmelser viser, at det hørte 
til pligterne for peblingene fra Puggård at gøre mes
setjeneste i kollegiekirken. 1338 testamenterede pro
visoren ved »Pukhus«, herr Vilhelm, således to 
grunde på den betingelse, at stiftelsens forstander 
skulle lade peblingene højtideligholde hans årtid; for 
deres ulejlighed skulle peblingene udskænkes en tøn
de god øl.128 Foruden forstanderen var der præster 
knyttet til kirkens forskellige altre (jfr. nedenfor). Et 
af disse var stiftet af præsten Ugot, der døde 1323, 
og her skulle alterpræsten afholde en årtid med to 
messer for stifteren, under deltagelse af peblingene 
fra Puggård.129

Inventar omtales et par gange. 1462 skænkede kan
tor Anders Brok 24 mark til at lade afskrive et missa
le samt til en hvid messehagel af »sayn« (et hvidt,

Danmarks Kirker, Ribe amt 55
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uldent stof) og en hvid messeskjorte.130 I afladsbre
vet 1476 nævnes, at kirken foruden forskellige al
terprydelser havde brug for kalke, diske, korporaler 
(duge til messeofret), kalkduge, messehageler og 
messeskjorter. 1536 måtte kirken på Christian III.s 
bud aflevere en forgyldt kalk og disk på 19 lod.131

Altre. 1309 testamenterede Tue Atenmark indtæg
terne fra en eng i Rejsby Mark til at sætte vokslys 
foran S. Mikaels alter i Ribe, med tilføjelsen »jeg me
ner S. Mikaels alter, der nyligt er oprettet i hans kir
ke af den herre biskop Kristian.«121 1453 omtales Vor 
Frue alter, idet Ribekanniken Jep Friis, der var ud
valgt til biskop i Børglum, nedlagde sit embede som 
evig vikar ved dette alter og overlod pladsen til kan
nik Tyge Therkelsen.132 Endelig nævnes så sent som 
1563 et vikarie, som lå til S. Andreas alter i S. Mikaels 
kirke.133 Præsten Ugot, der døde 1323, stiftede som 
nævnt et alter i kirken, men om der er tale om et 
fjerde alter eller et af de ovennævnte lader sig ikke 
afgøre.129

Beliggenhed. Kirken lå i umiddelbar tilknytning til 
Puggård ved vestsiden af Puggårdsgade ved et lille 
gadestykke, S. Mikkelsgade (fig. 2).134 Den må have 
ligget i nærheden af den endnu bevarede, senmiddel
alderlige kollegiebygning, men der er ikke fundet 
arkæologiske spor af kirken eller af eventuelle tilhø
rende begravelser.

Det er tvivlsomt, om S. Mikael har haft sin egen 
kirkegård; den optræder kun en enkelt gang i et af
ladsbrev fra 1434, hvis ordlyd, som nævnt, synes 
overtaget fra et tilsvarende brev af samme dato til 
domkirken.123

Om udseendet af kirkebygningen, der 1386 havde 
store mangler og truede med at styrte sammen,123 
vides intet. Man kan næppe lægge vægt på gengivel
sen hos Braunius (fig. 1), hvor den er fremstillet med 
et højt, slankt spir. Kirkebygningens nedrivning fandt 
sted under kirkebrækkerens virksomhed 1538. Fra 
31. okt. til 24. nov. skaffede han 51.000 sten ved at 
nedbryde »sunte Michels kerke«.4

†HELLIGÅNDSHUSETS KIRKE
NOTER S. 852

Ribe Helligåndshus eller -hospital nævnes første 
gang i Knud Snubbes testamente o. 1280.135 Stiftel
sen har antagelig siden sin oprettelse haft egen kirke, 
og kirkens eksistens fremgår i alt fald indirekte af Jens 
Voltesens gavebrev 1317, hvori han skænkede 4 
mark årlig til bespisning af konventet i Helligånds- 
huset, mod at dets medlemmer »skulle holde hans 
egen og hans hustrus årtid, ligesom kannikerne ved 
Vor Frue kirke.«136 Først 100 år senere omtales kir
ken direkte, i domkirkens yngre anniversariebog,

som mindes Tale Pors, der døde i 1400’rnes begyn
delse og blev begravet i Helligåndskirken i Ribe.137

Helligåndshuset stod under domkapitlet, og for
standerne var gerne kanniker. Beboere i stiftelsen 
var syge, svage og gamle mennesker, som fik kost 
og logi og blev plejet af et konvent, hvis medlemmer 
var undergivet visse ordensbestemmelser og, i alt fald 
1317, bestod af såvel brødre som søstre.138 En del af 
disse brødre har øjensynlig været gejstlige, som har 
kunnet deltage i messer og årtider i Helligåndshusets 
kirke. Det fremgår af Ballumpræsten Arild Cle- 
mentsens testamente fra 1481, hvori han bl.a. skæn
kede fire enge til Helligåndsgården for »om Sommer 
meth ottæ Presther ok om Winther meth ottæ Pre- 
sther arligh aar at hollæ for mik ok mynæ Forældres 
Siæle till ewigh Tidh.« Hvis Helligåndshusets præ
ster ikke overholdt disse forpligtelser, gav han dom
kapitlet fuldmagt til at annektere ovennævnte enge 
og lade årtiderne afholde andetsteds. 9

Til et sidealter var knyttet det vikarie, som sogne
præsten i Egtved 1554 afstod til Ribe hospital.140

Helligåndshuset erhvervede i tidens løb et omfat
tende jordegods gennem testamentariske gaver til 
vedligeholdelse af bygninger, opretholdelse af guds
tjenester og pleje af beboerne. 1479 måtte kongen 
befale sine fogeder og lensmænd, at de skulle være 
forstanderen for Helligåndsgården behjælpelig med 
at inddrive gods og penge, som folk ved deres opta
gelse i stiftelsen havde skænket til gårdens behov, 
bygning og forbedring.141 1481 gav Arild Clement- 
sen hele sit jordiske gods med hus og grund til vedli
geholdelse af Helligåndshusets kirke.139 1533 blev 
provst Iver Juul forlenet med Helligåndsgården. Han 
måtte beholde gården, så længe han levede, men 
skulle til gengæld vedligeholde bygningerne, afhol
de de sædvanlige messer, tider og gudstjenester i 
stiftelsens kirke samt forsyne de fattige med hus, 
seng og kost.142

Ved reformationen ophørte Helligåndshuset med 
at fungere, og det blev besluttet, at stiftelsen, når 
Iver Juul engang var død, skulle tilfalde det nyopret
tede almindelige hospital (jfr. s. 819). Han døde 
1556, men da Helligåndshuset lå så bekvemt for Ri- 
berhus, beholdt kongen huset til sig selv, mens ho
spitalet i stedet fik den gamle bispegård. Allerede 
1563 solgte kongen ejendommen videre til kancelli
skriver Kristen Lange »med hvis stenhus og anden 
bygning derpå findes.«143 Hvornår kirken blev ned
revet vides ikke, men det kan meget vel være sket 
inden dette tidspunkt.

Et seglaftryk (fig. 21) fra 1480 er gengivet hos Terp
ager.144 Den omløbende randskrift med versaler ly
der: »sigillvm domus sancti spiritus in ripis« (segl for 
Helligåndshuset i Ribe). Over en lilje ses Kristus, der 
opstår fra graven, med korsfane i venstre hånd og 
højre løftet i velsignelse.
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Fig. 21. Helligåndshuset. Seglaftryk fra 1480 
(s. 850), efter Terpager 1736, s. 523. — Heiliggeist- 
haus. Siegelabdruck aus dem Jahr 1480.

Beliggenhed. Helligåndshuset lå vest for johanniter
klostret, på vestsiden af en gade, hvis forløb svarede 
nogenlunde til den nuværende S. Laurentiigade 
(fig. 2). Kirken lå mod nord i bygningskomplekset, 
kirkegården mod øst ud til gaden.145 På hjørnegrun
den til S. Klemensgade og S. Laurentiigade fandtes 
1934 rester af en munkestensmur på kampestens- 
syld, ca. 8 m lang, 80 cm bred og 45-55 cm høj, 
muligvis en rest af Helligåndsgården.146

†S. JØRGENS KAPEL
NOTER S. 852

S.Jørgens kapel må være opført ved midten af 
1400’rne, eftersom det i Ribe bys jordebog fra 
1460’erne omtales som »S.Jørgens kapel, som nyli
ger bygget er«.147 Kapellet nævnes 1513 og atter i 
1530’rne (jfr. nedenfor). Det blev antagelig nedrevet 
i forbindelse med reformationen, og var i alt fald 
forsvundet i 1550’erne, hvor byen modtog en afgift 
af »den jord, som S.Jørgens kapel stod på.«148

Der er ingen sikre oplysninger om kapellets funk
tion. I 1530’rne optog Ribe bystyre et lån fra alle 
byens gilder, og i det bevarede regnskab nævnes, 
foruden betalingerne fra de 16 gilder, at borgmester 
Lange Laurids indestod for et beløb på 20 mark fra 
S. Jørgens kapel.149 Det er derfor muligt, at der har 
været et gilde eller en gildelignende institution knyt
tet til kapellet. En anden, men ikke nødvendigvis 
modstridende tolkning er, at kapellet er opført af

S. Jørgensgården for at indsamle almisser fra de vej
farende på Saltgade, efter at denne gade i 1400’rne 
overtog Tvedgades rolle som Ribes nordlige udfarts- 
vej (jfr. s. 118).

Alter? I Universitetsbiblioteket i København fin
des en messebog, trykt 1504, som ifølge sin påskrift 
var skænket af mag. Hans Severinsen og til evig tid 
skulle blive ved S. Jørgens alter. Foran i bogen læses 
videre, at den tilhører S.Jørgensgården i Ribe.150 
Det omtalte alter har da stået enten i S. Jørgens kapel 
eller i et, i øvrigt ukendt, kapel på S.Jørgens
gården.151

Beliggenhed. Jordebogen fra 1460’erne omtaler en ga
de, der gik østpå fra Saltgade, syd for S.Jørgens 
kapel,147 og 1513 nævnes et stykke jord nordligt i 
Saltgade, vest for S.Jørgens kapel.152 Kapellet må 
således have ligget omtrent på det sydlige hjørne af 
Saltgade og Seminarievej (fig. 2).

†HELLIG KORS KAPEL
NOTER S. 852

Hellig Kors kapel blev stiftet af borgmester Laurids 
Pedersen Bagge og hans hustru i slutningen af 
1400’rne og omtales første gang i et afladsbrev 
7. nov. 1500.153 En eng, som stødte op til kapellet, 
tilhørte Ribe by og var udlagt til borgmestrenes 
brug.154 Til kapellet var knyttet et broderskab 
(»laudabilis confraternitas«),153 antagelig Hellig Kors 
gildet, der bl.a. nævnes i fortegnelsen over byens 
gilder fra 1530’rne.149

I afladsbrevet fra 1500 gav tolv kardinaler hver 100 
dages aflad til dem, som besøgte Hellig Kors kapel 
på bestemte festdage (korsets opdagelse, korsets op
højelse, S. Gregorius, Marie himmelfart og kapellets 
indvielsesdag) og som bidrog til kapellets vedlige
holdelse og forsyning med fornødne bøger, kalke, 
lys og andre kirkelige prydelser.153 Kardinalernes af
lad må have resulteret i en betydelig valfart. Blandt 
gæsterne var en så prominent person som dronning 
Christina, der september 1507 drog fra Odense til 
Ribe sammen med sin søster og søsterdatter. De 
kongelige gæster deltog i gudstjenesten i Hellig Kors 
kapel på festdagen for korsets ophøjelse 14. sept. og 
fik således del i den store aflad. Dronningen skænke
de ved denne lejlighed tre rhinske gylden og desuden
28 album på Hellig Kors kirkegård.155

Beliggenhed. Kapellet lå ved den søndre dæmning på 
Vittenberg, ved den sydlige udfaldsvej fra Ribe 
(fig. 2). Dets beliggenhed er angivet på den bevarede 
tegning til Resens atlas med teksten: »en banche, 
Kaldis Vittenbierg, hvor der har fordum ligget et
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Capel, for reisendes Folck at holde messe udi.«156 
Terpager oplyser, at han på stedet selv har set ruiner, 
og at der i hans tid ofte er blevet opgravet menneske
ben og rester af murede begravelser.157 Jord fra den 
omtalte banke blev o. 1720 anvendt til at udfylde et 
hul i den nærliggende dæmning, og alle rester af 
kapellet er antagelig forsvundet ved den lejlighed.158 
På stedet er i 1960’erne opført Vittenberg-skolen.
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der: Helms 1894, s. 74f. – S. Nikolaj: Vilh. Lorent
zen: De danske Benediktinerklostres Bygningshisto- 
rie, 1933, s. 131-33. – Franciskanerklostret: Johs. Lind
bæk: De danske Franciskanerklostre, 1914, s. 97-103.

- Vilh. Lorentzen: De danske Franciskanerklostres 
Bygningshistorie, 1914, s. 13-15. – Johanniterklostret: 
Vilh. Lorentzen: De danske Johanniterklostres Byg
ningshistorie, 1927, s. 54-55. – S. Mikael: Kornerup
I, s. 101-106. – Helligåndshuset: J. Lindbæk og G. Ste- 
mann: De danske Helligåndsklostre, 1906, s. 13.
1 S. Nikolaj er dog opført uden afgift, formentlig 
fordi den var tilknyttet nonneklostret. En liste over 
ærkedegnens afgifter af byens sognekald på reforma- 
tionstiden viser en noget afvigende taksering. Her er 
Hellig Gravs kirke opført med fire skilling, alle øvri
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17. okt. 1857.
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55 Kinch II, 397, 410.
56 Jfr. noterne 5 og 54.
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61 DiplDan. 1. rk. V, 54.
62 ActaPont. IV 2778.
63 ActaPont. V3384, 3386. – Terpager 1736, s. 304 f.
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ren I, udg. C. Nyrop, 1900, s. 755. – Kinch I, 380.
67 Endnu 1559 nævnes nonner (Kinch II, 79).
68 NM6, Fundprot. 3198 og 3244.
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Aino Kann Rasmussen: Sct. Nikolaj kirke i Ribe – og en grav fra yngre germansk jernalder, i Mark og 
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fandtes skeletter. Det er muligvis rester af kloster
muren.
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71 NM2. Indb. ved Aino Kann Rasmussen 1970 og 
Mogens Bencard 1972.
72 Uldall, s. 224 f.
73 NM2. Brev fra Eilschou til prof. Nyerup 18. okt. 
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Ribe, i ÅrbRibe 1959, s. 627-29.
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vandtårnet, fremkommet omrodede skeletdele og 
munkesten, der formentlig stammer fra murede gra
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Fig. 23. Riberhus slotsbanke med sokkelkvadre fra 
byens †kirker genanvendt i rondellerne (s. 859). EN 
fot. 1984. — Schloßberg von Riberhus mit Sockelqua- 
dern aus den Kirchen der Stadt, hier wiederverwendet in 
den Rondellen.
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stamente).
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87 RA. Hansborgarkivet. Ærkedegnens regnskabs
bog, jfr. note 65, fol. 210f. – Jfr. noterne 3 og 12.
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93 Terpager 1736, s. 395. – Jfr. noterne 3 og 4.
94 Thorup 1839, s. 50 og bilag s. 12f.
95 Ribe bys jordebog, udg. Ingrid Nielsen, 1979, 
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100 Johs. Lindbæk (jfr. note 97), s. 98f. anfører ikke 
mindre end 16 testamenter, hvori klostret betænkes.
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Rasmussen (jfr. note 96), s. 145.
102 Kinch I, 426f. – Johs. Lindbæk (jfr. note 97), 
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107 Kinch I, 539 f. – Ingrid Nielsen: Torvene i Ribe, i 
Hikuin 7, 1981, s. 17f. – Ribe bys jordebog (jfr. note 
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†MITTELALTERLICHE 
KIRCHEN IN RIBE

Außer dem Dom und der Katrinenkirche gab 
es im mittelalterlichen Ribe 11 Pfarrkirchen 
und Kloster- und Stiftskirchen (Plan Fig. 2).

Die Pfarrkirchen stammten durchweg aus 
dem älteren Mittelalter. Die St.-Klemens-Kir- 
che und die St.-Peters-Kirche werden erstmals 
1145 erwähnt, die St.-Nikolaj-Kirche in der 
Mitte des 12. Jahrhunderts und die St.-Hans- 
Kirche 1214-30. Die Kirche zum Heiligen Grab 
kann ebenfalls romanisch gewesen sein, tritt 
aber erstmals in einem Verzeichnis aus der Zeit 
um 1350 auf. Mehr als diese sechs Pfarrspren- 
gel (einschl. jenes des Doms) dürfte die Stadt 
kaum gehabt haben. Die St.-Bartholomäus- 
Kirche, die zweimal im 15. Jh. erwähnt wird, 
dürfte wohl mit der Kirche zum Hl. Grab iden
tisch sein.

Klöster und Stifte. Die Pfarrkirche zu St. Ni
kolaj war gleichzeitig Klosterkirche eines Be- 
nediktinerinnenstifts, das schon um die Mitte 
des 12. Jh.s existierte und möglicherweise von 
einem aufgelassenen Doppelkloster in Seem 
südlich von Ribe hierher überführt wurde. Die 
Bettelorden kamen früh nach Ribe. Das Domi
nikanerkloster (S. 810) wurde 1228 gegründet; 
die Franziskaner, die 1232 in die Stadt kamen, 
konnten 1280 ihre Klosterkirche dem hl. 
Laurentius weihen. Um 1280 wird auch ein 
Heiliggeisthaus mit Kirche erwähnt, ebenso 
wie das dem hl. Georg geweihte Spital für Aus
sätzige, über dessen Kapelle jedoch nichts be
kannt ist. Die St.-Michaels-Kirche, die dem 
1298 gegründeten Klosterschulkollegium Pug- 
gård als »Kollegkirche« angeschlossen war, 
wird 1309 erstmals erwähnt. Das Haus der Jo
hanniter, von dem wir 1311 zum ersten Mal 
hören, hatte sich im 15. Jh. zu einem richtigen 
klösterlichen Stift mit Kirche entwickelt. 
Schließlich wurden im Spätmittelalter zwei Ka
pellen aufgeführt, u.zw. die St.-Georgs-Kapelle 
Mitte des 15. Jh.s und die Heiligenkreuzkapelle 
Ende des 15. Jh.s, gelegen an den Ausfall
straßen der Stadt im Norden bzw. Süden.

Nach der Reformation von 1536 wurden die 
meisten Kirchen der Stadt als überflüssig be
trachtet und zum Abbruch verurteilt. Der Dom 
und die St.-Katrinen-Kirche der Dominikaner 
blieben als die zwei protestantischen Pfarrkir
chen der Stadt bestehen, und die St.-Peters- 
Kirche blieb bis zum Ende des 17. Jh.s erhalten. 
Sie diente als Materiallager, Schmiede u.dgl., 
während der Friedhof als Begräbnisplatz für 
Arme und Verbrecher angewendet wurde. Was 
die übrigen Kirchen betrifft, so verschwanden 
die Johanniterkirche und die St.-Laurentius- 
Kirche der Franziskaner schon 1537, und die 
Abbrucharbeit kam richtig in Schwung im Jahr 
1538, als ein Handwerker, der sogenannte 
»kerkenn breker« (= Kirchenbrecher), die St.- 
Hans-Kirche, die St.-Michaels-Kirche, die St.- 
Nikolaj-Kirche und vermutlich auch die Kirche 
zum Heiligen Grab und die St.-Klemens-Kir
che niederriß.

Wir kennen eine vereinzelte, 1598 gedruckte 
Abbildung der mittelalterlichen Kirchen (Fig. 1). 
Als das Bild angefertigt wurde, waren die 
meisten Kirchen schon seit etwa 50 Jahren ver
schwunden, so daß vermutlich nur die Wieder
gabe der St.-Peters-Kirche, die Ende des
16. Jh.s noch erhalten war, als verläßlich be
trachtet werden kann.

Die archäologischen Spuren der Kirchen sind 
dünn gesät. Eine Anzahl Bausteine, Taufen und 
Grabsteine, die sich im Museum zu Ribe und 
verstreut in den Häusern und Gärten der Stadt 
befinden, stammen vermutlich aus verschwun
denen Mittelalterkirchen (S. 859). Vom Fran
ziskanerkloster sind einige Formsteine erhalten 
geblieben, und vom alten Friedhof der 
St. Hans-Kirche wurden Gräber gefunden.

Nur die St.-Klemens-Kirche, die St.-Peters- 
Kirche und die St.-Nikolaj-Kirche waren Ge
genstand eigentlicher archäologischer Untersu
chungen. Bei allen drei romanischen Kirchen 
war das Baumaterial, ebenso wie beim Dom, 
vulkanischer Tuff aus der Rheingegend. Bei 
späteren An- und Umbauten wurden Ziegel 
verwendet.

Die romanische Anlage der St.-Klemens-Kir- 
che bestand aus Apsis, Chor, Schiff und Turm,
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aufgeführt aus Tuffstein auf einem Sockel aus 
dem gleichen Material. Diese Eigenheit, die die 
Kirche von allen anderen südwestjütländischen 
Tuffsteinkirchen unterschied, hatte sie gemein 
mit den ältesten dänischen Kalktuff-Kirchen 
aus dem Ende des 11. und vom Anfang des
12. Jh.s, und das kann ein Indizium dafür sein, 
daß die St.-Klemens-Kirche eine der ältesten 
Tuffsteinkirchen der Gegend von Ribe war. 
Der kurze, aber breite Grundriß der Kirche so
wie das Vorhandensein eines romanischen 
Turms unterscheiden die Kirche ebenfalls von 
den in dieser Gegend üblichen. Der romanische 
Bau hatte einen zwei Lagen hohen Sockel mit 
Hohlkehle und Fase. Die Apsis war mit fünf 
Blenden geschmückt, die von Halbsäulen oder 
Lisenen unterteilt und oben mit einem oder 
mehreren Rundbogen abgeschlossen waren. 
Auch die übrigen Fassaden der Kirche waren 
vermutlich mit Blenden ausgeschmückt, und 
das Innere der Kirche zierte ein Fasensockel. Im 
Spätmittelalter wurde der romanische Turm 
von einem aus Ziegeln gemauerten abgelöst; es 
wurden Gewölbe eingebaut (vgl. Rippenstein, 
Fig. 8) und gotische Stabfenster eingesetzt. Un

ter den Grabmälern muß ein romanisches 
†Grabsteinfragment aus Sandstein hervorgeho
ben werden, ferner ein Sargdeckel zu einem 
trapezförmigen Sandsteinsarg des Typs, der in 
mitteldeutschen Steinbrüchen hergestellt und 
an der Nordseeküste entlang nach Norden 
exportiert wurde.

Die St.-Peters-Kirche hatte, wie aus den aus
gegrabenen Fundamentgräben hervorgeht, ei
nen Grundriß mit Chor, Schiff und später da
zugekommenem Turm, der einen älteren 
Glockenstuhl auf dem Friedhof ablöste. Der 
Turm wurde möglicherweise nicht fertigge
baut oder ist später bis zur Höhe der Mauern 
des Schiffs eingestürzt, vgl. die Wiedergabe der 
Kirche ohne Turm.

Die St.-Nikolaj-Kirche lag auf dem jetzigen 
Eisenbahngelände, wo der Fund einiger profi
lierter Granitsockelsteine möglicherweise die 
Lage der Kirche andeutet. Vom Inventar der 
Kirche ist eine Glocke erhalten geblieben, die 
1477 (oder 1474) gegossen und nach der hl. 
Katharina benannt wurde; sie befindet sich jetzt 
in der Katrinenkirche. Im Friedhofsbereich 
wurden viele mittelalterliche Gräber gefunden.
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3) Nedskåret i det mørke lag af sandet al. 
Den indeholdt skelettet af en ca. 30-årig mand, 
der fra isse til skinnebenets nedre ende målte ca. 
161 cm. I gravfylden en jernnagle og enkelte 
egetræsrester fra kisten, samt nogle tufstens- 
stumper. I modsætning til de to andre grave i 
koret (nr. 4-5) var der ingen teglstumper i 
gravfylden, og graven kan være ældre end 
disse.

4) Forstyrret grav, nedskåret i undergrun
den, med skelet af 50-årig mand, ca. 175 cm 
høj, samt kranium og knogler fra endnu et ske
let. Jernnagler med trærester i gravfylden. 
Nord for nr. 3.

5) Trækiste, ca. 186×60 cm, nedgravet i un
dergrunden, med skelet af mand under 20 år. 
Mellem den gravlagtes højre overarm og ribbe
nene fandtes en lille, skålformet mønt (hulpen- 
ning?). Nord for nr. 4.

†Gravsten, romansk, af rødlig sandsten, tra
pezformet, men kun halvdelen bevaret. Stenen, 
der har været beregnet til at tjene som låg på en 
trapezformet sandstenskiste, havde på undersi
den langs kanten en udhugget fals, så den kun
ne slutte tæt til kistens vægge. Gravsten af den
ne type med tilhørende sandstenssarkofager 
kendes også fra fornemme begravelser i dom
kirken (s. 533, nr. 1-10, s. 588, nr. 6). De blev 
fremstillet i mellemtyske stenbrud og eksporte
ret ad handelsvejene langs Nordsøkysten.31 
Fundet 1902 i fylden over korets sydmur, men 
senere forsvundet.

†S. PEDERS KIRKE
NOTER S. 852

Ifølge Terpager (1736, s. 379) skulle kirken være by
ens ældste; en opfattelse, der dog ikke har kunnet 
finde arkæologisk bekræftelse.32 Den omtales tidligst 
1145, da bispekrøniken oplyser, at præsten Sigbrand 
ved S. Peders kirke også havde været tilknyttet dom
kirken.7 1350 gav bisp Peder – imod afholdelse af 
årtider, messer og vigilier – nogle jorde i Vesterenge 
til præstebordet.33 Af præster nævnes 1380 kanniken 
Niels Clausen og i årene omkring 1460 Peder Mad
sen, hvis omfattende og værdifulde prædikensam
ling er bevaret. Han erhvervede 1465 et hus i Præste- 
gade til egen beboelse.34 1486 annekterede bisp Hart

vig Juel kirken til kannikernes fællesbord, idet han 
samtidig gav afkald på alle biskoppelige rettigheder 
(og indtægter) og udtrykkelig gav kapitlet fuld ret til 
selv at ind- og afsætte kapellaner.35

Ved reformationen nedlagdes kirken, og sognet 
lagdes til S. Katrine kirke. Kirkegården blev givet til 
byen som pestkirkegård.36

Beliggenhed og kirkegård. S. Peders kirke lå vest 
for Saltgade, på landtangen mellem Ribe å og 
Tved å, midt i en bydel, der antagelig endnu i 
begyndelsen af 1400’rne fungerede som hav
nekvarter (fig. 2). Et net af stier og gader om
kring kirken forbandt de to åløb, hvor køb- 
mandsskuderne lagde til. Da Ribes jordebog 
udarbejdedes i 1400’rnes midte, var disse gader 
imidlertid nedlagt, og herefter synes S. Peders 
omgivelser at have bestået af stalde og kål
gårde.37

Den omtrentlige beliggenhed af S. Peders 
kirkegård ses på bykort fra 1700’rne, hvor kir
kens toft er markeret (sml. s. 63, fig. 3). Den 
synes mod syd at have strakt sig til den nuvæ
rende S. Pedersgade; mod vest grænsede den en 
overgang op til byens teglgård, der dog var 
nedlagt før midten af 1400’rne (Kinch I, 508f.). 
Kirkegården tjente også efter reformationen 
som begravelsesplads. Christian III udstedte 
1546 et generelt mandat om oprettelse af fattig
kirkegårde, og i Ribe fik borgmester og råd 12. 
maj 1548 ejendomsbrev på S. Peders kirke og 
kirkegård uden for byen til en »begrefnis« at 
begrave døde mennesker i. Det var tanken at 
anvende kirkegården, når der var pestilens eller 
anden stor død i byen.38

Kirkegården fungerede således ganske efter 
sin hensigt, når den 1565 anvendtes til pestbe
gravelser, 1594 som gravplads for fattige, 1602 
for en sindsyg og 1612 for den halshuggede 
Peder Jensen Riber. Så sent som 1660 begrave
des tre mennesker på kirkegården, og eftersom 
det var vægterne, der forestod begravelsen, sy
nes kirkegården stadig at have bibeholdt sin ka
rakter af gravplads for fattige, epidemiofre og 
forbrydere. Dens ilde ry fremgår af heksepro
cesserne i 1600’rne, hvor den flere gange be
skrives som heksenes mødested og danse
plads.39
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Fig. 10. S. Peders kirke. Udsnit af fig. 1. — St.-Pe- 
ters-Kirche. Ausschnitt aus Fig. 1.

Man tog da også let på kirkegårdens vedlige
holdelse. Kirkegårdsmuren sløjfedes 1567, og 
1585 var kirkegården udlagt til bleggård.40 Den 
forblev ubebygget efter kirkens nedrivning i 
slutningen af 1600’rne; 1798 blev der opkastet 
en grøft omkring S. Peders »Kirkeplads«, og 
endnu 1839 omtales, at kirkegården blev an
vendt til havedyrkning for uformuende fami
lier.41 Kort tid efter må kirkegårdens eksistens 
som sammenhængende grundstykke være 
ophørt.

Fra en †kirkegårdsportal stammer antagelig to 
ægformede granitsten, fundet på jernstøberiets 
område og nu opstillet foran en gadedør i Salt
gade.42

Udgravninger. I slutningen af 1855 stødte for
pagteren af området under pløjning på funda
mentsten fra kirkebygningen. Med tilladelse 
fra kirkeinspektør og stiftsøvrighed gik finde
ren i gang med at optage alle stenene, og han 
gik så grundigt til værks, at adjunkt J. Helms, 
som stadig fulgte hans arbejde, måtte konstate
re, at hvis ingen skred ind, ville kirkens plads 
for fremtiden ikke mere være at finde.43 Helms 
og Ribehistorikeren Kinch søgte i fællesskab at 
få en del af kirkens grund fredet, så der kunne 
opsættes en mindesten, men stiftsøvrigheden 
afviste dette. 44 Grundvolden blev da optaget til

sidste sten »saa en Eftergravning aldrig mere 
vil lede til dens Sted«, men Helms nåede 26. 
april 1856 at måle en plan over de tømte funda
mentgrøfter (fig. 11). Et situationskort over ru
inens beliggenhed blev optaget af landinspek
tør Stürup efter Helms’ anvisning.45

Vinteren 1959-60 opførtes en ny hal til Ribe 
Jernstøberi på det område, hvor S. Peders kirke 
efter Stürups kort skulle have ligget. Ved en 
prøvegravning febr.-marts 1960 fandtes adskil
lige middelalderlige grave, hvoraf flere mure
de, men ingen rester af kirkebygningen. Mu
ligvis har kirken ligget nordligt i udgravnings- 
feltet, hvor der fandtes et fyldlag med trækul, 
tegl- og tufstensbrokker, småsten, mørtel og 
skår.46

Kirken, hvoraf kun de kampestenspakkede 
fundamentgrøfter var tilbage 1855, bestod af 
kor og skib samt et vestparti, formentlig et sen
middelalderligt tårn, opført som erstatning for 
et klokkehus. Planen fremgår af Helms’ tegning 
(fig. 11), der bygger på hans egen opmåling fra 
26. april 1856.45 Fundamentgrøfterne, hvis 
bredde i nord er ca. 2,8 m og i vest ca. 3,2, 
danner et regelmæssigt rektangel på ca. 31×
10,5 m, hvor to tværgående fundamenter angi
ver pladsen for henholdsvis triumfmuren og 
skibets vestmur. Hverken planen eller de ledsa
gende oplysninger fortæller noget om de langt 
tyndere mures placering på de brede funda
menter, men et pålideligt indtryk giver antage
lig Terpagers målangivelser fra 1699, hvorefter 
ruinens længde var ca. 27 m og bredde (på ski
bet) ca. 8,75 m (1736, s. 380). Fundamentgrøf
terne viser, at den samlede længde på kor og 
skib højst har været 22 m, og at koret forment
lig var afsluttet med en lige gavl i øst. Koret 
må, som vanligt i romanske anlæg, have været 
et par murtykkelser smallere end skibet (sml. 
fremstillingen af kirken på byprospektet fig.
10). Byggematerialet var uden tvivl vulkansk 
tuf, ligesom i så mange andre Ribe-kirker (sml. 
s. 840).47

Tilføjelser og ændringer. Ribes jordebog fra 
1400’rnes midte nævner en gade, gående mod 
nord fra S. Peders klokkehus, hvilket tyder på, 
at kirkens klokker da havde plads i et fritståen-
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Fig. 11. S. Peders kirke. Plan over fundamentgrøfter. Østligt i skibet en muret, romansk grav (nr. 1., s. 840). 
Målt og tegnet af J. Helms 1856. — St.-Peters-Kirche. Grundriß von Fundamentgräben. Östlich im Schiff ein 
gemauertes romanisches Grab.

de, tømret klokkehus.48 Det er derfor sandsyn
ligt, at det vestparti, som fundamentplanen be
vidner, må opfattes som klokkehusets afløser, 
et senmiddelalderligt tårn. Måske kom man så 
sent i gang med byggeriet, at man aldrig nåede 
op over murkronen i det ældre skib, eller også 
er tårnets overdel nedrevet, før kirken stod 
model til stikket hos Braunius (fig. 10), hvor 
vestpartiet er trukket ind under skibets forlæn
gede tag. Sikkert er det, at kirkens vestende, 
formentlig selve tårnrummet, i tiden efter re
formationen havde en særlig karakter, idet den 
udlejedes separat eller benyttedes på en anden 
måde end den øvrige kirke.

Et udbredt, ca. 1-2 tommer tykt lag af trækul 
i kirkens vestende tolkedes af Helms som muli
ge spor efter en brand, der kan have ødelagt 
kirkens tårn.49 Laget kan dog også stamme fra 
bygningens anvendelse efter reformationen, 
bl.a. som smedie, og da de stratigrafiske for
hold er ukendte, kan lagets oprindelse ikke 
afgøres.

En vestlig indgang til kirken, omtalt 1659, 
kan være en oprindelig vestdør til tårnrummet.50 
Materialet til tårnet og evt. andre tilbygninger 
eller ændringer må have været de teglsten, som 
forekommer i stor mængde i regnskaberne ved 
kirkens nedbrydning.

I modsætning til de øvrige nedlagte sogne
kirker i Ribe blev S. Peder ikke nedrevet straks 
efter reformationen. Da Christian III 12. maj 
1548 gav borgmestre og råd ejendomsbrev på 
S. Peders kirke og kirkegård med henblik på

anvendelse til pestbegravelser, undtog kongen 
blyet på kirken, som han forbeholdt sig selv;38 i 
stedet fik bygningen et stråtag, som er nævnt 
1560, men senere blev udskiftet med tegl.51

På den tid tjente kirken som materialhus for 
Ribe by, idet dog vestenden var udlejet til Bag- 
ge Jensen for 4 rdl. årligt, og 1585 fungerede 
kirkens ene ende som høoplag.52 Når kirken 
1597 kom til at huse domkirkens gamle alter
tavle og prædikestol (jfr. s. 410, 442), var det 
antagelig også i egenskab af magasinbygning 
og ikke, som antaget af Kinch, fordi der var 
planer om at indrette den til kirkeligt brug.52

I de følgende årtier er der ingen omtale af 
kirkens funktion, men 1639 blev den indrettet 
til gudstjenester for byens garnison.53 Denne 
indretning kan dog kun have haft midlertidig 
karakter, eftersom bygningen allerede 1651 var 
ophørt med at tjene som kirke og i stedet blev 
omdannet til smedie. 9. nov. 1651 anskaffede 
domkirken 500 mursten til at bygge en esse til 
smeden i S. Peders kirke, og dagen efter blev 
tømmeret i kirken ryddet til side for murer
mestrene. 17. maj 1652 kunne smedeværkste
det levere 16 store vinduesstænger til Ribe 
domkirke.54

1654 var det planlagt at gøre S. Peders kirke 
til sygestue, og planerne blev alvor i krigsåret 
1659, hvor der indrettedes sengepladser til over 
100 mennesker.55 Da krigens og pestens hær
gen var overstået, tjente kirken atter som mate
rialhus for Ribes borgere, og dens forfald fort
satte. 28. juli 1673 bevilgede kongen, at S. Pe
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ders kirke måtte nedrives, og materialerne der
fra anvendes til reparation af S. Katrine kirke. 
Om S. Peder hedder det, at det er en gammel 
bygning uden for byen, som består af nogle 
forfaldne mure, tagsten og bjælker og ikke er 
»bequem« til noget. Der har ikke været holdt 
gudstjeneste dér i mands minde (Terpager 
1736, s. 381).

I regnskaberne fra domkirken og S. Katrine 
kan man følge nedbrydningsarbejdets fremad- 
skriden.56 Den ældste bevarede indføring 1682 
omhandler materialer fra kirkens tagkonstruk
tion, idet 250 tagsten og otte lægter førtes fra 
S. Peder til domkirken. 1683-85 fjernedes 700 
tagsten, 27 læs tufsten (kaldet »cementsten«) og 
2400 mursten. Arbejdet var altså nu nået til kir
kens mure, som 1687 måtte levere yderligere 
42 læs tufsten og 14 læs teglsten til S. Katrine 
kirke. I 1690’erne var nedrivningen nået så 
vidt, at kampestenene fra fundamenterne be
gynder at optræde i regnskaberne, og den sid
ste indføring om kirken er fra 26. juli 1703, 
hvor fire læs kampesten sælges fra S. Peders 
kirke. Endnu 75 år senere var det dog muligt at 
hente grundvoldssten og kampesten på kirkens 
tomt (se s. 828).

Vindfløj. 1638 omtales reparation af kirkens 
»spir«, formentlig den vindfløj, der atter måtte 
istandsættes 1667. En »fløyel« førtes 1686 til 
S. Katrine fra S. Peder og blev 1692 genanvendt 
som vindfløj på Nørreport, hvorfra den dog 
allerede blev fjernet 1713.57

Begravelser. 26. april 1856 blev en muret grav 
(nr. 1) østligt i skibet undersøgt og beskrevet af 
J. Helms. Han oplyser, at der vest herfor var 
fundet andre af lignende form, såvel i som tæt 
uden for kirken – dels af tufsten, dels af tegl.49 
En grav med rester af *trækiste (nr. 5) fandtes 
1959 ved funderingsarbejder til en ny hal på 
Ribe Jernstøberi,58 og ved en påfølgende arkæ
ologisk undersøgelse 1960 fremkom rester af 
tre murede grave (nr. 2-4) samt talrige jordfæ
stegrave, formentlig hovedsagelig pestgrave.46

1) Romansk, af tegl, østligst i skibet (jfr. 
fig. 11), trapezformet med separat, udvendigt 
fremtrædende hovedrum. Graven var sat af

store teglsten i fire skifter, mens bunden bestod 
af sammenstampede tufsten.

2) 12-1300’rne, teglmuret, fundet umiddel
bart syd for det fundlag, der af udgraveren tol
kedes som den forsvundne kirkebygnings 
plads. Graven var trapezformet med let udad- 
krummede sider, opmuret af løbere i tre skif
ter. Hovedenden var ødelagt af senere begra
velser, længden ca. 2 m, bredde ca. 52 cm.

3) Tufstensgrav umiddelbart syd for nr. 2. 
Kun fire sten i hovedenden bevaret.

4) 12-1300’rne, teglmuret, trapezformet, kun 
et stykke af nordre langside bevaret. 120 cm 
sydøst for nr. 2.

5) Trækiste med ryglagt skelet. Bevaret var 
kun den mandslange bundplanke samt mod 
syd rester af en kantstillet sideplanke, fæstnet til 
bunden med not.

Fig. 12. S. Nikolaj kloster. Aftryk af priorsegl fra 
1200’rne (s. 841). Efter Terpager 1736. — St. Nikolaj- 
Kloster. Siegelabdruck eines Priorsiegels aus dem 13.Jh.
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Kirken omtales tidligst ved 1100’rnes midte (før 
o. 1170), da nonnen Moder fra S. Nikolaj i Ribe ind
førtes i lundekannikernes dødebog.59 Heraf fremgår, 
at kirken allerede da havde en dobbeltfunktion som 
sognekirke og klosterkirke for et tilstødende non
nekloster af benediktinerordenen. Det er muligt, at 
nonnestiftelsen er blevet flyttet til Ribe fra Seem lige 
sydøst for byen.60 Klostret kaldes af og til Vor Frue, 
men omtales ellers som S. Nikolaj kloster; således
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1215, da Valdemar Sejr overdrog vandmøllen i den 
nærliggende landsby Tange til nonnerne.61 I senmid
delalderen hævdede kongen patronatsret over klo
stret (og kirken), hvilket fremgår af en langvarig 
strid mellem nonnerne og johanniterne i byen. Disse 
fik 1480 – med kongens mellemkomst – udvirket et 
pavebrev, hvorved klostret skulle opløses, da der 
ikke førtes noget sømmeligt ordensliv af de kun tre 
nonner i stiftelsen. De skulle overføres til andre non
neklostre og johanniterne skulle overtage kloster
godset og have S. Nikolaj kirke annekteret.62 Der 
synes ikke i første omgang at være kommet noget ud 
af denne plan, men o. 1494 havde korsbrødrene vir
kelig fået nonnerne fortrængt. Først efter at sagen 
havde været for pavens domstol – og johanniterne 
var blevet bandlyst – fandt sagen o. 1502 sin afslut
ning. Nonneklostret, nu med fire nonner, opret
holdtes, og johanniterne måtte give erstatning for de 
tre år, de havde haft klostret og dets gods i besid
delse.63

I slutningen af 1200’rne havde kirken et så promi
nent sognebarn som fru Elsuf, der var søster til én og 
moder til en anden biskop.64 Mod middelalderens 
slutning blev sognet fattigt på bebyggelse. Tiende
indtægterne bestod da især af korn fra landsognet og 
afgifter af kålhaver.65 En anden indtægtskilde har 
formentlig været valfart til kirkens Hellig-blods reli
kvie. Medlemmerne af Ribe skipperlaug, S. Sørens 
gilde, skulle ifølge deres skrå hjemføre »Hellig-blods 
penge«, som de oppebar i Helligland (Helgoland?), 
til at købe voks og holde lys for det hellige blod i 
Fruer kloster.66

Medens klostret endnu stod nogle år efter refor
mationen,67 tog »denn Kerkenn Breker« sig af kir
ken. Hans overslag, der byggede på erfaringen med 
de fleste andre kirker i byen, lød på 100 mark, der 
skulle svare til 50.000 sten.4

To seglaftryk fra S. Nikolaj kloster kendes gennem 
primitive gengivelser hos Terpager (1736, s. 413). 
Konventseglet (fig. 13) bærer i skrifttype og ikono
grafi præg af høj alder og kan meget vel stamme fra 
klostrets første tid i 1100’rne. Den omløbende maju
skelindskrift lyder: »sigillvm monasteri(i) sancti ni
colai rip(i)s« (segl for S. Nikolaj kloster i Ribe). En 
biskop (S. Nikolaj) sidder med højre hånd løftet i 
velsignelse og med krumstav i venstre. Et priorsegl 
(fig. 12), som efter skrifttypen kunne stamme fra 
1200’rne, bærer den omløbende majuskelindskrift: 
»sigillvm prioris s(anc)ti nicolai ripis« (segl for prio
ren ved S. Nikolaj i Ribe). Den stående gejstlige kan 
være klostrets prior eller snarere en uidentificerbar 
helgen.

Mønter. Ved udgravninger på kirkegårdsområdet 
1970 fandtes to mønter i omrodet jord: en borger- 
krigsmønt (Erik Klipping, Ribe) og en fransk spille
mønt fra o. 1500.68

Fig. 13. S. Nikolaj Kloster. Aftryk af konventsegl 
fra 11-1200’rne (s. 841). Efter Terpager 1736. — 
S. Nikolaj-Kloster. Siegelabdruck eines Konventsiegels 
aus dem 12.-13. Jh.

Beliggenhed. Kirken og klostret, der i middelal
deren betegnedes som liggende »uden for Ribe 
bys mure« (jfr. fig. 1, 2), lå for enden af S. Ni- 
kolajgade, på det nuværende jernbaneterræn 
øst for stationsbygningen, hvor talrige middel
alderlige begravelser viser et kirkegårdsområde, 
der har strakt sig ind i forsorgscentrets have.69

Hvad kirkebygningens form og placering angår, 
er der kun få og ret usikre holdepunkter. Dog 
kan man måske tro Braunius’ stik (fig. 1), når 
det viser kirken uden tårn.

Ifølge Kinch (II, 570) blev der ved planerin
gen for jernbanen gjort fund af menneskeben; 
imod øst afsluttedes med en nord-sydgående, 
ca. 90-100 cm tyk mur, måske kirkens vest
lige endemur. Desværre er oplysningerne ikke 
så præcise, at den omtalte mur kan sammenkæ
des med et murstykke, som kom til syne 1958 i 
bunden af en udgravning til et kranfundament 
godt 25 m øst for stationsbygningen. Den 
sidstnævnte, ca. 90 cm tykke mur, hvis retning 
ikke afviger meget fra skinnernes, kunne følges 
over en strækning på 267 cm. Medens murens 
østside var meget beskadiget, havde vestsiden

Danmarks Kirker, Ribe amt 54



842 †MIDDELALDERKIRKER I RIBE

Fig. 14. S. Nikolaj kirke. Situationsplan. Den 1970-
72 udgravede del af S. Nikolaj kirkegård (s. 843, 
fig. 17) er angivet med skravering, og den formode
de beliggenhed af S. Nikolaj kirketomt er antydet ud 
fra fundstedet (A) for de seks profilerede sokkelsten 
(s. 842, fig. 15), der antagelig har siddet i triumfbu
ens nordvange. 1:20.000. Tegning MN 1984. — St.- 
Nikolaj-Kirche. Lageplan. Der 1970-72 ausgegrabene 
Teil des St.-Nikolaj-Friedhofs ist schraffiert, und die ver
mutliche Lage des Kirchenbaus ist anhand der Fundstelle 
(A) der sechs profilierten Sockelsteine, die vermutlich in 
der nördlichen Wange des Triumphbogens saßen, angedeu
tet.

bevaret en ca. 40 cm høj, profileret granitsokkel, 
hvis overside lå ca. to meter under nuværende 
brolægning. Granitstenene – vistnok seks – 
blev optaget af hullet og sammenstillet i række
følge ovenover.70 Et fotografi af denne opstil
ling (fig. 15) viser, at den tredie sten fra venstre 
har omløbende profil og derfor må repræsente
re (nord)vangen i en murgennembrydning. 
Den mest nærliggende tolkning af fundet måtte 
være, at det drejede sig om et stykke af kirkens 
vestmur. En arkæologisk udgravning 1972 
gjorde ende på denne formodning, idet det vi
ste sig, at der ikke mellem muren og de nærme
ste begravelser østfor er plads til en hel kirke
bygning, men alene til et korparti.71 Indtil nye 
oplysninger måtte dukke op, må man derfor 
identificere 1958-muren med kirkens triumf
mur og de tre sten på fig. 15 med triumfbuens 
nordre vange. I så fald må resten af kirken sø
ges mod vest under skinnelegemet; selv en om

fattende planering ved jernbanens anlæg 1875 
kan have efterladt bygningsrester eller funda
mentgrøfter, der ligger lige så dybt som det 
kendte murstykke.

Kirken har sandsynligvis – ligesom Ribe 
domkirke og mange af byens og omegnens ro
manske kirker – været opført af vulkansk tuf, 
hvoraf der dog kun er fundet nogle småstum
per på kirkegårdsarealet.

Fra kirken stammer en * klokke (fig. 16), der 
ifølge sin indskrift bærer navnet »S(anc)ta kate- 
rina« og er støbt for S. Nikolaj sogn 1477 (eller 
1474), da Morten Jensen og Mads Andersen var 
kirkeværger til S. Nikolaj kirke. Ved reformati
onen flyttet til S. Katrine kirke (s. 772, nr. 2).72

Begravelser er til stadighed fremkommet på det 
gamle kirkegårdsområde. De første beskrevne 
fund blev gjort 1796 i forbindelse med en udvi-

Fig. 15. S. Nikolaj kirke. Sokkelsten af granit, antagelig fra triumfbuens nordvange. Tredje sten fra venstre er 
hjørnesten med omløbende profil (s. 842). Palle Sønderstrup fot. 1958. — St.-Nikolaj-Kirche. Sockelstein aus 
Granit, vermutlich aus der nördlichen Wange des Triumphbogens. Der dritte Stein von links ist ein Eckstein mit 
umlaufendem Profil.
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delse af apoteker Eilschous have udenfor Nør
report. Den antikvarisk interesserede apoteker 
skildrede 1809 fundene i et brev til Oldsags- 
kommissionen i København. Der fandtes »en 
Deel Begravelser /: vist over 50ve :/ og alle eens 
dan indrettede«: opbygget af to lag røde mur
sten, der var kantstillet og placeret oven på hin
anden uden bindemiddel. Af en skitse i Eil
schous brev ses, at gravene var af romansk ty
pe, trapezformede med særskilt, nærmest kva
dratisk hovedrum. Foruden de murede begra
velser fandtes en del kranier.73

Ved planeringsarbejder i forbindelse med an
lægget af jernbanestationen 1875 fandtes mange 
skeletter og en enkelt grav, muret af tegl med 
separat hovedrum,40 og under byggeriet af for
sorgscentret øst for banegårdsterrænet 1906 
fremkom fire murede grave (nr. 1-4) (fig. 22) 
mellem gartnerboligen og asylhaven.74 Grave
arbejder til et kranfundament på jernbaneterræ
net nov. 1958 afslørede et stort antal sammen
blandede menneskelige skeletdele, hvoraf nog
le kranier var samlet i en bunke.70 Endelig blev 
der aug.-sept. 1970 og juli-aug. 1972 foretaget 
egentlige arkæologiske undersøgelser af et om
råde øst for jernbanelegemet og syd for Tange
vej, grænsende op til forsorgscentrets have (jfr. 
fig. 17).71

1970 fandtes i en søgegrøft på 10×1,5 meter 
13 kristne grave, orienteret øst-vest, samt en 
nord-syd orienteret grav, der ved en bronze
armring dateredes til 700’rne.69 Af de kristne 
grave var der 11 nedgravninger uden kistespor, 
med afrundet øst- og vest-ende; en enkelt hav
de et separat, gravet hovedrum (nr. 5), og en 
anden indeholdt tydelige spor efter trækiste 
(nr. 6).

I 1972 anlagdes et felt på 20×5 meter nord 
for søgegrøften og i tilknytning til denne. I 
nordenden af feltet var gravpladsen helt bort- 
gravet ved jernbanens anlæggelse 1875 og igen
nem feltet løb en zigzag-formet moderne ned
gravning i 2,5 meters bredde, muligvis en tysk 
skyttegrav fra 2. verdenskrig. I feltet fandtes 40 
øst-vestvendte grave, hvoraf ingen var bevaret 
i fuld udstrækning. Skeletterne, der i sandjor
den kun var dårligt bevaret, var alle ryglagte og

Fig. 16. Klokke. 1477 (eller 1474), støbt til S. Niko
laj kirke, siden reformationen i S. Katrine kirke 
(klokke nr. 2, s. 772). NE fot. 1979. — Glocke, 1411 
(oder 1414), für die St.-Nikolaj-Kirche gegossen, seit der 
Reformation in der St.-Katrinen-Kirche.

havde armene parallelt med kroppen eller den 
ene arm bøjet let ind over kroppen. Der frem
kom tre murede kister (nr. 7-9), fem begravel
ser med kantstillede sten om hovedet (nr. 10-
14), en grav med hovedniche udgravet i jorden 
(nr. 15) og en med spor af trækiste (nr. 16). Fire 
grave rummede to eller flere søm, der stamme
de fra kister, medens 25 grave var ganske uden 
kistespor. Placeringen af gravene nr. 5-16 
fremgår af udgravningsplanen fig. 17.75

1) Romansk, af tegl, trapezformet med sepa
rat, udvendigt fremtrædende hovedrum; delvis 
ødelagt i nordvest. Munkestensmurværket, der 
i hovedenden var bevaret i den formentlig fulde 
højde af fire skifter (33 cm), bestod på langsi
derne af løbere, mens hovednichen mod vest 
afsluttedes af en dobbelt række kantstillede sten 
oven på to skifter løbere. Største indvendige 
længde ca. 180 cm, bredden ca. 43 cm.

2) Romansk, af tegl, trapezformet med næ
sten kvadratisk, indvendigt hovedrum. Mur
værket stod i tre skifter med en højde på ca.
23,5 cm; indvendig længde ca. 183 cm, største 
indvendige bredde ca. 56 cm.

3) Romansk, af tegl, trapezformet med ind
vendig, rektangulær hovedniche, der kun var

54*
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Fig. 17. S. Nikolaj kirke. Parti af kirkegården, ud
gravet 1970-72 (s. 843). Feltet gennemskæres af mo
derne zigzag-formet nedgravning. Kun et udvalg af 
de 53 fundne grave er indtegnet; tallene 5-16 henvi
ser til beskrivelsen af gravene (s. 844f.). 1:100. Teg
ning MN 1984. — St.-Nikolaj-Kirche. Teil des 
Friedhofs, ausgegraben 1970-72. Das Feld wird von ei
nem modernen zickzackförmigen Graben durchquert. Nur 
eine Auswahl der 53 Gräber, die gefunden wurden, ist 
eingezeichnet; die Zahlen 5-16 verweisen auf die Be
schreibung der Gräber.

10 cm dyb, men hele 33 cm bred. Graven var 
opbygget af tre skifter munkesten i en højde af 
ca. 23,5 cm. Fodenden og nedre del af nordre 
langside var forsvundet, men den bevarede del 
af sydsiden havde en længde på ca. 191 cm; 
største indvendige bredde ca. 50 cm.

4) 12-1300’rne. Teglmuret, trapezformet, 
uden hovedrum. Af graven, hvis tre skifter 
murværk nåede en højde af ca. 18 cm, var den 
vestligste del bevaret, bredde ca. 43 cm.

5) Romansk. Ingen spor af kiste eller skelet, 
men i vestenden fandtes gravet hovedrum med 
afrundede hjørner. Kun den vestlige halvdel 
blev afdækket; bredde ca. 52 cm. Overlejret af 
senere begravelse.

6) Trapezformet trækiste, hvis planker teg
nede sig som brune striber i gravfylden. I øst 
fortsatte langsiderne forbi gavlen og bøjede let 
udad, måske som spor efter bærehåndtag.76 Ki
sten, hvoraf kun den østlige del udgravedes, 
var ca. 26 cm bred og rummede ingen skelet
spor. Overlejret af senere begravelse.

7) Trapezformet, muret af tegl i fire skifters 
højde. Den østligste halve meter afdækkedes, 
og af skelettet fandtes kun fodknogler. Indven
dig bredde ved fodenden ca. 34 cm.

8) Trapezformet, teglmuret. Kun østenden 
faldt inden for udgravningsfeltet, og hele nord
lige langside var ødelagt af senere begravelse; i 
feltet var kun et skifte bevaret, men i profilen 
sås yderligere to skifter derover. På højde med 
skelettet lå i gravfylden søm med træspor.

9) Trapezformet, teglmuret. Kun de østligste 
ca. 75 cm blev afdækket; ingen skeletspor.

10) Romansk. To kantstillede brudstykker af 
teglsten på hver sin side af kraniet. En moderne
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nedgravning havde kun efterladt kranium og 
højre skulder.

11) Romansk. To kantstillede tufsten om 
hovedet.

12) Romansk, med hovedniche af fire kant
stillede teglsten, hvoraf den ene, på kraniets 
nordside, var væltet om på fladen. Kalkmørtel 
på stenene viste, at de var genanvendte. Stene
ne på hver side af hovedet var afbrudte, de to 
sten mod vest hele.

13) Romansk. To kantstillede tufsten på hver 
sin side af hovedet. Kun kraniet og øvre del af 
overkroppen var bevaret; graven lå over ældre 
kristen begravelse og selv overlejret af nr. 11.

14) Romansk. To kantstillede tufsten på hver 
sin side af hovedet. Det dårligt bevarede skelet 
lå oven på ældre grav og var selv overlejret af 
senere begravelse.

15) Romansk, uden kistespor, men med gra
vet hovedrum; nedgravet dybt i undergrunden 
og overlejret af to senere begravelser.

16) Spor efter trækiste i form af to parallelle 
langsgående striber med ca. 50 cm’s afstand. 
Kisten har muligvis været uden endestykker, 
idet der ikke var spor efter en tværgående af
slutning i kistens vestende. Graven, hvoraf kun 
vestenden faldt i feltet, rummede kun få skelet
rester; den overlejrede en kristen grav og lå selv 
under flere senere begravelser.

†S. HANS KIRKE 
NOTER S. 852

Kirken, hvis værnehelgen var Johannes Evangelist,77 
nævnes første gang under bisp Tue (1214-30), der 
annekterede den til kannikernes fællesbord. Dets 
indtægt af kaldet beløb sig ifølge Oldemoder til 16 
mark.78 Kirken betænktes hyppigt i testamenter og 
gavebreve, der af og til giver oplysninger om inven
tar og udstyr. 1309 skænkedes en bygrund, af hvis 
afgift der skulle holdes lys ved Kristi legeme, og 
1338 skænkede Vilhelm, præst og forstander ved 
Puggård, til brug for kirkens præster, et bind med 
prædikenerne over S. Johannes og om kirkens ind
vielse. 1409 gav bisp Eskil kirken en legendesamling 
(»legendam«), og 1474 pålagde hr. Mads Jensen sin 
medkannik Niels Tolkilsen at indfri en gældspost på
9 mark lybsk ved at forbedre alterprydelserne i 
S. Hans kirke.79

Kirken blev nedbrudt i sensommeren 1538. Efter
4. aug. kunne »denn Kerkenn Breker« afregne for
15.000 sten fra S. Hans, hvorfra formentlig også de 
efterfølgende 50.000 sten stammede.4

Altre. Tue Atenmark gav 1309, foruden oven
nævnte lys ved Kristi Legeme, en eng i Rejsby mark, 
hvoraf der skulle holdes vokslys foran S. Hans alter i 
hans kirke i Ribe.80

Beliggenhed. Da ingen bygningsrester er fundet, 
kan kirkepladsen kun lokaliseres ud fra kirke
gården, der lå i den sydlige del af området mel
lem Bispegade og Hundegade, strækkende sig 
ud i den nuværende Gravsgade (fig. 2). Her 
stødte man ved kloakarbejde 1981 på store 
mængder omrodede menneskeknogler samt 
enkelte urørte skeletter i én til to meters dybde, 
koncentreret på Gravsgades nordside fra matr. 
nr. 143a til 147. Dette angiver sandsynligvis 
den omtrentlige udstrækning af kirkegården i 
øst-vest.81 Mod syd kan kirkegården have 
strakt sig frem til den kanal, der o. 1300 blev 
gravet parallelt med den nuværende Gravsga
de;82 i nord stødte kirkegården op til en grund, 
som 1305 ved et mageskifte blev lagt til den 
kort forinden etablerede bispegård.83 Den ældre 
antagelse, at S. Hans kirke lå uden for kirkegår
den, vest for Bispegade (jfr. s. 117, fig. 24), 
bygger på en misforståelse af mageskiftet fra 
1305.84

1545 skænkede kongen S. Hans kirkegård til 
Ribe by. Den synes at være blevet bebygget ud 
mod Gravsgade inden 1548, mens et par grun
de ved Bispegade en tid var byens tømmer
gård.85

†HELLIG GRAVS 
(OG S. BARTOLOMÆUS’?) KIRKE

NOTER S. 852

Kirken nævnes første gang i Oldemoders kirkeliste
o. 1350, men den kan udmærket være betydelig æl
dre.86 Af forholdene på reformationstiden og i for
bindelse med den efterfølgende sognesammenlæg
ning fremgår, at Hellig Gravs kirke var den ene af tre 
bykirker nord for åen.87 I listen over domkapitlets 
godsindtægter af byen (o. 1440) optræder imidlertid 
hverken kirke eller sogn, men derimod et S. Barto- 
lomæus sogn.88 Man har formodet, at S. Bartolo-
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mæus skulle være en fjerde sognekirke nord for 
åen,89 men meget taler for, at det er den samme 
kirke, der normalt kaldes Hellig Gravs, men to gan
ge S. Bartolomæus. Således er de to kirkevielser al
drig brugt i samme liste, men såvel Hellig Gravs 
som S. Bartolomæus’ kirke ses opført side om side 
med de to andre kirker på åens nordbred, S. Peder 
og S. Nikolaj.90

1502 annekterede bispen Hellig Gravs kirke »uden 
for Ribe bys mure« til domkirkens sakristanembede, 
idet han samtidig tillagde tienden af kapitlets gods i 
Lusby, der hidtil havde hørt under Farup sogn.91 Da 
Ribes johannitere 1523 af kongen blev forlenet med 
S. Jørgensgården (jfr. s. 848), måtte de bl.a. forpligte 
sig til at holde den gudstjeneste og daglige messe i 
Hellig Gravs kirke, som var blevet holdt der »af 
arild«. Kirken har altså stået i en vis forbindelse med 
den nærliggende S. Jørgensgård, men det er uvist, 
om den direkte har tjent som kapel for de spe
dalske.92

Da byens sogneforhold reorganiseredes i foråret 
1537 blev det tilladt, at de bønder, som havde hørt til 
Hellig Gravs kirke, for fremtiden skulle søge til 
S. Katrine kirke. 1542 var Hellig Gravs kirke øde, 
sandsynligvis raseret i den store kirkenedbrydnings- 
kampagne 1538.93 Navnet Gravsogn levede videre 
nogle år som betegnelse for en bebyggelse, og 1547 
tillod kongen, at de »løsagtige folk«, som holdt til 
der, måtte tvangsforflyttes. Det skete ved midsom
mertid 1548, og formentlig er de flyttet til de arealer, 
der kunne bebygges ved udlægningen af S. Hans kir
ketomt. I hvert fald kaldtes den nuværende Gravsga
de i en periode for Gravsogngade.94

Kirkens beliggenhed kendes ikke, men beskrivelse 
af færdingstier, som i middelalderen gik fra S. Niko
laj kirke mod nord til Hellig Gravs kirke, godtgør, 
at den lå i den nordøstlige del af den gamle forstad, 
formentlig ikke langt fra overgangen Langvedel 
over Tved å (jfr. fig. 2).95

†FRANCISKANERKIRKEN 
S. LAURENTIUS

NOTER S. 852

Ribeklostret var franciskanernes eller gråbrødrenes 
første i Danmark. Det blev grundlagt 1232 af de 
første brødre, der kom ind i landet »på deres bare 
ben og blev modtaget med venlighed af kong Valde
mar, hele gejstligheden og folket. Og samme år fik 
de en grund i Ribe til at opbygge deres første hus«. 
Videre fortæller krønikeskriveren Peder Olsen, at 
brødrene fik grunden overdraget af kanniken Jens 
skolemester (»scolasticus«). Som stifter og velgører 
regnedes også den daværende biskop, Gunner, der

»modtog brødrene med stor hæder ... og hang ved 
dem med så stor kærlighed, at han valgte at leve og 
dø med dem«, dvs. at indtræde i klostret. Ifølge en 
noget usikker tradition fandtes hans grav i brødrenes 
kor foran kirkens højalter.96

1280 kunne bisp Tyge indvie gråbrødrekirken til 
S. Laurentius, og byggeriets færdiggørelse har 
utvivlsomt været anledningen til, at ordenens kapitel 
dette år holdtes i Ribe. Det føltes endvidere natur
ligt, at klostret, som det ældste i Danmark, fra 
1200’rnes slutning var overhoved for det store Ribe 
kustodi, der omfattede klostrene i Ribe, Slesvig, 
Tønder, Flensborg og Kolding, samt fra 1494 Hu
sum.97 I modsætning til den anden tiggermunkeor
den, dominikanerne, støttede franciskanerne under 
1200’rnes store kirkestrid ærkebisperne mod konge
magten, hvilket betød en konfrontation i Ribe (jfr. 
s. 685).

Klostrets indtægter måtte alene bestå i almisser fra 
de troende, hvis gavmildhed ansporedes ved paveli
ge afladsbreve. 1291 fik klostret således lov at efter
give ét års og 40 dages kirkebod for dem, der fromt 
besøgte kirken på en række særlige dage, herunder 
S. Franciskus’, S. Antonius’ og S. Klaras helgendage 
og årsdagen for kirkens indvielse.98 Fra klostrets sid
ste tid haves i dronning Kristinas hofholdnings- 
regnskaber en række eksempler på sådanne mindre 
gaver. På Marias Fødselsdag 1507 (8. sept.) gav hun 
gråmunkene i Ribe brød, og den følgende søndag 
fisk; ved andre lejligheder nævnes høns, smør, 
mjød, øl, vin og lærred til korporaler (duge til mes
seofret).99 Også større stiftelser og gaver, eventuelt 
ydet som betaling for sjælemesser eller begravelser i 
klosterkirken, skulle være i naturalier eller rede pen
ge. En lang række gavebreve og testamenter viser, at 
brødrene middelalderen igennem er blevet flittigt 
betænkt af gejstlige, adelsfolk og borgere, hvoraf 
påfaldende mange var bosiddende langt fra Ribe.100 
Om klostrets åndelige liv vidner, at brødrene 1307 
lod afskrive Gregors Moralia. Klosterbiblioteket, 
hvorfra to (trykte) bøger endnu er bevaret på Det 
kgl. Bibliotek, blev 1338 skænket et breviarium fra 
kantoren Esger.101

Når præsten Klemens Madsen 1458 ikke blot be
tænkte klostret, men én af brødrene særskilt med en 
rhinsk gylden, vidner det om en slappelse af kloster
tugten (Terpager 1736, s. 60). Brødrene måtte ikke 
have særeje; ligeledes har det været imod ordensreg- 
len, at klostret i 13-1400’rne nød indtægt af adskilli
ge grunde og jordejendomme. Som led i ordenens 
almindelige reformbevægelse (observansen) gen
nemgik klostret 1505 en reformering. Det betød 
bl.a., at disse jorder i vidt omfang måtte afhændes, 
men i stedet erhvervede klostret sig udvidelser og 
forbedringer af selve klosterområdet. Således fik 
brødrene et stræde lige vest for bygningerne med ret
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til at lukke det med porte i begge ender, så man 
undgik færdslen.102

Klosteranlægget, til hvis opførelse kanniken Jens 
Rød (†1350) skal have givet store gaver, må have 
været ganske anseligt. 1443 benyttedes det således til 
kongens retterting, og 1504 holdt dekanen Niels 
Lange sin broder Thomas Langes bryllup i klostret 
med stor pragt og tilstedeværelse af kongen, fem 
bisper og »mesten af Danmarks raad og adel«.103 
Om byggearbejder vidner spredte oplysninger. 1475 
fik klostret 12 mark til løn for arbejdsfolkene, som 
»murer eller tækker« kirken. Klostret havde sin egen 
teglgård, beliggende ved Indre Bjerrum, som de 
1510 solgte til byen med alt tilbehør, heriblandt fire 
heste, to kærrer »og andet redskab«. I betingelserne 
indgik, at klostret fra byen skulle have en ovn sten 
årligt i syv år. Såfremt brødrene fik brug for tegl
værket til fremtidige byggearbejder, skulle de kunne 
råde over det ét år kvit og frit.104

Da man fra slutningen af 1520’rne begyndte at 
uddrive tiggermunkene i de forskellige byer, synes 
Ribeklostret i vid udstrækning at være blevet et til
flugtssted. Fra 1532 var det det eneste fungerende 
franciskanerkloster i Jylland, og meget tyder på, at 
man her har arbejdet flittigt med at samle den lille 
krønike om gråbrødrenes fordrivelse fra deres klo
stre i Danmark.105 Om Ribebrødrenes egen uddri
velse har krøniken dog intet at berette. Den foregik 
1537 ifølge Christian III.s landsforvisningslov, øjen
synlig ganske fredeligt, idet de brødre, der ikke 
straks drog af landet, i nogen tid fik deres underhold 
fra slottet.106

Samme år i marts måned, da den udvalgte kong 
Christian III var i byen, beordrede han gråbrødre- 
klostret nedrevet, da det lå for nær Riberhus, således 
at en eventuel fjende for let kunne finde tilhold bag 
dets store, faste stenmure. En del af anlægget blev 
dog stående en tid efter reformationen, således den
58 alen lange østfløj, der en overgang tænktes an
vendt som rådhus.106 Kirken derimod blev nedbrudt 
med det samme; 1559 omtales det jordsmon, den 
tilforn havde stået på, som 18 alen bredt.107

Altre. Foruden højaltret i brødrenes kor, foran hvil
ket bisp Gunner skulle ligge begravet,96 omtales 
1465 et Guds Legems alter, hvor præsten Laurents 
Nielsen fra Haderslev stiftede en evig messe. Samti
dig gav han 12 mark, som skulle bruges til en fod til 
monstransen (Thorup 1833, bilag s. 5f.).

Fra klostret kendes fire seglaftryk. Konventseglet 
(fig. 18), der er bevaret på breve fra 1332 og 1465, 
går antagelig tilbage til klostrets første tid, den om
løbende majuskelindskrift lyder: »s(igillum) conven- 
tus [fratrum] minorum ripis« (konventsegl for mi- 
noriterbrødrene i Ribe). S. Laurentius med risten og 
S. Franciskus med oprakte hænder står i hver sin 
spidsbuede arkade.

Fig. 18-19. Franciskanerklostret. Aftryk af segl fra 
1200’rne (s. 847). 18. Konventsegl. 19. Guardein- 
segl. Efter H. Petersen: Danske gejstlige Sigiller fra 
Middelalderen, 1886. — Franziskanerkloster. Siegelab
drucke aus dem 13. Jh. 18. Konventsiegel. 19. Guardein- 
siegel.

På et fragmentarisk guardein-segl under et brev 
fra 1289 læses et brudstykke af den omløbende maju
skelindskrift »... [g]ardiani«. S. Laurentius ligger på 
risten, på langs i seglfeltet.

Et andet guardein-segl (fig. 19), bevaret på et brev 
fra 1309, bærer den omløbende majuskelindskrift: 
»s(igillum) gardiani fratrum minorum ripis« (guar- 
deinsegl for minoriterbrødrene i Ribe). Den stående 
S. Laurentius holder i højre hånd skriftbånd med 
versalindskrift »... s de paupe ...«, i venstre hånd 
risten. Over hans hoved ses Guds velsignende hånd, 
forneden under en trekløverbue overkroppene af tre 
mennesker med hænderne oprakt i bøn og opad- 
vendte ansigter.

Et segl for kustoden i Ribe findes i beskadiget 
stand på et brev fra 1465. Omskriften med minusk- 
ler er ulæselig; billedet viser Kristus med sejrsfa
nen(?) under en arkitektonisk, søjlebåret baldakin.108

Beliggenhed. Det gamle klosterområde begræn
ses mod øst og vest af de nuværende gader 
Skovgade, S. Laurentiigade, Korsbrødregade 
og Gråbrødregade. Mod syd gik klostergrun
den frem til Horstorv, der blev nedlagt som 
torveplads i 1400’rne, og derefter til Smedega- 
de-Sønderportsgade. Nord for klostret løb en 
nu forsvunden gade, der i byens jordebog siges 
at løbe »northen langz GraBrødher kircky« 
(jfr. fig. 4).107

Selve klosterkomplekset lå nordøstligt på
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Fig. 20. Franciskanerklo
stret. Formsten af tegl (s. 
848). 1-4. Ribbesten. 5-6. 
Vinduesstavværk. 7-13. An
dre profilsten (12 fra klø- 
verbladsfrise, 13 fra spin
deltrappe?). 1:10. Målt af 
ElM, tegnet af MN 1984. — 
Franziskanerkloster. Formstei
ne aus Ziegel. 1-4. Rippen
steine, 5-6. Fensterstabwerk. 
7-13. Andere Profilsteine (12 
aus einem Kleeblattfries, 13 
von einer Spindeltreppe?).

området, hvor det på grundlag af oplysninger 
fra reformationstiden er angivet på situations- 
planen fig. 4. Vest for klostret lå den forbindel- 
sesgade fra Sønderport til Riberhus, som brød
rene 1507 fik lov at aflukke med porte i begge 
ender. Den store østfløj, der 1537 var tænkt 
som rådhus, siges 1542 at ligge tvært fra kirke
gården. Denne har øjensynligt ligget øst for klo
steranlægget ud mod Gråbrødregade. 1545 til
lod kongen, at kirkegården kunne udlægges til 
kvægtorv, men da man i stedet udvidede byens 
hovedtorv, bestemte Frederik II 1560, at den 
gamle gråbrødrekirkegård kunne bebygges.109

På det gamle klosterområde er man omkring 
århundredskiftet ved flere lejligheder stødt på 
fundamenter og brolægninger.110 En række 
formsten, indkommet til NM2 og Den antik
variske Samling i Ribe, må hidrøre fra kloster
anlæggets rasering (fig. 20).111 De har hørt 
hjemme i rigt udformede, hvælvede, gotiske 
bygninger, og kan stamme såvel fra klostrets 
pragtrum som fra kirken. Om gråbrødrekirkens 
bygning vides således kun det lidt, der kan udle
des af ovennævnte skriftlige vidnesbyrd. 
Braunius stik angiver kirken med et højt slankt 
spir (fig. 1), hvilket antyder, at den ligesom by
ens anden tiggermunkekirke har båret et mes- 
seklokkespir (jfr. s. 728).

†JOHANNITERKLOSTRETS KIRKE 
NOTER S. 852

Johanniterne, også kaldet hospitals- eller korsbrød- 
rene, omtales tidligst i Ribe 1311. De havde da et 
hus, »commende«, som sidenhen – formentlig først i 
1400’rne – udviklede sig til et egentligt kloster, kal
det »Korsbrødregård«, af og til »S. Klemens- 
gård«.112 Indirekte nævnes klosterkirken øjensynlig 
1462, da der stiftedes årtider hos korsbrødrene, og 
1465 omtales kirken første gang direkte. Den havde 
da fået et nyt kapel, hvori præsten Laurids Nielsen 
stiftede betydelige messer. For det håb, korsbrødre
ne havde til ham, »oc serdeles for thee thy (ti) Mark 
han hauer giffuet tiil then for (nævn) de ny capellæ ath 
fulkomme«, havde de optaget ham i deres broder
skab og gjort ham »fullkommeligh lodtaghen oc 
deelafftigh« i al deres gudstjeneste.113

Foruden indtægter fra sådanne stiftelser og begra
velser nød korsbrødrene udkommet af jordegodser 
og af den tilstødende S. Klemens sognekirke, som 
øjensynlig var annekteret ordenen (jfr. s. 831).114 I 
klostrets senere tid søgte det ihærdigt at ekspandere 
på bekostning af de mindre, gejstlige institutioner i 
byen. I årene 1479-1502 prøvede johanniterne såle
des forgæves at overtage nonneklostret og S. Nikolaj 
kirke ved at få uddrevet nonnerne (jfr. s. 841), og 
1515 søgte de at erhverve den tilstødende Hellig- 
åndsgård. Også det mislykkedes, men 1523 lykkedes 
det prioren og brødrene at opnå forlening med 
S. Jørgensgården imod at underholde de syge med 
kost, senge og anden »Redelighed«.115

Få år senere var det johanniterklostret selv, der
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blev bortforlenet, idet Klavs Sehested fik brev på 
Korsbrødregården imod at føde og klæde de tilstede
værende brødre, ligesom han skulle bygge og for
bedre kirken og gården. Han modtog 1537 kongens 
ordre om at nedbryde »tårnet, kirken og stenhuset« 
og gemme materialerne til slottets fornødenhed.116 
Medens kirken straks blev nedrevet, blev kloster
bygningerne i vidt omfang sparet og »Korsbrødre- 
gård« tjente længe som bolig for lensmændene. En 
lille rest af klostret indgår formentlig endnu i kom
plekset, der siden 1869 har tjent som bispegård.117

Altre. I ovennævnte nybyggede kapel stod 1465 et 
5. Annas alter og dertil et billede, »som kaldes Jesu til 
Evig Tid«.118 Et Hellig Kors-alter, hvortil der var 
knyttet en betydelig aflad, omtales af Terpager 
(1736, s. 403).

Beliggenhed. Klostret lå på den nuværende bispegårds 
plads ved vestsiden af Korsbrødregade, øst for Hel- 
ligåndsgården og nord for S. Klemens kirke (jfr. 
fig. 4).119 Om den gamle kirkegård forordnedes 1553, 
at den skulle forblive ubebygget.120 Om kirkens byg
ning haves kun ovennævnte oplysning om, at den 
ved nedrivningen 1537 havde et tårn.

†S.  MIKAELS KIRKE
NOTER S. 852

S. Mikaels kirke, der nævnes første gang 1309,121 var 
oprettet i forbindelse med det 1298 stiftede kollegi
um Puggård.

Peblingekollegiet Puggård blev grundlagt af bi
skop Kristian, som sikrede sin stiftelse økonomisk 
ved at skænke et omfattende jordegods, der i de føl
gende århundreder yderligere forøgedes gennem en 
række gaver. Kollegiet bestod af et stenhus, hvor 20 
udvalgte disciple fra katedralskolen skulle have fri 
kost og bolig og leve en regelbundet klosterlignende 
tilværelse. Overbestyrelsen for stiftelsen udgjordes 
af ærkedegnen i spidsen for domkapitlet, mens den 
daglige ledelse lå i hænderne på en forstander, kaldet 
»procurator«, »rector« eller hyppigst »provisor«. I 
stiftelsens ældste tid var forstanderen en almindelig 
præst, siden blev stillingen besat af en kannik fra 
domkapitlet.122

Den nære forbindelse mellem kollegium og kirke 
bevidnes af flere kilder: 1386 omtales »Ærkeenglen 
S. Mikaels kapel henhørende til de fattige skolarers 
kollegium i Ribe i huset Pukhus«, og 1465 oplyses, 
at kapellet lå i den gård, som var embedsbolig for 
stiftelsens forstander, i dette tilfælde dekanen.123 
S. Mikaels kirke er således det eneste danske eksem
pel på en egentlig kollegiekirke i forbindelse med en 
peblingestiftelse.124

Til vedligeholdelsen af kirken rådede kollegiet

over korntienden fra Lustrup by syd for Ribe. 1475 
stadfæstede kapitlet, at tienden herfra i mands minde 
havde været henlagt til Puggård til S. Mikaels kirke
bygnings behov, »thi at til fornævnte kirkes bestan- 
delse og magtblivelse ej andre renter tilskikket er, af 
hvilke hun kan holdes og blive bestanden.«125 Lu- 
strup-tienden var øjensynlig ikke tilstrækkelig til 
kirkens vedligeholdelse, men med bispernes støtte 
erhvervede kirken i 13-1400’rne en række afladsbre
ve. 1330 eftergav biskop Peder i Odense 40 dages 
bod til dem, der i fromhed besøgte S. Mikaels kirke 
og rakte den en hjælpende hånd, da dens egne midler 
ikke rakte til istandsættelsen.126 1386 lovede to ærke
biskopper og fire biskopper hver 40 dages aflad for 
at besøge kirken på en række nærmere fastsatte fest
dage, samt for at give gaver til kirkens bygning eller 
til lys og ornamenter. Ærkebiskop Magnus lovede 
endvidere at afkorte boden for mordere og for foræl
dre, der havde ligget deres børn ihjel, hvis de gav 
henholdsvis 1 og ½ skilling grot til S. Mikaels kirke. 
Yderligere afladsbreve fulgte 1434, 1465 og 1476.123

Afladsbrevene nævner kirkelige handlinger og ce
remonier, som man skulle deltage i for at nyde godt 
af afladen. 1386 indgik det i afladsbetingelserne at 
overvære messer og prædikener på en række kirkeli
ge festdage: ved jul, påske og pinse, ved de vigtigste 
fester for Jomfru Maria samt ved festen for kirkens 
værnehelgen, S. Mikael. 1434 påhvilede det de af- 
ladssøgende at følge udbringeisen af Kristi Legeme 
og den hellige olie til syge, at deltage i processioner 
om kirkegården og at fremsige Ave Maria tre gange 
under aftenringningen.123 Flere af de nævnte cere
monier, f.eks. nadvertjenesten, hører snarere hjem
me i en sognekirke end i et kollegiekapel, og det er 
da også tvivlsomt, om afladsbetingelserne giver et 
pålideligt billede af, hvad der foregik i S. Mikaels 
kirke. I alt fald synes formuleringerne i brevene 1386 
og 1434 at være overtaget næsten uændret fra aflads
breve, der på samme tid udstedtes til Ribe dom
kirke.127

Testamentariske bestemmelser viser, at det hørte 
til pligterne for peblingene fra Puggård at gøre mes
setjeneste i kollegiekirken. 1338 testamenterede pro
visoren ved »Pukhus«, herr Vilhelm, således to 
grunde på den betingelse, at stiftelsens forstander 
skulle lade peblingene højtideligholde hans årtid; for 
deres ulejlighed skulle peblingene udskænkes en tøn
de god øl.128 Foruden forstanderen var der præster 
knyttet til kirkens forskellige altre (jfr. nedenfor). Et 
af disse var stiftet af præsten Ugot, der døde 1323, 
og her skulle alterpræsten afholde en årtid med to 
messer for stifteren, under deltagelse af peblingene 
fra Puggård.129

Inventar omtales et par gange. 1462 skænkede kan
tor Anders Brok 24 mark til at lade afskrive et missa
le samt til en hvid messehagel af »sayn« (et hvidt,

Danmarks Kirker, Ribe amt 55
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uldent stof) og en hvid messeskjorte.130 I afladsbre
vet 1476 nævnes, at kirken foruden forskellige al
terprydelser havde brug for kalke, diske, korporaler 
(duge til messeofret), kalkduge, messehageler og 
messeskjorter. 1536 måtte kirken på Christian III.s 
bud aflevere en forgyldt kalk og disk på 19 lod.131

Altre. 1309 testamenterede Tue Atenmark indtæg
terne fra en eng i Rejsby Mark til at sætte vokslys 
foran S. Mikaels alter i Ribe, med tilføjelsen »jeg me
ner S. Mikaels alter, der nyligt er oprettet i hans kir
ke af den herre biskop Kristian.«121 1453 omtales Vor 
Frue alter, idet Ribekanniken Jep Friis, der var ud
valgt til biskop i Børglum, nedlagde sit embede som 
evig vikar ved dette alter og overlod pladsen til kan
nik Tyge Therkelsen.132 Endelig nævnes så sent som 
1563 et vikarie, som lå til S. Andreas alter i S. Mikaels 
kirke.133 Præsten Ugot, der døde 1323, stiftede som 
nævnt et alter i kirken, men om der er tale om et 
fjerde alter eller et af de ovennævnte lader sig ikke 
afgøre.129

Beliggenhed. Kirken lå i umiddelbar tilknytning til 
Puggård ved vestsiden af Puggårdsgade ved et lille 
gadestykke, S. Mikkelsgade (fig. 2).134 Den må have 
ligget i nærheden af den endnu bevarede, senmiddel
alderlige kollegiebygning, men der er ikke fundet 
arkæologiske spor af kirken eller af eventuelle tilhø
rende begravelser.

Det er tvivlsomt, om S. Mikael har haft sin egen 
kirkegård; den optræder kun en enkelt gang i et af
ladsbrev fra 1434, hvis ordlyd, som nævnt, synes 
overtaget fra et tilsvarende brev af samme dato til 
domkirken.123

Om udseendet af kirkebygningen, der 1386 havde 
store mangler og truede med at styrte sammen,123 
vides intet. Man kan næppe lægge vægt på gengivel
sen hos Braunius (fig. 1), hvor den er fremstillet med 
et højt, slankt spir. Kirkebygningens nedrivning fandt 
sted under kirkebrækkerens virksomhed 1538. Fra 
31. okt. til 24. nov. skaffede han 51.000 sten ved at 
nedbryde »sunte Michels kerke«.4

†HELLIGÅNDSHUSETS KIRKE
NOTER S. 852

Ribe Helligåndshus eller -hospital nævnes første 
gang i Knud Snubbes testamente o. 1280.135 Stiftel
sen har antagelig siden sin oprettelse haft egen kirke, 
og kirkens eksistens fremgår i alt fald indirekte af Jens 
Voltesens gavebrev 1317, hvori han skænkede 4 
mark årlig til bespisning af konventet i Helligånds- 
huset, mod at dets medlemmer »skulle holde hans 
egen og hans hustrus årtid, ligesom kannikerne ved 
Vor Frue kirke.«136 Først 100 år senere omtales kir
ken direkte, i domkirkens yngre anniversariebog,

som mindes Tale Pors, der døde i 1400’rnes begyn
delse og blev begravet i Helligåndskirken i Ribe.137

Helligåndshuset stod under domkapitlet, og for
standerne var gerne kanniker. Beboere i stiftelsen 
var syge, svage og gamle mennesker, som fik kost 
og logi og blev plejet af et konvent, hvis medlemmer 
var undergivet visse ordensbestemmelser og, i alt fald 
1317, bestod af såvel brødre som søstre.138 En del af 
disse brødre har øjensynlig været gejstlige, som har 
kunnet deltage i messer og årtider i Helligåndshusets 
kirke. Det fremgår af Ballumpræsten Arild Cle- 
mentsens testamente fra 1481, hvori han bl.a. skæn
kede fire enge til Helligåndsgården for »om Sommer 
meth ottæ Presther ok om Winther meth ottæ Pre- 
sther arligh aar at hollæ for mik ok mynæ Forældres 
Siæle till ewigh Tidh.« Hvis Helligåndshusets præ
ster ikke overholdt disse forpligtelser, gav han dom
kapitlet fuldmagt til at annektere ovennævnte enge 
og lade årtiderne afholde andetsteds. 9

Til et sidealter var knyttet det vikarie, som sogne
præsten i Egtved 1554 afstod til Ribe hospital.140

Helligåndshuset erhvervede i tidens løb et omfat
tende jordegods gennem testamentariske gaver til 
vedligeholdelse af bygninger, opretholdelse af guds
tjenester og pleje af beboerne. 1479 måtte kongen 
befale sine fogeder og lensmænd, at de skulle være 
forstanderen for Helligåndsgården behjælpelig med 
at inddrive gods og penge, som folk ved deres opta
gelse i stiftelsen havde skænket til gårdens behov, 
bygning og forbedring.141 1481 gav Arild Clement- 
sen hele sit jordiske gods med hus og grund til vedli
geholdelse af Helligåndshusets kirke.139 1533 blev 
provst Iver Juul forlenet med Helligåndsgården. Han 
måtte beholde gården, så længe han levede, men 
skulle til gengæld vedligeholde bygningerne, afhol
de de sædvanlige messer, tider og gudstjenester i 
stiftelsens kirke samt forsyne de fattige med hus, 
seng og kost.142

Ved reformationen ophørte Helligåndshuset med 
at fungere, og det blev besluttet, at stiftelsen, når 
Iver Juul engang var død, skulle tilfalde det nyopret
tede almindelige hospital (jfr. s. 819). Han døde 
1556, men da Helligåndshuset lå så bekvemt for Ri- 
berhus, beholdt kongen huset til sig selv, mens ho
spitalet i stedet fik den gamle bispegård. Allerede 
1563 solgte kongen ejendommen videre til kancelli
skriver Kristen Lange »med hvis stenhus og anden 
bygning derpå findes.«143 Hvornår kirken blev ned
revet vides ikke, men det kan meget vel være sket 
inden dette tidspunkt.

Et seglaftryk (fig. 21) fra 1480 er gengivet hos Terp
ager.144 Den omløbende randskrift med versaler ly
der: »sigillvm domus sancti spiritus in ripis« (segl for 
Helligåndshuset i Ribe). Over en lilje ses Kristus, der 
opstår fra graven, med korsfane i venstre hånd og 
højre løftet i velsignelse.
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Fig. 21. Helligåndshuset. Seglaftryk fra 1480 
(s. 850), efter Terpager 1736, s. 523. — Heiliggeist- 
haus. Siegelabdruck aus dem Jahr 1480.

Beliggenhed. Helligåndshuset lå vest for johanniter
klostret, på vestsiden af en gade, hvis forløb svarede 
nogenlunde til den nuværende S. Laurentiigade 
(fig. 2). Kirken lå mod nord i bygningskomplekset, 
kirkegården mod øst ud til gaden.145 På hjørnegrun
den til S. Klemensgade og S. Laurentiigade fandtes 
1934 rester af en munkestensmur på kampestens- 
syld, ca. 8 m lang, 80 cm bred og 45-55 cm høj, 
muligvis en rest af Helligåndsgården.146

†S. JØRGENS KAPEL
NOTER S. 852

S.Jørgens kapel må være opført ved midten af 
1400’rne, eftersom det i Ribe bys jordebog fra 
1460’erne omtales som »S.Jørgens kapel, som nyli
ger bygget er«.147 Kapellet nævnes 1513 og atter i 
1530’rne (jfr. nedenfor). Det blev antagelig nedrevet 
i forbindelse med reformationen, og var i alt fald 
forsvundet i 1550’erne, hvor byen modtog en afgift 
af »den jord, som S.Jørgens kapel stod på.«148

Der er ingen sikre oplysninger om kapellets funk
tion. I 1530’rne optog Ribe bystyre et lån fra alle 
byens gilder, og i det bevarede regnskab nævnes, 
foruden betalingerne fra de 16 gilder, at borgmester 
Lange Laurids indestod for et beløb på 20 mark fra 
S. Jørgens kapel.149 Det er derfor muligt, at der har 
været et gilde eller en gildelignende institution knyt
tet til kapellet. En anden, men ikke nødvendigvis 
modstridende tolkning er, at kapellet er opført af

S. Jørgensgården for at indsamle almisser fra de vej
farende på Saltgade, efter at denne gade i 1400’rne 
overtog Tvedgades rolle som Ribes nordlige udfarts- 
vej (jfr. s. 118).

Alter? I Universitetsbiblioteket i København fin
des en messebog, trykt 1504, som ifølge sin påskrift 
var skænket af mag. Hans Severinsen og til evig tid 
skulle blive ved S. Jørgens alter. Foran i bogen læses 
videre, at den tilhører S.Jørgensgården i Ribe.150 
Det omtalte alter har da stået enten i S. Jørgens kapel 
eller i et, i øvrigt ukendt, kapel på S.Jørgens
gården.151

Beliggenhed. Jordebogen fra 1460’erne omtaler en ga
de, der gik østpå fra Saltgade, syd for S.Jørgens 
kapel,147 og 1513 nævnes et stykke jord nordligt i 
Saltgade, vest for S.Jørgens kapel.152 Kapellet må 
således have ligget omtrent på det sydlige hjørne af 
Saltgade og Seminarievej (fig. 2).

†HELLIG KORS KAPEL
NOTER S. 852

Hellig Kors kapel blev stiftet af borgmester Laurids 
Pedersen Bagge og hans hustru i slutningen af 
1400’rne og omtales første gang i et afladsbrev 
7. nov. 1500.153 En eng, som stødte op til kapellet, 
tilhørte Ribe by og var udlagt til borgmestrenes 
brug.154 Til kapellet var knyttet et broderskab 
(»laudabilis confraternitas«),153 antagelig Hellig Kors 
gildet, der bl.a. nævnes i fortegnelsen over byens 
gilder fra 1530’rne.149

I afladsbrevet fra 1500 gav tolv kardinaler hver 100 
dages aflad til dem, som besøgte Hellig Kors kapel 
på bestemte festdage (korsets opdagelse, korsets op
højelse, S. Gregorius, Marie himmelfart og kapellets 
indvielsesdag) og som bidrog til kapellets vedlige
holdelse og forsyning med fornødne bøger, kalke, 
lys og andre kirkelige prydelser.153 Kardinalernes af
lad må have resulteret i en betydelig valfart. Blandt 
gæsterne var en så prominent person som dronning 
Christina, der september 1507 drog fra Odense til 
Ribe sammen med sin søster og søsterdatter. De 
kongelige gæster deltog i gudstjenesten i Hellig Kors 
kapel på festdagen for korsets ophøjelse 14. sept. og 
fik således del i den store aflad. Dronningen skænke
de ved denne lejlighed tre rhinske gylden og desuden
28 album på Hellig Kors kirkegård.155

Beliggenhed. Kapellet lå ved den søndre dæmning på 
Vittenberg, ved den sydlige udfaldsvej fra Ribe 
(fig. 2). Dets beliggenhed er angivet på den bevarede 
tegning til Resens atlas med teksten: »en banche, 
Kaldis Vittenbierg, hvor der har fordum ligget et

55*
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Capel, for reisendes Folck at holde messe udi.«156 
Terpager oplyser, at han på stedet selv har set ruiner, 
og at der i hans tid ofte er blevet opgravet menneske
ben og rester af murede begravelser.157 Jord fra den 
omtalte banke blev o. 1720 anvendt til at udfylde et 
hul i den nærliggende dæmning, og alle rester af 
kapellet er antagelig forsvundet ved den lejlighed.158 
På stedet er i 1960’erne opført Vittenberg-skolen.
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opløstes på et eller andet tidspunkt før 1173. Gina 
Gertrud Smidt (jfr. note 59), s. 15f.
61 DiplDan. 1. rk. V, 54.
62 ActaPont. IV 2778.
63 ActaPont. V3384, 3386. – Terpager 1736, s. 304 f.
- Se også Kinch I, 381 f., 420f.
64 Oldemoder, s. 87, 96.
65 RA. Hansborgarkivet. Sager på papir D 40, IV. 
Ærkedegnens regnskabsbog for Lø, Tønder, Højer, 
Gram og Sønder Rangstrup hrd. 1514-43, fol. 7 r, f. 
-Jfr. Kinch I, 512.
66 Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra Middelalde
ren I, udg. C. Nyrop, 1900, s. 755. – Kinch I, 380.
67 Endnu 1559 nævnes nonner (Kinch II, 79).
68 NM6, Fundprot. 3198 og 3244.

69 En grav fra 700’rne, orienteret nord-syd, fandtes 
på kirkegårdens område (jfr. fig. 17). Det var dog 
ikke muligt at påvise en kontinuitet i områdets an
vendelse som gravplads fra hedensk til kristen tid. Se 
Aino Kann Rasmussen: Sct. Nikolaj kirke i Ribe – og en grav fra yngre germansk jernalder, i Mark og 
Montre 1971, s. 13-15. – I 1960’erne er der ifølge 
mundtlig meddelelse til Den antikvariske Samling, 
på forsorgscentrets grund langs Tangevej fra hjørnet 
mod jernbaneterrænet og op til centrets hovedind
kørsel, udgravet en munkestensmur, på hvis sydside 
fandtes skeletter. Det er muligvis rester af kloster
muren.
70 Kortfattet meddelelse om fundet og udgravnings- 
skitser ved Lennart Edelberg i Den antikvariske 
Samling i Ribe, j. nr. 43M 70. – Iflg. Trap 4. udg. 
VIII, 398 blev fundamenter af kirkens apsis truffet
o. 1900 (jfr. Vilh. Lorentzen: De danske Benedikti
nerklostres Bygningshistorie, 1933, s. 133). Oplys
ningen lader sig imidlertid ikke verificere: hverken 
Den antikvariske Samling, NM2 eller statsbanernes 
arkiv rummer noget om sagen (jfr. korrespondance i 
Den antikvariske Samling i Ribe, j. nr. 43 M 70).
71 NM2. Indb. ved Aino Kann Rasmussen 1970 og 
Mogens Bencard 1972.
72 Uldall, s. 224 f.
73 NM2. Brev fra Eilschou til prof. Nyerup 18. okt. 
1809, udg. V. Hermansen: Antikvarer i det gamle 
Ribe, i ÅrbRibe 1959, s. 627-29.
74 Den nærmere placering af gravene på forsorgscen
trets område har ikke kunnet bestemmes. Opmålin
gen i NM2 er signeret ’T’ (C. N. Termansen?). – Nov. 1976 og febr. 1977 er der ved maskinopgrav- 
ninger på forsorgscentrets område, nordøst for 
vandtårnet, fremkommet omrodede skeletdele og 
munkesten, der formentlig stammer fra murede gra
ve (Den antikvariske Samling i Ribe, j.nr. 16 
M76 D).
75 Kisteløse grave med stensat hovedrum eller »øre
klapsten« (nr. 10-14) må opfattes som et billigt alter
nativ til de helt stensatte grave med særskilt hoved
rum, og må som disse dateres til høj- eller senro
mansk tid. Samme periode tilhører vel begravelserne 
uden kistespor, men med udgravet hovedrum (nr. 5,
15). Paralleller til sidstnævnte kendes bl.a. fra Ny
sted og Revshaleborg ved Maribo (Maribo amt), 
Stenløse kirke (Frederiksborg amt) og †S. Klemens 
kirke (København By), jfr. K. Løkkegaard Poulsen: 
Undersøgelse af en middelaldergrav i Nysted, i Lol
land-Falsters Stiftsmuseums årsskrift 1980, s. 5-11; 
K. Snedker: Revshaleborgens gravplads, smst. 1973, 
s. 12-24; H. Stiesdal: En middelalderlig gravplads i 
Stenløse, i Antikvariske Studier 1, 1977, s. 207; 
J. N. Rosenkjær: Fra det underjordiske København, i 
Historiske Meddelelser om Kbh. 1. rk. 2, s. 49.

76 Af snit fremgår, at både sideplanker og gavltræ
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Fig. 23. Riberhus slotsbanke med sokkelkvadre fra 
byens †kirker genanvendt i rondellerne (s. 859). EN 
fot. 1984. — Schloßberg von Riberhus mit Sockelqua- 
dern aus den Kirchen der Stadt, hier wiederverwendet in 
den Rondellen.
står lodret og således ikke er trykket ud af deres 
oprindelige plads.
77 Terpager 1736, s. 64 (præsten Peder Madsens te
stamente).
78 Ældre anniversariebog, s. 541. – Oldemoder s. 71.
79 DiplDan. 2. rk. VI, 196; VII, 87. – Testamenter fra 
Danmarks Middelalder indtil 1450, udg. Kr. Erslev, 
1901, s. 155, 183. – Terpager 1736, s. 63f.
80 DiplDan. 2. rk. VI, 196.
81 Brev af 21. juli 1981 i Den antikvariske Samling i 
Ribe, j. nr. 154 K 1, med kortskitse 154 T 2. – 1886 
fandt man, under nedlæggelse af vandrør i Gravsga
de, regelmæssige gravsteder, levninger af kister og 
skeletter, jfr. Følgeblad til Ugeskrift for Læger 4. rk. 
XVIII, 1888. – Bebyggelsen på nordsiden af Gravs
gade, der antagelig er kommet til efter 1545 på kir
kegårdens plads, omfattede matr.-nr. 142-148, jfr. 
Ole Degn: Ribe 1500-1950, Scandinavian Atlas of 
Historic Towns 3, 1983, s. 55.
82 Per Kr. Madsen og Ole Schiørring: En udgrav
ning i Ribes »nye grav«, Hikuin 7, 1981.
83 DiplDan. 2. rk. V, 362. – Oldemoder, s. 96.
84 Kinch I, 525; placering se Ingrid Nielsen (jfr. note 
32), kap. 5.
85 Ribe bys jordebog, jfr. note 48, nr. 31 f. – LA Vib. 
Ribe rådstuearkiv. Kæmnerrgsk. 1548-83, jord- 
skyldsrgsk. 1565, fol. 2r.
86 Oldemoder, s. 108. – Kirkeindvielser til Den helli
ge Grav synes ofte at gå tilbage til korstogstiden i 
1100’rne. Ellen Jørgensen: Helgendyrkelse, s. 14.
87 RA. Hansborgarkivet. Ærkedegnens regnskabs
bog, jfr. note 65, fol. 210f. – Jfr. noterne 3 og 12.
88 Oldemoder, s. 55. – S. Bartolomæus’ kirke betæn
kes desuden i testamente fra 1474. Terpager 1736, 
s. 63.
89 Jfr. s. 118f. og domkirken, fig. 24. – Terpager 
1736, s. 395.

90 Kirken findes dog aldrig benævnt ved den dobbel
te indvielse til Hellig Grav og S. Bartolomæus. – Ingrid Nielsen (jfr. note 32), kap. 5.
91 Terpager 1736, s. 216.
92 Af hensyn til smittefaren havde de spedalskes går
de almindeligvis egne kapeller og kirkegårde. I Ros
kilde synes de spedalske dog i senmiddelalderen at 
have haft mulighed for at overvære gudstjenester i 
den nærliggende S. Klemens sognekirke. Jfr. Olaf 
Olsen: St. Jørgensbjærg kirke, i ÅrbOldkHist. 1960, 
s. 42-47.
93 Terpager 1736, s. 395. – Jfr. noterne 3 og 4.
94 Thorup 1839, s. 50 og bilag s. 12f.
95 Ribe bys jordebog, udg. Ingrid Nielsen, 1979, 
nr. 160. – Det 1905 afdækkede, uregelmæssige mun- 
kestensmurværk nord for ledvogterhuset ved Semi- 
narievej stammede ikke, som først antaget, fra Hel
lig Gravs kirke, men må være rester af en kælder (Jfr. 
udgravningsplan ved Saaby 1905 i NM2, og beskri
velse i Ribe Stifts-Tidende 20. jan. 1906).
96 Peder Olsens krønike, i Scriptores Minores II, 
udg. M. Cl. Gertz, 1922, s. 293, 305. – Om hans be
nyttelse af ældre kilder (Rydårbogen) se Jørgen Ny
bo Rasmussen: Broder Peder Olsen som de danske 
franciskaneres historieskriver, 1976, s. 75, 127f. Pe
der Olsens oplysning om bisp Gunners grav står i 
modstrid med en anden kilde, hvorefter han skulle 
være begravet i Løgumkloster, se Kinch I, 55 f. Jfr. 
DK, SJyll., s. 1124.
97 SRD VI, 255. – Johs. Lindbæk: De danske Fran
ciskanerklostre, 1914, s. 97, 100. Kirkens indvielses
dag fejredes dagen efter S. Hans.
98 DiplDan. 2. rk. IV, 30-34. Enslydende afladsbreve 
sendtes til franciskanerne i Kolding, Tønder, Sles
vig, Flensborg og Ribe.
99 Dronning Christines Hofholdningsregnskaber, 
udg. Wilh. Christensen, 1904, s. 196, 253, 257, 283, 
295, 315.
100 Johs. Lindbæk (jfr. note 97), s. 98f. anfører ikke 
mindre end 16 testamenter, hvori klostret betænkes.
101 Johs. Lindbæk (jfr. note 97), s. 99. -Jørgen Nybo 
Rasmussen (jfr. note 96), s. 145.
102 Kinch I, 426f. – Johs. Lindbæk (jfr. note 97), 
s. 101 f. – Thorup 1833, Bilag s. 18f. – Repert. 2. rk., 
10749. – Ribe bys jordebog (jfr. note 48), nr. 87f.
103 Scriptores minores (jfr. note 96), s. 293. – Kinch
I, 424. – Johs. Lindbæk (jfr. note 97), s. 100.
104 Thorup 1833, bilag s. 5f., 20.
105 Jørgen Nybo Rasmussen og Jan Pinborg: Broder 
Jacob og Uddrivelseskrøniken, i HistT. 12. rk. I, 
199 f.
106 Olaus Heinrich Moller: Vermischte Nachrichten 
und Urkunden, welche der Stifter der lateinischen 
Schule in Flensburg, Ludolphus Maamani, und des
sen Eltern, wie auch den Franciskaner-Orden und 
dessen Schicksale in Dänemark etc., insonderheit zur
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Zeit der Reformation betreffen, Flensburg 1775, 
s. 26 f. – Kinch I, 502 f.
107 Kinch I, 539 f. – Ingrid Nielsen: Torvene i Ribe, i 
Hikuin 7, 1981, s. 17f. – Ribe bys jordebog (jfr. note 
48), nr. 61.
108 Segl på breve i Rigsarkivet fra år 1289 (Ribe kapi
tel nr. 19, DiplDan. 2. rk. III, 383). 1309 (Ribe kapi
tel nr. 51, DiplDan. 2. rk. VI, 199), 1332 (Ribe kapi
tel nr. 94, DiplDan. 2. rk. X, 356) og 1465 (Ribe 
kapitel nr. 436, Repert. nr. 1980). Jfr. H. Petersen: 
Danske gejstlige Sigiller fra Middelalderen, 1886, 
s. 79, fig. 950, 951.
109 DaKancReg. s. 220. – Thorup 1833, bilag s. 22. – Kinch I, 539 f.
110 Flensborg Avis 22. nov. 1896 og Ribe Stifts
tidende 27. nov. 1902, om udgravningen til ny bade
anstalt i forbindelse med alderdomshjemmet. – Brev 
fra W. Mollerup 8. dec. 1902 (NM2).
111 NM2, inv.nr. D 5124-33. – Den antikvariske 
Samling i Ribe, mus.nr. 5423 og E 1411.
112 DiplDan. 2. rk. VI, 343. – Kinch I, 543 f. – Acta
Pont. IV 2778, 2781; V 3384, 3386. Om johanniterne 
generelt henvises til Jarl Galléns og Troels Dahlerups 
artikel i KultHistLeks. VII, 600f.
113 Terpager 1736, s. 62. – Thorup 1833, bilag s. 25 f.
114 Maje Doctors (†1523) blev ifølge Terpager (1736, 
s. 403) begravet hos korsbrødrene. Fortegnelse over 
klostrets gods 1547 i DaKancReg. s. 361 f.
115 Kinch I, 420f., 451, 467. – Terpager 1736, s. 403f.
- Frederik d. Førstes danske Registranter, udg. Ers- 
lev & Mollerup, 1879, s. 3.
116 DaKancReg. s. 40 (30. marts 1537). – Kinch I, 
482f., 545.
117 Kinch II, 589f. – Trap 5. udg. IX, 642.
118 Thorup 1833, bilag s. 25 f.
119 Klostergrundens udstrækning fremgår af Klavs 
Sehesteds brev på gården 8. juni 1542, DaKancReg. 
s. 228. Jfr. Kinch I, 545.
120 KancBrevb. 20. maj 1553.
121 DiplDan. 2. rk. VI, 196.
122 DiplDan. 2. rk. IV, 291 og V, 32. – Kornerup, 
s. 83-117.
123 Terpager 1736, s. 388 f.
124 I England grundlagdes talrige kollegier og kolle- 
giekirker fra 1200’rne, jfr. A. F. Leach: The schools 
of Medieval England, London 1912, s. 164f. Om 
forholdene i Danmark, se Kornerup I, s. 18-38.
125 Terpager 1736, s. 385.
126 DiplDan. 2. rk. X, 223.
127 Terpager 1736, s. 86 f.
128 DiplDan. 2. rk. XII, 87.

129 Ældre anniversariebog, s. 546.
130 Terpager 1736, s. 62.
131 Kronens skøder I, 96. – Terpager 1736, s. 223. – Jfr. note 123.

132 Repert. 2. rk. I, 246.
133 Kronens Skøder I, 96. – Terpager 1736, s. 223.
134 Jfr. Ingrid Nielsen: Puggårdsgade i Ribe – en ar- 
kivalsk undersøgelse, i Mark og Montre 1978, s. 22.
135 DiplDan. 2. rk. II, 389.
136 DiplDan. 2. rk. VII, 453. – Tilsvarende skulle 
forstanderen holde messer for Laurentius Litle, der 
døde i begyndelsen af 1300’rne, jfr. Ældre anniversa
riebog, s. 541.
137 Terpager 1736, s. 517.
138 J. Lindbæk og G. Stemann: De danske Hellig- 
aandsklostre, 1906, s. 4f. – Jfr. note 136.
139 Terpager 1736, s. 514.
140 KancBrevb. 30. juli 1554.
141 Kinch I, 381.
142 Kinch I, 489.
143 DaKancReg. s. 267. – Terpager 1736, s. 519f. – KancBrevb. 15. sept. 1556, 1. febr. 1563.
144 Terpager 1736, s. 523, har til sin illustration be
nyttet et afklip fra den originale kobbertrykplade til 
Ribe-byplanen i Resens atlas. Pladen som helhed er 
tabt, og der kendes ingen bevarede aftryk; derimod 
eksisterer en tegning, der muligvis er forlæg for 
kobberstikket. På denne tegning er seglet dateret 
1480. Se Ib Rønne Kejlbo: To stykker af en mosaik, i 
Mark og Montre 1976, s. 66-75; Thomas W. Lassen: 
Omkring billedmaterialet i »Ripæ Cimbricæ«, Hi
kuin 7, 1981, s. 265-74.
145 Terpager 1736, s. 517f., 521. – Jfr. note 143.
146 NM2. Plan ved Kr. Petersen 1934.
147 Ribe bys jordebog (jfr. note 48), nr. 156.
148 Ribe bys jordebog (jfr. note 48), nr. 157.
149 Ribe Rådstuedombøger 1527-76, 1580-99, udg. 
Erik Kroman, 1974, s. 114.
150 Kinch I, 515.
151 En tredje mulighed er, at altret har stået i Hellig 
Gravs kirke, som 1523 stod i en vis forbindelse med
S. Jørgensgården, jfr. s. 846.
152 Terpager 1736, s. 391.
153 ActaPont. V, 3775. – Terpager 1736, s. 392f.
154 Ribe bys jordebog (jfr. note 48) nr. 229.
155 Dronning Christines Hofholdningsregnskaber, 
udg. W. Christensen, 1904, s. 258.
156 KglBibl. Uldallske samling 186 fol. VI. – Jfr. no
te 154.
157 Terpager 1736, s. 392.
158 Matthiessen, s. 260, note 23.
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†MITTELALTERLICHE 
KIRCHEN IN RIBE

Außer dem Dom und der Katrinenkirche gab 
es im mittelalterlichen Ribe 11 Pfarrkirchen 
und Kloster- und Stiftskirchen (Plan Fig. 2).

Die Pfarrkirchen stammten durchweg aus 
dem älteren Mittelalter. Die St.-Klemens-Kir- 
che und die St.-Peters-Kirche werden erstmals 
1145 erwähnt, die St.-Nikolaj-Kirche in der 
Mitte des 12. Jahrhunderts und die St.-Hans- 
Kirche 1214-30. Die Kirche zum Heiligen Grab 
kann ebenfalls romanisch gewesen sein, tritt 
aber erstmals in einem Verzeichnis aus der Zeit 
um 1350 auf. Mehr als diese sechs Pfarrspren- 
gel (einschl. jenes des Doms) dürfte die Stadt 
kaum gehabt haben. Die St.-Bartholomäus- 
Kirche, die zweimal im 15. Jh. erwähnt wird, 
dürfte wohl mit der Kirche zum Hl. Grab iden
tisch sein.

Klöster und Stifte. Die Pfarrkirche zu St. Ni
kolaj war gleichzeitig Klosterkirche eines Be- 
nediktinerinnenstifts, das schon um die Mitte 
des 12. Jh.s existierte und möglicherweise von 
einem aufgelassenen Doppelkloster in Seem 
südlich von Ribe hierher überführt wurde. Die 
Bettelorden kamen früh nach Ribe. Das Domi
nikanerkloster (S. 810) wurde 1228 gegründet; 
die Franziskaner, die 1232 in die Stadt kamen, 
konnten 1280 ihre Klosterkirche dem hl. 
Laurentius weihen. Um 1280 wird auch ein 
Heiliggeisthaus mit Kirche erwähnt, ebenso 
wie das dem hl. Georg geweihte Spital für Aus
sätzige, über dessen Kapelle jedoch nichts be
kannt ist. Die St.-Michaels-Kirche, die dem 
1298 gegründeten Klosterschulkollegium Pug- 
gård als »Kollegkirche« angeschlossen war, 
wird 1309 erstmals erwähnt. Das Haus der Jo
hanniter, von dem wir 1311 zum ersten Mal 
hören, hatte sich im 15. Jh. zu einem richtigen 
klösterlichen Stift mit Kirche entwickelt. 
Schließlich wurden im Spätmittelalter zwei Ka
pellen aufgeführt, u.zw. die St.-Georgs-Kapelle 
Mitte des 15. Jh.s und die Heiligenkreuzkapelle 
Ende des 15. Jh.s, gelegen an den Ausfall
straßen der Stadt im Norden bzw. Süden.

Nach der Reformation von 1536 wurden die 
meisten Kirchen der Stadt als überflüssig be
trachtet und zum Abbruch verurteilt. Der Dom 
und die St.-Katrinen-Kirche der Dominikaner 
blieben als die zwei protestantischen Pfarrkir
chen der Stadt bestehen, und die St.-Peters- 
Kirche blieb bis zum Ende des 17. Jh.s erhalten. 
Sie diente als Materiallager, Schmiede u.dgl., 
während der Friedhof als Begräbnisplatz für 
Arme und Verbrecher angewendet wurde. Was 
die übrigen Kirchen betrifft, so verschwanden 
die Johanniterkirche und die St.-Laurentius- 
Kirche der Franziskaner schon 1537, und die 
Abbrucharbeit kam richtig in Schwung im Jahr 
1538, als ein Handwerker, der sogenannte 
»kerkenn breker« (= Kirchenbrecher), die St.- 
Hans-Kirche, die St.-Michaels-Kirche, die St.- 
Nikolaj-Kirche und vermutlich auch die Kirche 
zum Heiligen Grab und die St.-Klemens-Kir
che niederriß.

Wir kennen eine vereinzelte, 1598 gedruckte 
Abbildung der mittelalterlichen Kirchen (Fig. 1). 
Als das Bild angefertigt wurde, waren die 
meisten Kirchen schon seit etwa 50 Jahren ver
schwunden, so daß vermutlich nur die Wieder
gabe der St.-Peters-Kirche, die Ende des
16. Jh.s noch erhalten war, als verläßlich be
trachtet werden kann.

Die archäologischen Spuren der Kirchen sind 
dünn gesät. Eine Anzahl Bausteine, Taufen und 
Grabsteine, die sich im Museum zu Ribe und 
verstreut in den Häusern und Gärten der Stadt 
befinden, stammen vermutlich aus verschwun
denen Mittelalterkirchen (S. 859). Vom Fran
ziskanerkloster sind einige Formsteine erhalten 
geblieben, und vom alten Friedhof der 
St. Hans-Kirche wurden Gräber gefunden.

Nur die St.-Klemens-Kirche, die St.-Peters- 
Kirche und die St.-Nikolaj-Kirche waren Ge
genstand eigentlicher archäologischer Untersu
chungen. Bei allen drei romanischen Kirchen 
war das Baumaterial, ebenso wie beim Dom, 
vulkanischer Tuff aus der Rheingegend. Bei 
späteren An- und Umbauten wurden Ziegel 
verwendet.

Die romanische Anlage der St.-Klemens-Kir- 
che bestand aus Apsis, Chor, Schiff und Turm,
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aufgeführt aus Tuffstein auf einem Sockel aus 
dem gleichen Material. Diese Eigenheit, die die 
Kirche von allen anderen südwestjütländischen 
Tuffsteinkirchen unterschied, hatte sie gemein 
mit den ältesten dänischen Kalktuff-Kirchen 
aus dem Ende des 11. und vom Anfang des
12. Jh.s, und das kann ein Indizium dafür sein, 
daß die St.-Klemens-Kirche eine der ältesten 
Tuffsteinkirchen der Gegend von Ribe war. 
Der kurze, aber breite Grundriß der Kirche so
wie das Vorhandensein eines romanischen 
Turms unterscheiden die Kirche ebenfalls von 
den in dieser Gegend üblichen. Der romanische 
Bau hatte einen zwei Lagen hohen Sockel mit 
Hohlkehle und Fase. Die Apsis war mit fünf 
Blenden geschmückt, die von Halbsäulen oder 
Lisenen unterteilt und oben mit einem oder 
mehreren Rundbogen abgeschlossen waren. 
Auch die übrigen Fassaden der Kirche waren 
vermutlich mit Blenden ausgeschmückt, und 
das Innere der Kirche zierte ein Fasensockel. Im 
Spätmittelalter wurde der romanische Turm 
von einem aus Ziegeln gemauerten abgelöst; es 
wurden Gewölbe eingebaut (vgl. Rippenstein, 
Fig. 8) und gotische Stabfenster eingesetzt. Un

ter den Grabmälern muß ein romanisches 
†Grabsteinfragment aus Sandstein hervorgeho
ben werden, ferner ein Sargdeckel zu einem 
trapezförmigen Sandsteinsarg des Typs, der in 
mitteldeutschen Steinbrüchen hergestellt und 
an der Nordseeküste entlang nach Norden 
exportiert wurde.

Die St.-Peters-Kirche hatte, wie aus den aus
gegrabenen Fundamentgräben hervorgeht, ei
nen Grundriß mit Chor, Schiff und später da
zugekommenem Turm, der einen älteren 
Glockenstuhl auf dem Friedhof ablöste. Der 
Turm wurde möglicherweise nicht fertigge
baut oder ist später bis zur Höhe der Mauern 
des Schiffs eingestürzt, vgl. die Wiedergabe der 
Kirche ohne Turm.

Die St.-Nikolaj-Kirche lag auf dem jetzigen 
Eisenbahngelände, wo der Fund einiger profi
lierter Granitsockelsteine möglicherweise die 
Lage der Kirche andeutet. Vom Inventar der 
Kirche ist eine Glocke erhalten geblieben, die 
1477 (oder 1474) gegossen und nach der hl. 
Katharina benannt wurde; sie befindet sich jetzt 
in der Katrinenkirche. Im Friedhofsbereich 
wurden viele mittelalterliche Gräber gefunden.
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ders kirke måtte nedrives, og materialerne der
fra anvendes til reparation af S. Katrine kirke. 
Om S. Peder hedder det, at det er en gammel 
bygning uden for byen, som består af nogle 
forfaldne mure, tagsten og bjælker og ikke er 
»bequem« til noget. Der har ikke været holdt 
gudstjeneste dér i mands minde (Terpager 
1736, s. 381).

I regnskaberne fra domkirken og S. Katrine 
kan man følge nedbrydningsarbejdets fremad- 
skriden.56 Den ældste bevarede indføring 1682 
omhandler materialer fra kirkens tagkonstruk
tion, idet 250 tagsten og otte lægter førtes fra 
S. Peder til domkirken. 1683-85 fjernedes 700 
tagsten, 27 læs tufsten (kaldet »cementsten«) og 
2400 mursten. Arbejdet var altså nu nået til kir
kens mure, som 1687 måtte levere yderligere 
42 læs tufsten og 14 læs teglsten til S. Katrine 
kirke. I 1690’erne var nedrivningen nået så 
vidt, at kampestenene fra fundamenterne be
gynder at optræde i regnskaberne, og den sid
ste indføring om kirken er fra 26. juli 1703, 
hvor fire læs kampesten sælges fra S. Peders 
kirke. Endnu 75 år senere var det dog muligt at 
hente grundvoldssten og kampesten på kirkens 
tomt (se s. 828).

Vindfløj. 1638 omtales reparation af kirkens 
»spir«, formentlig den vindfløj, der atter måtte 
istandsættes 1667. En »fløyel« førtes 1686 til 
S. Katrine fra S. Peder og blev 1692 genanvendt 
som vindfløj på Nørreport, hvorfra den dog 
allerede blev fjernet 1713.57

Begravelser. 26. april 1856 blev en muret grav 
(nr. 1) østligt i skibet undersøgt og beskrevet af 
J. Helms. Han oplyser, at der vest herfor var 
fundet andre af lignende form, såvel i som tæt 
uden for kirken – dels af tufsten, dels af tegl.49 
En grav med rester af *trækiste (nr. 5) fandtes 
1959 ved funderingsarbejder til en ny hal på 
Ribe Jernstøberi,58 og ved en påfølgende arkæ
ologisk undersøgelse 1960 fremkom rester af 
tre murede grave (nr. 2-4) samt talrige jordfæ
stegrave, formentlig hovedsagelig pestgrave.46

1) Romansk, af tegl, østligst i skibet (jfr. 
fig. 11), trapezformet med separat, udvendigt 
fremtrædende hovedrum. Graven var sat af

store teglsten i fire skifter, mens bunden bestod 
af sammenstampede tufsten.

2) 12-1300’rne, teglmuret, fundet umiddel
bart syd for det fundlag, der af udgraveren tol
kedes som den forsvundne kirkebygnings 
plads. Graven var trapezformet med let udad- 
krummede sider, opmuret af løbere i tre skif
ter. Hovedenden var ødelagt af senere begra
velser, længden ca. 2 m, bredde ca. 52 cm.

3) Tufstensgrav umiddelbart syd for nr. 2. 
Kun fire sten i hovedenden bevaret.

4) 12-1300’rne, teglmuret, trapezformet, kun 
et stykke af nordre langside bevaret. 120 cm 
sydøst for nr. 2.

5) Trækiste med ryglagt skelet. Bevaret var 
kun den mandslange bundplanke samt mod 
syd rester af en kantstillet sideplanke, fæstnet til 
bunden med not.

Fig. 12. S. Nikolaj kloster. Aftryk af priorsegl fra 
1200’rne (s. 841). Efter Terpager 1736. — St. Nikolaj- 
Kloster. Siegelabdruck eines Priorsiegels aus dem 13.Jh.
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Kirken omtales tidligst ved 1100’rnes midte (før 
o. 1170), da nonnen Moder fra S. Nikolaj i Ribe ind
førtes i lundekannikernes dødebog.59 Heraf fremgår, 
at kirken allerede da havde en dobbeltfunktion som 
sognekirke og klosterkirke for et tilstødende non
nekloster af benediktinerordenen. Det er muligt, at 
nonnestiftelsen er blevet flyttet til Ribe fra Seem lige 
sydøst for byen.60 Klostret kaldes af og til Vor Frue, 
men omtales ellers som S. Nikolaj kloster; således
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1215, da Valdemar Sejr overdrog vandmøllen i den 
nærliggende landsby Tange til nonnerne.61 I senmid
delalderen hævdede kongen patronatsret over klo
stret (og kirken), hvilket fremgår af en langvarig 
strid mellem nonnerne og johanniterne i byen. Disse 
fik 1480 – med kongens mellemkomst – udvirket et 
pavebrev, hvorved klostret skulle opløses, da der 
ikke førtes noget sømmeligt ordensliv af de kun tre 
nonner i stiftelsen. De skulle overføres til andre non
neklostre og johanniterne skulle overtage kloster
godset og have S. Nikolaj kirke annekteret.62 Der 
synes ikke i første omgang at være kommet noget ud 
af denne plan, men o. 1494 havde korsbrødrene vir
kelig fået nonnerne fortrængt. Først efter at sagen 
havde været for pavens domstol – og johanniterne 
var blevet bandlyst – fandt sagen o. 1502 sin afslut
ning. Nonneklostret, nu med fire nonner, opret
holdtes, og johanniterne måtte give erstatning for de 
tre år, de havde haft klostret og dets gods i besid
delse.63

I slutningen af 1200’rne havde kirken et så promi
nent sognebarn som fru Elsuf, der var søster til én og 
moder til en anden biskop.64 Mod middelalderens 
slutning blev sognet fattigt på bebyggelse. Tiende
indtægterne bestod da især af korn fra landsognet og 
afgifter af kålhaver.65 En anden indtægtskilde har 
formentlig været valfart til kirkens Hellig-blods reli
kvie. Medlemmerne af Ribe skipperlaug, S. Sørens 
gilde, skulle ifølge deres skrå hjemføre »Hellig-blods 
penge«, som de oppebar i Helligland (Helgoland?), 
til at købe voks og holde lys for det hellige blod i 
Fruer kloster.66

Medens klostret endnu stod nogle år efter refor
mationen,67 tog »denn Kerkenn Breker« sig af kir
ken. Hans overslag, der byggede på erfaringen med 
de fleste andre kirker i byen, lød på 100 mark, der 
skulle svare til 50.000 sten.4

To seglaftryk fra S. Nikolaj kloster kendes gennem 
primitive gengivelser hos Terpager (1736, s. 413). 
Konventseglet (fig. 13) bærer i skrifttype og ikono
grafi præg af høj alder og kan meget vel stamme fra 
klostrets første tid i 1100’rne. Den omløbende maju
skelindskrift lyder: »sigillvm monasteri(i) sancti ni
colai rip(i)s« (segl for S. Nikolaj kloster i Ribe). En 
biskop (S. Nikolaj) sidder med højre hånd løftet i 
velsignelse og med krumstav i venstre. Et priorsegl 
(fig. 12), som efter skrifttypen kunne stamme fra 
1200’rne, bærer den omløbende majuskelindskrift: 
»sigillvm prioris s(anc)ti nicolai ripis« (segl for prio
ren ved S. Nikolaj i Ribe). Den stående gejstlige kan 
være klostrets prior eller snarere en uidentificerbar 
helgen.

Mønter. Ved udgravninger på kirkegårdsområdet 
1970 fandtes to mønter i omrodet jord: en borger- 
krigsmønt (Erik Klipping, Ribe) og en fransk spille
mønt fra o. 1500.68

Fig. 13. S. Nikolaj Kloster. Aftryk af konventsegl 
fra 11-1200’rne (s. 841). Efter Terpager 1736. — 
S. Nikolaj-Kloster. Siegelabdruck eines Konventsiegels 
aus dem 12.-13. Jh.

Beliggenhed. Kirken og klostret, der i middelal
deren betegnedes som liggende »uden for Ribe 
bys mure« (jfr. fig. 1, 2), lå for enden af S. Ni- 
kolajgade, på det nuværende jernbaneterræn 
øst for stationsbygningen, hvor talrige middel
alderlige begravelser viser et kirkegårdsområde, 
der har strakt sig ind i forsorgscentrets have.69

Hvad kirkebygningens form og placering angår, 
er der kun få og ret usikre holdepunkter. Dog 
kan man måske tro Braunius’ stik (fig. 1), når 
det viser kirken uden tårn.

Ifølge Kinch (II, 570) blev der ved planerin
gen for jernbanen gjort fund af menneskeben; 
imod øst afsluttedes med en nord-sydgående, 
ca. 90-100 cm tyk mur, måske kirkens vest
lige endemur. Desværre er oplysningerne ikke 
så præcise, at den omtalte mur kan sammenkæ
des med et murstykke, som kom til syne 1958 i 
bunden af en udgravning til et kranfundament 
godt 25 m øst for stationsbygningen. Den 
sidstnævnte, ca. 90 cm tykke mur, hvis retning 
ikke afviger meget fra skinnernes, kunne følges 
over en strækning på 267 cm. Medens murens 
østside var meget beskadiget, havde vestsiden

Danmarks Kirker, Ribe amt 54
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Fig. 14. S. Nikolaj kirke. Situationsplan. Den 1970-
72 udgravede del af S. Nikolaj kirkegård (s. 843, 
fig. 17) er angivet med skravering, og den formode
de beliggenhed af S. Nikolaj kirketomt er antydet ud 
fra fundstedet (A) for de seks profilerede sokkelsten 
(s. 842, fig. 15), der antagelig har siddet i triumfbu
ens nordvange. 1:20.000. Tegning MN 1984. — St.- 
Nikolaj-Kirche. Lageplan. Der 1970-72 ausgegrabene 
Teil des St.-Nikolaj-Friedhofs ist schraffiert, und die ver
mutliche Lage des Kirchenbaus ist anhand der Fundstelle 
(A) der sechs profilierten Sockelsteine, die vermutlich in 
der nördlichen Wange des Triumphbogens saßen, angedeu
tet.

bevaret en ca. 40 cm høj, profileret granitsokkel, 
hvis overside lå ca. to meter under nuværende 
brolægning. Granitstenene – vistnok seks – 
blev optaget af hullet og sammenstillet i række
følge ovenover.70 Et fotografi af denne opstil
ling (fig. 15) viser, at den tredie sten fra venstre 
har omløbende profil og derfor må repræsente
re (nord)vangen i en murgennembrydning. 
Den mest nærliggende tolkning af fundet måtte 
være, at det drejede sig om et stykke af kirkens 
vestmur. En arkæologisk udgravning 1972 
gjorde ende på denne formodning, idet det vi
ste sig, at der ikke mellem muren og de nærme
ste begravelser østfor er plads til en hel kirke
bygning, men alene til et korparti.71 Indtil nye 
oplysninger måtte dukke op, må man derfor 
identificere 1958-muren med kirkens triumf
mur og de tre sten på fig. 15 med triumfbuens 
nordre vange. I så fald må resten af kirken sø
ges mod vest under skinnelegemet; selv en om

fattende planering ved jernbanens anlæg 1875 
kan have efterladt bygningsrester eller funda
mentgrøfter, der ligger lige så dybt som det 
kendte murstykke.

Kirken har sandsynligvis – ligesom Ribe 
domkirke og mange af byens og omegnens ro
manske kirker – været opført af vulkansk tuf, 
hvoraf der dog kun er fundet nogle småstum
per på kirkegårdsarealet.

Fra kirken stammer en * klokke (fig. 16), der 
ifølge sin indskrift bærer navnet »S(anc)ta kate- 
rina« og er støbt for S. Nikolaj sogn 1477 (eller 
1474), da Morten Jensen og Mads Andersen var 
kirkeværger til S. Nikolaj kirke. Ved reformati
onen flyttet til S. Katrine kirke (s. 772, nr. 2).72

Begravelser er til stadighed fremkommet på det 
gamle kirkegårdsområde. De første beskrevne 
fund blev gjort 1796 i forbindelse med en udvi-

Fig. 15. S. Nikolaj kirke. Sokkelsten af granit, antagelig fra triumfbuens nordvange. Tredje sten fra venstre er 
hjørnesten med omløbende profil (s. 842). Palle Sønderstrup fot. 1958. — St.-Nikolaj-Kirche. Sockelstein aus 
Granit, vermutlich aus der nördlichen Wange des Triumphbogens. Der dritte Stein von links ist ein Eckstein mit 
umlaufendem Profil.
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delse af apoteker Eilschous have udenfor Nør
report. Den antikvarisk interesserede apoteker 
skildrede 1809 fundene i et brev til Oldsags- 
kommissionen i København. Der fandtes »en 
Deel Begravelser /: vist over 50ve :/ og alle eens 
dan indrettede«: opbygget af to lag røde mur
sten, der var kantstillet og placeret oven på hin
anden uden bindemiddel. Af en skitse i Eil
schous brev ses, at gravene var af romansk ty
pe, trapezformede med særskilt, nærmest kva
dratisk hovedrum. Foruden de murede begra
velser fandtes en del kranier.73

Ved planeringsarbejder i forbindelse med an
lægget af jernbanestationen 1875 fandtes mange 
skeletter og en enkelt grav, muret af tegl med 
separat hovedrum,40 og under byggeriet af for
sorgscentret øst for banegårdsterrænet 1906 
fremkom fire murede grave (nr. 1-4) (fig. 22) 
mellem gartnerboligen og asylhaven.74 Grave
arbejder til et kranfundament på jernbaneterræ
net nov. 1958 afslørede et stort antal sammen
blandede menneskelige skeletdele, hvoraf nog
le kranier var samlet i en bunke.70 Endelig blev 
der aug.-sept. 1970 og juli-aug. 1972 foretaget 
egentlige arkæologiske undersøgelser af et om
råde øst for jernbanelegemet og syd for Tange
vej, grænsende op til forsorgscentrets have (jfr. 
fig. 17).71

1970 fandtes i en søgegrøft på 10×1,5 meter 
13 kristne grave, orienteret øst-vest, samt en 
nord-syd orienteret grav, der ved en bronze
armring dateredes til 700’rne.69 Af de kristne 
grave var der 11 nedgravninger uden kistespor, 
med afrundet øst- og vest-ende; en enkelt hav
de et separat, gravet hovedrum (nr. 5), og en 
anden indeholdt tydelige spor efter trækiste 
(nr. 6).

I 1972 anlagdes et felt på 20×5 meter nord 
for søgegrøften og i tilknytning til denne. I 
nordenden af feltet var gravpladsen helt bort- 
gravet ved jernbanens anlæggelse 1875 og igen
nem feltet løb en zigzag-formet moderne ned
gravning i 2,5 meters bredde, muligvis en tysk 
skyttegrav fra 2. verdenskrig. I feltet fandtes 40 
øst-vestvendte grave, hvoraf ingen var bevaret 
i fuld udstrækning. Skeletterne, der i sandjor
den kun var dårligt bevaret, var alle ryglagte og

Fig. 16. Klokke. 1477 (eller 1474), støbt til S. Niko
laj kirke, siden reformationen i S. Katrine kirke 
(klokke nr. 2, s. 772). NE fot. 1979. — Glocke, 1411 
(oder 1414), für die St.-Nikolaj-Kirche gegossen, seit der 
Reformation in der St.-Katrinen-Kirche.

havde armene parallelt med kroppen eller den 
ene arm bøjet let ind over kroppen. Der frem
kom tre murede kister (nr. 7-9), fem begravel
ser med kantstillede sten om hovedet (nr. 10-
14), en grav med hovedniche udgravet i jorden 
(nr. 15) og en med spor af trækiste (nr. 16). Fire 
grave rummede to eller flere søm, der stamme
de fra kister, medens 25 grave var ganske uden 
kistespor. Placeringen af gravene nr. 5-16 
fremgår af udgravningsplanen fig. 17.75

1) Romansk, af tegl, trapezformet med sepa
rat, udvendigt fremtrædende hovedrum; delvis 
ødelagt i nordvest. Munkestensmurværket, der 
i hovedenden var bevaret i den formentlig fulde 
højde af fire skifter (33 cm), bestod på langsi
derne af løbere, mens hovednichen mod vest 
afsluttedes af en dobbelt række kantstillede sten 
oven på to skifter løbere. Største indvendige 
længde ca. 180 cm, bredden ca. 43 cm.

2) Romansk, af tegl, trapezformet med næ
sten kvadratisk, indvendigt hovedrum. Mur
værket stod i tre skifter med en højde på ca.
23,5 cm; indvendig længde ca. 183 cm, største 
indvendige bredde ca. 56 cm.

3) Romansk, af tegl, trapezformet med ind
vendig, rektangulær hovedniche, der kun var

54*
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Fig. 17. S. Nikolaj kirke. Parti af kirkegården, ud
gravet 1970-72 (s. 843). Feltet gennemskæres af mo
derne zigzag-formet nedgravning. Kun et udvalg af 
de 53 fundne grave er indtegnet; tallene 5-16 henvi
ser til beskrivelsen af gravene (s. 844f.). 1:100. Teg
ning MN 1984. — St.-Nikolaj-Kirche. Teil des 
Friedhofs, ausgegraben 1970-72. Das Feld wird von ei
nem modernen zickzackförmigen Graben durchquert. Nur 
eine Auswahl der 53 Gräber, die gefunden wurden, ist 
eingezeichnet; die Zahlen 5-16 verweisen auf die Be
schreibung der Gräber.

10 cm dyb, men hele 33 cm bred. Graven var 
opbygget af tre skifter munkesten i en højde af 
ca. 23,5 cm. Fodenden og nedre del af nordre 
langside var forsvundet, men den bevarede del 
af sydsiden havde en længde på ca. 191 cm; 
største indvendige bredde ca. 50 cm.

4) 12-1300’rne. Teglmuret, trapezformet, 
uden hovedrum. Af graven, hvis tre skifter 
murværk nåede en højde af ca. 18 cm, var den 
vestligste del bevaret, bredde ca. 43 cm.

5) Romansk. Ingen spor af kiste eller skelet, 
men i vestenden fandtes gravet hovedrum med 
afrundede hjørner. Kun den vestlige halvdel 
blev afdækket; bredde ca. 52 cm. Overlejret af 
senere begravelse.

6) Trapezformet trækiste, hvis planker teg
nede sig som brune striber i gravfylden. I øst 
fortsatte langsiderne forbi gavlen og bøjede let 
udad, måske som spor efter bærehåndtag.76 Ki
sten, hvoraf kun den østlige del udgravedes, 
var ca. 26 cm bred og rummede ingen skelet
spor. Overlejret af senere begravelse.

7) Trapezformet, muret af tegl i fire skifters 
højde. Den østligste halve meter afdækkedes, 
og af skelettet fandtes kun fodknogler. Indven
dig bredde ved fodenden ca. 34 cm.

8) Trapezformet, teglmuret. Kun østenden 
faldt inden for udgravningsfeltet, og hele nord
lige langside var ødelagt af senere begravelse; i 
feltet var kun et skifte bevaret, men i profilen 
sås yderligere to skifter derover. På højde med 
skelettet lå i gravfylden søm med træspor.

9) Trapezformet, teglmuret. Kun de østligste 
ca. 75 cm blev afdækket; ingen skeletspor.

10) Romansk. To kantstillede brudstykker af 
teglsten på hver sin side af kraniet. En moderne
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nedgravning havde kun efterladt kranium og 
højre skulder.

11) Romansk. To kantstillede tufsten om 
hovedet.

12) Romansk, med hovedniche af fire kant
stillede teglsten, hvoraf den ene, på kraniets 
nordside, var væltet om på fladen. Kalkmørtel 
på stenene viste, at de var genanvendte. Stene
ne på hver side af hovedet var afbrudte, de to 
sten mod vest hele.

13) Romansk. To kantstillede tufsten på hver 
sin side af hovedet. Kun kraniet og øvre del af 
overkroppen var bevaret; graven lå over ældre 
kristen begravelse og selv overlejret af nr. 11.

14) Romansk. To kantstillede tufsten på hver 
sin side af hovedet. Det dårligt bevarede skelet 
lå oven på ældre grav og var selv overlejret af 
senere begravelse.

15) Romansk, uden kistespor, men med gra
vet hovedrum; nedgravet dybt i undergrunden 
og overlejret af to senere begravelser.

16) Spor efter trækiste i form af to parallelle 
langsgående striber med ca. 50 cm’s afstand. 
Kisten har muligvis været uden endestykker, 
idet der ikke var spor efter en tværgående af
slutning i kistens vestende. Graven, hvoraf kun 
vestenden faldt i feltet, rummede kun få skelet
rester; den overlejrede en kristen grav og lå selv 
under flere senere begravelser.

†S. HANS KIRKE 
NOTER S. 852

Kirken, hvis værnehelgen var Johannes Evangelist,77 
nævnes første gang under bisp Tue (1214-30), der 
annekterede den til kannikernes fællesbord. Dets 
indtægt af kaldet beløb sig ifølge Oldemoder til 16 
mark.78 Kirken betænktes hyppigt i testamenter og 
gavebreve, der af og til giver oplysninger om inven
tar og udstyr. 1309 skænkedes en bygrund, af hvis 
afgift der skulle holdes lys ved Kristi legeme, og 
1338 skænkede Vilhelm, præst og forstander ved 
Puggård, til brug for kirkens præster, et bind med 
prædikenerne over S. Johannes og om kirkens ind
vielse. 1409 gav bisp Eskil kirken en legendesamling 
(»legendam«), og 1474 pålagde hr. Mads Jensen sin 
medkannik Niels Tolkilsen at indfri en gældspost på
9 mark lybsk ved at forbedre alterprydelserne i 
S. Hans kirke.79

Kirken blev nedbrudt i sensommeren 1538. Efter
4. aug. kunne »denn Kerkenn Breker« afregne for
15.000 sten fra S. Hans, hvorfra formentlig også de 
efterfølgende 50.000 sten stammede.4

Altre. Tue Atenmark gav 1309, foruden oven
nævnte lys ved Kristi Legeme, en eng i Rejsby mark, 
hvoraf der skulle holdes vokslys foran S. Hans alter i 
hans kirke i Ribe.80

Beliggenhed. Da ingen bygningsrester er fundet, 
kan kirkepladsen kun lokaliseres ud fra kirke
gården, der lå i den sydlige del af området mel
lem Bispegade og Hundegade, strækkende sig 
ud i den nuværende Gravsgade (fig. 2). Her 
stødte man ved kloakarbejde 1981 på store 
mængder omrodede menneskeknogler samt 
enkelte urørte skeletter i én til to meters dybde, 
koncentreret på Gravsgades nordside fra matr. 
nr. 143a til 147. Dette angiver sandsynligvis 
den omtrentlige udstrækning af kirkegården i 
øst-vest.81 Mod syd kan kirkegården have 
strakt sig frem til den kanal, der o. 1300 blev 
gravet parallelt med den nuværende Gravsga
de;82 i nord stødte kirkegården op til en grund, 
som 1305 ved et mageskifte blev lagt til den 
kort forinden etablerede bispegård.83 Den ældre 
antagelse, at S. Hans kirke lå uden for kirkegår
den, vest for Bispegade (jfr. s. 117, fig. 24), 
bygger på en misforståelse af mageskiftet fra 
1305.84

1545 skænkede kongen S. Hans kirkegård til 
Ribe by. Den synes at være blevet bebygget ud 
mod Gravsgade inden 1548, mens et par grun
de ved Bispegade en tid var byens tømmer
gård.85

†HELLIG GRAVS 
(OG S. BARTOLOMÆUS’?) KIRKE

NOTER S. 852

Kirken nævnes første gang i Oldemoders kirkeliste
o. 1350, men den kan udmærket være betydelig æl
dre.86 Af forholdene på reformationstiden og i for
bindelse med den efterfølgende sognesammenlæg
ning fremgår, at Hellig Gravs kirke var den ene af tre 
bykirker nord for åen.87 I listen over domkapitlets 
godsindtægter af byen (o. 1440) optræder imidlertid 
hverken kirke eller sogn, men derimod et S. Barto- 
lomæus sogn.88 Man har formodet, at S. Bartolo-
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mæus skulle være en fjerde sognekirke nord for 
åen,89 men meget taler for, at det er den samme 
kirke, der normalt kaldes Hellig Gravs, men to gan
ge S. Bartolomæus. Således er de to kirkevielser al
drig brugt i samme liste, men såvel Hellig Gravs 
som S. Bartolomæus’ kirke ses opført side om side 
med de to andre kirker på åens nordbred, S. Peder 
og S. Nikolaj.90

1502 annekterede bispen Hellig Gravs kirke »uden 
for Ribe bys mure« til domkirkens sakristanembede, 
idet han samtidig tillagde tienden af kapitlets gods i 
Lusby, der hidtil havde hørt under Farup sogn.91 Da 
Ribes johannitere 1523 af kongen blev forlenet med 
S. Jørgensgården (jfr. s. 848), måtte de bl.a. forpligte 
sig til at holde den gudstjeneste og daglige messe i 
Hellig Gravs kirke, som var blevet holdt der »af 
arild«. Kirken har altså stået i en vis forbindelse med 
den nærliggende S. Jørgensgård, men det er uvist, 
om den direkte har tjent som kapel for de spe
dalske.92

Da byens sogneforhold reorganiseredes i foråret 
1537 blev det tilladt, at de bønder, som havde hørt til 
Hellig Gravs kirke, for fremtiden skulle søge til 
S. Katrine kirke. 1542 var Hellig Gravs kirke øde, 
sandsynligvis raseret i den store kirkenedbrydnings- 
kampagne 1538.93 Navnet Gravsogn levede videre 
nogle år som betegnelse for en bebyggelse, og 1547 
tillod kongen, at de »løsagtige folk«, som holdt til 
der, måtte tvangsforflyttes. Det skete ved midsom
mertid 1548, og formentlig er de flyttet til de arealer, 
der kunne bebygges ved udlægningen af S. Hans kir
ketomt. I hvert fald kaldtes den nuværende Gravsga
de i en periode for Gravsogngade.94

Kirkens beliggenhed kendes ikke, men beskrivelse 
af færdingstier, som i middelalderen gik fra S. Niko
laj kirke mod nord til Hellig Gravs kirke, godtgør, 
at den lå i den nordøstlige del af den gamle forstad, 
formentlig ikke langt fra overgangen Langvedel 
over Tved å (jfr. fig. 2).95

†FRANCISKANERKIRKEN 
S. LAURENTIUS

NOTER S. 852

Ribeklostret var franciskanernes eller gråbrødrenes 
første i Danmark. Det blev grundlagt 1232 af de 
første brødre, der kom ind i landet »på deres bare 
ben og blev modtaget med venlighed af kong Valde
mar, hele gejstligheden og folket. Og samme år fik 
de en grund i Ribe til at opbygge deres første hus«. 
Videre fortæller krønikeskriveren Peder Olsen, at 
brødrene fik grunden overdraget af kanniken Jens 
skolemester (»scolasticus«). Som stifter og velgører 
regnedes også den daværende biskop, Gunner, der

»modtog brødrene med stor hæder ... og hang ved 
dem med så stor kærlighed, at han valgte at leve og 
dø med dem«, dvs. at indtræde i klostret. Ifølge en 
noget usikker tradition fandtes hans grav i brødrenes 
kor foran kirkens højalter.96

1280 kunne bisp Tyge indvie gråbrødrekirken til 
S. Laurentius, og byggeriets færdiggørelse har 
utvivlsomt været anledningen til, at ordenens kapitel 
dette år holdtes i Ribe. Det føltes endvidere natur
ligt, at klostret, som det ældste i Danmark, fra 
1200’rnes slutning var overhoved for det store Ribe 
kustodi, der omfattede klostrene i Ribe, Slesvig, 
Tønder, Flensborg og Kolding, samt fra 1494 Hu
sum.97 I modsætning til den anden tiggermunkeor
den, dominikanerne, støttede franciskanerne under 
1200’rnes store kirkestrid ærkebisperne mod konge
magten, hvilket betød en konfrontation i Ribe (jfr. 
s. 685).

Klostrets indtægter måtte alene bestå i almisser fra 
de troende, hvis gavmildhed ansporedes ved paveli
ge afladsbreve. 1291 fik klostret således lov at efter
give ét års og 40 dages kirkebod for dem, der fromt 
besøgte kirken på en række særlige dage, herunder 
S. Franciskus’, S. Antonius’ og S. Klaras helgendage 
og årsdagen for kirkens indvielse.98 Fra klostrets sid
ste tid haves i dronning Kristinas hofholdnings- 
regnskaber en række eksempler på sådanne mindre 
gaver. På Marias Fødselsdag 1507 (8. sept.) gav hun 
gråmunkene i Ribe brød, og den følgende søndag 
fisk; ved andre lejligheder nævnes høns, smør, 
mjød, øl, vin og lærred til korporaler (duge til mes
seofret).99 Også større stiftelser og gaver, eventuelt 
ydet som betaling for sjælemesser eller begravelser i 
klosterkirken, skulle være i naturalier eller rede pen
ge. En lang række gavebreve og testamenter viser, at 
brødrene middelalderen igennem er blevet flittigt 
betænkt af gejstlige, adelsfolk og borgere, hvoraf 
påfaldende mange var bosiddende langt fra Ribe.100 
Om klostrets åndelige liv vidner, at brødrene 1307 
lod afskrive Gregors Moralia. Klosterbiblioteket, 
hvorfra to (trykte) bøger endnu er bevaret på Det 
kgl. Bibliotek, blev 1338 skænket et breviarium fra 
kantoren Esger.101

Når præsten Klemens Madsen 1458 ikke blot be
tænkte klostret, men én af brødrene særskilt med en 
rhinsk gylden, vidner det om en slappelse af kloster
tugten (Terpager 1736, s. 60). Brødrene måtte ikke 
have særeje; ligeledes har det været imod ordensreg- 
len, at klostret i 13-1400’rne nød indtægt af adskilli
ge grunde og jordejendomme. Som led i ordenens 
almindelige reformbevægelse (observansen) gen
nemgik klostret 1505 en reformering. Det betød 
bl.a., at disse jorder i vidt omfang måtte afhændes, 
men i stedet erhvervede klostret sig udvidelser og 
forbedringer af selve klosterområdet. Således fik 
brødrene et stræde lige vest for bygningerne med ret
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til at lukke det med porte i begge ender, så man 
undgik færdslen.102

Klosteranlægget, til hvis opførelse kanniken Jens 
Rød (†1350) skal have givet store gaver, må have 
været ganske anseligt. 1443 benyttedes det således til 
kongens retterting, og 1504 holdt dekanen Niels 
Lange sin broder Thomas Langes bryllup i klostret 
med stor pragt og tilstedeværelse af kongen, fem 
bisper og »mesten af Danmarks raad og adel«.103 
Om byggearbejder vidner spredte oplysninger. 1475 
fik klostret 12 mark til løn for arbejdsfolkene, som 
»murer eller tækker« kirken. Klostret havde sin egen 
teglgård, beliggende ved Indre Bjerrum, som de 
1510 solgte til byen med alt tilbehør, heriblandt fire 
heste, to kærrer »og andet redskab«. I betingelserne 
indgik, at klostret fra byen skulle have en ovn sten 
årligt i syv år. Såfremt brødrene fik brug for tegl
værket til fremtidige byggearbejder, skulle de kunne 
råde over det ét år kvit og frit.104

Da man fra slutningen af 1520’rne begyndte at 
uddrive tiggermunkene i de forskellige byer, synes 
Ribeklostret i vid udstrækning at være blevet et til
flugtssted. Fra 1532 var det det eneste fungerende 
franciskanerkloster i Jylland, og meget tyder på, at 
man her har arbejdet flittigt med at samle den lille 
krønike om gråbrødrenes fordrivelse fra deres klo
stre i Danmark.105 Om Ribebrødrenes egen uddri
velse har krøniken dog intet at berette. Den foregik 
1537 ifølge Christian III.s landsforvisningslov, øjen
synlig ganske fredeligt, idet de brødre, der ikke 
straks drog af landet, i nogen tid fik deres underhold 
fra slottet.106

Samme år i marts måned, da den udvalgte kong 
Christian III var i byen, beordrede han gråbrødre- 
klostret nedrevet, da det lå for nær Riberhus, således 
at en eventuel fjende for let kunne finde tilhold bag 
dets store, faste stenmure. En del af anlægget blev 
dog stående en tid efter reformationen, således den
58 alen lange østfløj, der en overgang tænktes an
vendt som rådhus.106 Kirken derimod blev nedbrudt 
med det samme; 1559 omtales det jordsmon, den 
tilforn havde stået på, som 18 alen bredt.107

Altre. Foruden højaltret i brødrenes kor, foran hvil
ket bisp Gunner skulle ligge begravet,96 omtales 
1465 et Guds Legems alter, hvor præsten Laurents 
Nielsen fra Haderslev stiftede en evig messe. Samti
dig gav han 12 mark, som skulle bruges til en fod til 
monstransen (Thorup 1833, bilag s. 5f.).

Fra klostret kendes fire seglaftryk. Konventseglet 
(fig. 18), der er bevaret på breve fra 1332 og 1465, 
går antagelig tilbage til klostrets første tid, den om
løbende majuskelindskrift lyder: »s(igillum) conven- 
tus [fratrum] minorum ripis« (konventsegl for mi- 
noriterbrødrene i Ribe). S. Laurentius med risten og 
S. Franciskus med oprakte hænder står i hver sin 
spidsbuede arkade.

Fig. 18-19. Franciskanerklostret. Aftryk af segl fra 
1200’rne (s. 847). 18. Konventsegl. 19. Guardein- 
segl. Efter H. Petersen: Danske gejstlige Sigiller fra 
Middelalderen, 1886. — Franziskanerkloster. Siegelab
drucke aus dem 13. Jh. 18. Konventsiegel. 19. Guardein- 
siegel.

På et fragmentarisk guardein-segl under et brev 
fra 1289 læses et brudstykke af den omløbende maju
skelindskrift »... [g]ardiani«. S. Laurentius ligger på 
risten, på langs i seglfeltet.

Et andet guardein-segl (fig. 19), bevaret på et brev 
fra 1309, bærer den omløbende majuskelindskrift: 
»s(igillum) gardiani fratrum minorum ripis« (guar- 
deinsegl for minoriterbrødrene i Ribe). Den stående 
S. Laurentius holder i højre hånd skriftbånd med 
versalindskrift »... s de paupe ...«, i venstre hånd 
risten. Over hans hoved ses Guds velsignende hånd, 
forneden under en trekløverbue overkroppene af tre 
mennesker med hænderne oprakt i bøn og opad- 
vendte ansigter.

Et segl for kustoden i Ribe findes i beskadiget 
stand på et brev fra 1465. Omskriften med minusk- 
ler er ulæselig; billedet viser Kristus med sejrsfa
nen(?) under en arkitektonisk, søjlebåret baldakin.108

Beliggenhed. Det gamle klosterområde begræn
ses mod øst og vest af de nuværende gader 
Skovgade, S. Laurentiigade, Korsbrødregade 
og Gråbrødregade. Mod syd gik klostergrun
den frem til Horstorv, der blev nedlagt som 
torveplads i 1400’rne, og derefter til Smedega- 
de-Sønderportsgade. Nord for klostret løb en 
nu forsvunden gade, der i byens jordebog siges 
at løbe »northen langz GraBrødher kircky« 
(jfr. fig. 4).107

Selve klosterkomplekset lå nordøstligt på
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Fig. 20. Franciskanerklo
stret. Formsten af tegl (s. 
848). 1-4. Ribbesten. 5-6. 
Vinduesstavværk. 7-13. An
dre profilsten (12 fra klø- 
verbladsfrise, 13 fra spin
deltrappe?). 1:10. Målt af 
ElM, tegnet af MN 1984. — 
Franziskanerkloster. Formstei
ne aus Ziegel. 1-4. Rippen
steine, 5-6. Fensterstabwerk. 
7-13. Andere Profilsteine (12 
aus einem Kleeblattfries, 13 
von einer Spindeltreppe?).

området, hvor det på grundlag af oplysninger 
fra reformationstiden er angivet på situations- 
planen fig. 4. Vest for klostret lå den forbindel- 
sesgade fra Sønderport til Riberhus, som brød
rene 1507 fik lov at aflukke med porte i begge 
ender. Den store østfløj, der 1537 var tænkt 
som rådhus, siges 1542 at ligge tvært fra kirke
gården. Denne har øjensynligt ligget øst for klo
steranlægget ud mod Gråbrødregade. 1545 til
lod kongen, at kirkegården kunne udlægges til 
kvægtorv, men da man i stedet udvidede byens 
hovedtorv, bestemte Frederik II 1560, at den 
gamle gråbrødrekirkegård kunne bebygges.109

På det gamle klosterområde er man omkring 
århundredskiftet ved flere lejligheder stødt på 
fundamenter og brolægninger.110 En række 
formsten, indkommet til NM2 og Den antik
variske Samling i Ribe, må hidrøre fra kloster
anlæggets rasering (fig. 20).111 De har hørt 
hjemme i rigt udformede, hvælvede, gotiske 
bygninger, og kan stamme såvel fra klostrets 
pragtrum som fra kirken. Om gråbrødrekirkens 
bygning vides således kun det lidt, der kan udle
des af ovennævnte skriftlige vidnesbyrd. 
Braunius stik angiver kirken med et højt slankt 
spir (fig. 1), hvilket antyder, at den ligesom by
ens anden tiggermunkekirke har båret et mes- 
seklokkespir (jfr. s. 728).

†JOHANNITERKLOSTRETS KIRKE 
NOTER S. 852

Johanniterne, også kaldet hospitals- eller korsbrød- 
rene, omtales tidligst i Ribe 1311. De havde da et 
hus, »commende«, som sidenhen – formentlig først i 
1400’rne – udviklede sig til et egentligt kloster, kal
det »Korsbrødregård«, af og til »S. Klemens- 
gård«.112 Indirekte nævnes klosterkirken øjensynlig 
1462, da der stiftedes årtider hos korsbrødrene, og 
1465 omtales kirken første gang direkte. Den havde 
da fået et nyt kapel, hvori præsten Laurids Nielsen 
stiftede betydelige messer. For det håb, korsbrødre
ne havde til ham, »oc serdeles for thee thy (ti) Mark 
han hauer giffuet tiil then for (nævn) de ny capellæ ath 
fulkomme«, havde de optaget ham i deres broder
skab og gjort ham »fullkommeligh lodtaghen oc 
deelafftigh« i al deres gudstjeneste.113

Foruden indtægter fra sådanne stiftelser og begra
velser nød korsbrødrene udkommet af jordegodser 
og af den tilstødende S. Klemens sognekirke, som 
øjensynlig var annekteret ordenen (jfr. s. 831).114 I 
klostrets senere tid søgte det ihærdigt at ekspandere 
på bekostning af de mindre, gejstlige institutioner i 
byen. I årene 1479-1502 prøvede johanniterne såle
des forgæves at overtage nonneklostret og S. Nikolaj 
kirke ved at få uddrevet nonnerne (jfr. s. 841), og 
1515 søgte de at erhverve den tilstødende Hellig- 
åndsgård. Også det mislykkedes, men 1523 lykkedes 
det prioren og brødrene at opnå forlening med 
S. Jørgensgården imod at underholde de syge med 
kost, senge og anden »Redelighed«.115

Få år senere var det johanniterklostret selv, der
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blev bortforlenet, idet Klavs Sehested fik brev på 
Korsbrødregården imod at føde og klæde de tilstede
værende brødre, ligesom han skulle bygge og for
bedre kirken og gården. Han modtog 1537 kongens 
ordre om at nedbryde »tårnet, kirken og stenhuset« 
og gemme materialerne til slottets fornødenhed.116 
Medens kirken straks blev nedrevet, blev kloster
bygningerne i vidt omfang sparet og »Korsbrødre- 
gård« tjente længe som bolig for lensmændene. En 
lille rest af klostret indgår formentlig endnu i kom
plekset, der siden 1869 har tjent som bispegård.117

Altre. I ovennævnte nybyggede kapel stod 1465 et 
5. Annas alter og dertil et billede, »som kaldes Jesu til 
Evig Tid«.118 Et Hellig Kors-alter, hvortil der var 
knyttet en betydelig aflad, omtales af Terpager 
(1736, s. 403).

Beliggenhed. Klostret lå på den nuværende bispegårds 
plads ved vestsiden af Korsbrødregade, øst for Hel- 
ligåndsgården og nord for S. Klemens kirke (jfr. 
fig. 4).119 Om den gamle kirkegård forordnedes 1553, 
at den skulle forblive ubebygget.120 Om kirkens byg
ning haves kun ovennævnte oplysning om, at den 
ved nedrivningen 1537 havde et tårn.

†S.  MIKAELS KIRKE
NOTER S. 852

S. Mikaels kirke, der nævnes første gang 1309,121 var 
oprettet i forbindelse med det 1298 stiftede kollegi
um Puggård.

Peblingekollegiet Puggård blev grundlagt af bi
skop Kristian, som sikrede sin stiftelse økonomisk 
ved at skænke et omfattende jordegods, der i de føl
gende århundreder yderligere forøgedes gennem en 
række gaver. Kollegiet bestod af et stenhus, hvor 20 
udvalgte disciple fra katedralskolen skulle have fri 
kost og bolig og leve en regelbundet klosterlignende 
tilværelse. Overbestyrelsen for stiftelsen udgjordes 
af ærkedegnen i spidsen for domkapitlet, mens den 
daglige ledelse lå i hænderne på en forstander, kaldet 
»procurator«, »rector« eller hyppigst »provisor«. I 
stiftelsens ældste tid var forstanderen en almindelig 
præst, siden blev stillingen besat af en kannik fra 
domkapitlet.122

Den nære forbindelse mellem kollegium og kirke 
bevidnes af flere kilder: 1386 omtales »Ærkeenglen 
S. Mikaels kapel henhørende til de fattige skolarers 
kollegium i Ribe i huset Pukhus«, og 1465 oplyses, 
at kapellet lå i den gård, som var embedsbolig for 
stiftelsens forstander, i dette tilfælde dekanen.123 
S. Mikaels kirke er således det eneste danske eksem
pel på en egentlig kollegiekirke i forbindelse med en 
peblingestiftelse.124

Til vedligeholdelsen af kirken rådede kollegiet

over korntienden fra Lustrup by syd for Ribe. 1475 
stadfæstede kapitlet, at tienden herfra i mands minde 
havde været henlagt til Puggård til S. Mikaels kirke
bygnings behov, »thi at til fornævnte kirkes bestan- 
delse og magtblivelse ej andre renter tilskikket er, af 
hvilke hun kan holdes og blive bestanden.«125 Lu- 
strup-tienden var øjensynlig ikke tilstrækkelig til 
kirkens vedligeholdelse, men med bispernes støtte 
erhvervede kirken i 13-1400’rne en række afladsbre
ve. 1330 eftergav biskop Peder i Odense 40 dages 
bod til dem, der i fromhed besøgte S. Mikaels kirke 
og rakte den en hjælpende hånd, da dens egne midler 
ikke rakte til istandsættelsen.126 1386 lovede to ærke
biskopper og fire biskopper hver 40 dages aflad for 
at besøge kirken på en række nærmere fastsatte fest
dage, samt for at give gaver til kirkens bygning eller 
til lys og ornamenter. Ærkebiskop Magnus lovede 
endvidere at afkorte boden for mordere og for foræl
dre, der havde ligget deres børn ihjel, hvis de gav 
henholdsvis 1 og ½ skilling grot til S. Mikaels kirke. 
Yderligere afladsbreve fulgte 1434, 1465 og 1476.123

Afladsbrevene nævner kirkelige handlinger og ce
remonier, som man skulle deltage i for at nyde godt 
af afladen. 1386 indgik det i afladsbetingelserne at 
overvære messer og prædikener på en række kirkeli
ge festdage: ved jul, påske og pinse, ved de vigtigste 
fester for Jomfru Maria samt ved festen for kirkens 
værnehelgen, S. Mikael. 1434 påhvilede det de af- 
ladssøgende at følge udbringeisen af Kristi Legeme 
og den hellige olie til syge, at deltage i processioner 
om kirkegården og at fremsige Ave Maria tre gange 
under aftenringningen.123 Flere af de nævnte cere
monier, f.eks. nadvertjenesten, hører snarere hjem
me i en sognekirke end i et kollegiekapel, og det er 
da også tvivlsomt, om afladsbetingelserne giver et 
pålideligt billede af, hvad der foregik i S. Mikaels 
kirke. I alt fald synes formuleringerne i brevene 1386 
og 1434 at være overtaget næsten uændret fra aflads
breve, der på samme tid udstedtes til Ribe dom
kirke.127

Testamentariske bestemmelser viser, at det hørte 
til pligterne for peblingene fra Puggård at gøre mes
setjeneste i kollegiekirken. 1338 testamenterede pro
visoren ved »Pukhus«, herr Vilhelm, således to 
grunde på den betingelse, at stiftelsens forstander 
skulle lade peblingene højtideligholde hans årtid; for 
deres ulejlighed skulle peblingene udskænkes en tøn
de god øl.128 Foruden forstanderen var der præster 
knyttet til kirkens forskellige altre (jfr. nedenfor). Et 
af disse var stiftet af præsten Ugot, der døde 1323, 
og her skulle alterpræsten afholde en årtid med to 
messer for stifteren, under deltagelse af peblingene 
fra Puggård.129

Inventar omtales et par gange. 1462 skænkede kan
tor Anders Brok 24 mark til at lade afskrive et missa
le samt til en hvid messehagel af »sayn« (et hvidt,

Danmarks Kirker, Ribe amt 55
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uldent stof) og en hvid messeskjorte.130 I afladsbre
vet 1476 nævnes, at kirken foruden forskellige al
terprydelser havde brug for kalke, diske, korporaler 
(duge til messeofret), kalkduge, messehageler og 
messeskjorter. 1536 måtte kirken på Christian III.s 
bud aflevere en forgyldt kalk og disk på 19 lod.131

Altre. 1309 testamenterede Tue Atenmark indtæg
terne fra en eng i Rejsby Mark til at sætte vokslys 
foran S. Mikaels alter i Ribe, med tilføjelsen »jeg me
ner S. Mikaels alter, der nyligt er oprettet i hans kir
ke af den herre biskop Kristian.«121 1453 omtales Vor 
Frue alter, idet Ribekanniken Jep Friis, der var ud
valgt til biskop i Børglum, nedlagde sit embede som 
evig vikar ved dette alter og overlod pladsen til kan
nik Tyge Therkelsen.132 Endelig nævnes så sent som 
1563 et vikarie, som lå til S. Andreas alter i S. Mikaels 
kirke.133 Præsten Ugot, der døde 1323, stiftede som 
nævnt et alter i kirken, men om der er tale om et 
fjerde alter eller et af de ovennævnte lader sig ikke 
afgøre.129

Beliggenhed. Kirken lå i umiddelbar tilknytning til 
Puggård ved vestsiden af Puggårdsgade ved et lille 
gadestykke, S. Mikkelsgade (fig. 2).134 Den må have 
ligget i nærheden af den endnu bevarede, senmiddel
alderlige kollegiebygning, men der er ikke fundet 
arkæologiske spor af kirken eller af eventuelle tilhø
rende begravelser.

Det er tvivlsomt, om S. Mikael har haft sin egen 
kirkegård; den optræder kun en enkelt gang i et af
ladsbrev fra 1434, hvis ordlyd, som nævnt, synes 
overtaget fra et tilsvarende brev af samme dato til 
domkirken.123

Om udseendet af kirkebygningen, der 1386 havde 
store mangler og truede med at styrte sammen,123 
vides intet. Man kan næppe lægge vægt på gengivel
sen hos Braunius (fig. 1), hvor den er fremstillet med 
et højt, slankt spir. Kirkebygningens nedrivning fandt 
sted under kirkebrækkerens virksomhed 1538. Fra 
31. okt. til 24. nov. skaffede han 51.000 sten ved at 
nedbryde »sunte Michels kerke«.4

†HELLIGÅNDSHUSETS KIRKE
NOTER S. 852

Ribe Helligåndshus eller -hospital nævnes første 
gang i Knud Snubbes testamente o. 1280.135 Stiftel
sen har antagelig siden sin oprettelse haft egen kirke, 
og kirkens eksistens fremgår i alt fald indirekte af Jens 
Voltesens gavebrev 1317, hvori han skænkede 4 
mark årlig til bespisning af konventet i Helligånds- 
huset, mod at dets medlemmer »skulle holde hans 
egen og hans hustrus årtid, ligesom kannikerne ved 
Vor Frue kirke.«136 Først 100 år senere omtales kir
ken direkte, i domkirkens yngre anniversariebog,

som mindes Tale Pors, der døde i 1400’rnes begyn
delse og blev begravet i Helligåndskirken i Ribe.137

Helligåndshuset stod under domkapitlet, og for
standerne var gerne kanniker. Beboere i stiftelsen 
var syge, svage og gamle mennesker, som fik kost 
og logi og blev plejet af et konvent, hvis medlemmer 
var undergivet visse ordensbestemmelser og, i alt fald 
1317, bestod af såvel brødre som søstre.138 En del af 
disse brødre har øjensynlig været gejstlige, som har 
kunnet deltage i messer og årtider i Helligåndshusets 
kirke. Det fremgår af Ballumpræsten Arild Cle- 
mentsens testamente fra 1481, hvori han bl.a. skæn
kede fire enge til Helligåndsgården for »om Sommer 
meth ottæ Presther ok om Winther meth ottæ Pre- 
sther arligh aar at hollæ for mik ok mynæ Forældres 
Siæle till ewigh Tidh.« Hvis Helligåndshusets præ
ster ikke overholdt disse forpligtelser, gav han dom
kapitlet fuldmagt til at annektere ovennævnte enge 
og lade årtiderne afholde andetsteds. 9

Til et sidealter var knyttet det vikarie, som sogne
præsten i Egtved 1554 afstod til Ribe hospital.140

Helligåndshuset erhvervede i tidens løb et omfat
tende jordegods gennem testamentariske gaver til 
vedligeholdelse af bygninger, opretholdelse af guds
tjenester og pleje af beboerne. 1479 måtte kongen 
befale sine fogeder og lensmænd, at de skulle være 
forstanderen for Helligåndsgården behjælpelig med 
at inddrive gods og penge, som folk ved deres opta
gelse i stiftelsen havde skænket til gårdens behov, 
bygning og forbedring.141 1481 gav Arild Clement- 
sen hele sit jordiske gods med hus og grund til vedli
geholdelse af Helligåndshusets kirke.139 1533 blev 
provst Iver Juul forlenet med Helligåndsgården. Han 
måtte beholde gården, så længe han levede, men 
skulle til gengæld vedligeholde bygningerne, afhol
de de sædvanlige messer, tider og gudstjenester i 
stiftelsens kirke samt forsyne de fattige med hus, 
seng og kost.142

Ved reformationen ophørte Helligåndshuset med 
at fungere, og det blev besluttet, at stiftelsen, når 
Iver Juul engang var død, skulle tilfalde det nyopret
tede almindelige hospital (jfr. s. 819). Han døde 
1556, men da Helligåndshuset lå så bekvemt for Ri- 
berhus, beholdt kongen huset til sig selv, mens ho
spitalet i stedet fik den gamle bispegård. Allerede 
1563 solgte kongen ejendommen videre til kancelli
skriver Kristen Lange »med hvis stenhus og anden 
bygning derpå findes.«143 Hvornår kirken blev ned
revet vides ikke, men det kan meget vel være sket 
inden dette tidspunkt.

Et seglaftryk (fig. 21) fra 1480 er gengivet hos Terp
ager.144 Den omløbende randskrift med versaler ly
der: »sigillvm domus sancti spiritus in ripis« (segl for 
Helligåndshuset i Ribe). Over en lilje ses Kristus, der 
opstår fra graven, med korsfane i venstre hånd og 
højre løftet i velsignelse.
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Fig. 21. Helligåndshuset. Seglaftryk fra 1480 
(s. 850), efter Terpager 1736, s. 523. — Heiliggeist- 
haus. Siegelabdruck aus dem Jahr 1480.

Beliggenhed. Helligåndshuset lå vest for johanniter
klostret, på vestsiden af en gade, hvis forløb svarede 
nogenlunde til den nuværende S. Laurentiigade 
(fig. 2). Kirken lå mod nord i bygningskomplekset, 
kirkegården mod øst ud til gaden.145 På hjørnegrun
den til S. Klemensgade og S. Laurentiigade fandtes 
1934 rester af en munkestensmur på kampestens- 
syld, ca. 8 m lang, 80 cm bred og 45-55 cm høj, 
muligvis en rest af Helligåndsgården.146

†S. JØRGENS KAPEL
NOTER S. 852

S.Jørgens kapel må være opført ved midten af 
1400’rne, eftersom det i Ribe bys jordebog fra 
1460’erne omtales som »S.Jørgens kapel, som nyli
ger bygget er«.147 Kapellet nævnes 1513 og atter i 
1530’rne (jfr. nedenfor). Det blev antagelig nedrevet 
i forbindelse med reformationen, og var i alt fald 
forsvundet i 1550’erne, hvor byen modtog en afgift 
af »den jord, som S.Jørgens kapel stod på.«148

Der er ingen sikre oplysninger om kapellets funk
tion. I 1530’rne optog Ribe bystyre et lån fra alle 
byens gilder, og i det bevarede regnskab nævnes, 
foruden betalingerne fra de 16 gilder, at borgmester 
Lange Laurids indestod for et beløb på 20 mark fra 
S. Jørgens kapel.149 Det er derfor muligt, at der har 
været et gilde eller en gildelignende institution knyt
tet til kapellet. En anden, men ikke nødvendigvis 
modstridende tolkning er, at kapellet er opført af

S. Jørgensgården for at indsamle almisser fra de vej
farende på Saltgade, efter at denne gade i 1400’rne 
overtog Tvedgades rolle som Ribes nordlige udfarts- 
vej (jfr. s. 118).

Alter? I Universitetsbiblioteket i København fin
des en messebog, trykt 1504, som ifølge sin påskrift 
var skænket af mag. Hans Severinsen og til evig tid 
skulle blive ved S. Jørgens alter. Foran i bogen læses 
videre, at den tilhører S.Jørgensgården i Ribe.150 
Det omtalte alter har da stået enten i S. Jørgens kapel 
eller i et, i øvrigt ukendt, kapel på S.Jørgens
gården.151

Beliggenhed. Jordebogen fra 1460’erne omtaler en ga
de, der gik østpå fra Saltgade, syd for S.Jørgens 
kapel,147 og 1513 nævnes et stykke jord nordligt i 
Saltgade, vest for S.Jørgens kapel.152 Kapellet må 
således have ligget omtrent på det sydlige hjørne af 
Saltgade og Seminarievej (fig. 2).

†HELLIG KORS KAPEL
NOTER S. 852

Hellig Kors kapel blev stiftet af borgmester Laurids 
Pedersen Bagge og hans hustru i slutningen af 
1400’rne og omtales første gang i et afladsbrev 
7. nov. 1500.153 En eng, som stødte op til kapellet, 
tilhørte Ribe by og var udlagt til borgmestrenes 
brug.154 Til kapellet var knyttet et broderskab 
(»laudabilis confraternitas«),153 antagelig Hellig Kors 
gildet, der bl.a. nævnes i fortegnelsen over byens 
gilder fra 1530’rne.149

I afladsbrevet fra 1500 gav tolv kardinaler hver 100 
dages aflad til dem, som besøgte Hellig Kors kapel 
på bestemte festdage (korsets opdagelse, korsets op
højelse, S. Gregorius, Marie himmelfart og kapellets 
indvielsesdag) og som bidrog til kapellets vedlige
holdelse og forsyning med fornødne bøger, kalke, 
lys og andre kirkelige prydelser.153 Kardinalernes af
lad må have resulteret i en betydelig valfart. Blandt 
gæsterne var en så prominent person som dronning 
Christina, der september 1507 drog fra Odense til 
Ribe sammen med sin søster og søsterdatter. De 
kongelige gæster deltog i gudstjenesten i Hellig Kors 
kapel på festdagen for korsets ophøjelse 14. sept. og 
fik således del i den store aflad. Dronningen skænke
de ved denne lejlighed tre rhinske gylden og desuden
28 album på Hellig Kors kirkegård.155

Beliggenhed. Kapellet lå ved den søndre dæmning på 
Vittenberg, ved den sydlige udfaldsvej fra Ribe 
(fig. 2). Dets beliggenhed er angivet på den bevarede 
tegning til Resens atlas med teksten: »en banche, 
Kaldis Vittenbierg, hvor der har fordum ligget et

55*
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Capel, for reisendes Folck at holde messe udi.«156 
Terpager oplyser, at han på stedet selv har set ruiner, 
og at der i hans tid ofte er blevet opgravet menneske
ben og rester af murede begravelser.157 Jord fra den 
omtalte banke blev o. 1720 anvendt til at udfylde et 
hul i den nærliggende dæmning, og alle rester af 
kapellet er antagelig forsvundet ved den lejlighed.158 
På stedet er i 1960’erne opført Vittenberg-skolen.
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1879, s. 641. – DaKancReg. s. 384. – Terpager 1736, 
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her gengivne plan (i NM2) er en af Helms selv frem
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ikke muligt at påvise en kontinuitet i områdets an
vendelse som gravplads fra hedensk til kristen tid. Se 
Aino Kann Rasmussen: Sct. Nikolaj kirke i Ribe – og en grav fra yngre germansk jernalder, i Mark og 
Montre 1971, s. 13-15. – I 1960’erne er der ifølge 
mundtlig meddelelse til Den antikvariske Samling, 
på forsorgscentrets grund langs Tangevej fra hjørnet 
mod jernbaneterrænet og op til centrets hovedind
kørsel, udgravet en munkestensmur, på hvis sydside 
fandtes skeletter. Det er muligvis rester af kloster
muren.
70 Kortfattet meddelelse om fundet og udgravnings- 
skitser ved Lennart Edelberg i Den antikvariske 
Samling i Ribe, j. nr. 43M 70. – Iflg. Trap 4. udg. 
VIII, 398 blev fundamenter af kirkens apsis truffet
o. 1900 (jfr. Vilh. Lorentzen: De danske Benedikti
nerklostres Bygningshistorie, 1933, s. 133). Oplys
ningen lader sig imidlertid ikke verificere: hverken 
Den antikvariske Samling, NM2 eller statsbanernes 
arkiv rummer noget om sagen (jfr. korrespondance i 
Den antikvariske Samling i Ribe, j. nr. 43 M 70).
71 NM2. Indb. ved Aino Kann Rasmussen 1970 og 
Mogens Bencard 1972.
72 Uldall, s. 224 f.
73 NM2. Brev fra Eilschou til prof. Nyerup 18. okt. 
1809, udg. V. Hermansen: Antikvarer i det gamle 
Ribe, i ÅrbRibe 1959, s. 627-29.
74 Den nærmere placering af gravene på forsorgscen
trets område har ikke kunnet bestemmes. Opmålin
gen i NM2 er signeret ’T’ (C. N. Termansen?). – Nov. 1976 og febr. 1977 er der ved maskinopgrav- 
ninger på forsorgscentrets område, nordøst for 
vandtårnet, fremkommet omrodede skeletdele og 
munkesten, der formentlig stammer fra murede gra
ve (Den antikvariske Samling i Ribe, j.nr. 16 
M76 D).
75 Kisteløse grave med stensat hovedrum eller »øre
klapsten« (nr. 10-14) må opfattes som et billigt alter
nativ til de helt stensatte grave med særskilt hoved
rum, og må som disse dateres til høj- eller senro
mansk tid. Samme periode tilhører vel begravelserne 
uden kistespor, men med udgravet hovedrum (nr. 5,
15). Paralleller til sidstnævnte kendes bl.a. fra Ny
sted og Revshaleborg ved Maribo (Maribo amt), 
Stenløse kirke (Frederiksborg amt) og †S. Klemens 
kirke (København By), jfr. K. Løkkegaard Poulsen: 
Undersøgelse af en middelaldergrav i Nysted, i Lol
land-Falsters Stiftsmuseums årsskrift 1980, s. 5-11; 
K. Snedker: Revshaleborgens gravplads, smst. 1973, 
s. 12-24; H. Stiesdal: En middelalderlig gravplads i 
Stenløse, i Antikvariske Studier 1, 1977, s. 207; 
J. N. Rosenkjær: Fra det underjordiske København, i 
Historiske Meddelelser om Kbh. 1. rk. 2, s. 49.

76 Af snit fremgår, at både sideplanker og gavltræ
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Fig. 23. Riberhus slotsbanke med sokkelkvadre fra 
byens †kirker genanvendt i rondellerne (s. 859). EN 
fot. 1984. — Schloßberg von Riberhus mit Sockelqua- 
dern aus den Kirchen der Stadt, hier wiederverwendet in 
den Rondellen.
står lodret og således ikke er trykket ud af deres 
oprindelige plads.
77 Terpager 1736, s. 64 (præsten Peder Madsens te
stamente).
78 Ældre anniversariebog, s. 541. – Oldemoder s. 71.
79 DiplDan. 2. rk. VI, 196; VII, 87. – Testamenter fra 
Danmarks Middelalder indtil 1450, udg. Kr. Erslev, 
1901, s. 155, 183. – Terpager 1736, s. 63f.
80 DiplDan. 2. rk. VI, 196.
81 Brev af 21. juli 1981 i Den antikvariske Samling i 
Ribe, j. nr. 154 K 1, med kortskitse 154 T 2. – 1886 
fandt man, under nedlæggelse af vandrør i Gravsga
de, regelmæssige gravsteder, levninger af kister og 
skeletter, jfr. Følgeblad til Ugeskrift for Læger 4. rk. 
XVIII, 1888. – Bebyggelsen på nordsiden af Gravs
gade, der antagelig er kommet til efter 1545 på kir
kegårdens plads, omfattede matr.-nr. 142-148, jfr. 
Ole Degn: Ribe 1500-1950, Scandinavian Atlas of 
Historic Towns 3, 1983, s. 55.
82 Per Kr. Madsen og Ole Schiørring: En udgrav
ning i Ribes »nye grav«, Hikuin 7, 1981.
83 DiplDan. 2. rk. V, 362. – Oldemoder, s. 96.
84 Kinch I, 525; placering se Ingrid Nielsen (jfr. note 
32), kap. 5.
85 Ribe bys jordebog, jfr. note 48, nr. 31 f. – LA Vib. 
Ribe rådstuearkiv. Kæmnerrgsk. 1548-83, jord- 
skyldsrgsk. 1565, fol. 2r.
86 Oldemoder, s. 108. – Kirkeindvielser til Den helli
ge Grav synes ofte at gå tilbage til korstogstiden i 
1100’rne. Ellen Jørgensen: Helgendyrkelse, s. 14.
87 RA. Hansborgarkivet. Ærkedegnens regnskabs
bog, jfr. note 65, fol. 210f. – Jfr. noterne 3 og 12.
88 Oldemoder, s. 55. – S. Bartolomæus’ kirke betæn
kes desuden i testamente fra 1474. Terpager 1736, 
s. 63.
89 Jfr. s. 118f. og domkirken, fig. 24. – Terpager 
1736, s. 395.

90 Kirken findes dog aldrig benævnt ved den dobbel
te indvielse til Hellig Grav og S. Bartolomæus. – Ingrid Nielsen (jfr. note 32), kap. 5.
91 Terpager 1736, s. 216.
92 Af hensyn til smittefaren havde de spedalskes går
de almindeligvis egne kapeller og kirkegårde. I Ros
kilde synes de spedalske dog i senmiddelalderen at 
have haft mulighed for at overvære gudstjenester i 
den nærliggende S. Klemens sognekirke. Jfr. Olaf 
Olsen: St. Jørgensbjærg kirke, i ÅrbOldkHist. 1960, 
s. 42-47.
93 Terpager 1736, s. 395. – Jfr. noterne 3 og 4.
94 Thorup 1839, s. 50 og bilag s. 12f.
95 Ribe bys jordebog, udg. Ingrid Nielsen, 1979, 
nr. 160. – Det 1905 afdækkede, uregelmæssige mun- 
kestensmurværk nord for ledvogterhuset ved Semi- 
narievej stammede ikke, som først antaget, fra Hel
lig Gravs kirke, men må være rester af en kælder (Jfr. 
udgravningsplan ved Saaby 1905 i NM2, og beskri
velse i Ribe Stifts-Tidende 20. jan. 1906).
96 Peder Olsens krønike, i Scriptores Minores II, 
udg. M. Cl. Gertz, 1922, s. 293, 305. – Om hans be
nyttelse af ældre kilder (Rydårbogen) se Jørgen Ny
bo Rasmussen: Broder Peder Olsen som de danske 
franciskaneres historieskriver, 1976, s. 75, 127f. Pe
der Olsens oplysning om bisp Gunners grav står i 
modstrid med en anden kilde, hvorefter han skulle 
være begravet i Løgumkloster, se Kinch I, 55 f. Jfr. 
DK, SJyll., s. 1124.
97 SRD VI, 255. – Johs. Lindbæk: De danske Fran
ciskanerklostre, 1914, s. 97, 100. Kirkens indvielses
dag fejredes dagen efter S. Hans.
98 DiplDan. 2. rk. IV, 30-34. Enslydende afladsbreve 
sendtes til franciskanerne i Kolding, Tønder, Sles
vig, Flensborg og Ribe.
99 Dronning Christines Hofholdningsregnskaber, 
udg. Wilh. Christensen, 1904, s. 196, 253, 257, 283, 
295, 315.
100 Johs. Lindbæk (jfr. note 97), s. 98f. anfører ikke 
mindre end 16 testamenter, hvori klostret betænkes.
101 Johs. Lindbæk (jfr. note 97), s. 99. -Jørgen Nybo 
Rasmussen (jfr. note 96), s. 145.
102 Kinch I, 426f. – Johs. Lindbæk (jfr. note 97), 
s. 101 f. – Thorup 1833, Bilag s. 18f. – Repert. 2. rk., 
10749. – Ribe bys jordebog (jfr. note 48), nr. 87f.
103 Scriptores minores (jfr. note 96), s. 293. – Kinch
I, 424. – Johs. Lindbæk (jfr. note 97), s. 100.
104 Thorup 1833, bilag s. 5f., 20.
105 Jørgen Nybo Rasmussen og Jan Pinborg: Broder 
Jacob og Uddrivelseskrøniken, i HistT. 12. rk. I, 
199 f.
106 Olaus Heinrich Moller: Vermischte Nachrichten 
und Urkunden, welche der Stifter der lateinischen 
Schule in Flensburg, Ludolphus Maamani, und des
sen Eltern, wie auch den Franciskaner-Orden und 
dessen Schicksale in Dänemark etc., insonderheit zur
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Zeit der Reformation betreffen, Flensburg 1775, 
s. 26 f. – Kinch I, 502 f.
107 Kinch I, 539 f. – Ingrid Nielsen: Torvene i Ribe, i 
Hikuin 7, 1981, s. 17f. – Ribe bys jordebog (jfr. note 
48), nr. 61.
108 Segl på breve i Rigsarkivet fra år 1289 (Ribe kapi
tel nr. 19, DiplDan. 2. rk. III, 383). 1309 (Ribe kapi
tel nr. 51, DiplDan. 2. rk. VI, 199), 1332 (Ribe kapi
tel nr. 94, DiplDan. 2. rk. X, 356) og 1465 (Ribe 
kapitel nr. 436, Repert. nr. 1980). Jfr. H. Petersen: 
Danske gejstlige Sigiller fra Middelalderen, 1886, 
s. 79, fig. 950, 951.
109 DaKancReg. s. 220. – Thorup 1833, bilag s. 22. – Kinch I, 539 f.
110 Flensborg Avis 22. nov. 1896 og Ribe Stifts
tidende 27. nov. 1902, om udgravningen til ny bade
anstalt i forbindelse med alderdomshjemmet. – Brev 
fra W. Mollerup 8. dec. 1902 (NM2).
111 NM2, inv.nr. D 5124-33. – Den antikvariske 
Samling i Ribe, mus.nr. 5423 og E 1411.
112 DiplDan. 2. rk. VI, 343. – Kinch I, 543 f. – Acta
Pont. IV 2778, 2781; V 3384, 3386. Om johanniterne 
generelt henvises til Jarl Galléns og Troels Dahlerups 
artikel i KultHistLeks. VII, 600f.
113 Terpager 1736, s. 62. – Thorup 1833, bilag s. 25 f.
114 Maje Doctors (†1523) blev ifølge Terpager (1736, 
s. 403) begravet hos korsbrødrene. Fortegnelse over 
klostrets gods 1547 i DaKancReg. s. 361 f.
115 Kinch I, 420f., 451, 467. – Terpager 1736, s. 403f.
- Frederik d. Førstes danske Registranter, udg. Ers- 
lev & Mollerup, 1879, s. 3.
116 DaKancReg. s. 40 (30. marts 1537). – Kinch I, 
482f., 545.
117 Kinch II, 589f. – Trap 5. udg. IX, 642.
118 Thorup 1833, bilag s. 25 f.
119 Klostergrundens udstrækning fremgår af Klavs 
Sehesteds brev på gården 8. juni 1542, DaKancReg. 
s. 228. Jfr. Kinch I, 545.
120 KancBrevb. 20. maj 1553.
121 DiplDan. 2. rk. VI, 196.
122 DiplDan. 2. rk. IV, 291 og V, 32. – Kornerup, 
s. 83-117.
123 Terpager 1736, s. 388 f.
124 I England grundlagdes talrige kollegier og kolle- 
giekirker fra 1200’rne, jfr. A. F. Leach: The schools 
of Medieval England, London 1912, s. 164f. Om 
forholdene i Danmark, se Kornerup I, s. 18-38.
125 Terpager 1736, s. 385.
126 DiplDan. 2. rk. X, 223.
127 Terpager 1736, s. 86 f.
128 DiplDan. 2. rk. XII, 87.

129 Ældre anniversariebog, s. 546.
130 Terpager 1736, s. 62.
131 Kronens skøder I, 96. – Terpager 1736, s. 223. – Jfr. note 123.

132 Repert. 2. rk. I, 246.
133 Kronens Skøder I, 96. – Terpager 1736, s. 223.
134 Jfr. Ingrid Nielsen: Puggårdsgade i Ribe – en ar- 
kivalsk undersøgelse, i Mark og Montre 1978, s. 22.
135 DiplDan. 2. rk. II, 389.
136 DiplDan. 2. rk. VII, 453. – Tilsvarende skulle 
forstanderen holde messer for Laurentius Litle, der 
døde i begyndelsen af 1300’rne, jfr. Ældre anniversa
riebog, s. 541.
137 Terpager 1736, s. 517.
138 J. Lindbæk og G. Stemann: De danske Hellig- 
aandsklostre, 1906, s. 4f. – Jfr. note 136.
139 Terpager 1736, s. 514.
140 KancBrevb. 30. juli 1554.
141 Kinch I, 381.
142 Kinch I, 489.
143 DaKancReg. s. 267. – Terpager 1736, s. 519f. – KancBrevb. 15. sept. 1556, 1. febr. 1563.
144 Terpager 1736, s. 523, har til sin illustration be
nyttet et afklip fra den originale kobbertrykplade til 
Ribe-byplanen i Resens atlas. Pladen som helhed er 
tabt, og der kendes ingen bevarede aftryk; derimod 
eksisterer en tegning, der muligvis er forlæg for 
kobberstikket. På denne tegning er seglet dateret 
1480. Se Ib Rønne Kejlbo: To stykker af en mosaik, i 
Mark og Montre 1976, s. 66-75; Thomas W. Lassen: 
Omkring billedmaterialet i »Ripæ Cimbricæ«, Hi
kuin 7, 1981, s. 265-74.
145 Terpager 1736, s. 517f., 521. – Jfr. note 143.
146 NM2. Plan ved Kr. Petersen 1934.
147 Ribe bys jordebog (jfr. note 48), nr. 156.
148 Ribe bys jordebog (jfr. note 48), nr. 157.
149 Ribe Rådstuedombøger 1527-76, 1580-99, udg. 
Erik Kroman, 1974, s. 114.
150 Kinch I, 515.
151 En tredje mulighed er, at altret har stået i Hellig 
Gravs kirke, som 1523 stod i en vis forbindelse med
S. Jørgensgården, jfr. s. 846.
152 Terpager 1736, s. 391.
153 ActaPont. V, 3775. – Terpager 1736, s. 392f.
154 Ribe bys jordebog (jfr. note 48) nr. 229.
155 Dronning Christines Hofholdningsregnskaber, 
udg. W. Christensen, 1904, s. 258.
156 KglBibl. Uldallske samling 186 fol. VI. – Jfr. no
te 154.
157 Terpager 1736, s. 392.
158 Matthiessen, s. 260, note 23.
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†MITTELALTERLICHE 
KIRCHEN IN RIBE

Außer dem Dom und der Katrinenkirche gab 
es im mittelalterlichen Ribe 11 Pfarrkirchen 
und Kloster- und Stiftskirchen (Plan Fig. 2).

Die Pfarrkirchen stammten durchweg aus 
dem älteren Mittelalter. Die St.-Klemens-Kir- 
che und die St.-Peters-Kirche werden erstmals 
1145 erwähnt, die St.-Nikolaj-Kirche in der 
Mitte des 12. Jahrhunderts und die St.-Hans- 
Kirche 1214-30. Die Kirche zum Heiligen Grab 
kann ebenfalls romanisch gewesen sein, tritt 
aber erstmals in einem Verzeichnis aus der Zeit 
um 1350 auf. Mehr als diese sechs Pfarrspren- 
gel (einschl. jenes des Doms) dürfte die Stadt 
kaum gehabt haben. Die St.-Bartholomäus- 
Kirche, die zweimal im 15. Jh. erwähnt wird, 
dürfte wohl mit der Kirche zum Hl. Grab iden
tisch sein.

Klöster und Stifte. Die Pfarrkirche zu St. Ni
kolaj war gleichzeitig Klosterkirche eines Be- 
nediktinerinnenstifts, das schon um die Mitte 
des 12. Jh.s existierte und möglicherweise von 
einem aufgelassenen Doppelkloster in Seem 
südlich von Ribe hierher überführt wurde. Die 
Bettelorden kamen früh nach Ribe. Das Domi
nikanerkloster (S. 810) wurde 1228 gegründet; 
die Franziskaner, die 1232 in die Stadt kamen, 
konnten 1280 ihre Klosterkirche dem hl. 
Laurentius weihen. Um 1280 wird auch ein 
Heiliggeisthaus mit Kirche erwähnt, ebenso 
wie das dem hl. Georg geweihte Spital für Aus
sätzige, über dessen Kapelle jedoch nichts be
kannt ist. Die St.-Michaels-Kirche, die dem 
1298 gegründeten Klosterschulkollegium Pug- 
gård als »Kollegkirche« angeschlossen war, 
wird 1309 erstmals erwähnt. Das Haus der Jo
hanniter, von dem wir 1311 zum ersten Mal 
hören, hatte sich im 15. Jh. zu einem richtigen 
klösterlichen Stift mit Kirche entwickelt. 
Schließlich wurden im Spätmittelalter zwei Ka
pellen aufgeführt, u.zw. die St.-Georgs-Kapelle 
Mitte des 15. Jh.s und die Heiligenkreuzkapelle 
Ende des 15. Jh.s, gelegen an den Ausfall
straßen der Stadt im Norden bzw. Süden.

Nach der Reformation von 1536 wurden die 
meisten Kirchen der Stadt als überflüssig be
trachtet und zum Abbruch verurteilt. Der Dom 
und die St.-Katrinen-Kirche der Dominikaner 
blieben als die zwei protestantischen Pfarrkir
chen der Stadt bestehen, und die St.-Peters- 
Kirche blieb bis zum Ende des 17. Jh.s erhalten. 
Sie diente als Materiallager, Schmiede u.dgl., 
während der Friedhof als Begräbnisplatz für 
Arme und Verbrecher angewendet wurde. Was 
die übrigen Kirchen betrifft, so verschwanden 
die Johanniterkirche und die St.-Laurentius- 
Kirche der Franziskaner schon 1537, und die 
Abbrucharbeit kam richtig in Schwung im Jahr 
1538, als ein Handwerker, der sogenannte 
»kerkenn breker« (= Kirchenbrecher), die St.- 
Hans-Kirche, die St.-Michaels-Kirche, die St.- 
Nikolaj-Kirche und vermutlich auch die Kirche 
zum Heiligen Grab und die St.-Klemens-Kir
che niederriß.

Wir kennen eine vereinzelte, 1598 gedruckte 
Abbildung der mittelalterlichen Kirchen (Fig. 1). 
Als das Bild angefertigt wurde, waren die 
meisten Kirchen schon seit etwa 50 Jahren ver
schwunden, so daß vermutlich nur die Wieder
gabe der St.-Peters-Kirche, die Ende des
16. Jh.s noch erhalten war, als verläßlich be
trachtet werden kann.

Die archäologischen Spuren der Kirchen sind 
dünn gesät. Eine Anzahl Bausteine, Taufen und 
Grabsteine, die sich im Museum zu Ribe und 
verstreut in den Häusern und Gärten der Stadt 
befinden, stammen vermutlich aus verschwun
denen Mittelalterkirchen (S. 859). Vom Fran
ziskanerkloster sind einige Formsteine erhalten 
geblieben, und vom alten Friedhof der 
St. Hans-Kirche wurden Gräber gefunden.

Nur die St.-Klemens-Kirche, die St.-Peters- 
Kirche und die St.-Nikolaj-Kirche waren Ge
genstand eigentlicher archäologischer Untersu
chungen. Bei allen drei romanischen Kirchen 
war das Baumaterial, ebenso wie beim Dom, 
vulkanischer Tuff aus der Rheingegend. Bei 
späteren An- und Umbauten wurden Ziegel 
verwendet.

Die romanische Anlage der St.-Klemens-Kir- 
che bestand aus Apsis, Chor, Schiff und Turm,
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aufgeführt aus Tuffstein auf einem Sockel aus 
dem gleichen Material. Diese Eigenheit, die die 
Kirche von allen anderen südwestjütländischen 
Tuffsteinkirchen unterschied, hatte sie gemein 
mit den ältesten dänischen Kalktuff-Kirchen 
aus dem Ende des 11. und vom Anfang des
12. Jh.s, und das kann ein Indizium dafür sein, 
daß die St.-Klemens-Kirche eine der ältesten 
Tuffsteinkirchen der Gegend von Ribe war. 
Der kurze, aber breite Grundriß der Kirche so
wie das Vorhandensein eines romanischen 
Turms unterscheiden die Kirche ebenfalls von 
den in dieser Gegend üblichen. Der romanische 
Bau hatte einen zwei Lagen hohen Sockel mit 
Hohlkehle und Fase. Die Apsis war mit fünf 
Blenden geschmückt, die von Halbsäulen oder 
Lisenen unterteilt und oben mit einem oder 
mehreren Rundbogen abgeschlossen waren. 
Auch die übrigen Fassaden der Kirche waren 
vermutlich mit Blenden ausgeschmückt, und 
das Innere der Kirche zierte ein Fasensockel. Im 
Spätmittelalter wurde der romanische Turm 
von einem aus Ziegeln gemauerten abgelöst; es 
wurden Gewölbe eingebaut (vgl. Rippenstein, 
Fig. 8) und gotische Stabfenster eingesetzt. Un

ter den Grabmälern muß ein romanisches 
†Grabsteinfragment aus Sandstein hervorgeho
ben werden, ferner ein Sargdeckel zu einem 
trapezförmigen Sandsteinsarg des Typs, der in 
mitteldeutschen Steinbrüchen hergestellt und 
an der Nordseeküste entlang nach Norden 
exportiert wurde.

Die St.-Peters-Kirche hatte, wie aus den aus
gegrabenen Fundamentgräben hervorgeht, ei
nen Grundriß mit Chor, Schiff und später da
zugekommenem Turm, der einen älteren 
Glockenstuhl auf dem Friedhof ablöste. Der 
Turm wurde möglicherweise nicht fertigge
baut oder ist später bis zur Höhe der Mauern 
des Schiffs eingestürzt, vgl. die Wiedergabe der 
Kirche ohne Turm.

Die St.-Nikolaj-Kirche lag auf dem jetzigen 
Eisenbahngelände, wo der Fund einiger profi
lierter Granitsockelsteine möglicherweise die 
Lage der Kirche andeutet. Vom Inventar der 
Kirche ist eine Glocke erhalten geblieben, die 
1477 (oder 1474) gegossen und nach der hl. 
Katharina benannt wurde; sie befindet sich jetzt 
in der Katrinenkirche. Im Friedhofsbereich 
wurden viele mittelalterliche Gräber gefunden.



†s. HANS OG †HELLIG GRAVS KIRKER 845

nedgravning havde kun efterladt kranium og 
højre skulder.

11) Romansk. To kantstillede tufsten om 
hovedet.

12) Romansk, med hovedniche af fire kant
stillede teglsten, hvoraf den ene, på kraniets 
nordside, var væltet om på fladen. Kalkmørtel 
på stenene viste, at de var genanvendte. Stene
ne på hver side af hovedet var afbrudte, de to 
sten mod vest hele.

13) Romansk. To kantstillede tufsten på hver 
sin side af hovedet. Kun kraniet og øvre del af 
overkroppen var bevaret; graven lå over ældre 
kristen begravelse og selv overlejret af nr. 11.

14) Romansk. To kantstillede tufsten på hver 
sin side af hovedet. Det dårligt bevarede skelet 
lå oven på ældre grav og var selv overlejret af 
senere begravelse.

15) Romansk, uden kistespor, men med gra
vet hovedrum; nedgravet dybt i undergrunden 
og overlejret af to senere begravelser.

16) Spor efter trækiste i form af to parallelle 
langsgående striber med ca. 50 cm’s afstand. 
Kisten har muligvis været uden endestykker, 
idet der ikke var spor efter en tværgående af
slutning i kistens vestende. Graven, hvoraf kun 
vestenden faldt i feltet, rummede kun få skelet
rester; den overlejrede en kristen grav og lå selv 
under flere senere begravelser.

†S. HANS KIRKE 
NOTER S. 852

Kirken, hvis værnehelgen var Johannes Evangelist,77 
nævnes første gang under bisp Tue (1214-30), der 
annekterede den til kannikernes fællesbord. Dets 
indtægt af kaldet beløb sig ifølge Oldemoder til 16 
mark.78 Kirken betænktes hyppigt i testamenter og 
gavebreve, der af og til giver oplysninger om inven
tar og udstyr. 1309 skænkedes en bygrund, af hvis 
afgift der skulle holdes lys ved Kristi legeme, og 
1338 skænkede Vilhelm, præst og forstander ved 
Puggård, til brug for kirkens præster, et bind med 
prædikenerne over S. Johannes og om kirkens ind
vielse. 1409 gav bisp Eskil kirken en legendesamling 
(»legendam«), og 1474 pålagde hr. Mads Jensen sin 
medkannik Niels Tolkilsen at indfri en gældspost på
9 mark lybsk ved at forbedre alterprydelserne i 
S. Hans kirke.79

Kirken blev nedbrudt i sensommeren 1538. Efter
4. aug. kunne »denn Kerkenn Breker« afregne for
15.000 sten fra S. Hans, hvorfra formentlig også de 
efterfølgende 50.000 sten stammede.4

Altre. Tue Atenmark gav 1309, foruden oven
nævnte lys ved Kristi Legeme, en eng i Rejsby mark, 
hvoraf der skulle holdes vokslys foran S. Hans alter i 
hans kirke i Ribe.80

Beliggenhed. Da ingen bygningsrester er fundet, 
kan kirkepladsen kun lokaliseres ud fra kirke
gården, der lå i den sydlige del af området mel
lem Bispegade og Hundegade, strækkende sig 
ud i den nuværende Gravsgade (fig. 2). Her 
stødte man ved kloakarbejde 1981 på store 
mængder omrodede menneskeknogler samt 
enkelte urørte skeletter i én til to meters dybde, 
koncentreret på Gravsgades nordside fra matr. 
nr. 143a til 147. Dette angiver sandsynligvis 
den omtrentlige udstrækning af kirkegården i 
øst-vest.81 Mod syd kan kirkegården have 
strakt sig frem til den kanal, der o. 1300 blev 
gravet parallelt med den nuværende Gravsga
de;82 i nord stødte kirkegården op til en grund, 
som 1305 ved et mageskifte blev lagt til den 
kort forinden etablerede bispegård.83 Den ældre 
antagelse, at S. Hans kirke lå uden for kirkegår
den, vest for Bispegade (jfr. s. 117, fig. 24), 
bygger på en misforståelse af mageskiftet fra 
1305.84

1545 skænkede kongen S. Hans kirkegård til 
Ribe by. Den synes at være blevet bebygget ud 
mod Gravsgade inden 1548, mens et par grun
de ved Bispegade en tid var byens tømmer
gård.85

†HELLIG GRAVS 
(OG S. BARTOLOMÆUS’?) KIRKE

NOTER S. 852

Kirken nævnes første gang i Oldemoders kirkeliste
o. 1350, men den kan udmærket være betydelig æl
dre.86 Af forholdene på reformationstiden og i for
bindelse med den efterfølgende sognesammenlæg
ning fremgår, at Hellig Gravs kirke var den ene af tre 
bykirker nord for åen.87 I listen over domkapitlets 
godsindtægter af byen (o. 1440) optræder imidlertid 
hverken kirke eller sogn, men derimod et S. Barto- 
lomæus sogn.88 Man har formodet, at S. Bartolo-
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mæus skulle være en fjerde sognekirke nord for 
åen,89 men meget taler for, at det er den samme 
kirke, der normalt kaldes Hellig Gravs, men to gan
ge S. Bartolomæus. Således er de to kirkevielser al
drig brugt i samme liste, men såvel Hellig Gravs 
som S. Bartolomæus’ kirke ses opført side om side 
med de to andre kirker på åens nordbred, S. Peder 
og S. Nikolaj.90

1502 annekterede bispen Hellig Gravs kirke »uden 
for Ribe bys mure« til domkirkens sakristanembede, 
idet han samtidig tillagde tienden af kapitlets gods i 
Lusby, der hidtil havde hørt under Farup sogn.91 Da 
Ribes johannitere 1523 af kongen blev forlenet med 
S. Jørgensgården (jfr. s. 848), måtte de bl.a. forpligte 
sig til at holde den gudstjeneste og daglige messe i 
Hellig Gravs kirke, som var blevet holdt der »af 
arild«. Kirken har altså stået i en vis forbindelse med 
den nærliggende S. Jørgensgård, men det er uvist, 
om den direkte har tjent som kapel for de spe
dalske.92

Da byens sogneforhold reorganiseredes i foråret 
1537 blev det tilladt, at de bønder, som havde hørt til 
Hellig Gravs kirke, for fremtiden skulle søge til 
S. Katrine kirke. 1542 var Hellig Gravs kirke øde, 
sandsynligvis raseret i den store kirkenedbrydnings- 
kampagne 1538.93 Navnet Gravsogn levede videre 
nogle år som betegnelse for en bebyggelse, og 1547 
tillod kongen, at de »løsagtige folk«, som holdt til 
der, måtte tvangsforflyttes. Det skete ved midsom
mertid 1548, og formentlig er de flyttet til de arealer, 
der kunne bebygges ved udlægningen af S. Hans kir
ketomt. I hvert fald kaldtes den nuværende Gravsga
de i en periode for Gravsogngade.94

Kirkens beliggenhed kendes ikke, men beskrivelse 
af færdingstier, som i middelalderen gik fra S. Niko
laj kirke mod nord til Hellig Gravs kirke, godtgør, 
at den lå i den nordøstlige del af den gamle forstad, 
formentlig ikke langt fra overgangen Langvedel 
over Tved å (jfr. fig. 2).95

†FRANCISKANERKIRKEN 
S. LAURENTIUS

NOTER S. 852

Ribeklostret var franciskanernes eller gråbrødrenes 
første i Danmark. Det blev grundlagt 1232 af de 
første brødre, der kom ind i landet »på deres bare 
ben og blev modtaget med venlighed af kong Valde
mar, hele gejstligheden og folket. Og samme år fik 
de en grund i Ribe til at opbygge deres første hus«. 
Videre fortæller krønikeskriveren Peder Olsen, at 
brødrene fik grunden overdraget af kanniken Jens 
skolemester (»scolasticus«). Som stifter og velgører 
regnedes også den daværende biskop, Gunner, der

»modtog brødrene med stor hæder ... og hang ved 
dem med så stor kærlighed, at han valgte at leve og 
dø med dem«, dvs. at indtræde i klostret. Ifølge en 
noget usikker tradition fandtes hans grav i brødrenes 
kor foran kirkens højalter.96

1280 kunne bisp Tyge indvie gråbrødrekirken til 
S. Laurentius, og byggeriets færdiggørelse har 
utvivlsomt været anledningen til, at ordenens kapitel 
dette år holdtes i Ribe. Det føltes endvidere natur
ligt, at klostret, som det ældste i Danmark, fra 
1200’rnes slutning var overhoved for det store Ribe 
kustodi, der omfattede klostrene i Ribe, Slesvig, 
Tønder, Flensborg og Kolding, samt fra 1494 Hu
sum.97 I modsætning til den anden tiggermunkeor
den, dominikanerne, støttede franciskanerne under 
1200’rnes store kirkestrid ærkebisperne mod konge
magten, hvilket betød en konfrontation i Ribe (jfr. 
s. 685).

Klostrets indtægter måtte alene bestå i almisser fra 
de troende, hvis gavmildhed ansporedes ved paveli
ge afladsbreve. 1291 fik klostret således lov at efter
give ét års og 40 dages kirkebod for dem, der fromt 
besøgte kirken på en række særlige dage, herunder 
S. Franciskus’, S. Antonius’ og S. Klaras helgendage 
og årsdagen for kirkens indvielse.98 Fra klostrets sid
ste tid haves i dronning Kristinas hofholdnings- 
regnskaber en række eksempler på sådanne mindre 
gaver. På Marias Fødselsdag 1507 (8. sept.) gav hun 
gråmunkene i Ribe brød, og den følgende søndag 
fisk; ved andre lejligheder nævnes høns, smør, 
mjød, øl, vin og lærred til korporaler (duge til mes
seofret).99 Også større stiftelser og gaver, eventuelt 
ydet som betaling for sjælemesser eller begravelser i 
klosterkirken, skulle være i naturalier eller rede pen
ge. En lang række gavebreve og testamenter viser, at 
brødrene middelalderen igennem er blevet flittigt 
betænkt af gejstlige, adelsfolk og borgere, hvoraf 
påfaldende mange var bosiddende langt fra Ribe.100 
Om klostrets åndelige liv vidner, at brødrene 1307 
lod afskrive Gregors Moralia. Klosterbiblioteket, 
hvorfra to (trykte) bøger endnu er bevaret på Det 
kgl. Bibliotek, blev 1338 skænket et breviarium fra 
kantoren Esger.101

Når præsten Klemens Madsen 1458 ikke blot be
tænkte klostret, men én af brødrene særskilt med en 
rhinsk gylden, vidner det om en slappelse af kloster
tugten (Terpager 1736, s. 60). Brødrene måtte ikke 
have særeje; ligeledes har det været imod ordensreg- 
len, at klostret i 13-1400’rne nød indtægt af adskilli
ge grunde og jordejendomme. Som led i ordenens 
almindelige reformbevægelse (observansen) gen
nemgik klostret 1505 en reformering. Det betød 
bl.a., at disse jorder i vidt omfang måtte afhændes, 
men i stedet erhvervede klostret sig udvidelser og 
forbedringer af selve klosterområdet. Således fik 
brødrene et stræde lige vest for bygningerne med ret
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til at lukke det med porte i begge ender, så man 
undgik færdslen.102

Klosteranlægget, til hvis opførelse kanniken Jens 
Rød (†1350) skal have givet store gaver, må have 
været ganske anseligt. 1443 benyttedes det således til 
kongens retterting, og 1504 holdt dekanen Niels 
Lange sin broder Thomas Langes bryllup i klostret 
med stor pragt og tilstedeværelse af kongen, fem 
bisper og »mesten af Danmarks raad og adel«.103 
Om byggearbejder vidner spredte oplysninger. 1475 
fik klostret 12 mark til løn for arbejdsfolkene, som 
»murer eller tækker« kirken. Klostret havde sin egen 
teglgård, beliggende ved Indre Bjerrum, som de 
1510 solgte til byen med alt tilbehør, heriblandt fire 
heste, to kærrer »og andet redskab«. I betingelserne 
indgik, at klostret fra byen skulle have en ovn sten 
årligt i syv år. Såfremt brødrene fik brug for tegl
værket til fremtidige byggearbejder, skulle de kunne 
råde over det ét år kvit og frit.104

Da man fra slutningen af 1520’rne begyndte at 
uddrive tiggermunkene i de forskellige byer, synes 
Ribeklostret i vid udstrækning at være blevet et til
flugtssted. Fra 1532 var det det eneste fungerende 
franciskanerkloster i Jylland, og meget tyder på, at 
man her har arbejdet flittigt med at samle den lille 
krønike om gråbrødrenes fordrivelse fra deres klo
stre i Danmark.105 Om Ribebrødrenes egen uddri
velse har krøniken dog intet at berette. Den foregik 
1537 ifølge Christian III.s landsforvisningslov, øjen
synlig ganske fredeligt, idet de brødre, der ikke 
straks drog af landet, i nogen tid fik deres underhold 
fra slottet.106

Samme år i marts måned, da den udvalgte kong 
Christian III var i byen, beordrede han gråbrødre- 
klostret nedrevet, da det lå for nær Riberhus, således 
at en eventuel fjende for let kunne finde tilhold bag 
dets store, faste stenmure. En del af anlægget blev 
dog stående en tid efter reformationen, således den
58 alen lange østfløj, der en overgang tænktes an
vendt som rådhus.106 Kirken derimod blev nedbrudt 
med det samme; 1559 omtales det jordsmon, den 
tilforn havde stået på, som 18 alen bredt.107

Altre. Foruden højaltret i brødrenes kor, foran hvil
ket bisp Gunner skulle ligge begravet,96 omtales 
1465 et Guds Legems alter, hvor præsten Laurents 
Nielsen fra Haderslev stiftede en evig messe. Samti
dig gav han 12 mark, som skulle bruges til en fod til 
monstransen (Thorup 1833, bilag s. 5f.).

Fra klostret kendes fire seglaftryk. Konventseglet 
(fig. 18), der er bevaret på breve fra 1332 og 1465, 
går antagelig tilbage til klostrets første tid, den om
løbende majuskelindskrift lyder: »s(igillum) conven- 
tus [fratrum] minorum ripis« (konventsegl for mi- 
noriterbrødrene i Ribe). S. Laurentius med risten og 
S. Franciskus med oprakte hænder står i hver sin 
spidsbuede arkade.

Fig. 18-19. Franciskanerklostret. Aftryk af segl fra 
1200’rne (s. 847). 18. Konventsegl. 19. Guardein- 
segl. Efter H. Petersen: Danske gejstlige Sigiller fra 
Middelalderen, 1886. — Franziskanerkloster. Siegelab
drucke aus dem 13. Jh. 18. Konventsiegel. 19. Guardein- 
siegel.

På et fragmentarisk guardein-segl under et brev 
fra 1289 læses et brudstykke af den omløbende maju
skelindskrift »... [g]ardiani«. S. Laurentius ligger på 
risten, på langs i seglfeltet.

Et andet guardein-segl (fig. 19), bevaret på et brev 
fra 1309, bærer den omløbende majuskelindskrift: 
»s(igillum) gardiani fratrum minorum ripis« (guar- 
deinsegl for minoriterbrødrene i Ribe). Den stående 
S. Laurentius holder i højre hånd skriftbånd med 
versalindskrift »... s de paupe ...«, i venstre hånd 
risten. Over hans hoved ses Guds velsignende hånd, 
forneden under en trekløverbue overkroppene af tre 
mennesker med hænderne oprakt i bøn og opad- 
vendte ansigter.

Et segl for kustoden i Ribe findes i beskadiget 
stand på et brev fra 1465. Omskriften med minusk- 
ler er ulæselig; billedet viser Kristus med sejrsfa
nen(?) under en arkitektonisk, søjlebåret baldakin.108

Beliggenhed. Det gamle klosterområde begræn
ses mod øst og vest af de nuværende gader 
Skovgade, S. Laurentiigade, Korsbrødregade 
og Gråbrødregade. Mod syd gik klostergrun
den frem til Horstorv, der blev nedlagt som 
torveplads i 1400’rne, og derefter til Smedega- 
de-Sønderportsgade. Nord for klostret løb en 
nu forsvunden gade, der i byens jordebog siges 
at løbe »northen langz GraBrødher kircky« 
(jfr. fig. 4).107

Selve klosterkomplekset lå nordøstligt på
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Fig. 20. Franciskanerklo
stret. Formsten af tegl (s. 
848). 1-4. Ribbesten. 5-6. 
Vinduesstavværk. 7-13. An
dre profilsten (12 fra klø- 
verbladsfrise, 13 fra spin
deltrappe?). 1:10. Målt af 
ElM, tegnet af MN 1984. — 
Franziskanerkloster. Formstei
ne aus Ziegel. 1-4. Rippen
steine, 5-6. Fensterstabwerk. 
7-13. Andere Profilsteine (12 
aus einem Kleeblattfries, 13 
von einer Spindeltreppe?).

området, hvor det på grundlag af oplysninger 
fra reformationstiden er angivet på situations- 
planen fig. 4. Vest for klostret lå den forbindel- 
sesgade fra Sønderport til Riberhus, som brød
rene 1507 fik lov at aflukke med porte i begge 
ender. Den store østfløj, der 1537 var tænkt 
som rådhus, siges 1542 at ligge tvært fra kirke
gården. Denne har øjensynligt ligget øst for klo
steranlægget ud mod Gråbrødregade. 1545 til
lod kongen, at kirkegården kunne udlægges til 
kvægtorv, men da man i stedet udvidede byens 
hovedtorv, bestemte Frederik II 1560, at den 
gamle gråbrødrekirkegård kunne bebygges.109

På det gamle klosterområde er man omkring 
århundredskiftet ved flere lejligheder stødt på 
fundamenter og brolægninger.110 En række 
formsten, indkommet til NM2 og Den antik
variske Samling i Ribe, må hidrøre fra kloster
anlæggets rasering (fig. 20).111 De har hørt 
hjemme i rigt udformede, hvælvede, gotiske 
bygninger, og kan stamme såvel fra klostrets 
pragtrum som fra kirken. Om gråbrødrekirkens 
bygning vides således kun det lidt, der kan udle
des af ovennævnte skriftlige vidnesbyrd. 
Braunius stik angiver kirken med et højt slankt 
spir (fig. 1), hvilket antyder, at den ligesom by
ens anden tiggermunkekirke har båret et mes- 
seklokkespir (jfr. s. 728).

†JOHANNITERKLOSTRETS KIRKE 
NOTER S. 852

Johanniterne, også kaldet hospitals- eller korsbrød- 
rene, omtales tidligst i Ribe 1311. De havde da et 
hus, »commende«, som sidenhen – formentlig først i 
1400’rne – udviklede sig til et egentligt kloster, kal
det »Korsbrødregård«, af og til »S. Klemens- 
gård«.112 Indirekte nævnes klosterkirken øjensynlig 
1462, da der stiftedes årtider hos korsbrødrene, og 
1465 omtales kirken første gang direkte. Den havde 
da fået et nyt kapel, hvori præsten Laurids Nielsen 
stiftede betydelige messer. For det håb, korsbrødre
ne havde til ham, »oc serdeles for thee thy (ti) Mark 
han hauer giffuet tiil then for (nævn) de ny capellæ ath 
fulkomme«, havde de optaget ham i deres broder
skab og gjort ham »fullkommeligh lodtaghen oc 
deelafftigh« i al deres gudstjeneste.113

Foruden indtægter fra sådanne stiftelser og begra
velser nød korsbrødrene udkommet af jordegodser 
og af den tilstødende S. Klemens sognekirke, som 
øjensynlig var annekteret ordenen (jfr. s. 831).114 I 
klostrets senere tid søgte det ihærdigt at ekspandere 
på bekostning af de mindre, gejstlige institutioner i 
byen. I årene 1479-1502 prøvede johanniterne såle
des forgæves at overtage nonneklostret og S. Nikolaj 
kirke ved at få uddrevet nonnerne (jfr. s. 841), og 
1515 søgte de at erhverve den tilstødende Hellig- 
åndsgård. Også det mislykkedes, men 1523 lykkedes 
det prioren og brødrene at opnå forlening med 
S. Jørgensgården imod at underholde de syge med 
kost, senge og anden »Redelighed«.115

Få år senere var det johanniterklostret selv, der



†S. MIKAELS KIRKE 849

blev bortforlenet, idet Klavs Sehested fik brev på 
Korsbrødregården imod at føde og klæde de tilstede
værende brødre, ligesom han skulle bygge og for
bedre kirken og gården. Han modtog 1537 kongens 
ordre om at nedbryde »tårnet, kirken og stenhuset« 
og gemme materialerne til slottets fornødenhed.116 
Medens kirken straks blev nedrevet, blev kloster
bygningerne i vidt omfang sparet og »Korsbrødre- 
gård« tjente længe som bolig for lensmændene. En 
lille rest af klostret indgår formentlig endnu i kom
plekset, der siden 1869 har tjent som bispegård.117

Altre. I ovennævnte nybyggede kapel stod 1465 et 
5. Annas alter og dertil et billede, »som kaldes Jesu til 
Evig Tid«.118 Et Hellig Kors-alter, hvortil der var 
knyttet en betydelig aflad, omtales af Terpager 
(1736, s. 403).

Beliggenhed. Klostret lå på den nuværende bispegårds 
plads ved vestsiden af Korsbrødregade, øst for Hel- 
ligåndsgården og nord for S. Klemens kirke (jfr. 
fig. 4).119 Om den gamle kirkegård forordnedes 1553, 
at den skulle forblive ubebygget.120 Om kirkens byg
ning haves kun ovennævnte oplysning om, at den 
ved nedrivningen 1537 havde et tårn.

†S.  MIKAELS KIRKE
NOTER S. 852

S. Mikaels kirke, der nævnes første gang 1309,121 var 
oprettet i forbindelse med det 1298 stiftede kollegi
um Puggård.

Peblingekollegiet Puggård blev grundlagt af bi
skop Kristian, som sikrede sin stiftelse økonomisk 
ved at skænke et omfattende jordegods, der i de føl
gende århundreder yderligere forøgedes gennem en 
række gaver. Kollegiet bestod af et stenhus, hvor 20 
udvalgte disciple fra katedralskolen skulle have fri 
kost og bolig og leve en regelbundet klosterlignende 
tilværelse. Overbestyrelsen for stiftelsen udgjordes 
af ærkedegnen i spidsen for domkapitlet, mens den 
daglige ledelse lå i hænderne på en forstander, kaldet 
»procurator«, »rector« eller hyppigst »provisor«. I 
stiftelsens ældste tid var forstanderen en almindelig 
præst, siden blev stillingen besat af en kannik fra 
domkapitlet.122

Den nære forbindelse mellem kollegium og kirke 
bevidnes af flere kilder: 1386 omtales »Ærkeenglen 
S. Mikaels kapel henhørende til de fattige skolarers 
kollegium i Ribe i huset Pukhus«, og 1465 oplyses, 
at kapellet lå i den gård, som var embedsbolig for 
stiftelsens forstander, i dette tilfælde dekanen.123 
S. Mikaels kirke er således det eneste danske eksem
pel på en egentlig kollegiekirke i forbindelse med en 
peblingestiftelse.124

Til vedligeholdelsen af kirken rådede kollegiet

over korntienden fra Lustrup by syd for Ribe. 1475 
stadfæstede kapitlet, at tienden herfra i mands minde 
havde været henlagt til Puggård til S. Mikaels kirke
bygnings behov, »thi at til fornævnte kirkes bestan- 
delse og magtblivelse ej andre renter tilskikket er, af 
hvilke hun kan holdes og blive bestanden.«125 Lu- 
strup-tienden var øjensynlig ikke tilstrækkelig til 
kirkens vedligeholdelse, men med bispernes støtte 
erhvervede kirken i 13-1400’rne en række afladsbre
ve. 1330 eftergav biskop Peder i Odense 40 dages 
bod til dem, der i fromhed besøgte S. Mikaels kirke 
og rakte den en hjælpende hånd, da dens egne midler 
ikke rakte til istandsættelsen.126 1386 lovede to ærke
biskopper og fire biskopper hver 40 dages aflad for 
at besøge kirken på en række nærmere fastsatte fest
dage, samt for at give gaver til kirkens bygning eller 
til lys og ornamenter. Ærkebiskop Magnus lovede 
endvidere at afkorte boden for mordere og for foræl
dre, der havde ligget deres børn ihjel, hvis de gav 
henholdsvis 1 og ½ skilling grot til S. Mikaels kirke. 
Yderligere afladsbreve fulgte 1434, 1465 og 1476.123

Afladsbrevene nævner kirkelige handlinger og ce
remonier, som man skulle deltage i for at nyde godt 
af afladen. 1386 indgik det i afladsbetingelserne at 
overvære messer og prædikener på en række kirkeli
ge festdage: ved jul, påske og pinse, ved de vigtigste 
fester for Jomfru Maria samt ved festen for kirkens 
værnehelgen, S. Mikael. 1434 påhvilede det de af- 
ladssøgende at følge udbringeisen af Kristi Legeme 
og den hellige olie til syge, at deltage i processioner 
om kirkegården og at fremsige Ave Maria tre gange 
under aftenringningen.123 Flere af de nævnte cere
monier, f.eks. nadvertjenesten, hører snarere hjem
me i en sognekirke end i et kollegiekapel, og det er 
da også tvivlsomt, om afladsbetingelserne giver et 
pålideligt billede af, hvad der foregik i S. Mikaels 
kirke. I alt fald synes formuleringerne i brevene 1386 
og 1434 at være overtaget næsten uændret fra aflads
breve, der på samme tid udstedtes til Ribe dom
kirke.127

Testamentariske bestemmelser viser, at det hørte 
til pligterne for peblingene fra Puggård at gøre mes
setjeneste i kollegiekirken. 1338 testamenterede pro
visoren ved »Pukhus«, herr Vilhelm, således to 
grunde på den betingelse, at stiftelsens forstander 
skulle lade peblingene højtideligholde hans årtid; for 
deres ulejlighed skulle peblingene udskænkes en tøn
de god øl.128 Foruden forstanderen var der præster 
knyttet til kirkens forskellige altre (jfr. nedenfor). Et 
af disse var stiftet af præsten Ugot, der døde 1323, 
og her skulle alterpræsten afholde en årtid med to 
messer for stifteren, under deltagelse af peblingene 
fra Puggård.129

Inventar omtales et par gange. 1462 skænkede kan
tor Anders Brok 24 mark til at lade afskrive et missa
le samt til en hvid messehagel af »sayn« (et hvidt,
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uldent stof) og en hvid messeskjorte.130 I afladsbre
vet 1476 nævnes, at kirken foruden forskellige al
terprydelser havde brug for kalke, diske, korporaler 
(duge til messeofret), kalkduge, messehageler og 
messeskjorter. 1536 måtte kirken på Christian III.s 
bud aflevere en forgyldt kalk og disk på 19 lod.131

Altre. 1309 testamenterede Tue Atenmark indtæg
terne fra en eng i Rejsby Mark til at sætte vokslys 
foran S. Mikaels alter i Ribe, med tilføjelsen »jeg me
ner S. Mikaels alter, der nyligt er oprettet i hans kir
ke af den herre biskop Kristian.«121 1453 omtales Vor 
Frue alter, idet Ribekanniken Jep Friis, der var ud
valgt til biskop i Børglum, nedlagde sit embede som 
evig vikar ved dette alter og overlod pladsen til kan
nik Tyge Therkelsen.132 Endelig nævnes så sent som 
1563 et vikarie, som lå til S. Andreas alter i S. Mikaels 
kirke.133 Præsten Ugot, der døde 1323, stiftede som 
nævnt et alter i kirken, men om der er tale om et 
fjerde alter eller et af de ovennævnte lader sig ikke 
afgøre.129

Beliggenhed. Kirken lå i umiddelbar tilknytning til 
Puggård ved vestsiden af Puggårdsgade ved et lille 
gadestykke, S. Mikkelsgade (fig. 2).134 Den må have 
ligget i nærheden af den endnu bevarede, senmiddel
alderlige kollegiebygning, men der er ikke fundet 
arkæologiske spor af kirken eller af eventuelle tilhø
rende begravelser.

Det er tvivlsomt, om S. Mikael har haft sin egen 
kirkegård; den optræder kun en enkelt gang i et af
ladsbrev fra 1434, hvis ordlyd, som nævnt, synes 
overtaget fra et tilsvarende brev af samme dato til 
domkirken.123

Om udseendet af kirkebygningen, der 1386 havde 
store mangler og truede med at styrte sammen,123 
vides intet. Man kan næppe lægge vægt på gengivel
sen hos Braunius (fig. 1), hvor den er fremstillet med 
et højt, slankt spir. Kirkebygningens nedrivning fandt 
sted under kirkebrækkerens virksomhed 1538. Fra 
31. okt. til 24. nov. skaffede han 51.000 sten ved at 
nedbryde »sunte Michels kerke«.4

†HELLIGÅNDSHUSETS KIRKE
NOTER S. 852

Ribe Helligåndshus eller -hospital nævnes første 
gang i Knud Snubbes testamente o. 1280.135 Stiftel
sen har antagelig siden sin oprettelse haft egen kirke, 
og kirkens eksistens fremgår i alt fald indirekte af Jens 
Voltesens gavebrev 1317, hvori han skænkede 4 
mark årlig til bespisning af konventet i Helligånds- 
huset, mod at dets medlemmer »skulle holde hans 
egen og hans hustrus årtid, ligesom kannikerne ved 
Vor Frue kirke.«136 Først 100 år senere omtales kir
ken direkte, i domkirkens yngre anniversariebog,

som mindes Tale Pors, der døde i 1400’rnes begyn
delse og blev begravet i Helligåndskirken i Ribe.137

Helligåndshuset stod under domkapitlet, og for
standerne var gerne kanniker. Beboere i stiftelsen 
var syge, svage og gamle mennesker, som fik kost 
og logi og blev plejet af et konvent, hvis medlemmer 
var undergivet visse ordensbestemmelser og, i alt fald 
1317, bestod af såvel brødre som søstre.138 En del af 
disse brødre har øjensynlig været gejstlige, som har 
kunnet deltage i messer og årtider i Helligåndshusets 
kirke. Det fremgår af Ballumpræsten Arild Cle- 
mentsens testamente fra 1481, hvori han bl.a. skæn
kede fire enge til Helligåndsgården for »om Sommer 
meth ottæ Presther ok om Winther meth ottæ Pre- 
sther arligh aar at hollæ for mik ok mynæ Forældres 
Siæle till ewigh Tidh.« Hvis Helligåndshusets præ
ster ikke overholdt disse forpligtelser, gav han dom
kapitlet fuldmagt til at annektere ovennævnte enge 
og lade årtiderne afholde andetsteds. 9

Til et sidealter var knyttet det vikarie, som sogne
præsten i Egtved 1554 afstod til Ribe hospital.140

Helligåndshuset erhvervede i tidens løb et omfat
tende jordegods gennem testamentariske gaver til 
vedligeholdelse af bygninger, opretholdelse af guds
tjenester og pleje af beboerne. 1479 måtte kongen 
befale sine fogeder og lensmænd, at de skulle være 
forstanderen for Helligåndsgården behjælpelig med 
at inddrive gods og penge, som folk ved deres opta
gelse i stiftelsen havde skænket til gårdens behov, 
bygning og forbedring.141 1481 gav Arild Clement- 
sen hele sit jordiske gods med hus og grund til vedli
geholdelse af Helligåndshusets kirke.139 1533 blev 
provst Iver Juul forlenet med Helligåndsgården. Han 
måtte beholde gården, så længe han levede, men 
skulle til gengæld vedligeholde bygningerne, afhol
de de sædvanlige messer, tider og gudstjenester i 
stiftelsens kirke samt forsyne de fattige med hus, 
seng og kost.142

Ved reformationen ophørte Helligåndshuset med 
at fungere, og det blev besluttet, at stiftelsen, når 
Iver Juul engang var død, skulle tilfalde det nyopret
tede almindelige hospital (jfr. s. 819). Han døde 
1556, men da Helligåndshuset lå så bekvemt for Ri- 
berhus, beholdt kongen huset til sig selv, mens ho
spitalet i stedet fik den gamle bispegård. Allerede 
1563 solgte kongen ejendommen videre til kancelli
skriver Kristen Lange »med hvis stenhus og anden 
bygning derpå findes.«143 Hvornår kirken blev ned
revet vides ikke, men det kan meget vel være sket 
inden dette tidspunkt.

Et seglaftryk (fig. 21) fra 1480 er gengivet hos Terp
ager.144 Den omløbende randskrift med versaler ly
der: »sigillvm domus sancti spiritus in ripis« (segl for 
Helligåndshuset i Ribe). Over en lilje ses Kristus, der 
opstår fra graven, med korsfane i venstre hånd og 
højre løftet i velsignelse.
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Fig. 21. Helligåndshuset. Seglaftryk fra 1480 
(s. 850), efter Terpager 1736, s. 523. — Heiliggeist- 
haus. Siegelabdruck aus dem Jahr 1480.

Beliggenhed. Helligåndshuset lå vest for johanniter
klostret, på vestsiden af en gade, hvis forløb svarede 
nogenlunde til den nuværende S. Laurentiigade 
(fig. 2). Kirken lå mod nord i bygningskomplekset, 
kirkegården mod øst ud til gaden.145 På hjørnegrun
den til S. Klemensgade og S. Laurentiigade fandtes 
1934 rester af en munkestensmur på kampestens- 
syld, ca. 8 m lang, 80 cm bred og 45-55 cm høj, 
muligvis en rest af Helligåndsgården.146

†S. JØRGENS KAPEL
NOTER S. 852

S.Jørgens kapel må være opført ved midten af 
1400’rne, eftersom det i Ribe bys jordebog fra 
1460’erne omtales som »S.Jørgens kapel, som nyli
ger bygget er«.147 Kapellet nævnes 1513 og atter i 
1530’rne (jfr. nedenfor). Det blev antagelig nedrevet 
i forbindelse med reformationen, og var i alt fald 
forsvundet i 1550’erne, hvor byen modtog en afgift 
af »den jord, som S.Jørgens kapel stod på.«148

Der er ingen sikre oplysninger om kapellets funk
tion. I 1530’rne optog Ribe bystyre et lån fra alle 
byens gilder, og i det bevarede regnskab nævnes, 
foruden betalingerne fra de 16 gilder, at borgmester 
Lange Laurids indestod for et beløb på 20 mark fra 
S. Jørgens kapel.149 Det er derfor muligt, at der har 
været et gilde eller en gildelignende institution knyt
tet til kapellet. En anden, men ikke nødvendigvis 
modstridende tolkning er, at kapellet er opført af

S. Jørgensgården for at indsamle almisser fra de vej
farende på Saltgade, efter at denne gade i 1400’rne 
overtog Tvedgades rolle som Ribes nordlige udfarts- 
vej (jfr. s. 118).

Alter? I Universitetsbiblioteket i København fin
des en messebog, trykt 1504, som ifølge sin påskrift 
var skænket af mag. Hans Severinsen og til evig tid 
skulle blive ved S. Jørgens alter. Foran i bogen læses 
videre, at den tilhører S.Jørgensgården i Ribe.150 
Det omtalte alter har da stået enten i S. Jørgens kapel 
eller i et, i øvrigt ukendt, kapel på S.Jørgens
gården.151

Beliggenhed. Jordebogen fra 1460’erne omtaler en ga
de, der gik østpå fra Saltgade, syd for S.Jørgens 
kapel,147 og 1513 nævnes et stykke jord nordligt i 
Saltgade, vest for S.Jørgens kapel.152 Kapellet må 
således have ligget omtrent på det sydlige hjørne af 
Saltgade og Seminarievej (fig. 2).

†HELLIG KORS KAPEL
NOTER S. 852

Hellig Kors kapel blev stiftet af borgmester Laurids 
Pedersen Bagge og hans hustru i slutningen af 
1400’rne og omtales første gang i et afladsbrev 
7. nov. 1500.153 En eng, som stødte op til kapellet, 
tilhørte Ribe by og var udlagt til borgmestrenes 
brug.154 Til kapellet var knyttet et broderskab 
(»laudabilis confraternitas«),153 antagelig Hellig Kors 
gildet, der bl.a. nævnes i fortegnelsen over byens 
gilder fra 1530’rne.149

I afladsbrevet fra 1500 gav tolv kardinaler hver 100 
dages aflad til dem, som besøgte Hellig Kors kapel 
på bestemte festdage (korsets opdagelse, korsets op
højelse, S. Gregorius, Marie himmelfart og kapellets 
indvielsesdag) og som bidrog til kapellets vedlige
holdelse og forsyning med fornødne bøger, kalke, 
lys og andre kirkelige prydelser.153 Kardinalernes af
lad må have resulteret i en betydelig valfart. Blandt 
gæsterne var en så prominent person som dronning 
Christina, der september 1507 drog fra Odense til 
Ribe sammen med sin søster og søsterdatter. De 
kongelige gæster deltog i gudstjenesten i Hellig Kors 
kapel på festdagen for korsets ophøjelse 14. sept. og 
fik således del i den store aflad. Dronningen skænke
de ved denne lejlighed tre rhinske gylden og desuden
28 album på Hellig Kors kirkegård.155

Beliggenhed. Kapellet lå ved den søndre dæmning på 
Vittenberg, ved den sydlige udfaldsvej fra Ribe 
(fig. 2). Dets beliggenhed er angivet på den bevarede 
tegning til Resens atlas med teksten: »en banche, 
Kaldis Vittenbierg, hvor der har fordum ligget et
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Capel, for reisendes Folck at holde messe udi.«156 
Terpager oplyser, at han på stedet selv har set ruiner, 
og at der i hans tid ofte er blevet opgravet menneske
ben og rester af murede begravelser.157 Jord fra den 
omtalte banke blev o. 1720 anvendt til at udfylde et 
hul i den nærliggende dæmning, og alle rester af 
kapellet er antagelig forsvundet ved den lejlighed.158 
På stedet er i 1960’erne opført Vittenberg-skolen.
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ders Sørensen Vedel, s. 184, i Den danske Krønike af 
Saxo, 1851. – Sigvard P. Skov: A. S. Vedels Ribebe- 
skrivelse, i ÅrbRibe IX, 98 f.
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1901, s. 164. – Se også Ingrid Nielsen: Middelalder
byen Ribe, kap. 5 (under trykning). – ActaPont. IV 
2778, 2781; V 3384, 3386.
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her gengivne plan (i NM2) er en af Helms selv frem
stillet og mere anskuelig kopi, hvor en kampestens- 
signatur har erstattet den ældre tegnings skravering.
- Stürups situationskort i NM2 bærer påskriften: 
»Stedet påvist af J. Helms«.
46 NM2. Udgravningsplan ved J. Hertz og indberet
ning ved Else Marie Boyhus 1960. – 1981 lagdes et 
par søgegrøfter umiddelbart syd for S. Peders kirke, 
men hverken kulturlag eller grave fandtes, kun 
vandomlejrede lag. Kirken kan have ligget ganske 
tæt på åløbet. (Stig Jensen m.fl.: Udgravninger i Ri
be 1979-1981, i Mark og Montre 1982, s. 54.)
47 En enkelt tufsten, 31×14×7 cm, fundet på tomten 
1855/56, indsendtes 1863 til Nationalmuseet (NM2, 
inv.nr. 21329). En klump skællekalk er i Den antik
variske Samling i Ribe, mus.nr. 390.
48 Ribe bys jordebog, udg. Ingrid Nielsen, 1979, 
nr. 152.
49 J. Helms’ anmærkninger på plan af 26. april 1856, 
jfr. note 45.
50 Kinch II, 417.
51 Kinch II, 179, 569.
52 Kinch II, 569.
53 Kinch II, 348.
54 LA Vib. Ribe domk.s rgsk. 1591-1899.
55 Kinch II, 397, 410.
56 Jfr. noterne 5 og 54.
57 Matthiesen, s. 61, 82. – Jfr. note 52.
58 Indberetning af J. Forchhammer 13. okt. 1959 til 
Den antikvariske Samling i Ribe, j. nr. 561/59. Ki
sten opbevares sammesteds, mus.nr. D 1548. Fra et 
andet funderingshul kom dele af to smallere, paral
lelle brædder uden skeletrester, måske fra en kiste. 
På datidige pressefotografier er disse brædder og 
nogle løsfundne skeletdele fejlagtigt sammenstillet 
med kiste og skelet fra grav nr. 5.
59 Lunde Domkapitels Gavebøger, udg. C. Weeke, 
1889, s. 298. – Gina Gertrud Smidt: De danske non
neklostre indtil ca. 1250, i KirkehistSaml. 1973, 
s. 15 f.
60 Et dobbeltkloster her (for både munke og nonner) 
opløstes på et eller andet tidspunkt før 1173. Gina 
Gertrud Smidt (jfr. note 59), s. 15f.
61 DiplDan. 1. rk. V, 54.
62 ActaPont. IV 2778.
63 ActaPont. V3384, 3386. – Terpager 1736, s. 304 f.
- Se også Kinch I, 381 f., 420f.
64 Oldemoder, s. 87, 96.
65 RA. Hansborgarkivet. Sager på papir D 40, IV. 
Ærkedegnens regnskabsbog for Lø, Tønder, Højer, 
Gram og Sønder Rangstrup hrd. 1514-43, fol. 7 r, f. 
-Jfr. Kinch I, 512.
66 Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra Middelalde
ren I, udg. C. Nyrop, 1900, s. 755. – Kinch I, 380.
67 Endnu 1559 nævnes nonner (Kinch II, 79).
68 NM6, Fundprot. 3198 og 3244.

69 En grav fra 700’rne, orienteret nord-syd, fandtes 
på kirkegårdens område (jfr. fig. 17). Det var dog 
ikke muligt at påvise en kontinuitet i områdets an
vendelse som gravplads fra hedensk til kristen tid. Se 
Aino Kann Rasmussen: Sct. Nikolaj kirke i Ribe – og en grav fra yngre germansk jernalder, i Mark og 
Montre 1971, s. 13-15. – I 1960’erne er der ifølge 
mundtlig meddelelse til Den antikvariske Samling, 
på forsorgscentrets grund langs Tangevej fra hjørnet 
mod jernbaneterrænet og op til centrets hovedind
kørsel, udgravet en munkestensmur, på hvis sydside 
fandtes skeletter. Det er muligvis rester af kloster
muren.
70 Kortfattet meddelelse om fundet og udgravnings- 
skitser ved Lennart Edelberg i Den antikvariske 
Samling i Ribe, j. nr. 43M 70. – Iflg. Trap 4. udg. 
VIII, 398 blev fundamenter af kirkens apsis truffet
o. 1900 (jfr. Vilh. Lorentzen: De danske Benedikti
nerklostres Bygningshistorie, 1933, s. 133). Oplys
ningen lader sig imidlertid ikke verificere: hverken 
Den antikvariske Samling, NM2 eller statsbanernes 
arkiv rummer noget om sagen (jfr. korrespondance i 
Den antikvariske Samling i Ribe, j. nr. 43 M 70).
71 NM2. Indb. ved Aino Kann Rasmussen 1970 og 
Mogens Bencard 1972.
72 Uldall, s. 224 f.
73 NM2. Brev fra Eilschou til prof. Nyerup 18. okt. 
1809, udg. V. Hermansen: Antikvarer i det gamle 
Ribe, i ÅrbRibe 1959, s. 627-29.
74 Den nærmere placering af gravene på forsorgscen
trets område har ikke kunnet bestemmes. Opmålin
gen i NM2 er signeret ’T’ (C. N. Termansen?). – Nov. 1976 og febr. 1977 er der ved maskinopgrav- 
ninger på forsorgscentrets område, nordøst for 
vandtårnet, fremkommet omrodede skeletdele og 
munkesten, der formentlig stammer fra murede gra
ve (Den antikvariske Samling i Ribe, j.nr. 16 
M76 D).
75 Kisteløse grave med stensat hovedrum eller »øre
klapsten« (nr. 10-14) må opfattes som et billigt alter
nativ til de helt stensatte grave med særskilt hoved
rum, og må som disse dateres til høj- eller senro
mansk tid. Samme periode tilhører vel begravelserne 
uden kistespor, men med udgravet hovedrum (nr. 5,
15). Paralleller til sidstnævnte kendes bl.a. fra Ny
sted og Revshaleborg ved Maribo (Maribo amt), 
Stenløse kirke (Frederiksborg amt) og †S. Klemens 
kirke (København By), jfr. K. Løkkegaard Poulsen: 
Undersøgelse af en middelaldergrav i Nysted, i Lol
land-Falsters Stiftsmuseums årsskrift 1980, s. 5-11; 
K. Snedker: Revshaleborgens gravplads, smst. 1973, 
s. 12-24; H. Stiesdal: En middelalderlig gravplads i 
Stenløse, i Antikvariske Studier 1, 1977, s. 207; 
J. N. Rosenkjær: Fra det underjordiske København, i 
Historiske Meddelelser om Kbh. 1. rk. 2, s. 49.

76 Af snit fremgår, at både sideplanker og gavltræ
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Fig. 23. Riberhus slotsbanke med sokkelkvadre fra 
byens †kirker genanvendt i rondellerne (s. 859). EN 
fot. 1984. — Schloßberg von Riberhus mit Sockelqua- 
dern aus den Kirchen der Stadt, hier wiederverwendet in 
den Rondellen.
står lodret og således ikke er trykket ud af deres 
oprindelige plads.
77 Terpager 1736, s. 64 (præsten Peder Madsens te
stamente).
78 Ældre anniversariebog, s. 541. – Oldemoder s. 71.
79 DiplDan. 2. rk. VI, 196; VII, 87. – Testamenter fra 
Danmarks Middelalder indtil 1450, udg. Kr. Erslev, 
1901, s. 155, 183. – Terpager 1736, s. 63f.
80 DiplDan. 2. rk. VI, 196.
81 Brev af 21. juli 1981 i Den antikvariske Samling i 
Ribe, j. nr. 154 K 1, med kortskitse 154 T 2. – 1886 
fandt man, under nedlæggelse af vandrør i Gravsga
de, regelmæssige gravsteder, levninger af kister og 
skeletter, jfr. Følgeblad til Ugeskrift for Læger 4. rk. 
XVIII, 1888. – Bebyggelsen på nordsiden af Gravs
gade, der antagelig er kommet til efter 1545 på kir
kegårdens plads, omfattede matr.-nr. 142-148, jfr. 
Ole Degn: Ribe 1500-1950, Scandinavian Atlas of 
Historic Towns 3, 1983, s. 55.
82 Per Kr. Madsen og Ole Schiørring: En udgrav
ning i Ribes »nye grav«, Hikuin 7, 1981.
83 DiplDan. 2. rk. V, 362. – Oldemoder, s. 96.
84 Kinch I, 525; placering se Ingrid Nielsen (jfr. note 
32), kap. 5.
85 Ribe bys jordebog, jfr. note 48, nr. 31 f. – LA Vib. 
Ribe rådstuearkiv. Kæmnerrgsk. 1548-83, jord- 
skyldsrgsk. 1565, fol. 2r.
86 Oldemoder, s. 108. – Kirkeindvielser til Den helli
ge Grav synes ofte at gå tilbage til korstogstiden i 
1100’rne. Ellen Jørgensen: Helgendyrkelse, s. 14.
87 RA. Hansborgarkivet. Ærkedegnens regnskabs
bog, jfr. note 65, fol. 210f. – Jfr. noterne 3 og 12.
88 Oldemoder, s. 55. – S. Bartolomæus’ kirke betæn
kes desuden i testamente fra 1474. Terpager 1736, 
s. 63.
89 Jfr. s. 118f. og domkirken, fig. 24. – Terpager 
1736, s. 395.

90 Kirken findes dog aldrig benævnt ved den dobbel
te indvielse til Hellig Grav og S. Bartolomæus. – Ingrid Nielsen (jfr. note 32), kap. 5.
91 Terpager 1736, s. 216.
92 Af hensyn til smittefaren havde de spedalskes går
de almindeligvis egne kapeller og kirkegårde. I Ros
kilde synes de spedalske dog i senmiddelalderen at 
have haft mulighed for at overvære gudstjenester i 
den nærliggende S. Klemens sognekirke. Jfr. Olaf 
Olsen: St. Jørgensbjærg kirke, i ÅrbOldkHist. 1960, 
s. 42-47.
93 Terpager 1736, s. 395. – Jfr. noterne 3 og 4.
94 Thorup 1839, s. 50 og bilag s. 12f.
95 Ribe bys jordebog, udg. Ingrid Nielsen, 1979, 
nr. 160. – Det 1905 afdækkede, uregelmæssige mun- 
kestensmurværk nord for ledvogterhuset ved Semi- 
narievej stammede ikke, som først antaget, fra Hel
lig Gravs kirke, men må være rester af en kælder (Jfr. 
udgravningsplan ved Saaby 1905 i NM2, og beskri
velse i Ribe Stifts-Tidende 20. jan. 1906).
96 Peder Olsens krønike, i Scriptores Minores II, 
udg. M. Cl. Gertz, 1922, s. 293, 305. – Om hans be
nyttelse af ældre kilder (Rydårbogen) se Jørgen Ny
bo Rasmussen: Broder Peder Olsen som de danske 
franciskaneres historieskriver, 1976, s. 75, 127f. Pe
der Olsens oplysning om bisp Gunners grav står i 
modstrid med en anden kilde, hvorefter han skulle 
være begravet i Løgumkloster, se Kinch I, 55 f. Jfr. 
DK, SJyll., s. 1124.
97 SRD VI, 255. – Johs. Lindbæk: De danske Fran
ciskanerklostre, 1914, s. 97, 100. Kirkens indvielses
dag fejredes dagen efter S. Hans.
98 DiplDan. 2. rk. IV, 30-34. Enslydende afladsbreve 
sendtes til franciskanerne i Kolding, Tønder, Sles
vig, Flensborg og Ribe.
99 Dronning Christines Hofholdningsregnskaber, 
udg. Wilh. Christensen, 1904, s. 196, 253, 257, 283, 
295, 315.
100 Johs. Lindbæk (jfr. note 97), s. 98f. anfører ikke 
mindre end 16 testamenter, hvori klostret betænkes.
101 Johs. Lindbæk (jfr. note 97), s. 99. -Jørgen Nybo 
Rasmussen (jfr. note 96), s. 145.
102 Kinch I, 426f. – Johs. Lindbæk (jfr. note 97), 
s. 101 f. – Thorup 1833, Bilag s. 18f. – Repert. 2. rk., 
10749. – Ribe bys jordebog (jfr. note 48), nr. 87f.
103 Scriptores minores (jfr. note 96), s. 293. – Kinch
I, 424. – Johs. Lindbæk (jfr. note 97), s. 100.
104 Thorup 1833, bilag s. 5f., 20.
105 Jørgen Nybo Rasmussen og Jan Pinborg: Broder 
Jacob og Uddrivelseskrøniken, i HistT. 12. rk. I, 
199 f.
106 Olaus Heinrich Moller: Vermischte Nachrichten 
und Urkunden, welche der Stifter der lateinischen 
Schule in Flensburg, Ludolphus Maamani, und des
sen Eltern, wie auch den Franciskaner-Orden und 
dessen Schicksale in Dänemark etc., insonderheit zur
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Zeit der Reformation betreffen, Flensburg 1775, 
s. 26 f. – Kinch I, 502 f.
107 Kinch I, 539 f. – Ingrid Nielsen: Torvene i Ribe, i 
Hikuin 7, 1981, s. 17f. – Ribe bys jordebog (jfr. note 
48), nr. 61.
108 Segl på breve i Rigsarkivet fra år 1289 (Ribe kapi
tel nr. 19, DiplDan. 2. rk. III, 383). 1309 (Ribe kapi
tel nr. 51, DiplDan. 2. rk. VI, 199), 1332 (Ribe kapi
tel nr. 94, DiplDan. 2. rk. X, 356) og 1465 (Ribe 
kapitel nr. 436, Repert. nr. 1980). Jfr. H. Petersen: 
Danske gejstlige Sigiller fra Middelalderen, 1886, 
s. 79, fig. 950, 951.
109 DaKancReg. s. 220. – Thorup 1833, bilag s. 22. – Kinch I, 539 f.
110 Flensborg Avis 22. nov. 1896 og Ribe Stifts
tidende 27. nov. 1902, om udgravningen til ny bade
anstalt i forbindelse med alderdomshjemmet. – Brev 
fra W. Mollerup 8. dec. 1902 (NM2).
111 NM2, inv.nr. D 5124-33. – Den antikvariske 
Samling i Ribe, mus.nr. 5423 og E 1411.
112 DiplDan. 2. rk. VI, 343. – Kinch I, 543 f. – Acta
Pont. IV 2778, 2781; V 3384, 3386. Om johanniterne 
generelt henvises til Jarl Galléns og Troels Dahlerups 
artikel i KultHistLeks. VII, 600f.
113 Terpager 1736, s. 62. – Thorup 1833, bilag s. 25 f.
114 Maje Doctors (†1523) blev ifølge Terpager (1736, 
s. 403) begravet hos korsbrødrene. Fortegnelse over 
klostrets gods 1547 i DaKancReg. s. 361 f.
115 Kinch I, 420f., 451, 467. – Terpager 1736, s. 403f.
- Frederik d. Førstes danske Registranter, udg. Ers- 
lev & Mollerup, 1879, s. 3.
116 DaKancReg. s. 40 (30. marts 1537). – Kinch I, 
482f., 545.
117 Kinch II, 589f. – Trap 5. udg. IX, 642.
118 Thorup 1833, bilag s. 25 f.
119 Klostergrundens udstrækning fremgår af Klavs 
Sehesteds brev på gården 8. juni 1542, DaKancReg. 
s. 228. Jfr. Kinch I, 545.
120 KancBrevb. 20. maj 1553.
121 DiplDan. 2. rk. VI, 196.
122 DiplDan. 2. rk. IV, 291 og V, 32. – Kornerup, 
s. 83-117.
123 Terpager 1736, s. 388 f.
124 I England grundlagdes talrige kollegier og kolle- 
giekirker fra 1200’rne, jfr. A. F. Leach: The schools 
of Medieval England, London 1912, s. 164f. Om 
forholdene i Danmark, se Kornerup I, s. 18-38.
125 Terpager 1736, s. 385.
126 DiplDan. 2. rk. X, 223.
127 Terpager 1736, s. 86 f.
128 DiplDan. 2. rk. XII, 87.

129 Ældre anniversariebog, s. 546.
130 Terpager 1736, s. 62.
131 Kronens skøder I, 96. – Terpager 1736, s. 223. – Jfr. note 123.

132 Repert. 2. rk. I, 246.
133 Kronens Skøder I, 96. – Terpager 1736, s. 223.
134 Jfr. Ingrid Nielsen: Puggårdsgade i Ribe – en ar- 
kivalsk undersøgelse, i Mark og Montre 1978, s. 22.
135 DiplDan. 2. rk. II, 389.
136 DiplDan. 2. rk. VII, 453. – Tilsvarende skulle 
forstanderen holde messer for Laurentius Litle, der 
døde i begyndelsen af 1300’rne, jfr. Ældre anniversa
riebog, s. 541.
137 Terpager 1736, s. 517.
138 J. Lindbæk og G. Stemann: De danske Hellig- 
aandsklostre, 1906, s. 4f. – Jfr. note 136.
139 Terpager 1736, s. 514.
140 KancBrevb. 30. juli 1554.
141 Kinch I, 381.
142 Kinch I, 489.
143 DaKancReg. s. 267. – Terpager 1736, s. 519f. – KancBrevb. 15. sept. 1556, 1. febr. 1563.
144 Terpager 1736, s. 523, har til sin illustration be
nyttet et afklip fra den originale kobbertrykplade til 
Ribe-byplanen i Resens atlas. Pladen som helhed er 
tabt, og der kendes ingen bevarede aftryk; derimod 
eksisterer en tegning, der muligvis er forlæg for 
kobberstikket. På denne tegning er seglet dateret 
1480. Se Ib Rønne Kejlbo: To stykker af en mosaik, i 
Mark og Montre 1976, s. 66-75; Thomas W. Lassen: 
Omkring billedmaterialet i »Ripæ Cimbricæ«, Hi
kuin 7, 1981, s. 265-74.
145 Terpager 1736, s. 517f., 521. – Jfr. note 143.
146 NM2. Plan ved Kr. Petersen 1934.
147 Ribe bys jordebog (jfr. note 48), nr. 156.
148 Ribe bys jordebog (jfr. note 48), nr. 157.
149 Ribe Rådstuedombøger 1527-76, 1580-99, udg. 
Erik Kroman, 1974, s. 114.
150 Kinch I, 515.
151 En tredje mulighed er, at altret har stået i Hellig 
Gravs kirke, som 1523 stod i en vis forbindelse med
S. Jørgensgården, jfr. s. 846.
152 Terpager 1736, s. 391.
153 ActaPont. V, 3775. – Terpager 1736, s. 392f.
154 Ribe bys jordebog (jfr. note 48) nr. 229.
155 Dronning Christines Hofholdningsregnskaber, 
udg. W. Christensen, 1904, s. 258.
156 KglBibl. Uldallske samling 186 fol. VI. – Jfr. no
te 154.
157 Terpager 1736, s. 392.
158 Matthiessen, s. 260, note 23.
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†MITTELALTERLICHE 
KIRCHEN IN RIBE

Außer dem Dom und der Katrinenkirche gab 
es im mittelalterlichen Ribe 11 Pfarrkirchen 
und Kloster- und Stiftskirchen (Plan Fig. 2).

Die Pfarrkirchen stammten durchweg aus 
dem älteren Mittelalter. Die St.-Klemens-Kir- 
che und die St.-Peters-Kirche werden erstmals 
1145 erwähnt, die St.-Nikolaj-Kirche in der 
Mitte des 12. Jahrhunderts und die St.-Hans- 
Kirche 1214-30. Die Kirche zum Heiligen Grab 
kann ebenfalls romanisch gewesen sein, tritt 
aber erstmals in einem Verzeichnis aus der Zeit 
um 1350 auf. Mehr als diese sechs Pfarrspren- 
gel (einschl. jenes des Doms) dürfte die Stadt 
kaum gehabt haben. Die St.-Bartholomäus- 
Kirche, die zweimal im 15. Jh. erwähnt wird, 
dürfte wohl mit der Kirche zum Hl. Grab iden
tisch sein.

Klöster und Stifte. Die Pfarrkirche zu St. Ni
kolaj war gleichzeitig Klosterkirche eines Be- 
nediktinerinnenstifts, das schon um die Mitte 
des 12. Jh.s existierte und möglicherweise von 
einem aufgelassenen Doppelkloster in Seem 
südlich von Ribe hierher überführt wurde. Die 
Bettelorden kamen früh nach Ribe. Das Domi
nikanerkloster (S. 810) wurde 1228 gegründet; 
die Franziskaner, die 1232 in die Stadt kamen, 
konnten 1280 ihre Klosterkirche dem hl. 
Laurentius weihen. Um 1280 wird auch ein 
Heiliggeisthaus mit Kirche erwähnt, ebenso 
wie das dem hl. Georg geweihte Spital für Aus
sätzige, über dessen Kapelle jedoch nichts be
kannt ist. Die St.-Michaels-Kirche, die dem 
1298 gegründeten Klosterschulkollegium Pug- 
gård als »Kollegkirche« angeschlossen war, 
wird 1309 erstmals erwähnt. Das Haus der Jo
hanniter, von dem wir 1311 zum ersten Mal 
hören, hatte sich im 15. Jh. zu einem richtigen 
klösterlichen Stift mit Kirche entwickelt. 
Schließlich wurden im Spätmittelalter zwei Ka
pellen aufgeführt, u.zw. die St.-Georgs-Kapelle 
Mitte des 15. Jh.s und die Heiligenkreuzkapelle 
Ende des 15. Jh.s, gelegen an den Ausfall
straßen der Stadt im Norden bzw. Süden.

Nach der Reformation von 1536 wurden die 
meisten Kirchen der Stadt als überflüssig be
trachtet und zum Abbruch verurteilt. Der Dom 
und die St.-Katrinen-Kirche der Dominikaner 
blieben als die zwei protestantischen Pfarrkir
chen der Stadt bestehen, und die St.-Peters- 
Kirche blieb bis zum Ende des 17. Jh.s erhalten. 
Sie diente als Materiallager, Schmiede u.dgl., 
während der Friedhof als Begräbnisplatz für 
Arme und Verbrecher angewendet wurde. Was 
die übrigen Kirchen betrifft, so verschwanden 
die Johanniterkirche und die St.-Laurentius- 
Kirche der Franziskaner schon 1537, und die 
Abbrucharbeit kam richtig in Schwung im Jahr 
1538, als ein Handwerker, der sogenannte 
»kerkenn breker« (= Kirchenbrecher), die St.- 
Hans-Kirche, die St.-Michaels-Kirche, die St.- 
Nikolaj-Kirche und vermutlich auch die Kirche 
zum Heiligen Grab und die St.-Klemens-Kir
che niederriß.

Wir kennen eine vereinzelte, 1598 gedruckte 
Abbildung der mittelalterlichen Kirchen (Fig. 1). 
Als das Bild angefertigt wurde, waren die 
meisten Kirchen schon seit etwa 50 Jahren ver
schwunden, so daß vermutlich nur die Wieder
gabe der St.-Peters-Kirche, die Ende des
16. Jh.s noch erhalten war, als verläßlich be
trachtet werden kann.

Die archäologischen Spuren der Kirchen sind 
dünn gesät. Eine Anzahl Bausteine, Taufen und 
Grabsteine, die sich im Museum zu Ribe und 
verstreut in den Häusern und Gärten der Stadt 
befinden, stammen vermutlich aus verschwun
denen Mittelalterkirchen (S. 859). Vom Fran
ziskanerkloster sind einige Formsteine erhalten 
geblieben, und vom alten Friedhof der 
St. Hans-Kirche wurden Gräber gefunden.

Nur die St.-Klemens-Kirche, die St.-Peters- 
Kirche und die St.-Nikolaj-Kirche waren Ge
genstand eigentlicher archäologischer Untersu
chungen. Bei allen drei romanischen Kirchen 
war das Baumaterial, ebenso wie beim Dom, 
vulkanischer Tuff aus der Rheingegend. Bei 
späteren An- und Umbauten wurden Ziegel 
verwendet.

Die romanische Anlage der St.-Klemens-Kir- 
che bestand aus Apsis, Chor, Schiff und Turm,
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aufgeführt aus Tuffstein auf einem Sockel aus 
dem gleichen Material. Diese Eigenheit, die die 
Kirche von allen anderen südwestjütländischen 
Tuffsteinkirchen unterschied, hatte sie gemein 
mit den ältesten dänischen Kalktuff-Kirchen 
aus dem Ende des 11. und vom Anfang des
12. Jh.s, und das kann ein Indizium dafür sein, 
daß die St.-Klemens-Kirche eine der ältesten 
Tuffsteinkirchen der Gegend von Ribe war. 
Der kurze, aber breite Grundriß der Kirche so
wie das Vorhandensein eines romanischen 
Turms unterscheiden die Kirche ebenfalls von 
den in dieser Gegend üblichen. Der romanische 
Bau hatte einen zwei Lagen hohen Sockel mit 
Hohlkehle und Fase. Die Apsis war mit fünf 
Blenden geschmückt, die von Halbsäulen oder 
Lisenen unterteilt und oben mit einem oder 
mehreren Rundbogen abgeschlossen waren. 
Auch die übrigen Fassaden der Kirche waren 
vermutlich mit Blenden ausgeschmückt, und 
das Innere der Kirche zierte ein Fasensockel. Im 
Spätmittelalter wurde der romanische Turm 
von einem aus Ziegeln gemauerten abgelöst; es 
wurden Gewölbe eingebaut (vgl. Rippenstein, 
Fig. 8) und gotische Stabfenster eingesetzt. Un

ter den Grabmälern muß ein romanisches 
†Grabsteinfragment aus Sandstein hervorgeho
ben werden, ferner ein Sargdeckel zu einem 
trapezförmigen Sandsteinsarg des Typs, der in 
mitteldeutschen Steinbrüchen hergestellt und 
an der Nordseeküste entlang nach Norden 
exportiert wurde.

Die St.-Peters-Kirche hatte, wie aus den aus
gegrabenen Fundamentgräben hervorgeht, ei
nen Grundriß mit Chor, Schiff und später da
zugekommenem Turm, der einen älteren 
Glockenstuhl auf dem Friedhof ablöste. Der 
Turm wurde möglicherweise nicht fertigge
baut oder ist später bis zur Höhe der Mauern 
des Schiffs eingestürzt, vgl. die Wiedergabe der 
Kirche ohne Turm.

Die St.-Nikolaj-Kirche lag auf dem jetzigen 
Eisenbahngelände, wo der Fund einiger profi
lierter Granitsockelsteine möglicherweise die 
Lage der Kirche andeutet. Vom Inventar der 
Kirche ist eine Glocke erhalten geblieben, die 
1477 (oder 1474) gegossen und nach der hl. 
Katharina benannt wurde; sie befindet sich jetzt 
in der Katrinenkirche. Im Friedhofsbereich 
wurden viele mittelalterliche Gräber gefunden.
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mæus skulle være en fjerde sognekirke nord for 
åen,89 men meget taler for, at det er den samme 
kirke, der normalt kaldes Hellig Gravs, men to gan
ge S. Bartolomæus. Således er de to kirkevielser al
drig brugt i samme liste, men såvel Hellig Gravs 
som S. Bartolomæus’ kirke ses opført side om side 
med de to andre kirker på åens nordbred, S. Peder 
og S. Nikolaj.90

1502 annekterede bispen Hellig Gravs kirke »uden 
for Ribe bys mure« til domkirkens sakristanembede, 
idet han samtidig tillagde tienden af kapitlets gods i 
Lusby, der hidtil havde hørt under Farup sogn.91 Da 
Ribes johannitere 1523 af kongen blev forlenet med 
S. Jørgensgården (jfr. s. 848), måtte de bl.a. forpligte 
sig til at holde den gudstjeneste og daglige messe i 
Hellig Gravs kirke, som var blevet holdt der »af 
arild«. Kirken har altså stået i en vis forbindelse med 
den nærliggende S. Jørgensgård, men det er uvist, 
om den direkte har tjent som kapel for de spe
dalske.92

Da byens sogneforhold reorganiseredes i foråret 
1537 blev det tilladt, at de bønder, som havde hørt til 
Hellig Gravs kirke, for fremtiden skulle søge til 
S. Katrine kirke. 1542 var Hellig Gravs kirke øde, 
sandsynligvis raseret i den store kirkenedbrydnings- 
kampagne 1538.93 Navnet Gravsogn levede videre 
nogle år som betegnelse for en bebyggelse, og 1547 
tillod kongen, at de »løsagtige folk«, som holdt til 
der, måtte tvangsforflyttes. Det skete ved midsom
mertid 1548, og formentlig er de flyttet til de arealer, 
der kunne bebygges ved udlægningen af S. Hans kir
ketomt. I hvert fald kaldtes den nuværende Gravsga
de i en periode for Gravsogngade.94

Kirkens beliggenhed kendes ikke, men beskrivelse 
af færdingstier, som i middelalderen gik fra S. Niko
laj kirke mod nord til Hellig Gravs kirke, godtgør, 
at den lå i den nordøstlige del af den gamle forstad, 
formentlig ikke langt fra overgangen Langvedel 
over Tved å (jfr. fig. 2).95

†FRANCISKANERKIRKEN 
S. LAURENTIUS

NOTER S. 852

Ribeklostret var franciskanernes eller gråbrødrenes 
første i Danmark. Det blev grundlagt 1232 af de 
første brødre, der kom ind i landet »på deres bare 
ben og blev modtaget med venlighed af kong Valde
mar, hele gejstligheden og folket. Og samme år fik 
de en grund i Ribe til at opbygge deres første hus«. 
Videre fortæller krønikeskriveren Peder Olsen, at 
brødrene fik grunden overdraget af kanniken Jens 
skolemester (»scolasticus«). Som stifter og velgører 
regnedes også den daværende biskop, Gunner, der

»modtog brødrene med stor hæder ... og hang ved 
dem med så stor kærlighed, at han valgte at leve og 
dø med dem«, dvs. at indtræde i klostret. Ifølge en 
noget usikker tradition fandtes hans grav i brødrenes 
kor foran kirkens højalter.96

1280 kunne bisp Tyge indvie gråbrødrekirken til 
S. Laurentius, og byggeriets færdiggørelse har 
utvivlsomt været anledningen til, at ordenens kapitel 
dette år holdtes i Ribe. Det føltes endvidere natur
ligt, at klostret, som det ældste i Danmark, fra 
1200’rnes slutning var overhoved for det store Ribe 
kustodi, der omfattede klostrene i Ribe, Slesvig, 
Tønder, Flensborg og Kolding, samt fra 1494 Hu
sum.97 I modsætning til den anden tiggermunkeor
den, dominikanerne, støttede franciskanerne under 
1200’rnes store kirkestrid ærkebisperne mod konge
magten, hvilket betød en konfrontation i Ribe (jfr. 
s. 685).

Klostrets indtægter måtte alene bestå i almisser fra 
de troende, hvis gavmildhed ansporedes ved paveli
ge afladsbreve. 1291 fik klostret således lov at efter
give ét års og 40 dages kirkebod for dem, der fromt 
besøgte kirken på en række særlige dage, herunder 
S. Franciskus’, S. Antonius’ og S. Klaras helgendage 
og årsdagen for kirkens indvielse.98 Fra klostrets sid
ste tid haves i dronning Kristinas hofholdnings- 
regnskaber en række eksempler på sådanne mindre 
gaver. På Marias Fødselsdag 1507 (8. sept.) gav hun 
gråmunkene i Ribe brød, og den følgende søndag 
fisk; ved andre lejligheder nævnes høns, smør, 
mjød, øl, vin og lærred til korporaler (duge til mes
seofret).99 Også større stiftelser og gaver, eventuelt 
ydet som betaling for sjælemesser eller begravelser i 
klosterkirken, skulle være i naturalier eller rede pen
ge. En lang række gavebreve og testamenter viser, at 
brødrene middelalderen igennem er blevet flittigt 
betænkt af gejstlige, adelsfolk og borgere, hvoraf 
påfaldende mange var bosiddende langt fra Ribe.100 
Om klostrets åndelige liv vidner, at brødrene 1307 
lod afskrive Gregors Moralia. Klosterbiblioteket, 
hvorfra to (trykte) bøger endnu er bevaret på Det 
kgl. Bibliotek, blev 1338 skænket et breviarium fra 
kantoren Esger.101

Når præsten Klemens Madsen 1458 ikke blot be
tænkte klostret, men én af brødrene særskilt med en 
rhinsk gylden, vidner det om en slappelse af kloster
tugten (Terpager 1736, s. 60). Brødrene måtte ikke 
have særeje; ligeledes har det været imod ordensreg- 
len, at klostret i 13-1400’rne nød indtægt af adskilli
ge grunde og jordejendomme. Som led i ordenens 
almindelige reformbevægelse (observansen) gen
nemgik klostret 1505 en reformering. Det betød 
bl.a., at disse jorder i vidt omfang måtte afhændes, 
men i stedet erhvervede klostret sig udvidelser og 
forbedringer af selve klosterområdet. Således fik 
brødrene et stræde lige vest for bygningerne med ret
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til at lukke det med porte i begge ender, så man 
undgik færdslen.102

Klosteranlægget, til hvis opførelse kanniken Jens 
Rød (†1350) skal have givet store gaver, må have 
været ganske anseligt. 1443 benyttedes det således til 
kongens retterting, og 1504 holdt dekanen Niels 
Lange sin broder Thomas Langes bryllup i klostret 
med stor pragt og tilstedeværelse af kongen, fem 
bisper og »mesten af Danmarks raad og adel«.103 
Om byggearbejder vidner spredte oplysninger. 1475 
fik klostret 12 mark til løn for arbejdsfolkene, som 
»murer eller tækker« kirken. Klostret havde sin egen 
teglgård, beliggende ved Indre Bjerrum, som de 
1510 solgte til byen med alt tilbehør, heriblandt fire 
heste, to kærrer »og andet redskab«. I betingelserne 
indgik, at klostret fra byen skulle have en ovn sten 
årligt i syv år. Såfremt brødrene fik brug for tegl
værket til fremtidige byggearbejder, skulle de kunne 
råde over det ét år kvit og frit.104

Da man fra slutningen af 1520’rne begyndte at 
uddrive tiggermunkene i de forskellige byer, synes 
Ribeklostret i vid udstrækning at være blevet et til
flugtssted. Fra 1532 var det det eneste fungerende 
franciskanerkloster i Jylland, og meget tyder på, at 
man her har arbejdet flittigt med at samle den lille 
krønike om gråbrødrenes fordrivelse fra deres klo
stre i Danmark.105 Om Ribebrødrenes egen uddri
velse har krøniken dog intet at berette. Den foregik 
1537 ifølge Christian III.s landsforvisningslov, øjen
synlig ganske fredeligt, idet de brødre, der ikke 
straks drog af landet, i nogen tid fik deres underhold 
fra slottet.106

Samme år i marts måned, da den udvalgte kong 
Christian III var i byen, beordrede han gråbrødre- 
klostret nedrevet, da det lå for nær Riberhus, således 
at en eventuel fjende for let kunne finde tilhold bag 
dets store, faste stenmure. En del af anlægget blev 
dog stående en tid efter reformationen, således den
58 alen lange østfløj, der en overgang tænktes an
vendt som rådhus.106 Kirken derimod blev nedbrudt 
med det samme; 1559 omtales det jordsmon, den 
tilforn havde stået på, som 18 alen bredt.107

Altre. Foruden højaltret i brødrenes kor, foran hvil
ket bisp Gunner skulle ligge begravet,96 omtales 
1465 et Guds Legems alter, hvor præsten Laurents 
Nielsen fra Haderslev stiftede en evig messe. Samti
dig gav han 12 mark, som skulle bruges til en fod til 
monstransen (Thorup 1833, bilag s. 5f.).

Fra klostret kendes fire seglaftryk. Konventseglet 
(fig. 18), der er bevaret på breve fra 1332 og 1465, 
går antagelig tilbage til klostrets første tid, den om
løbende majuskelindskrift lyder: »s(igillum) conven- 
tus [fratrum] minorum ripis« (konventsegl for mi- 
noriterbrødrene i Ribe). S. Laurentius med risten og 
S. Franciskus med oprakte hænder står i hver sin 
spidsbuede arkade.

Fig. 18-19. Franciskanerklostret. Aftryk af segl fra 
1200’rne (s. 847). 18. Konventsegl. 19. Guardein- 
segl. Efter H. Petersen: Danske gejstlige Sigiller fra 
Middelalderen, 1886. — Franziskanerkloster. Siegelab
drucke aus dem 13. Jh. 18. Konventsiegel. 19. Guardein- 
siegel.

På et fragmentarisk guardein-segl under et brev 
fra 1289 læses et brudstykke af den omløbende maju
skelindskrift »... [g]ardiani«. S. Laurentius ligger på 
risten, på langs i seglfeltet.

Et andet guardein-segl (fig. 19), bevaret på et brev 
fra 1309, bærer den omløbende majuskelindskrift: 
»s(igillum) gardiani fratrum minorum ripis« (guar- 
deinsegl for minoriterbrødrene i Ribe). Den stående 
S. Laurentius holder i højre hånd skriftbånd med 
versalindskrift »... s de paupe ...«, i venstre hånd 
risten. Over hans hoved ses Guds velsignende hånd, 
forneden under en trekløverbue overkroppene af tre 
mennesker med hænderne oprakt i bøn og opad- 
vendte ansigter.

Et segl for kustoden i Ribe findes i beskadiget 
stand på et brev fra 1465. Omskriften med minusk- 
ler er ulæselig; billedet viser Kristus med sejrsfa
nen(?) under en arkitektonisk, søjlebåret baldakin.108

Beliggenhed. Det gamle klosterområde begræn
ses mod øst og vest af de nuværende gader 
Skovgade, S. Laurentiigade, Korsbrødregade 
og Gråbrødregade. Mod syd gik klostergrun
den frem til Horstorv, der blev nedlagt som 
torveplads i 1400’rne, og derefter til Smedega- 
de-Sønderportsgade. Nord for klostret løb en 
nu forsvunden gade, der i byens jordebog siges 
at løbe »northen langz GraBrødher kircky« 
(jfr. fig. 4).107

Selve klosterkomplekset lå nordøstligt på
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Fig. 20. Franciskanerklo
stret. Formsten af tegl (s. 
848). 1-4. Ribbesten. 5-6. 
Vinduesstavværk. 7-13. An
dre profilsten (12 fra klø- 
verbladsfrise, 13 fra spin
deltrappe?). 1:10. Målt af 
ElM, tegnet af MN 1984. — 
Franziskanerkloster. Formstei
ne aus Ziegel. 1-4. Rippen
steine, 5-6. Fensterstabwerk. 
7-13. Andere Profilsteine (12 
aus einem Kleeblattfries, 13 
von einer Spindeltreppe?).

området, hvor det på grundlag af oplysninger 
fra reformationstiden er angivet på situations- 
planen fig. 4. Vest for klostret lå den forbindel- 
sesgade fra Sønderport til Riberhus, som brød
rene 1507 fik lov at aflukke med porte i begge 
ender. Den store østfløj, der 1537 var tænkt 
som rådhus, siges 1542 at ligge tvært fra kirke
gården. Denne har øjensynligt ligget øst for klo
steranlægget ud mod Gråbrødregade. 1545 til
lod kongen, at kirkegården kunne udlægges til 
kvægtorv, men da man i stedet udvidede byens 
hovedtorv, bestemte Frederik II 1560, at den 
gamle gråbrødrekirkegård kunne bebygges.109

På det gamle klosterområde er man omkring 
århundredskiftet ved flere lejligheder stødt på 
fundamenter og brolægninger.110 En række 
formsten, indkommet til NM2 og Den antik
variske Samling i Ribe, må hidrøre fra kloster
anlæggets rasering (fig. 20).111 De har hørt 
hjemme i rigt udformede, hvælvede, gotiske 
bygninger, og kan stamme såvel fra klostrets 
pragtrum som fra kirken. Om gråbrødrekirkens 
bygning vides således kun det lidt, der kan udle
des af ovennævnte skriftlige vidnesbyrd. 
Braunius stik angiver kirken med et højt slankt 
spir (fig. 1), hvilket antyder, at den ligesom by
ens anden tiggermunkekirke har båret et mes- 
seklokkespir (jfr. s. 728).

†JOHANNITERKLOSTRETS KIRKE 
NOTER S. 852

Johanniterne, også kaldet hospitals- eller korsbrød- 
rene, omtales tidligst i Ribe 1311. De havde da et 
hus, »commende«, som sidenhen – formentlig først i 
1400’rne – udviklede sig til et egentligt kloster, kal
det »Korsbrødregård«, af og til »S. Klemens- 
gård«.112 Indirekte nævnes klosterkirken øjensynlig 
1462, da der stiftedes årtider hos korsbrødrene, og 
1465 omtales kirken første gang direkte. Den havde 
da fået et nyt kapel, hvori præsten Laurids Nielsen 
stiftede betydelige messer. For det håb, korsbrødre
ne havde til ham, »oc serdeles for thee thy (ti) Mark 
han hauer giffuet tiil then for (nævn) de ny capellæ ath 
fulkomme«, havde de optaget ham i deres broder
skab og gjort ham »fullkommeligh lodtaghen oc 
deelafftigh« i al deres gudstjeneste.113

Foruden indtægter fra sådanne stiftelser og begra
velser nød korsbrødrene udkommet af jordegodser 
og af den tilstødende S. Klemens sognekirke, som 
øjensynlig var annekteret ordenen (jfr. s. 831).114 I 
klostrets senere tid søgte det ihærdigt at ekspandere 
på bekostning af de mindre, gejstlige institutioner i 
byen. I årene 1479-1502 prøvede johanniterne såle
des forgæves at overtage nonneklostret og S. Nikolaj 
kirke ved at få uddrevet nonnerne (jfr. s. 841), og 
1515 søgte de at erhverve den tilstødende Hellig- 
åndsgård. Også det mislykkedes, men 1523 lykkedes 
det prioren og brødrene at opnå forlening med 
S. Jørgensgården imod at underholde de syge med 
kost, senge og anden »Redelighed«.115

Få år senere var det johanniterklostret selv, der
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blev bortforlenet, idet Klavs Sehested fik brev på 
Korsbrødregården imod at føde og klæde de tilstede
værende brødre, ligesom han skulle bygge og for
bedre kirken og gården. Han modtog 1537 kongens 
ordre om at nedbryde »tårnet, kirken og stenhuset« 
og gemme materialerne til slottets fornødenhed.116 
Medens kirken straks blev nedrevet, blev kloster
bygningerne i vidt omfang sparet og »Korsbrødre- 
gård« tjente længe som bolig for lensmændene. En 
lille rest af klostret indgår formentlig endnu i kom
plekset, der siden 1869 har tjent som bispegård.117

Altre. I ovennævnte nybyggede kapel stod 1465 et 
5. Annas alter og dertil et billede, »som kaldes Jesu til 
Evig Tid«.118 Et Hellig Kors-alter, hvortil der var 
knyttet en betydelig aflad, omtales af Terpager 
(1736, s. 403).

Beliggenhed. Klostret lå på den nuværende bispegårds 
plads ved vestsiden af Korsbrødregade, øst for Hel- 
ligåndsgården og nord for S. Klemens kirke (jfr. 
fig. 4).119 Om den gamle kirkegård forordnedes 1553, 
at den skulle forblive ubebygget.120 Om kirkens byg
ning haves kun ovennævnte oplysning om, at den 
ved nedrivningen 1537 havde et tårn.

†S.  MIKAELS KIRKE
NOTER S. 852

S. Mikaels kirke, der nævnes første gang 1309,121 var 
oprettet i forbindelse med det 1298 stiftede kollegi
um Puggård.

Peblingekollegiet Puggård blev grundlagt af bi
skop Kristian, som sikrede sin stiftelse økonomisk 
ved at skænke et omfattende jordegods, der i de føl
gende århundreder yderligere forøgedes gennem en 
række gaver. Kollegiet bestod af et stenhus, hvor 20 
udvalgte disciple fra katedralskolen skulle have fri 
kost og bolig og leve en regelbundet klosterlignende 
tilværelse. Overbestyrelsen for stiftelsen udgjordes 
af ærkedegnen i spidsen for domkapitlet, mens den 
daglige ledelse lå i hænderne på en forstander, kaldet 
»procurator«, »rector« eller hyppigst »provisor«. I 
stiftelsens ældste tid var forstanderen en almindelig 
præst, siden blev stillingen besat af en kannik fra 
domkapitlet.122

Den nære forbindelse mellem kollegium og kirke 
bevidnes af flere kilder: 1386 omtales »Ærkeenglen 
S. Mikaels kapel henhørende til de fattige skolarers 
kollegium i Ribe i huset Pukhus«, og 1465 oplyses, 
at kapellet lå i den gård, som var embedsbolig for 
stiftelsens forstander, i dette tilfælde dekanen.123 
S. Mikaels kirke er således det eneste danske eksem
pel på en egentlig kollegiekirke i forbindelse med en 
peblingestiftelse.124

Til vedligeholdelsen af kirken rådede kollegiet

over korntienden fra Lustrup by syd for Ribe. 1475 
stadfæstede kapitlet, at tienden herfra i mands minde 
havde været henlagt til Puggård til S. Mikaels kirke
bygnings behov, »thi at til fornævnte kirkes bestan- 
delse og magtblivelse ej andre renter tilskikket er, af 
hvilke hun kan holdes og blive bestanden.«125 Lu- 
strup-tienden var øjensynlig ikke tilstrækkelig til 
kirkens vedligeholdelse, men med bispernes støtte 
erhvervede kirken i 13-1400’rne en række afladsbre
ve. 1330 eftergav biskop Peder i Odense 40 dages 
bod til dem, der i fromhed besøgte S. Mikaels kirke 
og rakte den en hjælpende hånd, da dens egne midler 
ikke rakte til istandsættelsen.126 1386 lovede to ærke
biskopper og fire biskopper hver 40 dages aflad for 
at besøge kirken på en række nærmere fastsatte fest
dage, samt for at give gaver til kirkens bygning eller 
til lys og ornamenter. Ærkebiskop Magnus lovede 
endvidere at afkorte boden for mordere og for foræl
dre, der havde ligget deres børn ihjel, hvis de gav 
henholdsvis 1 og ½ skilling grot til S. Mikaels kirke. 
Yderligere afladsbreve fulgte 1434, 1465 og 1476.123

Afladsbrevene nævner kirkelige handlinger og ce
remonier, som man skulle deltage i for at nyde godt 
af afladen. 1386 indgik det i afladsbetingelserne at 
overvære messer og prædikener på en række kirkeli
ge festdage: ved jul, påske og pinse, ved de vigtigste 
fester for Jomfru Maria samt ved festen for kirkens 
værnehelgen, S. Mikael. 1434 påhvilede det de af- 
ladssøgende at følge udbringeisen af Kristi Legeme 
og den hellige olie til syge, at deltage i processioner 
om kirkegården og at fremsige Ave Maria tre gange 
under aftenringningen.123 Flere af de nævnte cere
monier, f.eks. nadvertjenesten, hører snarere hjem
me i en sognekirke end i et kollegiekapel, og det er 
da også tvivlsomt, om afladsbetingelserne giver et 
pålideligt billede af, hvad der foregik i S. Mikaels 
kirke. I alt fald synes formuleringerne i brevene 1386 
og 1434 at være overtaget næsten uændret fra aflads
breve, der på samme tid udstedtes til Ribe dom
kirke.127

Testamentariske bestemmelser viser, at det hørte 
til pligterne for peblingene fra Puggård at gøre mes
setjeneste i kollegiekirken. 1338 testamenterede pro
visoren ved »Pukhus«, herr Vilhelm, således to 
grunde på den betingelse, at stiftelsens forstander 
skulle lade peblingene højtideligholde hans årtid; for 
deres ulejlighed skulle peblingene udskænkes en tøn
de god øl.128 Foruden forstanderen var der præster 
knyttet til kirkens forskellige altre (jfr. nedenfor). Et 
af disse var stiftet af præsten Ugot, der døde 1323, 
og her skulle alterpræsten afholde en årtid med to 
messer for stifteren, under deltagelse af peblingene 
fra Puggård.129

Inventar omtales et par gange. 1462 skænkede kan
tor Anders Brok 24 mark til at lade afskrive et missa
le samt til en hvid messehagel af »sayn« (et hvidt,

Danmarks Kirker, Ribe amt 55
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uldent stof) og en hvid messeskjorte.130 I afladsbre
vet 1476 nævnes, at kirken foruden forskellige al
terprydelser havde brug for kalke, diske, korporaler 
(duge til messeofret), kalkduge, messehageler og 
messeskjorter. 1536 måtte kirken på Christian III.s 
bud aflevere en forgyldt kalk og disk på 19 lod.131

Altre. 1309 testamenterede Tue Atenmark indtæg
terne fra en eng i Rejsby Mark til at sætte vokslys 
foran S. Mikaels alter i Ribe, med tilføjelsen »jeg me
ner S. Mikaels alter, der nyligt er oprettet i hans kir
ke af den herre biskop Kristian.«121 1453 omtales Vor 
Frue alter, idet Ribekanniken Jep Friis, der var ud
valgt til biskop i Børglum, nedlagde sit embede som 
evig vikar ved dette alter og overlod pladsen til kan
nik Tyge Therkelsen.132 Endelig nævnes så sent som 
1563 et vikarie, som lå til S. Andreas alter i S. Mikaels 
kirke.133 Præsten Ugot, der døde 1323, stiftede som 
nævnt et alter i kirken, men om der er tale om et 
fjerde alter eller et af de ovennævnte lader sig ikke 
afgøre.129

Beliggenhed. Kirken lå i umiddelbar tilknytning til 
Puggård ved vestsiden af Puggårdsgade ved et lille 
gadestykke, S. Mikkelsgade (fig. 2).134 Den må have 
ligget i nærheden af den endnu bevarede, senmiddel
alderlige kollegiebygning, men der er ikke fundet 
arkæologiske spor af kirken eller af eventuelle tilhø
rende begravelser.

Det er tvivlsomt, om S. Mikael har haft sin egen 
kirkegård; den optræder kun en enkelt gang i et af
ladsbrev fra 1434, hvis ordlyd, som nævnt, synes 
overtaget fra et tilsvarende brev af samme dato til 
domkirken.123

Om udseendet af kirkebygningen, der 1386 havde 
store mangler og truede med at styrte sammen,123 
vides intet. Man kan næppe lægge vægt på gengivel
sen hos Braunius (fig. 1), hvor den er fremstillet med 
et højt, slankt spir. Kirkebygningens nedrivning fandt 
sted under kirkebrækkerens virksomhed 1538. Fra 
31. okt. til 24. nov. skaffede han 51.000 sten ved at 
nedbryde »sunte Michels kerke«.4

†HELLIGÅNDSHUSETS KIRKE
NOTER S. 852

Ribe Helligåndshus eller -hospital nævnes første 
gang i Knud Snubbes testamente o. 1280.135 Stiftel
sen har antagelig siden sin oprettelse haft egen kirke, 
og kirkens eksistens fremgår i alt fald indirekte af Jens 
Voltesens gavebrev 1317, hvori han skænkede 4 
mark årlig til bespisning af konventet i Helligånds- 
huset, mod at dets medlemmer »skulle holde hans 
egen og hans hustrus årtid, ligesom kannikerne ved 
Vor Frue kirke.«136 Først 100 år senere omtales kir
ken direkte, i domkirkens yngre anniversariebog,

som mindes Tale Pors, der døde i 1400’rnes begyn
delse og blev begravet i Helligåndskirken i Ribe.137

Helligåndshuset stod under domkapitlet, og for
standerne var gerne kanniker. Beboere i stiftelsen 
var syge, svage og gamle mennesker, som fik kost 
og logi og blev plejet af et konvent, hvis medlemmer 
var undergivet visse ordensbestemmelser og, i alt fald 
1317, bestod af såvel brødre som søstre.138 En del af 
disse brødre har øjensynlig været gejstlige, som har 
kunnet deltage i messer og årtider i Helligåndshusets 
kirke. Det fremgår af Ballumpræsten Arild Cle- 
mentsens testamente fra 1481, hvori han bl.a. skæn
kede fire enge til Helligåndsgården for »om Sommer 
meth ottæ Presther ok om Winther meth ottæ Pre- 
sther arligh aar at hollæ for mik ok mynæ Forældres 
Siæle till ewigh Tidh.« Hvis Helligåndshusets præ
ster ikke overholdt disse forpligtelser, gav han dom
kapitlet fuldmagt til at annektere ovennævnte enge 
og lade årtiderne afholde andetsteds. 9

Til et sidealter var knyttet det vikarie, som sogne
præsten i Egtved 1554 afstod til Ribe hospital.140

Helligåndshuset erhvervede i tidens løb et omfat
tende jordegods gennem testamentariske gaver til 
vedligeholdelse af bygninger, opretholdelse af guds
tjenester og pleje af beboerne. 1479 måtte kongen 
befale sine fogeder og lensmænd, at de skulle være 
forstanderen for Helligåndsgården behjælpelig med 
at inddrive gods og penge, som folk ved deres opta
gelse i stiftelsen havde skænket til gårdens behov, 
bygning og forbedring.141 1481 gav Arild Clement- 
sen hele sit jordiske gods med hus og grund til vedli
geholdelse af Helligåndshusets kirke.139 1533 blev 
provst Iver Juul forlenet med Helligåndsgården. Han 
måtte beholde gården, så længe han levede, men 
skulle til gengæld vedligeholde bygningerne, afhol
de de sædvanlige messer, tider og gudstjenester i 
stiftelsens kirke samt forsyne de fattige med hus, 
seng og kost.142

Ved reformationen ophørte Helligåndshuset med 
at fungere, og det blev besluttet, at stiftelsen, når 
Iver Juul engang var død, skulle tilfalde det nyopret
tede almindelige hospital (jfr. s. 819). Han døde 
1556, men da Helligåndshuset lå så bekvemt for Ri- 
berhus, beholdt kongen huset til sig selv, mens ho
spitalet i stedet fik den gamle bispegård. Allerede 
1563 solgte kongen ejendommen videre til kancelli
skriver Kristen Lange »med hvis stenhus og anden 
bygning derpå findes.«143 Hvornår kirken blev ned
revet vides ikke, men det kan meget vel være sket 
inden dette tidspunkt.

Et seglaftryk (fig. 21) fra 1480 er gengivet hos Terp
ager.144 Den omløbende randskrift med versaler ly
der: »sigillvm domus sancti spiritus in ripis« (segl for 
Helligåndshuset i Ribe). Over en lilje ses Kristus, der 
opstår fra graven, med korsfane i venstre hånd og 
højre løftet i velsignelse.
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Fig. 21. Helligåndshuset. Seglaftryk fra 1480 
(s. 850), efter Terpager 1736, s. 523. — Heiliggeist- 
haus. Siegelabdruck aus dem Jahr 1480.

Beliggenhed. Helligåndshuset lå vest for johanniter
klostret, på vestsiden af en gade, hvis forløb svarede 
nogenlunde til den nuværende S. Laurentiigade 
(fig. 2). Kirken lå mod nord i bygningskomplekset, 
kirkegården mod øst ud til gaden.145 På hjørnegrun
den til S. Klemensgade og S. Laurentiigade fandtes 
1934 rester af en munkestensmur på kampestens- 
syld, ca. 8 m lang, 80 cm bred og 45-55 cm høj, 
muligvis en rest af Helligåndsgården.146

†S. JØRGENS KAPEL
NOTER S. 852

S.Jørgens kapel må være opført ved midten af 
1400’rne, eftersom det i Ribe bys jordebog fra 
1460’erne omtales som »S.Jørgens kapel, som nyli
ger bygget er«.147 Kapellet nævnes 1513 og atter i 
1530’rne (jfr. nedenfor). Det blev antagelig nedrevet 
i forbindelse med reformationen, og var i alt fald 
forsvundet i 1550’erne, hvor byen modtog en afgift 
af »den jord, som S.Jørgens kapel stod på.«148

Der er ingen sikre oplysninger om kapellets funk
tion. I 1530’rne optog Ribe bystyre et lån fra alle 
byens gilder, og i det bevarede regnskab nævnes, 
foruden betalingerne fra de 16 gilder, at borgmester 
Lange Laurids indestod for et beløb på 20 mark fra 
S. Jørgens kapel.149 Det er derfor muligt, at der har 
været et gilde eller en gildelignende institution knyt
tet til kapellet. En anden, men ikke nødvendigvis 
modstridende tolkning er, at kapellet er opført af

S. Jørgensgården for at indsamle almisser fra de vej
farende på Saltgade, efter at denne gade i 1400’rne 
overtog Tvedgades rolle som Ribes nordlige udfarts- 
vej (jfr. s. 118).

Alter? I Universitetsbiblioteket i København fin
des en messebog, trykt 1504, som ifølge sin påskrift 
var skænket af mag. Hans Severinsen og til evig tid 
skulle blive ved S. Jørgens alter. Foran i bogen læses 
videre, at den tilhører S.Jørgensgården i Ribe.150 
Det omtalte alter har da stået enten i S. Jørgens kapel 
eller i et, i øvrigt ukendt, kapel på S.Jørgens
gården.151

Beliggenhed. Jordebogen fra 1460’erne omtaler en ga
de, der gik østpå fra Saltgade, syd for S.Jørgens 
kapel,147 og 1513 nævnes et stykke jord nordligt i 
Saltgade, vest for S.Jørgens kapel.152 Kapellet må 
således have ligget omtrent på det sydlige hjørne af 
Saltgade og Seminarievej (fig. 2).

†HELLIG KORS KAPEL
NOTER S. 852

Hellig Kors kapel blev stiftet af borgmester Laurids 
Pedersen Bagge og hans hustru i slutningen af 
1400’rne og omtales første gang i et afladsbrev 
7. nov. 1500.153 En eng, som stødte op til kapellet, 
tilhørte Ribe by og var udlagt til borgmestrenes 
brug.154 Til kapellet var knyttet et broderskab 
(»laudabilis confraternitas«),153 antagelig Hellig Kors 
gildet, der bl.a. nævnes i fortegnelsen over byens 
gilder fra 1530’rne.149

I afladsbrevet fra 1500 gav tolv kardinaler hver 100 
dages aflad til dem, som besøgte Hellig Kors kapel 
på bestemte festdage (korsets opdagelse, korsets op
højelse, S. Gregorius, Marie himmelfart og kapellets 
indvielsesdag) og som bidrog til kapellets vedlige
holdelse og forsyning med fornødne bøger, kalke, 
lys og andre kirkelige prydelser.153 Kardinalernes af
lad må have resulteret i en betydelig valfart. Blandt 
gæsterne var en så prominent person som dronning 
Christina, der september 1507 drog fra Odense til 
Ribe sammen med sin søster og søsterdatter. De 
kongelige gæster deltog i gudstjenesten i Hellig Kors 
kapel på festdagen for korsets ophøjelse 14. sept. og 
fik således del i den store aflad. Dronningen skænke
de ved denne lejlighed tre rhinske gylden og desuden
28 album på Hellig Kors kirkegård.155

Beliggenhed. Kapellet lå ved den søndre dæmning på 
Vittenberg, ved den sydlige udfaldsvej fra Ribe 
(fig. 2). Dets beliggenhed er angivet på den bevarede 
tegning til Resens atlas med teksten: »en banche, 
Kaldis Vittenbierg, hvor der har fordum ligget et
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Capel, for reisendes Folck at holde messe udi.«156 
Terpager oplyser, at han på stedet selv har set ruiner, 
og at der i hans tid ofte er blevet opgravet menneske
ben og rester af murede begravelser.157 Jord fra den 
omtalte banke blev o. 1720 anvendt til at udfylde et 
hul i den nærliggende dæmning, og alle rester af 
kapellet er antagelig forsvundet ved den lejlighed.158 
På stedet er i 1960’erne opført Vittenberg-skolen.
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På datidige pressefotografier er disse brædder og 
nogle løsfundne skeletdele fejlagtigt sammenstillet 
med kiste og skelet fra grav nr. 5.
59 Lunde Domkapitels Gavebøger, udg. C. Weeke, 
1889, s. 298. – Gina Gertrud Smidt: De danske non
neklostre indtil ca. 1250, i KirkehistSaml. 1973, 
s. 15 f.
60 Et dobbeltkloster her (for både munke og nonner) 
opløstes på et eller andet tidspunkt før 1173. Gina 
Gertrud Smidt (jfr. note 59), s. 15f.
61 DiplDan. 1. rk. V, 54.
62 ActaPont. IV 2778.
63 ActaPont. V3384, 3386. – Terpager 1736, s. 304 f.
- Se også Kinch I, 381 f., 420f.
64 Oldemoder, s. 87, 96.
65 RA. Hansborgarkivet. Sager på papir D 40, IV. 
Ærkedegnens regnskabsbog for Lø, Tønder, Højer, 
Gram og Sønder Rangstrup hrd. 1514-43, fol. 7 r, f. 
-Jfr. Kinch I, 512.
66 Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra Middelalde
ren I, udg. C. Nyrop, 1900, s. 755. – Kinch I, 380.
67 Endnu 1559 nævnes nonner (Kinch II, 79).
68 NM6, Fundprot. 3198 og 3244.

69 En grav fra 700’rne, orienteret nord-syd, fandtes 
på kirkegårdens område (jfr. fig. 17). Det var dog 
ikke muligt at påvise en kontinuitet i områdets an
vendelse som gravplads fra hedensk til kristen tid. Se 
Aino Kann Rasmussen: Sct. Nikolaj kirke i Ribe – og en grav fra yngre germansk jernalder, i Mark og 
Montre 1971, s. 13-15. – I 1960’erne er der ifølge 
mundtlig meddelelse til Den antikvariske Samling, 
på forsorgscentrets grund langs Tangevej fra hjørnet 
mod jernbaneterrænet og op til centrets hovedind
kørsel, udgravet en munkestensmur, på hvis sydside 
fandtes skeletter. Det er muligvis rester af kloster
muren.
70 Kortfattet meddelelse om fundet og udgravnings- 
skitser ved Lennart Edelberg i Den antikvariske 
Samling i Ribe, j. nr. 43M 70. – Iflg. Trap 4. udg. 
VIII, 398 blev fundamenter af kirkens apsis truffet
o. 1900 (jfr. Vilh. Lorentzen: De danske Benedikti
nerklostres Bygningshistorie, 1933, s. 133). Oplys
ningen lader sig imidlertid ikke verificere: hverken 
Den antikvariske Samling, NM2 eller statsbanernes 
arkiv rummer noget om sagen (jfr. korrespondance i 
Den antikvariske Samling i Ribe, j. nr. 43 M 70).
71 NM2. Indb. ved Aino Kann Rasmussen 1970 og 
Mogens Bencard 1972.
72 Uldall, s. 224 f.
73 NM2. Brev fra Eilschou til prof. Nyerup 18. okt. 
1809, udg. V. Hermansen: Antikvarer i det gamle 
Ribe, i ÅrbRibe 1959, s. 627-29.
74 Den nærmere placering af gravene på forsorgscen
trets område har ikke kunnet bestemmes. Opmålin
gen i NM2 er signeret ’T’ (C. N. Termansen?). – Nov. 1976 og febr. 1977 er der ved maskinopgrav- 
ninger på forsorgscentrets område, nordøst for 
vandtårnet, fremkommet omrodede skeletdele og 
munkesten, der formentlig stammer fra murede gra
ve (Den antikvariske Samling i Ribe, j.nr. 16 
M76 D).
75 Kisteløse grave med stensat hovedrum eller »øre
klapsten« (nr. 10-14) må opfattes som et billigt alter
nativ til de helt stensatte grave med særskilt hoved
rum, og må som disse dateres til høj- eller senro
mansk tid. Samme periode tilhører vel begravelserne 
uden kistespor, men med udgravet hovedrum (nr. 5,
15). Paralleller til sidstnævnte kendes bl.a. fra Ny
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J. N. Rosenkjær: Fra det underjordiske København, i 
Historiske Meddelelser om Kbh. 1. rk. 2, s. 49.

76 Af snit fremgår, at både sideplanker og gavltræ
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Fig. 23. Riberhus slotsbanke med sokkelkvadre fra 
byens †kirker genanvendt i rondellerne (s. 859). EN 
fot. 1984. — Schloßberg von Riberhus mit Sockelqua- 
dern aus den Kirchen der Stadt, hier wiederverwendet in 
den Rondellen.
står lodret og således ikke er trykket ud af deres 
oprindelige plads.
77 Terpager 1736, s. 64 (præsten Peder Madsens te
stamente).
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79 DiplDan. 2. rk. VI, 196; VII, 87. – Testamenter fra 
Danmarks Middelalder indtil 1450, udg. Kr. Erslev, 
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Historic Towns 3, 1983, s. 55.
82 Per Kr. Madsen og Ole Schiørring: En udgrav
ning i Ribes »nye grav«, Hikuin 7, 1981.
83 DiplDan. 2. rk. V, 362. – Oldemoder, s. 96.
84 Kinch I, 525; placering se Ingrid Nielsen (jfr. note 
32), kap. 5.
85 Ribe bys jordebog, jfr. note 48, nr. 31 f. – LA Vib. 
Ribe rådstuearkiv. Kæmnerrgsk. 1548-83, jord- 
skyldsrgsk. 1565, fol. 2r.
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1100’rne. Ellen Jørgensen: Helgendyrkelse, s. 14.
87 RA. Hansborgarkivet. Ærkedegnens regnskabs
bog, jfr. note 65, fol. 210f. – Jfr. noterne 3 og 12.
88 Oldemoder, s. 55. – S. Bartolomæus’ kirke betæn
kes desuden i testamente fra 1474. Terpager 1736, 
s. 63.
89 Jfr. s. 118f. og domkirken, fig. 24. – Terpager 
1736, s. 395.

90 Kirken findes dog aldrig benævnt ved den dobbel
te indvielse til Hellig Grav og S. Bartolomæus. – Ingrid Nielsen (jfr. note 32), kap. 5.
91 Terpager 1736, s. 216.
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den nærliggende S. Klemens sognekirke. Jfr. Olaf 
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93 Terpager 1736, s. 395. – Jfr. noterne 3 og 4.
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96 Peder Olsens krønike, i Scriptores Minores II, 
udg. M. Cl. Gertz, 1922, s. 293, 305. – Om hans be
nyttelse af ældre kilder (Rydårbogen) se Jørgen Ny
bo Rasmussen: Broder Peder Olsen som de danske 
franciskaneres historieskriver, 1976, s. 75, 127f. Pe
der Olsens oplysning om bisp Gunners grav står i 
modstrid med en anden kilde, hvorefter han skulle 
være begravet i Løgumkloster, se Kinch I, 55 f. Jfr. 
DK, SJyll., s. 1124.
97 SRD VI, 255. – Johs. Lindbæk: De danske Fran
ciskanerklostre, 1914, s. 97, 100. Kirkens indvielses
dag fejredes dagen efter S. Hans.
98 DiplDan. 2. rk. IV, 30-34. Enslydende afladsbreve 
sendtes til franciskanerne i Kolding, Tønder, Sles
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99 Dronning Christines Hofholdningsregnskaber, 
udg. Wilh. Christensen, 1904, s. 196, 253, 257, 283, 
295, 315.
100 Johs. Lindbæk (jfr. note 97), s. 98f. anfører ikke 
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101 Johs. Lindbæk (jfr. note 97), s. 99. -Jørgen Nybo 
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104 Thorup 1833, bilag s. 5f., 20.
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199 f.
106 Olaus Heinrich Moller: Vermischte Nachrichten 
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Zeit der Reformation betreffen, Flensburg 1775, 
s. 26 f. – Kinch I, 502 f.
107 Kinch I, 539 f. – Ingrid Nielsen: Torvene i Ribe, i 
Hikuin 7, 1981, s. 17f. – Ribe bys jordebog (jfr. note 
48), nr. 61.
108 Segl på breve i Rigsarkivet fra år 1289 (Ribe kapi
tel nr. 19, DiplDan. 2. rk. III, 383). 1309 (Ribe kapi
tel nr. 51, DiplDan. 2. rk. VI, 199), 1332 (Ribe kapi
tel nr. 94, DiplDan. 2. rk. X, 356) og 1465 (Ribe 
kapitel nr. 436, Repert. nr. 1980). Jfr. H. Petersen: 
Danske gejstlige Sigiller fra Middelalderen, 1886, 
s. 79, fig. 950, 951.
109 DaKancReg. s. 220. – Thorup 1833, bilag s. 22. – Kinch I, 539 f.
110 Flensborg Avis 22. nov. 1896 og Ribe Stifts
tidende 27. nov. 1902, om udgravningen til ny bade
anstalt i forbindelse med alderdomshjemmet. – Brev 
fra W. Mollerup 8. dec. 1902 (NM2).
111 NM2, inv.nr. D 5124-33. – Den antikvariske 
Samling i Ribe, mus.nr. 5423 og E 1411.
112 DiplDan. 2. rk. VI, 343. – Kinch I, 543 f. – Acta
Pont. IV 2778, 2781; V 3384, 3386. Om johanniterne 
generelt henvises til Jarl Galléns og Troels Dahlerups 
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113 Terpager 1736, s. 62. – Thorup 1833, bilag s. 25 f.
114 Maje Doctors (†1523) blev ifølge Terpager (1736, 
s. 403) begravet hos korsbrødrene. Fortegnelse over 
klostrets gods 1547 i DaKancReg. s. 361 f.
115 Kinch I, 420f., 451, 467. – Terpager 1736, s. 403f.
- Frederik d. Førstes danske Registranter, udg. Ers- 
lev & Mollerup, 1879, s. 3.
116 DaKancReg. s. 40 (30. marts 1537). – Kinch I, 
482f., 545.
117 Kinch II, 589f. – Trap 5. udg. IX, 642.
118 Thorup 1833, bilag s. 25 f.
119 Klostergrundens udstrækning fremgår af Klavs 
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s. 228. Jfr. Kinch I, 545.
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121 DiplDan. 2. rk. VI, 196.
122 DiplDan. 2. rk. IV, 291 og V, 32. – Kornerup, 
s. 83-117.
123 Terpager 1736, s. 388 f.
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giekirker fra 1200’rne, jfr. A. F. Leach: The schools 
of Medieval England, London 1912, s. 164f. Om 
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125 Terpager 1736, s. 385.
126 DiplDan. 2. rk. X, 223.
127 Terpager 1736, s. 86 f.
128 DiplDan. 2. rk. XII, 87.

129 Ældre anniversariebog, s. 546.
130 Terpager 1736, s. 62.
131 Kronens skøder I, 96. – Terpager 1736, s. 223. – Jfr. note 123.

132 Repert. 2. rk. I, 246.
133 Kronens Skøder I, 96. – Terpager 1736, s. 223.
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137 Terpager 1736, s. 517.
138 J. Lindbæk og G. Stemann: De danske Hellig- 
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139 Terpager 1736, s. 514.
140 KancBrevb. 30. juli 1554.
141 Kinch I, 381.
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147 Ribe bys jordebog (jfr. note 48), nr. 156.
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149 Ribe Rådstuedombøger 1527-76, 1580-99, udg. 
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151 En tredje mulighed er, at altret har stået i Hellig 
Gravs kirke, som 1523 stod i en vis forbindelse med
S. Jørgensgården, jfr. s. 846.
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155 Dronning Christines Hofholdningsregnskaber, 
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†MITTELALTERLICHE 
KIRCHEN IN RIBE

Außer dem Dom und der Katrinenkirche gab 
es im mittelalterlichen Ribe 11 Pfarrkirchen 
und Kloster- und Stiftskirchen (Plan Fig. 2).

Die Pfarrkirchen stammten durchweg aus 
dem älteren Mittelalter. Die St.-Klemens-Kir- 
che und die St.-Peters-Kirche werden erstmals 
1145 erwähnt, die St.-Nikolaj-Kirche in der 
Mitte des 12. Jahrhunderts und die St.-Hans- 
Kirche 1214-30. Die Kirche zum Heiligen Grab 
kann ebenfalls romanisch gewesen sein, tritt 
aber erstmals in einem Verzeichnis aus der Zeit 
um 1350 auf. Mehr als diese sechs Pfarrspren- 
gel (einschl. jenes des Doms) dürfte die Stadt 
kaum gehabt haben. Die St.-Bartholomäus- 
Kirche, die zweimal im 15. Jh. erwähnt wird, 
dürfte wohl mit der Kirche zum Hl. Grab iden
tisch sein.

Klöster und Stifte. Die Pfarrkirche zu St. Ni
kolaj war gleichzeitig Klosterkirche eines Be- 
nediktinerinnenstifts, das schon um die Mitte 
des 12. Jh.s existierte und möglicherweise von 
einem aufgelassenen Doppelkloster in Seem 
südlich von Ribe hierher überführt wurde. Die 
Bettelorden kamen früh nach Ribe. Das Domi
nikanerkloster (S. 810) wurde 1228 gegründet; 
die Franziskaner, die 1232 in die Stadt kamen, 
konnten 1280 ihre Klosterkirche dem hl. 
Laurentius weihen. Um 1280 wird auch ein 
Heiliggeisthaus mit Kirche erwähnt, ebenso 
wie das dem hl. Georg geweihte Spital für Aus
sätzige, über dessen Kapelle jedoch nichts be
kannt ist. Die St.-Michaels-Kirche, die dem 
1298 gegründeten Klosterschulkollegium Pug- 
gård als »Kollegkirche« angeschlossen war, 
wird 1309 erstmals erwähnt. Das Haus der Jo
hanniter, von dem wir 1311 zum ersten Mal 
hören, hatte sich im 15. Jh. zu einem richtigen 
klösterlichen Stift mit Kirche entwickelt. 
Schließlich wurden im Spätmittelalter zwei Ka
pellen aufgeführt, u.zw. die St.-Georgs-Kapelle 
Mitte des 15. Jh.s und die Heiligenkreuzkapelle 
Ende des 15. Jh.s, gelegen an den Ausfall
straßen der Stadt im Norden bzw. Süden.

Nach der Reformation von 1536 wurden die 
meisten Kirchen der Stadt als überflüssig be
trachtet und zum Abbruch verurteilt. Der Dom 
und die St.-Katrinen-Kirche der Dominikaner 
blieben als die zwei protestantischen Pfarrkir
chen der Stadt bestehen, und die St.-Peters- 
Kirche blieb bis zum Ende des 17. Jh.s erhalten. 
Sie diente als Materiallager, Schmiede u.dgl., 
während der Friedhof als Begräbnisplatz für 
Arme und Verbrecher angewendet wurde. Was 
die übrigen Kirchen betrifft, so verschwanden 
die Johanniterkirche und die St.-Laurentius- 
Kirche der Franziskaner schon 1537, und die 
Abbrucharbeit kam richtig in Schwung im Jahr 
1538, als ein Handwerker, der sogenannte 
»kerkenn breker« (= Kirchenbrecher), die St.- 
Hans-Kirche, die St.-Michaels-Kirche, die St.- 
Nikolaj-Kirche und vermutlich auch die Kirche 
zum Heiligen Grab und die St.-Klemens-Kir
che niederriß.

Wir kennen eine vereinzelte, 1598 gedruckte 
Abbildung der mittelalterlichen Kirchen (Fig. 1). 
Als das Bild angefertigt wurde, waren die 
meisten Kirchen schon seit etwa 50 Jahren ver
schwunden, so daß vermutlich nur die Wieder
gabe der St.-Peters-Kirche, die Ende des
16. Jh.s noch erhalten war, als verläßlich be
trachtet werden kann.

Die archäologischen Spuren der Kirchen sind 
dünn gesät. Eine Anzahl Bausteine, Taufen und 
Grabsteine, die sich im Museum zu Ribe und 
verstreut in den Häusern und Gärten der Stadt 
befinden, stammen vermutlich aus verschwun
denen Mittelalterkirchen (S. 859). Vom Fran
ziskanerkloster sind einige Formsteine erhalten 
geblieben, und vom alten Friedhof der 
St. Hans-Kirche wurden Gräber gefunden.

Nur die St.-Klemens-Kirche, die St.-Peters- 
Kirche und die St.-Nikolaj-Kirche waren Ge
genstand eigentlicher archäologischer Untersu
chungen. Bei allen drei romanischen Kirchen 
war das Baumaterial, ebenso wie beim Dom, 
vulkanischer Tuff aus der Rheingegend. Bei 
späteren An- und Umbauten wurden Ziegel 
verwendet.

Die romanische Anlage der St.-Klemens-Kir- 
che bestand aus Apsis, Chor, Schiff und Turm,
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aufgeführt aus Tuffstein auf einem Sockel aus 
dem gleichen Material. Diese Eigenheit, die die 
Kirche von allen anderen südwestjütländischen 
Tuffsteinkirchen unterschied, hatte sie gemein 
mit den ältesten dänischen Kalktuff-Kirchen 
aus dem Ende des 11. und vom Anfang des
12. Jh.s, und das kann ein Indizium dafür sein, 
daß die St.-Klemens-Kirche eine der ältesten 
Tuffsteinkirchen der Gegend von Ribe war. 
Der kurze, aber breite Grundriß der Kirche so
wie das Vorhandensein eines romanischen 
Turms unterscheiden die Kirche ebenfalls von 
den in dieser Gegend üblichen. Der romanische 
Bau hatte einen zwei Lagen hohen Sockel mit 
Hohlkehle und Fase. Die Apsis war mit fünf 
Blenden geschmückt, die von Halbsäulen oder 
Lisenen unterteilt und oben mit einem oder 
mehreren Rundbogen abgeschlossen waren. 
Auch die übrigen Fassaden der Kirche waren 
vermutlich mit Blenden ausgeschmückt, und 
das Innere der Kirche zierte ein Fasensockel. Im 
Spätmittelalter wurde der romanische Turm 
von einem aus Ziegeln gemauerten abgelöst; es 
wurden Gewölbe eingebaut (vgl. Rippenstein, 
Fig. 8) und gotische Stabfenster eingesetzt. Un

ter den Grabmälern muß ein romanisches 
†Grabsteinfragment aus Sandstein hervorgeho
ben werden, ferner ein Sargdeckel zu einem 
trapezförmigen Sandsteinsarg des Typs, der in 
mitteldeutschen Steinbrüchen hergestellt und 
an der Nordseeküste entlang nach Norden 
exportiert wurde.

Die St.-Peters-Kirche hatte, wie aus den aus
gegrabenen Fundamentgräben hervorgeht, ei
nen Grundriß mit Chor, Schiff und später da
zugekommenem Turm, der einen älteren 
Glockenstuhl auf dem Friedhof ablöste. Der 
Turm wurde möglicherweise nicht fertigge
baut oder ist später bis zur Höhe der Mauern 
des Schiffs eingestürzt, vgl. die Wiedergabe der 
Kirche ohne Turm.

Die St.-Nikolaj-Kirche lag auf dem jetzigen 
Eisenbahngelände, wo der Fund einiger profi
lierter Granitsockelsteine möglicherweise die 
Lage der Kirche andeutet. Vom Inventar der 
Kirche ist eine Glocke erhalten geblieben, die 
1477 (oder 1474) gegossen und nach der hl. 
Katharina benannt wurde; sie befindet sich jetzt 
in der Katrinenkirche. Im Friedhofsbereich 
wurden viele mittelalterliche Gräber gefunden.
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Fig. 20. Franciskanerklo
stret. Formsten af tegl (s. 
848). 1-4. Ribbesten. 5-6. 
Vinduesstavværk. 7-13. An
dre profilsten (12 fra klø- 
verbladsfrise, 13 fra spin
deltrappe?). 1:10. Målt af 
ElM, tegnet af MN 1984. — 
Franziskanerkloster. Formstei
ne aus Ziegel. 1-4. Rippen
steine, 5-6. Fensterstabwerk. 
7-13. Andere Profilsteine (12 
aus einem Kleeblattfries, 13 
von einer Spindeltreppe?).

området, hvor det på grundlag af oplysninger 
fra reformationstiden er angivet på situations- 
planen fig. 4. Vest for klostret lå den forbindel- 
sesgade fra Sønderport til Riberhus, som brød
rene 1507 fik lov at aflukke med porte i begge 
ender. Den store østfløj, der 1537 var tænkt 
som rådhus, siges 1542 at ligge tvært fra kirke
gården. Denne har øjensynligt ligget øst for klo
steranlægget ud mod Gråbrødregade. 1545 til
lod kongen, at kirkegården kunne udlægges til 
kvægtorv, men da man i stedet udvidede byens 
hovedtorv, bestemte Frederik II 1560, at den 
gamle gråbrødrekirkegård kunne bebygges.109

På det gamle klosterområde er man omkring 
århundredskiftet ved flere lejligheder stødt på 
fundamenter og brolægninger.110 En række 
formsten, indkommet til NM2 og Den antik
variske Samling i Ribe, må hidrøre fra kloster
anlæggets rasering (fig. 20).111 De har hørt 
hjemme i rigt udformede, hvælvede, gotiske 
bygninger, og kan stamme såvel fra klostrets 
pragtrum som fra kirken. Om gråbrødrekirkens 
bygning vides således kun det lidt, der kan udle
des af ovennævnte skriftlige vidnesbyrd. 
Braunius stik angiver kirken med et højt slankt 
spir (fig. 1), hvilket antyder, at den ligesom by
ens anden tiggermunkekirke har båret et mes- 
seklokkespir (jfr. s. 728).

†JOHANNITERKLOSTRETS KIRKE 
NOTER S. 852

Johanniterne, også kaldet hospitals- eller korsbrød- 
rene, omtales tidligst i Ribe 1311. De havde da et 
hus, »commende«, som sidenhen – formentlig først i 
1400’rne – udviklede sig til et egentligt kloster, kal
det »Korsbrødregård«, af og til »S. Klemens- 
gård«.112 Indirekte nævnes klosterkirken øjensynlig 
1462, da der stiftedes årtider hos korsbrødrene, og 
1465 omtales kirken første gang direkte. Den havde 
da fået et nyt kapel, hvori præsten Laurids Nielsen 
stiftede betydelige messer. For det håb, korsbrødre
ne havde til ham, »oc serdeles for thee thy (ti) Mark 
han hauer giffuet tiil then for (nævn) de ny capellæ ath 
fulkomme«, havde de optaget ham i deres broder
skab og gjort ham »fullkommeligh lodtaghen oc 
deelafftigh« i al deres gudstjeneste.113

Foruden indtægter fra sådanne stiftelser og begra
velser nød korsbrødrene udkommet af jordegodser 
og af den tilstødende S. Klemens sognekirke, som 
øjensynlig var annekteret ordenen (jfr. s. 831).114 I 
klostrets senere tid søgte det ihærdigt at ekspandere 
på bekostning af de mindre, gejstlige institutioner i 
byen. I årene 1479-1502 prøvede johanniterne såle
des forgæves at overtage nonneklostret og S. Nikolaj 
kirke ved at få uddrevet nonnerne (jfr. s. 841), og 
1515 søgte de at erhverve den tilstødende Hellig- 
åndsgård. Også det mislykkedes, men 1523 lykkedes 
det prioren og brødrene at opnå forlening med 
S. Jørgensgården imod at underholde de syge med 
kost, senge og anden »Redelighed«.115

Få år senere var det johanniterklostret selv, der
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blev bortforlenet, idet Klavs Sehested fik brev på 
Korsbrødregården imod at føde og klæde de tilstede
værende brødre, ligesom han skulle bygge og for
bedre kirken og gården. Han modtog 1537 kongens 
ordre om at nedbryde »tårnet, kirken og stenhuset« 
og gemme materialerne til slottets fornødenhed.116 
Medens kirken straks blev nedrevet, blev kloster
bygningerne i vidt omfang sparet og »Korsbrødre- 
gård« tjente længe som bolig for lensmændene. En 
lille rest af klostret indgår formentlig endnu i kom
plekset, der siden 1869 har tjent som bispegård.117

Altre. I ovennævnte nybyggede kapel stod 1465 et 
5. Annas alter og dertil et billede, »som kaldes Jesu til 
Evig Tid«.118 Et Hellig Kors-alter, hvortil der var 
knyttet en betydelig aflad, omtales af Terpager 
(1736, s. 403).

Beliggenhed. Klostret lå på den nuværende bispegårds 
plads ved vestsiden af Korsbrødregade, øst for Hel- 
ligåndsgården og nord for S. Klemens kirke (jfr. 
fig. 4).119 Om den gamle kirkegård forordnedes 1553, 
at den skulle forblive ubebygget.120 Om kirkens byg
ning haves kun ovennævnte oplysning om, at den 
ved nedrivningen 1537 havde et tårn.

†S.  MIKAELS KIRKE
NOTER S. 852

S. Mikaels kirke, der nævnes første gang 1309,121 var 
oprettet i forbindelse med det 1298 stiftede kollegi
um Puggård.

Peblingekollegiet Puggård blev grundlagt af bi
skop Kristian, som sikrede sin stiftelse økonomisk 
ved at skænke et omfattende jordegods, der i de føl
gende århundreder yderligere forøgedes gennem en 
række gaver. Kollegiet bestod af et stenhus, hvor 20 
udvalgte disciple fra katedralskolen skulle have fri 
kost og bolig og leve en regelbundet klosterlignende 
tilværelse. Overbestyrelsen for stiftelsen udgjordes 
af ærkedegnen i spidsen for domkapitlet, mens den 
daglige ledelse lå i hænderne på en forstander, kaldet 
»procurator«, »rector« eller hyppigst »provisor«. I 
stiftelsens ældste tid var forstanderen en almindelig 
præst, siden blev stillingen besat af en kannik fra 
domkapitlet.122

Den nære forbindelse mellem kollegium og kirke 
bevidnes af flere kilder: 1386 omtales »Ærkeenglen 
S. Mikaels kapel henhørende til de fattige skolarers 
kollegium i Ribe i huset Pukhus«, og 1465 oplyses, 
at kapellet lå i den gård, som var embedsbolig for 
stiftelsens forstander, i dette tilfælde dekanen.123 
S. Mikaels kirke er således det eneste danske eksem
pel på en egentlig kollegiekirke i forbindelse med en 
peblingestiftelse.124

Til vedligeholdelsen af kirken rådede kollegiet

over korntienden fra Lustrup by syd for Ribe. 1475 
stadfæstede kapitlet, at tienden herfra i mands minde 
havde været henlagt til Puggård til S. Mikaels kirke
bygnings behov, »thi at til fornævnte kirkes bestan- 
delse og magtblivelse ej andre renter tilskikket er, af 
hvilke hun kan holdes og blive bestanden.«125 Lu- 
strup-tienden var øjensynlig ikke tilstrækkelig til 
kirkens vedligeholdelse, men med bispernes støtte 
erhvervede kirken i 13-1400’rne en række afladsbre
ve. 1330 eftergav biskop Peder i Odense 40 dages 
bod til dem, der i fromhed besøgte S. Mikaels kirke 
og rakte den en hjælpende hånd, da dens egne midler 
ikke rakte til istandsættelsen.126 1386 lovede to ærke
biskopper og fire biskopper hver 40 dages aflad for 
at besøge kirken på en række nærmere fastsatte fest
dage, samt for at give gaver til kirkens bygning eller 
til lys og ornamenter. Ærkebiskop Magnus lovede 
endvidere at afkorte boden for mordere og for foræl
dre, der havde ligget deres børn ihjel, hvis de gav 
henholdsvis 1 og ½ skilling grot til S. Mikaels kirke. 
Yderligere afladsbreve fulgte 1434, 1465 og 1476.123

Afladsbrevene nævner kirkelige handlinger og ce
remonier, som man skulle deltage i for at nyde godt 
af afladen. 1386 indgik det i afladsbetingelserne at 
overvære messer og prædikener på en række kirkeli
ge festdage: ved jul, påske og pinse, ved de vigtigste 
fester for Jomfru Maria samt ved festen for kirkens 
værnehelgen, S. Mikael. 1434 påhvilede det de af- 
ladssøgende at følge udbringeisen af Kristi Legeme 
og den hellige olie til syge, at deltage i processioner 
om kirkegården og at fremsige Ave Maria tre gange 
under aftenringningen.123 Flere af de nævnte cere
monier, f.eks. nadvertjenesten, hører snarere hjem
me i en sognekirke end i et kollegiekapel, og det er 
da også tvivlsomt, om afladsbetingelserne giver et 
pålideligt billede af, hvad der foregik i S. Mikaels 
kirke. I alt fald synes formuleringerne i brevene 1386 
og 1434 at være overtaget næsten uændret fra aflads
breve, der på samme tid udstedtes til Ribe dom
kirke.127

Testamentariske bestemmelser viser, at det hørte 
til pligterne for peblingene fra Puggård at gøre mes
setjeneste i kollegiekirken. 1338 testamenterede pro
visoren ved »Pukhus«, herr Vilhelm, således to 
grunde på den betingelse, at stiftelsens forstander 
skulle lade peblingene højtideligholde hans årtid; for 
deres ulejlighed skulle peblingene udskænkes en tøn
de god øl.128 Foruden forstanderen var der præster 
knyttet til kirkens forskellige altre (jfr. nedenfor). Et 
af disse var stiftet af præsten Ugot, der døde 1323, 
og her skulle alterpræsten afholde en årtid med to 
messer for stifteren, under deltagelse af peblingene 
fra Puggård.129

Inventar omtales et par gange. 1462 skænkede kan
tor Anders Brok 24 mark til at lade afskrive et missa
le samt til en hvid messehagel af »sayn« (et hvidt,
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uldent stof) og en hvid messeskjorte.130 I afladsbre
vet 1476 nævnes, at kirken foruden forskellige al
terprydelser havde brug for kalke, diske, korporaler 
(duge til messeofret), kalkduge, messehageler og 
messeskjorter. 1536 måtte kirken på Christian III.s 
bud aflevere en forgyldt kalk og disk på 19 lod.131

Altre. 1309 testamenterede Tue Atenmark indtæg
terne fra en eng i Rejsby Mark til at sætte vokslys 
foran S. Mikaels alter i Ribe, med tilføjelsen »jeg me
ner S. Mikaels alter, der nyligt er oprettet i hans kir
ke af den herre biskop Kristian.«121 1453 omtales Vor 
Frue alter, idet Ribekanniken Jep Friis, der var ud
valgt til biskop i Børglum, nedlagde sit embede som 
evig vikar ved dette alter og overlod pladsen til kan
nik Tyge Therkelsen.132 Endelig nævnes så sent som 
1563 et vikarie, som lå til S. Andreas alter i S. Mikaels 
kirke.133 Præsten Ugot, der døde 1323, stiftede som 
nævnt et alter i kirken, men om der er tale om et 
fjerde alter eller et af de ovennævnte lader sig ikke 
afgøre.129

Beliggenhed. Kirken lå i umiddelbar tilknytning til 
Puggård ved vestsiden af Puggårdsgade ved et lille 
gadestykke, S. Mikkelsgade (fig. 2).134 Den må have 
ligget i nærheden af den endnu bevarede, senmiddel
alderlige kollegiebygning, men der er ikke fundet 
arkæologiske spor af kirken eller af eventuelle tilhø
rende begravelser.

Det er tvivlsomt, om S. Mikael har haft sin egen 
kirkegård; den optræder kun en enkelt gang i et af
ladsbrev fra 1434, hvis ordlyd, som nævnt, synes 
overtaget fra et tilsvarende brev af samme dato til 
domkirken.123

Om udseendet af kirkebygningen, der 1386 havde 
store mangler og truede med at styrte sammen,123 
vides intet. Man kan næppe lægge vægt på gengivel
sen hos Braunius (fig. 1), hvor den er fremstillet med 
et højt, slankt spir. Kirkebygningens nedrivning fandt 
sted under kirkebrækkerens virksomhed 1538. Fra 
31. okt. til 24. nov. skaffede han 51.000 sten ved at 
nedbryde »sunte Michels kerke«.4

†HELLIGÅNDSHUSETS KIRKE
NOTER S. 852

Ribe Helligåndshus eller -hospital nævnes første 
gang i Knud Snubbes testamente o. 1280.135 Stiftel
sen har antagelig siden sin oprettelse haft egen kirke, 
og kirkens eksistens fremgår i alt fald indirekte af Jens 
Voltesens gavebrev 1317, hvori han skænkede 4 
mark årlig til bespisning af konventet i Helligånds- 
huset, mod at dets medlemmer »skulle holde hans 
egen og hans hustrus årtid, ligesom kannikerne ved 
Vor Frue kirke.«136 Først 100 år senere omtales kir
ken direkte, i domkirkens yngre anniversariebog,

som mindes Tale Pors, der døde i 1400’rnes begyn
delse og blev begravet i Helligåndskirken i Ribe.137

Helligåndshuset stod under domkapitlet, og for
standerne var gerne kanniker. Beboere i stiftelsen 
var syge, svage og gamle mennesker, som fik kost 
og logi og blev plejet af et konvent, hvis medlemmer 
var undergivet visse ordensbestemmelser og, i alt fald 
1317, bestod af såvel brødre som søstre.138 En del af 
disse brødre har øjensynlig været gejstlige, som har 
kunnet deltage i messer og årtider i Helligåndshusets 
kirke. Det fremgår af Ballumpræsten Arild Cle- 
mentsens testamente fra 1481, hvori han bl.a. skæn
kede fire enge til Helligåndsgården for »om Sommer 
meth ottæ Presther ok om Winther meth ottæ Pre- 
sther arligh aar at hollæ for mik ok mynæ Forældres 
Siæle till ewigh Tidh.« Hvis Helligåndshusets præ
ster ikke overholdt disse forpligtelser, gav han dom
kapitlet fuldmagt til at annektere ovennævnte enge 
og lade årtiderne afholde andetsteds. 9

Til et sidealter var knyttet det vikarie, som sogne
præsten i Egtved 1554 afstod til Ribe hospital.140

Helligåndshuset erhvervede i tidens løb et omfat
tende jordegods gennem testamentariske gaver til 
vedligeholdelse af bygninger, opretholdelse af guds
tjenester og pleje af beboerne. 1479 måtte kongen 
befale sine fogeder og lensmænd, at de skulle være 
forstanderen for Helligåndsgården behjælpelig med 
at inddrive gods og penge, som folk ved deres opta
gelse i stiftelsen havde skænket til gårdens behov, 
bygning og forbedring.141 1481 gav Arild Clement- 
sen hele sit jordiske gods med hus og grund til vedli
geholdelse af Helligåndshusets kirke.139 1533 blev 
provst Iver Juul forlenet med Helligåndsgården. Han 
måtte beholde gården, så længe han levede, men 
skulle til gengæld vedligeholde bygningerne, afhol
de de sædvanlige messer, tider og gudstjenester i 
stiftelsens kirke samt forsyne de fattige med hus, 
seng og kost.142

Ved reformationen ophørte Helligåndshuset med 
at fungere, og det blev besluttet, at stiftelsen, når 
Iver Juul engang var død, skulle tilfalde det nyopret
tede almindelige hospital (jfr. s. 819). Han døde 
1556, men da Helligåndshuset lå så bekvemt for Ri- 
berhus, beholdt kongen huset til sig selv, mens ho
spitalet i stedet fik den gamle bispegård. Allerede 
1563 solgte kongen ejendommen videre til kancelli
skriver Kristen Lange »med hvis stenhus og anden 
bygning derpå findes.«143 Hvornår kirken blev ned
revet vides ikke, men det kan meget vel være sket 
inden dette tidspunkt.

Et seglaftryk (fig. 21) fra 1480 er gengivet hos Terp
ager.144 Den omløbende randskrift med versaler ly
der: »sigillvm domus sancti spiritus in ripis« (segl for 
Helligåndshuset i Ribe). Over en lilje ses Kristus, der 
opstår fra graven, med korsfane i venstre hånd og 
højre løftet i velsignelse.
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Fig. 21. Helligåndshuset. Seglaftryk fra 1480 
(s. 850), efter Terpager 1736, s. 523. — Heiliggeist- 
haus. Siegelabdruck aus dem Jahr 1480.

Beliggenhed. Helligåndshuset lå vest for johanniter
klostret, på vestsiden af en gade, hvis forløb svarede 
nogenlunde til den nuværende S. Laurentiigade 
(fig. 2). Kirken lå mod nord i bygningskomplekset, 
kirkegården mod øst ud til gaden.145 På hjørnegrun
den til S. Klemensgade og S. Laurentiigade fandtes 
1934 rester af en munkestensmur på kampestens- 
syld, ca. 8 m lang, 80 cm bred og 45-55 cm høj, 
muligvis en rest af Helligåndsgården.146

†S. JØRGENS KAPEL
NOTER S. 852

S.Jørgens kapel må være opført ved midten af 
1400’rne, eftersom det i Ribe bys jordebog fra 
1460’erne omtales som »S.Jørgens kapel, som nyli
ger bygget er«.147 Kapellet nævnes 1513 og atter i 
1530’rne (jfr. nedenfor). Det blev antagelig nedrevet 
i forbindelse med reformationen, og var i alt fald 
forsvundet i 1550’erne, hvor byen modtog en afgift 
af »den jord, som S.Jørgens kapel stod på.«148

Der er ingen sikre oplysninger om kapellets funk
tion. I 1530’rne optog Ribe bystyre et lån fra alle 
byens gilder, og i det bevarede regnskab nævnes, 
foruden betalingerne fra de 16 gilder, at borgmester 
Lange Laurids indestod for et beløb på 20 mark fra 
S. Jørgens kapel.149 Det er derfor muligt, at der har 
været et gilde eller en gildelignende institution knyt
tet til kapellet. En anden, men ikke nødvendigvis 
modstridende tolkning er, at kapellet er opført af

S. Jørgensgården for at indsamle almisser fra de vej
farende på Saltgade, efter at denne gade i 1400’rne 
overtog Tvedgades rolle som Ribes nordlige udfarts- 
vej (jfr. s. 118).

Alter? I Universitetsbiblioteket i København fin
des en messebog, trykt 1504, som ifølge sin påskrift 
var skænket af mag. Hans Severinsen og til evig tid 
skulle blive ved S. Jørgens alter. Foran i bogen læses 
videre, at den tilhører S.Jørgensgården i Ribe.150 
Det omtalte alter har da stået enten i S. Jørgens kapel 
eller i et, i øvrigt ukendt, kapel på S.Jørgens
gården.151

Beliggenhed. Jordebogen fra 1460’erne omtaler en ga
de, der gik østpå fra Saltgade, syd for S.Jørgens 
kapel,147 og 1513 nævnes et stykke jord nordligt i 
Saltgade, vest for S.Jørgens kapel.152 Kapellet må 
således have ligget omtrent på det sydlige hjørne af 
Saltgade og Seminarievej (fig. 2).

†HELLIG KORS KAPEL
NOTER S. 852

Hellig Kors kapel blev stiftet af borgmester Laurids 
Pedersen Bagge og hans hustru i slutningen af 
1400’rne og omtales første gang i et afladsbrev 
7. nov. 1500.153 En eng, som stødte op til kapellet, 
tilhørte Ribe by og var udlagt til borgmestrenes 
brug.154 Til kapellet var knyttet et broderskab 
(»laudabilis confraternitas«),153 antagelig Hellig Kors 
gildet, der bl.a. nævnes i fortegnelsen over byens 
gilder fra 1530’rne.149

I afladsbrevet fra 1500 gav tolv kardinaler hver 100 
dages aflad til dem, som besøgte Hellig Kors kapel 
på bestemte festdage (korsets opdagelse, korsets op
højelse, S. Gregorius, Marie himmelfart og kapellets 
indvielsesdag) og som bidrog til kapellets vedlige
holdelse og forsyning med fornødne bøger, kalke, 
lys og andre kirkelige prydelser.153 Kardinalernes af
lad må have resulteret i en betydelig valfart. Blandt 
gæsterne var en så prominent person som dronning 
Christina, der september 1507 drog fra Odense til 
Ribe sammen med sin søster og søsterdatter. De 
kongelige gæster deltog i gudstjenesten i Hellig Kors 
kapel på festdagen for korsets ophøjelse 14. sept. og 
fik således del i den store aflad. Dronningen skænke
de ved denne lejlighed tre rhinske gylden og desuden
28 album på Hellig Kors kirkegård.155

Beliggenhed. Kapellet lå ved den søndre dæmning på 
Vittenberg, ved den sydlige udfaldsvej fra Ribe 
(fig. 2). Dets beliggenhed er angivet på den bevarede 
tegning til Resens atlas med teksten: »en banche, 
Kaldis Vittenbierg, hvor der har fordum ligget et
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Capel, for reisendes Folck at holde messe udi.«156 
Terpager oplyser, at han på stedet selv har set ruiner, 
og at der i hans tid ofte er blevet opgravet menneske
ben og rester af murede begravelser.157 Jord fra den 
omtalte banke blev o. 1720 anvendt til at udfylde et 
hul i den nærliggende dæmning, og alle rester af 
kapellet er antagelig forsvundet ved den lejlighed.158 
På stedet er i 1960’erne opført Vittenberg-skolen.
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på kirkegårdens område (jfr. fig. 17). Det var dog 
ikke muligt at påvise en kontinuitet i områdets an
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Fig. 23. Riberhus slotsbanke med sokkelkvadre fra 
byens †kirker genanvendt i rondellerne (s. 859). EN 
fot. 1984. — Schloßberg von Riberhus mit Sockelqua- 
dern aus den Kirchen der Stadt, hier wiederverwendet in 
den Rondellen.
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91 Terpager 1736, s. 216.
92 Af hensyn til smittefaren havde de spedalskes går
de almindeligvis egne kapeller og kirkegårde. I Ros
kilde synes de spedalske dog i senmiddelalderen at 
have haft mulighed for at overvære gudstjenester i 
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kestensmurværk nord for ledvogterhuset ved Semi- 
narievej stammede ikke, som først antaget, fra Hel
lig Gravs kirke, men må være rester af en kælder (Jfr. 
udgravningsplan ved Saaby 1905 i NM2, og beskri
velse i Ribe Stifts-Tidende 20. jan. 1906).
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generelt henvises til Jarl Galléns og Troels Dahlerups 
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157 Terpager 1736, s. 392.
158 Matthiessen, s. 260, note 23.
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†MITTELALTERLICHE 
KIRCHEN IN RIBE

Außer dem Dom und der Katrinenkirche gab 
es im mittelalterlichen Ribe 11 Pfarrkirchen 
und Kloster- und Stiftskirchen (Plan Fig. 2).

Die Pfarrkirchen stammten durchweg aus 
dem älteren Mittelalter. Die St.-Klemens-Kir- 
che und die St.-Peters-Kirche werden erstmals 
1145 erwähnt, die St.-Nikolaj-Kirche in der 
Mitte des 12. Jahrhunderts und die St.-Hans- 
Kirche 1214-30. Die Kirche zum Heiligen Grab 
kann ebenfalls romanisch gewesen sein, tritt 
aber erstmals in einem Verzeichnis aus der Zeit 
um 1350 auf. Mehr als diese sechs Pfarrspren- 
gel (einschl. jenes des Doms) dürfte die Stadt 
kaum gehabt haben. Die St.-Bartholomäus- 
Kirche, die zweimal im 15. Jh. erwähnt wird, 
dürfte wohl mit der Kirche zum Hl. Grab iden
tisch sein.

Klöster und Stifte. Die Pfarrkirche zu St. Ni
kolaj war gleichzeitig Klosterkirche eines Be- 
nediktinerinnenstifts, das schon um die Mitte 
des 12. Jh.s existierte und möglicherweise von 
einem aufgelassenen Doppelkloster in Seem 
südlich von Ribe hierher überführt wurde. Die 
Bettelorden kamen früh nach Ribe. Das Domi
nikanerkloster (S. 810) wurde 1228 gegründet; 
die Franziskaner, die 1232 in die Stadt kamen, 
konnten 1280 ihre Klosterkirche dem hl. 
Laurentius weihen. Um 1280 wird auch ein 
Heiliggeisthaus mit Kirche erwähnt, ebenso 
wie das dem hl. Georg geweihte Spital für Aus
sätzige, über dessen Kapelle jedoch nichts be
kannt ist. Die St.-Michaels-Kirche, die dem 
1298 gegründeten Klosterschulkollegium Pug- 
gård als »Kollegkirche« angeschlossen war, 
wird 1309 erstmals erwähnt. Das Haus der Jo
hanniter, von dem wir 1311 zum ersten Mal 
hören, hatte sich im 15. Jh. zu einem richtigen 
klösterlichen Stift mit Kirche entwickelt. 
Schließlich wurden im Spätmittelalter zwei Ka
pellen aufgeführt, u.zw. die St.-Georgs-Kapelle 
Mitte des 15. Jh.s und die Heiligenkreuzkapelle 
Ende des 15. Jh.s, gelegen an den Ausfall
straßen der Stadt im Norden bzw. Süden.

Nach der Reformation von 1536 wurden die 
meisten Kirchen der Stadt als überflüssig be
trachtet und zum Abbruch verurteilt. Der Dom 
und die St.-Katrinen-Kirche der Dominikaner 
blieben als die zwei protestantischen Pfarrkir
chen der Stadt bestehen, und die St.-Peters- 
Kirche blieb bis zum Ende des 17. Jh.s erhalten. 
Sie diente als Materiallager, Schmiede u.dgl., 
während der Friedhof als Begräbnisplatz für 
Arme und Verbrecher angewendet wurde. Was 
die übrigen Kirchen betrifft, so verschwanden 
die Johanniterkirche und die St.-Laurentius- 
Kirche der Franziskaner schon 1537, und die 
Abbrucharbeit kam richtig in Schwung im Jahr 
1538, als ein Handwerker, der sogenannte 
»kerkenn breker« (= Kirchenbrecher), die St.- 
Hans-Kirche, die St.-Michaels-Kirche, die St.- 
Nikolaj-Kirche und vermutlich auch die Kirche 
zum Heiligen Grab und die St.-Klemens-Kir
che niederriß.

Wir kennen eine vereinzelte, 1598 gedruckte 
Abbildung der mittelalterlichen Kirchen (Fig. 1). 
Als das Bild angefertigt wurde, waren die 
meisten Kirchen schon seit etwa 50 Jahren ver
schwunden, so daß vermutlich nur die Wieder
gabe der St.-Peters-Kirche, die Ende des
16. Jh.s noch erhalten war, als verläßlich be
trachtet werden kann.

Die archäologischen Spuren der Kirchen sind 
dünn gesät. Eine Anzahl Bausteine, Taufen und 
Grabsteine, die sich im Museum zu Ribe und 
verstreut in den Häusern und Gärten der Stadt 
befinden, stammen vermutlich aus verschwun
denen Mittelalterkirchen (S. 859). Vom Fran
ziskanerkloster sind einige Formsteine erhalten 
geblieben, und vom alten Friedhof der 
St. Hans-Kirche wurden Gräber gefunden.

Nur die St.-Klemens-Kirche, die St.-Peters- 
Kirche und die St.-Nikolaj-Kirche waren Ge
genstand eigentlicher archäologischer Untersu
chungen. Bei allen drei romanischen Kirchen 
war das Baumaterial, ebenso wie beim Dom, 
vulkanischer Tuff aus der Rheingegend. Bei 
späteren An- und Umbauten wurden Ziegel 
verwendet.

Die romanische Anlage der St.-Klemens-Kir- 
che bestand aus Apsis, Chor, Schiff und Turm,
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aufgeführt aus Tuffstein auf einem Sockel aus 
dem gleichen Material. Diese Eigenheit, die die 
Kirche von allen anderen südwestjütländischen 
Tuffsteinkirchen unterschied, hatte sie gemein 
mit den ältesten dänischen Kalktuff-Kirchen 
aus dem Ende des 11. und vom Anfang des
12. Jh.s, und das kann ein Indizium dafür sein, 
daß die St.-Klemens-Kirche eine der ältesten 
Tuffsteinkirchen der Gegend von Ribe war. 
Der kurze, aber breite Grundriß der Kirche so
wie das Vorhandensein eines romanischen 
Turms unterscheiden die Kirche ebenfalls von 
den in dieser Gegend üblichen. Der romanische 
Bau hatte einen zwei Lagen hohen Sockel mit 
Hohlkehle und Fase. Die Apsis war mit fünf 
Blenden geschmückt, die von Halbsäulen oder 
Lisenen unterteilt und oben mit einem oder 
mehreren Rundbogen abgeschlossen waren. 
Auch die übrigen Fassaden der Kirche waren 
vermutlich mit Blenden ausgeschmückt, und 
das Innere der Kirche zierte ein Fasensockel. Im 
Spätmittelalter wurde der romanische Turm 
von einem aus Ziegeln gemauerten abgelöst; es 
wurden Gewölbe eingebaut (vgl. Rippenstein, 
Fig. 8) und gotische Stabfenster eingesetzt. Un

ter den Grabmälern muß ein romanisches 
†Grabsteinfragment aus Sandstein hervorgeho
ben werden, ferner ein Sargdeckel zu einem 
trapezförmigen Sandsteinsarg des Typs, der in 
mitteldeutschen Steinbrüchen hergestellt und 
an der Nordseeküste entlang nach Norden 
exportiert wurde.

Die St.-Peters-Kirche hatte, wie aus den aus
gegrabenen Fundamentgräben hervorgeht, ei
nen Grundriß mit Chor, Schiff und später da
zugekommenem Turm, der einen älteren 
Glockenstuhl auf dem Friedhof ablöste. Der 
Turm wurde möglicherweise nicht fertigge
baut oder ist später bis zur Höhe der Mauern 
des Schiffs eingestürzt, vgl. die Wiedergabe der 
Kirche ohne Turm.

Die St.-Nikolaj-Kirche lag auf dem jetzigen 
Eisenbahngelände, wo der Fund einiger profi
lierter Granitsockelsteine möglicherweise die 
Lage der Kirche andeutet. Vom Inventar der 
Kirche ist eine Glocke erhalten geblieben, die 
1477 (oder 1474) gegossen und nach der hl. 
Katharina benannt wurde; sie befindet sich jetzt 
in der Katrinenkirche. Im Friedhofsbereich 
wurden viele mittelalterliche Gräber gefunden.
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blev bortforlenet, idet Klavs Sehested fik brev på 
Korsbrødregården imod at føde og klæde de tilstede
værende brødre, ligesom han skulle bygge og for
bedre kirken og gården. Han modtog 1537 kongens 
ordre om at nedbryde »tårnet, kirken og stenhuset« 
og gemme materialerne til slottets fornødenhed.116 
Medens kirken straks blev nedrevet, blev kloster
bygningerne i vidt omfang sparet og »Korsbrødre- 
gård« tjente længe som bolig for lensmændene. En 
lille rest af klostret indgår formentlig endnu i kom
plekset, der siden 1869 har tjent som bispegård.117

Altre. I ovennævnte nybyggede kapel stod 1465 et 
5. Annas alter og dertil et billede, »som kaldes Jesu til 
Evig Tid«.118 Et Hellig Kors-alter, hvortil der var 
knyttet en betydelig aflad, omtales af Terpager 
(1736, s. 403).

Beliggenhed. Klostret lå på den nuværende bispegårds 
plads ved vestsiden af Korsbrødregade, øst for Hel- 
ligåndsgården og nord for S. Klemens kirke (jfr. 
fig. 4).119 Om den gamle kirkegård forordnedes 1553, 
at den skulle forblive ubebygget.120 Om kirkens byg
ning haves kun ovennævnte oplysning om, at den 
ved nedrivningen 1537 havde et tårn.

†S.  MIKAELS KIRKE
NOTER S. 852

S. Mikaels kirke, der nævnes første gang 1309,121 var 
oprettet i forbindelse med det 1298 stiftede kollegi
um Puggård.

Peblingekollegiet Puggård blev grundlagt af bi
skop Kristian, som sikrede sin stiftelse økonomisk 
ved at skænke et omfattende jordegods, der i de føl
gende århundreder yderligere forøgedes gennem en 
række gaver. Kollegiet bestod af et stenhus, hvor 20 
udvalgte disciple fra katedralskolen skulle have fri 
kost og bolig og leve en regelbundet klosterlignende 
tilværelse. Overbestyrelsen for stiftelsen udgjordes 
af ærkedegnen i spidsen for domkapitlet, mens den 
daglige ledelse lå i hænderne på en forstander, kaldet 
»procurator«, »rector« eller hyppigst »provisor«. I 
stiftelsens ældste tid var forstanderen en almindelig 
præst, siden blev stillingen besat af en kannik fra 
domkapitlet.122

Den nære forbindelse mellem kollegium og kirke 
bevidnes af flere kilder: 1386 omtales »Ærkeenglen 
S. Mikaels kapel henhørende til de fattige skolarers 
kollegium i Ribe i huset Pukhus«, og 1465 oplyses, 
at kapellet lå i den gård, som var embedsbolig for 
stiftelsens forstander, i dette tilfælde dekanen.123 
S. Mikaels kirke er således det eneste danske eksem
pel på en egentlig kollegiekirke i forbindelse med en 
peblingestiftelse.124

Til vedligeholdelsen af kirken rådede kollegiet

over korntienden fra Lustrup by syd for Ribe. 1475 
stadfæstede kapitlet, at tienden herfra i mands minde 
havde været henlagt til Puggård til S. Mikaels kirke
bygnings behov, »thi at til fornævnte kirkes bestan- 
delse og magtblivelse ej andre renter tilskikket er, af 
hvilke hun kan holdes og blive bestanden.«125 Lu- 
strup-tienden var øjensynlig ikke tilstrækkelig til 
kirkens vedligeholdelse, men med bispernes støtte 
erhvervede kirken i 13-1400’rne en række afladsbre
ve. 1330 eftergav biskop Peder i Odense 40 dages 
bod til dem, der i fromhed besøgte S. Mikaels kirke 
og rakte den en hjælpende hånd, da dens egne midler 
ikke rakte til istandsættelsen.126 1386 lovede to ærke
biskopper og fire biskopper hver 40 dages aflad for 
at besøge kirken på en række nærmere fastsatte fest
dage, samt for at give gaver til kirkens bygning eller 
til lys og ornamenter. Ærkebiskop Magnus lovede 
endvidere at afkorte boden for mordere og for foræl
dre, der havde ligget deres børn ihjel, hvis de gav 
henholdsvis 1 og ½ skilling grot til S. Mikaels kirke. 
Yderligere afladsbreve fulgte 1434, 1465 og 1476.123

Afladsbrevene nævner kirkelige handlinger og ce
remonier, som man skulle deltage i for at nyde godt 
af afladen. 1386 indgik det i afladsbetingelserne at 
overvære messer og prædikener på en række kirkeli
ge festdage: ved jul, påske og pinse, ved de vigtigste 
fester for Jomfru Maria samt ved festen for kirkens 
værnehelgen, S. Mikael. 1434 påhvilede det de af- 
ladssøgende at følge udbringeisen af Kristi Legeme 
og den hellige olie til syge, at deltage i processioner 
om kirkegården og at fremsige Ave Maria tre gange 
under aftenringningen.123 Flere af de nævnte cere
monier, f.eks. nadvertjenesten, hører snarere hjem
me i en sognekirke end i et kollegiekapel, og det er 
da også tvivlsomt, om afladsbetingelserne giver et 
pålideligt billede af, hvad der foregik i S. Mikaels 
kirke. I alt fald synes formuleringerne i brevene 1386 
og 1434 at være overtaget næsten uændret fra aflads
breve, der på samme tid udstedtes til Ribe dom
kirke.127

Testamentariske bestemmelser viser, at det hørte 
til pligterne for peblingene fra Puggård at gøre mes
setjeneste i kollegiekirken. 1338 testamenterede pro
visoren ved »Pukhus«, herr Vilhelm, således to 
grunde på den betingelse, at stiftelsens forstander 
skulle lade peblingene højtideligholde hans årtid; for 
deres ulejlighed skulle peblingene udskænkes en tøn
de god øl.128 Foruden forstanderen var der præster 
knyttet til kirkens forskellige altre (jfr. nedenfor). Et 
af disse var stiftet af præsten Ugot, der døde 1323, 
og her skulle alterpræsten afholde en årtid med to 
messer for stifteren, under deltagelse af peblingene 
fra Puggård.129

Inventar omtales et par gange. 1462 skænkede kan
tor Anders Brok 24 mark til at lade afskrive et missa
le samt til en hvid messehagel af »sayn« (et hvidt,

Danmarks Kirker, Ribe amt 55
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uldent stof) og en hvid messeskjorte.130 I afladsbre
vet 1476 nævnes, at kirken foruden forskellige al
terprydelser havde brug for kalke, diske, korporaler 
(duge til messeofret), kalkduge, messehageler og 
messeskjorter. 1536 måtte kirken på Christian III.s 
bud aflevere en forgyldt kalk og disk på 19 lod.131

Altre. 1309 testamenterede Tue Atenmark indtæg
terne fra en eng i Rejsby Mark til at sætte vokslys 
foran S. Mikaels alter i Ribe, med tilføjelsen »jeg me
ner S. Mikaels alter, der nyligt er oprettet i hans kir
ke af den herre biskop Kristian.«121 1453 omtales Vor 
Frue alter, idet Ribekanniken Jep Friis, der var ud
valgt til biskop i Børglum, nedlagde sit embede som 
evig vikar ved dette alter og overlod pladsen til kan
nik Tyge Therkelsen.132 Endelig nævnes så sent som 
1563 et vikarie, som lå til S. Andreas alter i S. Mikaels 
kirke.133 Præsten Ugot, der døde 1323, stiftede som 
nævnt et alter i kirken, men om der er tale om et 
fjerde alter eller et af de ovennævnte lader sig ikke 
afgøre.129

Beliggenhed. Kirken lå i umiddelbar tilknytning til 
Puggård ved vestsiden af Puggårdsgade ved et lille 
gadestykke, S. Mikkelsgade (fig. 2).134 Den må have 
ligget i nærheden af den endnu bevarede, senmiddel
alderlige kollegiebygning, men der er ikke fundet 
arkæologiske spor af kirken eller af eventuelle tilhø
rende begravelser.

Det er tvivlsomt, om S. Mikael har haft sin egen 
kirkegård; den optræder kun en enkelt gang i et af
ladsbrev fra 1434, hvis ordlyd, som nævnt, synes 
overtaget fra et tilsvarende brev af samme dato til 
domkirken.123

Om udseendet af kirkebygningen, der 1386 havde 
store mangler og truede med at styrte sammen,123 
vides intet. Man kan næppe lægge vægt på gengivel
sen hos Braunius (fig. 1), hvor den er fremstillet med 
et højt, slankt spir. Kirkebygningens nedrivning fandt 
sted under kirkebrækkerens virksomhed 1538. Fra 
31. okt. til 24. nov. skaffede han 51.000 sten ved at 
nedbryde »sunte Michels kerke«.4

†HELLIGÅNDSHUSETS KIRKE
NOTER S. 852

Ribe Helligåndshus eller -hospital nævnes første 
gang i Knud Snubbes testamente o. 1280.135 Stiftel
sen har antagelig siden sin oprettelse haft egen kirke, 
og kirkens eksistens fremgår i alt fald indirekte af Jens 
Voltesens gavebrev 1317, hvori han skænkede 4 
mark årlig til bespisning af konventet i Helligånds- 
huset, mod at dets medlemmer »skulle holde hans 
egen og hans hustrus årtid, ligesom kannikerne ved 
Vor Frue kirke.«136 Først 100 år senere omtales kir
ken direkte, i domkirkens yngre anniversariebog,

som mindes Tale Pors, der døde i 1400’rnes begyn
delse og blev begravet i Helligåndskirken i Ribe.137

Helligåndshuset stod under domkapitlet, og for
standerne var gerne kanniker. Beboere i stiftelsen 
var syge, svage og gamle mennesker, som fik kost 
og logi og blev plejet af et konvent, hvis medlemmer 
var undergivet visse ordensbestemmelser og, i alt fald 
1317, bestod af såvel brødre som søstre.138 En del af 
disse brødre har øjensynlig været gejstlige, som har 
kunnet deltage i messer og årtider i Helligåndshusets 
kirke. Det fremgår af Ballumpræsten Arild Cle- 
mentsens testamente fra 1481, hvori han bl.a. skæn
kede fire enge til Helligåndsgården for »om Sommer 
meth ottæ Presther ok om Winther meth ottæ Pre- 
sther arligh aar at hollæ for mik ok mynæ Forældres 
Siæle till ewigh Tidh.« Hvis Helligåndshusets præ
ster ikke overholdt disse forpligtelser, gav han dom
kapitlet fuldmagt til at annektere ovennævnte enge 
og lade årtiderne afholde andetsteds. 9

Til et sidealter var knyttet det vikarie, som sogne
præsten i Egtved 1554 afstod til Ribe hospital.140

Helligåndshuset erhvervede i tidens løb et omfat
tende jordegods gennem testamentariske gaver til 
vedligeholdelse af bygninger, opretholdelse af guds
tjenester og pleje af beboerne. 1479 måtte kongen 
befale sine fogeder og lensmænd, at de skulle være 
forstanderen for Helligåndsgården behjælpelig med 
at inddrive gods og penge, som folk ved deres opta
gelse i stiftelsen havde skænket til gårdens behov, 
bygning og forbedring.141 1481 gav Arild Clement- 
sen hele sit jordiske gods med hus og grund til vedli
geholdelse af Helligåndshusets kirke.139 1533 blev 
provst Iver Juul forlenet med Helligåndsgården. Han 
måtte beholde gården, så længe han levede, men 
skulle til gengæld vedligeholde bygningerne, afhol
de de sædvanlige messer, tider og gudstjenester i 
stiftelsens kirke samt forsyne de fattige med hus, 
seng og kost.142

Ved reformationen ophørte Helligåndshuset med 
at fungere, og det blev besluttet, at stiftelsen, når 
Iver Juul engang var død, skulle tilfalde det nyopret
tede almindelige hospital (jfr. s. 819). Han døde 
1556, men da Helligåndshuset lå så bekvemt for Ri- 
berhus, beholdt kongen huset til sig selv, mens ho
spitalet i stedet fik den gamle bispegård. Allerede 
1563 solgte kongen ejendommen videre til kancelli
skriver Kristen Lange »med hvis stenhus og anden 
bygning derpå findes.«143 Hvornår kirken blev ned
revet vides ikke, men det kan meget vel være sket 
inden dette tidspunkt.

Et seglaftryk (fig. 21) fra 1480 er gengivet hos Terp
ager.144 Den omløbende randskrift med versaler ly
der: »sigillvm domus sancti spiritus in ripis« (segl for 
Helligåndshuset i Ribe). Over en lilje ses Kristus, der 
opstår fra graven, med korsfane i venstre hånd og 
højre løftet i velsignelse.
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Fig. 21. Helligåndshuset. Seglaftryk fra 1480 
(s. 850), efter Terpager 1736, s. 523. — Heiliggeist- 
haus. Siegelabdruck aus dem Jahr 1480.

Beliggenhed. Helligåndshuset lå vest for johanniter
klostret, på vestsiden af en gade, hvis forløb svarede 
nogenlunde til den nuværende S. Laurentiigade 
(fig. 2). Kirken lå mod nord i bygningskomplekset, 
kirkegården mod øst ud til gaden.145 På hjørnegrun
den til S. Klemensgade og S. Laurentiigade fandtes 
1934 rester af en munkestensmur på kampestens- 
syld, ca. 8 m lang, 80 cm bred og 45-55 cm høj, 
muligvis en rest af Helligåndsgården.146

†S. JØRGENS KAPEL
NOTER S. 852

S.Jørgens kapel må være opført ved midten af 
1400’rne, eftersom det i Ribe bys jordebog fra 
1460’erne omtales som »S.Jørgens kapel, som nyli
ger bygget er«.147 Kapellet nævnes 1513 og atter i 
1530’rne (jfr. nedenfor). Det blev antagelig nedrevet 
i forbindelse med reformationen, og var i alt fald 
forsvundet i 1550’erne, hvor byen modtog en afgift 
af »den jord, som S.Jørgens kapel stod på.«148

Der er ingen sikre oplysninger om kapellets funk
tion. I 1530’rne optog Ribe bystyre et lån fra alle 
byens gilder, og i det bevarede regnskab nævnes, 
foruden betalingerne fra de 16 gilder, at borgmester 
Lange Laurids indestod for et beløb på 20 mark fra 
S. Jørgens kapel.149 Det er derfor muligt, at der har 
været et gilde eller en gildelignende institution knyt
tet til kapellet. En anden, men ikke nødvendigvis 
modstridende tolkning er, at kapellet er opført af

S. Jørgensgården for at indsamle almisser fra de vej
farende på Saltgade, efter at denne gade i 1400’rne 
overtog Tvedgades rolle som Ribes nordlige udfarts- 
vej (jfr. s. 118).

Alter? I Universitetsbiblioteket i København fin
des en messebog, trykt 1504, som ifølge sin påskrift 
var skænket af mag. Hans Severinsen og til evig tid 
skulle blive ved S. Jørgens alter. Foran i bogen læses 
videre, at den tilhører S.Jørgensgården i Ribe.150 
Det omtalte alter har da stået enten i S. Jørgens kapel 
eller i et, i øvrigt ukendt, kapel på S.Jørgens
gården.151

Beliggenhed. Jordebogen fra 1460’erne omtaler en ga
de, der gik østpå fra Saltgade, syd for S.Jørgens 
kapel,147 og 1513 nævnes et stykke jord nordligt i 
Saltgade, vest for S.Jørgens kapel.152 Kapellet må 
således have ligget omtrent på det sydlige hjørne af 
Saltgade og Seminarievej (fig. 2).

†HELLIG KORS KAPEL
NOTER S. 852

Hellig Kors kapel blev stiftet af borgmester Laurids 
Pedersen Bagge og hans hustru i slutningen af 
1400’rne og omtales første gang i et afladsbrev 
7. nov. 1500.153 En eng, som stødte op til kapellet, 
tilhørte Ribe by og var udlagt til borgmestrenes 
brug.154 Til kapellet var knyttet et broderskab 
(»laudabilis confraternitas«),153 antagelig Hellig Kors 
gildet, der bl.a. nævnes i fortegnelsen over byens 
gilder fra 1530’rne.149

I afladsbrevet fra 1500 gav tolv kardinaler hver 100 
dages aflad til dem, som besøgte Hellig Kors kapel 
på bestemte festdage (korsets opdagelse, korsets op
højelse, S. Gregorius, Marie himmelfart og kapellets 
indvielsesdag) og som bidrog til kapellets vedlige
holdelse og forsyning med fornødne bøger, kalke, 
lys og andre kirkelige prydelser.153 Kardinalernes af
lad må have resulteret i en betydelig valfart. Blandt 
gæsterne var en så prominent person som dronning 
Christina, der september 1507 drog fra Odense til 
Ribe sammen med sin søster og søsterdatter. De 
kongelige gæster deltog i gudstjenesten i Hellig Kors 
kapel på festdagen for korsets ophøjelse 14. sept. og 
fik således del i den store aflad. Dronningen skænke
de ved denne lejlighed tre rhinske gylden og desuden
28 album på Hellig Kors kirkegård.155

Beliggenhed. Kapellet lå ved den søndre dæmning på 
Vittenberg, ved den sydlige udfaldsvej fra Ribe 
(fig. 2). Dets beliggenhed er angivet på den bevarede 
tegning til Resens atlas med teksten: »en banche, 
Kaldis Vittenbierg, hvor der har fordum ligget et

55*
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Capel, for reisendes Folck at holde messe udi.«156 
Terpager oplyser, at han på stedet selv har set ruiner, 
og at der i hans tid ofte er blevet opgravet menneske
ben og rester af murede begravelser.157 Jord fra den 
omtalte banke blev o. 1720 anvendt til at udfylde et 
hul i den nærliggende dæmning, og alle rester af 
kapellet er antagelig forsvundet ved den lejlighed.158 
På stedet er i 1960’erne opført Vittenberg-skolen.
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Fig. 23. Riberhus slotsbanke med sokkelkvadre fra 
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den Rondellen.
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†MITTELALTERLICHE 
KIRCHEN IN RIBE

Außer dem Dom und der Katrinenkirche gab 
es im mittelalterlichen Ribe 11 Pfarrkirchen 
und Kloster- und Stiftskirchen (Plan Fig. 2).

Die Pfarrkirchen stammten durchweg aus 
dem älteren Mittelalter. Die St.-Klemens-Kir- 
che und die St.-Peters-Kirche werden erstmals 
1145 erwähnt, die St.-Nikolaj-Kirche in der 
Mitte des 12. Jahrhunderts und die St.-Hans- 
Kirche 1214-30. Die Kirche zum Heiligen Grab 
kann ebenfalls romanisch gewesen sein, tritt 
aber erstmals in einem Verzeichnis aus der Zeit 
um 1350 auf. Mehr als diese sechs Pfarrspren- 
gel (einschl. jenes des Doms) dürfte die Stadt 
kaum gehabt haben. Die St.-Bartholomäus- 
Kirche, die zweimal im 15. Jh. erwähnt wird, 
dürfte wohl mit der Kirche zum Hl. Grab iden
tisch sein.

Klöster und Stifte. Die Pfarrkirche zu St. Ni
kolaj war gleichzeitig Klosterkirche eines Be- 
nediktinerinnenstifts, das schon um die Mitte 
des 12. Jh.s existierte und möglicherweise von 
einem aufgelassenen Doppelkloster in Seem 
südlich von Ribe hierher überführt wurde. Die 
Bettelorden kamen früh nach Ribe. Das Domi
nikanerkloster (S. 810) wurde 1228 gegründet; 
die Franziskaner, die 1232 in die Stadt kamen, 
konnten 1280 ihre Klosterkirche dem hl. 
Laurentius weihen. Um 1280 wird auch ein 
Heiliggeisthaus mit Kirche erwähnt, ebenso 
wie das dem hl. Georg geweihte Spital für Aus
sätzige, über dessen Kapelle jedoch nichts be
kannt ist. Die St.-Michaels-Kirche, die dem 
1298 gegründeten Klosterschulkollegium Pug- 
gård als »Kollegkirche« angeschlossen war, 
wird 1309 erstmals erwähnt. Das Haus der Jo
hanniter, von dem wir 1311 zum ersten Mal 
hören, hatte sich im 15. Jh. zu einem richtigen 
klösterlichen Stift mit Kirche entwickelt. 
Schließlich wurden im Spätmittelalter zwei Ka
pellen aufgeführt, u.zw. die St.-Georgs-Kapelle 
Mitte des 15. Jh.s und die Heiligenkreuzkapelle 
Ende des 15. Jh.s, gelegen an den Ausfall
straßen der Stadt im Norden bzw. Süden.

Nach der Reformation von 1536 wurden die 
meisten Kirchen der Stadt als überflüssig be
trachtet und zum Abbruch verurteilt. Der Dom 
und die St.-Katrinen-Kirche der Dominikaner 
blieben als die zwei protestantischen Pfarrkir
chen der Stadt bestehen, und die St.-Peters- 
Kirche blieb bis zum Ende des 17. Jh.s erhalten. 
Sie diente als Materiallager, Schmiede u.dgl., 
während der Friedhof als Begräbnisplatz für 
Arme und Verbrecher angewendet wurde. Was 
die übrigen Kirchen betrifft, so verschwanden 
die Johanniterkirche und die St.-Laurentius- 
Kirche der Franziskaner schon 1537, und die 
Abbrucharbeit kam richtig in Schwung im Jahr 
1538, als ein Handwerker, der sogenannte 
»kerkenn breker« (= Kirchenbrecher), die St.- 
Hans-Kirche, die St.-Michaels-Kirche, die St.- 
Nikolaj-Kirche und vermutlich auch die Kirche 
zum Heiligen Grab und die St.-Klemens-Kir
che niederriß.

Wir kennen eine vereinzelte, 1598 gedruckte 
Abbildung der mittelalterlichen Kirchen (Fig. 1). 
Als das Bild angefertigt wurde, waren die 
meisten Kirchen schon seit etwa 50 Jahren ver
schwunden, so daß vermutlich nur die Wieder
gabe der St.-Peters-Kirche, die Ende des
16. Jh.s noch erhalten war, als verläßlich be
trachtet werden kann.

Die archäologischen Spuren der Kirchen sind 
dünn gesät. Eine Anzahl Bausteine, Taufen und 
Grabsteine, die sich im Museum zu Ribe und 
verstreut in den Häusern und Gärten der Stadt 
befinden, stammen vermutlich aus verschwun
denen Mittelalterkirchen (S. 859). Vom Fran
ziskanerkloster sind einige Formsteine erhalten 
geblieben, und vom alten Friedhof der 
St. Hans-Kirche wurden Gräber gefunden.

Nur die St.-Klemens-Kirche, die St.-Peters- 
Kirche und die St.-Nikolaj-Kirche waren Ge
genstand eigentlicher archäologischer Untersu
chungen. Bei allen drei romanischen Kirchen 
war das Baumaterial, ebenso wie beim Dom, 
vulkanischer Tuff aus der Rheingegend. Bei 
späteren An- und Umbauten wurden Ziegel 
verwendet.

Die romanische Anlage der St.-Klemens-Kir- 
che bestand aus Apsis, Chor, Schiff und Turm,
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aufgeführt aus Tuffstein auf einem Sockel aus 
dem gleichen Material. Diese Eigenheit, die die 
Kirche von allen anderen südwestjütländischen 
Tuffsteinkirchen unterschied, hatte sie gemein 
mit den ältesten dänischen Kalktuff-Kirchen 
aus dem Ende des 11. und vom Anfang des
12. Jh.s, und das kann ein Indizium dafür sein, 
daß die St.-Klemens-Kirche eine der ältesten 
Tuffsteinkirchen der Gegend von Ribe war. 
Der kurze, aber breite Grundriß der Kirche so
wie das Vorhandensein eines romanischen 
Turms unterscheiden die Kirche ebenfalls von 
den in dieser Gegend üblichen. Der romanische 
Bau hatte einen zwei Lagen hohen Sockel mit 
Hohlkehle und Fase. Die Apsis war mit fünf 
Blenden geschmückt, die von Halbsäulen oder 
Lisenen unterteilt und oben mit einem oder 
mehreren Rundbogen abgeschlossen waren. 
Auch die übrigen Fassaden der Kirche waren 
vermutlich mit Blenden ausgeschmückt, und 
das Innere der Kirche zierte ein Fasensockel. Im 
Spätmittelalter wurde der romanische Turm 
von einem aus Ziegeln gemauerten abgelöst; es 
wurden Gewölbe eingebaut (vgl. Rippenstein, 
Fig. 8) und gotische Stabfenster eingesetzt. Un

ter den Grabmälern muß ein romanisches 
†Grabsteinfragment aus Sandstein hervorgeho
ben werden, ferner ein Sargdeckel zu einem 
trapezförmigen Sandsteinsarg des Typs, der in 
mitteldeutschen Steinbrüchen hergestellt und 
an der Nordseeküste entlang nach Norden 
exportiert wurde.

Die St.-Peters-Kirche hatte, wie aus den aus
gegrabenen Fundamentgräben hervorgeht, ei
nen Grundriß mit Chor, Schiff und später da
zugekommenem Turm, der einen älteren 
Glockenstuhl auf dem Friedhof ablöste. Der 
Turm wurde möglicherweise nicht fertigge
baut oder ist später bis zur Höhe der Mauern 
des Schiffs eingestürzt, vgl. die Wiedergabe der 
Kirche ohne Turm.

Die St.-Nikolaj-Kirche lag auf dem jetzigen 
Eisenbahngelände, wo der Fund einiger profi
lierter Granitsockelsteine möglicherweise die 
Lage der Kirche andeutet. Vom Inventar der 
Kirche ist eine Glocke erhalten geblieben, die 
1477 (oder 1474) gegossen und nach der hl. 
Katharina benannt wurde; sie befindet sich jetzt 
in der Katrinenkirche. Im Friedhofsbereich 
wurden viele mittelalterliche Gräber gefunden.
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uldent stof) og en hvid messeskjorte.130 I afladsbre
vet 1476 nævnes, at kirken foruden forskellige al
terprydelser havde brug for kalke, diske, korporaler 
(duge til messeofret), kalkduge, messehageler og 
messeskjorter. 1536 måtte kirken på Christian III.s 
bud aflevere en forgyldt kalk og disk på 19 lod.131

Altre. 1309 testamenterede Tue Atenmark indtæg
terne fra en eng i Rejsby Mark til at sætte vokslys 
foran S. Mikaels alter i Ribe, med tilføjelsen »jeg me
ner S. Mikaels alter, der nyligt er oprettet i hans kir
ke af den herre biskop Kristian.«121 1453 omtales Vor 
Frue alter, idet Ribekanniken Jep Friis, der var ud
valgt til biskop i Børglum, nedlagde sit embede som 
evig vikar ved dette alter og overlod pladsen til kan
nik Tyge Therkelsen.132 Endelig nævnes så sent som 
1563 et vikarie, som lå til S. Andreas alter i S. Mikaels 
kirke.133 Præsten Ugot, der døde 1323, stiftede som 
nævnt et alter i kirken, men om der er tale om et 
fjerde alter eller et af de ovennævnte lader sig ikke 
afgøre.129

Beliggenhed. Kirken lå i umiddelbar tilknytning til 
Puggård ved vestsiden af Puggårdsgade ved et lille 
gadestykke, S. Mikkelsgade (fig. 2).134 Den må have 
ligget i nærheden af den endnu bevarede, senmiddel
alderlige kollegiebygning, men der er ikke fundet 
arkæologiske spor af kirken eller af eventuelle tilhø
rende begravelser.

Det er tvivlsomt, om S. Mikael har haft sin egen 
kirkegård; den optræder kun en enkelt gang i et af
ladsbrev fra 1434, hvis ordlyd, som nævnt, synes 
overtaget fra et tilsvarende brev af samme dato til 
domkirken.123

Om udseendet af kirkebygningen, der 1386 havde 
store mangler og truede med at styrte sammen,123 
vides intet. Man kan næppe lægge vægt på gengivel
sen hos Braunius (fig. 1), hvor den er fremstillet med 
et højt, slankt spir. Kirkebygningens nedrivning fandt 
sted under kirkebrækkerens virksomhed 1538. Fra 
31. okt. til 24. nov. skaffede han 51.000 sten ved at 
nedbryde »sunte Michels kerke«.4

†HELLIGÅNDSHUSETS KIRKE
NOTER S. 852

Ribe Helligåndshus eller -hospital nævnes første 
gang i Knud Snubbes testamente o. 1280.135 Stiftel
sen har antagelig siden sin oprettelse haft egen kirke, 
og kirkens eksistens fremgår i alt fald indirekte af Jens 
Voltesens gavebrev 1317, hvori han skænkede 4 
mark årlig til bespisning af konventet i Helligånds- 
huset, mod at dets medlemmer »skulle holde hans 
egen og hans hustrus årtid, ligesom kannikerne ved 
Vor Frue kirke.«136 Først 100 år senere omtales kir
ken direkte, i domkirkens yngre anniversariebog,

som mindes Tale Pors, der døde i 1400’rnes begyn
delse og blev begravet i Helligåndskirken i Ribe.137

Helligåndshuset stod under domkapitlet, og for
standerne var gerne kanniker. Beboere i stiftelsen 
var syge, svage og gamle mennesker, som fik kost 
og logi og blev plejet af et konvent, hvis medlemmer 
var undergivet visse ordensbestemmelser og, i alt fald 
1317, bestod af såvel brødre som søstre.138 En del af 
disse brødre har øjensynlig været gejstlige, som har 
kunnet deltage i messer og årtider i Helligåndshusets 
kirke. Det fremgår af Ballumpræsten Arild Cle- 
mentsens testamente fra 1481, hvori han bl.a. skæn
kede fire enge til Helligåndsgården for »om Sommer 
meth ottæ Presther ok om Winther meth ottæ Pre- 
sther arligh aar at hollæ for mik ok mynæ Forældres 
Siæle till ewigh Tidh.« Hvis Helligåndshusets præ
ster ikke overholdt disse forpligtelser, gav han dom
kapitlet fuldmagt til at annektere ovennævnte enge 
og lade årtiderne afholde andetsteds. 9

Til et sidealter var knyttet det vikarie, som sogne
præsten i Egtved 1554 afstod til Ribe hospital.140

Helligåndshuset erhvervede i tidens løb et omfat
tende jordegods gennem testamentariske gaver til 
vedligeholdelse af bygninger, opretholdelse af guds
tjenester og pleje af beboerne. 1479 måtte kongen 
befale sine fogeder og lensmænd, at de skulle være 
forstanderen for Helligåndsgården behjælpelig med 
at inddrive gods og penge, som folk ved deres opta
gelse i stiftelsen havde skænket til gårdens behov, 
bygning og forbedring.141 1481 gav Arild Clement- 
sen hele sit jordiske gods med hus og grund til vedli
geholdelse af Helligåndshusets kirke.139 1533 blev 
provst Iver Juul forlenet med Helligåndsgården. Han 
måtte beholde gården, så længe han levede, men 
skulle til gengæld vedligeholde bygningerne, afhol
de de sædvanlige messer, tider og gudstjenester i 
stiftelsens kirke samt forsyne de fattige med hus, 
seng og kost.142

Ved reformationen ophørte Helligåndshuset med 
at fungere, og det blev besluttet, at stiftelsen, når 
Iver Juul engang var død, skulle tilfalde det nyopret
tede almindelige hospital (jfr. s. 819). Han døde 
1556, men da Helligåndshuset lå så bekvemt for Ri- 
berhus, beholdt kongen huset til sig selv, mens ho
spitalet i stedet fik den gamle bispegård. Allerede 
1563 solgte kongen ejendommen videre til kancelli
skriver Kristen Lange »med hvis stenhus og anden 
bygning derpå findes.«143 Hvornår kirken blev ned
revet vides ikke, men det kan meget vel være sket 
inden dette tidspunkt.

Et seglaftryk (fig. 21) fra 1480 er gengivet hos Terp
ager.144 Den omløbende randskrift med versaler ly
der: »sigillvm domus sancti spiritus in ripis« (segl for 
Helligåndshuset i Ribe). Over en lilje ses Kristus, der 
opstår fra graven, med korsfane i venstre hånd og 
højre løftet i velsignelse.
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Fig. 21. Helligåndshuset. Seglaftryk fra 1480 
(s. 850), efter Terpager 1736, s. 523. — Heiliggeist- 
haus. Siegelabdruck aus dem Jahr 1480.

Beliggenhed. Helligåndshuset lå vest for johanniter
klostret, på vestsiden af en gade, hvis forløb svarede 
nogenlunde til den nuværende S. Laurentiigade 
(fig. 2). Kirken lå mod nord i bygningskomplekset, 
kirkegården mod øst ud til gaden.145 På hjørnegrun
den til S. Klemensgade og S. Laurentiigade fandtes 
1934 rester af en munkestensmur på kampestens- 
syld, ca. 8 m lang, 80 cm bred og 45-55 cm høj, 
muligvis en rest af Helligåndsgården.146

†S. JØRGENS KAPEL
NOTER S. 852

S.Jørgens kapel må være opført ved midten af 
1400’rne, eftersom det i Ribe bys jordebog fra 
1460’erne omtales som »S.Jørgens kapel, som nyli
ger bygget er«.147 Kapellet nævnes 1513 og atter i 
1530’rne (jfr. nedenfor). Det blev antagelig nedrevet 
i forbindelse med reformationen, og var i alt fald 
forsvundet i 1550’erne, hvor byen modtog en afgift 
af »den jord, som S.Jørgens kapel stod på.«148

Der er ingen sikre oplysninger om kapellets funk
tion. I 1530’rne optog Ribe bystyre et lån fra alle 
byens gilder, og i det bevarede regnskab nævnes, 
foruden betalingerne fra de 16 gilder, at borgmester 
Lange Laurids indestod for et beløb på 20 mark fra 
S. Jørgens kapel.149 Det er derfor muligt, at der har 
været et gilde eller en gildelignende institution knyt
tet til kapellet. En anden, men ikke nødvendigvis 
modstridende tolkning er, at kapellet er opført af

S. Jørgensgården for at indsamle almisser fra de vej
farende på Saltgade, efter at denne gade i 1400’rne 
overtog Tvedgades rolle som Ribes nordlige udfarts- 
vej (jfr. s. 118).

Alter? I Universitetsbiblioteket i København fin
des en messebog, trykt 1504, som ifølge sin påskrift 
var skænket af mag. Hans Severinsen og til evig tid 
skulle blive ved S. Jørgens alter. Foran i bogen læses 
videre, at den tilhører S.Jørgensgården i Ribe.150 
Det omtalte alter har da stået enten i S. Jørgens kapel 
eller i et, i øvrigt ukendt, kapel på S.Jørgens
gården.151

Beliggenhed. Jordebogen fra 1460’erne omtaler en ga
de, der gik østpå fra Saltgade, syd for S.Jørgens 
kapel,147 og 1513 nævnes et stykke jord nordligt i 
Saltgade, vest for S.Jørgens kapel.152 Kapellet må 
således have ligget omtrent på det sydlige hjørne af 
Saltgade og Seminarievej (fig. 2).

†HELLIG KORS KAPEL
NOTER S. 852

Hellig Kors kapel blev stiftet af borgmester Laurids 
Pedersen Bagge og hans hustru i slutningen af 
1400’rne og omtales første gang i et afladsbrev 
7. nov. 1500.153 En eng, som stødte op til kapellet, 
tilhørte Ribe by og var udlagt til borgmestrenes 
brug.154 Til kapellet var knyttet et broderskab 
(»laudabilis confraternitas«),153 antagelig Hellig Kors 
gildet, der bl.a. nævnes i fortegnelsen over byens 
gilder fra 1530’rne.149

I afladsbrevet fra 1500 gav tolv kardinaler hver 100 
dages aflad til dem, som besøgte Hellig Kors kapel 
på bestemte festdage (korsets opdagelse, korsets op
højelse, S. Gregorius, Marie himmelfart og kapellets 
indvielsesdag) og som bidrog til kapellets vedlige
holdelse og forsyning med fornødne bøger, kalke, 
lys og andre kirkelige prydelser.153 Kardinalernes af
lad må have resulteret i en betydelig valfart. Blandt 
gæsterne var en så prominent person som dronning 
Christina, der september 1507 drog fra Odense til 
Ribe sammen med sin søster og søsterdatter. De 
kongelige gæster deltog i gudstjenesten i Hellig Kors 
kapel på festdagen for korsets ophøjelse 14. sept. og 
fik således del i den store aflad. Dronningen skænke
de ved denne lejlighed tre rhinske gylden og desuden
28 album på Hellig Kors kirkegård.155

Beliggenhed. Kapellet lå ved den søndre dæmning på 
Vittenberg, ved den sydlige udfaldsvej fra Ribe 
(fig. 2). Dets beliggenhed er angivet på den bevarede 
tegning til Resens atlas med teksten: »en banche, 
Kaldis Vittenbierg, hvor der har fordum ligget et

55*
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Capel, for reisendes Folck at holde messe udi.«156 
Terpager oplyser, at han på stedet selv har set ruiner, 
og at der i hans tid ofte er blevet opgravet menneske
ben og rester af murede begravelser.157 Jord fra den 
omtalte banke blev o. 1720 anvendt til at udfylde et 
hul i den nærliggende dæmning, og alle rester af 
kapellet er antagelig forsvundet ved den lejlighed.158 
På stedet er i 1960’erne opført Vittenberg-skolen.
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gade.
18 Galthen 1792, s. 45.
19 C. N. Termansen, i ÅrbRibe 1905, s. 1-14.
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net af C. N. Termansen? 1906. — St.-Nikolaj-Kirche. 
Gemauerte Gräber auf dem Gelände der Fürsorgeanstalt.

38 Historiske Kildeskrifter I, udg. af H. Rørdam, 
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Fig. 23. Riberhus slotsbanke med sokkelkvadre fra 
byens †kirker genanvendt i rondellerne (s. 859). EN 
fot. 1984. — Schloßberg von Riberhus mit Sockelqua- 
dern aus den Kirchen der Stadt, hier wiederverwendet in 
den Rondellen.
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†MITTELALTERLICHE 
KIRCHEN IN RIBE

Außer dem Dom und der Katrinenkirche gab 
es im mittelalterlichen Ribe 11 Pfarrkirchen 
und Kloster- und Stiftskirchen (Plan Fig. 2).

Die Pfarrkirchen stammten durchweg aus 
dem älteren Mittelalter. Die St.-Klemens-Kir- 
che und die St.-Peters-Kirche werden erstmals 
1145 erwähnt, die St.-Nikolaj-Kirche in der 
Mitte des 12. Jahrhunderts und die St.-Hans- 
Kirche 1214-30. Die Kirche zum Heiligen Grab 
kann ebenfalls romanisch gewesen sein, tritt 
aber erstmals in einem Verzeichnis aus der Zeit 
um 1350 auf. Mehr als diese sechs Pfarrspren- 
gel (einschl. jenes des Doms) dürfte die Stadt 
kaum gehabt haben. Die St.-Bartholomäus- 
Kirche, die zweimal im 15. Jh. erwähnt wird, 
dürfte wohl mit der Kirche zum Hl. Grab iden
tisch sein.

Klöster und Stifte. Die Pfarrkirche zu St. Ni
kolaj war gleichzeitig Klosterkirche eines Be- 
nediktinerinnenstifts, das schon um die Mitte 
des 12. Jh.s existierte und möglicherweise von 
einem aufgelassenen Doppelkloster in Seem 
südlich von Ribe hierher überführt wurde. Die 
Bettelorden kamen früh nach Ribe. Das Domi
nikanerkloster (S. 810) wurde 1228 gegründet; 
die Franziskaner, die 1232 in die Stadt kamen, 
konnten 1280 ihre Klosterkirche dem hl. 
Laurentius weihen. Um 1280 wird auch ein 
Heiliggeisthaus mit Kirche erwähnt, ebenso 
wie das dem hl. Georg geweihte Spital für Aus
sätzige, über dessen Kapelle jedoch nichts be
kannt ist. Die St.-Michaels-Kirche, die dem 
1298 gegründeten Klosterschulkollegium Pug- 
gård als »Kollegkirche« angeschlossen war, 
wird 1309 erstmals erwähnt. Das Haus der Jo
hanniter, von dem wir 1311 zum ersten Mal 
hören, hatte sich im 15. Jh. zu einem richtigen 
klösterlichen Stift mit Kirche entwickelt. 
Schließlich wurden im Spätmittelalter zwei Ka
pellen aufgeführt, u.zw. die St.-Georgs-Kapelle 
Mitte des 15. Jh.s und die Heiligenkreuzkapelle 
Ende des 15. Jh.s, gelegen an den Ausfall
straßen der Stadt im Norden bzw. Süden.

Nach der Reformation von 1536 wurden die 
meisten Kirchen der Stadt als überflüssig be
trachtet und zum Abbruch verurteilt. Der Dom 
und die St.-Katrinen-Kirche der Dominikaner 
blieben als die zwei protestantischen Pfarrkir
chen der Stadt bestehen, und die St.-Peters- 
Kirche blieb bis zum Ende des 17. Jh.s erhalten. 
Sie diente als Materiallager, Schmiede u.dgl., 
während der Friedhof als Begräbnisplatz für 
Arme und Verbrecher angewendet wurde. Was 
die übrigen Kirchen betrifft, so verschwanden 
die Johanniterkirche und die St.-Laurentius- 
Kirche der Franziskaner schon 1537, und die 
Abbrucharbeit kam richtig in Schwung im Jahr 
1538, als ein Handwerker, der sogenannte 
»kerkenn breker« (= Kirchenbrecher), die St.- 
Hans-Kirche, die St.-Michaels-Kirche, die St.- 
Nikolaj-Kirche und vermutlich auch die Kirche 
zum Heiligen Grab und die St.-Klemens-Kir
che niederriß.

Wir kennen eine vereinzelte, 1598 gedruckte 
Abbildung der mittelalterlichen Kirchen (Fig. 1). 
Als das Bild angefertigt wurde, waren die 
meisten Kirchen schon seit etwa 50 Jahren ver
schwunden, so daß vermutlich nur die Wieder
gabe der St.-Peters-Kirche, die Ende des
16. Jh.s noch erhalten war, als verläßlich be
trachtet werden kann.

Die archäologischen Spuren der Kirchen sind 
dünn gesät. Eine Anzahl Bausteine, Taufen und 
Grabsteine, die sich im Museum zu Ribe und 
verstreut in den Häusern und Gärten der Stadt 
befinden, stammen vermutlich aus verschwun
denen Mittelalterkirchen (S. 859). Vom Fran
ziskanerkloster sind einige Formsteine erhalten 
geblieben, und vom alten Friedhof der 
St. Hans-Kirche wurden Gräber gefunden.

Nur die St.-Klemens-Kirche, die St.-Peters- 
Kirche und die St.-Nikolaj-Kirche waren Ge
genstand eigentlicher archäologischer Untersu
chungen. Bei allen drei romanischen Kirchen 
war das Baumaterial, ebenso wie beim Dom, 
vulkanischer Tuff aus der Rheingegend. Bei 
späteren An- und Umbauten wurden Ziegel 
verwendet.

Die romanische Anlage der St.-Klemens-Kir- 
che bestand aus Apsis, Chor, Schiff und Turm,
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aufgeführt aus Tuffstein auf einem Sockel aus 
dem gleichen Material. Diese Eigenheit, die die 
Kirche von allen anderen südwestjütländischen 
Tuffsteinkirchen unterschied, hatte sie gemein 
mit den ältesten dänischen Kalktuff-Kirchen 
aus dem Ende des 11. und vom Anfang des
12. Jh.s, und das kann ein Indizium dafür sein, 
daß die St.-Klemens-Kirche eine der ältesten 
Tuffsteinkirchen der Gegend von Ribe war. 
Der kurze, aber breite Grundriß der Kirche so
wie das Vorhandensein eines romanischen 
Turms unterscheiden die Kirche ebenfalls von 
den in dieser Gegend üblichen. Der romanische 
Bau hatte einen zwei Lagen hohen Sockel mit 
Hohlkehle und Fase. Die Apsis war mit fünf 
Blenden geschmückt, die von Halbsäulen oder 
Lisenen unterteilt und oben mit einem oder 
mehreren Rundbogen abgeschlossen waren. 
Auch die übrigen Fassaden der Kirche waren 
vermutlich mit Blenden ausgeschmückt, und 
das Innere der Kirche zierte ein Fasensockel. Im 
Spätmittelalter wurde der romanische Turm 
von einem aus Ziegeln gemauerten abgelöst; es 
wurden Gewölbe eingebaut (vgl. Rippenstein, 
Fig. 8) und gotische Stabfenster eingesetzt. Un

ter den Grabmälern muß ein romanisches 
†Grabsteinfragment aus Sandstein hervorgeho
ben werden, ferner ein Sargdeckel zu einem 
trapezförmigen Sandsteinsarg des Typs, der in 
mitteldeutschen Steinbrüchen hergestellt und 
an der Nordseeküste entlang nach Norden 
exportiert wurde.

Die St.-Peters-Kirche hatte, wie aus den aus
gegrabenen Fundamentgräben hervorgeht, ei
nen Grundriß mit Chor, Schiff und später da
zugekommenem Turm, der einen älteren 
Glockenstuhl auf dem Friedhof ablöste. Der 
Turm wurde möglicherweise nicht fertigge
baut oder ist später bis zur Höhe der Mauern 
des Schiffs eingestürzt, vgl. die Wiedergabe der 
Kirche ohne Turm.

Die St.-Nikolaj-Kirche lag auf dem jetzigen 
Eisenbahngelände, wo der Fund einiger profi
lierter Granitsockelsteine möglicherweise die 
Lage der Kirche andeutet. Vom Inventar der 
Kirche ist eine Glocke erhalten geblieben, die 
1477 (oder 1474) gegossen und nach der hl. 
Katharina benannt wurde; sie befindet sich jetzt 
in der Katrinenkirche. Im Friedhofsbereich 
wurden viele mittelalterliche Gräber gefunden.
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Fig. 21. Helligåndshuset. Seglaftryk fra 1480 
(s. 850), efter Terpager 1736, s. 523. — Heiliggeist- 
haus. Siegelabdruck aus dem Jahr 1480.

Beliggenhed. Helligåndshuset lå vest for johanniter
klostret, på vestsiden af en gade, hvis forløb svarede 
nogenlunde til den nuværende S. Laurentiigade 
(fig. 2). Kirken lå mod nord i bygningskomplekset, 
kirkegården mod øst ud til gaden.145 På hjørnegrun
den til S. Klemensgade og S. Laurentiigade fandtes 
1934 rester af en munkestensmur på kampestens- 
syld, ca. 8 m lang, 80 cm bred og 45-55 cm høj, 
muligvis en rest af Helligåndsgården.146

†S. JØRGENS KAPEL
NOTER S. 852

S.Jørgens kapel må være opført ved midten af 
1400’rne, eftersom det i Ribe bys jordebog fra 
1460’erne omtales som »S.Jørgens kapel, som nyli
ger bygget er«.147 Kapellet nævnes 1513 og atter i 
1530’rne (jfr. nedenfor). Det blev antagelig nedrevet 
i forbindelse med reformationen, og var i alt fald 
forsvundet i 1550’erne, hvor byen modtog en afgift 
af »den jord, som S.Jørgens kapel stod på.«148

Der er ingen sikre oplysninger om kapellets funk
tion. I 1530’rne optog Ribe bystyre et lån fra alle 
byens gilder, og i det bevarede regnskab nævnes, 
foruden betalingerne fra de 16 gilder, at borgmester 
Lange Laurids indestod for et beløb på 20 mark fra 
S. Jørgens kapel.149 Det er derfor muligt, at der har 
været et gilde eller en gildelignende institution knyt
tet til kapellet. En anden, men ikke nødvendigvis 
modstridende tolkning er, at kapellet er opført af

S. Jørgensgården for at indsamle almisser fra de vej
farende på Saltgade, efter at denne gade i 1400’rne 
overtog Tvedgades rolle som Ribes nordlige udfarts- 
vej (jfr. s. 118).

Alter? I Universitetsbiblioteket i København fin
des en messebog, trykt 1504, som ifølge sin påskrift 
var skænket af mag. Hans Severinsen og til evig tid 
skulle blive ved S. Jørgens alter. Foran i bogen læses 
videre, at den tilhører S.Jørgensgården i Ribe.150 
Det omtalte alter har da stået enten i S. Jørgens kapel 
eller i et, i øvrigt ukendt, kapel på S.Jørgens
gården.151

Beliggenhed. Jordebogen fra 1460’erne omtaler en ga
de, der gik østpå fra Saltgade, syd for S.Jørgens 
kapel,147 og 1513 nævnes et stykke jord nordligt i 
Saltgade, vest for S.Jørgens kapel.152 Kapellet må 
således have ligget omtrent på det sydlige hjørne af 
Saltgade og Seminarievej (fig. 2).

†HELLIG KORS KAPEL
NOTER S. 852

Hellig Kors kapel blev stiftet af borgmester Laurids 
Pedersen Bagge og hans hustru i slutningen af 
1400’rne og omtales første gang i et afladsbrev 
7. nov. 1500.153 En eng, som stødte op til kapellet, 
tilhørte Ribe by og var udlagt til borgmestrenes 
brug.154 Til kapellet var knyttet et broderskab 
(»laudabilis confraternitas«),153 antagelig Hellig Kors 
gildet, der bl.a. nævnes i fortegnelsen over byens 
gilder fra 1530’rne.149

I afladsbrevet fra 1500 gav tolv kardinaler hver 100 
dages aflad til dem, som besøgte Hellig Kors kapel 
på bestemte festdage (korsets opdagelse, korsets op
højelse, S. Gregorius, Marie himmelfart og kapellets 
indvielsesdag) og som bidrog til kapellets vedlige
holdelse og forsyning med fornødne bøger, kalke, 
lys og andre kirkelige prydelser.153 Kardinalernes af
lad må have resulteret i en betydelig valfart. Blandt 
gæsterne var en så prominent person som dronning 
Christina, der september 1507 drog fra Odense til 
Ribe sammen med sin søster og søsterdatter. De 
kongelige gæster deltog i gudstjenesten i Hellig Kors 
kapel på festdagen for korsets ophøjelse 14. sept. og 
fik således del i den store aflad. Dronningen skænke
de ved denne lejlighed tre rhinske gylden og desuden
28 album på Hellig Kors kirkegård.155

Beliggenhed. Kapellet lå ved den søndre dæmning på 
Vittenberg, ved den sydlige udfaldsvej fra Ribe 
(fig. 2). Dets beliggenhed er angivet på den bevarede 
tegning til Resens atlas med teksten: »en banche, 
Kaldis Vittenbierg, hvor der har fordum ligget et

55*
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Capel, for reisendes Folck at holde messe udi.«156 
Terpager oplyser, at han på stedet selv har set ruiner, 
og at der i hans tid ofte er blevet opgravet menneske
ben og rester af murede begravelser.157 Jord fra den 
omtalte banke blev o. 1720 anvendt til at udfylde et 
hul i den nærliggende dæmning, og alle rester af 
kapellet er antagelig forsvundet ved den lejlighed.158 
På stedet er i 1960’erne opført Vittenberg-skolen.

KILDER OG HENVISNINGER
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- Vilh. Lorentzen: De danske Franciskanerklostres 
Bygningshistorie, 1914, s. 13-15. – Johanniterklostret: 
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ge sognekirker med to. – Oldemoder s. 108. – Kir
kehistSaml. III, 669.
2 Kinch II, 7f.
3 Terpager 1736, s. 374f. Når der kun tales om ned
rivning af Hellig Gravs, S. Nikolai, S. Peder og 
S. Hans kirker, betyder det ikke, som antaget s. 119, 
at S. Klemens kirke har været tænkt bevaret. Se Ing
rid Nielsen: Middelalderbyen Ribe, kap. 11 (under 
trykning).
4 KirkehistSaml. 7. rk. I, 652 f.
5 LA Vib. Ribe S. Katr.’s rgsk.
6 C. F. Wegener: Historiske Efterretninger om An
ders Sørensen Vedel, s. 184, i Den danske Krønike af 
Saxo, 1851. – Sigvard P. Skov: A. S. Vedels Ribebe- 
skrivelse, i ÅrbRibe IX, 98 f.
7 DiplDan. 1. rk. II, 87. – Bispekrøniken, s. 28, jfr. 
domkirken, s. 64.
8 Jarl Gallén og Troels Dahlerup: Johanniterordenen,
i KultHistLeks. VII, 600 f. – Forbindelsen antydes 
tidligst i testamente 1396, hvor kirken nævnes jævn
sides johanniternes kommendator, Testamenter fra 
Danmarks Middelalder indtil 1450, udg. Kr. Erslev, 
1901, s. 164. – Se også Ingrid Nielsen: Middelalder
byen Ribe, kap. 5 (under trykning). – ActaPont. IV 
2778, 2781; V 3384, 3386.
9 Repert. 2. rk., 4542. – Jfr. Kinch I, 382.
10 Udgravninger på borgbanken 1980 har ikke kun
net føre anlægget længere tilbage end o. 1200 (Stig 
Jensen m.fl.: Udgravninger i Ribe 1979-1981, i 
Mark og Montre 1982, s. 57). Der findes derfor in
gen egentlige vidnesbyrd om, at kirken oprindelig 
skulle have været opført i forbindelse med en konge
lig borg eller en kongsgård, som det er foreslået af 
Erik Cinthio: The churches of St. Clemens in Scan
dinavia, i Res Medievales. Festskrift til Ragner 
Blomquist, Lund 1968, s. 103-116.
11 Thorup 1833, bilag s. 29.
12 KirkehistSaml. III, 669.
13 Terpager 1736, s. 60.
14 NM6, Fundprot. 992, 1430. Mønterne fra 1911- 
udgravningen er ikke indgået til NM6.
15 Repert. 2. rk., 4542.
16 Oldemoder s. 96.
17 Kinch I, 542f. – Ejeren af matr. nr. 281m i S. Lau-
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rentiigade har 1977 oplyst til Den antikvariske Sam
ling, at han ved gravninger i grundens sydøsthjørne 
er stødt på uforstyrrede begravelser (iflg. meddelelse 
fra Mogens Bencard). Gravene hører antagelig til 
S. Klemens kirkegård, eftersom det tilstødende grå- 
brødreklosters kirkegård synes at have ligget ud 
mod den nuværende Korsbrødregade/Gråbrødre- 
gade.
18 Galthen 1792, s. 45.
19 C. N. Termansen, i ÅrbRibe 1905, s. 1-14.
20 NM2. Udgravningsberetning, plan og snit ved 
C. M. Smidt.
21 NM2. Bevaringsforslag ved C. M. Smidt og kor
respondance 1910-1912.
22 Romanske tufstenstårne kendes i øvrigt kun i Jyl
land fra Ribe domkirke, S. Johannes i Slesvig (Helms 
1894, s. 64) og Hviding kirke, Tønder amt (Knud 
Krogh, i Skalk 1964: 3, s. 14-20).
23 NM2. C. M. Smidt: Notebog XXXVI.
24 »I en afstand af ca. 10 alen fra Skibets Vestende 
mod Sydvest stødtes der paa en Grundvold lagt af 
store Kampesten, men da den kun strakte sig et kort 
Stykke, tør der ikke sluttes noget deraf med Hensyn 
til Taarnets Udstrækning og Form.« (Termansen, i 
ÅrbRibe 1905, s. 9). Jfr. Termansens brev til dir. 
Mollerup 25. jan. 1903 i NM2.
25 Termansen, i ÅrbRibe 1905, s. 4.
26 Sml. f.eks. Roager kirke syd for Ribe (DK. SJyll. 
s. 1169) og Farup kirke, Ribe hrd.
27 En løsfunden formsten (fig. 20, nr. 12) hidrører fra 
en senmiddelalderlig kløverbladsfrise som dem, der 
er bevaret på Sortebrødreklostret i Ribe (sml. Græbe 
1978, fig. 21, 23).
28 Udgravningsberetningerne giver ingen nivelle- 
menter på gulvlagene.
29 Helligkorsaltre har antagelig oftest stået i skibet, 
vest for triumfbuen, således som det f.eks. er påvist i 
Stenløse kirke (DK, Frborg. s. 2367). Placeringen af 
et alter vestligt i koret, midt for triumfbuen, har dog 
en parallel i S. Stefans kirke i Lund, jfr. A. W. Mår- 
tensson: S:t Stefan i Lund, Lund 1980, s. 87, fig. 54, 
64.
30 Den antikvariske Samling i Ribe, nr. 8208.
31 Jfr. Elna Møller: Stenkisterne i domkirken, i Ribe 
Stiftsbog 1980, s. 32-37.
32 Ingrid Nielsen: Middelalderbyen Ribe (under 
trykning).
33 DiplDan. 3. rk. III, 266.
34 Ældre anniversariebog, s. 567. – Minerva okt.- 
nov.-dec. 1787, s. 14 f. – Anne Riising: Danmarks 
middelalderlige prædiken, 1969, s. 55 f.
35 Repert. 2. rk. 5974.
36 DaKancReg. s. 384.
37 Kinch I, 508f., II, 569. – Ingrid Nielsen (jfr. note 
32) kap. 9. – Ribe Rådstuedombøger 1527-76, 1580- 
99, udg. Erik Kroman, 1974, s. 88, 134.

Fig. 22. S. Nikolaj Kirke. Murede grave på for
sorgscentrets område (nr. 1-4, s. 843). Målt og teg
net af C. N. Termansen? 1906. — St.-Nikolaj-Kirche. 
Gemauerte Gräber auf dem Gelände der Fürsorgeanstalt.

38 Historiske Kildeskrifter I, udg. af H. Rørdam, 
1879, s. 641. – DaKancReg. s. 384. – Terpager 1736, 
s. 382.
39 Kinch II, 570. – LA Vib. Ribe S. Katr’s rgsk. 
(1594). – Hegelunds almanak 1. dec. 1612, s. 601. – Matthiesen s. 61. – D. Grønlund: Historisk Efterret
ning om de i Ribe Bye for Hexerie forfulgte og 
brændte Mennesker, udg. af K. Agerbæk, Ribe 
1973, s. 46, 89f., 129f., 140.
40 Kinch II, 570.
41 LA Vib. S. Katr.’s rgsk. – Thorup 1839, s. 65.
42 Iflg. venlig oplysning af Marie Obbekjær.
43 NM2. Brev fra J. Helms til Worsaae 5. jan. 1856.
44 NM2. Brev fra J. Helms til kammerråd Struck
17. okt. 1857.
45 J. Helms’ opmåling »optagen på tomterne med bi
stand af O. Gotliebsen og hans til grundvoldens op
brydning brugte arbejdere d. 26. april 1856« findes i 
Den antikvariske Samling i Ribe, mus.nr. 193. Den
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her gengivne plan (i NM2) er en af Helms selv frem
stillet og mere anskuelig kopi, hvor en kampestens- 
signatur har erstattet den ældre tegnings skravering.
- Stürups situationskort i NM2 bærer påskriften: 
»Stedet påvist af J. Helms«.
46 NM2. Udgravningsplan ved J. Hertz og indberet
ning ved Else Marie Boyhus 1960. – 1981 lagdes et 
par søgegrøfter umiddelbart syd for S. Peders kirke, 
men hverken kulturlag eller grave fandtes, kun 
vandomlejrede lag. Kirken kan have ligget ganske 
tæt på åløbet. (Stig Jensen m.fl.: Udgravninger i Ri
be 1979-1981, i Mark og Montre 1982, s. 54.)
47 En enkelt tufsten, 31×14×7 cm, fundet på tomten 
1855/56, indsendtes 1863 til Nationalmuseet (NM2, 
inv.nr. 21329). En klump skællekalk er i Den antik
variske Samling i Ribe, mus.nr. 390.
48 Ribe bys jordebog, udg. Ingrid Nielsen, 1979, 
nr. 152.
49 J. Helms’ anmærkninger på plan af 26. april 1856, 
jfr. note 45.
50 Kinch II, 417.
51 Kinch II, 179, 569.
52 Kinch II, 569.
53 Kinch II, 348.
54 LA Vib. Ribe domk.s rgsk. 1591-1899.
55 Kinch II, 397, 410.
56 Jfr. noterne 5 og 54.
57 Matthiesen, s. 61, 82. – Jfr. note 52.
58 Indberetning af J. Forchhammer 13. okt. 1959 til 
Den antikvariske Samling i Ribe, j. nr. 561/59. Ki
sten opbevares sammesteds, mus.nr. D 1548. Fra et 
andet funderingshul kom dele af to smallere, paral
lelle brædder uden skeletrester, måske fra en kiste. 
På datidige pressefotografier er disse brædder og 
nogle løsfundne skeletdele fejlagtigt sammenstillet 
med kiste og skelet fra grav nr. 5.
59 Lunde Domkapitels Gavebøger, udg. C. Weeke, 
1889, s. 298. – Gina Gertrud Smidt: De danske non
neklostre indtil ca. 1250, i KirkehistSaml. 1973, 
s. 15 f.
60 Et dobbeltkloster her (for både munke og nonner) 
opløstes på et eller andet tidspunkt før 1173. Gina 
Gertrud Smidt (jfr. note 59), s. 15f.
61 DiplDan. 1. rk. V, 54.
62 ActaPont. IV 2778.
63 ActaPont. V3384, 3386. – Terpager 1736, s. 304 f.
- Se også Kinch I, 381 f., 420f.
64 Oldemoder, s. 87, 96.
65 RA. Hansborgarkivet. Sager på papir D 40, IV. 
Ærkedegnens regnskabsbog for Lø, Tønder, Højer, 
Gram og Sønder Rangstrup hrd. 1514-43, fol. 7 r, f. 
-Jfr. Kinch I, 512.
66 Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra Middelalde
ren I, udg. C. Nyrop, 1900, s. 755. – Kinch I, 380.
67 Endnu 1559 nævnes nonner (Kinch II, 79).
68 NM6, Fundprot. 3198 og 3244.

69 En grav fra 700’rne, orienteret nord-syd, fandtes 
på kirkegårdens område (jfr. fig. 17). Det var dog 
ikke muligt at påvise en kontinuitet i områdets an
vendelse som gravplads fra hedensk til kristen tid. Se 
Aino Kann Rasmussen: Sct. Nikolaj kirke i Ribe – og en grav fra yngre germansk jernalder, i Mark og 
Montre 1971, s. 13-15. – I 1960’erne er der ifølge 
mundtlig meddelelse til Den antikvariske Samling, 
på forsorgscentrets grund langs Tangevej fra hjørnet 
mod jernbaneterrænet og op til centrets hovedind
kørsel, udgravet en munkestensmur, på hvis sydside 
fandtes skeletter. Det er muligvis rester af kloster
muren.
70 Kortfattet meddelelse om fundet og udgravnings- 
skitser ved Lennart Edelberg i Den antikvariske 
Samling i Ribe, j. nr. 43M 70. – Iflg. Trap 4. udg. 
VIII, 398 blev fundamenter af kirkens apsis truffet
o. 1900 (jfr. Vilh. Lorentzen: De danske Benedikti
nerklostres Bygningshistorie, 1933, s. 133). Oplys
ningen lader sig imidlertid ikke verificere: hverken 
Den antikvariske Samling, NM2 eller statsbanernes 
arkiv rummer noget om sagen (jfr. korrespondance i 
Den antikvariske Samling i Ribe, j. nr. 43 M 70).
71 NM2. Indb. ved Aino Kann Rasmussen 1970 og 
Mogens Bencard 1972.
72 Uldall, s. 224 f.
73 NM2. Brev fra Eilschou til prof. Nyerup 18. okt. 
1809, udg. V. Hermansen: Antikvarer i det gamle 
Ribe, i ÅrbRibe 1959, s. 627-29.
74 Den nærmere placering af gravene på forsorgscen
trets område har ikke kunnet bestemmes. Opmålin
gen i NM2 er signeret ’T’ (C. N. Termansen?). – Nov. 1976 og febr. 1977 er der ved maskinopgrav- 
ninger på forsorgscentrets område, nordøst for 
vandtårnet, fremkommet omrodede skeletdele og 
munkesten, der formentlig stammer fra murede gra
ve (Den antikvariske Samling i Ribe, j.nr. 16 
M76 D).
75 Kisteløse grave med stensat hovedrum eller »øre
klapsten« (nr. 10-14) må opfattes som et billigt alter
nativ til de helt stensatte grave med særskilt hoved
rum, og må som disse dateres til høj- eller senro
mansk tid. Samme periode tilhører vel begravelserne 
uden kistespor, men med udgravet hovedrum (nr. 5,
15). Paralleller til sidstnævnte kendes bl.a. fra Ny
sted og Revshaleborg ved Maribo (Maribo amt), 
Stenløse kirke (Frederiksborg amt) og †S. Klemens 
kirke (København By), jfr. K. Løkkegaard Poulsen: 
Undersøgelse af en middelaldergrav i Nysted, i Lol
land-Falsters Stiftsmuseums årsskrift 1980, s. 5-11; 
K. Snedker: Revshaleborgens gravplads, smst. 1973, 
s. 12-24; H. Stiesdal: En middelalderlig gravplads i 
Stenløse, i Antikvariske Studier 1, 1977, s. 207; 
J. N. Rosenkjær: Fra det underjordiske København, i 
Historiske Meddelelser om Kbh. 1. rk. 2, s. 49.

76 Af snit fremgår, at både sideplanker og gavltræ
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Fig. 23. Riberhus slotsbanke med sokkelkvadre fra 
byens †kirker genanvendt i rondellerne (s. 859). EN 
fot. 1984. — Schloßberg von Riberhus mit Sockelqua- 
dern aus den Kirchen der Stadt, hier wiederverwendet in 
den Rondellen.
står lodret og således ikke er trykket ud af deres 
oprindelige plads.
77 Terpager 1736, s. 64 (præsten Peder Madsens te
stamente).
78 Ældre anniversariebog, s. 541. – Oldemoder s. 71.
79 DiplDan. 2. rk. VI, 196; VII, 87. – Testamenter fra 
Danmarks Middelalder indtil 1450, udg. Kr. Erslev, 
1901, s. 155, 183. – Terpager 1736, s. 63f.
80 DiplDan. 2. rk. VI, 196.
81 Brev af 21. juli 1981 i Den antikvariske Samling i 
Ribe, j. nr. 154 K 1, med kortskitse 154 T 2. – 1886 
fandt man, under nedlæggelse af vandrør i Gravsga
de, regelmæssige gravsteder, levninger af kister og 
skeletter, jfr. Følgeblad til Ugeskrift for Læger 4. rk. 
XVIII, 1888. – Bebyggelsen på nordsiden af Gravs
gade, der antagelig er kommet til efter 1545 på kir
kegårdens plads, omfattede matr.-nr. 142-148, jfr. 
Ole Degn: Ribe 1500-1950, Scandinavian Atlas of 
Historic Towns 3, 1983, s. 55.
82 Per Kr. Madsen og Ole Schiørring: En udgrav
ning i Ribes »nye grav«, Hikuin 7, 1981.
83 DiplDan. 2. rk. V, 362. – Oldemoder, s. 96.
84 Kinch I, 525; placering se Ingrid Nielsen (jfr. note 
32), kap. 5.
85 Ribe bys jordebog, jfr. note 48, nr. 31 f. – LA Vib. 
Ribe rådstuearkiv. Kæmnerrgsk. 1548-83, jord- 
skyldsrgsk. 1565, fol. 2r.
86 Oldemoder, s. 108. – Kirkeindvielser til Den helli
ge Grav synes ofte at gå tilbage til korstogstiden i 
1100’rne. Ellen Jørgensen: Helgendyrkelse, s. 14.
87 RA. Hansborgarkivet. Ærkedegnens regnskabs
bog, jfr. note 65, fol. 210f. – Jfr. noterne 3 og 12.
88 Oldemoder, s. 55. – S. Bartolomæus’ kirke betæn
kes desuden i testamente fra 1474. Terpager 1736, 
s. 63.
89 Jfr. s. 118f. og domkirken, fig. 24. – Terpager 
1736, s. 395.

90 Kirken findes dog aldrig benævnt ved den dobbel
te indvielse til Hellig Grav og S. Bartolomæus. – Ingrid Nielsen (jfr. note 32), kap. 5.
91 Terpager 1736, s. 216.
92 Af hensyn til smittefaren havde de spedalskes går
de almindeligvis egne kapeller og kirkegårde. I Ros
kilde synes de spedalske dog i senmiddelalderen at 
have haft mulighed for at overvære gudstjenester i 
den nærliggende S. Klemens sognekirke. Jfr. Olaf 
Olsen: St. Jørgensbjærg kirke, i ÅrbOldkHist. 1960, 
s. 42-47.
93 Terpager 1736, s. 395. – Jfr. noterne 3 og 4.
94 Thorup 1839, s. 50 og bilag s. 12f.
95 Ribe bys jordebog, udg. Ingrid Nielsen, 1979, 
nr. 160. – Det 1905 afdækkede, uregelmæssige mun- 
kestensmurværk nord for ledvogterhuset ved Semi- 
narievej stammede ikke, som først antaget, fra Hel
lig Gravs kirke, men må være rester af en kælder (Jfr. 
udgravningsplan ved Saaby 1905 i NM2, og beskri
velse i Ribe Stifts-Tidende 20. jan. 1906).
96 Peder Olsens krønike, i Scriptores Minores II, 
udg. M. Cl. Gertz, 1922, s. 293, 305. – Om hans be
nyttelse af ældre kilder (Rydårbogen) se Jørgen Ny
bo Rasmussen: Broder Peder Olsen som de danske 
franciskaneres historieskriver, 1976, s. 75, 127f. Pe
der Olsens oplysning om bisp Gunners grav står i 
modstrid med en anden kilde, hvorefter han skulle 
være begravet i Løgumkloster, se Kinch I, 55 f. Jfr. 
DK, SJyll., s. 1124.
97 SRD VI, 255. – Johs. Lindbæk: De danske Fran
ciskanerklostre, 1914, s. 97, 100. Kirkens indvielses
dag fejredes dagen efter S. Hans.
98 DiplDan. 2. rk. IV, 30-34. Enslydende afladsbreve 
sendtes til franciskanerne i Kolding, Tønder, Sles
vig, Flensborg og Ribe.
99 Dronning Christines Hofholdningsregnskaber, 
udg. Wilh. Christensen, 1904, s. 196, 253, 257, 283, 
295, 315.
100 Johs. Lindbæk (jfr. note 97), s. 98f. anfører ikke 
mindre end 16 testamenter, hvori klostret betænkes.
101 Johs. Lindbæk (jfr. note 97), s. 99. -Jørgen Nybo 
Rasmussen (jfr. note 96), s. 145.
102 Kinch I, 426f. – Johs. Lindbæk (jfr. note 97), 
s. 101 f. – Thorup 1833, Bilag s. 18f. – Repert. 2. rk., 
10749. – Ribe bys jordebog (jfr. note 48), nr. 87f.
103 Scriptores minores (jfr. note 96), s. 293. – Kinch
I, 424. – Johs. Lindbæk (jfr. note 97), s. 100.
104 Thorup 1833, bilag s. 5f., 20.
105 Jørgen Nybo Rasmussen og Jan Pinborg: Broder 
Jacob og Uddrivelseskrøniken, i HistT. 12. rk. I, 
199 f.
106 Olaus Heinrich Moller: Vermischte Nachrichten 
und Urkunden, welche der Stifter der lateinischen 
Schule in Flensburg, Ludolphus Maamani, und des
sen Eltern, wie auch den Franciskaner-Orden und 
dessen Schicksale in Dänemark etc., insonderheit zur



856 †MIDDELALDERKIRKER I RIBE

Zeit der Reformation betreffen, Flensburg 1775, 
s. 26 f. – Kinch I, 502 f.
107 Kinch I, 539 f. – Ingrid Nielsen: Torvene i Ribe, i 
Hikuin 7, 1981, s. 17f. – Ribe bys jordebog (jfr. note 
48), nr. 61.
108 Segl på breve i Rigsarkivet fra år 1289 (Ribe kapi
tel nr. 19, DiplDan. 2. rk. III, 383). 1309 (Ribe kapi
tel nr. 51, DiplDan. 2. rk. VI, 199), 1332 (Ribe kapi
tel nr. 94, DiplDan. 2. rk. X, 356) og 1465 (Ribe 
kapitel nr. 436, Repert. nr. 1980). Jfr. H. Petersen: 
Danske gejstlige Sigiller fra Middelalderen, 1886, 
s. 79, fig. 950, 951.
109 DaKancReg. s. 220. – Thorup 1833, bilag s. 22. – Kinch I, 539 f.
110 Flensborg Avis 22. nov. 1896 og Ribe Stifts
tidende 27. nov. 1902, om udgravningen til ny bade
anstalt i forbindelse med alderdomshjemmet. – Brev 
fra W. Mollerup 8. dec. 1902 (NM2).
111 NM2, inv.nr. D 5124-33. – Den antikvariske 
Samling i Ribe, mus.nr. 5423 og E 1411.
112 DiplDan. 2. rk. VI, 343. – Kinch I, 543 f. – Acta
Pont. IV 2778, 2781; V 3384, 3386. Om johanniterne 
generelt henvises til Jarl Galléns og Troels Dahlerups 
artikel i KultHistLeks. VII, 600f.
113 Terpager 1736, s. 62. – Thorup 1833, bilag s. 25 f.
114 Maje Doctors (†1523) blev ifølge Terpager (1736, 
s. 403) begravet hos korsbrødrene. Fortegnelse over 
klostrets gods 1547 i DaKancReg. s. 361 f.
115 Kinch I, 420f., 451, 467. – Terpager 1736, s. 403f.
- Frederik d. Førstes danske Registranter, udg. Ers- 
lev & Mollerup, 1879, s. 3.
116 DaKancReg. s. 40 (30. marts 1537). – Kinch I, 
482f., 545.
117 Kinch II, 589f. – Trap 5. udg. IX, 642.
118 Thorup 1833, bilag s. 25 f.
119 Klostergrundens udstrækning fremgår af Klavs 
Sehesteds brev på gården 8. juni 1542, DaKancReg. 
s. 228. Jfr. Kinch I, 545.
120 KancBrevb. 20. maj 1553.
121 DiplDan. 2. rk. VI, 196.
122 DiplDan. 2. rk. IV, 291 og V, 32. – Kornerup, 
s. 83-117.
123 Terpager 1736, s. 388 f.
124 I England grundlagdes talrige kollegier og kolle- 
giekirker fra 1200’rne, jfr. A. F. Leach: The schools 
of Medieval England, London 1912, s. 164f. Om 
forholdene i Danmark, se Kornerup I, s. 18-38.
125 Terpager 1736, s. 385.
126 DiplDan. 2. rk. X, 223.
127 Terpager 1736, s. 86 f.
128 DiplDan. 2. rk. XII, 87.

129 Ældre anniversariebog, s. 546.
130 Terpager 1736, s. 62.
131 Kronens skøder I, 96. – Terpager 1736, s. 223. – Jfr. note 123.

132 Repert. 2. rk. I, 246.
133 Kronens Skøder I, 96. – Terpager 1736, s. 223.
134 Jfr. Ingrid Nielsen: Puggårdsgade i Ribe – en ar- 
kivalsk undersøgelse, i Mark og Montre 1978, s. 22.
135 DiplDan. 2. rk. II, 389.
136 DiplDan. 2. rk. VII, 453. – Tilsvarende skulle 
forstanderen holde messer for Laurentius Litle, der 
døde i begyndelsen af 1300’rne, jfr. Ældre anniversa
riebog, s. 541.
137 Terpager 1736, s. 517.
138 J. Lindbæk og G. Stemann: De danske Hellig- 
aandsklostre, 1906, s. 4f. – Jfr. note 136.
139 Terpager 1736, s. 514.
140 KancBrevb. 30. juli 1554.
141 Kinch I, 381.
142 Kinch I, 489.
143 DaKancReg. s. 267. – Terpager 1736, s. 519f. – KancBrevb. 15. sept. 1556, 1. febr. 1563.
144 Terpager 1736, s. 523, har til sin illustration be
nyttet et afklip fra den originale kobbertrykplade til 
Ribe-byplanen i Resens atlas. Pladen som helhed er 
tabt, og der kendes ingen bevarede aftryk; derimod 
eksisterer en tegning, der muligvis er forlæg for 
kobberstikket. På denne tegning er seglet dateret 
1480. Se Ib Rønne Kejlbo: To stykker af en mosaik, i 
Mark og Montre 1976, s. 66-75; Thomas W. Lassen: 
Omkring billedmaterialet i »Ripæ Cimbricæ«, Hi
kuin 7, 1981, s. 265-74.
145 Terpager 1736, s. 517f., 521. – Jfr. note 143.
146 NM2. Plan ved Kr. Petersen 1934.
147 Ribe bys jordebog (jfr. note 48), nr. 156.
148 Ribe bys jordebog (jfr. note 48), nr. 157.
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153 ActaPont. V, 3775. – Terpager 1736, s. 392f.
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†MITTELALTERLICHE 
KIRCHEN IN RIBE

Außer dem Dom und der Katrinenkirche gab 
es im mittelalterlichen Ribe 11 Pfarrkirchen 
und Kloster- und Stiftskirchen (Plan Fig. 2).

Die Pfarrkirchen stammten durchweg aus 
dem älteren Mittelalter. Die St.-Klemens-Kir- 
che und die St.-Peters-Kirche werden erstmals 
1145 erwähnt, die St.-Nikolaj-Kirche in der 
Mitte des 12. Jahrhunderts und die St.-Hans- 
Kirche 1214-30. Die Kirche zum Heiligen Grab 
kann ebenfalls romanisch gewesen sein, tritt 
aber erstmals in einem Verzeichnis aus der Zeit 
um 1350 auf. Mehr als diese sechs Pfarrspren- 
gel (einschl. jenes des Doms) dürfte die Stadt 
kaum gehabt haben. Die St.-Bartholomäus- 
Kirche, die zweimal im 15. Jh. erwähnt wird, 
dürfte wohl mit der Kirche zum Hl. Grab iden
tisch sein.

Klöster und Stifte. Die Pfarrkirche zu St. Ni
kolaj war gleichzeitig Klosterkirche eines Be- 
nediktinerinnenstifts, das schon um die Mitte 
des 12. Jh.s existierte und möglicherweise von 
einem aufgelassenen Doppelkloster in Seem 
südlich von Ribe hierher überführt wurde. Die 
Bettelorden kamen früh nach Ribe. Das Domi
nikanerkloster (S. 810) wurde 1228 gegründet; 
die Franziskaner, die 1232 in die Stadt kamen, 
konnten 1280 ihre Klosterkirche dem hl. 
Laurentius weihen. Um 1280 wird auch ein 
Heiliggeisthaus mit Kirche erwähnt, ebenso 
wie das dem hl. Georg geweihte Spital für Aus
sätzige, über dessen Kapelle jedoch nichts be
kannt ist. Die St.-Michaels-Kirche, die dem 
1298 gegründeten Klosterschulkollegium Pug- 
gård als »Kollegkirche« angeschlossen war, 
wird 1309 erstmals erwähnt. Das Haus der Jo
hanniter, von dem wir 1311 zum ersten Mal 
hören, hatte sich im 15. Jh. zu einem richtigen 
klösterlichen Stift mit Kirche entwickelt. 
Schließlich wurden im Spätmittelalter zwei Ka
pellen aufgeführt, u.zw. die St.-Georgs-Kapelle 
Mitte des 15. Jh.s und die Heiligenkreuzkapelle 
Ende des 15. Jh.s, gelegen an den Ausfall
straßen der Stadt im Norden bzw. Süden.

Nach der Reformation von 1536 wurden die 
meisten Kirchen der Stadt als überflüssig be
trachtet und zum Abbruch verurteilt. Der Dom 
und die St.-Katrinen-Kirche der Dominikaner 
blieben als die zwei protestantischen Pfarrkir
chen der Stadt bestehen, und die St.-Peters- 
Kirche blieb bis zum Ende des 17. Jh.s erhalten. 
Sie diente als Materiallager, Schmiede u.dgl., 
während der Friedhof als Begräbnisplatz für 
Arme und Verbrecher angewendet wurde. Was 
die übrigen Kirchen betrifft, so verschwanden 
die Johanniterkirche und die St.-Laurentius- 
Kirche der Franziskaner schon 1537, und die 
Abbrucharbeit kam richtig in Schwung im Jahr 
1538, als ein Handwerker, der sogenannte 
»kerkenn breker« (= Kirchenbrecher), die St.- 
Hans-Kirche, die St.-Michaels-Kirche, die St.- 
Nikolaj-Kirche und vermutlich auch die Kirche 
zum Heiligen Grab und die St.-Klemens-Kir
che niederriß.

Wir kennen eine vereinzelte, 1598 gedruckte 
Abbildung der mittelalterlichen Kirchen (Fig. 1). 
Als das Bild angefertigt wurde, waren die 
meisten Kirchen schon seit etwa 50 Jahren ver
schwunden, so daß vermutlich nur die Wieder
gabe der St.-Peters-Kirche, die Ende des
16. Jh.s noch erhalten war, als verläßlich be
trachtet werden kann.

Die archäologischen Spuren der Kirchen sind 
dünn gesät. Eine Anzahl Bausteine, Taufen und 
Grabsteine, die sich im Museum zu Ribe und 
verstreut in den Häusern und Gärten der Stadt 
befinden, stammen vermutlich aus verschwun
denen Mittelalterkirchen (S. 859). Vom Fran
ziskanerkloster sind einige Formsteine erhalten 
geblieben, und vom alten Friedhof der 
St. Hans-Kirche wurden Gräber gefunden.

Nur die St.-Klemens-Kirche, die St.-Peters- 
Kirche und die St.-Nikolaj-Kirche waren Ge
genstand eigentlicher archäologischer Untersu
chungen. Bei allen drei romanischen Kirchen 
war das Baumaterial, ebenso wie beim Dom, 
vulkanischer Tuff aus der Rheingegend. Bei 
späteren An- und Umbauten wurden Ziegel 
verwendet.

Die romanische Anlage der St.-Klemens-Kir- 
che bestand aus Apsis, Chor, Schiff und Turm,
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aufgeführt aus Tuffstein auf einem Sockel aus 
dem gleichen Material. Diese Eigenheit, die die 
Kirche von allen anderen südwestjütländischen 
Tuffsteinkirchen unterschied, hatte sie gemein 
mit den ältesten dänischen Kalktuff-Kirchen 
aus dem Ende des 11. und vom Anfang des
12. Jh.s, und das kann ein Indizium dafür sein, 
daß die St.-Klemens-Kirche eine der ältesten 
Tuffsteinkirchen der Gegend von Ribe war. 
Der kurze, aber breite Grundriß der Kirche so
wie das Vorhandensein eines romanischen 
Turms unterscheiden die Kirche ebenfalls von 
den in dieser Gegend üblichen. Der romanische 
Bau hatte einen zwei Lagen hohen Sockel mit 
Hohlkehle und Fase. Die Apsis war mit fünf 
Blenden geschmückt, die von Halbsäulen oder 
Lisenen unterteilt und oben mit einem oder 
mehreren Rundbogen abgeschlossen waren. 
Auch die übrigen Fassaden der Kirche waren 
vermutlich mit Blenden ausgeschmückt, und 
das Innere der Kirche zierte ein Fasensockel. Im 
Spätmittelalter wurde der romanische Turm 
von einem aus Ziegeln gemauerten abgelöst; es 
wurden Gewölbe eingebaut (vgl. Rippenstein, 
Fig. 8) und gotische Stabfenster eingesetzt. Un

ter den Grabmälern muß ein romanisches 
†Grabsteinfragment aus Sandstein hervorgeho
ben werden, ferner ein Sargdeckel zu einem 
trapezförmigen Sandsteinsarg des Typs, der in 
mitteldeutschen Steinbrüchen hergestellt und 
an der Nordseeküste entlang nach Norden 
exportiert wurde.

Die St.-Peters-Kirche hatte, wie aus den aus
gegrabenen Fundamentgräben hervorgeht, ei
nen Grundriß mit Chor, Schiff und später da
zugekommenem Turm, der einen älteren 
Glockenstuhl auf dem Friedhof ablöste. Der 
Turm wurde möglicherweise nicht fertigge
baut oder ist später bis zur Höhe der Mauern 
des Schiffs eingestürzt, vgl. die Wiedergabe der 
Kirche ohne Turm.

Die St.-Nikolaj-Kirche lag auf dem jetzigen 
Eisenbahngelände, wo der Fund einiger profi
lierter Granitsockelsteine möglicherweise die 
Lage der Kirche andeutet. Vom Inventar der 
Kirche ist eine Glocke erhalten geblieben, die 
1477 (oder 1474) gegossen und nach der hl. 
Katharina benannt wurde; sie befindet sich jetzt 
in der Katrinenkirche. Im Friedhofsbereich 
wurden viele mittelalterliche Gräber gefunden.



Fig. 1. Bygningsdetaljer m.m. i granit, 11-1200’rne, opstillet vest for Ribe domkirkes processionsgang 
(s. 859, 861 f.). Bl.a. ses kapitæl (nr. 4), kapitæl/base (nr. 7) og døbefont (nr. 9). EN fot. 1984. — Baudetails aus 
Granit, 12.-13. Jh., aufgestellt westlich des Kreuzgangs des Riber Doms. U.a. sieht man ein Kapitell (Nr. 4), Kapitell/ 
Basis (Nr. 7) und eine Taufe (Nr. 9).

IKKE LOKALISEREDE KIRKELIGE GENSTANDE I RIBE
NOTER S. 863

Gennem de sidste godt 100 år er der overalt i 
Ribe og omegn fundet og iagttaget arkitektur
detaljer, inventardele og gravsten, der må 
stamme fra byens kirker. Med den voksende 
interesse for fortidens levn blev mange af disse 
løsfund overdraget til Den antikvariske Sam
ling i Ribe, men desværre ofte uden tilstrække
lige beskrivelser og fundangivelser.

De middelalderlige bygningssten, som udgør 
den væsentligste kategori, er nu dels opstillet i 
museets udstilling, gård og have, dels i et lille 
aflukke mellem domkirkens processionsgang 
og Hans Tavsens hus. Endvidere findes der 
langs vestsiden af processionsgangen opstillet 
andre naturstensdetaljer, der hovedsagelig skal 
repræsentere ting fra domkirken, men som dog 
er blandet med genstande, der ikke er registre
ret som hørende til denne bygning (fig. 1). En 
mængde romanske sokkelsten er genopsat som

sokkel i rondellerne på Riberhus slotsbanke 
(s. 855, fig. 23), hvor middelalderlige arkitek
turdetaljer endvidere er brugt som indramning 
af plateauet omkring dronning Dagmars statue 
(jfr. fig. 2). Til disse forholdsvis store samlin
ger kommer en lang række granit- og sand- 
stensdetaljer i byens haver og gamle huse, hvor 
også middelalderligt teglmateriale er alminde
ligt. Derimod er det sjældent at finde stykker af 
den importerede, vulkanske tufsten, der har 
været anvendt i så stort omfang ved byens ro
manske kirkebyggeri. Det skyldes antagelig, at 
dette materiale har fundet anvendelse ved frem
stilling af mørtel (jfr. s. 828).

Med hensyn til bygningsdetaljernes proveni
ens er vi næsten uden holdepunkter, hvis styk
kerne ikke ved deres former eller fundomstæn
digheder klart har kunnet knyttes til en bestemt 
bevaret eller forsvundet kirkebygning. Det
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Fig. 2. Base af granit (nr. 2, s. 861), senromansk. Ri- 
berhus Slotsbanke. EN fot. 1984. — Basis aus Granit, 
spätromanisch. Schloßberg Riberhus.

skyldes den stadige omflytning og genanven
delse af stenmaterialet i Ribe. Mange sten må 
være genanvendt flere gange, nogle allerede i 
middelalderen, andre eksempelvis i Christian
III. s Riberhus, og efter dets nedbrydning i an
dre verdslige bygninger i byen (sml. også dom
kirken s. 348). Der kan dog ikke være tvivl 
om, at langt den overvejende del af de middel
alderlige arkitekturdetaljer må stamme fra de 11 
forsvundne kirker og institutioner, der efter refor
mationen blev nedbrudt som overflødige (jfr. 
s. 828). Stykkerne vidner om, at flere af Ribes 
romanske kirker har udvist en arkitektur, der 
har været stærkt beslægtet med domkirkens: 
blændingsprydede facader af rhinsk tuf, rejst 
over en attisk profileret sokkel af granit (nr. 1). 
Også en ganske rig og differentieret senro
mansk og unggotisk arkitektur giver sig til 
kende (nr. 2-8); fremhæves skal bl.a. et lille 
unggotisk knopkapitæl (nr. 8), som er udført i 
Purbeck-marmor og må være importeret fra 
England (fig. 5). En enkel, romansk døbefont 
(nr. 9) må stamme fra én af de forsvundne sog
nekirker ligesom den granitfont, der siden re
formationen har været anvendt i S. Katrine kir
ke (s. 747, fig. 58).

Andre genstande må hidrøre fra de to beva
rede Ribekirker. Fra domkirken kommer vel 
hovedparten af de arkitekturdetaljer, epitafiere
ster m.m., der 1979 blev fremdraget af kirkens

materialrum (jfr. fig. 3), hvor de var blevet 
henlagt efter kirkerestaureringen 1900. De op
bevares nu på domkirkens nordre galleri og i 
materialrummet (jfr. s. 533). En ejendommelig 
søjle ved Bramminge hovedgård, bestående af 
base og kapitæl svarende til Ribe domkirkes, 
samt skaft af det sjældne og i romansk tid efter
tragtede akvæduktmarmor, kan næppe stamme 
fra andre kirker end domkirken.1 Det samme 
gælder en sandstenssøjle med kapitæl anvendt 
som støtte for kappen over et åbent ildsted i 
Lustrupholm ved Ribe (sml. s. 252, note 53).2

Fra domkirken og S. Katrine kirke må stamme 
forskellige rester af efterreformatorisk kirkein
ventar og gravstensstumper, nogle i Den anti
kvariske Samling, andre i privateje. Således fin
des på Lustrupholm også en kvist opbygget af 
dele, som formentlig stammer fra et renæssan
ceepitafium.2 Disse genstande må være erhver
vet på de mange auktioner over kasseret byg
gemateriale, inventar og gravsten, kirkerne af
holdt efter restaureringsarbejder og partielle 
nedrivninger (jfr. f.eks. s. 346, 415, 432, 466, 
778).

Det falder uden for nærværende værks ram
mer at foretage en fuldstændig registrering af 
hele dette store materiale. De genstande, som 
med rimelig sikkerhed har kunnet henføres til 
en bestemt af de bevarede eller forsvundne kir
ker, er behandlet i forbindelse med disse. Ne
denfor er beskrevet et udvalg af de øvrige arki
tekturfragmenter, fortrinsvis former, der ikke 
kendes fra domkirkens byggeplads, samt af in
ventarstykker og gravsten.

1) (S. 830, fig. 3) apsis-sokkelkvader, romansk 
af granit, 98×45 cm, 42 cm høj. Den har en 
velhugget, attisk profil, brudt af et fremspring, 
som må have båret en halvsøjle. Fundet 1965 
som sokkelsten under den gamle brandstation 
på hjørnet af Saltgade og Seminarievej. I Den 
antikvariske Samling (mus.nr. D 13776) tillige 
med et tilsvarende stykke fra en naboejendom, 
66×58 cm, 44 cm højt (mus.nr. D 13775). I 
slotsbankens rondeller findes adskillige sok
kelkvadre af granit og sandsten med samme 
profil, heraf en del apsiskvadre, som dog ikke 
har fremspring.
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Fig. 3. Arkitekturdetaljer og epitafierester m.m. fremdraget af domkirkens materialrum 1979 (s. 860). Bl.a. 
ses senromansk bladkapitæl af granit (nr. 5, s. 861). ElM fot. 1979. — Architekturdetails und Epitaphienreste, 
zutage gebracht 1979 aus dem Materiallager des Doms. U.a. sieht man ein spätromanisches Blattkapitell aus Granit 
(Nr. 5).

2-3) (Fig. 2) baser, to ens, senromanske, be
regnet for en halvsøjle, 40×45 cm, 21 cm høje. 
På slotsbanken, i stensætningen omkring dron
ning Dagmars monument.

4) Kapitæl, senromansk, af lys, grå granit, 
ottesidet, 40 cm højt, med halsring, beregnet 
for en rund søjle, tvm. 21 cm, foroven rektan
gulært tværsnit, 41×35 cm, og fremspringen
de, halvcirkulære skjolde, der kan have tjent 
som anslag for fire halvrunde hvælvribber. På 
siderne reliefhugget, stiliseret, skeletagtigt 
bladmønster. Den antikvariske Samling (mus. 
nr. 8682), opstillet vest for processionsgangen, 
hvor det ses (på hovedet) fig. 1.

5) Bladkapitæl, senromansk af granit, 27 cm 
højt; over den nedre vulst stiliseret bladværk,

der løber ud i hjørneblade under topleddets 
platte. Oversiden er rektangulær, 48×30 cm. 
Fremdraget 1979 af domkirkens materialrum 
(jfr. fig. 3), og nu samme sted.

6) Bladkapitæl, næsten identisk med nr. 5, 
49×28 cm, 30 cm højt. Fundet ved brolægger
arbejde i Korsbrødregade, nu i Den antikvari
ske Samling (mus.nr. 1457).

7) Kapitæl/base(?), unggotisk o. 1250-1300, af 
granit, 48×36 cm, 27 cm høj, fra en pille bestå
ende af tre sammenkoblede søjler eller halvsøj
ler. Attisk profil om tre halvcirkulære led, det 
midterste med en svagt spids ryg (jfr. s. 265 og 
s. 270, fig. 174). Både på over- og undersiden 
er med indhuggede konturlinjer angivet den 
trekoblede søjleprofil. I Den antikvariske Sam-
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Fig. 4. Oblatæske (nr. 13, s. 862), o. 1300, jordfund 
fra Sønderportsbro. I Den antikvariske Samling i Ri
be. Preben Dehlholm fot. 1976. — Hostienbehälter, 
um 1300, Bodenfund, Sønderportsbro.

ling (mus.nr. 8686), opstillet vest for proces- 
sionsgangen (jfr. fig. 1).

8) (Fig. 5) knopkapitæl, unggotisk o. 1250- 
1300, af engelsk Purbeck-marmor,3 18×18 cm,
15 cm højt. Purbeck-marmoret, der blev brudt 
på øen Purbeck ud for Englands sydkyst og 
udskibet til en lang række byggepladser i Eng
land, vides ikke i øvrigt at have været benyttet 
til bygningsdetaljer herhjemme. I formen er 
kapitælet almen-nordeuropæisk og har en ræk
ke samtidige, hjemlige paralleller, vistnok alle 
hugget i gotlandsk kalksten: I Århus dominika
nerkloster (DK. Århus s. 1294), fra Roskilde 
domkirkes lektorium (DK. Khb. Amt. s. 1416) 
samt i Slesvig domkirke.4 Kapitælet er erhver
vet på en løsøreauktion i Ribe af Den antikvari
ske Samling (mus.nr. 841).

9) Døbefont, romansk af granit, af form som 
en kalk, 90 cm høj, kummens tvm. 67 cm. Den 
cylindriske fod har skråkant og vulst på over
gangen til skaftet, kummen er halvkuglefor- 
met, glat, med et afsæt ved overgangen til skaf
tet. Opstillet i to dele (kummen på hovedet) 
ved vestsiden af processionsgangen (jfr. fig. 1). 
Den antikvariske Samling, uden fundoplys
ninger (mus.nr. D 13786).

10) Fontekumme, eller måske snarere et 
vievandskar, romansk af rødlig granit, tvm. 71 
cm, 47 cm høj, halvkugleformet med rundstav 
under mundingsranden, der har et sekundært 
udhugget, v-formet afløb. Kummen er kun 14 
cm dyb med flad bund. Fundet under havear
bejde ved det gamle vejrmøllehus på ladegårds- 
pladsen (Tangevej). I Den antikvariske Sam
ling (mus.mr. 7568).

11) Fontekumme eller vievandskar, næsten sva
rende til nr. 10, tvm. 65 cm. 35 cm høj, kum
men 15 cm dyb. Fundet henstående i Neder- 
dammen nr. 21. I Den antikvariske Samling 
(mus.nr. 5835).

12) Olielampe, 1200’rne, af gullig-grå sand
sten, fragmentarisk, oprindelig af form som tre 
sammenstillede cylindre, hver med et forneden 
afrundet hul til den brændbare væske, tvm. 23 
cm, 11 cm høj. Udformningen kendes ikke fra 
andre danske olielamper, men der findes flere 
paralleller på Gotland.5 Fundet ved udgravning 
af en kælder i Dagmarsgade. I Den antikvariske 
Samling (mus.nr. 549).

13) (Fig. 4) oblatæske, såkaldt pyxis eller cibo- 
rium, o. 1300, af forgyldt kobber. Æsken er 
cylindrisk med konisk låg, der må have været 
kronet af et kors eller en knop, højde nu 4,5 
cm, tvm. 6 cm. Siden har foroven og forneden 
omløbende profilering, og på midten et bånd, 
hvori med gotiske majuskler er graveret en la
tinsk indskrift, hvis to første sætninger danner 
et hexameter: »hvc capvt inclina iacet intvs hic 
medicina ecce salvs« (bøj hovedet herhen, læ
gedom ligger indeni. Her er sundhed). Ind
skriftens begyndelse og afslutning markeres af 
et lille kors. Låget er sammenloddet af fire tyn
de plader af form som cirkeludsnit, fæstnet 
med en øsken og har et lille lukke. Sin nuvæ
rende form, der svarer til den oprindelige, har 
låget fået ved en konservering 1976; tidligere 
var låget fladt.6 Den sjældne æske, der har en 
lidt senere parallel i Alslev kirke, Skast hrd., er 
fundet 1861 ved Sønderportsbro. I Den antik
variske Samling (mus.nr. 206).

14) Gravsten, romansk af rødlig granit, tra
pezformet, nu 152×80-67 cm, afbrudt i begge 
ender. Stenen smykkes af et stort, reliefhugget
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latinsk kors, der går helt ud til stenens kanter. I 
aflukket mellem processionsgangen og Hans 
Tavsens Hus. Den antikvariske Samling, mus. 
nr. 8694.

15) Gravsten, o. 1695. Anna Kirstina Matz- 
daater, begravet »her neden« 15. april 1695. 
Fragment af lys kalksten, nu 30×50 cm. Fundet 
ved kloakarbejde i S. Nikolaigade på matr.nr. 
507. I Den antikvariske Samling, mus.nr. 7076.

16) Gravsten, o. 1779? Ukendt præst. Frag
ment af rød kalksten, rektangulært, 90×42 cm, 
som har udgjort midtfladen af stenen. I relief 
ses en korsstamme på flad Golgatahøj, foroven 
anes den korsfæstedes fødder. Korsstammen 
omfavnes af en præst, utvivlsomt den afdøde, 
iført præstekjole og -krave samt lang paryk. På 
alle sider rester af indskrift i reliefversaler, 
hvoraf bl.a. læses årstallet 1779. Stenen, der 
indtil sept. 1982 tjente som dørtrin (med re
lieffet nedad) i Gråbrødregade 17b, er afbrudt 
og opbanet på alle kanter. Nu i Den antikvari
ske Samling (Mus.nr. 191×6).
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stein, Dom zu Schleswig, ved D. Ellger, 1966, 
s. 279f. med fig. 319 og 322.
5 Jens Vellev: En romansk olielampe fra Ribe, i Hi- 
kuin nr. 6, 1980. Heri fotografier og opmåling.
6 Konserveringsindb. jan. 1976 af Hanz Nyström, 
Nationalmuseets Konserveringsanstalt, Brede, i Den 
antikvariske Samling i Ribe. Oblatæskens udseende 
før konserveringen ses på en afbildning i Jens Vellev: 
Den forsømte kongegrav, i Skalk nr. 6, 1974, s. 14.

Fig. 5. Knopkapitæl (nr. 8, s. 862), 
o. 1250-1300, Purbeck-marmor. EN 
fot. 1984. — Knospenkapitell, um 1250- 
1300, Purbeck-Marmor.



Fig. 1. Varde o. 1760, set fra sydøst med Varde å i forgrunden. Til venstre S. Jacobi kirke, til højre S. Nikolaj. 
Efter Danske Atlas. — Varde um 1760, von Südosten gesehen, mit dem Flüßchen Varde Å im Vordergrund. Links die 
Sankt-Jacobi-Kirche, rechts Sankt-Nikolaj.

KIRKERNE I VARDE
DEUTSCHES RESÜMEE S. 967

Varde by er opstået som en handelsplads ved 
nordsiden af et vadested over den brede å. Her 
havde landtrafikken forholdsvis let passage, og 
stedet kunne anløbes af små skibe fra Vesterha
vet.1 I 1100'rne nævnes en kongelig ombuds
mand, bryden Eskild Ebbesen, og kong Valde
mars jordebog opregner blandt krongodset 
kongsgården »Warwith med tilliggende«. Se
nere kendes voldstedet Vardehus i engene syd
vest for byen.2 Denne betegnes 12343 blot som 
en »flække« (latin: oppidum), men gav ikke 
desto mindre navn til det store syssel, omfat
tende de tre Horne herreder, samt Skast, Malt 
og Gørding herreder.

Stedets bymæssige karakter bevidnes i Val- 
demarstiden af de to sognekirker, S. Jacobi og 
S. Nikolaj, eller, som de også kaldtes, Store kir
ke og Lille kirke.4 I kirkelisten i Ribe Oldemo
der (midten af 1300'rne) takseredes de til hen
holdsvis 8 og 6 skilling.

Efter reformationen beholdt byen begge sine 
kirker, uagtet der 1537 og 15515 var planer om 
at nedbryde S. Nikolaj kirke. Fra 17316 havde 
kirkerne dog fælles præst. Først 1809 blev 
S. Nikolaj sogn nedlagt og menigheden henvist 
til S. Jacobi kirke, der blev udvidet og ombyg
get. Opretholdelsen af to kirker, hvor andre 
småbyer nøjedes med én, skyldes formodentlig

Danmarks Kirker, Ribe amt 56
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Fig. 2. Varde 1797 med de to kirker, S. Jacobi (a) og S. Nikolaj (b). Sogneskellet (s. 867) fulgte en linie fra 
Vesterport (g) over torvet (h) med rådhuset (c) til Østerport (e) gennem Vestergade (m), Kræmmergade (n) og 
Østergade (k). Kortet angiver endvidere Sønderport (d), Nørreport (f), Skovbogade (Storegade) (i), Nørrega
de (l) og Smedegade (o). Syd for Sønderport ses broen over Varde å og vest herfor, på en holm i åen, 
voldstedet Vardehus. Kort i Vejdirektoratet, Rigsarkivet. — Varde 1797 mit den beiden Kirchen, der Sankt-Jacobi- 
Kirche (a) und der Sankt-Nikolaj-Kirche (b). Die Kirchspielgrenze folgte einer Linie vom Westtor (g) über den 
Marktplatz (h) mit dem Rathaus (c) zum Osttor (e) durch die Vestergade (m), Kræmmergade (n) und die Østergade (k). 
Der Plan zeigt ferner das Südtor (d), das Nordtor (f), die Skovbogade (Storegade) (i), Nørregade (l) und Smedegade (o). 
Südlich des Südtors sieht man die Brücke über die Varde Å und westlich davon, auf einer Insel im Flüßchen, die Stelle, wo 
die Burg Vardehus lag.
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Fig. 3. Markedsdag på torvet foran S. Jacobi kirke. Brorson fot. o. 1900. Det kongelige Bibliotek. — Markttag 
auf dem Marktplatz vor der Sankt-Jacobi-Kirche.

en vis økonomisk blomstring i reformationsår- 
hundredet samt tilstedeværelsen af de to land
sogne. »Der er så mange udenbys boende bøn
der, at de mesten kan gøre den ene menighed 
komplet«, hedder det 1746.7 Byen bevarede 
længe et landligt præg. Engene gav rig græs
ning, og rundt om købstaden og dens haver lå 
en stor bymark, afgrænset af åbent hedeland. 
Under gudstjenesten sad købstadsfolkene side 
om side med beboerne fra de omgivende lands
byer, der gennem tienden ydede gode bidrag til 
kirkernes vedligeholdelse. Tienden var så bety
delig, at der i modsætning til andre købstæder 
ikke betaltes stolestadepenge. Bønderne i Mejls 
og Nørre Frisvad hørte til S. Nikolaj sogn, 
mens beboerne i Orten, Blaksmark, Sdr. Fris
vad og Gellerup samt herregården Lunderup 
og Rosengård hørte til S. Jacobi.8

Sogneskellet fra tiden før S. Nikolaj kirkes 
nedlæggelse kan rekonstrueres på grundlag af 
kirkernes stolestaderegistre 17849 (sml. fig. 2).

Skellet fulgte en linie fra Vesterport over torvet 
til Østerport, gennem Hospitalsgade, Vester
gade, Kræmmergade og Østergade, således at 
byens sydvestre halvdel søgte S. Jacobi kirke, 
den nordøstre S. Nikolaj.

Byen strakte sig i middelalderen længere 
mod sydvest, indtil to ulykkelige brande, 1551 
og 1590, ødelagde den vestre bydel.10 S. Jacobi 
kirke kom derved til at ligge i byens udkant 
med frit udsyn over markerne. Sognepræsten 
beklagede 159311 – nok noget overdrevent – at 
størsteparten af hans brandlidte sognebørn var 
flyttet til S. Nikolaj sogn.

Begge kirker ramtes af branden 1551, der 
navnlig synes at have voldt skade i S. Jacobi, 
hvis østende igen blev antændt ved bybranden 
1590. Brandene og deres betydning for kirker
ne nævnes gentagne gange i præsternes indbe
retninger i 16-1700’rne. 1754 skriver provst 
W. Fabricius til Thura: »Ved disse hændelser er 
nok de gamle monumenter, som har været i

56*
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disse kirker og bleven ødelagte. Derfor og de 
ældste ting, som findes i disse kirker, er anskaf
fet efter den store ildebrand anno 1551, som 
opskriften på klokkerne etc. viser, undtagen 
dåbskarret (i S. Jacobi)«.12

NOTER

1 Under udgravningen af S. Nikolaj kirkes tomt 
1981-82 fremkom to frisiske mønter fra 1100’rne 
(sml. s. 944).
2 Carl Lindberg Nielsen: Varde Bys Historie, Varde 
1942, s. 9ff.
3 DiplDan. 1 rk. VI, nr. 182.
4 Således betegnet på vejkortet 1797 (fig. 2).

5 Sml. den historiske indledning til S. Nikolaj kirke, 
s. 943 og 949 f.
6 RA DaKanc., Jy. reg. 24. aug. 1731.
7 De Jessenske Relationer 1746, udg. af H. K. Kri
stensen, ÅrbRibe XXII, 1982, s. 233-45.
8 Præsteindberetninger til Ole Worm, udg. af Frank 
Jørgensen, I, 1970, s. 214.
9 LA Vib. Varde kirkeinspektionsarkiv. Stolestade
registre 1710-1857 (C 629.3).
10 Lindberg Nielsen (jfr. note 2) s. 203.
11 KancBrevb. 16. febr. 1593. Allerede 10. jan. 1554 
var det dog blevet pålagt S.Jacobi sogns indbyggere 
at søge deres rette kirke og ikke S. Nikolaj.
12 KglBibl. Håndskriftsaml. Langebeks ekscerpter, 
4° nr. 48.

Redigeret af Niels Jørgen Poulsen.



Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1982. — Die Kirche von Südosten gesehen.

VARDE S. JACOBI KIRKE
NOTER S. 938

Historisk indledning. Kirken nævnes ligesom byens 
anden kirke, S. Nikolaj, første gang ved midten af 
1300’rne, i Ribe Oldemoder,1 og kaldes herefter altid 
S.Jacobi (S. Jep eller Ib); kirkens malmfont, støbt 
1437, er viet til S. Marie og S.Jacob (sml. s. 902). 
Kongen havde patronatsretten til kirken i middelal
deren;2 efter reformationen fik borgmester og råd 
ansvaret for kirkens indtægter.3 Fra 17314 havde sog
net præst fælles med S. Nikolaj. Forud for en omfat
tende istandsættelse 17485 bevilgede kongen en kol

lekt fra hele landet. Efter Nikolaj sogns nedlæggelse 
18096 blev Jacobi sognekirke for hele byen og land
sognet, og den blev betydeligt udvidet 1809-12.

Kirken skal være blevet beskadiget under bonde
opløbet 1439.7 Skipper Clements rejsning af vendel
boer og vestjyske bønder under Grevens fejde 1534 
mindedes i en kalkmalet †indskrift (se s. 889). Ved 
bybranden 1551 blev bygningen formodentlig varigt 
svækket (jfr. s. 879 og †indskrifttavle s. 922), hvori
mod kirken slap lempeligere under branden 1590.8
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Fig. 2. Kort 1805 med †kirkegården omkring kirken (s. 870) samt forslag til kirkegårdens flytning og indret
ning (s. 873). Ved kirkegårdens nordvestre hjørne ses †klokkerboligen (s. 872), ved det nordøstre hjørne 
†rådhuset 1785-1872 (s. 872). Mål i danske alen. Farvelagt opmåling af L. Astrup. Landsarkivet for Nørrejyl
land. — Plan von 1805 mit dem †Friedhof um die Kirche mit Vorschlag zur Verlegung und Einrichtung des Friedhofs. An 
der nordwestlichen Ecke des Friedhofs sieht man die †Glöcknerwohnung, an der nordöstlichen Ecke das †Rathaus 1785- 
1872. Maße in dänischen Ellen.

BELIGGENHED OG KIRKEGÅRDE

S. Jacobi kirke er rejst på en svag højning vest 
for byens torv, ca. 250 m nord for åens nuvæ
rende løb. Som nævnt ovenfor (s. 867) lå kir
ken tidligere midt i den middelalderlige køb
stad, indtil ildebrande i 1500’rne ødelagde det 
sydvestre kvarter, der herefter blev dyrket som 
mark. O. 1800 har man således kunnet stå ved 
kirkegårdsdiget og nyde det frie udsyn mod 
vest, over mark og eng. I dag (fig. 3) indgår 
kirkens østende med de tilføjede korsarme i 
torvets monumentale randbebyggelse, mod 
nord Handelsbanken og mod syd rådhuset, op

ført 1872 af L. A. Winstrup, som få år før havde 
tegnet et nyt spir til kirkens tårn. Den åbne 
plads vest for kirken afgrænses i syd af nord
muren omkring den udflyttede kirkegård, i 
vest af S. Jacobi skoles hovedbygning fra 1856.9

†KIRKEGÅRD OMKRING KIRKEN. Indtil
anlæggelsen o. 1810 af en ny fælles kirkegård 
syd for kirken (den såkaldte »gamle kirkegård« 
s. 872) lå S. Jacobi som midtpunkt på sin egen 
kirkegård. Det var en indhegnet begravel
sesplads (fig. 2 og 3), omtrent en tønde land, 
der optog en del af det nuværende torv og mod 
vest strakte sig ind på skolens grund, dengang
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Fig. 3. Situationsplan 1984. 1. Kirken. 2. Handelsbanken. 3. S. Jacobi skole. 4. Rådhus. 5. Sillesens hus 
(turistkontor). Den gamle †kirkegård omkring kirken (prikket areal) er indtegnet på kortet. Syd herfor er med 
stiplet linie angivet den udflyttede kirkegård, »Varde gamle kirkegård«, anlagt o. 1810 (s. 872). Tegnet af MN 
1984. — Lageplan 1984. 1. Die Kirche. 2. Die Handelsbank. 3. Die Sankt-Jacobi-Schule. 4. Das Rathaus. 5. Sillesens 
Haus. Der alte †Friedhof rund um die Kirche ist auf dem Plan eingezeichnet (punktierte Fläche). Südlich davon ist der 
verlegte Friedhof, »Der alte Friedhof von Varde«, angelegt um 1810, durch eine gestrichelte Linie angegeben.

åbent land. I nord afgrænsedes kirkegården af 
klokkerboligen (den gamle latinskole) og af by
ens haver, i nordøst af det gamle rådhus. Det 
lille Sillesens hus, nu turistkontor (fig. 3, 5), lå
1805 lige syd for kirkegårdens søndre dige, kun 
adskilt af den gamle pramstedvej, der fulgte 
diget vestover.

†Hegn og indgange. Kirkegården hegnedes i 
1700’rne10 af et stendige, hvorover der var rejst 
et plankeværk, i daglig tale kaldet »planken«. 
Mod torvet var en mur med bindingsværk, 
som nær det søndre hjørne indeholdt en tegl
hængt portal (»ligporten« eller »stetten«).11

1688 blev der anbragt et »korstræ« i risten ved

torvet, og 171010 blev kirkeportens lås repare
ret. En vestre, brolagt indgang med rist, for
mentlig i hjørnet ved klokkerboligen, nævnes 
1778.12 – I forbindelse med opførelsen af rådhu
set i torvets nordre ende (jfr. ndf.) rejste byg
mester Peder Frisvad 1786 en ny mur og flytte
de for symmetriens skyld indgangspartiet mod 
nord, så det kom til at stå midt i torvets vestre 
langside. Den nye port, gengivet på kirkegårds- 
planen 1805 (fig. 2), bestod af malede træfløje 
og låger, ophængt mellem fire murede piller, 
som var afdækket med sandsten, indkøbt i 
Hamborg, efter at Peder Frisvad først havde 
forsøgt at skaffe bornholmske sten fra Køben
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havn.11 De to midterste piller smykkedes af 
stenkugler (»kloder«), hvilende på sandstens- 
platter. – Nord for rådhuset var en låge mellem 
to murede piller, afdækket med gamle ligsten, 
og med en rist i bunden.11

Kirkegården henlå i 1700’rne som et grønt 
område, hvor gravstederne blot markerede sig 
som græsgroede tuer. Kirkeværgen slog afgrø
derne som hø mod en mindre betaling til kir
kens kasse.11 Når vinterstormene havde blæst 
plankeværket omkuld, lød der klager over frit- 
løbende geder, får og svin eller græssende heste 
og kreaturer, som nedtrådte gravene. I 1780’er- 
ne11 plantedes træer inden for vestdiget, elm og 
lind, og i de følgende år begyndte man at lægge 
mindesten på gravene;13 men endnu 1790 fik 
rebslager Peder Hark tilladelse til at indrette en 
reberbane på kirkegården.14 1782 sattes en sten 
over provst Fabricius og hustru, og 1795 rejstes 
et monument over medlemmer af slægten 
Brorson (sml. s. 936f.). 180013 anlagde kam
merråd Hack Kampmann en indhegnet gravplads 
i kirkegårdens sydvestre hjørne (sml. fig. 2). I 
forbindelse med portens flytning 178611 førte 
man en brolagt vej fra torvet til kirken.

†Gabestok. Byrådet bekostede efter Kejser
krigens afslutning i maj 1629 opsætningen af 
»kirkens gabestok«.15

Af ældre bygninger omkring kirken er kun be
varet det lille Sillesens hus, sydøst for den op
rindelige kirkegård.

†Bygninger. På Resens prospekt (s. 943), trykt 
1677, ses endnu bebyggelsen langs den gamle 
Slotsgade syd og vest for kirkegårdsdiget, men 
på byplanen 1797 (s. 866) er husene helt for
svundet.

Klokkerboligen i kirkegårdens nordvestre 
hjørne, afsat på planen 1805 (fig. 2), tjente ind
til 1740 som latinskole.16 Skolen nævnes første 
gang 1542, blev ødelagt under branden 1551, 
men genopførtes i de følgende år. Der var to 
lærere, en rektor og en hører. Rektoren var 
tillige købstadens degn og ledede disciplenes 
sang i S. Jacobi kirke, mens høreren forestod 
sangen i S. Nikolaj. Disciplene, der ofte var fat
tige drenge, fungerede indtil 1670 om sønda
gen som løbedegne i de landsbykirker, der lå

mindre end 2 mil fra staden (sml. de indridsede 
navnetræk i Hodde og Grimstrups gamle deg
nestole). Hertil kom indtægter ved skolens op
vartning med sang ved dåb, vielser og begra
velser. Efter skolens nedlæggelse 1740 blev hø
reren kordegn med bolig i skolebygningen og 
pligt til at læse dansk med fattige børn. – Det 
var 174617 et bindingsværkshus med tegltag, 
som vedligeholdtes af begge sogne i forening.

Det ældst kendte rådhus,18 nævnt første gang 
1620, var en teglhængt bindingsværksbygning 
på torvet ud for kirkens apsis. Bygningen blev 
nedbrudt o. 1646 som følge af den overlast, den 
havde lidt under Torstenssonfejden, hvorefter 
byrådet flyttede til Kræmmergade. Nordre 
halvdel af torvet, der 169710 stadig betegnedes 
som »tinget«, var i 1700’rne optaget af en stor 
firlænget gård, hvis vestre længe grænsede ud 
til kirkegården. På denne grund, men trukket 
noget mod nord, opførtes 1785 igen et rådhus, 
efter tegning af Peder Frisvad.19 Det var et tre
fløjet anlæg (sml. fig. 2) med frontonsmykket 
hovedbygning i syd og to smallere fløje i nord 
forbundet af en mur, som lukkede sig omkring 
gårdrummet. Den vestre længe, der stødte ud 
mod kirkegården, indeholdt indtil 1834 byens 
skole, hvorefter længen indrettedes til sprøjte
hus. Bygningen blev nedbrudt 1872, da byen 
fik sit nuværende rådhus syd for kirken; samti
dig blev torvet betydeligt udvidet.

VARDE GAMLE KIRKEGÅRD, mellem kir
ken og Slotsgade (fig. 3 og 4), er anlagt o. 1810 
som fælles begravelsesplads for hele byen efter 
sløjfningen af de to gamle kirkegårde omkring 
kirkerne. Kirkegården, der 1862f.20 blev udvi
det med et areal mod vest, henligger nu som en 
park med store, gamle træer og 80-100 ældre 
gravsten (se s. 936f.). Den sidste jordfæstebe
gravelse fandt sted 1922.21 1984 er en urnekir
kegård under indretning midt på området.

Kirkegården hegnes i nord, mod kirkeplad
sen, af en cementafdækket mur af gule sten, op
ført 1869, bekostet af L. Christensen og mulig
vis tegnet af L. A. Winstrup (sml. tårn).
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Fig. 4. Parti fra Varde gamle kirkegård (s. 872). I forgrunden det Brorsonske gravmonument (jfr. fig. 57). 
Ældre fot. i Varde byhistoriske arkiv. — Partie vom alten Friedhof von Varde. Im Vordergrund das Brorson’sche 
Grabmal (vgl. Fig. 57).

Indgangspartiet består af port og to låger med 
jerngitterfløje mellem svære piller, afdækket 
med sandstensplatter og granitkugler. Platter 
og kugler indgik oprindelig i en nyklassicistisk 
indgang til S. Nikolaj kirkegård (jfr. s. 945), 
opført af Mikkel Stobberup 1796 og flyttet her
til 1810.22 Jernbogstaver med »LC« (for L. 
Christensen) og »1869«. Kirkegården kom ved 
anlæggelsen o. 1810 til at overlappe den mid
delalderlige kirkegårds sydvestre del. Man flyt
tede en del træer23 samt to gravsten for familien 
Øllgaard og brugte kampesten fra det gamle 
hegn i et nyt stendige, der omgav det meste af 
kirkegården.24 Foruden en port i det nordøstre 
hjørne var der en indgang i det søndre dige, 
»engporten«,25 og i nordvest en ganglåge.

Anlæggelsen af den nye kirkegård markerer 
borgerskabets udflytning i det fri. Forordnin
gen af 22. februar 1805 forbød begravelse i kir

kegulvet (sml. s. 929); men som nævnt ovenfor 
havde flere ledende familier: Fabricius, Øll
gaard, Brorson og Kampmann, allerede vist 
vejen. I modsætning til den middelalderlige 
kirkegård, hvor gravene blev kastet på må og 
fa, indrettedes den nye begravelsesplads med 
lige gange og nummererede grave, med løv
hytter og bænke.25 På planen fig. 2, der dog 
ikke helt blev fulgt, er der beregnet plads til i 
alt 920 gravsteder: 140 langs siderne og inden 
for de fire hovedgange ti kolonner med hver 78 
grave à 3 × 4 alen. — 1814 opsattes to »afvisere« 
til at holde kreaturerne ude, og 1815 blev der 
gravet grøfter i den bløde bund. 1829 plantede 
man tolv kastanjer og efter udvidelsen 1864 
hvidtjørn og hvidel, fyr, elm og ahorn.20

Et †lighus af træ opførtes ved kirken 186420 
under østrigernes okkupation (sml. kirkegårds- 
monument nr. 6, s. 937).
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Fig. 5. Kirken set fra sydøst o. 1870. Foto i privateje. — Die Kirche um 1870, von Südosten gesehen

KIRKENS BYGNINGSHISTORIE

Oversigt. Kirken består af romansk skib og kor med 
apsis, hvortil der, formentlig i senmiddelalderen, er 
føjet et stort tårn i vest (s. 877). Under en gennem
gribende ombygning 1809-12 (s. 884), under ledelse 
af bygmester Mikkel Stobberup, nedrev man den 
østre halvdel af skibets flankemure og tilføjede to 
lange korsarme i syd og nord, så kirken fik form af 
en korskirke. I forbindelse hermed blev et †våbenhus 
(s. 879) ved skibets sydmur nedbrudt. Kirken istand

sattes 1748 ved N. H. Rieman (s. 884), der forsynede 
tårnet med svungne gavle. En kuppel over tårnet 
(s. 886), opsat 1810, afløstes 1869 af kirkens nuvæ
rende høje spir (s. 879), tegnet af L. A. Winstrup, der 
tillige lod vinduerne udskifte og facaderne bemale. 
Kirkens nuværende udseende skyldes en heldig gen
nemført restaurering 1949-51 (s. 888), ledet af Kaare 
Klint, som tog udgangspunkt i Mikkel Stobberups 
klassicistiske bygning.
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DEN ROMANSKE KIRKE (s. 875) har en 
samlet længde på godt 35 meter, mens skibets 
bredde er omkring 11 meter. Det er amtets 
største kvaderstenskirke, større end både Brøn- 
dum, Jerne, Føvling og Anst, der lige som kir
ken i Varde er udstyret med apsis. Arkitekturen 
er uden særlige, dekorative detaljer, hvorfor 
det ikke umiddelbart er muligt at anslå bygnin
gens alder; opførelsestidspunktet falder formo
dentlig inden for perioden 1150-1225. Oriente
ringen er omtrent solret.

Plan og proportioner. Apsiden er ret frem
springende med centrum for den krumme mur 
i korgavlens yderside. Koret, der er noget 
skævt, er formentlig afsat som et indvendigt 
kvadrat. Springet mellem korets og skibets 
mure (109 cm i syd og 112 i nord), der sand
synligvis svarer til 4 fod à omtrent 28 cm, er 
noget mindre end skibets murtykkelse, som 
målt over soklen gennemgående er omkring 
125 cm; vestgavlen er betydeligt tykkere, o. 
175 cm. Skibets smalle døre sidder stærkt for
skudt for hinanden.

Materialer og teknik. Murene, der hviler på en 
skråkantsokkel, er rejst af kvadre af granit og 

jernal; i skibets østre taggavl er der anvendt et 
mindre parti frådsten. Indvendig, bag de pudse
de vægge, er murene formodentlig af mark
sten. Soklens skråkantled, der springer ca. 7 cm 
frem fra murplanet (under skibet noget min
dre), er kun 20 cm højt og hviler på et nedre 
skifte, bestående af små syldsten, under skibet 
delvis skjult af terrænet.

Kvaderstensmurværket er ret stærkt omsat, 
således er vinduessporene i korets nordside helt 
forsvundet. Det bedst bevarede murparti findes 
formodentlig i skibets nordside. Her ses endnu 
tre lag tilmurede bomhuller fra bygningens op
førelse, hugget nederst i kvadrenes hjørner og 
lukket med al og tegl.26 I korets sydmur, hvis 
sydøstre hjørne består af 14 skifter, indgår ne
derst fem usædvanligt store, rejste granitkvadre 
(sml. fig. 9), hvoraf den største måler 160 × 

130 cm, svarende til højden af tre normale skif
ter. To kilehuller viser, at stenhuggeren i første 
omgang havde tænkt sig at kløve stenen. Også 
i skibet er der stedvis brugt store formater. Ne
derst i sydmuren måler en kvader 83 × 194 cm, 
en anden 83 × 84 cm ( 3  × 3  fod?), og i nordsi
den findes en kvader med målene 99 × 165 cm.

I apsiden, hvis øverste trediedel i renæssan
cen (efter branden 1551?) er ommuret i tegl, er 
der så godt som udelukkende brugt jernal, stort 
set forarbejdet til de samme formater som ko
rets granitkvadre, dog med et enkelt meget 
tyndt skifte. Den nyhugne al, der 1950 er an
vendt ved tilmuringen af to store, sekundære 
vinduer (sml. s. 888), udskiller sig 1984 stadig 
ved sin rustrøde farve.

Skibets vestre gavltrekant, hvoraf den nedre 
part er bevaret under tårnets østmur, er ind
vendig af granitkvadre. I skibets østgavl er der i 
spidsen brugt et mindre parti frådsten.

Døre og vinduer. Skibets oprindelige døre, der 
som nævnt sidder forskudt i forhold til hinan
den, er tilmuret (med granit) formodentlig i

Fig. 6. Grundplan 1:300 af den romanske kirke. Tegnet af MN 1984. — Grundriß 1:300 der romanischen Kirche.
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Fig. 7. Grundplan 1:300. 
Målt af Søren Gottfred 
Petersen 1977, tegnet af 
Marianne Nielsen 1984. 
— Grundriß 1:300.

senmiddelalderen, da der via tårnet skabtes ad
gang fra vest27 og indrettedes en dør i skibets 
østende (sml. nedenfor). De to retkantede døre 
med kvadersatte karme bryder ikke soklen og 
er begge påfaldende smalle, bygningens stør
relse taget i betragtning. Den søndre, 226 × 
103 cm, dækkes af tre kvadre, hvoraf den mid
terste er formet som et trapez. Norddøren, 112 
cm bred, er delvis ødelagt af et vindue.

Af de rundbuede og smigede vinduer er kun 
bevaret to i skibets vestre halvdel, nu tilmuret i 
indre flugt. De sidder højt, lige for hinanden, 
det søndre med bund tre skifter over dørkar
men. Dette vindue dækkes af et kilestensstik af 
seks sten, én af al, resten af granit, mens nord
vinduet, dannet af 13 sten, helt er af al. Det 
lader sig ikke afgøre, hvor mange vinduer der

har været i skibet. 166628 omtales »to små vin
duer i korets nordside«, hvoraf man må slutte, 
at koret oprindelig har haft to vinduer i hver 
side.

Indre. Apsiden dækkes af et kvartkuglehvælv, 
der sandsynligvis er fornyet i forbindelse med 
ommuringen af det øverste murparti. Koret og 
det høje, lange skib stod oprindelig med flade 
bjælkelofter. Den runde korbue er rimeligvis 
noget udvidet.

ÆNDRINGER OG TILBYGNINGER. Den 
romanske bygning bevarede i det store hele sit 
oprindelige udseende indtil ombygningen og 
udvidelsen 1809-12 (sml. s. 884). Formodentlig 
i senmiddelalderen tilføjedes et tårn i vest (se 
s. 877), og der blev indbygget et hvælv i koret,
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mens skibet beholdt sit flade træloft. Kirken 
gennemgik formentlig ret omfattende reparati
oner som følge af de ødelæggelser, bybranden 
1551 forvoldte på bygning og inventar (sml. 
s. 879) og modtog en hovedistandsættelse 1748, 
under ledelse af N. H. Rieman (sml. s. 884).

Uvist hvornår, måske i forbindelse med 
tårnbyggeriet, da kirkens hovedindgang blev 
henlagt til tårnet, blev skibets søndre dørsted 
flyttet til skibets østende, hvor der indtil o. 
1810 stod et våbenhus (sml. s. 879). Den utra
ditionelle placering kan skyldes kirkens orien
tering østover mod torvet; men det tør ikke 
udelukkes, at døren blev anbragt så langt mod 
øst for at skaffe plads til et orgel i korets nær
hed, idet bælgen var anbragt på våbenhusets 
loft (sml. s. 918).

Hvælvet i koret hviler på falsede hjørnepiller 
med femleddede kragbånd og helstens, runde 
skjoldbuer. Hvælvingen må oprindelig have 
haft ribber, men fremtræder nu som et grat
hvælv efter en ommuring, der kan være foreta
get efter brandene i 1500’rne eller ved hoved

istandsættelsen 1748. Også apsiden og dens 
halvkuppel blev ommuret i 1500’rne. 173029 
måtte den igen repareres, da den var revnet tre 
steder »fra øverst til nederst«.

Tårnet ved skibets vestende er formodentlig 
opført i senmiddelalderen, men er ombygget i 
årene efter branden 1551, der synes at have væ
ret ganske voldsom (sml. s. 879). Alt træværk 
er formentlig udbrændt; i hvert tilfælde blev 
der i de følgende år anskaffet nye klokker (se 
s. 927). Herefter er tårnet ændret flere gange: 
1748, 1810 og sidst 1869, da klokkestokværket 
blev ommuret og det nuværende spir opsat. 
Det er i fem etager, bestående af tårnrum med 
ovenliggende korrum bag orglet, to mellem- 
stokværk samt klokkestokværk. Etageadskil
lelsernes bjælkelag giver sig udvendig til kende 
i de mange jernankre.

Murene, som hviler på en skråkantsokkel, er 
udvendig kvaderklædt til halv højde, i nord 
dog noget højere, og er herover af teglsten. 
Indvendig er de sat af kampesten helt op til 
klokkestokværkets underkant. Østmuren hvi

Fig. 8. Tværsnit gennem skib, set mod øst, 1:150. Målt af SGP 1977, tegnet af MN 1984. – Querschnitt durch das Schiff.



878 VARDE S.JACOBI

Fig. 9. Opstalt af kirkens sydfacade 1:300. Kaare Klints tegnestue 1947. Kunstakademiet. — Aufriß der Südfas
sade der Kirche 1:300.

ler på skibets taggavl. Murværket bærer præg 
af talrige reparationer og indeholder meget lidt 
munketegl; det bedst bevarede parti ses fra ski
bets tagkammer, øverst i gavltrekanten. Det er 
bemærkelsesværdigt, at murene er af samme 
tykkelse, 1,3-1,4 m, hele vejen op gennem tår
net, et træk, som muligvis peger på et ret sent 
opførelsestidspunkt.

Den rundbuede vestdør har fået sin nuværen
de skikkelse ved restaureringen 1950 (sml.

s. 888). De to mellemstokværk har hver en åb
ning i syd og vest, anbragt i fladbuede nicher. 
Det nedre vindue i syd og det øvre i vest er 
blændet; de to ibrugværende lukkes af lemme.

Tårnrummet dækkes af et nyere træloft, op
lagt i forbindelse med indretningen af et oven- 
liggende korrum. Det høje tårnrum åbnede sig 
oprindeligt mod skibet med en stor, spids bue, 
nu lukket af en skillevæg. – Fra tårnrummet er 
der adgang til de øvre stokværk via en spindel



BYGNING 879

trappe i tårnets sydøstre hjørne, muret efter teg
ning af arkitekt Kaare Klint 1950 og placeret på 
samme sted som en ældre sløjfet trappe (se 
†trappehus), idet skibets sydmur forlængedes 
med et kvadersat parti mod vest. Trappen, der 
har sider af gule sten og trin af beton, bevæger 
sig mod solen. Ved genindretningen udnyttede 
man en ældre, smal døråbning i tårnrummets 
sydside med fladbuet stik af munkesten. Trap
pen, der får lys gennem et par små glugger i 
vestsiden af det tilføjede murparti, udmunder i 
det nedre mellemstokværk, hvorfra man kom
mer videre op i tårnet ad tømrede trapper.

†Trappehus. Den ældre tårntrappe, hvis nedre 
dør som nævnt stadig er bevaret, har delvis 
siddet i et muret(?) trappehus i hjørnet mellem 
skib og tårn, hvor fundamentet endnu sås 1950. 
Huset nævnes 170010 og 173014 (»stentrappen 
op ad tårnet«) og må være nedbrudt under kir
kens istandsættelse 1748, hvorefter det afløstes 
af en indvendig, tømret †trappe.

Tårnets nuværende, høje spir (fig. 9) og klok- 
kestokværk er opsat 1869 efter tegning af kgl. 
bygningsinspektør L. A. Winstrup og bekostet 
af købmand O. Palludan, Varde. Klokkestok- 
værket har store, rundbuede og falsede glam
huller i syd, vest og nord samt to lignende, 
men smallere lydåbninger i øst. Det ottesidede 
spir, som oprindelig var dækket med skifer, 
rejser sig over fire gavle, hver med to rundbue
de åbninger, i øst dog et mindre, fladbuet hul, 
alle smykket med cirkelblændinger. Spirets ka
rakteristiske, gotiserende profil understreges af 
lange vandspyere mellem de spidse gavle, der 
smykkes af toptinder med kugler, svarende til 
den store kugle under spirets vindfløj. – Win
strup, som før 1864 var bygningsinspektør i 
hertugdømmerne, har muligvis ladet sig inspi
rere af de såkaldte »Tørninglénske« spir (sml. 
DK. SJyll. XXIII, s. 2724f.).

Tårnets tidligere afdækninger. På Resens pro
spekt (s. 943) har tårnet sadeltag med gavle i 
øst og vest. 168910 blev der lagt nye tagsten på 
kammene; men hvorledes disse har været udfor
met kan ikke endeligt afgøres. – Under N. H. 
Riemans restaurering 1748 (sml. s. 884) blev 
tårnet betydeligt ombygget og gavle og tag

værk fornyet. Der blev således anskaffet »20 
store træer til sparer (spær) i tårnet«,29 og såvel 
prospektet i Danske Atlas (s. 865) som Mikkel 
Stobberups opmåling 1805 (fig. 11) viser, at sa
deltaget er blevet afsluttet med Riemans karak
teristiske svungne gavle og bueformede toptin
der, der kendetegner hans arbejder på Ribekir- 
kerne og adskillige jyske landsbykirker og her
regårde. Dette tag holdt, indtil Mikkel Stobbe- 
rup 1810 opsatte en kuppel (se s. 886).

†Våbenhuset (fig. 38) foran indgangen i østen
den af skibets sydmur,30 nedrevet 1810, var af 
uvis alder, men som nævnt (s. 877) muligvis 
opført i senmiddelalderen. Husets kampestens- 
fundament, i gulvet under søndre korsarm, 
blev fremdraget og opmålt i forbindelse med 
restaureringen 1950.31 Våbenhuset var ca. 5,25 
m bredt og 6,3 m langt med svære flankemure 
og en noget tyndere gavl, der indeholdt en dør. 
Taget var i 1700’rne32 tækket med tegl, idet der 
dog var bly over nordenden, hvor orgelværket 
stod indtil 1767.11 I rummet var der murede 
bænke langs væggene, og en stejl trappe førte 
op til loftet, hvorfra der gennem en lille dør var 
adgang til orgelpulpituret, som efter orglets 
flytning indrettedes til en lukket stol.33 171610 
var der udgifter til våbenhusets »overtakning« 
(kamtakker?), og der opsattes jernankre med 
årstal.

BRANDE OG ISTANDSÆTTELSER. Ikke 
mindre end tre gange, 1439, 1551 og igen 1590 
ramtes byen og kirken af ildsvåde og ødelæg
gelser. Navnlig synes branden 1551 at have væ
ret ganske omfattende.

Ifølge provst Pallesens indberetning til Ole 
Worm7 led kirken overlast 29. maj 1439, efter 
at Vardehus 2. april samme år var blevet øde
lagt under tumulter og bondeopløb. – Bybran
den 1551 ramte begge Vardes kirker, og øde
læggelserne på S. Jacobi må have været ganske 
omfattende at dømme efter den latinske minde
tavle (se s. 922), der senere ophængtes ved præ
dikestolen: »Denne kirkebygning blev brændt 
med grusom flamme på helgerne Nereus og 
Achilleus’ dag (12. maj) 1551«. Også tårnet ud
brændte, og de gamle klokker synes at være
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gået tabt (se s. 927). Kongen pålagde 11. juni 
samme år stiftets kirker at komme Varde til 
hjælp ved opbygningen af den ene af de to af
brændte sognekirker. Kancelliet fandt, at det 
var rimeligst at opbygge S. Jacobi, der var den 
største, og nedbryde S. Nikolaj. For at arbejdet 
på kirken kunne blive færdigt inden vinteren, 
skænkede kongen byens indbyggere kronens 
part af tienden i Lunde, Ovtrup og Billum sog
ne. Byen blev fritaget for kongelige skatter og 
de norske lensmænd bedt om at være behjælpe
lige med at skaffe tømmer, når Vardeborgerne 
sendte deres skibe.34 År 1700 nævnes det med 
beklagelse, at kirken siden branden 1551 ikke 
havde haft råd til blytag.

9. oktober 1590 brændte byen igen, og ifølge 
borgmestres og menige borgeres bønskrivelse 
til kongen ødelagde branden denne gang »den 
største og bedste del af byen« og S. Jacobi kirke 
»led stor skade«.35 Det kan ikke afgøres, hvor 
omfattende ødelæggelserne har været. Ifølge 
provst Fabricius’ indberetning 175436 afbrændte 
kun »noget af (kirkens) østerende«.37

Borgernes bøn om hjælp til kirkens istand
sættelse blev hørt af kancelliet, der gav ordre 
til, at de formuende kirker i Varde sysselprovsti 
skulle komme kirken til hjælp.35

Det er ikke muligt at bestemme omfanget og 
arten af de istandsættelser og ombygninger, der 
må være udført efter de ovennævnte brande. 
Formodentlig efter branden 1551 blev apsidens 
øverste trediedel ommuret i tegl, og som 
nævnt ovenfor (s. 877) må også korhvælvet væ
re ændret. Trods reparationer var kirkens til
stand dog allerede 1607 dårlig. Forstanderen 
for Sorø skole, Jon Jakobsen, berettede overfor 
kongen, at begge kirker i Varde var meget byg- 
fældige, »så det er at befrygte, at de ville falde 
helt ned, hvis de ikke i tide bliver hjulpne«.38 
Kongens indgriben resulterede i begravel- 
sesforordningen af 29. maj 1608 (se s. 929), der 
fastsatte takster for borgernes betaling til kir
ken i forbindelse med begravelser.39

1639 var kirken igen meget brøstfældig: »En 
del af den er allerede faldet ned. Grunden hertil 
er den, at kirken og tårnet ved en stor ildebrand 
i forrige tider blev forbrændt og ødelagt«. Iføl

ge byrådets bønskrivelse kunne kirken ikke 
komme på fode ved de faste årlige indkomster, 
hvorfor kongen pålagde de mest velhavende 
kirker i sysselprovstiet tilsammen at give 150 
rdl. til S. Jacobi kirkes reparation.40

1689 reparerede og kalkede Jens murmester 
og Peder Michelsen Nue (Noe), Varde, tårnets 
østre og vestre side fra top til tå, og 1697 fik 
Peder Michelsen hjælp af murermester Oluf 
Pedersen, Årre, med to karle i 23 dage under 
endnu en tårnreparation. 1702 arbejdede Peder 
Michelsen og Lambert Iversen af Fåborg igen 
på tårnet i 48 dage, udbedrede murværket og 
udskiftede jernankrene. Der medgik bl.a. 4500 
»store dobbelte mursten« fra Oxholmen i Hol
sten og 1000 små Hamburger-mursten.10

Et syn 1. september 172141 giver et indtryk af 
kirkens tiltagende forfald: Der var blæst tagsten 
af skibets nordside og der behøvedes nye bjæl
ker og lægter over koret, og sugjjæl og vindske
der måtte udskiftes. Trappehuset trængte til nye 
tagsten, og tårnets østre vindfløj var blæst ned. 
Kvaderstensmurværket på kirke og tårn burde 
»sømmes« (fuges) og væggene »dønnikes« 
(pudses) og kalkes. Gulvet skulle forbedres og 
jævnes med nye mursten, og en del »deller« 
(brædder) skulle udskiftes i skibets træloft. – Synsrapporten mundede ud i et overslag41 over 
de nødvendige materialer, bl.a. 1500 tagsten, 
1300 Hamburger-mursten, 40 tdr. kalk, 30 
lægter, 24 Hamburger-deller og 4 norske del
ler. De nævnte mangler er muligvis ikke umid
delbart blevet afhjulpet.
172711 klagede værgen over kirkens dårlige 

tilstand og gjorde opmærksom på, at han hav
de ladet den istandsætte uden at føre det til 
regnskab. 1739 blev tårn, våbenhus, tage, gul
ve og vinduer repareret.11 En egentlig hovedre
paration fulgte først nogle år senere, under le
delse af N. H. Rieman (sml. ndf.).
Tagene har oprindelig alene været tækket 

med bly, der gradvist er blevet afløst af tegl. 
170032 nævnes det med beklagelse, at kirken 
siden branden 1551 ikke har haft midler til bly
tag. Der var da tegltag overalt på tårn og kirke 
med undtagelse af apsis (»runddelen«), det me
ste af skibets sydside, dele af våbenhusets vest-
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Fig. 10-12. Mikkel Stobberups tre projekter til kirkens ombygning og udvidelse 1803, 1805 og 1808 (s. 884). 
Mål i danske alen. Farvelagte tegninger i Landsarkivet for Nørrejylland. — Mikkel Stobberups drei Pläne für den 
Umbau und die Erweiterung der Kirche 1803, 1805 und 1808. Maße in dänischen Ellen.

Fig. 10 (ovenfor). Forslag til ombygning 1803. — (Oben). Vorschlag zum Umbau 1803.
Fig. 11 (s. 882). Forslag 1805 til ombygning af S. Jacobi kirke og fornyelse af S. Nikolaj kirkes tagværk. 

Numrene 1-9 viser: 1. S. Jacobi kirkes tårn med N. H. Riemans svungne barokgavle 1748 (s. 879). 2-3. Forslag 
til nyt tag på S. Jacobi kirkes tårn. 4-5. S. Nikolaj kirke. Forslag til nyt, fælles tagværk over det toskibede 
anlæg (s. 952). 6. S. Nikolaj kirke. De eksisterende tagværker. 7. Forslag til vinduer i S. Jacobi. 8. Grundplan 
med forslag til ombygning af S. Jacobi kirke. 9. Opstalt af S. Jacobi kirkes sydside med forslag til spir (s. 886). 
— Vorschlag von 1805 zum Umbau der Sankt-Jacobi-Kirche und zur Erneuerung der Überdachung der Sankt-Nikolaj- 
Kirche. Die Ziffern 1-9 zeigen: 1. Turm der Sankt-Jacobi-Kirche mit N. H. Riemans geschwungenen Barockgiebeln von 
1748. 2-3. Vorschlag zu neuem Dach über dem Turm der Sankt-Jacobi-Kirche. 4-5. Sankt-Nikolaj-Kirche. Vorschlag zu 
neuer, gemeinsamer Überdachung der zweischiffigen Anlage. 6. Sankt-Nikolaj-Kirche. Die existierende Überdachung. 7. 
Vorschlag zu Fenstern in der Sankt-Jacobi-Kirche. 8. Grundriß mit Vorschlag zum Umbau der Sankt-Jacobi-Kirche. 9. 
Aufriß der Südseite der Sankt-Jacobi-Kirche mit Vorschlag zu einer Turmspitze.

Fig. 12 (s. 883). Det endelige projekt til S. Jacobi kirkes ombygning 1808. A. Opstalt af østsiden. B. Snit 
gennem korsarmene, set mod øst. C. Grundplan af korsarme og kor. D. Snit gennem nordre korsarm, set 
mod nord. — Das endgültige Projekt von 1808 für den Umbau der Sankt-Jacobi-Kirche. A. Außiß der Ostseite. B. 
Schnitt durch die Kreuzarme, gegen Osten gesehen. C. Grundriß der Kreuzarme und des Chors. D. Schnitt durch den 
nördlichen Kreuzarm, gegen Norden gesehen.

Danmarks Kirker, Ribe amt 57
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side samt trappehuset, hvor der endnu var bly. 
Maren Pedersdatter Gråfod testamenterede 
1684 6½ skippund klampebly til kirken, ind
købt i Hamburg,42 og det følgende år skænkede 
borgmester Laurids Lauridsen 2 skippund.10 
1692 købtes 5 københavnske skippund, som 
blymester Hans Nielsen, Haderslev, 1693 selv
fjerde lagde på skib og våbenhus (sml. DK. 
SJyll. s. 722 og 768); 1695 udskiftede han blyet 
over apsis.10 1700 omstøbte blymester Tue 
Thorsen syv fag over skibet og to fag over 
trappehuset.10 – Skibets (og tårnrummets) træ
loft blev repareret 169910 og listerne strøget med 
brunrødt; 1799 malede Niels maler fra Trads- 
borg (Tjæreborg sogn) loft og bjælker lysblå.13

- Murstensgulvene måtte fra tid til anden jævnes 
på grund af sammensunkne grave (sml. †grav- 
krypter s. 933). En pikstensbelægning under 
stolestaderne blev 1732 afløst af teglsten.43 – I 
tiden mellem N. H. Riemans istandsættelse 
1748 og Mikkel Stobberups ombygning o. 
1810 havde apsis og kor tre større trævinduer, de 
to formodentlig i apsis og det tredie i korets 
sydside; i skibet var der i alt seks vinduer.44

N. H. Riemans arbejder 1748. – I oktober 1745 
modtog Nicolaus Hinrich Rieman betaling for 
rejseomkostninger og syn af kirken.11 Den 
tyskfødte bygmester fra Skive45 havde da af
sluttet sin istandsættelse af Ribe domkirke, 
1738-40 (sml. s. 333f. med fig. 216), og var 
midt i arbejderne på Ribe S. Katrine kirke 
(s. 719f. med fig. 32 og 33). – S. Jacobi var for
falden af »ælde og stærke stormvinde«.46 Et fo
reløbigt overslag 28. januar 1746 anslog de 
samlede udgifter ved en istandsættelse til den 
betragtelige sum 4277 rdl.,29 hvoraf kirken kun 
havde 250 rdl. Christian VI gav tilladelse til en 
kollekt i Jylland, der bragte kirkens beholdning 
op på 1150 rdl., og 29. april 1747 bevilgede 
sønnen Frederik V endnu en kollekt, denne 
gang over hele Danmark.5 Den sidste indbragte 
1832 rdl., hvorefter arbejdet kunne tage sin be
gyndelse. I marts 1748 henvistes menigheden 
til S. Nikolaj kirke på grund af kirkens »ned
brydelse« (reparation) og fra april til december 
samme år foretoges løbende udbetalinger til 
N. H. Rieman under den igangværende istand

sættelse.47 Desværre véd vi mere om omkost
ningerne, der må betegnes som betydelige, end 
om selve arbejderne. Ifølge overslaget29 skulle 
reparationen omfatte tårnet, våbenhuset, kirke- 
gårdshegnet, kirkeristene samt stoleværket, og 
i Danske Atlas48 siges det, at kirken »fik et nyt 
kor, tag og tårn«. Der medgik 1260 tønder 
kalk, 53000 af de bedste mursten, 10000 af de 
ringere samt 11100 hollandske klinker og 6738 
tagsten.29 Det kan fastslås, at i hvert tilfælde 
tårnet (sml. s. 879) er blevet betydeligt ombyg
get og forsynet med Riemans karakteristiske 
svungne gavle og bueformede toptinder. Kir
kens øvrige gavle synes derimod ikke at have 
fået tilsvarende kamme (sml. s. 865, fig. 1). – De samlede udgifter blev opgjort til 3408 rdl.11 
Et varigt minde om restaureringen er bevaret i 
vindfløjen over nordre korsarm med »1748« 
(sml. s. 888), der oprindelig må have smykket 
tårnet.
MIKKEL STOBBERUPS OMBYGNING 

1809-12. Tanken om at nedlægge S. Nikolaj 
kirke og udvide S. Jacobi, der havde været 
fremme allerede på reformationstiden, blev 
fremsat igen 1788,33 men foreløbig stillet i be
ro, da Nikolaj menighed nødig ville opgive 
kirkegården omkring kirken. 18. december 
180249 forespurgte kancelliet, om S. Nikolaj 
kirke stadig var nødvendig, eller om den kunne 
overdrages til anden brug, hvis S. Jacobi blev 
udvidet. Vardebygmesteren Mikkel Stobberup 
(1761-1844), der 1794 havde sat spir på S. Ni
kolaj, udarbejdede i den anledning et foreløbigt 
overslag over S. Jacobi kirkes udvidelse, date
ret 8. januar 180349 og ledsaget af en grundplan 
af kirkens daværende udseende (fig. 38), samt 
en tegning med de foreslåede tilbygninger (fig. 
10). To år senere, 12. september 1805, da det 
efterhånden stod klart, at S. Nikolaj måtte ned
brydes, fremlagde Mikkel Stobberup, efter for
udgående syn af begge kirker, et detaljeret for
slag til S. Jacobi kirkes udvidelse, bilagt en ræk
ke tegninger (fig. 11), som anskueliggjorde pla
nerne. Projektet indsendtes i november 1805 
med byfogdens, biskoppens og amtmandens 
anbefalinger til kancelliet, der 26. september



Fig. 13. Varde med S. Jacobi kirke set fra syd o. 1850. Udsnit af anonym gouache i Varde Museum. — Varde 
mit der Sankt-Jacobi-Kirche um 1850, von Süden gesehen. Ausschnitt aus anonymer Gouache im Museum von Varde.
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1806 gav tilladelse til sammenlægning af de to 
sogne og udvidelse af Jacobi kirke »efter ved
lagte tegning«; samtidig blev det tilladt, at tår
net måtte sires med et spir i stedet for fladt 
tag.50

Mikkel Stobberup fik den omfattende opga
ve overdraget 31. marts 1808 efter at arbejdet – forgæves – havde været udbudt i licitation. In
den licitationsbetingelserne blev godkendt af 
kirkedirektionen (18. januar 1808)51 foretog 
Stobberup en række ændringer i projektet 
(fig. 12), hvorved blandt andet det foreslåede 
spir blev erstattet af en kuppel.
Den ombygning, der fandt sted de følgende 

år og vist i det store hele var afsluttet 1812,52 
gav stort set kirken det udseende, vi kender i 
dag. Våbenhuset og den østre del af skibets 
flankemure blev revet ned og kirken udvidet 
med et tværskib af samme bredde som det op
rindelige skib, så grundplanen herefter kom til 
at udgøre et kors. Koråbningen blev bygnin
gens centrale og samlende punkt, hvor alles øj
ne rettedes mod et prædikestolsalter (fig. 22), 
en alterudformning, der var typisk for 
1700’rnes kirkeindretning og blandt andet ken
des fra flere københavnske kirker, således Var
tov og Christians kirke (DK. Kbh. By, bd. 4, 
s. 36f. og 145f.). I korsarmene opsattes pulpitu
rer med lukkede stole i hver ende (jfr. fig. 37), og 
her havde Stobberup oprindelig også tænkt sig 
at anbringe de to indgangsdøre, der på det en
delige forslag blev flyttet til østfacaden, hvor 
de forlener bygningen med en vis monumental 
virkning. Også tværskibets gavle ændredes i 
forhold til tegningen 1805, hvor de er vist af- 
valmede, og en lille, men væsentlig detalje blev 
rettet, idet korsarmene blev trukket en anelse 
mod vest, så skibets østre hjørner fik lov at 
træde frem.53

Korsarmene er rejst af røde og flammede tegl
sten i krydsforbandt over en profileret, muret 

sokkel, der hviler på to granitskifter. De glatte 
murfacader, der oprindelig har stået pudset og 
hvidtet, afsluttes med en aftrappet gesims. Tag
hældningen er lavere end på skibet.
De to døre i østfacaden sidder i fremspringen

de portaler, som flugter med bygningssoklen.

De murede lisener, der på tegningen er vist 
med refendfugning, bærer en arkitrav, hvor
over en lav trekantfronton, alt i alt en udform
ning som viser, at Stobberup var fortrolig med 
arkitekturens nye, klassicistiske strømninger. 
Bag dørene er der et lille vindfang, oprindelig 
med tøndeformede svingdøre, hvorfra der er 
adgang til afskilrede rum i hver ende af korsar
mene, som bærer de ovenliggende pulpiturer. 
Korsarmene har hver tre høje vinduer, oprinde
lig med rektangulære trækarme (sml. fig. 5), 
efter restaureringen 1950 med en fladbuet af
slutning. I hver gavlspids er der to mindre, nu 
blændede vinduer. I skibet indsattes fire til
svarende vinduer.

I det indre stod rummet med gipsede trælof
ter, flade i korsarmene og – hvis vi tør tro teg
ningen 1808 (fig. 12) – med åben tagstol i skibet 
og korsskæringen. Allerede 182052 trængte 
gipsdækket til reparation og bjælkerne over 
korsarmene var begyndt at synke, hvorfor der 
opsattes to slanke støttepiller af træ for enden af 
hver korsarm mod korsskæringen, parvis med 
en indbyrdes afstand af fire alen, svarende til 
gangenes bredde. Pillerne var tegnet af Mikkel 
Stobberup.54

†Kuppel 1810. Omkring 1800 var Riemans 
svungne gavle rådne og faldefærdige. Mikkel 
Stobberup opstillede 180551 to løsninger til ta
gets forbedring: 1) At kammene blev nedtaget 
og sadeltaget forsynet med et lille udhæng og 
afvalmede gavlspidser med vindfløje (fig. 11, 2 
og 3), eller 2) at der opsattes et blytækt spir 
(fig. 11, 9). Det sidste forslag, der var bygme
sterens foretrukne, viser et næsten 20 meter 
højt barokspir med svulmende, ottesidet løg
kuppel med fire kviste. – Det endelige resultat 
blev dog et ganske andet. Tårnet fik en lidt 
tung, prosaisk kuppel (fig. 12), tækket med bly 
og i folkemunde kaldet »kalotten« med hen
tydning til præstens hovedbeklædning. Denne 
prægede byens horisont, indtil det nuværende 
spir opsattes 1869, og er gengivet på flere by
prospekter (sml. fig. 13). Fra Stobberups hånd 
foreligger en tegning af tømmerkonstruktio
nen (fig. 15), dateret 11. januar 1808 samt et 
overslag, hvor omkostningerne er beregnet til
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Fig. 14. Kirken set fra sydøst efter 1887. Ældre foto i Nationalmuseet. — Die Kirche nach 1887, von Südosten 
gesehen.

1195 rdl. – 29 rdl. dyrere end det projekterede 
spir. Kuplen blev foretrukket – uagtet største
delen af menigheden ønskede et spir – fordi den 
blev anset for lettere at vedligeholde »især i 
denne egn, hvor vindene ofte raser og ødelæg
ger mange ting«.51

Forud for opsætningen af kuplen blev tårnet 
skalmuret, der blev indlagt nye bjælker og 34 
jernankre blev udskiftet. De rundbuede glam
huller, to i øst og vest, et i syd og nord, blev 
lukket med lemme af træ.5

Skibet fik sit nuværende, gipsede tøndehvælv 
i forbindelse med en istandsættelse 1828,20 hvor

under der blev foretaget betydelige ændringer 
af inventaret.55 En ny, omfattende restaurering 
1857-5856 ændrede kirkens indretning. Pulpitu
rernes lukkede stole blev fjernet og midtgangen 
udvidet.57 Vinduernes trækarme blev 1857-7158 
afløst af rundbuede støbejernsrammer (sml. 
fig. 14, hvor vinduerne er ændret i kor og apsis, 
mens korsarmene endnu står med Stobberups 
trækarme). Gulvene fik ny belægning af Flens- 
borg-fliser. Kort efter 187020 blev de udvendige 
facader harmoniseret, idet murene blev pudset 
og malet med en rødlig (granit)farve og kunsti
ge, hvide fuger. Samtidig blev Stobberups por-
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taler mod torvet ommuret i pseudoromanske 
former, med høj spids trekantgavl og rundt 
tympanonfelt (jfr. fig. 14). Således stod kirken i 
de følgende firs år, indtil restaureringen 1949- 
51.

RESTAURERINGEN 1949-51, der blev ledet 
af professor Kaare Klint under medvirken af 
arkitekterne Rolf Graae og Richard Aas,59 fast
holdt bygningens grundlæggende træk og gav 
kirken det udseende, vi kender i dag. Korsar- 
menes facader blev afrenset for cementpuds og 
kom til at stå i blank mur. De to portaler mod 
torvet genskabtes efter ældre spor, mens en 
pseudoromansk portal med tympanon ved tår
nets vestside, opført 1904 af arkitekt H. F.J. 
Estrup, Horsens, blev fjernet, og døren fik en 
enkel granitindfatning. Også kor og apsis blev 
renset for puds og apsidens to store, sekundære 
vinduer tilmuret med jernal og tegl, svarende 
til de omgivende materialer. Der blev opført en 
ny tårntrappe på den gamles plads i forlængelse 
af skibets sydmur (sml. fig. 9). Buen mellem 
skib og tårnunderdel blev lukket med en mur, 
tårnrummet ombygget og orgelpulpituret for
nyet. Der blev udført nye dørfløje, og vin
duernes rundbuede støbejernsrammer udskifte
des med fladbuede trækarme, genskabt efter 
Mikkel Stobberups vinduesåbninger, der imid
lertid havde retkantede karme. I det indre fik 
kirken gulv af gule sten på fladen, som afløste 
fliser af cement. Stolestaderne blev afkortet og 
midtgangen gjort bredere, og der indrettedes et 
præsteværelse i søndre korsarm. Tværskibet, 
der hidtil havde haft flade, gipsede trælofter, 
fik tøndehvælv, hvilende på segmentbuer mod 
hovedskibet og spændt så lavt, at vinduesni- 
cherne skærer sig ind i kappen.

Kirken står idag indvendig hvidtet overalt, 
udvendig med blanke mure, idet dog tårnets 
overdel, skibets østre taggavl, østportalerne 
samt gesimserne over apsis, kor og tværskib er 
hvidkalket. Der er vingetegl over kor, skib og 
korsarme og bly på apsis. 1966 er tårnspirets 
engelske skiferbelægning udskiftet med blytag.

Tagværkerne over kor og apsis, af fyr, er for
modentlig oplagt i forbindelse med korsar-

Fig. 15. Mikkel Stobberups forslag 1808 til tagvær
ket i tårnets kuppel (s. 886). Farvelagt tegning i 
Landsarkivet for Nørrejylland. — Mikkel Stobberups 
Vorschlag von 1808 zur Überdachung der Kuppel des 
Turms.

menes opførelse. Et tagspor i østsiden af ski
bets gavl (sml. fig. 8) viser, at korets taghæld
ning oprindelig har været noget lavere. Skibets 
tagværk er af savskåret, bomkantet egetræ med 
dobbelt lag hanebånd og skråstivere.60 Knægte 
under de nederste hanebånd tyder på, at tøm
meret er fornyet i renæssancen, sandsynligvis 
efter den meget omfattende brand i 1551 (sml. 
s. 879). Tappede samlinger og nummerering 
med huljern i østsiden af de 23 spærfag, begyn
dende i øst.

Vindfløje. 1) 1748. Gennembrudt årstal i fane 
over kugle. Over nordre korsarm, hvortil den 
formodentlig er flyttet fra tårnet, hvor den må 
være opsat i forbindelse med N. H. Riemans
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ombygning 1748. Prospektet i Danske Atlas 
1768 (s. 865) viser to vindfløje over tårnet.

2) 1795, svarende til nr. 1. Over søndre kors
arm, hvortil den er flyttet fra S. Nikolaj kirke, 
hvor den smykkede spiret, opsat 1795 (sml. 
s. 948). Fornyet eller repareret 1894.20

3) 1869. Gennembrudt årstal i stor fane (sml. 
fig. 9). I tårnspirets top, hvor den formodentlig 
er opsat 1874,20 da fotograf J. C. Forum optog 
et billede af kirken, som skulle lægges i vind
fløjens kugle. Her findes tillige et dokument, 
der meddeler, at »til Guds ære og kirkens pry
delse lod hr. købmand Ole Carl Tidemann Pal- 
ludan og hustru Ana Margrethe Hansine, født 
Teubner i Varde i året 1869 dette spir opføre 
efter tegning af bygningsinspektør, professor 
Winstrup.«56

†Vindfløje. »Tårnfløje« er nævnt i regnska
berne 1701, 172210 og 1740.11

Solur, 1814,20 af sandsten, 40×60 cm, med 
viser af messing. I tværskibets sydgavl (sml. 
fig. 9). Istandsat 1979 i samråd med billedhug
ger Vitus Nielsen.

†Solur, 1785. Bygmester Peter Frisvad, Var
de, modtog 1785 6 rdl. i forskud(?) for at for
færdige en »solskive af marmor« og indmure 
den i kirken.11

Varme. Kirken var uden opvarmning, indtil 
købmand O. Palludan 1879 skænkede en »Luft- 
heissungseinrichtung«, indkøbt hos W. A. H. 
Schuldt’s ovnfabrik i Altona.61 Apparatet, der 
blev installeret i tværskibets nordende, supple
redes 189420 med petroleumsovn og afløstes 
190524 af et lavtryksdampvarmeanlæg, leveret 
af De Schmidtske Jernstøberier i Ålborg. I for
bindelse med installeringen blev der gravet ka
naler i gulvet; varmen ledtes rundt i store rør

langs væggene. Det nuværende varmeanlæg, 
der har radiatorer langs væggene, er installeret 
1950 og i 1960’erne tilsluttet byens fjernvarme
værk, hvorefter man sløjfede fyrrummet i nor
dre korsarm og indrettede legerum og toiletter.

Der blev 189420 installeret gaslys i kirken, 
som 19 1 324 afløstes af elektrisk lys.

†KALKMALERIER

1) Kalkmalet gravskrift fra o. 1477, se s. 933.
2) Kalkmalet indskrift o. 1534. »MD tu scri- 

bas × triplex bis duo jungas / tum Clemens 
bellum guttis61a imponit amarum«, (Du skriver 
1500 og tilføjer tre gange ti og to gange to (= 
1534), da påfører Clemens jyderne bitter krig). 
Ifølge indberetning til Resen61b (o. 1677?) fand
tes indskriften indtil få år tidligere på kirkens 
væg. Den sigter til Skipper Clements rejsning 
af den nørrejyske almue i efteråret 1534, der i 
slaget ved Ålborg 18. december samme år blev 
slået ned af Johan Rantzaus tyske lejetropper. 
På sin vej mod Ålborg fulgte Rantzau en rute 
fra Kolding over Varde, Ringkøbing og Hol
stebro. I Varde tog bønderne flugten; en skip
per Hermand blev dog overilet og dræbt. Da 
opgøret var slået ned, måtte bønderne i Varde 
syssel sammen med andre nord- og vestjyske 
bønder udrede en særlig straffeskat, en halsløs
ning.610

3) 171010 maledes »gardiner« på muren bag 
altertavlen. Arbejdet udførtes af Hans Poulsen 
fra Ribe i forbindelse med hans nymaling af 
altertavlen (s. 898). Få år senere afløstes kalk
maleriet af rigtige †gardiner, ophængt bag al
tertavlen (s. 894).



INVENTAR

INDLEDNING. Det eneste bevarede inventarstyk
ke, der med sikkerhed vides at have stået i kirken i 
middelalderen, er den fornemme bronzedøbefont 
(s. 902), støbt 1437 af Niels klokkestøber. En ro
mansk granitdøbefont, opstillet i søndre korsarm, 
stammer fra S. Nikolaj kirke (s. 955), og det samme 
gælder muligvis kirkens korbuekrucifiks (s. 904) fra 
den sidste katolske tid.

Fra tiden umiddelbart efter branden 1551 stammer 
to klokker (s. 928, nr. 2 og 3), støbt henholdsvis 1561 
og 1565 af Hamborg-klokkestøberen Hans Altena. 
Slagklokken (nr. 1) er støbt af Gert van Mervelt 1552, 
men er først senere (1725) kommet til kirken. Det 
samme gælder dåbsfadet fra o. 1550 (s. 903), der er 
indkøbt 1843. Kirkens gamle *tårnur (s. 926) er fra 
o. 1600.

Højrenæssancen er i øvrigt repræsenteret med en 
lysekrone (nr. 1, der dog først er kommet til kirken 
o. 1660 eller 1808) og med altertavlen (s. 894), skæn
ket 1616 af borgmester Otto Rasmussen og hans 2. 
hustru Maren Nielsdatter. Det er formentlig også 
hende, eventuelt i forbindelse med hendes 2. mand 
Jacob Bjørnsen, som har skænket den prægtige præ
dikestol (s. 905), udført o. 1640-53. Dens nogenlunde 
samtidige himmel er givet af borgmester Hans 
Nielsen Arnsberg og hans to hustruer. Fra barokti
den stammer også orgelpulpiturets stærkt opmalede 
malerier (o. 1650, s. 919), alterstagerne (o. 1650, s. 900) 
og to lysekroner (s. 924), skænket af henholdsvis 
adelsparret Iver Vind og Helvig Skinkel (nr. 2, 1642) 
og Maren Pedersdatter Gråfod, enke efter Mads 
Hansen (nr. 3, o. 1686).

Stolestaderne, (s. 912) er i rokokostil, fra 1768, kors- 
armenes er overført fra S. Nikolaj kirke. 1800’rne er 
repræsenteret af alterskranken (1855, s. 901), de tidli
gere altermalerier af C. A. Schleisner (1877, s. 898, 
922), alterkanden (1876, s. 900) og tårnuret fra 1887 
(s. 925). Orglet er fra 1952, leveret af Marcussen & 
Søn (s. 917).

Kirkerummets indretning er i det væsentlige etableret 
1857-58, og har fået sin nuværende fremtræden ved 
den seneste hovedrestaurering 1949-52.

Takket være Mikkel Stobberups plan af kirken 
o. 1803 (jfr. fig. 38) har vi et udmærket kendskab til 
situationen før udbygningen til korskirke 1809-12.

Indretningsplanen (fig. 17) viser møbleringen o. 
1800, men giver formentlig en god fornemmelse af 
indretningen tilbage til anden halvdel af 1600’rne.

Før den tid er det ikke muligt at tegne noget hel
hedsbillede. Om den middelalderlige indretning har vi 
ingen viden, eftersom bybranden 1551 synes at have

raseret kirkerummet. Kun malmdøbefonten fra 1437 
har øjensynlig overlevet den »grumme flamme«, 
hvis hærgen mindedes i en lille indskrifttavle 
(s. 922). Opsætningen af nye klokker 1561 og 1565 
antyder, at altomfattende fornyelser har været nød
vendige i årene efter branden. Men først i begyndel
sen af 1600’rne begynder kilderne og de bevarede 
inventarstykker at tale om den protestantiske indret
ning. Kirkens korgitter (fig. 17, D) har formentlig 
været opsat før 1611, og et orgelværk, indirekte om
talt 1620, havde sikkert allerede da sin senere kendte 
placering på et pulpitur over skibets sydindgang 
(fig. 17, F). Denne gammeldags placering nær koret 
har øjensynlig været noget karakteristisk for Syd
vestjylland (jfr. s. 470f., 762). 13. sept. 1616 kunne 
borgmester Otto Rasmussen og Maren Nielsdatter 
lade opsætte den store renæssancealtertavle (fig. 17, 
A), der bærer givernes udskårne portrætter (fig. 18). 
Denne hovedrige og dybt religiøse Maren Nielsdat
ter, der i sin enkestand vides at have holdt morgen- 
og aftensang med sine folk i borgmestergården ved 
torvet, har været kirken en stor velgører. For det må 
også være hende, måske samme forening med hen
des 2. mand Jacob Bjørnsen, som har skænket kir
kens prægtigste stykke, den pompøse prædikestol 
(fig. 17, E). Stolen, der synes udført engang mellem 
o. 1640 og 1653, udmærker sig bl.a. ved sine virtuo
se bruskbarokke skæringer, og ved de indsatte, ne
derlandske alabastrelieffer, der er interessante vid
nesbyrd om Vardes gamle handelsforbindelser. Præ- 
dikestolens himmel er skænket af borgmester Hans 
Nielsen Arnsberg (†1661) og hans hustruer. Sønnen, 
Niels Hansen Arnsberg, præst ved kirken 1653-93, 
står sandsynligvis bag prædikestolens malede ind
skrifter på ikke mindre end 11 forskellige sprog, der 
bærer vidne om en usædvanlig lærdom hos ophavs
manden.

Både alterklæde og messehagel måtte fornys efter 
svenskekrigen 1658. Om større ødelæggelser og plyn
dring har der dog næppe været tale, og trods de 
urolige forhold har årtierne midt i 1600’rne været 
ganske rige på bekostelige nyanskaffelser og gaver 
fra menigheden. Kirkens vestpulpitur (jfr. fig. 17, G) 
har – efter de bevarede pulpiturmalerier at dømme – været opsat nogenlunde samtidig med prædikesto
len, og det samme gælder en herskabsstol for Lunde- 
rups ejere (fig. 17, I) samt en række messinglysekro
ner og lysearme.
Maren Gråfod bekostede 1684 en udskåret himmel 

til fonten, der da stod i koret (fig. 17, B). Få år senere 
opsattes tillige omkring den gamle malmdøbefont et
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Fig. 16. Interiør set mod øst. NE for 1989 —
Interieur, gegen Osten gesehen.
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Fig. 17. Indretningsplan o. 1800. A. Alter og alterskranke. B. Døbefont og fontegitter. C. Skrifte- og præste- 
stole. D. Korgitter. E. Prædikestol. F. Gammelt orgelpulpitur, siden 1768 indrettet som pulpiturstol (†lukkede 
stole nr. 5). G. Orgelpulpitur (siden 1767), tidligere almindeligt pulpitur. H. Orgel. I. Herskabsstole for 
Lunderupgård. Tallene 1-6 angiver placeringerne af de øvrige familiestole (†lukkede stole nr. 1-6, s. 915), nr. 1, 
2 og 5 på pulpiturer, de øvrige på gulvet (nr. 3 delvis under pulpituret F). Tegnet af MN 1984 på grundlag af 
Mikkel Stobberups plan 1803 (jfr. fig. 38). — Einrichtungsplan um 1800. A. Altar und Altarschranke. B. Taufe und 
Taufgitter. C. Beicht- und Priesterstühle. D. Chorgitter. E. Kanzel. F. Alte Orgelempore, seit 1768 als Emporestuhl 
eingerichtet (†geschlossene Stühle Nr. 5). G. Orgelempore (seit 1767), früher gewöhnliche Empore. H. Orgel. I. Herr
schaftsgestühl für Lunderupgård. Die Zahlen 1-6 geben die Placierung der übrigen Familiegestühle (†geschlossene Stühle 
Nr. 1-6) an, Nr. 1, 2 und 5 auf Emporen, die übrigen auf dem Fußboden (Nr. 3 teilweise unter der Empore F).

fontegitter »for at beskytte dens billeder og bogsta
ver«, og såvel font som gitter stafferedes med for
gyldning.

1710-11 blev alterpartiet oppudset i barokkens 
smag. Hans Poulsen maler fra Ribe forsynede renæs
sancetavlen med nye malerier, stafferede den overalt 
med guld, blå, lilla og røde farver, og malede »gar
diner« på muren bag tavlen. Samtidig bekostedes 
nyt alterklæde og messehagel, og altersølvet blev 
omgjort.

1726 kom turen til den øvrige korindretning. Den 
gamle skriftestol suppleredes med en ny »med dreje
de knapper« (jfr. fig. 17, C), og såvel rektorens og 
hørerens stole som disciplenes lange bænke blev re
pareret, inden de blev smukt stafferet af Hans Ivers- 
søn maler. Samtidig blev vestpulpituret, der i mange 
år havde været brøstfældigt, delvis fornyet og dets 
malerier opfrisket. I den forbindelse indrettedes to 
lukkede familiestole på pulpituret, de første af ialt 
seks, der i løbet af 1700’rne kom til at sætte deres 
præg på kirkerummet (fig. 17, 1-6).

1767-68 foretog orgelbygger Amdi Worm en om

bygning af orglet, der flyttedes til kirkens vestende, 
hvor pulpituret indrettedes til orgelpulpitur. På det 
gamle orgelpulpitur over syddøren opførtes en luk
ket stol (jfr. fig. 17, 5). Samtidig udskiftede man sto
lestaderne, og 1772 kunne maler Niels Lund fra Jan- 
derup staffere såvel orgelfacaden og de nye »mands- 
og fruentimmerstole« som hele det ældre inventar i 
rokokoens modefarver. En lys blå dannede grundto
ne for marmorering og forgyldning af lister og sira
ter. 1796 blev skriftestolen i koret udvidet til 12 per
soner, og hermed har kirkerummet stået som på ind
retningsplanen fig. 17.

Ombygningen 1809-12. Nyindretningen efter Mik
kel Stobberups ombygning (jfr. s. 884) skete med 
udgangspunkt i bygmesterens tre indretningsforslag 
(fig. 10-12), af hvilke det sidste fra 1808 i alt væsent
ligt kom til at danne grundlag. Korbuen aflukkedes 
med en skillemur, og foran denne, centralt i det ny 
kirkerums korsskæring, blev prædikestolen opsat 
som et prædikestolsalter, sådan som tiden yndede 
det (jfr. s. 822f.). S. Nikolajs menighed fik anvist 
pladser i de ny korsarme, hvor der opsattes stolesta-
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der i stil med langhusets, til dels med anvendelse af 
materialer fra den nedlagte kirke. Til afløsning for 
Lunderupstolen og en række lukkede familiestole 
indrettedes fire familieloger på pulpiturer i korsar- 
menes ender; den ene sikrede bygmester Stobberup 
sig. Om anvendelsen af det aflukkede kor haves in
gen nærmere oplysninger; måske har der, som anty
det i Stobberups to tidligste indretningsforslag 
(fig. 10, 11), været indrettet dåbsværelse. Den gamle 
renæssancealtertavle blev stående på sin plads, og 
bag den, i apsisbuen, opsattes en skillemur med to 
døre, hvorved apsisrundingen udskiltes til en ny, 
rummelig skriftestol. Fra S. Nikolaj kirke erhverve
des en del inventarstykker, således altersølv og stole
værk, mens andet afhændedes ved auktioner 1809-
11.

Ved en ny istandsættelse 1828 opgav man prædike- 
stolsaltret, og i det genåbnede kor kom renæssance
tavlen atter til ære og værdighed, opfrisket af male
ren Peter Ussing fra Ribe. Et middelalderligt kor- 
buekrucifiks, muligvis fra S. Nicolaj, blev opsat 
over korbuen. Prædikestolen rekonstrueredes og op
sattes i korsskæringens nordvesthjørne, og orgelpul
pituret fik ny brystning. Barokmalerierne fra den 
gamle – forestillende Kristus, evangelisterne og a- 
postlene – blev ophængt i skriftestolens runding. 
Endelig blev hele kirken overstrøget med lys perle
farve, idet dog dele af Niels Lunds rokokostaffering, 
specielt forgyldningen, fik lov at stå urørt. Herefter 
var kirken rede til at modtage majestætens besøg, i 
hvilken anledning tre kongelige navnetræk med kro
ne blev udskåret i »pappapir«, forgyldt, og opsat 
over kirkedørene.20

Restaureringen 1857-58 (jfr. s. 887) betød en åbning 
af apsiden, idet de ved altertavlen anbragte »sidemu
re med døre« blev borttaget; altertavlen sænkedes.20 
I skibet forsvandt pulpiturernes lukkede stole, og i 
vest opsattes et nyt orgel bygget af Johan Andreas 
Ohrt. Midtgangen blev udvidet og bænkene afkor
tet, hvorefter alt stoleværk blev egetræsmalet. På det 
øvrige inventar afløstes den lyse perlekulør af en 
mørkere, grå stenfarve, der endnu engang lod dele af 
Niels Lunds forgyldning fra 1772 urørt. »Kirken er 
nu meget smuk«, udtalte synet efter istandsæt
telsen.58

1877 fik altertavlen nye malerier af C. A. Schleis- 
ner, og dertil en overmaling i egetræsfarve med for
gyldning.

1894 suppleredes messinglysekronerne med ny 
gaskrone og lampetter, og 1905 anskaffedes et nyt 
orgel, bygget af P. S. Rung-Keller. Dette nødven
diggjorde en udvidelse af orgelpulpituret, og i dets 
brystning indsattes – efter istandsættelse – de gamle 
pulpiturmalerier fra 1600’rne, der siden 1857 havde 
henligget på kirkeloftet.

I årene 1916-18 foretog maler Kristian Due en

Fig. 18. Altertavle 1616 (s. 894), storvingerne med 
giverne Otto Rasmussens og Maren Nielsdatters 
portrætter og initialskjolde. NE fot. 1979 og 1984.
— Altarbild von 1616, die großen Flügel mit den Porträts 
und Initialschildern der Schenker Otto Rasmussen und 
Maren Nielsdatter.

gennemgribende istandsættelse af det fine gamle træ
inventar, først prædikestolen, derpå altertavlen som 
fik Hans Poulsens malerier fra 1710 tilbage. De ældre 
farvelag undersøgtes og dokumenteredes, og de nu
værende stafferinger blev udført som en genskabelse 
af de oprindelige fra 1600’rne.

Ved den seneste restaurering 1949-52 opsattes et nyt 
orgel, leveret af Marcussen & Søn, med festlig faca
de tegnet af Rolf Graae. Også orgelpulpituret forny
edes, i det bagvedliggende tårn indrettedes korrum, 
og under søndre korsarms pulpitur sakristi og præ- 
steværelse. Kirkens inventar blev underkastet en i- 
standsættelse, der hovedsagelig var af bevarende ka
rakter, men som dog også har tilført indretningen et 
tidspræg gennem en fornyelse af alterbordet og præ- 
dikestolens underbygning i gule, blanke mursten. 
Stolestaderne og det øvrige, nyere inventar fik lyse, 
blågrå farver.

Da disse harmonerede dårligt med altertavlens og 
prædikestolens kraftige staffering, afløstes de 1957 af 
den nuværende, mere varierede farvesætning, udført 
af Poul Høm. Der er nu (1984) planer om at genop
sætte Johan Andreas Ohrts orgel fra 1857 på nordre 
korsarms pulpitur.
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Alterbord, 1949-52, af gule mursten dækket af 
en egetræsplade, 180 × 96 cm, 100 cm højt, 
afstand fra apsidens østvæg 285 cm.62 †Alterbor
de. 1) Indretningsplanen 1803 (fig. 38 og 17, A) 
viser et alterbord nogenlunde på samme sted 
som det nuværende. Det kan have været et mu
ret middelalderligt alter, men har snarest som 
de følgende været et panelværk af træ. 2) 1809- 
12, foran korbuen som led i †prædikestolsalter 
(jfr. s. 899 og fig. 22). 3) 1828, i koret lidt vest- 
ligere end det nuværende, formentlig identisk 
med det enkle alterbord af fyrrepanel, der fjer
nedes 1949-51 (jfr. fig. 24).63

†Alterklæder. Om et alterklæde, der 1690 blev 
»udtoet« og omfarvet, hedder det 1710, at det 
havde været i kirken »siden dend svenske feyde 
1658«. Det udskiftedes med et nyt, hvortil bl.a. 
medgik 13½ alen valmuerødt fløjl (»ponsoi 
couleur«) og 7½ alen hamburgerlærred til un
derfor.10 Til udførelse af endnu et alterklæde 
indkøbtes 1723 blandt andet 4½ alen hvid ka- 
tun og 7½ alen kniplinger, og til afløsning af et 
gammelt gjordes 1801 et nyt med blå og hvide 
»fryntser«.64

Siden 1723 havde kirken til stadighed haft to 
alterklæder. 1808 fik den også S. Nikolaj kirkes 
gamle (jfr. s. 953), men 1811 bortsolgtes to ved 
auktion, og herefter nævnes i inventarierne kun 
ét alterklæde.20 1824 syedes et nyt, der 1830 
blev farvet og forsynet med kongens navne
træk, »ægt« forgyldt. 1840 købtes rødt fløjl, 
sølvtresser og sølvfrynser til et alterklæde, og 
1889 omtales igen et nyt, formentlig det, der 
ses på et fotografi o. 1905 (fig. 24), prydet med 
latinsk kors af guldgalon.20

I inventarierne optræder tilbage til 1600’rne 
1-2 †alterduge, gerne med kniplinger. En særlig 
fin skænkedes 1878 af købmand og havnefoged 
Th. Thomsen i anledning af hans guldbryllup. 
Den var syet af datteren, hvid, af ægte kam
merdug og indlagt med ekstra tvist, hvorpå var 
syet vinløv, vinranker, en due og to sommer
fugle.20 Fire †gardiner på begge sider af altret 
nævnes i inventarierne mellem 1721 og 1792 
(de afløste kalkmalede »gardiner«, jfr. s. 889). 
1733-34 fornyedes gardinerne i grøn rask.43

Altertavle (fig. 19), 1616, ifølge indskrift

skænket af borgmester Otto Rasmussen og 
hans 2. hustru Maren Nielsdatter til erindring 
om hans 1. hustru Karen. Den statelige, henved
4 m høje renæssancetavle er arkitektonisk op
bygget, bestående af postament, tredelt stor
stykke og attika, samt et todelt, gavlprydet 
topfelt. Til hvert arkitekturled hører kartou- 
chevinger med drejede småspir, der næsten alle 
er fornyede ved istandsættelser 1828 og se
nere.65

Fire korintiske storsøjler med kartouche- 
prydbælte opdeler storstykket i et næsten kva
dratisk midtfelt og to lidt smallere sidefelter, 
der alle indrammes af æggestavsbort og dia
mantbosser. Under storsøjlerne har den kvart
runde, kartouchesmykkede postamentbjælke 
englehoved-fremspring, de yderste forneden 
med en (1918 fornyet) drejet hængeknop.66 Po- 
stamentet har store, kartoucheprydede volut- 
fremspring flankerende postamentfeltets kar
touche; i vingerne frugtklase. Storvingerne 
rummer givernes våben og initialer i cirkelme
daljon, hans: »O. R« over egekvist med agern 
(i nord), hendes: »M. N. D« over Kristusmo- 
nogram. Foroven løber vingerne ud i et lille 
profilhoved, der må opfattes som givernes por
trætter (fig. 18). Otto Rasmussen (i nord) er 
vist med halvlangt, krøllet hår, snoet overskæg 
og hagefip. Maren Nielsdatter har langt, bølget 
hår og bærer en stor perlekæde om halsen. 
Storgesimsen, hvis underside er forsynet med 
kassetteloft og små drejede hængebosser, har 
mellem frisefelterne glatte fremspring. Herom 
forkrøpper sig arkitrav og kronliste, den første 
med perlestav, den sidste med æggestav over 
tandsnit.

Yderst på storgesimsen står drejede, sekun
dære kuglespir.67 De flankerer den lidt fortryk
te attika, der i opbygningen er en noget forenk
let gentagelse af storstykket med glat, gennem
løbende frise og joniske søjler, hvis prydbælter 
har gammeldags akantusløv af ungrenæssance- 
karakter. Attikaens opbygning er gentaget i det 
todelte topstykke, hvor dog søjlerne er afløst af 
nøgne hermer (fig. 21). Den midterste er en 
hårfager, skægget mand, der peger ned over 
tavlen, de to yderste er kvindehermer med
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Fig. 19. Altertavle 1616 (s. 894), skænket af borgmester Otto Rasmussen og hans 2. hustru Maren Nielsdatter. 
Malerier af Hans Poulsen 1710. NE fot. 1979. — Altarbild von 1616, ein Geschenk von Bürgermeister Otto 
Rasmussen und seiner 2. Frau Maren Nielsdatter. Gemälde von Hans Poulsen 1710.
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Fig. 20. Altertavlemaleri 1710 (s. 896), Jesusbarnet 
bades, af Hans Poulsen, Ribe. NE fot. 1979. — Al
targemälde 1710, das Jesuskind wird gebadet, von Hans 
Poulsen, Ribe.

korslagte arme. Vingerne har frugtklase, og 
kartouchegavlen, med bredovalt felt, krones af 
den dømmende Kristus siddende på regnbuen 
med jordkloden under sine fødder.

Altertavlens otte malerier fra Kristi barn
doms- og lidelseshistorie er udført 1710 af 
Hans Poulsen »Skildrer og Stafferer af Ribe«,10 
som har signeret de fem øverste: »Hans Poul
sen pinxit 1710«.

Malerierne står efter en rensning 1967 uden 
senere overmalinger, i klare barokfarver med 
meget højlys. Til flere af motiverne har Hans 
Poulsen anvendt forlæg, som går igen i hans 
andre altertavlemalerier på egnen. Således sva
rer Nadveren, Bønnen i Getsemane og Kristus 
på Korset helt til fremstillingerne i Hostrup

kirke, Skast hrd., og på en tavle fra Ribe hospi
tals kirkesal (jfr. s. 822).

Når malerierne læses fra nord begyndende 
forneden følger de nogenlunde en kronologisk 
rækkefølge. Enkelte brud herpå må formentlig 
skyldes ønsket om at få hovedscenerne anbragt 
i tavlens midterste felter. I storfelterne: 1) Jesus- 
barnet bades (fig. 20), en meget usædvanlig 
fremstilling. Vaskefadet står foran en bænk, 
hvorpå det nøgne barn sidder sammen med 
ammerne Zelomi og Salome, der bærer hvide 
hovedklæder. Maria, med langt, udslået hår, 
knæler henført foran, medens én af kvinderne 
rækker hendes hånd til barnet.68 Bag ammerne 
står Josef, med brun kappe, og ser til, ligesom 
to tilbedende engle over Maria. Billedets bag
grund udgøres af et rødt draperi.

2) Nadveren. Kristus, med halvlangt hår og 
hageskæg, sidder bag bordet i færd med at bry
de brødet. Af de omgivende, forfærdede apost
le, i røde, hvide og blå gevandter, sidder kun to 
foran bordet, til venstre Judas, der som den 
eneste fikserer billedets beskuer. Han støtter sit 
hoved mod venstre arm, med albuen på bor
det, og holder i højre hånd pengeposen. Til 
højre, modstillet Judas, en apostel, der vender 
sig og hvisker med en bagvedsiddende. På bor
det ses kalken og offerlammet og derover en 
hængende olielampe. I baggrunden grønt hæn- 
gedraperi. Om en opmaling minder stadig en 
signatur med utydelige versaler i nedre, venstre 
hjørne: »Pensit(!)/Peder Ussing/1828«. 3) Bøn
nen i Getsemane. Kristus, med langt, bølget 
hår og skæg, er vist i profil knælende mod høj
re. Han gør en talende gestus og ser op mod 
englen, der kommer ud af skyen med den bitre 
kalk. I baggrunden til højre sover de tre apost
le, og til venstre skimtes soldaterne på vej. I 
attikafelterne: 4) Kristus fremføres for Kajfas (el
ler Pilatus?), der troner til højre iført en prægtig 
kåbe og »bispehue«. Kristus føres ind fra ven
stre af tre romerske soldater, den ene slår til 
ham med albuen. I baggrunden romersk arki
tektur. 5) Kristus på korset, alene, med Jerusa
lems tårne i rødt aftenskær som baggrund. 
Tunge sorte skyer skiller sig bag korset, hvis 
øvre arm bærer en seddel med indskriften: »Je-
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Fig. 21. Altertavle 1616 (s. 894), detalje. Topstykket med Hans Poulsens malerier af Piskningen og Vandrin
gen til Emmaus, 1710. NE fot. 1979. — Altarbild 1616, Detail. Das Oberteil mit Hans Poulsens Gemälden, 
darstellend die Geißelung und die Wanderung nach Emmaus, 1710.

sus Nazarænus Rex Judeorum« (sort skrive
skrift). 6) Opstandelsen. I en gylden mandorla 
svæver den opstandne Kristus over graven. 
Han er iført hvidt lændeklæde og flagrende 
rødt slag, og slår ud med højre arm, mens den 
venstre bærer sejrsfanen, der har rødt hammer
kors på hvid bund. Forneden kaster soldaterne 
sig omkring graven. I topfelterne: 7) Piskningen 
(jfr. fig. 21). Kristus, bundet til pælen, trakteres 
med ris af to bødler, den ene med hat og en 
kort, blå kjortel, den anden med bar overkrop. 
8) Vandringen til Emmaus (jfr. fig. 21). Kristus 
er vist mellem de to apostle, gestikulerende.

Tavlens øvrige staffering med stærke lasurfar- 
ver, guld, lidt sølv, rødt, blåt og grønt, er ud
ført af maler Kristian Due i forbindelse med en 
gennemgribende undersøgelse og istandsættel
se af tavlen 1918. Farvesætningen er et forsøg 
på genskabelse af den originale bemaling, der 
efter fundne rester at dømme har været en rig 
renæssancestaffering, med stærk anvendelse af 
metal, lasur på sølv og smalteblå bund i orna
mentdelene. På tavlens konstruktive dele og li
ster var væsentlig anvendt farver og marmore

ring; af søjleskafternes bemaling var intet i be
hold.69 Restaurator nævner intet om de små 
englehoveder på storstykkets frisefremspring, 
men de går formentlig tilbage til den oprinde
lige staffering ligesom storfrisens tolinjede stif
terindskrift, der fremdroges i velbevaret til
stand: »Guds hellig Naffn til ære, S: Jacobi 
kirch til bepry/delse, afgangen S: Karen Ottes 
til Ihukommelse/ Haffuer den Dannemand Ot
te Rasmusen, oc hans kiere Høstrue,/ Maren 
Nielsdatter, ladet denne Alter Taffle giøre, Paa 
dieris/ Bekostning, Oc her Sammesteds Ladet 
Op/sette, den 13. Septembris. Anno 1.6.1.6. «69 
Tavlens øvrige indskrifter er sekundære. Fra en 
staffering 1710-11, samtidig med tavlens male
rier (jfr. nedenfor), stammer topgavlens skrift
sted: »Joh: C:XI/v 25/ Jeg er Opstan/delsen og 
Lifvet«, medens de øvrige er nytilsatte 1918 
med ordlyd og stavemåde taget fra Christian 
IV.s bibel.70 På postamentbjælken: »Jesus Kri
stus/ er i Gaar og i Dag den samme ... Hebr: 13 
K: 8v«. I postamentfeitet: »I have ikke udvalgt 
mig, men jeg har udvalgt eder ... Ioh: 15 K: 
16v:«. I attikafrisen: »Thi saaledes elskede Gud

Danmarks Kirker, Ribe amt 58



898 VARDE S. JACOBI

Fig. 22. †Prædikestolsalter (s. 899), 1809-12, udsnit 
af Mikkel Stobberups indretningsforslag 1808 
(fig. 12) i LAVib. — †Kanzelaltar, 1809-12, Aus
schnitt aus Mikkel Stobberups Einrichtungsvorschlag 
1808.

... Ioh: 3 K:16:«. Indskrifterne er i gylden frak- 
tur på sort bund, topgavlens dog på blå bund. 
På tavlens bagside noteret: »Istandsat på Kir
kens Bekostning under Nationalmuseets Til
syn af maler Kristian Due. Anno 1918. Tavlen 
er opsat og stafferet 1616 opmalet 1711, 1828, 
1859 og 1877«.

Årstallene angiver kun de overmalinger, der 
ved undersøgelsen lod sig nøjere datere. Kristi
an Dues beskrivelse af farvelagene, sammen
holdt med kirkeregnskabernes oplysninger, 
gør det muligt ret nøje at følge, hvorledes tav
lens fremtræden har været ændret gennem 
tiderne.

1710 omtales tavlens gamle maling og staffe
ring som ganske fordærvet, hvorfor Hans 
Poulsen blev antaget til at male og reparere den

overalt til en akkord af 30 sldl. foruden syv 
ugers kost. Arbejdet omfattede udover male
rierne en fuldstændig nystaffering, der ifølge 
Dues iagttagelser prægedes af blå, røde og lilla 
farver samt meget guld og lasur på sølv og 
marmorering på listerne. På storfrisefrem- 
springene årstallet »1711« og i topgavlen det 
endnu bevarede skriftsted.71

1772-73 fik tavlen som det øvrige inventar en 
nymaling af Niels Lund fra Janderup. Grund
farven var en lys blå, listerne var marmoreret i 
en lys og mørk blå tone, og der var anvendt 
rød, grøn og blå lasur, dels på sølv, dels på den 
blå farve.72

Med nyindretningen af et prædikestolsalter i 
korbuen 1809-12 (jfr. †alterarrangement) kom 
renæssancetavlen nogle år til at stå ubenyttet i kor
rummet bagved. 1828, da den ved korets åbning 
atter kom til ære og værdighed, blev træværket 
opfrisket med lys perlegrå og de tre store male
rier delvis overmalet og, som det fremgår af 
Nadvermaleriet, tillige signeret(!) af Ribes al- 
muligmand Peter Ussing.73

1845 ønskede synet tavlen vel afpudset, lige
som enkelte malerier burde smukt og smag
fuldt opfriskes, dog ikke på figurernes ansigter, 
men på draperier og øvrige omgivelser. Det 
skete øjensynlig året efter, og i forbindelse med 
restaureringen 1857-58, da tavlen sænkedes, fo
retoges en ny opmaling. Den lyse perlegrå 
måtte vige for en »stenfarve«, der af Due omta
les som en grå overmaling.74

Jacob Helms, der besøgte kirken 1873, havde 
ikke høje tanker om altermaleriernes værd, og 
fremholdt dertil den opmaling, hvorved nogle 
af dem, og navnlig da hovedbilledet med Nad
veren, var »blevne ganske forfærdelige«.75 Ma
lerierne var da også 1872 blevet udsat af kirke
synet, men først 1877, efter at man en tid havde 
overvejet en helt ny altertavle (jfr. altertavle
projekt), blev Hans Poulsens malerier udskif
tet. De nye udførtes af C. A. Schleisner i olie på 
lærred.76 I storfelterne Kristus i Emmaus flan
keret af Noli me tangere (i nord) og Kristus i 
Getsemane. I attikaen portrætter af apostlene 
Peter, Jacob og Johannes og i topfelterne to 
brystbilleder af engle. Tavlens fremtræden med
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Schleisners malerier fremgår af et fotografi fra 
o. 1905 (fig. 24), der tillige viser den samtidige 
staffering med egetræsmaling og lidt guld.20 I 
topfeltet fandtes samme skriftsted som nu, med 
store versaler, ligesom postamentfeltets citat 
fra 1 Kor. 10,16.

Med Kristian Dues istandsættelse 1918 fik al
tertavlen – efter en grundig afrensning og un
dersøgelse af de ældre farvelag – stort set sit 
nuværende udseende. C. A. Schleisners tavle
malerier blev nedtaget og ophængt forskellige 
steder i kirken (jfr. malerier s. 922), og Poul 
Hansens gamle kom atter til at pryde tavlen. 
Opmalingerne fra 1828 og 1846 på de tre store 
malerier bibeholdtes, og er først blevet fjernet 
1967 i forbindelse med en rensning af tavlema
lerierne foretaget af Svenning Elmholdt.77

†Alterarrangement (fig. 22). I forbindelse med 
Mikkel Stobberups ombygning af kirken 1809- 
12 indrettedes i korbuen et prædikestolsalter, op
bygget omkring »den i Kirken værende Prædi
kestol«.51 Alterindretningen er vist på bygme
sterens indretningsforslag 1803, 1805 og 1808 
(fig. 10-12). Det sidste kom i hovedsagen til at 
ligge til grund for arbejdet (fig. 12). Det viser 
alterbordet stående foran den høje korbue, som 
er aflukket med en panelvæg, fra hvis midte 
kurven af kirkens gamle prædikestol skyder 
frem båret af to konsoller. Panelvæggen, der 
over vederlaget er vist som en vifteformet kor- 
buetympanon, gennembrydes af to døre flan
kerende alterbordet, og af en fladbuet åbning 
ind til prædikestolen. Hertil var der adgang fra 
det bagvedliggende kor via en trappe, der ikke 
er vist på tegningerne fra 1808, da den ifølge de 
samtidige licitationsbetingelser skulle udføres i 
overensstemmelse med tegningen 1805, »paa 
en repose med smukke gelændere« (jfr. fig. 
11).51 Alterbordet, »af hidtil værende højde«, 
skulle stå frit, således at præsten kunne stå både 
foran og bagved, »og vende med sit ansigt til 
menigheden«. Prædikestolen skulle anbringes 
»ubeskadiget« og godt befæstet på »corinthiske 
Søjler« (de s. 953 nævnte stumper?).51

Af afleveringsforretningen 1817 ses, at arbej
det i det store hele er blevet udført efter planer
ne. Aflukket mellem koret og kirken blev dog

Fig. 23. Alterstage o. 1650 (s. 900). NE fot 1979. — 
Altarleuchter um 1650.

ikke gjort som en panelvæg, men som en 
egentlig skillemur.52 Det fremgår ikke, hvilken 
løsning man var nået frem til med hensyn til 
altervæggens udsmykning. Tegningen 1808 
(fig. 22) viser alene prædikestolens kurv og 
himmel opsat, men der er ingen tvivl om, at 
også prædikestolens to sidste fag har været be
nyttet som »fløje« (jfr. s. 911). Dertil kan der i 
overensstemmelse med Stobberups forslag ha
ve været benyttet dele af S. Nikolaj kirkes †al
tertavle »til Styrke og Ziir«; måske er det dens 
storsøjler, han har haft i tankerne, når han fore
slog prædikestolen befæstet på ovennævnte 
»corinthiske Søjler« (jfr. s. 953f.).51 Først 1824 
blev det ny prædikestolsalter overstrøget med 
en lys perlefarve, der på prædikestolen lod dele 
af en ældre rokokostaffering urørt (jfr. s. 911). 
Arrangementet blev nedtaget 1828.

Alterprojekt, 1874. Efter at kirkesynet 1872 
havde udsat de gamle altertavlemalerier (jfr.

58*



900 VARDE S.JACOBI

ovenfor), var der 1874 planer om en ny tavle 
med et stort maleri af Constantin Hansen, fore
stillende »Kristi Forklarelse paa Bjerget mellem 
Moses og Elias«.24 Projektet blev opgivet, da 
byrådet fandt forandringen unødig.78

Altersølvet er helt fornyet 1984, tegnet og 
smedet af sølvsmed Jørgen Dahlerup, Hørs
holm. Kalken, 20 cm høj, bærer på cylinder
skaftet den graverede versalindskrift: »Den vin, 
som skænkes i dit navn, er evig bod for alle 
savn«. Disken, tvm. 20 cm, og oblatæsken, tvm. 
13 cm, 5 cm høj, bærer begge versalindskriften: 
»Det er dig selv med liv og ånd, livsbrødet af 
Gud Faders hånd«, mens den 30 cm høje alter
kande har indskrift som kalken. Alle stykkerne 
er mærket »S.Jacobi kirke Varde 1984« og 
»Dahlerup, Denmark, Sterling«.79

Det ældre altersølv, et *altersæt og en *oblatæ- 
ske er 1985 overdraget Varde Museum, hvor 
endvidere, siden 1979, en *sygekalk opbevares. 
Disse stykker kom 1808 til S. Jacobi fra S. Ni
kolaj kirke, og er behandlet herunder (s. 954f. 
med fig. 8-10).80

Et †altersæt af forgyldt sølv optræder tidligst i 
inventariet 1688. 1710 blev både kalk og disk 
omgjort og forgyldt »hos guldsmeden i Var
de«, d.e. Jens Halling. 1736 betegnedes kalken 
som »brøstfældig« og repareredes med et tillæg 
af ½ lod sølv. Men snart var det galt igen; såvel 
1743-44 som 1750-51 betalte kirken for omgø
relser af kalk og disk.81 Arbejdet er formentlig 
blevet udført af Jens Ørrenstrup.82 Efter er
hvervelsen af S. Nikolaj kirkes altersølv 1808 
solgtes sættet ved auktion 1811. Auktionslisten 
angiver kalkens vægt til 28 lod, diskens til 8 
lod, 3½ kvint.20

†Oblatæske, skænket 1732-33 efter at kirken i 
de ældste inventarier havde savnet oblatæske.43 
Afhændet på auktion 1811, da vægten angives 
til 11½ lod.20

Alterkande, 1876, i renæssancestil med kruci
fiksfigur på korpus og korsprydet låg, 38 cm 
høj. På siden graveret fraktur: »Gave/ Fra en 
Qvinde i Varde/ Til brug for St. Jacobi Menig
hed/ ved Nadverens Nydelse/ 1876«. Under 
bunden gentagne mærker for Christian Fredrik 
Herreborg (Bøje nr. 1436) flankeret af Køben

havns bymærke og guardeinmærke for Simon 
Groth.

Alterkander optræder ikke i kirkens ældre in
ventarier. 1844 anskaffedes to †alterkander i År
hus. De afløstes 1854 af to nye fra Den kongeli
ge Porcelænsfabrik, kasserede 1872.20

Sygesæt, moderne, †Sygesæt. Inventariet 1688 
nævner en mindre kalk og disk af forgyldt sølv, 
som præsten benyttede til sygebesøg. 1706 var 
sættet væk, og den daværende præst, Niels 
Kragelund (1694-1728), erklærede, at han al
drig havde haft det.10 En undersøgelse hos for
gængernes arvinger og hos værgerne var resul
tatløs, og kirken var uden sygeberettelsestøj 
indtil den 1808 overtog S. Nikolaj kirkes oven
nævnte *sygekalk, hvortil hørte en senere for
svunden †disk.20

Alterstager (fig. 23), o. 1650, svarende til 
Mjolden kirkes (dateret 1649, DK. SJyll. s. 
1450). De 42 cm høje messingstager er balu- 
sterformede med profilering. Lyseskålene har 
flere gamle reparationer. Stagerne nævnes tid
ligst i inventariet 1688.10 Syvarmet stage, så
kaldt Titusstage, nyere, fra bronzestøber 
L. Rasmussen, †Alterstager. 1822 anskaffedes et 
par stager af træ, der kasseredes 1871 efter ind
køb af et nyt sæt træstager 1868.20

†Alterbøger. 1691 anskaffedes en ny Christian 
IV.s bibel »til brug i kirken til at lade ungdom
men udi skolen læse til kor udi«. Hundrede år 
senere kaldes den gammel, pjaltet og defekt. 
Inventariet 1721 nævner to alterbøger, hvortil i 
1778 var kommet »Ewalds bibelske Concor- 
dantz, 3 tomer« (Kbh. 1748-49).81

Messehagler. 1) 1921(?), af rødt fløjl med 
guldgaloneret rygkors.83 2-3) Moderne, i litur
giske farver, henholdsvis rød og grøn silke. 
†Messehagler. Inventariet 1721 nævner tre hag
ler: én, der tidligst er omtalt 1688, én fra 1694 
og én gjort 1710 med anvendelse af valmuerødt 
fløjl (ponsoi couleur) og rød silke til underfor. 
Den sidste havde afløst en gammel hagel, som 
havde været i kirken »siden dend svenske feyde 
1658«.10

De senere inventarier omtaler kun én messe- 
hagel i kirken; to, som 1808 erhvervedes fra 
S. Nikolaj kirke, afhændedes kun tre år senere
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Fig. 24. Interiør o. 1905, 
visende altertavlen med 
C. A. Schleisners malerier 
fra 1877. Hude fot. — In
terieur um 1905, das das Al
tarbild mit C. A. Schleisners 
Gemälden aus dem Jahr 
1877 zeigt.

(jfr. s. 955). 1830 indkøbtes 15 alen guldtresse 
til haglen, og 1861 indkøbtes en ny, af bo- 
muldsfløjl med ægte guldtresser, hos J. Peter
sen, Gråbrødretorv i København. Den afløstes 
1883 af en ny, leveret i en poleret trækasse.20 
†Messeskjorter, gerne én eller to, optræder i in
ventarierne indtil slutningen af 1800’rne.

Alterskranke, 1855, udført efter tegning af 
snedker P. C. Keller i Varde.84 Skranken har i 
plan form som en bønne, gelænderet er af bø
getræ med drejede balustre, skamlen læderbe- 
trukket. Siden 1957 står skranken gråmalet 
med gul håndliste. Oprindelig fremstod den

blank, poleret. En forlængelse er foretaget 
1893.83 †Alterskranker. 1) Tidligst omtalt 1719, 
da knæfaldet ved altret blev ompolstret og be
trukket.20 Indretningsplanen 1803 viser en lige 
skranke stående i apsisbuen, med låger i nord 
og syd (fig. 38). Dens materialer skulle ifølge 
licitationskonditionerne 1808 tages til hjælp 
ved kirkens ombygning.51 2) 1809-12, udført 
efter Mikkel Stobberups tegning 1808 (fig. 12), 
der viser en tresidet skranke med rektangulær 
plan omkring det ny prædikestolsalter i korbu
en. Kommunikanternes knæfald skulle være 
forsynet med en gennemgang bestående af tral-
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Fig. 25. Malmfont 1437 (s. 902), støbt af Niels 
Klokkestøber. NE fot. 1979. — Eherne Taufe, 1437, 
gegossen von Niels Glockengießer.

Fig. 26. Døbefont 1437 (s. 902), detalje. Aftryk af 
pilgrimstegn fra Thann i Elsass. Knud Krogh fot. 
1972. — Taufe 1437, Detail. Abdruck von Pilgerplakette 
aus Thann im Elsaß.

værkslåger, »der inden opslås til hver sin side 
med hænger og hasper at hæfte sammen og 
tilbage«. Alt skulle være »anstændigt med tral
værk og gode stoppede, brune barklædershyn- 
der, løse for lågerne«.51 Ved restaureringen 
1828 blev knæfaldet flyttet ind i koret, omgjort 
og malet i lys perlegrå. Kasseret 1857.85

Døbefont (fig. 25), 1437, af malm, ifølge ind
skrift indviet til Jomfru Maria og S. Jacob og 
støbt af Niels klokkestøber. Den 73 cm høje 
font består af en kumme, tvm. 62 cm, båret af 
fire ens, kjortelklædte ynglinge stående på en 
profileret fodring. Kummen er formet som en 
omvendt keglestub med let hvælvet bund, der 
ved en reparation (formentlig 1783) er blevet 
udforet med bly. Et afløbshul midt i bunden er 
herved blevet lukket. Kummens yderside har 
reliefudsmykning, øverst en omløbende bue
frise med korsblomster afbrudt af et krøllet ho
ved mod hvert verdenshjørne. Herunder en to- 
linjet, listeindrammet indskrift med reliefmi- 
nuskler (fig. 28): »anno d(omi)ni mccccxxxvii 
in die beati geor(g)ii erit completus fons iste in 
honore beate marie virginis et in honore s(an)c- 
(t)i jacobi ap(ostu)li in ecc(lesi)a vard per ma
nus nicolai clokstoper« (I det Herrens år 1437 
på S. Georgs dag (23. april) vil denne font være 
fuldendt til ære for den hellige Jomfru Maria og 
til ære for apostlen S. Jacob i Varde kirke ved 
Niels klokkestøbers hånd).85a

I forbindelse med indskriften findes en hel 
samling reliefstøbte pilgrimstegn, dels marke
rende tekstens begyndelse og afslutning, dels 
benyttet som skilletegn (vekslende med små 
grenede kors). Pilgrimsmærkerne må, ligesom 
tilsvarende på kirkeklokker, være aftryk af 
originalmærket (af bly eller tin) eller en voksaf
støbning, som er blevet fæstnet til fontens stø
bemodel.86 Formentlig repræsenterer mærker
ne en samling, hjembragt fra én eller flere pil
grimsrejser.87 Deres anbringelse fremgår af ud- 
tegningen (fig. 28): 1) Fra Vadstena eller et af de 
danske birgittinerklostre. Under en kors- og 
fialeprydet gavl sidder S. Birgitta ved skrive
pulten, velsignet af Guds hånd, højde 6 cm. 
Mærket, i bly, kendes som jordfund fra Højby 
kirke (Holbæk amt). 2) (Fig. 26) fra Thann i
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Fig. 27. Døbefont 1437 (s. 902), detalje. Aftryk af pilgrimstegn fra Niedermünster i Elsass og S. Hjælper i 
Kliplev, Sønderjylland. Knud Krogh fot. 1972. — Taufe 1437, Detail. Abdrucke von Pilgerplaketten aus Nieder
münster im Elsaß und von Sankt Hjælper in Kliplev, Nordschleswig.

Elsass. S. Theobald af Thann sidder i fuldt bi- 
speskrud med to knælende pilgrimme ved sine 
fødder; nederst ulæselig rest af minuskelind- 
skrift, højde 8 cm. Mærket kendes som relief 
på flere danske klokker, heriblandt Daler (Tøn
der amt).88 3) Uidentificeret. Maria, med bar
net på sit venstre knæ, sidder under en arkitek
tonisk opbygning med bladværk og kors, høj
de 4 cm. 4) (Fig. 27) fra Niedermünster i Elsass. 
Foran et tårn (rundkapellet i Niedermünster?) 
står en kamel med kors på ryggen, illustrerende 
legenden om den korsbærende kamel, der ud
valgte stedet for klostrets grundlæggelse, højde
4,5 cm. Mærket er sjældent, Vardefontens det 
ældst kendte. 5) (Fig. 27) formentlig fra 
S. Hjælper i Kliplev (jfr. DK. SJyll. s. 1964f.). 
Den langskæggede S. Hjælper i fodsid kjortel 
er vist korsfæstet med udstrakte arme, højde 5 
cm. Lidt afvigende S. Hjælper-mærker kendes 
på kirkeklokker, bl.a. en klokke fra valfartskir- 
ken i Kliplev, nu i Kværs kirke (DK. SJyll. s. 
1960, 1995). 6) Fra S. Servatius, Maastricht, 
Holland. Helgenbispens buste, hans hovedre- 
likviar, flankeres af to engle, med bispestav og 
nøgle, højde 5 cm. Mærket kendes ellers ikke i 
Danmark. 7) Uidentificeret. Maria, med barnet 
på sit højre knæ, sidder under en spidsgavl, 
som har båret en nu ulæselig indskrift, højde
5,5 cm. 8) Uidentificeret, kun et fragment af et 
mærke, der formentlig har svaret til nr. 3.

Fonten står nu i skibets østende, nord for

midtgangen, anbragt på en sekssidet granitplint 
fra restaureringen o. 1950. Den omtales tidligst 
1686, da den flyttedes til »et bekvemt sted«, 
formentlig ved korets nordvæg, hvor den se
nere havde sin plads (jfr. fig. 17, B). I forbin
delse med flytningen 1686 gjordes et nyt muret 
fundament og fonten forsynedes med en †him
mel, der kunne hæves og sænkes som et låg, (se 
†fontehimmel).89 Tre år senere opsattes et †fon- 
tegitter (jfr. nedenfor) til beskyttelse af fontens 
bogstaver og billeder. Disse blev året efter »ud
ryddede« af en tinstøber forud for en opmaling 
af hele fonten med guld, sølv og anden farve.10

1783 var fonten brøstfældig og havde huller, 
hvorfor den repareredes, formentlig ved oven
nævnte blyforing af kummens bund.23

Det vides ikke om fonten efter Stobberups 
ombygning blev stående i koret, som antydet 
på bygmesterens to tidligste indretningsforslag 
(fig. 10, 11). Efter en flytning 1828 må den ha
ve haft plads et sted i skibets østende, og 1857 
ønskedes den anbragt ved den modsatte side af 
korindgangen.20 Samtidig omtales en bronze
ring af døbefonten, der på et fotografi fra o. 
1905 ses i koret, midt for korbuen (fig. 24).

En romansk granitfont, opstillet i søndre 
korsarm, stammer fra S. Nikolaj kirke (jfr. 
s. 955).

Dåbsfade. 1) *O. 1550, af messing, sydtysk, 
stemplet »RS«,90 tvm. 158 cm. I bunden en 
drevet Bebudelsesfremstilling og herom en næ
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sten udpudset minuskelindskrift og en bort af 
små stemplede stjerneblomster. Denne genta
ges på fanen, der yderst har en indstemplet 
rhombebort. Fadet, der er leveret til kirken 
1843 af Søren Carstensen Brink,20 anvendtes 
indtil 1979, da det blev overdraget Varde Mu
seum (inv. nr. V 12381). 2) 1895, af galvano- 
plastisk forsølvet messing, mærket »C. Möller 
Eneret«.20 I bunden relief af Maria med barnet 
og versalindskrift med citat fra Luk. 2,13-14. 3) 
1952, af drevet sølv, mærket »H. S. Mathiesen« 
(Horsens). I bunden dåbsrelief og langs kanten 
giverindskriften: »Til Minde om Nielsine og 
Ole Chr. Mathiesen Forældre til 13 børn. 
Skænket til Varde Kirke af efterlevende tak
nemmelige børn Anno MCMLII«. †Dåbsfade. 
1) Købt 1689 på Maren Gråfods bekostning 
(jfr. †fontehimmel, indskrift), af tin, vejende 16 
pd.10 Fadet blev loddet 1714. 1843 kaldes det 
ubrugeligt, og 1871 optræder det sidste gang i 
inventariet.20 2) 1829 anskaffedes »en stor 
Steenfad til Daaben«. Fadet var 1843 ubrugeligt 
og omtales ikke efter 1871.20

Dåbskande, 1952, sammenhørende med dåbs- 
fad nr. 3 og med samme giverindskrift og mær
ke. En †dåbskande anskaffedes 1893.83

†Fontehimmel, 1686, »hængende og velstaffe- 
ret«, en testamentarisk gave fra Maren Gråfod 
(jfr. lysekrone nr. 3). Den bar indskriften: »An
no 1684 haffuer sal: Maren Pedersdatter 
Graafod denne Daabs Decsel og Vandfad her 
till Kierchen foræret, hinde og hindis Sal: 
Mand Madtz Hansøen til I-hukommelse«.90a

Himlen gjordes af billedhugger Søren Jensen 
Horsens, som ifølge kontrakten med kirken 
skulle gøre arbejdet på egen kost og af eget træ. 
Himlen ophængtes i en lænke gennem et hul i 
hvælvingen, hvorover der gjordes et »værk« til 
at hæve og sænke den. Det bestod bl.a. af en 
vægtkiste af træ, hvori »der ligger sten, og som 
driver låget op og ned«.90b Endelig blev kæder 
og krone stafferet med guld, sølv og adskillige 
andre farver; to lod fin malerlak købtes i Ribe.10 
Istandsættelser omtales 1728 og 1846, senest 
1857, da himlen maledes i lys stenfarve.20

1843 anskaffedes et †fontelåg, »dæksel«, der 
ses på fotografiet o. 1905 (fig. 24).20 Det var af 
træ, let hvælvet med midtknop, og hvilede i en 
ydre krans. Når låget var aftaget kunne det an
bringes på fontens fodring.

†Fontegitter. 1689 opsattes et »tralværk« om 
fonten »for at beskytte dens billeder og bogsta
ver ... især mod umyndige børn, som med de
res fingre kunne besudle eller på anden måde 
beskadige den«. Året efter maledes såvel fonten 
som »pillerne og tralværket der uden omkring« 
med guld og sølv og anden maling.10 Fontegi- 
tret ses som en seks-sidet omfatning af fonten 
på indretningsplanen 1803 (fig. 38 og 17, B) 
Det er blevet kasseret kort efter.

Korbuekrucifiks (fig. 29), o. 1525, måske fra 
S. Nikolaj kirke. Den noget fyldige Kristusfi- 
gur, ca. 150 cm høj, hænger i kun let skrå, 
udstrakte arme, med hovedet hældende mod 
den højre skulder. Kristus har frodigt fuldskæg 
og langt hår, der falder i en stor lok ned over

Fig. 28. Døbefont 1437 (s. 902), indskriften og pilgrimstegnenes placering udtegnet af Birgit Als Hansen 1972. 
— Taufe 1437, Auszeichnung der Inschrift und der Placierung der Pilgerplaketten.
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skulderen; øjnene er næsten lukkede. Torne
kronen (fornyet?) er stor og turbanagtig, læn
deklædet, med skarpe, gotiske foldekast, er slå
et over-under foran og ved højre hofte samlet i 
en stor knude med hængesnip. Der er gjort 
omhyggeligt rede for kroppens detaljer, rib
ben, muskler og sener, ligesom de gennemnag- 
lede fødder er vist uhyggeligt deformerede ved 
kroppens vægt. Det enkle korstræ er forment
lig fra 1900, da krucifikset blev gennemgriben
de istandsat.91 Stafferingen er fra samme tid, 
noget opfrisket 1957. Kristus har naturlig kar
nation, brunt hår, blågråt lændeklæde med for
gyldning. Det brunmalede korstræ bærer for
oven et svunget bånd med »INRI« i forgyldte 
versaler.

Om krucifikset i ældre tid har haft plads på 
kirkens gamle korgitter (†nr. 1), eller om det 
eventuelt er kommet fra S. Nikolaj kirke, kan 
ikke afgøres, da det tidligst omtales 1828. Dette 
år betaltes for et anker til at hænge »Christi 
Billed« på, formentlig i korbuen over det sam
tidig opsatte korgitter (†nr. 2).20 Krucifikset 
nedtoges 1857, vistnok af »pænhedshensyn« i 
anledning af Frederik VII.s og grevinde Dan
ners besøg. Figuren lå på kirkeloftet 1900, da 
den efter istandsættelse blev ophængt på sin nu
værende plads over korbuen.91

†Korgitre. 1) Før 1611-12?, angivet på indret
ningsplanen 1803 som et åbent gitter, gennem
brudt af en bred midtdør (kordøren) med for
anstillet søjleportal (fig. 38). Over »Chorsdø- 
ren«, der omtales tidligst 1666,28 nævner synet 
1700 en »dør gericht«, skænket af bysbørn.32 På 
korgitrets sider var ifølge Abildgaards opteg
nelser 1774 ophængt mindetavler over Otto 
Krag og hans hustru Karen Brockenhuus, 
†1611-12 (jfr. s. 932, †nr. 1-2). Nedtaget 1808-
12. 2) 1828 opsattes for koret »et lavt gitter eller 
skranke«,24 der atter nedtoges 1857.20

En lignende †skranke er på indretningsplanen
o. 1803 vist mellem skib og tårn, under vest
pulpituret (jfr. fig. 17).

Prædikestol (fig. 16), o. 1640-53, i vilter og 
elegant bruskbarok, med initialskjold, der må 
tilhøre den Maren Nielsdatter (†1653), som sam
men med sin 1. mand også har skænket alter-

Fig. 29. Korbuekrucifiks, o. 1525 (s. 904), måske fra 
S. Nikolaj kirke. NE fot. 1979. — Triumphkreuz, um 
1525, vielleicht aus der Sankt-Nikolaj-Kirche.

tavlen (jfr. s.894). Den samtidige, eller lidt se
nere himmel, skåret af en mere traditionel 
hånd, bærer mærker og initialer for borgmester 
Hans Nielsen Arnsberg (†1661) og hans to hu
struer. Særlig udmærker den pompøse prædi
kestol sig ved sine indsatte, nederlandske 
alabastrelieffer (fig. 30, 32) og ved sine usæd
vanlige indskrifter på fremmedartede, eksoti
ske sprog (fig. 33).

Efter en gennemgribende undersøgelse og i- 
standsættelse 1916, udført af maler Kristian 
Due, er prædikestolens seks fag opstillet såle
des, at de to danner en gangbro, de fire en po
lygonal kurv under himlen.

Felterne rummer, over en langstrakt brusk- 
kartouche, seks profilindrammede, nederland
ske alabastrelieffer med scener fra lidelseshistori
en, 48×35 cm. Der er tale om typiske arbejder 
fra den nederlandske by Mecheln, udført i før
ste del af 1600’rne,92 Motiverne viser i flere til
fælde slægtskab med stik af Anton Wierix.93
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Fig. 30. Prædikestol o. 1640-53 (s. 905), udsnit med nederlandsk alabastrelief, Kri
stus for Pilatus, og initialvåben for giveren Maren Nielsdatter. NE fot. 1984. — 
Kanzel um 1640-53, Ausschnitt mit niederländischem Alabasterrelief, Christus vor Pila
tus, und Initialwappen der Schenkerin Maren Nielsdatter.

Nogle af reliefferne er samlet af flere dele. I 
tidens løb er de alle (undtagen Korsfæstelsen) 
revnede og har fået afslået detaljer. Disse ska
der udbedredes 1916 med anvendelse af alabast 
udskåret af relieffernes bagsider.94 Fra nord ses:
1) Bønnen i Getsemane (fig. 32a). Suppleret er 
Peters højre hånd og øverste hårlok, en fold 
over Jacobs højre arm samt hele Kristi hoved. 
Dette har oprindelig været påsat med en tap, 
men er blevet afslået allerede inden den første 
staffering.94 2) Kristus for Kajfas (fig. 32b). Re
lieffet er samlet af to stykker, idet den nederste

fjerdedel er skåret for sig. De to soldater, som 
fører Kristus frem, har begge fået suppleret den 
højre fod. 3) Kristus for Pilatus (fig. 30). Sup
pleret er venstre skulder af tjeneren med kan
den og to hjørner af arkitekturen foroven. 4) 
Korsfæstelsen. Kristus, med stråleglorie, hæn
ger roligt på korset flankeret af de to røvere, 
der er bundet til perspektivisk stillede T-kors. 
Forneden står Maria og Johannes i traditionelle 
sørgepositurer iført lange, svungne gevandter. 
Maria Magdalene omfavner fra venstre korsets 
fod, hvorunder ses Adams hovedskal. Foran



PRÆDIKESTOL 907

Johannes står på jorden en krukke; i baggrun
den tårner Jerusalem sig op, og bag Kristus 
hænger som en bue en vældig skybræmme fra 
korsende til korsende. Fornyet er Kristi fødder, 
der også oprindelig har været skåret særskilt. 5) 
Gravlæggelsen (fig. 32c). Relieffets nederste 
fjerdedel er skåret for sig. 6) Opstandelsen 
(fig. 32d). Suppleret er en flig af Kristi fane og 
den nedre del af den sovende soldats hjelm.

Felterne flankeres af store, dramatisk gesti
kulerende frifigurer, der på hovedet bærer et 
korintisk kapitæl med englehoved. De frem
stiller Kristus, evangelisterne og de to apostel
fyrster Peter og Paulus, alle barfodede, iført 
lange, svungne gevandter; fra nord: 1) Mat- 
tæus, ligesom de øvrige evangelister med op
slået bog og med sit symbolvæsen ved fødder
ne. 2) Markus. 3) Kristus (fig. 30), velsignende 
og med jordkloden i sin venstre hånd. 4) Lukas 
(fig. 30), skægløs og med hovedklæde. 5) Jo
hannes. 6) Peter med (fornyet) nøgle. 7) Paulus 
med (fornyet) sværd. Under figurerne har po- 
stamentet fremspring med viltert bruskværk, 
der danner groteske vrængemasker (jfr. 
fig. 31). Frisefremspringene har på siderne lig
nende masker, fortil bøjler med englehoved 
over diamantbosse. Medens postamentfelterne 
er glatte, rummer frisefelterne udskæringer, de 
fleste med bruskværk, kurvens to midtfelter 
med løver (det nordre) og drager med engel på 
ryggen, flankerende giver-skjolde. Af disse er 
kun det søndre originalt, af alabast, 13 × 11 
cm, med et Kristusmonogram og initialerne 
»MND« for Maren Nielsdatter (jfr. fig. 30). 
Hun identificeredes 1916 (formentlig fejlagtigt) 
som den Maren Nielsdatter (†1659), der var gift 
med borgmester Stefan Nielsen (†1665), hvis 
skjold derfor rekonstrueredes i træ med initia
lerne »SNS«.95 Da hans mærke ikke kendtes, 
skar man i stedet midt på skjoldet »I.W.P. 
1.9.1.6« for I. W. Palludan, der betalte for den 
store istandsættelse.96

Hængestykkerne udgøres af bruskkartou- 
cher, flankeret af store drueklaser under posta- 
mentfremspringene. På den 1916 fornyede ge
sims hviler en læsepult med englehoved på skrå
siderne og på forsiden en flakt ørn med en åben

Fig. 31. Prædikestol o. 1640-53 (s. 905), detalje. 
Postamentfremspring med vrængemaske. NE fot. 
1979. — Kanzel um 1640-53, Detail. Postamentenvor- 
sprung mit Fratzenmaske.

bog i hvert næb. Selv om skæringerne svarer til 
prædikestolens øvrige, er det muligt, at pulten 
udgør en lidt yngre tilføjelse.97

Himlen er som nævnt skåret af en anden bil
ledskærer. Efter forandringer 1828, 1857 og 
1916 består den nu af en ottesidet polygon, der 
springer frem fra væggen med syv fag, af hvil
ke det sydligste er beskåret til ca. halv længde, 
medens det nordligste er fornyet 1916 (jfr. ne
denfor og fig. 35). Frisen, med pærestav under 
profilgesimsen, har bøjlefremspring med eng
lehoved over diamantbosse. Herunder er på 
himlens hjørner englehoveder flankerende enk
le kartouche-hængestykker med englehoved. 
Også ind mod muren har der oprindelig været 
et †hængestykke, måske af form som et ryg
skjold.94 Kun de fem nordligste fag har top
stykker, formet som kartoucheskjolde med 
drejede topspir og svungne kvindehermer ved 
siderne. Det midterste prydes af giveren Hans 
Nielsen Arnsbergs initialer »HNAB« og hans
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mærke, en ørn på et bjerg. De to flankerende 
topstykker rummer en due med initialerne 
»MMd« for hans 1. hustru Margrethe Mads
datter (i nord) og en lilje med initialerne »ETd« 
for hans 2. hustru Else Thomasdatter. Det 
nordligste (fornyede) topstykke rummer et 
Kristusmonogram og årstallet 1916, det sydlig
ste, lige over opgangen, et timeglas. I hjørner
ne mellem topstykkerne er opstillet fem nøgne 
barokengle, der har mistet deres lidelsesredska- 
ber – kun den sydligste står endnu med en mar- 
terpæl. Fire tilsvarende, men påklædte engle 
sidder på overbaldakinens krabbeprydede rib
ber. Også de mangler nu, hvad de engang hav
de i hænderne, men håndstillingerne viser, at 
englene med basuner har indvarslet Kristi 
komme. Han kroner prædikestolshimlen som 
en mægtig frifigur, siddende på en fyldig jord
klode med sejrsfanen løftet i højre hånd. Såvel 
fanen som glorieskiven er fornyet i 1700’rne.94 
Himlen har kassetteloft med radiære profilrib- 
ber, udgående fra en sekssidet forsænkning 
med midtroset.

Prædikestolen fremtræder med en rig, po- 
lykrom staffering med meget guld, lidt sølv, la
serende rødt, grønt og blåt, samt naturlig kar
nation og hårfarve på figurerne. Alabastre- 
liefferne står i deres naturlige farve, kun med 
lidt forgyldning. Bemalingen er udført 1916 af 
Kristian Due som en genfremstilling af stolens 
tidligste, der blev undersøgt og analyseret un
der istandsættelsen. Den var først udført efter 
at den færdige prædikestol i nogle år havde 
stået ustafferet. Den ældste bemaling dækkede 
således brudfladerne efter en del afslåede næser, 
fingre m.m. såvel på alabasterne som på stolens 
og himlens skæringer.98

Til denne ældste staffering hører også ind
skrifterne i postamentfelterne og i himlens frise
felter, en helt usædvanlig samling af enslyden
de citater fra Sl. 113,3 gengivet på elleve for
skellige sprog (fig. 33). Begyndende i det nord
ligste postamentfeit er sprogene: 1) Græsk. 2) 
Latin. 3) Dansk. 4) Tysk. 5) Hollandsk. 6) He
braisk. I himlens frisefelter fra nord: 7) Kine
sisk, kun delvis bevaret som følge af frisefagets 
beskæring 1828 (jfr. fig. 35). 8) Japansk(?). 9)

Fig. 32 a-d. Prædikestolsrelieffer i alabast, første del 
af 1600’rne, importeret fra Mecheln i Belgien 
(s. 905). a. Bønnen i Getsemane. b. Kristus for Kaj
fas. c. Gravlæggelsen. d. Opstandelsen. NE fot. 
1979. — Kanzelreliefs aus Alabaster, frühes 17. Jh., im
portiert aus Mecheln in Belgien, a. Das Gebet in Gethse
mane. b. Christus vor Kaiphas. c. Die Grablegung, d. 
Die Auferstehung.

Engelsk. 10) Arabisk. 11) Koptisk. Alle ind
skrifter står forgyldt på sort bund.

Sammenstillingen af parallelteksterne har 
forudsat en bemærkelsesværdig lærdom. 
Grundlaget må for størstedelen være bibler på 
de forskellige vesteuropæiske sprog, samt en 
stor flersproget bibeludgave, en polyglotbibel, 
formentlig Brian Waltons, udgivet 1653-57. 
Heri har kunnet findes latin (efter Vulgata), 
græsk, hebraisk og arabisk, men hverken kop
tisk, kinesisk eller japansk. De to orientalske 
indskrifter må på en eller anden vis være hentet 
i jesuitermissionens tidlige bibeloversættelser.99 
Ophavsmanden til denne mangesprogede 
lovprisning, der virkelig rækker fra solens op
gang til dens nedgang, er sandsynligvis provst 
Niels Hansen Arnsberg (jfr. lysekrone nr. 1), 
søn af prædikestolshimlens giver.100

På bagsiden af prædikestolens bro er noteret: 
»Istandsat under Nationalmuseets Tilsyn af 
Maler Kristian Due. Arbejdet paabegyndt 12/6 
1916, afsluttet 3/11 samme år. Bekostet af I. W. 
Palludan«.

Prædikestolen, i skibets sydøsthjørne, hviler 
på en muret baldakin af gule mursten, tegnet af 
arkitekt Kaare Klint 1949.

Prædikestolens tilkomst. Mens skjolde og ini
tialer giver sikker oplysning om prædikestols
himlens stiftere, er det ikke entydigt, hvem der 
har stået som givere af selve den prægtige stol 
med dens alabastrelieffer – den største samling 
af sin art i Skandinavien. Det faste holdepunkt 
er det éne, bevarede alabastskjold med initialer
ne »MND« (fig. 30), der må læses Maren 
Nielsdatter. Men to kvinder af dette navn kan 
tænkes som givere.

Ovennævnte tolkning af skjoldet som tilhø-
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rende en Maren Nielsdatter, som var Hans 
Nielsen Arnsbergs svigerinde og gift med 
borgmester Steffen Nielsen, er efter al sandsyn
lighed forkert,101 bl.a. fordi dette borgmester
par ikke boede i S.Jacobi sogn, men søgte 
S. Nikolaj kirke, hvor parret lod opsætte et 
stort epitafium (†nr. 2, s. 959). Initialerne på 
prædikestolen må i stedet dække den meget 
velstående og fromme Maren Nielsdatter, en 
tante til den ovennævnte, der 1616 sammen 
med sin 1. mand Otto Rasmussen havde skæn
ket S. Jacobi kirkes altertavle (jfr. s. 894). Hen
des initialskjold her (fig. 18) er ganske identisk 
med alabastskjoldet på prædikestolen. Dettes 
forsvundne pendant kan således have været Ot
to Rasmussens (†o. 1635), men har vel snarere 
tilhørt hendes 2. mand, tolderen Jacob Bjørn
sen (†1677), som hun ægtede en halv snes år før 
sin død 1653 (jfr. ægtefællernes †epitafium, 
nr. 4 s. 932).102

Alabastreliefferne kan være hjemskrevet 
nogle år før prædikestolens udførelse, der af 
stilistiske grunde næppe kan tænkes tidligere 
end o. 1640.103

Selve prædikestolen må således dateres til o. 
1640-53, himlen til 1646-61 (Hans Nielsen 
Arnsbergs 2. ægteskab). De to dele kan altså 
være samtidige, og de har i hvert fald en tid 
været opstillet sammen, ustafferede. Efter at 
have lidt en del overlast (vandalisme under 
svenskekrigene 1657-60?) fik prædikestolen sin 
første staffering med den mangesprogede ind
skrift.

Kirkeregnskabernes oplysninger i forening 
med resultaterne af Kristian Dues undersøgelse 
af træværk og bemalinger 1916 gør det muligt i 
det væsentlige at følge prædikestolens fremtræden 
gennem tiderne.104 Dens ældst kendte – og for
mentlig oprindelige – opstilling var i skibets 
nordøsthjørne, med opgang langs triumfmu
ren (jfr. fig. 17,E). Til forskel fra nu var fagene 
anbragt symmetrisk i forhold til kurven, idet ét 
fag i øst dannede en kort bro til opgangstrap- 
pen, mens et andet var opsat i vest som prydfag 
langs kirkens nordvæg. Hertil svarede, at også 
hjørnernes store frifigurer var anbragt symme
trisk, med Kristus i midten ud mod kirkerum-

Fig. 33. Prædikestolsindskrifter (s. 908), anden del 
af 1600’rne, enslydende citat (Sl. 113,3) på sprogene: 
1. Græsk. 2. Latin. 3. Dansk. 4. Tysk. 5. Hollandsk. 
6. Hebraisk. 7. Kinesisk (beskåret til venstre). 8. Ja- 
pansk(?). 9. Engelsk. 10. Arabisk. 11. Koptisk. Teg
net af MN 1984 efter kalker af Kristian Due 1916. — 
Kanzelinschriften, zweite Hälfte des 17. Jh., mit Wieder
gabe der Bibelstelle Ps 113,3 in den Sprachen: 1. 
Griechisch. 2. Latein. 3. Dänisch. 4. Deutsch. 5. Hol
ländisch. 6. Hebräisch. 7. Chinesisch (links beschnitten). 
8. Japanisch(?). 9. Englisch. 10. Arabisch. 11. Koptisch.
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met og indgangsdøren, flankeret af evangeli
sterne på kurven og yderst Peter (i øst ved op
gangen) og Paulus.105 Prædikestolshimlen, der 
nu er skråt afskåret mod væggen, således at den 
i forhold til stolens kurv hænger side over side, 
må med sin oprindelige udformning have 
hængt side over hjørne (jfr. fig. 35), hvorved 
Hans Nielsen Arnsbergs våben har knejset lige 
over Kristusfiguren.

1721 faldt en engel ned fra lydhimlen og 
måtte limes inden den igen sømmedes på.10 En 
fuldstændig nymaling, foretaget 1772-73 af 
Niels Lund fra Janderup (jfr. s. 892),11 kunne 
fremdrages i velbevaret stand 1916. Grundfar
ven var en lys blå, der på lister og gesimser 
dannede bund for marmorering, på bruskvær
ket for en stærk forgyldning af de ophøjede 
dele. Også en mørkere blå lasurfarve var an
vendt, sølvlasur, en klar og en lidt mere mat 
rød, samt lidt grønt.106

Med Mikkel Stobberups ombygning blev 
prædikestolen nedtaget og opsat som prædike- 
stolsalter i kirkens korbue med opgang fra det 
bagvedliggende kor (jfr. s. 899 og fig. 22). Sto
lens gamle opgang og en eventuel underbalda
kin må være blevet kasseret.107 Også prædike
stolens »fløje« (de to yderste fag) tænktes fjer
net (jfr. fig. 22), men må alligevel være blevet 
bibeholdt som »ziir« for arrangementet.108 
Endnu 1823 stod nogle småreparationer ved 
himlen tilbage, før det ny prædikestolsalter det 
følgende år kunne males.109 Af Niels Lunds 
staffering 1772-73 bibeholdtes guldet, farverne 
på ansigternes øjne, kinder og læber, samt den 
blå bemaling af himlens hængestykker, der blot 
dækkedes med fernis. Alt resten, indbefattet 
ansigternes hudfarve, blev overstrøget med en 
lys grå perlefarve, der enkelte steder supplere
des med lidt rødt, grønt, brunt og lyseblåt.94

Allerede 1828 blev arrangementet i korbuen 
nedtaget og prædikestolen opsat i korsskærin- 
gens nordvesthjørne, formentlig med opgang 
fra nordre korsarm. Som tilpasning til de da
værende hjørnepiller blev himlen beskåret i u- 
regelmæssig form (jfr. fig. 35). 1830 anskaffe
des »Guldstads« (bl.a. ægte galoner) til prædi
kestolen og 1840 rødt fløjl med sølv- og guld-

Fig. 34. Prædikestolshimmel, 1646-61 (s. 907), med 
initialvåbner for borgmester Hans Nielsen Arnsberg 
og hans hustruer. NE fot. 1979. — Kanzelhimmel 
1646-61 mit Initialschildern des Bürgermeisters Hans 
Nielsen Arnsberg und seiner Frauen.

Fig. 35. Prædikestolshimmel 1646-61 (s. 907), plan 
visende den formodede oprindelige udformning 
(stiplet) samt forandringer 1828, 1857 og 1916. a. 
Beskæring 1828. b og c. Suppleringer 1857 og 1916. 
Tegnet af MN 1984 efter skitse af Kristian Due 1916. 
— Kanzelhimmel 1646-61, Plan der vermutlichen ur
sprünglichen Gestaltung (gestrichelt) mit Änderungen von 
1828, 1857 und 1916. a. Beschneidung 1828, b und c. 
Ergänzungen 1857 und 1916.
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tresser til betræk.85 1842 opfriskedes med perle
farve og atter 1848 omtales afvaskning og »af-
pyntnmg«.20

1857 fik prædikestolen sin nuværende place
ring i skibets sydøsthjørne, himlen suppleredes 
(jfr. fig. 35), og der blev anstrøget med grå 
stenfarve, idet man dog endnu engang skånede 
guldet fra 1700’rne.94 Prædikestolens tilstand 
herefter fremgår af en række fotografier fra o. 
1900 (i NM2), der viser den med en lidt kluntet 
underbaldakin og trappe med balustergelænder 
(fra 1828?).

Med Kristian Dues istandsættelse 1916 fik 
prædikestolen i alt væsentligt sin nuværende 
fremtræden. Et fag, der oprindelig havde dan
net »fløj« fjernest fra opgangen og siden 
1800’rne havde siddet ved trappen, under op- 
gangsfeltet, flyttedes op i rækken som endnu et 
fag bro. Dets relief derimod, Bønnen i Getse
mane, indføjedes på den kronologisk rigtige 
plads som det første i nord. Følgelig blev de 
øvrige relieffer, der hidtil havde siddet i deres 
oprindelige felter, rykket et fag mod syd. Præ
dikestolen fik i syd en muret underbygning, 
mens 1800’rnes trappe og underbaldakin bibe- 
holdtes indtil 1949-52.

På prædikestolen nævnes 1726 †timeglas, der 
»slog« hele, halve, trekvarte og kvarte timer.10 
To defekte kasseredes 1810.20 En †lysearm 
(†nr. 3) ved prædikestolen er omtalt s. 925.

Stolestader, i rokokostil, 1768; korsarmenes 
overført fra S. Nikolaj, ligesom formentlig for
panelerne fra o. 1580. Staderne består af 2 × 16 
rader i midtskibet og 2 × 10 rader i hver kors
arm. Stolegavlene, ca. 140 cm høje, krones af 
en udskåret, gennembrudt rocaille, men falder i 
øvrigt i to grupper. Midtskibets gavle, der er 
lavet til S. Jacobi, er gjort af én planke med en 
udsparet, rundbuet højfylding. Korsarmenes 
gavle og de to forreste i hovedskibet er der
imod udført som fyldingspaneler med spejlfyl
dinger, en rundbuet højfylding over en næsten 
kvadratisk. Bænkene har let skråstillet ryglæn 
med profilfyldinger ligesom lågerne. Stolera
dernes fire forpaneler er fra o. 1580 i egnens 
karakteristiske renæssancestil med profilfyldin
ger, en række liggende over en række stående.

På kronlisten er en neglesnitsbort (jfr. fig. 36).
Farvesætningen fra 1956 er Poul Høms, del

vis på grundlag af konstaterede, ældre farve- 
spor.110 Grundfarven er grå, gavlenes rocailler 
og fyldinger er røde med guldkant, lågerne har 
guldindrammede, sortmarmorerede fyldings- 
spejle. Forpanelernes fyldinger står gulbrune.

Stoleværket skriver sig fra 1768, da staderne i 
begge byens kirker blev »af Nye opsat og for- 
færdiget« (jfr. s. 955).11 Indretningsplanen (fig. 
17) viser den meget tætte oprindelige opstilling i 
S. Jacobi kirke. Heri indgik ældre standssæder 
og familiestole. Forrest stod således Lunderup- 
gårds stole (se †herskabsstole og fig. 17, I), og 
såvel blandt mandsstolene som på begge kir
kens pulpiturer fandtes logelignende privatsto
le, hvorfra byens bedste familier – imod en år
lig afgift – kunne overvære gudstjenesten i for
nem afsondrethed (se †lukkede stole m.m. og 
fig. 17 nr. 1-6).

Også i de almindelige stolestader, hvoraf der 
ikke betaltes leje, var der faste, hævdvundne 
pladser, der afspejlede menighedens sociale lag
deling. Byens embedsmænd, der altid havde 
søgt S. Jacobi kirke, havde ifølge et stolestade
reglement 1784 pladser i de forreste rader; den 
første i mandssiden lige til venstre for indgan
gen fra våbenhuset betegnedes som magistrats- 
stol. Ned gennem kirken fulgte distriktskirur- 
gen, skoleholderen, konsumptionsforvalteren, 
officererne samt borgere og bønder fra land
sognet imellem hinanden. Bagest, under pulpi
turet, var der afsat pladser til hospitalslemmer
ne og deres forstander, og i tårnet sad hovedsa
gelig tjenestefolk og fattige.111

Med ombygningen 1809-12, og menighe
dens fordobling, udbyggedes stoleværket i de 
to nye korsarme, hvor man indpassede de gam
le stader fra den nedlagte kirke (jfr. s.955f.).112 
Det eksisterende stoleværk i langhuset måtte 
dels omflyttes, og »de flere nu behøvede stole« 
i korsarmene skulle indrettes »ligesom de nu i 
S.Jacobi værende«, idet Stobberups indret
ningsplaner 1805 og 1808 (fig. 11-12) toges til 
rettesnor.51

Udbygningen, der i hovedsagen har givet 
stoleværket dets nuværende opstilling, var
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Fig. 36. Interiør set mod vest. NE fot. 1982. — Interieur, gegen Westen gesehen.

Danmarks Kirker, Ribe amt 59
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Fig. 37. Korsarmspulpitur o. 1810 (s. 916) med sam
tidige †lukkede stole (nr. 7-10, s. 916). Udsnit af 
Mikkel Stobberups indretningsforslag 1808 (fig. 12) 
i LA Vib. — Kreuzarm-Empore um 1810 mit †geschlos- 
senen Stühlen aus der gleichen Zeit (Nr. 7-10). 
Ausschnitt aus Mikkel Stobberups Einrichtungsvorschlag 
1808.

1.  nov. 1810 så vidt, at der kunne udarbejdes et 
nyt stolestaderegister. De bedre familier, her
iblandt bygmester Stobberups egen, fik plads i 
korsarmenes ny pulpiturstole (se †lukkede stole 
nr. 7-10), men ellers beholdt S. Jacobi kirkes 
gamle menighed stort set pladserne i langhuset. 
I korsarmenes to østrader anbragtes de, der før 
havde siddet i S. Nikolaj kirkes mellemste rad, 
og i de to vestrader henholdsvis S. Nikolaj kir
kes nordre rad (i nord) og søndre rad (jfr. 
s. 955f.).20

Ved istandsættelsen 1828 blev stolene »for
andret og omgjort« og derefter som det øvrige 
inventar malet i perlegråt.20 1857-58 forkorte
des langhusbænkene således, at midtgangen 
blev en alen bredere, og alt egetræsmaledes.85

1880 omtales maling og lakering af stolesta
derne, og i århundredets begyndelse, måske 
samtidig med de øvrige inventaristandsættelser 
1916-18, gennemførtes en normalisering. I for
bindelse med restaureringen 1949-52 fjernedes 
de forreste bænke i korsarmenes østre rader, og 
langhusbænkene forkortedes nok en gang. 
Herefter maledes i lyse, blågrå farver, der 1957 
afløstes af de nuværende.113

På korsarmenes pulpiturer står enkle, nyere 
træbænke med ryglæn, og i koret og i skibets 
østende et antal løse stole med rørflettede sæder.

†Stolestader. De ældre stolestader, hvis mate
rialer afhændedes på auktion 1770,11 har for
mentlig i nogen grad været sammenflikket af 
dele fra forskellig tid. 1689 arbejdede Jørgen 
snedker ved stolene, idet han anvendte fire nye 
deller foruden et stykke gammelt panel, og 
1694 forfærdigedes de to nederste stole i kir
ken. 1705 var kvindesstolene sunkne, utvivl
somt som følge af begravelser, og der fyldtes 
op med jord og gamle mursten.10

I koret omtales 1726 foruden skrifte- og præ- 
stestole (jfr. nedenfor) en †rektorstol, †hørerens 
stol og tre †discipelstole (lange bænke). De blev 
repareret, »nogle næsten af nye«, og året efter 
smukt stafferede af Hans Iverssøn maler.81

Som dække for varmerørene i koret opstille
des i slutningen af 1920’rne enkle †korbænke, 
der atter fjernedes 1949-52.114

†Skrifte- og præstestole. 1) Tidligst omtalt 
1689, da Jørgen snedker forfærdigede to nye 
døre til skriftestolen. Den stod østligt i koret, 
eftersom alterskranken 1719 omtales som 
»knæfaldet ved skriftestolen«.10 Efter indret
ningen af en ny skriftestol 1726 (nr. 2) omtales 
den som den gamle skriftestol. 1727 blev en 
»bagdel« sat til den, »såsom der tilforn ikke var 
andet end kirkemuren«,10 og to år senere måtte 
stolen repareres, efter at være trådt i stykker og 
skilt ad af uforstandige børn.43

2) 1726, »med drejede knopper og sort læ
derbetræk« såvel på præstens sæde som på 
skamlen til den, der skriftede. Året efter blev 
den ny skriftestol i koret stafferet af Hans Ivers
søn maler, både uden og inden, »og på sine 
steder med ægte guld og sølv beprydet«.10 1785
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Fig. 38. Kirkens østen
de 1803, udsnit af ind
retningsplan, tegnet af 
Mikkel Stobberup (jfr. 
fig. 17). I LA VIB.— 
Das Ostende der Kirche 
1803, Ausschnitt aus ei
nem von Mikkel Stobberup 
gezeichneten Einrichtungs
plan.

foresloges skriftestolen udvidet, således at der 
kunne sidde »10 à 12 personer, i stedet for 2 à 3 
hidtil«.115 Det skete 1796,13 og det er forment
lig denne udvidede skriftestol til 12 personer, 
der på indretningsplanen 1803 ses stående ved 
korets sydmur (fig. 17, C).

3) O. 1810, indrettet i apsiden, der ved en 
skillemur udskiltes som sakristi og skrifterum 
(jfr. fig. 10-12). I skriftestolens »runddel« (ap- 
sisrundingen) fandtes faste bænke, over hvilke 
man 1828 satte panel og ophængte de »18 a- 
postle«(!), d.e. malerierne fra vestpulpiturets 
brystning (jfr. s. 919f.).20 Malerier og skillemur 
blev fjernet 1857 og apsiden atter indtaget i 
korrummet; endnu 1880 omtales nyt læder til 
skriftestolsbænkene.20

†Herskabsstol, o. 1660, for Lunderups ejere, 
østligst i skibet, udgørende de to første bænke i 
såvel mands- som kvindesiden (jfr. fig. 17,I). 
Gavlene var smykket med fædrene og mødrene 
våben for Christian Norby (†1667), d.e. for 
Bendix Norby og Dorte Hansdatter Lange, 
mærket henholdsvis »F« og »M«.116 Fjernet ved 
ombygningen 1809-12. 

†Lukkede stole m.m. I løbet af 1700’rne indret

tedes seks familiestole (nr. 1-6 jfr. fig. 17 nr. 1- 
6), de fire som rigtige, lukkede stole, de to 
(nr. 4 og 6) blot lidt højere end de almindelige 
stolestader. Med kirkens ombygning 1809-12 
forsvandt de fire (nr. 3-6) og afløstes af fire nye, 
alle lukkede, på pulpiturerne i korsarmene 
(nr. 7-10). Familiestolene fjernedes ved re
staureringen 1857-8.

1-2) 1727-28, opført på kirkens vestpulpitur 
(†nr. 1) af henholdsvis byfoged Christen Hjør- 
ning og byskriver Jørgen Bjørn (i syd) og Hans 
Knorborg (jfr. fig. 17 nr. 1-2).11 Den første be
skrives som 4 alen lang og 2½ alen bred.24 I de 
to lukkede pulpiturstole, der fra 1767 kom til at 
flankere orglet, var der i perioder indrettet 
plads til borgmestrene.

3) 1747, indrettet af P. Stephansen »bag kir
kedøren, næst Lunderupstolen« (jfr. fig. 17, nr. 
3).117 Den beskrives 1795 som 3½ alen høj, 2 
alen 6 tommer bred og 3 alen 3 tommer dyb, af 
fyrretræ, »ved begge siderne sammenstemmet 
med fyldinger overalt og loft ovenover«. Sto
len havde dør med lås og nøgle, og »indtil kir
ken tvende skydevindver, ruderne indlagte i 
blye, tillige en Skaade af træ indtil Choret«.

59*



916 VARDE S.JACOBI

Grøn bemaling, med blå, marmorerede fyldin
ger,13 formentlig udført af Niels Lund 1772.

4) 1755, indrettet af købmand Jens Winfeld 
som familiestol »neden i kirken«.11 Den var 
ikke egentlig lukket, men blot lidt højere end 
de øvrige, åbne stole.117 1779 overtog købmand 
Niels Frølund stolen, hvis plads i stoleværket
1784 er angivet fig. 17, nr. 4.11

5) 1768, opført af Jens Pallesen på det gamle 
orgelpulpitur efter orglets flytning 1767, »lige 
for og i højde med prædikestolen« (jfr. fig. 17 
nr. 5). Det ledigblevne pulpitur blev 1767 sat på 
auktion med henblik på opførelse af to ens, 
lukkede pulpiturstole, men Jens Pallesen købte 
hele pladsen og indrettede én stor stol med vin
duer, men uden loft, »blåmarmoreret med røde 
lister og gul staffering«.29 Adgangen til stolen 
var – ligesom tidligere til orglet – fra det tilstø
dende våbenhusloft »gennem et lille hul i den 
tykke mur, næsten krybende eller meget 
krum«. Da der var både træk og kulde i stolen, 
ansås det 1788 ikke for noget tab, om den ved 
en kommende kirkeudvidelse måtte for
svinde.33

6) O. 1750, opført af klokker Jacob Adsersen 
og hans svigersøn Friderich Sørensen som en 
åben familiestol, lidt højere end de andre kirke
stole. Den stod – af hensyn til klokkerens opga
ver – som den vestligste i mandfolkeraden, i 
tårnet »uden for kirken og sprinklet«. Jacob 
Adsersen testamenterede stolen til sin søster
datter, hvorefter rebslager Peder Hark 1795 
gjorde krav på stolen, eftersom hun havde væ
ret »hans kones første mands kone«!13

7-10) O. 1810, fire ens lukkede stole, to på 
hvert af de samtidige pulpiturer i korsarmenes 
ender (jfr. nedenfor). De var udført efter Mik
kel Stobberups tegninger (fig. 12, 37) som enk
le loger opstillet symmetrisk yderst på pulpitu
rerne, hver med en dør ind mod pulpituret og 
med tre vinduer ud mod kirkerummet. 1810, 
da også de øvrige stole i det nyindrettede kirke
rum fordeltes (jfr. stolestader), kunne der anvi
ses frie pladser til præstens og byfogedens fa
milier i de to søndre pulpiturstole og til Lunde- 
rupgårds ejere i en af de nordre. Den anden 
udlejedes kort efter til bygmester Stobberup.20

Pengebøsser, nyere, af messing, tre ens, de to 
ophængt i skibets vestende flankerende indgan
gen, den tredje ved indgangen i søndre kors
arm.

*»Bryllupsbøsse«, o. 1600, benyttet i kirken 
1825-1979, nu i Varde Museum. Den stammer 
fra Varde Hospital, og er behandlet under kir
kesalen der (s. 964, med fig. 1-3).

Pengeblokke, to ens, den ene gjort 1786. 
Blokkene er af egetræ, 95 cm høje, med fire 
omløbende jernbånd, af hvilke de tre på forsi
den danner »overslag i låsen« for en låge. Om
løbende profillister forneden og foroven, hvor 
en jernplade med pengeslids lukker af. Tre
dobbelt lås indvendig, hvor siderne er beklædt 
med jernplader.23 Blokkene er gråmalede, der
under rester af blågrøn farve. Henstillet i tår
net. †Pengeblokke. 1) Fattigblok, omtalt 1698, 
da den repareredes efter at den »tvende gange 
tilforn var opbrut af tyvagtige mennesker«.10 2-
3) Fattigblokke, to ens, anskaffet 1811.20

†Pengetavler. I inventarierne nævnes fattig
tavler for såvel Vardes fattige som for hospita
lerne i Helsingør og Fredericia, hvis ret til kol
lekter hvilede på kongelige privilegier (jfr. Ri
bes kirker s. 463f., 764f.). Helsingør hospitals 
tavle nævnes tidligst 1688, Fredericias og Var
des fra 1720. 1808 anfører inventariet hele seks 
tavler, idet tre tilsvarende var blevet overført 
fra S. Nikolaj kirke (jfr. s. 958). 1822 udskifte
des tavlerne med tre nye klingpunge (jfr. ne
denfor).

†Klingpunge. 1733-34 gjordes en ny »kling 
byttel«, mens to andre beklædtes indvendig.43 
1822 udskiftedes ovennævnte fattigtavler med 
tre nye klingpunge, »dertil udlagt for fløjl 3 
mk. 6, for frynser og silke 1 mk. 8, for blikar
bejde 3 mk«. 1853 maledes stængerne på de tre 
»klinkpunge«, der sidste gang optræder i in
ventariet 1870.20

Dørfløjene er alle nyere.
Pulpiturer, o. 1810, to ens i korsarmenes en

der, efter tegninger af Mikkel Stobberup 1808 
(fig. 12, 37). Pulpiturerne er i enkel, klassici
stisk stil med bærende træsøjler og fyldings- 
brystning. Trapperne løber nu langs endevæg- 
gene. Oprindelig fandtes i øst underbygninger
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med svingdørsindgange og trapper med repos, 
svarende til tegningerne, der endvidere viser 
pulpiturernes lukkede stole (†nr. 7-10), fjernet 
1857-58. Under det søndre pulpitur er 1949-52 
indrettet sakristi og præsteværelse, under det 
nordre 1984 toilet og legerum. †Pulpiturer, se 
under †orgelpulpiturer.

Særlige rumindretninger, se s. 890f.
Orgler. 1) Bygget 1952 af Marcussen & Søn, 

Åbenrå. 33 stemmer og 1 transmission, tre ma
nualer og pedal.

Hovedværk 
Principal 8' 
Rørfløjte 8' 
Oktav 4' 
Spidsfløjte 4' 
Spidsquint 2⅔' 
Oktav 2' 
Mixtur IV-V 
Cymbel II 
Trompet 8'

Rygpositiv 
Gedakt 8' 
Quintatøn 8' 
Principal 4' 
Gedaktfløjte 4' 
Gemshorn 2' 
Oktav 1' 
Sesquialtera II 
Scharf III 
Dulcian 8'

Brystværk 
Gedakt 8'
Rørfløjte 4'
Principal 2' 
Gedaktfløjte 2'
Nasat 1⅓''
Cymbel I 
Regal 16'

Pedal
Subbas 16'
Oktav 8'
Rørfløjte 8' (transm.) 
Oktav 4'
Nathorn 2' 
Rauschquint IV 
Fagot 16'
Trompet 8'
Skalmeje 4'

Manualomfang: C-g'", pedalomfang: C-f'. Kopier: RP- 
HV, BV-HV, HV-P, RP-P, RP 4'-P. Trinbetjente låger for 
BV (var oprindelig manuelt betjente, men ombyggedes 
1972 af Bruno Christensen & Sønner, Terkelsbøl). Tremu- 
lanter for RP og BV.

Den originalt og livfuldt udformede facade 
(fig. 39), tegnet af arkitekt Rolf Graae, forener 
et moderne formsprog med klassiske opbyg- 
ningsprincipper, således som de kendes fra 
nordeuropæiske barokorgler. Den har været 
skoledannende for nyere dansk orgelbygning, 
og har derigennem også været til inspiration 
for orgelarkitekter i andre lande. Hovedværk 
og pedalværk er opstillet i et fælles hus med syv 
pibetårne og med horisontale trompetpiber ef
ter iberisk forbillede; herunder findes et bryst
værk med foldedøre. Rygpositivet er indfældet 
i pulpiturbrystningen. Det har fem pibetårne 
og afspejler hovedfacadens opbygning.

Fig. 39. Orgel (nr. 1, s. 917) 1952, bygget af Mar
cussen & Søn, facaden tegnet af Rolf Graae. Ole 
Olesen fot. 1972. — Orgel, 1952, gebaut von Marcus
sen & Søn, Fassade entworfen von Rolf Graae.

2) Bygget 1857 af Johan Andreas Ohrt, 
Gram,55 og det eneste bevarede fra dette værk
sted, ni stemmer, ét manual og anhangs- 
pedal.118

Manual Pedal
Bordun 16 Fod Anhang
Principal 8 Fod
Gedakt 8 Fod
Octav 4 Fod
Flöite 4 Fod
Qvint 2⅔ Fod
Octav 2 Fod
Sifflöite 1⅓ Fod
Trompet 8 Fod

Manualomfang: C-c"', pedalomfang: C-c'.

Facaden er i nygotisk stil (fig. 40). Et stort 
midtfelt med attrappiber af træ flankeres af 
smallere sidefelter med klingende piber af tinle
gering. Spillebord i søndre side. Manualklavia
tur med belægning af ibenholt på undertangen
terne og elfenben på overtangenterne.
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Orglet flyttedes 1905 til Guldager kirke, 
hvor det gjorde tjeneste til 1962. Herefter solg
tes det til Esbjerg Museum. 1984 er orglet flyt
tet tilbage til S. Jacobi kirke, hvor det påtænkes 
opstillet på nordre korsarms pulpitur.119

†Orgler. 1) 1620 havde kirken orgel, eftersom 
byens regnskab omtaler løn til organisten.119a 
Muligvis er det stadig samme instrument, som 
optræder i regnskaberne fra 1689, da Hans or
gelmester måtte reparere de tre bælge efter en 
vandskade.10

1766, da Amdi Worm undersøgte orglet, 
havde det 13 stemmer, fordelt på hovedværk, 
rygpositiv og pedal:

udi Menual udi Rykværket udi Pedelværket
Principal 4 Fod Principal 2 Fod (†Untersatz(?) 16')
Gedact 8 Fod Fløit 4 Fod Gedact 8 Fod
Fløiet 4 Fod Octaf 2 Fod Tromet 8 Fod
Octaf 2 Fod Decema 1 Fod
Mixtur 2 Fag 
Tromet 8 Fod

Cornet 4 Fod120

Kort oktav (uden tonerne Cs, Ds, Fs og Gs). Manualkop- 
pel. Cymbelstjerne (klokkespil med roterende facadestjer
ne). Tre bælge.121

Pedalets 16 fods stemme, formentlig benævnt 
Untersatz eller Subbas, var fjernet, da pladsen i 
orgelhuset var for trang, og organisten derfor 
ikke kunne komme til at stemme trompetstem-

Fig. 40. Orgelfacade, orgel nr. 2, 1857 (s. 917), byg
get af Johan Andreas Ohrt. Tegnet af MN efter Rolf 
Graaes opmåling 1962. — Orgelfassade, Orgel Nr. 2, 
1857, gebaut von Johan Andreas Ohrt.

merne. Trods dette indgreb var pladsforholde
ne i orgelhuset ikke tilfredsstillende, og piberne 
lå derfor omfaldne mellem hverandre og var 
ganske beskadiget.24

Indtil 1767 var orglet placeret på et pulpitur i 
skibets østende over indgangsdøren i syd (fig. 
38 og 17, F). Bælgene var anbragt på våben
husets loft, og det er tænkeligt, at våbenhuset 
er opført på dette sted for at skaffe plads til 
bælganlægget (jfr. s. 877). Orgelplaceringer i 
og ved koret, der var almindelige i middelal
deren og renæssancen, gik sent af brug i Syd
vestjylland (jfr. s. 470f., 762f., samt Janderup 
kirke, Vester Horne hrd.).

1767-68 foretog Amdi Worm, Engum, en 
ombygning og hovedistandsættelse i forbindel
se med flytningen til pulpituret i kirkens vest
ende (fig. 17, G, H). Ifølge kontrakten skulle 
Worm udvide facaden med to sidetårne, der 
kunne rumme pedalstemmerne og således af
hjælpe pladsmangelen i orgelhuset. Facadens 
bredde ville herved blive fordoblet, og der ville 
blive plads til at anbringe en ny manualstem
me, Principal 8 Fod, i facaden. Pedalet skulle 
have en ny »Undersats 16 Fod« af fyr til erstat
ning for den forsvundne, og skulle yderligere 
udvides med en Octav 4 Fod af bly-tin-lege- 
ring. Endvidere skulle Worm istandsætte de tre 
gamle bælge, tilføje en fjerde og bygge et nyt 
manualkoppel samt to nye manualklaviaturer. 
Pedalklaviaturet skulle også udskiftes, og pe
dalværkets ændrede opstilling gjorde det nød
vendigt at bygge nye pedalvindlader.24 Orglet 
havde herefter følgende disposition:

Hovedværk 
Principal 8' 
Gedact 8' 
Octav 4' 
Fløjte 4' 
Octav 2' 
Mixtur II 
Trompet 8'

Rygpositiv 
Principal 2' 
Fløjte 4' 
Octav 2' 
Decema 1' 
Cornet 4'

Pedal
Untersatz 16' 
Gedact 8' 
Octav 4' 
Trompet 8'

Hovedværkets Principal 8' kom til at stå i faca
den i stedet for som hidtil hovedværkets Princi
pal 4'. De største af Principal 8's facadepiber fik 
deres plads i de nye pedaltårne, der blev ud
smykket med udskårne sidevinger og topstyk-
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ker samt snitværk omkring piberne; ornamen
terne på facadens midtdel bevaredes uændret.24

1817 udførte Caspar Herman Gottlob Worm 
en hovedreparation,20 og 1854 approberedes et 
overslag fra Johan Andreas Ohrt, Gram, ved
rørende en mindre ombygning og reparation. 
Ifølge overslaget skulle hovedværkets trompet 
omdannes til en oboe, et nyt klokkespil skulle 
leveres til stjernen, og basunen, trompeten og 
subbassen i pedalet skulle repareres.24 (Den 
omtalte basun i pedalet fandtes ikke 1768, og 
må altså være kommet til i den mellemliggende 
periode).

Ohrt byggede 1857 et nyt orgel til kirken 
(ovenfor, orgel nr. 2).

2) Bygget 1905 af P. S. Rung-Keller, Køben
havn. 12 stemmer, to manualer og pedal. 
Skænket af bankdirektør Palludan, Varde.

Manual I 
(overmanual) 
Bordone 16' (8') 
Principale 8' (4') 
Flauto doppio 8' (4') 
Ottave 4' (2')

Manual II 
(undermanual)
Bordone d'amore 8' (4') 
Viola di Gamba 8' (4') 
Voce celeste 8' (4') 
Flauto di concerto 4' (2') 
Oboe 8' (4')

Pedal

Subbasso 16' 
Violoncello 8' 
Fagotto 16'

Manualomfang C-f'", (piberækkerne udbygget med yder
ligere 12 toner i diskanten af hensyn til 4-fods koplerne). 
Pedalomfang: C-d'. Det usædvanlige koppelsystem gjorde 
det muligt at spille hvert af manualerne i et dybt toneleje, 
benævnt 8' (fodtallene uden for parantes) og/eller et højt 
leje, benævnt 4' (tallene i parantes): I 8'-I, I 4'-I, II-I, II 8'- 
II, II 4'-II, I-P, II-P. 1 frikombination. Calcantsignal. Svel
le for samtlige manualstemmer undtagen Bordone 16' og 
Principale 8'. Pumpeanlæg: 3 fødebælge med svinghjul. 
Pneumatisk aktion. Klokkespil.24

Facaden var i historicerende stil efter tegning, 
fremsendt af Rung-Keller.24 To høj rektangulæ
re felter, flankerende et guirlandeprydet portal
felt; klingende og stumme prospektpiber af 
forniklet zink. Spillebordet var opstillet fritstå
ende foran facaden.

1924 foretog Marcussen & Søn, Åbenrå, en 
ombygning og udvidelse til 18 stemmer,122 og i 
de følgende fire år fulgte yderligere tre ombyg
ninger. Skønt orglet fra begyndelsen var et ro
mantisk instrument, fik det gennem disse om
bygninger betydning for udviklingen af en ny 
orgeltype, inspireret af 16-1700'rnes nord
europæiske orgelbygningstraditioner.123

Ifølge orgelbygger Poul-Gerhard Andersen 
begyndte »den danske orgelreform« ligefrem 
ved dette orgel, der blev anvendt som »for
søgskanin« i arbejdet med at skabe »en ny og 
levende orgeltype«.124 Efter de fire ombygnin
ger var den klanglige struktur radikalt ændret, 
bl.a. var en del stemmer i højt toneleje kommet 
til at præge helheden.

Disposition efter udvidelsen 1924:

Manual I Manual II Pedal
Bordone 16' Bordone d’amore 8' Subbasso 16'
Principale 8' Flauto concertante 8' Violoncello 8'
Flauto dolce 8' Viola di Gamba 8' Trombone 16'
Ottava 4' Salicionale 8'
Flautino 2' Eolina 8'
Cornetto IV Flauto 4'

Cornettino III
Tromba 8'
Oboe 8'

Kopier: I 4'-I, II-I, II 16'-I, II 4'-I, II 4'-II, I-P, II-P. 1 
frikombination, 2 faste kombinationer (Forte og Tutti), ge
neralcrescendo og rørværksafstiller. Svelle for samtlige ma
nualstemmer undtagen Bordone 8' og Principale 8'. Cam- 
panella.24

Disposition efter ombygningerne 1925-28:125

Manual I 
Bordun 16' 
Principal 8' 
Bordun 8' 
Oktav 4' 
Mixtur V 
Cymbel III

Manual II 
Violinprinc. 8' 
Quintatøn 8' 
Fl. aperto 4' 
Quint 2⅔' 
Flautino 2' 
Terz
Ripieno III 
Tromba 8' 
Regal 8' 
Tremolo

Pedal
Subbas 16' 
Tromba 16' 
Cornet muto 4'

Orglet erstattedes 1952 af det nuværende.
Orgelpulpituret, fra 1952, har rygpositivets fa

cade indbygget i et karnapfremspring midtpå, 
og ved siderne fyldingsbrystning med malerier 
og indskrifter fra o. 1650, der er overført fra 
pulpiturets forgængere (jfr. torgelpulpitur nr.
2). Det nuværende pulpitur rummer 12 af op
rindelig 17 malerifag, idet rygpositivfacaden 
1952 fortrængte de fem, der tidligere udgjorde 
brystningens midtparti. De hænger nu under 
pulpituret i søndre korsarm (fig. 42).
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Fig. 41. Pulpiturmaleri o. 1650 (s. 919), Kristus som 
»Salvator Mundi«. NE fot. 1979. — Emporengemälde 
um 1650, Christus als »Salvator Mundi«.

De 12 malerier, som endnu pryder pulpitur
brystningen, forestiller apostlene, mens de fem 
nedtagne viser Kristus som Salvator Mundi 
flankeret af de fire evangelister, 66×34 cm, 
evangelistmalerierne dog 66×41 cm.

Øverst på hvert maleri er med hvide versaler 
angivet den afbildedes navn, og i frisefelterne 
herover findes tilhørende indskrifter i hvid 
fraktur: skriftsteder og – over de 11 apostle – en 
fortløbende gengivelse af Den apostoliske 
Trosbekendelse.

Malerierne, der har paralleller i nogle af om
egnens landsbykirker,126 synes for evangelist

fremstillingernes vedkommende at gå tilbage 
til stik af Chrispin de Pas (1560-1637) efter Gel- 
dorph Gortzius.127 En nærmere bestemmelse 
vanskeliggøres dog af den forvanskede tilstand. 
En opfriskning er foretaget 1727, og en kraftig 
overmaling 1905 af Jørgen Storck, da male
rierne i en noget miserabel tilstand blev nedta
get fra kirkeloftet, hvor de havde henligget et 
halvthundrede år. Tre malerier (nr. 3, 12 og 13) 
er vistnok helt nymalet 1905 (jfr. om male
riernes historie, torgelpulpitur nr. 2).

Malerierne står i afdæmpede, overvejende 
grålige toner med rødt og grønt, fortrinsvis på 
klædedragterne. Jørgen Storcks overmalinger 
har øjensynlig i det væsentlige truffet den ældre 
farveholdning; men mens den oprindelige pen
selføring er udpræget streget i karakteren, 
fremtræder farven på de restaurerede partier 
nærmest som en blød masse.128

De afbildede fremtræder som brystbilleder, 
og er iført kappe over folderige gevandter. De 
har langt eller halvlangt hår, og bærer – bortset 
fra Johannes og Filip – fuldskæg. Apostlene er 
vist med deres attributter, evangelisterne med 
deres symbolvæsner, og bortset fra Peter har 
alle en bog i hænderne eller på et bord foran 
sig.

Pulpiturmalerierne med de tilhørende ind
skrifter er fra syd: 1) »S. Pavlvs«, med de folde
de hænder hævet foran brystet. Hans venstre 
albue hviler på bordet ved siden af sværdfæstet 
og en opslået bog. »Thi det er io Visselig sant/ 
og et dyrt verdigt ord, at/ Jesus Christus kom 
til verden/ at gøre syndere salige 1 v. 15 (1 
Tim. 1,15)«. 2) »S. Andreas« med hænderne på 
bordet, bogen i skødet. Bag ham Andreaskor- 
set. »Jeg troer paa gudfader,/Almægtige 
lens og/Jordens skabere«. 3) »S. Thomas«, ny
malet 1905. »Jeg troer paa Jesum Chri/stum 
hans Eenbaarne/ Søn wor herre«. 4) »S. Phi
lippvs«, med korsstaven i højre hånd, venstre 
hvilende på en bog på bordet. »Som er ondfan
gen af den/ Hellig Aand, fød af/ Jomfru Ma
ria«. 5) »S. Bartolomevs« med en åben bog i 
venstre hånd, kniven løftet i den højre. »Pint 
under Pontio pilato/ kaarsfest, død og/ begraf- 
ven«. 6) »S. Mathias«, der gør en talende gestus

og/Jordens skabere«. 3) »S. Thomas«, ny
malet 1905. »Jeg troer paa Jesum Chri/stum 
hans Eenbaarne/ Søn wor herre«. 4) »S. Phi
lippvs«, med korsstaven i højre hånd, venstre 
hvilende på en bog på bordet. »Som er ondfan
gen af den/ Hellig Aand, fød af/ Jomfru Ma
ria«. 5) »S. Bartolomevs« med en åben bog i 
venstre hånd, kniven løftet i den højre. »Pint 
under Pontio pilato/ kaarsfest, død og/ begraf- 
ven«. 6) »S. Mathias«, der gør en talende gestus
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Fig. 42. Pulpiturmalerier o. 1650 (s. 919), Kristus som »Salvator Mundi« og de fire evangelister. NE fot. 1979. 
— Emporengemälde um 1650, Christus als »Salvator Mundi« und die vier Evangelisten.

med venstre hånd. På bordet foran en åben 
bog, hvorunder øksen stikker frem. »Neder- 
foer til helfvede/ Paa tredie dag opstoed/ fra de 
døde«. 7) »S. Iohannes«, med venstre hånd un
der kind; den højre holder om giftkalken, som 
står på en åben bog på bordet foran. »Opfoer til 
himels, siddende/ hos Gud faders Almeg/tiges 
høyre haand«. 8) »S. Simon« med rund kalot 
og saven hævet i højre hånd foran sig. »Derfra 
hand skal igienkom/me til at lefven/de
og døde«. 9) »S. Iacobvs. Ma(jor)« med ibs- 
skaller fæstnet til den store hatteskygge. Han 
har pilgrimsstaven foran sig, lænende mod 
venstre skulder, og gør med sin højre hånd en 
talende gestus. »Jeg troer/ Paa den Hellig 
Aand«. 10) »S. Ivdas. Tha(dæus)«, der med 
hænderne blader i bogen foran sig; hans kølle 
hviler i skødet. »Jeg troer Een Hellig chri/stelig 
kiercke, som er helli/ge Meneskers Samfund«.
11) »S. Petrvs«, der holder to krydsede nøgler 
op foran sig; næsten helt nymalet. »Jeg Troer 
Syn/dernes Forladelse/ kiödets opstandelse«.
12) »S. Iacobvs. Mi(nor)«, helt nymalet 1905. 
»Jeg Troer / det evige lif«. De nedtagne male
rier (fig. 42) fra venstre: 13) »S. Mathævs«, helt 
nymalet 1905. »Men søger først guds rige ... 
mat. cap: 6 v.33«. 14) »S. Marcvs«, set skråt fra

venstre, med den opslåede bog på løvens store 
hoved. »Huo som troer og Blifver/ døbt ... 
(Mark. 16,16)«. 15) »Salvator Mvnd(i)« 
(fig. 41). »Jeg er verdens lius, huo som/ følger 
mig ... Joh. Cap. 8 vers 12«. 16) »S. Lvcas«, set 
skråt fra venstre, med opslået bog. Bag ham til 
højre oksens hoved. »Ære være Gud idet hoÿe- 
ste ... Lucas Cap.:2.v.14«. 17) »S. Iohannes«, 
skrivende, set skråt fra venstre; bag ham ørnen. 
»I Begøndelsen var ordet ... Joh. Cap:l.v.l«.

†Orgelpulpiturer. 1) Før 1620, i skibets østen
de over indgangsdøren i syd, båret af to stolper 
(jfr. fig. 38 og 17, F). Adgangen var ad en trap
pe fra det bagvedliggende våbenhus, på hvis loft 
bælgene havde plads. Efter at orglet 1767 var 
flyttet til kirkens vestende, indrettedes 1768 på 
pulpituret en lukket stol (†nr. 5). Fjernet ved 
ombygningen 1809-12.

2) O. 1650 (?), i kirkens vestende, oprindelig 
et almindeligt pulpitur til kirkegængerne, først 
1767 indrettet til orgelpulpitur (jfr. fig. 17, G). 
Bevaret er de ovennævnte malerier og indskrif
ter fra brystningen, der formentlig daterer pul
pituret til o. 1650. Det kan dog have været æl
dre, da det allerede i den tidligste omtale, et syn 
1700, kaldes brøstfældigt.32 Det havde da »gi
vet sig således, at folkene kunne snart med det
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nedfalde«, og måtte fastgøres med en jernskin
ne.10 I de følgende år var der til stadighed pro
blemer med pulpituret, indtil det 1724 »af frygt 
for Folchene mestendel blev nedtaget og igien 
opsatt«. De gamle materialer suppleredes med 
bl.a. »6 enkelte 12-alen træ, 10 Hamborger del
ler og 17 norske ditto«.11 Herefter kunne der
1727-28 på pulpituret indrettes to lukkede stole 
(†nr. 1-2), og alt maledes af Hans Iverssøn ma
ler. Bl.a. blev på pulpituret »afkontrafejet 
Christus og alle apostler og Evangelister«, ut
vivlsomt dog kun en opmaling af de bevarede 
malerier.10

1767 flyttedes orglet (†nr. 1) til pulpituret, 
hvis to lukkede stole kom til at flankere orgel
facaden. I forbindelse med Mikkel Stobberups 
istandsættelse 1809-12 blev det noget sunkne 
pulpitur hævet, fik et nyt underlag af forsvarli
ge bjælker og understøttedes fra grunden »med 
Mur og ziirede Træsøjler«.51 1828 nedtoges 
malerierne og ophængtes i skriftestolen (†nr. 3, 
se s. 915) og der opsattes en ny brystning, til 
hvis maling medgik bleghvidt, sort, berlinerb
låt samt ti bøger guld.20

Pulpiturets to bærende søjler omtales 1854 
som en hindring for den påtænkte udvidelse af 
kirkens midtgang (jfr. stolestader), og der 
fremkom planer om opsætning af et nyt pulpi
tur, hvor søjlerne var afløst af et »solidt Hæn- 
geled«.129 Ved istandsættelsen 1857 nøjedes 
man dog vistnok med en udflytning af pulpi
tursøjlerne; orglet fornyedes, og stolene på pul
pituret forandredes, bl.a. ved borttagning af de 
to lukkede stole.20

Med orgelfornyelsen 1905 blev pulpitur
brystningen, af hensyn til passagen omkring 
spillebordet, udbygget »i en bue fortil«. De 
gamle malerier, der siden 1857 havde henligget 
på kirkeloftet, sattes i præsentabel stand af ma
leren Jørgen Storck, og indsattes på deres gam
le pladser i et pulpitur, der fremtrådte i enkel 
klassicistisk stil.

Det strakte sig frem forbi det vestligste vin
duespar og havde adgang ad en trappe langs 
kirkens nordvæg.

Salmenummertavler, nyere, seks ens, i blank 
eg, 80 × 54 cm, med stifter til ophængning af

løse numre. Ophængt to i skibet og to i hver 
korsarm, overfor hinanden, †Salmenummertav
ler. 1783-84 anskaffedes fem tavler til at skrive 
numre på, og en svamp til udslettelse af talle
ne.61 Ved istandsættelsen 1828 solgtes 12 gamle 
salmenummertavler, og seks store, nye anskaf
fedes,20 formentlig dem, der endnu ses på foto
grafier af kirkens indre o. 1900 (i NM2). Disse 
havde profilgesims og store skydenumre samt 
hvid, malet frakturindskrift: »Før Prædiken« 
og »Efter Prædiken«.

†Indskrifttavle, med mindevers for kirkebran
den 1551 (jfr. s. 879f.) og formentlig opsat kort 
efter. Verset var formet som et latinsk di- 
stikon: »M.D. cum numeras simul eL coniun- 
gis Iota,/ Flamma crudeli combusta hæc fabrica 
templi,/ Ipsa die sanctorum Nerei Achillei«. 
(Når du tæller tusind femhundrede, samtidig 
tilføjer halvtreds og én, blev denne kirkebyg
ning brændt med grusom flamme på selve hel
generne Nereus og Achilleus’ dag (12. maj)). 
Verset var ifølge en præsteindberetning 1638 
skrevet på pergament »wdi en ramme opsla
gen«, ophængt ved prædikestolen.7

Løse malerier. Af de tidligere altermalerier, 
udført 1877 af C. A. Schleisner (jfr. s. 898 og 
fig. 24) er nogle stadig i kirken. Attikaens mid
terste maleri, Johannes, er ophængt i præstevæ- 
relset, de øvrige malerier fra attika og topstyk
ke opbevares i korrummet, bag orglet, mens 
storstykkets malerier i 1950’rne er udlånt til 
Medelby kirke i Sydslesvig. Efter nedtageisen 
fra altertavlen 1916 hang malerierne en tid for
skellige steder i kirken.

En gobelin, »Kristi dåb«, vævet af Kirsten Ø- 
stergaard efter udkast af Niels Østergaard er 
1963 ophængt på triumfvæggen, nord for kor
buen (jfr. fig. 16).

Belysning. Kirkens oplysning bestod i ældre 
tid udelukkende af vokskerter, og var et vigtigt 
formål for fromme gaver og stiftelser fra me
nigheden (jfr. Ribe Domkirke s. 500f.). Synet 
1700 nævner tre messinglysekroner (nr. 2, 3, 
måske nr. 1) samt tre lysearme (†nr. 1-3). To 
store kroner (nr. 2 og 3) hang i skibet, en min
dre i koret; to lysearme hørte til epitafier i ski
bet (†nr. 1 og 2), mens den sidste tjente præsten
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Fig. 43. Lysekrone (nr. 2, s. 924), 1642, skænket af lver Vind og Helvig Skinkel til Nørholm. NE fot. 1979. — 
Kronleuchter, gespendet von Iver Vind und Helvig Skinkel zu Nørholm.

på prædikestolen. Samlede istandsættelser af 
kroner og lysearme omtales 1728 og 1762-63;81 
sommeren 1782 blev fra to lysekroner bortstjå- 
let fem messingplader med skruer, som måtte 
gøres af ny.61

Ved kirkens nyindretning 1810 ønskede kir
keværgen nye lysekroner af glas i stedet for de 
gammeldags af messing; men kirkeinspektio
nen fandt, at messing havde blivende værdi, 
mens glas kunne gå i stykker. Man solgte dog 
to af kirkens egne lysearme (bl.a. †nr. 3) og to, 
overtaget fra S. Nikolaj kirke (jfr. s. 958). Her
efter kunne man i »den ny kirke« (korsarmene) 
ophænge de tre prægtige lysekroner (nr. 1-3), 
der stadig hænger der. Den ældste (nr. 1) skal 
ifølge Peder Goth Thorsens optegnelser (påbe

gyndt 1829) være overført fra S. Nikolaj,90a 
men det er også muligt, at den altid har været i 
S. Jacobi og er identisk med den lille krone, der 
før ombygningen havde hængt i koret (jfr. ne
denfor).

Lysekronerne suppleredes 1857 med en 
†jernkrone og otte væglampetter, udskiftet 
1894, da der indlagdes gaslys. En stor gaslyse
krone (nr. 4) og en række †gaslampetter kom 
dog ikke til at fungere længe. Efter indlægnin
gen af elektricitet 1913 forsynedes alle kroner 
med ellys, og 1951 afløstes den tidligere gasly
sekrone af en ny messingkrone (nr. 5) i skibets 
vestende.

1) (Fig. 44), o. 1600, skænket o. 1660 af 
provst Niels Hansen Arnsberg (jfr. prædike-
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Fig. 44. Lysekrone (nr. 1, s. 923), o. 1600, skænket 
o. 1660 af provst Niels Hansen Arnsberg og hans 1. 
hustru Ingeborg Nielsdatter Hebo, uvist til hvilken 
af de to Varde-kirker. NE fot. 1979. — Kronleuchter, 
um 1600, gespendet um 1660 von Propst Niels Hansen 
Arnsberg und seiner 1. Frau, Ingeborg Nielsdatter Hebo, 
ungewiß für welche der zwei Kirchen von Varde.

stol) og hans første hustru Ingeborg Nielsdatter 
Hebo (†o. 1665) uvist til hvilken af de to Varde
kirker. Den smukke renæssancekrone, der har 
nære paralleller eksempelvis i Tønder og Hel
singør (DK. SJyll. s. 982 (nr. 1) og DK. 
Frborg. s. 448), måler 82 × 90 cm. Baluster
stammen krones af en flakt ørn og afsluttes for
neden, under hængekuglen, af et festligt løve
hoved med ring i flaben. S-svungne lysearme i 
to kranse, den nedre med otte arme, den øvre 
med fire, og mellemfaldende, små C-formede 
pyntearme, der foroven ender i et dragehoved. 
På hængekuglen er graveret initialer og våben 
for giverne, »NHAB« og »INDH« over skjol
de med henholdsvis en ørn (hans) og en jord
klode med kors.

Lysekronen har siden 1810 hængt i søndre 
korsarm. Før den tid har den måske – som 
hævdet af Peder Goth Thorsen – hørt hjemme i
S. Nikolaj kirke.130 Nok så nærliggende er det 
vel, at Niels Hansen Arnsberg har skænket 
kronen til sin egen kirke, og i så fald er den 
identisk med den lille krone i S. Jacobi kirkes

kor, som 1712 var brøstfældig og manglede en 
del piber og plader. Den blev derfor repareret i 
Hamborg, hvorefter Søren tinstøber gjorde pi
berne til rette og passede dem til i armene.131

2) (Fig. 43), 1642, med våben for giverne I- 
ver Vind og Helvig Skinkel til Nørholm. Den 
store og prægtige messinglysekrone, ca. 130 × 

170 cm, består af en kraftig balusterstamme 
kronet af flakt ørn, to gange ti lysearme i to 
kranse over hinanden og herimellem en krans 
med lige så mange pyntearme, nederst en hæn- 
gekugle. Lysearmene er S-svungne med akan- 
tusløv, der i det indre sving løber ud i et skæg
get profilhoved. Pyntearmene består af akan- 
tus, snoet som et ottetal, og ender i et tilsvaren
de, morsomt profilhoved med rundpuldet hat 
(fig. 58). På hængekuglen er graveret alliance
våben for slægterne Vind og Skinkel under ver
salerne »I.W.« for Iver Vind og »H.S.« for 
Helvig Skinkel; under våbenet årstallet »1642«.

Den højadelige gave til kirken skyldes for
mentlig, at Iver Vind og Helvig Skinkel plan
lagde at indrette deres begravelse her. Imidler
tid fik Iver Vind 1645 et nyt len på Fyn,132 og 
lysekronen synes herefter at være blevet »an
nekteret« af Maren Jensdatter (†1691), enke ef
ter rådmand Jens Nielsen. Hun grundlagde en 
tradition, hvorved hendes familie forsynede så
vel den store lysekrone som en lysearm (†nr. 1, 
formentlig skænket af hende selv) med vokslys 
til brug ved aftensangen. Endnu ved midten af 
1700’rne betalte datterdatteren, doktorinde 
Terpager for lysene, efter sigende fordi hun 
havde svært ved at se under aftensangen. »Ma
dam Terpagers lysekrone« hang da i vest over 
fruentimmerstolene.133 O. 1810 fik lysekronen 
sin nuværende plads i korsskæringen, hvorfra 
den en tid o. 1900 af gaslysekronen var for
trængt til en plads i kirkens vestende (fot. i 
NM2). En istandsættelse er foretaget 1972.

3) (Fig. 45), o. 1686, skænket af Maren Pe- 
dersdatter Gråfod, enke efter Mads Hansen (jfr. 
†gravsten nr. 4). Den er købt i København, og 
har en parallel i Greve kirke (DK. Kbh. Amt, 
s. 973). Giverindskriften er graveret af Johan 
Fux i Varde.134 Messinglysekronen måler 110 ×
113 cm, balusterstammen krones af Jupiter
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med tordenkilen ridende på en ørn. To gange 
otte lysearme i to kranse, de nedre S-svungne, 
rigt forsirede, med stor, profileret lyseskål og 
et lille pyntespir. Armene i den øvre krans er 
formede som kvindehermer, som på hoveder
ne bærer lyseskålene, endnu med lysetorn til 
vokslys. På den meget fyldige hængekugle Jo
han Fux’ gravering med pyntelig fraktur: »Gud 
til Ære hafver S: Maren Peders Datt: Graafoed 
forærit/ Denne Krone her til S: Jacobi Kierke 
Hinder og / Hindis S: Mand Matz Hansen til 
ihukom(m)else Anno 1684«.

Årstallet 1684 henviser til Maren Gråfods 
stiftelse, hvorved hun — som del af en større 
gave til kirken (jfr. s. 884, 904) – testamentere
de midler til indkøb af en lysekrone og til at 
holde den med vokslys. Den tunge krone (8 
lispd., 15 skålpd.) købtes o. 1686 i hovedsta
den, hvorfra den blev sejlet til Kolding og aget 
til Varde. Her fik guldsmed Johan Fux 3 sldl. 
for at »udstikke den med fuldstændigt navn paa 
giveren«, og kronen ophængtes i en jernlænke, 
ifølge testamentets ordlyd i skibet »imod Top- 
peltuuret« (pulpituret, fig. 17, F?). 1706 var 
Maren Gråfods lysekrone »ved en ulykkelig 
hændelse nedfaldet«, hvorfor den måtte sendes 
til Hamborg til omstøbning og anden repara
tion.10 1810 flyttedes den til sin nuværende 
plads i nordre korsarm.

4) 1894, af messing, i renæssancestil med 2 × 

12 lysearme, oprindelig beregnet til gaslys (jfr. 
†gaslampetter).20 Indtil 1951 i skibets vestende, 
nu i korrummet bag orgelpulpituret.

5) 1951, af messing, i renæssancestil, udført 
af kunstsmed Ejbye i Odense med forbillede i 
lysekrone nr. 2.135 På hængekuglen graveret: 
»Skænket Varde kirke af købmand Andreas 
Mathiesen, Odense, år 1951«. I skibets vest
ende.

†Lysekrone. 1857 anskaffedes en jernlysekro
ne, »lavet af smeden«, hvidmalet.20

Lysearme, fire ens, nyere, i renæssancestil, 
hver med tre lyseskåle til vokslys. Opsat to på 
hver af korets sidevægge, †Lysearme. 1) O. 
1659(?), tilhørende †epitafium nr. 3 på skibets 
nordvæg over kvindestolene. Formentlig 
skænket af Maren Jensdatter (†1691), hvis dat-

Fig. 45. Lysekrone (nr. 3, s. 924), o. 1686, skænket 
af Maren Pedersdatter Gråfod. NE fot. 1979. — 
Kronleuchter, um 1686, gespendet von Maren Pedersdat
ter Gråfod.

ter og datterdatter holdt den med lys indtil 
midten af 1700’rne (jfr. lysekrone nr. 2). 2) O. 
1677(?), tilhørende †epitafium nr. 4 på skibets 
sydvæg over »den Taulouske familiebegravel
se« (jfr. s. 934). 1751 henlagde borgmester Ber- 
thel Taulous arvinger en kapital af 13 dl. 2 mk. 
til vedligeholdelse af tavlen og lysearmen.11 3) 
Tidligst nævnt 1700, tilhørende prædikestolen, 
hvor den 1737 omtales ved timeglasset; solgt 
1810.136 4) Af blik, tidligst nævnt 1825, kasseret 
1854.20 5-12) Otte ens »lampetter«, anskaffet 
1857. De ses endnu i kirken på fotografier o. 
1900 (i NM2).20

†Gaslampetter. I forbindelse med indlægnin
gen af gas 1894 opsattes et antal gaslampetter, 
der ses på ældre fotografier (i NM2).

Et † fyrbord (ildbækken) nævnes i inventariet 
1721-22.11

†Ligbårer. Inventariet 1721-22 nævner en lig
båre.11 1792-93 havde kirken to,61 der 1811 ud
skiftedes med to nye med »tværjern«, malede.20

Tårnur, 1887, mærket »Bertram Larsen, 
Taarnuhrfabrikant, Kjøbenhavn«, skænket af 
købmand O. Palludan. Værket er opstillet i et 
urhus af træ, udført 1820 til det ældre *tårnur 
(jfr. ndf.), i klassicistisk stil, 190 × 100 cm, 175 
cm højt.24 I tårnets øverste stokværk; skiven er
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Fig. 46. *Urskive, 1820 (s. 926). Nu i Varde Muse
um. NE fot. 1979. — Zifferblatt, 1820. Jetzt im Muse
um von Varde.

Fig. 47. *Urværk, o. 1600 (s. 926), nu i Varde Muse
um. NE fot. 1979. — Uhrwerk, um 1600, jetzt im 
Museum von Varde.

ny, i tårnets østgavl (jfr. fig. 1). Den oprindeli
ge urskive, af jern, 145 × 145 cm, med store 
forgyldte romertal og i hjørnerne årstallet 
»1887«, står i tårnet, under klokkestokværket.

*Tårnur (fig. 47), o. 1600 (?). Døgnværk 
med hagegang, samt timeslagværk. Værkerne 
er anbragt i hinandens forlængelse med fælles 
taphulsstiver i midten. Smedejernsstellet, 104 
× 68 cm, 93 cm højt, er samlet med kiler. Det 
har småspir, 19 cm høje, og udadbøjede fødder 
med tå. Stokkedrev overalt i værket; optræks- 
hjul med drev. Trævalser. Spærværk. Lodder af 
sten med bandager. Valsegang med to udløs- 
ningsstifter på egerne. I centralstiveren et kva
dratisk spor efter den oprindelige, lodrette 
spindelgangs nederste leje. Gangværket har nu 
mellemled og hagehjul med hagegang, pendu
let mangler. Konventionel ensidig udløsnings
mekanisme. Vindfanget har mod sædvane fire 
vinger. Rest af transmission til én viser.

Den tilhørende *urskive (fig. 46), nu uden vi
ser, er af zink på træ, 150 × 150 cm. Den er 
lavet 1820, de forgyldte kobber-romertal og 
bladværket i sviklerne er dog først pålagt 1827, 
da guldsmed Lorentz Anholm Thuun reparere
de den.137 Tallene står på en sortmalet cirkel, 
blå bund.

1646 hang †slagklokken løs og måtte fæst- 
nes; 1655 betalte byen for to pd. stangjern til 
istandsættelse af sejerværket.138 Slagklokken 
slog halvtimeslag inde i kirken, formentlig ved 
en mekanisme i forbindelse med valsegangens 
hjul.32

1725 anskaffedes den nuværende slagklokke 
(nr. 1), hvorpå der herefter blev slået både halv- 
og heltimeslag.11 I forbindelse med Riemans ar
bejder (jfr. s. 884) fornyedes urskiven,29 og 
1793 maledes klokkeskiven med oliefarve, sort 
med hvide tal.61 1801 omtales rengøring og re
paration af sejerværket.13

Synet fandt 1820 klokkeskiven rådden og 
nærede endvidere betænkelighed ved slagklok
kens plads i kirken, lige over orglet.52 Den flyt
tedes derfor op i tårnets østmur, hvor man 
brød et hul i muren til den.20 Samtidig udførtes 
en ny urskive, den bevarede, hvortil klejnsme
den gjorde en jernviser med kobberstjerne og
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Fig. 48-49. Klokker (nr. 2 og 3, s. 928) støbt 1561 og 1565 af Hans Altena i Hamborg. NE fot. 1979. — 
Glocken, gegossen 1561 und 1565 von Hans Altena in Hamburg.

kobber »på enderne«, og skiven maledes »med 
fine tal«. Mens den gamle skive havde hængt 
uden på muren, blev den ny indfældet i østmu
ren, hvor den ses fig. 13.20 Herefter blev uret 
sat i stand af klejnsmed Peter Berg, og man 
opstillede ovennævnte urhus til værket.24 Yder
ligere reparationer omtales 1828 og 1871, da 
værket hævedes en alen.20

Efter anskaffelsen af det nuværende tårnur 
1887 forblev det gamle værk og dets skive i 
kirken indtil o. 1945, da begge dele erhverve
des af Varde Museum (inv. nr. 4492).

Et klokkespil er 1964 leveret af firma Jermin 
Larsen i Odense og opsat ved urværket. Det 
består af 42 klokker, udført af det hollandske 
firma Petit og Fritsen, samt automatisk, meka
nisk spilleapparatur til afspilning af fire salme
melodier. I forbindelse med opstillingen er 
brudt et glamhul lige under urskiven.139

Klokker. Branden 1551 synes at have ødelagt 
kirkens middelalderlige klokker (se dog †mes- 
seklokke?), eftersom kernen i den nuværende 
klokkebestand er anskaffet i årene umiddelbart 
derefter. Urværkets slagklokke (nr. 1) stammer

fra samme tid, men er først anskaffet 1725.140

Af de tre egentlige kirkeklokker i klokke
rummet er den store (nr. 2, fig. 48) og den lille 
(nr. 3, fig. 49) begge støbt af Hamborg-klokke- 
støberen Hans Altena, henholdsvis 1561 og 
1565.141 Den mellemste klokke (nr. 4) er i sin 
nuværende form fra 1891, omstøbt af flere for
gængere (se †klokker). Kirkeklokkerne omtales 
siden 1600’rne i tårnet. 1697, i forbindelse med 
en omstøbning af den mellemste klokke, blev 
rebet til de to øvrige forlænget, så det gik ned i 
tårnet.10 1730 hang den store klokke i en egent
lig klokkestol, de to mindre »i muren«, d.e. i 
glamhullerne.29 En af disse omtales 1763 som 
»skriftemålsklokken.«47 I forbindelse med sog
nesammenlægningen, vistnok 1809, udførtes 
en primitiv tegning af de tre klokker (nr. 2, 3 
og †nr. 3) ligesom af klokkerne i S. Nikolaj kir
ke (jfr. s. 958f. og fig. 15). 1850 og 1859 flytte
des de to mindre klokker fra gluggerne ind i 
klokkerummet.20 1891 tilbød købmand O. Pal- 
ludan at lade alle tre klokker omstøbe, men de 
to gamle (nr. 2 og 3) blev reddet af F. Uldall, 
der fremholdt deres antikvariske værdi.24
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1) Slagklokke, 1552, støbt af Gert van Mer- 
velt,142 tvm. 65 cm. Om halsen reliefbånd med 
renæssanceversaler: »Verbvm D(omi)ni manet 
in aeternvm. Geardvs a Merveldt anno 1552« 
(Guds ord forbliver evindeligt. Gert van Mer- 
velt (gjorde mig) år 1552). Indskriftens begyn
delse er markeret med et lille kors. Klokken har 
profilering om hals og slagring, hankene er 
snoede med langskæggede mandshoveder.

Slagklokken købtes 1725 hos smeden Niko
laj Lobber i Ribe. 1820 hang den over orglet i 
en bjælke, der da betegnedes som rådden.52 
Samme år, i forbindelse med arbejderne ved 
urværket (jfr. ovf.), flyttedes slagklokken op i 
tårnets østmur, hvor der gjordes et hul til 
den.20 Nu hænger den i tårnets øverste stok
værk ved klokkespillets klokker.

Den afløste 1725 en †slagklokke, der slog 
halvtimeslag inde i kirken. Den omtales tidligst 
1646; 1654-55 fornyede man en egebjælke til at 
hænge den i (jfr. *tårnur).

2) (Fig. 48), 1561, støbt af Hans Altena i 
Hamborg. Den prægtige klokke, der måler 113 
cm i tvm., har om halsen et reliefbånd med 
plattysk indskrift i store renæssanceversaler: 
»Andres Vlvfsen Borgemester tho Warden 
Frans Iacobsen Karcksvare tho Svnte Iacobi 
Karcken heft disse Klocke geten laten 
MVCLXI« (Anders Olufsen borgmester i Var
de og Frans Jacobsen, kirkeværger ved S. Jaco
bi kirke, har ladet denne klokke støbe 1561). 
Skriftbåndet kantes af lister og buefriser med 
korsblomster; også den svære slagring har li
ster, og klokkehankene er tovsnoede med fest
lige, skæggede mandshoveder. Midt på klok
kelegemet ses i reliefminuskler klokkestøbe
rens navn: »Hans Altena«, og herunder et re
liefmærke, Kobberslangen i Ørkenen over en 
medaljon med versalerne: »P.P./M.M.«. På 
modstående side et tilsvarende mærke forestil
lende et krucifiks (korsenderne trepasformede) 
over medaljon med versalerne: »I.P.A./
H.B.P./1556«. Det sidste mærke fandtes gan
ske tilsvarende, med samme versaler (initialer?) 
og årstal, på Hans Altenas store klokke i S. Ja
cobi kirke i Hamborg, men betydningen ken
des ikke.143

Klokken hænger i en vuggebom fra 1950 
med mærke for Aug. Nielsen »Thubalka«. Den 
ældre klokkebom ligger på kirkens loft.

1712 brast den store klokkeknebel og faldt 
ned.10 1859 hedder det, at den store klokke i 
længere tid havde været ubrugelig, da »klæve- 
ren« var brudt af. Et nyt hul måtte bores til 
fastgørelse af knebelen.24

3) (Fig. 49), 1565, støbt af Hans Altena i 
Hamborg og meget lig nr. 2, men langt min
dre, 44 cm i tvm. Om halsen et skriftbånd med 
reliefversalerne: »Alle Dinck mvdt vor gan Ga
des Wordt blift ewich bestan« (Alting forgår, 
Guds ord forbliver evindeligt), og på legemet 
årstallet og klokkestøberens navn med re
liefminuskler: »1565 Hans Altena«. Lister og 
buefriser med korsblomster kanter skriftbån
det, slagringen har lister. Kronen er fornyet, og 
klokken ophængt i en nyere slyngebom. Den 
ældre klokkebom ligger på kirkens loft.

4) 1891, tvm. 80 cm, på legemet med re
liefversaler: »Aar 1891/ lod Kjøbmand O. Pal- 
ludan i Varde/ omstøbe og gjøre større denne/ 
Klokke/ hos Chr. Christensens Enke Aarhus«. 
Hals og slagring har profilering. Ophængt i 
nyere slyngebom.

Klokkens støbning 1891 var den sidste af en 
række omstøbninger af †klokker. 1-2) To små 
klokker, den ene i tårnet, den anden »nedsat i 
altergulvet« (en †messeklokke?), omtales 1697 
som sprukne. De vejede tilsammen 200 pd. 3) 
1697, støbt af de to ovennævnte klokker, der 
forskikkedes til Hamborg for at omstøbes »udi 
en klokke til kirkens bedste og nytte«. Med 
tillagt metal, kom den ny klokke til at veje 232 
pd.10 Den er afbildet på skitsetegning fra o. 
1809, der angiver dens tvm. til 22 tommer, 
højden til 20 tommer. 1848 bestemte synet, at 
den mellemste klokke skulle omstøbes. 4) 
1850, støbt »i H. Gamsts og H. C. Lunds Etab- 
licement i København« af †klokke nr. 3. Den 14 
lispd., 12 pd. tunge klokke omstøbtes 1891.

Klokkestolen er fra 1869, af egetræ, i tre fag 
med store krydsbånd; øverst en rytter, hvori 
den lille klokke (nr. 3) hænger.20 I klokkestolen 
indgår dele af en ældre, der meget vel kan gå 
tilbage til 1500’rne.



Fig. 50. Maleri af provst Jørgen Pallesen og hustru Abelone Nielsdatter, begge †1653 (s. 931). Fra epitaf nr. 1 
(jfr. fig. 51). Karl Søndergaard Nielsen fot. 1979. — Gemälde, darstellend Propst Jørgen Pallesen und Gattin 
Abelone Nielsdatter, beide †1653. Vom Epitaph Nr. 1 (vgl. Fig. 51).

GRAVMINDER

Oversigt. Indtil 1805 begravede man de døde såvel på 
kirkegården som inde i kirken, hvis gulv i århundre
derne efter reformationen var optaget af murede 
gravkrypter, sådan som det har været almindeligt i 
købstadskirker (sml. S. Nikolaj s. 959). Afgifterne 
ved indendørs bisættelse, såkaldt »åben begravelse«, 
var i 16-1700’rne en væsentlig indtægtskilde for kir
ken. Ifølge en begravelsesforordning for de to Varde
kirker, stadfæstet af kongen 29. maj 1608,144 skulle 
der for hvert »gammelt, velbedaget menneske«, som 
blev begravet i kirkerne, betales 4 rdl., og for hvert 
ungt menneske 2 rdl. For begravelse på kirkegårdene 
var taksten henholdsvis 2 og 1 mark. – Gravkamrene

blev sløjfet i løbet af 1800’rnes første halvdel og ki
sterne nedgravet på kirkegården (1834-3620 sløjfedes 
således 5-6 krypter). Kun en enkelt *kisteplade er be
varet, i Varde Museum. Under restaureringen 1950 
stødte man på resterne af flere krypter, alle stærkt 
forstyrrede og ødelagt i forbindelse med indlægnin
gen af et centralvarmeanlæg 1905.

Krypterne, der var privat ejendom og gik i arv i 
slægten (sml. den taulov’ske arvebegravelse s. 934), 
har i første række rummet medlemmer af borgerska
bet, købmænd og borgmestre, samt sognepræsterne 
og deres familie. I koret begravedes også medlem
mer af den vestjyske adel. Ved nordvæggen bisattes

Danmarks Kirker, Ribe amt 60
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Fig. 51. Epitaf nr. 1 over provst Jørgen Pallesen og 
hustru, begge †1653 (s. 930). NE fot. 1979. — Epi
taph Nr. 1 für Propst Jørgen Pallesen und Gattin, beide 
†1653.

1477 rigsråden Gunde Nielsen Lange til Lydumgård 
(jfr. kalkmalet †gravskrift), og i gulvet lå en figur
sten (†gravsten nr. 1) med portrætter af hans sønne
datter, Karen Lange (†o. 1556) og ægtefællen Kjeld 
Iversen Juel til Astrup (†1536). To tavler på hver sin 
side af korgitret (†epitaf nr. 1 og 2) var sat til minde 
om deres oldebarn, Karen Brockenhuus til Lunde- 
rup, som 1612 blev bisat i S. Nikolaj, og hendes 
mand, Otte Krag, som døde i Halland 1611 – under 
Kalmarkrigen – og blev begravet dér.

Af de epitafier, der har hængt over gravene, er kun 
bevaret et stort barokepitaf (o. 1653) med portræt af 
provst Jørgen Pallesen og hustru, samt to stentavler, 
opsat 1782 og 1784 over provst Vilhelm Fabricius og 
købmand Rasmus Øllgaard og interessante som ek
sempler på den tidlige, sydvestjyske klassicisme. En 
mindetavle over Peder Nielsen, ejer af Lunderup, 
med familie hang oprindelig over dennes gravkrypt i 
S. Nikolaj kirke. Rummet har i 1700’rne været 
smykket af i det mindste 4-5 andre †epitafier, hvoraf

et par var så gamle, at de allerede 172141 og 174111 
blev istandsat på kirkens bekostning. – Også ligstene
ne, hvoraf der må have været ganske mange, har lidt 
en krank skæbne. Nogle få tilbageblevne ligger som 
trappesten under dørene; de fleste må være blevet 
afhændet og hugget op i begyndelsen af 1800’rne. 
Fem gamle sten blev solgt på auktion 1840.

Skikken med opsætning af lyseskjolde bevidnes af 
seks *begravelsesskjolde af jernblik fra 1830-40’rne, i 
Varde Museum. De har under begravelsesceremoni
en været fastgjort på lysene og er derefter ophængt i 
kirken til minde om den afdøde. 1853 var der på 
hvælvpillerne i koret opslået i alt 30 sådanne »lyse
plader med inskriptioner over afdøde«, som prov
sten ønskede nedtaget, da han fandt, at de vansirede 
kirken.55

Epitafier og mindetavler. 1) (Fig. 51), o. 1653. 
Mag(ister) Jørgen Pallesen, fordum provst i 
Vester herred og sognepræst til S. Jacobi i 25 år, 
med hustru matrone Apellone Nielsdatter. 
Begge hensov 1653, han 20. aug., 53 år, hun 
10. april, 50 år. Indskrift med forgyldt fraktur 
på sort bund, udført 1979 på grundlag af Terp- 
agers afskrift o. 1700.145

Stort sandstensepitafium i bruskbarok, ca. 
3,5 m højt, med højovalt maleri i storfeltet, 
holdt af to store flankerende figurer, Kristus 
med kors og Johannes Døberen med lam og nu 
med en sejrsfane (af jern). Storstykket har gen
nemløbende, profileret postament og gesims, 
og omkranses på alle sider af bruskværk med 
englehoveder og groteske masker. Topstykket, 
med tomt indskriftfelt, ved hvis sider brusk
værket løber ud i to skjoldfigurer, krones af 
den Opstandne med sejrsfane (af jern), oprin
delig omgivet af to engle, hvoraf den ene er 
forsvundet, mens den anden opbevares i Varde 
Museum.146 Yderst på gesimsen i vest Kærlig
heden med to børn (oprindelig i øst); dens pen
dant (Troen eller Håbet?) er forsvundet. Hæn- 
gestykkets hvælvede skriftfelt flankeres af A- 
dam og Eva og løber forneden ud i stort gro
teskhoved.

Epitafiet er beslægtet med arbejder af det så
kaldte Ribeværksted, jfr. s. 543. Af stafferingen 
er nu intet i behold, men skjoldene har formo
dentlig haft malede initialer eller bomærker.
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Maleriet (fig. 50), olie på hvælvet kobberpla
de, viser ægteparret knælende, let vendte mod 
hinanden på en gulbrun baggrund. Han har 
brune øjne og grånende skæg og bærer præ
stekjole med hvid pibekrave og sort kalot. Ven
stre hånd holder han foran brystet, i højre har 
han en bog. Hun har kartoffelnæse og dobbelt
hage og bærer stærkt kriget, sort hue og hvidt 
pandelin, sort overkjole og hvid underkjole 
med stor, opstående krave.

Epitafiet blev restaureret og lakeret 186220 og 
igen istandsat o. 1903 ved billedhugger Nicolai 
Schmidt, som fornyede postament og gesims 
samt genanbragte to nedtagne frifigurer. I hæn- 
gestykkets tomme felt udførtes en ny indskrift 
(med fraktur), Sl. 92,14-15 (»De som ere plan
tede i Herrens Hus ...«). Epitafiet var nedtaget 
1964-79, inden det blev restaureret ved konser
vator Karl Søndergaard Nielsen og billedhug
ger Vitus Nielsen.147 Maleriet blev renset og 
den oprindelige indskrift rekonstrueret. På ko
rets nordvæg, hvor det også hang 1873.148

2) (Fig. 52), 1677. Mindetavle med fami
lieportræt for Peder Nielssen149 og Maren Ste
fans Datter samt deres børn, en søn, fire døtre 
og et lille afdødt barn; oprindelig opsat over 
familiens begravelse i S. Nikolaj kirke (sml. s. 
959). Maleri i mørke farver på tre planker i høj
oval ramme, 200 × 140 cm. Den brede, bølge
de og sortmalede ramme smykkes af forgyldt 
perlestav. Indskrift med forgyldt fraktur, der 
fortæller, at ægtefællerne 1677 har beskikket 
deres legemer et sovekammer i deres arvebe- 
gravelse. Maleriet (fig. 53) viser ægteparret 
skråt vendt mod hinanden og med foldede 
hænder. Han bærer sort kappe, kalot og hvidt 
halslin. Hun er i sort, udrigget kjole med knip- 
lingsbesætninger samt hvidt forklæde med 
blomsterbroderet sidebånd; på hovedet knip- 
lingsbesat hue og om halsen mørk perlekæde. 
Sønnen har halvlangt hår og hvidt halslin. 
Hans fire søstre er alle fremstillet som ugifte 
jomfruer uden forsøg på individuel karakteri
stik. De har udringede kjoler og opsat hår. Det 
lille, salige barn herunder (en pige?) bærer 
blomst og palmegren og har en krans om ho
vedet. Tavlen hænger på skibets nordvæg. Ved

Fig. 52. Epitaf nr. 2, 1677, over provstiskriver Peder 
Nielsen og familie (s. 931). Oprindelig i S. Nikolaj 
kirke. NE fot. 1979. — Epitaph Nr. 2, 1677, für Prop- 
steischreiber Peder Nielsen und seine Familie, ursprüng
lich aus der Sankt-Nikolaj-Kirche.

Fig. 53. Udsnit af maleri af provstiskriver Peder 
Nielsen og hustru Maren Steffensdatter samt en søn 
og datter (s. 931). Fra epitaf nr. 2 (jfr. fig. 52). NE 
fot. 1979. — Ausschnitt aus einem Gemälde, darstellend 
Propsteischreiber Peder Nielsen und Gattin Maren Stef
fensdatter, sowie einen Sohn und eine Tochter.

60*
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S. Nikolaj kirkes nedlæggelse o. 1809 kom tav
len til Endrupholm, hvor den i 1850’erne brug
tes til skydeskive, før den ved universitetsbib
liotekar P. G. Thorsens indgriben kom til S. Ja
cobi kirke.150

3) (Fig. 54), 1782. Wilhelm Fabricius, provst 
og sognepræst i Varde, *17. juni 1702, †14. aug. 
1767. I 35 år en redelig lærer for kirken, i 25 år 
en retskaffen mand for sin mageløse mage 
Magdalene Paulsen, *7. jan. 1717, †4. maj
1759, velsignet med 17 børn. Gravvers. – Be
malet stentavle, ca. 190 × 125 cm. Indskrift 
med kursiv i klassicistisk indramning, bånd- 
omvundne laurbærguirlander; øverst en vase 
med fakler, flankeret af løvværk. Indskriften 
guld på sort bund, løvværket grønt med guld 
på sortmarmoreret bund. Opsat 1782 af søn
nen, sognepræst Fabricius, Ansager.11 Indmu
ret i skibets sydvæg, omgivet af kalkmalet 
ramme. Jfr. †kirkegårdsmonument.

4) 1784. Rasmus Øllgaard, født i Øllgoed 
10. nov. 1709, t8. aug. 1770 efter at han i denne 
by havde været købmand 42 år, tjent som kir
keværge 27 år, som byskriver og hospitalsfor
stander 14 år. I ægteskab fra 8. okt. 1733 med 
Ingeborg Margrethe Termannsen, født i Varde
6. jan. 1715, †4. febr. 1775. Blev forældre til 15 
børn. Ægteparret nedsat på østre side af kirke
gården. – Bemalet, klassicistisk stentavle, opsat 
af arvingerne 178411 og indmuret i skibets syd
væg; i udformning svarende til nr. 3. Jfr. †kiste- 
plade nr. 3.

†Epitafier og mindetavler., 1) O. 1611. »Anno 
1611 den 12. Augusti hensovede erlig oc vel
byrdige Mand/ Otte Krag til Lunderup udi 
Herren udi Halmstad i Halland/ oc ligger hand 
der sammesteds begraffuen. Gud giffue han
nem en gledelig Opstandelse«. – Af Abild- 
gaard151 1774 beskrevet som stor, bred tavle på 
korgitrets sydside (jfr. fig. 17, D) med malet 
billede af knælende mand over indskriften. Til 
højre (faderens) fire anevåbener: 1) Krag »af 
Jylland« 2) Stampe »af Klarupgård« (lodret delt 
af sort og rødt) 3) Kalle? (tværdelt, øverst rødt 
med sort rose, nederst sort med rød rose) 4) 
Stifeldt. Til venstre moderens: 1) Juel 2) Lunge 
(to vesselhorn) 3) Flemming 4) Rosenkranz.

2) O. 1612. Lignende tavle på korgitrets 
nordside for Karen Brockenhuus, Otte Krags 
hustru, †1612 og begravet i S. Nikolaj kirke.152 
Af indskriften læste Abildgaard151 kun: »anno 
... 12. de ... hensoffuede Erlig oc welbiurdig/ 
... ne brochenhus til Lunderup udi Herren oc 
ligger/ ...«. Til højre (faderens) fire anevåbe
ner: 1) Brockenhuus 2) Juel 3) Stangeberg 4) 
Lange (tre roser). Til venstre (moderens) fire 
aner: 1) Skeel 2) Flemming 3) Dan 4) Bjørn.

3) O. 1659(?), omtalt 1748-49,29 da der søgtes 
midler til vedligeholdelse af en tavle over dok- 
torinde Terpagers familie. Til epitafiet hørte en 
lysearm (†nr. 1), på nordvæggen over fruen- 
timmerstolene, der tidligst nævnes 1700. Epita
fiet har formodentlig tilhørt doktorindens bed
steforældre, rådmand Jens Nielsen (†1659) og 
hans hustru Maren Jensdatter (†1691). Fra Ma
ren Jensdatter udgik nemlig den tradition, at 
familien til brug ved aftensangen forsynede så
vel †lysearmen som den store lysekrone med 
vokslys (jfr. lysekrone nr. 2).

4) O. 1677 med tilføjelse o. 1773. »Jacob 
Børnsen, Tolder oc Raadmand i Varde, som 
døde A(nn)o 1677 d(en) 24. Januarii i sin Alders 
77 Aar, og hans Hustrue Maren Nielsdatter, 
s(om) døde A(nn)o 1653 d(en) 31. augusti (jfr. 
altertavle s. 894 og prædikestol s. 907), og hans 
anden Hustrue Margarete Terkelsdatter, s(om) 
døde 1697 d(en) 14.Januarii«. – Under epita
fiet, der hang på skibets sydvæg, var o. 1733 
hæftet en lille tavle for datteren Maren og hen
des anden mand: »Jens Bertelsen Taulov til Frø
strup, som var Borgmester i Warde 25 Aar og 
Tolder udi Warde Toldsted udi 40 Aar og Kir
keværger for Jacobi Kirke i 11 Aar og S(c)t. 
Nicolai Kirke i 25 Aar, døde her d(en) 30te 
Augusti 1733, 75 Aar og 5 Maaneder gammel, 
og hans Hustrue Maren Jacobsdatter Biørn, 
s(om) døde d(en) 14de Maji 1745, g(amme)l 87 
Aar, havde tilsammen i 46 Aars Ægteskab 13 
Børn, 5 Sønner og 8 Døttre, hun havde forhen 
været i Ægteskab med forrige Tolder Morten 
Fride, som døde 1686, og havde med ham 2 
Sønner og 2 Døttre«.151

Borgmester Taulovs arvinger henlagde iføl
ge regnskabet 1750-5111 en kapital på 13 rdl. og
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Fig. 54. Epitaf nr. 3, 1782, over provst Wilhelm Fa
bricius †1767 og hustru Magdalene Poulsen †1759 
(s. 932). NE fot. 1979. — Epitaph Nr. 3, 1782, für 
Propst Wilhelm Fabricius †1767 und Gattin Magdalene 
Poulsen †1759.

2 mk. til kirken til vedligeholdelse af »tavlen 
over deres forfædres begravelse« (jfr. den 
taulov’ske arvebegravelse s. 934) og til lys til 
den tilhørende lysearm (†nr. 2).

†Gravskrifi, kalkmalet(?), o. 1477(?). Under 
et forhør i Varde byting 166628 (sml. †grav- 
krypter) huskede et vidne, at der på korets 
nordvæg, mellem de to små vinduer, med store 
bogstaver stod skrevet: »Herr Gunde Lange, 
Ridder till Lydom Gaard«. Indskriften må være 
sat over rigsråd Gunde Nielsen Lange til Ly- 
dumgård, død 1477.

Gravsten. 1) 1680-1700. Grå kalksten, 200 cm 
lang, med tre udslidte, ovale skriftfelter, det 
midterste holdt af engle; evangelistsymboler i 
hjørnerne. Iøvrigt fladtrådt storakantus. Tjener 
som trappesten under døren i søndre korsarm.

2-3) 1600’rne. Udslidte sten, genanvendt 
som trappesten under kirkens to øvrige døre.

†Gravsten. 1) O. 1536. Figursten over Kjeld 
Iversen Juel til Astrup (†28. sept. 1536 i Varde) 
og hans »kiere høstrue fru [Ka]re[n] Lan[ge 
Niels]doter« (død o. 1556 i Varde). – Ifølge Iver 
Juels slægtsoptegnelser153 blev faderen, Kjeld 
Iversen Juel, »begravet for højaltret udi Varde 
under en blå sten«. Stenen, der formodentlig 
har været af belgisk kalksten, lå endnu i koret 
ved Søren Abildgaards besøg 1774.151 Han be
skriver den som »en gammel lysgrå gravsten«, 
stærkt beskadiget og afskallet. De to figurer, 
»en mands og en kvindes billede«, var halvt 
ukendelige. »Over hans hoved synes at stå 
stjerne-Juel våbenet, på hjelmen ses tvende har
nisk arme, holdende en 6-strålet stjerne. Over 
hendes hoved er våbenfelt-insignia ukendelige, 
men på hjelmen ses ligesom oprejste faner«. De 
to våbener har været henholdsvis Juel og Lange 
med hjelmmærker. Af den næsten ødelagte 
indskrift læste Abildgaard det ovenfor citerede.

2) O. 1603. »Hederlige og Vellærde Mand 
Herr Anders Nielsön Svansoe, Salig Mand 
Niels Anderson Svansös Søn, som var den før
ste Evangeliske Predicanter her til St. Jacobi 
Kirke udi Warde og døde fornevnte salig Herr 
Anders Nielsön d(en) 17de Sept. 1603 udi hans 
Alders 55 Aar, der hand havde været Sogne- 
Præst hertil St. Jacobi udi 24 Aar«. – Ligstenen 
lå ifølge W. Fabricius 175436 på kirkegården.

3) O. 1659. »Hæderlige og vellærde Mand 
Jens Pedersen, som, efter at han paa 10 Aars 
Tid havde været Rektor i den latinske Skole her
i Warde, saligen hensov i Herren d. 30te Decbr. 
1659 i hans Alders 36te Aar.« — Under indskrif
ten var en lille runddel med latinske strofer. 
P. G. Thorsen90a fandt 1831 stenen i Bolderups 
have. Den var da vel konserveret og smukt ud
hugget.

4) O. 1684, lagt over Mads Hansen af hu
struen Maren Pedersdatter Gråfod. Omtalt 
1765.29 (Sml. lysekrone nr. 3).

†Gravkrypter, 16-1700’rne (sml. oversigt s. 
929). En muret begravelse i korsskæringen, af
dækket 1950,31 indeholdt tre sammensunkne og 
forrådnede kister, orienteret øst-vest. En †ki-
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steplade (jfr. s. 935) på den midterste kiste for
talte, at denne indeholdt byskriver Hans Lund, 
død 1776.

Ved skibets sydvæg, ud for den gamle 
mandsdør, fandtes et rektangulært gravkam
mer, som målte 3,7 m nord-syd, 2,3 m øst-vest 
og var 1,7 m højt. Det var muret i helstensmur 
og dækket af et træloft, båret af tværgående 
bjælker. I det sydvestlige hjørne var en rund
buet luftkanal, som løb skråt op og udmundede 
i det nederste, østlige hjørne af den tilmurede 
dør, hvor åbningen endnu ses. Murede revler 
har holdt kisterne fri af det fugtige murstens- 
gulv. Væggene var hvidkalkede.31

Ovennævnte gravkrypt kan være identisk 
med den taulov’ske »arvebegravelse« under †epi
tafium nr. 4, der har rummet tolder og råd
mand Jacob Bjørnsen (†1677) og svigersønnen, 
tolder og borgmester Jens Bertelsen Taulov 
(†1733) samt deres familie. Kirken modtog en 
afgift for borgmesterens nedsættelse 1733,43 for 
madam Taulov 1745,11 for dennes datter af før
ste ægteskab, provstinde Kragelund 1760, og 
for cand. theol. Søren Taulov 1763.11

Regnskaberne omtaler adskillige krypter og 
kældre. En krypt i koret inden for »korsdøren« 
(triumfbuen) nævnes 1666,28 da rådmand Hans 
Bennich og hustru Anne Lasdatter blev stævnet 
for bytinget, anklaget for at have ladet begra
velsen bryde op. I graven fandtes »nogle styk
ker af farvet silketaft, nogle gyldenstykker 
(stof) samt nogle døde ben«. Et vidne oplyste, 
at borgmester Las Jensen154 i sin tid havde øn
sket at få sit lejersted samme sted; men da 
håndværkerne havde fjernet gulvstenene, var 
de stødt på en »muret, hvælvet begravelse«, i 
hvilken der var et hul. Herigennem havde de 
set en kiste stå hel og holden, hvorefter begra
velsen var blevet lukket. – I retssagen nævnes 
også »mester Jørgens begravelse«, ligeledes i 
korgulvet (sml. epitaf nr. 1). – 1698 blev der 
lagt nye fyrrebrædder over borgmester Laurids 
Lauridsens begravelse,155 inden for kirkedøren 
(den østre indgang), og det følgende år blev 
graven dækket med 200 mursten.10 172141 var 
en ligsten i koret knækket og nedsunken og 
graven måtte fyldes med jord, og 173811 måtte

Fig. 55. *Kisteplade for Anne Jacobsdatter Bjørn 
†1733 (s. 934). I Varde Museum. NE fot. 1982. — 
Sargschild der Anne Jacobsdatter Bjørn †1733.

en nedfalden begravelse under stolene repare
res. – 172010 nedsattes liget af en løjtnant Due, 
og 172111 blev salig Simon Lassen Tarms lig 
optaget af kirkegården og sat i hans faders, råd
mand Las Jepsen Tarms begravelse. 172710 be
gravedes købmand Walter Seyers og Jon Se- 
rups børn, og Peder Bonnesen nedsattes i en 
ledig begravelse, som arvingerne havde erhver
vet for 20 rdl. 172810 bisattes provst, magister 
Niels Nielsen Kragelund, 1731 Christen Krab
be og 1734 byskriver Jørgen Carstensen 
Bjørn.43 174611 fulgte madam Falck, og 175011 
blev borgmester Woydemanns hustru begra
vet. 176611 betaltes 40 rdl. for en »liden åben 
begravelse, som var ledig«, til byfoged Chri
sten Hjørning (død 1764). 177511 nedsattes by
foged Frausing.

*Kisteplade (fig. 55), o. 1733. Anne Jacobs
datter Biørn, født i Warde i marts 1661, død 
samme sted 13. nov. 1733. Tvende gange i æg
teskab, første gang med sal(ige) s(ignor) Hans 
Brÿg[man], kontro[llør], først ved Warde, si
den ved Ring[kjøbing].156 Levede med ham 22
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år og blev moder til trende børn, 1 søn og 2 
døtre. Kom siden i ægteskab med nu sal(ige) 
hr. borgmester Skielde157 i Frede[ricia], levede 
med ham 9 år. Gravskrift:

Her hviler sødelig en dyderig matrone, 
som var sine begge mænd en Sara og en krone, 
en Anna i gudsfrygt og svarte til sit na[vn] 
mod sine kære børn beviste meget gavn.
Den dyrekøbte sjæl den død ej kunne ø[de]
Guds engle måtte den udi Guds lade fø[de]
Den nu i fryd og fred sin ro og hvile [får] 
med kroppen samles, når al v[erden den forgår].

Oval, hvælvet plade af bly, 34 × 27 cm. Ind
skrift, med indridset, senere optrukket kursiv, 
noget læderet. Fundet i gulvet i nordre kors
arm. I Varde Museum, inv. nr. 2890.

†Kisteplader. 1) O. 1732. Vellærde studiosus 
Niels Jenssen Hoe, født i Hoe præstegård 
12. febr. 1702. Kom til akademiet 1720. Død i 
Varde 27. marts 1732. Gravvers:

Har denne kiste end de døde ben i gemme, 
hans sjæl den er hos Gud, hans navn vi ej forglemme. 
Som var bekendt hans dyd, gudsfrygt, oprigtighed 
hans lærdom og hvad mer hos ham man prise véd.

Oval plade af bly, 38 × 32 cm. Fundet i (kor)- 
gulvet under restaureringen 1950 og en tid op
bevaret i malermester Ferdinand Pedersens pri
vatsamling i Varde, siden forsvundet.158

2) O. 1750. Marcus Wöldike, doktor og pro
fessor i teologi, assessor i konsistorium og i 
missionskollegiet, medlem af det kgl. Viden
skabernes Selskab i København. Født i Som
mersted i Sønderjylland 20. nov. 1699, ned
brudt af arbejde og en snigende feber hensovet 
26. sept. 1750. – Latinsk indskrift på vers, an
bragt af hustruen Ingeborg Wulf sammen med 
tre sønner og en datter.159

3) O. 1775. I denne kiste gemmes Ingeborg 
Margrethe TermansDaatter, en datter af sidste 
rektor Termansen her i Warde. *6. jan. 1715. 
Kom i ægteskab med afgangne byskriver og 
hospitalsforstander Rasmus Øllgaard her sam
mesteds 8. okt. 1733. Moder til 15 børn, ni 
sønner og seks døtre, hvoraf syv allerede er 
gået for hende i evighed og ligemange af hvert 
køn efterlever. †4. febr. 1775, 60 år. Opregning 
af hendes gode egenskaber. En oval papplade

med skriveskrift, 27 × 18 cm, i P. G. Thorsens 
samling,90a er formentlig en afskrift af eller et 
udkast til kistepladen. Ifølge epitafiet (nr. 4) var 
ægtefællerne begravet på kirkegårdens østre 
del.

4) O. 1776. Hans Lund, kgl. majestæts by- 
og rådstueskriver, hospitalsforstander og kir
keværge i Varde samt herredsskriver i Vester 
herred. Født i Fridericia 15. okt. 1737, indtrådt 
i ægteskab 20.(?) juni 1774 med den daværende 
velædle jomfru, hans nu efterladte enke, ma
dam Kjer ... Døde meget hastigt i hans alders 
40. år. Byskriver i 6 år, herredsskriver i 1 år. — 
Oval blyplade, lidt mindre end nr. 1. Indskrif
ten delvis ødelagt. Fundet 1950 med †kårde på 
sammensunken kiste i gravkammer i korsskæ
ringen (sml. s. 934). Opbevaret sammen med 
†kisteplade nr. 1, siden forsvundet.158

* Kistekrucifiks, o. 1700. Af tin, 19 cm langt. 
Jordfund på torvet, vel fra nedgravet kiste på 
†kirkegård. I Varde Museum, inv. nr. 2119.

†Kårde, 1700’rne. En næsten bortrustet kårde 
fandtes 1950 på byskriver Lunds kiste. Jfr. †ki
steplade nr. 4.

Fig. 56. *Begravelsesskjold nr. 1 for Knud Westesen 
†1838(?) (s. 936). I Varde Museum. NE fot. 1982. — 
Begräbnisschild Nr. 1 für Knud Westesen †1838(?).
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*Begravelsesskjolde, af jernblik, til fastgørelse 
på offerlys.160 Seks stærkt forrustede skjolde, 
som opbevares i Varde Museum (inv. nr. 3985- 
90), stammer sandsynligvis alle fra S. Jacobi 
kirke.

1) (Fig. 56) 1838? Knud Westesen, *27. maj 
1777, †19. ... 1838(?). Indskrift med sorte ver
saler og skriveskrift på oval plade, 32 × 24 cm. 
Herover trekant med Guds øje i strålekrans. 
Omkring pladen er korslagte olivenblade og 
»proptrækker«-bånd, alt i jernblik. Inv. nr. 
3990.

2) 1839. Madam H. Krarup, født Güberg i 
Linaa præstegård 18.juli 17.., død i Varde 
10. febr. 1839. Sort skriveskrift på oval, hvæl
vet plade, 32 × 24 cm. Under indskriften en 
malet olielampe. Over pladen trekant med øje. 
Pladen omgives af løst, grønmalet løvværk af 
jernblik. Inv. nr. 3987.

3) 1830’rne. Af den påmalede indskrift læses 
kun: »IT ... død den 3.Jan... 183.«. Oval plade 
32 × 25 cm. Foroven trekant med øje. Omgi
vet af løse bånd og blade. Inv. nr. 3988.

4) 1847. Teubner Hansen, købmand og gæst
giver, født i Gram 31. dec. 1777, død i Varde
2. april 1847.161 Sort skriveskrift på oval, hvæl
vet plade, 43 × 30 cm. Forneden en malet o- 
lielampe. Inv. nr. 3985.

5) O. 1840? Oval plade, 30 × 25 cm, uden 
indskrift, men med våbenskjold: sparre over 
stjerne; sølv på blå bund. Vinget hjelmtegn.161 
Foroven trekant med øje i strålekrans. 
Inv. nr. 3986.

6) O. 1840? Oval plade, 46 × 25 cm, med 
påmalet indskrift »MT« over olielampe. Top
stykket udformet som en krone.161 Inv. nr. 
3989.162

Kirkegårdsmonumenter, på Varde gamle kirke
gård. 1) (Fig. 57), o. 1795. Over biskop H. A. 
Brorsons to sønner, hans enke og svigersøn: 
Nicolai Brorson, født i Randrup præstegård 
1723, »fra sit 12. år formedelst svagelighed 
nødt til at blive i sit værelse«, død i Varde 
27. nov. 1791. Gravvers: »Indsvøbt i Nat, din 
Siel ei her/ udviklet blev;/ hist over Stierners 
Vei dit Liv/ begyndte.« – Christian Carl Bror
son, født i Ribe bispegård 12. nov. 1745, lærer

ved Ribe latinskole 1765-70, præst i Hundstrup 
1771-73, Ribe domkirkes kapellan 1782, deref
ter sognepræst i Varde, †1. april 1795. Grav
vers. – Johanne Christine Riese, født i Agger- 
svov (sic!) præstegård 22. juni 1720, gift 1742 
med Ribe stifts biskop Hans Adolf Brorson, 
død i Varde 4. juli 1795. Gravvers. – Laurids 
Fogtman, født i Fohl ved Ribe 3. jan. 1748, ho- 
spitalsforstander og kirkeværge i Varde 1777- 
1815, by- og herredsskriver i Vester, Øster og 
Nørre herreder 1781-89, by- og herredsfoged i 
samme herreder 1788-1814. Ved sin embeders 
fratrædelse udnævnt til virkelig justitsråd. Død 
i Varde 2. okt. 1821. Gravvers.

Monument af grå sandsten, 247 cm højt, ri
meligvis rejst af byfoged Laurids Fogtman, gift 
med biskoppens yngste datter. Kort, kannele- 
ret søjleskaft, som bærer en urne og hviler på 
rustikeret postament med profileret fod- og 
kronliste. Indskrifterne findes på en firesidet 
kube midt på søjlen; de tre første er samtidige 
og med fordybet antikva, den yngste indskrift, 
over Fogtman, med kursiv.

2) O. 1822. Anton Bendix Monrad, kgl. be
skikket distriktslæge for Varde købstad og re
sp(ektive) distrikt, født i Hadersleb 7. febr.
1760, død i Varde 18. jan. 1822. Mindedigt, 
signeret M. F. B. Monrads. – Grå, glat kalk
sten, 168 × 72 cm, med fordybet, sortmalet 
kursiv.

3) O. 1850. Bertel Agervig Forum, køb
mand i Varde, *7.juni 1806, †26.jan. 1850. 
Gravvers og citat fra Visd. 5,16 (15). — Brungrå 
sten, 70 × 84 cm, med indhuggede løvranker, 
kronet af hvidt marmorkors, 95 cm højt, der 
rejser sig fra laurbærkrans. Indfældet plade af 
hvidt marmor med indskrift i fordybede versa
ler og lille, lavt relief med symboler på afdødes 
erhverv.

4) O. 1852. Else Christensen, *4. marts 
1792, †10. sept. 1852. – Grå granitsten, 66 × 70 
cm, råt tilhugget, med indfældet indskriftplade 
af hvidt marmor med fordybede versaler. Et 
kors af hvidt marmor, der har kronet monu
mentet, er brækket af.

5) O. 1861. Laurits Christensen, *12. aug. 
1787, t8. aug. 1861. Udseende som nr. 3.
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6) O. 1864. Over to østrigere, døde i Varde 
1864. Ludwig Herketh, Oberleutnant (pre
mierløjtnant) ved 27. østr. infanteriregiment, 
født i Fulda 1836, såret ved Oversø, †17. maj 
1864. Joseph Grabner, Gefreiter (underkorpo
ral) ved samme regiment, født i Hatzendorf 
Steiermark 1841, †22. maj 1864. Indkvarterede 
i Varde under krigen 1864. »Fjernt fra deres 
fædreland hviler de her i fred«. – Cementstele, 
100 × 110 cm, med todelt granitafdækning og 
indskrift med fordybede versaler på tre indfæl
dede marmorplader (jfr. †lighus s. 873).

†Kirkegårdsmonument. 1782. »Dette gravsted 
gemmer / det på oprejste epitafium / i kirken 
udmærkede ægtepar / hr. Wilhelm Fabricius / 
provst og sognepræst / i Varde og / Mad. Mag
dalene Paulsen. / Vel samlede i livet / her sam
lede i døden / indtil Gud på / samlingsdagen

Fig. 57. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1795, over 
biskop H. A. Brorsons enke Johanne Christine Riese 
†1795, to sønner og svigersøn (s. 936). NEfot. 1982. 
— Friedhofsdenkmal, um 1795, für Bischof H. A. Bror
sons Witwe, zwei Söhne und einen Schwiegersohn.

samler / dem til sig. / Bekostet af arvingerne 
1782«.90a Jfr. epitafium nr. 3.

Støbejernskors, på Varde gamle kirkegård. 1)
O. 1827. Haagen Ch[rist]ian v: Astrup, gene- 
ralkrigskommisær og byfoged i Varde, *22. 
jan. 1766, t4. febr. 1827. Korsarmene afsluttes 
med trepas hvori blomst. Indskrift med re
liefversaler. Højde 130 cm.

2) O. 1843. Organist Hans Henrik Haboll, 
født i Ribe 26. febr. 1789, død i Varde 30. marts 
1843. Korsarmene lige afsluttede, indskrift 
med reliefkursiv. Højde 114 cm.

3) O. 1850. Kleinsmed Jens Larsen, født i 
Horsens 2. april 1797, død i Varde 26. jan. 
1850. På bagsiden gravvers. Korsarmene har 
trepasafslutninger med femtakket stjerne og 
indskrift med reliefskriveskrift. Højde 92 cm.

4) O. 1851. Camilla Augusta, pensioneret 
kaptajn N. Foghs hustru, *1. okt. 1826, gift
6. juli 1850, †10.juli 1851. Korsarmene har tre
pasafslutninger; på korsstammen, øverst, engel 
med kors og palmegren. Gravskrift med re
liefkursiv. Højde 88 cm.

5) O. 1857. Murermester Friiderich Johan 
Wilhelm Feddersen, født i Flensborg 2. maj 
1826, død i Varde 17. sept. 1857. Korsarmene 
ender i trepas, hvori bånd og lilje som nr. 6 og 
7; på korsstammen engel som nr. 4. Gravskrift 
med reliefkursiv. Højde 93 cm.

6) O. 1860. Boghandler Sophie Vilhelm Klo
ster, *5. febr. 1821, t20. maj 1860. Korsar
menes trepasafslutninger prydes på for- og 
bagside af to ranker, der mødes i liljefigur. 
Korsstammen støttes forneden af to støbte ran
ker. Gravskrift med reliefkursiv. Højde 117 
cm.

7) O. 1862. Urmager C. M. Schmidt, *22. 
okt. 1809, †19. juli 1862. Korsarmene ender i 
trepas med bånd og liljefigur, tilsvarende nr. 5 
og 6. Gravskrift med reliefkursiv, navnet med 
relieffraktur. Højde 89 cm.

8) O. 1871? Rebslager P. H. Bruun, *16. 
febr. 1826, †14. april 1867, og Marie Elisabet 
Bruun f. Mickelsen, *21. dec. 1816, †23. okt. 
1871. Som kors nr. 3, men med fligede afslut
ninger på korsarmene. Gravskrift med re
liefskriveskrift. Højde 92 cm.
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KILDER OG HENVISNINGER
Vedr. arkivalier for Ribe amt i almindelighed henvi
ses til s. 50f., vedr. litteratur og forkortelser til s. 54f. 
Herudover er benyttet:

RIGSARKIVET. Danske Kancelli. 1806, 1. dept., re
gistrantsag nr. 296.

LANDSARKIVET FOR NØRREJYLLAND. Ribe 
stiftamt. B9.1347. 1803-05. Dok. til Ribe amts for
bedringshuses direktions protokol. – Varde byfoged
arkiv -1674. B 82.24. 1587-1673. Dokumenter til 
tingbogen. – Ribe bispearkiv. C 4.122. 1639, 1719-79. 
Varde kirke. – 123. 1727-28, 1778-90. Varde kirke. 
Uregistrerede breve og dokumenter. – 1360-61. 
1720-1807. Varde S. Jacobi kirkes rgsk. – 1363-70. 
1808-99. Varde kirkes rgsk. – Varde kirkeinspektion. C
629.3. 1710-1857. Stolestaderegistre. – 7. 1688-1729. 
Rgsk. – 8. 1729-35. Regnskabsbog. – 9. 1729-1810. 
Regnskabsbog. – 10. 1777-1818. Rgsk. – 12. 1778-94 
m.m. Kirke- og hospitalsrgsk. – 13. 1778-1810. Ko
pier af bilag til kirke- og hospitalsrgsk. – 14. 1794- 
1863. Regnskabsbilag. – 16. 1728-1927. Kirkebyg
ninger.

DET KONGELIGE BIBLIOTEK. Ny Kongelig 
Samling. 270,8. Terpagers notebog. – Langebeks eks- 
cerpter. 4°, nr. 48. Provst W. Fabricius’ indb. til Thu- 
ra 1754. – Addidendæ. 617a, 4°, Thorsens samling.

NATIONALMUSEETS 2. AFDELING. Indberet
ninger Helms 1873 (bygning, inventar og grav
minder), Chr. Axel Jensen 1902 (Jørgen Pallesens 
epitaf), Erik Bayer 1906 (pulpiturmalerier), Niels 
Termansen 1912 (prædikestol), Kristian Due 1916 
(prædikestol), Hans Stiesdal 1950 (gravkamre, fun
dament af †våbenhus), Elna Møller 1977 og 1982 
(tagværker), Karl Søndergaard Nielsen 1979 (Jørgen 
Pallesens epitaf), Poul Grinder-Hansen 1982 (kirke- 
gårdsmonumenter) og Ebbe Nyborg 1982 (inventar, 
epitafier og begravelsesskjolde). Notebøger. Søren A- 
bildgaard X, s. 19-26.

TEGNINGER OG OPMÅLINGER. NM2. Teg
ninger af døbefont samt detaljer af lysekrone og præ
dikestol ved E. Rondahl 1898. – Kalker af prædike
stol ved Kristian Due 1916. – Plan, opstalt og detal
jer af kirken ved Aage Bugge 1950. – Opmåling af 
våbenhusfundament i søndre korsarm ved. Hans 
Stiesdal 1950. – Kalke af indskrift på døbefont ved 
Birgit Als Hansen 1973. – Plan og snit af kirken ved 
Søren Gottfred Petersen 1977. – Kunstakademiet. 
Samlingen af arkitekturtegninger. Planer, snit og op- 
stalter samt restaureringsforslag ved Kaare Klints 
tegnestue 1947. – LA Vib. Varde kirkeinspektion (C 
629.16). Kort over S. Jacobi kirkegård og plan til et

nyt kirkegårdsanlæg ved L. Astrup 1805. – Plan af 
kirken med forslag til udvidelse ved Mikkel Stobbe
rup 1803. – Plan og opstalter med forslag til udvidel
se og nyt spir samt opmåling af gavlkam ved Mikkel 
Stobberup 1805. – Plan, snit og opstalter med for
slag til ombygning ved Mikkel Stobberup 1808. – Plan og snit af tømmerkonstruktionen i tårnkuppel 
ved Mikkel Stobberup 1808. – Tegning til to bæren
de stolper ved Mikkel Stobberup 1820. – Ribe stiftamt 

(B 9.1347). Plan af kirken med angivelser af inventar 
før ombygningen ved Mikkel Stobberup o. 1800. – Varde byhistoriske arkiv. Projekt til kirkegårdens flyt
ning o. 1810.
LITTERATUR. Kirsten Agerbæk: Klassicisme i 
Sydvestjylland. Bygmestrene Peder Frisvad og Mik

kel Stobberup, 1970. – Edv. Eller: Varde kirke før og 
efter 1949-51, i Ribe Stifts Årbog 1953, s. 76-102. – Ole Faber og Bo Bramsen: Varde Sølv. Guldsmede
mestre på Varde-egnen og deres arbejder ca. 1600- 
1870, Varde 1983. – H. K. Kristensen: Iver Wind og 
Varde kirkes store lysekrone, i ÅrbRibe. 1970, 
s. 490-95. – Niels-Knud Liebgott: Døbefonten i Var
de Jacobi kirke, i NMArb. 1973, s. 31-44. – Carl 
Lindberg Nielsen: Varde Bys Historie, Varde 1942. – Emil Reimer: Ombygning og Udvidelse af Orgelet i 
Holmens Kirke og Sct. Ibs Kirke i Varde, i Dansk 
Kirkemusiker Tidende 1924, s. 76-79. – Erik Riber- 
holt: Ohrt-orglet fra Guldager kirke, i Orglet 1973, 
s. 18-21.
Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af kirkegård, bygning og kalkmalerier ved 
Niels Jørgen Poulsen, inventar ved Ebbe Nyborg, 
Ole Olesen (orgler) og Hans Stiesdal (tårnur), grav

minder ved Henrik Larsen og Niels Jørgen Poulsen. 
Redaktionen afsluttet dec. 1984.
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Arbejdet blev overdraget bygmester Mikkel Stobbe
rup. LA Vib. Varde kirkeinspektion. Regnskabsbi
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49 LA Vib. Ribe stiftamt. Dok. til Ribe amts forbed
ringshuses direktions protokol 1803-05 (B 9.1347).
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53 På de to første forslag flugter korsarmene med 
skibets østgavl.
54 Afbildet hos Kirsten Agerbæk: Klassicisme i Syd
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OldkHist. 1971, s. 197.
87 Vardefontens pilgrimsmærker er udførligt be
handlet og afbildet af Niels-Knud Liebgott: Døbe
fonten i Varde Jacobi kirke, i NMArb. 1973, s. 31f.
88 Niels-Knud Liebgott (jfr. note 87), s. 225f. Afvi
gende tolkning af mærket hos Uldall, s. 138 og 
DK.SJyll. s. 1349.

89 Omtalen af en hvælving over fonten i denne for
bindelse viser, at fonten må være opsat et sted i 
koret.
90 Tilsvarende kendes fra en række kirker, jfr. Ribe 
S. Katrine (s. 747) og eksempelvis Græse kirke 
(DK.Frborg., s. 2205).
90a KglBibl. Håndskrifter. Thorsens saml. Add. 4°, 
617a.
90b Et fuldt bevaret værk af denne art findes på loftet 
i Sønder Bjert kirke, Vejle amt. – Jfr. også H. K. Kri
stensen: Fontehimmel og kirkeværge, i ÅrbRibe. 
1968, s. 59f.
91 Lindberg Nielsen (jfr. note 14), s. 224.
92 Michael K. Wustrack: Die Mechelner Alabaster- 
Manufaktur des 16. und frühen 17. Jahrhunderts, 
Frankfurt am Main, Bern 1982. Varde-reliefferne har 
ikke fundet vej til denne bogs fyldige katalog, men 
på redaktionens forespørgsel har dr. Wustrack i et 
brev (17.8.1984, i NM2) karakteriseret dem som ty
piske eksempler på Mechlen-arbejder, masseprodu
ceret til eksport. Jfr. også Francis Beckett: Renæs
sancen og Kunstens Historie i Danmark, 1897, 
s. 174f. og DK. Holbæk, s. 1056f.
93 Således Getsemane (spejlvendt), Kristus for Kajfas 
og Opstandelsen, jfr. Les estampes des Wierix, I, 
Bruxelles 1978, nr. 147, 149 og 558. Gravlæggelsen 
svarer nøje til et stik af Anton Wierix efter Maerten 
de Vos. Christie: Iconografi, fig. 315.
94 NM2. Indb. ved Kristian Due 1916.
95 NM2. Korrespondance mellem Kristian Due og 
C. A. Jensen 1916. Fotografier fra o. 1900 (i NM2) 
viser, at der indtil 1916 på det forsvundne nordre 
skjolds plads var malet en replik af det søndre.
96 NM2. Korrespondance mellem Kristian Due og 
C. A. Jensen 1916.
97 Ifølge Kristian Dues indb. 1916 i NM2 svarede 
bogstolens ældste staffering ikke til prædikestolens 
tidligste bemaling i øvrigt, bl.a. derved, at den var 
lagt på kridtgrund (jfr. note 98).
98 Stafferingen, der blev fremdraget ret velbevaret 
1916, var lagt på en rødbrun undermaling. Som bi
lag til Kristian Dues indb. i NM2 findes 19 farvelag
te tegninger, der viser detaljer af skæringerne med 
den tidligste farvesætning.
99 Også de mere fremmedartede indskrifter (undta
gen måske nr. 8) har sikkert kunnet bestemmes som 
forsøg på gengivelse af det valgte skriftsted, men de 
er selvsagt fulde af fejl og misforståelser. Til bestem
melsen af indskrifterne og forsøg på opsporing af 
deres herkomst har redaktionen modtaget venlig bi
stand fra Det kongelige Biblioteks stab. I NM2 fin
des et responsum fra Vilhelm Thomsen 1916 angå
ende den kinesiske indskrift (nr. 7).
100 Om hans kærlighed til de lærde studier vidner en 
gave 1664, 100 dl. til anlæggelsen af en bogsamling 
ved skolen. Se Lindberg Nielsen s. 244, 301.
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101 Tolkningen og rekonstruktionen 1916 hvilede på 
arkivundersøgelser foretaget af C. A. Jensen, se For
tid og Nutid 2, 1919, s. 198-99 og korrespondance 
mellem C. A. Jensen og Kristian Due i NM2. Lind
berg Nielsen har 1947, s. 219 (jfr. note 14), fulgt 
C. A. Jensens tolkning, men at han har været i tvivl 
om Maren Nielsdatters rette identificering, fremgår 
af en forespørgsel til C. A. Jensen (i NM2).
102 Lindberg Nielsen (jfr. note 14), s. 282f.
103 En præcis datering af alabasterne er ikke mulig. 
På redaktionens forespørgsel har Michael Wustrack 
(jfr. note 92) bekræftet, at reliefferne udmærket kan 
være hjemskrevet et par årtier før prædikestolens ud
førelse, ikke nødvendigvis til anbringelse i en prædi
kestol (til et epitafium?).
104 Kristian Dues indb. i NM2 er meget fyldig, men 
foreligger kun som en kladde. Takket være de ældre 
arkivalier har hans resultater på nogle punkter kun
net korrigeres, og der har kunnet fæstes sikre årstal 
til de stafferinger, han beskriver.
105 Således står Markus, Kristus, Lukas og Peter sta
dig på oprindelig plads. Det fremgår bl.a. af de op
rindelige farver på rammestykkerne bagved, der er 
afsat efter figurene. Kristian Dues indb. i NM2.
106 Som bilag til Kristian Dues indb. i NM2 findes 15 
farvelagte tegninger, der viser detaljer og skæringer 
med Niels Lunds staffering (af Due blot henført til 
18. årh.).
107 En del af de sekundære spir på altertavlen viste sig 
ved restaureringen 1916 at have samme farvelag som 
prædikestolen, hvorfor de antagelig stammer fra 
dennes gamle opgangspanel, jfr. s. 894 med note 67.
108 Ifølge Stobberups licitationskonditioner (jfr. note 
51) kunne begge prædikestolstrapper (S.Jacobis og 
S. Nikolajs) og begge »fløjene« ved S. Jacobi kirkes 
prædikestol tages til hjælp som gammelt træ. Andet
steds hedder det, at dersom altertavlen af enten den 
ene eller den anden kirke, eller noget deraf kunne 
anvendes til »Styrke og Ziir« ved det ny prædike- 
stolsalter, burde det ske.
109 Rgsk. (jfr. note 20). – LA Vib. Synsprotokol for 
kirker og præstegårde 1808- (C 36A.13).
110 NM2. Korrespondance. Et restaureringsfoto fra 
o. 1950 viser et par stolegavle og en låge med afdæk
kede farverester, bl.a. marmorering af lågens fyl- 
dingsspejl.
111 LA Vib. Ribe bispearkiv. Varde kirke, uregistre
rede breve og dokumenter 1727-28, 1778-1790 (C 4. 
123) og Varde kirkeinspektion. Stolestaderegistre 
1710-1857 (C 629.3).
112 At også de fire renæssancepaneler kommer fra 
S. Nikolaj, sandsynliggøres af deres placering i den 
del af stoleværket, der har gavle fra S. Nikolaj. End
videre fremgår af Stobberups indretningsplan 1803 
(jfr. fig. 17), at de fire lange paneler næppe kan have 
haft plads i S. Jacobi, snarere derimod i S. Nikolajs

stærkt opdelte stoleværk (jfr. s. 955f. og s. 946, 
fig. 4).
113 Edv. Eller (jfr. note 59), s. 98f.
114 Edv. Eller (jfr. note 59), s. 90, 96.
115 LA Vib. Ribe bispearkiv. Varde kirke, uregistre
rede breve og dokumenter 1727-28, 1778-1790 (C 4. 
123).
116 NM2. Abildgaards notebog X, s. 23.
117 LA Vib. Varde kirkeinspektion. Stolestaderegi
stre 1710-1857 (C 629.3).
118 Orgelbygger P. S. Rung-Keller anfører 1904, at 
det gamle orgel har 17 stemmer. Intet tyder dog på, 
at Ohrts orgel på noget tidspunkt har haft flere end 
ni stemmer, eller at man udover dette har haft et 17 
stemmers orgel i kirken.
119 Niels Friis: J. A. Ohrt, vestkystens orgelbygger. 
Orglet 1973, 1, s. 12-17. Erik Riberholt: Ohrt-org- 
let fra Guldager kirke. Orglet 1973, 1, s. 18-21. 
Yderligere oplysninger i Den danske Orgelregi
strant.
119a Lindberg Nielsen (jfr. note 14), s. 220.
120 Cornetten betegnes hos Worm blot som en »Cor
net 4.«, men det fremgår af sammenhængen (i rede
gørelse for udbygningen af den korte oktav), at der 
har været tale om en rørstemme og ikke en labial, 
flerkoret Cornet.
121 Amdi Worms reparationstilbud 1766 (jfr. note 
24). Orglet har muligvis også haft tremulant, idet en 
sådan forefandtes 1817 (Caspar Worms reparations
tilbud, jfr. note 20). Visse detaljer i dispositionen 
kan pege hen på Johan Heide i Flensborg (værksted 
1619-42) som orglets bygmester: 1) Den tilsynela
dende dublering af Principal 2' i rygpositivet. (For
mentlig har stemmen klinget i 4 fods lejet, men har 
blot haft fælles bas med Fløit 4 Fod, således at den 
største selvstændige pibe havde 2 fods længde). Et 
tilsvarende forhold gør sig gældende i Ribe domkir
kes dispositionsoptegnelse 1710 (s. 472), hvor ryg
positivets principal også synes opgivet med halveret 
fodtal. 2) Mixturens lave kortal. Også dette træk 
kendes fra Heides orgel i Ribe domkirke.
122 Emil Reimer: Ombygning og Udvidelse af Or
gelet i Holmens Kirke og Sct. Ibs (Jacobi) Kirke i 
Varde. Dansk Kirkemusiker Tidende 1924, s. 76-79.
123 Poul-Gerhard Andersen: Af en orgelbyggers dag
bog. Organist-Bladet 1981, s. 338, 374, 382-84, 
401f., 405f.
124 Poul-Gerhard Andersen: Den danska orgelrefor
men. Orgelforum 1979,2, s. 15-17.
125 Organist- og Kantorembederne, 4. udg., 1944.
126 Således på prædikestolen i Bramminge kirke 
(Gørding hrd.).
127 Jfr. Georg Garde: Danske Silkebroderede lær- 
redsduge fra 16. og 17. Årh., 1961, s. 288.
128 NM2. Indb. 12. jan. 1906 af Erik Bayer efter be
sigtigelse af de restaurerede malerier.
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129 En tegning til et nyt orgelpulpitur med brystning 
i tre buer, tegnet af tømrermester Rosengaard, fin
des i LA Vib. Varde Kirkeinspektion, Kirkebygnin
ger 1728-1927 (C 629.16).
130 Jfr. note 90a og A. Grunnet Jepsen i ÅrbRibe, 
1929, s. 268f. I så fald må kronen være kommet til 
kirken fra bygmester Stobberup, der ved S. Nikolaj 
kirkes nedlæggelse havde erhvervet begge denne kir
kes gamle kroner.
131 Rgsk. (jfr. note 10). Auktionslisterne 1811 (jfr. 
note 20) melder intet om salg af en sådan gammel 
lysekrone fra S. Nikolaj.
132 Historien omkring lysekronens stiftelse er be
handlet af H. K. Kristensen: Iver Wind og Varde kir
kes store lysekrone, i ÅrbRibe. 1970, s. 490f. Iver 
Vind indrettede sig et stort gravkapel i Dalum kirke 
ved Odense.
133 LA Vib. Ribe bispearkiv. Varde kirke 1639, 1719— 
79 (C 4.122). – Lindberg Nielsen (jfr. note 14) s. 239.
134 Varde Sølv (jfr. note 80), s. 53.
135 Evald Larsen (jfr. note 77), s. 13.
136 Rgsk. (jfr. noterne 10 og 20).
137 Rgsk. (jfr. note 20). – Se også Varde Sølv (jfr. 
note 80), s. 81f.
138 Lindberg Nielsen (jfr. note 14) s. 208. – JySaml. 
2. rk. IV, s. 496.
139 Evald Larsen (jfr. note 77), s. 16f. – NM2. Korre
spondance.
140 Om kirkens klokker foreligger beskrivelser i 
indb. af Jacob Helms 1873 (i NM2) og i Jacobi kirkes 
kaldsbog 1902f, ved embedet. Lindberg Nielsens 
redegørelse for klokkerne (jfr. note 14), s. 224f. har 
på flere punkter kunnet korrigeres.
141 I Danmark kendes ikke andre arbejder af Hans 
Altena, »des erbaren rades bussengeter« i Hamborg, 
hvis hovedværker i denne bys kirker gik til grunde

under Anden Verdenskrig. Se Robert Körner: Zur 
Geschichte der Glockengiesser in Hamburg, Ham
burg 1905, s. 24, og henvisningen note 143.
142 Jfr. C. Nyrop: Om Danmarks Kirkeklokker Bog 
deres Støbere, 1882, s. 91f. og DK. Frborg., s. 2567.
143 Klokken blev ødelagt under Anden Verdenskrig, 
se Die Bau- und Kunstdenkmale der freien und Han
sestadt Hamburg III, ved Renata Klée Gobert, Ham
burg 1968, s. 227.
144 V. A. Secher: Forordninger og Recesser, III, 
1891-94, s. 243f.
145 KglBibl. Håndskriftsaml., NyKglSaml. 270,8.
146 Inv. nr. 2129.
147 Synsprotokol for Varde præstegård, kirke og kir
kegård, 1952f. Ved embedet.
148 NM2. Indb. af Jacob Helms 1873.
149 Peder Nielsen var provstiskriver og ejer af Kær
gård og Lunderup. Død o. 1694.
150 Lindberg Nielsen (jfr. note 14), s. 221.
151 NM2. Søren Abildgaards notebog X, s. 19-26.
152 Den sidste oplysning ifølge DaAtlas. (jfr. note 
48).
153 Danske Samlinger for Historie m.m., I, 1865-66, 
s. 48.
154 Las Jensen døde 1661.
155 Laurids Lauridsen døde 1695.
156 Jfr. C. Lindberg Nielsen: Ringkøbing købstads 
historie, 1943-64, s. 321.
157 Formodentlig borgmester P. Schelde.
158 Edv. Eller (jfr. note 59), s. 97.
159 Indskriften på den forsvundne plade kendes fra en 
afskrift af N. Lachmann ca. 1763 (jfr. note 46).
160 Jfr. S. Ellkier-Pedersen: Offerlys og mindeskjol
de, i Vejle Amts Årbog 1981, s. 7-60.
161 Afskrift i museets protokol.
162 Skjoldet var 1984 ikke tilstede i museet.

Fig. 58. Lysekrone (nr. 2, s. 924), 1642, detalje. 
Pyntearm, efter tegning af E. Rondahl 1893 i Natio
nalmuseet. — Kronleuchter, 1642, Detail. Zierarm.



Fig. 1. Prospekt af Varde, efter Resens Atlas 1677. Til venstre S. Jacobi kirke og kirkegård, til højre S. Nikolaj 
kirke og kirkegård. I forgrunden Varde å med voldstedet Vardehus. Den ældre, senere forsvundne bebyggelse 
syd og vest for S. Jacobi ses endnu (jfr. s. 867). — Prospekt von Varde, nach Resens Atlas 1677. Links die Sankt- 

Jacobi-Kirche mit dem Friedhof, rechts die Sankt-Nikolaj-Kirche und ihr Friedhof Im Vordergrund die Varde Å mit der 
Burgruine Vardehus.

VARDE †S. NIKOLAJ KIRKE
NOTER S. 961

Historisk indledning. Vardes anden sognekirke var li
gesom en række jyske købstadskirker, i bl.a. Ribe 
(se s. 840f.), Kolding og Vejle, viet den hellige Niko
laj. Sognet, der også omfattede landsbyerne Mejls 
og Nørre Frisvad (se s. 867), blev 1809 lagt sammen 
med S. Jacobi, hvorefter kirkens mure blev nedbrudt 
og kirkegården udstykket i byggegrunde. Kun gade
navnet, Nikolajkirkestræde, mindede om kirkens 
eksistens, indtil en arkæologisk undersøgelse 1981-
82 (se ndf.) fremdrog kirkens fundamenter og blot
lagde kirkegårdens grave. Efter indretningen af en

parkeringsplads på stedet er kirketomten 1984 mar
keret med kampesten.

En sognepræst, Herbert, ved Varde S. Nikolaj 
nævnes 1342.1 I middelalderen havde kongen mulig
vis patronatsret til kirken;2 efter reformationen fik 
borgmester og råd ansvaret for indtægter og vedli
geholdelse.3 Efter Grevefejdens ødelæggelser tillod 
kongen 1537,4 at kirken måtte nedbrydes, men bor
gerne valgte at beholde begge kirker, og heller ikke 
planer om at nedrive kirken efter branden 1551 blev 
ført ud i livet.5 Fra 1731 havde sognet dog præst
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Fig. 2. Situationsplan 
1984 med den o. 1810 

nedlagte kirkegård 
(prikket areal) indtegnet 
på moderne kort. Teg

net af MN 1984. — La- 
geplan 1984 mit dem um 

1810 aufgelassenen Fried
hof (punktierte Fläche), 

auf modernem Plan einge
zeichnet.

fælles med S. Jacobi.6 1788 drøftede man igen mulig
heden af at nedlægge sognet, men beslutningen blev 
først endelig truffet ved kongelig resolution af 
26. september 1806.7

Et Vor Frue alter nævnes 1503-11.8
Ifølge et sagn9 blev tilbygningen til kirken opført 

af en mand, der blev overfaldet af røvere ved Gelle
rup, som tak for sin redning. Tilbygningen skulle 
stå, så længe verden stod, og det skal da også have 
voldt vanskeligheder at få denne del af kirken nedre
vet. Efter en anden mundtlig tradition10 blev der ved 
nedrivningen fundet en begravelse for en »grevelig 
familie«. Kisterne blev nedsat på kirkegården, og 
gravkælderen omdannet til vinkælder. Fortællingen 
sigter sandsynligvis til gravkrypterne i kirkens ø- 
stende (se s. 960), hvoraf én tilhørte ejeren af herre
gården Lunderup. Ifølge endnu et sagn11 skulle den, 
der nedbrød kirken, få en brat død. Derfor turde 
ingen af bygmester Mikkel Stobberups svende påbe
gynde arbejdet; men mester selv entrede stilladserne 
og fjernede de første sten.

Mønter. I forbindelse med den arkæologiske un
dersøgelse 1981-82 fandtes 20 ældre mønter, her
iblandt en brakteat, to frisiske mønter fra 1100’rne 
samt tre mønter slået under Valdemar II.12

Den arkæologiske undersøgelse 1981-82. Efter 
nedrivningen af en række bygninger på kirke
gårdens grund, forud for anlæggelsen af en par
keringsplads, foretog Varde Museum ved Mo
gens Vedsø 1981-82 en arkæologisk undersø
gelse af området (fig. 7). Udgravningen, der 
tillige blotlagde et parti af kirkegården nord for 
kirken samt et enkelt felt i kirkegårdens vestre 
udkant, bekræftede kirkens beliggenhed og 
grundplan, således som denne var kendt fra æl
dre opmålinger. Området øst for kirken, hvor 
et formodet kor må skulle søges, kunne dog 
ikke udgraves på grund af en eksisterende byg
ning. Der var intet tilbage af selve murværket, 
og fundamenterne var flere steder plyndret for 
sten ligesom gulvlagene var gravet bort. En 
række løsfund er dog væsentlige for forståelsen 
af bygningen, således forekomsten af tufsten 
(se s. 947). Af fundene er mønterne nævnt 
ovenfor, gulvfliser s. 950, mens grave og grav
krypter, to sigilstamper og en kårde behandles
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under gravminder s. 959f. Af keramik blev der 
foruden enkelte skår af stentøj og en del glase
ret keramik fundet store mængder skår af jyde
potter.13

KIRKEGÅRD

Kirken var opført på et jævnt terræn i byens 
nordøstre del, ca. 12 meter over havet og 450 
meter nord for åens nuværende løb. Kirkegår
den (fig. 2) afgrænsedes af Skovbogade (nu 
Storegade) i øst og huse og haver langs Smede
gade i nord og vest. Det er muligt, at jordstyk
ket mellem kirkegården og Smedegade oprin
delig har tilhørt kirkegården.14 Mod syd optog 
kirkegården et areal på den anden side Nygade 
(anlagt efter sløjfningen), hvor den stødte op til 
en af byens større gårde og dennes have. Der 
var i 1700’rne i alt fem indgange, og kirkegår
den har formodentlig haft en betydelig færdsel 
af fodgængere, som benyttede begravelsesplad
sen til at skyde genvej mellem Skovbogade og 
Smedegade. 175615 indkøbtes fem læs sand til 
stierne på kirkegården.

Hegnet bestod i 1700’rne af plankeværk, op
stillet over et lavt stendige ligesom på S. Jacobi 
kirkegård (se s. 871). Det østre hegn, langs 
Skovbogade, afløstes 176815 af et dige af kløve
de sten, 146 alen langt (ca. 90 m) og 2¼ alen 
højt (ca. 1,4 m). »Rækværket« mod de private 
haver krævede jævnlige istandsættelser og var 
sammenflikket af forskellige materialer, fyr
lægter og norske deller, på nogle strækninger 
afdækket med udskærsbrædder. Ved reparation 
af fundamentet under en del af plankeværket 
172415 anvendtes otte tønder kalk og 150 store, 
gamle mursten fra Øllufgård. 177916 indkøbtes 
fire egepæle »for at få kirkegården fri for over
løb af kreaturer«.

Indgange. År 170017 nævnes tre murede »stet- 
ter« og to ganglåger af træ. To af de murede 
indgange vendte ud mod Skovbogade; mod 
Smedegade var der to låger, ud for henholdsvis 
Nikolajkirkestræde og Spigerborgade, mens 
hovedindgangen, almindeligvis omtalt som 
»ligporten«,15 sandsynligvis har stået i kirke
gårdens sydvestre hjørne, hvor nu Nygade ud-

Fig. 3. Forslag til kirkegårdsindgang, tegnet af Mik
kel Stobberup 1796 (s. 945). Mål i danske alen. 
Landsarkivet for Nørrejylland. — Vorschlag zum 
Friedhofseingang, entworfen von Mikkel Stobberup 1196.

munder i Smedegade. På Resens prospekt 1677 
(fig. 1) ses her en muret, kamtakket portal. Por
ten blev repareret 175615 og fornyet 1778,16 
hvortil der medgik 1000 nye mursten. Den 
solgtes til nedbrydning 181018 for 4 rdl. og be
tegnedes da som en »hvælvet ligport af mur«.

Ved den sydøstre indgang opførtes 179619 et 
muret, klassicistisk indgangsparti efter tegning 
af bygmester Mikkel Stobberup. Den bevarede 
tegning (fig. 3) viser Stobberup som en trænet 
arkitekt, der beherskede tidens formsprog. To 
svære, falsede piller, afdækket med sandstens- 
platter og halvkugler, omgiver en bevægelig 
»hvirvel«, der holdt dyrene ude. Pillerne solg
tes ved auktion 1810,18 idet dæksten og kugler 
dog blev afgivet til byens nye begravelsesplads, 
hvor de indgår i portalen syd for S. Jacobi kirke 
(se s. 873).

Ved auktion 181018 solgtes tillige en kirkerist 
af jern i træramme. I løbet af 1700’rne nævnes 
reparationer af adskillige riste. – 175615 opsattes

Danmarks Kirker, Ribe amt 61



946 VARDE †S. NIKOLAJ

Fig. 4. Kirken før nedrivningen 1809, vist med det gamle tårn, som 1794 afløstes af spir. Grundplan (vest 
opad), tværsnit set mod vest og opstalt af sydfacaden. Tallene 1-8 på grundplanen angiver: 1. Alter. 2. 
Degnestol. 3. Prædikestol. 4. Skriftestol. 5. Døbefont. 6. Lukkede stole. 7. Fruentimmerstole. 8. Mandfolke- 
stole. Mål i danske alen. Tegning i Varde byhistoriske arkiv. — Die Kirche vor dem Abbruch im Jahr 1809, 
dargestellt mit dem alten Turm, der 1794 von einer Turmspitze abgelöst wurde. Grundriß (Westen oben), Querschnitt 
gegen Westen gesehen und Aufriß der Südfassade. Die Zahlen 1-8 auf dem Grundriß geben an: 1. Altar. 2. Küsterstuhl. 
3. Kanzel. 4. Beichtstuhl. 5. Taufe. 6. Geschlossene Gestühle. 7. Frauenzimmerstühle. 8. Männerstühle. Maße in 
dänischen Ellen.

tre »hvirvler«, og 178316 plantede man 19 elme
træer på kirkegården. Laurs Madsen fik 179919 
tilladelse til at bygge et lille firefags hus på 10 
kvadratalen ved østsiden af kirkegården, ud 
mod Skovbogade.

Ved kirkegårdens nedlæggelse 1810 blev are
alet, omtrent 11000 kvadratalen, delt i 16 par
celler, hvorpå der blev udstedt arvefæsteskøder 
med en fast årlig afgift til S. Jacobi kirke.20 Og 
tværs over den gamle begravelsesplads anlagde 
man en ny gade, Nygade, som afløser for kir
kegårdens befærdede stier.

BYGNING

Kirken, hvis omrids efter udgravningen 1981- 
82 er markeret i terrænet med nye kampesten, 
kendes fra en opmåling, fig. 4, foretaget kort 
før nedbrydningen 1809. Den fremtrådte da 
som et toskibet, hvælvet anlæg, bestående af et 
romansk skib, der i senmiddelalderen var udvi
det med et nordre sideskib, et tårn i vest og et 
våbenhus i syd. Den romanske stenkirke om
fattede efter alt at dømme oprindeligt også et 
kor, som er nedrevet, da man o. 1500-25 opfør-
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Fig. 5. Grundplan 1:300, tegnet på 
grundlag af fig. 4. Marianne Nielsen 
1984. Nord opad. — Grundriß 
1:300, gezeichnet anhand von Fig. 4.

te sideskibet. – Orienteringen har en mindre 
afvigelse mod nord.

†Trækirke? Ved den arkæologiske undersø
gelse konstaterede man, at området havde væ
ret benyttet til kristen begravelse før stenkir
kens opførelse, idet adskillige grave (sml. s. 
960) strakte sig ind under det romanske skibs 
fundament og var sløjfet i forbindelse med 
byggeriet.13 Det er således rimeligt at regne 
med en ældre kirke på stedet, formentlig en 
trækirke. På den forstyrrede grund var det dog 
ikke muligt at påvise egentlige bygningslevn, 
men udgraveren har ud fra en betragtning af 
stenkirkens fundamenter peget på vestenden 
som det mest sandsynlige sted for en eventuel 
trækirkes placering.

Den romanske stenkirke, hvoraf altså kun ski
bet kendes, var opført på en grund af gult is- 
tidssand, dækket af et 10 cm tykt lag flyvesand. 
Udgravningen viste, at murene i sin tid var 
nedbrudt til grunden, ja at endog fundamenter
ne, som bestod af små marksten, var delvis fjer
net. Grøfterne var kun gravet ned gennem fly
vesandet, men hvor de gennemskar ældre gra
ve, var disse tømt for jord og skeletrester og 
fyldt med sten. Fundamenterne under skibets 
vestgavl og under den vestre del af sydmuren 
var dog anlagt som regulære grøfter i under

grunden, hvad der kan skyldes, at skibets vest
ende var opført i en senere etape.13

Skibet målte ca. 10 × 19 m, svarende til en 
middelstor landsbykirke. Ved nedbrydningen i 
1809 var der af det romanske murværk i det 
væsentligste kun skibets sydmur tilbage (resten 
var nedrevet under om- og tilbygninger), og 
denne var formodentlig noget ændret ved repa
rationer. Under udgravningen fremdrog man 
betydelige mængder rhinsk tuf, herimellem et 
par hele kvadre21 samt dele af formsten22 og 
buekvadre,23 hvilket godtgør, at dette materiale 
har indgået som et væsentligt byggeemne. Men 
om tuffen har været så fremtrædende, at byg
ningen bør henregnes blandt landsdelens egent
lige tufstenskirker med disses dekorative detal
jer, lisener og blændinger, kan ikke afgøres. På 
tegningen fig. 4 er den kalkede sydfacade vist 
med en simpel sokkel,24 uden spor af andre arki
tektoniske detaljer. Syddøren var anbragt på den 
traditionelle plads i murens vestende.

Det er som nævnt rimeligt at antage, at den 
romanske kirke oprindelig også har omfattet et 
kor, hvis fundamenter, ifald noget er bevaret, 
da må skjule sig under ejendommen øst for ud- 
gravningsområdet.

Tilføjelser og ændringer. I slutningen af mid
delalderen, formodentlig 1500-25, blev kirken

61*



udvidet med et sideskib mod nord og forsynet 
med hvælv, så den herefter fremstod som en 
toskibet »hallekirke«. Tårnet ved skibets vest
ende var sandsynligvis opført inden udvidel
sen; også våbenhuset ved sydsiden, der ses alle
rede på Resens prospekt, kan være middelal
derligt.

Sideskibet benævnes i stolestaderegistrene
o. 1710 og 178425 stadig »den nye kirke«. Ifølge 
en tradition, gengivet 1701,26 blev udvidelsen 
foretaget af Vardeborgeren Marquard Nielsen, 
som blev begravet i kirken 1525 (se s. 960).
Marquard Nielsen, med tilnavnet »den rige«, 
grundlagde 1520 byens hospital (s. 964). Han 
nævnes på et monstransskab, skænket af søn
nen Johannes (s. 956), og skal ifølge Resen have 
indstiftet rige gudstjenester.

Under udgravningen af sideskibets gulv af- 
dækkedes en grav med sigilstampe fra 1300’rne 
for præsten Bernhard (se s. 960).27 Det kunne 
ikke arkæologisk afgøres, om graven var yngre 
end bygningen, men der er dog næppe noget til 
hinder for, at præstegraven har været kastet in
den sideskibets opførelse.

Materialerne har efter alt at dømme været 
teglsten, hvilende på et bredt fundament af 
marksten.27 En dør i nordmurens vestende var 
placeret lige over for indgangen i syd. I 
1700’rne var der et rundbuet (omdannet?) vin
due i vest og to i nord.

I forbindelse med kirkens udvidelse nedbrød 
man den gamle nordmur og indbyggede seks 
fag gotiske krydshvælv. Disse hvilede på runde 
gjordbuer, udspændt mellem to fritstående, 
falsede piller på den gamle murs plads midt i 
rummet og på væg- og hjørnepiller, hvoraf si
deskibets og østgavlens var muret i forbandt 
med væggen.

Østgavlen, som spændte over begge skibe, 
er på fig. 4 vist som en ligeløbende mur uden 
vinduer. Den brede, toskibede bygning var 
dækket af to selvstændige, teglhængte sadeltage 

med en stor blyrende mellem de to midterste 
tagflader (sml. tværsnittet fig. 4).

Hallekirken uden selvstændigt kor kendes 
som plantype også i Borup (DK. Kbh. Amt, 
s. 1177f.) samt i Drøsselbjerg og Kirke Helsin
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ge, Holbæk amt.28 Drøsselbjerg kirke har til
med i en kortere periode stået med den samme 
noget utraditionelle og upraktiske tagløsning 
som S. Nikolaj, som også har været brugt i To- 
reby (DK. Maribo, s. 1001f.) og i øvrigt har 
været almindelig i Nederlandene. Ændringen 
af en enskibet kirke til et toskibet anlæg kan 
være inspireret af tiggermunkearkitekturen.29

Tårnet (fig. 4) var placeret ved det romanske 
skibs vestside og er sandsynligvis opført før 
kirkens udvidelse mod nord. Materialerne var 
efter alt at dømme teglsten; østmuren hvilede 
på skibets gavl. Tårnrummet, der havde ét 
rundbuet (omdannet?) vindue i syd og ét i vest, 
dækkedes af et hvælv og var forbundet med 
kirken med en bred, rundbuet arkade. Her var i 
1700’rne opstillet stolestader for mændene. Der 
var adgang til de to øvre stokværk ad en spin
deltrappe i et muret trappehus i hjørnet ved tår
nets nordside. Huset omtales 180130 som et 
»halvtag«. Mellemstokværket og klokkestok- 
værket havde hver en rundbuet åbning i syd.

Indtil 1794 var tårnet dækket med et blytækt 
sadeltag med gavle i øst og vest. På prospektet i 
Danske Atlas (s. 865, fig. 1) prydes gavlene af 
de samme svungne kamme som ses på S. Jacobi 
kirke (jfr. s. 879).

Spiret, der opsattes 1794, var tegnet og ud
ført af Vardes førende bygmester, Mikkel 
Stobberup.31 Forud for licitationen, som han 
selv deltog i, udarbejdede han for kirkeinspek
tionen tre alternative forslag til spirets udform
ning (fig. 6), der blandt andre blev forelagt 
bygmester Langen (Ferdinand Lange) i Ribe. 
Samtlige tre forslag regnede med dobbelte 
glamhuller samt en svær gesims. Forslag A vi
ser et slankt, ottesidet løgspir (som Stobberup 
gentog i en anden udformning i forslaget 1805 
til spir på S. Jacobi kirke, sml. s. 886). Forslag 
B, der blev foretrukket af Lange og udbudt i 
licitation, var et todelt, firesidet spir med en 
indskudt, klassicerende »karnis« mellem de to 
svejfede tage. C viser et enkelt, firesidet, svejfet 
pyramidetag.

Ved licitationen på Varde rådhus 12. juni 
179431 bød Stobberup 598 rdl. og fik arbejdet 
overdraget. Spiret skulle være afsluttet inden
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Fig. 6. Forslag til spir over tårnet, tegnet af Mikkel Stobberup 1794. Det midterste forslag, B, blev udført 
(s. 948). Mål i danske alen. Farvelagt tegning i Landsarkivet for Nørrejylland. — Vorschläge zu einer Turmspitze, 
entworfen von Mikkel Stobberup 1794. Der mittlere Vorschlag, B, wurde ausgeführt. Maße in dänischen Ellen.

midten af oktober samme år, da de første penge 
blev udbetalt,32 men vindfløjen, der må være 
den, som nu sidder over S. Jacobis søndre kors
arm, bærer dog årstallet 1795. De dobbelte 
glamhuller blev aldrig udført. Spiret var tækket 
med bly, idet der dog var tagsten på det neder
ste afsnit.

I forbindelse med spirets opsætning blev tår
nets vestfacade skalmuret fra øverst til nederst. 
I overslaget over tårnets brøstfældighed, udar
bejdet 9. okt. 179031 af Mikkel Stobberup, er 
der beregnet i alt 12500 nye mursten, der med 
transport fra Lunderup teglværk ville koste 104 
rdl.

Våbenhuset (fig. 4) foran skibets syddør, 
178530 betegnet som »skreveset« (skrøvs, jysk 
for skriftehus), var en lille, teglhængt bygning, 
formodentlig opført af mursten. Tagryggen

flugtede med skibets murkrone, og den eneste 
åbning var en rundbuet dør i syd. Rummet var 
dækket af et træloft. En muret bænk langs væg
gen omdannedes 178530 til et »kalkhus« til op
bevaring af læsket kalk.

Istandsættelser og vedligeholdelser. Efter Greve
fejden tillod kongen 15374 Vardes borgmestre 
og borgere at nedbryde kirken, »efterdi de nu 
udi den næst forgangne fejde er blevet så såre 
forarmede og udblottede, så de ikke formår at 
holde ved magt tvende sognekirker ... eller fø
de flere sognepræster end til et sogn«. Kongen 
betingede sig dog halvdelen af blyet og alle de 
øvrige materialer: jern, hugne sten, mursten og 
vinduer samt alle klokker, undtagen den store 
klokke; ydermere skulle borgerne vedligeholde 
byens bro. Det kan meget vel være borgerne 
selv, som har bedt om tilladelse til at nedrive
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kirken, og det er vel kongens nøjeregnende be
tingelser, der gjorde, at kirken alligevel blev 
stående.

Kirkens eksistens var igen truet, da byen og 
dens helligdomme 1551 ramtes af brand. Kir
kerne omtales i et kongebrev 11. juni 15515 som 
de to »afbrændte sognekirker«, men hvor om
fattende skaderne har været på S. Nikolaj, kan 
ikke afgøres. Samme brev, der bød kirkevær
gerne i Ribe stift komme Varde til hjælp, fore
slår, at S. Jacobi som den største skulle opbyg
ges og S. Nikolaj nedbrydes. Men også denne 
gang valgte Vardeborgerne at beholde begge 
deres kirker. S. Nikolaj, der som nævnt må væ
re udvidet 1500-25, har formodentlig fået sin 
endelige form under bygningsarbejderne efter 
branden. – Ligesom S.Jacobi var kirken ret 
bygfældig i begyndelsen af 1600’rne (sml. Jon 
Jakobsens beretning 1607, s. 880).

De spredt bevarede regnskaber og synsfor
retninger giver et billede af bygningens tilstand 
de sidste hundrede år før nedrivningen 1809. 
Navnlig tårnet og tagene har krævet tilbage
vendende istandsættelsesarbejder. Ved et syn
1. september 172133 opregnes følgende mang
ler: skibets tegltag nær tårnet behøver nye sten 
og lægter, trælofterne i våbenhus og tårn nye 
brædder. Den søndre dør må udskiftes, og vin
duet i sideskibets vestmur bør forbedres med 
jern, bly og glas. Gulvet må udjævnes og kir
ken kalkes indvendig.

173015 arbejdede to murermestre i 11 uger og
4 dage og reparerede tårnets søndre og vestre 
mur fra øverst til nederst og lagde nye tagsten 
på skibets sydside og våbenhusets østside og 
kalkede kirken udvendig »på søndre side og 
østre gavl«. Hertil medgik bl.a. 60 tdr. kalk, 
800 store mursten, 1250 tagsten, 103 hambor
ger lægter, 14 Altona-deller og 17 norske del
ler. — 174815 blev vægge og hvælv igen kalket, 
og der var opstillet stillads. – Tre år senere, fra 
24. marts til 6. oktober 175115 gennemførtes en 
egentlig hovedreparation. Fra teglbrænderiet ved 
Øllufvad (»Øllevad«) blev hentet 25650 af de 
bedste mursten samt 4800 skudsten og 600 ge
simssten og fra Hyllerslev, Janderup sogn, 89 
læs sand. Arbejdet, der i første række omfatte

de tårnet, blev udført af Johan og Laust mur
mester med en svend og en dreng samt 14 
håndlangere. Andres Møller og fire andre tøm
rere fornyede tårnets tagværk, og en blytækker 
oplagde nyt blytag.

I 1700’rne var der bly på tårnet og tegl på de 
øvrige tage. Mellem skibenes to sadeltage lå 
som nævnt en stor blyrende, som jævnlig måtte 
renses, efterses og loddes. 176315 var renden 
utæt, og regnvand havde beskadiget de to pil
ler, der bar tagkonstruktionen, hvorfor renden 
blev lagt om og givet en stejlere hældning. – 176915 blev vinduerne udskiftet med nye træ
rammer, fem store (to i nord, to i syd og et i 
vest) og to små (i tårnet); samtidig blev der 
lavet nye skodder til tårnets to små luger. Fig. 4 
viser, at vinduerne var rundbuede og enkelt- 
smigede.
Gulvene, der vel tildels har været belagt med 

teglfliser, blev 1748 og 177015 repareret med 
mursten. Under udgravningen 1981-82 frem
kom flere fragmenter af gulvfliser, herimellem 
kvadratiske fliser (14,5 × 14,5 cm) med pibe- 
lersbegitning og lysgrøn glasur. Andre flise
stumper havde brun og grøn glasur.13

Kirkens nedrivning 1809f. Det var i 1700’rne 
en almindelig opfattelse, at S. Jacobi kirke var 

fornemmere end S. Nikolaj. Byskriveren hæv
dede 1780,34 at alle embedsmænd og købmænd 
kom i S. Jacobi. De to kirker havde siden 17316 
haft fælles præst. Da Nikolaj kirke 1788 stod 
overfor at skulle repareres for 300 rdl., søgte en 
del borgere om, at kirken måtte nedlægges og 
sognet sluttes sammen med S.Jacobi. Ansøg
ningen blev støttet af sognepræsten, C. C. 
Brorson, og provsten. Der blev indkaldt til et 
borgermøde på rådhuset, hvor mange dog 
mente, at det var bedst om alt blev ved det 
gamle, mens andre ikke havde noget imod, at 
gudstjenesten blev henlagt til S. Jacobi, blot det 
ikke var forbundet med nogen udgift; de om
boende bønder ønskede endda helt at blive fri
taget for tiende. Byfogeden Fogtman erklærede 
over for stiftsøvrigheden, at det ville være en 
fordel, om S. Jacobi blev udvidet, så alle kunne 
se og høre. S. Nikolaj havde tilmed ikke noget 
orgel, hvilket medførte en »skurrende dishar-
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Fig. 7. S. Nikolaj kirkes tomt under den arkæologiske udgravning 1981-82. Set fra vest. Mogens Vedsø fot. — 
Standort der Sankt-Nikolaj-Kirche während der archäologischen Ausgrabungen 1981-82. Von Westen gesehen.

moni udi sangen«. Han foreslog, at tårnet blev 
nedrevet og materialerne anvendt ved en udvi
delse af nabokirken, mens kirkemurene kunne 
bruges til noget nyttigt, såsom skole eller indu
stri. Kirkegården derimod burde bevares og 
fortsat bruges til begravelse, når nogen ønske
de det.35 – Fogtmans forslag blev dog ikke 
fulgt. Kirken blev stående, og 1794 opsatte 
man endog et nyt spir.

Den endelige beslutning om at nedbryde kir
ken og lægge sognet sammen med S.Jacobi 
blev truffet af kongen 26. september 1806,7 ef
ter at kancelliet fire år forinden havde taget sa
gen op og forespurgt, om det var nødvendigt 
med to kirker. Afgørende for beslutningen var 
det denne gang, at kirkegården efter forordnin
gen af 22. februar 1805 skulle nedlægges. Un
der overvejelserne om kirkens skæbne frem

drog man Fogtmans plan om en verdslig an
vendelse af bygningen. Til Ribe amts fængsels- 
kommission udarbejdede Mikkel Stobberup
1. februar 1803 et forslag til indretning af et 
tugt- og forbedringshus. Tegningerne36 hertil vi
ser, at det var hans tanke at nedbryde hvælvin
gerne og våbenhuset og opdele bygningen i tre 
etager under ét stort mansardtag. Huset, der 
var beregnet til at skulle kunne rumme 52 ind
satte, ville koste 3724 rdl., mens et nyt tugthus 
ville kræve 4477 rdl.37 Planerne blev dog aldrig 
til noget. 24. juli 180538 synede Stobberup kir
ken en sidste gang for at tage stilling til dens 
fremtid. Murene var gamle og brøstfældige og 
væltede udad som følge af trykket fra hvælve
ne. Tagværket var råddent, og skulle bygnin
gen fortsat kunne bruges, ville det være bedst, 
om den kom under ét tag. Tegningen til en
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Fig. 8. *Sygekalk o. 1600 (s. 954), stærkt fornyet 
1705 af Jens Halling, Varde. I Varde Museum. Niels 
Nørgaard fot. 1983. — Kranken-Abendmahlskelch um 
1600, 1705 stark erneuert von Jens Halling, Varde.

ombygning af S. Jacobi (s. 882, fig. 11) viser et 
tværsnit af S. Nikolajs gamle tagværk samt et 
forslag til en fornyelse af taget, som altså ikke 
blev til noget.

Den sidste gudstjeneste blev holdt 1. januar 
1809, og nedbrydningsarbejdet må være be
gyndt kort efter. Ved en auktion på rådhuset 
16. december 181118 solgtes en del inventar (se 
s. 952), en trappesten samt materialerne fra kir
kegårdens murede portaler. Bygmester Mikkel 
Stobberup erhvervede selve bygningen, der 
dog længe synes at have stået som en ruin. 1829 
forpligtede han sig til »at foretage en sådan for
andring med de tilbagestående mure ..., at de 
ikke skulle være til vansir for byen«. Som sik
kerhed for arbejdets afslutning stillede han rui
nen selv.38

Vindfløje. 1751 opsatte Nikolaj smed to fløje 
af kobber med »tromler« (kugler) på tårnet

(sml. fig. 4). De var strøget af Peder maler, der 
til forgyldningen af »stjernen« (i toppen?) 
brugte 6 bog ægte guld. De to fløjstange blev 
1769 repareret og beklædt med bly.15 Ved ta
gets omdannelse til et spir 1794 opsattes en ny 
vindfløj med kugle (sml. fig. 6), efter alt at 
dømme identisk med den som nu sidder over 
S. Jacobi kirkes søndre korsarm med indskrif
ten »1795« (se s. 889).

Kalkmalerier. I forbindelse med kirkerum
mets hvidtning 174815 indkøbtes »sværte og an
den farve til hvælvingerne« for 2 mk. 4 sk. 
Farverne er rimeligvis blevet brugt til en ribbe
dekoration. Under udgravningen 1981-82 
fandtes en pudsflage med rødbrun bemaling.13

INVENTAR

Oversigt. En række inventarstykker og dele deraf er i 
behold, næsten alle nu i S. Jacobi kirke og i Varde 
Museum. Fra 11-1200’rnes romanske tid stammer 
*granitdøbefonten (s. 955) og byens gamle * stormklok
ke (s. 958), hvis historie før 1700 dog er ganske 
ukendt. Et senmiddelalderligt krucifiks kan stamme 
fra kirken (jfr. s. 904). Fra renæssancetiden hidrører 
nogle *stolestadepaneler (o. 1580, s. 955f.) og kirkens 
*sygekalk (o. 1600, s. 954), mens det øvrige altersølv, 
*altersættet og *oblatæsken (s. 954) er fra baroktiden, 
den sidste udført 1716 af Ringkøbing-guldsmeden 
Poul Ottosen Kjærulff. Andet kirkeinventar, som 
Varde-traditionen henfører til den nedlagte kirke, er 
en *renæssancelysekrone fra o. 1600 med giverinitialer 
for S. Jacobi-præsten Niels Hansen Arnsberg og hu
stru Ingeborg Nielsdatter Hebo (o. 1660, s. 923), et 
*korsfæstelsesmaleri (fra †altertavle 1677?, s. 953) samt 
et *løvehoved af træ (o. 1700?, s. 958), der angives at 
stamme fra en dørfløj. Kirkens stolestader (s. 955) fra
1768 er siden 1810 opstillet i S. Jacobi kirkes kors- 
arme, hvor menigheden fra S. Nikolaj kirke fik an
vist plads.

Kirkerummets møblering fremgår af indretnings
planen o. 1800 (fig. 4), der dog har udeladt værdiful
de middelalderlige inventarstykker, to †sidealtertavler 
(s. 954) og et †monstransskab (o. 1525, s. 956), der gik 
til med kirkens nedlæggelse 1809. Andet inventar 
var året før blevet bragt til S. Jacobi kirke, hvor man 
fandt anvendelse for stolestaderne og (indtil 1984) 
for altersølvet. Resten af den nedlagte kirkes inven
tar erhvervedes dels af bygmester Stobberup, dels – ved auktioner 1809-11 – af andre privatpersoner. Af 
dette skal noget være i behold, men proveniensen på 
de stykker, der ifølge traditionen hidrører fra kirken,
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må siges at være usikker. Det gælder ikke mindst de 
ting, Varde Museum har erhvervet fra den Teilman- 
ske Samling på Gellerupholm.

Indretningsplanen o. 1809 (fig. 4) viser †alter
bordet stående direkte op mod hovedskibets øst
mur. †Alterklæder. Inventariet 1734-35 nævner 
fire alterklæder, et nyt i karmoisinrødt fløjl, et 
nyt med kniplinger (anskaffet 1723) samt to 
gamle, det ene grønt.15 1781-82 anskaffedes 
sukkerdun og kniplinger til et nyt alterklæde.32 
Ved kirkens nedlæggelse havde den to alterklæ
der, der afhændedes på auktion 1811.18

†Altertavler. 1) Efter anskaffelsen af neden
nævnte blev kirkens gamle altertavle 1690 solgt 
til Hunderup kirke for 10 rdl., som henlagdes 
til køb af nyt altersæt.39 2) 1677, med portræt
malerier, bomærker og initialer for giverne Pe
der Nielsen og hustru Maren Steffensdatter 
(jfr. *epitafium og gravkrypter) samt borg
mester Christen Olufsen og hustru Karen 
Madsdatter. Ifølge Søren Abildgaard, der 1774 
aftegnede bomærkeskjoldene (fig. 18), var der 
på tavlen to gange to portrætter i ovale ram
mer, øverst det sidstnævnte ægtepar med bo
mærkeskjolde over initialerne »C.O.« og 
»K.M.D.«, derunder førstnævnte par med bo
mærkeskjolde over initialerne »P.N.« og 
»M.S.T.D.« (jfr. Haderslev domkirke, DK. 
SJyll. s. 137f.). Videre noterede Abildgaard gi
verindskriften: »Gud til Ære, Kierken til Ziratt 
oc Prydelse haffuer erlig oc Welforstandig 
Mand Peder Nielsen Fordum Slotz Schriffuer 
oc Ridefogit til Lundenis, med hans kiere Hu
stru, erlig oc gudfrychtige Danne Qvinde Ma
ren Stefans Datter denne Alter Taffle bekaaste 
oc til Kierchen giffuit samt sl. Christen Olufsen 
fordum Borgemester i Warde oc hans Dydrige 
Huus Ære Karen Matz Datter, siden Peder 
Nielsens første Hustru til Christelig Amindelse 
Anno 1677«.40 Fra tavlen skal et par rester efter 
1809 være blevet bevaret i privateje. Et *maleri 
fra midten af 1700’rne, forestillende Korsfæ
stelsen (fig. 17), olie på egetræ, 29 × 40 cm, 
findes nu i Varde Museum. Såfremt det virkelig 
har haft plads i tavlen (i topstykket?), må det 
hidrøre fra en nymaling.41 To søjlestumper ge- 
nanvendt i en skabsopbygning, nu i Varde Mu-

Fig. 9. *Alterkalk 1698 (s. 954), fod, knop og skaft
led fornyet 1729 af Jens Ørrestrup, Varde. Niels 
Nørgaard fot. 1983. — Abendmahlskelch 1698, Fuß, 
Knopf und Stielteil 1729 von Jens Ørrestrup, Varde, er
neuert.

Fig. 10. *Oblatæske 1716 (s. 954), af Ringkøbing- 
guldsmeden Poul Ottosen Kjærulff. I Varde Mu
seum. NE fot. 1979. — Hostienbehälter 1716, von 
Goldschmied Poul Ottosen Kjærulff, Ringkøbing.
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seum, skal ligeledes stamme fra S. Nikolajs al
tertavle (jfr. s. 899).42

†Sidealtertavler. Sognepræsten Jens Beck 
nævner 1808 to »af Træe udhugne Mariabille- 
der med Barnet, stående hvert i et Skab, som 
kan lukkes og åbnes« (jfr. Vor Frue alter, nævnt 
1503-11). Arbejdet på disse »Levninger fra den 
catholske Cultus« var efter hans formening rin
ge og uden smag, så at alterbillederne gerne, nu 
kirken skulle nedlægges, kunne »borttages og 
bruges som andet gammelt Træe«. Hverken 
bogstaver eller tal fandtes på dem.43

*Altersølv. Kirkens altersølv er nu – efter i 
mange år at have tjent i S. Jacobi kirke – i Varde 
Museum.44 * Altersættet er oprindelig anskaffet 
1698 af kirkeværgen, borgmester Laurids 
Thordsen, men er næsten fuldstændig omgjort 
1729 af Jens Ørrestrup. *Kalken (fig. 9), 21 cm 
høj, har cirkulær fod med godronnering samt 
kugleknop og skaftled udført af Jens Ørre
strup, hvis næsten udpudsede stempel ses på 
fodens overside.45 Bægeret er det oprindelige 
fra 1698 med graveret kursivindskrift i en blad
krans på siden: »Denne Kalch/ og Disch Haffu- 
er/ Borgemester Lauridz/ Thorsen udi Varde 
og/ Kirchewerger till S:/ Nicolai Kierche sam- 
/me Stedz Anno 1698/ Ladet giort«.46 Den til
hørende *disk, tvm. 15 cm, med graveret cir
kelkors i bunden, er fra 1729 med Jens Ørre- 
strups stempel på fanens overside.45

Altersættet anskaffedes til afløsning for et æl
dre, der var blevet stjålet. 1691 klagede kirkens 
præst over, at han var nødt til at låne »Dron
ning Margretes« kalk og disk fra Alslev kirke, 
fordi kirkeværgen, borgmester Laurids Thord
sen, endnu ikke havde fået lavet et nyt sæt til 
kirken. Dette endskønt borgmesteren havde 
oppebåret 8 rdl., 2 mk., 4 sk. og en sølvdisk 
vejende 3½ lod, indsamlet til formålet, tillige 
med de 10 rdl., som var indkommet ved salget 
af den gamle altertavle (†nr. 1). Borgmesteren 
afviste klagen, da han fandt beløbet utilstræk
keligt,39 og først syv år senere lod han det ny 
altersæt udføre. 1729 var det brøstfældigt, og 
Jens Ørrestrup fornyede disken og kalkens fod 
med anvendelse af 1½ lod sølv. 1734-35 næv
ner inventariet en »cardevans pose« til altersæt

tet, der 1808 overførtes til brug i S. Jacobi kir
ke.15 Her udførte guldsmed Johan Frederik 
Rathje 1898 et nyt bæger til kalken, som først 
med afleveringen til Varde Museum 1985 har 
fået sit oprindelige bæger igen.47

*Oblatæske (fig. 10), skænket 1716, udført af 
Ringkøbing-guldsmeden Poul Ottosen Kjær
ulff. Æsken er cirkulær på tre kuglefødder, 
tvm. 7 cm, 7 cm høj. En tungebort findes dels 
langs den nedre kant, dels på det let hvælvede 
låg indrammende en cirkelmedaljon, hvori 
med skriveskrift er graveret: »Til/ Nicolai/ 
Kierke/ foræret/Anno 1716«. I æskens bund 
er antydet en graveret, seksbladet blomst, og 
på undersiden findes guldsmedens stempel 
(Bøje 6648). Æsken er skrøbelig, med bøjede 
fødder. 1808-1984 benyttedes den i S. Jacobi 
kirke.48 I Varde Museum (inv. nr. V 13836).

*Sygekalk (fig. 8), o. 1600, stærkt fornyet 
1705 af guldsmed Jens Halling, 14 cm høj. Fo
den har seks tunger, der på renæssancevis er 
drevet stejlt pyramideformet op mod de sekssi- 
dede skaftled og knoppen, der har form som en 
lidt fladtrykt, midtdelt kugle. Der kan næppe 
være tvivl om, at disse dele i det væsentlige går 
tilbage til o. 1600, selv om den brede standpla
de på oversiden bærer Jens Hallings stempel.49 
Derimod er bægeret Hallings, let svejet, med 
omløbende, graveret kursivindskrift på siden: 
»Denne Kalch Til Hörer S: Nicolai Kirche I 
Warde/ Oc Er Renoueret AF Borgemester 
Lauridtz Thor Søn Anno 1705« (jfr. alterkalk). 
Bægeret er indvendig forgyldt.

Kalken har tilhørt et sygesæt, der tidligst 
omtales i forbindelse med kirkesynet 1700, fem 
år før Jens Hallings renovering og fornyelse af 
bægeret.17 Inventariet 1734-35 nævner den 
sammenhørende †disk, hvis vægt i forbindelse 
med en reparation 1750 angives til 16 lod 1 
kvint.15 Disken er forsvundet engang efter 
1808, da sygesættet kom til S.Jacobi kirke. 
Kalken og sygesættets futteral, tidligst omtalt 
1734-35,15 er siden 1979 i Varde Museum 
(inv. nr.V 12379). Inventariet 1734-35 nævner 
en liden †tinflaske til messevin og brød, når syge 
folk berettes (jfr. s. 987).15

†Alterstager. Siden 1734-35 nævner inventa-
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rierne et par messinglysestager, der solgtes på 
auktion 1810.15

†Alterbøger. 1734-35 nævnes en »Svaning bi
bel i 2 dele« (Kbh. 1656),15 1792-93 endvidere 
»Ewalds bibelske concordantz, 3 tomer« (Kbh. 
1748-49).32

†Messehagler. Inventariet 1734-35 nævner tre 
messehagler, en ny af karmoisinrødt fløjl og to 
gamle, henholdsvis i rødt og blåt fløjl.15 Senere 
nævnes kun to, solgt på auktion 1810.18

†Alterskranken, der 1792-93 omtales som 
sprinkelværket for altret, prydedes med 10 (an
detsteds siges 16) messingknapper,32 som 1810 
blev overladt bygmester Stobberup, til dæk
ning af ekstra udgifter.18

*Døbefont (fig. 11), romansk af let rødlig gra
nit, kun kummen bevaret. Den er halvkugle- 
formet, tvm. 80 cm, af vestjysk type med attisk 
mundingsprofil bestående af platte over hul- 
kehl og rundstav.50 Fonten stod o. 1800 ved 
skriftestolen, østligst i sideskibet (jfr. fig. 4). 
Ved kirkens nedbrydning 1809 erhvervede 
bygmester Stobberup den og lod kummen op
stille på sin gård, Rosengården. Den stod på 
gårdspladsen, som drikketrug for dyrene, ind
til en ny ejer 1922 anbragte den som pynt i en

Fig. 11. *Døbefont, romansk (s. 955), nu i S. Jacobi 
kirke. NE fot. 1979. — Romanische Taufe, jetzt in der 
Sankt-Jacobi-Kirche.

nyanlagt have. 1943 købtes fontekummen af 
Mads Sand, der skænkede den til S. Jacobi kir
ke. Efter at have fået sin nuværende granitfod, 
hugget af stenhuggermester M. Christiansen, 
opstilledes fonten i det fri i kirkens sydvestre 
krog.51 1970 fik fonten sin nuværende plads i 
S. Jacobi kirkes søndre korsarm opsat på et fod
stykke med indskriften: »Døbefont fra den i 
1809 nedbrudte Sct. Nicolai kirke. Istandsat og 
opstillet 1943.« (jfr. s. 903).

†Dåbsfad. Inventariet 1734-35 nævner et mes
singbækken i fonten, skænket af »den forrige 
Kirke Værge SI. Borgmester«, d.e. Laurids 
Thordsen (jfr. altersølv).15

*Korbuekrucifiks? Det sengotiske krucifiks i 
S. Jacobi kirke (s. 904f., fig. 29) kan stamme fra 
S. Nikolaj, da det tidligst omtales 1828.

†Prædikestolen er på indretningsplanen o. 
1800 (fig. 4) vist opstillet ved kirkens sydmur, 
op mod den østligste hvælvpille. Dens cirkulæ
re plan er formentlig blot en signatur. I øst 
langs muren en opgang med dør, hvortil 1748 
anskaffedes en ny lås med to nøgler. Prædike
stolen omtales tidligst 1734-35, da inventariet 
nævner et †timeglas. 1743-44 var ved prædike
stolen tilkommet en †lysearm,15 der 1792-93 si
ges at være i stykker og uden plade.32 Solgt 
1810.18

*Stolestader, 1768, i rokokostil, 1810 – i om
bygget og suppleret stand – opstillet i S. Jacobi 
kirkes korsarme, hvor den nedlagte kirkes me
nighed fik plads (jfr. s. 912). Bevaret er hoved
sagelig stadernes gavle, o. 140 cm høje, udført 
som små fyldingspaneler kronet af en udskåret, 
gennembrudt rocaille. I det flyttede rokoko- 
stoleværk indgår stolestadepaneler fra o. 1580, 
der formentlig også stammer fra S. Nikolaj (jfr. 
s. 912f. med note 112 og fig. 36).

Stoleværket udførtes 1768, da alle stader – ligesom i S. Jacobi – blev »af ny forfærdiget og 
opsatte«.15 Enkelte ældre stole og paneler har 
dog indgået i opstillingen, der fremgår af ind
retningsplanen o. 1800 (fig. 4). Et forslag til 
stolestaderegister 1784 giver byfogeden og by
skriveren plads på de forreste stole, mens hånd
værkere, andre borgere og bønder fra landsog
net i øvrigt sad mellem hinanden. De vestlig-
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Fig. 12. †Monstransskab o. 1525 (s. 956), maleri på 
lågen, efter Resens Atlas. Tegning i KglBibl. — 
Wandtabernakel um 1525, Gemälde auf dem Türchen, 
nach Resens Atlas.

ste, fjerneste pladser i sideskibet var alene for 
landboerne, ligesom der her var ekstra pladser 
til tjenestefolk og hospitalslemmer.25

†Stolestader. Såfremt de nævnte renæssance-' 
paneler stammer fra S. Nikolaj, må de være re- 
ster af et stoleværk fra o. 1580 i den for Syd
vestjylland karakteristiske udformning (jfr. ek
sempelvis Janderup). Et stolestaderegister fra 
årene o. 1710 viser, at staderne da var opstillet 
næsten som o. 1800 (jfr. fig. 4). Forrest var på 
renæssancevis særlige stole for borgmestre og 
rådmænd.25 1720-21 blev en del kirkestole for- 
færdiget, og 1730 fjernedes seks fruentimmer- 
stole i »Nørre Rad i Nykirke« for at give plads 
til en lukket stol indrettet af borgmester Søren 
Øllgård (†nr. 1, jfr. fig. 4, nr. 6). Efter stader

nes fornyelse 1768 foranstaltedes 1770 auktion 
over træværk fra de gamle stolestader.15

†Lukkede stole. 1) 1730, opsat af borgmester 
Søren Øllgård ved kirkens nordmur (fig. 4, 
nr. 6).15 Den beskrives 1795 som 3 alen 3 kvar
ter høj, 3 alen bred og 3½ alen dyb, af fyrretræ 
med »tvende Skydevinduer indtil Kirken, Ru
derne indlagt i Blye«. Oventil og på siderne 
havde stolen »Træ Gitterværk«, loftet var sam- 
menstemt med fyldinger, og døren havde lås 
og nøgle. Blå bemaling, med røde marmorere
de gesimser.52 2) På indretningsplanen o. 1800 
vist i kirkens nordøsthjørne (fig. 4, nr. 6). Den 
opføres ikke i stolestaderegistrene og har for
mentlig været beregnet på sognepræstens 
familie.

†Skriftestol, tidligst omtalt 1724-25, da der 
foretoges en begravelse under den.15 1783 oply
ses, at den kun kunne rumme to à tre skriften
de, hvorfor den foresloges udvidet, så der kun
ne sidde ti à tolv personer.53 Udvidelsen blev 
foretaget 1785,30 og det må være denne rum
melige skriftestol, der på indretningsplanen 
o. 1800 ses umiddelbart nord for altret, med 
døre såvel i syd som vest (fig. 4, nr. 4). 1792-93 
nævnes en †lænestol og en †skrifteskammel i skrif
testolen.32

†Monstransskab (fig. 12, 13), o. 1525, skænket 
af Ribekanniken Johannes Marquardsen og (el
ler for?) hans forældre Marquard Nielsen og 
Gunder (jfr. s. 948 og †gravsten). Vægskabet 
var indmuret i hovedskibets østvæg »ved al
tret«. Dets skabsdør, der målte 43×33 cm,54 
havde latinske minuskelindskrifter omkring et 
maleri af en stor monstrans, det hostiegemme 
til udstilling af de indviede oblater, der forvare
des i skabet. Skabsforsidens maleri er aftegnet, 
såvel til Resens Atlas (o. 1677, fig. 12) som af 
Søren Abildgaard (1774, fig. 13). Den sidste, 
ganske omhyggelige, farvelagte tegning viser 
en monstrans med seks helgenfigurer i en rig 
gotisk nichearkitektur, flankerende midtcylin
deren med den indviede hostie. Foden er seks- 
sidet pyramidalsk, med et rudemønster på 
standkanten. Ingen af de afbildede helgener la
der sig identificere. De to inderste er bisper i 
fuldt skrud, de fire øvrige er iført fodside ge-
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vandter og bærer (fra venstre) henholdvis ro
senkrans, stav(?), bog og martyrpalme. Et 
korsfæstelsesbillede pryder den udstillede oblat 
i midtcylinderen, der krones af et korsprydet 
spir, højere end de seks flankerende. En gul 
farve angiver monstransens guld eller forgyld
ning, og en mørk schattering er brugt til at 
antyde dens plastiske form.

Foroven indskriften: »ave verum corpus 
christi datum marie/ dei genitrici« (Hil dig, 
Kristi sande legeme givet til Maria, Guds mo
der). Omkring monstransens fod: »hic collin- 
gu(n)t (collinguntur?). gentes. deo p(re)ces,/ 
effu(n)de(n)tis. mag(ist)ri Ioh(ann)is. mar- 
quardi,/ cano(n)ici. i(n). memoria(m) pare(n)- 
tu(m)q(ve) ei(us)/ marquardi. gundereq(ve)/ 
intimas« (Her samle(s?) folk fremsigende in
derlige bønner til minde om magister Johannes 
Marquardsen, kannik, og om hans forældre 
Marquard og Gunder). På dørens inderside no
terede Abildgaard et vers, bestående af et pen
tameter og et hexameter: »mater, virgo. dei. 
qveso. memento, mei./ o. genitrix cristiq(ve). 
memento. cu(m). p(a)ce. nostri« (Guds jom
frumoder, kom mig i hu/ O Kristi og vor Mo
der kom (os) i hu med fred).55

Tegningen fra Resens Atlas (fig. 12) er enkle
re og øjensynlig mindre præcis, også når det 
gælder afskrifterne, men giver dog enkelte sup
plerende oplysninger. På midtspiret ses to dyr,
i Resens beskrivelse kaldet »marekatte eller a- 
ber med hale«, som er glemt af Abildgaard, 
eller ikke har været at se på hans tid. Det sam
me gælder muligvis et ved monstransens fod 
anført årstal: »15..«, hvis to sidste cifre ifølge 
påskrift på tegningen skal have været borthug- 
ne af lågens nederste hængsel. De er øjensynlig 
senere blevet suppleret med (de forkerte): 
»69« . 56

Monstranshuset har været et smukt eksem
pel på et indbygget sakramentskab, også kaldet 
et »vægtabernakel«. Dets nærmeste bevarede 
parallel findes i Hee kirke, Hind hrd., Ringkø
bing amt, hvor døren bærer et tilsvarende, no
get enklere, maleri af en monstrans.57

Monstransskabet må ses i sammenhæng med 
Marquard Nielsens omfattende stiftelser. Han

Fig. 13. †Monstransskab o. 1525 (s. 956), maleri på 
lågen, efter farvelagt tegning af Søren Abildgaard 
1774, i Nationalmuseet. — Wandtabernakel um 1525, 
Gemälde auf dem Türchen, nach bemalter Zeichnung von 
Søren Abildgaard 1774.

skal have bekostet hele den senmiddelalderlige 
udbygning af kirken (jfr. s. 948), hvor han ind
stiftede rige gudstjenester, fastsat i en fundats, 
der var bevaret endnu på Resens tid: »Samme 
Marqvard, der også idag plejer at blive kaldt 
den rige Marqvard, indstiftede på Ribebispen 
Ivars tid i denne kirke en messetjeneste, hvor
ved af fire præster syv gange daglig skulle 
fremsiges bønner på anførte tider: ottesang, 
prim, tres, sext, non, aftensang og nattesang, 
for hans egen sjæl og for hans venners og alle 
kristnes. Hvilke bønner og messer han selv i en 
fundats, der endnu er bevaret i Varde, kalder 
historien, stjernen, Moder Maria, S. Anna, og 
dertil gav forskellige grundstykker, som i fun
datsen opregnes ved navn«. På Resens tid be-
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Fig. 14. *Klokke, 1200’rne (s. 958), byens storm
klokke, nu i klokkestabel på Arnbjerg kirkegård. 
NE fot. 1982. — Glocke, 13.Jh., Sturmglocke der 
Stadt, jetzt in einem Glockenturm auf dem Friedhof von 
Arnbjerg.

nyttedes skabet til opbevaring af hellige 
klæder.56

En †pengeblok omtales 1786.15 Inventarierne 
opfører tre †pengetavler, »fattiges tavler«, 
utvivlsomt ligesom S.Jacobi kirkes til fordel 
for Helsingørs og Fredericias hospitaler og for 
byens egne fattige (jfr. s. 916). Kort efter 1808 
at være overført til S. Jacobi kasseredes tavler
ne. 1798 reparerede en saddelmager to †kling
punge, der blev forsynet med nye bjælder, sil
ketov og frynser.19

Fra en af kirkens gamle †dørfløje skal stamme 
et udskåret *løvehoved (fig. 19), o. 1700 (?), af 
blødt træ, 25 × 26 cm, 8 cm fremspringende. 
Det efterligner i udformningen middelalderens 
og renæssancens broncestøbte dørringsbeslag 
(jfr. Ribe domkirkes »Kathoved«, s. 464), men

har intet hul gennem flaben til fæstnelse af en 
dørring. Gammel brun bemaling. Hovedet, 
der fra Gellerupholmsamlingen er kommet til 
Varde Museum (inv. nr. V 2130), skal ifølge 
museumsprotokollen hidrøre fra S. Nikolaj 
kirkes såkaldte »Kathoveddør«, et begreb, der 
er ukendt i kirkens arkivalier. De nævner 1729- 
30 anstrygning af de tre kirkedøre.15

†S a l m e n u m m e r t a v l e r ,  syv  s tk . ,  anskaf fedes 
1781-82.32

†Lysekroner. Inventarierne nævner to,15 der 
1773 repareredes og poleredes,32 og som 1810 
siges at være tilfaldet bygmester Stobberup.18 
Muligvis er den ene bevaret i S. Jacobi kirke, 
hvor en renæssancelysekrone (s. 923, nr. 1) iføl
ge traditionen skal hidrøre fra S. Nikolaj.

†Lysearme. Fra 1743-44 nævnes to, én på præ
dikestolen og én på skriftestolen.15 Solgt på 
auktion 1811.18

Inventariet 1792-93 anfører to †ligbarer.32 
Klokker. Kirkesynet 1700 opregner de tre 

klokker, en stor, en stormklokke tilhørende 
byen og en lille klokke.17 Indtil 1796 havde de 
plads helt oppe i tårnets tagværk, men flyttedes 
dette år ned, så de hang ud for de øverste glam
huller.19 I forbindelse med klokkernes salg 1809 
udførtes en skitsetegning (fig. 15). Købmand 
Schultz erhvervede alle tre klokker, af hvilke 
kun stormklokken er bevaret.58

*Stormklokken (fig. 14) er fra 1200’rne, af ro
mansk form, tvm. 60 cm, med lister omkring 
hals og slagring. Af kronen er kun øjet og to 
hanke gamle, idet fire hanke er fornyet i jern, 
formentlig 1735, da stormklokken måtte repa
reres efter en nedstyrtning.59 1720 og 1765-66 
omtales fornyelser af akslen.15 Stormklokken

Fig. 15. Kirkens klokker o. 1809 (s. 958). Fra venstre 
ses den lille (†nr. 1, 1566?), den store (†nr. 2, 1726) 
og stormklokken (jfr. fig. 14). Efter skitse i LA Vib. 
— Die Glocken der Kirche um 1809. Von links sieht man 
die kleine (†Nr. 1, 1566?), die große (†Nr.2, 1726) und 
die Sturmglocke (vgl. Fig. 14).
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var byens klokke, og benyttedes specielt til 
varsling af krig og brand (jfr. Ribe domkirke, 
s. 515f.). For en ekstra betaling (1781 fastsat til
2 rdl.) stilledes den dog også til rådighed ved 
begravelser. Efter 1809 kom klokken til Øse 
kirke, Skast hrd., hvor den tjente til 1924. Den 
blev da solgt til de Smithske støberier i Ålborg, 
hvorfra den — ved viceinspektør Jepsens mel
lemkomst – erhvervedes af Varde Museum. 
1939 overførtes klokken til kapellet på Arn- 
bjerg kirkegård, hvor den nu er ophængt i en 
moderne slyngebom og stabel.58

†Klokker. 1) Den lille klokke, fra 1566?, bar 
følgende indskrift: »Her Hans pastor tho sancte 
Nicolavi kyerck tho Warde och iens Thome- 
s(en). Hans Klvner anno LXVI«. Jacob Helms 
anfører, at skriften var med uncialer(?), og 
kunne passe godt med årstallet 1566.60 Tegnin
gen fra o. 1809 angiver klokkens tvm. til 20 
tommer, højden til 19 tommer; den vejede 186 
pund.38 1809 købtes den af købmand Schultz, 
der solgte den til Lydum kirke, Vester Horne 
hrd. Omstøbt 1940. 2) Den store klokke, der 
var omstøbt 1726,32 havde ifølge tegningen o. 
1809 et tvm. på 42 tommer, højden var 28 tom
mer; klokken vejede 1018 pund.38 1809 købt af 
købmand Schultz og afhændet.

GRAVMINDER

Oversigt. Udgravningen 1981-82 bevidnede, at kir
kegulvet ligesom i S. Jacobi rummede en lang række 
grave, middelalderlige såvel som yngre, samt fem 
murede gravkrypter fra 16-1700’rne, de sidste nær 
altret i hovedskibets østende. På kirkegården og un
der nordre skib udgravede man et større antal høj
middelalderlige »hovedrumsgrave«, en type der kun 
sjældent har været påvist i Danmark. Fundet af en 
*sigilstampe (fig. 16) viser, at en gejstlig, Bernhard, 
er blevet begravet her i 1300’rne.

Af de gravminder, der engang har smykket kir
ken, er kun bevaret en *gravsten, på Torstrup kirke
gård, for borgmester Steffen Nielsen og hustru (død 
1665 og 1659) samt en * mindetavle med familiepor
træt, 1677, for svigersønnen Peder Nielsen, nu i 
S. Jacobi (se s. 931). Peder Nielsen, provstiskriver og 
ejer af Lunderup, indrettede 1677 en gravkrypt, en 
»arvebegravelse«, i kirkens sydøstre hjørne, syd for 
altret, hvor han samme år lod opsætte en ny altertav
le. – Blandt de bisatte i kirken var tillige Marquard

Nielsen og hustru, døde 1525 (se †gravsten), sogne
præst i årene omkring 1600 Jacob Mikkelsen og hu
stru (†epitaf) samt adelsfruen Karen Brockenhuus 
(død 1612), hvis mindetavle dog hang i S. Jacobi (se 
s. 932), side om side med ægtemandens, Otto Krag 
til Lunderup.

* Mindetavle, 1677, for Peder Nielsen med hu
stru (en datter af Steffen Nielsen, †epitaf nr. 2) 
og børn, nu i S. Jacobi kirke (s. 931). Den hang 
ifølge Abildgaard61 (1774) oprindelig over fa
miliens gravkrypt (se ndf.) i kirkens sydøstre 
hjørne, syd for altret, som Peder Nielsen sam
me år, 1677, havde ladet besmykke med en al
tertavle (se s. 953).

I Varde Museum opbevares en *sandstensher- 
me, o. 1620, der kan stamme fra et epitafium, 
og som ifølge museumsprotokollen skal hidrø
re fra S. Nikolaj kirke. Den joniske kvindeher
me, 124 cm høj, har slankt, bosseprydet skaft 
og svunget postament med kvindehoved. Den 
er fra Gellerupholmsamlingen kommet til Var
de Museum (inv. nr. 2105).

†Epitafier og mindetavler. 1) O. 1600. »Her Ja
cob Mickelsen som bleff Sogne Præst til denne 
Kirke Aar 1580. Oc døde den □ 16□ met 
sin Salige Hustru Marine H(r.) Jacobs, som 
døde den 27. may 1599«. – Af Abildgaard 
177461 beskrevet som en indfattet trætavle, 
hvorpå der over indskriften var malet en præst 
»med sit eget Haar og Kloftet (kløftet) Skæg«, 
holdende en bog på tværs mellem begge hæn
der. På nordvæggen.

2) O. 1659. »Stephan Nielsen, fød i Synder
borg (ɔ: Sdr. Bork, Ringkøbing amt?), fordum 
Borgmester i Warde. Han døde i 1665, 61 Aar 
g(amme)l. Hans Hustru Maren Nielsdatter, 
fød i Warde, døde 1659 i sit 39. Aar. Levede 
sammen i Ægteskab 22 Aar 6 Dage«. – Ifølge 
Abildgaard61 hang epitafiet »til nordre Side i 
Østlig Ende af Kirken«. Sml. ægtefællernes 
*gravsten ndf.

*Gravsten. O. 1659, med initialerne SNS og 
MND for (borgmester) Steffen Nielsen og hu
stru Maren Nielsdatter (sml. †epitaf nr. 2). Stor 
barok billedsten, 260 × 173 cm, nu på Torstrup 
kirkegård, Ø. Horne hrd., hvortil den må være 
ført efter S. Nicolaj kirkes nedbrydning. Gen-
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anvendt som gravsten for Niels Nielsen Møller 
og hustru, døde henholdsvis 1815 og 1813.

To halve, udslidte *gravsten, fra 1600’rne?, 
tjener nu som trappesten i Smedegade og Nør
regade.

†Gravsten. O. 1525. Marquard Nielsen og 
hustru Gunder. »Anno Domini MDXXV obiit 
MARQVARDUS NICOLAI atq(ue) GUN- 
DERA, qvorum animæ reqviescant in pace«62 
(I det herrens år 1525 døde Marquard Nielsen 
og Gunder, hvis sjæle hvile i fred). Sml. †mon- 
stransskab, s. 956.

Middelalderlige grave. Ved den arkæologiske 
undersøgelse 1981-82 blev der på udgravnings- 
feltet i og omkring kirken registreret i alt 347 
ældre og yngre grave, hvoraf 163 blev udgra
vet.13 15-16 grave var tydeligvis ældre end den 
romanske stenkirke, idet man ved udgravnin
gen til kirkens fundamenter (se s. 947) havde 
tømt gravene for deres indhold og fyldt dem 
op med sten. Blandt disse indeholdt to, under 
skibets sydmur, rester af smalle trækister. Af de 
øvrige, middelalderlige jordgrave udskilte ca. 
40 sig som hovedrumsgrave, dvs. med gravet 
rum til hovedet, en type som kan sammenlig
nes med de murede, romanske grave af tegl 
eller andet materiale, men her blot gravet ud i 
undergrunden og sandsynligvis dækket med 
trælåg (levnene af i det mindste ét låg var beva
ret). — I kirkegulvet afdækkedes endvidere en 
del eftermiddelalderlige kistebegravelser, heriblandt 
flere kister fra 16-1700’rne, udstyret med bære
hanke og beslag.

*Sigilstamper. 1) (Fig. 16), 1300’rne, spidso
val, den nederste del mangler, bredde 2 cm. 
Peripatetisk majuskelindskrift: »S(igillum) 
Berna[rdi Sace]rdotis« (segl for Bernhard 
præst). Seksoddet stjerne over midtdelt skjold. 
Dets venstre felt har været zigzagdelt.62a Fundet 
i grav i nordre sideskibs gulv.13 Om gravens 
alder i forhold til bygningen, se s. 948.

2) 1400’rne, cirkulær, tvm. 2,5 cm, kun et 
fragment bevaret med ulæselig rest af peripate
tisk minuskelindskrift. Fundet i grav i hoved
skibet.13

Gravkrypter, 16-1700’rne? Under udgravnin
gen fremdrog man i østre halvdel af søndre

skib spor og levn af i alt fem murede gravkryp
ter eller -kældre. Tre krypter under skibets 
midtgang sås kun som nedgravninger, mens en 
lille murrest var tilbage af en krypt63 ved kir
kens østmur, nord for altret. Det er for
modentlig denne krypt (»begravelsen under 
skriftestolen«), der sigtes til i regnskabet 1724- 
25,15 da trælemmen blev repareret med ege
bjælker og brædder. – Bedst bevaret var en 
krypt under prædikestolen ved sydmuren, 
knap 2 m fra østgavlen; den målte 2,4 m øst
vest, var muret af munkesten (i helstens tykkel
se) og pudset og hvidtet på indersiden.64 Kryp
ten er identisk med Peder Nielsens »arvebegravel- 
se« (jfr. mindetavle, 1677, nu i S. Jacobi, s. 931) 
og med sønnen, rådmand Steffen Pedersens be
gravelse, nævnt 172615 da hustruen blev bisat 
(se †kisteplade).

I regnskabet 1746-47 er bogført 7 sldl. 2 mk. 
for oberstløjtnant Freibergs begravelse i kir
ken, 1751-52 4 rdl. for kaptajn Schack. 1754-55 
betalte kaptajn Teilman til Endrupholm 100 
rdl. for en gravkrypt, hvori afdøde jomfru 
Bagger blev nedsat. 1766 bisattes Niels 011- 
gaards kone, 1767-68 Peder Steffensens kone 
og 1774-75 Peder Steffensen selv.15

†Kisteplade. O. 1726. Johane Povels Daatter,

Fig. 16. Rekonstrueret aftryk af sigilstampe (s. 960) 
for præsten Bernhard, 1300’rne. Nedre del supple
ret. Tegnet 1982 af Mogens Vedsø. — Rekonstruierter 
Abdruck des Siegelstempels des Priesters Bernhard.
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fordum rådmand Stephen Pedersens hustru. 
Født 24. dec. 1651, død 23. febr. 1726, efter at 
hun i 36 års kærligt ægteskab var blevet moder 
til to sønner og en datter. Afskrift i Thorsens 
samling.65 Kisten har formodentlig været ned
sat i svigerfaderens, Peder Nielsens, »arvebe- 
gravelse« (jfr. ovf.).

En *kårde, o. 1700, med støbt parérplade og 
fingerbøjle af messing, blev 1981 fremdraget i 
en grav i nordre sideskib.66 Den har sandsynlig
vis hvilet oven på kisten, hvoraf der var bevaret 
enkelte rester af beslag samt en jernring.67

En *spore68 af jern blev fundet løst i de øde
lagte gravkrypter i søndre skibs østende.

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Ribe amt i almindelighed henvi
ses til s. 50f., vedr. litteratur og forkortelser til s. 54f. 
Herudover er benyttet:

RA. DaKanc. 1806, 1. dept., registrantsag nr. 296.
LA Vib. Ribe stiftamt. B 9.1347. 1803-05. Dok. til 

Ribe amts forbedringshuses direktions protokol. – Ribe bispearkiv. C 4.122. 1639, 1719-79. Varde kirke.
- 123. 1727-28, 1778-90. Varde kirke. Uregistrerede 
breve. – 126. 1580-1756. Varde hospital. – 1358-59. 
1720-1805. Varde S. Nikolaj kirkes rgsk. – 1361. 
1788-1807. Varde S. Jacobi kirkes rgsk. – 1363. 1808- 
22. Varde kirkes rgsk. – Varde kirkeinspektion. C
629.3. 1710-1857. Stolestaderegistre. – 10. 1777- 
1818. Rgsk. – 12. 1778-94, 1821 og 1910. Kirke- og 
hospitalsrgsk. – 13. 1778-1810. Kopier af bilag til 
kirke- og hospitalsrgsk. – 16. 1728-1927. Kirkebyg
ninger.

KglBibl. Addidendæ. 617a, 4°. Thorsens samling.
NM2. Indberetning ved Mogens Vedsø 1984 (ud
gravning af Nikolaj kirkes tomt 1981-82). – Notebø- 

ger. Søren Abildgaard X, s. 19-26.
Tegninger og opmålinger. Varde byhistoriske arkiv. 

Plan, snit og opstalt af kirken o. 1800. – Udstykning 
af kirkegården o. 1810. – LA Vib. Ribe bispearkiv (C 
4.1359). Forslag til spir på tårnet, tre udkast ved 
Mikkel Stobberup 1794. – Indgangsparti til kirke
gård ved Mikkel Stobberup 1796. – NM2. Tegning 
af låge på †monstransskab ved Søren Abildgaard 
1774.
Litteratur. Ole Faber og Bo Bramsen: Varde Sølv. 

Guldsmedemestre på Varde-egnen og deres arbejder 
ca. 1600-1870, Varde 1983. – Carl Lindberg Nielsen: 
Varde Bys Historie, Varde 1942. – Mogens Vedsø og 
Peter Pentz: Bernhards Segl, i Skalk 1985, nr. 1.

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af kirkegård og bygning ved Niels Jørgen 
Poulsen, inventar ved Ebbe Nyborg og gravminder 
ved Niels Jørgen Poulsen. Redaktionen afsluttet dec.
1984.

1 DiplDan. 3. rk. I, 278.
2 ActaPont. VI, 4738 (1519).
3 Varde syssels kirkestol 1607, udg. af H. K. Kristen
sen i ÅrbRibe X, 1940-43, s. 240.
4 DaKancReg. 21. marts 1537.
5 KancBrevb. 11. juni 1551.
6 RA DaKanc., Jy. reg. 24. august 1731.
7 RA DaKanc., 1806, 1. dept., registrantsag nr. 296.
8 Repert. 9985, 10232, 10511-12 og 12002, samt Det 
kgl. rettertings domme fra Christian Ill’s tid, udg. v. 
Troels Dahlerup 1959, bd. I, s. 675 (1537).
9 DaSagn IV, s. 473-75.
10 DaSagn III, s. 129-30.
11 Sml. Kirsten Agerbæk: Klassicisme i Sydvestjyl
land, 1970, s. 38.
12 Den kgl. Mønt- og Medaillesamling. NM6. F. P. 
nr. 3979, 1-20.
13 Mogens Vedsø: Den arkæologiske undersøgelse af 
S. Nikolaj kirke 1981-82. Utrykt udgravningsberet- 
ning 1984. NM2.
14 Sml. forholdene omkring S. Olai kirke i Helsing
ør (DK. Frborg. s. 42f.). – Under udgravningen 
1981 blev der påtruffet grave vest for kirkegårdens 
skel.
15 LA Vib. Ribe bispearkiv. Varde S. Nikolaj kirkes 
rgsk. 1720-88 (C 4.1358).
16 LA Vib. Varde kirkeinspektion. Rgsk. 1777-1818 
(C 629.10).
17 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C
4.189).
18 LA Vib. Ribe bispearkiv. Varde kirkes rgsk. 1808- 
22. Udtog af Varde bys auktionsprotokol 1810-11 (C 
4.1363).
19 LA Vib. Ribe bispearkiv. Varde S. Nikolaj kirkes 
rgsk. 1788-1805 (C 4.1359).
20 Carl Lindberg Nielsen: Varde Bys Historie, Varde 
1942, s. 226.
21 To tufkvadre, fundet i fundamentsgrøften under 
skibets vestgavl, måler henholdsvis 37 × 18 × 11 cm 
og 28 × 16 × 8 cm.
22 En kvader, tilhugget som en kvartstaf med radius 
12-13 cm, kan have siddet i en let smiget fals.
23 To kileformede sten må stamme fra et muret stik, 
mens en buekvader kan have siddet i en lille rundbue 
med indvendig radius på ca. 40 cm.
24 En granitkvader, 71 × 41 cm, kan have siddet i 
soklen.
25 LA Vib. Varde kirkeinspektion. Stolestaderegistre 
1710-1857 (C 629.3).
26 LA Vib. Ribe bispearkiv. Varde hospital 1580-
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Fig. 17. *Maleri, Korsfæstelsen, midten af 1700’rne, 
muligvis fra †altertavle 1677 (nr. 2, s. 953). I Varde 
Museum. NE fot. 1979. — Gemälde, Kreuzigung, 
Mitte des 18.Jh., möglicherweise von einem †Altarbild 
1677.

1756. Indberetning fra borgmester Laurids Thordsen 
20. dec. 1701 (C 4.126).
27 Sml. note 13. Fundamentet gennemskar en række 
ældre grave. Et fremspring i fundamentets nordside, 
korresponderende med vestre hvælvpille, opfattes af 
udgraveren som en lisén.
28 I de to sidste kirker indgår koret dog som en del af 
det nye anlæg.
29 Sml. Hugo Johannsen: Kirkens huse, Danmarks 
arkitektur, 1981, s. 85f.
30 LA Vib. Varde kirkeinspektion. Kopier af bilag til 
kirke- og hospitalsrgsk. 1778-1810 (C 629.13).
31 Sml. udtog af Varde bys auktionsprotokol, ved
lagt kirkeregnskaberne 1788-1805 (note 19).
32 LA Vib. Varde kirkeinspektion. Kirke- og hospi
talsrgsk. 1778-94, 1821 og 1910 (C 629.12).
33 LA Vib. Ribe bispearkiv. V. Horne hrd. 1570- 
1774. Syn 1721 (C 4.79).
34 LA Vib. Ribe bispearkiv. Ureg. breve. Varde kir
ke 1727-28, 1778-90 (C 4.123).
35 LA Vib. Ribe bispearkiv. V. Horne hrd. 1771, 
1778-1812 (C 4.82).
36 Gengivet i Kirsten Agerbæk: Klassicisme i Syd
vestjylland, 1970, s. 35.
37 LA Vib. Ribe stiftamt. Dok. til Ribe amts forbed
ringshuses direktions protokol 1803-05 (B 9.1347).
38 LA Vib. Varde kirkeinspektion. Kirkebygninger 
1728-1927 (C 629.16).
39 RA DaKanc. Bilag til jysk missive af 30. juni 1691 
angående Varde bys indbyggeres klage over borg
mester Laurids Thordsen.
40 NM2. Søren Abildgaards notebog X, s. 19f.
41 Bag på maleriet, der har profilramme fra 1800’rne, 
er noteret, at det har tilhørt professor P. G. Thorsen,

Fig. 18. Fra †altertavle (nr. 2, s. 953), 1677, givernes 
initialvåbner aftegnet 1774 i Søren Abildgaards note- 
bog. I Nationalmuseet. — Vom †Altarbild 1677, die 
Initialwappen der Spender abgezeichnet 1774 im Notiz
buch Søren Abildgaards.

og er en gave fra professor Chr. Palludan (inv. nr. 
V 2162).
42 Jfr. Carsten Teilman Hald: Vestjyske Adelsfolk, 
Varde 1966, s. 10, 13. Skabet stod o. 1900 på Gelle- 
rupholm. Mellemstykket med søjlestumperne ligger 
nu utilgængeligt på Varde Museums magasin.
43 NM2. Sognepræst Jens Becks indb. 4. okt. 1808 til 
Oldsagskommissionen.
44 Vardekirkernes altersølv er behandlet af Ole Faber 
og Bo Bramsen: Varde Sølv. Guldsmedemestre på 
Varde-egnen og deres arbejder ca. 1600-1870, Varde 
1983, s. 39f.
45 Stemplet er gengivet i Varde Sølv (jfr. note 44), 
s. 70, mærket »JØa«.
46 Bægeret har ingen stempler, men dets mester har 
måske været Johan Fux, der da var byens eneste 
guldsmed, Varde Sølv (jfr. note 44), s. 41, 52f.
47 Det gamle bæger har siden o. 1920 været i Varde 
Museum (inv. nr. V 2800). Rathjes bæger (inv. nr. V 
13834) er en lidt forstørret kopi af det oprindelige, 
modsat indskriftskransen er med skriveskrift grave
ret: »Istandgjort/1898«. Herunder Johan Frederik 
Rathjes stempel, gengivet i Varde Sølv (jfr. note 44), 
s. 109, mærket »FRd«. Kalkens fod har inv. nr. V 
13833, disken inv. nr. V 13835.
48 Når det i auktionsprotokollen 1811 (jfr. note 18) 
siges, at der solgtes en oblatæske fra S. Nikolaj, be
ror det på en fejl; det var S. Jacobis †oblatæske (jfr. 
s. 900), der afhændedes.
49 Gengivet i Varde Sølv (jfr. note 44), s. 55, mær
kerne »JHa« og »JHå«. Mens det første med sikker
hed er Hallings, er det andet usikkert, og kan even
tuelt være et originalt stempel.
50 Kummen nævnes ikke i Mackeprang: Døbefonte,
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1941, hvor den vestjyske type er behandlet s. 156f.
51 Evald Larsen: Varde har en kirke Sct. Jacobi tilforn 
endnu een Sct. Nicolai (kirkevejledning), s. 17.
52 LA Vib. Ribe bispearkiv. Varde S. Jacobi kirkes 
rgsk. 1788-1807 (C 4.1361).
53 LA Vib. Ribe bispearkiv. Varde kirke, uregistrere
de breve og dokumenter 1727-28, 1778-1790 (C 
4.123).
54 Målene skyldes Søren Abildgaard, hvis tegning 
ledsages af oplysningen, at bemeldte dør var tre gan
ge tegningens bredde og længde.
55 NM2. Tegning med beskrivelse. Abildgaard har i 
sin notebog X, s. 24 tegnet yderligere en skitse af 
døren.
56 KglBibl. Håndskrifter. Uldall, 186 fol. VI, s. 714- 
16. Resens beskrivelse lyder: »Sammesteds ved altret 
er der i muren en kiste brugt til opbevaring af hellige 
klæder; på dens dør er en mærkelig femdelt figur, 
hvoraf det midterste holdes af to marekatte eller aber 
med hale, mens de alle hviler på søjler, i hvis søjle
mellemrum eller mellem søjlerne er menneskefigu
rer, og i de to, som er nærmest midtersøjlen, er der 
to biskopper iført bispehuer (»infulae«, d.e. bånd på 
bispehuen) og andre hellige klæder og med stav i 
hånden, men i de øvrige er der nogle helgenbilleder. 
Under søjlerne ses en slags bundstykke (solum) lige
som en basis støtter søjlerne, og nedenunder det 
bundstykke er en massiv stilk (fulcrum), ligesom 
kun én fod hviler på bordet«.
57 Jfr. monstransskab i Rinkenæs, Sønderborg og 
Nybøl (DK. SJyll. s. 1942f., 2093f., 2279) og Stub
bekøbing (DK. Maribo, s. 279f.), samt Otto Nuß

baum: Die Aufbewahrung der Eucharistie, Bonn 
1979, s. 415f. Monstransmotivet kendes også som 
kalkmaleri på væggen over monstranshuset, se Me- 
reth Lindgren: Den försvunna skåpsdorren i Arby 
kyrka, i Den iconographiske Post 1974, nr. 2 og Die 
Bau- und Kunstdenkmäler der Freien und Hanse
stadt Lübeck IV, Lübeck 1928, s. 193.
58 Stormklokkens historie er skildret af Søren Manøe 
Hansen i Vestkysten 12. jan. 1974.
59 LA Vib. Ribe bispearkiv. Varde kirke 1639, 1719-
79 (C 4.122).
60 Hans Klyner kendes ikke i øvrigt som klokkestø- 
bernavn. Afskrifter i O. Nielsen: Vester Horne Hrd., 
1866, s. 36, og i Jacob Helms indb. 1874 for Lydum 
kirke (NM2).
61 Søren Abildgaards notebog X, s. 19-26. NM2.
62 MarmDan. bd. 2, s. 80.
62a Seglstampen er muligvis københavnerkanniken 
Bernhard Bosens, hvis aftryk kendes gennem en pri
mitiv tegning vedføjet årstallet 1389. Se Mogens 
Vedsø og Peter Pentz: Bernhards Segl, i Skalk 1985, 
nr. 1.
63 Udgravningsberetning (jfr. note 13), grav nr. 
GKA.
64 Udgravningsberetning (jfr. note 13), grav nr. 
GKB.
65 KglBibl. Håndskriftsaml. Add. 4°, 617a. Thor
sens samling om Varde.
66 Udgravningsberetning (jfr. note 13), fund nr. NL 
8, grav nr. GFB.
67 Liget var nedlagt på et lag kalk.
68 Udgravningsberetning (note 13), fund nr. NL 31.

Fig. 19. *Løvehoved af træ (s. 958), o. 1700 (?), mu
ligvis fra †dørfløj. I Varde Museum. NE fot. 1979.
— Löwenkopf aus Holz, 17.Jh.(?), möglicherweise von 
einem Türflügel.

62*



†KIRKESAL I VARDE HOSPITAL

Varde hospital er oprettet 1520 af borgeren 
Marquard Nielsen, der 1525 blev begravet i 
S. Nikolaj kirke (se s. 948).1 Stiftelsen har siden 
o. 1600 haft til huse i Vestergade (tidl. Hospi- 
talsgade). Den nuværende bygning er opført 
1824 af bygmester Mikkel Stobberup. Hospita
let, der 1599 havde 11 lemmer, bestod 1708 af 
et teglhængt salshus på 12 fag samt lade, stald 
og tørvehus. Som det var skik i sådanne insti
tutioner (jfr. s. 819f.) holdtes gudstjenesterne i 
en kombineret sygestue/kirkesal. 1642 læste en 
pebling fra latinskolen (se s. 872) op af Jesper 
Brochmands huspostil. 1668 tilbød byens to 
præster sammen med rektoren og høreren ved 
latinskolen skiftevis hver søndag »at forsyne 
lemmerne med prædiken og gudstjeneste«.2 
Men efter nogen tid prædikede dog kun høre
ren – mod et mindre vederlag – hver fjortende 
dag og fik herved lejlighed til at øve sig på 
prædikestolen. Efter skolens nedlæggelse 1745 
blev det overladt degnen at holde andagt. Ho
spitalet havde en fast stol i S. Jacobi kirke (se 
s. 912). — To eksemplarer af Brochmands hus
postil er nævnt i inventarierne 1642 og 1708.2

En †prædikestol, fra 1500’rne?, blev nedtaget 
1795.1 Den nævnes 1754,3 da provst W. Fabrici
us meddeler, at der på hospitalets prædikestol 
findes to våbener: 1) »tre røde roser i blåt« (Lan
ge-Munk) og 2) »tre strømme i guld« og her
over en stjerne (Juel). De to våbener refererer 
formodentlig til enten Kjeld Juel og hustru Ka
ren Lange, døde henholdsvis 1536 og o. 1556 
og begravet i S. Jacobi kirkes kor (se s. 933), 
eller deres søn Iver Juel og hustru Mette Munk, 
døde henholdsvis 1556 og 1589.

* Fattigbøsse (fig. 1-3), kaldet »Bryllupsbøs- 
sen«, o. 1600, af messing, cylindrisk, 15 cm 
høj, tvm. 9 cm, med hvælvet låg, fæstnet med

hængsel og tre overfaldslukker, hvoraf kun det 
midterste er oprindeligt. Låget har (sekundært 
gennembrudt) møntsprække, og øverst en ø- 
sken med ring til ophængning. Bøssen er helt 
dækket med graveret udsmykning og tysk
danske versalindskrifter. På siden fire scener af 
historien om den rige mand og Lazarus ledsa
get af skriftbånd og omkranset af bladværk 
med frugter og store fugle. Sidens udsmykning 
indrammes foroven og forneden af omløbende, 
moraliserende indskrifter; lignende findes på 
låget, og under bunden er graveret en laurbær
krans omkring et skaktavlmønster.

Scenerne og indskrifterne på de vedføjede 
skriftbånd, der tilsammen udgør et vers, er føl
gende: 1) Lazarus sidder med tiggerskål, to 
hunde slikker hans sår. »Lasarvs mit Gsver im 
Hvnger stirbt« (Lazarus med bylder dør i sult).
2) Lazarus blandt engle i Abrahams skød, en 
skybræmme indrammer scenen. »Im Glaben in 
Gedvlt Gots Reich irwirbt« (i tro og tålmod 
erhverver han Guds rige). 3) Den rige mand 
sidder til bords. »Der Reich in Pracht vnd 
Wollvst lebt« (den rige lever i pragt og vellyst).
4) Den rige mand i helvedes flammer. »Mit 
Leib vndt Sel zvr Helen svebet« (og svæver 
med legeme og sjæl til helvede). Langs den øv
re kant: »Hvo som stoper sine ørne for de fati- 
ges raab hand skal och robe och icke bønhøris/ 
som vand vdlvsker (udslukker) end brendes ild 
saa vd lesrer almisse sønden Sirack cp: 4«. 
Langs sidens nedre kant: »Ack meniske sønd 
icke thi ewig hed er lang och vd helvede er 
ingen igen komelse/ gif gerne so virstv empfa- 
hen vnd hellige deine sielle den ven dv dot bist, 
hastv avs(gezere)« (giv gerne, så skal du få og 
hellige din sjæl, thi når du er død, har du spist 
op). På låget: »Dv skalt icke tage (Herren thi)n
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Fig. 1-2. *Fattigbøsse, »Bryllupsbøssen«, o. 1600 (s. 964), med graverede scener af fortællingen om den rige 
mand og Lazarus. Nu i Varde Museum. NE fot. 1979. — Armenbüchse, um 1600.

Gvds nafn f(orfenge)lig ti here(n) wil icke/ lade 
hanom vere vstrafit, som misbrvger hans 
(nafn)«.

Dele af lågets indskrift er ødelagt af penge
slidsen og de to sekundære lukker. Ordene er 
her, ligesom den umiddelbart uforståelige for
kortelse »avs«, suppleret efter tilsvarende fat
tigbøsser, der synes at have været fremstillet i 
en serie af næsten identiske eksemplarer. En af 
disse fattigbøsser, nu i privateje, er dateret 
1605.4

»Bryllupsbøssen« omtales tidligst 1825, da 
den var tilgået S. Jacobi kirke.5 Den var siden i 
sognepræstens varetægt, og blev endnu o. 1920 
sendt rundt ved brylluper for at gæsterne kun
ne give en skærv til hospitalslemmerne.6 Fattig
bøssen er 1979 overgået til Varde Museum 
(inv. nr. V 12380).

NOTER

1 Carl Lindberg Nielsen: Varde Bys Historie, 1942, 
s. 261-72, og samme: Varde Hospital i ÅrbRibe 
1939, s. 61-77.
2 LA Vib. Ribe bispearkiv. Varde hospital 1599-1779 
(C 4.127).
3 KglBibl. Håndskriftsaml. Langebeks ekscerpter, 
4°, nr. 48.
4 Afbildet i Gorm Benzons udgave af Sigurd Erixon: 
Gammelt Messing, 1966, s. 93. En tredje, i Mønter
gården i Odense, er publiceret af Finn Grandt- 
Nielsen: Lav og Lavsting i Odense, Odense 1969, 
s. 33, mens en fjerde, der 1910 var i privateje i Ha
derslev, kendes gennem fotografier og en indb. af 
Hugo Matthiessen i NM2. – Jævnfør også Tage 
E. Christiansen: Det Københavnske Guldsmede- 
laugs Bøsse, i Historiske Meddelelser om Køben
havn, 1965, s. 7f.
5 LA Vib. Varde kirkeinspektion. Kirkebygninger 
1728-1927 (C 629.16).
6 Lindberg Nielsen (jfr. note 1), s. 226f.
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Fig. 3. *Fattigbøsse, o. 1600 (s. 964), sidens graveringer udtegnet af Bent Ejner Nielsen 1983. — Armenbüchse, 
um 1600, Auszeichnung der Seitengravierungen.

†KAPEL

Ifølge præsteindberetningen til Ole Worm 
16381 fandtes der uden for byen et kapel, hvis 
levninger endnu kunne ses. Det var før refor
mationen et valfartssted, der blev besøgt »for 
kultens skyld, endog i nattemørke«. I 1600’rne 
tjente det som begravelsessted for dem, som 
ikke kunne tilstedes hvile på byens almindelige 
kirkegårde. – Varde bysbog nævner 16392 loka
liteten Kapelbjerg, der kan være identisk med 
det nuværende Arnbjerg, øst for den gamle by
kerne.3

1 Udg. v. Frank Jørgensen 1970, bd. 1, s. 214.
2 Carl Lindberg Nielsen: Varde Bys Historie,' 1942, 
s. 232.
3 Indberetningen 1638 (note 1) omtaler et »Annæ- 
bierg« (Arnbjerg?) uden at dette dog sættes i forbin
delse med †kapellet.

VOR FRELSERS KIRKE

Metodistkirken på hjørnet af Østervold og 
Frisvadvej er opført 1891 af røde mursten (mu
rermester J. Christensen) og består af et lang

hus i nyromanske former med rundbuede vin
duer og et lavt vesttårn ved indgangen, kronet 
af et lanternespir.

KIRKEGÅRDE I VARDE

Arnbjerg kirkegård, tidligere kaldet kapelkirke
gården, er anlagt 1879 nær anlægget Arnbjerg, 
øst for den gamle bykerne. Den første begra
velse fandt sted 1881. Samme år opførtes et 
kapel af røde mursten (arkitekt L. A. Win- 
strup), en rektangulær bygning med diagonalt 
stillede støttepiller ved hjørnerne og senere til
føjede sidefløje, 1926 udvidet med et parti mod 
vest (arkitekt Aage Bugge). I moderne klokke
stabel af beton hænger to klokker: 1) Romansk, 
tidligere i S. Nikolaj kirke, se s. 958. 2) Støbt 
1979 af Eiisbouts, Holland, 73 cm i tvm.

Østerlund kirkegård er anlagt 1956-57 øst for 
Lundvej som en skovkirkegård. Den første be
gravelse blev foretaget 1967. Et kapel og klok
ketårn er opført 1981 af arkitekterne Richard 
Aas og Herløv Thorup.
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DIE KIRCHEN VON VARDE

Die Stadt Varde entstand als Handelsplatz am 
breiten Fluß. Seit dem 12.-13. Jh. wird der 
städtische Charakter des Ortes durch zwei 
Pfarrkirchen, die Skt.-Jacobikirche und die 
Skt.-Nikolajkirche, bezeugt. Bettelmönche 
ließen sich nie in Varde nieder, aber im Lauf des 
Mittelalters wurde am Rand der Stadt eine Ka
pelle erbaut, und um 1520 wurde ein Spital ge
gründet.

Nach der Reformation wurden die beiden 
Pfarrkirchen beibehalten, und wiederholte 
Pläne, die Skt.-Nikolajkirche niederzureißen, 
wurden erst 1809 verwirklicht. Ihre Gemeinde 
wurde an die Skt.-Jacobikirche verwiesen, die 
seither die einzige der Stadt ist.

DIE SKT. -JACOBIKIRCHE

Die Kirche (Abb. 1) besteht aus einem roma
nischen Schiff und Chor mit Apsis, im Mittel
alter ergänzt durch einen großen Westturm. 
Bei einem vom Baumeister Mikkel Stobberup 
geleiteten Umbau in den Jahren 1809-12 wur
den zwei Kreuzarme im Süden bzw. Norden 
hinzugefügt, so daß das Gebäude die Form ein
er Kreuzkirche erhielt.

Die romanische Kirche (Abb. 6) war 35 m lang, 
ohne besondere dekorative Einzelheiten. Sie 
war aus Quadern aus Granit und Raseneisen
stein erbaut und ruhte auf einem Fasensokkel. 
Das Quadersteingemäuer ist ziemlich stark 
umgesetzt, aber im westlichen Teil der Nord
mauer des Schiffs sieht man noch drei Schicht
en vermauerter Rüstlöcher von der Auffüh
rung des Bauwerks. In die Südmauer des 
Chors sind zuunterst fünf ungewöhnlich gro
ße, aufrechtstehende Granitquadern eingefügt. 
Die Apsis ist so gut wie ausschließlich aus

Raseneisenstein erbaut, doch ist das oberste 
Drittel mit Ziegeln ummauert. Die ursprüngli
chen, jetzt zugemauerten Türen des Schiffs 
sind gegeneinander verschoben. Von den 
Rundbogen- und abgeschrägten Fenstern sind 
nur zwei in der westlichen Hälfte des Schiffs 
erhalten geblieben. Die Apsis ist mit einem 
Viertelkugelgewölbe überdacht. Der Chor 
hatte ebenso wie das Schiff eine flache Balken
decke, bis er im Spätmittelalter mit einem Ge
wölbe überdacht wurde.

Der Turm am westlichen Ende der Kirche 
wurde in den Jahren nach 1551, wo das ganze 
Holzwerk in der Kirche vermutlich ausbrannte 
(vgl. Glocken), umgebaut. Die Mauern, die 
außen bis zur halben Höhe mit Quadern ver
kleidet sind, sind überall aufwärts durch den 
Turm von gleicher Dicke. Eine Spindeltreppe 
an der Südseite hat ein älteres Treppenhaus ab
gelöst. Die jetzige hohe Turmspitze wurde 
1869 nach einem Entwurf von L. A. Winstrup 
aufgesetzt.

Vielleicht in Verbindung mit dem Turmbau, 
als der Haupteingang in den Turm verlegt 
wurde, verlegte man die Südtür der Kirche an 
die Ostseite der Kirche, wo bis um 1810 eine 
Vorhalle (Abb. 38) stand. Die Placierung der 
Tür so weit nach Osten ist möglicherweise 
darauf zurückzuführen, daß man Platz für eine 
Orgel in der Nähe des Chors brauchte, da der 
Balg am Dachboden der Vorhalle war.

Die Kreuzarme sind aus Ziegeln gemauert. 
Zwei Türen in der Ostfassade gegen den 
Marktplatz zu sind in neoklassizistischen Porta
len (Abb. 5) angebracht, die Mikkel Stobberup 
als recht geübten Architekten zeigen. Das 
jetzige Außere der Kirche geht auf eine in den 
Jahren 1949-52 unter der Leitung des Archi-
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tekten Kaare Klint mit Erfolg durchgeführte 
Restaurierung zurück.

Eine al fresco gemalte lateinische †Inschrift 
(S. 889) gemahnt an den Bauernaufstand von 
1534 unter der Leitung von Schiffer Clement.

Die historische Einrichtung, die vorwiegend 
aus dem 17. Jh. stammt, hat ihre jetzige Er
scheinungsform und Aufstellung bei der Re
staurierung von 1949-52 erhalten. Am ältesten 
ist die eherne Taufe (Abb. 25), die der lateini
schen Inschrift zufolge im Jahr 1437 von Niels 
Glockengießer gegossen wurde. In Verbindung 
mit der Inschrift sieht man Abdrucke von 8 
Pilgerplaketten (Abb. 28), die von Pilgerfahrten 
heimgebracht wurden. Identifizieren lassen 
sich Plaketten von Vadstena? (Skt. Birgitta am 
Schreibpult), Thann und Niedermünster im 
Elsaß (Abb. 26-27), Skt. Hjælper (=Helfer) in 
Kliplev (Abb. 27) und Skt. Servatius, Maas
tricht. Die drei übrigen haben Maria mit dem 
Kind als Motiv.

Außer der Taufe ist das einzige mittelal
terliche Einrichtungsstück ein Triumphkreuz 
(um 1525, Abb. 29), vielleicht ursprünglich aus 
der Skt.-Nikolajkirche, der Rest ist offenbar 
beim Brand der Kirche im Jahr 1551 zugrunde
gegangen. Seine Verheerungen müssen auch 
der Grund dafür gewesen sein, daß man in den 
unmittelbar danach folgenden Jahren neue 
Glocken (Abb. 48-49) bei Hans Altena in Ham
burg kaufen mußte, die größte mit Aus
schmückung und Inschriften, die genau der 
großen Glocke des Meisters in der Skt.-Jacobi- 
kirche in Hamburg (zerstört im 2. Weltkrieg) 
entsprachen. Die alte *Turmuhr (Abb. 47) der 
Kirche stammt aus der Zeit um 1600, die von 
Gert van Merfelt 1552 gegossene Schlagglocke 
wurde erst 1725 angeschafft.

Im Kirchenraum ist die Hochrenaissance 
durch einen Lüster (um 1600, gespendet um 
1660, Abb. 44) und durch das Altarbild 
(Abb. 19), das 1616 von Bürgermeister Otto 
Rasmussen und seiner 2. Frau Maren Nielsdat- 
ter gespendet wurde, vertreten. Sie war es ver
mutlich auch, möglicherweise zusammen mit 
ihrem 2. Mann Jacob Bjørnsen, die die pracht
volle Kanzel (Abb. 16) gespendet hat, die zwi

schen etwa 1640 und 1653 in wuscheligem 
Knorpelbarockstil geschnitzt wurde. Der Him
mel über der Kanzel, gleichzeitig oder etwas 
später von einem anderen Bildschnitzer ausge
führt, wurde von Bürgermeister Hans Nielsen 
Arnsberg und seinen beiden Frauen gespendet. 
Die Kanzel zeichnet sich durch ihre sechs ein
gefällten Alabasterreliefs (Abb. 30, 32), typische 
Mechelner Arbeiten aus dem frühen 17.Jh., 
und durch ihre ungewöhnliche gemalte Inschrift 
(Abb. 33) aus. Diese besteht aus einer Wieder
gabe der Bibelstelle Ps. 113, Vers 3, in nicht 
weniger als elf verschiedenen Sprachen, u.zw. 
Griechisch, Latein, Dänisch, Deutsch, Hollän
disch, Hebräisch, Chinesisch, Japanisch (?), 
Englisch, Arabisch und Koptisch. Diese Paral
leltexte, von denen die beiden ostasiatischen 
nicht der großen Bibel-Polyglotte Brian Wal
tons (1653-57) entnommen werden konnten, 
gehören zur ältesten Ausschmückung und 
stammen vermutlich von Propst Niels Hansen 
Arnsberg (1653-93), einem Sohn des Spenders 
des Kanzelhimmels.

Aus der Barockzeit stammen auch die kräftig 
aufgefrischten Gemälde der Orgelempore (um 
1650, Abb. 41-42), die Altarleuchter (um 1650, 
Abb. 23) und zwei Lüster (Abb. 43, 45), ge
spendet von den adligen Ehepaar Iver Vind und 
Helvig Skinkel (1642) bzw. Maren Pedersdat- 
ter Gråfod (1686).

Das Gestühl, im Rokokostil, stammt aus dem 
Jahr 1768; das des Mittelschiffs ist für die Kir
che gemacht, das der Kreuzarme 1809-12 von 
der niedergerissenen Skt.-Nikolajkirche über
führt. Von der Einrichtung aus dem 19. Jh. 
kann das jetzige Uhrwerk der Kirche aus dem 
Jahr 1887 erwähnt werden. Die Orgel (Abb. 39) 
wurde 1952 von Marcussen & Søn mit von 
Rolf Graae entworfener Fassade geliefert.

Die Einrichtung des Kirchenraums vor dem An
bau der Kreuzarme geht aus dem Einrichtungs
plan um 1800 (Abb. 17) hervor, der auch ver
schwundene Einrichtungsgegenstände wie 
†Chorgitter, †Emporen und †geschlossenes Gestühl 
anführt. Mit dem Umbau von 1809-12 erhielt 
die Kirche die Einrichtung Abb. 12, deren Mit
telpunkt ein †Kanzelaltar (Abb. 22) war, der
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vor dem geschlossenen Chorbogen aufgestellt 
war. Diese Anordnung wurde jedoch nur bis 
1828, wo der Chor wieder geöffnet wurde, 
aufrechterhalten.

Die alten Grabmale der Kirche sind fast alle 
im Zuge der Restaurierungen des 19. Jh. ver
schwunden. Erwähnt sei das Sandsteinepitaph 

für Propst Jørgen Pallesen aus dem Jahr 1653 
mit einem Gemälde, das ihn und seine Frau 
darstellt (Abb. 50-51).

DIE SKT.-NIKOLAJKIRCHE

Die Kirche (S. 943, Abb. 1), die 1809 nieder
gerissen wurde, kennt man von einer zeitge
nössischen Vermessung (Abb. 4) her, sowie 
durch eine archäologische Ausgrabung 1981- 
82. Beim Abbruch trat sie als zweischiffige ge
wölbte Anlage in Erscheinung, bestehend aus 
einem romanischen Schiff, das im Spätmittelal
ter durch ein nördliches Seitenschiff, einen 
Turm im Westen und eine Vorhalle im Süden 
erweitert worden war. Die romanische Stein
kirche, die ganz oder teilweise aus rheinischem 
Tuffstein erbaut war, umfaßte aller Wahrschein
lichkeit nach ursprünglich auch einen Chor, 
der niedergerissen wurde, als man das Seiten
schiff aufführte. Die Kosten dieses Umbaus trug 
einer Tradition zufolge der Bürger von Varde 
Marquard Nielsen, der 1525 in der Kirche be
graben wurde. Das breite, zweischiffige Ge
bäude war mit zwei selbständigen, ziegelge
deckten Satteldächern mit einer großen 
Bleirinne zwischen den beiden mittleren Zie- 
gelflächen überdacht. Eine Turmspitze (Abb. 6) 
wurde 1794 nach einem Entwurf des Baumei
sters Mikkel Stobberup aufgesetzt.

Bei der archäologischen Untersuchung 
wurde festgestellt, daß das Gelände vor der Er
richtung der Steinkirche als christlicher Be
gräbnisplatz benutzt worden war, was die An
nahme nahelegt, daß hier eine ältere Kirche, 
vermutlich eine Holzkirche, stand.

Von der Kircheneinrichtung sind die romani
sche Granittaufe (Abb. 11), die Sturmglocke der 
Stadt aus dem 13.Jh. (Abb. 14), die silbernen 
Altargeräte aus der Renaissance und dem 
Barock (Abb. 8-10) sowie das Gestühl, das 1810 
in den Kreuzarmen der Skt.-Jacobikirche 
aufgestellt wurde, erhalten geblieben. Andere 
Einrichtungsgegenstände sind unsicherer Pro
venienz, können aber aus der niedergerissenen 
Kirche stammen: Ein Renaissancelüster (S. 923f., 
Abb. 44), ein Kreuzigungsgemälde (Abb. 17, von 
einem †Altarbild 1677?) und ein Türzieher (?) 
(Abb. 19, um 1700) aus Holz, der von einem 
Vorflügel stammen soll.

Die Einrichtung des Kirchenraums um 1800 
geht aus dem Plan Abb. 4 hervor, in dem je
doch wertvolle verschwundene Einrichtungs
gegenstände ausgelassen wurden: Zwei †Seiten- 
altarbilder und ein †Wandtabernakel, um 1525, 
das auf dem Türchen Inschriften und das Ge
mälde einer großen Monstranz trug (Abb. 12- 
13).

Ein Epitaph für Peder Nielsen, seine Frau 
Maren Steffens datter und ihre Kinder, 1677, 
befindet sich jetzt in der Skt.-Jacobikirche 
(S. 931, Abb. 52-53).

Aus dem verschwundenen Kirchensaal des Spi
tals stammt eine Armenbüchse aus Messing aus 
der Zeit um 1600 (S. 964f., Abb. 1-3). Sie hat 
mehrere Parallelen im süddänischen Gebiet.



Fig. 1. »Parti af stranden på Fanø«, set i retning af det nuværende Esbjerg. I horisonten Jerne kirketårn, der 
tidligere tjente som sømærke (s. 973). Litografi efter maleri af C. Frederik Sørensen, udstillet Charlottenborg 
1852. — »Partie vom Strand von Fanø«.

KIRKERNE I ESBJERG
Esbjerg by er opstået omkring den statshavn, 
der 1868-78 anlagdes nær de to gårde, Esbjerg, 
i det oprindelige Jerne sogn. Her, i læ af Fanø, 
er afstanden til det sejlbare Grådyb kortest mu
lig, havnen er isfri, og takket være tidevandet 
er der ingen risiko for tilsanding. Det hurtigt 
voksende bysamfund blev 1899 udskilt af det 
gamle landsogn som selvstændig købstad. Be
folkningstallet nåede 1925 24.000, og 1945 op
slugtes Jerne sogn helt af byen, som efter kom
munalreformen 1970 yderligere omfatter sog
nene Hostrup, Guldager, Brøndum, Vester 
Nebel, Skast, Tjæreborg og Sneum.

Indtil 1887, da Vor Frelsers kirke kunne tages 
i brug, måtte befolkningen i den nye by søge til 
den middelalderlige kirke i Jerne. En stærk reli
giøs, indremissionsk vækkelse gav sig udslag i 
opførelsen af i alt fire missionshuse med de ka
rakteristiske navne: Bethania (1879), Bethesda

(1916-18), Bethel (1917) og Effata (1921-22), 
samt i en stor kirkegang. 1912-14 rejstes Zions 
kirke, der almindeligvis regnes for fiskernes og 
sømændenes kirke. 1961 og 1968 udskiltes end
nu to sogne, Treenigheds og Grundtvigs sogn, 
hver med deres egne kirker, og 1977 yderligere 
Kvaglund sogn med en midlertidig vandrekir- 
ke. – To nye kirkecentre i Sædding (1978) og 
Gesing (1983) vil blive behandlet under deres 
respektive gamle sogne, Guldager og Brøn
dum (Skast hrd.).

Metodisternes kirke, S.Johannes, er opført
1895. Den katolske menighed, oprettet 1904, 
har 1969 fået en ny kirke, S. Nikolaj, som aflø
ser for et ældre kapel, opført 1924.

A. C. Krebs: Kirke og kultur, i Esbjerg 1868-1943, 
1943, s. 191-204. – Jacob Holdt: Nye kirker i Es
bjerg, i Ribe Stiftsbog 1975, s. 78-84 (om kirkecen
trene i Sædding, Gesing og Kvaglund).
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Fig. 2. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1979. — Die Kirche von Nordosten gesehen.

JERNE KIRKE

Kirken, der skal have været viet S. Martin1 (jfr. *al- 
tertavle), blev 13062 inkorporeret i Varde sysselprov
sti, fra 1454 Ribe domdekanat.3 Efter reformationen 
forblev kirken under dekanen, indtil kronen 16874 
skødede den til borgmester Christoffer Castensen i 
Ribe. Dennes søn, provst Maturin Castensen (se epi
taf), var både kirkeejer og sognepræst til sin død 
1747. Kirken solgtes på auktion 17495 og tilhørte 
herefter sognets hartkornsejere. Den overgik til selv
eje 1. april 1938 (jfr. præstetavle og kirkeskib). – En 
sognepræst i Jerne er nævnt 1289.6 Jerne var siden 
1500’rne hovedsogn til Skast, indtil sognefællesska
bet blev ophævet 1974. Fra og med opførelsen af 
Esbjerg Vor Frelsers kirke 1887 udskiltes efterhån
den størsteparten af det gamle landsogns vestre del i

selvstændige bysogne (jfr. ovf. s. 971). – Ved klok
keskatten 1528 måtte kirken afgive en af sine 
klokker.7

Sagn. En sten i kirkegårdsdigtet med mærker af 
fem fingre skal være kastet mod tårnet af en kæmpe i 
Skast, som ikke kunne tåle at høre klokkerne.8 – Kirkerne i Brøndum og Jerne skal være bygget på 
samme tid. Da bygmesteren i Jerne blev bange for, 
at Brøndum skulle blive færdig først, slyngede han 
en stor sten mod kirken.9
Mønter. Ved gravning af en grav på kirkegården 

fandt man 1918 resterne af en lærredspose, indehol
dende 445 mønter, heraf 418 danske, slået under 
Christian IV – Christian VII; den yngste mønt havde 
årstallet 1769.10
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Den middelalderlige sognekirke er opført på en 
højning i landskabet, nu omgivet af bymæssig 
bebyggelse til alle sider. Indtil slutningen af 
1800’rne lå kirken i åbent land, en halv kilome
ter vest for landsbyen Jerne, ved vejen mod 
Strandby (jfr. fig. 36). Fra kirken er der to kilo
meter til kysten. Tårnet tjente tidligere som sø
mærke (sml. fig. 1, s. 971), og ifølge sogne
præst Hans Jensens indberetning til Ole Worm 
16381 skulle det kunne »øjnes af fiskerne på ha
vet i over tolv miles afstand«.11

Kirkegården er 1922 og 1945 udvidet med be
tydelige arealer nord for vejen. Den oprinde
lige kirkegård omkring kirken (jfr. matrikel
kortet 1820, fig. 36) har i det store hele bevaret 
sine gamle skel. Hegnet, der består af brede 
kampestensdiger, blev 1953 omsat og reguleret 
i syd og vest, hvorved der blev skåret af en 
oldtidshøj i kirkegårdens sydvestre hjørne.12 Ved 
en forlægning af Strandby kirkevej o. 1910 blev 
den østre halvdel af norddiget flyttet frem til 
vejen og kampestenene anvendt i en cementsat

13mur.
Indgangene består af køreporte i nord og vest 

samt fodgængerlåger i syd og øst, lukket med 
moderne stålrammer opsat 1954. De hidtidige 
murede †portaler, en »ligport« med ganglåge i 
nord og to fodgængerlåger i øst og syd, var 
ommuret med store, røde sten i 1880’erne.14 
Murede »stetter« i nord og syd nævnes første 
gang 1653.15 Stetterne skulle ifølge kirkesynet 
166816 repareres med mursten og kalk. En Ïkir
kerist er omtalt 1829.14 — Tidligere var begravel
serne på kirkegården bestemt af landsbyernes 
placering. Gårdene i Boldesager havde gravste
der i nordvest, Måde i sydvest, Veldbæk i syd 
og Uglvig i øst.

Et ligkapel med toiletter ved den nordre ind
gang er opført 1942 (arkitekterne Aage Bugge 
og P. Riis Olsen) som afløser for et mindre 
†hus med wc og brændeskur.

Kirken består af romansk apsis, kor og skib, 
hvortil der i 1460’erne er føjet et tårn i vest. Et 
våbenhus foran skibets norddør er formentlig 
også fra senmiddelalderen, mens et gravkapel 
(nu sakristi) ved skibets sydmur er opført 
o. 1740, muligvis af materialerne fra et ned

brudt (middelalderligt?) †sakristi ved korets 
nordside. Orienteringen har en mindre afvigel
se mod nord.

Den romanske bygning er anselig både af 
længde og højde. Den er opført af granitkvadre 

over skråkantsokkel, indvendig af rå kampe
sten. Vest for våbenhuset er soklens skråkant 
stejlere end i øst og svagt hulet, men skibet er 
dog næppe forlænget mod vest, idet tagværket 
synes rejst i een og samme byggeperiode. Un
der apsiden er soklen to-leddet med en karnis- 
agtig rundstav over skråkanten.

Plan og proportioner. Centrum for apsidens 
udvendige krumning ligger i korgavlens mur
flugt. Kormurenes tykkelse varierer påfaldende 
mellem nord og syd. Ydersiden af den tynde 
sydmur flugter med skibets indervægge. Også 
skibets nordmur er noget tykkere end den 
søndre, hvis facade ved kvadrenes omsætning 
1891 blev rettet op og rettet ud, så muren nu 
fremtræder som en ret linje ude af takt med 
skibets (stærkt hældende) sydøstre hjørne, som 
står indkapslet i det tilbyggede sakristi. Også i 
opbygningen er der forskel mellem nord og 
syd, idet terrænet falder ret betydeligt mod 
nord, hvor soklen ligger et skifte lavere end i 
syd. Apsidens murkrone er i niveau med ko
rets, skibets murkrone et skifte højere.

Materialer og teknik. De veltildannede, rødli
ge granitkvadre, gennemgående i ret store for
mater, er ved restaureringen 1891 suppleret 
med nyhugne sten med en grålig farvetone. I
adskillige kvadre ses kilehullerne fra stenblok
kens kløvning. Skibets østre gavltrekant er af 
marksten, som også er anvendt i korgavlen, 
hvis østside, mod apsis, er klædt med kvadre. 
Det romanske murværk står her med glattede 
fuger og kvaderridsninger.

Bortset fra de to nederste skifter mellem kor 
og skib er der ingen forbandt mellem bygnin
gens enkelte afsnit, apsis, kor og skib – et træk, 
der blev påpeget allerede af J. Helms17 og 
F. Uldall18 under deres besøg ved kirken 1873 
og 1886, før murenes omsætning og opretning.

I apsiden (166816 betegnet som »østenden«, 
170019 som »halvtaget«) er vægge og halvkup
pel ommuret i tegl efter korhvælvets indbyg
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Fig. 3. Kirken set fra sydøst. Knud J. Krogh fot. 1956. — Die Kirche von Südosten gesehen.

ning, måske engang i 1500’rne (se ndf.). Kva- 
derstensmurværket er som nævnt uden forbin
delse med korets, men det vil næppe være rig
tigt at opfatte apsis som yngre end den øvrige 
bygning. Såvel de krumme kvadre og dobbelt
soklen som den monolite vinduesblok (se ndf.) 
må være udført af romanske stenmestre.

Døre og vinduer. Skibets oprindelige døre sid
der lidt forskudt i forhold til hinanden. Den 
søndre, der er tilmuret (sandsynligvis i ældre 
tid) og foroven ødelagt af et vindue, ses udven
dig som en niche. Norddøren, der var lukket 
1914-42 mens våbenhuset brugtes som ligka
pel, er betydeligt udvidet. Den beskrives 188618 
af Uldall som en vandret afdækket dør med 
karme af tildannede bygningskvadre. En lille, 
lav prcestedør vestligst i korets sydside giver nu 
adgang til sakristiet. Den retkantede dør har

bevaret sin oprindelige, kvadersatte karm i 
vest, mens østsiden er ommuret under re
staureringen 1942.

Ingen af korets oprindelige vinduer er beva
ret. I skibets nordside findes tre højtsiddende, 
tilmurede vinduer, antagelig alle på oprindelig 
plads; det vestligste er anbragt lige vest for dø
ren, men går fri af denne på grund af sin place
ring højt i facaden. To tilsvarende vinduesåb- 
ninger i syd sidder forskudt i forhold til nordsi
dens og kan være flyttet. De smalle, rundbuede 
og dobbeltsmigede vinduer, hvis lysning sid
der tæt ved den ydre murflugt, har monolite 
overliggere, dels vandret afsluttede, dels tag
formede; også sålbænkene er udhugget i én 
kvader. – Spredt i tilbygningernes murværk 
findes flere romanske vinduesdele: i sakristiets 
vestside er indmuret en sålbænk, højt i tårn
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Fig. 4-5. Grundplan 1:300 og tværsnit 1:150 gennem skib. Målt af Henrik Gram og Søren Gottfred Petersen 
1978, tegnet af MN 1985. — Grundriß 1:300 und Querschnitt 1:150 durch das Schiff.

rummets nordvæg en overligger og i våbenhu
sets vestmur både en overligger og en sålbænk.

Cirkelvinduet i apsis er udhugget i en krum 
granitblok med aftrappede sider svarende til 
højden af to kvaderskifter. Det lille, genåbnede 
vindue (udvendig tvm. 55 cm) kantes af en 
rundstav.

Indre. Apsidens hvælv er fornyet i forbindel
se med en total ommuring af korrundingen, 
formentlig i renæssancen (se ndf.). Siderne i 
den forholdsvis brede korbue hviler på en skrå
kantsokkel (nu kun synlig i nord) og smykkes 
af profilerede kragbånd (fig. 9 og 10) med primi
tive, streghugne bladornamenter. Selve den 
svagt spidsende bue, dannet af krumme kile
sten, er ommuret i gotisk tid, muligvis da man 
indbyggede hvælv i koret. Rummet dækkedes 
oprindelig af flade trælofter, hvor brædderne 
var sømmet på bjælkernes underside.

Ændringer og tilføjelser. I 1460’erne opførtes et 
tårn ved skibets vestgavl. På omtrent samme 
tid blev der indbygget et hvælv i koret, og mu
ligvis i forbindelse hermed blev triumfbuen 
ommuret og fik sin nuværende svagt spidsende 
facon. O. 1500 blev også skibets lofter afløst af 
hvælv, smykket med Liljemesterens kalkmale-

de dekorationer. Våbenhuset, i hvis murværk 
der indgår krumme buekvadre fra triumfbuen 
(eller apsisbuen), er sandsynligvis kommet til i 
senmiddelalderen eller renæssancen. Sakristiet 
ved korets sydside er opført o. 1740 som grav
kapel for kirkeejeren, provst Castensen. Et 
†sakristi af ukendt alder ved korets nordside 
blev nedrevet i begyndelsen af 1700’rne, mulig-
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vis for at genanvendes ved opførelsen af prov
stens gravkapel.

Apsidens ommuring er rimeligvis foretaget i 
1500’rne, efter korhvælvets indbygning og før 
barokaltertavlens opstilling 1653. Vægge og 
kvartkuglehvælv, som mangler de øvrige hvælvs 
kalkmalede dekoration,20 blev totalt ommuret 
med røde munkesten, gennemgående med for
matet 28×14×10 cm. Korets kvadersatte gavl
trekant blev stående urørt og underfanget af en 
teglstensbue. Kvartkuglehvælvet er muret op 
mod korhvælvets østre, spidse skjoldbue, der 
næsten skjuler apsisåbningen. I væggene på 
hver side af det senmiddelalderlige, murede al
terbord er der to nicher, fladbuet i syd, ændret 
til fladrundbue i nord.

Tårnet ved skibets vestende, tidligere berøm
met for sin højde (se indledningen), er den- 
drokronologisk dateret til 1460’erne (se ndf.). 
Det er i tre stokværk og opført af munkesten i 
munkeforbandt over et enkelt kvaderskifte, 
hvilende på en nyhugget skråkantsokkel. Indtil
1891 var den nedre del »i en betydelig højde«

bygget af granitkvadre fra skibets nedbrudte 
gavltrekant (Uldall 1886).18 Med undtagelse af 
østmuren, der har bevaret sine fornemme, høje 
blændinger, blev facaderne 1891 overalt skal
muret med store, røde sten. Inden da, muligvis 
i 1730, var klokkestokværkets søndre og vestre 
side samt den vestre gavltrekant blevet ommu
ret. Det oprindelige murværk ses nu bedst i 
klokkestokværkets øst- og nordvæg. Tårnets 
østmur hviler på skibets vestgavl, hvis spids 
blev ommuret i forbindelse med tårnbyggeriet.

Tårnrummet åbner sig mod skibet med en 
rundbuet arkade og dækkes af et samtidigt 
krydshvælv med kvartstensribber, hvilende på 
spinkle, halvstens hjørnepiller. I væggene er 
der tre dybe, spidsbuede spareblændinger, hvis 
bund fremtræder som høje bænke. Et udvendig 
rundbuet vindue i vest har indvendig bevaret 
sin spidse bue. Indtil 1942 var rummet adskilt 
fra skibet ved en bræddevæg, hvori der 185814 
blev anbragt en dør. Tårnrummet tjente 1914-
42 som våbenhus, og i den tid var der adgang 
udefra via en nu tilmuret dør i tårnets nordside.
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Fig. 6. Indre, set mod 
øst. Hude fot. o. 1900. — 
Interieur, gegen Osten 
gesehen.

Fig. 7. Indre, set mod 
vest. NE fot. 1979. — In
terieur, gegen Westen 
gesehen.

Man kommer op i tårnet ad en muret spindel
trappe (højrevendt med cementpudsede trin) 
ved tårnets sydøstre hjørne, hvortil der er ad
gang fra tårnrummet gennem en fladbuet dør. 
1942 indsattes en udvendig dør. Trappehuset er 
samtidig med tårnet, men klædt med granit
kvadre, der efter omsætningen 1891 ikke lader 
sig udskille fra skibets kvadre. En fladbuet dør 
leder fra trappen ind til mellemstokværket, et 
hvidkalket rum med dybe, fladbuede spareni- 
cher i syd, vest og nord. I nord og syd er der et 
fladbuet vindue i spidsbuet spejl.

Klokkestokværket og tårnets øst-vestvendte 
gavle smykkes hver af tre spidsbuede højblæn
dinger, hvis bund ligger i niveau med lydhuller
nes underkant. Vestgavlens blændinger blev 
genskabt 1891, efter at gavlen siden 1730 (angi
vet med jernankre) havde stået med en glat 
spids.18 Formentlig i forbindelse med gavlens 
nymuring 1730 – hvis ikke før – blev også 
klokkestokværkets søndre og vestre side om
muret. Stokværket har to rundbuede, falsede 
glamhuller i nord og et i øst, nederst i den mid

terste blænding. De ommurede sider har hver 
et rundbuet lydhul. – Tårnet er blytækt og står 
— som det er almindeligt i Vestjylland – uden 
kamme.

En dendrokronologisk datering af to bjælker fra 
loftet mellem 2. og 3. stokværk, foretaget efter 
bjælkelagets udskiftning 1982, viste at tømme
ret var fældet ca. 1462.21 Tårnet er derfor sand
synligvis opført en gang i 1460’rne.

De ottedelte ribbehvælv, et fag i koret og fire 
fag i skibet, hviler på falsede piller uden veder- 
lagsmarkering. Skibets vestre fag har kun seks 
ribber og er – muligvis af hensyn til dørenes 
placering – noget smallere end de tre østre. 
Skjoldbuerne er spidse, mens skibets bredt 
spændte, halvandenstens tykke gjordbuer er 
runde. Korets halvstens ribber står med skarpe, 
trekløverprofilerede rygge. I skibet er ribberne 
ikke helt så skarpryggede og har ved overpuds- 
ning delvis mistet deres facon. I 3. fag er diago
nalribberne af kvarte sten, der også er anvendt i 
1. og 2. fags øst-vestvendte ribber.

Ifølge J. Magnus-Petersens undersøgelser

Danmarks Kirker, Ribe amt 63
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Fig. 8. Sakristi, tidligere 
gravkapel, opført o. 1740 

for provst Maturin Ca
stensen (s. 978). NJP 

fot. 1983. — Sakristei, frü
her Grabkapelle, erbaut um 

1740 für Propst Maturin 
Castensen.

189120 (se kalkmalerier) stod korhvælvets rib
ber oprindelig med glat pudsede, hvide fuger 
og uden hvidtning. Hvælvet er sandsynligvis 
ældre end skibets, som ud fra Liljemesterens 
kalkmalede dekorationer må dateres til o. 1500.

Våbenhuset ved skibets nordside er en lav 
bygning opført af fire skifter granitkvadre over 
en skråkantsokkel. Det nævnes første gang 
179119, men er formentlig fra senmiddelalderen 
eller renæssancen. I murværket indgår flere 
krumhugne buekvadre, som må stamme fra 
den ombyggede korbue (eller †apsisbue). Den 
glatte gavl, hvis spids er af små mursten, inde
holder en ommuret, rundbuet dør, og hver 
langside har et lille vindue, hvori der 186814 
indsattes rundbuede støbejernsrammer. Rum
met dækkes af et bræddeloft med synlige bjæl
ker. Spidsen af det blytækte tag når kun til ski
bets murkrone. Taget var i 17-1800’rne dækket 
med tegl. 1914-42 benyttedes huset som †ligka
pel, skibets norddør var tilmuret og indgangen 
henlagt til tårnet.

Sakristiet (fig. 8) ved korets sydside, tidligere 
kaldet »det maturinske kapel«, er opført 
o. 1740 af provst Maturin Castensen (†1747) 
som privat gravkapel (sml. hans epitaf s. 992 og

kisteplade s. 999). Det er en lille lav bygning 
med afvalmet blytag. Murene er rejst af granit
kvadre og små røde mursten i krydsskifte og 
afsluttes med en barok gesims (rundstav over 
udkraget rulskifte). I hver langside er der to 
smalle lyssprækker, udvendig et halvt skifte 
brede, indvendig med tragtformede smige i 
bænkeagtige, fladrundbuede nicher. Der er ad
gang fra koret via den gamle præstedør (se 
ovf.). Rummet, der har gulv i niveau med ter
rænet, dækkes af et samtidigt bjælkeloft med 
skruphøviede brædder. O. 188822 indsattes en 
retkantet dør i sydmuren.

Ifølge indskriften på en marmortavle, op
hængt i rummet, stod provst Castensens kiste 
her til 1891, da den sænkedes i gulvet. 1911 
muredes et hvælv over kisten.

Et †sakristi af uvis alder, formentlig middelal
derligt, ved korets nordside, er nævnt 165315 og 
1700.19 Det er nedrevet i begyndelsen af 
1700’rne, muligvis forud for opførelsen af Ma
turin Castensens gravkapel ved korets modsat
te side (se ovf). En †dør i nordre kormurs østre 
del blev dog bibeholdt og først tilmuret 1891. 
Den beskrives 188618 af Uldall som »en senere 
anbragt dør, kantet af mursten«, og ses på
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J. Vilhelm Petersens tegning 1890 (fig. 34). – Ved kirkesynet 170019 var en stor del af sakri
stiets vestmur og det nordvestre hjørne faldet 
ud. Taget, af røde tegl, var meget brøstfældigt. 
Tilbygningen havde tidligere været tækket 
med bly, der imidlertid var solgt for at skaffe 
penge til kirkens reparation.
Tagværkerne, middelalderlige, af eg, syv fag i 

koret, 22 i skibet, hviler på nyere langstole. 
Spærfagene var oprindelig støttet af fire kryds
bånd, hvis taphuller ses i spærenes underside. 
Båndene, hvis retning er noget usikre, har i 
skibets 11 vestre fag været anbragt i lidt større 
indbyrdes afstand end i øst. De afsavede bjæl
keender tjener som spærsko; bjælkerne mellem 
hvælvene er bibeholdt som bindbjælker. Over 
skibets nordmur, længst mod øst, er bevaret en 
rest af den ydre murrem. – Apsiden har ti spær 
med korte, tappede og naglede stivere, mærket 
fra nord mod syd med små firkantede stik. 
Spærene samles i en ophængt kongestolpe mod 
korets østgavl. Den krumme murrem er samlet 
af fem egestykker. – Tårnets fem spærfag har 
dobbelt lag hanebånd og korte stivere. I nord 
krydsende stormlægter.
Vedligeholdelse og istandsættelser. Blandt de til

bagevendende reparationer på bygningen var 
foruden omsmeltning af blytaget (nævnt første 
gang 1586)23 og opretning af udskredne kvadre 
også udbedring af tårnets murværk, omlæg
ning af murstensgulvet og indsættelse af nyt 
vinduesglas.
Ifølge et syn, afholdt 3. marts 165315 og ind

ført i herredets tingbog, var tårnets vestende 
»kendelig fornøden at sømmes og beredes«; 
der skulle indsættes jernankre i tårnmurene og 
de murede kirkegårdsindgange skulle sættes i- 
stand. Under et syn 166816 – også afholdt i det 
tidlige forår (26. marts) — fandt man tårnets ve
stre hjørner »sprukne og revnede«; apsidens 
hugne sten var »skreden af lave«, to tavler bly 
var blæst af taget, og i gulvet manglede 200 
mursten. 167424 anslog synet, at en istandsæt
telse ikke kunne foretages for under 180 slette 
daler. 170019 var muren i kirkens østende rev
net og en del sten udskredet; tømmeret var dår
ligt, og gulvet manglede 1000 sten.

Fig. 9-10. Søndre og nordre korbuekragbånd (s. 
975). NE fot. 1979. — Südliches und nördliches Ge
simsband des Triumphbogens.

Kirkeejeren, sognepræst Maturin Castensen 
(†1747), blev i et anklageskrift beskyldt for at 
misrøgte sine kirker i Jerne og Skast. Han skul
le, skønt tienden var ydet, have ladet kirkerne 
forfalde og i nogle tilfælde ladet blyet udskifte 
med tagsten.24

Bevægelserne i murværket skyldtes for
modentlig trykket fra de indbyggede hvælv, 
som fik murene, navnlig skibets sydmur, til at 
hælde udad. 1842 slog skibets midterste gjord
bue revner og måtte repareres, og 1848 omtales 
en ommuring af de søndre †støttepiller.14 1881 
udførtes sikringsarbejder på tårnet efter påbud 
af ministeriet, og 1886 fandt provstesynet kir
kens tilstand så betænkelig, at der burde udar
bejdes en plan for dens istandsættelse. Tårnet 
havde slået revner, og skibets sydmur var da 9 
tommer (22 cm) ude af lod.14 Et særligt syn 
afholdtes 3. august 1886, men en egentlig ho
vedrestaurering gennemførtes først 1891-92 un
der ledelse af arkitekt Axel Møller, som få år 
forinden havde forestået opførelsen af Vor Frel
sers kirke (sml. s. 1003) og restaureringen af 
Skast kirke.

Restaureringen gav i det store hele kirken det 
udseende, vi kender i dag. Fundamenterne blev 
forstærket og kvaderstensbeklædningen sat om 
og suppleret med nye grålige sten samt kvadre

63*
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ne fra skibets gamle gavlspids, der hidtil havde 
siddet nederst i tårnet. Skibets sydmur blev ret
tet op og lignet ud med undtagelse af det østre 
hjørne, i sakristiet. I nordsiden nøjedes man 
med at omsætte de nederste skifter. Under ar
bejdet må kvaderstensmurværket i nogen ud
strækning være blevet harmoniseret; således er 
ethvert spor af en †dør i korets nordside (sml. 
†sakristi) forsvundet; til gengæld blev skibets 
blændede syddør markeret som en niche. Der 
indsattes nye rundbuede, granitindfattede vin
duer, to i koret og fire i skibet, som afløsere for 
støbejernsvinduer fra 1872. Endelig blev tårnet 
overalt, undtagen i øst, skalmuret med store, 
røde sten over en nyhugget granitsokkel.14

Kirkens indgang blev 1914 henlagt til tårnet, 
hvor der etableredes en dør i tårnrummets 
nordmur. Skibets gamle norddør blev lukket, 
og våbenhuset taget i brug som ligkapel.

Under en restaurering 1942 (arkitekterne Aage 
Bugge og P. Riis Olsen, Varde) opførtes et lig
kapel på kirkegården (se ovf.), og våbenhuset 
blev igen taget i brug som indgangsrum til ski
bet. Våbenhusdøren blev udvidet, døren i tårn
rummets nordside lukket, og der blev indsat en 
ny, udvendig dør til tårntrappen. Samtidig 
nedtog man skillevæggen mellem tårnrum og 
skib.25

Varme. Et varmeapparat (en jernovn) blev 
188814 opstillet i skibets nordvestre hjørne. 
1942 installeredes dampvarme med kedel i ned
gravet kælder nord for skibet.25

Kirken står idag udvendig med blytækte tage

Fig. 11. Kalkmalet hvælvdekoration i skibet, udført 
af den såkaldte Liljemester o. 1500. O verkalket efter 
afdækning 1891. Tegning af J. Magnus-Petersen 
1891. — Gewölbedekoration im Schiff, Freskomalerei 
ausgeführt von dem sogenannten Lilienmeister um 1500.

og blankt murværk. Apsidens tag afsluttes med 
en lille tinde: den blyklædte kongestolpe. Ind
vendig er vægge og hvælv hvidtede. Korbue- 
kragbåndene blev renset for kalk 1887.14 I gul
vet ligger røde mursten på fladen; under bæn
kene er der trægulv.

†KALKMALERIER

Under restaureringen 1891 blev der i kor og 
skib fundet rester af kalkmalerier fra to perio
der. Efter en undersøgelse ved J. Magnus-Pe- 
tersen blev malerierne igen overkalket.26

1) (fig. 11), o. 1500. En hvælvdekoration fra 
den såkaldte »Liljemesters« værksted blev fun
det overalt på buer, ribber og kapper, malet 
med røde og blå (gråblå?) farver. Kun ribberne 
i koret var uden bemaling og synes oprindelig 
at have stået uden hvidtning (jfr. hvælv). De
korationen består af sparer på ribber og buer, 
hvorfra der udløber små stilkede, krabbeagtige 
blade, samt »Liljemalerens« karakteristiske lil
jeornament, som kroner en trekant, hvorunder 
tre hjerteformede blade er fæstnet til en ring. 
Værkstedet kendes flere steder på egnen, bl.a. i 
Skast, Horne og Janderup, Alslev og Ansager 
samt i flere sønderjyske kirker, heriblandt Nør
re Løgum, hvis udsmykning ved en latinsk 
indskrift er dateret til 1518 (DK. SJyll. s. 2749).
— Dekorationen er sandsynligvis samtidig med 
skibets hvælv. Magnus-Petersen anså udsmyk
ningen for at være af ringe kunstnerisk værdi 
og fandt ikke, at den burde bevares.

2) O. 1550-1600? Medtagne levninger af en 
nadverscene med indstiftelsesordene efter Luk. 
22,19-2027 blev fremdraget på korbuens nordre 
vange over kragbåndet. Kristus sad for midten 
af bordet med kalken i hånden; ved hans ven
stre arm hvilede en lille skikkelse, Johannes. I 
forgrunden skelnedes to apostle og bag Kristus 
sås ansigter og glorier af andre apostle. Ind
skriften på dansk, under billedet, var omgivet 
af en firkantet ramme. Kun nogle linier kunne 
læses. En tegning af motivet er gået tabt. Mag- 
nus-Petersen opfattede nadverbilledet som 
samhørende med hvælvdekorationen, men det 
må efter sin art være malet efter reformationen.



JERNE KIRKE 981

Fig. 12. *Altertavle, o. 1475-1500 (s. 984), nu i Løgumkloster kirke. Hude fot. 1905. — Altarbild, um 1475- 
1500, jetzt in der Kirche von Løgumkloster.

INVENTAR

Oversigt. Det eneste stykke middelalderligt inventar, 
der i dag findes i kirken, er den romanske døbefont. 
I nyere tid har kirken afgivet en sengotisk *højalter
tavle, med en fremtrædende gengivelse af værnehel
genen S. Morten, og en samtidig *sidealterfigur, 
Maria med barnet, mens en gotisk †degnestol er kas
seret.

Fra tiden lige efter reformationen stammer altersta
gerne og den ligeledes gotiske prædikestol, et af de 
ældste eksempler på egnens karakteristiske Ribeskæ
ringer. Også den nuværende altertavle, udført 1653- 
54, har flere paralleller blandt billedskærerarbejder i 
egnens kirker. Den udmærker sig ved sine oprindeli
ge malerier og samtidige staffering, signeret »P.G.«. 
Altersættet er udført 1705 af Jens Michelsen Halling, 
Varde, og kun lidt ældre er en usædvanlig *vinflaske 
af tin, som har været benyttet af præsterne ved syge
besøg.

Kirkens gamle †stolestader, opstillet som hele tre 
rader i skibet, blev 1881 udskiftet med de nuværen
de. Inventaret er i hovedsagen farvesat ved en istand
sættelse 1942-44. Som følge af udtørringsskader er 
træinventaret 1964 blevet underkastet en mindre i- 
standsættelse, som også omfattede Maturin Casten
sens epitafium.

Alterbord (fig. 24), senmiddelalderligt, måske 
samtidigt med den ældre *altertavle, o. 1475- 
1500 (jfr. ndf.). Det er af munkesten, 100 cm 
højt, afdækket med en monolitisk, fremsprin
gende kalkstensplade, 215×115 cm, med profi
lering langs underkanten, skråkant over hulkel. 
Alterbordet, der er muret i polsk skifte, har 
ingen spor af helgengrav; i kortsiderne nicher, i 
nord rektangulær, 33×24 cm, 34 cm dyb, i syd 
fladbuet, 45×35 cm, 52 cm dyb (sakrament- 
skab?, jfr. s. 956). På bordets bagside i nord og 
syd fremspring, muret i forbandt, 50 cm høje, 
54 og 70 cm brede, 18 cm fremspringende. 
Bordet er ved undersøgelsen 1942 muligvis 
gjort lidt (ét skifte?) lavere.28

Alterbordspanel, 1942, i fyrretræ med højfyl
dinger i renæssancestil, tegnet af arkitekt Aage 
Bugge. Samtidige brune og grå farver.28

†Alterklæder. Et kirkesyn 1653 påtalte, at et 
omhæng for altret manglede, »og er ingen 
uden en gammel stykke lærred«.15 Fotografier 
o. 1900 viser alterbordet beklædt med et fløjls- 
alterklæde med guldkors.
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Fig. 13. Altertavle, 1653-54 (s. 982), detalje. Stor- 
vinge. NE fot. 1979. — Altarbild, 1653-54, Detail. 
Großer Flügel.

Altertavle (fig. 15), 1653-54, udført af samme 
snedker som tavlerne i Vester Nykirke, Skast 
hrd., og Øster Nykirke, Vejle amt, og nært 
beslægtet med Varde-snedkeren Jens Olufsens 
arbejder (jfr. s. 738f.). En malet signatur 
»P.G.« (fig. 14) dækker formentlig mesteren 
for stafferingen og de samtidige malerier.

Altertavlen, der i opbygning svarer til Jens 
Olufsens, består af postament, tredelt storstyk
ke og gavlprydet topstykke, alle med vinger, 
der på renæssancevis er formet som rulleværks- 
kartoucher med (delvis fornyede) småspir. 
Storstykkets arkitektoniske opbygning fravi
ges kun derved, at midtfeltet bryder postament 
og frise, mens barokken slår klart igennem i de 
rankeomvundne, snoede storsøjler med vin- 
drueklase-kapitæl. Søjlerne hviler på svungne 
postamenter med løvemaske. Midtfeltet ind
rammes af en fladbuet portal (fig. 17) båret af 
joniske dydehermer – Kærligheden (i nord) og

Retfærdigheden – med løvemaske og frugtkla
se over bøjle med semikolontegn. Bueslaget 
dannes af frugtklaser og tre englehoveder, af 
hvilke det midterste deler fladbuen som en lille 
midtkonsol. Sidefelternes indramning er en lidt 
forenklet gentagelse af midtfeltets med bueslag 
ledsaget af tandsnit og æggestav; dydehermer- 
ne er (fra nord) Troen og Håbet, samt Måde
holdet og Klogskaben. En forkrøppet tand- 
snitsbort ledsager postament og frise; den sid
ste har dertil perlestav, æggestav og en frise af 
beslagværk under kronlisten, samt bøjler med 
englehoved over storsøjlerne. I storvingerne, 
der foroven løber ud i et ørnehoved, frifigurer 
af Mattæus (i nord, fig. 13) og Johannes med 
symbolvæsner, stående i en slyngbåndsindram- 
met muslingeskalsniche.

Postamentet har kraftige volutfremspring 
med englehoved og frugtklase over løvehoved 
med poter (fig. 16). Den kvartrunde posta- 
mentbjælke prydes af englehoved mellem 
frugtklaser og yderst små profilhoveder. I vin
gerne små frifigurer af Moses (i nord) og Aron.

Topstykket, der hviler på en kvartrund bjæl
ke med fladsnitsranker, følger i det væsentlige 
opbygningen i storstykkets sidefelter. Dyde- 
hermerne er erstattet med mandlige (?) hermer 
med korslagte arme, og frisens bøjler har løve
hoved. Topvingerne er udformet næsten som 
gavle for storstykkets sidefelter, med store 
muslingeskalsnicher rummende frifigurer af de 
to resterende evangelister (Markus i nord), hvis 
symbolvæsner ligger yderst på storgesimsen 
(deres vinger fornyede). Øverst troner Kristus 
med verdenskuglen, skyomkranset, i en brudt 
segmentgavl, kronet af en putto med kors, der 
flankeres af to småspir.

Fig. 14. Malet signatur på altertavlens topspir 
(s. 983). Tegnet af MN 1974 efter kalke, taget af Ge
org N. Kristiansen ved afdækningen 1942. — Gemal
te Signatur auf den obersten Spitzen der Türmchen über 
dem Alterbild.
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Fig. 15. Altertavle, 1653-54 (s. 982), med malet signatur »P.G.« (jfr. fig. 14). NE fot. 1982. — Altarbild, 1653- 
54, mit gemalter Signatur »P.G.«.

Efter en grundig undersøgelse og istandsæt
telse ved Georg N. Kristiansen 1942 fremstår 
tavlen nu stort set i original skikkelse med ma
lerier og rig, polykrom staffering fra 1654. Rød 
og grøn farve dominerer, søjlerne står hvidgrå, 
og der er benyttet megen forgyldning og lasur 
på sølv, alt lagt på en tynd kridtgrund. Ind
skrifterne er i gylden fraktur på sort bund, ini
tialer og årstal »P.G. 1654« på topspirene 
(fig. 14) er dog i gyldne versaler med sort kon
tur, bunden grøn.28

Malerierne, hvis mester muligvis gemmer sig 
bag ovennævnte initialer, viser scener af lidel

seshistorien efter gængse stik. Hovedbilledet af 
Nadveren (fig. 17) må således – gennem et spejl
vendt eftertryk – gå tilbage til Albrecht Dürers 
Store Passion fra 1511. Dunkle toner er frem
herskende, klædedragterne hovedsaglig røde, 
enkelte lyseblå, baggrundens hængedraperi 
dæmpet grønt. Storstykkets nordre felt viser 
Kristi Dåb. Johannes er vist til venstre, halvt 
siddende på en klippe, mens han med højre 
hånd hælder vand over Kristus, som står i flo
den nedenunder med hænderne samlet foran 
brystet. I baggrunden slynger Jordanfloden sig 
mellem bjerge; foroven viser Helligåndsduen
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sig i en lysstråle, der rammer Kristi hoved. 
Hertil svarer indskrifterne i frise og postament: 
»Oc see himelen obnedis offuer hannem. // Oc 
Johannes saae Guds Aand fare/ ned som en 
Due, Oc see en Røst aff Him/mele(n) sagde, 
den(n)e er mi(n) Elskelig Søn, so(m) mig er/ 
vel behagelig. Mat. 3« (v. 16-17). I storstykkets 
søndre felt ses Bønnen i Getsemane. Kristus knæ
ler mod venstre på en lille høj, hvor en engel 
viser sig i en sky, holdende kalken i sin ud
strakte højre. De tre apostle sover i forgrun
den, mens man i det fjerne ser et bjerglandskab 
med Jerusalems tårne. I frise og postament: 
»Min Siel er bedrøffuet indtil Døden.// Min 
Fader er det mueligt, Da gaa/ denne Kalch fra 
mig, Dog skee icke min men din Villie Math: 
26« (v. 38-39). Topstykkets maleri forestiller 
Korsfæstelsen. Under den korsfæstede Kristus 
står til venstre Johannes og Maria, gestikule-

Fig. 16. Altertavle 1653-54 (s. 982), detalje. Posta- 
mentfremspring. NE fot. 1979. — Altarbild, 1653- 
54, Detail. Postamentenvorsprung.

rende, mens Maria Magdalena fra højre omfav
ner korsets fod. Ved siderne røverne, forvred
ne, bundne til deres kors, og i baggrunden ro
merske soldater foran Jerusalems tårne. Hertil 
svarer friseindskriften: »Straffen er lagt paa 
han(n)em, Paa det vi skulle haffue Fred, oc vi 
ere helbrede giorde/ ved hans Saar. Esg. 53« 
(Es. 53,5).

I postamentfeitet stifterindskriften: »Denne 
Taffle er Paa Kirckens Bekostning Oprettet i 
1653. Da E(rlig) og W(elbyrdig) Mand Erich / 
Kragh til Bramming, K(ongelig) M(ajestæts) 
Øuerste Secreterer, vaar Decanus udi Riber 
Ca/pitel, Oc denne Kirckis Patron. H(er) Hans 
Jensøn Hersleff Sogneprest Oc Staf/fieret 1654. 
Her Jørgen Oluffsøn Alsleff Sogneprest, Peder 
Nielsøn Prousties for/valter Oc Peder Chri- 
stensøn i Strandby Kirckvære. Alting være 
Gud til ære Amen«. Oplysningen om tavlens 
»oprettelse« 1653 og den påfølgende staffering 
året efter bekræftes af et kirkesyn 3. marts 
1653, hvor kirkens altertavle betegnes som 
gammel og slet (nedennævnte middelaldertav
le), mens en ny var »halfferdig«.15

Engang i midten af 1700’rne blev stafferin
gen frisket op med hvidt og blågrønt, og top
stykkets friseindskrift udskiftet med skriftste
det: »Det er fuldkom(m)et. Joh. XIX. 30«. Ved 
samme tid blev malerierne overmalet; klæde
dragterne fik kraftigt glanslys, og på Nadver
billedet dækkedes såvel baggrundens draperi 
som lysekronen af et stort, nyt hængeklæde 
med klunker. En ny overmaling 1845, af det 
følgende års syn betegnet som dårligt udført, 
omfattede kun træværket, der fik hvid bund
farve med blåt, brunt og lidt guld på sira-

99terne.
Ved restaureringen 1942 fjernedes alle disse 

overmalinger, ligesom træværket istandsattes 
og suppleredes. Arbejdets afslutning markere
des med en indskrift på tavlens bagside: »Anno 
1942 er altertavlen og epitafiet istandsat under 
Nationalmuseet af G.N.K«.

Den ældre *altertavle (fig. 12), et gotisk alter- 
skab fra o. 1475-1500, var i kirken indtil 1925, 
da det, efter en omfattende restaurering og for
nyelse, blev opsat som højaltertavle i Løgum
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Fig. 17. Altertavlemaleri, 1654 (s. 983), formentlig udført af »P.G.« (jfr. fig. 14). 
NE fot. 1979. —Altargemälde, 1654, vermutlich von »P.G.« (vgl. Fig. 14) ausgeführt.

klosterkirke (se nærmere DK. SJyll. s. 1100f.). 
Tavlen er tilskrevet den såkaldte Imperialissi- 
mamester, og har paralleller i flere af egnens 
kirker (Lunde og Henne, Vester Horne hrd., 
Grimstrup, Skast hrd.). Her beskrives tavlens 
tilstand før 1925, således som den kendes især 
gennem et fotografi fra o. 1900 (fig. 12).

Den fremtrådte da uden predella og noget 
afpillet, idet flere snitværksdetaljer manglede. I 
midtskabet Nådestolen flankeret af Maria med 
barnet og S. Morten givende almisse til en tig
ger, i fløjene apostlene i to rækker, alle under 
kølbueformede stavværksbaldakiner. Såvel 
Vorherre som Maria havde mistet kronens tak

ker, Mariafiguren endvidere hendes højre og 
begge barnets hænder. De fleste apostelattri
butter manglede, enkelte var groft fornyede, 
og apostelfigurerne stod i en vilkårlig række
følge. En malet nummerering med bogstaver 
(minuskler) på bagsiden (her i parentes), angi
ver formentlig apostlenes oprindelige række
følge, der synes at have fulgt messekanonen. 
Fra venstre ses, begyndende med den øverste 
række: 1) Peder (a), nøglen mangler. 2) Paulus 
(b), af sværdet er kun fæstet bevaret. 3) Mathias 
(k) med økse. 4) Formentlig Bartholomæus (i) 
med nygjort attribut (valkestok?). 5) Jacob den 
yngre (g), højre hånd med valkestokken mang
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ler. 6) Thomas (f), attribut mangler. 7) Johan
nes (e) med giftbæger. 8) Andreas (c) med skrå
kors. 9) Judas Thaddæus? (m) med ubestem
meligt, fornyet attribut. 10) Mattæus? (1). 11) 
Jacob den ældre (d), højre arm med pilgrims- 
staven mangler. 12) Filip? (h) med nygjort 
spyd.30 Af den oprindelige bemaling var ho
vedsaglig levnet den fragmentariske minuskel- 
indskrift under midtskabets tre figurer: ».. ma
ria mater [Christ]i ora [pro no]bis – O bened.. 
miserere(?) nobis ..« (O, Maria, Kristi moder, 
bed for os, O velsignede (treenighed?) forbar
mes over os ..). Indskriften må have sluttet 
med en påkaldelse af S. Morten under denne 
figur. Tavlen iøvrigt var »overmalet med en 
glinsende Oliefarve«.20

Tavlen omtales 1653, i forbindelse med dens

Fig. 18. Alterstage, o. 1550 (s. 987). NE fot. 1979. 
— Altarleuchter, um 1550.

udskiftning med den nuværende, som gammel 
og slet.15 Søren Abildgaard kaldte den 1774 en 
gammel altertavle, hvorpå »ses Maria med bar
net og S. Martinus, biskop, givende almisse til 
en Pilgrim«.31 1891 stod den i tårnrummet, op 
mod vestvæggen, og smykkedes endnu lejlig
hedsvis med små lys foran figurerne, som det 
ses af fotografiet.20

*Sidealterfigur (fig. 19), Maria med barnet, 
o. 1500, 170 cm høj, både Marias højre arm og 
begge barnets arme er afbrudt. Den stående 
Maria, med et let svaj i kroppen, bærer på sin 
venstre arm det ranke barn, hvis sæde og ben er 
indhyllet i et klæde. Kristusbarnet, der har fine 
små krøller, har rakt sine hænder frem mod en 
genstand, formentlig et æble eller en pære, i 
moderens højre hånd. Hun ser ned på barnet, 
ansigtet er bredt, øjenlågene store og tunge, og 
hendes lange, bølgede hår falder frit ned over 
skuldrene. Maria bærer krone, nu uden takker, 
kjole med bælte, og derover en lang kappe, der 
falder i store, knækkede folder, som kun lader 
spidsen af en sko synlig. Figuren er kraftigt 
udhulet fra bagsiden, nu med gennembrydnin- 
ger flere steder. Af de spredte farverester på 
kridtgrund fremgår, at barnet har haft hvidt 
lændeklæde; hår, krone og bælte har været for
gyldt, ligeledes kappen, med blåt for. Kjolen 
har rester af en grålig, dekomponeret farve.

Ved Magnus-Petersens besøg i kirken 1891 
stod figuren endnu i sit †alterskab, på hvis væg
ge, der var levninger af farve og guld.20 Han 
tilskrev sidealtertavlen, der da stod i tårnrum
met »imellem en Del Skrammel«, stort kunst
værd, og 1894 blev figuren – efter at skabet i 
mellemtiden var kasseret — solgt til National
museet (inv. nr. D 2903).32

Altersølv. I kirken bruges nu et altersæt, oblat
æske og alterkande fra 1971.

Altersæt, 1705, en gave fra Christen Olesen 
Weldbeck og hustru Anne Hansdatter, udført 
af Varde-guldsmeden Jens Michelsen Halling. 
Kalken (fig. 20), 21 cm høj, har klokkeformet 
fod, cylinderskaft, flad midtdelt kugleknop og 
let svajet bæger med graveret skriveskrift: 
»Gud til Ære/Jerne Kircke til Prydelse/ foræret 
af/ Christen Olesen Weldbeck ford(um) Kir-
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ckeverge/ og hans Hustroe/ Anne Hansdatter/ 
Anno 1705 Den 24. April«. Under foden Jens 
Hallings stempel.33 Den tilhørende disk, tvm.
16 cm, har på fanen et enkelt, graveret kors, på 
undersiden samme stempel som på kalken. Til 
altersættet hører et samtidigt futteral af blødt, 
læderovertrukket træ.

†Altersæt. Sysselprovsten Anders Sørensen 
Vedel modtog 1586-87 14 dl. til anskaffelse af 
ny kalk og disk.23 1668, kort efter Svenskekri
gene manglede kalk og disk,16 og endnu 1700 
måtte man klare sig med et altersæt af tin.19

En oblatæske og en alterkande, af kongeligt 
porcelæn, sorte med guldkors, er anskaffet 
henholdsvis o. 1860 og 1862.14 Nu i tårnet. 
1845 indkøbtes en †alterkande af brunlakeret 
blik.14

Sygesæt, 1764, bekostet af kirkeejerne og ud
ført af Hans Pedersen, Hjerting. Kalken 
(fig. 21), 8 cm høj, har cirkulær fod med seks 
tunger på oversiden, cylinderskaft med midt
ring og halvkuglebæger med graveret kursiv: 
»BeKosted af Justice Raad Johan Ludvig Bruun 
til Krogsgaard/ Som Eÿere af Schads KiercKe 
Saa som og af Jerne KiercKes Eÿere/ 1764«. 
Den sammenhørende disk, tvm. 7 cm, har på 
fanen graveret to koncentriske cirkler og under 
bunden Hans Pedersens stempel.33a

Til sygesættet har hørt en *vinflaske (fig. 22) 
af tin, fra slutningen af 1600’rne, 5,5 × 4 cm,
10 cm høj, med afrundede skuldre, skruehals 
(nu uden prop), og i bunden en skuffe til obla
ter. På de to sider ens, meget slidte relieffer af 
Kristus på korset i en fladbuet portalop
bygning, hvis bue deles af et skjold med 
Georgskors. Ved korsets fod to figurer, til høj
re en stående kvindeskikkelse (Maria?), til ven
stre en knælende mand. Under korset ligger 
Adams hovedskal. Over det ene relief graveret 
»I.N.R.I«, og på en af smalsiderne »H.P.B. 
1683«, utvivlsomt for Hans Pedersen Bartsker, 
præst i Jerne 1672-1701. Flasken- kom midt i 
1800’rne i privateje, og er 1913 blevet skænket 
til Nationalmuseet (inv. nr. 67/1945).34

Alterstager (fig. 18), gotiske, o. 1550, 43 cm 
høje. Den profilerede fodskål hviler på ryggen 
af tre små, siddende løver (jfr. DK. SJyll.

Fig. 19. *Sidealterfigur, Maria med barnet (s. 986), 
o. 1500. Nu i Nationalmuseet. LL fot. 1983. — Sei- 
tenaltarfigur, Maria mit dem Kinde, um 1500.
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Fig. 20-21. Altersølv. 20. Alterkalk (s. 986), 1705, udført af Jens Michelsen Halling, Varde. NE fot. 1979. 21. 
Sygekalk (s. 987), 1764, udført af Hans Pedersen, Hjerting. Niels Nørgaard fot. 1983. — Abendmahlskelch, 
1705, von Jens Michelsen Halling, Varde. 21. Kranken-Abendmahlskelch, 1764, von Hans Pedersen, Hjerting.

Fig. 22. *Vinflaske til sygesættet (s. 987). I NM3. 
LL fot. 1984. — Weinflasche zu den Krankengeräten.

s. 2914, 2924). Skaftet er cylindrisk med tre 
profilerede skaftringe, og den krenelerede lyse
skål har gennembrydninger udformet som små 
femblade. Syvarmet stage, 1929, med indskrif
ten: »Christian og Bine/ Munk/ Gammelby/ 25 
Marts 1929«.

Messehagler. 1) O. 1900, af rødt fløjl med 
guldgaloneret rygkors. 2) Moderne.

Alterskranke, 1873, med støbejernsbalustre 
og mahognigelænder.14

Døbefont (fig. 23), romansk af granit, 94 cm 
høj, kummens tvm. 74 cm, af en udformning, 
der adskiller sig en del fra egnens sædvanlige, 
vestjyske type (Mackeprang: Døbefonte, s. 
174). Foden danner en aftrappet pyramidestub 
med noget slidte hjørnehoveder. En vulst dan
ner overgang til den glatte, halvkugleformede 
kumme, med dobbelt rundstav under mun- 
dingsranden. Intet afløbshul, men i kummens 
bund en lille forsænkning. Rester af en rustrød
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farve, især på foden og på kummens underside. 
Fonten, der nu står i koret midt for altret (jfr. 
fig. 7), havde 1873 sin plads østligst i skibet, 
lige foran den midterste af de tre stolerader.17

Dåbsfade. 1) O. 1800(?), af bly, glat, tvm. 55 
cm. 2) 1909, af messing, glat, tvm. 60 cm, un
der fanen graveret skriveskrift: »Skænket til 
Jerne Kirke af L. Ingerslev, Sognepræst ved 
Kirken fra 1899 til 1909«.

Dåbskande. O. 1900, af tin, 32 cm høj, i art 
nouveau-stil, stemplet »MB« for Mogens Bal
lin. Den er erhvervet 1978 fra Vor Frelsers 
Kirke.

†Fontelåg. 1653 siges »Fundtlaagen« at være 
meget gammel og slet, »er fornøden en ny iste- 
den«.15

Krucifiks, 1912, bronzestøbt på glat, sort 
korstræ, figuren 120 cm høj, med påskrift: 
»Skænket af Enke Kirsten Jakobsen f. Bønder- 
gaard 15-4-1912«. Ophængt i skibets vestfag, 
på nordvæggen.

Prædikestol (fig. 25), O. 1550-75, bestående af 
seks høje, smalle fag, hvoraf de fire udgør kur
ven, mens to danner bro til væggen, modsat 
opgangen. Opgangspanel og underbygning er 
fornyet i gammel stil 1892.

Felterne udfyldes af næsten ens, gotiske stav- 
værksvinduer med fiskeblærer og korsblom
ster. De flankeres af slanke, leddelte balustre, 
hvor akantusblade veksler med snoninger og 
rudemønstre; øverst englehoved med ejen
dommelige tragtformede ører og vinger, der
1892 er afkortede efter lineal. Profileret, frem
springende fodliste med tandsnitsfrise og der
under en gennembrudt buefrise med kors
blomster fra 1892. Profileret kronliste med 
dækplanke fra 1944.35

Underbygning og opgang har fyldingspane- 
ler i renæssancestil fra 1892. De udgør en for
nyelse og normalisering af det ældre arrange
ment, hvoraf kun opgangens mægler er beva
ret. Den er firsidet med hjørneprofil og indfæl
dede balustre i siderne. Foroven afsluttes den 
med små, gnidrede volutter og neglesnit; 
knoppen er fornyet i 1700’rne.

Prædikestolens bemaling er udført 1944 i 
forbindelse med en istandsættelse ved Georg

N. Kristiansen. Stavværket står i grønt og guld 
på rød bund; balusterstavene er grå, englehove- 
derne har naturlig karnation, guldhår og sølv
vinger, og panelfyldingerne står brune.35

En (†)lydhimmel, nedtaget 1944, i enkle re
næssanceformer med udsavede top- og hænge- 
stykker, var vistnok fra 1850 (jfr. fig. 6). Kun 
det *fag, der sad nærmest væggen, er bevaret. I 
frisefeltet med sort skriveskrift: »Kjerke Wær- 
ger C. Spangsbærg St(rand)b(y). H. Jensen 
Maler i Warde. Jerne Kjerke den 2. juli 1850«. 
Efter en tid at have hængt i sakristiet er faget nu 
i Esbjerg Museum (inv. nr. 191/1953).

Prædikestolen knytter sig – ved sin opbyg
ning og sin karakteristiske blanding af gotik
kens og den tidlige renæssances formsprog – til 
egnens almindelige, såkaldte Ribe-skæringer 
fra 1500’rnes sidste årtier.36 Felternes rent goti
ske stavværksdekoration – uden sidestykke i 
egnens prædikestole – kunne tale for en date
ring o. 1550, men stolens stærkt fornyede til
stand vanskeliggør bestemmelsen af flere detal
jer og af den oprindelige opstilling.

Opgangsfeltet afsluttes med en fals, der kan 
være spor efter ét eller flere yderligere fag. Dis
se har eventuelt i forening med de to fløj-fag 
ved væggen dannet bro i en oprindelig opstil-

Fig. 23. Døbefont, romansk (s. 988), efter tegning af 
E. Rondahl 1896 i Nationalmuseet. — Taufe, roma
nisch.
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ling som lektorieprædikestol foran korbuen;37 
men endnu i 1500’rne må stolen have fået en 
opstilling nogenlunde svarende til den nuvæ
rende i skibets sydvesthjørne. Et syn 1653 om
taler prædikestolen som gammel og meget for
falden, »behøves endelig en ny i steden«.15 1821 
hed det, at prædikestolen faldt forover og be
høvede en støtte.38 Den udførtes som en lille 
baluster under kurven, fjernet igen 1892, da en 
omfattende restaurering og fornyelse gav præ
dikestolen dens nuværende fremtræden. I for
bindelse hermed udførtes to tegninger ved ar
kitekt Axel Møller: dels en opmåling visende 
prædikestolen inden istandsættelsen, dels et 
ikke fulgt restaureringsforslag, der ville have 
tilført stolen en række nye, gotiske træk.39

Efter restaureringen stod prædikestolen i en 
lys blågrøn farve med hvidt stavværk på rød
brun bund og lidt forgyldning på listeprofiler- 
ne. 1944 konstaterede Georg N. Kristiansen, at 
der herunder ikke var bevaret ældre farvespor, 
og han udførte herefter den nuværende bema
ling.35

Stolestader, 1881, med foroven vinkelformet 
afsluttede gavle fra 1942.14 Grå og lys grøn be
maling. De oprindelige, ganske enkle, egetræs- 
malede gavle ses på interiørbilledet o. 1900 
(fig. 6). †Stolestader. Det tidligere stolesæt date
res muligvis af årstallet 1580, som Jacob Helms 
1873 læste på en kvindestol i koret.17 Det om
fattede, som noget ganske usædvanligt i en en- 
skibet landsbykirke, hele tre stolerader i skibet. 
I 1700’rne havde staderne låger, som det frem-

Fig. 24. Alterbord, senmiddelalderligt (s. 981). Ge
org N. Kristiansen fot. 1942. — Altartisch, spätmittel
alterlich.

går af en stolestadestrid, der en søndag i 1753 
udviklede sig til en sådan tumult, at »stolene 
rystede og blev opløftede«.40 1791 betegnedes 
de som ringe,19 og 1803 ønskede synet skibets 
tre brøstfældige stolerader omgjort til to.41 Det 
skete dog først med opsætningen af de nuvæ
rende stader 1881. En †lukket stol tilhørende 
præstegården omtales 1791.19

En †skriftestol, hvorpå var »udskaaren Munk- 
Vaabnet med tre Roser udi«, omtales 1774 af 
Søren Abildgaard.31 1791 siges skriftestolen at 
rumme plads til seks personer.19

†Degnestol, sengotisk, med »smukt gothisk 
Snitværk (Vinløv og Drueklasser) og gothiske 
Korsblomster øverst paa Endestykkerne«. 
Midtfor, d.e. i pulten, var en lille dør med 
»smukt Jernbeslag«.17 Den formindskedes 
1873, og 1884 omtales en flytning til korbuens 
sydside.14

Kirkens dørfløje er fra 1942.
Orgel, bygget 1977 af Th. Frobenius & Søn

ner, Kgs. Lyngby. 16 stemmer og én transmis
sion, to manualer og pedal. Disposition: Ho
vedværk: Principal 8', Rørfløjte 8', Oktav 4', 
Gedakt 4', Oktav 2', Mixtur, Dulcian 8'. 
Overværk: Gedakt 8', Rørfløjte 4', Quint 2⅔', 
Waldfløjte 2', Terts  Cymbel, tremulant. 
Pedal: Subbas 16', Principal 8', Gedakt 8'. 
Pneumatisk aktion; keglevindlader. Tegnet af 
Rolf Graae. Opstillet i tårnrummet.

†Orgler: 1) Bygget 1905 af Joh. P. Andresen 
& Co., Ringkøbing,42 en gave fra Morten An
dersen, Lykkegaard, Søren Pedersen, Måde, og 
sognefoged H. P. Hansen, Gammelby. På pul
pitur i kirkens vestende. 2) Bygget 1942 af 
Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby og Hor
sens, med genanvendelse af dele fra torgel nr. 
1. Ni stemmer, to manualer og pedal. I kirkens 
vestende.43

Pengeblok, 1942, 93 cm høj, jernbeslået med 
malet indskrift på siden: »Anno 1942«. I skibet 
ved indgangsdøren. En †pengetavle nævnes 
1791.19

Salmenummertavler. 1) O. 1900, 75 × 56 cm, 
med skydenumre i to rækker og påskriften 
»Før Prædiken« og »Efter Prædiken«. Oprin
delig ved korbuens nordside (jfr. fig. 6), nu

, Cymbel, tremulant. 
Pedal: Subbas 16', Principal 8', Gedakt 8'. 
Pneumatisk aktion; keglevindlader. Tegnet af 
Rolf Graae. Opstillet i tårnrummet.

†Orgler: 1) Bygget 1905 af Joh. P. Andresen 
& Co., Ringkøbing,42 en gave fra Morten An
dersen, Lykkegaard, Søren Pedersen, Måde, og 
sognefoged H. P. Hansen, Gammelby. På pul
pitur i kirkens vestende. 2) Bygget 1942 af 
Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby og Hor
sens, med genanvendelse af dele fra torgel nr. 
1. Ni stemmer, to manualer og pedal. I kirkens 
vestende.43

Pengeblok, 1942, 93 cm høj, jernbeslået med 
malet indskrift på siden: »Anno 1942«. I skibet 
ved indgangsdøren. En †pengetavle nævnes 
1791.19

Salmenummertavler. 1) O. 1900, 75 X 56 cm, 
med skydenumre i to rækker og påskriften 
»Før Prædiken« og »Efter Prædiken«. Oprin
delig ved korbuens nordside (jfr. fig. 6), nu
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Fig. 25. Prædikestol, o. 1550-75 (s. 989). NE fot. 1979. — Kanzel, um 1550-75.

vendt med bagsiden frem, gråmalet og forsy
net med stifter til talophæng. I skibets nordsi
de, på pillen til venstre for indgangen. 2-3) 
Moderne, 75 × 56 cm, gråmalede med stifter 
til talophæng. På hvælvpiller i skibets første og 
andet fag fra øst.

Præsterækketavle, skænket af tiendeejerne 
1937.44 Enkel, gråmalet ramme, 132 × 176 cm, 
hvide versaler på sort bund. På våbenhusets 
vestvæg.

Lysekroner, fire nyere i messing, de to er ind
købt for de penge, kirken 1894 fik ind ved sal
get af *sidealterfiguren (jfr. ovf.), de to er se
nere skænket af en gårdmand.44 I tårnrummet 
fire nyere, trearmede lampetter af messing.

Kirkeskib, 1938, fuldskib »Danmark«, byg
get af kaptajn P. A. Pedersen, Nordby.45 Skibet 
er en gave fra kirkeejerne i anledning af kirkens 
overgang til selveje.44 Ophængt 10. maj 1940 
mellem skibets første og andet fag fra øst.

Tårnur, 1962, anonym gave, leveret af firma 
Jermin Larsen, Odense.44 Skiver på syd- og 
vestmuren.

Klokke, 1919, tvm. 95 cm, indskrifter med 
reliefversaler. Om halsen: »Støbt af B. Løw & 
Søn København 1919«. På klokkelegemet: »Ef
ter ønske af P. M. Gyde-Pedersen 124/7 1915 23 
aar g(amme)l nedtog hans Familie, da den store 
Krig var endt, Kirkens søndrede Klokke 
(†nr. 3), og lod denne støbe«. På legemets 
modstående side: »Ud vil jeg ringe/ Fred over 
Iord/ Bud vil jeg bringe/ Naaden er stor«, 
†Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1528 aflevere
des en klokke.7 2) Ifølge synet 1803 revnet, 
»men lyder dog meget godt«.41 Omstøbt 1816.
3) 1816, med indskriften: »1816, omstøbt og 
bekostet af Jerne Kierke Eiere. Støbt af 
D. H. Reimer, Klokkestøber i Randers.«18 
Omstøbt 1919 (jfr. ovf.).

Klokkestolen er fornyet 1981, af fyrretræ.
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Fig. 26. Detalje af Maturin Castensens epitafium (jfr. fig. 27). NE fot. 1979. — Detail des Epitaphs für Maturin 
Castensen.

GRAVMINDER

Epitafium (fig. 27) o. 1747. »Magister / Matvrin 
Castensen / Til Hennegaard / Fordum Sogne 
Præst i Dette Guds Huus / I 47 Aar / Og Proust 
i Schads Herret I 9 Aar / Som Efter At Hand i 
Den Eenlige Stand / hafde Lagt 78 Aar Til Sin 
Alder / Aflagt 5000 Rd. til Sine Arvinger / 
Henlagt Sine øvrige Midler til Fattige / under 
Direction Af Stiftets / Høie Verslig og Geist[e]- 
lig Øvrighed / Overleverede Sin Siæl Til Him
len / Sit Støf til Graven / Den 7de Novemb(er) 
A(nn)o 1747«. Forneden gravvers:

»Hver Trængend Lem
Som Træder Fræm
At Tage Deel Af Gaven
som Castensen Har Lagt der hen
Bør Tacke Ham i Graven
Hans Støf Forga(a)r Men Gaven Sta(a)r
For Ham til Æreminde
Saalænge Pind og Mindste Splind
Af Taulen sees Herinde.«

Med malet skrift er tilføjet: »ita posuit Johannes 
Friisius Præpos(itus) et Past(or) in Alslef« (såle
des satte Hans Friis, provst og præst i Alslev).

Epitafiet over legatstifteren24 er et overdådigt 
udskåret barokarbejde i egetræ, ca. 4,5 m højt, 
bestående af et højrektangulært storfelt i kraf
tig, akantusprydet ramme, helt omkranset af

viltert, velskåret akantusløv med blomster, 
slyngede bånd og guirlander. Storfeltet er ud
formet som en typisk barokgravsten (jfr. 
s. 586) med gravskriften (reliefskåret kursiv, 
iblandet versaler) i en stor højoval laurbær
krans, som holdes af flankerende, kronede eng
le, der med palmegrene peger på afdødes nav
netræk. Oven på kransen ligger en engel hen
slængt med forkrænkelighedssymboler: krani
um og vinget timeglas (fig. 26); i hjørnerne ses i 
cirkulære laurbærkranse de fire evangelister 
med deres attributter (fig. 33). Evangelisternes 
forkortede navne er skåret med versaler inden 
for kransene. Mellem de to nederste en bred
oval laurbærkrans med gravverset; storfeltets 
bund er udfyldt med akantusløv. På konsoller, 
flankerende storfeltet, står rundkindede børn 
(legatmodtagere?), den ene med bog, den an
den nu med kors. Foroven kranser akantuslø- 
vet en gavl med blomsterprydet gitterværk, 
kronet af den opstandne Kristus med sejrsfa
nen, flankeret af englebørn med palmegrene.46

Epitafiets brogede staffering er den oprinde
lige, med klare, velafstemte farver: hvidgråt, 
klar rødt og grønt, enkelte steder blåt; laurbær
kranse, englevinger og kroner samt indskriften
- på sort bund — står forgyldte.

Oprindelig opsattes epitafiet på korets nord-
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Fig. 27. Epitafium (s. 992), o. 1747, over provst Maturin Castensen, †1747. NE fot. 1979. — Epitaph, um 1747, 
für Propst Maturin Castensen, †1747.

Danmarks Kirker, Ribe amt 64
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væg, over for døren til gravkapellet, hvor det 
fortrængte en plads i et stolestade.40

O. 189022 blev det nødtørftigt restaureret og 
opmalet, samt flyttet til dets nuværende plads 
på nordvæggen i skibets østfag. I forbindelse 
med en istandsættelse 1942 ved Georg N. Kri
stiansen blev overmalingerne fra o. 1890 
fjernet.28

Gravsten. 13 gravsten (fig. 29) var indtil 1983 
opstillet ved nordsiden af gravhøjen i kirkegår
dens sydvestre hjørne (sml. s. 973).47 12 af disse 
sten stammer fra 1700’rne, de fleste sat over 
medlemmer af slægten Spangsberg.48 På flere 
sten læses signaturen »B.A.S.V.« eller 
»F.B.S.«, som må henvise til to stenhuggere, 
muligvis en far og hans søn, hvis arbejder tilli
ge kendes i flere af landsdelens kirker, bl.a. 
Sønderho på Fanø. Værkstedet har været virk
somt fra midten af 1700’rne og et par årtier ind 
i det følgende århundrede.

Stenene, der for de flestes vedkommende er 
ret angrebne af vejrliget, forventes efter endt 
konservering opstillet dels i våbenhuset, dels i 
ligkapellet.49

1) (Fig. 28) 1594, over »KCD«. Såkaldt 
»bondegravsten«, rødlig granit, 138 × 55 cm. 
Den plane overside har enkelt indhugget ver-

Fig. 28. Såkaldt »bondegravsten« (nr. 1, s. 994), 
1594, over »KCD«. Efter tegning af E. Rondahl 
1896. — Grabstein 1594 für »KCD«.

salskrift og udsmykning i en noget skæv, dob- 
beltlinjet indramning. Midt på stenen et stort 
Jesumonogram med liggende H, hvor I’et sy
nes at danne skaft for et Georgskors øverst på 
stenen. Omkring processionskorsets for
modede skaftled initialerne; nederst årstallet 
»1594«. – 1873 på kirkegården, øst for våben
husets nordside,17 indtil 1983 anden sten fra øst.

2) (Fig. 30) 1714. Figursten over Hans Chri
stensen Spongsberg i Strandbye, *.... 166., 
(†24.juli 1737), med hustru Eddel Christens- 
datter, *.. nov. 1674, kom tilsammen i ægte
skab .... 1689 og har avlet 11 børn, 3 sønner og
8 døtre, som også findes udhugne her: Mette 
Hansd(atter), Else Hansd(atter), Christen Han
sen (jfr. gravsten nr. 6), Søren Hansen, Niels 
Hansen (jfr. gravsten nr. 5), Maren Hansd(at-
ter), Maren (sic!) Hansd(atter) †..., Kirsten
Hansd(atter) †1710, Dorote Hansd(atter) 
†1712, Kirsten Hansd(atter) †...., samt et spæd
barn (pige), †.... <Siden af Gud velsignet med 
den sidste søn Morten Hansen, *27. okt. 1715> 
(jfr. gravsten nr. 11).

Grå kalksten, 202 × 101 cm, med relief
fremstillinger af hele familien. Foroven står 
forældrene i hver sin højovale laurbærkrans, 
forneden er børnene anbragt i to rækker under 
hver sin arkadebue; herimellem findes grav
skriften med reliefversaler, indrammet af pal
megrene. I øverste kant læses i fordybede ver
saler: »Ao 1714 er denne sten udhugen Gud 
alene til lof og ære«.

Hans Spangsberg er vist glatbarberet med 
langt, krøllet hår, iført kjolefrakke, åben til li
vet, lange hoser og sko med kraftig hæl. I højre 
hånd holder han sin spadserestok, mens han 
med venstre modtager hustruens hjerte, som 
hun frembyder i sin højre hånd. Hun er i fodsid 
kjole med lægget nederdel, bæltet bundet i sløj
fe foran maven. På hovedet kniplingshue og i 
venstre hånd en bog. Laurbærkransene, med 
påskriften: »Alt mit haab til Gud allene« og 
»Gud være lovet for ald sin godhed« (reliefver
saler), holdes af to engle i stenens øvre hjørner; 
i sviklen mellem medaljonerne kerubhoved, 
baggrunden udfyldes af akantusløv. Under æg
teparret er anført deres initialer og fødselsdato-
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Fig. 29. Gravsten (nr. 1-13, s. 994-99), indtil 1983 opstillet langs foden af oldtidshøj. Erik Skov fot. 1964. — 
Grabsteine, bis 1983 am Fuße eines Grabhügels aus der Vorzeit aufgestellt.

er. Af de elleve børn er de første seks fremstil
lede som voksne, klædt som forældrene, mens 
de næste fire piger er kjoleklædte børn, de to 
med sammenlagte hænder; endelig et svøbel
sesbarn. Oplysningen om den sidste søns fød
sel er tilføjet under indskrifttavlen, og endnu 
senere er Hans Spangsbergs dødsår og -dag 
indhugget i medaljonen ved hans billede.

O. 1905 fundet i fire stykker uden for nordre 
kirkegårdsdige, spændt sammen og anbragt 
ved kirkens nordmur;48 indtil 1983 opstillet 
som femte fra øst.

3) (Fig. 31) o. 1742. Peder Christensøn af 
Strandby, (*1670, †1742, bror til Hans Spangs- 
berg, sml. gravsten nr. 2), døde 73(?) år, med 
hustru Anne lens Datter, døde 6. år, deres æg- 
tesro varede 39 år til 1737. Avlede sammen 10 
børn, 6 sønner og 4 døtre (sml. gravsten nr. 9). 
Grå kalksten, 173 × 114 cm, indskrift med re
liefversaler i højoval laurbærkrans, der udfyl
der stenen. I hjørnerne kerubhoveder. – Indtil 
1983 opstillet som nr. 11 fra øst.

4) O. 1750. »... og ... udi ... Peders ...«. Grå 
kalksten, 173 × 73 cm. Som nr. 3, laurbær
kransen dog noget mindre, indskriften, med 
reliefversaler, næsten helt udslidt. – Indtil 1983 
nr. 12 fra øst.

5) O 1750. Giertrud Nielsdatter af Gammel- 
bye, *8(?) dec. 1749, †.. sept. 1750 (datter af 
Niels Hansen, sml. gravsten nr. 2). Grå kalk
sten, 90 × 61 cm, med reliefindskrift (versaler 
og skriveskrift) i stor kartouchetavle; akantus
løv fylder ud foroven og forneden. I stenens 
øvre hjørner to basunblæsende engle, og under 
skrifttavlen en kerub, ved hvis venstre vinge 
læses stenhuggerens signatur »B.A.S.V.« med 
fordybede versaler.

Denne signatur genfindes på et epitafium 
o. 1749 i Sdr. Bork (Ringkøbing amt), på ne
dennævnte gravsten nr. 7-10, samt på to grav
sten i Sønderho, Fanø, begge dateret o. 1760. 
Endvidere må gravsten nr. 11 og en gravsten i 
Sønderho o. 1780 tilskrives samme værksted, 
jfr. også gravsten nr. 12.

Indtil 1983 opstillet som sten nr. 13 fra øst.
6) (Fig. 30) 1751. Christen Hansen Spangs- 

berg af Ugelviig, ejer og patron til Brøndum 
kirke og en del jorder, født i Strandbye 5. jan. 
1697, t3. aug. 1747, 50 år og 7 måneder. Kom i 
ægteskab 15. dec. 1717 med den nu efterladte 
enke Ingeborg Christensdater, født i Veldbeck 
16. dec. 1685, <†19.juli 1766, 80 år og [7] må
neder>. Levede sammen i ægteskab i 30 år og 
velsignet af Gud med 4 børn, 2 sønner og 2

64*
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Fig. 30. Gravsten (nr. 2, 
s. 994), 1714, over Hans 
Christensen Spangsberg 

og hustru, Edel Chri- 
stensdatter og (nr. 6, 

s. 995), 1751, over Chri
sten Hansen Spangsberg 

og hustru, Ingeborg Chri- 
stensdatter. Erik Skov 

fot. 1964. — Grabsteine, 
1714, für Hans Christensen 
Spangsberg und seine Gat

tin, und 1751 für Christen 
Hansen Spangsberg und sei

ne Gattin.

døtre, som tillige på denne sten findes udhug- 
ne: Niels Christensen, *24. nov. 1722, Søren 
Christensen,50 *13. marts 1727, Mette Chri- 
stensd[atter], *29. marts 1719, og Edel Chri- 
stensdatter, *23. febr. 1726, †2. febr. 1732. 
Grav vers.

Grå kalksten, 199 × 142 cm, næsten svaren
de til Christen Spangsbergs forældres henved

40 år ældre sten (nr. 2), idet skriftfeltet dog op
tager hele bredden og har trængt sig ned mel
lem reliefferne af de fire børn. Ægteparret er 
klædt som hans forældre, Ingeborg Christens- 
datter dog med glat hue og spiralsnoet tørklæ
de om halsen; han ikke ulig fremstillingen på 
forældrenes sten, hvor han står i midten i næst- 
nederste række. Mellem sig holder ægtefæller
ne et timeglas(?), han har spadserestok i højre, 
hun bog i venstre hånd. De fire børn er opstillet 
parvis i stenens nederste hjørner. De to sønner, 
til venstre, er klædt som faderen, med stok i 
højre og tørklæde i den venstre hånd, der kækt 
er sat i siden. Af døtrene er Mette klædt som 
moderen med meget vid nederdel, tørklæde i

højre hånd, i venstre en blomst, mens Edel, der 
døde som 6-årig, er vist som svøbelsesbarn.

På stenens nederste rammeliste med fordy
bede versaler: »Anno 1751 er denne sten udhu- 
gen Gud allene til lof pris og ære«.

1885 på kirkegården, ca. 5 meter nordvest 
for tårnet, o. 1905 ved kirkens nordmur48 og 
indtil 1983 opstillet som sjette fra øst.

7) O. 1754. »Her / ved moder sin at hvile / 
som og blev tidlig dræbt af dødens gift og pile / 
og derved kaldet fra ald verdens møjsomhed / 
til rolig fred / og salig evighed«. Anne Margre- 
te Mortensdatter Spangsberg, *26. marts 1754, 
levede her 4 måneder, 3 uger og 6 dage, 
†12. aug. (1754, datter af Kirstine Poulsdatter, 
jfr. gravsten nr. 8, og Morten Hansen Spangs- 
berg, sml. gravsten nr. 11). Indskriften afslut
tes med et gravvers. Grå kalksten, 92 × 50 cm, 
med reliefversaler i stor højoval laurbærkrans. 
Foroven og forneden løvværk og blomster. 
Nederst læses i fordybede versaler stenhugger
signaturen »B.A.S.[V.]« (sml. gravsten nr. 5).

1922 ved kirkens nordmur, sammen med



JERNE KIRKE 997

nr. 2, 6, 8 og ll;48 indtil 1983 første sten fra øst.
8) O. 1754. Kierstine Poulsdatter, *26.jan.

1720, gift 24. nov. 1748 med Morten Hansen 
Spangsberg i Strandbye (sml. gravsten nr.
11),51 hvis ægtehustru hun var i 6 år og 4 uger, 
fødte tre børn, Hans, Eddel og Anne Margrete 
(sml. gravsten nr. 7). Levede 34 år, 28 uger og 
. dage, t29. dec. 1754, efter at have været pla
get af sygdom i 19 uger. Grå kalksten, 201 × 71 
cm, indskrift med versaler i fordybet relief. 
Gravvers indleder og afslutter teksten på den 
store indskrifttavle, der udfylder stenen næsten 
fuldstændig. Øverst holder to engle med pal
megrene en krone over skrifttavlen, der forne
den holdes af en rygvendt, halvt siddende, 
halvt liggende engel omkranset af bladværk og 
blomster. Til venstre for englen et timeglas. 
Gravskriftens afslutning flankeres af to små fi
gurer, en mand og en kvinde, stående på en 
søjleopbygning; på stenens underkant i fordy
bede versaler stenhuggersignaturen »B.A.S.V.« 
(sml. nr. 5).

Denne stens udsmykning svarer nøje til et 
epitafium i Sdr. Bork kirke (Ringkøbing amt) 
over amtmand Chr. Teilmann og frue, udført 
af »B.A.S.V.« o. 1749. Motivet med krone, 
fremholdt af engle, evt. med palmegren, gen
findes på gravsten nr. 7, samt på to næsten ens 
gravsten i Sønderho; den ene, o. 1760, signeret 
»B.A.S.V.«, den anden, o. 1806, »F.B.S.«, 
sml. gravsten nr. 12.

1922 ved kirkens nordmur, sammen med 
nr. 2, 6, 7 og 11;48 indtil 1983 fjerde sten fra øst.

9) O. 1764. Niels Nielsen af Veldbeck, †1764, 
60 år, med hustru Else Pedersdatter, †1755, 42 
år (datter af Peder Christensen (Spangsberg) og 
Anne Jensdatter, sml. gravsten nr. 3). Deres 
ægteskab varede 22 år, af Gud velsignet med .. 
sønner og [en] datter, hvoraf den yngste søn, 
Peder Nielsen, hviler i moders arm. Nederst i 
skriftfeltet gravvers. Grå kalksten, 199 × 109 
cm, med versalindskrift i høj kartouche, der 
omtrent udfylder stenens bredde. Over kartou- 
chen holder svævende engle en krone, og i ste
nens nederste hjørner, uden for kartouchens 
konkavt afskårne hjørner, keruber. Hele ud
smykningen kantes af brede rammelister inden

for en med rundstav profileret kant, og på ne
derste rammeliste læses med fordybede, kursi
verede versaler stenhuggerens initialer: 
»B.A.S.V.« (jfr. nr. 5 og 8). — Indtil 1983 sy
vende sten fra øst.

10) O. 1766. Else Sørensdatter af Weldbech, 
*13. nov. 1741 i Novrup, kom i ægteskab
4. dec. 1762 med ungkarl Niels Nielsen i Weld
bech ..., levede kærligt og kristeligt med hin
anden i 3 år, 8 måneder, 3 u(ger) og .. dage. 
Velsignet med 3 børn .... Lysegrå kalksten, 199 
× 71 cm, med indskrift i reliefversaler, enkelte 
ord og navne i kursiv. Over skriftfeltet, der 
udfylder det meste af stenen, tre rocailler, og 
forneden omslutter en rocaille et nu udslidt 
indskriftfelt (til gravvers?). Herover forkræn- 
kelighedssymboler, timeglas flankeret af slange

Fig. 31. Gravsten (nr. 3, s. 995), o. 1742, over Peder 
Christensen og hustru, Anne Jensdatter. NE fot. 
1984. — Grabstein Peder Christensens und seiner Gattin.
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Fig. 32a-b. Detaljer af gravsten (nr. 11, s. 998), o. 1772, over Morten Hansen Spangsberg. NE fot. 1984. — 
Grabstein Morten Hansen Spangsbergs, Details.

(til venstre) og knokkelmand. Omkring time
glasset med fordybet kursiv stenhuggersigna
turen »B.A.S.V.« (jfr. gravsten nr. 5). – Indtil 
1983 tiende sten fra øst.

11) (Fig. 32 a-b) o. 1772. Morten Hansen 
Spangsberg, født i Strandbye 1715 (27. okt., 
jfr. gravsten nr. 2 over hans forældre, Hans 
Christensen Spangsberg og Edel Christensdat- 
ter), hvor han også boede. Kom i ægteskab 
med Kirsten Pouls Datter (jfr. gravsten nr. 8), 
avlede med hende en søn og to døtre (jfr. grav
sten nr. 7), blev enkemand 1754. Kom atter i 
ægteskab 1760 med Ide Sophie Rodriguez, hans 
nu efterlevende enke. Med hende avlede han 5 
sønner og 1 datter. På sin rejse mellem Hierting 
og Strandbye natten mellem 3. og 4. febr. 1772 
blev han i is og vand henreven fra det ganske 
land; han havde levet 3 måneder over 56 år.

Grå kalksten, 202 × 72 cm, med reliefversa
ler på høj kartouche i stenens bredde. Øverst 
(fig. 32a) fremholder svævende engle en lille 
mand – den afdøde – med krøllet hår, knælang 
frakke med store ærmeopslag, knæstrømper og 
sko med kraftige hæle. Stenen er i opbygning 
og ornamentik nært beslægtet med de
B.A.S.V.-signerede sten nr. 7-10, særlig sidst
nævnte, hvis rocailler genfindes forneden 
(fig. 32b), og denne – usignerede – sten må an
tages ligeledes at være udgået fra samme værk
sted (sml. nr. 5).

1922 ved kirkens nordmur, sammen med 
nr. 2 og 6-8,48 indtil 1983 ottende sten fra øst.

12) O. 1779. Over ungkarl Søren Nielssen af 
Bollisager, født sammested 27. ... 1743, t... 
1779, 36 år mindre 4 mdr., 1 uge og 1 dag (søn 
af Niels Mortensen og Johanne Sørensdatter, 
sml. gravsten nr. 13). Gravvers. Grå kalksten, 
186 × 74 cm, indskrift med reliefversaler på 
kartouchefelt, der næsten udfylder stenen. For
oven og forneden rocailleornamenter.

I midten, forneden ses stenhuggerens signa
tur: »F.B.S.«(?). Denne signatur, der må anses 
for at dække over en efterfølger i »B.A.S.V.«- 
værkstedet, sml. gravsten nr. 5, læses også på 
nr. 13, ligesom den genfindes på gravsten 
o. 1790 – over et medlem af slægten Spangs- 
berg — i Guldager kirke (Skast hrd.); på en 
gravsten, dateret 1791, i Årre (Skast hrd.), 
samt på to gravsten, henholdsvis o. 1806 (sml. 
gravsten nr. 8) og o. 1816, i Sønderho, Fanø. 
Jerne-, Årre- og den ene Sønderho-sten har 
endnu »B.A.S.V. «s rokokopræg, medens 
Guldager-stenen, o. 1790, og den sene Sønder
ho-sten, o. 1816, er klassicistiske.

Indtil 1983 tredje sten fra øst.
13) O. 1789. Niels Mortensen af Bollisager, 

født i Rørkier 24. okt. 1701, død i Bollesager 
25. ... 1766, 64 år, 4 uger og 1 dag, med hustru 
Johanne Sørensdatter, født i Rørkier 19. ...
1721, død i Bollesager .... 1789, 68 år (datter
datter af Peder Christensen (Spangsberg), sml. 
gravsten nr. 3). De levede sammen i 24 år og 
blev af Gud velsignet med 4 børn, 2 sønner 
(sml. gravsten nr. 12) og 2 døtre. Grå kalksten,
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209 × 103 cm, med reliefversaler på stort, svej- 
fet indskriftfelt, omgivet af rocailleornamenter. 
Forneden i midten stenhuggersignaturen 
»F.B.S.«, jfr. gravsten nr. 12. – Indtil 1983 ni
ende sten fra øst.

Gravkapel. Det nuværende sakristi ved ko
rets sydside tjente tidligere som kapel (sml. 
s. 978) for provst Maturin Castensen og dennes 
slægtninge. Her henstod fire kister – to voksen
(nr. 1 og 3) og to barnekister – der 1891 ned
sænkedes under tilbygningens gulv, hvor de i- 
følge indskriften på en marmortavle i sakristiet 
1911 blev dækket af en muret hvælving. Kister
ne, der er utilgængelige, vides at have inde
holdt24 1) Maturin Castensen, †1747 (jfr. kiste
plade og epitafium); 2) Tobias Bøtcher, søn af 
Castensens søstersøn og efterfølger, Johannes 
Bøtcher og hustru (jfr. muret begravelse og 
kirkegårdsmonument nr. 1 og 2); 3) Ingeborg 
Johansdatter Bøtcher, *1752, †1779, søster til 
Tobias B. (nr. 2), og 4) Johannes Lang, søn af 
Ingeborg Bøtcher og Niels Lang, der 1776 aflø
ste svigerfaderen som sognepræst.

Kisteplade, 1747. Magister Maturin Casten
sen, som efter at han i Riibe 30. aug. 1669 hav
de taget sin herkomst af en højfornem ægte
seng, i 47 år havde været en tro tjener i Guds 
hus, i 9 år en retsindig provst i Schads herred 
og i al sin levetid enlig og ugift i sit eget hus. 
Endte dette liv 7. nov. 1747 og begyndte et an
det, som skal være uden ende.

Højoval blyplade med tunget kant, indskrift 
med graveret kursiv. Siden 1911 ophængt på 
tavle af egetræ i sakristiet – det tidligere grav
kapel.

I den s. 973 omtalte oldtidshøj i kirkegårdens 
sydvestre hjørne er i en muret begravelse o. 1792 
nedsat pastor Johannes Bøtcher (†1792, jfr. kir
kegårdsmonument nr. 1; søstersøn til provst 
Maturin Castensen, sml. epitafium og kistepla
de) og hustru, Anna Lethe, f. Bruun (†1806, jfr. 
kirkegårdsmonument nr. 2).52

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1792. Såkaldt 
»bondegravsten« for Hr. Joh(annes) Bøtc[he]r, 
præst i Jerne, *1719, †1792 (sml. kiste nr. 2 og
3). Rødlig granit, 57 × 29 cm, 14 cm dyb, med 
fordybet skriveskrift på plan indskriftside.

Rejst på gravhøjen (sml. s. 973), hvor ægtepar
ret er gravsat (jfr. ovenfor).

2) O. 1806. Mad(am) A(nna) Bøtcher, 
*1726, †1806. Pendant til ægtemandens sten 
(nr. 1), 60 × 28 cm, 11 cm dyb. Placering som 
nr. 1.

3) O. 1828. Mathilde Helene Hjort, født Hy- 
p[off], *2. okt. 1778, t7. sept. 1828. Citat fra 
Matt. 5,8. Højoval sandsten, 71 × 48 cm, med 
profileret kant. Indskrift med fordybet skrive
skrift. Rejst på gravhøjen bag nr. 1 og 2.

4) O. 1835. Søren Spandet Hjort, sognepræst 
til Jerne og Skads, *8. febr. 1765, †21. marts 
1835. Citat fra Sl. 119,2. Udformning, størrel
se og placering som nr. 3.

I et buskads på gravhøjens vestside står otte 
støbejernskors fra 1800’rnes midte, af hvilke føl
gende kan læses:

1) O. 1860. Sognefoged og gårdmand Hans 
Pedersen ... Indskrift med delvis ulæselige re-

Fig. 33. Detalje af Maturin Castensens epitafium 
(jfr. fig. 27). NE fot. 1979. — Detail des Epitaphs für 
Maturin Castensen.
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Fig. 34. Kirken set fra nordøst sommeren 1890, året før den gennemgribende restaurering. Blyantsskitse af 
kgl. bygningsinspektør J. Vilh. Petersen. Privateje. — Die Kirche im Sommer 1890, im Jahr vor der durchgreifenden 
Restauration, von Nordosten gesehen. Bleistiftskizze.

liefversaler på det 47 cm brede kors med fligede 
korsarme.

2) 1863. Gårdmand H. Mortensens afdøde 
hustru Ane Christensdatter, født i Boldersager 
5(?) febr. 18.., gift 1833(?), død i Gammelbye .. 
juli 1863(?). Indskrift med skriveskrift, korsar
mene afsluttes i trepas. Bredde 49 cm.

3) 1863. Gårdmand H. Mortensen, født i Da
rum 30. sept. 1810, gift i Gammelby 1833(?), 
†.. nov. 1863. Indskrift med skriveskrift på 47 
cm bredt kors med fligede korsarme.

Af de øvrige fem kors er de tre uden ind
skrift. Flere †støhejernskors ses på foto o. 1900.

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Ribe amt i almindelighed henvi
ses til s. 50f., vedr. litteratur og forkortelser til s. 54f. 
Endvidere er benyttet:

Ved embedet. Synsprotokol 1961ff. – LA Vib. Skast 
herreds tingbøger 1653 og 1668 (B 83A).

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske 
landsbykirker III, 1886, s. 352f. – Notebøger. Søren 
Abildgaard X, s. 1. – Indberetninger ved Jacob Helms 
1873 (bygning, inventar og gravminder), J. Magnus-

Petersen 1891 (kalkmalerier og middelalderligt in
ventar), Niels Termansen 1915 (epitaf), 1915 (alter
tavle), Georg N. Kristiansen 1942 (altertavle), 1944 
(prædikestol), 1964 (inventar).

Tegninger og opmålinger. KglBibl. Tegning af kirken 
ved J. G. Burman Becker o. 1860 (KB 20+ 63). – Pri
vat (ark. Knud Lehn Petersen, Odense). Skitse af 
kirken ved J. Vilh. Petersen 1890. – NM2. Opmåling 
og forslag til istandsættelse af prædikestol ved Axel 
Møller 1892. Opmåling og tegninger af alterstage, 
døbefont, prædikestolsfag, korbuekragbånd, grav
sten og Morten-figur fra gotisk *altertavle ved E. 
Rondahl 1896. Opmåling af gotisk *altertavle ved 
H. Lønborg-Jensen 1925. Beliggenhedsplan og plan 
og snit af kirken med forslag til ændringer ved Aage 
Bugge og P. Riis Olsen 1941. Skitser med farveangi
velser af altertavlens staffering samt kalker af alter
tavlens og lydhimlens indskrifter og ornamenter ved 
Georg N. Kristiansen 1942. Plan og snit ved Henrik 
Gram og Søren Gottfred Petersen 1978.

Litteratur. Valdemar Andersen: En stolestadestrid i 
Jerne kirke, i ÅrbRibe 1975, s. 25-35. – Jesper Mad
sen: Magister Maturin Castensen, i ÅrbRibe 1906, 
s. 51-112. – L. Spangsberg: De gamle Gravsten paa 
Jerne Kirkegaard, i ÅrbRibe 1922, s. 634-45. – Niels 
Thomsen: En gravhøj og et kirkedige. Kronik i 
Vestkysten, 18. april 1953.

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning og kalkmalerier ved Niels Jør-
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gen Poulsen, inventar ved Ebbe Nyborg og Ole O-
lesen (orgler), gravminder ved Henrik Larsen. Re
daktionen afsluttet jan. 1985. 

1 Præsteindberetninger til Ole Worm, I, 1970, 
s. 244.

2 DiplDan. 2 rk. VI, 36 og 453.

3 Troels Dahlerup: Det danske sysselprovsti i mid

delalderen, 1968, s. 107-19.

4 Kronens Skøder II, 631.

5 RA. DaKanc. A 29. Efterretninger om kirkeeierne 

1726-97.

6 DiplDan. 2 rk. III, 342.

7 RA. Reg. 108A, nr. 21. Fortegnelse over indkræ

vede klokker.

8 DaSagn. III, 218.

9 DaFolkemSaml. 1930/5 2633.

10 Den kgl. Mønt- og Medaillesamling. NM6. FP 

1417.

11 Kirketårnet ses i horisonten på Em. Bærentzens 

litografi »Parti på stranden ved Fanø«, efter maleri af

C. Frederik Sørensen, udstillet på Charlottenborg 
1852. 
12 Jfr. Niels Thomsen: En gravhøj og et kirkedige. 
Kronik i Vestkysten, 18. april 1953; Olaf Olsen: 
Hørg, hov og kirke, 1965, s. 269. 
13 Under anlæggelsen af Esbjerg havn i 1870’erne 
tilbød entreprenøren at opføre en ny kirkegårdsmur 
imod at måtte bruge kampestenene til havnen. 
14 LA Vib. Skast, Ø. og V. Horne hrdr.s provsti 
1828-91 (C 44.3-5). 
15 LA Vib. Skast herreds tingbog 1653 (B 83A); syn 
indført under 15. marts. 
16 LA Vib. Skast herreds tingbog 1668 (B 83A); syn 
indført under 5. maj. 
17 NM2. Indb. ved J. Helms 1873. 
18 F. Uldall: Om de danske landsbykirker, III, 352 
(1886). NM2. 
19 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1792 (C 
4.189-90). 
20 NM2. Indb. ved J. Magnus-Petersen 1891. 
21 Dateringen blev foretaget af tidsskriftet Skalk, 
Højbjerg. Rapport i NM2. 
22 LA Vib. Skast, Ø. og V. Horne hrdr.s provsti 
1828-. Kirker og præstegårde i Skast hrd. 1877-1900 
(C 44.8). 
23 RA. Ældre lokalarkiver. Ribe kapitel 1216-1662. 
Anders Sørensen Vedels regnskabsbog for Varde 
syssel. 
24 Jfr. Jesper Madsen: Magister Maturin Castensen, i 
ÅrbRibe. 1906, s. 51-112. 
25 Jfr. korrespondance i NM2. 
26 Jfr. indb. 1891 (note 20) samt Magnus-Petersen: 
Kalkmalerier s. 4 med tavle XXVIII, 4. 
27 Således nævnt i indb.; ifølge bogen, jfr. note 26, 
var det versene 17-20. 

28 Indb. af Georg N. Kristiansen 28. marts 1942 i 
NM2. 
29 NM2. Indb. af Niels Termansen jan. 1915 og Ge
org N. Kristiansen 28. marts 1942. – LA Vib. Skast, 
Ø. og V. Horne hrdr.s provsti 1828-91 (C 44.3-5). 
30 Bestemmelserne hviler hovedsagelig på C. A. Jen
sens iagttagelser. Jfr. indb. af Erik Moltke under Lø
gumkloster kirke; i NM2. 
31 NM2. Søren Abildgaards notebog X, s. 1. 
32 NM2. Korrespondance mellem kirken og Natio
nalmuseet. 
33 Ole Faber og Bo Bramsen: Varde Sølv. Guldsme
demestre på Varde-egnen og deres arbejder ca. 1600-
1870, Varde 1983, s. 55, mærket JHa. 
33a Varde Sølv (jfr. note 33), s. 114f., 150f. samt 
fig. 252. 
34 Se Kaj Uldall: Gammelt tin, 1966, med fig. 27. – På en seddel i skuffen er noteret, at flasken er fundet i 
dødsboet efter provst Michael Assens, kirkens præst 
1858-1880. 
35 Indb. af Georg N. Kristiansen 17. sept. 1944 i 
NM2. 
36 Jensen: Snedkere, s. 36f. 
37 Jfr. Marie-Louise Jørgensen: Lektorieprædikestole 
i Østdanmark. I Kirkens bygning og brug. Studier 
tilegnet Elna Møller, 1983, s. 89f. 
38 LA Vib. Ribe stiftsprovsti og Ribe købstadsprov
sti, synsprotokol for kirker og præstegårde m.m. 
1808-11 (C 36A. 13). 
39 Tegninger i NM2. Af den første fremgår bl.a., at 
stolen før 1892 ikke havde nogen frise under fodli
sten, og at opgangspanelet kun havde ét fag, for
mentlig som følge af afkortning. Endvidere ses den 
nævnte støttestolpe. 

Fig. 35. Kirken set fra sydøst o. 1860. Tegning af 
J. G. Burman Becher. KglBibl. Tårnets funktion 
som sømærke er tydeliggjort, og gengivelsen er også 
på andre punkter unøjagtig. — Die Kirche um i860, 
von Südosten gesehen. Die Wiedergabe ist in mehreren 
Punkten ungenau. 

Danmarks Kirker, Ribe amt 65 
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40 Valdemar Andersen: En stolestadestrid i Jerne kir

ke, i ÅrbRibe 1975, s. 25f.

41 LA Vib. Ribe bispearkiv: Indberetninger. Kirke-

og præstegårdssyn 1803-4 (C 4.706).

42 Organist- og Kantorembederne, 4. udg. 1927.

43 Yderligere oplysninger findes i Den danske Or

gelregistrant.

44 Synsprotokol 1961f. Ved embedet.

45 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 360.

46 Jacob Helms (jfr. note 17) omtaler epitafiet som 

pompøst, »i en outreret rokokostil med tykke engle

børn i flagrende særke«.

47 Ved opstillingen beskar man højens fod.

48 Om slægten og nogle af gravstenene, se L.


Spangsberg: De gamle Gravsten paa Jerne Kirke-
gaard, i ÅrbRibe 1922, s. 634-35. 
49 De personalhistoriske oplysninger til supplering af 
gravstenenes indskrifter er venligst meddelt af Fritz 
Schönwandt, der ligeledes takkes for sin beskrivelse 
af stenene. 
50 Søren Christensen Spangsberg og hustru Mette 
Sørensdatter var part i den stolestadestrid, som om
tales s. 990, jfr. note 40. 

51 Hun havde været husholderske for provst Ma
turin Castensen (†1747, sml. epitafium og kistepla
de), efter hvem hun arvede indtægten af Spangsbjerg 
mølle, se Jesper Madsen (note 24). 
52 Jfr. Niels Thomsen (note 12). 

Fig. 36. Matrikelkort 1:10000. Målt 1820, omtegnet 1865. 
— Katasterkarte 1:10000. Vermessen 1820, umgezeichnet 
1865. 



 

Fig. 37. Vor Frelsers kirke, set fra sydvest. 
serkirche, von Südwesten gesehen. 

VOR FRELSERS KIRKE 

Esbjergs første kirke (fig. 48, 1), på hjørnet af 
Skolegade og Kirkegade, er opført 1887 efter 
tegning af arkitekterne Schytz (Schiøtz) og Ax
el Møller.1 Det er en tidstypisk, nyromansk 
bygning af røde mursten med bælter af grå sten 
over en glat sokkel af granit. Kirken bestod 
oprindelig af langhus med kor og apsis i øst og 
indgang gennem tårnet i vest. Ved en udvidelse 
1896 (ark. Axel Møller) tilføjedes korsarme 
med pulpiturer i syd og nord, så kirken fik 
korsform; der blev herved plads til i alt 800 
mennesker mod tidligere 400. Facaderne smyk
kes af lisener og rundbuefrise med tandsnitge
sims. Før udvidelsen var skibets langsider op

Fot. o. 1920 i Nationalmuseet. — Erlö

delt i fire fag, hvert med et rundbuet støbe-
jernsvindue. Korsarmenes bredde svarer til de 
to midterste fag. Gavlene i syd og nord har 
trekoblede vinduer, og tårnets klokkestokværk 
tre rundbuede åbninger, adskilt af romanise
rende søjler. De tre portaler, i tårnet og tvær
skibet, sidder i dybe, trekantafdækkede mur
fremspring og har søjler af poleret granit med 
kapitæler og fodstykker af sandsten. I apsis er 
en præstedør. Tagene er tækket med skifer, der 
også beklæder det opskalkede pyramidespir, 
afsluttet med kors og vejrhane. Apsiden samt 
småbygningerne mellem skib og tårn (vente
værelse og trappeopgang) har dog tage af kob
ber, tidligere zink. 

Skibet dækkedes fra første færd af et tønde

65* 
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Fig. 38. Vor Frelsers kirke. Interiør, set mod øst. NE fot. 1983. — Erlöserkirche. Interieur, gegen Osten gesehen. 

hvælv, delt i fire fag og hvilende på tre brede 
gjordbuer på fremspringende vægpiller, kor
responderende med de udvendige lisener. Ved 
udvidelsen 1896 blev korsarmene hvælvet på 
tilsvarende vis, så de to hvælv skærer hinanden 

et grathvælv. Over apsiden er en halvkuppel, i 
koret et tøndehvælv. Forhallen i tårnet har fladt 
bjælkeloft. – Indtil en nyordning 1928 havde 
korbuen og apsisbuen i hver side små, romani
serende søjler med terningkapitæl, svarende til 

de indfældede søjler i hvælvpillerne. Orgelpul
pituret i vest flankeres af tvillingåbninger 
rundbuet spejl med søjler af kalksten. To var-
megitre i skibets østvæg, på hver side af korbu
en, er tilmuret efter indlægningen af fjern
varme. 

Kalkmalerier. 1928 udførte maleren Ole Søn-
dergaard (1876-1958) en kalkmalet udsmyk
ning: i apsishvælvet Korslammet omgivet af 
bibelcitat (Joh. 3,16), på korets nordvæg Jesus 

i 

i 
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Fig. 39. Vor Frelsers kirke. Interiør, set mod vest. NE fot. 1983. — Erlöserkirche. Interieur, gegen Westen gesehen. 

velsigner de små børn, på sydvæggen Den for
tabte søns hjemkomst, på korets tøndehvælv 
Kristi monogram indfældet i kasetteværk og på 
triumfvæggen Korsfæstelsen med grupper af 
tilbedende mennesker på hver side af koråbnin
gen. Gjordbuer samt apsis- og korbue har imi
teret kvaderstensmurværk. – Før 1928 var 
hvælvene malet som et stjernespredt tæppe; på 
buerne var der medaljoner og over korbuen en 
indskrift: »Hvo som har Sønnen har Livet«. 

Inventaret stammer i hovedsagen fra 1887 og 
1896. Altersølvet: kalk, disk, oblatæske og al
terkande samt alterstagerne er ifølge indskrif
ten på en lille sølvplade bag et krucifiks af iben
holt2 skænket kirken af Wilhelmine Juliane 
Niedlich i mindet om forældrene, juvelér Johan 
Kristian Niedlich, *2. juli 1779, †24. okt. 1850, 
og Sophie Magdalene Niedlich, *8. april 1779, 
†5. juni 1853, samt broderen juvelér Johan Karl 
Ludevig Niedlich, *2. juli 1819, †23. febr. 



 
 

 

 

 

1006 KIRKERNE I ESBJERG 

Fig. 40. Vor Frelsers kirke. Dåbsfad o. 1887, med 
relieffer af L. Vieth efter tegning af Lorenz Frølich, 
1857 (s. 1006). Esbjerg Museum fot. — Erlöserkirche. 
Taufiecken um 1887, mit Reliefs von L. Vieth nach 
Zeichnung von Lorenz Frølich, 1857. 

Fig. 41. Vor Frelsers kirke. Romansk døbefont 
(s. 1006). NE fot. 1983. — Erlöserkirche, Romanische 
Taufe. 

1858. Altertavlens store maleri, Emmaus, er i-
følge signatur udført af Ole Søndergaard 1928 
samtidig med kalkmalerierne. Indtil da bestod 
alterudsmykningen af en zinkkopi af Thorvald
sens Kristus (skænket af proprietær P. S. Brein- 
holt), stående i stor opbygning med rundbuet 
niche og trekantgavl, inspireret af C. F. Han
sens portalramme i Vor Frue kirke, København. 
Et krucifiks, 1887, på skibets sydvæg, er skåret 
af billedskæreren A. Fjeldskov (sml. Oksby og 
Mosevrå, Vester Horne hrd.). 

Døbefonten (fig. 41) består af en ophugget, 
romansk granitkumme, som før 1887 stod i 
Jerne præstegårdshave. Langs randen løber et 
reliefhugget, profileret bånd, der fire steder har 
en lille, halvrund krumning med palmette og 
lille, trekantet hoved – et karakteristisk træk, 
som genfindes på fonten i nabosognet Brøn
dum (Mackeprang: Døbefonte s. 167). De to 
granitfonte er formodentlig hugget af det sam
me værksted. Fodstykket er nyt. 

Dåbsfadet (fig. 40) er af galvanoplastisk for
sølvet messing med relieffer, der ifølge signa
turer er moduleret af billedhuggeren L. Vieth 
efter tegning af Lorenz Frølich 1857. I bunden 
Kristi dåb, på randen evangelisttegnene mellem 
fire scener, som kommenteres af bibelske cita
ter: Syndefaldet, Syndfloden, Maria med bar
net og Pinseunderet. Tvm. 69 cm. Fadet kendes 
tillige i flere kirker i København og Frederiks
borg amter (DK. Frborg. s. 2462), samt i Hor
ne og Tistrup kirker, Øster Horne hrd. 

Prædikestolen, et pænt snedkerarbejde med 
hjørnesøjler, udskåret gesims og himmel, var 
opstillet i skibets sydøstre hjørne, indtil den 
ved udvidelsen 1896 blev flyttet til korsskærin-
gens nordøstre hjørne. Stoleværket, fra 1887 
og 1896, med trekantafsluttede gavle, er sam
hørende med et omløbende, lavt vægpanel. 
Korsarmenes store pulpiturer bæres af svære 
træstolper med klassicerende kapitæler. Tre ly
sekroner i skibet, den midterste ifølge indskrift 
skænket 1896 af P. S. Breinholt. En klokke i 
tårnet bærer indskriften »Audite! Voco vos ad 
gaudia vitae!« (Hør, jeg kalder jer til livets 
glæder). 

Orgel, bygget 1929 af Marcussen og Søn, 
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Åbenrå; mindre omdisponering 1944. 34 stem
mer, tre manualer og pedal. Nybarok orgelfa
cade, udført af billedskærer Erik Pedersen. På 
nordre pulpitur. *Orgel, bygget 1887 af Frede
rik Nielsen, Århus. Otte stemmer, to manualer 
og anhangspedal; senere udvidet til ni stem
mer. På orgelpulpituret i vest. Stod til 1974 i 
Vojens kirke, Haderslev amt; opbevares nu i 
Det danske Orgelselskabs magasiner. 

1 F. Uldall: Om de danske landsbykirker, VII, 52-54 
(1889), NM2, håndskrifter; avisreferat 17. dec. 1887, 
Esbjerg byhistoriske arkiv. – Axel Møller (1862-
1943), senere stadsbygmester i København, tegnede 
1894 kapellet på kirkegården ved Gormsgade (jfr. 
s. 1015) og 1898 tillige kirken i Løkken. – Håndvær

kerarbejdet udførtes af murermester Petersen, tøm

rermester Christensen og malermester Hjermind. 

Grundstenen blev lagt 10. maj 1887 og kirken ind

viet 18. dec.

2 Sølvpladen er signeret »J. Holm« for guldsmed Jo

han Georg Holm, København.

3 Yderligere oplysninger i Den danske Orgelregi

strant.


ZIONS KIRKE 

Kirken på Nygårdsvej (fig. 48,2) – søfolkenes 
særlige kirke – er opført 1912-14 af arkitekt, 
kgl. bygningsinspektør J. Magdahl Nielsen 
(1862-1941).1 Det er en teglhængt bygning af 
røde mursten, bestående af langhus med tredelt 
afsluttet kor i øst, sideskib i syd samt et højt 
tårn ved det sydvestre hjørne og et lavt, otte
kantet trappetårn i hjørnet mellem kor og side
skib. Sidstnævnte, der er delt i to etager, åbner 
sig mod hovedskibet med rundbuede arkader 
og fremtræder udvendig som to kapeller med 
selvstændige trekantgavle. Nordfacaden er ved 
stræbepiller inddelt i fem fag, hvert med et vin
due. Hovedindgangen er i vest med orgelpulpi
tur over forhallen. 

Ligesom Vanløse kirke, København, bygget 
under ledelse af samme arkitekt 1907-09, er kir
ken typisk for sin tids forsøg på sammenblan
ding af forskellige stilarter. Formsproget er i 
hovedsagen senromansk med rundbuede åb
ninger og vinduer, men med barokke elemen
ter i tårn og spir. I planudformningen samt i 

tårnets placering og sideskibets gavle fornem
mes slægtskabet med Martin Borchs An-
dreaskirke i København, rejst 1898-1901, og 
med Solbjerg kirke, Frederiksberg, opført 1908 
med K. Varming som arkitekt. Tårnet, der af
sluttes med ottekantet spir over afskårne hjør
ner, er inspireret af klokketårnet i Fåborg og i 
slægt med Godthåbskirken, Frederiksberg, 
tegnet 1910 af Gotfred Tvede. Den nederste del 
er teglhængt, den øverste, udformet som en 
lanterne, er klædt med kobber. Trappetårnet 
dækkes af et kobberklædt løgspir. 

Koret, der åbner sig mod skibet i hele sin 
bredde, er hævet syv trin over skibets gulv for 
at give plads til et underliggende sakristi. Mel
lem sideskib og tårn er et lille dåbsværelse; fon
ten, en granitkumme i jugendstil, står dog nu i 
koret. Hovedskibet dækkes af et højt spændt 
tøndehvælv, hvilende på svære gjordbuer; side
skibet har fladt træloft. 

Fig. 42. Zions kirke, set fra vest. Fot. o. 1920 i Nati
onalmuseet. — Zionskirche, von Westen gesehen. 
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Åbenrå; mindre omdisponering 1944. 34 stem
mer, tre manualer og pedal. Nybarok orgelfa
cade, udført af billedskærer Erik Pedersen. På 
nordre pulpitur. *Orgel, bygget 1887 af Frede
rik Nielsen, Århus. Otte stemmer, to manualer 
og anhangspedal; senere udvidet til ni stem
mer. På orgelpulpituret i vest. Stod til 1974 i 
Vojens kirke, Haderslev amt; opbevares nu i 
Det danske Orgelselskabs magasiner. 

1 F. Uldall: Om de danske landsbykirker, VII, 52-54 
(1889), NM2, håndskrifter; avisreferat 17. dec. 1887, 
Esbjerg byhistoriske arkiv. – Axel Møller (1862-
1943), senere stadsbygmester i København, tegnede 
1894 kapellet på kirkegården ved Gormsgade (jfr. 
s. 1015) og 1898 tillige kirken i Løkken. – Håndvær

kerarbejdet udførtes af murermester Petersen, tøm

rermester Christensen og malermester Hjermind. 

Grundstenen blev lagt 10. maj 1887 og kirken ind

viet 18. dec.

2 Sølvpladen er signeret »J. Holm« for guldsmed Jo

han Georg Holm, København.

3 Yderligere oplysninger i Den danske Orgelregi

strant.


ZIONS KIRKE 

Kirken på Nygårdsvej (fig. 48,2) – søfolkenes 
særlige kirke – er opført 1912-14 af arkitekt, 
kgl. bygningsinspektør J. Magdahl Nielsen 
(1862-1941).1 Det er en teglhængt bygning af 
røde mursten, bestående af langhus med tredelt 
afsluttet kor i øst, sideskib i syd samt et højt 
tårn ved det sydvestre hjørne og et lavt, otte
kantet trappetårn i hjørnet mellem kor og side
skib. Sidstnævnte, der er delt i to etager, åbner 
sig mod hovedskibet med rundbuede arkader 
og fremtræder udvendig som to kapeller med 
selvstændige trekantgavle. Nordfacaden er ved 
stræbepiller inddelt i fem fag, hvert med et vin
due. Hovedindgangen er i vest med orgelpulpi
tur over forhallen. 

Ligesom Vanløse kirke, København, bygget 
under ledelse af samme arkitekt 1907-09, er kir
ken typisk for sin tids forsøg på sammenblan
ding af forskellige stilarter. Formsproget er i 
hovedsagen senromansk med rundbuede åb
ninger og vinduer, men med barokke elemen
ter i tårn og spir. I planudformningen samt i 

tårnets placering og sideskibets gavle fornem
mes slægtskabet med Martin Borchs An-
dreaskirke i København, rejst 1898-1901, og 
med Solbjerg kirke, Frederiksberg, opført 1908 
med K. Varming som arkitekt. Tårnet, der af
sluttes med ottekantet spir over afskårne hjør
ner, er inspireret af klokketårnet i Fåborg og i 
slægt med Godthåbskirken, Frederiksberg, 
tegnet 1910 af Gotfred Tvede. Den nederste del 
er teglhængt, den øverste, udformet som en 
lanterne, er klædt med kobber. Trappetårnet 
dækkes af et kobberklædt løgspir. 

Koret, der åbner sig mod skibet i hele sin 
bredde, er hævet syv trin over skibets gulv for 
at give plads til et underliggende sakristi. Mel
lem sideskib og tårn er et lille dåbsværelse; fon
ten, en granitkumme i jugendstil, står dog nu i 
koret. Hovedskibet dækkes af et højt spændt 
tøndehvælv, hvilende på svære gjordbuer; side
skibet har fladt træloft. 

Fig. 42. Zions kirke, set fra vest. Fot. o. 1920 i Nati
onalmuseet. — Zionskirche, von Westen gesehen. 
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Fig. 43-46. Zions kirke. Bygningstegninger udført 
af J. Magdal Nielsen 1912. 1:300. 43. Tværsnit, set 
mod vest. 44. Tværsnit, set mod øst. 45. Grundplan. 
46. Længdesnit, set mod syd. Kunstakademiet. — 
Zionskirche. Zeichnungen ausgeführt von J. Magdal 
Nielsen 1912. 1:300. 43. Querschnitt, gegen Westen ge
sehen. 44. Querschnitt, gegen Osten gesehen. 45. Grund
riß. 46. Längsschnitt, gegen Süden gesehen. 

Inventaret i det enkle, hvidtede rum med 
gulv af ølandsfliser, er i hovedsagen samtidigt 
med kirkens opførelse. Altertavlen er et stort 
maleri, Stormen på Geneserat,2 udført af Kræ
sten Iversen 1930, monteret i kraftig ramme 
med baldakin, og opstillet i kirken 1939 (sml. 
hans altertavle i fødebyen Holsted). Tidligere 
tjente et forgyldt kors som alterudsmykning. 
Det er nu ophængt på sydvæggen og bærer 
indskriften: »Frygt ikke, Zions datter, se din 
konge kommer til dig« (Joh. 12,15). Prædike
stolen er udført i mønstermurværk med ad
gang fra koret via et lille sakristi ved nordsiden. 
Det solide stoleværk giver plads til i alt 900. 

Orgel, bygget 1950 af Troels Krohn, Hillerød 
med genanvendelse af ældre pibemateriale. 41 
stemmer, tre manualer og pedal, †Orgel, byg
get 1921 af Th. Frobenius & Co., ombygget 
1942 af samme firma. 20 stemmer og én trans
mission, to manualer og pedal.3 

1 De originale bygningstegninger findes i Kunstaka

demiets samling. – Et foreløbigt udkast, muligvis 

udarbejdet i samarbejde med svogeren, arkitekt 

Thorvald Jørgensen, viser et lidt kortere kor samt 

firekoblede vinduer i syd.

2 Sml. maleri med samme motiv, 1930, i Vejle 

Kunstmuseum.

3 Medelt af Th. Frobenius & Sønner.
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TREENIGHEDSKIRKEN 

Kirken (fig. 48, 4), beliggende ved Grådybet, er 
opført 1959-61 af arkitekterne Erik Flagstad 
Rasmussen og Knud Thomsen, Esbjerg, efter 
en konkurrence blandt byens arkitekter. Kirke
centret består af kirkesal, tilsluttelig menig
hedssal og studiefløj samt kapel og fritstående 
klokketårn, en høj galge. Selve kirkesalen er et 
kvadratisk rum af gule mursten, afdækket med 
et lavt, ottedelt spir med fire trekantgavle i glas 
og beton. 

Gavlene smykkes af nonfigurative glasmosa
ikker, udført 1961-67 efter forlæg af Jens Urup 
Jensen. Mosaikkernes tema er: Jul (nord), På
ske (øst, over altret) og Pinse (syd); det fjerde 
billede, der indrammer orglet i vest, fremstiller 
»Livets vand«. Vinduerne i nord og syd er køli
ge i farven, mens motiverne i øst og vest har en 
varmere farveholdning.1 

Fig. 47. Treenighedskir-
ken. Interiør, set mod øst. 
NE fot. 1983. — Dreifal

tigkeitskirche. Interieur, ge
gen Osten gesehen. 

Indvendig står væggene i blank mur; gulvet 
er af ølandsfliser. Over alterbordet hænger et 
enkelt kors af egetræ; også døbefonten er af eg, 
prædikestolen af beton. Løse stole. Tre klok
ker, ophængt i klokketårnet 1971, er støbt hos 
Whitechapel Bell Foundry, London. 

Fig. 48. Nyere kirker i Esbjerg. Grundplaner 1:600, 
tegnet af MN 1985. 1. Vor Frelsers kirke 1887, kors
armene tilføjet 1896 (s. 1003). 2. Zions kirke 1912-14 
(s. 1007). 3. Metodistkirken S. Johannes 1895 
(s. 1012). 4. Treenighedskirken 1959-61 (s. 1010). 5. 
S. Nikolaj kirke, katolsk, 1969 (s. 1013). 6. Grundt-
vigskirken 1968-69 (s. 1012). A: kirkesal. B: menig
hedssal. — Neuere Kirchen in Esbjerg. Grundrisse 
1:600. 1. Erlöserkirche 1887, Kreuzarme 1896 hinzuge

jügt. 2. Zionskirche 1912-14. 3. Methodistenkirche zum 
Hl.Johannes 1895. 4. Dreifaltigkeitskirche 1959-61. 5. 
Sankt-Nikolaj-Kirche, katholisch, 1969. 6. Grundt
vigkirche 1968-69. A: Kirchensaal. B: Gemeindesaal. 
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Orgler. 1) Bygget 1966 af Troels Krohn, Hil
lerød; ombygget og udvidet 1978. 22 stemmer, 
to manualer og pedal. Facaden tegnet af arki
tekt Knud Thomsen. 2) Korpositiv, bygget 
1974 af Bruno Christensen og Sønner, Terkels-
bøl. Fire stemmer. 

1 Jens Urup Jensen: Glasmosaikkerne i Treenigheds
kirken. Dansk Kunsthaandværk 1967-68, s. 177-79. 

GRUNDTVIGSKIRKEN 

Kirken (fig. 48, 6) på hjørnet af Ribegade og 
Grundtvigs Allé er opført 1968-69 af arkitekt 
Ole Nielsen, Lyngby, efter en offentlig kon
kurrence 1958. Anlægget består af kirkesal med 
tilstødende, lave menighedslokaler mod vest, 
der lukker sig om en indre gård, samt en lukket 
gård i nord med ligkapel. Materialerne er røde 
mursten med brede fuger og rødt tegltag. Det 
rektangulære kirkerum langs Grundtvigs Allé, 
med altret i den nordre kortende, afsluttes i det 
nordvestre hjørne af et lavt, tværstillet tårn, 
forskudt bag altervæggen. Kirkens v-formede 
tag stiger mod tårnet, mens en kort tagflade 
rejser sig over orglet i kirkens søndre ende. 

Indvendig brydes de store, murede vægfla
der kun af tolv smalle og dybe vinduesspalter 
mod øst. Der opnås hermed en kontrastvirk
ning i forhold til det langt lysere tårnrum, der 
åbner sig mod korpartiet og får lys gennem et 

højt vindue i tårnets østside. Det kraftigt sti
gende loft er beklædt med ubehandlede bræd
der. Gulvet, som falder ned mod alterpartiet, 
hævet med tre trin, er belagt med hvide mar
morfliser. Alterbord og prædikestol er af mur
sten. Over altret hænger et enkelt trækors. Dø
befonten er en stor granitblok. Løse stole. 

Orgel, bygget 1971 af Th. Frobenius og Søn
ner, Lyngby. 18 stemmer, tre manualer og pe
dal. Facaden er tegnet af Ole Nielsen i samar
bejde med orgelbyggeriet. 

En stenskulptur, Jesu dåb, udført af Hjalmar 
Sonne, Esbjerg, er 1971 opstillet på plænen 
sydvest for kirken. 

Arkitekten 1960, s. 185-87. H. E. Langkilde i Hvem 
byggede Hvad, III, 1971, s. 44-45. 

S. JOHANNES KIRKE 

Esbjergs næstældste kirke, den beskedne meto
distkirke i Norgesgade (fig. 48, 3) er opført 
1895 for byens »amerikanske biskoppelige me
nighed«, organiseret 1893 med pastor C. 
Nielsen som forstander. Det er en rød mur-
stensbygning med skifertag, vinkelret på ga
den. Gavlen indeholder en rundbuet, falset 
portal i spidsbuet fremspring og prydes af en 
stigende rundbuefrise. Gavlkammen afsluttes 
med toptinde. 

Esbjerg 1868-1943, 1943, s. 202f. 

Fig. 49. Grundtvigskirken, set fra sydvest. Tegning 1972. — Die Grundtvigkirche, von Südwesten gesehen. 
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stensbygning med skifertag, vinkelret på ga
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portal i spidsbuet fremspring og prydes af en 
stigende rundbuefrise. Gavlkammen afsluttes 
med toptinde. 
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Fig. 50. Grundtvigskirken. Interiør, set mod 
Grundtvigkirche. Interieur, gegen Norden gesehen. 

S. NIKOLAJ KIRKE 

Den romersk-katolske kirke (fig. 48, 5) på 
hjørnet af Kirkegade og Nygårdsvej er opført 
1969 efter tegning af arkitekt Johan Otto von 
Spreckelsen. Materialerne er gasbeton, der ud
vendig står ubehandlet, indvendig er overtruk
ket og hvidtet. Kirken, der ligger i tilknytning 
til præstebolig og ungdomslokale, er en høj, 
kvadratisk bygning, hvis tagkonstruktion, be
klædt med zink, bæres af fire piller midt i hver 
side, i det ydre svagt fremspringende, indven
dig aftrappet. De fire hjørnepartier er ført høje
re op og er ind mod bygningen diagonalt afskå
ret. Facaderne står helt ubrudte, rummet får alt 
sit lys fra otte højtsiddende glaspartier. Der er 
adgang via et indgangsparti i vest, der tillige 

nord (s. 1012). NE fot. 1983. — Die 

indeholder sakristi. Det lyse, nøgne kirkerum 
har gulv af cementfliser. Altret i det nordøstre 
hjørne består af et enkelt bord. Herover hænger 
et bronzestøbt krucifiks med kronet Kristus, 
udført af den tyske kunstner Jacob Werner 
Korsmeier, Münster. Et lille sakramentskab 
skyldes Nis Schmidt, mens et keramisk arbej
de, Maria med barnet, er lavet af Marianne 
Rønnow. Døbefonten er en lamineret træblok. 
Bænke af ubehandlet fyrretræ. – Orgel, bygget 
af Bruno Christensen, Terkelsbøl. Seks stem
mer med pedal. 

Sydøst for kirken, mod Kirkegade, er opstil
let et jernkors. 

H. E. Langkilde i Hvem byggede Hvad, III, 1971, 
s. 47-48. 
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†KAPEL I S. NIKOLAJ SKOLE 

Den katolske skole på hjørnet af Nørregade og 
Kirkegade er opført 1923-24 af arkitekt O. 
Berg. Skolen, der ligger i nær tilknytning til 
S. Josephs hospital, grundlagt 1904 af franske 
S. Joseph-søstre fra Chambery, indeholdt indtil 
opførelsen af S. Nikolaj kirke 1969 byens katol
ske kapel. Det er en murstensbygning i to eta
ger med omløbende kordongesims og tegl
hængt sadeltag. Den blændingsprydede og 
kamtakkede gavlfacade mod Kirkegade inde
holder en rundbuet portal i kvadersat mur
fremspring, afdækket med en kamtakket gavl. 

Selve kapellet var beliggende i 2. etage, der 
nu er omdannet til undervisningsbrug. Det 
blev ved indretningen 1924 dekoreret af billed
huggeren Chresten Skikkild (1885-1927) under 
medvirken af malerinden Birgitte West og bil
ledhuggeren Aksel Theilmann. Apsisvæggen i 
vestenden af det tøndehvælvede rum blev 
smykket af kalkmalerier: Den gode hyrde, 
S. Peter og S. Nikolaus samt evangelistsymbo
ler; på triumfvæggens søndre del Maria med 
barnet. I indgangspartiet fandtes en træskåret, 
bemalet Pietà. Tre små vinduer her har bevaret 
deres glasmosaikker: Jesu dåb, Fristelsen og 
Himmelfarten. 

Sct. Nicolaj katolske menighed, Esbjerg 1904-54. 
1954. – Peter Schindler: Tilbage til Rom. Livserin
dringer II, 1959, s. 131f. 

Fig. 51. S. Nikolaj katolske kirke, set fra sydøst 
(s. 1013). NE fot. 1983. — Die katholische Sankt-Ni
kolaj-Kirche, von Südosten gesehen. 

Fig. 52. S. Nikolaj katolske skole, som 1924-69 
rummede byens katolske kapel. Set fra sydøst. NE 
fot. 1983. — Die katholische Sankt-Nikolaj-Schule, in 
der sich 1924-69 die katholische Kapelle der Stadt befand. 

KIRKEGÅRDE I ESBJERG 

1) Kirkegården ved Nørregade, nær Vor Frel
sers kirke, er anlagt 1884. Areal: 1,3 hektarer. 
Den sidste kistebegravelse er foretaget 1972, 
den sidste urnenedsættelse 1982. Området lig
ger nu hen som en græsgroet park med store, 
gamle træer. Et større antal ældre gravminder 
er bevaret. 

2) Kirkegården ved Gormsgade er anlagt 
1897 og udvidet 1926. Areal: 7,2 hektarer. Et 
ligkapel på en højning midt på terrænet er op
ført 1897 efter tegning af arkitekt Axel Møller 
(sml. Vor Frelsers kirke s. 1003). Det er en goti- 
serende centralbygning af røde mursten med 
udhængende skifertag og lille spir i toppen. 

3) Fovrfeld gravlund, i byens nordvestre 
kvarter, anlagt 1930-39. Areal: 21 hektarer. Et 
ligkapel, tidligere også et krematorium, er op
ført 1938 af arkitekt Harald Peters. 

4) Novrup kirkegård i byens østre del, anlagt 
1966-78. Areal: 16 hektarer. Første begravelse 
1976. Et krematorium med ligkapel er 1978 op
ført af arkitekt Ole Guldbrandsen. 

Om Jerne kirkegård, se ovenfor side 973. 
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†KAPEL I S. NIKOLAJ SKOLE 

Den katolske skole på hjørnet af Nørregade og 
Kirkegade er opført 1923-24 af arkitekt O. 
Berg. Skolen, der ligger i nær tilknytning til 
S. Josephs hospital, grundlagt 1904 af franske 
S. Joseph-søstre fra Chambery, indeholdt indtil 
opførelsen af S. Nikolaj kirke 1969 byens katol
ske kapel. Det er en murstensbygning i to eta
ger med omløbende kordongesims og tegl
hængt sadeltag. Den blændingsprydede og 
kamtakkede gavlfacade mod Kirkegade inde
holder en rundbuet portal i kvadersat mur
fremspring, afdækket med en kamtakket gavl. 

Selve kapellet var beliggende i 2. etage, der 
nu er omdannet til undervisningsbrug. Det 
blev ved indretningen 1924 dekoreret af billed
huggeren Chresten Skikkild (1885-1927) under 
medvirken af malerinden Birgitte West og bil
ledhuggeren Aksel Theilmann. Apsisvæggen i 
vestenden af det tøndehvælvede rum blev 
smykket af kalkmalerier: Den gode hyrde, 
S. Peter og S. Nikolaus samt evangelistsymbo
ler; på triumfvæggens søndre del Maria med 
barnet. I indgangspartiet fandtes en træskåret, 
bemalet Pietà. Tre små vinduer her har bevaret 
deres glasmosaikker: Jesu dåb, Fristelsen og 
Himmelfarten. 

Sct. Nicolaj katolske menighed, Esbjerg 1904-54. 
1954. – Peter Schindler: Tilbage til Rom. Livserin
dringer II, 1959, s. 131f. 

Fig. 51. S. Nikolaj katolske kirke, set fra sydøst 
(s. 1013). NE fot. 1983. — Die katholische Sankt-Ni
kolaj-Kirche, von Südosten gesehen. 

Fig. 52. S. Nikolaj katolske skole, som 1924-69 
rummede byens katolske kapel. Set fra sydøst. NE 
fot. 1983. — Die katholische Sankt-Nikolaj-Schule, in 
der sich 1924-69 die katholische Kapelle der Stadt befand. 

KIRKEGÅRDE I ESBJERG 

1) Kirkegården ved Nørregade, nær Vor Frel
sers kirke, er anlagt 1884. Areal: 1,3 hektarer. 
Den sidste kistebegravelse er foretaget 1972, 
den sidste urnenedsættelse 1982. Området lig
ger nu hen som en græsgroet park med store, 
gamle træer. Et større antal ældre gravminder 
er bevaret. 

2) Kirkegården ved Gormsgade er anlagt 
1897 og udvidet 1926. Areal: 7,2 hektarer. Et 
ligkapel på en højning midt på terrænet er op
ført 1897 efter tegning af arkitekt Axel Møller 
(sml. Vor Frelsers kirke s. 1003). Det er en goti- 
serende centralbygning af røde mursten med 
udhængende skifertag og lille spir i toppen. 

3) Fovrfeld gravlund, i byens nordvestre 
kvarter, anlagt 1930-39. Areal: 21 hektarer. Et 
ligkapel, tidligere også et krematorium, er op
ført 1938 af arkitekt Harald Peters. 

4) Novrup kirkegård i byens østre del, anlagt 
1966-78. Areal: 16 hektarer. Første begravelse 
1976. Et krematorium med ligkapel er 1978 op
ført af arkitekt Ole Guldbrandsen. 

Om Jerne kirkegård, se ovenfor side 973. 
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Fig. 53. S. Nikolaj katolske kirke. Interiør, set mod nordøst (s. 1013). NE 
fot. 1983. — Die katholische Sankt-Nikolaj-Kirche. Interieur, gegen Nordosten 

gesehen. 



 
 

 

 

 

 

Fig. 1. De rige kirker i Billum og Janderup set fra præstegårdshaven i Ho 1856, tværs over Ho bugt. Udsnit af 
tegning af C. T. Christensen i Varde Museum. — Die reichen Kirchen von Billum und Janderup, gesehen 1856 vom 
Pfarrhofgarten in Ho quer über die Bucht von Ho. Ausschnitt aus einer Zeichnung von C. T. Christensen im Museum 
von Varde. 

TRÆK AF KIRKERNES EJENDOMS- OG 

FORVALTNINGSHISTORIE


ved Michael H. Gelting 

SOGNEKIRKERNES INDTÆGTER. Fra 
1100’rne til tiendeafløsningen 1908-18 blev de 
danske sognekirkers vedligeholdelse og udstyr 
sikret ved anvisningen af en række forskellige 
indtægtskilder til dette formål. Så langt den 
vigtigste af disse indtægtskilder var kirkens 
korntiende, som var en trediedel af den fulde 
korntiende. I teorien udgjorde den således en 
afgift på en tredivtedel af det pågældende sogns 
høstudbytte. Desuden oppebar kirkerne en tre
diedel af kvægtienden, og gennem tiderne op
nåede de fleste af dem at eje en større eller min
dre mængde jordstykker, for det meste ved te
stamentariske gaver. I det meste af landet stod 
disse indtægtskilder imidlertid langt tilbage for 
korntienden, som for de fleste sognekirkers 

vedkommende var bestemmende for kirkens 
samlede indtægtsniveau.1 I den del af Ribe amt, 
som omfattes af matriklerne fra 1600’rne, dvs. 
herrederne nord for Kongeåen, synes kirkernes 
øvrige indtægtskilder intetsteds at være nået op 
på mere end godt halvdelen af tiendens hart-
kornsansættelse, og i de fleste tilfælde udgjorde 
kirkejordens hartkorn væsentligt under en fjer
dedel af tienden. Det var især kirkerne langs 
Vadehavet, fra Ho til Darum, som havde større 
jordtilliggender, idet disse kirker i middelalder
en havde erhvervet talrige jordlodder i marsk
engene. Inde i landet var det kun fa kirker, hvis 
jordbesiddelser nåede op over en femtedel af 
kirketiendens hartkornsansættelse. 

Et kendskab til dette indtægtsniveau ville 
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være vigtigt for at forstå den økonomiske bag
grund for de enkelte kirkers bygnings- og in
ventarhistorie. I det meste af Danmark er dette 
desværre først muligt fra slutningen af 1500’rne 
eller endog fra 1600’rne, og reformationstidens 
omkalfatringer af de kirkelige indtægtsforhold 
gør det umuligt at slutte tilbage fra disse oplys
ninger til forholdene i middelalderen. 

Kun i Ribe stifts nørrejyske del, groft sagt 
svarende til Ribe, Vejle og Ringkøbing amter, 
er det muligt at danne sig en forestilling om 
kirkernes indtægtsforhold i middelalderen. 
Ganske vist har man heller ikke her nogen sam
let oversigt over kirketienderne før 1572,2 men 
der er bevaret enkelte ældre lister over beslæg
tede kirkelige indtægter og afgifter, som tilla
der at udarbejde nogle hypoteser. 

Den ældste samlede fortegnelse over Ribe 
stifts kirker er kirkelisten i håndskriftet Ribe Ol
demoder, som er en samling af adkomstbreve og 
optegnelser vedrørende Ribe domkapitels gods 
og rettigheder.3 Håndskriftet er anlagt o. 1291,4 

men kirkelisten er senere, sandsynligvis fra 
midten af 1300’rne.5 Listen består af en opreg
ning af stiftets kirker, sysselprovsti for syssel
provsti6 og inden for hvert af disse herredsvis. 
For hver kirke er anført et beløb i skilling ster
ling. Hvad dette beløb er, fremgår ikke af li
sten, men der er næppe tvivl om, at det drejer 
sig om en afgift, der skulle erlægges i forbin
delse med visitats, enten biskoppens eller sna
rere provsternes (provstegæsteri), idet syssel
provsterne havde ansvaret for tilsynet med kir
kebygningerne og deres regnskaber, og sys
selprovsterne var medlemmer af domkapitlet, 
som ejede håndskriftet.7 

Håndskriftet giver ingen antydning af afgif
ternes beregningsgrundlag, men sandsynligvis 
er der ved afgiftsfastsættelsen taget hensyn til 
kirkernes samlede indtægtsgrundlag, såvel ti
ender som jordbesiddelse og evt. andre ind
tægtskilder. Desværre er det umuligt at fastslå 
kirkelistens affattelsestidspunkt med større nøj
agtighed, og det er derfor vanskeligt at bedøm
me, i hvor høj grad 1300’rnes landbrugskrise 
har indvirket på afgiftssatserne. I betragtning af 
den træghed, der prægede middelalderlige af

giftssatser, tør man måske antage, at tallene af
spejler tilstanden, før de fulde virkninger af 
landbrugskrisen slog igennem. 

Listen (jfr. fig. 2) kan dog kun gengive situa
tionen i 1300’rne i meget grove træk, da den 
næsten udelukkende benytter sig af en skala 
med kun fem trin, 2, 4, 5, 6 og 8 skilling ster
ling. Den er værdifuld ved at være den eneste af 
de her benyttede lister, som giver besked om 
forholdene syd for Kongeåen. Ud over disse 
oplysninger rummer kirkelisten nogle senere 
tilføjelser, sandsynligvis fra o. 1500,8 om kir
ker, som lå øde (desolata). En del af disse øde
kirker forsvandt definitivt,9 medens andre blev 
genrejst i 1500’rne.10 Listen giver dermed vigti
ge bidrag til enkelte kirkers bygningshistorie. 

Det næste tværsnit af Ribe amts kirker finder 
man i to lister fra reformationstiden (jfr. fig. 3), 
hvor man for første gang får direkte op
lysninger om tiendeafgiftens størrelse for et 
større geografisk område. I forbindelse med 
Riberhus lens regnskab for 1537 findes et 
regnskab over kongetienden af Ribe stifts sog
ne.11 Listen er ufuldstændig, bl.a. mangler hele 
Gørding hrd., og i Malt hrd. er tallene så lave, 
at man må formode, at den fulde kongetiende 
her endnu ikke var blevet sat igennem i stedet 
for den lavere, middelalderlige biskopsgave.12 

Også i Anst hrd. virker tallene påfaldende lave, 
medens de i resten af amtets herreder nord for 
Kongeåen er i overensstemmelse med andre 
oplysninger om tiendeafgiftens størrelse.13 

For den del af Ribe amt, som lå i Varde sys
selprovsti,14 kan denne liste suppleres med en 
liste over præsternes tiender i dette provsti 
1538.15 Heller ikke denne liste er fuldstændig, 
og netop for Malt hrd. er den meget ukomplet; 
men tilsammen dækker de to lister størstedelen 
af amtets sogne nord for Kongeåen. 

Præste- og kongetienden udgjorde i princip
pet hver en trediedel af den samlede tiende, li
gesom kirketienden. De to kendte tiender skul
le således ikke alene være lige store, men også 
være identiske med kirketienden, som der ikke 
er bevaret oplysninger om fra denne periode. 
Bortset fra Malt hrd. er de to tiendesatser da 
også ens i næsten alle sogne. 
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Fig. 2. Taksering af kirkeafgift o. 1350 ifølge Ribe Oldemors kirkeliste, den ældste fortegnelse over kirkerne 
Ribe stift (s. 1020). Seest hørte indtil 1586 til Slesvig stift. Afgifterne er angivet i skilling sterling. Skast er 
muligvis forhøjet fra 5 til 8 skilling. Senere tilføjelser, sandsynligvis fra o. 1500, angiver tre kirker, Ovtrup, 
Almstok og Vejrup, som øde. Af disse forsvandt Almstok definitivt, Vejrup blev taget i brug igen, mens 
betegnelsen »øde« i Ovtrups tilfælde muligvis dækker over en midlertidig suspension af betalingerne. Kortet 
angiver tillige grænserne mellem de enkelte sysselprovstier (s. 1020, 1025). — Veranschlagung einer kirchlichen 
Abgabe um 1350 nach der Kirchenliste der »Ribe Oldemor« (= Urahne von Ribe), dem ältesten Verzeichnis der Kirchen 
im Bistum Ribe. Seest gehörte bis 1586 zum Bistum Schleswig. Die Abgaben sind in Schilling Sterling angegeben. Skast 
wurde möglicherweise von 5 auf 8 Schilling erhöht. Spätere Zusätze, wahrscheinlich aus der Zeit um 1500, führen drei 
Kirchen, die von Ovtrup, Almstok und Vejrup, als verlassen an. Von diesen verschwand Almstok definitiv, Vejrup wurde 
wieder in Gebrauch genommen, während die Bezeichnung »verlassen« im Fall von Ovtrup möglicherweise eine vorüber
gehende Einstellung der Bezahlungen bezeichnet. Die Karte gibt zugleich die Grenzen zwischen den verschiedenen 
Propsteisprengeln an. 

Reformationstidens omvæltninger førte bl. a. ikke uden videre anses for også at repræsentere 
til, at der blev indført ny lovgivning for tien forholdene før reformationen.16 

dernes vedkommende, idet recessen 1536 ind Det næste vigtige holdepunkt er 1572 (jfr. 
skærpede pligten til, at tienden skulle ydes »i fig. 4). Kronens pengemangel under den Nor
kærven«, med hvert tiende neg på marken, og diske Syvårskrig 1563-70 havde tvunget den til 
at den ikke måtte afløses med en fast afgift i at udnytte alle ressourcer til det yderste, og det 
rent korn. Tiendetallene for 1537-38 kan derfor gjaldt også tiendeforpagtningen. Formodentlig 
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Fig. 3. Præste- og kongetiender 1537-38, hvis omfang må have svaret omtrent til kirketienderne (s. 1020). 
Præstetienden 1538 er benyttet, når den er kendt. Kongetienden af Malt hrd. er udeladt; kongetienden af Anst 
hrd. er muligvis ikke sammenlignelig med de øvrige herreder. I de fleste tilfælde er tienderne angivet i ørter 
korn, for størstedelen af Skast hrd. og for Gørding og Læborg sogne dog i tøndemål. — Pastoren- und 
Königszehnten 1537-38, deren Ausmaß ungefähr dem der Kirchenzehnten entsprochen haben muß. Der Pastorenzehnt 
wurde benutzt, wo er bekannt ist. Der Königszehnt der Maltharde wurde ausgelassen; der Königszehnt der Anstharde ist 
möglicherweise nicht vergleichbar mit dem der übrigen Harden. In den meisten Fällen sind die Zehnten in Ørtug (= ⅓Øre = 12 Scheffel) Korn angegeben, im Großteil der Skastharde sowie in den Pfarreie 
Tonnenmaß. 

er det på denne tid, sognemændene for alvor tidsbegrænsede forpagtninger blev afskaffet til 
begyndte at miste kontrollen med deres kirkes fordel for livsvarige kontrakter.17 Listerne over 
midler, idet kronen nu også begyndte at bort disse bortforpagtninger er komplet bevaret for 
fæste kirketienderne, som tidligere var blevet Ribe stift,18 og denne fortegnelse er den første 
indbetalt direkte til kirkeværgerne. Krigstidens bevarede, samlede oversigt over kirketienderne 
midlertidige løsninger gav anledning til mange i stiftet. Gennem ekstraktmatriklen 1680-81 er 
klager, og 1572 skred man til en gennemgri der imidlertid bevaret oplysninger om kirketi
bende nyordning af tiendevæsenet. Der blev udpe enden 1547 af en række sogne i Vester Horne, 
get en kommission for hvert stift, som fastsatte Skast, Malt og Gørding herreder.19 Oplysnin
den fremtidige afgift af hver tiende og foretog gerne er ifølge ekstraktmatriklen taget fra en nu 
en ny bortfæstning af den, idet de hidtidige tabt provstijordebog fra 1547. Det er bemær
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Fig. 4. Kirketiender 1572 (s. 1021). Tiendelisterne skelner ikke mellem ørter rug, byg og havre. Havre optræ
der dog kun i små mængder i ganske fa sogne. — Kirchenzehnten 1572. Die Zehntenlisten unterscheiden nicht 
zwischen Ørtug Roggen, Gerste und Hafer. Hafer kommt jedoch nur in geringen Mengen in ganz wenigen Pfarreien vor. 

kelsesværdigt, at kirketienderne 1572 er iden delige tiendefæstere med deres langt større ka
tiske med 1547-tienderne i 22 af de 27 tilfælde, pitalreserver har været bedre rustet end lokale 
hvor sammenligningen kan foretages.20 bønder til at forestå større bygningsarbejder og 

Forpagtningslisten fra 1572 er tillige den før inventaranskaffelser.22 

ste, som oplyser om tiendeforpagternes identi Oplysningerne om kirketienderne er opsum
tet. For konge- og kirketienderne under ét er meret på fig. 3 og 4. I denne forbindelse er det 
adelen ikke overraskende langt den største væsentligt at understrege, at tallene ikke har 
gruppe, men for de sidstes vedkommende ale nogen direkte sammenhæng med sognenes al
ne er det sognets bønder, som hyppigst optræ mene økonomiske tilstand. En sammenligning 
der som fæstere.21 Dette har næppe været uden af tiendeafgifterne med sognenes hartkorn i 
betydning for kirkernes vedligeholdelse, da a Christian V.s matrikel fra 1680’erne viser, at 
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Fig. 5. Kirkeejere med tre eller flere kirker o. 1750 (s. 1026). De Teilmannske kirker havde fælles ejer 1742-49, 
hvorefter de deltes mellem Christian Teilmanns sønner. — Kirchenpatrone mit drei oder mehr Kirchen um 1750. 
Die Teilmannschen Kirchen hatten 1742-49 einen gemeinsamen Patron, wonach sie unter den Söhnen Christian Teil
manns geteilt wurden. 

forholdet mellem tiendeafgift og hartkorn kun klares, da fremgangsmåden ved afgiftsfastsæt

ne svinge ganske betydeligt. I nogle tilfælde telsen er ukendt. En nytaksering må være fore

skyldes det, at det drejer sig om sogne, hvori taget mellem 1537 og 1547, men det er umuligt 

der lå større hovedgårde, idet adelens sædegår at afgøre, om ældre, førreformatoriske afgifts

de siden 1527 var fritaget for tiende.23 Der be satser har medvirket til at fremkalde de meget 

står imidlertid herudover en systematisk for varierende afgiftsniveauer.

skel mellem Ø. og V. Horne herreder og am Fra 1537/38 til 1572 sker der som hovedten

tets øvrige herreder. De to førstnævnte herre dens en nedsættelse af tiendeafgifterne, men det 

ders tiendeafgifter er kun godt og vel halvt så samlede billede af fordelingen af rige og fattige 

høje i forhold til hartkornet som tiendeafgifter kirker forbliver stort set uændret.24


ne i Skast, Slavs, Anst og Malt herreder, me Den store tiendebortfæstning 1572 blev af

dens Gørding herred indtager en mellemposi gørende for kirkernes tiendeindtægter i de føl

tion. Disse niveauforskelle kan vanskeligt for gende århundreder, idet de kornmængder, som
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blev fastsat ved denne lejlighed, blev bibeholdt 
i de følgende århundreder. Der kunne fore
komme individuelle justeringer, og i 1600’rne 
blev afgifterne nedsat over hele det krigs- og 
sandflugtshærgede Slavs herred; men i det store 
og hele forblev forpagtningsafgifterne af 1572 
uændrede.25 

Kortene aftegner en udvikling, som peger i 
retning af en styrkelse af kirkernes indtægter i 
amtets centrale og østlige del fra 1300’rne til 
1500’rne, mens indtægterne snarest var stagne
rende for de velstående kirker langs vestkysten. 
Dette skyldes vel for en stor del den delvise 
omlægning af tienderne, som kan formodes i 
begyndelsen af 1500’rne (se ovf.), men en sam
menligning mellem Ribe Oldemoders kirkeli
ste og Christian V.s matrikel tyder dog på, at 
også reelle økonomiske forskydninger spiller 
ind. Amtets midtjyske områder og specielt 
Anst herred kan i 1600’rne have haft et større 
dyrket areal end forudsat i Ribe Oldemoders 
kirkeliste. 

Det må understreges, at det foreliggende 
materiale ikke tillader sikre konklusioner, og 
de tal, som er angivet for den enkelte kirke, kan 
ikke tages som absolutte udtryk for dens øko
nomiske formåen på de givne tidspunkter. 
Som det så ofte gælder for før-statistisk talma
teriale, er der større grund til at hæfte sig ved 
fordelingen af høje og lave værdier end ved de 
absolutte tal. Listerne giver en fornemmelse af, 
hvilke kirker der var rige, og hvilke der var 
fattige. Hvor rige og hvor fattige, er det van
skeligere at fastslå. 

SYSSELPROVSTIERNE. Ligesom i det øvri
ge Danmark lå det normale øverste opsyn med 
sognekirkernes indtægter og vedligeholdelse i 
middelalderen hos regnskabsprovster, også 
kaldet sysselprovster, idet regnskabsprov-
stierne i Jylland svarede til den tidligmiddelal
derlige inddeling af landet i større forvaltnings
enheder, kaldet sysler. Disse regnskabs- eller 
sysselprovster fik ret udstrakte beføjelser, som 
gav anledning til magtkampe mellem provster 
og biskopper. I løbet af senmiddelalderen lyk
kedes det bisperne at trænge provsterne ud af 

deres fremtrædende administrative rolle i store 
dele af landet, men i enkelte stifter formåede 
sysselprovsterne at fastholde deres position. 
Specielt i Ribe stift havde disse provster faet en 
meget stærk stilling.26 Sysselprovsterne var 
medlemmer af domkapitlet, og deres embeder 
(beneficier) fik tillagt ikke ubetydelige indtæg
ter: gæsteriafgift og andre sportler i forbindelse 
med revisionen af kirkeregnskaberne og andre 
embedshandlinger, og dertil de fulde indtægter 
af en eller to sognekirker og eventuelt andet 
jordegods. 

I middelalderen varetog sysselprovsterne 
foruden tilsynet med kirkerne en ikke nærmere 
defineret gejstlig jurisdiktion, som bortfaldt 
ved reformationen. Derimod vedblev de at 
udøve tilsynet med kirkerne. Dette tilsyn om
fattede det almindelige »forsvar«, dvs. at sys
selprovsten udøvede en myndighed over sog
nekirkernes ejendomme, hvorved det var sys
selprovsten, som udstedte fæstebreve på kir
kernes jord, og som repræsenterede sognekir
ken i tilfælde af retsstridigheder. Men vigtigere 
i forbindelse med selve kirkebygningerne var 
sysselprovstens årlige visitats. Ved visitatsen 
gennemgik provsten kirkens indtægter og ud
gifter sammen med kirkeværgerne, som stod 
for den daglige forvaltning, og kirkebygningen 
og dens udstyr blev utvivlsomt også inspiceret 
ved denne lejlighed. Sysselprovstens rolle har i 
denne henseende været mere aktiv end en blot 
regnskabsrevision. Det bevarede regnskab for 
Varde sysselprovsti for 1587 viser, at provsten – historikeren Anders Sørensen Vedel – selv 
havde økonomiske mellemværender med kir
ker, der havde faet foretaget større reparations
arbejder. I et tilfælde havde han lagt ud til de 
nødvendige udgifter, mens han i et andet tilfæl
de skyldte kirken penge.27 

Det sidstnævnte eksempel viser, at syssel
provsterne i Ribe stift endnu i slutningen af 

1500’rne havde en betydelig indflydelse på kir
kebygningernes tilstand, og denne indflydelse 
har de antagelig endnu udøvet gennem 
1600’rnes første halvdel. Først med enevældens 
bortsalg af kirkerne til kronens kreditorer og 
domkapitlernes opløsning under Christian V 
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forsvandt dette element i kirkeforvaltningen. 
Det sidste sysselprovsti, Varde, blev nedlagt 
1720. 

Så langt det største provsti i det senere Ribe 
amt var Varde sysselprovsti (jfr. fig. 2), som næv
nes første gang 1256. Fra 1454 havde Varde sys
selprovst rang og værdighed som domdekan, 
hvad der gjorde ham til den næstfornemste 
blandt domkapitlets medlemmer. Efter refor
mationen var de mest fremtrædende domdeka
ner i 1500’rne de kgl. historiografer Hans Svå
ning og Anders Sørensen Vedel; i 1600’rne var 
værdigheden i hænderne på medlemmer af den 
adelige slægt Krag til Bramminge, som var 
nært knyttet til kancelliet. »Ribe degnedom« 
forsvandt 1720, hvor kronen endelig købte den 
sidste Varde sysselprovst, baron Frederik Krag 
til Stensballegård, ud af hans rettigheder til de 
kirker i syslet, som endnu ikke var solgt fra 
kronen.28 De fleste af disse kirker blev kort ef
ter afhændet. Varde sysselprovsti omfattede i 
Ribe amt Vester og Øster Horne, Skast, Gør
ding og Malt herreder. 

Mellem Ribe å og Kongeåen samt på Mandø 
blev kirketilsynet oprindelig varetaget af en 
egen provst, men på grund af dette provstis 
ringhed blev det 1321 forenet med værdighe
den som kantor i domkapitlet – antagelig først 
effektivt fra 1323. Da indtægterne fortsat var 
utilstrækkelige, blev kantordømmet 1330 yder
ligere forenet med Almind sysselprovsti, som i 
Ribe amt omfattede Anst hrd. samt Vorbasse 
og Hejnsvig i jerlev hrd. 

Syd for Ribe å var det domkapitlets fornem
ste medlem, ærkedegnen, som havde myndighe
den over kirkerne, i det mindste fra 1200’rne. 
Efter delvis at have mistet grebet om kirkerne i 
1520’rne og 1530’rne, under hertug Christian 
III. s særreformation af Haderslev og Tørning 
len, blev ærkedegnedømmet genoprettet i sin 
fulde udstrækning, indtil dets indtægter 1652 
blev lagt til Ribe biskops embedsindtægter. 
Der bestod dog 1500’rne igennem betydelige 
uoverensstemmelser med hertugerne af Slesvig 
og Holsten om grænserne for ærkedegnens 
myndighed. 

Grindsted og Grene (oprindelig i Tørrild 

Fig. 6. Vindfløj i Torstrup kirke, en Teilmannsk tra
ne, opsat i 1700’rne som kirkeejer-manifestation. 
NE fot. 1982. — Wetterfahne der Kirche von Torstrup, 
ein Teilmannscher Kranich, angebracht im 18. Jh. als Ma
nifestation des Kirchenpatrons. 

hrd., fra 1552 sammen med Vorbasse og Hejns
vig i det nydannede Slavs hrd.) hørte under 
Jelling sysselprovsti. Dette provsti omtales fra 
1263. Efter udvidelsen af kantoratet med Al-
mindsyssel 1330 var det det mindste af stiftets 
sysselprovstier, men provsterne ses endnu at 
have været i funktion i slutningen af 1600’rne. 

1700’RNES KIRKEEJERE. Kronen var i før
ste omgang tilbageholdende med at afhænde 
kirker, da den efter 1660 påbegyndte de store 
krongodsudlæg til sine kreditorer. Der blev 
ikke solgt nogen kirker til private i Ribe amt 
før 1679, hvor oberst Johan Rantzau til Bram
ming erhvervede Bramming, Darum og Gør
ding kirker. Medvirkende til denne tilbagehol
denhed var utvivlsomt hensynet til sysselprov
sterne, som endnu kunne gøre krav gældende 
på indtægter af kirkerne (se ovf.). 1687-99 blev 
der dog solgt et stort antal kirker, men først i 
den pressede finansielle situation efter Store 
Nordiske Krig tog man skridtet fuldt ud, købte 
den sidste Varde-sysselprovsts rettigheder og 
realiserede så godt som alle kronens resterende 
kirker i amtet (1720-26).29 Nord for Kongeåen 
beholdt kronen kun de kirker, som var lagt til 
Koldinghus rytterdistrikt, og de usælgelige, 
fattige kirker på Fanø. Det lykkedes snart at fa 
øens beboere til at overtage dens egne kirker, 
og da Koldinghus ryttergods 1765 blev bort-
solgt ved auktion, var kronen definitivt ude af 
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den direkte administration af kirkerne i Ribe 
amt. I takt med, at kronen opgav kirkerne, 
blev området domineret af stedlige »kirkesam
lere«. Typisk var det de større godsejere, som 
erhvervede ejendomsretten til godsets sogne
kirke og en eller flere af nabokirkerne, omend 
også fjernere herrer kunne være interesseret: 
Ål, Ho og Oksby tilhørte således længe ejerne 
af Steensgård og Hvedholm på Fyn. 

De fleste af disse kirkesamlere erhvervede 
kun to-fire kirker, men der var enkelte virkeli
ge storsamlere. Amtmand Christian Teilmann 
til Nørholm ejede ved sin død 1749 ni kirker i 
Ribe amt alene, og Estrup gods (Malt sogn) 
havde efter 1753 otte kirker. En tredie storsam
ler var ved 1700’rnes midte Gerhard de Lich
tenberg, men hans fire kirker i Ribe amt ud
gjorde kun yderkanten af et kirkeimperium 
med tyngdepunkt omkring hovedsædet En-
gelsholm (Nørup s., Vejle a.). 

Nogle af disse kirkesamlere har blot betrag
tet deres kirker med tilhørende jord og tiender 
som indtægtskilder på linie med enhver anden 
form for gods. Værst var landsdommer Jens 
Lassen til Nørholm og hans arvinger, som 
1717-19 blev fradømt deres talrige kirker på 
grund af grov vanrøgt af bygningerne. Der er 
dog ingen tvivl om, at ejendomsretten til kir
kerne for de fleste af ejerne – og det gælder ikke 
mindst for de største samlere – mindst lige så 
meget har været et middel til at markere og 
styrke deres sociale position som lokale poten-
tater. Adskillige af dem bekostede betydelige 
summer på at istandsætte og udstyre deres kir
ker, undertiden med et karakteristisk præg, 
som straks kunne lade den indviede beskuer 
vide, hvem der var kirkens ejer. De Teilmann’-
ske kirker er et godt eksempel herpå. 

Fig. 5 viser de kirker, som tilhørte ejere med 
tre eller flere kirker ved 1700’rnes midte, hvor 
tendensen til opbygning af sådanne kirkeherre-
dømmer kulminerede. Selv om de største af 
kirkegrupperne bestod langt ind i 1800’rne blev 
især slutningen af 1700’rne præget af en større 
omskiftelighed i ejerforholdene, hvor sognenes 
større bønder for første gang siden enevældens 
begyndelse fik lejlighed til atter at gøre sig gæl

dende i forvaltningen af kirkebygningerne, 
denne gang som kirkeejere. 

NOTER 

1 Den eklatante undtagelse var Lolland-Falster, hvis 
kirker havde så udstrakte jordbesiddelser, at der ikke 
blev opkrævet kirketiende i dette område. KultHist-
Leks. IV, 122. Lolland-Falsters tiendeforhold blev 
normaliseret ved forordninger af 1.juli 1687 og 
17. april 1688. Om tienden generelt, se KultHist-

Leks. anf. sted og XVIII, 291-95.

2 RA DaKanc. B. 134. Registerbøger på tiender til 

bortfæstelse i Fyns, Århus, Ribe og Viborg stifter 

1572-74. Sml. ndf.

3 Ribe Oldemoder, udg. af O. Nielsen, 1869; Corp-

Dan. VIII. 1967.

4 Niels Skyum-Nielsen: Haandskriftet »Ribe Olde

moder«. En kritisk Studie, i Scandia XIX, 1948-49, 

s. 130.

5 Listen er med sikkerhed yngre end 1321/23 (Troels 

Dahlerup: Det danske Sysselprovsti i Middelalderen, 

1968, s. 89-90), og skriftens karakter tyder på, at den 

er indført i manuskriptet ca. 1380/1410 (CorpDan. 

VIII, s. XXIV). Muligvis er listen ældre end storm

floden 1362 (Ribe Oldemoder, s. VIII).

6 Dahlerup: Det danske Sysselprovsti, s. 89-90.

7 Smst. s. 85-135. Jfr. ndf. om Varde Sysselprovsti. – Dahlerup lader dog spørgsmålet stå åbent, om kirke

listens tal betegner bispe- eller provstegæsteri (Dah

lerup: Det danske Sysselprovsti, s. 95).

8 Antagelig før 1512, se Troels Dahlerup: Hardsys-

sels Provsti i Senmiddelalderen, i Hardsyssels 

Aarbøger 1960, s. 93. Dateringen i CorpDan. VIII, 

s. XXXIII (16. årh., måske århundredets midte) er 

uholdbar.

9 I Ribe amt således Almstok kirke, nu Vorbasse 

sogn.

10 I Ribe amt Ovtrup og Vejrup.

11 RA. Reg. 108 A. 28. gl. pk. 53 læg f. – Michael 

H. Gelting: To profiler gennem Ribe stifts tiender i 
1500-tallet, i Svend E. Green-Pedersen, Jens Villiam 
Jensen og Knud Prange, red.: Profiler i nordisk sen
middelalder og renaissance. Festskrift til Poul Ene
mark, 1983, s. 233-254. 
12 Jfr. Niels Skyum-Nielsen: Ærkekonge og ærkebi
skop. Nye træk i dansk kirkehistorie 1376-1536, i 
Scandia XXIII, 1955-56, især s. 86-98. 
13 Jfr. Troels Dahlerup: Om Tienden, i Fortid og 
Nutid XXIX, 1981, s. 9-11. 
14 Se ndf. 
15 RA. Ribe Bisp (= Vejledende arkivreg. XVIII, 
Lokalarkiver II, Ribe bisp og kapitel nr. 732). 
16 I Skast og delvis i Gørding og Malt herreder be
nytter de to lister tøndemål i stedet for det sædvanli
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ge ørtugmål til angivelse af tiendeafgifternes størrel
se. Kongetienderegnskabets oplysninger om de på
gældende kornmåls værdi i penge tyder dog på, at 
tønder og ørtug i praksis må have været nogenlunde 
identiske, og en sammenligning med tiendernes 
størrelse i 1572 peger i samme retning. Gelting: To 
profiler, s. 252. 
17 KancBrevb. 29. april 1572. Om sognemændenes 
gradvise umyndiggørelse i kirkeforvaltningen, se 
Sven Rask: Bondestandens sociale degradering om
kring 1600. En detailundersøgelse af kirkeværgernes 
formindskede indflydelse (1066, Tidsskrift for Hi
storisk Forskning 12/5, 1982, s. 3-17). 
18 RA. DaKanc. B. 134. Kirketienderne er typisk 1 
ørtug korn højere end kongetienderne. Gelting: To 
profiler. 
19 RA. Rtk. 311.164. Matrikelekstrakt 1680-81. Ri-
berhus amt. 
20 I Vejrup, Folding, Skast, Grimstrup og V. Nebel 
var 1547-tienden lavere end 1572-tienden. 
21 

Kirketiende Kongetiende 
Adel ............................... 21 2/3 31 
Bønder i sognet .... 23 2 (?) 
Udensogns bønder 6 2 
Gejstlige......................... 9 1/3 10 
Købstadsborgere . . . 1 3 
Ufæstet/uoplyst. . . . 2 15 

63 63 

22 Jfr. Niels Jørgen Poulsen: Jyske kirker på Chri

stian IV.s tid. Seks års kirkeregnskaber 1614-20 fra 

Jelling syssel, i NMArb. 1980, s. 56-66.

23 J. L. A. Kolderup-Rosenvinge: Samling af gamle 

danske Love IV, 1824, s. 137-40. Jfr. Schultz’ Dan

markshistorie II, 562.

24 Denne tendens genfindes ikke i stiftets centrale og 

østlige dele, hvor der tværtimod var en stigende ten

dens fra 1537 til 1572. Gelting: To profiler.

25 Det fremgår af sammenligning med de senere kil

der: A. S. Vedels kirkeregnskaber for Varde syssel

provsti 1587 (RA Ribe Kapitel); »Varde Syssels Kir

kestol« ca. 1608 (udg. H. K. Kristensen: Varde Sys

sels Kirkestol, i ÅrbRibe X, 1940, s. 89-117, 228-46); 

matriklerne fra 1600-tallets anden halvdel. – I fem 

tilfælde betød ændringen en tilbagevenden til den 

ældre afgiftssats fra 1547 (jfr. note 20).

26 Afsnittet bygger på Troels Dahlerup: Det danske 

Sysselprovsti i Middelalderen, 1968, s. 85-135. Et 

summarisk kort over sysselprovstierne findes som 

bilag.

27 RA. Ribe kapitel. A. S. Vedels virke som regn-

skabsprovst er behandlet af Sven Rask: »Danmarks 

Kirker« og Ribe amt V. Om 8 altertavler og Anders 

Sørensen Vedel, i Ribe Stiftsbog 1982, s. 79-86.

28 Kronens Skøder IV 19.

29 De fleste af de velhavende kirker, og specielt af 

dem, som foruden store tiender også havde større 

mængder af fæstegods, blev afhændet 1679-99.


VESTER HORNE HERRED o. 1800 med de tolv sognekirker: Janderup, Billum, Lunde, Ovtrup, Kvong, 
Nørre Nebel, Lydum, Henne, Lønne, Ål, Ho og Oksby. Oksby gamle kirke i klitten nær Ho bugt blev 
nedbrudt 1891 og en ny kirke opført i landsbyen længere mod vest. Kirken i Lønne afløstes af en ny 1904, 
placeret lidt nordligere. I Mosevrå (Oksby sogn) og Børsmose (Ål sogn) opførtes filialkirker henholdsvis 1891 
og 1902. På kortet ses herregårdene Frøstrupgård (Lunde sogn), Lydumgård (Lydum sogn), Hennegård 
(Henne sogn) og Hesselmed (Ål sogn) samt Lunderup (Varde sogn). Endvidere ses gårdene Store Hebo 
(Janderup sogn) og Søviggård (Ovtrup sogn). Udsnit af Videnskabernes selskabs kort 1803-04. – Die Harde 
von Vester Horne um 1800 mit den zwölf Pfarrkirchen von: Janderup, Billum, Lunde, Ovtrup, Kvong, Nørre Nebel, 
Lydum, Henne, Lønne, Ål, Ho und Oksby. Die alte Kirche von Oksby in den Dünen an der Bucht von Ho wurde 1891 
niedergerissen und eine neue Kirche weiter westlich im Dorf aufgeführt. Die Kirche von Lønne wurde 1904 von einer 
neuen abgelöst, die etwas nördlicher gelegen war. In Mosevrå (Pfarrei Oksby) und Børsmose (Pfarrei Ål) wurden 1891 
bzw. 1902 Filialkirchen aufgeführt. Auf der Karte sieht man die Herrensitze Frøstrupgård (Pfarrei Lunde), Lydumgård 
(Pfarrei Lydum), Hennegård (Pfarrei Henne) und Hesselmed (Pfarrei Ål) sowie Lunderup (Pfarrei Varde). Ferner sieht 
man die Gutshöfe Store Hebo (Pfarrei Janderup) und Søviggård (Pfarrei Ovtrup). Ausschnitt aus der Karte der Gesell
schaft der Wissenschaften 1803-04. 



 

Fig. 1. De rige kirker i Billum og Janderup set fra præstegårdshaven i Ho 1856, tværs over Ho bugt. Udsnit af 
tegning af C. T. Christensen i Varde Museum. — Die reichen Kirchen von Billum und Janderup, gesehen 1856 vom 
Pfarrhofgarten in Ho quer über die Bucht von Ho. Ausschnitt aus einer Zeichnung von C. T. Christensen im Museum 
von Varde. 

TRÆK AF KIRKERNES EJENDOMS- OG 
FORVALTNINGSHISTORIE 

ved Michael H. Gelting 

SOGNEKIRKERNES INDTÆGTER. Fra 
1100’rne til tiendeafløsningen 1908-18 blev de 
danske sognekirkers vedligeholdelse og udstyr 
sikret ved anvisningen af en række forskellige 
indtægtskilder til dette formål. Så langt den 
vigtigste af disse indtægtskilder var kirkens 
korntiende, som var en trediedel af den fulde 
korntiende. I teorien udgjorde den således en 
afgift på en tredivtedel af det pågældende sogns 
høstudbytte. Desuden oppebar kirkerne en tre- 
diedel af kvægtienden, og gennem tiderne op- 
nåede de fleste af dem at eje en større eller min- 
dre mængde jordstykker, for det meste ved te- 
stamentariske gaver. I det meste af landet stod 
disse indtægtskilder imidlertid langt tilbage for 
korntienden, som for de fleste sognekirkers 

vedkommende var bestemmende for kirkens 
samlede indtægtsniveau.1 I den del af Ribe amt, 
som omfattes af matriklerne fra 1600’rne, dvs. 
herrederne nord for Kongeåen, synes kirkernes 
øvrige indtægtskilder intetsteds at være nået op 
på mere end godt halvdelen af tiendens hart- 
kornsansættelse, og i de fleste tilfælde udgjorde 
kirkejordens hartkorn væsentligt under en fjer- 
dedel af tienden. Det var især kirkerne langs 
Vadehavet, fra Ho til Darum, som havde større 
jordtilliggender, idet disse kirker i middelalder- 
en havde erhvervet talrige jordlodder i marsk- 
engene. Inde i landet var det kun fa kirker, hvis 
jordbesiddelser nåede op over en femtedel af 
kirketiendens hartkornsansættelse. 

Et kendskab til dette indtægtsniveau ville 

66* 
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være vigtigt for at forstå den økonomiske bag- 
grund for de enkelte kirkers bygnings- og in- 
ventarhistorie. I det meste af Danmark er dette 
desværre først muligt fra slutningen af 1500’rne 
eller endog fra 1600’rne, og reformationstidens 
omkalfatringer af de kirkelige indtægtsforhold 
gør det umuligt at slutte tilbage fra disse oplys- 
ninger til forholdene i middelalderen. 

Kun i Ribe stifts nørrejyske del, groft sagt 
svarende til Ribe, Vejle og Ringkøbing amter, 
er det muligt at danne sig en forestilling om 
kirkernes indtægtsforhold i middelalderen. 
Ganske vist har man heller ikke her nogen sam- 
let oversigt over kirketienderne før 1572,2 men 
der er bevaret enkelte ældre lister over beslæg- 
tede kirkelige indtægter og afgifter, som tilla- 
der at udarbejde nogle hypoteser. 

Den ældste samlede fortegnelse over Ribe 
stifts kirker er kirkelisten i håndskriftet Ribe Ol- 
demoder, som er en samling af adkomstbreve og 
optegnelser vedrørende Ribe domkapitels gods 
og rettigheder.3 Håndskriftet er anlagt o. 1291,4 
men kirkelisten er senere, sandsynligvis fra 
midten af 1300’rne.5 Listen består af en opreg- 
ning af stiftets kirker, sysselprovsti for syssel- 
provsti6 og inden for hvert af disse herredsvis. 
For hver kirke er anført et beløb i skilling ster- 
ling. Hvad dette beløb er, fremgår ikke af li- 
sten, men der er næppe tvivl om, at det drejer 
sig om en afgift, der skulle erlægges i forbin- 
delse med visitats, enten biskoppens eller sna- 
rere provsternes (provstegæsteri), idet syssel- 
provsterne havde ansvaret for tilsynet med kir- 
kebygningerne og deres regnskaber, og sys- 
selprovsterne var medlemmer af domkapitlet, 
som ejede håndskriftet.7 

Håndskriftet giver ingen antydning af afgif- 
ternes beregningsgrundlag, men sandsynligvis 
er der ved afgiftsfastsættelsen taget hensyn til 
kirkernes samlede indtægtsgrundlag, såvel ti- 
ender som jordbesiddelse og evt. andre ind- 
tægtskilder. Desværre er det umuligt at fastslå 
kirkelistens affattelsestidspunkt med større nøj- 
agtighed, og det er derfor vanskeligt at bedøm- 
me, i hvor høj grad 1300’rnes landbrugskrise 
har indvirket på afgiftssatserne. I betragtning af 
den træghed, der prægede middelalderlige af- 

giftssatser, tør man måske antage, at tallene af- 
spejler tilstanden, før de fulde virkninger af 
landbrugskrisen slog igennem. 

Listen (jfr. fig. 2) kan dog kun gengive situa- 
tionen i 1300’rne i meget grove træk, da den 
næsten udelukkende benytter sig af en skala 
med kun fem trin, 2, 4, 5, 6 og 8 skilling ster- 
ling. Den er værdifuld ved at være den eneste af 
de her benyttede lister, som giver besked om 
forholdene syd for Kongeåen. Ud over disse 
oplysninger rummer kirkelisten nogle senere 
tilføjelser, sandsynligvis fra o. 1500,8 om kir- 
ker, som lå øde (desolata). En del af disse øde- 
kirker forsvandt definitivt,9 medens andre blev 
genrejst i 1500’rne.10 Listen giver dermed vigti- 
ge bidrag til enkelte kirkers bygningshistorie. 

Det næste tværsnit af Ribe amts kirker finder 
man i to lister fra reformationstiden (jfr. fig. 3), 
hvor man for første gang får direkte op- 
lysninger om tiendeafgiftens størrelse for et 
større geografisk område. I forbindelse med 
Riberhus lens regnskab for 1537 findes et 
regnskab over kongetienden af Ribe stifts sog- 
ne.11 Listen er ufuldstændig, bl.a. mangler hele 
Gørding hrd., og i Malt hrd. er tallene så lave, 
at man må formode, at den fulde kongetiende 
her endnu ikke var blevet sat igennem i stedet 
for den lavere, middelalderlige biskopsgave.12 
Også i Anst hrd. virker tallene påfaldende lave, 
medens de i resten af amtets herreder nord for 
Kongeåen er i overensstemmelse med andre 
oplysninger om tiendeafgiftens størrelse.13 

For den del af Ribe amt, som lå i Varde sys- 
selprovsti,14 kan denne liste suppleres med en 
liste over præsternes tiender i dette provsti 
1538.15 Heller ikke denne liste er fuldstændig, 
og netop for Malt hrd. er den meget ukomplet; 
men tilsammen dækker de to lister størstedelen 
af amtets sogne nord for Kongeåen. 

Præste- og kongetienden udgjorde i princip- 
pet hver en trediedel af den samlede tiende, li- 
gesom kirketienden. De to kendte tiender skul- 
le således ikke alene være lige store, men også 
være identiske med kirketienden, som der ikke 
er bevaret oplysninger om fra denne periode. 
Bortset fra Malt hrd. er de to tiendesatser da 
også ens i næsten alle sogne. 
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Fig. 2. Taksering af kirkeafgift o. 1350 ifølge Ribe Oldemors kirkeliste, den ældste fortegnelse over kirkerne i 
Ribe stift (s. 1020). Seest hørte indtil 1586 til Slesvig stift. Afgifterne er angivet i skilling sterling. Skast er 
muligvis forhøjet fra 5 til 8 skilling. Senere tilføjelser, sandsynligvis fra o. 1500, angiver tre kirker, Ovtrup, 
Almstok og Vejrup, som øde. Af disse forsvandt Almstok definitivt, Vejrup blev taget i brug igen, mens 
betegnelsen »øde« i Ovtrups tilfælde muligvis dækker over en midlertidig suspension af betalingerne. Kortet 
angiver tillige grænserne mellem de enkelte sysselprovstier (s. 1020, 1025). — Veranschlagung einer kirchlichen 
Abgabe um 1350 nach der Kirchenliste der »Ribe Oldemor« (= Urahne von Ribe), dem ältesten Verzeichnis der Kirchen 
im Bistum Ribe. Seest gehörte bis 1586 zum Bistum Schleswig. Die Abgaben sind in Schilling Sterling angegeben. Skast 
wurde möglicherweise von 5 auf 8 Schilling erhöht. Spätere Zusätze, wahrscheinlich aus der Zeit um 1500, führen drei 
Kirchen, die von Ovtrup, Almstok und Vejrup, als verlassen an. Von diesen verschwand Almstok definitiv, Vejrup wurde 
wieder in Gebrauch genommen, während die Bezeichnung »verlassen« im Fall von Ovtrup möglicherweise eine vorüber- 
gehende Einstellung der Bezahlungen bezeichnet. Die Karte gibt zugleich die Grenzen zwischen den verschiedenen 
Propsteisprengeln an. 

Reformationstidens omvæltninger førte bl. a. 
til, at der blev indført ny lovgivning for tien- 
dernes vedkommende, idet recessen 1536 ind- 
skærpede pligten til, at tienden skulle ydes »i 
kærven«, med hvert tiende neg på marken, og 
at den ikke måtte afløses med en fast afgift i 
rent korn. Tiendetallene for 1537-38 kan derfor 

ikke uden videre anses for også at repræsentere 
forholdene før reformationen.16 

Det næste vigtige holdepunkt er 1572 (jfr. 
fig. 4). Kronens pengemangel under den Nor- 
diske Syvårskrig 1563-70 havde tvunget den til 
at udnytte alle ressourcer til det yderste, og det 
gjaldt også tiendeforpagtningen. Formodentlig 
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Fig. 3. Præste- og kongetiender 1537-38, hvis omfang må have svaret omtrent til kirketienderne (s. 1020). 
Præstetienden 1538 er benyttet, når den er kendt. Kongetienden af Malt hrd. er udeladt; kongetienden af Anst 
hrd. er muligvis ikke sammenlignelig med de øvrige herreder. I de fleste tilfælde er tienderne angivet i ørter 
korn, for størstedelen af Skast hrd. og for Gørding og Læborg sogne dog i tøndemål. — Pastoren- und 
Königszehnten 1537-38, deren Ausmaß ungefähr dem der Kirchenzehnten entsprochen haben muß. Der Pastorenzehnt 
wurde benutzt, wo er bekannt ist. Der Königszehnt der Maltharde wurde ausgelassen; der Königszehnt der Anstharde ist 
möglicherweise nicht vergleichbar mit dem der übrigen Harden. In den meisten Fällen sind die Zehnten in Ørtug (= ⅓Øre = 12 
Scheffel) Korn angegeben, im Großteil der Skastharde sowie in den Pfarreien Gørding und Læborg dagegen in 
Tonnenmaß. 

er det på denne tid, sognemændene for alvor 
begyndte at miste kontrollen med deres kirkes 
midler, idet kronen nu også begyndte at bort- 
fæste kirketienderne, som tidligere var blevet 
indbetalt direkte til kirkeværgerne. Krigstidens 
midlertidige løsninger gav anledning til mange 
klager, og 1572 skred man til en gennemgri- 
bende nyordning af tiendevæsenet. Der blev udpe- 
get en kommission for hvert stift, som fastsatte 
den fremtidige afgift af hver tiende og foretog 
en ny bortfæstning af den, idet de hidtidige 

tidsbegrænsede forpagtninger blev afskaffet til 
fordel for livsvarige kontrakter.17 Listerne over 
disse bortforpagtninger er komplet bevaret for 
Ribe stift,18 og denne fortegnelse er den første 
bevarede, samlede oversigt over kirketienderne 
i stiftet. Gennem ekstraktmatriklen 1680-81 er 
der imidlertid bevaret oplysninger om kirketi- 
enden 1547 af en række sogne i Vester Horne, 
Skast, Malt og Gørding herreder.19 Oplysnin- 
gerne er ifølge ekstraktmatriklen taget fra en nu 
tabt provstijordebog fra 1547. Det er bemær- 
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Fig. 4. Kirketiender 1572 (s. 1021). Tiendelisterne skelner ikke mellem ørter rug, byg og havre. Havre optræ- 
der dog kun i små mængder i ganske fa sogne. — Kirchenzehnten 1572. Die Zehntenlisten unterscheiden nicht 
zwischen Ørtug Roggen, Gerste und Hafer. Hafer kommt jedoch nur in geringen Mengen in ganz wenigen Pfarreien vor. 

kelsesværdigt, at kirketienderne 1572 er iden- 
tiske med 1547-tienderne i 22 af de 27 tilfælde, 
hvor sammenligningen kan foretages.20 

Forpagtningslisten fra 1572 er tillige den før- 
ste, som oplyser om tiendeforpagternes identi- 
tet. For konge- og kirketienderne under ét er 
adelen ikke overraskende langt den største 
gruppe, men for de sidstes vedkommende ale- 
ne er det sognets bønder, som hyppigst optræ- 
der som fæstere.21 Dette har næppe været uden 
betydning for kirkernes vedligeholdelse, da a- 

delige tiendefæstere med deres langt større ka- 
pitalreserver har været bedre rustet end lokale 
bønder til at forestå større bygningsarbejder og 
inventaranskaffelser.22 
Oplysningerne om kirketienderne er opsum- 
meret på fig. 3 og 4. I denne forbindelse er det 
væsentligt at understrege, at tallene ikke har 
nogen direkte sammenhæng med sognenes al- 
mene økonomiske tilstand. En sammenligning 
af tiendeafgifterne med sognenes hartkorn i 
Christian V.s matrikel fra 1680’erne viser, at 
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Fig. 5. Kirkeejere med tre eller flere kirker o. 1750 (s. 1026). De Teilmannske kirker havde fælles ejer 1742-49, 
hvorefter de deltes mellem Christian Teilmanns sønner. — Kirchenpatrone mit drei oder mehr Kirchen um 1750. 
Die Teilmannschen Kirchen hatten 1742-49 einen gemeinsamen Patron, wonach sie unter den Söhnen Christian Teil- 
manns geteilt wurden. 

forholdet mellem tiendeafgift og hartkorn kun- 
ne svinge ganske betydeligt. I nogle tilfælde 
skyldes det, at det drejer sig om sogne, hvori 
der lå større hovedgårde, idet adelens sædegår- 
de siden 1527 var fritaget for tiende.23 Der be- 
står imidlertid herudover en systematisk for- 
skel mellem Ø. og V. Horne herreder og am- 
tets øvrige herreder. De to førstnævnte herre- 
ders tiendeafgifter er kun godt og vel halvt så 
høje i forhold til hartkornet som tiendeafgifter- 
ne i Skast, Slavs, Anst og Malt herreder, me- 
dens Gørding herred indtager en mellemposi- 
tion. Disse niveauforskelle kan vanskeligt for- 

klares, da fremgangsmåden ved afgiftsfastsæt- 
telsen er ukendt. En nytaksering må være fore- 
taget mellem 1537 og 1547, men det er umuligt 
at afgøre, om ældre, førreformatoriske afgifts- 
satser har medvirket til at fremkalde de meget 
varierende afgiftsniveauer. 

Fra 1537/38 til 1572 sker der som hovedten- 
dens en nedsættelse af tiendeafgifterne, men det 
samlede billede af fordelingen af rige og fattige 
kirker forbliver stort set uændret.24 
Den store tiendebortfæstning 1572 blev af- 
gørende for kirkernes tiendeindtægter i de føl- 
gende århundreder, idet de kornmængder, som 
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blev fastsat ved denne lejlighed, blev bibeholdt 
i de følgende århundreder. Der kunne fore- 
komme individuelle justeringer, og i 1600’rne 
blev afgifterne nedsat over hele det krigs- og 
sandflugtshærgede Slavs herred; men i det store 
og hele forblev forpagtningsafgifterne af 1572 
uændrede.25 

Kortene aftegner en udvikling, som peger i 
retning af en styrkelse af kirkernes indtægter i 
amtets centrale og østlige del fra 1300’rne til 
1500’rne, mens indtægterne snarest var stagne- 
rende for de velstående kirker langs vestkysten. 
Dette skyldes vel for en stor del den delvise 
omlægning af tienderne, som kan formodes i 
begyndelsen af 1500’rne (se ovf.), men en sam- 
menligning mellem Ribe Oldemoders kirkeli- 
ste og Christian V.s matrikel tyder dog på, at 
også reelle økonomiske forskydninger spiller 
ind. Amtets midtjyske områder og specielt 
Anst herred kan i 1600’rne have haft et større 
dyrket areal end forudsat i Ribe Oldemoders 
kirkeliste. 

Det må understreges, at det foreliggende 
materiale ikke tillader sikre konklusioner, og 
de tal, som er angivet for den enkelte kirke, kan 
ikke tages som absolutte udtryk for dens øko- 
nomiske formåen på de givne tidspunkter. 
Som det så ofte gælder for før-statistisk talma- 
teriale, er der større grund til at hæfte sig ved 
fordelingen af høje og lave værdier end ved de 
absolutte tal. Listerne giver en fornemmelse af, 
hvilke kirker der var rige, og hvilke der var 
fattige. Hvor rige og hvor fattige, er det van- 
skeligere at fastslå. 

SYSSELPROVSTIERNE. Ligesom i det øvri- 
ge Danmark lå det normale øverste opsyn med 
sognekirkernes indtægter og vedligeholdelse i 
middelalderen hos regnskabsprovster, også 
kaldet sysselprovster, idet regnskabsprov- 
stierne i Jylland svarede til den tidligmiddelal- 
derlige inddeling af landet i større forvaltnings- 
enheder, kaldet sysler. Disse regnskabs- eller 
sysselprovster fik ret udstrakte beføjelser, som 
gav anledning til magtkampe mellem provster 
og biskopper. I løbet af senmiddelalderen lyk- 
kedes det bisperne at trænge provsterne ud af 

deres fremtrædende administrative rolle i store 
dele af landet, men i enkelte stifter formåede 
sysselprovsterne at fastholde deres position. 
Specielt i Ribe stift havde disse provster faet en 
meget stærk stilling.26 Sysselprovsterne var 
medlemmer af domkapitlet, og deres embeder 
(beneficier) fik tillagt ikke ubetydelige indtæg- 
ter: gæsteriafgift og andre sportler i forbindelse 
med revisionen af kirkeregnskaberne og andre 
embedshandlinger, og dertil de fulde indtægter 
af en eller to sognekirker og eventuelt andet 
jordegods. 

I middelalderen varetog sysselprovsterne 
foruden tilsynet med kirkerne en ikke nærmere 
defineret gejstlig jurisdiktion, som bortfaldt 
ved reformationen. Derimod vedblev de at 
udøve tilsynet med kirkerne. Dette tilsyn om- 
fattede det almindelige »forsvar«, dvs. at sys- 
selprovsten udøvede en myndighed over sog- 
nekirkernes ejendomme, hvorved det var sys- 
selprovsten, som udstedte fæstebreve på kir- 
kernes jord, og som repræsenterede sognekir- 
ken i tilfælde af retsstridigheder. Men vigtigere 
i forbindelse med selve kirkebygningerne var 
sysselprovstens årlige visitats. Ved visitatsen 
gennemgik provsten kirkens indtægter og ud- 
gifter sammen med kirkeværgerne, som stod 
for den daglige forvaltning, og kirkebygningen 
og dens udstyr blev utvivlsomt også inspiceret 
ved denne lejlighed. Sysselprovstens rolle har i 
denne henseende været mere aktiv end en blot 
regnskabsrevision. Det bevarede regnskab for 
Varde sysselprovsti for 1587 viser, at provsten – 
historikeren Anders Sørensen Vedel – selv 
havde økonomiske mellemværender med kir- 
ker, der havde faet foretaget større reparations- 
arbejder. I et tilfælde havde han lagt ud til de 
nødvendige udgifter, mens han i et andet tilfæl- 
de skyldte kirken penge.27 
Det sidstnævnte eksempel viser, at syssel- 
provsterne i Ribe stift endnu i slutningen af 
1500’rne havde en betydelig indflydelse på kir- 
kebygningernes tilstand, og denne indflydelse 
har de antagelig endnu udøvet gennem 
1600’rnes første halvdel. Først med enevældens 
bortsalg af kirkerne til kronens kreditorer og 
domkapitlernes opløsning under Christian V 
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forsvandt dette element i kirkeforvaltningen. 
Det sidste sysselprovsti, Varde, blev nedlagt 
1720. 

Så langt det største provsti i det senere Ribe 
amt var Varde sysselprovsti (jfr. fig. 2), som næv- 
nes første gang 1256. Fra 1454 havde Varde sys- 
selprovst rang og værdighed som domdekan, 
hvad der gjorde ham til den næstfornemste 
blandt domkapitlets medlemmer. Efter refor- 
mationen var de mest fremtrædende domdeka- 
ner i 1500’rne de kgl. historiografer Hans Svå- 
ning og Anders Sørensen Vedel; i 1600’rne var 
værdigheden i hænderne på medlemmer af den 
adelige slægt Krag til Bramminge, som var 
nært knyttet til kancelliet. »Ribe degnedom« 
forsvandt 1720, hvor kronen endelig købte den 
sidste Varde sysselprovst, baron Frederik Krag 
til Stensballegård, ud af hans rettigheder til de 
kirker i syslet, som endnu ikke var solgt fra 
kronen.28 De fleste af disse kirker blev kort ef- 
ter afhændet. Varde sysselprovsti omfattede i 
Ribe amt Vester og Øster Horne, Skast, Gør- 
ding og Malt herreder. 

Mellem Ribe å og Kongeåen samt på Mandø 
blev kirketilsynet oprindelig varetaget af en 
egen provst, men på grund af dette provstis 
ringhed blev det 1321 forenet med værdighe- 
den som kantor i domkapitlet – antagelig først 
effektivt fra 1323. Da indtægterne fortsat var 
utilstrækkelige, blev kantordømmet 1330 yder- 
ligere forenet med Almind sysselprovsti, som i 
Ribe amt omfattede Anst hrd. samt Vorbasse 
og Hejnsvig i jerlev hrd. 

Syd for Ribe å var det domkapitlets fornem- 
ste medlem, ærkedegnen, som havde myndighe- 
den over kirkerne, i det mindste fra 1200’rne. 
Efter delvis at have mistet grebet om kirkerne i 
1520’rne og 1530’rne, under hertug Christian 
III. s særreformation af Haderslev og Tørning 
len, blev ærkedegnedømmet genoprettet i sin 
fulde udstrækning, indtil dets indtægter 1652 
blev lagt til Ribe biskops embedsindtægter. 
Der bestod dog 1500’rne igennem betydelige 
uoverensstemmelser med hertugerne af Slesvig 
og Holsten om grænserne for ærkedegnens 
myndighed. 

Grindsted og Grene (oprindelig i Tørrild 

 

Fig. 6. Vindfløj i Torstrup kirke, en Teilmannsk tra- 
ne, opsat i 1700’rne som kirkeejer-manifestation. 
NE fot. 1982. — Wetterfahne der Kirche von Torstrup, 
ein Teilmannscher Kranich, angebracht im 18. Jh. als Ma- 
nifestation des Kirchenpatrons. 

hrd., fra 1552 sammen med Vorbasse og Hejns- 
vig i det nydannede Slavs hrd.) hørte under 
Jelling sysselprovsti. Dette provsti omtales fra 
1263. Efter udvidelsen af kantoratet med Al- 
mindsyssel 1330 var det det mindste af stiftets 
sysselprovstier, men provsterne ses endnu at 
have været i funktion i slutningen af 1600’rne. 
1700’RNES KIRKEEJERE. Kronen var i før- 
ste omgang tilbageholdende med at afhænde 
kirker, da den efter 1660 påbegyndte de store 
krongodsudlæg til sine kreditorer. Der blev 
ikke solgt nogen kirker til private i Ribe amt 
før 1679, hvor oberst Johan Rantzau til Bram- 
ming erhvervede Bramming, Darum og Gør- 
ding kirker. Medvirkende til denne tilbagehol- 
denhed var utvivlsomt hensynet til sysselprov- 
sterne, som endnu kunne gøre krav gældende 
på indtægter af kirkerne (se ovf.). 1687-99 blev 
der dog solgt et stort antal kirker, men først i 
den pressede finansielle situation efter Store 
Nordiske Krig tog man skridtet fuldt ud, købte 
den sidste Varde-sysselprovsts rettigheder og 
realiserede så godt som alle kronens resterende 
kirker i amtet (1720-26).29 Nord for Kongeåen 
beholdt kronen kun de kirker, som var lagt til 
Koldinghus rytterdistrikt, og de usælgelige, 
fattige kirker på Fanø. Det lykkedes snart at fa 
øens beboere til at overtage dens egne kirker, 
og da Koldinghus ryttergods 1765 blev bort- 
solgt ved auktion, var kronen definitivt ude af 



KIRKERNES FORVALTNINGSHISTORIE 1027 

den direkte administration af kirkerne i Ribe 
amt. I takt med, at kronen opgav kirkerne, 
blev området domineret af stedlige »kirkesam- 
lere«. Typisk var det de større godsejere, som 
erhvervede ejendomsretten til godsets sogne- 
kirke og en eller flere af nabokirkerne, omend 
også fjernere herrer kunne være interesseret: 
Ål, Ho og Oksby tilhørte således længe ejerne 
af Steensgård og Hvedholm på Fyn. 

De fleste af disse kirkesamlere erhvervede 
kun to-fire kirker, men der var enkelte virkeli- 
ge storsamlere. Amtmand Christian Teilmann 
til Nørholm ejede ved sin død 1749 ni kirker i 
Ribe amt alene, og Estrup gods (Malt sogn) 
havde efter 1753 otte kirker. En tredie storsam- 
ler var ved 1700’rnes midte Gerhard de Lich- 
tenberg, men hans fire kirker i Ribe amt ud- 
gjorde kun yderkanten af et kirkeimperium 
med tyngdepunkt omkring hovedsædet En- 
gelsholm (Nørup s., Vejle a.). 

Nogle af disse kirkesamlere har blot betrag- 
tet deres kirker med tilhørende jord og tiender 
som indtægtskilder på linie med enhver anden 
form for gods. Værst var landsdommer Jens 
Lassen til Nørholm og hans arvinger, som 
1717-19 blev fradømt deres talrige kirker på 
grund af grov vanrøgt af bygningerne. Der er 
dog ingen tvivl om, at ejendomsretten til kir- 
kerne for de fleste af ejerne – og det gælder ikke 
mindst for de største samlere – mindst lige så 
meget har været et middel til at markere og 
styrke deres sociale position som lokale poten- 
tater. Adskillige af dem bekostede betydelige 
summer på at istandsætte og udstyre deres kir- 
ker, undertiden med et karakteristisk præg, 
som straks kunne lade den indviede beskuer 
vide, hvem der var kirkens ejer. De Teilmann’- 
ske kirker er et godt eksempel herpå. 

Fig. 5 viser de kirker, som tilhørte ejere med 
tre eller flere kirker ved 1700’rnes midte, hvor 
tendensen til opbygning af sådanne kirkeherre- 
dømmer kulminerede. Selv om de største af 
kirkegrupperne bestod langt ind i 1800’rne blev 
især slutningen af 1700’rne præget af en større 
omskiftelighed i ejerforholdene, hvor sognenes 
større bønder for første gang siden enevældens 
begyndelse fik lejlighed til atter at gøre sig gæl- 

dende i forvaltningen af kirkebygningerne, 
denne gang som kirkeejere. 

NOTER 

1 Den eklatante undtagelse var Lolland-Falster, hvis 
kirker havde så udstrakte jordbesiddelser, at der ikke 
blev opkrævet kirketiende i dette område. KultHist- 
Leks. IV, 122. Lolland-Falsters tiendeforhold blev 
normaliseret ved forordninger af 1.juli 1687 og 
17. april 1688. Om tienden generelt, se KultHist- 
Leks. anf. sted og XVIII, 291-95. 
2 RA DaKanc. B. 134. Registerbøger på tiender til 
bortfæstelse i Fyns, Århus, Ribe og Viborg stifter 
1572-74. Sml. ndf. 
3 Ribe Oldemoder, udg. af O. Nielsen, 1869; Corp- 
Dan. VIII. 1967. 
4 Niels Skyum-Nielsen: Haandskriftet »Ribe Olde- 
moder«. En kritisk Studie, i Scandia XIX, 1948-49, 
s. 130. 
5 Listen er med sikkerhed yngre end 1321/23 (Troels 
Dahlerup: Det danske Sysselprovsti i Middelalderen, 
1968, s. 89-90), og skriftens karakter tyder på, at den 
er indført i manuskriptet ca. 1380/1410 (CorpDan. 
VIII, s. XXIV). Muligvis er listen ældre end storm- 
floden 1362 (Ribe Oldemoder, s. VIII). 
6 Dahlerup: Det danske Sysselprovsti, s. 89-90. 
7 Smst. s. 85-135. Jfr. ndf. om Varde Sysselprovsti. – 
Dahlerup lader dog spørgsmålet stå åbent, om kirke- 
listens tal betegner bispe- eller provstegæsteri (Dah- 
lerup: Det danske Sysselprovsti, s. 95). 
8 Antagelig før 1512, se Troels Dahlerup: Hardsys- 
sels Provsti i Senmiddelalderen, i Hardsyssels 
Aarbøger 1960, s. 93. Dateringen i CorpDan. VIII, 
s. XXXIII (16. årh., måske århundredets midte) er 
uholdbar. 
9 I Ribe amt således Almstok kirke, nu Vorbasse 
sogn. 
10 I Ribe amt Ovtrup og Vejrup. 
11 RA. Reg. 108 A. 28. gl. pk. 53 læg f. – Michael 
H. Gelting: To profiler gennem Ribe stifts tiender i 
1500-tallet, i Svend E. Green-Pedersen, Jens Villiam 
Jensen og Knud Prange, red.: Profiler i nordisk sen- 
middelalder og renaissance. Festskrift til Poul Ene- 
mark, 1983, s. 233-254. 
12 Jfr. Niels Skyum-Nielsen: Ærkekonge og ærkebi- 
skop. Nye træk i dansk kirkehistorie 1376-1536, i 
Scandia XXIII, 1955-56, især s. 86-98. 
13 Jfr. Troels Dahlerup: Om Tienden, i Fortid og 
Nutid XXIX, 1981, s. 9-11. 
14 Se ndf. 
15 RA. Ribe Bisp (= Vejledende arkivreg. XVIII, 
Lokalarkiver II, Ribe bisp og kapitel nr. 732). 
16 I Skast og delvis i Gørding og Malt herreder be- 
nytter de to lister tøndemål i stedet for det sædvanli- 
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ge ørtugmål til angivelse af tiendeafgifternes størrel- 
se. Kongetienderegnskabets oplysninger om de på- 
gældende kornmåls værdi i penge tyder dog på, at 
tønder og ørtug i praksis må have været nogenlunde 
identiske, og en sammenligning med tiendernes 
størrelse i 1572 peger i samme retning. Gelting: To 
profiler, s. 252. 
17 KancBrevb. 29. april 1572. Om sognemændenes 
gradvise umyndiggørelse i kirkeforvaltningen, se 
Sven Rask: Bondestandens sociale degradering om- 
kring 1600. En detailundersøgelse af kirkeværgernes 
formindskede indflydelse (1066, Tidsskrift for Hi- 
storisk Forskning 12/5, 1982, s. 3-17). 
18 RA. DaKanc. B. 134. Kirketienderne er typisk 1 
ørtug korn højere end kongetienderne. Gelting: To 
profiler. 
19 RA. Rtk. 311.164. Matrikelekstrakt 1680-81. Ri- 
berhus amt. 
20 I Vejrup, Folding, Skast, Grimstrup og V. Nebel 
var 1547-tienden lavere end 1572-tienden. 
21 
 Kirketiende Kongetiende 
Adel  ............................  21 2/3 31 
Bønder i sognet .... 23 2 (?) 
Udensogns bønder 6 2 
Gejstlige ......................  9 1/3 10 
Købstadsborgere . . . 1 3 
Ufæstet/uoplyst. . . . 2 15 

 63 63 

22 Jfr. Niels Jørgen Poulsen: Jyske kirker på Chri- 
stian IV.s tid. Seks års kirkeregnskaber 1614-20 fra 
Jelling syssel, i NMArb. 1980, s. 56-66. 
23 J. L. A. Kolderup-Rosenvinge: Samling af gamle 
danske Love IV, 1824, s. 137-40. Jfr. Schultz’ Dan- 
markshistorie II, 562. 
24 Denne tendens genfindes ikke i stiftets centrale og 
østlige dele, hvor der tværtimod var en stigende ten- 
dens fra 1537 til 1572. Gelting: To profiler. 
25 Det fremgår af sammenligning med de senere kil- 
der: A. S. Vedels kirkeregnskaber for Varde syssel- 
provsti 1587 (RA Ribe Kapitel); »Varde Syssels Kir- 
kestol« ca. 1608 (udg. H. K. Kristensen: Varde Sys- 
sels Kirkestol, i ÅrbRibe X, 1940, s. 89-117, 228-46); 
matriklerne fra 1600-tallets anden halvdel. – I fem 
tilfælde betød ændringen en tilbagevenden til den 
ældre afgiftssats fra 1547 (jfr. note 20). 
26 Afsnittet bygger på Troels Dahlerup: Det danske 
Sysselprovsti i Middelalderen, 1968, s. 85-135. Et 
summarisk kort over sysselprovstierne findes som 
bilag. 
27 RA. Ribe kapitel. A. S. Vedels virke som regn- 
skabsprovst er behandlet af Sven Rask: »Danmarks 
Kirker« og Ribe amt V. Om 8 altertavler og Anders 
Sørensen Vedel, i Ribe Stiftsbog 1982, s. 79-86. 
28 Kronens Skøder IV 19. 
29 De fleste af de velhavende kirker, og specielt af 
dem, som foruden store tiender også havde større 
mængder af fæstegods, blev afhændet 1679-99. 

VESTER HORNE HERRED o. 1800 med de tolv sognekirker: Janderup, Billum, Lunde, Ovtrup, Kvong, 
Nørre Nebel, Lydum, Henne, Lønne, Ål, Ho og Oksby. Oksby gamle kirke i klitten nær Ho bugt blev 
nedbrudt 1891 og en ny kirke opført i landsbyen længere mod vest. Kirken i Lønne afløstes af en ny 1904, 
placeret lidt nordligere. I Mosevrå (Oksby sogn) og Børsmose (Ål sogn) opførtes filialkirker henholdsvis 1891 
og 1902. På kortet ses herregårdene Frøstrupgård (Lunde sogn), Lydumgård (Lydum sogn), Hennegård 
(Henne sogn) og Hesselmed (Ål sogn) samt Lunderup (Varde sogn). Endvidere ses gårdene Store Hebo 
(Janderup sogn) og Søviggård (Ovtrup sogn). Udsnit af Videnskabernes selskabs kort 1803-04. – Die Harde 
von Vester Horne um 1800 mit den zwölf Pfarrkirchen von: Janderup, Billum, Lunde, Ovtrup, Kvong, Nørre Nebel, 
Lydum, Henne, Lønne, Ål, Ho und Oksby. Die alte Kirche von Oksby in den Dünen an der Bucht von Ho wurde 1891 
niedergerissen und eine neue Kirche weiter westlich im Dorf aufgeführt. Die Kirche von Lønne wurde 1904 von einer 
neuen abgelöst, die etwas nördlicher gelegen war. In Mosevrå (Pfarrei Oksby) und Børsmose (Pfarrei Ål) wurden 1891 
bzw. 1902 Filialkirchen aufgeführt. Auf der Karte sieht man die Herrensitze Frøstrupgård (Pfarrei Lunde), Lydumgård 
(Pfarrei Lydum), Hennegård (Pfarrei Henne) und Hesselmed (Pfarrei Ål) sowie Lunderup (Pfarrei Varde). Ferner sieht 
man die Gutshöfe Store Hebo (Pfarrei Janderup) und Søviggård (Pfarrei Ovtrup). Ausschnitt aus der Karte der Gesell- 
schaft der Wissenschaften 1803-04. 
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ROMANSKE BYGNINGSPROFILER i Vester Horne herred, 1:10, målt af ElM og NJP, tegnet af MN 1985. 
Fig. 1-3: Janderup. 1. Korbuekragbånd. 2. Korbuesokkel. 3. Bygningssokkel. 4-5: Ål. 4. Alterbordsgesims. 5. 
Korbuekragbånd. 6-7: Ovtrup, bygningssokkel. 6. Korets og skibets østende. 7. Skibets vestende. 8-10: 
Billum. 8. Bygningssokkel i apsis og kor. 9. Korbuekragbånd. 10. Korbuesokkel. Alt i granit, fig. 9. dog i tuf. 
— Romanische Gebäudeprofile in der Harde von Vester Horne, 1:10, vermessen von ElM und NJP, gezeichnet 1985 von 
MN. Fig. 1-3: Janderup. 1. Triumphbogenkranzgesims. 2. Triumphbogensockel. 3. Gebäudesockel. 4-5: Ål. 4. Altarge- 
sims. 5. Triumphbogenkranzgesims. 6-7: Ovtrup, Gebäudesockel. 6. Ostende des Chors und Schiffs. 7. Westende des 
Schiffs. 8-10: Billum. 8. Gebäudesockel in Apsis und Chor. 9. Triumphbogenkranzgesims. 10. Triumphbogensockel. 
Alles in Granit, fig. 9. jedoch in Tuff. 



 

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1982. — Die Kirche von Südosten gesehen. 

JANDERUP KIRKE 
VESTER HORNE HERRED 

Kirken var viet den hellige Nikolaus;l et S. Nikolaj 
alter er nævnt 1607.2 Patronatsretten tilhørte Ribe- 
bispen, indtil kirken ved et mageskifte 14863 blev 
annekteret domkapitlet. 15544 blev den tillagt sogne- 
præsten ved Ribe S. Katrine. Efter domkapitlets op- 
løsning i 1660’erne kom kirken i kongens eje, indtil 
den 16945 solgtes til assessor, kammersekretær Niels 
Leth. Han afstod 16986 kirken til Simon Christensen 
til Store Hebo, og herefter fulgte den Store Hebo 
(jfr. lysekrone og gravsten nr. 4), indtil kirken 18427 
blev afhændet til tre gårdmænd, som videresolgte 
den til sognets hartkornsejere. Kirken overgik til 
selveje 1933. – Sognet har siden 16298 haft Billum 
som anneks. 

Kirkens bygningsfond ejede i ældre tid et betyde- 

ligt jordtilliggende, underlagt sysselprovstens tilsyn2 
(jfr. s. 1025). 
Ifølge et sagn9 søgte folkene i Alslev eller Hostrup i 

Skast herred oprindelig til Janderup kirke, hvor de 
benyttede den senere tilmurede syddør. – En høj på 
kirkegården, »den røde koks høj«, siges at være en 
pestbegravelse. Navnet skyldes en henrettet morder, 
som skal være begravet i den.10 

Beliggenhed. Kirken ligger frit i det flade land- 
skab to stenkast fra nordsiden af Varde å, hvis 
rige vandstrøm slynger sig gennem marsk og 
eng og passerer kirken i en vældig bue. Åen, 
der indtil øst for Janderup påvirkes af tidevan- 
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Fig. 2. Matrikelkort 1:10000. Målt 1785 og omteg- 
net 1862. Åen ses nederst, syd for kirken. — Kata- 
sterkarte 1:10000. Vermessen 1785, umgezeichnet 1862. 

dets døgnrytme, var længe en vigtig trafikåre, 
som tillod småskibe og pramme at nå så langt 
som til Varde. Kirkens placering (sydligst i 
sognet) må være bestemt af åens nærhed. En 
ladeplads vest for kirken tjente tidligere som en 
art naturhavn og udhavn (»vinterleje«) for Var- 
deborgerne, hvor skibene ankrede op ved høj- 
vande og blev læsset og losset ved ebbe. Et 
toldsted blev anlagt 1680, men flyttedes til Hjer- 
ting 1692.11 Indtil 1910 opretholdtes fast færge- 
fart ved kroen, Skipperhuset, vest for kirkegår- 
den. – »Ved sydveststorm har havets indbrud 
gennem denne å ofte gjort stor skade«, siges 
det i Danske Atlas 1769. Stormfloderne 1634 
og 1825 ramte sognet, og under springfloden 
natten til 3. december 1909 bølgede vandet ind 
over kirkegården. Halvdelen af gravene sank 
og dannede dybe huller, og monumenterne 
væltede.12 

Kirkegården, der i syd støder ud til engen, har 
bevaret sine gamle skel, således som disse 
fremgår af matrikelkortet 1785 (fig. 2). Den 
hegnes af stensatte jorddiger, der i syd tillige 
tjener til at fastholde kirkegårdens terræn. Di- 
get her blev ødelagt og måtte fornyes efter 
oversvømmelsen 1909 (jfr. ovf.). Den fugtige 
bund affødte tidligere en vis uvilje mod at blive 
begravet syd for kirken.13 – Hovedindgangen i 
nord er en anselig køreport (»ligport«) fra 
o. 18807 flankeret af to ganglåger. Den lukkes 
af jerngitre, ophængt mellem fire store, mure- 
de og hvidtede piller, afdækket med sandstens- 
plader og granitkugler. Murede piller (»stet- 
ter«) nævnes første gang år 170014 og var da 
tækket med bly. 17549 var én indgang dækket 
med tagsten, en anden med bly. En †rist ved 
porten er omtalt 1832.15 En ganglåge med mu- 
rede, aftrappede piller er 194616 opsat nordligst 
i østdiget. Tidligere gav en nu næsten ubenyt- 
tet lille låge i kirkegårdens sydvestre hjørne ad- 
gang for folk fra Skipperhuset og ladepladsen 
vest for kirken. – Kirkegården, der skærmes af 
en række seljerøn inden for digerne i syd og 
vest, henlå indtil slutningen af 1800’rne som et 
græsgroet område uden større bevoksning. En 
»vestre gang« omtales 1754.9 Provst Niels Se- 
hested blev ifølge sit epitafium (fig. 45) 1807 
stedt til hvile i et »indelukt og beplantet« †grav- 
sted på kirkegården (sml. Varde S. Jacobi †kir- 
kegård, s. 872). 

Et kirkehus i kirkegårdens nordskel, øst for 
hovedindgangen, bruges som graverbolig og 
redskabsrum. Det er en teglhængt murstens- 
bygning, opført o. 18937 og udvidet 1978. Et 
ældre, lyng- og stråtækt hus på stedet (jfr. ma- 
trikelkortet 1785, fig. 2) rummede i vestenden 
en †kirkestald, i øst stald og lo for beboeren og i 
midten et større, opvarmet rum, der stod til 
kirkegængernes rådighed i forbindelse med kir- 
kelige handlinger.17 – Et lille materialhus i vest- 
diget, ud for tårnet, er muligvis rejst o. 1916 
efter nedbrydningen af det søndre †våbenhus 
(jfr. s. 1039). – Uden for kirkegården, nordvest 
for hovedindgangen, er o. 1980 bygget et ligka- 
pel (ark. Aas og Thorup, Varde): en teglhængt, 
hvidtet bygning med port i østgavlen. 



 

Fig. 3. Kirken i landskabet, set fra sydvest tværs over Varde å. NE fot. 1984. — Die Kirche in der Landschaft, von 
Südwesten über den Fluß Varde Å gesehen. 

Danmarks Kirker, Ribe amt 67 
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Fig. 4. Grundplan 1:300. Målt af HeJ 1978, med enkelte rettelser ved NJP 1984. Tegnet af MN 1985. Den 
nøjagtige udstrækning af de to nedrevne våbenhuse kendes ikke. — Grundriß 1:300. 

BYGNING 

Kirken, en anselig, romansk bygning, består 
af kor og skib, hvortil der i senmiddelalderen er 
føjet et sakristi ved korets nordside samt et tårn 
ved skibets vestgavl. To †våbenhuse foran ski- 
bets norddør og syddør er nedbrudt henholds- 
vis 1886 og 1916. Orienteringen er solret. 

Plan og proportioner. Skibet er tre gange så 
langt som det kvadratiske kor, hvis ydermure 
flugter med skibets indervægge. Murtykkelsen 
er gennemgående 110-115 cm, svarende til fire 
fod. Korets tre vinduer er anbragt midt i faca- 
den; skibets vinduer, fire i hver langside, har 
formodentlig siddet med samme indbyrdes af- 
stand. Syddøren er forskudt en halv dørbredde 
mod vest. 

Materialer og opmuring. Bygningen er som 
flere af egnens kirker (sml. Ovtrup, s. 1138, og 
Ål) påbegyndt i granitkvadre og fuldendt i tuf og 
tegl, som er anvendt i skibets overmure og 
vestende. Den høje, langstrakte bygning hviler 
på en veltildannet dobbeltsokkel, nederst en nu 
delvis skjult skråkant og herover et skifte med 
rundstav og hulkel (jfr. s. 1030, fig. 3). Funda- 

mentet springer en halv meter frem fra murpla- 
net og består af hånd- og hovedstore marksten. 

Koret er i sin fulde højde opført af granit- 
kvadre, indvendig af rå og kløvet kamp; tri- 
umfmuren med den omsatte korbue er klædt 
med kvadre på begge sider. Skibet er udvendig 
af granitkvadre til godt og vel halv højde og 
derover af nyere mursten, som har afløst rhin- 
ske tufsten (muligvis også munkesten). Indtil 
en nedstyrtning 1859 af murpartiet mellem nu- 
værende 1. og 2. vindue var vist hele nordfaca- 
dens øvre del af tuf.18 Indvendig er de østre 
totrediedele af marksten, den vestre trediedel af 
munkesten. De blandede materialer giver sig i 
dag bedst til kende i dørene, hvis kvadersatte 
sider i syd afsluttes med et stik af munkesten, i 
nord skiftevis munkesten og tufsten. Herud- 
over ses den vulkanske tuf nu kun i skibets 
vestre taggavl. 

Den ensartede sokkel lader formode, at hele 
den lange bygning – de blandede materialer til 
trods – er planlagt og udstukket under ét. Un- 
der opmuringen er man gået etapevis frem fra 
øst mod vest. En faldende fortanding i skibets 
nordmur, et par meter fra østre hjørne, viser, at 
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Fig. 5-6. 5. Længdesnit 1:300 gennem skib, set mod syd. Målt af arkitekterne Aas og Thorup 1977, tegnet af 
MN 1985. 6. Tværsnit 1:150 gennem skib, set mod øst. Målt af HeJ 1978, tegnet af MN 1985. — 5. Längsschnitt 
1:300 durch das Schiff, gegen Süden gesehen. 6. Querschnitt 1:150 durch das Schiff, gegen Osten gesehen. 

kor, triumfmur og skibets østligste del udgør 
første etape; en stående fortanding midt i lang- 
murene (under de nuværende midterste vin- 
duer) antyder endnu et byggestop, mens ski- 
bets vestende, der som nævnt indvendig er af 
tegl, udgør byggeriets sidste etape. Inden for 
de nævnte afsnit fremtræder kvaderstensmur- 

 

værket som regelmæssige, gennemløbende 
skifter af veltilhugne sten. Som det er vanligt, 
er de største formater brugt forneden. De tre 
nederste skifter i koret og skibets østende måler 
henholdsvis 57, 50 og 50 cm. 

Kvaderstenspartiet i skibets sydside er sidst 
omsat 1936. De glatte, hvidtede overmure er 
formodentlig repareret og skalmuret i flere 
omgange, men har næppe nogensinde haft tuf- 
stensarkitekturens vanlige, dekorative detaljer, 
lisener og friser, som f.eks. Ål kirke. Tuffens 
særlige formsprog fornemmes alene i dørenes 
udformning. 

Døre. De to rundbuede portaler (fig. 9 og 10) 
har kvadersatte sider, som bryder det øverste 
sokkelskifte. Syddøren afsluttes af et halvstens- 
stik af munkesten (fornyet 1916), norddøren af 
et stik af skiftevis tegl og tuf, hvoraf teglstene- 
ne er delvis fornyede. Buen omsluttes i syd af 
en rundstav af tegl, i nord af tuf, som tillige 
udgør en art vederlagsbånd. – Tilsvarende 
rundbuede stik med omløbende stav findes i 
tufstenskirkerne i Ål og Hviding (sml. DK. 
SJyll. s. 2690f.), hvor dørene dog afdækkes af 
tagformede overliggere. I Ål kirkes syddør er 
stikket muret af vekselvis tuf og tegl. – Indven- 
dig er dørene smigede og fladbuede. Den nor- 

67* 
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Fig. 7. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1982. — Die Kirche von Nordosten gesehen. 

dre var i brug, indtil kirkens indgang 1886 hen- 
lagdes til tårnet. En ældre dørfløj (jfr. s. 1059) 
er ophængt indvendig i den tilmurede åbning. 
Den søndre dør var lukket allerede i 1700’rne, 
og det foranstående våbenhus tjente som mate- 
rialhus. 

Vinduer. Koret har oprindelig haft tre vin- 
duer, ét i hver side, skibet i alt otte, fire i hver 
langmur, hvoraf de to vestre er forsvundet. 
Korets åbninger er relativt lave og brede, med 
sålbænken ca. 2,4 m over sokkelkanten, mens 
skibet har høje, slanke vinduer, med bunden 
ca. 3 m over soklen. – Korets østvindue frem- 
træder som en udvendig blænding, 145 cm høj; 
nordvinduet, med monolit, tagformet overlig- 
ger, er genåbnet 188716 for at give adgang til 
sakristiets loft; lysningen, der muligvis er lidt 
udvidet, lukkes af en nyere træramme med bly- 
indfattet glas. 

I skibet er vinduesparret umiddelbart øst for 
dørstederne bevaret som udvendige blændin- 
ger. Vinduet i nord (udvendig 195 × 70 cm) 
har så nogenlunde bevaret sin oprindelige ud- 
formning; de smigede karme er af granitkvad- 
re, den runde bue muligvis et muret stik. Det 
søndre vindue (fig. 10) er noget omdannet og 
udvidet 1936 ved indsættelsen af en tagformet 
overligger (fra koret?), som o. 1900 sad indmu- 
ret i sakristiets sokkel. Under restaureringen 
1979 fandt man spor af endnu tre vinduer, et i 
syd og to i nord. Nordsidens østligste var i 
brug indtil indsættelsen af de nuværende vin- 
duer 1917. I lysningen sad ved Uldalls besøg 
1889 en retkantet trækarm. 

Indre. Den runde korbue, hvis vanger og stik 
er omsat, smykkes af særegne kragbånd, hver 
med svag hulkel mellem to tovstave (fig. 8 
samt s. 1030, fig. 1). Triumfmuren har – ligele- 
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des noget usædvanligt – en omløbende, liggen- 
de sokkel, hvis profil (hulkel og rundstav) sva- 
rer til bygningssoklens øverste led (s. 1030, 
fig. 2). – De flade †bræddelofter har været på- 
sømmet indmurede bjælker, hvis afhuggede og 
afsavede ender er bevaret under skibets forhø- 
jede murkrone. 

Ændringer og tilføjelser. I senmiddelalderen fø- 
jedes et sakristi til korets nordside, og der op- 
førtes et tårn ved skibets vestgavl. Trælofterne i 
kor og skib blev afløst af indbyggede hvælv, og 
man brød større vinduesåbninger i sydmuren. 
To tvåbenhuse foran skibets nord- og syddør 
nævnes første gang 1700, men er sandsynligvis 
kommet til i 14-1500’rne. De blev nedbrudt 
henholdsvis 1886 og 1916. 

Sakristiet ved korets nordmur, 186216 beteg- 
net som »skriftekammer« (jfr. skriftestol), er 
opført af munkesten over de udflyttede sok- 
kelkvadre (øverste sokkelled er brugt i øst, 
skråkanten i nord); enkelte kvadre er indmuret 
længere oppe i facaden. Vest- og nordsiden er 
delvis skalmuret. Gavltrekanten er glat, og ta- 
get tækket med bly. Der er adgang fra koret ad 
en lav, fladbuet og falset dør. Et lille vindue i 
øst står med rundbuet lysning og falsede kar- 
me. Huller i siderne viser, at åbningen har kun- 
net sikres med en bom. I nordvæggen er en 
retkantet gemmeniche. Rummet dækkes af et 
samtidigt krydshvælv, hvis kvartstensribber 
hviler på små piller i hjørnerne. Fire lukkede 
spygatter. (Jfr. kalkmalerier). 

Tårnet, som er rejst, førend skibet o. 1500 
blev overhvælvet, er opført af munkesten i 
munkeskifte; østmuren hviler på skibets vest- 
gavl. Syd- og vestsiden er betydeligt skalmuret 
samtidig med ommuringen af den vestre gavl- 
spids 1769 (jernankre med årstal). Det høje 
tårnrum har tjent som våbenhus siden 1886, da 
der indsattes en nygotisk portal i nordmuren 
(jfr. ndf.), 1936 afløst af en mindre, fladbuet 
dør. Rummet forbindes med skibet af en høj, 
spidsbuet arkade, som nu lukkes af en skille- 
væg med dør. I de tre øvrige vægge er der 
spidsbuede spareblændinger, hvoraf den vestre 
er delvis udmuret med en nyere støttepille. 
Rummet belyses af et rundbuet og falset vindue 

 

Fig. 8. Nordre korbuekragbånd (s. 1036). NE fot. 
1982. — Nördliches Gesimsband des Thriumphbogens. 

i syd og dækkes af et samtidigt, ottedelt hvælv, 
hvis kvartstensribber udspringer af halvstens- 
piller i hjørnerne; en lille bænk, svarende til 
pillernes tykkelse, løber langs væggen. En 
tømret trappe fører op til orgelpulpituret. 

Der er adgang udefra til de øvre stokværk 
gennem et samtidigt trappehus med muret spin- 

 

Fig. 9. Skibets norddør (s. 1035) med senmiddelal- 
derlig dørfløj (s. 1059). Hude fot. 1905. — Nordportal 
des Schiffs mit spätmittelalterlichem Türflügel. 
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Fig. 10. Udsnit af skibets sydfacade med syddør 
(s. 1035) og romansk vindue (s. 1036). NE fot. 1982. 
— Südfassade des Schiffs, Ausschnitt mit Südportal und 
romanischem Fenster. 

del i hjørnet mellem skibets vestende og tårnets 
sydmur. Huset, der oprindelig var helt af tegl 
(under genanvendelse af vestgavlens romanske 
sokkel), blev 1936 klædt med kvadre, så muren 
nu går i ét med skibets sydfacade. En lille dør 
leder ind til trappen, som foroven udmunder i 
en fladrundbuet dør i mellemstokværkets syd- 
østre hjørne. 

Begge de øvre stokværk står med pudsede 
vægge. Mellemstokværket har dybe, rundbue- 
de spareblændinger i syd, vest og nord. Et 
rundbuet vindue i nordsiden sidder i spidsbuet, 
falset spejl, mens et lille vindue i vest er tilmu- 
ret. En smukt forarbejdet trætrappe (1700’rne?) 
fører op til klokkestokværket. Dette har i alt 

otte fladbuede glamhuller, to i hver side, hvor- 
af de søndre og vestre er ommuret og noget 
reduceret. Mellem de to østre lydhuller er ud- 
vendig en bred, fladbuet blænding. Den østre 
gavltrekant, herover, smykkes af fem spidsbu- 
ede højblændinger over to savskifter; mindre 
savskifter udfylder muren mellem blændinger 
og tagkant. Den vestre, glatte gavlspids, om- 
muret 1769, har et rundbuet vindue og øverst 
en lille oval åbning. Tårnet præges af de mange 
sortmalede jerndragere; indtil o. 1900 stod de 
gamle facader i øst og nord med åbne bom- 
huller. 

I skibets langmure ses spor efter flere vindues- 
ændringer fra 14-1500’rne. Et fladbuet vindue i 
sydsiden (bag vægpillen mellem 1. og 2. 
hvælvfag) er lukket i forbindelse med hvælv- 
slagningen. 

Hvælvene, et fag i koret, tre fag i skibet, ko- 
rets firdelt, skibets ottedelt, alle med kvartstens- 
ribber, hviler på falsede væg- og hjørnepiller. I 
koret samles ribberne om en rund slutsten, og 
pillerne har små retkantede kragled. (Sekundæ- 
re kragbånd i skibet er fjernet under sidste re- 
staurering). I skibet er øst- og vestvæggens 
skjoldbuer falsede, og de to gjordbuer er – an- 
tagelig på grund af rummets store bredde – halvanden 
stens. I korhvælvet er der spygatter i 
hver svikkel, mens tilsvarende gatter er anbragt 
mere tilfældigt i skibet. I skibets østre fag ses 
fire huller med slid af klokkereb. Skibet kan 
således i den senkatolske tid have stået med et 
†messeklokkespir(?) over østgavlen. 

Skibets hvælv kan ud fra Liljemesterens 
kalkmalede dekoration dateres til o. 1500; kor- 
hvælvingen er samtidig eller muligvis lidt 
ældre. 

Allerede før hvælvslagningen hældede mure- 
ne, navnlig korets østre og skibets nordre, be- 
tydelig udad. I forbindelse med hvælvenes ind- 
bygning blev skibets langmure forhøjet 50-60 
cm, og kor og skib fik nye tagværker af den 
gængse type med dobbelt lag hanebånd. Spær- 
fagene har bladede og naglede samlinger og er 
nummereret med romertal fra vest mod øst, i 
syd hugget med økse, i nord skåret med hul- 
jern. – Som nævnt ovenfor er adskillige afhug- 
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Fig. 11. Kirken set fra sydøst o. 1890, med det 1916 nedrevne tvåbenhus (s. 1039). 
Fot. i privateje. — Die Kirche um 1890 mit dem 1916 abgebauten Vorhaus, von Südosten 
gesehen. 

gede romanske bjælkeender bevaret under den 
gotiske murrem. 

Det nordre †våbenhus, nedrevet 1886,16 be- 
tegnedes af præsten 17549 som et »våben- eller 
tøjhus«, 17666 som »skrifts« (jysk for skrifte- 
hus). Det var opført af granitkvadre og røde 
munkesten og tækket med bly. 17549 var det 
uden loft. 

Det søndre †våbenhus (fig. 11), nedbrudt 
1916, tjente allerede 17549 som »materialhus«. 
Det lille hus, hvis mønning ikke nåede skibets 
tagskæg, var opført af store, røde mursten og 
tækket med tegl; også det var 17549 uden loft. 
Den eneste åbning var en rundbuet dør i syd. 
Ved Uldalls besøg i kirken 1889 fandtes i det 
sydvestre hjørne en nyere †skorsten til bly støb- 

ning. 
Vedligeholdelse og istandsættelser. Sogne- 

præsten, Jens Christian Hammer, betegnede 
17549 kirken som »en smuk, sirlig og durabel 
bygning; så fa landsbykirker skal findes så 
smukke og gode«. Hvælv og øvrige murværk 
var i meget god stand og »aldeles uspækket«. 
Kirke og tårn var blytækt, undtagen våbenhu- 

set ved sydsiden, der var hængt med tegl. Bly- 
taget var så godt som nyt, da det for nogle fa år 
siden (1749) var omlagt og renoveret. Tårnet 
var nylig forsynet med store, nye bjælker og ny 
klokkestol. – 1769 blev tårnets syd- og vestside 
skalmuret og blytaget tætnet over prædikesto- 
len. – Efter en »hovedreparation« 181219 beteg- 
nes kirken igen som værende i god stand. 

Et afsnit af øvre halvdel af skibets stærkt ud- 
adhældende nordmur styrtede ned 1859, hvor- 
efter tufstensfacaden blev erstattet af en skal- 
mur i tegl. 

188616 nedbrød man som nævnt nordre vå- 
benhus, tilmurede norddøren (idet den gamle 
dørfløj (se denne) dog blev bevaret) og indret- 
tede en forhal i tårnet. En †portal i tårnets nord- 
side, i nygotisk stil, var tegnet af kgl. byg- 
ningsinspektør L. A. Winstrup.20 Den fladbue- 
de åbning, hvorover var et spidsbuet skjold 
med malteserkors (i cement) sad i en stor, 
spidsbuet og falset indfatning i blanke mursten. 

1887 blev bygningssoklens nederste led gra- 
vet fri i syd og øst, og der blev lagt en pikstens- 
bro omkring kirken. Samme år noterede prov- 
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Fig. 12. Kalkmalet dekoration i skibets hvælv, ud- 
ført af den såkaldte Liljemester o. 1500 (s. 1040). H. 
Borre fot. 1936. — Gewölbedekoration im Schiff. Fres- 
kogemälde von dem sogenannten Lilienmeister um 1500. 

stesynet, at korets sydøstre hjørne var revnet; 
det følgende år måltes korgavlens hældning til 
6-7 tommer.16 

Vinduerne i kirkens sydside bestod i 1800’rne 
af retkantede åbninger med gråmalede trækar- 
me (jfr. fig. 11). 191321 ønskede synet nye »stil- 
rette« vinduer, og 191716 fik disse rundbuet fa- 
con med jernsprosser efter tegning af arkitekt 
Andreas Hagerup, Kolding. Samtidig indsattes 
tilsvarende åbninger i skibets nordside. Under 
en restaurering 1936 (arkitekt Aage Bugge, Var- 
de) fik vinduerne granitindfatning, kvadrene i 
skibets sydmur blev omsat, og den ovennævn- 
te tårnportal blev tilmuret og afløst af en min- 
dre dør. 

Varme. En kakkelovn, indkøbt 188522 hos 
jernstøber Th. Larsen, Varde, og opstillet i ski- 
bets nordøstre hjørne, afløstes 1935 af en kalo- 
rifer samme sted. 1969 er installeret luft- 
varme.16 

Kirken står i dag præget af en gennemgri- 
bende restaurering 1978-83 ved arkitekterne Rolf 
Graae, Richard Aas og Herløv Thorup.23 Forud 
for inventarets istandsættelse blev murværket 
udbedret ude og inde, og der indsattes nye vin- 
duesrammer. Kirken står hvidkalket inde og 

ude med undtagelse af granitkvadrene nederst i 
skibets langmure samt i korets sydside. Tagene 
er fremdeles overalt tækket med bly. 

KALKMALERIER 

Svage spor af en †romansk bemaling blev 1980 
afdækket på korets nordvæg, vest for vinduet. 
Man skelnede en kjortel, en fod og dele af et 
bord; en farvebeskrivelse var ikke mulig. Efter 
en fastlæggelse blev fragmenterne kalket over. 

Senmiddelalderlige hvælvdekorationer i kor og 
skib blev fremdraget og suppleret af Harald 
Borre 1936 og restaureret af Olaf Hellvik 1980. 
Skibets malerier er udført af den såkaldte »Lil- 
jemester« o. 1500 (jfr. Jerne, s. 980) formentlig 
umiddelbart efter hvælvenes indmuring. Ko- 
rets udsmykning er af en anden art og muligvis 
lidt ældre end skibets. 

Korhvælvets ribber er på undersiden malet 
med skiftevis gråsort og okkerrødt, ledsaget af 
kugler i de samme vekslende kulører på sider 
og på skjoldbuer. De fire hvælvkapper deles af 
malede ribber i samme manér. Tre store, seks- 
delte rosetter, i syd, øst og nord, er udført efter 
fortegning med passer. 

Skibets tre hvælvfag smykkes af Liljemeste- 
rens karakteristiske dekoration (fig. 13 og 30) i 
okker og gråsort: sparrer på ribber og buer 
med udløbende, små stilkede, krabbeagtige 
blade, samt malerens velkendte liljeornament, 
som kroner en trekant med tre hjerteformede 
blade fæstnet til en ring. Øverst i de otte kap- 
peflige er der stiliserede franske liljer, som til- 
sammen danner en stor, kunstfærdig blomst 
(fig. 12). Spygatterne omgives af konturstreg 
og lille vifte; et rebhul i østre hvælvkappe er 
forsynet med et lille kors. 

En dekoration i sakristiets hvælv, fremdraget 
1980, består af sparremønstre og krabbeblade 
som i skibet. I toppen er en lille roset og midt i 
de fire kapper store, geometriske rosetter. 

Dekorationerne i kor og skib blev ved frem- 
dragelsen 1936 i betydeligt omfang suppleret 
og opmalet. Sakristiets maleri fremtræder uden 
tilføjelser.24 
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Fig. 13. Indre set mod øst. NE fot. 1982. — Interieur gegen Osten gesehen. 

INVENTAR 

Oversigt. Kirkens usædvanlig rige inventar omfatter 
flere middelalderlige stykker. Ældst er den romanske 
granitdøbefont og dele af kirkens oprindelige højal- 
terbord, der til dels indgår i det nuværende senmid- 
delalderlige. Fra tiden o. 1300 stammer et *røgelse- 
kar og et tidliggotisk korbuekrucifiks, hvis †sidefi- 
gurer er forsvundet i nyere tid. Sengotisk er en dør- 
fløj, knoppen på kirkens kalk samt to sidealterfigu- 
rer, Maria med barnet og en bispehelgen, formentlig 
S. Erasmus. 

Fra tiden umiddelbart efter reformationen stammer 
det sydtyske dåbsfad, mens alterbordspanelet og sto- 
lestaderne er typiske eksempler på egnens »Ribeskæ- 
ringer« i ungrenæssancestil fra tiden o. 1580-1600. 
Christian IV.s tid er repræsenteret af en degnestol fra 
1603, den nogenlunde samtidige prædikestol og af 
altertavlen, skænket 1645 af Peder Byrgesen og An- 

ne Nielsdatter, Store Hebo. Tavlen må tilskrives 
Varde-billedskæreren Jens Olufsen, ligesom den ud- 
skårne fontehimmel fra 1652. 

I anden del af 1600’rne er alterstagerne anskaffet, 
og ved samme tid omtales et †orgelpositiv i koret, 
som præsten Søren Pedersen Vinter selv skal have 
spillet på. Altersættet, udført af E. Nielsen Grøn, 
Varde, er en gave fra kirkeejeren Simon Christensen 
Hebo (†1732) og Anne Enevoldsdatter, der også har 
skænket en lysekrone (1724), en †alterskranke og et 
†alterklæde. Fra 1700’rne stammer i øvrigt et smukt 
bevaret skriftestolsarrangement i sakristiet, en pen- 
geblok, en dørfløj og et panel fra Store Hebos og 
Søvigs (†)pulpiturstole, orglet, skænket 1774 af 
Mads Rygaard, Store Hebo, det samtidige orgelpul- 
pitur med malerier af Niels Lund samt det store kir- 
keskib fra 1776. Em præsterækketavle er fra o. 1800, 
mens det øvrige inventar er af nyere dato. 
Farvesætningen udgøres dels af en 1920 geneta- 
bleret renæssancestaffering af altertavlen, dels af den 
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lokale Niels Lunds rokokobemalinger fra 1769 og 
1774 og dels af nystafferinger ved Aage Sørensen 
1978-83. De sidste har i nogen grad taget udgangs- 
punkt i ældre farver, først og fremmest i Niels Lunds 
livfulde bemalinger. 

Den tidligste samlede inventaristandsættelse fandt 
sted engang i årene før 1768 og afsluttedes med Niels 
Lunds ovennævnte nymaling af kirken 1769. 1870- 
72 blev alt anstrøget med en lys brun egetræsmaling, 
der for altertavlens vedkommende stod indtil dens 
restaurering 1920, for hovedparten af det øvrige in- 
ventar indtil istandsættelsen 1936. I forbindelse her- 
med foretoges en delvis afdækning af Niels Lunds 
rokokobemaling, der nogle steder blev komplette- 
ret, andre steder dannede udgangspunkt for nystaf- 
fering efter anvisning af maler Peter J. Bagger. Ved 
kirkens seneste restaurering 1978-83 er alt inventar 
blevet istandsat. Yderligere frilægning af Niels 
Lunds farver har fundet sted (sidealterfigurene), og 
kirkerummet har faet en delvis ny farvesætning ved 
Aage Sørensen. 

Alterbord (fig. 14a-b), senmiddelalderligt, af 
(genanvendte) granitkvadre i tre skifter med 
teglstensafdækning, 142 × 90 cm, nu 100 cm 
højt, muret op mod korets østvæg. Det neder- 

 

Fig. 14a-f. Alterborde (s. 1042). a-b. Det nuværende 
sengotiske set fra vest og fra oven. c-d. Det roman- 
ske †alterbord (rekonstruktion), e. Romansk alter- 
bordsplade. f. Sokkelprofil. 1:50, profilen 1:10. Teg- 
net af MN, målt af Birgit Als Hansen 1979 og ElM 
1981 (f). — Altartische, a-b. Der heutige, spätmittelalter- 
liche. c-d. Der rekonstruierte †romanische. e. Romanische 
Altartischplatte, f. Sockelprofil. 

ste kvaderskifte har mod kortsiderne sokkel- 
profil, hulkant over rundstav (fig. 14f). Tegl- 
afdækningen, i tre skifter, er hovedsagelig af 
munkesten, hvis skråkantfremspring kun er 
bevaret nærmest østmuren. Langs bordets for- 
kant er de to øvre skifter ommuret i små sten 
omkring en granitkvader med helgengrav midt 
for. Graven er uåbnet, dækket af en 20 × 10 cm 
rødlig, glat sten. Ved en frigravning af alter- 
bordet 1979 kunne dets højde fra underkanten 
af nederste skifte konstateres (124 cm). 

†Alterbord (jfr. fig. 14c-d). Ved samme lejlig- 
hed fandtes som trin foran alteret en alterbords- 
plade af granit (fig. 14e), 158 × 40 cm, 14 cm 
tyk, med fremspring, hvis profil er en spejlven- 
ding af alterbordssoklens.25 Pladen må stamme 
fra kirkens romanske †alterbord, ligesom i det 
mindste hovedparten af de kvadre, der indgår i 
det nuværende alter. På grundlag heraf er det 
romanske alterbord forsøgsvis rekonstrueret 
(fig. 14c-d) med den genfundne plade langs for- 
kanten og altergraven i bordfladens midte. 
Nogle store jernal-sten, påtruffet samme sted, 
har snarest tjent som fundament for dette alter- 
bord, der i så fald må have stået ca. 90 cm vest 
for det nuværende.26 

Alterbordspanel, o. 1580-1600, stærkt fornyet 
1920, bestående af forpanel i fire fag, 160 × 100 
cm, og sidepaneler i to fag, 100 × 100 cm, med 
profilfyldinger, en række høje under en række 
små liggende frisefyldinger. Af disse har forpa- 
nelets enkelt udsavet, pålagt akantus fra istand- 
sættelsen. Hvert panel kantes af en tungebort 
med neglesnit, som også løber under de øvre 
fyldinger. Bemaling fra 1920 i skarpe grønne, 
røde, brune og gråblå farver. Panelet blev fri- 
lagt 1899 efter at have været skjult bag alter- 
klæder.16 

†Alterklæder. 1) 1723, skænket af Simon 
Christensen Hebo og hans hustru Anne Ene- 
voldsdatter (jfr. gravsten nr. 4). Det var et rødt 
»fløjelsdække«, der omgav hele alterbordet. 
Givernes initialer og årstallet: »S:C:S:/ A:E:D:/ 
1723« stod at læse i en sølvbroderet laurbær- 
krans.6 

2) Omtalt som brøstfældig 1899, da det blev 
fjernet og alterpanelet frilagt.16 
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Fig. 15. Altertavle 1645 (s. 1044), skænket af Peder Byrgesen og Anne Nielsdatter Hebo. NE fot. 1982. — 
Altarbild 1645, gestiftet von Peder Byrgesen und Anne Nielsdatter Hebo. 
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Fig. 16-17. Altertavle 1645, tilskrevet Vardesnedkeren Jens Olufsen (s. 1044). 16. Vinge med giveren Peder 
Byrgesens initialvåben. 17. Altermaleri, tilskrevet Sten Adamsen og Hans (Jensen eller Bølling?), malere i 
Ribe. NE fot. 1985. — Altarbild 1645, dem Bildschnitzer Jens Olufsen aus Varde zugeschrieben. 16. Flügel mit 
Initialschild des Schenkers Peder Byrgesen. 17. Altargemälde 1645, den Ribe-Malern Sten Adamsen und Hans (Jensen 
oder Bølling?) zugeschrieben. 

Altertavle (fig. 15), 1645, skænket af slots- 
skriver på Riberhus og ejer af Store Hebo Peder 
Byrgesen og hustru Anne Nielsdatter Hebo 
(jfr. gravsten nr. 2). Den mere end fire meter 
høje tavle er et typisk arbejde fra Vardebilled- 
skæreren Jens Olufsens værksted (jfr. s. 1084 
samt DK. SJyll. s. 2876f.). Opbygningen er 
værkstedets sædvanlige. Tavlen består af posta- 
ment, tredelt storstykke og gavlprydet top- 
stykke, alle med vinger, der på renæssancevis 
er udformet som rulleværkskartoucher med 
hængeklæder, frugtklaser og drejede småspir. 
Storstykket deles og flankeres af fire glatte, ko- 

rintiske søjler med frugtklase-prydbælte, hvi- 
lende på svungne postamenter med løvemaske; 
under de to yderste en hængekugle. Det lidt 
forsænkede, bredere midtfelt skærer ned mel- 
lem søjlepostamenterne og savner frise. Side- 
stykkerne er derimod traditionelt, arkitekto- 
nisk opbyggede og har over søjlerne bøjler 
med englehoved, tandsnit og diamantbosse. 

Storfelterne indrammes af næsten ens op- 
byggede fladbueportaler båret af joniske dyde- 
hermer, der på skaftet har kvindehoved over 
frugtklase. Dyderne er fra nord: Troen og Hå- 
bet (fig. 17), Kærligheden og Retfærdigheden 
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samt Klogskaben og Styrken. En lille hænge- 
konsol midtdeler bueslaget, der i midtfeltet 
ledsages af en perlestav, i sidefelterne af en for- 
sænket bort med vekselvis kugle- og diamant- 
bosse. Midtfeltet har i sviklerne englehoved, 
sidefelterne et lille profilansigt i fladsnit. 

Storstykkets postament har kvartrund ge- 
sims, der prydes af en langstrakt kartouche 
med englehoved mellem frugtklaser, hænge- 
klæder og yderst små dyriske profilmasker. 
Feltet flankeres af kraftige fremspring med 
englehoved over frugtklase, diamantbosse og 
volut. Postamentvingerne har ovalbosse, mens 
storvingerne, der foroven løber ud i et ørneho- 
ved, rummer givernes initialvåben i slyng- 
båndsmedaljon. I nord »PB« for Peder Byrge- 
sen over et skjold med lykkens gudinde, Fortu- 
na, vist som en nøgen kvinde dansende på en 
kugle (fig. 16), i syd »AND« for Anne 
Nielsdatter over et skjold med Kristusmono- 
gram. Den forkrøppede storgesims har under 
kronlisten ædelstensbort og pærestav. 

Topstykket svarer i opbygningen nogenlun- 
de til sidestykkerne, dets postament dog nær- 
mest til storstykkets. Topfeltets dydehermer er 
Mådeholdet (i nord) og Kyskheden (med pal- 
megren), og dets flankerende søjler er joniske, 
højhalsede, med glatte, foroven udbugende 
skafter. Vingerne, der nærmest danner gavle 
over sidestykkerne, er bygget op om en mus- 
lingeniche stående på en lav, brudt segment- 
gavl. Nicherne rummer frifigurer af evangeli- 
ster, hvis symbolvæsen ligger på gesimsen for- 
an, Markus (i nord) og Lukas (fig. 18). De to 
sidste evangelister danner nu spir (Matthæus i 
nord) på vingerne. Før 1920 stod de yderst på 
storgesimsen (fot. i NM2). Topgavlen er for- 
met som en brudt segmentgavl omkring en 
fladoval laurbærkrans. Den krones af den op- 
standne Kristus med sejrsfanen, trædende på 
døden og djævelen i skikkelse af en slange og 
en benrad med pil. På to flankerende små spir 
står putti med lidelsesredskaber; andre (nyskår- 
ne) er 1920 anbragt yderst på storgesimsen. 

Sin rige polykrome staffering har tavlen faet i 
forbindelse med en omfattende istandsættelse 
1920, da maler Kristian Due – efter en undersø- 

 

Fig. 18. Evangelisten Lukas, detalje af altertavle 
1645 (s. 1044). NE fot. 1982. — Der Evangelist Lu- 
kas, Detail des Altarbilds von 1645. 

gelse af de gamle farvelag – så vidt muligt gen- 
fremstillede den oprindelige bemaling fra 1645. 
Dominerende er laserende blå, lilla, røde og 
grønne farver, der på ornamentdelene er sup- 
pleret med forgyldning og sølv. Søjleskafterne 
står grå og brune, og på lister og rammeværk 
er stedvis anvendt rød og grøn marmorering. 
Stafferingen hviler på en ret god viden om den 
oprindelige, og indskrifterne, i forgyldt fraktur 
på sort bund, er alle de gamle, fremdraget i 
velbevaret stand.27 

Af altertavlemalerierne er søndre sidefelts en 
nymaling fra 1858, mens de øvrige – efter Dues 
rensning og supplering – fremtræder i nogen- 
lunde original skikkelse.28 De må, ligesom de 
næsten identiske malerier på Billum-altertav- 
len, tilskrives Ribemalerne Sten Adamsen og 
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Hans (Jensen eller Bølling?), der 1652 udførte 
pulpiturmalerierne i Guldager kirke (Skast 
hrd.).28a I hovedfeltet er Nadveren fremstillet 
efter Peder Candid gennem stik af Johan Sade- 
ler.29 Apostlene er iført røde, blå, grønne og 
hvide kjortler, baggrundsarkitekturen er mørk 
med grønt hængedraperi. Maleriet er velbeva- 
ret, og kun mindre kompletteringer er foreta- 
get 1920.30 Til motivet svarer indskriften i 
postamentfeitet: »Hand skickede en Ihukom- 
melse om sine Underlige Gierninger Den Na- 
dige oc Barm/hiertige Herre. Hand giuffer 
dem Mad som hannem frycte, Hand Tencker/ 
Euindelige paa sin Pact ... Psalm: CXI« (v. 
4,5,9). 

I nordre sidefelt ses Bønnen i Getsemane 
(fig. 17), og i de tilhørende frise- og postament- 
felter læses: »Du skalt lade hannem en liden tid 
blifue ringere end/ Englene ... Psalm 8« (v. 6) 
og »Hand skal Dricke aff Becken paa Veyen ... 
Psalm CX« (v. 7). Søndre sidefelts maleri, Til- 
fangetagelsen, er en nymaling i olie på lærred, 
signeret »E. H. Seidelin 21/5 (18)58«. I de tilhø- 
rende frise- og postamentfelter læses: »Helffue- 
dis Vand omspente mig Oc/Dødsens snaarer 
offuerfulde mig. Psalm 18« (v. 6) og »Jeg maa 
betale Dett Jeg icke/ Røffuede. Psalm LXIX« 
(v. 5). Topfeltets maleri, Korsfæstelsen, er ud- 
ført efter et stik af Crispin de Passe, Amster- 
dam (Christie: Ikonografi, II, fig. 262). Flanke- 
ret af de to røvere hænger Kristus udstrakt på 
korset. Under det står Maria og Johannes i fol- 
derige gevandter, uforholdsmæssigt store. Ved 
korsets fod, der omfavnes af Maria Magdalena, 
ligger Adams hovedskal. I baggrunden Jerusa- 
lems tårne. Indskrifterne i topfeltets frise og 
postament lyder: »Sandelig hand baar vor 
Siugdom ... Esa: 53« (v. 4) og »Med et Offer 
fuldkommede hand til evig Tid dem so(m) blif- 
fue hellige. Heb: X« (v. 14). I topgavlen: »Jesus 
Christus tog Macten fra/ Døden oc førde Lif- 
fuet oc et Ufor/gengeligt Væsen til Liuset ... ii 
Timoth 1 (2 Tim 1,10) 1645«. På tavlens bagsi- 
de noteret: »Istandsat Aar 1920 under National- 
museet af maler Kr. Due. Som medhjælpere 
deltog C. Frederiksen og N. J. Termansen og 
Snedker P. Lauritsen«. 

Præsteindberetninger 1754 og 1766 fremhæ- 
ver den smukke altertavle, »på hvilken intet af 
billedhuggerarbejde og forgyldning er spa- 
ret«.31 Den stod med sin originale bemaling 
indtil 1769, da den blev nystafferet og male- 
rierne opmalet. Arbejdet må være udført af den 
lokale maler Niels Lund, der bibeholdt en del af 
guldet og alle indskrifterne, idet dog topgav- 
lens årstal 1645 afløstes af 1769. Alt træværk fik 
rokokoens farver: en stålgrå grundtone og der- 
udover blå, grøn, cinnoberrød og gul samt en 
marmorering i kraftig grøn og lysblå farve.32 
Malerierne fik en forgrovende opmaling. For 
ansigternes og hårets vedkommende nøjedes 
Niels Lund med at påføre et stærkt lys, dragter- 
ne derimod blev overalt overmalede, ligesom 
komposition og detaljer ændredes på flere 
punkter. Lempeligst slap topfeltets Korsfæstel- 
sesfremstilling. Hovedfeltets Nadverscene der- 
imod fik ny arkitekturbaggrund, fladt bjælke- 
loft og ny borddækning, ligesom de ejendom- 
melige bænkeender dækkedes. 

Omkring 1860 gennemgik malerierne en ny 
modernisering, foretaget af pastor E. H. Seide- 
lin.33 Søndre sidefelts billede blev som nævnt 
helt nymalet, mens de øvrige blot fik en ny 
overmaling, der for Getsemanebilledets ved- 
kommende betød en ændring af kompositio- 
nen.34 Samtidig fik tavlens træværk en ensfar- 
vet overstrygning, og indskrifterne fornyedes i 
fraktur: Fra 1 Kor. 11,24 (postamentfeitet), 
Hebr. 4,15, Matt. 26,39, Joh. 4,34 og 10,11 
(storstykkets frise og postament), Mark. 10,45 
og Joh. 19,30 (topstykkets frise og postament) 
samtfrajoh. 1,17 (topgavlen). 

1871 overstrøg maler Carl Nielsen Vrøgum 
atter træværket, nu med en lys egetræsfarve, 
lidt mørkebrunt og guld på listerne.35 Om tav- 
len noterede Jacob Helms sig tre år senere, at 
den gjorde »en god Virkning i Kirken«, men 
Seidelins malerier måtte »helst ses i Frastand«!36 

Således stod altertavlen indtil 1920, da den 
gennem Kristian Dues istandsættelse og tilba- 
geføring fik sit nuværende udseende. Ved kir- 
kens seneste istandsættelse 1978-83 er foretaget 
en sikring af træværk og farver, og pastor Sei- 
delins maleri i søndre sidefelt er konserveret.37 
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Fig. 19. Maria med barnet, 1503, sidealterfigur (nr. 1, s. 1047). Jens Johansen fot. 
1978. — Maria mit dem Kinde, Seitenaltarßgur 1503. 

Sidealterfigurer. 1) (Fig. 19), 1503, Maria mcd 
barnet, fremstillet som den apokalyptiske ma- 
donna i stråleglans stående på halvmånen med 
små tilbedende figurer ved fødderne. Selve 
Mariafiguren er 126 cm høj. Hun har øjne med 
tunge øjenlåg under de hvælvede bryn og den 
høje pande, og om munden et lille spidst smil. 
Fra hendes store krone, med delvis fornyede 

korsblomster, falder det lange, lokkede hår ned 
over kappen, der holdes sammen af et stort 
spænde over brystet. Såvel kappen som Marias 
to kjoler er fodside og falder i store, knækkede 
folder; nederst – oven på halvmånen – stikker 
en skospids frem. På hendes højre arm sidder 
det ranke, nøgne og krølhårede barn, der hæ- 
ver sin højre hånd velsignende, mens et æble i 
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den venstre nu er forsvundet.38 Højre fod er 
afbrudt. 

Af det tilhørende alterskab er kun det neder- 
ste i behold: fodstykket og et rundbuet, afsavet 
stykke af sidevangerne, der tjener som støtte 
for to grupper af små tilbedere. Til venstre ses 
det kirkelige hierarki, repræsenteret af paven 
og en bisp, til højre det verdslige, repræsenteret 
ved kejser og konge. Mariafigurens stærkt hu- 
lede bagside er lukket med panel, der forment- 
lig er en rest af det forsvundne skabs bagklæd- 
ning. Panelet fastholder den (delvis fornyede) 
strålekrans, der oprindelig må have været fæst- 
net til skabets bagklædning. 

Af den originale bemaling er kun sparsomme 
rester i behold, lidt gyldne stjerner på rød bund 
på indersiden af venstre sidevange samt fod- 
stykkets indskrift i gyldne minuskler på rød 
bund: »Ave regina co[elorum, m]ater regis an- 
gelorum. an(n)o 1503« (Hil dig, himlenes 
dronning, englenes konges moder, år 1503).39 
Årstallet er overmalet med »1532«, der læses 
oven i det oprindelige. Stafferingen i øvrigt er 
Niels Lunds fra 1769. Figurerne har naturlig 
karnation, Maria gråt hår, kappen er violet, 
yderkjolen blå med mørkblå blomsterdekora- 
tion, inderkjolen rød. Hendes solgissel står lys- 
gul, krone og brystspænde forgyldt. De tilbe- 
dende småfigurer har dragter i perlefarve, og 
fodstykkets rammeværk er blåmarmoreret. 

Mariatavlen har haft en nær parallel i Darum 
kirke (Gørding hrd.) og må have svaret til den 
helt bevarede i Havetoft kirke, lige syd for den 
nuværende landegrænse. Ligesom i Janderup er 
disse Mariabilleder skåret efter et forlæg, der 
har været almindeligt benyttet inden for den 
såkaldte Imperialissimamesters kreds (jfr. 
s. 985 og DK. SJyll. s. 2832 f.), og begge steder 
genfindes de to små grupper af tilbedere.40 

1754 omtales Mariabilledct ved korets nord- 
side stående i sit endnu bevarede alterskab.9 
Dettes reduktion til et beskedent fodstykke må 
være sket 1872, da figuren maledes, eller lidt 
tidligere.41 Bemalingen fra 1872 havde gult og 
gråt som dominerende farver. 1874 var billedet 
anbragt på triumfmuren nord for korbuen,36 
hvor det 1982 atter har faet plads. 1888-98 hang 

 

Fig. 20. Bispehelgen, formentlig S. Erasmus, o. 1500, 
sidealterfigur (nr. 2, s. 1048). Jens Johansen fot. 1978. 
— Heiliger Bischof, wahrscheinlich St. Erasmus, Seiten- 
altarfigur um 1500. 

det på nordvæggen i skibets 2. fag, og fra 1898 
til 1925 stod det i syddørens niche.16 Herefter 
flyttedes det til triumfmuren syd for korbuen, 
og 1936 til norddørens niche. 1978 udførtes en 
grundig istandsættelse, hvorved 1872-bemalin- 
gen fjernedes til fordel for den underliggende, 
velbevarede staffering fra 1769.42 

2) (Fig. 20), o. 1500, en hellig biskop, snarest 
S. Erasmus. Bispefiguren, der ikke er helt så 
velskåret som Mariabilledet, er 155 cm høj, og 
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står på et hvælvet jordsmon. Han bærer messe- 
hagel (casula) over en fodsid subtile og har bi- 
spehuen helt nede i panden. Såvel på figurens 
bryst som foran på bispehuen findes en lille, 
oval forsænkning, som snarest har indfattet en 
bjergkrystal. Højre hånd er løftet velsignende, 
mens den venstre nu holder en kalk, der er en 
tilsætning i fyrretræ, formentlig fra 1700’rne. 
Figuren, hvis bagside er stærkt udhulet, er op- 
stillet på et lille fodstykke, udført 1872 (eller 
lidt før) af rammeværk fra Mariabilledets 
skab.41 

Rokokostafferingen fra 1769 (hvid hagel, 
sort casula og hue med guldkant) er afdækket i 
forbindelse med en istandsættelse 1978. Samti- 
dig konstateredes, at der nedenunder findes be- 
tydelige rester af oprindelig staffering på kridt- 
grund.42 

1754 var det tilhørende †alterskab endnu be- 
varet med fløje »af en gammeldags næsten ud- 
gået maling«. På den ene fløj sås en »konge«, 
på den anden »en mand siddende i en kedel 
fyldt med sydende olie«. Pastor Hammer, der 
fortæller dette, mente, at helgenen måtte være 
S. Poul eller snarest S. Johannes, der »efter kir- 
kehistoriens formelding blev kastet udi en ke- 
del fyldt med sydende olie«. Denne tolkning i 
1700’rne er velsagtens årsagen til, at man da har 
erstattet figurens forsvundne attribut med en 
kalk.43 Eftersom Johannes ikke var bisp, kan 
præstens identifikation ikke være rigtig. Og 
hverken bispehelgenerne Eligius (med kalk) el- 
ler Nikolaus (Janderup kirkes værnehelgen), 
som ellers var nærliggende muligheder, lader 
sig forene med fløjenes malede motiver. Sna- 
rest har bispehelgenen været S. Erasmus, og 
det oprindelige attribut været hans tarmvinde, 
mens malerierne har forestillet kejser Maxenti- 
us(?) og S. Erasmus selv, der koges i en gryde 
(jfr. DK. SJyll. s. 462, 1789f.). 

1872, efter at skabet var kasseret, og figuren 
havde faet sit fodstykke, blev den malet i sam- 
me nuancer som Mariabilledet. Bispefiguren 
stod da på samme sted som nu, ved triumfmu- 
ren, syd for korbuen.15 Mellem 1888 og 1982 
har bispefiguren været flyttet sammen med 
Mariabilledet, idet de to har været opsat som 

 

Fig. 21. Alterkalk, 1712-27 (s. 1050), udført af Erich 
Nielsen Grøn, Varde, med anvendelse af ældre knop 
(jfr. fig. 22). NE fot. 1982. — Abendmahlskelch, 1712- 
27, von Erich Nielsen Grøn, Varde, unter Verwendung 
eines älteren Nodus. 

 

Fig. 22. Detalje af alterkalk (s. 1050, jfr. fig. 21), sen- 
gotisk knop, o. 1500. NE fot. 1982. — Abendmahls- 
kelch, Detail, spätgotischer Nodus. 

Danmarks Kirker, Ribe amt 
68 
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Fig. 23. Alterstage, o. 1650-75 (s. 1050). NE fot. 
1982. — Altarleuchter, um 1650-75. 

pendanter ved triumfmuren og i skibets dørni- 
cher. 16 

Altersæt, 1712-27, udført af Erich Nielsen 
Grøn, Varde, der til kalken har genanvendt 
knop og skaftled fra en fornem, o. 200 år ældre, 
gotisk kalk. Kalken (fig. 21) er 18 cm høj. På 
den cirkulære fod er graveret seks kølbuetun- 
ger, fra hvis mellemrum bladværk breder sig 
over den afrundede standkant. På én af tunger- 
ne er graveret et kors med trepas-ender og »in- 
ri«-bånd, hvorpå nu kun er bevaret højre hånd 
af et lille støbt, pånittet Kristusbillede. På mod- 
stående tunge et graveret monogram »SC« for 
kirkeejeren Simon Christensen (†1732). Knop 
og skaftled er som nævnt gotiske (fig. 22), fra 
o. 1500, skaftledene sekssidede, med to stav- 
værksvinduer graveret på hver side, tungebor- 
ter, og nederst, ved overgangen fra foden, en 
skarpkantet krave. Knoppen er sekstunget. På 
såvel over- som underside har tungerne grave- 
rede stavværksvinduer, der mødes i små blad- 

rosetter. Herimellem seks rudebosser, hver 
med en reliefminuskel, tilsammen dannende 
ordet: »Jhesvs«. Bægeret er let svejet, knop og 
skaftled forgyldte. Den sammehørende disk, 
tvm. 15 cm, er meget flad, med graveret hjer- 
tekors på fanen og samme monogram som på 
kalken. Midt på undersiden Erich Nielsen 
Grøns stempel.44 

Eftersom sættet har afløst et simpelt af tin 
(jfr. ndf.), stammer kalkens gotiske dele næppe 
fra Janderup kirke. Reparationer omtales 1844 
og 1881 ;7 1892 nævnes forgyldning og anskaf- 
felse af et †læderhylster til altersættet.16 

†Altersæt. 1588 modtog sysselprovsten An- 
ders Sørensen Vedel 5½ dl. af kirken for en ny 
kalk og disk, han havde ladet gøre.45 Dette sæt 
er formentlig forsvundet i forbindelse med 
1600’rnes krige, eftersom kirken 1700 kun hav- 
de kalk og disk af tin.14 

Oblatæsken er moderne, af sølv, cirkulær 
med cirkelkors på låget. 1862 havde kirken en 
†oblatæske af porcelæn,16 der fornyedes 1879.7 

Alterkande, o. 1850, af sort porcelæn med 
guldkors, fra Bing og Grøndal. Tidligst omtalt 
1862.16 

Sygesæt, 1839, udført af Jacob Malmborg, 
København. Kalken er 10 cm høj, med blad- 
borter langs randen af den cirkulære fod og på 
den flade knop. En krave med frynsebort dan- 
ner overgang til det svejede bæger, hvorpå med 
skriveskrift er graveret: »Tilhører Janderup og 
Billum Kirker«, samt, på den modstående side, 
»1839«. Herover Jacob Malmborgs stempel 
(Bøje nr. 1248), Københavns bymærke, guar- 
deinmærke for Christian Olsen Møller samt 
månedsmærket Vægten. Disken, der måler 8 
cm i tvm., har glat overside og på fanens un- 
derside samme indskrift som kalken. Midt på 
undersiden det gentagne mestermærke. 

Alterstager (fig. 23), o. 1650-75, 48 cm høje, 
med klokkeformet fod, balusterskaft og bred, 
afrundet skål. Lysetornen er fornyet i jern. Sta- 
gerne omtales tidligst 1730.46 En syustage, 38 
cm høj, bærer indskriften: »Skænket af P. L. 
Schmidt og Hustru, Kærup 1913«. 

*Røgelsekar (fig. 24), o. 1300-50, af malm, 
selve karret 19 cm højt. Skålen er halvkuglefor- 
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met med cirkulær fod, og har – ligesom låget – på 
randen tre øskner til ophænget. Låget er ko- 
nisk med cirkulære huller og tre gavle, der har 
trepasformet gennembrydning og prydes af 
krabber og liljespir. Låget har mistet sit spir, 
formentlig et kors.47 Det nuværende ophæng 
bestående af tre stænger, der foroven er samlet i 
en ring, er eftermiddelalderligt. Røgelsekarret, 
der 1862 og 1874 omtales i sakristiet, er 1905 
afgivet til Den antikvariske Samling i Ribe 
(inv. nr. 8195).16 

†Messehagler. 1730 var messehagel og -skjor- 
te i god stand.46 Anskaffelse af nye hagler om- 
tales 1855 og 1899.48 

Alterskranke, 1897, halvcirkulær med drejede 
balustre og mahognihåndliste. Sortmalet. Den 
afløste en †alterskranke, o. 1730, af (smede)jern, 
der var bekostet af Simon Christensen Hebo 
»nogle år efter«, at han havde skænket sin lyse- 
krone (1724, jfr. s. 1062 og gravsten nr. 4).49 

En knæleskammel for præsten, fra 1700’rne, er 
udført i fyrretræ, med nyere polstring. Sort- 
malet. 

Døbefont (fig. 26), romansk af granit, 100 cm 
høj, kummens tværmål 87 cm, tilhørende 
den vestjyske type (Mackeprang: Døbefonte s. 
166). Foden, af rødlig granit, er formet som en 
søjlebase, men mangler typens almindelige 
rundstav ved overgangen til kummen, et træk, 
der genfindes i nabokirkerne Nørre Nebel, 
Henne, Lunde og Ovtrup. Kummen er halv- 
kugleformet med velhugget attisk profil, hvor 
den øvre rundstav er erstattet med platte. Åb- 
ningen har en tre cm bred lågfals, hvori ses 
enkelte lyserøde rester af den bemaling, fonten 
havde indtil en afrensning 1882. 1845 flyttedes 
fonten fra altret »ned i koret«, hvor den ses på 
fotografier fra o. 1900, stående vestligt, lidt 
nord for rummets midtakse.15 1935 flyttedes 
den til sin nuværende plads i skibets østende, 
nord for midtergangen. 

Dåbsfad, o. 1550, i drevet messing, sydtysk, 
tvm. 62 cm. I bunden medaljon med Bebudel- 
sen, herom et næsten udpudset minuskelbånd 
og en frise med hjort og hund, der er gentaget 
på fanen. Fadet er skænket af Poul Borreby, 
kirkeejer 1733-48 (jfr. †gravkapel).6 Dåbskanden 

 

Fig. 24. *Røgelsekar, o. 1300-50 (s. 1050), nu i Den 
antikvariske Samling i Ribe. Antikvarisk Samling 
fot. — Weihrauchfaß, um 1300-50. 

er fra 1919, at messingblik, 26 cm høj, skænket 
af Ester Kromager.16 

Fontehimmel (fig. 25), 1652, ligesom altertav- 
len et arbejde fra Varde-billedskæreren Jens O- 
lufsens værksted. Himlen er sekssidet med bøj- 
lebaldakin, 150 cm høj, samlet foroven i et pro- 
fileret ophæng, hvorfra Helligåndsduen hæn- 
ger ned over den centrale frifigurgruppe af Kri- 
sti dåb. Denne omsluttes af de seks kraftige, 
svungne bøjler, hvorpå er anbragt 12 små ud- 
skårne apostelfigurer, der for de flestes ved- 
kommende kan identificeres ud fra deres attri- 
but. I øverste række: 1) Peter med nøgle. 2) 
Jakob den Ældre med pilgrimsstav og musling 
på hatten. 3) Filip med kors. 4) Matthæus med 
hellebard. 5) Uden attribut, deklamerende med 
udslået dobbelthånd på venstre arm(?). 6) Judas 
Taddæus med kølle. I nedre række: 7) Andreas 

68* 
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Fig. 25-26. 25. Fontehimmel, 1652, formentlig skå- 
ret af Jens Olufsen i Varde (s. 1051). 26. Døbefont, 
romansk af granit (s. 1051). NE fot. 1982. — 25. 
Taufdeckel 1652, vermutlich von Jens Olufsen, Varde, 
geschnitzt. 26. Romanische Granittaufe. 

bundet til dobbeltkors. 8) Johannes med kalk. 
9) Jakob den Yngre med valkestok. 10) Uden 
attribut. 11) Med stav (?). 12) Nu uden attribut. 
Mellem bøjlerne har himlen små, udsavede 
topstykker; frisen brydes af diamantbosser i 
hjørnerne, og loftet (bunden) har radiale ribber 
udgående fra en diamantbosse i midten. Den 
brogede staffering er fra 1982. I frisefelterne 
læses i forgyldt fraktur på sort bund: »Lad de 
smaa/Børn komme/til mig ... Matth. 19, 14«. 
1754 kunne himlen optrækkes og nedlades 
»med balance vægt oven over hvælvingen« (jfr. 
s. 904), og den bar da endnu den oprindelige 
staffering med årstallet 1652.9 Siden har himlen 
gennemgået de samme overmalinger som in- 
ventaret i øvrigt: 1769, da frisen fik indskrift fra 
Mark. 16,16, samt 1872 og 1936.16 Farvelagene 
undersøgtes 1978 i forbindelse med en gen- 
nemgribende istandsættelse.50 

t Vievandskar. Ved en istandsættelse af kirke- 
gården i årene før 1874 fandtes brudstykker af 
en ottekantet granitkumme, der ifølge Helms 
uden tvivl havde været et vievandskar.36 

Korbuekrucifiks (fig. 27), o. 1300, næsten sva- 
rende til krucifikset i Sønder Vium (Ringkø- 
bing amt); også krucifiksfiguren i Billum og 
dens sidefigurer stammer formentlig fra sam- 
me værksted (jfr. s. 1094). Kristusfiguren, ca. 
150 cm høj, hænger i let skrå arme med hoved- 
et svagt hældende mod højre skulder. Ansigtet 
er bredt, øjnene lukkede, og begge ører står fri 
af det skulderlange, bølgende hår. Tornekro- 
nen, der går næsten i ét med håret, har mistet 
sine indborede torne.51 Legemet hænger lodret 
ned, og benene er trukket noget op under 
kroppen; højre fod er lagt over den venstre og 
drejet lidt udad. Kroppen er ret bred i forhold 
til de spinkle lemmer, lændeklædet er mere end 
knælangt. Det er foldet i en vandret vulst ved 
bæltestedet, hvorfra der ved begge hofter hæn- 
ger lange rørfoldede snipper. Billedskæreren 
har gjort omhyggeligt rede for brystkassens 
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ribben og for muskulatur og sener; et realistisk 
træk er fodens fortykkelse over naglen, frem- 
bragt ved kroppens vægt. Figurens udhulede 
ryg er lukket med en træplade. Korstræet er 
oprindeligt, men hele den øvre arm og de tre 
korsender er afsavet. I korsskæringen et rude- 
formet felt, indrammet af fire store blade; en 
detalje, der genfindes i Sønder Vium. Kors- 
træet har høj, tresidet midtprofil, kantet af 
ædelstensgruber i firpasform. Hændernes og 
føddernes indfældning i korstræets midtprofil 
kan næppe være oprindelig. Krucifiksets bema- 
ling stammer fra 1982. Enkelte rester af ældre 
stafferinger konstateredes 1978.51 Krucifikset 
hænger over korbuen, hvor det også havde 
plads 1874, da Jacob Helms beskrev kirken.36 
Han omtaler også under tårnhvælvingen kruci- 
fiksets to †sidefigurer, som svigerinden Wilhel- 
mine Bang har foreviget i en lille tegning 
(fig. 28). Den viser Maria og Johannes ret nøje 
svarende til de bevarede sidefigurer i Billum 
(s. 1094 med fig. 26). I modsætning hertil har 
Maria dog sine hænder knuget foran brystet, 
og hendes ansigt synes sammentrukket i smer- 
te. Det vides ikke, hvad der siden er blevet af 
disse fine stykker tidliggotisk skulptur. 

Prædikestol (fig. 29 og 31), begyndelsen af 
1600’rne, i fem fag, af hvilke de fire danner 
kurv, det sidste en bro til væggen, modsat op- 
gangen. Fagene flankeres af korintiske søjler 
med beslagværks-prydbælter og glatte, lidt ud- 
bugende skafter. Kapitælernes akantusløv dan- 
ner usædvanlig lange grene, der er skåret for 
sig. Fagene har profilindrammede nøglehuls- 
felter, som dannes af ombukkede profiler bæ- 
rende en hesteskobue med æggestav. I svikler- 
ne englehoved. Under søjlerne har postamentet 
bøjlefremspring med kvindehoved; frisefrem- 
springene har vekselvis engle- og løvehoved, 
og på siderne kasetteværk. En æggestav ind- 
rammer frisefelterne og ledsager arkitraven. 
Hængestykkerne udgøres af englehoveder flan- 
keret af profilknopper under postamentfrem- 
springene. Svejet underbaldakin med profilrib- 
ber i stødene, endende i en profileret konsol. Af 
opgangen er kun mægleren oprindelig, profile- 
ret med kuglespir. Opgangspanelet er fra 

 

Fig. 27. Korbuekrucifiks, o. 1300 (s. 1052). Hude 
fot. 1905. — Triumphkreuz um 1300. 

Fig. 28. †Sidefigurer til korbuekrucifiks, o. 1300 (s. 
1053, jfr. fig. 27). Efter tegning af Wilhelmine Bang 
o. 1875. — †Seitenfiguren des Triumphkreuzes, um 
1300. Nach Zeichnung um 1875. 
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Fig. 29. Prædikestol, begyndelsen af 1600’rne 
(s. 1053), udsnit. NE fot. 1985. — Kanzel, Anfang des 
17.Jahrhunderts, Ausschnitt. 

o. 1768, med udsavede, svejfede balustre over 
panel med rombefyldinger. 

Den store sammenhørende himmel er – bort- 
set fra topstykkerne – af fyrretræ. Den springer 
som en lidt uregelmæssig fem-sidet polygon 
frem fra væggen over stolen. Frisefremspringe- 
ne prydes vekselvis af engle- og løvehoved. 
Hængestykkerne og de meget store topstykker 
er formet som kartoucher, flankeret af hen- 
holdsvis drejede knopper og småspir. Himlens 
loft har radiære, profilerede ribber udgående 
fra en midtroset med drejet hængeknop. Et ud- 
savet hængestykke langs væggen er fra 1936.51 
Enkel bogstol fra 1700’rne. 

Mens felternes malerier er de oprindelige, er 
prædikestolens bemaling i øvrigt fra 1982, da 
man i nogen grad gentog en staffering fra 1936. 
Dominerende er rødlige og lilla toner, endvi- 
dere er anvendt guld, sølv og klar blå samt en 
blåmarmorering, der bygger på konstaterede 

rester af rokokostaffering. Fra denne bemaling 
er bevaret frisefelternes indskrifter i skråtstille- 
de, forgyldte versaler på sort bund, mens him- 
lens versalindskrift fra Joh. 6,35 og 41 er en 
nymaling. 

Friseindskrifterne henviser til de fem velbe- 
varede, oprindelige malerier, der viser Kristus 
som frelseren mellem de fire evangelister. Alle 
er vist stående, på blå bund, iført lange, røde, 
hvide, blå og brune gevandter, evangelisterne 
med bog, symbolvæsen og perspektivisk glo- 
rie. Malerierne og de tilhørende friseindskrifter 
er, fra opgangen: 1) »S. Matthæus«. 2) »S. 
Marcvs« (fig. 29). 3) »Salvator« (fig. 31), Kri- 
stus stående med korset efter stik af Anton 
Wierix efter Maerten de Vos.52 4) »S. Lvcas«. 5) 
»S. Iohannes«. 

Prædikestolen står ved skibets sydvæg, vest 
for det østligste vindue, på en muret underbyg- 
ning fra 1641, da prædikestolen – ifølge en no- 
tits i dåbsbogen – skal være blevet nedtaget af 
sit forrige sted og forflyttet »vesten ved det 
store vindue«.53 Dens oprindelige plads har for- 
mentlig været i skibets sydøsthjørne. 1754 be- 
retter præsten, at prædikestolen havde været 
skikkelig, men nu var noget forfalden, særlig 
på kronen; »malingen er og til dels afgåen, saa 
jeg ingen årstal derpå har kunnet finde«.9 1768 
var prædikestolen nylig blevet repareret, men 
ikke stafferet, hvilket skulle ske den følgende 
sommer.14 Denne bemaling, der må være ud- 
ført af Niels Lund, omfattede på himlen det 
samme skriftsted som nu, og i postamentfelter- 
ne indskriften: »omvend Dig/ tro paa Jesus/ 
den gode Hyrde/ saa skal han/ frelse dig«.16 
Disse indskrifter, malerierne og lidt guld blev 
ladt urørt 1870, da prædikestolen overmaledes 
med lys brun egetræsmaling og stjerner under 
himlens loft.15 Således malet – og med plydsbe- 
klædning – stod prædikestolen indtil 1936, da 
Peter Østergaard Hansen efter Peder J. Baggers 
anvisninger gav den en nystaffering, der lige- 
som den nuværende i væsentlig grad byggede 
på frilagte rester af 1769-stafferingen. En nær- 
mere undersøgelse af prædikestolens gamle far- 
verester er foretaget inden den seneste nyma- 
ling 1982.54 
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Fig. 30. Indre set mod vest. NE fot. 1982. — Interieur gegen Westen gesehen. 
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Fig. 31. Prædikestolsfelt med maleri, Kristus med 
korset, begyndelsen af 1600’rne (s. 1054). NE fot. 
1982. — Kanzelfeld mit Gemälde, Christus mit dem 
Kreuz. Anfang des 17.Jahrhunderts. 

Fig. 32. Detalje af stolestadepanel med indskriften 
»Anders Nilsn 1589« (s. 1056). NE fot. 1982. — De- 
tail des Gestühls mit Inschrift. 

 

Stolestaderne (fig. 30, 32-33), der tilhører eg- 
nens karakteristiske ungrenæssancetype med 
»Ribeskæringer« og måske er udført af den 
Mikkel Tuesen i Tarp, der har signeret staderne 
i Nr. Nebel, er ifølge indskrift opsat 1575 på 
foranledning af Jørgen Sørensen, Store Hebo. 
Kun stolegavlene og panelerne, det ene med 
årstallet 1589, er de gamle, mens selve bænkene 
er fra 1936. De 2 × 20 gavle består af et ramme- 
værk, der indfatter to højfyldinger, og hvis 
lodrette rammestykker fortsætter i små lave, 
profilerede spir. Kun rammeværket er af eg, 
mens de fladsnitagtigt udskårne fyldinger er i 
fyr. De øvre har forskelligt arrangeret akan- 
tusbladværk under halvroset; én af sydsidens 
har et skjold med mærke (bomærke?), formet 
som et skråtstillet, ligearmet, korset kors. De 
nedre fyldinger er dels nogenlunde tilsvarende, 
dels glatte, dels har de foldeværk med hjerte- 
formede gennembrydninger. Som vanligt 
mangler gavlene, der nu er 115 cm høje, et 
nedre, vandret rammestykke, der snarest har 
bestået af en gennemløbende fodplanke, som 
den stadig ses i Kvong kirke. De to forreste 
stader har lidt højere gavle (120 cm) med fyl- 
dingslåger og aflukkes af paneler med fyldinger 
i to rækker. Panelernes øvre, liggende fyldin- 
ger, hvorimellem der stedvis er hjerteformede 
gennembrydninger, har udskåret bladværk og 
masker, en af dem to englehoveder over re- 
liefversalerne: »Anders Nilsn 1589« (fig. 32). Et 
tidligere indgangspanel, nu opsat mod skibets 
nordvæg mellem forpanelet og triumfvæggen, 
er tilsvarende med en giverindskrift i de tre 
vestligste øvre fyldinger (fig. 33): »Iørgen Sør- 
ve/ns i Hebo hafv/er let disse// Skammel gør- 
/re som blif in/ssot om pinzdag// 1575«. Ved 
årstallet, der er indskåret, et mandshoved med 
puldet hat (Jørgen Sørensen?). 

Stadernes bemaling er fra 1982. Grundfarven 
er koksgrå, profiler og rammestykker har nu- 
ancer af rødt, lilla og lysbrunt, gavlenes fyldin- 
ger har grønt løvværk, og fyldingsdørene og 
panelernes bagsider er marmorerede. En un- 
dersøgelse 1978 viste ingen spor af oprindelig 
staffering, men i øvrigt de samme stafferinger 
fra 1769, 1870 og 1936 som prædikestolen.51 
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Fig. 33. Udsnit af stolestadepanel 1575 med giverindskrift for Jørgen Sørensen i Hebo (og hans portræt?) 
(s. 1056). NE fot. 1982. — Ausschnitt von Gestühl, Stifterinschrift für Jørgen Sørensen in Hebo (mit seinem Porträt?). 

Tidligere fandtes også stader i koret, idet der 
1641 gjordes †kvindestole der, »paa syndere og 
nørre side«.55 En istandsættelse af kirkens stole- 
stader var netop sket 1768, og året efter fik de 
marmorering, blåt rammeværk og grå fyldin- 
ger.14 1843 blev de to øverste mandsstole repa- 
reret og opmalet, og 1859 gjordes gangen tre 
alen bredere ved afkortning af kvindestolene.15 
Disse fik 1866 ryglæn, og året efter fornyedes 
rygstødet i mandfolkestolene, inden alle stader 
1870 blev overstrøget med den nævnte »ege- 
eller ahornfarve«.16 Staderne bestod da af 2 × 
23 rader, der alle var åbne (d.e. uden låger) 
bortset fra de forreste tre i nord og to i syd, der 
var »dobbelte og lukkede«.16 Panelet med gi- 
verindskriften var indgangspanel i vest ved 
norddøren og prydede ifølge Jacob Helms en 
stol, der tilhørte Store Hebo.36 1936 foretoges 
en omsætning og fornyelse af stoleværket. I 
skibets nordøsthjørne indrettedes et åbent 
dåbsrum indrammet af tidligere indgangspane- 
ler og et rokokopanel fra en (†)lukket pulpitur- 
stol, og staderne dækkedes af en staffering, der 
tilstræbte en genskabelse af 1769-bemalingen. 
Ved restaureringen 1978-83 har staderne fået 
deres nuværende opstilling og bemaling. 

Degnestol (fig. 34), 1603, nu afkortet med ét 
fag og for bænkens vedkommende stærkt for- 
nyet 1936. Pulten er 147 cm høj. Dens vanger 
afsluttes af trekantgavl med tandsnitsborter, 
kronet af tre småspir. Det tofags forpanel (fyr- 
retræ) har glatte fyldinger under afplattede fri- 

sefelter med reliefversaler: »domini 1603«. Be- 
gyndelsesordet »anno« må have stået på det 
bortskårne fag i øst. I det skråtstillede pultbræt 
er skåret initialer, mærker og årstal, hovedsa- 
gelig i 1600’rne. Af bænken er kun de 170 cm 
høje vanger oprindelige, med volutudsvejfede 
forkanter, der på siderne ledsages af karvskåret 
ornamentik: neglesnit vekslende med små cirk- 

Fig. 34. Degnestol 1603 (s. 1057). NE fot. 1982. — 
Küsterstuhl 1603. 
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Fig. 35. Dørfløj, 1769, fra (†)pulpiturstol tilhørende 
Store Hebo (s. 1058). Nu mellem kor og sakristi. 
NE fot. 1982. — Türflügel eines (†)Emporenstuhls für 
den Herrenhof Store Hebo. 
Fig. 36. Skriftestol, o. 1768(?), i sakristiet (s. 1058). 
NE fot. 1985. — Beichtstuhl um 1768(?) in der Sakri- 
stei. 

 

ler. Det trefags rygpanel med høje renæssance- 
fyldinger er genanvendt træ, forskåret i begge 
sider.51 Sæde og gesims er fra istandsættelsen 
1936, da degnestolen fik sin nuværende plads i 
skibets sydvesthjørne. Den koksgrå bemaling 
med forgyldte sirater og lidt grønt er fra 1982.56 

1641 blev degnestolen flyttet »af sin Forrige 
sted i Sacristiet(?), og i Alter Gulvet«, dvs. til 
koret ved siden af altret.53 Herfra flyttedes den 
1745 »ned«, formentlig til dens senere kendte 
plads i korets sydvesthjørne.7 Allerede 1874 
havde pulten mistet sit ene fag, og før 1936 var 
bænken så smal, at kun én person kunne sidde i 
den.57 

Skriftestol (fig. 36), o. 1768(?), bestående af en 
lænestol til præsten omgivet af en tresidet knæ- 
faldsskranke, alt i egetræ på en trapezformet 
repos, 120 × 235-180 cm. Præstestolen er 130 
cm høj; af glatte brædder med udsavet ryg, 
vanger og frontsarg. Den omgivende skranke 
med udsavede balustre har låge midt for. Un- 
der den nuværende egetræsmaling fra 187246 ses 
flere steder en livlig blå marmorering på hvid- 
grå bund, der må tilhøre en rokokostaffering af 
Niels Lund 1769. Da en undersøgelse af farve- 
lagene 1978 ikke viste spor af ældre farver,51 er 
skriftestolen formentlig udført i forbindelse 
med istandsættelsen af kirkens træinventar i å- 
rene før 1768.14 Stolen står på sin gamle plads i 
sakristiet, hvor arrangementet udgør et sjæl- 
dent velbevaret eksempel på 1700’rnes skrifte- 
stolsindretning.58 

To (†)lukkede pulpiturstole tilhørte ejerne af 
Store Hebo og herskabet på Søviggård (Ov- 
trup sogn), hvis jorde for en stor del lå i Jande- 
rup sogn. Den endelige indretning skete 1774- 
75 samtidig med opsætningen af orgelpulpitu- 
ret, hvorpå de blev anbragt som to kabiner flan- 
kerende orgelfacaden. Bevaret – efter pulpitur- 
stolenes nedtagning o. 1865 – er kun de tofags 
vinduespartier hvilende på brystningen (jfr. 
fig. 30) samt en dørfløj og et panel (fig. 35, 37). 
Dørfløjen (fig. 35) er gennem en indskrift knyt- 
tet til Hebo-stolen og dateret 1769, hvorfor den 
oprindelig må have hørt hjemme i en lukket 
stol opsat dette år (på gulvet?). Den måler 165 
× 78 cm, og har to kvadratiske spejlfyldinger. 
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Fig. 37. Panel med tre malede dyde-figurer, tilskrevet Niels Lund, fra Store Hebos eller Søvigs (†)pulpiturstol 
(s. 1058), 1774-75 (eller 1769?). NE fot. 1982. — Paneel mit drei gemalten Tugendfiguren, zugeschrieben Niels Lund, 
1774-75 (oder 1769?). Von einem (†)Emporenstuhl. 

Den originale bemaling er i behold, ramme- 
værket står blågrønt, spejlene røde med blå og 
hvide rocailler, gul kantprofil. Dørfløjen har 
siden 1936 plads mellem kor og sakristi, og på 
dens (fornyede) overkarm er fastgjort et bræt 
med malet, hvid indskrift: »Den(n)e stoel til 
hörrer stoer Heboe. 1769«. Dørfløj og skrift- 
bræt har efter nedtagningen o. 1865 en tid fun- 
det anvendelse på Store Hebo.59 Panelet (fig. 37) 
har tre fyldinger med malede dydefremstil- 
linger. De tre kristne dyder er vist i skikkelse af 
unge kvinder med hvepsetalje, stående i et 
landskab, hvis træer leder tanken hen på de »ki- 
neserier«, der var på mode i samtidens verdsli- 
ge rumudsmykninger. Fra venstre ses Troen 
med due (men uden kors), dernæst Håbet og 
Kærligheden med to små børn. Panelets ram- 
meværk har nu en grå overmaling, men herun- 
der er konstateret en oprindelig blå farve ledsa- 
get af cinnoberrød kantstav.51 Malerierne, der 
må tilskrives Niels Lund, har øjensynlig haft 
paralleller på Søvigs †pulpiturstol fra o. 1775 i 
Ovtrup kirke (s. 1151). Efter o. 1865 indgik pa- 
nelet i stoleværket, indtil det 1982 fik sin nuvæ- 
rende anvendelse i tårnrummet som brystning 
på orgeltrappens repos. 

Skab, o. 1850, med fyldingsdør, af egetræs- 
malet fyr. I sakristiet, hvor det nævnes 1862. 

En †kirkekiste fra middelalderen omtales 1754 
(se s. 1099). 

Pengeblok fra 1700’rne, 75 cm høj og lavet af 
en udhulet, sekssidet affaset egestamme, beslå- 
et med fire lodrette og to omløbende jernbånd. 
Øverst fladt jernlåg med stor pengetragt og to 
overfaldslukker; låse mangler. Bemaling fra 
1982, lilla med sorte jernbånd. Blokken står i 
tårnrummet lige inden for døren. 1840 krævede 
synet, at fattigblokken skulle males blå med 
sorte bånd, såfremt sognet ville have den ståen- 
de i koret mellem altret og degnestolen.13 

En *pengebøsse af blik, o. 1850, 10 cm høj, nu 
uden låg, har på siden et skilt med graveret 
skriveskrift: »De Fattiges Bøsse«. Omtalt 1862, 
nu i Varde Museum (inv. nr. V 2139).60 †Penge- 
tavle. 1730 oplyses, at kollekttavlen manglede 
et par søm. Af en †klingpung var stangen endnu 
til stede i 1920’rne.61 

Dørfløje. 1) (Fig. 9), senmiddelalderlig, i ski- 
bets norddør, 253 × 130 cm, svagt rundbuet 
foroven, udført af to svære egeplanker med 
ca. 50 cm brede fortykkelser foroven og forne- 
den på fløjens inderside. Plankerne er samlet 
med to tværrevler, indkilet i fortykkelserne, og 
herpå sidder også de nyere hængsler. Ved dør- 
fløjens forkant spor efter en stor kasselås, og på 
ydersiden aftryk efter jernbeslag, af hvilke de 
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Fig. 38. Orgel, værket fra 1966, facaden fra 1774, 
bibeholdt fra torgel nr. 2 (s. 1060). NE fot. 1982. — 
Orgel, 1966, der Prospekt stammt von †Orgel, 1774. 

seneste er fjernet i forbindelse med en istand- 
sættelse 1981. Disse markerer sig som udspa- 
ringer i den blågrønne bemaling, mens andre 
længst forsvundne prydbeslag giver sig til ken- 
de ved små forhøjelser i træoverfladen. Et se- 
kundært indskåret bomærke har som grund- 
form et kors på en Golgatahøj.62 Dørfløjens in- 
derside har egetræsmaling fra 1870-72. 

Dørfløjen, der ved våbenhusets nedbrydelse 
1886 blev siddende i den blændede åbning, 
havde indtil 1936 delvis de gamle beslag i be- 
hold, fire vandrette jern med liljespidser, dør- 
skilt og håndtag samt kantjern forneden 
(fig. 9). Ovennævnte spor viser, at der oprinde- 
lig imellem de vandrette jern har været grenede 
beslag og i midten to rudefelter. Samme år fik 
dørfløjen nye beslag i gammel stil, som 1981 
atter er aftaget. De er i stedet anbragt på en ny 
yderdør, opsat til beskyttelse af den gamle. 2) 
1769, mellem kor og sakristi, se (†)pulpitursto- 
le. Kirkens øvrige dørfløje er nyere. 

Orgel, bygget 1966 af Th. Frobenius & Co., 
Kgs. Lyngby, opstillet 1967.16 Syv stemmer, ét 
manual og pedal. Disposition: Manual: Gedakt 
8’, Spidsgamba 8', Principal 4', Rørfløjte 4', 
Oktav 2', Scharf. Pedal: Subbas 16. Mekanisk 
aktion, sløjfevindlade. På pulpitur i kirkens 
vestende. 

†Orgler. 1) Positiv, bekostet af sognefolkene i 
præsten Søren Pedersen Vinters tid (1658-95). 
Denne skal »imellem messen« selv have spillet 
på instrumentet, måske i mangel af en egnet 
organist. 1700 betegnedes det som værende ved 
magt, men 1766 var det brøstfældigt. Positivet 
stod på et pulpitur i koret, muligvis over nord- 
døren til sakristiet.63 2) 1774, bygget af Amdi 
Worm, Engum, skænket af Mads Rygaard, 
Store Hebo, der tillige oprettede et legat til dets 
vedligeholdelse og til organistens løn.64 Orgel- 
facaden og det sammenhørende pulpitur i kir- 
kens vestende er bevaret (jfr. ndf.). 3) Bygget 
1886 af Knud Olsen, København, bag Amdi 
Worms facade. Oprindelig størrelse: fire stem- 
mer.65 Det udvidedes o. 1920 med to stemmer 
på pneumatisk vindladetilbygning. 

Orgelfacaden (fig. 38) er fra 1774 i rokokostil, 
udført til torgel nr. 2. Midtpartiet buer frem, 
mens de smallere og lavere sidestykker er kon- 
kave med svungne gesimser. Udskåret rocaille- 
værk danner gitter over midtfeltets piber samt 
vinger og topstykke, det sidste prydet med en 
violin. Facadens bemaling med rocailler, mar- 
morering og forgyldte sirater er i det væsentli- 
ge original, udført af maler Niels Lund. Den er 
afdækket 1936 bag en egetræsmaling fra 1872.15 

Orgelpulpituret, fra 1774, og sammenhørende 
med orgelfacaden, har brystning med glatte, 
profilindrammede fyldinger i 12 fag, hvoraf de 
seks midterste danner et buet fremspring. Ved 
siderne har der været to pulpiturstole, flanke- 
rende orgelfacaden (jfr. ovf.), hvoraf kun er 
bevaret de tofags vinduespartier, hvilende på 
brystningen. Til pulpiturets staffering, der sva- 
rer til orgelfacadens, hører en serie apostelbille- 
der malet i fyldingerne. Det er typiske landlige 
malerier af Niels Lund, med næsten identiske 
paralleller på Henne kirkes vestpulpitur. Alle 
apostle er vist stående i fuld figur, dog afskåret 
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Fig. 39. Orgelpulpitur, 1774, malerier af apostlene 
Simon, Judas Taddæus og Mattias, tilskrevet Niels 
Lund (s. 1060). NE fot. 1982. – Orgelempore, 1774, 
Apostelgemälde, zugeschrieben Niels Lund. 

lige over fødderne. De er iført lange røde, hvi- 
de, blå og gulbrune gevandter, og alle har fyl- 
digt skæg (dog ikke Johannes) og bærer attri- 
butter. Baggrunden udgøres af landskaber med 
let malede, kineseri-agtige træer, under en 
himmel med store skyer. Øverst på hvert bille- 
de er apostlens navn angivet i hvid skriveskrift. 
Fra syd ses: 1) »S. Petrus« (fig. 40) med nøgler i 
venstre hånd; med højre peger han mod him- 
len. 2) »S. Jacobus Maior« med sværd i venstre 
hånd. 3) »S.Johanes« med en kraftig kalk. 4) 
»S. Andreas« foran sit skråkors og med kølle i 
hånden. 5) »S. Philippus« med kors i højre og 
slanger i venstre hånd. 6) »S. Thomas« med 
spyd. 7) »S. Bartholomæus« med kniv. 8) 
»S. Mattæus« med bog og pen. 9) »S. Jacobus 
Minor« med valkestok. 10) »S. Simonus« 
(fig. 39) med hænderne hvilende på saven foran 
sig. 11) »S. Judas Thaddæus« (fig. 39) med køl- 
le. 12) »S. Matthias« (fig. 39) med økse. Det 
første maleri frilagdes 1920, de øvrige 1936. 

Adgangen til pulpituret er fra tårnrummet, 
ad en trappe fra 1800’rne, på hvis repos der 
1982 er opsat et malet panel (fig. 37), som 
stammer fra en af kirkens herskabsstole (se 
(†)lukkede pulpiturstole). 

†Orgelpulpitur, 1658-95, i koret, se torgel 
nr. 1. 

Salmenummertavler, moderne, tre ens, 75 × 

52 cm, hvidmalet træ med sorte tal i letmetal. 
På skibets vægge. En †salmenummertavle, 
o. 1900, med skydenumre, ses på ældre foto- 

Fig. 40. Orgelpulpitur, 1774, maleri af apostlen Pe- 
ter, tilskrevet Niels Lund (s. 1060). — Orgelempore, 
1774, Gemälde, Apostel Petrus, zugeschrieben Niels 
Lund. 
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Fig. 41. Lysekrone 1724 (s. 1062), skænket af Simon 
Christensen Hebo og hans hustru Anne Enevolds- 
datter. NE fot. 1982. — Kronleuchter 1724, von Simon 
Christensen Hebo und seiner Frau Anne Enevoldsdatter 
gespendet. 

grafier ophængt på triumfmuren, syd for 
korbuen. 

Præsterækketavler, tre ens, den ældste fra 
o. 1750, svarende til Billums (s. 1100). Tavlerne 
er af fyr, 70 × 42 cm, med tresidet afslutning 
foroven og gulmalet listeramme. Gul skrift på 
sort bund. Den ældste tavle, med skriveskrift, 
opregner præsterne frem til nr. 12, de første 
fem under overskriften: »Præster efter Refor- 
mationen udi Janderup alleene«, de følgende 
under overskriften: »udi Janderup og Billum 
tillige«. De to yngre tavler, med malet, seksod- 
det stjerne foroven, fører præsterækken frem til 
1967. 1862 var den ældste tavle ophængt i ski- 
bets nordside, dens fortsættelse i sydsiden.16 
Nu hænger alle tavler på skibets vestvæg under 
orgelpulpituret, nord for midtgangen. 

Lysekroner. 1) (Fig. 41), 1724, skænket af Si- 
mon Christensen Hebo og hustru Anne Ene- 
voldsdatter (jfr. gravsten nr. 4). Den ca. 70 cm 
høje krone består af balusterstamme med otte 
S-svungne lysearme, hvis indre sving ender i 
en roset. Over kransen af lysearme fire små S- 

svungne pyntearme, som forneden løber ud i et 
profilansigt. Øverst dobbeltørn, forneden en 
hængekugle med omløbende, graveret skrive- 
skrift: »Gud til ære Haver Simmon Chresten- 
sen Hebaae og/ Anna Envois Datter Foræret 
denne Kraane til jandrop Kierke: Anno 1724«. 
Efter årstallet er graveret en lille cirkel og et 
liggende kors. 1700’rnes præsteindberetninger 
omtaler kronen som en messinglysekrone med 
seks arme;30 de to sidste må være kommet til 
ved en reparation inden 1862.16 Kronen hænger 
i koret, formentlig dens oprindelige plads, idet 
den allerede 1754 hang i »korsdøren«.9 2-3) 
1911, to ens, i renæssancestil med 2 × 8 arme. 
På den store, glatte hængekugle med graverede 
versaler: »Skænket Janderup Kirke 1911 af 
S. M. Sørensen St. Hebo«. I skibets 1. og 2. 
hvælv fra øst. 

Kirkeskib (fig. 42), 1776, »De Ammeral«, et 
hollandsk orlogsskib, 135 cm langt. Skroget er 
sort med røde kanonporte i to rækker, endvi- 
dere er anvendt blåt og forgyldning. På agter- 
kastellet skibets navn med hvide versaler flan- 
keret af årstallet og »Niels Seested« (sort skri- 
veskrift), kirkens præst 1770-1807 og forment- 
lig skibets giver. De originale farver er afdæk- 
ket i forbindelse med en istandsættelse 1980 ved 
A. C. S. Nissen, der også foretog en omrig- 
ning.66 I skibets vestfag; også 1862 hang det »i 
midtgangen«.16 

†Ligbåre, 1603. Ifølge præsteindberetningen 
1766 stod på den ene ligbåre på begge sider: 
»M:F:H: 1603«.6 

Klokker. 1) 1897, tvm. 87 cm, på slagringen 
reliefversalerne: »Omstøbt 1897 Chr. Christen- 
sens enke Aarhus«. 2) 1981, tvm. 75 cm, ind- 
skrifter med reliefversaler. På halsen: »To sog- 
nebørn skænkede mig. Jeg er støbt til Janderup 
kirke i året 1981 af Petit & Fritsen i Holland.« 
På legemet: »Kirken skal hver mands/ hjemhus 
være«. Halsens indskrift kantes af dekorative 
bånd, det øvre med fligede bladranker og knæ- 
lende engle, det nedre med gotiske korsblom- 
ster. †Klokker. 1-2) 1646, støbt på foranledning 
af Peder Byrgesen (jfr. altertavle)55 af Francis- 
cus Rock i Glückstadt, begge med den latinske 
indskrift: »A(nn)o 1646 Franciscus Rock me 
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Fig. 42. Agterspejlet af kirkeskib, »De Ammeral«, 
1776, skænket af præsten Niels Sehested (s. 1062). 
NE fot. 1982. — Der Spiegel des Kirchenschiffes, »De 
Ammeral«, 1776. Gespendet von Pharrer Niels Sehested. 

Fecit Glychstad. Soli Deo Gloria« (År 1646 
gjorde Frans Rock mig i Glückstadt. Gud alene 
æren).30 1766 siges kirkens to klokker at være 
»af særdeles behagelig Lyd, som just staar i Oc- 
tav med hverandre, og Kand høres en Miil her- 
fra«.6 1818 siges den mindste at veje ca. 2 skpd; 
to af dens »ører« var afbrudte, og den afhænde- 
des på auktion.67 Den større klokke benyttedes 
1897 til støbning af klokke nr. 1. 

Klokkestolen i to fag er gammel, af egetræ, 
som til dels er genanvendt. 1915 forsynedes 
den med et nyt skråbånd.16 

GRAVMINDER 

Epitafier. 1) (Fig. 43) 1600’rnes midte. Sogne- 
præst Hans Pedersen Riber (†1657) og hans to 
første hustruer Anna Christensdatter og Sophia 
Ægidiusdatter. »Condidit hic mortalitatis exu- 
vias strenuus dei heros Iohannes Petri Rip(en- 
sis) Ecc(lesiarum) I(anderup) et B(illum) olim 
pastor vigilant(issimus) concionator admirabi- 
lis labore et eruditione excellent(issimus) præ- 
po(situs) V(ero?) nomoschiæ Q(væ) occid(en- 
talis?) cum piis pudicis industriis qvondam tori 
nunc tumuli binis sociabus Anna D(ominus) 
Christierni F(ilia) Sophia M(agistri) Ægidii F(i- 
lia)« (Her nedlagde sit dødeligheds hylster den 
standhaftige Guds helt Hans Pedersen Riber, 
forhen meget årvågen præst til kirkerne i Jan- 
derup og Billum, en beundringsværdig prædi- 
kant, fremragende ved flid og lærdom, endelig 
provst over det herred som kaldes Vestre (Hor- 
ne), sammen med sine tvende fromme, kyske, 
flittige fæller, fordum i ægtesengen, nu i gra- 
ven, Anna, Herr Christens datter, Sophia, ma- 
gister Ægidius’ datter). 

Epitafiet udgøres af en stor, sort kalksten, 
202 × 143 cm, næsten helt dækket af skriftste- 
der og moraliserende sentenser i reliefversaler 
og indhuggede versaler. Midt på stenen står 
Kristus med sejrsfanen i højoval medaljon, hvis 
ramme har indskriften: »Er ieg dog baade fød 
oc død alle til hielp af ald nød«. I stenens hjør- 
ner og midt på hver langside i alt seks små 
reliefbilleder i cirkelmedaljon med tilhørende 
skriftord. Øverst til venstre en knælende nøgen 
mand med foldede hænder (Job 1,21), til højre 
dødning med le og spade (Hebr. 9,27) (fig. 44). 

I midten til venstre Gud i skyerne med velsig- 
nende højre hånd og rigsæble i venstre (Rom. 
14,10) , til højre korslagte knogler (Ez. 
37,4), 
nederst til venstre slange og fakkel (2. Kor. 
5,10) og til højre bøjlekrone (Åb. 2,10). Midt 
mellem de to øvre hjørnemedaljoner står årvå- 
genhedssymbolet: trane med sten i kloen. Mel- 
lem de nedre hjørnemedaljoner ses et timeglas 
foran et skriftbånd med ordene: »momentum 
unde pendet«, derunder korslagt sværd og pal- 
megren og fortsættelse af indskriften »mortis 
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Fig. 43-44. 43. Epitafium (nr. 1, s. 1063), 1600’rnes midte, over sognepræst Hans Pedersen Riber, †1657, og 
hans to første hustruer Anna Christensdatter og Sophia Ægidiusdatter. 44. Detalje af fig. 43. NE fot. 1982. — 
43. Epitaph, Mitte des 17.Jahrhunderts, für den Pfarrer Hans Pedersen Riber, †1657, und seine beiden ersten Frauen, 
Anna Christensdatter und Sophia Ægidiusdatter. 44. Detail von Fig. 43. 

æternitas et vitæ/ elige/ hue voluntas hue crux 
ducit«. Den flertydige latinske indskrift kan 
oversættes: »Vælg det øjeblik, hvoraf livets og 
dødens evighed afhænger. Viljen trækker i den 
ene retning, korset i den anden«.68 Resten af 
stenen udfyldes af lærde religiøse sentenser på 
dansk, latin og hebraisk med versaler i planre- 
lief, dels i den trelinjede, omløbende randskrift, 
dels i det rektangulære midtfelt. Randskriften 
gengiver mellem de to øvre medaljoner skrift- 
stederne Matt. 25,13 og Matt. 24,36, på højre 
langside det hebraiske skriftsted Es. 66,14 over 
et religiøst vers, samt skriftstedet Joh. 16,22.69 
Mellem de to nederste medaljoner står, adskilt 
af et lodret bånd: »Dee ugudelige skulle gaa i 
den ævige pine/ men de retferdige i det ævige 
liif«. Derunder er på stenens glatte rand ind- 
hugget følgende to indskrifter, der må opfattes 

som udtalelser af henholdsvis en frelst og en 
fordømt: »mea (tormenta) (n)o(n) cogitavi« 
(jeg betænkte ikke mine pinsler) og »mea 
(gaudia) diu speravi« (jeg har længe håbet på 
mine glæder). Langs stenens venstre side er for- 
neden skriftstederne Åb. 1,7 og Åb. 20,13, for- 
oven det hebraiske skriftsted Ez. 37,5 over ver- 
set »Vii 3 her roer i hvile/ I andre oc mon ile«. 

Midtfeltets øvre del udfyldes af den latinske, 
personalhistoriske indskrift. Derunder følger 
indskriften »menneske kiend Gud oc tenck at 
du est dødelig« i et skriftbånd, hvis sidste del 
fortsætter i en skrå vinkel op mod højre hjørne- 
medaljons dødning og bærer en indhugget, pe- 
gende hånd samt ordene »ald kiøds vei« 
(fig. 44). Til venstre for midtfeltets centrale 
medaljon med den opstandne Kristus læses 
Matt. 28,10 og Joh. 14,3, til højre et religiøst 
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vers. Også den nederste del af midtfeltet bærer 
et religiøst vers. I et smalt bånd derunder er 
med fordybede versaler indhugget skriftstedet 
1. Kor. 15,57. Endelig står med fordybede ver- 
saler på et tilsvarende vandret bånd under re- 
lieffet af sværd og palmegren: »menniske tenck 
i tiiden hvor du skal være i ævi«. 

1754 nævnes den »alt for prægtige inskrip- 
tion med forgyldte bogstaver«.9 Stenen, der 
savner angivelse af dødsår, må være opsat som 
epitafium, endnu mens Hans Pedersen Riber 
levede, antagelig før ægteskabet med den tredje 
hustru Anne Pedersdatter (jfr. †gravsten nr. 7). 
Den var indsat i skibets nordmur lige over for 
prædikestolen, omgivet af en primitiv arkitek- 
tonisk ramme med to doriske halvsøjler på højt 
postament.70 Nu indsat i tårnrummets 
vestvæg. 

2) (Fig. 45) o. 1807. På denne kirkegård i en 
indelukt og beplantet grav hviler hr. Niels See- 
sted, forhen provst i Vester Herred og sogne- 
præst for Janderup og Billum menigheder. Han 
fødtes på Tiimgaard 1740, blev præst i Jande- 
rup 1770 og kaldtes til et bedre liv den 8. august 
1807. Ved hans side ligger hans søskendebarn 
og ven, studiosus Jens Christian Damgaard, 
som døde 1778, 22 år gammel. Den nyklassi- 
cistiske trætavle, 139 × 93 cm, er ved pålagte 
lister opbygget som en portal med højt, tand- 
snitafsluttet postament, glatte pilastre med 
bladkapitæler og tandsnitgesims, der krones af 
et tretrinspodie med olielampe, flankeret af 
små vaser. Såvel hovedfeltets gravskrift som et 
religiøst vers i postamentfeitet har gule versaler 
malet på sort bund. I øvrigt er tavlen gråmar- 
moreret med forgyldte ornamenter. Tavlen 
hænger, ligesom i 1800’rne, på skibets 
nordvæg.71 

Gravsten. 1) (Fig. 46) 1600’rnes begyndelse. 
Den næsten udslidte, lysgrå kalksten, 200 × 

128 cm, har i hjørnerne cirkelmedaljoner med 
evangelistsymbolerne. Midt over det rektangu- 
lære skriftfelt, der udfylder hele stenens bred- 
de, ses overkroppen af en engel med udbredte 
arme og vinger, under en dobbeltarkade, der 
bæres af kompositkapitæler på kanneleret skaft. 
Mellem de to nedre hjørnemedaljoner er der to 

 

Fig. 45. Epitafium (nr. 2, s. 1065), o. 1807, over sog- 
nepræst Niels Sehested, †1807, og hans søskende- 
barn Jens Christian Damgaard, †1778. NE fot. 1982. 
— Epitaph, um 1807, für den Pfarrer Niels Sehested, 
†1807, und sein Geschwisterkind Jens Christian Dam- 
gaard, †1778. 

våbenskjolde; i det højre læses de to sidste ini- 
tialer »ID«. Stenen slutter sig i opbygning og 
dekoration til en gruppe, som kendes fra Søn- 
derjylland og kirkerne i Ribe.72 Stenen, der må- 
ske er identisk med †gravsten nr. 4, ligger nu på 
kirkegården, nær den nordlige kirkegårds- 
portal. 

2) (Fig. 47) o. 1642. Peder Byrgesen af St(o- 
re) Hebo, fordum slotsskriver, husfoged og ri- 
defoged til Riberhus, † ＜20.jan. 1661> i sin al- 
ders □ år, med sin hustru Anne Nielsdatter 
Hebo, som døde med hendes smertes søn 
5. nov. 1642 udi i sin alders 20. år, en måned, 
og levede i ægteskab et års tid. Sort kalksten, 
231 × 143 cm, indskrift med versaler i planre- 

Danmarks Kirker, Ribe amt 69 
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lief. Den rige, reliefhuggede udsmykning er ar- 
rangeret omkring et højrektangulært skriftfelt; 
i hjørnerne de fire evangelister med deres sym- 
boler og navne, i cirkelmedaljoner. Skriftfeltet 
flankeres af Troen (til venstre) og Håbet, på 
konsoller med deres navne »Fides« og »Spes«, 
og krones af en opstandelsesscene i trekløver- 
formet indramning med skriftord (Joh. 11,25). 
To siddende engle med blomstrende stav i den 
ene hånd holder i fællesskab en bøjlekrone ind 
over trekløverrammens toppunkt. Ved deres 
fødder skyder bruskede tulipaner op. Mellem 
de to nederste evangelistmedaljoner holdes det 
afdøde ægtepars sammenflettede våbenskjolde 
af to engle, hvoraf den ene desuden bærer en 
rygende (aske)krukke, den anden en palme- 
gren. I det venstre skjold ses en skikkelse i flag- 
rende gevandter stående på en kugle, under ini- 
tialerne »PB«, i det højre er et Jesumonogram 
under »AND«. Midt over skjoldene forkræn- 
kelighedssymboler: en sæbebobleblæsende 
dreng, der rider på kranium og timeglas. Flere 
af stenens figurer strækker sig ind over den 
omløbende ramme og bryder dens religiøse 
indskrift (Visd. 5,15-16). Stenen er udført af 
samme værksted som to gravsten fra 1642 i 

 

Fig. 46. Gravsten (nr. 1, s. 1065), 1600’rnes begyn- 
delse. Målt af Henrik Bendixen 1984, tegnet af MN 
1985. — Grabstein, Anfang des 17. Jahrhunderts. 

Lunde kirke (s. 1128 med fig. 37 og 38), begge 
med signaturen »KCD«. Stenen lå oprindelig 
over Peder Byrgesens gravkrypt foran korbuen 
(jfr. †gravkrypt nr. 1), men blev nogle år før 
1874 ført ud på kirkegården,36 og her lå den, 
indtil den 189616 bragtes tilbage. Nu opstillet i 
tårnrummet, fæstnet til sydvæggen. 

3) 1600’rnes midte, lysgrå kalksten, 202 × 

115 cm. Den udslidte sten har et højrektangu- 
lært skriftfelt, der omgives af bladranker og 
krones af et relief med den opstandne Kristus 
stående med sejrsfanen på en skybræmme i 
rundbuet ramme, hvorpå det indhuggede 
skriftord Joh. 11,25. I stenens ovale hjørneme- 
daljoner står engle, der hver holder et symbol: 
øverst til venstre uidentificeret, til højre et sno- 
et horn, nederst til venstre timeglas, til højre 
kranium. Mellem de to nederste hjørnemedal- 
joner en næsten udslettet religiøs indskrift. Ste- 
nens opbygning ligner gravsten nr. 21 i S. Ka- 
trine kirke, Ribe (s. 797), der er signeret af »II 
B(illed) H(ugger)« og stammer fra det såkaldte 
»Ribeværksted«, hvis arbejder tillige kendes fra 
Ribe domkirke og Sønderjylland (jfr. s. 585 og 
DK. SJyll. s. 2770 f.). Ligger på kirkegården, 
nord for tårnet. 

4) (Fig. 48) o. 1716. Simon Christensen af 
Store Heboe, Janderup og Billum kirkes patron 
(jfr. s. 1041), †17(32) i sin alders □ år, med sin 
hustru Anne Enevoldsdatter, som døde 17D i 
sin alders □ år, med deres datter Sidsel Simens- 
datter, som døde 1716 i sin alders 31. år. Sort 
kalksten, 199 × 128 cm, med planreliefversaler 
i det højovale, laurbærkransede skriftfelt, der 
omgives af figurudsmykning i storakantus. 
Feltet flankeres af to fede engle med forkrænke- 
lighedssymboler, til venstre kranium og kors- 
lagte knogler, til højre timeglas. Englene står 
på liggende ovale felter med indhugget versal- 
indskrift: »Døden er os vis/ men timen er u- 
vis«. Over indskriftfeltet er en korsfæstelses- 
gruppe omgivet af bærfyldt bladranke, under 
feltet ægteparrets hjelm- og fjerprydede vå- 
benskjolde. Det heraldisk højre skjold viser et 
korsprydet rigsæble samt initialerne »SCH« og 
har en venstrevendt hesteforkrop som hjelmfi- 
gur. Våbenet til heraldisk venstre med initialer- 
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Fig. 47-48. 47. Gravsten (nr. 2, s. 1065), o. 1642, over slotsskriver og ridefoged Peder Byrgesen, †1661, og 
hustru Anne Nielsdatter Hebo, †1642. 48. Gravsten (nr. 4, 1066), o. 1718, over Simon Christensen, †1732, 
hustru Anna Enevoldsdatter, †1729, og datteren Sidsel Simensdatter, †1716. NE fot. 1982. — Grabsteine. 47. 
Um 1642, für Schloßschreiber und Gutsvogt Peder Byrgesen, †1661, und seine Frau Anne Nielsdatter Hebo, †1642. 48. 
Um 1718, für Simon Christensen, †1732, seine Frau Anna Enevoldsdatter, †1729, und seine Tochter Sidsel Simensdat- 
ter, †1716. 

ne »AEDB« har højrevendt fugl med blad i 
næbbet både i skjoldet og som hjelmfigur. I 

liggende oval under skjoldene indhugne versa- 
ler: »Sidsel Simensdatter«. I stenens hjørner 
sidder store evangelister med deres symboler, 
med fjerpen i hånd og opslået bog, hvori deres 
navne står med versaler. Nederst på den glatte 
ramme en slidt, religiøs indskrift. 

Stenen lå over Simon Christensens grav- 
krypt i sakristiet, der antagelig blev indrettet 
ved datterens død 1716 (jfr. †gravkrypt nr. 2). 
Anne Enevoldsen blev begravet 15. nov. 1729, 
82 år gammel, hendes mand tre år efter, 87 år. 
1865-66 blev stenen, ligesom gravsten nr. 2, 

flyttet ud af kirken.73 Nu opstillet ved tårnrum- 
mets vestvæg. 

*5) Grav stensfragment, o. 1600, sort kalksten, 
udslidt, 43,5-47 × 114 cm, med skriftstedet 
Visd. 5,16. Herunder begyndelsesordene til 
endnu to skriftsteder på hver sin side af et ind- 
hugget timeglas. Nu anbragt som dørtrin til 
stuehuset, Vester Janderup vej 19. 

†Gravsten, gravrammer. 1) O. 1567. Hans 
Clausen, den første evangeliske sognepræst i 
Janderup, †1567. Gravramme af træ, som 17549 
lå »straks indenfor kirkedøren såsnart man ven- 
der om ad alteret«. Forsvundet før 1866.74 

2) O. 1597. Severin Andersen, fordum sog- 

69* 
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nepræst til Janderup kirke, †4.juli 1597. Grav- 
ramme af træ, som 17549 lå i korets sydside, tæt 
ved altergulvet, men 1866 var forsvundet.74 

3) O. 1626. Christen Sørensen, sognepræst 
til Janderup, †10. marts 1626. Gravramme af 
træ, som 1754 lå i korgulvet på nordsiden af 
hans fader, Severin Andersens gravramme 
(nr. 2).9 

4) 1600’rnes 2. fjerdedel. Anders Nielsen He- 
boe, †3. nov. 1602 i hans alders 59. år, med sin 
hustru Marie Iversdatter, †5. okt. 1629 i hendes 
alders 73. år og levede sammen i ægteskab 20 
år. Gud gav dem en søn og en datter. Bekostet 
af deres salige søn Niels Andersens hustru An- 
ne Nielsdatter i Varde.75 Den »temmelig store« 
gravsten lå 17549 i korgulvet inden for triumf- 
buen. Var sandsynligvis blandt de ligsten, som 
iflg. J. Helms’ indberetning 187436 »for nogle år 
siden« var flyttet ud af kirken, og er måske 
identisk med gravsten nr. 1. 

5) O. 1649. Hans Jensen af jandrup, †1. febr. 
1647 i sin alders 126. år (sic!), med sin hustru 
Kjersten Christensdatter, †12. sept. 1649 i hen- 
des alders 60. år. Gravstenen lå 17549 på kirke- 
gården, på kirkens nordside »østen for den ve- 
sterste gang«.76 

6) O. 1651. Gregers Byrgesen Jandrup, 
†1651. Den store, vel udførte, men til dels tem- 
melig udslidte gravsten lå 1874 på kirke- 
gården.36 

7) O. 1659. »Anne S(a)l(ig) Hanses i Jandrup 
Præstegaard« (Hans Pedersen Ribers 3. hustru 
Anne Pedersdatter, jfr. epitafium nr. 1 og 
†gravfliser). Hun hensov 24. maj 1659 i hendes 
alders 42. år. Gravramme af træ, som 17666 lå 
under mandsstolene i sydøstenden af skibet, 
over for Hans Pedersen Ribers epitafium. 

†Gravminde af tegl, o. 1758. Sognepræst Niels 
Hammer, *4. juli 1683, †1758. Indskriften be- 
stod af et mindevers, hvor der til de fleste ver- 
selinier var føjet konkrete datoer og talangivel- 
ser, vistnok med afvigende skrifttype: 

Her endte Verdens Iammer Ætat(is) 75 P: C: 1758 
(75 år gammel, 1758 e.Kr.) 

Den Salig H(r) Niels Hammer Nat(us) 4de Jul(i) 
A(nn)o 1683 (født 4. juli) 

I Falletsgaard sin Føde Egn i Dollerup Sogn 1706 

Hand lærte Børn i Dagbierg Degn 1708 til 1711 
Sophia Brun hun Blev hans Brud d. 31e Aug(u)sto 

1708 
Med hinde holdt han Pagten ud, ad 12 Ian(ua)r 1738. 
Syv Børn med hinde gud ham Gav, 5 Søn(ner) 

2 Døtt(re) 
Kuns to oplevede Denne grav, sc. To Sønner 
I Viborg hand Collega blev A(nn)o 1711 
men Sognepræst ved Kongens Brev af 2. okt. 1720 
for Iandrup Sogn og Billum med, Introduc(tio) 3 Ad- 
v(ent) A(nn)o Eod(em) (indsat 3. søndag i advent 

samme år) 
Der lagde hand sin sidste Sveed 
I Embedet hand viidste Fliid 
Ustraflighed i ald Sin Tiid 
Sot, Armod, Smerte, Sorrig med 
Ham fulte i hver Livets Fied 
Hans Daatter på Hans hierte laae 
Nu ved hans Siide i denne vraae 
Saa endes Livets Beske Tiid 
for guds Børn i en Sejer Striid. 

Indskriften er utvivlsomt forfattet af Niels 
Hammers søn, Jens Christian Hammer, der 
1746 havde afløst sin fader som sognepræst for 
Janderup og Billum. Den var »udstukket i 
mursten før de blev brændt«.6 Jens Christian 
Hammer havde netop 1758 anlagt sit eget tegl- 
værk og forsøgte sig åbenbart med produkter- 
ne herfra til faderens gravminde i stedet for me- 
re traditionelle materialer.77 Hammer blev be- 
gravet 16. okt. 1758 på østsiden af det nordlige 
våbenhus, ind til kirkemuren, ved siden af sin 
datter.13 

Gravfliser. (Fig. 49). 1) O. 1811. Rødgrå tegl- 
sten, 11 × 24 cm, med indridsede versaler 
»ISSBB født/ 1750 død 1811« (Jens Simonsen, 
Bandsbjerg, begravet 14. juli 1811, 61 år gam- 
mel). Fundet 1981 som del af teglstensfunda- 
ment til sløjfet gravmæle i kirkegårdens nord- 
østlige del, nu indmuret i tårnets nordvæg.78 

2) O. 1814. Je(n)s Ch(ristian) A(nder)s(en), 
Iand(e)rup, *1797, †1814. Rødbrun teglsten, 
10,5 × 22 cm, med indridsede versaler. Fundet 
1976 i den nordlige del af østre kirkegårdsdige 
sammen med gravflise nr. 3, nu indsat i tårn- 
rummets nordvæg.78 

3) O. 1830. Rød teglsten, 11 × 30,5 cm, med 
indridset skriveskrift: »... i Nyborg 1769/Død i 
Jand(erup) Præste ...« (Maren Niederhausen, 
født i Nyborg 1769, fra 1825 tjenestepige i Jan- 
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Fig. 49. Gravfliser (nr. 1-3, s. 1068), af tegl. Nr. 1, 
øverst, o. 1811. nr. 2, nederst, o. 1814, nr. 3, i mid- 
ten, uden dødsår. NE fot. 1982. — Grabfliesen aus 
Ziegel. 

derup præstegård, hvor hun døde 6. sept. 
1830). Stenen har udgjort del af et større grav- 
minde af tegl, måske som Niels Hammers (jfr. 
ovf.). Fundet 1976 sammen med gravflise nr. 2, 
nu indsat i tårnrummets nordvæg.78 

†Graufliser, 1600’rne. Seks små sten over 
Hans Pedersens seks børn lå 1754 i altergulvet.9 
(Jfr. epitafium nr. 1 og †gravramme nr. 7). 

†Gravkapel. Poul Borreby, ejer af Janderup 
og Billum kirker og sognepræst til Gudum og 
Fabjerg, †1748, indrettede et gravkapel i tårn- 
rummet, antagelig i forbindelse med hans an- 
den hustrus død 1734 (jfr. †kisteplade nr. 1). 
Kapellet, som var afskildret med panelværk, 
blev 1754 udsmykket med »smuk maling og 
navnetræk i døren«, ved Poul Borrebys sviger- 
søn og efterfølger Lars Jelstrup.9 I forbindelse 
med sogneboernes overtagelse af kirken 1842 
betingede den tidligere medejer af kirken, Ole 

Sørensen, sig eneret til begravelsen i tårnet, 
hvor kisterne skulle stå urørte, indtil han be- 
stemte noget andet.7 Kapellet blev nedlagt 
1865.16 

I kapellet var 1766 hensat ligene af Poul Bor- 
reby og hans tre hustruer samt nogle af deres 
små børn. Om hans anden hustru, Mette Marie 
Joensdatters †kiste oplyses, at den var forskre- 
vet fra København og prydet med forsølvede 
beslag.6 1862 blev fem værdiløse gamle †kister 
nedsat på kirkegården.16 

†Kisteplader. 1) 1734. Mette Marie Joensdat- 
ter, som begyndte sit liv i Varde 2. juli 1711, 
levede i en kort samling med hendes første 
mand, Simon Christensen til Store Heboe 
(sml. gravsten nr. 4), kortere med sin anden 
mand, hr. Povel Borrebye, medtjener i ordet 
for begge menigheder i Varde, nyder nu en 
evig samling med Gud, hendes rette herre og 
mand, blev moder til et barn, ved hvis liv hun 
nogle dage efter tilsatte sit liv. Hun endte sit liv 
i en kort alder 12. maj 1734 i sit 23. år.6 

2) 1748. Povel Borrebye, sogneherre for me- 
nighederne Gudum og Fabierg, født i Køge 
1690, død i Guddum præstegård 17. maj 1748, 
58 år gammel.6 

†Gravkrypter. 1) O. 1642. En åben begravelse 
for Peder Byrgesen og hustru Anne Nielsdatter 
Hebo fandtes »tæt ved korsdøren«, dvs. østligt 
i skibets midtgang nær korbuen, dækket af 
gravsten nr. 2.9 Krypten er senest sløjfet med 
fjernelsen af gravstenen nogle år før 1874.36 

2) O. 1716. En åben begravelse for Simon 
Christensen til Store Hebo og hans familie blev 
indrettet i sakristiet i forbindelse med datteren 
Zidsels død 1716. Gulvet over krypten var be- 
lagt med fliser og gravsten nr. 4.9 Sløjfet 1865- 
66.16 da der blev lagt bræddegulv i sakristiet, og 
gravstenene herfra flyttedes uden for kirken. 
*Kårde, 1720’erne. Længde 74 cm, klinge- 
spids afbrudt. Dragtkårde med trådomviklet 
messingfæste, blommeformet, facetteret knap, 
nitteknop, afbrækket håndbøjle, to fingerbøjler 
af form som svungne ranker med små side- 
skud, parerplade. Tveægget Solingenklinge 
med skarp ryg, som på det nederste stykke 
mod fæstet går over i en hulslibning med gen- 
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nembrydninger.79 Kården skal efter traditionen 
have tilhørt ritmester Jens Eriksen Kaas, som 
blev begravet fra Janderup kirke 1727.80 1906 
blev kården, der henlå i sakristiet, udleveret til 
en efterkommer, ingeniør Fr. Kaas, Helsingør, 
som 1934 skænkede kården til Varde museum 
(inv. nr. 2169).81 

En *spore med jernhjul afleveredes ligeledes 
1934 til Varde museum af Fr. Kaas og skal lige- 
som kården stamme fra Kaas’ begravelse i Jan- 
derup kirke (inv. nr. 2169). 

Kirkegårdsmonumenter. 1) 1800-25. »Store 
Heboe Beboer og Familie Begravelse af 
Quist«. Glat, firsidet sandstensstele, afsluttet af 
kugle, der hviler på tre jævnbrede, flade, om- 
vendte keglestubbe. Indskrift med fordybet 
skriveskrift. Stod 1965-66 nordøst for kirken,13 
1982 på gravstensmuseum i kirkegårdens syd- 
østhjørne. 

2) O. 1834. Frands Bennedsen, Skipperhu- 
set, *24. aug. 1764, †27. sept. 1834. Sandstens- 
stele, 87 × 53 cm, tredelt i høj sokkel, smallere 
midtfelt og trekantgavl, hver med rektangulært 

indskriftfelt med fordybet skriveskrift, øverst 
navn, i midtfelt bopæl, nederst, omgivet af 
laurbærranke, fødsels- og dødsdag samt skrift- 
sted (Ordsp. 10,7). På gravsted ved søndre dige 
ud for tårnet. 

3) Støbejernskors, med trekløverafsluttede 
arme, ulæselig indskrift. Samme sted som 1. 

†Kirkegårdsmonumenter. 17549 var der på kir- 
kegården 11 gravsten, heriblandt †gravsten 
nr. 5 og antagelig †gravsten nr. 6 samt nogle 
trærammer og »andre monumenter«, alle med 
inskriptioner. 

1965-6613 var fire-fem gamle jernkors genop- 
stillet i kirkegårdens nordøsthjørne. Her ud 
over fandtes to jernkors: 

1) O. 1819. Maren Thomsen, født Benned- 
sen, *18. aug. 1767, †21. jan. 1819. Nordvest 
for kirken. 

2) O. 1853. J. P. G. Jensen, sognepræst, 
†1853. Støbejernskors, hvis arme afsluttedes 
med hjertepalmet. På det høje fodstykke relief 
af engel med krans i sin løftede højre hånd.82 

KILDER OG HENVISNINGER 

Vedr. arkivalier for Ribe amt i almindelighed henvi- 
ses til s. 50f., vedr. litteratur og forkortelser til s. 54f. 
Endvidere er benyttet: 

Ved embedet. Liber daticus 1840-89. – Synsproto- 
kol 1862ff. 

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske 

landsbykirker VII, 1889, s. 237-45. – Notebøger. Sø- 

ren Abildgaard X, s. 13. – Indberetninger ved Jacob 

Helms 1874 (bygning, inventar, gravminder), Kri- 

stian Due 1920 (altertavle), Harald Borre 1936 (kalk- 

malerier), Knud Jensen 1962 (alterbord), Lucien 

Hecklen 1967 (orgelfacade), Mogens Larsen 1973 

(kalkmalerier, murværk), 1976 (middelalderlige 

skulpturer), 1978 (historisk inventar), 1980 (dørfløj), 

Ib Enemærke Andersen 1978 (middelalderlige skulp- 

turer), Jens Johansen 1978 (middelalderlige skulptu- 

rer), Birgit Als Hansen 1979 (fundament), Aage Sø- 

       

        

ventar), Bent Mørkenborg 1982 (dørfløj), Birgit 
Kurz 1982 (alterbillede), Poul Grinder-Hansen 1982 
(gravminder, klokker), Richard Aas, Herløv Tho- 
rup, Rolf Graae og Eduard Troelsgaard 1982 (diverse 
undersøgelser og restaureringsforslag), Elna Møller 
1983 (bygning), Niels Jørgen Poulsen 1983 (byg- 
ning, kalkmalerier), Charlotte Appel 1985 (grav- 
sten). 

Tegninger og opmålinger. NM2. Tegning af døbe- 
font og stolestade ved E. Rondahl 1896. Akvareller 
og kalker af altertavle ved Kristian Due 1920. Plan, 
snit og opstalter af bygning ved Aage Bugge 1935. 
Plan og snit af bygning ved Henrik Jacobsen og Ka- 
ren Mølkier 1978. Opmåling af alterbord ved Birgit 
Als Hansen 1979. Plan, snit og opstalter af bygning 
ved Richard Aas og Herløv Thorup 1979. Opmåling 
af alterbordsfundament ved Elna Møller 1981. Op- 
måling af gravsten på kirkegård ved Henrik Bendix- 
en 1984. 

Litteratur. Janderup og Billum sogne, I-III, udg. af 
et udvalg ved H. K. Kristensen, Knud Jensen og 
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Chr. Simonsen, Janderup 1979-83. – Knud Jensen: 
De dødes sogn, i Folk og Kultur 1975, s. 5-30. – Knud Jensen: 
Mursten som gravmonumenter, i 
ÅrbRibe 23, 1984, s. 73-106. 

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be- 
skrivelse af bygning og kalkmalerier ved Niels Jør- 
gen Poulsen, inventar ved Ebbe Nyborg og Ole O- 
lesen (orgler) og gravminder ved Poul Grinder-Han- 
sen. Redaktionen afsluttet oktober 1985. 

1 Repert. 2. rk. nr. 5975 og ActaPont. IV, 3128. – Sognet 
nævnes første gang 1295 (DiplDan. 2. rk. IV, 
191). 
2 Varde syssels kirkestol 1607, udg. af H. K. Kristen- 
sen i ÅrbRibe X, 1940-43. 
3 Jfr. note 1. 
4 KancBrevb. 24. febr. 1554. 
5 Kronens Skøder III, 133. 
6 LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetning til 
biskop Bloch 1766 (C 4.775). 
7 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkergsk. for Janderup 
1842-94 (C KRB 237). 
8 KancBrevb. 1. okt. 1629. 
9 Pastor Jens Christian Hammers indberetning 1754, 
indført i Janderup-Billum liber daticus 1840-89. Ved 
embedet. 
10 DaSagn. III, 72 og 76; IV, 425-26. 
11 Janderup og Billum sogne, I-III, udg. af et udvalg 
ved H. K. Kristensen, Knud Jensen og Chr. Simon- 
sen. Janderup 1979-83. Bd. I, 165-71. 
12 Jfr. note 11, I, 13-14. 
13 Jfr. Knud Jensen: De dødes sogn, i Folk og Kultur 
1975, s. 9. 
14 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C 
4.189). 
15 LA Vib. Skast, Ø. og V. Horne hrdr.s provsti. 
Synsprotokoller 1828-91 (C 44.3-5). 
16 Synsprotokol 1862ff. 
17  Jfr. note 11, I, 60 og II, 366-68. 
18 Jfr. Helms: Tufstenskirker I, 91 og Uldall 1889. 
Synsprotokollen 1862 (note 16) beskriver byggema- 
terialerne således: »Højkirken og korets mure består 
hovedsagelig yderst af hugne, indenfor af rå kampe- 
sten. Tufsten forekommer dog også, navnlig for- 
oven i højkirkens nordlige væg, og mursten har på 
flere steder erstattet den oprindelige mur ...«. 
19 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger og syn 
1811-15 (C 4.709). 
20 Uldall. 
21 LA Vib. V. og Ø. Horne hrdr.s provsti. Kirkesyn 
1892-1932 (C 44A.1). 
22 Jfr. note 7 og 16. 
23 Korrespondance i NM2. 
24 Indberetninger ved Harald Borre 1936, Mogens 
Larsen 1973 og Olaf Hellvik 1981. 

25 Alterbordspladen er nu nedlagt som trin i 
korbuen. 
26 NM2. Opmåling ved ElM 1981. 
27 NM2. Kladde til indb. af Kristian Due 1920 og 
hans korrespondance med museet. På grund af roko- 
kostafferingens hårdhed lod de originale farver på 
kridtgrund sig kun delvis afdække. Prøver gav dog 
et sikkert billede af den originale farvesætning, som 
Kr. Due har gengivet i tre akvareller. En redegørelse 
for tavlens istandsættelse findes i Ribe Amts Tidende 
10. dec. 1920, aftrykt i Janderup og Billum Sogne 
(jfr. note 11), s. 41 f. 
28 Billederne er malet på en kridtgrund, der før er 
strøget med en grå farve. De er malet på deres plads i 
tavlen. På korsfæstelsesmaleriet ses ved røverens 
kors og hånd i nord, at konturtegning med farve er 
foretaget, før felter er opsat og malet. Notits af Kri- 
stian Due om istandsættelse af alterbilleder 1920. 
28aLAVib. Ribe Bispearkiv. Regnskabsbog for Guld- 
ager Kirke 1646-63 (C KRB – 38). – Malernes ho- 
veddata er angivet i Ole Degn: Rig og fattig i Ribe, 
1981, II, 265. 
29 Se Erik Moltke: Nogle Malerier i Vore Kirker og 
deres Forbilleder samt lidt om Peder Candid. I Årb- 
OldkHist. 1955. 
30 NM2. Notits af Kristian Due om istandsættelse af 
alterbilleder 1920 samt restaureringsfotografier. 
31 Jfr. noterne 6 og 9. 
32 Jfr. note 27. Kristian Due karakteriserer stafferin- 
gen som meget hurtigt udført, »ret grovkornet og 
simpel«, og lagt direkte på de oprindelige farver. 
Sml. Niels Lunds stafferinger 1772-73 i Varde S. Ja- 
cobi kirke, s. 898, 911. 
33 Ifølge synsprotokollen 1862f. fandt Seidelins op- 
maling sted 1863, hvilket ikke stemmer med maleri- 
signaturens årstal 1858. 
34 Et ældre fotografi i NM2 viser en komposition 
med Kristus knælende nederst til venstre, vendt mod 
den bitre kalk i øverste højre hjørne. 
35 Synsprotokol 1862f. – NM2. Kristian Dues klad- 
de til indb. 1920. 
36 NM2. Jacob Helms indb. 1874. 
37 NM2. Indb. 1978 ved Mogens Larsen og konser- 
veringsberetning for altermaleri på lærred ved Birgit 
Kurz. 
38 Æblet ses på et fotografi fra o. 1900 i NM2. 
39 Indskriften er suppleret efter ældre afskrifter i 
DaAtlas. V, 700, præsteindb. 1766 og Helms indb. 
1874 (jfr. noterne 6 og 36). 
40 Tavlen i Havetoft har fløje med relieffer af Bebu- 
delsen, Fødslen, Kongernes Tilbedelse og Frembæ- 
relsen i Templet. Se Die Kunstdenkmäler der Pro- 
vinz Schleswig-Holstein, Kreis Südtondern, Berlin 
1939, s. 48 og fig. 93. Michael Kopischke: Spätgoti- 
sche Schnitzaltäre an der Westküste Schleswig-Hol- 
steins, Kiel 1982, s. 408f. 



1072 VESTER HORNE HERRED 

41 Synsprotokol 1862f. En undersøgelse 1978 (jfr. 
note 37) godtgjorde, at bemalingen 1872 var sket 
efter skabets reduktion, hvorved en del af dets ram- 
meværk er blevet brugt til en tilsvarende »fodskam- 
mel« under bispefiguren, jfr. fig. 20. 
42 NM2. Indb. ved Mogens Larsen 12. maj 1976 og 
ved Jens Johansen 31. dec. 1978. 
43 Præsteindb. 1754 (jfr. note 9). Det oplyses her vi- 
dere, at der på tavlen ikke var nogen inskription at 
se, og at billedet af kongen var »overdraget med 
ganske fint lærred«(?). 
44 Ole Faber og Bo Bramsen: Varde Sølv. Guldsme- 
demestre på Varde-egnen og deres arbejder ca. 1600- 
1870, s. 55f., mærket EGc., samt fig. 96. 
45 RA. Ældre lokalarkiver. Ribe kapitel 1216-1662. 
Anders Sørensen Vedels regnskabsbog for Varde 
syssel. 
46 LA Vib. Ribe bispearkiv. V. Horne hrd. 1570- 
1774 (C 4.79). 
47 Et røgelsekar af nogenlunde samme udformning 
findes i Karrebæk kirke (DK. Sorø, s. 1092). 
48 Rgsk. (jfr. note 7). – Kirkesyn (jfr. note 21). 
49 DaAtlas V, s. 700. – Præsteindb. 1754 (jfr. note 9). 
50 NM2. Indb. ved Mogens Larsen 1978. Af den op- 
rindelige staffering konstateredes cinnoberrødt på 
profilerne og grøn sølvlasur på skulpturernes drag- 
ter. 1769-stafferingen, domineret af cinnober og blå- 
marmorering, viste sig velbevaret, men blev dog 
ikke fremdraget. 
51 NM2. Indb. ved Mogens Larsen 1978. 
52 Marie Mauquoy-Hendrickx: Les estampes des 
Wierix, Bruxelles 1978, nr. 882. 
53 Flytningen blev foretaget 4. aug. på foranledning 
af Christoffer Hvas til Hennegård, kgl. befalings- 
mand til Ørum slot. Notitsen i dåbsbogen er citeret i 
præsteindb. 1754 (jfr. note 9). 
54 NM2. Indb. 1978 ved Mogens Larsen. Af den 
originale staffering konstateredes kun lidt cinnober 
på selve stolens lister. 
55 Præsteindb. 1754 (jfr. note 9) med citat af dåbsbo- 
gen 1641. 
56 En undersøgelse af farvelagene 1978 (jfr. note 51) 
viste rester af oprindelig farve på rammeværket af 
pultens forpanel, olivengrønt og gult. 
57 NM2. Jacob Helms indb. og Aage Bugges opmå- 
ling af kirken 1935. 
58 Jfr. Erik Skov: Skriftemål og skriftestol, i Kirkens 
bygning og brug, Studier tilegnet Elna Møller, 
1983, s. 118f. 
59 NM2. Korrespondance 1920 mellem C. A. Jensen 
og Kr. Due. Her findes også et fotografi af dørfløjen 
på Store Hebo, hvor brættet med indskrift var opsat 
over dørkarmen. 
60 Synsprotokol 1862f. – Janderup og Billum sogne 
(jfr. note 11), bd. II, 28f. med afbildning af bøssen. 
61 Janderup og Billum sogne (jfr. note 11), s. 28. 

62 Sporene efter beslagene er nu angivet med kridt. 
Under ydersidens nuværende maling er konstateret 
en kraftig grøn, en okkergul (vistnok fra 1870-71) og 
herunder en sort. NM2. Indb. af Mogens Larsen 
27. juni 1980 og af Bent Mørkenborg 25. jan. 1982. 
63 Præsteindb. (jfr. noterne 6 og 9). – DaAtlas V, 
701. – LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 
(C 4.189). 
64 Janderup og Billum sogne (jfr. note 11), s. 45. 
65 Knud Olsen: Orgelfortegn. 
66 Tidligere istandsættelser er sket o. 1860 og 1836, 
da rigningen fornyedes af »Peter Sømand af Bækhu- 
se«. Dagbladet Vestkysten 11. feb. 1980. – Hen- 
ningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 360. 
67 LA Vib. Auktionsprotokol Vester Horne hrd. 
1798-1826 (B 82G.77). 
68 Indskriften kan også opfattes som en rebus, hvor 
sværdet og palmegrenen indgår: »Det moment, 
hvoraf evigheden afhænger. Vælg dødens sværd og 
livets palme. Viljen trækker i den ene retning, korset 
i den anden«. Tolkning ved dr. phil. H. D. Schepe- 
lern. 
69 Identifikation af hebraiske skriftsteder ved dr. teol. 
John Strange. 
70 Indb. til biskop Bloch 1766 (jfr. note 6). Et foto- 
grafi 1905, i NM2, viser stenen på sin oprindelige 
plads. 
71 Indb. ved Mogens Larsen 1978. 
72 Jfr. DK. SJyll. s. 2769f.; Ribe domkirke nr. 42, 
s. 605; S. Katrine kirke nr. 6, 9 og 11, s. 790f. 
73 Jfr. note 16 og 36. 
74 Nielsen: Herredsbeskrivelse. 
75 Niels Andersen døde senest 1631, hans enke først 
1659. Stenen var antagelig fra o. 1630. Jfr. Janderup 
og Billum sogne III, 202 (note 11). 
76 Den levedygtige olding skal som hundredårig ha- 
ve været af så stærke legemskræfter, at han slog græs 
på marsken »forved seks sine sønner« (note 9). 
77 Janderup og Billum sogne I, 204 (note 11). I Jan- 
derup præstegård, som pastor Hammer lod ombyg- 
ge 1752-64, sad tilsvarende en indskrift over stuedø- 
ren »i Muur Stene udgravet«, jfr. Knud Jensen: 
Mursten som gravmonumenter, i ÅrbRibe 23, 1984, 
s. 73-106, s. 102. 
78 Om fundet af gravfliserne og identifikationen af 
de gravlagte, se Knud Jensen (note 77). Her anføres 
tillige flere eksempler fra Janderup sogn i tiden 
o. 1797-1828 på teglsten med initialer og årstal, ind- 
sat i nyopførte huses teglmure til minde om bygher- 
rerne. 
79 Bestemmelse ved museuminspektør Kay S. 
Nielsen, Tøjhusmuseet. 
80 Ifølge kirkebogen 31. jan. 1727. 
81 Jfr. korrespondance 1906 og 1934 i NM2. 
82 Beskrivelse med foto fra 1966 i Knud Jensen (note 
77), fig. 8. 



 

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1981. — Die Kirche von Südosten gesehen. 

BILLUM KIRKE 
VESTER HORNE HERRED 

Sognet nævnes første gang 1324.1 Det var et selv- 
stændigt pastorat indtil 1629, da det på sogneboernes 
anmodning blev anneks til Janderup.2 Kronen solgte 
16943 kirken til assessor, kammersekretær Niels 
Leth, som 1698 afhændede den til Simon Christen- 
sen til Store Hebo. Kirken hørte herefter under den- 
ne gård indtil 1757,4 da den købtes af assessor Søren 
Rygaard til Hesselmed;5 efter hans enkes død 1809 
blev den overtaget af sognets beboere.6 Kirken over- 
gik til selveje 1950. 

Sagn. Under en kamp mellem en kæmpe i Ål kirke 
og én i Billum kirke kastede den første en sten mod 
Billum og slog tårnet ned, så det siden havde fladt 
tag; kæmpen i Billum ramte ved siden af, så Ål be- 
holdt sit spidse spir.7 En sten i kirkegårdsdiget (jfr. 
kirkegård) skal være kastet af en kæmpe og bærer 
mærkerne af hans fem fingre.8 – En banke på kirke- 
gården skal have været en massegrav for pestofre.9 – 
Kirkeklokken skal være støbt i et hul, Klokkehullet, 
mellem kirken og Billum by.10 – En tomt nær går- 
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Fig. 2. Kirkens sydside 1:300, målt og tegnet af V. Ahlmann 1886. Efter Danske Tufstenskirker. — Die 
Südseite der Kirche 1:300. Zeichnung 1886. 

 

Fig. 3. Grundplan 1:300. Målt af HeJ 1978, tegnet af MN 1985. — Grundriß 1:300. 

den Kirkegård i Kelst er blevet fortolket som en kir- 
keruin.11 Kirkens klokke, alter og prædikestol blev 
nedgravet af frygt for røvere fra Hesselmed.12 

Mønter. I en Mariafigur (jfr. sidealtertavle nr. 2 
s. 1090) fandtes 1918 19 sølvmønter fra Kristoffer II 
og kong Hans, nu i NM2.13 – I forbindelse med den 
arkæologiske undersøgelse 1954-55 fremkom ved 
harpning af gulvlagene i kor og skib 77 mønter fra 
Valdemar Sejr til Christian X. Heraf var ti fra Valde- 

mar Sejr, en fra Kristoffer I, syv fra Erik Klipping, 
tre fra Erik Menved og fire fra Erik af Pommern.14 
Kirken ligger frit og relativt højt i landskabet 
(17 meter over havet), godt en halv kilometer 
sydvest for landsbyen af samme navn og fire 
kilometer fra Varde åes udløb i Ho bugt. Byg- 
ningen er rejst på en udløber af den frugtbare 
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Fig. 4. Kirkens nordside 1:300, målt og tegnet af V. Ahlmann 1886. Efter Danske Tufstenskirker. — Die 
Nordseite der Kirche 1:300. Zeichnung 1886. 

Varde bakkeø, mod øst og syd afgrænset af å- 
dalen med de brede Billum og Tarp enge. 

Kirkegården, omsluttet af ubebyggede, vel- 
plejede plæner, har bevaret sin rektangulære 
form, men er formodentlig noget udvidet mod 
øst og nord. Dens længde øst-vest blev 186215 
angivet til 130 alen, bredden nord-syd til 115 
alen (ca. 82 × 72 meter). Hegnet udgøres af 
græsgroede jorddiger, skrånende indad mod 
kirkegården og udvendig sat af marksten. På 
indersiden er en række seljerøn. – I syddiget, 
noget øst for apsis, ses en stor flad sten med en 
regelmæssig, cirkulær fordybning,16 en dør- 
stolpesten(?). I østdiget, nord for indgangen, er 
en sten med adskillige kløvhuller,17 og i vestdi- 
get, syd for lågen, et stykke forarbejdet granit, 
som kan være en del af en oldtidskværn, evt. et 
vievandskar(?). 

Diget brydes i øst og syd af porte med spinkle 
smedejernsgitre mellem store murede og hvid- 
tede piller, hvis profilerede afdækning smykkes 
af stenkugler. Portene er formodentlig fra 
o. 1875, da synet ønskede de to indgange flyt- 
tet, så de kom til at stå lige ud for kirkegårdens 
hovedgange.18 I vestdiget sidder en tremmelåge 
af træ. – Indgangene i øst og syd, mod hen- 
holdsvis Billum og Kelst-Tarp, nævnes første 
gang 1700 og kaldes da for »stetter«; den østre 

var muret, den søndre af træ. 1768 betegnes 
den østre indgang som »ligporten«.19 På Kor- 
nerups tegning 1865 (fig. 10) ses de hvidkalke- 
de piller, afsluttet med aftrappede pyramider. 

Et hvidkalket, teglhængt ligkapel er o. 1950 
opført i en lille løvtræslund øst for kirkegår- 
den. Ud for den søndre indgang findes et mate- 
rialhus med toiletter. Det ligger på vestsiden af 
et ældre beboelseshus, det eneste i kirkens 
umiddelbare nærhed. 

BYGNING 

Kirken består af apsis, kor og skib fra senro- 
mansk tid samt tre senmiddelalderlige tilbyg- 
ninger: et sakristi ved korets nordside, et vå- 
benhus foran skibets syddør og et tårn i vest. Et 
formentlig gotisk †korhvælv blev nedtaget 
1692. Orienteringen har nogen afvigelse til 
syd. 

Den statelige og smukke bygning, en sen ud- 
gave af Ribeegnens tufstenskirker, er opført af 
blandede materialer med et midlertidigt ophold 
et stykke vest for triumfbuen. 

Plan og proportioner. Koret er relativt kort og 
af samme højde som skibet. Apsiden springer 
stærkt frem med centrum for det indvendige 
cirkelslag ca. en murtykkelse øst for korgavlen; 
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Fig. 5. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1981. — Die Kirche von Nordosten gesehen. 

korbuen udgør en trediedel af triumfvæggen. – Blandt 
de stilmæssige forudsætninger i Rhin- 
landets arkitektur har allerede J. Helms peget 
på den højromanske S. Gereon i Køln, hvor ap- 
siden lige som i Billum har stigende rundbuer 
langs underkanten af hovedbueslagene.20 

Materialer og teknik. Apsis, kor og triumfmur 
samt det østligste af skibets langmure er både 
ude og inde af vulkansk tuf (med pakmur af små 
kampesten). Samme materiale, tildannet i ret 
små, ensartede formater (munkestensstørrelse), 
er benyttet videre vestpå i skibets yderside samt 
til døre og vinduer, mens indersiden er af rå 

marksten (i syd nu skjult af en skalmur fra 
1955).21 Det øverste af skibets sydmur er fær- 
diggjort med munkesten, umiddelbart erkende- 
ligt i den krydsende rundbuefrise, som afslutter 
sydfacadens lisenudsmykning (se ndf.). Det er 
muligt, at også sydmurens vestre fag, der indtil 

L. A. Winstrups restaurering 1876-84 var uden 
blænding, delvis var af tegl. 

Begge skibets taggavle, indvendig af små, rå 
kampesten, er i behold. Den del af østgavlen 
(triumfmuren), som har strakt sig op over kor- 
taget, er muret af tuf, ligesom en oprindelig 
gennemgang (fig. 7) i gavlens midte. Døren har 
lige gennemløbende karme og fladbuet stik.22 
Skibets vestre gavlspids, tilgængelig i tårnets 
mellemstokværk, er muret af vekslende skifter 
af tufsten og røde munkesten. 

Hele kirken hviler på en ret lav granitsokkel af 
lidt varierende udformning. Under apsis, ko- 
rets østhjørner og sydmur er en stejl skråkant 
(jfr. s. 1030 fig. 8), under korets nordside og i 
skibets østende derimod lille hulkant over rille. 
I skibets sydmur fortsætter hulkanten uden ril- 
le, mens nord- og vestsiden har en lille skrå- 
kant. 
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Midlertidigt byggestop. Granitsoklens ændrede 
udformning samt skiftet i materialerne viser 
sammenholdt med facadeudsmykningen (se 
ndf.), at byggeriet – i en kortere eller længere 
periode – er afbrudt ca. 4 meter fra skibets øst- 
hjørner, efter første facadeblænding. Før arbej- 
det standsede, må koret og skibets østende væ- 
re blevet ført op til rejsehøjde. Genåbnede bom- 
huller i triumfvæggen (fig. 7) fortæller, at man 
ved murens opførelse har brugt fire stilladsgul- 
ve i en indbyrdes afstand af ca. 1,10 meter.23 

Facadeudsmykningen, bestående af lisener og 
rundbuer i varieret udformning, er i det store 
og hele intakt, idet blændingssålen i skibets 
sydmur dog er gået tabt ved Winstrups re- 
staurering, hvorunder sydsidens lisener blev 
retableret, og en ny blænding udførtes i skibets 
sydvestre ende. Samtidig blev en del af apsis og 
kor ommuret i tegl. 

Apsiden (fig. 6) deles af fem rundbuede, fal- 
sede blændinger, hvoraf den midterste er noget 
bredere end de øvrige. De enkelte blændings- 
fag forbindes af fire halvsøjler med skafter mu- 
ret af tufsten over en granitbase (fig. 9) med at- 
tisk profil og hjørneknopper, indfældet i byg- 
ningens skråkantsokkel. Søjlerne bærer et 
usædvanlig udformet kapitæl (fig. 9), formo- 
dentlig også af granit. Det er meget lavt og har 
hjørneknopper, med »fordybede« sider, over 
en halvrund halsring, som løber omkring den 
bagvedliggende lisen. Midtfagets inderblæn- 
ding, med skråkantet sål, overdækkes af fem 
stigende rundbuer, de øvrige af hver tre rund- 
buer, der udgår fra små profilkonsoller. 

Korets flankemure har hver to blændingsfel- 
ter, afsluttet af en frise med fem rundbuer over 
konsoller som i apsis. 

Den østre blænding i hver af skibets langmu- 
re svarer helt til korets, hvorimod vestenden – 
fuldført i en senere byggefase – er anderledes 
udformet. I nordsiden forbindes lisenerne af 
ikke fem, men fire rundbuer, mens sydmuren 
afsluttes af en fortløbende frise af munkesten 
med krydsende rundbuer, muret uden sam- 
menhæng med de afbrudte tufstenslisener.24 
Frisen har muligvis aldrig nået længere end til 
dørlisenen; ved Winstrups restaurering forlæn- 

 

Fig. 6. Apsis set fra øst. Hude fot. 1905. — Apsis von 
Osten gesehen. 

 

Fig. 7. Tværsnit 1:150 gennem skibet, set mod øst. I 
triumfmuren ses bomhullerne fra fire stilladsgulve 
(s. 1077). Målt af HeJ 1978, tegnet af MN 1985. — 
Querschnitt 1:150 durch das Schiff, gegen Osten gesehen. 



1078 VESTER HORNE HERRED 

 

Fig. 8. Tympanon over syddøren (s. 1078). 1:20. 
Målt og tegnet af V. Ahlmann 1886. Efter Danske 
Tufstenskirker. — Tympanon über der Südtür. Vermes- 
sung und Zeichnung 1886. 

gedes den til våbenhusets tagspids. Partiet vest 
for døren var, som nævnt, indtil da uden ud- 
smykning. 

Af dørene, som sidder i brede lisener, er den 
nordre tilmuret, den søndre stadig i brug og 
noget udvidet 1844.25 Norddøren viser sig ud- 
vendig som en rundbuet blænding; selve lys- 
ningen har sandsynligvis været retkantet, mu- 
ligvis dækket af et tagformet stik eller en flad- 
bue ligesom de indvendige, svagt smigede kar- 
me. Syddøren prydes af et forsænket tympanon- 
felt (fig. 8), placeret højt, ca. 75 cm, over dør- 
åbningen og nu kun synligt fra våbenhusloftet. 
Det regelmæssige halvcirkelslag kantes af en 
rundstav. I selve feltet er et tufstensskifte ud- 
hugget til små »savtakker« (sml. syddøren i 
Alslev kirke, Skast hrd.). Lisenen, eller mur- 
fremspringet, hvori portalen er anbragt, afslut- 
tes 125 cm over rundstaven med en skråkant. 

Vinduerne er fordelt med tre i apsis, fire i 
koret og otte i skibet, et i hver facadeblænding; 
kun skibets to østre fag er uden åbninger. Den- 
ne oprindelige fordeling er genskabt 1954. Ap- 
sidens tre rundbuede vinduer26 er smigede ind- 
vendig og falsede udvendig. I falsen er indlagt 
en kvartrund »søjlestav«, som løber buen 
rundt; baserne er en firkantet klods. Af korets 
og skibets dobbeltsmigede vinduer er nordsi- 
dens samt de to vestre i sydsiden oprindelige, 
de øvrige er kopier.27 Bedst bevaret er for- 

modentlig vinduerne i skibets nordmur. Apsis- 
vinduerne er anbragt relativt lavt; korets og 
skibets vinduer sidder højt og i samme niveau. 

Indre. Den store apsisbue er ommuret af 
Winstrup; samtidig blev kvartkuglehvælvet 
overpudset på over- og underside. Den høje, 
smalle korbue har skråkantsokkel og profileret 
kragbånd i tuf (jfr. s. 1030, fig. 9-10). Den regel- 
mæssige rundbue er muret af lange, kiledanne- 
de tufstenskvadre. Koret dækkes af et nyere 
bjælkeloft, hvorimod de tætliggende loftsbjæl- 
ker i skibet er sammenhørende med tagværket 
og antagelig de oprindelige. Det oprindelige 
bræddeloft har sandsynligvis – ligesom nu – ligget på 
bjælkernes overside. 

Tagværker. Skibets oprindelige egetagværk 
består af 20 spærfag med dobbelt lag hanebånd 
og korte stivere, sat af heltømmer og streg- 
nummereret (i syd med økse, i nord med hul- 
jern) på vestsiden fra øst mod vest i to omgan- 
ge: ti plus ti fag. Korets tagværk er nyere og af 
fyr; i apsidens indgår ældre egespær. 

Ændringer og tilføjelser. Kirkens tre tilbygnin- 
ger er alle fra den senere middelalder, våbenhus 
og tårn måske fra reformationstiden. De er alle 
tre opført af munkesten i munkeskifte, sakristi 
og tårn delvis på udflyttede romanske sokkel- 
kvadre. 
Det lille sakristi ved korets nordside, 173028 
kaldet »skrifthuset« (se skriftestol), har et lille 
falset, fladbuet, nu blændet vindue i nord, ud- 
vendig omsluttet af en høj og smal blænding, 
som løber helt op til taggavlens top, hvor den 
afsluttes af tvilling-spidsbuer over en konsol, 
som i sin overhvidtede form røber lighed med 
et kattehoved (sml. tårnblændinger i Jerne kir- 
ke, s. 977. Et fladbuet, falset vindue i øst fik 
1954-55 sin oprindelige form tilbage, efter at 
der i 1870’erne var indsat en rundbuet støbe- 
jernsramme. Blytaget, med sugfjæl, dækker på 
egnens vanlige vis også gavlspæret. – Det lave 
rum dækkes af en samtidig krydshvælving med 
helstens skjoldbuer i væggene og skarpryggede 
trekløverribber af halvstens bredde, samlet om 
rund slutsten (jfr. kalkmalerier). Fra koret er 
der adgang gennem en lav, smal og fladbuet 
dør, falset mod sakristiet. Til tagrummet kom- 
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mer man via en lem i det østre af korets 
vinduer. 

Våbenhuset foran skibets syddør har i østmu- 
ren to brede, fladbuede spareblændinger og i 
syd to smallere blændinger, nu dækket af ind- 
byggede skabe. Den udvidede, fladbuede dør 
sidder under et ældre, højt, spidsbuet spejl, 
som rækker op i taggavlen, smykket af to dob- 
belte savskifter, hvorimellem en lille lysglug. 
Østsidens to små vinduer er genåbnet 1954-55, 
efter de var blevet lukket 1884,18 da der i den 
ommurede vestside indsattes to støbejernsvin- 
duer, som nu er sløjfet. Våbenhuset, hvis tag- 
spids – ligesom sakristiets – kun når til kirkens 
murkrone, har blytag med sugfjæl. Rummet, 
som 17664 stod med åben tagstol, dækkes af et 
rødbrunt, malet bjælkeloft. Gulvet er lagt med 
gule, ottekantede »mejerifliser« med sorte 
felter. 

Tårnet ved skibets vestside har gavle i øst og 
vest. Tårnrummet, der åbner sig mod skibet 
med en meget høj, spidsbuet arkade, dækkes af 
et krydshvælv med retkantede kvartstensribber 
samlet om en slutsten. I de tre sider er skjold- 
buelignende spareblændinger og i vest et spids- 
buet, udvendig falset vindue, hvis indre fals er 
afdækket med spærstik. – Der er adgang til 
mellemstokværket ad en spindeltrappe, delvis 
indbygget i nordmurens liv. Den udvendige 
dør afsluttes med en fladbue i spidsbuet spejl; 
loftet er af fladbuede stik. Såvel skakten som de 
meget smalle trin er overpudset med cement. 
Overdøren dækkes af et stigende, fladbuet bin- 
derstik. Mellemstokværket, nu delt af et gulv, 
har i nord én, i vest og syd to meget høje, 
fladbuede spareblændinger, hvoraf de to i vest 
er tilmuret. I den nordre blænding er der forne- 
den og foroven et lille fladbuet vindue; et lille 
vindue nederst i den vestre af de to søndre 
blændinger er tilmuret. 

Klokkestokværket i tårnets tagrum har i den 
østre spidsgavl to, i den ommurede vestgavl ét 
fladbuet glamhul. Østgavlen smykkes ligesom 
våbenhuset af dobbelte savskifter under, over 
og ved siden af glamhullerne. Vestgavlen er 
glat, ommuret med små mursten i »1780«, an- 
givet med jernankre i mellemstokværkets yder- 

 

Fig. 9. Kapitæl og base i apsis (s. 1077). Tegnet af 
E. Rondahl 1896. — Kapitell und Basis in der Apsis. 
Zeichnung 1896. 

mur. Tagværket, af fyr, indeholder ældre ege- 
rester, som vidner om en konstruktion med 
krydsbånd i spærfagene og langstol. Det bly- 
klædte tag, med sugfjæl, har indklædte gavl- 
spær og spærfødder. 

Korets formentlig sengotiske †ribbehvælv 
blev nedtaget 169219 på grund af brøstfældig- 
hed. Det hvilede på indbyggede, falsede piller, 
som blev stående indtil restaureringen 1876-84 
og ses på Winstrups tegning 1874 (fig. 11). 
Stenhvælvet afløstes af et †tøndehvælv af bræd- 
der. Det blev gipset 184918 og nedtaget under 
restaureringen 1876-84. 

Vedligeholdelse og istandsættelser. I forbindelse 
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Fig. 10. Kirken set fra nordøst, tegnet af J. Kornerup 1865. — Die Kirche von Nordosten gesehen. Zeichnung 1865. 

med korhvælvets nedtagelse blev apsiden repa- 
reret og styrket med †jernankre med årstallet 
»1692«.4 Ved de årlige kirkesyn 170019 var ta- 
gene overalt tækket med bly; kun taget over 
tårntrappen var beklædt med brædder, og over 
våbenhuset var der tre fag tegl, som havde af- 
løst bræddetag. Ved synet 173028 var bly og 
blybrædder fornyet. Gulvet var belagt med 
tegl;30 enkelte vinduer »var indslagne af hyr- 
dedrenge«. 175229 blev blytaget renoveret og 
lagt om, og 17664 betegnede pastor Jens 
Chr. Hammer kirken som en »durabel byg- 
ning«. Tårnet fik som nævnt ny vestgavl 1780; 
men allerede i 1690’erne havde den udsatte syd- 
og vestfacade været brøstfældig.19 1872, fa år 
før Winstrups omfattende restaurering, over- 
vejede man en kort tid at erstatte tårnets sadel- 
tag med et spir.15 

Sydsidens vinduer blev udvidet i senmiddelal- 
deren eller renæssancen, mens nordsidens små 
romanske vinduer samt de to vestre i skibets 
sydmur blev bibeholdt. Af L. A. Winstrups 
tegning 1874 (fig. 11) fremgår det, at de to op- 
rindelige vinduer i korets sydmur var lukket og 

erstattet af et større, retkantet og træindfattet, i 
fladbuet spejl. Også vinduerne i skibets 2. og 
3. fag (1. fag var stadig uden åbning) var udvi- 
det med falsede vinduer uden hensyn til blæn- 
dinger og lisener. 

Ved L. A. Winstrups restaurering 1876-84 blev 
bygningen istandsat, vinduerne fornyet med 
støbejernsrammer og facadernes lisenudsmyk- 
ning retableret.31 Korets sydmur og dele af ap- 
siden blev ombygget med mursten og sammen 
med de øvrige murflader berappet med ce- 
ment. Apsisbuen blev ommuret og pillerne fra 
det nedbrudte korhvælv fjernet. I skibets sydsi- 
de genskabtes lisenerne, og den krydsende 
rundbuefrise blev ført frem til våbenhuset; vest 
for våbenhuset muredes et nyt blændingsfag. I 
apsiden åbnede man det nordre og østre vin- 
due, og det søndre, der var stærkt udvidet, fik 
samme form som de to andre. De tre østre fag i 
skibets sydside fik store rundbuede vinduer, og 
i den tilmurede norddør indsattes et cirkelvin- 
due som afløser for et lille retkantet trævindue. 
Ved indsættelsen af støbejernsrammer blev 
nordsidens romanske vinduer formodentlig 
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noget tillempet i formen. – I det indre blev 
korloftets bræddelag fornyet, og gulvet blev 
belagt med gule, ottekantede fliser. 

V. Ahlmanns opstalter 1886 (fig. 2 og 4) vi- 
ser kirken, som den tog sig ud fra afslutningen 
af Winstrups arbejder frem til en ny, men noget 
lempeligere restaurering 1954-56 ved arkitekter- 
ne Rolf Graae og Richard Aas,32 der samtidig 
gav anledning til en arkæologisk undersøgelse 
af gulv og murværk ved pastor K. Høgsbro 
Østergaard.33 Det »ahistoriske« vindue i ski- 
bets sydøstre hjørne samt cirkelvinduet i nord- 
døren blev tilmuret og sydsidens store vinduer 
reduceret til oprindelig størrelse. Også apsi- 
dens nordre vindue blev blændet, og i våben- 
huset tilmurede man to nyere vinduer i vest og 
åbnede to ældre i øst, mens sakristiets østvin- 
due fik sin gamle facon. På nær våbenhusets 
vinduer fik alle blyindfattet glas. Tårnets vest- 
gavl blev ommuret og sydsiden istandsat. Ind- 
vendig i skibet blev væggene befriet for den 
Winstrup’ske cementpuds; kun på triumfmu- 
ren fandtes gammel puds, som blev ladt urørt 
(se kalkmalerier). Sydvæggen, der var i meget 
ringe stand, blev skalmuret til halv højde. Ap- 
sidens skalmurede væg blev stående med sin 
cementpuds, mens de øvrige, nye flader blev 
skuret og hvidtet. I de isolerede gulve lagdes 
gule, håndstrøgne mursten; de gamle fliser blev 
anvendt i våbenhuset. Under stolestaderne er 
gulvene af egetræ. 

†Indristning i hvidtekalken. Under afbanknin- 
gen af ældre pudslag på korbuens nordre van- 
ge, under kragbåndet, fremkom 1954 initialer- 
ne »NN HW« og »1577«, måske udført af 
håndværkere i forbindelse med en reparation. 
Indskriften blev af vanvare borthugget.34 

To blystøb ergrub er blev 1954 fundet i skibets 
gulv, lidt øst for dørene.35 

Varme. En kakkelovn med skorstensaftræk 
op gennem tårnet blev 1895 opstillet i skibets 
nordvestre hjørne. Samme sted installeredes 
1926 en kalorifer med udvendig nedgang til 
fyrkælder.36 1955 fik kirken el-varme.32 

Kirken, et velbevaret arkitektonisk monu- 
ment, er hvidkalket ude og inde, og taget er 
overalt beklædt med bly. 

 

Fig. 11. Grundplan og sydfacade tegnet af J. G. Bur- 
man Becher 1874 efter L. A. Winstrup. Det kongeli- 
ge Bibliotek. — Grundriß und Südfassade. Zeichnung 
1874. 

KALKMALERIER 

Under restaureringen 1954-55 fremdrog hånd- 
værkerne under medvirken af K. Høgsbro Øst- 
ergaard37 en tidliggotisk våbenfrise på triumf- 
væggen, fragmenter af en sengotisk dekoration 
i sakristiets hvælv samt nogle (sengotiske?) 
geometriske figurer i korbuens vanger. Våben- 
frisen istandsattes 1955 af Egmont Lind,38 mens 
dekorationen i sakristiet er ladt urestaureret. 

1) Våbenfrise (fig. 12), 1300-50, øverst på tri- 
umfvæggens søndre side, umiddelbart under 
loftsbjælken. Fire skjolde, med navnene på de 
fire våbenbærere over våbnerne, er malet på 
glat (men ikke glittet) puds over ældre hvidte- 
lag. Frisen har ikke været fortsat mod nord, 
hvor vægfladen er ladt urørt. Skjoldene er lod- 
retstillede og rundede med lige overside; højde 
og bredde er ca. 70 cm. Nr. 1, 3 og 4, regnet fra 
nord, indeholder hver en syvtakket, hvid (op- 
rindelig gul) stjerne over tre hvide bølgelinjer i 
rødt felt. De repræsenterer formodentlig slæg- 
ten Rekhals.39 Nr. 2 skrådeles fra heraldisk høj- 
re af en hvid strøm med tre fisk i rødt felt. 
Våbenet er ukendt i Danmark. – Indskriften 

Danmarks Kirker, Ribe amt 70 
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Fig. 12. Kalkmalet våbenfrise, 1300-50, øverst på skibets østvæg (s. 1081). Egmont Lind fot. under fremdra- 
gelsen 1954. — Wandgemälde, Schildfries, 1300-1350, oben an der Ostwand des Schiffs. 

(fig. 13) over skjoldene, med gotiske majusk- 
ler, 11 cm høje, anfører et mandsnavn for hvert 
våben; de(n) sidste stavelse(r) i hvert navn er 
skudt op over linjen, slutningen dog under lin- 
jen) »Lavrns:Jøns:/søn/ Henr/i/c:Lydic:/søn/ 
Jøns:La:/v[rs]søn/ Esgy:Lavrs/sø[n]« (Laurids 
Jensen, Henrik Lydiksen, Jens Lauridsen, Esge 
Lauridsen).40 – Laurids Jensen og Jens og Esge 
Lauridsen (af slægten Rekhals?) repræsenterer 
efter al sandsynlighed en mand og hans to søn- 

 

Fig. 13. Indskrift over den kalkmalede våbenfrise 
(s. 1081), aftegnet af Egmont Lind 1955. — Inschrift 
über dem Wappenfries, abgezeichnet 1955. 

ner, mens Henrik Lydiksen (af ukendt slægt) 
formodentlig er Laurids Jensens svoger eller 
svigersøn.41 

Våbenfrisen i Billum kan efter udførelse og 
datering sammenholdes med den lange skjolde- 
række fra o. 1340 i Århus Vor Frue kirke (DK 
Århus, s. 1096f.) samt en frise i franciskanerkir- 
ken i Ystad i Skåne.42 

2) Den kun delvis fremdragne hvælvdekora- 
tion i sakristiet, fra o. 1500, består af sparrer på 
ribber, en roset i slutstenen samt i hver kappe, 
undtagen i syd, store geometriske rosetter, teg- 
net med passer. Farverne er okkerrødt og grå- 
blåt. Bemalingen, der svarer til sakristiets ud- 
smykning i Janderup (jfr. s. 1040), er muligvis 
udført af Liljemesterens værksted. 

3) Et geometrisk mønster, fra o. 1500(?), i kor- 
buens søndre vange, under kragbåndet, består 
af overgribende, okkerrøde cirkler, tegnet med 
passer og med en diameter af 28 cm. En lille 
roset samt fortegningen til en større i nordre 
korbuevange blev borthugget under restaure- 
ringen. 

INVENTAR 

Oversigt. Af kirkens rige inventar stammer en stor 
del fra den middelalderlige indretning. Romansk er 
granitdøbefonten og højalterbordet, muret af tuf- 
sten. En noget medtaget korbuekrucifiksgruppe er 
højgotisk, fra o. 1300, ligesom en meget fin sideal- 
terfigur, en bispehelgen, nu i Nationalmuseet. Fra 
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Fig. 14. Indre set mod øst. NE fot. 1985. — Interieur gegen Osten gesehen 

en sengotisk højaltertavle er bevaret tre store helgen- 
figurer af Jomfru Maria med barnet, Johannes Døbe- 
ren og Johannes Apostel, medens midtskabet af en 
samtidig tavle med korsfæstelsesfremstilling snarest 
har prydet et Helligkorsalter. Klokken er fra 1432, 
støbt af Peder Jensen i Randers på foranledning af 
præsten Jakob. 

Fra tiden lige efter reformationen er alterstagerne og 
det sydtyske dåbsfad. Stolegavlene – forskelligt ud- 
formede i mands- og kvindesiden – er fra 1581, mens 
renæssanceprædikestolen og -altertavlen er opsat 
henholdsvis 1634 og 1647. Begge er karakteristiske 
arbejder af Vardebilledskæreren Jens Olufsen, tavlen 
med originale malerier af to Ribemalere. 1700’rne 
repræsenteres af en skriftestol i sakristiet (o. 1747) og 
af Hjertingsølvsmeden Hans Pedersen Sattrups alter- 
sølv fra 1772. Det er skænket af kirkeejeren Christen 
Hansen og hans hustru Dorthe Margrethe Rosen- 
berg. 

Farvesætning. Efter en gennemgribende istandsæt- 
telse ved Einar V. Jensen 1955 står renæssanceinven- 
taret med en klædelig barokstaffering udført 1763 af 
Janderupmaleren Niels Lund (signatur på prædike- 
stolen). De middelalderlige figurer står dels afrense- 
de med rester af original staffering, dels med opma- 
ling fra midten af 1800’rne. 

Alterbord (fig. 15), romansk af tufsten med sok- 
kel og alterbordsplade af granit, 138 × 92 cm, 
102 cm højt. Soklen er af veltilhugne kvadre 
med skråkant langs forsiden og de to kortsider. 
Herover er bordet muret af op til 50 cm lange 
tufsten i syv skifter. Bordpladen, sammensat af 
flere granitsten, har skråkantfremspring, 150 × 

109 cm. Midt på pladen, 35 cm fra dens for- 
kant, en tom helgengrav, 6 × 12 cm, 4,5 cm 

70* 
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dyb, i to afsæt. Dækstenen var borte allerede 
1874.43 

†Alterbordspanel, sammenflikket til dels af re- 
næssancepanelværk, med fire glatte, profilind- 
rammede felter på forsiden, to på kortsiderne. 
Felternes grønne bemaling og rammestykker- 
nes røde var gammel, i øvrigt nyere brun farve. 
Panelet, der omtales 1874 som en bræddebe- 
klædning,43 blev efter restaureringen 1954-56 
ikke genopsat og er siden forsvundet. 

†Alterklæder. 1723 bekostede patronen Simon 
Christensen Hebo og hans hustru Anne Ene- 
voldsdatter et »alterforklæde«, der vel svarede 
til det, de samtidig gav hovedkirken (se Jande- 
rup).28 Klædet var 1840 så slidt, at man ønskede 
et nyt anskaffet »af rødt eller sort Klæde med et 
Sølvkors eller lignende«.18 1860 havde kirken et 
rødt alterklæde, der 1883 forsynedes med et 
kors af guldbrokade.15 

Altertavle (fig. 16), med malet årstal 1647, af 
Vardebilledskæreren Jens Olufsen, udført som 
en forenklet udgave af den to år ældre tavle i 
Janderup og som den med originale malerier af 
to Ribemalere (s. 1045). Tavlens opbygning 
svarer i hovedtrækkene til Janderuptavlens, 

 

Fig. 15. Alterbord, romansk (s. 1083), set fra oven 
og fra vest. 1:30. Efter tegning af V. Ahlmann 1886 i 
Danske Tufstenskirker. — Romanischer Altartisch, von 
oben und von Westen gesehen. 1:30. 

idet topstykket dog er todelt med langt besked- 
nere vinger, og der er overalt sparet på snitvær- 
ket. Alterpostamentet har fremspring med 
englehoved over diamantbosse og volut, be- 
slagværkprydet gesims og volut-vinger med 
rudebosse. Det bærer et arkitektonisk opbyg- 
get, tredelt storstykke, opdelt af fire glatte søj- 
ler med tandsnitskapitæl og prydbælte på 
svungne postamenter med beslagværk og bos- 
se; under de to yderste et kvindehoved i hjerte- 
kartouche. Midtfeltet, der skærer ned imellem 
storsøjlepostamenterne, har en enkel profilind- 
ramning, mens de smallere sidefelter indram- 
mes af fladbueportaler med kannelerede, rude- 
bosseprydede pilastre, profilkapitæler og -ba- 
ser. Storvingerne er udformet som halvkartou- 
cher med englehoved i slyngbåndsmeldaljon 
og løber foroven ud i et ørnehoved. Storfrisen, 
der over midtfeltet springer frem med veksel- 
vis rude- og kuglebosser under loftet, brydes 
kun af bøjler med semikolontegn over det 
yderste søjlepar. En pærestavsfrise følger den 
forkrøppede profilgesims, der yderst bærer to 
spir. 

Topstykket har særskilt postament med en 
kraftig, kvartrund gesimsbjælke. De to profil- 
indrammede felter flankeres af toskanske balu- 
stersøjler, hvorover små bøjler bryder frisen. 
Topstykket har ganske små kartouchevinger og 
indrammes af volutgavle på storgesimsen, bæ- 
rende frifigurer af Lukas (i nord) og Markus; 
evangelisternes symbolvæsner ligger foran 
gavlene. Topgesimsen, der ledsages af en tand- 
snitsfrise, bærer yderst småfigurer af de to an- 
dre evangelister (Matthæus i nord), der flanke- 
rer topgavlen. Denne er formet som en kartou- 
che med bredovalt felt, kronet af den velsig- 
nende frelser med korsæblet i beskeden figur. 

Altertavlemalerierne er siden en grundig 
istandsættelse 1955 ved Einar V. Jensen de op- 
rindelige, der ligesom Janderuptavlens må til- 
skrives Ribemalerne Sten Adamsen og Hans 
(Jensen eller Bølling?) (jfr. Janderup s. 1045 f. 
med note 28a). De motiver, der er fælles med 
Janderuptavlens, er malet efter samme forlæg, 
ligesom farveholdningen er den samme. Mens 
storfelternes malerier er velbevarede – i særlig 
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Fig. 16. Altertavle 1647 (s. 1084), fra Jens Olufsens værksted i Varde, malerierne tilskrevet Sten Adamsen og 
Hans (Jensen eller Bølling?) i Ribe. NE fot. 1981. — Altarbild 1647, aus der Werkstatt des Bildschnitzers Jens 
Olufsen aus Varde. Die Gemälde werden Sten Adamsen und Hans (Jensen oder Bølling?) aus Ribe zugeschrieben. 

grad midtfeltets nadverfremstilling – er de to 
topmalerier stærkt supplerede 1955 efter at væ- 
re fremdraget under senere overmalinger (jfr. 
fig. 37). Midtfeltets fremstilling af Nadveren 
(fig. 17) følger Peder Candid gennem stik af 

Johannes Sadeler.44 Meget træffende karakteri- 
serede Chr. Axel Jensen ved et besøg 1905 a- 
postlene som »kraftige, næsten brutale renæs- 
sancemennesker – Rubenske figurer i jysk til- 
snit«. Om en nystaffering og overmaling af 
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malerierne, der dog kun betød småreparationer 
på nadverbilledet, vidner signaturen »Niels 
Lund 1763« i hvid skriveskrift på flisegulvet. 
Nordre sidefelts maleri viser Bønnen i Getse- 
mane, ganske som på Janderuptavlen (s. 1046 
med fig. 17), bortset fra at man i billedets bag- 
grund ser Judas og soldaterne på vej. I søndre 
sidefelt ses Judaskysset og i det nordre topfelt 
Korsfæstelsen, hvis stærkt afslidte tilstand ved 
afdækningen 1955 fremgår af fig. 37a. Malerne 
har benyttet samme forlæg som i Janderup (et 
stik af Crispin de Passe), men har på grund af 
det langt smallere billedfelt udeladt røverne og 
kun medtaget to af personerne under korset, 
Maria og Maria Magdalene, der omfavner kor- 
sets fod. I søndre topfelt Opstandelsen, ligele- 
des koncentreret om hovedfiguren, idet man 
kun ser den opstandne i stråleglans og skyer. 
Han bærer korsfanen i sin venstre hånd og slår 
ud med højre. 

Tavlens staffering i øvrigt er Niels Lunds fra 
1763, fremdraget 1955. Blå farver, stedvis med 
marmorering, danner grundtonen, og supple- 
res af hvidt, cinnoberrødt, grønt samt guld og 
sølv til fremhævelse af siraterne. Søjleskafter 
og prydbælter har vekselvis mørk og lys mar- 
morering, og fodprofilledet har samme doden- 
kop-marmorering, som ses på prædikestolens 
og stolegavlenes samtidige staffering. I topgav- 
lens ovale felt Gudsøje i trekantfelt omkranset 
af skyer. Indskrifterne, alle på sort bund, er for 
en del de oprindelige i forgyldt fraktur, således 
postamentfeltets: »Hvert Menniske skal Prøf- 
fue sig selff ... Cor.XI (1 Kor. 11,28-29) 
1647«, og topfrisens: »Christus er giffuen der 
hen for vore synder skyld ... Rom 4« (,24-25). 
Storfrisens indskrift over midtfeltet er ligeledes 
den oprindelige, i fraktur med udhævelser i 
versaler, men Niels Lund har optrukket bog- 
staverne med hvidt og overmalet årstallet 1647 
med 1763: »Denne er min Elskelige Søn, i huil- 
ken ... Matth.XVII (,5). Soli Deo Gloria (Gud 
alene æren) Anno Domini 1763« (det gamle 
årstal anes). Oprindelig indskrift i opmalet 
stand findes også i storfrisen over Getsemane- 
maleriet: »Alle i so(m) gaa her see ... THren I 
(Klages. 1,12)«, mens de øvrige er fra 1763 i 

hvid kursiv: I postamentfeitet under Getsema- 
nebilledet: »Jeg vil Gierne Giøre din Villie ... 
Psal: 40 Cap: (Sl. 40,9)«, i storfrisen over Ju- 
daskysset: »Jeg er som faar iblandt ulve ... 
Matt. 10 Cap: (v. 16)« og i det tilhørende po- 
stamentfelt: »De omkring sætte mig alle vegne 
... Psal. Cap. 118 (Sl. 118, 10-12)«. På tavlens 
bagside er til erindring om istandsættelser og 
nymalinger noteret »Höier 1848«, »I Pedersen 
Maler 18(4)7« og (nu skjult, med blyant) »Sta- 
feret Maler H. H. S. Nielsen af Aal d. 27. juni 
1883«. 

En undersøgelse i forbindelse med istandsæt- 
telsen 1955 afslørede oprindelige farver på 
kridtgrund, der lod formode, at den tidligste 
staffering har svaret til tavlen i Sønder Vium 
(Ringkøbing amt), hvor de samme Ribemalere 
har virket. Storsøjlernes prydbælter har haft 
malet kassetteværk af hvide bånd på blå bund, 
sidestykkernes rammeværk røde kannelurer og 
hvide kanter. I topstykkets postamentfeit var 
der en – 1763 dækket – frakturindskrift: »Jeg er 
lefuende til Euighed til Euighed« (Åb. 1,18). 

I sin indberetning 1766 hæfter præsten sig 
ved, at tavlen er »af samme bygning og indret- 
ning som den i Janderup, så det er troligt, at 
samme mester har bygget og udstafferet beg- 
ge«. Han nævner også den nylige opmaling 
1763,4 der for maleriernes vedkommende be- 
stod i en ret moderat retouche, der gav dem en 
blålig tone. 

Som det fremgår af notaterne på tavlens bag- 
side opfriskedes den 1847 og 1883, da maler 
H. H. S. Nielsen, Ål, foretog en sjældent pri- 
mitiv overmaling af topmalerierne (jfr. 
fig. 37b) og dækkede de øvrige med et tykt lag 
fernis.18 Rammeværk og ornamenter stod her- 
efter med kraftige røde, grønne og blå farver 
og nymalede skriftsteder bortset fra posta- 
mentfeltets; på storgesimsen læstes den (forker- 
te) opmaling: »Solie(!) Deo Gloria Domini 
1667«. 

1905 fandt synet alterbillederne uskønne, og 
de afløstes derfor 1906 af nye, udført af Poul 
Steffensen og forsynet med nye indskrifter: I 
storstykket Den Gode Hyrde imellem græssen- 
de får og ulv i sidefelterne; hertil hørte i posta- 
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Fig. 17. Altertavlemaleri 1647, Nadveren (s. 1084), tilskrevet Sten Adamsen og 
Hans (Jensen eller Bølling?) fra Ribe. Einar V. Jensen fot. 1955. — Altargemälde 
1647, Sten Adamsen und Hans (Jensen oder Bølling?) aus Ribe zugeschrieben. 

mentfelterne citater fra Joh. 10,4 og 10,11-12. 1 
topfelterne var malet svævende engle (jfr. 
fig. 33), og tavlen i øvrigt stod med brogede, 
grove farver og uægte forgyldning. 

Med Einar V. Jensens istandsættelse af tavlen 
1955 fik den sit nuværende udseende. Niels 
Lunds staffering fra 1763 blev fremdraget, og 
de gamle alterbilleder, der efter en tid på loftet 
havde været opsat på tavlens bagside, blev ren- 

set og genindsat. Poul Steffensens malerier er 
nu ophængt i sakristiet (jfr. fig. 33). 

(†)Højaltertavle, o. 1500. Bevaret er midtska- 
bets tre hovedfigurer af Maria med barnet, Jo- 
hannes Døberen og Johannes Apostel (fig. 19- 
21), der – med deres særegne, brede ansigter – må 
skyldes samme billedskærer som en sideal- 
terfigur, Maria med barnet, i Jerne kirke 
(s. 986). Mariabilledet, 163 cm højt, står i hele 
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Fig. 18. Maria med barnet, detalje af hovedfigur fra 
(†)højaltertavle, o. 1500 (s. 1087, jfr. fig. 20). Einar 
V. Jensen fot. 1955. — Maria mit dem Kinde, Detail 
einer Hauptfigur eines (†)Hochaltarbilds um 1500. 

sin udformning Jerne-madonnaen meget nær. 
Himmeldronningen, hvis krone har mistet alle 
sine takker, bærer på venstre arm det kjortel- 
klædte barn, der vender blikket op mod mode- 
rens ansigt og med sin højre hånd holder om 
stilken på et lille æble. Figuren står siden 1955 i 
renset, blank eg. Johannes Døberen, 154 cm høj, 
har langt, bølget hår og skæg. Med sin højre 
hånd peger han på lammet, der ligger på en bog 
i hans venstre. Det nøgne højre ben stikker 
frem bag den folderige kamelhårskappe. Figu- 
ren er kraftigt hulet fra bagsiden; venstre skul- 
der og en del af brystkassen mangler nu, og 
figurens kontur angives her af et 1955 påsat 
rygbræt. Dele af den originale staffering er i 
behold på en kridtgrund, der næsten overalt 
synes at have haft lærred som grundlag. Ansig- 
tet har hudfarve med stærkt røde kinder, næse- 
tip og læber; øjnene er gråblå, øjenvipperne er 

mørke med ganske fint malede hår. Hår og 
skæg er brunt, og lammet har rester af hvidt på 
en modelleret kridtgrund. Bogen har rødt på 
bindet, gult på ryg og snit. Kappen har været 
forgyldt med rødbrune aftegninger og sølv, fo- 
ret er blåt. Johannes Apostel, 150 cm høj, har 
halvlangt, krøllet hår og bærer kjortel med 
knapper i halslinningen under en fodsid kappe, 
der falder i store, knækkede folder. Kalken, 
med sekssidet fod, bærer han i venstre hånd, 
mens han med den højre gør korsets tegn over 
den (to fingre afbrudt). Farverester som Johan- 
nes Døberfigurens viser, at håret har haft okker 
kulør, kappen har været forgyldt med blåt for, 
mens der på kjortlen har været sølv, nu sortag- 
tig dekomponeret. 

1874 stod de tre figurer endnu i deres †alter- 
skab under »gothiske Baldachiner«.43 Tavlen 
stod da ved triumfmuren i skibet, nord for kor- 
buen. Engang o. 1900 er alterskabet og de to 
Johannes’er blevet sat på loftet, mens madon- 
nafiguren blev opsat i tårnrummet, nymalet og 
i et simpelt, nygjort alterskab i tillempet mid- 
delalderstil.45 1921 blev de to figurer på loftet 
overladt til Varde Museum, hvorfra de kom 
tilbage 1955, da alle tre billeder underkastedes 
en grundig istandsættelse og konservering ved 
Einar V. Jensen. Han konstaterede da, at ma- 
donnafiguren inden den ny bemaling o. 1900 
var blevet helt renset for ældre farver, mens de 
to andre figurer havde to lag hvid strygefarve 
med guld på lammet og kalken oven på de 
middelalderlige farverester. Efter fjernelse af 
alle sekundære farver på figurerne fik de deres 
nuværende placeringer: Maria med barnet i 
norddørens niche, de to andre ophængt på ski- 
bets vestvæg, flankerende tårnbuen (Johannes 
Døberen i nord). 
Sidealtertavler og -figurer. 1) (Fig. 22), o. 1300, 
en *bispehelgen, 138 cm høj, siddende på en 
tronstol. Den lange ranke bispefigur er strengt 
frontal. Ansigtet er fint modelleret, med en lige 
næse og en kort mund, hvis mundvige er truk- 
ket op til et lille smil. Det halvlange hår, der 
ganske dækker ørerne, danner store buklede 
lokker, og om hagen løber en krans af små 
stiliserede skæglokker. Han bærer bispehue 
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Fig. 19-21. Hovedfigurer fra (†)højaltertavle, o. 1500 (s. 1087). 19. Johannes Døberen. 20. Maria med barnet. 
21. Johannes Apostel. NE og EN fot. 1981 og 1985. — Hauptfiguren eines (†)Hochaltarbilds um 1500. 19. 
Johannes der Täufer. 20. Maria mit dem Kinde. 21. Der Apostel Johannes. 

(mitra) og messehagel (casula) med lodret op- 
stående krave; forneden anes underklædningen 
(albaen) og de fremstikkende sko. Klædningen 
falder i naturlige foldekast ned over brystet og 
de parallelt fremstrakte underarme og danner 
forneden lange rørfolder ved underbenene. De 
nu manglende hænder har været særskilt skåret 
og indtappede. Figurens bagside er fra skuldre- 
ne nedefter udhulet, og i hovedets bagside er et 
udhulet rum, ca. 6 × 6 cm, 7 cm dybt, der kan 
have tjent som relikviegemme (fig. 24). Fra 
fordybningen mellem mitraens horn er ned til 
hulrummet boret et hul, der oprindelig må ha- 

ve været tilproppet. Af middelalderlig staffe- 
ring på kridtgrund ses enkelte rester, således i 
de dybe folder under armene grønt og rødt, og 
på tronstolens ene kortside en stump rødt. 

Den fornemme og sjældne højgotiske bispe- 
helgen har kun fa hjemlige paralleller, således i 
Boldixum på Føhr og fra Brarup på Falster 
(DK. Maribo, s. 1254).46 Som den sidste kan 
figuren have stået i et alterskab, men dens flade, 
reliefagtige karakter (fig. 24) gør det sandsynli- 
gere, at den alene har haft et rygbræt (dorsale) 
som en bispefigur fra Hall kirke på Gotland 47 
To taphuller kan have tjent til dets fæstnelse. 
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Fig. 22. *Bispehelgen, sidealterfigur (nr. 1, s. 1088), 
o. 1300. I Nationalmuseet. LL fot. 1985. — Heiliger 
Bischof, Seitenaltarfigur, um 1300. 

1874 stod figuren »ilde medhandlet« i mate- 
rialrummet (tårnrummet), og den var kommet 
på loftet engang inden 1921, da den blev afgi- 
vet til Nationalmuseet (Inv.nr. D10224). Ved 
modtagelsen var figuren hvidkalet med sort 
skæg og sorte øjendetaljer. En konservering 
ved Verner Thomsen har fundet sted 1961. 

2) (Fig. 25), o. 1500, Helligkorsaltertavle(?), 
kun midtskabet bevaret, 130 × 188 cm, med en 
Golgathagruppe under kølbuebaldakiner og 
(delvis fornyet) stavværk. Den korsfæstede, 72 
cm høj, hænger i vandret udstrakte arme med 
hovedet hængende let imod højre skulder. 
Øjnene er lukkede, håret og skægget langt og 
bølgende, tornekronen fyldig. Det korte læn- 
deklæde falder i skarpe folder, fødderne er 
overlagte. Sidefigurerne Maria og Johannes er 
70 cm høje. Maria, med hovedklæde, har hæn- 
derne foldede foran brystet (om mønter, ned- 
lagt i figuren, se ndf.). Johannes fører venstre 
hånd til kinden, mens han i højre hånd bærer en 
bog. De to flankerende røvere hænger i albuer- 
ne bundet til T-kors; den onde vender sit åsyn 
bort fra Kristus. Fornyet er Kristi kors og ska- 
bets øvre og nedre karmstykker. Sidestykkerne 
har hængsler til de forsvundne †alterfløje, 
hvorfra kan stamme nogle stykker gotisk pa- 
nel, nu på våbenhusloftet.48 

Farverne hidrører fra en opmaling i 1800’rne 
(1847-48(?), jfr. altertavle). Figurerne har bleg 
hudfarve, blå, grønne og røde og hvide ge- 
vandter, korstræerne er mørkebrune på blå 
baggrund, skabet i øvrigt gråmalet. I fodstyk- 
kets felt med hvid kursiv på sort bund: »Herre 
Tænch Paa mig, naar Du Komer i Dit Riige. 
Sandelig, S(ande)lig siger Dig ... Luc: 23: 
(v. 42-43)«. Indskriften er bevaret fra en ældre 
staffering, utvivlsomt Niels Lunds fra 1763, 
hvoraf også andre rester er konstateret i forbin- 
delse med Einar V. Jensens istandsættelse af 
tavlen 1955. Herved iagttoges også – foruden 
stumper af en endnu ældre indskrift – betydeli- 
ge partier af tavlens underliggende, middelal- 
derlige kridtgrund med farverester. Dragter, 
karme og baggrund har haft poleret forgyld- 
ning, bag Marias og Johannes’ hoveder i form 
af punslede glorier, der har efterladt mærker. 
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Fig. 23-24. *Bispehelgen, sidealterfigur (nr. 1, s. 1088), o. 1300. 23. Detalje. 24. Figurens bagside og figuren 
set fra siden. LL fot. 1985. — Heiliger Bischof, Seitenaltarfigur, um 1300. 23. Detail. 24. Die Rückseite und die Figur 
von der Seite gesehen. 

Tavlen, hvis figurer har nære paralleller i Ho 
kirke, hang 1874 på triumfvæggen syd for kor- 
buen, fra o. 1900 midt over korbuen. I septem- 
ber 1918 faldt Mariafiguren ned på kirkegulvet, 
hvorved 19 mønter fra Kristoffer af Bayerns og 
kong Hans’ tid faldt ud (se indledningen 
s. 1074). Mønterne må have været gemt i en 
hulning på figurens bagside (nu utilgængelig). 
Efter konservering 1955 fik tavlen sin nuvæ- 
rende plads over skibets blændede norddør. 

Altersæt, 1772, en gave fra Christen Hansen 
og Dorthe Margrethe Rosenberg, udført af 
Hans Pedersen Sattrup, Hjerting, med anven- 
delse af knop og skaftled fra en ældre kalk. (jfr. 
ndf.). Kalken (fig. 28), 18 cm høj, har cirkulær 
fod med sekstunget fodplade og seks drevne 
tunger, hvorimellem der er graveret et rude- 
og prikmønster. På en af tungerne er pånittet et 
lille støbt krucifiks med korsender udformet 

som liljer. De cirkulære, profilerede skaftled 
må være fra midten af 1500’rne ligesom knop- 
pen, der både på under- og oversiden har seks 
tunger med graverede stavværksvinduer og 
mellemfaldende rudebosser, hver med en gra- 
veret versal, tilsammen dannende ordet: 
»Iesuhs«. Bægeret er halvkugleformet med 
profilering og har på siden giverindskrift gra- 
veret med skriveskrift i rocailleindramning: 
»Christen Hansen/ og / Dorthe Margrethe/ 
Rosen Berg/ 1772«. På fodpladens underside 
gentaget stempel for Hans Pedersen Sattrup.49 
Den sammenhørende disk, tvm. 12 cm, har på 
fanen en graveret knækbort, og på dens under- 
side ses samme (gentagne) stempel som på kal- 
ken. 1889 omtales forgyldning af kalken ind- 
vendig og anskaffelsen af et nyt †hylster til 
sættet.15 

†Altersølv. 1700 omtales to kalke og to diske 
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Fig. 25. Midtskab af sidealtertavle (nr. 2, s. 1090), o. 1500 (Helligkorsaltertavle?). Einar V. Jensen fot. 1955. — 
Mittelschrein eines Seitenaltarbildes um 1500 (Heiliges-Kreuz-Altarbild?). 

af sølv, det ene sæt stort og forgyldt, det andet 
mindre.19 Fra et af sættene må knop og skaftled 
i den nuværende kalk formentlig stamme; det 
andet sæt synes endnu at have eksisteret 1862, 
da kirken havde to altersæt.15 

Oblatceske, 1873, i sort Kongeligt Porcelæn 
med guldkors på låget.18 Inventarlisten 1862 
nævner en †oblatæske.15 

Alterkande, 1873, i sort Kongeligt Porcelæn 
med guldkors.18 

Alterstager (fig. 27), o. 1550, 41 cm høje. Pro- 
fileret fodskål, hvilende på ryggen af tre små 
løver (jfr. Jerne, s. 987), cylinderskaft med to 
skaftringe og profileret lyseskål med (nyere) 
jerntorn. Fodskålen har blyforing. Stagerne 
omtales tidligst 1730.28 Syvstage, nyere, såkaldt 
Grundtvigsstage. 

Messehagel, 1901, af rødt fløjl med guldgalo- 
neret rygkors og kantning.15 †Messehagler. 1700 

var messehaglen gammel og behøvede hjælp,19 
og 1730 tales igen om en »noget gammel« ha- 
gel.28 1862 var messehaglen af sort fløjl med 
guldkors,15 og 1871 anskaffedes en ny, som 
omgjordes 1893.15 

Alterskranke, 1887, af halvcirkulær plan, med 
egetræsbalustre og håndliste af maghonitræ. 
Den står siden 1955 sortmalet, balustrene røde. 
Oprindelig var træværket blankpoleret.15 En 
†alterskranke var skænket o. 1747 af kirkeejeren 
Poul Borreby.50 

Døbefont (fig. 31), romansk af rødlig granit, 
84 cm høj, kummens tvm. 78 cm. Foden er 
formet som et terningkapitæl, hvis fire halvcir- 
kulære skjolde kantes af rundstav; i to af skjol- 
dene en reliefhugget lilje. Ved overgangen til 
kummen en vulst, hvorunder der er indhugget 
en omløbende frise af krydsende rundbuer. 
Den noget flade kumme har attisk profil, hvor 
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den øvre rundstav er erstattet med platte. 
Kummens bund er flad, uden afløb. Især på 
foden ses svage rester af en mørk rød bemaling. 
Fonten tilhører en lille lokalgruppe, der knyttes 
sammen af fællestræk i udformning og orna- 
mentik, og som endvidere omfatter fontene i 
Lydum, Vester Nebel, Guldager, Grimstrup og 
Årre (Mackeprang: Døbefonte, s. 174f.). Fon- 
ten fik sin nuværende plads midt i koret 1888.18 

Dåbsfad, o. 1550, sydtysk, af drevet messing, 
tvm. 60 cm. I bunden cirkelmedaljon med re- 
lief af Syndefaldet. Herom en næsten udpudset, 
ulæselig minuskelindskrift, en stemplet blom- 
sterbort og en frise med hjort og hund, der 
gentages på fanen. Fadet nævnes tidligst 1766.4 
Dabskande, nyere, af messing. 1862 omtales en 
†dåbskande af metal, indvendig hvid, udvendig 
sort med guldkors.15 

 

Fig. 26. Korbuekrucifiksgruppe o. 1300 (s. 1094), Kristusfigur flankeret af sidefigurerne Maria og Johannes. 
Einar V. Jensen fot. 1955. — Triumphkreuzgruppe um 1300. 
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Fig. 27. Alterstager, o. 1550 (s. 1092). NE fot. 1981. – 
Altarleuchter um 1550. 

Fig. 28. Alterkalk 1772 (s. 1091), skænket af Chri- 
sten Hansen og Dorthe Margrethe Rosenberg, og 
udført af Hans Pedersen Sattrup, Hjerting, med an- 
vendelse af ældre knop og skaftled. NE fot. 1981. — 
Abendmahlskelch 1772, ein Geschenk von Christen Han- 
sen und Dorthe Margrethe Rosenberg; ausgeführt von 
Hans Pedersen Sattrup, Hjerting, under Verwendung eines 
älteren Nodus. 

 

†Fontelåg. 1843 blev dækslet over døbefonten 
malet.18 1766 hedder det, at fonten var uden 
krone eller anden prydelse.4 

Korbuekrucifiksgruppe (fig. 26), o. 1300, bestå- 
ende af en krucifiksfigur – nu uden arme – og 
to sidefigurer forestillende Maria og Johannes. 
Den korsfæstede Kristus, 160 cm høj, er fremstil- 
let hængende med næsten strakte ben og højre 
fod over den venstre. Hovedet hælder let mod 
højre skulder, tornekronen – med huller efter 
indborede torne – er skåret i ét med det lange 
hår, der lader ørerne fri og falder i bølger ned 
over skuldrene (i højre side er håret næsten væk 
som følge af råd). Ansigtet er forholdsvis 
bredt, øjnene blot angivet som hvælvede par- 
tier, og der er ingen antydning af (skåret) skæg. 
Halsens og overkroppens muskulatur er tyde- 
ligt angivet. Det knælange lændeklæde, med 
lange rørformede snipper ved siderne, lader det 
højre lår næsten helt bart, et træk, der genfin- 
des ved krucifikset i Henne. Figurens bagside 
er – ligesom sidefigurernes – udhulet, og af ar- 
mene er kun bevaret de tappe, hvormed de har 
været indfældet i figurens skuldre. De to sidefi- 
gurer er 100 cm høje, begge med en kantet sok- 
kel og under bunden taphuller til figurernes 
fæstnelse på en korbuebjælke. Maria står rank 
med let sænket hoved, støttet af den venstre 
hånd. Med højre hånd holder hun om den ven- 
stre albue. Hun bærer hovedklæde og kjoler, 
der falder i rolige, fortil lidt knækkede folder. 
Forneden stikker de spidse sko frem. Johannes, 
med fyldigt, krøllet hår, fører højre hånd til 
kinden og holder i den venstre en bog. Han 
bærer kappe over en fodsid kjortel, der falder i 
lange parallelle folder; nederst stikker skospid- 
serne frem. Af hovedet mangler en del af højre 
side, og næsen er afbrudt. 

Figurernes bemaling med bleg karnation, 
brunt hår og skæg, blå, røde, grønne og hvide 
klæder svarer til farverne på sidealtertavle nr. 2 
og stammer fra 1800’rne. Herunder er 1955 
konstateret beskedne rester af ældre farver og 
kridtgrund. 

Krucifiksgruppen, der har haft sin nærmeste 
parallel i Janderup kirke (s. 1052), hang på sin 
gamle plads over korbuen indtil o. 1862.15 Da 
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Fig. 29a-c. Prædikestolsfelter 1634, tilskrevet Jens 
Olufsen i Varde (s. 1095). a. Kristus med korsæblet. 
b. Evangelisten Markus. c. Evangelisten Lukas. Fo- 
to Einar V. Jensen 1955 (a-b) og NE 1981. — Kanzel- 
felder 1634, dem Bildschnitzer Jens Olufsen aus Varde 
zugeschrieben, a. Christus mit dem Kreuzapfel. b. Der 
Evangelist Markus. c. Der Evangelist Lukas. 

blev selve krucifiksfiguren – øjensynlig endnu 
med arme og †korstræ i behold – opsat på ski- 
bets nordvæg over for indgangen, mens sidefi- 
gurerne blev ophængt på vestvæggen bag det 
daværende pulpitur.43 O. 1906 kom figurerne 
på loftet og 1921 til Varde Museum, hvorfra de 
1955 hentedes tilbage til en omfattende istand- 
sættelse ved Einar V.Jensen. Herefter blev 
gruppen ophængt på sin nuværende plads på 
triumfmuren, nord for korbuen. 

†Skranker. 1862 omtales »En malet Fjællevæg 
med en Dør ind til Taarnet«.15 

Prædikestol (fig. 30), 1634, med skåret årstal 
(på himlen). Den må ligesom altertavlen til- 
skrives Vardebilledskæreren Jens Olufsen og 
har en nær parallel i Ål kirke. Stafferingen er fra 
1763, signeret af Niels Lund. 

Prædikestolen har fem fag, af hvilke de fire 
danner kurv, mens det sidste – lidt smallere og 
enklere – danner bro ved opgangen. Glatte, jo- 
niske søjler med prydbælte (af blødt træ) flan- 
kerer felterne, der har relieffer af Kristus (i op- 
gangsfeltet) og de fire evangelister. De indram- 
mes af en portalopbygning bestående af kanne- 
lerede pilastre med perspektiviske profilkapitæ- 
ler bærende et bueslag med tungekant ledsaget 
af små prydborter; i sviklerne fladsnitsorna- 
menter. Opgangsfeltets indramning er enklere, 
idet bueslaget mangler og er erstattet af en lille 

 

Fig. 30. Prædikestol 1634 (s. 1095), tilskrevet Jens 
Olufsen i Varde. Einar V. Jensen fot. 1955. — Kanzel 
1634, dem Bildschnitzer Jens Olufsen aus Varde zu- 
geschrieben. 
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kartouche. Figurreliefferne, hvortil forneden 
hører kartoucher med indskrifter i reliefversa- 
ler, er skåret efter samme forlæg som Ål-præ- 
dikestolens. Fra opgangen ses: 1) Kristus med 
korsæblet (fig. 29a) over ordene: »Ego svm 
Via/ Veritas et Vi(ta)«; henvisning til skriftste- 
det i kartouchen foroven: »Ioh. 14(v. 6)«. 2) »S. 
Matth(æus) E(vangelista)«. Under en baldakin 
med hængedraperi sidder Matthæus vendt mod 
venstre med højre hånd pegende i en opslået 
bog på pulten foran ham. Bag pulten står eng- 
len og peger mod det høje. 3) »S. Marc(us) 
E(vangelista)« (fig. 29b). 4) »S. Lvce(s) E(van- 
gelista)« (fig. 29c). 5) »S. Iohan(nes) E(vangeli- 
sta)«, næsten som Lukas, modtagende den him- 
melske inspiration. Postamentet, med profil- 
indrammede felter, brydes under søjlerne af vo- 
lutfremspring med fladsnitsornamentik og lø- 
vehoved med ring i flaben. Langs postament- 
gesimsen en forkrøppet tandsnitsfrise, der i en 
lidt anden udformning genfindes på frisegesim- 
sen. Frisefremspringene er udformet som bøj- 
ler med kvindehoved over diamantbosse, og 
frisefelternes kartoucher har en fortløbende, la- 

 

Fig. 31. Døbefont, romansk af granit (s. 1092). NE 
fot. 1981. — Romanische Granittaufe. 

tinsk indskrift med reliefversaler: »Acues/ Ver- 
ba mea/ Filiis tuis et/ loqeris de/ eis. Deut: 6« 
(Du skal indprente dine børn dem (budene) og 
tale om dem. 5 Mos. 6,7). Hængestykkerne 
udgøres af kartoucher med frugtklase, flanke- 
ret af englehoveder under postamentfremsprin- 
gene. Englehovedet nærmest opgangen er for- 
nyet 1955 ligesom gesimsens dækbræt og bety- 
delige dele af prædikestolens rammeværk og 
profillister. Stolen hviler på en fodstolpe med 
profileret, baldakinagtig bæring, som stammer 
fra en istandsættelse o. 1747,50 men senere er 
stærkt fornyet. Muret opgangstrappe fra 1955. 

Himlen, der danner en syvsidet polygon over 
kurven, er skåret af fyrretræ, men utvivlsomt 
sammenhørende med stolen. En bort af ægge- 
stav over tandsnit løber under frisegesimsen, 
på hvis hjørner der står små, drejede spir flan- 
kerende de store kartouche-topstykker med 
slyngbåndsmedaljon. På et af topstykkerne års- 
tallet »A(nn)o 1634«, på et andet et Kristusmo- 
nogram; det sydligste er fornyet i enkel form 
ligesom de udsavede hængestykker, der må 
stamme fra istandsættelsen i 1700’rne. Himlens 
loft har radiære profilribber udgående fra en 
midtroset. 

Prædikestolen står med en 1955 afdækket 
staffering fra 1763, signeret af Niels Lund. Do- 
minerende er farverne hvid og cinnoberrød, 
hvortil kommer grønt, blåt og dodenkop (til 
dels som marmorering), samt guld og sølv, det 
sidste nu helt dekomponeret. Postamentfelter- 
ne har indskrift med hvid skriveskrift på sort 
bund: »Raab Höyt/ af Struben og Spar iche ... 
Esaias 58 (v. 1). Niels Lund 1763«. Under sig- 
naturen er med ganske småt skrevet: »Opmalet 
1848« (jfr. altertavle). Himlens frise har nu in- 
gen indskrift, men under 1763-malingen anes 
ældre frakturskrift, formentlig den indskrift, 
der anføres i præsteindberetningerne 1754 og 
1766: »Hr. Hans Pedersen Sognepræst, Michel 
Iensen Kirkeværge, Iep Hansen Kirkeværge«.51 
Navnene må høre til prædikestolens ældste be- 
maling, hvoraf der 1955 konstateredes enkelte 
andre rester, der tydede på, at den oprindelige 
staffering kun havde været partiel, lagt direkte 
på træet (en snedkerstaffering?). 
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Fig. 32. Indre set mod vest. NE fot. 1985. — Interieur gegen Westen gesehen 

Prædikestolens nuværende opstilling i ski- 
bets sydøsthjørne svarer formentlig nogenlun- 
de til den oprindelige. I hvert fald var pladsen i 
1700’rne den samme.52 En snedkermæssig 
istandsættelse og komplettering skete o. 1747, 
hvorefter malearbejdet henstod indtil 1763.50 
En opmaling i ferske farver 1848 lod dele af 
Niels Lunds rokokostaffering urørt, først og 
fremmest guldet. Engang efter 1874 er prædi- 
kestolen blevet flyttet til skibets nordøsthjørne; 
43 1897 blev den sænket – ved en afkortning af 
bærestolpen – og fik en ny trappe med baluster- 
gelænder. Nogle år senere – vistnok samtidig 
med ændringen af altertavlen 1906 – skete en 
ny overmaling, hvorefter prædikestolen med 
Einar V. Jensens grundige istandsættelse 1955 
fik sin nuværende fremtræden og opstilling. 

Stolestaderne har gavle fra 1581 (fig. 34a-c), 
mens bænkene og de skråstillede fyldingsryg- 
læn er fra 1881.15 Stolegavlene, af fyr, 115-20 
cm høje, udført i én planke med pålagte lister, 
er forskelligt udformet i mands- og kvindesi- 
den. Mandsstolenes gavle (fig. 34a) har pålagt en 
kanneleret midtlisen med profilbase og -kapi- 
tæl, kronet af et rudefelt under den stejle, pro- 
filindrammede gavlspids, hvori er udskåret en 
halvroset med bladværk. Gavlspidsernes bagsi- 
der har enkelt indskårne ornamenter; stillisere- 
de rosetter, volutter, bladværk og et enkelt sted 
et englehoved. Til mandsstolene hører de to 
bageste gavle i nordsiden, der ligesom de ba- 
geste i syd er lidt enklere udført end de øvrige: 
gavlspidsens ornamentik er ikke i relief, men 
enkelt indskåret ligesom rudefeltet, og gavle- 

Danmarks Kirker, Ribe amt 71 
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Fig. 33. Skriftestol o. 1747 (s. 1098) og to af de tidli- 
gere altertavlemalerier, udført af Poul Steffensen 
1906 (s. 1086). NE fot. 1981. — Beichtstuhl um 1747 
und zwei ehemalige Altargemälde von Poul Steffensen 
1906. 

nes bagside er glat. I en af mandsgavlene er 
indskåret versalerne: »Giødi Sevr(in)is/ Ano 
Domi(n)i/ 1581« (Gøde Sørensens, år 1581) 
(fig. 34a), i en anden initialerne »SHI«, i en 
tredje et bomærke. Kvindestolenes gavle 
(fig. 34b) har to tilsvarende, lidt smallere sideli- 
sener bærende en profilindrammet gavlspids, 
på hvis skrå sider der ligger volutter mellem 
kannelerede top- og fodtinder. Flere af gavlene 
har indskårne versalindskrifter. På én læses: 
»Elin/ Giødis/ 1581« (fig. 34b), på en anden: 
»Metknudz« (Mette Knudskone) under stjerne 
og kornaks, mens en tredje gavl (fig. 34c) har 
fået lisenerne fjernet til fordel for indskriften: 
»Karren Pedersdater Æbelum A(nn)o 1690«. 

Mens bænkene står nymalede i grå toner, er 
gavlenes farver Niels Lunds fra 1763,4 fremdra- 

get 1955. Hver anden gavl har dodenkop-mar- 
morering, hver anden blåmarmorering, og 

dertil er anvendt vekselvis perlefarve og brunt 
til pilasterskafter, gult til kapitæler og lister og 
grønt i kvindegavlenes trekantfelter. En samti- 
dig nummerering fra 1-41 af såvel mands- som 

kvindestole er udført med gul skriveskrift, 
mandsgavlenes på rudefeltet, kvindegavlenes i 

trekantfeltet. 
Oprindelig synes gavlene at have stået med 

en partiel bemaling, hvoraf rødt og sort er kon- 
stateret i kannelurerne. At de to gavltyper er 
samtidige og fra første færd beregnet for hvert 
af de to køn antydes ved årstallet 1581 såvel på 
en mandsgavl (med et mandsnavn) som på en 
kvindegavl (med kvindenavn) (fig. 34a-b). Op- 
stillingen med mandsgavle af den enkle type 
nederst såvel i syd som i nord rimer ligeledes 
med 1700’rnes stoleregistre, der viser mands- 
stole i hele vestenden. Til gengæld fortsatte 
kvindestolene ind i koret, hvor én stod i nord i 
selve korbuen, mens otte var fordelt langs ko- 
rets nord- og sydvæg.52 

1862 oplyser inventariet, at alle stader havde 
fodskammel, men ingen døre. Mandfolkestole- 
ne havde et smalt ryglæn, kvindestolene intet. 
Samme år sattes rygstød i de 15 kvindestole 
»fra korbuen og ned«,15 og 1881 udskiftedes 
bænkene med de nuværende. Foruden småre- 
parationer og mindre omsætninger har stader- 
ne gennemgået stort set samme opmalinger 
som altertavle og prædikestol. Specielt den 
grundige istandsættelse af stolestaderne 1955 
formindskede deres antal, og de tiloversblevne 
gavle har fundet anvendelse i fem bænke opsat i 
koret, i skibets østende og i våbenhuset. To 
gavle ligger nu på kirkeloftet. 

Indretningen af en †lukket stol til præstens fa- 
milie omtales i forbindelse med opførelsen af et 
†vestpulpitur o. 1750 (jfr. ndf.), hvorunder sto- 
len fik plads.52 1862 nævnes en †brudeskammel.15 

Skriftestol (fig. 33), o. 1747,50 nu 135 cm høj, 
af glatte brædder med udsavet ryg, vanger og 
frontsarg, ryggens højeste udsvejfninger afsa- 
vet i ny tid. Gråmalet. Stolen, hvis plads i sa- 
kristiet uden tvivl er den gamle, svarer næsten 
til Janderups, og må som denne have haft en 
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Fig. 34a-c. Stolegavle 1581 (s. 1097), detaljer, a. Gavl i mandssiden, b-c. Gavle i kvindesiden. NE fot. 1981. — 
Gestühl 1581, Details, a. Wange der Männerseite. b-c. Wangen der Frauenseite. 

foranstillet knæfaldsskranke til de skriftende 
(jfr. s. 1058 med fig. 36). Før indretningen af 
denne »bekvemme skriftestol« skal præsten ha- 
ve siddet på muren (d.e. den murede bænk i 
sakristiet), mens skriftebørnene knælede på 
gulvet.4 

†Kirkekiste. En jernbundet, formentlig sen- 
middelalderlig, kiste omtales 1754 som en lev- 
ning »fra de katolske tider ... uden tvivl en 
afladskiste ligesom den i Janderup kirke«. Den 
stod da bag altret.29 

Pengeblok, o. 1800, 82 cm høj, gjort af en ud- 
hulet fyrrestamme, med pengetragt på smede- 
jernslåg, fæstnet med to overfald, det ene med 
gammel hængelås. Træet står renset. I skibet 
ved indgangen. En mindre †pengeblok, hvori 
lagdes gaver til husarme, nævnes i inventariet 
1862.15 

†Pengetavle. 1730 omtales en »Collect-tav- 
le«.28 

Dørfløje. O. 1700, til tårntrappen, 172 cm 
høj, foroven rundbuet afsluttet. Dørfløjen er 

udført af tre fyrreplanker, holdt sammen af to 
revler på bagsiden. Døren er samlet med svære 
træpløkke, som er slået igennem fra forsiden, 
hvor deres hoveder er afrundet som bosser. 
Forneden nyere vandnæsebræt. Den lavtsid- 
dende haspe og gangjernene er gamle. Gråma- 
let. 2) 1844, fløjdør i enkel senempire, mellem 
våbenhus og skib. Årstallet indskåret i overkar- 
men. Gråmalet. Kirkens øvrige dørfløje er 
nyere. 

†Pulpitur, ifølge præsteindberetningen 1766 
opført »for faa Aar siden« i kirkens vestende.4 
Det strakte sig over de fire bageste stoleræk- 
ker52 og sagdes 1862 at kunne rumme omtrent 
50 personer.15 Fra pulpiturets brystning stam- 
mer formentlig fire frisefyldinger, nu på vå- 
benhusloftet, 15 × 70 cm, med skriftsteder i 
hvid skriveskrift på sort bund: »See Det Guds 
Lam ... Joh:l (,29)«, »... Gud Sons Blod ... 
Joh:1 (1. Joh. 1,7)«, »Min Siæl opHöüer Herren 
... Luc (1,46)«,»Glæder sig i Gud min Frelser. 
Luc (1,46)«. Skriften er formentlig Niels Lunds 

71* 
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Fig. 35. Klokke, 1432, støbt af Peder Johansen i 
Randers på foranledning af præsten Jacob (s. 1100). 
NE fot. 1981. — Glocke, 1432, von Peder Johansen in 
Randers auf Veranlassung des Pfarrers Jacob gegossen. 

fra 1763. Fyldingerne er af genanvendt egepa- 
nel, formentlig fra et gotisk alterskab (jfr. side- 
altertavle nr. 2 og note 48). Pulpituret blev ma- 
let med egetræsfarve 186618 og nedtaget 
o. 1885.15 

Orgel, med otte stemmer, bygget 1980 af 
Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. Disposi- 
tion: Manual: Principal 8', Rørfløjte 8', Oktav 
4', Gedaktfløjte 4', Oktav 2', Spidsfløjte 2', 
Mixtur III. Pedal: Subbas 16'. Tegnet af Rolf 
Graae i samarbejde med orgelbyggeriet. I tårn- 
rummet. †Orgel, med ét manual og fem stem- 
mer, bygget 1909 af Horsens Orgelbyggeri v/ 
M. Sørensen. Disposition: Bordun 16', Princi- 
pal 8', Fugara 8', Gedakt 8', Fløjte 4'; oktav- 
koppel og svelle. Pneumatisk aktion, bælgven- 
tillade. På forhøjning i tårnrummet med spille- 
bordet anbragt fritstående foran facaden, såle- 
des at organisten sad vendt mod menigheden. 
Ved en ombygning 1955, foretaget af Th. Fro- 
benius & Co., omdannedes Fugara 8' til Oktav 
2'; samtidig blev facaden forandret, idet et 

fremskudt midttårn fjernedes og en del stum- 
me prospektpiber forkortedes. I forbindelse 
med ombygningen blev orglet sænket og flyt- 
tet længere mod vest.53 

Salmenummertavler, tre nyere, 77 × 49 cm, 
hvidmalede med stifter til talophæng, †Salme- 
nummertavler nævnes 1862, og 1884 anskaffedes 
tre nye.15 

Præsterækketavle, 1750, svarende til den æld- 
ste i Janderup, men noget mindre, 47 × 36 cm. 
Den opregner præsterne indtil nr. 10 og ind- 
skriften afsluttes med angivelsen: »Jandrup 
Præste-Gaard Anno 1750 den 1. december«. I 
sakristiet, ophængt øst for døren. 

Lysekroner, 1907, to ophængt i skibet, en 
mindre i koret.36 

Kirkeskib, »Anna«, 1949, ophængt 1955, en 
gave fra gårdmand Peder Pedersen og hustru. 

En †ligbåre, nævnt 1730,28 omtales 1862 som 
gammel.15 

Klokke (fig. 35), 1432, støbt på foranledning 
af præsten Jakob af klokkestøberen Peder Jo- 
hansen Randers, der har lavet klokker til flere 
af egnens kirker, således til Ål og til Hostrup 
og Guldager i Skast hrd. (Uldall, s. 154f.). 
Klokken måler 88 cm i tvm., hals, hanke og 
slagring har profilering, og midt på legemet ses 
klokkestøberens mærke, 7 cm højt (fig. 38). 
Om halsen en tolinjet, latinsk minuskelind- 
skrift: »anno domini m cd xxxii circa festu(m) 
puriticasio(n)is effusa est ca(m)pana eccle(siæ) 
belim per magistru(m) petru(m) ioha(n)nis 
procura(n)te d(omi)no iacobo ibidem« (i Her- 
rens år 1432 ved renselsesfesten (2. feb.) blev 
denne klokke støbt til Billum kirke af mester 

 

Fig. 36. Klokke 1432, seglaftryk (s. 1101). LL fot. 
1985 efter voksaftryk. 1:2. — Glocke, 1432, Siegelab- 
drücke. 
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Fig. 37 a-b. Altertav- 
lemaleri, Korsfæstel- 
sen (s. 1086). a. Det 
originale maleri fra 
1647, efter afdækning 
1955. b. Maleriet med 
H. H. S. Nielsens 
overmaling fra 1883. 
Einar V. Jensen fot. 
1955. — 
Altargemälde, 
die Kreuzigung, a. 
Das 
originale Gemälde 
1647, 
nach der Freilegung 
1955  h  D  G äld  

   
    

 

Peder Johansen på foranstaltning af hr. Jakob 
sammesteds). I indskriftens 2. linje (foran ordet 
»belim«) og på klokkehuen over indskriften 
findes to cirkulære seglaftryk, tvm. 2,5 cm 
(fig. 36). Det første, der må have tilhørt den 
nævnte præst Jakob, har omløbende minu- 
skelindskrift, hvoraf læses: »..pri(sbiteri) 
[B]ilvm..« (præst i Billum), omkring en Ibs- 
skal. Det andet, der kan have været støberens, 
har en tilsvarende nu ulæselig indskrift om- 
kring en dobbeltlilje.55 Klokken er ophængt i 
en vuggebom fra 1936. Ifølge præsteindberet- 
ningen 1766 skulle der en halv fjerdingvej 
nordøst for kirken findes et rundt hul i heden, 
»som beboerne kalder klokke-hul, hvor det er 
troligt at bemeldte klokke er støbt, så meget 
mere som jeg ved at lade grave i hullet har 
fundet noget kalk-grus«.4 Klokkestolen er fra 
1870.18 

 

Fig. 38. Klokke 1432, støberens mærke (s. 1100). 
1:2. Tegnet af MN. — Glocke 1432, Gießmarke. 

GRAVMINDER 

†Gravramme, o. 1595, af egetræ. »Her ligger be- 
gravet hæderlig, gudfrygtig og vellærd mand 
hr. Christen Ægidissen, som døde d. 28. sept. 
1595. I. C. F. E.«.4 Lå 175429 og 17664 i korgul- 
vet foran korbuen.54 

To *barokengle i Varde Museum, indkommet 
o. 1927 (inv. nr. V. 2127-28), opføres i mu- 
seumsprotokollen som formentlig stammende 
fra Billum kirke. De er fra o. 1725, liggende og 
nøgne, 42 og 48 cm lange, udskåret i egetræ 
med rester af lidt hudfarve og kindrødt. Sand- 
synligvis har de hørt hjemme i et epitafium, 
men der findes ikke efterretning om et sådant i 
Billum kirke. 

KILDER OG HENVISNINGER 

Vedr. arkivalier for Ribe amt i almindelighed henvi- 
ses til s. 50f., vedr. litteratur og forkortelser til s. 54f. 
Endvidere er benyttet: 

Ved embedet: Liber daticus 1840-89. – Synsproto- 
kol 1862ff. 

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske 
landsbykirker VII, 1886, s. 245-49. – Indberetninger 
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ved Jacob Helms 1874 (bygning, inventar), Chr. Ax- 
el Jensen 1905 (altertavle), Erik Bayer 1906 (altertav- 
le), Kristian Due 1916 og 1920 (krucifiksgruppe), 
1921 (inventar), K. Høgsbro Østergaard 1954 (møn- 
ter), 1956 (arkæologisk undersøgelse), Egmont Lind 
1955 (kalkmalet våbenfrise), Olaf Olsen 1955 (besig- 
tigelse af stolpehuller), Einar V. Jensen 1956 (inven- 
tar), Elna Møller 1981 (bygning), Ebbe Nyborg 
1981 (inventar). 

Tegninger og opmålinger. KglBibl. Tegninger af kir- 
ken ved J. G. Burman Becker (efter Winstrup) o. 
1874 (KB2°+63). – Privat (ark. Knud Lehn Petersen, 
Odense). Udaterede tegninger og opmålinger ved 
L. A. Winstrup. – NM2. Akvarel af kirken ved 
J. Kornerup 1865. Opmålinger af bygningen ved 
V. Ahlmann 1886 (forlæg for Danske Tufstenskirker 
1894). Tegninger af kirken, bygningsdetaljer og dø- 
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1892-1932 (C 44.Al). 
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stein, Kreis Südtondern, Berlin 1939, s. 269. En 
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1700’rne, da stykket genanvendtes (jfr. †pulpitur). 
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Fig. 39. Matrikelkort 1:10000. Målt 1795 og omtegnet 1856. 
— Katasterkarte 1:10000. Vermessen 1795, umgezeichnet 1856. 
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53 NM2. Per Günther: Erklæring af 2. dec. 1977. 
54 Christen Ægidissen var Billum sogns anden evan- 
geliske præst. Han efterfulgtes 1596 af Ib Christen- 
sen, som giftede sig med enken. Initialerne »I. C.« 
kan hentyde til Ib Christensen. 

55 Uldall læser omskriften på den sidste: »ave M(a- 
ria) vyqsbih ol« (ave Maria Oksby Ål). Aftrykkene 
ligner – men er ikke identiske med – nr. 928 og 934 i 
Danske Gejstlige Sigiller fra Middelalderen ved 
Henry Petersen, 1886. 



 

Fig. 1. Kirken set fra syd. EN fot. 1984. — Die Kirche von Süden gesehen. 

LUNDE KIRKE 
VESTER HORNE HERRED 

Kirken, som var viet S. Stefan (jfr. højaltertavle og 
Stefan-figur fra †sidealter), nævnes tidligst o. 1350 
(jfr. s. 1020f.). Den blev 16871 sammen med Ovtrup 
kirke henlagt til Ribe bispeembede til bisperesiden- 
sens vedligeholdelse (jfr. Hans Adolf Brorsons ini- 
tialer på tårnet). Fra 18242 betragtedes kirken som et 
domæne, tilhørende staten. Den overgik til selveje 
1. oktober 1934. 

Stolestadestrid. Jørgen Pedersen i Kastkær stævnede 
1554 Kaja Peders i Skedsbøl for rigens råd, fordi hun 
havde forment hans hustru hendes »stade og stol« i 
kirken. Samme år pålagde kongen sognepræsten, 
kirkeværgerne og de fire bedste sognemænd »at ud- 
vise sognefolket af deres stolestader og siden tilskik- 

ke enhver sit«.3 1661 og igen 1683 var der stridighe- 
der blandt sognets kvinder om retten til at stå yderst 
i stolene.4 

Sagn. Anders Sørensen Vedel henfører 1591 folke- 
visen om Tule Vognsen og Svend Grå, som dræbtes i 
kirken under en strid om en guldbænk (»I Lunde 
kirke der yppes en stævn / og der rider til både ridder 
og svende«), til Lunde Kirke.5 I Sønderjylland sted- 
fæstes visen til Tisland kirke (jfr. DK. SJyll. s. 907). 
Ifølge visen skulle drabet være sket foran Vor Frues 
alter og de to riddere ligge begravet foran S. Stefans 
alter i koret. En lokal udgave af samme sagn lader 
Tule Vognsen og Svend Grå bygge hver sit våbenhus 
til kirken.6 
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Fig. 2. Længdesnit 1:300 gennem skib, set mod nord. Målt af arkitekterne Aas og Thorup 1980, tegnet af MN 
1985. — Längsschnitt 1:300 durch das Schiff, gegen Norden gesehen. 

 

Fig. 3. Grundplan 1:300. Målt af Henrik Gram og Søren Gottfred Petersen 1979 med enkelte rettelser ved NJP. 
Tegnet af MN 1985. — Grundriß 1:300. 

Kirken omgives nu af stationsbyen, men lå tid- 
ligere højt og frit i landskabet mellem landsby- 
en Lunde og gårdene i Øster Kastkær. Den sto- 
re rektangulære kirkegård, hvis terræn falder 
øst- og sydover, er o. 1933 og 1969 udvidet 
mod syd; arealet beregnedes 18627 til 11475 
kvadratalen (ca. 4500 m2). Hegnet består af ny- 
omsatte markstensdiger, der oprindelig kun 
var stensatte på ydersiden, mens indersiden – således 
som det endnu ses i nord – henlå som en 
græsbevokset jordvold. Det østre dige er be- 

plantet med syrén, norddiget med elm, ahorn 
og seljerøn. – To murede portaler, teglhængte 
og i blanke sten, er opført o. 1876 efter tegning 
af kongelig bygningsinspektør L. A. Win- 
strup.8 Portalen i øst har rundbuet køreport og 
fodgængerlåge, i vest blot en bred fodgænger- 
åbning. 1885 blev kirkegården »planeret og re- 
guleret« og der anlagdes en kirkegårdsproto- 
kol.7 1862 fandtes fire murede †indgange, hvid- 
tede og teglhængte, med sortmalede gitterlå- 
ger: en større »ligport« i øst, syd for kirkehu- 



LUNDE KIRKE 1107 

 

Fig. 4. Kirkens sydside 1:300, målt og tegnet af L. A. Winstrup o. 1876. — Die Südseite der Kirche 1:300, 
vermessen und gezeichnet um 1876. 

set, og tre mindre, hver med en gangsti til kir- 
ken.7 1814 manglede »korstræerne« i to ind- 
gange (»stetter«).9 En †kirkerist nævnes 1829.10 – Et 
hvidkalket og teglhængt ligkapel er o. 1958 
opført i kirkegårdens nordvestre hjørne. Vin- 
kelret på dette er 1976 rejst et redskabshus som 
afløser for et ældre skur. – Matrikelkortet 1786 
(fig. 41) viser et †kirkehus i kirkegårdens østskel 
med kålhave i kirkegårdens nordøstre hjørne.11 
Efter husets nedbrydning 18947 sattes 27 alen 
stendige. 

BYGNING 

Kirken består af romansk kor og skib, for- 
modentlig opført i to tempi, en senromansk 
vestforlængelse samt tre tilbygninger fra gotisk 
tid: et sakristi ved korets nordside, et våbenhus 
foran vestforlængelsens syddør og et tårn i 
vest. Orienteringen har ret stor afvigelse til 
syd. 

At dømme efter korets vestgavl er koret ikke 
blot opført før skibet, men må i en kortere pe- 
riode have stået alene eller i tilslutning til en 
†(træ?)kirke. Derefter rejstes skibets to østre 
trediedele, som afsluttedes med en gavl umid- 
delbart øst for den nuværende sydindgang; det- 
te skib var på sædvanlig vis udstyret med en 
dør vestligst i hver langmur. Ret hurtigt efter 
fulgte så det nuværende skibs vestre trediedel, 

forsynet med endnu et dørpar, mens de gamle 
døre blev tilmuret. (Sml. den senromanske(?) 
vestforlængelse i Nørre Nebel, hvor dog tilsy- 
neladende kun norddøren blev flyttet). 

Materialer og teknik. Korets og skibets ældste 
dele er sat af granitkvadre både ude og inde, 
triumfgavlen dog fortrinsvis af marksten. Som 
det er almindeligt, er de største kvadre anvendt 

 

Fig. 5. Tværsnit 1:150 gennem skib, set mod øst. 
Målt af Henrik Gram og Søren Gottfred Petersen 
1979 og tegnet af MN 1985. — Querschnitt 1:150 
durch das Schiff, gegen Osten gesehen. 
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Fig. 6. Kirken set fra nordøst. Hude fot. 1905. — Die Kirche von Nordosten gesehen. 

i det nederste skifte, hvilende på en svagt frem- 
springende skråkantsokkel, som danner trinsten 
i dørene. Granitten er på vanlig vis forarbejdet 
til firehugne kvadre med afrundet bagside. 
Kassemurens støbte fyld består af hånd- til ho- 
vedstore marksten (jfr. fig. 7). I en kvader nord 
for triumfbuen ses et stenhuggerfelt. Korets øst- 
gavl er o. 186010 ommuret i tegl, udvendig be- 
klædt med kvadre, og hele kirkens sydmur 
blev 1983 omsat på grund af udbuling. Triumf- 
murens gavltrekant indeholder korets oprinde- 
lige, vestre gavlspids (jfr. fig. 5), delvis muret 
af kvadre. Trekanten er forhøjet i forbindelse 
med skibets opførelse. 

Vinduer og døre. Koret har antagelig haft tre 
vinduer, et i hver side; kun det nordre er beva- 
ret, synligt over sakristiets hvælving, hvor 
kvadermuren står velbevaret. Vinduet er kva- 
dersat både ude og inde, og de to monolite 

overliggere har tredelt overside. Skibets ældste 
del har to tilsvarende nordvinduer, der står 
som udvendige blændinger med lidt uregel- 
mæssige, tresidede overliggere og affasede sål- 
bænke. En romansk vinduesoverligger tjener 
som trappesten foran våbenhuset. De to tilmu- 
rede døre har kvadersatte karme, afdækket med 
stenbjælker. Højde over sokkel i syd: 236 cm, i 
nord: 232 cm. 

Den senromanske vestforlængelse hviler på en 
sokkel svarende helt til kirkens ældre del. Mu- 
renes yderside er klædt med kvadre, undtagen 
et kampestensparti i nord, mellem dørstedet og 
nordvesthjørnet. Kvadrene stammer antagelig 
fra skibets oprindelige gavl, nedbrudt ved ud- 
videlsen. Indvendig er murene af rå kamp. For- 
længelsens nordvindue, der svarer omtrent til 
de to ældre vinduer i nord, har kilestensstik af 
vulkansk tuf. Dette materiale er tillige brugt i 
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øverste skifte ved tilmuringen af den oprindeli- 
ge norddør, der i øvrigt er lukket af granit- 
kvadre og af marksten (indvendig). De to nye 
dørsteder, ca. 5,5 m vest for de gamle, er udført 
på samme måde som disse, med kvadersatte 
karme og overdækket med stenbjælker. Nord- 
døren, 223 cm høj over soklen, er tilmuret; 
syddøren, som stadig er i brug, har smigede 
indersider; i den vestre karm ses stablerne fra en 
ældre dørfløj. 

Indre. Den forholdsvis smalle, spidse korbue 
er formentlig ommuret i forbindelse med 
hvælvslagningen i koret. De kvadersatte van- 
ger kan være oprindelige; de har et 20 cm højt, 
forneden skråkantet kragbånd, hvis profil er ført 
omkring vesthjørnerne. På overvæggene ses 
aftryk efter det oprindelige bræddeloft, der har 
ligget på bjælkernes overside. 

Tagværker. Skibets tagværk hører sammen 
med vestforlængelsen og er, bortset fra de to 
østligste fag, nummereret fortløbende fra øst 
mod vest, i syd med øksehugne stregnumre, i 
nord med firkantstik. Spærfagene har korte 
spærstivere og to lag hanebånd. Andet og fjer- 
de fag fra øst samt flere hanebånd viser spær af 
den såkaldte Arrildtype med to sæt skråstivere, 
der må stamme fra det romanske skibs første 
tagværk. Bjælkerne over skibets ældre afsnit er 
af eg; de syv vestligste er udskiftet med fyr 
1875.7 – Tagværket over koret er ældre end 
hvælvslagningen (afsavede bjælkeender). De 
syv fag er samlet på østsiden og forsynet med 
huljernsstregnumre fra øst mod vest. 

Gotiske ændringer og tilføjelser. I senmiddelal- 
deren fik koret indbygget hvælv og tilføjet et 
sakristi i nord, og det forlængede skib forsyne- 
des med et våbenhus foran syddøren og et tårn 
i vest. Det er ikke muligt at fastslå disse tilbyg- 
ningers kronologiske rækkefølge, men det er 
sandsynligt, at de alle er udført i løbet af 
1400’rne. Det kan dog ikke udelukkes, at det 
lille tårn med den høje, slanke, nærmest lancet- 
formede tårnbue er lidt ældre. Alle tilbygnin- 
ger er opført af munkesten i munkeskifte over 
granitkvadre, genanvendt fra de romanske eller 
senromanske dele af kirken, der blev berørt af 
byggeriet. 

 

Fig. 7. Kvadrene i skibets sydmur under omsætning 
1983. NE fot. — Die Quader in der Südmauer des 
Schiffs während einer Umsetzung 1983. 

Korets krydshvælv hviler på enkle hjørnepil- 
ler, spidse skjoldbuer og kvartstensribber; der 
er spygatter i flere svikler. I forbindelse med 
hvælvets indbygning har triumfbuen antagelig 
fået sin spidse form. 
Sakristiet (fig. 6), der forbindes med koret 
med en fladbuet dør, svarer nøje til sakristierne 
i Janderup (s. 1037) og Billum (s. 1078). Det 
dækkes af et samtidigt krydshvælv med veder- 
lag i de tre frie vægge og i en skjoldbue, muret 
op mod koret, efter at dettes kvaderbcklædning 
var nedtaget. Flankemurene har hver en flad- 
buet niche, den vestre med sålen 136 cm over 
gulv og en højde på 64 cm, den østre 70 cm 
over gulv og en højde på 70 cm. I øst er et lille 
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fladbuet vindue. Taget er tækket med bly, der 
også dækker de yderste spærsko. 170012 var tre 
fag dækket med brædder. – Sognepræsten be- 
nævnte 176613 bygningen som et »kapel«. Sa- 
kristiets oprindelige anvendelse som opbeva- 
ringssted for kirkens hellige kar og andre rig- 
domme var da gået i glemme. 

Våbenhuset foran skibets syddør har nederst i 
de lave mure to skifter granitkvadre. Den østre 
flankemur er delvis fornyet 18707 ved indsæt- 
telsen af to rundbuede støbejernsvinduer. I 
gavlens top, over den rundbuede dør, er en 
fladbuet lysspalte. I det indre står rummet med 
gråmalet bjælkeloft og gulv af kvadratiske tegl- 
fliser. Våbenhuset, der siden begyndelsen af 
1800’rne har haft tegltag, var 170012 tækket 
med bly, vestsiden dog med brædder; 176613 
var der røde tagsten, 1813 stråtag.9 

Tårnet ved skibets vestgavl har tykke, kva- 
derklædte mure indtil en højde af tre meter. 

Herover har nordfacaden med trappehuset beva- 
ret sit munkestensmurværk til murkronen, 
mens murene i syd og vest og til dels også i øst 
er skalmuret flere gange i indtil én stens dybde. 
Tårnet blev betydeligt ombygget 1753,14 i 
Hans Adolf Brorsons tid som biskop og kirke- 
patron. I vestmuren ses jernankre med biskop- 
pens initialer »H AB« over årstallet »1781«, der 
dog i 1800’rne læstes som enten 17877 eller 1757 
(L. A. Winstrups opmåling).15 (Sml. biskop 
Middelboes forbogstaver på Ovtrup kirke, 
s. 1141). 

Tårnrummet er beskedent af omfang, men 
højt og velproportioneret. Det forbindes med 
skibet med den ovennævnte slanke, spidsbuede 
arkade, der har retkantede kragbånd. De tre 
øvrige sider står med høje, skjoldbuelignende 
spareblændinger, som bærer et lille krydshvælv 
(kvartstens ribber)16 og omslutter højtsiddende 
vinduer i syd og vest, begge genåbnet efter at 
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Fig. 8. Indre set 
mod 
øst. NE fot. 1984. 
— 

   
 

Fig. 9. Indre set mod 
vest. NE fot. 1984. — 
Interieur gegen Westen 
gesehen. 

 

de var blevet lukket i forbindelse med de om- 
fattende skalmuringer. En nyere dør i tårnets 
sydside er formentlig kommet til ved installe- 
ringen af et fyr i tårnrummet o. 1900, da det 
blev afskildret fra skibet. Allerede 18627 var der 
dog en gitterdør i tårnbuen. 

Adgangen til det tvedelte mellemstokværk 
sker ad en stejl spindeltrappe. Nedre mellem- 
stokværk har to fladbuede spareblændinger i 
vest og én i syd og nord; i øst er 185910 brudt en 
dør til skibets loft. Øvre mellemstokværk har 
en spidsbuet spareblænding i øst. Denne etages 
nuværende åbninger er sekundære, og det sam- 
me gælder klokkestokværkets fladrundbuede 
lydhuller i syd og vest, mens de fladbuede, fal- 
sede glamhuller i øst og nord er originale. I 
murkronen og de øst-vestvendte gavle er der 
adskillige åbne bomhuller. Taget er tækket med 
bly. Kirkesynet anfører år 1700,12 at tårnet de 
sidste 45 år havde været dækket med brædder, 

undtagen syv fag bly i syd. Endnu 18169 var 
der bræddetag over tårnhuset. 

Vedligeholdelse og istandsættelser. Ved kirkesy- 
net 170012 var murværket i god stand, en del 
var nylig repareret. Kirken og dens tilbygnin- 
ger var tækket med bly;17 dog var størstedelen 
af tårnet, sakristiets vestside samt tre fag over 
våbenhuset dækket med brædder. Da taget 
174818 skulle sættes i stand, erklærede præsten 
sig for ukyndig og bad en anden forhandle med 
blytækkeren. Biskop Brorson lod som nævnt 
tårnet skalmure 1753, og kirken overalt sætte i 
god stand.14 Bevarede bilag fra vedligeholdel- 
sesarbejder sommeren 177619 viser udgifter til 
glarmester Morten Andersen, blytækker Jens 
Jørgensen, smed Jens Pedersen (for vindues- 
rammer og nøgle) og murermester Mattias Jen- 
sen. Sidstnævnte arbejdede på kirken i 33 dage 
sammen med sin »kalkslåer«. Tagsten, kalk, 
jern og bly leveredes af købmand Øllgaard, 
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Varde; tømmeret indkøbtes i Nørre Bork.20 
Korets østmur blev ommuret i tegl o. 186010 

og skibets sydvestre hjørne ombygget o. 1890.7 
I forbindelse hermed blev et ældre vindue med 
trækarm vestligst i sydmuren erstattet af gra- 
nitindfattet støbejernsramme. De øvrige vin- 
duer i korets og skibets sydside har trækarme 
med blyindfattede ruder i rigt falsede åbninger, 
korets fladbuet, skibets rundbuede udvendig 
og fladbuede indvendig. Et ældre rundbuet stik 
ses over skibets østvindue. Karmene fik deres 
nuværende form 1921 ;21 i 1800’rne stod de 
rundbuede åbninger med retkantede karme 
(jfr. fig. 4). 

Under en hovedrestaurering 1982-83, ved arki- 
tekterne Richard Aas og Herløv Thorup, blev 
blytaget på kor og tårn lagt om (skibets og 
sakristiets tag var omstøbt 1979), tårnets mur- 
værk blev repareret, og størsteparten af granit- 
kvadrene i skibets sydside sat om (jfr. fig. 7). 
Tårnrummet, der havde tjent som fyrrum, 
blev igen åbnet mod skibet, gulvene blev be- 
lagt med teglstensfliser og skibets loft istandsat 
og malet. 

Den velholdte kirke står dels i blank kvader- 
mur, dels med hvidtet murværk, hvor dette er 
af marksten eller tegl. Tagene er fremdeles 
overalt tækket med bly,22 kun våbenhuset har 
tegltag. 

Glaserede gulvfliser, 15-1600’rne(?). Under en 
reparation af skibets bræddegulv, i det nord- 
østre hjørne, optoges 1938 foruden ældre bly- 
indfattet vinduesglas 34 brudstykker af fliser 
med forskelligfarvede glasurer: lysgul, grøn og 
mørkebrun.23 

Et stykke af en †egeplanke, 230 cm lang (for- 
rådnet i den ene ende), 35 cm bred og 12 cm 
tyk, blev o. 1895 fundet i skibets gulv og hen- 
lagt på våbenhusloftet. Planken var på den ene 
side falset i begge hjørner og har ved svære 
trænagler været fastgjort til lignende planker. 
Dens bestemmelse er usikker.24 

Varme. En kakkelovn, opstillet 18907 i skibets 
nordvestre hjørne og med skorsten op gennem 
tårnet, blev o. 190021 afløst af to ovne af Rech’s 
patent, opsat i det afskildrede tårnrum, der her- 
efter fungerede som fyrrum med selvstændig 

 

Fig. 10. Sidealterbord, senmiddelalderligt, nu un- 
derbygning for prædikestolen (s. 1113). NE fot. 
1983. — Spätmittelalterlicher Seitenaltartisch, jetzt Un- 
terbau der Kanzel. 

indgang i tårnets sydside. En kalorifer samme 
sted blev 1982-83 erstattet af el-varme med rør- 
ovne under bænkesæderne og tårnrummet igen 
inddraget i kirken. 

†Kalkmalerier, romanske? Under afbankning 
af pudslaget på skibets nordvæg 1945 fremkom 
på det oprindelige(?), gullighvide »hvidtelag« 
sporadiske spor af, hvad der opfattedes som 
rester af en romansk, kalkmalet dekoration. 
Midt på nordvæggen og øst herfor sås, 2,3 - 
1,5 m over gulvet, enkelte lodrette og vandret- 
te streger og øverst, 0,3 m under loftsbjælker- 
ne, rester af en bort med koncentriske ringe 
med en udvendig diameter af 21 cm. Male- 
rierne tildækkedes af nyt pudslag.25 

INVENTAR 

Oversigt. Inventaret er for en væsentlig del middelal- 
derligt, med det romanske højalterbord og granitdø- 
befonten som de ældste stykker. Kirkeklokken 
stammer fra o. 1400, og et usædvanligt bredt udsnit 
af den senkatolske indretning er i behold. Således er 
kernen i den flere gange moderniserede altertavle en 
gotisk højaltertavle fra o. 1500, hvis (aftagne) predel- 
la har rester af et malet svededugs-motiv. Nogen- 
lunde samtidige er alterstagerne, en monumental 
korbuekrucifiksgruppe og to sidealterfigurer, Maria 
med barnet og værnehelgenen S. Stefan. Den sidste 
har formentlig haft plads på et sidealterbord i skibets 
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Fig. 11 a-b. Højalterbord, romansk (s. 1113). a. Helhed, b. Helgengrav. NE fot. 1983. — Romanischer Hochal- 
tartisch mit Heiligengrab. 

sydhjørne, hvorpå man 1583 opsatte det vigtigste 
protestantiske inventarstykke, prædikestolen. Den 
smykkes af et brystbillede forestillende en gammel 
mand, formentlig giveren Søren Moritsen. Såvel 
prædikestolen som de nogenlunde samtidige stole- 
stader er smukke eksempler på egnens »Ribeskærin- 
ger« i tidlig renæssancestil. Højrenæssancen slår 
igennem o. 1600 med alterpanelet og i en udbygning 
og modernisering af altertavlen og af prædikestolen 
med himmel og rygpanel. Et sæt herskabsstole for 
Frøstrup er dateret 1618, og en *fontehimmel, nu i 
Varde Museum, 1638. Barokken er repræsenteret 
med altertavlens topmalerier af Hans Poulsen, Ribe, 
fra begyndelsen af 1700’rne, og fra 1800’rne må næv- 
nes sølvtøjet, specielt Varde-sølvsmeden Lorentz 
Anholm Thuuns sygesæt. 

Farvesætningen af de middelalderlige stykker er ud- 
ført 1921 af Poul Jensen, mens renæssanceinventaret 

i det store hele står med en afdæmpet, lys staffering 
udført af P.J. Bagger 1931. 

Alterbord (fig. 11a), romansk, muret af granit- 
kvadre i tre skifter, 160 × 100 cm, 115 cm højt. 

I bordfladens midte, 24 cm fra forkanten, en 
helgengrau (fig. 11b) i to afsæt, 21 × 18 og 6 × 4 
cm; dækstenen manglede allerede 1862.7 Alter- 
bordet står 100 cm fra korets østvæg. 

Sidealterbord (fig. 10), senmiddelalderligt (?), 
nu benyttet som underbygning for prædikesto- 
len i skibets sydøsthjørne. Bordet er muret af 
munkesten, pudset og hvidtet, 142 × 98 cm; 
højden er 138 cm efter påmuringen af en halv- 
rundt fremspringende »fod« for prædikestolen. 

Også den er af munkesten, måske taget fra bor- 
dets øvre del. Et afsæt i nord, 90 cm højt, angi- 
ver muligvis bordets oprindelige højde. 

Alterbordspanel (fig. 14), o. 1600, af fyrretræ, i 
tre fag adskilt af kannelerede lisener, de yderste 
på meget høje fyldingspostamenter. Felterne 
rummer en profilindrammet portal, hvis heste- 
skobue bæres af kannelerede pilastre med pro- 
filbase og -kapitæl. Profileret og forkrøppet 
fodliste og arkitrav, triglyffer (kun fire er gam- 
le) med neglesnitsornament. Panelet blev fri- 
lagt og istandsat 1910,7 malet 1930-31 i gråt og 
brunt med marmorerede felter (fig. 14), og har 
ved den seneste istandsættelse 1982-83 fået sin 
nuværende grå og hvide bemaling. 

†Alterklæder. Præsteindberetningen 1766 om- 
taler et alterklæde skænket af biskop Brorson 
(1741-64).13 1841 anskaffedes et nyt,10 der 1862 
beskrives som rødt, kantet med guldtresser 
forneden. Et klæde, anskaffet 1895, kasseredes 
1910, da alterbordspanelet blev frilagt.7 

Altertaulen (fig. 14) er en sengotisk fløjalter- 
tavle, o. 1500, der o. 1600-20 er moderniseret og 
udbygget med en renæssanceindfatning. Den 
velbevarede, senkatolske skabsaltertaule har i 
midtskabet (178 × 130 cm) tre store hovedfigu- 
rer: en Nådestolsfremstilling flankeret af Maria 
med barnet (i nord) og værnehelgenen S. Ste- 
fan. Sidefløjene, der er halvt så brede som midt- 

Danmarks Kirker, Ribe amt 72 
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Fig. 12. Altermaleri, Nadveren, o. 1725, tilskrevet 
Hans Poulsen, Ribe (s. 1116). NE fot. 1980. —Altar- 
gemälde, das Abendmahl, um 1725, dem Maler Hans 
Poulsen aus Ribe zugeschrieben. 

skabet, rummer apostle i to rækker, der som 
hovedfigurerne står under gennembrudte køl- 
buebaldakiner med stavværk og fiskeblærer. 

I midtskabet (fig. 17) er Nådestolen fremstil- 
let traditionelt som en aldrende, hårfager Gud- 
fader, der foran sig holder sønnen i skikkelse af 
en Smertensmand. Maria bærer på venstre arm 

 

Fig. 13. Altertavle, postamentfremspring med løve- 
hoved, o. 1600-20 (s. 1116). NE fot. 1980. — Altar- 
bild, Löwenkopf, um 1600-20. 

det nøgne Kristusbarn med korsæblet (korset 
mangler), og S. Stefan, iført diakondragt, bæ- 
rer martyrpalme og på venstre arm de sten, 
som voldte hans død. Storfigurerne og deres 
tresidede, fremspringende baldakiner adskilles 
af fialer med statuetter (19 cm høje) af de fire 
kronede hovedjomfruer (virgines capitales). 
Jomfruerne, der står på konsoller under små 
baldakiner, er i nord S. Barbara med tårn, 
hvori kalken skimtes (fig. 15), over S. Doro- 
thea, der modtager kurven af det lille Jesusbarn 
og i sin venstre holder en blomst. I syd ses 
øverst S. Katarina trædende på kejser Maxenti- 
us (fig. 15). Hun bærer på venstre arm navet af 
det søndrede marterhjul, højre arm er afbrudt. 
S. Margareta støder med sin venstre en lanse i 
dragen, mens hun i den højre bærer en opslået 
bog. 

Fløjenes apostelfigurer med delvis fornyede 
attributter er noget omflyttede og svarer ikke 
alle til de sekundært malede navne, der her an- 
føres i parentes. I nord ses, begyndende øverst 
til venstre: 1) Peter med stor (fornyet) nøgle og 
åben bog. Som de følgende har han langt hår 
og skæg og bærer lange folderige klæder (»S. 
Petrus«). 2) Paulus med sværd (»S. Paulus«). 3) 
Andreas med skråkors (»S. Andreas«). 4) Med 
nytilsat stav og bog (»S. Bartholomæus«). 5) 
Med nytilsat stav og bog, hovedet fornyet 1847 
(»S. Iacobus«). 6) Jakob den Yngre eller Judas 
Taddæus med kølle (»S. Philippus«). I syd: 7) 
Jakob den Ældre klædt som pilgrim med van- 
dringsstav og bog (»S. Iacobus Min(or)«). 8) 
Thomas eller Judas Taddæus med spyd 
(»S. Thomas«). 9) Johannes med kalk, skægløs, 
hovedet fornyet 1847 (»S. Iohannes«). 10) (Fig. 
16) Simon med sav (»S. Thadeus«). 11) (Fig. 
16) Mattias med økse (»S. Mathias«). 12) (Fig. 
16) Mattæus, skægløs, læsende (»S. Mat- 
hæus«). 

Fløjaltertavlens predella, der nu tjener som 
fodstykke for kirkens korbuekrucifiks (jfr. 
fig. 26), er aftaget i forbindelse med tavlens ud- 
bygning 1600-20. Dette arbejde må være udført 
af samme snedker, som har lavet Ovtrup kirkes 
renæssancetavle. Den gotiske tavle er bibeholdt 
som storstykke i en renæssanceopbygning af 
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Fig. 14. Altertavle, o. 1500 og o. 1600-20 (s. 1113). NE fot. 1980. — Altarbild, um 1500 und um 1600-20. 

72* 
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Fig. 15. Nådestolen og småfigurer af S. Barbara og 
S. Katarina, o. 1500. Udsnit af altertavle (s. 1113). 
NE fot. 1980. — Der Gnadenstuhl und Kleinfiguren 
von St. Barbara und St. Katarina, um 1500. Ausschnitt 
aus Altarbild. 

Fig. 16. Apostlene Simon, Mattias og Mattæus, 
o. 1500. Udsnit af altertavle (s. 1113). NE fot. 1980. 
— Die Apostel Simon, Matthias und Matthäus, um 
1500. Ausschnitt aus Altarbild. 

 

firsøjletype, hvilende på et postament med 
egenartede løvehovedfremspring (fig. 13), kar- 
touchevinger og tandsnit under den profilerede 
gesims. Herpå står de fire slanke, nærmest ko- 
rintiske storsøjler med prydbælte af beslagværk 
og bosser; under de to yderste en hængeknop 
bestående af et jonisk kapitæl over frugt- og 
drueklase. Storvingerne er formet som halv- 
kartoucher med englehoved og vasespir, og 
den noget klejne, profilerede storgesims har 
tandsnitsfrise på undersiden. Yderst på storge- 
simsen blomsterspir flankerende topstykket, 
hvis felt rummer en fladbuet portal, der bæres 
af fyldingspilastre med tandsnit og profilkapi- 
tæl. Bueslaget ledsages af slyngbånd, i svikler- 
ne englehoved. Topfeltet indrammes af en æg- 
gestav og flankeres af søjler som storstykkets. 
Arkitrav og gesims ledsages af tandsnitsborter, 
der forkrøpper om frisefremspring med engle- 
hoved. Topstykkets kartouchevinger bærer hø- 
je halvmånespir (det nordre fornyet), og yderst 
på topgesimsen står spir med diademhoved 
flankerende en kartouche-topgavl med slyng- 
båndsmedaljon. Gavlen krones af tre spir, top- 
spiret med kors og stjerne, tilsat 1847. 

I topstykke og gavl malerier, der må tilskrives 
Ribe-maleren Hans Poulsen, virksom i stiftet 
o. 1710-42. Topstykkets maleri forestiller Nad- 
veren (fig. 12) svarende til fremstillingerne i 
Varde (1710, signeret, s. 896), Ovtrup (s. 1146) 
og flere andre af egnens kirker. 

Malebunden er rødbrun; blåt og cinnober- 
rødt dominerer suppleret med brune, hvide og 
grønne farver, den sidste brugt på baggrundens 
hængeklæde. I topgavlens cirkelmedaljon Op- 
standelsen. Kristus, med en vældig Danne- 
brogsfane, svæver over sarkofagen og de fire 
liggende soldater. 

Altertavlens staffering i øvrigt er udført af 
P.J. Bagger 1931, let opfrisket ved istandsæt- 
telsen 1982-83. Grundfarven er en grå, med si- 
rater i guld, sølv, klar blå samt mere dæmpede 
røde, grønne og brune farver. De gotiske figu- 
rer har naturlig karnation og forgyldte gevand- 
ter. Foruden de anførte apostelnavne, i grå 
skriveskrift på sort bund, er i fodstykket under 
storfigurerne med gyldne versaler anført nav- 
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Fig. 17. Altertavlens storstykke, en sengotisk skabsaltertavle fra o. 1500 (s. 1113). NE fot. 1980. — Mittel- 
schrein des Altarbilds, ein spätgotischer Schnitzaltar. 

nene: »Maria Deus Pater(Gudfader) Stephan«, 
og i postament og topfrise citater fra Joh. 3, 16 
og 11,25 (forgyldt skriveskrift). På tavlens bag- 
side noteret: »22. Marts 1931 indviede Biskop 
Westergaard denne Altertavle, som er istandsat 
og malet af P.J. Bagger«. 

Om tavlens middelalderlige, malede frem- 
træden vidner nu kun predellaen med dens no- 
get afslidte maleri af Veronikas Svededug 
(fig. 27). Ifølge synet 1700 var »nogle små styk- 
ker affaldne« og malingen fordærvet,12 hvorfor 
tavlen nogle år senere er blevet istandsat af 
Hans Poulsen. Udover malerierne har hans ar- 
bejde omfattet en nymaling af alt træværket i 
barokstil med blåt, cinnoberrødt og hvidgråt 
som dominerende farver. 1766 omtaler præsten 
tavlen som »ziiret med smukt Billedhuggerar- 
bejde og Maling«, med indskriften »Hvo som 
æder uværdeligen ... (1 Kor. 11,27)« i posta- 
mentfeitet.13 1841 påtalte synet, at tavlen 

manglede nogle sirater, således et englehoved, 
hovederne af Bartolomæus og Johannes samt 
halvmånespiret i nord, og man fandt, at også 
halvmånen i syd burde fjernes »som en tyrkisk 
prydelse«(!).10 De manglende dele suppleredes 
1847, og tavlen maledes i grå toner af en gam- 
mel maler i sognet, Herman, der på storsøjler- 
nes prydbælter anførte årstallet. Tavlens til- 
stand herefter fremgår af fotografier fra o. 1900 
(i NM2), der tillige viser, at man da smykkede 
tavlen med små stearinlys foran de udskårne 
figurer (jfr. s. 986). Sin nuværende fremtræden 
fik tavlen med P.J. Baggers istandsættelse og 
nymaling 1931. En mindre undersøgelse af far- 
velagene er foretaget 1981. 

Sidealterßgurer. 1) (Fig. 20) Maria med bar- 
net, o. 1500, fremstillet som den apokalyptiske 
madonna stående på måneseglet, 157 cm høj. 
Den let svejede Mariafigur bærer på højre arm 
det nøgne barn, der holder et æble mod knæet 
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og løfter højre hånd til en gestus. Marias ansigt 
med høj, glat pande indrammes af det lange, 
tæt bølgede hår og et hovedklæde, der fra den 
meget store krone (korsblomsterne fornyede) 
falder ned over kappen. Figurens bagside er hu- 
let, og nogle oprindelige gennemskæringer er 
dækket med klodser, pålimet 1921, da en 
istandsættelse blev foretaget af Poul Jensen. 
Ham skyldes også de brogede farver, hvorun- 
der 1981 er konstateret en ensartet grå samt 
enkelte rester af original kridtgrundsstaffering. 
Figuren må have været hovedfigur i det Maria- 
alter, foran hvilket A. S. Vedel lader mordet på 
Grå Svend finde sted (jfr. s. 1105). 1862 stod 
den, gråmalet, under korbuekrucifikset sam- 
men med nr. 2 og krucifiksets sidefigurer.7 
1874 var figuren opsat på en konsol på vest- 
væggen nord for tårnbuen med nr. 2 som pen- 
dant i syd, og 1981. er den sammen med nr. 2 
ophængt syd for tårnbuen. 

2) (Fig. 19) S. Stefan, o. 1500, 139 cm høj. 
Martyren er fremstillet stående, i diakondragt, 
med tæt krøllet, halvlangt hår, opslået bog i 

 

Fig. 18. Alterstage, o. 1500 (s. 1119). Efter tegning 
af E. Rohndahl 1896. — Altarleuchter, um 1500. Nach 
einer Zeichnung von 1896. 

venstre hånd og to sten i den højre, der er skå- 
ret særskilt og indtappet i ærmegabet. Figurens 
bagside er stærkt udhulet, den brogede bema- 
ling Poul Jensens fra 1921. Herunder er 1981 
konstateret rester af samme farvelag som nr. 1. 

Figuren må have været hovedfigur i et Ste- 
fans-alterskab (jfr. sagn, s. 1105), der oprinde- 
lig kan have haft plads på sidealterbordet i ski- 
bets sydøsthjørne (fig. 10). Endnu 1766 var 
skabet i behold, med indskriften »Ora pro no- 
bis« (bed for os). Siden midten af 1800’rne har 
figuren været opsat som pendant til nr. 1 og har 
gennemgået de samme flytninger. 

Alterkalke. 1) (Fig. 23), o. 1884,7 udført af Jo- 
han Fredrik Rathie, Varde, 22 cm høj. Den ot- 
te-tungede fod, hvis høje standkant har en gra- 
veret zig-zag-bort, har på en af tungerne et gra- 
veret cirkelkors. Skaftleddene er cirkulære med 
små perleborter, knoppen er linseformet og 
bægeret glat. På dets underside mærker for 
guldsmeden (Bøje nr. 6913, 6915) og et genta- 
get lødighedsmærke, 15 L.26 2) Nyere, i skøn- 
virkestil, 18 cm høj, med stempel for 
K. C. Hermann, Københavns bymærke og 
guardeinmærke for Jens Sigsgaard (1932-60). 
Disk, udført engang mellem 1820 og 1832 af 
Claus Guldager Biørn, Ribe, tvm. 12 cm.27 På 
fanen groft graveret cirkelkors og indprikket 
skriveskrift: »Vægtig 4 Lod 2¼ Qvintin«. Midt 
på undersiden mesterstemplet (Bøje nr. 6798). 

†Altersæt. 1766 omtales kalk og disk af sølv, 
forgyldte, uden inskription.13 Sættet brændte 
1820 i præstegården.9 Det erstattedes inden 
1832 af et nyt (vægt 25 lod) udført af Claus 
Guldager Biørn, og hvoraf disken er bevaret.27 
Den tilhørende kalk betegnedes 1854 som 
brøstfældig og udskiftedes o. 1884 med den nu- 
værende (nr. 1).7 

Alterkande og oblatæske er fra o. 1850 og 1872 
i sort Kongeligt Porcelæn med guldkors, †Al- 
terkande og †oblatæske skal være anskaffet i Niels 
Hansen Olivarius’ præstetid (1828-37), den sid- 
ste omtales 1862 som en blikæske.7 

Sygesæt (fig. 22), udført mellem 1796 og 
1832 af Lorentz Anholm Thuun, Varde.28 Den 
11 cm høje kalk har cirkulær, profileret fod, 
balusterskaft og halvkuglebæger. Under foden 
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Fig. 19-21. Sengotiske figurer, o. 1500. 19. S. Stefan, sidealterfigur (nr. 2, s. 1118). 20. Maria med barnet, 
sidealterfigur (nr. 1, s. 1117). 21. Johannes, sidefigur fra korbuekrucifiksgruppe (s. 1121, jfr. fig. 26). NE fot. 
1980. — Spätgotische Figuren, um 1500. 19. St. Stefan, Seitenaltarfigur. 20. Maria mit dem Kinde, Seitenaltarfigur. 
21. Johannes, Seitenfigur der Triumphkreuzgruppe. 

indprikket med skriveskrift: »Vog 8 Lod ½ q« 
og (sekundært på ældre indprikning): »Vog 5 
lo(d) ...«. Den sammenhørende disk, tvm. 7 
cm, har på undersiden mesterstemplet (Bøje 
nr. 6879). Sættet omtales tidligst i inventariet 
1832, da vægten opgives til 8 lod.27 

Alterstager (fig. 18), gotiske, o. 1500, 33 cm 
høje. Fodskålen er profileret og aftrappet, lyse- 
skålen ligedannet, lidt mindre, og cylinderskaf- 
tet har skarprygget midtled. Fodskålen hviler 
på tre høje, tretåede fødder. En syvstage er 
mærket »K. Eibye 1930«. 

Messehagel, 1880, af rødt fløjl med guldgalo- 
neret rygkors og kanter.7 †Messehagler. 1588-89 
betalte kirken sysselprovsten Anders Sørensen 
Vedel for en ny fløjls messehagel.29 1673 blev 
messesærken og den rødblommede fløjls-mes- 
sehagel stjålet, og tyven Laurids Jensen siden 
hængt.29a 1862 var haglen af rødt fløjl med 
guldkors.7 

Alterskranke, 1882, af halvcirkulær plan med 
drejede balustre, gråmalet.10 En †alterskranke 
omtales 1862 som et rækværk med fod, alt af 
fyrretræ og malet i egetræsfarve. Omkring den 
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Fig. 22. Sygesæt, udført mellem 1797 og 1832 af Lo- 
rentz Anholm Thuun, Varde (s. 1118). NE fot. 1984. 
— Krankenbesuchsgeräte, ausgeführt zwischen 1797 und 
1832 von Lorentz Anholm Thuun, Varde. 

var plads til 10-11 kommunikanter.7 Samtidig 
nævnes en lille †knæleskammel for præsten, be- 
klædt med rødt klæde og guldtresser.7 

Døbefont (fig. 25), romansk af rødlig, grov- 
kornet granit, 92 cm høj, kummens tvm. 70 
cm, af vestjysk type (Mackeprang: Døbefonte, 
s. 166). Søjlebase-foden mangler typens almin- 

 

Fig. 23. Alterkalk, o. 1884, udført af Johan Fredrik 
Rathie, Varde (s. 1118). NE fot. 1980. — Abend- 
mahlskelch, um 1884, ausgeführt von Johan Fredrik Rat- 
hie, Varde. 

delige vulst ved overgangen til kummen (jfr. 
Janderup s. 1051), der er formet som en om- 
vendt keglestub, med kort skaftled. Mundings- 
profilen er attisk, idet den øvre rundstav dog er 
erstattet af platte. 1860 rensedes døbefonten for 
»det gennem en lang årrække påsmurte kalk«, 
så stenen kom frem.10 Den stod da i skibets 
nordvesthjørne.7 1938 flyttedes fonten til kor- 
buen i nord, og 1982-83 til sin nuværende plads 
i skibets nordøsthjørne. 

Dåbsfad, o. 1550, sydtysk, i drevet messing, 
tvm. 39 cm. I bunden cirkelmedaljon med be- 
budelsesrelief og på fanen to borter af små 
stemplede blomster og blade. Fadet omtales 
tidligst 1832.27 Dåbskander. 1) 1915, af tin, 25 
cm høj, i bunden stemplet »NFS« over en dob- 
beltlilje og årstallet. Nu ude af brug, opbevaret 
i sakristiet. 2) 1944, af messing med hammer- 
kors på korpus, ifølge indskrift skænket til 
minde om lærer og kirkesanger Niels Peter 
Hansen Pedersen og hustru Kathrine. 

*Fontehimmel (fig. 24), 1638, sekssidet med 
bøjlebaldakin, 163 cm høj. Frisens beslagværk 
kantes af æggestav og tandsnitfrise under kron- 
listen, mens den nedre, profilerede listerand nu 
er aftaget.30 Topstykkerne har form af en rulle- 
værkskartouche, den ene med initialerne »IT« 
for kirkeværgen Jes Tygesen over årstallet 
»1638«,31 de andre med englehoved. Baldaki- 
nens volutribber, der på forsiden har skælbort, 
på siderne en fordybet bort med bosser, samles 
foroven i et sekssidet, profileret ophæng med 
æggestav. Rester af staffering i rødt, grønt, blåt 
og guld fra 1645, måske gemmer mesteren sig 
bag initialerne i en indskrift »G. M. S. 1645«, 
der endnu 1915 kunne læses på kronen. Præste- 
indberetningen 1766 fremhæver den store him- 
mel »af udarbejdt træ, smuk af maling og for- 
gyldning«.13 1915 noterede maler Kristian Due 
sig himlen på kirkeloftet, og 1928 blev den af- 
givet som depositum til Varde Museum (inv. 
nr. V.2126). 

Korbuekrucifiksgruppe (fig. 26), begyndelsen 
af 1500’rne. Den korsfæstede, 176 cm høj, 
hænger i strakte arme, udspændt, med højre 
fod lagt over den venstre, og hovedet let vendt 
mod højre skulder. Øjnene er halvåbne, hår og 



LUNDE KIRKE 1121 

fuldskæg langt og lokket, tornekronen fyldig 
med små huller efter indborede torne (fig. 28). 
Legeme og lemmer er fremstillet med flere rea- 
listiske træk som de smertefuldt krummede 
hænder omkring naglerne og de misdannede 
fødder. Lændeklædet er kort med hængesnip i 
venstre side og en lidt større, svunget snip i 
højre. Det velbevarede korstræ, 285 × 232 cm, 
har i skæringspunktet en cirkelmedaljon, der 
danner glorie bag Kristushovedet. Korsarmene 
har hvælvet midtparti og firpasformede, blad- 
spidsprydede endefelter med evangelistsymbo- 
lerne, bærende skriftbånd. Johannes-ørnen 
(øverst), Markus-løven (nederst) og Lukas-ok- 
sen (til højre) er vist fra siden med skriftbåndet 
svunget i en bue fra hovedet ned mellem bene- 
ne, Mattæus-engelen ses frontalt bredende bån- 
det ud foran brystet. 

De to sidefigurer Maria og Johannes, 160 cm 
høje, er siden en istandsættelse 1921 ombytte- 
de, så Maria står ved Kristi venstre side. Hun er 
iført fodsid kjole og kappe samt et folderigt 
hovedklæde med to lange snipper, og holder 
hænderne samlet i sorg foran brystet. Johannes 
(fig. 21), med fyldigt bølget hår, bærer kjortel 
og kappe, og en nøgen fod stikker frem forne- 
den. Han holder i sin venstre hånd en bogpose. 
Begge sidefigurer står på et stykke jordsmon 

 

 

Fig. 24-25. 24. *Fontehimmel, 1638 (s. 1120), i Var- 
de Museum. 25. Døbefont, romansk (s. 1120). NE 
fot. 1982 og 1980. — 24. *Taufdeckel, 1638. 25. Ro- 
manische Taufe. 

med græs og har i bagsiden – ligesom Kristusfi- 
guren – en kraftig udhuling, dækket med 
panel. 

Krucifiksgruppens brogede bemaling er ud- 
ført 1921 af Poul Jensen. Herunder findes en 
hvidgrå fra o. 1841,10 der dækker betydelige re- 
ster af den middelalderlige kridtgrundsstaffe- 
ring. Oprindelig har figurerne haft naturlig 
hudfarve, Maria endvidere fire mørke tårestri- 
ber fra hvert øje ned over kinderne. Hendes 
hovedklæde har haft mønster, vistnok på sølv- 
bund, den inderste kjole var smalteblå, den 
yderste forgyldt med rødt for. Johannes har 
haft okkergult hår, brystspændet var forgyldt 
ligesom kappen, der havde blåt for; på bogpo- 
sen er konstateret cinnoberrødt. 

Gruppen er opsat midt på skibets nordvæg, 
over en bordagtig opmuring. Som fodstykke 



1122 VESTER HORNE HERRED 

 

Fig. 26. Korbuekrucifiksgruppe, begyndelsen af 
1500’rne (s. 1120). NE fot. 1980. — Triumphkreuz- 
gruppe, Anfang des 16. Jahrhunderts. 

Fig. 27. Veronikas Svededug, udsnit af maleri, 
o. 1500, på den gotiske skabsaltertavles predella, der 
nu er fodstykke for korbuekrucifiksgruppen (s. 1114, 
1122). NE fot. 1980. — Schweißtuch der Veronika, 
Ausschnitt aus einem Gemälde um 1500 auf der Predella 
des gotischen Schreinaltarbilds, die jetzt das Untergestell 
der Triumphkreuzgruppe bildet. 

 

for sidefigurerne tjener den middelalderlige 
højaltertavles predella (jfr. s. 1114), der i øst har 
en lille låge. På forsiden er 1921 fremdraget 
afslidte rester af et oprindeligt maleri fra 
o. 1500, Veronikas Svededug (fig. 27), holdt 
frem af to flankerende engle, svarende til ek- 
sempelvis predellamaleriet i Nustrup kirke 
(DK.SJyll. s. 654). Predellaens bemaling i øv- 
rigt er en nyere grå; før 1921 stod den med 
marmorering, blågrå og cinnoberrød farve, 
formentlig fra 1700’rne. 

Krucifiksgruppen må være flyttet fra sin 
gamle plads i korbuen engang inden 1766, da 
den omtales på sit nuværende sted. 1862 indgik 
de to sidealterfigurer (s. 1117) også i opstillin- 
gen under krucifikset,7 der som baggrund hav- 
de en sort vægbemaling. 

Prædikestol (fig. 32), 1583, skænket af Søren 
Moritsen, med opgang fra 1588 samt få år yng- 
re himmel og rygpanel fra o. 1600-20. Prædike- 
stolens kurv består af fem høje fag, der af tvær- 
vulster med akantusløv midtdeles i to rækker 
felter. Fagene, de yderste lidt smallere end de 
andre, adskilles af slanke, akantusprydede hjør- 
nebalustre, leddelt af rebstave, og med negle- 
snit på siderne. På tre af balustrene vokser et 
skægget mandshoved ud af løvet foroven. Og- 
så felterne udfyldes i hovedsagen af ungrenæs- 
sance-akantus, arrangeret omkring stængler, 
der nogle steder vokser ud af en vase. Et af de 
nedre felter rummer en stifterindskrift (re- 
liefversaler): »Den pre/dichstol/ gaf Søren/ 
Moritsen/ til Kirken/ der H(er)/ Christen/ 
Høst var/ Prest 1583«. I nabofeltet ses et bryst- 
billede af en gammel mand (fig. 33), hvis ansigt 
indrammes af en pibekrave og af kappens høje, 
opstående krave. Under billedet er indskåret på 
hebraisk: »urim tummim«, navnene på de to 
lodder, israelitterne i Det gamle Testamente 
brugte ved oraklet (2 Mos. 28,30; 3 Mos. 8,8; 4 
Mos. 27,21; 5 Mos. 33,8). Manden er efter al 
sandsynlighed giveren Søren Moritsen (jfr. Jør- 
gen Sørensen s. 1056 med fig. 33), og indskrif- 
ten har formentlig rummet en nu tabt pointe.32 
På fodlisten læses den latinske indskrift (re- 
liefversaler): »Integritate morum : Dilectione : 
Spiritu : Fide : Castitate 1583« (Med ren van- 
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del, kærlighed, ånd, tro og kyskhed 1583). Un- 
der fodlisten og den profilerede kronliste løber 
gennembrudte buefriser med korsblomster af 
rent gotisk tilsnit. Prædikestolens plads i ski- 
bets sydøsthjørne er den gamle, på en muret 
underbygning, der hovedsaglig udgøres af et 
middelalderligt sidealterbord (jfr. ovf.). Opgan- 
gen er fra 1588 med årstallet skåret i det trefags 
fyldingspanel. Mægleren er samtidig, udfor- 
met som en kanneleret søjle med profilkapitæl 
og (fornyet?) vaseformet knop. 

Mens selve stolen både i opbygning og orna- 
mentik er et typisk ungrenæssancearbejde i 
»Ribestil«,33 formentlig af samme snedker som 
den et år ældre prædikestol i Ovtrup (s. 1148), 
slår højrenæssancens formsprog igennem i him- 
len og rygpanelet, der er tilføjet o. 1600-20. Den 
store himmel – indbygget i murhjørnet over 
stolen – har fem fag ud mod kirkerummet. De 
glatte frisefelter flankeres af bøjlefremspring 
med diademhoved over tandsnit og vekselvis 
diamantbosse og kuglebosser, og arkitrav og 
kronliste ledsages af forkrøppede friser, hen- 
holdsvis tandsnit med neglesnit og tandsnit 
over æggestav. På gesimsen står i hjørnerne 
høje vasespir flankerende kartouchetopstykker 
med englehoved; de sidste er en del fornyede 
og supplerede 1930 af P.J. Bagger, der på en 
tilføjelse til det midterste har skåret: »Istandsat 
anno 1930 PJB«. Kartouchehængestykkerne 
flankeres af englehoveder under fremspringe- 
ne, og himlens loft, der er fornyet 1930, har 
radiære profilribber udgående fra en stor midt- 
roset. Rygpanelet op mod triumfvæggen har to 
gange fire arkadefag, de øvre adskilt af kanne- 
lerede, toskanske søjler, de nedre af kannelere- 
de pilastre med profilkapitæl- og base. Tilsva- 
rende pilastre bærer arkadefelternes buer. 

Prædikestolens bemaling i lyse farver stam- 
mer fra P.J. Baggers istandsættelse 1930 og 
svarer til altertavlens. Marmoreringen af ryg- 
panelernes arkadefelter gentager en 1847 fore- 
taget opfriskning af den oprindelige kridt- 
grundsstaffering. Denne har været noget mere 
farverig end den nuværende, med udstrakt for- 
gyldning af snitværkerne, der i felterne havde 
smalteblå bund, på balustre og tværvulster cin- 

 

Fig. 28. Kristushoved, udsnit af korbuekrucifiks- 
gruppe (s. 1120, jfr. fig. 26). NE fot. 1980. — Tri- 
umphkreuzgruppe, Kopf des Kristusbilds. 

noberrød bund. Opgang og rygpanel har op- 
rindelig været okkergule med sorte ornamenter 
i felterne. 

En læsepult er tidligst omtalt 1862, da prædi- 
kestolen havde †beklædning med mørkerødt 
klæde, »fastslået med messingsøm og kantet 
med dertil passende silkefrynser«.7 Istandsæt- 
telser er foretaget 1886,7 1930 og senest 1982- 
83. 

Stolestaderne er i egnens karakteristiske ung- 
renæssancestil, gavlene og indgangspartiets no- 
get forskårne fyldingspaneler er fra 1573, en- 
kelte gavle dog fra 1773, selve bænkene fornyet 
1893 med let skrå ryglæn. Gavlene, 103 cm hø- 
je i nord, 112 i syd, har som vanligt to fyrre- 
træsfyldinger i et egetræsrammeværk, hvis si- 
destykker er ført op som lave, profilerede små- 
spir (jfr. Janderup, s. 1056). En gavl med re- 
liefskåret årstal »1573« i øvre rammestykke 
(fig. 31) daterer formentlig hovedparten af de 
øvrige, der ligeledes har foldeværk med hjerte- 
gennembrydninger i øvre fylding, glat under- 
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Fig. 29. Herskabsstol, 1618, for Frøstrupgård og 
stolestadegavl 1585 (s. 1124). NE fot. 1980. — Herr- 
schaftsgestühl, 1618, für Frøstrupgård und Gestühlwange 
1585. 

Fig. 30-31. 30. Senmiddelalderlig kirkekiste (s. 1125). 
31. Stolegavl 1573 (s. 1123). NE fot. 1980. —30. Spät- 
mittelalterliche Kirchentruhe. 31. Gestühlwange 1573. 

 

fylding. En gavl med reliefskåret årstal »1585« 
(jfr. fig. 29) har i øvre fylding akantusløv sva- 
rende til prædikestolens, og et mindre antal 
gavle er helt fornyede af Laust Christensen Gil- 
bech i Lydum 1773. De er helt af fyrretræ med 
glatte, afplattede fyldinger; én har på det øvre 
rammestykke snedkerens reliefskårne signatur 
»L.CS« (kursiv) og årstallet »1773« (jfr. Ov- 
trup s. 1149). Tidligere læstes på en nu forsvun- 
det gavl: »D. I. D. R. 1643«.34 Stadernes grå be- 
maling, med gavlfyldinger i grønne nuancer, 
rødt og guld, afløste 1982-83 P.J. Baggers far- 
ver, hvorunder er konstateret en bemaling i 
gulbrunt og rødt,35 en egetræsmaling fra 
o. 1850, en grå overstrygning og som den tid- 
ligste en kraftig blå. 

1822 omtales hængslede døre i staderne,9 der 
1855 gjordes lige brede i begge sider, således at 
gangen blev »lige midt for altret«.10 1862 be- 
stod stoleværket – foruden af herskabsstolene 
forrest (jfr.ndf.) – af 23 fruentimmerstole og 18 
mandfolkestole, egetræsmalede med mørkrøde 
sæder. Ryglænene var »kun en stang«, på gul- 
vet var fodskamler, og langs væggen over 
mandfolkestolene løb »en hylde til hatte«, ma- 
let mørkerød. I koret stod blåmalede †bænke til 
børnene.7 

Forrest i hver stolerække er der herskabsstole 
(fig. 29) for Frøstrup herregård, med reliefskå- 
ret årstal 1618 og initialer for den daværende 
ejer Mogens Kaas.36 Stolene er af fyrretræ. 
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Fig. 32-33. Prædikestol, 1583, skænket af Søren Moritsen (s. 1122). 32. Prædikestolskurven med stifterind- 
skrift. 33. Udsnit med brystbillede af en mand, formentlig giveren. NE fot. 1980. — Kanzel 1583, ein Geschenk 
von Søren Moritsen. 32. Kanzelkorb mit der Signatur des Stifters. 33. Ausschnitt mit Brustbild eines Mannes, vermutlich 
des Stifters. 

Gavlene, 160 cm høje, har to pålagte listefyl- 
dinger, en øvre, glat, en nedre med rhombe- 
felt, og afsluttes af en svejet kartouche, kronet 
af lav fronton med tandsnitsborter. Fyldingslå- 
gerne, med dateringen i en lav volutgavl under 
Jesumonogram, har tilsvarende pålagte listefyl- 
dinger, den øvre dog med arkadefelt. Arkaden 
har lave pilastre med profilbase og -kapitæl, og 
bueslag med tungebort, ledsaget af bosser og 
æggestav. I sviklerne beslagværk. Arkaden i 
syd har dobbelt bueslag, der mødes i en midt- 
konsol med de nævnte initialer »MK«. Stolenes 
sidepaneler har i nord højfyldinger med stedvi- 
se hjerteformede gennembrydninger, i syd fyl- 
dinger i to rækker, den øvre dannende en lav 
frise under kronlistens tandsnit. Farver som 
stoleværket. 

En degnestol, o. 1900, i nygotisk stil forment- 
lig tegnet af J. Vilhelm Petersen, er 1982-83 – efter 
nogle år på kirkeloftet – opstillet ved præ- 
dikestolsopgangen. Gråmalet. Den tidligere 
†degnestol, formentlig sammenhørende med 
stoleværket, omtales 1862 som et skrivebord 
fortil med hylde under og bagtil en bænk med 
ryglæn. Den var gjort dels af eg, dels af fyr, 
malet som kirkestolene, og stod i korbuen »ne- 
den for alterrækværket«.7 

Kirkekiste (fig. 30), senmiddelalderlig, sva- 
rende til Ovtrups (s. 1151) og flere sønderjyske 
kirkekister (DK.SJyll. s. 154, 754, 1235, 1276, 
1364, jfr. også DK.Århus s. 1980). Kisten, 145 
× 63 cm, 61 cm høj, er gjort af egeplanker, 
beslået med tætsiddende jernbånd og storhove- 
de søm. I låget et håndtag og i kortsiderne bæ- 
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reøskner, kraftig stanglås. Efter at have været 
sat på kirkeloftet, fik kisten 1930 sin nuværende 
plads i sakristiet, hvilende på en fod af ege- 
bjælker.7 

Skab, 1907, til messeklæder, i nygotisk stil 
svarende til Ovtrups. I sakristiet. 

Pengeblok, tidligst nævnt 1832,27 en udhulet, 
firsidet egestamme med jernbånd. Nu på kirke- 
loftet. 1862 var den fastgjort til den øverste fru- 
entimmerstol og sikret med tre låse af forskel- 
lig størrelse. Den var da malet som kirkesto- 
lene.7 

Pengebøsser. 1) Tidligst nævnt 1862,7 af jern 
med stor pengetragt og på siden malet i sorte 
versaler: »Til de Fattige«. I ligkapellet. 2) Nye- 
re, af messing, opsat på indgangspanelet. 

En *klingpung, vistnok fra 1832,37 154 cm 
lang, med otte-sidet, sortmalet skaft og ru- 
skindspose med læderfor er siden 1927 i Varde 
Museum (inv. nr. V. 2117). 

Kirkens dørfløje er nyere, gråmalede. 1862 
opregnes kirkens fire †dørfløje. Våbenhusdøren 
var af fyr, afrundet foroven og malet blågrå. 
Mellem våbenhuset og kirken var der dobbelte 
fløjdøre, de udvendige af blåmalet fyr, de ind- 
vendige af eg med malet ådring. Sakristidøren 
var af fyr, afrundet foroven og malet.7 

Orgel (fig. 36) med otte stemmer, bygget 
1945 af Marcussen & Søn, Åbenrå. Disposi- 
tion: Manual: Principal 8', Gedakt 8', Oktav 
4', Rørfløjte 4', Nasat 2⅔', Quintatøn 2', Mix- 
tur. Pedal: Subbas 16'. Mekanisk aktion, sløjfe- 
vindlade (subbassen og en del af principalen 
dog på pneumatisk vindlade). Dispostionen er 
karakteristisk for 1940’rnes danske orgelbevæ- 
gelse, bl.a. ved den særprægede Quintatøn 2', 
der også findes i Grundtvigskirkens kororgel 
(1940), i Jægersborg kirkes orgel (1943) og i 
flere andre af Marcussen & Søn’s banebrydende 

 

Fig. 34. Klokke, formentlig o. 1400 (s. 1127). Efter 
tegning af F. Uldall 1899. — Glocke, vermutlich um 
1400. 

arbejder fra denne tid. Facaden har forbillede i 
Malmø S. Petri kirkes orgel fra 1400’rnes slut- 
ning (nu i Malmø museum), der restaureredes 
1941 af Th. Frobenius & Co. og blev en væ- 
sentlig inspirationskilde for den danske orgel- 
bevægelse. I kirkens vestende, indtil 1982-83 
ved vestvæggen, nu ved nordvæggen, †Orgel, 
anskaffet 1905 eller 1906 og opstillet i kirkens 
vestende.21 Leverandøren var muligvis Joh. 
P. Andresen & Co., Ringkøbing.38 

Salmenummertavler, to ens, 1982-83, 75 × 55 
cm, gråmalede med numre af letmetal, †Salme- 
nummertavler. 1841 henstillede synet, at de to 
forhåndenværende nummertavler opmaledes, 

 

Fig. 35. Klokke, formentlig o. 1400 (s. 1127), indskrift gengivet efter tegning 1798 i NM2. — Glockeninschrift. 



LUNDE KIRKE 1127 

og at to nye burde anskaffes.10 Før den seneste 
restaurering hang to sortmalede nummertavler 
fra o. 1900 med hvide skydenumre nord for 
korbuen (foto i NM2). 

Lysekroner, tre ens, 1911, i renæssancestil. 
Ophængt i skibet.21 På kirkeloftet ligger tre 
hjulkroner af metalblik i skønvirkestil, o. 1900. 

Kirkeskib, o. 1957, en model af skoleskibet 
Danmark, skænket af Jon Jonsen Høj, ophængt 
over midtgangen i skibet. 

En †ligbåre omtales 1862.7 
Klokke (fig. 34), formentlig o. 1400, med 

vanskeligt læsbar indskrift (og årstal?), meget 
tilsvarende klokkerne i Nørre Løgum 
(DK.SJyll. s. 1538) og Vilslev (Gørding hrd.), 
der formentlig skyldes samme klokkestøber 
(Uldall, s. 74f.). Klokken måler 88 cm i tvm., 
slagring og hanke har profilering, og om halsen 
løber et profilindrammet bånd med tre ord i 
ubehjælpsomme reliefminuskler, adskilt af små 
cirkelindskrevne, seksoddede stjerner (fig. 35). 
Bogstaverne, åbenbart til dels spejlvendte og 
på hovedet, giver øjensynlig ingen sikker me- 
ning. C. A. Jensen læste dem 1897 – med store 
forbehold – som årstallet »mccc clx iiii« (1464), 
mens Uldall begynder et andet sted og foreslår: 
»pace iiii fecit«.39 De fire streger kunne da enten 
læses »iiii« og dække årstallet (140)4, eller »mi« 
og dække 1(40)1. Begge disse årstal ville passe 
udmærket med Uldalls tidfæstelse af klokke- 
støberens virke. 

Præsteindberetningen 1766 kalder klokken 
stor og meget vellydende, således at den agte- 
des for den bedste på egnen.13 Slyngebommen 
er fra 1942, og den ret spinkle egetræsklokke- 
stol er gammel, med flere genanvendte 
bjælker. 

GRAVMINDER 

Mindetavle. 1760. Magister Morten Thomsen, 
*9. nov. 1688, sognepræst for Bredstrup 1712, 
forflyttet til Lunde og Outrup 1736, provst 
over Wester herred 1747, †28. sept. 1756, og 
hans dydfuldkomne og tro ægtefælle madame 

 

Fig. 36. Orgel, 1945, bygget af Marcussen & Søn, 
Åbenrå (s. 1126). EN fot. 1985. — Orgel, 1945 von 
Marcussen & Søn, Åbenrå, gebaut. 

Iohanne Christensdaatter Borch, *27. sept. 
1696, †15.jan. 1756. Deres ægteskab varede i 
42 år med uforanderlig kærlighed og var vel- 
signet med 6 børn, 4 sønner og 2 døtre. De så 
den eneste efterladte datter gift med Christian 
Iohan Lunde, sognepræst for Bredstrup i Ribe 
stift; den ældste søn Christen Bredsdorff som 
sognepræst for Vridsted og Flye i Viborg stift; 
den anden søn Thomas Bredsdorff som sogne- 
præst for Ollerup og Kirkebye i Fyn; den tredie 
søn Peder Bredsdorff, nu bogholder og provi- 
antskriver ved Fossum (jern)værk i Norge, 
som da fuldmægtig på Odense sukkerraffina- 
deri; den fjerde søn Ancher Bredsdorff som 
candidatus s. s. ministerii. Gravvers. 

Stenen er af norsk Gjellebæk marmor, 175 × 

108 cm, med sortmalet, indhugget versalind- 
skrift. Thomas Mortensen Bredsdorff, Olle- 
rup, der som sine søskende havde optaget navn 
efter fødestedet Bredstrup, søgte 1759 biskop 
H. A. Brorson om tilladelse til at opsætte et 
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epitafium eller en ligsten over sine forældre og 
havde forinden bedt sin bror ved Fossum jern- 
værk undersøge priserne. Stenen ankom til 
Fredericia 1760. Ved opsætningen betaltes 4 
rdl. til kirken.18 Indmuret og fastnaglet i skibets 
nordmur.40 

»Epitaf« for Jens Kaas, se kistebeslag. 
Gravsten. 1) (Fig. 37) 1642. Christen Iacob- 

søn Høst, fordum præst til Lunde og Ovtrup 
og provst til Vester herred i 58 år (jfr. prædike- 
stol), †1631 i sin alders 83. år, samt hans kære 
hustru Birthe Tam[e]sd(atter), †1627 i hendes 
alders 75. år. De levede sammen i ægteskab i 51 
år.41 

Bremersandsten, 204 × 139 cm. Højrektan- 
gulært indskriftfelt med reliefversaler, grav- 
skrift på dansk samt religiøs indskrift på latin, 
mellem øverst en due og nederst en kalk. Feltet 
omgives af en kunstfærdig portalramme og fi- 
gurudsmykning i højt relief, samt i hjørnerne 
af cirkelmedaljoner, med omløbende indskrift, 
indeholdende evangelisterne og deres symbo- 
ler. Over skriftfeltet ses den opstandne Kristus 
med sejrsfane, stående på døde bene og om- 
kranset af skyer. Omkring opstandelsesscenen 
et trekløverformet skriftbånd, som krones af en 
tempelfront med et bevinget englehoved og i 
enderne afsluttes som volutter, hvorpå står 
krukker med blomster og bladværk. Skriftfel- 
tet flankeres af Moses med skrifttavler og horn 
og Aron med stav, stående på søjlepostamenter 
med bosser, hvorpå deres navne er indhugget. 
Under skriftfeltet de afdødes sammenflettede 
skjolde med initialer. Til venstre »CIH« om- 
kring et dødningehoved over lilje og korslagte 
knogler, til højre »BTD« omkring et Jesumo- 
nogram, hvis »I« er udformet som et kors. 
Skjoldene omgives af vanitassymboler, til ven- 
stre et lys i en stage, til højre et timeglas. Under 
skjoldene initialerne »CCT« og »KCD«, samt 
årstallet »1642«. Samme signaturer og årstal 
findes på den nært beslægtede gravsten nr. 2, 
der må være af samme mester, ligesom en 
gravsten i Janderup (s. 1065, fig. 47). Grav- 
stenen lå 1759 på kirkegården,42 1862 nærmere 
betegnet øst for våbenhuset, hvorfra den 1911 
sammen med gravsten nr. 2 og 3 hentedes til 

våbenhuset,43 hvor den efter en reparation 1982 
er opstillet ved østvæggen, nærmest yder- 
døren. 

2) (Fig. 38) 1642. [Chresten] Greg[ersen] 
[L]undtarp, fordum herredsfoged i Vester her- 
red og [Kiergaard birk] ..., †1638, og hans hu- 
stru Kirsten Pedersd(atter) ... død i hendes al- 
ders 78. år.44 

Bremersandsten, 200 × 124 cm, udført af 
samme værksted som nr. 1 og som denne ne- 
derst forsynet med initialerne »KCD« og års- 
tallet »1642«. Udformningen er i hovedtrække- 
ne den samme, idet den øverste del dog optages 
af en religiøs indskrift i hele stenens bredde. 
Det højrektangulære indskriftfelt, med re- 
liefversaler, flankeres af Troen med kors og 
kalk (til venstre) og Håbet med due og anker 
(til højre). Dydefigurernes latinske navne, »Fi- 
des« og »Spes«, er angivet på soklerne. På 
skjoldene under indskriftfeltet ses til venstre et 
hjerte gennemboret diagonalt af to pile, samt 
initialerne »CG«, til højre et Jesumonogram og 
initialerne »KP«. Stenen lå 1862 på kirkegården 
vest for våbenhuset, hvorfra den 1911 flyttedes 
ind i våbenhuset. Sammen med nr. 1 opstillet 
ved østvæggen, nærmest kirken.7 

3) (Fig. 39) o. 1681. Christen Tøge[rsen] som 
salig udi Herren hensov den 18. marts [1681] i 
sin alders [67.] år. [Fordum residerende på Frø- 
strup Gård. En borger udi Himlen, en udlæn- 
ding på jorden].11 Sort Namursten, 200 × 70 
cm, stærkt nedslidt. Størstedelen af indskriften, 
med reliefversaler, er forsvundet.13 Over det 
rektangulære indskriftfelt ses i en trekløverbue 
den opstandne Kristus med sejrsfane, stråle- 
glans og skyer, stiliseret til rene ornamenter. 
Under indskriftfeltet et ovalt felt med ulæseligt 
grav vers. Langs kanterne et omkringløbende 
skriftbånd og i hjørnerne cirkelformede medal- 
joner med evangelisterne og deres symboldyr. 
Mellem medaljonerne øverst et englehoved, 
nederst timeglas og dødningehoved. Stenen er 
gammeldags i forhold til dateringen; stilistisk 
og formmæssigt mere i slægt med sten fra 
1600’rnes første halvdel (jfr. f.eks. gravsten 
nr. 52 i Ribe Domkirke (o. 1634), s. 611, 
fig. 441). Lå oprindelig i skibets gulv,34 men 
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Fig. 37-38. 37. Gravsten (nr. 1, s. 1128), 1642, over sognepræst og provst Christen Jacobsen Høst, †1631, og 
hustru Birthe Tamesdatter, †1627. 38. Gravsten (nr. 2, s. 1128), 1642, over herredsfoged Christen Gregersen 
Lundtarp, †1638, og hustru Kirsten Pedersdatter. NE fot. 1984. — Grabsteine. 37. 1642, für den Pfarrer und 
Propst Christen Jacobsen Høst, †1631, und seine Frau Birthe Tamesdatter, †1627. 38. 1642, für den Vogt Christen 
Gregersen Lundtarp, †1638, und seine Frau Kirsten Pedersdatter. 

var i 189744 opstillet i tårnrummet, hvor stenen 
1982 igen er anbragt ved nord væggen, efter at 
den siden 1911 havde stået i våbenhuset. 

4) O. 1800-50. Bo[dil] Ienskorn (Jenskone). 
Såkaldt »bondegravsten«, granit, 70 × 50 cm, 
plump og utilhugget med fragmentarisk ind- 
skrift under en vandret streg. Udvendig i kir- 
kegårdsdiget nord for hovedindgangen i øst. 

†Gravsten. 1) (Fig. 43). Middelalderlig, så- 
kaldt »smedegravsten«, af granit, en alen bred 
og uden indskrift. Kendt fra tegning 1798.43 På 
den ene flade var i »ophøjet Arbejde« (i relief) 
hugget smedens redskaber: hammer og tang. 
Stenen lå 1798 i kirkegulvet, foran en stol lige 
for kirkedøren. Den nævnes igen i 1866,36 men 

var forsvundet 1874.34 Det er dog muligt, at 
den allerede var bortkommet tidligere, måske 
da man i 1840 fornyede gulvet i våbenhuset og 
under stolene i kirken.10 

Der kendes her i landet kun fem tilsvarende 
sten, tre på Fyn (Frørup og Gudbjerg kirke, 
Svendborg amt, samt Vor Frue kirke i Svend- 
borg) og to i Nordjylland (Vinderslev kirke, 
Viborg amt og Blære kirke, Ålborg amt). Fæl- 
les for stenene er afbildningen af smedeværktøj 
og smedearbejder: hammer over tang og evt. 
økse, plov og hestesko.46 

2) O. 1646. »Christen Christensen Høst af 
Lunde præstegård, hensovet i Herren 17. okt. 
1646«.13 Søn af Christen Jacobsen Høst (jfr. 

Danmarks Kirker, Ribe amt 73 
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Fig. 39. Udsnit af gravsten (nr. 3, s. 1128), o. 1681, 
over Christen Tøgersen, residerende på Frøstrup- 
gård, †1681. EN fot. 1985. — Ausschnitt eines Grab- 
steins, um 1681, für Christen Tøgersen auf Frøstrupgård, 
†1681. 

gravsten nr. 1) og dennes efterfølger som sog- 
nepræst i Lunde og Ovtrup.47 Stenen lå 176613 i 
gulvet i kirkens skib, men var i 187434 ikke 
længere at se. 

†Gravramme. 1600’rnes anden halvdel(?), 
istandsat 1694. »Gud gaf salig EMDW Forløs- 
ning udi hendes Alders 47½ Aar og Anna An- 
ders Datter(s) ædle Siæl Hvile (og) Roe ... Al- 
ders«. Indskrift på luge af to egeplanker over en 
†muret begravelse i koret, omgivet af en ramme, 
hvorpå stod: »renoverit af Niels Boldrup til 
Fröstrup Gaard, 1694, æta(tis) 56 (i hans alders 
56. år)«.48 I 183149 blev gravrammen repareret, 
men i 1840’rne blev begravelsen, der stod tom, 
fyldt op med sand, og gulvet derover lagt af 
mursten »i Stedet for den plumpt overværende 
dobbelte Luge«.50 

Fire kistebeslag (fig. 40), o. 1593, fra ligkiste 
tilhørende Jens Kaas til Øregård, er o. 1700 ble- 
vet monteret i en træramme og ophængt som 
»epitaf«. Gennembrudte, drevne messingpla- 
der, den rektangulære kisteplade med versal- 
indskrift i randkartouche: »Her liger begraved 
erlig oc velbivrdig mandt salig Iens Kaasis lig 
til Øregard oc kaled Gvd hanvm paa Frøstrvp 

ten 17. marti an(n)o 1593 ...«. Herover to hjel- 
mede våbener, Kaas og Juel (afdødes fædrene 
og mødrene), i retvinklet akantusindfatning, 
samt et Jesumonogram i cirkulær bladværks- 
indfatning. Den sortmalede, barokprofilerede 
egetræstavle, 63 × 45 cm, hænger i korbuens 
nordre vange, hvor den også var placeret 1862.7 
Tavlen omtales allerede 175942 og betegnedes 
1766 som »et lidet Epitaphium« med våben 
»udhuggen i Blik«.13 

†Gravkrypt. En muret begravelse i koret blev 
1577 udført til Thomas Stygge.51 

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1815. Anne Bo- 
lette Gøldt, *5. aug. 1751, †2. juli 1815, gift 
1785 med Johannes Wassard, sognepræst til 
Lunde og Outrup (jfr. nr. 2), og begravet ved 
siden af denne på kirkegården.7 Lys kalkstens- 
plade, 63 × 44 cm. Indskrift med fordybet skri- 
veskrift. Langs kanten indhugget linie. Bagsi- 
den ubehandlet. Oprindelig på kirkegården, nu 
opstillet ved skibets sydmur sammen med 
nr. 2. 

2) O. 1820. Johannes Wassard, *17. febr. 
1754, †17. febr. 1820, sognepræst til Lunde og 
Outrup siden 1784. 1785 gift med A. B. Gøldt 
(jfr. nr. 1) og anden gang med L. Bering 1816.36 
Som nr. 1, men større, 76 × 47 cm. Placering 
som nr. 1. 

3) O. 1850. Vilhelmine Holm, født Storck, 
*1. okt. 1774, †30. okt. 1850 i Lunde præste- 
gård. Gift i 31 år med V. Holm, sognepræst til 
Brendekilde i Fyn. Moder til Gustave Teisen 
(nr. 4).36 Kalkstensplint, 58 × 47 × 35 cm, med 
rustikadekoration og kronet af 54 cm højt mar- 
morkors. Glat skriftfelt med fordybede versa- 
ler. Oprindelig på kirkegården, siden anbragt 
sammen med nr. 4 og 5 i lille »museum«, 
umiddelbart nord for sakristiet. 

4) O. 1853. Gustave Teisen, født Povline 
Kristiane Gustava Holm 17. april 1817, 
†22. febr. 1853. Datter af Vilhelmine Holm 
(nr. 3). Gift 1839 med sognepræsten til Lunde 
1837-1857 Markus Peter Teisen, *1811, †1880, 
med hvem hun havde 4 sønner og 3 døtre.36 
Som nr. 3, 58 × 46 × 28 cm. Feltet, hvor arme- 
ne skærer hinanden, fremhævet. Placering som 
nr. 3. 
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5) O. 1857. Engelbrecht Viggo Teisen, 
*24. juli 1843, †8. sept. 1857. Gravvers. Søn af 
Gustave Teisen og M. P. Teisen, sognepræst i 
Lunde 1837-1857 (jfr. nr. 4). Rød kalkstenspla- 
de, 67 × 44 cm, med ubehandlet bagside. Ind- 
skrift med fordybede versaler. Placering som 
nr. 3. 

Støbejernskors. 1) O. 1859 (?). Maren Larsen, 
født i Søndersiig l.aug. 18[..], død samme- 
steds 14. dec. 1859 (?). Højde 74 cm. På kirke- 
gården, nord for sakristiet. 

2) O. 1866. Hans Jensen Hansen, født i Gun- 
derup 13. juni 1834, gift 1863 i Lunde, død 
sammesteds 13. maj 1866. Svarende til nr. 1. 
Højde 81 cm. På kirkegården, nord for sakri- 
stiet. 

KILDER OG HENVISNINGER 

Vedr. arkivalier for Ribe amt i almindelighed henvi- 
ses til s. 50f., vedr. litteratur og forkortelser til s. 54f. 
Endvidere er benyttet: 

Ved embedet. Synsprotokol 1862ff. – LA Vib. Ve- 
ster Horne herreds tingbøger 1645 og 1648. 

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske 
landsbykirker, VII, 1886, s. 249-52. – Notebøger. Sø- 
ren Abildgaard X, s. 17-18. – Indberetninger. Ano- 
nym 1798 (med tegning af gravramme og smede- 
gravsten), Jacob Helms 1874 (bygning, inventar, 
gravminder), J. S. Tarp 1890 (gravminder), V. Stef- 
fensen 1895 (egeplanke), Chr. Axel Jensen 1897 
(bygning, inventar, gravminder), Kristian Due 1915 
(inventarstykker på loftet), Poul Jensen 1923 (kruci- 
fiksgruppe), Vitus Nielsen 1980 (gravsten), Sven 
Rask 1980 (gravminder), Elna Møller 1980 (byg- 
ning), Ebbe Nyborg 1980-84 (inventar), Mogens 
Larsen 1981 (historisk inventar), Richardt Aas og 
Herløv Thorup 1981 (restaureringsbeskrivelse). 

Tegninger og opmålinger. KglBibl. Tegninger af kir- 
ken ved J. G. Burman Becker (efter Winstrup) 1866 
(KB2°+63). – Privat (ark. Knud Lehn Petersen, 
Odense). Tegninger af kirken, kirkegård og kirke- 
gårdsportaler ved L. A. Winstrup. – NM2. Anonym 
tegning af kirken, figurgruppe og klokkeindskrift 
1798. Opmåling af stolestade og egeplanke ved 
Chr. Axel Jensen 1897. Tegning af døbefont, alter- 
tavlefigur, stolestadefylding og prædikestolsfag ved 
E. Rondahl 1896. Tegning af klokke ved F. Uldall 
1899. Plan og snit ved Henrik Gram og Søren Gott- 
fred Petersen 1979. Tryk af diverse opmålinger og 
restaureringstegninger ved Richardt Aas og Herløv 
Thorup 1980. 

 

Fig. 40. Kisteplade og kistebeslag (s. 1130), o. 1593, 
over Jens Kaas, †1593. Opsat som mindetavle. NE 
fot. 1980. — Sargschild und Sargbeschlag um 1593, für 
Jens Kaas, †1593. Als Gedenktafel aufgesetzt. 

Litteratur. H. K. Kristensen: Lunde Sogn i Vester 
Horne Herred, Kolding 1923. – Samme: Nogle 
Fund fra Middelalderen i Lunde Kirke, i ÅrbRibe. 
IX, 1939, s. 181-84. – Samme: Kalkmalerier i Lunde 
Kirke, i ÅrbRibe. XII, 1948, s. 134-36. – Samme: 
Kirketyveri i Lunde og tobakshandel i Ovtrup 1673, 
i ÅrbRibe. XIV, 1958, s. 524-27. – Samme: Magister 
Morten Thomsen og det Bredstorffske »æreminde« i 
Lunde kirke, i PersHistT. 14. rk. II, 1960, s. 65-72. – Samme: 
Fontehimmel og kirkeværge, i ÅrbRibe. 
XVII, 1968, s. 59-69. 

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be- 
skrivelse af bygning og kalkmalerier ved Niels Jør- 
gen Poulsen, inventar ved Ebbe Nyborg og Ole 
Olesen (orgler), gravminder ved Lars Grambye. 
Redaktionen afsluttet oktober 1985. 

1 Kronens Skøder, II, 617. 
2 H. K. Kristensen: Lunde Sogn i Vester Horne Her- 
red, Kolding 1923 (s. 102). 
3 KancBrevb. 4.-9. sept. 1554. 
4 Jfr. note 2, s. 95f. – Kvindernes anciennitet regne- 

73* 
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Fig. 41. Matrikelkort 1:10000. 
Målt 1786 og omtegnet 1865. — 
Katasterkarte 1:10000. Vermessen 
1786, umgezeichnet 1865. 

des efter det antal år, de havde været gift. 
5 Anders Sørensen Vedel: It Hundrede Vduaalde 
Danske Viser, 1591; Svend Grundtvig: Danmarks 
gamle Folkeviser III, 1862, s. 313ff. – A. S. Vedel har 
kendt Lunde kirke fra sine inspektionsrejser som 
sysselprovst i Varde syssel. – Sml. også Præsteindbe- 
retninger til Ole Worm I, 1970, s. 217 og DaAtl. V, 
1769, s. 699. 
6 DaFolkemSaml. 1930/5. 
7 Synsprotokol 1862ff. 
8 Farvelagte tegninger til portalerne samt en plan af 
kirkegården i privateje. 
9 LA Vib. Ribe stiftsprovsti og Ribe købstadsprov- 
sti. Synsprotokol for kirker og præstegårde (C 
36A.13). 
10 LA Vib. Skast, Ø. og V. Horne hrdr.s provsti. 
Synsprotokol 1828-91 (C 44.3-5). 
11 Kirkehuset er indmålt på L. A. Winstrups kirke- 
gårdsplan o. 1876. 
12LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C 
4.189). 
13 LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetninger til 
biskop Bloch, 1766-69 (C 4.775). 
14 Ifølge DaAtl. blev tårnet »ombygt« og kirken sat i 
stand 1753. 

 

Fig. 42. Blyantstegning af kirken 1798. — Bleistifts- 
zeichnung der Kirche 1798. 

15 Årstallet 1757 kan være opsat af biskoppens søn, 
Johan Herman Brorson, der 6. nov. 1756 blev kaldet 
som præst til Lunde-Ovtrup. 
16 Hvælvet har spygatter i flere svikler og hul med 
slidspor efter klokkereb i nordkappen. 
17 Ved et syn søndagen efter S. Gunhilds dag 1645 
var der blæst bly af tårnets nordside, så lægterne var 
synlige. Også østenden af »lavkirken« (koret) mang- 
lede blyplader. LA Vib. V. Horne hrd.s tingbog 
1648, fol. 29b. Venligst meddelt redaktionen af dr. 
H. H. Fussing. 
18 LA Vib. Ribe bispearkiv. Korrespondance ang. 
V. Horne hrd. 1741-78 (C 4.80-81). 
19 LA Vib. Ribe bispearkiv. Div. kirkergsk. 1720- 
75. Bilag til Lunde og Ovtrup kirkes rgsk. 1775-76 
(C 4.1424). 
20 Et inventarium indført i synsprotokollen 1862 op- 
regner to kalkkøller, to murtrug, otte bomme af fyr- 
retræ og 44 brædder. 
21 LA Vib. V. og Ø. Horne hrdr.s provsti 1901-. 
Kirkesyn 1892-1932 (C 44A.1). 
22 På loftet en blyplade med »IHS 1851«. 
23 H. K. Kristensen: Nogle Fund fra Middelalderen i 
Lunde Kirke, i ÅrbRibe IX, 1939, s. 181f. 
24 Afvigende beskrivelser og tegninger ved V. Stef- 
fensen (1895) og Chr. Axel Jensen (1897) i NM2. 
25 H. K. Kristensen: Kalkmalerier i Lunde Kirke, i 
ÅrbRibe XII, 1948, s. 134-36. Indberetning ved 
samme 1945 til NM2. 
26 Ole Faber og Bo Bramsen: Varde Sølv. Guldsme- 
demestre på Varde-egnen og deres arbejder ca. 1600- 
1870, Varde 1983, s. 109, 147. 
27 LA Vib. Ribe Stifts- og Amtsprovsti 1812-28 (C 
43 H-28). 
28 Varde Sølv (jfr. note 26), s. 80f., 135. 
29 RA. Anders Sørensen Vedels rgsk.bog. 
29a H. K. Kristensen: Kirketyveri i Lunde og tobaks- 
handel i Ovtrup 1653, i ÅrbRibe 1956-59, s. 524f. 
30 Listerne opbevares for sig i museets magasin. 
31 Se H. K. Kristensen: Fontehimmel og kirkeværge, 
i ÅrbRibe 1968, s. 59f. 
32 Den afbildedes dragt og alder taler imod, at der 
skulle være tale om et billede af præsten Christen 
Høst, som antaget af O. Nielsen i Herredsbeskrivel- 
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sen 1866, s. 123f, 130. I synsprotokollen 1862 siges 
ansigtet at forestille Gudfader. 
33 Jensen: Snedkere, s. 36f. 
34 NM2. Indb. af Jacob Helms 1874. 
35 To gavle af 1700-talstype med denne bemaling fin- 
des på kirkeloftet, fastgjort til nyere, simple bænke. 
36 Se Nielsen: Herredsbeskrivelse 1866, s. 119. 
37 Klingpungen optræder tidligst i inventariet dette 
år (jfr. note 27), efter at synet det foregående år hav- 
de påbudt anskaffelsen af en ny tavlepung (jfr. note 
10) .  
38 Jfr. oversigtskortet s. 30 i Horsens Orgelbyggeris 
katalog 1923. 
39 Uldall s. 75. I NM2 findes hans pap-aftryk af 
klokkeindskriften, der stort set svarer til gengivelsen 
på tegningen fig. 35. 
40 Jfr. H. K. Kristensen: Magister Morten Thomsen 
og det Bredsdorffske »æreminde« i Lunde kirke, i 
PersHistT. 14. rk. II, 1960, s. 65-72. 
41 Ægteparret havde syv døtre og fem sønner, hvor- 
af én efterfulgte sin far som sognepræst i Lunde og 
Ovtrup (jfr. †gravsten nr. 2). H. K. Kristensen 1923 
(note 2), s. 108-09. 
42 HofmFund., IV, 1759, s. 594. 
43 Jfr. note 7 og 10. 

44 Christen Gregersen, Lundtarp, var herredsfoged 
1604-38. H. K. Kristensen: Ovtrup Sogn i Vester 
Horne Herred, 1935, s. 90. 
45 I NM2. 
46 Jfr. Jens Vellev: Hammer og tang, i Skalk, 1975, 
nr. 4, s. 25-30. Søren Nancke-Krogh mener i artik- 
len Kains slægt, i Årbog for Svendborg og Omegns 
Museum, 1983, s. 41-53, at smedegravstenene slet 
ikke er gravsten, men symboler på synden i form af 
afbildninger af Kains efterkommers, smeden Tubal- 
Kajins, arbejdsredskaber. 
47 Jfr. note 36. O. Nielsen angiver dødsdatoen til 
25. okt. 1645. 
48 Gravrammen kendes fra tegning 1798 i NM2. 
49 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårds- 
syn, 1826-32 (C 4.711). 
50 Jfr. note 7 og 10. Niels Andersen Bolderup ejede 
Frøstrupgård fra 1687; begravelsen i koret har tilhørt 
denne gård. »EMDW« er muligvis Bolderups hu- 
stru, Else Madsdatter Warde (han var borger i Varde 
indtil 1684). Anna Andersdatter kan være en søster 
til Niels Andersen Bolderup. Jfr. H. K. Kristensen 
1923 (note 2), s. 34. 
51 Jfr. Anders Sørensen Vedel 1591 (note 5). 

 

Fig. 43. †Gravsten (nr. 1, s. 1129), 
middelalderlig, såkaldt »smede- 
gravsten«. Efter tegning 1798. 
—  †Grabstein, mittelalterlich, ein 
sogenannter » Schmiedegrabstein «. 
Nach Zeichnung 1798. 





 

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1982. — Die Kirche von Südosten gesehen. 

OVTRUP KIRKE 
VESTER HORNE HERRED 

Kirken, der skal være viet S. Bartholomæus, 1  blev 
16872 sammen med Lunde kirke henlagt til Ribe bi- 
speembede til bisperesidensens vedligeholdelse (jfr. 
biskop Stephan Middelboes initialer på tårnet). Fra 
1824 og indtil kirken 1. oktober 1934 overgik til 
selveje, betragtedes den som et domæne, tilhørende 
staten. 

Sognet, der har været anneks til Lunde antagelig 
siden reformationstiden,3 nævnes første gang i Ribe 
Oldemor (o. 1350).4 Ved en tilføjelse o. 1500 til kir- 
kelisten i samme håndskrift betegnes kirken som øde 
(desolata), men det er usikkert, hvad der menes her- 

med.5 – Et Vor Frue alter er nævnt 1613 (jfr. †alterfi- 
gurer, s. 1147). 
Ifølge et sagn er apsiden tilbygget af en bodfærdig, 
som ville afsone sin brøde.5a 

Kirken, der tidligere lå i den lille landsbys syd- 
lige udkant, ved vejen mod Allerslev og Lun- 
de, omgives nu af den moderne stationsby. 
Den rektangulære kirkegård (fig. 33) måltes 
18626 til 156 × 72 alen (ca. 98 × 45 m). Den er 
1925 udvidet mod nordvest og 1950 mod nord- 
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Fig. 2. Kirkens sydside 1:300, målt og tegnet af V. Ahlmann 1886. Efter Danske Tufstenskirker. — Die 
Südseite der Kirche 1:300, vermessen und gezeichnet 1886. 

 

Fig. 3. Grundplan 1:300. Målt af Henrik Gram og Søren Gottfred Petersen 1978. Tegnet af MN 1985. — 
Grundriß 1:300. 

øst (den tidligere skolegrund). Fra kirken falder 
terrænet mod syd og vest, ned mod landevejen. 
Hegnet består af markstensdiger, dækket af jord 
på indersiden. 19026 blev stenene i det vestre 
dige kløvet og sat i cement. Hovedindgangen i 
vest er en rundbuet, muret og hvidtet portal, 
dækket af et blytækt sadeltag, oprindelig med 
små spir i gavlene. Den er opført 1892 og for- 
modentlig tegnet af kgl. bygningsinspektør 
J. Vilhelm Petersen.7 Den gamle »ligport« 
(fig. 7), med køre- og fodgængerlåger, i østdi- 

get umiddelbart syd for skolen, nævnes første 
gang 1646,8 da »stetten og porten« var så for- 
faldne, at de skulle nedtages og opsættes igen. 
Indgangen består af tre murede og hvidtede pil- 
ler med aftrappede pyramidespir i egnens tradi- 
tionelle udformning, og lukkes af lette smede- 
jernsgitre. Lignende ganglåger med murede 
piller fandtes 18626 i kirkegårdens tre øvrige 
sider. 17009 var den nordre af træ. En af stetter- 
ne manglede 180810 sin †rist. 

Kirkegården lå endnu 1862 hen som grøn- 
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Fig. 4. Kirkens nordside 1:300, målt og tegnet af V. Ahlmann 1886. Efter Danske Tufstenskirker. — Die 
Nordseite der Kirche 1:300, vermessen und gezeichnet 1886. 

svær med græsgroede tuer. Kun enkelte jævne- 
de deres gravsteder og satte kors eller andre 
mindesmærker.6 En regulering af gravstederne 
blev foretaget i 1880’erne. 1888 anskaffedes en 
protokol og mærkepæle med numre.6 

En rødstens skolebygning (jfr. fig. 7) fra 1850, 
i sydvestjysk byggeskik med hvidtet gesims og 
afvalmet stråtag, i kirkegårdens nordøstre hjør- 
ne, blev 1950 indrettet til kapel og redskabsrum 
(arkitekterne Richard Aas og Rolf Graae). Et 
†degnebol på samme sted, opført 1742 og ned- 
brændt 1850 (jfr. fig. 33), bestod af fem fag hus 
til degnen og fire fag skolestue.11 En kålhave 
fandtes umiddelbart nord for kirkegårdsdiget. 
– Ved en gård øst for kirkegården lå indtil 1930 
en †kørestald til præsten, af bindingsværk og 
med stråtag.12 

I landmilitsens tid, i 1700’rne, fandtes en ek- 
sercérplads med †træhest foran kirkegården.13 
Korporalen boede i degnebolet, og udrustnin- 
gen, skydeskive og musketter, blev opbevaret i 
våbenhuset; jfr. †geværskabe, s. 1151. 

BYGNING 

Kirken, hvis bygningshistorie rummer flere 
usædvanlige træk, består af romansk kor og 

skib, som ret tidligt er forlænget i øst og sand- 
synligvis også i vest. I senmiddelalderen tilføje- 
des en bred, lav apsis i øst og et tårn i vest, 
ombygget 1795. Et tvåbenhus, formentlig også 
fra senmiddelalderen, blev 1870 afløst af et nyt, 
tegnet af L. A. Winstrup. Orienteringen er 
solret. 

 

Fig. 5. Tværsnit 1:150 gennem skib, set mod øst. 
Målt af Henrik Gram og Søren Gotfred Petersen 
1978. Tegnet af MN 1985. — Querschnitt 1:150 durch 
das Schiff, gegen Osten gesehen. 
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Fig. 6. Blyklædt hoved på apsidens kongestolpe. NE 
fot. 1980. — Mit Blei verkleideter Kopf auf dem Königs- 
pfosten der Apsis. 

Materialer. Kirken er bygningshistorisk in- 
teressant, idet den ligesom bl. a. Alslev kirke, 
Skast hrd., viser den tidsmæssige rækkefølge i 
brugen af granitkvadre og rhinske tufsten. 
Bygningen hviler på en profileret granitsokkel, 
hvis form nærmer sig en hulkel i skibets vest- 
ende (jfr. s. 1030, fig. 6-7). Koret er helt af grø- 

 

Fig. 7. Ligkapel, indrettet i tidligere skolebygning 
(s. 1137), samt kirkegårdens østre indgang. NJP fot. 
1985. — Leichenhalle, eingerichtet im ehemaligen Schul- 
gebäude, und östlicher Eingang zum Friedhof. 

nitkvadre,14 der tillige er benyttet i triumfmu- 
ren, i skibets østre hjørner og nederst i langmu- 
rene: i syd fem skifter frem til våbenhuset, i 
nord to skifter til og med andet blændingsfag 
(jfr. fig. 2 og 4). Resten af skibet er overvejende 
udført af tufsten og med den facadeudsmyk- 
ning, der er karakteristisk for den sydvestjyske 
tufstensarkitektur. Ifølge J. Helms15 sås tuf- 
stensmurværket både ude og inde før L. A. 
Winstrups omfattende reparationer 1881, hvor- 
under størstedelen af skibets nordfacade blev 
ommuret i tegl.16 Øvre halvdel af sydsiden, øst 
for våbenhuset, var da allerede repareret med 
mursten. Stedvis, således bag våbenhuset, er 
muren af marksten. 

Vestforlcengelse(?). Dørenes placering relativt 
langt mod øst samt soklens afvigende udform- 
ning i vest skyldes sandsynligvis, at skibet lige- 
som nabokirken i Lunde (s. 1108) er opført i to 
omgange. Det kan dog ikke endelig afgøres, 
om der blot er tale om en midlertidig stands- 
ning i byggeriet et stykke vest for dørene eller – som i 
Lunde – en udvidelse af et allerede afslut- 
tet hus. 

Skibets facadeudsmykning, liséner forbundet af 
rundbuefrise, er som nævnt alene knyttet til 
tufstenspartiet. Det er uvist, om muren øst for 
våbenhuset har været udsmykket. Vest for vå- 
benhuset er bevaret rester af to blændinger, ad- 
skilt af en lisén. »Hjørnelisénen« i vest er lige 
som nordsidens uforholdsmæssig bred (2 me- 
ter). Som nordfacaden (fig. 8) nu fremtræder er 
den Winstrups værk til og med det fremsprin- 
gende dørparti, der under restaureringen 1881 
ændredes til et smalt vinduesfelt med tre rund- 
buer. Ved J. Helms’ besøg 1874 sås øst for dø- 
ren »to meget forstyrrede fag«, sandsynligvis 
hvert indeholdende et vindue, men kun med 
rester af rundbuefrisen og uden spor af lisén- 
inddeling. De to ulige store blændingsfag vest 
for døren, hver med seks rundbuer og forneden 
afsluttet med en skråsokkel, betegnedes af 
Helms som »velbevarede« og berørtes ikke af 
Winstrups istandsættelse.15 
Døre og uinduer. Skibets syddør, der er bety- 
deligt ændret og udvidet, står nu med en flad- 
buet afslutning. I murpartiet over døren, synlig 
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Fig. 8. Kirken set fra nordøst. Hude fot. 1905. — Die Kirche von Nordosten gesehen. 

fra våbenhusloftet, er bevaret halvandet bue- 
slag af et formodentlig tredelt blændingsfelt. 
Norddøren, der ødelagdes ved Winstrups om- 
bygning 1881, var rundbuet og sad ligesom dø- 
rene i Jernved og Billum (jfr. s. 1078) i et frem- 
springende murparti. Den nederste del af den 
tilmurede åbning, 136 cm bred, ses stadig i 
ydermuren, mens murfremspringet som nævnt 
ovenfor er ændret til et blændingsfelt med 
vindue. 

Det oprindelige, nærmest kvadratiske kor 
har formodentlig haft i alt tre vinduer, ét midt i 
hver ydermur. Det søndre og nordre er bevaret 
i tilmuret stand, mens to vindueskvadre, ind- 
muret i apsis, kan stamme fra østvinduet. Vin- 
duerne i syd og nord måler i højden henholds- 

vis 123 og 125 cm og har underkant 250 og 240 
cm over soklen. De rundbuede og smigede åb- 
ninger har selvstændige sålbænksten og tagfor- 
met afdækning, i syd udført i én sten, i nord i 
to maskeret som tre kilesten, idet den vestre 
kvader ved en falsk fuge er delt i to. En vin- 
duesoverligger i apsidens nordside svarer til 
den i korets sydside, mens en tilhørende sål- 
bænk (fig. 10), indmuret under apsidens vindue 
i syd, har affasede sider (sml. vinduer i bl.a. 
Nørre Nebel og Henne). – Ved J. Helms besøg 
187415 sås endnu spor af de små rundbuede åb- 
ninger i skibets nordmur. 

Indre. Den runde korbue, der siden 1882 har 
stået med afrensede kvadre, har kragbånd af et 
retkantet skifte og omløbende skråkantsokkel. 
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Korets østforlængelse. På et ret tidligt tids- 
punkt (før 1300?), mens det romanske sydvin- 
due endnu var i brug, forlængedes koret mod 
øst med godt to meter. Tilbygningen, der er 
udført af granitkvadre over en nærmest hulke- 
let sokkel, har indvendig en særegen tragtform, 
idet korets østende i det indre er en halv meter 
bredere end i vest. Den udflyttede østgavl er 
senere nedbrudt i forbindelse med tilføjelsen af 
en apsis. – Kirkens forlængelse mod øst bør ses 
i sammenhæng med andre senromanske/ung- 
gotiske korudvidelser på egnen: i Nørre Nebel, 
Henne, Ål og Sønder Bork. 

Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser. Den 
ejendommelige, sekundære apsis, der i sig selv 
er uden datérbare træk, må være tilføjet kirkens 
østende engang i perioden ca. 1400-1530, nem- 
lig efter hvælvslagningen i det forlængede kor, 
men inden den katolske rites ophør, idet alter- 
bordet under apsisrundingen indeholder en hel- 
gengrav (se s. 1145). Skibets tre hvælvfag, af 
egnens gængse sengotiske type med kvart- 
stensribber, er indbygget efter 1400, måske i to 
omgange, idet det vestre fag er svagt afvigende 

 

Fig. 9. Bomærke, indhugget i skibets sydmur (s. 
1143). 1:10. Målt af Sven Rask, tegnet af MN 1985. 
— Kennzeichen, eingehauen in die Südmauer des Schiffs. 
1:10. 

 

Fig. 10. Romansk sålbænksten 1:20, indmuret i apsis 
(s. 1139). Målt og tegnet af V. Ahlmann 1886. Efter 
Danske Tufstenskirker. — Romanischer Sohlbankstein 
1:20. Vermessen und gezeichnet 1886. 

fra de to øvrige. Også tårnet, der er stærkt om- 
bygget 1795, er fra senmiddelalderen, og det 
samme var muligvis også det tvåbenhus, der 
blev nedrevet 1870. 

Hvælv. Korets to krydshvælv, med højt ud- 
murede lommer, hviler på falsede væg- og 
hjørnepiller. Ribberne, der samles om runde 
slutsten, har skarpryggede profiler, i vestre fag 
dog delvis erstattet af retkantede, kvarte sten. 
Af de spidse skjold- og gjordbuer er den vestre 
falset, mens den østre (i forbindelse med apsi- 
dens opførelse og østgavlens nedbrydning?) er 
ommuret til rundbuet form. 

Skibet dækkes af tre fag krydshvælv med 
kvartstens ribber; de to østre fag er seksdelte, 
det vestre firedelt. Hvælvene hviler på falsede 
piller og har runde gjordbuer og skjoldbuer i 
øst og vest, spidse skjoldbuer i syd og nord. 
Gjordbuen mellem 2. og 3. fag er falset på vest- 
siden mod det lidt afvigende, vestre fag, der, 
som nævnt, muligvis er en smule senere end de 
to øvrige fag (sml. det aldrig afsluttede hvælv- 
byggeri i Henne kirke). 
Tårnet ved skibets vestgavl er i sin hovedbe- 
standdel senmiddelalderligt, men stærkt om- 
bygget 1795, da det nuværende pyramidespir 
kom til. De skalmurede og pudsede facader 
skjuler helt det ældre murværk; kun i trappehu- 
sets udvendige dør, som er fladbuet og i højt, 
spidsbuet spejl, fornemmes de sengotiske for- 
mer. Tårnrummet, hvis vægge er af munke- 
sten, har rundbuede spareblændinger i de tre 
sider (i nord mindre af hensyn til trappen) og 
åbner sig mod skibet med en bred bue. Rum- 
met, der fra o. 1780 tjente som gravkapel (se 
s. 1156) og efter 1840’rne en tid som material- 
rum,6 dækkes af et samtidigt krydshvælv med 
halvstensribber, hvilende i væggene, og får lys 
gennem et lille vindue i syd. Den murede spin- 
deltrappe udmunder i en fladbuet, falset over- 
dør i det høje mellemstokværk, der har flad- 
buet blænding i nord og lille lysglug i vest. 
Tårnets østmur hviler på skibets vestgavl. En 
træstige fører op til klokkestokværket, som har 
små fladbuede lydhuller i syd, vest og nord og 
et stort glamhul i øst, hvor klokken hænger. 
Murkronen smykkes af en tandsnitgesims mel- 
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Fig. 11. Indre set mod øst. NE fot. 1980. — Interieur gegen Osten gesehen. 

lem udkragede skifter, og tårnet dækkes af et 
stærkt opskalket pyramidespir, opsat ved om- 
bygningen 1795 og beslægtet med flere af eg- 
nens mange tårnspir fra 1700’rne (f.eks. Tor- 
strup og Tistrup, Ø. Horne hrd.). Øverst i 
sydmuren ses seks jernankre med »SM« og 
»1795« for biskop Stephan Middelboe, der som 
kirkens patron havde ansvaret for tårnets repa- 
ration (jfr. den historiske indledning). I et brev 
til biskoppen l.nov. 1793 foreslog pastor Søl- 
ling i Torstrup,17 at tårnet blev nedskåret til 
højde med skibet, da de øverste murpartier alli- 
gevel skulle nedbrydes.18 Han fandt dog en teg- 
ning til et spir fordelagtig ud fra den betragt- 
ning, at dette ikke ville koste så meget som en 
»rund kuppel«.19 

Tårnet, der nævnes første gang 1646,20 da det 
sydvestre hjørne var forfaldent, havde oprinde- 
lig et blytækt †sadeltag, formodentlig med gavle 
i øst og vest. Det omtales 176621 som »et tem- 
meligt højt tårn uden spir«. 
Apsiden ved kirkens østende er som nævnt 
tilføjet engang i senmiddelalderen, ifølge et 
sagn af en bodfærdig, som ville sone sin brøde 
(jfr. historisk indledning). Den brede og lave 
bygning, 164620 betegnet som »runddelen«, er 
udvendig af granitkvadre, tildannet af normale 
(romanske) kvadre, der er behugget i enderne – et 
træk, som viser, at kirken ikke tidligere har 
haft apsis. De tillempede sokkelkvadre, nu 
nærmest med skråkant, har oprindelig haft en 
profil, svarende til korets. I kvaderstensmur- 
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værket, der er uden forbandt med det forlæn- 
gede kor, er indsat en romansk vinduesoverlig- 
ger samt en sålbænk (jfr. ovf.). Ved apsidens 
opførelse nedbrød man størsteparten af korets 
senromanske østgavl og murede en bred, noget 
fladtrykt bue bag korhvælvets hjørnepiller. 
Buen såvelsom kvartkuglehvælvet er af teglsten, 
gennemgående i formater 26 × 13 × 6 cm. Rum- 
met får lys gennem et lavt siddende, fladbuet 
vindue i sydøst, med retkantede sider. 

Ovtrup kirkes apsis, usædvanlig ved sin 
form og det sene opførelsestidspunkt, kan sam- 
menlignes med nogle få andre, ikke-romanske 
apsider: det apside-agtige sakristi ved Vodder 
kirke, Tønder amt (DK. SJyll., s. 1208), apsi- 
den i Vester Bølle kirke, Viborg amt, opført 
1575-1600 samt apsiden i Ågerup kirke, Hol- 
bæk amt, tilføjet 1604 (DK. Holbæk, s. 250). 

Våbenhuset ved skibets sydside er opført 1870 
efter tegning af kgl. bygningsinspektør L. A. 
Winstrup.15 Det er en hvidtet teglstensbyg- 
ning, oprindelig med zinktag (nu blytag), holdt 
i nyromanske former med fladbuet dør i rund- 
buet portal og en svær, muret kam over gav- 
len. I øst flankeres to rundbuede glugger af cir- 
kelblændinger. Bygningen, der indvendig har 
træloft og flisegulv, har flere træk fælles med 
tårn og våbenhus i Skørring kirke, Århus amt, 
opført af samme arkitekt henholdsvis 1867 og 
1878 (jfr. DK. Århus, s. 1929f.). 

Bygningen erstattede et ældre †våbenhus, for- 
modentlig opført i senmiddelalderen og 164722 
betegnet med det vanlige jyske ord »skrøffu- 
ers« (skrøvs, skriftehus). Våbenhuset var en 
smule mindre end det nuværende, 8 × 8 alen, 
3½ alen højt og med 1 alen tykke mure, til dels 
af kampesten. I syd var en rundbuet dør og i 
øst et lille vindue. Bjælker og loft var 1862 ma- 
let blåt.6 Da huset nævnes første gang, 1647,22 
var det tækket med bly, 17009 og herefter med 
tegl. Et pikstensgulv ønskedes 184323 afløst af 
tegl. Det brøstfældige våbenhus smykkedes 
ved nedbrydningen 18706 af to †jernankre med 
initialerne »MT«, formodentlig opsat af Mor- 
ten Thomsen, sognepræst 1736-56. 

Tagværkerne over kor og skib er middelalder- 
lige, ældre end hvælvslagningen og yngre end 

eller samtidige med kirkens udvidelse i øst og 
vest. Loftsbrædderne i skibet, muligvis også i 
koret, har ligget på oversiden af de nu afsavede 
bjælker. Korets otte spærfag med ét lag hane- 
bånd og korte spærstivere har numre og sam- 
linger i østsiden, nummereret fra vest mod øst, 
i nord med firkantstik, i syd med øksehugne 
streger. Skibets tagværk, med to lag hanebånd 
og korte stivere, hvilende på to murremme i 
hver side, er lagt op i to omgange. De elleve 
østre fag (begyndende med spærfaget over dør- 
stederne) er nummereret fra vest mod øst med 
firkantstik i nord, mens de otte vestre fag, også 
nummereret fra vest mod øst, har øksehugne 
numre. 

Vedligeholdelse og istandsættelser. En indskrift 
»An(n)o 1593« i en kvader i korets sydside, 
mellem vinduerne, refererer muligvis til en re- 
paration det nævnte år. Ved et syn på kirken i 
juni 1646,20 optegnet i Vester herreds tingbog, 
var tårnets sydvestre hjørne ganske forfaldent, 
tømmer og sugfjæl på korets nordside var råd- 
dent, og der var huller i apsidens (»runddelen«) 
og korets blytag. »Nok var den ganske kirke 
både inden og uden ganske forfalden for kalk, 
som skulle kalkes og mures«. – Ved et fornyet 
syn i januar 164722 var noget af blytaget blæst 
ned af skib og våbenhus (»skrøvsen«). – År 
17009 var alle tage blytækte på nær våbenhuset, 
der havde tegltag. Murene var i god stand, og 
kun lidt skulle omsættes mellem skib og kor 
(»høj- og lavkirke«); indvendig var kirken 
»ganske renoveret«. Danske Atlas (1769) be- 
tegner kirken som en god bygning, der overalt 
er blevet repareret af biskop Brorson (sml. 
Lunde s. 1111). 

Bevarede bilag fra vedligeholdelsesarbejder 
sommer og efterår 177524 viser udgifter til 
snedker Laust Christensen Gilbech, Lydum 
(delvis nyt stoleværk, jfr. s. 1149), tømrer 
Christen Pedersen Friis og smed Jens Pedersen 
(hængsler til stoledøre, lås til kirkedør). Der 
indkøbtes fire tylter brædder hos Jep Kolby, 
Ringkøbing, og 42 lispund bly hos Hans 
W. Øllgaard i Varde. Tømmeret blev udtaget i 
Skuldbøl i Hemmet sogn, Ringkøbing amt. 
Vinduer. Skibet havde 18626 fem retkantede, 
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Fig. 12. Indre set mod øst, med †varmeapparat 1892 (s. 1143). Chr. Axel Jensen fot. 1897. — Interieur gegen 
Osten gesehen; mit †Heizkörper aus dem Jahr 1892. 

træindfattede og malede vinduer, to i syd 
(fig. 2), hvoraf det vestre er bevaret uændret, 
mens det østre har fået rundbuet støbejerns- 
ramme, og tre i nord, som 1881ff. afløstes af 
seks små nyromanske åbninger (se ndf.). 
Nordsidens vinduer, to øst for den tilmurede 
norddør og et vest herfor (fig. 4), var muligvis 
udvidet efter 1819,25 da kirken betegnedes som 
mørk, og nye vinduer ønskedes indsat. Korets 
to vinduer, i syd og indvendig falsede, stam- 
mer sandsynligvis ligesom skibets ældre vin- 
duer fra renæssancetiden. 

Den flere gange omtalte istandsættelse 1881, 
ledet af kgl. bygningsinspektør L. A. Win- 
strup,26 blev opfattet som en »tilbageføring til 
kirkens oprindelige stil«.6 De østre totrediedele 
af skibets lisénudsmykkede nordfacade blev 
ommuret i tegl, og norddørens fremspringende 
murparti ændret til et smalt blændingsfelt. Der 
anbragtes fire (inden 1905 endnu to)27 lavtsid- 

dende nyromanske vinduer, to i hvert hvælvfag 
og uden hensyn til de ældre åbningers place- 
ring. Samtidig blev nordsiden af skibets østre 
hvælv ommuret. 

Varme. En kakkelovn, opstillet 18876 i skibets 
nordøstre hjørne, blev 1892 afløst af to ovne, 
omgivet af en høj, bastionsagtig, muret skærm 
tegnet af J. Vilhelm Petersen (jfr. fig. 12).8 1939 
installeredes elektrisk varme. 

Vindfløje. Den nuværende kobberfløj med 
udstanset årstal »1875« er anbragt på en 4 alen 
høj stang med kors og forgyldt kugle. Den har 
afløst en ældre fløj, nu på våbenhusloftet, med 
årstallet »1828«, der igen har erstattet en †fløj, 
vel spirets oprindelige, som blæste ned 1825.25 

Et bomærke (fig. 9) er hugget i en rå kampe- 
sten i skibets sydmur, bag våbenhuset. 

Kirken står i dag hvidtet indvendig og ud- 
vendig, kvaderstenspartiet i kirkens østende 
dog i blank mur. Taget er overalt blytækt. 
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Fig. 13. *Altertavle, o. 1600-20, med malerier, formentlig fra 1734, tilskrevet 
Hans Poulsen, Ribe (s. 1145). I Museet på Koldinghus. LL fot. 1981. — *Altarbild, 
um 1600-1620, mit Gemälden, wahrscheinlich aus dem Jahr 1734, dem Maler Hans 
Poulsen aus Ribe zugeschrieben. 

INVENTAR 

Oversigt. Kirkens inventar, hvis vigtigste stykker 
stammer fra renæssancetiden, svarer påfaldende til 
hovedkirken Lundes, både hvad angår takten i nyan- 
skaffelser, moderniseringer og istandsættelser, og 
når det gælder de benyttede snedkere og malere. 

Ældst er den romanske granitdøbefont, mens to 
murede alterborde og en svær jernbunden *kirkeki- 
ste er senmiddelalderlige. Et sydtysk dåbsfad stam- 
mer fra o. 1550. Stoleværket, hvis kerne er fra 1578, 
og prædikestolens velskårne kurv, med årstallet 
1582, er gode prøver på egnens »Ribeskæringer«. 

Lidt yngre er en *altertavle i højrenæssancestil fra 
1600-20 og prædikestolens store himmel og ryg- 
skjold. 1700’rne er repræsenteret af alterstagerne, re- 
næssancetavlens malerier, der må tilskrives Ribema- 
leren Hans Poulsen, og af en række stolegavle, for- 
nyede og signerede af Laust Christensen Gilbech 
1775. Altersættet er udført 1849 af Johan Jacob Rüh- 
le, Ribe, og en række inventarstykker er udført i 
tiden o. 1900 efter tegninger af J. Vilhelm Petersen: 
en degnestol, et messeskab, en †orgelfacade samt 
den nuværende altertavle fra 1898, som 1986 vil bli- 
ve afløst af ovenstående. 

Farvesætning. Inventaret står i det væsentlige med 
en lys bemaling, udført af P.J. Bagger 1931. 



OVTRUP KIRKE 1145 

Alterbordet er senmiddelalderligt (jfr. s. 1140), 
ca. 155×110 cm, 91 cm højt, muret af (gen- 
anvendte) granitkvadre; kun den overpudsede 
bagside tilgængelig. I apsiden, 145 cm fra øst- 
væggen. 1809 omtales helgengraven, »et firkan- 
tet hul på et par tommers størrelse«, hvori var 
fundet en relikviekapsel, som muligvis stadig er 
til stede. Den beskrives som »en liden kiste af 
blye i form af triangel på et par tommers læng- 
de, hvorudi fandtes et lille stykke ben af stør- 
relse som en negl, indsvøbt i linned, som var 
næsten hensmuldret«.28 

Sidealterbord, senmiddelalderligt, nu benyttet 
som underbygning for prædikestolen i skibets 
sydøsthjørne. Bordet er muret af (genanvend- 
te?) granitkvadre og munkesten, 132 × 120 cm, 
96 cm højt, med et kvartstens-fremspring langs 
forkanten, svarende til sidealterbordene i Hen- 
ne kirke. 

Alterbordspanelet, der 1897 omtales som en 
tarvelig træbeklædning, er skjult bag et nyere 
alterklæde af blåt fløjl, †Alterklæder. Præsteind- 
beretningen 1766 oplyser, at »alterdugen« (al- 
terklædet?) var skænket af salig fru Horn- 
strup.21 1840 anskaffedes et nyt alterklæde af 
rødt bomuldsfløjl, som synet 1861 ønskede ud- 
skiftet med ét med kors af ægte sølv- eller guld- 
brokade. 

Altertavlen er fra 1898, udført i gotiserende 
skønvirkestil efter tegning af J. Vilhelm Peter- 
sen. Dens maleri, Kristus af Emmaus, er malet af 
Cilius Andersen, olie på lærred. Rammeværket 
står gråmalet med lidt blåt og forsiringer i guld 
og sølv. I predellafeltet indskrift fra Luk. 24,30- 
31 i gylden kursiv på sort bund. Af arkitektens 
udkast (fig. 26a-d) fremgår, at han foruden det 
realiserede projekt (der ligger nær fig. 26d) har 
arbejdet dels med en mere udpræget gotisk ud- 
formning (fig. 26b), dels med en nyromansk 
(fig. 26a), der viser inspiration fra Sahl-altret. 
Tavlen vil 1986 blive udskiftet med nedenstå- 
ende. 

* Altertavle (fig. 13), o. 1600-20, nøje svaren- 
de til de samtidige dele af Lunde kirkes alter- 
tavle (s. 1113), og uden tvivl udført af samme 
snedker.29 Opbygningen med postament, stor- 
og topstykke, prydet af vinger og gavl i rulle- 

 

Fig. 14. Altermaleri, Kongernes tilbedelse, forment- 
lig fra 1734, tilskrevet Hans Poulsen, Ribe (s. 1146). 
LL fot. 1981. — Altargemälde, die Anbetung der Köni- 
ge. Wahrscheinlich aus dem Jahr 1734; Hans Poulsen, 
Ribe, zugeschrieben. 

værk, er den traditionelle for tidens tavler, 
bortset fra at storstykket savner en arkitekto- 
nisk udformning. I stedet rummer det i hele sin 
højde tre malerifelter (sidefelterne lidt smalle- 
re), flankeret af fire slanke, nærmest korintiske 
storsøjler med glatte skafter og beslagværk- 
prydbælter. Under de to inderste har posta- 

 

Fig. 15. Altermaleri, Nadveren, formentlig fra 1734, 
tilskrevet Hans Poulsen, Ribe (s. 1146). LL fot. 1981. 
— Altargemälde, wahrscheinlich 1734, Hans Poulsen, 
Ribe, zugeschrieben. 

Danmarks Kirker, Ribe amt 74 
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Fig. 16. Alterstager, første del af 1700’rne (s. 1147). 
NE fot. 1980. — Altarleuchter, Anfang des 18.Jahr- 
hunderts. 

 

Fig. 17. Alterkalk, 1849, udført af Johan Jacob Rüh- 
le, Ribe (s. 1147). NE fot. 1980. — Abendmahlskelch, 
1849, ausgeführt von Johan Jacob Rühle, Ribe. 

mentet fremspring med løvehoved, der bærer 
ring i flaben. Storvingerne har i midten et eng- 
lehoved og smykkes som de øvrige vinger af 
bladværk med frugtbundter. Over den profile- 
rede og forkrøppede storgesims hæver sig top- 
stykket, hvis felt rummer en af tandsnitlister 
indrammet fladbueportal (fig. 14). Den bæres 
af brede pilastre, der har profilkapitæl med ru- 
debosse, og på skaftet beslagværk samt ægge- 
stavs- og slyngbort, der fortsætter i bueslaget. 
Topfeltet flankeres af søjler, der – bortset fra 
deres bladkapitæler – svarer til storsøjlerne, og 
topfrisen har over søjlerne fremspring med 
rundkindet englehoved. Topgavlens kartouche 
rummer en cirkelmeldaljon og krones af en lille 
frifigur af den opstandne Frelser. Gavlen ind- 
rammes af palmetspir, mens slanke halvmåne- 
spir står yderst på storgesimsen. Ved opstillin- 
gen på Koldinghusmuseet er spirene forbyttede 
(fig. 13, jfr. fig. 12). 

Tavlens malerier er vistnok fra 1734,21 og må, 
ligesom Lunde-tavlens, tilskrives Ribe-maleren 
Hans Poulsen (jfr. s. 1116). I storstykkets midt- 
felt ses Nadveren (fig. 15), efter malerens sæd- 
vanlige forlæg, benyttet bl.a. i Varde-tavlen 
(s. 896). I nord Kristus på korset efter samme 
forlæg som tavlerne i Hostrup og Nordby 
(Skast hrd.), og i syd Opstandelsen, Kristus 
svævende i en gylden skybræmme over graven 
med soldaterne. Topstykkets maleri forestiller 
Kongernes tilbedelse (fig. 14), og i topgavlens 
cirkelfelt er malet et Jahve-øje. Malerierne, der 
domineres af en rødbrun tone, er noget over- 
malede 1852, da alt snitværket fik sin nuværen- 
de staffering, en grå grundfarve suppleret med 
blåt, sort og nogen forgyldning. Indskrifter i 
gylden fraktur på sort bund. I topfrisen: »Ære 
være Gud i det Høieste. Anno 1852«, og i po- 
stamentfeitet: »Hvo som æder dette Brød ...« 
(1. Kor. 11,27). 

1766 læste præsten samme skriftsted i posta- 
mentfeitet og beskrev tavlen som gammeldags, 
dog med en smuk maling.21 1908 blev den ned- 
taget – til fordel for Cilius Andersens maleri – og 
henstod i tårnrummet, indtil den 1915 kom 
til Koldinghusmuseet. 1986 er tavlen under 
istandsættelse med henblik på en genopstilling. 
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†Altertavle. 1586-87 betalte kirken syssel- 
provsten Anders Sørensen Vedel for hans ud- 
læg til en ny altertavle.30 

†Alterfigurer, middelalderlige. Et Mariabille- 
de, måske tilhørende det 1613 nævnte Vor Frue 
Alter (jfr. s. 1135), og en anden helgenfigur 
stod endnu i begyndelsen af 1800’rne i beskadi- 
get tilstand i våbenhuset.30a 

Altersæt, 1849, udført af Johan Jacob Rühle, 
Ribe. Kalken (fig. 17) er 20 cm høj, foden cir- 
kulær, profileret og med bladbort på prikket 
bund. Skaftleddene er konkave og knoppen go- 
dronneret ligesom undersiden af det indvendig 
forgyldte bæger. På standkanten mestermærket 
(Bøje nr. 6806) og en indprikket kursivind- 
skrift: »Tilhører Outrup Kerke Omgjort 
1849«. Den sammenhørende disk, tvm. 12 cm, 
er glat med mesterstemplet og Ribes bymærke 
under bunden. 

Det tidligere †altersæt, kalk og disk af sølv, 
var skænket o. 1710 af Søvigs ejere, Anders 
Nielsen og Hedevig Elisabeth Hvas, hvis navne 
stod på kalkens fod.21 Altersættet opføres i in- 
ventariet 1832 med en vægt af 20 lod.31 1848 
var kalken itu, og synet ønskede den udskiftet 
med en ny og større.23 

Oblatæske og alterkande fra o. 1850 i sort por- 
celæn med guldkors fra Bing og Grøndahl. 
Kanden bruges ikke og opbevares i våben- 
huset. 

Alterstager (fig. 16) af messing, tidligst nævnt 
1766 og formentlig fra første del af 1700’rne.21 
Stagerne er 32 cm høje, balusterformede med 
fornyede lysepigge i jern. En syvstage (såkaldt 
Titusstage) fra 1932 har på foden graveret kur- 
sivindskrift: »Til Outrup Menighed i venlig 
Erindring og med Tak for Sommeren 1932«. 

En messehagel, vistnok fra 1878,6 er af rødt 
fløjl med rygkors af gul silke og kantning af 
guldagramaner. †Messehagel. 1586-87 fik sys- 
selprovsten Anders Sørensen Vedel afregning 
for en ny hagel.30 

Alterskranke, o. 1875, af plan som et fladt cir- 
keludsnit, i ferniseret, blank eg med drejede 
balustre. Selve knæfaldet er nyere, med lyst læ- 
derbetræk. 1813 ønskedes †knæfaldet ved altret 
repareret.25 

 

Fig. 18. Dåbsfad, o. 1550 (s. 1148). NE fot. 1980. — 
Taufschüssel um 1550. 

Fig. 19. Døbefont, romansk (s. 1148). NE fot. 1980. 
— Romanische Taufe. 

 

74* 
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Fig. 20. Prædikestol, 1582, udsnit med mandshoved 
(s. 1148). NE fot. 1980. — Kanzel, 1582, Ausschnitt 
mit Männerkopf. 

Døbefont (fig. 19), romansk af granit, 102 cm 
høj, kummens tvm. 75 cm, tilhørende en lokal 
undergruppe af den almindelige vestjyske fon- 
tetype (Mackeprang: Døbefonte s. 166). Søjle- 
basefoden er af grålig granit, kummen af en 
mere rødlig og finkornet sten, og udformnin- 
gen svarer til Janderupfontens (s. 1051) ned i 
detaljer som mundingsrandens lågfals. 1859 
flyttedes fonten til korbuen, og 1889 rensedes 
den med klorkalk og saltsyre for kalk (og be- 
maling?) i henhold til ministeriets cirkulære af 
23. maj samme år.6 Fig. 12, 1897, viser fonten 
stående på sin nuværende plads midt i koret. 

Dåbsfad (fig. 18), o. 1550, sydtysk, af mes- 
sing, tvm. 54 cm. I bunden cirkelmedaljon 
med drevet fremstilling af det habsburgske vå- 
ben, omkranset af en bort med stiliserede mi- 
nuskler, en slyngrankebort og rækker af små 
stemplede ornamenter. Reparationer på fadets 

bagside er fra 1860.23 Fadet nævnes tidligst 
1766, da præsten omtaler det som »et messing- 
bækken med våben på, som forestiller en parte- 
ret ørn med krone på hovedet, og adskillige 
figurer af ingen betydenhed«.21 Dåbskande, 
1944, af messing, svarende til Lunde kirkes. På 
korpus læses: »Skænket af Kvindeforeningen i 
Outrup Aar 1944«. 

Prædikestol (fig. 21), 1582, svarende til Lunde 
kirkes, og ligesom denne med kun lidt yngre 
tilføjelser, (opgang?), rygskjold og himmel. 
Selve stolen består af fem høje fag, de yderste 
lidt smallere, flankeret af slanke hjørnebalustre. 
Fagene midtdeles i to rækker felter af små 
vandrette rammestykker, midtfagets med den 
reliefskårne datering »Anno 1582«, de øvrige 
med akantusranker. Ungrenæssance-akantus i 
karakteristisk »Ribestil« smykker også felterne 
og balusterstavene, de sidste leddeles af rebsta- 
ve og har neglesnitsbort på siderne.32 Små 
skæggede mandshoveder – ganske som Lunde- 
prædikestolens – titter ud af løvværket midt på 
balustrene (fig. 20). Under fodlisten og den 
profilerede kronliste løber gennembrudte friser 
af krydsende rundbuer med gotiske korsblom- 
ster. 

Prædikestolen har sin gamle plads i skibets 
sydøsthjørne, på et middelalderligt sidealter- 
bord (jfr. ovf.), der har fået påmuret en lav fod 
for prædikestolskurven. Opgangen, med to- 
fags fyldingspanel og kanneleret mæglerstolpe 
med vasespir, svarer til Lundes og kan som 
denne være en fa år senere tilføjelse. Tilføjelser 
i højrenæssancestil – fra o. 1600-20 – er i hvert 
fald rygpanelet og himlen. Rygpanelet, der dæk- 
ker hele væghjørnet bag stolen og er opsat i en 
stump vinkel, består af seks fag, vandret midt- 
delt af en æggestav i højde med prædikestolsge- 
simsen. Herover er panelet delt i to gange seks 
arkadefelter, de øvre adskilt af kannelerede pi- 
lastre med profilbase og -kapitæl. Tilsvarende 
pilastre bærer arkadernes profilerede hestesko- 
buer. Under gesimshøjde har panelet høje pro- 
filfyldinger, de sydligste fornyet 1931 og ne- 
derst forsynet med restaureringsindskriften: 
»Istandsat af P.J. Bagger. Anno 1931«. Også 
den store himmel er en del fornyet ved Baggers 
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istandsættelse. Dens bagkant følger rygskjol- 
dets vinkel, og herfra skyder himlen ud som en 
femsidet baldakin over stolen. Frisen, der led- 
sages af perlestav forneden og tandsnitsfrise 
(fra 1931) under kronlisten, brydes af retkant- 
fremspring med hængekugler, der flankerer de 
enkelt udsavede hængestykker. Gesimsfrem- 
springene krones af kuglespir mellem kartou- 
chetopstykkerne. Himlens loft har profilribber 
udgående fra en midtroset. 

Prædikestolens bemaling er P.J. Baggers fra 
1931, i nogen grad gentagende en opmaling 
samtidig med altertavlens 1852 (jfr. fig. 12). 
Grundfarven er en grå, der – stedvis som mar- 
morering – dækker rammeværk, paneler og li- 
ster; endvidere er benyttet en lys blå, især som 
baggrund for felternes akantusløv, samt lidt 
guld og sølv. Himlens frise, 1931 smykket med 
en mæanderbort, havde 1766 indskrifter »med 
adskillige bibelske sprog«.21 1888 blev prædike- 
stolens †beklædning af fløjl med guldfrynser og 
polstring fornyet (jfr. fig. 12).6 

Stolestaderne (fig. 22, 24-25) er i egnens ka- 
rakteristiske ungrenæssance-udformning, ker- 
nen i dem fra 1578 og muligvis af den Mikkel 
Tuesen i Tarp, der 1576 lavede staderne i Nørre 
Nebel. Hovedparten af gavlene er dog fornye- 
de 1775, og selve bænkene er fra slutningen af 
1800’rne svarende til Lunde kirkes. 

Gavlene, der står i en gennemløbende, affa- 
set fodrem, er 107 cm høje og alle opbygget af 
to fyldinger i et rammeværk, hvis sidestykker 
fortsætter som profilerede småspir. Af det 
originale renæssancesæt er bevaret 15 gavle 
med glat underfylding og i de øvre hovedsaglig 
fladsnitsagtigt, stærkt stiliseret akantusløv 
(fig. 25). Nogle steder vokser løvet ud af en 
vase, og i et enkelt tilfælde ud af munden på et 
profilhoved. Et stort, skægget hoved ses på en 
gavl, der nu er brugt på en bænk i ligkapellet, 
og en anden – sammesteds (fig. 22) – giver 
øjensynlig stolesættets datering med reliefver- 
salindskriften: »Discite/ ivsti/ciam/ moniti/ et 
non/ temnere/ Chris/tvm 1578« (Lad jer på- 
minde, lær retfærdighed og foragt ikke Kri- 
stus). Da denne indskrift også er brugt på Nør- 
re Nebel kirkes stader, er det muligt, at samme 

 

Fig. 21. Prædikestol, 1582, med himmel og rygpanel 
fra o. 1600-20 (s. 1148). NE fot. 1980. — Kanzel, 
1582, mit Schalldeckel und Rückenpaneel, um 1600- 
1620. 

snedkerværksted, Mikkel Tuesens, har arbejdet 
i begge kirker.33 De øvrige gavle, i alt 20, opsat 
for de bageste stader, er fornyet 1775 og har 
glatte, afplattede fyldinger både foroven og 
forneden. De er udført af Laust Christensen 
Gilbech fra Lydum, der i én af gavlene har ind- 
skåret årstallet og sine forbogstaver: »1775 
LCS« (fig. 24, jfr. Lunde kirke s. 1124).24 På en 
anden gavl (i syd) læses forbogstaverne 
»I. H. B.« for Johan Herman Brorson, præst 
1756-80 (reliefskåret kursiv). Indgangs- og for- 
panelerne er sammenhørende med de ældste 
gavle og har enkle profilfyldinger; forpanelet i 
syd har dog fyldinger i to rækker, de øvre som 
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Fig. 22. Stolegavle 1578 (s. 1149), nu i ligkapellet. 
NE fot. 1980. — Gestühlwangen 1578, jetzt in der 
Leichenhalle. 

 

Fig. 23. *Kirkekiste, senmiddelalderlig (s. 1151), i 
Varde Museum. NE fot. 1982. — *Kirchentruhe, 
spätmittelalterlich. 

en frise med udskåret akantusløv svarende til 
stolegavlenes (fig. 21). Stoleværket står gråma- 
let, gavlfelternes ornamenter brune og grønne 
på blå bund. Denne bemaling afløste 1959 
P. C. Baggers fra 1931 – svarende til prædike- 
stolens – der endnu ses på fire gavle i ligkapellet 
(fig. 22). 

1613 stredes to sognefolk om, hvem der i 
stolen lige bag kirkedøren skulle have plads 
nærmest »Knappen«, dvs. gavlspiret, idet de 
yderste pladser i stolene blev anset for for- 
nemst.34 1766 noterede præsten 30 mands- og 
31 kvindestole.21 Til den delvise fornyelse 
1775, hvortil der købtes materialer i Ringkø- 
bing, benyttede Laust Christensen Gilbech 71 
dage, fra 24. juli til 14. okt.24 1849 blev stole- 
værket malet i en lys perlefarve med mørke 
sæder, og 1863 skete en afkortning af bænkene, 
så gangen blev lagt »midt for altret«.23 Jacob 
Helms noterede sig 1874 gavlen med indskrift 
og datering 1578 som den tredjeøverste mands- 
stol, mens den med det store hoved sad lige 
over for indgangen. Senere kom de to gavle på 
loftet, hvorfra P. C. Bagger hentede dem ned 
til sin istandsættelse af stoleværket 1931. Deres 
nuværende benyttelse i ligkapellet har de to 
gavle fået i forbindelse med en reduktion af 
stoleværket 1959. 

†Herskabsstole for ejerne af Løftgård og Søvig 
havde tidligere plads forrest i stoleraderne. 
Løftgårds stol var 1621 af kirkeværgen flyttet 
ned i kirken, og han beskyldtes for at have 
gjort et svinetrug af den! Værgen blev 1621 
dømt til at føre stolen tilbage, hvor den havde 
»standen af Arildstide«.35 Fra Løftgaards stol 
stammer formentlig en *stolegavl i højrenæs- 
sancestil fra o. 1600, af fyrretræ, 156 cm høj, nu 
opbevaret på Varde Museum (inv.nr. V. 2115). 
Den er foroven udsvejfet omkring et motiv 
med blomst og små karvskårne ornamenter, og 
har pålagt, kanneleret lisen med tandsnitkapi- 
tæl og højt postament; rest af gulgrøn bema- 
ling. Søviggårds stol skal 1639 have fortrængt 
Løftgårds fra de forreste pladser. Den bestod af 
to stole, en lukket (med låge) til herskabet, og 
en almindelig til tjenerskabet.35 I 1700’rne fik 
Søvig også en †pulpiturstol (jfr. ndf.). 
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Fig. 24-25. Stolestader (s. 1149). 24. Gavle fra 1775, signeret af Laust Christensen Gilbech fra Lydum. 25. 
Gavle fra 1578, den ene med 1775 fornyet underfylding. Ved forpanelet pengeblok, o. 1800 (s. 1151). NE fot. 
1980. — Gestühl. 24. Wangen 1775, signiert von Laust Christensen Gilbech aus Lydum. 25. Wangen 1578, die eine mit 
1775 erneuerter Unterfüllung. Beim Vorderpaneel Opferstock, um 1800. 

En †præstestol »ved højre side af alteret« (d.e. 
i korets nordøsthjørne) blev fjernet 1859, hvor- 
efter præsten fik plads bag altret.23 

Degnestol, o. 1897, udført i nygotisk stil efter 
tegninger af J. Vilhelm Petersen. I pulten er 
genanvendt et trefags fyldingspanel fra slutnin- 
gen af 1500’rne. Gråmalet. Stolen fik 1930 sin 
nuværende plads ved prædikestolsopgangen.6 

†Degnestol, fra renæssancetiden, opstillet i 
korets sydøsthjørne som pendant til †præste- 
stolen i nord (jfr. ovf.) indtil den 1859 flyttedes 
»ned i Koret«.23 1897 så C. A. Jensen pultens 
plade på kirkeloftet. I den var bl.a. ristet »Mar- 
ten Christensøn Varde 1639« og »Peder Iacob- 
sen Varde 1646«, løbedegne fra latinskolen i 
Varde.36 

*Kirkekiste (fig. 23), senmiddelalderlig, sva- 
rende til Lunde kirkes, 137 × 65 cm, 58 cm høj, 
gjort af kraftige egeplanker med jernbeslag, 
som fastholdes af storhovede søm. Af to hånd- 
tag på lågets forkant er kun et bevaret, svær 
stanglås. Kisten, der nævnes 1832 og senere 
stod i tårnrummet,29 opbevares siden 1941 i 
Varde Museum (inv. nr. V. 2140). 

Skab til messeklæder, 1904, i skønvirkestil, 

tegnet af J. Vilhelm Petersen og svarende til 
Lunde kirkes. Over døren er årstallet angivet 
med romertal i relief, gråmalet, i apsiden syd 
for altret. 

†Geværskabe. 1) O. 1701. Opsat i våbenhuset 
ved landmilitsens oprettelse til kaptajn Dom- 
broiks kompagni med lås og jernskodder til 39 
musketter og patrontasker, ophængt i jernkro- 
ge og store søm.37 2) O. 1770. Opsat i selve 
kirken af kaptajn Lytzow, men efter kirkevær- 
gens protest flyttet til våbenhuset.38 

Pengeblok (fig. 25), o. 1800, sekssidet, 100 cm 
høj, med fem jernbånd, flad pengetragt og i 
siden en låge med to overfaldslukker. Blokken 
er gråmalet, fæstnet til stolestadernes forpanel i 
nord. Den omtales tidligst 1832, tilligemed to 
†klingpunge, en ny og en gammel ubrugelig.29 

†Pulpiturstol for Søvigs ejere, formentlig op- 
sat 1775 samtidig med stolestadeistandsættel- 
sen, indretningen af gravkapel i tårnet (s. 1156) 
og opsætningen af en pulpiturstol for samme 
herskab i Janderup kirke, i hvis sogn Søvig 
havde betydelige jorde (jfr. s. 1058).39 Bryst- 
ningen havde malede billeder af syv dydeskik- 
kelser, efter synsprotokollens beskrivelse 1862 
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Fig. 26a-d. Altertavle 1898, forskellige projekter ud- 
arbejdet af J. Vilhelm Petersen (s. 1145). Efter teg- 
ninger i privateje. — Altarbild 1898, verschiedene Pro- 
jekte von J. Vilhelm Petersen. 

 

at dømme svarende til dydemalerierne på et pa- 
nel i Janderup, der må stamme fra Søvig- eller 
Store Hebo-stolen dér (s. 1059, fig. 37). Lige- 
som disse må brystningens malerier derfor for- 
mentlig tilskrives landsbymaleren Niels Lund 
fra Janderup. Dyderne var: 1) »Troen med fugl 
i hver hånd« (jfr. Janderup). 2) »Håbet med 
anker i højre hånd«. 3) »Ydmyghed med et 
kors i højre hånd«. 4) »Kærlighed med et barn 
på højre arm, og ved den venstre side står Chri- 
stus billede, der rækker med højre hånd opad 
barnet og med en blomst i den venstre hånd«. 
Som i Janderup har der vel været tale om et 
barn med en blomst, ikke Kristus. 5) »Tålmo- 
dighed med et kors holdende med højre arm og 

 

Fig. 27. †Orgel, 1913, tegning til facaden, ved J. Vil- 
helm Petersen (s. 1152). Tegning i privateje. — †Or- 
gel, 1913, Entwurf der Fassade. 

i hånden en slange, i venstre hånd og arm om- 
slynget med tre slanger«. Formentlig Klogska- 
ben. 6) »Retfærdighed med vægtskålen i højre 
hånd og en sabel (!) i den venstre med spidsen 
opad«. 7) »Mådelighed (Mådehold) med en fla- 
ske i højre og et glas i venstre hånd«.6 Pulpitur- 
stolen stod oprindelig ved kirkens nordvæg, 
men flyttedes i 1840’rne til skibets vestende, 
hvor det fik opgang i nord.40 1866 blev pulpitu- 
ret overstrøget med egetræsfarve,23 1896 forny- 
edes brystningen, og 1912 blev hele opbygnin- 
gen nedtaget.6 

Orgel, af standardtype »Hørve«, bygget 1969 
af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. 10 
stemmer, to manualer og pedal: Hovedværk: 
Rørfløjte 8', Principal 4', Oktav 2', Mixtur. 
Positiv: Gedakt 8', Rørfløjte 4', Nasat 2⅔', 
Oktav 1'. Pedal: Subbas 16', Gedakt 8'. På gul- 
vet i kirkens vestende. †Orgel med syv stem- 
mer, to manualer og pedal, bygget 1913 af 
Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. Dis- 
position: Manual I: Bordun 16', Principal 8'. 
Manual II: Fløjte traverso 8', Gamba 8', Salici- 
onal 8', Vox Celeste 8', Gemshorn 4'; svelle. 
Anhangspedal. Klokkespil, tre normalkopier, 
tre oktavkopier, én frikombination, faste kom- 
binationer, generalcrescendo. Pneumatisk ak- 
tion. Med hovedparten af stemmerne i de dybe 
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16 og 8 fods tonelejer har instrumentet haft en 
meget mørk og massiv klang. Antallet af kop- 
ler og hjælpeanordninger har været påfaldende 
stort i forhold til det beskedne stemmetal.41 
Orglet blev senere ombygget og udvidet med 
én stemme.42 Facaden med årstallet »Anno 
domini MCMXIII« var udført i skønvirkestil 
efter tegning af J. Vilhelm Petersen (fig. 27). 
Orglet stod på et podium i tårnrummet.43 Et 
†harmonium anskaffedes o. 1892-94.44 

Salmenummertavler. 1) O. 1900, kridttavle i 
gråmalet ramme, 63 × 41 cm, ophængt på tri- 
umfvæggens østside i nord (jfr. fig. 34). 2-4) 
Nyere, sortmalede med hvide skydetal i blank 
egetræsramme, 85 × 60 cm. På skibets vægge. 

Præsterækketavle, 1931, udført i skønvirkestil 
af P.J. Bagger, højrektangulær, 225 × 92 cm. 
Med reliefversaler står på det øvre rammestyk- 
ke »Serie Pastorum«(sic), på det nedre »Lunde 
og Outrup«. Bemalingen svarer til prædikesto- 
lens; præsternes navne og årstal er angivet med 
hvid kursiv, og på rammen læses: »Bekostet af 
Menigheden Anno 1931 P.J. Bagger«. 

Lysekroner. Tre ens af messing, i renæssance- 
stil, indkøbt 1911, hænger i skibet. I korets 
vesthvælv en trælampe, udført 1931 af 
P.J. Bagger, formet som en sammenbygning 
af to seks-oddede stjerner. Seks væglampetter fra 

o. 1900, af jern med glasskærm, er ophængt i 
apsiden, i tårnbuen og i våbenhuset. To syvar- 
mede kandelabre af træ, 170 cm høje, er vistnok 
fra 1931, malet som prædikestolen. 

Kirkeskib, fuldskibet »Haabet«, ophængt 
1934. På agterspejlet graveret plade: »Skænket 
Outrup Kirke/ Johanne og P. V. Kristensen/ 
1934« (Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 364). 

Tårnur, 1979, leveret af firma Jermin Larsen i 
Odense. Skiven på tårnets sydside er tegnet af 
grafikeren Erik Ellegård Frederiksen. 

Klokke, 1864, støbt hos Jørgen Stallknecht i 
Horsens, tvm. 94 cm.45 Halsen har en frise af 
krydsende spidsbuer, flankeret af lister. På 
slagringen frakturindskrift i relief: »Stall- 
knecht/ Horsens« og »1864«. Klokken hænger 
i tårnets østre glamhul i en nyere slyngebom. 
Også klokkestolen er nyere, af fyrretræ. 

†Klokker. Frem til 1821 havde kirken to klok- 
ker, én af dem skal have båret årstallet 1431 
(HofmFund. IV, 594). I 1808 var »den store 
klokke« revnet, men endnu brugelig,10 og 1817 
var jernværket på klokkeværket så brøstfæl- 
digt, at ringningen var ophørt.25 Den lille klok- 
ke var 1821 ubrugelig og afhændedes på auk- 
tion (vægt 2 lpd. 10 pd.), mens den store an- 
vendtes indtil 1864, da den sendtes til omstøb- 
ning i Horsens.23 
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GRAVMINDER 

Epitafier og mindetavler. 1) (Fig. 28) o. 1761. 
Rasmus Bundesen til Søevig, i 6 år kgl. maje- 
stæts amtsforvalter i Ribe. *13. juli 1679 i Øster 
Hæsinge i Fyhn, gift 1723 med den da på Ly- 
domgaard værende, højfornemme jomfru 
Giertrud Marie Veirum. Fire børn, hvoraf en 
lille pige døde som toårig. †28.jan. 1761 på Søe- 
vig og begravet lige uden for kirken. – Den 
vidtløftige indskrift indledes: »Stille, besiælede 
Aske, drivende for Verdens ustadige Vinde! 
Hør! O hør dog! En Svanesang i følgende Var- 
sel(s) fulde Echo: Forraadnelse er min Fader og 
Ormen min Moder ...«. 

Højrektangulær stenplade, 198 × 70 cm, 
med indskrift, signeret af stenhuggeren Bastian 
Andresen og indfattet i profileret egetræsram- 
me med gennembrudte rokokoudskæringer. 
Stenen, der er indfældet i væggen, udfyldes af 
indskriften i forsænket relief med forgyldte 
versaler, samt enkelte ord i kursiv, på sort 
bund. Den udskårne træramme er symmetrisk 
opbygget med gennembrudt akantusløv og ro- 
cailler ved siderne og indeholder to bredovale 
medaljoner med spejlmonogrammer i guld på 
sort bund, for afdøde og hustru. Foroven sæt- 
ter to hvidklædte engle kronen på værket. 
Over kronen lå endnu 1862 en forgyldt kugle, 
hvorpå stod en lille engel med løftet højre hånd 
og en forgyldt fane i venstre.6 Den blåmarmo- 
rerede profilramme har sandsynligvis været af- 
sluttet af et nu tabt hængestykke. Snitværkets 
brogede staffering med rødt, grønt, blåt, guld 
og sølv er antagelig den oprindelige. 

Signaturen »BASV« (jfr. gravsten nr. 2) ne- 
derst på stenens kant viser, at epitafiet er udført 
af Bastian Andresen Slesvig (1712-70), fra 
o. 1750 virksom i Tjæreborg, hvor han forar- 
bejdede gravsten til adskillige af egnens kirker, 
ikke mindst til Jerne (s. 994f.) og Sønderho på 
Fanø.46 Flere af disse gravsten har Ovtrup-epi- 
tafiets motiv med krone fremholdt af engle, 
som Bastian Andresen også har benyttet i et 
signeret epitaf for amtmand Chr. Teilmann 
(†1749) i Sdr. Bork kirke (Ringkøbing amt). 

1865 måtte den nedfaldne ramme repareres. 

En istandsættelse foretoges 1928, hvor bl.a. in- 
skriptionen blev forgyldt, og 1985 blev sten- 
tavlen renset og murværket omkring den ud- 
bedret.6 På korets nordvæg, i østfaget. 

2) O. 1913. Pastor Carl Bertel Olsen, 
*12. juli 1868, †20. juni 1913, sognepræst ved 
Lunde og Ovtrup kirker 1906-13. Sat af Ven- 
strevælgerforeningen i Stillinge sogn. Forsøl- 
vet bøgebladkrans og sløjfe med indskrift, i o- 
val glasindfatning på sort træplade, 65 × 50 
cm. Ophængt på skibets sydvæg over døren. 

3) 1935. Konstabel Carl Nielsen, *5. okt. 
1836 i Rottarp, falden ved Mysunde 2. febr. 
1864. Marmortavle, 36 × 23 cm. Indmuret i 
våbenhusets østvæg, Dybbøldagen 18. april 
1935.47 

4) O. 1958. Pastor Børge Frello, *1. jan. 
1922 i Skyhede, †23. febr. 1958 som missionær 
i Pakistan. Svarende til nr. 3, 41 × 28 cm. Ind- 
muret i våbenhusets østvæg. 

Gravsten. 1) (Fig. 29) o. 1660-80. Indskriften 
er ulæselig, men stenen skal ifølge et sagn være 
lagt over en tingskriver fra den vestligste gård i 
Rottarp.48 Gråsort kalksten, 224 × 137 cm, i 
flere stykker med afstødte hjørner og stærkt 
nedslidt overflade. Højrektangulært indskrift- 
felt med reliefversaler, flankeret af Kristus (til 
venstre) med glorie og kors og Johannes Døbe- 
ren med lam ved fødderne og et kors omvun- 
det med skriftbånd. Begge peger med talende 
gestus mod skriftfeltet. Over dette et knækket 
tværbånd med ulæselig latinsk indskrift fra 
Joh. 16. Øverst den opstandne Kristus med 
sejrsfane, stående på dødningehoved og om- 
kranset af skybræmme og guirlander, der hol- 
des af to flankerende engle. Disse står på små 
volutter, hvori til venstre ses et timeglas, til 
højre et træ(?). Under indskriftfeltet anes to bo- 
mærkeskjolde, der har været flankeret af hjør- 
nemedaljoner med evangelister. Medaljonerne 
i venstre hjørne er næsten slidt væk, højre hjør- 
ne er erstattet med cement. 

Gravstenen svarer i opbygning til en sten i 
Nr. Nebel over ridefoged Christen Madsen 
†1666, og én i Ribe Domkirke over magister 
Anders Pedersen Romdorph †1673 (s. 624, 
nr. 75). På kirkegården, syd for våbenhuset. 
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Fig. 28. Epitafium (nr. 1, s. 1154), o. 1761, over Rasmus Bundesen til Søvig, 
†1761. Signeret af Bastian Andresen Slesvig, Tjæreborg. NE fot. 1980. — Epitaph, 
um 1761, für Rasmus Bundesen zu Søvig, †1761. Signiert von Bastian Andresen Slesvig, 
Tjcereborg. 

2) (Fig. 30) o. 1764. [Løjtnant Peder Jørgen- 
sen Hornstrup, *12. marts 1683 i Hornstrup 
sogn, fra udskrivningen 1701 avanceret til løjt- 
nant, †6. sept. 1751 i Ovtrup, og hans frue Ca- 
trine Simonsen, *16. marts 1687 i København, 
opdraget i Hans Excellence, høj- og velbåren 
herre, nu salig hr. geheimeråd, generalmajor 
og kommandant Fuchs hof i Rensborg, 

†17. sept. 1764 i Ovtrup. De levede sammen i 
et kærligt ægteskab i 33 år, med én livsfrugt, 
som forhen i Herren er hensovet]. Gravvers.49 

Grå kalksten, 228 × 129 cm, udført af Basti- 
an Andresen i Tjæreborg, stærkt afslidt og rev- 
net på langs. Den store, nu ulæselige skrifttavle 
midt på stenen har konkavt afskårne hjørner og 
flankeres af fyldige dydefigurer, Troen (til høj- 
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re) og Håbet. De balancerer på søjlepiedestaler 
med joniske kapitæler og kraftige postamenter, 
Troens med de indhugne versaler: »hendis«. 
Skriftfeltet krones af den opstandne Kristus i 
skykrans, omgivet af romerske soldater. Op- 
standelsesscenen flankeres i stenens hjørner af 
evangelistfigurer siddende på rocailler, Mattæ- 
us (til venstre) og Markus, mens de to resteren- 
de evangelister sidder i de nedre hjørner, Lukas 
til venstre. De flankerer en rocaille-indrammet 
kartouche, der sandsynligvis har rummet grav- 
verset, og som frembæres af to små engle med 
klumpfødder; nederst et dødningehoved. På 
stenens brede, affasede kant er foroven indhug- 
get versalerne: »Til Outrup [s]ogns fattige [gav 
hun hendes efterladte 200 Rdl.]«, og tilsvaren- 
de læses »[Ioha]nnis« under evangelisten i ned- 
re venstre hjørne. Initialerne »BASV«, der tid- 
ligere kunne læses på stenen,48 henfører den til 
Bastian Andresens værksted i Tjæreborg (jfr. 
epitafium nr. 1). Stenens opbygning med dyde- 
figurer og hjørneevangelister forekommer no- 
get gammeldags i forhold til værkstedets øvri- 
ge arbejder. Den var allerede 1866 flyttet ud på 
kirkegården,50 hvor den nu ligger øst for vå- 
benhuset på en cementforhøjning, fastspændt 
med jernbånd. 

†Gravsten. O. 1682. Gregers Pedersen, dele- 

foged til Hennegård, 1678 midlertidig herreds- 
foged, †1682(?).48 Det er formodentlig denne 
sten, der 1897 beskrives som en sandsten i 
17. århundredes stil, i en noget langstrakt form, 
med fremstilling af opstandelsen og udvisket 
indskrift langs randen. Den lå da vest for vå- 
benhuset; forsvundet inden 1935. 
†Gravkapel, indrettet i tårnrummet o. 1775 af 

Thøger Reenberg Sterm og hustru Gertrud 
Bundesen, begge †1785. Sterm, der var ejer af 
Søvig og svigersøn til Rasmus Bundesen (jfr. 
epitaf nr. 1) fik 1774 biskoppens tilladelse til at 
indrette en begravelse »neden i tårnet« mod en 
afgift af 20 rdl. til kirken og 5 rdl. for hvert lig, 
der nedsattes.51 Da pulpiturstolen (jfr. ovf.) i 
1840’rne blev flyttet til kirkens vestende blev 
begravelsen sløjfet og to (muligvis tre) kister 
nedgravet på kirkegården.52 

Af kapellets skillevæg i tårnbuen er bevaret 
en fløjdør (fig. 32) af fyrretræ, 225 × 197 cm, nu 
ved tårnets vestvæg som låger for et moderne 
skab. Hver dørfløj har på rokokovis to fyldin- 
ger, hvoraf de nedre typisk er kommodefyldin- 
ger, relativt flade med vandret knæk på mid- 
ten, nedadtil afsluttet af en bred, svungen pro- 
filkant, foroven med en dobbeltsvunget bue. 
De øvre fyldinger er flade med gennembrudte, 
udsavede spejlmonogrammer (til venstre 

 

Fig. 29-30. 29. Gravsten (nr. 1, s. 1154), o. 1660-80, over tingskriver fra Rottarp? 30. Gravsten (nr. 2, s. 1155), 
o. 1764, over løjtnant Peder Jørgensen Hornstrup, †1751, og hustru Catrine Simonsen, †1764. NE fot. 1980. 
— Grabsteine. 29. Um 1660-80, für Gerichtsschreiber aus Rottarp? 30. Um 1764, für Leutnant Peder Jørgensen 
Hornstrup, †1751, und seine Frau Catrine Simonsen, †1764. 
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»TRS«, til højre »GB«). De omgives foroven 
og forneden af profilerede kantlister, der genta- 
ger den nedre fyldings dobbeltsvungne bue, 
mens de til siderne indrammes af flade bånd, 
der ender i små volutter. Oprindelig, men no- 
get opfrisket staffering, især den dybblå på 
rammeværket, hvis oprindelige marmorering 
kun ses på højre fløjs støvliste. Fyldingerne står 
i lys gråblå med mørkere blå, malede rocaille- 
ornamenter. Listerne er enten marmorerede el- 
ler som spejlmonogrammerne forgyldte. Selve 
hængslerne er borte, men deres store, fligede 
beslag er ligesom nøglebeslagene i behold. 

Efter begravelsens nedlæggelse bibeholdtes 
skillevæggen som aflukke mod tårnrummet 
bag pulpiturstolen indtil 1912. Fløjdøren hen- 
sattes da i våbenhuset og har fra o. 1930-69 haft 
plads i en nyere skranke foran orglet. 

†Kisteplade af bly, o. 1785. Giertrud Bunde- 
sen, født på hendes fædrene gård Søevig i de- 
cember 1741. Gift med hr. Thøger Reenberg 
Sterm 1761. †16. april 1785 på Søevig, tre uger 
efter hendes mand. Pladen er opgravet på kir- 
kegården o. 1920, men senere bortkommet.53 

Kirkegårdsmonument, o. 1855. Herman Agust 
Lange, *5. okt. 1834 i København, †24. april 
1855 på søen. Gravvers. Rød kalkstensflise, 40 
× 40 cm. Indskrift med fordybede versaler, 
navne med fraktur. Opstillet i lille »gravstens- 
museum« i kirkegårdens nordøstre hjørne. 

Fire støbejernskors, repræsenterende to hoved- 
typer på egnen 1860-80 (jfr. Henne kirke), er 
opstillet ved den østre portal, alle sortmalede. 

1) (Fig. 31) o. 1861. Bodil Petersen, *l.jan. 
1812, †9. okt. 1861. Højde 93 cm, faststøbt på 
24 cm høj plint af jern. Korsarmenes afslutning 
kløverbladformet med femtakket stjerne. Ind- 
skrift og gravvers på for- og bagside med skri- 
veskrift. På plinten påhæftet et englebarn, med 
hovedet hvilende i venstre arm, støttet på en 
»urne«, og i højre hånd en nedadvendt fakkel. 

2) O. 1874. Kirkesanger N. C. Petersen, *7. 
juni 1816 i Grene, †2. sept. 1874 i Outrup. Høj- 
de 92 cm, korsarmene med fliget afslutning, 
ellers som nr. 1. Engel svarende til nr. 3 er 
bortkommet efter 1980. 

3) (Fig. 31) o. 1877. Hans Sveistrup Peder- 

 

Fig. 31. To støbejernskors (nr. 1 og 3, s. 1157), 
o. 1861 og o. 1877, over hhv. Bodil Petersen, †1861, 
og Hans Sveistrup Pedersen, †1877. NJP fot. 1985. 
— Grabkreuze aus Gußeisen, jür Bodil Petersen, †1861, 
bzw. Hans Sveistrup Pedersen, †1877. 

sen, *2. marts 1855 i Outrup, †8. okt. 1877 
sammesteds. Versalindskrift, ellers som nr. 2. 
På plinten engel med kors i højre arm, venstre 
arm knækket af. 

4) O. 1877. Kristine Petersen, *30. sept. 
18[..] i Outrup, †6. marts 1877 sammesteds. 
Som foregående, men uden plint. 

KILDER OG HENVISNINGER 

Vedr. arkivalier for Ribe amt i almindelighed henvi- 
ses til s. 50f., vedr. litteratur og forkortelser til s. 54f. 
Endvidere er benyttet: 

Ved embedet. Synsprotokol 1862ff. – LA Vib. Ve- 
ster Horne herreds tingbøger 1646 og 1647. 

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske 
landsbykirker VII, 1886, s. 252-55. – Indberetninger 
ved Jacob Helms 1874 (bygning, inventar, gravmin- 
der). Øvrige ældre indb. bortkommet. Sven Rask 
1980 (gravminder), Elna Møller 1980 og 1982 (byg- 
ning), Ebbe Nyborg 1980 og 1982 (inventar). 

Tegninger og opmålinger. Privat (ark. Knud Lehn 
Petersen, Odense). Udaterede tegninger til ligport, 
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Fig. 32. Fløjdør fra skillevæg til †gravkapel (s. 1156), 
o. 1775, indrettet af Thøger Reenberg Sterm og hu- 
stru Gertrud Bundesen, begge †1785. NE fot. 1980. 
—  Flügeltür einer Scheidewand zur †Grabkapelle, 
um 
1775, eingerichtet von Thøger Reenberg Sterm und 

 
     

altertavle, orgelfacade, varmeapparat m. m. ved 
J. Vilh. Petersen. – NM2. Opmålinger af bygningen 
ved V. Ahlmann 1886 (forlæg for Danske Tufstens- 
kirker 1894). Tegning af døbefont og stolestade 1897 
og 1898 ved E. Rondahl. Plan og snit ved Henrik 
Gram og Søren Gottfred Petersen 1978. 

Litteratur. Jacob Helms: Danske Tufstenskirker, I- 
II, 1894. – H. K. Kristensen: Ovtrup Sogn i Vester 
Horne Herred, Varde 1933-35. – Samme: Indretnin- 
gen af Thøger Reenberg Sterms åbne begravelse i 
Ovtrup kirke, i ÅrbRibe, XVIII, 1972-74, s.334-37. 

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be- 
skrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, in- 
ventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgler) og 
gravminder ved Lars Grambye. Redaktionen afslut- 
tet oktober 1985. 

1 Præsteindberetninger til Ole Worm, udg. af Frank 
Jørgensen, I, 1970, s. 221. – Pastor J. H. Brorson 
skriver dog 1766: »kirken hedder så vidt vides 

S. Maria«. (LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindb. til 
biskop Bloch, 1766-69 (C 4.775)). 
2 Kronens Skøder II, 617. 
3 Jfr. RA. Ribe bisp 1538. Registre på sognepræsters 
ejendom og rente udi Varde syssel, s. 14-16. 
4 Ribe Oldemoder, udg. af O. Nielsen 1869, s. 111. 
5 Sognet var blandt de højst betalende 1537-38 (sml. 
afsnittet om kirkernes ejendomshistorie, s. 1019f.). 
Det er næppe sandsynligt, at selve kirkebygningen 
har stået øde i det relativt rige sogn. I Ovtrups tilfæl- 
de dækker betegnelsen øde måske over en midlerti- 
dig suspension af afgifternes betaling. – Også Vejrup 
kirke, Gørding hrd., betegnes ved en tilføjelse som 
øde. 
5a Optegnet af sognepræst M. P. Teisen (1837-57). 
NM2. Korrespondance. 
6 Synsprotokol 1862ff. 
7 Tegning i privat eje. 
8 LA Vib. V. Horne hrd.s tingbog 1646 fol. 84b. 
Venligst meddelt af dr. H. H. Fussing. 
9 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C 
4.189). 
10 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårds- 
syn 1807-10 (C 4.708). 
11 H. K. Kristensen: Ovtrup Sogn i Vester Horne 
Herred, Varde 1933-35, s.63f., 73 og 287f. 
12  Jfr. note 11 s .  286. 
13 Jfr. note 11 s. 198f. samt H. K. Kristensen: Træ- 
hest og landmilits, i ÅrbRibe XV, 1960-63, s. 346. 
14 Granitkvadre er også benyttet indvendig, hvor de 
ses i korets overvægge. 
15  J. Helms indb. 1874. NM2. 
16 Også synsprotokollen omtaler 1862 skibets vest- 
ende som værende af tuf. 
17 LA Vib. Ribe bispearkiv. Ø. Horne hrd. 1779- 
1812. Ureg. korrespondance (C 4.85). 
18 Sølling foreslog, at tårnunderdelen i givet fald 
skulle tækkes med blåglaserede tegl; det tilovers- 
blevne bly skulle sælges. 
19 Sml. Varde S. Jacobi kirkes †kuppel, opsat 1810 
(s. 886). 
20 Jfr. note 8. 
21 LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindb. til biskop 
Bloch, 1766-69 (C 4.775). 
22 LA Vib. V. Horne hrd. s tingbog 1647, fol. 2. 
23 LA Vib. Skast, Ø. og V. Horne hrdr.s provsti. 
Synsprotokol 1828-91 (C 44.3-5). 
24 LA Vib. Ribe bispearkiv. Div. kirkergsk. 1720- 
75. Bilag til Lunde og Ovtrup kirkes rgsk. 1775-76 
(C 4.1424). 
25 LA Vib. Ribe stiftsprovsti og Ribe købstads prov- 
sti. Synsprotokol for kirker og præstegårde (C 
36A.13). 
26 Helms: Tufstenskirker, I, 163-64. 1894. 
27 Jfr. Hudes fot. af kirkens nordside. 
28 NM2. Indb. 1809 af Vassard, gengivet af 
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H. K. Kristensen (jfr. note 11), s. 21. 
29 H. K. Kristensen foreslår (jfr. note 11), s. 26, 57f., 
at snedkeren har været den Jens Christensen snedker, 
der var degn i Ovtrup ca. 1611-21, og som vides at 
have udført adskillige møbler, dørfløje m.m. på eg- 
nen. Tanken er ikke usandsynlig, da mesteren for 
renæssancetavlerne i Lunde og Outrup givetvis har 
været en lokal mand. Tilsvarende skæringer synes 
ikke at optræde i andre kirker. 
30 RA. Anders Sørensen Vedels rgsk. bog. 
30a H. K. Kristensen (jfr. note 11) s. 22, 40 med henv. 
til Mads Hansens optegnelser og tingbogen 1613. 
31 LA Vib. Ribe stifts- og amtsprovsti 1812-28, di- 
verse dokumenter (C 43H. 28). 
32 Jensen: Snedkere, s. 36f. 
33 Se H. K. Kristensen (jfr. note 11), s. 26f. 
34 H. K. Kristensen (jfr. note 11), s. 41, hvor også 
andre stolestadestridigheder er refereret. 
35 H. K. Kristensen (jfr. note 11), s. 28, 39f. 
36 Jfr. s. 872 og H. K. Kristensen (jfr. note 11), s. 59. 
Peder Jacobsen, †1680, var den sidste discipel, kaldet 
havde fra Varde. 
37 Skabet kostede 17 rdl., 14 mk. Lignende skabe 
opsattes i Ål, Ho, Alslev, Guldager og Tjæreborg 
kirker. Se H. K. Kristensen: Træhest og Landmilits, i 
ÅrbRibe XV, 1960-63, s. 346. 
38 LA Vib. Ribe bispearkiv. Ureg. korrespondance 
ang. V. Horne hrd. 1715-78 (C 4.81). 
39 Pulpituret nævnes tidligst 1813 (jfr. note 25). Iføl- 

 

Fig. 33. Matrikelkort 1:10000. Målt 1786 og omteg- 
net 1867. — Katasterkarte 1:10000. Vermessen 1786, 
umgezeichnet 1867. 

 

Fig. 34. Indre set mod vest. NE fot. 1980. — Inte- 
rieur gegen Westen gesehen. 

ge præsteindb. 1766 (jfr. note 21) havde kirken da 
intet pulpitur. 
40 H. K. Kristensen (jfr. note 11), s. 28f. 
41 Horsens Orgelbyggeri: Katalog 1923. 
42 Jfr. dispositionsoptegnelse 1968 i Den danske Or- 
gelregistrant. 
43 En plan om at anbringe orglet på et pulpitur reali- 
seredes ikke, men kendes gennem et udateret for- 
slag, tegnet af J. Vilhelm Petersen. 
44 LA Vib. Vester og Øster Horne hrdrs. Provsti. 
Kirkesyn 1892-1932 (C 44A.1). 
45 Jfr. C. Nyrop: Om Danmarks Kirkeklokker og 
deres Støbere, 1882, s. 140. 
46 Oplysningen om stenhuggerens navn fremgår af 
en efterretning fra Sønderho kirke, 1791?. LA Vib. 
Skads hrds. provsti -1812. Sager enkelte sogne vedk. 
1634-1812 (C 43E.4). Signaturen »FBS«, der kendes 
fra en række beslægtede sten i bl.a. Sønderho og 
Jerne (jfr. s. 998), dækker over sønnen Frands Basti- 
ansen (1751-1822), der ligeledes virkede i Tjære- 
borg. Se endvidere Tvillingsogne af Geest og Marsk 
(red. Jens Kusk), 1971 og 1976, bd. 1, s. 70 og bd. 2, 
s. 189f., hvor de to stenhuggere dog kun kendes som 
smede. 
47 Se H. K. Kristensen (jfr. note 11) s. 453f. 
48 H. K. Kristensen (jfr. note 11), s. 31f. 
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49 Indskrift og gravvers er optegnet i præsteindb. 
1766 (jfr. note 21), og gengives af H. K. Kristensen 
(jfr. note 11), s. 31f. 
50 Nielsen: Herredsbeskrivelse 1866, s. 140. 
51 H. K. Kristensen: Indretningen af Thøger Reen- 

berg Sterms åbne begravelse i Ovtrup kirke, i Årb 
Ribe, XVIII, 1972-74, s. 334f. 
52 Jfr. noterne 23 og 51. 
53 Se note 21 og H. K. Kristensen (jfr. note 11), 
s. 228. 
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ge ørtugmål til angivelse af tiendeafgifternes størrel
se. Kongetienderegnskabets oplysninger om de på
gældende kornmåls værdi i penge tyder dog på, at 
tønder og ørtug i praksis må have været nogenlunde 
identiske, og en sammenligning med tiendernes 
størrelse i 1572 peger i samme retning. Gelting: To 
profiler, s. 252. 
17 KancBrevb. 29. april 1572. Om sognemændenes 
gradvise umyndiggørelse i kirkeforvaltningen, se 
Sven Rask: Bondestandens sociale degradering om
kring 1600. En detailundersøgelse af kirkeværgernes 
formindskede indflydelse (1066, Tidsskrift for Hi
storisk Forskning 12/5, 1982, s. 3-17). 
18 RA. DaKanc. B. 134. Kirketienderne er typisk 1 
ørtug korn højere end kongetienderne. Gelting: To 
profiler. 
19 RA. Rtk. 311.164. Matrikelekstrakt 1680-81. Ri-
berhus amt. 
20 I Vejrup, Folding, Skast, Grimstrup og V. Nebel 
var 1547-tienden lavere end 1572-tienden. 
21 

Kirketiende Kongetiende 
Adel ............................... 21 2/3 31 
Bønder i sognet .... 23 2 (?) 
Udensogns bønder 6 2 
Gejstlige......................... 9 1/3 10 
Købstadsborgere . . . 1 3 
Ufæstet/uoplyst. . . . 2 15 

63 63 

22 Jfr. Niels Jørgen Poulsen: Jyske kirker på Chri

stian IV.s tid. Seks års kirkeregnskaber 1614-20 fra 

Jelling syssel, i NMArb. 1980, s. 56-66.

23 J. L. A. Kolderup-Rosenvinge: Samling af gamle 

danske Love IV, 1824, s. 137-40. Jfr. Schultz’ Dan

markshistorie II, 562.

24 Denne tendens genfindes ikke i stiftets centrale og 

østlige dele, hvor der tværtimod var en stigende ten

dens fra 1537 til 1572. Gelting: To profiler.

25 Det fremgår af sammenligning med de senere kil

der: A. S. Vedels kirkeregnskaber for Varde syssel

provsti 1587 (RA Ribe Kapitel); »Varde Syssels Kir

kestol« ca. 1608 (udg. H. K. Kristensen: Varde Sys

sels Kirkestol, i ÅrbRibe X, 1940, s. 89-117, 228-46); 

matriklerne fra 1600-tallets anden halvdel. – I fem 

tilfælde betød ændringen en tilbagevenden til den 

ældre afgiftssats fra 1547 (jfr. note 20).

26 Afsnittet bygger på Troels Dahlerup: Det danske 

Sysselprovsti i Middelalderen, 1968, s. 85-135. Et 

summarisk kort over sysselprovstierne findes som 

bilag.

27 RA. Ribe kapitel. A. S. Vedels virke som regn-

skabsprovst er behandlet af Sven Rask: »Danmarks 

Kirker« og Ribe amt V. Om 8 altertavler og Anders 

Sørensen Vedel, i Ribe Stiftsbog 1982, s. 79-86.

28 Kronens Skøder IV 19.

29 De fleste af de velhavende kirker, og specielt af 

dem, som foruden store tiender også havde større 

mængder af fæstegods, blev afhændet 1679-99.


VESTER HORNE HERRED o. 1800 med de tolv sognekirker: Janderup, Billum, Lunde, Ovtrup, Kvong, 
Nørre Nebel, Lydum, Henne, Lønne, Ål, Ho og Oksby. Oksby gamle kirke i klitten nær Ho bugt blev 
nedbrudt 1891 og en ny kirke opført i landsbyen længere mod vest. Kirken i Lønne afløstes af en ny 1904, 
placeret lidt nordligere. I Mosevrå (Oksby sogn) og Børsmose (Ål sogn) opførtes filialkirker henholdsvis 1891 
og 1902. På kortet ses herregårdene Frøstrupgård (Lunde sogn), Lydumgård (Lydum sogn), Hennegård 
(Henne sogn) og Hesselmed (Ål sogn) samt Lunderup (Varde sogn). Endvidere ses gårdene Store Hebo 
(Janderup sogn) og Søviggård (Ovtrup sogn). Udsnit af Videnskabernes selskabs kort 1803-04. – Die Harde 
von Vester Horne um 1800 mit den zwölf Pfarrkirchen von: Janderup, Billum, Lunde, Ovtrup, Kvong, Nørre Nebel, 
Lydum, Henne, Lønne, Ål, Ho und Oksby. Die alte Kirche von Oksby in den Dünen an der Bucht von Ho wurde 1891 
niedergerissen und eine neue Kirche weiter westlich im Dorf aufgeführt. Die Kirche von Lønne wurde 1904 von einer 
neuen abgelöst, die etwas nördlicher gelegen war. In Mosevrå (Pfarrei Oksby) und Børsmose (Pfarrei Ål) wurden 1891 
bzw. 1902 Filialkirchen aufgeführt. Auf der Karte sieht man die Herrensitze Frøstrupgård (Pfarrei Lunde), Lydumgård 
(Pfarrei Lydum), Hennegård (Pfarrei Henne) und Hesselmed (Pfarrei Ål) sowie Lunderup (Pfarrei Varde). Ferner sieht 
man die Gutshöfe Store Hebo (Pfarrei Janderup) und Søviggård (Pfarrei Ovtrup). Ausschnitt aus der Karte der Gesell
schaft der Wissenschaften 1803-04. 
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ROMANSKE BYGNINGSPROFILER i Vester Horne herred, 1:10, målt af ElM og NJP, tegnet af MN 1985. 
Fig. 1-3: Janderup. 1. Korbuekragbånd. 2. Korbuesokkel. 3. Bygningssokkel. 4-5: Ål. 4. Alterbordsgesims. 5. 
Korbuekragbånd. 6-7: Ovtrup, bygningssokkel. 6. Korets og skibets østende. 7. Skibets vestende. 8-10: 
Billum. 8. Bygningssokkel i apsis og kor. 9. Korbuekragbånd. 10. Korbuesokkel. Alt i granit, fig. 9. dog i tuf. 
— Romanische Gebäudeprofile in der Harde von Vester Horne, 1:10, vermessen von ElM und NJP, gezeichnet 1985 von 
MN. Fig. 1-3: Janderup. 1. Triumphbogenkranzgesims. 2. Triumphbogensockel. 3. Gebäudesockel. 4-5: Ål. 4. Altarge
sims. 5. Triumphbogenkranzgesims. 6-7: Ovtrup, Gebäudesockel. 6. Ostende des Chors und Schiffs. 7. Westende des 
Schiffs. 8-10: Billum. 8. Gebäudesockel in Apsis und Chor. 9. Triumphbogenkranzgesims. 10. Triumphbogensockel. 
Alles in Granit, fig. 9. jedoch in Tuff. 



 

  
 

1030 VESTER HORNE HERRED 

ROMANSKE BYGNINGSPROFILER i Vester Horne herred, 1:10, målt af ElM og NJP, tegnet af MN 1985. 
Fig. 1-3: Janderup. 1. Korbuekragbånd. 2. Korbuesokkel. 3. Bygningssokkel. 4-5: Ål. 4. Alterbordsgesims. 5. 
Korbuekragbånd. 6-7: Ovtrup, bygningssokkel. 6. Korets og skibets østende. 7. Skibets vestende. 8-10: 
Billum. 8. Bygningssokkel i apsis og kor. 9. Korbuekragbånd. 10. Korbuesokkel. Alt i granit, fig. 9. dog i tuf. 
— Romanische Gebäudeprofile in der Harde von Vester Horne, 1:10, vermessen von ElM und NJP, gezeichnet 1985 von 
MN. Fig. 1-3: Janderup. 1. Triumphbogenkranzgesims. 2. Triumphbogensockel. 3. Gebäudesockel. 4-5: Ål. 4. Altarge
sims. 5. Triumphbogenkranzgesims. 6-7: Ovtrup, Gebäudesockel. 6. Ostende des Chors und Schiffs. 7. Westende des 
Schiffs. 8-10: Billum. 8. Gebäudesockel in Apsis und Chor. 9. Triumphbogenkranzgesims. 10. Triumphbogensockel. 
Alles in Granit, fig. 9. jedoch in Tuff. 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1982. — Die Kirche von Südosten gesehen. 

JANDERUP KIRKE 
VESTER HORNE HERRED 

Kirken var viet den hellige Nikolaus;l et S. Nikolaj 
alter er nævnt 1607.2 Patronatsretten tilhørte Ribe-
bispen, indtil kirken ved et mageskifte 14863 blev 
annekteret domkapitlet. 15544 blev den tillagt sogne
præsten ved Ribe S. Katrine. Efter domkapitlets op
løsning i 1660’erne kom kirken i kongens eje, indtil 
den 16945 solgtes til assessor, kammersekretær Niels 
Leth. Han afstod 16986 kirken til 
til Store Hebo, og herefter fulgte 
(jfr. lysekrone og gravsten nr. 4), 
blev afhændet til tre gårdmænd, 

Simon Christensen 
den Store Hebo 

indtil kirken 18427 

som videresolgte 
den til sognets hartkornsejere. Kirken overgik til 
selveje 1933. – Sognet har siden 16298 haft Billum 
som anneks. 

Kirkens bygningsfond ejede i ældre tid et betyde

ligt jordtilliggende, underlagt sysselprovstens tilsyn2 

(jfr. s. 1025). 
Ifølge et sagn9 søgte folkene i Alslev eller Hostrup i 

Skast herred oprindelig til Janderup kirke, hvor de 
benyttede den senere tilmurede syddør. – En høj på 
kirkegården, »den røde koks høj«, siges at være en 
pestbegravelse. Navnet skyldes en henrettet morder, 
som skal være begravet i den.10 

Beliggenhed. Kirken ligger frit i det flade land
skab to stenkast fra nordsiden af Varde å, hvis 
rige vandstrøm slynger sig gennem marsk og 
eng og passerer kirken i en vældig bue. Åen, 
der indtil øst for Janderup påvirkes af tidevan
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Fig. 2. Matrikelkort 1:10000. Målt 1785 og omteg
net 1862. Åen ses nederst, syd for kirken. — Kata
sterkarte 1:10000. Vermessen 1785, umgezeichnet 1862. 

dets døgnrytme, var længe en vigtig trafikåre, 
som tillod småskibe og pramme at nå så langt 
som til Varde. Kirkens placering (sydligst i 
sognet) må være bestemt af åens nærhed. En 
ladeplads vest for kirken tjente tidligere som en 
art naturhavn og udhavn (»vinterleje«) for Var
deborgerne, hvor skibene ankrede op ved høj
vande og blev læsset og losset ved ebbe. Et 
toldsted blev anlagt 1680, men flyttedes til Hjer
ting 1692.11 Indtil 1910 opretholdtes fast færge
fart ved kroen, Skipperhuset, vest for kirkegår
den. – »Ved sydveststorm har havets indbrud 
gennem denne å ofte gjort stor skade«, siges 
det i Danske Atlas 1769. Stormfloderne 1634 
og 1825 ramte sognet, og under springfloden 
natten til 3. december 1909 bølgede vandet ind 
over kirkegården. Halvdelen af gravene sank 
og dannede dybe huller, og monumenterne 
væltede.12 

Kirkegården, der i syd støder ud til engen, har 
bevaret sine gamle skel, således som disse 
fremgår af matrikelkortet 1785 (fig. 2). Den 
hegnes af stensatte jorddiger, der i syd tillige 
tjener til at fastholde kirkegårdens terræn. Di
get her blev ødelagt og måtte fornyes efter 
oversvømmelsen 1909 (jfr. ovf.). Den fugtige 
bund affødte tidligere en vis uvilje mod at blive 
begravet syd for kirken.13 – Hovedindgangen i 
nord er en anselig køreport (»ligport«) fra 
o. 18807 flankeret af to ganglåger. Den lukkes 
af jerngitre, ophængt mellem fire store, mure
de og hvidtede piller, afdækket med sandstens-
plader og granitkugler. Murede piller (»stet-
ter«) nævnes første gang år 170014 og var da 
tækket med bly. 17549 var én indgang dækket 
med tagsten, en anden med bly. En †rist ved 
porten er omtalt 1832.15 En ganglåge med mu
rede, aftrappede piller er 194616 opsat nordligst 
i østdiget. Tidligere gav en nu næsten ubenyt
tet lille låge i kirkegårdens sydvestre hjørne ad
gang for folk fra Skipperhuset og ladepladsen 
vest for kirken. – Kirkegården, der skærmes af 
en række seljerøn inden for digerne i syd og 
vest, henlå indtil slutningen af 1800’rne som et 
græsgroet område uden større bevoksning. En 
»vestre gang« omtales 1754.9 Provst Niels Se-
hested blev ifølge sit epitafium (fig. 45) 1807 
stedt til hvile i et »indelukt og beplantet« †grav
sted på kirkegården (sml. Varde S. Jacobi †kir
kegård, s. 872). 

Et kirkehus i kirkegårdens nordskel, øst for 
hovedindgangen, bruges som graverbolig og 
redskabsrum. Det er en teglhængt murstens-
bygning, opført o. 18937 og udvidet 1978. Et 
ældre, lyng- og stråtækt hus på stedet (jfr. ma
trikelkortet 1785, fig. 2) rummede i vestenden 
en †kirkestald, i øst stald og lo for beboeren og i 
midten et større, opvarmet rum, der stod til 
kirkegængernes rådighed i forbindelse med kir
kelige handlinger.17 – Et lille materialhus i vest
diget, ud for tårnet, er muligvis rejst o. 1916 
efter nedbrydningen af det søndre †våbenhus 
(jfr. s. 1039). – Uden for kirkegården, nordvest 
for hovedindgangen, er o. 1980 bygget et ligka
pel (ark. Aas og Thorup, Varde): en teglhængt, 
hvidtet bygning med port i østgavlen. 



 Fig. 3. Kirken i landskabet, set fra sydvest tværs over Varde å. NE fot. 1984. — Die Kirche in der Landschaft, von 
Südwesten über den Fluß Varde Å gesehen. 

Danmarks Kirker, Ribe amt 67 
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Fig. 4. Grundplan 1:300. Målt af HeJ 1978, med enkelte rettelser ved NJP 1984. Tegnet af MN 1985. Den 
nøjagtige udstrækning af de to nedrevne våbenhuse kendes ikke. — Grundriß 1:300. 

BYGNING 

Kirken, en anselig, romansk bygning, består 
af kor og skib, hvortil der i senmiddelalderen er 
føjet et sakristi ved korets nordside samt et tårn 
ved skibets vestgavl. To †våbenhuse foran ski
bets norddør og syddør er nedbrudt henholds
vis 1886 og 1916. Orienteringen er solret. 

Plan og proportioner. Skibet er tre gange så 
langt som det kvadratiske kor, hvis ydermure 
flugter med skibets indervægge. Murtykkelsen 
er gennemgående 110-115 cm, svarende til fire 
fod. Korets tre vinduer er anbragt midt i faca
den; skibets vinduer, fire i hver langside, har 
formodentlig siddet med samme indbyrdes af
stand. Syddøren er forskudt en halv dørbredde 
mod vest. 

Materialer og opmuring. Bygningen er som 
flere af egnens kirker (sml. Ovtrup, s. 1138, og 
Ål) påbegyndt i granitkvadre og fuldendt i tuf og 
tegl, som er anvendt i skibets overmure og 
vestende. Den høje, langstrakte bygning hviler 
på en veltildannet dobbeltsokkel, nederst en nu 
delvis skjult skråkant og herover et skifte med 
rundstav og hulkel (jfr. s. 1030, fig. 3). Funda

mentet springer en halv meter frem fra murpla
net og består af hånd- og hovedstore marksten. 

Koret er i sin fulde højde opført af granit
kvadre, indvendig af rå og kløvet kamp; tri
umfmuren med den omsatte korbue er klædt 
med kvadre på begge sider. Skibet er udvendig 
af granitkvadre til godt og vel halv højde og 
derover af nyere mursten, som har afløst rhin
ske tufsten (muligvis også munkesten). Indtil 
en nedstyrtning 1859 af murpartiet mellem nu
værende 1. og 2. vindue var vist hele nordfaca
dens øvre del af tuf.18 Indvendig er de østre 
totrediedele af marksten, den vestre trediedel af 
munkesten. De blandede materialer giver sig i 
dag bedst til kende i dørene, hvis kvadersatte 
sider i syd afsluttes med et stik af munkesten, i 
nord skiftevis munkesten og tufsten. Herud
over ses den vulkanske tuf nu kun i skibets 
vestre taggavl. 

Den ensartede sokkel lader formode, at hele 
den lange bygning – de blandede materialer til 
trods – er planlagt og udstukket under ét. Un
der opmuringen er man gået etapevis frem fra 
øst mod vest. En faldende fortanding i skibets 
nordmur, et par meter fra østre hjørne, viser, at 
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Fig. 5-6. 5. Længdesnit 1:300 gennem skib, set mod syd. Målt af arkitekterne Aas og Thorup 1977, tegnet af 
MN 1985. 6. Tværsnit 1:150 gennem skib, set mod øst. Målt af HeJ 1978, tegnet af MN 1985. — 5. Längsschnitt 
1:300 durch das Schiff, gegen Süden gesehen. 6. Querschnitt 1:150 durch das Schiff, gegen Osten gesehen. 

kor, triumfmur og skibets østligste del udgør værket som regelmæssige, gennemløbende 
første etape; en stående fortanding midt i lang skifter af veltilhugne sten. Som det er vanligt, 
murene (under de nuværende midterste vin er de største formater brugt forneden. De tre 
duer) antyder endnu et byggestop, mens ski nederste skifter i koret og skibets østende måler 
bets vestende, der som nævnt indvendig er af henholdsvis 57, 50 og 50 cm. 
tegl, udgør byggeriets sidste etape. Inden for Kvaderstenspartiet i skibets sydside er sidst 
de nævnte afsnit fremtræder kvaderstensmur- omsat 1936. De glatte, hvidtede overmure er 

formodentlig repareret og skalmuret i flere 
omgange, men har næppe nogensinde haft tuf-
stensarkitekturens vanlige, dekorative detaljer, 
lisener og friser, som f.eks. Ål kirke. Tuffens 
særlige formsprog fornemmes alene i dørenes 
udformning. 

Døre. De to rundbuede portaler (fig. 9 og 10) 
har kvadersatte sider, som bryder det øverste 
sokkelskifte. Syddøren afsluttes af et halvstens-
stik af munkesten (fornyet 1916), norddøren af 
et stik af skiftevis tegl og tuf, hvoraf teglstene
ne er delvis fornyede. Buen omsluttes i syd af 
en rundstav af tegl, i nord af tuf, som tillige 
udgør en art vederlagsbånd. – Tilsvarende 
rundbuede stik med omløbende stav findes 
tufstenskirkerne i Ål og Hviding (sml. DK. 
SJyll. s. 2690f.), hvor dørene dog afdækkes af 
tagformede overliggere. I Ål kirkes syddør er 
stikket muret af vekselvis tuf og tegl. – Indven
dig er dørene smigede og fladbuede. Den nor
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Fig. 7. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1982. — Die Kirche von Nordosten gesehen. 

dre var i brug, indtil kirkens indgang 1886 hen
lagdes til tårnet. En ældre dørfløj (jfr. s. 1059) 
er ophængt indvendig i den tilmurede åbning. 
Den søndre dør var lukket allerede i 1700’rne, 
og det foranstående våbenhus tjente som mate-
rialhus. 

Vinduer. Koret har oprindelig haft tre vin
duer, ét i hver side, skibet i alt otte, fire i hver 
langmur, hvoraf de to vestre er forsvundet. 
Korets åbninger er relativt lave og brede, med 
sålbænken ca. 2,4 m over sokkelkanten, mens 
skibet har høje, slanke vinduer, med bunden 
ca. 3 m over soklen. – Korets østvindue frem
træder som en udvendig blænding, 145 cm høj; 
nordvinduet, med monolit, tagformet overlig
ger, er genåbnet 188716 for at give adgang til 
sakristiets loft; lysningen, der muligvis er lidt 
udvidet, lukkes af en nyere træramme med bly
indfattet glas. 

I skibet er vinduesparret umiddelbart øst for 
dørstederne bevaret som udvendige blændin
ger. Vinduet i nord (udvendig 195 × 70 cm) 
har så nogenlunde bevaret sin oprindelige ud
formning; de smigede karme er af granitkvad
re, den runde bue muligvis et muret stik. Det 
søndre vindue (fig. 10) er noget omdannet og 
udvidet 1936 ved indsættelsen af en tagformet 
overligger (fra koret?), som o. 1900 sad indmu
ret i sakristiets sokkel. Under restaureringen 
1979 fandt man spor af endnu tre vinduer, et i 
syd og to i nord. Nordsidens østligste var i 
brug indtil indsættelsen af de nuværende vin
duer 1917. I lysningen sad ved Uldalls besøg 
1889 en retkantet trækarm. 

Indre. Den runde korbue, hvis vanger og stik 
er omsat, smykkes af særegne kragbånd, hver 
med svag hulkel mellem to tovstave (fig. 8 
samt s. 1030, fig. 1). Triumfmuren har – ligele
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des noget usædvanligt – en omløbende, liggen
de sokkel, hvis profil (hulkel og rundstav) sva
rer til bygningssoklens øverste led (s. 1030, 
fig. 2). – De flade †bræddelofter har været på
sømmet indmurede bjælker, hvis afhuggede og 
afsavede ender er bevaret under skibets forhø
jede murkrone. 

Ændringer og tilføjelser. I senmiddelalderen fø
jedes et sakristi til korets nordside, og der op
førtes et tårn ved skibets vestgavl. Trælofterne i 
kor og skib blev afløst af indbyggede hvælv, og 
man brød større vinduesåbninger i sydmuren. 
To tvåbenhuse foran skibets nord- og syddør 
nævnes første gang 1700, men er sandsynligvis 
kommet til i 14-1500’rne. De blev nedbrudt 
henholdsvis 1886 og 1916. 

Sakristiet ved korets nordmur, 186216 beteg
net som »skriftekammer« (jfr. skriftestol), er 
opført af munkesten over de udflyttede sok
kelkvadre (øverste sokkelled er brugt i øst, 
skråkanten i nord); enkelte kvadre er indmuret 
længere oppe i facaden. Vest- og nordsiden er 
delvis skalmuret. Gavltrekanten er glat, og ta
get tækket med bly. Der er adgang fra koret ad 
en lav, fladbuet og falset dør. Et lille vindue i 
øst står med rundbuet lysning og falsede kar
me. Huller i siderne viser, at åbningen har kun
net sikres med en bom. I nordvæggen er en 
retkantet gemmeniche. Rummet dækkes af et 
samtidigt krydshvælv, hvis kvartstensribber 
hviler på små piller i hjørnerne. Fire lukkede 
spygatter. (Jfr. kalkmalerier). 

Tårnet, som er rejst, førend skibet o. 1500 
blev overhvælvet, er opført af munkesten i 
munkeskifte; østmuren hviler på skibets vest
gavl. Syd- og vestsiden er betydeligt skalmuret 
samtidig med ommuringen af den vestre gavl
spids 1769 (jernankre med årstal). Det høje 
tårnrum har tjent som våbenhus siden 1886, da 
der indsattes en nygotisk portal i nordmuren 
(jfr. ndf.), 1936 afløst af en mindre, fladbuet 
dør. Rummet forbindes med skibet af en høj, 
spidsbuet arkade, som nu lukkes af en skille
væg med dør. I de tre øvrige vægge er der 
spidsbuede spareblændinger, hvoraf den vestre 
er delvis udmuret med en nyere støttepille. 
Rummet belyses af et rundbuet og falset vindue 

Fig. 8. Nordre korbuekragbånd (s. 1036). NE fot. 
1982. — Nördliches Gesimsband des Thriumphbogens. 

i syd og dækkes af et samtidigt, ottedelt hvælv, 
hvis kvartstensribber udspringer af halvstens-
piller i hjørnerne; en lille bænk, svarende til 
pillernes tykkelse, løber langs væggen. En 
tømret trappe fører op til orgelpulpituret. 

Der er adgang udefra til de øvre stokværk 
gennem et samtidigt trappehus med muret spin-

Fig. 9. Skibets norddør (s. 1035) med senmiddelal
derlig dørfløj (s. 1059). Hude fot. 1905. — Nordportal 
des Schiffs mit spätmittelalterlichem Türflügel. 
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otte fladbuede glamhuller, to i hver side, hvor
af de søndre og vestre er ommuret og noget 
reduceret. Mellem de to østre lydhuller er ud
vendig en bred, fladbuet blænding. Den østre 
gavltrekant, herover, smykkes af fem spidsbu
ede højblændinger over to savskifter; mindre 
savskifter udfylder muren mellem blændinger 
og tagkant. Den vestre, glatte gavlspids, om
muret 1769, har et rundbuet vindue og øverst 
en lille oval åbning. Tårnet præges af de mange 
sortmalede jerndragere; indtil o. 1900 stod de 
gamle facader i øst og nord med åbne bom
huller. 

I skibets langmure ses spor efter flere vindues
ændringer fra 14-1500’rne. Et fladbuet vindue i 
sydsiden (bag vægpillen mellem 1. og 2. 
hvælvfag) er lukket i forbindelse med hvælv-
slagningen. 

Hvælvene, et fag i koret, tre fag i skibet, ko
rets firdelt, skibets ottedelt, alle med kvartstens-
ribber, hviler på falsede væg- og hjørnepiller. I 
koret samles ribberne om en rund slutsten, og 
pillerne har små retkantede kragled. (Sekundæ
re kragbånd i skibet er fjernet under sidste re
staurering). I skibet er øst- og vestvæggens 
skjoldbuer falsede, og de to gjordbuer er – an

Fig. 10. Udsnit af skibets sydfacade med syddør 
(s. 1035) og romansk vindue (s. 1036). NE fot. 1982. 
— Südfassade des Schiffs, Ausschnitt mit Südportal und 
romanischem Fenster. 

del i hjørnet mellem skibets vestende og tårnets 
sydmur. Huset, der oprindelig var helt af tegl 
(under genanvendelse af vestgavlens romanske 
sokkel), blev 1936 klædt med kvadre, så muren 
nu går i ét med skibets sydfacade. En lille dør 
leder ind til trappen, som foroven udmunder i 
en fladrundbuet dør i mellemstokværkets syd
østre hjørne. 

Begge de øvre stokværk står med pudsede 
vægge. Mellemstokværket har dybe, rundbue
de spareblændinger i syd, vest og nord. Et 
rundbuet vindue i nordsiden sidder i spidsbuet, 
falset spejl, mens et lille vindue i vest er tilmu
ret. En smukt forarbejdet trætrappe (1700’rne?) 
fører op til klokkestokværket. Dette har i alt 

tagelig på grund af rummets store bredde – halvanden stens. I korhvælvet er der 
hver svikkel, mens tilsvarende gatter er anbragt 
mere tilfældigt i skibet. I skibets østre fag ses 
fire huller med slid af klokkereb. Skibet kan 
således i den senkatolske tid have stået med et 
†messeklokkespir(?) over østgavlen. 
Skibets hvælv kan ud fra Liljemesterens 

kalkmalede dekoration dateres til o. 1500; kor
hvælvingen er samtidig eller muligvis lidt 
ældre. 
Allerede før hvælvslagningen hældede mure

ne, navnlig korets østre og skibets nordre, be
tydelig udad. I forbindelse med hvælvenes ind
bygning blev skibets langmure forhøjet 50-60 
cm, og kor og skib fik nye tagværker af den 
gængse type med dobbelt lag hanebånd. Spær
fagene har bladede og naglede samlinger og er 
nummereret med romertal fra vest mod øst, i 
syd hugget med økse, i nord skåret med hul
jern. – Som nævnt ovenfor er adskillige afhug
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Fig. 11. Kirken set fra sydøst o. 1890, med det 1916 nedrevne tvåbenhus (s. 1039). 

Fot. i privateje. — Die Kirche um 1890 mit dem 1916 abgebauten Vorhaus, von Südosten

gesehen. 

gede romanske bjælkeender bevaret under den 
gotiske murrem. 

Det nordre †våbenhus, nedrevet 1886,16 be
tegnedes af præsten 17549 som et »våben- eller 
tøjhus«, 17666 som »skrifts« (jysk for skrifte-
hus). Det var opført af granitkvadre og røde 
munkesten og tækket med bly. 17549 var det 
uden loft. 

Det søndre †våbenhus (fig. 11), nedbrudt 
1916, tjente allerede 17549 som »materialhus«. 
Det lille hus, hvis mønning ikke nåede skibets 
tagskæg, var opført af store, røde mursten og 
tækket med tegl; også det var 17549 uden loft. 
Den eneste åbning var en rundbuet dør i syd. 
Ved Uldalls besøg i kirken 1889 fandtes i det 
sydvestre hjørne en nyere †skorsten til bly støb
ning. 

Vedligeholdelse og istandsættelser. Sogne
præsten, Jens Christian Hammer, betegnede 
17549 kirken som »en smuk, sirlig og durabel 
bygning; så fa landsbykirker skal findes så 
smukke og gode«. Hvælv og øvrige murværk 
var i meget god stand og »aldeles uspækket«. 
Kirke og tårn var blytækt, undtagen våbenhu

set ved sydsiden, der var hængt med tegl. Bly
taget var så godt som nyt, da det for nogle fa år 
siden (1749) var omlagt og renoveret. Tårnet 
var nylig forsynet med store, nye bjælker og ny 
klokkestol. – 1769 blev tårnets syd- og vestside 
skalmuret og blytaget tætnet over prædikesto
len. – Efter en »hovedreparation« 181219 beteg
nes kirken igen som værende i god stand. 

Et afsnit af øvre halvdel af skibets stærkt ud-
adhældende nordmur styrtede ned 1859, hvor
efter tufstensfacaden blev erstattet af en skal
mur i tegl. 

188616 nedbrød man som nævnt nordre vå
benhus, tilmurede norddøren (idet den gamle 
dørfløj (se denne) dog blev bevaret) og indret
tede en forhal i tårnet. En †portal i tårnets nord
side, i nygotisk stil, var tegnet af kgl. byg
ningsinspektør L. A. Winstrup.20 Den fladbue-
de åbning, hvorover var et spidsbuet skjold 
med malteserkors (i cement) sad i en stor, 
spidsbuet og falset indfatning i blanke mursten. 

1887 blev bygningssoklens nederste led gra
vet fri i syd og øst, og der blev lagt en pikstens-
bro omkring kirken. Samme år noterede prov
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Fig. 12. Kalkmalet dekoration i skibets hvælv, ud
ført af den såkaldte Liljemester o. 1500 (s. 1040). H. 
Borre fot. 1936. — Gewölbedekoration im Schiff. Fres
kogemälde von dem sogenannten Lilienmeister um 1500. 

stesynet, at korets sydøstre hjørne var revnet; 
det følgende år måltes korgavlens hældning til 
6-7 tommer.16 

Vinduerne i kirkens sydside bestod i 1800’rne 
af retkantede åbninger med gråmalede trækar
me (jfr. fig. 11). 191321 ønskede synet nye »stil
rette« vinduer, og 191716 fik disse rundbuet fa
con med jernsprosser efter tegning af arkitekt 
Andreas Hagerup, Kolding. Samtidig indsattes 
tilsvarende åbninger i skibets nordside. Under 
en restaurering 1936 (arkitekt Aage Bugge, Var
de) fik vinduerne granitindfatning, kvadrene i 
skibets sydmur blev omsat, og den ovennævn
te tårnportal blev tilmuret og afløst af en min
dre dør. 

Varme. En kakkelovn, indkøbt 188522 hos 
jernstøber Th. Larsen, Varde, og opstillet i ski
bets nordøstre hjørne, afløstes 1935 af en kalo
rifer samme sted. 1969 er installeret luft
varme.16 

Kirken står i dag præget af en gennemgri
bende restaurering 1978-83 ved arkitekterne Rolf 
Graae, Richard Aas og Herløv Thorup.23 Forud 
for inventarets istandsættelse blev murværket 
udbedret ude og inde, og der indsattes nye vin
duesrammer. Kirken står hvidkalket inde og 

ude med undtagelse af granitkvadrene nederst i 
skibets langmure samt i korets sydside. Tagene 
er fremdeles overalt tækket med bly. 

KALKMALERIER 

Svage spor af en †romansk bemaling blev 1980 
afdækket på korets nordvæg, vest for vinduet. 
Man skelnede en kjortel, en fod og dele af et 
bord; en farvebeskrivelse var ikke mulig. Efter 
en fastlæggelse blev fragmenterne kalket over. 

Senmiddelalderlige hvælvdekorationer i kor og 
skib blev fremdraget og suppleret af Harald 
Borre 1936 og restaureret af Olaf Hellvik 1980. 
Skibets malerier er udført af den såkaldte »Lil
jemester« o. 1500 (jfr. Jerne, s. 980) formentlig 
umiddelbart efter hvælvenes indmuring. Ko
rets udsmykning er af en anden art og muligvis 
lidt ældre end skibets. 

Korhvælvets ribber er på undersiden malet 
med skiftevis gråsort og okkerrødt, ledsaget af 
kugler i de samme vekslende kulører på sider 
og på skjoldbuer. De fire hvælvkapper deles af 
malede ribber i samme manér. Tre store, seks-
delte rosetter, i syd, øst og nord, er udført efter 
fortegning med passer. 

Skibets tre hvælvfag smykkes af Liljemeste
rens karakteristiske dekoration (fig. 13 og 30) i 
okker og gråsort: sparrer på ribber og buer 
med udløbende, små stilkede, krabbeagtige 
blade, samt malerens velkendte liljeornament, 
som kroner en trekant med tre hjerteformede 
blade fæstnet til en ring. Øverst i de otte kap
peflige er der stiliserede franske liljer, som til
sammen danner en stor, kunstfærdig blomst 
(fig. 12). Spygatterne omgives af konturstreg 
og lille vifte; et rebhul i østre hvælvkappe er 
forsynet med et lille kors. 

En dekoration i sakristiets hvælv, fremdraget 
1980, består af sparremønstre og krabbeblade 
som i skibet. I toppen er en lille roset og midt i 
de fire kapper store, geometriske rosetter. 

Dekorationerne i kor og skib blev ved frem
dragelsen 1936 i betydeligt omfang suppleret 
og opmalet. Sakristiets maleri fremtræder uden 
tilføjelser.24 
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Fig. 13. Indre set mod øst. NE fot. 1982. — Interieur gegen Osten gesehen. 

INVENTAR ne Nielsdatter, Store Hebo. Tavlen må tilskrives 
Varde-billedskæreren Jens Olufsen, ligesom den ud
skårne fontehimmel fra 1652. 

Oversigt. Kirkens usædvanlig rige inventar omfatter I anden del af 1600’rne er alterstagerne anskaffet, 
flere middelalderlige stykker. Ældst er den romanske og ved samme tid omtales et †orgelpositiv i koret, 
granitdøbefont og dele af kirkens oprindelige højal som præsten Søren Pedersen Vinter selv skal have 
terbord, der til dels indgår i det nuværende senmid spillet på. Altersættet, udført af E. Nielsen Grøn, 
delalderlige. Fra tiden o. 1300 stammer et *røgelse- Varde, er en gave fra kirkeejeren Simon Christensen 
kar og et tidliggotisk korbuekrucifiks, hvis †sidefi- Hebo (†1732) og Anne Enevoldsdatter, der også har 
gurer er forsvundet i nyere tid. Sengotisk er en dør skænket en lysekrone (1724), en †alterskranke og et 
fløj, knoppen på kirkens kalk samt to sidealterfigu- †alterklæde. Fra 1700’rne stammer i øvrigt et smukt 
rer, Maria med barnet og en bispehelgen, formentlig bevaret skriftestolsarrangement i sakristiet, en pen
S. Erasmus. geblok, en dørfløj og et panel fra Store Hebos og 

Fra tiden umiddelbart efter reformationen stammer Søvigs (†)pulpiturstole, orglet, skænket 1774 af 
det sydtyske dåbsfad, mens alterbordspanelet og sto Mads Rygaard, Store Hebo, det samtidige orgelpul
lestaderne er typiske eksempler på egnens »Ribeskæ pitur med malerier af Niels Lund samt det store kir
ringer« i ungrenæssancestil fra tiden o. 1580-1600. keskib fra 1776. Em præsterækketavle er fra o. 1800, 
Christian IV.s tid er repræsenteret af en degnestol fra mens det øvrige inventar er af nyere dato. 
1603, den nogenlunde samtidige prædikestol og af Farvesætningen udgøres dels af en 1920 geneta
altertavlen, skænket 1645 af Peder Byrgesen og An bleret renæssancestaffering af altertavlen, dels af den 
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lokale Niels Lunds rokokobemalinger fra 1769 og 
1774 og dels af nystafferinger ved Aage Sørensen 
1978-83. De sidste har i nogen grad taget udgangs
punkt i ældre farver, først og fremmest i Niels Lunds 
livfulde bemalinger. 

Den tidligste samlede inventaristandsættelse fandt 
sted engang i årene før 1768 og afsluttedes med Niels 
Lunds ovennævnte nymaling af kirken 1769. 1870-
72 blev alt anstrøget med en lys brun egetræsmaling, 
der for altertavlens vedkommende stod indtil dens 
restaurering 1920, for hovedparten af det øvrige in
ventar indtil istandsættelsen 1936. I forbindelse her
med foretoges en delvis afdækning af Niels Lunds 
rokokobemaling, der nogle steder blev komplette
ret, andre steder dannede udgangspunkt for nystaf
fering efter anvisning af maler Peter J. Bagger. Ved 
kirkens seneste restaurering 1978-83 er alt inventar 
blevet istandsat. Yderligere frilægning af Niels 
Lunds farver har fundet sted (sidealterfigurene), og 
kirkerummet har faet en delvis ny farvesætning ved 
Aage Sørensen. 

Alterbord (fig. 14a-b), senmiddelalderligt, af 
(genanvendte) granitkvadre i tre skifter med 
teglstensafdækning, 142 × 90 cm, nu 100 cm 
højt, muret op mod korets østvæg. Det neder-

Fig. 14a-f. Alterborde (s. 1042). a-b. Det nuværende 
sengotiske set fra vest og fra oven. c-d. Det roman
ske †alterbord (rekonstruktion), e. Romansk alter-
bordsplade. f. Sokkelprofil. 1:50, profilen 1:10. Teg
net af MN, målt af Birgit Als Hansen 1979 og ElM 
1981 (f). — Altartische, a-b. Der heutige, spätmittelalter
liche. c-d. Der rekonstruierte †romanische. e. Romanische 
Altartischplatte, f. Sockelprofil. 

ste kvaderskifte har mod kortsiderne sokkel
profil, hulkant over rundstav (fig. 14f). Tegl
afdækningen, i tre skifter, er hovedsagelig af 
munkesten, hvis skråkantfremspring kun er 
bevaret nærmest østmuren. Langs bordets for
kant er de to øvre skifter ommuret i små sten 
omkring en granitkvader med helgengrav midt 
for. Graven er uåbnet, dækket af en 20 × 10 cm 
rødlig, glat sten. Ved en frigravning af alter
bordet 1979 kunne dets højde fra underkanten 
af nederste skifte konstateres (124 cm). 

†Alterbord (jfr. fig. 14c-d). Ved samme lejlig
hed fandtes som trin foran alteret en alterbords-
plade af granit (fig. 14e), 158 × 40 cm, 14 cm 
tyk, med fremspring, hvis profil er en spejlven
ding af alterbordssoklens.25 Pladen må stamme 
fra kirkens romanske †alterbord, ligesom i det 
mindste hovedparten af de kvadre, der indgår i 
det nuværende alter. På grundlag heraf er det 
romanske alterbord forsøgsvis rekonstrueret 
(fig. 14c-d) med den genfundne plade langs for
kanten og altergraven i bordfladens midte. 
Nogle store jernal-sten, påtruffet samme sted, 
har snarest tjent som fundament for dette alter
bord, der i så fald må have stået ca. 90 cm vest 
for det nuværende.26 

Alterbordspanel, o. 1580-1600, stærkt fornyet 
1920, bestående af forpanel i fire fag, 160 × 100 
cm, og sidepaneler i to fag, 100 × 100 cm, med 
profilfyldinger, en række høje under en række 
små liggende frisefyldinger. Af disse har forpa
nelets enkelt udsavet, pålagt akantus fra istand
sættelsen. Hvert panel kantes af en tungebort 
med neglesnit, som også løber under de øvre 
fyldinger. Bemaling fra 1920 i skarpe grønne, 
røde, brune og gråblå farver. Panelet blev fri
lagt 1899 efter at have været skjult bag alter
klæder.16 

†Alterklæder. 1) 1723, skænket af Simon 
Christensen Hebo og hans hustru Anne Ene-
voldsdatter (jfr. gravsten nr. 4). Det var et rødt 
»fløjelsdække«, der omgav hele alterbordet. 
Givernes initialer og årstallet: »S:C:S:/ A:E:D:/ 
1723« stod at læse i en sølvbroderet laurbær
krans.6 

2) Omtalt som brøstfældig 1899, da det blev 
fjernet og alterpanelet frilagt.16 
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Fig. 15. Altertavle 1645 (s. 1044), skænket af Peder Byrgesen og Anne Nielsdatter Hebo. NE fot. 1982. — 
Altarbild 1645, gestiftet von Peder Byrgesen und Anne Nielsdatter Hebo. 
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Fig. 16-17. Altertavle 1645, tilskrevet Vardesnedkeren Jens Olufsen (s. 1044). 16. Vinge med giveren Peder 
Byrgesens initialvåben. 17. Altermaleri, tilskrevet Sten Adamsen og Hans (Jensen eller Bølling?), malere i 
Ribe. NE fot. 1985. — Altarbild 1645, dem Bildschnitzer Jens Olufsen aus Varde zugeschrieben. 16. Flügel mit 
Initialschild des Schenkers Peder Byrgesen. 17. Altargemälde 1645, den Ribe-Malern Sten Adamsen und Hans (Jensen 
oder Bølling?) zugeschrieben. 

Altertavle (fig. 15), 1645, skænket af slots-
skriver på Riberhus og ejer af Store Hebo Peder 
Byrgesen og hustru Anne Nielsdatter Hebo 
(jfr. gravsten nr. 2). Den mere end fire meter 
høje tavle er et typisk arbejde fra Vardebilled
skæreren Jens Olufsens værksted (jfr. s. 1084 
samt DK. SJyll. s. 2876f.). Opbygningen er 
værkstedets sædvanlige. Tavlen består af posta
ment, tredelt storstykke og gavlprydet top
stykke, alle med vinger, der på renæssancevis 
er udformet som rulleværkskartoucher med 
hængeklæder, frugtklaser og drejede småspir. 
Storstykket deles og flankeres af fire glatte, ko

rintiske søjler med frugtklase-prydbælte, hvi
lende på svungne postamenter med løvemaske; 
under de to yderste en hængekugle. Det lidt 
forsænkede, bredere midtfelt skærer ned mel
lem søjlepostamenterne og savner frise. Side
stykkerne er derimod traditionelt, arkitekto
nisk opbyggede og har over søjlerne bøjler 
med englehoved, tandsnit og diamantbosse. 

Storfelterne indrammes af næsten ens op
byggede fladbueportaler båret af joniske dyde-
hermer, der på skaftet har kvindehoved over 
frugtklase. Dyderne er fra nord: Troen og Hå
bet (fig. 17), Kærligheden og Retfærdigheden 
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samt Klogskaben og Styrken. En lille hænge-
konsol midtdeler bueslaget, der i midtfeltet 
ledsages af en perlestav, i sidefelterne af en for
sænket bort med vekselvis kugle- og diamant-
bosse. Midtfeltet har i sviklerne englehoved, 
sidefelterne et lille profilansigt i fladsnit. 

Storstykkets postament har kvartrund ge
sims, der prydes af en langstrakt kartouche 
med englehoved mellem frugtklaser, hænge-
klæder og yderst små dyriske profilmasker. 
Feltet flankeres af kraftige fremspring med 
englehoved over frugtklase, diamantbosse og 
volut. Postamentvingerne har ovalbosse, mens 
storvingerne, der foroven løber ud i et ørneho
ved, rummer givernes initialvåben i slyng-
båndsmedaljon. I nord »PB« for Peder Byrge-
sen over et skjold med lykkens gudinde, Fortu
na, vist som en nøgen kvinde dansende på en 
kugle (fig. 16), i syd »AND« for Anne 
Nielsdatter over et skjold med Kristusmono-
gram. Den forkrøppede storgesims har under 
kronlisten ædelstensbort og pærestav. 

Topstykket svarer i opbygningen nogenlun
de til sidestykkerne, dets postament dog nær
mest til storstykkets. Topfeltets dydehermer er 
Mådeholdet (i nord) og Kyskheden (med pal
megren), og dets flankerende søjler er joniske, 
højhalsede, med glatte, foroven udbugende 
skafter. Vingerne, der nærmest danner gavle 
over sidestykkerne, er bygget op om en mus-
lingeniche stående på en lav, brudt segment
gavl. Nicherne rummer frifigurer af evangeli
ster, hvis symbolvæsen ligger på gesimsen for
an, Markus (i nord) og Lukas (fig. 18). De to 
sidste evangelister danner nu spir (Matthæus i 
nord) på vingerne. Før 1920 stod de yderst på 
storgesimsen (fot. i NM2). Topgavlen er for
met som en brudt segmentgavl omkring en 
fladoval laurbærkrans. Den krones af den op
standne Kristus med sejrsfanen, trædende på 
døden og djævelen i skikkelse af en slange og 
en benrad med pil. På to flankerende små spir 
står putti med lidelsesredskaber; andre (nyskår-
ne) er 1920 anbragt yderst på storgesimsen. 

Sin rige polykrome staffering har tavlen faet i 
forbindelse med en omfattende istandsættelse 
1920, da maler Kristian Due – efter en undersø-

Fig. 18. Evangelisten Lukas, detalje af altertavle 
1645 (s. 1044). NE fot. 1982. — Der Evangelist Lu
kas, Detail des Altarbilds von 1645. 

gelse af de gamle farvelag – så vidt muligt gen
fremstillede den oprindelige bemaling fra 1645. 
Dominerende er laserende blå, lilla, røde og 
grønne farver, der på ornamentdelene er sup
pleret med forgyldning og sølv. Søjleskafterne 
står grå og brune, og på lister og rammeværk 
er stedvis anvendt rød og grøn marmorering. 
Stafferingen hviler på en ret god viden om den 
oprindelige, og indskrifterne, i forgyldt fraktur 
på sort bund, er alle de gamle, fremdraget 
velbevaret stand.27 

Af altertavlemalerierne er søndre sidefelts en 
nymaling fra 1858, mens de øvrige – efter Dues 
rensning og supplering – fremtræder i nogen
lunde original skikkelse.28 De må, ligesom de 
næsten identiske malerier på Billum-altertav-
len, tilskrives Ribemalerne Sten Adamsen og 
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Hans (Jensen eller Bølling?), der 1652 udførte 
pulpiturmalerierne i Guldager kirke (Skast 
hrd.).28a I hovedfeltet er Nadveren fremstillet 
efter Peder Candid gennem stik af Johan Sade
ler.29 Apostlene er iført røde, blå, grønne og 
hvide kjortler, baggrundsarkitekturen er mørk 
med grønt hængedraperi. Maleriet er velbeva
ret, og kun mindre kompletteringer er foreta
get 1920.30 Til motivet svarer indskriften i 
postamentfeitet: »Hand skickede en Ihukom
melse om sine Underlige Gierninger Den Na
dige oc Barm/hiertige Herre. Hand giuffer 
dem Mad som hannem frycte, Hand Tencker/ 
Euindelige paa sin Pact ... Psalm: CXI« (v. 
4,5,9). 

I nordre sidefelt ses Bønnen i Getsemane 
(fig. 17), og i de tilhørende frise- og postament-
felter læses: »Du skalt lade hannem en liden tid 
blifue ringere end/ Englene ... Psalm 8« (v. 6) 
og »Hand skal Dricke aff Becken paa Veyen ... 
Psalm CX« (v. 7). Søndre sidefelts maleri, Til
fangetagelsen, er en nymaling i olie på lærred, 
signeret »E. H. Seidelin 21/5 (18)58«. I de tilhø
rende frise- og postamentfelter læses: »Helffue-
dis Vand omspente mig Oc/Dødsens snaarer 
offuerfulde mig. Psalm 18« (v. 6) og »Jeg maa 
betale Dett Jeg icke/ Røffuede. Psalm LXIX« 
(v. 5). Topfeltets maleri, Korsfæstelsen, er ud
ført efter et stik af Crispin de Passe, Amster
dam (Christie: Ikonografi, II, fig. 262). Flanke
ret af de to røvere hænger Kristus udstrakt på 
korset. Under det står Maria og Johannes i fol
derige gevandter, uforholdsmæssigt store. Ved 
korsets fod, der omfavnes af Maria Magdalena, 
ligger Adams hovedskal. I baggrunden Jerusa
lems tårne. Indskrifterne i topfeltets frise og 
postament lyder: »Sandelig hand baar vor 
Siugdom ... Esa: 53« (v. 4) og »Med et Offer 
fuldkommede hand til evig Tid dem so(m) blif-
fue hellige. Heb: X« (v. 14). I topgavlen: »Jesus 
Christus tog Macten fra/ Døden oc førde Lif-
fuet oc et Ufor/gengeligt Væsen til Liuset ... ii 
Timoth 1 (2 Tim 1,10) 1645«. På tavlens bagsi
de noteret: »Istandsat Aar 1920 under National
museet af maler Kr. Due. Som medhjælpere 
deltog C. Frederiksen og N. J. Termansen og 
Snedker P. Lauritsen«. 

Præsteindberetninger 1754 og 1766 fremhæ
ver den smukke altertavle, »på hvilken intet af 
billedhuggerarbejde og forgyldning er spa
ret«.31 Den stod med sin originale bemaling 
indtil 1769, da den blev nystafferet og male
rierne opmalet. Arbejdet må være udført af den 
lokale maler Niels Lund, der bibeholdt en del af 
guldet og alle indskrifterne, idet dog topgav
lens årstal 1645 afløstes af 1769. Alt træværk fik 
rokokoens farver: en stålgrå grundtone og der
udover blå, grøn, cinnoberrød og gul samt en 
marmorering i kraftig grøn og lysblå farve.32 

Malerierne fik en forgrovende opmaling. For 
ansigternes og hårets vedkommende nøjedes 
Niels Lund med at påføre et stærkt lys, dragter
ne derimod blev overalt overmalede, ligesom 
komposition og detaljer ændredes på flere 
punkter. Lempeligst slap topfeltets Korsfæstel-
sesfremstilling. Hovedfeltets Nadverscene der
imod fik ny arkitekturbaggrund, fladt bjælke
loft og ny borddækning, ligesom de ejendom
melige bænkeender dækkedes. 

Omkring 1860 gennemgik malerierne en ny 
modernisering, foretaget af pastor E. H. Seide
lin.33 Søndre sidefelts billede blev som nævnt 
helt nymalet, mens de øvrige blot fik en ny 
overmaling, der for Getsemanebilledets ved
kommende betød en ændring af kompositio
nen.34 Samtidig fik tavlens træværk en ensfar
vet overstrygning, og indskrifterne fornyedes i 
fraktur: Fra 1 Kor. 11,24 (postamentfeitet), 
Hebr. 4,15, Matt. 26,39, Joh. 4,34 og 10,11 
(storstykkets frise og postament), Mark. 10,45 
og Joh. 19,30 (topstykkets frise og postament) 
samtfrajoh. 1,17 (topgavlen). 

1871 overstrøg maler Carl Nielsen Vrøgum 
atter træværket, nu med en lys egetræsfarve, 
lidt mørkebrunt og guld på listerne.35 Om tav
len noterede Jacob Helms sig tre år senere, at 
den gjorde »en god Virkning i Kirken«, men 
Seidelins malerier måtte »helst ses i Frastand«!36 

Således stod altertavlen indtil 1920, da den 
gennem Kristian Dues istandsættelse og tilba
geføring fik sit nuværende udseende. Ved kir
kens seneste istandsættelse 1978-83 er foretaget 
en sikring af træværk og farver, og pastor Sei
delins maleri i søndre sidefelt er konserveret.37 
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Fig. 19. Maria med barnet, 1503, sidealterfigur (nr. 1, s. 1047). Jens Johansen fot. 
1978. — Maria mit dem Kinde, Seitenaltarßgur 1503. 

Sidealterfigurer. 1) (Fig. 19), 1503, Maria mcd korsblomster, falder det lange, lokkede hår ned 
barnet, fremstillet som den apokalyptiske ma over kappen, der holdes sammen af et stort 
donna i stråleglans stående på halvmånen med spænde over brystet. Såvel kappen som Marias 
små tilbedende figurer ved fødderne. Selve to kjoler er fodside og falder i store, knækkede 
Mariafiguren er 126 cm høj. Hun har øjne med folder; nederst – oven på halvmånen – stikker 
tunge øjenlåg under de hvælvede bryn og den en skospids frem. På hendes højre arm sidder 
høje pande, og om munden et lille spidst smil. det ranke, nøgne og krølhårede barn, der hæ
Fra hendes store krone, med delvis fornyede ver sin højre hånd velsignende, mens et æble i 
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den venstre nu er forsvundet.38 Højre fod er 
afbrudt. 

Af det tilhørende alterskab er kun det neder-
ste i behold: fodstykket og et rundbuet, afsavet 
stykke af sidevangerne, der tjener som støtte 
for to grupper af små tilbedere. Til venstre ses 
det kirkelige hierarki, repræsenteret af paven 
og en bisp, til højre det verdslige, repræsenteret 
ved kejser og konge. Mariafigurens stærkt hu
lede bagside er lukket med panel, der forment
lig er en rest af det forsvundne skabs bagklæd
ning. Panelet fastholder den (delvis fornyede) 
strålekrans, der oprindelig må have været fæst
net til skabets bagklædning. 

Af den originale bemaling er kun sparsomme 
rester i behold, lidt gyldne stjerner på rød bund 
på indersiden af venstre sidevange samt fod
stykkets indskrift i gyldne minuskler på rød 
bund: »Ave regina co[elorum, m]ater regis an-
gelorum. an(n)o 1503« (Hil dig, himlenes 
dronning, englenes konges moder, år 1503).39 

Årstallet er overmalet med »1532«, der læses 
oven i det oprindelige. Stafferingen i øvrigt er 
Niels Lunds fra 1769. Figurerne har naturlig 
karnation, Maria gråt hår, kappen er violet, 
yderkjolen blå med mørkblå blomsterdekora
tion, inderkjolen rød. Hendes solgissel står lys
gul, krone og brystspænde forgyldt. De tilbe
dende småfigurer har dragter i perlefarve, og 
fodstykkets rammeværk er blåmarmoreret. 

Mariatavlen har haft en nær parallel i Darum 
kirke (Gørding hrd.) og må have svaret til den 
helt bevarede i Havetoft kirke, lige syd for den 
nuværende landegrænse. Ligesom i Janderup er 
disse Mariabilleder skåret efter et forlæg, der 
har været almindeligt benyttet inden for den 
såkaldte Imperialissimamesters kreds (jfr. 
s. 985 og DK. SJyll. s. 2832 f.), og begge steder 
genfindes de to små grupper af tilbedere.40 

1754 omtales Mariabilledct ved korets nord
side stående i sit endnu bevarede alterskab.9 

Dettes reduktion til et beskedent fodstykke må 
være sket 1872, da figuren maledes, eller lidt 
tidligere.41 Bemalingen fra 1872 havde gult og 
gråt som dominerende farver. 1874 var billedet 
anbragt på triumfmuren nord for korbuen,36 

hvor det 1982 atter har faet plads. 1888-98 hang 

Fig. 20. Bispehelgen, formentlig S. Erasmus, o. 1500, 
sidealterfigur (nr. 2, s. 1048). Jens Johansen fot. 1978. 
— Heiliger Bischof, wahrscheinlich St. Erasmus, Seiten
altarfigur um 1500. 

det på nordvæggen i skibets 2. fag, og fra 1898 
til 1925 stod det i syddørens niche.16 Herefter 
flyttedes det til triumfmuren syd for korbuen, 
og 1936 til norddørens niche. 1978 udførtes en 
grundig istandsættelse, hvorved 1872-bemalin-
gen fjernedes til fordel for den underliggende, 
velbevarede staffering fra 1769.42 

2) (Fig. 20), o. 1500, en hellig biskop, snarest 
S. Erasmus. Bispefiguren, der ikke er helt så 
velskåret som Mariabilledet, er 155 cm høj, og 
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står på et hvælvet jordsmon. Han bærer messe-
hagel (casula) over en fodsid subtile og har bi
spehuen helt nede i panden. Såvel på figurens 
bryst som foran på bispehuen findes en lille, 
oval forsænkning, som snarest har indfattet en 
bjergkrystal. Højre hånd er løftet velsignende, 
mens den venstre nu holder en kalk, der er en 
tilsætning i fyrretræ, formentlig fra 1700’rne. 
Figuren, hvis bagside er stærkt udhulet, er op
stillet på et lille fodstykke, udført 1872 (eller 
lidt før) af rammeværk fra Mariabilledets 
skab.41 

Rokokostafferingen fra 1769 (hvid hagel, 
sort casula og hue med guldkant) er afdækket i 
forbindelse med en istandsættelse 1978. Samti
dig konstateredes, at der nedenunder findes be
tydelige rester af oprindelig staffering på kridt
grund.42 

1754 var det tilhørende †alterskab endnu be
varet med fløje »af en gammeldags næsten ud
gået maling«. På den ene fløj sås en »konge«, 
på den anden »en mand siddende i en kedel 
fyldt med sydende olie«. Pastor Hammer, der 
fortæller dette, mente, at helgenen måtte være 
S. Poul eller snarest S. Johannes, der »efter kir
kehistoriens formelding blev kastet udi en ke
del fyldt med sydende olie«. Denne tolkning i 
1700’rne er velsagtens årsagen til, at man da har 
erstattet figurens forsvundne attribut med en 
kalk.43 Eftersom Johannes ikke var bisp, kan 
præstens identifikation ikke være rigtig. Og 
hverken bispehelgenerne Eligius (med kalk) el
ler Nikolaus (Janderup kirkes værnehelgen), 
som ellers var nærliggende muligheder, lader 
sig forene med fløjenes malede motiver. Sna
rest har bispehelgenen været S. Erasmus, og 
det oprindelige attribut været hans tarmvinde, 
mens malerierne har forestillet kejser Maxenti-
us(?) og S. Erasmus selv, der koges i en gryde 
(jfr. DK. SJyll. s. 462, 1789f.). 

1872, efter at skabet var kasseret, og figuren 
havde faet sit fodstykke, blev den malet i sam
me nuancer som Mariabilledet. Bispefiguren 
stod da på samme sted som nu, ved triumfmu
ren, syd for korbuen.15 Mellem 1888 og 1982 
har bispefiguren været flyttet sammen med 
Mariabilledet, idet de to har været opsat som 

Danmarks Kirker, Ribe amt 

Fig. 21. Alterkalk, 1712-27 (s. 1050), udført af Erich 
Nielsen Grøn, Varde, med anvendelse af ældre knop 
(jfr. fig. 22). NE fot. 1982. — Abendmahlskelch, 1712
27, von Erich Nielsen Grøn, Varde, unter Verwendung 
eines älteren Nodus. 

Fig. 22. Detalje af alterkalk (s. 1050, jfr. fig. 21), sen-
gotisk knop, o. 1500. NE fot. 1982. — Abendmahls
kelch, Detail, spätgotischer Nodus. 
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1050 VESTER HORNE HERRED 

Fig. 23. Alterstage, o. 1650-75 (s. 1050). NE fot. 
1982. — Altarleuchter, um 1650-75. 

pendanter ved triumfmuren og i skibets dørni
cher. 16 

Altersæt, 1712-27, udført af Erich Nielsen 
Grøn, Varde, der til kalken har genanvendt 
knop og skaftled fra en fornem, o. 200 år ældre, 
gotisk kalk. Kalken (fig. 21) er 18 cm høj. På 
den cirkulære fod er graveret seks kølbuetun-
ger, fra hvis mellemrum bladværk breder sig 
over den afrundede standkant. På én af tunger
ne er graveret et kors med trepas-ender og »in-
ri«-bånd, hvorpå nu kun er bevaret højre hånd 
af et lille støbt, pånittet Kristusbillede. På mod
stående tunge et graveret monogram »SC« for 
kirkeejeren Simon Christensen (†1732). Knop 
og skaftled er som nævnt gotiske (fig. 22), fra 
o. 1500, skaftledene sekssidede, med to stav-
værksvinduer graveret på hver side, tungebor
ter, og nederst, ved overgangen fra foden, en 
skarpkantet krave. Knoppen er sekstunget. På 
såvel over- som underside har tungerne grave
rede stavværksvinduer, der mødes i små blad

rosetter. Herimellem seks rudebosser, hver 
med en reliefminuskel, tilsammen dannende 
ordet: »Jhesvs«. Bægeret er let svejet, knop og 
skaftled forgyldte. Den sammehørende disk, 
tvm. 15 cm, er meget flad, med graveret hjer
tekors på fanen og samme monogram som på 
kalken. Midt på undersiden Erich Nielsen 
Grøns stempel.44 

Eftersom sættet har afløst et simpelt af tin 
(jfr. ndf.), stammer kalkens gotiske dele næppe 
fra Janderup kirke. Reparationer omtales 1844 
og 1881 ;7 1892 nævnes forgyldning og anskaf
felse af et †læderhylster til altersættet.16 

†Altersæt. 1588 modtog sysselprovsten An
ders Sørensen Vedel 5½ dl. af kirken for en ny 
kalk og disk, han havde ladet gøre.45 Dette sæt 
er formentlig forsvundet i forbindelse med 
1600’rnes krige, eftersom kirken 1700 kun hav
de kalk og disk af tin.14 

Oblatæsken er moderne, af sølv, cirkulær 
med cirkelkors på låget. 1862 havde kirken en 
†oblatæske af porcelæn,16 der fornyedes 1879.7 

Alterkande, o. 1850, af sort porcelæn med 
guldkors, fra Bing og Grøndal. Tidligst omtalt 
1862.16 

Sygesæt, 1839, udført af Jacob Malmborg, 
København. Kalken er 10 cm høj, med blad
borter langs randen af den cirkulære fod og på 
den flade knop. En krave med frynsebort dan
ner overgang til det svejede bæger, hvorpå med 
skriveskrift er graveret: »Tilhører Janderup og 
Billum Kirker«, samt, på den modstående side, 
»1839«. Herover Jacob Malmborgs stempel 
(Bøje nr. 1248), Københavns bymærke, guar-
deinmærke for Christian Olsen Møller samt 
månedsmærket Vægten. Disken, der måler 8 
cm i tvm., har glat overside og på fanens un
derside samme indskrift som kalken. Midt på 
undersiden det gentagne mestermærke. 

Alterstager (fig. 23), o. 1650-75, 48 cm høje, 
med klokkeformet fod, balusterskaft og bred, 
afrundet skål. Lysetornen er fornyet i jern. Sta
gerne omtales tidligst 1730.46 En syustage, 38 
cm høj, bærer indskriften: »Skænket af P. L. 
Schmidt og Hustru, Kærup 1913«. 
*Røgelsekar (fig. 24), o. 1300-50, af malm, 

selve karret 19 cm højt. Skålen er halvkuglefor
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met med cirkulær fod, og har – ligesom låget – på randen tre øskner til ophænget. Låget er ko
nisk med cirkulære huller og tre gavle, der har 
trepasformet gennembrydning og prydes af 
krabber og liljespir. Låget har mistet sit spir, 
formentlig et kors.47 Det nuværende ophæng 
bestående af tre stænger, der foroven er samlet i 
en ring, er eftermiddelalderligt. Røgelsekarret, 
der 1862 og 1874 omtales i sakristiet, er 1905 
afgivet til Den antikvariske Samling i Ribe 
(inv. nr. 8195).16 

†Messehagler. 1730 var messehagel og -skjor
te i god stand.46 Anskaffelse af nye hagler om

tales 1855 og 1899.48 

Alterskranke, 1897, halvcirkulær med drejede 
balustre og mahognihåndliste. Sortmalet. Den 

afløste en †alterskranke, o. 1730, af (smede)jern, 
der var bekostet af Simon Christensen Hebo 
»nogle år efter«, at han havde skænket sin lyse
krone (1724, jfr. s. 1062 og gravsten nr. 4).49 

En knæleskammel for præsten, fra 1700’rne, er 
udført i fyrretræ, med nyere polstring. Sort

malet. 
Døbefont (fig. 26), romansk af granit, 100 cm 

høj, kummens tværmål 87 cm, tilhørende 
den vestjyske type (Mackeprang: Døbefonte s. 
166). Foden, af rødlig granit, er formet som en 
søjlebase, men mangler typens almindelige 
rundstav ved overgangen til kummen, et træk, 
der genfindes i nabokirkerne Nørre Nebel, 
Henne, Lunde og Ovtrup. Kummen er halv-
kugleformet med velhugget attisk profil, hvor 
den øvre rundstav er erstattet med platte. Åb
ningen har en tre cm bred lågfals, hvori ses 
enkelte lyserøde rester af den bemaling, fonten 
havde indtil en afrensning 1882. 1845 flyttedes 
fonten fra altret »ned i koret«, hvor den ses på 
fotografier fra o. 1900, stående vestligt, lidt 
nord for rummets midtakse.15 1935 flyttedes 
den til sin nuværende plads i skibets østende, 
nord for midtergangen. 
Dåbsfad, o. 1550, i drevet messing, sydtysk, 

tvm. 62 cm. I bunden medaljon med Bebudel
sen, herom et næsten udpudset minuskelbånd 
og en frise med hjort og hund, der er gentaget 
på fanen. Fadet er skænket af Poul Borreby, 
kirkeejer 1733-48 (jfr. †gravkapel).6 Dåbskanden 

Fig. 24. *Røgelsekar, o. 1300-50 (s. 1050), nu i Den 
antikvariske Samling i Ribe. Antikvarisk Samling 
fot. — Weihrauchfaß, um 1300-50. 

er fra 1919, at messingblik, 26 cm høj, skænket 
af Ester Kromager.16 

Fontehimmel (fig. 25), 1652, ligesom altertav
len et arbejde fra Varde-billedskæreren Jens O-
lufsens værksted. Himlen er sekssidet med bøj
lebaldakin, 150 cm høj, samlet foroven i et pro
fileret ophæng, hvorfra 
ger ned over den centrale 
sti dåb. Denne omsluttes 
svungne bøjler, hvorpå er 
skårne apostelfigurer, der 
kommende kan identificeres 
but. I øverste række: 1) 
Jakob den Ældre med pilgrimsstav og musling 
på hatten. 3) Filip med kors. 4) Matthæus med 
hellebard. 5) Uden attribut, deklamerende med 
udslået dobbelthånd på venstre arm(?). 6) Judas 
Taddæus med kølle. I nedre række: 7) Andreas 
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bundet til dobbeltkors. 8) Johannes med kalk. 
9) Jakob den Yngre med valkestok. 10) Uden 
attribut. 11) Med stav (?). 12) Nu uden attribut. 
Mellem bøjlerne har himlen små, udsavede 
topstykker; frisen brydes af diamantbosser i 
hjørnerne, og loftet (bunden) har radiale ribber 
udgående fra en diamantbosse i midten. Den 
brogede staffering er fra 1982. I frisefelterne 
læses i forgyldt fraktur på sort bund: »Lad de 
smaa/Børn komme/til mig ... Matth. 19, 14«. 
1754 kunne himlen optrækkes og nedlades 
»med balance vægt oven over hvælvingen« (jfr. 
s. 904), og den bar da endnu den oprindelige 
staffering med årstallet 1652.9 Siden har himlen 
gennemgået de samme overmalinger som in
ventaret i øvrigt: 1769, da frisen fik indskrift fra 
Mark. 16,16, samt 1872 og 1936.16 Farvelagene 
undersøgtes 1978 i forbindelse med en gen
nemgribende istandsættelse.50 

t Vievandskar. Ved en istandsættelse af kirke
gården i årene før 1874 fandtes brudstykker af 
en ottekantet granitkumme, der ifølge Helms 
uden tvivl havde været et vievandskar.36 

Korbuekrucifiks (fig. 27), o. 1300, næsten sva
rende til krucifikset i Sønder Vium (Ringkø
bing amt); også krucifiksfiguren i Billum og 
dens sidefigurer stammer formentlig fra sam
me værksted (jfr. s. 1094). Kristusfiguren, ca. 
150 cm høj, hænger i let skrå arme med hoved
et svagt hældende mod højre skulder. Ansigtet 
er bredt, øjnene lukkede, og begge ører står fri 
af det skulderlange, bølgende hår. Tornekro
nen, der går næsten i ét med håret, har mistet 
sine indborede torne.51 Legemet hænger lodret 
ned, og benene er trukket noget op under 
kroppen; højre fod er lagt over den venstre og 
drejet lidt udad. Kroppen er ret bred i forhold 
til de spinkle lemmer, lændeklædet er mere end 
knælangt. Det er foldet i en vandret vulst ved 
bæltestedet, hvorfra der ved begge hofter hæn
ger lange rørfoldede snipper. Billedskæreren 
har gjort omhyggeligt rede for brystkassens 

Fig. 25-26. 25. Fontehimmel, 1652, formentlig skå
ret af Jens Olufsen i Varde (s. 1051). 26. Døbefont, 
romansk af granit (s. 1051). NE fot. 1982. — 25. 
Taufdeckel 1652, vermutlich von Jens Olufsen, Varde, 
geschnitzt. 26. Romanische Granittaufe. 
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ribben og for muskulatur og sener; et realistisk 
træk er fodens fortykkelse over naglen, frem
bragt ved kroppens vægt. Figurens udhulede 
ryg er lukket med en træplade. Korstræet er 
oprindeligt, men hele den øvre arm og de tre 
korsender er afsavet. I korsskæringen et rude-
formet felt, indrammet af fire store blade; en 
detalje, der genfindes i Sønder Vium. Kors
træet har høj, tresidet midtprofil, kantet af 
ædelstensgruber i firpasform. Hændernes og 
føddernes indfældning i korstræets midtprofil 
kan næppe være oprindelig. Krucifiksets bema
ling stammer fra 1982. Enkelte rester af ældre 
stafferinger konstateredes 1978.51 Krucifikset 
hænger over korbuen, hvor det også havde 
plads 1874, da Jacob Helms beskrev kirken.36 

Han omtaler også under tårnhvælvingen kruci
fiksets to †sidefigurer, som svigerinden Wilhel-
mine Bang har foreviget i en lille tegning 
(fig. 28). Den viser Maria og Johannes ret nøje 
svarende til de bevarede sidefigurer i Billum 
(s. 1094 med fig. 26). I modsætning hertil har 
Maria dog sine hænder knuget foran brystet, 
og hendes ansigt synes sammentrukket i smer
te. Det vides ikke, hvad der siden er blevet af 
disse fine stykker tidliggotisk skulptur. 

Prædikestol (fig. 29 og 31), begyndelsen af 
1600’rne, i fem fag, af hvilke de fire danner 
kurv, det sidste en bro til væggen, modsat op
gangen. Fagene flankeres af korintiske søjler 
med beslagværks-prydbælter og glatte, lidt ud-
bugende skafter. Kapitælernes akantusløv dan
ner usædvanlig lange grene, der er skåret for 
sig. Fagene har profilindrammede nøglehuls-
felter, som dannes af ombukkede profiler bæ
rende en hesteskobue med æggestav. I svikler
ne englehoved. Under søjlerne har postamentet 
bøjlefremspring med kvindehoved; frisefrem
springene har vekselvis engle- og løvehoved, 
og på siderne kasetteværk. En æggestav ind
rammer frisefelterne og ledsager arkitraven. 
Hængestykkerne udgøres af englehoveder flan
keret af profilknopper under postamentfrem-
springene. Svejet underbaldakin med profilrib
ber i stødene, endende i en profileret konsol. Af 
opgangen er kun mægleren oprindelig, profile
ret med kuglespir. Opgangspanelet er fra 

Fig. 27. Korbuekrucifiks, o. 1300 (s. 1052). Hude 
fot. 1905. — Triumphkreuz um 1300. 

Fig. 28. †Sidefigurer til korbuekrucifiks, o. 1300 (s. 
1053, jfr. fig. 27). Efter tegning af Wilhelmine Bang 
o. 1875. — †Seitenfiguren des Triumphkreuzes, um 
1300. Nach Zeichnung um 1875. 
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Fig. 29. Prædikestol, begyndelsen af 1600’rne 
(s. 1053), udsnit. NE fot. 1985. — Kanzel, Anfang des 
17.Jahrhunderts, Ausschnitt. 

o. 1768, med udsavede, svejfede balustre over 
panel med rombefyldinger. 

Den store sammenhørende himmel er – bort
set fra topstykkerne – af fyrretræ. Den springer 
som en lidt uregelmæssig fem-sidet polygon 
frem fra væggen over stolen. Frisefremspringe
ne prydes vekselvis af engle- og løvehoved. 
Hængestykkerne og de meget store topstykker 
er formet som kartoucher, flankeret af hen
holdsvis drejede knopper og småspir. Himlens 
loft har radiære, profilerede ribber udgående 
fra en midtroset med drejet hængeknop. Et ud
savet hængestykke langs væggen er fra 1936.51 

Enkel bogstol fra 1700’rne. 
Mens felternes malerier er de oprindelige, er 

prædikestolens bemaling i øvrigt fra 1982, da 
man i nogen grad gentog en staffering fra 1936. 
Dominerende er rødlige og lilla toner, endvi
dere er anvendt guld, sølv og klar blå samt en 
blåmarmorering, der bygger på konstaterede 

rester af rokokostaffering. Fra denne bemaling 
er bevaret frisefelternes indskrifter i skråtstille
de, forgyldte versaler på sort bund, mens him
lens versalindskrift fra Joh. 6,35 og 41 er en 
nymaling. 

Friseindskrifterne henviser til de fem velbe
varede, oprindelige malerier, der viser Kristus 
som frelseren mellem de fire evangelister. Alle 
er vist stående, på blå bund, iført lange, røde, 
hvide, blå og brune gevandter, evangelisterne 
med bog, symbolvæsen og perspektivisk glo
rie. Malerierne og de tilhørende friseindskrifter 
er, fra opgangen: 1) »S. Matthæus«. 2) »S. 
Marcvs« (fig. 29). 3) »Salvator« (fig. 31), Kri
stus stående med korset efter stik af Anton 
Wierix efter Maerten de Vos.52 4) »S. Lvcas«. 5) 
»S. Iohannes«. 

Prædikestolen står ved skibets sydvæg, vest 
for det østligste vindue, på en muret underbyg
ning fra 1641, da prædikestolen – ifølge en no
tits i dåbsbogen – skal være blevet nedtaget af 
sit forrige sted og forflyttet »vesten ved det 
store vindue«.53 Dens oprindelige plads har for
mentlig været i skibets sydøsthjørne. 1754 be
retter præsten, at prædikestolen havde været 
skikkelig, men nu var noget forfalden, særlig 
på kronen; »malingen er og til dels afgåen, saa 
jeg ingen årstal derpå har kunnet finde«.9 1768 
var prædikestolen nylig blevet repareret, men 
ikke stafferet, hvilket skulle ske den følgende 
sommer.14 Denne bemaling, der må være ud
ført af Niels Lund, omfattede på himlen det 
samme skriftsted som nu, og i postamentfelter-
ne indskriften: »omvend Dig/ tro paa Jesus/ 
den gode Hyrde/ saa skal han/ frelse dig«.16 

Disse indskrifter, malerierne og lidt guld blev 
ladt urørt 1870, da prædikestolen overmaledes 
med lys brun egetræsmaling og stjerner under 
himlens loft.15 Således malet – og med plydsbe-
klædning – stod prædikestolen indtil 1936, da 
Peter Østergaard Hansen efter Peder J. Baggers 
anvisninger gav den en nystaffering, der lige
som den nuværende i væsentlig grad byggede 
på frilagte rester af 1769-stafferingen. En nær
mere undersøgelse af prædikestolens gamle far
verester er foretaget inden den seneste nyma
ling 1982.54 
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Fig. 30. Indre set mod vest. NE fot. 1982. — Interieur gegen Westen gesehen. 
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Fig. 31. Prædikestolsfelt med maleri, Kristus med 
korset, begyndelsen af 1600’rne (s. 1054). NE fot. 
1982. — Kanzelfeld mit Gemälde, Christus mit dem 
Kreuz. Anfang des 17.Jahrhunderts. 

Fig. 32. Detalje af stolestadepanel med indskriften 
»Anders Nilsn 1589« (s. 1056). NE fot. 1982. — De
tail des Gestühls mit Inschrift. 

Stolestaderne (fig. 30, 32-33), der tilhører eg
nens karakteristiske ungrenæssancetype med 
»Ribeskæringer« og måske er udført af den 
Mikkel Tuesen i Tarp, der har signeret staderne 
i Nr. Nebel, er ifølge indskrift opsat 1575 på 
foranledning af Jørgen Sørensen, Store Hebo. 
Kun stolegavlene og panelerne, det ene med 
årstallet 1589, er de gamle, mens selve bænkene 
er fra 1936. De 2 × 20 gavle består af et ramme
værk, der indfatter to højfyldinger, og hvis 
lodrette rammestykker fortsætter i små lave, 
profilerede spir. Kun rammeværket er af eg, 
mens de fladsnitagtigt udskårne fyldinger er i 
fyr. De øvre har forskelligt arrangeret akan-
tusbladværk under halvroset; én af sydsidens 
har et skjold med mærke (bomærke?), formet 
som et skråtstillet, ligearmet, korset kors. De 
nedre fyldinger er dels nogenlunde tilsvarende, 
dels glatte, dels har de foldeværk med hjerte
formede gennembrydninger. Som vanligt 
mangler gavlene, der nu er 115 cm høje, et 
nedre, vandret rammestykke, der snarest har 
bestået af en gennemløbende fodplanke, som 
den stadig ses i Kvong kirke. De to forreste 
stader har lidt højere gavle (120 cm) med fyl-
dingslåger og aflukkes af paneler med fyldinger 
i to rækker. Panelernes øvre, liggende fyldin
ger, hvorimellem der stedvis er hjerteformede 
gennembrydninger, har udskåret bladværk og 
masker, en af dem to englehoveder over re
liefversalerne: »Anders Nilsn 1589« (fig. 32). Et 
tidligere indgangspanel, nu opsat mod skibets 
nordvæg mellem forpanelet og triumfvæggen, 
er tilsvarende med en giverindskrift i de tre 
vestligste øvre fyldinger (fig. 33): »Iørgen Sør-
ve/ns i Hebo hafv/er let disse// Skammel gør-
/re som blif in/ssot om pinzdag// 1575«. Ved 
årstallet, der er indskåret, et mandshoved med 
puldet hat (Jørgen Sørensen?). 

Stadernes bemaling er fra 1982. Grundfarven 
er koksgrå, profiler og rammestykker har nu
ancer af rødt, lilla og lysbrunt, gavlenes fyldin
ger har grønt løvværk, og fyldingsdørene og 
panelernes bagsider er marmorerede. En un
dersøgelse 1978 viste ingen spor af oprindelig 
staffering, men i øvrigt de samme stafferinger 
fra 1769, 1870 og 1936 som prædikestolen.51 
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Fig. 33. Udsnit af stolestadepanel 1575 med giverindskrift for Jørgen Sørensen i Hebo (og hans portræt?) 
(s. 1056). NE fot. 1982. — Ausschnitt von Gestühl, Stifterinschrift für Jørgen Sørensen in Hebo (mit seinem Porträt?). 

Tidligere fandtes også stader i koret, idet der 
1641 gjordes †kvindestole der, »paa syndere og 
nørre side«.55 En istandsættelse af kirkens stole
stader var netop sket 1768, og året efter fik de 
marmorering, blåt rammeværk og grå fyldin
ger.14 1843 blev de to øverste mandsstole repa
reret og opmalet, og 1859 gjordes gangen tre 
alen bredere ved afkortning af kvindestolene.15 

Disse fik 1866 ryglæn, og året efter fornyedes 
rygstødet i mandfolkestolene, inden alle stader 
1870 blev overstrøget med den nævnte »ege
eller ahornfarve«.16 Staderne bestod da af 2 × 
23 rader, der alle var åbne (d.e. uden låger) 
bortset fra de forreste tre i nord og to i syd, der 
var »dobbelte og lukkede«.16 Panelet med gi
verindskriften var indgangspanel i vest ved 
norddøren og prydede ifølge Jacob Helms en 
stol, der tilhørte Store Hebo.36 1936 foretoges 
en omsætning og fornyelse af stoleværket. I 
skibets nordøsthjørne indrettedes et åbent 
dåbsrum indrammet af tidligere indgangspane-
ler og et rokokopanel fra en (†)lukket pulpitur
stol, og staderne dækkedes af en staffering, der 
tilstræbte en genskabelse af 1769-bemalingen. 
Ved restaureringen 1978-83 har staderne fået 
deres nuværende opstilling og bemaling. 

Degnestol (fig. 34), 1603, nu afkortet med ét 
fag og for bænkens vedkommende stærkt for
nyet 1936. Pulten er 147 cm høj. Dens vanger 
afsluttes af trekantgavl med tandsnitsborter, 
kronet af tre småspir. Det tofags forpanel (fyr
retræ) har glatte fyldinger under afplattede fri

sefelter med reliefversaler: »domini 1603«. Be
gyndelsesordet »anno« må have stået på det 
bortskårne fag i øst. I det skråtstillede pultbræt 
er skåret initialer, mærker og årstal, hovedsa
gelig i 1600’rne. Af bænken er kun de 170 cm 
høje vanger oprindelige, med volutudsvejfede 
forkanter, der på siderne ledsages af karvskåret 
ornamentik: neglesnit vekslende med små cirk-

Fig. 34. Degnestol 1603 (s. 1057). NE fot. 1982. — 
Küsterstuhl 1603. 
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Fig. 35. Dørfløj, 1769, fra (†)pulpiturstol tilhørende 
Store Hebo (s. 1058). Nu mellem kor og sakristi. 
NE fot. 1982. — Türflügel eines (†)Emporenstuhls für 
den Herrenhof Store Hebo. 
Fig. 36. Skriftestol, o. 1768(?), i sakristiet (s. 1058). 
NE fot. 1985. — Beichtstuhl um 1768(?) in der Sakri
stei. 

ler. Det trefags rygpanel med høje renæssance
fyldinger er genanvendt træ, forskåret i begge 
sider.51 Sæde og gesims er fra istandsættelsen 
1936, da degnestolen fik sin nuværende plads i 
skibets sydvesthjørne. Den koksgrå bemaling 
med forgyldte sirater og lidt grønt er fra 1982.56 

1641 blev degnestolen flyttet »af sin Forrige 
sted i Sacristiet(?), og i Alter Gulvet«, dvs. til 
koret ved siden af altret.53 Herfra flyttedes den 
1745 »ned«, formentlig til dens senere kendte 
plads i korets sydvesthjørne.7 Allerede 1874 
havde pulten mistet sit ene fag, og før 1936 var 
bænken så smal, at kun én person kunne sidde i 
den.57 

Skriftestol (fig. 36), o. 1768(?), bestående af en 
lænestol til præsten omgivet af en tresidet knæ-
faldsskranke, alt i egetræ på en trapezformet 
repos, 120 × 235-180 cm. Præstestolen er 130 
cm høj; af glatte brædder med udsavet ryg, 
vanger og frontsarg. Den omgivende skranke 
med udsavede balustre har låge midt for. Un
der den nuværende egetræsmaling fra 187246 ses 
flere steder en livlig blå marmorering på hvid-
grå bund, der må tilhøre en rokokostaffering af 
Niels Lund 1769. Da en undersøgelse af farve
lagene 1978 ikke viste spor af ældre farver,51 er 
skriftestolen formentlig udført i forbindelse 
med istandsættelsen af kirkens træinventar i å-
rene før 1768.14 Stolen står på sin gamle plads i 
sakristiet, hvor arrangementet udgør et sjæl
dent velbevaret eksempel på 1700’rnes skrifte-
stolsindretning.58 

To (†)lukkede pulpiturstole tilhørte ejerne af 
Store Hebo og herskabet på Søviggård (Ov
trup sogn), hvis jorde for en stor del lå i Jande
rup sogn. Den endelige indretning skete 1774-
75 samtidig med opsætningen af orgelpulpitu
ret, hvorpå de blev anbragt som to kabiner flan
kerende orgelfacaden. Bevaret – efter pulpitur
stolenes nedtagning o. 1865 – er kun de tofags 
vinduespartier hvilende på brystningen (jfr. 
fig. 30) samt en dørfløj og et panel (fig. 35, 37). 
Dørfløjen (fig. 35) er gennem en indskrift knyt
tet til Hebo-stolen og dateret 1769, hvorfor den 
oprindelig må have hørt hjemme i en lukket 
stol opsat dette år (på gulvet?). Den måler 165 
× 78 cm, og har to kvadratiske spejlfyldinger. 
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Fig. 37. Panel med tre malede dyde-figurer, tilskrevet Niels Lund, fra Store Hebos eller Søvigs (†)pulpiturstol 
(s. 1058), 1774-75 (eller 1769?). NE fot. 1982. — Paneel mit drei gemalten Tugendfiguren, zugeschrieben Niels Lund, 
1774-75 (oder 1769?). Von einem (†)Emporenstuhl. 

Den originale bemaling er i behold, ramme
værket står blågrønt, spejlene røde med blå og 
hvide rocailler, gul kantprofil. Dørfløjen har 
siden 1936 plads mellem kor 
dens (fornyede) overkarm er 
med malet, hvid indskrift: 
hörrer stoer Heboe. 1769«. 
bræt har efter nedtagningen o. 

og sakristi, og på 
fastgjort et bræt 

»Den(n)e stoel til 
Dørfløj og skrift

1865 en tid fun
det anvendelse på Store Hebo.59 Panelet (fig. 37) 
har tre fyldinger med malede dydefremstil-
linger. De tre kristne dyder er vist i skikkelse af 
unge kvinder med hvepsetalje, stående i et 
landskab, hvis træer leder tanken hen på de »ki
neserier«, der var på mode i samtidens verdsli
ge rumudsmykninger. Fra venstre ses Troen 
med due (men uden kors), dernæst Håbet og 
Kærligheden med to små børn. Panelets ram
meværk har nu en grå overmaling, men herun
der er konstateret en oprindelig blå farve ledsa
get af cinnoberrød kantstav.51 Malerierne, der 
må tilskrives Niels Lund, har øjensynlig haft 
paralleller på Søvigs †pulpiturstol fra o. 1775 i 
Ovtrup kirke (s. 1151). Efter o. 1865 indgik pa
nelet i stoleværket, indtil det 1982 fik sin nuvæ
rende anvendelse i tårnrummet som brystning 
på orgeltrappens repos. 

Skab, o. 1850, med fyldingsdør, af egetræs-
malet fyr. I sakristiet, hvor det nævnes 1862. 

En †kirkekiste fra middelalderen omtales 1754 
(se s. 1099). 

Pengeblok fra 1700’rne, 75 cm høj og lavet af 
en udhulet, sekssidet affaset egestamme, beslå
et med fire lodrette og to omløbende jernbånd. 
Øverst fladt jernlåg med stor pengetragt og to 
overfaldslukker; låse mangler. Bemaling fra 
1982, lilla med sorte jernbånd. Blokken står i 
tårnrummet lige inden for døren. 1840 krævede 
synet, at fattigblokken skulle males blå med 
sorte bånd, såfremt sognet ville have den ståen
de i koret mellem altret og degnestolen.13 

En *pengebøsse af blik, 
uden låg, har på siden 
skriveskrift: »De Fattiges 
nu i Varde Museum (inv. 
tavle. 1730 oplyses, at 

o. 	1850, 10 cm høj, nu 
et skilt med graveret 
Bøsse«. Omtalt 1862, 

nr. 	V 2139).60 †Penge
kollekttavlen manglede 

et par søm. Af en †klingpung var stangen endnu 
til stede i 1920’rne.61 

Dørfløje. 1) (Fig. 9), senmiddelalderlig, i ski
bets norddør, 253 × 130 cm, svagt rundbuet 
foroven, udført af to svære egeplanker med 
ca. 50 cm brede fortykkelser foroven og forne
den på fløjens inderside. Plankerne er samlet 
med to tværrevler, indkilet i fortykkelserne, og 
herpå sidder også de nyere hængsler. Ved dør
fløjens forkant spor efter en stor kasselås, og på 
ydersiden aftryk efter jernbeslag, af hvilke de 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1060 VESTER HORNE HERRED 

Fig. 38. Orgel, værket fra 1966, facaden fra 1774, 
bibeholdt fra torgel nr. 2 (s. 1060). NE fot. 1982. — 
Orgel, 1966, der Prospekt stammt von †Orgel, 1774. 

seneste er fjernet i forbindelse med en istand
sættelse 1981. Disse markerer sig som udspa
ringer i den blågrønne bemaling, mens andre 
længst forsvundne prydbeslag giver sig til ken
de ved små forhøjelser i træoverfladen. Et se
kundært indskåret bomærke har som grund
form et kors på en Golgatahøj.62 Dørfløjens in
derside har egetræsmaling fra 1870-72. 

Dørfløjen, der ved våbenhusets nedbrydelse 
1886 blev siddende i den blændede åbning, 
havde indtil 1936 delvis de gamle beslag i be
hold, fire vandrette jern med liljespidser, dør
skilt og håndtag samt kantjern forneden 
(fig. 9). Ovennævnte spor viser, at der oprinde
lig imellem de vandrette jern har været grenede 
beslag og i midten to rudefelter. Samme år fik 
dørfløjen nye beslag i gammel stil, som 1981 
atter er aftaget. De er i stedet anbragt på en ny 
yderdør, opsat til beskyttelse af den gamle. 2) 
1769, mellem kor og sakristi, se (†)pulpitursto-
le. Kirkens øvrige dørfløje er nyere. 

Orgel, bygget 1966 af Th. Frobenius & Co., 
Kgs. Lyngby, opstillet 1967.16 Syv stemmer, ét 
manual og pedal. Disposition: Manual: Gedakt 
8’, Spidsgamba 8', Principal 4', Rørfløjte 4', 
Oktav 2', Scharf. Pedal: Subbas 16. Mekanisk 
aktion, sløjfevindlade. På pulpitur i kirkens 
vestende. 

†Orgler. 1) Positiv, bekostet af sognefolkene i 
præsten Søren Pedersen Vinters tid (1658-95). 
Denne skal »imellem messen« selv have spillet 
på instrumentet, måske i mangel af en egnet 
organist. 1700 betegnedes det som værende ved 
magt, men 1766 var det brøstfældigt. Positivet 
stod på et pulpitur i koret, muligvis over nord
døren til sakristiet.63 2) 1774, bygget af Amdi 
Worm, Engum, skænket af Mads Rygaard, 
Store Hebo, der tillige oprettede et legat til dets 
vedligeholdelse og til organistens løn.64 Orgel
facaden og det sammenhørende pulpitur i kir
kens vestende er bevaret (jfr. ndf.). 3) Bygget 
1886 af Knud Olsen, København, bag Amdi 
Worms facade. Oprindelig størrelse: fire stem
mer.65 Det udvidedes o. 1920 med to stemmer 
på pneumatisk vindladetilbygning. 

Orgelfacaden (fig. 38) er fra 1774 i rokokostil, 
udført til torgel nr. 2. Midtpartiet buer frem, 
mens de smallere og lavere sidestykker er kon
kave med svungne gesimser. Udskåret rocaille-
værk danner gitter over midtfeltets piber samt 
vinger og topstykke, det sidste prydet med en 
violin. Facadens bemaling med rocailler, mar
morering og forgyldte sirater er i det væsentli
ge original, udført af maler Niels Lund. Den er 
afdækket 1936 bag en egetræsmaling fra 1872.15 

Orgelpulpituret, fra 1774, og sammenhørende 
med orgelfacaden, har brystning med glatte, 
profilindrammede fyldinger i 12 fag, hvoraf de 
seks midterste danner et buet fremspring. Ved 
siderne har der været to pulpiturstole, flanke
rende orgelfacaden (jfr. ovf.), hvoraf kun er 
bevaret de tofags vinduespartier, hvilende på 
brystningen. Til pulpiturets staffering, der sva
rer til orgelfacadens, hører en serie apostelbille
der malet i fyldingerne. Det er typiske landlige 
malerier af Niels Lund, med næsten identiske 
paralleller på Henne kirkes vestpulpitur. Alle 
apostle er vist stående i fuld figur, dog afskåret 



 

 

 

 

 
 

JANDERUP KIRKE 1061 

lige over fødderne. De er iført lange røde, hvi
de, blå og gulbrune gevandter, og alle har fyl
digt skæg (dog ikke Johannes) og bærer attri
butter. Baggrunden udgøres af landskaber med 
let malede, kineseri-agtige træer, under en 
himmel med store skyer. Øverst på hvert bille
de er apostlens navn angivet i hvid skriveskrift. 
Fra syd ses: 1) »S. Petrus« (fig. 40) med nøgler i 
venstre hånd; med højre peger han mod him
len. 2) »S. Jacobus Maior« med sværd i venstre 
hånd. 3) »S.Johanes« med en kraftig kalk. 4) 
»S. Andreas« foran sit skråkors og med kølle i 
hånden. 5) »S. Philippus« med kors i højre og 
slanger i venstre hånd. 6) »S. Thomas« med 
spyd. 7) »S. Bartholomæus« med kniv. 8) 
»S. Mattæus« med bog og pen. 9) »S. Jacobus 
Minor« med valkestok. 10) »S. Simonus« 
(fig. 39) med hænderne hvilende på saven foran 
sig. 11) »S. Judas Thaddæus« (fig. 39) med køl
le. 12) »S. Matthias« (fig. 39) med økse. Det 
første maleri frilagdes 1920, de øvrige 1936. 

Adgangen til pulpituret er fra tårnrummet, 
ad en trappe fra 1800’rne, på hvis repos der 
1982 er opsat et malet panel (fig. 37), som 
stammer fra en af kirkens herskabsstole (se 
(†)lukkede pulpiturstole). 

†Orgelpulpitur, 1658-95, i koret, se torgel 
nr. 1. 

Salmenummertavler, moderne, tre ens, 75 × 

52 cm, hvidmalet træ med sorte tal i letmetal. 
På skibets vægge. En †salmenummertavle, 
o. 1900, med skydenumre, ses på ældre foto-

Fig. 39. Orgelpulpitur, 1774, malerier af apostlene 
Simon, Judas Taddæus og Mattias, tilskrevet Niels 
Lund (s. 1060). NE fot. 1982. – Orgelempore, 1774, 
Apostelgemälde, zugeschrieben Niels Lund. 

Fig. 40. Orgelpulpitur, 1774, maleri af apostlen Pe
ter, tilskrevet Niels Lund (s. 1060). — Orgelempore, 
1774, Gemälde, Apostel Petrus, zugeschrieben Niels 
Lund. 
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Fig. 41. Lysekrone 1724 (s. 1062), skænket af Simon 
Christensen Hebo og hans hustru Anne Enevolds-
datter. NE fot. 1982. — Kronleuchter 1724, von Simon 
Christensen Hebo und seiner Frau Anne Enevoldsdatter 
gespendet. 

grafier ophængt på triumfmuren, syd for 
korbuen. 

Præsterækketavler, tre ens, den ældste fra 
o. 1750, svarende til Billums (s. 1100). Tavlerne 
er af fyr, 70 × 42 cm, med tresidet afslutning 
foroven og gulmalet listeramme. Gul skrift på 
sort bund. Den ældste tavle, med skriveskrift, 
opregner præsterne frem til nr. 12, de første 
fem under overskriften: »Præster efter Refor
mationen udi Janderup alleene«, de følgende 
under overskriften: »udi Janderup og Billum 
tillige«. De to yngre tavler, med malet, seksod-
det stjerne foroven, fører præsterækken frem til 
1967. 1862 var den ældste tavle ophængt i ski
bets nordside, dens fortsættelse i sydsiden.16 

Nu hænger alle tavler på skibets vestvæg under 
orgelpulpituret, nord for midtgangen. 

Lysekroner. 1) (Fig. 41), 1724, skænket af Si
mon Christensen Hebo og hustru Anne Ene
voldsdatter (jfr. gravsten nr. 4). Den ca. 70 cm 
høje krone består af balusterstamme med otte 
S-svungne lysearme, hvis indre sving ender i 
en roset. Over kransen af lysearme fire små S

svungne pyntearme, som forneden løber ud i et 
profilansigt. Øverst dobbeltørn, forneden en 
hængekugle med omløbende, graveret skrive
skrift: »Gud til ære Haver Simmon Chresten-
sen Hebaae og/ Anna Envois Datter Foræret 
denne Kraane til jandrop Kierke: Anno 1724«. 
Efter årstallet er graveret en lille cirkel og et 
liggende kors. 1700’rnes præsteindberetninger 
omtaler kronen som en messinglysekrone med 
seks arme;30 de to sidste må være kommet til 
ved en reparation inden 1862.16 Kronen hænger 
i koret, formentlig dens oprindelige plads, idet 
den allerede 1754 hang i »korsdøren«.9 2-3) 
1911, to ens, i renæssancestil med 2 × 8 arme. 
På den store, glatte hængekugle med graverede 
versaler: »Skænket Janderup Kirke 1911 af 
S. M. Sørensen St. Hebo«. I skibets 1. og 2. 
hvælv fra øst. 

Kirkeskib (fig. 42), 1776, »De Ammeral«, et 
hollandsk orlogsskib, 135 cm langt. Skroget er 
sort med røde kanonporte i to rækker, endvi
dere er anvendt blåt og forgyldning. På agter
kastellet skibets navn med hvide versaler flan
keret af årstallet og »Niels Seested« (sort skri
veskrift), kirkens præst 1770-1807 og forment
lig skibets giver. De originale farver er afdæk
ket i forbindelse med en istandsættelse 1980 ved 
A. C. S. Nissen, der også foretog en omrig
ning.66 I skibets vestfag; også 1862 hang det »i 
midtgangen«.16 

†Ligbåre, 1603. Ifølge præsteindberetningen 
1766 stod på den ene ligbåre på begge sider: 
»M:F:H: 1603«.6 

Klokker. 1) 1897, tvm. 87 cm, på slagringen 
reliefversalerne: »Omstøbt 1897 Chr. Christen
sens enke Aarhus«. 2) 1981, tvm. 75 cm, ind
skrifter med reliefversaler. På halsen: »To sog
nebørn skænkede mig. Jeg er støbt til Janderup 
kirke i året 1981 af Petit & Fritsen i Holland.« 
På legemet: »Kirken skal hver mands/ hjemhus 
være«. Halsens indskrift kantes af dekorative 
bånd, det øvre med fligede bladranker og knæ
lende engle, det nedre med gotiske korsblom-
ster. †Klokker. 1-2) 1646, støbt på foranledning 
af Peder Byrgesen (jfr. altertavle)55 af Francis-
cus Rock i Glückstadt, begge med den latinske 
indskrift: »A(nn)o 1646 Franciscus Rock me 
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Fig. 42. Agterspejlet af kirkeskib, »De Ammeral«, 
1776, skænket af præsten Niels Sehested (s. 1062). 
NE fot. 1982. — Der Spiegel des Kirchenschiffes, »De 
Ammeral«, 1776. Gespendet von Pharrer Niels Sehested. 

Fecit Glychstad. Soli Deo Gloria« (År 1646 
gjorde Frans Rock mig i Glückstadt. Gud alene 
æren).30 1766 siges kirkens to klokker at være 
»af særdeles behagelig Lyd, som just staar i Oc-
tav med hverandre, og Kand høres en Miil her
fra«.6 1818 siges den mindste at veje ca. 2 skpd; 
to af dens »ører« var afbrudte, og den afhænde
des på auktion.67 Den større klokke benyttedes 
1897 til støbning af klokke nr. 1. 

Klokkestolen i to fag er gammel, af egetræ, 
som til dels er genanvendt. 1915 forsynedes 
den med et nyt skråbånd.16 

GRAVMINDER 

Epitafier. 1) (Fig. 43) 1600’rnes midte. Sogne
præst Hans Pedersen Riber (†1657) og hans to 
første hustruer Anna Christensdatter og Sophia 
Ægidiusdatter. »Condidit hic mortalitatis exu-
vias strenuus dei heros Iohannes Petri Rip(en-
sis) Ecc(lesiarum) I(anderup) et B(illum) olim 
pastor vigilant(issimus) concionator admirabi-
lis labore et eruditione excellent(issimus) præ-
po(situs) V(ero?) nomoschiæ Q(væ) occid(en-
talis?) cum piis pudicis industriis qvondam tori 
nunc tumuli binis sociabus Anna D(ominus) 
Christierni F(ilia) Sophia M(agistri) Ægidii F(i-
lia)« (Her nedlagde sit dødeligheds hylster den 
standhaftige Guds helt Hans Pedersen Riber, 
forhen meget årvågen præst til kirkerne i Jan
derup og Billum, en beundringsværdig prædi
kant, fremragende ved flid og lærdom, endelig 
provst over det herred som kaldes Vestre (Hor
ne), sammen med sine tvende fromme, kyske, 
flittige fæller, fordum i ægtesengen, nu i gra
ven, Anna, Herr Christens datter, Sophia, ma
gister Ægidius’ datter). 

Epitafiet udgøres af en stor, sort kalksten, 
202 × 143 cm, næsten helt dækket af skriftste
der og moraliserende sentenser i reliefversaler 
og indhuggede versaler. Midt på stenen står 
Kristus med sejrsfanen i højoval medaljon, hvis 
ramme har indskriften: »Er ieg dog baade fød 
oc død alle til hielp af ald nød«. I stenens hjør
ner og midt på hver langside i alt seks små 
reliefbilleder i cirkelmedaljon med tilhørende 
skriftord. Øverst til venstre en knælende nøgen 
mand med foldede hænder (Job 1,21), til højre 
dødning med le og spade (Hebr. 9,27) (fig. 44). 
I midten til venstre Gud i skyerne med velsig-
nende højre hånd og rigsæble i venstre (Rom. 
14,10), til højre korslagte knogler (Ez. 37,4), 
nederst til venstre slange og fakkel (2. Kor. 
5,10) og til højre bøjlekrone (Åb. 2,10). Midt 
mellem de to øvre hjørnemedaljoner står årvå-
genhedssymbolet: trane med sten i kloen. Mel
lem de nedre hjørnemedaljoner ses et timeglas 
foran et skriftbånd med ordene: »momentum 
unde pendet«, derunder korslagt sværd og pal
megren og fortsættelse af indskriften »mortis 
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Fig. 43-44. 43. Epitafium (nr. 1, s. 1063), 1600’rnes midte, over sognepræst Hans Pedersen Riber, †1657, og 
hans to første hustruer Anna Christensdatter og Sophia Ægidiusdatter. 44. Detalje af fig. 43. NE fot. 1982. — 
43. Epitaph, Mitte des 17.Jahrhunderts, für den Pfarrer Hans Pedersen Riber, †1657, und seine beiden ersten Frauen, 
Anna Christensdatter und Sophia Ægidiusdatter. 44. Detail von Fig. 43. 

æternitas et vitæ/ elige/ hue voluntas hue crux 
ducit«. Den flertydige latinske indskrift kan 
oversættes: »Vælg det øjeblik, hvoraf livets og 
dødens evighed afhænger. Viljen trækker i den 
ene retning, korset i den anden«.68 Resten af 
stenen udfyldes af lærde religiøse sentenser på 
dansk, latin og hebraisk med versaler i planre
lief, dels i den trelinjede, omløbende randskrift, 
dels i det rektangulære midtfelt. Randskriften 
gengiver mellem de to øvre medaljoner skrift
stederne Matt. 25,13 og Matt. 24,36, på højre 
langside det hebraiske skriftsted Es. 66,14 over 
et religiøst vers, samt skriftstedet Joh. 16,22.69 

Mellem de to nederste medaljoner står, adskilt 
af et lodret bånd: »Dee ugudelige skulle gaa i 
den ævige pine/ men de retferdige i det ævige 
liif«. Derunder er på stenens glatte rand ind
hugget følgende to indskrifter, der må opfattes 

som udtalelser af henholdsvis en frelst og en 
fordømt: »mea (tormenta) (n)o(n) cogitavi« 
(jeg betænkte ikke mine pinsler) og »mea 
(gaudia) diu speravi« (jeg har længe håbet på 
mine glæder). Langs stenens venstre side er for
neden skriftstederne Åb. 1,7 og Åb. 20,13, for
oven det hebraiske skriftsted Ez. 37,5 over ver
set »Vii 3 her roer i hvile/ I andre oc mon ile«. 

Midtfeltets øvre del udfyldes af den latinske, 
personalhistoriske indskrift. Derunder følger 
indskriften »menneske kiend Gud oc tenck at 
du est dødelig« i et skriftbånd, hvis sidste del 
fortsætter i en skrå vinkel op mod højre hjørne
medaljons dødning og bærer en indhugget, pe
gende hånd samt ordene »ald kiøds vei« 
(fig. 44). Til venstre for midtfeltets centrale 
medaljon med den opstandne Kristus læses 
Matt. 28,10 og Joh. 14,3, til højre et religiøst 
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vers. Også den nederste del af midtfeltet bærer 
et religiøst vers. I et smalt bånd derunder er 
med fordybede versaler indhugget skriftstedet 
1. Kor. 15,57. Endelig står med fordybede ver
saler på et tilsvarende vandret bånd under re
lieffet af sværd og palmegren: »menniske tenck 
i tiiden hvor du skal være i ævi«. 

1754 nævnes den »alt for prægtige inskrip
tion med forgyldte bogstaver«.9 Stenen, der 
savner angivelse af dødsår, må være opsat som 
epitafium, endnu mens Hans Pedersen Riber 
levede, antagelig før ægteskabet med den tredje 
hustru Anne Pedersdatter (jfr. †gravsten nr. 7). 
Den var indsat i skibets nordmur lige over for 
prædikestolen, omgivet af en primitiv arkitek
tonisk ramme med to doriske halvsøjler på højt 
postament.70 Nu indsat i tårnrummets 
vestvæg. 

2) (Fig. 45) o. 1807. På denne kirkegård i en 
indelukt og beplantet grav hviler hr. Niels See-
sted, forhen provst i Vester Herred og sogne
præst for Janderup og Billum menigheder. Han 
fødtes på Tiimgaard 1740, blev præst i Jande
rup 1770 og kaldtes til et bedre liv den 8. august 
1807. Ved hans side ligger hans søskendebarn 
og ven, studiosus Jens Christian Damgaard, 
som døde 1778, 22 år gammel. Den nyklassi
cistiske trætavle, 139 × 93 cm, er ved pålagte 
lister opbygget som en portal med højt, tand-
snitafsluttet postament, glatte pilastre med 
bladkapitæler og tandsnitgesims, der krones af 
et tretrinspodie med olielampe, flankeret af 
små vaser. Såvel hovedfeltets gravskrift som et 
religiøst vers i postamentfeitet har gule versaler 
malet på sort bund. I øvrigt er tavlen gråmar-
moreret med forgyldte ornamenter. Tavlen 
hænger, ligesom i 1800’rne, på skibets 
nordvæg.71 

Gravsten. 1) (Fig. 46) 1600’rnes begyndelse. 
Den næsten udslidte, lysgrå kalksten, 200 × 

128 cm, har i hjørnerne cirkelmedaljoner med 
evangelistsymbolerne. Midt over det rektangu
lære skriftfelt, der udfylder hele stenens bred
de, ses overkroppen af en engel med udbredte 
arme og vinger, under en dobbeltarkade, der 
bæres af kompositkapitæler på kanneleret skaft. 
Mellem de to nedre hjørnemedaljoner er der to 

Danmarks Kirker, Ribe amt 

Fig. 45. Epitafium (nr. 2, s. 1065), o. 1807, over sog
nepræst Niels Sehested, †1807, og hans søskende
barn Jens Christian Damgaard, †1778. NE fot. 1982. 
— Epitaph, um 1807, für den Pfarrer Niels Sehested, 
†1807, und sein Geschwisterkind Jens Christian Dam
gaard, †1778. 

våbenskjolde; i det højre læses de to sidste ini
tialer »ID«. Stenen slutter sig i opbygning og 
dekoration til en gruppe, som kendes fra Søn
derjylland og kirkerne i Ribe.72 Stenen, der må
ske er identisk med †gravsten nr. 4, ligger nu på 
kirkegården, nær den nordlige kirkegårds-
portal. 

2) (Fig. 47) o. 1642. Peder Byrgesen af St(o-
re) Hebo, fordum slotsskriver, husfoged og ri
defoged til Riberhus, †＜20.jan. 1661> i sin al
ders □ år, med sin hustru Anne Nielsdatter 
Hebo, som døde med hendes smertes søn 
5. nov. 1642 udi i sin alders 20. år, en måned, 
og levede i ægteskab et års tid. Sort kalksten, 
231 × 143 cm, indskrift med versaler i planre

69 
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lief. Den rige, reliefhuggede udsmykning er ar
rangeret omkring et højrektangulært skriftfelt; 
i hjørnerne de fire evangelister med deres sym
boler og navne, i cirkelmedaljoner. Skriftfeltet 
flankeres af Troen (til venstre) og Håbet, på 
konsoller med deres navne »Fides« og »Spes«, 
og krones af en opstandelsesscene i trekløver-
formet indramning med skriftord (Joh. 11,25). 
To siddende engle med blomstrende stav i den 
ene hånd holder i fællesskab en bøjlekrone ind 
over trekløverrammens toppunkt. Ved deres 
fødder skyder bruskede tulipaner op. Mellem 
de to nederste evangelistmedaljoner holdes det 
afdøde ægtepars sammenflettede våbenskjolde 
af to engle, hvoraf den ene desuden bærer en 
rygende (aske)krukke, den anden en palme
gren. I det venstre skjold ses en skikkelse i flag
rende gevandter stående på en kugle, under ini
tialerne »PB«, i det højre er et Jesumonogram 
under »AND«. Midt over skjoldene forkræn-
kelighedssymboler: en sæbebobleblæsende 
dreng, der rider på kranium og timeglas. Flere 
af stenens figurer strækker sig ind over den 
omløbende ramme og bryder dens religiøse 
indskrift (Visd. 5,15-16). Stenen er udført af 
samme værksted som to gravsten fra 1642 i 

Fig. 46. Gravsten (nr. 1, s. 1065), 1600’rnes begyn
delse. Målt af Henrik Bendixen 1984, tegnet af MN 
1985. — Grabstein, Anfang des 17. Jahrhunderts. 

Lunde kirke (s. 1128 med fig. 37 og 38), begge 
med signaturen »KCD«. Stenen lå oprindelig 
over Peder Byrgesens gravkrypt foran korbuen 
(jfr. †gravkrypt nr. 1), men blev nogle år før 
1874 ført ud på kirkegården,36 og her lå den, 
indtil den 189616 bragtes tilbage. Nu opstillet i 
tårnrummet, fæstnet til sydvæggen. 

3) 1600’rnes midte, lysgrå kalksten, 202 × 

115 cm. Den udslidte sten har et højrektangu
lært skriftfelt, der omgives af bladranker og 
krones af et relief med den opstandne Kristus 
stående med sejrsfanen på en skybræmme i 
rundbuet ramme, hvorpå det indhuggede 
skriftord Joh. 11,25. I stenens ovale hjørneme
daljoner står engle, der hver holder et symbol: 
øverst til venstre uidentificeret, til højre et sno
et horn, nederst til venstre timeglas, til højre 
kranium. Mellem de to nederste hjørnemedal
joner en næsten udslettet religiøs indskrift. Ste
nens opbygning ligner gravsten nr. 21 i S. Ka
trine kirke, Ribe (s. 797), der er signeret af »II 
B(illed) H(ugger)« og stammer fra det såkaldte 
»Ribeværksted«, hvis arbejder tillige kendes fra 
Ribe domkirke og Sønderjylland (jfr. s. 585 og 
DK. SJyll. s. 2770 f.). Ligger på kirkegården, 
nord for tårnet. 

4) (Fig. 48) o. 1716. Simon Christensen af 
Store Heboe, Janderup og Billum kirkes patron 
(jfr. s. 1041), †17(32) i sin alders □ år, med sin 
hustru Anne Enevoldsdatter, som døde 17D i 
sin alders □ år, med deres datter Sidsel Simens-
datter, som døde 1716 i sin alders 31. år. Sort 
kalksten, 199 × 128 cm, med planreliefversaler 
i det højovale, laurbærkransede skriftfelt, der 
omgives af figurudsmykning i storakantus. 
Feltet flankeres af to fede engle med forkrænke-
lighedssymboler, til venstre kranium og kors
lagte knogler, til højre timeglas. Englene står 
på liggende ovale felter med indhugget versal
indskrift: »Døden er os vis/ men timen er u-
vis«. Over indskriftfeltet er en korsfæstelses-
gruppe omgivet af bærfyldt bladranke, under 
feltet ægteparrets hjelm- og fjerprydede vå
benskjolde. Det heraldisk højre skjold viser et 
korsprydet rigsæble samt initialerne »SCH« og 
har en venstrevendt hesteforkrop som hjelmfi
gur. Våbenet til heraldisk venstre med initialer
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Fig. 47-48. 47. Gravsten (nr. 2, s. 1065), o. 1642, over slotsskriver og ridefoged Peder Byrgesen, †1661, og 
hustru Anne Nielsdatter Hebo, †1642. 48. Gravsten (nr. 4, 1066), o. 1718, over Simon Christensen, †1732, 
hustru Anna Enevoldsdatter, †1729, og datteren Sidsel Simensdatter, †1716. NE fot. 1982. — Grabsteine. 47. 
Um 1642, für Schloßschreiber und Gutsvogt Peder Byrgesen, †1661, und seine Frau Anne Nielsdatter Hebo, †1642. 48. 
Um 1718, für Simon Christensen, †1732, seine Frau Anna Enevoldsdatter, †1729, und seine Tochter Sidsel Simensdat
ter, †1716. 

ne »AEDB« har højrevendt fugl med blad i 
næbbet både i skjoldet og som hjelmfigur. I 
liggende oval under skjoldene indhugne versa
ler: »Sidsel Simensdatter«. I stenens hjørner 
sidder store evangelister med deres symboler, 
med fjerpen i hånd og opslået bog, hvori deres 
navne står med versaler. Nederst på den glatte 
ramme en slidt, religiøs indskrift. 

Stenen lå over Simon Christensens grav
krypt i sakristiet, der antagelig blev indrettet 
ved datterens død 1716 (jfr. †gravkrypt nr. 2). 
Anne Enevoldsen blev begravet 15. nov. 1729, 
82 år gammel, hendes mand tre år efter, 87 år. 
1865-66 blev stenen, ligesom gravsten nr. 2, 

flyttet ud af kirken.73 Nu 
mets vestvæg. 

*5) Grav stensfragment, 
udslidt, 43,5-47 × 114 
Visd. 5,16. Herunder 

opstillet ved tårnrum

o. 	 1600, sort kalksten, 
cm, med skriftstedet 
begyndelsesordene til 

endnu to skriftsteder på hver sin side af et ind
hugget timeglas. Nu anbragt som dørtrin til 
stuehuset, Vester Janderup vej 19. 

†Gravsten, gravrammer. 1) O. 1567. Hans 
Clausen, den første evangeliske sognepræst i 
Janderup, †1567. Gravramme af træ, som 17549 

lå »straks indenfor kirkedøren såsnart man ven
der om ad alteret«. Forsvundet før 1866.74 

2) O. 1597. Severin Andersen, fordum sog

69* 
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nepræst til Janderup kirke, †4.juli 1597. Grav
ramme af træ, som 17549 lå i korets sydside, tæt 
ved altergulvet, men 1866 var forsvundet.74 

3) O. 1626. Christen Sørensen, sognepræst 
til Janderup, †10. marts 1626. Gravramme af 
træ, som 1754 lå i korgulvet på nordsiden af 
hans fader, Severin Andersens gravramme 
(nr. 2).9 

4) 1600’rnes 2. fjerdedel. Anders Nielsen He-
boe, †3. nov. 1602 i hans alders 59. år, med sin 
hustru Marie Iversdatter, †5. okt. 1629 i hendes 
alders 73. år og levede sammen i ægteskab 20 
år. Gud gav dem en søn og en datter. Bekostet 
af deres salige søn Niels Andersens hustru An
ne Nielsdatter i Varde.75 Den »temmelig store« 
gravsten lå 17549 i korgulvet inden for triumf
buen. Var sandsynligvis blandt de ligsten, som 
iflg. J. Helms’ indberetning 187436 »for nogle år 
siden« var flyttet ud af kirken, og er måske 
identisk med gravsten nr. 1. 

5) O. 1649. Hans Jensen af jandrup, †1. febr. 
1647 i sin alders 126. år (sic!), med sin hustru 
Kjersten Christensdatter, †12. sept. 1649 i hen
des alders 60. år. Gravstenen lå 17549 på kirke
gården, på kirkens nordside »østen for den ve-
sterste gang«.76 

6) O. 1651. Gregers Byrgesen Jandrup, 
†1651. Den store, vel udførte, men til dels tem
melig udslidte gravsten lå 1874 på kirke
gården.36 

7) O. 1659. »Anne S(a)l(ig) Hanses i Jandrup 
Præstegaard« (Hans Pedersen Ribers 3. hustru 
Anne Pedersdatter, jfr. epitafium nr. 1 og 
†gravfliser). Hun hensov 24. maj 1659 i hendes 
alders 42. år. Gravramme af træ, som 17666 lå 
under mandsstolene i sydøstenden af skibet, 
over for Hans Pedersen Ribers epitafium. 

†Gravminde af tegl, o. 1758. Sognepræst Niels 
Hammer, *4. juli 1683, †1758. Indskriften be
stod af et mindevers, hvor der til de fleste ver
selinier var føjet konkrete datoer og talangivel
ser, vistnok med afvigende skrifttype: 

Her endte Verdens Iammer Ætat(is) 75 P: C: 1758 
(75 år gammel, 1758 e.Kr.) 

Den Salig H(r) Niels Hammer Nat(us) 4de Jul(i) 
A(nn)o 1683 (født 4. juli) 

I Falletsgaard sin Føde Egn i Dollerup Sogn 1706 

Hand lærte Børn i Dagbierg Degn 1708 til 1711 
Sophia Brun hun Blev hans Brud d. 31e Aug(u)sto 

1708 
Med hinde holdt han Pagten ud, ad 12 Ian(ua)r 1738. 
Syv Børn med hinde gud ham Gav, 5 Søn(ner) 

2 Døtt(re) 
Kuns to oplevede Denne grav, sc. To Sønner 
I Viborg hand Collega blev A(nn)o 1711 
men Sognepræst ved Kongens Brev af 2. okt. 1720 
for Iandrup Sogn og Billum med, Introduc(tio) 3 Ad-
v(ent) A(nn)o Eod(em) (indsat 3. søndag i advent 

samme år) 
Der lagde hand sin sidste Sveed 
I Embedet hand viidste Fliid 
Ustraflighed i ald Sin Tiid 
Sot, Armod, Smerte, Sorrig med 
Ham fulte i hver Livets Fied 
Hans Daatter på Hans hierte laae 
Nu ved hans Siide i denne vraae 
Saa endes Livets Beske Tiid 
for guds Børn i en Sejer Striid. 

Indskriften er utvivlsomt forfattet af Niels 
Hammers søn, Jens Christian Hammer, der 
1746 havde afløst sin fader som sognepræst for 
Janderup og Billum. Den var »udstukket i 
mursten før de blev brændt«.6 Jens Christian 
Hammer havde netop 1758 anlagt sit eget tegl
værk og forsøgte sig åbenbart med produkter
ne herfra til faderens gravminde i stedet for me
re traditionelle materialer.77 Hammer blev be
gravet 16. okt. 1758 på østsiden af det nordlige 
våbenhus, ind til kirkemuren, ved siden af sin 
datter.13 

Gravfliser. (Fig. 49). 1) O. 1811. Rødgrå tegl
sten, 11 × 24 cm, med indridsede versaler 
»ISSBB født/ 1750 død 1811« (Jens Simonsen, 
Bandsbjerg, begravet 14. juli 1811, 61 år gam
mel). Fundet 1981 som del af teglstensfunda-
ment til sløjfet gravmæle i kirkegårdens nord
østlige del, nu indmuret i tårnets nordvæg.78 

2) O. 1814. Je(n)s Ch(ristian) A(nder)s(en), 
Iand(e)rup, *1797, †1814. Rødbrun teglsten, 
10,5 × 22 cm, med indridsede versaler. Fundet 
1976 i den nordlige del af østre kirkegårdsdige 
sammen med gravflise nr. 3, nu indsat i tårn
rummets nordvæg.78 

3) O. 1830. Rød teglsten, 11 × 30,5 cm, med 
indridset skriveskrift: »... i Nyborg 1769/Død i 
Jand(erup) Præste ...« (Maren Niederhausen, 
født i Nyborg 1769, fra 1825 tjenestepige i Jan
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Fig. 49. Gravfliser (nr. 1-3, s. 1068), af tegl. Nr. 1, 
øverst, o. 1811. nr. 2, nederst, o. 1814, nr. 3, i mid
ten, uden dødsår. NE fot. 1982. — Grabfliesen aus 
Ziegel. 

derup præstegård, hvor hun døde 6. sept. 
1830). Stenen har udgjort del af et større grav
minde af tegl, måske som Niels Hammers (jfr. 
ovf.). Fundet 1976 sammen med gravflise nr. 2, 
nu indsat i tårnrummets nordvæg.78 

†Graufliser, 1600’rne. Seks små sten over 
Hans Pedersens seks børn lå 1754 i altergulvet.9 

(Jfr. epitafium nr. 1 og †gravramme nr. 7). 
†Gravkapel. Poul Borreby, ejer af Janderup 

og Billum kirker og sognepræst til Gudum og 
Fabjerg, †1748, indrettede et gravkapel i tårn
rummet, antagelig i forbindelse med hans an
den hustrus død 1734 (jfr. †kisteplade nr. 1). 
Kapellet, som var afskildret med panelværk, 
blev 1754 udsmykket med »smuk maling og 
navnetræk i døren«, ved Poul Borrebys sviger
søn og efterfølger Lars Jelstrup.9 I forbindelse 
med sogneboernes overtagelse af kirken 1842 
betingede den tidligere medejer af kirken, Ole 

Sørensen, sig eneret til begravelsen i tårnet, 

hvor kisterne skulle stå urørte, indtil han be

stemte noget andet.7 Kapellet blev nedlagt

1865.16


I kapellet var 1766 hensat ligene af Poul Bor
reby og hans tre hustruer samt nogle af deres 
små børn. Om hans anden hustru, Mette Marie 
Joensdatters †kiste oplyses, at den var forskre
vet fra København og prydet med forsølvede 
beslag.6 1862 blev fem værdiløse gamle †kister 
nedsat på kirkegården.16 

†Kisteplader. 1) 1734. Mette Marie Joensdat-
ter, som begyndte sit liv i Varde 2. juli 1711, 
levede i en kort samling med hendes første 
mand, Simon Christensen til Store Heboe 
(sml. gravsten nr. 4), kortere med sin anden 
mand, hr. Povel Borrebye, medtjener i ordet 
for begge menigheder i Varde, nyder nu en 
evig samling med Gud, hendes rette herre og 
mand, blev moder til et barn, ved hvis liv hun 
nogle dage efter tilsatte sit liv. Hun endte sit liv 
i en kort alder 12. maj 1734 i sit 23. år.6 

2) 1748. Povel Borrebye, sogneherre for me
nighederne Gudum og Fabierg, født i Køge 
1690, død i Guddum præstegård 17. maj 1748, 
58 år gammel.6 

†Gravkrypter. 1) O. 1642. En åben begravelse 
for Peder Byrgesen og hustru Anne Nielsdatter 
Hebo fandtes »tæt ved korsdøren«, dvs. østligt 
i skibets midtgang nær korbuen, dækket af 
gravsten nr. 2.9 Krypten er senest sløjfet med 
fjernelsen af gravstenen nogle år før 1874.36 

2) O. 1716. En åben begravelse for Simon 
Christensen til Store Hebo og hans familie blev 
indrettet i sakristiet i forbindelse med datteren 
Zidsels død 1716. Gulvet over krypten var be
lagt med fliser og gravsten nr. 4.9 Sløjfet 1865
66.16 da der blev lagt bræddegulv i sakristiet, og 
gravstenene herfra flyttedes uden for kirken. 

*Kårde, 1720’erne. Længde 74 cm, klinge
spids afbrudt. Dragtkårde med trådomviklet 
messingfæste, blommeformet, facetteret knap, 
nitteknop, afbrækket håndbøjle, to fingerbøjler 
af form som svungne ranker med små side
skud, parerplade. Tveægget Solingenklinge 
med skarp ryg, som på det nederste stykke 
mod fæstet går over i en hulslibning med gen
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nembrydninger.79 Kården skal efter traditionen 
have tilhørt ritmester Jens Eriksen Kaas, som 
blev begravet fra Janderup kirke 1727.80 1906 
blev kården, der henlå i sakristiet, udleveret til 
en efterkommer, ingeniør Fr. Kaas, Helsingør, 
som 1934 skænkede kården til Varde museum 
(inv. nr. 2169).81 

En *spore med jernhjul afleveredes ligeledes 
1934 til Varde museum af Fr. Kaas og skal lige
som kården stamme fra Kaas’ begravelse i Jan
derup kirke (inv. nr. 2169). 

Kirkegårdsmonumenter. 1) 1800-25. »Store 
Heboe Beboer og Familie Begravelse af 
Quist«. Glat, firsidet sandstensstele, afsluttet af 
kugle, der hviler på tre jævnbrede, flade, om
vendte keglestubbe. Indskrift med fordybet 
skriveskrift. Stod 1965-66 nordøst for kirken,13 

1982 på gravstensmuseum i kirkegårdens syd
østhjørne. 

2) O. 1834. Frands Bennedsen, Skipperhu
set, *24. aug. 1764, †27. sept. 1834. Sandstens
stele, 87 × 53 cm, tredelt i høj sokkel, smallere 
midtfelt og trekantgavl, hver med rektangulært 

indskriftfelt med fordybet skriveskrift, øverst 
navn, i midtfelt bopæl, nederst, omgivet af 
laurbærranke, fødsels- og dødsdag samt skrift
sted (Ordsp. 10,7). På gravsted ved søndre dige 
ud for tårnet. 

3) Støbejernskors, med trekløverafsluttede 
arme, ulæselig indskrift. Samme sted som 1. 

†Kirkegårdsmonumenter. 17549 var der på kir
kegården 11 gravsten, heriblandt †gravsten 
nr. 5 og antagelig †gravsten nr. 6 samt nogle 
trærammer og »andre monumenter«, alle med 
inskriptioner. 

1965-6613 var fire-fem gamle jernkors genop-
stillet i kirkegårdens nordøsthjørne. Her ud 
over fandtes to jernkors: 

1) O. 1819. Maren Thomsen, født Benned
sen, *18. aug. 1767, †21. jan. 1819. Nordvest 
for kirken. 

2) O. 1853. J. P. G. Jensen, sognepræst, 
†1853. Støbejernskors, hvis arme afsluttedes 
med hjertepalmet. På det høje fodstykke relief 
af engel med krans i sin løftede højre hånd.82 

KILDER OG HENVISNINGER 

Vedr. arkivalier for Ribe amt i almindelighed henvi
ses til s. 50f., vedr. litteratur og forkortelser til s. 54f. 
Endvidere er benyttet: 

Ved embedet. Liber daticus 1840-89. – Synsproto-
kol 1862ff. 

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske 
landsbykirker VII, 1889, s. 237-45. – Notebøger. Sø
ren Abildgaard X, s. 13. – Indberetninger ved Jacob 
Helms 1874 (bygning, inventar, gravminder), Kri
stian Due 1920 (altertavle), Harald Borre 1936 (kalk
malerier), Knud Jensen 1962 (alterbord), Lucien 
Hecklen 1967 (orgelfacade), Mogens Larsen 1973 
(kalkmalerier, murværk), 1976 (middelalderlige 
skulpturer), 1978 (historisk inventar), 1980 (dørfløj), 
Ib Enemærke Andersen 1978 (middelalderlige skulp
turer), Jens Johansen 1978 (middelalderlige skulptu
rer), Birgit Als Hansen 1979 (fundament), Aage Sø
rensen 1980 (staffering), Olaf Hellvik 1981 (kalkma
lerier, murværk), Ebbe Nyborg 1981 og 1984 (in

ventar), Bent Mørkenborg 1982 (dørfløj), Birgit 
Kurz 1982 (alterbillede), Poul Grinder-Hansen 1982 
(gravminder, klokker), Richard Aas, Herløv Tho-
rup, Rolf Graae og Eduard Troelsgaard 1982 (diverse 
undersøgelser og restaureringsforslag), Elna Møller 
1983 (bygning), Niels Jørgen Poulsen 1983 (byg
ning, kalkmalerier), Charlotte Appel 1985 (grav
sten). 

Tegninger og opmålinger. NM2. Tegning af døbe
font og stolestade ved E. Rondahl 1896. Akvareller 
og kalker af altertavle ved Kristian Due 1920. Plan, 
snit og opstalter af bygning ved Aage Bugge 1935. 
Plan og snit af bygning ved Henrik Jacobsen og Ka
ren Mølkier 1978. Opmåling af alterbord ved Birgit 
Als Hansen 1979. Plan, snit og opstalter af bygning 
ved Richard Aas og Herløv Thorup 1979. Opmåling 
af alterbordsfundament ved Elna Møller 1981. Op
måling af gravsten på kirkegård ved Henrik Bendix-
en 1984. 

Litteratur. Janderup og Billum sogne, I-III, udg. af 
et udvalg ved H. K. Kristensen, Knud Jensen og 
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Chr. Simonsen, Janderup 1979-83. – Knud Jensen: 25 Alterbordspladen er nu nedlagt som trin i 
De dødes sogn, i Folk og Kultur 1975, s. 5-30. – Knud Jensen: Mursten som gravmonumenter, ikorbuen. 
ÅrbRibe 23, 1984, s. 73-106.

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be


skrivelse af bygning og kalkmalerier ved Niels Jør
gen Poulsen, inventar ved Ebbe Nyborg og Ole O-
lesen (orgler) og gravminder ved Poul Grinder-Han-
sen. Redaktionen afsluttet oktober 1985. 

26 NM2. Opmåling ved ElM 1981. 
27 NM2. Kladde til indb. af Kristian Due 1920 og 
hans korrespondance med museet. På grund af roko
kostafferingens hårdhed lod de originale farver på 
kridtgrund sig kun delvis afdække. Prøver gav dog 
et sikkert billede af den originale farvesætning, som 
Kr. Due har gengivet i tre akvareller. En redegørelse 
for tavlens istandsættelse findes i Ribe Amts Tidende 
10. dec. 1920, aftrykt i Janderup og Billum Sogne 
(jfr. note 11), s. 41 f.1 Repert. 2. rk. nr. 5975 og ActaPont. IV, 3128. – Sognet nævnes første gang 1295 (DiplDan. 2. rk. IV, 

191). 
2 Varde syssels kirkestol 1607, udg. af H. K. Kristen
sen i ÅrbRibe X, 1940-43. 
3 Jfr. note 1. 
4 KancBrevb. 24. febr. 1554. 
5 Kronens Skøder III, 133. 
6 LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetning til 
biskop Bloch 1766 (C 4.775). 
7 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkergsk. for Janderup 
1842-94 (C KRB 237). 
8 KancBrevb. 1. okt. 1629. 
9 Pastor Jens Christian Hammers indberetning 1754, 
indført i Janderup-Billum liber daticus 1840-89. Ved 
embedet. 
10 DaSagn. III, 72 og 76; IV, 425-26. 
11 Janderup og Billum sogne, I-III, udg. af et udvalg 
ved H. K. Kristensen, Knud Jensen og Chr. Simon
sen. Janderup 1979-83. Bd. I, 165-71. 
12 Jfr. note 11, I, 13-14. 
13 Jfr. Knud Jensen: De dødes sogn, i Folk og Kultur 
1975, s. 9. 
14 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C 
4.189). 
15 LA Vib. Skast, Ø. og V. Horne hrdr.s provsti. 
Synsprotokoller 1828-91 (C 44.3-5). 
16 Synsprotokol 1862ff. 
17 Jfr. note 11, I, 60 og II, 366-68. 
18 Jfr. Helms: Tufstenskirker I, 91 og Uldall 1889. 
Synsprotokollen 1862 (note 16) beskriver byggema
terialerne således: »Højkirken og korets mure består 
hovedsagelig yderst af hugne, indenfor af rå kampe
sten. Tufsten forekommer dog også, navnlig for
oven i højkirkens nordlige væg, og mursten har på 
flere steder erstattet den oprindelige mur ...«. 
19 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger og syn 
1811-15 (C 4.709). 
20 Uldall. 
21 LA Vib. V. og Ø. Horne hrdr.s provsti. Kirkesyn 
1892-1932 (C 44A.1). 
22 Jfr. note 7 og 16. 
23 Korrespondance i NM2. 
24 Indberetninger ved Harald Borre 1936, Mogens 
Larsen 1973 og Olaf Hellvik 1981. 

28 Billederne er malet på en kridtgrund, der før er 
strøget med en grå farve. De er malet på deres plads i 
tavlen. På korsfæstelsesmaleriet ses ved røverens 
kors og hånd i nord, at konturtegning med farve er 
foretaget, før felter er opsat og malet. Notits af Kri
stian Due om istandsættelse af alterbilleder 1920. 
28aLAVib. Ribe Bispearkiv. Regnskabsbog for Guld
ager Kirke 1646-63 (C KRB – 38). – Malernes ho
veddata er angivet i Ole Degn: Rig og fattig i Ribe, 
1981, II, 265. 
29 Se Erik Moltke: Nogle Malerier i Vore Kirker og 
deres Forbilleder samt lidt om Peder Candid. I Årb-
OldkHist. 1955. 
30 NM2. Notits af Kristian Due om istandsættelse af 
alterbilleder 1920 samt restaureringsfotografier. 
31 Jfr. noterne 6 og 9. 
32 Jfr. note 27. Kristian Due karakteriserer stafferin
gen som meget hurtigt udført, »ret grovkornet og 
simpel«, og lagt direkte på de oprindelige farver. 
Sml. Niels Lunds stafferinger 1772-73 i Varde S. Ja
cobi kirke, s. 898, 911. 
33 Ifølge synsprotokollen 1862f. fandt Seidelins op
maling sted 1863, hvilket ikke stemmer med maleri
signaturens årstal 1858. 
34 Et ældre fotografi i NM2 viser en komposition 
med Kristus knælende nederst til venstre, vendt mod 
den bitre kalk i øverste højre hjørne. 
35 Synsprotokol 1862f. – NM2. Kristian Dues klad
de til indb. 1920. 
36 NM2. Jacob Helms indb. 1874. 
37 NM2. Indb. 1978 ved Mogens Larsen og konser-
veringsberetning for altermaleri på lærred ved Birgit 
Kurz. 
38 Æblet ses på et fotografi fra o. 1900 i NM2. 
39 Indskriften er suppleret efter ældre afskrifter i 
DaAtlas. V, 700, præsteindb. 1766 og Helms indb. 
1874 (jfr. noterne 6 og 36). 
40 Tavlen i Havetoft har fløje med relieffer af Bebu
delsen, Fødslen, Kongernes Tilbedelse og Frembæ-
relsen i Templet. Se Die Kunstdenkmäler der Pro
vinz Schleswig-Holstein, Kreis Südtondern, Berlin 
1939, s. 48 og fig. 93. Michael Kopischke: Spätgoti
sche Schnitzaltäre an der Westküste Schleswig-Hol
steins, Kiel 1982, s. 408f. 
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41 Synsprotokol 1862f. En undersøgelse 1978 (jfr. 
note 37) godtgjorde, at bemalingen 1872 var sket 
efter skabets reduktion, hvorved en del af dets ram
meværk er blevet brugt til en tilsvarende »fodskam
mel« under bispefiguren, jfr. fig. 20. 
42 NM2. Indb. ved Mogens Larsen 12. maj 1976 og 
ved Jens Johansen 31. dec. 1978. 
43 Præsteindb. 1754 (jfr. note 9). Det oplyses her vi
dere, at der på tavlen ikke var nogen inskription at 
se, og at billedet af kongen var »overdraget med 
ganske fint lærred«(?). 
44 Ole Faber og Bo Bramsen: Varde Sølv. Guldsme
demestre på Varde-egnen og deres arbejder ca. 1600-
1870, s. 55f., mærket EGc., samt fig. 96. 
45 RA. Ældre lokalarkiver. Ribe kapitel 1216-1662. 
Anders Sørensen Vedels regnskabsbog for Varde 
syssel. 
46 LA Vib. Ribe bispearkiv. V. Horne hrd. 1570-
1774 (C 4.79). 
47 Et røgelsekar af nogenlunde samme udformning 
findes i Karrebæk kirke (DK. Sorø, s. 1092). 
48 Rgsk. (jfr. note 7). – Kirkesyn (jfr. note 21). 
49 DaAtlas V, s. 700. – Præsteindb. 1754 (jfr. note 9). 
50 NM2. Indb. ved Mogens Larsen 1978. Af den op
rindelige staffering konstateredes cinnoberrødt på 
profilerne og grøn sølvlasur på skulpturernes drag
ter. 1769-stafferingen, domineret af cinnober og blå
marmorering, viste sig velbevaret, men blev dog 
ikke fremdraget. 
51 NM2. Indb. ved Mogens Larsen 1978. 
52 Marie Mauquoy-Hendrickx: Les estampes des 
Wierix, Bruxelles 1978, nr. 882. 
53 Flytningen blev foretaget 4. aug. på foranledning 
af Christoffer Hvas til Hennegård, kgl. befalings
mand til Ørum slot. Notitsen i dåbsbogen er citeret i 
præsteindb. 1754 (jfr. note 9). 
54 NM2. Indb. 1978 ved Mogens Larsen. Af den 
originale staffering konstateredes kun lidt cinnober 
på selve stolens lister. 
55 Præsteindb. 1754 (jfr. note 9) med citat af dåbsbo
gen 1641. 
56 En undersøgelse af farvelagene 1978 (jfr. note 51) 
viste rester af oprindelig farve på rammeværket af 
pultens forpanel, olivengrønt og gult. 
57 NM2. Jacob Helms indb. og Aage Bugges opmå
ling af kirken 1935. 
58 Jfr. Erik Skov: Skriftemål og skriftestol, i Kirkens 
bygning og brug, Studier tilegnet Elna Møller, 
1983, s. 118f. 
59 NM2. Korrespondance 1920 mellem C. A. Jensen 
og Kr. Due. Her findes også et fotografi af dørfløjen 
på Store Hebo, hvor brættet med indskrift var opsat 
over dørkarmen. 
60 Synsprotokol 1862f. – Janderup og Billum sogne 
(jfr. note 11), bd. II, 28f. med afbildning af bøssen. 
61 Janderup og Billum sogne (jfr. note 11), s. 28. 

62 Sporene efter beslagene er nu angivet med kridt. 
Under ydersidens nuværende maling er konstateret 
en kraftig grøn, en okkergul (vistnok fra 1870-71) og 
herunder en sort. NM2. Indb. af Mogens Larsen 
27. juni 1980 og af Bent Mørkenborg 25. jan. 1982.

63 Præsteindb. (jfr. noterne 6 og 9). – DaAtlas V, 

701. – LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 

(C 4.189).

64 Janderup og Billum sogne (jfr. note 11), s. 45.

65 Knud Olsen: Orgelfortegn.

66 Tidligere istandsættelser er sket o. 1860 og 1836, 

da rigningen fornyedes af »Peter Sømand af Bækhu

se«. Dagbladet Vestkysten 11. feb. 1980. – Hen-

ningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 360.

67 LA Vib. Auktionsprotokol Vester Horne hrd. 

1798-1826 (B 82G.77).

68 Indskriften kan også opfattes som en rebus, hvor 

sværdet og palmegrenen indgår: »Det moment, 

hvoraf evigheden afhænger. Vælg dødens sværd og 

livets palme. Viljen trækker i den ene retning, korset 

i den anden«. Tolkning ved dr. phil. H. D. Schepe-

lern.

69 Identifikation af hebraiske skriftsteder ved dr. teol. 

John Strange.

70 Indb. til biskop Bloch 1766 (jfr. note 6). Et foto

grafi 1905, i NM2, viser stenen på sin oprindelige 

plads.

71 Indb. ved Mogens Larsen 1978.

72 Jfr. DK. SJyll. s. 2769f.; Ribe domkirke nr. 42, 

s. 605; S. Katrine kirke nr. 6, 9 og 11, s. 790f.

73 Jfr. note 16 og 36.

74 Nielsen: Herredsbeskrivelse.

75 Niels Andersen døde senest 1631, hans enke først 

1659. Stenen var antagelig fra o. 1630. Jfr. Janderup 

og Billum sogne III, 202 (note 11).

76 Den levedygtige olding skal som hundredårig ha

ve været af så stærke legemskræfter, at han slog græs 

på marsken »forved seks sine sønner« (note 9).

77 Janderup og Billum sogne I, 204 (note 11). I Jan

derup præstegård, som pastor Hammer lod ombyg

ge 1752-64, sad tilsvarende en indskrift over stuedø

ren »i Muur Stene udgravet«, jfr. Knud Jensen: 

Mursten som gravmonumenter, i ÅrbRibe 23, 1984, 

s. 73-106, s. 102.

78 Om fundet af gravfliserne og identifikationen af 

de gravlagte, se Knud Jensen (note 77). Her anføres 

tillige flere eksempler fra Janderup sogn i tiden

o. 1797-1828 på teglsten med initialer og årstal, ind

sat i nyopførte huses teglmure til minde om bygher

rerne.

79 Bestemmelse ved museuminspektør Kay S. 

Nielsen, Tøjhusmuseet.

80 Ifølge kirkebogen 31. jan. 1727.

81 Jfr. korrespondance 1906 og 1934 i NM2.

82 Beskrivelse med foto fra 1966 i Knud Jensen (note 

77), fig. 8.




 

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1981. — Die Kirche von Südosten gesehen. 

BILLUM KIRKE 
VESTER HORNE HERRED 

Sognet nævnes første gang 1324.1 Det var et selv- 
stændigt pastorat indtil 1629, da det på sogneboernes 
anmodning blev anneks til Janderup.2 Kronen solgte 
16943 kirken til assessor, kammersekretær Niels 
Leth, som 1698 afhændede den til Simon Christen- 
sen til Store Hebo. Kirken hørte herefter under den- 
ne gård indtil 1757,4 da den købtes af assessor Søren 
Rygaard til Hesselmed;5 efter hans enkes død 1809 
blev den overtaget af sognets beboere.6 Kirken over- 
gik til selveje 1950. 

Sagn. Under en kamp mellem en kæmpe i Ål kirke 
og én i Billum kirke kastede den første en sten mod 
Billum og slog tårnet ned, så det siden havde fladt 
tag; kæmpen i Billum ramte ved siden af, så Ål be- 
holdt sit spidse spir.7 En sten i kirkegårdsdiget (jfr. 
kirkegård) skal være kastet af en kæmpe og bærer 
mærkerne af hans fem fingre.8 – En banke på kirke- 
gården skal have været en massegrav for pestofre.9 – 
Kirkeklokken skal være støbt i et hul, Klokkehullet, 
mellem kirken og Billum by.10 – En tomt nær går- 
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Fig. 2. Kirkens sydside 1:300, målt og tegnet af V. Ahlmann 1886. Efter Danske Tufstenskirker. — Die 
Südseite der Kirche 1:300. Zeichnung 1886. 

 

Fig. 3. Grundplan 1:300. Målt af HeJ 1978, tegnet af MN 1985. — Grundriß 1:300. 

den Kirkegård i Kelst er blevet fortolket som en kir- 
keruin.11 Kirkens klokke, alter og prædikestol blev 
nedgravet af frygt for røvere fra Hesselmed.12 

Mønter. I en Mariafigur (jfr. sidealtertavle nr. 2 
s. 1090) fandtes 1918 19 sølvmønter fra Kristoffer II 
og kong Hans, nu i NM2.13 – I forbindelse med den 
arkæologiske undersøgelse 1954-55 fremkom ved 
harpning af gulvlagene i kor og skib 77 mønter fra 
Valdemar Sejr til Christian X. Heraf var ti fra Valde- 

mar Sejr, en fra Kristoffer I, syv fra Erik Klipping, 
tre fra Erik Menved og fire fra Erik af Pommern.14 
Kirken ligger frit og relativt højt i landskabet 
(17 meter over havet), godt en halv kilometer 
sydvest for landsbyen af samme navn og fire 
kilometer fra Varde åes udløb i Ho bugt. Byg- 
ningen er rejst på en udløber af den frugtbare 
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Fig. 4. Kirkens nordside 1:300, målt og tegnet af V. Ahlmann 1886. Efter Danske Tufstenskirker. — Die 
Nordseite der Kirche 1:300. Zeichnung 1886. 

Varde bakkeø, mod øst og syd afgrænset af å- 
dalen med de brede Billum og Tarp enge. 

Kirkegården, omsluttet af ubebyggede, vel- 
plejede plæner, har bevaret sin rektangulære 
form, men er formodentlig noget udvidet mod 
øst og nord. Dens længde øst-vest blev 186215 
angivet til 130 alen, bredden nord-syd til 115 
alen (ca. 82 × 72 meter). Hegnet udgøres af 
græsgroede jorddiger, skrånende indad mod 
kirkegården og udvendig sat af marksten. På 
indersiden er en række seljerøn. – I syddiget, 
noget øst for apsis, ses en stor flad sten med en 
regelmæssig, cirkulær fordybning,16 en dør- 
stolpesten(?). I østdiget, nord for indgangen, er 
en sten med adskillige kløvhuller,17 og i vestdi- 
get, syd for lågen, et stykke forarbejdet granit, 
som kan være en del af en oldtidskværn, evt. et 
vievandskar(?). 

Diget brydes i øst og syd af porte med spinkle 
smedejernsgitre mellem store murede og hvid- 
tede piller, hvis profilerede afdækning smykkes 
af stenkugler. Portene er formodentlig fra 
o. 1875, da synet ønskede de to indgange flyt- 
tet, så de kom til at stå lige ud for kirkegårdens 
hovedgange.18 I vestdiget sidder en tremmelåge 
af træ. – Indgangene i øst og syd, mod hen- 
holdsvis Billum og Kelst-Tarp, nævnes første 
gang 1700 og kaldes da for »stetter«; den østre 

var muret, den søndre af træ. 1768 betegnes 
den østre indgang som »ligporten«.19 På Kor- 
nerups tegning 1865 (fig. 10) ses de hvidkalke- 
de piller, afsluttet med aftrappede pyramider. 

Et hvidkalket, teglhængt ligkapel er o. 1950 
opført i en lille løvtræslund øst for kirkegår- 
den. Ud for den søndre indgang findes et mate- 
rialhus med toiletter. Det ligger på vestsiden af 
et ældre beboelseshus, det eneste i kirkens 
umiddelbare nærhed. 

BYGNING 

Kirken består af apsis, kor og skib fra senro- 
mansk tid samt tre senmiddelalderlige tilbyg- 
ninger: et sakristi ved korets nordside, et vå- 
benhus foran skibets syddør og et tårn i vest. Et 
formentlig gotisk †korhvælv blev nedtaget 
1692. Orienteringen har nogen afvigelse til 
syd. 

Den statelige og smukke bygning, en sen ud- 
gave af Ribeegnens tufstenskirker, er opført af 
blandede materialer med et midlertidigt ophold 
et stykke vest for triumfbuen. 

Plan og proportioner. Koret er relativt kort og 
af samme højde som skibet. Apsiden springer 
stærkt frem med centrum for det indvendige 
cirkelslag ca. en murtykkelse øst for korgavlen; 
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Fig. 5. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1981. — Die Kirche von Nordosten gesehen. 

korbuen udgør en trediedel af triumfvæggen. – Blandt 
de stilmæssige forudsætninger i Rhin- 
landets arkitektur har allerede J. Helms peget 
på den højromanske S. Gereon i Køln, hvor ap- 
siden lige som i Billum har stigende rundbuer 
langs underkanten af hovedbueslagene.20 

Materialer og teknik. Apsis, kor og triumfmur 
samt det østligste af skibets langmure er både 
ude og inde af vulkansk tuf (med pakmur af små 
kampesten). Samme materiale, tildannet i ret 
små, ensartede formater (munkestensstørrelse), 
er benyttet videre vestpå i skibets yderside samt 
til døre og vinduer, mens indersiden er af rå 

marksten (i syd nu skjult af en skalmur fra 
1955).21 Det øverste af skibets sydmur er fær- 
diggjort med munkesten, umiddelbart erkende- 
ligt i den krydsende rundbuefrise, som afslutter 
sydfacadens lisenudsmykning (se ndf.). Det er 
muligt, at også sydmurens vestre fag, der indtil 

L. A. Winstrups restaurering 1876-84 var uden 
blænding, delvis var af tegl. 

Begge skibets taggavle, indvendig af små, rå 
kampesten, er i behold. Den del af østgavlen 
(triumfmuren), som har strakt sig op over kor- 
taget, er muret af tuf, ligesom en oprindelig 
gennemgang (fig. 7) i gavlens midte. Døren har 
lige gennemløbende karme og fladbuet stik.22 
Skibets vestre gavlspids, tilgængelig i tårnets 
mellemstokværk, er muret af vekslende skifter 
af tufsten og røde munkesten. 

Hele kirken hviler på en ret lav granitsokkel af 
lidt varierende udformning. Under apsis, ko- 
rets østhjørner og sydmur er en stejl skråkant 
(jfr. s. 1030 fig. 8), under korets nordside og i 
skibets østende derimod lille hulkant over rille. 
I skibets sydmur fortsætter hulkanten uden ril- 
le, mens nord- og vestsiden har en lille skrå- 
kant. 
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Midlertidigt byggestop. Granitsoklens ændrede 
udformning samt skiftet i materialerne viser 
sammenholdt med facadeudsmykningen (se 
ndf.), at byggeriet – i en kortere eller længere 
periode – er afbrudt ca. 4 meter fra skibets øst- 
hjørner, efter første facadeblænding. Før arbej- 
det standsede, må koret og skibets østende væ- 
re blevet ført op til rejsehøjde. Genåbnede bom- 
huller i triumfvæggen (fig. 7) fortæller, at man 
ved murens opførelse har brugt fire stilladsgul- 
ve i en indbyrdes afstand af ca. 1,10 meter.23 

Facadeudsmykningen, bestående af lisener og 
rundbuer i varieret udformning, er i det store 
og hele intakt, idet blændingssålen i skibets 
sydmur dog er gået tabt ved Winstrups re- 
staurering, hvorunder sydsidens lisener blev 
retableret, og en ny blænding udførtes i skibets 
sydvestre ende. Samtidig blev en del af apsis og 
kor ommuret i tegl. 

Apsiden (fig. 6) deles af fem rundbuede, fal- 
sede blændinger, hvoraf den midterste er noget 
bredere end de øvrige. De enkelte blændings- 
fag forbindes af fire halvsøjler med skafter mu- 
ret af tufsten over en granitbase (fig. 9) med at- 
tisk profil og hjørneknopper, indfældet i byg- 
ningens skråkantsokkel. Søjlerne bærer et 
usædvanlig udformet kapitæl (fig. 9), formo- 
dentlig også af granit. Det er meget lavt og har 
hjørneknopper, med »fordybede« sider, over 
en halvrund halsring, som løber omkring den 
bagvedliggende lisen. Midtfagets inderblæn- 
ding, med skråkantet sål, overdækkes af fem 
stigende rundbuer, de øvrige af hver tre rund- 
buer, der udgår fra små profilkonsoller. 

Korets flankemure har hver to blændingsfel- 
ter, afsluttet af en frise med fem rundbuer over 
konsoller som i apsis. 

Den østre blænding i hver af skibets langmu- 
re svarer helt til korets, hvorimod vestenden – 
fuldført i en senere byggefase – er anderledes 
udformet. I nordsiden forbindes lisenerne af 
ikke fem, men fire rundbuer, mens sydmuren 
afsluttes af en fortløbende frise af munkesten 
med krydsende rundbuer, muret uden sam- 
menhæng med de afbrudte tufstenslisener.24 
Frisen har muligvis aldrig nået længere end til 
dørlisenen; ved Winstrups restaurering forlæn- 

 

Fig. 6. Apsis set fra øst. Hude fot. 1905. — Apsis von 
Osten gesehen. 

 

Fig. 7. Tværsnit 1:150 gennem skibet, set mod øst. I 
triumfmuren ses bomhullerne fra fire stilladsgulve 
(s. 1077). Målt af HeJ 1978, tegnet af MN 1985. — 
Querschnitt 1:150 durch das Schiff, gegen Osten gesehen. 
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Fig. 8. Tympanon over syddøren (s. 1078). 1:20. 
Målt og tegnet af V. Ahlmann 1886. Efter Danske 
Tufstenskirker. — Tympanon über der Südtür. Vermes- 
sung und Zeichnung 1886. 

gedes den til våbenhusets tagspids. Partiet vest 
for døren var, som nævnt, indtil da uden ud- 
smykning. 

Af dørene, som sidder i brede lisener, er den 
nordre tilmuret, den søndre stadig i brug og 
noget udvidet 1844.25 Norddøren viser sig ud- 
vendig som en rundbuet blænding; selve lys- 
ningen har sandsynligvis været retkantet, mu- 
ligvis dækket af et tagformet stik eller en flad- 
bue ligesom de indvendige, svagt smigede kar- 
me. Syddøren prydes af et forsænket tympanon- 
felt (fig. 8), placeret højt, ca. 75 cm, over dør- 
åbningen og nu kun synligt fra våbenhusloftet. 
Det regelmæssige halvcirkelslag kantes af en 
rundstav. I selve feltet er et tufstensskifte ud- 
hugget til små »savtakker« (sml. syddøren i 
Alslev kirke, Skast hrd.). Lisenen, eller mur- 
fremspringet, hvori portalen er anbragt, afslut- 
tes 125 cm over rundstaven med en skråkant. 

Vinduerne er fordelt med tre i apsis, fire i 
koret og otte i skibet, et i hver facadeblænding; 
kun skibets to østre fag er uden åbninger. Den- 
ne oprindelige fordeling er genskabt 1954. Ap- 
sidens tre rundbuede vinduer26 er smigede ind- 
vendig og falsede udvendig. I falsen er indlagt 
en kvartrund »søjlestav«, som løber buen 
rundt; baserne er en firkantet klods. Af korets 
og skibets dobbeltsmigede vinduer er nordsi- 
dens samt de to vestre i sydsiden oprindelige, 
de øvrige er kopier.27 Bedst bevaret er for- 

modentlig vinduerne i skibets nordmur. Apsis- 
vinduerne er anbragt relativt lavt; korets og 
skibets vinduer sidder højt og i samme niveau. 

Indre. Den store apsisbue er ommuret af 
Winstrup; samtidig blev kvartkuglehvælvet 
overpudset på over- og underside. Den høje, 
smalle korbue har skråkantsokkel og profileret 
kragbånd i tuf (jfr. s. 1030, fig. 9-10). Den regel- 
mæssige rundbue er muret af lange, kiledanne- 
de tufstenskvadre. Koret dækkes af et nyere 
bjælkeloft, hvorimod de tætliggende loftsbjæl- 
ker i skibet er sammenhørende med tagværket 
og antagelig de oprindelige. Det oprindelige 
bræddeloft har sandsynligvis – ligesom nu – ligget på 
bjælkernes overside. 

Tagværker. Skibets oprindelige egetagværk 
består af 20 spærfag med dobbelt lag hanebånd 
og korte stivere, sat af heltømmer og streg- 
nummereret (i syd med økse, i nord med hul- 
jern) på vestsiden fra øst mod vest i to omgan- 
ge: ti plus ti fag. Korets tagværk er nyere og af 
fyr; i apsidens indgår ældre egespær. 

Ændringer og tilføjelser. Kirkens tre tilbygnin- 
ger er alle fra den senere middelalder, våbenhus 
og tårn måske fra reformationstiden. De er alle 
tre opført af munkesten i munkeskifte, sakristi 
og tårn delvis på udflyttede romanske sokkel- 
kvadre. 
Det lille sakristi ved korets nordside, 173028 
kaldet »skrifthuset« (se skriftestol), har et lille 
falset, fladbuet, nu blændet vindue i nord, ud- 
vendig omsluttet af en høj og smal blænding, 
som løber helt op til taggavlens top, hvor den 
afsluttes af tvilling-spidsbuer over en konsol, 
som i sin overhvidtede form røber lighed med 
et kattehoved (sml. tårnblændinger i Jerne kir- 
ke, s. 977. Et fladbuet, falset vindue i øst fik 
1954-55 sin oprindelige form tilbage, efter at 
der i 1870’erne var indsat en rundbuet støbe- 
jernsramme. Blytaget, med sugfjæl, dækker på 
egnens vanlige vis også gavlspæret. – Det lave 
rum dækkes af en samtidig krydshvælving med 
helstens skjoldbuer i væggene og skarpryggede 
trekløverribber af halvstens bredde, samlet om 
rund slutsten (jfr. kalkmalerier). Fra koret er 
der adgang gennem en lav, smal og fladbuet 
dør, falset mod sakristiet. Til tagrummet kom- 
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mer man via en lem i det østre af korets 
vinduer. 

Våbenhuset foran skibets syddør har i østmu- 
ren to brede, fladbuede spareblændinger og i 
syd to smallere blændinger, nu dækket af ind- 
byggede skabe. Den udvidede, fladbuede dør 
sidder under et ældre, højt, spidsbuet spejl, 
som rækker op i taggavlen, smykket af to dob- 
belte savskifter, hvorimellem en lille lysglug. 
Østsidens to små vinduer er genåbnet 1954-55, 
efter de var blevet lukket 1884,18 da der i den 
ommurede vestside indsattes to støbejernsvin- 
duer, som nu er sløjfet. Våbenhuset, hvis tag- 
spids – ligesom sakristiets – kun når til kirkens 
murkrone, har blytag med sugfjæl. Rummet, 
som 17664 stod med åben tagstol, dækkes af et 
rødbrunt, malet bjælkeloft. Gulvet er lagt med 
gule, ottekantede »mejerifliser« med sorte 
felter. 

Tårnet ved skibets vestside har gavle i øst og 
vest. Tårnrummet, der åbner sig mod skibet 
med en meget høj, spidsbuet arkade, dækkes af 
et krydshvælv med retkantede kvartstensribber 
samlet om en slutsten. I de tre sider er skjold- 
buelignende spareblændinger og i vest et spids- 
buet, udvendig falset vindue, hvis indre fals er 
afdækket med spærstik. – Der er adgang til 
mellemstokværket ad en spindeltrappe, delvis 
indbygget i nordmurens liv. Den udvendige 
dør afsluttes med en fladbue i spidsbuet spejl; 
loftet er af fladbuede stik. Såvel skakten som de 
meget smalle trin er overpudset med cement. 
Overdøren dækkes af et stigende, fladbuet bin- 
derstik. Mellemstokværket, nu delt af et gulv, 
har i nord én, i vest og syd to meget høje, 
fladbuede spareblændinger, hvoraf de to i vest 
er tilmuret. I den nordre blænding er der forne- 
den og foroven et lille fladbuet vindue; et lille 
vindue nederst i den vestre af de to søndre 
blændinger er tilmuret. 

Klokkestokværket i tårnets tagrum har i den 
østre spidsgavl to, i den ommurede vestgavl ét 
fladbuet glamhul. Østgavlen smykkes ligesom 
våbenhuset af dobbelte savskifter under, over 
og ved siden af glamhullerne. Vestgavlen er 
glat, ommuret med små mursten i »1780«, an- 
givet med jernankre i mellemstokværkets yder- 

 

Fig. 9. Kapitæl og base i apsis (s. 1077). Tegnet af 
E. Rondahl 1896. — Kapitell und Basis in der Apsis. 
Zeichnung 1896. 

mur. Tagværket, af fyr, indeholder ældre ege- 
rester, som vidner om en konstruktion med 
krydsbånd i spærfagene og langstol. Det bly- 
klædte tag, med sugfjæl, har indklædte gavl- 
spær og spærfødder. 

Korets formentlig sengotiske †ribbehvælv 
blev nedtaget 169219 på grund af brøstfældig- 
hed. Det hvilede på indbyggede, falsede piller, 
som blev stående indtil restaureringen 1876-84 
og ses på Winstrups tegning 1874 (fig. 11). 
Stenhvælvet afløstes af et †tøndehvælv af bræd- 
der. Det blev gipset 184918 og nedtaget under 
restaureringen 1876-84. 

Vedligeholdelse og istandsættelser. I forbindelse 
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Fig. 10. Kirken set fra nordøst, tegnet af J. Kornerup 1865. — Die Kirche von Nordosten gesehen. Zeichnung 1865. 

med korhvælvets nedtagelse blev apsiden repa- 
reret og styrket med †jernankre med årstallet 
»1692«.4 Ved de årlige kirkesyn 170019 var ta- 
gene overalt tækket med bly; kun taget over 
tårntrappen var beklædt med brædder, og over 
våbenhuset var der tre fag tegl, som havde af- 
løst bræddetag. Ved synet 173028 var bly og 
blybrædder fornyet. Gulvet var belagt med 
tegl;30 enkelte vinduer »var indslagne af hyr- 
dedrenge«. 175229 blev blytaget renoveret og 
lagt om, og 17664 betegnede pastor Jens 
Chr. Hammer kirken som en »durabel byg- 
ning«. Tårnet fik som nævnt ny vestgavl 1780; 
men allerede i 1690’erne havde den udsatte syd- 
og vestfacade været brøstfældig.19 1872, fa år 
før Winstrups omfattende restaurering, over- 
vejede man en kort tid at erstatte tårnets sadel- 
tag med et spir.15 

Sydsidens vinduer blev udvidet i senmiddelal- 
deren eller renæssancen, mens nordsidens små 
romanske vinduer samt de to vestre i skibets 
sydmur blev bibeholdt. Af L. A. Winstrups 
tegning 1874 (fig. 11) fremgår det, at de to op- 
rindelige vinduer i korets sydmur var lukket og 

erstattet af et større, retkantet og træindfattet, i 
fladbuet spejl. Også vinduerne i skibets 2. og 
3. fag (1. fag var stadig uden åbning) var udvi- 
det med falsede vinduer uden hensyn til blæn- 
dinger og lisener. 

Ved L. A. Winstrups restaurering 1876-84 blev 
bygningen istandsat, vinduerne fornyet med 
støbejernsrammer og facadernes lisenudsmyk- 
ning retableret.31 Korets sydmur og dele af ap- 
siden blev ombygget med mursten og sammen 
med de øvrige murflader berappet med ce- 
ment. Apsisbuen blev ommuret og pillerne fra 
det nedbrudte korhvælv fjernet. I skibets sydsi- 
de genskabtes lisenerne, og den krydsende 
rundbuefrise blev ført frem til våbenhuset; vest 
for våbenhuset muredes et nyt blændingsfag. I 
apsiden åbnede man det nordre og østre vin- 
due, og det søndre, der var stærkt udvidet, fik 
samme form som de to andre. De tre østre fag i 
skibets sydside fik store rundbuede vinduer, og 
i den tilmurede norddør indsattes et cirkelvin- 
due som afløser for et lille retkantet trævindue. 
Ved indsættelsen af støbejernsrammer blev 
nordsidens romanske vinduer formodentlig 
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noget tillempet i formen. – I det indre blev 
korloftets bræddelag fornyet, og gulvet blev 
belagt med gule, ottekantede fliser. 

V. Ahlmanns opstalter 1886 (fig. 2 og 4) vi- 
ser kirken, som den tog sig ud fra afslutningen 
af Winstrups arbejder frem til en ny, men noget 
lempeligere restaurering 1954-56 ved arkitekter- 
ne Rolf Graae og Richard Aas,32 der samtidig 
gav anledning til en arkæologisk undersøgelse 
af gulv og murværk ved pastor K. Høgsbro 
Østergaard.33 Det »ahistoriske« vindue i ski- 
bets sydøstre hjørne samt cirkelvinduet i nord- 
døren blev tilmuret og sydsidens store vinduer 
reduceret til oprindelig størrelse. Også apsi- 
dens nordre vindue blev blændet, og i våben- 
huset tilmurede man to nyere vinduer i vest og 
åbnede to ældre i øst, mens sakristiets østvin- 
due fik sin gamle facon. På nær våbenhusets 
vinduer fik alle blyindfattet glas. Tårnets vest- 
gavl blev ommuret og sydsiden istandsat. Ind- 
vendig i skibet blev væggene befriet for den 
Winstrup’ske cementpuds; kun på triumfmu- 
ren fandtes gammel puds, som blev ladt urørt 
(se kalkmalerier). Sydvæggen, der var i meget 
ringe stand, blev skalmuret til halv højde. Ap- 
sidens skalmurede væg blev stående med sin 
cementpuds, mens de øvrige, nye flader blev 
skuret og hvidtet. I de isolerede gulve lagdes 
gule, håndstrøgne mursten; de gamle fliser blev 
anvendt i våbenhuset. Under stolestaderne er 
gulvene af egetræ. 

†Indristning i hvidtekalken. Under afbanknin- 
gen af ældre pudslag på korbuens nordre van- 
ge, under kragbåndet, fremkom 1954 initialer- 
ne »NN HW« og »1577«, måske udført af 
håndværkere i forbindelse med en reparation. 
Indskriften blev af vanvare borthugget.34 

To blystøb ergrub er blev 1954 fundet i skibets 
gulv, lidt øst for dørene.35 

Varme. En kakkelovn med skorstensaftræk 
op gennem tårnet blev 1895 opstillet i skibets 
nordvestre hjørne. Samme sted installeredes 
1926 en kalorifer med udvendig nedgang til 
fyrkælder.36 1955 fik kirken el-varme.32 

Kirken, et velbevaret arkitektonisk monu- 
ment, er hvidkalket ude og inde, og taget er 
overalt beklædt med bly. 

 

Fig. 11. Grundplan og sydfacade tegnet af J. G. Bur- 
man Becher 1874 efter L. A. Winstrup. Det kongeli- 
ge Bibliotek. — Grundriß und Südfassade. Zeichnung 
1874. 

KALKMALERIER 

Under restaureringen 1954-55 fremdrog hånd- 
værkerne under medvirken af K. Høgsbro Øst- 
ergaard37 en tidliggotisk våbenfrise på triumf- 
væggen, fragmenter af en sengotisk dekoration 
i sakristiets hvælv samt nogle (sengotiske?) 
geometriske figurer i korbuens vanger. Våben- 
frisen istandsattes 1955 af Egmont Lind,38 mens 
dekorationen i sakristiet er ladt urestaureret. 

1) Våbenfrise (fig. 12), 1300-50, øverst på tri- 
umfvæggens søndre side, umiddelbart under 
loftsbjælken. Fire skjolde, med navnene på de 
fire våbenbærere over våbnerne, er malet på 
glat (men ikke glittet) puds over ældre hvidte- 
lag. Frisen har ikke været fortsat mod nord, 
hvor vægfladen er ladt urørt. Skjoldene er lod- 
retstillede og rundede med lige overside; højde 
og bredde er ca. 70 cm. Nr. 1, 3 og 4, regnet fra 
nord, indeholder hver en syvtakket, hvid (op- 
rindelig gul) stjerne over tre hvide bølgelinjer i 
rødt felt. De repræsenterer formodentlig slæg- 
ten Rekhals.39 Nr. 2 skrådeles fra heraldisk høj- 
re af en hvid strøm med tre fisk i rødt felt. 
Våbenet er ukendt i Danmark. – Indskriften 

Danmarks Kirker, Ribe amt 70 
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Fig. 12. Kalkmalet våbenfrise, 1300-50, øverst på skibets østvæg (s. 1081). Egmont Lind fot. under fremdra- 
gelsen 1954. — Wandgemälde, Schildfries, 1300-1350, oben an der Ostwand des Schiffs. 

(fig. 13) over skjoldene, med gotiske majusk- 
ler, 11 cm høje, anfører et mandsnavn for hvert 
våben; de(n) sidste stavelse(r) i hvert navn er 
skudt op over linjen, slutningen dog under lin- 
jen) »Lavrns:Jøns:/søn/ Henr/i/c:Lydic:/søn/ 
Jøns:La:/v[rs]søn/ Esgy:Lavrs/sø[n]« (Laurids 
Jensen, Henrik Lydiksen, Jens Lauridsen, Esge 
Lauridsen).40 – Laurids Jensen og Jens og Esge 
Lauridsen (af slægten Rekhals?) repræsenterer 
efter al sandsynlighed en mand og hans to søn- 

 

Fig. 13. Indskrift over den kalkmalede våbenfrise 
(s. 1081), aftegnet af Egmont Lind 1955. — Inschrift 
über dem Wappenfries, abgezeichnet 1955. 

ner, mens Henrik Lydiksen (af ukendt slægt) 
formodentlig er Laurids Jensens svoger eller 
svigersøn.41 

Våbenfrisen i Billum kan efter udførelse og 
datering sammenholdes med den lange skjolde- 
række fra o. 1340 i Århus Vor Frue kirke (DK 
Århus, s. 1096f.) samt en frise i franciskanerkir- 
ken i Ystad i Skåne.42 

2) Den kun delvis fremdragne hvælvdekora- 
tion i sakristiet, fra o. 1500, består af sparrer på 
ribber, en roset i slutstenen samt i hver kappe, 
undtagen i syd, store geometriske rosetter, teg- 
net med passer. Farverne er okkerrødt og grå- 
blåt. Bemalingen, der svarer til sakristiets ud- 
smykning i Janderup (jfr. s. 1040), er muligvis 
udført af Liljemesterens værksted. 

3) Et geometrisk mønster, fra o. 1500(?), i kor- 
buens søndre vange, under kragbåndet, består 
af overgribende, okkerrøde cirkler, tegnet med 
passer og med en diameter af 28 cm. En lille 
roset samt fortegningen til en større i nordre 
korbuevange blev borthugget under restaure- 
ringen. 

INVENTAR 

Oversigt. Af kirkens rige inventar stammer en stor 
del fra den middelalderlige indretning. Romansk er 
granitdøbefonten og højalterbordet, muret af tuf- 
sten. En noget medtaget korbuekrucifiksgruppe er 
højgotisk, fra o. 1300, ligesom en meget fin sideal- 
terfigur, en bispehelgen, nu i Nationalmuseet. Fra 
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Fig. 14. Indre set mod øst. NE fot. 1985. — Interieur gegen Osten gesehen 

en sengotisk højaltertavle er bevaret tre store helgen- 
figurer af Jomfru Maria med barnet, Johannes Døbe- 
ren og Johannes Apostel, medens midtskabet af en 
samtidig tavle med korsfæstelsesfremstilling snarest 
har prydet et Helligkorsalter. Klokken er fra 1432, 
støbt af Peder Jensen i Randers på foranledning af 
præsten Jakob. 

Fra tiden lige efter reformationen er alterstagerne og 
det sydtyske dåbsfad. Stolegavlene – forskelligt ud- 
formede i mands- og kvindesiden – er fra 1581, mens 
renæssanceprædikestolen og -altertavlen er opsat 
henholdsvis 1634 og 1647. Begge er karakteristiske 
arbejder af Vardebilledskæreren Jens Olufsen, tavlen 
med originale malerier af to Ribemalere. 1700’rne 
repræsenteres af en skriftestol i sakristiet (o. 1747) og 
af Hjertingsølvsmeden Hans Pedersen Sattrups alter- 
sølv fra 1772. Det er skænket af kirkeejeren Christen 
Hansen og hans hustru Dorthe Margrethe Rosen- 
berg. 

Farvesætning. Efter en gennemgribende istandsæt- 
telse ved Einar V. Jensen 1955 står renæssanceinven- 
taret med en klædelig barokstaffering udført 1763 af 
Janderupmaleren Niels Lund (signatur på prædike- 
stolen). De middelalderlige figurer står dels afrense- 
de med rester af original staffering, dels med opma- 
ling fra midten af 1800’rne. 

Alterbord (fig. 15), romansk af tufsten med sok- 
kel og alterbordsplade af granit, 138 × 92 cm, 
102 cm højt. Soklen er af veltilhugne kvadre 
med skråkant langs forsiden og de to kortsider. 
Herover er bordet muret af op til 50 cm lange 
tufsten i syv skifter. Bordpladen, sammensat af 
flere granitsten, har skråkantfremspring, 150 × 

109 cm. Midt på pladen, 35 cm fra dens for- 
kant, en tom helgengrav, 6 × 12 cm, 4,5 cm 

70* 
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dyb, i to afsæt. Dækstenen var borte allerede 
1874.43 

†Alterbordspanel, sammenflikket til dels af re- 
næssancepanelværk, med fire glatte, profilind- 
rammede felter på forsiden, to på kortsiderne. 
Felternes grønne bemaling og rammestykker- 
nes røde var gammel, i øvrigt nyere brun farve. 
Panelet, der omtales 1874 som en bræddebe- 
klædning,43 blev efter restaureringen 1954-56 
ikke genopsat og er siden forsvundet. 

†Alterklæder. 1723 bekostede patronen Simon 
Christensen Hebo og hans hustru Anne Ene- 
voldsdatter et »alterforklæde«, der vel svarede 
til det, de samtidig gav hovedkirken (se Jande- 
rup).28 Klædet var 1840 så slidt, at man ønskede 
et nyt anskaffet »af rødt eller sort Klæde med et 
Sølvkors eller lignende«.18 1860 havde kirken et 
rødt alterklæde, der 1883 forsynedes med et 
kors af guldbrokade.15 

Altertavle (fig. 16), med malet årstal 1647, af 
Vardebilledskæreren Jens Olufsen, udført som 
en forenklet udgave af den to år ældre tavle i 
Janderup og som den med originale malerier af 
to Ribemalere (s. 1045). Tavlens opbygning 
svarer i hovedtrækkene til Janderuptavlens, 

 

Fig. 15. Alterbord, romansk (s. 1083), set fra oven 
og fra vest. 1:30. Efter tegning af V. Ahlmann 1886 i 
Danske Tufstenskirker. — Romanischer Altartisch, von 
oben und von Westen gesehen. 1:30. 

idet topstykket dog er todelt med langt besked- 
nere vinger, og der er overalt sparet på snitvær- 
ket. Alterpostamentet har fremspring med 
englehoved over diamantbosse og volut, be- 
slagværkprydet gesims og volut-vinger med 
rudebosse. Det bærer et arkitektonisk opbyg- 
get, tredelt storstykke, opdelt af fire glatte søj- 
ler med tandsnitskapitæl og prydbælte på 
svungne postamenter med beslagværk og bos- 
se; under de to yderste et kvindehoved i hjerte- 
kartouche. Midtfeltet, der skærer ned imellem 
storsøjlepostamenterne, har en enkel profilind- 
ramning, mens de smallere sidefelter indram- 
mes af fladbueportaler med kannelerede, rude- 
bosseprydede pilastre, profilkapitæler og -ba- 
ser. Storvingerne er udformet som halvkartou- 
cher med englehoved i slyngbåndsmeldaljon 
og løber foroven ud i et ørnehoved. Storfrisen, 
der over midtfeltet springer frem med veksel- 
vis rude- og kuglebosser under loftet, brydes 
kun af bøjler med semikolontegn over det 
yderste søjlepar. En pærestavsfrise følger den 
forkrøppede profilgesims, der yderst bærer to 
spir. 

Topstykket har særskilt postament med en 
kraftig, kvartrund gesimsbjælke. De to profil- 
indrammede felter flankeres af toskanske balu- 
stersøjler, hvorover små bøjler bryder frisen. 
Topstykket har ganske små kartouchevinger og 
indrammes af volutgavle på storgesimsen, bæ- 
rende frifigurer af Lukas (i nord) og Markus; 
evangelisternes symbolvæsner ligger foran 
gavlene. Topgesimsen, der ledsages af en tand- 
snitsfrise, bærer yderst småfigurer af de to an- 
dre evangelister (Matthæus i nord), der flanke- 
rer topgavlen. Denne er formet som en kartou- 
che med bredovalt felt, kronet af den velsig- 
nende frelser med korsæblet i beskeden figur. 

Altertavlemalerierne er siden en grundig 
istandsættelse 1955 ved Einar V. Jensen de op- 
rindelige, der ligesom Janderuptavlens må til- 
skrives Ribemalerne Sten Adamsen og Hans 
(Jensen eller Bølling?) (jfr. Janderup s. 1045 f. 
med note 28a). De motiver, der er fælles med 
Janderuptavlens, er malet efter samme forlæg, 
ligesom farveholdningen er den samme. Mens 
storfelternes malerier er velbevarede – i særlig 
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Fig. 16. Altertavle 1647 (s. 1084), fra Jens Olufsens værksted i Varde, malerierne tilskrevet Sten Adamsen og 
Hans (Jensen eller Bølling?) i Ribe. NE fot. 1981. — Altarbild 1647, aus der Werkstatt des Bildschnitzers Jens 
Olufsen aus Varde. Die Gemälde werden Sten Adamsen und Hans (Jensen oder Bølling?) aus Ribe zugeschrieben. 

grad midtfeltets nadverfremstilling – er de to 
topmalerier stærkt supplerede 1955 efter at væ- 
re fremdraget under senere overmalinger (jfr. 
fig. 37). Midtfeltets fremstilling af Nadveren 
(fig. 17) følger Peder Candid gennem stik af 

Johannes Sadeler.44 Meget træffende karakteri- 
serede Chr. Axel Jensen ved et besøg 1905 a- 
postlene som »kraftige, næsten brutale renæs- 
sancemennesker – Rubenske figurer i jysk til- 
snit«. Om en nystaffering og overmaling af 
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malerierne, der dog kun betød småreparationer 
på nadverbilledet, vidner signaturen »Niels 
Lund 1763« i hvid skriveskrift på flisegulvet. 
Nordre sidefelts maleri viser Bønnen i Getse- 
mane, ganske som på Janderuptavlen (s. 1046 
med fig. 17), bortset fra at man i billedets bag- 
grund ser Judas og soldaterne på vej. I søndre 
sidefelt ses Judaskysset og i det nordre topfelt 
Korsfæstelsen, hvis stærkt afslidte tilstand ved 
afdækningen 1955 fremgår af fig. 37a. Malerne 
har benyttet samme forlæg som i Janderup (et 
stik af Crispin de Passe), men har på grund af 
det langt smallere billedfelt udeladt røverne og 
kun medtaget to af personerne under korset, 
Maria og Maria Magdalene, der omfavner kor- 
sets fod. I søndre topfelt Opstandelsen, ligele- 
des koncentreret om hovedfiguren, idet man 
kun ser den opstandne i stråleglans og skyer. 
Han bærer korsfanen i sin venstre hånd og slår 
ud med højre. 

Tavlens staffering i øvrigt er Niels Lunds fra 
1763, fremdraget 1955. Blå farver, stedvis med 
marmorering, danner grundtonen, og supple- 
res af hvidt, cinnoberrødt, grønt samt guld og 
sølv til fremhævelse af siraterne. Søjleskafter 
og prydbælter har vekselvis mørk og lys mar- 
morering, og fodprofilledet har samme doden- 
kop-marmorering, som ses på prædikestolens 
og stolegavlenes samtidige staffering. I topgav- 
lens ovale felt Gudsøje i trekantfelt omkranset 
af skyer. Indskrifterne, alle på sort bund, er for 
en del de oprindelige i forgyldt fraktur, således 
postamentfeltets: »Hvert Menniske skal Prøf- 
fue sig selff ... Cor.XI (1 Kor. 11,28-29) 
1647«, og topfrisens: »Christus er giffuen der 
hen for vore synder skyld ... Rom 4« (,24-25). 
Storfrisens indskrift over midtfeltet er ligeledes 
den oprindelige, i fraktur med udhævelser i 
versaler, men Niels Lund har optrukket bog- 
staverne med hvidt og overmalet årstallet 1647 
med 1763: »Denne er min Elskelige Søn, i huil- 
ken ... Matth.XVII (,5). Soli Deo Gloria (Gud 
alene æren) Anno Domini 1763« (det gamle 
årstal anes). Oprindelig indskrift i opmalet 
stand findes også i storfrisen over Getsemane- 
maleriet: »Alle i so(m) gaa her see ... THren I 
(Klages. 1,12)«, mens de øvrige er fra 1763 i 

hvid kursiv: I postamentfeitet under Getsema- 
nebilledet: »Jeg vil Gierne Giøre din Villie ... 
Psal: 40 Cap: (Sl. 40,9)«, i storfrisen over Ju- 
daskysset: »Jeg er som faar iblandt ulve ... 
Matt. 10 Cap: (v. 16)« og i det tilhørende po- 
stamentfelt: »De omkring sætte mig alle vegne 
... Psal. Cap. 118 (Sl. 118, 10-12)«. På tavlens 
bagside er til erindring om istandsættelser og 
nymalinger noteret »Höier 1848«, »I Pedersen 
Maler 18(4)7« og (nu skjult, med blyant) »Sta- 
feret Maler H. H. S. Nielsen af Aal d. 27. juni 
1883«. 

En undersøgelse i forbindelse med istandsæt- 
telsen 1955 afslørede oprindelige farver på 
kridtgrund, der lod formode, at den tidligste 
staffering har svaret til tavlen i Sønder Vium 
(Ringkøbing amt), hvor de samme Ribemalere 
har virket. Storsøjlernes prydbælter har haft 
malet kassetteværk af hvide bånd på blå bund, 
sidestykkernes rammeværk røde kannelurer og 
hvide kanter. I topstykkets postamentfeit var 
der en – 1763 dækket – frakturindskrift: »Jeg er 
lefuende til Euighed til Euighed« (Åb. 1,18). 

I sin indberetning 1766 hæfter præsten sig 
ved, at tavlen er »af samme bygning og indret- 
ning som den i Janderup, så det er troligt, at 
samme mester har bygget og udstafferet beg- 
ge«. Han nævner også den nylige opmaling 
1763,4 der for maleriernes vedkommende be- 
stod i en ret moderat retouche, der gav dem en 
blålig tone. 

Som det fremgår af notaterne på tavlens bag- 
side opfriskedes den 1847 og 1883, da maler 
H. H. S. Nielsen, Ål, foretog en sjældent pri- 
mitiv overmaling af topmalerierne (jfr. 
fig. 37b) og dækkede de øvrige med et tykt lag 
fernis.18 Rammeværk og ornamenter stod her- 
efter med kraftige røde, grønne og blå farver 
og nymalede skriftsteder bortset fra posta- 
mentfeltets; på storgesimsen læstes den (forker- 
te) opmaling: »Solie(!) Deo Gloria Domini 
1667«. 

1905 fandt synet alterbillederne uskønne, og 
de afløstes derfor 1906 af nye, udført af Poul 
Steffensen og forsynet med nye indskrifter: I 
storstykket Den Gode Hyrde imellem græssen- 
de får og ulv i sidefelterne; hertil hørte i posta- 
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Fig. 17. Altertavlemaleri 1647, Nadveren (s. 1084), tilskrevet Sten Adamsen og 
Hans (Jensen eller Bølling?) fra Ribe. Einar V. Jensen fot. 1955. — Altargemälde 
1647, Sten Adamsen und Hans (Jensen oder Bølling?) aus Ribe zugeschrieben. 

mentfelterne citater fra Joh. 10,4 og 10,11-12. 1 
topfelterne var malet svævende engle (jfr. 
fig. 33), og tavlen i øvrigt stod med brogede, 
grove farver og uægte forgyldning. 

Med Einar V. Jensens istandsættelse af tavlen 
1955 fik den sit nuværende udseende. Niels 
Lunds staffering fra 1763 blev fremdraget, og 
de gamle alterbilleder, der efter en tid på loftet 
havde været opsat på tavlens bagside, blev ren- 

set og genindsat. Poul Steffensens malerier er 
nu ophængt i sakristiet (jfr. fig. 33). 

(†)Højaltertavle, o. 1500. Bevaret er midtska- 
bets tre hovedfigurer af Maria med barnet, Jo- 
hannes Døberen og Johannes Apostel (fig. 19- 
21), der – med deres særegne, brede ansigter – må 
skyldes samme billedskærer som en sideal- 
terfigur, Maria med barnet, i Jerne kirke 
(s. 986). Mariabilledet, 163 cm højt, står i hele 
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Fig. 18. Maria med barnet, detalje af hovedfigur fra 
(†)højaltertavle, o. 1500 (s. 1087, jfr. fig. 20). Einar 
V. Jensen fot. 1955. — Maria mit dem Kinde, Detail 
einer Hauptfigur eines (†)Hochaltarbilds um 1500. 

sin udformning Jerne-madonnaen meget nær. 
Himmeldronningen, hvis krone har mistet alle 
sine takker, bærer på venstre arm det kjortel- 
klædte barn, der vender blikket op mod mode- 
rens ansigt og med sin højre hånd holder om 
stilken på et lille æble. Figuren står siden 1955 i 
renset, blank eg. Johannes Døberen, 154 cm høj, 
har langt, bølget hår og skæg. Med sin højre 
hånd peger han på lammet, der ligger på en bog 
i hans venstre. Det nøgne højre ben stikker 
frem bag den folderige kamelhårskappe. Figu- 
ren er kraftigt hulet fra bagsiden; venstre skul- 
der og en del af brystkassen mangler nu, og 
figurens kontur angives her af et 1955 påsat 
rygbræt. Dele af den originale staffering er i 
behold på en kridtgrund, der næsten overalt 
synes at have haft lærred som grundlag. Ansig- 
tet har hudfarve med stærkt røde kinder, næse- 
tip og læber; øjnene er gråblå, øjenvipperne er 

mørke med ganske fint malede hår. Hår og 
skæg er brunt, og lammet har rester af hvidt på 
en modelleret kridtgrund. Bogen har rødt på 
bindet, gult på ryg og snit. Kappen har været 
forgyldt med rødbrune aftegninger og sølv, fo- 
ret er blåt. Johannes Apostel, 150 cm høj, har 
halvlangt, krøllet hår og bærer kjortel med 
knapper i halslinningen under en fodsid kappe, 
der falder i store, knækkede folder. Kalken, 
med sekssidet fod, bærer han i venstre hånd, 
mens han med den højre gør korsets tegn over 
den (to fingre afbrudt). Farverester som Johan- 
nes Døberfigurens viser, at håret har haft okker 
kulør, kappen har været forgyldt med blåt for, 
mens der på kjortlen har været sølv, nu sortag- 
tig dekomponeret. 

1874 stod de tre figurer endnu i deres †alter- 
skab under »gothiske Baldachiner«.43 Tavlen 
stod da ved triumfmuren i skibet, nord for kor- 
buen. Engang o. 1900 er alterskabet og de to 
Johannes’er blevet sat på loftet, mens madon- 
nafiguren blev opsat i tårnrummet, nymalet og 
i et simpelt, nygjort alterskab i tillempet mid- 
delalderstil.45 1921 blev de to figurer på loftet 
overladt til Varde Museum, hvorfra de kom 
tilbage 1955, da alle tre billeder underkastedes 
en grundig istandsættelse og konservering ved 
Einar V. Jensen. Han konstaterede da, at ma- 
donnafiguren inden den ny bemaling o. 1900 
var blevet helt renset for ældre farver, mens de 
to andre figurer havde to lag hvid strygefarve 
med guld på lammet og kalken oven på de 
middelalderlige farverester. Efter fjernelse af 
alle sekundære farver på figurerne fik de deres 
nuværende placeringer: Maria med barnet i 
norddørens niche, de to andre ophængt på ski- 
bets vestvæg, flankerende tårnbuen (Johannes 
Døberen i nord). 
Sidealtertavler og -figurer. 1) (Fig. 22), o. 1300, 
en *bispehelgen, 138 cm høj, siddende på en 
tronstol. Den lange ranke bispefigur er strengt 
frontal. Ansigtet er fint modelleret, med en lige 
næse og en kort mund, hvis mundvige er truk- 
ket op til et lille smil. Det halvlange hår, der 
ganske dækker ørerne, danner store buklede 
lokker, og om hagen løber en krans af små 
stiliserede skæglokker. Han bærer bispehue 
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Fig. 19-21. Hovedfigurer fra (†)højaltertavle, o. 1500 (s. 1087). 19. Johannes Døberen. 20. Maria med barnet. 
21. Johannes Apostel. NE og EN fot. 1981 og 1985. — Hauptfiguren eines (†)Hochaltarbilds um 1500. 19. 
Johannes der Täufer. 20. Maria mit dem Kinde. 21. Der Apostel Johannes. 

(mitra) og messehagel (casula) med lodret op- 
stående krave; forneden anes underklædningen 
(albaen) og de fremstikkende sko. Klædningen 
falder i naturlige foldekast ned over brystet og 
de parallelt fremstrakte underarme og danner 
forneden lange rørfolder ved underbenene. De 
nu manglende hænder har været særskilt skåret 
og indtappede. Figurens bagside er fra skuldre- 
ne nedefter udhulet, og i hovedets bagside er et 
udhulet rum, ca. 6 × 6 cm, 7 cm dybt, der kan 
have tjent som relikviegemme (fig. 24). Fra 
fordybningen mellem mitraens horn er ned til 
hulrummet boret et hul, der oprindelig må ha- 

ve været tilproppet. Af middelalderlig staffe- 
ring på kridtgrund ses enkelte rester, således i 
de dybe folder under armene grønt og rødt, og 
på tronstolens ene kortside en stump rødt. 

Den fornemme og sjældne højgotiske bispe- 
helgen har kun fa hjemlige paralleller, således i 
Boldixum på Føhr og fra Brarup på Falster 
(DK. Maribo, s. 1254).46 Som den sidste kan 
figuren have stået i et alterskab, men dens flade, 
reliefagtige karakter (fig. 24) gør det sandsynli- 
gere, at den alene har haft et rygbræt (dorsale) 
som en bispefigur fra Hall kirke på Gotland 47 
To taphuller kan have tjent til dets fæstnelse. 
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Fig. 22. *Bispehelgen, sidealterfigur (nr. 1, s. 1088), 
o. 1300. I Nationalmuseet. LL fot. 1985. — Heiliger 
Bischof, Seitenaltarfigur, um 1300. 

1874 stod figuren »ilde medhandlet« i mate- 
rialrummet (tårnrummet), og den var kommet 
på loftet engang inden 1921, da den blev afgi- 
vet til Nationalmuseet (Inv.nr. D10224). Ved 
modtagelsen var figuren hvidkalet med sort 
skæg og sorte øjendetaljer. En konservering 
ved Verner Thomsen har fundet sted 1961. 

2) (Fig. 25), o. 1500, Helligkorsaltertavle(?), 
kun midtskabet bevaret, 130 × 188 cm, med en 
Golgathagruppe under kølbuebaldakiner og 
(delvis fornyet) stavværk. Den korsfæstede, 72 
cm høj, hænger i vandret udstrakte arme med 
hovedet hængende let imod højre skulder. 
Øjnene er lukkede, håret og skægget langt og 
bølgende, tornekronen fyldig. Det korte læn- 
deklæde falder i skarpe folder, fødderne er 
overlagte. Sidefigurerne Maria og Johannes er 
70 cm høje. Maria, med hovedklæde, har hæn- 
derne foldede foran brystet (om mønter, ned- 
lagt i figuren, se ndf.). Johannes fører venstre 
hånd til kinden, mens han i højre hånd bærer en 
bog. De to flankerende røvere hænger i albuer- 
ne bundet til T-kors; den onde vender sit åsyn 
bort fra Kristus. Fornyet er Kristi kors og ska- 
bets øvre og nedre karmstykker. Sidestykkerne 
har hængsler til de forsvundne †alterfløje, 
hvorfra kan stamme nogle stykker gotisk pa- 
nel, nu på våbenhusloftet.48 

Farverne hidrører fra en opmaling i 1800’rne 
(1847-48(?), jfr. altertavle). Figurerne har bleg 
hudfarve, blå, grønne og røde og hvide ge- 
vandter, korstræerne er mørkebrune på blå 
baggrund, skabet i øvrigt gråmalet. I fodstyk- 
kets felt med hvid kursiv på sort bund: »Herre 
Tænch Paa mig, naar Du Komer i Dit Riige. 
Sandelig, S(ande)lig siger Dig ... Luc: 23: 
(v. 42-43)«. Indskriften er bevaret fra en ældre 
staffering, utvivlsomt Niels Lunds fra 1763, 
hvoraf også andre rester er konstateret i forbin- 
delse med Einar V. Jensens istandsættelse af 
tavlen 1955. Herved iagttoges også – foruden 
stumper af en endnu ældre indskrift – betydeli- 
ge partier af tavlens underliggende, middelal- 
derlige kridtgrund med farverester. Dragter, 
karme og baggrund har haft poleret forgyld- 
ning, bag Marias og Johannes’ hoveder i form 
af punslede glorier, der har efterladt mærker. 
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Fig. 23-24. *Bispehelgen, sidealterfigur (nr. 1, s. 1088), o. 1300. 23. Detalje. 24. Figurens bagside og figuren 
set fra siden. LL fot. 1985. — Heiliger Bischof, Seitenaltarfigur, um 1300. 23. Detail. 24. Die Rückseite und die Figur 
von der Seite gesehen. 

Tavlen, hvis figurer har nære paralleller i Ho 
kirke, hang 1874 på triumfvæggen syd for kor- 
buen, fra o. 1900 midt over korbuen. I septem- 
ber 1918 faldt Mariafiguren ned på kirkegulvet, 
hvorved 19 mønter fra Kristoffer af Bayerns og 
kong Hans’ tid faldt ud (se indledningen 
s. 1074). Mønterne må have været gemt i en 
hulning på figurens bagside (nu utilgængelig). 
Efter konservering 1955 fik tavlen sin nuvæ- 
rende plads over skibets blændede norddør. 

Altersæt, 1772, en gave fra Christen Hansen 
og Dorthe Margrethe Rosenberg, udført af 
Hans Pedersen Sattrup, Hjerting, med anven- 
delse af knop og skaftled fra en ældre kalk. (jfr. 
ndf.). Kalken (fig. 28), 18 cm høj, har cirkulær 
fod med sekstunget fodplade og seks drevne 
tunger, hvorimellem der er graveret et rude- 
og prikmønster. På en af tungerne er pånittet et 
lille støbt krucifiks med korsender udformet 

som liljer. De cirkulære, profilerede skaftled 
må være fra midten af 1500’rne ligesom knop- 
pen, der både på under- og oversiden har seks 
tunger med graverede stavværksvinduer og 
mellemfaldende rudebosser, hver med en gra- 
veret versal, tilsammen dannende ordet: 
»Iesuhs«. Bægeret er halvkugleformet med 
profilering og har på siden giverindskrift gra- 
veret med skriveskrift i rocailleindramning: 
»Christen Hansen/ og / Dorthe Margrethe/ 
Rosen Berg/ 1772«. På fodpladens underside 
gentaget stempel for Hans Pedersen Sattrup.49 
Den sammenhørende disk, tvm. 12 cm, har på 
fanen en graveret knækbort, og på dens under- 
side ses samme (gentagne) stempel som på kal- 
ken. 1889 omtales forgyldning af kalken ind- 
vendig og anskaffelsen af et nyt †hylster til 
sættet.15 

†Altersølv. 1700 omtales to kalke og to diske 
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Fig. 25. Midtskab af sidealtertavle (nr. 2, s. 1090), o. 1500 (Helligkorsaltertavle?). Einar V. Jensen fot. 1955. — 
Mittelschrein eines Seitenaltarbildes um 1500 (Heiliges-Kreuz-Altarbild?). 

af sølv, det ene sæt stort og forgyldt, det andet 
mindre.19 Fra et af sættene må knop og skaftled 
i den nuværende kalk formentlig stamme; det 
andet sæt synes endnu at have eksisteret 1862, 
da kirken havde to altersæt.15 

Oblatceske, 1873, i sort Kongeligt Porcelæn 
med guldkors på låget.18 Inventarlisten 1862 
nævner en †oblatæske.15 

Alterkande, 1873, i sort Kongeligt Porcelæn 
med guldkors.18 

Alterstager (fig. 27), o. 1550, 41 cm høje. Pro- 
fileret fodskål, hvilende på ryggen af tre små 
løver (jfr. Jerne, s. 987), cylinderskaft med to 
skaftringe og profileret lyseskål med (nyere) 
jerntorn. Fodskålen har blyforing. Stagerne 
omtales tidligst 1730.28 Syvstage, nyere, såkaldt 
Grundtvigsstage. 

Messehagel, 1901, af rødt fløjl med guldgalo- 
neret rygkors og kantning.15 †Messehagler. 1700 

var messehaglen gammel og behøvede hjælp,19 
og 1730 tales igen om en »noget gammel« ha- 
gel.28 1862 var messehaglen af sort fløjl med 
guldkors,15 og 1871 anskaffedes en ny, som 
omgjordes 1893.15 

Alterskranke, 1887, af halvcirkulær plan, med 
egetræsbalustre og håndliste af maghonitræ. 
Den står siden 1955 sortmalet, balustrene røde. 
Oprindelig var træværket blankpoleret.15 En 
†alterskranke var skænket o. 1747 af kirkeejeren 
Poul Borreby.50 

Døbefont (fig. 31), romansk af rødlig granit, 
84 cm høj, kummens tvm. 78 cm. Foden er 
formet som et terningkapitæl, hvis fire halvcir- 
kulære skjolde kantes af rundstav; i to af skjol- 
dene en reliefhugget lilje. Ved overgangen til 
kummen en vulst, hvorunder der er indhugget 
en omløbende frise af krydsende rundbuer. 
Den noget flade kumme har attisk profil, hvor 
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den øvre rundstav er erstattet med platte. 
Kummens bund er flad, uden afløb. Især på 
foden ses svage rester af en mørk rød bemaling. 
Fonten tilhører en lille lokalgruppe, der knyttes 
sammen af fællestræk i udformning og orna- 
mentik, og som endvidere omfatter fontene i 
Lydum, Vester Nebel, Guldager, Grimstrup og 
Årre (Mackeprang: Døbefonte, s. 174f.). Fon- 
ten fik sin nuværende plads midt i koret 1888.18 

Dåbsfad, o. 1550, sydtysk, af drevet messing, 
tvm. 60 cm. I bunden cirkelmedaljon med re- 
lief af Syndefaldet. Herom en næsten udpudset, 
ulæselig minuskelindskrift, en stemplet blom- 
sterbort og en frise med hjort og hund, der 
gentages på fanen. Fadet nævnes tidligst 1766.4 
Dabskande, nyere, af messing. 1862 omtales en 
†dåbskande af metal, indvendig hvid, udvendig 
sort med guldkors.15 

 

Fig. 26. Korbuekrucifiksgruppe o. 1300 (s. 1094), Kristusfigur flankeret af sidefigurerne Maria og Johannes. 
Einar V. Jensen fot. 1955. — Triumphkreuzgruppe um 1300. 



1094 VESTER HORNE HERRED 

 

Fig. 27. Alterstager, o. 1550 (s. 1092). NE fot. 1981. – 
Altarleuchter um 1550. 

Fig. 28. Alterkalk 1772 (s. 1091), skænket af Chri- 
sten Hansen og Dorthe Margrethe Rosenberg, og 
udført af Hans Pedersen Sattrup, Hjerting, med an- 
vendelse af ældre knop og skaftled. NE fot. 1981. — 
Abendmahlskelch 1772, ein Geschenk von Christen Han- 
sen und Dorthe Margrethe Rosenberg; ausgeführt von 
Hans Pedersen Sattrup, Hjerting, under Verwendung eines 
älteren Nodus. 

 

†Fontelåg. 1843 blev dækslet over døbefonten 
malet.18 1766 hedder det, at fonten var uden 
krone eller anden prydelse.4 

Korbuekrucifiksgruppe (fig. 26), o. 1300, bestå- 
ende af en krucifiksfigur – nu uden arme – og 
to sidefigurer forestillende Maria og Johannes. 
Den korsfæstede Kristus, 160 cm høj, er fremstil- 
let hængende med næsten strakte ben og højre 
fod over den venstre. Hovedet hælder let mod 
højre skulder, tornekronen – med huller efter 
indborede torne – er skåret i ét med det lange 
hår, der lader ørerne fri og falder i bølger ned 
over skuldrene (i højre side er håret næsten væk 
som følge af råd). Ansigtet er forholdsvis 
bredt, øjnene blot angivet som hvælvede par- 
tier, og der er ingen antydning af (skåret) skæg. 
Halsens og overkroppens muskulatur er tyde- 
ligt angivet. Det knælange lændeklæde, med 
lange rørformede snipper ved siderne, lader det 
højre lår næsten helt bart, et træk, der genfin- 
des ved krucifikset i Henne. Figurens bagside 
er – ligesom sidefigurernes – udhulet, og af ar- 
mene er kun bevaret de tappe, hvormed de har 
været indfældet i figurens skuldre. De to sidefi- 
gurer er 100 cm høje, begge med en kantet sok- 
kel og under bunden taphuller til figurernes 
fæstnelse på en korbuebjælke. Maria står rank 
med let sænket hoved, støttet af den venstre 
hånd. Med højre hånd holder hun om den ven- 
stre albue. Hun bærer hovedklæde og kjoler, 
der falder i rolige, fortil lidt knækkede folder. 
Forneden stikker de spidse sko frem. Johannes, 
med fyldigt, krøllet hår, fører højre hånd til 
kinden og holder i den venstre en bog. Han 
bærer kappe over en fodsid kjortel, der falder i 
lange parallelle folder; nederst stikker skospid- 
serne frem. Af hovedet mangler en del af højre 
side, og næsen er afbrudt. 

Figurernes bemaling med bleg karnation, 
brunt hår og skæg, blå, røde, grønne og hvide 
klæder svarer til farverne på sidealtertavle nr. 2 
og stammer fra 1800’rne. Herunder er 1955 
konstateret beskedne rester af ældre farver og 
kridtgrund. 

Krucifiksgruppen, der har haft sin nærmeste 
parallel i Janderup kirke (s. 1052), hang på sin 
gamle plads over korbuen indtil o. 1862.15 Da 
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Fig. 29a-c. Prædikestolsfelter 1634, tilskrevet Jens 
Olufsen i Varde (s. 1095). a. Kristus med korsæblet. 
b. Evangelisten Markus. c. Evangelisten Lukas. Fo- 
to Einar V. Jensen 1955 (a-b) og NE 1981. — Kanzel- 
felder 1634, dem Bildschnitzer Jens Olufsen aus Varde 
zugeschrieben, a. Christus mit dem Kreuzapfel. b. Der 
Evangelist Markus. c. Der Evangelist Lukas. 

blev selve krucifiksfiguren – øjensynlig endnu 
med arme og †korstræ i behold – opsat på ski- 
bets nordvæg over for indgangen, mens sidefi- 
gurerne blev ophængt på vestvæggen bag det 
daværende pulpitur.43 O. 1906 kom figurerne 
på loftet og 1921 til Varde Museum, hvorfra de 
1955 hentedes tilbage til en omfattende istand- 
sættelse ved Einar V.Jensen. Herefter blev 
gruppen ophængt på sin nuværende plads på 
triumfmuren, nord for korbuen. 

†Skranker. 1862 omtales »En malet Fjællevæg 
med en Dør ind til Taarnet«.15 

Prædikestol (fig. 30), 1634, med skåret årstal 
(på himlen). Den må ligesom altertavlen til- 
skrives Vardebilledskæreren Jens Olufsen og 
har en nær parallel i Ål kirke. Stafferingen er fra 
1763, signeret af Niels Lund. 

Prædikestolen har fem fag, af hvilke de fire 
danner kurv, mens det sidste – lidt smallere og 
enklere – danner bro ved opgangen. Glatte, jo- 
niske søjler med prydbælte (af blødt træ) flan- 
kerer felterne, der har relieffer af Kristus (i op- 
gangsfeltet) og de fire evangelister. De indram- 
mes af en portalopbygning bestående af kanne- 
lerede pilastre med perspektiviske profilkapitæ- 
ler bærende et bueslag med tungekant ledsaget 
af små prydborter; i sviklerne fladsnitsorna- 
menter. Opgangsfeltets indramning er enklere, 
idet bueslaget mangler og er erstattet af en lille 

 

Fig. 30. Prædikestol 1634 (s. 1095), tilskrevet Jens 
Olufsen i Varde. Einar V. Jensen fot. 1955. — Kanzel 
1634, dem Bildschnitzer Jens Olufsen aus Varde zu- 
geschrieben. 
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kartouche. Figurreliefferne, hvortil forneden 
hører kartoucher med indskrifter i reliefversa- 
ler, er skåret efter samme forlæg som Ål-præ- 
dikestolens. Fra opgangen ses: 1) Kristus med 
korsæblet (fig. 29a) over ordene: »Ego svm 
Via/ Veritas et Vi(ta)«; henvisning til skriftste- 
det i kartouchen foroven: »Ioh. 14(v. 6)«. 2) »S. 
Matth(æus) E(vangelista)«. Under en baldakin 
med hængedraperi sidder Matthæus vendt mod 
venstre med højre hånd pegende i en opslået 
bog på pulten foran ham. Bag pulten står eng- 
len og peger mod det høje. 3) »S. Marc(us) 
E(vangelista)« (fig. 29b). 4) »S. Lvce(s) E(van- 
gelista)« (fig. 29c). 5) »S. Iohan(nes) E(vangeli- 
sta)«, næsten som Lukas, modtagende den him- 
melske inspiration. Postamentet, med profil- 
indrammede felter, brydes under søjlerne af vo- 
lutfremspring med fladsnitsornamentik og lø- 
vehoved med ring i flaben. Langs postament- 
gesimsen en forkrøppet tandsnitsfrise, der i en 
lidt anden udformning genfindes på frisegesim- 
sen. Frisefremspringene er udformet som bøj- 
ler med kvindehoved over diamantbosse, og 
frisefelternes kartoucher har en fortløbende, la- 

 

Fig. 31. Døbefont, romansk af granit (s. 1092). NE 
fot. 1981. — Romanische Granittaufe. 

tinsk indskrift med reliefversaler: »Acues/ Ver- 
ba mea/ Filiis tuis et/ loqeris de/ eis. Deut: 6« 
(Du skal indprente dine børn dem (budene) og 
tale om dem. 5 Mos. 6,7). Hængestykkerne 
udgøres af kartoucher med frugtklase, flanke- 
ret af englehoveder under postamentfremsprin- 
gene. Englehovedet nærmest opgangen er for- 
nyet 1955 ligesom gesimsens dækbræt og bety- 
delige dele af prædikestolens rammeværk og 
profillister. Stolen hviler på en fodstolpe med 
profileret, baldakinagtig bæring, som stammer 
fra en istandsættelse o. 1747,50 men senere er 
stærkt fornyet. Muret opgangstrappe fra 1955. 

Himlen, der danner en syvsidet polygon over 
kurven, er skåret af fyrretræ, men utvivlsomt 
sammenhørende med stolen. En bort af ægge- 
stav over tandsnit løber under frisegesimsen, 
på hvis hjørner der står små, drejede spir flan- 
kerende de store kartouche-topstykker med 
slyngbåndsmedaljon. På et af topstykkerne års- 
tallet »A(nn)o 1634«, på et andet et Kristusmo- 
nogram; det sydligste er fornyet i enkel form 
ligesom de udsavede hængestykker, der må 
stamme fra istandsættelsen i 1700’rne. Himlens 
loft har radiære profilribber udgående fra en 
midtroset. 

Prædikestolen står med en 1955 afdækket 
staffering fra 1763, signeret af Niels Lund. Do- 
minerende er farverne hvid og cinnoberrød, 
hvortil kommer grønt, blåt og dodenkop (til 
dels som marmorering), samt guld og sølv, det 
sidste nu helt dekomponeret. Postamentfelter- 
ne har indskrift med hvid skriveskrift på sort 
bund: »Raab Höyt/ af Struben og Spar iche ... 
Esaias 58 (v. 1). Niels Lund 1763«. Under sig- 
naturen er med ganske småt skrevet: »Opmalet 
1848« (jfr. altertavle). Himlens frise har nu in- 
gen indskrift, men under 1763-malingen anes 
ældre frakturskrift, formentlig den indskrift, 
der anføres i præsteindberetningerne 1754 og 
1766: »Hr. Hans Pedersen Sognepræst, Michel 
Iensen Kirkeværge, Iep Hansen Kirkeværge«.51 
Navnene må høre til prædikestolens ældste be- 
maling, hvoraf der 1955 konstateredes enkelte 
andre rester, der tydede på, at den oprindelige 
staffering kun havde været partiel, lagt direkte 
på træet (en snedkerstaffering?). 
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Fig. 32. Indre set mod vest. NE fot. 1985. — Interieur gegen Westen gesehen 

Prædikestolens nuværende opstilling i ski- 
bets sydøsthjørne svarer formentlig nogenlun- 
de til den oprindelige. I hvert fald var pladsen i 
1700’rne den samme.52 En snedkermæssig 
istandsættelse og komplettering skete o. 1747, 
hvorefter malearbejdet henstod indtil 1763.50 
En opmaling i ferske farver 1848 lod dele af 
Niels Lunds rokokostaffering urørt, først og 
fremmest guldet. Engang efter 1874 er prædi- 
kestolen blevet flyttet til skibets nordøsthjørne; 
43 1897 blev den sænket – ved en afkortning af 
bærestolpen – og fik en ny trappe med baluster- 
gelænder. Nogle år senere – vistnok samtidig 
med ændringen af altertavlen 1906 – skete en 
ny overmaling, hvorefter prædikestolen med 
Einar V. Jensens grundige istandsættelse 1955 
fik sin nuværende fremtræden og opstilling. 

Stolestaderne har gavle fra 1581 (fig. 34a-c), 
mens bænkene og de skråstillede fyldingsryg- 
læn er fra 1881.15 Stolegavlene, af fyr, 115-20 
cm høje, udført i én planke med pålagte lister, 
er forskelligt udformet i mands- og kvindesi- 
den. Mandsstolenes gavle (fig. 34a) har pålagt en 
kanneleret midtlisen med profilbase og -kapi- 
tæl, kronet af et rudefelt under den stejle, pro- 
filindrammede gavlspids, hvori er udskåret en 
halvroset med bladværk. Gavlspidsernes bagsi- 
der har enkelt indskårne ornamenter; stillisere- 
de rosetter, volutter, bladværk og et enkelt sted 
et englehoved. Til mandsstolene hører de to 
bageste gavle i nordsiden, der ligesom de ba- 
geste i syd er lidt enklere udført end de øvrige: 
gavlspidsens ornamentik er ikke i relief, men 
enkelt indskåret ligesom rudefeltet, og gavle- 

Danmarks Kirker, Ribe amt 71 
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Fig. 33. Skriftestol o. 1747 (s. 1098) og to af de tidli- 
gere altertavlemalerier, udført af Poul Steffensen 
1906 (s. 1086). NE fot. 1981. — Beichtstuhl um 1747 
und zwei ehemalige Altargemälde von Poul Steffensen 
1906. 

nes bagside er glat. I en af mandsgavlene er 
indskåret versalerne: »Giødi Sevr(in)is/ Ano 
Domi(n)i/ 1581« (Gøde Sørensens, år 1581) 
(fig. 34a), i en anden initialerne »SHI«, i en 
tredje et bomærke. Kvindestolenes gavle 
(fig. 34b) har to tilsvarende, lidt smallere sideli- 
sener bærende en profilindrammet gavlspids, 
på hvis skrå sider der ligger volutter mellem 
kannelerede top- og fodtinder. Flere af gavlene 
har indskårne versalindskrifter. På én læses: 
»Elin/ Giødis/ 1581« (fig. 34b), på en anden: 
»Metknudz« (Mette Knudskone) under stjerne 
og kornaks, mens en tredje gavl (fig. 34c) har 
fået lisenerne fjernet til fordel for indskriften: 
»Karren Pedersdater Æbelum A(nn)o 1690«. 

Mens bænkene står nymalede i grå toner, er 
gavlenes farver Niels Lunds fra 1763,4 fremdra- 

get 1955. Hver anden gavl har dodenkop-mar- 
morering, hver anden blåmarmorering, og 

dertil er anvendt vekselvis perlefarve og brunt 
til pilasterskafter, gult til kapitæler og lister og 
grønt i kvindegavlenes trekantfelter. En samti- 
dig nummerering fra 1-41 af såvel mands- som 

kvindestole er udført med gul skriveskrift, 
mandsgavlenes på rudefeltet, kvindegavlenes i 

trekantfeltet. 
Oprindelig synes gavlene at have stået med 

en partiel bemaling, hvoraf rødt og sort er kon- 
stateret i kannelurerne. At de to gavltyper er 
samtidige og fra første færd beregnet for hvert 
af de to køn antydes ved årstallet 1581 såvel på 
en mandsgavl (med et mandsnavn) som på en 
kvindegavl (med kvindenavn) (fig. 34a-b). Op- 
stillingen med mandsgavle af den enkle type 
nederst såvel i syd som i nord rimer ligeledes 
med 1700’rnes stoleregistre, der viser mands- 
stole i hele vestenden. Til gengæld fortsatte 
kvindestolene ind i koret, hvor én stod i nord i 
selve korbuen, mens otte var fordelt langs ko- 
rets nord- og sydvæg.52 

1862 oplyser inventariet, at alle stader havde 
fodskammel, men ingen døre. Mandfolkestole- 
ne havde et smalt ryglæn, kvindestolene intet. 
Samme år sattes rygstød i de 15 kvindestole 
»fra korbuen og ned«,15 og 1881 udskiftedes 
bænkene med de nuværende. Foruden småre- 
parationer og mindre omsætninger har stader- 
ne gennemgået stort set samme opmalinger 
som altertavle og prædikestol. Specielt den 
grundige istandsættelse af stolestaderne 1955 
formindskede deres antal, og de tiloversblevne 
gavle har fundet anvendelse i fem bænke opsat i 
koret, i skibets østende og i våbenhuset. To 
gavle ligger nu på kirkeloftet. 

Indretningen af en †lukket stol til præstens fa- 
milie omtales i forbindelse med opførelsen af et 
†vestpulpitur o. 1750 (jfr. ndf.), hvorunder sto- 
len fik plads.52 1862 nævnes en †brudeskammel.15 

Skriftestol (fig. 33), o. 1747,50 nu 135 cm høj, 
af glatte brædder med udsavet ryg, vanger og 
frontsarg, ryggens højeste udsvejfninger afsa- 
vet i ny tid. Gråmalet. Stolen, hvis plads i sa- 
kristiet uden tvivl er den gamle, svarer næsten 
til Janderups, og må som denne have haft en 
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Fig. 34a-c. Stolegavle 1581 (s. 1097), detaljer, a. Gavl i mandssiden, b-c. Gavle i kvindesiden. NE fot. 1981. — 
Gestühl 1581, Details, a. Wange der Männerseite. b-c. Wangen der Frauenseite. 

foranstillet knæfaldsskranke til de skriftende 
(jfr. s. 1058 med fig. 36). Før indretningen af 
denne »bekvemme skriftestol« skal præsten ha- 
ve siddet på muren (d.e. den murede bænk i 
sakristiet), mens skriftebørnene knælede på 
gulvet.4 

†Kirkekiste. En jernbundet, formentlig sen- 
middelalderlig, kiste omtales 1754 som en lev- 
ning »fra de katolske tider ... uden tvivl en 
afladskiste ligesom den i Janderup kirke«. Den 
stod da bag altret.29 

Pengeblok, o. 1800, 82 cm høj, gjort af en ud- 
hulet fyrrestamme, med pengetragt på smede- 
jernslåg, fæstnet med to overfald, det ene med 
gammel hængelås. Træet står renset. I skibet 
ved indgangen. En mindre †pengeblok, hvori 
lagdes gaver til husarme, nævnes i inventariet 
1862.15 

†Pengetavle. 1730 omtales en »Collect-tav- 
le«.28 

Dørfløje. O. 1700, til tårntrappen, 172 cm 
høj, foroven rundbuet afsluttet. Dørfløjen er 

udført af tre fyrreplanker, holdt sammen af to 
revler på bagsiden. Døren er samlet med svære 
træpløkke, som er slået igennem fra forsiden, 
hvor deres hoveder er afrundet som bosser. 
Forneden nyere vandnæsebræt. Den lavtsid- 
dende haspe og gangjernene er gamle. Gråma- 
let. 2) 1844, fløjdør i enkel senempire, mellem 
våbenhus og skib. Årstallet indskåret i overkar- 
men. Gråmalet. Kirkens øvrige dørfløje er 
nyere. 

†Pulpitur, ifølge præsteindberetningen 1766 
opført »for faa Aar siden« i kirkens vestende.4 
Det strakte sig over de fire bageste stoleræk- 
ker52 og sagdes 1862 at kunne rumme omtrent 
50 personer.15 Fra pulpiturets brystning stam- 
mer formentlig fire frisefyldinger, nu på vå- 
benhusloftet, 15 × 70 cm, med skriftsteder i 
hvid skriveskrift på sort bund: »See Det Guds 
Lam ... Joh:l (,29)«, »... Gud Sons Blod ... 
Joh:1 (1. Joh. 1,7)«, »Min Siæl opHöüer Herren 
... Luc (1,46)«,»Glæder sig i Gud min Frelser. 
Luc (1,46)«. Skriften er formentlig Niels Lunds 

71* 
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Fig. 35. Klokke, 1432, støbt af Peder Johansen i 
Randers på foranledning af præsten Jacob (s. 1100). 
NE fot. 1981. — Glocke, 1432, von Peder Johansen in 
Randers auf Veranlassung des Pfarrers Jacob gegossen. 

fra 1763. Fyldingerne er af genanvendt egepa- 
nel, formentlig fra et gotisk alterskab (jfr. side- 
altertavle nr. 2 og note 48). Pulpituret blev ma- 
let med egetræsfarve 186618 og nedtaget 
o. 1885.15 

Orgel, med otte stemmer, bygget 1980 af 
Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. Disposi- 
tion: Manual: Principal 8', Rørfløjte 8', Oktav 
4', Gedaktfløjte 4', Oktav 2', Spidsfløjte 2', 
Mixtur III. Pedal: Subbas 16'. Tegnet af Rolf 
Graae i samarbejde med orgelbyggeriet. I tårn- 
rummet. †Orgel, med ét manual og fem stem- 
mer, bygget 1909 af Horsens Orgelbyggeri v/ 
M. Sørensen. Disposition: Bordun 16', Princi- 
pal 8', Fugara 8', Gedakt 8', Fløjte 4'; oktav- 
koppel og svelle. Pneumatisk aktion, bælgven- 
tillade. På forhøjning i tårnrummet med spille- 
bordet anbragt fritstående foran facaden, såle- 
des at organisten sad vendt mod menigheden. 
Ved en ombygning 1955, foretaget af Th. Fro- 
benius & Co., omdannedes Fugara 8' til Oktav 
2'; samtidig blev facaden forandret, idet et 

fremskudt midttårn fjernedes og en del stum- 
me prospektpiber forkortedes. I forbindelse 
med ombygningen blev orglet sænket og flyt- 
tet længere mod vest.53 

Salmenummertavler, tre nyere, 77 × 49 cm, 
hvidmalede med stifter til talophæng, †Salme- 
nummertavler nævnes 1862, og 1884 anskaffedes 
tre nye.15 

Præsterækketavle, 1750, svarende til den æld- 
ste i Janderup, men noget mindre, 47 × 36 cm. 
Den opregner præsterne indtil nr. 10 og ind- 
skriften afsluttes med angivelsen: »Jandrup 
Præste-Gaard Anno 1750 den 1. december«. I 
sakristiet, ophængt øst for døren. 

Lysekroner, 1907, to ophængt i skibet, en 
mindre i koret.36 

Kirkeskib, »Anna«, 1949, ophængt 1955, en 
gave fra gårdmand Peder Pedersen og hustru. 

En †ligbåre, nævnt 1730,28 omtales 1862 som 
gammel.15 

Klokke (fig. 35), 1432, støbt på foranledning 
af præsten Jakob af klokkestøberen Peder Jo- 
hansen Randers, der har lavet klokker til flere 
af egnens kirker, således til Ål og til Hostrup 
og Guldager i Skast hrd. (Uldall, s. 154f.). 
Klokken måler 88 cm i tvm., hals, hanke og 
slagring har profilering, og midt på legemet ses 
klokkestøberens mærke, 7 cm højt (fig. 38). 
Om halsen en tolinjet, latinsk minuskelind- 
skrift: »anno domini m cd xxxii circa festu(m) 
puriticasio(n)is effusa est ca(m)pana eccle(siæ) 
belim per magistru(m) petru(m) ioha(n)nis 
procura(n)te d(omi)no iacobo ibidem« (i Her- 
rens år 1432 ved renselsesfesten (2. feb.) blev 
denne klokke støbt til Billum kirke af mester 

 

Fig. 36. Klokke 1432, seglaftryk (s. 1101). LL fot. 
1985 efter voksaftryk. 1:2. — Glocke, 1432, Siegelab- 
drücke. 
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Fig. 37 a-b. Altertav- 
lemaleri, Korsfæstel- 
sen (s. 1086). a. Det 
originale maleri fra 
1647, efter afdækning 
1955. b. Maleriet med 
H. H. S. Nielsens 
overmaling fra 1883. 
Einar V. Jensen fot. 
1955. — 
Altargemälde, 
die Kreuzigung, a. 
Das 
originale Gemälde 
1647, 
nach der Freilegung 
1955  h  D  G äld  

   
    

 

Peder Johansen på foranstaltning af hr. Jakob 
sammesteds). I indskriftens 2. linje (foran ordet 
»belim«) og på klokkehuen over indskriften 
findes to cirkulære seglaftryk, tvm. 2,5 cm 
(fig. 36). Det første, der må have tilhørt den 
nævnte præst Jakob, har omløbende minu- 
skelindskrift, hvoraf læses: »..pri(sbiteri) 
[B]ilvm..« (præst i Billum), omkring en Ibs- 
skal. Det andet, der kan have været støberens, 
har en tilsvarende nu ulæselig indskrift om- 
kring en dobbeltlilje.55 Klokken er ophængt i 
en vuggebom fra 1936. Ifølge præsteindberet- 
ningen 1766 skulle der en halv fjerdingvej 
nordøst for kirken findes et rundt hul i heden, 
»som beboerne kalder klokke-hul, hvor det er 
troligt at bemeldte klokke er støbt, så meget 
mere som jeg ved at lade grave i hullet har 
fundet noget kalk-grus«.4 Klokkestolen er fra 
1870.18 

 

Fig. 38. Klokke 1432, støberens mærke (s. 1100). 
1:2. Tegnet af MN. — Glocke 1432, Gießmarke. 

GRAVMINDER 

†Gravramme, o. 1595, af egetræ. »Her ligger be- 
gravet hæderlig, gudfrygtig og vellærd mand 
hr. Christen Ægidissen, som døde d. 28. sept. 
1595. I. C. F. E.«.4 Lå 175429 og 17664 i korgul- 
vet foran korbuen.54 

To *barokengle i Varde Museum, indkommet 
o. 1927 (inv. nr. V. 2127-28), opføres i mu- 
seumsprotokollen som formentlig stammende 
fra Billum kirke. De er fra o. 1725, liggende og 
nøgne, 42 og 48 cm lange, udskåret i egetræ 
med rester af lidt hudfarve og kindrødt. Sand- 
synligvis har de hørt hjemme i et epitafium, 
men der findes ikke efterretning om et sådant i 
Billum kirke. 

KILDER OG HENVISNINGER 

Vedr. arkivalier for Ribe amt i almindelighed henvi- 
ses til s. 50f., vedr. litteratur og forkortelser til s. 54f. 
Endvidere er benyttet: 

Ved embedet: Liber daticus 1840-89. – Synsproto- 
kol 1862ff. 

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske 
landsbykirker VII, 1886, s. 245-49. – Indberetninger 
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ved Jacob Helms 1874 (bygning, inventar), Chr. Ax- 
el Jensen 1905 (altertavle), Erik Bayer 1906 (altertav- 
le), Kristian Due 1916 og 1920 (krucifiksgruppe), 
1921 (inventar), K. Høgsbro Østergaard 1954 (møn- 
ter), 1956 (arkæologisk undersøgelse), Egmont Lind 
1955 (kalkmalet våbenfrise), Olaf Olsen 1955 (besig- 
tigelse af stolpehuller), Einar V. Jensen 1956 (inven- 
tar), Elna Møller 1981 (bygning), Ebbe Nyborg 
1981 (inventar). 

Tegninger og opmålinger. KglBibl. Tegninger af kir- 
ken ved J. G. Burman Becker (efter Winstrup) o. 
1874 (KB2°+63). – Privat (ark. Knud Lehn Petersen, 
Odense). Udaterede tegninger og opmålinger ved 
L. A. Winstrup. – NM2. Akvarel af kirken ved 
J. Kornerup 1865. Opmålinger af bygningen ved 
V. Ahlmann 1886 (forlæg for Danske Tufstenskirker 
1894). Tegninger af kirken, bygningsdetaljer og dø- 
befont ved E. Rondahl 1896. Tegninger af kalkmalet 
våbenfrise (1954), kalkmalede figurer (1955) samt 
opmålinger af arkæologisk udgravning (1956) ved 
K. Høgsbro Østergaard. Plan og snit af bygning ved 
Henrik Jacobsen og Karen Mølkier 1978. 

Litteratur. Janderup og Billum sogne, I-III, udg. af 
et udvalg ved H. K. Kristensen, Knud Jensen og 
Chr. Simonsen, Janderup 1979-83. – Jacob Helms: 
Danske Tufstenskirker, I-II, 1894. – Jesper Madsen: 
Janderup og Billum sogne, i ÅrbRibe, III, 1911-14, 
s. 25-73. – K. Høgsbro Østergaard: Arkæologiske 
undersøgelser i Billum kirke, i ÅrbRibe, XIII, 1952- 
55, s. 601-24. – Albert Fabritius: Skjoldefrisen i Bil- 
lum kirke, i ÅrbRibe, XIV, 1956-59, s. 93-97. 

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be- 
skrivelse af bygning og kalkmalerier ved Niels Jør- 
gen Poulsen, inventar ved Ebbe Nyborg og Ole O- 
lesen (orgler). Redaktionen afsluttet oktober 1985. 

1 DiplDan. 2. rk. IX, 104. 
2 KancBrevb. 28. marts 1627 og 1. okt. 1629. 
3 Kronens Skøder III, 133. 
4 LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetning til 
biskop Bloch 1766 (C 4.775). 
5 LA Vib. Ribe bispearkiv. Miscellania ad reg. nr. 7, 
capsa 63 (C 4.168). 
6 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårds- 
syn. Indberetninger 1793-1840 (C 4.709-10). 
7 Da Sagn. Ny rk. III, 14. 
8 Der er divergerende meninger om denne trold. I- 
følge én version stod han ved Janderup kirke. En 
anden version lader trolden kaste stenen efter en fe, 
som søgte tilflugt i kirken. I en tredie version kaster 
trolden stenen, idet han sejler forbi over land med 
sin brud, en hovmodig jomfru fra Hanevanggård, 
som havde svoret kun at ville have en mand, der 
sejlede lige godt til lands som til vands (DaFolkem- 
Saml. IX, 177 og 1930/5). 
9 DaSagn IV, 573. 

10 Nævnt i indb. 1766 (note 4). 
11 DaSagn III, 128. 
12 DaFolkemSaml. 1930/5. 
13 Kgl. Mønt- og Medaillesamling, FP 1423; NM2 
D 9633. 
14 Kgl. Mønt- og Medaillesamling, FP 2409 og 2427; 
Nordisk Numismatisk Årsskrift 1954, s. 159, og 
1955, s. 211; K. Høgsbro Østergaard: Arkæologiske 
undersøgelser i Billum kirke, i ÅrbRibe, XIII, 1952- 
55, s. 619ff. 
15 Synsprotokol 1862ff. 
16 Diameter 13-14 cm, dybde ca. 2,5 cm. 
17  Jfr. sagnet om troldens fingeraftryk. 
18 LA Vib. Skast, Ø. og V. Horne hrdr.s provsti 
1828-91. Synsprotokoller (C 44.3-5). 
19 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C 
4.189). 
20 Helms: Tufstenskirker I, 153-55 og II, tavle 46-50. 
Jfr. Hans Erich Kubach og Albert Verbeek: Romani- 
sche Baukunst an Rhein und Maas, I, Berlin 1976, 
s. 533-44. 
21 Ifølge K. Høgsbro Østergaard fandtes de indven- 
dige skillelinier mellem tuf og marksten 245 cm vest 
for triumfvæggen. Jfr. Høgsbro Østergaard (note 
33), s. 618. 
22 Bunden er ødelagt ved en nyere tagværksrepara- 
tion. 
23 1954 afdækkedes seks stolpehuller, at opfatte som 
stilladshuller, i gulvet en meter ud for skibets nord- 
væg. Jfr. Høgsbro Østergaard (note 33), s. 619. 
24 En frise af krydsende rundbuer findes også i Als- 
lev kirke, Skast hrd., i skibets nordside. 
25 Årstal i dørkarm. 
26 Det søndre er nymuret af Winstrup, det nordre 
blændet 1954. 
27 Korets nordøstre vindue er lukket i forbindelse 
med sakristiets opførelse; det nordvestre blev genåb- 
net af Winstrup, som også åbnede skibets nordvestre 
vindue. Vinduerne i korets sydside er muret af Win- 
strup, de to østre i skibets sydside under restaurerin- 
gen 1954f. 
28 LA Vib. Ribe bispearkiv. V. Horne hrd. 1570- 
1774 (C 4.79). 
29 Indb. ved pastor Jens Chr. Hammer 1754, indført 
i Janderup-Billum liber daticus 1840-89. Ved 
embedet. 
30 Ved gulvundersøgelsen 1954 (note 33) fandtes re- 
ster af murstensgulv med sten i formatet 26 × 13 
cm. 
31 Hovedistandsættelsen strakte sig over en længere 
årrække (note 15). L. A. Winstrups opmåling af kir- 
ken, detailforslag m.m. er ikke dateret, men ifølge 
Burman Bechers kopi må de være udført 1874. 
32 Redegørelse for restaureringen i arkitekternes 
brev til NM2 febr. 1956. 
33 K. Høgsbro Østergaard: Arkæologiske Undersø- 
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gelser i Billum kirke, i ÅrbRibe XIII, 1952-55, 
s. 601-24. 
34 Jfr. note 33, s. 607. 
35 Jfr. note 33, s. 617. 
36 LA Vib. V. og Ø. Horne hrdr.s provsti. Kirkesyn 
1892-1932 (C 44.Al). 
37 K. Høgsbro Østergaard (jfr. note 33), s. 607-14. 
38 NM2. Indb. ved Egmont Lind 1955. 
39 Jfr. Albert Fabritius: Skjoldefrisen i Billum kirke, 
ÅrbRibe, XIV, 1956-59, s. 93-97. – Slægten Rekhals 
kendes hidtil tidligst 1446, da Erik Rekhals besegler 
et vidne på Bølling herredsting. 
40 Læsemåden følger Albert Fabritius (jfr. note 39) 
og Erik Moltke. Egmont Lind, som fotograferede 
og afskrev indskriften (jfr. fig. 13), godkendte senere 
den foreslåede læsemåde. 
41 Sidstnævnte kan identificeres med en mand af 
samme navn, nævnt i Nekrologium Ripense, idet 
han har solgt en eng i Janderup til en vis Johannes 
Herodes, som døde 1319 (SRD. V, 541). 
42 Jan Raneke: Vapenmålingarna i Ystads gråbro- 
drakloster, Ale, nr. 3, 1968, s. 16-30. 
43 NM2. Jacob Helms’ indb. 1874. 
44 Se Erik Moltke: Nogle Malerier i Vore Kirker og 

deres Forbilleder samt lidt om Peder Candid. I Årb- 
OldkHist 1955. 
45 Tavlen havde bag Maria pålagt strålekrans og i 
hjørnesviklerne bladværk i jugendstil. Fotografier i 
NM2. 
46 Die Kunstdenkmäler der Provinz Schleswig-Hol- 
stein, Kreis Südtondern, Berlin 1939, s. 269. En 
stærkt medtaget bispehelgen fra Bjerning kirke er 
noget ældre (DK. SJyll. s. 320). 
47 Johnny Roosval: Medeltida skulptur i Gotlands 
Fornsal, Stockh. 1925, Pl. LV. 
48 Et stykke, der måler 70×15 cm, har på den ene si- 
de et forsænket, udskåret felt med krabbebladsdekora- 
tion. Farverester og indskrift på bagsiden fra 
1700’rne, da stykket genanvendtes (jfr. †pulpitur). 
49 Ole Faber og Bo Bramsen: Varde Sølv. Guldsme- 
demestre på Varde-egnen og deres arbejder ca. 1600- 
1870, Varde 1983, s. 116, 150. 
50 Præsteindb. 1754 (jfr. note 29). Præsten var ikke 
sikker på årstallet, men skriver: »såvidt jeg mindes 
1747«. 
51 Se noterne 4 og 29. 
52 LA Vib. Hesselmed Godsarkiv. Stolestaderegistre 
(G 459.35). 

 

Fig. 39. Matrikelkort 1:10000. Målt 1795 og omtegnet 1856. 
— Katasterkarte 1:10000. Vermessen 1795, umgezeichnet 1856. 
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53 NM2. Per Günther: Erklæring af 2. dec. 1977. 
54 Christen Ægidissen var Billum sogns anden evan- 
geliske præst. Han efterfulgtes 1596 af Ib Christen- 
sen, som giftede sig med enken. Initialerne »I. C.« 
kan hentyde til Ib Christensen. 

55 Uldall læser omskriften på den sidste: »ave M(a- 
ria) vyqsbih ol« (ave Maria Oksby Ål). Aftrykkene 
ligner – men er ikke identiske med – nr. 928 og 934 i 
Danske Gejstlige Sigiller fra Middelalderen ved 
Henry Petersen, 1886. 



 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Kirken set fra syd. EN fot. 1984. — Die Kirche von Süden gesehen. 

LUNDE KIRKE 
VESTER HORNE HERRED 

Kirken, som var viet S. Stefan (jfr. højaltertavle og 
Stefan-figur fra †sidealter), nævnes tidligst o. 1350 
(jfr. s. 1020f.). Den blev 16871 sammen med Ovtrup 
kirke henlagt til Ribe bispeembede til bisperesiden-
sens vedligeholdelse (jfr. Hans Adolf Brorsons ini
tialer på tårnet). Fra 18242 betragtedes kirken som et 
domæne, tilhørende staten. Den overgik til selveje 
1. oktober 1934. 

Stolestadestrid. Jørgen Pedersen i Kastkær stævnede 
1554 Kaja Peders i Skedsbøl for rigens råd, fordi hun 
havde forment hans hustru hendes »stade og stol« i 
kirken. Samme år pålagde kongen sognepræsten, 
kirkeværgerne og de fire bedste sognemænd »at ud
vise sognefolket af deres stolestader og siden tilskik

ke enhver sit«.3 1661 og igen 1683 var der stridighe
der blandt sognets kvinder om retten til at stå yderst 
i stolene.4 

Sagn. Anders Sørensen Vedel henfører 1591 folke
visen om Tule Vognsen og Svend Grå, som dræbtes 
kirken under en strid om en guldbænk (»I Lunde 
kirke der yppes en stævn / og der rider til både ridder 
og svende«), til Lunde Kirke.5 I Sønderjylland sted
fæstes visen til Tisland kirke (jfr. DK. SJyll. s. 907). 
Ifølge visen skulle drabet være sket foran Vor Frues 
alter og de to riddere ligge begravet foran S. Stefans 
alter i koret. En lokal udgave af samme sagn lader 
Tule Vognsen og Svend Grå bygge hver sit våbenhus 
til kirken.6 

i 
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Fig. 2. Længdesnit 1:300 gennem skib, set mod nord. Målt af arkitekterne Aas og Thorup 1980, tegnet af MN 
1985. — Längsschnitt 1:300 durch das Schiff, gegen Norden gesehen. 

Fig. 3. Grundplan 1:300. Målt af Henrik Gram og Søren Gottfred Petersen 1979 med enkelte rettelser ved NJP. 
Tegnet af MN 1985. — Grundriß 1:300. 

Kirken omgives nu af stationsbyen, men lå tid plantet med syrén, norddiget med elm, ahorn 
ligere højt og frit i landskabet mellem landsby og seljerøn. – To murede portaler, teglhængte 
en Lunde og gårdene i Øster Kastkær. Den sto og i blanke sten, er opført o. 1876 efter tegning 
re rektangulære kirkegård, hvis terræn falder af kongelig bygningsinspektør L. A. Win
øst- og sydover, er o. 1933 og 1969 udvidet strup.8 Portalen i øst har rundbuet køreport og 
mod syd; arealet beregnedes 18627 til 11475 fodgængerlåge, i vest blot en bred fodgænger
kvadratalen (ca. 4500 m2). Hegnet består af ny åbning. 1885 blev kirkegården »planeret og re
omsatte markstensdiger, der oprindelig kun guleret« og der anlagdes en kirkegårdsproto-
var stensatte på ydersiden, mens indersiden – således som det endnu ses i nord – henlå som enkol.7 1862 fandtes fire murede †indgange, hvid
græsbevokset jordvold. Det østre dige er be tede og teglhængte, med sortmalede gitterlå

ger: en større »ligport« i øst, syd for kirkehu
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Fig. 4. Kirkens sydside 1:300, målt og tegnet af L. A. Winstrup o. 1876. — Die Südseite der Kirche 1:300, 
vermessen und gezeichnet um 1876. 

set, og tre mindre, hver med en gangsti til kir forsynet med endnu et dørpar, mens de gamle 
ken.7 1814 manglede »korstræerne« i to ind døre blev tilmuret. (Sml. den senromanske(?) 
gange (»stetter«).9 En †kirkerist nævnes 1829.10 – Et hvidkalket og teglhængt ligkapeli er o. 1958Nebel, hvor dog tilsyvestforlængelse Nørre 
opført i kirkegårdens nordvestre hjørne. Vin neladende kun norddøren blev flyttet). 
kelret på dette er 1976 rejst et redskabshus som Materialer og teknik. Korets og skibets ældste 
afløser for et ældre skur. – Matrikelkortet 1786 dele er sat af granitkvadre både ude og inde, 
(fig. 41) viser et †kirkehus i kirkegårdens østskel triumfgavlen dog fortrinsvis af marksten. Som 
med kålhave i kirkegårdens nordøstre hjørne.11 det er almindeligt, er de største kvadre anvendt 
Efter husets nedbrydning 18947 sattes 27 alen 
stendige. 
BYGNING 

Kirken består af romansk kor og skib, for

modentlig opført i to tempi, en senromansk 
vestforlængelse samt tre tilbygninger fra gotisk 
tid: et sakristi ved korets nordside, et våbenhus 
foran vestforlængelsens syddør og et tårn i 
vest. Orienteringen har ret stor afvigelse til 
syd. 
At dømme efter korets vestgavl er koret ikke 

blot opført før skibet, men må i en kortere pe
riode have stået alene eller i tilslutning til en 
†(træ?)kirke. Derefter rejstes skibets to østre 
trediedele, som afsluttedes med en gavl umid
delbart øst for den nuværende sydindgang; det
te skib var på sædvanlig vis udstyret med en 
dør vestligst i hver langmur. Ret hurtigt efter 
fulgte så det nuværende skibs vestre trediedel, 

Fig. 5. Tværsnit 1:150 gennem skib, set mod øst. 
Målt af Henrik Gram og Søren Gottfred Petersen 
1979 og tegnet af MN 1985. — Querschnitt 1:150 
durch das Schiff, gegen Osten gesehen. 
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Fig. 6. Kirken set fra nordøst. Hude fot. 1905. — Die Kirche von Nordosten gesehen. 

i det nederste skifte, hvilende på en svagt frem
springende skråkantsokkel, som danner trinsten 
i dørene. Granitten er på vanlig vis forarbejdet 
til firehugne kvadre med afrundet bagside. 
Kassemurens støbte fyld består af hånd- til ho
vedstore marksten (jfr. fig. 7). I en kvader nord 
for triumfbuen ses et stenhuggerfelt. Korets øst
gavl er o. 186010 ommuret i tegl, udvendig be
klædt med kvadre, og hele kirkens sydmur 
blev 1983 omsat på grund af udbuling. Triumf
murens gavltrekant indeholder korets oprinde
lige, vestre gavlspids (jfr. fig. 5), delvis muret 
af kvadre. Trekanten er forhøjet i forbindelse 
med skibets opførelse. 

Vinduer og døre. Koret har antagelig haft tre 
vinduer, et i hver side; kun det nordre er beva
ret, synligt over sakristiets hvælving, hvor 
kvadermuren står velbevaret. Vinduet er kva
dersat både ude og inde, og de to monolite 

overliggere har tredelt overside. Skibets ældste 
del har to tilsvarende nordvinduer, der står 
som udvendige blændinger med lidt uregel
mæssige, tresidede overliggere og affasede sål
bænke. En romansk vinduesoverligger tjener 
som trappesten foran våbenhuset. De to tilmu
rede døre har kvadersatte karme, afdækket med 
stenbjælker. Højde over sokkel i syd: 236 cm, i 
nord: 232 cm. 

Den senromanske vestforlængelse hviler på en 
sokkel svarende helt til kirkens ældre del. Mu
renes yderside er klædt med kvadre, undtagen 
et kampestensparti i nord, mellem dørstedet og 
nordvesthjørnet. Kvadrene stammer antagelig 
fra skibets oprindelige gavl, nedbrudt ved ud
videlsen. Indvendig er murene af rå kamp. For
længelsens nordvindue, der svarer omtrent til 
de to ældre vinduer i nord, har kilestensstik af 
vulkansk tuf. Dette materiale er tillige brugt i 
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øverste skifte ved tilmuringen af den oprindeli
ge norddør, der i øvrigt er lukket af granit
kvadre og af marksten (indvendig). De to nye 
dørsteder, ca. 5,5 m vest for de gamle, er udført 
på samme måde som disse, med kvadersatte 
karme og overdækket med stenbjælker. Nord
døren, 223 cm høj over soklen, er tilmuret; 
syddøren, som stadig er i brug, har smigede 
indersider; i den vestre karm ses stablerne fra en 
ældre dørfløj. 

Indre. Den forholdsvis smalle, spidse korbue 
er formentlig ommuret i forbindelse med 
hvælvslagningen i koret. De kvadersatte van
ger kan være oprindelige; de har et 20 cm højt, 
forneden skråkantet kragbånd, hvis profil er ført 
omkring vesthjørnerne. På overvæggene ses 
aftryk efter det oprindelige bræddeloft, der har 
ligget på bjælkernes overside. 

Tagværker. Skibets tagværk hører sammen 
med vestforlængelsen og er, bortset fra de to 
østligste fag, nummereret fortløbende fra øst 
mod vest, i syd med øksehugne stregnumre, i 
nord med firkantstik. Spærfagene har korte 
spærstivere og to lag hanebånd. Andet og fjer
de fag fra øst samt flere hanebånd viser spær af 
den såkaldte Arrildtype med to sæt skråstivere, 
der må stamme fra det romanske skibs første 
tagværk. Bjælkerne over skibets ældre afsnit er 
af eg; de syv vestligste er udskiftet med fyr 
1875.7 – Tagværket over koret er ældre end 
hvælvslagningen (afsavede bjælkeender). De 
syv fag er samlet på østsiden og forsynet med 
huljernsstregnumre fra øst mod vest. 

Gotiske ændringer og tilføjelser. I senmiddelal
deren fik koret indbygget hvælv og tilføjet et 
sakristi i nord, og det forlængede skib forsyne
des med et våbenhus foran syddøren og et tårn 
i vest. Det er ikke muligt at fastslå disse tilbyg
ningers kronologiske rækkefølge, men det er 
sandsynligt, at de alle er udført i løbet af 
1400’rne. Det kan dog ikke udelukkes, at det 
lille tårn med den høje, slanke, nærmest lancet
formede tårnbue er lidt ældre. Alle tilbygnin
ger er opført af munkesten i munkeskifte over 
granitkvadre, genanvendt fra de romanske eller 
senromanske dele af kirken, der blev berørt af 
byggeriet. 

Fig. 7. Kvadrene i skibets sydmur under omsætning 
1983. NE fot. — Die Quader in der Südmauer des 
Schiffs während einer Umsetzung 1983. 

Korets krydshvælv hviler på enkle hjørnepil
ler, spidse skjoldbuer og kvartstensribber; der 
er spygatter i flere svikler. I forbindelse med 
hvælvets indbygning har triumfbuen antagelig 
fået sin spidse form. 

Sakristiet (fig. 6), der forbindes med koret 
med en fladbuet dør, svarer nøje til sakristierne 
i Janderup (s. 1037) og Billum (s. 1078). Det 
dækkes af et samtidigt krydshvælv med veder
lag i de tre frie vægge og i en skjoldbue, muret 
op mod koret, efter at dettes kvaderbcklædning 
var nedtaget. Flankemurene har hver en flad
buet niche, den vestre med sålen 136 cm over 
gulv og en højde på 64 cm, den østre 70 cm 
over gulv og en højde på 70 cm. I øst er et lille 
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fladbuet vindue. Taget er tækket med bly, der 
også dækker de yderste spærsko. 170012 var tre 
fag dækket med brædder. – Sognepræsten be
nævnte 176613 bygningen som et »kapel«. Sa
kristiets oprindelige anvendelse som opbeva
ringssted for kirkens hellige kar og andre rig
domme var da gået i glemme. 

Våbenhuset foran skibets syddør har nederst i 
de lave mure to skifter granitkvadre. Den østre 
flankemur er delvis fornyet 18707 ved indsæt
telsen af to rundbuede støbejernsvinduer. I 
gavlens top, over den rundbuede dør, er en 
fladbuet lysspalte. I det indre står rummet med 
gråmalet bjælkeloft og gulv af kvadratiske tegl-
fliser. Våbenhuset, der siden begyndelsen af 
1800’rne har haft tegltag, var 170012 tækket 
med bly, vestsiden dog med brædder; 176613 

var der røde tagsten, 1813 stråtag.9 

Tårnet ved skibets vestgavl har tykke, kva-
derklædte mure indtil en højde af tre meter. 

Herover har nordfacaden med trappehuset beva
ret sit munkestensmurværk til murkronen, 
mens murene i syd og vest og til dels også i øst 
er skalmuret flere gange i indtil én stens dybde. 
Tårnet blev betydeligt ombygget 1753,14 i 
Hans Adolf Brorsons tid som biskop og kirke
patron. I vestmuren ses jernankre med biskop
pens initialer »H AB« over årstallet »1781«, der 
dog i 1800’rne læstes som enten 17877 eller 1757 
(L. A. Winstrups opmåling).15 (Sml. biskop 
Middelboes forbogstaver på Ovtrup kirke, 
s. 1141). 

Tårnrummet er beskedent af omfang, men 
højt og velproportioneret. Det forbindes med 
skibet med den ovennævnte slanke, spidsbuede 
arkade, der har retkantede kragbånd. De tre 
øvrige sider står med høje, skjoldbuelignende 
spareblændinger, som bærer et lille krydshvælv 
(kvartstens ribber)16 og omslutter højtsiddende 
vinduer i syd og vest, begge genåbnet efter at 
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Fig. 8. Indre set mod 
øst. NE fot. 1984. — 
Interieur gegen Osten 
gesehen. 

Fig. 9. Indre set mod 
vest. NE fot. 1984. — 
Interieur gegen Westen 
gesehen. 

de var blevet lukket i forbindelse med de om
fattende skalmuringer. En nyere dør i tårnets 
sydside er formentlig kommet til ved installe
ringen af et fyr i tårnrummet o. 1900, da det 
blev afskildret fra skibet. Allerede 18627 var der 
dog en gitterdør i tårnbuen. 

Adgangen til det tvedelte mellemstokværk 
sker ad en stejl spindeltrappe. Nedre mellem
stokværk har to fladbuede spareblændinger i 
vest og én i syd og nord; i øst er 185910 brudt en 
dør til skibets loft. Øvre mellemstokværk har 
en spidsbuet spareblænding i øst. Denne etages 
nuværende åbninger er sekundære, og det sam
me gælder klokkestokværkets fladrundbuede 
lydhuller i syd og vest, mens de fladbuede, fal
sede glamhuller i øst og nord er originale. I 
murkronen og de øst-vestvendte gavle er der 
adskillige åbne bomhuller. Taget er tækket med 
bly. Kirkesynet anfører år 1700,12 at tårnet de 
sidste 45 år havde været dækket med brædder, 

undtagen syv fag bly i syd. Endnu 18169 var 
der bræddetag over tårnhuset. 

Vedligeholdelse og istandsættelser. Ved kirkesy
net 170012 var murværket i god stand, en del 
var nylig repareret. Kirken og dens tilbygnin
ger var tækket med bly;17 dog var størstedelen 
af tårnet, sakristiets vestside samt tre fag over 
våbenhuset dækket med brædder. Da taget 
174818 skulle sættes i stand, erklærede præsten 
sig for ukyndig og bad en anden forhandle med 
blytækkeren. Biskop Brorson lod som nævnt 
tårnet skalmure 1753, og kirken overalt sætte i 
god stand.14 Bevarede bilag fra vedligeholdel
sesarbejder sommeren 177619 viser udgifter til 
glarmester Morten Andersen, blytækker Jens 
Jørgensen, smed Jens Pedersen (for vindues
rammer og nøgle) og murermester Mattias Jen
sen. Sidstnævnte arbejdede på kirken i 33 dage 
sammen med sin »kalkslåer«. Tagsten, kalk, 
jern og bly leveredes af købmand Øllgaard, 
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Varde; tømmeret indkøbtes i Nørre Bork.20 

Korets østmur blev ommuret i tegl o. 186010 

og skibets sydvestre hjørne ombygget o. 1890.7 

I forbindelse hermed blev et ældre vindue med 
trækarm vestligst i sydmuren erstattet af gra-
nitindfattet støbejernsramme. De øvrige vin
duer i korets og skibets sydside har trækarme 
med blyindfattede ruder i rigt falsede åbninger, 
korets fladbuet, skibets rundbuede udvendig 
og fladbuede indvendig. Et ældre rundbuet stik 
ses over skibets østvindue. Karmene fik deres 

;21nuværende form 1921 i 1800’rne stod de 
rundbuede åbninger med retkantede karme 
(jfr. fig. 4). 

Under en hovedrestaurering 1982-83, ved arki
tekterne Richard Aas og Herløv Thorup, blev 
blytaget på kor og tårn lagt om (skibets og 
sakristiets tag var omstøbt 1979), tårnets mur
værk blev repareret, og størsteparten af granit
kvadrene i skibets sydside sat om (jfr. fig. 7). 
Tårnrummet, der havde tjent som fyrrum, 
blev igen åbnet mod skibet, gulvene blev be
lagt med teglstensfliser og skibets loft istandsat 
og malet. 

Den velholdte kirke står dels i blank kvader
mur, dels med hvidtet murværk, hvor dette er 
af marksten eller tegl. Tagene er fremdeles 
overalt tækket med bly,22 kun våbenhuset har 
tegltag. 

Glaserede gulvfliser, 15-1600’rne(?). Under en 
reparation af skibets bræddegulv, i det nord-
østre hjørne, optoges 1938 foruden ældre bly
indfattet vinduesglas 34 brudstykker af fliser 
med forskelligfarvede glasurer: lysgul, grøn og 
mørkebrun.23 

Et stykke af en †egeplanke, 230 cm lang (for
rådnet i den ene ende), 35 cm bred og 12 cm 
tyk, blev o. 1895 fundet i skibets gulv og hen
lagt på våbenhusloftet. Planken var på den ene 
side falset i begge hjørner og har ved svære 
trænagler været fastgjort til lignende planker. 
Dens bestemmelse er usikker.24 

Varme. En kakkelovn, opstillet 18907 i skibets 
nordvestre hjørne og med skorsten op gennem 
tårnet, blev o. 190021 afløst af to ovne af Rech’s 
patent, opsat i det afskildrede tårnrum, der her
efter fungerede som fyrrum med selvstændig 

Fig. 10. Sidealterbord, senmiddelalderligt, nu un
derbygning for prædikestolen (s. 1113). NE fot. 
1983. — Spätmittelalterlicher Seitenaltartisch, jetzt Un
terbau der Kanzel. 

indgang i tårnets sydside. En kalorifer samme 
sted blev 1982-83 erstattet af el-varme med rør
ovne under bænkesæderne og tårnrummet igen 
inddraget i kirken. 

†Kalkmalerier, romanske? Under afbankning 
af pudslaget på skibets nordvæg 1945 fremkom 
på det oprindelige(?), gullighvide »hvidtelag« 
sporadiske spor af, hvad der opfattedes som 
rester af en romansk, kalkmalet dekoration. 
Midt på nordvæggen og øst herfor sås, 2,3 
1,5 m over gulvet, enkelte lodrette og vandret
te streger og øverst, 0,3 m under loftsbjælker
ne, rester af en bort med koncentriske ringe 
med en udvendig diameter af 21 cm. Male
rierne tildækkedes af nyt pudslag.25 

INVENTAR 

Oversigt. Inventaret er for en væsentlig del middelal
derligt, med det romanske højalterbord og granitdø
befonten som de ældste stykker. Kirkeklokken 
stammer fra o. 1400, og et usædvanligt bredt udsnit 
af den senkatolske indretning er i behold. Således er 
kernen i den flere gange moderniserede altertavle en 
gotisk højaltertavle fra o. 1500, hvis (aftagne) predel-
la har rester af et malet svededugs-motiv. Nogen
lunde samtidige er alterstagerne, en monumental 
korbuekrucifiksgruppe og to sidealterfigurer, Maria 
med barnet og værnehelgenen S. Stefan. Den sidste 
har formentlig haft plads på et sidealterbord i skibets 
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Fig. 11 a-b. Højalterbord, romansk (s. 1113). a. Helhed, 
tartisch mit Heiligengrab. 

sydhjørne, hvorpå man 1583 opsatte det vigtigste 
protestantiske inventarstykke, prædikestolen. Den 
smykkes af et brystbillede forestillende en gammel 
mand, formentlig giveren Søren Moritsen. Såvel 
prædikestolen som de nogenlunde samtidige stole
stader er smukke eksempler på egnens »Ribeskærin
ger« i tidlig renæssancestil. Højrenæssancen slår 
igennem o. 1600 med alterpanelet og i en udbygning 
og modernisering af altertavlen og af prædikestolen 
med himmel og rygpanel. Et sæt herskabsstole for 
Frøstrup er dateret 1618, og en *fontehimmel, nu i 
Varde Museum, 1638. Barokken er repræsenteret 
med altertavlens topmalerier af Hans Poulsen, Ribe, 
fra begyndelsen af 1700’rne, og fra 1800’rne må næv
nes sølvtøjet, specielt Varde-sølvsmeden Lorentz 
Anholm Thuuns sygesæt. 

Farvesætningen af de middelalderlige stykker er ud
ført 1921 af Poul Jensen, mens renæssanceinventaret 

i det store hele står med en afdæmpet, lys staffering 
udført af P.J. Bagger 1931. 

Alterbord (fig. 11a), romansk, muret af granit
kvadre i tre skifter, 160 × 100 cm, 115 cm højt. 

I bordfladens midte, 24 cm fra forkanten, en 
helgengrau (fig. 11b) i to afsæt, 21 × 18 og 6 × 4 
cm; dækstenen manglede allerede 1862.7 Alter
bordet står 100 cm fra korets østvæg. 

Sidealterbord (fig. 10), senmiddelalderligt (?), 
nu benyttet som underbygning for prædikesto
len i skibets sydøsthjørne. Bordet er muret af 
munkesten, pudset og hvidtet, 142 × 98 cm; 
højden er 138 cm efter påmuringen af en halv
rundt fremspringende »fod« for prædikestolen. 

b. Helgengrav. NE fot. 1983. — Romanischer Hochal

Også den er af munkesten, måske taget fra bor
dets øvre del. Et afsæt i nord, 90 cm højt, angi
ver muligvis bordets oprindelige højde. 

Alterbordspanel (fig. 14), o. 1600, af fyrretræ, i 
tre fag adskilt af kannelerede lisener, de yderste 
på meget høje fyldingspostamenter. Felterne 
rummer en profilindrammet portal, hvis heste
skobue bæres af kannelerede pilastre med pro
filbase og -kapitæl. Profileret og forkrøppet 
fodliste og arkitrav, triglyffer (kun fire er gam
le) med neglesnitsornament. Panelet blev fri
lagt og istandsat 1910,7 malet 1930-31 i gråt og 
brunt med marmorerede felter (fig. 14), og har 
ved den seneste istandsættelse 1982-83 fået sin 
nuværende grå og hvide bemaling. 

†Alterklæder. Præsteindberetningen 1766 om
taler et alterklæde skænket af biskop Brorson 
(1741-64).13 1841 anskaffedes et nyt,10 der 1862 
beskrives som rødt, kantet med guldtresser 
forneden. Et klæde, anskaffet 1895, kasseredes 
1910, da alterbordspanelet blev frilagt.7 

Altertaulen (fig. 14) er en sengotisk fløjalter
tavle, o. 1500, der o. 1600-20 er moderniseret og 
udbygget med en renæssanceindfatning. Den 
velbevarede, senkatolske skabsaltertaule har i 
midtskabet (178 × 130 cm) tre store hovedfigu
rer: en Nådestolsfremstilling flankeret af Maria 
med barnet (i nord) og værnehelgenen S. Ste
fan. Sidefløjene, der er halvt så brede som midt-

Danmarks Kirker, Ribe amt 72 
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Fig. 12. Altermaleri, Nadveren, o. 1725, tilskrevet 
Hans Poulsen, Ribe (s. 1116). NE fot. 1980. —Altar
gemälde, das Abendmahl, um 1725, dem Maler Hans 
Poulsen aus Ribe zugeschrieben. 

skabet, rummer apostle i to rækker, der som 
hovedfigurerne står under gennembrudte køl-
buebaldakiner med stavværk og fiskeblærer. 

I midtskabet (fig. 17) er Nådestolen fremstil
let traditionelt som en aldrende, hårfager Gud
fader, der foran sig holder sønnen i skikkelse af 
en Smertensmand. Maria bærer på venstre arm 

Fig. 13. Altertavle, postamentfremspring med løve
hoved, o. 1600-20 (s. 1116). NE fot. 1980. — Altar
bild, Löwenkopf, um 1600-20. 

det nøgne Kristusbarn med korsæblet (korset 
mangler), og S. Stefan, iført diakondragt, bæ
rer martyrpalme og på venstre arm de sten, 
som voldte hans død. Storfigurerne og deres 
tresidede, fremspringende baldakiner adskilles 
af fialer med statuetter (19 cm høje) af de fire 
kronede hovedjomfruer (virgines capitales). 
Jomfruerne, der står på konsoller under små 
baldakiner, er i nord S. Barbara med tårn, 
hvori kalken skimtes (fig. 15), over S. Doro
thea, der modtager kurven af det lille Jesusbarn 
og i sin venstre holder en blomst. I syd ses 
øverst S. Katarina trædende på kejser Maxenti-
us (fig. 15). Hun bærer på venstre arm navet af 
det søndrede marterhjul, højre arm er afbrudt. 
S. Margareta støder med sin venstre en lanse i 
dragen, mens hun i den højre bærer en opslået 
bog. 

Fløjenes apostelfigurer med delvis fornyede 
attributter er noget omflyttede og svarer ikke 
alle til de sekundært malede navne, der her an
føres i parentes. I nord ses, begyndende øverst 
til venstre: 1) Peter med stor (fornyet) nøgle og 
åben bog. Som de følgende har han langt hår 
og skæg og bærer lange folderige klæder (»S. 
Petrus«). 2) Paulus med sværd (»S. Paulus«). 3) 
Andreas med skråkors (»S. Andreas«). 4) Med 
nytilsat stav og bog (»S. Bartholomæus«). 5) 
Med nytilsat stav og bog, hovedet fornyet 1847 
(»S. Iacobus«). 6) Jakob den Yngre eller Judas 
Taddæus med kølle (»S. Philippus«). I syd: 7) 
Jakob den Ældre klædt som pilgrim med van-
dringsstav og bog (»S. Iacobus Min(or)«). 8) 
Thomas eller Judas Taddæus med spyd 
(»S. Thomas«). 9) Johannes med kalk, skægløs, 
hovedet fornyet 1847 (»S. Iohannes«). 10) (Fig. 
16) Simon med sav (»S. Thadeus«). 11) (Fig. 
16) Mattias med økse (»S. Mathias«). 12) (Fig. 
16) Mattæus, skægløs, læsende (»S. Mat-
hæus«). 

Fløjaltertavlens predella, der nu tjener som 
fodstykke for kirkens korbuekrucifiks (jfr. 
fig. 26), er aftaget i forbindelse med tavlens ud
bygning 1600-20. Dette arbejde må være udført 
af samme snedker, som har lavet Ovtrup kirkes 
renæssancetavle. Den gotiske tavle er bibeholdt 
som storstykke i en renæssanceopbygning af 
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Fig. 14. Altertavle, o. 1500 og o. 1600-20 (s. 1113). NE fot. 1980. — Altarbild, um 1500 und um 1600-20. 
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Fig. 15. Nådestolen og småfigurer af S. Barbara og 
S. Katarina, o. 1500. Udsnit af altertavle (s. 1113). 
NE fot. 1980. — Der Gnadenstuhl und Kleinfiguren 
von St. Barbara und St. Katarina, um 1500. Ausschnitt 
aus Altarbild. 

Fig. 16. Apostlene Simon, Mattias og Mattæus, 
o. 1500. Udsnit af altertavle (s. 1113). NE fot. 1980. 
— Die Apostel Simon, Matthias und Matthäus, um 
1500. Ausschnitt aus Altarbild. 

firsøjletype, hvilende på et postament med 
egenartede løvehovedfremspring (fig. 13), kar-
touchevinger og tandsnit under den profilerede 
gesims. Herpå står de fire slanke, nærmest ko-
rintiske storsøjler med prydbælte af beslagværk 
og bosser; under de to yderste en hængeknop 
bestående af et jonisk kapitæl over frugt- og 
drueklase. Storvingerne er formet som halv-
kartoucher med englehoved og vasespir, og 
den noget klejne, profilerede storgesims har 
tandsnitsfrise på undersiden. Yderst på storge
simsen blomsterspir flankerende topstykket, 
hvis felt rummer en fladbuet portal, der bæres 
af fyldingspilastre med tandsnit og profilkapi
tæl. Bueslaget ledsages af slyngbånd, i svikler
ne englehoved. Topfeltet indrammes af en æg
gestav og flankeres af søjler som storstykkets. 
Arkitrav og gesims ledsages af tandsnitsborter, 
der forkrøpper om frisefremspring med engle
hoved. Topstykkets kartouchevinger bærer hø
je halvmånespir (det nordre fornyet), og yderst 
på topgesimsen står spir med diademhoved 
flankerende en kartouche-topgavl med slyng-
båndsmedaljon. Gavlen krones af tre spir, top
spiret med kors og stjerne, tilsat 1847. 

I topstykke og gavl malerier, der må tilskrives 
Ribe-maleren Hans Poulsen, virksom i stiftet 
o. 1710-42. Topstykkets maleri forestiller Nad
veren (fig. 12) svarende til fremstillingerne i 
Varde (1710, signeret, s. 896), Ovtrup (s. 1146) 
og flere andre af egnens kirker. 

Malebunden er rødbrun; blåt og cinnober
rødt dominerer suppleret med brune, hvide og 
grønne farver, den sidste brugt på baggrundens 
hængeklæde. I topgavlens cirkelmedaljon Op
standelsen. Kristus, med en vældig Danne
brogsfane, svæver over sarkofagen og de fire 
liggende soldater. 

Altertavlens staffering i øvrigt er udført af 
P.J. Bagger 1931, let opfrisket ved istandsæt
telsen 1982-83. Grundfarven er en grå, med si
rater i guld, sølv, klar blå samt mere dæmpede 
røde, grønne og brune farver. De gotiske figu
rer har naturlig karnation og forgyldte gevand
ter. Foruden de anførte apostelnavne, i grå 
skriveskrift på sort bund, er i fodstykket under 
storfigurerne med gyldne versaler anført nav
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Fig. 17. Altertavlens storstykke, en sengotisk skabsaltertavle fra o. 1500 (s. 1113). NE fot. 1980. — Mittel
schrein des Altarbilds, ein spätgotischer Schnitzaltar. 

nene: »Maria Deus Pater(Gudfader) Stephan«, 
og i postament og topfrise citater fra Joh. 3, 16 
og 11,25 (forgyldt skriveskrift). På tavlens bag
side noteret: »22. Marts 1931 indviede Biskop 
Westergaard denne Altertavle, som er istandsat 
og malet af P.J. Bagger«. 

Om tavlens middelalderlige, malede frem
træden vidner nu kun predellaen med dens no
get afslidte maleri af Veronikas Svededug 
(fig. 27). Ifølge synet 1700 var »nogle små styk
ker affaldne« og malingen fordærvet,12 hvorfor 
tavlen nogle år senere er blevet istandsat af 
Hans Poulsen. Udover malerierne har hans ar
bejde omfattet en nymaling af alt træværket i 
barokstil med blåt, cinnoberrødt og hvidgråt 
som dominerende farver. 1766 omtaler præsten 
tavlen som »ziiret med smukt Billedhuggerar
bejde og Maling«, med indskriften »Hvo som 
æder uværdeligen ... (1 Kor. 11,27)« i posta
mentfeitet.13 1841 påtalte synet, at tavlen 

manglede nogle sirater, således et englehoved, 
hovederne af Bartolomæus og Johannes samt 
halvmånespiret i nord, og man fandt, at også 
halvmånen i syd burde fjernes »som en tyrkisk 
prydelse«(!).10 De manglende dele suppleredes 
1847, og tavlen maledes i grå toner af en gam
mel maler i sognet, Herman, der på storsøjler
nes prydbælter anførte årstallet. Tavlens til
stand herefter fremgår af fotografier fra o. 1900 
(i NM2), der tillige viser, at man da smykkede 
tavlen med små stearinlys foran de udskårne 
figurer (jfr. s. 986). Sin nuværende fremtræden 
fik tavlen med P.J. Baggers istandsættelse og 
nymaling 1931. En mindre undersøgelse af far
velagene er foretaget 1981. 

Sidealterßgurer. 1) (Fig. 20) Maria med bar
net, o. 1500, fremstillet som den apokalyptiske 
madonna stående på måneseglet, 157 cm høj. 
Den let svejede Mariafigur bærer på højre arm 
det nøgne barn, der holder et æble mod knæet 



 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

  

  

 

 

1118 VESTER HORNE HERRED 

og løfter højre hånd til en gestus. Marias ansigt 
med høj, glat pande indrammes af det lange, 
tæt bølgede hår og et hovedklæde, der fra den 
meget store krone (korsblomsterne fornyede) 
falder ned over kappen. Figurens bagside er hu
let, og nogle oprindelige gennemskæringer er 
dækket med klodser, pålimet 1921, da en 
istandsættelse blev foretaget af Poul Jensen. 
Ham skyldes også de brogede farver, hvorun
der 1981 er konstateret en ensartet grå samt 
enkelte rester af original kridtgrundsstaffering. 
Figuren må have været hovedfigur i det Maria-
alter, foran hvilket A. S. Vedel lader mordet på 
Grå Svend finde sted (jfr. s. 1105). 1862 stod 
den, gråmalet, under korbuekrucifikset sam
men med nr. 2 og krucifiksets sidefigurer.7 

1874 var figuren opsat på en konsol på vest
væggen nord for tårnbuen med nr. 2 som pen
dant i syd, og 1981. er den sammen med nr. 2 
ophængt syd for tårnbuen. 

2) (Fig. 19) S. Stefan, o. 1500, 139 cm høj. 
Martyren er fremstillet stående, i diakondragt, 
med tæt krøllet, halvlangt hår, opslået bog i 

Fig. 18. Alterstage, o. 1500 (s. 1119). Efter tegning 
af E. Rohndahl 1896. — Altarleuchter, um 1500. Nach 
einer Zeichnung von 1896. 

venstre hånd og to sten i den højre, der er skå
ret særskilt og indtappet i ærmegabet. Figurens 
bagside er stærkt udhulet, den brogede bema
ling Poul Jensens fra 1921. Herunder er 1981 
konstateret rester af samme farvelag som nr. 1. 

Figuren må have været hovedfigur i et Ste-
fans-alterskab (jfr. sagn, s. 1105), der oprinde
lig kan have haft plads på sidealterbordet i ski
bets sydøsthjørne (fig. 10). Endnu 1766 var 
skabet i behold, med indskriften »Ora pro no
bis« (bed for os). Siden midten af 1800’rne har 
figuren været opsat som pendant til nr. 1 og har 
gennemgået de samme flytninger. 

Alterkalke. 1) (Fig. 23), o. 1884,7 udført af Jo
han Fredrik Rathie, Varde, 22 cm høj. Den ot-
te-tungede fod, hvis høje standkant har en gra
veret zig-zag-bort, har på en af tungerne et gra
veret cirkelkors. Skaftleddene er cirkulære med 
små perleborter, knoppen er linseformet og 
bægeret glat. På dets underside mærker for 
guldsmeden (Bøje nr. 6913, 6915) og et genta
get lødighedsmærke, 15 L.26 2) Nyere, i skøn-
virkestil, 18 cm høj, med stempel for 
K. C. Hermann, Københavns bymærke og 
guardeinmærke for Jens Sigsgaard (1932-60). 
Disk, udført engang mellem 1820 og 1832 af 
Claus Guldager Biørn, Ribe, tvm. 12 cm.27 På 
fanen groft graveret cirkelkors og indprikket 
skriveskrift: »Vægtig 4 Lod 2¼ Qvintin«. Midt 
på undersiden mesterstemplet (Bøje nr. 6798). 

†Altersæt. 1766 omtales kalk og disk af sølv, 
forgyldte, uden inskription.13 Sættet brændte 
1820 i præstegården.9 Det erstattedes inden 
1832 af et nyt (vægt 25 lod) udført af Claus 
Guldager Biørn, og hvoraf disken er bevaret.27 

Den tilhørende kalk betegnedes 1854 som 
brøstfældig og udskiftedes o. 1884 med den nu
værende (nr. 1).7 

Alterkande og oblatæske er fra o. 1850 og 1872 
i sort Kongeligt Porcelæn med guldkors, †Al
terkande og †oblatæske skal være anskaffet i Niels 
Hansen Olivarius’ præstetid (1828-37), den sid
ste omtales 1862 som en blikæske.7 

Sygesæt (fig. 22), udført mellem 1796 og 
1832 af Lorentz Anholm Thuun, Varde.28 Den 
11 cm høje kalk har cirkulær, profileret fod, 
balusterskaft og halvkuglebæger. Under foden 
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Fig. 19-21. Sengotiske figurer, o. 1500. 19. S. Stefan, sidealterfigur (nr. 2, s. 1118). 20. Maria med barnet, 
sidealterfigur (nr. 1, s. 1117). 21. Johannes, sidefigur fra korbuekrucifiksgruppe (s. 1121, jfr. fig. 26). NE fot. 
1980. — Spätgotische Figuren, um 1500. 19. St. Stefan, Seitenaltarfigur. 20. Maria mit dem Kinde, Seitenaltarfigur. 
21. Johannes, Seitenfigur der Triumphkreuzgruppe. 

indprikket med skriveskrift: »Vog 8 Lod ½ q« Messehagel, 1880, af rødt fløjl med guldgalo-
og (sekundært på ældre indprikning): »Vog 5 neret rygkors og kanter.7 †Messehagler. 1588-89 
lo(d) ...«. Den sammenhørende disk, tvm. 7 betalte kirken sysselprovsten Anders Sørensen 
cm, har på undersiden mesterstemplet (Bøje Vedel for en ny fløjls messehagel.29 1673 blev 
nr. 6879). Sættet omtales tidligst i inventariet messesærken og den rødblommede fløjls-mes-
1832, da vægten opgives til 8 lod.27 sehagel stjålet, og tyven Laurids Jensen siden 

Alterstager (fig. 18), gotiske, o. 1500, 33 cm hængt.29a 1862 var haglen af rødt fløjl med 
høje. Fodskålen er profileret og aftrappet, lyse guldkors.7 

skålen ligedannet, lidt mindre, og cylinderskaf Alterskranke, 1882, af halvcirkulær plan med 
tet har skarprygget midtled. Fodskålen hviler drejede balustre, gråmalet.10 En †alterskranke 
på tre høje, tretåede fødder. En syvstage er omtales 1862 som et rækværk med fod, alt af 
mærket »K. Eibye 1930«. fyrretræ og malet i egetræsfarve. Omkring den 
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Fig. 22. Sygesæt, udført mellem 1797 og 1832 af Lo
rentz Anholm Thuun, Varde (s. 1118). NE fot. 1984. 
— Krankenbesuchsgeräte, ausgeführt zwischen 1797 und 
1832 von Lorentz Anholm Thuun, Varde. 

var plads til 10-11 kommunikanter.7 Samtidig 
nævnes en lille †knæleskammel for præsten, be
klædt med rødt klæde og guldtresser.7 

Døbefont (fig. 25), romansk af rødlig, grov
kornet granit, 92 cm høj, kummens tvm. 70 
cm, af vestjysk type (Mackeprang: Døbefonte, 
s. 166). Søjlebase-foden mangler typens almin-

Fig. 23. Alterkalk, o. 1884, udført af Johan Fredrik 
Rathie, Varde (s. 1118). NE fot. 1980. — Abend
mahlskelch, um 1884, ausgeführt von Johan Fredrik Rat
hie, Varde. 

delige vulst ved overgangen til kummen (jfr. 
Janderup s. 1051), der er formet som en om
vendt keglestub, med kort skaftled. Mundings-
profilen er attisk, idet den øvre rundstav dog er 
erstattet af platte. 1860 rensedes døbefonten for 
»det gennem en lang årrække påsmurte kalk«, 
så stenen kom frem.10 Den stod da i skibets 
nordvesthjørne.7 1938 flyttedes fonten til kor
buen i nord, og 1982-83 til sin nuværende plads 
i skibets nordøsthjørne. 

Dåbsfad, o. 1550, sydtysk, i drevet messing, 
tvm. 39 cm. I bunden cirkelmedaljon med be-
budelsesrelief og på fanen to borter af små 
stemplede blomster og blade. Fadet omtales 
tidligst 1832.27 Dåbskander. 1) 1915, af tin, 25 
cm høj, i bunden stemplet »NFS« over en dob
beltlilje og årstallet. Nu ude af brug, opbevaret 
i sakristiet. 2) 1944, af messing med hammer
kors på korpus, ifølge indskrift skænket til 
minde om lærer og kirkesanger Niels Peter 
Hansen Pedersen og hustru Kathrine. 

*Fontehimmel (fig. 24), 1638, sekssidet med 
bøjlebaldakin, 163 cm høj. Frisens beslagværk 
kantes af æggestav og tandsnitfrise under kron-
listen, mens den nedre, profilerede listerand nu 
er aftaget.30 Topstykkerne har form af en rulle-
værkskartouche, den ene med initialerne »IT« 
for kirkeværgen Jes Tygesen over årstallet 
»1638«,31 de andre med englehoved. Baldaki
nens volutribber, der på forsiden har skælbort, 
på siderne en fordybet bort med bosser, samles 
foroven i et sekssidet, profileret ophæng med 
æggestav. Rester af staffering i rødt, grønt, blåt 
og guld fra 1645, måske gemmer mesteren sig 
bag initialerne i en indskrift »G. M. S. 1645«, 
der endnu 1915 kunne læses på kronen. Præste-
indberetningen 1766 fremhæver den store him
mel »af udarbejdt træ, smuk af maling og for
gyldning«.13 1915 noterede maler Kristian Due 
sig himlen på kirkeloftet, og 1928 blev den af
givet som depositum til Varde Museum (inv. 
nr. V.2126). 

Korbuekrucifiksgruppe (fig. 26), begyndelsen 
af 1500’rne. Den korsfæstede, 176 cm høj, 
hænger i strakte arme, udspændt, med højre 
fod lagt over den venstre, og hovedet let vendt 
mod højre skulder. Øjnene er halvåbne, hår og 
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fuldskæg langt og lokket, tornekronen fyldig 
med små huller efter indborede torne (fig. 28). 
Legeme og lemmer er fremstillet med flere rea
listiske træk som de smertefuldt krummede 
hænder omkring naglerne og de misdannede 
fødder. Lændeklædet er kort med hængesnip i 
venstre side og en lidt større, svunget snip i 
højre. Det velbevarede korstræ, 285 × 232 cm, 
har i skæringspunktet en cirkelmedaljon, der 
danner glorie bag Kristushovedet. Korsarmene 
har hvælvet midtparti og firpasformede, blad-
spidsprydede endefelter med evangelistsymbo
lerne, bærende skriftbånd. Johannes-ørnen 
(øverst), Markus-løven (nederst) og Lukas-ok-
sen (til højre) er vist fra siden med skriftbåndet 
svunget i en bue fra hovedet ned mellem bene
ne, Mattæus-engelen ses frontalt bredende bån
det ud foran brystet. 

De to sidefigurer Maria og Johannes, 160 cm 
høje, er siden en istandsættelse 1921 ombytte
de, så Maria står ved Kristi venstre side. Hun er 
iført fodsid kjole og kappe samt et folderigt 
hovedklæde med to lange snipper, og holder 
hænderne samlet i sorg foran brystet. Johannes 
(fig. 21), med fyldigt bølget hår, bærer kjortel 
og kappe, og en nøgen fod stikker frem forne
den. Han holder i sin venstre hånd en bogpose. 
Begge sidefigurer står på et stykke jordsmon 

Fig. 24-25. 24. *Fontehimmel, 1638 (s. 1120), i Var
de Museum. 25. Døbefont, romansk (s. 1120). NE 
fot. 1982 og 1980. — 24. *Taufdeckel, 1638. 25. Ro
manische Taufe. 

med græs og har i bagsiden – ligesom Kristusfi-
guren – en kraftig udhuling, dækket med 
panel. 

Krucifiksgruppens brogede bemaling er ud
ført 1921 af Poul Jensen. Herunder findes en 
hvidgrå fra o. 1841,10 der dækker betydelige re
ster af den middelalderlige kridtgrundsstaffe-
ring. Oprindelig har figurerne haft naturlig 
hudfarve, Maria endvidere fire mørke tårestri
ber fra hvert øje ned over kinderne. Hendes 
hovedklæde har haft mønster, vistnok på sølv
bund, den inderste kjole var smalteblå, den 
yderste forgyldt med rødt for. Johannes har 
haft okkergult hår, brystspændet var forgyldt 
ligesom kappen, der havde blåt for; på bogpo
sen er konstateret cinnoberrødt. 

Gruppen er opsat midt på skibets nordvæg, 
over en bordagtig opmuring. Som fodstykke 
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Fig. 26. Korbuekrucifiksgruppe, begyndelsen af 
1500’rne (s. 1120). NE fot. 1980. — Triumphkreuz
gruppe, Anfang des 16. Jahrhunderts. 

Fig. 27. Veronikas Svededug, udsnit af maleri, 
o. 1500, på den gotiske skabsaltertavles predella, der 
nu er fodstykke for korbuekrucifiksgruppen (s. 1114, 
1122). NE fot. 1980. — Schweißtuch der Veronika, 
Ausschnitt aus einem Gemälde um 1500 auf der Predella 
des gotischen Schreinaltarbilds, die jetzt das Untergestell 
der Triumphkreuzgruppe bildet. 

for sidefigurerne tjener den middelalderlige 
højaltertavles predella (jfr. s. 1114), der i øst har 
en lille låge. På forsiden er 1921 fremdraget 
afslidte rester af et oprindeligt maleri fra 
o. 1500, Veronikas Svededug (fig. 27), holdt 
frem af to flankerende engle, svarende til ek
sempelvis predellamaleriet i Nustrup kirke 
(DK.SJyll. s. 654). Predellaens bemaling i øv
rigt er en nyere grå; før 1921 stod den med 
marmorering, blågrå og cinnoberrød farve, 
formentlig fra 1700’rne. 

Krucifiksgruppen må være flyttet fra sin 
gamle plads i korbuen engang inden 1766, da 
den omtales på sit nuværende sted. 1862 indgik 
de to sidealterfigurer (s. 1117) også i opstillin
gen under krucifikset,7 der som baggrund hav
de en sort vægbemaling. 

Prædikestol (fig. 32), 1583, skænket af Søren 
Moritsen, med opgang fra 1588 samt få år yng
re himmel og rygpanel fra o. 1600-20. Prædike
stolens kurv består af fem høje fag, der af tvær-
vulster med akantusløv midtdeles i to rækker 
felter. Fagene, de yderste lidt smallere end de 
andre, adskilles af slanke, akantusprydede hjør-
nebalustre, leddelt af rebstave, og med negle-
snit på siderne. På tre af balustrene vokser et 
skægget mandshoved ud af løvet foroven. Og
så felterne udfyldes i hovedsagen af ungrenæs-
sance-akantus, arrangeret omkring stængler, 
der nogle steder vokser ud af en vase. Et af de 
nedre felter rummer en stifterindskrift (re
liefversaler): »Den pre/dichstol/ gaf Søren/ 
Moritsen/ til Kirken/ der H(er)/ Christen/ 
Høst var/ Prest 1583«. I nabofeltet ses et bryst
billede af en gammel mand (fig. 33), hvis ansigt 
indrammes af en pibekrave og af kappens høje, 
opstående krave. Under billedet er indskåret på 
hebraisk: »urim tummim«, navnene på de to 
lodder, israelitterne i Det gamle Testamente 
brugte ved oraklet (2 Mos. 28,30; 3 Mos. 8,8; 4 
Mos. 27,21; 5 Mos. 33,8). Manden er efter al 
sandsynlighed giveren Søren Moritsen (jfr. Jør
gen Sørensen s. 1056 med fig. 33), og indskrif
ten har formentlig rummet en nu tabt pointe.32 

På fodlisten læses den latinske indskrift (re
liefversaler): »Integritate morum : Dilectione : 
Spiritu : Fide : Castitate 1583« (Med ren van
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del, kærlighed, ånd, tro og kyskhed 1583). Un
der fodlisten og den profilerede kronliste løber 
gennembrudte buefriser med korsblomster af 
rent gotisk tilsnit. Prædikestolens plads i ski
bets sydøsthjørne er den gamle, på en muret 
underbygning, der hovedsaglig udgøres af et 
middelalderligt sidealterbord (jfr. ovf.). Opgan
gen er fra 1588 med årstallet skåret i det trefags 
fyldingspanel. Mægleren er samtidig, udfor
met som en kanneleret søjle med profilkapitæl 
og (fornyet?) vaseformet knop. 

Mens selve stolen både i opbygning og orna
mentik er et typisk ungrenæssancearbejde i 
»Ribestil«,33 formentlig af samme snedker som 
den et år ældre prædikestol i Ovtrup (s. 1148), 
slår højrenæssancens formsprog igennem i him
len og rygpanelet, der er tilføjet o. 1600-20. Den 
store himmel – indbygget i murhjørnet over 
stolen – har fem fag ud mod kirkerummet. De 
glatte frisefelter flankeres af bøjlefremspring 
med diademhoved over tandsnit og vekselvis 
diamantbosse og kuglebosser, og arkitrav og 
kronliste ledsages af forkrøppede friser, hen
holdsvis tandsnit med neglesnit og tandsnit 
over æggestav. På gesimsen står i hjørnerne 
høje vasespir flankerende kartouchetopstykker 
med englehoved; de sidste er en del fornyede 
og supplerede 1930 af P.J. Bagger, der på en 
tilføjelse til det midterste har skåret: »Istandsat 
anno 1930 PJB«. Kartouchehængestykkerne 
flankeres af englehoveder under fremspringe
ne, og himlens loft, der er fornyet 1930, har 
radiære profilribber udgående fra en stor midt
roset. Rygpanelet op mod triumfvæggen har to 
gange fire arkadefag, de øvre adskilt af kanne-
lerede, toskanske søjler, de nedre af kannelere-
de pilastre med profilkapitæl- og base. Tilsva
rende pilastre bærer arkadefelternes buer. 

Prædikestolens bemaling i lyse farver stam
mer fra P.J. Baggers istandsættelse 1930 og 
svarer til altertavlens. Marmoreringen af ryg
panelernes arkadefelter gentager en 1847 fore
taget opfriskning af den oprindelige kridt-
grundsstaffering. Denne har været noget mere 
farverig end den nuværende, med udstrakt for
gyldning af snitværkerne, der i felterne havde 
smalteblå bund, på balustre og tværvulster cin-

Fig. 28. Kristushoved, udsnit af korbuekrucifiks-
gruppe (s. 1120, jfr. fig. 26). NE fot. 1980. — Tri
umphkreuzgruppe, Kopf des Kristusbilds. 

noberrød bund. Opgang og rygpanel har op
rindelig været okkergule med sorte ornamenter 
i felterne. 

En læsepult er tidligst omtalt 1862, da prædi
kestolen havde †beklædning med mørkerødt 
klæde, »fastslået med messingsøm og kantet 
med dertil passende silkefrynser«.7 Istandsæt
telser er foretaget 1886,7 1930 og senest 1982-
83. 

Stolestaderne er i egnens karakteristiske ung
renæssancestil, gavlene og indgangspartiets no
get forskårne fyldingspaneler er fra 1573, en
kelte gavle dog fra 1773, selve bænkene fornyet 
1893 med let skrå ryglæn. Gavlene, 103 cm hø
je i nord, 112 i syd, har som vanligt to fyrre-
træsfyldinger i et egetræsrammeværk, hvis si
destykker er ført op som lave, profilerede små-
spir (jfr. Janderup, s. 1056). En gavl med re
liefskåret årstal »1573« i øvre rammestykke 
(fig. 31) daterer formentlig hovedparten af de 
øvrige, der ligeledes har foldeværk med hjerte-
gennembrydninger i øvre fylding, glat under



 

 

 

 

 

 

 

1124 VESTER HORNE HERRED 

Fig. 29. Herskabsstol, 1618, for Frøstrupgård og 
stolestadegavl 1585 (s. 1124). NE fot. 1980. — Herr
schaftsgestühl, 1618, für Frøstrupgård und Gestühlwange 
1585. 

Fig. 30-31. 30. Senmiddelalderlig kirkekiste (s. 1125). 
31. Stolegavl 1573 (s. 1123). NE fot. 1980. —30. Spät
mittelalterliche Kirchentruhe. 31. Gestühlwange 1573. 

fylding. En gavl med reliefskåret årstal »1585« 
(jfr. fig. 29) har i øvre fylding akantusløv sva
rende til prædikestolens, og et mindre antal 
gavle er helt fornyede af Laust Christensen Gil-
bech i Lydum 1773. De er helt af fyrretræ med 
glatte, afplattede fyldinger; én har på det øvre 
rammestykke snedkerens reliefskårne signatur 
»L.CS« (kursiv) og årstallet »1773« (jfr. Ov
trup s. 1149). Tidligere læstes på en nu forsvun
det gavl: »D. I. D. R. 1643«.34 Stadernes grå be
maling, med gavlfyldinger i grønne nuancer, 
rødt og guld, afløste 1982-83 P.J. Baggers far
ver, hvorunder er konstateret en bemaling i 
gulbrunt og rødt,35 en egetræsmaling fra 
o. 1850, en grå overstrygning og som den tid
ligste en kraftig blå. 

1822 omtales hængslede døre i staderne,9 der 
1855 gjordes lige brede i begge sider, således at 
gangen blev »lige midt for altret«.10 1862 be
stod stoleværket – foruden af herskabsstolene 
forrest (jfr.ndf.) – af 23 fruentimmerstole og 18 
mandfolkestole, egetræsmalede med mørkrøde 
sæder. Ryglænene var »kun en stang«, på gul
vet var fodskamler, og langs væggen over 
mandfolkestolene løb »en hylde til hatte«, ma
let mørkerød. I koret stod blåmalede †bænke til 
børnene.7 

Forrest i hver stolerække er der herskabsstole 
(fig. 29) for Frøstrup herregård, med reliefskå
ret årstal 1618 og initialer for den daværende 
ejer Mogens Kaas.36 Stolene er af fyrretræ. 
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Fig. 32-33. Prædikestol, 1583, skænket af Søren Moritsen (s. 1122). 32. Prædikestolskurven med stifterind
skrift. 33. Udsnit med brystbillede af en mand, formentlig giveren. NE fot. 1980. — Kanzel 1583, ein Geschenk 
von Søren Moritsen. 32. Kanzelkorb mit der Signatur des Stifters. 33. Ausschnitt mit Brustbild eines Mannes, vermutlich 
des Stifters. 

Gavlene, 160 cm høje, har to pålagte listefyl En degnestol, o. 1900, i nygotisk stil forment
dinger, en øvre, glat, en nedre med rhombe lig tegnet af J. Vilhelm Petersen, er 1982-83 – efter nogle år på kirkeloftet – opstillet ved præ- 
felt, og afsluttes af en svejet kartouche, kronet dikestolsopgangen. Gråmalet. Den tidligere 
af lav fronton med tandsnitsborter. Fyldingslå- †degnestol, formentlig sammenhørende med 
gerne, med dateringen i en lav volutgavl under stoleværket, omtales 1862 som et skrivebord 
Jesumonogram, har tilsvarende pålagte listefyl fortil med hylde under og bagtil en bænk med 
dinger, den øvre dog med arkadefelt. Arkaden ryglæn. Den var gjort dels af eg, dels af fyr, 
har lave pilastre med profilbase og -kapitæl, og malet som kirkestolene, og stod i korbuen »ne
bueslag med tungebort, ledsaget af bosser og den for alterrækværket«.7 

æggestav. I sviklerne beslagværk. Arkaden i Kirkekiste (fig. 30), senmiddelalderlig, sva
syd har dobbelt bueslag, der mødes i en midt rende til Ovtrups (s. 1151) og flere sønderjyske 
konsol med de nævnte initialer »MK«. Stolenes kirkekister (DK.SJyll. s. 154, 754, 1235, 1276, 
sidepaneler har i nord højfyldinger med stedvi 1364, jfr. også DK.Århus s. 1980). Kisten, 145 
se hjerteformede gennembrydninger, i syd fyl × 63 cm, 61 cm høj, er gjort af egeplanker, 
dinger i to rækker, den øvre dannende en lav beslået med tætsiddende jernbånd og storhove-
frise under kronlistens tandsnit. Farver som de søm. I låget et håndtag og i kortsiderne bæ
stoleværket. 
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reøskner, kraftig stanglås. Efter at have været 
sat på kirkeloftet, fik kisten 1930 sin nuværende 
plads i sakristiet, hvilende på en fod af ege
bjælker.7 

Skab, 1907, til messeklæder, i nygotisk stil 
svarende til Ovtrups. I sakristiet. 

Pengeblok, tidligst nævnt 1832,27 en udhulet, 
firsidet egestamme med jernbånd. Nu på kirke
loftet. 1862 var den fastgjort til den øverste fru-
entimmerstol og sikret med tre låse af forskel
lig størrelse. Den var da malet som kirkesto
lene.7 

Pengebøsser. 1) Tidligst nævnt 1862,7 af jern 
med stor pengetragt og på siden malet i sorte 
versaler: »Til de Fattige«. I ligkapellet. 2) Nye
re, af messing, opsat på indgangspanelet. 

En *klingpung, vistnok fra 1832,37 154 cm 
lang, med otte-sidet, sortmalet skaft og ru-
skindspose med læderfor er siden 1927 i Varde 
Museum (inv. nr. V. 2117). 

Kirkens dørfløje er nyere, gråmalede. 1862 
opregnes kirkens fire †dørfløje. Våbenhusdøren 
var af fyr, afrundet foroven og malet blågrå. 
Mellem våbenhuset og kirken var der dobbelte 
fløjdøre, de udvendige af blåmalet fyr, de ind
vendige af eg med malet ådring. Sakristidøren 
var af fyr, afrundet foroven og malet.7 

Orgel (fig. 36) med otte stemmer, bygget 
1945 af Marcussen & Søn, Åbenrå. Disposi
tion: Manual: Principal 8', Gedakt 8', Oktav 
4', Rørfløjte 4', Nasat 2⅔', Quintatøn 2', Mix
tur. Pedal: Subbas 16'. Mekanisk aktion, sløjfe-
vindlade (subbassen og en del af principalen 
dog på pneumatisk vindlade). Dispostionen er 
karakteristisk for 1940’rnes danske orgelbevæ
gelse, bl.a. ved den særprægede Quintatøn 2', 
der også findes i Grundtvigskirkens kororgel 
(1940), i Jægersborg kirkes orgel (1943) og i 
flere andre af Marcussen & Søn’s banebrydende 

Fig. 34. Klokke, formentlig o. 1400 (s. 1127). Efter 
tegning af F. Uldall 1899. — Glocke, vermutlich um 
1400. 

arbejder fra denne tid. Facaden har forbillede i 
Malmø S. Petri kirkes orgel fra 1400’rnes slut
ning (nu i Malmø museum), der restaureredes 
1941 af Th. Frobenius & Co. og blev en væ
sentlig inspirationskilde for den danske orgel
bevægelse. I kirkens vestende, indtil 1982-83 
ved vestvæggen, nu ved nordvæggen, †Orgel, 
anskaffet 1905 eller 1906 og opstillet i kirkens 
vestende.21 Leverandøren var muligvis Joh. 
P. Andresen & Co., Ringkøbing.38 

Salmenummertavler, to ens, 1982-83, 75 × 55 
cm, gråmalede med numre af letmetal, †Salme
nummertavler. 1841 henstillede synet, at de to 
forhåndenværende nummertavler opmaledes, 

Fig. 35. Klokke, formentlig o. 1400 (s. 1127), indskrift gengivet efter tegning 1798 i NM2. — Glockeninschrift. 
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og at to nye burde anskaffes.10 Før den seneste 
restaurering hang to sortmalede nummertavler 
fra o. 1900 med hvide skydenumre nord for 
korbuen (foto i NM2). 

Lysekroner, tre ens, 1911, i renæssancestil. 
Ophængt i skibet.21 På kirkeloftet ligger tre 
hjulkroner af metalblik i skønvirkestil, o. 1900. 

Kirkeskib, o. 1957, en model af skoleskibet 
Danmark, skænket af Jon Jonsen Høj, ophængt 
over midtgangen i skibet. 

En †ligbåre omtales 1862.7 

Klokke (fig. 34), formentlig o. 1400, med 
vanskeligt læsbar indskrift (og årstal?), meget 
tilsvarende klokkerne i Nørre Løgum 
(DK.SJyll. s. 1538) og Vilslev (Gørding hrd.), 
der formentlig skyldes samme klokkestøber 
(Uldall, s. 74f.). Klokken måler 88 cm i tvm., 
slagring og hanke har profilering, og om halsen 
løber et profilindrammet bånd med tre ord i 
ubehjælpsomme reliefminuskler, adskilt af små 
cirkelindskrevne, seksoddede stjerner (fig. 35). 
Bogstaverne, åbenbart til dels spejlvendte og 
på hovedet, giver øjensynlig ingen sikker me
ning. C. A. Jensen læste dem 1897 – med store 
forbehold – som årstallet »mccc clx iiii« (1464), 
mens Uldall begynder et andet sted og foreslår: 
»pace iiii fecit«.39 De fire streger kunne da enten 
læses »iiii« og dække årstallet (140)4, eller »mi« 
og dække 1(40)1. Begge disse årstal ville passe 
udmærket med Uldalls tidfæstelse af klokke
støberens virke. 

Præsteindberetningen 1766 kalder klokken 
stor og meget vellydende, således at den agte
des for den bedste på egnen.13 Slyngebommen 
er fra 1942, og den ret spinkle egetræsklokke-
stol er gammel, med flere genanvendte 
bjælker. 

GRAVMINDER 

Mindetavle. 1760. Magister Morten Thomsen, 
*9. nov. 1688, sognepræst for Bredstrup 1712, 
forflyttet til Lunde og Outrup 1736, provst 
over Wester herred 1747, †28. sept. 1756, og 
hans dydfuldkomne og tro ægtefælle madame 

Fig. 36. Orgel, 1945, bygget af Marcussen & Søn, 
Åbenrå (s. 1126). EN fot. 1985. — Orgel, 1945 von 
Marcussen & Søn, Åbenrå, gebaut. 

Iohanne Christensdaatter Borch, *27. sept. 
1696, †15.jan. 1756. Deres ægteskab varede i 
42 år med uforanderlig kærlighed og var vel
signet med 6 børn, 4 sønner og 2 døtre. De så 
den eneste efterladte datter gift med Christian 
Iohan Lunde, sognepræst for Bredstrup i Ribe 
stift; den ældste søn Christen Bredsdorff som 
sognepræst for Vridsted og Flye i Viborg stift; 
den anden søn Thomas Bredsdorff som sogne
præst for Ollerup og Kirkebye i Fyn; den tredie 
søn Peder Bredsdorff, nu bogholder og provi
antskriver ved Fossum (jern)værk i Norge, 
som da fuldmægtig på Odense sukkerraffina
deri; den fjerde søn Ancher Bredsdorff som 
candidatus s. s. ministerii. Gravvers. 

Stenen er af norsk Gjellebæk marmor, 175 × 
108 cm, med sortmalet, indhugget versalind
skrift. Thomas Mortensen Bredsdorff, Olle
rup, der som sine søskende havde optaget navn 
efter fødestedet Bredstrup, søgte 1759 biskop 
H. A. Brorson om tilladelse til at opsætte et 
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epitafium eller en ligsten over sine forældre og 
havde forinden bedt sin bror ved Fossum jern
værk undersøge priserne. Stenen ankom til 
Fredericia 1760. Ved opsætningen betaltes 4 
rdl. til kirken.18 Indmuret og fastnaglet i skibets 
nordmur.40 

»Epitaf« for Jens Kaas, se kistebeslag. 
Gravsten. 1) (Fig. 37) 1642. Christen Iacob-

søn Høst, fordum præst til Lunde og Ovtrup 
og provst til Vester herred i 58 år (jfr. prædike
stol), †1631 i sin alders 83. år, samt hans kære 
hustru Birthe Tam[e]sd(atter), †1627 i hendes 
alders 75. år. De levede sammen i ægteskab i 51 
år.41 

Bremersandsten, 204 × 139 cm. Højrektan
gulært indskriftfelt med reliefversaler, grav
skrift på dansk samt religiøs indskrift på latin, 
mellem øverst en due og nederst en kalk. Feltet 
omgives af en kunstfærdig portalramme og fi
gurudsmykning i højt relief, samt i hjørnerne 
af cirkelmedaljoner, med omløbende indskrift, 
indeholdende evangelisterne og deres symbo
ler. Over skriftfeltet ses den opstandne Kristus 
med sejrsfane, stående på døde bene og om
kranset af skyer. Omkring opstandelsesscenen 
et trekløverformet skriftbånd, som krones af en 
tempelfront med et bevinget englehoved og i 
enderne afsluttes som volutter, hvorpå står 
krukker med blomster og bladværk. Skriftfel
tet flankeres af Moses med skrifttavler og horn 
og Aron med stav, stående på søjlepostamenter 
med bosser, hvorpå deres navne er indhugget. 
Under skriftfeltet de afdødes sammenflettede 
skjolde med initialer. Til venstre »CIH« om
kring et dødningehoved over lilje og korslagte 
knogler, til højre »BTD« omkring et Jesumo-
nogram, hvis »I« er udformet som et kors. 
Skjoldene omgives af vanitassymboler, til ven
stre et lys i en stage, til højre et timeglas. Under 
skjoldene initialerne »CCT« og »KCD«, samt 
årstallet »1642«. Samme signaturer og årstal 
findes på den nært beslægtede gravsten nr. 2, 
der må være af samme mester, ligesom en 
gravsten i Janderup (s. 1065, fig. 47). Grav
stenen lå 1759 på kirkegården,42 1862 nærmere 
betegnet øst for våbenhuset, hvorfra den 1911 
sammen med gravsten nr. 2 og 3 hentedes til 

våbenhuset,43 hvor den efter en reparation 1982 
er opstillet ved østvæggen, nærmest yder
døren. 

2) (Fig. 38) 1642. [Chresten] Greg[ersen] 
[L]undtarp, fordum herredsfoged i Vester her
red og [Kiergaard birk] ..., †1638, og hans hu
stru Kirsten Pedersd(atter) ... død i hendes al
ders 78. år.44 

Bremersandsten, 200 × 124 cm, udført af 
samme værksted som nr. 1 og som denne ne
derst forsynet med initialerne »KCD« og års
tallet »1642«. Udformningen er i hovedtrække
ne den samme, idet den øverste del dog optages 
af en religiøs indskrift i hele stenens bredde. 
Det højrektangulære indskriftfelt, med re
liefversaler, flankeres af Troen med kors og 
kalk (til venstre) og Håbet med due og anker 
(til højre). Dydefigurernes latinske navne, »Fi
des« og »Spes«, er angivet på soklerne. På 
skjoldene under indskriftfeltet ses til venstre et 
hjerte gennemboret diagonalt af to pile, samt 
initialerne »CG«, til højre et Jesumonogram og 
initialerne »KP«. Stenen lå 1862 på kirkegården 
vest for våbenhuset, hvorfra den 1911 flyttedes 
ind i våbenhuset. Sammen med nr. 1 opstillet 
ved østvæggen, nærmest kirken.7 

3) (Fig. 39) o. 1681. Christen Tøge[rsen] som 
salig udi Herren hensov den 18. marts [1681] i 
sin alders [67.] år. [Fordum residerende på Frø
strup Gård. En borger udi Himlen, en udlæn
ding på jorden].11 Sort Namursten, 200 × 70 
cm, stærkt nedslidt. Størstedelen af indskriften, 
med reliefversaler, er forsvundet.13 Over det 
rektangulære indskriftfelt ses i en trekløverbue 
den opstandne Kristus med sejrsfane, stråle
glans og skyer, stiliseret til rene ornamenter. 
Under indskriftfeltet et ovalt felt med ulæseligt 
grav vers. Langs kanterne et omkringløbende 
skriftbånd og i hjørnerne cirkelformede medal
joner med evangelisterne og deres symboldyr. 
Mellem medaljonerne øverst et englehoved, 
nederst timeglas og dødningehoved. Stenen er 
gammeldags i forhold til dateringen; stilistisk 
og formmæssigt mere i slægt med sten fra 
1600’rnes første halvdel (jfr. f.eks. gravsten 
nr. 52 i Ribe Domkirke (o. 1634), s. 611, 
fig. 441). Lå oprindelig i skibets gulv,34 men 
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Fig. 37-38. 37. Gravsten (nr. 1, s. 1128), 1642, over sognepræst og provst Christen Jacobsen Høst, †1631, og 
hustru Birthe Tamesdatter, †1627. 38. Gravsten (nr. 2, s. 1128), 1642, over herredsfoged Christen Gregersen 
Lundtarp, †1638, og hustru Kirsten Pedersdatter. NE fot. 1984. — Grabsteine. 37. 1642, für den Pfarrer und 
Propst Christen Jacobsen Høst, †1631, und seine Frau Birthe Tamesdatter, †1627. 38. 1642, für den Vogt Christen 
Gregersen Lundtarp, †1638, und seine Frau Kirsten Pedersdatter. 

var i 189744 opstillet i tårnrummet, hvor stenen var forsvundet 1874.34 Det er dog muligt, at 
1982 igen er anbragt ved nord væggen, efter at den allerede var bortkommet tidligere, måske 
den siden 1911 havde stået i våbenhuset. da man i 1840 fornyede gulvet i våbenhuset og 

4) O. 1800-50. Bo[dil] Ienskorn (Jenskone). under stolene i kirken.10 

Såkaldt »bondegravsten«, granit, 70 × 50 cm, Der kendes her i landet kun fem tilsvarende 
plump og utilhugget med fragmentarisk ind sten, tre på Fyn (Frørup og Gudbjerg kirke, 
skrift under en vandret streg. Udvendig i kir- Svendborg amt, samt Vor Frue kirke i Svend
kegårdsdiget nord for hovedindgangen i øst. borg) og to i Nordjylland (Vinderslev kirke, 

†Gravsten. 1) (Fig. 43). Middelalderlig, så Viborg amt og Blære kirke, Ålborg amt). Fæl
kaldt »smedegravsten«, af granit, en alen bred les for stenene er afbildningen af smedeværktøj 
og uden indskrift. Kendt fra tegning 1798.43 På og smedearbejder: hammer over tang og evt. 
den ene flade var i »ophøjet Arbejde« (i relief) økse, plov og hestesko.46 

hugget smedens redskaber: hammer og tang. 2) O. 1646. »Christen Christensen Høst af 
Stenen lå 1798 i kirkegulvet, foran en stol lige Lunde præstegård, hensovet i Herren 17. okt. 
for kirkedøren. Den nævnes igen i 1866,36 men 1646«.13 Søn af Christen Jacobsen Høst (jfr. 

Danmarks Kirker, Ribe amt 73 
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Fig. 39. Udsnit af gravsten (nr. 3, s. 1128), o. 1681, 
over Christen Tøgersen, residerende på Frøstrup
gård, †1681. EN fot. 1985. — Ausschnitt eines Grab
steins, um 1681, für Christen Tøgersen auf Frøstrupgård, 
†1681. 

gravsten nr. 1) og dennes efterfølger som sog
nepræst i Lunde og Ovtrup.47 Stenen lå 176613 i 
gulvet i kirkens skib, men var i 187434 ikke 
længere at se. 

†Gravramme. 1600’rnes anden halvdel(?), 
istandsat 1694. »Gud gaf salig EMDW Forløs
ning udi hendes Alders 47½ Aar og Anna An
ders Datter(s) ædle Siæl Hvile (og) Roe ... Al
ders«. Indskrift på luge af to egeplanker over en 
†muret begravelse i koret, omgivet af en ramme, 
hvorpå stod: »renoverit af Niels Boldrup til 
Fröstrup Gaard, 1694, æta(tis) 56 (i hans alders 
56. år)«.48 I 183149 blev gravrammen repareret, 
men i 1840’rne blev begravelsen, der stod tom, 
fyldt op med sand, og gulvet derover lagt af 
mursten »i Stedet for den plumpt overværende 
dobbelte Luge«.50 

Fire kistebeslag (fig. 40), o. 1593, fra ligkiste 
tilhørende Jens Kaas til Øregård, er o. 1700 ble
vet monteret i en træramme og ophængt som 
»epitaf«. Gennembrudte, drevne messingpla
der, den rektangulære kisteplade med versal
indskrift i randkartouche: »Her liger begraved 
erlig oc velbivrdig mandt salig Iens Kaasis lig 
til Øregard oc kaled Gvd hanvm paa Frøstrvp 

ten 17. marti an(n)o 1593 ...«. Herover to hjel
mede våbener, Kaas og Juel (afdødes fædrene 
og mødrene), i retvinklet akantusindfatning, 
samt et Jesumonogram i cirkulær bladværks-
indfatning. Den sortmalede, barokprofilerede 
egetræstavle, 63 × 45 cm, hænger i korbuens 
nordre vange, hvor den også var placeret 1862.7 

Tavlen omtales allerede 175942 og betegnedes 
1766 som »et lidet Epitaphium« med våben 
»udhuggen i Blik«.13 

†Gravkrypt. En muret begravelse i koret blev 
1577 udført til Thomas Stygge.51 

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1815. Anne Bo
lette Gøldt, *5. aug. 1751, †2. juli 1815, gift 
1785 med Johannes Wassard, sognepræst til 
Lunde og Outrup (jfr. nr. 2), og begravet ved 
siden af denne på kirkegården.7 Lys kalkstens-
plade, 63 × 44 cm. Indskrift med fordybet skri
veskrift. Langs kanten indhugget linie. Bagsi
den ubehandlet. Oprindelig på kirkegården, nu 
opstillet ved skibets sydmur sammen med 
nr. 2. 

2) O. 1820. Johannes Wassard, *17. febr. 
1754, †17. febr. 1820, sognepræst til Lunde og 
Outrup siden 1784. 1785 gift med A. B. Gøldt 
(jfr. nr. 1) og anden gang med L. Bering 1816.36 

Som nr. 1, men større, 76 × 47 cm. Placering 
som nr. 1. 

3) O. 1850. Vilhelmine Holm, født Storck, 
*1. okt. 1774, †30. okt. 1850 i Lunde præste
gård. Gift i 31 år med V. Holm, sognepræst til 
Brendekilde i Fyn. Moder til Gustave Teisen 
(nr. 4).36 Kalkstensplint, 58 × 47 × 35 cm, med 
rustikadekoration og kronet af 54 cm højt mar
morkors. Glat skriftfelt med fordybede versa
ler. Oprindelig på kirkegården, siden anbragt 
sammen med nr. 4 og 5 i lille »museum«, 
umiddelbart nord for sakristiet. 

4) O. 1853. Gustave Teisen, født Povline 
Kristiane Gustava Holm 17. april 1817, 
†22. febr. 1853. Datter af Vilhelmine Holm 
(nr. 3). Gift 1839 med sognepræsten til Lunde 
1837-1857 Markus Peter Teisen, *1811, †1880, 
med hvem hun havde 4 sønner og 3 døtre.36 

Som nr. 3, 58 × 46 × 28 cm. Feltet, hvor arme
ne skærer hinanden, fremhævet. Placering som 
nr. 3. 
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5) O. 1857. Engelbrecht Viggo Teisen, 
*24. juli 1843, †8. sept. 1857. Gravvers. Søn af 
Gustave Teisen og M. P. Teisen, sognepræst i 
Lunde 1837-1857 (jfr. nr. 4). Rød kalkstenspla-
de, 67 × 44 cm, med ubehandlet bagside. Ind
skrift med fordybede versaler. Placering som 
nr. 3. 

Støbejernskors. 1) O. 1859 (?). Maren Larsen, 
født i Søndersiig l.aug. 18[..], død samme
steds 14. dec. 1859 (?). Højde 74 cm. På kirke
gården, nord for sakristiet. 

2) O. 1866. Hans Jensen Hansen, født i Gun- 
derup 13. juni 1834, gift 1863 i Lunde, død 
sammesteds 13. maj 1866. Svarende til nr. 1. 
Højde 81 cm. På kirkegården, nord for sakri
stiet. 

KILDER OG HENVISNINGER 

Vedr. arkivalier for Ribe amt i almindelighed henvi
ses til s. 50f., vedr. litteratur og forkortelser til s. 54f. 
Endvidere er benyttet: 

Ved embedet. Synsprotokol 1862ff. – LA Vib. Ve
ster Horne herreds tingbøger 1645 og 1648. 

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske 
landsbykirker, VII, 1886, s. 249-52. – Notebøger. Sø
ren Abildgaard X, s. 17-18. – Indberetninger. Ano
nym 1798 (med tegning af gravramme og smede
gravsten), Jacob Helms 1874 (bygning, inventar, 
gravminder), J. S. Tarp 1890 (gravminder), V. Stef
fensen 1895 (egeplanke), Chr. Axel Jensen 1897 
(bygning, inventar, gravminder), Kristian Due 1915 
(inventarstykker på loftet), Poul Jensen 1923 (kruci
fiksgruppe), Vitus Nielsen 1980 (gravsten), Sven 
Rask 1980 (gravminder), Elna Møller 1980 (byg
ning), Ebbe Nyborg 1980-84 (inventar), Mogens 
Larsen 1981 (historisk inventar), Richardt Aas og 
Herløv Thorup 1981 (restaureringsbeskrivelse). 

Tegninger og opmålinger. KglBibl. Tegninger af kir
ken ved J. G. Burman Becker (efter Winstrup) 1866 
(KB2°+63). – Privat (ark. Knud Lehn Petersen, 
Odense). Tegninger af kirken, kirkegård og kirke-
gårdsportaler ved L. A. Winstrup. – NM2. Anonym 
tegning af kirken, figurgruppe og klokkeindskrift 
1798. Opmåling af stolestade og egeplanke ved 
Chr. Axel Jensen 1897. Tegning af døbefont, alter
tavlefigur, stolestadefylding og prædikestolsfag ved 
E. Rondahl 1896. Tegning af klokke ved F. Uldall 
1899. Plan og snit ved Henrik Gram og Søren Gott-
fred Petersen 1979. Tryk af diverse opmålinger og 
restaureringstegninger ved Richardt Aas og Herløv 
Thorup 1980. 

Fig. 40. Kisteplade og kistebeslag (s. 1130), o. 1593, 
over Jens Kaas, †1593. Opsat som mindetavle. NE 
fot. 1980. — Sargschild und Sargbeschlag um 1593, für 
Jens Kaas, †1593. Als Gedenktafel aufgesetzt. 

Litteratur. H. K. Kristensen: Lunde Sogn i Vester 
Horne Herred, Kolding 1923. – Samme: Nogle 
Fund fra Middelalderen i Lunde Kirke, i ÅrbRibe. 
IX, 1939, s. 181-84. – Samme: Kalkmalerier i Lunde 
Kirke, i ÅrbRibe. XII, 1948, s. 134-36. – Samme: 
Kirketyveri i Lunde og tobakshandel i Ovtrup 1673, 
i ÅrbRibe. XIV, 1958, s. 524-27. – Samme: Magister 
Morten Thomsen og det Bredstorffske »æreminde« i 
Lunde kirke, i PersHistT. 14. rk. II, 1960, s. 65-72. – Samme: Fontehimmel og kirkeværge, i ÅrbRibe. 
XVII, 1968, s. 59-69. 
Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be

skrivelse af bygning og kalkmalerier ved Niels Jør
gen Poulsen, inventar ved Ebbe Nyborg og Ole 
Olesen (orgler), gravminder ved Lars Grambye. 
Redaktionen afsluttet oktober 1985. 
1 Kronens Skøder, II, 617. 

2 H. K. Kristensen: Lunde Sogn i Vester Horne Her

red, Kolding 1923 (s. 102).

3 KancBrevb. 4.-9. sept. 1554.

4 Jfr. note 2, s. 95f. – Kvindernes anciennitet regne

73* 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

1132 VESTER HORNE HERRED 

Fig. 41. Matrikelkort 1:10000. 
Målt 1786 og omtegnet 1865. — 
Katasterkarte 1:10000. Vermessen 
1786, umgezeichnet 1865. 

des efter det antal år, de havde været gift.

5 Anders Sørensen Vedel: It Hundrede Vduaalde 

Danske Viser, 1591; Svend Grundtvig: Danmarks 

gamle Folkeviser III, 1862, s. 313ff. – A. S. Vedel har 

kendt Lunde kirke fra sine inspektionsrejser som 

sysselprovst i Varde syssel. – Sml. også Præsteindbe-

retninger til Ole Worm I, 1970, s. 217 og DaAtl. V, 

1769, s. 699.

6 DaFolkemSaml. 1930/5.

7 Synsprotokol 1862ff.

8 Farvelagte tegninger til portalerne samt en plan af 

kirkegården i privateje.

9 LA Vib. Ribe stiftsprovsti og Ribe købstadsprov

sti. Synsprotokol for kirker og præstegårde (C 

36A.13).

10 LA Vib. Skast, Ø. og V. Horne hrdr.s provsti. 

Synsprotokol 1828-91 (C 44.3-5).

11 Kirkehuset er indmålt på L. A. Winstrups kirke-

gårdsplan o. 1876.

12LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C 

4.189).

13 LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetninger til 

biskop Bloch, 1766-69 (C 4.775).

14 Ifølge DaAtl. blev tårnet »ombygt« og kirken sat i 

stand 1753.


Fig. 42. Blyantstegning af kirken 1798. — Bleistifts
zeichnung der Kirche 1798. 

15 Årstallet 1757 kan være opsat af biskoppens søn, 
Johan Herman Brorson, der 6. nov. 1756 blev kaldet 
som præst til Lunde-Ovtrup. 
16 Hvælvet har spygatter i flere svikler og hul med 
slidspor efter klokkereb i nordkappen. 
17 Ved et syn søndagen efter S. Gunhilds dag 1645 
var der blæst bly af tårnets nordside, så lægterne var 
synlige. Også østenden af »lavkirken« (koret) mang
lede blyplader. LA Vib. V. Horne hrd.s tingbog 
1648, fol. 29b. Venligst meddelt redaktionen af dr. 
H. H. Fussing.

18 LA Vib. Ribe bispearkiv. Korrespondance ang. 

V. Horne hrd. 1741-78 (C 4.80-81).

19 LA Vib. Ribe bispearkiv. Div. kirkergsk. 1720-

75. Bilag til Lunde og Ovtrup kirkes rgsk. 1775-76 

(C 4.1424).

20 Et inventarium indført i synsprotokollen 1862 op

regner to kalkkøller, to murtrug, otte bomme af fyr

retræ og 44 brædder.

21 LA Vib. V. og Ø. Horne hrdr.s provsti 1901-. 

Kirkesyn 1892-1932 (C 44A.1).

22 På loftet en blyplade med »IHS 1851«.

23 H. K. Kristensen: Nogle Fund fra Middelalderen i 

Lunde Kirke, i ÅrbRibe IX, 1939, s. 181f.

24 Afvigende beskrivelser og tegninger ved V. Stef

fensen (1895) og Chr. Axel Jensen (1897) i NM2.

25 H. K. Kristensen: Kalkmalerier i Lunde Kirke, i 

ÅrbRibe XII, 1948, s. 134-36. Indberetning ved 

samme 1945 til NM2.

26 Ole Faber og Bo Bramsen: Varde Sølv. Guldsme

demestre på Varde-egnen og deres arbejder ca. 1600-

1870, Varde 1983, s. 109, 147.

27 LA Vib. Ribe Stifts- og Amtsprovsti 1812-28 (C 

43 H-28).

28 Varde Sølv (jfr. note 26), s. 80f., 135.

29 RA. Anders Sørensen Vedels rgsk.bog.

29a H. K. Kristensen: Kirketyveri i Lunde og tobaks

handel i Ovtrup 1653, i ÅrbRibe 1956-59, s. 524f.

30 Listerne opbevares for sig i museets magasin.

31 Se H. K. Kristensen: Fontehimmel og kirkeværge, 

i ÅrbRibe 1968, s. 59f.

32 Den afbildedes dragt og alder taler imod, at der 

skulle være tale om et billede af præsten Christen 

Høst, som antaget af O. Nielsen i Herredsbeskrivel



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

LUNDE KIRKE 1133 

sen 1866, s. 123f, 130. I synsprotokollen 1862 siges 

ansigtet at forestille Gudfader.

33 Jensen: Snedkere, s. 36f.

34 NM2. Indb. af Jacob Helms 1874.

35 To gavle af 1700-talstype med denne bemaling fin

des på kirkeloftet, fastgjort til nyere, simple bænke.

36 Se Nielsen: Herredsbeskrivelse 1866, s. 119.

37 Klingpungen optræder tidligst i inventariet dette 

år (jfr. note 27), efter at synet det foregående år hav

de påbudt anskaffelsen af en ny tavlepung (jfr. note 

10). 
38 Jfr. oversigtskortet s. 30 i Horsens Orgelbyggeris 
katalog 1923.

39 Uldall s. 75. I NM2 

klokkeindskriften, der stort 

på tegningen fig. 35.

40 Jfr. H. K. Kristensen: 


findes hans pap-aftryk af 
set svarer til gengivelsen 

Magister Morten Thomsen 
og det Bredsdorffske »æreminde« i Lunde kirke, i 

PersHistT. 14. rk. II, 1960, s. 65-72.

41 Ægteparret havde syv døtre og fem sønner, hvor

af én efterfulgte sin far som sognepræst i Lunde og 

Ovtrup (jfr. †gravsten nr. 2). H. K. Kristensen 1923 

(note 2), s. 108-09.

42 HofmFund., IV, 1759, s. 594.

43 Jfr. note 7 og 10.


44 Christen Gregersen, Lundtarp, var herredsfoged 
1604-38. H. K. Kristensen: Ovtrup Sogn i Vester 
Horne Herred, 1935, s. 90. 
45 I NM2. 
46 Jfr. Jens Vellev: Hammer og tang, i Skalk, 1975, 
nr. 4, s. 25-30. Søren Nancke-Krogh mener i artik
len Kains slægt, i Årbog for Svendborg og Omegns 
Museum, 1983, s. 41-53, at smedegravstenene slet 
ikke er gravsten, men symboler på synden i form af 
afbildninger af Kains efterkommers, smeden Tubal-
Kajins, arbejdsredskaber. 
47 Jfr. note 36. O. Nielsen angiver dødsdatoen til 
25. okt. 1645.

48 Gravrammen kendes fra tegning 1798 i NM2.

49 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårds-

syn, 1826-32 (C 4.711).

50 Jfr. note 7 og 10. Niels Andersen Bolderup ejede 

Frøstrupgård fra 1687; begravelsen i koret har tilhørt 

denne gård. »EMDW« er muligvis Bolderups hu

stru, Else Madsdatter Warde (han var borger i Varde 

indtil 1684). Anna Andersdatter kan være en søster 

til Niels Andersen Bolderup. Jfr. H. K. Kristensen 

1923 (note 2), s. 34.

51 Jfr. Anders Sørensen Vedel 1591 (note 5).


Fig. 43. †Gravsten (nr. 1, s. 1129), 
middelalderlig, såkaldt »smede
gravsten«. Efter tegning 1798. 
— †Grabstein, mittelalterlich, ein 
sogenannter » Schmiedegrabstein «. 
Nach Zeichnung 1798. 



 
 

 
 

 

 

  

 

 
 

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1982. — Die Kirche von Südosten gesehen. 

OVTRUP KIRKE

VESTER HORNE HERRED 

Kirken, der skal være viet S. Bartholomæus, 1 blev med.5 – Et Vor Frue alter er nævnt 1613 (jfr. †alterfi-

16872 sammen med Lunde kirke henlagt til Ribe bi- gurer, s. 1147).

speembede til bisperesidensens vedligeholdelse (jfr. Ifølge et sagn er apsiden tilbygget af en bodfærdig, 

biskop Stephan Middelboes initialer på tårnet). Fra som ville afsone sin brøde.5a


1824 og indtil kirken 1. oktober 1934 overgik til 

selveje, betragtedes den som et domæne, tilhørende Kirken, der tidligere lå i den lille landsbys syd

staten.
 lige udkant, ved vejen mod Allerslev og Lun

Sognet, der har været anneks til Lunde antagelig de, omgives nu af den moderne stationsby.
siden reformationstiden,3 nævnes første gang i Ribe 

Den rektangulære kirkegård (fig. 33) måltesOldemor (o. 1350).4 Ved en tilføjelse o. 1500 til kir

kelisten i samme håndskrift betegnes kirken som øde 18626 til 156 × 72 alen (ca. 98 × 45 m). Den er 

(desolata), men det er usikkert, hvad der menes her 1925 udvidet mod nordvest og 1950 mod nord




 

 
 

 

  

 

 
 

1136 VESTER HORNE HERRED 

Fig. 2. Kirkens sydside 1:300, målt og tegnet af V. Ahlmann 1886. Efter Danske Tufstenskirker. — Die 
Südseite der Kirche 1:300, vermessen und gezeichnet 1886. 

Fig. 3. Grundplan 1:300. Målt af Henrik Gram og 
Grundriß 1:300. 

øst (den tidligere skolegrund). Fra kirken falder 
terrænet mod syd og vest, ned mod landevejen. 
Hegnet består af markstensdiger, dækket af jord 
på indersiden. 19026 blev stenene i det vestre 
dige kløvet og sat i cement. Hovedindgangen i 
vest er en rundbuet, muret og hvidtet portal, 
dækket af et blytækt sadeltag, oprindelig med 
små spir i gavlene. Den er opført 1892 og for
modentlig tegnet af kgl. bygningsinspektør 
J. Vilhelm Petersen.7 Den gamle »ligport« 
(fig. 7), med køre- og fodgængerlåger, i østdi

Søren Gottfred Petersen 1978. Tegnet af MN 1985. — 

get umiddelbart syd for skolen, nævnes første 
gang 1646,8 da »stetten og porten« var så for
faldne, at de skulle nedtages og opsættes igen. 
Indgangen består af tre murede og hvidtede pil
ler med aftrappede pyramidespir i egnens tradi
tionelle udformning, og lukkes af lette smede
jernsgitre. Lignende ganglåger med murede 
piller fandtes 18626 i kirkegårdens tre øvrige 
sider. 17009 var den nordre af træ. En af stetter-
ne manglede 180810 sin †rist. 

Kirkegården lå endnu 1862 hen som grøn
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Fig. 4. Kirkens nordside 1:300, målt og tegnet af 
Nordseite der Kirche 1:300, vermessen und gezeichnet 1886. 

svær med græsgroede tuer. Kun enkelte jævne
de deres gravsteder og satte kors eller andre 
mindesmærker.6 En regulering af gravstederne 
blev foretaget i 1880’erne. 1888 anskaffedes en 
protokol og mærkepæle med numre.6 

En rødstens skolebygning (jfr. fig. 7) fra 1850, 
i sydvestjysk byggeskik med hvidtet gesims og 
afvalmet stråtag, i kirkegårdens nordøstre hjør
ne, blev 1950 indrettet til kapel og redskabsrum 
(arkitekterne Richard Aas og Rolf Graae). Et 
†degnebol på samme sted, opført 1742 og ned-
brændt 1850 (jfr. fig. 33), bestod af fem fag hus 
til degnen og fire fag skolestue.11 En kålhave 
fandtes umiddelbart nord for kirkegårdsdiget. 
– Ved en gård øst for kirkegården lå indtil 1930 
en †kørestald til præsten, af bindingsværk og 
med stråtag.12 

I landmilitsens tid, i 1700’rne, fandtes en ek-
sercérplads med †træhest foran kirkegården.13 

Korporalen boede i degnebolet, og udrustnin
gen, skydeskive og musketter, blev opbevaret i 
våbenhuset; jfr. †geværskabe, s. 1151. 

BYGNING 

Kirken, hvis bygningshistorie rummer flere 
usædvanlige træk, består af romansk kor og 

V. Ahlmann 1886. Efter Danske Tufstenskirker. — Die 

skib, som ret tidligt er forlænget i øst og sand
synligvis også i vest. I senmiddelalderen tilføje
des en bred, lav apsis i øst og et tårn i vest, 
ombygget 1795. Et tvåbenhus, formentlig også 
fra senmiddelalderen, blev 1870 afløst af et nyt, 
tegnet af L. A. Winstrup. Orienteringen er 
solret. 

Fig. 5. Tværsnit 1:150 gennem skib, set mod øst. 
Målt af Henrik Gram og Søren Gotfred Petersen 
1978. Tegnet af MN 1985. — Querschnitt 1:150 durch 
das Schiff, gegen Osten gesehen. 
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1138 VESTER HORNE HERRED 

Fig. 6. Blyklædt hoved på apsidens kongestolpe. NE 
fot. 1980. — Mit Blei verkleideter Kopf auf dem Königs
pfosten der Apsis. 

Materialer. Kirken er bygningshistorisk in
teressant, idet den ligesom bl. a. Alslev kirke, 
Skast hrd., viser den tidsmæssige rækkefølge i 
brugen af granitkvadre og rhinske tufsten. 
Bygningen hviler på en profileret granitsokkel, 
hvis form nærmer sig en hulkel i skibets vest
ende (jfr. s. 1030, fig. 6-7). Koret er helt af grø-

Fig. 7. Ligkapel, indrettet i tidligere skolebygning 
(s. 1137), samt kirkegårdens østre indgang. NJP fot. 
1985. — Leichenhalle, eingerichtet im ehemaligen Schul
gebäude, und östlicher Eingang zum Friedhof. 

nitkvadre,14 der tillige er benyttet i triumfmu-
ren, i skibets østre hjørner og nederst i langmu
rene: i syd fem skifter frem til våbenhuset, i 
nord to skifter til og med andet blændingsfag 
(jfr. fig. 2 og 4). Resten af skibet er overvejende 
udført af tufsten og med den facadeudsmyk
ning, der er karakteristisk for den sydvestjyske 
tufstensarkitektur. Ifølge J. Helms15 sås tuf-
stensmurværket både ude og inde før L. A. 
Winstrups omfattende reparationer 1881, hvor
under størstedelen af skibets nordfacade blev 
ommuret i tegl.16 Øvre halvdel af sydsiden, øst 
for våbenhuset, var da allerede repareret med 
mursten. Stedvis, således bag våbenhuset, er 
muren af marksten. 

Vestforlcengelse(?). Dørenes placering relativt 
langt mod øst samt soklens afvigende udform
ning i vest skyldes sandsynligvis, at skibet lige
som nabokirken i Lunde (s. 1108) er opført i to 
omgange. Det kan dog ikke endelig afgøres, 
om der blot er tale om en midlertidig stands
ning i byggeriet et stykke vest for dørene eller – som i Lunde – en udvidelse a 
tet hus. 
Skibets facadeudsmykning, liséner forbundet af 

rundbuefrise, er som nævnt alene knyttet til 
tufstenspartiet. Det er uvist, om muren øst for 
våbenhuset har været udsmykket. Vest for vå
benhuset er bevaret rester af to blændinger, ad
skilt af en lisén. »Hjørnelisénen« i vest er lige 
som nordsidens uforholdsmæssig bred (2 me
ter). Som nordfacaden (fig. 8) nu fremtræder er 
den Winstrups værk til og med det fremsprin
gende dørparti, der under restaureringen 1881 
ændredes til et smalt vinduesfelt med tre rund
buer. Ved J. Helms’ besøg 1874 sås øst for dø
ren »to meget forstyrrede fag«, sandsynligvis 
hvert indeholdende et vindue, men kun med 
rester af rundbuefrisen og uden spor af lisén-
inddeling. De to ulige store blændingsfag vest 
for døren, hver med seks rundbuer og forneden 
afsluttet med en skråsokkel, betegnedes af 
Helms som »velbevarede« og berørtes ikke af 
Winstrups istandsættelse.15 

Døre og uinduer. Skibets syddør, der er bety
deligt ændret og udvidet, står nu med en flad

buet afslutning. I murpartiet over døren, synlig 



 

 

 
 

OVTRUP KIRKE 1139 

Fig. 8. Kirken set fra nordøst. Hude fot. 1905. — Die Kirche von Nordosten gesehen. 

fra våbenhusloftet, er bevaret halvandet bue
slag af et formodentlig tredelt blændingsfelt. 
Norddøren, der ødelagdes ved Winstrups om
bygning 1881, var rundbuet og sad ligesom dø
rene i Jernved og Billum (jfr. s. 1078) i et frem
springende murparti. Den nederste del af den 
tilmurede åbning, 136 cm bred, ses stadig i 
ydermuren, mens murfremspringet som nævnt 
ovenfor er ændret til et blændingsfelt med 
vindue. 

Det oprindelige, nærmest kvadratiske kor 
har formodentlig haft i alt tre vinduer, ét midt i 
hver ydermur. Det søndre og nordre er bevaret 
i tilmuret stand, mens to vindueskvadre, ind
muret i apsis, kan stamme fra østvinduet. Vin
duerne i syd og nord måler i højden henholds

vis 123 og 125 cm og har underkant 250 og 240 
cm over soklen. De rundbuede og smigede åb
ninger har selvstændige sålbænksten og tagfor
met afdækning, i syd udført i én sten, i nord i 
to maskeret som tre kilesten, idet den vestre 
kvader ved en falsk fuge er delt i to. En vin-
duesoverligger i apsidens nordside svarer til 
den i korets sydside, mens en tilhørende sål
bænk (fig. 10), indmuret under apsidens vindue 
i syd, har affasede sider (sml. vinduer i bl.a. 
Nørre Nebel og Henne). – Ved J. Helms besøg 
187415 sås endnu spor af de små rundbuede åb
ninger i skibets nordmur. 

Indre. Den runde korbue, der siden 1882 har 
stået med afrensede kvadre, har kragbånd af et 
retkantet skifte og omløbende skråkantsokkel. 
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Korets østforlængelse. På et ret tidligt tids
punkt (før 1300?), mens det romanske sydvin-
due endnu var i brug, forlængedes koret mod 
øst med godt to meter. Tilbygningen, der er 
udført af granitkvadre over en nærmest hulke-
let sokkel, har indvendig en særegen tragtform, 
idet korets østende i det indre er en halv meter 
bredere end i vest. Den udflyttede østgavl er 
senere nedbrudt i forbindelse med tilføjelsen af 
en apsis. – Kirkens forlængelse mod øst bør ses 
i sammenhæng med andre senromanske/ung-
gotiske korudvidelser på egnen: i Nørre Nebel, 
Henne, Ål og Sønder Bork. 

Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser. Den 
ejendommelige, sekundære apsis, der i sig selv 
er uden datérbare træk, må være tilføjet kirkens 
østende engang i perioden ca. 1400-1530, nem
lig efter hvælvslagningen i det forlængede kor, 
men inden den katolske rites ophør, idet alter
bordet under apsisrundingen indeholder en hel
gengrav (se s. 1145). Skibets tre hvælvfag, af 
egnens gængse sengotiske type med kvart-
stensribber, er indbygget efter 1400, måske i to 
omgange, idet det vestre fag er svagt afvigende 

Fig. 9. Bomærke, indhugget i skibets sydmur (s. 
1143). 1:10. Målt af Sven Rask, tegnet af MN 1985. 
— Kennzeichen, eingehauen in die Südmauer des Schiffs. 
1:10. 

Fig. 10. Romansk sålbænksten 1:20, indmuret i apsis 
(s. 1139). Målt og tegnet af V. Ahlmann 1886. Efter 
Danske Tufstenskirker. — Romanischer Sohlbankstein 
1:20. Vermessen und gezeichnet 1886. 

fra de to øvrige. Også tårnet, der er stærkt om
bygget 1795, er fra senmiddelalderen, og det 
samme var muligvis også det tvåbenhus, der 
blev nedrevet 1870. 

Hvælv. Korets to krydshvælv, med højt ud
murede lommer, hviler på falsede væg- og 
hjørnepiller. Ribberne, der samles om runde 
slutsten, har skarpryggede profiler, i vestre fag 
dog delvis erstattet af retkantede, kvarte sten. 
Af de spidse skjold- og gjordbuer er den vestre 
falset, mens den østre (i forbindelse med apsi-
dens opførelse og østgavlens nedbrydning?) er 
ommuret til rundbuet form. 

Skibet dækkes af tre fag krydshvælv med 
kvartstens ribber; de to østre fag er seksdelte, 
det vestre firedelt. Hvælvene hviler på falsede 
piller og har runde gjordbuer og skjoldbuer i 
øst og vest, spidse skjoldbuer i syd og nord. 
Gjordbuen mellem 2. og 3. fag er falset på vest
siden mod det lidt afvigende, vestre fag, der, 
som nævnt, muligvis er en smule senere end de 
to øvrige fag (sml. det aldrig afsluttede hvælv
byggeri i Henne kirke). 

Tårnet ved skibets vestgavl er i sin hovedbe
standdel senmiddelalderligt, men stærkt om
bygget 1795, da det nuværende pyramidespir 
kom til. De skalmurede og pudsede facader 
skjuler helt det ældre murværk; kun i trappehu
sets udvendige dør, som er fladbuet og i højt, 
spidsbuet spejl, fornemmes de sengotiske for
mer. Tårnrummet, hvis vægge er af munke
sten, har rundbuede spareblændinger i de tre 
sider (i nord mindre af hensyn til trappen) og 
åbner sig mod skibet med en bred bue. Rum
met, der fra o. 1780 tjente som gravkapel (se 
s. 1156) og efter 1840’rne en tid som material-
rum,6 dækkes af et samtidigt krydshvælv med 
halvstensribber, hvilende i væggene, og får lys 
gennem et lille vindue i syd. Den murede spin
deltrappe udmunder i en fladbuet, falset over
dør i det høje mellemstokværk, der har flad
buet blænding i nord og lille lysglug i vest. 
Tårnets østmur hviler på skibets vestgavl. En 
træstige fører op til klokkestokværket, som har 
små fladbuede lydhuller i syd, vest og nord og 
et stort glamhul i øst, hvor klokken hænger. 
Murkronen smykkes af en tandsnitgesims mel
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Fig. 11. Indre set mod øst. NE fot. 1980. — Interieur gegen Osten gesehen. 

lem udkragede skifter, og tårnet dækkes af et 
stærkt opskalket pyramidespir, opsat ved om
bygningen 1795 og beslægtet med flere af eg
nens mange tårnspir fra 1700’rne (f.eks. Tor
strup og Tistrup, Ø. Horne hrd.). Øverst i 
sydmuren ses seks jernankre med »SM« og 
»1795« for biskop Stephan Middelboe, der som 
kirkens patron havde ansvaret for tårnets repa
ration (jfr. den historiske indledning). I et brev 
til biskoppen l.nov. 1793 foreslog pastor Søl
ling i Torstrup,17 at tårnet blev nedskåret til 
højde med skibet, da de øverste murpartier alli
gevel skulle nedbrydes.18 Han fandt dog en teg
ning til et spir fordelagtig ud fra den betragt
ning, at dette ikke ville koste så meget som en 
»rund kuppel«.19 

Tårnet, der nævnes første gang 1646,20 da det 
sydvestre hjørne var forfaldent, havde oprinde
lig et blytækt †sadeltag, formodentlig med gavle 
i øst og vest. Det omtales 176621 som »et tem
meligt højt tårn uden spir«. 

Apsiden ved kirkens østende er som nævnt 
tilføjet engang i senmiddelalderen, ifølge et 
sagn af en bodfærdig, som ville sone sin brøde 
(jfr. historisk indledning). Den brede og lave 
bygning, 164620 betegnet som »runddelen«, er 
udvendig af granitkvadre, tildannet af normale 
(romanske) kvadre, der er behugget i enderne – et træk, som viser, at kirken ikke tidligere har 
haft apsis. De tillempede sokkelkvadre, nu 
nærmest med skråkant, har oprindelig haft en 
profil, svarende til korets. I kvaderstensmur
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værket, der er uden forbandt med det forlæn
gede kor, er indsat en romansk vinduesoverlig-
ger samt en sålbænk (jfr. ovf.). Ved apsidens 
opførelse nedbrød man størsteparten af korets 
senromanske østgavl og murede en bred, noget 
fladtrykt bue bag korhvælvets hjørnepiller. 
Buen såvelsom kvartkuglehvælvet er af teglsten, 
gennemgående i formater 26 × 13 × 6 cm. Rum
met får lys gennem et lavt siddende, fladbuet 
vindue i sydøst, med retkantede sider. 

Ovtrup kirkes apsis, usædvanlig ved sin 
form og det sene opførelsestidspunkt, kan sam
menlignes med nogle få andre, ikke-romanske 
apsider: det apside-agtige sakristi ved Vodder 
kirke, Tønder amt (DK. SJyll., s. 1208), apsi
den i Vester Bølle kirke, Viborg amt, opført 
1575-1600 samt apsiden i Ågerup kirke, Hol
bæk amt, tilføjet 1604 (DK. Holbæk, s. 250). 

Våbenhuset ved skibets sydside er opført 1870 
efter tegning af kgl. bygningsinspektør L. A. 
Winstrup.15 Det er en hvidtet teglstensbyg-
ning, oprindelig med zinktag (nu blytag), holdt 
i nyromanske former med fladbuet dør i rund
buet portal og en svær, muret kam over gav
len. I øst flankeres to rundbuede glugger af cir
kelblændinger. Bygningen, der indvendig har 
træloft og flisegulv, har flere træk fælles med 
tårn og våbenhus i Skørring kirke, Århus amt, 
opført af samme arkitekt henholdsvis 1867 og 
1878 (jfr. DK. Århus, s. 1929f.). 

Bygningen erstattede et ældre †våbenhus, for
modentlig opført i senmiddelalderen og 164722 

betegnet med det vanlige jyske ord »skrøffu-
ers« (skrøvs, skriftehus). Våbenhuset var en 
smule mindre end det nuværende, 8 × 8 alen, 
3½ alen højt og med 1 alen tykke mure, til dels 
af kampesten. I syd var en rundbuet dør og i 
øst et lille vindue. Bjælker og loft var 1862 ma
let blåt.6 Da huset nævnes første gang, 1647,22 

var det tækket med bly, 17009 og herefter med 
tegl. Et pikstensgulv ønskedes 184323 afløst af 
tegl. Det brøstfældige våbenhus smykkedes 
ved nedbrydningen 18706 af to †jernankre med 
initialerne »MT«, formodentlig opsat af Mor
ten Thomsen, sognepræst 1736-56. 

Tagværkerne over kor og skib er middelalder
lige, ældre end hvælvslagningen og yngre end 

eller samtidige med kirkens udvidelse i øst og 
vest. Loftsbrædderne i skibet, muligvis også i 
koret, har ligget på oversiden af de nu afsavede 
bjælker. Korets otte spærfag med ét lag hane
bånd og korte spærstivere har numre og sam
linger i østsiden, nummereret fra vest mod øst, 
i nord med firkantstik, i syd med øksehugne 
streger. Skibets tagværk, med to lag hanebånd 
og korte stivere, hvilende på to murremme i 
hver side, er lagt op i to omgange. De elleve 
østre fag (begyndende med spærfaget over dør
stederne) er nummereret fra vest mod øst med 
firkantstik i nord, mens de otte vestre fag, også 
nummereret fra vest mod øst, har øksehugne 
numre. 

Vedligeholdelse og istandsættelser. En indskrift 
»An(n)o 1593« i en kvader i korets sydside, 
mellem vinduerne, refererer muligvis til en re
paration det nævnte år. Ved et syn på kirken i 
juni 1646,20 optegnet i Vester herreds tingbog, 
var tårnets sydvestre hjørne ganske forfaldent, 
tømmer og sugfjæl på korets nordside var råd
dent, og der var huller i apsidens (»runddelen«) 
og korets blytag. »Nok var den ganske kirke 
både inden og uden ganske forfalden for kalk, 
som skulle kalkes og mures«. – Ved et fornyet 
syn i januar 164722 var noget af blytaget blæst 
ned af skib og våbenhus (»skrøvsen«). – År 
17009 var alle tage blytækte på nær våbenhuset, 
der havde tegltag. Murene var i god stand, og 
kun lidt skulle omsættes mellem skib og kor 
(»høj- og lavkirke«); indvendig var kirken 
»ganske renoveret«. Danske Atlas (1769) be
tegner kirken som en god bygning, der overalt 
er blevet repareret af biskop Brorson (sml. 
Lunde s. 1111). 

Bevarede bilag fra vedligeholdelsesarbejder 
sommer og efterår 177524 viser udgifter til 
snedker Laust Christensen Gilbech, Lydum 
(delvis nyt stoleværk, jfr. s. 1149), tømrer 
Christen Pedersen Friis og smed Jens Pedersen 
(hængsler til stoledøre, lås til kirkedør). Der 
indkøbtes fire tylter brædder hos Jep Kolby, 
Ringkøbing, og 42 lispund bly hos Hans 
W. Øllgaard i Varde. Tømmeret blev udtaget i 
Skuldbøl i Hemmet sogn, Ringkøbing amt. 

Vinduer. Skibet havde 18626 fem retkantede, 
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Fig. 12. Indre set mod øst, med †varmeapparat 1892 (s. 1143). Chr. Axel Jensen fot. 1897. — Interieur gegen 
Osten gesehen; mit †Heizkörper aus dem Jahr 1892. 

træindfattede og malede vinduer, to i syd 
(fig. 2), hvoraf det vestre er bevaret uændret, 
mens det østre har fået rundbuet støbejerns-
ramme, og tre i nord, som 1881ff. afløstes af 
seks små nyromanske åbninger (se ndf.). 
Nordsidens vinduer, to øst for den tilmurede 
norddør og et vest herfor (fig. 4), var muligvis 
udvidet efter 1819,25 da kirken betegnedes som 
mørk, og nye vinduer ønskedes indsat. Korets 
to vinduer, i syd og indvendig falsede, stam
mer sandsynligvis ligesom skibets ældre vin
duer fra renæssancetiden. 

Den flere gange omtalte istandsættelse 1881, 
ledet af kgl. bygningsinspektør L. A. Win
strup,26 blev opfattet som en »tilbageføring til 
kirkens oprindelige stil«.6 De østre totrediedele 
af skibets lisénudsmykkede nordfacade blev 
ommuret i tegl, og norddørens fremspringende 
murparti ændret til et smalt blændingsfelt. Der 
anbragtes fire (inden 1905 endnu to)27 lavtsid

dende nyromanske vinduer, to i hvert hvælvfag 
og uden hensyn til de ældre åbningers place
ring. Samtidig blev nordsiden af skibets østre 
hvælv ommuret. 

Varme. En kakkelovn, opstillet 18876 i skibets 
nordøstre hjørne, blev 1892 afløst af to ovne, 
omgivet af en høj, bastionsagtig, muret skærm 
tegnet af J. Vilhelm Petersen (jfr. fig. 12).8 1939 
installeredes elektrisk varme. 

Vindfløje. Den nuværende kobberfløj med 
udstanset årstal »1875« er anbragt på en 4 alen 
høj stang med kors og forgyldt kugle. Den har 
afløst en ældre fløj, nu på våbenhusloftet, med 
årstallet »1828«, der igen har erstattet en †fløj, 
vel spirets oprindelige, som blæste ned 1825.25 

Et bomærke (fig. 9) er hugget i en rå kampe
sten i skibets sydmur, bag våbenhuset. 

Kirken står i dag hvidtet indvendig og ud
vendig, kvaderstenspartiet i kirkens østende 
dog i blank mur. Taget er overalt blytækt. 
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Fig. 13. *Altertavle, o. 1600-20, med malerier, formentlig fra 1734, tilskrevet 
Hans Poulsen, Ribe (s. 1145). I Museet på Koldinghus. LL fot. 1981. — *Altarbild, 
um 1600-1620, mit Gemälden, wahrscheinlich aus dem Jahr 1734, dem Maler Hans 
Poulsen aus Ribe zugeschrieben. 

INVENTAR	 Lidt yngre er en *altertavle i højrenæssancestil fra 
1600-20 og prædikestolens store himmel og ryg
skjold. 1700’rne er repræsenteret af alterstagerne, re

Oversigt. Kirkens inventar, hvis vigtigste stykker næssancetavlens malerier, der må tilskrives Ribema-
stammer fra renæssancetiden, svarer påfaldende til leren Hans Poulsen, og af en række stolegavle, for
hovedkirken Lundes, både hvad angår takten i nyan nyede og signerede af Laust Christensen Gilbech 
skaffelser, moderniseringer og istandsættelser, og 1775. Altersættet er udført 1849 af Johan Jacob Rüh
når det gælder de benyttede snedkere og malere. le, Ribe, og en række inventarstykker er udført i 

Ældst er den romanske granitdøbefont, mens to tiden o. 1900 efter tegninger af J. Vilhelm Petersen: 
murede alterborde og en svær jernbunden *kirkeki- en degnestol, et messeskab, en †orgelfacade samt 
ste er senmiddelalderlige. Et sydtysk dåbsfad stam den nuværende altertavle fra 1898, som 1986 vil bli
mer fra o. 1550. Stoleværket, hvis kerne er fra 1578, ve afløst af ovenstående. 
og prædikestolens velskårne kurv, med årstallet Farvesætning. Inventaret står i det væsentlige med 
1582, er gode prøver på egnens »Ribeskæringer«. en lys bemaling, udført af P.J. Bagger 1931. 
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Alterbordet er senmiddelalderligt (jfr. s. 1140), 
ca. 155×110 cm, 91 cm højt, muret af (gen-
anvendte) granitkvadre; kun den overpudsede 
bagside tilgængelig. I apsiden, 145 cm fra øst
væggen. 1809 omtales helgengraven, »et firkan
tet hul på et par tommers størrelse«, hvori var 
fundet en relikviekapsel, som muligvis stadig er 
til stede. Den beskrives som »en liden kiste af 
blye i form af triangel på et par tommers læng
de, hvorudi fandtes et lille stykke ben af stør
relse som en negl, indsvøbt i linned, som var 
næsten hensmuldret«.28 

Sidealterbord, senmiddelalderligt, nu benyttet 
som underbygning for prædikestolen i skibets 
sydøsthjørne. Bordet er muret af (genanvend
te?) granitkvadre og munkesten, 132 × 120 cm, 
96 cm højt, med et kvartstens-fremspring langs 
forkanten, svarende til sidealterbordene i Hen
ne kirke. 

Alterbordspanelet, der 1897 omtales som en 
tarvelig træbeklædning, er skjult bag et nyere 
alterklæde af blåt fløjl, †Alterklæder. Præsteind-
beretningen 1766 oplyser, at »alterdugen« (al
terklædet?) var skænket af salig fru Horn-
strup.21 1840 anskaffedes et nyt alterklæde af 
rødt bomuldsfløjl, som synet 1861 ønskede ud
skiftet med ét med kors af ægte sølv- eller guld
brokade. 

Altertavlen er fra 1898, udført i gotiserende 
skønvirkestil efter tegning af J. Vilhelm Peter
sen. Dens maleri, Kristus af Emmaus, er malet af 
Cilius Andersen, olie på lærred. Rammeværket 
står gråmalet med lidt blåt og forsiringer i guld 
og sølv. I predellafeltet indskrift fra Luk. 24,30-
31 i gylden kursiv på sort bund. Af arkitektens 
udkast (fig. 26a-d) fremgår, at han foruden det 
realiserede projekt (der ligger nær fig. 26d) har 
arbejdet dels med en mere udpræget gotisk ud
formning (fig. 26b), dels med en nyromansk 
(fig. 26a), der viser inspiration fra Sahl-altret. 
Tavlen vil 1986 blive udskiftet med nedenstå
ende. 

* Altertavle (fig. 13), o. 1600-20, nøje svaren
de til de samtidige dele af Lunde kirkes alter
tavle (s. 1113), og uden tvivl udført af samme 
snedker.29 Opbygningen med postament, stor-
og topstykke, prydet af vinger og gavl i rulle-

Fig. 14. Altermaleri, Kongernes tilbedelse, forment
lig fra 1734, tilskrevet Hans Poulsen, Ribe (s. 1146). 
LL fot. 1981. — Altargemälde, die Anbetung der Köni
ge. Wahrscheinlich aus dem Jahr 1734; Hans Poulsen, 
Ribe, zugeschrieben. 

værk, er den traditionelle for tidens tavler, 
bortset fra at storstykket savner en arkitekto
nisk udformning. I stedet rummer det i hele sin 
højde tre malerifelter (sidefelterne lidt smalle
re), flankeret af fire slanke, nærmest korintiske 
storsøjler med glatte skafter og beslagværk-
prydbælter. Under de to inderste har posta-

Fig. 15. Altermaleri, Nadveren, formentlig fra 1734, 
tilskrevet Hans Poulsen, Ribe (s. 1146). LL fot. 1981. 
— Altargemälde, wahrscheinlich 1734, Hans Poulsen, 
Ribe, zugeschrieben. 

Danmarks Kirker, Ribe amt 74 
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Fig. 16. Alterstager, første del af 1700’rne (s. 1147). 
NE fot. 1980. — Altarleuchter, Anfang des 18.Jahr
hunderts. 

Fig. 17. Alterkalk, 1849, udført af Johan Jacob Rüh
le, Ribe (s. 1147). NE fot. 1980. — Abendmahlskelch, 
1849, ausgeführt von Johan Jacob Rühle, Ribe. 

mentet fremspring med løvehoved, der bærer 
ring i flaben. Storvingerne har i midten et eng
lehoved og smykkes som de øvrige vinger af 
bladværk med frugtbundter. Over den profile
rede og forkrøppede storgesims hæver sig top
stykket, hvis felt rummer en af tandsnitlister 
indrammet fladbueportal (fig. 14). Den bæres 
af brede pilastre, der har profilkapitæl med ru-
debosse, og på skaftet beslagværk samt ægge
stavs- og slyngbort, der fortsætter i bueslaget. 
Topfeltet flankeres af søjler, der – bortset fra 
deres bladkapitæler – svarer til storsøjlerne, og 
topfrisen har over søjlerne fremspring med 
rundkindet englehoved. Topgavlens kartouche 
rummer en cirkelmeldaljon og krones af en lille 
frifigur af den opstandne Frelser. Gavlen ind
rammes af palmetspir, mens slanke halvmåne
spir står yderst på storgesimsen. Ved opstillin
gen på Koldinghusmuseet er spirene forbyttede 
(fig. 13, jfr. fig. 12). 

Tavlens malerier er vistnok fra 1734,21 og må, 
ligesom Lunde-tavlens, tilskrives Ribe-maleren 
Hans Poulsen (jfr. s. 1116). I storstykkets midt
felt ses Nadveren (fig. 15), efter malerens sæd
vanlige forlæg, benyttet bl.a. i Varde-tavlen 
(s. 896). I nord Kristus på korset efter samme 
forlæg som tavlerne i Hostrup og Nordby 
(Skast hrd.), og i syd Opstandelsen, Kristus 
svævende i en gylden skybræmme over graven 
med soldaterne. Topstykkets maleri forestiller 
Kongernes tilbedelse (fig. 14), og i topgavlens 
cirkelfelt er malet et Jahve-øje. Malerierne, der 
domineres af en rødbrun tone, er noget over
malede 1852, da alt snitværket fik sin nuværen
de staffering, en grå grundfarve suppleret med 
blåt, sort og nogen forgyldning. Indskrifter i 
gylden fraktur på sort bund. I topfrisen: »Ære 
være Gud i det Høieste. Anno 1852«, og i po
stamentfeitet: »Hvo som æder dette Brød ...« 
(1. Kor. 11,27). 

1766 læste præsten samme skriftsted i posta
mentfeitet og beskrev tavlen som gammeldags, 
dog med en smuk maling.21 1908 blev den ned
taget – til fordel for Cilius Andersens maleri – og henstod i tårnrummet, indtil den 1915 kom 
til Koldinghusmuseet. 1986 er tavlen under 
istandsættelse med henblik på en genopstilling. 
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†Altertavle. 1586-87 betalte kirken syssel
provsten Anders Sørensen Vedel for hans ud
læg til en ny altertavle.30 

†Alterfigurer, middelalderlige. Et Mariabille-
de, måske tilhørende det 1613 nævnte Vor Frue 
Alter (jfr. s. 1135), og en anden helgenfigur 
stod endnu i begyndelsen af 1800’rne i beskadi
get tilstand i våbenhuset.30a 

Altersæt, 1849, udført af Johan Jacob Rühle, 
Ribe. Kalken (fig. 17) er 20 cm høj, foden cir
kulær, profileret og med bladbort på prikket 
bund. Skaftleddene er konkave og knoppen go-
dronneret ligesom undersiden af det indvendig 
forgyldte bæger. På standkanten mestermærket 
(Bøje nr. 6806) og en indprikket kursivind
skrift: »Tilhører Outrup Kerke Omgjort 
1849«. Den sammenhørende disk, tvm. 12 cm, 
er glat med mesterstemplet og Ribes bymærke 
under bunden. 

Det tidligere †altersæt, kalk og disk af sølv, 
var skænket o. 1710 af Søvigs ejere, Anders 
Nielsen og Hedevig Elisabeth Hvas, hvis navne 
stod på kalkens fod.21 Altersættet opføres i in
ventariet 1832 med en vægt af 20 lod.31 1848 
var kalken itu, og synet ønskede den udskiftet 
med en ny og større.23 

Oblatæske og alterkande fra o. 1850 i sort por
celæn med guldkors fra Bing og Grøndahl. 
Kanden bruges ikke og opbevares i våben
huset. 

Alterstager (fig. 16) af messing, tidligst nævnt 
1766 og formentlig fra første del af 1700’rne.21 

Stagerne er 32 cm høje, balusterformede med 
fornyede lysepigge i jern. En syvstage (såkaldt 
Titusstage) fra 1932 har på foden graveret kur
sivindskrift: »Til Outrup Menighed i venlig 
Erindring og med Tak for Sommeren 1932«. 

En messehagel, vistnok fra 1878,6 er af rødt 
fløjl med rygkors af gul silke og kantning af 
guldagramaner. †Messehagel. 1586-87 fik sys
selprovsten Anders Sørensen Vedel afregning 
for en ny hagel.30 

Alterskranke, o. 1875, af plan som et fladt cir
keludsnit, i ferniseret, blank eg med drejede 
balustre. Selve knæfaldet er nyere, med lyst læ
derbetræk. 1813 ønskedes †knæfaldet ved altret 
repareret.25 

74* 

Fig. 18. Dåbsfad, o. 1550 (s. 1148). NE fot. 1980. — 
Taufschüssel um 1550. 

Fig. 19. Døbefont, romansk (s. 1148). NE fot. 1980. 
— Romanische Taufe. 
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Fig. 20. Prædikestol, 1582, udsnit med mandshoved 
(s. 1148). NE fot. 1980. — Kanzel, 1582, Ausschnitt 
mit Männerkopf. 

Døbefont (fig. 19), romansk af granit, 102 cm 
høj, kummens tvm. 75 cm, tilhørende en lokal 
undergruppe af den almindelige vestjyske fon
tetype (Mackeprang: Døbefonte s. 166). Søjle-
basefoden er af grålig granit, kummen af en 
mere rødlig og finkornet sten, og udformnin
gen svarer til Janderupfontens (s. 1051) ned i 
detaljer som mundingsrandens lågfals. 1859 
flyttedes fonten til korbuen, og 1889 rensedes 
den med klorkalk og saltsyre for kalk (og be
maling?) i henhold til ministeriets cirkulære af 
23. maj samme år.6 Fig. 12, 1897, viser fonten 
stående på sin nuværende plads midt i koret. 

Dåbsfad (fig. 18), o. 1550, sydtysk, af mes
sing, tvm. 54 cm. I bunden cirkelmedaljon 
med drevet fremstilling af det habsburgske vå
ben, omkranset af en bort med stiliserede mi-
nuskler, en slyngrankebort og rækker af små 
stemplede ornamenter. Reparationer på fadets 

bagside er fra 1860.23 Fadet nævnes tidligst 
1766, da præsten omtaler det som »et messing
bækken med våben på, som forestiller en parte
ret ørn med krone på hovedet, og adskillige 
figurer af ingen betydenhed«.21 Dåbskande, 
1944, af messing, svarende til Lunde kirkes. På 
korpus læses: »Skænket af Kvindeforeningen i 
Outrup Aar 1944«. 

Prædikestol (fig. 21), 1582, svarende til Lunde 
kirkes, og ligesom denne med kun lidt yngre 
tilføjelser, (opgang?), rygskjold og himmel. 
Selve stolen består af fem høje fag, de yderste 
lidt smallere, flankeret af slanke hjørnebalustre. 
Fagene midtdeles i to rækker felter af små 
vandrette rammestykker, midtfagets med den 
reliefskårne datering »Anno 1582«, de øvrige 
med akantusranker. Ungrenæssance-akantus i 
karakteristisk »Ribestil« smykker også felterne 
og balusterstavene, de sidste leddeles af rebsta
ve og har neglesnitsbort på siderne.32 Små 
skæggede mandshoveder – ganske som Lunde-
prædikestolens – titter ud af løvværket midt på 
balustrene (fig. 20). Under fodlisten og den 
profilerede kronliste løber gennembrudte friser 
af krydsende rundbuer med gotiske korsblom-
ster. 

Prædikestolen har sin gamle plads i skibets 
sydøsthjørne, på et middelalderligt sidealter
bord (jfr. ovf.), der har fået påmuret en lav fod 
for prædikestolskurven. Opgangen, med to
fags fyldingspanel og kanneleret mæglerstolpe 
med vasespir, svarer til Lundes og kan som 
denne være en fa år senere tilføjelse. Tilføjelser 
i højrenæssancestil – fra o. 1600-20 – er i hvert 
fald rygpanelet og himlen. Rygpanelet, der dæk
ker hele væghjørnet bag stolen og er opsat i en 
stump vinkel, består af seks fag, vandret midt-
delt af en æggestav i højde med prædikestolsge-
simsen. Herover er panelet delt i to gange seks 
arkadefelter, de øvre adskilt af kannelerede pi
lastre med profilbase og -kapitæl. Tilsvarende 
pilastre bærer arkadernes profilerede hestesko
buer. Under gesimshøjde har panelet høje pro
filfyldinger, de sydligste fornyet 1931 og ne-
derst forsynet med restaureringsindskriften: 
»Istandsat af P.J. Bagger. Anno 1931«. Også 
den store himmel er en del fornyet ved Baggers 
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istandsættelse. Dens bagkant følger rygskjol
dets vinkel, og herfra skyder himlen ud som en 
femsidet baldakin over stolen. Frisen, der led
sages af perlestav forneden og tandsnitsfrise 
(fra 1931) under kronlisten, brydes af retkant-
fremspring med hængekugler, der flankerer de 
enkelt udsavede hængestykker. Gesimsfrem
springene krones af kuglespir mellem kartou-
chetopstykkerne. Himlens loft har profilribber 
udgående fra en midtroset. 

Prædikestolens bemaling er P.J. Baggers fra 
1931, i nogen grad gentagende en opmaling 
samtidig med altertavlens 1852 (jfr. fig. 12). 
Grundfarven er en grå, der – stedvis som mar
morering – dækker rammeværk, paneler og li
ster; endvidere er benyttet en lys blå, især som 
baggrund for felternes akantusløv, samt lidt 
guld og sølv. Himlens frise, 1931 smykket med 
en mæanderbort, havde 1766 indskrifter »med 
adskillige bibelske sprog«.21 1888 blev prædike
stolens †beklædning af fløjl med guldfrynser og 
polstring fornyet (jfr. fig. 12).6 

Stolestaderne (fig. 22, 24-25) er i egnens ka
rakteristiske ungrenæssance-udformning, ker
nen i dem fra 1578 og muligvis af den Mikkel 
Tuesen i Tarp, der 1576 lavede staderne i Nørre 
Nebel. Hovedparten af gavlene er dog fornye
de 1775, og selve bænkene er fra slutningen af 
1800’rne svarende til Lunde kirkes. 

Gavlene, der står i en gennemløbende, affa-
set fodrem, er 107 cm høje og alle opbygget af 
to fyldinger i et rammeværk, hvis sidestykker 
fortsætter som profilerede småspir. Af det 
originale renæssancesæt er bevaret 15 gavle 
med glat underfylding og i de øvre hovedsaglig 
fladsnitsagtigt, stærkt stiliseret akantusløv 
(fig. 25). Nogle steder vokser løvet ud af en 
vase, og i et enkelt tilfælde ud af munden på et 
profilhoved. Et stort, skægget hoved ses på en 
gavl, der nu er brugt på en bænk i ligkapellet, 
og en anden – sammesteds (fig. 22) – giver 
øjensynlig stolesættets datering med reliefver-
salindskriften: »Discite/ ivsti/ciam/ moniti/ et 
non/ temnere/ Chris/tvm 1578« (Lad jer på
minde, lær retfærdighed og foragt ikke Kri
stus). Da denne indskrift også er brugt på Nør
re Nebel kirkes stader, er det muligt, at samme 

Fig. 21. Prædikestol, 1582, med himmel og rygpanel 
fra o. 1600-20 (s. 1148). NE fot. 1980. — Kanzel, 
1582, mit Schalldeckel und Rückenpaneel, um 1600
1620. 

snedkerværksted, Mikkel Tuesens, har arbejdet 
i begge kirker.33 De øvrige gavle, i alt 20, opsat 
for de bageste stader, er fornyet 1775 og har 
glatte, afplattede fyldinger både foroven og 
forneden. De er udført af Laust Christensen 
Gilbech fra Lydum, der i én af gavlene har ind
skåret årstallet og sine forbogstaver: »1775 
LCS« (fig. 24, jfr. Lunde kirke s. 1124).24 På en 
anden gavl (i syd) læses forbogstaverne 
»I. H. B.« for Johan Herman Brorson, præst 
1756-80 (reliefskåret kursiv). Indgangs- og for-
panelerne er sammenhørende med de ældste 
gavle og har enkle profilfyldinger; forpanelet 
syd har dog fyldinger i to rækker, de øvre som 
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Fig. 22. Stolegavle 1578 (s. 1149), nu i ligkapellet. 
NE fot. 1980. — Gestühlwangen 1578, jetzt in der 
Leichenhalle. 

Fig. 23. *Kirkekiste, senmiddelalderlig (s. 1151), i 
Varde Museum. NE fot. 1982. — *Kirchentruhe, 
spätmittelalterlich. 

en frise med udskåret akantusløv svarende til 
stolegavlenes (fig. 21). Stoleværket står gråma-
let, gavlfelternes ornamenter brune og grønne 
på blå bund. Denne bemaling afløste 1959 
P. C. Baggers fra 1931 – svarende til prædike
stolens – der endnu ses på fire gavle i ligkapellet 
(fig. 22). 

1613 stredes to sognefolk om, hvem der i 
stolen lige bag kirkedøren skulle have plads 
nærmest »Knappen«, dvs. gavlspiret, idet de 
yderste pladser i stolene blev anset for for
nemst.34 1766 noterede præsten 30 mands- og 
31 kvindestole.21 Til den delvise fornyelse 
1775, hvortil der købtes materialer i Ringkø
bing, benyttede Laust Christensen Gilbech 71 
dage, fra 24. juli til 14. okt.24 1849 blev stole
værket malet i en lys perlefarve med mørke 
sæder, og 1863 skete en afkortning af bænkene, 
så gangen blev lagt »midt for altret«.23 Jacob 
Helms noterede sig 1874 gavlen med indskrift 
og datering 1578 som den tredjeøverste mands-
stol, mens den med det store hoved sad lige 
over for indgangen. Senere kom de to gavle på 
loftet, hvorfra P. C. Bagger hentede dem ned 
til sin istandsættelse af stoleværket 1931. Deres 
nuværende benyttelse i ligkapellet har de to 
gavle fået i forbindelse med en reduktion af 
stoleværket 1959. 

†Herskabsstole for ejerne af Løftgård og Søvig 
havde tidligere plads forrest i stoleraderne. 
Løftgårds stol var 1621 af kirkeværgen flyttet 
ned i kirken, og han beskyldtes for at have 
gjort et svinetrug af den! Værgen blev 1621 
dømt til at føre stolen tilbage, hvor den havde 
»standen af Arildstide«.35 Fra Løftgaards stol 
stammer formentlig en *stolegavl i højrenæs
sancestil fra o. 1600, af fyrretræ, 156 cm høj, nu 
opbevaret på Varde Museum (inv.nr. V. 2115). 
Den er foroven udsvejfet omkring et motiv 
med blomst og små karvskårne ornamenter, og 
har pålagt, kanneleret lisen med tandsnitkapi
tæl og højt postament; rest af gulgrøn bema
ling. Søviggårds stol skal 1639 have fortrængt 
Løftgårds fra de forreste pladser. Den bestod af 
to stole, en lukket (med låge) til herskabet, og 
en almindelig til tjenerskabet.35 I 1700’rne fik 
Søvig også en †pulpiturstol (jfr. ndf.). 
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Fig. 24-25. Stolestader (s. 1149). 24. Gavle fra 1775, signeret af Laust Christensen Gilbech fra Lydum. 25. 
Gavle fra 1578, den ene med 1775 fornyet underfylding. Ved forpanelet pengeblok, o. 1800 (s. 1151). NE fot. 
1980. — Gestühl. 24. Wangen 1775, signiert von Laust Christensen Gilbech aus Lydum. 25. Wangen 1578, die eine mit 
1775 erneuerter Unterfüllung. Beim Vorderpaneel Opferstock, um 1800. 

En †præstestol »ved højre side af alteret« (d.e. 
i korets nordøsthjørne) blev fjernet 1859, hvor
efter præsten fik plads bag altret.23 

Degnestol, o. 1897, udført i nygotisk stil efter 
tegninger af J. Vilhelm Petersen. I pulten er 
genanvendt et trefags fyldingspanel fra slutnin
gen af 1500’rne. Gråmalet. Stolen fik 1930 sin 
nuværende plads ved prædikestolsopgangen.6 

†Degnestol, fra renæssancetiden, opstillet i 
korets sydøsthjørne som pendant til †præste-
stolen i nord (jfr. ovf.) indtil den 1859 flyttedes 
»ned i Koret«.23 1897 så C. A. Jensen pultens 
plade på kirkeloftet. I den var bl.a. ristet »Mar
ten Christensøn Varde 1639« og »Peder Iacob-
sen Varde 1646«, løbedegne fra latinskolen i 
Varde.36 

*Kirkekiste (fig. 23), senmiddelalderlig, sva
rende til Lunde kirkes, 137 × 65 cm, 58 cm høj, 
gjort af kraftige egeplanker med jernbeslag, 
som fastholdes af storhovede søm. Af to hånd
tag på lågets forkant er kun et bevaret, svær 
stanglås. Kisten, der nævnes 1832 og senere 
stod i tårnrummet,29 opbevares siden 1941 i 
Varde Museum (inv. nr. V. 2140). 

Skab til messeklæder, 1904, i skønvirkestil, 

tegnet af J. Vilhelm Petersen og svarende til 
Lunde kirkes. Over døren er årstallet angivet 
med romertal i relief, gråmalet, i apsiden syd 
for altret. 

†Geværskabe. 1) O. 1701. Opsat i våbenhuset 
ved landmilitsens oprettelse til kaptajn Dom-
broiks kompagni med lås og jernskodder til 39 
musketter og patrontasker, ophængt i jernkro
ge og store søm.37 2) O. 1770. Opsat i selve 
kirken af kaptajn Lytzow, men efter kirkevær
gens protest flyttet til våbenhuset.38 

Pengeblok (fig. 25), o. 1800, sekssidet, 100 cm 
høj, med fem jernbånd, flad pengetragt og i 
siden en låge med to overfaldslukker. Blokken 
er gråmalet, fæstnet til stolestadernes forpanel i 
nord. Den omtales tidligst 1832, tilligemed to 
†klingpunge, en ny og en gammel ubrugelig.29 

†Pulpiturstol for Søvigs ejere, formentlig op
sat 1775 samtidig med stolestadeistandsættel
sen, indretningen af gravkapel i tårnet (s. 1156) 
og opsætningen af en pulpiturstol for samme 
herskab i Janderup kirke, i hvis sogn Søvig 
havde betydelige jorde (jfr. s. 1058).39 Bryst
ningen havde malede billeder af syv dydeskik-
kelser, efter synsprotokollens beskrivelse 1862 
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Fig. 26a-d. Altertavle 1898, forskellige projekter ud
arbejdet af J. Vilhelm Petersen (s. 1145). Efter teg
ninger i privateje. — Altarbild 1898, verschiedene Pro
jekte von J. Vilhelm Petersen. 

at dømme svarende til dydemalerierne på et pa
nel i Janderup, der må stamme fra Søvig- eller 
Store Hebo-stolen dér (s. 1059, fig. 37). Lige
som disse må brystningens malerier derfor for
mentlig tilskrives landsbymaleren Niels Lund 
fra Janderup. Dyderne var: 1) »Troen med fugl 
i hver hånd« (jfr. Janderup). 2) »Håbet med 
anker i højre hånd«. 3) »Ydmyghed med et 
kors i højre hånd«. 4) »Kærlighed med et barn 
på højre arm, og ved den venstre side står Chri
stus billede, der rækker med højre hånd opad 
barnet og med en blomst i den venstre hånd«. i hånden en slange, i venstre hånd og arm om
Som i Janderup har der vel været tale om et slynget med tre slanger«. Formentlig Klogska
barn med en blomst, ikke Kristus. 5) »Tålmo ben. 6) »Retfærdighed med vægtskålen i højre 
dighed med et kors holdende med højre arm og hånd og en sabel (!) i den venstre med spidsen 

opad«. 7) »Mådelighed (Mådehold) med en fla
ske i højre og et glas i venstre hånd«.6 Pulpitur
stolen stod oprindelig ved kirkens nordvæg, 
men flyttedes i 1840’rne til skibets vestende, 
hvor det fik opgang i nord.40 1866 blev pulpitu
ret overstrøget med egetræsfarve,23 1896 forny
edes brystningen, og 1912 blev hele opbygnin
gen nedtaget.6 

Orgel, af standardtype »Hørve«, bygget 1969 
af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. 10 
stemmer, to manualer og pedal: Hovedværk: 
Rørfløjte 8', Principal 4', Oktav 2', Mixtur. 
Positiv: Gedakt 8', Rørfløjte 4', Nasat 2⅔', 
Oktav 1'. Pedal: Subbas 16', Gedakt 8'. På gul
vet i kirkens vestende. †Orgel med syv stem
mer, to manualer og pedal, bygget 1913 af 
Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. Dis
position: Manual I: Bordun 16', Principal 8'. 
Manual II: Fløjte traverso 8', Gamba 8', Salici-
onal 8', Vox Celeste 8', Gemshorn 4'; svelle. 
Anhangspedal. Klokkespil, tre normalkopier, 
tre oktavkopier, én frikombination, faste kom
binationer, generalcrescendo. Pneumatisk ak
tion. Med hovedparten af stemmerne i de dybe 

Fig. 27. †Orgel, 1913, tegning til facaden, ved J. Vil
helm Petersen (s. 1152). Tegning i privateje. — †Or
gel, 1913, Entwurf der Fassade. 
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16 og 8 fods tonelejer har instrumentet haft en 
meget mørk og massiv klang. Antallet af kop
ler og hjælpeanordninger har været påfaldende 
stort i forhold til det beskedne stemmetal.41 

Orglet blev senere ombygget og udvidet med 
én stemme.42 Facaden med årstallet »Anno 
domini MCMXIII« var udført i skønvirkestil 
efter tegning af J. Vilhelm Petersen (fig. 27). 
Orglet stod på et podium i tårnrummet.43 Et 
†harmonium anskaffedes o. 1892-94.44 

Salmenummertavler. 1) O. 1900, kridttavle i 
gråmalet ramme, 63 × 41 cm, ophængt på tri
umfvæggens østside i nord (jfr. fig. 34). 2-4) 
Nyere, sortmalede med hvide skydetal i blank 
egetræsramme, 85 × 60 cm. På skibets vægge. 

Præsterækketavle, 1931, udført i skønvirkestil 
af P.J. Bagger, højrektangulær, 225 × 92 cm. 
Med reliefversaler står på det øvre rammestyk
ke »Serie Pastorum«(sic), på det nedre »Lunde 
og Outrup«. Bemalingen svarer til prædikesto
lens; præsternes navne og årstal er angivet med 
hvid kursiv, og på rammen læses: »Bekostet af 
Menigheden Anno 1931 P.J. Bagger«. 

Lysekroner. Tre ens af messing, i renæssance
stil, indkøbt 1911, hænger i skibet. I korets 
vesthvælv en trælampe, udført 1931 af 
P.J. Bagger, formet som en sammenbygning 
af to seks-oddede stjerner. Seks væglampetter fra 

o. 1900, af jern med glasskærm, er ophængt i 
apsiden, i tårnbuen og i våbenhuset. To syvar
mede kandelabre af træ, 170 cm høje, er vistnok 
fra 1931, malet som prædikestolen. 

Kirkeskib, fuldskibet »Haabet«, ophængt 
1934. På agterspejlet graveret plade: »Skænket 
Outrup Kirke/ Johanne og P. V. Kristensen/ 
1934« (Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 364). 

Tårnur, 1979, leveret af firma Jermin Larsen i 
Odense. Skiven på tårnets sydside er tegnet af 
grafikeren Erik Ellegård Frederiksen. 

Klokke, 1864, støbt hos Jørgen Stallknecht i 
Horsens, tvm. 94 cm.45 Halsen har en frise af 
krydsende spidsbuer, flankeret af lister. På 
slagringen frakturindskrift i relief: »Stall
knecht/ Horsens« og »1864«. Klokken hænger 
i tårnets østre glamhul i en nyere slyngebom. 
Også klokkestolen er nyere, af fyrretræ. 

†Klokker. Frem til 1821 havde kirken to klok
ker, én af dem skal have båret årstallet 1431 
(HofmFund. IV, 594). I 1808 var »den store 
klokke« revnet, men endnu brugelig,10 og 1817 
var jernværket på klokkeværket så brøstfæl-
digt, at ringningen var ophørt.25 Den lille klok
ke var 1821 ubrugelig og afhændedes på auk
tion (vægt 2 lpd. 10 pd.), mens den store an
vendtes indtil 1864, da den sendtes til omstøb
ning i Horsens.23 
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GRAVMINDER 

Epitafier og mindetavler. 1) (Fig. 28) o. 1761. 
Rasmus Bundesen til Søevig, i 6 år kgl. maje
stæts amtsforvalter i Ribe. *13. juli 1679 i Øster 
Hæsinge i Fyhn, gift 1723 med den da på Ly- 
domgaard værende, højfornemme jomfru 
Giertrud Marie Veirum. Fire børn, hvoraf en 
lille pige døde som toårig. †28.jan. 1761 på Søe
vig og begravet lige uden for kirken. – Den 
vidtløftige indskrift indledes: »Stille, besiælede 
Aske, drivende for Verdens ustadige Vinde! 
Hør! O hør dog! En Svanesang i følgende Var
sel(s) fulde Echo: Forraadnelse er min Fader og 
Ormen min Moder ...«. 

Højrektangulær stenplade, 198 × 70 cm, 
med indskrift, signeret af stenhuggeren Bastian 
Andresen og indfattet i profileret egetræsram
me med gennembrudte rokokoudskæringer. 
Stenen, der er indfældet i væggen, udfyldes af 
indskriften i forsænket relief med forgyldte 
versaler, samt enkelte ord i kursiv, på sort 
bund. Den udskårne træramme er symmetrisk 
opbygget med gennembrudt akantusløv og ro-
cailler ved siderne og indeholder to bredovale 
medaljoner med spejlmonogrammer i guld på 
sort bund, for afdøde og hustru. Foroven sæt
ter to hvidklædte engle kronen på værket. 
Over kronen lå endnu 1862 en forgyldt kugle, 
hvorpå stod en lille engel med løftet højre hånd 
og en forgyldt fane i venstre.6 Den blåmarmo-
rerede profilramme har sandsynligvis været af
sluttet af et nu tabt hængestykke. Snitværkets 
brogede staffering med rødt, grønt, blåt, guld 
og sølv er antagelig den oprindelige. 

Signaturen »BASV« (jfr. gravsten nr. 2) ne-
derst på stenens kant viser, at epitafiet er udført 
af Bastian Andresen Slesvig (1712-70), fra 
o. 1750 virksom i Tjæreborg, hvor han forar
bejdede gravsten til adskillige af egnens kirker, 
ikke mindst til Jerne (s. 994f.) og Sønderho på 
Fanø.46 Flere af disse gravsten har Ovtrup-epi-
tafiets motiv med krone fremholdt af engle, 
som Bastian Andresen også har benyttet i et 
signeret epitaf for amtmand Chr. Teilmann 
(†1749) i Sdr. Bork kirke (Ringkøbing amt). 

1865 måtte den nedfaldne ramme repareres. 

En istandsættelse foretoges 1928, hvor bl.a. in
skriptionen blev forgyldt, og 1985 blev sten
tavlen renset og murværket omkring den ud
bedret.6 På korets nordvæg, i østfaget. 

2) O. 1913. Pastor Carl Bertel Olsen, 
*12. juli 1868, †20. juni 1913, sognepræst ved 
Lunde og Ovtrup kirker 1906-13. Sat af Ven-
strevælgerforeningen i Stillinge sogn. Forsøl
vet bøgebladkrans og sløjfe med indskrift, i o-
val glasindfatning på sort træplade, 65 × 50 
cm. Ophængt på skibets sydvæg over døren. 

3) 1935. Konstabel Carl Nielsen, *5. okt. 
1836 i Rottarp, falden ved Mysunde 2. febr. 
1864. Marmortavle, 36 × 23 cm. Indmuret i 
våbenhusets østvæg, Dybbøldagen 18. april 
1935.47 

4) O. 1958. Pastor Børge Frello, *1. jan. 
1922 i Skyhede, †23. febr. 1958 som missionær 
i Pakistan. Svarende til nr. 3, 41 × 28 cm. Ind
muret i våbenhusets østvæg. 

Gravsten. 1) (Fig. 29) o. 1660-80. Indskriften 
er ulæselig, men stenen skal ifølge et sagn være 
lagt over en tingskriver fra den vestligste gård i 
Rottarp.48 Gråsort kalksten, 224 × 137 cm, i 
flere stykker med afstødte hjørner og stærkt 
nedslidt overflade. Højrektangulært indskrift
felt med reliefversaler, flankeret af Kristus (til 
venstre) med glorie og kors og Johannes Døbe
ren med lam ved fødderne og et kors omvun
det med skriftbånd. Begge peger med talende 
gestus mod skriftfeltet. Over dette et knækket 
tværbånd med ulæselig latinsk indskrift fra 
Joh. 16. Øverst den opstandne Kristus med 
sejrsfane, stående på dødningehoved og om
kranset af skybræmme og guirlander, der hol
des af to flankerende engle. Disse står på små 
volutter, hvori til venstre ses et timeglas, til 
højre et træ(?). Under indskriftfeltet anes to bo
mærkeskjolde, der har været flankeret af hjør
nemedaljoner med evangelister. Medaljonerne 
i venstre hjørne er næsten slidt væk, højre hjør
ne er erstattet med cement. 

Gravstenen svarer i opbygning til en sten i 
Nr. Nebel over ridefoged Christen Madsen 
†1666, og én i Ribe Domkirke over magister 
Anders Pedersen Romdorph †1673 (s. 624, 
nr. 75). På kirkegården, syd for våbenhuset. 
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Fig. 28. Epitafium (nr. 1, s. 1154), o. 1761, over Rasmus Bundesen til Søvig, 
†1761. Signeret af Bastian Andresen Slesvig, Tjæreborg. NE fot. 1980. — Epitaph, 
um 1761, für Rasmus Bundesen zu Søvig, †1761. Signiert von Bastian Andresen Slesvig, 
Tjcereborg. 

2) (Fig. 30) o. 1764. [Løjtnant Peder Jørgen †17. sept. 1764 i Ovtrup. De levede sammen 
sen Hornstrup, *12. marts 1683 i Hornstrup et kærligt ægteskab i 33 år, med én livsfrugt, 
sogn, fra udskrivningen 1701 avanceret til løjt som forhen i Herren er hensovet]. Gravvers.49 

nant, †6. sept. 1751 i Ovtrup, og hans frue Ca Grå kalksten, 228 × 129 cm, udført af Basti
trine Simonsen, *16. marts 1687 i København, an Andresen i Tjæreborg, stærkt afslidt og rev
opdraget i Hans Excellence, høj- og velbåren net på langs. Den store, nu ulæselige skrifttavle 
herre, nu salig hr. geheimeråd, generalmajor midt på stenen har konkavt afskårne hjørner og 
og kommandant Fuchs hof i Rensborg, flankeres af fyldige dydefigurer, Troen (til høj
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re) og Håbet. De balancerer på søjlepiedestaler 
med joniske kapitæler og kraftige postamenter, 
Troens med de indhugne versaler: »hendis«. 
Skriftfeltet krones af den opstandne Kristus i 
skykrans, omgivet af romerske soldater. Op-
standelsesscenen flankeres i stenens hjørner af 
evangelistfigurer siddende på rocailler, Mattæ-
us (til venstre) og Markus, mens de to resteren
de evangelister sidder i de nedre hjørner, Lukas 
til venstre. De flankerer en rocaille-indrammet 
kartouche, der sandsynligvis har rummet grav
verset, og som frembæres af to små engle med 
klumpfødder; nederst et dødningehoved. På 
stenens brede, affasede kant er foroven indhug
get versalerne: »Til Outrup [s]ogns fattige [gav 
hun hendes efterladte 200 Rdl.]«, og tilsvaren
de læses »[Ioha]nnis« under evangelisten i ned
re venstre hjørne. Initialerne »BASV«, der tid
ligere kunne læses på stenen,48 henfører den til 
Bastian Andresens værksted i Tjæreborg (jfr. 
epitafium nr. 1). Stenens opbygning med dyde-
figurer og hjørneevangelister forekommer no
get gammeldags i forhold til værkstedets øvri
ge arbejder. Den var allerede 1866 flyttet ud på 
kirkegården,50 hvor den nu ligger øst for vå
benhuset på en cementforhøjning, fastspændt 
med jernbånd. 

†Gravsten. O. 1682. Gregers Pedersen, dele

foged til Hennegård, 1678 midlertidig herreds
foged, †1682(?).48 Det er formodentlig denne 
sten, der 1897 beskrives som en sandsten i 
17. århundredes stil, i en noget langstrakt form, 
med fremstilling af opstandelsen og udvisket 
indskrift langs randen. Den lå da vest for vå
benhuset; forsvundet inden 1935. 

†Gravkapel, indrettet i tårnrummet o. 1775 af 
Thøger Reenberg Sterm og hustru Gertrud 
Bundesen, begge †1785. Sterm, der var ejer af 
Søvig og svigersøn til Rasmus Bundesen (jfr. 
epitaf nr. 1) fik 1774 biskoppens tilladelse til at 
indrette en begravelse »neden i tårnet« mod en 
afgift af 20 rdl. til kirken og 5 rdl. for hvert lig, 
der nedsattes.51 Da pulpiturstolen (jfr. ovf.) i 
1840’rne blev flyttet til kirkens vestende blev 
begravelsen sløjfet og to (muligvis tre) kister 
nedgravet på kirkegården.52 

Af kapellets skillevæg i tårnbuen er bevaret 
en fløjdør (fig. 32) af fyrretræ, 225 × 197 cm, nu 
ved tårnets vestvæg som låger for et moderne 
skab. Hver dørfløj har på rokokovis to fyldin
ger, hvoraf de nedre typisk er kommodefyldin
ger, relativt flade med vandret knæk på mid
ten, nedadtil afsluttet af en bred, svungen pro
filkant, foroven med en dobbeltsvunget bue. 
De øvre fyldinger er flade med gennembrudte, 
udsavede spejlmonogrammer (til venstre 

Fig. 29-30. 29. Gravsten (nr. 1, s. 1154), o. 1660-80, over tingskriver fra Rottarp? 30. Gravsten (nr. 2, s. 1155), 
o. 1764, over løjtnant Peder Jørgensen Hornstrup, †1751, og hustru Catrine Simonsen, †1764. NE fot. 1980. 
— Grabsteine. 29. Um 1660-80, für Gerichtsschreiber aus Rottarp? 30. Um 1764, für Leutnant Peder Jørgensen 
Hornstrup, †1751, und seine Frau Catrine Simonsen, †1764. 
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»TRS«, til højre »GB«). De omgives foroven 
og forneden af profilerede kantlister, der genta
ger den nedre fyldings dobbeltsvungne bue, 
mens de til siderne indrammes af flade bånd, 
der ender i små volutter. Oprindelig, men no
get opfrisket staffering, især den dybblå på 
rammeværket, hvis oprindelige marmorering 
kun ses på højre fløjs støvliste. Fyldingerne står 
i lys gråblå med mørkere blå, malede rocaille-
ornamenter. Listerne er enten marmorerede el
ler som spejlmonogrammerne forgyldte. Selve 
hængslerne er borte, men deres store, fligede 
beslag er ligesom nøglebeslagene i behold. 

Efter begravelsens nedlæggelse bibeholdtes 
skillevæggen som aflukke mod tårnrummet 
bag pulpiturstolen indtil 1912. Fløjdøren hen
sattes da i våbenhuset og har fra o. 1930-69 haft 
plads i en nyere skranke foran orglet. 

†Kisteplade af bly, o. 1785. Giertrud Bunde
sen, født på hendes fædrene gård Søevig i de
cember 1741. Gift med hr. Thøger Reenberg 
Sterm 1761. †16. april 1785 på Søevig, tre uger 
efter hendes mand. Pladen er opgravet på kir
kegården o. 1920, men senere bortkommet.53 

Kirkegårdsmonument, o. 1855. Herman Agust 
Lange, *5. okt. 1834 i København, †24. april 
1855 på søen. Gravvers. Rød kalkstensflise, 40 
× 40 cm. Indskrift med fordybede versaler, 
navne med fraktur. Opstillet i lille »gravstens-
museum« i kirkegårdens nordøstre hjørne. 

Fire støbejernskors, repræsenterende to hoved
typer på egnen 1860-80 (jfr. Henne kirke), er 
opstillet ved den østre portal, alle sortmalede. 

1) (Fig. 31) o. 1861. Bodil Petersen, *l.jan. 
1812, †9. okt. 1861. Højde 93 cm, faststøbt på 
24 cm høj plint af jern. Korsarmenes afslutning 
kløverbladformet med femtakket stjerne. Ind
skrift og gravvers på for- og bagside med skri
veskrift. På plinten påhæftet et englebarn, med 
hovedet hvilende i venstre arm, støttet på en 
»urne«, og i højre hånd en nedadvendt fakkel. 

2) O. 1874. Kirkesanger N. C. Petersen, *7. 
juni 1816 i Grene, †2. sept. 1874 i Outrup. Høj
de 92 cm, korsarmene med fliget afslutning, 
ellers som nr. 1. Engel svarende til nr. 3 er 
bortkommet efter 1980. 

3) (Fig. 31) o. 1877. Hans Sveistrup Peder-

Fig. 31. To støbejernskors (nr. 1 og 3, s. 1157), 
o. 1861 og o. 1877, over hhv. Bodil Petersen, †1861, 
og Hans Sveistrup Pedersen, †1877. NJP fot. 1985. 
— Grabkreuze aus Gußeisen, jür Bodil Petersen, †1861, 
bzw. Hans Sveistrup Pedersen, †1877. 

sen, *2. marts 1855 i Outrup, †8. okt. 1877 
sammesteds. Versalindskrift, ellers som nr. 2. 
På plinten engel med kors i højre arm, venstre 
arm knækket af. 

4) O. 1877. Kristine Petersen, *30. sept. 
18[..] i Outrup, †6. marts 1877 sammesteds. 
Som foregående, men uden plint. 

KILDER OG HENVISNINGER 

Vedr. arkivalier for Ribe amt i almindelighed henvi
ses til s. 50f., vedr. litteratur og forkortelser til s. 54f. 
Endvidere er benyttet: 

Ved embedet. Synsprotokol 1862ff. – LA Vib. Ve
ster Horne herreds tingbøger 1646 og 1647. 

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske 
landsbykirker VII, 1886, s. 252-55. – Indberetninger 
ved Jacob Helms 1874 (bygning, inventar, gravmin
der). Øvrige ældre indb. bortkommet. Sven Rask 
1980 (gravminder), Elna Møller 1980 og 1982 (byg
ning), Ebbe Nyborg 1980 og 1982 (inventar). 

Tegninger og opmålinger. Privat (ark. Knud Lehn 
Petersen, Odense). Udaterede tegninger til ligport, 
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Fig. 32. Fløjdør fra skillevæg til †gravkapel (s. 1156), 
o. 1775, indrettet af Thøger Reenberg Sterm og hu
stru Gertrud Bundesen, begge †1785. NE fot. 1980. 
— Flügeltür einer Scheidewand zur †Grabkapelle, um 
1775, eingerichtet von Thøger Reenberg Sterm und seiner 
Frau Gertrud Bundesen, beide †1785. 

altertavle, orgelfacade, varmeapparat m. m. ved 
J. Vilh. Petersen. – NM2. Opmålinger af bygningen 
ved V. Ahlmann 1886 (forlæg for Danske Tufstens
kirker 1894). Tegning af døbefont og stolestade 1897 
og 1898 ved E. Rondahl. Plan og snit ved Henrik 
Gram og Søren Gottfred Petersen 1978. 

Litteratur. Jacob Helms: Danske Tufstenskirker, I-
II, 1894. – H. K. Kristensen: Ovtrup Sogn i Vester 
Horne Herred, Varde 1933-35. – Samme: Indretnin
gen af Thøger Reenberg Sterms åbne begravelse i 
Ovtrup kirke, i ÅrbRibe, XVIII, 1972-74, s.334-37. 

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, in
ventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgler) og 
gravminder ved Lars Grambye. Redaktionen afslut
tet oktober 1985. 

Præsteindberetninger til Ole Worm, udg. af Frank 
Jørgensen, I, 1970, s. 221. – Pastor J. H. Brorson 
skriver dog 1766: »kirken hedder så vidt vides 

S. Maria«. (LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindb. til 

biskop Bloch, 1766-69 (C 4.775)).

2 Kronens Skøder II, 617.

3 Jfr. RA. Ribe bisp 1538. Registre på sognepræsters 

ejendom og rente udi Varde syssel, s. 14-16.

4 Ribe Oldemoder, udg. af O. Nielsen 1869, s. 111.

5 Sognet var blandt de højst betalende 1537-38 (sml. 

afsnittet om kirkernes ejendomshistorie, s. 1019f.). 

Det er næppe sandsynligt, at selve kirkebygningen 

har stået øde i det relativt rige sogn. I Ovtrups tilfæl

de dækker betegnelsen øde måske over en midlerti

dig suspension af afgifternes betaling. – Også Vejrup 

kirke, Gørding hrd., betegnes ved en tilføjelse som 

øde.

5a Optegnet af sognepræst M. P. Teisen (1837-57). 

NM2. Korrespondance.

6 Synsprotokol 1862ff.

7 Tegning i privat eje.

8 LA Vib. V. Horne hrd.s tingbog 1646 fol. 84b. 

Venligst meddelt af dr. H. H. Fussing.

9 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C 

4.189).

10 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårds-

syn 1807-10 (C 4.708).

11 H. K. Kristensen: Ovtrup Sogn i Vester Horne 

Herred, Varde 1933-35, s.63f., 73 og 287f.

12 Jfr. note 11 s .  286.

13 Jfr. note 11 s. 198f. samt H. K. Kristensen: Træ

hest og landmilits, i ÅrbRibe XV, 1960-63, s. 346.

14 Granitkvadre er også benyttet indvendig, hvor de 

ses i korets overvægge.

15 J. Helms indb. 1874. NM2.

16 Også synsprotokollen omtaler 1862 skibets vest

ende som værende af tuf.

17 LA Vib. Ribe bispearkiv. Ø. Horne hrd. 1779-

1812. Ureg. korrespondance (C 4.85).

18 Sølling foreslog, at tårnunderdelen i givet fald 

skulle tækkes med blåglaserede tegl; det tilovers

blevne bly skulle sælges.

19 Sml. Varde S. Jacobi kirkes †kuppel, opsat 1810 

(s. 886).

20 Jfr. note 8.

21 LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindb. til biskop 

Bloch, 1766-69 (C 4.775).

22 LA Vib. V. Horne hrd. s tingbog 1647, fol. 2.

23 LA Vib. Skast, Ø. og V. Horne hrdr.s provsti. 

Synsprotokol 1828-91 (C 44.3-5).

24 LA Vib. Ribe bispearkiv. Div. kirkergsk. 1720-

75. Bilag til Lunde og Ovtrup kirkes rgsk. 1775-76 

(C 4.1424).

25 LA Vib. Ribe stiftsprovsti og Ribe købstads prov

sti. Synsprotokol for kirker og præstegårde (C 

36A.13).

26 Helms: Tufstenskirker, I, 163-64. 1894.

27 Jfr. Hudes fot. af kirkens nordside.

28 NM2. Indb. 1809 af Vassard, gengivet af
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OVTRUP KIRKE 1159 

H. K. Kristensen (jfr. note 11), s. 21.

29 H. K. Kristensen foreslår (jfr. note 11), s. 26, 57f., 

at snedkeren har været den Jens Christensen snedker, 

der var degn i Ovtrup ca. 1611-21, og som vides at 

have udført adskillige møbler, dørfløje m.m. på eg

nen. Tanken er ikke usandsynlig, da mesteren for 

renæssancetavlerne i Lunde og Outrup givetvis har 

været en lokal mand. Tilsvarende skæringer synes 

ikke at optræde i andre kirker.

30 RA. Anders Sørensen Vedels rgsk. bog.

30a H. K. Kristensen (jfr. note 11) s. 22, 40 med henv. 

til Mads Hansens optegnelser og tingbogen 1613.

31 LA Vib. Ribe stifts- og amtsprovsti 1812-28, di

verse dokumenter (C 43H. 28).

32 Jensen: Snedkere, s. 36f.

33 Se H. K. Kristensen (jfr. note 11), s. 26f.

34 H. K. Kristensen (jfr. note 11), s. 41, hvor også 

andre stolestadestridigheder er refereret.

35 H. K. Kristensen (jfr. note 11), s. 28, 39f.

36 Jfr. s. 872 og H. K. Kristensen (jfr. note 11), s. 59. 

Peder Jacobsen, †1680, var den sidste discipel, kaldet 

havde fra Varde.

37 Skabet kostede 17 rdl., 14 mk. Lignende skabe 

opsattes i Ål, Ho, Alslev, Guldager og Tjæreborg 

kirker. Se H. K. Kristensen: Træhest og Landmilits, i 

ÅrbRibe XV, 1960-63, s. 346.
 Fig. 34. Indre set mod vest. NE fot. 1980. — Inte
38 LA Vib. Ribe bispearkiv. Ureg. korrespondance rieur gegen Westen gesehen.
ang. V. Horne hrd. 1715-78 (C 4.81).

39 Pulpituret nævnes tidligst 1813 (jfr. note 25). Iføl

ge præsteindb. 1766 (jfr. note 21) havde kirken da 

intet pulpitur.

40 H. K. Kristensen (jfr. note 11), s. 28f.

41 Horsens Orgelbyggeri: Katalog 1923.

42 Jfr. dispositionsoptegnelse 1968 i Den danske Or

gelregistrant.

43 En plan om at anbringe orglet på et pulpitur reali

seredes ikke, men kendes gennem et udateret for

slag, tegnet af J. Vilhelm Petersen.

44 LA Vib. Vester og Øster Horne hrdrs. Provsti. 

Kirkesyn 1892-1932 (C 44A.1).

45 Jfr. C. Nyrop: Om Danmarks Kirkeklokker og 

deres Støbere, 1882, s. 140.

46 Oplysningen om stenhuggerens navn fremgår af 

en efterretning fra Sønderho kirke, 1791?. LA Vib. 

Skads hrds. provsti -1812. Sager enkelte sogne vedk. 

1634-1812 (C 43E.4). Signaturen »FBS«, der kendes 

fra en række beslægtede sten i bl.a. Sønderho og 

Jerne (jfr. s. 998), dækker over sønnen Frands Basti-

ansen (1751-1822), der ligeledes virkede i Tjære-

borg. Se endvidere Tvillingsogne af Geest og Marsk 

(red. Jens Kusk), 1971 og 1976, bd. 1, s. 70 og bd. 2, 

s. 189f., hvor de to stenhuggere dog kun kendes som 

smede.

47 Se H. K. Kristensen (jfr. note 11) s. 453f.

48 H. K. Kristensen (jfr. note 11), s. 31f.


Fig. 33. Matrikelkort 1:10000. Målt 1786 og omteg
net 1867. — Katasterkarte 1:10000. Vermessen 1786, 
umgezeichnet 1867. 
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49 Indskrift og gravvers er optegnet i præsteindb. berg Sterms åbne begravelse i Ovtrup kirke, i Årb 
1766 (jfr. note 21), og gengives af H. K. Kristensen Ribe, XVIII, 1972-74, s. 334f. 
(jfr. note 11), s. 31f. 52 Jfr. noterne 23 og 51. 
50 Nielsen: Herredsbeskrivelse 1866, s. 140. 53 Se note 21 og H. K. Kristensen (jfr. note 11), 
51 H. K. Kristensen: Indretningen af Thøger Reen s. 228. 



 
  

 

 

 

  

 

 

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Jesper Høm fot. 1953. — Die Kirche von Südosten gesehen. 

KVONG KIRKE 
VESTER HORNE HERRED 

Sognet nævnes foruden i kirkelisten (jfr. s. 1020) før
ste gang 1347.1 Sognepræsten omtales 1471 og 
1514.2 – Kronen afhændede 16903 kirken til major 
Frantz Hieronimus von Bühren, som 16954 videre-
solgte den til amts- og proviantforvalter Poul Zacha-
riassen Grønnewald til Hesselagergård, der samtidig 
erhvervede Lyne kirke. 1701 købtes kirken af lands
dommer Jens Lassen til Nørholm, Grubbesholm 
m.m., og kirken fulgte herefter Grubbesholm til 
1760, da godset blev udstykket.5 Jens Lassens søn, 
den forgældede kaptajn Frederik Lassen, afstod 1731 
tre fjerdedele af godset og kirken til kirkeinspektør 
Frederik Hein til Stensgård på Fyn (sml. Ål, Ho og 
Oksby), som 1732 købte den sidste fjerdedel af kap
tajnløjtnant Jacob Tommerup (jfr. kalk og disk).6 Fra 

Heins enke, Susanne Brahe (jfr. inventaristansættelse 
1752), kom kirken 1760 til hendes bror, oberstløjt
nant Preben Brahe til Hvedholm.7 Efter en periode 
med vekslende ejere, fra 1780 birkedommer Hans 
Smidt, Frøstrupgård (jfr. hans og hustruens initialer 
på tårnet), blev kirken på auktion 1797 solgt til sog
nets beboere ved Adam Henrik Christensen og 
Christen Sørensen.5 Den overgik til selveje 1932.8 – 
Sognet har siden 1500’rne været hovedsogn til Lyne 
(Ringkøbing amt).9 

Ved synet 166210 – efter svenskekrigene – mangle
de kalk og disk. 

Sagn. En kæmpe, som stod ved Lyne kirke, kaste
de en sten efter kirken. Stenen landede ved præste
gården, hvor den blev indsat i et dige.11 

Danmarks Kirker, Ribe amt 75 
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Fig. 2. Grundplan 1:300. Målt 
af Søren Gottfred Petersen 
1977 og tegnet af MN 1986. 
— Grundriss 1:300. 

Kirken ligger omtrent midt i sognet, i den syd
vestlige udkant af landsbyen. Der er ingen be
byggelse syd for kirken; adgangen til kirkegår
den og kirken sker alene fra nord. 

Kirkegården hegnes af markstensdiger, be
vokset med vedbend og bregner. Indvendig 
langs syddiget er en høj bøgehæk, langs vestdi
get gror elm og i nord og øst tillige ahorn og 
ask. Hovedindgangen i norddiget er en køreport 

(fig. 7) med jerngitre, ophængt mellem to kraf
tige, hvidtede piller med aftrappet, svejfet py
ramidespir. Pillerne, der begge hælder stærkt 
mod øst, er sandsynligvis muret o. 1792,12 da 
kirkegården manglede sin port. Stetter og †port 

var øde efter svenskekrigene 1662.10 År 1700 lå 
porten på jorden af mangel på hængsler; 1713 
var port og stetter af træ. En østre †kirkerist 

manglede 1700, mens den nordre var mangel
fuld.12 

Et ligkapel med materialrum og toiletter er 
1972 indrettet i en hvidtet, teglhængt bygning 

Fig. 3. Matrikelkort 1:10000. Målt 1819, omtegnet 
1857. — Katasterkarte 1:10000. Vermessen 1819, umge
zeichnet 1857. 

(arkitekt Ole Bak) i en lille bevoksning uden 
for kirkegårdsdiget, vest for porten. – Et †skole

hus på kirkens »fortov«, nord for kirkegården 
(jfr. matrikelkortet 1819, fig. 3), nævnes første 
gang 1809 og blev vedligeholdt for kirkens 
midler.13 

Kirkegården henlå indtil 1870’erne som et 
græsgroet område, hvis afgrøde blev lejet ud. 
Fra 1844 blev høet overladt til degnen, mod at 
denne påtog sig klokkeringningen. Tidligere 
havde sognefolkene selv ringet og selv gravet 
deres grave.13 1864 var kirkegården »helt over
groet med græs, uden blomster, træer og gan
ge«. En regulering af gravene, en såkaldt »pla
nering«, påbegyndtes sidst i 1870’erne, og 1882 
plantedes træer. 1891 fjernede man grønsværen 
omkring kirken og lagde en stenbro. 1923 
fandt synet, at kirkegården trængte til hegn 
mod blæsten.8 

BYGNING 

Kirken består af romansk kor og skib, hvortil 
der i senmiddelalderen er føjet et tårn i vest. Et 
våbenhus ved skibets nordside har 1851 afløst 
ét af bindingsværk fra 1696 og dette igen et 
ældre. 

Materialer og teknik. Kor og skib er opført af 
veltildannede granitkvadre over en sokkel med 
skråkant (højde og fremspring kun ca. 4 cm). 
Kvaderstensmurværket er bedst bevaret i nord 
og betydeligt omsat i øst og syd, således er der 
f.eks. ingen spor af en mulig syddør. Murene 
består af elleve lige og gennemløbende skifter 
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med nøje forbandt mellem kor og skib. De 
største formater er på vanlig vis anvendt ne-
derst; i korets sydside samt i et parti af skibets 
nordmur (jfr. fig. 6) er de nederste skifter op
delt i »halve skifter«. Murene er indvendig af rå 
kampesten, som ligeledes er anvendt i de tre 
gavltrekanter, der alle er bevaret. I skibets ve
stre gavlspids, der står synlig i tårnets mellem- 
stokværk, er 185714 brudt en dør til skibets 
loftsrum og herfra en adgang til korets loft. 

Proportioner. Ved afsætningen af kirkens 
grundplan har man formodentlig anvendt en 
måleenhed på ca. 28 cm. Målt med denne en
hed, en jysk fod, er murtykkelsen 4 fod, koret 
er udvendig 24 fod langt og 26 fod bredt og 
indvendig 20×18 fod, mens skibet er 64 fod 
langt.15 

Døre og vinduer. Der er som nævnt ingen spor 
af syddøren, hvis åbning må være helt forsvun
det i forbindelse med murens reparation.16 Ski
bets norddør, der stadig er i brug, sidder for
holdsvis langt mod øst. Den retkantede åbning 
(2,1 m høj) er udvidet ved borthugningen af 
døranslaget. Bygningssoklen har antagelig 
tjent som tærskelsten. 

Der er bevaret i alt seks romanske vinduer; 
to østligst i skibets nordmur er genåbnet 1953 
og udsmykket med glasmalerier; et tredie vin
due, vestligt i nordmuren, står blot som en ind
vendig blænding. De to vinduer i korets øst-
og nordmur er 130 cm høje og har sålen 220 cm 
over soklen. Vinduerne har monolite overlig
gere med tagformet overside; også sålbænkene 
er udført i én kvader, mens karmene er sat af to 
kvaderskifter. Skibets vinduer sidder et skifte 
(40 cm) højere end korets, men er mindre end 
disse. Kun det nordøstre har tagformet overlig
ger, de to øvrige er vandret afsluttet. 

Indre. Den runde, kvadersatte triumfbue, der 
udgør en trediedel af skibets udvendige bredde, 
har skråkantsokkel og kragbånd med affasede 
hjørner og underside. Skibets gulv har et bety
deligt fald østover. Rummene har bevaret deres 
flade lofter. I koret er brædderne påsømmet 
bjælkernes underside. 

Tilføjelser og ændringer. Kirken, der ligesom 
annekskirken i Lyne aldrig fik indbygget 

Fig. 4. Snit gennem tårn 1:150, set mod nord. Målt 
af Aage Bugge 1927. Tegnet af MN 1986. — Quer
schnitt durch Turm, 1:150, gegen Norden gesehen. 

Fig. 5. Tværsnit 1:150 gennem skib, set mod øst. 
Målt af Søren Gottfred Petersen 1977 og tegnet af 
MN 1986. — Querschnitt 1:150 durch das Schiff, gegen 
Osten gesehen. 
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Fig. 6. Kirken set fra nordøst 1909. M. Mackeprang fot. — Die Kirche von Nordosten gesehen, 1909. 

hvælv, blev o. 1500 udvidet med et tårn i vest. 
Et †våbenhus af bindingsværk, uden for skibets 
norddør nævnes tidligst 1662, da det var forfal
dent. Formodentlig i senmiddelalderen har 
man lukket de små romanske vinduer i nord og 
udvidet åbningerne i syd. 

Tårnet (fig. 4) er rejst af munkesten over den 
udflyttede skråkantsokkel fra skibets vestgavl. 
De søndre og vestre murflader er skalmuret 
med små sten, sidst ved restaureringen 1927. 
Bedst bevaret er murværket i øst, der hviler på 
skibets gavl. Tårnets østre gavlspids er i det 
store hele intakt, mens vestre gavlspids er for
nyet. Det høje, snævre tårnrum har velmurede, 
slanke og spidse spareblændinger til de tre sider 
og mod øst en spids skjoldbue, muret i ét med 
den ligeledes spidse arkade til skibet. Den nor
dre blænding begynder af hensyn til trappen i 
større højde, så der nedenunder er levnet plads 
til to lave, fladbuede blændinger. I vest er et 
fladbuet vindue og i syd en nyere dør. Rummet 

dækkes af et krydshvælv med kvartstensribber 
og lette helstensoverribber med trinkamme. I 
østkappens nordre svikkel er et hul til klokke-
rebet. — Tårnrummet har siden o. 1840 været 
afskildret fra kirken og anvendt som »material-
kammer«; selve tårnbuen er nu lukket af som 
fyrrum. Før 1840 lukkedes buen af et »gitter
værk«.14 

Der er adgang til de øvre stokværk ad en 
spindeltrappe, som delvis ligger i nordmurens 
liv. Det fremspringende trappehus dækkes af 
skibets forlængede tag. Den nedre, fladbuede 
dør er nyere og anbragt i en høj blænding med 
tvedelt rundbue (sml. blændingen i Billum kir
kes sakristi, s. 1078). Trappen, der har rund 
spindel og loft af fladbuede binderstik, udmun
der i mellemstokværkets 
me, hvor åbningen senere 
Stokværket har gulv lige 
en spidsbuet spareblænding 
tilmuret, fladbuet vindue. 

nordøstre hvælvlom
er ført højere op. 

over hvælvingen og 
i nord med et nu 

Et nyere vindue er 
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anbragt over blændingen. Den søndre og ve Varde, som lod opsætte murankre og årstallet 
stre mur synes fuldstændig fornyet, i syd med »1927« på tårnets nordside. Her sidder tillige 
et retkantet, i vest med et fladbuet vindue. – Tårnets øverste halvanden meter udgør samjernankre med initialerne »HS« og »KST« og 
men med tagrummet det egentlige klokkestok- 
værk. Klokkestolen er opstillet på to bjælker. 
Østgavlen krones udvendig af en korsblænding 
og har to små fladbuede lydhuller mellem re
ster af en savskifte-udsmykning. I gavlens 
bund ses seks åbne bomhuller. Den fornyede, 
glatte vestgavl har to glamhuller, svarende til 
de østre. Tagværkets nord-sydgående bjælker 
er gennemstukne og synlige i facaden. Det let 
opskalkede tag er tækket med tegl. 
Tårnets sydvestre hjørne med tilstødende 

murflader er repareret og skalmuret i flere om
gange. 166210 fandt synsmændene, at sydsiden 
var brøstfældig fra øverst til nederst. Hjørnerne 
burde nedtages og muren forstærkes med jern
ankre. Klokkeværket og tårnets øvrige træ
værk var råddent og skulle fornyes. Ved et for
nyet syn 166817 var tårnet nærmest en ruin. Det 
havde hverken bly eller tømmer, og klokken 
stod nede på hvælvingen. Af synet for året 
170012 fremgår, at det brøstfældige tårn de fore
gående 20 år havde haft †bræddetag. 171312 var 
muren stadig revnet. En omfattende skalmu
ring blev foretaget 176812 og igen 1927, sidste 
gang under ledelse af arkitekt Aage Bugge, 

året »1797«, refererende til kirkeejeren, birke
dommer Hans Smith, Frøstrupgård, og dennes 
hustru Karen Sophie Fogh (jfr. den historiske 
indledning). Bogstaverne er formodentlig op
sat af fru Karen som et minde over manden, 
der døde det foregående år, 1796. 

Våbenhuset ved skibets nordside er opført 
185114 af røde teglsten i krydsskifte med hvidtet 
falsgesims og udkraget gavlkam. Husets eneste 
åbning er en retkantet dør i nord. Taget er tæk
ket med tegl. I det indre står loftet med gråma- 
lede bjælker. 

†Våbenhuse af bindingsværk. 1) En »skrøvs«, 
omtalt 166210 og 1668,17 var nedfaldet og borte 
1696. 2) Et nyt våbenhus sattes 169612 af »tøm
mer og små mursten« og med tag af tegl.18 Det 
var 170012 uden loft og tømmeret 173119 så råd
dent, at det meste burde udskiftes. Døren 
manglede. Kampestensgulvet blev 184214 ud
skiftet med et gulv af mursten. 

Vedligeholdelse og istandsættelser. Ifølge V. 
Horne herreds tingbog arbejdede Mads mur
mester i »Seding« (Sædding) 162120 på kirken. 
Et syn, indført i tingbogen 12. april 1662,10 gi
ver et indtryk af kirkens tilstand efter svenske
krigene. Foruden de allerede nævnte mangler 

Fig. 7. Kirkegårdsport 
(s. 1162). NE fot. 1980. 
— Friedhofstor. 
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Fig. 8. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1980. — Die Kirche von Nordosten gesehen. 

på tårnet var skibets søndre side brøstfældig i 
hele sin længde »fra tårnet og til den østre en
de«; tre steder var muren nedsunken og måtte 
nedtages og opmures. Skrøvsen (våbenhuset) 
manglede 150 tagsten og 200 mursten, og inde i 
kirken fattedes loftet fem tylter (60) fjæl. År 
170012 var skibets loft igen i dårlig stand, og der 
manglede fire fag brædder. Kirkens ejer, kan
celliråd Christian Lassen, Grubbesholm, fik 
11. juli 171921 dilation (henstand) for at kunne 
foretage en større reparation af kirkerne i 
Kvong og Lyne, der i mange år havde været 
noget brøstfældige og den forgangne vinter 
havde taget »mærkelig skade af storm«. Den 
kongelige bevilling blev forlænget til det føl
gende år, 1720, da det trods stor flid ikke havde 
været muligt at afslutte arbejdet på kirkerne.21 

1731 hang skibets sydmur ud, og 50 »hugne 

sten«, det vil sige kvadre, måtte sættes om.19 

Efter en ny istandsættelse 175222 ved etats-
rådinde Hein (jfr. inventaristandsættelse) be
tegnedes kirken som »en god bygning, af kam
pesten, tækket med bly«. En hovedreparation i 
sommeren 176812 omfattede først og fremmest 
murværket: Tårnets søndre og vestre side blev 
skalmuret, og kvadrene i kirkens »østre ende« 
(korgavlen) blev omsat. 177512 fandt synet kir
ken i god stand, dog var blyet på skibets sydsi
de utæt. 1791, to år efter endnu en istandsættel
se, noterede synet, at korloftet var brøstfæl-
digt, og gulvet, der under stolene til dels var af 
kampesten (piksten), trængte til at blive lagt 
om. Vinduerne var gamle med »forbrændt 
glas« og dørene brøstfældige.12 

Jacob Helms fandt ved sit besøg 1874 kva
derstensmurværket temmelig uregelmæssigt. 
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Fig. 9. Indre set mod øst. NE fot. 1980. — Interieur gegen Osten gesehen. 

Korbuen var stærkt overkalket (en afrensning arkitekterne Richard Aas og Rolf Graae forud 
blev foretaget 18838), og træloftet, der 18648 for Paul Høms udsmykningsarbejder (se ndf.). 
stod med »råt tilhugne bjælker«, havde siden Gammel puds blev banket af væggene og ny, 
fået påsømmet bræddebeklædning, som Helms glat puds påført efter en forudgående asfalte-
fandt lidet smuk. Efter en fornyelse af bjælker ring. De to romanske vinduer i skibets nordsi
ne 18958 ligger brædderne nu på loftets oversi de blev genåbnet og sydsidens støbejernsram
de. I sydsidens vinduer indsattes 18738 fire rund mer afløst af nye, mindre jernvinduer med 
buede støbejernsrammer, kantet med granit. vandrette sprosser og blyindfattet glas. De gra-
Jernvinduerne, der formodentlig har afløst ret- nitindfattede åbninger formindskedes ved ind-
kantede rammer af træ, var ifølge J. Helms »af muring af en dobbeltfals i tegl. 
den model, som provsten allevegne søger at Tagværkerne, af solidt egetømmer, men med 
skaffe indgang«. Et murstensgulv under stole
staderne erstattedes 190023 af bræddegulv på ce har ét lag hanebånd og korte spærstivere. Sam
mentunderlag. lingerne er tappet og fornaglet og murremmen 

I forbindelse med tårnets reparation 1927 har fals for sugfjæl. Nummereringen er foreta
blev også skibets sydside samt korets østgavl get fra vest mod øst, med øksehug i syd og 
sat i stand (arkitekt Aage Bugge, Varde). En firkanststik i nord. Skibets sytten fag har to lag 
indvendig restaurering blev foretaget 1952 ved 

mange bomkanter, er – bortset fra bjælkerne – formodentlig de oprindelige. Korets seks fag 
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Fig. 10-11. 10. Fresko på skibets nordvæg, udført af Paul Høm 1952-53 (s. 1168 f.). 11. Udsnit af fresko, Maria 
med barnet. Jesper Høm fot. 1953. — 10. Fresco an der Nordwand des Schiffs, ausgeführt von Paul Høm 1952-53. 
11. Ausschnitt, Maria mit dem Kinde. 

hanebånd, begge med bladede samlinger. De 
otte østlige fag er samlet på vestsiden og num
mereret fra vest mod øst med øksehugne ro
mertal i syd og firkantstik i nord. De ni vestre 
fag er samlet på østsiden og nummereret på 
samme måde fra vest mod øst. 

Kirkens †brandredskaber, stiger og brandhage, 
hang indtil 19238 på skibets nordmur. 

Varme. En kakkelovn opsattes i slutningen af 
1800’rne i skibets vestende med skorsten op 
gennem tårnet. En mere end 25 år gammel 
kakkelovn ansås 1956 for at være udbrændt.8 

1978 installeredes et luftvarmeanlæg. 
Kirken står i dag præget af istandsættelserne 

1927 og 1952. Kor og skib, der indvendig er 
hvidtet, står udvendig med afrensede kvader-
stensfacader, idet dog korets gavltrekant samt 
et bånd øverst i murene er hvidkalket. Tårnet 
er hvidtet, mens våbenhuset stadig står i blank 
teglstensmur. Kor og skib er fremdeles tækket 
med bly, der også dækker det udvendige af ski

bets østgavl. Der er tegltag over tårn og våben
hus. – Cementgulvet i våbenhus, i skibets 
midtgang samt i korets vestre halvdel dækkes 
af tæpper. I korets østre halvdel samt under 
stolene er der bræddegulv. 

GLASMALERIER OG KALKMALERIER 

1952-53, to år efter at Jens Urup Jensen havde 
afsluttet sit monumentalmaleri i Lydum kirke 
(sml. s. 1222), blev Kvong kirke ved en gave 
fra et medlem af menigheden24 smykket med 
fresker og glasmalerier af Paul Høm, Gud
hjem, der samtidig malede nye alterbilleder og 
leverede udkastet til et vævet billedtæppe (se 
inventar).25 

Glasmalerierne, der er indsat i to små genåb- 
nede, romanske vinduer, østligst i skibets 
nordmur, viser Besøgeisen. I det østre vindue 
ses Maria og i det vestre ærkeenglen Gabriel 
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(sml. kunstnerens glasmalerier i Ribe domkir
ke, 1974, s. 379). 

Freskerne er udført som et kontrastfyldt, tæp- 
peagtigt mønster på skibets nordvæg, over og 
omkring indgangsdøren (fig. 10). I en spids
oval mandorla, holdt af seks svævende engle, 
er på guldgrund malet Faderen og Sønnen. Her
under ses i vest Fødslen i Betlehem (fig. 11) og i 
øst Kvinderne ved graven. Kunstnerens plan 
om også at udsmykke skibets vestvæg med fre
sko-billeder, Dåben (Johannes Døberen) og 
Nadveren (apostlen Johannes) blev ikke gen
nemført.26 

INVENTAR 

Oversigt. Fra middelalderen stammer det romanske 
alterbord, døbefonten, der knytter sig til en nord
vestjysk gruppe (Tybotypen), og klokken fra 1503. 
Renæssancetiden er repræsenteret ved dåbsfadet, al
terstagerne og det vigtigste træinventar. Stolestader
ne, der bærer årstallet 1576 og tilhører egnens almin
delige ungrenæssancetype, udmærker sig ved de be
varede oprindelige fodremme. Prædikestolen er fra 
1587 med himmel fra 1591, og den beslægtede alter
tavle må være nogenlunde samtidig, men den er si
den flere gange ændret. Fra barokken stammer alter
sølvet, et altersæt fra 1731 og et sygesæt udført 1733 
af Jens Terckelsen Ørrenstrup i Varde, og 1700’rne 
sætter endvidere præg på kirkerummet ved træin
ventarets rokokostaffering. Den er udført 1752 af 
maleren Julius Koch (signatur på altertavlen) i for
bindelse med en almindelig inventaristandsættelse, 
foretaget på foranledning af kirkeejeren Susanne 
Brahe, etatsråd Heins enke. Rokokobemalingen er 
fremdraget og suppleret 1913-15 ved en omfattende 
inventaristandsættelse af Ole Søndergaard. En min
dre farveafstemning er sket 1952-53 i forbindelse 
med nyudsmykninger af maleren Paul Høm, der 
foruden kalkmalerier har udført en gobelin og nye 
malerier på altertavlen. 1964 opsattes et kors af sam
me kunstner på kirkens sydvæg. 

Alterbord, romansk, af granitkvadre i to skifter, 
141×84 cm, 102 cm højt. Alterbordspladen, 
150×82 cm, er ret uregelmæssigt tilhugget og 
nu knækket. Midt i pladen, 26 cm fra forkan
ten, en helgengrav (fig. 14) i to afsæt med glats
leben dæksten (tabula) i en rødgrå stenart, 
16×10 cm, over resterne af en relikviekapsel i 

Fig. 12. Indre set mod vest. NE fot. 1980. — Inte
rieur gegen Westen gesehen. 

bly (5×3 cm). Allerede 1864 omtales den lille 
»relikvieæske« som tom.8 Kvadrene blev renset 
1900.23 

†Alterbordsforsider. 1) Kasseret 1900, 1897 
omtalt som en simpel træbeklædning. 2) 1901, i 
renæssancestil, fire fag, med arkadefyldinger 
under lave frisefyldinger (jfr. fig. 26), tegnet og 
malet af maler Mecklenborg i Varde.8 Kasseret 
ved alterbordets frilægning 1953. 

Altertavle (fig. 13), o. 1600, med tilføjelser og 
staffering af maleren Julius Koch fra 1752. Sin 
nuværende fremtræden har tavlen fået ved en 
istandsættelse foretaget af Ole Søndergaard 
1913 og 1952-53, da der i storfelterne indsattes 
malerier af Paul Høm (jfr. glasmalerier og 
kalkmalerier). 

Kernen i opbygningen er en landlig renæs
sancetavle med tredelt storstykke og enkelt 
topstykke på postament med fyldingsfrem-
spring. Storfelterne – det midterste næsten kva
dratisk, sidefelterne smallere – flankeres af kan
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Fig. 13. Altertavle o. 1600 (s. 1169) med malerier af 
Paul Høm 1952-53. NE fot. 1980. — Altarbild um 
1600, mit Gemälden von Paul Høm 1952-53. 

Fig. 14. Romansk alterbord, helgengrav (s. 1169). 
NE fot. 1980. — Romanischer Altartisch, Heiligengrab. 

nelerede joniske halvsøjler med attiske baser. 
Under de to yderste en 1913 fornyet hænge- 
kugle. Storstykket savner postament, og fri
sen, med profileret, fremspringende arkitrav 
og kronliste ledsaget af tand- og neglesnit, 
fremtræder nærmest som et meget bredt posta
ment for topstykket, idet dets glatte frem
spring ikke sidder lige over storsøjlerne, men 
forskudt ud fra tavlens midtakse. Topstykket, 
der mangler frise, har æggestavsindrammet 
felt, flankeret af glatte korintiske søjler med be- 
slagværk-prydbælte. Yderst på stor- og topge
simsen står henholdsvis vasespir og halvmåne
spir, der er genopsat 1913. 

Renæssancetavlen, der i sine afvigelser fra en 
almindelig arkitektonisk opbygning har lighe
der med Ovtrup kirkes (s. 1145 med fig. 13), 
har 1752 fået vinger og topgavl fornyet i fyrre
træ. Tilsætningerne er enkelt udsavede i rocail- 
leformer og løber ud i små volutter, der bærer 
drejede småspir (storvingernes fornyet 1913). 

Storfelternes malerier forestillende Nadveren 
er udført 1952-53 af Paul Høm på indsatte kob
berplader, mens han i postamentfeitet har ma
let det tilhørende slagtede påskelam.23 Tavlens 
øvrige bemaling er Julius Kochs fra 1752, frem
draget og noget opfrisket 1913. Topmaleriet vi
ser i en rocailleindramning Opstandelsen. Over 
den åbne grav med de henkastede ligklæder sti
ger Jesus i et forklaret skær op mod solen. Bag
grunden er et bakket landskab, hvor der til 
venstre ses en ruin. Træværkets grundfarve er 
en lys blå, mens rammeværk og søjleskafter har 
marmorering i lyse blå, røde og grå farver på 
hvid bund. Storvingerne har store brune ørne i 
profil, topvingerne rocailler og topgavlen i 
stråleglans og skyindramning ordet »Jahve« 
skrevet på hebraisk. Lidt klar rød farve og for
gyldning er anvendt på kapitæler og spir, og i 
postamentvingerne læses årstallet 1752 med 
forgyldte tal. Til istandsættelsen dette år henvi
ser også en indskrift (pyntelig skriveskrift) med 
malerens signatur på tavlens bagside: »Anno 
1752 er denne / Taule Renoveret sam(m)e / tid 
var Hr. Jens Bay saagne / præst til denne og 
Lyne menigheder / Julius Koch / pinxit (male
de)«. Andre indskrifter samme sted minder om 
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senere istandsættelser og opmalinger 1881, 
1913, 1915, 1939 og 1952-53.27 

Om renæssancetavlens oprindelige malede 
fremtræden oplyser enkelte spor, iagttaget un
der istandsættelsen 1913. I midtfeltet antydede 
brune og sorte farver på kridtgrund et maleri, 
mens lidt guld på sort bund i sidefelterne lod 
formode, at de fra første færd havde rummet 
indskrifter. Træværket i øvrigt viste spredte re
ster af guld, sølv og farver. Synet 1700 kalder 
altertavlen »brækkelig« og malingen »forfal
met«,12 og de gamle farver synes at være af-
skrebet 1752. 

Istandsættelsen dette år skal være sket på for
anstaltning af kirkens ejerinde, etatsråd Heins 
enke, Susanne Brahe, ifølge bestemmelse i e-
tatsrådindens testamente.8 Til Julius Kochs ny
maling 1752 hørte foruden den bevarede staffe
ring og topmaleri (†)malerier i storfelterne, 
hvoraf sidefelternes nu er overmalede, mens 
hovedfeltets er bevaret bag malerierne fra 1952-
53. Storfeltets maleri (fig. 15) forestiller Maria 
Magdalena, der i dunkelt natmørke knæler dra
matisk foran den korsfæstede. Hun bærer en 
violet kappe, der ligesom Kristi lændeklæde 
bølger i viltre folder. Sidefelternes malerier (jfr. 
fig. 26) viste den gamle og den ny pagt, repræ
senteret ved Moses (i nord), stående med Lo
vens Tavler, og Kristus velsignende med kors-
æble og anker ved fødderne. Under dem læstes 
henholdsvis »Loven« og »Evangelium«, og de 
havde en enkel fladbuet indramning svarende 
til midtfeltets. Til dette knyttede sig en ind
skrift i postamentfeitet: »See det Guds Lam ...« 
(Joh. 1,29) (versaler), mens frisen havde citat 
fra Joh. 11,25 (skriveskrift). 

Ved istandsættelsen 1846 indsattes i storfeltet 
lodrette rammestykker med hjertebort, og tav
len blev opmalet under bibeholdelse af male
rierne og de fleste indskrifter. Billederne af 
Moses og Kristus fik en malet portalindram
ning og nye underskrifter »Frygt Gud« og »Tro 
og Håb«, og årstallet 1752 afløstes af 1846 på 
topstykkets søjler (se fig. 26).28 1881 blev far
verne på ny opfrisket af C. F. Wind.27 

Efter overvejelser om en udskiftning af tav
len fik den i stedet 1913 en omhyggelig istand-

Fig. 15. Altertavlemaleri 1752 (s. 1171), Maria Mag
dalena knælende foran den korsfæstede, udført af Ju
lius Koch. Fot. i NM2. — Altargemälde 1752, Maria 
Magdalena vor dem Gekreuzigten kniend, von Julius 
Koch. 

sættelse ved Ole Søndergaard. Han genskabte i 
det store hele tavlens udseende fra 1752, idet 
dog sidefelternes malerier dækkedes af skrift
steder (skriveskrift) fra Joh. 3,16 og 1 Tim. 
1,15. Nye opfriskninger er sket 1939 og 1952-
53 i forbindelse med indsættelsen af Paul Høms 
malerier. Efter sodskade er 1978 foretaget en 
snedkermæssig istandsættelse og rensning. 

Altersæt, 1731, udført af Ringkøbing-sølv-
smedenjens Marcussen Listo, en gave fra kap
tajnløjtnant Jacob Tommerup (parthaver i kir
ken, se indl.). Kalken (fig. 16), 20 cm høj, har 
sekssidet profileret fod med bred standplade, 
sekssidet skaft og oval knop med godronnering 
og let svejet bæger. På standpladens overside to 
ens cirkulære stempler med bogstaverne »IL« 
(for Jens Listo).29 Den sammenhørende disk, 
tvm. 15 cm, har cirkelkors på fanen og på un
dersiden samme gentagne stempel som kalken, 
†Altersæt. Efter svenskekrigene var kalk og disk 
borttagne;10 166817 og endnu 1731 nævnes kalk 
og disk af tin.19 

Oblatæske og alterkande er i sort porcelæn 
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Fig. 16-17. 16. Alterkalk 1731 (s. 1171), udført af Jens 
(s. 1172). NE fot. 1980. — 16. Abendmahlskelch 1731, 
1600. 

med guldkors, anskaffet henholdsvis o. 1863 
og o. 1855. En †vinkande var anskaffet 1845.14 

*Sygesæt (fig. 18), 1733, udført af Jens Ter- 
ckelsen Ørrenstrup, Varde.30 Kalken er 7,5 cm 
høj, med lav sekssidet fod, spinkelt profileret 
skaft og konisk sekssidet bæger, støttet af tre 
små stiliserede drager, der udgår fra skaftet. 
Bægeret har profileret rand og på siden indgra
veret en pelikan (Kristus), der hakker sig selv i 
brystet for med sit blod at nære sine unger. 
Motivet indrammes af akantusløv, årstallet 
»1733« og forbogstaverne »JK« for Jens Da-
nielsen Kellinghausen, præst 1725-38. På foden 
Jens Ørrenstrups stempel (Bøje 1982 nr. 6865). 
Den sammenhørende oblatæske er cylindrisk 
med profileret, let hvælvet låg, hvorpå er gra
veret en cirkelomskrevet blomst. Til sættet hø
rer en vinflaske fra 1800’rne, af glas med skrue
låg, 7,5 cm høj. Sygesættet er 1983 deponeret i 
Varde Museum (inv.nr. V 12688-9a). 

Marcussen Listo, Ringkøbing. 17. Alterstage, o. 1600 
von Jens Marcussen Listo, Ringkøbing. 17. Altarleuchter, um 

Alterstager (fig. 17), o. 1600, 29 cm høje, med 
profileret fod- og lyseskål, cylinderskaft med 
to skaftringe. Lysetorn fornyet i jern. Syvstage, 
1926, ifølge indskrift: »Skænket til Kvonge 
Kirke 1/4 1926 P. Toftgaard Jensen og Hustru 
Nielsine Hjørngaard Kvong«. 

†Messehagler. 1668 nævner synet en gammel 
ubrugelig messehagel og en forslidt messe
særk.17 1699, ved nytår, fik kirken ny hagel,12 

vel den, der 1731 omtales som gammel, grøn, 
uden snore eller kors på ryggen eller anden 
prydelse.19 1841 anskaffedes en messehagel, 
prydet med 10 alen guldgaloner,19 der bestiltes i 
Hamborg.14 Måske er det den samme hagel, 
der 1862 var »af rødt figureret Fløjl med Guld
galoner og et Kors paa Ryggen«.8 

Alterskranke, 1872, halvcirkulær med støbe-
jernsbalustre svarende til S. Katrine kirke i Ribe 
(s. 746).14 †Alterskranke. 1792 omtales knæfald 
og skranke som brøstfældige.12 
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Døbefont (fig. 20), romansk af rødlig granit, 
højde 88 cm, kummens tvm. 73 cm. Fonten er 
af vestjysk type, tilhørende den i Nordvestjyl
land almindelige Tybotype med bægerblads-
udsmykning af kummen (Mackeprang: Døbe
fonte s. 159, 407. DK. Tisted s. 1073f.). En sø
sterfont findes i annekskirken i Lyne (Ringkø
bing amt). Mellem søjlebasefodens hjørne
knopper er indhugget et fladovalt felt. Bæger- 
bladsudsmykningen af kummens underside be
står af en krans af reliefhugne blade, hvorimel
lem spidserne af en række fordybede blade stik
ker frem. Mundingsprofilen er attisk, idet den 
øvre rundstav dog er erstattet af platte, den 
nedre er tovsnoet. I kummens åbning en låg
fals, i dens bund en cirkulær fordybning, men 
intet afløbshul. Efter at fonten 1882 blev renset 
for maling og kalk,14 ses nu kun enkelte sorte 
farvespor og kalkrester fortrinsvis på kummens 
underside. 1700 oplystes at fonten manglede 
låg.12 Den står nu i skibets nordøsthjørne. 1861 
var dens plads i koret, hvorfra den samme år 
flyttedes frem i korbuen foran fruentimmersto- 
lene.14 

Dåbsfad (fig. 19), o. 1550, sydtysk, i drevet 
messing, tvm. 53 cm. I bunden cirkelmedaljon 
med relief af Bebudelsen. Herom næsten ud
pudset minuskelbånd, der 1897 læstes som 
»mivcave« flere gange gentaget. På fanen frise 
med hjort og hund. I bunden en reparation. Da 
fonten 1731 siges at mangle bækken, kan fadet 
først være anskaffet efter dette år.19 

Dåbskande, o. 1850, af tin, 31 cm høj, i ud
formning nogenlunde som en kande i Kirke 
Eskilstrup (DK. Holbæk s. 315 med fig. 12). 
Den er først i nyere tid kommet til kirken, idet 
synene 1893 og 1912 påbyder anskaffelse af en 
dåbskande.8 

Prædikestol (fig. 22), 1587, med himmel fra 
1591, i skæringerne beslægtet med altertavlen 
og med en nær parallel i Tjæreborg kirkes præ
dikestol (Skast hrd.). Opgangspanelet er fra 
midten af 1700’rne (1752?) ligesom rokokostaf
feringen, der er fremdraget og opfrisket 1915 i 
forbindelse med en gennemgribende istandsæt
telse ved Ole Søndergaard. 

Prædikestolen har fem fag – de yderste lidt 

Fig. 18. Sygesæt 1733 (s. 1172), udført af Jens Ter- 
ckelsen Ørrenstrup, Varde. Niels Nørgaard fot. 
1983. — Krankenbesuchsgeräte 1733, von Jens Terckel
sen Ørrenstrup, Varde. 

smallere end de øvrige – med slanke arkader i 
felterne. Bueslagene, der er svagt hesteskofor
mede og ledsages af karvskåren ornamentik 
(små cirkler og neglesnit), bæres af kannelerede 
pilastre med profilbase og bladkapitæl, og ar
kaderne rummer stængler med akantusløv og 
blomster, der i midtfaget vokser ud af en vase. 
Felterne flankeres på hjørnerne af kannelerede 
joniske halvsøjler, der forneden prydes af akan- 
tusblade. Postamentet, som har stærkt profile
ret fod- og kronliste, har under halvsøjlerne 

Fig. 19. Dåbsfad, o. 1550 (s. 1173). NE fot. 1980. — 
Taufschüssel um 1550. 
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Fig. 20. Døbefont, romansk af granit (s. 1173). NE 
fot. 1980. — Romanische Granittaufe. 

Fig. 21. Prædikestol 1587, detalje. Løvehoved fra 
underbaldakinen (s. 1174). NE fot. 1980. — Kanzel 
1587, Detail. Löwenkopf vom unteren Baldachin. 

kantede fremspring, de to midterste med det 
indskårne årstal »1587«. I postamentfelterne 
indskrift med reliefversaler: »Salig / ere de / 
som hør / Guds Ord / Lucæ XI (,28)«, i frisen, 
der i opbygning svarer til postamentet, tilsva
rende: »Guds / Ord / bli/fver / evind/elig« (1. 
Pet. 1,25). Under postamentfremspringene 
englehoveder, hvis vinger er fornyede (eller 
nytilsatte?) 1915.31 Den svejede underbaldakin 
har i stødene profillister, der forneden ender i et 
løvehoved (fig. 21). 

Den sammenhørende kun lidt yngre himmel 
udgår fra sydmuren som en syvsidet baldakin 
over stolen. Frisen, der er udformet som kur
vens, rummer indskriften: »Himmel / oc lord / 
Skulle / forgaa / mine Ord / icke: Lv. 21 (,33) / 
Anno 1591«. Over og under frisefremspringe
ne drejer kuglespir og hængekugler (delvis for
nyede), spirene flankerende trekantgavle med 
bladpalmet (én fornyet 1915). Himlens over-
baldakin svarer til kurvens underbaldakin og 
ender foroven i et kraftigt profilled. De udsave
de hængestykker stammer formentlig fra mid
ten af 1700’rne ligesom opgangspanelet, der 
har enkelt udsavede balustre. 

Fra 1700’rnes istandsættelse stammer også 
stafferingen, der svarer til altertavlens og for
mentlig er udført samtidig (1752) af den maler 
Julius Koch, der har anført sit navn bag på tav
len (jfr. ovf.). Felternes løvværk står gråt på 
sortgrå bund, grundfarven i øvrigt er en lysblå, 
der suppleres af marmorering på lister og søjle
skafter. Bogstaver og sirater er fremhævet med 
forgyldning. På kurvens inderside læses: »Aar 
1915 er Prædikestolen istandsat under Natio
nalmuseet«. 

Prædikestolens plads i skibets sydøsthjørne 
er sandsynligvis den gamle. 1915 konstateredes 
som det inderste farvelag direkte på træet spor 
af en kraftig rød, der må opfattes som en fore
løbig snedkerstaffering. Herover fandtes rester 
af en ganske rig renæssancestaffering på tyk 
kridtgrund. En blå farve har dannet grundtone 
for en udstrakt anvendelse af forgyldning på 
felternes akantusløv og på siraterne. Halvsøj
lerne har stået med forgyldning, lidt sølv og en 
cinnoberrød, der bl.a. var lagt i kannelurerne. 
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.1713 omtales prædikestolen som »vel ved 
Magt«;12 1731 derimod som slet og uanselig og 
behøvende reparation, så præsten kunne benyt
te den uden fare.19 Moderniseringen og nyma
lingen midt i århundredet fulgtes af opmalinger 
1819 og igen 1846, efter at man 1831 havde 
måttet fastgøre nogle løse stykker på himlen.32 

1846-opmalingen ,28 der svarede til den samti
dige på altertavlen og bl.a. omfattede grove, 
skabelonmalede ornamenter på underbaldaki
nen, blev opfrisket 1881, samtidig med at trap
pen fornyedes. Med istandsættelsen 1915 fjer
nedes en mægler fra 1881, der blev foretaget en 
del fornyelser, og prædikestolen fik stort set sin 
nuværende fremtræden. En snedkermæssig 
istandsættelse og udbedringer af farverne er fo
retaget i 1974. 

Stolestaderne (fig. 23-24), der formentlig date
res af det skårne årstal 1576, tilhører egnens 
karakteristiske ungrenæssancetype. Som van
ligt er selve bænkene nyere (o. 1900?) og kun 
gavle og paneler de gamle. Der er nu 12 gavle i 
nord, 14 i syd, 100 cm høje med to fyldinger i 
et rammeværk, hvis sidestykker fortsætter som 
profilerede småspir. De nedre fyldinger er glat
te, de øvre rummer i hovedsagen foldeværk 
med hjerteformede gennembrydninger; en 
enkelt har skælagtigt akantusløv. På den neder- 
ste gavl i nord er skåret årstallet »1576« i for
sænket relief (fig. 24). Stoleværket udmærker 
sig ved at have bevaret gavlenes gennemløben
de fodremme, der ender i volutter (jfr. fig. 23). 
Ved indgangspartiet ses også bibeholdt det 
gamle træk, at hjørnespirene i stoleværkets 
enkelte sektioner er lidt højere end de øvrige. 
Indgangspanelerne og to tidligere forpaneler 
opsat langs væggene i skibets vest- og østende 
har dels smalle højfyldinger, dels mærkeligt u-
regelmæssige fyldinger i to rækker under en 
karvskåret buefrise med neglesnit (fig. 23). Sta
derne – eller nogle af dem – må tidligere have 
haft låger, eftersom en låge af fyrretræ med to 
kvadratiske fyldinger er bevaret, genanvendt 
som præstetavle (jfr. ndf.). Stolene på orgel
pulpituret er nyere, udført i gammel stil. Stole
værkets farver svarer til det øvrige træinven
tars. Gavlene har blåt rammeværk, fyldinger-

Fig. 22. Prædikestol 1587, med himmel fra 1591 
(s. 1173). NE fot. 1980. — Kanzel, 1587, mit Schall
deckel von 1591. 
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Fig. 23-24. 23. Udsnit af stolepanel (s. 1175). 24. 
Ausschnitt aus Gestühl. 24. Gestühlwange 1576, Ausschnitt. 

nes skæringer står i en lysere på grå bund, kan
tet af hvide profiler. 

Kirkestolene, der i synet efter svenskekrige
ne betegnes som »brudte«,10 skal indtil 1752 
have været opstillet i tre rækker (jfr. Jerne 
s. 990).8 Ved istandsættelsen dette år opsattes de 
i to rækker, 1864 opregnet som 19 mandfolke- 
stole og 16 fruentimmerstole.8 Året før havde 
kvindestolene vest for indgangen fået rygstød, 
1866 kom turen til de resterende fruentimmer
stole, og endelig 1871 kom der rygstød i samt
lige mandfolkestole. 1880 blev stoleværket ma
let i en lys egetræsfarve,8 og 1914-15 foretoges 
en almindelig istandsættelse, hvorved sæderne 
blev gjort mageligere, og stoleværket fik sine 
nuværende farver.23 

En †præste- og skriftestol nævnes tidligst 1813, 
da den manglede panel ind mod væggen.33 1861 

Stolegavl 1576, udsnit (s. 1175). NE fot. 1980. — 23. 

blev den »nedflyttet« vistnok fra korets nord- 
østhjørne til dets nordvesthjørne, hvor den 
kom til at danne pendant til en †degnestol i syd. 
1872 blev begge stole indskrænket til omtrent 
den halve størrelse og fik afrundede hjørner.14 

Kirkeblok, opsat 1798 som fattigblok. Tha
mes (Nielsen) i Hallum leverede træet.13 Blok
ken er firsidet, udført af sammenslåede fyrre- 
planker, 88 cm høj. Oversidens låge har jern
beslag og flad pengetragt. Blåmalet. †Pengetav

ler? 1857 omtales opmaling af kirkens 
»tavler«.14 

Dørftøjene er nyere. 1791 omtales kirkens †dø

re som brøstfældige.12 En †gitterdør mellem ski
bet og tårnrummet er nævnt 1840 og 1857 (jfr. 
gravminder).14 

1813 havde kirken intet pulpitur.33 

Orgel med seks stemmer, bygget 1973 af 
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Bruno Christensen & Sønner, Terkelsbøl. Dis
position: Manual: Gedakt 8', Spidsgamba 8', 
Principal 4', Rørfløjte 4', Oktav 2'. Pedal: Sub
bas 16'. I kirkens vestende. †Orgel, bygget 1904 
af Joh. P. Andresen & Co., Ringkøbing. Om
bygget o. 1937 af Th. Frobenius & Co., Kgs. 
Lyngby. Disposition efter ombygningen (ét 
manual med fem stemmer): Quintatøn 16', 
Principal 8', Gedakt 8', Fløjte 4', Rauschquinte 
2⅔'-2'; svelle.34 Pneumatisk aktion.35 Facaden 
bar inskriptionen: »Skænket Kvong Kirke af 
Gaardejer Lars Madsen og Hustru Bodil Kir
sten Berthelsen i Kvong.« I kirkens vestende. 

Salmenummertavle, moderne, på triumfmu
ren. †Salmenummertavler. En opmaling af »tav
ler« (salmenummertavler?) omtales 1857.14 En 
stor salmenummertavle fra slutningen af 
1800’rne, i klassicistisk stil, ses på interiørfoto
grafier fra begyndelsen af 1900’rne (i NM 2). 

Præsterækketavle. O. 1950 er en gammel sto
lelåge af fyrretræ omdannet til præsterækketav
le, 89×47 cm. Præsternes navne er anført med 
hvide versaler, malet i lågens to fyldingsspejle. 

Fig. 25. Mindetavle, o. 1800, over Johan Arenth 
Neümann (s. 1177). NE fot. 1980. — Epitaph, um 
1800, für Johan Arenth Neümann. 

Danmarks Kirker, Ribe amt 

Træet står i øvrigt afrenset med spor af blå og 
hvide farver. 

To arbejder af Paul Høm, en gobelin, forestil
lende hjorten, der søger kilden, og et kors, er 
1952-53 og 1968 ophængt henholdsvis på tri
umfmuren over døbefonten og på skibets syd
væg (jfr. fig. 9).36 

To lysekroner af messing, anskaffet 1907, er 
ophængt i skibet. 

Klokke, 1503, tvm. 78 cm, om halsen ind
skriftbånd med reliefminuskler: »anno domini 
m d iii ihesvs nasarenus rex ivdeorvm help ma
ria amen« (Herrens år 1503. Jesus af Nazareth, 
jødernes konge, hjælp Maria amen). Indskrif
ten flankeres af profillister. Også slagringen har 
profilering, og hankene er riflede (Uldall 
s. 233). Ophængt i bom mærket Thubalca 
1949. Nyere klokkestol af fyr. 1662 var klokke
værket med andet træværk i tårnet ganske for
dærvet.10 

GRAVMINDER 

Mindetavle (fig. 25), o. 1800, Johan Arenth Neü
mann, *1737 i Giørding præstegård, †3. nov. 
1800 og nedsat sønden Qvong kirke tillige med 
sin hustru Inger Sophie Bai, *1755 i Høberg 
(Høbjerg) præstegård, Aarhus stift, †27.juni 
1786. Han var sognepræst for Qvong og Lühne 
menigheder i 21 år, i »hans Wandel Som en 
Nathanael og i hans Embede som en Jo
hannes«. Gravvers. Mindetavle af træ i enkel 
klassicistisk stil, 122×60 cm, på den øvre del 
fastgjort en oval, hvælvet tinplade med 
laurbærkrans, kronet af tøjguirlande og o-
lielampe, 29×22 cm. Gravskriften (skrive
skrift) er dels graveret i tinpladen, dels malet 
med hvide bogstaver på tavlen, under pladen. 
Tavlen er sortmalet og bærer øverst indskriften 
»ærre minde«. Dens gamle plads var i korbuen, 
i nord, hvor den endnu omtales 1897. Nu på 
våbenhusets sydvæg, øst for døren. 

†Ligsten med træramme, formentlig o. 1705. 
Den nævnes 1866 i koret, hvor den lå »over en 
af Præsterne«,37 formentlig Hans Bagger, 
†1705, hvis grav i koret nævnes 1864.8 

†Gravminde af tegl, o. 1773, Jes Søetorp, født 
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1178 VESTER HORNE HERRED 

i Horsens 1745, død i Quong præstegård 1773. 
Gravmindet bestod af 12 firkantede fliser med 
indskrift (jfr. Janderup s. 1068). Det omtales 
endnu 1874 i skibets vestende, men var 1897 
forsvundet. 

Kirkegårdsmonumenter. I kirkegårdens syd
vesthjørne er henstillet en del ældre gravmin
der, heriblandt to støbejernskors. 1) O. 1859, 
Laurids Nielsen, *5. sept. 1855 i Nørreboe, 
†10. feb. 1859 i Hallum. Type med lige afskårne 
korsarme, 80×42 cm. Øverst på forsiden en 
sommerfugl. Indskrift med skriveskrift og på 
bagsiden gravvers. 2) O. 1861, Dorthea Jessen, 
*23. marts 1841 i Hallum, †25. marts 1861 sam
mesteds. Korset er 69 cm højt med kløverblad- 
formet afslutning på korsarmene. Indskrift 
med skriveskrift og på bagsiden gravvers. 1986 
til istandsættelse, hvorefter det beregnes opsat 
på de ukendtes gravsted sydøst for koret. 

KILDER OG HENVISNINGER 

Vedr. arkivalier for Ribe amt i almindelighed henvi
ses til s. 50f., vedr. litteratur og forkortelser til 
s. 54 f. Endvidere er benyttet: 

Ved embedet. Kirkeprotokol 1798-1861; synsproto-
kol 1862-1978. – LA Vib. Vester Horne herreds ting
bøger 1621, 1662 og 1668. 

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske 
landsbykirker VII, 1886, 255-58. – Indberetninger ved 
Jacob Helms 1874 (bygning, inventar, gravminder), 
Chr. Axel Jensen 1897 (bygning, inventar, gravmin
der), Ole Søndergaard 1913 (altertavle) og 1915 
(prædikestol), Georg N. Kristiansen 1972, 1973 og 
1975 (prædikestol), Mogens Larsen 1978 (historisk 
inventar og kalkmalerier), Erik Høygaard Nielsen 
1979 (altertavle), Th. Bullinger 1979 (altertavle), El
na Møller 1980 (bygning), Ebbe Nyborg 1980 (in
ventar), Sven Rask 1980 (gravminder). 

Tegninger og opmålinger. NM2. Tegning af døbe
font ved E. Rondahl 1898. Aftryk af klokkeindskrift 
ved F. Uldall u.å. Tegning af detalje fra altertavle 
ved O. Søndergaard 1913. Plan, snit og opstalter af 
bygning ved Aage Bugge 1927. Plan og snit af byg
ning ved Søren Gottfred Petersen 1977. 

Litteratur. Axel Pedersen: Kvong kirke og dens 
kunstneriske udsmykning, i ÅrbRSt., bd. 17, 1954-
55, s. 107-19. – H. K. Kristensen: Kvong kirkes ejere 
og dens gamle kirkeprotokol, i RStbog 1977, s. 67-
74. 

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning og glas- og kalkmalerier ved 

Fig. 26. Altertavlen med Julius Kochs malerier fra 

1752 (s. 1171). M. Mackeprang fot. 1909. — Das Al

tarbild mit den Gemälden von Julius Koch 1752. Zustand


1909.


Niels Jørgen Poulsen, inventar og gravminder ved 

Ebbe Nyborg og orgler ved Ole Olesen. Redaktio

nen afsluttet juni 1986.


1 DiplDan. 3. rk. II, 399.

2 P. Terpager: Ripæ Cimpricæ, 1736, s. 446; O. 

Nielsen: Gamle jydske Tingsvidner, 1882, s. 53.

3 Kronens Skøder III, 68.

4 Kronens Skøder III, 188.

5 H. K. Kristensen: Kvong kirkes ejere og dens gam

le kirkeprotokol, i RStbog 1977, s. 67-74.

6 Jacob Tommerup havde 1728 købt sin andel af 

godset og kirken af Philip J. Hagedorn til Herritslev- 

gård, gift med Christiane Hoppe, der var enke efter 

Frederik Lassens bror, kommandør Hans Lassen 

(1T718).

7 Preben Brahe ejede endnu kirken 1771. 1775 blev 

kirken købt af en Christensen. LA Vib. Ribe bispe-

arkiv. Vester Horne herred 1741-78, uregistreret 

korrespondance (C4.80-81).

8 Synsprotokol 1862-1978.

9 KancBrevb. 26. dec. 1637.

10 LA Vib. V. Horne hrd.s tingbog 1662. Syn 12. 

april 1662.

11 DaSagn III, 30.




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

KVONG KIRKE 1179 

12 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1792 
(C 4.189-90). 
13 Kirkeprotokol 1798-1861, ved embedet. Refereret 
af H. K. Kristensen (note 5). 
14 LA Vib. Skast, Ø. og V. Horne hrdr.s provsti. 
Synsprotokol 1828-91 (C 44.3-5). 
15 Jfr. Marianne Nielsen og Niels Jørgen Poulsen: På 
sporet af den »jyske fod«. Om måleenheder i jyske, 
romanske kirker, herunder Ribe domkirke, i Hugo 
Johannsen (red.): Kirkens bygning og brug. Studier 
tilegnet Elna Møller, 1983, s. 41-57. 
16 I kirkesynet 1791 (jfr. note 12) betegnes »dørene« 
som brøstfældige, men om der er tale om skibets to 
døre eller eventuelt også dørene i tårn og våbenhus 
kan ikke afgøres. 
17 LA Vib. V. Horne hrd.s tingbog 18. april 1668. 
Kirkesyn 16. april 1668. 
18 Murene i det nedbrudte bindingsværkshus var en 
kvart alen lavere end det nuværende, grundmurede 
(note 14). 
19 LA Vib. Grubbesholm godsarkiv. Synsforretning 
ved Frederik Heins Overtagelse af godset 1731 
(G 455.2). Refereret af H. K. Kristensen (note 5). 
20 LA Vib. V. Horne hrd.s tingbog 1621; tingmøde 
20. oktober.

21 LA Vib. Ribe bispearkiv. Korrespondance vedr. 

V. Horne hrd. 1570-1774 (C 4.79).

22 DaAtl. V.

23 LA Vib. V. og Ø. Horne hrdr.s provsti. Kirkesyn 

1892-1932 (C 44A.1).

24 Fhv. sognerådsformand P. Chresten Maegaard.

25 Jfr. Axel Pedersen: Kvong kirke og dens kunst


neriske udsmykning, i ÅrbRSt., bd. 17, 1954-55, 
s. 107-19.

26 Jfr. korrespondance i NM2.

27 På tavlens bagside læses: »Kirgen(!) er Malet Anno 

1881 af C. F. Wind«, »Anno 1913 er Julius Kochs 

Staffering af Altertavlen fra 1752 renset for en Over

maling og istandsat under Nationalmuseets Ledel

se«, »malet kirken 1915 O. Thomsen Lunde«, »Ma

let Kirken Otto Thomsen Lunde 1939 20/5« og 

»Paul Høm malede alterbillede«.

28 Ifølge Ole Søndergaards indb. 1915 var opmalin

gen 1846 foretaget af en lokal maler Hermansen.

29 Stemplet er ikke anført i Bøje 1982, s. 294. Se Rig

mor Lillelund og Torben Skov: Guldsmede i Ring


købing indtil år 1800, s.66f., i Fram, Fra Ringkø

bing Amts Museer, 1982.

30 Ole Faber og Bo Bramsen: Varde Sølv. Guldsme

demestre på Varde-egnen og deres arbejder ca. 1600-

1870, Varde 1983, s. 70, 126.

31 Ifølge Georg N. Kristiansen (indb. 1975 i NM2) 

har englehovederne oprindelig manglet vinger.

32 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårds-

syn 1826-32 (C 4.711).

33 LA Vib. Ribe Stiftsprovsti og Købstadsprovsti, 

synsprotokol for kirker og præstegårde m.m. 1808
11 (C36A.13).

34 Th. Frobenius & Co.: Orgelfortegn.

35 Erik Riberholt: Kassationsattest 10. maj 1970. 

NM2.

36 Korset er udført som testamentarisk gave fra tre 

søskende, Else, Marinus og Kristian Hansen.

37 Nielsen: Herredsbeskrivelse 1866, s. 141.
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Fig. 1. Præstegården og kirken set fra nordøst. Tegning af H. C. Bloch 1832 i Varde Museum. — Pfarrhof und 
Kirche von Nordosten gesehen. Zeichnung 1832. 

NØRRE NEBEL KIRKE

VESTER HORNE HERRED 

Kirken er i Ribe Oldemoders kirkeliste sat til en af ter Lassen i Ringkøbing, som umiddelbart efter af
gift på 8 skilling sølv (jfr. s. 1020f.). En sognepræst i hændede den til sognets beboere.7 Den overgik til 
Nebel nævnes 1329 og 1494.1 – Kronen afhændede selveje 1916.8 – Sognet har siden 1683 haft Lydum 
16982 kirken til Niels Nielsen til Endrupholm og som anneks.9 

Hennegård (jfr. klokke 1710), og kirken fulgte her Sagn. Da kirkeklokken blev støbt, kom en frue 
efter Hennegård til 1748,3 da amtmand Christian med sit forklæde fyldt med sølv, som hun kastede i 
Teilmann til Nørholm købte den på auktion over malmen.10 

dødsboet efter provst Maturin Castensen, Jerne. Mønter. Under en arkæologisk undersøgelse af 
Sønnen, justitsråd Morten Teilmann (jfr. jerndrager kirkegulvet 1956 fandtes 200 spredt liggende møn
med initialerne MT), solgte den 17564 sammen med ter, hvoraf 121 danske fra Valdemar II til Christian 
herregården Skrumsager til te- og porcelænshandler, X. Af 12 Valdemar-mønter var én af hidtil ukendt 
kancelliråd Christen Hansen, som 17605 indlemme type.11 Et udvalg af mønterne er deponeret i kirken, 
de kirken i stamhuset Lønborggård, oprettet 1757 af resten er i Den kgl. Mønt- og Medaillesamling.12 

Lønborggård og Skrumsager. Kirken blev udskilt af Præsteindberetningen til Ole Worm, 1638, nævner 
stamhuset 18056 og solgt til byfoged Bork og forval en vej, »Cappelvey« (kapelvej?), vest for kirken.13 



 

 

 

 
 

 

 
  
 

 

1182 VESTER HORNE HERRED 

Fig. 2. Kirken og kirkegården (s. 1182) med indhegnet gravsted og støbejernskors (s. 1210), set fra nordøst. 
Tegning af H. C. Bloch 1844 i Varde Museum. — Kirche und Friedhof mit eingezäuntem Grab und gußeisernem 
Kreuz, von Nordosten gesehen. Zeichnung 1844. 

Kirken ligger i stationsbyens østre del, umid teglhængt sadeltag, som ligger lidt lavere over 
delbart nord for jernbanen og lidt syd for lan lågen. Portalen, der i sin kerne formodentlig er 
devejen Varde-Nymindegab. Før jernbanens middelalderlig, ønskedes 177514 opført af ny. 
anlæggelse 1903 lå kirken frit på marken, ca. Den nævnes første gang 1668,15 da risten var 
150 m sydvest for præstegården og den gamle brøstfældig. En lille ganglåge, »degnelågen«, i 
landsby Præstbøl (jfr. fig. 1 og 4). vestdiget ud for skolen er ophængt mellem to 

Kirkegården har kun bevaret sine gamle græn murede, hvidtede og pyramideafdækkede 
ser i nord og vest med græsbevoksede jorddi piller. 
ger, udvendig sat af rå kampesten. Det søndre Den gamle kirkegård, hvis udstrækning 
skel flyttedes 1912 frem til jernbanen, og 1956 18628 ansloges til 90×90 alen (ca. 56×56 m), 
tog man et nyt stort areal i brug mod øst, hvor havde †indgange i hver side, alle med †rist og 
yderligere et område er sikret til fremtidige be drejeligt †korstræ til at holde dyrene ude. Ar 
gravelser. Udvidelsen mod syd hegnes af en 170014 var der tre teglhængte portaler, mens 
pilledelt mur, opført 1915, mens arealet mod den fjerde, i øst, var af træ. En tegning fra 1844 
øst er omgivet af jorddiger mage til de gamle. – Hovedindgangen i nord er en muret(fig. 2) viser den østreportallåge ophængt mellem to 
(fig. 3) med fodgængerlåge og køreport, begge murede og hvidtede piller, svarende til degne
rundbuede og falsede. Den er hvidtet og har lågen i vest. Den søndre, rundbuede portal var 

med teglhængt halvtag, vendende ind mod kir



 
 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

NR. NEBEL KIRKE 1183 

ken. Kirkegården, omgivet af brede jorddiger, 
lå da som en græsgroet mark, hvis afgrøder 
udlejedes til høslæt.16 Få år senere, o. 1850, 
fandt sognepræsten Jacob Stampe,16 at kirke
gården ikke var bedre vedligeholdt end andre 
jyske kirkegårde »med højt græs på gravene og 
urene gange«. Ofte blev den besøgt af får og 
kreaturer. Tegningen 1844 viser et enkelt ind

hegnet †gravsted, øst for koret, med støbejerns-
kors (jfr. s. 1210) og omgivet af stakit med otte 
kugle-smykkede træstolper. Der var da frit ud
syn til de omgivende marker og hedestræknin
ger. 1871 plantedes popler, siden elm, røn og 
ahorn.8 1986 vokser seljerøn inden for nord
diget. 

Et ligkapel blev 19248 opført uden for vestdi
get. I tilknytning hertil er 1980 vest for kirke
gården indrettet de ukendtes kirkegård, udlagt 
i græs og markeret af en sten med indskriften 
»Kendt af Gud«. På skolens plads ved kirkegår
dens nordvestre hjørne lå tidligere †degnebolig 
og skole med tilhørende kålhave (jfr. matrikel
kortet 1792, fig. 4). Huset var 174217 på 9 fag 
bindingsværk og lå da halvt inde på kirke
gården. 

BYGNING 

Den usædvanligt lange kirke består af romansk 
skib med senromansk vestforlængelse samt et 
langt unggotisk kor, som har afløst det oprin
delige, mindre †kor. I senmiddelalderen tilføje
des et tårn i vest og et våbenhus foran skibets 

Fig. 4. Matrikelkort af Præstbøl by 
1:10000. Målt 1792, omtegnet 1856. — 
Katasterkarte 1:10000. Vermessen 1792, 
umgezeichnet 1856. 

Fig. 3. Nordre kirkegårdsportal (s. 1182). NE fot. 
1980. — Nordseitiges Friedhofsportal. 

syddør. Orienteringen har nogen afvigelse til 
syd.18 

Kirkens bygningshistorie, der rummer flere 
interessante træk, blev i hovedtræk kortlagt 
ved en arkæologisk undersøgelse i forbindelse 
med en hovedrestaurering 1956. Den oprinde
lige romanske kirke (fig. 6), hvoraf nu kun skibet 
er i behold, har været godt 20 m lang, og det 
kvadratiske kor har udgjort en trediedel af den 
samlede længe.19 Ved skibets udvidelse flyttede 
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Fig. 5. Grundplan 1:300. Målt af Søren Gottfred Petersen 1977. Tegnet af MN 1986. — Grundriss 1:300. 

man — ligesom i Lunde (s. 1107) – norddøren 
længere mod vest, mens syddøren forblev på 
sin plads. Også det tofags hvælvede kor, der 
ligner det i Sønder Bork (Ringkøbing amt), har 
haft egen indgang. 

Materialer og teknik. Skibets mure er indtil 
lidt over halv højde sat af granitkvadre, hvilende 
på en skråkantsokkel, mens den øvre del – i 
hvert fald for nordmurens vedkommende – er 
bygget af tufsten (fig. 14). Indvendig er langmu
rene af små, rå marksten, muret i en mørtel af 
skælkalk; triumfmuren er kvadersat på begge 
sider. Fundamentet, der har båret skibets op
rindelige vestgavl, er ca. 2 m bredt og består af 
små marksten i sandblandet jord vekslende 
med rene jordlag. – Det nedbrudte kor, hvis 
fundamenter blev påvist 1956, har sandsynlig
vis overvejende været af granitkvadre at døm
me efter mængden af genanvendte kvadre i det 

Fig. 6. Rekonstruktion af den romanske kirkes 
grundplan 1:300 (s. 1183). Tegnet af NJP og MN 
1986. — Rekonstruktion des Grundrisses der romanischen 
Kirche, 1:300. 

udvidede kor (jfr. kirkerne i Janderup (s. 1034) 
og Ovtrup (s. 1138)). 

Døre og vinduer. Skibets norddør, der tidligt 
afløstes af en ny dør i skibets vestforlængelse, 
har indvendig spærstikformet afslutning muret 
af 11 tufsten i munkestensstørrelse. Tilmurin-
gen er foretaget med håndstore marksten. Dø
rens kontur er markeret i vægpudsen. Syddø
ren, der stadig er i brug, har retkantet lysning 
og døranslag, og er indvendig afdækket med 
stenbjælker. Af skibets formodentlig i alt fire 
vinduer er bevaret de to i nord, rundbuede og 
dobbeltsmigede. De små vinduer (i lysningen 
kun 90×28 cm), der blev genåbnet 1956, har 
forneden sider af granit, svarende til det omgi
vende murværk, mens den øvre del med det 
rundbuede stik er af tuf. Også sålbænken samt 
siderne i selve lysningen er af tufsten. I det øst
re velbevarede vindue (fig. 8) sås rillen efter den 
indmurede †vinduesramme (28 mm tyk), hvorpå 
det blyindfattede glas har været fæstnet. 14 ste
der var der rustspor efter vinkeljern eller søm. 
Vinduerne er i sin tid lukket med munkesten 
og stod længe som indvendige nicher, før de 
blev endeligt tilmuret. 

En monolit vinduesoverligger, indmuret ne-
derst i tårnets nordside, kan have siddet i det 
nedbrudte †kor. Den runde bue har udvendig 
en 8 cm bred, svag hulkelet fas, svarende til 
vinduer i bl.a. Ovtrup (s. 1139) og Henne 
(s. 1241). En anden overligger sidder nederst i 
indersiden af korets tilmurede præstedør. 



 

 

 

 

NR. NEBEL KIRKE 1185 

Fig. 7. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1980. — Die Kirche von Südosten gesehen 

Indre. Den runde korbue, med stik af granit
kvadre, er udstyret med skråkantsokkel og af- 
fasede kragbånd. 

Skibets vestforlængelse, ca. 6 m lang, er uden 
daterende detaljer, men den er sandsynligvis li
gesom udvidelsen i Lunde udført endnu i ro
mansk tid. Ved udvidelsen nedbrød man ski
bets vestgavl og anvendte sokkelsten og kvadre 
nederst i murene, hvor der ses flere skråt af- 
hugne kvadre fra gavltrekanten. Mellem første 
og andet skifte i nordmuren er der en smal kile 
af tuf. Vægge samt den øvre del af langmurene 
er af små marksten. Den gamle norddør blev 
lukket og et nyt dørsted indrettet godt 4,5 m 
længere mod vest. Den nye dør, nu tilmuret 
med teglsten, ses i dag udvendig som et hvidtet 
felt. Den dækkes ude og inde af stenbjælker og 

har svagt skrånende sider (indvendig bredde: 
115 cm foroven, 138 cm forneden). 

Det unggotiske kor, vel fra tiden o. 1275-1300, 
er opført af munkesten i munkeskifte (25-
28×12,5-13×7,5-8,5 cm) over genanvendte 
kvadre fra det nedbrudte kor. I langmurene, 
der ligesom gavlen hviler på en skråkantsokkel 
svarende til skibets, når kvadrene godt og vel 
halv højde. Indvendig er væggene af tegl, idet 
der dog i vinduer og hvælvpiller er mindre par
tier af tufsten. Østgavlen, der over soklen kun 
har et enkelt skifte af granit, er sandsynligvis 
stærkt ommuret i forbindelse med Morten 
Teilmanns istandsættelse 1750 (se ndf.). Selve 
gavlspidsen er indvendig af teglsten med måle
ne 25×12×6 cm.20 

Koret har haft selvstændig indgang gennem 



 
 
 

 

 
 

1186 VESTER HORNE HERRED 

Fig. 8-11. 8 (øverst tv.). Romansk vindue østlig i skibets nordmur (s. 1184) og unggotisk, falset vindue vestlig 
i korforlængelsens nordmur (s. 1186). Indvendig opstalt og snit 1:50. Målt af Bendiks Skov Petersen og tegnet 
af Knud J. Krogh 1956. 9 (nederst tv.). Tværsnit 1:150 gennem skib, set mod øst. Målt af Søren Gottfred 
Petersen 1977 og tegnet af MN 1986. 10 (øverst th.). Egeplanke fundet ved udgravning i koret 1956 (s. 1191). 
Målt og tegnet af John Petersen 1956, 1:20. 11 (nederst th.). Kampesten fundet i korgulvet 1956, formentlig 
fundament til †alterbord (s. 1194). Set fra oven og fra vest, 1:25. Målt af Bendiks Skov Petersen og tegnet af 
Knud J. Krogh 1956. — 8 (Oben links). Romanisches Fenster, östlich in der Nordmauer des Schiffs und frühgotisches 
Falzfenster westlich in der Nordwand der Chorverlängerung. Innerer Aufriss und Schnitt 1:50. 9 (Unten links). 
Querschnitt 1:150 durch das Schiff, gegen Osten gesehen. 10 (Oben rechts). Eichenbohle, 1956 bei Ausgrabung im Chor 
gefunden. 1:20. 11 (Unten rechts). Feldstein gefunden im Fußboden des Chors. 

en præstedør vestligst i nordsiden nær triumf sten bred (27-28 cm). Falsede vinduer fra sam

muren. Døren står efter 1956 som en fladbuet me periode findes også i Ribe domkirkes store 

niche med sider af tegl. I nordmuren er der tårn (sml. s. 279 med fig. 182).

midt i hver af de to hvælvfag bevaret et lille Rummet dækkes af to samtidige hvælv, ud

spidsbuet og falset vindue (fig. 8) med halv- ført som 4-ribbede kuglehvælv. De helstens 

stensstik. Lysningen, 115 cm høj, er kun en tykke kapper er muret af bindere, og skifterne
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Fig. 12. Indre set mod vest fra koret gennem triumfbuen. Til højre tilmuret præstedør (s. 1186). NE fot. 1980. 
— Interieur, vom Chor durch den Triumphbogen gegen Westen gesehen. Rechts zugemauerte Priestertür. 

er ringformede. De krydsende ribber, store 
rundstave mellem affasede led, udgår fra profi
lerede hjørne- og vægpiller. Hjørnepillerne, 
hvoraf de to østre er forstyrret ved gavlens om
muring, har et retkantet led i teglsten, omgivet 
af to runde led i tufsten. I øst bæres hvælvet af 
en stor senere muret, rundbuet spareblænding, 
mens der i vest er spids halvstens skjoldbue og 
derover et udkraget, affaset led, nødvendig-
gjort af den helstens tykke kappe. Den tilspid
sede gjordbue, halvanden sten bred, hviler på 
vægpiller, som under selve buen har treklø
verprofil under en retkantet, forneden affaset 
dækplade, 160 cm over gulvet. Bag det treklø
verformede led flankeres pillerne af et retkantet 
og et afrundet led, afbrudt ca. 2 m over gulvet 
og delvis forsynet med kragled. Kvartrundsta

ve markerer i flankemurene hvælvkappernes 
fødselslinier og følger gjordbuen, men er ude
ladt i øst- og vestenden. 

I syd- og nordvæggen, ud for altret, findes to 
små genåbnede gemmenicher med spidse spær
stik (sål 65 over gulv). I den nordre er indsat en 
løs mindeplade af marmor med kors og »1957« 
til erindring om sidste restaurering. 

Det langstrakte, overhvælvede kor21 knytter 
sig som type til en gruppe senromansk-unggo-
tiske korudvidelser,22 hvortil koret i den nær
liggende Sønder Bork kirke (Ringkøbing amt) 
også må henregnes. Østgavlen i Nørre Nebel 
kirkes kor har sandsynligvis ligesom Sønder 
Bork, Ål og Henne været smykket af en tre
koblet vinduesgruppe. 

De to senmiddelalderlige tilføjelser, tårn ved 
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Fig. 13. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1980. — Die Kirche von Nordosten gesehen. 

skibets vestende og våbenhus foran skibets 
syddør, er begge opført af munkesten. Deres 
indbyrdes kronologi kan ikke nærmere klar
lægges. 

I tårnets syd- og vestside, under munkestens-
murværket, er anvendt kvadre fra kirkens 
gamle vestgavl (en tid anbragt i forlængelsens 
gavl); flere har i den ene side skråretning sva
rende til taghældningen. Vestmuren hviler på 
skråkantsokkel, østmuren »rider« på det for
længede skibs gavl. Tårnrummet tjener som 
indgangshal siden 1931, da der indsattes en 
spidsbuet portal i vest (ark. Aage Bugge). 
Rummet åbner sig mod skibet med en rund
buet arkade, der tillige afgiver vederlag for et 
krydshvælv med kvartstensribber, firkantet 
slutsten og to spygat i hvert hjørne. I de tre 
øvrige sider har muren skjoldbuelignende spa-
reblændinger, spidsbuet i vest, rundbuede i syd 
og nord. Den søndre blænding indeholder et 
rundbuet, falset vindue, mens den nordre er 

gjort lidt smallere af hensyn til trappen, der del
vis ligger i nordmurens liv. Oprindelig var der 
adgang fra tårnrummet til trappehuset gennem 
en fladbuet dør (nu elskab). Siden (muligvis 
1862, da trappen blev ommuret) er der brudt en 
dør i ydermuren. Trappen har rund spindel og 
loft af fladbuede binderstik. 

I det høje mellemstokværk findes lige over 
hvælvtoppen spor efter gulv. Murene i syd, 
vest og nord har hver to slanke spareblændin-
ger, der er ført op gennem hele tårnet til klok- 
kestokværket, hvor de afsluttes med fladbuer. I 
vestre blænding i nord er et fladbuet vindue, i 
den tilsvarende i syd et nyt rundbuet. I det lave 
klokkestokværk findes i nord et senere gen
nembrudt glamhul, hvor kirkens hamborger
klokke fra 1710 er ophængt, mens en fransk-
støbt klokke fra 1980 hænger i selve tagrum
met, hvor lyden kommer ud gennem de øst
vest vendte gavles fladbuede og udvendig false
de åbninger. Over disse åbninger har hver 
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gavlspids en smal, fladrundbuet blænding. Un
der åbninger og blændinger smykkes muren af 
savskifter. Det blytækte tagværk, af fyr, er mu
ligvis fra »1793«, et smukt udskåret årstal i et af 
de søndre spær. 

Våbenhusets flankemure har indvendig hver 
fire fladbuede spareblændinger over en 10-15 
cm høj bænk. I 2. blænding fra syd er der i hver 
side et fladbuet vindue, muligvis udvidet på 
lysningsfalsens bekostning ved indsættelse af 
vinduesglas 1840.23 I syd en nu rundbuet dør, 
som indvendig sidder i fladbuet fals. Murene, 
der o. 1850 afkortedes med trekvart alen (ca. 45 
cm), har nyere falsgesims og meget lav gavl
kam. Indvendig står bjælkeloftet gråmalet, og 
gulvet dækkes af gule mursten på fladen. Indtil 
184323 var der pikstensgulv. Huset dækkes af et 
skifertag fra 1901.8 Et blytag, nævnt som brøst-
fældigt 1668,15 blev inden 170014 afløst af 
tegltag. 

Vedligeholdelse og istandsættelser. 17. juni 
166815 blev kirken synet af Gravers Nissen i 
Torbøl og Las Eskesen i Lundager. Det skete på 
begæring af sysselprovsten, Erik Krag, og i 
nærværelse af kirkeværgen, Peder Hansen i 
Bolkær. »På søndre side, i den østre ende« (vel 
korets sydside) så de, at kvadrene var skredet 
ud, og tårnets sydvestre hjørne var ganske rev
net fra øverst til nederst. Blytaget over »højkir
ken« (skibet) var utæt på sydsiden, hvor blyet 
helt manglede på »kammen« (†gavlkam(?) over 
skibets østende), hvorfor det regnede ned i kir
ken og på prædikestolen. Også på nordsiden 
var taget utæt, nogle blytavler i nærheden af 
tårnet var blæst af; og på våbenhuset manglede 
»en del stykker tavler«. På kirkens nordside var 
en »lundskud« (sugfjæl?) bortrådnet. Der var 
ingen (brand)stige ved kirken, og risten ved 
den nørre port var ganske i stykker og måtte 
sættes i stand snarest, for at folk uden fare kun
ne gå over den. 

Kirkens vedligeholdelsestilstand var således 
ikke den bedste, og bedre var forholdene ikke 
ved overgangen til privateje i 1698, hvor Niels 
Nielsen i sin ansøgning om at måtte erhverve 
kirken omtaler den som »en liden forarmet og 
brøstfældig kirke«, som er »udi stor gæld til 

Fig. 14. Tufstensmurværk i skibets nordmur 
(s. 1184). Knud J. Krogh fot. 1956. — Tuffgemäuer in 
der Nordmauer des Schiffs. 

sine værger og andre kirker, som haver gjort 
den forstrækning tid efter anden til repara
tion«.24 Synet påbød 1700,14 at korets nordmur 
blev »indbundet« med ankre, og 173025 trængte 
tårnets syd- og vestside til en skalmuring. Sam
me år noterede synet, at væggen indvendig var 
plettet »med gult, grønt og sort« (alger?) i ste
det for kalk. Ved Morten Teilmanns overtagel
se af kirken 1748 blev bygningen betegnet som 
»brøstfældig«.17 Teilmann lod kirken istand
sætte 1750,17 da blandt andet korets østgavl 
blev ommuret, og der indsattes jernankre med 
hans initialer »MT« og »1750«, som tillige fin
des på en blyplade, nu i tårnets mellemstok-
værk. 

Tagværkerne over kor og skib er senest omsat 
og delvis fornyet i fyr 1849, da taget blev sæn
ket og opskalket (se ndf.). Enkelte bevarede 
spær i syd viser, at de gamle spærfag har haft 
hanebånd, støttet af krumme, tappede stivere 
samt forneden korte skrå spærstivere, hvis 
samling minder om det romanske tagværk i 
Sædding kirke (Ringkøbing amt). 

Bly nævnes som tagbeklædning siden 
1600’rne, og fundet 1956 af en blystøbergrube i 
gulvet inden for skibets ældste norddør gør det 
troligt, at kirken fra første færd har været tæk
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Fig. 15. Våbenskjold. Kalkmaleri, o. 1450 i korets 
vestfag, østkappen (s. 1192). Egmont Lind fot. 1956. 
— Gemaltes Wappen. Ostviertel des Westjochs im Chor. 

ket med dette materiale. Tegningen 1844 
(fig. 2) viser koret med sugfjæl. De opskalkede 
og svejfede tage med falsgesimser kom til 1849, 
da man for at spare på tømmer og bly gjorde 
skibets tag en meter lavere. Efter beskæringen 
af skibets mure ligger murkronen her lavere 
end korets. Et vandret spor i tårnets nordside 
viser den gamle taglinie. Overgrebet mod kir
kens bygningskrop, der gjorde skibet sært un-

Fig. 16. Døden med le. Kalkmaleri, o. 1450, i korets 
vestfag, nordkappen (s. 1193). Egmont Lind fot. 
1958. — Der Tod mit Sense. Gewölbemalerei, um 1450, 
Nordviertel des Westjochs im Chor. 

dersætsigt, affødte en irettesættelse fra kultus-
ministeriet, og sognet dømtes til at betale 250 
rdl. til skolelærerhjælpekassen, den sum der 
skønnedes at være sparet i bly.25 

Vinduer. En blyantstegning fra o. 1798 (fig. 
43) viser kirkens sydside med rundbuede vin
duer af ulige størrelse. 18628 opregnes i alt fem 
træindfattede vinduer, alle i syd, to i koret og 
tre i skibet. Nr. 2 og 4 var ca. 15 cm lavere end 
de øvrige tre. I de fem åbninger i syd samt i to 
gennembrudte åbninger i nord indsattes 18728 

store rundbuede støbejernsrammer, som 18808 

fulgtes af endnu ét i tårnets sydmur. 1956 til- 
muredes det ene nordvindue, mens de øvrige 
blev formindsket og fik falsede sider og blyind
fattet glas. Samtidig genåbnede man de to ro
manske vinduer i skibets nordmur. 

Tårnrummet blev, som allerede nævnt, 1931 
inddraget som forhal, mens det gamle våben
hus herefter benyttes af graveren. Under ledel
se af arkitekt Aage Bugge etableredes en stor, 
spidsbuet portal i tårnets vestside.26 Samme ar
kitekt ledede en istandsættelse 1944, hvorunder 
større partier af kvaderstensmurværket blev 
omsat og fundamentet understøbt. 

Den velholdte kirke står i dag præget af re
staureringen 1956-58 (arkitekterne Richard Aas 
og Rolf Graae), hvorunder vinduerne, som 
nævnt ovenfor, blev ændret og næsten al puds 
blev hugget af indervæggene. I gulvet ligger 
gule musten, hvori man har markeret beliggen
heden af de gamle fundamenter, fremdraget 
ved den forudgående, arkæologiske undersø
gelse. Skibets bjælkeloft står gråmalet, mens 
korets vægge og hvælv (af hensyn til kalkmale
rierne) er hvidtet med gultonet kalk. Tagene er 
bortset fra våbenhusets, der har skifertag, 
fremdeles tækket med bly; kvaderstensmur
værket er i blank mur, resten er hvidtet. 

Løsfund 1956. Foruden talrige mønter (jfr. 
s. 1181) blev der ved den arkæologiske under
søgelse 1956 – den første totalundersøgelse i 
Danmark af sin art – gjort en række løsfund af 
forskellige genstande.27 Fem lerforede gruber, i 
skibets gulv nær de tilmurede norddøre, må 
opfattes som †blystøbergruber, anvendt ved støb
ningen af tagbly (jfr. tagbeklædning). – Et 
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Fig. 17. Syndefaldet. Kalkmaleri, o. 1450 i korets vestfag, østkappen (s. 1192). Egmont Lind fot. 1958. — Der 
Sündenfall. Gewölbemalerei, um 1450, Ostviertel des Westjochs im Chor. 

stykke af en egeplanke (fig. 10) kan være tøm
mer fra en træbygning. Planken, der er 155 cm 
lang, 33 cm bred og 7-8 cm tyk, har notrille i 
den ene side og fals, gennemboret af taphuller 
og med stumper af trænagler, i den anden.28 

KALKMALERIER 

I korets to hvælv findes fragmentariske kalk
malerier fra o. 1450, afdækket og istandsat 
1956. Et våbenskjold (fig. 15), der ikke lader 
sig bestemme, tilhører formodentlig giveren af 
udsmykningen, som er et sjældent eksempel på 
gotisk figurmaleri i Vestjylland uden nære side
stykker til sin malemåde. Også motiverne er 
for fleres vedkommende usædvanlige; nogle la
der sig ikke sikkert tolke, ligesom læsningen af 
de ret ødelagte latinske minuskelindskrifter på 
flere punkter er usikker. Farverne er stærkt af
slidte og yderligere blegnet siden afdækningen, 

så malerierne nu hovedsagelig står som rødbru
ne og grå konturer. 

I østfaget rummer nordkappen en fremstilling 
af de syv dødssynder i form af en såkaldt 
»dødssyndemand« med langt viltert hår 
(fig. 18). Som på en række østdanske kalkmale
rier står han næsten nøgen, kun iført lændeklæ
de, med hænderne løftet ud fra kroppen og 
slanger udgående fra de kropsdele, hvorfra de 
respektive synder mentes at have deres ud
spring.29 Figurens placering lige over skjoldbu
en har øjensynlig ikke levnet plads til ben og 
fødder. Slangerne må oprindelig have endt 
udyrshoveder med små menneskefigurer, per
sonificerende de enkelte laster. Nu anes hoved
et kun på en slange, udspringende fra højre 
hånd, hvori ses rester af et skriftbånd. Slanger
ne udgår fra hovedet (hovmod), fra de to hæn
der (vrede og begærlighed), fra brystet (misun
delse), bugen (grådighed) og underlivet (vel
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Fig. 18. De syv dødssynder. Kalkmaleri, o. 1450, i korets østfag (s. 1191). Egmont Lind fot. 1958. — Die 
sieben Todsünden. Gewölbemalerei, um 1450, im Ostjoch des Chors. 

lyst), mens den syvende synd, dovenskab, 
mangler. Øst for figuren fandtes en nu overkal-
ket minuskelindskrift: »av[e] ma[ria]«. På 
hvælvets øvrige kapper var intet bevaret. 

I vestfaget rummer nordkappen ligeledes mo
raliteter, mens de øvrige øjensynlig alle har haft 
gammeltestamentlige motiver. I vestkappen 
ses i nord seks firbenede dyr, ræve og hjorte, to 
og to, han og hun, ledsaget af en enkelt fugl – 
måske på vej til Noahs ark. Dyrene bevæger 
sig mellem buketter og træer, nederst ses vist
nok et pindsvin med front mod beskueren. I 
kappens søndre del spinkle ranker, der måske 
ikke er samtidige med udsmykningen i øvrigt. 

I sydkappens vestre del svage rester af ska-
belsesscener. Nærmest ribben anes et hoved, 
Adams, ved siden af et skriftbånd: »Ego su(m) 
i(pse) v(ir) p(r)imoge(n)itus« (jeg er den først-
fødte mand). Et andet skriftbånd lidt østligere 
er næsten udvisket, men har måske rummet 
ordene »Prima mulier« (den første kvinde). 

I østkappen ses Syndefaldet (fig. 17), ind
rammet af en halvbue. Adam og Eva står på 
hver side af Kundskabens træ, nøgne, allerede 
skjulende deres køn med grenduske. Slangen 
snor sig om træet og rækker æblet til Eva, 

mens uddrivelsesenglen kommer fra venstre 
med et stort sværd. Forskellige rankevækster 
fylder ud, og baggrunden udgøres af stjerner. 
Uden for scenen, i søndre svikkel, sås ved 
fremdragelsen et fragmentarisk skriftbånd og 
herunder tegning af et hoved, atter over-
hvidtet. 

I samme kappes nordre svikkel ses den øvre 
del af et våbenskjold (fig. 15), lodret delt i hvidt 
og rødt med to modvendt stående hunde, som 
viser tænder og har et hvidt kødben imellem 
sig. Dyrene er henholdsvis gråbrun og hvid og 
bærer halsbånd med bjælde. Våbnet har imod 
sædvane ikke én men to (små) hjelme anbragt 
over hvert hjørne; imellem dem ses resterne af 
en ulæselig indskrift. Det ukendte våben har en 
vis lighed med den thylandske slægt Kall’s, der 
også førtes af Knud Mikkelsen, biskop i Vi
borg 1451-78.30 

Nordkappens østsvikkel rummer resterne af 
en usædvanlig scene: en engel og en djævel, der 
strides om en uærlig tiendeyder (fig. 19). Un
der indskriften: »falsus decimator / t(ra)hit(ur) 
ad in[fernam]« (den uærlige tiendeyder slæbes 
til helvede) ses hovederne af en engel og en 
djævel. Imellem dem, lige under djævelens løf
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Fig. 19. Engel og djævel strides om den uærlige tiendeyder. Kalkmaleri, o. 1450, i korets vestfag, nordkappen 
(s. 1192). Egmont Lind fot. 1956. — Ein Engel und ein Teufel kämpfen um den unehrlichen Zehntzahler. Gewölbe
malerei, um 1450, Nordviertel des Westjoches im Chor. 

tede klo, en pjusket masse, muligvis et læs hø 	 anskaffede grundstammen i det nuværende inventar. 

og det allerøverste af et hoved, i så fald vel den Prædikestolen, der o. 1580 afløste en muret †præ-
dikestol, er skåret i typisk »Ribestil«, formentlig afsvigefulde bonde med sin høst. Djævelen er 
den Mikkel Tuesen i Tarp, som 1576 signerede kir

bundet med en halslænke, der udgår fra en sort kens usædvanligt velbevarede stoleværk. Fra o. 1600 
rundbuet vinduesåbning (helvede?), hvorunder stammer alterbordsforsiden og en nu nedtaget 
der er rester af yderligere indskrift.30a Hele den 	 (†)præstestol, mens altertavlens modernisering for

mentlig er foretaget o. 1600-20, samtidig med atunderste del af motivet, der ikke har nogen di
prædikestolen forsynedes med himmel i landlig højrekte parallel i Skandinavien,31 er gået tabt. 
renæssancestil.


I samme kappes vestsvikkel ses døden i skik
 Også alterkalken er et renæssancearbejde, fra 
kelse af en knokkelmand med le (fig. 16). Af et o. 1575, men den er først skænket 1766 – efter at 
langt slynget skriftbånd ovenover læses: »Ille være sat i stand af Varde-sølvsmeden Jørgen Peder

sen Bagge. Giveren var kirkeejeren assessor Niels...omnes(?) ... (sed?) ... ira do(min)i non rema-
Hansen til Lønborggård, der 1791 lod alt træinventan(et) i(n) etern(um)« (han ... alle ... (men?) ... 
ret istandsætte og male med en perlegrå grundtone. I 

Herrens vrede forbliver ikke i evindelighed). denne lyse dragt stod inventaret indtil 1876 og 1886, 
Sætningens sidste del må være hentet fra da det blev overstrøget med egetræsmaling. Den nu
Visd. 16,6. Af udsmykningen midt i nordkap- værende farvesætning er i hovedsagen etableret ved 

istandsættelser 1917 og 1922, da de oprindelige repen sås ved afdækningen kun nogle utydelige 
næssancebemalinger søgtes genskabt. Istandsættellinjer. 
sen 1956-59 omfattede en fornyelse af prædikesto-
lens opgang og underbygning i blanke mursten og 
en lidt hårdhændet normalisering af det gamle stole
værk. 

Oversigt. I den righoldige indretning repræsenteres 
kirkens ældste tid af granitdøbefonten, senmiddelal-

INVENTAR 

Alterbord, o. 1922, 150×85 cm, 98 cm højt,
deren af en sidealterfigur og en skabsaltertavle fra 

hult, med kvadratisk åbning i bagsiden. †Altero. 1475, der har en række paralleller i kirker langs 
Vestslesvigs kyster. Sin nuværende form har tavlen bord. Nogle store kampesten, konstateret delvis 
fået ved en udbygning i renæssancetiden, da man under og foran alterbordet, har formentlig dan
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net fundament for et middelalderligt højalter
bord (jfr. fig. 5, 11).32 

Alterbordspanel (jfr. fig. 20), o. 1600, næsten 
svarende til Lunde kirkes (s. 1113). Forsiden 
har tre arkadefag, adskilt og flankeret af kanne
lerede pilastre med højt fyldingspostament og 
profilkapitæl. Fagenes profilindrammede he
steskoarkader har profileret bueslag, båret af 
kannelerede pilastre med profilbase og -kapi-
tæl. Frisen er fornyet. Kortsiderne består af glat 
panel, der står egetræsmalet. Forsidens bema
ling – i hovedsagen fra o. 1900 – er en tilsvaren
de brun, suppleret med blåt, rødt og guld.8 

Altertavlen (fig. 20) udgøres af en sengotisk 
skabsaltertavle fra o. 1475, som o. 1600-20 er 
blevet brugt som storstykke i en renæssanceop
bygning. Topmalerierne er udført 1791 og staf
feringen i øvrigt stammer fra en istandsættelse 
1922, hvorved maler Poul Jensen søgte at gene
tablere de oprindelige middelalder- og renæs
sancefarver. 

Den gotiske tavle er trefløjet af figurrækkety-
pe, med en central fremstilling af Marias him
melkroning, flankeret af, nærmest, S. Olaf (i 
nord) og en bispehelgen, dernæst af de to apo
stelfyrster og af de øvrige apostle opstillet med 
fire i hver fløj. Figurerne står under gennem
brudte kølbuebaldakiner med stavværk, fiske-
blærer og mellemfaldende småfialer, og fodfel
tet under figurerne har gennembrudt bølgefrise 
med fiskeblærer. Midtgruppen, Himmelkro
ningen (fig. 21), er hævet på en profileret sok
kel og kantes af spinkle rammestykker med 
vandnæseprofiler, bærende en lidt rigere udfor
met dobbeltbaldakin med krabbebladsspir. 
Scenen omfatter – i overensstemmelse med tra
ditionen fra 1400’rnes første del – kun to perso
ner, Kristus og Maria, siddende sammen på en 
tronstol halvt vendt imod hinanden. Han har 
langt bølget hår og skæg, holder på sit venstre 
knæ verdenskuglen, og sætter med sin højre 
hånd kronen på moderen. Hun er vist som en 
ung pige, der undseligt har vendt blikket ned 
og samlet hænderne bedende foran brystet. 
Kronernes store korsblomster er fornyede ved 
istandsættelsen. S. Olaf (fig. 22) er fremstillet 
på traditionel senmiddelalderlig vis med langt 

hår og skæg, iført pladerustning, kappe og stor 
puldet hat. Han bærer i højre hånd skålen, »ha- 
nappen«, i venstre øksen (fornyet), og står på 
en kraftig drage, der som vanligt har helgen
kongens egne ansigtstræk. I stedet for den obli
gate krone bærer den et hovedklæde.33 Bispe-
helgenen (fig. 22) er vist i fuldt bispeskrud med 
højre hånd løftet velsignende og i den venstre 
en (fornyet) bispestav. Apostlene er alle frem
stillet i lange folderige gevandter, barfodede, 
med attribut, nogle med opslået bog. Da attri
butterne i mange tilfælde er nytilsat 1922, er 
identifikationen af flere usikker. Fra nord ses: 
1) Mattæus, holdende bogen med begge hæn
der. 2) Simon? Venstre hånd med saven ny. 3) 
Bartolomæus. Knivsbladet fornyet. 4) Jakob 
den ældre, vist som pilgrim med ibskal på hat
ten. 5-8) (fig. 22) Andreas, Peter (nøglen forny
et), Paulus (sværdet fornyet) og Jakob den yng
re? (valkestok nytilsat). 9) Johannes, skægløs. 
10) Filip? Korsstaven ny. 11) Thomas eller Ju
das Taddæus? Nyt spyd i venstre hånd. 12) 
Mattias. Økseskaftet fornyet. 

Mens identifikationen af bispehelgenen og 
flere apostle således er usikker, kan selve figu
rernes placering i rækkefølge fastslås som op
rindelig på grund af en nummerering af figu
rernes bagsider, foretaget fra nord med brune 
minuskler fra a til n.34 

Den gotiske tavle danner storstykke i en re
gelret renæssanceopbygning fra o. 1600-20. Den 
gamle tavle hviler på et postament med beslag-
værk-prydede fremspring og kartouchevinger 
med frugtklase. Dets kraftige, gennemløbende 
karnisgesims med (delvis fornyet) tandsnit har 
fire fremspring, som bærer de joniske storsøjler 
med glatte skafter og beslagværk-prydbælter. 
Over søjlerne har frisen englehoved-frem-
spring, og såvel arkitrav som kronliste ledsages 
af tandsnitsfriser, der kun er oprindelige, hvor 
de forkrøpper sig om fremspringene. Storvin
gerne er formet som halvkartoucher med kvin
dehoved og (nye) drejede småspir, og yderst på 
storgesimsen står vasespir, hvis blomster er 
fornyede efter forbillede af Lunde kirkes tavle. 
Topstykket, der savner postament, er todelt 
med tandsnits- og æggestavsindrammede fel
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Fig. 20. Altertavle, o. 1475 og o. 1600-20 (s. 1194). NE fot. 1980. — Altarbild, um 1475 und 1600-20. 
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Fig. 21. Jomfru Marias Himmelkroning, udsnit af 
den gotiske fløjaltertavle, o. 1475 (s. 1194). NE fot. 
1980. — Marienkrönung. Ausschnitt aus dem gotischen 
Flügelaltar, um 1475. 

ter, flankeret af tre hermepilastre, en kvindelig 
flankeret af to mandlige. Mændene holder hver 
én, kvinden begge hænder foran på skaftet, der 
har tandsnit, frugtklase og stort postament 
med diamantbosse. Topstykkets frise svarer til 
storfrisens, idet dog fremspringenes engleho-
veder er erstattet af kvindehoveder, og det har 
store gennembrudte ørne-vinger, bærende 
halvmånespir. To spinkle spir yderst på topge
simsen flankerer topgavlen, der er formet som 

en kartouche med æggestavsindrammet cirkel
felt og krones af en lille basunengel. 

Topstykkets to malerier (fig. 23) fra 1791 fo
restiller i nord Kristus på korset, hvorunder 
Maria og Johannes står i bevæget gestus med 
Jerusalems skitseagtigt tegnede tårne i bag
grunden. I syd Gravlæggelsen med de tre nøg
ne kors og Jerusalem i det fjerne. Farverne er 
fortrinsvis blå, røde og hvide. Malerens identi
tet må gemme sig bag de sammenskrevne ini
tialer »FP« eller »PF« (fig. 44), der er konstate
ret på en samtidig staffering (jfr. ndf.). Fra 1791 
stammer også den malede stråleglans med det 
hebraiske ord »Jahve« i topfeltet, mens hele 
tavlens øvrige bemaling er udført 1922 som et 
forsøg på genetablering af en renæssancestaffe
ring, der stort set bibeholdt helgenfigurernes 
middelalderfarver. Disse domineres af en ud
bredt forgyldning af dragterne suppleret med 
sølv, smalteblåt og cinnober. I bagklædningen 
bag figurernes hoveder er der aftryk af glorier, 
der har været udført som punsling i kridtgrun
den (jfr. fig. 21). Bagklædningen står i øvrigt 
med en lys brun farve (cadmiumgul), der dan
ner grundfarve i renæssancestafferingen. Søjle
skafterne står grå, snitværkerne med laserende 
røde, blå og grønne nuancer, forgyldning og 
lidt sølv. Indskrifterne, der er afdækket i velbe
varet stand 1922, er i forgyldt fraktur på sort 
bund, med angivelse af skriftstederne i versa
ler. I storfrisen læses: »Sandelig hand baar vor 
Siugdom ... Esai: 53 (v. 4-5)«. I topfrisen citat 
fra trosbekendelsen: »pint under Pontius Pila
tus ...«, og i postamentfeitet: »Hvo som æder 
mit Kød og drikker mit Blod ... Iohannes 
6. Cap. 54. V«. Bag på tavlen er noteret: »Aar 
1922 er Altertavle og Prædikestol istandsat un
der Nationalmuseet af Maler Poul Jensen. 
Snedkerarbejdet udført af Th. Thøstesen og O. 
Enevoldsen. Carl E. Kiilerich Sognepræst. Jens 
Mouritzen Kirkeværge«. 

Huller i det gotiske alterskabs øvre ramme
stykke viser, at den gotiske tavle har været kro
net af småspir, og fløjenes bagsider må have 
været smykket med malerier. Tavlen er amtets 
bedst bevarede repræsentant for en stor gruppe 
altertavler, der fortrinsvis findes i kirkerne 
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Fig. 22. Altertavle, udsnit. Midtskabet af den gotiske fløjaltertavle, o. 1475 (s. 1194). NE fot. 1986. — Altar
bild, Ausschnitt. Mittelschrein des gotischen Flügelaltars, um 1475. 

langs Slesvigs vestkyst, både nord og syd for 
den nuværende grænse. Sin opbygning og ud
formning har tavlen fælles med gruppens ho
vedværk, den langt større altertavle i Nieblum 
kirke på Föhr, med tavlen i Deezbüll og med de 
nordslesvigske tavler i Aller, Randerup og 
Spandet.35 

Tavlens renæssanceudbygning må skyldes 
samme snedker som prædikestolshimlen. Dens 
oprindelige staffering, der var udført i tem
peramaling og farvemæssigt tilpasset middelal
dertavlen, omfattede nu forsvundne malerier i 
topfelterne og i gavlen.36 Kun i topgavlens cir
kelfelt konstateredes 1922 rester, der var til
strækkelige til en bestemmelse af motivet, 
øjensynlig en opstandelsesscene. 

1730 manglede tavlen nogle sirater på sydsi
den, og i nord var en »stabel« løs og rokkede, 
så der var fare for, at den skulle »falde dem på 
hovedet, som i skriftestolen have at bestille«.25 

Atter 1768 omtales altertavlens sirater og ma
ling som »ganske forsvækket«,14 og 1791 skred 

man så til en istandsættelse. Den omfattede, 
foruden de eksisterende topmalerier, en nystaf
fering, hvis grundtone var en lys perlefarve, 
mens en lysegrøn med forkærlighed var brugt 
på listerne og som kontur på sidevingerne. Vi
dere var anvendt forgyldning og sølv, det sid
ste med rød, blå og grøn lasur. Indskrifterne 
fornyedes med hvid kursiv. I topfrisen læstes: 
»Hellig Hellig Hellig / Er den Herre Zebaot« 
(Es. 6,3), i postamentfeitet: »Hvo som æder 
mit Kiød ... Joh. 6, 54« og i storfrisen »Anno 
1791« flankerende henvisninger til 1. Kor. 
15. kap. v. 3-4. Midt på frisen var mellem to 
stiliserede blomster angivet et monogram, 
sammenskrevet af initialerne »FP« (eller PF), 
måske en malersignatur (fig. 44). Om restaure
ringens håndværkere vidner formentlig også 
nogle små kradserier i apostelfigurernes bøger. 
I Peters er læst: »1791 A.P. / S.F. / A.M. / S.H. 
/ pinx(it) (malede)«, i Jakob den Ældres: »Fyr-
rup / 1791 Anders Pedersen«. 

1880 blev tavlen »efterset med snedkerarbej



 

 

 

 

 

VESTER HORNE HERRED1198 

Fig. 23. Altertavle, udsnit. Topstykke o. 1600-20 med malerier fra 1791, Kristus på korset og Gravlæggelsen, 
signeret »FP« eller »PF«? (s. 1196, jfr. fig. 44). NE fot. 1986. — Altarbild, Ausschnitt. Oberteil um 1600-20 mit 
Gemälden von 1791, Christus am Kreuz und die Grablegung, signiert »FP« oder »PF«? 

de«, ved hvilken lejlighed man øjensynlig ud
skiftede nogle af spirene med nye, som ses på et 
fotografi fra omkring århundredeskiftet (i NM 
2).8 Det viser også den bemaling, tavlen fik 
1883. Af 1791-bemalingen bibeholdtes kun 
malerierne og farverne på de middelalderlige 
figurer, mens alt øvrigt snitværk dækkedes 
med egetræsfarve. Indskrifterne blev fornyet i 
frakturskrift, og årstallet 1791 udskiftet med 
»Aar 1883«. 

Med Poul Jensens istandsættelse 1922 fik tav
len – efter en grundig undersøgelse – sin nuvæ
rende fremtræden.37 En mindre istandsættelse 
foranlediget af udtørringsskader, er foretaget 
1977. 

Sidealterfigur (fig. 24), o. 1500, en del af en 
Nådestolsgruppe, Gudfader, der foran sig har 
holdt et billede af sin korsfæstede søn. Gudfa
der, 128 cm høj, er vist siddende på en tronstol 
som en aldrende mand med langt bølget hår og 
skæg. Han bærer en stor krone, nu uden tak
ker, en fodsid kjortel, hvorunder den nøgne 
venstre fod stikker frem, og derover en kappe, 
som er foldet hen over skødet. De indtappede 

hænder har båret tværarmen af det nu for
svundne krucifiks, hvoraf nedre korsarm ses, 
da den er skåret i ét med Gudfaders kjortel. 
1876 blev det manglende krucifiks erstattet af 
en renæssancefigur fra et (†)epitafium, den op
standne Kristus, 45 cm høj, trædende på døden 
i skikkelse af en drage med fuglehoved. Bag på 
denne figur er 1956 anbragt en ny vandret kors
arm i blank mahogni. Samtidig blev den mid
delalderlige figur renset, så den nu står i blank 
eg med enkelte spor af blå farve i venstre 
ærmegab. 

Nådestolsgrupper – gerne dog med Kristus i 
skikkelse af en smertensmand – er almindelige i 
egnens sengotiske højaltertavler, således i Jer-
ne, Lunde, Henne og Grimstrup (s. 984, 1113). 
Da kirkens middelalderlige højaltertavle imid
lertid viser Marias himmelkroning, må figur
gruppen have dannet hovedbillede i en sideal
tertavle, formentlig tilhørende et Kristi Legems 
alter.38 1 876 blev figuren opsat på en panelvæg i 
tårnbuen, udført af genanvendt materiale fra en 
præstestol og fra det nævnte epitafium (s. 1206, 
fig. 39). Efter at skranken 1909-56 havde været 
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opsat ved skibets nordvæg, er sidealterfiguren 
nu opstillet alene i skibet i norddørens niche. 

Altersættet består af dele fra forskellig tid. 
Kalken (fig. 25) er et renæssancearbejde fra 
o. 1575, skænket 1766 af kirkeejeren assessor 
Niels Hansen,39 efter at sølvsmed Jørgen Peder
sen Bagge i Varde havde istandsat den.39a Kal
ken er 20 cm høj, foden sekstunget med profi
leret standkant, hvorpå er graveret en bort med 
små rombefigurer og prikker. På en af tunger
ne er påloddet en støbt krucifiksgruppe (Jo
hannes med bog). Den brede standplade stam
mer fra istandsættelsen. Øverst på foden en lille 
krave med hjerteformede gennembrydninger 
og et skarprygget led, der danner overgang til 
det sekssidede skaft. Knoppen er sekstunget 
med rudebosser, hvorpå er graveret versaler, 
der tilsammen danner navnet: »Iesvsf«(!). Bæ
geret, som hviler i en lille bladkurv, er nyere, 
let svejet med hældetud. På standpladens over
side Jørgen Pedersen Bagges mærke. Disken er 
fra 1947, tvm. 16 cm, med graveret cirkelkors 
på fanen og i bunden Københavns bymærke og 
stemplet: »C. C. Hermann«. Den tidligere 
†disk, med graveret årstal »1766«, var udført af 
Jørgen Pedersen Bagge og bar samme stempel 
som kalken foruden graveret Jesumonogram 
og cirkelkors. To dobbelt sammenslyngede, 
kronede monogrammer læstes 1897 »HB« og 
»HS«, hvilket imidlertid ville passe dårligt på 
giveren Niels Hansen og hans hustru Katrine 
Elisabeth Rottmann.40 

Et †altersæt af tin, formentlig anskaffet efter 
svenskekrigene, nævnes i synet 1700. Sættet – 
eller dets afløser – gik til ved præstegårdens 
brand 17. dec. 1765.39 

Oblatæske og alterkande fra 1966, af sølv, iføl
ge indskrift skænket af Lars Bolkjær og hustru 
Konstance til minde om datteren Kirstine 
Nielsen. Sættet er tegnet af arkitekt Edward 
Jensen og mærket »C. C. Hermann, Sterling 
Denmark«.41 Anskaffelse af †alterkande og 
†oblatæske i porcelæn omtales 1844 og 1873.23 

Sygesæt, 1843, udført af Ulrich Adolph Kru
se, Varde.42 Kalken er 11 cm høj med cirkulær 
aftrappet fod, cylinderskaft, linseformet knop 
og halvkuglebæger. Langs randen af bægeret, 

Fig. 24. Nådestolen, sidealterfigur o. 1500 (s. 1198), 
med småfigur fra (†)epitafium, o. 1600-25 (s. 1208). 
NE fot. 1980. — Gnadenstuhl, Seitenaltarfigur um 
1500 mit Kleinfigur eines (†)Epitaphs, um 1600-25. 

der er indvendig forgyldt, løber en spinkel tov
stav, og på foden, hvor stemplet findes (Bøje 
1982 nr. 6886), læses med indprikket skrive
skrift: »Nebel og Lydom Menighed 1843«. Di

sken, tvm. 9 cm, har langs kanten en riflet bort 
og på undersiden samme indskrift som på bæ
geret. Til sættet hører en nyere oblatæske og et 
etui. 

Alterstager (fig. 26), o. 1550, nu 36 cm høje, 
næsten svarende til Billum kirkes. Stagerne har 
profileret fod- og lyseskål, cylinderskaft med 
to skaftringe og nyere lysetorne af jern. Fod
skålene har under bunden spor efter tre tæer, 



  

 

 
 

  

 

 
 

  

 

 

 

  

1200 VESTER HORNE HERRED 

der som i Billum kan have været formet som 
små siddende løver (s. 1092 med fig. 27). Sta
gerne nævnes tidligst 1730.25 To syvstager, 

nyere. 
Et alterkors af oliventræ, 60 cm højt, forarbej

det i Jerusalem, er skænket af gårdejer Chri
stian Christensen og læge H. P. P. Torbøl.41 

†Messehagler. 1824 kaldes messehaglen ubru
gelig,43 og 1841 omtales en opfarvning af hag- 
len, der samtidig forsynedes med nye galoner 
og kors.23 1857 anskaffedes en ny,23 som 1862 
beskrives som værende af rødt fløjl med gyl
dent kors og frynser.8 

Alterskranke, 1868, halvcirkulær med støbe-
jernsbalustre svarende til Kvong kirkes; håndli
sten rød med sort hylde.23 Den har afløst en 
†alterskranke, der 1862 omtales som et knæfald 
foran altret, betrukket med læder.8 En †knæ

faldsskammel til præsten, betrukket med rødt 
klæde, nævnes 1862.8 

Døbefont (jfr. fig. 12), romansk af rødlig gra
nit, næsten svarende til Janderup, Lunde, Ov- 
trup og Henne kirkers fonte, der udgør en lokal 
undergruppe af den almindelige vestjyske fon
tetype (Mackeprang: Døbefonte s. 166). Fonten 
er 97 cm høj, kummens tvm. 78 cm. Søjlebase- 
fod, halvkugleformet kumme med attisk pro
fil, hvoraf den øvre rundstav er erstattet med 
platte. Kummen har lågfals i åbningen og i 
bunden en kvadratisk forsænkning (13×13 cm) 
med afløbshul i blyforing. Fonten omtales 1768 
som »udhuggen af en heel Steen«,39 og stod 
1874 med kalket kumme og sortsværtet fod. 
Samme år blev fonten afrenset og 1888 flytte
des den fra korets nordside til sin nuværende 
plads midt i koret.23 

Dåbsfade 1) O. 1862,44 af messing, tvm. 46 
cm, glat med kursivindskrift på fanen: 
»Nr. Nebel Kirkes Daabsfad«, graveret 1933, 

Fig. 25-26. 25. Alterkalk, o. 1575, skænket 1766 af 
assessor Niels Hansen (s. 1199). 26. Alterstage, 
o. 1550 (s. 1199). NE fot. 1980. — 25. Abendmahls
kelch, um 1575. 26. Altarleuchter, um 1550. 
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Fig. 27. Indre set mod øst. NE fot. 1980. — Interieur gegen Osten gesehen. 

da fadet udskiftedes med nedenstående og blev 
ophængt i koret i norddørens niche. Siden 1983 
bruges fadet atter. 2) 1933, af messing, tvm. 67 
cm, i skønvirkestil, udført af K. Ejbye, Oden
se, og skænket af Sigrid og Henrik Christen
sen. Fadet bærer indskriften: »Nr. Nebel Kirke 
Julen 1933«. Siden 1983 ophængt i koret, i 
norddørens niche. 

Dåbskander. 1) O. 1900, af tin med kors på 
låget. 2) 1932, af messing, svarende til Lunde 
og Ovtrup kirkers. I bunden indskriften: 
»Skænket til Nørre Nebel Kirke 1939 af Elisa
beth Bloch Sørensen, Enke efter Lærer og Fol
ketingsmand S. Sørensen«. 

†Fontehimmel eller -låg. 1841 forsynedes 
»dækselen til døbefonten« med malede lister.23 

†Korbuekrucifiks. 1730 omtales et krucifiks af 
træ, stort, stående op ad nordmuren.25 

Prædikestol (fig. 30), o. 1580, formentlig skå
ret af Mikkel Tuesen i Tarp, med lidt yngre 
himmel, tilføjet o. 1600-20. De brogede farver 
stammer fra en istandsættelse 1922, da maler 
Poul Jensen søgte at genetablere renæssance
stafferingen. 

Prædikestolen består af fire høje fag, midt-
delt af vandrette, profilerede rammestykker og 
flankeret af slanke hjørnebalustre, som leddeles 
af små tovstave og har neglesnit på siderne. 
Hele kurven dækkes af fliget akantusløv i »Ri-
bestil«, på balustrene vekslende med rudemøn-
stre og stedvis arrangeret i hjerteform, på selve 
felterne som store ranker. I et af felterne vokser 
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Fig. 28. Prædikestolsfelt med englehoved, o. 1580 
(s. 1202). NE fot. 1980. — Kanzelfeld mit Engelkopf 
um 1580. 

ranken ud af en vase, i et andet krones ranken af 
et englehoved ganske svarende til stolestader
nes (fig. 28). Den profilerede kronliste har en 
nedhængende, gennembrudt frise af krydsende 
rundbuer med gotiske korsblomster. En tilsva
rende frise har formentlig løbet under fodli-

Fig. 29. Englehoved, udsnit af stolepanel 1576 
(s. 1204). NE fot. 1980. — Engelkopf Ausschnitt aus 
Gestühl 1576. 

sten, der er fornyet ved en restaurering 1959, 
ligesom også dækplanken med læsepult i blankt 
træ. Ved samme lejlighed fik prædikestolen sin 
nuværende murede trappe og underbaldakin. 
Og ved opgangen opsattes en mandlig herme 
fra o. 1600-20, svarende til hermerne på alter
tavlens topstykke (fig. 23), og formentlig stam
mende fra en ældre prædikestolsopgang. 

Prædikestolens himmel fra o. 1600-20 er ind
passet i murhjørnet over stolen og har fem fag 
ud mod kirkerummet, de to yderste ganske 
smalle. Frisen ledsages af tandsnit, perle- og 
æggestave (delvis fornyede), der forkrøpper 
om hjørnernes bøjlefremspring. Disse smykkes 
af frugtbundt med kvindehoved (ét dog af dia
demhoved) over tandsnit, bosse og volut. 
Over hjørnefremspringene står på den stærkt 
fremspringende gesims vasespir med store 
blomster, flankerende høje kartouchetopstyk-
ker med englehoved i medaljon og små drejede 
spir. Enkle kartouchehængestykker flankeres af 
englehoved under fremspringene, og himlens 
loft, der har (fornyede) profilribber udgående 
fra en midtroset, indrammes af en kraftig tand
snitbort. Af et sammenhørende †rygpanel, må
ske svarende til Lunde og Ovtrup kirkers 
(s. 1123, 1148 med fig. 21), fandtes 1922 spor 
og stumper, genanvendt som stivere for top
stykkerne. 

Prædikestolens staffering fra 1922 svarer til al
tertavlens og søger at genskabe en renæssance
bemaling, der må have været udført i forbin
delse med tilføjelsen af himlen.45 Felternes a-
kantusløv står grønt med gyldne spidser, hjør
nestavene hvide med stedvis forgyldning. Li
sterne har overalt cinnober, og på himlen er 
endvidere brugt laserende blå og grøn farve, 
rigelig forgyldning og lidt sølv. Dens frise har 
gul frakturindskrift på sort bund: »Opløft din / 
Røst som en Basune ... (Es. 58,1) 1922«, re
konstrueret på grundlag af bevarede rester af 
den originale indskrift.46 

Prædikestolen står i skibets sydøsthjørne, 
formentlig dens oprindelige plads (jfr. s. 1189). 
Da skæringerne slutter sig nøje til stolestader
nes, må prædikestolen antages at være leveret 
af den Mikkel Tuesen i Tarp, som 1576 signere
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de stolestaderne (jfr. flg. 28-29). Himlen og 
måske en ny opgang er formentlig tilføjet sam
tidig med altertavlens renæssanceudbygning, 
da skæringerne har meget til fælles, og herefter 
er alt blevet stafferet. 

1730 var nogle sirater faldet ned,25 og 1768 
kaldes prædikestolen ganske brøstfældig. Ved 
en istandsættelse 1791 fornyedes nogle dele på 
himlen, og der udførtes ny underbaldakin med 
spinkle profilribber i stødene. Herefter blev alt 
nymalet med perlefarve, suppleret med lys 
grøn, rødt, blåt, forgyldning og sølv svarende 
til den samtidige nystaffering af altertavlen. 
Midt i 1800’rne fik prædikestolen ny trappe 
med opgangspanel i enkle former.47 1878 blev 
den overstrøget med egetræsmaling, dog med 
bibeholdelse af forgyldningen, himlen fik ny 
indskrifter fra Es. 58.1 og 2 Kor. 5,19-20, og 
betrækket fornyedes.8 Poul Jensen udskiftede 
1922 efter en grundig undersøgelse flere dele og 
gengav stolen dens nuværende renæssancebe
maling. Underbaldakin og opgang bibeholdtes 
indtil 1959,47 da stolen fik sin murede trappe og 
underbygning i gule blanke sten (ved ark. Rolf 
Graae, jfr. Varde S.Jacobi, s. 908) og gennem
gik en snedkermæssig istandsættelse. 

†Muret prædikestol, o. 1500-50(?). Under det 
østligste vindue i skibets sydside fremkom 
1956 en ca. 130 cm bred og 48 cm dyb, rund 
niche med bund ca. 50 cm over nuværende 
gulv. Nichen, der igen blev tilmuret, var se
kundært indhugget i murværket, foret med 
mursten og hvidtet.11 Den må opfattes som 
levn af en muret prædikestol (sml. Saksild og 
Bjergager kirker, DK. Århus, s. 2427 f. og 
2509). 

Stolestader (fig. 31-36), 1576, udført i løbet af 
et halvt år af Mikkel Tuesen i Tarp »selvan
den«, på foranledning af Christen Christensøn 
(kirkeværge?). Selve bænkene er fra 1956, men 
ellers er stoleværket i sjælden grad intakt, med 
16 gavle i kvindesiden, 14 i mandssiden, hvortil 
kommer 2×4 i koret, heraf de fire dobbeltgav
le. Gavlene, 114 cm høje, er af egnens alminde
lige ungrenæssancetype, udformet som et pa
nelværk med småspir; rammeværket er af eg, 
dets to profilindrammede fyldinger overalt af 

Fig. 30. Prædikestol, o. 1580, med himmel fra 
o. 1600-20 (s. 1201). NE fot. 1980. — Kanzel, um 
1580, mit Schalldeckel um 1600-20. 

fyrretræ. De nedre fyldinger har foldeværk 
med hjerteformede gennembrydninger, de øv
re smykkes med akantusranker, stedvis med 
mandshoved og voksende ud af en vase 
(fig. 31). Enkelte gavle har i overfyldingen ind
skrift med reliefversaler. På den vestligste gavl 
i nord læses: »Christ/en Chr/isten/søn la/d des 
/ skam/mel gø/er. 1576« (fig. 32), overfor i syd 
snedkerens signatur: »Meckel / Tusen / i Tarp / 
giord / desse / skamel / sieland/en i 26 v(ger)« 
(fig. 33), og på skibets forreste gavle samt en 
dobbeltgavl i koret findes våbener og indskrif
ter, der vidner om, at de har hørt til kirkens 
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Fig. 31-34. Stolegavle 1576. 31. Gavl i kvindesiden (s. 1203). 32-33. Gavle med indskrifter, der oplyser, at 
staderne er opsat 1576 på foranledning af Christen Christensøn (kirkeværge?), og at arbejdet udførtes af 
Mikkel Tuesen i Tarp »selvanden« i løbet af 26 uger (s. 1203). 34. Gavl tilhørende herskabsstol (s. 1205). NE 
fot. 1986. — Gestühlwangen 1576. 31. Wange auf der Frauenseite. 32-33. Wangen mit Inschriften, die besagen, daß das 
Gestühl 1576 auf Veranlassung des (Kirchenpflegers?) Christen Christensøn errichtet, und daß die Arbeit von Mikkel 
Tuesen in Tarp »zu zweit« im Lauf von 26 Wochen ausgeführt wurde. 34. Wange eines Herrschaftsstuhls. 

(†)herskabsstole (jfr. ndf.). Indgangs- og ende- 
panelerne har under en tandsnitbort profilind-
rammede fyldinger i to rækker, glatte højfyl
dinger under liggende frisefyldinger med ud
skåret akantus, masker og englehoveder (fig. 
29,36). På forpanelet i syd læses i en af frisefyl
dingerne: »Discite ivstici/am moniti et / non 
temnere Christvm (15)76« (Lad jer påminde, 
lær retfærdighed og foragt ikke Kristus). Sam
me sentens genfindes på en stolegavl i Ovtrup 
kirke (s. 1149 med fig. 22). Indtil istandsættel
ser og reduktioner 1893, 1917 og 1956 havde 
flere af de forreste stader låger. En af disse 
(stammende fra præstekonens stol og med skå
ret årstal 1701) er 1975 genanvendt i et salme

bogsskab tillige med to enkle gavle med glatte 
fyldinger, der må være kommet til 1791. 

Bænkene står i blank fyr med grå sæder, sto
leværkets gamle dele efter restaureringer 1917 
og 1956 i afrenset træ, gavlene med vekselvis 
orangerød og blå bund i overfyldingerne. Pa
nelerne har gråt rammeværk og brun bund for 
frisefyldingernes skæringer. 

Mikkel Tuesen i Tarp (Lunde eller Billum 
sogn?), der ifølge indskrift udførte staderne 
med en hjælper i løbet af 26 uger, har forment
lig også skåret prædikestolen (jfr. fig. 28-29) og 
udført stoleværk for flere af egnens kirker. 
Men de ensartede og ret enkle former, der ken
detegner egnens »Ribeskæringer«, gør det van
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skeligt at skelne den ene bondesnedkers hånd 
fra den anden (jfr. staderne i Janderup (1575) og 
Ovtrup (1578), s. 1056 og 1149).48 Stadernes 
nuværende delvise staffering svarer i princippet 
til deres oprindelige. Undersøgelser 1897 og 
1917 har godtgjort, at gavle og paneler fra før
ste færd stod i blankt træ, kun med vekselvis 
sort og mønjerød bund for overfyldingernes 
skæringer og indskrifter (jfr. staderne i Billum 
s. 1098). 

I begyndelsen af 1600’rne – formentlig sam
tidig med arbejderne på altertavlen og prædike
stolen – fik stoleværket en fuld staffering i lys
blå farve med gulgrønne profiler og spir. 1615 
var der strid om stolestaderne.49 1700 behøvede 
en del kvindestole reparation (jfr. ovennævnte 
låge),14 og 1730 var nogle stole løse, ligesom 
der manglede 13 fodskamler.25 1768 opgjorde 
præsten stoleværket til 26 mandsstole og 27 
kvindestole, med mageligt sæde til fem menne
sker i hver.39 Ved en istandsættelse 1791 tilføje
des fire nye stole, og staderne blev nymalet i 
perlefarve med lysgrønne profiler og spir. 1862 
regnedes de 14 stole i koret alle for kvindestole. 
Forrest i skibets nordrække fandtes foruden 
præstekonens stol en nu forsvunden gavl med 
indskriften: »Maren / Christ/ens«.50 

1862 og 65 udskiftedes ryglægterne med rig
tige rygstød, og de oprindelige ganske smalle 
sæder blev øget i bredden ved tilsætninger.23 

1917 genetablerede man – på baggrund af en 
farveundersøgelse – den originale delvise staf
fering af stoleværket, der da stod som det bedst 
bevarede af egnens karakteristiske type. Ved 
istandsættelsen 1956 kasseredes de sjældne 
gamle bænke, fyldingernes farveholdning ju-
steredes, og stoleværket blev reduceret, idet til
oversblevne fyldinger fandt anvendelse i en 
dørfløjmellem skib og våbenhus og i en låge til 
et elskab i tårnrummet. 

De forreste stader i skibet udgør herskabsstole 
(fig. 34-36) for Sæding Storgård. Mandsstolen i 
syd har sin gamle plads, mens kvindestolen 
overfor tidligere havde plads ved korets nord
væg.51 Gavlene svarer i opbygning og størrelse 
til de øvrige. Den søndre (fig. 34) har på det 
øvre rammestykke indskåret reliefversalerne 

Fig. 35. Dobbeltgavl fra herskabsstol 1576 (s. 1205). 
NE fot. 1986. — Doppelwange eines Herrschaftsstuhls 
1576. 

»LB 1576« for gårdens daværende ejer Laurids 
Barfod, hvis våben, en bar fod, pryder gavlens 
overfylding. Skjoldet indrammes af akantus-
løv, som over det danner en hjelmagtig figur 
med to vesselhorn. Nordsidens gavl (fig. 36) 
har i overfyldingen navnet på hans hustru: 
»Anne / Lavrit/skvon / anno 1576«. Mandssto
len omfattede tidligere også det andet stade i 
syd, hvis dobbeltgavl nu er i koret (fig. 35). 
Dens vestre halvdel svarer til Laurids Barfods 
gavl, bortset fra at skjoldets stiliserede hjelm
tegn mangler. Det findes til gengæld over et 
skjold i den østre overfylding, der må opfattes 
som (den uadelige) Anne Lavridskones. Skjol
det er uden skåret mærke, men har et malet 
Jesumonogram. 

Earvesætningen svarer til det øvrige stole
værks. Laurids Barfods initialer og årstallet står 
på sort bund, foden i hans våben er forgyldt 
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(oprindelig rød) og Jesumonogrammet står i 
sorte versaler. 

(†)Præste- og skriftestol, o. 1600 (senest 1606). 
Bevaret er det meste af panelværket med dør
fløjen, alt af fyrretræ, genanvendt 1876-1956 
som den nedre del af en panel-skranke (fig. 39, 
jfr. ndf.), og nu på kirkeloftet. I sin genanvend
te tilstand havde panelet to rækker fyldinger i 
fem fag, af hvilke det midterste dannede dør
fløj, og foroven løb en profileret gesims. Kan
nelerede pilastre med profilkapitæl adskilte fa
gene, der forneden havde glatte profilfyldin- 
ger, foroven arkadefyldinger med profileret 
hestesko-bueslag, båret af kannelerede pilastre 
med profilbase og -kapitæl. I en af de øvre fyl
dinger er råt indskåret »NB 1606«, måske intia- 
ler for den daværende præst, Niels (Lauridsen) 
Barfod. Direkte på træet er konstateret rester af 
en blågrå farve, der synes at høre sammen med 
den øvrige højrenæssancestaffering i kirken. 

Det omflyttede panel viser, at stolen i sin 
opbygning har svaret til den ligeledes noget 
mishandlede i Lydum kirke fra 1597 (s. 1230). 
Efter egnens sædvane har præste- og skriftesto
len fra første færd været opstillet nord for altret 
som et panelværk, der aflukkede korets nord- 
østhjørne og havde dør, formentlig i vest. En 
løs del på altertavlen var 1730 til fare for dem, 
der færdedes under den i skriftestolen.25 1868 
måtte man af hensyn til den ny alterskranke 
indskrænke stolen, og 1876 blev den nedtaget 

Fig. 36. Stolepanel med gavl, tilhørende herskabs
stol (s. 1204-05). NE fot. 1980. — Stuhlgetäfel mit 
Wange von einem Herrschaftsstuhl. 

og til dels genanvendt i nedennævnte pa
nelvæg.23 

En panelvæg (fig. 39), nu nedtaget, blev 1876 
stykket sammen af ældre paneler og kirkepry
delser og opsat som lukke i tårnbuen. Under
delen udgjordes af et dobbelt fyldingspanel 
med dør, o. 1600, fra en (†)præste- og skrifte
stol (jfr. ovf.), overdelen af dele af et renæssan
ceepitafium (jfr. s. 1208) med en gotisk sideal
terfigur forestillende Gudfader (s. 1198). Mel
lem epitafiesøjlerne indsattes 1876 ny arkade
felter af fyrretræ, og alt blev malet i egetræsfar- 
ve med lidt forgyldning og rødt samt små 
kors-medaljoner i overdelens arkadefyldinger 
og en stråleglans i »topfeltet« bag Gudfaders 
hoved. 1909 fortrængte orglet panelvæggen, 
der opsattes ved skibets nordvæg, hvor den ses 
fig. 39. Kun sidealterfiguren (fig. 24) blev bibe
holdt ved restaureringen 1956-57, mens det øv
rige panel nu er henlagt på kirkeloftet i misera
bel tilstand. 

†Degnestol, slutningen af 1500’rne, ifølge Ja
cob Helms med udskæringer som prædikesto
len og stolestaderne. Den stod i korets sydøst- 
hjørne som pendant til præstestolen i nord. 
Som denne blev degnestolen 1868 indskræn
ket,23 og 1898 henstillet i tårnet. 1916 var den 
fjernet.8 

†Brudeskammel. 1862 nævnes en brudeskam
mel, hvortil havde været et figureret tæppe.8 

†Kiste. 1730 omtales en stor jernbeslået kiste, 
der i mands minde havde stået i kirken, men 
som nu var væk.25 

Skab, 1975, til salmebøger, udført af stolesta
depanel (se stolestader). 1916 nævnes et nyan- 
skaffet †skab til messeklæder.8 

Pengeblok, o. 1800, firsidet, 95 cm høj, med 
to vertikale jernbeslag på forsiden og jernlåg 
med tre overfaldslukker. Gråmalet, i skibet ved 
indgangen fra tårnet. 1862 nævnes endnu en 
fast †kirkeblok af træ beslået med jern, foruden 
en †fattigbøsse af jernblik. En løs offerboks blev 
anskaffet 1893.8 

Kirkens dørfløje er nyere, dén mellem våben
hus og skib udført 1956 af renæssancepanel fra 
stolestaderne (jfr. ovf.). †Dørftøj, samme sted, 
af svært egetræ, helt beslået med jern, og for
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mentlig middelalderlig. 1862 havde den endnu 
sin gamle plads (hvor den slog ind i kirken);8 

1897 lå den i tårnrummet og 1916 uden for 
kirken, ved sydmuren. 

Orgel, 1958, med otte stemmer, bygget af 
W.Hemmersam, København.8 Renoveret og 
udvidet med én stemme 1978 af P. Bruhn & 
Søn, Årslev. Disposition: Manual: Gedakt 8', 
Spidsgamba 8', Principal 4', Rørfløjte 4', 
Blokfløjte 2', Nasat 1⅓', Sivfløjte 1'. Pedal: 
Subbas 16' (tilbygget 1978, orglet havde tidli
gere anhangspedal). Vindlader, traktur, regi
stratur, klaviaturer og bælge er fra 1978. Op
stillet i skibets vestende på samtidigt pulpitur 
med opgang i nord. Spillebord på orgelhusets 
bagside, †Orgel, bygget 1909 af Horsens Orgel
byggeri ved M. Sørensen som firmaets opus 3. 
Ét manual med fem stemmer og oktavkop-
pel.52 Opstillet i tårnbuen. 

Salmenummertavler, moderne, tre ens, 90×60 
cm, hvidmalede med forgyldte cifre af letme
tal, opsat på skibets og korets vægge. Salme

nummertavler. 1862 havde kirken seks sorte tav
ler til kridt. 1916 var der anskaffet nye med 
metalcifre, der ses på ældre fotografier (i 
NM2).8 Nogle havde enkel sort ramme, én var 
i klassicistisk stil svarende til en tavle i Lydum 
kirke (s. 1232 med fig. 9). 

Præsterækketavle, 1984, 98×148 cm, i blank 
fyr med sort skriveskrift. På skibets sydvæg. 

Et †maleri, skænket til kirken, omtales 
1885.23 

Lysekroner, fire ens i skibet, fra restaurerin
gen 1956-57 ligesom korets lampetter. Tre †ly

sekroner af messing, i renæssancestil, til petrole
um, var 1916 nylig blevet skænket til kirken.8 

Kirkeskib, fregatten »Argo«, skænket af apo
teker Edvard Bjørn, Odense, og bygget af for
henværende sømand, gårdejer Peder Christen
sen, Bækhuse (Henningsen: Kirkeskibe Ribe, 
s. 364). Ophængt 1934 i skibet mellem de to 
vestligste lysekroner, nu i en kasse på våben
husloftet. 

Klokker. 1) 1710, støbt af Christian Meyer i 
Hamborg, tvm. 79 cm. Den rigt forsirede ba
rokklokke bærer på legemet kirkeejerens, hans 
hustrus og forældres navne med store reliefver-

Fig. 37. Klokke, 1710, støbt af Christian Meyer i 
Hamborg, udsnit af klokkehalsen (s. 1207). NE fot. 
1980. — Glocke 1710, von Christian Meyer in Hamburg 
gegossen, Ausschnitt aus dem Glockenhals. 

saler: »Herrn Peder Nielsen / Madamme Chri
stina Sophiæ / Borneman. Anno 1710«, på 
modstående side: »Sahl(ig) Herren Niels Niel
sen / Madamme Anna Staffendatter«. Over og 
under indskrifterne englehoved. På den profile
rede slagring en omløbende guirlande afbrudt 
af reliefversalerne: »Me fezit Christian Meyer 
Hamburgi« (Christian Meyer i Hamborg gjor
de mig). Om halsen løber – kantet af store a- 
kantuspalmetter – en bort af løvværk med små 
putti, der spiller på harper og klokker, blæser 
sæbebobler etc. (fig. 37). De profilerede hanke 
har på ryggen en skælbort med englehoved. 
Ophængt i slyngebom fra 1948. Klokken kal
des 1862 »ikke stor, men vellydende«.8 

2) 1980, støbt af Pierre Paccard, Annecy, 
Frankrig. Den måler 71 cm i tvm., prydes af 
vinløvs-borter og versalindskrifter. Om hal
sen: »Støbt aar 1980 af Pierre Paccard i Fran
krig«. På legemet: »Lovsynger Herren«, og på 
slagringen: »Skænket til Nørre Nebel kirke af 
Nørre Nebel Haandværkerforening«. Samtidig 
slyngebom. 
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†Klokke. 1700 omtaler synet klokken som 
revnet og ubrugelig.14 

Klokkestole. Klokke nr. 1 hænger i tårnets 
øverste stokværk i en spinkel fyrretræsklokke-
stol fra 1791, ret stærkt fornyet 1884.8 Klokke 
nr. 2 hænger i en samtidig klokkestol af eg i 
tårnets tagrum. 

GRAVMINDER 

(†)Epitafium (fig. 38-39), o. 1600-25, uvist over 
hvem. Bevaret er, foruden en Kristusfigur, nu 
anbragt i skødet på en katolsk sidealterfigur 
(jfr. s. 1198), de forskårne vinger, storsøjlerne, 
hængestykket samt et par mindre løsdele, siden 
1956 på kirkeloftet. Herfra er i mellemtiden 
blev stjålet en række andre dele, der ses på foto
grafier fra 1955 (fig. 39), da epitafiestykkerne i 
sammenflikket stand tjente som overdel i en 
panelvæg (jfr. s. 1206).53 

Epitafiet har haft en traditionel arkitektonisk 
renæssanceopbygning omkring et maleri i stor
feltet. Af storstykket er i hovedsagen bevaret 
de glatte, korintiske søjler på fyldingsposta-
menter med beslagværk, 78 cm høje; en bøjle 
med diademhoved over diamantbosse kan – li
gesom to tilsvarende, nu fjernede – have prydet 
storfrisen. Epitafievingerne udgøres af halvkar-
toucher med ganske velskårne relieffer af 
Adam og Eva i højoval indramning med ægge
stav (fig. 38). Hængestykket er formet som en 
stor kartouche med tovstavindrammet felt. Af 
fotografiet fra 1955 fremgår, at hængestykket 
da var opsat på hovedet som en art »topstyk
ke«, og at feltet flankeredes af to store løveho
veder med ring i flaben (begge stjålne).54 Fra 
epitafiets oprindelige topstykke må stamme 
den nævnte Kristusfigur. Han er vist som den 
opstandne, dødens besejrer, og har utvivlsomt 
kronet epitafiet. Også to mindre frifigurer i 
lange gevanter (den ene stjålet) må have haft 
plads på topstykket eller storgesimsen. 

Bemalingen i egetræsfarve med konturer og 
detaljer fremhævet i mørkebrunt og rødt, er fra 
1876, da epitafiedelene genanvendtes i den 
nævnte panelvæg. Herunder er o. 1920 iagtta
get en blågrå farve, der dækkede endnu ældre 

Fig. 38. Adam og Eva, udsnit af vinger fra (†)epita
fium o. 1600-25 (s. 1208). NE fot. 1986. — Adam und 
Eva, Ausschnitt aus Flügeln eines Epitaphs, um 1600-25. 

lag, hvoraf konstateredes grønt, ultramarinblåt 
og inderst forgyldning og sølv. 

Grausten. 1) (Fig. 40) o. 1662. [Hans Giøde-
søn af Bolkier, fordum kgl. Majestæts delefo-
ged udi Kiergaard birk og kirkeværge til Nebel 
kirke, †1662 i sin alders 49. år, samt hans kære 
hustru, gudfrygtige, ærlige og dydsirede kvin
de Apelone Pedersdatter, som sødelig hensov i 
Herren □ i sin alders □ år].16 

Sort kalksten, 200×140 cm, ret udslidt med 
til dels ikke læsbare indskrifter i reliefversaler. 
Det ottekantede skriftfelt, kantet af skriftbånd 
med gudelige indskrifter, krones af den op
standne Kristus med sejrsfanen. Han står på en 
skrybræmme under en krone, der holdes frem 
af to englebørn. Scenen flankeres af to andre 
engle med palmegrene. Under indskriftfeltet et 
udtrådt våbenskjold, hvori anes initialerne 
»HG« og »P« med fordybede versaler. På hver 
side over skjoldet en tulipan og et forkrænke-
lighedssymbol, nemlig et timeglas (til venstre) 
og et grinende dødningehoved. Det omløben
de skriftbånd brydes i hjørnerne af cirkelmedal
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joner, hvori ses evangelisterne i halvfigur med 
deres symbolvæsener. Nederst på hver medal
jon er deres navne anført med fordybede versa
ler. En næsten identisk gravsten findes i Henne 
(nr. 1, s. 1266). Stenen lå så sent som 187455 i 
koret. 189756 var den i våbenhuset, hvorfra den 
o. 1956 er flyttet til tårnrummets sydvæg, ind
muret, liggende på siden. 

2) (Fig. 41) o. 1666. Christen [Mad]søn af Se- 
ding, [fordum ri]defoged på [Frøstrup, †1666 i 
sin alders 76. år, samt hans kære hustru] Inger 
[Christensdatter, †1652 i hendes alders 60. år, 
hvis sjæl Gud haver].57 

Sort kalksten, 231×141 cm. Højrektangu
lært indskriftfelt med stærkt nedslidte reliefver
saler, flankeret af Kristus med glorie og kors 
(til venstre) og Johannes Døberen med lam og 
et kors omvundet med skriftbånd, hvorpå læ
ses »Agnus Dei ......... pe« med fordybede versa
ler. De to figurer peger mod skriftfeltet og står 
på volutindrammede baser med deres navne. 
Kun under Kristus anes endnu »Salvator Mun- 
(di)«. Øverst den opstandne Kristus med sejrs
fane, omgivet af skrybræmme og guirlander 
fremholdt af to små, flankerende engle, som 
står på volutter, hvori ses timeglas (til venstre) 
og dødningehoved med knogle i gabet. På hver 
side af Opstandelsesscenen er angivet afdødes 
bomærkeskjolde, »CM« (til venstre) og »ICD« 
over en fugl. Under indskriftfeltet en fremstil
ling af Gravlæggelsen i hele stenens bredde. 

Gravstenen minder i opbygning og udførelse 
meget om en sten i Ovtrup fra o. 1660-80 
(s. 1154, nr. 1) og én i Ribe Domkirke over ma
gister Anders Pedersen Romdorph, †1673 
(s. 624, nr. 75). O. 1850 i kirkegulvet lige inden 
for kirkedøren, efter tidligere at have ligget på 
kirkegården nær ved den østlige side af våben
huset.16 O. 1956 indmuret i tårnrummets nord
væg over for nr. 1. 

†Gravsten. 1) O. 1630. Jens Christensen Tof- 
tum af Sædding, †1630 i hans alders 54 år.16 Lå 
o. 1850 øst for kirken. 

2) O. 1643. Jens Chrestensøn af Nebel, for
dum kirkeværge, †1643 i sit 86. år, samt hustru 
(?).58 O. 1850 i kirkegulvet foran alteret. Sås 
endnu 187453 i skibet lige for kordøren. 

Danmarks Kirker, Ribe amt 

Fig. 39. Panelvæg (s. 1206) sammenflikket 1876 af 
(forneden) panelværk fra (†)præstestol (s. 1206), 
o. 1600, og dele af et (†)epitafium (s. 1208), o. 1600- 
25, hvorpå er fæstnet en middelalderlig sidealterfigur 
(s. 1198), o. 1500. Væggen er fotograferet af Ejner 
V. Jensen 1955, da den var opsat på skibets nordvæg. 
Nu på kirkeloftet. — Getäfelte Wand, zusammenge
flickt 1876 aus (unten) getäfel von einem Chorstuhl, um 
1600, und Teilen eines Epitaphs, um 1600-25, woran 
eine mittelalterliche Seitenalterflgur, um 1500, befestigt 
ist. Die Wand wurde 1955, als sie an der Nordwand des 
Schiffs angebracht war, fotografiert. Jetzt auf dem Dach
boden der Kirche. 

†Gravrammer. 1) O. 1642. Christen Ifversøn 
af Kolle, †1642, samt hustru Anne Christens
datter, †1646.35 Lå 1874 i skibet, men var for
svundet 1897.56 

2) O. 1674. Jacob Pedersen Høst, fordum 
sognepræst til Nebel kirke, †1674 i hans alders 
53. år.16 Lå o. 1850 lige neden for knæfaldet for
an alteret og nævnes stadig 1866.59 

3) O. 1689. Christen L. (Lauridsen) Bang, 
fordum sognepræst til Nebel og Lydum i 7 år, 
født i København, †1689.16 O. 1850 og 187455 i 
skibet. 
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1210 VESTER HORNE HERRED 

Fig. 40. Gravsten (nr. 1, s. 1208), o. 1662, over dele-
foged og kirkeværge Hans Gjødesen af Bolkjær, 
†1662, og hustru Abelone Pedersdatter. NE fot. 
1980. — Grabstein, um 1662, des Friedensrichter und 
Kirchenpflegers Hans Gjødesen aus Bolkjær, †1662, und 
seiner Gattin Abelone Pedersdatter. 

†Begravelser. 1) O. 1682. Hans Pedersen Friis, 
sognepræst, †1682. Omtalt 1866.59 2) O. 1782. 
Niels Christensen Holst, sognepræst, †1782 og 
begravet foran altret nær †gravsten nr. 2. 
Nævnt o. 1850.16 – 1863 omtales enkelte begra
velser, markeret i trægulvet ved mursten. De 
sidste er formodentlig forsvundet 1875,8 da der 
lagdes flisegulv.60 

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1800. Kirsten 
Christensdatter Tarp af Sædding Nygaard og 
sognefoged Chr. Thomsen. Blåsort belgisk 
kalksten, 198×85 cm., helt nedslidt uden spor 
af indskrift eller udsmykning. Stenen lå tidlige
re på kirkegården øst for våbenhuset, hvorfra 
den blev flyttet ind i »kalkhuset« ved skolen af 
håndværkere, der ville benytte den til at slå 
skælkalk på. O. 1928 lå stenen på sin nuværen

de plads som trappesten ved indgangen til vå
benhuset.61 

2) O. 1817. Mouritz Høyer, *1744 i Brøn-
dum præstegård, sognepræst 1782 for N. Ne
bel og Lydum menigheder, hvis elskelige lærer 
og oprigtige ven han var i 35 år. 1783 gift med 
jomfru Mette Helene Bering, med hvem han 
havde 10 børn, †1817.16 Grå kalkstensplade, 
148×89 cm, med bortslidt indskrift i reliefhug-
get skriveskrift. Ligger på sin oprindelige plads 
på et gravsted øst for koret, sammen med nr. 3-
8. 

3-8) 1780-1830. Seks små ulæselige, grå 
kalkstensplader, ca. 65×43 cm, liggende på 
række nord for nr. 2 i samme gravsted. Af disse 
er én sandsynligvis identisk med †kirkegårds-
monument nr. 3. 

9) O. 1833. Christen Lauritzen, *1760, sko
lelærer i Lydum sogn i 15 år og degn for Nebel 
og Lydum i 35 år, †1833.16 Rødlig sandsten, 
72×46 cm, med fordybet skriveskrift optruk
ket med sort. O. 1850 i kirkegårdens nordve
stre hjørne, nu opstillet i anlæg med ældre kir
kegårdsmonumenter øst for kirken (jfr. ne
denfor). 

Støbejernsmonumenter. 1) 1843. Ane Christine 
Bloch, født Haagen, *1768 i Vesterborg, gift 
1801 med sognepræst F. Bloch (jfr. nr. 2), 
†1843 i Nebel præstegård. Støbejernskors, 113 
cm højt og 71 cm bredt, med fligede krabbe-
blads-ender og småblade udgående fra armenes 
skæring. Korset står på en 42 cm høj plint af 
støbejern med indskrift i fraktur og versaler, på 
bagsiden gravvers i versaler. På kortsiderne en 
faststøbt engel siddende på en kiste, med hæn
der og hoved støttet på en nedadvendt fakkel 
og vendt mod tre kransomvundne, keglefor
mede søjler (meta) til højre.62 

2) (Fig. 42) o. 1844. Frederik Bloch, *1769 i 
Viby, sognepræst for Kvong og Lyne 1800, for 
N. Nebel og Lydum 1818, †1844. Indskrift 
med versaler, ellers helt som nr. 1. Begge mo
numenter står på deres oprindelige plads øst for 
koret. Det ene kors, vel fru Blochs, ses på en 
tegning fra 1844 (fig. 2), der viser det stakit-
indhegnede gravsted. 

1980-81 er der øst for kirken indrettet et an
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læg, hvor ældre kirkegårdsmonumenter er op
stillet (jfr. nr. 9) efter tidligere at have henligget 
i kirkegårdens sydvestre hjørne. Blandt disse 
bemærkes otte støbejernskors samt en plade af 
støbejern. Korsene repræsenterer to hovedty
per på egnen, én med kløverbladformede af
slutninger på korsarmene, højde 93 cm, bredde 
49 cm (nr. 2-4, 6-7, jfr. Henne, type 1a, s. 1268) 
og én større med palmetformede korsender, 
højde 120 cm, bredde 67 cm (nr. 1, 5, 8). 

1) O. 1858. Ungkarl Thomas Christensen, 
*1833 i Nebel by, †1858 i Sædding. Type med 
palmetformet afslutning på korsarmene. Højde 
95 cm (afknækket fod), bredde 67 cm. Kursiv. 

2) O. 1858. Peder Thomsen, *1849 på Sæd
ding Nygaard, †1858 sammesteds. Type med 
kløverbladformede afslutninger på korsarmene 
og stjerne i hver. Højde 93 cm, bredde 49 cm. 
Skriveskrift og på bagsiden gravvers. 

3) O. 1858. Chresten Hansen Myrthue, 
*1798 på Frøstrup, †1858 i Nebel by. Som 
nr. 2. 

4) O. 1859. Kirsten Marie Nielsen, *1839 i 
Ølgod, †1859 i Kolle. Som nr. 2, men uden 
gravvers. 

5) O. 186(2?). Christen H. Høi, *1789 i Præ- 
steby, †186(2?) i Nebel. Som nr. 1, samt på 
bagsiden gravvers. Højde 120 cm. Navn med 
fraktur, ellers skriveskrift. 

6) O. 18(65?). Dorthea Marie Jørgensen, 
*1801 i Sædding, †18(65?) sammesteds. Som 
nr. 2. 

7) O. 1865. Christen Jensen Just, *1819 i Jan- 
derup, †1865 i Sædding. Som nr. 2, men kun 
stjerne i øvre korsarm. 

8) O. 1880. Ane Maria Høi, født Nielsen, 
*179(8?) i Nebel, †1880 sammesteds. Som 
nr. 1, samt på bagsiden gravvers. Højde 92 cm 
(afknækket fod). Versaler. 

9) 1840-80. Støbejernsplade, 53×56 cm, med 
gravvers i kursiv. Må oprindelig have udgjort 
en del af en støbejernsplint med kors. 

†Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1796. Lauritz 
Christensen, degn for Nebel og Lydum sogne, 
*1732 i Sædding, †1796 i Nebel degnebolig. 
O. 1850 beskrevet som en lille ligsten liggende 
sydøst for våbenhuset ved siden af nr. 2.16 

Fig. 41. Gravsten (nr. 2, s. 1209), o. 1666, over ride
foged Christen Madsen af Sædding, †1666, og hu
stru Inger Christensdatter, †1652. NE fot. 1980. — 
Grabstein, um 1666, des Gutsvogts Christen Madsen aus 
Sædding, †1666, und Gattin Inger Christensdatter, † 1652. 

2) O. 1803. Anne Christensen, enke efter 
degnen L. Christensen, *1714 i Nørre Nebel, 
†1803 i Præsteby. Som nr. 1. 

3) O. 1816. Jomfru Mariane Graae, *1730 i 
Viborg, †1816 i Nebel præstegård. En grav
sten, der o. 1850 lå på den østlige side af kirke
gården, ved siden af pastor Høyers sten (kirke-
gårdsmonument nr. 2). 1928 sammesteds, men 
svært læselig.16 Sandsynligvis identisk med en 
af de 6 små, nu ulæselige kalkstensplader i 
Høyers gravsted (kirkegårdsmonument nr. 3-
8). 

O. 1850 var på kirkegården to murstensbe-
lagte †gravsteder med træramme om, over to 
sønner af Jens Henriksen Høy af Sædding og 
over Peder Storgaard. Endvidere sås fem †sort
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1212 VESTER HORNE HERRED 

malede brædder over bl.a. smed Niels Jensen 
Stald af Nebel med sin kone, snedker Lars Iver
sen af Præsteby samt Laurits Petersens hustru 
Lene Nielsdatter af Præsteby.16 

KILDER OG HENVISNINGER 

Vedr. arkivalier for Ribe amt i almindelighed henvi
ses til s. 50f., vedr. litteratur og forkortelser til 
s. 54 f. Endvidere er benyttet: 

Ved embedet. Synsprotokol 1862 ff. Liber daticus 
1923-68. – LA Vib. Vester Horne herreds tingbog 
1668. 

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske 
landsbykirker VII, s. 258-61. – Indberetninger ved 
anonym 1798 (med tegning af kirken og stolestader 
og afskrift af gravsten), Jacob Helms 1874 (bygning, 
inventar og gravminder), Chr. Axel Jensen 1897 
(bygning, inventar og gravminder) og 1920 (alter
tavlens gotiske dele), M. Mackeprang o. 1910 (pa
nelværk), Niels Termansen 1911 (inventar), Kristian 
Due 1917 (stolestader), Poul Jensen 1924 (altertavle 
og prædikestol), Knud J. Krogh 1957 (arkæologisk 
undersøgelse 1956, 55 s.), Egmont Lind 1956 (kalk
malerier), Einar V.Jensen 1956 (inventar), Mogens 
Larsen 1977 (kalkmalerier og altertavle), Elna Møller 
1980 (bygning), Ebbe Nyborg 1980 og 1985 (inven
tar) og Sven Rask 1980 (gravminder). 

Tegninger og opmålinger. NM2. Opmåling af tilmu
ret norddør samt skitse af stolegavl ved Chr. Axel 
Jensen 1897. Tegninger af døbefont, altertavle og 
stolegavle ved E. Rondahl 1898. Akvareller og kal
ker af altertavle og prædikestol ved Poul Jensen 
1924. Plan, snit og opstalt af kirken ved Aage Bugge 
1931 og 1944. Ni tegninger og opmålinger af ud
gravning og fund ved Knud J. Krogh m.fl. 1956. 
Plan over møntfund ved John Petersen 1956. Plan og 
tværsnit af bygning ved Søren Gottfred Petersen 
1977. 

Litteratur. Hans Torbøl: Nørre Nebel Kirke, i Årb 
Ribe VII, 1928-31, s. 357-83. – Knud J. Krogh: Ar
kæologiske undersøgelser i Nørre Nebel kirke, i Årb 
Ribe XIV, 1956-59, s. 292-332. – H. K. Kristensen: 
Nørre Nebel og Lydum sogne, Nørre Nebel 1958. 

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, kalk
malerier og inventar ved Ebbe Nyborg, orgler ved 
Ole Olesen, gravminder ved Lars Grambye. Redak
tionen afsluttet juni 1986. 

1 DiplDan. 2. rk. X, 113; Repert 2. rk. nr. 7614.

2 Kronens Skøder III, 262.

3 LA Vib. (B 82D.23), og LA Vib. Ribe bispearkiv. 

Ureg. korrespondance vedr. Vester Horne hrd. 

1741-64 (C4.80).


Fig. 42. Støbejernsmonument (nr. 2, s. 1210), o. 

1844, over sognepræst Frederik Bloch, †1844. NE 

fot. 1980. — Gusseisernes Denkmal, um 1844, an Pfar

rer Frederik Bloch, †1844.


4 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprotokol 

1756.

5 LA Vib. (G456.1).

6 RA DaKanc. H 17. 1. Dept. Brevbog 1806 nr. 809.

7 LA Vib. Ribe bispearkiv. Beneficeret gods og kir

keejere 1798-1809 (C 4.697).

8 Synsprotokol 1862 ff. Ved embedet. Afleverings-

syn afholdtes 28. juni 1916.

9 RA DaKanc. C 16. Jy. Tegneiser, 17. april 1683. 

Annekteringen skulle træde i kraft ved Henne og 

Nebel sognepræsters død.

10 DaSagn. III, 93-94.

11 Jfr. Knud J. Krogh: Arkæologiske undersøgelser 

Nørre Nebel kirke, i ÅrbRibe XIV, 1956-59, s. 292-

332.

12 Den kgl. Mønt- og Medaillesamling FP2481 og 

2495; Nordisk Numismatisk Årsskrift, Stockholm 

1957-58, s. 214; Olaf Olsen: Kirkegulvet som arkæo

logisk arbejdsmark, i NMArb. 1958, s. 17-30, især 

s. 25 ff.

13 Præsteindberetninger til Ole Worm, I, 1970, 

s. 222. 
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NR. NEBEL KIRKE 1213 

14 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 

(C4.189).

15 LA Vib. Vester Horne hrd.s tingbog 20. juni 1668. 

Syn 17. Juni 1668.

16 Pastor Jacob Stampes optegnelser (o. 1850), gen

givet af Hans Torbøl: Nørre Nebel Kirke, i ÅrbRibe 

VII, 1928-31, s. 357-83.

17 LA Vib. Ribe bispearkiv. Ureg. korrespondance 

vedr. Vester Horne hrd. 1741-64 (C4.80).

18 Terrænet når den største højde under triumfmu

ren, hvorfra det skråner både mod øst og vest.

19 Knud J. Krogh (jfr. note 11 s .  327 ff.) har beregnet 

korets og skibets udvendige længde til henholdsvis 

6,78 og 13,55 m, som han opfatter som hhv. 23 og

46 romerske fod (å 29,5 cm). En sandsynlig løsning 

ville være at opfatte kor og skib som hhv. 24 og 48 

fod lang, målt med en jysk fod på 28,3 cm.

20 Østvæggen var 1956 ikke tilgængelig for en un

dersøgelse.

21 Nørre Nebel kirkes kor må ikke opfattes som et 

»langhuskor«. Den stærke adskillelse mellem kor og 

skib er bevaret ligesom springet i ydermuren mellem 

de to bygningsafsnit.

22 Jfr. DK. SJyll. s. 2712 med henvisning til sønder

jyske paralleller. Koret i Agerskov (Haderslev amt, 

s. 867) har oprindelig også haft egen indgang. De 

samtidige korudvidelser i Henne (s. 1242) og Ål er 

begge foretaget ved en forlængelse af det gamle kor 

og under bevarelse af bjælkeloftet.

23 LA Vib. Skast, Ø. og V. Horne hrdr.s provsti. 

Synsprotokol 1828-91 (C 44.3-5).

24 RA. Rtk. Kammerkancelliet, koncepter og indlæg 

til skøder (1680-1719), 15. nov. 1698 (2212.190).

25 Hans Torbøl: Nørre Nebel Kirke, i ÅrbRibe, VII, 
1928-31, s. 359 ff. 
26 Tegninger i NM2. 
27 Jfr. note 11, s. 302-315. En fuldstændig fortegnel
se over de mange løsfund findes i NM2, hvor en stor 
del af fundene opbevares (inv. nr. D414-784/1956). 
28 Et stykke af planken opbevares i NM2 (inv. nr. 
D 412/1956). 
29 Jfr. DK. Maribo s. 811 med fig. 14 og DK. 
Kbh.Amt. s. 416 samt A Catalogue of Wall-Pain-
tings in the Churches of Medieval Denmark 1100-
1600. Scania Halland Blekinge, Vol. 1, Copenhagen 
1976, s. 141. I Jylland kendes motivet ellers kun fra 
et †maleri i Gjerrild kirke (Randers amt). Se også 
M. W. Bloomfield: The Seven Deadly Sins. East 

Lansing, Michigan, 1952.

30 Responsum fra Knud Prange 6. maj 1986 til redak

tionen (i NM2).

30a Anne Riising, der ligesom Anna Nilsén (Uppsala) 

venligst har bistået redaktionen med teksttydningen, 

nævner som en mulighed, at den bevarede sætning 

har været fortsat: »[sed] liber[atur ab angelo]« (men 

befries af englen).


31 Jfr. Anna Nilsén: Program och funktion i senme-
deltida kalkmåleri. Kyrkomålingar i Mälarlandska-
pen och Finland 1400-1534, Stockholm 1986 s. 409 f. 
og Ebbe Nyborg: Fanden på Væggen, Århus 1978, 
s. 90-91.

32 Opmåling af stenene ved Knud J. Krogh i NM2.

33 Se Martin Blindheim: St. Olav – ein skandinavi

scher Oberheiliger. Einige Beispiele der Literatur 

und der Bildkunst og andre artikler i symposieberet-

ningen: St. Olaf, seine Zeit und sein Kult, Acta Vis- 

byensia VI, Visby 1981.

34 På apostlene 2-6 og S. Olaf læstes 1922 bogstaver

ne b-g i rækkefølge fra nord. Midtgruppen og bispe- 

helgenen savner nummerering (og har næppe haft 

det), mens de sidste seks apostle i syd fortsætter alfa

betet med bogstaverne h-n.

35 Michael Kopischke: Spätgotische Schnitzaltäre an 

der Westküste Schleswig-Holsteins, Kiel 1982, især 

s. 16f. og 22f. I DK. SJyll. s. 2815f. har Erik Moltke 

sammenstillet de nordslesvigske arbejder, hovedsa

gelig under betegnelsen »Allergruppen«. Hertil 

knytter sig i Ribe amt bl.a. madonnafiguren fra Jerne 

kirke (s. 987), de sengotiske alterfigurer i Billum 

(s. 1087f.) og figurerne i Lønne Kirke, alle karakteri

stiske ved de samme brede, flade ansigter som i Nør

re Nebel. Jerne-Madonnaen er ved en dendrokrono-

logisk undersøgelse 1986 blevet dateret 1470 (÷8, 

†18). Usikkerheden kan udtrykkes ved, at fæld-

ningstidspunktet for træet i 96% af alle tilfælde skul

le ligge mellem 1462 og 1488, i 50% af alle tilfælde 

mellem 1462 og 1470. Indb. 1986 ved Niels Bonde, 

Dendrokronologisk Laboratorium, Nationalmuseet.

36 Poul Jensens indb. 1924 er vedlagt 12 tegninger og 

akvareller med angivelse af de konstaterede originale 

farver, som er lagt til grund for nystafferingen. End

videre findes kalker af alle tavlens indskrifter.

37 Nogle spir, der havde været henlagt bag tavlen, 

blev genopsat. Andre gamle stykker snitværk blev 

efter istandsættelsen forvaret i (det hule) alterbord, 

hvorfra de 1956 var forsvundne.

38 Et eksempel på en fuldt bevaret tavle af denne type


Fig. 43. Blyantstegning af kirken 1798. I National
museet. — Bleistiftzeichnung der Kirche 1798. 
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findes i S. Olafs kirke i Skåne. Se også KultHistLeks. 

art. Kristi lekamens kult.

39 LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetning til 

biskop Bloch 1766 (C 4.775).

39a Kalkens stempel er i Ole Faber og Bo Bramsen: 

Varde Sølv. Guldsmedemestre på Varde-egnen og 

deres arbejder ca. 1600-1870, Varde 1983, s. 71 f., 129 

identificeret som Jørgen Pedersen Bagges og gengi

vet s. 73 (mærket JPBc-d). Forfatterne tilskriver Jør

gen Pedersen Bagge hele kalken.

40 I indb. 1897 sætter C. A. Jensen selv spørgsmåls
tegn ved læsningen af monogrammerne. Jfr. 
H. K. Kristensen: Nørre Horne Herred, Tarm 1975, 
s. 362 f. 
41 Liber daticus 1923-68. Ved embedet. 
42 Varde Sølv (jfr. note 39a), s. 91 f., 141 og fig. 198. 
43 LA Vib. Ribe stiftsprovsti og Ribe købstads prov
sti. Synsprotokol for kirker og præstegårde 
(C36A.13). 
44 Anskaffet efter at tilvejebringelsen af et dåbsfad 
havde været påbudt såvel 1831 som 1850 og 1861. 
Jfr. noterne 8 og 24. 
45 Poul Jensens indb. 1924 er vedlagt fire akvareller 
med angivelse af de originale farver. Af kurvens op
rindelige bemaling er ingen rester konstateret. 
46 Konstateret er ordene: »... Røst som en Basune ... 
Folck Deris Offertrædelse ...« (kalke i NM2). Over 
årstallet 1922 er med blyant skrevet »L. W. 1959«. 
47 Trappen nu på våbenhusloftet. 
48 Jensen: Snedkere s. 36 f. 
49 H. K. Kristensen: Nr. Nebel og Lydum sogne, 
Nr. Nebel 1958, s. 35. 
50 Disse stole fortrængtes i 1880’erne af en varme
ovn. Hans Torbøl: Nørre Nebel Kirke, i ÅrbRibe 
1928-31, s. 374. 1897 iagttog C. A. Jensen på kirke
loftet såvel den nu forsvundne gavl som den nævnte 
stolelåge fra præstekonens stol. 
51 Hans Torbøl (jfr. note 50), s. 374. 
52 Horsens Orgelbyggeri: Katalog 1923. 
53 H. K. Kristensen henfører i sognehistorien (note 

48, s. 36) de indskårne initialer »NB 1606« til epita- 

fiedelene, og foreslår på dette grundlag, at epitafiet 

skulle være opsat af præsten Niels Barfod over fade

ren Laurids Barfod. Argumentet er uholdbart, da 

initialerne er indskåret i panelvæggens underdel, en 

rest af præstestolen (se s. 1206).

54 Løvehovedernes plads på hængestykket har for

mentlig været den gamle, men de må oprindelig ha

ve siddet omvendt.

55 Indb. ved Jacob Helms 1874. NM2. 
56 Indb. ved Chr. A. Jensen 1897. NM2. 
57 Stenens indskrift kendes fra pastor Stampes opteg
nelser (jfr. note 16). I sin gengivelse har H. K. Kri
stensen (jfr. note 49, s. 149f.) rettet Christen Mad
sens dødsalder fra 67 til 76 år og tilføjet, at dødsåret 
1666 er forkert, idet Christen Madsen skulle være 
død allerede 1646. Det sidste passer dog hverken 
med hustruens alder eller med stenens tydelige 
slægtskab med gravsten fra 1660’erne og 1670’erne. 
58 Stampes optegnelser (jfr. note 16), hvorfra også 
indskriften kendes. Oplysninger om dødsalder og 
hustru i notat 1798, i NM2. 
59 Nielsen: Herredsbeskrivelse s. 14. 
60 Under den arkæologiske undersøgelse 1956 stødte 
man på en række begravelser i kirkegulvet (jfr. note 
11). 
61 Stampes optegnelser (note 16, s. 377) og 
H. K. Kristensen (note 49, s. 72 og 153f.). 
62 Motivet kendes fra flere støbejernsmonumenter
(bl.a. Tiset kirke, DK. Århus s. 2248) og er identisk 
med afbildninger fra kataloger o. 1850 over pro
dukter fra Chr. Christensens jernstøberi i Århus, jfr. 
Ebbe Johannsen: Danske antikviteter af støbejern, 
1982, s. 113f. Sml. også Aase Hansen: »Støbejerns
kors, et bidrag til gravmindernes nyere historie i 
Danmark«, upubliceret magisterkonferens, Køben
havns universitet 1971. Om meta-symbolets betyd
ning, se Oscar Reutersvärd: Kappkörningssymbolen 
som blev gravmonument, i: Ord och bild, 68. årg., 
1959/5, s. 337-44. 

Fig. 44. Malersignatur?, 1791, 
på altertavlen (s. 1196). Teg
net af MN 1986 efter kalke af 
Poul Jensen 1924. — Maler
signatur? 1791, auf dem Altar
bild. 



 

 

 

 

 
  

  

 

 

 
 

Fig. 1. Lydum kirke og mølle, set fra syd. Tegning af H. C. Bloch 1830 i Varde Museum. — Die Kirche und die 
Mühle von Lydum, von Süden gesehen. Zeichnung 1830. 

LYDUM KIRKE

VESTER HORNE HERRED 

Sognet nævnes første gang 1347;1 i kirkelisten i Ribe 
Oldemoder er kirken sat til en afgift på 4 skilling 
sølv (jfr. s. 1020f.). – Kronen overlod 16982 kirken 
til Elisabeth Kragelund, enke efter dr. Bernhard 
Omeis i Ribe. Hun solgte den til justitsråd Frederik 
Hein til Stensgård på Fyn, fra hvem den 17143 kom 
til Andreas Frederik Opitz til Lydumgård. Herefter 
fulgte kirken denne gård indtil godsets udstykning 
1799 (jfr. dåbsfad og †gravkapel), da den af Hans 
Hansen Kruse afhændedes til sognets beboere, re
præsenteret ved otte mænd.4 Kirken overgik til selv
eje 1914.5 – Sognet fik 16386 Lønne som anneks; 
siden 16837 har sognet været anneks til Nørre Nebel. 

Efter en brand 11. sept. 17838 bevilgede kongen, at 
der til hjælp indsamledes 1 rdl. fra hver kirke i Århus 
stift. Et sagn vil vide, at kirkens grundvold er blevet 
flyttet.9 

Kirken ligger på et bakkedrag 300 meter nord 
for åen, der strømmer gennem sognet i vest
nordvestlig retning mod Ringkøbing fjord. 
Den lå indtil o. 1900 frit i landskabet og danne
de sammen med møllegården i syd og herre
gården i vest en sjælden smuk helhed (fig. 1 og 
29). 

Kirkegården hegnes af jorddiger, udvendig 
beklædt med kampesten. En bevoksning af sty
nede træer på diget danner nu en slags sam
menhængende hæk til de tre sider; i nord gror 
hybenroser. Hovedindgangen i vest, ud for tår
net, 18625 kaldet »ligporten«, er en køreport 
med fodgængerlåge mellem tre murede, hvid
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Fig. 2. Kirkens sydside 1:300, målt og tegnet af V. Ahlmann 1886. Efter Danske Tufstenskirker. — Die 
Südseite der Kirche. Zeichnung 1886. 

Fig. 3. Grundplan 1:300. Målt af Søren Gottfred Petersen 1977. Tegnet af MN 1986. — Grundriss 1:300. 

tede piller, dækket med en stejl firesidet pyra
mide. Pillerne, der ommuredes 1848,10 er i de
res kerne formodentlig fra 1700’rne. År 170011 

var muren over »stetten« brøstfældig; indgan
gen har da muligvis været en overdækket †por
tal. En nyere port med fodgængerlåge i norddi
get består ligeledes af murede piller, afdækket 
med granitplader. En lille trælåge i kirkegår
dens sydvestre hjørne, nævnt første gang 
1862,5 ledte tidligere ud til et lille stråtækt †hus 
uden for diget (jfr. fig. 1 og 29). 1952 opførtes 
øst for den nordre indgang et hvidkalket, tegl
hængt ligkapel med toilet og materialrum. 

Den kvadratiske kirkegård, 18625 målt til 
93×90 alen (59×57 m), var længe uden nogen 
beplantning. En gang førte gennem grønsvæ
ren fra ligporten til våbenhusdøren. En regule

ring af gravstederne indledtes i årene efter 
1872. 1894 anlagdes et fortov omkring kirken.5 

BYGNING 

Kirken består af romansk kor og skib fra 
o. 1200-50, et senmiddelalderligt tårn i vest og 
et nyere våbenhus i syd, der har afløst et ældre 
af bindingsværk. Orienteringen har betydelig 
afvigelse til syd. 

Materialer. Kirken, der sammen med Sønder 
Bork (Ringkøbing amt) hører til de nordligste 
tufstenskirker, hviler på en stejl skråkantsokkel 
af granit, hvoraf en del sten er nyhugget 1886.5 

Murene er af rhinske tufsten, iblandet mindre 
partier af tegl. Korets overvægge er af rå kamp, 
der også er benyttet i korets østre gavlspids. 
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Fig. 4. Kirkens nordside 1:300, målt og tegnet af V. 
Nordseite der Kirche. Zeichnung 1886. 

Skibets østre gavltrekant er fjernet, sandsynlig
vis i forbindelse med branden 1783; den vestre 
trekant er ommuret under tårnets opførelse. 

Brugen af blandede materialer, tuf og tegl 
(sml. Sneum kirke, Skast hrd.), iagttages bedst 
i korets østmur, hvor munkestensskifter dan
ner tre vandrette »bånd«, adskilt af tufstens-
skifter. I forbindelse med kirkens opmåling 
188612 afbankede arkitekt V. Ahlmann korets 
nordfacade for hvidtekalk og fandt her, at hvert 
andet skifte var af røde munkesten, der tillige 
var benyttet i korets østvindue. I hvilken ud
strækning tegl også har været brugt i skibet, 
lader sig ikke afgøre; sydsiden er forstyrret af 

Ahlmann 1886. Efter Danske Tufstenskirker. — Die 

skalmuringer, mens nordsiden står med et tykt 
lag puds og hvidtekalk.13 

Facadeudsmykning. Korets murflader smyk
kes af lave, vandret afdækkede blændinger mel
lem brede hjørne- og vinduesliséner. De ret-
kantede felter, over retkantet sål, afsluttes ca. 
2,5 m over granitsoklen. Blændingerne er in
takte i øst og nord, men udmuret i syd. I ski
bets sydside, øst for våbenhuset, ses resterne af 
en lignende udsmykning med tre vandretaf-
sluttede felter med overside ca. 3,4 m over sok
len. I nord er intet at se. 

Døre og vinduer. Syddøren, der stadig er i 
brug, har formodentlig i det store hele bevaret 

Fig. 5-6. 5. Kirkens østside 1:300, målt og tegnet af V. Ahlmann 1886. Efter Danske Tufstenskirker. 6. 
Tværsnit 1:150 gennem skib, set mod øst. Målt af SGP 1977 og tegnet af MN 1986. — 5. Die Ostseite der 
Kirche. Zeichnung 1886. 6. Querschnitt 1:150 durch das Schiff, gegen Osten gesehen. 
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Fig. 7. Kirken set fra nordøst. EN fot. 1986. — Die Kirche von Nordosten gesehen. 

sin oprindelige skikkelse. Den har fladbuet stik 
over karmanslaget og en høj fladbue (nærmest 
en spærformet afdækning) over de smigede 
karme. Den tilmurede norddørs plads anes i 
ydermuren. Døren har rimeligvis – som anty
det af Ahlmann (fig. 4) – haft en rundbuet af
slutning.14 

Koret har oprindelig haft tre vinduer, ét i 
hver side, anbragt i en lisén midt i facaden. Af 
disse er det østre og nordre bevaret som blæn
dede, rundbuede åbninger. Det østre (udven
dig 120×48 cm) har sålen 174 over granitsok
len, mens det nordre (udvendig kun 84×42 cm, 
indvendig 140×57 cm)15 sidder 202 cm over 
soklen. Ifølge Ahlmanns undersøgelser 188612 

var det østre(?) indvendig muret af tuf og tegl. 
– Skibets to små lavtsiddende og rektangulære 
nordvinduer sidder formodentlig på de roman
ske åbningers plads. 

Indre. Den brede korbue har i nord en granit
sokkel af dels skråkantede, dels retkantede 
kvadre, som er ført hen langs triumfmurens 
vestside. I syd er soklen af tuf og svagt skrå-
kantet. Også de små kragbånd er skråkantede på 
undersiden. Selve den runde bue synes at være 
den oprindelige, men den midterste del er om
muret i forbindelse med korets overhvælving, 
eller da trekantgavlen fjernedes. Korets oprin
delige bjælkeloft har haft bræddebeklædning på 
oversiden, ligesom det stadig er tilfældet med 
skibets (fornyede) bjælkeloft. 

Piscina (fig. 8). En niche, 40×40 cm og 40 cm 
høj, i korets sydmur ud for altret, har indeholdt 
et piscina med afløb gennem muren. Den 
vandret afdækkede niche, genåbnet 1985, har 
buede sider og forneden en fremspringende 
kvartrundstav. 

Ændringer og tilføjelser. Det kan ikke afgøres, 



17 og 1700,11 og 
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om koret blev hvælvet, før tårnet rejstes; begge 
dele er senmiddelalderlige. Hvis det kalkmale- 
de våben for slægten Lange (Munk) er samti
digt med korhvælvet (fig. 11), må dette være 
muret inden 1521, mens slægten endnu ejede 
Lydumgård. Hvælvingen hviler på falsede 
hjørnepiller, kvartstensribber og svagt spidsen
de skjoldbuer, af hvilke den vestre følger kor
buens runde form. Pillerne har kragbånd af ret
kantet skifte, og ribberne samles om en cirku
lær slutsten. 

Tårnet ved skibets vestside er af den for eg
nen vanlige type, opført af munkesten i mun
keskifte over den udflyttede granitsokkel. Øst
muren hviler på skibets gavl; sydsiden og vest
siden er skalmuret. Ved tårnets opførelse brød 
man en rundbuet arkade i skibets vestmur; bu
en er tilmuret 1928 ved indretning af fyrrum. 
Tårnrummet har samtidigt krydshvælv med 
kvartstensribber over skjoldbuelignende spa-
reblændinger, hvoraf den vestre omslutter et 
spidsbuet, falset vindue og den nordre en min
dre, rundbuet blænding, lavet 19135 for at give 
bedre plads til organisten. Man kommer til 
mellemstokværket via en spindeltrappe i tårnets 
nordmur, oprindelig med adgang fra tårnrum
met gennem en fladbuet og falset dør, men den 
blev før 188616 blændet og en ny dør brudt ude
fra gennem trappens vestside. Trappen har 
rund spindel og loft af fladbuede binderstik og 
udmunder i en fladbuet overdør. Mellemstok
værket, hvorfra der efter 185510 er brudt en dør 
gennem skibets gavl, er nu slået sammen med 
tårnets øvre del, klokkestokværket; klokken 
hænger i selve tagrummet. Hver af de frie mure 
har fladbuede spareblændinger, der løber op 
gennem de to stokværk, én i nord, to i vest og 
syd. Den nordre har forneden en fladbuet, fal
set glug, der har givet lys til mellemstokvær
ket, og foroven et stort fladbuet og falset glam
hul. Vestvæggen har i hver blænding et tilmu
ret glamhul; i syd er muren fornyet. Af de øst- 
vest-vendte gavle er kun den østre oprindelig, 
forsynet med to fladbuede og falsede lydhuller 
under en uregelmæssigt afsluttet blænding. På 
Ahlmanns tegning 1886 (fig. 5) ses en mindre 
spidsbuet blænding over nordre lydhul, og der 

må have været en tilsvarende i syd, før gavlen 

blev beskåret. Vestgavlen, som formodentlig er 

fornyet kort efter 1700,11 har over et gennemlø

bende savskifte to mindre fladbuede glamhul

ler, skilt af tre savskiftstumper samt øverst en 

lille fladbuet blænding mellem to retkantede. – Murværket var forfaldent 1668

der er formodentlig foretaget omfattende skal

muringer af syd- og vestfacaden i 1700’rne. 

Tagbeklædningen af bly var 170011 i nord er

stattet af brædder.

Våbenhuset foran skibets syddør er en lille be


skeden, men ganske net bygning, antagelig op
ført o. 1800. Flankemurene har udvendig et 
blændingsfelt med afrundet sål. I gavlen er en 
fladbuet dør og i gavlspidsen en lille oval glug. 
I hver side er 18715 indsat et lille støbejernsvin- 
due. Rummet dækkes af et gråmalet bjælkeloft, 
og i gulvet ligger gule fliser. En tagbeklædning 
med tegl afløste 1979 et skifertag fra 1892, der i 
sin tid havde erstattet et tegltag. 1825 var vå
benhuset tækket med langhalm.18 

†Våbenhuse, formentlig af bindingsværk. 1) 
Nævnt 1668, da det var forfaldent.17 2) Opført 

1695 »af nyt tømmer og mursten« og med tegl
tag og bekostet af Karen Kristensdatter Vodde, 
Lydumgård (jfr. †gravkapel). Kirken havde da 
»i lang tid« været uden våbenhus.11 

Vedligeholdelse og istandsættelser. Tårn, våben
hus og stette omtales, som nævnt, 166817 som 

Fig. 8. Piscina i korets sydmur (s. 1218). EN fot. 
1986. — Piscina an der Südwand des Chors. 
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Fig. 9. Indre set mod øst. NE fot. 1981. — Interieur gegen Osten gesehen. 

meget forfaldne. Ifølge kirkesynet 170011 var 
korgavlen ved at løsrive sig fra flankemurene, 
formodentlig som følge af trykket fra hvælvin
gen. »Begge øster hjørner« var revnet fra 
øverst til nederst i to fingres bredde, så revnen 
var kendelig inde i kirken. Det er muligvis un
der afhjælpningen af dette problem, at man un
der den østre skjoldbue murede en pille, hvi
lende på selve alterbordet. – Blytaget var 1700 
gammelt og tyndt, en mindre del var dækket 
med brædder. 1768 var der bly på sydsiden, 
tagsten på nordsiden.11 

En brand 11.sept. 17838 som følge af lyn
nedslag forrettede betydelig skade på »mellem
kirken«, dvs. skibet,19 mens koret blev beskyt
tet af sit hvælv. I en ansøgning til kongen om 
hjælp til istandsættelsen af »den mestendels af
brændte kirke« blev omkostningerne anslået til 

2000 rdl.8 Bjælkeloft og tagværk blev fornyet, 
og bygningen fremtrådte herefter med opskal-
ket tegltag over murede falsgesimser (jfr. fig. 
2), hvorved den fik samme barokke præg som 
f.eks. Nørre Nebel kirke. Skibets østre gavltre
kant blev nedtaget og spidsen beklædt med 
brædder. 

Tagværket over koret, af eg, er middelalder
ligt med ét lag hanebånd og korte spærstivere. 
Bjælkeenderne, der er savet af i forbindelse 
med hvælvslagningen, tjener som spærsko. 
nord er fagene nummereret med øksehugne 
stregnumre, 1-6, fra vest mod øst, i syd (delvis 
fornyet) med firkantstik. Samlingerne er tappe
de, hanebåndet dog samlet med svalehale. Ski
bets tagværk, fornyet i fyr efter branden 1783, 
har ét lag hanebånd. 

Varme. En kakkelovn, anskaffet o. 1896 og 
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Fig. 10. Kirken set fra syd. NE fot. 1982. — Die Kirche von Süden gesehen. 

opstillet i skibets nordvestre hjørne med skor
sten op gennem tårnet, blev fornyet 1909. 1928 
indrettedes kedelrum med kalorifer i en udvi
delse af gravkælderen i tårnrummet, 1964 afløst 
af oliefyret vandopvarmningsanlæg med rør
slanger under stolene.5 

Sydsidens fem rundbuede og falsede vinduer 
er indsat 1902 ved arkitekt, senere kgl. byg
ningsinspektør J. Magdahl Nielsen, født i Ly
dum.20 Ahlmanns tegning 1886 (fig. 2) viser fi
re retkantede åbninger med trækarme. 

Kirken står i dag præget af den seneste re
staurering 1978-79 (ark. Richard Aas), hvorun
der skibets skifertag, oplagt 1892,5 afløstes af 
blytag. Samtidig fjernede man de barokke 
træk, gesims og opskalk, og genopsatte sugfjæl 
ligesom på koret. Der er nu blytag over hele 
kirken bortset fra våbenhuset, hvor skifertaget 

er afløst af tegl. Indvendig blev kirken istandsat 
1933 (ark. Aage Bugge) og 1963-64 (ark. Ri
chard Aas og Rolf Graae). Bygningen er hvid
tet ude og inde med undtagelse af skibets nord
væg, der siden 1950 optages af et monumentalt 
kalkmaleri (se ndf.). Skibets bjælkeloft står grå-
malet, og der er overalt trægulv, i midtgang og 
kor dækket af faste tæpper. I forbindelse med 
trægulvets fornyelse 1963 afdækkedes under 
stolestaderne et velbevaret †pikstensgulv.21 

KALKMALERIER 

1) (Fig. 11), o. 1500. Fragmenter af en gotisk 
hvælvdekoration i koret, udført i okkerrøde og 
blågrå farver, blev fundet under murerarbejde 
1982 og istandsat 1985 ved konservator Charles 
Gallifant. Bevaret er en geometrisk roset i 
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Fig. 11. Kalkmaleri i korhvælvet o. 1500 (s. 1221). 
EN fot. 1985. — Freskogemälde im Chorgewölbe, um 
1500. 

hvælvets runde »slutsten«, tegnet ved hjælp af 
passer samt en tilsvarende, men større roset (80 
cm i tvm.) i østkappen, omgivet af en ring med 
krydsende streger (jfr. lignende geometriske fi
gurer i Janderup og Billum, s. 1040 og 1082).21a 

I nordkappen er på baggrund af et rundt, rødt 

Fig. 12. Emaus. Detalje af monumentalmaleri i ski
bets nordvæg, udført af Jens Urup Jensen 1950 
(s. 1222). Knud J. Krogh fot. 1957. — Emmaus. De
tail eines Monumentalgemäldes an der Nordwand des 
Schiffs, ausgeführt von Jens Urup Jensen 1950. 

felt, med fire små trebladede blomster, malet et 
skråtstillet, tresidet våbenskjold med tre røde 
»roser« i hvidt for slægten Lange (Munk), ejere 
af Lydumgård. Hjelmemærket består af 15 
streger (normalt 13 faner) samlet med et knyt
tet løvværk. Ribberne var smykket af røde 
sparrer, der tillige delte kapperne lodret; på 
skjoldbuer og i korets nordvæg sås rester af en 
rankebort. Disse mønstre blev igen overhvidtet 
på nær sparerne i øst- og nordkappen. 

2) (Fig. 23), 1950. Et monumentalmaleri i fre
sko af Jens Urup Jensen optager hele skibets 
nordvæg og forestiller (fra vest): Gravlæggel- 
sen, Opstandelsen og Emaus (fig. 12). Male
riet, der to år senere fulgtes af en lignende ud
smykning i Kvong kirke ved Paul Høm (jfr. 
s. 1169), blev bekostet af fhv. sognerådsfor-
mand Chr. Maegaard, Kvong, født på Ågård.22 

INVENTAR 

Oversigt. Fra tiden før reformationen er bevaret den 
romanske granitdøbefont og et sengotisk altersæt, 
hvis disk smykkes af et sjældent, graveret Maria-
billede. De gotisk udformede alterstager er fra sidste 
del af 1500’rne, ligesom grundstammen i træinven
taret: Altertavlen, skænket 1581 af Lydumgårds ejer 
Christen Vind, et velbevaret, formentlig køben
havnsk, arbejde af tidlig-luthersk type. Udpræget 
lokale er derimod alterbordsforsiden og en noget 
ombygget præste- og skriftestol fra 1597. Af renæs
sanceinventaret i skibet har branden 1783 kun skånet 
lidt stolepanel og hjørnesøjlerne af en prædikestol, 
skænket af Christen Vind 1588. De er genanvendt i 
den nuværende prædikestol, der er udført efter bran
den, og som frem til 1871 var opsat som en lekto-
rieprædikestol foran korbuen. Fra istandsættelsen ef
ter branden stammer også stolestaderne med en her
skabsstol for Lydumgård i enkel rokokostil. Dåbsfa-
det er skænket 1734 af kirkeejeren Frands Diderich 
Blohm og hustru Catrine. 

Inventarets farvesætning er etableret ved istandsæt
telse 1932 og 1934, da altertavlens oprindelige renæs
sancestaffering frilagdes, mens det øvrige inventar 
blev malet i grå toner. Efter restaureringen 1783 stod 
inventaret med en ensfarvet grå bemaling, der 1871 
og 1882 dækkedes med en lys egetræsmaling. 

Alterbordet (fig. 13) er et panelværk fra slutnin
gen af 1500’rne, af fyrretræ, 113 cm højt, forsi
den 146 cm bred, kortsiderne 125 cm, opsat 
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Fig. 13. Altertavle, 1581, skænket af Christen Vind (s. 1224). NE fot. 1982. — Altarbild, 1581, gespendet von 
Christen Vind. 
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imod korets østvæg. Forsidens tre fag rummer 
profilindrammede arkader, hvis buer bæres af 
kannelerede pilastre med profilbase og -kapi-
tæl. Bueslagene ledsages af perlestav, herover 
et fordybet cirkelfelt flankeret af okseøjne i 
sviklerne. Foroven løber en tandsnitsfrise, og 
forsiden indrammes langs overkanten og sider
ne af en kraftig profil med æggestav. I ramme
værket over midtfeltet er (sekundært) indskåret 
årstallet »1635«. Bordets kortsider (den nordre 
fornyet 1898) har hver tre højrektangulære pro
filfyldinger, foroven afsluttet af en tandsnitfri
se. Bemalingen fra 1932 har som grundfarve en 
mørk grå, på arkadefelterne suppleret med 
rødt, gult og grønt. Ved restaurering 1898 blev 
panelværket afrenset og stod herefter ferniseret 
og en tid bejdset indtil 1932.5 

†Alterklæder. 1768 omtales ordinære alterklæ
der,23 og 1829 var alterklædet efter synets me
ning i usømmelig stand.10 1862 var alterbordet 
beklædt med rødt klæde.5 

Altertavle (fig. 13), 1581, skænket af Christen 
Vind, ejer af Lydumgård og lensmand på Kø
benhavns slot. Den tilhører en tidlig-reforma-
torisk altertavletype, som endnu på gotisk vis 
har predella og bevægelige sidefløje, der kan 
lukkes ind foran storstykket. Predellaen, der er 
fornyet i forbindelse med en gennemgribende 
istandsættelse ved Peter Kr. Andersen 1934, har 
tre profilindrammede skriftfelter. Storstykket 
er udformet som en arkitektonisk renæssance
opbygning med et stort arkadefelt, der bryder 
arkitrav og frise. Det har et spinkelt profileret 
bueslag båret af kanellerede pilastre med profil
kapitæl og flankeres af slanke korintiske søjler 
med fine kannelurer. Søjlerne står på høje fyl- 
dingspostamenter, som flankerer det profilind-
rammede postamenfelt. Som en reminiscens af 
den manglende arkitektoniske frise er der over 
søjlerne retkantfremspring, der over storstyk
kets forkrøppede krongesims fortsætter som 
spir med (sekundære) drejede knopper. De 
flankerer en trekantgavl med tandsnitbort kro
net af et tilsvarende spir. Såvel tandsnit som 
topspir er fornyet 1934 (jfr. fig. 15). Mellem 
storstykke og fløje er indskudt et smalt bevæ
geligt mellemstykke, en planke, der ved tav

lens lukning danner side. Selve fløjene er ud
formet som fyldingslåger, der foroven spidser 
til udad, således at de i lukket stand også dæk
ker storstykkets trekantgavl. Fløjenes hængsler 
har bukkehornsbeslag. 

Tavlens staffering med maleri i storfeltet er 
original, fremdraget og istandsat 1934. En sort 
grundfarve danner bund for forgyldte versal
indskrifter, lister og ornamenter. På storstyk
ket er endvidere anvendt rødt, grønt og hvidt 
(søjleskafter) samt en brunviolet marmorering i 
søjlepostamenternes felter. På de høje mellem
stykker er grisaillemalede arkitekturstykker, en 
korintisk, kanneleret søjle på rustikeret sokkel. 

Storfeltets maleri (fig. 14) viser Golgatha med 
Jerusalem i baggrunden. Foran korsene står 
Maria og Johannes, mens Maria Magdalena 
sidder lænet op ad korsfoden under den korsfæ
stede Kristus. Over hans hoved er Pilati ord 
gengivet på latin med sorte versaler: »Iesvs Na-
zarenvs / Rex Ivdæorvm«, og under korsar-
mene er med tilsvarende bogstaver anført 
skriftstederne: »For eder ofrer ieg / mig self 
loh. 17 (,19). leg afsleter alle dine / Synder for 
min Skyld, / oc wil aldrig ihuko/me dennvm 
mere: Es. 43 (, 25). Christi Offer er / wor Igien-
løssing Eph. 1 (Ef. 1,7). / Wi erre hilbrede / 
giort vdi hans Saaer / Esa: 53 (, 5)«. 

Over maleriet er i arkadesviklerne malet gi
verens våben, Vind (i nord) over indskriften: 
»Christen / Winds f(ædrene)« og Galskyt over: 
»Christen / Winds m(ødrene)«.24 Nederst i 
sviklerne læses åratallet: »15/81«, og over bue
slaget: »Hand er Saar giort for wore Misger
ninger ... Esa 53 (, 5)«. I gavlfeltet er malet Hel- 
ligåndsduen i stråleglans. Den grå farve hidrø
rer fra en overmaling, oprindelig stod den i 
sølv. Fløjene er tæt beskrevet med indskrifter. I 
nord er under overskriften »Herrens Bøn« an
ført Fadervor over citater fra Sl. 50,15, 
Matt. 11,28 og en sammenfatning af Rom. 5. I 
syd danner ordene »Herrens naderis Sacra
ment« overskrift for Nadverindstiftelsesordene 
og citat fra Ez. 33,11. Den fornyede predella er 
1934 forsynet med skriftstederne 2 Kor. 12,9, 1 
Pet. 2,4-5 og Joh. 6,68. På tavlens bagside læ
ses: »Anno 1934 er denne Altertavle istandsat 



 
Fig. 14. Altermaleri, 1581, Korsfæstelsen, med giveren Christen Vinds fædrene og mødrene våbner (s. 1224). 
NE fot. 1985. — Altargemälde, Kreuzigung, mit den Familienwappen väterlicher- und mütterlicherseits des Spenders 
Christen Vind. 
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Fig. 15. Altertavle 1581, før restaurering 1934 (s. 1226). Niels Termannsen fot. 
1918. — Altarbild 1581, Zustand vor Restaurierung 1934. 

under Nationalmuseet. Istandsættelsen betalt af 
Museet med Tilskud fra Kirken. Peter Kr. An
dersen«. 

Altertavlen, der ved sine mange indskrifter 
slutter sig til katekismetavle-typen, deler sin 
udformning med et antal epitafier og altertavler 
fra reformationsårhundredet, hvoraf nogle er 
importeret fra Nederlandene, andre utvivlsomt 
hjemlige arbejder.25 I Ribe amt har tavlen ingen 
egentlige parallleller,26 og det må anses for 
sandsynligt, at Christen Vind som lensmand i 
København har ladet tavlen udføre i hovedsta
den, hvis kirker før de store brande synes at 
have rummet en lang række epitafier beslægtet 
med Lydum-altertavlen.27 

1840 omtales istandsættelse af nogle mang
lende lister og sirater på altret, og 1844 bestem
te kirkesynet, at altertavlens maleri burde op-
males, »men ikke med fuskerhånd«. Den over
maling af tavlen, der blev foretaget det følgen
de år, blev ikke desto mindre yderst simpel (jfr. 
fig. 15).10 Af maleriet bibeholdtes kun den 
korsfæstede – som et krucifiks i et nøgent, per

spektivisk rum – og træværket dækkedes i ho
vedsagen med hvide og grå farver. I topgavlen 
blev malet en stråleglans, postamentfeitet fik 
versalindskrift fra 1 Kor. 2,2, og på alterfløjene 
blev de gamle indskrifter malet op med gult. 

1862 hedder det i forbindelse med synsproto-
kollens beskrivelse af tavlen, at Lydumgårds 
ejer ifølge sagnet skulle have indrettet den med 
lukkelige fløje »fordi Menigheden kun, naar 
Herskabet var i Kirken, maatte forundes Synet 
af Altertavlens Maleri«.5 1886 blev tavlen ud
skiftet med en ny (jfr. ndf.), og uden predella 
opsat i tårnrummet, hvor dens tilstand fremgår 
af fig. 15. 1929 var tavlen flyttet til skibets 
nordvæg, og efter at den med Peter Kr. Ander
sens grundige istandsættelse havde genvundet 
sin oprindelige fremtræden, blev tavlen 1934 
atter opsat i koret. 

Altertavle i perioden 1886-1934 var et maleri 
fra 1881 af Ancher Lund, indsat i en nyromansk 
ramme af ferniseret træ. Denne er nu kasseret, 
og maleriet, i en enkel profilramme, ophængt 
over skibets syddør. 
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Fig. 16. Indre set mod øst o. 1925. Ældre fot. i NM2. — Interieur gegen Osten um 1925. 

Altersæt (fig. 17-19), gotisk, o. 1500-25. Kal

ken (fig. 18), 17 cm høj, hvis bæger er fornyet, 
har sekstunget fod med profileret standkant, 
gennembrudt af en bort bestående af små huller 
i grupper på tre; nyere påloddet standplade. En 
lille figur af den korsfæstede (højre arm mang
ler) er påsat én af tungerne, der har flere repara
tioner og lodninger ved overgangen til de glat
te sekssidede skaftled. Knoppen har seks spidse 
tunger med graverede blade både på over- og 
undersiden og mellemfaldende påloddede 
blomster. Det nyere bæger er glat. Den sam
menhørende disk (fig. 17), tvm. 14,5 cm, har på 
fanen indgraveret to modstillede medaljoner, 
den ene med et cirkelindskrevet kors med lilje
spidser (spor af lidt forskudt første-udkast), 
den anden med en usædvanlig fremstilling af 
Maria med barnet (fig. 19). Hun er vist i halvfi
gur som den apokalyptiske Madonna på måne
seglet og i stråleglans. Det store barn sidder på 
venstre arm og rækker en frugt op mod mode
ren. Under diskens bund reparationer fra en 
istandsættelse 1887.5 

Oblatæske, o. 1875, af sort porcelæn med 
guldkors på låget. Fra Den kongelige Porce-
lænsfabrik.10 

Alterkande, 1944, udført af guldsmed Knud 
Jacobsen, Silkeborg, af sølv givet af menighe
den.5 På korpus en ranke graveret i skønvirke- 
stil over citat fra Joh. 15,5, på foden: »I det 
5. Krigsaar 1944 skænkede Medlemmer af Me
nigheden Sølvet til denne Alterkande til Ly
dum Kirke, og Arbejdet er skænket af Guld
smed Knud Jacobsen Silkeborg«. Under bun
den sølvsmedens navn og stempler. 1862 omta
les en †alterkande af fajance.5 

Alterstager (fig. 20), o. 1575, 45 cm høje. De 
har gotisk form, cylinderskaft med tre flade 
skaftringe og næsten ens, profileret fod- og ly
seskål. På fodskålens nedre afsæt et groft grave
ret mærke, der måske kan læses som tallet fire, 
skrevet med romertal. Lysetornene er fornyet i 
jern. Stagerne svarer til sæt i Visby kirke, Tøn
der amt, og andre i samme område (se 
DK. SJyll. s. 1359). En nyere syvstage er tidligst 
omtalt i inventariet 1914.5 

79* 
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Fig. 17-18. Altersæt o. 1500-25, kalken med fornyet 
bæger (s. 1227). NE fot. 1982. — Altargeräte um 
1500-25, Kelch mit erneuertem Becher. 

†Messehagel. 1862 omtales messeklæderne.5 

Alterskranke, 1876, halvcirkulær, med støbe-
jernsbalustre svarende til Kvongs. Håndlisten, 
der oprindelig stod i poleret træ, er nu sort med 
rød hylde.5 Et †knæfald nævnes 1862, tillige 
med en †knæfaldsskammel til præsten, betrukket 
med rødt klæde.5 

Døbefont, romansk af rødlig granit, 81 cm 
høj, kummens tvm. 76 cm. Den er af vestjysk 
type, tilhørende en lokalgruppe (Mackeprang: 
Døbefonte s. 34, 48, 174f.), der omfatter i alt 
seks fonde (jfr. Billum s. 1092f.). Foden er for
met som en søjlebase (uden hjørneknopper), 
hvis fire halvcirkulære skjolde kantes af rund
stav. Kummen har gruppens karakteristiske 
frise af indhuggede krydsende rundbuer under 
den meget brede og atypisk udformede mun-
dingsprofil, der vel i princippet er attisk, men 
den øvre rundstav er erstattet af en kun svagt 
fremspringende platte, og den nedre rundstav 
er fordoblet. På mundingsranden er indhugget 
et ligearmet kors (5 cm), der snarest må opfat
tes som et benediktionskors sammenhængende 
med liturgien ved dåbsvandets indvielse (bene- 
dictio fontis).28 Kummen er ikke dyb og uden 
afløb. Kun enkelte farvespor anes, efter at fon
ten 1882 blev renset for maling.10 Den står nu i 
koret, midt for altret. 1876 omtales en flytning 
(fra koret?) »hen foran Fruentimmerstolene«, 
hvor den ses på ældre fotografier stående i kor
buen ved nordvangen.10 

Dåbsfad, 1734, af messing, skænket af kirke
ejeren Frands Diderich Blohm og hustru Catri
ne (jfr. †gravkapel og *kisteplader). Fadet, der 
måler 55 cm i tvm., er glat og har på fanen 
graveret givernes kronede initialer »FDB« og 
»CBH« over årstallet »1734« (fig. 28). Fadet 
har reparationer fra 1887.5 Dåbskande, 1943, af 
messing, ifølge indskrift skænket af Johannes 
Høj og hustru. 

Prædikestol (fig. 21), skænket af Christen 
Vind 1588 (jfr. altertavle), men næsten helt for
nyet i fyrretræ efter branden 1783. Den består 
af fire arkadefag, flankeret af korintiske frisøj- 
ler, der vistnok er det eneste bevarede af den 
originale stol. Søjlerne har glatte skafter og a-
kantusløv forneden. Profilering ledsager arka
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dernes bueslag, der bæres af kannelerede pila
stre med profilbaser og -kapitæler. Lige under 
kapitælerne er ved en istandsættelse 1871 ind
fældet en lille volut, der må være taget fra hjør
nesøjlernes kapitæler.29 Nogenlunde ens op
bygget postament og frise, med profilindram
mede felter flankeret af retkantfremspring over 
og under søjlerne. Postamentfremspringene 
har på alle tre sider profilfyldinger, frisefrem
springene rudefelter med bosse. Svejet under
baldakin med tre volutribber i stødene, enden
de i en drejet hængeknop. Trappen og prædike- 
stolsbunden hidrører fra en istandsættelse ved 
Peter Kr. Andersen 1934, dækplanken og læse
pulten fra 1963. Sin opstilling i skibets sydøst- 
hjørne har prædikestolen fået 1871. 

Bemalingen og indskrifterne er fra 1934. 
Grundfarven er mørk grå, listerne står gule, 
grønne og røde, arkadefelterne marmorerede, 
og søjlerne har forgyldt bladværk. Gule versal
indskrifter på sort bund, i postamentfelterne ci
tater fra Matt. 4,4, Luk. 11,28 og Joh. 8,31, i 
frisefelterne ordene: »Sendebud i Kristi Sted 
1934«. 

Den oprindelige prædikestol, hvis placering 
ikke kendes, bar endnu i 1700’rne giveren 
Christen Vinds navn og årstallet 1588.30 1713 
omtales den som skrøbelig og brøstfældig 
overalt, så der var sat støtter under den.11 Efter 
branden 1783 blev den næsten nygjorte prædi
kestol opsat foran korbuen som en lektoriepræ
dikestol med opgang fra koret og fik en ensartet 
grå bemaling (hvoraf rester fandtes 1933).31 

Fig. 19. Maria med barnet, gravering på altersættets 
disk (s. 1227, jfr. fig. 17). NE fot. 1982. — Maria mit 
dem Kinde, Gravüre auf der Patene der Altargeräte. 

Fig. 20. Alterstager, o. 1575 (s. 1227). NE fot. 1982. 
— Altarleuchter, um 1575. 

1871 blev prædikestolen nedtaget fra »Kordø
ren« og opsat på sit nuværende sted.10 

Øjensynlig genanvendte man opgangen fra ko
ret, idet ældre fotografier viser prædikestolen 
med et udsavet opgangspanel i rokokostil (jfr. 
fig. 16. Panelet kasseredes 1934). Billederne vi
ser også prædikestolens bemaling 1871-1934, 
en egetræsmaling med lidt forgyldning og i fel
terne malede symboler (fra opgangen): Lovens 
tavler, kors og et hjerte med anker, gennem- 
stukket af en pil (motiverne skimtes under den 
nuværende maling). I frise- og postamentfel
terne havde stolen ophøjede mønstre, og på 
underbaldakinen malede guirlander; prædike-
stolsgesimsen stod plysbetrukket. 

Stolestader (fig. 25), hovedsagelig udført efter 
branden 1783 som en fornyelse af et sæt renæs
sancestader, hvoraf vistnok indgangspanelerne 
med højfyldinger er i behold. Selve bænkene er 
nyere, i det væsentlige fra 1932. Gavlene er ens, 
ca. 115 cm høje, udført som et rammeværk 
med to småspir og to glatte profilfyldinger, 
måske af den i byen boende snedker Laust 
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Fig. 21. Prædikestol 1588, næsten helt fornyet efter 
branden 1783 (s. 1228). NE fot. 1982. — Kanzel 
1588, fast gänzlich erneuert nach dem Brand von 1783. 

Christensen Gilbech, der 1773 og 1775 lavede 
lignende stadegavle i forsinket renæsancestil til 
Lunde og Ovtrup kirker (s. 1124 og 1149 med 
fig. 24). Grå bemaling fra 1932 med sorte fyl
dinger indrammet af gyldne profiler. Herunder 
er inderst på træet konstateret rester af en ens
artet grå, der må stamme fra o. 1783 (jfr. præ
dikestol). O. 1862 blev fruentimmerstolene 

Fig. 22. Skranke i tårnbuen (s. 1234), udført af stole
panel fra o. 1600, formentlig fra †herskabsstol 
(s. 1230). NE fot. 1982. — Schranke im Turmbogen, 
hergestellt aus Gestühltäfelung aus der Zeit um 1600. 

forsynet med »Fyldingsryggelænder«, og 1880 
skete det samme med mandfolkestolene.5 1882 
blev stoleværket malet med en lys egetræsma
ling, der stod indtil en omfattende istandsættel
se og fornyelse 1932.5 †Stolestader. Rester af et 
renæssancestolesæt fra o. 1600 synes som 
nævnt at indgå i der nuværende (jfr. også 
skranke til †gravkapel, s. 1234 og herskabsstole 
ndf.). Før indretningen af gravkapel o. 1700 i 
tårnrummet rummede også dét stolestader, og 
1768 sagdes kirken at være stor nok for menig
heden med sine 20 mandfolkestole og 22 kvin
destole, »og rummelig sæde i hver stol for 5 
personer«. 

Herskabsstol (fig. 25), o. 1783, for Lydum
gård, indrettet i skibets nordøsthjørne. Dens to 
137 cm høje fyldingsgavle er i enkel rokokostil, 
og i vest aflukkes den af et genanvendt renæs
sancepanel. Det har højfyldinger i fire fag un
der en frise med profileret, tandsnitprydet arki- 
trav og kronliste samt tætsiddende kannelerede 
triglyffer, svarende til alterbordspanelet i Lun
de kirke (s. 1113 med fig. 14). Bemaling som 
stolestaderne, †Herskabsstol, o. 1600? Det nævn
te genanvendte panel kan – ligesom en skranke 
i tårnbuen (s. 1234 og fig. 22) – stamme fra en 
ældre herskabsstol, der i så fald må være opsat 
o. 1600. 1862 nævnes det, at der i tårnrummet 
(1696 indrettet til gravkapel) fandtes »et slags 
stolestade (skranken?), der formodentlig tidli
gere har tilhørt Lydumgårds ejere«.5 

Præste- og skriftestol (fig. 26), 1597, noget 
sammenflikket og reduceret 1876, da den fik 
sin nuværende plads i korets nordvesthjørne. 
Den består af panelværk, 122×85 cm, 182 cm 
høj, med dør både i syd og øst, kun den sidste i 
brug. Dørfløjene er ens, med profilramme og 
tre fyldinger, en liggende glat imellem en nedre 
rombefylding og en øvre arkadefylding, hvis 
tungede bueslag bæres af kannelerede pilastre 
med profilkapitæl, i sviklerne okseøje. Kortsi
den afsluttes imod væggen af en kanneleret jo- 
nisk pilaster med højt fyldingspostament, og 
en tilsvarende kanter langsidens dørfløj i vest. 
Øst for denne dør er påsat nogle sammenflik
kede fyldinger, nederst en arkadefylding vendt 
på hovedet, øverst en tilsvarende, kronet af to 
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Fig. 23. Indre set mod 
vest. NE fot. 1981. — 
Interieur gegen Westen 
gesehen. 

joniske kapitæler. Profilgesimsen bar før 1876 
en frise med indskrift (jfr. ndf.). Stolen står 
siden 1932 gråmalet. 

Præstestolens gamle plads var ved siden af 
altret i korets nordøsthjørne. 1874 læste Jacob 
Helms foroven på stolen »udskaarne med op
højet Skrift« følgende indskrifter, på forsiden 
(d.e. i syd): »hvilcke i forlade synderne dem ere 
de forladne oc hvilcke i beholde dem, ere de 
beholdne. Joh. xx (20,23). 1597«; i vest (»på 
enden«): »Si deus pro nobis, quis contr(a) nos« 
(er Gud for os, hvem kan da være imod os? 
Rom. 8,31). 1876 flyttedes stolen til sin nuvæ
rende plads, hvorved kortsiden blev vendt og 

indskriftfrisen erstattet af en ny glat frise (atter 
fjernet 1932), inden alt blev malet i egetræsfar- 
ve med kristne symboler svarende til prædike
stolen.5 

En †degnestol i koret har dannet pendant til 
præstestolen, før 1876 i korets sydøsthjørne, 
derefter i sydvest.5 1899 fik den ny bagklæd
ning.32 En †brudeskammel omtales 1862.5 

†Pengeblok, 1874 beskrevet som stærkt jern-
beslået, vel fra slutningen af middelalderen, 
dog uden særligt stilmærke. Den var formet 
som en lille kiste, ca. 45×30 cm, 25 cm høj, 
stående på en lav stolpe, og må have svaret til 
den bevarede i Guldager kirke (Skast hrd.). 
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Fig. 24. Penneskitse af †maleri 1588 forestillende El
len Banner (s. 1232). Søren Abildgaards notebog 
1774. — Federskizze von Gemälde, 1588, Ellen Banner 
darstellend. Søren Abildgaards Notizbuch 1774. 

Blokken var anbragt i koret, syd for altret. 
Pengebøsse, nyere, af messing, opsat ved ind

gangen. En †fattigbøsse omtales 1914,5 og en 
†pengetavle 1777.33 

Dørfløj, fra istandsættelsen efter 1783, mel
lem våbenhus og skib. Aksedørfløj, 200×110 
cm, bestående af seks planker sammenholdt af 
profilerede revler. Stor smedejernslås med 
nøgle, hvis ring er formet som et hjerte. 

Orgel, med fire stemmer, bygget 1964 af 
Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. Disposi
tion: Manual: Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 
4', Spidsfløjte 2'. I kirkens vestende. †Orgel, 
bygget o. 1913 af Horsens Orgelbyggeri ved 
M. Sørensen. Ét manual med tre stemmer, ok-
tavkoppel og svelle. I kirkens vestende.34 

Salmenummertavler, o. 1840, to ens, 91×62 
cm, ramme med kannelurer og runde hjørne
bosser i enkel senempire. Gråmalede, den ene 
med indskrift i røde versaler og ophængte tal, 
på triumfmuren, den anden bruges nu som op
slagstavle i våbenhuset, †Salmenummertavler. 
Foruden de to ovennævnte omtales 1862 en 
tredje,5 og fotografier af kirkens indre o. 1900 
viser på triumfvæggen to ens tavler til skrive
kridt (fig. 16). 

†Malerier 1-2) 1588. To malede adelsportræt-
ter forestillende Jørgen Due og hustru Ellen 
Banner hang ved Søren Abildgaards besøg 

177435 på henholdsvis korets syd- og nordvæg. 
Malerierne, der målte 47,5×40,536 cm medreg
net en 8,5 cm bred, profileret ramme, var for
modentlig udført i olie på træ. Penneskitsen 
(fig. 24) viser Ellen Banner i halvfigur med 
hænderne samlet foran. Hun har pibet krave og 
hovedtøj og bærer et korssmykke om halsen. 
Til (heraldisk?) højre var malet et Bannervå
ben, skrådelt (fra sinister) af rødt og hvidt, og 
»E. B. F.« (Ellen Banners fædrene) og til ven
stre et Oxe-våben og »E. B. M« (Ellen Banners 
mødrene) samt »1558«. Af hans billede, »en 
adelsmands portræt«, var brækket et stort styk
ke af højre side. Øverst på venstre side (= her
aldisk højre?) var malet et Due-våben (Taube) 
og »I. D.F.« (Jørgen Dues fædrene) samt 
»1588«. – Den lettisk fødte Jørgen Due 
(Taube), søn af Bernt Taube til Aitz og Hedwig 
Wrangel, blev 1587 viet på Oksholm til Ellen 
Banner, datter af Frands Banner og Anna Oxe. 
Ellen Banner døde 1590 på Oksholm og blev 
begravet i Øland kirke, Hjørring amt, hvor der 
findes en rest af hendes gravsten samt et sand-
stensepitafium fra 1595 for begge ægtefæller. 
Deres tilknytning til Lydum kirke, hvor »de to 
små skilderier« 176823 fejlagtig antoges at fore
stille Christen Vind og hustru Kirsten Kruse, er 
ukendt. Ophængning af adelsportrætter i kir
ken kendes eksempelvis også i Landet kirke 
(DK. Maribo, s. 382). 

3) O. 1903, Kristus og synderinden, malet af 
P. Riber. I stor fladbuet ramme med indskrift 
fra Joh. 8, 11 forneden. Skænket af proprietær 
Jens Riis.5 Det hang på skibets nordvæg (jfr. 
fig. 16). 

Lysekroner, 1944, to ens i renæssancestil, le
veret af K. Ejbye, Odense, for midler fra Joh. 
Høj og hustrus legat. Ophængt i skibet.5 

Som hatteknage er i skibets sydmur indsat en 
hjortetak. 

Et tårnur er 1980 opsat i tårnet med skive på 
vestmuren. Det er leveret af Jermin Larsen i 
Odense. 

Klokke, 1940, tvm. 77 cm, med indskrifter i 
reliefversaler, om halsen: »De Smithske Støbe
rier i Aalborg gjorde mig / og Lydum Sogn 
gav mig til Lydum Kirke i Julen 1940«, på lege
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Fig. 25-26. 25. Stolegavl af renæssancetype, fornyet efter branden 1783 (s. 1229), og herskabsstol for Lydum-
gård, udført 1783 med genanvendelse af renæssancepanel (s. 1230). 26. Præste- og skriftestol, 1597 (s. 1230). 
NE fot. 1982. — 25. Gestühlwange vom Renaissance-Typ, erneuert nach dem Brand von 1783, und Herrschaftsstuhl für 
das Gut Lydumgärd, ausgeführt 1783 unter Wiederverwendung einer Renaissancetäfelung. 26. Beichtstuhl 1597. 

met: »Klokke / stem til Andagt hvert et sind / 
Ring du og Gudsfreden ind / Hele Verden staar 
i Brand. / Gud alene hjælpe kan«. †Klokker. 1) 
Ved klokkeskatten 1528 afleveredes en klokke 
med jernfang på 2 skippund 3 lispund.37 2) En 
renæssanceklokke (1566?), erhvervet 1809 fra 
Varde S. Nikolaj kirke og benyttet indtil om
støbning 1940 (se s. 959). Klokkestolen er fra 
1941. 

GRAVMINDER 

Gravkrypt i koret, o. 1550-1600. 1963 afdække- 
des øst for korbuen oversiden af en tøndehvæl
vet krypt, 2,3 m i længderetningen øst-vest og 
1,5-2,0 m bred. Hvælvingen, hvis toppunkt lå 
8 cm under nuværende trægulv, var muret af 
kantstillede munkesten i »renæssanceformat« 

(24-25 × 10-11 cm).38 Adgangen har for
modentlig været i vest. En tilmuret, fladrund
buet glug i korets sydmur har ledt ind til kryp
ten, som muligvis er indrettet til Christen 
Vind, †1589 (jfr. altertavlen 1581 med hans 
anevåbener). 

Gravkrypt i tårnet, o. 1600-50. Den kvadrati
ske krypt måler 205×205 cm; største højde un
der den fladbuede tøndehvælving er også 205 
cm. Det hvidtede rum, med udluftningskanal i 
nord, tjente 1928-64 som brændselsrum for et 
fyr, anbragt i en udvidelse mod øst. Der er 
adgang ad en nyere trappe syd for det nuværen
de varmeanlæg. – I »den murede begravelse i 
tårnet« henstod 170011 en kiste med Christen 
Krag til Lydumgård, død i Odense under Tor- 
stenssonfejden 1645 og bisat i Frue kirke,39 

hvorfra hans båre senere må være ført til Ly
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Fig. 27. *Kisteplade for Frands Diderich Blohm 
†1757, udført af sølvsmed Jens Terckelsen Ørren-
strup (s. 1234). Varde Museum fot. — Sargdeckel für 
Frands Diderich Blohm, †1757, ausgeführt von Silber
schmied Jens Terckelsen Ørrenstrup. 

dum. I 1800’rne henstod her flere kister, to in
deholdende major Frands Diderich Blohm 
(†1757) og hustru Catrine Blohm (†1748).12 Jfr. 
*kisteplader. 

†Gravkapel i tårnrummet, indrettet o. 1700 af 
Karen Kristensdatter Vodde, Lydumgård (jfr. 
†våbenhus), afskildret fra skibet med en skran
ke. Hun bad 170011 kirkesynet om plads til en 
muret begravelse til sig og sin mand, Peder 
Clemmensen (†o. 1694), hvis ligkiste stod i 
tårnrummet, som 1696 var adskilt fra kirken 
med brædder.40 Da tårngulvet allerede var op
taget af en krypt (se ovf.), kunne synet kun 
anvise plads under stolestaderne, hvorefter fru 
Karen formodentlig har indrettet tårnrummet 
til en permanent åben begravelse. – Ved købet 
af kirken 1799 forpligtede sognefolkene sig til 
at vedligeholde »Blohms og Brammings be
gravelser«41 (død henholdsvis 1757 og 1702), en 
formulering, som synes at omfatte både kapel 
og underliggende krypt. – Skranken (fig. 22) i 
tårnbuen er udført af genanvendt stolepanel fra 

o. 1600, formentlig fra †herskabsstol (jfr. ovf.). 
Den er 127 cm høj og består af fire fag, hvoraf 
de to midterste danner låge. Fagene har fyl-
dingspaneler med nedre rombe-fylding og øvre 
arkade-fylding, hvis let hesteskoformede, pro
filerede bueslag bæres af kannelerede pilastre 
med profilbase og -kapitæl. Yderfagene er 
gamle stolegavle, hvis spir er bibeholdt ind 
mod gennemgangen; midtfagene er to stolelå
ger, som ved opsætningen har fået hængsler 
med store bukkehornsbeslag. Grå bemaling fra 
1932. 

*Kisteplader. 1) O. 1748. Cathrina majorinde 
Blohm til Lydumgaard, *1. sept. 1700, datter 
af Hans Hornemand, købmand i Nestved i 
Sjælland og Margaretha Suhr, kammerråd og 
amtsforvalter Suhrs datter i Lolland; kom i æg
teskab 1729 med Frantz Diderich Blom til Ly-
domgaard, kgl. majestæts major af kavaleriet, 
levede sammen i 19 år og 2 måneder. Efter en 
del år i svaghed og skrøbelighed død 25. sept. 
1748 på Lydumgaard. Afsluttende gravvers; til 
indledning denne sentens: 

Til verden som en fremmed ankom,

i verden som en fremmed omgik, 

af verden som en fremmed udgik.


Oval, hvælvet tinplade, 40×32 cm. Indskrift 
med indridset, senere optrukket kursiv. Er
hvervet fra Tøger de Teilmans samling, Gelle-
rupholm, af Varde Museum 1915 (inv. nr. 
V 2.153). 

2) (Fig. 27) o. 1757. Frands Diderich Blohm, 
kgl. majestæts velbestaltede major af kavaleriet 
og herre til Lydomgaard. *12. marts 1688. An
vendte sin ungdom til krigen i 36 år til den 
charge og dignitet, han var ophøjet til, da han 
1733 med kgl. nåde blev dimitteret fra tjeneste. 
Levede i ægteskab med fru Catharine Horne-
mans i 19 år 2 måneder og overlevede samme i 
enlig stand i næsten 9 år. Besad Lydomgaard i 
24 år. †10. august 1757 på Lydomgaard. Citat 
fra Sl. 39 v. 6. 

Oval, hvælvet tinplade med tunget kant, 
40×32 cm, ifølge skiftet fremstillet af et tinfad, 
udtaget af boet. Graveringen, der er udført af 
Varde-sølvsmeden Jens Terckelsen Ørrenstrup, 
består foruden indskriften (kursiv) af små svæ
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vende engle, blomster og en harniskklædt kri
ger.41 Erhvervet fra Tøger de Teilmans sam
ling, Gellerupholm, af Varde Museum 1915 
(inv.nr. V 2.152). 

Kirkegårdsmonument o. 1853. Jens Jacobsen, 
død i Rærup 9. febr. 1853 i sit 56. år. Liggende 
sandsten, 182×58 cm, foroven med falsede 
hjørner, pil og to kugler i relief, forneden re
liefskåret kors i ramme. Indskrift og gravvers i 
fordybet fraktur opmalet med sort. På kirke
gården, nord for skibet. 

Ni støbejernskors, o. 1852-82, i egnens gængse 
udformning (jfr. Henne s. 1268f.), er opstillet i 
kirkegårdens nordøstre hjørne sammen med en 
række kasserede gravsten bag et nygotisk stø-
bejernsgitter: 

1) O. 1852. Møller V. A. Bech, *1774 i Ly
dum Mølle, †29. aug. 1852 sammesteds. Type 
med palmetformet afslutning på korsarmene, 
96×67 cm. Indskrift med skriveskrift; på bagsi
den gravvers. Nr. 3 fra nord. 

2) O. 1854. Lars Peder Jepsen, *20. febr. 
1836 i Rærup, †25. marts 1854. Type med klø- 
verbladformet afslutning og stjerne på korsar
mene, 79×49 cm. Indskrift med skriveskrift; 
på bagsiden gravvers. Nr. 4 fra nord. 

3) O. 1860. Ulrik Adolf Jensen Bech, *10. 
nov. 1846 i Nørgaard, †3. nov. 1860 samme
steds. Som nr. 2. Nr. 7 fra nord. 

4) O. 1870. Laurids Christensen Holm, *30. 
juli 1797 i Rærup, †30. nov. 1870 sammesteds. 
Type med fliget afslutning og stjerne på korsar
mene, 80×48 cm. Indskrift med skriveskrift og 
på bagsiden gravvers. Nr. 1 fra nord. 

5) O. 1870. Anton Hansen Baunbæk Thom
sen, *24. juli 1869, †10. april 1870. Som nr. 4. 
Nr. 6 fra nord. 

6) O. 1872. Severin Groth, *2.juli 1792 i 
Holstebro, †17. okt. 1872 på Lykkegaard. Som 
nr. 4. Nr. 2 fra nord. 

7) O.1872. Gartner A. H. Jensen, født og 
død i Lydom 62 år gammel 1872. Som nr. 4. 
Nr. 5 fra nord. 

8) O.1878. N. E. V. Nielsen, *29. nov. 
1825(?) i Lydum Nørregaard, †12. okt. 1878 
sammesteds. Type med kløverbladformet af
slutning og stjerne på korsarmene, 64×42 cm. 

Fig. 28. dåbsfad 1734, årstal og initialer for giverne 
Frands Diderich Blohm og hustru Catrine Blohm, 
født Horneman (s. 1228). NE fot. 1982. — 
Taufschüssel 1734, Initialen der Spender, Frands Dide
rich Blohm und Catrine Blohm, geboren Horneman. 

Indskrift med versaler; på bagsiden gravvers. 
Nr. 8 fra nord. 

9) O. 1882. Johanne Marie Olesen, *1805 i 
Adsbøl, †28. febr. 1882 i Rærup. Som nr. 4, 
83×48 cm, men med versaler. Nr. 9 fra nord. 

Tre såkaldte bondegravsten er indsat i kirke-
gårdsdiget. Alle er utildannede marksten med 
groft indhuggede versaler: 

1) O. 1845. »FBA 1845«. I vestdigets ydersi
de, lidt syd for porten. 

2) »DSD«. I vestdigets inderside, nord for 
porten. 

3) »LA«. Ved siden af nr. 2. 
†Bondegravsten, o. 1763. En nu forsvunden 

sten med indskriften »EMSDD 1763« omtales 
af H. K. Kristensen 1958.42 

KILDER OG HENVISNINGER 

Vedr. arkivalier for Ribe amt i almindelighed henvi
ses til s. 50 f, vedr. litteratur og forkortelser til s. 54f. 
Endvidere er benyttet: 

Ved embedet. Synsprotokol 1862 ff. – LA Vib. Ve
ster Horne herreds tingbog 1668. 

NM2. Håndskrifter. Søren Abildgaards notebog X, 
s. 16-17, 1774. F. Uldall: Om de danske landsbykir
ker VII, 1886, s. 261-63. – Indberetninger ved Jacob 
Helms 1874 (bygning, inventar, gravminder), 
Chr. Axel Jensen 1897 (bygning, inventar, gravmin
der), Kristian Due 1919 (altertavle), P. K. Andersen 



 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1236 VESTER HORNE HERRED 

1933 (inventar) og 1934 (altertavle), Elna Møller 
1980 (gravkrypt i tårnet) og 1982 (bygning), Ebbe 
Nyborg 1980 og 1982 (inventar). 

Tegninger og opmålinger. Ved embedet. Forslag til 
vinduer o. 1902 ved Magdahl Nielsen. – NM2. Op
målinger af bygningen 1886 ved V. Ahlmann (for
læg for Danske Tufstenskirker 1894). Tegning af dø
befont og eksteriør af kirken 1897 ved E. Rondahl. 
Plan og snit og restaureringsforslag 1932 ved Aage 
Bugge. Opmåling af pikstensgulv i skibet og grav
kammer i koret 1963 ved R. Graae og R. Aas. Plan 
og snit ved Søren Gottfred Petersen 1977. 

Litteratur. Jacob Helms: Danske Tufstenskirker I
II, 1894. – H. K. Kristensen: Nørre Nebel og Lydum 
sogne, Nr. Nebel 1958. – H. G. Skovgaard: Urup 
lensens freskobillede i Lydum kirke, i ÅrbRSt. 1952, 
s. 12-17. 

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning, kalkmalerier og gravminder 
ved Niels Jørgen Poulsen, inventar ved Ebbe Ny
borg, Ole Olesen (orgler) og Niels Jørgen Poulsen 
(†malerier). Redaktionen afsluttet juni 1986. 

1 DiplDan. 3. rk. II, 399.

2 Kronens Skøder III, 257.

3 O. Nielsen: Historiske Efterretninger om Vester 

Horne Herred, 1866, s. 36.

4 LA Vib. Ribe bispearkiv. Beneficeret gods og kir

keejere 1794, 1798-1809 (C 4.697). Kaldsretten solg

tes til landvæsenskommissær Peter Chr. Petersen, 

Dejbjerglund, der 1800 solgte den til kongen, jfr. 

H. K. Kristensen: Nørre Nebel og Lydum sogne, 

1958, s. 46.

5 Synsprotokol 1862 ff.

6 KancBrevb. 17. juli 1633 og 4. maj 1638; 

H. Fr. Rørdam: Kirkelove III, 1889, s. 220 (18. juni 

1632).

7 RADaKanc. C16. Jy. Tegneiser 1682-87 f° 126, 

17. april 1683. Annekteringen skulle træde i kraft 

ved Henne og Nr. Nebel sognepræsters død.

8 LA Vib. Ribe bispearkiv. Ureg. korrespondance 

vedr. V. Horne hrd. 1771, 1778-1812 (C4.82); RA 

DaKanc. F. 54. Supplikker 7M 2024/1783.

9 DaSagn III, 164.

10 LA Vib. Skast, Ø. og V. Horne hrdr.s provsti. 

Synsprotokol 1828-91 (C 4.3-5).

11 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 

(C 4.189).

12 Jacob Helms: Danske Tufstenskirker I, 1894, 

s. 165.

13 Uldall, der besøgte kirken samme år som Ahl

mann, 1886, kom til samme resultat som denne: »det 

synes, at der oprindelig er anvendt røde munkesten 

iblandet tuffen«.

14 Uldall mente 1886 at kunne iagttage en »firkantet 

dæksten«.


15 Målt i fod à 28 cm har korets nordvindue følgende 

dimensioner: udvendig 3×1½ fod, indvendig 5×2 

fod.

16 Ahlmanns opmåling.

17 LA Vib. V. Horne hrd.s tingbog 18. april 1668. 

Kirkesyn 16. april 1668.

18 LA Vib. Ribe stiftsprovsti og Ribe købstadsprov

sti. Synsprotokol for kirker og præstegårde 

(C 36A.13).

19 Ifølge O. Nielsen: Vester Horne Herred, 1866, 

s. 36, brændte »mellemkirken« 9.-10. sept. 1783.

20 Forslag ved J. Magdahl Nielsen u.å. Ved embedet.

21 Opmåling 1963, 1:50, ved ark. Aas og Graae. 

21aJfr. Patrik Reuterswärd: The Forgotten Symbols 

of God (III), i Konsthistorisk Tidskrift LIV, Stock


holm 1985, s. 99-121.

22 Jfr. H. G. Skovgaard: Urup Jensens freskobillede i 

Lydum kirke, i ÅrbRSt. 1952, s. 12-17.

23 LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindb. til biskop 

Bloch (C 4.775).

24 Vind-våbenets sorte hestehoved er på rød bund. 

Galskyt-våbenet er ved en trappet tindeskure tvær-

delt (normalt skrådelt) i hvidt over rødt. På hjelmen 

to røde vesselhorn. De samme to våbener findes på 

herskabsstol fra 1587 i Henne kirke (s. 1261 f.). Chri

sten Vinds moder var sandsynligvis »Maren Galskyt

i Veiling«, nævnt i rostjenestelisterne 1556-58.

25 Nævnes kan en række nederlandske husaltertavler 

(jfr. DK. Holbæk s. 1056f.), familien Worms epita

fium fra 1572 i Århus Domkirke og altertavler i Øl

sted og Gedserby kirker (DK. Århus s. 667f., 

DK. Frborg. s. 1540f., DK. Maribo s. 1372).

26 Jfr. dog Lauge Steffensens epitafium i Ribe Dom

kirke (s. 549). Altertavlen i Gørding kirke (Gørding 

hrd.) har også bevægelige fløje, men tilhører en an

den type med faste sidestykker bag lågerne (jfr. 

DK. Tisted s. 1080f.).

27 Se DK. Kbh. By s. 54f., 710f.

28 Jfr. om tilsvarende kors på fonten i Øster Hornum 

kirke (Ålborg amt) Erling Rump: Inskription på 

Øster Hornum fonten, i Fra Himmerland og Kjær 

Herred, 1972.

29 Denne detalje mangler på det næsten skjulte fag 

nærmest væggen og kan således ikke være ældre end 

stolens nuværende opstilling.

30 DaAtlas V, s. 704 og præsteindb. 1768 (jfr. note 

23). Årstallet 1597 i O. Nielsens herredsbeskrivelse 

(jfr. note 3) må bero på en forveksling med præste-

og skriftestolen.

31 Nielsen: Herredsbeskrivelse, s. 36. Det er ganske 

bemærkelsesværdigt, at en lektorieprædikestol er 

opsat så sent som 1783. Se Marie-Louise Jørgensen: 

Lektorieprædikestole i Østdanmark. Udbredelse og 

forudsætninger, i Kirkens Bygning og Brug, Studier 

tilegnet Elna Møller, 1983, s. 89 f.

32 LA Vib. Vester og Øster Horne hrdr.s provsti.
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Kirkesyn 1892-1932 (C 44A.1).

33 LA Vib. Ribe Bispearkiv. Uregistreret korrespon

dance. Vester Horne hrd. 1765-78 (C 4.81).

34 Horsens Orgelbyggeri: Orgelfortegnelse. Kirke

synet 1912 (jfr. note 5) mente, at orglet burde opstil

les i tårnrummet uden at dække for vestvinduet.

35 NM2. Søren Abildgaards notebog X, s. 16-17.

36 18¼×15½ tommer.

37 RA. Reg. 108A, nr. 21. Fortegnelse over indkræ

vede klokker.

38 Opmåling 1963, 1:10, ved ark. Aas og Graae. 

Krypten undersøgtes ikke nærmere.


39 H. K. Kristensen: Nørre Nebel og Lydum sogne, 

1958, s. 106.

40 Karen Kristensdatter Vodde oprettede 1695 et te

stamente, hvori arvingen Laurits Nielsen Lunde, 

borger i Varde forpligtedes til at bekoste en muret 

begravelse til hendes og hendes mands lig og skænke 

kirken 200 rdl. H. K. Kristensen: Nørre Nebel og 

Lydum sogne, 1958, s. 43 og 116.

41 Jfr. Ole Faber og Bo Bramsen: Varde sølv. Guld

smedemestre på Varde-egnen og deres arbejder ca. 

1600-1870. Varde 1983, s. 69.

42 H. K. Kristensen (jfr. note 39), s. 46.


Fig. 29. Matrikelkort 1:10000. Målt 1819, omtegnet 1865. Syd for kirken ses Lydum å med Lydum Mølle og 
vest herfor Lydumgård med et gammelt voldsted (nord for åen). Det indtegnede kryds angiver den formodede 
beliggenhed af †kapel, nævnt 1541 (s. 1238). — Katasterkarte 1:10000. Vermessen 1819, umgezeichnet 1865. 
Südlich der Kirche sieht man das Flüßchen Lydum Å mit der Mühle von Lydum und westlich davon den Hof Lydumgård 
mit Spuren einer alten Burganlage (nördlich des Flüßchens). Das eingezeichnete Kreuz gibt die vermutliche Lage der 
1541 erwähnten Kapelle an. 



 

 
 

 

 

†KAPEL I LYDUM 

Et register over Lydumgårds gods 1541 omta
ler nogle agre »som ligger fra capellen oc till 
kircken«.1 Stedet for det formodede kapel, der 
kan lokaliseres til ca. 700 m vest for Lydum 
kirke (ad vejen mod Sdr. Lydum) og ca. 400 m 
nordvest for Lydumgård (jfr. fig. 29), betegnes 
i markbogen 1683 som »Kappel Agger« og i 
udskiftningsforretningen 1795 som »Kappel« 
og »Stakket Kappel«.2 Stedet udpegedes endnu 
1986 som »Kabbelen«, men der sås ingen byg
ningslevn. 

Kapellet, der formodentlig var opført af ejer
ne af den nærliggende Lydumgård, sættes af 
H. K. Kristensen i forbindelse med det »fræn
degilde« for medlemmer af den Munk-Lan

ge’ske familiekreds i Varde syssel, som var 
knyttet til S. Birgittas alter i Ribe domkirke, 
stiftet 1440 (jfr. s. 92). Kapellanen, som forret
tede tjeneste ved kapellet i Ribe, skulle hvert år 
søge »frændemødet« i Varde syssel og dér på 
andendagen læse messe.3 

1 Troels Dahlerup (red.): Det kgl. rettertings domme 

og rigens forfølgninger fra Christian Ill’s tid, II, 

1969, s. 703 f.

2 Venligst meddelt af Institut for Navneforskning, 

Københavns Universitet.

3 H. K. Kristensen: Lydum kapel og Lydumgårds 

forstrog, i ÅrbRibe, XVII, 1968-71, s. 497-502. Jfr. 

også Curt Wallin: Birgittagillen i det medeltida Dan

mark, i Kyrkohistorisk Årsskrift 1973, s. 141 ff.
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Fig. 1. Kirken set fra sydøst o. 1905. Hude fot. — Die Kirche von Südosten gesehen, um 1905. 

HENNE KIRKE 
VESTER HORNE HERRED 

Sognet nævnes første gang 1291.1 Der fandtes allere
de 11452 en biskoppelig hovedgård i Henne, og kir
ken, der formodentlig var viet S. Nicolaus (jfr. alter
tavle og sidealtertavle nr. 2),3 tilhørte uden tvivl Ri-
bebispen indtil 1299,4 da biskop Kristian inkorpore
rede den i Puggård skole i Ribe, hvor kirken forblev 
til reformationen.5 Herefter opfattedes den som kro
nens, underlagt sysselprovstens tilsyn. 17226 solgtes 
kirken til Peder Nielsen Endorph til Hennegård, og 
kirken fulgte herefter Hennegård til 18297 (jfr. bl.a. 
indskrifter på altertavle), da den afhændedes til sta
ten. 1862 solgtes kirken på auktion til et interessent
skab af otte mænd i sognet. Den overgik til selveje 
1918.8 – Ifølge kirkelisten i Ribe Oldemoder (jfr. 
s. 1021) svarede kirken o. 1350 den størst mulige af
gift, 8 skilling sølv. Efter at sognet var forarmet af 

sandflugt, fik pastoratet 16839 Lønne tillagt som 
anneks. 

Et sagn, optegnet 1842,10 fortæller, at der vest for 
kirken har ligget en stor by, hvorfra der om sønda
gen kunne komme indtil 25 vogne til kirke. 

Kirken og den lille kirkeby med kro og præste
gård ligger lidt nord for den nu udtørrede Fil
sø, omtrent 600 m øst for den gamle bispegård, 
Hennegård (jfr. kortet s. 1029). Bygningen er 
rejst på en svag højning, hvis højeste punkt 
findes under skibets midte, hvorfra der er jævnt 
fald mod øst og syd. 

Kirkegården, hvis areal 18628 blev opregnet til 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1240 VESTER HORNE HERRED 

Fig. 2. Nordre og søndre korbuekragbånd (s. 1241). 
Tegnet af E. Rondahl 1898. — Nördliches und südliches 
Gesimsband des Triumphbogens. 

153×132 alen (ca. 96×83 m), er o. 1930 og 
o. 1960 udvidet mod syd. Den hegnes i øst, 
nord og vest af gamle græsgroede diger, som 
udvendig er sat af rå kamp. Såvel dige som 
kirkegård er overvokset af buske og træer. 
1986 er man i færd med at rydde den massive 
beplantning omkring selve kirken. I nord og 
vest er udvendig et læhegn. Det udflyttede dige 
omkring den søndre udvidelse er beplantet 
med gyvel. – Hovedindgangen (fig. 3) i øst er en 
køreport med ganglåge, lukket af jerngitre 
mellem svære piller i blank mur og afdækket 
med hvidtet cementfremspring, kronet af gra
nitkugler. En lignende indgang i vest er opført 
1885,8 og i syd findes en port i tilsvarende ud

Fig. 3. Kirkegårdens østre indgang (s. 1240). NJP 
fot. 1985. — Östlicher Friedhofseingang. 

formning. Et syn over kirke og kirkegård 
166811 opregner tre murede og hvidtede †stetter. 

Porten var da uden lukke og fyldt med »sad
der« (græstørv). 173012 manglede de tre stetter 
teglsten, og †ristene var brøstfældige. Stendiget 
var delvis faldet ned, så kreaturer kunne bryde 
igennem. 1862 nævnes to ligporte og to gang
låger, alle med gitre. Den vindomblæste kirke
gård lå endnu i græs. To stier førte fra indgan
gene til kirkedøren. På kirkegården talte præ
sten tre gravsten og 30 »monumenter« af jern 
og træ.8 Gravene var orienteret efter den afdø
des landsby; druknede, ilanddrevne søfolk blev 
begravet i kirkegårdens nordvestre hjørne, i 
retning af havet.13 Regulerede, afgrænsede 
gravsteder indførtes i årene efter 1880 (jfr. 
fig. 1).8 – Et lille nødtørftshus ved vestdiget er 
opført 1933. 

BYGNING 

Kirken består af romansk kor og skib, som i 
senromansk tid er forlænget i både øst og vest, 
samt to senmiddelalderlige tilbygninger, vå
benhus foran det romanske skibs syddør og 
tårn i vest. Orienteringen har nogen afvigelse 
til syd. 

Materialer og teknik. Kirkens ældste afsnit, det 
romanske kor og skib, er udvendig af granit

kvadre, som muligvis også er anvendt indven
dig i de pudsede og hvidtede vægge. Taggavlen 
over triumfmuren er af rå marksten. Bygnin
gen hviler på en skråkantsokkel, hvis skråfas er 
noget kraftigere under koret og skibets østende 
end vestover. Den oprindelige kvaderstenskir-
ke er antagelig opført i to tempi med et ophold 
vest for triumfmuren, som fornemmes i soklen 
3-4 m vest for de østre hjørner; men der er 
næppe tale om andet end et byggestop. – Un
der arbejdet med kirkegårdens udvidelse 1931 
fandtes sydvest for kirken store mængder gra
nitafslag, formodentlig affald fra tilhugningen 
af kvadrene.14 

Døre og vinduer. Skibet har bevaret begge sine 
retkantede dørsteder. Den tilmurede norddør 
dækkes af en stenbjælke 215 cm over den gen
nemløbende sokkel. I den ibrugværende syd
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Fig. 4. Grundplan 1:300. Målt af Henrik Gram og 
Grundriss 1:300. 

dør forekommer døromslaget at være ommuret. 
Af de oprindelige, rundbuede og smigede 

vinduer er bevaret korets nordvindue (koret 
må oprindelig have haft en åbning i hver af de 
tre sider) samt to vinduer i skibets nordside, 
mellem triumfmur og dørsted. Alle står nu 
som udvendige blændinger. Korvinduet har 
som andre på egnen (sml. bl.a. Ovtrup og 
Nørre Nebel) udvendig en lille skråfas. Vin
duet, der i sin hele udformning minder meget 
om korvinduerne i Ovtrup, dækkes af en mo
nolit overligger med femsidet yderside, afpas
set til skifterne. Også sålbænken er monolit, 
mens karmene er af to kvaderskifter. Skibets to 
vinduer, der er uden affasning, er højt placeret 
med bunden (monolite sålbænke) 2,5-2,65 m 
over soklen. Overliggerne, der har retkantet 
overside, er passet ind i murens øverste skifte. 

Romanske billedkvadre. 1) (Fig. 9). Svagt 
fremspringende mandshoved, som forneden 
ender i en (skæg)spids. Der anes øjne, næse og 
mund.15 I korets sydside, lige under vestkar
men af det nuværende, vestre vindue. 2) 
(Fig. 8). Fremspringende halvkugle midtdelt af 
vandret reliefbånd. I korforlængelsens gavl, 
under midtvinduets nordre side, hvortil kva
deren må være flyttet fra det romanske kor. 3) 
Et lille indhugget kors ses i nedre, østre karm
kvader i korets nordvindue. 

Indre. I såvel kor som skib har loftsbjælkerne 
været indmuret i murkronen, og brædderne 

Søren Gottfred Petersen 1978. Tegnet af MN 1986. — 

har ligget på bjælkernes overside, således som 
det stadig er tilfældet i skibets vestre del. Den 
brede korbue er udvidet, rimeligvis i forbindel
se med hvælvslagningen. Buen er af tegl, van
gerne kvadersatte over en granitsokkel, hvis 
profil er sammensat af rundstav over en skrå
kant. To indsatte, profilerede kragbånd (fig. 2) 
har motiver sammensat af rundbuede arkader16 

og cirkler samt en omvendt »løbende hund«, 
snart fordybet, snart ophøjet. 

Senromanske udvidelser. Tidspunktet for kor-

Fig. 5. Tværsnit 1:150 gennem skib, set mod øst. 
Målt af Henrik Gram og Søren Gottfred Petersen 
1978. Tegnet af MN 1986. — Querschnitt 1:150 durch 
das Schiff, gegen Osten gesehen. 

Danmarks Kirker, Ribe amt 80 
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Fig. 6. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1986. — Die Kirche von Nordosten gesehen. 

udvidelsen må med udgangspunkt i østgavlens 
vinduesgruppe sættes til tiden o. 1250-1300, 
men det kan ikke afgøres om forlængelsen i øst 
er ældre end skibets vestforlængelse, der savner 
daterende holdepunkter. Begge tilbygninger er 
opført på en skråkantet granitsokkel, som slut
ter sig til henholdsvis korets og skibets profiler. 

Korforlængelsen består forneden af 4-5 skifter 
granitkvadre (herunder hjørnekvadre), der må 
stamme fra den oprindelige korgavl. Derover 
er materialet munkesten i munkeskifte. Øst
gavlen (fig. 7) udgør med en trekoblet vindues
gruppe og samhørende gavlblændinger et 
smukt eksempel på overgangsstilens arkitek
turformer. Vinduerne, det midterste lidt højere 
og bredere end de øvrige, er rundbuede og 
smigede med en lille udvendig fals. Afstanden 
mellem dem (udvendig) svarer til længden af 

en munkesten, mens lysningen, der ligger midt 
i muren, kun er en smal sprække, en halv sten 
bred. Midtvinduet er vansiret ved indsættelsen 
af en spidsbuet støbejernsramme (før 1897), si
devinduerne er tilmuret i lysningen. Over vin
duesgruppen har gavlen tre svagt spidsende 
halvsten dybe blændinger, af hvilke den mid
terste har en »aftrappet« bue. Det aflange kor
rum har ligesom det forlængede kor i Ål stået 
med fladt bjælkeloft, indtil det overhvælvedes i 
senmiddelalderen. 

I vestforlængelsen er murene – modsat korfor
længelsen – udvendig helt beklædt med kvadre. 
Skråkantsoklen, der har løbet rundt om hele 
bygningen, ses endnu i tårnrummet. Indersi
den er sandsynligvis af rå marksten, der er an
vendt indvendig i taggavlen, som dog delvis er 
fornyet ved tårnets opførelse. Der er ingen sik
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re spor efter det oprindelige skibs vesthjørner, 
hvorfor man ikke umiddelbart kan påvise skel
let mellem det romanske skib og forlængelsen. 
Tilbygningen, der ikke har bevaret gamle vin
duer, har – nu som oprindelig – bjælkeloft. 

Gotiske tilføjelser og ændringer. Våbenhus og 
tårn er formodentlig opført engang i 1400’rne. 
De to bygningers indvendige spareblændinger 
er nært beslægtede, men det er ikke muligt at 
afgøre den tidsmæssige rækkefølge i byggeriet. 
Derimod forekommer det sandsynligt, at den 
aldrig afsluttede overhvælving af kor og skib er 
foregået ret sent, formodentlig o. 1500 (jfr. 
†kalkmalerier). 

Våbenhuset ved skibets sydside er udvendig af 
granitkvadre og munkesten, indvendig alene af 
tegl. Muren har indvendig i alt 10 fladbuede, 
helstens dybe spareblændinger, fire i hver flan
kemur og en på hver side af den udvidede dør. 
Østvæggens er slået sammen to og to og pillen 
imellem dem delvis borthugget, så den nu 
fremtræder som en slags konsol. Bunden tjener 
som en træbeklædt bænk. I øst og vest er gen
nembrudte lysglugger fra 1844 med retkantet 
trækarm.17 Samtidig blev bygningen forsynet 
med nyt tagværk og muret gesims, der er ført 
op langs gavllinierne under det opskalkede tag. 
Rummet dækkes af et bjælkeloft. Tagbeklæd
ningen er siden 1700 tegl.18 166811 var et ældre 
blytag delvis erstattet af brædder. 

Tårnet ved det forlængede skibs vestgavl er 
opført af munkesten i munkeskifte. Østmuren 
hviler på skibets mur,19 hvorigennem der er 
brudt en bred, rundbuet arkade. Det rummeli
ge tårnrum har forneden i muren i syd, vest og 
nord tre helstens spareblændinger, en fladbuet i 
midten flankeret af to med spærstik. I vest ind
satte Hennegårds ejer 1776 en rundbuet dør20 

(udvidet 1933), hvorved man ødelagde under
delen af et rigt falset, fladbuet vindue. Rummet 
dækkes af et krydshvælv med kvartstensribber, 
hvilende på en rund skjoldbue mod skibet og 
med vederlag i væggene i de tre øvrige sider; 
oversiden har kun svage nedskæringer. 

Adgangen til de øvre stokværk var oprinde
lig ad en tømret †fritrappe i nord, som ledte op 
til en udvendig spidsbuet og falset dør, nu 

Fig. 7. Korforlængelsens østgavl med trekoblet vin
due (s. 1242). NE fot. 1986. — Ostgiebel der Chorver
längerung mit Dreifenstergruppe. 

Fig. 8-9. Romanske billedkvadre (s. 1241). 8. Halv
kugle, midtdelt af bånd. 9. Mandshoved. NE fot. 
1982. — Romanische Skulptursteine. 8. Halbkugel. 9. 
Männerkopf. 
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blændet i lysningen. Døren, der indvendig er 
rundbuet, udmunder i et næsten lukket, snæ
vert rum mellem hvælvets overside og mellem-
stokværkets gulv. Her ses i vest en tilmuret, 
rundbuet åbning svarende til døren i nord. 
Sidstnævnte sidder så lavt, at passagen har væ
ret ret besværlig, hvorfor man formodentlig 
tidligt har skabt adgang fra tårnrummet via en 
lem, brudt i sydkappens vestre svikkel. Nogle 
trin op mod hvælvtoppen er muret oven på 
vestkappens søndre del. Nu er der adgang til 
mellemstokværket fra skibets loft gennem en 
sent etableret dør. En lysåbning i nord er ud
vendig spidsbuet og falset, nu med et lille rund
buet støbejernsvindue. En tilsvarende åbning i 
syd har fået fladrundbuet form i forbindelse 
med skalmuring i 1700’rne. »Klokkestokvær-
ket« (klokken hænger nu i tagrummet) har 
mod nord et udvendig spærstikafdækket, ind
vendig fladbuet glamhul, nu delvist tilmuret 
ved istandsættelsen af et rundbuet støbejerns-
vindue. Østmuren og sydmuren har haft tilsva
rende glamhuller, nu tilmuret udvendig. 
Nordmuren har to, østmuren tre cirkelblæn
dinger. Klokkestokværkets vestmur synes lige
som vestgavlen helt ommuret. Østre taggavl 
har forneden et fladbuet lydhul, der udvendig 
viser sig i bunden af en bred højblænding med 
tvedelt, rundbuet afslutning og flankeret af si
deblændinger, der formodentlig engang har 
været spids- eller rundbuede, men nu fremtræ
der med »spærstik« ud mod taglinien. Blæn
dingerne omgives af stumper af savskifter. 
Vestgavlens udsmykning er en efterligning af 
østgavlens, idet midtblændingen dog har et 
tvillingdelt lydhul. Tagværket med et lag hane
bånd og spærstivere er dels eg, dels fyr. – Tår
nets syd- og vestmur er skalmuret flere gange. 
Behovet for en reparation nævnes i synsforret
ningerne 166811 og 1730.12 Sidstnævnte år var 
»trappen« (sandsynligvis den udvendige fri-
trappe) livsfarlig og alle trin løse og rådne. 
18838 indsattes trækbånd og jernankre. 

Hvælvbyggenet, der som nævnt formodentlig 
først er foregået o. 1500, er på vanlig vis be
gyndt i øst, men aldrig fuldført, idet arbejdet er 
afbrudt efter første hvælvfag (ud af tre planlag

te) i skibets østende. De tre fag næsten iden
tiske krydshvælv, to i det forlængede kor og et 
i skibet, hviler på falsede vægpiller og ret smal
le skjoldbuer; ribberne er kvartstens. Kapperne 
kupler sig op i tagværket næsten uden indskæ
ring over ribberne – et træk, der taler for et sent 
opførelsestidspunkt. Skibets østre hvælvkappe 
går i et med triumfmuren, der må være ommu
ret i forbindelse med hvælvslagningen. Den 
runde gjordbue i vest har vederlag for endnu en 
hvælving (jfr. fig. 33), der som sagt aldrig er 
blevet til noget: skibets vestre to trediedele står 
fortsat med bjælkeloft. 

Tagværkerne over kor og skib og disses for
længelser er middelalderlige og af eg. Korets 
må være samtidigt med østforlængelsen; senere 
er bjælkerne savet af i forbindelse med hvælv
slagningen. De 14 spærfag, med et lag hane
bånd og korte spærstivere, er nummereret fra 
vest mod øst med øksehugne streger i syd og 
firkantstik i nord. Tagværket i skibet har to lag 
hanebånd og er formodentlig også lagt op i én 
omgang. De 20 spærfag er nummereret fra øst 
mod vest i tre tempi, i syd med huljern og 
øksehugne streger, i nord med firkantstik. 

Vedligeholdelse og istandsættelser. Ved et syn på 
kirken i sommeren 166811 fandt synsmændene, 
at loftsbrædderne i skibets vestende var brøst-
fældige. Tårnets sydvestre hjørne og »lavkir
kens« (korets) søndre side manglede »søm-
ning« (fugning) og kalk. På våbenhusets vestre 
side var der kun »noget ringe bly ellers tækket 
med fjæl«. Forud for synet 170018 var tårnmu
ren nyrepareret, og kor og skib i god stand; 
våbenhuset var nu tækket med tegl. 173012 var 
der kun tre små, mørke vinduer i kirken, og 
der manglede gulvbelægning under stolesta
derne: »folket ligger og søler sig i den svarte 
jord«. Synet bød, at der blev lagt et murstens-
gulv. Tårnets søndre og vestre side trængte til 
en reparation. – En hovedistandsættelse blev 
foretaget 1767,18 og igen 181321 og 1842.17 1884 
blev kvaderstensmurværket renset for hvidte
kalk, og 1886 ønskede provsten overdæknin
gen over kirkens †brandstiger (ophængt på nord
muren?) fjernet.8 

Varme. Efter en forudgående underskriftind
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Fig. 10. †Kalkmalede våbenskjolde o. 1776 for Elisa
beth Marie Gyldenfeldt og Christen Sørensen Ry-
gaard (s. 1245). Eigil Rothe fot. 1909. — Freskomale
rei, Wappenschilde um 1776 der Elisabeth Marie Gylden

feldt und des Christen Sørensen Rygaard. 

samling blandt sognets beboere opsattes 1894 
et »varmeapparat« (kakkelovn?) i skibets nord
vestre hjørne med skorsten op gennem tårnet. I 
en nyetableret fyrkælder under våbenhuset 
(med egen indgang fra vest) installeredes 1932 
et luftopvarmningsanlæg, der 1966 er udskiftet 
med et oliefyret vandvarmeanlæg.8 

Kirkens klædelige trævinduer er muligvis 
kommet til i 1700’rne. Der er to i korets sydsi
de og tre i skibets, mens ét i skibets nordmur, 
vest for dørstedet, er indsat 184622 som afløser 
for et lille (romansk?) vindue. De retkantede 
trækarme sidder i falsede, fladrundbuede åb
ninger. 

Et større bygningsarbejde blev udført 1932
33 (ark. Aage Bugge) i forbindelse med indret
ning af fyrkælder under våbenhuset. Hoved
indgangen blev forlagt til tårnets vestmur, 
hvor der indsattes en bredere dør i en allerede 
eksisterende åbning, brudt 1776 for at give her
skabet på Hennegård adgang til et herskabspul- 
pitur i skibets vestende (se s. 1263). Tårnrum
met blev istandsat og gulvet her og i skibet 
sænket. 1958 blev bjælkeloftet i skibets vest

ende fornyet, og de nye bjælker hængt op 
rundjernsstænger; samtidig blev blytaget om
støbt på tårnet og på skibets sydside. 

Kirken, der 1986 står over for en hovedre
staurering, har blank granitkvadermurværk, 
mens tårn og våbenhus, den teglmurede del af 
korforlængelsens gavl samt de fladbuede vin
dueskarme er hvidkalket. Korforlængelsens 
flankemure er pudset med cement og kvaderfu- 
get. Taget er nu som tidligere af bly, idet vå
benhuset dog har tegltag. I det indre står vægge 
og hvælv hvidtede; i gulvet ligger gule 
mursten. 

†KALKMALERIER 

En prøveafdækning af vægge og hvælv ved Ei
gil Rothe 1910 afslørede kalkmalerier fra to pe
rioder, der igen blev overhvidtet.23 

1) O. 1500. På hvælvribber og -buer fandtes 
et sparremønster vekslende med farverne gråsort 
og okker, i manéren svarende til skibets hvælv
dekoration i Janderup kirke (s. 1040). 

2) (Fig. 10), o. 1776. To våbenskjolde i skibets 
hvælv, østre kappe. I syd sås Gyldenfelternes 
våben for Elisabeth Marie Gyldenfeldt (†1791), 
Hennegård, og i nord et ikke anerkendt slægts- 
mærke, der formentlig refererer til hendes før
ste (ikke adelige) mand, Christen Sørensen Ry- 
gaard (†1780).24 Våbenet var tværdelt, og det 
øverste felt igen lodret delt af gult, hvori tre 
sorte liljer, og blåt, hvori en hvid blomst; ne-
derste felt var rødt med tre gule stjerner. De to 
våbener er formentlig malet i forbindelse med 
kirkerummets renovering 1776 (jfr. inventar, 
oversigt). 

INVENTAR 

Oversigt. Det rige inventar omfatter adskillige be
mærkelsesværdige stykker, ejendommeligst er alter
bordet med tre malerier af katolske officerer fra Kej
serkrigen 1627-29. 

Inventarets grundstamme er en næsten komplet 
middelalderlig møblering. Den omfatter foruden 
den romanske døbefont en sjælden unggotisk kor-
buekrucifiksgruppe, klokke fra 1444, alterstager, en 
gotisk skabsaltertavle fra o. 1500 på højaltret og to 
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samtidige sidealtertavler, den ene stadig på et sideal
terbord i skibets nordøsthjørne. 

Et tilsvarende sidealterbord i syd tjener som un
derbygning for det ældste stykke renæssanceinven
tar, Hans snedkers prædikestol, skænket af Hartvig 
Staverskov til Hennegård. Ligeledes i ungrenæssan
cestil er det velbevarede stoleværk, der formentlig 
dateres af årstallet 1587 på Hennegårds herskabsstol. 
Fra 1500’rne stammer også en jernbunden dørfløj, 
mens en udbygning af højaltertavlen i højrenæssan
cestil må være fra o. 1600-20 ligesom den festlige 
prædikestolshimmel. 

Alterkalken fra 1704, med stempel for Jens Ander
sen Klyne i Ribe, er en gave fra præsten Knud Mik
kelsen Ho og hans hustru Anna Knudsdatter. Disken 
er fornyet o. 1750 af Jens Terckelsen Ørrenstrup i 
Varde. Det nævnte alterpanel med renæssancemale
rier er formentlig kommet til kirken fra Hennegård i 
forbindelse med en istandsættelse og nymaling af al
tertavlen 1725, bekostet af kirkeejeren Peder Nielsen 
Endorph, der endvidere skænkede †alterklæde og
†messehagel. En senere kirkeejer, Christen Sørensen 
Rygaard, opsatte 1776 et herskabspulpitur med ma
lerier i landlig rokokostil af Niels Lund, der samtidig 
nystafferede alt inventar (jfr. †kalkmalerier). To *ba-
rokstole fra herskabspulpituret er nu i Nationalmu
seet, mens en kopi står i kirken. Fra 1700’rne stam
mer endvidere en pengeblok, en skrifteskammel og 
en præsterækketavle. 1800’rne er repræsenteret ved 
dåbsfadet og et sygesæt, leveret af Lorentz Anholm 
Thuun i Varde. 

Farvesætning. Bortset fra de to sidealtertavler, hvis 
originalstaffering er søgt genskabt 1909, står inven
taret gennemgående med bemalinger fra 1700’rne, i 
sjælden grad urørt af nyere tids restaureringer. Al
tertavlens farver er fra ovennævnte istandsættelse 
1725, signeret af Hans Poulsen fra Ribe. Prædike
stol, pulpitur og stoleværk står med en rokokostaffe
ring, der ifølge en forsvunden indskrift på stolesta
derne er udført af Niels Lund 1776. 

Alterbordet er et panelværk, groft sammenflik
ket, formentlig o. 1725, af genanvendt renæs
sancepanel, hvorpå er malet tre portrætter af kej
serlige officerer fra Trediveårskrigen, der må 
være udført 1627-29 (fig. 11-13). Panelet er af 
fyr, 156×79 cm, 95 cm højt. Forsiden har to 
nogenlunde regelrette profilfyldinger, kortsi
den i syd én, mens den i nord er helt flikket af 
mindre stykker. De tre hele fyldinger rummer 
hver et brystbillede af en rustningsklædt offi
cer, hvis navn er angivet foroven med skrive
skrift. Portrætterne står ganske svagt, kun i 
mørk kontur, synlig gennem en lys rødlig 
overmaling, der dækker hele alterbordspanelet. 
På forsiden ses fra nord: 1) (Fig. 11) »her Ohr 
Rohr«, med midtdelt, langt og glat hår og 
overskæg. 2) (Fig. 12) »Octavius Picolomini 
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Fig. 11-13. Portrætter af katolske officerer fra Kej
serkrigen, malet 1627-29 på panel (fra Hennegård?), 
der siden o. 1725 tjener som alterbordspanel 
(s. 1246). 11. Kasper v. Ohr. 12. Octavius Piccolo
mini. 13. Johann v. Werth. Erik Skov fot. o. 1969. 
— Porträts katholischer Offiziere aus dem Dreißigjähri
gen Krieg, gemalt 1627-29 auf Getäfel (vom Gut Henne
gård?), die seit ca. 1725 als Altartischgetäfel dienen. 11. 
Kasper v. Ohr; 12. Octavius Piccolomini; 13. Johann v. 
Werth. 

General«, med halvlangt krøllet hår, overskæg 
og hagefip og som Ohr med en stor tunget 
krave. 3) (Fig. 13) »her Iohan de Werth«, med 
glat bølget hår, over- og hageskæg. Over rust
ningen er slængt en kappe. 

De tre enestående portrætter må være malet 
under Wallensteins besættelse af Jylland 1627- 
29. Jacob Helms, den første, der synes at have 
været opmærksom på malerierne, ville 1874 vi
de, at de skulle være kommet fra Hennegård. 
Sandsynligvis har den senere så fremtrædende 
Octavius Piccolomini under besættelsen reside
ret på Hennegård og har dér ladet sig selv og to 
af sine officerer forevige på stuernes pa
nel. 25Som alterpanel i kirken er malerierne for
mentlig blevet opsat ved den istandsættelse af 
altertavlen, som Hennegårds ejer Peder Nielsen 
Endorph lod foretage 1725. 

To sidealterborde i skibets østhjørner er for
mentlig samtidige med kirkens to bevarede si
dealtertavler fra o. 1500. De er muret af tre 
skifter granitkvadre med munkestensafdæk-
ning, det nordre 153×95 cm, og 125 cm højt, 
det søndre 149×98 cm, 85 cm højt. Det nordre 
bord har langs bagkanten en forhøjning i ét 
teglskifte, der tjener som fod for Mariatavlen. 

Før en ommuring 1909 var foden fire skifter 
høj, og hele bordet var overpudset med ce
ment. Det søndre bord danner underbygning 
for prædikestolen og er ændret i nord 1932 ved 
indbygningen af en muret prædikestolstrappe. 

Højalterbordets panel dækkes af et rødt alter
klæde af fløjl med guldkors fra o. 1900. †Alter
klæder. Inventariet 1730 nævner et nyt rødt 
fløjlsalterklæde, der bar kirkeejeren Peder 
Nielsen Endorphs og hustrus broderede navne
træk, og som forvaredes hos denne.12 1841 an
skaffedes et nyt alterklæde af rødt bomulds-
fløjl,22 hvorefter det gamle blev opfarvet og an
vendt som beklædning til prædikestolen og 
gardin på pulpituret.17 

Altertavlen (fig. 15) består af en sengotisk 
fløjaltertavle fra o. 1500, der efter egnens sæd
vane o. 1600-20 er moderniseret og udbygget 
til en stor renæssanceopbygning. Den står si
den en istandsættelse 1918 med en barokstaffe
ring fra 1725, bekostet af den daværende kirke
ejer Peder Nielsen Endorph og signeret af Hans 
Poulsen skildrer fra Ribe. 

Den ganske velbevarede katolske højalter
tavle (fig. 16) slutter sig ligesom kirkens Maria- 
tavle (sidealtertavle nr. 1) til en række arbejder i 
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Fig. 14. Altertavlens midtskab (jfr. fig. 15), efter 
anonym tegning 1798 i NM2. — Mittelschrein des 
Altarbildes, nach anonymer Zeichnung 1798. 

Nordtyskland og Danmark, henført til den så
kaldte »Imperialissimamester«, og har nære si
destykker i Jerne (s. 984) og Grimstrup (Skast 
hrd.).26 Tavlen har i midtskabet en Nådestols-
gruppe, flankeret af Maria med barnet, og i syd 
- på værnehelgenens sædvanlige plads – en bi- 
spehelgen, formentlig S. Nikolaj, som traditio
nen knytter til kirken (jfr. indl.). I fløjene står 
de 12 apostle i to rækker, ligesom hovedfigu
rerne under gennembrudte kølbuebaldakiner 
med stavværk. 

I midtskibet er Nådestolen på traditionel vis 
fremstillet som en tronstol, hvorpå Gudfader 
sidder, fremvisende sin martrede søn i skikkel
se af en smertensmand, der blotter sine vunder 
(fig. 18). Gruppen indrammes af stolens høje 
vanger med udskårne vandnæser og fiale-spir. 
Maria med barnet er skåret efter nogenlunde 
samme forlæg som sidealtertavlens og en lang 
række andre samtidige Madonnafigurer.27 Bar
net holder i sin højre hånd en frugt. Bispehel- 
genen er vist i fuldt skrud med højre hånd løftet 
velsignende, venstre hånds attribut mangler. 
En tegning fra 1798 viser i hånden en ubestem
melig genstand, måske hovedet af en bispestav 
(fig. 14). 

Fløjenes apostle er skåret efter samme forlæg 
som i Tystrup (DK. Sorø s. 966). De bærer alle 
fodside kjortler og kapper, nogle har sko, an
dre er barfodede, og de fleste bærer en bog 
foruden deres attribut. En del attributter er for
nyede og ombyttede i 1800’rne, og 1918 har 
man flyttet nogle af apostlene om for bedre at 
bringe dem i overensstemmelse med de sekun
dært malede navne over figurerne. Apostlene 
opføres her under det påmalede navn begyn
dende i nordfløjens øvre række: 1) »S. Petrus« 
med nøgle. 2) »S. Andreas«, med nytilsat Fi- 
lips-kors. 3) »S.Jacob(us) M(ajor)«, Jacob den 
ældre med pilgrimshat, fejlagtigt forsynet med 
kølle. 4) »S. Philippus«. Figuren, der som attri
but kun har en bog, stod før 1918 som nr. 9. 5) 
»S. Bertholomeus« med kniven. 6) »S. Mathe
us« med økse, stod før 1918 som nr. 10. 7) 
»S. Johannes« med kalken. 8) »S. Thomas« 
med spyd. 9) »S. Jacobus M(inor)«, Jakob den 
yngre med valkestok. 10) »S. Simon« med sa
ven, stod før 1918 som nr. 4. 11) »S. Judas Tha- 
deus« med kølle. 12) »S. Paulus« med sværdet 
(klingen fra 1918). 

Til tavlen har formentlig hørt en lille kruci
fiksfigur, 45 cm høj, nu opsat på renæssanceop
bygningens topfelt. Krucifikset har rimeligvis 
kronet midtskabet, eventuelt anbragt i et top-
skab, der ligesom den gotiske predella er fjer
net i forbindelse med tavlens forandring. 

Ved denne modernisering o. 1600-20 er kir
kens tavle blevet udbygget næsten til en alter
væg, idet middelaldertavlen – som storstykke – 
i hele sin bredde har fået et højt tredelt posta
ment på underbygning af fyrre-panel. På po-
stamentets fremspring, prydet af beslagværk 
og rudebosse, hviler fire glatte joniske storsøj
ler, der flankerer alterskabets fløje. Søjlerne har 
kluntet skårne prydbælter, de yderste med be
slagværk, de to inderste med kartoucher rum
mende et Jesu-monogram (i nord) og initialer
ne »NCB/TAP«.28 Storvingerne har ligesom 
topvingerne udsavede volutter og prydes af 
frugtklase, roset og i midten et kvindehoved i 
kartouche. Frisen brydes over søjlerne af volut- 
fremspring med akantusløv, og yderst på den 
forkrøppede storgesims (fornyet) står ejen
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Fig. 15. Altertavle, o. 1500 og o. 1600-20 (s. 1247), tilstand før istandsættelsen 1918. Hude fot. 1905. — Altar
bild, um 1500 und um 1600-20, Zustand vor Restaurierung 1918. 
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Fig. 16. Altertavlens storstykke, en sengotisk skabsaltertavle fra o. 1500 (s. 1247f.). EM fot. 1962. — Mittel
schrein des Altarbilds, ein spätgotischer Schnitzaltar. 

dommelige spir i form af hermeagtige kvinde
figurer med frugtklase på hovedet (før 1918 
stod spirene på topgesimsen, jfr. fig. 15). Det 
brede, noget fortrykte topstykke har glatte søj
ler med akantuskapitæl og beslagværk-pryd-
bælte flankerende det profilindrammede felt, 
hvori den nævnte gotiske krucifiksfigur er op
sat. Topvingerne har rosetter og frugtklase, 
topgavlen to kartoucher flankerende en slyng-
båndsmedaljon, der krones af akantusløv. Re
næssancesnitværket er i slægt med den nogen
lunde samtidige prædikestolshimmels. Men det 
er grovere og må skyldes en udpræget lands
bysnedker. 

Hans Poulsens bemaling fra 1725 har en blå 
grundfarve med rødt rammeværk i alterskabet, 
rød og sort marmorering på listerne og frem
hævelse af snitværksdetaljerne i grønt, rødt, 
forgyldning og sølv; søjleskafterne står grå. De 
gotiske figurer har naturlig karnation, forgyldt 
hår og brogede klædninger med malede broka
demønstre. Som baggrund for den lille gotiske 
krucifiks gigur er i topfeltet malet et panorama 
af Jerusalem, og herover ses i topgavlen kirke
ejeren Peder Nielsen Endorphs og hustru Kir

stine Sofie Bornemans initialer i spejlmono
gram, flankeret af »Anno / 1725«, alt forgyldt 
på rød bund. De øvrige indskrifter står i hvid 
fraktur på sort bund. I det gotiske skabs fodfel
ter: »Renoveret A(nn)o 1725. Af Weledle Herre 
/ Seig(neu)r Peder Nielsen Endorph Eierre til 
Henne Gaard. / Ved Hans Poulsen Skildrer af 
Riibe«.29 Over apostelfigurerne deres ovenan
førte navne, og i storfrisens midtfelt: »Denne 
Jesum opvagte Gud. Der Ære Wii Alle Vidne 
til. Actor 26 v.« (Ap.G. 2,32). Postamentfel-
terne rummer i nord Fader Vor, i hovedfeltet 
Nadverindstiftelsesordene (1. Kor. 11,23-25) 
og i syd Missionsbefalingen (Mark. 16,15-16). 

Af middelaldertavlens oprindelige staffering 
på kridtgrund konstateredes 1918 blot lidt re
ster af forgyldning som baggrund i alterskabet. 
Også en renæssancestaffering, hvis indskrifter 
stedvis skimtes under de nuværende, har været 
lagt på kridt. Tavlens istandsættelse med Hans 
Poulsens nymaling 1725 fulgtes 1776 af en min
dre opfriskning ved maler Niels Lund fra Jan-
derup. Han tog sig især af gesimser og profiler, 
der fik en blå marmorering svarende til prædi
kestolens; topfeltets spejlmonogram erstattedes 
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af Kristian VII.s, og fodfelternes renoverings-
indskrift blev overmalet af en ny: »Renoveret 
A(nn)o 1776. Af Veledle Og Velbyrdige Hr. 
Assesor Christen Sørensen Rygaard. Eierre til 
Henne gaard«. Denne indskrift blev atter dæk
ket i forbindelse med oppudsninger 184417 og 
1877,8 hvorved tavlens blå grundfarve dække- 
des med en stengrå, ligesom der blev malet ni- 
chelignende, afskyggede felter bag figurerne og 
sat det hebraiske »Jahve« i topgavlen. 

Altertavlen fremtrådte herefter, som den ses 
på fotografiet fig. 15, indtil overmalingerne 
ved Harald Munks grundige istandsættelse 
1918 blev fjernet, så tavlen atter fremstod med 
Hans Poulsens barokfarver fra 1725. 

Sidealtertavler. 1) (Fig. 17, 19), o. 1500, en 
Mariatavle, bevaret er predellaen og selve alter
skabet med en figur af Maria med barnet frem
stillet i stråleglans som »rosenkransmadonna«. 
Ligesom højaltertavlen har den været tilskrevet 
den såkaldte »Imperialissimamester«.26 Maria-
figuren, 98 cm høj, er ikke meget forskellig fra 

Fig. 17. Mariaaltertavle (sidealtertavle nr. 1), o. 1500 
(s. 1251). NE fot. 1982. — Marienaltar, um 1500. 

Fig. 18. Nådestolen og Maria med barnet, o. 1500, 
udsnit af altertavle (s. 1248). EM fot. 1962. — Der 
Gnadenstuhl und Maria mit dem Kinde, um 1500, 
Ausschnitt aus Altarbild. 

højaltertavlens, idet nogenlunde samme forlæg 
må ligge til grund, men der er et finere marke
ret svej i Marias skikkelse og en større ynde i 
udtrykket. Figuren er i skæringen velbevaret, 
kun Marias venstre hånd og det yderste af bar
nets højre fod er fornyet i forbindelse med en 
noget hårdhændet istandsættelse 1909 (jfr. fig. 
19). Alterskabet, 177×98 cm, har forneden et 
profilindrammet fodfelt, foroven en gennem
brudt stavværksbaldakin i kølbueform med en 
hængefrise af fiskeblærer og korsblomster, der 
for størsteparten er rekonstrueret 1909. Skabets 
bagklædning har som baggrund for figuren en 
profileret glorie og en pålagt stråleglans, der 
danner en mandorla omkring billedet. Man-
dorlaen kantes af en rosenkrans bestående af 65 
små blomster af bly, alle fra 1909. Før istand
sættelsen sås kun hullerne, hvori de oprindelige 
roser havde siddet; de nuværende er rekonstru
erede efter forbillede i forskellige nordtyske al
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Fig. 19. Mariaaltertavle (sidealtertavle nr. 1), 
o. 1500, tilstand før restaurering 1909 (s. 1252). Hu
de fot. 1905. — Marienaltar, um 1500, Zustand vor 
Restaurierung 1909. 

tertavler.30 Skabet har hængsler fra de nu for
svundne fløje,31 og predellaen i siden en lille 
låge til et gemmeskab. 

Stafferingen er fra 1909, udført som en gen
skabelse af den originale middelalderstaffering 
på kridtgrund, der indtil da var bevaret i gan
ske betydeligt omfang. Figurerne har naturlig 
hudfarve, håret er forgyldt ligesom barnets 
frugt og Marias krone og kappe, hendes kjole 
står i sølv, ligesom kappen med blåt for. Alter
skabet er næsten helt forgyldt, mandorlaen er 
blå, fodfeltet og karmenes indersider står cin-
noberrøde, de sidste med forgyldte stjerner. 
Predellaens skriftsted i gul skriveskrift på sort 

bund er en gentagelse af en indskrift fra 1776: 
»Christus er komen til Verden Søndere at salig-
giørre« (1 Tim. 1,15). Den stod før 1909 i fod
feltet. 

Før 1909 var de middelalderlige farverester 
dækket af en overmaling, der må være foreta
get af Niels Lund 1776 (se fig. 19). Marias kjole 
var hvid med blå blomster, skabets bagklæd
ning havde sort marmorering på rød bund, 
predellaen på blå bund. Kridtgrund og farver 
sad så løst, at det skønnedes nødvendigt at af
rense alt ind til træet, inden den noget glatte og 
ferske nystaffering. 

Tavlen står, måske som oprindelig, på det 
nordre sidealterbord i skibets østende. Her om
tales den tidligst 1842, da præsten noterede, at 
helgenbilledet »på et fuldkommen konserveret 
sidealter« antydede en fredelig reformation.10 

2) (Fig. 20-21), o. 1500, for en bispehelgen, 
måske S. Nikolaj (jfr. højaltertavle), kun selve 
alterskabet er bevaret. Den stående bispefigur, 
142 cm høj, med markant skåret ansigt, løfter 
højre hånd velsignende, mens han i venstre 
holder en bispestav fra istandsættelsen 1909. 
Han bærer en høj bispehue, hvorfra to frynse
bånd (infulæ) hænger ned, og over underklæd
ningen en fyldig korkåbe, der falder i store 
knækkede folder og sammenholdes af et roset-
formet spænde på brystet. Hænderne er be
handskede med adskillige fingerringe. Alter
skabet, 174×100 cm, hvis underste del med 
fodfeltet er fornyet (jfr. fig. 21), har ved karm
siderne spinkle halvsøjler bærende en kølbue-
baldakin svarende til Mariaskabets. Baldaki
nens hængefrise er også her fornyet. Hængsler i 
skabets sider har båret sidefløjene, der ligesom 
predellaen manglede allerede 1798,31 og en ræk
ke huller foroven må stamme fra en frise af 
småspir eller korsblomster, der har kronet 
tavlen. 

Stafferingen er som Maria-tavlens fra 1909, 
udført fra grunden som en genskabelse af den 
oprindelige. Bispeklædningens og skabets glat
te forgyldning dominerer. Ansigtet står med 
hudfarve, håret forgyldt, bispehuen i sølv med 
gyldne ornamenter, handskerne er hvide, kåbe
foret blåt. I skabet er karmene cinnoberrøde 
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med gyldne bladornamenter, og bag figurens 
hoved er i guldbelægningen punslet en glorie. 
Bemalingen er i nøje overensstemmelse med de 
betydelige rester af original kridtgrundsstaffe- 
ring, der var til stede indtil 1909.32 De var da 
dækket af en overmaling, udført 1776 af Niels 
Lund, måske samtidig med at figuren er blevet 
udstyret med en kalk (fig. 21, jfr. Janderup 
s. 1048f.). Såvel ansigt som handsker stod med 
kødfarve, bispedragten var hvid og sort, og på 
huen og spændet var anvendt lidt forgyldning. 

Tavlen, der oprindelig kan have stået på det 
søndre sidealterbord (s. 1247), omtales 1730 
som »En gammel prælats, kaldet St. Nicolai, 
effigies (billede), som siges i gamle dage at have 
resideret på Hennegård«.12 1798 stod den »i-
mod indgangen i den nordre kirkemur« og 
o. 1900 op mod skibets nordvæg, delvis bag 
stolebænkene. Siden istandsættelsen 1909 er 

Fig. 20. Sidealtertavle (nr. 2, s. 1252), o. 1500, med 
bispehelgen (S. Nikolaj?). NE fot. 1982. — Seitenal
tarbild, um 1500, mit einem hl. Bischof (Hl. Nikolaus?). 

Fig. 21. Sidealtertavle (nr. 2, s. 1252), o. 1500, med 
bispehelgen (S. Nikolaj?). Tilstand før restaurering 
1909. Eigil Rothe fot. 1908. — Seitenaltarbild, um 
1500, mit einem hl. Bischof (Hl. Nikolaus?). Zustand 
vor der Restaurierung von 1909. 

tavlen ophængt på samme væg, båret af to kon
soller. 

Af et altersæt, skænket 1704 af præsten Knud 
Mikkelsen Ho og hans hustru Anna Knudsdat- 
ter (jfr. gravsten nr. 2), er bevaret kalken 
(fig. 23), med stempel for Jens Andersen Klyne 
i Ribe (Bøje 1982 nr. 6782).33 Den er 20 cm høj, 
foden sekstunget med mellemfaldende spidser 
og bred standplade. Standkanten er profileret 
med prik-bort, og på en af tungerne er pånittet 
et støbt, 4 cm højt krucifiks. Flankerende kru
cifikset er graveret givernes sammenskrevne 
initialer »KMH« og »AKD«, og under det års
tallet »1704«. Et lille profilled med prikbort 
danner overgang til de sekssidede skaftled, 
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Fig. 22. Alterstager, gotiske (s. 1254). NE fot. 1982. 
— Altarleuchter, gotisch. 

Fig. 23. Alterkalk, skænket 1704 af præsten Knud 
Mikkelsen Ho og hustru Anna Knudsdatter. Stem
pel for Jens Andersen Klyne (†1700) i Ribe (s. 1253). 
NE fot. 1982. — Abendmahlskelch, gespendet 1704 von 
Pastor Knud Mikkelsen Ho und seiner Gattin Anna 
Knudsdatter. Punze des Jens Andersen Klyne (†1700). 

knoppen er kugleformet og glat, det fornyede 
bæger svejet. Under standpladen er graveret 
vægtangivelsen 28 lod, på dens overside stemp
let. 1835 betaltes guldsmed Lorentz Anholm 
Thuun i Varde for en reparation af bægeret.17 

Disken er udført o. 1750 af Jens Terckelsen Ør
renstrup i Varde (1729-65), tvm. 12 cm, med 
otte-tunget fordybning og på fanen et graveret 
cirkelkors samt Ørrenstrups stempel (Bøje 
1982 nr. 6865).34 Den oprindelige †disk omtales 
endnu 1730.12 

†Altersæt. 1700 havde kirken kalk og disk af 
tin, »og saaledis har været siden Suenskens ind
fald, da dend af dennem blef bort Plønderet«.18 

Tinkalken stod endnu 1730 i degnestolen.12 

Oblatæske og alterkande er i sort porcelæn 
med guldkors fra Den kongelige Porcelænsfa- 
brik, anskaffet henholdsvis 18888 og 183617. 

Sygesæt, tidligst omtalt 1833, udført af Lo
rentz Anholm Thuun i Varde (1796-1844). Kal
ken er 9 cm høj, med cirkulær profileret fod, 
balusterskaft og glat halvkuglebæger med pro
fileret rand og spor af indvendig forgyldning. 
På fodens underside Thuuns stempel (Bøje 
1982 nr. 6880).35 Sammenhørende glat disk, 
tvm. 5,5 cm. Til sættet, der opbevares i et for
mentlig samtidigt futteral, hører en nyere 
oblatæske og vinbeholder, mærket »C. Her
mann Denmark, Sterling 9256 M 53«. 

Alterstager (fig. 22), gotiske, næsten svarende 
til Vester Vedsted (Ribe hrd.) og Møgeltønder 
kirkers (DK. SJyll. s. 1312). Stagerne, 32 cm 
høje, har kort, profileret cylinderskaft og ens-
dannet, profileret fod- og lyseskål. Fodskålen 
hviler på tre små ben formet som dyrepoter. 
Lysetornene er fornyet i jern. Syvstage, nyere, 
36 cm høj. †Alterstager. 1836 anskaffedes to la
kerede blik-alterlys.17 

†Alterbøger. 1730 omtales Frederik III.s bibel 
på altret.12 

†Messehagler. Formentlig samtidig med alter
tavlens istandsættelse 1725 skænkede kirkeeje
ren Peder Nielsen Endorph en blå fløjlsmesse- 
hagel med sit eget og hustruen Kirstine Sofie 
Bornemans broderede navnetræk. Juledag 1728 
beklagede præsten Ole Sandberg sig i kirken 
højlydt over at skulle lade sig nøje med en 
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gammel hagel, fordi kirkeejeren opbevarede 
den ny på Hennegård og kun udleverede den til 
præsten efter forgodtbefindende.12 1833 betal
tes for tøj og syning af et messegevandt, og 
1843 fik jomfru Ramsing i Ribe 14 rdl. for en 
ny messehagel, der var af rødt fløjl.17 Den ud
skiftedes 1891 med en ny.22 

Alterskranke, 1857, halvcirkulær med grøn-
malede, drejede balustre og plysbetrukket knæ- 
leskammel.22 

Døbefonten (jfr. fig. 34) er romansk, af granit, 
tilhørende samme undergruppe af den vestjy
ske type (Mackeprang: Døbefonte s. 166) som 
fontene i Janderup, Lunde, Ovtrup og Nørre 
Nebel. Den er 95 cm høj, foden af en rød, 
kummen af en brunlig granit, tvm. 76 cm, med 
attisk mundingsprofil, hvor den øvre rundstav 
er erstattet af platte. Kummen er indvendig 
hvidmalet. Fonten blev 1882 renset for kalk og 
maling.22 Den er 1932 flyttet fra skibets østen
de, nord for korbuen, til sin nuværende plads 
midt i koret. 

Dåbsfad af messing, glat, tvm. 40 cm, købt 
1844 hos kobbersmed E. Teutsen i Ribe.17 Det 
ligger i en samtidig krans af træ. I årene før 
fadets anskaffelse klarede man sig med en lille 
fajanceskål.22 

Dåbskande, 1935, af messing, ifølge indskrift 
skænket af rentier Jens Larsen Jensen og hustru 
Gunnethe Kirstine Christensen, Henneberg.22 

Korbuekrucifiksgruppe (fig. 24-27), o. 1250, 
bestående af en mere end legemsstor, 206 cm 
høj, Kristusfigur (armene fornyede) og to kun 
halvt så store sidefigurer af Maria og Johannes, 
115 cm høje. Gruppen er på flere punkter ejen
dommelig. Kristusfiguren hænger næsten lodret, 
hovedet og overkroppen er skåret fuldplastisk, 
mens figuren nedefter flader reliefagtigt ud, en
dende i helt udstrakte ben og vriste. Højre fod 
er lagt over venstre. Det lidt fremadludende 
hoved (fig. 25) har fra første færd båret konge
krone, hvoraf nu kun kroneringen med ovale 
ædelstensgruber er bevaret. Ved en senmiddel
alderlig modernisering er værdighedstegnet 
blevet omgjort til en tornekrone med indbore
de torne. Håret falder i bukler ned på skuldre
ne, næsen er lige, øjnene kun angivet som 

Fig. 24. Korbuekrucifiksgruppe, o. 1250 (s. 1255). 
NE fot. 1982. — Triumphkreuzgruppe, um 1250. 

hvælvede partier, munden er lille med svagt 
hængende vige, og der er ikke antydning af 
(skåret) skæg. Brystkassens ribben er klart 
markeret, såret i højre side dybt skåret. Det 
knælange lændeklæde er bundet i venstre side 
og har unggotikkens karakteristiske vulst om 
hoften. Klædet falder i v-formede folder over 
venstre lår, mens det højre – ligesom i Billum 
(s. 1094 med fig. 26) – er ladt næsten bart. Figu
ren er udhulet fra bagsiden. De plumpe, vand
ret udstrakte arme stammer fra 1800’rne lige
som det enkle korstræ, hvis øvre arme har ud
savede trekløver-ender. Bag figuren følger 
korstræet lændeklædets bredde som en art bag
klædning. 

Sidefigurerne (fig. 27) indtager på traditionel 
vis sørgende positurer. Maria, iført fodsid kjo
le, hovedlin og sko, fører venstre hånd til kin
den, mens hun med højre samler klædningen 
foran sig. Ejendommeligt er det, at begge arme 
synes at gennembryde dragten. Hendes ansigt 
(fig. 26), kranset af fint bølget hår, er regel
mæssigt med en lille mund, mandelformede 
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Fig. 25-26. Korbuekrucifiksgruppe, o. 1250, detaljer (s. 1255). 25. Kristusfigurens hoved. 26. Mariafigurens 
hoved. NE fot. 1986 og 1982. — Triumphkreuzgruppe, Kopf des Christusbilds und des Maria-Bilds. 

øjne og himmelvendte pupiller. De skarpt 
skårne detaljer, der genfindes i Johannesfigu-
rens ansigt, antyder, at der i nyere tid er foreta
get en opskæring. Johannes’ ansigt indrammes 
af stiliserede lokker. Han er iført en lang kjor
tel, hvorunder de bare fødder stikker frem. 
Højre hånd er løftet i en sorgfuld gestus, og i 
venstre holder han bogen – med en fold af 
kjortlen respektfuldt lagt imellem. Begge figu
rer er udhulede fra bagsiden og har under fod
stykket et hul til fastgørelse i en (korbue)bjæl
ke. Hovederne har tilproppede huller i issen, 
Johannes endvidere ét i brystet. 

Kristusfiguren står med en bemaling fra 
1800’rnes »istandsættelse«. Bleg karnation, 
grøn »tornekrone«, brunt fuldskæg og hår, der 
falder i store lokker på skuldrene. Lændeklædet 
er lysblåt, og i panden og ved sårene er der små 

røde blodstænk. Korstræet står i blank eg, med 
»INRI« i hvide versaler, sidefigurerne siden 
o. 1900 i afrenset bejdset træ. 

Trods den betragtelige størrelsesforskel er 
krucifiks og sidefigurer efter al sandsynlighed 
udført samtidig, eventuelt i forbindelse med 
kirkens unggotiske korudvidelse (jfr. s. 1242). 
Måske havde gruppen endnu sin gamle plads i 
korbuen 1730, da inventariet nævner »et stort 
krucifiks stående i kirken« og to »små corpus- 
ser, malede træbilleder«.12 Et fotografi fra 1897 
(i NM2) viser gruppen opsat på skibets nord
væg. Krucifikset fremtrådte da som nu, mens 
sidefigurerne havde bemaling fra 1700’rne sva
rende til altertavlefigurernes. Deres afrensning, 
opskæring og bejdsning må være sket i årene 
omkring 1900, da de i nogle år var bortfjernede 
fra kirken. 1904 var sidefigurerne tilbage, op
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stillet i en krog på pulpituret.36 Korbuekruci-
fiksgruppen hænger siden 1932 på korets 
nordvæg. 

Prædikestol (fig. 32), 1573, ifølge indskrift 
skænket af Johan Hartvig Staverskov til Hen
negård og udført af Hans snedker.37 Den store 
himmel er en tilføjelse fra o. 1600-20, rokoko
bemalingen fra 1776 skyldes Niels Lund ijan- 
derup. 

Prædikestolen har den for egnens ungrenæs- 
sancearbejder karakteristiske opbygning. Slan
ke hjørnebalustre opdeler kurven i fire høje fag, 
der midtdeles vandret af profilerede ramme
stykker med tovstav. Balustrene er leddelte, 
smykket vekselvis med akantusløv, rudeværk, 
sparre- og tungemønstre, og har på siderne 
neglesnitsbort. Felterne rummer alle velskåret 
rudeværk under halvroset med akantus-trebla-
de i sviklerne. Øverst, under kronlisten, løber 
en frise med tilsvarende rosetter indrammet af 
tovstave, og under fodlisten en frise af kølbue- 
hængestykker. Herpå er indskåret en latinsk og 
dansk versalindskrift (fig. 29), der for visse de
les vedkommende er forkortet til de enkelte 
ords forbogstaver, hvorfor tydningen må tages 
med forbehold: »Esto fidelis: vsqve / ad: mor
tem: e(t): d(ono): t(ibi): c(oronam): v(itæ). // 
Hertvig: Staversko: til H(enne) / gaard: g (av): 
d(enne): p(rædikestol): t(il): H(enne): K(irke): 
an(no) 1573 / Geor(gius): Pav(li): servvs Chri/ 
sti: Iesv: invtilis.// Geor(givs): Geor(gii): f(i- 
livs): p(astor): H(enne): e(cclesiæ): / v(erbi): 
D(ei): m(inister): i(nvtilis): Hans: Sne(dker):« 
(Vær tro indtil døden og jeg skænker dig livets 
krone. Hartvig Staverskov til Hennegård gav 
denne prædikestol til Henne kirke år 1573. Jør
gen Poulsen Jesu Kristi uværdige tjener. Jørgen 
Jørgens søn præst i Henne kirke, Guds ords 
uværdige håndlanger. Hans snedker).38 Ved af
slutningen af sjette linje, efter ordet »invtilis« er 
indskåret et tegn, der formentlig skal forestille 
et timeglas. 

Prædikestolen hviler på et sidealterbord i ski
bets sydøsthjørne. Den murede trappe er fra 
1932. Gelænderet, i smedejern, stammer vist
nok fra 1700’rne, ligesom bogstolen. Rødt 
fløjlsbetræk med frynser fra o. 1900. 

Himlen danner en femsidet polygon over sto
len med tre brede fag ud mod kirkerummet. 
Frisen kantes af profillister, der forkrøpper sig 
om hjørnefremspring med diamantbosse og 
rosetter på siderne. Høje kartouche-topstykker 
flankerer entusiastiske basunengle, der kaster 
sig ud fra gesimsfremspringene. Herunder er 

Fig. 27. Maria og Johannes, o. 1250, sidefigurer 
korbuekrucifiksgruppe (s. 1255). Fot. i NM. — Ma
ria und Johannes, Seitenfiguren der Triumphkreuz
gruppe. 

Danmarks Kirker, Ribe amt 
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Fig. 28-31. 28 (øverst tv.). Stolegavl i koret, formentlig 1587 (s. 1260). 29 (forneden tv.). Prædikestolsindskrift 
1573 med Hans snedkers signatur (s. 1257). 30 (foroven th.). Stolestader med dele af (†)herskabsstol for 
Hennegård 1587 (s. 1261). 31 (forneden th.). (†)Herskabsstol for Hennegård 1587, udsnit af låge med våbner 
for slægterne Vind og Galskyt (s. 1262). NE fot. 1982 og 1986. — 28 (Oben links). Gestühlwange, vermutlich 
1587. 29 (Unten links). Kanzelinschrift 1573 mit der Signatur Hans snedkers. 30 (Oben rechts). Gestühl mit Teilen 
eines Herrschaftsgestühls für das Gut Hennegård 1587. 31 (Unten rechts). Herrschaftsgestühl für das Gut Hennegård 
1587, Ausschnitt aus der Tür mit Wappen der Familien Vind und Galskyt. 

der englehoveder, flankerende hængestykker- taret i Sønder Borris kirke (Ringkøbing amt).39 

ne, der er formet som små kartoucher med ro Bemalingen i rokokostil er Niels Lunds fra 
setter og hængekvaste. Loftet er svunget med 1776. Blå marmorering dominerer, ledsaget af 
profilribber i stødene, udgående fra en midtro en klar rød, lidt forgyldning og en brun farve, 
set med englehoved. Himlen svarer til Brøn- der på hængestykkerne danner baggrund for 
dum kirkes (Skast hrd.) fra 1617, og må – bl.a. hvide rocailler. Himlens loft er blåt med hvide 
ved de karakteristiske basunengle – tilskrives skyer, basunenglene har grå gevandter, gyldne 
en vestjysk snedker, hvis hovedværk er inven vinger og trompeter, og frisens indskrift med 
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Fig. 32. Prædikestol, 1573, skænket af Hartvig Staverskov og signeret af Hans snedker. Himlen tilføjet 
o. 1600-20 (s. 1257). NE fot. 1982. — Kanzel, 1573 von Hartvig Staverskov gespendet und von Hans snedker 
signiert. Schalldeckel um 1600-20. 
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Fig. 33. Indre set mod øst gennem skibets gjordbue. NE fot. 1982. — Interieur gegen Osten gesehen. 

gul skriveskrift på blå bund lyder: »Raab af 
struben, spar iche / Oplöft Din Röst som en 
Basune / Og kundgiör mit folch Deres Over
trædelse / Esaias 58 (v. 1)«. Bemalingen dækker 
beskedne rester af originale farver. 

1843 blev nogle lister og sirater fæstnet, og 
prædikestolens hidtidige murede trappe afløst 
af en opgang af fyrretræ, hvis panel havde 
enkelt udsavede balustre.17 Den tjente til 1932. 
En istandsættelse 1919 havde udelukkende 
snedkermæssig karakter, og prædikestolen står 
i dag i sjælden grad uberørt af nyere tids re
staurering. 

Stolestader (fig. 28, 30), formentlig fra 1587, 
bænkene er fornyet 1888. Stoleværket tilhører 
egnens ungrenæssancetype og omfatter som i 
Nørre Nebel stader med dobbeltgavle i koret 
(fig. 34), hvor der tillige indgår rester af en 

øjensynlig samtidig herskabsstol med det 
nævnte årstal (jfr. ndf.). Gavlene har næsten 
alle fladsnitsagtigt akantusløv i den øvre fyl
ding, stedvis med ansigter. De nedre fyldinger 
er hovedsagelig glatte, enkelte dog med folde
værk. Skibets gavle er 1878 blevet udsvejfede 
ved pålægning af fyrretræslister på siderne. Ved 
samme lejlighed mistede alle gavle de oprinde
lige småspir, og de har nu vandrette endestyk
ker med lysestage fra 1932. Indgangspanelerne 
har profilfyldinger og frise med triglyffer, ko
rets noget sammenflikkede paneler fyldinger, 
der dels er glatte, dels smykkes af akantusløv 
og ansigter. 

Stoleværket står med Niels Lunds rokokobe
maling fra 1776, afdækket og genfremstillet 
ved en istandsættelse 1919-20.40 Grundfarven er 
blå, profilerne røde, skæringerne hvide og un
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Fig. 34. Indre set mod vest. NE fot. 1982. — Interieur gegen Westen gesehen. 

derfyldingerne har vekselvis blå og rød mar ning af de nuværende bænke 1888 blev stole
morering. Indgangspanelerne smykkes af ro- værket 1893 nymalet i egetræsfarve, lister og 
cailler. udskæringer i en lidt mørkere brun tone.8 Ved 

1631 bevidnedes på Kærgård birketing, at disse arbejder udrangeredes bl.a. en †gavl med 
præstekonens stol indtil en nylig omflytning et stort skægget hoved svarende til en gavl i 
altid havde været på nordsiden i altergulvet, Ovtrup kirke (s. 1149 med fig. 22).43 1919-20 
d.e. forrest i korets nordre række.41 Niels fik staderne deres nuværende bemaling, og 
Lunds nymaling 1776 mindedes på en †stolelå- 1932 udskiftedes topstykkerne fra 1878 med de 
ge med indskrift, der oplyste, at kirken 1776 nuværende.44 

var blevet stafferet overalt af N. P. Lund.42 I korets stader indgår dele af en (†)herskabsstol 
O. 1835 anskaffedes to †bænke til skolebørnene fra 1587, opsat af Hartvig Staverskov til Hen
i koret,22 og 1843 blev stoleværket repareret, negård og hans hustru Birgitte Vind.45 Bevaret 
nordsidens stader blev indflyttet og rettet, og er to gavle, den vestligste henholdsvis i syd og 
der blev indlagt en ny »lede (vægrem), som var nord, den sidste med tilhørende låge (fig. 30). 
af den gamle klokkestol«.17 1857 borttog man Gavlene er lidt rigere udformet end de øvrige 
de to forreste stole i koret, og 1878 blev alle med arkadefylding over rombefylding og re
gavlspir afsavet og erstattet af små volut-top- liefskåret årstal »1587« (i nord) og Jesumono-
stykker efter model fra Ål kirke.22 Efter opsæt gram i de øvre rammestykker. Lågen har to 
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Fig. 35a-b. Herskabspulpitur 1776, malerier af apostlene Mattæus og Tomas, tilskrevet Niels Lund fra Jande-
rup (s. 1264). NE fot. 1982. — Herrschaftsempore 1776, Gemälde darstellend die Apostel Matthäus und Thomas, 
Niels Lund aus Janderup zugeschrieben. 

kvadratiske profilfyldinger, den nedre glat, den 
øvre med reliefskåret »1587« og Jesumono-
gram over våbener for slægterne Vind (heral
disk højre) og Galskyt (fig. 31). De må opfattes 
som Birgitte Vinds fædrene og mødrene og 
svarer til Christen Vinds på Lydum kirkes al
tertavle (s. 1224 med fig. 14).46 Bemaling som 
stolestaderne. Før 1932 sad gavle og låge for
rest i skibets søndre stolerad, måske herskabs
stolens gamle plads. 

En skrifteskammel fra 1700’rne, af fyrretræ, 
83×107 cm, med svungne vanger, udsavede 
balustre, læderbetræk og rester af blå bemaling, 
står på kirkeloftet. Den stammer fra en †præste
og skriftestol af egnens almindelige renæssance
type (o. 1600?), omtalt som en lukket stol med 
tralværk og dør, stående nord for altret (jfr. 
s. 1206).17 1730 behøvede præstens skammel i 
skriftestolen ryglæn, »så præsten ikke falder 
bagover«.12 Stolen blev istandsat og forhøjet 
1844,17 og fjernet 1857, idet præsten fik anvist 
plads bag altret.22 Samtidig flyttede man en 
†degnestol, der havde dannet pendant til præste

stolen syd for altret. Den fik plads ved prædi
kestolen, hvorfra den 1888 atter flyttedes op i 
koret.8 En †brudeskammel skulle 1844 beklædes 
med læder eller klæde.22 

†Kister. 1730 behøvedes en ny kiste til messe
klæder, da kirkeejeren havde bortfjernet den 
gamle til Hennegård, og kun efter forgodtbe
findende udleverede messeklæder til præsten 
(jfr. †messehagler).12 

Pengeblok (fig. 37), o. 1700, med balusterfor
met, forneden afsavet fod, firkantet, jernbeslået 
overdel og klap-låg med flad pengetragt af 
jern, nu 95 cm høj. Blokken er blåmalet og 
siden 1935 opsat på et stolesæde bag det vestre 
indgangspanel. 

*Pengebøsse, o. 1850, af jern, firkantet med 
flad pengetragt og to overfaldslukker. Bøssen 
er fæstnet til en stolpe med et bredovalt skilt, 
hvorpå frakturindskriften: »Tænk paa den 
Trængende«. I Esbjerg Museum (inv. nr. 
207/1953). 

†Klingpunge. Inventariet 1833 omtaler en tav
lepung.17 1851 ønskedes en ny klingpung an
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Fig. 36. Herskabspulpitur, opsat 1776 af Christen Sørensen Rygaard til Hennegård (s. 1263). NE fot. 1982. — 
Herrschaftsempore, errichtet 1116 von Christen Sørensen Rygaard zu Hennegård. 

skaffet og skaftet malet,22 måske den pengepose 
med kobberbjælde og lang stang, der endnu 
nævnes 1897. 

Dørfløj (fig. 38), 1500’rne, jernbunden, mel
lem skib og våbenhus. Den er udført af to for
holdsvis tynde, brede egeplanker, 205×107 
cm, sammenholdt af to revler på bagsiden og af 
forsidens otte vandrette jernbånd, der har gre
nede ender og indridsede knækborter. Et lodret 
jernbånd følger plankernes sammenføjning; 
dørgrebet er smedet, i bøjleform. Dørskilt og 
lås er fra 1842, da dørfløjen »blev vendt«, d.e. 
flyttet fra dørens inderside til ydersiden, hvor 
der gjordes nye stabler til den.17 Forsiden står i 
blank eg, bagsiden hvidmalet. En †dørfløj fra 
1776 med højrektangulær profilfylding sad ind
til 1932 mellem skib og tårnrum. 

Herskabspulpitur (fig. 36), 1776, opsat i kir
kens vestende af Christen Sørensen Rygaard til 
Hennegård, samtidig med indretningen af hans 
begravelse i tårnet (se begravelse). Pulpituret, i 
landlig rokokostil, består af 13 fag, af hvilke de 
syv midterste springer frem og danner den 
egentlige herskabsstol. Pulpituret er lukket i 
den forstand, at der over brystningen er op
bygget vinduespartier kronet af en gennemlø
bende profilgesims, men der har aldrig været 
vinduer i åbningerne. Brystningen har næsten 
kvadratiske, profilindrammede fyldinger, 
hvorunder der løber en enkelt udsavet hænge-
frise. Pulpituret hviler siden 1932 på en muret 
underbygning med trappe i syd, materialrum i 
nord. 

Bemalingen i en lys blå farve med blå mar



 

 

 

 

1264 VESTER HORNE HERRED 

Fig. 37-38. 37. Pengeblok o. 1700 (s. 1262). 38. Dørfløj fra 1500’rne (s. 1263). NE fot. 1982. — 37. Opferstock, 
um 1700. 38. Türflügel, 16.Jahrhundert. 

morering og røde profiler er ligesom fyldinger
nes malerier af Kristus og apostlene udført 1776 
af Niels Lund fra Janderup. Billederne svarer 
næsten helt til hans pulpiturmalerier i Janderup 
(s. 1060f.). Alle apostle er vist stående med de
res attributter, iført lange hvide, blå, røde og 
brune gevandter med dramatiske folder. 
Øverst er navnene anført med gul skriveskrift. 
Fra syd ses: 1) »Johan(n)es«, skægløs, velsig- 
nende og med en kraftig kalk i venstre hånd. 2) 
»Jacobus Major«, Jakob den ældre med pil-
grimsstav. 3) »S. Petrus«, pegende mod himlen 
og med nøgle i venstre hånd. 4) »Matias« med 
økse. 5) »Simon« med sav. 6) »Jacobus Mi
nor«, Jakob den yngre med valkestok. 7) 
»Christus«, velsignende, med korsæble i ven
stre hånd. 8) (Fig. 35a) »Mateus« med pen og 
bog. 9) »Judas Tadeus« (Taddæus) med spyd. 
10) »Bartolomeus« med kniv i venstre, bog i 
højre hånd. 11) (Fig. 35b) »Tomas« med spyd. 
12) »Phillipus« med kors. 13) »Andreas«, med 
sit skråkors bag sig. Malerierne fremtræder for 

ret store partiers vedkommende fornyet af Ha
rald Munk, der 1920 fremdrog dem og den øv
rige originale bemaling under en lysbrun ege- 
træsfarve fra 1893.8 O. 1894, da et harmonium 
fik plads i herskabsstolen, fjernedes pulpiturets 
underbygning af træ, og midtpartiet blev i ste
det ophængt i jernbånd, fæstnet i en trækon
struktion på loftet. 

Fra herskabspulpituret stammer to *løse stole 
(fig. 39), fra første del af 1700’rne. De to ens 
barokstole er af ret ormædt bøgetræ, 113 cm 
høje. Forbenene, der forneden ender i gribeklo 
med kugle, består velselvis af drejede baluster- 
led og bladsmykkede, afrundede klodser, hvori 
sarg og stivere er indtappet. Tværstiveren mel
lem forbenene har udskåret storakantus med to 
engle flankerende en lille vase. De øvrige stive
re – på den ene stol defekte – er drejede ligesom 
bagbenene (delvis fornyede i eg), der fortsætter 
i det let skrå ryglæn med svunget overkant. 
Læderbetrækket er gammelt, ryglænets tæt 
karreret med indridsede linjer, træet står 
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blankt. Stolene, der vel er kommet til her-
skabspulpituret fra Hennegård, er siden 1919 i 
Nationalmuseet (inv. nr. 790/91-1945), mens 
en kopi står i kirkens kor.47 

Orgel, 1965, med syv stemmer, bygget af 
Marcussen & Søn, Åbenrå. Disposition: Manu
al: Gedakt 8', Spidsgamba 8', Principal 4', 
Rørfløjte 4', Oktav 2', Quint 1⅓. Pedal: Sub
bas 16'. På herskabspulpituret, med spillebord i 
orgelhusets bagside. Facaden er indbygget i 
herskabsstolen, †Orgel, 1930, med fem stem
mer, bygget af C. W. Mayer, Lübeck. Disposi
tion: Manual: Fløjte 8', Gemshorn 8', Geigen- 
principal 4', Melodia II. Pedal: Subbas 16'. 
Pneumatisk aktion, keglevindlade.48 I skibets 
sydvesthjørne under pulpituret indtil 1932, da 
det flyttedes til pulpiturets herskabsstol. Et 
større †harmonium, leveret af Joh. P. Andresen 
& Co. i Ringkøbing, skænkedes 1894 af parti
kulier Chr. A. Nielsen og hustru og opstilledes 
på »det midterste pulpitur«.49 

Salmenummertavler, 1930,8 tre ens, 85×48 
cm, med profilliste foroven og forneden, grå- 
malede med cifre af letmetal. En fjerde er til
svarende, 75×48 cm, med indskrift i sorte ver
saler: »Daab« og »Nadver«. På skibets vægge. 
†Salmenummertavler. 1844 omtales maling af 
nummertavlerne,17 hvoraf der 1862 var tre.8 

Fotografier fra o. 1900 (i NM2) viser store pro- 
filindrammede tavler med skydenumre af træ i 
seks rækker. 

Præsterækketavler (jfr. fig. 36), fire ens, den 
ældste formentlig fra 1776, 110×68 cm, med 
gulmalet listeramme og hvid skrift på sort 
bund. Den ældste har skriveskrift og indledes 
med overskriften: »Fortegnelse / Paa de Guds 
Ords Tienere, som siden Reformationen Har 
betient / Præste Embedet ved Henne og Lønne 
meenigheder, efter dend / Kundskab, som en
ten findis udi gamle Documenter, eller og / af 
de ældste Sogne mænd ere bleven ind hentet. / 
Henne sogn / Haver i Begyndelsen været sepa
reret for sig self, oc haft sin egen Præst / allene, 
som først skal Have Været, saa vit mand veed 
af at sige / Hr. Oluf Pedersen i Aaret 1556«. 
Efter Hennes præster før annekteringen af Løn
ne sogn anføres Lønnes under overskriften: 

»Lönne sogn. / Har i begyndelsen Været sepa
reret for sig selv, oc haft sin egen Præst / alle
ne«, derpå de fælles præster til 1782. Om Løn
nes første præst, Hr. Jens Rusvard, berettes, at 
han blev brændt for trolddom ved Kærgård 
birketing, om Peter Wiberg (†1782) bl.a. at han 
havde været præst ved den kongelige flåde i syv 
år. Rækken fortsættes på tre nyere tavler med 
skriveskrift og versaler. På vestvæggen under 
pulpituret, begyndende i syd. 

1859 ønskede synet en sortmalet tavle an
skaffet, for at series pastorum kunne fortsættes 
på den, eftersom den gamle var fuldskreven 
med præsterne til 1780.22 Det var ikke sket 
1862.8 1907 nævnes to simple præsterækketav
ler i koret. 1948 blev tavlerne opsat på skibets 
nordvæg. 

Fig. 39. *Stol, første del af 1700’rne, fra herskabs-
pulpitur (s. 1264). I Nationalmuseet. LL fot. 1976. 
— Stuhl von der Herrschaftsempore, erste Hälfte des 18. 
Jahrhunderts. 
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Fig. 40. Klokke, 1444 (s. 1266). NE fot. 1986. — 
Glocke, 1444. 

Lysekroner, nyere i renæssancestil, én hænger 
i korets vestfag, tre i skibet. Kronerne i skibet 
har på hængekuglerne graveret givernes navne, 
fra øst: 1) »Skænket til Henne Kirke af Rentie 
Hans Hansen og Hustru Abelone, født Baken-
sen, Kirkeby, Julen 1932«. 2) »Skænket til 
Henne Kirke af Gaardejer Ole Laustsen og Hu
stru Nikoline f. Riber, Dyreby, Julen 1934«. 3) 
»Skænket til Henne Kirke af Rentier Jens Lar
sen Jensen og Hustru Gunnethe Kirstine f. 
Christensen, Henneberg, Julen 1933«. 

Kirkeskib, fuldskib »Haab og Fred«, ophængt 
1887. Skibet er en gave fra aftægtsmand Niels 
Gundesen, Houstrup, tilrigget af skipper Mads 
Jensen, Houstrup (Henningsen: Kirkeskibe Ri
be, s. 359f.). 

Ligbåre, o. 1700, af kraftigt fyrretræ, 285 cm 
lang. Båreladet udgøres af tremmer mellem 
bærestængerne, der i enderne er affasede som 
håndtag. De fire ben støttes af massive trekant
knæ. Afslidte rester af sort maling. Ligbåren, 
der tidligst omtales 1730,22 står nu på våben
husloftet.49a 

Klokke (fig. 40), 1444, tvm. 95 cm, med ind
skrift af reliefminuskler i et bånd om halsen: 
»anno d(omi)ni mccccxliiii Iar na der bort xpi 
in maren ere« (I Herrens år 1444 efter Kristi 
fødsel, til ære for Maria). Små ligearmede kors 
med grenede ender adskiller ordene, idet dog et 
lidt større kryds-formet ornament indrammer 
Marias navn.50 Overgangen mellem legeme og 
slagring ledsages af profilering, ligeledes han
kene. Ophængt i vuggebom fra 1943. Den to
fags klokkestol indeholder enkelte ældre dele af 
egetræ, men er næsten fornyet 1841, da den 
blev vendt så klokken kom til at svinge vest-øst 
i stedet for nord-syd, for at den bedre kunne 
høres.22 

GRAVMINDER 

Mindetavle. O. 1851, over fem faldne fra den 
første slesvigske krig 1848-51. Sortmalet træ
tavle, 127×74 cm, med profileret, lysgrå ram
me og hvid indskrift med versaler og skrive
skrift.51 Ophængt i den blændede norddør. 

Gravsten. 1) O. 1665. Povel Christensen 
Scads, Guds Ords tjener i Henne kirke i 30 år, 
†1665 i hans alders 56. år, og hans hustru Elisa-* 
beth Jensdatter.52 Sort kalksten, 202×144 cm, 
med udslidt indskrift. Stenen, med ottekantet 
indskriftfelt, hvorover en opstandelsesscene, 
samt omløbende skriftbånd med latinsk ind
skrift, og i hjørnerne evangelistmedaljoner, er 
ned i detaljerne magen til en gravsten, o. 1662, i 
N. Nebel (nr. 1, s. 1208f.). Oprindelig i skibets 
gulv foran korbuen over en muret begravelse 
(nr. 1), hvor den endnu sås 1865.8 1897 lå ste
nen inden for våbenhusdøren,53 hvorfra den 
1932 flyttedes til tårnrummet. 

2) (Fig. 41) o. 1720. Knud Michelsen Guld
ager, *1651 i Ho præstegård, ordineret i Vi
borg til Henne og Lønne 1681, †1720 i hans 
alders 70. år (jfr. alterkalk), samt hans hustru 
Anne Knuds Datter, født i Sevel præstegård, 
†17□ i hendes alders □ år, som fødte ham 6 
børn, hvoraf de 5 ældste hvile hos og så er 
sovende til de samtlige på Herrens herligheds 
dag skal opvækkes.54 Lysgrå kalksten, i to styk
ker, 109+99×131 cm. Højovalt indskriftfelt 
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omgivet af laurbærkrans, med nedslidt, ulæse
lig indskrift i reliefversaler. I hjørnerne sidder 
de fire evangelister i helfigur med bøger og 
symbolvæsner; øverst Mattæus (til venstre) og 
Markus, nederst Lukas (til venstre) og Jo
hannes, alle med deres navne på små skrift
bånd. Over og under indskriftfeltet fladovale 
skrifttavler med gravvers i fordybede versaler. 

Stenen, der er nært beslægtet med en grav
sten o. 1711 i Farup (Ribe hrd.), lå 1842 over 
graven på kirkegården, 20 skridt sydvest for 
kirkedøren.10 Fra 18828 ved våbenhusets dør, 
hvor den ligger som trappesten, brudt i to 
stykker med endefladerne mod hinanden. 

†Gravsten. O. 1638. Maren Povelsdatter af 
Henne præstegård, †1638 udi hendes unge år. 
En datter af præsten Poul Skads, jfr. gravsten 
nr. 1. Sås 1842 i kirkegulvet foran alteret.10 

Murede begravelser. Ved sænkning af gulvet i 
skib og tårn 193255 fandt man, foruden tre jord
fæstebegravelser i skibets vestende, en lille mu
ret kælder ved skibets sydmur, fejlagtigt opfat
tet som Anne Staverskovs,56 samt to murede 
gravkamre: 

1) O. 1665, i skibets gulv foran korbuen med 
rester af to kister, hvoraf den ene sandsynligvis 
har rummet liget af Poul Christensen Skads 
†1665 (jfr. gravsten nr. 1). 

Fig. 41. Gravsten (nr. 2, s. 1266). o. 1720, over sog
nepræst Knud Mikkelsen Guldager, †1720, og hu
stru Anne Knudsdatter. NJP fot. 1985. — Grabstein, 
um 1720, des Pfarrers Knud Mikkelsen Guldager, †1720 
und seiner Gattin Anne Knudsdatter. 

2) O. 1770, i tårngulvet med rester af fire 
kister tilhørende Christen Sørensen Rygaard til 
Hennegård, †1780, hans søn Søren Rygaard, 
†o. 1770, hustruen Elisabeth Marie von Gyl-
denfeldt, †1791, samt hendes anden mand 
Christen Stockholm, †1803 (jfr. †kalkmalede 
våbenskjolde). 

I sidstnævnte gravkammer fandtes fire kiste
plader.57 1) O. 1770. Søren Christensen Ry
gaard. Som en blomst han opspirede den 
21. maj (...), visnede den 3. juli (...) og begra
vedes(?) den 27. dec. 17... Førstefødte af nr. 2
3. 

2) O. 1780. Christen Sørrens(en) Rygaard, 
kgl. majestæts kammerassesor og herre til 
Hennegaard, *1742 på Hesselmed, søn af Søren 
Chrestensen Rygaard til Hesselmed og Henne
gaard og Birgithe Johanne Petersen. Blev ejer 
af Hennegaard 1769 og indlod sig i ægteskab 
med frøken Elisabeth M. von Gyldenfeldt (jfr. 
nr. 3), hvilket ægteskab 17.. blev velsignet med 
en søn, der samme år blev indkaldt til den evige 
glæde (jfr. nr. 1), †1780. 

3) O. 1791. Elisabeth Maria von Gylden
feldt, †[1]791, indlod sig udi ægteskab første 
gang med kammerassesor Christen Rygaard 
(jfr. nr. 2), anden gang med kammerråd Chri
sten Sto[ckholm] [1]782 (jfr. nr. 4). Udi første 
ægteskab avlede hun en søn, Søren, som døde 
ung (jfr. nr. 1). 

4) O. 1803. Kammerråd Christen Stockholm 
til Hennegård. Kistepladen var stort set ulæse
lig ved opgravningen 1932. I Stockholms testa
mente bestemtes, at ingen herefter måtte be
graves i gravkammeret.57 

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1881. »Dorothy 
Agnes Rothbarth, beloved wife of Heinrich E. 
E. Rothbarth, drowned at sea of the coast of 
Jutland 10. aug. 1881, aged 34 years. Her body 
was found 28. Aug. at Henne Coast.« Engelsk 
gravvers.58 Gravstele af cement, højde 90 cm, 
med indfældede marmortavler, samt to hæn
der, der griber om hinanden. Vest for tårnet. 

2) O. 1907. »Kaptajn Johan Johansen med 
endel av sit mandskap fra S/S Tinmaru«, 
†1907, Drammen. Granitstele på indhegnet 
gravsted. Ved norddiget. 
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3) O. 1918. Adam Anstatt, †5. aug. 1918. 
Tysk krigsminde, prototype fra 1. verdenskrig. 
Ved norddiget. 

4) O. 1945. Ukendt engelsk sømand, død 
under 2. verdenskrig. Engelsk krigsminde, 
prototype fra 2. verdenskrig. Vest for tårnet. 

Støbejernskors. Ved vestdiget samt i to rækker 
langs norddiget er opstillet i alt 23 sortmalede 
støbejernskors. De kan med én enkelt undta
gelse (nr. 23) opdeles i to hovedtyper efter for
men på korsarmenes ender: 1) Kløverbladfor-
met afslutning, 2) fliget afslutning (sml. 
fig. 42). Mens type 1 findes i to størrelser: 1a) 
højde 93 cm, bredde 49 cm (nr. 1-2, 5-8, 10, 
13-14) og 1b) højde 77 cm, bredde 42 cm (nr. 3
4, 9, 12, 15, 19), har alle kors af type 2 ensarte
de mål: højde 92 cm, bredde 48 cm (nr. 16-18, 
20-22). Tidsmæssigt fordeler korsene af type 1 
sig hovedsageligt på 1860’erne, mens korsene 
af type 2 er fra 1870’erne. De samme typer fin
des i bl.a. Ovtrup (s. 1157). Korsenes ensartet
hed og kronologiske fordeling viser, at man i 
jernstøberiet har anvendt de samme træmodel
ler gennem en årrække.59 

1) O. 1857. Sognefoged A. Bertelsen, *11. 
nov. 1792 i Houstrup, gift med AMGLD 
8. maj 1825 (jfr. nr. 14), †27. sept. 1857. På bag
siden gravvers: »For din Bestilling i 25 aar har 
Kongen skænket dig Dannebrogskorset, men 
som du ikke oplevede at bære, da Døden bort
kaldte dig til den evige Hvile«. Skriveskrift. 
Type 1a. Ved norddiget, nordre række, nr. 6 fra 
vest. 

2) O. 1858. I. K. Petersen, *3. jan. 1814 i 
Skjesbøl, Lunde sogn, †8. maj 1858. Gravvers. 
Skriveskrift. Type 1a. Ved norddiget, nordre 
række, nr. 7 fra vest. 

3) O. 1859. Con Iversen, *20.juni 1859, 
†25.juli 1859. Versaler. Type 1b. Ved norddi
get, søndre række, nr. 6 fra vest. 

4) 185[.]. J (?). M. Iversen, *13. marts 18[..], 
†19. marts 185[.]. Versaler. Type 1b. Afknæk
ket kort neden for korsskæringen. Ved norddi
get, søndre række, nr. 1 fra vest. 

5) (Fig. 42) o. 1860. Strandfoged og klitop
synsmand Niels Pedersen, *25. marts 1782 i 
Henneb., gift 13. maj 1802 med Ane Nielsdat-

Fig. 42. Indhegnet gravsted med støbejernskors 
(nr. 20, 8, 5 og 6, s. 1268-69), o. 1879 og o. 1860-61, 
over hhv. strandfoged Peder Nielsen, †1879, Kirsti
ne Pedersen, †1861, strandfoged Niels Pedersen, 
†1860, Ane Nielsdatter, †1848. NJP fot. 1985. — 
Eingezäuntes Grab mit gußeisernen Kreuzen, um 1879 
und um 1860-61, des Strandvogts Peder Nielsen, †1879, 
bzw. der Kirstine Pedersen, †1861, des Strandvogts Niels 
Pedersen, f1860 und der Ane Nielsdatter, †1848. 

ter (jfr. nr. 6), †28. jan. 1860 i Henneby. Grav- 
vers. Skriveskrift. Type la. Opstillet sammen 
med kors over hustru (nr. 6), søn (nr. 20), svi
gerdatter (nr. 8), samt nr. 10 (svigerdatter?) i 
familiegravsted indhegnet af støbejernsgitter 
(fig. 42). Ved vestdiget, nr. 4 fra syd. 

6) (Fig. 42) o. 1860 (1848). Ane Nielsdatter, 
*juni 1781 i Henneberg, gift 13. maj 1802 med 
Niels Pedersen i Henneby (jfr. nr. 5), †21. 
jan. 1848. Sandsynligvis samtidig med nr. 5. 
Gravvers. Skriveskrift. Type 1a. Ved vestdiget, 
nr. 5 fra syd. 

7) O. 1860. Søren Hansen Sørensen, *3. 
marts 1845, †15. april 1860. Martin Sørensen, 
*16. febr. 1846, †16. april 1860. Gravvers: »I 
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gik saa hastigt fra os bort, jer Vandring her var 
saare kort, tilsammen I vandred i Kærlighed, 
tilsammen I gik til Himlens Fred.« Skrive
skrift. Type 1a. Ved vestdiget, nr. 6 fra syd. 

8) (Fig. 42) o. 1861. Kirstine Pedersen, 
*7. juni 1805 i Houstrup, gift 15. april 1829 
med Peder Nielsen i Henneby (jfr. nr. 20, samt 
svigerforældre nr. 5 og 6), †9. juni 1861. Grav
vers. Skriveskrift. Type 1a. Ved vestdiget, nr. 3 
fra syd. 

9) O. 1862. H. N. Bendix Bakkensen, *9. 
jan. 1849 i Løit sogn, †22. marts 1862 i Kirke-
bye, Henne sogn (jfr. nr. 11). Skriveskrift. Ty
pe 1b. Ved norddiget, søndre række, nr. 5 fra 
vest. 

10) O. 1863. Ane Marie Jensen, *19. april 
1799 i Klinting, gift med Mads Nielsen 5. april 
1829, †28. juni 1863 i Henneby. Gravvers. Skri
veskrift. Type 1a. Ved vestdiget, nr. 1 fra syd. 

11) O. 1865. Morten Bakkensen, *27. aug. 
1819 i Kløvgaard, gift 5. nov. 1847 i Løyt sogn 
med Berte Marie N., *26. sept. 1865 i Kierke-
bye (jfr. nr. 9). Skriveskrift. Type 1b. Indstøbt i 
sekundær sten. Ved norddiget, nordre række, 
nr. 4 fra vest. 

12) O. 1865. Gunder Cathrine Jensen, *17. 
okt. 1821 i Ø. Vrøgum, †7. maj 1865 i Stausø. 
Skriveskrift. Type 1b. Ved norddiget, søndre 
række, nr. 3 fra vest. 

13) O. 1866. Sidsel Marie Nielsen, *14. (?) 
febr. 1831 i Kirkebye, †9. nov. 1866 i Kløv
gaard. Gravvers. Skriveskrift. Type 1a. Ved 
norddiget, nordre række, nr. 3 fra vest. 

14) O. 1866. Ane Margrethe Larsdatter, 
*7. april 1790 i Overfidde, †20. april 1866 i 
Kløvgaard (jfr. nr. 1). Gravvers. Skriveskrift. 
Type 1a. Ved norddiget, nordre række, nr. 2 fra 
vest. 

15) 18[..]. Jens Christensen, *[..] april 18[.]4 
i Stausøe, †26. maj 18[..] sammesteds. Skrive
skrift. Type 1b. Ved norddiget, søndre række, 
nr. 4 fra vest. 

16) O. 1872. Mom Iversen, *12.(?) maj 1792, 
†7. maj 1872. Versaler. Type 2. Ved norddiget, 
nordre række, nr. 8 fra vest. 

17) O. 1872. Niels Hansen Pedersen, 
*20. jan. 1857 i Nr. Farup, †4. sept. 1872 i Hen

ne. Gravvers. Skriveskrift. Type 2. Ved nord
diget, nordre række, nr. 9 fra vest. 

18) O. 1876. Maren Chatrine Nielsen, født 
Bertelsen (jfr. nr. 1), *3.(?) nov. 1841 i Or-
ting(?), †4. juni 1876 i Henneberg. Skriveskrift. 
Type 2. Ved norddiget, søndre række, nr. 7 fra 
vest. 

19) O. 1876(?). Ebbe Hansen, *5. juni 
1823(?) i Tjerborg, †3.jan. 1876(?) på Filsø. 
Skriveskrift. Type 1b. Ved norddiget, nordre 
række, nr. 5 fra vest. 

20) (Fig. 42) o. 1879. Strandfoged Peder 
Nielsen, *16. sep. 1807 i Henneby, gift 15. april 
1829 med Kirstine Pedersdatter (jfr. nr. 8, samt 
forældre nr. 5 og 6), †6. dec. 1879 sammesteds. 
Gravvers. Versaler. Type 2. Ved vestdiget, nr. 2 
fra syd. 

21) O. 1879. Anders Iversen, *10. febr. 
18[.]4, †5.jan. 1879. Versaler. Type 2. Ved 
norddiget, søndre række, nr. 2 fra vest. 

22) O. 1880. Jeppelinne Nielsen, *26. aug. 
1840 i Kierkebye, †1.aug. 1880 i Kløvgaard. 
Gravvers. Versaler. Type 2. Ved norddiget, 
nordre række, nr. 1 fra vest. 

23) 1850-80. Uden indskrift, men har for
modentlig haft påmalet hvid indskrift. I mod
sætning til de øvrige kors har dette retkantede 
ender på korsarmene. På den øvre korsarm 
indstøbt en sommerfugl. Ved norddiget, sønd
re række, nr. 8 fra vest. 

De fleste kors står nu direkte i jorden, men 
må oprindelig have været faststøbt i cement el
ler indsat i plinte af granit eller støbejern. Ved 
norddiget findes en jernplint, 24 cm høj, der på 
forsiden har et påhæftet egetræ, på bagsiden et 
kors. 

KILDER OG HENVISNINGER 

Vedr. arkivalier for Ribe amt i almindelighed henvi
ses til s. 50f., vedr. litteratur og forkortelser til 
s. 54f. Endvidere er benyttet: 

Ved embedet. Synsprotokol 1862-1953. Liber dati-
cus for Henne-Lønne sogne 1842-1923. – LA Vib. 
Kærgård birks tingbøger 1626 og 1631. Vester Hor
ne herreds tingbog 1668. 

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske 
landsbykirker VII, 1886, s.263ff. – Notebøger. Søren 
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Abildgaard X, s. 15. – Indberetninger. Jacob Helms 
1874 (bygning, inventar, gravminder). Chr. Axel 
Jensen 1897 (bygning, inventar, gravminder), Eigil 
Rothe 1904 (altertavle), 1904 (prædikestol, kruci
fiks), 1907 og 1909 (sidealtre), 1908 (sidealterborde) 
og 1910 (kalkmalerier), Niels Termansen 1915 (alter
tavle), Harald Munk 1919 (altertavle og prædikestol) 
og 1924 (stolestader og pulpitur), Elna Møller 1982 
(bygning), Ebbe Nyborg 1980 og 1985 (inventar). 

Tegninger og opmålinger. NM2. Tegning af altertav
lens midtskab og sidealterskab samt klokkeindskrift 
ved anonym 1798. Skitser af stolestader ved 
Chr. Axel Jensen 1897. Tegning af bygning, korbue-
kragbånd, font og sidealterfigur (nr. 2) ved E. Ron
dahl 1898. Kalke af mønster på sidealterskab (nr. 2) 
ved Eigil Rothe 1909. Kalker af altertavle og dennes 
indskrifter ved Harald Munk 1918. Akvareller af 
stolegavle ved Harald Munk 1920. Plan og snit af 
bygning ved Aage Bugge 1932. Forslag til orgel ved 
Marcussen og Søn 1961 og 1962. Plan af bygning 
samt forslag til orgel ved Richard Aas og Rolf Graae 
1962. Plan og tværsnit af bygning ved Henrik Gram 
og Søren Gottfred Petersen 1978. 

Litteratur. Evald Kappelskov: Om Henne sogn 
gennem tiderne, Henne 1969. – H. K. Kristensen: 
Nogle Fund ved Henne Kirke, i ÅrbRibe VIII, 1932, 
s. 212-15. 

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning og kalkmalerier ved Niels Jør
gen Poulsen, inventar ved Ebbe Nyborg og Ole O-
lesen (orgler), gravminder ved Lars Grambye. Re
daktionen afsluttet juni 1986. 

1 Ribe Oldemoder, udg. af O. Nielsen, 1869, s. 62.

2 DiplDan. 1 rk., II 87.

3 Det kvaderhugne mandshoved i kirkens sydmur 

(jfr. s. 1241) opfattedes i 1700’rne (Hofmans Funda-

tioner) som en biskop »Nicolai, som har opbygt 

kirken«.

4 DiplDan. 2 rk., V32. Den pavelige bekræftelse af 

inkorporationen 20. nov. 1303 (DiplDan. 2 rk., V 

275) synes at vise, at omtalen af inkorporationen i 

biskoppens første gavebrev til Puggård 7. april 1298 

er en senere tilføjelse. – Jfr. også Bjørn Kornerup: 

Ribe Katedralskoles Historie, I-II, 1947-52, bd. I, 

92-93, samt Ebbe Nyborg: Enkeltmænd og fælles

skaber i organiseringen af det romanske sognekirke

byggeri, i Strejflys over Danmarks bygningskultur. 

Festskrift til Harald Langberg, 1979, s. 37-64, især 

note 24.

5 Endnu 1538 blev kirken betjent af en kapellan (RA. 

Ribe bisp. 1538. Reg. på sognepræsters ejendom og 

rente udi Varde syssel). Jfr. Bjørn Kornerup (note 4) 

bd. II, 221, 239 og 241.

6 Kronens Skøder IV, 381.

7 Trap: Danmark, 5. udg. bd. 23, s. 807.


8 Synsprotokol 1862-1953. Ved embedet. 
9 RA.DaKanc. C 16. Jy. Tegn. 1682-87 f° 126, 
17. april 1683. Annekteringen skulle træde i kraft 

ved Henne og Nebel sognepræsters død.

10 Liber daticus for Henne og Lønne sogne 1842-


1923. Ved embedet.

11 LA Vib. V. Horne hrd.s tingbog 1668, s. 122a. 

12LA Vib. Ribe bispearkiv. Ureg. korrespondance 

vdr. V. Horne hrd. 1570-1774 (C 4.79).

13 Evald Kappelskov: Om Henne sogn gennem 

tiderne, Henne 1969, s. 107f. – Om begravelser i 

klitterne se Søren Manøe Hansen: Dødemandsbjer

ge, i ÅrbRibe, XXII, 1981, s. 177-94, især s. 184.

14 H. K. Kristensen: Nogle Fund ved Henne Kirke, i 

ÅrbRibe, VIII, 1932, s. 212-15.

15 Hovedet opfattedes i 1700’rne som biskop Nikolaj 

(jfr. note 3). Sml. også Mackeprang: Portaler, s. 323.

16 Sml. kragbånd i Brande kirke, Vejle amt, afbildet i 

Mackeprang: Portaler, s. 296.

17 RA Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 275. Henne kirke 

1831-47.

18 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 

(C 4.189).

19 Over resterne af gavlen er ved tårnets opførelse 

spændt to spidse aflastningsbuer (ses fra skibets loft).

20 Døren må være brudt i forbindelse med opsættel

sen af Hennegårds lukkede stol, 1776, og indretnin

gen af en gravkrypt i tårngulvet.

21 LA Vib. Ribe stiftprovsti og Ribe købstadsprov

sti. Synsprotokol for kirker og præstegårde 1812 ff. 

(C 36A.13).

22 LA Vib. Skast, Ø. og V. Horne hrdr.s provsti. 

Synsprotokol 1828-91 (C 44.3-5).

23 Indb. ved Eigil Rothe 1910. NM2.

24 Jfr. kisteplader.

25 Den da endnu ikke 30-årige Picolomini, endnu 

kun oberst (ifølge indskriften »General«?), udnævn

tes efter slaget ved Lützen til general og nåede i sit 

eventyrlige liv at blive både hertug af Amalfi og 

kejserens kansler. Også Johann von Werth svang sig 

op til general og spillede en betydelig rolle i Tredive- 

årskrigens senere del. Ritmester Kasper v. Ohr hav

de 1626 været i dansk tjeneste (Kong Christian den 

Fjerdes Egenhændige Breve II, 16), men må efter ne

derlaget ved Lutter am Barenberge være gået i Kej

serens sold. Se Evald Kappelskov (jfr. note 13) 

s. 111 f., Dagligliv i Danmark i det syttende og at

tende Århundrede, red. Axel Steensberg, 1969, 

s. 237 og Otto Henne am Rhyn: Kulturgeschichte 

des deutschen Volkes II, Berlin 1886, s. 120, 133.

26 DK. SJyll. s. 2832 f.

27 Jfr. Janderup s. 1047 med fig. 19 og DK. SJyll. 

s. 2836f. med fig. a-l.

28 Initialerne »NCB« kan være præsten Niels 

Clausens (1598-1620) og dermed lægge en tidsram

me for tavlens renæssanceudbygning.
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29 Signaturen »Hans Poulsen Ribe 1725« læses også i 

en af apostlenes bøger.

30 Metalrester i hullerne viste, at roserne havde været 

af bly. De udførtes efter forbillede af tavlen fra Hüt

ten (i Flensborg Bymuseum), ligesom den nævnte 

hængefrise udførtes efter Lukasaltret fra Katrinekir-

ken i Lybæk.

31 Tegninger fra 1798 (i NM2) viser, at begge sideal

tertavler allerede da manglede deres fløje. Jfr. teg

ning af højaltertavlens midtskab fig. 14.

32 Kun af ansigtets bemaling var alle middelalderlige 

rester da borte.

33 Da Jens Andersen ifølge sin gravskrift i Ribe

S. Katrine kirke døde 12. nov. 1700, må kalkens fær

diggørelse med det graverede årstal skyldes en anden 

guldsmed, formentlig Johan Andersen, hvis mærke 

optræder ved siden af Jens Andersen Klynes på en 

kalk fra 1690 i Fåborg kirke (Skast hrd.).

34 Ole Faber og Bo Bramsen: Varde Sølv. Guldsme

demestre på Varde-egnen og deres arbejder ca. 1600-

1870, s. 70, 126, afbildning fig. 128.

35 Varde Sølv (jfr. note 34) s. 84f., 135.

36 Eigil Rothe oplyser i sin indb. 1904, at de to figu

rer »en tidlang, uden Tilladelser fra nogen, have væ

ret borttagne fra Kirken af Dr. Höegh Guldberg, bo

sat i Aarhus. De bleve af nuværende Skolelærer Hr. 

Rølle rekvirerede tilbage til Kirken, hvor de nu atter 

findes, men i overbeitset Tilstand henstillede i en 

Krog i Pulpituret.«

37 Jensen: Snedkere s. 38.

38 Jørgen Poulsen var præst til sin død 1596. Sønnen 

Jørgen Jørgensen har øjensynlig været hjælpepræst 

for faderen, indtil han 1584 selv fik kaldet i Grim-

strup.

39 Også inventaret i Skast kirke og altertavlen i Ve

ster Nebel (Skast hrd.) må skyldes denne »basun

snedker«. Hans arbejder – hvoraf de daterede synes 

at falde mellem 1603 og 1618 – findes først og frem


Fig. 43. Matrikelkort af Henne Kirkebys jorde 
1:10000. Målt 1792 og omtegnet 1867. — Kataster
karte 1:10000. Vermessen 1792, umgezeichnet 1867. 

mest i Ringkøbing amt. Initialerne »MS« på hans 
stolestader i Stavning kirke kan være en signatur. I så 
fald er han formentlig identisk med den Morten 
snedker fra Ringkøbing, der 1605 udførte Hover kir
kes (forsvundne) stolestader. Se P. Severinsen: Fra 
Gamle Kirkeregnskabsbøger, i Hardsyssels Aarbog 
1913, s. 163. 
40 Korets stader blev 1919 afdækket og suppleret af 
Harald Munk, skibets året efter nymalede efter møn
ster af korets. 
41 LA Vib. Kærgård birks tingbog 19. aug. 1631. 
42 NM2. Indb. 1874 ved Jacob Helms. 
43 Den kendes gennem et fotografi og en tegning af 
C. A. Jensen (i NM2). Jacob Helms bemærkede 1874 

gavlen med fyldingen »nede i Kirken«.

44 Nyere bænke med genanvendte stolegavle, endnu 

med topstykker fra 1878, står i tårnrummet og på 

kirkeloftet. Fire tilsvarende stolegavle er i Varde og 

Blåbjerg museer (inv. nr. V 10662-3 og C 1778-79).

4:1 LA Vib. Kærgård birks tingbog 9. juni 1626.

46 Tolkningen forudsætter, at Birgitte Vind har væ

ret en søster til Christen Vind til Lydumgård og 

ikke, som ifølge Adelsårbogen, en datter af dennes 

ældre halvbroder Iver Vind og Anna Sandberg. Trap 

Danmark og Evald Kappelskov (jfr. note 13) opfat

ter våbenerne som Hartvig Staverskovs og Birgitte 

Vinds fædrene, hvilket er umuligt.

47 Kopien er udført 1922 af møbelsnedker Olaf Ol

sen i Hillerød.

48 Optegnet af orgelbygger Knud Smenge.

49 Synsprotokol (jfr. note 8). Orglet stod endnu i 

kirken 1959.

49a Jfr. K. Høgsbro Østergaard: De gamle ligbårer, i 

ÅrbRibe 1952-55, s. 421 f.

50 Uldall s. 292f. Ornamentet optræder på en række 

andre klokker, der antages at stamme fra Nederland

ene. I NM2 findes et aftryk af indskriften, foretaget 

af Uldall 1891 og en anonym aftegning af den fra 

1798.

51 Jfr. Høgsbro Østergaard: Vore faldne og døde i 

krigen 1848-49-50, i ÅrbRibe XII, 1948-51, s. 258 f. 

samt Evald Kappelskov: Om Henne sogn gennem 

tiderne, 1969, s. 103.

52 Indskriften kendes fra liber daticus (jfr. note 10). 

53 Indb. ved Chr. A. Jensen 1897. NM2. 

54 Indskriften efter liber daticus (jfr. note 10); jfr. 

også Evald Kappelskov, s. 95 f.

55 Evald Kappelskov, s. 80-86.

56 Evald Kappelskov (s. 81-82) formoder, at grav

kælderen har været indrettet til Anne Staverskov til 

Hennegård (†1678). Hun blev imidlertid ligesom sin 

mand, Christoffer Hvas (†1658), bisat i Århus dom

kirke, jfr. DK. Århus, s. 845.

57 Nielsen: Herredsbeskrivelse, s. 57, samt Evald 

Kappelskov, s. 84.

58 Evald Kappelskov, s. 108 f.
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59 Om fremstillingen af støbejernskors, se Jeppe kors, et bidrag til gravmindernes nyere historie i 
Tønsberg: Gravkors af støbejern, ÅrbRibe 1981, Danmark«, upubliceret magisterkonferens, Køben
s. 91-100; Ebbe Johannsen: Danske antikviteter af havns universitet 1971. 
støbejern, 1982, samt Aase Hansen: »Støbejerns



 

 
 

 

 

  

 

 

  
 

Fig. 1. Lønne nye kirke, opført 1904 af J. Magdahl Nielsen. Set fra sydøst. NE fot. 1980. — Neue Kirche von 
Lønne, erbaut 1904. Von Südosten gesehen. 

LØNNE KIRKE

VESTER HORNE HERRED 

Historisk indledning. Den nuværende kirke, i Lønne
stak, blev indviet 4. december 1904.1 Den afløste en 
middelalderlig bygning med en romansk kerne, ned
revet i efteråret 1903 på grund af brøstfældighed. 
Den gamle kirke lå i sognets søndre del ved Hov
strupvej (ca. 600 m syd for den nye), hvor den til
groede og fredede kirkegård er bevaret i klitplanta
gens udkant (se s. 1289). 

Lønne sogn nævnes første gang 1347.2 Ifølge kir
kelisten i Ribe Oldemoder (jfr. s. 1021) svarede kir
ken o. 1350 en afgift på 4 skilling sølv. Kirkens ind
tægter blev 14993 henlagt til det nyoprettede Lille 
Vor Frue kor i Ribe domkirke (jfr. s. 110f.). Kirken 

var da viet S. Nikolaj. Kronen solgte 17244 kirken til 
Peder Nielsen Endorph til Hennegård, og den til
hørte herefter herregårdens skiftende ejere, bl.a. 
provst Maturin Castensen i Jerne (†1747) og borg
mester i Varde Johan Krag (†1758), indtil Hennegård 
1804 blev udstykket og sognemændene selv overtog 
kirken.5 – Den nuværende kirke blev selvejende ved 
tiendeafløsningen 1.januar 1914.1 

Sognet, der ved klokkeskatten 15286 havde i det 
mindste to klokker, forarmedes i 1500’rne på grund 
af sandflugt. 15877 erkendte kancelliet, at præsten, 
Jens Hansen Rusk (brændt 1611 for trolddom),8 ikke 
kunne ernære sig af indtægterne af sognet, da hans 

Danmarks Kirker, Ribe amt 82 
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Fig. 2. Lønne nye kirke. Plan, snit og opstalter 1:300. Tegninger publiceret af arkitekt J. Magdahl Nielsen i 
Arhcitekten 1904. — Neue Kirche von Lønne. Grundriss, Schnitt und Aufrisse 1:300. Zeichnungen 1904. 

og hans sognemænds mark og eng var »bleven over
blæst og ødelagt af sand«. Sognet led stærkt under 
stormfloden i oktober 1634. Vandet overskyllede 
landet og efterlod sig så meget sand, at markerne 
ikke kunne tilsås, og en stor del af kvæget druknede. 
Tienden var nedsat som følge af sandflugt allerede 
1602.8a 16389 blev Lønne annekteret til Lydum, og 
siden 168310 har sognet været anneks til Henne. Sand
flugt forblev en stadig plage i 16-1700’rne. O. 170011 

sandede kirkegården til, og sognet magtede ikke 
længere at vedligeholde kirkebygningen, der efter
hånden føltes for stor til den svindende befolkning. 
En ansøgning på Christian VI.s tid (1730-46) om at 
måtte reducere kirken blev afslået af kancelliet med 
bemærkningen om, »at kirken ikke måtte forringes 
på sin bygning«,12 og først efter gentagne ansøgnin
ger fik ejeren Johan Krag 1748 tilladelse til at ned

bryde fem fag af den lange kirkes vestende; men ved 
en istandsættelse og ombygning 1750 nedrev man i 
stedet koret (jfr. s. 1279f.). 179113 var kirken igen 
forfalden og kirkeejeren, kammerherre Christen 
Stockholm til Hennegård, lod meddele, at han ville 
søge om tilladelse til at flytte bygningen til »et be
kvemmere sted på grund af sandbjerge og fugtig
hed«. Kirken forblev dog på sin gamle plads indtil 
1903; den sidste gudstjeneste holdtes 15. nov.14 Ind
samlingen til en ny kirke var begyndt 1887.1 

Sagn. Ifølge en lokal overlevering skal den gamle 
kirke være flyttet to gange. Et andet sagn fortæller, 
at den oprindelig havde et tårn, men en trold, der 
stod med den ene fod ved Sønder Bork kirke og den 
anden ved Nørre Bork, slog til det med en sten, så 
det fløj i havet. På grund af sin uanselighed kaldtes 
kirken »Lønne fåresti«.15 
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Fig. 3. Lønne nye kirke. Interiør mod øst. NE fot. 1980. — Neue Kirche von Lønne. Interieur gegen Osten gesehen. 

DEN NUVÆRENDE KIRKE 

Kirken, opført 1904, ligger ved østsiden af klit
rækken, der i årene efter 1890 tilplantedes un
der navnet Nyminde Klitplantage. Byggegrun
den og den nye kirkegård bestod ved kirkens 
opførelse af det hvideste sand; den eneste vege
tation var marehalm. Kirkegården hegnes mod 
øst af en støbt cementmur med køreport fra 
»1923« (årstal i muren). Mod syd og nord er 
der trådhegn, mens vestsiden begrænses af den 
fyrbevoksede klit. I nordøstre hjørne er et 
hvidkalket ligkapel med afvalmet tegltag. Nord 
for kirken er 1947 rejst en mindesten over »al
lierede flygtninge, døde i Nymindegab 1945-
46«. På flygtningegravene står 11 enkle trækors 
med tyske og slaviske navne.16 

Kirken, der kan rumme ca. 200 personer, er 
opført efter tegning af den lokaltfødte arkitekt, 
senere kgl. bygningsinspektør J. Magdahl 
Nielsen (1862-1941).17 Murerarbejdet udførtes 
af brødrene S. og A. Kjær i Henne.18 Det er en 
korsformet, hvidtet teglstensbygning med 
halvrund apsis i øst og tårn med våbenhus i 
vest. Apsis og tværskib hviler på en hulkelet, 
romansk granitsokkel, fundet en alen under jor
den ved nedbrydningen af den gamle kirke. 
Overflyttede granitkvadre er endvidere an
vendt til et ekstra skifte i korsarmgavlene og til 
sokkel i »skibets« østende og tårn samt i tårn
portalens ydre kamfals. Mønstermuring i en 
blændingsfrise i gavlene samt gesims på apsis er 
udført af tufsten, hentet i den gamle kirkes 
murværk. Af tuf er tillige stikket over portalen 
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(den gamle korbue) og apsidens rundvindue i 
kløverformet indfatning. De øvrige vinduer er 
falsede og fladbuede. Der er trekoblede vinduer 
i tværskibets gavle og tvillingglamhuller i tår
nets tre sider. Trappen til tårnets mellemstok- 
værk med orgelpulpitur findes i skibets sydve
stre hjørne, hvortil der er adgang fra tårnrum
met, der tjener som våbenhus. De svagt svejfe
de tage er tækket med tegl, og gavlene afsluttes 
med karakteristiske, afrundede toptinder, der 
også findes på Zionskirken i Esbjerg, opført af 
samme arkitekt 1912-13 (jfr. s. 1007-09). 

I det indre dækkes det brede hvidtede rum af 
lavtspændte hvælv, som skærer hinanden i 
midten og hviler på runde, profilerede gjord
buer. Apsisbuen, derimod, er svagt spidsende. 

DEN NEDREVNE †KIRKE 

Lønne gamle kirke19 (fig. 5) bestod ved ned
brydningen 1903 af en lang smal bygning, der 
oprindelig havde udgjort skibet i en middelal
derlig kirke, hvis kor blev nedrevet 1750. Sam
me år rejstes et lille våbenhus ved sydsiden; 
ældre †våbenhuse omtales i 1600’rne. 

Brugen af tufsten som byggemateriale viser, 
at i det mindste kirkens østende med den runde 
korbue var fra romansk tid, hvorimod vesten
den med den gotisk udformede syddør for
modentlig skyldes en senmiddelalderlig udvi
delse. Det gamle kor var 6 spærfag langt (bred
den kendes ikke), skibet 18 fag langt. Efter ko

rets nedrivning 1750 tilmurede man triumfbu
en og indrettede kor i skibets østende, hvor en 
lille klokke var ophængt i gavlspidsen. 

Kendskabet til kirkens udformning og bygge
materialer skyldes i første række J. Magdahl 
Nielsens opmåling (fig. 7) og undersøgelse 
190314 samt bygmester N. H. Riemans beskri
velse 174820 forud for ombygningen to år se
nere (jfr. ndf.). Under nedbrydningen 1903 
fandt man i bunden af de tilsandede mure, ca. 1 
alen under terræn, en hulkelet granitsokkel, der 
genanvendtes i den nye kirke; men arkitekten 
oplyser desværre ikke, om soklen fandtes un
der hele bygningen. Materialerne i skibets 
langmure og vestgavl var overvejende små fla
de og glatte havsten, 2-3 cm tykke og 12-15 cm 
på de øvrige led, brugt både ude og inde. I 
sydsidens vestre del samt i vestgavlen var der i 
indtil 3 alens højde anvendt tildannede granit
kvadre. Murene var opført som kassemur, mu
ret i kalkmørtel, idet dog selve kærnen, der var 
fyldt med havsten, murbrokker,21 kampesten 
og grus, for store partiers vedkommende var 
uden bindemiddel. Vestgavlens spids var ud
vendig af munkesten, der tillige var anvendt om
kring døre og vinduer. 

Triumfmuren, der siden 1750 tjente som den 
reducerede kirkes østgavl, var fra gulv til bjæl
kelag af tufsten i uregelmæssig muring, her
over af havsten. Den runde korbue (fig. 23), 4 
alen bred og 5 alen høj, var muret med et stik af 
kilede tufsten uden kragbånd. Ifølge N. H. Rie-

Fig. 4. Grundplan 1:300 af den nedrevne †kirke forud for korets nedbrydning og våbenhusets tilkomst 1750. 
Korets omtrentlige længde, men ikke bredden, er kendt. Om norddøren vides det kun, at den sad over for 
syddøren. Rekonstruktionsforslag på grundlag af fig. 7, tegnet af NJP og MN 1986. — Grundriss 1:300 der 
niedergerissenen †Kirche vor Abbruch des Chors 1750 und Errichtung der Vorhalle. Die Länge, nicht aber die Breite des 
Chors ist bekannt. Von der Nordtür weiss man nur, dass sie gegenüber der Südtür war. Zeichnung 1986. 
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Fig. 5. Lønne gamle †kirke fotograferet fra sydøst i sommeren 1897 af Chr. Axel Jensen. Plankeværket om
kring kirkegården synes at bestå af brædder fra kasserede fiskekasser (s. 1289). — Alte †Kirche von Lønne 
fotografiert von Südosten im Sommer 1897. Der Zaun um den Friedhof dürfte aus Brettern von kassierten Fischkasten 
bestehen. 

man var korets mure opført af blandede mate
rialer: mursten og såkaldte »lerbagte« sten samt 
små »hav-kampesten« og nogle få hugne kvad
re.20 

Vestudvidelse? Skibets betydelige længde samt 
dørstedernes placering forholdsvis langt mod 
vest skyldes som nævnt sandsynligvis, at kir
ken ligesom nabokirkerne i Henne, Nørre Ne
bel og Sønder Bork er forlænget mod vest; 
men da der er brugt samme byggemateriale i 
hele skibets længde, er det ikke muligt at anslå 
omfanget af en sådan udvidelse. 

Døre og vinduer, muret af munkesten, var 
senmiddelalderlige. Den spidsbuede syddør 
(fig. 7) stod indvendig i et fladbuet spejl. Nord
døren, der var i brug endnu 173022 og da vist 

oftere benyttet end syddøren, beskrives ikke 
nærmere. Vinduerne var falsede og fladbuede 
med retkantede karme af træ. Der var fire i 
skibets sydside og et i vestgavlen. 

Kirken havde i 1600’rne bevaret størstepar
ten af sit blytag. Der var bjælkeloft i både kor 
og skib, og tagværket var af den gængse type 
med to hanebånd og to korte stivere i hvert 
spærfag. 

Våbenhuset foran syddøren, opført 1750, var 
muret i tegl. I gavlen var en retkantet dør, og i 
østsiden indsattes 1877 to små vinduer.1 

†Våbenhus(e). Et gammelt, forfaldent våben
hus af bindingsværk var 166823 tækket med 
fjæl. 1700 betegnes et faldefærdigt våbenhus 
som værende af »brædder«. 1713 var huset »af
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Fig. 6. Lønne gamle †kirke set fra sydøst få år før nedrivningen 1903. Fotografi i Det kgl. Bibliotek. — Alte 
†Kirche von Lønne von Südosten gesehen, wenige Jahre vor dem Abbruch 1903. 

brudt og ødelagt« af sandflugt, og dørfløjen 
anbragt i norddøren.11 

Kirkens tiltagende forfald frem til 1750 belyses 
af synene 1668, 1700, 1730 og 1748. Korets øst
gavl var 166823 revnet fra sidemurene, og syns- 
mændene mente, at den ville falde ned, hvis 
den ikke blev repareret med det samme. Træ
loftet var råddent og brøstfældigt, og i vesten
den af nordsidens tag var blyet erstattet med 
brædder. Klokken, der dengang hang over 
vestgavlen, var uden knebel og reb. 

Efter kirkegårdens tilsanding i 1690’erne11 

nåede flyvesandet sine steder tre alen op ad kir
kens mure, og menigheden måtte til tider grave 
sig vej frem til kirken. Grundvandet steg inde i 
kirken, så gulvniveauet måtte hæves, for at 
man kunne færdes tørskoet. Sandbankerne let
tede tyvenes adgang til taget, og i vinteren for
ud for synet 1700 blev der stjålet en del blytav

ler. I skibet var de fem vestre fag tækket med 
langhalm, og på nordsiden var yderligere fire 
fag belagt med brædder. Korgavlen havde igen 
løsnet sig og burde indbindes med jernankre. I 
skibet manglede loftet over vestenden, og det 
øvrige loft var råddent og understøttet med 
stolper. 171311 lagdes seks fag loft over skibets 
østende, men 173022 var de resterende 12 fag 
stadig uden loft, og korets tag var så utæt, at 
»det dryppede på præsten og regnede på deg
nen«, dvs. regnede ned i deres stole. Et nyt loft 
over koret blev lagt op i årene efter 1730,23a 

men kirkens almindelige tilstand var fortsat 
dårlig, og den ubrugelige vestende ansås for at 
være overflødig. 

Kirkens overgang til privat eje 1724 (jfr. hi
storisk indledning) havde således ikke bedret 
bygningens tilstand. Efter provst og godsejer 
Maturin Castensens død synede fire mænd 29. 
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januar 1748 kirken og fandt, at den »fra den ene 
ende til den anden var i overmåde slet til
stand«.24 I skibet manglede stadigvæk vestre 
del af loftet; de fem vinduer var »ganske øde«, i 
det vestre var stukket en knippe halm. Taget 
var dækket dels med bly, dels med halm, men 
over de tre vestre fag var der ikke et strå. Sog- 
nemændene, der havde hørt, at provsten havde 
efterladt sig store midler,25 søgte 12. februar 

174826 biskoppen om tilskud til kirkens istand
sættelse. Forfaldet udmales i detaljer: gulvet er 
ikke andet end løst sand, og »vilde fugle byg
ger deres reder derinde« og flyver frit ud og ind 
gennem det hullede tag. 

Kirkens istandsættelse og ombygning 1750 var 
Vardeborgmesteren Johan Krags fortjeneste. 
16. juni 1748, to måneder efter at han havde 
købt kirken på auktion, lod han holde et nyt 

Fig. 7. Plan, snit og opstalter af den gamle †kirke, 1:300, samt detalje af syddøren, 1:100, målt og tegnet af 
J. Magdahl Nielsen i juli 1903, kort før kirkens nedrivning. NM2. — Grundriss, Schnitt und Aufrisse der alten 
Kirche, 1:300, sowie Detail der Südtür, 1:100. Zeichnung 1903, kurz vor Abbruch der Kirche. 
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Fig. 8. Alterbord og altertavle 1904 (s. 1281), hen
holdsvis med renæssanceskæringer (o. 1630) og goti
ske figurer og baldakiner (o. 1475), stammende fra 
den gamle kirkes (†)altertavler (s. 1282, jfr. fig. 10, 
11). NE fot. 1982. — Altartisch und Altarbild 1904 mit 
Renaissanceschnitzereien (um 1630) bzw. gotischen Fi
guren und Baldachinen (um 1475), die von den Altarbil
dern der alten Kirche stammen. 

syn ved »entreprenør« Nicolaus Hinrich Rieman, 
Skive, der samme sommer arbejdede på Varde 
S. Jacobi kirke (jfr. s. 884). Den tyskfødte byg
mesters synsforretning indledes med den oven
nævnte beskrivelse af bygningens materialer og 
tilstand (se s. 1276). Af arbejder på kirken fore
slog han bl.a., at »pillerne mellem kor og kir
ke« (dvs. korbuens vanger, triumfmuren) blev 
nedbrudt og genopbygget. De samlede udgif
ter til kirkens istandsættelse ville beløbe sig til 
659 rdl, eller 484 rdl, hvis man nedbrød fem fag 
af den vestre ende, hvorved der kunne spares 
materialer. Menigheden, der kun bestod af 24 

sognemænd (husstande), var nemlig ikke større 
end, at der magelig var plads til alle, selv om 
der på hvert stolestade kun sad en eller to, 
skønt der var plads til fire.20 I et brev til kancel
liet 22. juli samme år27 bad Johan Krag om at 
måtte reducere kirken med de fem fag og i ste
det bygge et våbenhus. Blytaget tænktes brugt 
alene på koret, mens skibet skulle tækkes med 
tegl. Der skulle dog endnu to bønskrivelser28 til 
samt en høring af biskop og stiftsamtmand, før 
myndighederne 13. december 1748 gav deres 
tilladelse til de nævnte ændringer af kirken. 
Ombygningen fandt sted efter påske 1750,29 da 
koret og ikke skibets vestende blev nedrevet, 
og der opførtes et våbenhus. Korbuen blev til
muret, og bygningen fremstod herefter som et 
langhus med tegltag. Det nye kor, indrettet i 
østenden, var hævet et trin og skilt fra det øvri
ge rum ved en lav skranke (jfr. fig. 17). 

Således stod bygningen uden større ændrin
ger indtil nedrivningen godt 150 år senere. 
1804 gennemførtes en hovedreparation, og 
1821 indsattes nye vinduer.30 Pikstensgulvet 
under stolestaderne blev i årene efter 1840 ud
skiftet med mursten.30 Mellem alter og knæfald 
var der gulv af fliser.1 Træloftet blev o. 1850 
malet i en lysgrå »perlefarve«.32 Nedbrydnin
gen af den gamle kirke påbegyndtes 17. no
vember 1903, og det var først under arbejdet, 
at den romanske korbue igen kom frem i da
gens lys. Efter at materialerne var ført væk, 
blev kirkens grundplan markeret i terrænet. 

INVENTAR 

Oversigt. Kirkens indretning (jfr. fig. 2) skyldes 
J. Magdahl Nielsen, der genanvendte væsentlige dele 
af den gamle kirkes inventar. Ældst er den romanske 
granitdøbefont og et fragment af en anden, hvis her
komst ikke kendes. I altertavlen er indføjet sengoti
ske figurer og baldakiner, og i alterbordsforsiden er 
benyttet en række renæssanceskæringer fra o. 1630, 
der har prydet den gamle altertavle. Bevaret er end
videre prædikestolen fra 1582, alterstagerne fra 
o. 1550, et altersæt fra o. 1575 samt et kirkeskib fra 
1800’rne. 

Den gamle kirkes indretning 1903 fremgår af fig. 7, 
der i alt væsentligt må gengive møbleringen, som 
den etableredes ved ombygningen 1750. 
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Fig. 9 a-b. Alterbordsforside, udsnit, snitværk fra o. 1630 (s. 1281). a. Relieffer af Nadveren, Bebudelsen og 
Opstandelsen. b. Relief af Korsfæstelsen og dydehermer. Snitværket havde før 1904 plads i den gamle (†)alter
tavles postamentfelter (a) og topstykke (b) og stammer formentlig oprindeligt fra et verdsligt pragtskab 
(s. 1282f.). NE fot. 1982. — Vorderseite des Altartischs, Ausschnitt, Schnitzereien um 1630. a. Reliefs des Abend
mahls, der Verkündigung und der Auferstehung. b. Relief der Kreuzigung und Tugendhermen. Die Schnitzereien 
befanden sich vor 1904 in den Postamentfeldern (a) und im Kopfstück (b) des alten Altarbilds (Fig. 10) und stammen 
vermutlich ursprünglich von einem weltlichen Prunkschrank. 

Alterbordet (fig. 8) er et panelværk, 174×61 cm, fodfelt med maske og frugtklaser, har joniske 
100 cm højt, hvis forside har gode indsatte re pilastre og midtdelt bueslag ledsaget af tandsnit 
næssanceskæringer fra o. 1630 (jfr. ndf.), arran og æggestav, i sviklerne englehoved. Alter-

33geret i tre fag. Midtfeltet, der er bredere end bordsforsidens fag flankeres af fire dydeher
sidefelterne, rummer tre relieffer fra den gam mer, af hvilke kun Kærligheden (nr. 2 fra nord, 
le tavles postament, mens de øvrige skæringer fig. 9b) kan identificeres; de øvrige har mistet 
stammer fra topstykket. Midtfeltets relieffer deres attributter (den sydligste er helt nyskåret 
(fig. 9a) fremstiller øverst Nadveren, Kristus 1904). Hermerne bærer på hovedet frugtbund
og apostlene omkring et ovalt bord på bag ter, og skafterne prydes af et løvehoved, fra 
grund af en rigt varieret romersk arkitektur. hvis mund frugtklaser hænger ned. Den kvart
Derunder næsten kvadratiske fremstillinger af runde kronliste med vinløv og englehoved er 
Bebudelsen (i nord) og Opstandelsen. Sidefel delvis nyskåret. Alterbordsforsiden står med 
terne har portalindrammede relieffer af Kors dæmpet bemaling i gråt, rødt og brunt fra 
fæstelsen (i nord, fig. 9b) og Himmelfarten, det 1955, da den afløste en mere broget staffering 
sidste efter Marten de Vos gennem stik af An fra 1904. 
ton Wierix.34 Portalerne, der rejser sig over et Altertavlen (fig. 8) er en fantasi over en gotisk 
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skabsaltertavle, med faste sidefløje og citater 
(reliefminuskler) fra Matt. 21,9 og 11,28 i fri
sen og på den høje predella. Skabenes kølbue-
baldakiner med stavværk, krabbeblade og fialer 
er ligesom de udskårne figurer originalt gotisk 
arbejde fra o. 1475, overført fra den gamle kir
kes (†)altertavle. Figurerne er ca. 70 cm høje. I 
midtskabet ses Kongernes Tilbedelse (fig. 11). 
De tre vise mænd kommer fra venstre frem 
mod Maria, der sidder halvt i profil med det 
velvoksne, nøgne barn på knæene. Barnet læ
ner sig frem og griber om en kalk, som den 
første af kongerne, Caspar, ærbødigt rækker 
frem. Han er faldet på knæ og har blottet sit 
gamle halvskaldede hoved. Også Josef, der står 
bag Maria, har taget hatten i hånden. Bag Ca
spar venter Melkior og Baltasar med ciborielig-
nende gaver i hænderne, begge iført fuld øster
landsk skrud. Baltasar er fremstillet som »mo-
rian« med negroide træk (opstoppernæse) og 
stor turban. I sidefløjene står to helgeninder 
(fig. 12), i nord Maria Magdalena med salve
krukke i venstre hånd. Hun bærer over sit ud
slagne hår et langt bølget hovedlin og løfter 
med højre hånd op i sin lange, folderige kappe. 
I syd en kronet helgeninde (kronetakkerne 
mangler) med langt, bølget og udslået hår. 
Hun holder en åben bog i højre hånd, den ven
stre er fornyet 1904. Hun skal formentlig frem
stille S. Katarina af Alexandria og har i så fald 
fremvist hjul og/eller sværd i den forsvundne 
venstre hånd. Mens selve tavlen står med stærk 
forgyldning og farver fra 1904 (let ændret 
1955), har de middelalderlige figurer bibeholdt 
en barokbemaling fra 1750. Hudfarven er na
turlig, håret brunt og gråt, og dragterne røde, 
blå, grå og forgyldte, Melkiors med malet bro
kademønster. 

I den gamle kirke var †alterbordet ved nedbryd
ningen 1903 et enkelt panelværk af fyr fra 1750, 
opstillet imod langhusets østvæg (jfr. fig. 7).14 

Det beskrives 1862 som 3 alen langt, 1½ alen 
bredt og ditto højt med træbordplade. Bordet 
dækkedes 1862 af et †alterklæde af violetbrunt 
fløjl med hvide frynser.1 (†)Altertavlen (fig. 10), 
hvis sammenbragte snitværk fra middelalderen 
og renæssancetiden for en væsentlig del er gen

anvendt i det nuværende alterparti, kendes nu 
hovedsagelig gennem et fotografi fra 1897. Det 
rige snitværk var, tillige med yderligere en 
række nu forsvundne renæssanceskæringer, 
indfattet i en arkitektonisk opbygning af fyrre
træ fra 1750. Den bestod af tredelt storstykke, 
der fremtrådte som en gotisk fløjaltertavle med 
foranstillede joniske søjler, bredt tredelt posta
ment, kraftig profileret storgesims, todelt top
stykke samt topgavl og groft udsavede vinger. 
Storstykket rummede de gotiske figurer under 
samhørende kølbuebaldakiner, Maria Magda
lena i syd. Tavlen i øvrigt var overalt smykket 
med renæssanceskæringer fra o. 1630, til dels 
meget groft indkomponerede. De bevarede re
lieffer af Nadveren, Bebudelsen og Opstandel
sen (fig. 9a) havde plads i postamentfelterne 
(Bebudelsen i nord), de to arkadefelter i top
stykket (Korsfæstelsen i nord), flankeret af de 
tre dydehermer (Kærligheden i nord), der bar 
den (delvis bevarede) kvartrunde topgesims. 
Herudover viser fotografiet fra 1897 en række 
nu forsvundne renæssanceskæringer. De landli
ge storsøjler fra 1750 hvilede for de to yderstes 
vedkommende på bøjle-konsoller med engle
hoved over frugtbundt og volut, og på de glat
te storvinger var fæstnet nøgne joniske hermer, 
en mandlig (i nord) og en kvindelig. Deres ar
me var stiliseret til små volutter, og på skafter
ne havde de en maske, fra hvis mundvige 
frugtklaser hang ned. Til topvingerne var fæst
net fire kvindefigurer i lange gevandter, bæren
de joniske kapitæler på hovedet. Øjensynlig 
har de hørt sammen to og to, idet de to inderste 
(lidt højere) begge stod på en akantusprydet 
konsol, mens de to yderste var næsten fuldpla
stisk skårne (karyatidefigurer?) og stod på en 
lav plint. Alle fire figurer kan have repræsente
ret dyder, men kun den sydligste havde 1897 
bevaret et attribut, en åben bog (Troen?). Top
gavlen rummede i en muslingeniche en stående 
Salvatorfigur med højre hånd hævet velsignen-
de og korsæblet i venstre. Kristus flankeredes 
af Paulus (i nord) og Peter, der holdt sin nøgle 
hvilende på højre skulder. Hele tavlen stod 
1903 med broget bemaling og marmorering fra 
1750, opfrisket ved en istandsættelse 1844. 
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Fig. 10. (†)Altertavle i den gamle kirke (s. 1282). Chr. Axel Jensen fot. 1897. — (†)Altarbild in der alten Kirche 
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Fig. 11-12. Gotiske altertavlefigurer, o. 1475 (s. 1282, 1284). 11. Kongernes Tilbedelse, fra midtskabet. 12. To 
helgeninder, Maria Magdalena og formentlig S. Katarina af Alexandria, fra sidefløjene. Chr. Axel Jensen fot. 
1897. — Gotische Altarbildfiguren, um 1475. Anbetung der Könige, aus dem Mittelstück. Zwei Heilige, Maria 
Magdalena und vermutlich Skt. Katharina von Alexandria, von den Seitenflügeln. 

Kernen i alterudsmykningen har været en 
beskeden sengotisk fløjaltertavle fra o. 1475, hvis 
udformning er blevet fastholdt ved rammevær
kets fornyelse 1750. Kølbuebaldakinernes stør
relse forudsætter et nærmest kvadratisk midt-
skab med to halvt så brede sidefløje, og intet 
taler imod, at netop de bevarede figurer har 
været lavet til tavlen. Baldakinerne synes op
rindeligt at have hvilet på halvsøjler langs ska
benes karme (jfr. s. 1252f. med fig. 20-21). 
Denne Helligtrekongerstavle,35 der meget vel 
kan have tilhørt et sidealter, knytter sig ikke 
mindst for hovedgruppens vedkommende stili
stisk til altertavlen i Nørre Nebel og en række 
andre arbejder længere sydpå, hovedsagelig i 
Vestslesvig.36 

At renæssanceskæringerne, som hævdet i forri
ge århundrede, oprindelig skulle have været 
»en kahytsforsiring for et strandet hollandsk 
skib«,37 må afvises. Snitværket viser tilknyt
ning til lokale jyske arbejder af Varde-billed

skæreren Jens Olufsen og den snider, der har 
udført altertavlen i Jerne kirke (jfr. s. 982, 
1044). Stykkerne lader sig imidlertid vanskeligt 
sammenstille til en renæssancealtertavle – bl.a. 
på grund af de mange uens store hermer og 
karyatider – og det forekommer sandsynligt, at 
de i stedet stammer fra et verdsligt pragtskab, 
som man 1748 har ofret på kirkens pryd.37a 

Altersæt, o. 1575, uden stempler. Kalken 
(fig. 13), 17 cm høj, har seks-tunget fod med 
mellemfaldende spidser, standkant med rude-
bort og bred standplade, på hvis underside 
vægten er angivet med graverede renæssance
versaler: »16½ lod«. Foden er drevet stejlt py
ramideformet op imod de sekssidede skaftled 
med frynseborter. Den linseformede knop, 
midtdelt af en frynsebort, er muligvis fornyet 
ligesom bægeret, der nærmest har gotisk form. 
Disken, tvm. 12 cm, har på fanen et graveret, 
cirkelformet kors, fra hvis midte en stråleglans 
udgår. Altersættet omtales i inventariet 1730 
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som en gammel sølvkalk og -disk, i forvaring 
hos Peder Poulsen i Lønne Hede, eftersom kir
kekisten manglede (jfr. s. 1262).22 

Alterkande og oblatæske i sort porcelæn med 
guldkors fra Den kongelige Porcelænsfabrik, 
anskaffet henholdsvis o. 184631 og o. 1900.1 

†Oblatæske. 1862 nævnes en blikbrøddåse.1 

Alterstager (fig. 14), o. 1550, nu 38 cm høje. 
De har profileret cylinderskaft med tre skaft-
ringe og nogenlunde ensdannet fod- og lyse
skål med profilering. Fodskålen hviler på tre 
små afstumpede tæer. Lyseskålen har fornyet 
lysetorn af jern og to nyere lysepiber. Stagerne 
omtales 1730 som to umage malm-lysestager;22 

kun den ene havde fødder. 1840 ønskedes også 
den anden forsynet med fødder,31 men for
mentlig fik stagerne først deres nuværende ens 
stumptæer 1887.1 Nyere syvstage. 

†Messehagler. 1700 var haglen »af ingen vær
di«,11 og en ny, anskaffet i årene o. 1730,23a var 
øjensynlig borte 1748, da sognemændene be
klagede, at kirken end ikke havde brugbare 
præsteklæder.26 Atter 1829 nævnes messehagel 
og gevandt som ubrugelige,31 1862 var haglen 
af rødt fløjl med guld og sølvbånd.1 Den forny
edes 1896.1 

Alterskranke, nyere, halvcirkulær af fyrretræ, 
†Alterskranken i den gamle kirke stammede 
uden tvivl fra indretningen 1750. Den havde 
udsavede balustre og gik tværs over rummet 
med to døre midtpå (jfr. fig. 7, 17). 

Døbefont (fig. 16), romansk af rødlig granit, 
85 cm høj, kummens tvm. 70 cm. Fonten er 
meget groft hugget, foden formet nærmest 
som en søjlebase uden hjørneknopper og med 
en skarprygget vulst ved overgangen til kum
men. Den ene side af foden er ubearbejdet. 
Kummen er halvkugleformet med et kort 
skaft.38 Fonten, der 1874 blev renset for kalk 
(og maling?),31 står i korets nordside. I den 
gamle kirke stod den 1862 foran stolestaderne i 
nord (jfr. fig. 7). (†)Døbefont. Uden for kirken, 

Fig. 13. Alterkalk, o. 1575, uden stempler (s. 1284). 
NE fot. 1982. — Abendmahlskelch, um 1575. 

Fig. 14. Alterstage, o. 1550 (s. 1285). NE fot. 1982. 
— Altarleuchter, um 1550. 
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nord for døren, ligger et fragment af en ro
mansk fontekumme af rødlig granit. Stykket 
måler 40×47 cm og har mundingsrand med 
attisk profil, hvor den øvre vulst er erstattet 
med platte. Fonten, hvis proveniens er ukendt, 
har således øjensynligt tilhørt egnens vestjyske 
type (Mackeprang: Døbefonte s. 156f.).38 

Dåbsfad, o. 1875, af messing, glat, tvm. 62 
cm. Skålen er fornyet. Et †dåbsfad anskaffedes 
1805;1 1829 og 1861 manglede kirken dåbsfad.31 

Dåbskande, 1932, af messingblik, 32 cm høj, 
ifølge indskrift gjort af Frederik Bruun i Øl
god. En †dåbskande nævnes 1914.1 

Prædikestol (fig. 15), 1582, af ungrenæssance- 
type svarende til Nørre Nebels (s. 1201 f.), 
stærkt fornyet i forbindelse med opstillingen i 
den nuværende kirke 1904. Kurven består af 
seks (før 1904 fire) fag, flankeret af leddelte, 
akantusprydede hjørnebalustre med neglesnit 
på siderne. Vandrette (fornyede) rammestykker 
deler fagene i to rækker felter, der alle rummer 
stiliseret akantusløv. I et af de øvre felter udgår 
rankerne fra et lille skjold med reliefskåret års
tal »(15)82« over initialerne »HR«, måske for 
præsten Jens Hansen Rusk eller Rusvard, der 
blev brændt for trolddom 1611 (jfr. s. 1265).8 

Fagene nærmest opgangen er en tilføjelse fra 
1904, da fodstykke og gesims blev fornyet, og 
træet renset for farve, så det nu står blankt. 
Prædikestolen er opsat ved korets sydside på en 
muret fod. Opgang fra 1904 skåret i stil med 
stolens gamle dele. 

Prædikestolen omtales tidligst 1668 da »hol
deværket (opgangspanelet) stod ganske løs og 
ville forfærdiges«.23 1700 kaldtes den slet og 
uden himmel,11 og 1730 var stenfoden under 
prædikestolen ganske løs.22 Dens daværende 
plads er ukendt, men med nyindretningen 1750 
må den have fået sin senere kendte plads ved 
sydmuren mellem de to østligste vinduer (jfr. 
fig. 7, 17). 1843 krævede kirkesynet listerne på 

Fig. 15. Prædikestol, 1582, stærkt fornyet 1904 
(s. 1286). NE fot. 1982. — Kanzel, 1582, stark reno
viert 1904. 

Fig. 16. Døbefont, romansk af granit (s. 1285). NE 
fot. 1982. — Romanische Granit-Taufe. 
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Fig. 17. Interiør af korpartiet i den gamle †kirke, set 
Chorpartie der alten †Kirche gegen Osten gesehen. 

prædikestolen befæstet og ytrede ønske om, at 
der ved samme lejlighed kunne anbringes en 
lille »nathimmel« over stolen. Året efter blev 
prædikestolen malet, vistnok med en stålgrå 
farve, der 1860 dækkedes af egetræsmaling.31 

1862 omtales beklædning med rødt silkefløjl 
med frynser (jfr. fig. 17). 1897 konstaterede C. 
A. Jensen under egetræsmalingen rester af røde 
og blå farver, og han skønnede, at stolen oprin
deligt havde stået i blankt træ. 

Stolestaderne er fra 1904 i enkel skønvirkestil, 
gråmalede med forgyldte cirkelkors på gavle
ne. Årstallet er indskåret i kirkesangerstolen i 
koret. 

Den gamle kirkes †stolestader (jfr. fig. 7, 17), 
tilhørte egnens almindelige type med spirpry-
dede fyldingsgavle. Den omstændighed, at fyl
dingerne var glatte og spirene formet som en
kelt udsavede knopper, tyder på, at stoleværket 
hovedagelig har været udført i 1700’rne (1750?) 
som fornyelse af et sæt renæssancestader (jfr. 

mod øst. Chr. Axel Jensen fot. 1897. — Interieur der 

Lydum s. 1229 f.). Fra et sådant stammede 
øjensynlig en gavl, som ifølge degnens oplys
ning til Jacob Helms 1874 havde stået øverst i 
kirken indtil få år tidligere. Den skal have båret 
præsten Jens Hansen Rusks udskårne navn (jfr. 
prædikestol) og dertil et årstal, vistnok »1597«. 

Kirkesynene giver fra første færd et bedrøve
ligt billede af kirkestolene. 1668 fattedes fod
skamler, 23 1730 var en stor del af stolene løse, 
hvorved folk undertiden faldt på gulvet »med 
stor alarm«,22 og 1748 kaldes kirkestolene 
»bræckelige og istycker«.26 1844 blev staderne 
malet, og 1862 opregnede man 13 mandfolke-
stole fra prædikestolen til kirkedøren, 6 + 5 
mandfolkestole i kirkens vestende og 14 kvin
destole neden for fonten (jfr. fig. 7).1 1863 blev 
kvindestolene forsynet med fyldingsryglæn, og 
1874 de forreste mandsstole.1 1883 fik staderne 
en overstrygning med lys egetræsfarve.1 

En †præste- og skriftestol fra slutningen af 
1500’rne ses på et fotografi af den gamle kirkes 
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indre (fig. 17). Den var udformet som et højt 
fyldings-panelværk med dør, ni kvarter lang, 
to alen bred (ca. 1,5×1,2 m),1 og stod nord for 
altret som pendant til en †degnestol i syd. Denne 
synes at have været samtidig, eller eventuelt 
senmiddelalderlig. Den havde pult med tofags 
fyldingspanel under en udskåret frise og forny
et, udsavet fyrretræsgavl fra 1700’rne. Degne
stolen var tre kvarter lang, syv kvarter bred 
(ca. 0,5×1,1 m).1 Præstestolen og degnestolen 
blev 1870 malet med egetræsfarve. 

†Kiste. Kirkekisten befandt sig 1730 ligesom 
Henne kirkes på Hennegård (jfr. s. 1262, 
1285).22 

Pengebøsser, to nyere af messing ved kirkedø
ren. †Pengeblokke. 1804 købtes to låse til kirke
blokken, der 1862 omtales som gammel og af 
træ, mens en ny var af jernblik.1 

Orgel, 1982, med fem stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af Jydsk Orgelbyggeri, Hinne
rup, færdigbygget 1984. Disposition: Manual: 
Gedact 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Gemshorn 
2'. Pedal: Subbas 16' (indsat 1984). På vestpul
pituret. Facaden udgøres af piber fra Principal 
4', opstillet i den midterste muråbning. Spille
bordet er anbragt i orgelhusets nordside, †Or
gel, o. 1905-9, bygget af Joh. P. Andresen & 
Co., Ringkøbing, og formentlig anskaffet 
brugt til kirken før 1915.1 Ét manual med tre 
stemmer: Principal 8', Gedakt 8', Fugara 4'; 
oktavkoppel. Pneumatisk aktion, keglevindla-

Fig. 18. Matrikelkort over den nedrevne †kirke og 
omgivelser, 1:10000. Målt 1793 af E. Wesenberg og 
omtegnet 1862. De lyse, prikkede områder er klitter 
af flyvesand (s. 1289). — Katasterkarte der †Kirche und 
Umgebung, 1:10000. Vermessen 1793. Die hellen ge
punkteten Felder sind Flugsand-Dünen. 

de. På tårnrummets pulpitur. Facaden udgjor
des af attrappiber af sølvbronzeret zink, grup
peret i den midterste muråbning. Ved opstillin
gen i Lønne kirke vendtes orglet 90°, således at 
den tidligere facade, hvis pibefelter afblænde-
des med brædder, udgjorde orgelhusets nordsi
de. Spillebordet var placeret i orgelhusets 
sydside. 

Salmenummertavler, 1904, tre ens i gråmalet 
træ, 61×43 cm, med tovsnoning på top- og 
fodlisten. To hænger i skibet, flankerende kor
buen, en i koret. Tre †salmenummertavler omta
les 1862.1 

Lysekroner, nyere af messing, en stor i midt
skibet, to mindre i korsarmene, hvoraf den ene 
ifølge indskrift er skænket 1963 til erindring 
om Marie Larsen af Petrea og Kristian Larsen. 
En †lysekrone af messing med to glaskupler, 
prismer og seks lys var skænket kirken 1841 af 
skipper Peder Christian Pedersen af Fanø.1 Den 
hang i den gamle kirke ud for prædikestolen 
(jfr. fig. 17). 

Kirkeskib, fuldskibet »T.H.K.«, ophængt 
1880, omrigget ved overførslen til den nuvæ
rende kirke, hvor modellen hænger i skibet 
(Henningsen: Kirkeskibe Ribe s. 361). †Kirke
skib, barkskibet »Knowsley« af Liverpool, der 
strandede på Bjerregård strand 7. jan. 1872.39 

Skænket til kirken af sognets beboere og op
hængt febr. 1872.1 

Tre mindetavler over legatstiftere i sognet er 
indmuret i tårnrummet. 

En †ligbåre omtales 1730.22 1805 anskaffedes 
en ny.1 

Klokke, 1904, tvm. 66 cm, om halsen bånd 
med reliefversalerne: »De Smithske Støberier i 
Aalborg / Gjorde mig for Lønne Kirke 1904. 
Jeg bringer hver Sjæl dernede Bud / om Naade 
og Frelse og Fred fra Gud«. Klokken har ingen 
hanke, men er direkte boltet til vuggebom af 
jern. Klokkestol fra 1904 af genanvendt fyrre
træ. †Klokker. En klokke med jernfang, afleve
ret 1528, vejende 1 skippund og 4 lispund.6 

1668 hang kirkens klokke i vestenden (på vest
gavlen?) men kunne ikke bruges, da såvel kne
bel som reb manglede.23 Den kaldtes 1700 »lil
le«.11 1730 forvaredes den på fjerde år »hos 
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Fig. 19. Lønne gamle kirkegård (s. 1289). NE fot. 1980. — Der alte Freidhof von Lønne, 

Hendrick« (klokkestøber?), og herefter mang
lede kirken klokke indtil 1841.40 Dette år køb
tes på strandingauktion en lille skibsklokke, der 
ophængtes øverst på østgavlen (jfr. fig. 6).41 

Den kom 1904 til Nymindegab kro og op
hængtes i en stabel, så folk kunne ringe, når de 
skulle færges over. Få år efter skred både stabel 
og klokke i fjorden.42 

LØNNE GAMLE KIRKEGÅRD 

Den tidligere så forblæste begravelsesplads ved 
vejen fra Lønne til Hovstrup ligger nu som en 
fredelig lund, gemt i plantagens udkant og 
halvt tilgroet med pilebuske og træer (fig. 19). 
Før klittens tilplantning o. 1900 var der ikke 
andet værn mod vinden end de sammenblæste 
banker vest og nord for den ovaltformede kir
kegård (jfr. matrikelkort 1793, fig. 18); men 
herfra førte vinterstormene sand ind over kir

kegården, og diger og gravsteder sandede til: 
»det hvide lagen« bredte sig. Få år før begravel
sernes ophør og kirkens flytning, 1903-04, op
sattes uden for sanddigerne et plankeværk, der 
efter fotografiet (fig. 5) at dømme var sammen
flikket af gamle sildekasser. – Ifølge synsmæn- 
denes beretning 166823 var »digerne ganske øde 
og forfaldne«, og ved synet år 1700 siges det, at 
kirkegården for to til tre år siden blev begravet 
i sand, som nåede tre alen op på kirkens mur, 
»kirkegården findes ikke mere, og man begra-
ver de døde udi sandbakken«.11 I 1800’rne be
tegnedes kirkegårdens grund som lav og fug
tig; gravene kunne ikke gøres dybere end halv
anden alen på grund af vand.43 – En »ligport« i 
øst og en låge i nord, omtalt 1820, var borte 
1828.44 1862 nævnes dog igen en port og »stet- 
te«. Gravene lå da spredt og uregelmæssigt, fle
re med »malmkors« eller gravsten. En begyn
dende regulering (»planering«) indledtes 
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Fig. 20. Støbejernskors (nr. 1, s. 1290), o. 1863, over 
Mette Maren Pedersdatter, †1863. Bagsiden. NE 
fot. 1980. — Gusseisernes Kreuz, um 1863, für Mette 
Maren Pedersdatter, †1863. Rückseite. 

o. 1880.1 Fotografiet (fig. 6) viser gravstenene 
liggende på række og med nummerpæle ved 
hvert gravsted. 

Kirkegårdsmonumenter. Blandt de bevarede 
gravminder er syv støbejernskors, de fleste ned-
stukket direkte i jorden.45 

1) (Fig. 20) o. 1863. Mette Mar[en] Peders
datter, *29. febr. 1816 i Lønneby, gift med 
Chr. Jepsen 6. juni 1844, † ... 1863 i Lønnestak. 
118×68 cm. Korsarmenes ender er af typen 
med palmet i trepas. Ved korsets fod akantus-
ranker. Kursiv. På bagsiden gravvers (skrive
skrift) . 

2) O. 1864. Anders Heide Sørensen, *5. jan. 
1823 på Bjerreg[aa]rdsm[ar]k, gift 20. nov. 
1854, †19. april 1864 sammesteds. 92×49 cm. 
Type med kløverbladformet afslutning på 

korsarmene (jfr. Henne, type 1a, s. 1268). Skri
veskrift. På bagsiden gravvers. 

3) O. 1864. Ane Marie Iversen Jensen, 
*24. okt. 1848 på Bjerregaardsmark, †15. juni 
1864 sammesteds. Som nr. 2. 

4) O. 1865. Søren Pedersens hustru Mette 
Nielsdatter, *juli 1812 på Lønnehede, gift 
24. juni 1837, †27. juni 1865 sammesteds. Som 
nr. 2. 

5) O. 1866. Lene Christensen, *6. sept. 1817 
i Outrup, gift 1847, †25. nov. 1866 ved Ny-
mindegab. Som nr. 1, 118×67 cm. Knækket to 
steder og repareret. Indskrift med versaler, 
fraktur og skriveskrift. På bagsiden gravvers. 

6) O. 1878. Toldofficiant N. C. Christensen, 
*8. dec. 1807, †5. maj 1878. 72×70 cm. Kors
armenes ender udformet som franske liljer, i 
tværarmene med femtakket stjerne, i øvre 
korsarm en engel? Mellem forsidens indskrift 
og gravvers en roset. På bagsiden et håndtryk. 
Versaler. 

7) (Fig. 21) o. 1893. Mette Christensen, født 
Holbek, *29. sept. 1811, †26.nov. 1893. Som 
nr. 6, 90×70 cm. Under forsidens indskrift og 
gravvers krydsede, nedadvendte fakler. Bagsi
den har femtakket stjerne i tværarmene og 
bladkrans i øvre korsarm. Kursiv. 

På kirkegården er bevaret to støbejernsgitre 
samt to liggende »gravrammer«, støbt i ce
ment, og foruden nyere, rejste monumenter fra 
o. 1900 findes her ca. 20 rødlige kalkstensplader 
fra tiden 1850-80. Én af pladerne, fig. 22, bragt 
som eksempel, er o. 1855 sat som minde over 
sognefoged og gårdmand Ole Olesen Bork, 
født på Lønnehede 14. marts 1810, gift 29. ok
tober 1836 og død sammesteds 17. marts 1855. 
Den rejste plade måler 58×57 cm og har fordy
bet indskrift med fraktur og versaler. 

KILDER OG HENVISNINGER 

Vedr. arkivalier for Ribe amt i almindelighed henvi
ses til s. 50f., vedr. litteratur og forkortelser til s. 
54 f. Endvidere er benyttet: 

Ved embedet. Liber daticus for Flenne-Lønne 1842- 
1923. Synsprotokol 1862ff. – LA Vib. V. Horne her
reds tingbog 1668. 

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske 
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landsbykirker VII, 1886, 266 f. – Indberetninger ved 
Jacob Helms 1874 (bygning og inventar), Chr. Axel 
Jensen 1897 (inventar) og 1905 (altertavle), Georg 
N. Kristiansen 1955 (altertavle), Sven Rask 1980 
(gravminder), Ebbe Nyborg 1982 (inventar). 

Tegninger og opmålinger. NM2. Tegning af døbe
font og altertavlefigur ved E. Rondahl 1897 og 1898. 
Plan, opstalter og snit af den gamle kirke ved 
J. Magdahl Nielsen 1903. Restaureringsforslag til al
teret ved Mads Henriksen u. år. – Kunstakademiet. 
Opmåling af den gamle kirke og forslag til den nye 
samt til alterpartiet ved J. Magdahl Nielsen. 

Litteratur. J. Magdahl Nielsen: Lønne Kirke, i Ar
chitekten VII, 1904, s. 53-57. 

Historisk indledning på grundlag af Michael 
H. Gelting, bygningsbeskrivelser og kirkegård ved 
Niels Jørgen Poulsen, inventar ved Ebbe Nyborg og 
Ole Olesen (orgler), gravminder ved Lars Grambye. 
Redaktionen afsluttet oktober 1986. 

1 Synsprotokol 1862 ff. Ved embedet.

2 DiplDan. 3. rk. II, 399. Sognets ældre historie er 

svær at udrede på grund af navneligheden med Lyne 

sogn, Nr. Horne hrd.

3 Repert. 2. rk. nr. 8923.

4 Kronens Skøder IV, 547.

5 LA Vib. Ribe bispearkiv. Beneficeret gods og kir

keejere, 1798-1809 (C 4.697).

6 RA.Reg. 108A nr. 21. Fortegnelse over indkræve

de klokker 1528-29.

7 KancBrevb. 4. april 1587.

8 Jfr. Bue Kaae: Lønnepræsten Jens Hansen Rusk, i 

ÅrbRibe XIV, 1956-59, s. 62-70, samt Kim Tørnsø: 

Djævletro og folkemagi. Trolddomsforfølgelse i 

1500- og 1600-tallets Vestjylland. Århus 1986.

8a KancBrevb. 19. august 1635 og 22. juli 1602.

9 KancBrevb. 17. juli 1633 og 4. maj 1638; 

H. Fr. Rørdam: Kirkelove III, 1889, s. 220 (18. juni 

1632).

10 RA. DaKanc. C 16. Jy. Tegneiser 1682-87 f° 126, 

17. april 1683. Annekteringen skulle træde i kraft 

ved Henne og Nr. Nebel sognepræsters død. – Da 

den unge præst i Henne-Lønne, A. S. Fibiger, 1759 

ønskede sig et andet og bedre kald, fik han biskop 

Brorsons anbefaling: »... så kan jeg ikke nægte, at 

han jo foruden kaldets mærkelige formindskelse af 

sandflugt ... må lide stor besværlighed med sin rejse 

til annekset Lønne, som er en fem fjerding vej igen

nem store sandbjerge ...«. Hans Adolph Brorsons 

visitatsberetnineer og breve, ude. ved L. I. Koch, 

Kbh. 1960, s. 318.

11 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1773. 

Syn 1700 (C 4.189).

12 Refereret af borgmester Johan Krag i brev af 

26. aug. 1748 til kancelliets oversekretær. RA. Da

Kanc. D 29. Koncepter og indlæg til Jy.Teg. 1748.


Fig. 21. Støbejernskors (nr. 7, s. 1290), o. 1893, over 

Mette Christensen, †1893. Bagsiden. NE fot. 1980. 

— Gusseisernes Kreuz, um 1893, für Mette Christensen, 
†1893. Rückseite. 

Fig. 22. Mindeplade af kalksten, o. 1855 (s. 1290), 
rejst over sognefoged Ole Olesen Bork, †1855. NE 
fot. 1980. — Gedenkplatte aus Kalkstein, um 1855, 
errichtet für Gemeindevorsteher Ole Olesen Bork, †1855. 
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1292 VESTER HORNE HERRED 

13 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C 

4.190).

14 Arkitekt J. Magdahl Nielsen i brev af 26. 

nov. 1903 til NM2.

15 DaSagn III, 40 og 402-03.

16 Jfr. L. G. Ipsen: Flygtningelejre i Ribe amt efter 

1945, Nymindegablejren, i ÅrbRibe, XXIII, 1985, 

s. 427-41.

17 Tegningerne publiceredes 1904 i Architekten VII, 

s. 53-57. Lønne kirke er ligesom Vanløse kirke, byg

get af samme arkitekt 1907-09, typisk for tidens for

søg på harmonisering af forskellige stilarter. Kors- 

formen er gentaget i Juelsminde kirke, Vejle amt, 

opført af Magdahl Nielsen 1911-12 i unggotiske 

former.

18 Opførelsessummen var 19000 kr., hvoraf Rigs

dagen bevilgede 8000 kr.

19 Om kirkegården se s. 1289.

20 LA Vib. Ribe bispearkiv. Uregistreret korrespon

dance angående V. Horne hrd. 1570-1778. Syn ved 

N. H. Rieman 16. juni 1748 (C 4.79).

21 Det oplyses ikke hvilke teglformater, der er tale 

om, ej heller om disse er kommet til ved senere repa

rationer.

22 LA Vib. Ribe bispearkiv. Uregistreret korrespon

dance angående V. Horne hrd. 1570-1778. Syn 

14. sept. 1730 (C 4.79).

23 LA Vib. V. Horne hrd.s tingbog 1668, s. 122a. 

Syn 17. juni 1668, indført 20. juni (B 82B.24).

23a LA Vib. Henne-Lønne pastorat. Div. dok. 1688- 

1941. Udateret kirkesyn 1730-43 (C 553b.27).

24 RA. DaKanc. D 29. Koncepter og indlæg til Jy. 

Tegneiser 1748.


Fig. 23. Den romanske triumfmur med korbue 
(s. 1276), af tufsten. Skitse tegnet under nedbrydnin
gen 1903 af J. Magdahl Nielsen. NM2. — Die roma
nische Triumphmauer mit Chorbogen aus Tuff. Skizze 
gezeichnet während des Abbruchs 1903. 

25 Jfr. epitaf i Jerne kirke, s. 992.

26 LA Vib. Ribe bispearkiv. Uregistreret korrespon

dance angående V. Horne hrd. 1741-64 (C 4.80).

27 Jfr. note 24.

28 I et brev til kongen 26. aug. 1748 (note 24) frem

hæver borgmesteren, at sandflugten har været så 

slem, »at præsten og sognefolket haver måttet ved 

stiger gøre sig vej ind ad kirkevinduerne for kirketje

nesten at få forvaltet«.

29 Borgmester Krag bad 9. marts 1750 (jfr. note 26) 

biskop Brorson give sognefolkene tilladelse til at sø

ge nabokirkerne, da kirken skulle lukkes på grund af 

reparationsarbejder.

30 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårds-

syn. Indberetninger 1793-1840 (C 4.704-11).

31 LA Vib. Skast, Ø. og V. Horne hrdr.s provsti. 

Synsprotokol 1828-91 (C 44.3-5).

32 Liber daticus for Henne-Lønne 1842-1923. Ved 

embedet.

33 Magdahl Nielsens tegning til alterpartiet findes i 

Kunstakademiets bibliotek, en arbejdstegning af 

snedkeren Mads Henriksen i NM2. Der er mindre 

afvigelser såvel mellem tegningerne som i forhold til 

det færdige arbejde.

34 Marie Mauquoy-Hendrickx: Les estampes des 

Wierix I-III, Bruxelles 1978-82, nr. 144.

35 Jfr. KultHistLeks art. Hellige tre konger og alter

tavler med samme hovedmotiv i Ulkebøl (DK.SJyll. 

s. 2336f.) og Nykøbing (DK.Maribo, s. 248).

36 Se s. 1196f. med note 35. Helgenindefigurerne 

kan jævnføres med Madonnafigurer i Sneum (Skast 

hrd.) og i Skast (DK. SJyll. s. 1477, 2821).

37 Dansk Kirketidende 1853, nr. 35.

37a Jfr. eksempelvis Chr. Axel Jensen: Roskildeme-


steren Brix Michgell snedkers skab i Nationalmuse

et, i NMArb. 1928, s. 49f. med fig. 1.

38 Fonten er ikke omtalt i Mackeprang: Døbefonte.

39 Jfr. S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsak

tioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, 

udg. Historisk Samfund for Ribe Amt, 1977, 

s. 181 f.

40 Kirkens mangel af klokke påtales 1769, 1792 og 

1808.

41 NM2. Indb. ved Jacob Helms 1874.

42 En tegning af klokke og stabel findes i 

P. Chr. Dahl: Strandinger og Strandingsgods, II, Es

bjerg 1974, s. 38.

43 Trap: Danmark, I. udg., 1859.

44 LA Vib. Ribe stiftprovsti og Ribe købstadprovsti. 

Synsprotokol for kirker og præstegårde 1812 ff. 

(C 36A.13).

45 Højdeangivelserne er målt fra jordoverfladen.




 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1981. — Die Kirche von Südosten gesehen. 

ÅL KIRKE 
VESTER HORNE HERRED 

Sognet nævnes første gang 1344;1 i kirkelisten i Ribe 
Oldemoder er kirken sat til den højeste ydelse, en 
afgift på 8 skilling (jfr. s. 1020f.). En sognepræst, 
Ebbe Jensen, omtales 1396.2 Domdekanen Gunde 
Nielsen Lange besad kirken 1512/13 til 1514.3 – Kro
nen udlagde 1696 bl.a. Ål kirke til assessor, kam
mersekretær Niels Leth.4 Efter dennes død 1711 eje
des kirken snart af ritmester Christian Jensen, snart 
af dennes svigerfader, rådmand og hospitalsforstan-
der Morten Evendorph i Ribe.5 1726 tilhørte den 
Frederik Hein til Stensgård på Fyn.6 Fra Heins enke, 

Susanne Brahe, kom kirken 1760 til hendes bror, 
oberstløjtnant Preben Brahe til Hvedholm, der 1768 
solgt den til kancelliassessor Søren Rygaard til Hes
selmed.7 Kirken tilhørte herefter Hesselmed indtil 
den efter Rygaards enke, Dorte Margrethe Rosen-
bergs død 1809 overgik til sognets beboere.8 Kirken 
blev selvejende 1916. – På grundlag af de romanske 
kalkmaleriers Nikolajfremstilling er kirken blevet 
opfattet som viet til S. Nikolaj.9 1905-59 benyttedes 
kirken af en valgmenighed. 

Sagn. Ifølge et udbredt vandresagn blev kirkens 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

1294 VESTER HORNE HERRED 

placering bestemt ved, at man slog to sammenkoble-
de stude løs om natten. Kirken blev bygget, hvor de 
blev fundet næste morgen.10 Tårnet skal have tjent 
som sømærke. Det blev ombygget 1767 for at for
virre englænderne.11 Sognet skal have navn efter en 
figur af en stork med en ål i næbbet, der tjente som 
vindfløj.12 – Prædikestolen (eller himmelen) skal 
stamme fra en forsvunden »Vester Horne kirke«, 
som skal have stået på Horns rev. Da sognet blev 
skyllet bort af havet, flyttede kirkeejeren til Ål og 
skænkede prædikestolen til kirken dér. En gravsten, 
solgt ved auktion i 1800’rne, skal have været hans.13 

Jfr. i øvrigt Billum (s. 1073). 
I korets sydmur indgår en kvadersten med runeind

skriften »blomæ«, muligvis navnet på stenhuggeren 
(se s. 1299). 

Indstrandede lig blev tidligere begravet i klitten. 
Ved Kærgård havvej findes et Dødemandsbjerg og 
ved Børsmose havvej en Dødemandsdal. Tilsvaren
de lokaliteter findes ved Grærup havvej.14 

Fig. 3. Nordre kirkegårdsportal, set fra nord 
(s. 1294). NJP fot. 1986. — Nördliches Friedhofsportal, 
von Norden gesehen. 

Fig. 2. Matrikelkort 1:10000. 
Målt 1807, omtegnet 1865. 
— Katasterkarte 1:10000. Ver
messen 1807, umgezeichnet 
1865. 

Ål sogn, herredets største, strækker sig fra 
bunden af Ho bugt til den udtørrede Filsø i 
nord og havet i vest. Bebyggelsen er koncen
treret i den østre, opdyrkelige del omkring sta
tionsbyen Oksbøl, mens sognets vestre del er 
flyvesandsterræn, optaget af klitter, heder og 
plantager. I Børsmose opførtes en filialkirke 
1902 (s. 1349). Ål kirke, der indtil 1800’rne lå 
frit i landskabet nord for Oksbøl, ca. 1 km syd
øst for landsbyen Borre, omgives nu helt af 
stationsbyen. 

Kirkegården, der formentlig kun har bevaret 
sit oprindelige skel i vest, hegnes overalt af 
græsbevoksede diger, udvendig sat af rå og 
kløvede kampesten. Den udgjorde 186215 en 
lidt uregelmæssig firkant og målte da 118 alen 
syd-nord og 138 alen øst-vest (ca. 74×86 m). 

Indgange. Fire murede og hvidtede portaler 
(fig. 3 og 4), én mod hvert verdenshjørne, er 
nymurede eller ommurede i ældre former. De 
særprægede og smukke portaler, med smede
jernsgitre og falsede, kurvehanksformede åb
ninger, dækkes af blytage med afvalmede gav
le, et træk der formodentlig går tilbage til 
1700’rne. Køreporten (»ligporten«) i nord reg
nedes allerede 1862 for kirkegårdens hovedind
gang. Der var da murede »stetter« i øst og syd, 
hvoraf kun den første har bevaret sin gamle 
form, mens den søndre er ændret til en køre
port, som nu forbinder kirkegårdens to hoved
afsnit. Også den vestre portal er ny; her var 
1862 ingen indgang. Køreporten i nord lukke
des med »stakitdøre« af træ, lågerne med †riste 
og †korstræer.15 – Kirkesynet noterede 1700, at 
»stetterne« var i god stand, mens ristene mang



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÅL KIRKE 1295 

lede stænger.16 1730 ønskede synet den nordre 
stette nedtaget og genopbygget.5 En ny ligport 
i nord var (gen)opført 1806.17 

Præsten beskrev 1862 kirkegården som me
get ujævn og temmelig øde. Der var kun få 

gravmonumenter (se s. 1343), gravsten, jern-
og trækors, og kun tre gravsteder var omgivet 
med (støbe)jernsgitre, ét med trægitter. En del 
grave var dog beplantet med blomster. Synet 
ønskede 1873, at vestdiget blev gjort bredere 
og beplantet, og 1875 indkøbtes 200 poppel
planter og 1900 træplanter til digerne samt to 
læs mos.15 

Et lille †kirkehus, et »bol«, omtales tidligst 
o. 1600.18 Det var forpagtet ud for 4 skpr. byg, 
men der var indgået den aftale, at fæsteren i 
stedet skulle vedligeholde kirkegårdsdiget. Bo
let er formodentlig identisk med et hus, afsat på 
matrikelkortet 1807 (jfr. fig. 2). Huset, der var 
beliggende på kirkens grund uden for østdiget, 
indrettedes 1811 til †hospital med plads til tre 
lemmer og rummede tillige det såkaldte »Hes-
selmedske land-almuebibliotek«.19 Ved nedriv
ningen 1960 stod bygningen, der var orienteret 
øst-vest, i blank mur med afvalmet tegltag. 

I landmilitsens tid, i 1700’rne, fandtes en ek-
sercérplads foran kirkegården, og i kirken var 

20ophængt et †geværskab til 36 bøsser.

BYGNING 

Den usædvanligt lange kirke (42 m) er resulta
tet af omfattende udvidelser og tilbygninger, 
påbegyndt kort tid efter at den romanske kirke 
stod færdig o. 1200114 og afsluttet med tårnets 
tilføjelse på reformationstiden. Kernen er en 
romansk kirke af kvadersten og tuf med tapsis 
i øst, til hvilken der endnu i romansk tid er føjet 
en vestforlængelse af skibet. Om en rig kalk-
malet udsmykning af væggene (se s. 1307f.) 
alene knytter sig til bygningen i dens ældste 
skikkelse eller først er udført efter skibets vest
udvidelse, kan ikke afgøres med bestemthed. 
O. 1250-1300 blev koret betydeligt forøget 
mod øst. Våbenhuset ved skibets syddør er op
ført forholdsvis tidligt, muligvis allerede i 12-
1300’rne. O. 1500 tilføjedes et sakristi ved kor

forlængelsens nordside, mens tårnet i vest 
sandsynligvis først er rejst ind i 1500’rne. Tårn
rummet indrettedes 1900 til forhal, og samtidig 
blev våbenhuset omdannet til ligkapel. Kirkens 
orientering har betydelig afvigelse til syd. 

Den oprindelige kirke, bestående af †apsis, kor 
og skib, var en velproportioneret, ikke særlig 
høj romansk bygning, hvoraf nu kun langsi
derne samt triumfmuren er bevaret. Murene er 
over en skråkantsokkel rejst af granitkvadre, der 
i den øverste halvdel af skibets langmure er af
løst af rhinsk tuf, ledsaget af tufstensarkitektu-
rens vanlige udsmykning. Ved de senere udvi
delser i øst og vest brugte man igen granit for
neden og tuf (og tegl) foroven. Efter granitpar
tiernes afrensning i 1880’erne fremtræder faca
dernes øvre del nu som lange, hvidtede bælter. 

Mens den øverste del af kvaderstensmurvær-
ket i korets sydside er noget forstyrret,21 står 

Fig. 4. Østre kirkegårdsportal, set fra øst (s. 1294). 
NJP fot. 1986. — Östliches Friedhofsportal, von Osten 
gesehen. 
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Fig. 5. Kirkens sydside 1:300, målt og tegnet af V. Ahlmann 1886. Efter Danske Tufstenskirker. — Die Südseite 
der Kirche 1:300. Zeichnung 1886. 

Fig. 6. Grundplan 1:300. Målt af Henrik Jacobsen og Karen Mølkier 1978, tegnet af Marianne Nielsen 1986. 
Grundriss 1:300. 

nordsiden velbevaret med et granitindfattet, udstrækning mod vest, hvor gavlen blev flyttet 
romansk vindue (jfr. fig. 7). At dømme efter i forbindelse med udvidelsen, kan nøje udpe
mængden af genanvendte granitkvadre i korets ges. Derimod kender vi ikke nøjagtigt korets 
østforlængelse forekommer det sandsynligt, at oprindelige udstrækning, men nordmuren sy
kor og apsis har været et rent kvaderstensparti; nes at have været mindst 7 m lang, så lang, at 
med andre ord er Ål kirke, ligesom Janderup vinduet har siddet vest for facadens midtlinje. 
og Ovtrup og formentlig også Nørre Nebel, Spørgsmålet om korets længde kompliceres af 
påbegyndt i granit og afsluttet i tuf. Skibets en forlængst tilmuret †dør i nordsiden, ca. 6 m 
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Fig. 7. Kirkens nordside 1:300, målt og tegnet af V. Ahlmann 1886. Efter Danske Tufstenskirker. — Die 
Nordseite der Kirche 1:300. Zeichnung 1886. 

Fig. 8. Længdesnit 1:300 gennem skib, set mod syd. Målt af Aage Bugge 1944, tegnet af Marianne Nielsen 
1986. — Längsschnitt 1:300 duch das Schiff, gegen Süden gesehen. 

øst for triumfmuren. Døren, der ikke er kende koret have strakt sig endnu et stykke mod øst.

lig i det indre, måler udvendig 205×90 cm over †Apsiden, der smykkede korets østgavl, ken

soklen og er vandret afdækket. Den nedre del des alene fra krumme kvadre, heriblandt nogle 

af den vestre granitkarm er forstyrret, og ved sokkelsten, indmuret i korforlængelsens 

tilmuringen har man genanvendt et par krum sydside.

me apsiskvadre. Hvis den utraditionelt placere Skibets tufstensmurværk iagttages bedst i det 

de dør er en oprindelig »præstedør«, som fore parti, der kom under tag ved våbenhusets op

slået af F. Uldall i hans beskrivelse 1886, må førelse, muligvis allerede i 12-1300’rne (jfr.
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fig. 10). Facadeudsmykningen i de to langmure, 
liséner forbundet af rundbuefrise, er i det store 
hele intakt, men dog bedst bevaret i nord (jfr. 
fig. 7). Murfladen optages af fire kun 1,5 m 
høje blændinger, oprindeligt hver med et rund
buet vindue, hvis underkant ligger i niveau 
med blændingernes skråkantede sål. De to øst
re blændinger afsluttes hver med ti rundbuer, 
mens de to vestre har henholdsvis seks og syv 
buer, i alt 33. Sydmurens fire blændinger er 
inddelt på tilsvarende måde, idet de to østre er 
genskabt af V. Koch o. 1888 ved indsættelse af 
de nuværende vinduer. Blændingerne var da 
stærkt forstyrrede af to store vinduer (jfr. 
fig. 5). For begge facader gælder, at vinduerne 
tilsyneladende er anbragt uafhængig af blæn
dingernes rytme. Partiet under våbenhustaget 
(fig. 10) viser tolv tufstensskifter mellem blæn
dingens sål og den rundbuede frise, der her har 
bevaret sine spidse, affasede konsoller. De to 
liséner øst for våbenhuset har begge svagt 
fremspringende kragled i niveau med rundbue
frisens konsoller. 

Vinduer. Det allerede omtalte, granitindfatte- 
de vindue i korets nordside har monolit over
ligger og sålbænk. Lysningen er noget udvidet 
ved indsættelse af en retkantet træramme. 

Skibets langmure har som nævnt hver haft 
fire vinduer af tufsten, anbragt (et granitskifte 
højere end korvinduet) i bunden af facadeblæn
dingerne. I nordsiden er de tre østre bevaret, 
mens det fjerde er rekonstrueret af V. Koch 
o. 1888; det gamle vindue var opslugt af et stort 
retkantet trævindue (jfr. fig. 7). Også her er 
lysningerne noget udvidet og lukkes nu af 
rundbuede jernrammer. Indtil 1888 var der ret- 
kantede trækarme som i koret. I sydsiden er 
første og andet vindue fra øst ødelagt af store 
åbninger; men andet vindues østre, indvendige 
smig er dog stadig kendelig i murværket og 
markeret i den kalkmalede udsmykning. Tredie 
vindue er tilmuret i lysningen, det fjerde i den 
ydre halvdel. De to sidstnævnte vinduer er luk
ket ret tidligt, i forbindelse med våbenhusets 
opførelse. De har begge bevaret deres oprinde
lige former med en meget lille lysning og den 
indvendige kalkmalede udsmykning (jfr. 

Fig. 9. Syddør. Rundbuet stik omkring tympanon
felt, set fra våbenhuset (s. 1299). NE fot. 1981. — 
Rundbogen-Stich um ein Tympanonfeld, von der Vorhalle 
gesehen. 

Fig. 10. Udsnit af skibets sydfacade (s. 1298) med 
syddør (s. 1299), set fra våbenhuset. Målt og tegnet 
af V. Ahlmann 1886. 1:60. efter Danske Tufstenskir
ker. — Ausschnitt aus der Südfassade des Schiffs mit 
Südtür von der Vorhalle gesehen. 1:60. Zeichnung 1886. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ÅL KIRKE 1299 

fig. 24 og 26). Vinduerne måler indvendig 
ca. 125×83 cm i vægplanet og ca. 69×28 cm i 
lysningen.22 

De tympanonsmykkede døre er begge tilmu
ret i nyere tid, norddøren o. 1870 (se †herskabs
stol, s. 1337), syddøren efter 1900, da våbenhu
set blev omdannet til ligkapel. De relativt små, 
retkantede åbninger smalner lidt til opad og er 
smigede i det indre.23 Udvendig er karmene af 
hjørnehuggede kvadersten, mens overliggerne 
og de forsænkede tympanonfelter, der rager op 
i tufstenspartiet, er udført i tuf. Dørene dækkes 
ude og inde af et skråtstillet tufstensstik med 
vandret underside og tagformet overside. Syd
dørens ydre tympanonfelt (fig. 9 og 10), der be
finder sig over våbenhusets bjælkelag, omgives 
af et rundbuet halvstensstik, muret af skiftevis 
tuf og tegl i munkestensstørrelse inden for en 
svagt udkraget vulst af tufsten. Norddørens 
hvidtede tympanon (fig. 12) er helt af tuf og 
uden særlig udsmykning. De to indvendige, 
noget større tympanonfelter prydes af kalkma
lede løver (jfr. fig. 26). 

En nær parallel til syddørens udformning 
findes i tufstenskirken i Hviding (jfr. DK. 
SJyll. s. 2690f.), hvor den tagformede overlig
ger dog er af granit.24 Det rundbuede stik over 
Janderup kirkes norddør er ligesom i Ål skifte
vis af tegl og tuf; også her følges buen af en 
omløbende stav (jfr. s. 1035). 

Runeindskrift. I en kvadersten i korets sydsi
de, ca. 5 m øst for triumfmuren, er der med 
runer hugget indskriften »blomæ« (Blomme, 
egentlig blomst, formodentlig et mandsnavn, 
muligvis stenhuggerens). Som stenen nu sid
der, står runerne på hovedet, hvilket for
modentlig skyldes, at muren er omsat. Runer
ne blev opdaget 1885, da man afrensede kvad
rene for hvidtekalk.25 

Romansk billedkvader (fig. 11). Ligeledes i ko
rets sydmur, ca. 2 m øst for triumfgavlen, sid
der en kvadersten, hvori der med fordybede 
linjer er hugget en »lilje«(?), som rejser sig over 
en skålagtig fordybning (sml. korsmærker i vå
benhusets murværk). 

Indre. Det fladloftede, kalkmalerismykkede 
skib har en usædvanlig rigt udstyret triumfvæg. 

Fig. 11. Romansk billedkvader i korets sydmur 
(s. 1299). Knud J. Krogh fot. 1958. — Romanischer 
Bildquader in der Südmauer des Chors. 

Korbuen har oprindelig været noget mindre og 
virket slankere, idet det gamle gulv lå ca. 0,4 m 
under det nuværende (jfr. den forsøgsvise re
konstruktion fig. 26).26 Buen flankeres af rund
buede alternicher, hvoraf den nordre indehol
der en mindre, skævt anbragt, rundbuet blæn
ding. Over nicherne, i niveau med de gamle 
vinduer, smykkes væggen af to blændingsfel-

Fig. 12. Tilmuret norddør, set udefra (s. 1299). NJP 
fot. 1986. — Zugemauerte Nordtür, von aussen gesehen. 



 

 

 

 

 

 

 

1300 VESTER HORNE HERRED 

Fig. 13-14. Nordre og søndre korbuekragbånd 
(s. 1300). NE fot. 1981. — Nördliches und südliches 
Gesimsband des Triumphbogens. 

ter, hver afsluttet med tre rundbuer. I nord sva
rer buerne til den udvendige rundbuefrise, 
mens den midterste bue i syd er højere end de 
to omgivende, svarende f.eks. til de stigende 
rundbuer i blændingsfeltet over norddøren i 
Vilslev kirke (Gørding hrd.).27 Den søndre ni
che har små kragled i vederlagshøjde og bund 

Fig. 15. Tværsnit 1:150 gennem skib, set mod øst. 
Målt af Henrik Jacobsen og Karen Mølkier 1978, 
tegnet af Marianne Nielsen 1986. — Querschnitt 
1:150 durch das Schiff, gegen Osten gesehen. 

ca. 15 cm over nuværende gulv. I nord går 
alternichen helt til gulvet, og nordsiden går helt 
ind til hjørnet. Korbuen, der er udvidet for
mentlig i senmiddelalderen, har bibeholdt sine 
romanske kragbånd af granit (jfr. s. 1030, fig. 5). 
Det søndre smykkes af seks rundbuer (fig. 14), 
det nordre af en art rankeslyng. Også buens 
skråkantsokkel blev flyttet i forbindelse med 
udvidelsen, men ligger nu under det nuværen
de gulvniveau (jfr. fig. 26).28 Analogt med 
triumfvæggens blændingsfelter står skibets dø
re med forsænkede tympana. 

Triumfvæggens arkitektoniske opbygning er 
enestående i Danmark. Andre eksempler på 
rigt udformede triumfvægge findes i Sonnerup 
(DK. Kbh. amt, s. 892) og den 1875 nedrevne 
kirke i Ugerløse (DK. Holbæk, s. 349f.), der 
dog begge afviger meget fra Ål kirke. – Indtil 
skibets loft blev omlagt 1914, var brædderne 
sømmet på bjælkernes underside (jfr. fig. 22), 
et træk, der kan være oprindeligt. 

Skibets vestforlængelse må være foretaget alle
rede i romansk tid (jfr. †kalkmalerier på nord
væggen, s. 1314). Den nederste del af murene 
er, som nævnt, af granit, hvilende på en sokkel 
med skråkant, sine steder med svag hulkel. 
Foroven er brugt tegl iblandet tuf og muligvis 
også rå kamp, der anes hist og her i indervæg- 
gene. Gavlspidsen, som nu bærer tårnets øst
mur, er indvendig helt af rå kamp. Et lille parti 
af gavlens yderside står fremme i tårnets mel- 
lemstokværk (jfr. s. 1304) og er her af munke
sten samt lidt tuf. En rest af skibets oprindelige 
vestgavl, nedbrudt i forbindelse med forlæn
gelsen, fornemmes nederst i sydvæggen. 

I forbindelse med korets udvidelse, o. 1250-
1300, til den betragtelige længde af næsten 15 
m, nedbrød man apsiden, hvis kvadre sammen 
med korgavlens blev genanvendt nederst i for
længelsens murværk. Herover er muren af 
munkesten, der nu bedst iagttages i sakristiets 
loftsrum, hvor facaden står uden hvidtekalk. 
Østgavlen med trekoblet vindue og savskifter i 
trekanten er totalt ommuret 1889 efter tegning 
af arkitekt V. Koch. Ligesom det beslægtede 
kor i Henne (s. 1242) stod det smalle rum op
rindeligt med fladt bjælkeloft, indtil der på re
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formationstiden blev indbygget hvælv. – Af de 
oprindelige åbninger er kun bevaret det øverste 
af et vindue i nordsiden, tilmuret indvendig i 
forbindelse med sakristiets opførelse. Vinduet 
(fig. 18) er rundbuet og smiget med en udven
dig fals og har en slank, spidsbuet lysning (20 
cm bred) med trekløverafslutning.29 

Korgavlens senromanske-unggotiske †vin
duestregruppe, ødelagt 1889, kendes fra V. Ahl- 
manns opmålinger 1886 (fig. 16 og 17). Det 
midterste vindue var lidt højere end de øvrige 
og som disse ved nedbrydningen tilmuret i 
ydre halvdel. I udformningen svarede de om
trent til det omtalte nordvindue; de var rund
buede og smigede og havde spidsbuede lysnin
ger med trekløverafslutning (sml. vindues
gruppen i Henne, s. 1242). Dog var falsene ind
vendig og muligvis også udvendig muret af af
rundede sten, der i sammenstillingen dannede 
en art halvsøjler. I modsætning til den oprinde
lige vinduesgruppe lod V. Koch 1889 de nye 
vinduer (fig. 82) fremtræde med spidsbuede kar
me, og midtvinduet blev indvendig forsynet 
med noget fremmedartede »kapitæler« af ned
hængende kugler under fremspringende hjør
ner og med hjørneknopper forneden. 

Tagværkerne over kor og skib er sandsynlig
vis lagt op samtidig med forlængelserne mod 

Fig. 16-17. Tværsnit gennem skib, set mod øst. 17. 
Korets østgavl med †vinduestregruppe (s. 1301), set 
fra øst før ommuringen. Målt og tegnet af V. Ahl
mann 1886. Efter Danske Tufstenskirker. — 16. 
Querschnitt durch das Schiff, gegen Osten gesehen. 17. 
Ostgiebel des Chors mit Dreifenstergruppe von Osten ge
sehen vor der Ummauerung. 

Fig. 18. Skitsemæssig opmåling af unggotisk vindue 
i korforlængelsens nordside (s. 1301), set fra sakri
stiets tagrum, 1:50. E. Madsen 1937. — Skizzenhafte 
Vermessung eines frühgotischen Fensters an der Nordseite 
der Chorverlängerung, der Sakristei gesehen. 
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henholdsvis øst og vest. Korets spærfag, der 
har ét lag hanebånd med bladede samlinger og 
korte, tappede stivere, er nummereret fra vest 
mod øst med øksehugne romertal i nord og 
huljern i syd. Der er bevaret 10 fag af eg, mens 
de østre fire fag er fornyet i fyr i forbindelse 
med gavlens og østhvælvets ommuring 1889. 
Forud for hvælvslagningen i koret blev bjæl
kerne skåret af ved indervæggen, idet man dog 
beholdt en bindbjælke mellem hver af de tre 
hvælvfag. 

Skibets tagværk, der overalt er ophugget 
heltømmer, har to lag bladede hanebånd og 
korte spærstivere. Nummereringen (øksehug
ne romertal og firkantstik) viser, at de 21 fag er 
lagt op i to etaper, men af samme mester. Skel
let mellem de to afsnit, som er ens i udførelsen, 
ligger over dørstederne, altså et godt stykke øst 
for skibets oprindelige vestgavl. Østre halvdel 

Fig. 20. Granitkvadre i våbenhuset med indhuggede 
korsmærker (s. 1302). Målt af E. Madsen 1937, teg
net af MN 1987. 1:30. — Granitquadern in der Vorhalle 
mit eingehauenen Kreuzzeichen. 1:30. 

Fig. 19. Våbenhus, 
set fra sydvest 
(s. 1302). NJP fot. 
1986. — Vorhalle, von 
Südwesten gesehen. 

(11 fag) er samlet fra vest mod øst, vestre halv
del (10 fag) fra øst mod vest. 

Våbenhuset (fig. 19) er opført, mens de små 
romanske vinduer i skibets sydside endnu var 
intakte, sandsynligvis allerede i 12- eller 1300-
årene. Muren er kvadersat både ude og inde, 
hvilende på en lille retkantet sokkel delvis 
skjult af terrænet. Kun i den indvendige gavl
top mangler kvaderbeklædningen, og kasse
murens runde marksten står fremme. I facaden, 
hvor enkelte glathuggede kvadre er indsat 
1978, ses tre fordybede korsmærker (fig. 20); to 
andre kvadre har firkantede felter langs siden. 
Den retkantede dør i syd er muligvis noget ud
videt. Rundbuede støbejernsvinduer, indsat i 
flankemurene 1872,15 er 1978 afløst af retkante
de trækarme. Våbenhuset har siden o. 1900 væ
ret benyttet som ligkapel, o. 1923 blev døren til 
skibet tilmuret. I forbindelse med en istandsæt
telse 1978 fjernedes loftsbrædderne, som var 
sømmet på bjælkernes underside, for at man 
kunne få frit udsyn til syddørens tympanon 
(fig. 9). Egetagværket, der har ét bladet hane
bånd og korte, bladede spærstivere, dækkes af 
høvlede blybrædder. – 1792 stod rummet også 
uden loftsbrædder, »som ikke heller findes i 
nogen landsbykirke i Vester herred«, siges det i 



 

 

 

 

 

 

ÅL KIRKE 1303 

Fig. 21. Kirken set fra nordøst. Hude fot. 1906. — Die Kirche von Nordosten gesehen, 1906. 

en indberetning. 1862 opregnes en †blystøberovn 
(»lille skorsten til blysmeltning«) samt to (mu
rede) bænke, den ene en †kalkbænk, som prov
sten 1872 ønskede fjernet.15 

Sakristiet (fig. 21) ved korforlængelsens 
nordside, fra o. 1500-25, er som sakristierne i 
Janderup, Billum og Lunde et lille, hvælvet 
hus, muret af munkesten og oprindelig uden 
ydre indgang. I nord er et ind- og udvendig 
falset vindue, dækket med flad bue. Taggavlen 
har to savskifter i rejsehøjde og i gavltrekanten 
tre lave, spidsbuede blændinger, den øverste 
flankeret af savskiftestumper. En sekundær, 
fladrundbuet dør er indsat i østsiden inden 
1862. Fra koret fører en fladbuet, falset dør 
ind til det lave rum, der dækkes af et kryds
hvælv med kvartstensribber og rundbuet 
skjoldbue mod korets nordmur. Nordre og 
søndre hvælvkappe har hver to små spygatter. I 
gulvet ligger gamle, røde mursten på fladen. 

Tårnet ved skibets vestende, formentlig fra 
1500’rnes første halvdel, er opført af munke
sten i munkeforbandt. De glatpudsede og hvid
tede facader præges af de mange sortmalede 
jernankre, der 190115 blev forstærket med sto
re, noget skæmmende plader af jern. Fra 
o. 1874 til 1929 stod murfladerne pudset med 
grå cement med »kvaderridsninger« (jfr. fig. 5 
og 21). Tårnrummet, der tidligere tjente som 
gravkapel (se s. 1342), indrettedes 1901 til for
hal og våbenhus efter indsættelsen af en spids
buet, falset vestportal (arkitekt Clausen, Es
bjerg).15 Rummet dækkes af et krydshvælv 
med halvstens ribber og skjoldbue mod øst, 
rundbuet ligesom tårnarkaden til skibet. Spa-
reblændinger i nord og syd indeholder fladbue
de og udvendig falsede vinduer, der for
modentlig har mistet en fals i lysningen. En 
vestre blænding er inddraget i portalen. 

Der er adgang til mellemstokværket fra or



 

 

 

 

 

 

 

 

1304 VESTER HORNE HERRED 

Fig. 22. Indre set mod øst, før loftsbjælkernes frilægning. Hude fot. 1906. — Interieur gegen Osten gesehen, vor 
Freilegung des Dachbodengebälks. 

gelpulpituret i skibets vestende gennem gavlen, 
som ved tårnets opførelse blev skalmuret med 
en helsten udvendig og forsynet med to flad
buede spareblændinger. I søndre blændings 
bund ses vestforlængelsens gamle facade, mens 
den nordre blænding brydes af døren til skibet. 
I mellemstokværkets nordmur er en halvan
denstens dyb, fladbuet spareblænding; en til
svarende i vest er delvis tilmuret, formentlig i 
forbindelse med sydmurens og det sydvestre 
hjørnes ommuring 17305 eller 1767. Sidstnævn
te årstal er angivet i sydfacaden med jernankre. 

Klokkestokværket har fladbuede glamhuller, 
ét imod øst og vest og to imod nord, samt ét 
ommuret i syd. Øverst i muren, under det bly-
tækte, svejfede pyramidespir, ses store (i hjør
nerne diagonalt stillede) bomhuller. Tårnet, 
der vel oprindelig havde sadeltag, prydedes al
lerede i 1600’rne med et spir, formodentlig et af 
egnens ældste. En synsforretning omtaler 
166831 blyet som brøstfældigt på østre og sønd

re side, og 170016 siges det, at »tårnspidsens 
øverste del og tække er belagt med bly«. 

Korhvælvingerne er sandsynligvis indbygget 
sent, måske først i 1550’erne i forbindelse med 
indrettelsen af et gravsted for Jens Juel (jfr. fire 
våbenskjolde, malet på hvælvet 1558 (s. 1320)). 
De tre fag krydshvælv hviler på falsede væg-
og hjørnepiller, hvis vederlag er markeret af et 
retkantskifte, samt på runde gjord- og skjold
buer. Ribberne er af kvarte sten og samlet om 
en »slutsten«. Størstedelen af det østre hvælv 
blev ommuret samtidig med korgavlen 1889.15 

Vedligeholdelse og istandsættelser. Siden 1600’ 
rne, hvor de første synsforretninger foreligger, 
har kirken og dens tilbygninger haft blytag (jfr. 
†blystøberovn i våbenhuset). Kun sakristiet er 
tækket med tegl, efter at det i 17-1800’rne har 
stået med bly på østsiden og tegl på vestsiden. 
Ifølge synsmændenes oplysninger 1668 var en 
del af tårnets bly brøstfældigt og tømmeret 
råddent. Også murværket i tårnets sydvestre 
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hjørne trængte til reparation, og det samme 
gjorde træloftet i skibet.31 – 1700 meldes tag, 
tømmer og murværk i god stand. Sakristiets 
vestside havde fået tag af tegl; det gamle bly var 
brugt til udbedring af de øvrige tagflader, og 
korets hvælvinger var nylig renoveret og kal
ket.15 – 1730 måtte tårnets sydvestre hjørne 
igen repareres fra øverst til nederst, og en tre- 
diedel af skibets loft var så råddent, at det reg
nede ned. Murstensgulvet behøvede omlæg
ning flere steder, især omkring alteret, og vin
duerne manglede 40 ruder.5 

1767 gennemgik kirken en hovedreparation, 
og synet fandt det følgende år »alt i god 
stand«32 (jfr. jernankre med »1767« på tårnet). 
Også 1775 var synet tilfreds: kirken var smukt 
siret og prydet.16 

Skibets træloft stod tidligere med brædderne 
sømmet på bjælkernes underside. 1862 var lof
tet dækket med et hvidt gipslag, som var fjer
net inden 1905 (fig. 22), da brædderne var grå- 
malede og præget af mange store, rustne søm
hoveder. 1914 beklædtes bjælkerne med mørkt 
malede paneler, og stafbrædder blev lagt på 
oversiden (arkitekt Andreas Hagerup, Kol
ding).15 

Gulvene i kor og midtgang er belagt med 
diagonalt stillede, sorte og hvide fliser fra slut
ningen af 1800’rne. Under stolestaderne er der 
trægulv. 1862 lå der overalt mursten på fladen 
undtagen partiet inden for alterskranken og i 
præstegårdens og Hesselsmeds stole, hvor der 

15var trægulv. – †Gulvbelægninger. En mindre 
udgravning 1937 i skibets østende foran 
triumfmurens søndre del afslørede murstens
gulvet ca. 10 cm under fliserne samt et ældre, 
lerstampet gulv med overside ca. 35-40 cm un
der nuværende gulvniveau. Mellem lergulvet, 
der kan være kirkens oprindelige, og det yngre 
murstensgulv fandtes et 15 cm tykt lag med 
brokker af mursten og tuf samt pudsflager med 
spor af kalkmalerier, som formodentlig stam
mer fra korbuens ommuring. Under det ler-
stampede gulv, 50-60 cm under nuværende ni
veau, lå stumper af tufsten og granit, sandsyn
ligvis kirkens gamle byggelag.29 

Store rektangulære vinduer, hvis form vel er 

Fig. 23. Indre set mod vest. NE fot. 1986. — Inte
rieur gegen Westen gesehen. 

fra 16-1700’rne, er bibeholdt i korets sydside 
og i skibets vestende, mens to tilsvarende vin
duer i skibets sydside, øst for våbenhuset, 
o. 1888 blev afløst af mindre, rundbuede åbnin
ger. Samtidig rekonstrueredes det fjerde ro
manske vindue i skibets nordside, og der ind
sattes jernrammer i de øvrige rundbuede åbnin
ger. Korgavlen med tregruppevinduet blev, 
som nævnt, totalt ommuret efter tegning af ar
kitekt V. Koch 1889, efter at gavlen længe hav
de været ved at vælte østover og en tid var 
bundet sammen med et vandret jernbånd på 
tværs af de tre vinduesåbninger. 

Kirkens første varmeapparat, en kakkelovn, 
blev 1900 efter beboernes ønske opsat i skibets 
nordøstre hjørne. O. 1923 flyttedes varmean
lægget til våbenhuset.15 

Den lange, velholdte, blytækte kirke står 
hvidkalket med undtagelse af kvaderstenspar-
tierne nederst i kor og skib samt i våbenhuset, 

Danmarks Kirker, Ribe amt 84 
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Fig. 24-25. Kalkmalerier, o. 1200-25, før restaurering. 24 (øverst). Partiet over skibets syddør med en bispe-
vielse (s. 1312), medaljoner og stående figurer i vinduessmigene (s. 1313) samt i tympanonfeltet en løve 
(s. 1314). 25. Skibets nordvæg, midtpartiet. S. Nikolaj, der opvækker tre unge klerke (s. 1315), i lavfrisen 
rytterkampe (s. 1317f.). Akvareller af V. Koch 1887. — Freskogemälde, um 1200-25, vor der Restaurierung. 24 
(zuoberst). Eine Bischofsweihe, Medaillons und Figuren (Pilger?) in den Fensterverkröpfungen sowie im Tympanonfeld 
ein Löwe. 25. Nordwand des Schiffs. Der Hl. Nikolaus weckt drei junge Schüler auf. Darunter Reiterkämpfe. 
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der o. 1882 på provstens påbud blev renset for 
hvidtekalk.15 En undersøgelse af tufstenspar-
tiernes kalklag øverst i skibets mure viste 1939, 
at facaden under de mange hvidtelag en tid har 
stået kalket med brune eller røde farver.33 

Vindfløjen over tårnspiret er udformet som 
en stork med en ål i næbbet. Fløjen, der er 
anbragt på en jernstang over en kugle, blæste 
ned under uvejr o. 1860 og var en tid opsat over 
korets østgavl. 

Glasmosaikker i korgavlens tre vinduer, i rød- 
lilla og orange farver, er udført af J. og M. Fre
se efter forlæg af Jens Urup Jensen (sml. Tre-
enighedskirken i Esbjerg, s. 1010).34 

KALKMALERIER 

Kirken rummer på sine oprindelige vægge en af 
landets største romanske kalkmaleriudsmyk
ninger;35 i vestre korhvælv findes malede vå
benskjolde fra 1558, vistnok aldrig overkalke-
de, mens en højgotisk †våbenfrise på korfor
længelsens nordvæg er sløjfet ved overhvæl
vingen (s. 1320 f.). 

1) (Fig. 24-41) O. 1200-25. De romanske male
rier blev i hovedsagen afdækket 1886 og re
staureret 1888 af Jacob Kornerup, der efter 
tidens sædvane ret frit overmalede og supplere
de det fundne. O. 1900 fandtes yderligere en 
del af den romanske udsmykning, der dog atter 
blev overkalket uden egentlig registrering. Ef
ter lang tids overlast, bl.a. nedsivende vand fra 
et utæt tag, foretog Eigil Rothe 1925 en genre
staurering, der medførte visse ændringer, men 
mest havde karakter af en »opfriskning« af far
verne. 1937 fremkom et fragment på skibets 
sydvæg bag prædikestolshimlen. Det blev kon
serveret 1941 af Egmont Lind, som 1947 fore
tog en ny istandsættelse af hele udsmykningen. 
Ved den seneste restaurering, udført 1971 af 
Knud Simonsen, viste det sig vanskeligt at 
skelne originale og nymalede partier, og bema
lingen blev bibeholdt i den opmalede skikkelse, 
som de gentagne restaureringer havde givet 
den. Nye romanske fragmenter, fremkommet 

ved kirkerummets kalkning 1982, blev umid
delbart overkalket. 

De romanske malerier må, da de kom til, 
have dækket alle vægflader i det daværende kir
kerum. Men det kan ikke med bestemthed af
gøres, om de er udført til den oprindelige byg
ning eller efter tilføjelsen af vestforlængelsen, 
på hvis nordvæg der 1982 fremkom malerire
ster af romansk karakter (jfr. ndf. og fig. 6).36 

Af korets bemaling, hvis hovedfremstilling 
må have været i den nedrevne apsis, findes nu 
kun et fragment. I skibet derimod danner den 
romanske udsmykning en helhed, som i sjæl
den grad formår at fylde rummet, og som i sin 
tid har haft sit midtpunkt i triumfbuens samti
dige, udskårne krucifiks (fig. 26 og s. 1330f.). 
På triumfvæggen ses dele af en dommedags-
fremstilling og et sidealterbillede, på langvæg
gene en hovedfrise i vindueshøjde, hvis scener 
for størsteparten er hentet i S. Nikolajs legen
de, og derunder – kun på nordvæggen – en 
fragmentarisk lavfrise med rytterkampbilleder. 

Malerierne bærer, som nævnt, et tydeligt 
præg af Kornerups pensel og er – ikke mindst 
for ornamentikkens vedkommende – stærkt 
kompletteret i forhold til de afdækkede origi
nale rester. Men som forsøg på genskabelse af 
den tidligmiddelalderlige udsmykning fore
kommer malerierne i det væsentlige tilforlade
lige. Det fremgår ved en jævnførelse med ho
vedkilden til vor viden om den originale ud
smykning, en serie omhyggelige akvareller af 
de groft afdækkede, men endnu ikke reataure-
rede malerier, udført 1886 og 1887 af Erik 
Schiødte og V. Koch (jfr. fig. 24-25, 28, 30, 38- 
39).Kornerups egne akvareller fra 1886 er mere 
tvivlsomme kilder, da de tydeligvis har karak
ter af rekonstruktioner af maleriernes originale 
tilstand, tænkt som grundlag for den efterføl
gende opmaling.37 Umiddelbart forud for re
staureringen 1888 gik en finafdækning, der i-
følge restaurator gav anledning til flere nye 
iagttagelser: »Under de gunstigere forhold, det 
klarere lys, bedre stillads, gjorde jeg ikke så få 
nye opdagelser, og navnlig hjalp en fuldstændi-
gere rensning og afvaskning mig til at skimte 
mangt et træk, som i det mørkere vejr i efterå



 
 
 

 
 

 

1308 VESTER HORNE HERRED 

Fig. 26. Det oprindelige skibs vægge med placerin
gen af de romanske kalkmalerier, o. 1200-25, og det 
samtidige korbuekrucifiks. Sammentegningen, der 
alene søger at gengive de fundne originalfragmenter 
(bevarede og forsvundne), bygger hovedsagelig på 
V. Kochs akvareller fra 1887 (jfr. fig. 24-25, 28, 30, 
38, 39). For de senere afdækkede felters vedkom
mende (C, E, F, H, I, S) er suppleret efter fotogra
fier. 1:100. Tegnet af MN 1987. — Die Wände des ur
sprünglichen Schiffs mit Placierung der romanischen 
Freskogemälde, um 1200-25, und des Triumphkreuzes 
aus der gleichen Zeit. Die Gesamtzeichnung, die nur die 
gefundenen (bewahrten und verschwundenen) Original
bruchstücke wiederzugeben sucht, baut hauptsächlich auf 
V. Kochs Aquarelle auf. Die später aufgedeckten Felder 
wurden nach Fotografien ergänzt. 1:100. 

ret 86 syntes at være gået tabt«. Disse nye op gelser er gennemgående dårligt dokumen
dagelser blev indarbejdet i to nye akvarel-re- teret.38 

konstruktioner og i opmalingen af vægud I den følgende beskrivelse er placeringen af 
smykningen. Denne er siden ændret på flere skibets malerier angivet med bogstaver i paren
punkter ud fra iagttagelser, der skal være gjort tes, refererende til oversigten fig. 26. Denne 
ved istandsættelserne. Men også disse iagtta sammentegning er et forsøg på at vise de fund
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Fig. 27. Indre set mod øst. NE fot. 1986. — Interieur gegen Osten gesehen. 

ne (bevarede og forsvundne) originalmalerier 
uden til- og overmalinger. Til grund er lagt V. 
Kochs akvareller fra 1887 (jfr. fig. 24-25, 28, 
30, 38-39), der for de senere afdækkede felters 
vedkommende (C, E, F, H, I, S) så vidt muligt 
er suppleret efter primært materiale.39 

Af korets bemaling kendes kun en rest af 
nordvæggens nedre ornamentbort (fig. 31), der 
ved sin højde (49 cm) antyder, at korvæggene 
formentlig kun har haft én figurfrise. Borten 
består af vekselvis cirkelmedaljoner og kantstil
lede kvadratfelter, forbundet med vandrette 
bånd eller prismestave. Mellemrummene ud
fyldes af stiliserede akantusranker, der udgår 
fra medaljonerne. En af disse rummer en glo
rieret person i brystbillede med hænderne hæ
vet foran brystet i orantstilling, mens kvadrat
felterne indrammer kors.40 

Triumfvæggens udsmykning har raffineret ud
nyttet vægfladens rige blændingsartikulering 
(fig. 27). I og omkring de øvre blændinger ses 
dele af en dommedagsfremstilling, hvis hoved
billede – den dømmende Kristus – må være 
forsvundet med korbuens udvidelse (jfr. 
fig. 26). I nord (A), ved hans højre hånd, frem
stilles de lovprisende salige i skikkelse af fron
tale, glorierede figurer i lange, hvide klæder og 
med løftede hænder. Tre står i blændingen un
der hver sin bue adskilt af små paradistræer, en 
fjerde fortsætter rækken i nord under en tilsva
rende malet arkade. Over buerne er der stilise
ret arkitektur, vekselvis tårne og tage. I syd (B) 
ses i tilsvarende indramning fire figurer, alle 
nøgne og bedende vendt mod det forsvundne 
midtbillede, vel de fordømte, da de som de 
eneste i kirken er malet på en rød bund (helve



 
 
 

 

 
 

1310 VESTER HORNE HERRED 

Fig. 28. Triumfvæggens nordre del med fremdragne 
rester af kalkmalerier, o. 1200-25 (s. 1309f.). For
oven lovprisende salige, forneden i alternichen Ma
ria og en engel (Bebudelsen? Jfr. fig. 29). Akvarel af 
V. Koch 1887. — Nördlicher Teil der Triumphwand mit 
aufgedeckten Resten von Freskogemälden, um 1200-25. 
Oben lobpreisende Selige, unten in der Altarnische Maria 
und ein Engel (Verkündigung?). 

de). Alternichen i nord (C) rummer – følgende 
Kornerups tolkning af det fundne – en bebudel- 
sesfremstilling (fig. 29). I den indre, skævt an
bragte niche ses Maria, frontal, på en tronstol 
med højre hånd løftet og en bog i venstre. 
Blændingsfeltet udenom udfyldes af en engel 
med vidt udspændte vinger, der løfter sin højre 
hånd mod hende til hilsen. Alternichen i syd 
(D) står tom, da der her kun kunne afdækkes et 
fragment af et savsnitbånd, der havde indram
met blændingen. Ved restaureringen blev bån
det rekonstrueret om begge alternichers buer 
og omkring den udvidede korbue. Også fire 
indvielseskors i sviklerne over alternicherne 
skyldes restaurator, og af kronfrisen – beståen
de af bladpalmetter under hesteskobuer – er 
kun en stump original. Resten er en nymaling i 
hele væggens bredde udført efter frisens bedre 
bevarede partier på skibets langvægge. 

Valdemar Kochs akvareller af maleriernes til
stand før restuareringen viser (fig. 28, 30), at 
overvæggens blænding i nord var forhugget, 
og de fire salige kun bevaret i grundtegning 
med paradistræerne stående foran malede piller 
(afvigende fra restaureringen).41 Ved istandsæt
telsen måtte Kornerup til dels rekonstruere bu
er og konsoller, før han kunne tage sig af bille
derne, hvis ansigtstræk, dragtfolder m.m. 
skyldes ham. Af det tilsvarende parti i syd var 
øjensynligt endnu mindre bevaret, foruden lidt 
af arkitekturen kun dele af to (påklædte?) skik
kelser vendt mod korbuen (fig. 30).42 Af alter-

Fig. 29. Triumfvæggens nordre sidealterniche 
(s. 1299) med fremstilling af Bebudelsen, o. 1200-25 
(s. 1310). Maleriet er stærkt suppleret 1888 (jfr. 
fig. 28). NE fot. 1986. — Nördliche Seitenaltarnische 
mit Freskomalerei, darstellend Mariä Verkündigung, um 
1200-25. Die Malerei wurde 1888 stark ergänzt. 
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Fig. 30. Triumfvæggens søndre del med fremdragne 
rester af kalkmalerier, o. 1200-25, de fordømte 
(s. 1310). Akvarel af V. Koch 1887. — Südlicher Teil 
der Triumphwand mit aufgedeckten Resten von Freskoge
mälden, um 1200-25, die Verdammten. 

nichens motiv viser Kochs akvarel det meste af 
englen og en stump af maleriet i den indre ni
che (fig. 28). Noget mere kom frem 1888, da 
Kornerup fortæller, at han fandt »det halve af 
en kvindeskikkelse, der sidder i et højsæde og 
læser i en bønnebog«. Hans tolkning og rekon
struktion af scenen som en bebudelsesfremstil-
ling gør alterniche-motivet ret enestående, og 
det er tænkeligt, at det fremkomne i stedet har 
været resterne af et mere traditionelt madonna
billede.43 

Skibets langvægge har i vindueshøjde en ho
vedfrise (ca. 140 cm høj), hvorunder der har 
løbet en lavfrise, der nu står fremme som et 
fragment på nordvæggen (bunden er intet steds 
bevaret). Øverst afsluttes bemalingen af en 
kronfrise med bladpalmetter under hestesko
buer, og hoved- og lavfrisen adskilles af en 
spinkel palmetbort på lys-okker bund. Vin
duerne indrammes – som alternicherne – af 
savsnitbånd, og alle ornamentborter er kom
pletteret og ført helt igennem, savsnitborterne 
tillige omkring sydsidens to østre vinduer, der 
blev ommuret 1888. Til palmetbortens ud
formning er knyttet betydelig usikkerhed. Den 
optræder ikke på akvarellerne fra 1886-87, idet 
Kornerup først ved restaureringen opdagede 
enkelte levninger af palmetterne. Han fornyede 
derefter borten »på hele strækningen«, og un
der den malede han på sydvæggen et kraftigt 
rødt bånd, der dækker ind over lavfrisens re
ster, som fra tid til anden har været fremme 
(jfr. fig. 32). Af disse rester kan det konstateres, 
at lavfrisen har været ca. 100 cm høj, og at den 
forneden har været kantet af tre okkerfarvede 
bånd (jfr. fig. 26). 

Sydmurens hovedfrise står imellem triumfmu
ren og det østlige vindue med arkader og arki

tektur på blå bund, malet af Kornerup som ud
fyldning, idet der her ikke blev iagttaget gamle 
rester. Vest for vinduet (over prædikestolen) 
ses to scener (E-F, fig. 33), hvis tolkning er 
usikker. Østligst (E) en glorieret mand med 
kort fuldskæg, halvt ødelagt ved en vinduesud- 
videlse. Foran ham står tre mænd, den første – med langt skæg – rækker hænderne frem imod 
ham, måske klappende. De to andre er 
øjensynlig yngre, skægløse og har hænderne 
løftet til gestus. I feltets vestre del (F) opvækkes 

Fig. 31. Kalkmalet ornamentbort, o. 1200-25, forne
den på korets nordmur (s. 1309). Eigil Rothe fot. 
1925. — Freskomalerei, Ornamentborte, um 1200-25, 
unten an der Nordwand des Chors. 
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Fig. 32. †Kalkmalerifragment, offerscene, o. 1200-
25, en rest af lavfrisen på skibets sydvæg (s. 1313) set 
gennem prædikestolstrappens balustre. Hude fot. 
1906. — Freskogemäldefragment, Opferszene, um 1200
25, ein Rest des unteren Frieses an der Südwand des 
Schiffs, gesehen durch die Baluster der Kanzeltreppe. 

en død af en mand med glorie, formentlig den 
samme som i den foregående scene. Han bærer 
– siden restaureringerne 1941 og 1947 – tonsur 
og samler den lange kappe med venstre hånd, 
mens han med den højre gør en velsignende 
gestus mod den døde. Denne, øjensynlig en 
kvinde og helt indhyllet i hvidt ligklæde, har 
sat sig op i en seng eller sarkofag med hænder
ne løftet op for sig. Bag den døde står to 
mænd, hvis gestus vel skal udtrykke forbavsel
se. Den forreste har langt skæg, den bageste er 
yngre og skægløs. 

Scenerne kendes ikke i Valdemar Kochs ak
varel, eftersom de først kom frem i forbindelse 
med restaureringen 1888, da Kornerup tolkede 
dem som »Jesus og tre apostle« samt »Jesus, 

der opvækker enkens søn af Nain«. Hovedper
sonens manglende kors i glorien – et træk, der 
taler imod, at det skulle være Kristus – antyder, 
at restaurator her har holdt sig ret nøje til det 
fundne. I samme retning peger, at han såvel på 
en akvarel som i det færdigrestaurerede billede 
har afholdt sig fra at supplere de manglende 
partier. En del af billedet har helt undgået hans 
pensel, nemlig hovederne med den øverste 
krop og to hænder af de to mænd bag den 
døde. Dette lille parti kom først frem ved præ-
dikestolshimlens nedtagning 1937 og skiller sig 
ud ved en lysere og blegere tone.44 Partiet 
fremtræder i original eller kun let retoucheret 
skikkelse med klart erkendelige ansigtstræk. 

Poul Nørlund fandt 1944 Kornerups tolk
ning af scenerne rimelig, men pegede med hen
visning til den manglende korsglorie tillige på 
den mulighed, at der var tale om et af apostle
nes opvækkelsesundere, måske Peters.45 Ton
suren – hvis den er et originalt træk – kunne 
tale stærkt for Peter, men scenerne passer ikke 
entydigt med hans opvækkelse af Tabitha.46 

Videre vestover står frisen tom indtil partiet 
mellem de to vestlige, oprindelige vinduer over 
syddøren (G). Her er fremstillet bispevielsen af 
en helgen (jfr. fig. 22, 24), måske S. Nikolaj, 
hvis undere er skildret på nordvæggen.47 På en 
tronstol lige over dørens tympanonblænding 
sidder bispekandidaten, der bærer glorie og løf
ter hænderne op i en gestus, som må angive 
protest. Han får huen sat på hovedet af en ældre 
bisp, ligeledes med kort fuldskæg, der holder 
crismatoriet (oliebeholderen) mellem venstre 
hånds tommel- og pegefinger. Bag bispen står 
to yngre, skægløse gejstlige, den forreste med 
en flaske, den bageste med en tilsvarende, der 
er resultat af en tvivlsom rekonstruktion.48 Et 
alter med kalk bag tronstolen antyder kirke
bygningen, hvori det foregår, ligesom de søjle-
bårne arkader med tårne, der indrammer 
scenen. 

Akvarellerne fra 1886-87 viser, at scenen er 
fremdraget i ganske velbevaret stand (fig. 24).49 

Afvigelser fra det restaurerede billede lader for
mode, at den bageste gejstlige oprindelig intet 
bar i hænderne, ligesom restaurator må have 
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Fig. 33. Uidentificerede scener af en opvækkelseshistorie. Kalkmaleri o. 1200-25 i hovedfrisen på skibets 
sydvæg (s. 1311). Egmont Lind fot. 1948. — Unidentifizierte Szenen aus einer Auferweckungsgeschichte. Freskoge
mälde um 1200-25 im Hauptfries an der Südwand des Schiffs. 

tilføjet begge de unge gejstliges ansigter, søjler
nes marmorering og et spir i vest. 

Vestover fra det sidste oprindelige vindue 
står hovedfrisen tom. Men en rest af en arkade, 
synlig på akvarellen fig. 24, må være begyndel
sen til endnu en scene. 

Intet ses nu af sydvæggens †lavfrise, men fra 
fotografier kendes rester, der til forskellige 
tider har været fremme. Under kalkningen 
1982 fremkom østligst et fragment af frisens 
nedre afgrænsning (H),36 og et fotografi fra 
o. 1900 viser en interessant rest (I), der da stod 
fremme bag prædikestolstrappen (fig. 32).50 

Man skelner øjensynlig en offerhandling. En 
ung mand i knælang kjortel frembærer ydmygt 
– med krummet ryg og bøjede knæ – noget, 
der modtages af Gud, hvis hånd kommer ned 
ovenfra. Den unge mand er skægløs med kort, 
mørkt hår, og ansigtets træk med store øjne og 
lige mund ses tydeligt ligesom kjortlens folder, 

der forekommer finere modelleret, end det i 
øvrigt ses. Scenen har måske fremstillet Abels 
offer, i så fald vel – noget usædvanligt – som 
led i en gammeltestamentlig serie.51 Fragmen
tet, hvis øverste del (Guds hånd) fandtes bag 
den brede bort, hvormed Jacob Kornerup har 
afgrænset den restaurerede hovedfrise, må være 
overkalket inden Eigil Rothes besøg i kirken 
1913. 

Sydvæggens to oprindelige vinduer (J) har 
malerier i smigene (jfr. fig. 22, 24). I sidesmige
ne ses stående ynglinge iført lange hvide klæder 
og klokkeformede huer. De bærer i hænderne 
lange korsstave og palmegrene (pilgrimme?). I 
oversmigene, lige over vindueslysningen, er 
malet cirkelmedaljoner med et glorieret orant-
brystbillede. Valdemar Kochs akvarel fra 1886 
(fig. 24) bekræfter hovedudformningen af de
korationen med stående personer i sidesmigene 
og medaljoner med hellige i oversmigene. Af 



 
 
 

 

 

  

 

 

 

1314 VESTER HORNE HERRED 

Fig. 34-35. Kalkmalerier, o. 1200-25, i hovedfrisen vestligst på skibets nordvæg. 34. En dåbsscene (s. 1314). 
35. Scener af legenden og om S. Nikolaj og de tre unge klerke. Kroværten og hans kone myrder og tilbereder 
klerkene, og S. Nikolaj foreholder værtsparret deres brøde (s. 1315). Eigil Rothe fot. 1925. — Freskogemälde, 
um 1200-25, im Hauptfries ganz westlich an der Nordwand des Schiffs. 34. Eine Taufszene. 35. Szenen aus der Legende 
vom Hl. Nikolaus und den drei jungen fahrenden Schülern. Der Gastwirt und seine Frau ermorden die Schüler und 
bereiten sie zu, und der Hl. Nikolaus hält den Wirtsleuten ihre Schuld vor. 

medaljonerne ses kun vestvinduets helt i be
hold, og uden det restaurerede billedes oprakte 
hænder i orantstilling. Af de stående figurer ses 
bedst den i østvinduets vestsmig, uden ansigts
træk og med ubestemmelig hovedbeklædning, 
men ellers som Kornerup har restaureret. Også 
i vestvinduets vestsmig ses dele af en tilsvaren
de figur med korsstav, mens de to andre skik
kelser kun anes. Det er nok troligt, at Jakob 
Kornerup 1888 har kunnet sikre flere træk gen
nem en fuldstændigere afdækning. I hvert fald 
oplyser han, at vinduernes smukke dekoration 
kunne restaureres med sikkerhed. 

I sydportalens indre tympanonfelt (K) er malet 
en stor løve (jfr. fig. 22), der leder tanken hen 
på kvaderstenskirkernes granithugne tympa
nonløver.52 Kochs akvarel (fig. 24) tyder på, at 
den ikke er fremdraget så velbevaret som den 
tilsvarende løve i nordportalens blændingsfelt 
(fig. 38), og at træk som haleduskens udform
ning og hovedets bagudvending er restaureret 
efter denne. 

På skibets nordvæg rummer tympanonfeltet (L), 
som i syd, en spændstig løve, der øjensynlig er 
fremdraget ganske velbevaret (fig. 38). Af væg
gens hovedfrise synes et fotografi fra kalkningen 

1982 at vise spor umiddelbart øst for det vest
ligste vindue, altså i bygningens vestforlængel
se.53 Det vestligste, bevarede felt (M) rummer 
en dåbsscene (fig. 34). En stående biskop i fuldt 
skrud hælder fra en skål vand over en nøgen 
person, der sidder på et podium med hænderne 
løftet foran brystet. Scenen indrammes af en 
arkade mellem to tårne, der gennembrydes af 
høje, rundbuede døre. I øst har tårnet været 
ødelagt ved en vinduesudvidelse og er af Kor
nerup nymalet efter det vestre, hvoraf dele ses 
på Kochs akvarel (fig. 38). Af den fremgår det, 
at selve scenen har været ret godt bevaret bort
set fra bispens ansigt, der må skyldes Korne
rup. Bispens manglende glorie kunne tyde på, 
at motivet ikke hører til de efterfølgende scener 
af S. Nikolajs legende, men muligheden kan 
næppe udelukkes.54 Poul Nørlund har foreslå
et, at scenen er malet som en illustration til 
dåbshandlingen, der jo fandt sted i skibets vest
ende.55 

Østover følger en række scener af S. Nikolajs 
legende. De første (N, O, P) illustrerer beret
ningen om, hvorledes en troløs krovært og 
hans kone dræbte tre unge klerke, hakkede 
dem i stykker, saltede dem og serverede dem 
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Fig. 36-37. Kalkmalerier, o. 1200-25, i hovedfrisen østligst på skibets nordvæg. 36. Legenden om S. Nikolaj, 
der redder tre unge piger fra utugt (s. 1316). 37. Kong David som sangerkonge (s. 1316). Eigil Rothe fot. 1925. 
— Freskogemälde, um 1200-25, im Hauptfries östlich an der Nordwand des Schiffs. 36. Die Legende vom Hl. Nikolaus, 
der drei junge Mädchen vor der Unzucht rettet. 31. König David als Sängerkönig. 

for de rejsende. S. Nikolaj, der ved guddom
melig indskydelse blev klar over forbrydelsen, 
genopvakte derefter ved et under de tre unge 
mænd til livet. Først ser man den hellige bisp, 
der foreholder værtsparret deres brøde (N, 
fig. 35). Af Nikolaj selv ses kun lidt af hovedet 
med mitra og glorie, den fremstrakte hånd og 
lidt af bispestaven – resten er ødelagt ved vin-
duesudvidelsen. Værtsparret står foran krodø
ren, han forrest, holdende en økse i venstre 
hånd, mens han med den højre viser ind mod 
huset bagved. Han har langt, tvedelt skæg og 
er iført fodsid kjortel med bælte og en bred
skygget, rundpuldet hovedbeklædning (jøde
hat?), der også ses i en af de følgende scener. 
Konen, helt indhyllet i hvide gevandter, holder 
sig tæt til sin mand, hvis skulder hun har grebet 
med begge arme. Bag værtsparret, i huset, der 
er malet over portalens tympanonfelt, fuldbyr
des forbrydelsen (O, fig. 35). Man ser en stor 
gryde over ilden og kroværten, der svinger sin 
økse over de unge mænd, som ligger sammen i 
deres seng. Ved hovedenden står krokonen og 
rækker ud efter deres pung, som hænger over 
sengen. Kroen er vist som et stykke arkitektur 
med arkader, tårne og foroven en krenelering. 

Bortset fra Nikolajskikkelsen, som Kornerup 
har afstået fra at supplere, er optrinnene frem
draget velbevarede, idet Koch endog har vist 
hovedparten af ansigtstrækkene (fig. 38). I sce
nen foran kroen viser han i værtens hånd kun 
en stav, mens dens opmaling som en økse sy
nes at hvile på spor, iagttaget af Kornerup.56 

Mellem de to næste vinduer følger opvæk-
kelsesunderet (P, jfr. fig. 25). Scenen udspilles 
omkring en seng med de tre unge klerke, der er 
vist, netop som de er kommet til live og har sat 
sig op med hænderne løftede i glædesfagter. 
S. Nikolaj, med højre hånd fremstrakt velsig-
nende, står foran fodenden, og over sengen 
kommer Guds indgribende højre hånd ud af 
skyen. Bispen følges af to unge gejstlige, den 
forreste er iført munkekutte og bærer en bog 
under armen. Ved hovedgærdet står tre andre 
forbavsede vidner til underet. Opmalingen 
holder sig nøje til det fundne, øjensynlig meget 
velbevarede maleri (fig. 25). 

Scenen mellem de to østligste vinduer (Q) 
illustrerer en anden legende, ifølge hvilken 
S. Nikolaj med en pengesum reddede tre unge 
piger, som deres forarmede far ellers havde 
måttet sælge til utugt (fig. 36). De fik nu mu
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Fig. 38. Kalkmalerier på skibets nordvæg, o. 1200-25, før restaurering. I hovedfrisen en dåbsscene (s. 1314) og 
scener af legenden om S. Nikolaj og de tre unge klerke (s. 1315). I lavfrisen fragmenter af borgarkitektur 
(s. 1317f.) og i tympanonfeltet en løve (s. 1314). Akvarel af V. Koch 1887. — Freskogemälde, um 1200-25, 
Nordwand des Schiffs, vor der Restaurierung. Im Hauptfries eine Taufszene und Szenen aus der Legende vom Hl. 
Nikolaus und den drei fahrenden Schülern. Im unteren Fries Burgarchitektur und im Tympanonfeld ein Löwe. 

lighed for at indgå agtværdige ægteskaber. Bi
spen står vestligst og rækker gennem et vindue 
en pengepung ind i faderens hus, der er vist 
som et stykke arkitektur med tårne, omfatten
de to arkader. I den første arkade, inden for 
vinduet, sidder den taknemmelige fader i sin 
seng med den modtagne pung. I den anden ar
kade ses også en seng, hvori ligger en mand 
med et tilsvarende langt skæg og venstre arm 
og hånd hvilende oven på sengeklædet. Frem
stillingen er blevet tolket som faderen, der lig
ger og overvejer sin vanskelige stilling.57 Men 
det må anses for tvivlsomt, om der har ligget 
en mand i sengen. Valdemar Kochs akvarel vi
ser, at kun ganske lidt var bevaret, idet man 
blot ser det nederste af en seng og i hovedenden 
aner to lange flige (fig. 39). Disse opfattede 
Kornerup som snipper i en mands tvedelte 
skæg, og han rekonstruerede sengens indhold 
som en skaldet olding – i overensstemmelse 
med antagelsen, at hele scenen skulle skildre 
helgenens »velgørenhed og omsorg for fattige 

og syge i hospitalerne«. Dette blev rettet ved 
Rothes restaurering 1925, uvist på hvilket 
grundlag. Herefter fremtræder kun én »flig« 
som et spidst skæg, mens den anden er blevet 
til en skulder, som ikke dækkes af sengeklædet. 
Og oven på dette har Rothe ment at kunne 
rekonstruere den nævnte arm og hånd, som 
hermed optræder for første gang. I betragtning 
af det fremdragnes ødelagte tilstand forekom
mer det sandsynligt, at man oprindeligt i sen
gen har set de tre unge 
forsmædelse.58 Bortset fra 
demar Kochs akvarel 
med et par småtræk, som 

døtre, der freistes fra 
dette parti viser Val
billedfeltet velbevaret 
er blevet udeladt ved 

restaureringen (fig. 39). Det drejer sig om en 
nedre korsafslutning på S. Nikolajs bispestav 
og en kontur til en lidt højere bue i husets første 
arkade (malerens fortegning?). 

I feltet mellem det østligste vindue og 
triumfmuren (R) fremstilles David som sanger
konge (fig. 37), et motiv, der knytter sig til 
triumfvæggens dommedagsfremstilling.59 
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Fig. 39. Kalkmalerier på skibets nordvæg, o. 1200-25, før restaurering. I hovedfrisen legenden om S. Nikolaj, 
der redder tre unge piger fra utugt (s. 1316) og i lavfrisen rytterkampe (s. 1317f.). Akvarel af V. Koch 1887. — 
Freskogemälde, um 1200-25, Nordwand des Schiffs, vor der Restaurierung. Im Hauptfries die Legende vom Hl. 
Nikolaus, der drei junge Mädchen vor der Unzucht rettet, im unteren Fries Reiterkämpfe. 

Kongen sidder frontalt med en bog (psaltret) i 
højre hånd og et strengeinstrument i venstre. 
Han flankeres af to unge mænd, assistenter, der 
– mod sædvane – ikke er vist musicerende, men 
klappende i hænderne som illustration til sal
meteksten: »Alle folkeslag, klapper i hånd, jub
ler for Gud med frydefuld røst« (Sl. 47,1). Da
vid indrammes af en stor arkade, mens assi
stenterne står under lidt mindre buer, og oven
over er der stiliseret arkitektur i direkte fortsæt
telse af triumfvæggens. Det ved fremdragelsen 
velbevarede maleri har 1888 fået tilføjet detal
jer, der ikke fremgår af de ældre akvareller: søj
leskafternes marmorering og det ternede møn
ster på den østre assistents kjortel. 

Nordmurens lavfrise har i det meste af væg
gens længde rester af en livfuld og dramatisk 
rytterkampfrise (S-Æ, fig. 25, 38-41). Den står 
som fragment, idet Jacob Kornerup afstod fra 
»tilsætninger«, men nøjedes med at give det 
fundne »lidt højst nødvendig opfriskning«. Fi
gurerne ses hovedsagelig i grundtegning, kri

gerne er brynjeklædte, de fleste med store 
sværd og spidsovale skjolde. 

Vestligst ses kun den øvre del af tre stående 
krigere (S), hvis modstandere (en sværdklinge 
ses) er blevet ødelagt ved vinduesudvidelsen. 
Fragmentet kendes ikke gennem akvareller, da 
det først kom frem 1888. Øst for det udvidede 
vindue, lige op mod døren (T), ser man et 
borgtårn og en kriger, der bærer en vimpelfane 
med tre lange flige. Tårnet synes at støttes eller 
bæres af høje støtter, hvorfor det er blevet op
fattet som en træbygning på høje stolper, et 
»styltetårn« af en type, som bl.a. kendes fra 
Bayeuxtapetet.60 Valdemar Kochs akvarel fra 
før restaureringen (fig. 38) er ikke uforenelig 
med tolkningen, men den viser et meget tynd
slidt originalt fragment, øjensynlig uden klart 
erkendelige spor af krigeren. 

Øst for døren er der igen et stykke kreneleret 
borgarkitektur (U), hvori ses en kronet figur 
med sværd, omgivet af krigere. En rytter forla
der fæstningen i roligt trav, og herefter tager 
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Fig. 40. Udsnit af rytterkampfrisen på skibets nordvæg, o. 1200-25 (s. 1317 f.). Egmont Lind fot. 1948. — 
Ausschnitt aus dem Reiterkampffries an der Nordwand des Schiffs, um 1200-25. 

stridighederne fart østover, hovedsagelig i 
form af drabelige tvekampe mellem ryttere, 
adskilt af ballon-agtige træer. Modstanderne, 
hvoraf de fleste må bide i græsset, synes at 
komme fra en anden borg eller by østligst i 
frisen (Æ), nu overkalket. I den første tvekamp 
(V) kløves modstanderens allerede afhuggede 
hoved, mens hans krop (med hals-stump) end
nu hæver skjoldet afværgende. Bag ham ses 
hoved og skjold af to fæller. Hverken disse eller 
den slagnes krop og hest er antydet på akvarel
lerne, og må være Kornerups opdagelse i for
bindelse med restaureringen. I den følgende 
tvekamp (X) krydses sværdene i en endnu u-
afgjort dyst, og fremstillingen rimer godt med 
akvarellerne, ligesom det er tilfældet i den næ
ste. Her kløver en rytter nok engang et allerede 
afhugget hoved, mens den slagne, der øjensyn
lig har været på flugt, styrter bagover med be
nene i vejret og den hovedløse krop ned (Y). 
Endelig ses en skægget rytter, der skal til at 
slynge et spyd imod en modstander, hvoraf 
kun det hævede skjold ses (Z). Hans ansigt er 
det eneste i rytterfrisen, hvis træk er angivet, 
givetvis på et spinkelt grundlag, da akvareller

ne kun viser det skæggede hoveds kontur. Mel
lem det østligste vindue og triumfvæggen står 
lavfrisen nu tom, men østligst har den været 
afsluttet med en borg eller by, hvoraf tre tårn
spidser ses på Valdemar Kochs akvarel (Æ). 

Rytterfrisens tolkning. Eigil Rothe fremlagde 
1908 det første forsøg på en tolkning af rytter
frisen i sammenhæng med vore øvrige roman
ske kampbilleder. Med udgangspunkt i enklere 
tvekampfremstillinger, der må udlægges som 
psykomakier, d.e. kampe mellem dyder og la
ster, fandt Rothe det sandsynligst, at også Ål
kampen måtte forstås allegorisk, som et billede 
på den trængte og stridende kirke, »omend i en 
rigere variant end den gængse type«. Rothe 
henviste som baggrund til Prudentius’ digt 
»Psykomachia« og specielt til en række psalter-
kommentarer, vedføjet afbildede kampscener. 
Således i Albanipsaltret: »Ligesom disse (rid
derne) er mandige og forfarne i dystløb, således 
bør også vi være mandige og fuldkomne i 
standhaftighed og fasthed«.61 

Et forsøg 1927 på at tolke frisen ud fra nor
disk sagastof62 blev 1944 tilbagevist af Poul 
Nørlund, der i diskussionen kunne inddrage en 
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Fig. 41. Udsnit af rytterkampfrisen på skibets nordvæg, o. 1200-25 (s. 1317f). Egmont Lind fot. 1948. — 
Ausschnitt aus dem Reiterkampffries an der Nordwand des Schiffs, um 1200-25. 

nyfunden rytterfrise i Højen kirke ved Vejle 
(afdækket 1937-39) – meget lig Ål kirkes. Nør-
lund ville ikke afvise Rothes tolkning, men 
fandt det betænkeligt, at de fremdragne psalter- 
illustrationer altid skildrer en enkelt tvekamp, 
aldrig et helt slag eller en frise som i Ål (og 
Højen). Og han fremholdt, at frisernes ganske 
udførlige og detaljerede kampskildring gjorde 
det sandsynligere, at de illustrerede konkrete 
begivenheder. Disse kunne da enten være fra 
Nordens egen historie – og Poul Nørlund sam
menlignede her bl.a. med Bayeux-tapetet, der 
skildrer samtidige historiske begivenheder og 
har været ophængt i en kirke. Eller det kunne – 
snarere – være en kampscene fra bibelhistorien, 
f.eks. »macchabæernes heroiske kamp mod 
hedningerne om den hellige stad Jerusalem, 
som – i en tid, der levede under indtryk af kors- 
togskampene – har foresvævet de jyske malere, 
da de malede friserne i Ål og Højen og de andre 
slagbilleder«.63 

Fund af nye rytterfriser har siden 1944 givet 
næring til en debat, der i væsentlig grad har 
holdt sig inden for de af Nørlund udstukne 
tolkningsrammer. Tolkningsmulighederne sy

nes dog udvidet gennem Otto Norns påvisning 
af, at en rytterfrise i Skibet kirke (Vejle amt) og 
måske også nogle scener i Hornslet (Randers 
amt) har hentet deres emner fra tidens ridder
digtning, nærmere bestemt fra beretningerne 
om kong Arthurs riddere og deres eftersøgning 
af »Den hellige Gral«.64 

Når det specielt gælder rytterkampen i Ål 
kirke, har Søren Kaspersen søgt at tolke den ud 
fra Det gamle Testamentes beretning om kong 
Davids nedkæmpning af sønnen Absaloms op
rør (2 Sam. 18). Herskeren i borgen (U) skulle 
da være kong David selv, der ikke deltog i 
slaget, mens den skæggede spydsvinger (Z) 
kunne være hærføreren Joab, der under kam
pen dræbte Absalom ved at støde tre spyd i 
brystet på ham, mens han hang i terebintetræ-
ets grene.65 Senest har Else Klange – inspireret 
af Otto Norns resultater – foreslået en anden 
mulighed, at det skulle være Rolandskvadet og 
dets beretning om Roncevaux-slaget, der skild
res i frisen. Herskeren i borgen kunne således 
være Karl den Store, den flere gange gentagne 
drabelige sværdsvinger være helten Roland 
med sværdet »Dyrendal« og krigeren med spy
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Fig. 42. Kalkmalede aneskjolde, 1558, for Jens Juel 
og Vibeke Lunge, i korets vestre hvælv (s. 1320). 
E. Rothe fot. 1925. — Freskogemälde, Ahnenwappen, 
1558, des Jens Juel und der Vibeke Lunge, im Westge
wölbe des Chors. 

det ærkebisp Turpin af Rheims.66 Ingen af disse 
udlægninger er dog ganske tilfredsstillende, og 
frisens tolkning fremstår stadig som lidt af en 
gåde. 

Farver, teknik og datering. Hovedfrisen har 
overalt blå bund med grønne randstriber, lige
ledes triumfmurens salige, mens de nøgne figu
rer i syd står på rød bund. Sidealternichens be-
budelsesfremstilling har grå bund med gule 
randstriber, og i den mere lempeligt opmalede 
rytterfrise er baggrunden nu grålig og den øvre 
randstribe rød. Ornamentfriserne står i gult og 

Fig. 43. Kalkmalet †våbenfrise, 1375-1425, øverst i 
korudvidelsens nordvæg (s. 1321). Tegnet af V. Ahl-
mann 1889. — †Wandgemälde, Wappenfries, 1375
1425, oben an der Nordwand des Chors. 

gråt på rød bund, arkitekturen i de samme to
ner suppleret med hvidt. Figurerne har naturlig 
karnation, og på dragterne findes røde, grønne, 
gule og hvide farver, i rytterfrisen dog kun den 
røde kontur og lidt gul okker. Tympanonlø
verne står gulbrune på rødbrun bund. 

Opmalingen har taget udgangspunkt i de op
rindelige farver, hvis afblegede og til dels de-
komponerede toner formentlig er ramt ganske 
fint på Valdemar Kochs akvareller (fig. 24-25). 
Der kan næppe være tvivl om, at også rytterfri
sen i sin tid har stået på en fornem blå bund. 
Men manglen på en nærmere undersøgelse af 
de siden 1930’rne fremkomne originalfragmen
ter gør det vanskeligt at sige noget sikkert om 
malegrund, teknik og farver.67 Den samme 
mangel på dokumentation betyder, at det ikke 
sikkert kan afgøres, om de 1982 fremkomne 
malerirester på vestforlængelsens nordvæg 
hørte til den øvrige romanske udsmykning, et 
spørgsmål af betydning både for kirkens og 
den malede udsmyknings datering (jfr. s. 1295, 
1306). Såfremt den romanske bemaling har 
omfattet kirkens vestforlængelse og således 
først er udført efter dennes opførelse, ligger der 
heri et bygningsmæssigt argument imod at gø
re kalkmalerierne stort ældre end o. 1200. På 
den anden side viser fotografiet (fig. 32) en 
original drapperibehandling, der nærmest er af 
1100-tals karakter, og gør det vanskeligt at da
tere udsmykningen senere end til 1200’rnes be
gyndelse. 

2) Fire våbenskjolde (fig. 42), 1558, i korets 
vestre hvælv, østkappen, viser, regnet fra nord, 
de fædrene og mødrene aner til Jens Juel til 
Hesselmed († o. 1553) og hustru Vibeke Lunge 
(†tidligst 1581): Juel og Glob, Lunge og Rosen-
krantz. Våbnerne, der omgives af grønt og 
rødt akantusløv, gengiver de heraldiske farver. 
Nær gjordbuen er med minuskler malet »anno 
·1·5·5·8·«. Bladindrammede indskrifter med 
»Fædere og Mødere« under begge sæt våbener 
er senere opmalet. Våbenskjoldene, der er ma
ler over ægtefællernes gravsted (jfr. gravsten 
nr. 1, s. 1341 f.), blev bortset fra årstallet aldrig 
overhvidtet. De nævnes i Danske Atlas 1769 og 
af Søren Abildgaard 1774 og blev i meget 
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smudset tilstand renset og istandsat af Eigil 
Rothe 1925.68 

†Kalkmalerier. Resterne af en †våbenfrise 
(fig. 43), o. 1375-1425, blev 1889 fundet øverst 
i den østre ende af korudvidelsens nordvæg, 
under ommuring af korgavlen og østre hvælv
fag.69 Skjoldene, der blev skjult ved hvælvets 
indmuring på reformationstiden, var lodretstil
lede, ca. 70 cm høje, rundede og med den lige 
overkant ca. 40 cm under loftsbjælkerne. På det 
østre våben sås i grønt et hvidt, oprejst dyr 
med rød flab. Det kun halvt bevarede våben 
vest herfor var også grønt, men uden noget 
mærke. Over skjoldene var en ikke læselig ind
skrift med gotiske minuskler. Der var ikke 
spor af flere våbener bag hvælvets skjoldbue, 
hvoraf kun den østre halvdel blev nedtaget og 
ommuret. De fremdragne rester blev ødelagt 
under det følgende murerarbejde. Frisen, hvis 
længde er ukendt, minder i udførelsen om den 
lidt ældre våbenfrise i Billum kirkes triumfvæg 
(jfr. s. 1081 f.). 

INVENTAR 

Oversigt. Fra romansk tid stammer foruden granit
døbefonten en sjælden *korbuekrucifiksfigur fra 
o. 1200-25 og formentlig sammenhørende med den 
omfattende kalkmaleriudsmykning. Figuren er siden 
1938 i Nationalmuseet, mens en kopi 1967 er opsat 
på det middelalderlige alterbord. Fra middelalderen 
stammer endvidere de gotiske alterstager, klokken, 
der er støbt 1431 af Peder Johansen i Randers, samt 
14 store relieffer fra en fornem importeret altertavle, 
udført o. 1450, formentlig i Hans Snitger den Ældres 
værksted i Lüneburg. 

Renæssancen er repræsenteret af en herskabsstol 
fra 1580 og af prædikestolen fra 1634, der må tilskri
ves Jens Olufsens værksted i Varde. Fra en istandsæt
telse 1767 stammer en lukket *herskabsstol for Hes-
selmeds ejere (i Oksbøl Museum). Sygesættet er fra 
1768, skænket af Søren Rygaard og Dorthe Margre
the Rosenberg til Hesselmed i forbindelse med deres 
erhvervelse af kirken (jfr. indl.). Sættet er udført af 
Hans Pedersen Satterup ligesom alterkalken fra 
1777, en gave fra Dorte Margrethe Rosenberg og 
hendes 2. mand, Christen Hansen. 

Fig. 44. Udsnit af Flugten til Ægypten, relief (nr. 9, 
s. 1324) fra (†)altertavle nr. 1, o. 1450 (jfr. fig. 53). 
NE fot. 1987. — Ausschnitt aus der Flucht nach Ägyp
ten, Relief eines Altarbilds, um 1450. 

Farvesætning og istandsættelser. En større indvendig 
istandsættelse 1767 i forbindelse med Hesselmeds 
overtagelse af kirken omfattede opsættelse af oven
nævnte lukkede *herskabsstol, af et †pulpitur med 
dydemalerier og vistnok også en fornyelse af alter-
bordsforside og altertavle. Alt blev malet i rokoko
stil med blå marmorering, uden tvivl af landsbyma
leren Niels Lund i Janderup, hvorefter synet 1775 
fandt kirken »inden til meget smukt siret og 
prydet«.16 

1867 blev inventaret overstrøget med egetræsfar-
ve, idet dog ældre forgyldning bibeholdtes, og ud
skårne dele fik en broget opmaling. Fundet af kalk
malerier 1886 og en efterfølgende istandsættelse led
te til altertavlens udskiftning med et enkelt kors som 
led i en almindelig underordning af inventaret i for
hold til vægudsmykningen. Denne tendens er vide
reført frem til den seneste restaurering 1937, da man 
af hensyn til kalkmalerierne nedtog prædikestols-
himlen og benyttede dens topstykker som bænke
gavle i koret. Ved samme lejlighed fik det ældre træ
inventar sin nuværende brogede farvesætning. 
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Fig. 45-47. Relieffer fra (†)altertavle nr. 1, o. 1450, tilskrevet Hans Snitger den Ældre i Lüneburg. 45. Marias 
og Josefs trolovelse (nr. 1, s. 1323). 46. Bebudelsen (nr. 2, s. 1323). 47. Besøgeisen (nr. 3, s. 1323). NE fot. 
1987. — Reliefs eines Altarbilds, um 1450, zugeschrieben Hans Snitger d. Ä. in Lüneburg. Marias und Josefs 
Verlobung. Mariä Verkündigung. Die Heimsuchung. 

Alterbordet er middelalderligt, af granitkvadre, 
161×105 cm, 94 cm højt, og står 191 cm fra 
østvæggen. Det er muret i to høje skifter, dæk
ket af en granit-alterplade, hvis forside og kort
sider er let fremspringende med en profil bestå
ende af rundstav over skråkant (s. 1030, fig. 4). 
Pladen består af flere stykker, hvoraf midtens 
og bagkantens er fornyet 1889, da bordet blev 
frilagt og istandsat. Måske er der tale om kir
kens romanske alterbord, der i forbindelse med 
den tidliggotiske korforlængelse er flyttet til 
den nuværende plads. Før 1889 dækkedes bor
det af et †alterbordspanel fra 1700’rne (1767?), 
der 1862 beskrives som rødmalet med forgyld
te lister og på forsiden to fyldinger, hvori var 
malet Moses med Lovens Tavler og Kristus på 
korset.15 1920 var panelet hensat i ligkapellet. 

†Alterklæder. Et smukt alter-forhæng var 
skænket af Søren Rygaard til Hesselmed 

(†1769).70 1863 ønskedes anskaffet et nyt alter
klæde med kors af ægte sølv- eller guldbro
kade.15 

Alterprydelsen er en kopi af kirkens romanske 
*korbuekruciftks (jfr. s. 1330), skåret 1967 af bil
ledskæreren Skjold Lund efter forslag af arki
tekterne Richard Aas og Rolf Graae. I forhold 
til originalen har kopien en lidt smallere krop, 
og den oprindelige kongekrone er søgt rekon
strueret. Figuren står som det enkle, glatte 
korstræ i blank eg.71 Krucifiks-kopien afløste 
en alterprydelse fra 1889, et lavt retabel med kors 
i enkel skønvirkestil, udført efter forslag af ar
kitekt Valdemar Koch (jfr. fig. 22). På retabel- 
brættet Jesumonogram mellem alfa og omega 
og citat fra Matt. 18,11. Bejdset egetræ med 
forgyldte ornamenter og bogstaver. Nu i ligka
pellet. 

(†)Altertavler. 1) O.1450. Af en fornem nord
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Fig. 48-50. Relieffer fra (†)altertavle nr. 1, o. 1450, tilskrevet Hans Snitger den Ældre i Lüneburg. 48. Maria i 
barselsseng (nr. 4, s. 1323). 49. De hellige tre Konger (nr. 5, s. 1323). 50. Omskærelsen (nr. 6, s. 1324). NE fot. 
1987. — Reliefs eines Altarbilds, um 1450, zugeschrieben Hans Snitger d. Ä. in Lüneburg. Maria im Wochenbett. Die 
Heiligen Drei Könige. Die Beschneidung. 

tysk skabsaltertavle, formentlig et Lüneburg- due som tegn på, at han var den udvalgte.72 2) 
arbejde, er bevaret et topspir (fig. 59) og 14 sto (Fig. 46) Bebudelsen (c). Maria, med bog, hil
re relieffer (fig. 44-58), nu opsat i kirkens vest ses af englen, der peger på et skriftbånd, som 
ende på pulpiturbrystningen og de tilstødende den holder i sin venstre hånd. 3) (Fig. 47) Besø
vægge (to på sydvæggen, fire på nordvæggen). geisen (m). Marias og Elisabeths møde er en
Reliefferne, der er 85-92 cm høje, 39-44 cm gang midt i 1800’rne blevet ændret til en frem
brede, fremstiller ti – til dels ret usædvanlige – scener af Jesu fødsels- og barndomshistoriestilling af »Maria og Josef«, idet en af kvinder
samt Dåben, Himmelfarten og Pinseunderet. 
De beskrives i kronologisk rækkefølge, idet 
bogstaverne a-n angiver relieffernes nuværende 
plads regnet fra syd. 1) (Fig. 45) Marias og Jo
sefs trolovelse (d). De to rækker hinanden hån
den, mens ypperstepræsten, der står imellem 
dem og er klædt som biskop, efter katolsk 
vielsesskik lægger den ene ende af sin stola over 
deres hænder. Sin anden hånd har Maria undse
ligt løftet op for brystet, mens Josef i sin ven
stre hånd holder den stok, hvoraf der fløj en 

ne har fået sit hoved udskiftet med et råt skåret, 
skægget mandshoved.73 4) (Fig. 48) Maria i 
barselsseng (1). Hun sidder med det nøgne barn 
på skødet, mens Josef og en tilbedende person 
(amme, engel eller hyrde?) står bag sengen. Re
lieffet har formentlig i forening med nr. 5 dan
net en større scene, forestillende kongernes til
bedelse af barnet. 5) (Fig. 49) De hellige tre 
konger (e). Den forreste, Caspar, er vist knæ
lende, idet han ærbødigt rækker en kalk frem. 
Melkior og Baltasar står bag ham, endnu med 
deres kroner på og bærende henholdsvis et ci
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Fig. 51-53. Relieffer fra (†)altertavle nr. 1, o. 1450, tilskrevet Hans Snitger den Ældre i Lüneburg. 51. Frembæ- 
relsen i templet (nr. 7, s. 1324). 52. Barnemordet (nr. 8, s. 1324). 53. Flugten til Ægypten (nr. 9, s. 1324). NE 
fot. 1987. — Reliefs eines Altarbilds, um 1450, zugeschrieben Hans Snitger d.Ä in Lüneburg. Vorstellung Jesu im 
Tempel. Der Kindermord. Die Flucht nach Ägypten. 

borielignende kar og et horn. Melkior peger 
med sin højre hånd op (imod stjernen). 6) 
(Fig. 50) Omskærelsen (k). På et alterbord står 
det lille Jesusbarn støttet af Maria, der står bag 
bordet sammen med Josef og præsten, som bæ
rer en rundpuldet hat og løfter kniven i højre 
hånd. 7) (Fig. 51) Frembærelsen i templet (f). 
Bag et alterbord står Maria, der holder det nøg
ne, sprællende barn, og Simeon, der er klædt 
som biskop. Imellem dem rækker en tjeneste
pige kurven med de to duer frem på bordet. 8) 
(Fig. 52) Barnemordet (g). Herodes med krone 
og scepter sidder på en tronstol, mens en soldat 
jager sin dolk gennem et nøgent barn, der hol
des af en fortvivlet mor. 9) (Fig. 53 og 44) Flug
ten til Ægypten (h). Maria med det svøbte barn 
i favnen rider sidevendt på et æsel, ført af den 
rejseklædte Josef. En tjenestekvinde følger 
dem. 10) (Fig. 54) Kristi Tempelgang (a). Den 

tolvårige Kristus ses på vej op ad trappen til 
templet, et stykke kreneleret gotisk arkitektur 
med stavværksvinduer. Bag ham står Maria og 
Josef. 11) (Fig. 55) Kristus underviser i templet 
(i). Drengen, flankeret af forældrene, sidder ge
stikulerende på et konsolagtigt højsæde, mens 
to lærde med højpuldede hatte sidder foran og 
lytter. 12) (Fig. 56) Kristi Dåb (j). Johannes 
hælder af en kande vandet over Kristus, der står 
nøgen i Jordans bølger. Bag ham en engel. 13) 
(Fig. 57) Himmelfarten (n). Maria og apostlene 
ses samlet om Oliebjerget, hvori den himmel
farne har efterladt sine fodaftryk. Forrest sidder 
Maria, flankeret af de to apostel-evangelister 
med opslåede bøger i skødet. Mattæus holder 
som Maria hænderne samlet for brystet, mens 
Johannes har lagt sin højre hånd på hjertet. 14) 
(Fig. 58) Pinseunderet (b). Mattæus og Jo
hannes med opslåede bøger sidder foran de øv
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Fig. 54-56. Relieffer fra (†)altertavle nr. 1, o. 1450, tilskrevet Hans Snitger den Ældre i Lüneburg. 54. Kristi 
Tempelgang (nr. 10, s. 1324). 55. Kristus underviser i templet (nr. 11, s. 1324). 56. Kristi Dåb (nr. 12, s. 1324). 
NE fot. 1987. — Reliefs eines Altarbilds, um 1450, zugeschrieben Hans Snitger d.Ä. in Lüneburg. Christi Gang zum 
Tempel. Christus lehrt im Tempel. Die Taufe Christi. 

rige apostle og Maria, der ses i midten med 
hænderne samlet i bøn. 

Bortset fra nr. 10, hvis fodstykke er gjort 
særskilt, er alle relieffer skåret i ét stykke og 
udhulet fra bagsiden. Figurerne har naturlig 
karnation, af og til friske røde kinder, håret er 
brunt og forgyldt, og dragterne fremtræder 
gråhvide og i forskellige røde, grønne og blå 
nuancer. Bemalingen er i hovedsagen fra 1867, 
da man opmalede de fleste af de inventarstyk
ker, hvori reliefferne da indgik (jfr. ndf.). Her
under bør findes en rokokostaffering fra 1767, 
mens middelalderlig kridtgrund kun i meget 
begrænset omfang synes at være til stede. 

Reliefferne knytter sig til nogle formodede 
Lüneburg-arbejder fra anden fjerdedel og mid
ten af 1400’rne, specielt til den store tavle i by
ens S. Nikolajkirke.74 Det er et usædvanlig fi
gurrigt fløj-alterskab med en central korsfæ-

Danmarks Kirker, Ribe amt 

stelsesfremstilling, hvorom der i midt- og si
defløjene er grupperet to rækker med i alt 20 
store relieffer, der såvel i motiver, forlæg som i 
selve skæringen viser en række overensstem
melser med Ål kirkes. Formentlig er begge tav
ler udført i samme lüneburgske værksted, Hans 
Snitger den Ældres,75 men Ål-tavlen kan ikke 
have været fuldt så stor som S. Nikolaj kirkes, 
og dens relieffer må have været noget anderle
des disponeret. Også i Ål må reliefferne have 
grupperet sig om et større hovedmotiv, for
mentlig i to rækker. Men motivvalget taler i- 
mod, at den skulle have været en passionsalter- 
tavle. Snarere tyder Jomfru Marias fremtræ
dende rolle i næsten alle scener på, at der har 
været tale om en Maria-altertavle med et ho
vedmotiv fra fødselshistorien eller måske et 
egentligt Maria-motiv (Himmelkroningen?).76 

Efter reformationen, uvist hvornår, blev tav

85 
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Fig. 57-58. Relieffer fra (†)altertavle nr. 1, o. 1450, tilskrevet Hans Snitger den Ældre i Lüneburg. 57. Himmel
farten (nr. 13, s. 1324). 58. Pinseunderet (nr. 14, s. 1324). NE fot. 1987. — Reliefs eines Altarbilds, um 1450, 
zugeschrieben Hans Snitger d. Ä. in Lüneburg. Christi Himmelfahrt. Die Ausgiessung des Hl. Geistes zu Pfingsten. 

len nedtaget og dens rammeværk, fløjmalerier 
m.m. kasseret. Reliefferne (og topspiret?) hav
de i 1700’rne fundet anvendelse dels i neden
nævnte (†)altertavle (relief nr. 4, 5, 6, 13), dels 
på et †vestpulpitur (nr. 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, jfr. 
s. 1339) og dels i forbindelse med Hesselmeds 
†herskabsstol (nr. 3, 10, 14, jfr. s. 1338). Efter 
disse inventarstykkers nedtagning ved re
staureringen 1886-89 fik topspiret sin nuværen
de plads på et skab i sakristiet (jfr. s. 1338), og 

1890 nævnes opsætning af syv relieffer på tårn
rummets nordvæg.15 O. 1918 fik alle relieffer 
deres nuværende plads på og i tilslutning til 
kirkens orgelpulpitur (jfr. s. 1340). 

2-3?) Af kirkens altertavle(r) i århundrederne 
efter reformationen er – foruden de ovennævn
te gotiske relieffer, der vides at have indgået 
(nr. 4, 5, 6, 13) – bevaret to joniske pilasterka- 
pitæler fra o. 1600 (svarende til Ho kirkes alter
tavles, s. 1360), nu i sakristiet. De kan stamme 
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fra en modernisering af middelaldertavlen sva
rende til dem, der ved denne tid fandt sted i 
andre af egnens kirker (jfr. s. 1113f., 1194f., 
1247 f.) eller måske fra en regulær altertavlefor
nyelse i renæssancestil. Sikkert er det, at kapi
tælerne indgik i topvingerne på en tavle, nedta
get 1889, hvori Jacob Helms (1874) endvidere 
omtaler nogle halvpiller (pilastre) i det indre, 
der syntes at stamme fra tiden o. 1600. Selve 
tavlen har snarest været udført i 1700’rne med 
genanvendelse af de gotiske relieffer, forment
lig i forbindelse med istandsættelsen 1767.77 

Tavlen beskrives i synsprotokollen 1862 som 
stor og smuk, øverst med et »dårligt malet bil
lede i blå felt, nemlig Kristus på skyen med 
Dannebrog i sin hånd. I det ligeledes blå felt 
nedenunder er malet Jehova-øjet. I de 3 neder-
ste felter, der er fordybede, og hvoraf det mid
terste er dobbelt så stort som de tvende ved 
siderne, er anbragt grupper af udskårne figurer 
af helt ophøjet arbejde, forestillende i feltet til 
venstre: Kristi fødsel, i midtfeltet: Kristi om
skærelse og de hellige tre kongers tilbedelse, og 
i feltet til højre: de 11 apostle og Jomfru Maria« 
(Himmelfarten). Under reliefferne stod med 
forgyldte bogstaver »i sort« henholdsvis: »Da 
tidernes fylde kom, sendte Gud sin Søn ... 
(Gal. 4,4)«, »Jeg er ikke kommen for at ophæve 
men at fuldkomme Loven (Matt. 5,17)«, »Der 
skal blive een Hjord og een Hyrde (Joh. 
10,16)« og »See jeg er med Eder alle Dage ... 
(Matt. 28,20)«. Endvidere læstes i et langt, 
smalt sølvmalet felt over reliefferne: »Saa elske
de Gud Verden, at han hengav ... (Joh. 3,16)«. 
Tavlen i øvrigt stod for størstedelen egetræs-
malet »med mørkere brunt« og forgyldte lister 
og sirater.14 1843 omtales fornyelse af nogle 
manglende lister og ornamenter på alter
tavlen.78 

Altersølv. Af et altersæt, skænket 1777 af 
Christen Hansen og Dorthe Margrethe Rosen
berg (jfr. kisteplader) og udført af Hans Peder
sen Satterup i Hjerting, er bevaret kalken 
(fig. 60), dog med fornyet bæger. Den er 22 cm 
høj og svarer næsten til Billum kirkes, der skyl
des samme givere og sølvsmed (s. 1091 med 
fig. 28). Foden er cirkulær på sekstunget stand

plade og med seks drevne tunger, hvorimellem 
der er graveret stiliseret bladværk. På en af tun
gerne er pånittet et lille støbt krucifiks med lil
jeformede korsender. Skaftledene er cirkulære 
og forgyldte, knoppen af gotisk form, sekstun
get med mellemfaldende rudebosser, hvorpå er 
graveret versalerne: »Iesuhs«. Det glatte bæger 
er fra 1874. På standpladens underside Hans 
Pedersen Satterups gentagne stempel,79 og på 
bægerets underside Københavns bymærke 
1874 og guardeinmærke for Simon Groth, flan
kerende firmamærket »H.N.H. & Co«. På det 
oprindelige bæger læstes 1862, som på bægeret 
i Billum, givernes navne og årstallet.15 Disken, 
der er udført af Carl Christian Sørensen i Varde 
(1865-92), måler 13 cm i tvm. og har et grave
ret, riflet cirkelkors på fanen. På fanens under
side stemplet »Sørensen«.80 En †disk, sammen
hørende med kalken, omtales endnu 1862.15 

1873 købtes en †taske af sølv til alterbægeret.81 

Oblatæske (fig. 63), 1861, udført af Niels 
Dam i Varde.81 Æsken er cirkulær med udbu-
gende side, hvorpå er loddet et krucifiks, 7 cm 
høj, tvm. 9 cm. Den hviler på tre linseformede 
fødder og har hvælvet låg med riflet fals samt 
fire opdrevne hjerter omkring et påloddet kors 
med blomsterornamenter. På undersiden Niels 
Dams gentagne stempel.82 

Alterkande, 1945, 27 cm høj, med mærke for 
K. C. Hermann, København, †Alterkander. En 
kande fra 184589 udskiftedes 1862 med en ny af 

Fig. 59. Gotisk spir, o. 1450, fra (†)altertavle nr. 1 
(s. 1323). NE fot. 1981. — Rest einer Altarbekrönung, 
um 1450. 
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Fig. 60-61. 60. Alterkalk, 1777 (s. 1327), skænket af Christen Hansen og Dorthe Margrethe Rosenberg og 
udført af Hans Pedersen Satterup i Varde. 61. Alterstage, gotisk (s. 1328). NE fot. 1981. — 60. Abendmahls
kelch, 1777, gespendet von Christen Hansen und Dorthe Margrethe Rosenberg und ausgeführt von Hans Pedersen 
Satterup in Varde. 61. Gotischer Altarleuchter. 

sort porcelæn med guldkors.15 Atter 1907 om
tales fornyelse af alterkanden.83 

Sygesæt (fig. 62), 1768, som alterkalken 
skænket af Hesselmeds ejere og udført af Hans 
Pedersen Satterup i Hjerting. Kalken er 10 cm 
høj med cirkulær, aftrappet fod, profileret cy
linderskaft med linseformet knop og indvendig 
forgyldt halvkuglebæger. Langs bægerranden 
er med skriveskrift graveret givernes navne og 
årstallet: »Sørren Chrestensen Rygaard dorthe 
Margrethe Rosen Berg 1768« (jfr. kisteplader). 
Kalken bærer intet stempel, men den sammen
hørende glatte disk, tvm. 9 cm, har på undersi
den Satterups stempel.84 Til sygesættet hører et 
formentlig oprindeligt læderfutteral med yder
ligere plads til en lille †vinflaske. 

Alterstager (fig. 61), gotiske, nogenlunde sva
rende til Henne kirkes (s. 1254 med fig. 22), 
men større, 42 cm høje. De har profileret cylin

derskaft med skaftring og ensdannet, cirkulær 
fod- og lyseskål. Fodskålen hviler på tre små 
ben formet som dyrepoter. En nyere syvstage 
står i ligkapellet. 

Messehagel, 1899,83 af rødt fløjl med guldga- 
loneret rygkors og kantning, †Messehagler. 
1668 fik kirkens synsmænd kun fremvist en 
gammel forslidt messesærk, »som var mange 
steder hullet på«.31 1842 blev der syet en ny 
messehagel.81 

Alterskranken er fra 1883,78 af afrundet rek
tangulær plan, med støbejernsbalustre svarende 
til Lydum og Kvong kirkers. Håndlisten er af 
poleret bøgetræ, knæfaldet læderbetrukket. 
1862 omtales en egetræsmalet †alterskranke 
»med brunt over- og understykke og læderbe
trukket knæfald« samt en rødmalet †knæskam-
mel til præsten.13 

Døbefont (jfr. fig. 23), romansk, af granit, til
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hørende den ret usædvanlige cylinderformede 
type (Mackeprang: Døbefonte s. 28). Den groft 
huggede og øjensynlig noget mishandlede font 
er gjort i et stykke. Den er 60 cm høj, tvm. 80 
cm, og er opsat vestligst i koret på en lav muret 
fod. 1769 stod fonten i tårnrummet,70 1862 i 
korets nordside ved sakristidøren og 1886 ved 
korbuens nordvange. 1891 blev fonden renset 
for maling,15 og 1935 fik den sin nuværende 
plads. Døbefonte? En cylindrisk kumme af rød
lig granit, tvm. 100 cm, 62 cm høj, nu i en gård 
i Borre,85 er formentlig rest af en romansk dø
befont. I det østre kirkedige er indsat et frag
ment af en kummebund i grå granit, 38×38 
cm, der ligeledes kan stamme fra en font. 

Dåbsfadet er fra 1880, af messing, med glat 
bred fane, hvorpå er indprikket med skrive
skrift: »Aal Kirke 1880«. Den er købt hos M. 
Mortensen i Varde.81 Et *dåbsfad af tin (fig. 
64a-b) fra o. 1650 er siden 1943 i National
museet. Det er tikantet med cirkulær fordyb
ning hvori der er spor efter fastgørelse af en 
medaljon, tvm. 31 cm. Fanen har på hjørnerne 
pynteknapper af messing, hvorimellem er gra
veret englehoveder (fig. 64b) og bladværk, og 
under fadets bund ses stemplet »London« 
(fig. 83). Da stemplet ikke ledsages af nogen 
bestemt London-tinstøbers mærke, er der for
mentlig tale om et falsk kvalitetsstempel, men 
fadet er efter al sandsynlighed engelsk.86 Det lå 
1862 i en †træramme, der var indsat i fonten 
(Inv. nr. D 10379). 

Dåbskande, 1911,81 af tin, 31 cm høj, af sam-

Fig. 62-63. 62. Sygesæt, 1768, en gave fra Søren 
Christensen Rygaard og Dorthe Margrethe Rosen
berg, udført af Hans Pedersen Satterup, Varde 
(s. 1328). 63. Oblatæske, 1861, udført af Niels Dam i 
Varde (s. 1327). NE fot. 1981. — 62. Krankenbesuchs
geräte, 1768, eine Spende von Søren Christensen Ry
gaard und Dorthe Margrethe Rosenberg, ausgeführt von 
Hans Pedersen Satterup, Varde. 62. Hostiendose 1861, 
ausgeführt von Niels Dam in Varde. 

Fig. 64 a-b. *Dåbsfad af tin, o. 1650, engelsk, i Nati
onalmuseet (s. 1329). a. Helhed. b. Udsnit af fanen. 
LL fot. 1987. — Taufbecken aus Zinn, um 1650, eng
lisch, im Nationalmuseum. a. Gesamtbild. b. Ausschnitt. 
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me type som Lunde kirkes (s. 1120). 1862 næv
nes en †dåbskande af blik.15 

(†)Korbuekrucifiks (fig. 65-66), o. 1200-25, be
varet er kun selve *Kristusfiguren (fig. 67-68), 
nu i Nationalmuseet, af egetræ, 156 cm høj. 
Den korsfæstede er på romansk vis fremstillet 
frontalt, hovedet er oprejst, og hele figuren er 
symmetrisk med parallelle, let adskilte ben og 

Fig. 65. (†)Korbuekrucifiks, o. 1200-25 (s. 1330). 
Korstræet er nu gået tabt, *Kristusfiguren er i Nati
onalmuseet. Tegning af E. Rondahl 1896. — (†) Tri
umphkreuz, um 1200-25. Das Kreuz ist nun verloren 
gegangen, die Kristusfigur befindet sich im Nationalmu
seum. 

udstrakte fødder, der hviler på et fodstykke 
(suppedaneum). Ansigtet (fig. 67) er langagtigt 
med en ret markant næse og fuldskæg, hvis 
kindhår billedskæreren har markeret med grov 
kannelering. Øjnene har han kun angivet som 
svagt hvælvede partier, og af ørerne ses blot en 
flip, da resten har været skjult af det lange hår, 
der er tvedelt i nakken (jfr. fig. 68c). Ligesom 
en forsvunden (konge)krone, der har hvilet i en 
dyb indskæring i issen, må også sidehåret have 
været skåret særskilt. Dyvelhuller over ørerne 

må have tjent dets fæstnelse. Brystkassens rib
ben er tydeligt angivet, og det knælange lænde
klæde er bundet i to symmetriske knuder (den 
venstre delvis afstødt), hvorimellem der foran 
er en kort flig med v-formede folder. Langs 
lændeklædets underkant en noget ufølsom, 
bred bort. De tynde, næsten lige arme (nu løse) 
har været tappet ind i skuldrene og fornaglet. 
Den højre, hvis tap er bevaret, måler 79 cm, 
den venstre nu 64 cm. Højre hånd har mistet 
tommelfingeren, mens den venstre kun har to 
fingre i behold. Figuren er hulet fra bagsiden 
(fig. 68c), hovedet har foroven en dyb nedbo-
ring, og i brystkasse og fodstykke findes nagle
huller fra fæstnelsen til korstræet. 

En rektangulær udsparing i brystkassens høj
re side er sekundær ligesom mindre udsparin
ger i håndflader og fodvriste. De har tjent fast
gørelse af store blodklaser til markering af Kri
sti sår; sidevundens fandtes endnu 1906 (jfr. 
fig. 66). Blodklaserne må have hidrørt fra en 
modernisering, hvorved det romanske hersker
billede er søgt ændret til et gotisk lidelseskruci-
fiks, formentlig i 1300’rne.87 En slemt medta
get, tovsnoet tornekrone (jfr. fig. 68a) kan ved 
samme lejlighed have afløst en oprindelig kon
gekrone.88 

Siden en istandsættelse 1967 står træet blankt 
med beskedne rester af middelalderlig kridt-
grundsstaffering, der i hovedsagen må stamme 
fra den gotiske modernisering. Hudfarven har 
været forholdsvis mørk og rødlig, hår og skæg 
snarest sort, lændeklædet forgyldt, fodstykket 
grønt. Af en ældre, formentlig oprindelig be
maling er fundet er par ganske små rester, på 
fodstykket tæt ved højre fod en stump tynd 
kridering med rød farve (blodstænk) og på læn
deklædet lidt guldfarvet sølv.89 

Figurens store †korstræ eksisterede indtil 
o. 1915 og kendes nu hovedsagelig gennem en 
tegning fra 1896 og et fotografi fra 1906 (fig. 65 
og 66). Det målte ca. 3,20×2,60 m og havde 
svære kvadratiske endefelter med reliefskårne 
evangelistsymboler i medaljon. Forneden sås 
Lukasoksen, højrevendt med frontalt hoved. 
Fra dens bøjede venstre forben løb et skriftbånd 
bagom kroppen og hen over ryggen. I (heral
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Fig. 66. (†)Korbuekrucifiks, o. 1200-25 (s. 1330). Hude fot. 1906. — (†) Triumphkreuz, um 1200-25. 
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Fig. 67. (†)Korbuekrucifiks, o. 1200-25, detalje, Kri-
stusfigurens hoved (s. 1330). Verner Thomsen fot. 
1963. — (†) Triumphkreuz, um 1200-25, Kopf des Kri
stusbilds. 

disk) venstre felt sås tilsvarende Markusløven, 
hvis hale svang sig ned mellem benene og endte 
i en dusk over ryggen. Modsat var Mattæus-
englen vist løbende mod venstre, iført fodsid 
klædning, med højre hånd løftet og i den ven
stre et let svunget skriftbånd. Det øvre felt med 
Johannesørnen var meget ødelagt; tegningen 
fra 1896 gengiver slet intet relief, og på foto
grafiet anes kun en højrevendt fugl med store 
klør og foran den et skriftbånd, som følger me
daljonens krumning. Såvel endefelterne som 
selve korstræet havde affaset kant med ovale 
ædelstensgruber, og korstræet smykkedes af et 
skælmønster, der dog ikke fandtes bag figurens 
hoved, krop og ben. I korsskæringen var mar
keret en cirkelmedaljon, hvori der ud for den 
korsfæstedes ører fandtes to kraftige naglehul
ler, der må have tjent krucifiksets fæstnelse til 
en korbuebjælke (jfr. fig. 65). Nederst viser fo
tografiet (fig. 66) rester af en tap til yderligere 

befæstnelse, og i den øvre korsarm ses et kva
dratisk udstemt hul (sekundært?), der ligeledes 
kan have haft med ophængningen at gøre. 

Det sjældne romanske krucifiks, der i udpræ
get grad slutter sig til herskertypen, har kun 
enkelte danske sidestykker. Nærmest i hold
ningen kommer et krucifiks i Asnæs kirke 
(Holbæk amt).90 Lændeklædets foldemønster 
forekommer usædvanligt, også i sammenlig
ning med bevarede udenlandske stykker.91 

Korstræet var det mest monumentale og velbe
varede, som var i behold på dansk område. 
Dets skæl-mønster kendes også fra det lidt 
yngre sønderjyske krucifiks i Bjerning (brændt 
1937) 92 fra de gotlandske krucifikser i Alskog, 
Endre og Väte samt fra det store triumfkruci-
fiks i domkirken i Osnabrück (o. 1225).93 Kors
endernes evangelistsymboler forekommer sen
romanske, og det må anses for sandsynligt, at 
krucifikset er anskaffet o. 1200-25 i forbindelse 
med rummets udsmykning med kalkmalerier. 

Krucifiksets plads i den oprindelige korbue 
er søgt anskueliggjort fig. 26. Proportionerne 
og de nævnte naglehuller sandsynliggør, at det 
har været fæstnet til en korbuebjælke, der har 
ligget bag den vandrette korsarm, hvilende på 
korbuekragbåndene. Tappen forneden på kors
træet kan have været fæstnet i en korskranke 
eller et alterretabel. 

Krucifikset omtales tidligst 1862.15 Det hang 
da på skibets nordvæg med den øvre korsarm 
stikkende op på kirkeloftet (jfr. fig. 25). 1877 
blev det istandsat og malet med brunt hår og 
skæg, guldbronzeret tornekrone, lyslilla lænde
klæde og lysbrunt fodstykke samt lys hudfarve 
og groft malede blodstriber fra tornekrone, 
hænder og sidevunde. Korstræet fik egetræs
maling og hvide evangelistsymboler, dog ikke 
den del, der sad oppe på loftet (jfr. fig. 66).15 

Med kirkerestaureringen 1886-89 kom kruci
fikset til at hænge i vejen for de nyfundne kalk
malerier og flyttedes til korets nordvæg i midt
faget. O. 1915 blev krucifikset taget ned, og 
korstræet brugt af en lokal mand til at lave et 
skrivebord (!).94 Selve figuren fandt Kristian 
Due 1920 henlagt i miserabel tilstand på kirke
loftet, hvorfra den 1938 kom til Nationalmuse
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Fig. 68 a-c. *Krucifiksfigur fra (†)korbuekrucifiks, o. 1200-25 (s. 1330), nu i Nationalmuseet. a. Set forfra med 
sekundær tornekrone. b. Figuren set fra siden. c. Figurens bagside. Verner Thomsen fot. 1963. — Kruzifixfigur 
von einem Triumphkruzifix, um 1200-25, jetzt im Nationalmuseum. a. Vorderansicht mit sekundärer Dornenkrone. b. 
Seitenansicht der Figur. c. Hinterseite. 

et. Her viste en undersøgelse 1960, at der under 
bemalingen fra 1877 fandtes rester af endnu en 
broget staffering, herunder en helt hvid over-
strygning med blåt fodstykke samt inderst de 
nævnte rester af middelalderlig staffering. Ved 
en istandsættelse 1967 er træet blevet konserve
ret, og de middelalderlige farverester frilagt 
ved afætsning af alle senere farver. 

Prædikestol (fig. 71) med skåret årstal 1637 og 
våben for Kristen Lange til Hesselmed på den 
nu nedtagne (†)himmel. Prædikestolen må til
skrives Jens Olufsens værksted i Varde og har 
et lidt enklere sidestykke i Billum kirke 
(s. 1095). Farvesætningen stammer fra en 
istandsættelse 1937. 

Prædikestolen består af seks fag, hvoraf de 
fem danner kurv, det sjette en kort bro ved 
opgangen i øst. Fagenes rigt udformede arka

defelter med relieffer af Kristus, evangelisterne 
og Moses flankeres på hjørnerne af dydeher-
mer, hvis skafter har tandsnit, kvinde- og løve
hoveder samt hængende frugtklaser. Fra op
gangen ses Håbet og Mådeholdet (fig. 69), 
Kærligheden (fig. 70), Klogskaben, Styrken, 
Retfærdigheden og Troen (fig. 73), alle i for
enklet udgave efter Hendrick Goltzius’ popu
lære dydeserie.95 Felternes arkadebuer bæres af 
joniske pilastre, der bortset fra opgangsfeltets 
(fig. 69) er udformet som hermepilastre med 
varierende mands- og kvindebuster over skaf
ter, prydet af rulleværk, bosser, tandsnit, semi
kolontegn og hængeklæder. Bueslagene, der 
midtdeles af en lille volutkonsol, har tunget 
kant og ledsages af æggestav og en forsænket 
bort med små bosser; i sviklerne fladsnitagtige 
ornamenter. Indskriftskartoucher forneden (re
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Fig. 69-70. Prædikestolsfelter, 1637, tilskrevet Jens Olufsens værksted i Varde (s. 1334). 69. Moses modtager 
Lovens Tavler. 70. Evangelisten Mattæus (skåret afen svend?). NE fot. 1981. — Kanzelfelder, zugeschrieben der 
Werkstatt von Jens Olufsen in Varde. 69. Moses empfängt die Gesetzestafeln. 70. Der Evangelist Matthäus (geschnitzt 
von einem Gesellen?). 

liefversaler) henviser til figurreliefferne, der her 
anføres fra opgangen med de tilhørende ind
skrifter. Reliefferne er for nr. 3-6’s vedkom
mende skåret efter samme forlæg, som er an
vendt på Billum-prædikestolen: 1) (Fig. 69) 
Moses knælende på bjerget modtager Lovens 
Tavler. »Exo. 20« (2 Mos. 20). 2) (Fig. 70) 
»S. Mathevs. Eva(ngelista)«. Bag den skriven
de Mattæus står den velvoksne engel og rækker 
ham blækhuset. Da relieffet er fladere skåret 
end de øvrige og ikke, som de andre evange
listfremstillinger, slutter sig til Billum-prædi-
kestolens, er det formentlig skåret af en anden 
billedskærer (en svend?). 3) »S. Marcus. E(van
gelista)«. Under en baldakin sidder Markus 
vendt mod venstre og skriver med løven titten
de frem bag sig. 4) Kristus som Salvator i 
brystbillede med højre hånd løftet velsignende 
og et stort korsæble i venstre. »Ego sum Via 
Ver/itas et Vita/ Ioh 14« (v. 6). 5) »S. Lvcas. 
E(vangelista)«. Under en tresidet baldakin sid
der Lukas højrevendt med hånden hvilende på 
en bog på bordet. Bag hans skammel stikker 

oksen hovedet frem. 6) (Fig. 73) »S. Iohannes 
E(vangelista)«. Johannes modtager henført in
spirationen fra en engel bag skyen. Postament- 
felterne har kartoucher med ovale skriftfelter 
flankeret af volutfremspring, som prydes af lø
vehoved med ring i flaben over tandsnit; her
under englehoveder som hængestykker. Frisen 
har i felterne kartoucher med englehoved mel
lem frugtklaser og på hjørnerne bøjlefrem
spring med diademhoved, tandsnit og rude-
bosse. Arkitraven, der forkrøpper sig over 
fremspringene, ledsages af en spinkel perlestav, 
og kronlisten smykkes af tandsnit og pærestav. 
Underbaldakinen har store frie volutribber 
omkring en indre lukket baldakin med konka
ve sider og profilribber i stødene, og alt samles 
i en stor vindrueklase forneden. Opgangen 
med et panel af udsavede balustre og en spinkel 
mægler med skælornamenter må i sin nuvæ
rende form være fra 1700’rne (1767?). 

Af prædikestolens (†)himmel, der blev ned
taget 1937, er bevaret topstykkerne, tre hænge
stykker, seks *englehoveder (to i Esbjerg Mu
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Fig. 71. Prædikestol, 1637, tilskrevet Jens Olufsens værksted i Varde (s. 1333). NE 
fot. 1981. — Kanzel, 1637, zugeschrieben der Werkstatt von Jens Olufsen in Varde. 

seum, inv. nr. 125/1952) samt loftets midtroset 
med due, der nu er fastgjort til loftsbjælken 
over stolen. Ældre fotografier viser (jfr. 
fig. 22), at himlen var syvsidet med bøjlefrem
spring på hjørnerne og kronliste svarende til 
kurvens. Små kartouche-hængestykker flanke
redes af englehoveder under fremspringene, og 
på himlens hjørner stod slanke spir flankerende 
de store kartouche-topstykker. Herpå sås (fra 
øst): 1) Våben for slægten Vind (Kristen Langes 
mødrene). 2) Våben for slægten Lange under 
reliefversalerne: »C(risten) L(anges) F(ædre-
ne)«. 3) En slyngbåndsmedaljon med Christian 
IV.s kronede monogram. 4-5) Englehoveder. 

6) (Fig. 72) Slyngbåndsmedaljon med årstal og 
navnet på den daværende sognepræst (re
liefversaler): »H(er) / Peder Cl/avsøn / Sogne/ 
prest / 1637«. Loftet havde profilribber udgå
ende fra midtrosetten og kantedes af en ægge-
stavsbort. De seks topstykker og fire engleho
veder indgår siden 1937 i stoleværket, mens 
hængestykkerne pryder kirkens salmenum
mertavler (jfr. ndf.). 

Prædikestolens brogede staffering er udført 
af Harald Munk ved en istandsættelse 1937. 
Den præges af gråt, rødbrunt og forgyldning, 
og skæringerne har endvidere naturlig karna
tion og en klar rød og blå farve. Postamentfel
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Fig. 72. Topstykke fra prædikestolens nedtagne 
(†)himmel, 1637 (s. 1335), nu benyttet som gavl i 
stoleværket (s. 1337). NE fot. 1981. — Kartusche des 
abgetragenen Kanzelhimmels, 1637, jetzt als Giebel im 
Gestühl verwendet. 

Fig. 73. Prædikestolsfelt, 1637. Evangelisten Jo
hannes (s. 1334). NE fot. 1981. — Kanzelfeld 1637. 
Der Evangelist Johannes. 

ternes forgyldte frakturindskrifter på mørk
grøn bund synes at være en genskabelse af de 
oprindelige. De rummer bibelcitater svarende 
til reliefferne ovenover (henvisningerne i versa
ler). Fra opgangen: 1) »I maa ikke gøre eder / 
Guder ved Siden af mig / II Moseb. 20.23.«. 2) 
»Du er Kristus den / levende Guds Søn / Math. 
16. 16.«. 3) »Hvo som troer og bliver / døbt ... 
Marc. 16. 16.«. 4) »Ham tilkommer Ære / og 
Magt i al Evighed / 1. Peter. 4. 11.«. 5) »Salige 
ere de som høre / Guds Ord ... / Luc. 11. 28.«. 
6) »I Begyndelsen var / Ordet ... / Joh. 1.1.«. 
Inde i stolen er malet: »Istandsat 1937 Ejn. Ras
mussen H. Munk«. 

Som nu stod prædikestolen 1862 ved skibets 
sydvæg, da med en staffering fra 1700’rne 
(1767?), hvoraf der er konstateret rester ved 
istandsættelsen. Farverne var blå og røde, sira
terne forgyldte, og i postamentfelterne var med 
hvid skriveskrift anført citater fra 2 Mos. 
19,20, Matt. 21,22, Mark. 4,23, Joh. 14,6, 
Luk. 2,28 og Joh. 14,14. På himlens frise læ
stes: »Raab af Struben, Spar ikke ...« 
(Es. 58,1). 1867 omtales en overstrygning med 
egetræsfarve, idet dog forgyldningen skulle 
spares og de udskårne figurer males »på en pas
sende måde«.78 Postamentfelterne fik nye ind
skrifter i hvid fraktur på sort bund fra 2 
Mos. 19,20, Matt. 18, 11, Mark. 16, 16, 2 Pet. 
3, 18, Luk. 11, 28 samt Joh. 1,4, og på himlen 
anførtes citat fra Matt. 24, 14. Fotografier (i 
NM2) viser 1906 prædikestolen med beklæd
ning og himlens topstykker i ovennævnte ræk
kefølge, mens de våbenprydede topstykker 
1936 var flyttet til himlens vestside. Med 
istandsættelsen 1937 fik prædikestolen sin nu
værende fremtræden, og de bevarede dele af 
himlen deres anvendelse i stoleværk og salme
nummertavler. Yderligere et par hængestykker 
fra himlen, der 1937 opsattes på pulpituret, er 
siden forsvundne. 

†Prædikes tol . 1621 omtales en prædikestol 
med prædikestolstrappe.96 

Stolestaderne er fra 1862-63, dog er de fire 
forreste fra 1580 og har tilhørt en herskabsstol 
(jfr. ndf.). Staderne har lodrette fyldingsryglæn 
og gavle med to profilfyldinger kronet af små 
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afrundede volut-topstykker (jfr. Henne s. 
1261). Bemalingen, der 1937 afløste en ege
træsådring, veksler på gavlene mellem rød og 
grøn, fyldingerne står grå. Langs korvæggene 
fire bænke fra 1937, på hvis endegavle er opsat 
seks topstykker og fire englehoveder fra prædi- 
kestolshimlen 1637 (jfr. ovf. og fig. 72). Bæn
kene er malet i brune farver med lidt forgyld
ning. 

†Stolestader. 1621 var der strid om retten til at 
sidde nærmest »knappen« (gavlspiret) i stader
ne (jfr. s. 1150).96 1730 behøvedes ti nye for
stykker (gavle),5 og ved nogenlunde samme tid 
optoges et stolestaderegister, hvoraf fremgår, 
at mændene foruden 22 stole i skibets sydside 
havde de 11 bageste i nordsiden. De resterende 
12 i nord benævnes »hustruernes stole« ligesom 
2×13 stader i koret. 30 »husfolk« havde ingen 
faste stader. Et nyt register efter istandsættelsen 
1767 viser, at der var skaffet mere plads ved 
opførelsen af et pulpitur med 6 mands- og 6 
kvindestole (jfr. ndf.). Og foruden Hesselmeds 
gamle herskabsstole fra 1580 (fig. 74), der den
gang som nu stod forrest i skibet, var indrettet 
en ny lukket herskabsstol (fig. 75) mellem ski
bets kvindestole ud for norddøren (jfr. ndf.).97 

Vest herfor stod præstekonens stol, hvorpå 
endnu 1862 læstes årstallet »1654« og initialerne 
»MND« for den daværende præstekone Maren 
Nielsdatter.15 Stadernes fordeling opretholdtes 
stort set uforandret 1862, da det oplyses, at alle 
forstykkerne var blåmalede samt, at der var 
rygstød i mandfolkestolene (jfr. s. 1399 med 
fig. 8).15 Med opstillingen af de nuværende sta
der 1862-63 blev kvindestolene forkortede og 
mandsstolene forlængede, således at gangen 
blev rettet ind midt for korbuen, og stoletallet i 
koret indskrænkedes til 2×11.98 1902 gav sta
derne i koret plads for fire enkle bænke.83 

Herskabsstole for ejerne af Hesselmed. 1) 
(Fig. 74) 1580, bevaret er de 2×2 gavle med 
våben for Vincents Juel og hans anden hustru 
Elsebe Skave, opsat forrest i skibet. De 157 cm 
høje gavle består af to planker med pålagte kan- 
nellerede sidelisener bærende en profilindram-
met gavlspids med top- og fodtinder. I gavltre
kanten er udskåret et englehoved, og derunder 

ses i syd Juelernes våben over reliefskåret »F. I. 
1580« (fig. 74) og »F. I. 80« (vestligste gavl) for 
Ficentz (Vincents) luel. I nord ses tilsvarende 
Skavevåbnet over »E. S. 1580« (fig. 74) og 
»E. S. 80« for Elsebe Skave. På gavltrekanter
nes bagsider ses groft skårne halvrosetter lige
som på de ét år yngre stolegavle i Billum kirke, 
der har flere andre lighedstræk (jfr. s. 1097f. 
med fig. 34). Stafferingen i rødt, hvidt, grønt 
og gult med bladværk på blå bund er udført på 
grundlag af ældre farverester 1937, da gavlene 
blev istandsat og suppleret, og herskabsstolen 
genopsat på sin gamle plads. 1862-1937 var 
gavlene nedtaget og henlagt først i tårnrummet 
(1873) siden på kirkeloftet. 

2) (Fig. 75) *1767, af 1700’rnes lukkede type 
med loft, nu i Oksbøl Museum. Den var indtil 
o. 1870 opsat ved skibets nordvæg med separat 
indgang gennem den gamle kvindedør. Beva
ret er to 190 cm høje panelvægge, den søndre 

Fig. 74. Gavle fra herskabsstol (nr. 1, s. 1337), 1580, 
med initialer og våben for Vincents Juel og Elsebe 
Skave til Hesselmed. Efter tegning af V. Ahlmann 
1886 i NM. — Giebel von Herrschaftsgestühl, 1580, mit 
Initialen und Wappen von Vincents Juel und Elsebe 
Skave zu Hesselmed. 
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langvæg (265 cm), som har vendt ud imod kir
kerummet, og den østre kortvæg, der nu måler 
140 cm, men som må være afkortet ca. 40 cm. 
Stolens hjørne er affaset, og den profilerede 
kronliste fornyet på langvæggen, der udgør tre 
fag, kortvæggen to. Hvert fag, bortset fra kort
sidens nærmest væggen, rummer et vindue i 
profilramme med hammerudvidelser, de tre 
med bevarede blyindfattede ruder, som kan 
sænkes ned i panelet og sikres med læderrem
me. Den velbevarede rokokobemaling skyldes 
formentlig Niels Lund i Janderup, der ved den
ne tid malede i flere nabokirker (Billum 1763, 
Janderup 1774, Henne 1776), og som også sy
nes at have arbejdet for Søren Rygaard på Hes
selmed. Grundfarven er en cinnoberrød, hjørne 
og profiler står blåmarmorerede, og under vin
duerne er malet månedsbilleder i form af små 
scenerier med englebørn. På langvæggen ses 
fra vest (fig. 76a-c): En engel, der plukker roser 
(juli?), én, der høster med segl (august?), og én, 
der høster druer og æbler (september). Kortsi
dens maleri forestiller et englebarn, der varmer 
sig ved et bål (november?). Englen står i et 
nøgent landskab med et bladløst træ og roder 
op i gløderne med en fork. Kortsidens inderste 
fag har felter med malede landskaber, hvis træ-

Fig. 75. *Herskabsstol (nr. 2, s. 1337), 1767, nu i 
Oksbøl Museum. NE fot. 1981. — Herrschaftsge
stühl, 1767, jetzt im Museum von Oksbøl. 

er leder tanken hen på tidens »kineserier«,99 og 
indvendig er stolen malet med marmorering og 
store akantusranker. 

1862 omtales den lukkede herskabstol (»bu
ret kaldet«) udførligt, og det oplyses, at den 
havde fem vinduer og var prydet af figurgrup
per fra den middelalderlige (†)altertavle (jfr. 
ovf.). På forsiden var »opstillet« (på gesimsen?) 
relieffet af Pinseunderet (nr. 14, fig. 58), og på 
muren, flankerende stolen, var opsat reliefferne 
af Jesu Tempelgang og »en mand og en kvinde 
vandrende«, d.e. Besøgeisen (nr. 3, 10, fig. 47 
og 54). 1869 ønskedes stolen borttaget, da den 
var til vansir for kirken og optog udsynet til 
altret fra de elleve bagvedstående stader. Den 
blev nedtaget o. 1870 og ført til Hesselmed, fra 
hvis loft de bevarede dele o. 1950 overførtes til 
Varde Museum og herfra 1980 til Oksbøl Mu
seum (inv.nr. V 4704). 

En lille †skriftestol med knæfald og gelænder 
stod 1862 i sakristiet,15 der 1820 omtales som 
skriftestolen (jfr. s. 1058, 1098).100 En †degnestol 
var 1668 »på bagdelen forfalden«.31 Den fjerne
des 1862 fra sin plads syd for altret.15 En †brude
skammel med læderbetræk omtales 1862.15 

Et skab i enkle gotiske former er formentlig 
fra o. 1890. På de tre låger er fæstnet gotiske 
altertavle-topspir, af hvilke det ene (fig. 59) er 
gammelt (jfr. s. 1323f.), de andre eftergjorte. 
Blåmalet, i sakristiet. Sammesteds stod indtil 
1983 et lille †bord, fra o. 1800?, fæstnet til muren 
og øjensynlig udført af genanvendt materiale. 
Blåmalet med rød kant. 

†Pengeblok. 1826 anfører regnskabet udgift til 
½ pot brændevin ved »udslæbning af blok
ken«, som derpå blev solgt ved auktion for 5 
dl. 1 mk. 12 sk.81 En *pengebøsse fra 1856 er af 
messing, kandeformet, 19 cm høj, med penge
tragt foroven og indskriften: »De Fattiges Kas
se i Aal Sogn«. 1856 betaltes Christen Olesen 2 
dl. for bøssen,81 der nu er i Oksbøl Museum 
(inv.nr. B 563). 1862 omtales to †klingpunge af 
rødt og sort fløjl.15 

†Dørfløje. Frem til begyndelsen af 1900’rne 
havde skibets syddør en ældre dørfløj med 
vandrette jernbeslag endende i en dobbeltvolut 
(jfr. fig. 22). Foruden denne omtales 1862 dør
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Fig. 76 a-c. Månedsbilleder malet på *herskabsstol (nr. 2, s. 1338), 1767, formentlig af Niels Lund i Janderup. 
a. Engel, der plukker roser (juli?), b. Engel, der høster (august?), c. Engel, der høster druer og æbler 
(september?). NE fot. 1981. — Monatsbilder, auf Herrschaftsgestühl gemalt, 1767, vermutlich von Niels Lund. a. 
Engel, der Rosen pflückt (Juli?), b. Engel, der erntet (August?), c. Engel, der Trauben und Äpfel erntet (September?). 

fløje i våbenhuset og skibets norddør (til her
skabsstolen), begge af fyrretræ.15 

†Pulpitur, 1767, i kirkens vestende med plads 
til 2×6 kirkestole. Det blev båret af 2×12 stol
per og strakte sig fra vestvæggen ca. 4,5 m mod 
øst, opgang i sydvest fra tårnbuen.101 Mellem 
brystningens seks fyldinger var på rammevær
ket fastgjort syv relieffer fra den gotiske alter
tavle (jfr. ovf. og fig. 45-46, 51-53, 55-56) med 
tilhørende inskriptioner under, her anført fra 
syd: Marias og Josefs trolovelse (nr. 1), »Der 
Maria Hans Moder er Joseph trolovet« 
(Matt. 1, 18). Bebudelsen (nr. 2), »Hil være dig 
du benådede ...« (Luk. 1, 28). Frembærelsen i 
templet (nr. 7), »Og der Mariæ Renselsesdage 
vare fuldkomen ...« (Luk. 2, 22). Flugten til 
Ægypten (nr. 9), »Staa op, og tag Barnet og 
dets Moder og flye til Ægypten« (Matt. 2, 14). 
Barnemordet (nr. 8), »Og Herodes lod 
ihjelslaae alle børn ...« (Matt. 2, 16). Kristus 
underviser i templet (nr. 11), »Og der Jesus var 
12 Aar gammel.« (Luk. 2, 42). Kristi Dåb 
(nr. 12), »Og der Jesus var nu døbt ...« 
(Matt. 3, 16).15 Pulpiturets bemaling svarede til 
den samtidige herskabsstols (fig. 75) og må til
skrives landsbymaleren Niels Lund i Janderup. 
Rammeværket var rødmalet, og fyldingerne 
rummede fremstillinger af seks dydefigurer, 
malet på en mørkeblå baggrund i lysblå ind
ramning. De beskrives 1862 som yderst van

skabte og stygge og har tydeligvis svaret til 
dydefigurerne i Janderup kirke (s. 1059, jfr. 
s. 1151 f.). Fra syd sås: 1) »Troen (Ydmyghe
den?), en kvinde med en due på hver hånd«. 2) 
»Håbet, en ditto med en brændende lampe (?) 
og et anker«. 3) Kærligheden med diende barn. 
4) Klogskaben, beskrevet som værende Tålmo
digheden, en kvinde »som bides i armen af en 
slange«! 5) Retfærdigheden med vægtskål og 
sværd. 6) Troen, beskrevet som »Ydmyghed«, 
en kvinde med en bog og en korsstav.15 Pulpi
turet blev 1867 overstrøget med egetræsbrunt, 
og de udskårne figurer nymaledes.78 Nedtaget 
1906.15 

Orgel, 1961, med 13 stemmer, to manualer 
og pedal, bygget af Th. Frobenius & Co., Kgs. 
Lyngby. Disposition: Rygpositiv: Gedakt 8', 
Principal 4', Nasat 2⅔', Spidsfløjte 2', Mixtur. 
Brystværk: Rørfløjte 8', Gedaktfløjte 4', Prin
cipal 2', Oktav 1', Sesquialtera; svelle. Pedal: 
Subbas 16', Gedakt 8', Spidsfløjte 4'. Orgelhu
se i eg, tegnet af Richard Aas og Rolf Graae i 
samarbejde med orgelbyggeriet. På vestpulpi
tur fra o. 1918 med spillebordet i rygpositivets 
bagvæg; bagest på pulpituret er brystværket 
opstillet bag bemalede svelledøre, flankeret af 
pedalværkets gitterfacader. 

†Orgler: 1) Købt brugt 1905, opstillet af I. 
Starup, København.102 Ét manual med om
kring fire stemmer. Skabsformet orgelhus, for



 

 

 

 

 

 

  

 

  

1340 VESTER HORNE HERRED 

Fig. 77. *Mindetavle (nr. 1, s. 1341), 1851, over fald
ne i krigen 1848-50, nu i Oksbøl museum. NE fot. 
1981. — Gedenktafel, 1851, für im Krieg 1848-50 Ge
fallene, jetzt im Museum von Oksbøl. 

mentlig med stoffyldinger i facaden og på si
derne, opstillet i skibets sydøsthjørne med faca
de og spillebord mod nord (jfr. fig. 22). 2) 
O. 1918, bygget af Horsens Orgelbyggeri v/ 
M. Sørensen. Syv stemmer, ét manual og pe
dal, oktavkoppel og svelle. På det samtidige 
vestpulpitur, med facade i pulpiturbrystningen 
og spillebord i orgelhusets nordside.103 

Orgelpulpituret i kirkens vestende er fra o. 
1918, noget fornyet og ombygget ved opsæt
ningen af det nuværende orgel 1961. I brystnin
gen, flankerende orgelfacaden er i noget tilfæl
dig rækkefølge indsat otte relieffer fra den goti
ske altertavle (jfr. ovf.). Fra syd ses nr. 2, 1, 7, 
5, 8, 9, 11 og 12. 

Salmenummertavler. 1-2) Slutningen af 1800’r
ne, to ens, 60×45 cm, med skydetal i tre ræk
ker. Den ene er indbygget østligst i nordsidens 
stoleværk, så den kan trækkes op, den anden 
ligger på loftet. 3-5) 1937, tre ens, 62×78 cm, 
med skydetal i to rækker. Til underkanten er 
fæstnet hængestykker fra den nedtagne prædi-
kestolshimmel 1637 (jfr. ovf.). I søndre sideal
terniche og i skibets dørnicher, †Salmenummer

tavler. Interiørfotografiet 1906 (fig. 22) viser i 
skibets nordøsthjørne en stor samlenummer-
tavle i empirestil, måske en af de seks nummer
tavler, der omtales 1862.15 

Præsterækketavler. 1) 1751, 70×67 cm, i sort-
lakeret profilramme. Præsternes navne og års
tal er anført med forgyldt skriveskrift på sort 
bund under overskriften (fraktur): »Præsterne / 
fra Reformationen / for Aaels Meenighed. / 
Anno 1751«. Tavlen hang 1862 på korets nord
væg,15 nu nordligst på skibets vestvæg, under 
pulpituret. 2) Nyere, over valgmenighedspræ
sterne (jfr. historisk indledning), anført på den 
øvre del af en stolegavl. På skibets sydvæg un
der pulpituret. 

Lysekroner, 1909, to ens i renæssancestil, med 
omløbende versalindskrift på den store hænge-
kugle: »Gave til Aal Kirke den 1. Sept. 1909 / 
fra Jørgen Jensen og Hustru Maren Jensen af 
Skødstrup«. I skibet. En samtidig *messing-
krone til petroleum er i Oksbøl Museum 
(inv.nr. B 437/1), mens fem tilsvarende †lyse
kroner fra 1909 er kasseret efter 1923. 

Kirkeskib, ophængt 1879,15 en navnløs or-
logsfregat, bygget og givet af lærer og redaktør 
N. P. Kjelst, Varde. Repareret 1925 og 1950. 
Ophængt midt i skibet.14 

En †ligbåre nævnes 1862.15 

Klokke, 1431, støbt af Peder Johansen i Ran
ders, der har leveret klokker til flere af egnens 
kirker (s. 1100, Uldall, s. 156). Klokken måler 
94 cm i tvm. og har om halsen et indskriftbånd 
med reliefminusklerne: »anno domini m cccc 
xxxi in vigilia thome apostoli campana eff(us)a 
est petrus iohannis« (I Herrens år 1431 på afte
nen før apostlen Thomas’ fest (20. dec.) er 
klokken støbt. Peder Johansen). Klokkestøber-
navnet er anført for sig lige under skriftbåndet, 
hvis ord adskilles af små malteserkors. Lige un
der sidste bogstav i »thome« ses på randlisten et 
utydeligt aftryk af en lille mønt. Slagringen har 
profilering, kronehankene tovstav. Ophængt i 
slyngebom i en gammel egetræsklokkestol 
med to fyrretræsstivere på langsiderne fra 
1892.83 1700 siges klokken at være sprukken,16 

og ifølge synsprotokollen indkøbtes 1819 et 
tov, så den kunne ringes nede fra kirken.100 
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GRAVMINDER


* Mindetavler. 1) (Fig. 77) 1851. Over faldne i 
krigen 1848-50: Mads Hansen, * 20. nov. 1823 
i Søhuse, † 3. april 1849 i slaget ved Aspel, og 
Niels Christian Olesen, *22. aug. 1818 i 
V. Vrøgum, † 8. sept. 1850 i slaget ved Stabel
holm. Seks mindevers over de faldne, »som udi 
Krigens rækker have ofret Liiv og Blod, ... 
som Slog for Danmarks ære ogsaa for vor 
Konge god«. Forfærdiget og forfattet af sidst
nævnte soldats broder Christen Olesen 8. sept. 
1851. Højrektangulær tavle sammensat af fire 
fyrrebrædder, 110×77 cm, flankeret af to træ
geværer og kronet af to krydsede sabler, samt 
på de øvre hjørner to dannebrogsflag på spyd
stager med Frederik VII’s sammenskrevne mo
nogram. Inden for en trikoloreindramning ind
skriften med hvid skriveskrift på sort bund. 
Oprindelig på skibets nordvæg, 1936 på væg
gen over pulpituret, nu i Oksbøl museum 
(inv.nr. B 437/2).105 

2) O. 1864. Over faldne i krigen 1864: Jes 
Hansen Jensen, *24. juni 1840 i Borre, hårdt 
såret i fægtningen foran Dannevirke ved Bu
strup 3. febr. 1864, †16. febr. 1864 på lazarettet 
i Slesvig, og Jørgen Pedersen, husmand i Ox- 
bøl, som faldt såret af en granatstump i skanse 
nr. 4 på Dyppel natten mellem 14. og 15. april 
1864. Skænket af våbenbrødre. Som nr. 1, men 
en grovere kopi. Placeringer som nr. 1, nu i 
Oksbøl museum (inv.nr. B 437/3).105 

Gravsten. 1) (Fig. 78) 1494, genanvendt o. 
1553. Oprindelig over Albrito Johannis (Al
brecht Hansen), borgmester i Køge, †1493, og 
hustru Gunde. Hvidlig kalksten, oprindelig 
228×137 cm, men venstre sides hjørner i ny tid 
beskåret med 20×43 cm. Stærkt nedslidt med 
næsten ulæselig peripatetisk indskrift med re-
liefminuskler i fordybet ramme, som i hjørner
ne brydes af sekspas med evangelistsymboler, 
øverst Mattæus-englen (til venstre) og Jo-
hannes-ørnen, nederst Markus-løven (til ven
stre) og Lukas-oksen. Inden for indskriftbåndet 
en bordure med bladranker. Stenen er stilistisk 
beslægtet med den såkaldte østdanske »Herold
gruppe« og synes at have været af en kvalitet, 

Danmarks Kirker, Ribe amt 

Fig. 78. Gravsten (nr. 1, s. 1341), 1494, over Al
brecht Hansen, borgmester i Køge, †1493, og hustru 
Gunde. Genanvendt o. 1553, over Jens Juel til Hes
selmed, to. 1553, og hustru Vibeke Lunge. Tegning 
af Søren Abildgaard 1774. — Grabstein, 1494, für 
Albrecht Hansen, Bürgermeister in Køge, †1493, und 
Gattin Gunde. Wiederverwendet um 1553 für Jens Juel 
zu Hesselmed, † um 1553, und Gattin Vibeke Lunge. 

der hævede den over gennemsnittet af sengoti
ske gravsten.106 Indskriften begynder mod sæd
vane på stenens fodende: »[Hic sepultus est Al- 
britus Ioh(ann)is qu(on)da(m) p(r)o(con)sul 
i(n) Køgis cu(m) uxore sua Gu(n)de An(n)o 
d(omi)ni mcdxciii q(uo)ru(m) a(n)i(m)e re-
q(ui)es(c)a(n)t i(n) pace]«.107 (Her er begravet 
Albrecht Hansen fordum borgmester i Køge 
med sin hustru Gunde år 1494, hvis sjæle hvile i 
fred). 

Stenens øvrige udsmykning stammer fra den 
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sekundære anvendelse o. 1553 for Jens Juel til 
Hesselmed, † o. 1553, og hustru Vibeke Lun
ge.108 I det højrektangulære felt inden for den 
gotiske bladrankebordure ses nederst fædrene 
og mødrene våbener for Jens Juel, øverst og 
vendt på hovedet tilsvarende våbener for hans 
hustru (jfr. kalkmalede våbener s. 1320). Mel
lem våbenerne tværgående skriftbånd, der alle
rede 1774 var ulæselige, og som krones af akan- 
tusblade og englehoved flankeret af kranium 
(til venstre) og timeglas. 

Oprindelig må stenen stamme fra Køge 
S. Nikolaj kirke (DK. Kbh. s. 226). Ved genan
vendelsen for Jens Juel og Vibeke Lunge i Ål 
blev den anbragt over ægtefællernes begravelse i 
korets gulv, under vestre hvælv,109 hvor våbe
ner svarende til stenens 1558 maledes på øst
kappen (s. 1320). 1873 lå den endnu samme
steds, men flyttedes o. 190283 og lå 1914 i vå
benhuset.83 Siden har stenen fået sin nuværende 
anvendelse som trappesten foran indgangen i 
tårnet, nødtørftigt beskyttet med en rist og 
skammeligt beskåret i venstre sides hjørner 
som tilpasning til kirkens sokkel. 

2) O. 1722. Christen Sørensen [Rygaard] til 
Hisselmed, *16[66], †4. dec. 1[72]2 i sin alders 
56. år, begivet sig to gange i den hellige ægte
stand, først med Helle Iustdatter [Ho]lst i 7½ 
år, anden gang med Dorthe Iensdatter Kircke-
gaard i 7 år og tog afsked fra verden 29. aug. 
1742 i [hendes] alders 68. år.110 Gråsort kalk
sten, 200×115 cm. Indskrift med reliefversaler 
i højoval kransmedaljon, foroven og forneden 
omgivet af en fladoval medaljon, hvori gudeli
ge indskrifter med fordybede versaler. I hjør
nerne akantusbladværk, hvorimellem evangeli
sterne med symboldyr, øverst Mattæus (til 
venstre) og Markus, neders Lukas (til venstre) 
og Johannes. 

Tidligere østligst i skibets gulv, tæt ved 
nr. 1,15 men som denne fjernet o. 1902. 1914 
»ved kirkemuren«,83 siden opsat i våbenhuset. 
Nu i kirkegårdens sydøstligste hjørne. 

†Gravsten. Præsten ønskede 1856 nogle på 
kirkegården liggende ligsten fjernet, men skul
le først give 12 ugers varsel og annoncere i Ber- 
lingske Tidende og Ribe Stiftsavis.111 O. 1865 

berettes, at nogle gamle ligsten, hvoraf nogle lå 
tæt sydvest for våbenhuset, for en del år siden 
blev solgt og borttaget.15 Måske har iblandt 
disse været den store sandsten, som ifølge et 
sagn lå over ejeren af en tidligere kirke vest for 
Oksby, og som blev solgt ved auktion engang 
1800’rne (jfr. s. 1294).13 

*Gravramme. (Fig. 79) o. 1593. Hr. Philippvs 
Thøstesøn (sognepræst) 36 år, †2. april 1593. 
Egetræ, 207×83 cm. Indskriften med reliefver
saler ses kun på rammens langsider, mens den 
er bortslidt på kortsidene. Lå »midt i korgan
gen« indtil o. 1860, da den hensattes på kirke
loftet.112 1873 i tårnrummet, og 1958 fra kirke
loftet til Varde museum. Nu i Oksbøl museum 
(inv.nr. V 6.325). 

†Åbne begravelser i tårnrummet. 1) O. 1710. 
Indrettet af Anders Nielsen til Hesselmed og 
Søvig, †1710 og hustru Hedevig Elisabeth 
Hvas, 11721.113 Ægteparrets †kister blev udflyt
tet og begravet på kirkegården o. 1755, da 
rummet blev overtaget af den Rygaardske fa
milie som begravelsessted (jfr. ndf.). Fra den 
første begravelse bevaredes dog et *gravgitter 
(fig. 80), som adskilte tårnrummet fra skibet. 
Det kvadratiske gitter, 138×138 cm, består af 
to fløje af smedejern, udfyldt af diagonale jern
stænger i rudemønster og sammenholdt på 
midten af en svær lukke. Foroven spejlmono
gram med de sammenslyngede bogstaver 
»AN« og »HEH«, der holdes af to løver, samt 
yderst to snoede jerndragere (til ophæng?). 
1850 omtales jerngitteret som aldeles brøstfæl-
digt og ønskes fjernet,78 men først ved nedlæg
gelsen af den åbne begravelse i 1904 (jfr. ndf.) 
blev det borttaget. Det blev senere fundet på 

Fig. 79. Udsnit af *gravramme (s. 1342), o. 1593, 
over sognepræst Philip Tøstesen, †1593, i Oksbøl 
Museum. NE fot. 1981. — Ausschnitt aus einem 
hölzernen Grabmal, um 1593, für Pfarrer Philip Tøste
sen, †1593, im Museum von Oksbøl. 
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Hesselmeds loft og anbragt som låge ved østre 
indgang. Derfra til Varde museum, nu på Oks
bøl museum (inv.nr. V.6337). 

2) O. 1755. Indrettet af den Rygaardske fa
milie på Hesselmed. Gennem 1800’rne henstod 
her 4 †kister, som 1904 fjernedes og nedgrave
des på kirkegården. 

Fra kisterne bevaredes to *kisteplader af bly, 
som blev ophængt i kirken.110 1) O. 1786. Kan
celliråd Christen Hansen til Hesselmed, 
*4. nov. 1732 i Gjellerup by, Varde sogn, kom i 
ægteskab med Dorthe Magrethe Rosenberg 
Rygaards (jfr. nr. 2 og alterkalk) 12. april 1771, 
†16. dec. 1786. 37×37 cm, højoval med bølge
kant. Nu i Oksbøl museum (inv.nr. B 437/4). 

2) O. 1789. Dorthe Margrethe Rosenberg, 
født maj 1726 i Lemvig af sognepræst Hans 
Rosenberg og hustru Maren Pedersdatter (jfr. 
†kisteplade nr. 1), gift 1. gang med Søren Ry
gaard til Hesselmed, som døde 1768, 2. gang 
1771 med kancelliråd Chr. Hansen (jfr. nr. 1), 
som døde 1786. †21. juli 1789. 20×17 cm. Høj
oval. Nu i Oksbøl museum (inv.nr. B 508). 

De to øvrige †kisteplader synes at være gået 
tabt.110 1) O. 1776. Maren Pedersdatter, enke 
efter provst Rosenberg (jfr. kisteplade nr. 2), 
*1692 i Lemvig, gift 1. gang i 7 år med Hans 
Skousbye, sognepræst for Eising menighed, 
2. gang i 27 år med Hans Rosenberg, provst og 
sognepræst for Lemvig og Lem menigheder, 
†3. febr. 1776 på Hesselmed, efterladende sig 4 
børn, 16 børnebørn og 13 børnebørnsbørn. 

2) O. 1785(?). Over en gammel pige, som i 
mange år havde tjent på Hesselmed. 

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1835. Søren 
Hansen, ejer af Hesselmed, *27. aug. 1763 i 
Sønderbøl i Aal sogn, †3. okt. 1835 på Hessel
med, og hustru Ane Marie Johnsen, *20. maj 
1773 i Janderup, †22. sept. 1845 på Hesselmed. 
Til taknemmelig erindring af efterladte datter 
og svigersøn. Sandstenssokkel og -plint, højde 
70 cm, hvorpå marmorkors, højde 86 cm. I 
sokkelen indfældet en marmortavle, 30×42 
cm, med indskriften i fordybet skriveskrift. 
Nordøst for kirken i gravsted, indhegnet af ny
gotisk støbejernsgitter, sammen med nyere 
monumenter over senere ejere af Hesselmed. 

Fig. 80. *Gravgitter (s. 1342), o. 1710, fra tåben be
gravelse i tårnrummet over Anders Nielsen til Hes
selmed og Søvig, †1710, og hustru Hedevig Elisa
beth Hvas, †1721, i Oksbøl museum. NE fot. 1981. 
— Grabgitter, um 1710, von einer Grabkapelle im Turm 
für Anders Nielsen zu Hesselmed und Søvig, †1710, und 
Gattin Hedevig Elisabeth Hvas, †1721, im Museum von 
Oksbøl. 

2) (Fig. 81) o. 1849. Niels Stochholm, 
*1. nov. 1774 i Horsens, præst i Aulum i 20 år, 
til Lunde og Outrup i 6 år og til Aal i 22 år, 
†6. maj 1849, og hustru Inger Margrethe 
Stochholm, født Baggesen, *20. dec. 1774 
Bogense, †29. maj 1849 i Aal præstegård efter 
at have levet i ægteskab i 48 år. Et taknemme
ligt og erkendeligt minde af de afdødes 3 søn
ner og 3 svigersønner. Sandstenssokkel på dob
belt, affaset sandstensplint, højde 115 cm, 
hvorpå marmorkors, højde 95 cm, med løs e
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gekrans af marmor omkring foden. I sokkelen 
indfældet marmortavle, 40×51 cm, med ind
skriften i fordybet skriveskrift, hvorover hånd
tryk ligeledes i marmor. På bagsiden et skrift
ord samt en niche med marmorbikube. Øst for 
koret. 

†Støbejernskors. 1) O. 1827. Janus Nicolai 
Krarup, *1772, †1827, forhen præst i Aal. 
O. 1865 nordøst for koret.15 

2) O. 1850? Kirkesanger Søren B(eller R)ich, 
og hustru Cathrine Margrethe, født Jørgensen. 
O. 1865 nordøst for koret i gravsted omgivet af 
trægitter.15 

KILDER OG HENVISNINGER 

Vedr. arkivalier for Ribe amt i almindelighed henvi
ses til s. 50f., vedr. litteratur og forkortelser til 
s. 54 f. Endvidere er benyttet: 

Ved embedet. Synsprotokol 1862-1935. – LA Vib. 
Kærgård birks tingbog 1621. Vester Horne herreds 
tingbog 1668. 

NM2. Håndskrifter. Søren Abildgaards notebog X, 
13 f. F. Uldall: Om de danske landsbykirker VII, 
1886, s. 268 ff. – Indberetninger ved Jacob Helms 1873 
(bygning, inventar, gravminder), O. Bloch 1886 
(runeindskrift), Jacob Kornerup 1886 (kalkmalerier), 
F. Uldall 1886 (krucifiks), Erik Schiødte 1886 (kalk
malerier), Jacob Kornerup 1888 og 1889 (kalkmale
rier), Eigil Rothe 1913 (kalkmalerier), Kristian Due 
1921 (krucifiks), Egmont Lind 1931 (kalkmalerier), 
Peter K. Andersen 1936 (inventar), Harald Munk 
1937 (herskabsstolenes våbener) og 1938 (prædike
stol), Egmont Lind 1938 og 1953 (kalkmalerier), 
N.J. Termansen 1960 og Verner Thomsen 1967 (kru
cifiks), Robert Smalley 1969 (kalkmalerier), Knud 
Simonsen 1971 (kalkmalerier), Ulla Kjær 1981 
(gravminder), Mogens Larsen 1981 (kalkmalerier), 
Elna Møller (bygningsundersøgelse), Ebbe Nyborg 
1981 (inventar), Robert Smalley 1985 (kalkmalerier). 
- Indberetning i Varde Museum. Jens Johansen 1985 
(herskabsstol 1767). 

Tegninger og opmålinger. NM2. Tegning af gravsten 
ved Søren Abildgaard 1774. Opmålinger af bygnin
gen og bygningsdetaljer samt stolegavle 1886 ved 
V. Ahlmann (forlæg for Danske Tufstenskirker 
1894). Akvareller af romanske kalkmalerier 1886 og 
1888 ved J. Kornerup, 1886 ved E. Schiødte og 1887 
ved V. Koch. Akvarel af kalkmalet †våbenfrise 1889 
ved V. Ahlmann. Forslag til vinduesgruppe i korgavl 
1889 ved V. Koch. Forslag til alterparti 1889, signe
ret N.J. Tegning af krucifiks og relief 1896 ved E. 
Rondahl. Akvareller af kalkmalerier 1937 ved 

H. Munk. Opmåling af tilmuret dør og vindue i ko
rets nordside, samt af udgravningsfelt i skibets øst
ende og søndre korbuesokkelsten 1937 ved E. Mad
sen. Plan, snit og opstalter af bygning 1944 ved Aage 
Bugge. Opmåling af alterparti 1966 ved R. Graae. 
Plan og tværsnit af bygning 1978 ved Henrik Jacob
sen og Karen Mølkier. 

Litteratur. Jacob Helms: Danske Tufstenskirker I-
II, 1894. – Eigil Rothe: Rytterkampbilledet i Aal 
Kirke, i ÅrbOldkHist. 1908. – Ernst Hansen: Frisen 
i Aal Kirke, i Kunstbladet 1927, s. 225. – Svend Ja
cobsen: Aal Kirke i Tusind Aar, i ÅrbRibe VIII, 
1936-39, s. 61-72. – Poul Nørlund og Egmont Lind: 
Danmarks romanske Kalkmalerier, 1944. – S. L. Manøe Hansen: Køge-borgmesterens ligsten i 
Ål kirke, i ÅrbRibe XVIII, 1972-74, s. 473-79. – Knud Prange: – og 8 våbener i Aal kirke, i ÅrbRibe 
XIX, 1975, s. 259-70. – Else Klange: Rytterfrisen i 
Ål kirke, i ÅrbRibe 1985, s. 330-42. 
Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning og kalkmalede våbenskjolde 

ved Niels Jørgen Poulsen, romanske kalkmalerier og 
inventar ved Ebbe Nyborg, orgler ved Ole Olesen 
og gravminder ved Lars Grambye. Redaktionen af
sluttet februar 1987. 
1 En afdød Ribekannik betegnes da som fhv. sogne
præst i Ål. Nekrologium Ripense, SRD V, 550. 

2 ActaPont. II, 877 og 882.

3 ActaPont. V, 4278; VI, 4356 og 4376. RA. Ribe 

kapitel, 13. februar 1552.

4 Kronens Skøder III, 212.

5 LA Vib. Ribe bispearkiv. Uregistreret korrespon

dance vedr. V. Horne hrd. 1570-1774 (C 4.79).

6 RA. DaKanc. A. 29. Efterretninger om ejerne af 

kirker og kirketiender 1726-97.

7 LA Vib. Ribe bispearkiv. Beneficeret gods og kir

keejere, 1794, 1798-1809 (C 4.697).

8 Sognebeboerne købte kirken på auktion 20. nov. 

1809. Synsprotokol 1862.

9 Jfr. Helms: Tufstenskirker I, 1894, s. 158.

10 DaSagn. ny rk. III, 124.

11 DaFolkemSaml. 1946/19.

12 DaFolkemSaml. 1904/27; DFS 23.

13 DaSagn. III, 131.

14 Jfr. Søren Manøe Hansen: Dødemandsbjerge, i 

ÅrbRibe, bd. XXII, 1, 1981, s. 177-94.

15 Synsprotokol 1862-1935. Ved embedet.

16 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 

(C 4.189).

17 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger og syn 

1805-06 (C 4.707).

18 Varde Syssels Kirkestol 1607, udg. af H. K. Kri

stensen i ÅrbRibe X, 1940-43, s. 230.

19 Jfr. P. C. Paaske: Det hesselmedske Land-almue-

bibliotek, i ÅrbRibe XII, 1948-51, s. 374-86. Hospi



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÅL KIRKE 1345 

Fig. 81. Kirkegårdsmonument (nr. 2, s. 1343), o. 
1849, over sognepræst Niels Stochholm, †1849, og 
hustru Inger Margrethe Stochholm, født Baggesen, 
†1849. NJP fot. 1986. — Friedhofsdenkmal, um 1849, 
für Pfarrer Niels Stochholm, †1849, und seine Gattin 
Inger Margrethe Stochholm, geboren Baggesen, †1849. 

tal og bibliotek oprettedes efter bestemmelse i Dor

the Margrethe Rosenbergs testamente.

20 Jfr. H. K. Kristensen: Træhest og landmilits, i 

ÅrbRibe XV, 1960-63, s. 346.

21 E. Madsen, der 1939 havde anledning til at under

søge korets murværk, fandt »at koret både på nord-

og sydsiden er opført i fuld højde af granit.« Brev til 

NM2 27. april 1939.

22 Udtrykt i fod à 28 cm er vinduerne 4½×3 fod, og 

lysningerne 2½×1 fod.

23 Jfr. norddøren i Nr. Nebel kirkes vestforlængelse, 

s. 1185.

24 I Hviding dækkes dørene som i Ål af et vandret 

tufstensstik med tagformet overside.

25 Jfr. L. Jacobsen og E. Moltke: Danmarks Rune

indskrifter, 1942, sp. 58-59, og E. Moltke: Runerne i 

Danmark og deres oprindelse, 1976, s. 347.

26 Rekonstruktionen tager udgangspunkt i den sønd

re niche, som i proportionerne minder meget om 

Billum kirkes korbue (sml. s. 1077, fig. 7).


27 Også Billum kirkes apsis smykkes af stigende 

rundbuer (sml. s. 1077).

28 Søndre sokkelsten blev blotlagt af E. Madsen ved 

en undersøgelse 1937. Jfr. brev af 12. oktober 1937 

til NM2.

29 Opmåling og beskrivelse af E. Madsen 1937, i 

NM2.

30 RA. DaKanc. F47, 1792. Indberetninger fra gejst

ligheden om kirkernes tilstand.

31 LA Vib. V. Horne hrd.s tingbog 1668, s. 111b. 

Synsforretning 13. april 1668.

32 Jfr. note 16. 1767 indrettedes tillige et nyt stolesta

deregister, jfr. LA Vib. Hesselmed godsarkiv. For

skellige sager 1612-1893 (G 459.35).

33 Brev fra E. Madsen til NM2, 27. april 1939.

34 Nordvinduet er signeret »J + M Frese«,sydvindu


et »Urup, 1971«.

35 Nørlund-Lind: Kalkmalerier, s. 159f., 302f.

36 De 1982 fremkomne fragmenter kendes kun gen

nem et par amatørfotografier, tilsendt redaktionen.

37 Jacob Kornerup oplyser selv 1886, at han på sine 

tegninger har »søgt at give farverne således som en 

restauration måtte opfriske dem«.

38 Hverken fra Eigil Rothe eller Egmont Lind fore

ligger egentlige indberetninger, men hovedsagelig 

nogle restaureringsfotografier.

39 E, F, H, I og S er søgt suppleret efter fotografier. 
C er ikke suppleret, ejheller felterne U og V selv om 
tilføjelser foretaget ved krucifiksets flytning (jfr. 
s. 1332) og Kornerups restaurering formentlig hviler 

på autentiske iagttagelser.

40 Der kendes hverken beskrivelser eller akvareller af 

borten før opmalingen. Men fundet (1905) af en lig

nende nedre ornamentbort i Give kirkes kor taler 

afgjort for, at udformningen må være nogenlunde 

autentisk. Se Nørlund-Lind: Kalkmalerier fig. 171-


72.

41 Akvarellens udsagn, at konsollerne oprindelig har 

»hvilet« på malede piller bag træerne, bekræftes af 

restaureringsfotografier af Eigil Rothe og Knud Si

monsen.

42 At triumfvæggens hovedmotiv har været domme

dag fremgår således først og fremmest af nordsidens 

maleri af paradisets salige, hvortil østligst på nord

muren slutter sig en fremstilling af Davids lovsang 

(R, jfr. ndf.). Om romanske kalkmalede domme-

dagsmotiver se DK. Holbæk s. 537 og note 33 med 

videre henvisninger; Henrik Græbe: Kalkmalerier, 

Udvalgte fund og resultater i 1970’erne, i NMArb. 

1980 s.47f. og Danske Kalkmalerier, Romansk tid 

1080-1175, red. Ulla Haastrup og Robert Egevang, 

1986, s. 112, 168f., 172f.

43 Ved et romansk madonna-alterbillede i Brorstrup 

kirke (Ålborg amt) ses tilsvarende en engel (med 

vokslys). En række malede madonna-billeder på det

te sted i kirkerne (triumfvæggen nord for korbuen)




 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1346 VESTER HORNE HERRED 

antyder, at der er tale om det sædvanlige sted for 
kirkernes Maria-altre. I Gammelsogn kirke (Ring
købing amt) findes her scener af Kristi barndomshi
storie og Maria-legenden, formentlig malet som 
baggrund for et træskåret Madonna-alterbillede. Se 
E. Nyborg: Mikaels-altre, i hikuin 3, 1977, især 

s. 165f. med noterne 35, 39.

44 Partiet afdækkedes af Harald Munk bag flere kalk

lag, der viser, at de romanske malerier ved prædike-

stolens opsætning 1637 havde været overkalket i en 

vis tid.

45 Nørlund-Lind: Kalkmalerier, s. 304.

46 Jfr. Louis Réau: Iconographie de L’Art Chrétien, 

Tome III, 3, Paris 1959, s. 1089f. og eksempelvis 

Ruth Ehmke: Der Freskenzyklus in Idensen, Bre-
men-Horn 1958, s. 103 med fig. 38. 
47 Imod Nikolaj-tolkningen taler dog bispekandida-
tens øjensynlig modne alder (skægget). Ifølge Niko-

lajlegenden skulle en ny bisp i Myra vælges af egnens 

bisper. Den ærværdigste hørte en stemme byde ham 

at indvie den mand til bisp, der næste morgen som 

den første trådte ind i kirken. Det var den unge Ni

kolaj, der derefter blev bispeviet.

48 Jacob Kornerup tolkede i sin indb. 1888 de to som 

lægehelgenerne S. Cosmas og Damianus, »kendelige 

på de medicinflasker, de holder i hænderne«.

49 Den kom som det første af udsmykningen frem 

ved pudsafbankningen 1886 og forevigedes som den 

eneste i en akvarel af Erik Schiødte, der ikke viser 

nævneværdige afvigelser fra Valdemar Kochs.

50 Fragmentet har ikke været kendt af Poul Nørlund 

og Egmont Lind i deres publikation 1944.

51 I romansk kalkmaleri ses Kains og Abels ofre ger

ne anbragt i en liturgisk sammenhæng i kirkerum

mets midtakse. Se Søren Kaspersen: Kains og Abels 

offer i dansk, romansk vægmaleri, i Imagines Me

dievales, Uppsala 1983, s. 211f.

52 Jfr. eksempelvis løverne i Grønning (Viborg amt), 

Kastbjerg (Randers amt) og fra Ullerup (DK. SJyll. 

s. 2249) gengivet i Mackeprang: Granitportaler 
fig. 204, 242 og 256. 
53 De kun delvis frilagte rester fremtræder på foto
grafiet (i NM2 jfr. note 36) med en rød farve på en 
mættet blå bund, der viser, at fragmenterne er ro
manske. 
54 Det kunne i givet fald være den sidste scene, Jø
dens dåb, i en fremstilling af legenden om jøden og 
det undergørende Nikolajbillede, hvis hovedscener 
kan have været afbildet på den oprindelige bygnings 
vestvæg eller i kirkens vestforlængelse (jfr. note 53). 
I en fremstilling af legenden i Auxerre domkirkes 
glasmalerier (1200’rne) har den døbende bisp heller 
ingen glorie. Se K. Meisen: Nikolauskult und Niko
lausbrauch im Abendlande, Düsseldorf 1931, s. 437 
og Marian Ullén: Sant Nikolaus i Dädesjö, Icono-
graphisk Post 1986 nr. 4, s. 16 f. 

55 Nørlund-Lind: Kalkmalerier, s. 162.

56 Jacob Kornerup taler allerede i sin indb. 1886 om 

en økse, og han kendte da tydeligvis ikke motivets 

indhold. Jacob Helms, der 1894 gav den første tolk

ning af Nikolaj-scenerne (jfr. note 9, s. 158f.), opfat

tede scenen som S. Nikolajs udvælgelse til bisp (jfr. 

note 47).

57 Nørlund-Lind: Kalkmalerier, s. 304.

58 Denne fremstilling ville være i overensstemmelse 

med legendens normale iconografi. Se Louis Réau 

(jfr. note 46) III, 2, 1958, s. 982 og Marian Ullén (jfr. 

note 54) s. 14 f. med skandinaviske eksempler.

59 Louis Réau (jfr. note 46) I, 2, 1956, s.255f. Jfr. 

Dorthe Falcon Møller: Den spillende »engel« (Må

løv kirke), i Danske Kalkmalerier (jfr. note 42), 

s. 164f.

60 Vilhelm LaCour: Tårne på Stylter. Skalk 1966, 

nr. 3.

61 Eigil Rothe: Rytterkampbilledet i Aal Kirke samt 

andre middelalderlige Kampscener i danske Kirker, i 

ÅrbOldkHist. 1908.

62 Ernst Hansen: Frisen i Aal Kirke, i Kunstbladet 

1927, s. 225.

63 Nørlund-Lind: Kalkmalerier, s. 164 f.

64 Gralen var det bæger, hvormed Kristus havde ind

stiftet Nadveren, og hvori Josef af Arimathæa havde 

opfanget frelserens blod. Motiver fra Grals-legenden 

må være malet som udtryk for tidens Nadver-kult. 

Se Otto Norns artikler: Den hellige Gral, i Berling-

ske Aftenavis 21. jan. 1966, Hvem er de? Hvor rider 

de hen? i Skalk 1968, nr. 3 samt bogen: At se det 

usynlige. Mysterikult og ridderidealer, 1982, og Sø

ren Kaspersens anmeldelse af den i Konsthistorisk 

Tidskrift, 52, Stockholm 1983, s. 134f.

65 Søren Kaspersen: Krig i kirkernes billedkunst. 

Bayeux-tapetet og kalkmalerier, i Berlingske Aften

avis 6. sept. 1966.

66 Else Klange: Rytterfrisen i Ål kirke. I ÅrbRibe 

1985.

67 Egmont Lind, der 1941 havde istandsat det 1937 

fremkomne parti bag prædikestolshimlen (F), oply

ser 1944 (jfr. note 35) i almindelighed, at maleri

grunden i kirken var et glat pudslag. Dette var ikke 

Knud Simonsens indtryk ved genrestaureringen 

1971, da det skønnedes, at i hvert fald dele af den 

originale udsmykning havde været udført på et 

»grovkostet« hvidtekalklag.

68 Et manuskript i Det Kgl. Bibliotek (GlKglSaml., 

folio nr. 1088) viser de otte aner til Vincents Juel til 

Hesselmed (†1579, søn af Jens Juel og Vibeke Lun

ge), dennes første hustru Elline Gøye (†1563) samt 

hendes første mand, Mourids Krognos (†1550). 

Knud Prange, der har identificeret de 24 våbenmær

ker (Knud Prange: »– og 8 våbener i Aal kirke«, 

Festskrift til H. K. Kristensen = ÅrbRibe, bd. XIX, 

1975, s. 259-70), anser det for muligt, at våbenerne




 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

ÅL KIRKE 1347 

kan være aftegnet efter en kalkmalet †våbenfrise (?) i 
Ål kirke. De 24 våbenskjolde må dog, hvis de har 
været malet i Ål kirke, være forsvundet inden Søren 
Abildgaards besøg 1774. Han opregner nemlig kun 
de fire våbener for Vincents Juels forældre. 
69 Jfr. brev fra V. Ahlmann til NM 20. maj 1889. 
70 DaAtlas V, 702. 
71 Krucifiks-kopien er skåret af en gammel fynsk 
mølle-aksel, og en partiel mørkfarvning af træet 
skyldes olie fra lejerne. 
72 Motivet bygger på de apokryfe evangelier. Se Ja
cobs Forevangelium og Det uægte Matthæusevange-
lium, oversat og udgivet med indledning og billeder 
af Knud Banning, 1980, s. 19, 20, 40 f. 

Fig. 82. Forslag til ny vinduesgruppe i korgavlen 
(s. 1301) af V. Koch 1889, 1:50. Efter Danske Tuf
stenskirker. — Vorschlag zu einer neuen Fenstergruppe 
im Chorgiebel. 

73 Relieffet beskrives 1862 (jfr. note 15) som »en 

mand og en kvinde vandrende«. Det var da opsat 

bag den lukkede herskabsstol i skibet, en plads (i 

»pillehøjde«), der måske kan forklare behandlingen 

af relieffet.

74 Poul Nørlund henviser i Danmarks Billedhugger

kunst, 1950, s. 98, til denne altertavle. Den er siden 

udførligt behandlet af Willi Meyne: Lüneburger Pla

stik des XV. Jahrhunderts, Lüneburg 1959, s. 60 f. 

og tilskrevet billedskæreren Hans Snitger den Æl

dre. Ål-relieffernes Lüneburg-herkomst har på re

daktionens forespørgsel kunnet bekræftes af Dr. Jür

gen Wittstock, Bremen, der også fremhæver deres 

overensstemmelser med de lidt ældre relieffer fra 

klosterkirken i Heiligental (o. 1430, Meyne s. 51 f.), 

et usædvanlig fornemt arbejde, der synes inspireret 

af samtidige nederlandske altertavler (brev til redak

tionen, i NM2).

75 Jfr. note 74.

76 Hovedmotivet kunne eventuelt have været den 
fødselscene, der mangler i motivrækken, såfremt re
lieffet af Maria i barselssengen (nr. 4) – som det må 
antages – sammen med nr. 5 har udgjort en større 
fremstilling af Kongernes Tilbedelse. Eller, det kan 
være dette dobbeltrelief, der har udgjort hovedmoti
vet. I så fald må tavlens billedisposition have mindet 
stærkt om den, man finder på en ligeledes nordtysk 
altertavle i Helsingborg kirke. Her danner en lidt 
større relieffremstilling af Kongernes Tilbedelse ho
vedscene omgivet af ti andre relieffer, der er beslæg
tede med Ål kirkes og viser en meget nær overens
stemmelse i motivvalget. Se Beckett: DaKunst II, 
147 f. og Ewert Wrangel i Äldre Kyrklig Konst i 
Skåne, Malmö 1914, s. 251 f. 
77 Kirkebeskrivelsen 1862 (jfr. note 14) og Jacob 
Helms’ indb. 1874 omtaler samstemmende »selve al
tertavlen« og »Altrets indfatning« som nyere. 
78 LA Vib. Skast, Ø. og V. Horne hrdr.s provsti. 
Synsprotokol 1828-91 (C 44.3-5). 
79 Ole Faber og Bo Bramsen: Varde Sølv. Guldsme
demestre på Varde-egnen og deres arbejder ca. 1600-
1870, Varde 1983, s. 114f., 150. 
80 Varde Sølv (jfr. note 79), s. 110f, 149 samt fig. 
246.

81 Regnskabsbog 1813-1935, 1981 ved embedet.

82 Varde Sølv (jfr. note 79), s. 100f., 143 samt fig. 

221.
 
83 LA Vib. V. og Ø. Horne hrdr.s provsti. Kirkesyn 

1892-1932 (C 44A.1).

84 Varde Sølv (jfr. note 79), s. 114f., 150f.

85 Kummen står hos Jens T. Mortensen, Østparken 

135 i Borre. Den skal tidligere have tjent som heste

trug i en gammel stråtækt gård.

86 Se Howard Herschel Cotterell: Old Pewter its 
makers and marks in England, Scotland and Ireland, 
London 1978, s. 50, hvor mærket gengives som 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

1348 VESTER HORNE HERRED 

fig. 11 under formodet falske kvalitetsstempler. 

Londons lav førte en stadig kamp mod provins-tin-

støbernes brug af sådanne mærker.

87 Se Otto Norn: Krucifix-Eucharisti, i Kirkehist-

Saml. 1976, s. 11, 13. Krucifikser med store udskår

ne blodklaser hører specielt 1300’rne til og synes i 

Danmark især at have fundet udbredelse i Nordvest

jylland, jfr. DK. Tisted s. 1079.

88 Mens fæstnelsen af den oprindelige krone og alle 

andre primære samlinger er foretaget med trænagler, 

har tornekronen været fastgjort med jernsøm.

89 Det guldfarvede sølv på mørk poliment er dels 

konstateret på lændeklædets underside, dels under 

lændeklædets forgyldning.

90 Beckett: DaKunst II, 122 f.

91 Således forekommer der øjensynlig ingen nære 

paralleller til lændeklædet hos Edgar Hürkey: Das 

Bild des Gekreuzigten im Mittelalter. Untersuchun

gen zu Gruppierung, Entwicklung und Verbreitung 

anhand der Gewandmotive.

92 DK. SJyll. s. 323 f. med fig. 13. Jfr. Jörn Barfod: 

Holzskulptur des 13. Jahrhunderts im Herzogtum 

Schleswig, Husum 1986, s. 37, 147.

93 På Vätekrucifikset er skæl-mønstret ikke skåret, 

men udført i grunderingen. Peter Tångeberg: Måleri 

på romanska träskulptur, i Den ljusa Medeltiden, 

Studien tilägnade Aron Andersson, Sthlm. 1984, 

s. 306 med fig. 5. Om Osnabrück-krucifikset se Rei
ner Haussherr: Triumphkreuzgruppen der Staufer-
zeit, i Die Zeit der Staufer, Stuttgart 1977, V, 132 f. 
med videre henvisninger. 
94 1963 kunne den gamle håndværker, som i sin tid 
havde lavet skrivebordet, fremvise dets drejede fød
der, der dog intet kunne oplyse om korstræet. NM2. 
Korrespondance. 
95 Serien er stukket af Jacob Matham efter Goltzius’ 
tegninger. Se Christie: Ikonografi II, 217f. og Hugo 
Johannsen: The graphic art of Hendrick Goltzius as 
prototype for danish art during the reign of Chri
stian IV., i Art in Denmark, Leids Kunsthistorisch 

Fig. 83. Kvalitetsstempel (formentlig falsk) på 
*dåbsfad af tin, o. 1650 (s. 1329, jfr. fig. 64 a-b). LL 
fot. 1987. — Qualitätsstempel (vermutlich falsch) auf 
Taufbecken aus Zinn, um 1650. 

Jaarboek 1983, s. 97f. med fig. 12-15.

96 LA Vib. Kærgård birks tingbog 10. aug. 1621.

97 LA Vib. Hesselmed godsarkiv. Forskellige sager 

1612-1893 (G 459.35). Det ældre stolestaderegister 

kan ikke nærmere dateres. Det har været brugt ved 

revisionen 1767 og findes indlagt i registret fra dette 

år.

98 Synsprotokol (jfr. note 78). Stoleværket er indteg

net på V. Ahlmanns grundplan 1886, gengivet hos 

Helms (jfr. note 9), pl. 51.

99 Jfr. et panel fra en pulpiturstol i Janderup kirke, 

s. 1059 med fig. 37.

100 LA Vib. Ribe stiftsprovsti og Ribe købstadsprov

sti. Synsprotokol for kirker og præstegårde 1813-28 

(C 36 A. 13).

101 Pulpituret er indtegnet på V. Ahlmanns grund

plan 1886, gengivet hos Helms (jfr. note 9), pl. 51.

102 Rgsk. (jfr. note 81) samt I. Starup & Søns arkiv.

103 Synsprotokol (jfr. note 15), samt Horsens Orgel

byggeri: Katalog 1923. Orglets placering fremgår af 

fotografier fra 1936 i NM2.

104 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 367.

105 Synsprotokol (jfr. note 15). Se endvidere 

K. Høgsbro Østergaard: Vore faldne og døde i kri

gen 1848-49-50 fra Ribe Amt, i ÅrbRibe XII, 1948-

51, s. 255 ff.

106 Jfr. Jensen: Gravsten, I, s. 27, nr. 64 og 555B.

107 Indskriften kendes fra Søren Abildgaards Note-

bøger V, s. 13 f. Som også bemærket af Helms i 

Indb. 1873 i NM2 er borgmesterens fornavn stavet 

»Albrito« og ikke »Albertus« som hos Nielsen: Her

redsbeskrivelse, s. 83. Denne fejllæsning med samt 

fordanskningen til »Bertel« i stedet for »Albrecht« er 

gentaget i senere beskrivelser. Jfr. i øvrigt SRD. VII
I, 537.

108 Se S. L. Manøe Hansen: Køge-borgmesterens lig

sten i Ål kirke, i ÅrbRibe 18, 1972-74, s. 473-79. 

Om genanvendelse af gravsten, se Vibeke Michel-

sen: Genbrug af gravsten, i Kirkens bygning og 

brug. Studier tilegnet Elna Møller, 1983, s. 181-200.

109 DaAtlas, V., s. 702. Ifølge Indb. Helms 1873, 

NM2: »forrest i Choret«. Iflg. Nielsen: Herredsbe

skrivelse, s. 83: »ved Opgangen til Koret« samt: »de

res Vaaben findes ogsaa malede paa Hvælvingen 

ovenover«.

110 Indskriften suppleret efter Synsprotokol (jfr. note 

15).

111 LA Vib. Ål diverse dokumenter, 1720-1865 (C 
554-21). 
112 Synsprotokol (jfr. note 15) samt Nielsen: Her
redsbeskrivelse, s. 84, 85. 
113 Jfr. Nielsen: Herredsbeskrivelse, s. 83; H. K. Kri
stensen: Ovtrup sogn, 1933-35, s. 214, s. 217. 
114 Korrekturnote. En dendrokronologisk analyse, fo
retaget aug. 1987 af Wormianum, af afsavet bjælke
ende i korets nordside, viser fældningsår 1191. 



 

 

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NJP fot. 1986. — Die Kirche von Südosten gesehen. 

BØRSMOSE KIRKE 
ÅL SOGN 

Den lille filialkirke i sognets vestre del, nu om
givet af militært øvelsesterræn, er opført 19021 

(indviet 29. juni) efter tegning af arkitekt 

Fig. 2. Grundplan 1:300. Målt af Søren Nørgård 
1967, tegnet af MN 1987. Blåvandshuk lokalhistori
ske Arkiv. — Grundriss 1-300. Vermessen 1967, ge
zeichnet 1987. 

Fr. Bang, der 1894 tillige havde forestået opfø
relsen af missionshuset Emaus ved Ål kirke. 
Kirkegården, der i begyndelsen af 1900’rne lå i 
åbent hedeland, omgives nu af granplantager. 

Kirken, kun 14 m lang, er opført af mursten 
og består af skib med et lille, tresidet afsluttet 
kor i øst og et tårnparti med firesidet pyrami
despir i vest. Taget er af skifer. Hovedindgan
gen er i vest; i korets østende er en mindre dør 
til brug for præsten. De rundbuede, profilerede 
vinduer, tre i hver af skibets langsider, var tid
ligere omgivet af røde kantsten; nu står kun 
selve karmen – ligesom den profilerede gesims 
- i blank mur, mens murværket overalt ude og 
inde er hvidkalket. Vestdøren har tympanonfelt 



 

 

 

 

 

 

 

1350 BØRSMOSE KIRKE 

Fig. 3. Indre set mod øst. NE fot. 1981. — Interieur 
gegen Osten gesehen. 

Fig. 4. Alterparti med broderi efter tegning af Mar
tin Nyrop. NE fot. 1981. — Altarpartie mit Stickerei 
nach Zeichnung von Martin Nyrop. 

med korsmærke og herover et cirkelvindue. 
Rummet dækkes af et lavt spændt tøndehvælv 
af træ; den brede, runde korbue har små pryd
søjler med terningkapitæler. 

Inventaret er overvejende samtidig med byg
ningen og forfærdiget efter arkitektens udkast. 
Alterbilledet (fig. 4), fra o. 1910, er et stort kors- 
stingsbroderi i rektangulær ramme i skønvirke- 
stil, udført efter tegning af arkitekt Martin Ny- 
rop, der i de samme år leverede forlæg til bal
dakiner i Københavns rådhus. Broderiet fore
stiller en rosenguirlande i skyer, der omgiver et 
støbt krucifiks, og herunder et klitlandskab. 
Øverst på rammen bibelcitatet: Joh. 3,16. Al
terkalk og -disk er i pletsølv. Døbefonten, af 
marmor, er formet som en alterkalk, mens 
prædikestolen er holdt i maurisk gotik. Stole
staderne er enkle træbænke med skrå ryglæn. 
På væggen er 1981 opsat tretten små figurer af 
Jesus og apostlene, skåret af træ fra Varde gam
le kirkegård af kunstmaler Peter Steens, Varde. 
I 1970’erne ophængtes et tremastet kirkeskib 
»Nebo«. – Orglet er bygget 1976 af Bruno 
Christensen og Sønner, T erkelsbøl. Det er et 
»kisteorgel« af standardtype, opstillet på vest
pulpituret. Ét manual med fire stemmer: Ge
dakt 8', Rørfløjte 4', Principal 2', Nasat 1⅓'. 
Et †harmonium blev 1923 leveret af Joh. 
P. Andresen & Co., Ringkøbing.3 – En klokke 
i spiret er ifølge indskrift støbt af Borchumer i 
Bochum i Tyskland 1901. 

1 Opførelsessummen var 10.000 kr. LA Vib. V. og 
Ø. Horne hrdr.s provsti 1901-. Kirkesyn 1892-1932 
(C 44A.1). 
2 Jfr. Lise Osvald: Rådhus-arkitektens broderier og 
øvrige tekstiler, i Det danske Kunstindustrimuseum. 
Virksomhed, V, 1969-82, Kbh. 1985, s. 51-69. 
3 Meddelt af sognepræsten. 



 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1981. — Die Kirche von Südosten gesehen. 

HO KIRKE 
VESTER HORNE HERRED 

Sognet nævnes første gang i kirkelisten i Ribe Olde
moder, o. 1350 (jfr. s. 1020), da kirken svarede en 
afgift på 4 skilling sølv. Et præbende ved Ribe dom
kirke var knyttet til Ho og Oksby, men det fremgår 
ikke, om kirkerne tilhørte præbendet.1 Kronen skø
dede 1688 de to kirker til etatsråd Frederik von Gabel 
til Bavelse,2 der straks videresolgte dem til amtsfor
valter i Ribe Jens Christensen Heden til Stensgård på 
Fyn.3 Kirkerne fulgte herefter Stensgård (sml. 
Kvong og Ål), indtil de 1787 blev solgt på auktion. 
Ho kirke købtes af sognepræst, provst Jacob Peder
sen Clausen, der året efter afhændede den til sognets 
beboere.4 Kirken overgik til selveje 1916.5 – Ho har i 

det mindste siden 1400’rne været hovedsogn til Oks
by.6 Navnene på en række middelalderlige præster er 
i første del af 1600’rne indgraveret på alterstagerne 
(jfr. s. 1368f.). 

Ifølge præsteindberetningen til Ole Worm 16387 

skulle kirken »ungefær halvtiende snes år« forinden, 
altså o. 1450, være flyttet til sit nuværende sted fra 
Kirkebjerg, hvor der endnu blev fundet begravel
ser.8 – Under svenskekrigene 1657-60 blev kirken 
udsat for flere overgreb. »Rytterne« borttog kalk og 
disk, der måtte købes tilbage, og hestene nedtrampe-
de kirkegårdsdiget.4 – Efter landmilitsens oprettelse 
1701 opsattes et geværskab til 14 bøsser i kirken.9 



 

  

  

 

 

1352 VESTER HORNE HERRED 

Fig. 2. Kirken og kirkegården set fra syd 1855. Nordvest for kirken møllen og møllegården, øst for kirken 
smedjen og skolen. Tegning af sognepræst C. T. Christensen i Varde Museum. — Kirche und Friedhof von Süden 
gesehen, 1855. Nordwestlich von der Kirche die Mühle, östlich von der Kirche die Schmiede und die Schule. 

Kirken ligger på fladt terræn i den vestlige del 
af den lille landsby, en halv kilometer fra vest
bredden af Ho bugt. Mellem landsbyen og 
bugten er der en strimmel marskland, og fra 
klokkespiret har man frit udsyn over bugten til 
Billum, Janderup og Hostrup (jfr. s. 1019, 
fig. 1). En tegning fra 1855 (fig. 2) viser den 
kullede kirke omgivet af møllen og lave, strå
tækte bygninger. 

Den firkantede kirkegård (fig. 46), der 186210 

måltes til 95×90 alen (ca. 60×57 m), har sand
synligvis bevaret sin senmiddelalderlige ud
strækning. Kirkegården hegnes mod landeve
jen i øst af en hvidtet teglstensmur fra o. 1940. I 
de øvrige sider er der græsgroede jorddiger, 

bevokset med buske og akselrøn, plantet 1955. 
Andre rønnetræer omkring kirken skjuler på 
det nærmeste bygningen om sommeren. En 
række grantræer langs hegnet i syd og vest blev 
fældet 1949.10 – Indgange i øst og syd med køre
port og låge lukkes af jerngitterfløje, ophængt 
mellem nye, murede og hvidtede teglstenspil
ler. I nord er en lille fodgængerlåge. – I kirke
gårdens sydvestre hjørne står et ældre material- 
hus, mens et hvidkalket og teglhængt ligkapel 
med fyrrum og toiletter o. 1970 er opført nord
vest for kirken. Et lille †udhus inden for østdi
get, tilhørende en nærliggende gård, ses på ma
trikelkortet 1793 og nævnes endnu 1888.10 

Kirkegårdens ældre indretning, som den 

Fig. 3-4. Grundplan 1:300 og tværsnit 1:150 gennem skib, set mod øst. Målt af HeJ og NJP i marts 1985, tegnet 
af MN 1987. — Grundriss 1:300 und Querschnitt 1:150 durch das Schiff, gegen Osten gesehen. 



 
 

 
  

 
 

 
 

 

 

 
 

HO KIRKE 1353 

Fig. 5. Kirken set fra sydøst 1856, med klokkestabel og vindfløj (s. 1356). Tegning af sognepræst C. T. Chri
stensen i Varde Museum. — Die Kirche von Südosten gesehen, 1856, mit hölzernem Glockenturm und Wetterfahne. 

kendes fra 1600’rne, forblev i det store hele u-
ændret til 1880’erne. Hegnet bestod ifølge et 
syn 168811 af jord og »sadder« (græstørv), og 
endnu 186210 var »jordvolden« uden levende 
hegn. Efter svenskekrigene 1657-60 klagede 
man over, at rytterne og deres heste havde 
»nedlagt« diget.4 Nyoplagte diger skulle 1887 
være 3 alen brede og 1 alen høje.10 – †Indgangene 
bestod af fire »stetter«, en midt i hver side, 
hvorfra der førte en sti over den græsklædte 
begravelsesplads til kirken. Lågerne var op
hængt mellem to nedrammede pæle, til tider 
forbundet med en tværrem. I syd var tillige en 
»ligport«, 16854 beskrevet som en låge med 
bjælke over, 168811 som »en gammel lee« (led). 
18364 købtes ler og teglsten til den østre stette, 
men 186210 siges det udtrykkeligt, at ingen af 
lågerne havde murede »stenter«. Trælåger og 
stolper krævede stadig vedligeholdelse. 181912 

påbød synet, at man anskaffede »korstræer«; 

18214 var 
Denne og 
og samme 
gange fik 

der således opsat et »kryds« i vest. 
den østre indgang blev sløjfet 1887, 
år påbød synet, at de to øvrige ind
murede piller. 1892 fik kirken pålæg 

om at holde græsset slået og nyanlagte gange 
rene for ukrudt.10 

BYGNING 

Den lille, lave teglstenskirke, der som nævnt 
skal være opført o. 1450, består af kor og skib 
samt et våbenhus fra o. 1820, som har afløst et 
ældre af bindingsværk. En tagrytter over ski
bets vestende er opsat 1968 og erstattede en 
rytter fra 1879. Tidligere var klokken ophængt 
i en stabel ved korets østgavl. Orienteringen 
har svag afvigelse til nord. 

Kor og skib er opført af røde munkesten 
munkeskifte uden sokkel. De få daterende de
taljer gør det sandsynligt, at kirken stammer 

i 



 

 

 

 

 

 

1354 VESTER HORNE HERRED 

Fig. 6. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1981. — Die Kirche von Nordosten gesehen. 

fra midten af 1400’rne. Den har en traditionel 
romansk plan med døre i både syd og nord, 
men vinduesforholdene antyder, at der er tale 
om en senmiddelalderlig bygning: hverken kor 
eller skib har åbninger i nord, koret heller ikke i 
øst, og de oprindelige vinduer i syd var flad
buede og falsede. Murværket fremtræder som 
et smukt og regelmæssigt arbejde. Murene er 
ret lave, og skibet kun tre skifter højere end 
koret. Flankemurene i koret er tynde, kun 0,6 
m, svarende til to munkesten. Tegningen 1856 
(fig. 5) viser, at murerne efter endt arbejde lod 
byggestilladsernes bomhuller stå åbne: to lag i 
langmurene og tre i korgavlen. Hullerne er 
lukket formentlig under en reparation 1878-79. 

De to døre sidder som nævnt på det vanlige 
sted vestligt i skibet. Norddøren (fig. 7) er til
muret i lysningen, muligvis i ældre tid, syddø

ren udvidet 1929,5 da døranslaget blev hugget 
bort. De fladbuede døre er udvendig anbragt i 
spidsbuede spejl (det søndre er skjult af våben
husloftet), indvendig i fladbuede spejl. 

De fladbuede og indvendig falsede vinduer i 
syd, to i koret og to i skibet, er ændret og 
delvis ødelagt ved indsættelse af rundbuede 
støbejernsrammer 1873.13 I koret er de fladbue
de stik bevaret indvendig; i skibet ses over beg
ge de nuværende, bredere vinduer en del af de 
oprindelige stik, mens de originale false er be
varet i østvinduets østside og i vestvinduets 
vestside. – 171614 beskrives vinduerne som 
»små og dunkle«, med jernstænger for. O. 
181912 fik åbningerne nye, retkantede karme af 
træ, hver med 4×4 ruder. Vinduerne ses på 
tegningen 1856 (fig. 5), der tillige viser et lille, 
højtsiddende sekundært vindue over prædike



 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

HO KIRKE 1355 

stolen i skibets sydøsthjørne (sml. Oksby †kir-
ke); også det havde trækarm, før det 1875 fik 
rundbuet jernramme.13 

Korets og skibets østre taggavle er begge be
varet. Korgavlen smykkes af tre højblændinger 
over et vandret savskifte. Den midterste blæn
ding, med en lille tilmuret glug, er spidsbuet, 
de to andre dækket med et halvt »spidsbue
stik«. Gavlene stod tidligere med †vindskeder 
(jfr. fig. 5), nævnt første gang i regnskabet 
1685.4 Nu har gavlene muret rulskiftekant, af
sluttet med små konsoller. 1887 brød man en 
adgang mellem skibets og korets tagrum.13 

Skibets vestgavl er helt ombygget 187413 i 
forbindelse med indsættelsen af fire rundbuede 
støbejernsvinduer, anbragt parvis over og un
der pulpituret; kun murens 8-10 nederste skif
ter er gamle. Forneden i gavltrekanten er en 
malet trælem. – Gavlen var revnet 1791,11 og 
18404 blev »vestenden« opført af ny11 (for
modentlig dog kun gavlspidsen). Den gamle 
gavl havde kun et vindue, retkantet og af træ, 
1862 lukket med 4×3 ruder.10 

Kor og skib har haft egetagværker med hane
bånd og korte spærstivere, fem fag i koret og ti 
i skibet. Korets er omsat under anvendelse af 
ældre dele fra skibet, der har nyt tagværk af fyr. 

Tagbeklædningen er siden 1968 igen tegl, ef
ter at kirken i knap hundrede år, fra 1879,10 

havde stået med skifertag (jfr. fig. 9). I 16-
1800’rne var der til stadighed tegltag (fig. 5). I 
løbet af 1600’rne måtte det gamle, forvitrede 
munke-nonne-tag vige for vingetegl. 1646 ind
købtes 650 tagsten i Hamborg;4 1688 lå der 
endnu »hule tagsten« på skibets nordside. Det
te tag havde været »lagt dobbelt«, men de 
yderste sten, altså munkene, var ganske borte, 
og nonnerne »udygtige«. Tagfladen skulle 
dækkes med 1800 nye tagsten, og til oplægnin
gen beregnedes 36 tønder kalk.11 

Indre. Den brede, runde korbue har for
modentlig bevaret sin oprindelige form. De to 
vanger springer en kvart sten frem lidt under 
vederlagshøjde. 

Vægnicher. I korets og skibets vægge er der i 
alt seks nicher, der tilsyneladende alle er muret 
i forbindelse med kirkens opførelse. Af to ret-

Fig. 7. Tilmuret dør i skibets nordside (s. 1354). NE 
fot. 1981. — Vermauerte Tür an der Nordseite des 
Schiffs. 

kantede nicher i korets sydvæg, begge med så
len 58 cm over nuværende gulv, kan den ene 
tænkes at have tjent som piscina (jfr. Lydum, 
s. 1218). To nicher i korets nordvæg har under
kant 136 cm over gulv. Den østre er fladbuet, 
den vestre foret med et træskab (se s. 1375). En 
niche østlig i skibets nordmur sidder 98 cm 
over gulv og har langs kanten en fals beregnet 
til et træskab. En fladbuet niche vest for denne 
har sål 145 cm over gulv. 

Kirken har flade trælofter med brædderne 
sømmet på bjælkernes overside. I korgulvet 
ligger gule, ottekantede fliser og sorte firkante
de fra 1884.10 Tilsvarende fliser i skibets gulv er 
1968 udskiftet med gule firkantede. 

Våbenhuset ved skibets sydside er, som det 
fremtræder nu, en teglstensbygning fra o. 
1820.12 De ca. 2 m høje mure i krydsskifte hvi
ler på flade syldsten. Tegltaget har lav rejsning 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

1356 VESTER HORNE HERRED 

Fig. 8. Indre set mod øst o. 1900. Fot. i Det kgl. Bibliotek. — Interieur gegen Osten gesehen, um 1900. 

og blyinddækkede vindskeder. Der er adgang 
gennem en fladbuet dør i syd; i øst er 186913 

indsat et støbejernsvindue. Huset, der er hvid
tet, stod o. 1900 (jfr. fig. 9) i blankt murværk. I 
det indre er gulvet lagt med gule, kvadratiske 
lerfliser; loftet har gråmalede bjælker og lilla-
brune brædder. 

t Våbenhus af bindingsværk, nedrevet o. 
1820, nævnes første gang 1652 og da under 
navnet »skriffeset« (jysk: skrøvs).4 Det tegl
hængte hus blev repareret efter svenskekrigene 
1657-60,4 men betegnes igen 1668 som brøst-
fældigt.16 Det istandsattes 1715 af kirkeejeren 
Frederik Hein og fik bræddegavl og brædde
gulv.14 Provsten fandt 1819 huset for lavt og 
»uanstændigt« og påbød, at det blev forhøjet 
og forsynet med grundmur.12 

Tagrytteren over skibets vestende er opsat 
1968 under ledelse af arkitekt Richard Aas, Var
de. Den bæres af træstolper, forneden beklædt 
med egespån, mens selve det firsidede pyrami
despir er tækket med bly. Rytteren afløste en 
†tagrytter (fig. 9) fra 1879 (se vindfløj), beklædt 
med skifer og med fire retkantede glamhuller. 

Indtil 1879 hang klokken i en tømret †klokke
stabel ved 
gang 16484 

vekselvis 
ket«. Den 
havde to 

korets østgavl. Stablen nævnes første 
og kaldes i de følgende århundreder 

for »klokkehuset« og »klokkevær
ses på tegningen fra 1856 (fig. 5) og 
bærende stolper. Taget var dækket 

med tjærede brædder. »Klokkehuset« blev for
nyet 1651 og genopsat 1676, efter at det var 
blæst ned i en storm.4 1716 var huset så vakkel
vornt, at synet foreslog klokken ophængt i ski



 

 

 

 
 

 
 

  
 

  

 

HO KIRKE 1357 

Fig. 9. Kirken set fra sydøst o. 1900, med skifertag og tagrytter fra 1879 samt støbejernsvinduer fra 1873. Fot. i 

Det kgl. Bibliotek. — Die Kirche von Südosten gesehen, um 1900, mit Schieferdach und Dachreiter von 1879 und


gusseisernen Fenstern von 1873. 

bets vestgavl, hvilket dog næppe blev efter
kommet. 14 1789 indkøbtes 2 pund »brun
rødt«.4 

En vindfløj over 
»1879« er overført 
rytter. 

†Vindfløje. 1) En 
over klokkestablen 

tagrytteren med årstallet 
fra den foregående tag

»kobberfløj« nævnes 1716 
ved korets østgavl.14 2-3) 

En fløj midt på skibets tagryg ses på tegningen 
1856 (fig. 5). Denne erstattedes det følgende år 
af en ny fløj samme sted med årstallet »1857«.10 

Vedligeholdelse og istandsættelser. Jens murme
ster fra Janderup arbejdede 16464 »selvtredie« 
med oplægningen af hamborgske tagsten (jfr. 
tagbeklædning). – Synsforretninger, optegnet i 
tingbogen 1668,16 få år efter svenskekrigene, og 
168811 i forbindelse med kirkens overgang til 

Danmarks Kirker, Ribe amt 

privat eje, viser, at det navnlig var tegltaget, 
trælofterne og bindingsværksvåbenhuset, som 
krævede stadig vedligeholdelse. Kirken var i 
disse år ret forfalden. 1674 hedder det i regn
skabsbogen, at den »store brøstfældighed slu
ger alle udgifter«. 1685 blev taget udbedret af 
Jens murmester i Varde, der arbejdede »selvan
den« i seks dage og brugte 500 tagsten og 20 
lange »hamborger fyrlægter« og to lange 
»hamborger deller« til vindskeder og østgav
len.4 Ifølge synet 168811 burde teglstensgulvet 
fornyes med tusind »store mursten« i koret og 
tusind »gulvsten« i skibet. – 1700 manglede syv 
fag loft i søndre side af skibet og fire fag i nor
dre. Ifølge synet 1770 var kirken samme som
mer »sat i fuldkommen stand«.17 1791 betaltes 
murmester Søren Jensen for 15 dages arbejde.4 

87 
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Fig. 10. Indre set mod øst. NE fot. 1981. — Interieur gegen Osten gesehen. 

Kirken beskrives 1866 som »lille, tårnløs og 
mørk«.18 Efter at vinduerne 1873 var udvidet i 
forbindelse med indsættelsen af støbejernsram-
mer fulgte 1878-79 en udvendig hovedrepara
tion, hvorunder kirken fik skifertag, og der op
sattes en tagrytter. 1882-84 fortsatte arbejdet 
indvendig, hvor korgulvet og skibets midt
gang blev belagt med fliser, og der kom træ
gulv under stolestaderne.10 – En hovedrestaure
ring 1967-69, under ledelse af arkitekt Richard 
Aas, Varde, har givet kirken dens tegltag tilba
ge. Bygningen er hvidtet ude og inde. 

†Kalkmalerier. Under ovennævnte restaure
ring fremkom 1968 foruden en lille almueteg
ning på skibets nordvæg nogle få fragmenter af 
en usammenhængende, ikke datérbar bema
ling, som igen blev overhvidtet. 

INVENTAR 

Oversigt. Kirkens righoldige inventar omfatter flere 
usædvanlige og sjældne stykker. Som helhed ud
mærker det sig især ved de mange levn af kirkens 
middelalderlige møblering, hvis bevaring er udtryk 
for en nøjeregnende genbrug og konservatisme i det 
fattige, afsides sogn. Fra den nuværende bygnings 
forgænger(e) stammer den romanske granitdøbefont 
samt formentlig et processionskrucifiks fra o. 1425 (i 
Nationalmuseet) og den ældste af de mange gotiske 
altertavlefigurer, en siddende *Mariafigur, o. 1425, 
fra en (†)sidealtertavle (nr. 1), nu i Den antikvariske 
Samling i Ribe. 23 andre katolske alterfigurer fra 
o. 1500 lader sig med nogen sikkerhed sammenstille 
til en gotisk (†)højaltertavle (nr. 1) og endnu en (†)si-
dealtertavle (nr. 2) med Jomfru Marias Himmelkro
ning. Til det middelalderlige udstyr har også hørt en 
*korbuekrucifiksgruppe (nu i Ribe), et vægskab, et 
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Fig. 11. Indre set mod vest. NE fot. 1981. — Interieur gegen Westen gesehen 

(†)monstransskab (nu »ombygget« til prædikestol), 
alterstager samt en jernbunden †kirkekiste og et †rø-
gelsekar. Som noget enestående har alterstagerne si
den Christian IV. s tid været brugt som præsterække-
tavle og har bl. a. graverede navne på en række mid
delalderlige præster, der ikke kendes ad anden vej.

Årstallet 1575 på en rest af kirkens renæssance-
stoleværk daterer måske også den ejendommelige 
prædikestol, der næsten helt er udført af genanvendt 
gotisk materiale, og en (†)altertavle (nr. 2, måske 
blot en altertavlemodernisering), hvoraf nu kun 
mindre dele er bevaret. Renæssancetiden er endvi
dere repræsenteret af alterdisken, der 1657-60 måtte 
tilbagekøbes af plyndrende »ryttere«, og af inventa
rets interessanteste stykke, et kirkeskib fra begyndel
sen af 1600’rne, måske landets ældste. Det er skæn
ket o. 1710 af degnen Laurids Hoe, hvis broder Jens 
Nielsen skænkede en †lysekrone. 

En præste- og skriftestol er lavet 1700 af ældre 
panel, og ved en omfattende inventaristandsættelse 

1753 opsattes den nuværende altertavle samt pulpi
turet med gotiske figurer, ligesom prædikestol og 
stoleværk blev underkastet en delvis fornyelse, inden 
alt maledes i de lyse rokokofarver, der dominerer 
kirkerummet. Fra 1800’rne stammer en kirkeblok i 
empirestil, alterkalken fra 1844 (ukendt mester), sy-
gesættet, udført mellem 1847 og 1862 af Niels Dam i 
Varde, og stolestaderne, der blev anskaffet ved en 
istandsættelse 1884. 

Efter en ny restaurering 1933-34, hvorved alter
tavlen udskiftedes med en ny ((†)nr. 3), sammensat 
af figurer fra den gotiske altertavle, gennemførtes 
1968-69 den seneste omfattende, men også nænsom
me istandsættelse. Herved er rokokoaltertavlen ble
vet genopsat, og inventarets fremtræden 1753 så vidt 
muligt genetableret, bl.a. ved en fremdragelse af den 
daværende staffering, domineret af rødt, blåt og per-
legråt samt marmorering og flygtigt malede rocail-
ler. Samtidig er også det gamle kirkeskib blevet 
istandsat, og dets oprindelige bemaling fremdraget. 

87* 



 

 
 

  
 

 

  

 

1360 VESTER HORNE HERRED 

Fig. 12. Altertavle, 1753, (s. 1360). NE fot. 1981. — Altarbild, 1753. 

Alterbordet er et fyldingspanel af fyr, formentlig 
fra 1753, 154×112 cm, 115 cm højt, opsat 8 cm 
fra korets østvæg. Kortsiden i nord er til dels 
gjort af ældre panelrester. Rødbrun bemaling 
hvorunder rester af egetræsmaling og inderst 
en blå farve svarende til altertavlens. Et nyere 
rødt alterklæde dækker bordet. 

†Alterklæder. 1647 blev en gammel rød fløjls- 
messehagel omsyet til alterklæde,4 og 1688 be
nyttedes et simpelt lærredsklæde »med den 
gamle hagel for«.11 Både 170017 og 1716 kaldes 
alterforhænget gammelt og forslidt.14 1840 ind
købtes sort klæde til en alterbeklædning,4 der 
1862 beskrives som ganske simpel af sort klæde 
med et kors af sølvtråd.10 18684 og 1899 nævnes 

anskaffelse af nye alterklæder, det sidste var af 
rødt plys med guldkors (jfr. fig. 8).5 

Altertavle (fig. 12), 1753, i en blanding af for
sinket renæssancestil og landlig rokoko, udført 
med genanvendelse af enkelte dele fra o. 1600. 
Tavlen er arkitektonisk opbygget med enkelt 
postament, tredelt storstykke og et noget for
trykt topstykke samt vinger og topgavl udsa
vet i rocailleformer, øverst en halvroset. Stor
stykkets fladbuefelter, det midterste lidt brede
re end sidefelterne, flankeres af korintiske pila
stre, topfeltet af tilsvarende lidt enklere pila
stre. Tavlen er lavet af fyrretræ bortset fra de 
genanvendte dele (af eg): postamentgesimsen, 
pilasterkapitælerne, der har paralleller i Ål kir
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ke (s. 1326f.), og to volutter, der afslutter stor- 
stykkets yderste pilastre forneden. 

De troskyldige malerier med mærkeligt 
langstrakte figurer er oprindelige ligesom den 
øvrige staffering, der er frilagt ved en istand
sættelse 1968-69 tillige med årstallet »1753« på 
postamentet. I storstykkets midtfelt er på bag
grund af en helt mørk himmel fremstillet Kors
fæstelsen med Maria og Johannes stående under 
korset, begge i profil og med de foldede hæn
der løftet mod Kristus. Til motivet svarer po-
stamentfeltets indskrift: »see Det Guds Lam, 
som bar ald Værdens / sønder« (Joh. 1,29). I 
nord ses Moses iført rød kjortel, holdende sta
ven og tavlerne med loven, der er angivet med 
romertal fra 1 til 10. I syd Kristus stående i en 
lysende hvid klædning med evangeliebogen, 
ved siden af hvilken er anført »Evangelium«, 
og i topfeltet en stråleglans med navnet »Jahve« 
på hebraisk, kranset af rocailleornamenter. 
Træværkets grundfarve er en blå, der på vinger 
og topgavl danner bund for malede rocailler. 
Profiler og pilasterskafter står med marmore
ring, kapitælerne forgyldte, indskrifterne i gul 
skriveskrift. På tavlens bagside er anført: »Ma
let Hoo Kirke 2/6 1884 / C. Nielsen Vrøgum«. 

Altertavlen, hvis genanvendte dele må stam
me fra en ældre tavle (jfr. (†)altertavle nr. 2), 
beskrives 1862 som simpelt malet, Jesu moder 
og Johannes som »næsten karikaturer«.10 1884 
blev farverne opfrisket og postamentet forsy
net med nye skriftsteder fra Joh. 1, 17 og 1, 29 i 
forgyldt fraktur. Om en planlagt nymaling af 
tavlen vidner et udkast til nyt maleri i midtfel
tet, sign. »I. L. Thy (19)31«, nu på kirkeloftet.19 

I stedet blev tavlen 1934 afløst af (†)altertavle 
nr. 3. Til denne overførtes fire gotiske spir (to 
fra o. 1500, to fra 1753), der havde prydet ge
simserne. En grundig istandsættelse 1968-69 
gengav tavlen dens oprindelige fremtræden 
(dog uden topspirene, der nu pryder prædike- 
stolshimlen, jfr. ndf.), og den blev herefter 
genopsat på altret. 

(†)Altertavler. 1) Sengotisk, o. 1500. Herfra 
stammer formentlig såvel en korsfæstelses-
gruppe og 11 apostelfigurer som figurer af Jo
hannes Døberen, en bispe- og en diakonhelgen 

Fig. 13. Krucifiksgruppe fra (†)altertavle (nr. 1, 
s. 1362), o. 1500. Sidefigurerne har på bagsiden 
snedkernummerering (fig. 24 A-B). NE fot. 1981. 
— Kruzifixgruppe von einem (†)Altarbild, um 1500. 
Die Seitenfiguren weisen auf der Rückseite Tischlernu
merierung auf. 

Fig. 14-16. Figurer fra (†)altertavle (nr. 1, s. 1362 f.), 
o. 1500. Apostelfigurerne nr. 4-6, de to sidste med 
snedkernummerering (fig. 24 D-C). NE fot. 1981. 
— Figuren von einem (†)Altarbild, um 1500. Apostelfi
guren Nr. 4-6, die beiden letzten mit Tischlernu
merierung. 
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Fig. 17. Udsnit af prædikestolen med genanvendt gotisk snitværk (s. 1372). Felternes stavværkspanel stammer 
formentlig fra et (†)sakramentskab (s. 1375), hjørnefigurerne fra (†)altertavle nr. 1, (s. 1363). Fra venstre ses 
Johannes apostel (nr. 7), Mattias (nr. 8), apostel (nr. 9) og Judas Taddæus (nr. 10). NE fot. 1987. — Ausschnitt 
aus der Kanzel mit wiederverwendetem gotischem Schnitzwerk. Das Stabwerkpaneel der Felder stammt vermutlich von 
einem (†)Sakramentsschrank, die Eckfiguren vom (†)Altabild Nr. 1. Von links nach rechts sieht man die Apostel Johannes 
(Nr. 1), Matthias (Nr. 8), Apostel (Nr. 9) und Judas Thaddäus (Nr. 10). 

(fig. 13-23) samt to topspir (jfr. fig. 38) og må res nuværende pladser på triumfvæggen nord 
ske andre gotiske dele, som nu indgår i prædi for korbuen (nr. 1-3), på korets sydvæg (nr. 4-
kestolen. De i alt 17 figurer knyttes sammen af 6), på prædikestolen (nr. 7-10) og på pulpituret 
deres fælles højde (55-57 cm) og ret grove skæ (sammen med figurer fra (†)sidealtertavle 
ring, af og til næsten ubehjælpsom i gengivel nr. 2), hvor de beskrives fra venstre: 1-3) 
sen af anatomi og klædefolder. Alle figurer (Fig. 13) en korsfæstelsesgruppe. Kristusfigu-
undtagen den korsfæstede er udhulet fra bagsi ren hænger i udstrakte arme med hovedet hvi
den, hvor de fleste har rester og spor efter sned lende mod højre skulder, fødderne er overlag
kernummerering med røde (enkelte sorte) mi- te. Korstræ i glat blank eg fra 1969. Ved Kristi 
nuskler (fig. 24), der dog ikke giver fuld klar højre side står Maria med hænderne sorgfuldt 
hed over tavlens opbygning. Fodstykkerne er samlet for brystet, ved hans venstre Johannes 
for de fleste figurers vedkommende mere eller med en bog hvilende på den tilhyllede højre 
mindre fornyet ved en lokal restaurering 1933 hånd. Sidefigurerne har på bagsiden rød sned
(nr. 2, 3, 6-8, 11-15), da flere figurer blev gået kernummerering, Mariafiguren et »h«, Jo
over med kniven og fik tilsat manglende dele, hannesfiguren et »i« (fig. 24 A-B). 4) (Fig. 14) 
herunder adskillige – gennemgående forkerte – attributter, som atter blev fjernet ved en istandapostel, nu uden attribut, med bog i den tilhyl
sættelse 1968-69. Herefter har figurerne fået de lede venstre hånd. 5) (Fig. 15) apostel, nu uden 

attribut. Han holder en bog i venstre hånd, den 
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Fig. 18-23. Figurer fra (†)altertavle (nr. 1, s. 1363), o. 1500. 18. Apostel (nr. 12). 19. Apostel (nr. 13) med rest af 
snedkernummerering (fig. 24 E). 20. Andreas (nr. 14). 21. Diakonhelgen (nr. 15). 22. Jakob den Ældre (nr. 16). 
23. Johannes Døberen (nr. 17). NE fot. 1981. — Altarbildfiguren, um 1500. Apostel (Nr. 12). Apostel (Nr. 13) mit 
Tischlernumerierung. Andreas (Nr. 14). Diakonheiliger (Nr. 15). Jakob d.Ä. (Nr. 16). Johannes der Täufer (nr. 17). 

højre (pegende) er fornyet, og på bagsiden har 
figuren snedkernummerering (fig. 24 D) både 
med sort, et »p«?, og med rødt, et »h«. 6) 
(Fig. 16) apostel, nu uden attribut, i højre hånd 
en åben bog, den venstre er fornyet. På bagsi
den snedkernummereringen »g« med rødt 
(fig. 24 C). 7) (Fig. 17) Johannes apostel med 
kalk. 8) (Fig. 17) Mattias med øksen i sin tilhyl
lede højre hånd. 9) (Fig. 17) apostel, nu uden 
attribut, med bog i venstre hånd. 10) (Fig. 17) 
Judas Taddæus med kølle i venstre hånd, bog i 
højre. 11) Bispehelgen med åben bog i højre 
hånd, i den venstre en korsstav, som 1969 har 
afløst en bispestav fra 1934. 12) (Fig. 18) apostel 
med rest af attribut i venstre hånd, den højre er 
fornyet. 13) (Fig. 19) apostel, nu uden attribut, 
med bog i den tilhyllede venstre hånd. Højre 
hånd fornyet, på bagsiden rest af snedkernum
merering med rødt (fig. 24 E). 14) (Fig. 20) An
dreas, holdende skråkorset foran sig og en flig 
af kappen hængt over det. 15) (Fig. 21) diakon
helgen med åben bog i venstre hånd, den højre 
er fornyet. 16) (Fig. 22) Jakob den ældre med 
Ibs-skal på hatten, skuldertaske, bog i venstre 
hånd og den højre fremstrakt. 17) (Fig. 23) Jo

hannes Døberen, pegende på lammet med sin 
(fornyede) højre hånd. Alle figurer står siden 
1969 med en (suppleret) perlegrå bemaling fra 
1753, apostlene på prædikestolen (nr. 7-10) 
endvidere med forgyldt hår og skæg. 

Tavlens udformning kan som nævnt ikke be
stemmes med fuld sikkerhed. Snedkernumme-

Fig. 24. Snedkernummerering med minuskler, malet 
på bagsiden af gotiske figurer fra (†)altertavle nr. 1, 
o. 1500 (s. 1362f.). A. På korsfæstelsesgruppens Ma
riafigur (nr. 1). B. På korsfæstelsesgruppens Jo
hannesfigur (nr. 3). C. På apostefigur (nr. 6). D. På 
apostelfigur (nr. 5). E. På apostelfigur (nr. 13). Teg
net af MN 1987 efter kalke af Ejnar V. Jensen 1962. 
— Tischlernumerierung mit Minuskeln, auf die Rückseite 
gotischer Figuren vom (†)Altarbild Nr. 1 gemalt, um 
1500. A. Auf der Mariafigur der Kreuzigungsgruppe 
(Nr. 1). B. Auf der Johannesfigur der Kreuzigungs
gruppe (Nr. 3). C. Auf einer Apostelfigur (Nr. 6). D. 
Auf einer Apostelfigur (Nr. 5). E. Auf einer Apostelfigur 
(Nr. 13). 
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Fig. 25. (†)altertavle (nr. 3, s. 1364), 1934. Ejnar 
V. Jensen fot. 1959. — (†)Altarbild, 1934. 

reringen »h« og »i« på sidefigurerne Maria og 
Johannes antyder imidlertid, at korsfæstelsen 
har udgjort en midtgruppe, omgivet af 2×7 
figurer i midtskab og fløje. I så fald har tavlen 
formentlig – midtgruppens størrelse taget i be
tragtning – haft figurerne opstillet i én lang 
række med de tre ikke-apostle i »værnehelgen-
positioner« enten nærmest midtgruppen eller 
yderst på fløjene (jfr. eksempelvis tavlen i Nør
re Nebel, s. 1194 med fig. 20). 

Der vides intet nærmere om tidspunktet for 
tavlens adsplittelse og figurernes anbringelse 
før 1753. Tavlen kan – i moderniseret renæs
sanceform – have eksisteret indtil dette år, eller 
figurerne kan allerede få årtier efter reformatio
nen være blevet fordelt på prædikestolen (jfr. 
s. 1372) og en renæssancealtertavle (se ndf. 
(†)altertavle nr. 2). Hvis ikke de fire apostle på 
prædikestolen har haft deres plads dér fra første 
færd (1575?), fik de det 1753, da alle de øvrige 
figurer anbragtes på pulpiturbrystningen sam
men med de lidt mindre fra (†)sidealtertavle 
nr. 2. Deres placeringer og flytninger på pulpi
turet er beskrevet i forbindelse med dette 
(s. 1376). 1933 gennemgik figurerne den nævn
te hårdhændede istandsættelse og nymaledes i 
brogede farver for at anvendes i (†)altertavle 
nr. 3, idet bispe- og diakonhelgen (nr. 11 og 15) 

dog fik plads på prædikestolen. Deres nuvæ
rende fremtræden og anbringelse fik alterfigu
rerne med istandsættelsen 1968-69. 

2) O. 1600? Nogle altertavle-dele fra o. 1600, 
genanvendt i den nuværende tavle (jfr. ovf.), 
må stamme fra den altertavle, der blev nedtaget 
1753. Det samme gælder formentlig en nu kas
seret trekantgavl med renæssanceprofiler og lil
jespir, der 1934-68 kronede (†)altertavle nr. 3 
(jfr. fig. 25). Delene kan have tilhørt en regulær 
renæssancetavle eller have været led i en ud
bygning og modernisering af ovenstående 
middelaldertavle. Den sidste mulighed under
støttes måske derved, at kirkens altertavle 1688 
omtales som gammel.11 Tavlens pilasterkapitæ-
ler har paralleller i Ål kirke (s. 1326f.). 

3) (Fig. 25), 1934, ligesom tavlen i Oksby 
(1936) udført af en lokal snedker som en replik 
af en gotisk skabsaltertavle med anvendelse af 
15 gamle figurer fra ovennævnte (†)altertavle 
(nr. 1). Den var trefløjet med glat predella, la
vet af fyrretræ og krydsfiner. Under enkle køl-
buebaldakiner, tre i midtskabet, to i hver af 
fløjene, var figurerne opstillet i én række om
kring en særegen korsfæstelsesgruppe, hvor 
Maria stod ved Kristi venstre side, Johannes 
(med kalk!) ved hans højre. Figurerne var ved 
den samtidige »istandsættelse« blevet udstyret 
med en række nye attributter, gennemgående 
lige så tilfældige som de malede navne, der var 
anført i fodfelterne under dem. De opregnes 
her fra nord, med angivelse af deres sekundære 
attributter og navne: Nr. 10 (Judas Taddæus), 
kaldt »Ste. Jacobus Alph.«; nr. 4, med kniv, 
kaldt »Ste. Bartholomæus«; nr. 16 (Jacob den 
ældre), med vinkel, kaldt »Ste. Thomas«; nr. 5, 
kaldt »Ste. Mathæus«; nr. 17 (Johannes Døbe
ren), med kors, kaldt »Ste. Philipus«; nr. 8 
(Mattias), kaldt »Ste. Jacobus«; nr. 7 (Johannes 
med kalken), »Ste Johannes«; nr. 2 (krucifik
set), »Salvator«; nr. 1, »Ste Maria«; nr. 12, med 
nøgle, kaldt »Ste. Peter«; nr. 14, »Ste An
dreas«; nr. 13, med sav, kaldt »Ste. Simon«; 
nr. 9, med hellebard, kaldt »Ste. Thaddæus«; 
nr. 6, med sværd, kaldt »Ste. Paulus«; nr. 3 
(den sørgende Johannes), kaldt »Ste. Lucas«. 
Tavlen kronedes af fem ældre topspir (fra den 



 
 

 
 

HO KIRKE 1365 

Fig. 26 a-c. *Mariafigur med barnet, o. 1425, fra (†)sidealtertavle (nr. 1, s. 1365). Nu i Den antikvariske 
Samling i Ribe. a. Figuren set forfra. b. Bagsiden. c. Set fra siden. LL fot. 1980. — Marienfigur mit dem Kinde, 
um 1425. Seitenaltarbild. Jetzt in der Antiquarischen Sammlung in Ribe. a. Vorderansicht der Figur. b. Rückseite. c. 
Seitenansicht. 

nuværende altertavle og (†)altertavle nr. 1) om de, øjenlågene er klart markerede, munden lille 
kring en trekantgavl med liljespir, der måske og den lige næse har fået spidsen afslået. Fra 
stammede fra (†)altertavle nr. 2 (jfr. ovf.). Fi den høje krone, nu uden spir, falder det lange 
gurerne stod med en kraftig broget bemaling hår, der fortil har en bølget kannelering. Begge 
på orangerød bund, navnene med forgyldt Marias hænder er afbrudt, og af barnet, der – 
fraktur på sort bund. Predellaen var brunsort ret usædvanligt – har siddet på hendes højre 
med gylden frakturindskrift fra Es. 53,5, og i knæ, er kun bevaret et underben og den venstre 
trekantgavlen var malet en due. 1968-69 kasse hånd. Et højtsiddende bælte samler Marias kjo
redes tavlen bortset fra figurerne og de fem le, og kappen falder forneden i de bløde folder, 
topspir, der nu pryder prædikestolshimlen (jfr. der er karakteristiske for de tidlige 1400-års 
ndf.). »blide stil«. Nederst stikker to spidse sko frem. 

(†)Sidealtertavler. 1) (Fig. 26a-c) en siddende Af tronsædet er kun den venstre sidevange be
*Mariafigur med barnet, o. 1425, 96 cm høj. varet. Figuren har foroven en nedboring og er 
Marias ansigt er ret smalt med en høj glat pan udhulet fra bagsiden, der er ganske summarisk 
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Fig. 27. Mariafigur fra (†)sidealtertavle (nr. 2, 
s. 1366), o. 1500. Figuren (nr. 2) har tilhørt en Him-
melkroningsscene, og en formentlig sammenhøren
de figur af Gudfader befinder sig nu i Oksby kirke 
(s. 1397 med fig. 12, 16f). NE fot. 1981. — Marienfi
gur von einem (†)Seitenaltarschrein, um 1500. Die Figur 
gehörte zu einer Darstellung der Krönung Marias im 
Himmel, und eine vermutlich dazugehörende Figur Gott 
Vaters befindet sich jetzt in der Kirche von Oksby. 

skåret, da den har siddet op imod det nu for
svundne alterskab (fig. 26b). Figuren står i 
blank eg med enkelte middelalderlige farvere
ster på kridtgrund. Ansigtet har haft naturlig 
karnation, kappen vistnok forgyldning, og 
tronstolen har stået hvid med røde ornamenter. 

Madonnafiguren kan sammenlignes med den 
nogenlunde samtidige fra Oksby kirke (s. 1396 
med fig. 17), der dog må skyldes en anden bil
ledskærer. En lidt ældre fra Seem kirke (Ribe 
hrd.) hører til de meget få af tidens madonnafi
gurer, der endnu har dele af alterskabet i be
hold.20 Figuren var 1862 og 1874 på kirkeloftet, 

og allerede da manglede barnet. Afgivet 1907 
til Den Antikvariske Samling i Ribe (inv. 
nr. 8209). 

2) (Fig. 27-31) o. 1500. Fra én og samme si
dealtertavle stammer formentlig såvel seks stå
ende helgenfigurer som resterne af en Himmel-
kroningsscene, hvoraf Mariafiguren stadig er i 
kirken (fig. 27-31), mens en øjensynlig sam
menhørende figur af Gudfader befinder sig i 
Oksby kirke (s. 1397 med fig. 12, 16f). Figu
rerne, der er mellem 45 og 50 cm høje, er nu 
opsat dels på korets syd væg (nr. 1), dels på pul
piturbrystningen (nr. 2-7). De er i proportioner 
og skæring væsentlig bedre end den middelal
derlige (†)højaltertavles. Dette er især kendeligt 
på de stående figurer, der ikke helt i samme 
grad som Mariafiguren er blevet opskåret ved 
den lokale »restaurering« 1933, da også de fle
ste fodstykker blev fornyet. Figurerne beskri
ves fra syd: 1) S. Peter, flenskaldet med langt 
bølget og tvedelt skæg, iført fodsid kjortel og 
kappe, der falder i fyldige knækkede folder. I 
venstre hånd bærer han en lukket bog, i den 
højre en stor nøgle, der ligesom armen og en 
del af skikkelsens højre side er nytilsat 1933. 2) 
(Fig. 27) Maria, siddende frontalt på en tron
stol, netop som hun har modtaget kronen. Hun 
holder de (fornyede) hænder bedende op for 
brystet. Også kronens spir er groft tilsat 1933, 
ligesom ansigtets detaljer og klædefolderne bæ
rer kendeligt mærke af opskæring. 3) (Fig. 28) 
apostel med fyldigt, krøllet hår og skæg, hol
dende en bogpose og en korsstav (fra 1933). 4) 
Bispehelgen med bispestav i venstre hånd og 
den højre hævet velsignende (fingre afbrudt). 
5) (Fig. 29) bispehelgen med stav i højre hånd 
(både hånd og stav fornyet) og i den venstre en 
oblat eller mønt. 6) (Fig. 30) apostel med langt 
bølget hår og skæg, bogpose i venstre hånd, og 
i den højre en hyrdestav, der 1968-69 afløste en 
korsstav fra 1933. 7) (Fig. 31) Jakob den ældre 
med musling-skal på pilgrimshatten. Han hol
der i venstre hånd en åben bog, højre hånd er 
fornyet. Alle figurerne er hulet fra bagsiden og 
står siden 1968-69 med en perlegrå bemaling 
fra 1753. 

Nogle gotiske dele, der indgår i prædikesto
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Fig. 28-31. Figurer fra (†)sidealtertavle (nr. 2, s. 1366), o. 1500. 28. Apostel (nr. 3). 29. Bispehelgen (nr. 5). 30. 
Apostel (nr. 6). 31. Jakob den ældre (nr. 7). NE fot. 1981. — Figuren von einem Seitenaltarschrein, um 1500. 
Apostel (Nr. 3). Heiliger Bischof (Nr. 5). Apostel (Nr. 6). Jakob d. Ä. (Nr. 7). 

len (jfr. ndf.), kan stamme fra tavlen, hvis op
bygning ikke nærmere lader sig rekonstruere. 
Sandsynligvis har de stående figurer grupperet 
sig omkring Himmelkroningsscenen som en 
midtgruppe, der må have bestået af Mariafigu-
ren flankeret af Gudfader (ved hendes venstre 
side) og Kristus.21 Som nævnt er figuren af 
Gudfader formentlig bevaret i Oksby kirke 
(s. 1397 med fig. 12, 16f), hvor den 1936 har 
gennemgået en lignende hårdhændet restaure
ring som Mariafiguren. 

Tavlen, der måske er nævnt som gammelt 
»verck« 1688,11 må senest være blevet adsplittet 
1753, da figurerne fik plads som pryd på kirke
pulpituret sammen med figurer fra (†)altertavle 
nr. 1. Deres daværende placering må stort set 
have svaret til den nuværende, formentlig med 
S. Peter (nr. 1) opsat på samme pulpiturfag som 
Mariafiguren (nr. 2, jfr. pulpitur). Ved pulpitu
rets flytning 1874 blev figurerne nedtaget, og 

1905 fandt C. A. Jensen S. Jakob (nr. 7) på en 
hylde i norddørens niche, de øvrige i våbenhu
set og på kirkeloftet. 1921 stod alle ret medtag
ne i norddørens niche. 1933 blev de underkastet 
nævnte restaurering og malet i brogede farver 
med nogen forgyldning; nr. 5 fik året efter 
plads på prædikestolen. Med istandsættelsen 
1968-69 afdækkedes og suppleredes den perle-
grå bemaling, og figurerne fik deres nuværende 
placeringer. 

Altersølv. Kirken har – i hvert fald siden 1687 
og indtil 1845 – delt altersæt med Oksby kirke.4 

Det nuværende består af dele fra to forskellige 
sæt. Kalken (fig. 33) er fra 1844,4 næsten svaren
de til de samtidige fra Oksby (s. 1398 og 1406 
med fig. 2), med uidentificeret stempel og bæ
ger fra 1902, 22 cm høj. Foden er konisk med 
graveret bladbort langs standkanten og en bred 
krave med tunget kant og indprikket mønster 
ved overgangen til cylinderskaftet. Knoppen er 
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Fig. 32. Alterdisk, o. 1600 (s. 1368). NE fot. 1981. 
— Patene, um 1600. 

Fig. 33. Alterkalk, 1844, med uidentificeret stempel 
(s. 1367). NE fot. 1981. — Abendmahlskelch, 1844, 
mit unidentifiziertem Stempel. 

linseformet med profilering, bægeret halvkug- 
leformet. På standkanten ses et mestermærke 
med et stort »H« eller »IH«,22 og på bægeret 
mærker for Viggo E. R. Billing, Varde, og C. 
M. Cohrs fabrikker, Fredericia. Disken (fig. 32) 
er fra o. 1600, tvm. 12 cm, med et graveret 
cirkelkors og sammenskrevet Jesumonogram 
på fanen. Den har tilhørt et altersæt, der omta
les tidligst 1647. Under svenskekrigen 1657-60 
blev sættet »borttaget af rytterne« og måtte til- 
bagekøbes for 1½ dl.4 Den tilhørende †kalk re
pareredes 1669, 1802 (bægeret) og 1845, da sæt
tet omtales som den gamle kalk og disk. Re
næssancekalken var borte 1862 ligesom den 
†disk, der havde hørt til 1844-sættet. Et †futteral 
repareredes 1845.4 

Oblatæske og alterkande af sort porcelæn med 
guldkors fra Den kongelige Porcelænsfabrik, 
anskaffet henholdsvis 18925 og o. 1862,10 samt 
alterkande af sølv, 1961, 34 cm høj, med grave
ret religiøs indskrift på foden og under bunden: 
»Skænket Ho kirke december 1961«. En †oblat
æske af blik omtales 18444 og 1862.10 †Alterkan
der. 1730 nævner inventariet en tinflaske til vi
nen.14 En vinkande af mørkebrunt, blankt sten
tøj, som kirken 1844 havde haft i et par år, blev 
da fundet antagelig.13 

Sygesæt (fig. 45). 1) Udført mellem 1847 og 
1862 af Niels Dam i Varde.23 Kalken er 10 cm 
høj, foden cirkulær, skaftet cylinderformet 
med midtvulst og bægeret svejet med påloddet 
krucifiks. På standkanten Niels Dams stempel, 
der også ses på fanens underside af den sam
menhørende disk, der er glat, tvm. 7 cm.24 

Samtidigt læderfutteral. 2) Nyere, kalken 10 
cm høj, disken 6 cm i tvm., med oblatæske og 
vinflaske, der passer ind i bægeret. Læderfut
teral. 

Alterstager (fig. 34), gotiske, o. 1500, 33 cm 
høje. De har cylinderskaft med én skaftring, 
nogenlunde ensdannet, aftrappet fod- og lyse
skål, og hviler på tre tæer formet som dyrepo
ter. Lysetornene er fornyet i jern. På stagerne 
er – som noget ganske usædvanligt – graveret 
en fuldstændig series pastorum. Præsterækken 
synes anlagt af Anders Sørensen, hjælpepræst 
1636-45, på et tidspunkt, da man øjensynlig 
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lokalt havde rede på adskillige middelalderlige 
præster, som ikke kendes ad anden vej. De før
ste ti præster er anført med versaler på skaftet af 
den ene stage: »M(agister) lens. / H(r) Mogens. 
/ H(r) Peder. / H(r) Knud Michel(søn). / H(r) 
Niels Ericksøn. / H(r) Anders. / H(r) Hans 
Lavsøn. / H(r) Matz Atzers(øn) Vdtoft p(re)st- 
viit 1518 8. Asc/e(n)tionis (5. maj) døde 1570. / 
H(r) Cresten Knvdsøn Dal p(re)stviit 1559 paa 
Kloc/konsdag (22. marts) døde 1604 13. Febru- 
arii. / H(r) Knvd Christensøn Hoo fød 1570 
3. Pintsdag p(re)stviit / 1593 20. Februarii døde 
den 5. Octob(er) Anno 1645. / H(r) Anders Sø
rensen fød i Rib(e) 1608 S. Iacobi (25. juli). / 
P(res)tviit 1636 den 26. Octob(er) døde den 
11. Septemb(er) Anno 1645 ...« Herefter fort
sættes præsterækken (som Wiberg: Præstehi-
storie) frem til i dag med varierende skrifttyper 
(versaler, skriveskrift). Stagerne nævnes tid
ligst 1647.4 En syv stage af messing fra 1925 bæ
rer indskriften: »I Taknemmelighed mod Gud 
og hans Hus skænket af Mariane og Andreas 
Schmidt. 1900 – 2. nov. 1925«. 

†Røgelsekar. 1862 og 1873 omtales låget af et 
røgelsekar i »spinkel gotik«. Det lå i vægskabet 
i koret.10 Et †ildkar af jern nævnes 1647-87.4 

†Messehagler. 1647 blev en gammel rød fløjls- 
hagel omsyet til alterklæde.4 Samme år nævner 
inventariet en ny af grønt fløjl,4 der 1730 omta
les som gammeldags og blommet.14 O. 1716 
skænkede kirkeejeren Frederik Hein en ny mes- 
sehagel, måske den, der 1787 beskrives som 
værende af rødt fløjl med sølvgaloner.4 Forny
elser af haglen nævnes endvidere 18314 og 
1883.13 

Alterskranke, 1872, af oval form med hvid-
malede støbejernsbalustre og lysrød håndli
ste.13 †Alterskranker. 1688 behøvedes for altret 
en ny »knæleede« ungefær ni alen lang.11 1836 
købtes læder til beklædning af knæfaldet,4 der 
1862 beskrives som »lige«.10 En †knæleskammel 
for præsten omtales 1799 og 1836.4 

Døbefont (jfr. fig. 11), romansk af rødlig gra
nit, 89 cm høj. Foden er formet som en aftrap
pet pyramidestub med flade hjørneknopper, 
ikke meget forskellig fra Jerne kirkes fontefod 
(s. 988 med fig. 23), hvor hjørneknopperne dog 

er udhugget som hoveder. Kummen, der måler 
80 cm i tvm., er af vanlig vestjysk type (Ma- 
ckeprang: Døbefonte s. 165f.), halvkuglefor-
met over en kraftig vulst. Mundingsranden, 
med lågfals, har attisk profil, hvor den øvre 
rundstav er erstattet af platte. Enkelte rester af 
kalk sidder endnu tilbage, efter at fonten 1882 
blev afvasket for maling. 13 Ved korbuens nord
vange. Fonten, der omtaltes 1688 som en 
»stenfond«,11 sagdes 1813 at mangle fod, hvor
for denne kan være tilkommet senere andet-
stedsfra.12 Da fod og kumme synes samhøren
de, forekommer det måske sandsynligere, at 
foden er blevet gravet frem af gulvet 1843, da 
fonten blev »rettet« og malet med stenfarve.13 

Fig. 34. Alterstage, gotisk, o. 1500, med graveret 
præsterække, anlagt i Christian IV.s tid (s. 1368). 
NE fot. 1981. — Altarleuchter, gotisch, um 1500, mit 
graviertem »Pastorentafel«. 
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Fig. 35. *Korbuekrucifiksgruppe, o. 1500 (s. 1370). Nu i Den antikvariske Samling i Ribe. LL fot. 1980. — 
Triumphkruzifixgruppe, um 1500. Jetzt in der Antiquarischen Sammlung in Ribe. 

Et dåbsfad af sølv, tvm. 42 cm, er udført 1902 
efter tegning af Carl Budtz Møller.5 Det har på 
den brede fane modstillede fremstillinger af 
Syndefaldet – Maria med barnet og Syndfloden 
- Pinseunderet. Et ældre *dåbsfad af tin, tvm. 
29 cm, er anskaffet 1829.4 På den smalle fane 
graveret: »Ho Kirke«. 1843 gjordes en foring af 
træ til fadet, der siden 1956 er i Esbjerg Muse
um (inv.nr. 64/1956). Dåbskanden er fra o. 1862 
af sort porcelæn med guldkors fra Den kongeli
ge Porcelænsfabrik.10 Et †fontelåg (»dæksel«) 
anskaffedes 1681 som afløsning for et ældre, 
der var forsvundet.4 Kasseret 1843.13 

*Korbuekrucifiksgruppe (fig. 35), o. 1500, be
varet er den nu armløse Kristusfigur, 136 cm 
høj, og sidefigurerne Maria og Johannes, begge 
112 cm høje. Den korsfæstede er fremstillet 

med oprejst hoved og halvt åbne øjne, håret er 
bølget, fuldskægget lokket, næsen nu afslået. 
Brystkassens muskulatur er skematisk angivet, 
sidevunden skåret, lændeklædet er kort og 
samlet fortil. Højre ben er skåret særskilt og 
fæstnet med en nagle over knæet. Af foden er 
kun bevaret så meget, at den ses at have været 
lagt over den nu manglende venstre fod. Ar
mene har været indtappet i skulderpartiet. Fi
gurens ryg er udhulet, og af en nedboring i 
issen er kun bunden erkendelig, eftersom hele 
hovedkalotten er skråt afsavet fra hårranden til 
nakken. Maria er fremstillet næsten frontalt, 
med det regelmæssige ansigt indrammet af ho
ved- og hagelin. Sin højre hånd har hun lagt på 
brystet, mens hun med den venstre løfter op i 
sin fodside kappe. Johannes står med ansigtet 
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vendt op mod frelseren og hænderne samlet for 
brystet. Han bærer fodsid kjortel og kappe, 
hvorunder en bar fod stikker frem. Begge side
figurer har i ryggen en udhuling, som har væ
ret lukket med panel, og forneden et firsidet 
taphul, der har tjent fæstnelse i en korbuebjæl
ke. I issen har figurerne dybe nedboringer, Ma- 
riafigurens lukket med en pløk. Begge hoveder 
har sekundært fået baghovedet afsavet i en ret 
vinkel, og Johannes har endvidere mistet issen. 
Som den eneste har Johannesfiguren sparsom
me rester af middelalderlig kridtgrundsstaffe-
ring, der viser, at kappen har stået højrød. 

Korbuekrucifikset er formentlig identisk 
med det »Kors« (helligkorsalter?), hvortil der 
lå en eng, som endnu 1641 gav hø til præsten.25 

De retvinklede afsavninger af figurernes bag
hoveder antyder en sekundær anvendelse, må
ske som en art bærefigurer? I korbuen var de 
1862 afløst af nedenstående krucifiks og omta
les som en helt defekt figur (den korsfæstede), 
en munk og en nonne med slør, henlagt på 

Fig. 36. *Processionskrucifiks, o. 1425 (s. 1371). Nuloftet.10 Herfra kom den 1907 til Den antikvari
i Nationalmuseet. LL fot. 1987. — Prozessionskreuz,ske Samling i Ribe (inv. nr. 8210). um 1425. Jetzt im Nationalmuseum. 

*Processionskrucifiks (fig. 36-37a-b), o. 1425, 
Kristusfiguren 40 cm høj, hængende i næsten midtparti og kantes af skiveformede knopper. 
vandret udstrakte arme med hovedet let luden Endefelterne er kvadratiske med evangelist
de mod højre skulder; benene er parallelle med symbolerne udskåret i cirkelmedaljon, det øvre 
venstre fod drejet ind under den højre. Ansigtet er dog fornyet i glat træ 1967. I det nedre felt 
er smalt med fuldskæg, øjnene er kun angivet ses Lukasoksen (fig. 37a) med et stort skrift
som hvælvede partier, næsespidsen afslået. Fra bånd udfoldet under bugen, i det (heraldisk) 
den spinkle tornekrone, der er skåret i ét med venstre tilsvarende Markusløven (fig. 37b) i en 
hovedet og har huller efter indborede torne, elegant udførelse, der giver mindelser om 
falder det lange, bølgede hår i snipper ned over 
skuldre og bryst. Ribbenene er klart markere
de, sidevunden skåret, og lændeklædet falder i 
fyldige folder ved siderne, mens det fortil lader 
det meste af lårene fri. Det meste af højre hånd 
og tre fingre på den venstre mangler. Armene 
har oprindelig været bladet på skuldrenes bag
side. Efter at have været afbrækket er armene 
ved en konservering 1967 atter blevet fæstnet, 
den venstre med en trætap, den højre med et 
beslag på bagsiden. Figuren er hulet fra bagsi
den og har i issen en tilpløkket nedboring. 
Korstræet, 70×54 cm, der i skæringen bag ho
vedet danner en korsglorie, har svagt hvælvet 

Fig. 37 a-b. Processionskrucifiks, o. 1425, korsende
felter med udskårne evangelistsymboler (s. 1371). a. 
Lukasoksen. b. Markusløven. LL fot. 1987. — Pro
zessionskreuz, um 1425, Kreuzendfelder mit geschnitzten 
Evangelistensymbolen. a. Lukas’ Stier. b. Markus’ Löwe. 
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1300’rnes kunstidealer. Mattæusenglen i det 
modstående felt er fremstillet frontalt i bryst
billede, nu noget beskadiget. Forneden har 
korstræet rester af en tap til fæstnelse. 

Siden restaureringen 1967 står krucifikset i 
blankt egetræ med enkelte rester af middelal
derlig kridtgrundsstaffering. Lændeklædet har 
øjensynlig haft blåt for, på korset bag figuren 
findes grøn farve, på den vandrette korsarms 
underkant lidt mønjerødt og på dens endefelter 
rester af polimentforgyldning (jfr. fig. 37b). 

Det smukke lille krucifiks har sidestykker i 
Sønderjylland, i Tønder og Bevtoft (DK.SJyll. 
s. 899, 960), og synes som disse at hidrøre fra et 
stort værksted i hertugdømmet, måske i Flens
borg (se DK.SJyll. s. 2809 med note). 1862 
havde det afsløst ovenstående krucifiks gruppe i 
korbuen.10 1905 lå krucifikset på kirkeloftet, 
hvorfra det to år senere kom til Nationalmuseet 
(inv. nr. D 6721). Det havde da en bemaling fra 
1800’rne. Karnationen var hvidlig ligesom læn
deklædet, håret og korstræet brunt. Alle sekun
dære farver fjernedes ved konserveringen 1967. 

Prædikestolen (fig. 38) er i sin kerne fra renæs
sancetiden (1575?), i væsentlig grad udført af 
genanvendt materiale fra middelalderlige in
ventarstykker. Sin nuværende fremtræden og 
bemaling har den i hovedsagen fået 1753, da 
postamentet fornyedes, og krongesimsen og 
himlen tilføjedes – alt i fyrretræ. Kurven har 
fire høje fag, af hvilke dét nærmest væggen er 
noget smallere end de øvrige. I felterne danner 
glat panel bagklædning for gotisk gennem
brudt stavværkspanel fra o. 1500. Det er fagvis 
udført i ét stykke, 68×26 cm, delt i et nedre 
højrektangulært felt med to stavværksvinduer 
og et øvre kvadratisk med fiskeblære-orna-
mentik, som til dels er arrangeret som hvirvel
rosetter (fig. 17). I smalfeltet nærmest væggen 
er det fine snitværk groft tilpasset ved afsav-
ning. Også rammestykkerne mellem fagene 
må oprindelig have indgået i et stykke gotisk 
inventar, øjensynlig som piller (nu sat på ho
vedet), da de har udfyldte udstemninger for 
vandnæser. Foroven prydes de af små kors-
blomster, der må stamme fra en gotisk balda
kin, og foran rammestykkerne – på stolens 

hjørner – er opsat fire apostelfigurer fra den 
gotiske højaltertavle (s. 1363, apostlene nr. 7-
10). Fra opgangen ses S. Johannes og S. Matti-
as, en apostel uden bevaret attribut og S. Judas 
Taddæus (fig. 17). Frisen har enkelt profileret 
arkitrav og kronliste, hvorover der 1753 er lagt 
en kraftig, profileret krongesims. Postamentet, 
som nævnt fra 1753, er enkelt med glatte frem
spring under hjørnefigurerne. Stolens bære
stolpe er fra en istandsættelse 1968-69, opgan
gen med balustergelænder fra 1840. Den store 
himmel fra 1753 har seks fag ud imod kirke
rummet, med top- og hængestykker udsavet i 
enkle barokformer. På hjørnerne står siden 
1969 fem gotiske topspir med krabbeblade og 
korsblomst, hvoraf dog kun de to er middelal
derlige af egetræ.26 Himlen har glat loft. 

Prædikestolen står siden 1969 med en barok
staffering fra 1753. Marmorering og cinnober
rød dominerer, apostlene står perlegrå med 
forgyldt hår, stavværket rødt med lidt blåt og 
gult på en blå bund. Ældre farver er ikke kon
stateret. 

De genanvendte dele i prædikestolen kan 
ikke alle stamme fra ovennævnte senmiddelal
derlige (†)altertavler. De fire store stykker stav
værkspanel og deres rammestykker har snarest 
været dele af et stort momstransskab, der så at 
sige er blevet omgjort til prædikestol (jfr. 
s. 1375). Hvornår dette er sket, kan ikke med 
bestemthed siges, men måske ligger der et fin
gerpeg i årstallet 1575, som læses i en ind-
skriftsfrise fra et i øvrigt forsvundet stykke sto
lepanel (jfr. (†)stoleværk). Indskriftens to 
skriftsteder fra 1 Pet. 1,25 og Luk. 11,28 tilsi
ger nemlig, at panelet må have været anbragt i 
umiddelbar tilknytning til prædikestolen, sand
synligvis som forpanel lige foran den. 1688 
sagdes prædikestolen at være gammel, dens 
»underværk, som består udi støtter«, var ringe, 
og opgangen snæver og ubekvem.11 Atter 1716 
beklages trappens snæverhed og brøstfældig-
hed, og gelænderet blev repareret.14 

Hvis ikke apostelfigurerne fra første færd har 
prydet stolen, fik de senest 1753 deres plads på 
hjørnerne, da prædikestolen blev stærkt forny
et, nystafferet og fik tilføjet (eller fornyet) him
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len. Dennes indpasning i væghjørnet over sto
len viser, at stolen da havde sin nuværende 
plads i skibets sydøsthjørne. 1840 omtales en 
reparation, hvorved prædikestolen fik sin nu
værende opgang og en opmaling i mørkebrunt 
og hvidgråt. I slutningen af 1800’rne blev den 
overstrøget med egetræsmaling og fik forgyld
te frakturindskrifter, i postamentfelterne: »Sø
ger først Guds Rige ... Matt. 6,3« og på him
lens frise: »Jesu Christi Guds Søns Blod ... 1. 
Joh. 1,7«. Prædikestolens fremtræden o. 1900 
fremgår af fotografier (jfr. fig. 8), der viser den 
på en enkelt panelværks-underbygning, uden 
Johannes-figuren og med de tre andre figurer 
opsat i en anden rækkefølge. Apostlene blev 
1934 udskiftet med en bispefigur (nr. 11) og en 
diakonhelgen (nr. 15) fra samme gotiske højal
tertavle og en lille bispehelgen fra (†)sidealter
tavle nr. 2 (figur nr. 5), der anbragtes nærmest 
væggen på et højt fodstykke. Samtidig gav 
kunstmaler J. Laur. Thomsen, Ansager, prædi
kestolen en opmaling i brogede farver. Ved en 
gennemgribende istandsættelse 1968-69 afdæk-
kedes 1753-bemalingen, og hjørnerne forsyne
des med de nuværende fire apostelfigurer, hvis 
gamle placering kunne fastslås ud fra staffering 
og sømhuller. 

Stolestader, 1884, med let skrå fyldingsryglæn 
og gavle, bestående af en glat, foroven udsvej- 
fet planke, 100 cm høje, lysrød bemaling, op
rindelig egetræsmalede.10 

Fra det ældre †stoleværk stammer en renæs
sancegavl, to gavle fra 1700’rne (1753?) og en 
friseplanke med årstallet 1575, der må have til
hørt et stolepanel, alt i fyrretræ. Den ældste 
gavl (fig. 39), der formentlig også dateres af års
tallet 1575, er nu brugt til fæstnelse af kirke
blokken. Den er (efter afkortning forneden) 90 
cm høj, foroven afrundet med en halvroset sva
rende til †stolegavlene i Oksby gamle kirke 
(s. 1399 med fig. 8). Rosetten står gulmalet, 
træet i øvrigt blankt. To ens gavle med profil
fyldinger og enkelt udsavede knopper svarer til 
de forsvundne i †Lønne kirke fra 1750 (s. 1287 
med fig. 17) og stammer derfor rimeligvis fra 
istandsættelsen 1753. De er 101 cm høje, siden 
1969 genbrugt i en gråmalet bænk i våbenhu-

Danmarks Kirker, Ribe amt 

Fig. 38. Prædikestol, udført o. 1575 og 1753, for en 
væsentlig del af genanvendt gotisk snitværk 
(s. 1372). NE fot. 1981. — Kanzel, ausgeführt um 
1575 und 1753, zum wesentlichen Teil aus wieder
verwendetem gotischem Schnitzwerk. 

set. Før lå de på loftet. En friseplanke, 270 cm 
lang, 11 cm bred, bærer en latinsk indskrift 
med store reliefskårne renæssanceversaler, cita
ter fra 1 Pet. 1,25 og Luk. 11, 28 samt det 
nævnte årstal og forbogstaverne for den davæ
rende sognepræst hr. Cresten Knudsen: 
»Verbvm domini manet in eternvm, et beati 
qvi avdivnt et cvstodivnt illvd. HCK 1575«. 
Planken har på undersiden taphuller til fæstnel
se af syv lodrette rammestykker, hvorimellem 
der har været ca. 35 cm brede panelfelter. 1968
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Fig. 39. Pengeblok 1803 (s. 1375), opsat på stolegavl 
fra o. 1575 (s. 1373). NE fot. 1981. — Opferstock 
1803, montiert auf Stuhlgiebel von ca. 1575. 

69 afdækkedes under to lag blå maling rester af 
en muligvis oprindelig staffering bestående af 
mønjerødt, grønt og hvidgråt på en brunrød 
bund. Planken er ophængt i våbenhuset efter at 
være fremkommet 1968 ved afmontering af 
knæfaldet. Som skriftstederne tilsiger, må 
planken være udført til en placering umiddel
bart ved prædikestolen (jfr. ovf.), og den stam
mer sandsynligvis fra skibets endepanel i øst, 
der blev nedtaget 1872, samme år som alter
skranken opsattes.13 

De bevarede dele antyder, at det 1884 kasse
rede stoleværk i sin kerne stammede fra renæs
sancetiden, snarest fra 1575, og at det forment
lig har svaret til Oksby gamle kirkes (s. 1399 
med fig. 8). 1862 opregnes i alt 37 stole, nemlig 
2×3 i koret, 15 i skibets sydside og 15 i nord, 

hvortil kom en stol med fyldingsryglæn og dør 
forrest i nordsiden, utvivlsomt præstekonens. 
Som vanligt på egnen sad mændene i syd og på 
de vestlige stader i nord, hvor der var en »tvær
rem til rygstød«, mens kvindestolene i den øv
rige nordside og i koret ikke havde rygstød (jfr. 
eksempelvis s. 1287, 1337 og s. 1399 med 
fig. 8). Stoleværket nævnes tidligst 1650, da der 
betaltes for en delle til en skammel (stol) »i 
quinde stande«. To stader, der 1658-60 fandtes 
opbrudt af fjenden, blev færdiget 1663, og så
vel 1666 som 1675 omtales istandsættelser af de 
meget brøstfældige stole.4 1716 behøvedes re
paration af karle- og kvindestolene ved nørresi- 
de og fire karlestole i syd, vest for døren,14 og 
1840 istandsattes »madammen hendes stand« 
(præstekonens stol).4 1862 forsynedes 12 kvin
destole med rygstød,13 hvorfor mandsstolene 
1882 foresloges omdannet med tilsvarende ryg 
og nye sæder. Samtidig ønskedes gangen rettet 
ind midt for korbuen, hvilket skete med de nu
værende staders opsætning to år senere.13 

Præste- og skriftestol (fig. 11), udført 1700 ho
vedsagelig af genanvendt renæssancepanel. 
Den er 168 cm høj, bestående af tre skærmvæg
ge, som aflukker et 110×110 cm stort rum i 
korets nordvesthjørne, dør i øst. Væggene og 
døren er foroven gennembrudte med udsavede 
bølge-tremmer, forneden har de højfyldinger 
af renæssance-panel i ét, toethalvt og to fag i- 
mod henholdsvis vest, syd og øst. Indvendig 
har alle dele en gennemført snedkernummere
ring. Staffering fra 1753, gråmarmorering med 
rødt rammeværk og gule lister. 

1688 påtales, at der ingen »schriffset« (skrif
testol) fandtes i kirken, og 18 deller skønnedes 
nødvendige til at gøre en ny.11 1700 omtales 
stolen som »af ny indsat«,17 1753 fik den sin 
nuværende bemaling, og 1805 omtales køb af 
en †skammel til brug ved skriftemålet.4 Skrifte
stolen, der 1862 omtales som »sakristiet«,10 

stod i korets nordøsthjørne indtil 1882, da den 
flyttedes til sin nuværende plads.13 1968-69 blev 
stolen istandsat med nyt fodstykke, og to yng
re bemalinger (en grå og en egetræsådring) fjer
nedes til fordel for de nuværende barokfarver. 

†Degnestole. En degnestol i korets sydøst
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hjørne dannede indtil 1882 pendant til præste- 
og skriftestolen i nord.13 Den omtales tidligst 
1716,14 1827 blev den istandgjort, og 1862 sag
des kirkesangerstolen at være forsynet med en 
tremme af brædder til fødderne.10 Dens enkle 
afløser fra 1884, i stil med stolestaderne, stod 
indtil 1968 i korets sydvesthjørne. 

Om en †brudeskammel, der 1843 blev beklædt 
med skind,4 sagdes 1862, at den ikke længere 
brugtes.10 

†Kirkekiste, stor, (jern)beslagen og forment
lig middelalderlig (jfr. s. 1125), tidligst omtalt 
1647, da alterklæder, kalk og disk forvaredes i 
den.4 Formodentlig brugtes kisten til o. 1854, 
da regnskabet nævner anskaffelse af en ny †kas
se til alterklæder.4 

Et vægskab vestligst i korets nordmur (i præ- 
ste- og skriftestolen), 65×35 cm, er formentlig 
middelalderligt (af eg), mens en bred profil
ramme og fyldingslågen er fra baroktiden 
(1753?). Disse dele er af fyr, med bemaling som 
præstestolen. 1688 havde det indmurede skab i 
kirken to låger, hvoraf den inderste var 
brækket.11 

(†)Sakramentskab? Fire stykker gennembrudt 
stavværkspanel i prædikestolsfelterne, 68×26 

cm, og måske tillige nogle piller med udstem
ninger for gotiske vandnæser, genanvendt som 
rammestykker i prædikestolen, kan hidrøre fra 
et middelalderligt sakramentskab (fig. 17, jfr. 
prædikestol). I så fald har skabet været sengo
tisk, fra o. 1500, af den fritstående tabernakel
type som eksempelvis i Haraldsted (DK. Sorø 
s. 453) og i Øland klosterkirke (Hjørring 
amt).27 

Pengeblok (fig. 39), 1803, i empirestil, 72 cm 
høj. Selve blokken er jernbeslået og hviler på 
en svungen konsol med tandsnitfriser. Foroven 
jernlåg med pengetragt, fæstnet med tre over
faldslukker på blokkens forside. Den har en op
rindelig blå bemaling med gule tandsnit og ind
skriften: »Betænk de fattige« (hvid skriveskrift) 
på konsollen. Bemalingen er fremdraget 1968- 
69.28 Opsat ved indgangen, fæstnet til en re-
næssance-stolegavl (jfr. ovf.). Regnskabet 1803 
opfører betaling til tømrermester Jens Bork fra 
Fanø for at gøre blokken af et stykke egetræ, til 
Laurids Peter, som malede den, og til smeden 
Abraham Stau, som gjorde jernarbejdet og for
synede blokken med tre låse.4 1716 omtales en 
†pengetavle, 1730 en †klingpung (»en sort 
plydsestavle«),14 og 1862 ved våbenhusdøren 

Fig. 40a-b. Kirkeskib (nr. 1, s. 1378), 1660’rnes begyndelse, under restaurering i Nationalmuseet 1968-69. a.. 
Gallionsfiguren, b. Skroget efter afdækning. Ingegerd Marxen fot. 1968. — Kirchenschiff, frühes 17. Jh., zur 
Restaurierung im Nationalmuseum 1968-69. a. Die Galionsfigur, b. Der Rumpf nach Freilegung. 
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en lille †blikbøsse med indskriften: »de Fattiges 
Bøsse«.10 

†Dørfløje. Efter »rytternes« besøg 1658-59 
(jfr. altersølv) måtte kirkedøren repareres med 
beslag etc., da den var sønderhuggen.4 Den be
skrives 1862 som værende af eg, vel beslået, af 
»bueform og således hængt, at den åbner indad 
mod kirkens stole til højre«. Samtidig omtales 
våbenhusdøren, af brædder med dørklinke.10 

Pulpitur, 1753, oprindelig ved skibets nord
væg, siden 1874 i kirkens vestende, 1947 ind
rettet til orgelpulpitur med opgang i nord. 
Brystningen har syv fag næsten kvadratiske 
profilfyldinger, den sydligste prydet med én, 
de øvrige med hver to middelalderlige alterfi
gurer. Fra syd ses figurerne nr. 2 og 3 fra (†)si
dealtertavle nr. 2, figur nr. 11 fra (†)altertavle 
nr. 1, figurerne nr. 4-7 fra (†)sidealtertavle nr. 2 
og figurerne nr. 12-17 fra (†)altertavle nr. 1 (jfr. 
ovf. og fig. 18-23, 27-31). Brystningens røde 
bemaling med gule lister og perlegrå figurer er 
den oprindelige fra 1753, genetableret ved en 
istandsættelse 1968-69, da figurerne i hovedsa
gen fik deres gamle pladser. Af en beskrivelse 
1862 fremgår, at pulpituret da var opsat i ski
bets nordside, strækkende sig fra vestvæggen 8 
alen og 15 tommer imod øst, fra nordvæggen 4 
alen 8 tommer ud over kirkestolene. Den beva
rede brystning er identisk med pulpiturets 
gamle front imod syd, der da foruden de nuvæ
rende 13 figurer bar en fjortende (figur nr. 1 fra 
(†)sidealtertavle nr. 2). Kortsiden i øst havde tre 
fag med yderligere seks middelalderfigurer fra 
(†)altertavle nr. 1, nr. 1-6, utvivlsomt med kru
cifiksgruppen i midtfaget. 1874 fik pulpituret 
sin nuværende opstilling, prydet af 14 figurer 
fra (†)altertavle nr. 1, med en korsfæstelses-
gruppe i midten.29 1933 blev figurerne taget 
ned (og brugt i (†)altertavle nr. 3), og ved ind
retningen til orgelpulpitur 1947 flyttedes op
gangen fra midtgangen til dens nuværende 
plads i nord. Med istandsættelsen 1968-69 gen
etableredes brystningens oprindelige fremtræ
den, figurernes placering ud fra bemalingen og 
gamle sømhuller. 

Orgel, 1979, med seks stemmer, ét manual 
og pedal, bygget af Marcussen & Søn, Åbenrå. 

Disposition: Manual: Gedakt 8', Principal 4', 
Rørfløjte 4', Gemshorn 2', Mixtur II. Pedal: 
Subbas 16'. Orgelhus med gitterfacade, tegnet 
af Rolf Graae. På vestpulpituret, †Orgler: 1) 
1914 tillod kirkesynet, at kirkens orgel flytte
des til skibets nordøsthjørne, hvor det for
trængte halvdelen af den øverste kvindestol.30 

2) 1947, med fem stemmer og ét manual, byg
get af Marcussen & Søn, Åbenrå, med genan
vendelse af ældre, omdannet pibemateriale. 
Disposition: Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 
4', Quintatøn 2', Mixtur II. Mekanisk aktion, 
sløjfevindlade. Pibeløs facade, bestående af tre 
felter, udfyldt med gråt lærred. På vestpulpitu
ret.31 †Harmonium, i korbuen, jfr. fig. 8. 

Salmenummertavler. 1-2) To ens, o. 1900, 
113×68 cm, med udsvejfning og udskåret 
bladdekoration, samt stifter til cifrene. Rødma-
lede med gule ornamenter og ophængt midt på 
skibets vægge, overfor hinanden. 3) O. 1950,10 

som de ovennævnte, men lidt mindre, 82×68 
cm, med påskriften »Daab/Altergang«. I ski
bets nordøsthjørne. 

Præsterækketavle, se alterstager. 
Et nyere maleri, Kristus underviser i templet, 

olie på lærred i sort profilramme, signeret »In
ge Biltoft«, hang før 1968 på skibets sydvæg. 
Nu på kirkeloftet. 1862 omtales et †maleri, et 
Kristusbillede, på lærred i en smal ramme. Det 
var da en del beskadiget, »dog visselig ikke 
uden værd«.10 

Lysekroner, to ens fra o. 1950, i renæssance
stil, ophængt i skibet. En †lysekrone, skænket 
mellem 1692 og 1716 af præsten Jens Nielsen 
Hoe (†1729),14 hang endnu i 1930’rne i skibet 
(vestligst) sammen med det af broderen 
Laurids Hoe skænkede kirkeskib (ndf. nr. 1). 
Fotografier (i NM2) viser en messingkrone 
med seks S-svungne lysearme til kerter, udgå
ende fra en balusterstamme, der forneden ender 
i en stor glat hængekugle. Foroven udgik små 
svungne pyntearme fra stammen, der kronedes 
af en flakt ørn. 1841 udskiftedes tre af kronens 
»lampetter« (arme).13 1862 nævnes foruden ly
sekronen to små enarmede †lampetter ved væg
gene, og det oplyses, at kirkens tre lamper 
brugtes ved aftensang jule- og nytårsaften.10 
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Fig. 41. Kirkeskib (nr. 1, s. 1377), 1600’rnes begyndelse, skænket af degnen Laurids Hoe o. 1710. NE fot. 
1981. — Kirchenschiff, frühes 17. Jh., gespendet von Laurids Hoe um 1710. 

Kirkeskibe. 1) (Fig. 41), 1600’rnes begyndel sædvanlige anvendelse af trænagler og har 
se, uden navn, orlogsskib (galleon) med 24 ka original farvesætning domineret af brunt med 
noner, 78 cm langt. Ny rigning, undtagen guld over den bølgede vandlinie, samt øverst 
»jomfruerne«, som er af hvalbarde. Skroget er blåt med skyagtige ornamenter. På det høje ag
sammensurret med snor i modsætning til den terkastel er på begge sider udskåret seks små 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1378 VESTER HORNE HERRED 

menneskefigurer med forgyldt krone og folde
de hænder(?), grupperet tre og tre over og un
der en tovsnoet vulst i rødt, hvidt og blåt. På 
agterspejlet ses inden for en forsiret, forgyldt 
ramme to mænd med skæg, rundpuldede hatte, 
trøjer og knæbukser i røde, blå og violette far
ver. Gallionsfiguren (fig. 40a) er en nøgen 
mand med skæg og forgyldt krone. Han folder 
hænderne foran den lidt tykke mave, som man 
tidligere har antaget var en fisk, han holdt 
frem.32 

Skibet blev o. 1710 skænket til kirken af deg
nen Laurids Hoe,14 men såvel dets type som 
dets teknik taler for en datering o. 100 år tidli
gere. Det er dermed et af landets ældste kirke
skibe, idet udformningen (den slanke køl) vi
ser, at det oprindeligt er lavet med en sådan 
funktion for øje. 

1843 istandsattes skibet af Bøkker Hansen, 
Nørholm, som ved denne lejlighed nedlagde en 
seddel i skroget om restaureringen (genfundet 
1952).33 Igen 1884 betalte kirken for en istand
sættelse,4 og 1952 gennemgik skibet en omfat
tende restaurering ved biografejer D. A. Jen
sen, Horsens, som bl.a. fornyede hele rignin
gen med skibsmodellen »Norske Løve« på Ro
senborg som forbillede. Ved den sidste re
staurering (fig. 40b) 1968-69 afdækkedes de 
originale farvelag i Nationalmuseet, og rignin
gen udskiftedes med en mere passende af told
inspektør A. Nissen, Varde.10 Kirkeskibet hang 
tidligere østligst i skibet (jfr. fig. 8) sammen 
med den af broderen Jens Nielsen Hoe skænke
de †lysekrone (jfr. ovf.), men har siden måttet 
vige pladsen for nr. 2 og hænger nu i vest. 

2) 1904, barken »Valparaiso«, en tid lang 
hjemmehørende i Ribe, 90 cm. Bygget af ski
bets kaptajn P. Lorentzen, Ribe, og skænket til 
kirken 1930. Repareret 1954 af D. A. Jensen, 
Horsens.32 Ophængt i skibets østende. 

†Ligbårer. Inventarierne nævner fra 1642 en 
ligbåre,4 1716 en ny, skænket af Margrethe 
(Lauritsdatter), salig hr. Nielses, d.e. præsten 
Niels Nielsen Holstebroe (†1692).14 Den omta
les endnu 1787.4 

Klokke, 1897, tvm. 71 cm, på slagringen re-
liefversal-indskrift, der gentager en ældre (jfr. 

ndf.): »Omstøbt Chr. Christensens Enke. 1624 
Her Knud Christensøn Pst. i Hoo oc Oxeby 
A.A.S. Iesvs Cornv Salvtis meae. Aarhus 
1897«. I tagrytteren, i ophæng med Thubalca-
mærke 1945. Den ældre †klokke fra 1624 omta
les 1874 som smukt støbt med indskriften: 
»Her Knud Christensøn pst. i Hoo og Oxeby. 
A.A.S. Jesvs Cornv Salvtis meae (Jesus er min 
frelses horn, Luk. 1,69) 1624«. Forbogstaverne 
»A.A.S.« har muligvis været en klokkestøber-
signatur. Klokken hang oprindelig ved kirkens 
østgavl i en stabel (jfr. s. 1356 og fig. 5), der 
blev repareret og »tækket« 1671 og 1681.4 

GRAVMINDER 

†Mindetavle. O. 1763. Lambert Borck, *1728, 
†1763, sognepræst for Ho og Oksby menighe
der siden 1756, indgik ægteskab 1757 med jom
fru Susanne Schøt, *1730, †1762, velsignet 
med 4 små sønner og 1 datter, som sørgelig 
efterlever. Gravvers.10 1874 karakteriseret som 
en lille sort tavle med forgyldt indskrift, hæn
gende på skibets nordvæg.34 Omtales endnu 
1928.35 

Gravsten. 1) (Fig. 42) o. 1566. Anders Han
sen, borger i Ribe, †1566 på Sønderside. Sort 
kalksten, 111×55,5 cm. Indskrift med re
liefversaler i fordybede bånd i hele stenens 
bredde, samt nederst et bomærkeskjold. Stenen 
lå endnu 1862 »i korsdøren«,10 1905 foran vå
benhusdøren,36 men siden indmuret i våbenhu
sets nordvæg, vest for indgangen, revnet i to 
stykker. 

2) O. 1680, med sekundær indskrift fra 
o. 1742. Niels Mortensen af Ho, t[1. ] december 
A[nno] ... [i] sin alders 48. år. Grå sandsten, 
198×69 cm, revnet på midten. Inden for et om
løbende skriftbånd med indskriften i skrå re
liefversaler ses i midten Kristus med korsfane, 
løftet højre arm og stråleglans om hovedet, 
oventil afgrænset af et bueslag, hvorpå: »leg er 
Opstandelsen oc Lifvet« (Joh. 11, 25). I stenens 
hjørner evangelistmedaljoner med symbolvæ-
sener, øverst for Mattæus (til venstre) og Mar
kus, nederst for Lukas (til venstre) og Jo
hannes. De øvre medaljoner flankerer et Jesu
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Fig. 42. Gravsten (nr. 1, s. 1378), o. 1566, over An
ders Hansen, borger i Ribe, †1566. NE fot. 1981. — 
Grabstein, um 1566, für Anders Hansen, Bürger in Ribe, 
†1566. 

monogram, hvorunder korsblomst, og over 
dem ses englehoveder. De nedre medaljoner 
flankerer et dødningehoved og et timeglas, og 
under dem er planteornamenter. Under time
glasset ses i et aftrappet felt initalerne »NMS« 
og »MND« for Niels Mortensen og hans hu
stru. Under Kristus bibelcitat (Fil. 1, 21). 

På stenens nedre del, under bibelcitatet, er 
o. 1742 anført en sekundær indskrift med for
dybede versaler over Peder Hanssen Hoe, 
†1742 i hans alders 65. år. 

Stenen lå 1862 »i Vaabenhusdøren«, delvist 
med våbenhusets mur over sig.10 Den henlig

ger nu blandt andre ældre gravminder i kirke
gårdens nordvestre hjørne (fig. 44). 

3) 1700’rne. Grå sandsten, 205×70 cm, me
get forvitret og med øverste højre hjørne flæk
ket af. Af den næsten bortslidte indskrift med 
fordybede versaler anes årstallet »1717«. Det 
højrektangulære indskriftfelt afsluttes forneden 
af dødningehoved over korslagte knogler, 
mens det foroven krones af englehoved, hvor
under anes et skib og en kompasrose. I stenens 
hjørner er små rosetter, hvorfra udgår en pal-
metbort langs randen. Stenen kan være identisk 
med †gravsten (jfr. ndf.). Nuværende placering 
som nr. 2. 

O. 1742. Peder Hanssen Hoe, †1742, se nr. 2. 
4) O. 1762, genanvendt som kirkegårdsmo-

nument o. 1848 (nr. 4). Søren lensøn af Hoe, 
skipper, †1762 i hans alders 47. år. Grå sand
sten, 140×85 cm. Stenen smykkes kun af ind
skriften med reliefversaler i fordybede bånd på 
dens nedre to tredjedele. Den øvre tredjedel 
udfyldes af den sekundære indskrift (jfr. kirke- 
gårdsmonument nr. 4). Stenen var anskaffet af 
Søren Jensens enke Mette Jensdatter for 16 rdl. 
og efter sigende hjembragt fra Norge.37 På kir
kegården i støbejernsaflukke sydøst for kirken 
(fig. 43). 

†Gravsten. Ved auktion 1822 solgtes og bort
førtes 11 gravsten fra kirkegården.37 Blandt de 
tilbageblevne sås endnu 1862 en nedslidt grav
sten, liggende »i Kirkedøren« over (blandt an
dre?) den gifte kone Mette Nielsdatter.10 Stenen 
kan meget vel være identisk med gravsten 
nr. 3. 

†Begravelse. I kirken har været indrettet be
gravelse for Peder Christensen Glambek til 
Stubberup (Vejle amt) og hustru Gunder Sta
verskov (begge †1554) samt deres to sønner 
Claus og Christen Glambek.38 

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1823. V(?). Pe
dersen, premierløjtnant, *1752 i 0[ksb]ye, 
kom i ægteskab med Io[hanne?] Catr[ine?] 
Hansens i Amsterdam 1780, †1823 i Hoe i hans 
alders 72. år. Grå sandsten, 175×74 cm, uden 
anden udsmykning end indskriften med re
liefversaler i fordybede bånd på stenens øvre 
halvdel. Placeret blandt andre ældre gravmin
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Fig. 43. Familiegravsted omhegnet af støbejernsgit-
ter. I gravstedet gravsten (nr. 4, s. 1379), o. 1762, 
over skipper Søren Jensen af Ho, †1762, genanvendt 
som kirkegårdsmonument (nr. 4, s. 1380) o. 1848, 
over Søren N. Rasch, †1848. På gitteret tinplade fra 
kirkegårdsmonument (nr. 3, s. 1380), 1837, over 
Niels N. Rasch, †1834. NJP fot. 1986. — Familien
grab, umzäunt mit gusseisernem Gitter. In der Grabstätte 
Grabstein, um 1762, für Schiffer Søren Jensen aus Ho, 
†1762, wiederverwendet als Friedhofsdenkmal um 1848, 
für Søren N. Rasch, †1848. Auf dem Gitter Zinnplatte 
für Niels N. Rasch, †1834. 

der i lille »museum« i kirkegårdens nordvestre 
hjørne (fig. 44). 

2) O. 1833. Skipper O. I. S.’ hustru, *1801 i 
Veiling, †1833 i Hoe. Gravvers. Rødlig sand- 
stenstavle, 56×56  cm, med tre huller til op
hængning. I de øvre hjørner et bladornament. 
Indskrift med fordybede versaler, samt øverst 

Fig. 44. »Gravmindemuseum« i kirkegårdens nord
vestre hjørne. NJP fot. 1986. — »Grabgedächtnismuse
um« in der nordwestlichen Ecke des Friedhofs. 

med fraktur: »Minde fra hendes Datter«. Place
ring som nr. 

3) 1837. Niels S. Rasch, *1814 i Hoe, begra
vet blandt bølgerne 1834 på rejsen fra Enge
land. Gravvers: »Ynglingens Alder kuns 20de 
Aar, Saa hastig vi falder og bliver til Jord, Søen 
den giver og tager!!!« Rejst af en sørgende fa
der, skipper og borger Sørren N. Rasch (jfr. 
nr. 4) ved tabet af sin eneste søn. 

Tinplade. Indskrift med skriveskrift. Oprin
delig (1837) fæstnet på †mindestøtte af eg, i grav
sted for Søren Rasch’s familie, mellem gravsten 
nr. 4 og et †gravtræ, over hhv. Søren Rasch’s 
morfader og datter.39 Nu fæstnet på det siden 
opsatte støbejernsgitter omkring samme fami
liegravsted, sydøst for kirken (fig. 43). 

4) O.1848. Søren N. Rasch, *1788, †1848. 
Rejst af hans dybt sørgende enke Maren 
H. Rasch. Sekundær indskrift med fordybede 
versaler på øvre del af gravsten nr. 4 (over 
Rasch’s bedstefader). Købt ved auktion 1822 
for 4 rdl. 4 sk.37 og siden genanvendt som kir- 
kegårdsmonument. På kirkegården, sydøst for 
kirken, i familiegravsted omgivet af støbejerns
gitter (jfr. nr. 3). 

5) O. 1850. Jes Nielsen, skipper, *1786 i 
Østerbredmose, gift i København 1815 med 
hans efterlevende enke Maren C. Nielsen, 
†1850 i Vesterballe. Gravvers. Grå sandsten, 
170×61 cm, flækket på midten. Indskrift med 
skriveskrift, foroven et dobbelt bueslag samt i 
nedre hjørner kompasrose og anker. Placering 
som nr. 1. 

Tre støbejernskors er endvidere henlagt i det 
nævnte »gravmindemuseum« i kirkegårdens 
nordvestre hjørne (fig. 44). 

1-2) O. 1850. To identiske kors over 
N. H. Jørgensen, †1807 og N. P. Spandet, 
†1810, begge sognepræster for Ho og Oxby 
menigheder. Korsenes højde er 65 cm, bredden 
42 cm. Korsarmenes afslutning retkantet. 
Navn og årstal har stået på en †marmorskive 
indlagt i korsene,35 den øvrige indskrift med 
skriveskrift på de to vandrette korsarme – nu 
kun bevaret på det ene kors. Begge kors har 
været faststøbt i cementsokkel, men det ene er 
nu afknækket. 



 

  

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

HO KIRKE 1381 

3) O. 1869. Juul H. Jensen, *1836 i Nørballe, 
gift 1865, †1869 i Vesterballe. Højden 83 cm, 
bredde 49 cm, med fliget afslutning på korsar
mene (jfr. Henne, type 2, s. 1268). Indskrift 
med skriveskrift. Korset afknækket lidt over 
foden, rimeligvis fra den sokkel med fragment 
af kors, som henstår sammesteds. 

KILDER OG HENVISNINGER 
Vedr. arkivalier for Ribe amt i almindelighed henvi
ses til s. 50f., vedr. litteratur og forkortelser til 
s. 54 f. Endvidere er benyttet: 

Ved embedet. Synsprotokol 1862ff. LA Vib. Kær
gård birks tingbog 1641. Vester Horne herreds ting
bog 1688. Ribe bispearkiv. Regnskaber for Ho kirke 
1647-87, 1787-1903 (CKRB 194-196). 

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske 
landsbykirker VII, 1886, s. 279 f. – Indberetninger ved 
J. Helms 1874 (bygning, inventar, gravminder), 
Chr. Axel Jensen 1905 (inventar), A. Jensen 1952 
(kirkeskib), Georg N. Kristiansen 1953 (altertavle), 
Einar V. Jensen 1963 (undersøgelse af inventar og 
forslag til istandsættelse), Robert Smalley 1968 
(†kalkmalerier), Elna Møller 1981 (bygning), Ebbe 
Nyborg 1981 (inventar), Ulla Kjær 1981 (gravmin
der), Niels Jørgen Poulsen 1985 (bygning), E. 
B. Rosing Holm 1986 (istandsættelse af inventar). 

Tegninger og opmålinger. NM2. Skitser af altertavle, 
usigneret. Tegning af alterstage 1896 ved E. Ron
dahl. Aftegning af nummerering på middelalderlige 
figurer 1962 ved Einar V. Jensen. Plan og snit af byg
ning 1985 ved Henrik Jacobsen og Niels Jørgen 
Poulsen. Varde Museum. 4 tegninger af kirken og 
landsbyen 1855-56 ved C. T. Christensen. 

Litteratur. J. Andreassen: Ho Kirke gennem fem 
Aarhundreder, Varde 1948. 

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, in
ventar ved Ebbe Nyborg, Ole Olesen (orgler) og 
Lars Grambye (kirkeskibe) samt gravminder ved 
Lars Grambye. Redaktionen afsluttet marts 1987. 

1 Oldemoder s. 106; ActaPont IV, 2901 (10. febr. 

1484).

2 Kronens Skøder II, 669.

3 RA. DaKanc. A. 28. 
4 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkeregnskaber for Ho 
1647-87, 1787-1903 (CKRB 194-196). 
5 LA Vib. V. og Ø. Horne hrdr.s provsti. Kirkesyn 
1892-1932 (C 44A.1). 
6 Håndskriftet AM 5, 8°, tilhørte ca. 1500 en Mads 
Assersen, præst i Ho og Oksby (f° 77r). 
7 Præsteindberetninger til Ole Worm I, udg. ved 
Frank Jørgensen, 1970, s. 225. 

Danmarks Kirker, Ribe amt 

Fig. 45 a-b. Sygesæt (s. 1368) a. (Til venstre). Syge
sæt (nr. 1), udført mellem 1847 og 1862 af Niels 
Dam i Varde. b. Sygesæt (nr. 2), nyere. NE fot. 
1981. — Krankenbesuchsgeräte a. (Links) Krankenbe
suchsgeräte, ausgeführt zwischen 1847 und 1862 von 
Niels Dam in Varde. b. Krankenbesuchsgeräte, neuere. 

8 Ifølge Oluf Nielsen var »Kirkebjerg« formodentlig 
en lokalitet på Nørballe mark nord for byen. Oluf 
Nielsen: Vester Horne Herred, 1866, s. 146. 
9 Jfr. H. K. Kristensen i ÅrbRibe XV, 1960-63, 
s. 346.

10 Synsprotokol 1862 ff. Ved embedet.

11 LA Vib. V.Horne hrd.s tingbog 1688, s. 66 ff. 

(synsforretning 5. oktober 1688).

12 LA Vib. Ribe stiftsprovsti og Ribe købstadsprov

sti. Synsprotokol for kirker og præstegårde 1813-28 

(C 36A.13).

13 LA Vib. Skast, Ø. og V. Horne hrdr.s provsti. 

Synsprotokol 1828-91 (C 44.3-5).

14 LA Vib. Ribe bispearkiv. Ureg. korrespondance 

ang. V. Horne hrd. 1570-1774 (C 4.79).

15 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C 

4.190).

16 LA Vib. V. Horne hrd.s tingbog 1668, s. 111b. 

Synsforretning 13. april 1668.

17 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C 

4.189).

18 O. Nielsen: Vester Horne Herred 1866.

19 Udkastet, på pap i træramme, forestiller Kristus 

med oprakte arme, efter Carl Block. Maleriet tænk

tes vistnok suppleret med skriftsteder i sidefelterne.

20 Jfr. figurer med delvis bevarede skabe fra Kirke 

Helsinge (DK. Holbæk s. 1260f.), Annisse (DK. 

Frborg. s. 1372f.) og Skrydstrup kirke (DK. SJyll. 

s. 679).

21 Mariafigurens frontale stilling viser, at Himmel-

kroningsgruppen må have bestået af tre figurer, som 

det blev normen i den senere middelalder.

22 Samme mærke findes på Oksby kirkes kalk fra
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1845, nu i Mosevrå kirke (se s. 1406 med fig. 3). fæstedes højre side. Maria stod ved den venstre. 
23 30Sættet nævnes tidligst 1862, jfr. note 10. Jfr. note 5. I Horsens Orgelbyggeris katalog 1923 
24 Ole Faber og Bo Bramsen: Varde Sølv. Guldsme er kirken på oversigtskortet s. 30 anført med en sig
demestre på Varde-egnen og deres arbejder ca. 1600- natur, der betegner orgler fra Joh. P. Andresen & 
1870, Varde 1983, s. 100f., 143 og fig. 122. Co., Ringkøbing (perioden o. 1898-1909), samt æl
25 LA Vib. Kærgård birks tingbog 6. august 1641. dre orgler, som vedligeholdtes af orgelbyggeriet. 
26 31De sad indtil 1934 på altertavlens gesimser, 1934- Oplysninger om Marcussen-orglets disposition 
68 på (†)altertavle nr. 3. og facade ifølge organist Palle Jochumsens optegnel
27 I så fald har stavværkspanelet snarest haft plads i ser 1965, bygningsår ifølge meddelelse fra orgelbyg
baldakinspiret, jfr. et bevaret fra Vester Vedsted kir geriet. Fotografi i Den danske Orgelregistrant. 
ke (Ribe hrd.), nu i Den antikvariske Samling i Ribe. 32 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 360, samt Han
Det kan dog også tænkes anbragt på selve skabet, dels- og Søfartsmuseets registrant på Kronborg. 
såfremt dette har været af den type, som er repræ 33 Rgsk. (jfr. note 4). Sedlen opbevares nu i NM2. 
senteret bl.a. i Assens kirke (Odense amt). Se alment 34 Indb. 1874 ved Jacob Helms. 
Otto Nußbaum: Die Aufbewahrung der Euchari 35 Trap: Danmark, 4. udg. 
stie, Bonn 1979. 36 Indb. 1905 ved Chr. Axel Jensen. 
28 Bemalingen dækkedes af en egetræsfarve og dero 37 H. K. Kristensen: En dansk bondeskippers histo
ver en grå overstrygning. rie, 1977, s. 95. 

3829 Johannes med kalken (nr. 7) hentedes fra prædike DaAtl. V. 703.

stolen og opsattes som en art sidefigur ved den kors 39 H. K. Kristensen (jfr. note 37), s. 152.


Fig. 46. Matrikelkort 1:10000. Målt 
af E. Wesenberg 1793 og omtegnet 
1857. — Katasterkarte 1:10000. Ver
messen 1793, umgezeichnet 1857. 
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Fig. 1. Oksby gamle †kirke, »kirken med stråtag«, set fra sydøst. Illustration i Ude og Hjemme 1879 efter 
skitse af C. Peters. — Die alte †Kirche von Oksby, »die Kirche mit dem Strohdach«, von Südosten gesehen. 

OKSBY KIRKE

VESTER HORNE HERRED 

Historisk indledning. Det vidtstrakte Oksby sogn 
mellem Blåvands Huk og Ho bugt (jfr. fig. 9), bestå
ende af småbyerne Oksby, Vejers, Mosevrå og Bor-
drup, nævnes ligesom Ho sogn første gang ved mid
ten af 1300’rne i Ribe 
begge sogne svarede en 
sognepræst i Oksby, hr. 
ment 1350,1 men siden 

Oldemoder (jfr. s. 1020), da 
afgift på 4 skilling sølv. En 
Laves, er omtalt i et doku

1400’rne har Oksby været 
anneks til Ho.2 Et præbende ved Ribe domkirke var 
knyttet til de to sogne; det fremgår dog ikke, om 
kirkerne tilhørte præbendet.3 

Kronen skødede 1688 kirkerne i Ho og Oksby til 
etatsråd Frederik von Gabel til Bavelse,4 der straks 
videresolgte dem til amtsforvalter i Ribe Jens Chri
stensen Heden til Stensgård på Fyn.5 Kirkerne til
hørte herefter ejerne af den fynske herregård (sml. 
Kvong og Ål), indtil de 1787 blev solgt på auktion. 
Oksby kirke blev erhvervet af otte mænd, som det 
følgende år afhændede den til sognets beboere6 (sml. 
stolestadestrid 1791, s. 1400f.). 

Den nuværende kirke i Oksby (s. 1385) og den lidt 
mindre kirke i Mosevrå (s. 1405) er opført 1891 som 
afløsere for Oksby gamle †kirke, »kirken med strå
tag« (s. 1386), der blev nedrevet samme år. Denne 
lille bindingsværkskirke, hvis fredede kirkegård i 
dag ligger i Oksby klitplantage (nu tilhørende Ho 
sogn), var formentlig opført o. 1500 og har i sin tid 
afløst en ældre †kirke, der lå et andet sted. I Varde 
syssels kirkestol, en fortegnelse fra o. 1607 over kir
kernes tiender og jordtilliggende, siges det nemlig 
om et engstykke, tilhørende Ho kirke, at det lå »søn
den Oksby kirke, som kirken stod tilforn«.7 O. 1600 
huskede man altså endnu, hvor Oksby kirke tidlige
re havde ligget. 

Kirken var 1716 så forfalden, og kirkegården så 
medtaget af sandflugt og oversvømmelse, at man 
overvejede at flytte den. Sognepræsten og den fyn
ske kirkeejer, Frederik Hein, foreslog, at den blev 
bygget sammen med kirken i Ho, mens beboerne 
ønskede at beholde den i annekssognet, blot kunne 
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Fig. 2. Oksby ny kirke set fra sydvest. NE fot. 1981. — Die neue Kirche von Oksby, von Südwesten gesehen. 

de ikke blive enige om, hvor den skulle ligge. Efter den 1831 udlagt til kolerapatienter, et forslag der 
megen strid og drilleri, hvorunder nogle holdt guds blev afvist af de kirkelige myndigheder,9 og den 
tjeneste uden præstens medvirken, greb kongen og stråtækte kirke forblev i brug indtil 1891. Beslutnin
kancelliet ind, og efter et syn ved kgl. generalbyg gen om at bygge en ny kirke blev truffet 1862, og fra 
mester Johan Conrad Ernst blev det besluttet at lade 1863 blev der årligt henlagt 100 rdl. til formålet, men 
kirken ligge, hvor den lå.8 Nogle beboere ønskede igen voldte det store vanskeligheder at blive enige 

Fig. 3. Grundplan 1:300 af Oksby ny kirke. Udkast af F. Uldall 1889, omtegnet af M. Nielsen 1987. Blåvands- 
huk lokalhistoriske arkiv. — Grundriss 1:300 der neuen Kirche von Oksby. Entwurf 1889, umgezeichnet 1987. 
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Fig. 4. Oksby ny kirke, indre set mod øst. NE fot. 1981. — Die neue Kirche von Oksby, Interieur gegen Osten. 

om kirkens placering, og først 1890 enedes man om 
at opføre to kirker: én i Oksby og én i Mosevrå, idet 
den sidste dog kom til at ligge på heden vest for 
Mosevrå af hensyn til beboerne i Vejers. Bredmose, 
på hvis jorder den gamle kirke lå, blev lagt til Ho 
sogn.10 

Kapelbanken (S. Enders kapel) syd for Oksby 
samt et område syd for Vejers havvej blev indtil 
o. 1870 brugt som begravelsesplads for indstrandede 
lig (s. 1408). 

Et sagn fortæller, at degnen i Ho manede et spø
gelse ned på Oksby kirkegård, efter at præsten i både 
Ho og Ål havde måttet give op.11 

DEN NUVÆRENDE KIRKE 

Kirken, der sammen med filialkirken i Mose
vrå (se s. 1405) blev indviet 21. dec. 1891, er 
rejst på udjævnede klitbanker syd for Oksby 
gamle skole.12 Kirkegården er 1937 udvidet med 

et mindre areal mod vest og hegnes af trådvæv 
inden for en læbeplantning af fyr og gran. I vest 
er en køreport og låge med jerngitterfløje mel
lem rødstenspiller. Et ligkapel er opført 1957. 

Bygningen er ligesom filialkirken opført efter 
tegning af arkitekt F. Uldall, Randers, der fra 
1860’erne forestod opførelsen af adskillige jy
ske kirker og tillige var én af tidens bedste ken
dere af middelalderlig arkitektur. Kirken, der 
er holdt i den samme tørre, nyromanske stil 
som arkitektens øvrige nybygninger, består af 
kor og skib af røde mursten, tækket med skifer 
og med hovedindgang og forhal i vestenden.13 

Klokken hænger i en kobbertækket tagrytter 
over vestgavlen. Facadernes eneste udsmyk
ning er vandrette savskifter mellem vinduerne 
og i gavlene samt en profileret gesims. Der er 
fire rundbuede støbejernsvinduer i hver af ski



 

 

 
 

 
 

1386 VESTER HORNE HERRED 

Fig. 5. Oksby gamle †kirke set fra sydøst, før nedrivningen 1891. P. Pedersen fot. i Varde Museum. — Die alte 
Kirche von Oksby vor dem Abbruch im Jahr 1891, von Südosten gesehen. 

bets langmure og et vindue i korets sydside. 
Den rundbuede dør i vest sidder i et tagafdæk- 
ket murfremspring. Der er en dør for præsten i 
korets nordside, og små cirkelvinduer i 
gavlene. 

Indvendig dækkes de hvidkalkede rum af 
gråmalet bjælkeloft. I korgulvet ligger gule 
lerfliser, mens midtgangen dækkes af en ko
kosmåtte. Under stolestaderne er der hvidsku
ret bræddegulv. 

OKSBY GAMLE †KIRKE 
»KIRKEN MED STRÅTAG« 

Kirken, der blev nedbrudt 1891, lå i et ubeboet 
flyvesandsterræn nordvest for Bredmose (jfr. 
fig. 9), et område, som nu optages af Oksby 
klitplantage og siden 1891 har hørt til Ho sogn. 
Kirkens omtrentlige plan14 er markeret som et 
gruslagt felt i den græsbegroede, fredede kirke
gård, omgivet af nåletræer og birk (fig. 22). 

Kirkegården (fig. 21) er forholdsvis stor og 
måltes 186215 til 120×120 alen, eller 40 favne på 

hvert led (ca. 75 m). Den hegnes nu som tidli
gere af græsbegroede jorddiger. Begravelserne 
hørte stort set op med de nye kirkers opførelse; 
enkelte familiegravsteder forblev dog i brug, 

Fig. 6. Grundplan 1:300 af Oksby †kirke, nedrevet 
1891. Rekonstruktionsforslag ved NJP, tegnet af 
MN 1987. Vinduernes fordeling i skibets nordside 
samt våbenhusets nøjagtige placering kendes ikke. 
— Grundriss 1:300 der 1891 niedergerissenen †Kirche 
von Oksby. Die Verteilung der Fenster an der Nordseite 
sowie die genaue Lage der Vorhalle sind nicht bekannt. 
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Fig. 7. Oksby gamle †kirke, udsnit af fig. 5. — Die alte †Kirche von Oksby, Ausschnitt aus Fig. 5. 

og den sidste jordfæstelse fandt sted 1912. I ny
este tid er nedsat enkelte urner. Om gravminder 
se s. 1402. 

1688 var digerne af »jord og sadder (græs
tørv)« og »stetterne« (lågerne) af noget ringe 
træ, gamle og brøstfældige.16 I den følgende 
generation blev kirkegården ødelagt af sand
flugt, og der dannedes klitter nord for kirken 
(fig. 1, 5 og 21). Ifølge synet 1716 havde flyve
sandet ødelagt både kirken og grunden, og 
sandbjergene fået grundvandet til at stige, »så 
kisterne kunne lidet komme i jorden for vand«, 
og gravene måtte forhøjes med jord. Digerne 
var ruineret og stetterne væk, så alt lå under 
»fæ-fod«. Samme indtryk fik generalbygme
ster Ernst 1718: kirkegården var fuld af sand
bakker og lig og kister stak op af jorden, da de 
på grund af vand ikke kunne graves dybt nok 

ned.17 1791 var der fortsat ingen porte eller lå
ger.18 1862 var der foruden ligporten i syd tre 
»lukkelser«: en i syd med stakit og en østre og 
vestre med korstræer. Kirkegårdens gange var 
planeret med grus.15 Uden for diget var en del 
jordhytter« (fig. 1), der brugtes til opstaldning af 
kirkegængernes heste.18a – Efter kirkens ned
brydning ophængtes klokken (se s. 1402) i en 
jerngalge, og ved sommermøder på den gamle 
kirkeplads blev der samlet ind til stedets vedli
geholdelse. Ministeriet bifaldt 1928, at den 
gamle kirkegård blev overdraget til Statens 
klitplantage.19 

Bygning. Kirken bestod ved nedbrydningen 
1891 af kor og skib, formentlig fra o. 1450-
1550, samt et våbenhus ved skibets sydside, 
opført i 1700’rne. De oprindelige afsnit var 
rejst som bindingsværk, der i løbet af 1800’rnes 
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første halvdel blev udskiftet med grundmur. 
Den gældende opfattelse, at kirken blev flyttet 
o. 1730 (Trap: Danmark), er ikke rigtig. 

Ifølge F. Uldalls angivelser 1886 var kirken i 
alt ca. 21 m lang, og skibet godt 8 m bredt (jfr. 
rekonstruktion fig. 6).20 Bygningen var altså af 
omtrent samme længde som Ho, men skibet 
betydeligt bredere. Murhøjden var den samme 
i både kor og skib, nemlig kun 2,4 m til bjæl
kerne. 

Kirken nævnes i to synsforretninger 166820a 

og 1688,16 og da var bjælkerne allerede brøst
fældige. Som omtalt ovenfor (s. 1383) vidste 
man o. 1600, at kirken tidligere havde ligget et 
andet sted, men hvornår den er flyttet kan ikke 
afgøres med sikkerhed. Ligesom kirken i Ho, 
fra o. 1450, var grundplanen den traditionelle, 
romanske med et mindre kor i øst og et større 
skib i vest, og som søsterkirken i Ho synes den 
indtil 1700’rne kun at have haft vinduer i syd. 
Der omtales ingen norddør (men en sådan kan 
være sløjfet), derimod en vestdør. Alt taget i 
betragtning kan den lille bindingsværkskirke 
være rejst engang i 1500’rne, måske i 1400’rne, 
men ikke længere tilbage, end at man o. 1600 
endnu huskede, hvor dens forgænger havde 
ligget. 

Synsforretningen i 688,16 optaget i forbindelse 
med kirkens overgang til privateje, omtaler 
den som en »træbygning med mur mellem 
stænger (stolper)«. Koret bestod af seks (spær)
fag, skibet af ni. Af en »ringe bygning« at væ
re var kirken »nogenlunde ved magt«, dog var 
nogle fodremme (»leder«) gamle og brøstfældi
ge, og nogle stolper stod på sten uden fodtøm
mer. Stråtaget trængte til at blive nytækket, og 
lægterne var gamle. Klokken stod i selve kir
ken, et nyt »klokkehus« burde opsættes. Træ
lofterne var gamle, og to bjælker i skibet, den 
ene »næst ved prædikestolen« burde udskiftes. 
Under stolestaderne var der kun den bare sand
jord. Et stengulv ville kræve mindst 3000 »sto
re mursten«. Vinduerne var gamle og små, og 
kirken mørk og »dum« (dunkel). – Bygningen 
var altså allerede 1688 af en betragtelig alder. 
Dens overgang til privat eje gjorde ikke vedli
geholdelsestilstanden bedre. 

Ønske om kirkens flytning 1716-18.17 Et syn 
19. maj 1716 konkluderede, at bygningen bur
de flyttes til en fast grund, thi sandflugt og 
højtstående grundvand ødelagde både kirken 
og kirkegården. Synsmændene fandt tillige, at 
kirken manglede tre fag i at kunne rumme sog
nets befolkning. Det foregående år, 1715, hav
de kirkeejeren Frederik Hein ladet gulvet for
høje med mursten og gulvet under stolene op
fylde med sand. Stråtaget på nordsiden var 
overgroet med mos, utæt og gammelt, og på 
sydsiden var taget »overknøgen« med sand. 
Lægterne, af bøgetræ, var rådne, ligeså skibets 
gavltømmer. Ved sydsiden, øst for døren, var 
opsat en træstøtte, »at kirken ej i stort storm
vejr skulle omblæses«. Fyrretræslofterne var 
rådne, åbne og ormstukne, og vinduerne, i alt 
15 (ruder), var »gamle, små og dumme«. Der 
havde i mange år ikke været noget »klokkehus«, 
og man manglede et våbenhus til »kirkekoner
ne«. Både skibets syddør og en dør i vestgavlen 
var uden lås. 

10. februar 1717 bad kirkeejeren om, at kir
ken måtte flyttes, og det følgende halvandet år 
debatteredes det ivrigt blandt sognets beboere 
og myndighederne, hvor en ny kirke burde op
føres. Sognepræst Niels Jensen Hoe anså det 
(27/3) for gavnligst for alle parter, om kirken 
blev bygget til hovedkirken i Ho, et syns
punkt, som blev støttet af kirkeejeren Frederik 
Hein. Han påtænkte (26/6) at opføre en bin
dingsværksbygning på grundmuret fod, mens 
menigheden ønskede en muret kirke som i Ho. 
Men Hein fandt (12/10), at selvom omkostnin
gerne var omtrent de samme, ville det antage
lig være lettere at skaffe træ, f.eks. strandet 
skibstømmer. 

3. december 1717 fremkom sognefolkene 
med tre forskellige forslag til kirkens placering. 
Oksby-folkene ville, at den skulle ligge ved 
Pøls toft i den nordlige del af Oksby, vest for 
Ægbjerge; Vejers-mændene foretrak Kalles-
mærsk, mens indbyggerne i Mosevrå, Bordrup 
og Bredmose ville have kirken flyttet til et sted 
på hedesletten syd for den daværende kirke. 
Det sidste forslag vandt få dage efter (8/12) hele 
menighedens tilslutning, men afvistes af præ



 Fig. 8. Oksby gamle †kirke, indre set mod øst. Maleri af M. Jepsen 1884 i Varde Museum. — Die alte †Kirche 
von Oksby, Interieur gegen Osten gesehen. 

Danmarks Kirker, Ribe amt 90




 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

1390 VESTER HORNE HERRED 

sten, der gentog sin indstilling om, at kirken 
blev sammenbygget med Ho kirke. 

Modsætningsforholdet mellem menighed og 
præst blev ikke mindre efter en »julestorm« 
1717, der ifølge sognemændenes »attest« (30/1 
1718) forvoldte yderligere skade på kirken: 
vestgavlens tavl og løsholter faldt ind, og en 
del af vinduesglasset blæste ud og gik i stykker. 
Kirken burde flyttes hurtigst muligt, i storm
vejr rystede og rokkede den, så det var »for
skrækkeligt at være derudi«. Beboernes indbe
retning ledsagedes af et brev fra præsten (31/1 
1718), der bad om at måtte holde to gudstjene
ster i Ho kirke hver søndag, så også Oksby 
menighed kunne komme i kirke, indtil Ho kir
ke var udvidet, et forslag der (15/2) blev bifal
det af stiftsøvrigheden. Men fem dage senere 
(20/2) indgav pastor Jens Nielsen Ho en klage: 
sognefolkene i Oksby ønskede fortsat at bruge 
deres egen kirke, hvorefter biskop og stiftsamt-
mand (3/3) indskærpede, at al gudstjeneste 
skulle holdes i Ho kirke, indtil der forelå en 
kongelig beslutning. Dette fik (4/3) en del af 
menigheden til at ændre standpunkt, de ønske
de nu, at den gamle kirke blev istandsat og 
forblev på sin plads. Men stiftsøvrigheden støt
tede stadig (8/3) kirkeejerens standpunkt, at 

Fig. 9. Kort 1:300000 over Ho og Oksby sogne, teg
net af MN 1987 efter udkast af NJP. — Karte 
1:300000 der Pfarrsprengel Ho und Oksby. 

kirken blev bygget sammen med Ho – menig
heden ville aldrig kunne enes om en anden 
plads. 

Mens man afventede kancelliets afgørelse, 
klagede 33 sognemænd (25/4) over, at en del 
medlemmer af menigheden, folk fra Oksby, 
Vejers og Mosevrå, nægtede at gå i kirke i Ho, 
men »med sang og læsning på egen hånd« 
holdt gudstjeneste i Oksby kirke. De ønskede, 
at en ny kirke blev bygget ved Pøls toft, da Ho- 
folkene spottede dem, når de var på vej til Ho 
kirke om søndagen. I mellemtiden (18/4) havde 
kongen bedt generalbygmester Johan Conrad 
Ernst (1666-1750) om på vej fra Holsten at be
sigtige kirken og tage stilling til dens skæbne; 
indtil da skulle kirkeejeren sørge for, at byg
ningen blev bragt i en sådan tilstand, at der 
kunne forrettes gudstjeneste uden fare for præst 
og menighed. Til sin hjælp skulle Ernst udtage 
to upartiske synsmænd, der var fortrolige med 
sandflugtens beskaffenhed.21 Generalbygme
steren afgav rapport allerede 12. maj 1718: kir
ken kunne efter en reparation blive stående i 
mange år, hvis der ikke var for stærk sand
flugt.17 Herved blev det.21a 

Ved et syn 1730 var stråtaget næsten nyt, og i 
skibet var der lagt seks fag nyt loft, men der var 
stadig intet våbenhus, korloftet duede ikke, og 
der manglede en snes ruder i vinduerne.17 I de 
følgende år blev kirken kun holdt nødtørftigt 
ved lige. Ved bispevisitatsen 28. april 1751 
fandt H. A. Brorson »kirken i stor brøstfældig-
hed«,22 og det til trods for at den fynske kirke
ejer foregående år (13/6 1750) havde lovet at 
vedligeholde den i overensstemmelse med den 
kgl. resolution af 18. april 1718 (jfr. ovf.).23 Ef
ter en anselig reparation 1768 på tag, tømmer 
og mur var kirken i nogenlunde forsvarlig 
stand; 1775 skulle den næstomstundende forår 
underkastes en fornyet generalreparation.24 

180725 blev vestgavlen opført som grundmur, 
og 181926 blev korets bindingsværk udskiftet 
med grundmur, muret i krydsskifte og med 
»klæg« som bindemiddel. I gavlene opsattes 
årstallene »1807« og »1819«.27 1835-36 kom tu
ren til skibets langsider, der blev »undersat 
med grundmur« og forsynet med nye vindues

90* 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

OKSBY KIRKE 1391 

Fig. 10. Oksby gamle †kirke, set fra sydøst. Tegning af Thygesen Vrøgum i Det kgl. Bibliotek. — Die alte 
†Kirche von Oksby, von Südosten gesehen. 

karme.28 Herefter stod kun skibets østgavl, Dødsdommen blev i realiteten fældet ved det 
»triumfmuren«, i bindingsværk (jfr. fig. 8). første syn efter lovens ikrafttrædelse, i juni 

Våbenhuset ved skibets sydside var opført in 1862,15 på et tidspunkt, da det læsende publi
den 1791,29 da det nævnes første gang, muligvis kum i hovedstaden netop var begyndt at fatte 
1740; ifølge Uldall 1886 sad der her to cifre i interesse for den forblæste lille kirke ved ran
jern »40«. Det lille hus var opført som grund den af det store ocean. Forfatteren Thomas 
mur og stråtækt som den øvrige kirke. 1791 Lange udgav 1859 en fortælling »Kirken med 
var det uden loft;29 et sådant blev oplagt inden Straatag«,32 og i de følgende år blev kirken af
1844.30 Døren sad i syd, og der var ingen bildet af flere kunstnere, hvis tegninger og ma
vinduer. lerier (fig. 1, 8 og 10) sammen med fotografiet, 

Kirken 1862-91. Det blev paradoksalt nok lo fig. 5, viser os kirken den sidste generation for
ven af 19. febr. 1861 om kirke- og præstegårds- ud for nedbrydningen. 
syn, der blev årsag til kirkens nedrivning. Iføl Den lave vestjyske bygning stod i blank mur 
ge loven kunne det ikke uden særlig tilladelse med hvidtede gesimser og vinduesbryn og 
tilstedes, at en kirke havde strå- eller rørtag.31 grønmalet træbeklædning øverst i korgavlen. 
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Fig. 11. Altertavle 1936 (s. 1393), med figurer fra den gamle kirkes sengotiske (†)altertavle (nr. 1, s. 1395). NE 
fot. 1981. — Altarbild 1936 mit Figuren vom spätgotischen Altarbild der alten Kirche. 

Skibets vestgavl var afvalmet, østgavlen tækket 
med strå. Vinduerne, der formodentlig var for
nyet i forbindelse med grundmuringen (se 
ovf.), havde retkantede, grønmalede karme af 
træ. Der var tre i korets sydside, hver med to 
fag, og tre33 etfags vinduer i skibets sydmur 
samt ligesom i Ho et lille højtsiddende vindue 
over prædikestolen. Skibets nordside havde fire 
smalle etfags vinduer, svarende til sydsidens. 
Der var kun én dør, i skibets sydside. Vestdø
ren, omtalt i synet 1716 (se ovf.), er for
modentlig sløjfet i forbindelse med gavlens 
ommuring 1807. 

I det indre (fig. 8) stod væggene kalkede og 
lofterne hvidmalede, og i smuk kontrast hertil 
var gulvet belagt med røde mursten. Korbuens 

indfatning var stadig af bindingsværk; på bjæl
ken over buen stod »malet Anno 1753«,27 der 
må henvise til en istandsættelse afledt af biskop 
Brorsons visitats 1751 (se ovf.). 

Synsmændene konkluderede 1862,15 at kir
ken i sin daværende beskaffenhed ikke ville 
kunne bære et tegltag. Man søgte herefter mi
nisteriet om tilladelse til at lade kirken stå end
nu ti år, mens man gik i gang med indsamlin
gen af penge til en ny kirke. Dette bifaldt mini
steriet, og hermed var det afgjort, at kirken 
skulle rives ned. Ingen talte til fordel for dens 
bevaring af historiske og antikvariske grunde. 
Det blev en af datidens fremmeste kirkearkæo
loger, F. Uldall, der kom til at stå for opførel
sen af kirkens afløsere i Oksby og Mosevrå. 
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Arkæologen J. Helms, der besøgte kirken 1874, 
opfattede den som en nærmest verdslig byg
ning fra 1700’rne uden særlig interesse. 

Kirken blev nedrevet 1891, inden de nye kir
ker blev bygget, for at så mange bygningsma
terialer som muligt kunne bruges i de nye kir
ker. Arbejdet udførtes af sognets beboere efter 
kirkeværgernes tilsigelse.34 

INVENTAR 

Oversigt. Af inventar fra den stråtækte kirke rummer 
den nuværende kun et kirkeskib og siden 1936 en 
række senmiddelalderlige alterfigurer, de fleste be
nyttet i en gotisk altertavle-pastiche fra dette år. Et 
ejendommeligt maleri, skænket 1892, er sammensat 
af små apostel-portrætter fra o. 1650, men ellers er 
inventaret i hovedsagen fra 1891, anskaffet i forbin
delse med tilsvarende eller lignende stykker til sø
sterkirken i Mosevrå. Mens altertavlen står med en 
broget bemaling fra 1936, stammer inventarets øvri
ge farvesætning i røde og grå toner hovedsagelig fra 
en istandsættelse 1974-75, da man udskiftede stole
staderne, orglet og klokken. 

Den gamle kirkes inventar blev for en væsentlig del 
kasseret ved nedbrydningen. De stykker, der ikke 
overførtes til den ny eller til Mosevrå kirke, kom 
efter nogle år på kirkeloftet i Oksby til Varde Muse
um, andet er havnet i privateje, hvorfra et par stum
per siden er kommet i museumsbesiddelse. 

Ældst er en romansk granitdøbefont, hvis fod nu 
står på den nye kirkes kirkegård, mens kummen 
bruges i Mosevrå tillige med en dåbskande af tin fra 
1862 og altersølvet, udført 1845 af samme ukendte 
mester som kalken i Ho kirke. I Varde Museum fin
des en smuk sidealterfigur, Maria med barnet fra 
o. 1425, samt nogle fragmenter af gotisk stavværk, 
der har prydet en senkatolsk højaltertavle fra 
o. 1500. Dens figurer leverede museet 1936 tilbage til 
benyttelse i den nævnte altertavle-rekonstruktion. 
Endelig har nogle dele af kirkens prædikestol i eg
nens ungrenæssancestil – efter et par årtier i privateje 
- fundet vej til Nationalmuseet. 

M. Jepsens maleri af interiøret 1884 (fig. 8) er ho
vedkilden til kirkens indretning og giver et sjældent 
indblik i et kirkerum, helt uberørt af nyere restaure
ringer. Bl.a. viser det et renæssance-stoleværk inden 
den normalisering af bænkene med rygstød også i 
kvindestolene, der i slutningen af 1800’rne gennem
førtes i alle egnens kirker. 

Af inventaret må de ældste stykker oprindelig ha
ve stået i den stråtækte kirkes forgænger. Det gælder 
fonten og vel i det mindste den ældste, gotiske figur, 
sidealterbilledet af Maria med barnet fra o. 1425. 

Fig. 12. Sidealterfigur (nr. 2, s. 1397), o. 1500, Gud
fader tilhørende en Himmelkroningsscene, forment
lig fra (†)sidealtertavle nr. 2 i Ho kirke (jfr. s. 1366 
med fig. 27-31). NE fot. 1981. — Seitenaltarfigur, um 
1500, Gott Vater, Teil einer Darstellung der Krönung 
Marias im Himmel, vermutlich vom Seitenaltarbild Nr. 2 
in der Kirche von Ho. 

Alterbordet, et nyere panelværk, bærer en alter
tavle (fig. 11), udført 1936 som en rekonstruk
tion af den gamle kirkes sengotiske højaltertav
le (jfr. ndf.), hvis figurer fra o. 1500 er genan
vendt i en noget forvansket tilstand. Opbyg
ningen, af fyr med krydsfinersbagklædning, 
består af en glat predella bærende et midtskab 
med tre hovedfigurer og to sidefløje, hvori de 
12 apostle er anbragt i to rækker. Over figurer
ne har skabene skematiske kølbuebaldakiner og 
foroven en udsavet korsblomstfrise svarende til 
den to år ældre altertavlerekonstruktion i Ho 
kirke (s. 1364 med fig. 25).35 

De gotiske figurer har i forbindelse med de
res anbringelse i tavlen undergået en hårdhæn
det restaurering, omfattende plumpe fornyelser 
og tilsætninger samt en vis opskæring. I midt
skabet ses en Nådestolsgruppe flankeret af Ma
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Fig. 13. Rester af stavværksbaldakin fra den gamle 
kirkes sengotiske (†)altertavle (nr. 1, s. 1395), 
o. 1500. NE fot. 1982. — Reste eines Stabwerkbalda
chins vom spätgotischen Altarbild der alten Kirche. 

ria med barnet (i nord) og en bispehelgen, 116
18 cm høje (fig. 14). Nådestolen er vist som en 
tronstol, hvorpå Gudfader, som en gammel 
mand med langt, bølget hår og fuldskæg, sid
der fremvisende sin forpinte søn i skikkelse af 
en smertensmand. Bag Kristus ses marterpæ-
len, og ved hans fødder står og knæler to engle, 
som fremholder ligklædet. På Gudfaders krone 
er spirene 1936 fornyet i kuriøs form, nytilsat 
er endvidere Kristi højre arm, hans venstre un
derarm og den øvre del af den knælende engels 
ansigt. Maria står med det store, krølhårede 
barn på sin højre arm. Hun bærer fodsid kjole 
og kappe, der sammenholdes af et stort bryst- 
spænde, drengen en lang kjortel, hvorunder de 
bare tæer stikker frem. Spirene på Marias krone 
er nyskåret som på Gudfaders; fornyet er lige
ledes hendes venstre hånd med en rose, hendes 
bølgehår ved højre side samt barnets højre arm 
og de fleste fingre på den venstre. Bispehelge- 
nen fremtræder i fuldt skrud med store, be
handskede hænder, den højre løftet velsignen-
de, den venstre med en bispestav fra 1936. For
nyet er bispehuens spids og et par fingre på 
venstre hånd. 

Mens midtskabets store figurer står placeret 
som i den oprindelige tavle, er de 56-57 cm 
høje apostle opsat i tilfældig rækkefølge, næ
sten alle med nye attributter og med påmalede 
navne i fodfelterne. En af dem (nr. 6) er helt 
nyskåret 1936. Apostlene beskrives fra nord 

med angivelse af de sekundært påførte navne, 
der kun undtagelsesvis stemmer overens med 
attributterne, og med henvisning til fig. 15-16, 
hvor figurerne ses før restaurering: 1) Med å- 
ben bog i venstre hånd, nyt Filips-kors i højre, 
kaldt »Bartholomæus« (fig. 15c). 2) Jakob den 
ældre med Ibs-skal på pilgrimshatten, bog 
venstre hånd og i den højre en hellebard fra 
1936, kaldt »Andreas«. Partiet omkring den 
venstre fod er fornyet (jfr. fig. 15f). 3) Med å- 
ben bog i venstre hånd, ny kølle i den højre, 
kaldt »Jakob«. Fodstykket delvis fornyet (jfr. 
fig. 16a). 4) Johannes, skægløs med kalk i ven
stre hånd, »Johannes«. Venstre skulder og højre 
hånds fingre fornyet (jfr. fig. 15d). 5) Judas I- 
skariot (?), skægløs med venstre hånds tom
melfinger stukket ind bag bæltet, hvori der for
an hænger en pung. Højre arm med kniv fra 
1936, kaldt »Judas Thaddæus« (fig. 15b). 6) 
»Peter« med nøgle, fra 1936. 7) Flenskaldet, 
løftende op i kappen med sin venstre hånd. 
Højre arm med et noget spinkelt Andreaskors 
er fornyet, kaldt »Filip« (fig. 16b). 8) Skægløs, 
med åben bog i højre hånd, ny kølle i venstre, 
kaldt »Jakob, Alfæus’ Søn« (fig. 15e). 9) Med 
åben bog i højre hånd og løftende op i kappen 
med den venstre, kaldt »Paulus« (fig. 15a). 10) 
Med krøllet hår og skæg, armene fornyet, den 
venstre med en bog, den højre med en vandre- 
stav, kaldt »Thomas«. Også partiet omkring 
venstre fod er fornyet (jfr. fig. 16d). 11) Med 
nyt hoved, bog i venstre hånd og ny sav i den 
højre, »Simon, Kananæeren« (fig. 16e). 12) 
Med delvis fornyet bog i venstre hånd, og nyt 
sværd i den højre, »Mathæus«. Fodstykket del
vis fornyet (jfr. fig. 16c). Alle figurer er udhulet 
fra bagsiden. 

Tavlen og de middelalderlige figurer står 
med en broget bemaling i grelle toner fra 1936, 
apostelnavnene er anført med fraktur, og pre- 
dellaen har versalindskrift fra Es. 53, 8. Ældre 
farver synes kun i beskedent omfang at være 
tilstede på figurerne, hvis historie er behandlet 
ndf. under (†)altertavle nr. 1 og 2. 

Tavlen afløste 1936 kirkens oprindelige al
terprydelse fra 1891, et kreneleret retabel bæren
de et krucifiks, skåret af A. Fjeldskov, svarende 



 
 

 

  
  
 

 
 

 

 

OKSBY KIRKE 1395 

Fig. 14. Storfigurer fra midtskabet i den gamle kirkes sengodske (†)altertavle (nr. 1, s. 1395), o. 1500. Tilstand 
før restaurering og indsættelse i den nuværende tavle 1936 (s. 1393). Sofus Bengtsson fot. 1935. — Grossfiguren 
vom Mittelschrein des spätgotischen Altarbilds der alten Kirche, um 1500. Zustand vor Restaurierung und Einbau in das 
jetzige Bild im Jahr 1936. 

til Mosevrå kirkes (s. 1407, fig. 5, jfr. også figurerne i midtskabet og apostlene opstillet i 
s. 1006).36 Krucifikset, Kristusfiguren i blank to rækker i sidefløjene. De bevarede stykker 
eg med hvidt lændeklæde, hænger nu nord for stavværk er (maksimalt) 24 cm høje, af kølbue
korbuen, retablet står i ligkapellet. form med nedhængende korsblomstfrise, og 

I den gamle kirke var alterbordet et panelværk, stammer vistnok alle fra en af sidefløjene (jfr. 
opsat tæt op til korets østvæg.15 Af †alterklæder fig. 8). 
nævnes 1688 et hvidt af drejl,16 1844 et nyt af Tavlens tidstypiske opbygning kendes fra en 
rødt klæde,30 der udskiftedes 1859 og derefter række af egnens andre senkatolske højaltertav
anvendtes til »belægning« af prædikestolen.28 ler, der slutter sig mere eller mindre udtalt til 
Dets afløser, ligeledes rødt, ses fig. 8. den såkaldte »Imperialissimamesters« kreds 

(†)Altertavler. 1) En senmiddelalderlig skabs- (Jerne s. 984, Lunde s. 1113, Henne s. 1247). I 
tavle fra o. 1500, bevaret er de gotiske figurer i forhold til disse viser figurerne – som de kendes 
den nuværende tavle (fig. 11, 14, 15a-f, 16a-e) fra fotografier før restaureringen (fig. 14, 15a-f, 
samt fire stykker *stavværk fra udskårne balda 16a-e) – en nok så god og mindre konventions- 
kiner over figurerne (fig. 13). Tavlen må (som bunden skæring. Sandsynligvis har tavlen væ
den nuværende) have været trefløjet, med stor ret et importstykke sydfra.36a Den eksisterede 
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Fig. 15 a-f. Apostelfigurer fra sidefløjene i den gamle kirkes sengotiske (†)altertavle (nr. 1, s. 1395), o. 1500. 
Tilstand før restaurering og indsættelse i den nuværende tavle 1936 (s. 1393). a. Apostel (nr. 9). b. Judas 
Iskariot (?) (nr. 5). c. Apostel (nr. 1). d. Johannes (nr. 4). e. Apostel (nr. 8). f. Jakob den ældre (nr. 2). Sofus 
Bengtsson fot. 1935. — Apostelfiguren von den Seitenflügeln des spätgotischen Altarbilds der alten Kirche, um 1500. 
Zustand vor Restaurierung und Einbau in das jetzige Altarbild im Jahr 1936. a. Apostel. (Nr. 9). b. Judas Iskariot (?)
(Nr. 5). c. Apostel (Nr. 1). d. Johannes (Nr. 4). e. Apostel (Nr. 8). f. Jakob d.Ä. (Nr. 2). 

endnu 1730, da kirkens altertavle omtales som 
gammel og brøstfældig, 17 men blev få årtier 
senere afløst af nedenstående (nr. 2) , hvori 
storfigurerne genanvendtes. Den ene sidefløj 
og apostlene fik derefter plads på triumfvæg
gen, seks apostle i nord og sidefløjen i syd ved 
prædikestolen, som det fremgår af maleriet fra 
1884 (fig. 8). Heraf ses endvidere, at én af a-
postlene allerede da manglede i sidefløjen og 
var blevet erstattet med en mindre figur af 
Gudfader fra en (†)sidealtertavle (ndf. nr. 2). 
Bemalingen, der ses på maleriet, i røde, blå, 
gule og hvide farver, stammede fra 1854, da 
såvel altertavle som »apostle« blev malet.30 Ved 
kirkens nedbrydning kom apostlene og stav-
værksstykkerne til Varde Museum, hvor man 
beholdt de sidste (inv. nr. V. 2166), da apostle
ne 1936 tilbageleveredes til kirken. 

2) O. 1750, i landlig rokokostil med genan
vendelse af de tre hovedfigurer fra middelalder
tavlen (jfr. fig. 8). De stod i et næsten kvadra

tisk storstykke, der hvilede på et postament 
med retkantfremspring og havde enkelt udsa
vede vinger i stil med den nogenlunde samtidi
ge Ho-altertavles (s. 1360 med fig. 12). 1854 
blev tavlen malet i 
hvid farve med lidt 
Maria og barnet med 
fig. 14). 1862 omtales 

fortrinsvis rød, grøn og 
forgyldning (jfr. fig. 8), 

friske røde kinder (jfr. 
tavlen som værende af 

brædder med en simpel og noget forskellig ma
ling.15 Ved kirkens nedbrydning blev den kas
seret, og figurerne overdraget Varde Museum, 
hvorfra de 1936 tilbageleveredes. 

Sidealterfigurer. 1) (Fig. 17) en siddende *Ma-
riafigur med barnet, o. 1425, 99 cm høj. Maria 
sidder frontalt på et højsæde med det ranke 
barn på sin venstre arm, den højre er afbrudt. 
Ansigtet er harmonisk med en høj pande, ind
rammet af langt, bølgende hår, der falder ned 
over skuldrene fra den store krone (spirene 
mangler). Et højtsiddende bælte sammenhol
der kjolen, kappen er fodsid og falder forneden 
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Fig. 16 a-f. Apostelfigurer (a-e) fra sidefløjene i den gamle kirkes sengotiske (†)altertavle (nr. 1, s. 1395) samt 
sidealterfigur (f), o. 1500. Tilstand før restaurering og apostelfigurernes indsættelse i den nuværende tavle 1936 
(s. 1393). a. Apostel (nr. 3). b. Apostel (nr. 7). c. Apostel (nr. 12). d. Apostel (nr. 10). e. Apostel (nr. 11). f. 
Sidealterfigur (nr. 2, s. 1397), jfr. fig. 12. Sofus Bengtsson fot. 1935. — Apostelfiguren von den Seitenflügeln des 
spätgotischen Altarbilds der alten Kirche sowie Seitenaltarfigur, um 1500. Zustand vor Restaurierung und Einbau der 
Apostelfiguren in das jetzige Altarbild im fahr 1936. a. Apostel (Nr. 3). b. Apostel (Nr. 7). c. Apostel (Nr. 12). d. 
Apostel (Nr. 10). e. Apostel (Nr. 11). f. Seitenaltarfigur (Nr. 2). 

i fine, bløde folder, hvorunder to spidse sko


stikker frem. Barnet er barfodet, iført en lang


kjortel, begge dets arme er afbrudt ved albuer


ne, den højre har været holdt ind for brystet. 

Skulpturen er udhulet fra bagsiden, og i højsæ


det, der øjensynlig har haft vanger med fiale
spir, ses naglehuller fra figurens fæstnelse til det

ikke bevarede alterskab. Den står i blankt ege


træ kun med ubetydelige rester af nyere, rød


farve.

Madonnafiguren, der har en samtidig, men 

noget afvigende parallel i Ho kirke (s. 1365 
med fig. 26a-c), har lighedspunkter med en 
større gruppe sønderjyske billedskærerarbejder 
fra tiden, omfattende bl.a. en siddende Madon
nafigur i Løgumkloster kirke og en stående fra 
Tislund kirke (jfr. DK. SJyll. s. 2809f. med no
te). Den kan meget vel oprindelig have stået i 
den gamle kirkes forgænger (jfr. historisk ind
ledning). 1862 omtales den som et helgenbille
de i kirken.15 Efter 1891 lå figuren nogle år på 

den ny kirkes loft og kom derfra til Varde Mu
seum (inv. nr. V. 2165). 

2) (Fig. 12) en siddende Gudfaderfigur tilhø
rende en Himmelkroningsscene, o. 1500, efter 
al sandsynlighed fra en (†)sidealtertavle (nr. 2) i 
Ho kirke (s. 1366 med fig. 27-31). Den 46 cm 
høje figur bærer mærke af samme ufølsomme 
restaurering som altertavlefigurerne. Gudfader 
er vist siddende på en tronstol, let vendt mod 
højre side, bærende en lang kappe, hvorunder 
en bar fod stikker frem. Sin venstre hånd hviler 
han mod korsæblet, der ligger på knæet, den 
højre (fornyede) er hævet mod scenens tilhø
rende Mariafigur. Som det fremgår af en sam
menligning med figurens tilstand på et fotogra
fi taget før restaureringen (fig. 16f) er også den 
kuriøse krone og en del af tronsædet fornyet 
1936, da den brogede bemaling kom til. Figu
ren er udhulet fra bagsiden som de syv for
mentlig sammenhørende figurer i Ho kirke. Til 
Oksby gamle kirke må den være kommet som 

Danmarks Kirker, Ribe amt 91 



 

  

 

 

 

 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

1398 VESTER HORNE HERRED 

Fig. 17. *Sidealterfigur (nr., s. 1396), Maria med 
barnet, o. 1425. Nu i Varde Museum. NE fot. 1979. 
— Seitenaltarfigur, Maria mit dem Kinde, um 1425. 
Jetzt im Museum von Varde. 

erstatning for en forsvundet altertavleapostel, 
formentlig endnu mens middelaldertavlen stod 
på altret (d.e. før o. 1750). Interiørmaleriet fra 
1884 (fig. 8) viser figuren med en mørk bema
ling i den da endnu bevarede alterfløj, opsat 
ved prædikestolen. Som de øvrige middelal
derfigurer har den været i Varde Museum, før 

den 1936 vendte tilbage til nævnte restaurering 
og blev ophængt på skibets sydvæg under pul
pituret. 

Altersølv. Et altersæt i pletsølv fra 1891 er le
veret af elektropletfabrikant F. Bloch, Køben
havn. Kalken, 32 cm høj, bærer årstallet på fo
den og et kors på bægeret, disken, tvm. 18 cm, 
er smykket med et korslam og har på undersi
den fabrikantens stempel. Endnu en kalk er fra 
1927, 23 cm høj, fra elektropletfabrikken Atla i 
København. 

Den gamle kirkes *altersæt fra 1845 kom 
1891 til Mosevrå kirke (s. 1406 med fig. 2). Det 
svarer for kalkens vedkommende til Ho kirkes, 
idet de to kirker 1844-45 anskaffede sig ens al
tersæt.30 Før den tid havde Oksby kirke savnet 
kalk og disk, der bragtes fra hovedkirken i 
Ho.17 Dette forhold gik i hvert fald tilbage til 
1687 (jfr. s. 1367). 

Alterkande og oblatæske fra 1862 i sort porce
læn med guldkors fra Den kongelige Porce-
lænsfabrik.30 Endvidere en moderne alterkande 
af sølv. 

Alterstager, 1891, i gotisk stil svarende til 
Mosevrå kirkes. En syvstage er skænket 1918 af 
bankbogholder Lantow og hustru, Odense. 
†Alterstager. Efter at kirken 1668 havde savnet 
alterstager,203 omtales 1688 to messing lysesta
ger,16 der 1716 kaldes små, »den ene noget 
brækkelig«.17 De udskiftedes 1862 med et nyt 
sæt,28 der ses på alterbordet fig. 8. 

Messehagler. 1) 1891, af rødt silkefløjl med 
rygkors og kantning af guldagramaner.36 2) 
Nyere, †Messehagler. En rød messehagel, nævnt 
1688,16 omtales 1716 som gammel og rød-
blommet.17 1830 indkøbtes tøj til en ny hagel.30 

Alterskranken er fra 1891, halvcirkulær. †Al
terskranker. 1688 omtales knæfaldet for altret 
som forslidt og ringe, »vil en ny lede indlæg
ges«, og der var for ringe plads til altergæster
ne. På interiørmaleriet 1884 anes en lige skran
ke med balustergelænder (1700’rne?), der var 
blevet forandret 1862.28 

Døbefonten er fra 1891 af faksemarmor, ved 
korbuens nordvange. Af den gamle kirkes ro
manske døbefont i granit står den keglestubfor- 
mede fod med omløbende vulst nu på kirke
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gården, mens kummen siden 1891 er i Mosevrå 
kirke (s. 1406 med fig. 5). Døbefonten ønske
des 1843 afpudset og malet med stenfarve,28 

1860 stod den i koret, ubekvemt for knæfaldet, 
og ønskedes flyttet »ned i altergulvet«. 1883 
blev fonten afvasket for maling.28 Et †trælåg i 
stenfonten omtales 1688.17 

Dåbsfad, 1891,36 i skønvirkestil, af galvano-
plastisk forsølvet messing, tvm. 51 cm. Relief 
af Maria omgivet af engle, over citat fra Luk. 2, 
13. Mærket »C. Møller«, †Dåbsfade. 1814 om
tales fadet som »for lille og aldeles ikke anstæn
digt«. Man ønskede et nyt af tin, som anskaffe
des 1818.30 Den gamle kirkes *dåbskande af tin, 
fra 1862, er i Mosevrå kirke (s. 1406). 

Prædikestolen er fra 1891, af fyrretræ, oprin
delig ganske enkel i renæssancestil, siden 1950 
med billedskæringer signeret af Peter Steen. I 
felterne ses fra opgangen: Indtoget i Jerusalem, 
Bønnen i Getsemane, Korsfæstelsen og Op
standelsen. I skibets sydøsthjørne. 

Af den gamle kirkes †prædikestol fra o. 1580 
er bevaret en udskåret arkadefylding samt et 
englehoved fra frisen, begge stykker af egetræ 
(fig. 18). Ellers kendes prædikestolen i det væ
sentlige gennem M. Jepsens maleri (fig. 8). Det 
viser en stol i ungrenæssancestil, bestående af 
fire arkadefag med akantusløv, flankeret af 
kannelerede halvsøjler eller pilastre med pryd
bælte. Forneden løb en kraftig fodliste, foroven 
en frise med englehoved i felterne, kronet af en 
høj profilgesims. Den bevarede *arkadefylding 

(fig. 18), 62×24 cm, er en nydelig prøve på eg
nens karakteristiske »Ribeskæringer«. Feltets 
fladsnitagtige akantusløv med tre blomster ind
rammes af en slank arkade, hvis styltede heste
skobue bæres af kannelerede joniske pilastre. 
Bueslaget vokser ud af store akantusblade og 
prydes af fladsnitsornamenter, vekselvis neg-
lesnit og små cirkler. *Englehovedet (fig. 18), fra 
et af frisefelterne, måler 6×23 cm. Stykkernes 
bemaling er fra 1854. Løvværket er rødt på en 
bund, der er sort ligesom pilastrene. Bueslaget 
er forgyldt, sviklerne står røde og englehove- 
det er forgyldt. 

Prædikestolen stod i skibets sydøsthjørne 
med opgang gennem triumfmuren, efter 1854 

Fig. 18. *Arkadefylding fra den gamle kirkes 
(†)prædikestol (s. 1399), o. 1580. Nu i Nationalmu
seet. NE fot. 1987. — Arkadenfach von der Kanzel der 
alten Kirche, um 1580. fetzt im Nationalmuseum. 

med en bemaling fortrinsvis i rødt og hvidt 
(jfr. fig. 8). 1862 omtales en †himmel, der – på 
grund af rummets lavloftethed – var fæstnet 
direkte til kirkeloftet. Den er formentlig blevet 
fjernet ved en reparation 1884, da en bogstol 
opsattes.30 De bevarede dele af prædikestolen 
tilhørte 1931 organist P. Jørgensen, Ringkø
bing, af hvem de dette år købtes til National
museet (inv. nr. D 12089-90).37 

Stolestaderne er fra 1975 og har afløst et sæt 
fra 1891, der svarede til Mosevrå kirkes. Den 
gamle kirkes †stoleværk i ungrenæssancestil, fra 
o. 1580, havde afrundede gavle med en udskå
ret halvroset svarende til en gavl fra Ho kirkes 
gamle stader (s. 1373 med fig. 39). Interiørma
leriet fra 1884 (fig. 8) giver et sjældent billede af 
et stoleværks fremtræden i ældre tid. Mands

91* 
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Fig. 19. Maleri (nr. 1, s. 1401), sammenstykket af 12 
apostelportrætter fra o. 1650. Skænket af strandfo
ged Jens Knudsen Ibsen 1892. Pernille Bronée fot. 
1974. — Gemälde, zusammengestückelt aus 12 Apostel
porträts aus der Zeit um 1650. Gespendet von Strandvogt 
Jens Knudsen Ibsen 1892. 

stolene i skibets sydside havde rygstød i form 
af en tre tommer bred lægte, de øvrige mands-
stole i nordsidens vestende havde derimod intet 
rygstød, ejheller nogen af kvindestolene foran 
og i koret. Et tværpanel med tunget overkant 
adskilte kønnene i den nordre stolerække. Pa
neler og gavle stod hvidmalede med røde gavl
rosetter, selve bænkene tildels umalede. 

1688 omtales nogle stader som gamle og 
brøstfældige, og der fandtes kun få fodskamler, 
hvorfor »de fleste folk nedfalder (knæler) på 
den bare sandjord«.16 En istandsættelse og æn
dring af staderne 1791, hvorved en ny stol pres
sedes ind i skibets nordside, foranledigede en 

klage fra fem indbyggere i Vejers, som mente 
at have fået for lidt plads. Kirkeejerne imøde
kom beklagelserne ved at fjerne panelet mellem 
mands- og kvindestolene, hvorefter provsten 
»af velanstændigheds grund« forlangte det op

sat på ny.18 
En †præste- og skriftestol omtales 1716 som 

forfalden.17 Den – eller dens efterfølger – ses på 
M. Jepsens maleri (fig. 8) i koret nord for altret, 
gråmalet med rødmarmorerede fyldinger. 
Overfor ved sydvæggen viser maleriet en hvid
malet †degnestol, hvis pult havde gavlformede 
vanger i renæssancestil. 1688 beklagedes, at den 
store degnestol stod noget i vejen.16 1862 omta
les en †brudeskammel af træ, udstoppet og over
trukket med skind.13 

†Kirkekiste. 1716 og 1730 omtales en jernbe-
slået fyrretræskiste ved altret, til opbevaring af 

messeklæder og lys.17 

En †pengeblok fra o. 1800 stod 1884 midt i 
skibet over for indgangen (fig. 8). Den var la

vet af en udhulet stamme, med høj pengetragt 
og smedejernslåg, fæstnet med overfaldslukke, 
og har svaret nogenlunde til Billum kirkes 
(s. 1099). 
†Pengetavler. 1730 nævnes en tavle af rødt 

fløjl,17 og 1870 anskaffedes et kobberskaft til 
kirkens tavle.30 

†Dørfløje. 1716 var syddøren brøstfældig og 
uden lås, vestdøren ny.17 

Orgel, 1975, med syv stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af Gunnar Fabricius Husted, Fre

densborg. Disposition: Manual: Spidsfløjte 8', 
Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Gemshorn 
2', Sivfløjte 1'. Pedal: Subbas 16'. Tegnet af 
S. A. Aakjær, Rødding, i samarbejde med or
gelbyggeriet. På vestpulpitur fra 1918. Manu
alværkets hus er indfældet midtfor i pulpitur
brystningen og har spillebord i vestsiden; pe
dalstemmen er opstillet ved bagvæggen i pulpi
turets søndre halvdel, †Orgel, 1918, med fire 
stemmer og ét manual, bygget af A. C. Zacha
riasen, Århus.38 Disposition: Bordone 16', 
Principale 8', Bordone 8', Fugara 4'; oktav-
koppel. Pneumatisk aktion, keglevindlade. 
Tredelt facade med gitterfelt i midten og rund
buede sidefelter med pibeattrapper af sølvbron
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Fig. 20. Apostelportrætter, o. 1650, fra maleri (nr. 1, s. 1401). Fra venstre: Simon (nr. 10), Paulus (nr. 11) og 

Mattias (nr. 12). Pernille Bronée fot. 1974. — Apostelporträts, um 1650, aus Gemälde. Von links: Simon (Nr. 10),

Paulus (Nr. 11) und Matthias (Nr. 12). 

zeret træ. På det samtidige vestpulpitur, med 
spillebord i orgelhusets sydside. 

Fire salmenummertavler er nyere; i den gamle 
kirke sås 1884 tre sorte †salmenummertavler 
(fig. 8), hvoraf én var købt 1874.30 

Malerier. 1) (Fig. 19) skænket 1892, en sam
menstykning af 12 apostelportrætter fra 
o. 1650, indsat i en kraftig profilramme med 
tandsnit. På bagsiden er anført giverens navn: 
»Jens Knudsen Ibsen. Strandfoged, Øster Oks
by«. Maleriet måler 113×80 cm i lysningen, 
apostlene er malet på hver sin lille fyrretræspla- 
de, 21×17 cm, 4-8 mm tykke, opsat i fire ræk
ker over hinanden. Portrætterne er udført med 
let pensel i laserende farver (blå, røde og hvide 
dragter) på en lys brungrå bundtone direkte på 
træet. Af den enkelte ser man ansigtet og større 
eller mindre dele af skuldepartiet samt et attri
but (én mangler attribut), idet portrætterne er 
beskåret som tilpasning til pladernes fælles mål. 
Apostelnavnene, anført med sort og hvid skri
veskrift i de øvre hjørner, må være påført efter 
beskæringen. Begyndende i øverste række ses 
fra venstre: 1) »Petrus« med høj pande og him
melvendt blik, nøglerne foran halsen. 2) An
dreas med hovedet på sned, bagved anes skrå
korset. Indskrift mangler. 3) Jakob den ældre 
(?) med stav og randsel på skulderen. Navnet 
mangler, men kan have været der, da billedets 

øvre del har været stærkt ødelagt af svampe
angreb. 4) »Johannes«, med spinkel stav over 
skulderen. Navnet må være fejlagtigt, da a-
postlen har fuldskæg (jfr. også nr. 9). 5) »S. Fi- 
lipus« med himmelvendt blik og korsstav over 
skulderen. 6) »Bartolomæus«, uden attribut. 7) 
»Thomas« med vinkel, seende ned for sig. 8) 
»Jacobus Minor« med (valke)stok over skulde
ren. 9) Johannes, skægløs med kalk, hvortil 
anes en lidt afvigende fortegning. Af teksten 
læses: »Jo...hes«. 10) (fig. 20) »Simon«, med en 
kraftig sav over skulderen. 11) (fig. 20) 
»S. Paulus«, med hånd under kind og sværd
klingen hvilende mod skulderen. 12) (fig. 20) 
»S. Mattias«, med en lille økse hvilende mod 
den venstre skulder. 

Man har villet sætte maleriet i forbindelse 
med S. Enders kapel (s. 1408),39 men apostelbil
lederne behøver ikke at være kommet til sognet 
før i 1800’rne. Beskæringen af ansigter og hår 
viser, at portrætterne oprindelig har indgået i 
en anden sammenhæng, snarest et større malet 
panel, ikke nødvendigvis af kirkelig her
komst.40 Apostelnavnenes skrifttype antyder, 
at beskæringen kan være foretaget allerede i 
1700’rne, men den nuværende egetræsmalede 
ramme er næppe meget ældre end 1892. Over
malinger og et fernislag er fjernet 1974. 

2) Nyere, forestillende den stråtækte kirke, 
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olie på lærred. På vestvæggen under pulpituret. 
To lysekroner af messing er skænket 1908 af 

enke Mette Kjerstine Mortensdatter, Sdr. Oks
by.41 Anskaffelse af to †lamper til petroleum 
omtales 1862.30 

Kirkeskib (jfr. fig. 4), ophængt 1829, en mo
del af giveren kaptajn Clemen Nielsen i Oks-
by’s frugtfarer, briggen »Marie – Daniel – E-
milie«, skænket »til Mindelse om sin lykkelige 
Fart«. Votivskibet, til hvis vedligeholdelse kap
tajnen gav 40 rdl., hang midt i den gamle kir
kes skib (jfr. fig. 8), siden 1891 midt i den nyes. 
En omrigning er foretaget 1937.42 

†Ligbårer. 1688 omtales en ligbåre,16 1716 en 
ny, skænket året før af kirkeejeren; 1730 hang 
den i kirken.17 1853 anskaffedes igen en ny 
båre.30 

Klokken er fra 1974, tvm. 72 cm, med versal
indskriften: »Jeg støbtes til Oksby Kirke i året 
1974 af Alfred Paccard, Annecy le Vieux, 
Frankrig«. I tagrytteren, hvor den har afløst en 
†klokke af »Støbestaal« fra 1891. 

Den gamle kirkes klokke fra 1844 hænger nu i 
en stålgalge på tomten. Den måler 42 cm i tvm. 
og bærer reliefversal-indskriften: »Anno 1844«. 
Klokken er købt i Altona 1844,30 da den omta
les som en svær og velklingende klokke, godt 
hængt i vestre gavl.20 1688 fandtes kirkens 
†klokke stående ledig i kirken, hvorfor et nyt 
klokkehus og værk ønskedes opsat.16 Endnu 
1730 stod klokken imidlertid i koret,17 og 1813 
sagdes kirken at være uden klokke.26 

Fig. 21. Matrikelkort over den nedrevne kirke og 
omgivelser, 1:10000. Målt 1819 af Sponneck, om
tegnet 1865. De lyse, prikkede områder er flyve-
sandsklitter (s. 1387). — Katasterkarte 1:10000. 

GRAVMINDER 

På Oksby gamle kirkegård står spredt et antal 
gravmonumenter (jfr. fig. 22), næsten alle fra 
de sidste årtier inden kirkens nedbrydning 
1892. 

Gravsten. På kirkegården henligger hen
holdsvis nordligt og nordøstligt tre og to lig
sten fra 2. del af 1800’rne, udført af tegl dækket 
med cement. Heri er et lille fordybet kors, 
mens alle indskrifter er borteroderet med und
tagelse af et årstal »1800« på den ene af de nord
østlige sten. 

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1876. Hans Jo
hansen Bloch, *i Henneby 3. febr. 1842, druk
net på havet 16. juni 1876. Gravvers. Fordybe
de, sorte versaler. Rektangulær, hvid marmor
tavle på støtte. 31 × 41 cm. På den nordøstlige 
del af kirkegården. 

2) O. 1877. Jeppe N. Bloch, *26. sept. 1877. 
Gravvers. Fordybede, sorte versaler. Rektan
gulær blok af bremersandsten med buet, øvre 
afslutning, skråt afskårne øvre hjørner og del
vis affasede kanter. Rustikt tilhugget overflade 
med glat profil omkring nu forsvunden cirku
lær medaljon, to rosetter samt indfældet, rek
tangulær marmorinskriptionstavle. På bagsi
den indhugget konturen af en fransk lilje. På 
profileret sokkel med indfældet, vedbendsde-
koreret marmorinskriptionstavle. Ved nr. 1. 

Støbejernskors. 1) O. 1864. Thue Tobiesen, 
*1828 i Gammelmölle, †2.jan. 1864 i Bordrup. 
Gravvers. Skriveskrift. Type med fligede kors
ender (jfr. Henne, type 2, s. 1268), sortmalet, 
højde 54,5 cm. På hver af korsendernes for- og 
bagside stjerner. Korset er knækket oven for 
foden. Østligst på kirkegården. 

2) O. 1876. J. P. Knudsen, kromand i Bor
drup Oxby sogn, *8. febr. 1841 i Sondertang 
Oudrup sogn, †29. dec. 1876 i Bordrup. Skri
veskrift. Som nr. 1, intakt. Korset er fastgjort 
på en marksten. Øst for indgangen. 

3) Slutningen af 1800’rne. Glat, sortmalet 
kors, uden indskrift. Korset har sandsynligvis 
markeret et familiegravsted. På den nordlige 
del af kirkegården. 



 
 

 

 

 
 

 
 

 

OKSBY KIRKE 1403 

Fig. 22. Oksby gamle kirkegård set mod nord. NE fot. 1981. — Der alte Friedhof von Oksby, gegen Norden. 

Ved indgangen står et nygotisk støbejernsgit
ter, på støbt sokkel, omkring et gravsted med 
nu forsvundet gravmonument. Højde 94 cm. 

KILDER OG HENVISNINGER 

Vedr. arkivalier for Ribe amt i almindelighed henvi
ses til s. 50f., vedr. litteratur og forkortelser til 
s. 54 f. Endvidere er benyttet: 

LA Vib. Vester Horne herreds tingbog 1668 og 
1688. – Ribe bispearkiv. Regnskaber for Oksby kir
ke 1814-95 og 1883-1912 (CKRB 317, 319). 

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske 
landsbykirker VII, 1886, s. 281-82. Indberetninger ved 

Jacob Helms 1874 (bygning, inventar), Mogens Lar
sen 1972 (inventar), Pernille Bronée 1975 (maleri). 

Tegninger og opmålinger. NM2. 2 tryk fra Ude og 
Hjemme 1879 efter tegning af C. Peters. Kgl. Bibl. 
Tegning af den stråtækte kirke ved Thygesen Vrø-
gum u.år. Varde Museum. Maleri af interiør ved 
M.Jepsen 1884. Blåvandshuk lokalhistoriske Arkiv. 
Udkast til ny kirke i Oksby ved F. Uldall 1889. 

Litteratur. Thomas Lange: Kirken med Straatag, 
1859. – J. Andreassen: Danmarks sidste straatækte 
Kirke, Varde 1941. 

Historisk indledning på grundlag af Michael 
H. Gelting, bygningsbeskrivelser ved Niels Jørgen 
Poulsen, inventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen 
(orgler), gravminder ved Vibeke Andersson. Redak
tionen afsluttet april 1987. 
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1 DiplDan. 3. rk. III, 262.

2 Jfr. Ho kirke note 6.

3 Oldemoder s. 106; ActaPont. IV, 2901 (10. febr. 

1484).

4 Kronens Skøder II, 669.

5 RA. DaKanc. A. 28.

6 LA Vib. Beneficeret gods og kirkeejere 1794, 1798-

1809 (C 4.697); J. Andreassen: Danmarks sidste 

straatækte Kirke, Varde 1941, s. 26-27.

7 H. K. Kristensen: Varde Syssels Kirkestol, i ÅrbRi
be, bd. 10, 1940-43, s. 231-32. Det såkaldte »S. En
ders kapel«, syd for Oksby (jfr. s. 1408), bør næppe 
opfattes som sognekirkens forgænger. 
8 Jfr. s. 1388 f. 
9 LA Vib. Ribe bispearkiv. Ho-Oksby, div. doku
menter 1810-60 (C 555.26). 
10 J. Andreassen (jfr. note 6), s. 30-58. 
11 DaFolkemSaml. V, 334. 
12 J. Andreassen (jfr. note 6), s. 55-58. 
13 Murerarbejdet udførtes af bygmester Chr. 
Schødt, Struer; J. Andreassen (note 6), s. 58. 
14 Målene er ikke nøjagtige og stemmer ikke overens 
med Uldalls 1886 (jfr. fig. 6). 
15 Synsforretning 10. juni 1862, gengivet i J. Andre-
assen (note 6), s. 19-26. 
16 LA Vib. V.Horne hrd.s tingbog 1688, s. 66ff. 
(synsforretning 5. okt. 1688). 
17 LA Vib. Ribe bispearkiv. Uregistreret korrespon
dance vedr. V. Horne hrd. 1570-1774 (C. 4.79). 
18 LA Vib. Ribe bispearkiv. V. Horne hrd. 1771, 
1778-1812 (C 4.82). 
18a Søren Bakken Pedersen: Fra Eventyrets Land, 
1891, manuskript i Ølgod Museum. 
19 J. Andreassen (note 6), s. 64-65. 
20 Uldall opgiver målene i alen, her omregnet til me
ter. I koret afviger hans mål noget fra synsprotokol-
lens oplysninger 1862. 
20a LA Vib. Vester Horne herreds tingbog 1668, 
s. 111bff. (synsforretning 13. april 1668).

21 RA. DaKanc. Jy. missiver, 18. april 1718, nr. 27 

(D.29).

21a Ifølge O. Nielsen (Vester Horne Herred, 1866) og 

efter ham Trap: Danmark blev kirken engang i tiden 

1716-30 flyttet til et sted lidt længere mod syd. Men 

denne opfattelse er altså ikke rigtig: kirken blev stå

ende på sit gamle sted indtil 1891.

22 Hans Adolph Brorsons visitatsberetninger og bre

ve, udg. ved L.J.Koch, Kbh. 1960, s. 318.

23 LA Vib. Ribe bispearkiv. Uregistreret korrespon


dance vedr. V. Horne hrd. 1741-64 (C4.189).

24 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 

(C 4.189).

25 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårds-

syn 1807-10 (C 4.708).

26 LA Vib. Ribe stiftsprovsti og Ribe købstadsprov

sti. Synsprotokol for kirker og præstegårde 1813-28 

(C 36A.13).

27 Uldall 1886.

28 LA Vib. Skast, Ø. og V. Horne hrdr.s provsti. 

Synsprotokol 1828-91 (C 44.3-5).

29 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 

(C 4.190).

30 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkeregnskaber for 

Oksby 1814-95 (C KRB 317).

31 Kirken i Klanxbüll, Sydslesvig, har bevaret sit 

stråtag.

32 Forfatteren Agnes Henningsen omtaler kirken i 

sine ungdomserindringer.

33 Synsprotokollen (jfr. note 15) opregner 1862 fem 

vinduer i skibets sydside. I rekonstruktionen (fig. 6) 

er der foreslået fire vinduer plus det lille over prædi

kestolen.

34 J. Andreassen (note 6), s. 56.

35 Altertavlerekonstruktionen er udført under arki


tekt Aage Bugges ledelse af kunstmaler og billed

skærer Peter Steen, Varde, og lokale tømrer- og ma

lermestre. J. Andreassen (jfr. note 6), s. 60.

36 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkeregnskaber for 

Oksby 1883-1912 (C KRB 319).

36a Nærtstående tavler findes i Vestslesvig, i Abild og 

Ravsted kirker (DK.SJyll. s. 1544, 1590), fra Tønder 

kirke (nu i Fahretoft syd for grænsen, DK.SJyll. 

s. 954) og kirken i Keitum på Sild. Se Michael Ko-

pischke: Spätgotische Schnitzaltäre an der Westküste 

Schleswig-Holsteins, Kiel 1982.

37 Prædikestolsfeltet var 1931 indfattet i en nyere 

indramning.

38 Zachariasen: Orgelfortegnelse.

39 J. Andreassen (jfr. note 6), s. 4, 59.

40 I en kirkelig sammenhæng ville man snarest kunne 
tænke sig apostelhovederne som en rest af pulpitur
malerier, men hverken Oksby, Ho eller Ål kirker 
synes at have haft 1600-talspulpitur. Næsten for en
hver oprindelig sammenhæng forekommer det be
malede panels tykkelse (4-8 mm) påfaldende ringe. 
41 J. Andreassen (jfr. note 6), s. 59. 
42 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 364. Andreassen 
(jfr. note 6), s. 25. 



 

  

Fig. 1. Mosevrå kirke set fra sydøst. NE fot. 1981. — Die Kirche von Mosevrå, von Südosten gesehen. 

MOSEVRÅ KIRKE

OKSBY SOGN 

Filialkirken, omtrent midtvejs mellem Mose stråtækte †kirke i Oksby (jfr. s. 1393), stammer 
vrå og Vejers, der betjener sognets nordøstre inventaret i alt væsentligt fra opførelsestiden, 
del, er opført samtidig med Oksby kirke 1891 da kirken møbleredes ganske som søsterkirken 
af samme arkitekt, F. Uldall, og efter de samme i Oksby.1 Træinventaret står malet i en mørke
tegninger, idet Mosevrå kirke dog er ét fag grøn farve med gule lister. 
kortere end Oksby og kun har tre vinduer i Som alterprydelse tjener – som oprindelig i 
hver af skibets langsider. Oksby – et retabel med krucifiks, skåret af 

Inventar. Bortset fra altersølvet, døbefonten A. Fjeldskov. Altersølvet er fra 1845,2 af ukendt 
og dåbskanden, der er overført fra den gamle mester, svarende til det samtidige i Ho kirke. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1406 VESTER HORNE HERRED 

Fig. 2-3. 2. Alterkalk, 1845 (s. 1406), med uidentificerede stempler (fig. 4). Kalken har tilhørt den gamle †kirke 
i Oksby (jfr. s. 1398). 3. Dåbskande af tin (s. 1406), anskaffet 1862 til Oksby †kirke (jfr. s. 1399). NE fot. 1982. 
— 2. Abendmahlskelch, 1845, mit unidentifizierten Stempeln. Der Kelch gehörte der alten †Kirche von Oksby. 3. 
Taufkanne aus Zinn, angeschafft 1862 für die †Kirche von Oksby. 

Kalken (fig. 2) er 20 cm høj, foden konisk med 
graveret bladbort langs standkanten og en bred 
krave med tunget kant og indprikket mønster 
ved overgangen til cylinderskaftet. Knoppen er 
linseformet, bægeret halvkugleformet med ny
ere hældetud. På fodpladens side to ukendte 
stempler (fig. 4), et »H« eller »IH« samt et 
mærke, der måske skal læses »BLu«. Mærkerne 
er gentaget på knoppen og øvre skaftled samt 
på undersiden af disken, tvm. 12 cm, der på 
fanen har et enkelt indgraveret Jesumonogram 
og (modstillet) et kors (jfr. s. 1367). Oblatæske 

Fig. 4. Alterkalk, 1845, uidentificerede stempler på 
foden (s. 1406). NE fot. 1987. — Abendmahlskelch, 
1845, unidentifizierte Stempel am Fuss. 

og alterkande er i sort porcelæn, alterstagerne i 
gotisk stil. 

Døbefonten er romansk af granit, med fornyet 
fod fra 1891, og tilslutter sig den vestjyske type 
(Mackeprang: Døbefonte s. 156f.).3 Kummen 
er halvkugleformet over et kort skaft og har en 
noget ophugget attisk mundingsprofil, tvm. 78 
cm. Fontens oprindelige fod står på kirkegår
den ved Oksby kirke (jfr. s. 1398). En dåbskande 
(fig. 3), ligeledes fra den gamle Oksby kirke, er 
af tin, 20 cm høj, indkøbt 1862 »fra tinstøberen 
i Hylderslev« (ingen stempler).2 En nyere kan
de i art-nouveau-stil, af messing, 31 cm høj, er 
fra 1925, stemplet »HB«. 

Prædikestolen og stolestaderne er i enkle for
mer fra 1891,1 orglet er fra 1973, med fire stem
mer, bygget af Bruno Christensen & Sønner, 
Terkelsbøl. Det er et »kisteorgel« af standard
type med dispositionen: Gedakt 8', Rørfløjte 
4', Principal 2', Nasat 1⅓, og har afløst et 
†harmonium.4 Et kirkeskib, briggen »Troen«, 
er ophængt ca. 1905, det er bygget af Gunde 
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Fig. 5. Mosevrå kirke. Indre set mod øst. NE fot. 1981. — Die Kirche von Mosevrå. Interieur gegen Osten gesehen. 

Petersen, Grærup, og skænket af gårdejer Vil 2 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkeregnskaber for 
Oksby 1814-95 (C KRB 317).lads Villadsen og hustru, Vejers.5 Klokken er 
3 Fonten er ikke behandlet i Mackeprang: Døbe

fra 1891 af »støbestål«, tvm. 76 cm, med re
fonte. 

liefversalerne: »Geg. in Bochum 1891«. 4 LA Vib. Vester og Øster Horne hrdr.s provsti. Kir
kesyn 1892-1932 (C 44A.1). 

1 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkeregnskaber for 3 Henningsen: Kirkeskibe Ribe s. 361. J. Andreassen: 
Oksby 1883-1912 (C KRB 319). Danmarks sidste straatækte Kirke, Varde 1941, s. 62. 
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KAPELBANKEN (S. ENDERS KAPEL) 
OKSBY SOGN 

En banke i det sandede terræn syd for Øster 
Oksby (jfr. s. 1390, fig. 9), i daglig tale kaldet 
Kapellet (jysk: »æ kàppel«), blev indtil midten 
af 1800’rne brugt som begravelsesplads for ind
strandede lig fra området omkring Blåvands 
Hug. Den fredede banke,1 der ligger på et uma-
trikuleret areal ca. 800 m fra stranden, måler 
ca. 60×70 m og hæver sig et par meter over det 
omgivende terræn. Den ujævne overflade er 
bevokset med nåletræer og buske, og der findes 
i dag ingen umiddelbare spor efter begravelser. 

Sognepræsten betegnede 16382 banken som 
Kapelhøj (»Capelhøy«), fordi der tidligere stod 
et kapel på det indviede sted. I kapellet var en 
»helligdom (et alter?), som kaldtes S. Enders af 
Oksby«.3 Ved stormfloden 11. oktober 1634 
blotlagde havet ligkister og »mange hundrede 
menneskehoveder og ben«.2 

En protokol for strandfogeder i Oksby 
strandlén 1787-1863 opregner i alt 130 iland
drevne lig af druknede søfolk, hvortil skal læg
ges Ho og Oksby sognes egne omkomne, som 
blev noteret i kirkebøgerne og begravet på de 
regulære kirkegårde. Et større antal omkomne, 
fundet på stranden i vinteren 1811-12, var 
druknede søfolk fra to engelske linieskibe, De
fence og St. George, der strandede ud for Fjal
tring og Fjand juleaftensdag 1811. Ligene, 
hvoraf mange var i matrostøj, blev efter øvrig
hedens og toldinspektørens visitering jordet i 
deres »iværende klæder i den for sådanne døde 

ved Øster Oksby indrettede begravelsessted«.4 

Begravelserne i Kapelbanken er formo
dentlig hørt op o. 1870. Sognets tiendeydere 
blev 1903 fritaget for vedligeholdelsen af den 
gamle begravelsesplads mod, at jordstykket 
blev beplantet, og området indhegnet.5 

Lokaliteterne »Dødemands lod«, øst for 
Oksby, og »Benknolde« på Skallingen tyder på 
flere begravelser i klitten. Også ved Vejers hav
vej, syd for Engsø, var et begravelsessted for 
druknede (jfr. s. 1390, fig. 9). Stedet er afsat på 
udskiftningskortet 1817 som et rektangulært 
felt syd for havvejen. Sognepræsten fandt 1890, 
at Vejers begravelsesplads ikke burde indhegnes, 
da der ikke var foretaget begravelser de sidste 
20 år.6 

1 Genpart af tinglyst fredningsdeklaration af 
12. august 1983 i NM2.

2 Præsteindberetninger til Ole Worm, I, udg. ved 

Frank Jørgensen 1970, s. 225.

3 Navnet S. Ender kendes ikke andre steder og opfat

tes af Ellen Jørgensen som en »folkekåret« lokal hel

gen. Jfr. Ellen Jørgensen: Heleendyrkelsen i Dan

mark, 1909, s. 46.

4 H. K. Kristensen: Indstrandede lig og skibsvrag, i 

ÅrbRibe, bd. 18, 1972, s. 54-66.

5 J. Andreassen: Danmarks sidste straatækte Kirke, 

Varde 1941, s. 6-7.

6 Søren Manøe Hansen: Dødemandsbjerge, i ÅrbRi

be, bd. 22,1, 1981, s. 186-89.


Redigeret af Niels Jørgen Poulsen. 
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3 Navnet S. Ender kendes ikke andre steder og opfat

tes af Ellen Jørgensen som en »folkekåret« lokal hel

gen. Jfr. Ellen Jørgensen: Heleendyrkelsen i Dan

mark, 1909, s. 46.

4 H. K. Kristensen: Indstrandede lig og skibsvrag, i 

ÅrbRibe, bd. 18, 1972, s. 54-66.

5 J. Andreassen: Danmarks sidste straatækte Kirke, 

Varde 1941, s. 6-7.

6 Søren Manøe Hansen: Dødemandsbjerge, i ÅrbRi

be, bd. 22,1, 1981, s. 186-89.


Redigeret af Niels Jørgen Poulsen. 
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ØSTER HORNE HERRED 1415 

ØSTER HORNE HERRED o. 1800 med de seks sognekirker: Torstrup, Horne, Hodde, Tistrup, Ølgod og 
Ansager. I Bejsnap (Ølgod sogn) opførtes en filialkirke 1892, i Stenderup og Skovlund (Ansager sogn) 1909 og 
1910. På kortet ses herregårdene Nørholm og Lindbjerggård samt den tidligere herregård Agerkrog. Udsnit af 
Videnskabernes Selskabs kort 1803-04. — Die Harde von Øster Horne um 1800 mit den sechs Pfarrkirchen von 
Torstrup, Horne, Hodde, Tistrup, Ølgod und Ansager. Filialkirchen wurden 1892 in Bejsnap (Gemeinde Ølgod) und 1909 
bzw. 1910 in Stenderup und Skovlund (Gemeinde Ansager) aufgeführt. Auf der Karte sieht man die Herrensitze Nørholm 
und Lindbjerggård sowie den ehemaligen Herrensitz Agerkrog. Ausschnitt aus der Karte der Gesellschaft der Wissenschaften 
1803-04. 

Danmarks Kirker, Ribe amt 92 
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1416 ØSTER HORNE HERRED 

ROMANSKE BYGNINGSPROFILER i Øster Horne Herred, 1:10, målt af ElM 1982, tegnet af NJP og Jesper 
Sort Hansen 1988. Fig. 1-7: Ølgod kirke. 1-2: Apsisbuens kragbånd og sokkel. 3. Skråkantled indsat i skibets 
sydside, sandsynligvis stammende fra båndet øverst i muren. 4-7: Bygningssokkel. 4. Apsidens nordside. 5. 
Korets sydmur. 6. Korets østgavl, sydsiden. 7. Skibets sydside, nær sydøstre hjørne. 8-9. Horne kirke. Korbu
ens kragbånd og sokkel. — Romanische Gebäudeprofile in der Harde von Øster Horne. Fig. 1-7: Ølgod. 1-2: Kämpfer 
und Sockel des Apsisbogens. 3. Teil einer Schrägkante eingelassen in die südliche Langhauswand, vermutlich von einem 
Rücksprung im Oberwand. 4-7. Sockel. 4. Apsis. 5. Südliche Chorwand. 6. Ostende Chor, südlich der Apsis. 7. Südliche 
Langhauswand, nahe der Südostecke. 8-9. Horne. Kämpfer und Sockel des Triumphbogens. 



 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1982 — Südostansicht der Kirche. 

TORSTRUP KIRKE

ØSTER HORNE HERRED 

Sognet nævnes første gang i kirkelisten i Ribe Olde 1719)3 på grund af bygningernes misligholdelse blev 
moder (ved midten af 1300’rne), hvor kirken er sat til fradømt patronatsretten, der vendte tilbage til kro
en afgift på 4 skilling sølv (jfr. s. 1020f.). Den har nen. Kaptajn Frederik Lassen til Nørholm købte 
muligvis afløst en aldrig fuldført †kirke ved S. Ger imidlertid atter kirkerne 1726,6 hvorefter de fulgte 
truds kilde i Sig (se s. 1441. – Kronen afhændede 1690 Nørholm gods (fra 1742 slægten Teilmann), indtil de 
kirken til major Frantz Hieronimus von Bühren,1 overgik til selveje, Torstrup kirke 1935.7 – Torstrup 
som 1696 videresolgte den til amts- og proviantfor havde allerede før reformationen det større Horne 
valter Poul Zachariassen Grønnewald til Hesselager- sogn som anneks.8 

gård.2 1701 købtes kirken og nabokirkerne i Horne, Sagn. Klokken skal være støbt i Klokpøl.9 

Hodde, Tistrup og Ansager af landsdommer Jens I landmilitsens tid, i 1700’rne, fandtes en eksercér-
Lassen til Nørholm,3 hvis arvinger ved en landemo plads ved kirken, og i kirken var ophængt et †gevær-
dedom 16. juni 17174 (bekræftet af Højesteret 17. maj skab til 36 flintebøsser (se inventar). 

92* 



 

 

 

  

 
 

  

 

1418 ØSTER HORNE HERRED 

Fig. 2. Kirkegårdens hovedindgang 1774 (s. 1418). NJP fot. 1986. — Haupteingang zum Friedhof 1774. 

Den blytækte kvaderstenskirke med en Teil-
mannsk trane over det barokke pyramidespir 
ligger frit i landskabet omtrent midt i sognet, nu 
som i forrige århundrede omgivet af store træer. 
I de sidste generationer er der rejst enkelte huse 
øst for kirken; men længe var de eneste naboer 
degneboligen, opført 1788 nordøst for kirke
gården, og præstegården på marken mod syd
vest. 

Kirkegården (fig. 4) har bevaret sine gamle skel 
til alle sider undtagen mod vest, hvor den blev 
udvidet o. 1930.10 Begravelsespladsens ældre del 
hegnes af græs- og træbevoksede jorddiger, ud
vendig beklædt med stablede kampesten, jernal 
og myremalm. Indvendig støttes den lave fod af 
kantstillede sten. Det gamle dige i vest blev ned
brudt i 1940’rne,10 og stenene brugt i et nyt la
vere dige omkring det udvidede areal. Kirkegår
den kranses af store gamle træer, ask, eg, elm og 
kastanje. Et gammelt asketræ ved våbenhuset, 
nu kun en stub, ses som et kraftigt ungt træ på 
Ferdinand Richards prospekt 1867 (fig. 3), der 

viser, at området allerede da var skærmet af 
træer. 

Indgangene til den gamle kirkegård, en køreport 
med låge (fig. 2) i syd og to ganglåger i øst og 
nord, består af svære, murede piller, opsat af 
Andreas Charles Teilmann 1774. Disse karak
teristiske, Nørholmske stetter, afdækket med 
granitplader og kugler over et hvidtet led, gen
findes på herregården og på flere af godsets kir
ker. Pillerne er muret af godsets mørkbrændte 
telgsten, kendelige ved en lodret rille midt i ste
nens sider og signeret med ejerens navnetræk 
»ACT« (Andreas Charles Teilmann) og årstal 
»1774« (jfr. fig. 12 og 13). Kun den østre ind
gang, der er ommuret o. 1900,10 mangler disse 
signaturer. – I kirkeregnskaberne 1647-8711 om
tales †stetter og †ligport som værende af egetræ, 
vistnok dækket af et tag, og lukket med dreje
lige »korstræer«. De tre indgange havde i bun
den smedede †riste i egetræsrammer, som holdt 
kreaturerne ude. 

Nord for kirkegården opførtes 1977 en byg
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Fig. 3. Kirken set fra sydøst. Tegning af Ferdinand Richard, gengivet i Secher og Richard: Danske Kirker, 
Slotte, Herregaarde og Mindesmærker 1867. — Südostansicht der Kirche. Zeichnung 1867. 

ning, indeholdende ligkapel og redskabsrum, ef
ter tegning af arkitekt S.A.Aakjær. Huset af
løste et †kapel fra 1950. 

BYGNING 

Kirken består af romansk apsis, kor og skib, 
hvortil der i senmiddelalderen er føjet et tårn i 
vest og formodentlig i samme periode et våben
hus foran skibets syddør. Bygningen fremtræ
der i dag stort set i den skikkelse, den fik ved en 
istandsættelse og ombygning 1763 og 1774, da 
der indsattes nye, store vinduer, og tårnet fik 
pyramidespir. Orienteringen har svag afvigelse 
til nord. 

Proportioner. Den halvcirkulære apsis har cen
trum i korgavlens yderside. Skibets langmure 
divergerer betydeligt mod vest, hvor gavlen er 
1,2 m bredere end i øst (sml. Guldager, Skast 
hrd., og Darum, Gørding hrd.). 

Materialer. Den romanske kirke er opført af 
granitkvadre over en skråkantet (i skibet stedvis 

svagt hulkelet) sokkel. I skibet er kun hjørnerne 
helt af granit, mens langmurene, der er ombyg
get 1763, kun står kvaderklædte indtil vindues- 
højde. De tre skifter måler over soklen hhv. 49, 
47 og 44 cm. Herover er muren af hovedstore 
marksten, der bedst ses på våbenhusloftet, mens 
facaderne er pudset og hvidtet, efter at de tid
ligere har stået med cementpuds og falske kva-

Fig. 4. Matrikelkort 1:10000 af kirke, degnebolig og 
præstegård. Kopieret 1817 af Storm, omtegnet 1865 af 
E. Schmidt. — Katasterkarte. 
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Fig. 5. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1982. — Nordostansicht der Kirche. 

derfuger. Apsidens kvaderstensmurværk er for
mentlig helt omsat og i syd uden forbandt med 
koret. Første og femte skifte, der er højere end 
de øvrige, er nogle steder delt i to halve skifter 
eller sat af lodretstillede kvadre. I flere kvadre 
ses kilemærkerne fra stenens kløvning.12 Indven
dig tillader puds og hvidtelag ingen nærmere 
bestemmelse af byggematerialet, men murvær
ket er sandsynligvis af marksten, repareret med 
tegl. 

Stenhuggermærke? En hjørnekvader i skibets 
nordvestre hjørne har et lille indhugget mærke, 
ca. 12 × 12 cm: et kors i kvadrat, hvis hjørner er 
ført rundt som bueslag.12 

Vinduer. Ingen af kirkens gamle åbninger er 
intakte. Et rundbuet †vindue i apsis, der var til
muret ved J. Helms’ besøg 1874, er siden helt 
forsvundet, og to vinduer, ét i korets nordside 

og ét i skibets sydmur vest for døren, der blev 
genåbnet 1950,13 fremtræder næppe i den oprin
delige udformning. Korets vindue har smigede 
sider af cementpuds, hvori der over rundbuen er 
markeret et falsk stik. Vinduet i skibets sydside 
dækkes af en monolit overligger (med vandret 
overside), men denne er muligvis kommet hertil 
fra Lunderup gods,14 og det er tvivlsomt, om 
den oprindelig har siddet i Torstrup kirke. En 
række romanske *vindueskvadre, spredt omkring 
på egnen, hvoraf i det mindste nogle må 
stamme fra Torstrup, viser, at smigene i de op
rindelige åbninger har været affaset på samme 
karakteristiske måde som vinduerne i Ovtrup, 
Nørre Nebel og Henne. Det gælder en vindues-
smigsten, 59 cm høj, uden for kirkegårdens 
østre låge, hvor fasen er 8 cm bred, og en femsi-
det overligger, nu i Varde Museum (inv. 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

TORSTRUP KIRKE 1421 

Fig. 6. Grundplan 1:300. Målt 
af Henrik Gram og Søren 
Gottfred Petersen 1978. Teg
net af MN 1987. — Grundriss. 

nr. 4904), der tidligere lå ved degneboligen i 
Torstrup. Denne samt to sekssidede overlig
gere, indmuret i Nørholm Mølle, har indhug
gede falske fuger, der illuderer et kilestensstik 
(fig. 8). Foruden disse kvadre kendte man 1940 
endnu tre romanske vinduesoverliggere, én i 
Kildeskoven ved Nørholm, én i lunden mellem 
Nørholm og Lindingbro og én ved skovfoged
huset ved Lindingbro.14 Hertil kommer en vin-
duessmigsten i Tambours have i Øse sogn, 77 
cm høj og med faset smig, der kan stamme fra 
Torstrup kirke. 

Døre. Den tilmurede norddør, hvis øvre del er 
ødelagt af et vindue, spores svagt udvendig 
(bredde: 97 cm). Den ibrugværende syddør, 
med rette sider, er udvidet inden 1886 (Uldall). 

Indre. Apsiden dækkes af et kvartkuglehvælv, 
der blev omsat o. 1882.10 Set fra loftsrummet er 
hvælvingen, apsisbuen og murkronen af mun
kesten.15 I selve kirkerummet står apsisbuen 
pudset og hvidtet, så materialet ikke umiddel
bart kan bestemmes. Den runde, lidt fladtrykte 
bue står med forhugne kragbånd med skrå eller 
hulkelet underkant. Korbuens buestik er sat af 
store kvadre, som blev renset for kalk 1950.13 

Den har indvendig sokkel, i syd skråkantet, i 
nord retkantet, mens kragbåndene, 13-14 cm 
høje, er hulkantede på undersiden og ført om
kring vesthjørnerne. Korbuen, der sammenlig
net med apsiden har en svagt spidsende form, 
flankeres af halvcirkulære sidealternicher, af 
hvilke kun den nordre er intakt, mens den søn
dre er forhøjet og omdannet til prædikestols

opgang, hvorved der er foretaget en udhugning 
i korets sydmur. 

Kor og skib har fladt bræddeloft, hvilende på 
gamle bjælker, nu dækket ind af nyere paneler. 

Piscina. En niche østligt i korets sydvæg, 34 
cm høj og med bund 56 cm over nuværende 
gulv, har indeholdt et piscina, hvis granithugne 
*kumme (fig. 9) nu befinder sig i Varde Museum 
(inv. nr. 4903). Den halvcirkulære kumme, med 
afløbshul, er 38 cm høj, 42 cm dyb mod væggen 
og 52 cm bred. Den lå 1916 udenfor søndre kir- 
kegårdsindgang og blev da opfattet som et vie
vandskar.16 

Fig. 7. Tværsnit 1:150 gennem skib, set mod øst. Målt 
af Henrik Gram og Søren Gottfred Petersen 1978; 
enkelte rettelser ved NJP 1986. Tegnet af MN 1987. 
— Querschnitt durch das Schiff nach Osten. 
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Fig. 8. Romansk *vinduesoverligger (s. 1421), ind
muret i Nørholm mølle. NJP fot. 1986. — *Überlieger 

für romanisches Fenster, eingemauert in der Mühle zu Nør
holm. 

Egetagværkerne over kor og skib er ligesom 
loftsbjælkerne sandsynligvis de oprindelige. 
Korets seks spærfag har ét lag hanebånd og små 
skråstivere, skibets 16 fag to lag hanebånd og 
stivere. Her er de otte østre fag samlet i østsi
den, de otte vestre i vestsiden og nummereret 
henholdsvis fra øst mod vest og fra vest mod øst 
med hugne numre i syd og skårne numre i nord. 
Apsidens otte spær, samlet omkring en stolpe, 
har øksehugne stregnumre. 

Alle tre taggavle, af hånd- og hovedstore kam
pesten, er bevaret. En lille retkantet åbning leder 

Fig. 9. * Kumme til piscina (s. 1421). I Varde Mu
seum. NE fot. 1982. — *Piscina aus Granit. 

fra koret til apsidens tagrum, mens der er brudt 
en senere åbning i triumfgavlen og i skibets 
vestgavl, hvis yderside er fjernet ved tårnets op
førelse. 

Det senmiddelalderlige tårn ved skibets vest
gavl er opført af munkesten over en granitsok
kel, hvilende på en syld af store, flade kampe
sten. Udvendig fornemmer man, at de hvidtede 
facader er skalmuret med mindre sten, måske i 
forbindelse med tagets ændring 1774. Tårnrum
met dækkes af et samtidigt krydshvælv med 
kvartstensribber17 over små halvstenshjørnepil
ler. I væggene er der store spidsbuede spare- 
blændinger og mod skibet en spidsbuet skjold
bue, som hæver sig over den rundbuede arkade, 
med hvilken den har fælles vange. Et rundbuet 
vindue i vest med indvendige smige har fået sin 
nuværende form ved indsættelsen af et støbe-
jernsvindue før 1862. 

Der er adgang til de øvre stokværk via en 
tømret fritrappe ved tårnets nordside, fornyet 
1973, som fører op til en fladbuet dør i mellem- 
stokværket. De tre frie sider i denne etage har 
hver to høje, fladbuede spareblændinger, det 
sydøstre og nordvestre med tilmurede, falsede 
og fladbuede vinduer. Klokkestokværket er ind
vendig af munkesten med fire rundbuede glam
huller, ét i hvert verdenshjørne. Dette stokværk 
er formentlig helt ommuret 177418 i forbindelse 
med opsætningen af det firesidede, svagt svej
fede pyramidespir med en trane som vindfløj (se 
ndf.) og gesims af træ. En blyplade i spiret bæ
rer kirkeejerens initialer »ACT« (Andreas Char
les Teilmann) og »1774«. Før denne ændring til 
barokkens formsprog, der svarer til lignende 
ombygninger på de Nørholmske kirker i 
Horne, Tistrup og Ansager, var tårnet dækket af 
et †sadeltag med gavle i øst og vest, som det ses 
på en lille penneskitse af kirken i sognepræstens 
indberetning til Ole Worm 1639 (fig. 14). Lige
som spiret var også den oprindelige tagstol tæk
ket med bly, som ifølge regnskaberne 1647-87 
blev repareret fra tid til anden. 1652 arbejdede en 
murermester selvtredie på tårnets østgavl.11 

Våbenhuset foran skibets syddør nævnes første 
gang 1653,11 men er formentlig kommet til i sen
middelalderen, selv om det ikke er medtaget på 
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Fig. 10. Indre set mod øst. NE fot. 1982. — Innenansicht nach Osten. 

præstens skitse 1639 (fig. 14). Den lave tilbyg
ning, der er uden vinduer, er sat af granitkvadre 
indtil rejsehøjde; 1950 blev også gavltrekanten, 
der indvendig er af munkesten, klædt med 
kvadre.13 Samme år fik den falsede og fladbuede 
dør sin nuværende udformning. Gulvet er lagt 
med røde munkesten på fladen; det gråmalede 
loft bæres af svære bjælker. Taget har været 
hængt med tegl siden 1670, da det gamle bly 
blev nedtaget, vejet og solgt til Christian Vind 
til Nørholm og (senere borgmester) Laurids 
Lauridsen (Baggesen) i Varde. I stedet indkøbtes 
700 tagsten.11 

Vedligeholdelse og istandsættelser. Præstens pen
neskitse (fig. 14), nedtegnet »i hast« i præstegår
den 17. juli 1639, viser i hovedtræk kirken, som 
denne må have taget sig ud i tiden efter reforma

tionen indtil ombygningen 1763-74. Der er 
store, rundbuede vinduer i syd, og døren har 
kraftige stabler; også i apsiden angives et vin
due. Regnskabsbogen, bevaret for årene 
1647-87, beretter om tilbagevendende istandsæt
telser af murværk, blytag og vinduer. Oluf 
murmester arbejdede med sine folk på kirken i 
sommeren 1647 og blymester Christopher Ene-
voldsen fra Ribe 1677, mens en glarmester 
»gjorde nogle nye vinduer« (ruder) engang i kri
gens tid 1657-59.11 

En række synsforretninger 1713, 1716 og 
1718,19 forud for fradømmelsen af patronatsret
ten (jfr. den historiske indledning), viser kirkens 
misligholdelse i begyndelsen af 1700’rne: skibets 
mure trængte til reparation, og tårnets sydside 
havde store revner, »blyværket« skulle støbes 
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Fig. 11. *Vindfløj, en Teilmannsk trane (s. 1425). I Es
bjerg Museum. NE fot. 1983. — *Wetterfahne, ein 
Teilmannscher Kranich. 

Fig. 12-13. Teglmærker i kirkegårdens indgange med 
kirkeejerens navnetræk »ACT« (Andreas Charles 
Teilmann) og »1774« (s. 1418). NJP fot. 1986. – Zie
gelmarken in den Friedhofseingängen mit dem Namen des 
Patrons »ACT« (Andreas Charles Teilmann) und »1774«. 

om, og træloftet var flere steder åbent og for
dærvet. O. 1721, da kirken igen i et kortere år
mål var i kronens eje, foretoges en del nødven
dige arbejder: skibets sydmur blev sat om, og 
blytaget fornyet over korets sydside, hvortil der 
blev brugt kasseret bly fra nabokirken i Hodde, 
der få år forinden var blevet tækket med tag
sten.4 En snes år senere blev dele af taget igen 
lagt om. En *blyplade, 40 × 29 cm, indbragt til 
Esbjerg Museum (inv.nr. 190/1953) bærer årstal
let »1744« og sammenslyngede, spejlvendte ini
tialer, muligvis »M« (for Maren Schultz til Nør
holm?). 

Under Andreas Charles Teilmann, ejer af Nør
holm 1749-90, gennemførtes 1763-74 en række 
byggearbejder. 176320 fik kirken nye vinduer, i 
hovedtrækket de samme fladrundbuede, falsede 
åbninger som i dag, to i hver af skibets sider og 
et i korets sydside. I den forbindelse må skibets 
overmure, som nævnt, være blevet bygget helt 
om. 1769 blev gulvet lagt med de nuværende 
ølandsfliser, et arbejde, der blev udført af sten
huggeren i Tjæreborg, Bastian Andresen Sles
vig, som efterlod sin signatur »BASV« i en flise i 
vestenden af skibets midtgang, mens en flise i 
koret bærer indskriften »ACT(eilmann) 1769«. 
177418 gennemførtes den omtalte ombygning af 
tårnet, og kirkegården fik sine smukke, murede 
indgangspartier. Endelig omtaler præsten en 
indvendig og udvendig reparation 1784, hvor
efter Torstrup »med rette bærer navn af en smuk 
kirke«.21 

Ferdinand Richards prospekt (fig. 3) viser kir
kens udseende ved midten af 1800’rne, da alle 
murflader, også apsidens, endnu var hvidtet. I 
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slutningen af århundredet blev kvaderstenspar-
tierne renset for kalk, og skibets overmure pud
set med cement og forsynet med falske fuger og 
buestik omkring vinduerne, hvori der indsattes 
støbejernsrammer. 1862-1913 stod træloftet med 
et hvidtet gipsdække.10 

Under en hovedrestaurering 1950 ved arkitek
terne P. Riis Olsen og Waldemar Jørgensen, 
Varde, istandsattes kirkens murværk og tag, ef
ter at der var lagt et dræn omkring hele byg
ningen. Vinduernes støbejernsrammer afløstes 
af galvaniserede rammer med små blyindfattede 
ruder af »katedralglas« i gule, grønne og rosa 
toner, og man genåbnede et romansk vindue i 
korets nordside og ét i skibets sydside, vest for 
våbenhuset. Den øvre del af skibets sydfacade 
blev hvidtet ligesom i nord, idet man dækkede 
den grå cementpuds med de falske fuger. Vå
benhusets dør blev ommuret og gavltrekanten 
herover hvidtet, efter at der var indsat en række 
løse, romanske kvadre. Indvendig smykkedes 
apsishvælvingen med en moderne fresko (se 
ndf.), væggene blev nypudset, og korbuens 
kvaderstensstik renset for hvidtekalk. Der lag
des nyt trægulv under stolene, og korets flise
gulv blev hævet et lille trin over skibets gulvni

13veau. 
Varme. Kirkens første varmeapparat, en ovn, 

blev opstillet i skibets nordøstre hjørne 1893.10 

1950 indlagdes el-varme. 
Vindfløj (jfr. fig. 6, s. 1026). Tårnspiret har si

den opsætningen 1774 været smykket af en Teil- 
mannsk trane,22 anbragt over en kugle. Provsten 
ønskede 193210 fløjen fornyet. En ældre *fløj, 
(fig. 11), af kobber, muligvis den oprindelige, 
befinder sig siden 1953 i Esbjerg Museum 
(inv.nr. 188/1953), efter at den en tid havde væ
ret i privat eje. – Lignende vindfløje pryder de 
øvrige Nørholmske kirker samt herregårdens 
avls- og hovedbygning. 

Solur, med indhugget årstal »1786«, 44 × 69 
cm, af rød kalksten, i våbenhusets gavl. Tilsva
rende solure opsattes samme år i kirkerne i 
Horne og Hodde, 1785 i Tistrup og 1779 i ho
vedbygningen på Nørholm. 

En tagvinde, af fyrretræ, fra 1800’rne, nu hen
liggende på skibets loft, har været ophængt over 

Fig. 14. Penneskitse af kirken 1639, tegnet af sogne
præst Mads Hansen i indberetning til Ole Worm. RA 
fot. 1987. — Kirche, Federskizze, gemacht von dem Pfar
rer Mads Hansen in einem Bericht an Ole Worm, 1639. 

hanebåndene mellem skibets to vestre spærfag 
(sml. Grimstrup, Skast hrd.). 

Kalkmalerier. Apsishvælvet udsmykkedes 
1950 af en fresko, Kristi genkomst, udført af 
Stefan Viggo Pedersen og signeret »SVP 1950«. 
Kristus viser sig i skyen, omgivet af en man-
dorla og flankeret af to musicerende engle, den 
ene med basun, den anden med harpe; herunder 
kuldkastede, bedende mennesker. Sml. et lig
nende motiv i Øse kirke (Skast hrd.), 1943, samt 
kalkmalerier fra samme periode i Kvong 
(s. 1168f.) og Lydum (s. 1222). 

INVENTAR 

Oversigt. Af sit ældre udstyr rummer kirken kun den 
romanske granitdøbefont, med dåbsfad fra o. 1550, 
og prædikestolen, der er et snedkerarbejde i landlig 
renæssancestil. Alterstagerne er fra o. 1650, og fra 
samme tid stammer en sjælden sygedisk med ind
bygget oblatbeholder, skænket af præsten Lambert 
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Poulsen Barfod (1645-60). Den tilhørende kalk er for
nyet midt i 1800’rne, da også altersættet anskaffedes, 
udført 1842 af Carl Christian Hansen i Århus, og 
oblatæsken, der skyldes Johan Jacob Rühle i Ribe. En 
altertavle fra 1898, med bronzerelief, Korsfæstelsen, 
udført af billedhuggeren Carl Hartmann, er nu opsat 
i tårnrummet. 

Tavlen blev nedtaget ved istandsættelsen 1950, da 
kirkerummet fik sin nuværende fremtræden med Ste
fan Viggo Pedersens apsismaleri som alterprydelse 
over et nyt, bart alterbord. Samtidig er stolestaderne 
blevet fornyet i renæssancestil, mens prædikestolen 
til gengæld fik nedtaget sin himmel, der nu ligger på 
loftet. 

I Nationalmuseet opbevares en *altertavle fra 1757, 
en illusionistisk malet rokokotavle signeret af Anders 
Windfeldt. Den er den ældste af en lille gruppe på 
egnen, og vidner om kirkens tilhørsforhold til Nør
holm gods. Kirkens tilknytning til Nørholm har i 
1500’rne givet sig udtryk i fornemme, nu forsvundne 
inventarstykker: en †epitafiealtertavle fra 1589 og en 
†klokke (nr. 2), støbt af Melchior Lucas i Husum. 

Alterbordet er fra 1950, muret af granitkvadre, 
181 × 72 cm, 127 cm højt, med alterplade af 
egetræ. Det står i apsisbuen ca. 150 cm fra øst
væggen.13 †Alterborde. 1950 fandtes fundamentet 
af et middelalderligt alterbord, 147 × 62 cm, 
muret af munkesten med flere lag hvidtekalk. 
1862 omtales alterbordet som et panelværk af 
fyr, 2½ × 1 alen, 1¾ alen højt.10 †Sidealterbord, 
middelalderligt. Under restaureringen 1950 
fandt man ved nedtagningen af en skorsten i 
skibets nordøsthjørne fundamentet til et muret 
alterbord foran triumfvæggens sidealterniche. 

†Alterklæder. 1651 benyttedes den gamle mes
sesærk til reparation af alterklædet, der 1677 var 
af silke.111772 omtaler Søren Abildgaard et kost
bart rødt fløjls-altertæppe, som Andreas Charles 
Teilmann nylig havde skænket til kirken. Klæ
det var kantet med guldgaloner, og på det var 
fæstnet giverens våben i massivt sølv (jfr. 
†messehagel).23 1862 omtales alterklædet som 
rødt med guldkors og guldbånd forneden.10 

Dets afløser, formentlig samtidigt med neden
nævnte altertavle fra 1898, ses fig. 20. 

Som alterprydelse tjener siden 1950 Stefan 
Viggo Pedersens kalkmaleri, Kristi genkomst, i 
apsis over alterbordet (se ovf.). Det har afløst en 
altertavle (jfr. fig. 20) fra 1898 med et bronzere

lief, Korsfæstelsen, udført af billedhuggeren 
Carl Hartmann. Relieffet, der er rundbuet af
sluttet foroven, 122 × 83 cm, er indsat i en por
talramme af egetræ, i skønvirkestil, tegnet af 
arkitekt J. Holm. Rammen står i blankt træ, 
med fordybet versalindskrift fra Joh. 3,16 på po- 
stamentet. Efter nedtageisen 1950 har relieffet 
været i ligkapellet, rammen i privateje og i 
Varde Museum indtil 1975, da altertavlen blev 
genetableret og fik sin nuværende ophængning 
på tårnrummets nordvæg. 

*Altertavle (fig. 15) 1757, af glat udsvejfet fyr
repanel med en kulisseagtig, illusionistisk be
maling i rokokostil, signeret af Anders Wind
feldt. Den svarer næsten til samme malers tavle 
fra 1764 i Tistrup (s. 1503 med fig. 16) og har 
yderligere en parallel i Hodde kirke, signeret 
1769 af Truels Pedersen (s. 1475 med fig. 12). 

Altertavlen, der er udsavet i rocailleformer, 
består af ni glathøvlede, lodretstillede planker, 
sammenholdt på bagsiden af tværrevler. De to 
yderste planker i hver side danner en art fløje, 
idet de er fæstnet med hængsler, så de kan svin
ges bagud.24 Bemalingen danner et stort sam
menhængende rokokokartoucheværk med bro
gede blomsterbuketter, der indrammer to scener 
af lidelseshistorien samt et indskriftfelt forne
den. I hovedfeltet ses Nadveren, Kristus og 
apostlene forsamlede i et dunkelt rum omkring 
et rundt bord. Kalken står ved Kristi venstre 
hånd, og med den højre peger han på nogle 
oblater, der ligger på en lille disk. Mens Nad
verfremstillingen er malet efter et andet forlæg 
end i Tistrup, svarer to flankerende billeder af 
Moses og Aron til Tistrup-tavlens. Moses (i 
nord) står med staven og lovens tavler, Aron 
med et stort røgelsekar. Topfeltets Getsemane-
fremstilling viser Kristus knælende mod ven
stre, hvor den bitre kalk viser sig i skyen. Bag 
ham ligger de sovende apostle, og i baggrunden 
skimtes soldaterne på vej. I skriftfeltet forneden 
læses i forgyldt fraktur på sort bund: »Vor Herre 
Jesus Christus i den Nat,/ der hand blev forraad 
...« (1 Kor. 11,23-25) og derunder med skrive
skrift signaturen: »A. Windfeld fec(it)/ 1757« 
(Anders Windfeldt udførte dette 1757). Farve-
holdningen er domineret af klar cinnoberrød og 
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Fig. 15. *Altertavle 1757, malet af Anders Nielsen Windfeldt (s. 1426). I Nationalmuseet. — *Altarbild 1757, 
gemalt von Anders Nielsen Windfeldt. 

pariserblå på baggrund af rocaillernes grå toner den ny tavle,25 øjensynligt egnens første af 
(sandstensimitation), der ledsages af okkergult denne illusionistiske type, der synes at være et 
og rødt. særkende for Nørholms kirker.26 1874 fandt Ja

Altertavlen var – uagtet at den savner våben cob Helms tavlen »karakteristisk for tiden og 
skjolde og giverindskrift – skænket af kirkeeje staffagen effektfuld«, idet Nadverscenens 
ren Andreas Charles Teilmann.23 I årene efter apostle dog karakteriseres: »med flove ansigter, 
1757 heftede kirkesyn og indberetninger sig ved mest som gamle munke«. 1898 blev tavlen taget 
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Fig. 16-17. 16. Altersæt 1842, udført af Carl Christian Hansen, Århus (s. 1428). 17. Sygesæt, kalken fra o. 1825-50, 
disken skænket mellem 1645 og 1660 af præsten Lambert Poulsen Barfod (s. 1429, jfr. fig. 18). NE fot. 1982. — 
16. Altargerät 1842, von Carl Christian Hansen, Århus, geschaffen. 17. Krankenbesuchsgeräte, Kelch um 1825-50, Patene 
gestiftet zwischen 1645 und 1660 von dem Pastor Lambert Poulsen Barfod. 

ned og henlagt på kirkeloftet, hvorfra den 1926 
overførtes til Nationalmuseet (inv.nr. D 
10867).27 

†Altertavle, 1589, givet af Claus Strangesen til 
Nørholm, øjensynligt som kombineret alter
tavle og epitafium (jfr. gravminder). På tavlen 
sås ifølge Danske Atlas foruden årstallet fire 
våbner, og på dens bagside læstes: »Lod erlig oc 
velbyrdige mand Claus Strangesen til Nørholm 

Fig. 18. Sygedisk, 1645-60, bagside med oblatbehol
der (s. 1429, jfr. fig. 17). NE fot. 1982. — Krankenpa
tene, 1645-60, Rückseite mit Oblatenbehälter. 

giøre oc gifue denne tafle til Torstrup kirche, 
med saa skiel, at min hostru oc børn oc min 
salig liig maatte blifue begrafuet i denne graf i 
Torstrup kirche, som vi hafuer ladet giøre, oc 
blef taflen indsat i kirchen den 20. dag i janu- 
arius 1589. Nu ligger her begrafuet erlig oc vel
byrdig Jomfru Ide Clausdaatters liig, som døde 
den □ aar 1586, som vaar hendis fierde aar. Her 
ligger oc begrafuet jomfru Maren Clausdaatters 
liig, som døde den 21. dag september i det aar 
1586, som lefuede udi 8 dage. Gud gifue dennem 
begge en glædelig oc ærefuld opstandelse. Anno 
domini 1588«.28 Indskriften, der måske har stået 
på ydersiden af et sæt bevægelige sidefløje (jfr. 
Christen Vinds tavle 1581 i Lydum s. 1224f.), ty
der på, at der har været tale om en såkaldt epita- 
fie-altertavle, hvortil der kun kendes enkelte 
hjemlige paralleller.29 Tavlen afløstes 1757 af 
ovenstående og var borte 1772.23 

Altersølv (fig. 16), 1842, udført af Carl Chri
stian Hansen, Århus. Kalken er 17 cm høj, foden 
sekstunget, glat, med profilering ved overgan
gen til det sekssidede skaftled. Knoppen er linse- 
formet med en omløbende, lodret rifling, bæ
geret er svejet med indskriften »Thorstrup 
Kirke 1842« graveret i skriveskrift på siden. På 
fodens underside Carl Christian Hansens gen
tagne stempel (Bøje 1982 nr. 5996). Den tilhø
rende disk er glat, tvm. 15 cm, og har på fanens 
underside samme indskrift som kalken samt 
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Carl Christian Hansens stempel (Bøje 1982 
nr. 5995) og Århus’ bymærke. 

Før altersættets anskaffelse 1842 benyttedes et 
altersæt fra o. 1730, der nu findes i Horne kirke 
(s. 1456 med fig. 19), idet det var fælles for de to 
kirker (jfr. Ho og Oksby s. 1367, 1398).30 Dette 
sæt har afløst et ældre †altersæt, tidligst omtalt 
1647 som kalk og disk af sølv, forgyldt. De var 
da ganske »sønderbrækkede, fordærvede og 
utjenlige« (en følge af svenskekrigen?) og blev 
samme år omgjort og suppleret med nyt sølv. 
1651 lavedes af den gamle messesærk en pose til 
altersættet.11 

Oblatæske, udført mellem 1829 og 1858 af Jo
han Jacob Rühle i Ribe. Æsken er oval, 12 cm 
lang, 4 cm høj, med let hvælvet låg, hvis kant 
ledsages af en riflet bort. På låget er graveret et 
alterbord med kors og bog samt frakturindskrif- 
ten »Thorstrup Kierke«. Under bunden Rühles 
gentagne stempel samt Ribes bymærke (Bøje 
1982 nr. 6774 og 6806). Æsken nævnes tidligst i 
inventariet 1862.10 

Alterkander. Kirken har to kander af sort por
celæn med guldkors fra Den kongelige Porce- 
lænsfabrik, den ene anskaffet før 1862,10 samt en 
nyere kande i sølvplet. †Alterkander. 1654 blev en 
tinflaske til vin omgjort og forbedret,11 og 1845 
anskaffedes som til de øvrige Nørholm-kirker 
en alterkande af blik, sortlakeret med forgyldt 
kors.30 

Sygesæt. 1) (Fig. 17) 1645-60 og o. 1825-50. 
Kalken, der er fra o. 1825-50 og repræsenterer en 
fornyelse, er 7 cm høj, kompakt, med en om
løbende frise af indprikket bladværk under gra
verede bueslag på foden. Disken med indbygget 
oblatæske er fra midten af 1600’rne, tvm. 7 cm, 
med et cirkelindskrevet kors graveret på fanen. I 
bunden er indbygget en oblatbeholder med af- 
skrueligt låg (fig. 18), hvorpå er graveret et Jesu- 
monogram i renæssanceformer. Den smukke 
disk har hørt til et sygesæt, der ifølge inventariet 
1681 var skænket af præsten Lambert Poulsen 
Barfod (1645-60).11 Sættet synes at have svaret til 
det bevarede fra 1656 i Ølgod kirke, hvis fine 
lille kalk antyder, hvorledes sættets oprindelige 
†kalk har været udformet. Til sygesættet hører et 
ældre futteral (o. 1800?), drejet i bøgetræ og med 

Fig. 19. Alterstage, midten af 1600’rne (s. 1429). NE 
fot. 1982. — Altarleuchter, Mitte des 17.Jahrhunderts. 

roset på låget. Under bunden er stemplet for
bogstaverne »HB«.31 2) Moderne. 

Alterstager (fig. 19), midten af 1600’rne. De er 
44 cm høje, med bred, klokkeformet fod hvi
lende på tre kugleben. Balusterskaft og flad pro
fileret lyseskål. Stagerne er formentlig identiske 
med de messinglysestager, der optræder i in
ventariet 1647,11 men kan være lidt yngre. En 
syv stage af messing fra 1944 bærer på foden ver
salindskriften: »Skænket af Thorstrup Menig
hed 1944«. I sidealternichen. 

Et nyt †ildkar bekostedes 1653.11 En Frederik 
II.s †bibel nævnes i inventariet 1647.11 

†Messehagel, 1765, skænket af Andreas Charles 
Teilmann (jfr. †alterklæde). Den omtales som 
meget kostbar, af rødt fløjl, kantet med »brede, 
på begge sider takkede, durchbroken, massive, 
prægtige guldgaloner«. På ryggen var et kors af 
samme guldarbejde.23 Formentlig sås her også 
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Fig. 20. Indre set imod øst o. 1900. Fot. i KglBibl. — Innenansicht nach Osten, um 
1900. 

årstallet, der nævnes 1944, da haglen øjensynligt 
endnu eksisterede.32 

Alterskranke, o. 1862, af oval form med støbe- 
jernsbalustre og håndliste af blankt egetræ.10 En 
†knæleskammel til præsten med rødt klæde og 
guldkant nævnes 1862.10 

Døbefont (fig. 21), romansk af rødlig granit, 88 
cm høj, kummens tvm. 79 cm. Fonten slutter 
sig til den vestjyske type, men har visse afvigel
ser fra de gængse former (Mackeprang: Døbe
fonte s.166f.). Foden er formet som en søjle
base, hvis hjørneknopper er ejendommeligt 
klodsagtigt afskårne foroven, et træk, der gen
findes ved nogle af arkadepillernes baser i Ribe 
domkirke (s. 230 med fig. 68). Kummen er halv
kugleformet med enkelt mundingsprofil, platte 
over en spinkel rundstav, og har i bunden et 
afløbshul udstøbt med bly. O. 1890 blev fonten 
renset for kalk (og mug),10 og 1950 flyttedes den 
fra korbuens nordvange til dens nuværende 
plads i skibets nordøsthjørne.13 

En granitkumme (fig. 34) af ukendt herkomst, 
opstillet i Nørholms have, er formentlig en rest 
af en middelalderlig døbefont. Den er let konisk 
med største diameter foroven, 86 cm. Højden er 
46 cm, siderne glatte. 

Dåbsfad, o. 1550, i drevet messing, sydtysk, 
tvm. 61 cm. I bunden cirkelmedaljon med relief 
af Bebudelsen, herom to minuskelbånd og 
stemplede borter med liljer og blade. På fanen 
en frise med hjort og hund. Fadet svarer næsten 
helt til Ansager kirkes. Det synes at være kom
met til kirken i nyere tid, idet kirkens †dåbsfad 
1862 omtales som et messingfad med afbildning 
af Jesu dåb, hvorom var »en dobbelt omskrift af 
runer«!10 1713 og 1718 beklagedes det, at bække
net til fonten ikke kunne »holde vand, men ud
løber forneden, som det kommer i foroven, alt 
sammen af ælde«.19 

Dåbskande, 1893,10 tin, 31 cm høj, svarende til 
Hodde kirkes og en (mindre) i Lunde (s. 1120). 

Prædikestol (fig. 22), formentlig fra o. 1600-20, 
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men måske noget yngre. Den har ud mod kir
kerummet fire arkadefag, hvortil kommer et 
femte ganske enkelt og fornyet, skjult imod 
sydvæggen. På hjørnerne glatte korintiske søjler 
med akantusprydbælte forneden. Felternes arka
der udgøres af glatte pilastre med profilbaser og 
-kapitæler, bærende et fladtspændt bueslag, der 
ledsages af rundstav. Postamentet har profilind
rammede felter og under søjlerne retkantfrem-
spring med groft skårne blomster på siderne og 
på forsiden pådyvlet englehoved. Frisen svarer 
til postamentet, hvis fremspring forneden af
sluttes af blomstersmykkede hængekonsoller, 
der løber ud i en volut. Hængestykkerne er ud-
svejfede med bladværk. Af en svejet †underbal-
dakin (fyrretræ) med profilribber i stødene, der 
blev nedtaget 1950 (jfr. fig. 22), er bibeholdt bæ
restolpen. Den er forneden profileret, mens den 
øvre del, der før 1950 skjultes af baldakinen, nu 
har en sekssidet bræddebeklædning. Prædike
stolen fremtræder siden 1950 i afrenset træ og 
står i skibets sydøsthjørne med opgang gennem 
triumfmuren. 

Prædikestolens himmel, der blev nedtaget 
1950, var opsat i væghjørnet over kurven med 
fire fag ud imod kirkerummet (jfr. fig. 22). Dens 
glatte frise blev brudt af retkantfremspring, der 
som stolens havde pådyvlede englehoveder. 
Den kronedes af en kraftig forkrøppet profilge-

Fig. 21. Døbefont, romansk af granit (s. 1430). Teg
ning af E. Rondahl 1896 i NM2. — Romanische Granit
taufe. 

Fig. 22. Prædikestol, o. 1600-20, med den 1950 ned-
tagne himmel (s. 1430). Einar V.Jensen fot. 1948. — 
Kanzel, um 1600-20, mit dem 1950 abmontierten Schall
deckel. 

sims, hvis fremspring bar store blomsterspir, 
flankeret af svejfede topstykker med udskårne 
blomsterbuketter. Under frisefremspringene 
englehoved, flankeret af hængestykker udfor
met som et englehoved med vidt udspændte 
vinger. Glat fyrretræsloft. Himlen henligger nu 
på kirkeloftet, hvorfra flere stykker er forsvun
det, bl.a. frisefremspringenes englehoveder. 

Prædikestolens landlige renæssanceformer, 
der vanskeliggør en sikker datering, har ligheds
punkter med skæringerne på Henne kirkes alter
tavle (s. 1248 med fig. 15). Prædikestolen nævnes 
tidligst 1669, da den befæstedes med et nyt an
ker.14 1859 blev stolen sænket, for at trappen i 
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Fig. 23. Indre set mod vest. NE fot. 1982. — Innenan
sicht nach Westen. 

koret, der var skæv, kunne forkortes »og således 
mere frit rum vindes i koret«.11 En ny trappe af 
støbejern blev opsat, og det er formentlig ved 
samme lejlighed, at prædikestolens ældre staf
feringer er blevet overstrøget med egetræsfarve 
og lidt forgyldning.10 Denne bemaling samt 
hvad der måtte have været af ældre farver blev 
afætset ved restaureringen 1950, da prædikesto
len yderligere afklædtes ved underbaldakinens 
og himlens fjernelse.33 

Stolestaderne er fra 1950 med gavle i egnens 
ungrenæssancestil, gråmalede med rød bund for 
fyldingernes skæringer. To nyere bænke står i 
våbenhuset. 

†Stolestader. 1647 og 1649 omtales indsættelse 
af en ny stol og indkøb af tre »deller« til skamler 
(bænke).11 1718 kaldes kirkestolene brøstfæl-
dige,19 og 1862 angives deres tal til 17 i nord og 
12 i syd, hvor der endvidere var en stol for præ
stens familie vest for indgangen. Alle stole var 
da af fyr, egetræsmalede, med fyldingsryglæn 
og ruslæderbeklædte sæder.10 Dette stoleværk 

udskiftedes o. 1900 af et enkelt, egetræsmalet 
stolesæt (fig. 20), hvoraf rester siden 1950 er 
henlagt på kirkeloftet. 

†Herskabsstole for ejerne af Nørholm. 1649 
blev Iver Vinds stol »færdiget«,11 og 1862 om
tales i vestenden af kirken en stol for stamhusbe
sidderne til Nørholm, 4 alen dyb, 3 alen lang, 
med ruslæder-beklædte bænke.10 Den trængte 
1879 til en større reparation.30 Fjernet 1950. 

En (†)præstestol fra 185930 i korets nordvest
hjørne svarede til Tistrup kirkes (s. 1509). Den 
beskrives 1862 som 2 alen lang, 1½ alen dyb og 
3¼ alen høj.10 Den bestod af egetræsmalet fyrre
panel, forneden med fyldinger, foroven åbent 
med et tremmeværk af snoede søjler. Enkelte af 
søjlerne samt en dørfløj, 190 × 63 cm, ligger 
siden 1950 på kirkeloftet. En ældre †præste- og 
skriftestol omtales 1700 som »åben« og burde ef
ter synets mening lukkes.18 Den fjernedes 1859 
fra koret.30 En †degnestol ved prædikestolen om
tales 1862.10 

En gammel ubrugelig †kiste er opført i inven
tarierne 1647 og 1677.11 †Skabe. 1859 nævnes et 
skab til messeklæderne bag altret,30 og i 1700’rne 
et geværskab til 36 flintebøsser i kirken.44 

Pengeblok (fig. 25), formentlig fra en istand
sættelse 1800,34 lavet af flere stykker egetræ, 
sammenholdt foroven af to vandrette jernbånd, 
100 cm høj. Oversiden er jernklædt med en pen
geslids, som er sikret med en bøjle. På siden 
jernlåge med to indbyggede låse samt overfalds
lukke. Jernbåndene smykkes af enkle borter 
(»løbende hund«), og træet står nu afrenset. 
Blokken er fæstnet til indgangspanelet. 

†Pengetavler. 1663 anskaffedes en tavle til at 
samle fattigpenge i,11 og 1713 konstaterede kirke
synet, at der ingen »tavler« (pengetavler?) 
fandtes.19 1862 nævnes to bliktavler for gaver til 
husarme.10 

Fløjdørene mellem våbenhuset og skibet stam
mer formentlig fra en istandsættelse 1800.34 Flø
jene har hver tre fyldinger, de midterste højrekt
angulære med blomsterroset, de øvrige 
kvadratiske og glatte. Anslaget er profileret og 
ender foroven og forneden i en klods med 
tandsnit og cirkel. Oprindelige dørskilte. Grå
malede med røde lister og gule rosetter. Imellem 
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tårnets mellemstokværk og loftet over skibet 
sidder en dørfløj fra 1700’rne. Det er en let rund
buet aksedør af fyrretræ, bestående af fire skrub- 
høvlede planker, samlet med to vandrette revler, 
140 × 87 cm. Umalet. 

Orgel (fig. 24) 1953, med fem stemmer, ét ma
nual og anhangspedal, bygget af Frederiksborg 
Orgelbyggeri v/Troels Krohn, Hillerød. Dispo
sition: Rørfløjte 8', Principal 4', Gedakt 4', Ok
tav 2', Mixtur III-IV. Orgelhus i lakeret eg. Fa
cade i gotisk stil med træskærerarbejder. I 
kirkens vestende. †Orgel, 1900, bygget af P. S. 
Rung-Keller, Varde.35 

Salmenummertavler, 1950,13 to ens, 88 × 59 cm, 
hvidmalede til ophæng af løse cifre. På skibets 
nordvæg. †Salmenummertavler. 1862 omtales fire, 
der 1885 udskiftedes med en ny »med tilstræk
keligt antal tal«.10 Den store tavle, i enkel klassi
cistisk stil, ses på ældre fotografier (fig. 20). Den 
havde skydenumre og var opsat på en svinge-
arm ved korbuens nordvange. 

†Maleri. 1874 omtales et lille oliemaleri i træ
ramme, fremstillende Kristus på korset med 
Maria og Johannes stående nedenfor. Det hang 
over korbuen. 

Lysekroner. I skibet hænger tre nyere messing
lysekroner, to ens fra o. 1913,10 og en noget min
dre, anskaffet 1944 til koret.13 

†Ligbårer. 1647 nævner inventariet en ligbåre, 
der blev repareret 1674.11 1680 anskaffedes en 
ny,11 måske den, der 1877 blev borttaget fra vå
benhuset, hvor man i stedet anskaffede en ny 
bænk.10 

Klokker. 1) 1908, tvm. 75 cm, med lister på 
slagringen og om halsen en versalindskrift, der 
gentager indskriften på nedenstående †klokke 
(nr. 2) fra 1599. På legemet versalerne: »Om
støbt af L. Andersen Aarhus 1908«. Klokken har 
ingen krone, men er boltet til en samtidig slyn- 
gebom. 2) 1972, tvm. 63 cm, med versalind
skrifter. Om halsen: »Jeg støbtes af Petit & Frit-

Fig. 24. Orgel, 1953, bygget af Frederiksborg Orgel
byggeri ved Troels Krohn (s. 1433). NE fot. 1987. — 
Orgel, 1953, gebaut durch Frederiksborg Orgelbyggeri. 

Fig. 25. Pengeblok, 1800 (s. 1432). NE fot. 1982. — 
Opferstock, 1800. 
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sen. Holland 1972«, kantet af prydborter i 
renæssancestil. På legemet: »Kirken skal hver 
mands hjemhus være« og (på modstående side):; 
»Simeon«, samt derunder: »Skænket til Thor-
strup kirke af Simeon Frahm./Født 5.januar 
1887. Død 24. februar 1971«. 

†Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1528 aflevere
des en klokke på 2 skippd. 4 lispd. (med 
jernfang).35 2) (Fig. 26) 1599, skænket af Anne 
Skram til Nørholm og støbt af Melchior Lucas 
fra Husum. Den fornemme renæssanceklokke 
var et mindre sidestykke til Ribe Domkirkes 
stormklokke, som Melchior Lucas støbte sam
me år i bispegården i Ribe (s. 515f.).37 Den målte 
29¼ tomme (76 cm) i tvm., slagringen havde 
profilering, og om halsen løb to bånd med reli
efversalerne: »Denne Klocke lod Fru Anne 
Skram aff Nørholm støbe Anno 1599./ Vth dem 
Fvir bin ick geflaten M. Melchior Lvcas 

Fig. 26. †Klokke, 1599, skænket af Anne Skram til 
Nørholm og støbt af Melchior Lucas fra Husum 
(s. 1434). Ernst F. Gøpel fot. — †Glocke, 1599, gestiftet 
von Anne Skram zu Nørholm. Ein Guss des Melchior 
Lucas aus Husum. 

Klocken geter tho Hvsvm heft mi gegaten« (ud 
af ilden er jeg flydt, m(ester) Melchior Lucas 
klokkestøber i Husum har støbt mig). Ordene 
adskiltes af små stjerner og blomster, og skrift
båndene kantedes af profilering og buefriser 
med bladværk. Som på stormklokken i Ribe 
ledsagedes hankene af profilering og tovstav og 
prydedes af skæggede mandshoveder. 1654 an
skaffedes en stålbue til klokken, og 1684 måtte 
akslen repareres.11 1906 revnede klokken7 og 
blev sendt til omstøbning.38 

Klokkestol. Klokke nr. 1 hænger i en gammel 
egetræsklokkestol (1599?), omtømret og gjort 
lavere i 1881.30 Nr. 2 er opsat i en udvidelse af 
klokkestolen (egetræ) fra 1972. 1646 omtales for
højelse af klokkeværket, og 1674 en reparation 
med søm og træ.11 

GRAVMINDER 

Epitafier. 1) (Fig. 27) o. 1772, sat og forfattet af 
Andreas Charles Teilmann til Nørholm over sin 
tidligt afdøde adoptivsøn Niels Jensen og sig 
selv. Indskriften, der citerer gravskrifterne på de 
på kirkegården nedsatte kister, gengives her i sin 
helhed: »Paa Kirkegaardens Nordvest-Hiørne/ 
er udi en under Jorden muret Begravelse/ nedsat 
tvende Kister./ Paa den ene, er at læse: Her lig
ger/ Niels Jensen/ fød 1768 i Hessel af fat/tige 
Bønderfolk, og derover, / for at opfødes, kom d. 
4. Martz 1772/ til Nørholm, hvor Hand af un
der/skrevne Eier blev antaget, som sit eget 
Barn;/ formedelst de gode Egenskaber, som 
Hans, endnu/ spæde Barndom lovede, men som 
Hans tidlig Død, der ske/de i Smaae-Kopperne, 
d. 25 Nov. 1772, trak forhænget for./ Heu, mi- 
serande Puer, si qua fata aspera rupta,/ Tu ... 
manibus date Lilia plenis./ in memoriam posui, 
qui tumulum hunc strui jussi (Ak stakkels 
dreng, om du ... nogle hårde af skæbnen brudte 
liljer, da giv dem med fulde hænder. Jeg har sat 
mindet, jeg, som har befalet denne grav ind
rettet)39/ Andreas Charles Teilmann./ Paa den 
anden:/ <Her giemmes de Jordiske Levninger af 
Høyædle og Welbaarne/ Her Etats Raad./ An
dreas Charles Teilmann/ til Nørholm, Lunderup 
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og Aggerkrog./ Blev fød paa Skrumsager i De
cember 1723./ Døde paa Nørholm den 27(en)de 
Julii 1790./ Her ligger den, som dette Skrev/ 
Der intet var, og intet blev>«. 

Rektangulær, oliemalet tavle af porøs sand
sten, 178 × 119 cm, næsten helt optaget af ind
skriften (relief-skriveskrift), som omfattes af 
finthugne rocailler og vindrueklaser. Bemalin
gen er kommet til o. 1790 i forbindelse med til
føjelsen af A. C. Teilmanns egen kisteindskrift. 
Bogstaverne står forgyldte, ornamenterne grå 
på sort bund. Tavlen kantes af en grå perlebort 
og en grissaillemalet indramning af bånd og 
egeblade på væggen udenom. Indfældet i skibets 
nordmur. Istandsættelser er sket 1928 og 1941. 

2) O. 1817. »Her paa Thorstrup Kirkegaard 
hviler Støvet af Kammerherre Major Christian 
Rosenørn Teilmann«, *8. april 1741, †27 febr. 
1812, og hustru Christine Marie Wormskiold, 
Stamherreinde til Nørholm, *8.juni 1752, 
†13. dec. 1817 (jfr. støbejernskors nr. 2-3). »De
res Færd var Retsind,/ Forstandighed, Blidhed 
og Kraft,/ leedet af Religionens klare Lys. / Der
for agtedes de høyt af hvo der/ kiendte dem, og 
velsignedes de af/ mange, men især af deres 
Børn/ 1 Datter og 6 Sønner«. Gravskriften af
sluttes med henvisning til Matt. 5,8. 

Oval, hvælvet tavle af sort skifer, 124 × 86 
cm, med fordybet, forgyldt versalskrift (tal i 
kursiv). Tavlen er med fire messingnagler fæst
net til skibets sydvæg. 

†Epitafium, 1589, øjensynligt en epitafie-alter-
tavle, se †altertavle s. 1428. Claus Strangesen til 
Nørholm, hans hustru og børnene Ide Claus-
daatter, †□ år 1586 i hendes fjerde år, og Maren 
Clausdaatter, †21.sept. 1586 otte dage gammel 
(jfr. gravkrypt og *kisteplade). 

Gravsten. 1) (Fig. 28) o. 1659, oprindelig i 
Varde †S. Nikolaj kirke over Steffen Nielsen, 
borgmester i Varde, †1665, og hustru Maren 
Nielsdatter, †1659 (jfr. †eptafium og *gravsten 
s. 959). Genanvendt i Torstrup for »en sjælden 
og uforglemmelig ægte par«, Niels Nielsen 
Möller, tømmermester, *17[4]. i Friisvad Mølle, 
†1815 i Lindingbroe, og hustru Karen Johanne 
Sørens Datter, *1736 i Taarup ved Viborg, †1813 
i Lindingbroe. Gravvers.40 

Fig. 27. Epitafium (nr. 1, s. 1434), o. 1772, over An
dreas Charles Teilmann til Nørholm, †1790, og hans 
adoptivsøn Niels Jensen, †1772. NE fot. 1982. — Epi
taph für Andreas Charles Teilmann zu Nørholm, †1790, 
und seinen Adoptivsohn Niels Jensen, †1772. Um 1772. 

Grå (eller sort) basalt, 200 × 174 cm. Det op
rindelige, højrektangulære indskriftfelt, kantet 
af en løbende hund, danner nu i nedslebet stand 
bund for et nyhugget, hævet og højovalt skrift
felt med fordybet skriveskrift. Ellers stammer 
stenens udsmykning fuldt ud fra dens første an
vendelse og svarer i opbygningen næsten til Pe
der Byrgesens velnok noget ældre sten i Jan
derup (s. 1065 med fig. 29). Som her krones 
skriftfeltet – over en perlestavssmykket gesims – af den opstandne Kristus, gengivet efter et stik 
af Hieronimus Wierix (fig. 29).41 Opstandelses-
scenen indrammes af en svagt kløverbladsfor-
met portalindfatning i form af et skriftbånd med 
reliefversalerne: »Ieg vaar død oc see ieg er leff- 
vende i alt evig ... i Apocal I v I«. Op ad skrift
båndet hviler to engle, der bærer liljer og sætter 
sejrskronen over den opstandne. Skriftfeltet 
flankeres af Kristus med korsæblet (til venstre) 
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Fig. 28. Gravsten (nr. 1, s. 1435), o. 1659, oprindelig i 
Varde †S. Nikolaj kirke over borgmester Steffen 
Nielsen, †1665, og hustru Maren Nielsdatter, †1659. 
Genanvendt i Torstrup for tømrermester Niels Niel
sen Møller, †1815, og hustru Karen Johanne Sørens-
datter, †1813. NE fot. 1987. — Grabstein, ursprünglich 
in der †S. Nikolaj Kirche von Varde für den Bürgermeister 
Steffen Nielsen, †1665, und seine Frau Maren Nielsdatter, 
†1659. In Torstrup wiederverwendet für den Zimmermei
ster Niels Nielsen Møller, †1815, und seine Frau Karen 
Johanne Sørensdatter, †1813. 

Fig. 29. Opstandelsen, udsnit af gravsten (nr. 1, 
s. 1435), o. 1659 (jfr. fig. 28). NE fot. 1987. – Die 
Auferstehung; Grabstein, Ausschnitt, um 1659. 

og Moses pegende på Lovens Tavler. Begge fi
gurer bryder stenens indramning og står på vo- 
lutkonsoller, hvorpå læses reliefversalerne »Sal
vator« og »Moses«. I stenens hjørner cirkel
medaljoner med skrivende evangelister, deres 
symbolvæsner og navne, hvoraf kun de to ne-
derste, »Lvcas« og »Iohannes«, er læselige. Un
der skriftfeltet fremholder engle med olielamper 
to skjolde med Steffen Nielsens og Maren Ni- 
elsdatters initialer, »SNS« og MND«, over hen
holdsvis et bomærke og et kronet kors, hvorom 
kobberslangen snor sig. Over skjoldene ses et 
timeglas og en hovedskal, hvorpå der delvis ind 
over skriftfeltet sidder en sæbebobleblæsende 
putto – en variant af Goltzius’ stik, der er be
nyttet i Janderup.42 I forhold til Peder Byrgesens 
sten dér (s. 1065f.) og to beslægtede i Lunde 
(s. 1128), ligeledes fra 1640’rne, er borgmester
stenen fra Varde væsentlig finere hugget. Den 
solgtes ved en gravstensauktion i forbindelse 
med S. Nikolaj kirkes nedbrydning 1809 for se
nere at blive afhændet til Niels Nielsen Møller, 
der bragte den til Torstrup. 1830 nævner biskop 
Engelstoft i sine rejseoptegnelser den store grav
sten »af såre skønt og rigt arbejde«, der endnu 
bar sin oprindelige indskrift, men som nu lå 
over en bonde: »Han var fritænker i levende 
live, nu lyver han sig til borgmester i sin 
grav!«40 1916 lå stenen – som nu i stærkt med
taget tilstand – i kirkegårdens sydøstlige hjørne. 
En istandsættelse og konservering er under for
beredelse. 

2) O. 1672. »Lambert Povelse[n, fordum sog
ne] præst til Torstrup [oc Horne kircher], 
†14.juni 1672 udi sin alders 63 aar, med hustrue 
[Inger] Jensdaatter, [†4.jan.] 1660 udi hendes al
ders 36 aar, [og Hr. L]ambert Povelsens anden 
[tro felge] Anna [Geertsdatter, †13. juni] 1664 udi 
hendes alders 34 aar, med tvende deres børn, 
[Ifuer oc Geert Lambertsen, saavelsom sal. Inger 
Jensdaatters 3 døttre,] sal. Karen, [Anne oc Ma
ren,] oc Pouel Lambertsen«.43 Gravvers. Relief
versaler. 

Rektangulær sort kalksten, 204 × 87 cm, med 
gravskrift i reliefversaler, der udfylder stenens 
midtparti i hele dens bredde. I hjørnerne cirkel- 
medaljoner med evangelistsymboler og ind
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hugne navne (versaler). Øverst »S. Matthæii« 
(til venstre) og »M[arc]us, flankerende knogler 
og hovedskal, kronet af et bevinget timeglas 
(fig. 30). Nederst Lukasoksen (til venstre) og Jo-
hannesørnen, med kun rester af navn. Herimel
lem er udhugget to skjolde, det ene (heraldisk 
højre) med hovedskal og kalk samt foroven på 
skjoldkanten en due. Det andet rummer en arm 
med bog og bærer foroven tilsvarende en urne. 
Stenen er stærkt slidt, og allerede 1874 omtales 
skriftfeltet som udslidt. Vestligt i skibets midt
gang. 

3) O. 1680, over et ukendt ægtepar, hvis ini
tialer »EIB« og »CÆD« læses, mens selve ind
skriftfeltet er tomt (udslidt?). Stenen må tilskri
ves samme stenhugger som Christen Tøgersens 
gravsten fra o. 1681 i Lunde (s. 1128 med fig. 39), 
hvor man finder en tilsvarende ubehjælpsom fi
gurbehandling. Grå kalksten, 200 × 126 cm. To 
engle fremholder det ottekantede skriftfelt, 
hvorover man i en kronet portal ser den op
standne Kristus omgivet af skyformationer. 
Den flankeres af to engle med store, krumme 
basuner, og i stenens hjørner er der cirkelmedal
joner med skrivende evangelister ledsaget af de
res symbolvæsner, øverst Matthæus (til venstre) 
og Markus, nederst Johannes (til venstre) og Lu
kas. Kronen foroven flankeres af de nævnte ini
tialer, hans »EIB« ledsages af et bomærke (til 
venstre), hendes »CÆD« af en due med olie
kvist. Mellem de nedre evangelistmedaljoner er 
dødssymboler: et henslængt lig med timeglas i 
hånden og et dødningehoved, fra hvis øjenhuler 
slanger kryber frem. Såvel den opstandne Kri
stus som evangelistmedaljonerne svarer nøje til 
stenen i Lunde. 

Allerede 1890 var gravstenen flyttet fra sin op
rindelige plads, og 1916 befandt den sig i kirke
gårdens nordvestre hjørne. Den ligger nu vest 
for våbenhuset. 

Gravflise, o. 1784, over præsten P. C. Ussing, 
†1784. Rød kalksten, 43 × 43 cm, med fordybet 
skriveskrift, der kun angiver initialer og dødsår. 
Herunder er indhugget et slyngornament. I ski
bets midtergang. 

Åben begravelse, o. 1677, formentlig i tårnrum
met, for Christian Vind til Nørholm, †21.febr. 

Fig. 30. Udsnit af gravsten (nr. 2, s. 1436), o. 1672, 
over præsten Lambert Poulsen og hans hustruer Inger 
Jensdatter og Anna Gertsdatter samt børnene Iver, 
Gert, Karen, Anne, Maren og Poul. NE fot. 1987. — 
Ausschnitt eines Grabsteins für den Pastor Lambert Poul
sen und seine Frauen Inger Jensdatter und Anna Gerts
datter sowie für die Kinder Iver, Gert, Karen, Anne, Ma
ren und Poul. Um 1612. 

1677, og hustru Mette Krabbe, †22. aug. 1681, 
hvis to †kister omtales 1687 tillige med †kisterpla
der: 1) »Her hviiler i Herren salig Christian Wind 
til Nørholm, fød i Kiøbenhafn 30.jan. 1630 af 
Christelige forældre. Hans fader vaar sal. Hr. 
Ifuer Wind til Nørholm, hans moder vaar sal. 
Fru Helviig Schenckel; Och boede den sal. 
mand paa Nørholm i Jylland og døde samme
steds 21. febr. 1677«. Gravvers.28 2) »Her under 
hviiler fru Mette Krabbe, sal. Christian Winds 
til Nørholm, huilchen vaar barnfød paa La
holms slot 1. jan. 1635 af strenge ridder sal. Hr. 
Ifuer Krabbe til Jordberg, Kong. May. gehei-
meraad oc statholder i Norge, och sal. Fru Ka
ren Marsviin, oc effterat hun meget christeligen 
oc med største bekømring sit lif her i verden 
fremført hafde oc lefuet udi 46 aar 7 maaneder 3 
uger 1 dag tog hun fra denne mødsomme ver
dens jammerdal til Guds ævige riges herlighed 
oc glæde en meget gudelig oc velbereed af
scheed oc sagtelig hensof i Herren 22. aug. 
1681«. Grav vers.28 

Gravkrypt. Under koret findes en (utilgænge
lig) gravkrypt for Claus Strangesen til Nør
holm, hans hustru og to børn (jfr. †altertavle/ 
epitafium s. 1428, 1435), hvis sammensunkne ki
ster undersøgtes 1950. De to voksenkister var 
læderbetrukne, hans med en *kisteplade (fig. 33): 
Klaws Strangisen til Nørholm, * 2. aug. 1553 på 
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Fig. 31. Parti af kirkegården med Nørholms begravelse (s. 1438). EN fot. 1987. — Partie des Friedhofs mit der 
Begräbnisstätte des Gutes Nørholm. 

Nørholm, †16. marts 1596 på Nørholm. Grav
vers. Rektangulær kobberplade, 11 × 30 cm, 
med gennembrudt versalskrift og rester af for
gyldning. Den nedre del er afbrudt. I Varde Mu
seum (inv.nr. 2155). 

En †begravelse fra o. 1557 for Niels Glambech, 
præst til Torstrup kirke, åbnedes o. 1680 af præ
sten Christen Friis, der henlagde benene andet
steds i kirken. Han beskriver Niels Glambech 
som meget stor af bygning, »eftersom benene af 
hans legeme er mere end halvanden gang større, 
tykkere og længere end den allerførestes, som 
nu kan leve«.28 

†Kisteplader for Niels Jensen, †25.nov. 1772, 
og Andreas Charles Teilmann til Nørholm, 
†27. juli 1790 (jfr. epitafium nr. 1). 

Kirkegårdsmonumenter. På kirkegården står i alt 
17 sortmalede støbejernskors. De ni (nr. 1-6, 8, 13, 

17) tilhører Nørholms begravelse (fig. 31) og er 
opstillet i to rækker, indhegnet af et nygotisk 
støbejernsgitter, højde 57 cm, i kirkegårdens 
nordvestre hjørne. Desuden befinder der sig tre 
(nr. 7, 15, 16) i kirkegårdens nordøstre hjørne 
samt tre (nr. 9, 10, 12) på den nordre del og to 
(nr. 11, 14) på den vestre. Korsene kan opdeles i 
to typer, 1) kløverbladformede korsender, 2) fli
gede korsender (jfr. Henne s. 1268), men vari
erer i størrelse. Alle er intakte. 

1) O. 1850. C. F. C. A. Wormskiold, *2. okt. 
1756, †24. dec. 1802. Versaler. Type 1, 118 × 79 
cm. På øvre korsarms afslutning laurbærkrans. 
Nørholms begravelse, vestre række, nr. 5 fra 
syd. 

2) O. 1850. Kammerherre C. Rosenørn Teil
mann (jfr. epitafium nr. 2), *8. april 1741, 
†27. febr. 1812. Versaler. Type 1, 118 × 79 cm. 
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Dekoration som nr. 1. Nørholms begravelse, 
vestre række, nr. 3 fra syd. 

3) O. 1850. Kammerherreinde C. M. Rosen
ørn Teilmann, født Wormskiold (jfr. epitafium 
nr. 2), *8.juni 1752, †13. dec. 1817. Versaler. 
Type 1, 118 × 79 cm. Dekoration som nr. 1. Nør
holms begravelse, vestre række, nr. 3 fra syd. 

4) O. 1852. Christine Marie Rosenörn, født 
Rosenörn, *7. dec. 1821, †20. dec. 1852. Kursiv. 
Type 1, 112 × 79 cm. Dekoration som nr. 1. Nør
holms begravelse, vestre række, nr. 2 fra syd. 

5) O. 1858. Stiftamtmandinde M. M. Rosen
örn, født Wormskiold, *11. jan. 1786, †21. marts 
1858. Gravvers. Kursiv. Type 1, 118 × 78 cm. 
Under korsskæringen sommerfugl og på øvre 
korsarms afslutning laurbærkrans. Nørholms 
begravelse, østre række, nr. 1 fra syd. 

6) O. 1858. Stiftamtmand Carl Gustav Rosen
örn, *14. dec. 1784, †27. juni 1858. Gravvers. 
Kursiv. Type 1, 119 × 78 cm. Dekoration som 
nr. 5. Nørholms begravelse, østre række, nr. 2 
fra syd. 

7) O. 1861. Peder Andersen, *8. marts 1800 i 
Gjalthoe, Starup sogn, †8.jan. 1861 i Ouenböl. 
På bagsiden gravvers. Skriveskrift. Type 1, 99 × 
57 cm. På korsendernes for- og bagside stjerner. 
Nr. 1 fra nord. 

8) O. 1861. Ingeborg Christiane Rosenörn 
Teilmann, 1817-1861 besidderinde af stamhuset 
Nörholm, *11. juli 1780, †12. aug. 1861. Grav
vers. Kursiv. Type 1, 117 × 78 cm. Dekoration 
som nr. 5. Nørholms begravelse, østre række, 
nr. 4 fra syd. 

9) O. 1870. Inger Maria Kjeldsdatter, *5. sept. 
1814 i Thistrup, †5. okt. 1870 i Yderik. På bag
siden gravvers. Skriveskrift. Type 2, 89 × 49 
cm. På korsendernes for- og bagside stjerner. 
Nord for skibet. 

10) O. 1872. Christian Thorkildsen, *1. maj 
1810 i Yderik, †5. juni 1872 sammesteds. På bag
siden gravvers. Skriveskrift. Type 2, 89 × 49 
cm. Dekoration som nr. 9. Nord for skibet, ved 
nr. 9. 

11) O. 1875. Kirkesanger og Dbmd. N. Urups 
hustru, Mette Urup, født Thomsen, *18. april 
1787 i Øse, †12. sept. 1875 på Fredensborg. Kur
siv. På bagsiden gravvers med versalindskrift. 

Fig. 32. Støbejernskors (nr. 17, s. 1440), O. 1929, over 
Ingeborg Christiane Rosenørn-Teilmann. Nørholms 
begravelse (jfr. fig. 31). EN fot. 1987. — Grabkreuz, 
Gusseisen, für Ingeborg Christiane Rosenørn-Teilmann, 
um 1929. Begräbnisstätte des Gutes Nørholm. 

Type 2, 117 × 49 cm. På hver af korsendernes 
for- og bagside stjerner samt profileret fod. 
Korset er faststøbt på en støbejernsplint med en 
putto, der, bøjet over en urne, holder en ned-
advendt fakkel (jfr. s. 1157 fig. 31). Korset er 
nyopmalet i sort med forgyldt indskrift, pro
filering og figur. Vest for tårnet. 

12) O. 1877. Anna Eleonora Pontopiddan, 
*19. okt. 1854 i Olling, †1. aug. 1877. På bag
siden gravvers. Versaler. Type 2, 125 × 48 cm. 
På korsendernes for- og bagside stjerner samt 
profileret fod. Korset er faststøbt på en støbe
jernsplint med påsat engel med kors og palme
blad. Nord for tårnet. 

13) O. 1879. Christian Peder Theodor Rosen
örn, 1861-1879 med tilnavn Teilmann, besidder 
af stamhuset Nørholm, *17. sept. 1817, †10.jan. 
1879. Gravvers. Kursiv. Type 1, 121 × 78 cm. 
Dekoration som nr. 5. Nørholms begravelse, 
vestre række, nr. 1 fra syd. 

14) O. 1879. Kirkesanger og Dbmd. N. Urup, 



 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

1440 ØSTER HORNE HERRED 

Fig. 33. Claus Strangesens *kisteplade 1596 (s. 1437).

I Varde Museum. NE fot. 1982. — *Sargschild für

Claus Strangesen, 1596.


*16. april 1789 i Urup Grindsted sogn, †26. febr. 
1879 på Fredensborg. Kursiv. På bagsiden grav
vers med versalindskrift. Type 2, 117 × 49 cm, 
som nr. 11. Vest for tårnet, ved nr. 11. 

15) O. 1884. Else Maria Hansdatter, *6.jan. 
1804 i Thistrup, †31. maj 1884 i Ovenböl. På 
bagsiden gravvers. Versaler. Type 2, 99 × 57 cm, 
med stjerne på korsendernes for- og bagside. 
Nr. 3 fra nord. 

16) O. 1892. Søren Hansen, *10.jan. 1821 i 
Ansager, 117. dec. 1892 i Ouenbøl. På bagsiden 
gravvers. Versaler. Type 2, 99 × 57 cm. Dekora
tion som nr. 15. Nr. 2 fra nord. 

17) (Fig. 32) o. 1929. Ingeborg Kristiane Ro-
senörn-Teilmann, besidderinde af stamhuset 
Nørholm, *27. juli 1852, †23. april 1929. Grav
vers. Versaler. Type 1, 117 × 78 cm. Dekoration 
som nr. 5. Nørholms begravelse, østre række, 
nr. 5 fra syd. 

†Kirkegårdsmonument, o. 1759, over barnet 
Constance Margrete Sirichsdatter, †1759. Ste
nen, der kun anførte initialer og dødsår, var ind
sat i kirkediget.32 

KILDER OG HENVISNINGER 

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

Ved embedet. Synsportokol 1862ff. Journal for Tor- 
strup-Horne pastorat 1920ff. – LA Vib. Regnskabs
bog for Torstrup kirke 1647-87. 

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker VII, 1886, s. 1-3. – Notebøger. Søren Abild-
gaard VIII, 14 (1772). – Indberetninger. Jacob Helms 
1874 (bygning, inventar, gravminder), Poul Nørlund 
1916 (piscina), H. K. Kristensen 1950 (gravkammer), 
Georg N. Kristiansen 1951 (epitafium), Knud Holm 

1973 (gravsten på kirkegården), Ebbe Nyborg 1982 
(inventar), Elna Møller 1982 (bygning). 

Tegninger og opmålinger. NM2. Tegning af døbefont 
ved E. Rondahl 1896. Plan og tværsnit af bygning ved 
Henrik Gram og Søren Gottfred Petersen 1978. – RA. 
Penneskitse af kirken i præsteindberetning til Ole 
Worm 1639. 

Litteratur. Indberetninger til P. Resen 1687. Thor
strup og Horne Sogne, udg. ved O. Nielsen i JySaml. 
X, 1884-85, s. 1-5. – Thorstrup Sogn i Øster Horne 
Herred. Præsteindberetning 1765, udg. ved J. Carl 
Christensen i JySaml. 5.rk. IV, 2, 1939-40, s. 215-51. 

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning og kalkmalerier ved Niels Jørgen 
Poulsen, inventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen 
(orgler), gravminder ved Vibeke Andersson. Redak
tionen afsluttet nov. 1987. 

1 Kronens Skøder III, 68.

2 Kronens Skøder III, 188.

3 Antagelig købt på auktion.

4 LA Vib. Ribe bispearkiv. Øster Horne hrd. 

1680-1761 (C 4.83). Da provst Friedlieb, Ansager, 

ikke kunne skaffe tilstrækkelige regnskaber for årene 

1701-19 beskikkede man ti upartiske håndværkere, to 

murermestre, to blytækkere, to tømmermænd, to 

glarmestre og to smede til at syne kirkerne og taksere 

de udførte reparationer.

5 Kronens Skøder III, 779.

6 Kronens Skøder IV, 633-34.

7 LA Vib. V. og Ø. Horne hrdr.s provsti. Kirkesyn 

1892-1932, 1935-38 (C 44A. 1-2).

8 Jfr. O. Nielsen: Gamle jyske Tingsvidner, 1882, 

s. 64-65; samt RA. Ribe bisp 1538. Register på sogne


præsternes ejendom og rente udi Varde syssel 50-52.

9 DaFolkemSaml. 23.

10 Synsprotokol 1862ff.

11 LA Vib. Ribe bispearkiv. Regnskabsbog for Tor

strup kirke 1647-87 (C KRB 451).

12Jfr. Knud Høgsbro Østergaard: Kvaderstensteknik,

i AarbOldkHist 1962, s. 37-53, fig. 4 og 11.

13Journal for Torstrup-Horne pastorat 1920ff.

14 Meddelt Nationalmuseet af Jens Chr. Christensen, 

Ovnbøl, i brev 28. jan. 1940.

15 Iagttaget af Elna Møller 1954, før alt dækkedes til 

med rockwool.

16 Poul Nørlund i notat sommeren 1916.

17 Hvælvet har lette helstensoverribber.

18 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C 

4.189).

19 RA. Film nr.9780. Øster Horne hrd.s provsti 

1683-1768. Provsteprotokol.

20 LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetninger til 

biskop J. Bloch 1766-69 (C 4.775).

21 RA. DaKanc. Indb. fra gejstligheden om kirkernes 

tilstand 1792 (F 47).
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22 Slægtens adelsvåben, patenteret 1751, har som 

skjoldholdere to traner.

23 NM2. Søren Abildgaards notebog VIII, 14.

24 Bevægeligheden er således alene en bekvemmelig

hed af hensyn til transport etc.

23 Noterne 4 og 20 samt LA Vib. Ribe bispearkiv. 

Øster Horne hrd. 1732-78 (C 4.84).

26 Nørholmkirkernes kulissetavler synes at have deres 

nærmeste paralleller i en lille nordfynsk gruppe, der 

omfatter tavler i Hjadstrup (1771) og Østrup (Lunde 

hrd.) samt i Klinte (Skam hrd.).

27 Tavlen er her (1987) opstillet i et rum med eksem

pler på 1700’rnes kirkekunst.

28 Indb. til P. Resen 1687, udgivet ved O. Nielsen i 

JySaml. X, 1884-85, s.1f.

29 Således Niels Skeels epitafiealtertavle 1564 i Vin

derslev kirke (Viborg amt). Jfr. Ute-Nortrud Kaiser: 

Der skulptierte Altar der Frührenaissance in Deutsch

land, Frankfurt am Main 1978, I, 154f.

30 LA Vib. Skast, Ø. og V. Horne hrdr.s provsti. 

Synsprotokoller 1828-62 (C 44.3-4).

31 Initialerne passer ikke med nogen stedlig præsts.

32 H. K. Kristensen: Øster Horne Herred, 1944, 

s. 171f.

33 Egetræsmalingen ses endnu på resterne af prædike- 

stolshimlen.
 Fig. 34. Granitkumme, formentlig fra middelalderlig34 LA Vib. Ribe bispearkiv. Præstegårds- og kirkesyn døbefont, nu i Nørholms have (s. 1430). NJP
1798-1802 (C 4.705). fot. 1986. — Granitkuppa, wohl von einer mittelalterli35 Jfr. noterne 7 og 13. 

chen Taufe; jetzt im Garten vom Gut Nørholm.
36 RA.Reg. 108A nr. 21. Fortegnelse over indkrævede 

klokker 1528-29.

37 Jfr. DK.SJyll. s. 1237 og C.Nyrop: Om Danmarks 

Kirkeklokker og deres Støbere, 1882, s. 104. 411 A. Grunnet Jepsen: Af Varde Bys Historie, i Årb

38 Klokken benyttedes ikke direkte til støbning af Ribe VII, s. 268.

klokke nr. 1, idet den fra De Smithske jernstøberier i 41 Marie Mauquoy-Hendrickx: Les estampes des Wie- 

Ålborg reddedes til Århus, hvor det var tanken at rix, Bruxelles 1978, nr. 374.

ophænge den i domkirketårnets »museum« af gamle 42 Om Hendrick Goltzius’ stik af en sæbebobleblæ-

klokker (jfr. DK.Århus s. 622f.). Den blev dog allige sende dreng (1594) se Carsten Bach-Nielsen: Tidens 

vel omstøbt til en ny klokke, der nu hænger i den tegn. Lidt om vanitasmotiver i 1600-tallet. I Icono-

1956-58 opførte Christianskirke i Århus. graphisk Post 1986 nr. 4.

39 Om den noget ubehjælpsomme latin med en af 43 Gravskriften er suppleret efter indb. til P. Resen, 

stenhuggeren markeret lakune skyldes digterens eller jfr. note 28.

oversætterens uformåenhed eller et ufærdigt eller 44 Jfr. H. K. Kristensen: Træhest og landmilits, i Årb

ulæseligt tekstforlæg, kan næppe afgøres. Ribe XV, 1960-63, s. 348.


†KAPEL I SIG 
TORSTRUP SOGN 

En lokalitet syd for Sig, på brinken vest for og en helligkilde nedenfor i engen kaldtes 
Varde å, omtales i præsteindberetningen til Ole »S. Birittis kilde«.1 Et halvt århundrede senere, i 
Worm 1639 som Kapelbjerg. Ifølge indberetnin præsteindberetningen til Resen 1687, kaldes kil
gen stod her i fordums tid et »S. Birittis cappel«, den derimod for S. Gertruds kilde, og den siges 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

1442 †KAPEL I SIG 

at ligge på en eng, Præstkrog, tilhørende præ
stegården. »Vesten for denne kilde på en bakke 
berettes Torstrup kirke i forrige dage at have 
ligget, og da at være kaldet Torstrup kapel. 
Grundvolden deraf ses på stedet den dag i dag«.2 

Hovedindholdet af sidste indberetning gentages 
i Danske Atlas, 1769.3 

En undersøgelse af kapelbanken 1935 ved 
K. Høgsbro Østergaard blottede fundamenterne 
til to †bygninger, en nordre, der af udgraveren 
tolkedes som »et romansk kapel eller kirke« 
med uafsluttet skib, og 15 m sydvest herfor re
sterne af en anden stenbygning (et kapel?), for
mentlig fra senmiddelalderen. Begge var orien
teret øst-vest. 

Fundamenterne til den formodede romanske 
kirke var 1,2-1,5 m brede og bestod af marksten 
og blokke af jernslagger. Koret ansloges at være 
6 m langt og 6,4 m bredt, udvendig målt, skibet 
var 8,5 m bredt og kun 4,8 m langt, måske af
sluttet med bræddevæg i vest. Over fundamen
terne fandtes små stykker tuf og mørtel af skel
kalk. 

Den søndre bygning har været opført af mun
kesten og haft tegltag. I 1800’rne tjente huset 
som stenbrud, og der var endnu 1893 tydelige 
rester tilbage; men ved undersøgelsen 1935 fand
tes foruden teglstensbrokker kun et mindre parti 
af et lergulv, og bygningens udstrækning kunne 
ikke fastslåes. – På området er der fra tid til 
anden påtruffet skeletdele og øst-vest oriente
rede grave, som viser, at stedet har været be
nyttet som kirkegård.4 

Den senere forsvundne kilde øst for kapelban
ken blev 1936 undersøgt af H. K. Kristensen. I 
lagene omkring kildevældet, der formodentlig 
flere gange har været oprenset, fandtes både 
jernalder- og jydepotteskår, adskilt af tørvelag. 
H. K. Kristensen sluttede heraf, at kilden havde 
været i brug i oldtiden, og at kildedyrkelsen 
navnlig var blusset op efter kristendommens 
komme.5 Herimod har Olaf Olsen 1966 ind
vendt, at der næppe er tale om nogen egentlig 
kontinuitet fra hedensk til kristen tid.6 

Med udgangspunkt i de to ovennævnte præ-
steindberetninger7 foreslog H. K. Kristensen 
1970,8 at den formodede kirke på kapelbanken 
havde været viet den irske helgen Brigida, idet 
en romansk kirke ikke kunne have navn efter 
den langt yngre Birgitta af Vadstena. Den søn
dre bygning kunne da være et kapel viet S. Ger
trud, opført i tilknytning til kildedyrkelsen en
gang i senmiddelalderen, efter at stedet var 
blevet øde ved kirkens flytning til Torstrup. 

Kapelbanken, der siden undersøgelsen 1935 er 
tilplantet med nåletræer, er smukt beliggende 
ved Varde å, der i mellemtiden har opslugt kil
den. Ved en rekognoscering 1968 ansås de arkæ
ologiske muligheder som langt fra udtømte.9 På 
en opkastet høj midt i det formodede kirkeskib 
har Historisk Samfund for Ribe amt 1949 opsat 
en mindesten af granit med indskriften: 
»Sct. Gertruds og Sct. Birgittes kilde og kapel. 
En fredlyst plet i fordums tid gav helsebod i 
livets strid«.10 

1 Præsteindberetninger til Ole Worm I, udg. ved 
Frank Jørgensen 1970, s. 226. 
2 Indberetning til P. Resen 1687 om Thorstrup og 
Horne Sogne, i JySaml. X, 1884-85, s. 1-5. 
3 DaAtlas V, 1769, s. 737. 
4 K. Høgsbro Østergaard: Kapelbanken i Thorstrup 

Sogn, i ÅrbRibe, IX, 1938, s. 17-23. 
5 H. K. Kristensen: Sankt Gertruds Kilde i Thorstrup, 
i ÅrbRibe, IX, 1938, s. 24-34, samt: Øster Horne 
Herred, 1944, s. 165-70. 
6 Olaf Olsen: Hørg, hov og kirke, i AarbOldkHist, 
1966, s. 244. Jfr. også Susanne Andersen: Helligkilder 
og valfart, i Festskrift til Thelma Jexlev, Odense 
1985, s. 32-44, især s. 33. 
7 En kirke nævnes ikke i Ribe Oldemoder eller i andre 
bevarede, middelalderlige dokumenter. 
8 H. K. Kristensen: Sct. Birgittes kirke og Sct. Ger
truds kildekapel i Sig, i ÅrbRibe, XVII, 1968-71, 
s. 495-97.

9 Indberetning ved Knud J. Krogh 1968, i NM2.

10 I forbindelse med kirketomten i Sig må nævnes 

kummen til en formodet romansk døbefont (s. 1430 

med fig. 34), hvis proveniens dog er ukendt.




 

 
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1982. — Südostansicht der Kirche. 

HORNE KIRKE 
ØSTER HORNE HERRED 

Kirken, der ifølge et brev 1405' var viet S. Laurentius, 
er i kirkelisten i Ribe Oldemoder (ved midten af 
1300’rne) sat til en afgift på 6 skilling sølv (jfr. 
s. 1020f.). En sognepræst i Horne nævnes 13422 og 
1405,1 men senest 1532 var sognet anneks til det noget 
mindre Torstrup sogn.3 

Kronen afhændede 1690 kirken til major Frantz 
Hieronimus von Bühren,4 som 1696 videresolgte den 
til amts- og proviantforvalter Poul Zachariassen 
Grønnewald til Hesselagergård.5 1701 købtes kirken 
og nabokirkerne i Torstrup, Hodde, Tistrup og Ans
ager af landsdommer Jens Lassen til Nørholm,6 hvis 
arvinger ved en landemodedom 16.juni 17177 (be

kræftet af Højesteret 17. maj 1719)8 på grund af kirker
nes vanrøgt blev fradømt patronatsretten, der for en 
tid vendte tilbage til kronen. Kaptajn Frederik Lassen 
til Nørholm købte atter kirkerne 1726,9 hvorefter de 
fulgte Nørholm gods (fra 1742 slægten Teilmann), 
indtil de overgik til selveje, Horne kirke 1917.10 – Ved 
klokkeskatten 152811 måtte kirken afgive en klokke (se 
†klokke). Skibets hvælv, indbygget 1517, skal være 
bekostet af en bonde (se hvælv og †kalkmalerier). En 
stiftelse til et Vor Frue lys er omtalt o. 1600.12 

Sagn. Kirken skal oprindelig have været den vest
ligste mod havet og have navn efter Horns rev.13 En
gang skal Horne kirke blive Vesterhavets strand



18 og samme år en †rist under 
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Fig. 2. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1982. — Nordostansicht der Kirche. 

kirke.14 Ved kirkens opførelse var der strid mellem 
Stavskær bonde og Kremmel-i-horn bonde om dens 
placering. De spændte da to stude sammen og slog 
dem løs om natten. Hvor de standsede skulle kirken 
ligge. Studene standsede imidlertid i et morads, 
Klokkedynd, og kirken blev derfor lagt ovenfor.13 

Navnet Horne gjaldt tidligere kun kirken og en 
ubetydelig bebyggelse omkring denne (jfr. ma
trikelkortet 1819, fig. 32). I dag er kirken om
givet af den voksende landsby til alle sider. Kir

kegården, der er betydeligt udvidet mod syd og 
vest, hegnes af mindre træer, plantet på et jord
dige, som udvendig er klædt med kampesten. 
Yngst er udvidelsen mod syd, hvor området 
endnu ligger hen i græs. 

Indgangene udgøres af en køreport med låge i 
nord, en låge i øst og en udflyttet låge i syd, alle 
med store, hvidtede murpiller (»stetter«) med 

aftrappet granitafdækning, kronet af granit
kugle. Fløjene er af smedejern fra 1900’rnes be
gyndelse. Indgangenes placering var den samme 
1721,16 da pillerne blev repareret med »klinker« 
(mursten) og tagsten. Den egnstypiske granitaf
dækning er sandsynligvis kommet til i sidste 
halvdel af 1700’rne (jfr. bl.a. Torstrup, s. 1418), 
senest da pillerne blev »nyopmurede« 1810.17 – Porten nævnes 1689 
den søndre låge. Provsten beklagede 1713 stet- 
ternes brøstfældighed og fandt 1718, at kirkegår
den snart ville ligge under »fæfod«. 1732 var der 
stadig ingen »kirkeport, låge eller nogen slags 
lukkelse for stetterne« – »kirkegården og gra
vene har ingen fred«.19 1809 var lågerne lukket af 
drejelige †korstræer.17 – Gangene over den græs- 
klædte gravplads var 1864 endnu kun »gang
stier«, der burde udvides og bringes i orden. 
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Fig. 3. Grundplan 1:300. Målt 
af Henrik Gram og Søren 
Gottfred Petersen 1979. Teg
net af MN 1987. — Grundriss. 

1881 ønskede beboerne en frivillig regulering 
(»planering«) og beplantning af kirkegården.20 

I kirkegårdens nordre skel, mellem porten og 
det nordøstre hjørne, ligger Horne gamle skole, 

et langt, smukt, grundmuret hus i sydvestjysk 
byggeskik, opført i tiden efter 1819.21 I nordve
stre hjørne er o. 1900 rejst et ligkapel i gotise- 
rende former med kamtakkede blændingsgavle. 
I det sydvestre hjørne er et nyere redskabshus. 

En runesten, fra 900’rne(?), opstillet uden for 
det søndre dige, bærer indskriften: »Tue, 
(Ravns) ætling, gjorde denne høj ...«. Stenen, 
der ifølge præsteindberetningen 168723 sad i det 
søndre dige nær den østre stette, blev 1872 flyt
tet til Nørholm park, hvorfra den 1953 kom til
bage til kirken. 

BYGNING 

Kirken, hvis tranesmykkede pyramidespir min
der om tilhørsforholdet til Nørholm, består af 
romansk kor og skib samt et senmiddelalerligt 
vesttårn og et våbenhus formentlig fra reforma- 
tionstiden. Orienteringen har nogen afvigelse til 
syd. 

Materialer og teknik. Den romanske kvader-
stenskirke er fuldt bevaret, men ret hårdt restau
reret. Skibets nordside blev ommuret 1790 og 
forsynet med støttepiller, og ved en hoved
istandsættelse 1888 blev korgavlen ommuret, og 
kirkens sydfacade omsat.24 De veltilhuggede 

kvadre, 12 skifter i koret og 14 i skibet, hviler på 
en regelmæssig, skråkantet sokkel. Herover har 
koret ved oversiden af 5. skifte (235 cm over 
soklen) en skråkant, der formidler en lille til
bagetræden af facaderne, et usædvanligt træk, som 
genfindes i Ølgod kirke, hvor tilbagespringet 
sidder over vinduerne og omfatter både apsis, 
kor og skib. Også indervæggene er sat af granit
kvadre, hvis karakter ses i den afrensede triumf
væg (fig. 15). 

Fig. 4. Tværsnit 1:150 gennem skib, set mod øst. Målt 
af Henrik Gram og Søren Gottfred Petersen 1979. 
Tegnet af MN 1987. — Querschnitt durch das Schiff nach 
Osten. 
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Døre og vinduer. Sporene af norddøren er ud
slettet senest i forbindelse med ommuringen 
1790. Syddøren blev udvidet 1925 og har lige 
gennemløbende karme, men allerede ved Ul-
dalls besøg 1886 havde den tabt sin oprindelige 
form. 

Koret har oprindeligt haft et vindue i hver 
side, og skibet tre vinduer i hver langmur, 
hvoraf de vestligste er anbragt vest for dørste
derne. Af disse i alt ni vinduer er der bevaret to i 
koret (genåbnet 1888) og to vestligst i skibets 
sydside; de øvrige er udvidede eller ødelagt. De 
fire bevarede vinduer har udvendig monolite 
overliggere25 og sålbænke og karme af lodret
stillede kvadre (fig. 5 og 6). Smigene står med 
omløbende skråfas svarende til flere af egnens 
kirker, bl.a. Ovtrup og Torstrup. De to korvin
duers afdækning indvendig er usædvanlig: i ste
det for en rund bue afsluttes de med et spærstik,26 

dannet af to kvadre (fig. 5 og 7). Vinduerne i 
skibets sydside afsluttes som normalt hver med 
en rundbue. 

Indre. Triumfmuren, der siden 1880’erne står i 
blank mur, er sat af tildannede kvadre af vari
erende størrelse. Den runde korbue er af krum- 
hugne kilesten, hvis ydre omkreds ikke er kon
centrisk med den indre. I siderne indgår rejste 
kvadre, og vangerne har høj, profileret sokkel 
og profilerede kragbånd (jfr. s. 1416, fig. 8-9), der 
er ført om på vestsiden. – Rummet var oprinde

Fig. 5. Plan, snit og opstalter 
1:50 af romansk vindue i ko
rets østgavl (s. 1446). Målt og 
tegnet af Hector Estrup 1887. 
— Romanisches Fenster in öst
licher Chorwand. Grundriss, 
Schnitt und Aufrisse. 

ligt dækket af bjælkeloft, der mod middelalde
rens slutning afløstes af indbyggede hvælv. 

Gavltrekanten over triumfmuren består af 
store, kløvede marksten, og samme materiale er 
anvendt i skibets vestgavl, hvis øverste halvdel 
er skåret af forud for tårnets opførelse. Korgav
lens spids er nymuret 1888. 

Tagværker. Koret har bevaret dele af sit gamle 
tagværk. De otte spærfag, der hver har haft to 
sæt (krydsende?) stivere, er nummereret med 
streger fra vest mod øst. Med undtagelse af de 
to endebjælker er loftbjælkerne afhugget forud 
for hvælvslagningen. I skibets tagværk indgår 
ældre dele af eg. Ved restaureringen 1888 blev 
spærene vendt 180 grader, så gamle udskæringer 
ikke ses. Samtidig blev taget forsynet med en 
opskalk og trækbånd til sammenspænding. 

Ændringer og tilføjelser. I senmiddelalderen ind
byggedes hvælv, først i koret og senere, o. 1517, 
i skibet, og der rejstes et tårn ved skibets vest
ende og et våbenhus foran syddøren. Af disse 
arbejder er korhvælvet formodentlig det ældste 
og våbenhuset det yngste, men ellers kendes 
rækkefølgen ikke. 

Korhvælvet er antagelig indføjet i 1400’rne, 
måske i århundredets første halvdel. Det bæres 
af falsede hjørnepiller, helstens skjoldbuer til de 
tre frie sider og en halvanden stens falset bue 
mod triumfmuren. De krydsende halvstensrib-
ber har trekløverprofil med platteryg og rund 
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Fig. 6-7. Romansk vindue i korets nordside, set udefra og indefra (s. 1446). NE fot. 1982. — Romanisches Fenster 
in nördlicher Chorwand, sowohl von aussen als von innen gesehen. 

slutsten. Kapperne er lidt buklede med ret svage 
indskæringer over ribberne. Oversiden afsluttes 
med topkvadrat.27 

Skibets tre otte-delte hvælv er formodentlig 
muret umiddelbart før de 1517 blev udsmykket 
med en kalkmalet dekoration af den såkaldte 
Liljemester. Ifølge en lokal tradition, nedtegnet 
af sognepræsten 1687,23 var hvælvene bekostet af 
en bonde i sognet (jfr. kalkmalerier). De tre 
hvævlfag hviler på falsede væg- og hjørnepiller 
(uden vederlagsbånd), helstens skjoldbuer og 
halvanden stens gjordbuer 
hanksformet facon; ribberne 
kvarte sten. På oversiden 
som høje kuber, opdelt af 
ribber med trinkamme. 

af nærmest kurve-
er retkantede og af 

fremtræder hvælvene 
lette helstens over-

Tårnet (fig. 8) ved skibets vestgavl er i sin 
kærne senmiddelalderligt, men 1760 »så godt 
som af ny opmuret«.17 Murene, af munkesten, 
hviler på flade syldsten og en granitsokkel. 
Tårnrummet, der blev ladt uændret 1760, har til 

Danmarks Kirker, Ribe amt 

hver side høje, spidsbuede spareblændinger, 
mod skibet en helstens spids skjoldbue, som 
knytter sig til den høje, rundbuede arkade, 
brudt gennem gavlen i forbindelse med tårn
byggeriet. Tårnets østmur hviler på skibets 
gavl, hvis spids blev nedrevet ved tårnets rejs
ning. Tårnrummet har i vestre blænding et flad
buet, falset vindue; i den indre, fladrundbuede 
fals er før 1862 anbragt en rundbuet støbejerns-
ramme. Rummet dækkes af et samtidigt kryds- 
hvævl med kvartstens ribber. 

Der er adgang til mellemstokværket ad en 
spindeltrappe, opmuret i hjørnet mellem skibet 
og tårnets nordside. Den fladbuede underdør er 
anbragt under et spidsbuet spejl, og den løber-
murede trappeskakt har loft af udkragede halv-
stensstik. Spindelen er ødelagt ved trinenes for
nyelse og overdøren delvis ommuret i nyere tid, 
samtidig med at man lavede en ny indgang fra 
mellemstokværket til skibets tagrum.28 – Det 
høje mellemstokværk deles af et bræddegulv, 
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Fig. 8. Snit gennem tårn 1:150, set mod nord. Målt af 
Aage Bugge 1930. Tegnet af MN 1987. — Querschnitt 
durch Turm nach Norden. 

som bærer urværket; i vest er et fladbuet vindue. 
Klokkestokværket, der må være helt ommuret 
1760, har et rundbuet glamhul i hver side. Ved 
denne ombygning, foretaget af kirkeejeren An
dreas Charles Teilmann (jernankre med »ACT« 
og »1760« øverst i sydmuren), fik tårnet sit fire- 
sidede pyramidetag, svarende til kirkerne i Tor
strup, Tistrup og Ansager og som disse prydet 
med en Teilmannsk trane (se vindfløj). Tårnet 
beskrives 1775 som »fra grunden af nyopført«,29 

hvilket formodentlig sigter til en skalmuring af 
syd- og vestfacaderne. Af sognepræstens penne
skitse 163930 (fig. 12) fremgår det, at tårnet før 
ombygningen 1760 var dækket af et blytækt †sa

deltag med gavle i øst og vest. 
Våbenhuset foran syddøren er ikke medtaget 

på præstens i hast nedtegnede skitse 163930 

(fig. 12), en forglemmelse, idet huset må være 
kommet til i senmiddelalderen eller på reforma- 
tionstiden. Murene er af munkesten ude og 
inde, hvilende på et bindigt sokkelskifte af 
kvadre. I hver flankemur er i 1800’rne indsat 
rundbuede støbejernsvinduer. Døren midt i 
gavlen fik sin nuværende, rundbuede form i for
bindelse med en udvidelse 1925. Ældre fotogra
fier viser døren med fladbuet afslutning. Våben
huset, der 1961 igen blev tækket med bly, efter at 
det længe havde stået med tegltag,31 mistede sit 
gamle tagbly o. 1700, da det blev nedtaget og 
brugt i andre af Nørholms kirker.29 

Vedligeholdelse og istandsættelser. Ved et syn i 
juni 1700 var »tårn og kirke blytækt og i god 
stand«.29 En blymester betaltes 168918 for 17 da
ges arbejde med at omlægge taget på skibets 
sydside. Våbenhusets blytag måtte, som nævnt, 
vige til fordel for tegl, men bortset fra tårntrap
pen, der også var dækket med tagsten, var kir
kens tage i 16-1700’rne overalt tækket med bly; 
fundet af en †blystøbergrube (se ndf.) lader for
mode, at det samme har været tilfældet også i 
middelalderen. 

En række synsforretninger 1713, 1716, 1718 og 
172119 er optaget i anledning af den vanrøgt, kir
ken i disse år var udsat for (jfr. historisk ind
ledning). 17. oktober 1716 klagede en del af sog- 
nemændene over, at »kirkens brøst var 
utænkelig stor inde og ude«; intet blev gjort fra 
patronens side, hvorfor man appellerede til øv
righeden. Kirkeejeren undskyldte sig med, at 
det »i disse krigstider« (store nordiske krig) var 
umuligt at skaffe materialer og arbejdskraft. 
Ifølge upartiske synsmænd skulle der i 1721 bru
ges bl.a. 1300 »gule hollandske klinker« og 60 
tønder kalk til tårnets reparation. Hele kirken 
skulle udspækkes udvendig og kalkes indven
dig, og gulvet udbedres med 150 gule klinker. 
1732 var kirke og tårn forsvarligt repareret på 
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Fig. 9. Indre set mod 
vest. NE fot. 1982. — 
Innenansicht nach We
sten. 

murværk og tag, men indvendig var vægge og 
hvælvinger flere steder ganske brøstfældige. 
Klokkestolen i tårnet var borte, og klokken 
fandtes stående i våbenhuset, der var uden dør; 
og som nævnt ovenfor var også kirkegårdens 
hegn og indgange stærkt forfaldne.19 

Efter slægten Teilmanns overtagelse af kirken 
(1742) tegnes et anderledes positivt billede af 
bygningens tilstand. 1749 blev den forbedret på 
mur og tag, og fra 1750 holdtes den »i god 
stand« af Andreas Charles Teilmann.19 Denne be
kostede 1760 den allerede omtalte ombygning af 
tårnet, anskaffede en ny klokke og lod stolevær
ket forny. I en indberetning til biskop Bloch 

(1766-69) kunne sognepræst Ludvig Theoso-
phus Pontoppidan meddele, at kirken var i me
get god stand.32 

Ved en reparation af skibets (hældende?) 
nordside 1790 blev granitkvadrene sat om, og 
facaden forsynet med tre murede, blyafdækkede 
støttepiller. Det er uklart, hvor dybt man ved 
denne lejlighed greb ind i selve murlivet, men 
alle spor af dør og oprindelige vinduer blev som 
nævnt udslettet. I muren indsattes tre rund
buede, udvendig falsede vinduer. Disse stod 
188620 endnu i gule murstensindfatninger, som 
siden er overhvidtet. 

Hovedistandsættelsen 1887-88 blev foretaget un

94* 
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Fig. 10. †Kalkmalerier, o. 1500. Ribbedekoration og 
våbenskjolde i korets østre hvælvkappe (s. 1451). Teg
ning af J. Magnus-Petersen 1888. — †Gewölbemale
reien, um 1500. Rippenornament und Wappenschilde in der 
östlichen Gewölbekappe des Chors. Zeichnung 1888. 

Fig. 11. †Kalkmalerier, o. 1500. Våbenskjolde med 
bomærker over korhvælvets nordre og søndre 
skjoldbue (s. 1451). Tegning af J. Magnus-Petersen 
1888. — †Gewölbemalereien, um 1500. Wappenschilde 
mit Eigentumsmarken über dem nördlichen und südlichen 
Schildbogen im Chor. Zeichnung 1888. 

der ledelse af arkitekt Hector Estrup 
(1854-1904), Horsens, der i de følgende år fore
stod ombygningen af Ansager kirke. Et forud
gående syn afslørede forskydninger og revner i 
murværket som følge af trykket fra hvælvene. 
En sprække mellem korgavl og hvælv måltes til 
5 tommer (13 cm). Sydsidens granitkvadre 
havde løsnet sig, og hvælvbuerne var sprængt i 
toppen. Synet påbød, at hele korgavlen blev 
nedbrudt og genopmuret af sine gamle kvadre 
udvendig og indvendig, efter at fundamentet 
var forstærket. Kvaderstenene i korets og ski
bets sydside skulle omsættes, og hvælvbuer og 
-kapper ommures i fornødent omfang.20 Den ret 
hårdhændede istandsættelse, der 1887 førte til 
fundet af kalkmalerier, omfattede tillige en re
paration af skibets tagværk, der spændtes sam
men med trækbånd, og en fornyelse af våben
husets bjælkeloft. Blytagene over kor, skib og 
tårn blev omstøbt, og to rundbuede støbejerns- 
vinduer i korets og skibets sydside fik indfat
ninger af granit. Korets to romanske vinduer 
blev genåbnet, mens skibets nordvinduer blev 
bibeholdt uændret, da de ligesom de »smagløse« 
stræbepiller ikke var brøstfældige.20 Indvendig 
blev ikke blot korbue og triumfvæg afrenset for 
kalk, men også korets ommurede østgavl kom 
til at stå i blank kvaderstensmurværk, indtil den 
1925 igen blev overhvidtet. 

Med Estrups restaurering fik bygningen i det 
store hele den skikkelse, vi kender i dag, fast
holdt ved sidste restaurering 1976 ved arkitekt 
S.A.Aakjær. Ved denne istandsættelse blev 
væggene renset for løstsiddende puds og kalk; i 
gulvet lagdes gule teglsten på fladen og fyrre- 
træsbrædder under stolestaderne.34 Udvendig 
står kor og skib i blank mur; våbenhus og tårn 
er hvidtet og tagene overalt af bly. 

I forbindelse med restaureringen 197635 fand
tes i skibets gulv, 4-6 m øst for vestgavlen, re
ster af et formodentligt middelalderligt †tegl

stensgulv. Stenene, i munkestensformat, der var 
lagt på fladen i zigzag-mønster, dækkede både 
midtgangen og det parti af gulvet, som nu op
tages af nordre stolerække.36 – Ud fra nordvæg
gen, vinkelret på syddøren, sås den rødbrændte 
kant af en †blystøbergrube (indvendig diameter 65 
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cm), her som i Nørre Nebel (s. 1189-90) placeret 
tæt ved kirkens indgange. 

Varme. En kakkelovn opsattes 188510 i skibets 
nordøstre hjørne. En kalorifer installeredes efter 
191637 samme sted og afløstes 1949 af elvarme. 
1976 fik kirken et elopvarmet varmtlufsanlæg 
med aggregater i den gamle kalorifergrav.38 

Vindfløjen over tårnet, en Teilmannsk trane, 
nævnes første gang 1862,10 men må være opsat i 
forbindelse med tårnets ombygning 1760 (sml. 
Torstrup og Tistrup). 

Et solur i våbenhusgavlen, af kalksten og med 
jernviser, bærer årstallet »1786« og svarer til lig
nende solure i Torstrup, Hodde og Tistrup. 

En blyplade i tårnets nordside bærer indskrif
ten »ACT« (Andreas Charles Teilmann) og 
»1767«. 

†KALKMALERIER 

I forbindelse med kirkens restaurering 1888 af- 
dækkedes dele af to forskellige hvælvdekoratio
ner i kor og skib, som efter en besigtigelse ved 
J. Magnus-Petersen atter blev overhvidtet.39 Ko
rets udsmykning, der formodentlig er den æld
ste, var ledsaget af fire malede våbenskolde, 
mens dekorationerne i skibet var et typisk ar
bejde af den såkaldte Liljemester, formodentlig 
udført umiddelbart efter hvælvenes indmuring. 
Ifølge en indskrift, der stod fremme endnu i 
1700’rne, var arbejdet i skibet afsluttet 1517. 

1) O.1500 (fig. 10 og 11). I korhvælvet var rib
ber og buer malet med røde og hvide sparer. I 
østre kappe sås over skjoldbuen to hinanden 
modstillede, tresidede våbenskjolde (fig. 10). Det 
nordre våben var ved en tindeskure skrådelt i 
hvidt over rødt, et adelsmærke, der kan gælde 
for flere slægter; det søndre våben viste tre røde 
roser i hvidt for slægten Lange (Munk).40 To 
våbenskjolde over henholdsvis nordre og søn
dre skjoldbue (fig. 11) indeholdt ifølge Magnus- 
Petersen hvide bomærker på rød baggrund. 

2) 1517. Skibets dekorationer, der fandtes på 
alle tre hvælvfag, svarede både i »størrelse, teg
ning og malemåde«41 til de dengang (1888) ny
ligt fremdragne malerier i Skast kirke, et arbejde 

Fig. 12. Penneskitse af kirken 1639, tegnet af sogne
præst Mads Hansen i indberetning til Ole Worm. RA 
fot. 1987. — Kirche, Federskizze, gemacht von dem Pfar
rer Mads Hansen in einem Bericht an Ole Worm, 1639. 

af Liljemesteren, hvis karakteristiske udsmyk
ning kendes flere steder på egnen, bl.a. i Jerne 
(s. 980) og Janderup (s. 1040), i nabosognet Ti
strup (s. 1501), samt i flere sønderjyske kirker, 
heriblandt Højst og Nørre Løgum, hvis ud
smykning ved latinske indskrifter er dateret til 
henholdsvis 1501 og 1518.42 Horne kirke har i 
vestre hvælvs vestkappe haft en lignende latinsk 
indskrift, afskrevet flere gange i 16-1700’rne,43 

sidst af Søren Abildgaard 1772:44 »Completa est 
fabrica ista / anno domini mdxvii die undecimo 
decemb(re)« (dette arbejde er afsluttet i det Her
rens år 1517 den 11. december).45 Udtrykket »fa-
brica ista« sigter formodentlig til både hvælv
byggeriet og den umiddelbart efterfølgende 
udsmykning. Ifølge præsteindberetningen 
168723 var indskriften ledsaget af fire bomærker 

(fig. 13), der må opfattes som Liljemesterens (og 
hans svendes?) signatur(er). Ifølge samme indbe-

Fig. 13. Fire kalkmalede †bomærker, 1517, i vestre 
hvælvfags vestkappe, formodentlig Liljemesterens 
(og hans svendes?) signatur(er) (s. 1451). Gengivet 
præsteindberetning til Resen 1687. Rentegnet af Jes
per Sort Hansen 1987. — Vier †Eigentumsmarken, Ge
wölbemalerei in der Westkappe des ivestlichen Langhaus

jochs, wohl Signatur des Lilienmeisters (und die seiner 
Gesellen?), 1517. Abgebildet in einem Bericht des Pfarrers 
an Resen 1687. 
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retning var hvælvingerne bekostet af en bonde i 
sognet, og til tegn herpå var der i midtfagets 
østre kappe afmalet en plov. 

INVENTAR 

Oversigt. Den romanske granitdøbefont og resterne af 
et muret alterbord er ene om at repræsentere middel
alderen i kirkeindretningen, der overvejende præges 
af renæssancetiden. Fra slutningen af 1500’rne stam
mer såvel alterpanelet som kernen i altertavlen, en 
enkel tavle af katekismetype, der o. 1625 er blevet 
udbygget i højrenæssancestil af samme snedker som i 
Nørre Nebel. Prædikestolen er fra 1583 med himmel 
fra 1603 og svarer til Øse kirkes (Skast hrd.). Som 
denne var prædikestolen indtil midten af 1800’rne op
sat som en lektorieprædikestol foran korbuen. 

Alterstagerne er anskaffet o. 1650, og 1700’rne er 
repræsenteret af altersølvet, udført af Hendrich Bötti
cher i Ribe (†1739), af klokken, der er støbt 1760 af 
Caspar König, og af altertavlens topmalerier fra 1747. 
Om kirkens tilknytning til Nørholm vidner yderli
gere oplysninger om et †alterklæde, skænket af An
dreas Charles Teilmann (†1790), og en †messehagel 
med årstallet »1765« svarende til dem, der anskaffedes 
til godsets øvrige kirker. 

Farvesætning og istandsættelser. Renæssanceinventa
rets brogede bemaling stammer fra en omfattende 
istandsættelse 1925. Farvesætningen søger at gen
skabe en staffering fra o. 1625, hvortil hører gode re
næssancemalerier i altertavlens storfelt og på prædi
kestolen, der indtil da havde stået med en enkel 
snedkerstaffering. 

Under Christian Teilmann gennemførtes 1747 en 
istandsættelse og nymaling, hvortil de nævnte top

Fig. 14. Alterpanel, o. 1580-1600 (s. 1452). NE fot. 
1982. — Altarpaneel, um 1580-1600. 

malerier på altertavlen hører. Renæssancemalerierne 
blev opmalet og suppleret med nye, og alt træværk 
blev nystaferet i barokkens modefarver – med mar
morering og en cinnoberrød grundfarve. Ved en ny 
istandsættelse 1760 blev stoleværket fornyet, og 1846 
blev alt inventar »opmalet og afpyntet, og samtlige 
stole malede med perlefarve til stor forskønnelse for 
kirken«. Ved samme lejlighed synes man at have ned
taget lektorieprædikestolen, der fik sin nuværende re
ducerede form og placering ved en ny restaurering 
1874. Den omfattede i øvrigt opsætning af de eksi
sterende stolestader, indsættelse af zinkstøbte relieffer 
af Nicolai Outzen Schmidt i altertavlen samt en ny
maling af inventaret i egetræsfarve. Denne lysbrune 
bemaling stod indtil 1925, da renæssanceinventarets 
staffering fra o. 1625 så vidt muligt genskabtes med 
de sammenhørende malerier, der rensedes for over
malinger. 

Alterbord. Et muret alterbord, 152 cm langt, 
bredden 127 cm (i nord) og 113 cm, højden 87 
cm, står helt op imod korets østvæg. Op til en 
højde af 65 cm er murværket øjensynligt mid
delalderligt, af kløvet kamp og tegl. Herover 
nyere påmuring af små mursten.46 Bordet dæk
kes af et alterpanel (fig. 14) fra o. 1580-1600, 175 × 
126 cm, 107 cm højt. Det har på forsiden fem, på 
kortsiderne tre profilfyldinger i to rækker, ad
skilt af en kraftig vandret profilliste. De nedre 
højfyldinger er glatte, ligeledes kortsidernes fri
sefyldinger, mens forsidens frisefelter prydes af 
velskåret, symmetrisk arrangeret akantusløv i 
Ribestil. I et felt vokser det ud af en vase, i et 
andet ud af munden på et englehoved. Bema
lingen er fra 1975, brun med lysegrå skæringer. 

†Alterklæder. Inventariet 1688 nævner et alter
klæde,18 måske det, der 1716 tillige med messe
klæderne betegnes som forslidt, bekludet og 
forhullet.19 1772 var alterklædet nyligt skænket 
til kirken af Andreas Charles Teilmann og sva
rede til Torstrup kirkes (jfr. s. 1426).44 1862 om
tales et rødt alterklæde med guldkantning, der 
1880 forsynedes med et kors af ægte guldbro
kade. Det fjernedes 1899.10 

Altertavle (fig. 17), o. 1580 og 1625, bestående 
af storstykket fra en enkel katekismetavle, ud
bygget o. 1625 i højrenæssancestil af samme 
snedker som i Nørre Nebel. Han har forsynet 
det gamle tredelte storstykke med frise og vin
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Fig. 15. Indre set mod øst. NE fot. 1982. — Innenansicht nach Osten. 

ger samt nyt postament og et todelt topstykke 
med gavl. 

Det genanvendte storstykke består af et næ
sten kvadratisk, profilindrammet hovedfelt og 
to smallere, tilsvarende sidefelter, der flankeres 
af fire slanke, kannelerede halvsøjler med korin-
tiske kapitæler og akantusprydbælter af udpræ
get ungrenæssancekarakter. Under de inderste 
har postamentet fyldingsfremspring med dia-
mantbosse, under de yderste hænger englehove
der fra den afrundede postamentgesims. Posta-
mentvingerne er udformet som rulleværkskar-
toucher, ligesom også de øvrige vinger og 
topgavlen, der alle bærer spir, som er nyskårne 
(efter Nørre Nebel-tavlen) ved en omfattende 
istandsættelse 1925. Storfrisen har englehoved-
fremspring og fornyet tandsnitsfrise under 
krongesimsen, der stammer fra en istandsættelse 

1747. Herpå står yderst store spir, flankerende 
topstykket, der næsten helt svarer til Nørre Ne-
bel-tavlens. Dets to profilindrammede retkant-
felter flankeres af tre hermepilastre (fig. 16), den 
midterste en kvinde med langt bølget hår, de to 
andre skæggede mænd. De griber om pilaster-
skaftet, som smykkes af frugtklase og festons og 
forneden hviler på en plint med rudebosse. Top
stykkets frise svarer til storstykkets, men har 
rudebosser på fremspringene, og topvingerne 
løber foroven ud i ørnehoveder. Gavlen har cir
kelmedaljon og krones nu af et beskedent kugle
spir; måske har der oprindeligt øverst – som 
Nørre Nebel – stået en lille basunengel. 

Altertavlens bemaling er fra 1925, da man af
dækkede storfeltets Nadvermaleri, som er sam
menhørende med tavleudbygningen o. 1625. På 
træværk og skæringer har man søgt at genskabe 
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Fig. 16. Altertavle, udsnit af topstykke o. 1625 (s. 1453) med malerier, Kristus på korset og Opstandelsen, fra 
1747 (s. 1454). NE fot. 1982. — Altar, Ausschnitt aus Oberteil, um 1625, mit Gemälden von 1747, Kreuzigung und 
Auferstehung. 

en samtidig staffering på grundlag af fundne re
ster. Grundfarven er en gulbrun tone, der er 
suppleret med rødt, grønt, blåt, sølv og guld i 
klare, lacerende farver. Indskrifterne er nye, 
men står i overensstemmelse med fundne rester 
i forgyldt fraktur bortset fra storfrisens, der har 
rød bund. I sidefelterne er (på nyt panel) an
ført Nadverindstiftelsesordene, postamentfeitet 
rummer citat fra Joh. 3,16, storfrisen fra 
Luk. 6,35 samt Joh. 11,25 og topfrisen fra 
Matt. 28,20. 

Storfeltets nadvermaleri (fig. 18) er nøje kopi
eret efter Peder Candid gennem Johan Sadelers 
stik,47 hvis tværformat er omsat i højformat 
gennem tilføjelse af forgrund og en romersk 
baggrundsarkitektur med to søjler, hvorimel
lem der hænger et hvidt klæde. Farverne er, som 
på de samtidige prædikestolsmalerier, klare, 
men dæmpede, malemåden er endnu manieri-
stisk uden de rubenske strøg, som karakteriserer 
Ribemalerne »Hans og Sten’s« fremstillinger af 
samme motiv i Janderup og Billum kirker 
(s. 1045, 1084). Kristusansigtets lidt sødladne ud
tryk kan skyldes retouche ved restaureringen, 
men ellers forekommer maleriet velbevaret. 

Topstykkets to malerier (fig. 16) er fra restaure
ringen 1747, malet på nyt fyrrepanel. I nord ses 
Korsfæstelsen indrammet af mørke skyer og 
med Jerusalems tårne i baggrunden. I syd Op
standelsen, Kristus iført et rødt flagrende lænde
klæde svævende med Dannebrogsfanen over 
graven. Fremstillingerne slutter sig til den få år 
før afdøde Ribemaler Hans Poulsens manér og 
skyldes rimeligvis en lokal efterligner. I gavlme
daljonen er – følgende 1747-stafferingen – 1925 
malet det hebraiske »Jahve« i stråleglans. På tav
lens bagside noteret: »Altertavle og Prædikestol 
istandsat under Nationalmuseet anno 1925 af 
Maler Poul Jensen«. 

Storstykket må som nævnt oprindelig have 
tilhørt en ungrenæssancetavle fra o. 1580 af kate- 
kismetype. Den har formentlig haft en glat pre
della og enkle trekantgavle over storfelterne li
gesom tavlerne i Øse og Næsbjerg kirker (Skast 
hrd.). Som disse tavler har Hornes formentlig 
haft et maleri i storfeltet og indskrifter i side
felterne, men der er ved istandsættelsen 1925 
ikke konstateret farverester ældre end tavlens 
udbygning i højrenæssancestil o. 1625.48 

Moderniseringen må være foretaget af samme 
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Fig. 17. Altertavle, o. 1580 og o. 1625 (s. 1452). NE fot. 1982. — Altar, um 1580 und um 1625. 
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snedker som i Nørre Nebel (se s. 1194), forment
lig nogle år senere, da snitværket rummer lidt 
yngre træk end Nørre Nebel-tavlen (semikolon
tegn på vingerne). Også ved stafferingen synes 
samme maler at have været i sving, bl.a. har 
begge tavler samme sjældne grundfarve (cad
miumgul), og i Horne har han samtidig taget sig 
af prædikestolen (jfr. ndf.).49 Farveundersøgel-
sen 1925 viste, at nadvermaleriet havde været 
suppleret med frakturindskrifter i sidefelterne, 
sandsynligvis nadverindstiftelsesordene,50 og af
slørede i topmedaljonen rester af en due med 
udbredte vinger (jfr. Nørre Nebel). Næbbet 
havde været rødt, vingerne grå og hvide, bun
den smalteblå.51 

Kirkesynet 1732 omtaler tavlen som »noget 
lidet brøstfældig på siderne, malingen mestendel 
overalt udslidt og forfulet«.19 1747 fulgte en 
istandsættelse, der markeredes med en ny ind
skrift i postamentfeitet: »Anno 1747 d. 21. 
Septbr. Hafver Velbr. Hr. Etats Raad Christian 
Theilmann ladet denne Kiercke inden og uden 
Stafere og Reparere«. Storgesimsen og næsten 
alle spir blev fornyet, og tavlen blev nystafferet i 
barokstil. En cinnoberrød dannede grundfarve 
for blåt, grønt, gult, guld og sølv samt en mar
morering, der bl.a. dækkede de gamle friseind
skrifter. Postamentindskriften stod i sølv på blå 
bund. Topmalerierne blev udskiftet med de nu
værende, og i gavlmedaljonen blev helligånds-
duen overmalet med en stråleglans og »Jahves« 
navn på hebraisk svarende til nu. Storfeltets 
nadvermaleri blev opfrisket og »forbedret« med 
ny klædninger, borddækning samt et blåt drap-
peri bag Kristus, og i sidefelterne dækkedes ind
skrifterne med malerier af Moses og Kristus 
som Salvator Mundi. 

Ved en ny oppudsning 1846 blev træværket 
overmalet med en hvidgrå »perlefarve« som do
minerende.20 Hertil en gulbrun, der bl.a. op
trådte som en art marmorering eller »dupning«, 
malede skyggelister i friserne og lidt forgyld
ning. I postamentet dækkedes restaureringsind-
skriften fra 1747 med citat fra Luk. 22,19. 

1874 blev altertavlemalerierne udskiftet med 
zinkrelieffer, signeret af billedhugger Nicolai 
Outzen Schmidt: I storstykket måltidet i Emaus 

flankeret af Moses med Lovens Tavler og evan
gelisten Johannes, i topfelterne Livets og Dø
dens engel. Samtidig blev træværket overstrø
get med egetræsfarve, og i postamentfeitet 
under Emaus-fremstillingen anførtes citatet »Da 
bleve deres Øjne opladte og de kjendte ham« 
(Luk. 24,31). Tavlens udseende efter 1874 frem
går af et fotografi af kirkens indre 1923 (fig. 21). 

Med den gennemgribende istandsættelse 1925 
fik altertavlen sin nuværende fremtræden. Spi
rene blev nyskåret, og renæssancebemalingen 
blev såvidt muligt genfremstillet. Malerierne, 
der i mellemtiden havde været i privateje i Øl
god,52 kom tilbage. Mens det rensede nadver
maleri og topmalerierne blev genindsat i tavlen, 
fik sidefelterne som nævnt nyt panel med ind
skrifter. De gamle paneler, med malerier fra 
1747 af Moses og Kristus, blev ophængt i kir
kens vestende og er siden forsvundne. 

Altersølv. Altersættet er udført af Hendrich 
Bötticher i Ribe (†1739), formentlig i hans se
nere år.53 Kalken (fig. 19), 19 cm høj, har seks
tunget, stejlt opdrevet fod med en lille 3,5 cm 
høj, støbt, pånittet krucifiksfigur. Skaftledene er 
sekssidede med profilering, det nedre i øvrigt 
glat, det øvre med graveret rudemønster. Knop
pen er sekstunget med rudeskravering på over
siden og mellemfaldende rudebosser med bog
staver (versaler og uncialer), der tilsammen 
danner ordet »Ihesus«. Bægeret er glat med en i 
ny tid påloddet tudplade. Böttichers stempel 
(Bøje 1982 nr. 6787) findes på fodens overside. 
Den tilhørende disk, tvm. 12 cm, uden stempler, 
har på fanen graveret et cirkelkors og modstillet 
et Jesumonogram i cirkelmedaljon.54 Indtil 1842 
var altersættet delt, så det benyttedes både i 
Horne og Torstrup kirker (jfr. s. 1429).20 Kalken 
blev repareret 1975.10 †Kalk og disk af sølv næv
nes i inventariet 1688.18 

Oblatæske og alterkande er fra 1959, af sølv, 
mærket »COHR«, med indskriften »Horne 
Kirke 1959«. En †alterkande af sortlakeret blik 
med guldkors anskaffedes 1845,20 en tilsvarende 
af porcelæn stod på alterbordet 1923, og en 
†oblatæske omtales 1862.10 

Alterstager (fig. 20), o. 1650, af messing, be
slægtede med Hjortlund kirkes (Ribe hrd.) fra 
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Fig. 18. Altermaleri, Nadveren, o. 1625 (s. 1454). NE fot. 1987. — Altargemälde, das Abendmahl, um 1625. 

1632. Stagerne er 40 cm høje, med balusterskaft 
og nogenlunde ensdannet, profileret fod- og ly
seskål. Lysetornene er fornyet i jern. Stagerne 
omtales tidligst i inventariet 1688.18 En syvstage 
af messing er skænket o. 1910.10 

Af †alterbogen fandtes 1718 ikke andet 
nogle forslidte og adspredte blade.19 

†Messehagler. 1688 nævnes en hagel af 
fløjl,18 måske den, der 1713 kaldes »ganske 
med huller og rifter«.19 Fem år senere beskrives 
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Fig. 19. Alterkalk, o. 1735, udført af Hendrich Bötti
cher i Ribe (s. 1456). NE fot. 1982. — Kelch, von Hen
drich Bötticher, Ribe, geschaffen. Um 1735. 

messeklæderne (og alterklæderne) som forslidte, 
bekludede, og forhullede, »hånlig for en præ
stemand at stå og i føres«.191765 erhvervede kir
ken en ny hagel af rødt silkefløjl med guldkors 
og guldkantning samt årstallet,20 utvivlsomt 
svarende til de bevarede i Hodde (s. 1480) og 
Ansager kirker. Den var øjensynlig borte 1829, 
men brugtes endnu 1886, da den fik nyt skulder
stykke.10 

Alterskranken er fra 1874,10 halvcirkulær med 
støbejernsbalustre af egnens almindelige type 
som eksempelvis i Kvong, Nørre Nebel og Ti
strup, hvor den leveredes 1871 af jernstøber 
Bjelke i Varde (s. 1506). 

Døbefont (fig. 29), romansk af rødlig granit, 97 
cm høj, kummens tvm. 72 cm. Den tilhører en 
lokal variant af den vestjyske type, hvis søjleba- 
sefod har ejendommelige sløjfeagtige hjørne
knopper.55 Over et kort skaft danner en om
løbende rundstav overgang til den halvkugle
formede kumme, der har en attisk profil, hvis 
øvre rundstav er erstattet af platte. Kummens 

fordybning er påfaldende lav (25 cm) og kan 
næppe have tilladt fuld neddypning. 1889 blev 
fontens fod renset for mug.10 1923 ved korbuens 
nordvange, nu i skibets nordøsthjørne. 

Dåbsfad, slutningen af 1800’rne, galvanopla-
stisk kopi af L. Vieths model, udført efter 
L. Frølichs tegninger 1857 (ifølge signatur). Fa
det måler 69 cm i tvm. I bunden ses Kristi Dåb, 
på fanen evangelisttegnene vekslende med fire 
scener: Syndefaldet, Syndfloden, Maria med 
barnet og Pinseunderet, hvortil knytter sig bi
belcitater i frakturskrift. Fadet svarer til Tistrup 
kirkes (s. 1506). 

†Dåbsfade. 1716 manglede kirken dåbsfad, 
hvorfor man lånte et lerkar af huset nærmest 
kirken.16 1732 omtales et gammelt messingbæk
ken, »som ej kan bruges fordi det er fuld af 
huller«,19 og 1862 et dåbsfad af messing uden 
indskrift.10 

Dåbskande, 1912, af messing, 24 cm høj, med 
kors og Kristusmonogram. Under bunden gra
veret: »Frederik Bruun Varde«.10 

Prædikestolen (fig. 22-28) er fra 1583 med lidt 
yngre himmel (1603), udført i samme værksted 
som bl.a. Øse kirkes (Skast hrd.) fra 1584 og 
oprindeligt ligesom denne udformet som en lek- 
torieprædikestol foran korbuen. Af stolens seks 

Fig. 20. Alterstager, o. 1650 (s. 1456). NE fot. 1982. — 
Altarleuchter, um 1650. 
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Fig. 21. Indre set mod øst 1923. P. K. Andersen fot. — Innenansicht nach Osten, 1923. 

fag stammer det ene, der danner en kort bro 
nærmest væggen, fra en istandsættelse 1925. De 
fem gamle fag, der oprindeligt dannede karnap i 
lektorieopbygningen, udgør nu en traditionel, 
polygonal prædikestolskurv. På hjørnerne flan
kerer kannelerede kvartsøjler med akantuskapi-
tæl og -prydbælte de små profilindrammede ar
kadefelter, der består af kannelerede pilastre 
med profilbaser og -kapitæler, bærende et pro
fileret bueslag med neglesnit. Kraftige horison
tale profilled med tandsnit indrammer posta
ment og frise, der har profilfyldinger imellem 
fremspring, som på frisen prydes af vildmands-
hoveder (fig. 28a), på postamentet af løvehove
der med et drabeligt tandsæt (fig. 28b). Under 
postamentfremspringene flankerer englehove
der de enkelt udsavede hængestykker med rude-
bosse, som hidrører fra en istandsættelse 1747. 
Frisefelterne rummer reliefversalindskriften: »... 

divini/ et cvra/ Parent(is)/ pro nob(is)/ natvm/ 
...«, der må udgøre slutningen og begyndelsen 
af to hexametre.56 I postamentfelterne er den til
svarende reliefskrift bortskåret 1747, men der 
anes »... tvs/ est/ an(n)o/ 1583/ Pastore/...«, 
som må være rest af en stiftelsesindskrift, der 
med støtte i en tilsvarende på Øseprædikestolen 
kan rekonstrueres (oversat): »(Denne prædike
stol er op) sat år 1583 da (Christen Christensen) 
var præst«. Indskrifternes begyndelse og afslut
ning må (som i Øse) have stået på lektoriets 
pulpiturbrystning, der i begge sider har sluttet 
sig til den bevarede karnap. Nærmest opgangen 
ses endnu spor af brystningspanelets tilslutning, 
idet kvartsøjlen og de udskårne hoveder her er 
indfattet i et retkantet hjørne (jfr. fig. 23). En 
tilsvarende hjørnetilslutning sås i syd indtil 
1925, da den fjernedes i forbindelse med tilføjel
sen af det nævnte nye fag, der er ganske enkelt 
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Fig. 22. Prædikestol, 1583, indtil midten af 1800’rne 
opstillet som lektorieprædikestol i korbuen (s. 1458). 
NE fot. 1982. — Kanzel, 1583, bis Mitte des 19. Jahr
hunderts als Lettnerkanzel im Chorbogen aufgestellt. 

med profilfylding. Stolen hviler på en kraftig 
kanneleret søjle med akantuskapitæl og -pryd
bælte, nu 100 cm høj, utvivlsomt oprindeligt en 
af de søjler, der har båret lektoriebrystningen.57 

Prædikestolens opgang med enkelt udsavet pa
nel er fra 1925. 

Den lidt yngre prædikestolshimmel (fig. 27) fra 
1603, der er indbygget i hvælvhjørnet over sto
len, har ud imod kirkerummet otte fag, af 
hvilke de fem midterste danner et karnapfrem
spring over kurven. Frisens kronliste ledsages af 
en forkrøppet tandsnitbort, og frisefremsprin
gene prydes på de fem midtfag af sære masker 
med bladkvaste, på yderfagene af løvehoveder. I 
frisefelterne en reliefversal-indskrift, der omfat
ter årstallet og forbogstaverne på den daværende 
sognepræst: »Spes mea/ Christ(us)/ Hic est/ Fi- 
livs me/vs dilectvs/ hvnc avdite/ C(risten) 
M(ikkelsen) 1603/ Gloria so(li Deo)« (Kristus er 
mit håb. Denne er min udvalgte søn, hør ham! 
(Luk. 9,35). Christen Mikkelsen 1603. Gud alene 
æren). De syv topstykker, af hvilke det sydligste 
er fornyet 1874, er formet som høje rulleværks- 
kartoucher omkring buefelter, der for de gam
les vedkommende rummer indskrift med relief
versaler: »... me/i De/vs (min Gud)/ Gv/ds/ 
Ord/ bli/fv/er/ evi/nde/lig (1 Pet. 1,25)/ Esa/iæ/ 
40/ HP/.S.G./.G.G.L. ...« Små kartouche-hæn-
gestykker med diamantbosse flankeres af flade 
hængeskjolde, der 1925 har afløst drejede knop
per fra 1874. Himlens loft har profilribber ud
gående fra en kuglebosse i midten. 

Prædikestolens bemaling er etableret 1925, da 
felternes malerier fra o. 1625 blev befriet for 
overmalinger og en samtidig staffering – sva
rende til altertavlens – søgtes genfremstillet. 

Malerierne (fig. 23-26), hvortil hører små eng- 
lehoveder i arkadesviklerne (frilagt 1925), frem
stiller Kristus og de fire evangelister, hvis navne 
er angivet med ny skrift (gule versaler på sort 
bund) i postamentfelterne. Fra opgangen ses: 1) 

Fig. 23. Prædikestolsfag, 1583, med evangelistmaleri, 
Mattæus, fra o. 1625 (s. 1459, 1461). NE fot. 1982. — 
Kanzelfeld, 1583, Gemälde mit dem Evangelisten Mat
thäus, um 1625. 
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Fig. 24-26. Prædikestolsfelter med malerier fra o. 1625 (s. 1461). 24. Markus. 25. Kristus med korsæblet. 26. Lu
kas. NE fot. 1982. — Kanzelfelder mit Gemälden, um 1625. Markus. Christus mit Reichsapfel. Lukas. 

(Fig. 23) »Mat(†)hæus«, læsende i en bog, som og slutter sig i fremstillingsmåden noget til ma

han holder i venstre hånd. Han har gråt hår, lerierne på Janderup-prædikestolen (s. 1054), 

langt skæg og er iført rød kappe over hvid kjor hvor der dog er benyttet andre forlæg.49


tel. Som de andre apostle er han barfodet, men – i hvert fald nu – uden følge af sit symbolvæsen.
Sviklernes englehoveder er 1925 gentaget på 
2) (Fig. 24) »Marcus«, fremstillet som en yngre 
mand med lyst brunt hår og skæg, ser ned i en 
bog, som han holder i sin venstre hånd. Ved 
fødderne ses løvens hoved. 3) (Fig. 25) »Salva
tor«, Kristus vist som frelseren, stående frontalt 
med højre hånd hævet velsignende og korsæblet 
i venstre. Fremstillingen står ret nær et stik af 
Jacques de Gheyn efter Karel van Mander. 4) 
(Fig. 26) »Lucas« i profil læsende i en bog. Han 
har gråt tyndt hår og bærer rød kappe over en 
grøn kjortel. Ved fødderne ses oksens hoved. 5) 
»Iohannes«, kun vist i en skitseagtig kontur, idet 
maleren øjensynlig hverken har færdiggjort 
hans billede eller de to tilhørende englehoveder i 
arkadesviklerne. Malerierne må skyldes samme 
maler som altertavlens nadvermaleri (jfr. ovf.) 

de hængeskjolde, der da blev opsat på himlen og 
det ny prædikestolsfag ved væggen. Herpå er 
med gule versaler på sort bund anført citat fra 
Luk. 11,28 samt årstallene »1583« og »1925«. Sin 
nuværende plads i skibets sydøsthjørne har præ
dikestolen fået 1873. 

Prædikestolens oprindelige udformning og 
opstilling foran korbuen belyses af den tilsva
rende, men bedre bevarede, lektorieprædikestol 
fra 1584 i Øse kirke. 58 Som her må prædikestols- 
kurven have dannet en femsidet karnap i en pul
piturbrystning (i Øse 2 × 6 fag), hvilende på 
kraftige kannelerede bæresøjler, af hvilke én (af
kortet) som nævnt er bevaret som støtte under 
prædikestolskurven. Da dennes bund er for
nyet, kan det ikke sikkert afgøres, om karnap
pen, som i Øse, har haft underbaldakin. Ad
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Fig. 27. Prædikestolshimmel, 1602 (s. 1460). NE fot. 1982. — Schalldeckel, 1602. 

gangen til prædikestolen må have været en 
trappe fra koret. 

Den 1603 tilføjede himmel, hvis sidefag nu er 
drejede som tilpasning til hvælvbuen, må op
rindelig have haft samme plan som selve lekto- 
rieprædikestolen. De løsrevne og fragmentari
ske indskrifter viser, at den femsidede karnap 
har været flankeret af flere fag og topstykker 
end de nuværende to i nord og ét i syd. Selv om 
der er gået 20 år mellem selve prædikestolens og 
himlens opsætning, synes det samme snedker
sjak at have været i arbejde; et værksted, blandt 
hvis mange arbejder på egnen kan nævnes præ-

Fig. 28a-b. Prædikestol 1583, detaljer (s. 1459). a. 

Vildmandshoved. b. Løvehoved. NE fot. 1982. — 

Kanzel, 1583, Details. a. Wilderkopf. b. Löwenkopf. 

dikestolene i Ølgod, Ansager (1609) og i Fåborg 
(Skast hrd.). Da bogstaverne »HP S.G.G.G.L« 
på himlens sydligste (gamle) topstykke findes 
tilsvarende på Fåborg-prædikestolen, og således 
næppe kan være de lokale kirkeværgers initia
ler,59 dækker de måske over navne på værkste
dets snedker(e).60 Såvel selve prædikestolen som 
himlen har i første omgang kun fået en delvis 
bemaling (snedkerstaffering). Af stolens er kon
stateret kridtgrund og en klar rød farve, af him
lens mønjerødt, forgyldning og formentlig lidt 
sølv. 

Først i forbindelse med altertavlens udbyg
ning og bemaling o. 1625 har også prædikestolen 
fået en egentlig staffering med malerier, af 
hvilke karnappens sydligste (Johannes) som 
nævnt ikke er blevet færdiggjort.61 Samtidig (el
ler senest 1747) er postamentets gamle relief
skrift blevet bortskåret og har givet plads til på- 
malede navne, knyttet til felternes malerier. 

1713 behøvede kronen (himlen) reparation, og 
1732 omtales både dén, trappen og prædikestols- 
gulvet som skrøbelige,19 ligesom nogle af »bille
derne nedenunder« (hængestykkerne) var 
borte.62 De blev 1747 fornyet i deres nuværende 
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form, samtidig med at også de fleste spir blev 
nygjort, og prædikestolen fik samme overma
ling og opfriskning i barokstil som altertavlen.32 

1809 fandtes prædikestolstrappen at være for 
stejl,17 et problem, der må have været udpræget 
for lektorieprædikestole, og som bestemt lader 
formode, at stolen da endnu havde denne form. 
Nedtageisen fra korbuen er formentlig sket un
der den indvendige restaurering 1846, da prædi
kestolen som det øvrige inventar blev overstrø
get med perlefarve.20 En nylig flytning berøres i 
hvert fald 1859, da der tales om reparation af 
nogle »ikke oprindelige hulheder« i muren, 
»hvor prædikestolen før har stået«.20 Dens nye 
anbringelse var ved skibets sydvæg øst for kir
kedøren, en anbringelse, der kan skyldes, at hele 
opbygningen med pulpiturbrystning endnu var 
bibeholdt. Lektorieprædikestolens reduktion 
må være sket senest 1874, da stolen flyttedes til 
sin nuværende plads i skibets sydøsthjørne og 
forsynedes med en opgang af støbejern i nygo
tisk stil (jfr. fig. 21).20 Samtidig forsynedes him
len med et nyt topstykke og en del nye drejede 
knopper og spir, og alt fik en nymaling i ege- 
træsfarve med forgyldning og med årstallet 
»1874« malet på det ny topstykke. Med den 
grundige istandsættelse 1925 har prædikestolen 
fået sin nuværende fremtræden. 

Stolestaderne er fra 1874 med let skrå fyldings- 
ryglæn og 105 cm høje gavle i nygotisk stil.10 

Ifølge Jacob Helms, der besøgte kirken under 
stolenes opstilling, blev de udført som dem i 
Tistrup kirke (jfr. s. 1509) og efter arkitekt Chri
stian Hansens tegning. Bemalingen er fra 1975, 
lys grøn med lidt mørkere grønt på gavlene. 
Fire stolebænke, der nu står på våbenhusloftet, 
har bevaret en ældre bemaling i egetræsfarve 
med sorte lister og grønne gavlfelter. 

†Stolestader. 1713 fandtes adskillige stole gan
ske forfaldne, »og få fodskamler uden stumper 
og stykker«. 1757 var stolestaderne igen skrøbe
lige, hvorfor kirken havde hjemkøbt de nød
vendige deller til en reparation.19 Den fandt sted 
1760, da hele stokværket fornyedes,19 og menig
hedens pladser blev nyfordelt »på en bekvem 
måde«.29 Staderne beskrives 1862 som 21 åbne 
stole uden ryglæn i skibets nordside, i syd 18 

mandsstole med ryglæn; i tårnrummet fandtes 
otte stole.10 

†Præste- og skriftestole. 1) Ifølge Helms fra 
o. 1600, i korets nordøsthjørne.10 Han var til 
stede ved restaureringen 1874, da stolen blev 
fjernet, og iagttog på resterne af den »en råt 
udskåren fremstilling af en kamp imellem en 
slange og en løve«. 1732 bemærkes om skrif
testolen, at den »skader ej andet end den står 
noget løs, så og på malingen«.19 2) 1874, sva
rende til Torstrup og Tistrup kirkers, som et 
panelværk med snoede tremmebalustre, opsat i 
korets nordvesthjørne med dør i øst. 1904 an
skaffedes hertil en servante med tilbehør, samt 
en nikkelkande, nikkelskål og håndklæder.10 

En †degnestol omtales 1862 i korets sydøst
hjørne som pendant til præstestolen i nord. 1891 
blev degnestolen befæstet.10 

Et †skab til altertøjet omtales i præstestolen 
1862.10 

Pengeblok, 1874,10 af støbejern i nygotisk stil, 
sammenhørende med stolestaderne. Den er 88 
cm høj med lysegrøn bemaling fra 1975. 1862 
omtales en †pengeblok af egetræ og to †blikbøsser 
for gaver til husarme.10 

Kirkens dørfløje er nyere. †Dørfløje. 1689 an
skaffedes en ny »hange« til kirkedøren (mellem 
skib og våbenhus),18 der 1862 beskrives som en 

Fig. 29. Døbefont, romansk af granit (s. 1458). Efter 
tegning af E. Rondahl 1896 i Nationalmuseet. — Ro
manische Granittaufe. 

Danmarks Kirker, Ribe amt 96 
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egetræsdør, stærkt beslået med jernskinner, 3/4 
× 1¾ alen, »den slår ind i kirken«.10 1732 fandtes 
ingen dør for våbenhuset.19 

Orgel, 1957, med otte stemmer, to manualer 
og anhangspedal, bygget af Marcussen & Søn, 
Åbenrå. Disposition: Hovedværk: Rørfløjte 8', 
Principal 4', Flachfløjte 2', Mixtur III-IV. Bryst
værk: Gedakt 8', Blokfløjte 4', Principal 2', Siv
fløjte 1'; svelle. To pedalstemmer, Subbas 16' og 
Principal 8', er forberedt. Tegnet af Rolf Graae. I 
kirkens vestende. †Orgel, 1909, med fem stem
mer, bygget af A. C. Zachariasen, Århus.63 På 
samtidigt pulpitur i skibets vestende.10 

Salmenummertavler. To ens salmenummertav
ler i klassicistisk stil fra o. 1925, 100 × 65 cm, 
med stifter til ophæng af letmetalcifre, hænger 
på skibets vægge.10 En tavle fra 1883, 120 × 96 
cm, med udsavet topstykke og fire rækker sky-
denumre, egetræsmalet, er nu på våbenhuslof
tet. Et interiørfoto fra 1923 viser den hængende i 
skibet nord for korbuen (fig. 21). Billedet viser 
tillige ved buens sydside én af seks ganske enkle 
†salmenummertavler til kridt, der nævnes 1862.10 

To lysekroner, givet til kirken 1909,64 hænger i 
skibet tillige med et nyere kirkeskib, »Doris Bro- 
dersen«, af Fanø. 

†Ligbåre. 1688 nævner inventariet en ligbåre,18 

måske den, der 1874 blev bortskaffet, eftersom 
våbenhuset forsynedes med bænke.10 

Et tårnur er skænket 1931 af dansk-amerika-
neren G. M. Lauridsen, Port Angeles, Washing
ton (indskrift på værket), hvis initialer tillige 
med årstallet pryder tårnets urskiver (i nord og 
syd). 

Klokken er støbt 1760 af Caspar König,65 tvm. 
95 cm, med versalindskrifter, kantet af lister. 
Om halsen: »Andreas Carl Teilman 1760«, på 
slagringen: »Casparvs König me fecit Wibvrgi« 
(Caspar König gjorde mig i Viborg). Klokken 
støbtes af malmen fra den gamle (†klokke nr. 2), 
der af kirkeejeren var sendt til Viborg tillige 
med besked om, at den ny klokke skulle veje 981 
pd. og forsynes med »de mig annoterede bog
stab Andreas Carl Teilman 1760«.66 Ophængt i 
slyngebom. 

†Klokker. 1) 1528 afleveredes en klokke med 
jernfang, 2 skippd.11 2) En klokke, tidligst om

talt 1688,18 sagdes 1700 at være »en brag udi«, 
hvorfor den var nedtaget og i en del år havde 
været ude af brug selv om »sognet er vidtløftigt, 
og tit og ofte behøves dens klang«.29 1716 op
lyses, at klokken havde været ubrugelig i over 
20 år,16 og 1732 fandtes den stående sprukken i 
våbenhuset.19 Da den 1760 sendtes til omstøb
ning i Viborg angaves dens vægt til 3 skippd. 8 
lispund og 2½ pd. (= 1090 ½ pd.).66 

Klokkestolen er nyere, af egetræ. 1732 var alt 
klokkeværk i tårnet borte, »både af træ, reb og 
jern«. 19 

GRAVMINDER 

Epitafium (fig. 30), o. 1575-1600(?). Sortmalet 
tavle af egetræ, 45 × 42 cm, opmalet i 1700’rne67 

med muligvis sekundær (fejlagtig?) gravskrift 
for Mogens Krag til Aggerkrog, †11. sept. 1582, 
i hans alders 79. (år) og hans frue Edel Iuul, 
†4. maj 1575, i hendes alders 67. (år). Gul kursiv- 
og versalindskrift samt øverst to malede våben
skjolde: »M(ogens) K(rags) F(ædrene)«: Krag af 
Jylland med tre sorte krager på hvid bund og 
»E(del) J(uels) F(ædrene)«: Juel-våben med 
stjerne over tre strømme; begge med hjelme
mærker. Tavlen er ophængt på korets nordvæg, 
hvor den nævnes af sognepræsten 176568 og 
Abildgaard 1772.69 Den optræder ikke i præ-
steindberetningen 1687,23 der til gengæld om
taler en tavle over Mogens Krags hustru Sophie 
Juel (se ndf.). 

†Epitafium, 1583. »Her ligger begrafuen erlig 
oc velbyrdig salig fru Sophi Juul, Mogens Krags 
til Aggerkrog, som hensof i Herren den 20 dag 
december anno 1583«. Ifølge sognepræst Chri
sten Friis’ indberetning 168723 »et lidet træepita
fium«, ophængt på korets nordvæg, og for
mentlig svarende til eller identisk med det 
ovennævnte, bevarede epitafium. Øverst læstes 
»IHS 1583« og herunder var gengivet hans og 
hendes adelige våbener, ledsaget af bogstaverne: 
M(ogens) K(rags) F(ædrene)« og »S(alig) F(rue) 
S(ophie) J(uels) F(ædrene)«. 

Sophie Juels epitafium nævnes ikke i præ-
steindberetningen 176543 eller af Abildgaard.70 
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Fig. 30. Epitafium, o. 1575-1600(?), med muligvis se
kundær gravskrift fra 1700’rne for Mogens Krag til 
Agerkrog, †1582, og hustru Edel Juel, †1575 (s. 1464). 
NE fot. 1982. — Epitaph, um 1575-1600(?), mit eventu
ell zweiter Inschrift aus dem 18. Jahrhundert(?) für Mogens 
Krag zu Agerkrog, †1582, und seine Frau Edel Juel, 
†1575. 

Disse omtaler derimod den ovennævnte minde
tavle over Mogens Krag og Edel Juel. Der er 
muligvis tale om én og samme tavle, der op- 
males med ny indskrift i 1700’rne. 

Et muret †gravkammer i korgulvet, muligvis 
Sophie Juels, var tomt allerede 1687.23 En flygtig 
undersøgelse 1949 viste, at kammeret var tønde
hvælvet og havde indgang i vest. 

Gravsten (fig. 31), o. 1760, udført og signeret 
af Bastian Andresen, Tjæreborg. Genanvendt, i 
begyndelsen af 1800’rne(?), som gravminde for 
Lars Thomsen, forhenværende gårdmand, og 
dennes to hustruer Birthe Marie Christensdatter 
og Maren Madsdatter af Qvong. 

Grå kalksten, 169 × 70 cm, med profileret 
kant. Indskriftfeltet, foroven med konkavt af
skårne hjørner, forneden ret- og skråkantede, 
rummer en, formodentlig sekundær, nu stærkt 
nedslidt indskrift med fordybede skønskrifts-
bogstaver. Herunder et ovalt felt med sentensen 
»Ved en salig Død/ Endtes ald vor Nød« samt 
signaturen »BASV«, som viser, at stenen er hug
get af Bastian Andresen Slesvig (1712-70), Tjæ

reborg, der har udført adskillige gravsten til eg
nens kirker (jfr. Ovtrup s. 1154ff.). Stenen ligger 
på kirkegården ud for korets nordøstre hjørne. 

KILDER OG HENVISNINGER 

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

Ved embedet. Synsprotokol 1862ff. – LA Vib. Regn
skabsbog for Horne kirke 1688-90. – Kgl. Bibl. 
Håndskriftsamlingen, Langebeks Excerpter 55b. Ind
beretning til P. Resen om Torstrup og Horne sogne. 

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker VII, 1886, s. 4ff. – Notebøger. Søren Abild- 
gaard VIII, 15 (1772). – Indberetninger. Jacob Helms 
1874 (bygning og inventar), J. Magnus-Petersen 1888 
(kalkmalerier), Poul Jensen 1923 og 1928 (altertavle, 
prædikestol), Chr. Axel Jensen 1925 (prædikestol), 
Elna Møller 1982 (bygning), Ebbe Nyborg 1982 (in
ventar). – Varde Museum. Indberetning om bygnings-
iagttagelser ved K. Høgsbro Østergaard 1976. 

Tegninger og opmålinger. NM2. Måleblad af ro
mansk vindue ved F. Uldall 1880. Opmåling af ro
mansk vindue ved H. A. I. Estrup 1887. To akvareller 
af †kalkmalerier i koret ved J. Magnus-Petersen 1888. 
Tegning af font ved E. Rondahl 1896. Plan, snit og 
opstalt af tårn ved Aage Bugge 1930. Restaurerings-
forslag ved S.A.Aakjær 1975. Plan og tværsnit af 
bygning ved Henrik Gram og Søren Gottfred Peter
sen 1979. – RA. Penneskitse af kirken i præsteindbe- 
retning til Ole Worm 1639. 

Litteratur. Indberetninger til P. Resen 1687. Thor-
strup og Horne Sogne, udg. ved O. Nielsen i JySaml. 
X, 1884-85, s. 5. – Præsteindberetning 1765, udg. ved 
J. Carl Christensen i JySaml. 5. rk. IV, 2, 1939-40, 
s. 220-23. 

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning, kalkmalerier og gravminder 
ved Niels Jørgen Poulsen, inventar ved Ebbe Nyborg 
og Ole Olesen (orgler). Redaktionen afsluttet nov. 
1987. 

1 ActaPont. II, 1078.

2 DiplDan. 3. rk. I, 278.

3 O. Nielsen: Gamle jydske Tingsvidner, 1882, 

s. 64-65; RA. Ribe bisp 1538. Register på sognepræ

sternes ejendom og rente udi Varde syssel s. 50-52.

4 Kronens Skøder III, 68.

5 Kronens Skøder III, 188.

6 Antagelig købt på auktion.

7 LA Vib. Ribe bispearkiv. Ø. Horne hrd. 1680-1761
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1466 ØSTER HORNE HERRED 

(C 4.89). Om beskikkelse af upartiske synsmænd se 

Torstrup kirke note 4.

8 Kronens Skøder III, 779.

9 Kronens Skøder IV, 633-34.

10 Synsprotokol 1862ff.

11 RA. Reg. nr. 108A nr. 21. Fortegnelse over indkræ

vede klokker 1528-29.

12 H. K. Kristensen: Varde Syssels Kirkestol, i Årb
Ribe, X, 1940-43, s. 241. 
13 DaAtl. V (1769), s. 737. Sml. sagnene om en for
svunden Vester Horne kirke på Horns Rev (Ål kirke, 
s. 1294).

14 Da Sagn. II, 342. Det samme fortælles om Lyne 

kirke.

15 DaSagn. III, 158f. og 240.

16 LA Vib. Ribe bispearkiv. Ø. Horne hrd. 1680-1761 

(C 4.83).

17 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger. Præste

gårds- og kirkesyn 1807-15 (C 4.708-09).

18 LA Vib. Ribe bispearkiv. Regnskabsbog for Horne 

kirke 1688-90 (C KRB 202).

19 R A . F i l m n r . 9 7 8 0 . Ø . H o r n e h r d . s p r o v s t i 

1683-1768. Provsteprotokol.

20 LA Vib. Skast, Ø. og V. Horne hrdr.s provsti. 

Synsprotokol 1828-91 (C 44.3-5).

21 Skolebygningen optræder ikke på matrikelkortet 

1819.

22 Jfr. Danmarks Runeindskrifter nr. 34 og Erik 

Moltke: Runerne i Danmark, 1976, s. 185.

23 Indberetning til P. Resen 1687 ved sognepræst 

Christen Friis, i Kgl. Biblioteks Håndskrift-afd., Lan-

gebeks Excerpter 55b. Størstedelen heraf udgivet af 

O. Nielsen i JySaml. X, 1884-85, s. 1ff.

24 Det kan ikke umiddelbart afgøres, hvor langt man 

greb ind i kirkens sidemure.

25 Kvaderen over korets nordvindue har vandret 

overside, mens de tre øvrige har en »tagformet« af

slutning.

26 Jfr. F. Uldall: Om Vinduerne i de jydske Granit

kirker, i ÅrbOldkHist. 1894, s. 250. Egentlige paral

leller til denne vinduesudformning kendes ikke.

27 Hvælvet har ret lave lommeudfyldninger med 

mørtelafdækning, formet til udledning af regnvand 

gennem nu tillukkede spygatter.

28 En ældre rundbuet adgang til skibet er sekundær i 

forhold til tårnet.

29 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C

4.189).

30 Præsteindberetninger til Ole Worm, I, udgivet ved 

Frank Jørgensen 1970, s. 226.

31 Våbenhuset var en tid tækket med både tegl og bly. 

32 LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetninger til 

biskop J. Bloch 1766-69 (C 4.775).

33 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C

4.190).

34 Om et ældre †teglstensgulv hedder det 1718 (note 19), 

at det var »bortrådt«. 1721 (note 16) skulle gulvet re

pareres med »gule klinker«. Endnu 1862 var gulvet 

overalt af mursten, som 1874 afløstes af betongulv.

35 Indberetning ved K. Høgsbro Østergård 19. juli 

1976 i Varde Museum (V 10.990).

36 Under gulvstenene var et afretningslag af gult sand 

og herunder sås selve det romanske bygningslag med 

skærveafslag af granit og skælkalk.

37 LA Vib. V. og Ø. Horne hrdr.s provsti. Kirkesyn 

1892-1932 (C 44. Al).

38 Korrespondance i NM2.

39 Indberetning ved J. Magnus-Petersen 1888, samt 

J. Magnus-Petersen: Kalkmalerier, 1895, s. 4. 

Fig. 31. Gravsten, o. 1760, signeret af Bastian Andre
sen Slesvig, Tjæreborg. Genanvendt i begyndelsen af 
1800’rne for Lars Thomsen og dennes to hustruer 
(s. 1465). NE fot. 1987.— Grabstein, um 1760, signiert 
von Bastian Andresen Slesvig, Tjæreborg. Wiederbenutzt 
am Anfang des 19. Jahrhunderts für Lars Thomsen und 
seine Frauen. 
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40 De to våbener identificeres i Trap: Danmark (4. og 
5. udg.) som Kaas og Lange og skal gælde Niels Tho- 
mesen Lange til Lydum (nævnt 1405 og 1416) og hu
stru Anne Kaas. Denne tidlige tilskrivning er dog 
næppe rigtig, idet det nordre, skrådelte våben (heral
disk højre) formentlig er en mands våben og Lange
våbenet en kvindes våben. En anden mulighed ville 
være at opfatte våbnerne som adelsmærker for Hen
rik Volstrup (Walstorp), der 1480-1501 sad på herregår
den Urup (Grindsted sogn), og dennes hustru Alhed 
Lagesdatter Lange (tre roser). 
41 Indb. ved J. Magnus-Petersen 1888. 
42 DK. SJyll. s. 1574 og 2749 samt Niels M. Saxtorph: 
Danmarks kalkmalerier, 1986, s. 260. 
43 Således i præsteindberetningen 1687 (note 23) og 
1765 (i JySaml. 5.rk. IV, 2, s.215f.) og DaAtl. 1769. 
44 Abildgaards notebog VIII, 1772, s. 15. 
45 Der har hersket tvivl om årstallet, der er læst hen
holdsvis som »mdlvii« (1557) og »mdxvii« (1517). 
Det må dog være den sidste læsning (svarende til 
Liljemesterens datering i Højst og Nr. Løgum), der er 
den rigtige. Ifølge indberetningen 1687 var indskrif
ten med »gamle latinske bogstaver« (minuskler?), 
ifølge indberetningen 1765 med »rød farve og gam
meldags skrift«. Ved J. Helms’ besøg 1874 havde ind
skriften ikke været set i mands minde. 
46 Bordet er nu utilgængeligt. Af en beskrivelse i 
NM2 (korrespondance) fremgår det ikke klart, om 
teglstenene i bordets underdel har munkestensfor-
mat. 
47 Se Erik Moltke: Nogle Malerier i Vore Kirker og 
deres Forbilleder samt lidt om Peder Candid. I Årb-
OldkHist. 1955. 
48 Poul Jensen opfatter i sin indb. 1928 altertavlen som 
et helstøbt arbejde fra begyndelsen af 1600’rne. 
49 Altertavlens oprindelige Nadvermaleri og prædike-
stolsmalerierne tillader ikke nogen sikker mesterbe
stemmelse, men sandsynligvis har der været tale om 
en af tidens flittige Ribemalere. 
30 På begge felter afsluttedes indskriften med bogsta
verne »... else«. 
51 Om de oprindelige topmalerier vides intet, da selve 
panelet er udskiftet 1747. 
52 De erhvervedes fra købmand Lauridsen i Ølgod, 
hvis fader havde fået dem af kammerherren. Se 
H. K. Kristensen: Øster Horne Herred, 1944, s. 215. 
53 Se Sven Fritz: Guldsmed Hendrich Bötticher i 
Ribe, i Mark og Montre 1966 samt tillæg i Mark og 
Montre 1976, hvor altersættet behandles s. 79. 
54 Disken er afbildet i Mark og Montre 1976, s. 79, jfr. 
note 53. 
55 Mackeprang: Døbefonte, s. 166. Gruppen omfatter 
foruden Horne fontene i Hunderup og Gørding 
(Gørding hrd.) og i Vester Starup (Skast hrd.). 
56 De kan eventuelt suppleres og oversættes: [Sollici-
tudo Dei] diviniet cura Parentis pro nobis natum 

Fig. 32. Matrikelkort 1:10000. Målt af Smith 1819, 

omtegnet af Schaumburg 1865. — Katasterkarte.


[mundum salvare volebat] (Guds bekymring og 

Gudfaders omsorg for os ville at sønnen frelste ver

den).

57 Søjlerne svarer ganske til de bevarede søjler under 

lektoriebrystningen i Øse kirke.

58 Se Marie-Louise Jørgensen: Lektorieprædikestole i 

Østdanmark. I Kirkens Bygning og Brug, Studier 

tilegnet Elna Møller, 1983, s. 96f.

59 At der ikke er tale om præstens initialer fremgår af 

dennes reliefskårne navn »C(risten) M(ikkelsen)« på 

himlens frise.

60 Initialerne passer ikke på den »Chresten Persen sne-

digker i Hiager« (Øse sogn), der 1583 gjorde stole i 

Øse kirke, og som man derfor godt kunne mistænke 

som mesteren for prædikestolene både dér (1584) og i 

Horne (1583). I Fåborg efterfølges de nævnte initialer 

af navnet Jens Jepsen, idet den fulde indskrift lyder: 

»HP.S./G.G.G./L.IEN/S. IEP/SEN«. Værkstedets 

seneste daterede arbejde på egnen synes at være præ

dikestolen i Grindsted fra 1626. Måske er virksom

heden derefter blevet forlagt til Holstebro, hvor køb


stadskirkens prædikestol og prædikestolene i kirker 

som Idum, Vinding, Bur (1633 rgsk.) og Flynder 

(Ringkøbing amt) synes at videreføre træk fra værk

stedet.

61 Denne manglende færdiggørelse er ejendommelig, 

især i betragtning af at feltet ikke – som karnapfelt på 

en lektorieprædikestol – kan have siddet mere eller 

mindre skjult mod en væg.

62 Omtalen af hængestykkerne som »billeder« lader 

formode, at de som i Øse har haft form af englehove

der.

63 Zachariasen: Orgelfortegnelse.

64 LA Vib. Ø. og V. Horne hrdr.s provsti. Synspro

tokol 1892-1932 (C 44. A-1).

65 Se C. Nyrop: Om Danmarks Kirkeklokker og de

res Støbere, Kbh. 1882, s. 129.

66 LA Vib. Nørholm Godsarkiv. Dokumenter vedr. 

kirkerne 1694-1909 (C 463-89).
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67 70Helms fandt 1874 (indb.), at tavlen var opmalet og Jfr. note 44. Når epitafiet over Sophie Juel nævnes i 
skriften fornyet i 1700’rne. DaAtl. V, 1769, er der formodentlig blot tale om en 
68 Præsteindb. 1765, jfr. note 43. ukritisk afskrift efter præsteindberetningen 1687 (note 
69 Jfr. note 44. Abildgaard læste Mogens Krags døds 23). 
år som 1592. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1983. — Südostansicht der Kirche. 

HODDE KIRKE

ØSTER HORNE HERRED 

Sognet nævnes første gang i kirkelisten i Ribe Olde vendte tilbage til kronen. Kaptajn Frederik Lassen til 
moder (ved midten af 1300’rne), hvor kirken er sat til Nørholm købte atter kirkerne 1726,8 hvorefter de 
en afgift på 4 skilling sølv (jfr. s. 1020f.). En sogne fulgte Nørholm gods (fra 1742 slægten Teilmann) 
præst i Hodde nævnes 1471.1 Senest 1538 var Hodde indtil de overgik til selveje, Hodde kirke 1916.9 – Ved 
hovedsogn til Tistrup.2 klokkeskatten 1528 måtte kirken afgive en klokke.10 

Kronen afhændede 1690 kirken til major Frantz 
Hieronimus von Bühren,3 som 1696 videresolgte den Den lille kirke ligger frit i landskabet nord for 
til amts- og proviantforvalter Poul Zachariassen landsbyen.11 Den yndefulde, langstrakte kirke
Grønnewald til Hesselagergård.4 1701 købtes kirken gård (fig. 33) har bevaret sine gamle skel,12 der til 
og nabokirkerne i Torstrup, Horne, Tistrup og Ans alle sider hegnes af græsgroede jorddiger, sat 
ager af landsdommer Jens Lassen til Nørholm,5 hvis 

med kampesten på ydersiden. Blandt markstearvinger ved en landemodedom 16.juni 17176 (be

kræftet af Højestert 17. maj 1719)7 på grund af kirkens nene indgår, ligesom ved nabokirkerne, en del 

vanrøgt blev fradømt patronatsretten, som for en tid jernal og myremalm, rester af oldtidens jernud




  

  

 
 

 
  

 

 

 

 

1470 ØSTER HORNE HERRED 

Fig. 2. Kirken og skolen set fra syd. NE fot. 1983. — Südansicht der Kirche und Schule. 

vinding.13 Indgangene består af køreport med 
ganglåge i syd (fig. 2) og en låge i øst, begge helt 
som indgangspartierne i de øvrige Nørholmske 
kirker: kraftige, murede piller (»stetter«) i blank 
mur, afdækket med granitplader og -kugler 
(sml. Torstrup, s. 1418, og Tistrup, s. 1494), og 
lukket med jerngitre. Pillerne, hvori der indgår 
Nørholmske teglsten med lodrette riller, må 
være muret i årene efter 1766, da de gamle, tøm
rede †indgange var oprådnet.14 Også tidligere i 
århundredet, o. 1713, havde man ladet indgan
gene forfalde, så kirkegården lå ganske »under 
fæfod«, og gravene blev omrodet.15 Blandt de 
tømrerarbejder, der skulle udføres 1721,6 opreg
nes port og stetter med »svingel« (drejelige 
korstræer). En †rist ved den østre indgang er 
nævnt 1841.16 – Synet ønskede 1889,9 at gangene 
på den (græsgroede) kirkegård blev afstukket i 
to og en halv alens bredde (ca. 1,5 m). I det søn
dre dige gror nu syrén, tjørn og vedbend, i det 
østre hybenroser og lidt hyld, mens læbælter 
uden for det vestre og nordre dige består af bl.a. 
birk, bøg og eg. 

Et gammelt skolehus (fig. 3), opført på kirkens 
fortov 1831, indgår i det søndre dige øst for ho
vedindgangen.17 Bygningen, der indtil 1866 
rummede både skolestue og bolig for læreren, er 
rejst af røde mursten og dækkes af et stejlt, hel- 
valmet stråtag. Huset var i brug som skole indtil 
1955 og bevares nu som skolemuseum. Som 
følge af det nære naboskab til kirken tjente den 
opvarmelige skolestue tidligere som venterum 
for gudmødre og dåbsbørn. – Et redskabsrum, 
vest for hovedindgangen, er opført 1972. 

BYGNING 

Kirken er et unggotisk langhus af teglsten, for
mentlig fra o. 1300,18 hvortil der i senmiddelal
deren er føjet et tårn ved vestenden og et våben
hus ved sydmuren. En skillevæg mellem kor og 
skibe er først indmuret 1924. Orienteringen har 
afvigelse til nord. – Da døbefonten er ældre end 
den nu stående stenkirke, er det rimeligt at an



 

 

 

 

 

 
 

HODDE KIRKE 1471 

tage, at denne har afløst en forudgående †træ
kirke. 

Langhusbygningen, der som type er meget 
sjælden i Danmark,19 et velbevaret, helstøbt an
læg (fig. 4), som i dag bedst opleves set fra nord
øst. Huset er opført af munkesten, muret i mun
keskifte, gennemgående i størrelsen 26 × 13 × 
8,5 cm. Murværkets karakter kan iagttages fra 
våbenhusloftet samt indvendig i gavltrekan
terne, der begge er bevaret på nær den øverste, 
vestre spids, der er nedbrudt forud for tårnets 
opførelse. Nederst i langmurenes vestre del for
nemmes bag puds og hvidtekalk mindre partier 
af natursten, afj. Helms 1874 opfattet som jern
al. Men dette rokker ingenlunde ved helheds
indtrykket: at kirken er et udelt langhus, opført i 
én og samme omgang og ikke, som gerne frem
ført, en traditionel romansk kirke, der senere er 
ændret til et langhus.20 

Den lange, lave bygning er uden sokkel. Fa
caderne deles af hjørneliséner samt en lisén midt i 
hver af de to langmure. Mellem de en halv sten 
tykke liséner løber i næstøverste skifte, lige un
der sugfjælene, et savskifte, nu afbrudt af de ud
videde vinduer og østligst i den ommurede syd
side. Gavlene, hvoraf den vestre delvis dækkes 

Fig. 4 (til højre). Grundplan 1:300 af kirkens oprinde
lige afsnit, et rektangulært langhus fra o. 1300. Tegnet 
af MN 1987 efter udkast af NJP. — (Rechts). Grundriss 
der ursprünglichen Kirche, ein rechteckiges Langhaus um 
1300. 

Fig. 5-6 (nederst). Tværsnit 1:150 og grundplan 1:300. 
Målt af Søren Gottfred Petersen 1977, tegnet af MN 
1987. — (Unten). Querschnitt und Grundriss. 

Fig. 3. Skolen (s. 1470) set fra sydvest. C. G. Schultz 
fot. o. 1950. — Südwestansicht der Schule. 

af tårnet, har samme udsmykning. Østgavlens 
hjørneliséner (fig. 7) forbindes i tagfodshøjde af 
en trappefrise, og gavltrekanten brydes af to 
savskifter, hvorover der er en retkantet åbning; 
to (bom)huller under nederste savskifte er ladt 
åbne. Gavlen har ingen antydning af murede 
kamme; det yderste spærpar er, som det er van
ligt i Vestjylland, dækket med bly. 

Døre og vinduer. Ethvert spor af en mulig 
norddør var forsvundet allerede ved J. Helms’ 

Danmarks Kirker, Ribe amt 97 
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Fig. 7. Kirkens østgavl (s. 1471). NJP fot. 1986. — 
Ostgiebel der Kirche. 

og F. Uldalls besøg henholdsvis 1874 og 1886. 
Den rundbuede syddør er udvidet ved borthug-
ningen af døranslaget. 

Af gamle vinduer ses nu kun ét i korgavlen, 
indvendig tilmuret. Det er 120 cm højt, har smi
gede sider og afsluttes med en ganske svagt 
spidsende bue. Sålbænken er formodentlig ny. 
Helms beskrev 1874 vinduet som rundbuet og 
opregnede endnu et lille, tilmuret, rundbuet 
vindue i »nordsiden af skibet«, dvs. i nordmu
rens vestre del. Uldall opfattede østgavlens vin
due som »lidt tilspidset« og nævner ligesom 
Helms et smalt, tilmuret vindue i nordsiden, 
hvis bue var »lidt tilspidset«.21 I en synsforret
ning 191522 hedder det, at »nogle oprindelige 
vinduer spores«, men her kan være tale om til
murede sekundære åbninger.23 

Indre. Kor og skib gik oprindeligt i ét, og 
kirken fremtrådte som et smalt, langstrakt og 

fladloftet rum (jfr. fig. 19), et præg,der gik tabt 
ved indmuringen af en »falsk« triumfvæg 1924. 
De gamle vægflader er regelmæssige og glatte. I 
korets sydside, ud for alteret, sås 1874 en senere 
tilmuret †niche, ca. 45 cm høj og dyb, afsluttet 
med et spærstik. 

Det omsatte egetagværk har enkelt lag hane
bånd og spærstivere. Loftsbjælkerne over det 
smalle rum er af spinkelt tømmer; enkelte bjæl
ker er udskiftet 1982. 

Tilføjelser. De to tilbygninger, tårn og våben
hus, er begge senmiddelalderlige teglstensbyg-
ninger uden nærmere daterende detaljer. 

Det lille tårn ved kirkens vestende har som det 
eneste blandt de Nørholmske kirker bevaret sit 
oprindelige sadeltag. Østmuren hviler på lang
husets vestgavl. Det smalle tårnrum (fig. 24), 
hvis gulv er hævet to trin over skibets, åbner sig 
i sin fulde bredde mod kirkerummet og dækkes 
af et øst-vest-gående tøndehvælv. Et rundbuet, 
indvendig smiget vindue i vest har glasmaleri 
fra 1924. En udvendig stige ved tårnets nordside 
fører op til en fladbuet åbning, som leder ind til 
mellemstokværket, der er uden andre åbninger. 
Det ovenliggende klokkestokværk har et flad
buet glamhul mod hvert verdenshjørne. Den 
østre, glatte galvspids er af munkesten, mens 
den vestre er ommuret af sten fra de Nørholm
ske teglværker, formentlig »1773«, der sammen 
med patronens initialer »ACT« (Andreas Char
les Teilmann) er angivet med jernbogstaver 
øverst i tårnets sydside. 

Våbenhuset foran syddøren er en lille, lav, tegl
hængt bygning med rundbuet dør i syd og en 
lille, rund glug i øst. Munkestensmurværket ses 
i gavlspidsen fra loftsrummet. I det indre står 
bræddeloftet gråmalet; langs østvæggen er en 
muret bænk. 

Istandsættelser og vedligeholdelse. Med undta
gelse af våbenhuset, der vist altid har haft tegl
tag, var tagene i 1600’rne overalt tækket med bly, 
der herefter gradvist afløstes af tegl.24 År 170014 

blev således blyet taget af tårnets sydside og lagt 
ind i kirken. Kirkens sydside var da stadig bly- 
tækt, mens nordsidens bly var brugt på godsets 
øvrige kirker. 176615 var der overalt tegl på kir
ken, kun tårnet havde igen fået blytag. Herved 
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Fig. 8. Kirken set fra nordvest. NE for. 1983. — Nordwestansicht der Kirche. 

blev det de følgende århundreder, indtil kirken 
1982 igen blev tækket med bly. Sammen med 
vedligeholdelsesarbejderne på taget melder 
regnskaber og synsforretninger også om repara
tioner af træloftet; her blev der 170014 overalt lagt 
nye brædder. 18629 stod loftet med en lys ege
træsmaling, 190422 med egetræsådring. Til mur
stensgulvets omlægning krævedes 1721 200 »gule 
klinker«.6 

Hodde kirke står i det store hele uændret si
den senmiddelalderen. Det er »en liden kirke, af 
mursten og teglhængt«, hedder det i sognepræst 
P. Richs indberetning til biskop Bloch 1766.25 

Modsat de øvrige Nørholmske kirker udførtes 
ingen større arbejder under Andreas Charles 
Teilmann, bortset fra almindelig vedligehol
delse. »Kirken er ude og inde sat i komplet 
stand«, siges det i kirkesynet 1775,14 og hermed 

sigtes der til en indvendig istandsættelse 1769, 
tårnreparationen 1773 samt muligvis også skal
muringen af den østre del af kirkens sydside. 
Jacob Helms fandt 1874, at bygningen »i an
seelse og hele udseende stod ikke lidet tilbage 
for herredets andre kirker«. 

Inden synsprotokollens anlæggelse 18629 

havde kirken fået sine nuværende store, rund
buede støbejernsvinduer, tre i syd og to i nord. 
Hvorledes vinduerne så ud i de foregående år
hundreder lader sig ikke afgøre. En lille penne
skitse (fig. 10) af sognepræsten 1639 giver i den 
henseende ingen oplysninger. Tegningen er at 
opfatte nærmest som en signatur, tilmed med 
angivelse af særskilt kor og skib! – Det mest 
afgørende indgreb i nyere tid var opførelsen af 
en triumfmur 1924 ved arkitekt Aage Bugge, 
Varde.26 Den runde korbue er forsynet med pro
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Fig. 9. Solur 1786 (s. 1474). NJP fot. 1986. – Sonnen
uhr 1786. 

filerede, murede kragbånd og sokkel, og en 
»gennembrydning« i muren giver adgang til 
prædikestolen. En indvendig skalmuring af ko
rets østvæg, oprindelige med en rundbuet niche 
bag alteret, er formentlig udført samme år. 

En restaurering 1982 ved arkitekt S.A.Aa-
kjær, Rødding, omfattede først og fremmest en 
istandsættelse af murværk og tag. Som allerede 
nævnt fik kirken – efter næsten 300 år med tegl-

Fig. 10. Skitse af kirken og nærmeste omgivelser, teg
net af sognepræsten 1639 i indberetning til Ole 
Worm. RA fot. 1987. — Die Kirche und ihre Umge
bung, Skizze, gemacht vom Pfarrer in einem Bericht an 
Ole Worm 1639. 

tag – igen sit blytag tilbage. Murene er hvidtede 
ude og inde. I gulvet ligger ølandsfliser i våben
hus og kor, kvadratiske fliser i midtgangen og 
brædder under stolestaderne. Træloftet er grå-
malet. 

Varme. Det første varmeanlæg, en kakkelovn, 
var installeret i tårnrummet med skorsten op 
gennem tårnet. Det afløstes af et nyt varmeap
parat 1914.9 Siden 1972 foregår opvarmningen 
fra et varmtluftsanlæg, anbragt i redskabsrum
met syd for kirkegården med kanal til kirken. 

Solur (fig. 9), af kalksten, med indhuggede 
årstal »1786« og timetal, 45 × 67 cm, indmuret i 
våbenhusets galvspids. Sml. tilsvarende ure i 
Torstrup, Horne og Tistrup. 

Et glasmaleri i tårnrummets vestvindue, 1924, 
er udført efter tegning af Aage Bugge. 

INVENTAR 

Oversigt. Det ældste inventarstykke, den romanske 
granitdøbefont, har formentlig oprindeligt stået i kir
kens (træbyggede?) forgænger, da den må være ældre 
end den stående, unggotiske langhusbygning. 
Nogenlunde samtidige med dennes opførelse er vel
sagtens den usædvanlige unggotiske klokke og alter
kalkens genanvendte knop, et af de ældste bevarede 
sølvarbejder i amtet. Fra senmiddelalderen stammer 
et lille velskåret korbuekrucifiks, der har nære paral
leller i Sønderjylland. 

Renæssancetiden er repræsenteret af de stærkt for
nyede stolegavle (o. 1580), af den landlige prædikestol 
(o. 1600) og af alterstagerne med våben for Karen 
Strangesen til Nørholm (udført mellem 1596 og 
1602). De synes først at være kommet til Hodde kirke 
i 1700’rne. Alterkalken har tilhørt et altersæt, skænket 
af Poul Zachariassen Grønnewald i forbindelse med 
hans erhvervelse af kirken 1696. Fra 1700’rne stam
mer en pengeblok og to inventarstykker, der er typi
ske for Nørholm-kirkerne i Andreas Charles Teil-
manns tid: en messehagel fra 1765 og en kulisseagtigt 
malet rokokotavle fra 1769. Den sidste er signeret af 
maleren Truels Pedersen, der har indføjet to vanske
ligt forklarlige bipersoner i nadverscenen (selvpor
træt og ?). Tavlen har 1978 genfået sin plads på altret, 
hvorfra den har været fortrængt af et maleri af Anker 
Lund fra 1895 og et nyromansk retabel med kors fra 
1924. Farvesætning. Bortset fra altertavlen, der står 
med staffering fra 1769, er inventarets dæmpede far
vesætning fra 1983. Nymalinger er foretaget i for
bindelse med istandsættelser 1842 og 1924. 
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Fig. 11. Indre set mod øst. NE fot. 1983. — Inneres nach Osten. 

Alterbordet er et panelværk fra 1924, 158 × 85 cm, 
104 cm højt, med kvadratiske fyldinger i tre 
rækker. Bemaling i grå toner fra 1983. Bordet 
står op mod korets østvæg, hvor det har afløst et 
ældre fyrrepanel, hvis mål 1862 blev angivet 
som 2 × 1¼ alen.9 Panelet skjuler rester af et 
middelalderligt (†)alterbord muret af munkesten. 
Det har været påfaldende lille, kvadratisk, ca. 60 
× 60 cm, og står nu i tre skifters højde (ca. 50 
cm) på en ét skifte høj plint (ca. 1 × 1 m), der 
danner trin foran alterbordet. Det står ca. 15 cm 
fra korets østmur og har i bagsiden bevaret det 
nederste af en lille niche, der kan have haft en 
funktion i påskeliturgien.27 

†Alterklæder. 1768 var alterklædet af gammel 
guldbrokade,25 1862 omtales det som rødt med 

guldkors og -kant.9 1909 anskaffedes et nyt 
tilsvarende,9 der ses fig. 19. 

Altertavle (fig. 12), 1769, en kulisseagtigt malet 
rokokotavle, signeret af Truels Pedersen og næ
sten svarende til tavler i Torstrup og Tistrup 
kirker, der er udført af hans læremester Anders 
Windfeldt (1757 og 1764, s. 1426 og 1503). Tav
len er formet som et glat, udsvejfet fyrrepanel, 
240 × 245 cm, dannet af ni lodretstillede planker, 
som er samlet på bagsiden med tværrevler. Tre 
af plankerne danner et midtstykke med fod- og 
topstykke, de øvrige udgør en art sidevinger, 
der er fæstnet med hængsler. Bemalingen dan
ner et sammenhængende rokokokartoucheværk 
med rocailler og brogede blomsterbuketter om
kring fire malede scener og et skriftfelt forne
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Fig. 12-13. Altertavle 1769, malet af Truels Pedersen (s. 1475). 12. Helhed. 13. Altermaleri, Nadveren (s. 1476). 
NE fot. 1983 og 1987. — 12. Altarbild 1769, gemalt von Truels Pedersen. 13. Das Abendmahl, Ausschnitt vom Altarbild. 

den. I hovedfeltet ses Nadveren (fig. 13). Målti lede omkring bordet er yderligere to personer til 
det indtages omkring et stort firkantet bord, ved stede. Yderst til højre står en bortvendt person i 
hvis fjerneste ende Kristus er i færd med at blå kjortel, og til venstre overværes scenen af en 
række brødet til Judas, som sidder lidt til højre mand med rødt hår og hageskæg. Hans ansigt, 
for ham. Forgrundens apostle er søgt fremstillet der ses i profil, har markeret »ørnenæse« og i det 
liggende til bords, en opgave, der øjensynligt hele en vis portrætkarakter. Måske er det Truels 
har voldt maleren kvaler. Foruden de forsam Pedersen, der her har indføjet sig selv. I det nor
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dre felt ses Kristi Dåb i Jordanfloden. Kristus 
står i vand til knæene, frontalt med hænderne 
samlede for brystet. Ligesom Johannes, der står 
vendt mod ham i profil og gør en gestus med sin 
venstre arm, ser han op imod Helligåndsduen, 
der kommer ned ovenfra. I baggrunden anes Je
rusalems tårne. I det søndre felt ses Opstandel
sen. Kristus svæver i stråleglans foran graven, 
mens en engel endnu er i færd med at tumle den 
kæmpestore sten, som har dækket åbningen. 
Foran Kristus har en soldat taget flugten, mens 
en anden er trimlet omkuld og forfærdet søger 
at gemme sig bag sit skjold. I topfeltet frem
stilles Himmelfarten, en bevæget Kristusskik-
kelse i lange gevandter på vej mod skyen, og i 
fodfeltet er anført: »Vor Herre Jesus Christus i 
den / nat ... Matth. 26 (26,27). T. Pedersen pin- 
xit/ 1769«. Indskriften står på stor bund, skrift

Fig. 14-15. 14. Alterkalk skænket 1696 af Poul Zacha-
riassen Grønnewald. Genanvendt knop fra 1300’rne 
og fod fra o. 1600 (s. 1479). 15. *Lædertaske til alter
sølv, formentlig 1696 (s. 1480). I Ølgod Museum. NE 
fot. 1983 og 1987. — 14. Kelch, gestiftet 1696. Wieder
verwandter Nodus aus dem 14. Jahrhundert. Fuss um 1600. 
15. *Ledertasche für Altargeräte, wahrscheinlich 1696. 

stedet i forgyldt fraktur, Truels Pedersens signa
tur med hvid skriveskrift. 

Efter en rensning 1978 står de brogede roko
kofarver nu lysende klare på baggrund af rocail- 
lernes grå toner (sandstensimitation). Bemalin
gens perspektiviske illusion er smukt 
gennemført, omend Truels Pedersen ikke har 
mestret kunsten fuldt så overlegent som Anders 
Windfeldt. 

Tavlens opsætning 1769 fulgte årtiers bekla
gelser over den ældre †tavles tilstand (jfr. ndf.) 
og overvejelser om istandsættelse og fornyelse. 
1759 havde synsmændene ment at vide, at 
A. C. Teilmann nu havde en ny tavle færdig til 
kirken, stående på Nørholm;15 men den er åben
bart gået Hodde-folkene forbi. 

Ved den indvendige istandsættelse 1842 blev 
tavlens bemaling frisket op. Rocaillerne fik en 



  

 

 

 

  

 

 

HODDE KIRKE 1479 

grov opmaling, ligeledes personernes hår og 
skæg, og indskriften blev optrukket med uægte 
guld.16 1895 blev tavlen udskiftet og sat på loftet, 
hvorfra den 1978 atter blev nedtaget til restaure
ring og genopsætning. Den gennemgribende 
istandsættelse omfattede, foruden enkelte forny
elser af træværket, en fjernelse af et fernislag og 
af overmalingerne fra 1842 samt en konserve
ring af de originale farver. 

Som alterprydelse 1895-1924 tjente et maleri, 

Emaus, signeret af Anker Lund 1895, nu på ski
bets nordvæg (jfr.fig. 19). Det er udført i olie på 
lærred, 124 × 93 cm (i lysningen), og har en bred 
profilramme med tandsnit. Maleriet fik sin nu
værende plads 1924, da det på alterbordet af
løstes af et forgyldt retabel med kors i skønvir-
kestil, udført i kalmarfyr efter tegning af Aage 
Bugge. Retablebrættet har citat fra Joh. 14,19 og 
midtfor en rosenkrans med Jesumonogram mel
lem alfa og omega. Korsets skæring smykkes af 
et korslam. Alterprydelsen er nu på kirkeloftet. 

†Altertavle. Om kirkens tavle hed det 1716, at 
den var »ganske brøstfældig og al stafferingen 
og bogstaverne udslettede og usigtbare«, og 
1752 kaldes den »ganske ringe og brøstfældig«.15 

Efter at håbet om en ny tavle 1759 var blevet 
skuffet (jfr. ovf.), overvejedes det endnu 1766 at 
lade den gamle renovere.15 

Altersølv. Af et altersæt, skænket af kirkeejeren 
1696 og frem til 1796 fælles for Hodde og Ti
strup sogne (jfr. s. 1504), er bevaret kalken 

(fig. 14), hvis svejede bæger har omløbende 
giverindskrift med store kursivbogstaver: 
»Denne Kalch og Disch er gived til Hodde oc 
Tiistrup Kircher af Patronen velædele Povel Za- 
chariesen Grönnevald A(nn)o 1696«. Af den 18 
cm høje kalk, der savner stempler, synes bæ
geret at være den eneste del, der er udført 1696, 
idet såvel fod som knop må være genanvendt fra 
ældre kalke. Den sekstungede fod med graveret 
zig-zagbort på standkanten er af renæssancetype 
og stammer formentlig tillige med de sekssidede 
skaftled fra tiden o. 1600. Endnu ældre synes 

Fig. 17. Messehagel, o. 1765 (s. 1480). NE fot. 1987. 
— Messgewand, um 1765. 

Danmarks Kirker, Ribe amt 

Fig. 16. Alterstager, o. 1600, med initialer og våben 
for Karen Strangesen til Nørholm (s. 1480). NE fot. 
1983. — Altarleuchter. Initialen und Wappen der Karen 
Strangesen zu Nørholm. Um 1600. 
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Fig. 18. Korbuekrucifiks, o. 1475 (s. 1481). NE fot. 
1983. — Triumphkreuz, um 1475. 

knoppen, hvis sjældne form med skarpryggede 
folder er karakteristisk for 1300’rne. Dens eneste 
parallel på egnen er knoppen fra Brøndum kir
kes (Skast hrd.) fornemme højgotiske altersæt, 
der stammer fra begyndelsen af 1300’rne og er 
det ældste bevarede i amtet.28 Andre sidestykker 
kan nævnes i Galtrup på Mors (DK. Tisted 
s. 937), i Gershøj (DK. Kbh. Amt. s. 950), i 
Avernakø kirke og fra Nysted kirke (DK. Ma
ribo s. 186),29 ligesom formen kendes fra Tysk
land, England og Sverige.30 Disken, der er ud
ført mellem 1863 og 1879, måler 13 cm i tvm. og 
har på fanen et graveret cirkelkors. Disken har 
stempel for Emil Ferdinand Dahl, København 
(Bøje 1979 nr. 1531), der virkede 1849-79, samt 
Københavns bymærke og guardeinmærke for 
Simon Groth (1863-1904). Til altersættet har 
hørt en *lædertaske (fig. 15), vel fra 1696, 28 cm 

høj. Den har formentlig i perioden frem til 1796 
været brugt til altersølvets transport frem og til
bage mellem Hodde og Tistrup kirker. Fundet 
på våbenhusloftet 1982 og nu i Ølgod Museum 
(inv.nr. 8156). 

Oblatæske, o. 1875, af sort porcelæn med guld
kors fra Den kongelige Porcelænsfabrik. En 
†brødæske nævnes 1862 tillige med en *alter-
kande af sort porcelæn med guldkors fra Den 
kongelige Porcelænsfabrik, siden 1982 i Ølgod 
Museum (inv.nr. 7599). 1845 anskaffedes som i 
de øvrige Nørholm-kirker en †alterkande af 
sortlakeret blik med guldkors. 

Alterstager (fig. 16), o. 1600, med initialer og 
våben, der må tilskrives Karen Strangesen til 
Nørholm, som i givet fald har ladet dem udføre 
mellem 1596 og 1602.31 Stagerne er 27 cm høje, 
af gotisk form med cylinderskaft og tre skaft- 
ringe. Fod- og lyseskålene er ensdannede, de 
sidste med graverede initialer »C.A.S« over to 
våbenskjolde. Det (heraldisk) højre er tværdelt 
med hvidt felt foroven, skraveret (farvet) for
neden, det andet er udelt med en stormstige. 
Våbnene må snarest tolkes som Strangesen og 
Skram, Karen Strangesens fædrene og mødrene, 
og initialerne læses »Ca(ren) S(trangesen)«. Da 
kirken ved 1700’rnes begyndelse havde træsta
ger (se †alterstager), og messingstagerne tidligst 
nævnes i Hodde 1862,9 må de vel i mellemtiden 
være erhvervet fra Nørholm eller fra en anden af 
godsets kirker. Nyere syvstage på loftet. 

†Alterstager, o. 1690, af træ, omtalt 1716 som 
»tvende gamle ormstungne trælysestager, som 
sal. Johan Sengeløs for nogle og tyve år siden 
har foræret til kirken«.15 De kaldes 1718 »utjene- 
lige og uanståelige«.15 

Messehagel (fig. 17), o. 1765, af rødt fløjl med 
rygkors og bræmmer af sølv- og guldindvæ-
vede galoner. Fløjlet er fornyet, og herved synes 
også det årstal forsvundet, som må antages at 
have været at læse under rygkorset. Det ses 
endnu på en tilsvarende hagel fra 1765 i Ansager 
kirke, den eneste fuldt bevarede af en række ens 
messehagler, der ved denne tid anskaffedes til 
Nørholms kirker (jfr. s. 1429, 1458, 1506). 1768 
omtales haglen som ny, »af rødskiæg«.25 En 
konservering er foretaget 1987. 
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Fig. 19. Indre set mod øst o. 1900. Fot. i KglBibl. — Inneres nach Osten, um 1900. 

Alterskranke, 1878,9 af halvcirkulær plan med 
støbejernsbalustre som i Tistrup kirke. De er nu 
malet umbragrønne, håndlisten grå. †Alterskran
ker. 1716 var »fodstykket eller bjælken, som me
nigheden knæfalder på for altret, ej alene råd
den, men endog ganske kort«.15 1862 omtales 
knæfaldet som en skranke tværs over koret, af 
fyr, med læderbeklædning. 1876 kaldtes skran
ken slidt, »behøver forbedring«.9 

Døbefont, romansk af let rødlig granit, 85 cm 
høj, kummens tv. 89 cm. Den tilhører egnens 
almindelige vestjyske type (Mackeprang: Døbe
fonte s. 165f., 407). Søjlebasefoden har kun 
svagt markerede hjørneknopper; kummen, der 
hæver sig over et kort skaft, er halvkugleformet 
med attisk profileret mundingsrand, hvor den 
øvre rundstav er erstattet af platte. Åbningen 
har lågfals. På foden og kummens underside ses 

rester af kalkning, men ingen spor af den ma
ling, der fjernedes 1882. Ved korbuens nord
vange (jfr. fig. 23). 

Dåbsfad, 1897,9 galvanoplastisk arbejde, tvm. 
57 cm, med relief af Maria og tilbedende engle 
over citat fra Luk. 2,13-14. På fanen løbende 
hund samt perle- og palmetborter. †Dåbsfade. 
1716 manglede et »døbefad«, idet man brugte et 
simpelt lerfad.15 Samme mangel beklagedes 
1829, men 1844 indlagdes en ramme i fonten til 
et nyanskaffet fad af fortinnet kobber. Fadet var 
brugt, for det skulle vel afpudses, »når dette er 
sket, vil det vise sig, hvorvidt det behøver at 
omfortinnes«.16 En dåbskande af tin, anskaffet 
1893,9 31 cm høj, svarer til Torstrup kirkes og til 
den lidt mindre i Lunde (s. 1120). 

Korbuekrucifiks (fig. 18), o. 1475, et velskåret 
arbejde, formentlig udført i hertugdømmet 
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Fig. 20-21. Prædikestol, o. 1600 (s. 1482). 20. Helhed, 
prædikestolskurven. 21. Underbaldakinen (s. 1483). 
NE fot. 1983. — Kanzel, um 1600. 20. Kanzelkorb. 21. 
Unterteil des Kanzelkorbes. 

Slesvig. Kristusfiguren, der er 73 cm høj, hæn
ger i udstrakte arme med hovedet hældende 
mod højre skulder og højre fod lagt over den 
venstre. Øjnene er lukkede, munden halvåben, 
hår og fuldskæg fint lokket. Den flettede torne
krone har indborede torne, brystkassen savner 

(skåret) sidevunde, og det korte lændeklæde er 
bundet midtpå og har en hængesnip ved højre 
hofte. Armene, af hvilke den højre mangler de 
yderste fingerled, er tappet ind i skuldrene; fi
guren er ikke hulet fra bagsiden. Det slanke og 
elegante korstræ, 128 cm højt, har firpasendefel- 
ter med udskårne krabbeblade i hjørnerne. 
Tværarmens felter danner baggrund for de 
nagle-gennemborede hænder, hvorfor det må 
antages, at heller ikke det øvre og nedre korsfelt 
har haft nogen særskilt (skåret) udsmykning. 
Bemalingen stammer fra en istandsættelse 1978, 
da man fornyede en staffering fra 1800’rne 
(1769).32 Figuren har naturlig karnation, hår og 
skæg er brunt, munden rød, tornekronen grøn, 
og korstræet er mørkebrunt med grønne krab
beblade. Krucifikset hænger nu på triumfvæg
gen, nord for korbuen. 

Jacob Helms så 1874 krucifikset på kirkens 
nordvæg, »noget molesteret og på en rå måde 
overkalket« (jfr. fig. 19), men af en mere end 
almindeligt god udførelse. Det er skåret efter et 
forlæg, som bl.a. er anvendt til krucifikset i 
Ægidiekirken i Lybæk (o. 1450) og til en gruppe 
krucifikser i sønderjyske kirker, både nord og 
syd for den nuværende grænse.33 Da der blandt 
de sidste findes sidestykker også til korstræets 
udformning, er det nærliggende at antage, at 
Hodde-krucifikset stammer fra et sønderjysk 
værksted. Inden for Ribe amt har det en parallel 
i Vester Starup kirkes krucifiks (Skast hrd.). 

Prædikestol (fig. 20), o. 1600, udført af en ud
præget landsbysnedker. Den har fire arkadefag, 
der adskilles af kanelerede, korintiske hjørnesøj
ler; nordligst mangler søjlen dog og er erstattet 
af en jonisk fyldingspilaster, formentlig 1924.34 

Felternes indramning udgøres af fyldingspilastre 
bærende en arkadebue, som ledsages af frynse
bort og et særegent, hjemmegjort tandsnit. I 
sviklerne akantus-treblade. Postamentet har fyl- 
dingsfremspring, frisen fremspring med engle
hoveder (kun to gamle, før 1924 på himlen) 
samt forkrøppet arkitrav og kronliste, hvis 
tandsnit tillige med dækplanken er fornyet ved 
en istandsættelse 1983. Underbaldakinen har 
ikke den vanlige svungne facon, men er kegle
formet med profilering i stødene og en udsmyk
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ning bestående af små skjoldformede udsparin
ger (fig. 21). Nederst ender den i et sekssidet led 
med en profileret hængekugle, der nu under
støttes af en nyere bærestang af jern. Prædike
stolen står i skibets sydøsthjørne med opgang 
gennem triumfmuren. 

Prædikestolshimlen er af enkel polygonform, 
næsten helt fornyet i fyrretræ 1840, da frisen for
synedes med tandsnit. På underkanten ses et 
tandsnit af samme særegne tilsnit som arkadefel
ternes, der viser, at selve rammeværket er det 
gamle og sammenhørende med prædikestols-
kurven. Indtil 1924 prydedes frisen af små engle
hoveder (jfr. fig. 19), nu på stolens frisefrem
spring. 

Bemalingen med gråt og hvidt som domi
nerende og brune og røde toner i felterne stam
mer fra istandsættelsen 1983, forud for hvilken 
der blev foretaget en undersøgelse af de ældre 
farvelag. Heraf fremgik det, at den ældste be
maling har været en såkaldt snedkerstaffering, 
en delvis bemaling, hvoraf er konstateret møn-
jerødt, lagt direkte på træet. 1716 kaldtes prædi
kestolen meget gammel og ganske brøstfældig, 
»så tavlerne er færdige til at udfalde«.15 Endnu 
1752 var stolen ringe og brøstfældig, og 1766 
havde kirkeejeren ifølge synsmændene lovet at 
lade »bygge en ny prædikestol«.15 Man nøjedes 
dog med 1769 at lade den gamle istandsætte og 
staffere i rokokostil, dog med en væsentlig gro
vere bemaling end den samtidige på altertavlen. 
I storfelterne udførtes malerier på blå bund, for
mentlig af evangelisterne, idet der i det nord
ligste felt er fremdraget ansigtet af en engel 
(Mattæusenglen?). Pilastrene stod blåmarmore-
rede, søjlerne hvide med grønne kapitæler, frise- 
og postamentfelterne med cinnoberrød marmo
rering og listerne grønne, hvide og sorte.35 

Ovennævnte delvise fornyelse af himlen 1840 ef
terfulgtes 1842 af en nymaling med ensfarvet 
rosa i felterne, indrammet af violetgrå arkader 
og røde søjler.16 Interiørfotografiet fra o. 1900 
(fig. 19) viser prædikestolen med en egetræsbe
maling fra slutningen af 1800’rne, endnu på sin 
gamle plads ved langhusets sydvæg med opgang 
i øst. Sin nuværende opstilling med opgang 
gennem den ny tiumfmur fik stolen 1924, da den 

gennemgik en snedkermæssig istandsættelse og 
nymaledes i brogede farver. Istandsættelsen 1983 
gav prædikestolen sin nuværende fremtræden. 

Stolestaderne er af egnens ungrenæssancetype, 
oprindeligt fra o. 1580, men næsten helt fornyet 
ved istandsættelser 1885 og 1924. Selve bænkene 
med fyldingsryglæn er fra 1885.9 Gavlene, der 
som vanligt er udformet som et rammeværk 
med småspir og to profilfyldinger, er fornyet 
1924 under bibeholdelse af det originale ud-

Fig. 22a-b. Udsnit af stoleværk o. 1580 (s. 1483f.). a. 
Frisefylding fra forpanel. b. Stolegavl før rammevær
kets fornyelse 1924. Efter tegninger af E. Rondahl 
1896 i Nationalmuseet. — Ausschnitt aus Gestühl, um 
1580. a. Friesfüllung, b. Gestühlswange vor Erneuerung 
des Rahmens 1924. 
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Fig. 23. Indre set mod 
vest. NE fot. 1983. — 
Inneres nach Westen. 

skårne fyldingspanel.9 Overfyldingerne rummer 
fladsnitagtigt udskåret akantusløv, underfyldin
gerne foldeværk. Tilsvarende er for- og ind-
gangspanelernes rammeværk fra 1924, mens fri
sefyldingerne med udskåret akantusløv og 
stedvise gennembrydninger er de gamle 
(fig. 22a). I tårnrummet enkle vægbænke fra 
1873 (fig. 24).9 Stadernes bemaling i gråt, hvidt 
og lysgrønt er fra istandsættelsen 1983. 

Af en tegning fra 1896 fremgår, at gavlenes 
udforming stort set svarer til deres oprindelige 
(fig. 22b). 1713 og 1716 omtales stolene som 
brøstfældige, »en del ganske øde«.15 1842 blev 
staderne malet med det øvrige inventar, og 1862 
opregnes i nordsiden 16 stole, 3½ alen dybe med 
åbne rygstød og læsepulte samt en stol til præ
stens familie med dør til. I syd var der 12 til
svarende stole, kun 2¼ alen dybe, således at 
midtgangen altså var en del forskudt imod syd.9 

Dette forhold reguleredes 1885, da de nuvæ
rende bænke blev indsat under bevarelse af »for
stykkerne« (gavlene). 1924 fornyedes gavlenes 
og panelernes rammeværk, og staderne fik en 
broget bemaling, der 1983 er veget for den nu
værende. 

En †præste- og skriftestol fra slutningen af 
1500’rne stod indtil 1921 i korets nordøsthjørne 
(jfr. fig. 19). Den var udformet som et højt, for
oven gennembrudt, panelværk med fyldingsdør 
i vest. Ifølge Jacob Helms’ beskrivelse (1874) 
havde panelet renæssanceskæringer og rester af 
indskrift med reliefversaler: »... [u]nica spes 
mea Christus ... Gloria« (Mit eneste håb (og 
min eneste) ære er Kristus). Af en (†)degnestol fra 
samme tid er bevaret pultbrættet, af fyrretræ, 30 
× 97 cm (fig. 32). Det har i den ene ende en fjer, i 
den anden spor efter et par småhylder. Over
siden er egetræsmalet og fyldt med indristede 
navnetræk og årstal, der især skyldes løbedegne 
fra Varde (jfr. s. 872).36 På interiørfotografiet fra 
o. 1900 (fig. 19) ses degnestolen i korets sydøst
hjørne, pulten med renæssancefyldinger og ret-
kantede vanger. Sammen med præstestolen blev 
degnestolen 1921 sat på kirkeloftet,9 hvor pult
brættet endnu ligger. 

Et †skab til altertøjet nævnes i koret 1862.9 

Pengeblok (fig. 25), 1730, udført af en masiv, 
hulet egeblok, 85 cm høj, med jernbeslag og 
foroven en pengeslids sikret med bøjle. På for
siden en jernlåge med lås og overfaldslukke. 
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Træet står blankt, jernet sort med årstallet 
»1730« malet på lågen. 1862 stod blokken i 
koret,9 siden kom den på kirkeloftet for 1970 
atter at blive taget i brug. Efter en istandsæt
telse, der bl.a. må have omfattet afætsning af al 
bemaling, har blokken fået sin nuværende plads 
i våbenhuset. 

*Pengetavle, 1800’rne, af egetræ, skuffen 23 × 14 cm med tragtformet åbning af kobber. Hånd
taget er brækket. Egetræsådret. Den er 1982 
fundet på våbenhusloftet og afgivet til Ølgod 
Museum (inv.nr. 7597) tillige med en *fattig
bøsse, nævnt 1862,9 af kobber, cylinderformet, 14 
cm høj (inv.nr. 7598) og en *klingpung, hvoraf 
kun er bevaret to stykker af skaftet (25 og 34 
cm), det ene med en messingring, hvortil posen 
har været fæstnet (inv.nr. 8157). 
En dørfløj, formentlig fra o. 1800, sidder i dø

ren mellem skib og våbenhus. Den er samlet af 
syv pløjede planker, 186 × 118 cm, og har kraf
tige gangjern. Gråmalet. Om en ældre †dørfløj 
for våbenhuset siger 1829-synet, at låsen »kan 
oplukkes med et søm«.16 

Orgel, 1947, med fem stemmer og ét manual, 
bygget af Marcussen & Søn, Åbenrå. Disposi

tion: Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Quin- 
tatøn 2', Spidsquint 1⅓'; svelle. Mekanisk ak
tion, sløjfevindlade. I kirkens sydvesthjørne. 
Kirken havde tidligere et †harmonium.9 

Salmenummertavler, to ens, nye, 85 × 50 cm, 
gråmalede med hængecifre af messing. På kirke

loftet ligger yderligere to nyere salmenummer
tavler, 93 × 65 cm, med tandsnitramme og 
spærformet afslutning foroven; den ene hang 
o. 1900 på nordvæggen (jfr. fig. 19). 1862 om


tales fire †salmenummertavler i kirken.9


Maleri se ovf. under alterprydelser. To lysekro


ner af messing fra 1968 hænger i skibet. 
†Ligbårer. 1718 var en ny ligbåre netop »an

kommen« til kirken.15 Den blev fjernet o. 1875, 
da våbenhuset blev forsynet med bænke.9 

Klokke (fig. 26) o. 1300, af tidliggotisk form, 
tvm. 67 cm, tilskrevet samme nørrejyske klok

kestøber som klokker i Idum og Heldum kirker 
(Ringkøbing amt).37 Som disse har den om hal
sen et bånd med reliefindskriften »ave Maria« i 
store (5-6 cm høje) majuskler, dannet af tråde, 

Fig. 24. Tårnrum med bænke (s. 1484). NE fot. 1987. 
— Turmraum. 

Fig. 25. Pengeblok, 1730 (s. 1484). NE fot. 1983. — 
Opferstock, 1730. 
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Fig. 26. Klokke, o. 1300 (s. 1485). Efter tegning af 
F. Uldall 1902 i Nationalmuseet. — Glocke, um 1300. 

som løber ud i spiraler. Bogstavernes udform
ning skyldes, at de er udført i vokstråde lagt på 
klokkemodellen, en særegen teknik, der bl.a. 
kendes fra italienske og franske klokker.38 Ind
skriften indledes af et kors, og tre andre »ind- 
vielseskors« findes på klokkelegemet. En svag 
profilering indrammer indskriften og markerer 
overgangen mellem legeme og slagring. Klok
ken hænger i en slyngebom fra 1945. †Klokke. 
Ved klokkeskatten 1528 afleveredes en klokke 
med jernfang på et skippd. og tre lispd.10 Klok
kestol af egetræ, ældre, i ét fag. 

GRAVMINDER 
Epitafier. 1) (Fig. 27) o. 1798. Under et gravtræ 
på denne kirkes gård med navnemærke hviler 
Ferdinand Ulrich Friderich Treü, sognepræst i 
Hodde, *3.juni 1736, †2. maj 1798. 

Tavle af egetræ, 145 × 62 cm, i Louis XVI stil. 
Højrektangulært indskriftfelt, omgivet af 
ramme med udskåret à la grecquebort og spiral
rosetter i hjørnerne og kronet af en olielampe, 
indsat i en brudt trekantgavl og flankeret af to 

cylinderformede urner. Rammeværket blev 
1984 delvist nystafferet med guld, gråt og mør
kerødt, og den forgyldte kursiv på sort bund 
blev udbedret.39 Henvisning til 1. Mos. 27,2 
samt gravvers: 

Jeg tiente længe – gid kuns ret! 
I Norge og Jylland baade, 
Min Gud allene dømmer det, 
Jeg venter Løn af Naade! 
Jeg var min Efterladtes Ven, 
Hun det af mig fortiente; 
Jeg gaar til Caroline hen, 
Og vil Maria vente.40 

Tidligere på skibets nordvæg sammen med nr. 2 
og 3, nu på korets sydvæg. 

2) (Fig. 28) o. 1805. På denne kirkegård i en 
indelukt og beplantet grav hviler Niels Wind- 
feld, forhen sognepræst for Durup og Tønde
ring menigheder i 7 år og dernæst for Hodde og 
Tiistrup i 6½ år. Første gang gift med enken 
Anna Maria Lindemann, født Lucassen, i 10 år, 
og siden med Dorthea Eleonora Møller i 9/4 år, 
med hvem han havde 2 sønner og 1 datter. 
†6. juni 1805, 60 år gammel. Gravvers samt hen
visning til ligtalens tekst: 1. Mos. 24,56. 

Egetræstavle, 160 × 94 cm, i empirestil. Det 
sortmalede indskriftfelt med forgyldte versaler 
og skriveskrift indrammes af en portalopbyg
ning bestående af pilastre, der bærer en frise 
med tandsnit, hvorover et udsvejfet topstykke 
med en kransmedaljon, flankeret af to urner. 
Postamentfeitet afsluttes forneden af en guir
lande mellem to hængekonsoller. Den opmalede 
staffering domineres af brunt med lidt rødt, 
grønt og forgyldning, samt grå marmorering på 
pilastrene. 1984 blev tavlen limet i alle samlin
ger, og der påsattes en afstivning på bagsiden.39 I 
sin opbygning beslægtet med nr. 1, og epitafium 
o. 1807 i Janderup (nr. 2, s. 1065, fig. 45). Tid
ligere på skibets nordvæg, sammen med nr. 1 og 
3, nu på skibets vestvæg nord for tårnbuen. 

3) O. 1828. Uden for disse mure i gravens 
stille bolig hviler støvet af salig Jens Foss, forhen 
sognepræst for Hodde og Thistrup menigheder, 
*2. febr. 1766 på Sønderhoe, †11. maj 1828 i 
Hodde Præstegaard. Gravvers. 

Sortmalet egetræstavle, 189 × 107 cm, med 
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Fig. 27-28. 27. Epitafium (nr. 1, s. 1486), o. 1798, over sognepræst Ferdinand Ulrich Friderich Treu. 28. Epita
fium (nr. 2, s. 1486), o. 1805, over sognepræst Niels Windfeld. NE fot. 1983 og EN fot. 1986. — 27. Epitaph für 
den Pfarrer Ferdinand Ulrich Friderich Treu. Um 1798. 28. Epitaph für den Pfarrer Niels Windfeld. Um 1805. 

forgyldt skriveskrift, i enkel ramme med kanne- 
lerede sidestykker og trekantgavl. Rammevær
ket er faldet fra hinanden, indskriftpladen, af tre 
brædder, er stadig intakt. Brædderne må være 
genanvendte, da de på bagsiden har rester af rød 
bemaling (og marmorering?). Tidligere på ski
bets nordvæg, sammen med nr. 1 og 2, nu på 
kirkens loft i sine løsdele. 

†Gravsten. 186916 fjernedes en gammel »lig
sten« fra våbenhuset. 

Kirkegårdsmonumenter. Gravsten, o. 1825, over 
...., *1793, †1825. Grå sandsten, 83 × 24 cm, 
med nedslidt indskrift i fordybet skriveskrift. 

Støbejernskors. På kirkegården findes i alt 17 
sortmalede støbejernskors, hvoraf hovedparten 
(nr. 1-4, 6-9, 11-14) er opstillet på diget i kirke
gårdens nordøstre hjørne (placering i det fig. 
angivet ved nummerering fra nord mod øst). 

Korsene fordeler sig med enkelte undtagelser på 
en række hovedtyper, som findes andre steder på 
egnen (jfr. Henne, s. 1268): 1) Kløverbladfor
mede korsender, 2) fligede korsender, samt en 
type 3) med trepas hvori palmet som afslutning 
på korsarmene, hvilket bl.a. kendes fra Varde 
S. Jacobi (s. 937, nr. 5-7). Som i Henne kan type 
1 underopdeles efter størrelse i hhv. type 1a: 93 × 49 cm (nr. 7), type 1b: 77 × 42 cm (nr. 6) samt 
type 1c: 111 × 68 cm (nr. 1-2, 4). Type 2 holder 
som i Henne ensartede mål: 92 × 48 cm 
(nr. 9-14), mens type 3 er af varierende størrelse 
(nr. 3, 5). Kronologisk kan man iagttage en for
deling tilsvarende den i f.eks. Henne, hvor kor
sene af type 1 er ældst, nemlig fra 1840’rne til 
1860’rne, og korsene af type 2 yngst, d.v.s. fra 
1870’rne og 1880’rne. 
1) O. 1844(?). Georg Peter Tobiesen, *17.jan., 
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Fig. 29-30. 29. Støbejernskors (nr. 3, s. 1488), o. 1847, over Søren Thomsen. 30. Støbejernskors (nr. 8, s. 1489), 
o. 1871, over Ane Marie Christensen. EN fot. 1987. — 29. Gusseisernes Grabkreuz für Søren um 1847. 30. 
Gusseisernes Grabkreuz für Ane Marie Christensen, um 1871. 

†7.juli 1844. På »bagsiden«: Georg Holmsted 
Tobiesen, *31. aug. 1837, †15. juli 1838. Versaler. 
Type 1 c, 87 × 67 cm, afknækket ved foden og 
nedstøbt i cement. Nr. 12 fra nord. 

2) O. 1845. Sognefoged og Dannebrogsmand 
less Iepssen, *18. sept. 1773 i Hodde, †15. aug. 
1845 sammesteds. Kursiv. Type 1c, intakt, med 
profileret fod og nedstøbt i cement. Nr. 5 fra 
nord. 

3) (Fig. 29) o. 1847. Søren Thomsen, *15.jan. 
1801 i Hoddeskou, †18. febr. 1847 sammesteds. 
Kursiv. Type 3, 121 × 67 cm, med profileret fod 
med to støbte ranker, nedstøbt i cement. Nr. 7 
fra nord. 

4) O. 1853. Karen Madsen, *1. juni 1822 i Kra
rup, 14. aug. 1853 i Hodde. Kursiv. Type 1c, in
takt, med profileret fod og nedstøbt i cement. I 
hver af korsarmene en stjerne og på bagsiden en 

Thomsen, 

stående engel med palmegren og kors. Nr. 11 fra 
nord. 

5) O. 1857. Bertel Jensen Thomsen, *28. okt. 
1834 i Hessel, †7. aug. 1857 i Itzehoe. Kursiv. 
Type 3, 127 × 77 cm, med ranker ved foden. 
Nederst på korsstammen påhæftet et afknækket 
egetræ. I gravsted indhegnet med støbejernsgitter 
i kirkegårdens sydvest-hjørne. 

6) O. 1858. Jens Christian Sørensen, *27. maj 
1846 i Hodde, †14.juni 1858 sammesteds. Grav
vers. Skriveskrift. Type 1b, 61 × 42 cm, afknæk
ket ved foden og nedstøbt i cement. I hver af 
korsarmene en stjerne. Nr. 1 fra nord. 

7) O. 1863. Ellen Cathrine Lauritzen, *20. jan. 
1826 i Hodde, †19. marts 1863 sammesteds. 
Gravvers. Kursiv. Type 1a, 71 × 49 cm, afknæk
ket ved foden og nedstøbt i cement. I hver af 
korsarmene en stjerne. Nr. 10 fra nord. 
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8) (Fig. 30) o. 1871. Ane Marie Christensen, 
*2. april 1831 i Galtho, †11. aug. 1871 i Hodde. 
Versaler. Særlig type, 105 × 63 cm, med flam
mede korsender med sommerfugl i hver, samt 
»plint« med englebarn ridende på en delfin. På 
korsstammen symbol på tro, håb og kærlighed: 
et flammende, vedbendomvundet kors, over et 
hjerte, hvorunder et anker med korslagte pal
megrene. Profileret fod, indsat i rød granitsten. 
Nr. 9 fra nord. 

9) O. 1873. Christen Lauridsen, *23. febr. 1815 
i Hodde, †13. febr. 1873 sammesteds. Skrive
skrift. Type 2, 71 × 48 cm, afknækket ved foden 
og nedstøbt i cement. I hver af korsarmene en 
stjerne. Nr. 3 fra nord. 

10) O. 1873. Jens Nielsen Esbensen, *1815 i 
Varde, †1873 i Hoddeskov. Gravvers. Versaler. 
Type 2, intakt, med profileret fod. I hver af 
korsarmene en stjerne. På kirkegården, sydøst 
for våbenhuset. 

11) O. 1876. Maren Madsen, *21.juli 1815 i 
Krarup, †10. febr. 1876 i Hodde. Gravvers. Skri
veskrift. Type 2, 70 × 48 cm, afknækket ved 
foden og nedstøbt i cement. I hver af korsar
mene en stjerne. Nr. 2 fra nord. 

12) O. 1876. Ane Hansen, *25. nov. 1812 i 
Olufvad, †25. okt. 1876 på Aagaard. Gravvers. 
Skriveskrift. Type 2, intakt, med profileret fod, 
indsat i rød granitsten. I hver af korsarmene en 
stjerne. Nr. 4 fra nord. 

13) O. 1878. Peter Urup, *11. marts 1849 i Ve- 
sterbek, †22. okt. 1878. Gravvers. Versaler. Type 
2, 72 × 48 cm, afknækket ved foden og nedstøbt 
i cement. I hver af korsarmene en stjerne. Nr. 6 
fra nord. 

14) O. 1885. Gårdmand Søren Nielsen, *fe
bruar 1807 i Hodde, †marts 1885 sammesteds. 
Gravvers. Versaler. Type 2, intakt, med profi
leret fod, nedstøbt i cement. I hver af korsar
mene en stjerne. Nr. 8 fra nord. 

15-16) O. 1905. Gårdejer Niels Jensen, født i 
Hulvig 15. okt. 1821, død sammesteds 31. aug. 
1905, og hustru Johanne Marie Nisdatter, født i 
Øse 16. april 1820, død i Hulvig 13. okt. 1905. På 
bagsiden: »Hvil i fred«. De to stærkt gennem
brudte, fint profilerede kors er i nygotisk stil, 
svarende helt til nr. 17 (jfr. fig. 31). 110 × 70 cm; 

Fig. 31. Støbejernskors (nr. 17, s. 1489), o. 1906, over 
Jensine Christensdatter. Søren Manøe Hansen fot. 
1986. — Gusseisernes Grabkreuz für Jensine Christens
datter, um 1906. 

versaler. På et fælles gravsted syd for kirken. 
17) (Fig. 31) o. 1906. Gårdejer A. K. Nielsens 

hustru Jensine Christensdatter, født i Bounum 
8. marts 1832, død i Hulvig 25. juni 1906. Sva
rende til nr. 15-16. På gravsted nord for tårnet. 

KILDER OG HENVISNINGER 

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

Ved embedet. Synsprotokol 1862 ff. – LA Vib. Øster 
Horne herreds tingbog 1665. 

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker VII, 1886, s. 7f. – Indberetninger. Jacob Helms 
1874 (bygning, inventar, gravminder), Mogens Lar
sen 1972 (altertavle), Ib Andersen 1978 (altertavle), 
Kurt Viggo Nielsen 1978 (krucifiks), Mogens Larsen 
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Fig. 32. Pultbræt fra (†)degnestol, o. 1580-1600 (s. 1484). NE fot. 1983. — Pultbrett eines (†)Küsterstuhls, um 
1580-1600. 

1979 (prædikestol), Jens Johansen 1983 og 1984 (in
ventar og farvesætning), Ib Andersen 1984 (minde
tavle), Ebbe Nyborg 1986 (inventar), Lars Grambye 
1986 (gravminder). 
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Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, in
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Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1982. — Südostansicht der Kirche. 

TISTRUP KIRKE 
ØSTER HORNE HERRED 

Sognet nævnes første gang ca. 1332 eller 1344.1 I kir
kelisten i Ribe Oldemoder (ved midten af 1300’rne) er 
kirken sat til en afgift på 4 skilling sølv (jfr. s. 1020f.). 
En sognepræst i Tistrup optræder 1461,2 men senest 
15383 var sognet blevet anneks til Hodde kirke, med 
hvilken den har fælles ejendomshistorie siden 1690, 
da kronen afhændede den til private (se s. 1469). Fra 
1701 – indtil den overgik til selveje 19164 – hørte kir

klokke.5 

Kirken ligger i den gamle Tistrup landsby, lidt 

nord for stationsbyen. Bygningen er rejst på en 
højning i terrænet og har som naboer mod syd 

ken under Nørholm, fra 1742 slægten Teilmann. – Ved klokkeskatten 1528 måtte kirken afgive enspir og kirkegårdens Nørholmske indgangsparti 

og sydøst en række værdifulde, ældre huse: en 
firlænget gård, kroen og den gamle »Hodde og 
Tistrup sognes skole og degnebolig«, ifølge ind
skrifttavle opført 1783 af Nørholms ejer og kir
kens patron Andreas Charles Teilmann. Skole
bygningen, af mørkbrændte teglsten, udgør 
sammen med kirkens tranesmykkede pyramide

(se ndf.) et smukt eksempel på vestjysk, gods- 
ejerinspireret bygningskultur fra 1700’rnes re
formperiode (sml. fig. 2). 

Kirkegården har bevaret sine gamle skel i syd 
og vest, mens den er udvidet med et større areal 
mod nord i begyndelsen af 1900’rne6 og mod øst 
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Fig. 2. Kirken og omgivende bygninger. Udsnit af mindeblad for Ane Christensen, †1863. Laveret tegning, 
signeret af Niels Hansen Uhd juni 1863. Ølgod Museum. — Kirche mit umliegenden Gebäuden. Gedenkblatt für Ane 
Christensen, †1863, Ausschnitt. Lavierte Zeichnung, signiert von Niels Hansen Uhd, Juni 1863. 

o. 1950. De gamle jorddige i syd er udvendig sat diget flyttet frem til landevejen og jordstykket 
af kampesten blandet med klumper af myre mellem det nye dige og det gamle vestskel be
malm og slagger fra jernudvinding. I vest er plantet med træer. I nord og øst hegnes kirke

gården af et bredt læbælte; inden for det søndre 
dige gror i øst en række birketræer, i vest en 
klippet tjørnehæk. 

Indgangspartierne, fra o. 1770, er af den Nør- 
holmske type, som kendes ved godsets andre 
kirker (sml. Torstrup, Hodde og Ansager): jern
gitterfløje mellem svære, murede piller af mørk
brændte telgsten fra herregårdens egne teglvær
ker,7 dækket af granitplader og stenkugler over 
et hvidtet gesimsled. Hovedindgangen (fig. 4) i 
syd består af køreport og ganglåge. En lignende 
ganglåge er bevaret på det gamle vestdiges 
plads, mens en port i det udflyttede vestdige er 
muret af nye sten under anvendelse af gamle 
dæksten og stenkugler, der må stamme fra en 

Fig. 3. Matrikelkort 1:10000. Kopieret 1817 af Storm, nørre indgang. De to oprindelige indgangspar
omtegnet 1865 af E. Schmidt. — Katasterkarte. tier, i syd og vest, er nænsomt restaureret 1982. 
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Fig. 4. Kirkegårdens hovedindgang, o. 1770 (s. 1494). NJP fot. 1986. — Haupteingang zum Friedhof, um 1770. 

†Indgange. Fordelingen med en port med låge i 
syd og to låger (»stetter«) i kirkegårdens vestre 
og nordre side rækker tilbage til 1600’rne. At 
dømme efter et kirkesyn 16658 bestod indgan
gene da af murede, teglhængte piller, mens selve 
porten synes at være en muret portal. De tre 
†riste under indgangene var muligvis af træ.9 

1688 købtes »nyt egetømmer i skoven til stette 
og rist for den nordre indgang«,10 og 1810 siges 
det, at tremmerne i nordre og søndre rist er 
rådne.11 Den nordre stette manglede 1823 sit dre
jelige †korstræ.12 – Under kirkens forfaldsperiode 
i begyndelsen af 1700’rne »led kirkegården vold 
og trækken af umælende bæster, eftersom dens 
porte, stetter og dige ligger ganske øde og ned
falden« (1716).13 – Synet bød 1864, at gangen 
over den græsklædte kirkegård »fra ligport til 
kirkedør« blev luget; en sti fra den vestre ind
gang skulle udvides til en gang af passende 
bredde.4 En lille skitse af kirken og kirkegården 

1863 (fig. 2) er næppe nøjagtig, når det gælder 
indgangenes placering. Tegningen viser kirke
gården beplantet med (gran)træer. 

Et nyere ligkapel nordøst for koret er en nord
syd orienteret, hvidtet og teglhængt bygning 
med fire fladrundbuede og falsede vinduer i 
hver langside og en port i syd. Et redskabshus i 
læbæltet vest for tårnet er opført 1972 (ark. Ger
hard Pedersen, Gårde) som afløser for en ældre 
redskabs- og toiletbygning. 

BYGNING 

Kirken er en romansk kvaderstensbygning, be
stående af kor og skib, der er forlænget mod 
vest i tegl inden opførelsen af et senmiddelal
derligt tårn. Også våbenhuset, foran syddøren, 
er formentlig tilføjet i senmiddelalderen, men 
stærkt ombygget 1925. Tårnet fik pyramidespir 

Danmarks Kirker, Ribe amt 99 
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Fig. 5. Grundplan 1:300. Målt 
af Henrik Gram og Søren 
Gottfred Petersen 1981. Teg
net af Jesper Sort Hansen 
1987. — Grundriss. 

1740, korgavlen blev ommuret 1770. Oriente
ringen har mindre afvigelse til nord. 

Materialer og teknik. De oprindelige afsnit, kor 
og skib, er opført af veltilhugne granitkvadre 
over en skråkantsokkel. Facaderne er formentlig 
betydeligt omsat (et romansk vindue samt nord
døren, der var synlige 1886, er nu forsvundet). 
Skiftegangen er regelmæssig med forbandt mel
lem kor og skib, og som vanligt er de største 
formater brugt forneden, hvor det første, høje 
skifte dog stedvis er erstattet af to mindre. En 
del kvadre har kilehuller på tværs; en usædvan
lig stor kvader i skibets sydside måler 95 × 113 
cm. 

Fig. 6. Tværsnit 1:150 gennem skib set mod øst. Målt 
af Henrik Gram og Søren Gottfred Petersen 1981. 
Tegnet af Jesper Sort Hansen 1987. — Querschnitt 
durch Schiff nach Osten. 

Et snit gennem skibets sydmur, fremkommet 
i forbindelse med orglets opsætning over våben
huset 1925,14 viste, at den indvendige vægbe
klædning består af nogenlunde lige store, delvis 
kløvede marksten, 20-25 cm høje, iblandet jern
al og slagger fra jernudvinding. Murkernen ud
gøres af små rullesten i en ren, fast kalkmørtel. 
Vandrette skel giver et indtryk af arbejdets gang 
under kassemurens opstøbning; farvevariationer 
i mørtlen skyldes formentlig forskellige sand
blandinger fra lag til lag. 

Kun langmurene samt den kvaderklædte 
triumfmur er bevaret; korgavlen blev som 
nævnt ommuret 1770, og skibets gamle vestgavl 
er nedbrudt i forbindelse med kirkens forlæn
gelse. Skibet synes oprindeligt at have været 
ca. 4 m kortere. 

Af dørene, der med skibets udvidelse kom til 
at sidde midt i langmurene, er den nordre helt 
forsvundet. Sporet af den tilmurede åbning sås 
endnu ved Uldalls besøg 1886, og han beskriver 
døren som vandret afdækket med kvadersatte 
karme. Syddøren, der har haft en tilsvarende 
udformning, blev ødelagt ved en udvidelse 
1925. Den ydre overligger var en retvinklet, glat 
kvader, 1,6 m lang og 52 cm dyb, med fals til 
nedre bagkant, der sammen med tilsvarende 
false i de lodrette karme udgjorde døranslaget. 
Bygningens skråkantsokkel har muligvis tidli
gere løbet igennem under døren.14 

To højtsiddende, rundbuede og smigede vin
duer er bevaret som udvendige blændinger, hen
holdsvis i korets nordside og skibets sydside. 
Begge har monolite overliggere og sålbænksten. 
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Fig. 7. Kirken set fra nordvest 1982, mens den endnu var tækket med både bly og tegl. NE fot. — Nord
westansicht der Kirche mit Dachdeckung 1982: Blei- und Ziegeldach. 

Skibets vindue har udvendig i smigen en om
løbende skråfas, kendt fra flere af Vardeegnens 
kirker. Et romansk vindue i skibets nordside, 
uden overligger, var endnu kendeligt 1886. Ved 
våbenhusets ombygning 1925 fremkom granit-
dele af to romanske vinduer, hvoraf der blev 
dannet et vindue i våbenhusets østside, mens en 
overligger er indmuret i vest. 

Indre. Den runde korbue, sat af kilehugne 
kvadre, har retkantede kragbånd, der springer 
frem i både øst og vest. Hele triumfmuren hvi
ler på en omløbende skråkantsokkel. Gavlspid
sen er nedtaget, muligvis 1770 i forbindelse med 
korgavlens ommuring. – Før hvælvenes ind
bygning, o. 1500-20, stod væggene groft berap- 
pede og hvidkalkede. 

Ændringer og tilføjelser. Skibets vestforlængelse 
unddrager sig en nærmere datering. Den kan 
ligesom udvidelserne i Lunde og Nørre Nebel 

(s. 1108 og 1185) være udført kort tid efter kir
kens opførelse. Lige så sandsynligt er det dog, at 
forlængelsen er foretaget mod middelalderens 
slutning før hvælvslagningen og Liljemesterens 
udsmykning 1500-20 (skibets vestre hvælvfag 
hviler på indbyggede murpiller). Det senmid
delalderlige tårn kan være lidt yngre end hvælv
byggeriet, idet der en tid var adgang til skibets 
loftsrum via en lem i vestre hvælvfag. Også det 
ombyggede våbenhus er formentlig kommet til 
i senmiddelalderen. 

Vestforlængelsens murværk synes bag puds og 
hvidtekalk overvejende at bestå af tegl i munke- 
stensformat iblandet enkelte granitkvadre. 
nord afbrydes den romanske skråkantsokkel 4,6 
m øst for hjørnet, og i syd hviler murpartiet vest 
for våbenhuset på et retkantet sokkelskifte, idet 
den gamle hjørnekvader dog er flyttet ud. 

De fire fag krydshvælv, ét i koret og tre i ski

99* 
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Fig. 8. †Kalkmalerier 1500-20. Udsnit af Liljemeste
rens ribbedekoration (s. 1501). Mogens Larsen fot. 
1982. — Gewölbemalereien 1500-20. Ausschnitt aus ei
nem Rippenornament des Lilienmeisters. 

bet, er formentlig muret umiddelbart før de 
1500-20 blev udsmykket med en kalkmalet de
koration af den såkaldte Liljemester (jfr. †kalk
malerier). Hvælvene er helt i egnens stil, hvi
lende på falsede vægpiller, runde, helstens 

Fig. 9. Skitse af kirken og nærmeste omgivelser, teg
net af sognepræsten 1639 i indberetning til Ole 
Worm. RA fot. 1987. — Die Kirche und ihre Umge
bung; Skizze, gemacht vom Pfarrer in einem Bericht an 
Ole Worm, 1639. 

skjold- og gjordbuer og kvartstens ribber. Trods 
små forskelle er de fire fag sandsynligvis ind
bygget i én og samme omgang. Korhvælvet og 
skibets østre fag har enkle kragled; vestre gjord
bue er falset. En tilmuret †lem i vestre kappes 
søndre svikkel gav tidligere adgang til loftet. 
Skibets østre fag er ommuret 1713, efter at den 
søndre del var faldet ned under gudstjenesten, så 
»folk sprang af stolene« og der var »stor bulder 
under prædikenen«.13 

Tårnet ved det forlængede skibs vestende er 
rejst af munkesten over 4-5 skifter granitkvadre. 
Østsiden hviler på skibets vestmur, hvis gavl
spids, aftrappet på østsiden, formentlig er om
muret i forbindelse med tårnbyggeriet. Tårn
rummet, der åbner sig mod skibet med en 
rundbuet arkade, dækkes af et samtidigt kryds
hvælv. Væggene har spidsbuede spareblændin- 
ger, den vestre noget ommuret, muligvis som 
følge af en ændring af vinduet. – En fritrappe ved 
tårnets nordside leder op til en lille, fladbuet 
dør, som fører ind til mellemstokværket, der 
belyses af et vindue i nord og et i syd. Klok- 
kestokværket, med fladbuede glamhuller i øst, 
syd og vest, er ommuret »1740« (årstallet an
givet med jerndrager i syd) under genanven
delse af de gamle teglsten. Ved denne lejlighed 
fik tårnet sit nuværende, svejfede pyramidespir 
med tømret gesims over store åbne bomhuller. 
Spiret, der er det første af fire, som i 1700’rne 
opsattes på de Nørholmske kirker (sml. Tor
strup, Horne og Ansager), smykkes som de øv
rige af en Teilmannsk trane (se vindfløj). Tårnet 
dækkedes tidligere af et †sadeltag med gavle i øst 
og vest. Nordsidens tagværk blev 1665 fornyet 
med fire spær, »hoveder« (spæresko) og »op
standere« (spærstivere).8 Indtil ombygningen 
1740 synes tårnet at have været støttet af tre pil
ler, to ved den vestre side og et ved det nord
vestre hjørne, muret 1717.13 

Våbenhuset foran skibets syddør, omtalt første 
gang 1665 som »Schriffehusitt« (skriftehuset),8 

er sandsynligvis opført i senmiddelalderen. Det 
blev stærkt ombygget og udvidet mod øst 1925 
(ark. Aage Bugge, Varde) i forbindelse med 
orglets opsætning på loftet. Kun det sydvestre 
hjørne er delvis bevaret i det indre, hvor væg
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Fig. 10. Kirken set fra sydøst o. 1900, før våbenhusets ombygning. Fot. i Det kgl. Bibliotek. — Südostansicht der 
Kirche, um 1900, vor Umbau der Vorhalle. 

gene er af marksten.14 I vestmurens ydre ses af 
det oprindelige kun en 2,4 m lang kampesten 
med en række ovale fordybninger fra en påbe
gyndt kløvning. De fornyede mure er klædt 
med genanvendte kvadre fra den gamle mur, 
heriblandt de ovennævnte, romanske vindues-
sten, brugt omkring vinduerne i øst og vest. 
Disse karmsten sad tidligere spredt i murvær
ket. I muren indgår tillige nyhugne kvadre, 
hvoraf én er mærket »1925«. Enkelte gamle 
munkesten er brugt omkring den nye, brede, 
retkantede dør i sydgavlen, der har afløst en 
smallere, rundbuet. Huset, der er i blank mur 
med undtagelse af gavlspidsen, stod tidligere 
pudset og hvidtet, teglhængt som nu. 

Vedligholdelse og istandsættelser. Kirkens til
stand i årene efter svenskekrigene belyses af et 
syn, der på sognepræsten Jens Sørensens begæ

ring blev foretaget 24. juli 1665 og samme dag 
indført i herredets tingbog. De fire synsmænd, 
alle lokale sognemænd: Thomas Lauridsen på 
Agerkrog, Knud Christensen, Hans Pedersen 
og Jens Jessen i Tistrup, fandt da, at fire spær på 
tårnets nordside var ganske forrådnet. Tårnets 
murværk var brøstfældigt, og det samme gjaldt 
gavlene på »den store og liden kirke« (skib og 
kor) samt på »skriftehuset« (våbenhuset). På 
skibets nordside ved tårnet manglede blytaget 
over to spærfag, i alt fem »opgange« med hver 
fem blytavler. Våbenhuset fattedes tagsten, og 
tagsten manglede også over kirkeporten og de 
tre stetter. Klokkeværket var ganske brøstfæl
digt både på tømmer og jern, »så man ved aldrig 
hvilken stund klokken nedfalder, når man den 
ringer«.8 

Tage. Bortset fra våbenhuset, der vist altid har 
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Fig. 11. Indre set mod 
vest. NE fot. 1984. — 
Inneres nach Westen. 

haft tegltag, synes kirken indtil 1600’rnes slut tede enken Maren Schultz sig 1742 med amt
ning overalt at have været tækket med bly, der mand Christian Teilmann, hvis søn Andreas 
herefter gradvist afløstes af tegl, så bygningen – ligesom egnens øvrige kirker – havde tage afCharles (de) Teilmann (adlet 1752, †1790) overtog 
både tegl og bly. 170015 var der tagsten på tårnet, 
der igen fik bly efter spirets opsætning 1740; og 
så sent som 170015 var der endnu bly på kor og 
skib, men 1766 kun bly på skibets sydside og 
over nordsidens vestre ende.16 Således forblev 
det, indtil tagfladerne ved restaureringen 1982 
overalt blev tækket med bly. To ældre blyplader, 
henlagt i skibets loftsrum og i tårnets klokke-
stokværk, er mærket »RT« (for Rosenørn-Teil-
mann) samt henholdsvis »1831« og »1839«. 
Tistrup udsattes ligesom de øvrige Nørholm- 

kirker for et almindeligt forfald i tiden omkring 
1720.17 Tårnets reparation og ombygning 1740 
blev udført, mens Steffen Nielsen Ehrenfeld til 
Endrupholm (†1741) var ejer. Efter hans død gif

godset og kirkerne 1749 og gjorde meget for 
deres vedligeholdelse. Hans navnetræk »ACT« 
og »1770« i korgavlen er opsat efter en ommu
ring af gavlen fra grunden det nævnte år. Muren 
opførtes af godsets egne sortbrændte teglsten, 
mærket med karakteristiske, lodrette fuger, der, 
som nævnt, tillige er anvendt i de samtidige 
portpiller. Søren Abildgaard noterede under et 
besøg to år senere, at kirken var repareret »ud-
og indvendig, og alle hvælvinger overkalket, så 
Niels Krags våben er der nu ikke mere tilsyne« 
(jfr. †kalkmalerier).18 

En istandsættelse 1871 omfattede i første række 
det indre og udførtes af lokale håndværkere un
der ledelse af snedker Peder Nielsen i Linding
bro.4 Det er muligvis i denne forbindelse, at de 
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Fig. 12-13. †Kalkmalerier 1610. Udsmykning for Niels Krag til Agerkrog og hustru Jytte Høeg, formentlig 
udført i anledning af deres bryllup 1610 (s. 1502). Mogens Larsen fot. 1982. 12. Udsnit af midtfagets vestkappe. 
13. Detalje af engel. — Gewölbemalereien 1610. Ausschnitt aus einer Ausmalung für Niels Krag zu Agerkrog und seine 
Frau Jytte Høeg, wohl anlässlich ihrer Hochzeit 1610. 

nuværende fem fladbuede støbejernsvinduer blev 
indsat. 

Som nævnt blev våbenhuset ombygget og 
skibets syddør udvidet 1925 (ark. Aage Bugge) i 
forbindelse med anbringelse af et orgel på vå
benloftet, hvilket medførte et betydeligt ind
greb i kirkens sydmur. 

Efter en hovedrestaurering 1982-83 (ark. 
S.A.Aakjær) står kirken igen tækket med bly. 
Udvendig fremtræder den stadig med sin karak
teristiske tårnprofil fra 1740. Kvadermurene står 
blanke, mens teglpartierne i korgavlen, om
kring vinduerne, i skibets tilføjede vestende og 
på tårnet er hvidtet. Indvendig blev vægge og 
hvævl renset for løstsiddende puds og kalk, og 
triumfvæggen blev igen hvidtet, efter at kvad
rene siden 1880’erne4 havde stået blanke (jfr. 
fig. 26). I gulvet ligger gule, kvadratiske teglfli
ser, under bænkene er det træfjæl. 

Korets tagværk er nyt, mens skibets egetøm
mer er omsat og de to lag hanebånd hævet i 
forbindelse med hvælvenes indmuring. De 
gamle spærfødder, der er afsavede loftsbjælker, 
holdes sammen af jerntrækbånd, muligvis an
bragt 1871. 

Varme. En ovn blev 1885 opsat ved korets 

sydvæg. 1905 installeredes en kalorifer i skibets 
nordøsthjørne, som 1969 afløstes af et oliefyret 
varmtluftsanlæg.4 

Vindfløjen over tårnspiret er en Teilmannsk 
trane, fornyet 1982 med en *vindfløj fra Tor
strup kirke (nu i Esbjerg Museum) som forbil
lede (jfr. s. 1425 med fig. 11). En †fløjstang 
med trane er nævnt 18624 og gengivet på teg
ningen fig. 2. 

Et solur af kalksten med indhugget »1785«, i 
våbenhusets gavl, er udført samtidig med til
svarende ure i Torstrup, Horne og Hodde (jfr. 
s. 1474 med fig. 9). 

†KALKMALERIER 
I forbindelse med kirkens restaurering 1982 af- 
dækkedes i skibets midtfag dele af kalkmalede 
hvælvdekorationer fra to perioder: 1) en ud
smykning af den såkaldte Liljemester 1500-20, 
formodentlig udført umiddelbart efter hvælv
byggeriet, og 2) adelige våbenskjolde og ind
skriftfelter 1610. På grund af de dårlige afdæk- 
ningsvilkår blev malerierne efter en undersøgel
se og imprægnering igen overhvidtet. 

1) 1500-20 (fig. 8). Af Liljemesterens velkendte 
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dekoration (jfr. Horne s. 1451) fandtes i midt
faget en lilje over vestre gjordbue og på ribberne 
sortgrå og røde sparresnit, ledsaget af røde 
krabbeblade. Liljemesterens hvælvudsmykning 
har formodentlig prydet hele kirken, i det mind
ste hele skibet. 

2) 1610. Udsmykning med fædrene og mød
rene våbener for Niels Krag til Agerkrog og 
hustru Jytte Høeg, antagelig udført i anledning 
af deres bryllup samme år. Dekorationen næv
nes i Danske Atlas (1769), men blev overkalket i 
forbindelse med kirkens istandsættelse 1770.18 

1982 afdækkedes i midtfagets vestkappe et stort, 
okkergult firpasfelt (fig. 12), indrammet af bleg
rødt bånd mod syd og mørkerødt bånd mod 
nord. I feltets øvre parti var under et arabesk
motiv med sorte versaler malet »anno 1610«. 
Uden om firpasfeltet var med sort kontur malet 
en kartouche, ledsaget af masker og englehove
der (fig. 13), tegnet i rødt og med vinger delt af 
rødt og grønt. Omkring motivet sås spredte, 
røde blomster med grønne blade. – I nordkappen 
var et stort, rektangulært felt i tilsvarende kar-
toucheindramning. Af tre linier med sort frak-
turindskrift læstes dele af de to nederste som »... 
biurdig / derne oc«, en henvisning til Jytte Hø
egs fædrene og mødrene våbener, hvis omrids 
kunne skimtes gennem kalklagene umiddelbart 
over skjoldbuen. – Niels Krags anevåbener har 
været malet i sydkappen, hvor en lignende ud
smykning tegnede sig gennem kalken, således 

Fig. 14. Altertavle 1764, maleren Anders Nielsen 
Windfeldts signatur (s. 1504). NE fot. 1984. — Altar
bild 1764, Signatur des Malers Anders Nielsen Windfeldt. 

flere af våbenrækkens renæssanceformede 
skjolde, med hjelmklæderne udformet som ran
ker. Østkappen synes ikke at have været bema
let. 

Niels Krag, der fødtes på Agerkrog 1574, blev 
16. september 1610 viet i Ålborg til Jytte Høeg 
Styggesdatter (født 1589), og det er sandsynlig
vis til minde om brylluppet, at Niels Krag lod 
hvælvet inden for indgangsdøren smykke med 
deres adelsmærker. Kirken rummede tillige et 
†pulpitur (se dette) med hans navnetræk; også 
prædikestolens himmel, opsat 1611, smykkes 
med Krag’ernes og Høeg’ernes våbener. 

INVENTAR 

Oversigt. Fra middelalderen stammer foruden den ro
manske granitdøbefont kun det senmiddelalderlige 
alterbord muret af jernalkvadre, som formentlig er 
genanvendt fra det romanske. Af kirkens renæssan
ceindretning er bevaret prædikestolen, et smukt bil
ledskærerarbejde fra 1611, opsat af Niels Krag til 
Agerkrog, samt de lidt senere alterstager. Altersættet 
er udført 1796 af Bendix Gijsen i København, syge-
sættet 1835 af Wolfgang Petersen i Haderslev. 

Efter restaureringen 1983 præges rummet atter af 
den charmerende og velbevarede rokokoaltertavle fra 
1764, malet af Anders Windfeldt og med paralleller i 
andre af Nørholms kirker. Den var 1898-1982 afløst af 
et altermaleri udført af Hans Agersnap efter Julius 
Paulsens »Kristus vandrer på Søen«. 

Farvesætning. Altertavlen står med oprindelige 
klare rokokofarver, prædikestolen med en bemaling i 
hovedsagelig brune toner fra en istandsættelse 1940. 
Det øvrige inventar har en dæmpet farvesætning fra 
1983. En almindelig nymaling er øjensynligt udført i 
1700’rne, vel samtidigt med altertavlefornyelsen 
1764, samt ved en istandsættelse 1871, da inventaret 
blev egetræsmalet. 

Alterbord, senmiddelalderligt, men muret af 
genanvendte jernalkvadre, der formentlig stam
mer fra et ældre romansk højalterbord. Bordet 
måler 133 × 81 cm og er 111 cm højt, og det er på 
senmiddelalderlig vis bygget helt op imod ko
rets østvæg. Det er opmuret af fire skifter jernal 
(iblandet lidt tegl) og afsluttes foroven af et rul
skifte munkesten; en helgengrav findes øjensyn
ligt ikke.19 Bordet står delvis berappet og kalket, 
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Fig. 15. Indre set mod øst. NEfot. 1984. — Inneres nach Osten. 

skjult af et alterpanel af fyr fra slutningen af 
1800’rne, 162 × 80 cm, 121 cm højt. Dets forside 
har to profilindrammede arkadefyldinger i enkle 
renæssanceformer, kortsiderne profilfyldinger. 
Bemalingen fra 1940, der svarer til prædikesto
lens, dækker en broget staffering fra 1900, da 

ældre tavle fra Torstrup (s. 1426), der også må 
have været forbillede for den beslægtede alter
tavle i Hodde kirke (s. 1475). Tavlen fremstår 
som et glat, udsvejfet fyrrepanel, der udgøres af 
otte lodretstillede planker, samlet på bagsiden 
med tre halvt indkilede tværrevler. Bemalingen 

panelet frilagdes.4 Et ældre †alterpanel af fyr, 2¼ × 1¼ alen, omtales 1862.4danner et sammenhængende rocaille-kartouche-
†Alterklæder. 1688 havde kirken to alterklæ

der, af hvilke det ene betegnedes som 
gammelt.10 1772 havde kirken netop af Andreas 
Charles Teilmann fået et nyt alterklæde svarende 
til Torstrup og Horne kirkers (s. 1426, 1452). 
1862 omtales det som rødt med guldkant. Kas
seret 1900, idet man ønskede alterpanelet frilagt 
(jfr. fig. 26).4 

Altertavlen (fig. 16) fra 1764 er en illussionistisk 
malet rokokotavle, signeret af maleren Anders 

Windfeldt. Den svarer næsten til hans syv år 

værk med sirlige, brogede blomsterbuketter, 
som indrammer to scener af lidelseshistorien og 
et skriftfelt forneden. I hovedfeltet ses Nadve
ren, i topfeltet Kristi bøn i Getsemane. Begge 
motiver slutter sig i hovedtrækkene til fremstil
lingerne på Torstrup-tavlen, men nadverbordet 
er her firkantet med en let sidevendt, gestiku
lerende Kristus, og alle personerne fremtræder 
større og mere gennemført karakteriserede. 
Nadverfremstillingen flankeres af Moses (i 
nord) og Aron, stående på konsoller i kartou-
cheværket, og i skriftfeltet forneden læses med 

Danmarks Kirker, Ribe amt 100 
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forgyldt fraktur på sort bund: »Vor Herre Jesus 
Christus i den Nat, / der hand blev forraad ...« 
(1. Kor. 11,23-25) og derunder med skriveskrift 
signaturen: »Andr. Windfeld fec(it) / 1764« 
(fig. 14). 

En rødbrun farve danner bund for stafferin
gen, der domineres af en klar cinnoberrød og 
pariserblå, mens rocaillerne står i grå, okkergule 
og røde toner. Bemalingen er usædvanlig velbe
varet og klar efter en istandsættelse 1983, da tav
len genvandt sin gamle plads på højaltret. 

Tavlen omtales 1768 som ganske ny, i »smukt 
arbejde og maling«,16 og Jacob Helms kalder 
staffagen effektfuldt og talentfuldt malet, »med 
livlige farver, malede snirkler, konkylier 
m.m.«. 1898 blev tavlen nedtaget og ophængt 
på tårnrummets sydvæg, hvor den hang indtil 
den 1983 blev genopsat på altret. 

Som alterprydelse 1898-1982 tjente et maleri af 
Hans Agersnap, udført 1898 som en kopi efter 
Julius Paulsens »Kristus vandrer på Søen«. Ma
leriet, i olie på lærred, havde fra første færd en 
indfatning i enkel klassicistisk stil med citat fra 
Matt. 14,27 (jfr. fig. 26). Den afløstes 1934 af et 
nyt rammeværk, en stor kasseformet opbyg
ning med fire søjler og trepasbue over billed-
feltet; på det predellaagtige fodstykke citat fra 
Joh. 15,9. Maleriet er 1982 indsat i en forgyldt 
profilramme og ophængt i østfaget på skibets 
nordvæg. Rammeværket fra 1934 er deponeret 
på Hodde kirkes loft. 

†Altertavle. 1716 omtales altertavlen som 
»ganske mør, og bogstavene afslidte«,10 og 1760 
kaldes den gammel og slet, »bør at forbedres«.13 

Altersølv. Kirkens altersæt er udført 1796 af 
Bendix Gijsen i København. Den ganske enkle 
kalk (fig. 17) har cirkulær, aftrappet fod, linse- 
formet skaftring og glat halvkuglebæger med 
profileret mundingsrand. På standkanten er med 
skriveskrift indprikket: »<Tistrup og> Hodde 
Kirkes Kalk vog 39 lod og Disk vog 10 lod, 
givet 1796. Kostede 62 Rd. 3 m. 12 s.«. Her 
ses endvidere Bendix Gijsens stempel (Bøje 1979 
nr. 968), Københavns bymærke 1796, guardein- 
mærke for Frederik Fabritius samt måneds-
mærke for Vægtens tegn. Den tilhørende disk 
(fig. 20), tvm. 15 cm, har indskrifter med gra

veret kursiv. På fanen citat fra 1 Kor. 11,24-25, i 
bunden verset: »Ei hemmelig din Kierlighed!/ 
Din Kundskab om vor svage Side!/ Naar jordisk 
virksom Dyriskhed/ Lar efterladen Siælen lide./ 
Da, Frelser, siger du: Husk Ven,/ Jeg til Exem
pel lev’de lærte,/ Paa Korset døende begiærte/ 
Dit sande Vel og evigt Gavn;/ Vil Du da vel i 
Lasters Favn/ Din Gud Dig Selv og mig van
ære?«. På undersiden Bendix Gijsens gentagne 
stempel. 

Den omstændighed, at kirkens navn er tilføjet 
på kalkens indskrift, viser, at altersættet har væ
ret tiltænkt hovedsognet Hodde, efter at de to 
kirker i henved hundrede år havde måttet deles 
om altersølvet.20 Tanken må have været, at Ti
strup kirke i 1796 skulle have haft det gamle 
fælles altersæt fra 1696, Hodde det nye – men i 
stedet er det blevet omvendt (jfr. s. 1479). Efter 
Svenskekrigene havde kirken 1688 †kalk og disk 
af tin.10 

Sygesæt (fig. 18), 1835, udført af Wolfgang Pe
tersen i Haderslev og skænket af kirkeejeren In
geborg Christiane Rosenørn Teilmann. Kalken
er 12 cm høj med cirkulær, aftrappet fod, der 
ligesom knoppen og det stærkt svejede bæger 
smykkes af godronnering. På standkanten læses 
i graveret skriveskrift: »Givet af Stamherreinde 
Frøken v. Rosenørn-Teilmann Hodde og Thi-
strup Menigheder 1835«. Her ses tillige Wolf
gang Petersens gentagne stempel (Bøje 1982 
nr. 7074) samt Haderslevs bymærke. Tilhørende 
disk, tvm. 7 cm, glat. Et ældre, formentlig op
rindeligt læderfutteral hører til sygesættet. 

Oblatæske og alterkande er af sort porcelæn 
med guldkors fra Den kongelige Porcelænsfa
brik, tidligst nævnt 1862.4 En †tinflaske til alter
vin omtales 1688,10, og 1845 anskaffedes en sort- 
lakeret †alterkande af blik med guldkors.21 

Alterstager (fig. 19), o. 1625-50, balusterfor-
mede, nu 41 cm høje. Huller i fodskålens kant 
viser, at stagerne oprindelig hvilede på tre tæer. 
Alterstagerne nævnes tidligst 1688;10 1716 var 
tåen »løs og afstødt« på en af dem.13 Nyere syv

stage. 
Messehagel, o. 1900, med guldgaloneret ryg

kors og kanter, †Messehagler. Mens inventariet 
1688 opfører en messehagel,10 manglede kirken 
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Fig. 16. Altertavle 1764, malet af Anders Nielsen Windfeldt (s. 1503, jfr. fig. 14). NE fot. 1987. — Altarbild 1764,

gemalt von Anders Nielsen Windfeldt.
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Fig. 17. Alterkalk 1796, udført af Bendix Gijsen i Kø
benhavn (s. 1504). NE fot. 1984. — Kelch 1796, von 
Bendix Gijsen in Kopenhagen geschaffen. 

Fig. 18. Sygesæt 1835, udført af Wolfgang Petersen i 
Haderslev og skænket af kirkeejeren Ingeborg Chri
stiane Rosenørn-Teilmann (s. 1504). NE fot. 1984. — 
Krankenbesuchsgeräte 1835, von Wolfgang Petersen, Ha
derslev. Eine Stiftung der Patronin Ingeborg Christiane 
Rosenørn-Teilmann. 

1716 hagel.13 1767 fik kirken en ny messehagel, 
der 1772 omtales som skænket af Andreas Char
les Teilmann og svarende til Torstrup og Horne 
kirkers fra 1765 (s. 1429, 1458).18 1862 oplyses, at 
den var af rødt fløjl med guldkors, -kantning og 
årstal.4 

Alterskranke, 1871, oval med støbejernsbalu-
stre af egnens sædvanlige type, leveret af jern
støber Bjelke i Varde.4 Bemaling fra 1982 i grå 
toner.4 †Alterskranken omtales 1862 som en 
skranke tværs over koret, af fyr, med læderbe- 
klædt knæfald.4 

Døbefont (jfr. fig. 11), romansk af rødlig gra
nit, tilhørende egnens almindelige, glatkum-
mede, vestjyske type (Mackeprang: Døbefonte, 
s. 165f., 407). Fonten er groft hugget, 94 cm høj, 
kummens tvm. 78cm. Søjlebasefodenharfiresmå 
hjørneknopper og en vulst ved overgangen til 
kummen, der har en enkel attisk profil, hvis 
øvre rundstav er erstattet af platte. Især på foden 
er der rester af kalk og bemaling; Jakob Helms 
glædede sig 1874 over, at fonten nu var »godt 
renset for overmalning«. Ved korbuens nord
vange. 

Dåbsfad, slutningen af 1800’rne, galvanopla-
stisk kopi af L. Vieths model, udført efter 
L. Frølichs tegninger 1857. Fadet måler 69 cm i 
tvm. I bunden ses Kristi dåb, på fanen evange
listtegnene vekslende med fire scener: Syndefal
det, Syndfloden, Maria med barnet og Pinse
underet, hvortil knytter sig bibelcitater i 
frakturskrift. Signeret: »L. Frølich pinx./ L. Vi
eth sculp. 1857«. Fadet svarer til Hodde kirkes, 
†Dåbsfade. Et »døbefad« nævnes 1716.13 1829 
manglede fadet,21 og et nyt brugt erhvervedes 
1844, da der udførtes en træ-ramme til fadet, 
som ønskedes fortinnet indvendig.21 Det om
tales 1862 som et dåbsfad af kobber uden ind
skrift.4 Dåbskande fra 1909.4 

Prædikestol (fig. 25), 1611, ifølge indskrift op
sat af Niels Krag til Agerkrog; himlen med vå
ben for såvel Niels Krag og hustruen Jytte Høeg 
som for naboherregården Nørholms herskab 
Hans Lange og Karen Strangesen. Prædikesto
len er – som allerede bemærket af Jacob Helms – »meget smukt skåren og enestående i denne 
egn«, og er muligvis udgået fra Claus Laurid
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sens værksted i Kolding.22 Den består af fem 
arkadefag, af hvilke de fire danner kurv, det 
femte en kort bro ved opgangen. Udbugende 
pilastre, smykket med kartoucheværk over 
lange semikolontegn, adskiller felterne, der 
rummer relieffer af tre evangelister, Peter og 
den opstandne Kristus. De indrammes af høje 
arkader, hvis profilerede bueslag med tunget 
kant bæres af kannelerede pilastre med profilka
pitæl. Fra opgangen ses: 1) (Fig. 21) Mattæus, 
som de øvrige evangelister vist siddende ved 
skrivepulten. Han vender sit hoved mod englen, 
der står bagved og griber i envangelistens 
kappe, samtidig med at den rækker blækhuset 
frem. 2) (Fig. 22) Markus, skåret efter samme 
forlæg, som Claus Lauridsen har benyttet 1619 
på sandstensfonten i Kolding kirke.23 Evangeli
sten ses frontalt, siddende under en baldakin 
med løven tittende frem under borddækket. 3) 
Opstandelsen. Kristus er vist alene, elegant træ
dende på sarkofagen og det væltede låg. Han 
løfter højre hånd velsignende og holder sejrs
fanen i den venstre. Forneden er på sarkofagens 
gavl indskåret versalindskriften (fig. 24): »Anno 
1611 lod e(rlig) oc wel b(yrdig) m(and) Nels 
Krag/ giør d(enne) predich s(tol)«. 4) (Fig. 23) 
Lukas, under en baldakin, siddende tænksom 
med den åbne bog, pen og blækhus foran sig på 
pulten. Ved siden af pulten stikker oksen hove
det frem. Relieffets nedre del følger øjensynligt 
et stik af Jacques de Gheyn,24 mens ansigtets 
Lutherfysiognomi må være hentet andetsteds 
fra. 5) Peter stående med nøglen i højre hånd og 
en lukket bog i den venstre. Hans hoved, med 
langt krøllet hår og skæg, svarer til den op
standne Kristus’ bortset fra en begyndende flen- 
skaldethed. Over hjørnepilastrene har frisen 
små volutfremspring, under dem brydes posta- 
mentet af bøjlefremspring med semikolontegn 
og hængeknopper på undersiden. Svunget un
derbaldakin med ribber i stødene, hvilende på 
en spinkel bærestolpe. Læsepulten er vistnok fra 
1700’rne, dækplanken stammer ligesom opgan
gen med fyldingspanel fra en istandsættelse 
1940. 

Himlen hænger som en lidt uregelmæssig ot
tesidet polygon over prædikestolen i skibets 

Fig. 19. Alterstager, o. 1625-50 (s. 1504). NE fot. 
1984. — Altarleuchter, um 1625-50. 

Fig. 20. Alterdisk 1796, udført af Bendix Gijsen i Kø
benhavn (s. 1504). NE fot. 1982. — Patene 1796, Ben
dix Gijsen in Kopenhagen. 



 

 

 

1508 ØSTER HORNE HERRED 

Fig. 21-23. Prædikestolsfelter 1611 (s. 1507). 21. Evangelisten Mattæus. 22. Evangelisten Markus. 23. Evangeli
sten Lukas. NE fot. 1984. — Kanzelfelder 1611. 21. Der Evangelist Matthäus. 22. Der Evangelist Markus. 23. Der 
Evangelist Lukas. 

sydøsthjørne. Den er påfaldende enkel med glat 
gennemløbende frise og fire kartouche-topstyk-
ker. Herpå ses (fra opgangen) våben for Niels 
Krag og for Jytte Høeg, et englehoved og våben 
for Hans Lange og for Karen Strangesen.25 Mel
lem topstykkerne står kuglespir på hjørnerne, 
og himlens loft er glat med stjerne i midten. 

Prædikestolens bemaling er udført 1940 af 

Fig. 24. Udsnit af prædikestolsrelief, Opstandelsen. 
Sarkofagen med Niels Krags stiftelsesindskrift 1611 
(s. 1507). NE fot. 1984. — Kanzelrelief, die Auferste
hung, Ausschnitt. Der Sarkophag mit der Inschrift des 
Stifters Niels Krag, 1611. 

maler Stenholt-Jensen, der vistnok til dels har 
bibeholdt eller gentaget træk fra 16-1700’rnes 
stafferinger. Rammeværket er brunt og en sort
brun danner bund for postamentfelternes gule 
arabeskmotiver og frisefelternes versalindskrif
ter, der knytter sig til reliefferne nedenunder (fra 
opgangen): »S. Mattevs/ S.Marcvs/ Salvator 
Mvndi/ S.Lvcas/ S. Peter«. Lister og indfatnin
ger er fremhævet med brogede farver og for
gyldning, selve reliefferne står med en partiel 
farvesætning (karnation og lidt forgyldning), 
der formentlig går tilbage til en oprindelig, i 
1700’rne opmalet, staffering. Også sviklernes 
englehoveder kan afspejle en renæssancestaffe
ring (jfr. Horne-prædikestolen s. 1460). 

Prædikestolen har oprindeligt stået med en 
delvis bemaling (en snedkerstaffering), der for
uden relieffernes omfattede rødt og brunt på 
træværket. En opmaling og supplering blev fo
retaget i 1700’rne, formentlig i forbindelse med 
altertavlefornyelsen 1764. Rammeværket synes 
herefter at have været rødbrunt, frisefelterne blå 
med mørkere blå marmorering, postamentfel-
terne umalede med cinnoberrød ramme. Også 
arkadernes pilastre har stået delvist i blankt træ, 
kun med lidt hvidt. Hjørnepilastre og lister var 
fremhævet med hvidt, blåt, rødt og forgyld
ning, og på underbaldakinen var cinnoberrøde 
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Fig. 25. Prædikestol 
1611, ifølge indskrift 
opsat af Niels Krag til 
Agerkrog (s. 1506). NE 
fot. 1984. — Kanzel mit 
Inschrift des Stifters Niels 
Krag zu Agerkrog, 1611. 

ornamenter på brun bund. De »forgyldte 
navne«, der 1768 nævnes på prædikestolen,16 har 
formentlig som de nuværende stået i frisefel
terne. 

1803 var prædikestolen løs og hældede ud fra 
muren,26 og 1829 trængte den til øjeblikkeligt 
eftersyn, da der var »fare forbunden med dens 
benyttelse«.21 Opgangen omtales 1862 som en 
muret trappe med »trærækværk«.4 Den blev ud
skiftet med en støbejernstrappe 1874, samtidig 
med at prædikestolen blev overstrøget med ege- 
træsfarve (jfr. fig. 26).4 Sin nuværende fremtræ
den har den i alt væsentligt fået 1940, idet der 
ved restaureringen 1983 kun er foretaget en 
snedkermæssig istandsættelse og en beskeden 
afstemning af bemalingen. 

Stolestaderne stammer for bænkenes vedkom
mende fra istandsættelsen 1871,4 gavlene er for
nyet 1940 i egnens karakteristiske ungrenæsan

cestil. Bemalingen fra 1983 med gråt 
rammeværk, brune gavlfyldinger og rødlilla 
ryglæn. Fem bænke i tårnrummet har endnu be
varet de gamle nygotiske gavle fra 1871, der ses 
på interiørbilledet fra o. 1900 (fig. 26). Disse fra 
første færd egetræsmalede stolestader var ifølge 
Jacob Helms tegnet af arkitekt Christian Hansen 
og blev eftergjort i Horne kirke, hvor gavlene er 
bevaret (s. 1463). 

fStolestader. 1689 blev der gjort seks skamler 
(stole) i kirken,10 hvis stader 1713 omtales som 
»temmelig ved magt«.13 1760 behøvede stolene 
på pulpituret reparation (jfr. †pulpitur). 1768 
nævnes 16 stader i skibets sydside,16 hvor mæn- 
dene 1862 havde 19 åbne stader med ryglæn, 
mens kvinderne i nord havde 22 stader uden 
ryglæn.4 

En præstestol i korets nordvesthjørne stammer 
fra 1871. Den har forneden spidsbuefyldinger, 
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Fig. 26. Indre set mod øst o. 1900. Fot. i KglBibl. — Inneres nach Osten, um 1900. 

for oven åbent tralværk med drejede balustre 
svarende til den få år ældre (†)præstestol i Tor
strup. Gråmalet. Før 1859 flankeredes alteret 
som vanligt på egnen af en †præste- og skriftestol (i 
nord) og en †degnestol. Dette år blev præstesto-
len forkortet, og degnestolen flyttet til korets 
sydvesthjørne. Begge kasseredes 1871.4 

Et skab fra 1871, 135 × 110 cm, 192 cm højt, 
findes i præstestolen. 1768 omtales et blåmalet 
†skab til alterklæderne, der indtil 1859 stod i ko
rets sydvesthjørne.21 Det har øjensynligt afløst 
en †kiste til altertøjet, nævnt 1716.13 

†Pengeblokke. 1828 behøvedes »tilsyn« med 
kirkeblokken,21 en »egeblok«, der 1871 udskifte
des med en fattigblok af støbt jern.4 En kirke
bøsse er anskafftet 1963.4 1862 omtales to †penge
tavler, «blikkasser«, for gaver til husarme.4 

Et ipulpitur må være opsat i begyndelsen af 
1600’rne (mellem 1603 og 1624), da det 1766 om
tales som gammelt »med navn påtegnet Niels 

Krag til Agerkrog«.16 1760 behøvede stolene på 
pulpituret reparation.13 

Orgel, 1969, med syv stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af Brødrene Bruhn, Årslev. Dis
position: Manual: Gedakt 8', Spidsgamba 8', 
Principal 4', Rørfløjte 4', Blokfløjte 2', Mixtur 
II-III. Pedal: Subbas 16'. Tegnet af orgelbygger 
Poul-Gerhard Andersen. På pulpitur i syd over 
indgangsdøren; manualværkets orgelhus er ind
fældet i pulpiturbrystningen, og spillebordet an
bragt fritstående bagved dette, †Orgel, 1925, 
med seks stemmer, ét manual og pedal, bygget 
af A. C. Zachariasen, Århus. Pneumatisk aktion. 
Anbragt over våbenhusets loft, med facade 
skønvirkestil i en fladbuet murgennembrydning 
til kirkerummet. Spillebordet var sammenbyg
get med facaden, og organisten havde sin plads 
på et lille pulpitur 

Salmenummertavler. 1) Slutningen af 1800’rne 
med kannelerede pilastre og skydenumre af træ, 
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90 × 68 cm, malet i grå toner. På triumfmuren. 
2-3) 1963, 85 × 50 cm, med messing-cifre til 
ophæng. Hvidmalede, på skibets nord- og syd
væg. 

Maleri, 1898, se alterprydelse. 
Tre nyere lysekroner i renæssancestil hænger i 

skibet. To af dem er skænket af Tistrup Sangfor
ening 1912 og 1916, den tredje 1933 af Niels Lau- 
gesen og hustru, Hauge.4 

†Ligbårens fjernelse fra våbenhuset 1871 blev 
som i Torstrup, Horne og Hodde begrundet 
med, at man i stedet anskaffede bænke og kna
gerækker i våbenhuset.4 

Klokke, 1911, tvm. 90 cm, på slagringen relief- 
versalbånd: »Støbt af P. P. Meilstrup i Randers 
I. C. Rosenørn Teilmann 1853. Omstøbt 1911 af 
Christiansen & Schjønning Aabyhøj pr. Aar
hus«. Hals og slagring har profilering. Ophængt 
i nyere vuggebom. †Klokker. 1) 1528 afleveredes 
ved klokkeskatten en klokke med jernfang på 
2½ skippd. 7 lispd.5 2) Nævnt 1665, da klokke
værket var så brøstfældigt, »så man ved aldrig 
hvilken stund klokken nedfalder, når man den 
ringer«.8 1700 fandt synet klokken nedtagen, ef
tersom tårnet ikke kunne bære den. Klokken 
havde ikke været brugt i mands minde.15 Om
støbt 1730.27 3) 1730, støbt på foranledning af 
kirkeejeren Steffen Ehrenfeld.27 1841 førte fire 
sogneboere klage over, at klokken ikke kunne 
høres endog i kort afstand. Kirkeklokken havde 
en revne, og da den 1853 havde fået endnu én, 
blev den sendt til omstøbning.21 4) 1853 med 
indskriften »Støbt af Meilstrup i Randers 
I. C. Rosenørn Teilmann 1853«,4 som efter klok
kens omstøbning 1911 er gentaget på den nu
værende. Klokkestolen er gammel, af egetræ. 

GRAVMINDER 
Mindetavle (fig. 27), opsat 27. juli 1851 af sognets 
beboere over fem faldne i den slesvigholstenske 
krig 1848-50: Nis Nielsen Gaarde, †23. april 1849 
i slaget ved Colding. Jens Christensen Quie, 
†6.juli 1849 i slaget ved Fredericia. Søren Ma- 
renssen Suorup, †25. juli 1850 i slaget ved Idsted. 
N. C. Jensen Hetofte, †25. juli 1850 i slaget ved 
Idsted. Niels Nielsen Chistrup, †11. november 
1850 på lazaretet i Slesvig. Gravvers. 

Fig. 27. Mindetavle, 1851, over faldne i krigen 
1848-50 (s. 1511). NE fot. 1984. – Gedenktafel über die 
im Krieg 1848-50 Gefallenen, 1851. 

Sortmalet trætavle, 178 × 100 cm, med gul 
frakturindskrift, indsat i glat, gråmarmoreret 
ramme, afsluttet med trekantgavl, hvori der på 
gul bund er malet en opstilling af våben, danne
brogsflag og mindekrans. Ophængt på tårnets 
sydvæg.30 

Gravsten (fig. 28-31), 1592. Figursten over 
Dorte Då og hendes to ægtemænd Otte Clausen 
(Strangesen) til Nørholm †1571 og Ove Juel til 
Kjeldgård samt tre børn af 1. ægteskab. »Her ne
den for thenne steen / er begrafven erlig oc wel- 
byrdige mand / Otte Clavsen til Nørholm, som 
døde vdi / Ribe den 7. dag septembris aar 1571 / 
medt hans kiere høstrv erlig og welbyrdige / frv 
Doreti Daa, som døde den □ dag □ / aar 1□, 
oc hendes anden hosbonde / erlig oc welbyrdige 
mand Offve Juull / til Kielgaard, som døde den 
□dag □ / aar 1□, oc 3 af salig Otte Clavsens 
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oc / Doreti Daas børn, som var 1 søn oc 2 dø- 
ter«. 

Den store, fornemme figursten er udført i en 
sort, blank kalksten (belgisk marmor?), 293 × 178 cm, med indskrift i reliefversaler. To joniske 
pilastre og en arkitrav, båret af en knækket 
ægge- og perlestav, indrammer i et hammerfor- 
met felt figurgruppen, Dorte Då, frontal, flan
keret af Otte Clausen ved hendes højre side og 
Ove Juel ved hendes venstre, begge let vendt 
mod hustruen; alle har hænderne samlede i bøn. 
Hun bærer en højhalset, fodsid brokadekjole 
med tynde ærmer og flæsede manchetter. An
sigtet indrammes af blomstret kyse og pibe
krave. I hendes svære halskæder hænger en sig
netring og en portrætmedaljon (Ove Juel?). 
Mændene er fremstillet påfaldende ens, med 
kort, kruset hår (Ove Juels let vigende) og fuld
skæg, iført pladerustning og pibekrave. Deres 
brystharnisk prydes af de respektive våbener, 
Strangesen (tværdelt skjold) og Juel af Nørrejyl
land (stjerne over tre strømme); benskinner og 
skulderplader smykkes af bladværk og grotesk
hoveder (fig. 29). Ved deres fødder ligger to 
krydsende sværd. Mellem ansigterne to Jesumo- 
nogrammer. Arkitravens frise prydes af otte 
hjelmede våbenskjolde med Dorte Dås fædrene 
og mødrene aner,28 et centralt placeret engleho- 
ved samt indskriften »Frv Dorrete Daa fern och 
mørn vabin«. Tilsvarende er pilastrene dekore
rede med hver otte hjelmede våbenskjolde med 
mændenes aner. 
Gravskriften herunder flankeres af pilasterpo-

stamenter med hjelme og korslagte stridshand
sker. Stenen krones af et perlestavsindrammet 
skriftfelt med skriftsted og datering: »Jeg ved at 

Fig. 28. Gravsten, 1592, over Dorte Då, †1600, og 
hendes to ægtemænd Otte Clausen (Strangesen) til 
Nørholm, †1571, og Ove Juel til Kjeldgård, †1599 
(s. 1511). NE fot. 1984. – Grabstein, 1592, für Dorte 
Då, †600, und ihre Ehegatten Otte Clausen (Strangesen) 
zu Nørholm, †1571, und Ove fuel zu Kjeldgård, †1599. 

Fig. 29. Ove Juels benskinne med groteskhoved. De
talje af gravsten, 1592 (jfr. fig. 28; s. 1512). NE fot. 
1984. — Beinschiene Ove fuels mit groteskem Kopf De
tail eines Grabsteins, 1592. 
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Fig. 30-31. Gravsten 1592. Detaljer af fig. 28 (s. 1511). NE fot. 1984. 30. Dorte Då, †1600. 31. Ove Juel til 
Kjeldgård,†1599. — Details des Grabsteins, 1592. Dorte Då, †1600, und Ove Juel zu Kjeldgård, †1599. 

min Frelser leffver ... Job. XIX (25-27). 
Vdhvggen aar 1592«. 

Den fint bearbejdede sten, indmuret i korets 
nordvæg, er tilskrevet det såkaldte »jyske 
gravstensværksted«29 og knytter sig især til Ja
kob Bjørns gravsten (†1596) i Ørsted kirke 
(Randers amt), hvor den samme særpræget løf
tede arkitrav genfindes. Dens opstilling som 
epitafium er efter al sandsynlighed oprindelig, 
da den gode bevaringstilstand viser, at stenen 
aldrig har været anvendt som ligsten i gulvet. 

Kun Otte Clausen blev begravet i kirken (jfr. 
ndf.); Dorte Då (†1600) og Ove Juel (†1599) blev 
gravlagt i Brande kirke (Vejle amt). 

Et hvælvet, muret gravkammer fra renæssan
cetiden, i korgulvet foran alterbordet, blev 1925 
kun skyndsomt undersøgt.14 I toppen af det 
fladtspændte hvælv, muret af teglsten i størrel
sen 28,5 × 13-13,5 × 8,5-9 cm, var brudt et lille 

hul, hvorigennem det sås, at kælderen kunne 
rumme to voksenkister. Et ukendt antal stærkt 
forrådnede (†)kister har formodentlig rummet 
Otte Clausen Strangesen †1571 og dennes tre 
børn med Dorte Då (jfr. gravsten). 

Oplysningen i Hofmans Fundationer, 1759, at 
Niels Krag og Jytte Høeg (sml. †kalkmalerier) 
samt Christian Vind og Mette Krabbe skulle 
være begravet i kirken, er fejlagtig. De første 
blev begravet i Viborg domkirke, de sidste i 
Torstrup (jfr. s. 1437). 

Kirkegårdsmonumenter. Syd for skibet står to 
støbejernskors med palmetdekorerede korsender, 
type 3 (jfr. s. 1487 med fig. 29). Ved foden gen
nembrudt akantusslyng, 131×77 cm. 

1) O. 1842. Kirkesanger N. Horsbøll, *16. 
april 1791 i Horsbøll, Grindsted sogn, †2. febr. 
1842 i Thistrup. Kursiv. 

2) O. 1857. Kirkesanger Horsbøls hustru, Sid
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sel Poulsdatter, *20. marts 1798 i Grindsteddahl, 
†14. april 1857 i Bredho. Kursiv. 

Et nygotisk støbejernsgitter, o. 1879, øst for ko
ret, indhegner et gravsted for I. W. Mylord. Git
teret, 1 m højt, er ifølge skilt på støbejernssokkel 
støbt af »Ludvigsen & Herman, Nørrebroe 
nr. 39« (København). I gitterfagene er indskre
vet firpas med fransk lilje-ornamentik. 

KILDER OG HENVISNINGER 

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

Ved embedet. Synsprotokol 1862ff. – LA Vib. Øster 
Horne herreds tingbog 1665. Ribe bispearkiv. Regn
skabsbog for Tistrup kirke 1688-90. 

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker VII, 1886, s. 9ff. – Notebøger. Søren Abild- 
gaard VIII, 16f. (1772). – Indberetninger. Jacob Helms 
1874 (bygning, inventar, gravminder). Christian 
Axel Jensen 1925 (bygning, gravkammer), samme 
1925 (figursten). Mogens Larsen 1982 (kalkmalerier, 
inventar). Jens Johansen 1983 (altertavle). Robert 
Smalley 1983 (kalkmalerier). Ebbe Nyborg 1986 (in
ventar). 

Tegninger og opmålinger. NM2. Tegning af figursten 
ved Søren Abildgaard 1772. Tegning af døbefont ved 
E. Rondahl 1896. Opmåling af skibets syddør ved 
Aage Bugge 1925. Plan og snit af bygning 1939 samt 
opmåling af prædikestol og stolegavl 1940 ved Aage 
Bugge. Plan og tværsnit af bygning ved Henrik 
Gram og Søren Gottfred Petersen 1981. – RA. Signa
turagtig penneskitse af kirken i præsteindberetning til 
Ole Worm 1639. 

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning og kalkmalerier ved Niels Jørgen 
Poulsen, inventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen 
(orgler), gravminder ved Vibeke Andersson. Redak
tionen afsluttet nov. 1987. 

1 DiplDan. 3. rk. II, 114. Dateringen er usikker.

2 O. Nielsen: Gamle jyske Tingsvidner, 1882, s. 61.

3 RA. Ribe bisp. 1538. Register på sognepræsters 

ejendom og rente udi Vardesyssel, s. 54-57.

4 Synsprotokol 1862ff.

5 RA. Reg. 108A nr. 21. Fortegnelse over indkrævede 

klokker 1528-29.


6 1906 siges det i synsprotokollen (note 4), at kirke

gården bør udvides 60 alen mod nord.

7 Murstenene har lodrette riller midt i siden og enden, 

et kendemærke for de Nørholmske teglværker. Flere 

sten, bl.a. i pillernes hjørner, er usædvanligt lange.

8 LA Vib. Ø. Horne hrd.s tingbog 1665 (B 82A.1), 

s. 19-20. Syn på Tistrup og Hodde kirke 24. juli 1665. 
9 †Ristene manglede 1665 »træet og sprinkeler og 9 
stænger, hver 3 alen lange« (note 8). 
10 LA Vib. Ribe bispearkiv. Regnskabsbog for Tistrup 
kirke 1688-90 (C KRB 441). 
11 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger og syn 
1811-15 (C 4.709). 
12 LA Vib. Ribe stifts- og købstadsprovsti. Synspro
tokol for kirker og præstegårde 1808-11 (C 36A.13). 
13 RA (film 9780). Ø. Horne hrd. s provsti 1683-1768. 
Provsteprotokol. 
14 Indb. ved Chr. Axel Jensen 1925. 
15 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C 
4.189). 
16 LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindb. til biskop 
J. Bloch 1766-69 (C 4.775).

17 LA Vib. Ribe bispearkiv. Ø. Horne hrd. 1680-1761 

(C 4.83).

18 Søren Abildgaard. Notebog VIII, 1772, s. 16f.

19 Beskrivelsen bygger på C. A. Jensens indb. 1925.

20 Når kirkesynet i Tistrup 1716 påtalte, at kalk og 

disk manglede (jfr. note 13), skyldes det givetvis, at 
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Horne (s. 1456).

21 LA Vib. Skast, Ø. og V. Horne hrdr.s provsti. 
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stiftelser af kirkeinventar.

23 Se Tove Jørgensen: Skt. Nikolaj kirke i nyere tid, i 

Skt. Nikolaj Kirke i Kolding, Kolding 1987, s. 137f. 
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1803-4 (C 4.706).
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29 Jensen: Gravsten, II, s. 268.

30 Jfr. Høgsbro Østergaard: Vore faldne og døde i 

krigen 1848-49-50, i ÅrbRibe XII, 1948-51, s. 260ff.




  
 

 

  

 

 

 

 

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1982. – Südostansicht der Kirche. 

ØLGOD KIRKE

ØSTER HORNE HERRED 

Sognet nævnes første gang i 
moder (midten af 1300’rne), 
afgift på 6 skilling sølv (jfr. 
ten på malmdøbefonten, 1455, 

kirkelisten i Ribe Olde
hvor kirken er sat til en 
s. 1020f.). Ifølge indskrif

var kirken viet S. Lau
rentius. 14951 nævnes en sognepræst, Laurids Hansen, 
men 15002 betjentes sognet af en kapellan, Hans Ly-
schyn. Sognet har, antagelig siden 1500’rne, haft 
Strellev (Ringkøbing amt) som anneks. 

Kronen afhændede 1720 kirken til amtmand Selio 
Muller, som straks videresolgte den til herredsfoged 
Jacob Knudsen til Østergård, Lyne sogn (†1729).3 Ef
ter hans enke Birgitte Cathrine Christensdatters død 
17504 købtes kirken 17525 af etatsråd Gerhard Hansen 
de Lichtenberg til Engelsholm, som 1758 sammen 
med Lindbjerggård solgte den til birkedommer Peder 

Saxesen.6 Kirken fulgte herefter Lindbjerggård, indtil 
godset blev udstykket 1785, hvorefter kirken blev er
hvervet af sognets jordejere.7 Kirken overgik til selv
eje 1. januar 1916.8 

Kirkens adkomstbreve var i senmiddelalderen ind
ført i en †legendebog, som var fremlagt på Øster 
Horne herredsting 1494 og for Varde official 1500.9 – Ved klokkeskatten 1528 måtte kirken afgive en 
klokke.10 

Sognefolkene ønskede 1622, at der blev opført et 
kapel (jfr. †kapel) ved kirken for at skaffe plads til den 

voksende befolkning, og tilbød selv at hjælpe til ved 
transporten.11 Efter nedrivningen af kapellet og nor
dre †våbenhus klagede de 1761 over kirkeejeren Peder 
Saxesen: han misligholdt kirken og havde ladet dem 

Danmarks Kirker, Ribe amt 101 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
   

1516 ØSTER HORNE HERRED 

Fig. 2. Kirken og skolen set fra syd (s. 1517). Udsnit 
af mindeblad for Ane Kirstine Jens, †1864. Grålaveret 
tegning. Ølgod Museum. – Südansicht der Kirche und 
Schule. Gedenkblatt für Ane Kirstine Jens, †1864. Aus
schnitt. Graulavierte Zeichnung. 

Fig. 3. Matrikelkort 1:10000. Målt 1789 af Ludvig We-
senberg, kopieret af Sehestedt 1856. – Katasterkarte. 
Vermessen 1789. 

køre de nedbrudte kampesten til Lindbjerggård og 
Nørholm.12 

Til det udhuggede mandshoved og løverelief i kir
kens østende (se billedkvadre) knytter sig sagnet om 
Hejbøl bonde,13 Han så en aften, at der brændte lys i 
kirken og gik ind for at slukke, men lysene tændtes 
igen, tre gange. Da han tredie gang ville forlade kir
ken, spærrede et uhyre døren. Bonden bad for sin 
familie og ejendom og lovede at give en skæppe 
penge til en udvidelse af kirken. Så stak han uhyret 
ned og slap ud, men en hoppe, som han havde glemt 
at bede for, lå død. Som tak for sin redning bekostede 
han opførelsen af apsis, hvor han selv, udyret og 
skæppen med penge blev udhugget til minde. – Et 
andet sagn vil vide, at kirkens tømmer er hugget i 
Havlund mose.14 

Mønter. Under en arkæologisk undersøgelse af kir
ken fandtes 195915 i alt 171 spredt liggende mønter, 
hvoraf 121 danske fra perioden Valdemar I – Frederik 
IX. Blandt de ældste danske mønter var to slået under 
Valdemar I, to under Valdemar II. Blandt de tyske var 
en penning fra Osnabrück fra o. 1150 samt en hidtil 
ukendt hulpenning fra Burg på Femarn fra o. 1400.16 

Kirken ligger på en højning i stationsbyens vest
lige udkant. Terrænet falder svagt mod lande
vejen i syd og østover mod den gamle skole og 
kroen. Den store kirkegård er udvidet i flere om
gange. Den var 18628 overalt hegnet af kam-
pestensdiger (jfr. matrikelkort 1789, fig. 3) og 
målte da 120 alen øst-vest og 165 alen nord-syd 
(svarende til ca. 75 × 100 m). 1876 førtes kirke
gården frem til vejen i syd og udvidedes samti
digt mod vest; 1910 og 1974 blev den igen be

8tydeligt udvidet mod vest. Om den østre del af 
kirkegården er en tjørnehæk i syd og bøge
hække i nord og nordøst, plantet på den nedre 
del af det tidligere stendige. Mellem det syd
østre hjørne og hovedindgangen i øst er diget 
1910 omdannet til en cementsat kløvstensmur. 
Det vestre afsnit hegnes ligeledes af tjørn i syd 
og af bøg i nord. En nord-syd gående birkeallé, 
vest for tårnet, markerer formodentlig så no
genlunde det gamle vestskel. 

Indgange. Den omtalte indgang i øst er kirkens 
gamle køreport, opført 180417 og 18818 udvidet 
med en ganglåge i syd. Port og låge lukkes af 
sortmalede gitterfløje med spydod, ophængt 
mellem to store og en mindre pille af røde mur
sten, afdækket med aftrappede granitplader og 
kronet af en kugle. Som type minder indgangs



 

  

 
 

 

 

 

ØLGOD KIRKE 1517 

Fig. 4. Kirken og skolen set fra sydøst (s. 1517). Akvarel, antagelig af Niels Tranbjerg Bruun, lærer i Ølgod 
1857-79. Ølgod Museum. – Südostansicht der Kirche und Schule. Aquarell, wohl von Niels Tranbjerg Bruun, Schulleh
rer in Ølgod 1857-79. 

partiet om portene ved de Nørholmske kirker 
(sml. f.eks. Tistrup, s. 1494) Birkealleen vest for 
kirken har indgange til kørende trafik i syd og 
nord, og i det søndre hegn, længere 
er en tilsvarende indgang. 

†Indgange. Ifølge kirkesynet 17134 

gammel og brøstfældig; en hvirvel 
ved den østre stette burde fornyes. I 
med opførelsen af den eksisterende 
muredes nye piller til en ganglåge i 

mod vest, 

var porten 
(»svingel«) 
forbindelse 

port, 1804, 
det senere 

udflyttede, søndre kampestensdige, og en †rist 
blev repareret.17 18628 nævnes foruden porten tre 
små indgange med hvirvler (»trækors som løber 
rundt på en sten«). Disse »kryds« ønskede synet 
1872 fornyet og befæstet, så de ikke kunne fjer

8nes. Den søndre indgang er gengivet på en lille 
skitse af kirken og kirkegården 1864 (fig. 2). 

Ved kirkegårdens nordvestre hjørne lå en 
gård, tilhørende kirken. Af en fæstekontrakt 

1816 fremgår det, at fæsteren bl.a. skulle ved
ligeholde kirkegårdsdiget. Kirkegården måtte 
ikke bruges til andet end høslet, og der måtte 
ikke holdes løse eller tøjrede kreaturer på den. 
Uden for kirkegården måtte kreaturerne ikke 
tøjres så nær diget, at det kunne lide skade der

18ved.
1862 var der endnu ikke foretaget regulering 

af gravstederne. Kirkegården lå fremdeles i 
græs, således som det fremgår af tegningerne 
fig. 2 og 4. I forbindelse med udvidelsen 1876 
ønskede synet, at det nye hegn blev beplantet, 
og gravstederne »planeret« (reguleret).8 Et foto
grafi fra 1896 (fig. 16) viser, at kirkegårdens nor
dre del længe bevarede sit græstæppe, og endnu 
i 1920’rne var der græsklædte partier mellem de 
indhegnede gravsteder. 

Den tidligere skole øst for kirkegården er op
ført 1892. På samme sted lå siden 1600’rne et 

101* 



 

 

 
 

 

1518 ØSTER HORNE HERRED 

Fig. 5. Kirkens sydside 1:300, målt og tegnet af A. T. Hagerup 1901. Ølgod Museum. – Südseite der Kirche, 
vermessen und gezeichnet 1901. 

Fig. 6. Grundplan 1:300. Målt af Henrik Gram og Søren Gottfred Petersen 1980. Tegnet af MN 1988. De stiplede 
linier syd for kirken angiver fundamentrester til †kapel, fremdraget 1955 og 1988 (s. 1526). – Grundriss. Die 
Punktlinien südlich der Kirche zeigen Sockelreste einer †Kapelle, freigelegt 1955 und 1988. 

†degnebol, oprindelig blot et fem fags hus med overtaget våbenhusets funktion som redskabs
kålhave op mod kirkegårdsdiget (fig. 2 og 4).19 rum og kalkslageri (se nordre †våbenhus). På 
Bønderne fremholdt 1761,12 at de selv havde la fig. 4 fremtræder skolen som et vestjysk hus 
det skolen bygge, og beklagede, at den havde med hvidtede gesimser og skorstene. – På plad



 

 

 

 

 

 

 

ØLGOD KIRKE 1519 

Fig. 7. Kirkens nordside 1:300, målt og tegnet af A. T. 
vermessen und gezeichnet 1901. 

sen foran kirkegårdsporten er 1898 rejst et min
desmærke over unge fra sognet, der faldt under 
krigene 1848-50 og 1864.20 

Et ligkapel vest for tårnet er opført 1970 efter 
tegning af arkitekterne Rolf Graae og Richard 
Aas. Det afløste et kapel på samme sted fra 1920. 

BYGNING 

Kirken er et betydeligt romansk monument, be
stående af apsis, kor og skib, opført efter en nøje 
gennemtænkt plan. Ved skibets vestende er 
o. 1500 tilføjet et tårn, mens et kapel ved skibets 
sydside, tilbygget i 1620’rne, blev nedrevet al
lerede 1760. Samme år nedbrød man et søndre 
og nordre våbenhus, som formodentlig stam
mede fra senmiddelalderen. Et lille våbenhus i 
syd, fra 1760, blev 1960 afløst af det nuværende. 
Kirkens orientering har afvigelse til syd. 

forbindelse med sidste hovedrestaurering 
gennemførtes 1959 en arkæologisk undersøgelse af 
skibets gulvlag, hvor man ikke fandt kulturlag 
ældre end den nuværende stenkirke. Nogle stol
pehuller ca. 0,9 m inden for nordmuren blev tol
ket som stilladshuller fra kirkens opførelse, og 
ud fra manglen på trækirkelevn skønnede man, 

Hagerup 1901. Ølgod Museum. – Nordseite der Kirche, 

15at kirken var bygget på bar mark. Det bør dog 
fremholdes, at mulige spor af en trækirke kan 
være gået tabt eller gemme sig under koret, hvis 
gulvlag ikke blev undersøgt. 

Materialer og teknik. Den statelige romanske 
bygning, 31,5 m lang, er ud- og indvendig op
ført af granitkvadre over en profileret sokkel, 
hulkel over rundstav. Trods små uregelmæssig
heder (jfr. s. 1416, fig. 4-7) er soklen så ensartet 
under alle tre bygningsafsnit, apsis, kor og skib, 
at den må være blevet til på én gang; og alt i alt 
forekommer det sandsynligt, at bygningen er 
opført under ét uden længerevarende afbrydel
ser. Soklens kraftige udladning tyder muligvis 
på et ret sent opførelsestidspunkt, måske 
o. 1200. Under opmuringen er de største sten 
som vanligt brugt forneden; således måler de 
fem nederste skifter i apsis, regnet nedefra og 
opad, henholdsvis 58, 50, 45, 42 og 38 cm. I 
soklen indgår meget lange kvadre, én måler 2,2 
meter, og flere er omkring to meter lange. Sten
huggerarbejdet, der har fundet sted omkring 

21kirken, er af høj kvalitet. Den fine behugning 
opleves bedst i soklen og i apsisbuens vanger, 
hvor der er anvendt en finkornet granit. I korets 
overvægge står kvadrene med tynde knivfuger. 
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1520 ØSTER HORNE HERRED 

Fig. 8. Principskitse af det formodede system ved afsætningen af den romanske kirkes plan. Måleenheden er en 
fod på 28 cm (s. 1520). 1:300. Udkast af NJP, tegnet af MN 1988. – Entworfene Skizze von dem vermutlich 
verwendetem System zur Markierung des Grundrisses der romanischen Kirche. Masseinheit ist Fuss, 28 cm. 

Men sine steder er der tillige anvendt en stor × 22 cm, i en kvader i korets nordside, ved ski
kornet og grovåret granit, så stenhuggerne flere bets nordøstre hjørne, kan minde om en helgen
gange har måttet »pynte« defekter i kløvefla grav (se †sidealterborde). 
derne med fordybede trekanter (undertiden lig Proportioner. Grundplanen viser, at det roman
strygejern) eller firkanter. En enkelt gang er det ske anlæg er afsat med stor nøjagtighed. Murene 
blevet til et lille kors i apsidens 4. skifte i nordsi danner rette vinkler, og korets ydersider flugter 
den. En aftrappet, kvadratisk fordybing, ca. 22 med skibets indervægge. En simpel geometrisk 

analyse (fig. 8) får som resultat, at kirkens 
grundplan er udstukket ved hjælp af fire kvadra
ter, hver med en side svarende til korets ud
vendige bredde. Yderligere ses det, at skibet ud
gøres af to større kvadrater, hvis side svarer til 
skibets udvendige bredde; skibets længde er 
altså lig den dobbelte bredde. Den anvendte må
leenhed er formodentlig en kort fod på ca. 28 

22cm. Målt med denne enhed er koret over sok
len 28 fod bredt, og skibet er 36 × 72 fod. Kor 
og apsis er tilsammen 40 fod lang. Apsiden, hvis 
centrum findes i korgavlens murflugt, har en 

23radius på 10 fod, og apsisbuen er 12 fod bred.
Kirkens samlede længde er 4 × 28 = 112 fod24 (4 
× korets bredde), mens murtykkelsen er ca. 4 
fod, idet skibets mure dog er tykkere (120 cm 
mod ca. 112 cm i kor og apsis). – Den regel
mæssighed, hvormed kirken er afsat, må forud
sætte et nøje gennemarbejdet byggeprogram og 
en tegning, før byggeriet kunne tage sin begyn

Fig. 9. Tværsnit 1:150 gennem skib, set mod øst. Målt 25delse.af Henrik Gram og Søren Gottfred Petersen 1980; 
Facaderne (fig. 5 og 7) præges af samme omhuenkelte tilføjelser ved ElM 1982. Tegnet af MN 1988. – Querschnitt durch das Schiff nach Osten. 

som planen og synes som denne nøje gennem



 
 

ØLGOD KIRKE 1521 

Fig. 10. Kirken set fra sydøst 1892. Fot. i Ølgod Museum. – Südostansicht der Kirche 1892. 

tænkt. Som et usædvanligt arkitektonisk træk 
ses øverst i både apsis, kor og skib et højtsiddende 
skråkantled, der som en »omvendt gesims« for
midler et tilbagespring i overkanten af hen
holdsvis 10., 11. og 12. skifte. Et lignende skrå
kantled findes i Horne kirkes kor (s. 1445), men 
dette sidder lavere, i oversiden af 5. skifte. I Øl
god har skråkantleddet strakt sig hele bygnin
gen rundt og har nærmest karakter af et om
løbende »bånd«. Midt i apsisrundingen indgår 
en kvader med udbygget mandshoved, måske 
Kristus selv (fig. 11 og 13), der så at sige knytter 
hele kirken sammen. I langmurene er skråkan
ten komponeret sammen med vinduernes over
liggere og ført rundt om oversiden af dækste
nene. Også indvendig i korets sidevægge samt i 
triumfmurens vestside træder facaderne tilbage, 
men her noget lavere, omtrent midt i muren (se 
ndf.). 

Vinduer. Apsidens cirkelvindue er udvendig 
dannet af to kvadre.26 Den tilmurede lysning 

ligger nær den ydre murflugt. Indvendig har 
vinduet en vandret underkarm (jfr. fig. 14). Syd
sidens vinduer er alle gået tabt, mens nordsidens 
tre vinduer, et i koret og to i skibet, stadig spo
res (jfr. fig. 7). Vinduernes overside indrammes 
som nævnt af det omtalte skråkantled, der er 
intakt i nordmurens fulde længde, hvorfor man 
tør slutte, at kirken trods sin betydelige størrelse 
kun har haft tre vinduer i hver langside. Da 
vestenden således må have virket meget mørk, 
er det vel rimeligt at forestille sig endnu et vin
due i skibets vestgavl, hvor senere tårnbuen blev 
brudt igennem. Nordmurens vinduer, der er 
delvis ødelagt ved indsættelse af større vinduer, 
dækkes som nævnt af monolite overliggere, i 
koret formet som en spids gavl, i skibet som 
tresidede toppe; karmene har været udformet i 
bygningskvadrene. Vinduerne sidder højt, den 
udvendige bund i skibets åbninger ca. 3,5 m 
over den profilerede sokkel. Korvinduet, som i 
ydre murflugt er lidt bredere end skibets, har 
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Fig. 11. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1982. – Nord
ostansicht der Kirche. 

indvendig bevaret den østre halvdel af sin over
ligger, der synes at have været kantet af en rund
stav. 

Døre. Skibets lave, retkantede norddør (højde 
over sokkeloverkant: 196 cm) var tilmuret inden 
1760 (se nordre †våbenhus). Den dækkes udven

dig af en stenbjælke, og karmene, der nu er no
get forstyrrede, har været sat af kvadre. Ind
vendig rager dækstenen ca. 10 cm ind i rummet. 
Syddøren, der blev betydeligt udvidet 1912,27 

har formodentlig haft en tilsvarende enkel ud
formning. Døren står med en høj rundbuet gra-
nitindfatning, som indrammer et tympanonfelt 
med Jesumonogram fra 1912. 

En præstedør vestligt i korets sydside (højde 
over sokkel: 190 cm) er genåbnet 1960 (ark. Ri
chard Aas og Rolf Graae). De udvendige karme 
er ommuret i tegl, og som dæksten er anbragt 
en glathuggen, bornholmsk granitoverligger. 
Døren, der oprindeligt har været ca. en meter 
bred, har indvendig bevaret den østre, kvader
satte karm samt østre halvdel af et kilestensstik 
omsluttende en slags tympanonfelt, mens den 
vestre karm er ommuret i tegl (formentlig i for
bindelse med hvælvslagningen), hvorved døren 
blev ca. 15 cm smallere. Udvendig danner sok
len tærskel, og en lignende, profileret sokkelsten 
er benyttet som indre tærskel. 

Iagttagelser under dørens genetablering 1960 
synes at vise, at den efter en omdannelse i 
1620’rne (en udhugning i vestre karm) blev sat i 
forbindelse med sydkapellet, og formentlig 
først er sløjfet ved kapellets nedrivning 1760. En 
skråtløbende åbning i dørens vestre side har ledt 
ind til kapellet igennem skibets sydmur, hvor 
udmundingens vestre fals ses 0,9 m fra hjørnet. 

Billedkvadre. I ydermurene indgår tre relief-

Fig. 12a-b. Billedkvader med løve i skibets nordøstre hjørne (s. 1523). a. NJP fot. 1986. b. Tegning af E. Rondahl 
1896. – Bildquader mit Löwe. Nordostecke des Schiffs. a. Foto 1986. b. Zeichnung 1896. 



 

 

  

 

 

 

ØLGOD KIRKE 1523 

Fig. 13. Mandshoved (Kristus?). Billedkvader i apsis (s. 1523). NE fot. 1982. – Männerkopf (Christus?). Skulptur
stein in der Apsis. 

hugne billedkvadre: 1) et mandshoved øverst i 
28apsis, 2) en løve i korets nordøstre hjørne, 3) 

en karmsten(?) med søjle, sekundært anbragt i 
trappehusets nordside. 

1) (Fig. 13). Det skæggede mandshoved (Kri
stus selv?) er ca. 36 cm højt; øjnene er ovale, 
skægget er spidst, og det lange hår er trukket 
om bag ørerne. Hovedet er hugget i ét med en 
krum kvader, som er anbragt stik øst, midt i 
apsidens skråkant i 10. skifte (jfr. fig. 11), tre 
skifter over cirkelvinduet. Ved denne centrale 
placering kan hovedet sammenholdes med reli
effet af den tronende Kristus i Viuf kirke, Vejle 
amt, hvor Frelseren (med skriftbåndet: »ego 
sum via, veritas et vita«) oprindelig har siddet i 
soklen i en nu nedreven apsis, formodentlig an

29bragt under cirkelvinduet. I Ølgod indgår ho
vedet som nævnt i et vigtigt arkitektonisk led, 
den højtsiddende skråkant, der omfatter og in-

Danmarks Kirker, Ribe amt 

deslutter hele bygningen, hvorfor tolkningen af 
hovedet som et symbol på Kristus er nærlig

30gende. Ved sin placering højt i muren og 
yderst i rundingen har hovedet kunnet ses under 
en bred synsvinkel. 

2) (Fig. 12 a-b). Løverelieffet er udhugget i 
østsiden af en hjørnekvader, 50 × 66 cm, indsat i 
korets nordøsthjørne, 2. skifte over soklen. Dy
ret, der flankeres af to søjler, er vist med lokket 
manke. Halen, som stikker mellem benene, en
der i en dusk, formet af akantusblade. 

3) (Fig. 61). I en kvader, 20 × 100 cm, ind
muret i tårnets trappehus (jfr. fig. 7), er udhug
get en kvartsøjle med stiliseret kapitæl og base. 
Stenen, der synes for kort til at have tjent som 
(korbue)kragbånd, kan minde31 om to karmsten 
i Oddense kirke, Viborg amt, der formodentlig 
har dannet siderne i en forsvundet portal og nu 
er indmuret i tårnet. Disse karmsten er dog næ
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Fig. 14. Triumfmuren set fra vest under restaureringen 1960. Foto: R. Aas og R. Graae. – Westansicht der Triumph-
wand bei der Restaurierung 1960. 

sten dobbelt så lange som den søjleprydede kva
32der i Ølgod.

Indre. Apsidens krumme væg, der har cirkel
vindue og dækkes af et kvartkuglehvælv, er mu
ret af marksten, mens den harmonisk formede 
apsisbue (fig. 18) er sat af fint forarbejdede 
kvadre, hvoraf flere, i vangernes hjørner, er stil
let på højkant. Forholdet mellem buens bredde 
og højde er 1:1½ eller 12 × 18 fod (jfr. ovf. om 
bygningens måleenhed). Vangernes sokler, der 
er skråkantede i syd og profilerede i nord, er ført 
om på korets østvæg, hvor de fortsætter bag de 
senere indmurede hvælvpiller. Apsisbuen, der 
igen er hvidtet, efter at den 1883-1960 stod i 
blank mur, er forsynet med profilerede krag
bånd, hvoraf den søndre og muligvis også den 
nordre, med udhugne, stiliserede blomster og 
korstegn, er indsat 191427 ved et »skråsnit« i van
gerne. Arkitekt Hagerups opmåling 1901 viser, 

33at de gamle bånd har været rigt profilerede.
Triumfmuren (fig. 14) stod oprindelig med en 

smal koråbning, flankeret af to sidealternicher. 
Muren er som de øvrige vægflader kvaderklædt 
fra gulv til loft; midtvejs træder vægplanet ca. 10 
cm tilbage. Korbuen, med vanger af granit
kvadre, kan være udvidet allerede i middelal
deren. I ret sen tid, sandsynligvis i forbindelse 
med sydkapellets opførelse o. 1622, er den runde 
bue ommuret i tegl. Ved denne lejlighed fik åb
ningen kragbånd af tre teglstensskifter, tydeligt 
beslægtede med vederlagsmarkeringerne i de to 
tilmurede arkader i skibets sydmur: et kvart
rundt skifte over skifte med lille skråkant over et 
glat skifte. Udgravningen 1959 fastslog, at kor

15åbningen oprindelig kun var ca. 2,5 m bred,
eller lidt under en trediedel af murens længde. 
Den smalle åbning, der har afsondret koret fra 
skibet, har som apsisbuen været forsynet med 
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Fig. 15. Den østre del af skibets sydvæg med tilmurede arkader til †kapel. Foto: R. Aas og R. Graae. – Ostteil von 
Südwand des Schiffes mit zugemauerten Arkaden zur †Kapelle. 

en omløbende sokkel, der endnu er bevaret 
langs triumfvæggen. Springet i 

m over soklen, formidles af et 
stiger et kvaderskifte over 
løsningen i skibets nordfacade, 
rundbuede (†)sidealternicher, der 
tegl og granit, måler ca. 1,6 

vægplanet, 2,25 
skråkantled, som 

alternicherne (sml. 
fig. 7).34 De to 
er tilmuret med 

× 0,9 
nicherne og sammenhørende med disse 
lisénagtige, rejste kvadre, der vel har 
alterplade (se inventar). Begge liséner 

m. Under 
findes to 
båret en 

hviler på 
et fremspring i soklen, men i nord er lisenens 
skaft trukket tilbage i murplanet. 

I den nordre alterniche er der efter tilmurin-
gen brudt en skråtløbende åbning (på engelsk en 
»squint«) med retning mod højalteret. Hullet, 
der er rundbuet, måler ca. 80 × 40-55 cm og har 
bund ca. 135 cm over triumfvæggens sokkel. 
Åbningen er brudt igennem korets nordvestre 
hvælvpille og kan tidligst være etableret i sen

middelalderen, sandsynligvis i 16-1700’rne. Ved 
sin placering i skibets østende kan åbningen ikke 
regnes for et egentlig hagioskop,35 men må som 
foreslået af Jacob Helms være kommet til, for at 
man kunne følge altertjenesten fra Lindbjerg-
gårds herskabsstol (se inventar). Hullet er gen
åbnet 1960, efter at det en tid havde været til
muret i vestre side. 

Kor og skib har oprindelig stået med flade 
bjælkelofter, således som skibet stadig gør det. 
Korets østre taggavl er velbevaret, af granit
kvadre ude og inde, og forsynet med en op
rindelig, retkantet gennemgang til apsidens tag
rum. Også triumfgavlen er af kvadre, mens ski
bets vestgavl er nymuret ved tårnets opførelse. 

Tagværkerne er af eg og middelalderlige, men 
ikke de oprindelige. Over apsis er spærene ind
føjet i en gotisk konge med affasede hjørner og 
en krone, hvori spærene er samlet. Korets otte 
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1526 ØSTER HORNE HERRED 

spærfag, der vel er samtidige med hvælvslag-
ningen, har to lag hanebånd og korte spærsti
vere med øksehugne stregnumre på østsiden fra 
vest mod øst. Skibets 17 fag er af krydsbånds-
type. 

Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser. Koret 
blev i 1400’rne dækket med et krydshvælv, hvi
lende på falsede hjørnepiller, helstens skjoldbuer 
og halvstens, profilerede ribber med kraftig 
rundstav og platteryg (sml. Horne s. 1446). 

Tårnet, hvis hvælv er dekoreret af den såkaldte 
Liljemester (se †kalkmalerier), er formentlig op
ført i tiden ca. 1500-20. Klokkestokværket og 
gavlene er ommuret 1757. Forneden er tårnet af 
kvadre fra skibets vestgavl, hvorfra den udflyt-
tede, profilerede sokkel også stammer. Herover 
er murværket af munkesten i munkeskifte, nu 
med talrige jernankre på alle sider. Østmuren 
hviler på skibets gavl, hvis trekant som nævnt er 
fjernet i forbindelse med byggeriet. Tårnrum
mets krydshvælv har kvartstens ribber, som ud
springer fra halvstens hjørnepiller. Mod syd, 
vest og nord har rummet store spidse, skjold-
buelignende blændinger. Mod skibets gavl er 
muret en høj spids skjoldbue af samme form 
som tårnarkaden, der er brudt igennem skibets 
vestmur. Et vindue i tårnets vestside er 1903 for

27synet med en rundbuet støbejernsramme.
Adgangen til mellemstokværket er gennem 

en spindeltrappe i et fremspringende trappehus i 
nord, hvis dør har fladbue under spidsbuet spejl. 
Den runde spindel har løbermuret skakt og loft 
af udkragede halvstens stik. Overdøren er flad-
buet med stigende, aftrappet overdækning gen
nem tårnets nordmur. Mod vest har trappen to 
små lysglugger. I det høje mellemstokværk er i 
nord en høj, fladbuet spareblænding med op
rindelig, fladbuet lysåbning. Sydmuren og vest
muren er delvis fornyet i forbindelse med om
bygningen 1757. Der er åbne bomhuller i alle 
fire sider. En rundbuet, falset dør til skibets tag
rum er senere gennembrudt. 

I klokkestokværket ses kun munkestensmur-
værk (med ridsefuger) i det nordøstre hjørne, 
resten er fornyet »1757« (jernankre udvendig i 
sydmuren) og har mod hvert verdenshjørne et 
rundbuet, ud- og indvendig falset glamhul. De 

øst-vest vendte gavle har lignende, rundbuede 
glugger, nu udvendigt skjult af urskiver. I hver 
galvspids er en oval blænding med svagt frem
springende indfatning. Tårnets ombygning 1757 
blev foretaget på initiativ af kirkeejeren Gerhard 
de Lichtenberg, og arbejdet udførtes af murer
mester Peder Torlund, som ifølge en erklæring 
176112 »havde afbrudt det store klokketårn ca. 9 
alen fra oven og ned« og skalmuret den søndre 
og vestre side fra grunden i to til tre stens tyk
kelse. Ifølge præstens indberetning til Ole 
Worm havde Ølgod 1638 »en høj tårn med 4 
gavle«,36 dvs. fire †spidsgavle, formodentlig sva
rende til tårnet i den nærliggende Sønder Borris 
kirke (Ringkøbing amt). 

Det nuværende våbenhus foran skibets syddør 
er opført 1960 efter tegning af arkitekterne Rolf 
Graae og Richard Aas. Den tidstypiske, lidt un
dersætsige bygning er hvidkalket og blytækt og 
rummer tillige toilet og underliggende fyrrum. 

Indtil 176012 havde kirken våbenhuse i både 
syd og nord ligesom i f.eks. Janderup (s. 1039). 
Hvornår husene er kommet til, kan ikke afgø
res. De nævnes 163836 og kan være senmiddelal-
derlige. 

†Våbenhuset i syd, nedrevet 1760, var ca. 6 m 
langt og 5,5 m bredt. Syldstenene, der blev 
fremdraget 1959, danner til dels fundament for 
det nuværende våbenhus. Ifølge en synsforret
ning 170037 var blytaget nyligt blevet afløst af 
tagsten. – Et †våbenhus samme sted, 1760-1960, 
var rejst af murermester Peder Torlund12 og 
målte kun 5 × 4,5 m. Det stod i blank mur 

8(fig. 10), og tegltaget afløstes o. 1880 af skifer.
†Våbenhuset i nord benyttedes i 1700’rne som 

redskabsrum og kalkslageri og var ifølge prov
stens erklæring 1761 »ikke nært så stort som det 
søndre«.12 Døren til skibet havde fra gammel tid 
været lukket med en mur af hensyn til træk. Det 
betegnedes 1732 som »materialhuset« og havde 

4da ikke været blytækt i mands minde.
†Kapel ved skibets sydside. Efter en henven

delse fra sognets beboere bad kongen 8. april 
162238 lensmanden Ulrik Sandberg og lands
dommer Niels Krag besigtige forholdene i Øl
god og undersøge, om der var grundlag for at 
opføre et kapel, sådan som beboerne ønskede 



 

 

 
 

 

 

 

 

  

ØLGOD KIRKE 1527 

Fig. 16. Kirken og den græsklædte kirkegård (s. 1517) 
Kirche mit grasbewachsenem Friedhof 1896. 

det. I henvendelsen til kongen havde sogne-
mændene berettet, hvordan sognet »dag for 
dag« tiltog i folkemængde, så de næppe kunne 
få plads i deres kirke. De mente, at kirken havde 
de nødvendige midler til bygningen af et kapel, 
og tilbød selv at hjælpe »med agen og i andre 
måder«. Af et brev til Niels Krag 17. juni 162238 

fremgår det dog, at denne havde indberettet, at 
kirken ikke havde det nødvendige forråd til 
byggeriet, hvorfor han fik befaling til at lade 
opsætte et pulpitur bagest i kirken til husmænd 
og tjenestefolk, så der kunne blive bedre plads i 
kirken til andre (jfr. stolestader). Kapellet blev 
imidlertid opført, som det fremgår af sognepræ
stens indberetning til Ole Worm 1638.36 

Tilbygningen kaldtes 170037 for »korskirken«, 
17134 for »den nye kirke«. Ifølge kirkeejerens 
erklæring 176112 (efter nedbrydningen) stod den 
»på kirkens sydside, fæstet mod øst ved en gavl
ende, mod vest i våbenhuset med åbning til kir
ken med to bueslag«. Dele af fundamenterne, 

set fra nord 1896. Carl Neergaard fot. – Nordansicht der 

små marksten i kalkmørtel, er fremdraget ved 
undersøgelser 1955 og 1988 og synes at vise, at 
den smalle bygnings østmur har strakt sig øst 
om skibets sydøsthjørne.391 forbindelse med ka
pellets indretning nedbrød man den østre del af 
skibets sydmur og murede to rundbuede arka
der (fig. 15), forbundet med en kvadratisk pille 
og prydet med kragbånd af to teglstensskifter: et 
kvartrundt over et glat skifte, samme form
sprog som i korbuens kragled. Ifølge murerme
sterens erklæring 176112 var sidebygningen 5½ til 
6½ alen høj, dvs. at trælofterne har ligget umid

40delbart over buernes toppunkter. Udvendig 
bestod materialerne af udflyttede granitkvadre, 
mens kernen var af al slags fyld, især brosten. 
Murtykkelsen var 5½ til 6½ kvarterer (ca. 0,9 
m). Hvordan det blytækte tag har været udfor
met kan ikke endelig afgøres. To af hinanden 
uafhængige kilder må læses derhen, at tilbyg
ningen har haft ikke mindre end 4(!) gavle. 
præsteindberetningen 1638 hedder det: »kirken 
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1528 ØSTER HORNE HERRED 

haver en våbenhus på hver side og en kapelle på 
sønder side med 4 gavle«,36 og i kirkesynet 1700: 
»korskirken, som består af 4 gavle...«.37 Hvis 
kapellet virkeligt har haft fire gavle, hvor man 
ville have forventet to, må disse have været me
get små, måske inspireret af gavlrækken over 

41Ribe domkirkes ydre sideskibe. Ved nedbryd
ningen var jernankrene rustne og til dels faldet 
ud, og kvaderstenene havde forskubbet sig og 
truede med at falde ud på midten. Som et svar 
på bøndernes klage over nedrivningen (jfr. ndf.) 
fremholdt kirkeejeren 1761, at tilbygningen var 
til skade for kirken, der blev mørk og dunkel; 
de, der sad der, kunne intet se.12 

Vedligeholdelse og istandsættelser. Bygningens 
tilstand, før den 1720 overgik til privat eje, be
lyses af et kirkesyn 4. juni 1700.37 Tårnet var da 
ganske brøstfældigt på søndre side, hvor en stor 
del af de yderste mursten var faldet ned. Også 
kapellets fire gavle, muret af røde sten, var i 
dårlig stand, og inde i kirken manglede en del af 
loftsbrædderne. 

Bly nævnes som tagbeklædning siden 1600’rne, 
og fundet af tre blystøbegruber i gulvet inden for 
skibets døre 195915 gør det troligt, at kirken fra 
et tidligt tidspunkt, måske fra første færd, har 

42været tækket med bly. Kun våbenhusene 
havde i 1700’rne tage af tegl, og tårntrappen var 
tækket med brædder. Blytækket over koret var 
1700 sunket ned på grund af råd i tømmeret, 
mens synsmændene fandt, at skibets nordside 
var »nogenledes ved god magt«.37 Den sidste 
bemærkning bekræftes af indskriften på en †bly
tavle, nedtaget 1890: »Anno 1696 hafver David 
Tomsen Kierke verger ladet dene hele side op-
lege«. Hertil var senere tilføjet: »Omlagt 1839 
N(iels) »H(an)S(en)«.43 To blytavler, nedtaget 
1985 og nu i Ølgod Museum (inv. nr. Ø 9952-
53) bærer sønnens navnetræk: »H(ans) Nielsen 
1884« og »H(ans) Nielsen 1888«.44 

Ombygningen 1757-60 blev påbegyndt, mens 
Lichtenberg var kirkeejer, og fortsattes efter 
ejerskiftet af den nye patron Peder Saxesen, 
Lindbjerggård. Arbejdet udførtes af murerme
ster Peder Torlund, der begyndte med tårnets 
ombygning 1757 og herefter nedbrød kapellet 
og de to våbenhuse. Arbejdet afsluttedes 1760 

med en indvendig istandsættelse. Nedrivningen 
af tilbygningerne affødte 13. juli 176112 en klage 
til biskop Brorson fra sognets beboere. De 
mente ikke, at der var ordentlig plads i kirken, 
og materialerne fra de nedbrudte tilbygninger 
havde bønderne måttet føre til Lindbjerggård, 
hvor de var blevet solgt. Murermesteren frem
holdt i en erklæring, at kapellet havde været i 
dårlig stand, og sognepræsten, provst Haahr, 
der ikke havde orienteret bispen om byggear
bejderne, støttede kirkeejeren: der var god plads 
i kirken og ingen grund til at protestere. Kirke
ejeren fremførte, at kapellet havde været til 
skade for kirken, og antydede, at »en uden
sogns« havde »besnakket« bønderne til at klage 

12for at tjene skriverpenge. Myndighederne gav 
imidlertid klagerne medhold, og konge idømte 

45Peder Saxesen en bøde på 40 rigsdaler.
Fig. 5 viser sydsidens vinduer, sådan som disse 

må have taget sig ud i tiden 1760-1900: rund
buede, udvendig falsede, indvendig smigede åb
ninger med trærammer. Foruden de gamle, ro
manske vinduessteder var der brudt et nyt vin
due i sydsiden af apsis, der vel skulle skaffe lys 
til altertavlen. Et sekundært vindue vest for vå
benhuset brød ligesom det udvidede korvindue 
facadens højtsiddende skråkantled. De to lavere-
siddende, fladbuede åbninger østlig i skibet var 
indsat efter kapellets nedrivning o. 1760. – I ski
bets nordside (fig. 7) var de »to små vinduer« 
1855 blevet afløst af store, rundbuede støbe-
jernsrammer, mens koret havde bevaret et lille 
vindue med træramme. 1903-04 indsattes ved 
arkitekt A. T. Hagerup, Kolding, overalt nye 
rundbuede vinduesrammer, indfattet i granit: 

28tre i koret, fem i skibet og en i tårnets vestmur.
Disse er igen fornyet med galvaniserede jern
rammer og blyindfattede ruder ved restaurerin
gen 1959-60; samtidig blev de østre vinduer i 
skibets sydside betydeligt udvidet. 

Gulvene i korets midtgang og tårn blev 1960 
lagt med gule mursten på fladen; under stolesta
derne er der flammede sten på kant og i våben
huset røde sten. Teglstensgulvene afløste et fli
segulv fra 1903, lagt under ledelse af arkitekt 
Hagerup og leveret af J. O. Brandorff i Kol

43ding. Indtil da bestod gulvet af røde mursten, 
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Fig. 17. Indre set mod øst. NE fot. 1982. – Innenansicht nach Osten 

der overalt var blevet fornyet 1752.4 Udgrav blev 1960 afløst af gulvvarme med fyrrum under 
ningen 1959 viste, at kirken oprindelig har haft våbenhuset. 

15lergulv. Restaureringen 1959-60, der ledtes af arkitek
Skibets træloft har siden 1960 stået gråmalet. terne Rolf Graae og Richard Aas, omfattede for

1897 blev bjælkerne beklædt med brædder, og uden de nævnte arbejder på vinduer, loft og 
loftet dekoreret efter forslag af arkitekt Wiin- gulve, en almindelig istandsættelse af kirkens 
holt, Viborg: røde bjælker med hvide borter murværk. Tårnets granitkvadre blev sat om, og 
(sml. fig. 54).43 I slutningen af 1800’rne var loftet pudsen banket af skibets sydmur, så de to buer 

8malet med en lys perlefarve. – Korhvælvets til det nedrevne kapel nu træder tydeligt frem. 
kapper blev 1887 tonet med en gullig farve, Våbenhuset blev som nævnt erstattet af et nyt 
mens der på ribberne blev malet imiterede mur og større, og døren i korets sydmur genåbnet. 
sten. Indvendig blev væggene renset for løstsiddende 

Varme. Efter ønske af et flertal af sognets be puds, så de nu står med ujævn overflade. I for
boere opstilledes 1896 et varmeapparat i skibets bindelse hermed afsløredes sporene af de to til
vestende (arkitekt Wiinholt). Apparatet, der murede sidealternicher. 
havde skorsten op gennem tårnet, blev 1899 Kirken står udvendig i blank kvaderstensmur, 
skærmet af et træpanel, skåret af billedskærer undtagen skibets østre del i syd, murkronerne 

43Rastrup Jensen. En kalorifer, installeret 1925,8 og de ommurede partier omkring vinduerne, 
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der er hvidtet. Også våbenhuset og tårnets øvre 
del er hvidkalket, og det samme gælder kirkens 
indre. Alle tage er tækket med bly. 

†Glasmaleri. Ved gulvundersøgelsen 195915 

fandtes 14 brudstykker af stærkt nedbrudt, mid
delalderligt *vinduesglas, heriblandt flere med 
påbrændt bemaling i form af planteornamentik 

46samt et lille stykke af en roset.

KALKMALERIER 

Romanske. Over hvælvet, på korets østvæg, 
oven for apsisbuen, ses svage rester af kalkma
lerier, måske dele af en kronfrise. Direkte på 
granitkvadrene sidder små partier af tyndt, glit
tet maleripuds med mættede farver: okker og 
rødt. 

†Kalkmalerier. I forbindelse med restaurerin
gen 1960 fremkom malerier fra to perioder. 
Disse blev efter en undersøgelse ved Olaf Hell-
vik atter overhvidtet. 

1) O. 1500-20. Tårnhvælvet var smykket med 
en dekoration helt i den såkaldte Liljemesters 
manér: sorte og røde sparresnit og røde krab
beblade (jfr. Horne og Tistrup, s. 1451 og 1501). 

2) O. 1760? I apsidens væg og hvævl var malet 
en sort og rød baldakin, hvis klæde var samlet i 
en krone i toppen. Baldakinen, der først blev 
overhvidtet o. 1900 og ses på et ældre foto, kan 
tænkes udført i forbindelse med inventarets ny
maling 1760 (jfr. altertavle). 

INVENTAR 

Oversigt. Kirkens rige inventar omfatter fra middelal
deren rester af flere høj- og sidealterborde, en sjælden 
malmdøbefont fra 1455 (og rester af en mulig for
gænger i granit), alterstager fra o. 1500 og et stort 
korbuekrucifiks fra o. 1520. 

Interiøret domineres af det efterreformatoriske 
træinventar fra årtierne o. 1600. Altertavlen, opsat 
1596 af præsten Søren Jensen, er et sjældent fint højre- 
næssancearbejde, hvis originale *malerier – vistnok af 
Lauritz Andersen Riber – er i Ølgod Museum sam
men med to høje *spirprydelser fra sidestykkerne. 
Prædikestolen er et mere folkeligt arbejde, opsat 1609 
under eftermanden Hans Sørensen og signeret af den 
lokale H. P. S(nedker). Til det sjældent velbevarede 
ungrenæssancestoleværk slutter sig rester af en her

skabsstol for Forsumho 1607 og forrest herskabsstole 
for Lindbjerggård, opsat o. 1640 af Ide Gøye. Me
steren for Lindbjerggårdstolene, formentlig billed
skæreren Jens Mortensen fra Kolding, har øjensynligt 
samtidigt arbejdet på altertavlen (nye figurer til spir
prydelserne) og udført kirkens fontehimmel. Alter
sættet fra 1599, der måske skyldes Engelbrecht An
dersen i Ribe, er anskaffet af samme foretagsomme 
præst som altertavlen, og det usædvanligt gamle sy
gesæt er udført 1656 på foranledning af den davæ
rende præst Peder Jensen Riber. 

Et dåbsfad fra o. 1550 er skænket 1725 af Kirstine 
Maria Brönsdorff, mens der af kirkeejeren Peder 
Saxesens mange nyindretninger ved en indvendig 
istandsættelse 1760 kun er bevaret prædikestolsop-
gangen og et pulpitur i tårnet (siden 1896 orgelpulpi
tur). Klokken, med ejendommelige smårelieffer og 
aftryk af Christian VII. s salvingsmedalje 1767, er 
støbt 1822 af P. Meilstrup i Randers. 

Farvesætning og istandsættelser. Mens stoleværket (si
den 1911) står afrenset, har det øvrige gamle træin
ventar en rokokkostaffering fra 1760, frilagt ved den 
seneste restaurering 1959-60. 

Renæssanceinventarets gamle opstilling med stole
værk i tre rader i skibet ændredes ved †sydkapellets 
opførelse kort efter 1622. Efter at tilbygningen atter 
var nedbrudt, gennemførte kirkeejeren Peder Saxe
sen 1760 en indvendig istandsættelse, hvorved prædi
kestolen fik sin nuværende plads ved sydvæggen og 
alt inventaret sine nu atter fremdragne rokokkofar-
ver. Det ny pulpitur i tårnet skulle løse pladsproble
merne, og på bøndernes klage over restaureringen 
(jfr. s. 1528) fremholdt provst Ude Sørensen Haahr 
(sognepræst i Ølgod) bl.a. Saxesens anskaffelse af nyt 
†alterklæde, †skabe, †dørfløje samt en nydelig †skrif
testol. Til sig selv opsatte Peder Saxesen i skibets 
nordvesthjørne en lukket †pulpiturstol, der blev fjer
net igen 1910. 

1873 blev samtlige stole og pulpituret overstrøget 
med egetræsmaling, og 1875 fik prædikestolen og 
fontehimlen samme omgang, dog med bibeholdelse 
af forgyldningen. Altertavlen stod i sin rokokkodragt 
til 1899, da den blev restaureret og nystafferet i renæs
sancestil og fik sine nuværende malerier af Hans 
Agersnap. Med genetableringen af rokokkostafferin-
gen ved istandsættelsen 1959-60 har interiøret fået sin 
nuværende fremtræden. 

Alterbord, 1960, muret af små røde sten, 147 × 
108 cm, 113 cm højt, hvidtet, dækket af en ege
træsplade. Indbygget box. I apsisbuen, 185 cm 
fra apsidens østmur. 

I apsiden, muret op imod dens østmur, står et 
ældre alterbord, der har været opbygget og ud
videt i flere omgange, og som 1960 er blevet 
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Fig. 18-19. 18. Apsisbuen (s. 1524) og det middelalderlige alterbord (s. 1530), under restaureringen. R. Aas og 
R. Graae fot. 1960. 19. Altertavle, 1596, opsat af præsten Søren Jensen Buch (s. 1532). NE fot. 1982. – 18. 
Apsisbogen und Altartisch bei der Restaurierung 1960. 19. Altarbild, 1596, vom Pfarrer Søren Jensen Buch errichtet. 

ommuret og forsynet med en romansk alter-
bordsplade, hentet fra Lindbjerggård. Bordet er 
muret af munkesten og romanske granitkvadre, 
heriblandt en tærskelsten og flere kvadre fra 
gavlkamme, 147 × 106 cm, 124 cm højt. Alter-
bordspladen, af rødlig granit, 146 × 83 cm, 14 
cm høj, har en omløbende hulkel (stærkt af
sprængt) og i sydvesthjørnet et indhug, 30 × 30 
cm, der formentlig er oprindeligt. Midt på 
bordpladen, 28 cm fra forkanten, en helgengrav i 
to afsæt, 15 × 12 cm, og nordligst et sekundært 
hul, formentlig efter en dørstabel, idet alterpla
den tjente som dørsten på Lindbjerggård. 

Ved en undersøgelse før ommuringen 1960 
konstateredes, at det da ca. 150 × 155 cm store, 
ca. 1 m høje, alterbord (jfr. fig. 18 og planen 
fig. 6) var opmuret i tre omgange. Kernen var et 
middelalderligt alterbord, muret af granitkvadre 
(forneden) og munkesten op imod apsidens øst
væg, ca. 135 × 95 cm (ukendt højde). Det har 
formentlig været dækket af den bevarede alter

plade (målene passer nogenlunde), som oprin
delig må have hørt til et endnu ældre, romansk 

47alterbord. Endnu i middelalderen er alterbor
det blevet udvidet ved en munkestenspåmuring 
i vest til et ca. 135 × 125 cm stort bord, der har 
stået hvidtet. Endelig må den seneste udvidelse, 
med genanvendte materialer og små sten, være 
foretaget engang efter reformationen. Borttag-
ningen af alterbordspladen kan være sket ved 

48samme lejlighed. I forbindelse med restaure
ringen 1960 skred både den senmiddelalderlige 
og efterreformatoriske påmuring sammen, og 
bordet blev derefter nyopmuret i de nuværende 
reducerede og normaliserede former som un

49derbygning for alterbordspladen.
†Sidealterborde. Foran triumfmurens alterni

cher er i gulvet afdækket alterbordsfundamen-
ter, ca. 140 × 100 cm, bestående af mørtel og 
håndstore sten. Da det i nord kunne konstateres, 
at det ældste gulv var lagt op til fundamentets 
kant, må disse sidealterborde antages at have 
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hørt til kirkens ældste, romanske indretning. 
Såfremt der har været tale om traditionelle blok
altre, må disse helt have dækket og skjult mur
værkets lisenfremspring under nicherne (s. 1525, 
jfr. fig. 14). Hensigten med lisenerne må imid
lertid have været, at de skulle bære – eller være 
med til at bære – en alterbordsplade ud for ni
chebunden, hvilket må udelukke, at bordene har 

15været planlagt som blokaltre. Det sandsynlig
ste er nok, at bygmesteren har forestillet sig ret 
små alterplader, der var indfældet som bund i 

Fig. 20. Altertavle 1596, skitseret rids med sidestyk
kets oprindelige *spirprydelse i nord, i syd forslag til 
vasespir (s. 1535f.). Skitse af Magnus-Petersen 1898 i 
Nationalmuseet. – Altar, 1596, Skizze, 1898, mit ur
sprunglicher Aufsatzverzierung des Seitenstückes im Nor
den. Im Süden vasenförmiger Aufsatz vorgeschlagen. 

nicherne, og som havde et fremspring, båret af 
murlisenen nedenunder. En kvadersten i kirkens 
nordmur har en indhugget forsænkning, der 
formentlig må opfattes som et stenhugger
mærke, men som kan være en ikke færdighug
get helgengrav til en sådan sidealterbordsplade 
(jfr. s. 1520).50 

†Alterpaneler. Alterbordet var 1862 dækket af 
fyrrepanel, 4 × 2 alen, omtalt 1899 som en sim
pel trækasse, der ønskedes udskiftet.8 Et nyt al

terpanel tjente til alterbordets frilægning 1959. 
†Alterklæder. 1760 skænkede justitsråd Peder 

12Saxesen et nyt alterforhæng. 1880 anbragtes et 
guldkors på alterklædet, der 1899 udskiftedes 

8med et nyt, også med guldkors, der ses på 
ældre interiørfotografier. 

Altertavle (fig. 19-27), 1596, et sjældent fint ar
bejde i højrenæssancestil, ifølge indskrift opsat 
af præsten Søren Jensen Buch (jfr. altersæt 1599 
og epitafium o. 1606). Tavlen udmærker sig ikke 
blot ved sine professionelle skæringer, men også 
ved en opbygning, der er enestående i amtet. 
Postamentet bærer et tredelt storstykke, hvis 
hovedfelt er betydelig større end de lave sidefel
ter, der har selvstændige kartouchetopstykker. 
Storfeltet flankeres af korintiske frisøjler, der 
bærer den let baldakinagtigt fremspringende ge
sims, som krones af en bred kartouchegavl. 
Dele af rammeværk og skæringer er fornyet ved 
en istandsættelse 1899, da to *spirprydelser fjer
nedes, og tavlen fik sine nuværende malerier af 
Hans Agersnap (fig. 19). De oprindelige *ma
lerier, der beror i Ølgod Museum, vises her 
midlertidigt genindsat på deres gamle plads 
(fig. 21). 

Tavlens postament har rektangulært, ægge-
stavsindrammet felt i en kartouche med engle-
hoved og fugle. Det flankeres under storsøjlerne 
af fyldingsfremspring, der på siderne har beslag
værk, på forsiden små relieffer af frie kunster, 
astronomien (i nord) og geometrien (fig 24-25). 
Begge er vist som siddende kvindeskikkelser i 
luftige, antikke gevandter. Astronomien 
(fig. 24) hviler armen på en stor globus og peger 
mod stjernerne, mens en putto fremholder et 
astrolabium. Geometrien (fig. 25) bærer en tavle 
og tegner med passer figurer på en anden tavle, 
som holdes af en putto, der med den anden hånd 
støtter et stort vinkelmål. Postamentvingerne 
dannes af rulleværkskartoucher med frugtklaser, 
og den forkrøppede kronliste ledsages af tand
snit og en bort af små akantusblade. 

Storsøjlerne har glatte skafter og kartouche-
prydbælter med en lille kvindebuste (fig. 26). 
Bag dem udgøres rammeværket af brede fyl-
dingspilastre, der indfatter storfeltets arkade, 
hvis bueslag ledsages af perlestav og attisk 
slyngbånd; i sviklerne englehoved. Pilastrenes 
dobbelte kragbånd er ført igennem som arkitrav 
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Fig. 21. Altertavle, 1596, med de oprindelige *malerier midlertidigt genindsat (s. 1532). NE fot. 1987. – Altarbild, 
1596, mit den ursprünglichen, vorübergehend wieder eingesetzten *Gemälden. 

og kronliste i sidefelterne, hvis arkadefelter er af volutter med et profilstillet satyrhoved (fig. 
formindskede udgaver af storfeltets (sviklernes 23). Over den konkave gesims med kuglebosser 
englehoveder fornyede). Sidestykkernes arki- har sidestykkerne kartouchetopstykker med cir
trav bæres yderst af elegante frifigurer af Adam kelmedaljon, kronet af småfugle og vasespir. Et 
(i nord) og Eva, der har frugtpokaler på hove tilsvarende, drejet spir er 1899 opsat yderst på 
derne, og de gennembrudte storvinger udgøres gesimsen, hvor de har afløst tårnlignende *spir

103* 
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Fig. 22-23. Altertavle, 1596, udsnit. 22. Nordre sidefelt med stiftelsesindskrift og midlertidigt indsat originalt 
*maleri, Bønnen i Getsemane (s. 1535). 23. Søndre sidefelt, Eva, og vinge med satyrhoved (s. 1533). NE fot. 
1987 og 1982. – Altarbild, 1596, Ausschnitte. 22. Nördliches Seitenstück mit Inschrift des Stifters und vorübergehend 
eingefügtem originalem *Gemälde, Ölbergszene. 23. Südliches Seitenstück, Eva, und Flügel mit Satyrkopf. 

prydelser med (lidt senere) dydefigurer (jfr. ndf. fra restaureringen 1899, men er for de flestes 
og fig. 20, 27). vedkommende opmalinger af tavlens oprinde

Tavlens storfrise har på undersiden »loft« med lige indskrifter, der da blev frilagt. Skriftfelter
små blomsterformede bosser. Frisens volut- nes bibelcitater står i forgyldt fraktur på sort 
fremspring prydes af en blomstervase, dens felt bund. I postamentfeltet læses: »Saa elskte Gud 
indrammes af rulleværk, og storgesimsen ledsa Verden, at hand gaff sin Enbaarne .. Ioh. III 
ges af en æggestav samt øverst af en fornyet (,16)«, i nordre sidestykkes frise: »Troer paa Liu
kronliste i skønvirkeformer. Herover rejser set den stund i det haffue ... Iohan. XII (,36)« og 
gavlstykket sig som en stor rulleværkskartouche i det søndres: »Jeg er Veyen oc Sandheden ... 
med et bredovalt topfelt, der indrammes af en Ioh. XIIII (,6)«. I nordre topstykkes medaljon 
dukatbort, brudt af to prydrosetter og af to (for læses: »See/ denne er Guds/ Lam ... Iohan. I, 
nyede) englehoveder; øverst et vasespir. XXIX«. Den tilsvarende medaljon i syd rum

Stafferingen i en lys blå grundfarve, suppleret mer et citat fra Joh. 12,32, der ligesom storfri
med mørkere blåt, rødt, grønt, brunt, forgyld sens fra Joh. 1,14 er nyt, valgt af sognepræsten 
ning og karnation på figurerne, er fra 1760 og 1899 og gengivet efter Christian III.s Bibel. På 
fremdraget ved den seneste istandsættelse rammeværket under det nordre sidefelt er frem
1959-60. I topmedaljonen ses en stråleglans med draget tavlens originale stiftelsesindskrift (sorte 
Jahves navn på hebraisk. Indskrifterne stammer versaler): »Anno 1596 Lod Hr. Severen giøre 
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den Tafle« (jfr. fig. 22),51 og på samme sted i syd 
er 1899 anført: »Aar 1899 lod en Kvinde af Me
nigheden Tavlen istandsætte«.52 

Tavlens nuværende malerier fra 1900, der er 
signeret af Hans Agersnap, forestiller i storfeltet 
Kvinderne ved Graven, i nord Korsfæstelsen og 
i syd Vandringen til Emaus. De gamle *malerier, 
der her vises midlertidigt indsat i tavlen (fig. 21), 
er de oprindelige fra 1596, udført i Lauritz An
dersen Ribers maner, men i betydelig grad præ

53get af senere overmalinger. Storfeltets maleri 
forestiller Korsfæstelsen i et landskab med Jerusa
lem som baggrund. Maria og Johannes står i 
sørgepositur under korset, hvis fod omfavnes af 
Maria Magdalena. Her ses også Adams hoved
skal liggende i græsset omgivet af blomster og 
urter. Om en opmaling vidner årstallet »179[2]«, 
der er angivet med ganske små sorte tal på ma
leriet. Nordre sidefelts maleri viser Bønnen i Get
semane (fig. 22), delvist spejlvendt i forhold til 
motivets gengivelse på Ribe Domkirkes (†)re
næssancealtertavle fra 1597 og på altertavlen i 
Visborg kirke (Ålborg amt), men ellers med 
flere overensstemmelser (jfr. s. 410f. med 
fig. 269).54 I syd er motivet Opstandelsen, Kristus 
stående på sarkofagen, velsignende og med 

sejrsfanen, træder han den gamle slange under 
fode. Bag sarkofagen står en engel, og i for
grunden ses fire forfærdede soldater. Malerier
nes farver er klare med blå toner som de domi
nerende. Den oprindelige pensel dækkes af 
mindst tre forskellige, delvise overmalinger, 
hvis forgrovende effekt især er mærkbar på Get-
semanebilledet (de sovende apostle). Ved en 
konservering 1978 er de mest skæmmende over
malinger fjernet fra malerierne, der opbevares 
på Ølgod Museum (inv.nr. 5029-31). 

I Ølgod Museum findes også to *spirprydelser 
(fig. 27), der indtil 1899 stod yderst på sidestyk
kernes gesimser (jfr. fig. 20). De er 79 cm høje, 
arkitektoniske, bestående af to åbne arkadebuer 
over hinanden, der har rummet frifigurer, og 
som indfattes af glatte joniske søjler med akan-
tus-prydbælte. Arkadebuerne har profileret ve
derlag og ledsages af en tungekant. Friserne, 
med profileret arkitrav og kronliste samt små 
rektangulære felter, er kun delvist intakte, da en 
del lister nu mangler. I en af arkadebuerne står 
en dydefigur, formentlig Troen, men nu uden 
attribut. Mens selve spirene utvivlsomt er op
rindelige dele af tavlen, repræsenterer dydefi-
gurerne en fornyelse fra o. 1640 og må være ud-

Fig. 24-26. Altertavle, 1596, detaljer (s. 1532). 24-25. Relieffer på postamentfremspringene, Astronomien og 
Geometrien. 26. Storsøjle, prydbælte. NE fot. 1982. – Altarbild, 1596, Details. 24-25. Reliefdarstellungen: Die 
Astronomie und die Geometrie. 26. Säule, Zierband. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1536 ØSTER HORNE HERRED 

Fig. 27. *Spirprydelser fra altertavle 1596 med dyde-
figur fra o. 1640 (s. 1535). I Ølgod Museum. NE fot. 
1987. – *Aufsatzverzierungen des Altars von 1596 mit 
Tugendfigur um 1640. 

ført af samme billedskærer som kirkens fonte
himmel og Lindbjerggårds herskabsstol. De an
dre arkadebuer har rummet tilsvarende †dydefi-
gurer (jfr. fig. 20). Spirprydelserne har rester af 

Fig. 28. Sygesæt, 1656, skænket af præsten Peder Jen
sen Riber (s. 1538). NE fot. 1982. – Krankenbesuchs
geräte, gestiftet vom Pfarrer Peder Jensen Riber, 1656. 

bemaling fra 1760, cinnoberrødt, brunt og 
grønt, og i frisefelterne læses i forgyldt skrive
skrift dydernes navne: »Fides« (Troen, over den 
bevarede figur), »Spes« (Håbet), »Patientia« 
(Tålmodet) og »Providentia« (Barmhjertighe
den). Deponeret på museet 1979.55 

Da renæssancetavlen hverken i sin udform
ning eller i sine skæringer synes at have beva
rede sidestykker i Sydjylland, kan det vel an
tages, at Søren Jensen har formået at hyre en 

56slotssnedker til opgaven. Også de for en alter
tavle så sjældne fremstillinger af frie kunster an
tyder, at bestilleren har haft format og interesser 
ud over det sædvanlige. Mesteren for de op
rindelige malerier har formentlig været den 
dygtige Lauritz Andersen Riber, der endnu 1597 

57boede i Ribe. Af træværkets samtidige staf
fering anes under spirprydelsernes sekundære 
farver stadig rester på kridtgrund, og 1899 op
lyser restauratoren Magnus-Petersen, at tavlen 
oprindeligt havde været prydet med »pragtfulde 
farver, guld og sølv«. 

1732 ønskedes altertavlen istandsat, fjælene 
hæftet, og det løsnede og nedfaldne billedværk 

4genopsat og fæstnet. En større restaurering 
måtte dog vente til 1760, da kirkeejeren Peder 
Saxesen lod tavlen renovere og staffere med sine 

12nuværende farver. Om en senere opmaling 
vidner det nævnte årstal 1792 på korsfæstelses-
maleriet og samme årstal samt initialerne 
»JUH« og »ECH«, for kirkeejerne Jørgen Ude-
sen Haahr og Else Cathrine Haahr, der læstes 
andetsteds på tavlen 1862.8 Den havde da ind
skrifter med bibelcitater fra Joh. 3,16 og 6,54 og 
fra Luk. 22,42 samt Rom. 4,24-25. 1899 under
kastede Magnus-Petersen tavlen en gennemgri
bende istandsættelse, der omfattede udskiftning 
af malerierne og en nymaling af træværket som 
et forsøg på en genskabelse af den oprindelige, 

58polykrome staffering. Efter restaurators for
slag blev sidestykkernes spirprydelser afløst af 
små drejede spir (jfr. fig. 20) og opsat på tavlens 
bagside. Herfra er de tre af dydefigurerne blevet 
stjålet før 1979, da spirprydelserne deponeredes 
på museet. Sin nuværende fremtræden har alter
tavlen fået ved restaureringen 1959-60, da den 
brogede bemaling fra 1899 måtte vige for en fri
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læggelse af stafferingen fra 1760. Samtidig blev 
der foretaget en snedkermæssig istandsættelse. 

En alterfigur fra o. 1900, kopi efter Thorvald
sens Kristus, af gips, 57 cm høj, er opsat på det 
gamle alterbord i apsiden. 

Altersølv. Kirkens altersæt er udført 1599 på 
foranledning af præsten Søren Jensen Buch (jfr. 
altertavle 1596 og epitafium o. 1606) og skal mu
ligvis tilskrives Engelbrecht Andersen i Ribe. 
Kalken (fig. 29) er 20 cm høj, foden sekstunget 
med bred fodplade og profileret standkant, der 
ledsages af en lille cirkelbort. Langs fodens tun
gekant løber et graveret skriftbånd med versa
lerne: »Denne Kalck och Desk lod her Søren 
Iensen giøre til Ølgaa Sogen Kierek Anno 
1599«, og på en af tungerne er pånittet en støbt 
krucifiksgruppe, 2,5 cm høj. Foden er drevet 
stejlt op imod det sekssidede skaft, hvis pro
filerede led smykkes af graverede småblade og 
sparer. Knoppen er fladoval og har både på 
over- og undersiden seks tunger med en enkel, 
graveret stregdekoration. Mellem tungerne seks 
rudebosser med versaler (på skraveret bund), 
tilsammen dannende navnet »Ihesvs«. Det halv
kugleformede bæger er formodentlig oprinde
ligt. På standkantens overside ses et gentaget 
mesterstempel med versalbogstavet »E« (fig. 
62), som muligvis har tilhørt Ribe-sølvsmeden 
Engelbrecht Andersen (jfr. Bøje 1982, s. 307). 
Den tilhørende disk (fig. 30), tvm. 7 cm, har fir-

Fig. 29. Alterkalk, 1599, udført på foranledning af 
præsten Søren Jensen Buch, måske af Engelbrecht 
Andersen i Ribe (s. 1537, jfr. fig. 62). NE fot. 1982. – Kelch, 1599, auf Veranlassung des Pfarrers Søren Jensen 
Buch geschaffen, vielleicht von Engelbrecht Andersen, 
Ribe. 

Fig. 30-31. 30. Alterdisk 1599 (s. 1537). 31. Alterkalk 1599, udsnit (s. 1537, jfr. fig. 29). NE fot. 1982. –30. Patene 
1599. 31. Kelch, 1599. Ausschnitt. 
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cylindrisk skaft med profileret skaftring. Om 
bægeret løber et graveret skriftbånd med versa
lerne: »Dene Kalck oc Diesk lod Her Peder len
sen gøre. A(nn)o 1656«. Foden synes at have 
kunnet tjene som vinbeholder. Den sammen
hørende disk, tvm. 7 cm, har på fanen et gra
veret, cirkelindskrevet kors og på undersiden en 
oblatbeholder med 
et Jesumonogram 
haft et sidestykket 
derværende præst 
(1645-60), hvoraf 

skruelåg, hvorpå er graveret 
(jfr. fig. 28). Sygesættet har 

i Torstrup, skænket af den 
Lambert Poulsen Barfod 

nu kun disken er bevaret 
(s. 1429 med fig. 18). 

Alterstager (fig. 32), gotiske fra 
Fig. 32. Alterstager, o. 1500 (s. 1538). NE fot. 1982. – Altarleuchter, um 1500.høje. Fodskålen er profileret og 
pasformet fordybning med graveret bladværk i 

sviklerne og på fanen et graveret cirkelkors. 
Alterkande, o. 1845, 30 cm høj, bestilt 1845 i 

59Åbenrå. Oblatæske af sort porcelæn med guld
kors fra Den kongelige Porcelænsfabrik, tidligst 
nævnt 1862.8 

Sygesæt (fig. 28), skænket 1656 af præsten Pe
der Jensen Riber. Kalken, 8 cm høj, har cirkulær 

fod med graveret stregbort på standkanten og 

skålen ligedannet, cylinderskaftet 

o. 1500, 31 cm 
aftrappet, lyse

deles af en lin-
seformet skaftring. Fodskålen hviler på tre tretå
ede fødder, lysetornene er fornyede i jern. Me
get lignende alterstager findes i Lunde, Henne 
og Ål kirker (s. 1119, 1253, 1328). Til daglig står 
på alterbordet et sæt nyere stager i barokformer, 
30 cm høje. En nyere syvstage, 50 cm høj, bærer 
på foden indskrift fra Joh. 8,12. 

†Alterbøger. 1732 var kirkens 
ganske forrevne, og »uden 
ende«.4 

*Messehagel, o. 1900, af rødt 
og kantning af guldagramaner. 

bibel og gradual 
begyndelse og 

fløjl med rygkors 
I Ølgod Mu

seum (inv.nr. Ø 5463). En tilsvarende †messeha
gel af rødt fløjl med guldkors omtales 1862.8 

Alterskranke, o. 1880, med halvcirkulær plan, 
håndliste af egetræ, forgyldte støbejernsstivere 

60og læderbetrukket knæfald. †Alterskranker. 
1713 ønskede man et tralværk ved altret, »hvor 
de, som går til Guds bord sidder på knæ, på det 
de gamle derved kunne hjælpes«.4 1817 var knæ

61faldet løst og burde fæstes, og 1853 omtales den 
som »altfor indknebet« og ønskedes omdannet 
til oval form, »så at i det mindste 17 à 18 perso
ner på engang kan ligge derved«.59 

Døbefont (fig. 34) 1455, af malm, med ind
skrift, der nævner kirkens præst Hermen Myn
der og slutter med en påkaldelse af Maria. Den 
74 cm høje font består af en 66 cm bred kumme, 
der bæres af fire ens figurer i lange gevandter, 

Fig. 33. Dåbsfad, o. 1550, skænket 1725 af Maria 
Brönsdorff til Lindbjerggård (s. 1540). NE fot. 1982. – Taufbecken, um 1550. Gestiftet von Maria Brönsdorff zu 

stående på en aftrappet, profileret fodring. KumLindbjerggård, 1725. 
men har form som en omvendt keglestub med 
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let konkave sider, to modstillede hanke, lågfals 
og flad bund med et cirkulært, tillukket afløbs
hul. Kummens side har foroven en omløbende 
rudebort med små firblade og et skriftbånd med 
reliefminusklerne: »Anno domini m cd l qvinto 
olgvd ecclesie lavrenci plebanus hermen mynder 
maria« (År 1455 Laurentius kirke i Ølgod sog
nepræst Hermen Mynder. Maria). Indskriften 
kantes af profilering, og de enkelte ord adskilles 
af små fligede kors. På kummesiden mellem 
skriftbåndet og en prydbort af små stjerner og 
kugler forneden findes fem relieffer: 1) (Fig. 36) 
en figur nærmest som en hjulspore på en rektan
gulær fod med halvroset. 2) (Fig. 36) en figur 
nærmest af form som en dolk i skede, med stav
værk og små korsblomster. 3) En bispehelgen 
stående frontalt med højre hånd hævet velsig-
nende og bispestaven i den venstre. 4) (Fig. 35) 
værnehelgenen S. Laurentius klædt som diakon, 
med risten i højre hånd og en åben pengepose i 
den venstre. 5) Et gotisk stavværksspir. Den 
forholdsvis grove støbning giver sig ikke 
mindst til kende i de fire bærefigurer, der må 
opfattes som kvindelige (dyder?). De har langt 

Danmarks Kirker, Ribe amt 

Fig. 34-36. Døbefont af malm, 1455, ifølge indskrift 
anskaffet til S. Laurentius kirke i Ølgod i præsten 
Hermen Mynders tid (s. 1538). 34. Helhed. NE fot. 
1982. 35. Udsnit med relief af S. Laurentius (s. 1539). 
NE fot. 1982. 36. Detaljer, relieffigurer (nr. 2 og nr. 1, 
s. 1539). Niels-Knud Liebgott fot. 1973. – 34. Bron
zetaufe, 1455. Laut Inschrift für die St. Laurentius Kirche 
von Ølgod während der Amtszeit des Pfarrers Hermen 
Mynder erworben. 35. Ausschnitt, Reliefdarstellung des 
St. Laurentius. 36. Details, Relieffiguren. 
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Fig. 37. Korbuekrucifiks, o. 1520 (s. 1541). NE fot. 
1982. – Triumpfkreuz, um 1520. 

midtdelt hår og hæver højre hånd velsignende, 
mens de med venstre holder op i kappen, der 
samles foran brystet med et stort, korsformet 
spænde. 

Den ret sjældne malmfont har i amtet parallel
ler i Ribe Domkirke (s. 429), i Varde S.Jakobi 
kirke, støbt 1437 af Niels klokkestøber (s. 902), 
og i Nordby kirke på Fanø. Fonten og dens 
»rune bogstaver« nævnes tidligst 1759.62 1875 
ønskedes den malet i en stil, der stemte sammen 

8med inventarets ny egetræsmaling. Fonten står 
i koret, ved korbuens nordside. Her havde den 
også plads ved århundredeskiftet (jfr. fig. 52),63 

mens den fra o. 1915-1960 var opsat i koret, midt 
for korbuen. 

(†)Døbefont, romansk af granit, det meste af 
kummen, 58 cm høj, tvm. 78 cm, er bevaret, 
med ansats til fod. Hele den ene side af kummen 
mangler. Fontekummen skal være fundet under 
pløjning af en mark i Vallund og stod i Vallund- 
gårds have indtil 1979, da ejeren skænkede den 

til Ølgod kirke. Her kan den have tjent før 
malmfontens anskaffelse 1455.64 Opsat i skibet, i 
nordportalens niche. 

Dåbsfad (fig. 33), o. 1550, af messing, skænket 
af Kirstine Maria Brönsdorff til Lindbjerggård 
1725. Fadet, der måler 54 cm i tvm., har i bun
den en medaljon med fremstilling af Syndefal
det. Herom en bort af blade, der slynger sig som 
en stav, og på fanen en frise med hjort og hund 
adskilt af egeløv med store agern. På skålens 
stejle inderkant er med skriveskrift indprikket: 
»Anno 1765 (1889 rettet fra 1725) Hafver Kier-
stine Maria Lauridtzdatter Brönsdorff af Lind-
berg gifwet dette Becken til Guds æhre I ølgoed 
Kiercke«,65 samt fortsat: »Aar 1889 lod Sogne
præsten i Ølgod Chr. Olrik til Minde om sin d. 
20. Februar 1887 afdöde Hustru Claudine Mi-
chaeline Sorensen Hagsted dette Döbefad 
istandsætte. En kvinde i Herrens Frygt skal pri
ses«. 1775 ønskedes fadet sat i behørig stand, da 

37vandet løb ud af det. Restaureringen 1889, der 
foregik hos kgl. hofgørtler H. Dalhoffs søn i 
København, omfattede foruden nyopprikning 
af indskriften en vidtgående nyopdrivning af 

43motiverne. Dåbskanden, af messing, 29 cm høj, 
er ifølge indskrift leveret 1951 af Frederik 
Bruun, Varde. En †dåbskande ønskedes 1877 an

59skaffet.
Fontehimmel (fig. 39) o. 1640, sekssidet med 

bøjlebaldakin og store topstykker formet som 
66bruskværkskartoucher med frugtklaser. I frise

felterne, der på hjørnerne adskilles af rudebos-
ser, ses frugtkartoucher omkring et englehoved 
(tre felter), en due med unger, en hare og en 
pelikan, der fodrer sine unger med sit blod. Bøj
lerne smykkes af krabbeblade og samles foroven 
i et profilled, kronet af en nyere Helligåndsdue. 
Himlen har på undersiden et flat loft med et 
kvadratisk hul i midten, måske til fæstnelse af en 

67Helligåndsdue. Bemalingen er fra 1760, en lys 
blå grundfarve, suppleret med mørkere blåt, 
rødt, brunt og forgyldning. 

Fontehimlen er udført af samme snedker, som 
o. 1640 skar dydefigurer til altertavlens spirpry
delser (fig. 27) og udførte Lindbjerggårds her
skabsstole (fig. 49-50), formentlig Jens Morten

68sen fra Kolding. 1875 blev himlen malet med 



 

 

ØLGOD KIRKE 1541 

Fig. 38. Kristushoved, udsnit af korbuekrucifiks o. 1520 (s. 1541). Einar V. Jensen 
fot. 1948. – Christuskopf Ausschnitt des Triumphkreuzes. Um 1520. 

egetræsådring under bibeholdelse af ældre for 192 cm høj, pinefuldt udstrakt på korset. Hove
59gyldning. I perioden 1911-60, da fonten stod det (fig. 38) hælder let mod højre skulder, øj

midt i koret, var himlen opsat på et skab i korets nene er halvåbne, munden ligeledes, hår og 
nordvesthjørne. 1960 blev den nuværende be fuldskæg er langt og lokket. Den store turban-
maling fremdraget, og himlen genophængt over agtige tornekrone med huller efter indborede 
fonten. torne er lettere suppleret ved en istandsættelse 

Korbuekrucifiks (fig. 37) o. 1520, nært beslæg 1948, da også en del fingre og den højre storetå 
tet med korbuekrucifiksgruppen i Lunde kirke blev fornyet. Ribbenene er klart markerede med 
(s. 1120). Kristusfiguren er mere end legemstor, sidevunde i højre side, lændeklædet er ganske 
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28). Det fuldt 
hvorledes de 
fremtrådt på 
lidt mindre i 

bevarede korstræ i Lunde antyder, 
forsvundne endefelter kan have 

det oprindelige korstræ, der var 
proportionerne end det nuværende 

(285 × 166 cm).70 

Endnu 1849 hang »Kristus på korset« over 
indgangen til koret; han ønskedes da afvasket.
Jacob Helms omtaler 1874 krucifikset uden 
korsendefelter, »meget stift, dog hovedet ret le
vende«, ophængt på skibets nordvæg, hvor det 
stadig har sin plads. 

Prædikestol (fig. 40) 1609, ifølge en forsvunden 
indskrift opsat af præsten Hans 
las V, 738f.). Den er signeret af 
på egnen, hvis initialer »H. P. 
findes på prædikestolshimlene i 

Sørensen (DaAt-
en lokal snedker 
S(nedker)« også 

Horne (s. 1462), 
Fåborg (Skast hrd.) og Grindsted (Slavs hrd.).71 

Prædikestolen er polygonal med fire arkade
fag, adskilt af glatte korintiske hjørnesøjler med 
beslagværksprydbælte, stående 
rammede højfyldinger. Søjlen 
gen er dog toskansk. Felternes 
af pilastre med fladsnitagtigt 

Fig. 39. Fontehimmel, o. 1640 (s. 1540). NE fot. 1982. – Taufdeckel, um 1640.perspektiviske profilkapitæler 
kort og har ved højre hofte en flagresnip, der 

trods sin størrelse er skåret i ét med figuren; en 
lignende snip har været i venstre side. Figurens 
udhulede ryg fandtes lukket med en plade 1948, 
da korstræet fornyedes i den forskårne form 
uden endefelter, som det da havde (285 × 202 
cm). Korstræet har et let hvælvet midtparti og i 
skæringen en cirkelmedaljon, som danner glorie 
bag Kristushovedet. Krucifikset står med en be
maling fra 1760, fremdraget og istandsat 1948. 
Karnationen er gullig med røde blodstænk, hår 
og skæg brunt, tornekronen mørkegrøn og læn
deklædet perlefarvet. 
Den udtryksfulde krucifiksfigur slutter sig 

ved sin 
der synes 
Veit Stoss, 
teret af 
Krucifikset 

magre, udspændte skikkelse til en type, 
inspireret af den sydtyske billedskærer 
og som herhjemme især er repræsen

69 Odense-billedskæreren Claus Bjerg.
lader sig detalje for detalje jævnføre 

med krucifikset i Lunde kirke, der formentlig 
skyldes samme billedskærer (s. 1120 med fig. 26, 

med 
karvskåren dekoration. Bueslagene, 
ges af tandsnit, er profilerede med 
rudebosser og cirkelornamenter; 

foran profilind-
nærmest opgan
arkadebuer bæres 

løvværk og svagt 
en enkel, 
der ledsa

vekselvis små 
i sviklerne 

akantus-treblade. Felterne 
relieffer, der hører til de 
på snedkerens evner som 
lingerne ledsages forneden 
som prædikestolens øvrige 

rummer fornøjelige 
mest ambitiøse prøver 
billedskærer. Fremstil

af indskrifter, der 
er i reliefversaler og 

til dels så stærkt forkortede (kun ordenes be
gyndelsesbogstav angivet), at deres læsning er 
usikker. Fra opgangen ses: 1) (Fig. 42) Syndefal
det, Adam og Eva, dækkende deres køn med 
bladduske, står med æbler under Kundskabens 
Træ, i hvis krone slangen snor sig. Træet vokser 
ud af en vase, som løvværket så ofte gør det 
egnens Ribeskæringer. »Adam oc Eva b(rød) 
G(uds) b(ud)«. 2) (Fig. 43) Bebudelsen i en ret 
egenartet gengivelse, der må bero på forvansk
ning og måske misforståelse af forlægget.72 Ma
ria ses frontalt, siddende bag læsepulten, der her 
fremtræder som en lille kasse. Staven, som Ga
briel rækker frem imod hende, er omvundet 
med et (skrift)bånd, og over den ses Helligånds
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duen med korset. En ejendommelig opsats med 
kors over Gabriels hoved er måske stavens øvre 
afslutning med kors, som snideren har flyttet 
for at skaffe plads til duen. »Maria Bebodelse«. 
3) (Fig. 44) Jesu Dåb. Johannes ses knælende på 
(!) Jordanfloden, idet han med højre hånd hæl
der vand ud over Kristus, som står i bølger til 
over knæene. Sin venstre hånd støtter Johannes 
på en uforståelig genstand, der kan være en mis
forståelse af et klippefremspring, som har været 

73på forlægget. I baggrunden ses tårne og spir og 
øverst i stråleglans og skybræmme Helligånds-
duen, der sender en lysstråle ned over Kristi ho
ved. »Christi Daab M(attæus) 3«. 4) (Fig. 45) 
Kristus på korset, hvis ender er rullet op som 
volutter. Den øvre korsarm afsluttes med et 
overstort »INRI«-bånd. Fremstillingen slutter 
sig i det væsentlige til Korsfæsteiserne på prædi- 
kestolene i Ansager (s. 1584), Fåborg (Skast 
hrd.) og Grindsted (Slavs hrd.). Herunder sned
kersignaturen »Gvd gif gl(øck) H. P. S(ned-
ker)«.71 

Postamentet har under søjlerne retkantfrem-
spring med kartoucher og beslagværk, der på 
siderne næsten fremtræder som fladsnit. Det 
midterste fremspring er dog volutformet og 
prydes af et olmt udseende løvehoved med små 
hjerter i manken (fig. 41). I postamentfelterne 
læses: »Salige er/ de som h/hør Gvds/ ord o(g) 
b(evarer) d(et). II« (Luk. 11,28). Frisen svarer til 
postamentet og rummer indskriften: »Gvds 
ord/ blifver/ evindelig/ Anno 1609«. Forneden 
afsluttes kurven af smalle kartouchehængestyk-
ker mellem englehoveder og af en stor, svejet 
underbaldakin med profilribber endende i en lil-
jeprydet vindrueklase. 

Den sammenhørende himmel skyder ud over 
stolen som en femsidig polygon, lidt uregel
mæssig, da faget over opgangen er større end de 
øvrige. I frisen, der på fremspringene har flad-
snitagtigt bladværk, læses indskriften: »A(nno) 
d(omini) 1609. Sa elskte/ Gvd ver/den at hand/ 
gaf sin en/b(årne) s(øn) i d(et) a(lle) s(om) t(ro) 
p(å)« (Joh. 3,16). Under frisefremspringene eng
lehoveder, flankerende de smalle, enkelt ud
skårne hængestykker. På gesimsens to midterste 
fremspring står topfigurer i skikkelse af kvinde-

Fig. 40. Prædikestol, 1609, signeret »H.P.S(nedker)« 
(s. 1542). NE fot. 1982. – Kanzel, 1609 von 
»H.P.S(nedker)« signiert. 

Fig. 41. Løvehoved, detalje af prædikestol 1609 
(s. 1543). NE fot. 1982. – Kanzel, 1609. Detail. Löwen
kopf. 
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Fig. 42-43. Prædikestolsfelter 1609 (s. 1542). 42. Syndefaldet. 43. Bebudelsen. Einar V. Jensen fot. 1960. – Kan
zelfelder, 1609. Sündenfall. Verkündigutig. 

lige fløjtespillere, og vestligst bærer fremsprin fremdraget ved en istandsættelse 1959-60. 

get et udsavet spir med beslagværk. Herimellem Grundfarven er lys blå, figurerne har naturlig 

er der over himlens fire vestligste fag høje kar- karnation, og på lister og sirater er anvendt 

touchetopstykker med arkadefelter, der rummer mørkere blåt, grønt, cinnoberrødt, hvidt og en 

indskrifterne (fra øst): 1) »Glo/ria soli/ Deo« forgyldning, der tillige fremhæver indskrif

(Gud alene æren). 2) »Devs/ pro/vide/bit« (Gud terne, som står på sort bund. Gesimsens dæk

vil drage omsorg). 3) »Here/ns lov/ er planke og læsepult i blankt træ er fra istandsæt

sa/ndhed«. 4) »Frøct/ Gvd/ gør/ ret«. Himlens telsen, ligesom en præsterække, malet på det 

loft har profilribber udgående fra en roset med nævnte opgangsfag (jfr. ndf.).

Helligåndsduen i midten. Prædikestolen har under den nuværende be


Opgangen er fra 1760, da prædikestolen fik maling rester af oprindelige farver på kridt
sin nuværende plads ved skibets sydvæg, på pil grund, som ikke er nærmere undersøgt. Dens 
len mellem de to tilmurede arkader fra kirkens gamle plads må antages at have været i skibets 
†sydkapel. Til opgangspanelet, med kraftige tu sydøsthjørne med opgang fra nord, og der er 
lipanranker i gennembrudt arbejde, slutter sig i næppe grund til at tro, at kapeludbygningen i 
øst et opgangsfag, udført i genanvendt renæs årene efter 1622 har betydet nogen flytning. En 
sancepanel, utvivlsomt fra den 1760 nedbrudte forsvundet indskrift, der nævnte hr. Hans Sø
tilbygning. rensen (DaAtlas V, 738f.), kan have stået på den 

Prædikestolens bemaling er ligeledes fra 1760, oprindelige topgang eller på det nu manglende 
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Fig. 44-45. Prædikestolsfelter 1609 (s. 1543). 44. Jesu 
signatur. Einar V. Jensen fot. 1960. – Kanzelfelder, 1609. 
H. P.S(nedkers). 

ttopstykke over himlens opgangsfag. 1732 øn
skedes prædikestolen og dens krone forsynet 
med nyt jern, da det gamle var forrustet af 

4ælde. 1760 lod kirkeejeren »den hundrede år 
gamle prædikestol« flytte og »renovere«, her
under specielt kronen (himlen).12 1812 var him

74len ved at falde ned. 1875 blev prædikestolen 
overstrøget med egetræsmaling under bibehol

8delse af den gamle forgyldning, hvorefter den 
fremtrådte, som den ses på fotografier fra 
o. 1900, med beklædning af gesimsen (jfr. 
fig. 54). Restaureringen 1959-60 omfattede en 
snedkermæssig istandsættelse og fremdragelse 
af den nuværende bemaling fra 1760. 

Stolestader, o. 1575-1600, i egnens ungrenæs-
sanceformer, med bænke fra 1960. Gavlene 
(fig. 46) er 115 cm høje, hjørnegavlene ved ind-
gangspanelerne er dog efter sædvane lidt højere, 
120 cm (jfr. s. 1175). Rammeværket med småspir 

Dåb. 45. Kristus på korset, derunder H.P.S(nedkers) 
Taufe Christi. Der Gekreuzigte, darunter die Signatur des 

er som vanligt af egetræ, fyldingerne af fyr. 
Overfyldingerne rummer stiliseret akantusløv, 
der nogle steder vokser ud af vaser, underfyldin
gerne overalt foldeværk. I rammeværkets side
stykker ses foroven udfyldte udstemninger efter 
de smalle ryglægter, der indtil 1886 dannede 
rygstød i mandsstolene. Dette år er de nedre 

8rammestykker i vidt omfang fornyede. Bag 
herskabsstolene er den forreste stol i nord og de 
to forreste i syd forsynet med låger, kvindesto
lens med akantusløv i overfyldingen, den ene af 
mandsstolenes med reliefversalerne: »Glor/(ia) 
soli (D(eo)« (Gud alene æren). Disse stole har 
dobbeltsæder og afskærmes ligesom prædike-
stolstrappen af paneler, der som indgangspane-
lerne er udført i traditionelle ungrenæssancefor-
mer. Over glatte højfyldinger har de en række 
lave frisefyldinger med akantusløv, øverst af
sluttet af en liste med tand- og neglesnit. De 
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Fig. 46. Stolegavle, o. 1575-1600 (s. 1545). NE fot. 
1982. – Gestühlswangen, um 1575-1600. 

vestlige indgangspaneler er noget enklere, for
nyet 1760 helt i fyrretræ. Stolestaderne, der står i 
blankt træ, er opsat i to rækker med 2 × 11 stader 
øst for indgangen, vest herfor 2 × 10 stader fort- 
sættende ind i tårnrummet, hvor de to vestligste 
gavle er fornyede i enkle former. Fire gamle 
gavle og noget panel er 1914 genanvendt i en ny 
degnestol (jfr. ndf.). 

Stoleværkets opstilling er nogenlunde som ef
ter ombygningen 1760, da det oplyses, at de for
reste stole med låger tilhørte henholdsvis præ
stekonen (i nord) og ejerne af Ølgod Sønder

45gård og Vestkær Vestergård. Det usædvanligt 
store antal gamle stolegavle (45) hænger sam
men med, at stoleværket oprindeligt har været 
opsat i tre rader (jfr. s. 990, 1176). Sognefolkenes 
mængde og daglige forøgelse tillige med denne 
»uorden« i stolene var baggrunden for bønder
nes andragende 1622 om at måtte opføre et kapel 
»til en del af sognemændene derudi at have deres 
stå og plads«.11 Selv om kongen resolverede, at 
det måtte være nok at bygge et pulpitur »neden i 
kirken, hvor en part husmænd og tjenestefolk 
kan have deres stande«, og at forandre de tre 
stolerader til to,11 blev udvidelsen ført ud i livet, 
og stoleværket fordelt i hele det nye, store me-
nighedsrum. Mens pulpituret således ikke blev 
til noget, må nyordningen have fulgt kongebu
det om en indskrækning til to staderækker i ski
bet; en opstilling, der i hvert fald har været etab
leret ved Lindbjerggårdstolens opsætning o. 
1640. 1713 sagdes nogle stolestader i den »nye 

4kirke« at være øde, og efter dens nedbrydning 
1760 fik stolene en opstilling, der i det væsent
lige svarer til den nuværende. Der opregnedes 
da 27 stole såvel i mands- som i kvindesiden 
(enkelte »nye«), hvortil kom fire stole à syv sta
der samt en bænk til fem på det nyopførte pulpi
tur (jfr. ndf.). På baggrund af denne nøje plads- 
tilmåling forstår man, at sognefolkene året efter 
beklagede, at der ikke var plads i kirken, da 

Fig. 47. Gavle fra (†)herskabsstol 1607 for ejerne af 
Forsumho (s. 1549). NE fot. 1982. – Wangen aus einem 
(†)Herrschaftsgestühl für die Besitzer des Herrenhofs For
sumho, 1607. 
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Fig. 48. Indre set mod 
vest. NE fot. 1982. – In
nenansicht nach Westen. 

12stolene var alt for snævre. Samtidig med ny
indretningen 1760 fik stoleværket en fuld staf
fering med lysblå grundfarve som den samtidige 

12på altertavlen og prædikestolen. Tidligere 
havde staderne vistnok stået umalede og – siden 
begyndelsen af 1700’rne – med en italienskrød 

75overstrygning.
1866 blev de elleve fruentimmerstole i hoved

gangen forsynet med rygstød, og 1873 blev 
samtlige kirkestole overstrøget med egetræsma
ling. 1886 fornyedes stolebænkene med lodrette 

8fyldingsryglæn, og 1911 blev stolene afrenset 
27for farver, bejdsede og lakerede. Ved den sene

ste restaurering 1959-60 er bænkene atter blevet 
udskiftede, og træværket helt afrenset. 

Herskabsstole (fig. 49) for Lindbjerggård, fra 
o. 1640, afslutter begge stolerader i øst. De bæ
rer våben for Jens Juel (†1636) og Ide Gøye 
(†1654) og er formentlig udført af billedskæreren 
Jens Mortensen fra Kolding (jfr. altertavle og 
fontehimmel).76 Stolene i nord og syd er næsten 
ens, med store dobbeltgavle både imod midt
gangen og mod væggene, forbundet af høje fyl- 
dingspaneler, som danner rygstød for (forny
ede) dobbcltsæder. Væggavlene er forenklede 
udgaver af gavlene mod midtgangen. De består 

Danmarks Kirker, Ribe amt 
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Fig. 49. Herskabsstol, o. 1640, for ejerne af Lind-
bjerggård (s. 1547). NE fot. 1982. – Herrschaftsgestühl 
für die Besitzer des Herrenhofs Lindbjerggård. Um 1640. 

Fig. 50. Herskabsstol o. 1640 (jfr. fig. 49), udsnit. Pa
nelfylding med englehoveder og sekundært indskåret 
navn (s. 1548). NE fot. 1982. – Herrschaftsgestühl, um 
1640, Ausschnitt. 

af svære egeplanker med pålagt dekoration, nu 
180 cm høje, kronet af en brudt trekantgavl, der 
har mistet både sit topspir og en pånaglet de
koration midtpå (englehoved?). Herunder af
slutter en profilliste (i nord med tandsnit) et ud
sparet rundbuefelt med udskårne våbenskjolde. 
På de heraldisk højre gavle ses ægtefællernes 
fædrene våbner: Juel (med stjerne over bølger) 
og Gøye, på de venstre gavle deres mødrene 
våbner: Ulfstand og Brahe. Under våbnerne en 
pålagt arkadefylding med kannelerede pilastre, 
profilkapitæler og i sviklerne en udskåret de
koration med okseøjne. Gavlene flankerer en 
bred, foroven udsvejfet låge med diamantbosse i 
kartouche over en arkadefylding, hvis bueslag 
ledsages af æggestav og kuglebosser i sviklerne. 
Lågerne har store gamle vingebeslag. Herskabs
stolenes paneler har i øst (mod muren) enkle 
profilfyldinger, i vest fire fag arkadefyldinger, 
hvis bueslag ledsages af æggestav og i sviklerne 
Jens Mortensens karakteristiske englehoveder 
(fig. 50). Herover lave, gennembrudte frisefyl
dinger med (delvis fornyet) gitterværk i fyrre
træ, og øverst en kronliste med æggestav. Her
skabsstolene står i blankt træ efter i dette år
hundrede at have gennemgået de samme afrens
ninger som det øvrige stoleværk. 

I sydstolens nordligste panelarkade har en 
degn indskåret versalerne: »Fra 1670/ Erasmus/ 
Claudi Isageriis/ Coldingensis/ til 1674 20 jul« 
(jfr. fig. 50). 

Lindbjerggårds ejere benyttede herskabssto
lene, indtil birkedommer Peder Saxesen (†1788) 
i skibets nordvesthjørne lod opføre en †lukket 
pulpiturstol (jfr. fig. 51), vistnok 1760.77 Den var 
udformet som en stor kasse med loft, gulv og 
panelvægge, der udgjorde fire fag i syd og tre i 
øst, hvor det nordligste rummede døren for op
gangen. I de øvrige fag var der over glatte pro
filfyldinger høje, rundbuede vinduer med spros
seruder, der kunne sænkes ned bag panelet. Op
gangen langs nordmuren havde profilfyldinger i 
tre fag og mægler med et lille topspir. 1873 blev 
pulpiturstolen overstrøget med lys egetræsma

8 43ling. 1910 blev »buret« nedtaget og tjente se
nere som lysthus i krohaven – for sluttelig at 

78ende som hønsehus.
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Fig. 51. Skibets indre set imod vest o. 1900 med †lukket pulpiturstol for Lindbjerggård, o. 1760 (s. 1548) og 
*orgel, bygget 1896 af Frederik Nielsen, Århus (s. 1552). Foto i Ølgod Museum. – Inneres gegen Westen um 1900 
mit †geschlossenem Emporenstuhl für den Herrensitz Lindbjerggård, um 1760. *Orgel, 1896, von Frederik Nielsen, Århus, 
gebaut. 

Af en (†)herskabsstol, 1607, for ejerne af For-
sumho, er bevaret to beskårne gavle (fig. 47), nu 
82 cm høje. De afsluttes foroven af en pålagt 
trekantgavl, på hvis skråsider der ligger volut-
ter, som har båret et nu forsvundet topspir. Her
under kroner et Jesumonogram i forsænkede re
liefversaler et stort profilindrammet felt hen
holdsvis med våben for »Stihage-Skram« over 
versalerne »D(orte) S (krams) F(ædrene) 1607« 
og for »Sparre-Kås« over »D(orte) S (krams) 
M(ødrene) 1607«. Under indskriften er der stili
seret akantusløv, og nederst har gavlene spor 
efter yderligere pålægning og rester af en næsten 
helt afsavet, udskåret spejlfylding. Gavlene, der 
nu står i blankt egetræ, må antages at have haft 
forsvundne pendanter med våbner for Dorte 
Skrams ægtefælle Frans Pol, der skrev sig til 

79Forsumho. O. 1900 indgik de to gavle i stole
panelerne (foto i NM2), nu er de opsat i Lind-
bjerggårdstolen op mod nordvæggen. 

†Skriftestol (fig. 52), 1760, i landlige rokokko-
former, opsat af kirkeejeren Peder Saxesen ved 
korets nordmur. Af fotografier fremgår, at den 
var helt lukket, med loft, og i syd havde tre 
panelfag, ét imod kortsiderne i øst og vest. Fa
gene rummede over næsten kvadratiske profil-
fyldinger en række arkadefyldinger (sydvæg
gens yderfag) og arkadegennembrydninger, 
hvis let styltede bueslag blev båret af små volut-
ter. Fagene adskiltes af smalle lister og enkle 
hjørnepilastre, hvorover der på profilgesimsen 
stod små drejede spir flankerende topstykker 
viltre rocailleformer. 1812 var skriftestolens dør 
(i vest?) brøstfældig,74 og 1853 ønskedes præ
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Fig. 52. Korets indre set imod nordvest 1906 med 
†skriftestol fra 1760 (s. 1549). Hude fot. – Chorinneres 
gegen Nordwesten 1906 mit †Beichtstuhl aus dem Jahre 
1760. 

Fig. 53. *Klingpung, 1700’rne (s. 1551). I Ølgod Mu
seum. NE fot. 1987. – *Klingelbeutel, 18. Jahrhundert. 

stens stol af hensyn til knæfaldet flyttet noget 
59imod vest. Skriftestolen fortrængtes 1911 af et 

skab (jfr. ndf.), i forbindelse med hvilket der 
etableredes et lille præsterum aflukket med for

43hæng.
En degnestol er 1914 sammenslået af fire gamle 

gavle og panel fra stoleværket. Træet står blankt 
siden 1960, da degnestolen flyttedes fra korets 
sydvæg til sin nuværende plads ved nordvæg
gen. En †degnestol i koret ønskedes 1853 flyttet af 

59hensyn til knæfaldet.
En †skranke af gammelt panel blev 1841 opsat 

foran tårnrummet, der da indrettedes til materi-
59alrum. Af et (†)panelværk i renæssancestil, op

sat 1899 omkring varmeapparatet i skibets vest
ende,43 er dele på kirkeloftet. 

†Kirkekiste, formentlig middelalderlig. Kirke
ejeren Peder Saxesen beskyldtes 1761 af sogne
bønderne for, ved den forudgående restaure
ring, at have tilegnet sig »den store egekiste, 
taget jernet af den til eget brug, og slået kisten i 
stykker«.12 Herpå svarede han, med provstens 
bifald, at den gamle kiste var ubrugelig og tog 
plads op i koret, og at den var »et gammelt 
skrummel aflads-kasse fra papisternes tider«.12 

Endvidere havde Peder Saxesen til afløsning for 
kisten ladet lave to †skabe i muren til altersølvet 

12og messeklæderne. Et †skab i renæssancefor
mer, tegnet af H. Lønborg Jensen, blev 1911 op

43sat i korets nordvesthjørne. Det var, i øst ud
bygget med et lille forhængs-aflukke for præ
sten. Fjernet 1960. 

Pengeblok, o. 1815,80 udført af en 100 cm høj 
egebjælke, der forneden er affaset, foroven firsi-
det og udhulet som pengekasse. Overdelen er 
omgjort med tre jernbånd, af hvilke de to øver-
ste smykkes med en løbende hund. Mellem dem 
er der på forsiden en kvadratisk jernlåge med 
overfaldslukke. På oversiden nyere pengeslids af 
messing. Blokken, der står i blankt træ, er opsat 
ved døren, fæstnet til indgangspanelet i vest. 
1922 sad den på stolegavlen lige over for ind
gangsdøren (foto i Ølgod Museum). 

Pengebøsser. En *fattigbøsse af jernblik, 16 cm 
høj, egetræsmalet, med påskrift »Til de Fattige«, 
stammer fra slutningen af 1800’rne. Den er i Øl
god Museum (inv.nr. Ø 1491) tillige med en 



 

 

  
 

 

 

ØLGOD KIRKE 1551 

Fig. 54. Indre set imod øst. Hude fot. 1906. – Inneres gegen Osten, 1906. 

*indsamlingsbøsse fra o. 1877 til opførelsen af 
Bejsnap kirke (fig. 64, jfr. s. 1563). Den er af 
jernblik, 16 × 16 × 16 cm, med låg og høj pen
getragt. Bøssen er fæstnet til en plade (45 × 50 
cm) med påskriften (sorte versaler): »Til en 
Kirke i den østlige Del af Ølgod Sogn. Hvo 
karrigen saaer, skal og karrigen høste, og hvo 
som saaer i Velsignelse, skal og høste i Velsig
nelse. Gud elsker en glad Giver. Kor. 9, 6-7« 
(inv. nr. Ø 1493). 

*Klingpung (fig. 53), 1700’rne, 125 cm lang, 
med egetræsskaft, klokke og en nu grålig, fal
met pose med kvast, delvis i posementarbejde. I 
Ølgod Museum (inv. nr. Ø 1496). 

Dørfløjen mellem våbenhus og skib er fra 1911, 

med udskæringer i stil med stoleværkets, udført 
43af snedkermester Augustinus Johnsen. En *kir

kenøgle i Ølgod Museum (inv. nr. Ø 1795) skal 
stamme fra kirken, †Dørfløje. Sognebønderne 
anklagede 1761 Peder Saxesen for udover kirke
kisten (jfr. ovf.) at have tilegnet sig to svære 
egetræsdøre med store jernbeslag (middelalder
lige?) og at have erstattet dem med nogle ringere 
af fyr. Hertil resolverede provsten, at han fandt 
de nye døre pænere, og at jernbeslagene alle var 
overført til dem bortset fra ét, der var faldet af, 

12da man nedtog de gamle døre.
Pulpiturer. 1) 1760, i tårnrummet, siden 1896 

indrettet til orgelpulpitur. Det har brystning i 
tårnbuen med udsavede balustre, formede som 
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Fig. 55. Ildkar af malm, formentlig fra 1600’rne 
(s. 1553). NE fot. 1982. – Feuerpjanne aus Erz. Wahr
scheinlich aus dem 17. Jahrhundert. 

modvendte S-volutter. Den samtidige bemaling 
med lysblå bundfarve svarende til altertavlens 
og prædikestolens er frilagt 1960. Pulpiturets 
opsætning 1760 var en følge af den samtidige 
nedlæggelse af sydkapellet. Det indrettedes til 
»tjenestefolk og drenge« med fire stole à syv 
stader samt en bænk til fem.12 1862 omtales på 
pulpituret fem stole uden døre og fyldingsryg-
læn.8 1873 og igen 1891 blev pulpituret over
strøget med egetræsmaling.8 I forbindelse med 
opsætningen af det nuværende orgel 1987 er pul
piturbrystningen blevet rykket frem fra tårnbu
ens vestre til dens østre murflugt. 2) 1914, i ski
bets nordvesthjørne. Brystningen, der gentager 
former i stoleværket, er skåret af snedkermester 
Augustinus Johnsen ligesom det gennembrudte 
opgangspanel, der er udført i stil med prædike-
stolstrappens.43 Det hvidmalede pulpitur har af
løst Lindbjerggårds †pulpiturstol fra o. 1760 (jfr. 
ovf.). 

Orgel, 1987, med 14 stemmer, tre transmis
sioner, to manualer og pedal, bygget af Mar-
cussen & Søn, Åbenrå, med genanvendelse af 
orgelfacade fra 1896. Disposition: Manual I: 

Principal 8', Fløjte 8', Præstant 4', Oktav 2', 
Mixtur III-IV, Trompet 8'. Manual II: Træge-
dakt 8', Fløjte 4', Fløjte 2', Larigot 1⅓', Sedecima 
1°', Terts Pedal: Subbas 16', Fløjte 8' 
(transm.), Koralbas 4' (transm.), Fagot 16', Ba
sun 8' (transm.). Koblinger: II-I, II 16'-I, I-P, 
II-P. Tremulant for hele orglet. Dispositionen er 
udarbejdet i samarbejde med domorganist 
Svend Prip. Kilebælg. Et fritstående spillebord, 
tegnet af Rolf Graae, er anbragt foran orglet, 
således at organisten vender ansigtet mod øst. 
Den genanvendte klassicistiske facade fra 1896 er 
af standartype med tre rundbuede pibefelter, 
gråmalet med forgyldte lister. På det udvidede 
vestpulpitur. 

*Orgel (fig. 51) 1896, med seks stemmer og ét 
43manual, bygget af Frederik Nielsen, Århus.

1959 ombygget og udvidet med én stemme og 
anhangspedal af Jydsk Orgelbyggeri, Århus. 
Oprindelig disposition: Bordun 16', Principal 8', 
Gedakt 8', Oktav 4', Fløjte 4', Oktav 2'.81 Dis
position efter ombygningen: Manual: Principal 
8', Gedakt 8', Oktav 4' ,  Rørfløjte 4', Oktav 2', 
Nasat 1⅓', Scharff III. Anhangspedal. Mekanisk 
aktion, sløjfevindlade. Facaden er genanvendt i 
det nuværende orgel; de oprindelige pibeattrap
per af bemalet træ er nu erstattet af klingende 
piber af tinlegering. Skænket af Kr. Jensen Vejl-
gaard’s enke Karen Kirstine Hansdatter (ind
skrift på sølvplade i facaden). På pulpitur i kir
kens vestende med spillebord i orgelhusets 

Fig. 56. *Ildpotte, formentlig fra 17-1800’rne (s. 
1553). I Ølgod Museum. NE fot. 1987. – Feuertopf, 
vermutlich aus dem 18.-19. Jahrhundert. 
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82nordside. Orglet er opmagasineret i præstegår
den. 

Salmenummertavler, tre ens, opsat 1987, af 
hvidmalet finér, 96 × 75 cm. På loftet står tre 
nummertavler fra 1960, med profilramme i 
blank eg, 110 × 70 cm. †Salmenummertavler. 1862 

8omtales seks tavler, formentlig til kridt som 
dem, der ses på interiørfotografier fra slutnin
gen af 1800’rne. 1916 nævnes to nummertavler 

8med metalcifre, der tjente indtil 1960. De havde 
profilramme og en lille svunget gavl i barokstil 
(jfr. fig. 54). 

Præsterækketavle. En præsterække er 1960 an
ført med hvide versaler på sort bund på prædi- 
kestolens opgangsfag i øst. Den har afløst en 
†præsterækketavle i overstørrelse fra 1914. Den 
var udført af snedker E. Nyegaard og hang øst-

43ligst på skibets nordvæg.
En *sognestævnetavle (fig. 63) fra 1800’rne er af 

sortmalet fyr, 41 × 19 cm, foroven afrundet med 
ophængshul. Herom er malet en spinkel hvid 
guirlande, og midt på tavlen står med hvid frak-
tur: »Sognestævne«. I Ølgod Museum (inv. 
nr. Ø 1492). 

Lysekroner. 1) En prismelysekrone fra begyn
delsen af 1800’rne hænger i skibets vestende. I 
1800’rne hang den i koret. 2-4) Tre messinglyse
kroner er fra o. 1900, den ene (i koret) med gra
verede versaler på hængekuglen: »Skænket til 
Ølgod Kirke af Jes Jensens Enke, Ane Knuds-
datter af Forsomho 1903«. 

Ildkar (fig. 55), formentlig fra 1600’rne, højde 
i ophængt tilstand 36 cm. Det består af en 
malmskål med flad bund og udladende rand, et 
let hvælvet jernlåg med bøjletop og et bæretøj 
med tre jernstænger, der er ført igennem øskner 
på skålens og lågets rand. Fadets yderside er i 
nyere tid afslebet og blank, mens indersiden er 
ujævn med præg af anvendelsen (hentning af 
trækul til tænding af alterlysene). Karret, der har 
et sidestykke i Alslev kirke (Skast hrd.), omtales 

81862 som et gammelt røgelsekar. Det hang si
den i korets nordvesthjørne, og er nu – efter 
konservering 1960 i Nationalmuseet – ophængt 
på korets sydvæg. 

En *ildpotte (fig. 56) af jydepotteler, snarest 
fra 17-1800’rne, er 26 cm høj, med rest af hank. 

Fig. 57. Klokke, 1822, støbt af P. Meilstrup i Randers 
(s. 1553). Udsnit. NE fot. 1982. – Glocke, 1822, 
Ausschnitt. Ein Guss des P. Meilstrup in Randers. 

83Den skal have tjent til opvarmning i kirken. I 
Ølgod Museum (inv. nr. 96). 

Et tårnur er 1938 skænket af rentier Hans Pon- 
toppidan. Det har urskiver mod alle fire ver
denshjørner. 

Klokke (fig. 57) 1822, støbt af P. Meilstrup i 
Randers og næsten svarende til en klokke fra 
samme år i Ormslev kirke (DK. Århus s. 2169), 
tvm. 82 cm. Om halsen trelinjet indskrift med 
reliefversaler: »Aar 1822 da Hr. Provst Herman 
Esmann var Sognepræst/ lod Ølgod Sogns 
Kirke Eiere denne Klokke omstøbe/ Gud til 
Ære Kirken til Ciir og Paamindelse om Døde
ligheden«. Indskriften afbrydes af en renæssan
cebuste i profil, englehoveder og laurbærranker 
og indrammes af lister. Forneden kantes om
skriften af en lodret-rillet buetungefrise, for
oven af en arkaderække af tilsvarende buer med 
fire, stadigt gentagne, naive smårelieffer: 1) Den 
korsfæstede Kristus mellem to lavere kors, på 
lav Golgathahøj. 2) Den tomme grav mellem to 
siddende soldater, foroven skyer. 3) Den op
standne Kristus med hjulkors(?) og sejrsfane, 
stående på en liggende benrad. 4) Kristi Him
melfart, forneden otte stående figurer. På den 
profilerede slagring reliefversalerne: »Støbt i 
Randers af P. Meilstrup« og på legemet fire me
daljeaftryk indfattet af laurbærgrene og under 
englehoved. Medaljeaftrykkene er parvis ens (de 
modstående) og viser henholdsvis for- og bag
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Fig. 58. Epitafium (nr. 1, s. 1554), o. 1606, over sogne
præst Søren Jensen Buch, hans to hustruer og 17 
børn. NE fot. 1982. – Epitaph für den Pfarrer Søren 
Jensen Bitch, seine beiden Frauen und 17 Kinder. Um 
1606. 

siden af Christian VII.s salvingsmedalje 1767.84 

Både medaljeaftryk og passionsfrise svarer gan
ske til den nævnte klokke i Ormslev, mens pro
filbusten har paralleller på Meilstrups klokker i 
Tulstrup og Saksild kirker (DK. Århus, s. 2376, 
2432). Klokken er ophængt i nyere slyngebom. 

†Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1528 aflevere-
des en klokke, der med jernfang vejede 2½ 

10skippd. og 4 lispd. 2) 1646, med Jens Juel og 
Ide Gøye til Lindbjerggårds navne (DaAtlas V, 
738f.). Den skal være blevet sat i stand i præsten 
Peder Jensen Ribers tid (o. 1641-o. 1682)43 og var 

371700 ved magt. 1821 var klokken revnet og 
blev omstøbt 1828.61 

†Messeklokke, formentlig middelalderlig. 1732 
var den lille klokke, »som plejer at hænge i koret 

til at advare sognefolket med om tjenestens be
gyndelse«, nedtaget og ønskedes atter op

4hængt.
Klokkestolen er gammel, af egetræ. Træværket 

ved klokken blev forbedret 1749,4 og en istand
sættelse af klokkestolen er foretaget 1973. 

GRAVMINDER 

Epitafier og mindetavler. 1) (Fig. 58 og 59) o. 1606, 
over sognepræst Søren Jensen (Buch) (jfr. alter
tavle og altersølv), samt hans to hustruer og 17 
børn. 

Epitafiet, 224 × 152 cm, består af et stort por
trætmaleri i bred profilramme, kronet af en tre
kantgavl mellem to drejede – vistnok fornyede – spir. Det har smalle vinger og hængestykke ud
savet i enkle renæssanceformer. Såvel maleriet 
som den øvrige staffering med lange indskrifter 
bærer præg af restaureringer 1764 og 1899, da 
Magnus-Petersen søgte at føre epitafiet tilbage 
til dets oprindelige fremtræden. Maleriets over
malede tilstand gør det vanskeligt at vurdere, 
om maleren eventuelt skulle være Lauritz An
dersen Riber, som Søren Jensen ni år tidligere 
synes at have engageret til altertavlens malerier 
(jfr. s. 1536). 
På en gråtonet, mørk baggrund med søjle ses 

Søren Jensen flankeret af sine to hustruer hver 
med deres respektive børn, til venstre syv og til 
højre ti. Præsten bærer en lille pibekrave samt 
knælang kappe over en pelskantet kjortel. Han 
har gråt fuldskæg, glat mørkt hår og holder 
mellem hænderne en bog. Kvinderne, med 
hænderne samlet foran brystet, vender sig let 
ind imod ham. De er iklædt sort kappe over 
mørk kjole med fodsidt, hvidt skørt samt hvid 
hue. Mens skildringen af forældrene har en vis 
portrætkarakter, fremtræder børnene stereo
type, knælende med foldede hænder. Drengene, 
til venstre fire og til højre syv, kendetegnes ved 
pibekraver, og pigerne ved opretstående kraver 
samt mørke hårbånd. Når børnene med en en
kelt undtagelse bærer hvide klæder, må det vel 
karakterisere dem som døde. Der kan dog også 
være en anden grund til, at en enkelt dreng (til 
højre, den yngste) skiller sig ud ved sin mørke 
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Fig. 59. Epitafiemaleri af sognepræst Søren Jensen Buch og hans familie, før restau
rering 1899. Udsnit af epitafium o. 1606 (nr. 1, s. 1554, jfr. fig. 58). Nationalmuseet 
fot. 1899. – Pfarrer Søren Jensen Buch mit Familie. Bildnis aus einem Epitaph um 1606. 
Zustand vor Restaurierung 1899. 

dragt, nemlig at han skal fremstille sønnen mag. Øverstes himmelske bistand, hvilken jeg nu, o 
Jens Sørensen Ølgod (Zythagotus), der kan for læser, har erhvervet gennem Christi fortjeneste, 
modes at være forfatter til epitafiets latinske sig mig farvel, verden, det er sødt at leve i Chri

85vers. sti skød). 
Over maleriet står på sort bund med gul ver Rammeværket fremstår rødt, blåt, grønt, 

salindskrift: »Mixta Meæ Menti Pridem Mens brunt og gult med forgyldte lister og spir samt 
Cælica Finem/ Prædixit Vitæ Non Procvl Esse gule og forgyldte indskrifter på sort og brun 
Meæ,/ Hinc Toties Mæsto Cecini Mea Fata bund. Vingerne bar indtil restaureringen 1899 
Svpremi/ Æthereas Animvs Svspiciebat Opes/ rester af udsmykning med akantus. 
Qvas nvnc Per Christi Meritvm Me Lector På rammen læses i henholdsvis versaler, anti
Adeptvm,/ Mvnde Vale, in christi Vivere Dvlce kva og kursiv gravverset: »Non dolor est maior, 
Sinv.« (Den himmelske ånd, som er iblandet qvam cvm violentia mortis,/ unanimi Soluit 
min ånd, har tilforn forudsagt, at mit livs ende Corda ligata fide/ sive ingitur vivam, sev vitam 
ikke var fjern, derfor, så tit jeg bedrøvet har fata reposcant,/ ipse tamen Domino Portio 
besunget min skæbne, har min sjæl set op til den Semper Ero«. (Ej gives større smerte, end når 
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dødens vælde løser hjerter bundne ved fælles 
tro, hvad enten jeg altså lever, eller skæbnen 
kræver mit liv, vil jeg dog altid være en del af 
Herren). I trekantgavlen er med antikva og ver
saler skrevet: »H(ic) S(epultus) I(acet)/ Symbo-
lum/ Sorbenti, Stvden/ti et Tendenti ad optima/ 
non deerit Avxilium Dei«. (Her ligger begravet. 
Valgsprog: Den som annammer, den som gør 
sig flid og den som tilstræber det bedste, han vil 
ikke svigtes af Guds hjælp). 1899 dækkedes re
sterne af en ulæselig indskrift på hængestykket, 
og på dets midte opmaledes i versaler og fraktur 
gravskriften: »Qvod Mortale Mei Fverat, Parva 
Hæc Tegit Vrna/ Spiritvs Ætherea Lætvs in Arce 
Viget./ Anno 1556 Die Purificationis (Hvad der 
hos mig havde været dødeligt, det dækker 
denne liden urne, min ånd trives glad i den him
melske borg. År 1556 ved Mariæ renselsesfest)/ 
bleff hr: Seufren Jenssen Prest/ Till Ølgod oc 
Strelloff oc Døde hand/ Anno 1606«.86 Ved re
staureringen 1764 fik hængestykket langs kanten 
frakturindskriften: »Dette Epitaphium Lod 
Cancelie Raad Og Regiments Skriver Saxesen 
Til Lindberg Renovere/ A(nn)o 1764 som Da
værende Kircke Eier; Da dette ulæselig stüke 
forblev som Det war«. 

Epitafiet, der oprindeligt hang på korets 
nordvæg (jfr. fig. 52), blev 1911 flyttet til sin nu
værende plads i skibet, syd for korbuen. 

2) (Fig. 60) Sat. o. 1637 over drengen Iver, 
†15. juli 1633, af faderen Peter Iversen Hemmet, 

87 da fordrevet fra sit sognekald i Lønborg.
Den latinske indskrift lyder: »Hic regviesco 

nepos magni doctoris ivari,/ hemmetæi. A qvo 
dicor ivarus ego,/ cvivs post obitum merito 
qvem ecclesia planxit./ hei mihi non mvltos fata 
dedere dies,/ exvl eram quondam vervm nvnc 
incola cæli,/ svm factvs, svmmo prospiciente 
deo,/ mensibus havd senis natum discedere ivs-
sit,/ sedibus ex patriis, me violenta manvs,/ at 
tamen excepit patriis me finibvs actvm,/ cælestis 
favtor cælitus hospitio,/ forte meos qværis, 
mvndvs cvr impivs odit ?/ ivdicio ivsto christe 
relinqvo tvo/ sit licet vt dixi odit meq. meosq: 
parentes/ crvdelis mvndi tvrba maligna tamen,/ 
miq: meisq. parentibvs vtiliora dedisti,/ christe 
bonis mvndi tv meliora ferens,/ dvcor ad æterni 

Fig. 60. Epitafium (nr. 2, s. 1556), o. 1637, over dren
gen Iver, †1633, sat af faderen, sognepræst Peter Iver
sen Hemmet. NE fot. 1982. – Epitaph für den 1633 
verstorbenen Jungen Iver. Vom Vater, dem Pfarrer Peter 
Iversen Hemmet, gesetzt. Um 1637. 

sperata palatia cæli,/ aspectvq: tvo, te mihi dante 
frvor,/ impivs ergo fremat mvndvs tvtore Ie-
hova,/ non mihi sive meis mvndvs obesse po
test,/ posvit/ Petrvs ivari hem-
methævs/ qvondam ecclesiæ lønborg pastor, 
nvnc a(utem)/ divinæ benignitatis dispensatione 
ad tem-/plvm cathedrale aarhvsii symmista et/ 
vicarius/ M. D. C. XXXVII«. (Her hviler jeg, 
en sønnesøn af den store Dr. Iver Hemmet,88 

efter hvem også jeg kaldes Ivar, efter hvis død 
kirken med rette sørgede. Ve mig! skæbnen 
skænkede mig ikke mange dage. Jeg var engang 
landflygtig, men nu himmelens beboer er jeg 
blevet, ved den store Guds forsyn. Ikke seks 
måneder gammel bød mig en voldelig hånd at 
drage bort fra fædrenehjemmet, men dog, da 
jeg var drevet derfra optog den himmelske be



 

 

 
 

 

 

ØLGOD KIRKE 1557 

skytter mig i himmelens herberg. Måske spør
ger du, hvorfor den ugudelige verden hadede 
mine (forældrene?). Kristus! Jeg overlader det til 
din retfærdige dom. Lad det da være, som jeg 
har sagt, at den grusomme verdens onde hob 
hadede både mig og mine forældre, så har dog 
du givet mig og mine forældre nyttigere ting, 
Kristus, bringende bedre ting end verdens go
der. Jeg føres til den evige himmels efterhigende 
paladser, og jeg nyder synet af dig, som du giver 
mig. Lad da den ugudelige verden knurre over 
hjælperen Jehova, verden kan ikke skade mig 
eller mine. Som et tegn på forældrekærlighed 
sattes dette gravminde af Peter Iversen Hemmet 
forhen præst ved Lønborg kirke, men nu med 
Guds godheds bevilling hjælpepræst og stedfor
træder ved Aarhus domkirke 1637). 

Rektangulær mindetavle, rød kalksten med 
rester af sort bemaling, 79,5 × 54 cm. Indskrif
ten, i reliefversaler, dækker hele den nedre del af 
stenens flade og suppleres af et indskriftbånd 
langs stenens kanter: »D(eus) O(ptimus) M(axi-
mus) S./ mortvvs alloqvitvr parentes/ hoc filio 
svo ivaro hemmethæo 15. ivl(ivs) an(no) 1633 
lønborg præ/matvra morte extincto et e medio 
svi et paren/tv mæs(t)orvm in cælestem beatitv-
dinem/ deo liberatore translato«. (Den almæg
tige Gud. Den døde taler til sine forældre. Dette 
(gravminde satte han) da hans søn Iver Hemmet 
15. juli år 1633 i Lønborg ved en for tidlig død 
var udslukt og fra sin og sine bedrøvede foræl
dres midte af befrieren Gud var overført til den 
himmelske salighed). 

Øverst på stenen flankerer to putti en lig
gende putto i oval, kartoucheornamenteret 
ramme. Den hviler, iført lændeklæde og kappe, 
hovedet på en hovedskal; ved fødderne står et 

89timeglas og bagest en blomst. – Stenen var 
1874, som nu, opsat på korets nordvæg. 

3) O. 1858, sat af Ølgod menighed over Jacob 
Henrik Ferdinand Michael Stilling, *8. jan. 1816, 
præst ved denne kirke fra 20. sept. 1851, †9. maj 
1858. Indskriften afsluttes af henvisning til 1 
Tim. 5, 17 i fordybede, grå versaler. 

Rektangulær, lysgrå sandstenstavle, 119 × 92 
cm, med indfældet hvid marmorindskriftplade. 
Herom pudslag med marmorimmiterende be

maling i brunt, rødt og hvidt. Indsat i muren 
over norddøren. 

4) O. 1875, sat af Ølgod menighed over lo-
hannes Henrich Caspar Bucholtz, *24. febr. 
1821, præst for Ølgod og Strelluf menigheder 
1869-1875, †26. okt. 1875. Henvisning til 1. Kor. 
2. 2-3. Fordybet, forgyldt versalindskrift. 

Hvid marmorstele, 152 × 63 cm, med tilspid
set top, hvilende på sokkel med profilering. I 
stelen er indsat en cirkulær bisquitmedaljon: 
»Opstandelsens engel«, kopi af L. Vieth. – Op
rindeligt midt på skibets nordvæg, nu indfældet 
i tårnets nordmur. 

*Kisteplade, o. 1796. Velædle Madame Else 
Cathrine Haar, *1745 på ... ngaard, gift første 
gang med Niels Hansen til Lindbjerg, anden 
gang med Jørgen (Udesen) Haar til Lindbjerg, 
dødens dag var på Lindbjerg [8.] dec. 1796. 
Gravvers. 

Den ovale, hvælvede blyplade, 29 × 19 cm, er 
kun fragmentarisk bevaret. Et nu løsrevet eng-
lehoved har formentlig prydet den nedre kant. 
Indskriften i indgraveret kursiv er udfyldt med 
sort. 

Kistepladen er 1959 fundet i korgulvet sam
men med et tilhørende *kistekrucifiks af bly, 43 × 
43 cm. Kristus bærer tornekrone og er iført læn
deklæde. Korsarmene afsluttes i trepasender, 
hvoraf den nedre mangler; øverst skriftbånd 
med »INRI«. Plade og krucifiks i Ølgod mu
seum (inv. nr. 1440 og 1439). 

Mindeplade af bly, o. 1827. Provst Herman Es-
mann, *8. aug. 1755, 6 år præst for Meirup, 9 år 
for Lemvig og Lem, 22 år for Ølgod og Streluf, 
†24. maj 1824, og hustru Gertrud Sophie Bor
gen, *18. marts 1762, †10. maj 1827. De levede 
36 år i lykkeligt ægteskab. En datter ventede 
dem i evigheden, 2 sønner og 7 døtre begræd 
deres død. Gravvers. 

Oval plade, 41 × 23,5 cm, kranset af blad
ranke. Øverst er påsat fugl Føni× i strålekrans, 
nederst et englehoved. Indskrift i indgraveret 
kursiv. Ophængt på korets nordvæg. 

En *kårde, der har været ophængt i kirken er 
nu i Ølgod museum (inv. nr. Ø 461). Det er en 
dansk officerskårde M 1765 (håndbøjlen afbræk
ket).90 Den skal ifølge stedlig tradition have lig
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get på sekundløjtnant, hofjunker Lorentz Joa
chim von Bülows kiste (†1793).91 

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1809. Niels Teil-
gaard, degn i Ølg(od) og Str(elluf), *1734 i Fri-
derits, †1809, ca. 75 år. Indskrift i fordybede ver
saler, trukket op med sort. – Kvadratisk kalk-
stensblok, 46 × 45 cm, skråtstillet på en ce
mentstøtte. Syd for våbenhuset. 

2) O. 1868. Landstingsmand I. M. Bolderup 
Andersen, *6. marts 1822, †23. okt. 1868. Grav
vers af sognepræst Schørring: 

Bondefører, snild i Raad. 
Dansk af hjerte, stærk i Daad. 
Frihedskæmpe hvor det gjaldt, 
savnet er du overalt. 

Indskriften, fordybede versaler og kursiv, af
sluttes af en henvisning til Ordspr. 10, 7. 

Cippus-inspireret kalkstensmonument, 112 × 
42 cm, med glatte akroteria, hvorimellem en 
lille bue danner fod for et marmorkors. En buet 
marmorinskriptionstavle er indsat i et arkadefelt 
bestående af to udhuggede halvsøjler, der bærer 
et bueslag. Heri en firpasdekoration. – 1982 op
stillet ved kirkens nordøstre hjørne. 

3) O. 1879. Marie Katrine Andersen, født 
Mouridsen, *24. febr. 1827 i Torbøl, †8. april 
1879 i Gammelgaard. Gravvers. Indskrift i for
dybede versaler. 

Kalkstensmonument, 72 × 51 cm, udført som 
nr. 2, men dårligere hugget. Stenen stod tidli
gere ved nr. 2, men er nu hensat i et lapidarium 
ved kirkegårdens nordøstre hegn. 

Af de i alt 15 støbejemskors på kirkegården er 
kun to (nr. 12, 13) opstillet uden for lapidariet. 
Med en undtagelse (nr. 6) fordeler de sig på tre 
hovedtyper (se Henne, s. 1268, og Hodde, s. 
1487) karakteriseret ved udformningen af kors
enderne: 1) kløverbladsformet (nr. 1, 4, 5, 8), 2) 
fliget (nr. 7, 9-15) og 3) kløverbladsformet med 
palmetdekoration (nr. 2, 3). 

1) O. 1854. Morten Christian Lindvig, kirke
sanger, *22. juli 1799, †15. juli 1854. Gravvers på 
bagsiden. Kursiv. Type 1a, 79,5 × 49 cm, med 
stjerne på korsendernes for- og bagside. 

2) O. 1858. Maren Bruun, født Jensen, *1827, 
gift 1848, †1858. Kursiv. Type 3, 114 × 67 cm. På 

øvre korsarm en kvindefigur med kors og pal
megren samt ved foden gennembrudt akantus-
slyng. Nedstøbt i naturstensfod. 

3) O. 1858. Anders Lauridsen, *1811, gift 
1839, †1858. Kursiv. Type 3, 87 × 57 cm. På øvre 
korsarm kvindefigur med kors og palmegren. 
Foden afknækket. 

4) O. 1860. Elisabeth Mortensdatter, *1786 i 
Klabtoft, Veiling sogn, †1860 i Agersnap, Ølgod 
sogn. Gravvers på bagsiden. Kursiv. Type 1a, 70 
× 49 cm, som nr. 1. Direkte nedstukket i jorden. 

5) O. 1862. Maria Christine Keil, født Søl
lerød, *i Kjøbenhavn, †12. juni 1862 i Lindbjerg 
Mølle, 86 år. Gravvers på bagsiden. Kursiv. 
Type 1a, 30 × 49 cm, som nr. 1. Korset er knæk
ket neden for korsskæringen. 

6) O. 1867. Anna Marie Cecilie Krog, født 
Keil, *17.jan. 1807 i Lygumkloster, †18.jan. 
1867. Gravvers på bagsiden. Kursiv. Gennem
brudt kors, 90 × 43 cm, med lige afskårne kors-
arme, hvorpå støbt et anker med omløbende 
tov. Nedstøbt i postament, dekoreret med dø
dens genius, putto med nedadvendt fakkel ved 
urne. Øvre korsarm samt ankerets ene arm 
mangler. 

7) O. 1868. Jens St. Hansen, *28. april 1868 i 
Agersnap, †16. okt. 1868 sammesteds. På bag
siden gravvers. Kursiv. Type 2, 62 × 48,5 cm, 
som nr. 1. 

8) O. 1871. Christen Agersnap Christensen, 
*29. marts 1871, †13. august samme år i Ølgod. 
Gravvers på bagsiden. Kursiv. Type 1b, 73,5 × 
42 cm, med stjerne på øvre korsendefelt. Foden 
afknækket. 

9) O. 1872. Hans Peter Christensen, *3. maj 
1839 i Østbæk, gift 12. juni 1870, †13. april 1872 i 
Ølgod. På bagsiden gravvers. Kursiv. Type 2, 
72 × 48,5 cm, som nr. 1. 

10) O. 1874. Abelone Marie Nielsen, *10. juni 
1849 i Vesterlist, gift 9. maj 1872 i Vallund, 
†22. marts 1874. Gravvers på bagsiden. Kursiv. 
Type 2, 62 × 48 cm, som nr. 1. Korset står ned
stukket i jorden. 

11) O. 1877. Kirsten Marie Nielsen, Store Hei-
bøl, *2. febr. 1851, †28. april 1877. Gravvers på 
bagsiden. Versaler. Type 2, 87 × 48 cm, som 
nr. 1, dog er korset faststøbt på profileret fod. 
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12) O. 1881. Henrik Hansen, *2. juni 1835 i 
Hedehusene, †27. maj 1881 sammesteds. På bag
siden gravvers. Versaler. Type 2, 87,5 × 48 cm, 
med stjerne på korsenderne og profileret fod. 
Nord for tårnet. 

13) O. 1884. Maren Andersdatter, *maj 1783 i 
Meilvang, †august 1884 i Agersnap. Versaler. 
Type 2, 82 × 48 cm, som nr. 1. Nedstukket i 
jorden. Syd for våbenhuset. 

14) O. 1885. Gravvers Madsen, *17. aug. 1806 
i Welling, †15. febr. 1885 i Hjedding. Gravvers 
på bagsiden. Versaler, dog tal i kursiv. Type 2, 
ca. 99 × 48 cm. Det knækkede kors’ profilerede 
fod er nedstøbt i et jernpostament, 24 × 31 cm, 
med påsat engelfigur med kors. 

15) O. 1895. Kirsten Christensdatter, *17. 
febr. 1817 i Thorstrup, †11. jan. 1895 i Gammel- 
gaard, Ølgod. På bagsiden gravvers. Versaler. 
Type 2, 75 × 48 cm, som nr. 1. 

*Støbejernskors. 1) O. 1855. Johan Schmidt 
Olufsen, *7. juni 1836 i Skærbæk Mölle, 
†7. marts 1855 sammesteds. Kursiv. Type 1, 83 × 
49 cm. Foden mangler. Nu i Ølgod museum 
(inv. nr. Ø 11.062). 

2) O. 1861. Oluff Jörgensen, *1796 i Alslev, 
†1861 i Skierbek Molle. Kursiv. Type 3, 118 × 67 
cm. Nu i Ølgod museum (inv. nr. Ø 11.063). 

KILDER OG HENVISNINGER 

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

Ved embedet. Synsprotokol 1862ff. Embedsbøger 
for Ølgod-Strelev sogne 1878ff. og 1916ff. 

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker II, 238-43 (1880). – Notebøger. Søren Abild-
gaard VIII, 18 (1772). – Indberetninger. Jacob Helms 
1874 (bygning, inventar, gravminder), F. Uldall 1880 
(døbefont), J. Magnus-Petersen 1898 og 1899 (alter
tavle), Einar V. Jensen 1948 (krucifiks), N. J. Terman-
sen 1953 (herskabsstole), Einar V. Jensen 1956 og 1957 
(inventar), Mogens Bencard 1959 (arkæologiske un
dersøgelser). Liste over fundne mønter 1959. Olaf 
Hellvik 1960 (kalkmalerier), E. Levin-Nielsen 1962 
(ildpotte), Søren Manøe Hansen 1967 (kvader med 
korsmærke), Mogens Larsen 1978 (malerier), Jens Jo
hansen 1978 (malerier), Elna Møller 1982 (bygning), 
Ebbe Nyborg 1982 (inventar). 

Tegninger og opmålinger. NM2. Indskrift på døbe
font ved I. Elling 1798. Tegninger af døbefont, billed-
kvadre og præsteepitafium samt gnidebillede af fon
tens indskrift ved E. Rondahl 1896. Rids af altertavle 
ved J. Magnus-Petersen 1898. Plan, snit og opstalter 
af bygning samt opmåling af fundamentrester ved 
R. Aas og R. Graae 1955. Plan af udgravning i skibets 
gulv ved Mogens Bencard og Holger Schmidt 1959. 
Akvareller af kalkmalerier ved Olaf Hellvik 1960. 
Opmåling af alterbord ved R. Aas og R. Graae 1960. 
Plan og tværsnit af bygning ved Henrik Gram og 
Søren Gottfred Petersen 1980. Plan, snit og opstalter 
af orgel ved R. Graae 1986. – Ølgod Museum. Plan, 
snit og opstalter af bygning ved A. T. Hagerup 1901. 
Opmåling af fundament til søndre våbenhus 1959. 
Opmåling af fundamentrester af kapel ved Charlotte 
Fabech 1988. 

Litteratur. Mogens Bencard: Arkæologiske under
søgelser i Ølgod kirke, i ÅrbRibe, XV, 1960-63, 
s. 355-72. 

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning og kalkmalerier ved Niels Jørgen 
Poulsen, inventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen 
(orgler), gravminder ved Vibeke Andersson. Redak
tionen afsluttet juli 1988. 

1 Repert. 2. rk., 7912.

2 Repert. 2. rk., 9117.

3 Kronens Skøder IV, 112-13. Et ligelydende skøde til 

herredsfoged i Bølling herred Jacob Schandrup 1721 

(s. 346) er formentlig udfærdiget ved en fejltagelse.

4 RA. F i lm n r . 9780 . Ø . Horne hrd . s p rovs t i 1683 -

1768. Provsteprotokol.

5 Ifølge provsteprotokollen (note 4) overtog Lichten-

berg kirken i maj 1752.

6 LA Vib. Ribe bispearkiv. Miscellanea 1726-74 (C 

4.168).

7 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårdssyn. 

Indberetninger 1793-1840 (C 4.705).

8 Synsprotokol 1862ff.

9 Jfr. note 1 og 2.

10 RA. Reg. 108A nr. 21. Fortegnelse over indkrævede 

klokker 1528-29.

11 RA. DaKanc. B. 81. Jyske tegneiser 8. april og 

27. juni 1622.

12 LA Vib. Ribe bispearkiv. Uregistreret korrespon-


Fig. 61. Karmsten(?) med søjle, indmuret i trappehu
set (s. 1523). Tegning af E. Rondahl 1896. – Stein mit 
Säule, jetzt im Treppenhaus eingemauert. Zeichnung 
1896. 
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dance vedr. Ø. Horne hrd. 1732-78 (C 4.84).

13 Talrige versioner kendes, jfr. f.eks. DaSagn II, 

511-13. Se også August F. Schmidt: Hejbøl Bonde, i 

Danske Studier 1952, s. 146-49.

14 DaSagn II, 80.

15 Mogens Bencard: Arkæologiske undersøgelser i 

Ølgod kirke, i ÅrbRibe, XV, 1960-63, s. 355-72.

16 Den kgl. Mønt- og Medaillesamling. F. P. 2636; 

Nordisk Numismatisk Årsskrift 1960, Stockholm, 

s. 151-52.

17 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårds-

syn. Indberetninger 1803-04 (C 4.706).

18 Ølgod Museum, 19. årgang, 1984, s. 33-35.

19 Jfr. H. K. Kristensen: Øster Horne Herred, 1944, 

s. 350f. 
20 Jfr. K. Høgsbro Østergård i ÅrbRibe, XII, 
1948-50, s. 262f. 
21 På kirkegården og i skibets gulv er fundet granit
afslag fra kvadrenes tildannelse. Jfr. K. Høgsbro 
Østergaard: Kvaderstensteknik, i ÅrbOldkHist., 
1962, s. 37. 
22 Jfr. Marianne Nielsen og Niels Jørgen Poulsen: På 
sporet af den »jyske fod«. Om måleenhederne i jyske, 
romanske kirker, herunder Ribe domkirke, i Kirkens 
bygning og brug, Studier tilegnet Elna Møller, 1983, 
s. 41-57. 
23 Apsisbuens bredde er 334 cm (12 fod à 28 cm = 336 
cm). 
24 Jfr. Ribe domkirkes langhus, i Marianne Nielsen 
og Niels Jørgen Poulsen (note 22), s.51-52. 
25 Det er tænkeligt, at man ved planlægningen af kir
ken har taget udgangspunkt i tallet 28, der i antikken 
og middelalderen regnedes for et fuldkomment tal, 
jfr. Paul v. Naredi-Rainer: Architektur und Harmo-
nie. Zahl, Mass und Proportion in der abendlåndi-
schen Baukunst, Køln 1982. 
26 Diameter: 57-58 cm. 
27 LA Vib. V. og Ø. Horne hrdr.s provsti. Kirkesyn 
1892-1932 (C 44A.1). 
28 Mandshovedet og løven er i den folkelige fantasi 
blevet opfattet som Hejbøl bonde og udyret, jfr. sag
net i den historiske indledning. 
29 Jfr. Mackeprang: Portaler, s. 170-71; Otto Norn: 
Jydsk Granit, 1968, s. 19 og figur 32; samme: At se det 
usynlige, 1982, s. 96 (note 82) og Lise Gotfredsen og 
Hans-Jørgen Frederiksen: Troens billeder. Romansk 
kunst i Danmark, 1987, s. 203. 
30 Gotfredsen og Frederiksen (note 29, s. 265ff.) op
regner en række jyske, granithugne mandshoveder, 
bl.a. i Tømmerby (DK. Tisted, s. 166), Staby og Sta
dil (Ringkøbing amt) dog uden at kunne forklare 
dem nærmere. 
31 Allerede påpeget af F. Uldall 1880. 
32 Nemlig 180 × 38 cm. Mackeprang: Portaler, s. 330 
og 334. 
33 Hverken Helms eller Uldall gør nærmere rede for 

kragbåndene, og E. Rondahl har ikke leveret nogen 

tegning.

34 Triumfvæggens skråkantled har formodentlig væ

ret koordineret med †korbuens kragbånd.

35 Jfr. Armin Tuulse: Bönekamrar och Hagioskop, 

Konsthistoriska Studier, tilägnade Sten Karling, 

Stockholm 1966, s. 11-24. I Munke-Bjergby kirke er 

et lavtsiddende kighul i skibets nordmur (DK. Sorø, 

s. 370), af Otto Norn opfattet som et hagioskop, jfr. 

Otto Norn: At set det usynlige, 1982. s. 59.

36 Præsteindberetninger til Ole Worm I, udg. ved 

Frank Jørgensen, 1970, s. 227.

37 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C

4.189).

38 RA. DaKanc. B 81. Jyske tegneiser, 8. april og 

27. juni 1622.

39 Opmåling 1:100, 1955, ved arkitekterne Graae og 

Aas. 1:50, 1988, ved Charlotte Fabech. NM2.

40 1713 manglede 6 bjælker, hver 8 alen lange, til loftet 

i »den nye kirke«. Jfr. note 4.

41 Sml. også sidekapellerne ved Ulfborg, Vedersø og 

Ejsing kirke, Ringkøbing amt.

42 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C

4.190).

43 Embedsbog for Ølgod-Strelev sogne 1878ff. Ved 

embedet.

44 Jfr. Søren Manøe Hansen: Blytækkerne fra Strellev, 

i: Mark og Montre. Fra sydvestjyske museer 1982, 
s. 70-80.

45 H. K. Kristensen: Øster Horne Herred, 1944, 

s. 338f.

46 Glasstykkerne opbevares i NM2, inv. nr. D 

88-101/1959.

47 Dette må vel antages – efter romansk sædvane – at 

have stået lidt vestligere, fri af apsisvæggen.

48 Udbygningen og sænkningen af alterbordshøjden 

kan eventuelt være foretaget af hensyn til opsætnin

gen af den nuværende altertavle 1596. Jfr. også Ans-

ager kirke (s. 1576).


Fig. 62. Alterkalk 1599, stempler muligvis for Engel-
brecht Andersen i Ribe (s. 1537, jfr. fig. 29-31). NE 
fot. 1982. – Kelch, 1599. Stempel möglicherweise die des 
Engelbrecht Andersen von Ribe. 
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49 Nyopmuringen er foretaget efter tegninger af arki

tekterne, i Nationalmuseet, hvor der også findes op

måling og fotografier af alterbordet før sammen

skridningen.

50 Som stenhuggermærke ville forsænkningen have 

udmærkede paralleller i eksempelvis Falling kirke 

(DK. Århus s. 2718 med fig. 12-13). Opfattet som 

ufærdig helgengrav (20 × 20 cm i to afsæt, det nedre

13 × 9 cm) vil den sidde syv cm fra den formodede 

forkant på en alterbordsplade, der nu måler 43 × 60 

cm. Hvis helgengraven har været tænkt midt i bord

pladen, vil dennes bredde have været 90 cm, hvilket 

svarer til alternichens (s. 1525).

51 Stiftelsesindskriften læstes endnu ved midten af 

1700’rne, da den refereres i DaAtlas V, 738f..

52 Ifølge embedsbogen (jfr. note 43) bekostedes alter

tavleistandsættelsen af Ane Kathrine Hansen.

53 Merete Bergild og Jens Jensen har 1987 tilskrevet 

Lauritz Andersen Riber malerierne, hvis overmalede 

tilstand dog nødvendiggør et vist forbehold. Se Me

rete Bergild og Jens Jensen: Rosenholm-skabet og 

dets mestre Mikkel van Groningen og Laurids An

dersen Riber, i Fra Randers Amt 1987.

54 Se Finn Carpentier Pedersen: Visborg Kirke, blade 

af dens historie, Jelling 1987, s. 32f. Malerierne til

skrives her Lauritz Andersen Riber.

55 Spirprydelserne har intet museumsnummer.

56 I sin indberetning fremholder Magnus-Petersen or

namentikkens lighed med den 1592 af Caspar Mark-

danner opsatte altertavle i Kolding S. Nikolaj kirke, 

der dog er væsentlig mindre professionelt skåret end 
Ølgod-tavlen. Hovedtrækkene i dens opbygning 
genfindes i en række altertavler på Haderslevegnen 
(udført mellem 1610 og 1638). Men som fremhævet af 

Erik Moltke er altertavlen i Ølgod både ældre »og 

langt finere« (DK.SJyll. s. 2875f.). Om slotssnedkere 

se Otto Norn: Slotssnedker og Laugsmester, i Folke

liv og Kulturlevn. Studier tilegnet Kai Uldall 14. sep

tember 1960.

57 Merete Bergild og Jens Jensen: Rosenholm-skabet 

og dets mestre Mikkel van Groningen og Laurids 

Andersen Riber, i Fra Randers Amt 1987, s. 30f.

58 Stafferingen beskrives i Einar V. Jensens indberet

ning 1956 som udført i tempera: »Farverne lader sig 

for fleres vedkommende vanskeligt definere, idet de 

er malet med ubestemmelige grålige og gullige toner; 

endvidere er der hvidt, ultramarinblåt, sølvbronze i 

flere farver og en del forgyldning. Det hele ser noget 

forkomment ud«.

59 LA Vib. Skast. Ø. og V. Horne hrdr.s provsti. 

Synsprotokol 1828-82 (C 44.3-4).

60 Et ønske om fornyelse af alterskranken 1877 var 

endnu ikke imødekommet 1878, men det må være 

sket kort efter (jfr. note 59).

61 LA Vib. Ribe stiftprovsti og Ribe købstadsprovsti. 

Synsprotokol for kirker 1812 ff. (C36A.13).


Fig. 63. *Sognestævnetavle, 1800’rne (s. 1553). I 01-

god Museum. NE fot. 1987. – *Zeittafel für Gemein
detreffen, 19.Jahrhundert.


62 HofmFund. V, 600.

63 Fonten nævnes allerede 1853 i koret (jfr. note 59).

64 Jfr. H. Øllgaard: Oltidslevninger i Ølgod Sogn, i 

ÅrbRibe 1936, s. 9f.

65 Præsten læste før restaureringen kun cifrene »17.5« 

(embedsbogen, jfr. note 43), men årstallet må være 

1725, det år Kirstine Maria Brönsdorff indgik ægte

skab. Jfr. H. K. Kristensen: Øster Horne Herred, 

s. 330 (hvor årstallet 1724 må være fejl for 1725).

66 Jfr. H. K. Kristensen: Fontehimmel og Kirkeværge, 

i ÅrbRibe 1968, s. 73f.

67 Jfr. eksempelvis en fontehimmel fra o. 1650 i Gos-

mer kirke (DK.Århus, s. 2771).

68 Den tidligere anonyme billedskærer, der i Ribe amt 

bl.a. kan sættes i forbindelse med altertavler i Jerne 

og Lønne kirker (s. 982, 1284), altertavlen og prædi

kestolen i Vester Nykirke (Skast hrd.) og prædikesto

len i Guldager kirke (Skast hrd.), er 1987 blevet iden

tificeret af Merete Bergild og Jens Jensen: »Nykirke

mesteren« – Jens Mortensen og hans træskærerarbej

der i jyske kirker omkring midten af 1600-tallet. I 

ÅrbRibe. 1987. Heri tilskrives Jens Mortensen fonte

himlen i Ølgod, formentlig med rette. Bla. har dens 

udskårne frisefyldinger klare sidestykker i frisefyldin

gerne på prædikestolene i Øster Nykirke (Vejle amt) 

og Guldager kirker, der må tilskrives billedskæreren.

69 Se V. Thorlacius-Ussing: Billedskæreren Claus




 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1562 ØSTER HORNE HERRED 

Fig. 64. *Indsamlingsbøsse, o. 1877, til opførelsen af 
Bejsnap kirke (s. 1551, jfr. s. 1563). I Ølgod Museum. 
NE fot. 1987. – Spendenbüchse für die Errichtung der 
Kirche von Bejsnap, um 1877. 

Berg, 1922, s. 101f. og symposiepublikationen: Veit 
Stoß. Die Vortråge des Nürnberg Symposions. 
Nürnberg 1985. 
70 Fotografier fra restaureringen 1948 viser det i stærkt 
ødelagt tilstand med talrige repararationer i fyr. Det 
havde under bemalingen fra 1760 i rødbrunt rester af 
en ældre grøn. 
71 Om snedkeren se under Horne kirke (s. 1462 med 
note 60), hvor det dog endnu ikke var lykkedes at 
opløse signaturforkortelsen, hvis forled (eller efter-
led) »G.g.g.l.« (Gud gif gløck) kan bestemmes ved 
jævnførelse med en indskrift på Ansager kirkes præ-
dikestolshimmel (s. 1584, jfr. også (†)skriftestol i Øse 
kirke s. 1625). Den flittige snedker, hvis navn efter al 
sandsynlighed må have været Hans Pedersen, har for
mentlig været elev af Christen Pedersen i Heager 
(Øse sogn) og kan meget vel – indtil slutningen af 
1620’rne – have haft sit værksted samme sted (jfr. 
s. 1623f). 
72 Forlægget synes at have været eller at have været 
afhængigt af gengivelsen i Virgil Solis’ passional 1553 
(G. Garde: Danske Silkebroderede Lærredsduge fra 
16. og 17. Århundrede, 1961, s. 292), der blev mere 
eller mindre frit kopieret i danske publikationer som 
Rasmus Hanssøns (Reravius’) passional, trykt i Kbh. 
1573. 
73 Et sådant fremspring ses i Virgil Solis’ passional og 
i deraf afhængige danske gengivelser som Rasmus 
Hanssøns (Reravius’) passional fra 1573 og P. Laurit

zøns katekismus fra 1594. Se Georg Garde: Danske 
Silkebroderede Lærredsduge fra 16. og 17. århun
drede, 1961, s. 156, 292, 339, 343. 
74 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger og kirke
syn 1811-15 (C 4.709). 
75 Vor viden om stolestadernes ældre farvelag bygger 
alene på Einar V. Jensens undersøgelser 1960 af et par 
stolegavle, der havde undgået nyere tids afrensning. 
76 Herskabsstolene må antages at være udført efter 

1634, da Jens Mortensen fik borgerskab i Kolding, 

måske 1646, da Ide Gøye lod opsætte en klokke med 

sit og Jens Juels navne (jfr. ndf.). Se Merete Bergild 

og Jens Jensen (jfr. note 68), s. 31 og H. K. Kristen

sen: Øster Horne Herred, 1944, s. 325f.

77 I opregningen af sine arbejder for kirken 1761 – som 

svar på bøndernes klage (jfr. s. 1530 og note 12) – nævner Peder Saxesen ganske vist ikke den ny her

skabsstol, men den var jo også helt til hans egen 

nytte.

78 Venligst meddelt af Søren Manøe Hansen.

79 H. K. Kristensen: Øster Horne Herred, 1944, 

s. 316. 
80 Ifølge synet 1812 (jfr. note 74) manglede kirken da 
pengeblok, hvorfor den eksisterende må formodes 
anskaffet ret kort derefter. 
81 Meddelt af Jydsk Orgelbyggeri. 
82 Yderligere oplysninger findes i Den danske Orgel
registrant. 
83 Se H. Øllgaard: Kirkepotter, i Mark og Montre 
1966. 
84 Se Georg Galster: Danske og Norske Medailler og 
Jetons ca. 1533 – ca. 1788, 1936, s. 301, fig. 464. 
85 Holger Rørdam formoder i et responsum til restau
ratoren (22. marts 1899, i NM2), at versene (delvist 
gengivet i MarmDan. I, 245) er forfattet af Jens Sø
rensen. Da også et par andre børn synes at have over
levet faderen (se H. K. Kristensen, jfr. note 45, s. 345) 
må det være tvivlsomt, om de hvide klæder generelt 
har skullet karakterisere børnene som døde. Epitafiet 
er ikke desto mindre ofte anvendt som illustration af 
1500’rnes høje børnedødelighed. H. F. Rørdam: Kjø
benhavns Universitets Histore III, 1873-77, s. 443; 
PersHistT. IV, 333; ÅrbRibe I-IV, 1903-06, s. 133. 
86 Af den sidste sætning læstes før restaureringen kun 
»Anno ... Die ... Seufren Jensen Prest Till... oc Strel-
lof oc Døde ... Anno 1606«, resten er rekonstrueret 
på grundlag af et responsum fra Holger Rørdam (jfr. 
note 85). 
87 H. K. Kristensen: Nørre Horne herred, 1975, 
s. 382f.

88 Iver Hemmet, biskop i Ribe, †1629.

89 Jfr. Horst W. Janson: »The putto with the death’s 

head«, Art Bulletin XIX, 1937, s. 423-449.

90 Kay S. Nielsen: Danske Blankvåben, 1978, s. 48f.

91 Oplysninger i embedsbogen (jfr. note 43), venligst 

supplerede af Søren Manøe Hansen.




 

 

Fig. 1. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1988. – Nordostansicht der Kirche. 

BEJSNAP KIRKE 
ØLGOD SOGN 

Filialkirken i Bejsnap i Ølgod sogns østre del er 
opført 1891-92 (indviet 14. aug. 1892) efter teg
ning af arkitekten og middelalderarkæologen 
Julius Bentley Løffler, der i de samme år sam
men med H. C. Glahn forestod opførelsen af Pe-
terskirken i Stensby (Kalvehave sogn, Præstø 
amt), med hvilken Bejsnap kirke har mange lig
hedspunkter. 

Indsamlingen til en filialkirke i det nyopdyr-
kede hedeområde blev påbegyndt allerede 1877, 
da der i Ølgod kirke opsattes en bøsse (jfr. s. 1551 
og fig. 64). Pladsen til den nye kirke udpegedes 
af tre uvildige mænd, biskop Balslev, amtsråds
medlem Niels Møller og skolelærer Kristensen i 

Hoven, ved et møde på Bejsnap mark 28. sept. 
1880. Rigsdagen bevilgede i foråret 1891 15000 
kr til opførelsen, hvorefter grundstenen kunne 
nedlægges 30. juli samme år. Murerarbejdet ud
førtes af P. C. Schledermann, Roskilde.1 

Kirkegården hegnes mod syd, mod vejen, af en 
cementeret kampestensmur, der o. 1950 har af
løst et jorddige. Mod øst, nord og vest er der en 
læbeplantning og bøgehække. Hovedindgangen 
i syd lukkes af to fløje, ophængt mellem to ba-
rokinspirerede, murede rødstenspiller, falsede 
og profilerede og dækket med aftrappede ce
mentplader, kronet med granitkugler. I kirke
gårdens vestre skel er i begyndelsen af 1950’erne 

Danmarks Kirker, Ribe amt 106 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1564 ØSTER HORNE HERRED 

Fig. 2. Indre set mod øst. NE fot. 1988. – Innenansicht 
nach Osten. 

Fig. 3. Altertavle 1915. Maleri, Den gode Hyrde, af 
Joakim Skovgaard; ramme af August Johnsen 
(s. 1564). NE fot. 1988. – Altarbild, 1915. Gemälde, Der 
Gute Hirte, von Joakim Skovgaard; Rahmen von August 

Johnsen. 

rejst et ligkapel af røde sten; nord for kirken er et 
lille materialhus. 

Den klædelige lille kirke er en murstensbyg-
ning i romaniserende former, bestående af kor 
og skib med våbenhus i syd samt en tagrytter 
over skibets vestende. Koret smykkes af hjørne-
lisener, forbundet af rundbuefrise. Skibets tre
delte gesims har nederst et savskifte. De rund
buede vinduer, tre i koret, tre i skibets nordside 
og to i syd, omgives af rundstave. I vestgavlen 
er et trekoblet vindue og i gavlspidsen et firklø
vervindue i cirkulær indramning. Den rundbu
ede, profilerede portal i våbenhusets sydside 
smykkes af et granittympanon med kors og ver
salindskrift: »Denne kirke er bygt år 1891. Der
som nogen går ind ved mig, han skal frelses«. Et 
tag af skifer blev 1975 afløst af kobbertag. Også 
tagrytteren, der oprindeligt var dækket med 
zink, er nu klædt med kobber. I det indre dæk-
kes rummet af fladt bjælkeloft, hvilende på pro
filerede knægte. Korbuen er rund og har små 
kragled. Gulvet er lagt med røde, mørkbrændte 
»mejerifliser«, nu dækket af et tæppe. Under 
stolestaderne er gulvet af træ. 

Inventaret er i hovedsagen fra opførelsestiden, 
meget skænket af medlemmer af opførelsesko-
miteen og andre beboere i sognet. På alterbordet, 
af træ, dækket af et rødt silkefløjls alterklæde 
med guldkors, står dog en lidt yngre alterpry
delse (fig. 3) fra 1915, et maleri, Den gode Hyrde, 
signeret af Joakim Skovgaard. Det har forgyldt 
rammeværk i skønvirkestil af August Johnsen, 
med indskåret citat fra Joh. 10,27 på fodstykket. 
Den oprindelige alterprydelse var et krucifiks, 
Kristusfiguren en galvanoplastisk kopi efter 
model af Jens Adolf Jerichau,2 korset i blankt 
egetræ. Det stod på baggrund af et mørkerødt 
gardin foran østvinduet. Nu på skibets nord
væg. 

Altersølvet er udført 1892 af Vilhelm Christen
sen i København, kalken efter J. B. Løfflers teg

1ning af ærkebisp Absalons kalk. Kalk og disk 
bærer citater fra Joh. 6,35 og 6,54 og er ifølge 
indskrift skænket af sognepræsten i Ølgod Jør
gen Christian Fenger Olrik; oblatæsken er givet 
af købmand Th. C. Jensen, Lindbjergmølle, og 
gårdejer Niels Hansen Uhd i Egknud.1 Altersta



 
 

 
  

 

  

 

 

 

 
 

BEJSNAP KIRKE 1565 

Fig. 4. Kirken set fra syd efter opførelsen 1892. Fot. i Ølgod Museum. – Sudansicht der Kirche nach dem Bau 1892. 

gerne er udført i Laurids Rasmussens støberi ef
ter tegning af arkitekt Ludvig Fenger1 og bærer 
indskrifterne: »Givet af Chr. Nielsens Enke Ane 
Hansen i Bejsnap 1892« og »Gud lade sit Ansigt 
lyse hos os!«. Nyere syvstage. 

Fonten er af granit i enkle romanske former, 
det glatte dåbsfad og dåbskanden fra 1933 af mes
sing, kanden med påskriften: »Gjordt (sic) Anno 
1933 F. Bruun Ølgod«. Det oprindelige †dåbsfad 
var af aluminium efter J. B. Løfflers tegning, 

1†dåbskanden af tin efter tegning af G. F. Hetsch.
Prædikestolen og stolestaderne med præste- og 

degnestol er i ganske enkle former fra opførel-
sestiden. Træværket står lysblåt med mørkere 
blå og brune lister, på prædikestolen forgyldt 
Jesumonogram og versalerne: »Salige er de, 
som hører ... (Luk. 11,28)«. 

Orgel, o. 1917, med tre stemmer og ét manual, 
bygget af Horsens Orgelbyggeri ved M. Søren
sen. Disposition: Bordun 16', Principal 8', Sali-
cional 8'; oktavkoppel, svelle. Pneumatisk ak

tion, bælgventillade. Tredelt facade med pibeat
trapper af foliebelagt træ. På pulpitur i kirkens 
vestende. 

Af tre lyskeroner i skibet er de to ens, skænket 
1914 af forhenværende gårdejer Jens Christian 
Pedersen, Hallundsnap, den tredje er givet 1930 
af sognefoged Tinus Bruun og hustru Kirstine. 

Klokken er fra 1891, tvm. 52 cm, med pro
fileret slagring og hals samt reliefversalindskrif-
ter. Om halsen: »1891 givet af Chr. Nielsens 
Enke Ane Hansen i Bejsnap«. Om legemet: 
»Guds Fred med os alle i Gry og i Kvæld, saa 
mange som hjertelig beder«. Om slagringen: 
»Støbt af J. H. Hellerung, H. G. Gamst & 
H. C. Lundes Eft. Aar. 1891«. I slyngebom i tag
rytteren. 

1 Embedsbog for Ølgod-Strelev sogne. Ved embedet. 
2 Modellen er en anden end den i DK. Holbæk 
s. 1474, fig. 39 afbildede i Årby kirke. 
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Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1982. – Südostansicht der Kirche. 

ANSAGER KIRKE 

ØSTER HORNE HERRED 

Sognet nævnes første gang o. 1291 i Ribe Oldemoders skrift på †altertavle), indtil de overgik til selveje, 

fortegnelse over domkirkens fabrica-gods.1 I samme Ansager kirke 1916.6


bogs kirkeliste, indført ved midten af 1300’rne, er Ved klokkeskatten 15287 måtte kirken afgive to 

kirken sat til en afgift på 4 skilling sølv (jfr. s. 1020f.). klokker (se †klokker). Sognekaldet blev 15558 forbed

- Kronen afhændede 1696 kirken til amts- og pro ret ved tillæg af 4 ørter korn fra kongetienden. Ski

viantforvalter Poul Zachariassen Grønnewald til Hes- bets loft var 17189 så brøstfældigt, at det ikke kunne 

selagergård.2 1701 købtes kirken og nabokirkerne i bruges til oplagring af kirkens korn.

Torstrup, Horne, Hodde og Tistrup af landsdommer Ifølge præsteindberetningen til Ole Worm 163910


Jens Lassen til Nørholm, hvis arvinger ved en lande skulle kirkens byggematerialer, »frådmur« (sandal), 

modedom 16. juni 17173 (bekræftet af Højesteret være hentet i Kirkebjerge, sydøst for Stenderup, og 

17. maj 1719) på grund af bygningernes misligholdelse tømmeret stamme fra Skovlund ager, også kaldet 

blev fradømt patronatsretten, der vendte tilbage til Bjælkager. I samme indberetning nævnes et †kors,

kronen.4 Kaptajn Frederik Lassen til Nørholm købte Stenderup kors, på Kvie mark.

imidlertid atter kirkerne 1720,5 hvorefter de fulgte Kirken blev 1889-90 udvidet med to korsarme, ef

Nørholm gods (fra 1742 slægten Teilmann, jfr. ind ter at repræsentanter for menigheden havde fremført




 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

  
  

 

 
 

 

 

1568 ØSTER HORNE HERRED 

ønsket om en udvidelse, og det endog havde været 
overvejet at nedbryde den gamle kirke.11 Filialkirker i 
Stenderup og Skovlund, i sognets østre og nordre del 
(s. 1593ff.), blev taget i brug henholdsvis 1909 og 
1910. De tre sogne udgør et fælles pastorat med egne 
menighedsråd. 

Sagn. En revne i kirkens nordøstre hjørne skal være 
slået af trolden Nekkus i Kvie sø, i vrede over at 
sognefolkene havde frataget ham hans fiskespyd.12 

Kirken ligger i den sydlige del af byen på en 
svag højning. Kirkegården (fig. 2). der i to om
gange er udvidet mod syd, hegnes mod nord og 
øst af høje jordfyldte kløvstensdiger, bevokset 
med hybenroser. Norddiget er udvendig, mod 
gaden, sat i cement. Det nye areal omgives mod 
øst og vest af græsklædte jordvolde; østdiget har 
på ydersiden en lav kløvstensbeklædning og på 
toppen en hæk. På vestdiget er plantet lægi-
vende træer. 

Den gamle hovedindgang i nord, opført 1775 
og tidligere kaldet »ligporten«,13 består af køre
port og fodgængerlåge mellem murede rød-
stenspiller med aftrappet granitafdækning, kro
net af granitkugle, i sin udformning svarende 
helt til lignende indgangspartier ved de øvrige 
Nørholmske kirker: Torstrup (s. 1418), Hodde 
og Tistrup (s. 1494). Pillerne er muret af godsets 
mørkbrændte teglstens, og i hver af de tre piller 
indgår en sten med årstallet »1775« (svarende til 

en mursten i skibets sydvesthjørne). En østre 
køreport, ommuret 1982, er formet på samme 
måde, og en port i samme side længere mod syd 
er en nymuret kopi af de to gamle. I vest er en 
nyere ganglåge. 

Kirkegården, der tidligere hegnedes af mark-
stensdiger (1768: »stengærde af kamp«),14 havde 
i 16-1700’rne tre †indgange (»stetter«), en i øst, 
nord og vest. De to første var murede, mens 
den sidste, der synes sløjfet o. 1720, vist var af 
træ. – Blyet fra den østre stette blev 168815 brugt 
på kirken, hvorefter den blev tækket med ege-
fjæl. Den blev 169315 repareret af murermestrene 
Hans Christensen og Oluf Pedersen og har mu
ligvis været en †portal, idet det 1713 hedder, at 
»den fattes tag og tømmer«.9 Nordre stette var 
da tækket med tegl. Begge indgange blev 1721 
ommuret med 2000 gule klinker og 200 røde 

3sten. – Under lågerne var der †jernriste i træ
rammer og drejelige hvirvler (»korstræer«). 
Fløje af jerngitre anskaffedes 1898.16 I kirkens 
forfaldsperiode klages 1715 over, at »bæster lø
ber ind og nedtræder de dødes grave«.3 

Et skifertækket †ligkapel i kirkegårdens syd
østre del er 1987 afløst af nybygget kapel, gra-
verkontor og materialrum i to for hinanden for
skudte bygninger, hvidkalkede og med tegl
hængte sadeltage (arkitekt Peter B. Villadsen, 
Grindsted). 

BYGNING 

Kirken består af romansk kor og skib samt sen
middelalderligt tårn i vest med spir fra 1775. 
Kirken blev som nævnt 1889-90 udvidet med to 
korsarme, og samtidig nedbrød man et våben
hus foran skibets syddør. Orienteringen er om
trent solret. 

Materialer. Den romanske kirke, 21,5 m lang 
og med forholdsmæssigt stort kor, er opført af 
sort- og okkerbrun sandal, som er afsat i he
deslettens øvre jordlag og ligger fremme ved 
åen lidt syd for kirkegården. De største kvadre 
(op til 40 cm høje) er anvendt i hjørnerne; ho
vedparten er betydeligt mindre, som oftest gan
ske små, alle udformet til egentlige kvadre ogFig. 2. Matrikelkort 1:10000. Målt af Rosenkilde 1819. – Katasterkarte. Vermessen 1819. 
anbragt regelmæssigt, så to, tre eller fire danner 



 

 

 

 

ANSAGER KIRKE 1569 

Fig. 3. Grundplan 1:300. Målt 
af Henrik Gram og Søren 
Gottfred Petersen 1981. Teg
net af MN 1988. – Grundriss. 

støbelag af passende højde. Også den skråkan-
tede sokkel er af sandal, og det samme gælder de 
få kilesten, der ses over korets nordvindue. Hist 
og her, bl.a. i korets nordside, er brugt granit
kvadre lige over soklen, og den bevarede, nedre 
halvdel af skibets syddør samt dennes overligger 
er ligeledes af granit. Soklen har været ens hele 
vejen rundt, men er nu mange steder stærkt for
vitret. Korets sokkelniveau falder kendeligt 
mod det sydøstre hjørne. 

Efter sidste restaurering 1977-78 står dele af 
kirkens sandal-facader blanke, mens de hvidtede 
partier i hjørnerne dækker over udbredte repara
tioner med teglsten. 

Kirkens særegne bygningsmaterialer omtales 
allerede i sognepræst Hans Bertelsens indberet
ning til Ole Worm 1639 (jfr. historisk indled
ning).10 1843 skriver den historisk interesserede 
præst V. Ramsing: »Ved kirkens bygning har 
man benyttet en stor del jernal, hvoraf endnu 

Fig. 4. Tværsnit 1:150 gennem skibets vestende set mod øst. Målt af Henrik Gram og Søren Gottfred Petersen 
1981. Tegnet af MN 1988. – Querschnitt durch Wcstteil des Schiffs nach Osten. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1570 ØSTER HORNE HERRED 

Fig. 5. Den nedre del af skibets syddør (s. 1570) med 

At dømme 
placering er det 
mure har haft 
par har siddet 

efter dørenes forholdsvis østlige 
tænkeligt, at begge skibets lang-

tre vinduer, hvoraf det vestligste 
vest for dørene. Alle skibets op

rindelige vinduer var dog væk længe inden 
korsarmenes tilkomst; formentlig er de sidste 
spor forsvundet i forbindelse med en hovedre
paration 1775.181862 var 
og to i nord, det første 

16støbejernsrammer. – I 
mansk vindue i øst og 
udvidet i lysningen og 
gede karmsider. Over 

der et stort vindue i syd 
af træ og de sidste med 
koret er bevaret et ro
et i nord. Vinduerne er 

muligvis også i de smi
nordvinduets østre halv

del ses fem kilesten af et rundbuet stik, hvoraf 
resten synes at være gået tabt ved en udvidelse i 

indmuret alterbordsplade (s. 1576). NE fot. 1982. – Südeingang, Schiff, unterer Teil mit eingemauerter Altarvestre side. 
tischplatte. 
store lag findes i sognet. Murene er opført som 

sædvanligt, indvendig opfyldt af en uordenlig 
masse af kalk og kampesten«. Han synes at have 
været af den formening, at alen indgik side om 
side med teglsten som oprindeligt materiale: 
»alen findes anbragt mellem de brændte mur
sten, både på den indre og ydre side af muren 
uden at den nogenledes er fortæret eller forvi
tret«.17 – Ifølge Jacob Helms var kirken 1874 så 
stærkt overkalket, at materialernc ikke kunne 
ses. 1886, forud for ombygningen, fandt arki
tekt F. Uldall, at kirken var dels af al, dels i min
dre grad af kløvet og hugget granit. Skråkant
soklen manglede på en del af skibets nordside. 
Ved reparationer var der anvendt mursten, men 
facaderne forekom så stærkt om muret og kal
ket, at det var svært at se det oprindelige materi
ale. 
Døre og vinduer. Norddørens plads anes lige 

modsat syddøren. Af den sidstnævnte, der var i 
brug indtil korsarmenes opførelse og våbenhu
sets nedbrydning, er som nævnt kun bevaret det 
nederste parti (fig. 5), idet et vindue har opslugt 
den øvre del. Overliggeren, 134 cm lang og 30 
cm høj, har på de tre sider en lille rundstav, og 
en tilsvarende findes på undersiden, men kun i 
lysningsbredde og ledsaget af en lille rille. Dø
ren er lukket med en alterbordsplade af granit 
med helgengrav (se (†)alterbord). 

Indre. Korbuen er omdannet 1889-90. Van
gerne med skråkantede kragbånd kan være de 
oprindelige, mens den runde bue er ommuret i 
smag med korsarmenes arkader. Både kor og 
skib har bjælkelofter, i koret stærkt bomkantet 
og antagelig samtidig med tagværket (se ndf.). 
Ifølge en malet indskrift på fjerde bjælke regnet 
fra øst blev skibets loftsbjælker udskiftet 1614: 
»Anno 1614 lod Her Haans B. S. oc Chresten P. 
S. indlegge disse Bjelcker« (senere tilføjet): »Aar 
1845 lod Ejerinden I. C. R(osenørn) T(eilmann) 
Kirken male«. De førstnævnte navne dækker 
over sognepræst Hans Bertelsen og kirkeværgen 

19Christen Pedersen.
Gavle. Korgavlen og skibets østre gavlspids 

er som det øvrige murværk af sandal og pudset 
og hvidtet med undtagelse af korets østside, 
hvor kalken blev renset af ved sidste restaure
ring. I korgavlen er i nyere tid brudt en rund
buet, retkantet glug og i skibets østgavl en lav 
dør. Skibets vestgavl blev forud for tårnbyg
geriet brudt ned indtil en meter over bjælke
højde. En dør fra mellemstokværket til skibets 
loft er formodentlig etableret i forbindelse med 
murerarbejder på tårnet 1750 (se ndf.). 

Korets egetagværk, antagelig fra 1500’rne, er af 
slet kvalitet og overvejende bomkantet. Kon
struktionen er den vanlige med to lag hanebånd 
og korte spærstivere, men heri indgår rester af et 
formentlig romansk (†)tagværk af den såkaldte 
Arrildtype med to sæt skråstivere (jfr. DK. 
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Fig. 6. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1982. – Nordostansicht der Kirche. 

SJyll. s. 2701), der stærkt omsat endnu findes 
over skibet, hvor det er suppleret 1889-90 og 
1976. - Korets syv spærfag er i nord nummere
ret med øksehugne streger fra vest mod øst, i 
syd og i midten med bomærkelignende figurer. 

Tårnet, hvis hvælv er dekoreret af den såkaldte 
Liljemester (se kalkmalerier), er lige som tårnet i 
Ølgod formentlig opført i tiden o. 1500-20. Ma
terialerne er munkesten i munkeskifte over et 
bindigt granitkvaderskifte. Østmuren hviler 
som nævnt på skibets delvis nedbrudte vestgavl. 
Tårnrummet har til alle sider spidsbuede skjold
blændinger, hvilende på hjørnepiller med halv-
stensfremspring for krydshvælvets retkantede 
kvartstensribber. I vest er et mangefalset vin
due, hvis udvendige fladrundbue stemmer godt 
overens med den skalmuring, der blev foretaget 

1748 (jfr. jernankre med årstal midt i vestfaca
den). Den rundbuede arkade mod skibet blev 
1890 lukket med en skillevæg i forbindelse med 
tårnrummets indretning til forhal; samtidig blev 
der brudt en spidsbuet, falset dør i sydsiden. 

Der er adgang til det høje mellemstokværk 
gennem en fladbuet underdør med spidsbuet 
spejl i tårnets nordside, hvor en spindeltrappe 
med loft af udkragede binderstik leder op til en 
overdør i mellemstokværkets nordmur. Denne 
etage har til hver af de frie sider to høje, flad-
buede blændinger, hvoraf syd- og vestmurens er 
helt tilmuret i forbindelse med tårnets ombyg
ning 1748 og 1750 (sidstnævnte årstal samt pa
tronens forbogstaver AT (for Andreas Teil-
mann) ses øverst i sydfacaden). Arbejderne 
1750, der udførtes af Otto murmester fra 
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Fig. 7. Kalkmalet dekoration i tårnets hvælv, udført 
af den såkaldte Liljemester o. 1500-20 (s. 1574). NE 
fot. 1982. – Gewölbemalerei im Turm, sogenannter Lili
enmeister, um 1500-20. 

20Varde, har formodentlig omfattet hele det lave 
klokkestokværk, der til hver side har et flad-
rundbuet glamhul. Udvendig, mod øst og 
nord, ses lige under murkronen et dobbelt sav
skifte. Tårnet, der oprindelig havde †sadeltag, fik 
ligesom de øvrige Nørholmske kirker 1775 sit 
nuværende pyramidespir, kronet af en Teil-
mannsk trane. 

t Våbenhuset foran skibets syddør blev ned
brudt 1889-90 i forbindelse med sideskibenes 
opførelse og tårnrummets omdannelse til for
hal. Det var 5 m langt, 4,75 m bredt og side

16murene målte 2,2 m i højden. Det nævnes før
ste gang 1693,15 da murermestrene Hans Chri
stensen og Oluf Pedersen var beskæftiget i tyve 
dage, men synes ifølge Uldalls beskrivelse 1886 
at have været et senmiddelalderligt hus. Det var 
i det væsentligste opført af munkesten, stærkt 
berappet og kalket. Den falsede dør i syd var 
afsluttet med en fladrundbue, der må være kom
met til 1775,18 da huset blev forhøjet og fik bly
tag, efter at det siden 1600’rne havde haft tegl
tag. To små støbejernsvinduer, et i hver side
mur, var indsat i nyere tid. 

Vedligeholdelse og istandsættelser indtil 1889. Ski
bets bjælkeloft blev som nævnt udskiftet 1614, 

og 1693 arbejdede murermestrene Hans Chri
stensen og Oluf Pedersen på våbenhuset og den 

15østre stette, og kirken blev kalket ude og inde.
Som andre Nørholmske kirker led Ansager 
o. 1710-20 vanrøgt på grund af manglende ved
ligeholdelse, hvilket 1717 førte til fradømmelse 
af patronatsretten (jfr. historisk indledning). Sy
net noterede 1713,9 at kirken ikke var blevet 
hvidtet indvendig i mange år; taget var utæt, og 
det regnede ned adskillige steder. 1718 var loftet 
så brøstfældigt og »så ganske oprådnet, at der er 
fare ved at gå derpå, endsige det skulle tjene til 
at lægge kirkens korn derpå, om kirken skulle 
det behøve«.9 Af et syn i sommeren 1720 over de 
udførte arbejder fremgår det, at tårnets nordve
stre hjørne og vestsiden var skalmuret med 1500 
røde klinker, og at der var indsat nye jernankre i 

3tårnet og nye »vinduesjern« i samtlige vinduer.
Tagbeklædning. Med undtagelse af våbenhu

set, der fra slutningen af 1600’rne til 1775 havde 
tegltag, var kirken indtil 1889 overalt tækket 
med bly. 168815 omstøbte og genoplagde Hans 

21blymester, Haderslev, med en svend i 14 dage 
20 skippund bly på skibet. 1690 blev blyet på 
tårnets sadeltag omstøbt, og 1693 omlagde 
Knud Jensen blymester to fag på skibets syd

15side, og det følgende år fire fag på nordsiden.
1765 blev hele skibets nordside lagt om, og der 
blev også lagt bly over trappehuset, som tid
ligere havde været teglhængt og en tid var dæk

18ket med brædder.
Kirkeejeren Steffen Nielsen Ehrenfeld lod i 

1730’rne lægge nyt bræddeloft og murstensgulv. 
I Christian Teilmanns tid som patron blev som 
nævnt tårnets vestside skalmuret (jfr. årstallet 
her »1748«), og to år senere lod sønnen Andreas 
Charles Teilmann tårnets klokkestokværk om
mure, og kirken blev indvendig »stafferet og 
prydet, så den overalt var bragt i fuldkommen 
og ønskelig stand« (jfr. panegyrisk indskrift på 
†altertavlen). – Ved en hovedistandsættelse 177518 

fik tårnet sit nuværende pyramidespir, våben
huset blev forhøjet, og der indsattes overalt nye 
†vinduer, der vel i udformning har lignet de sam
tidige, falsede og fladrundbuede åbninger i Tor-
strup kirkes nordside (sml. s. 1424). Murværket 
i kor og skib blev repareret, og der muredes nye 
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piller ved kirkegårdsindgangene. Murstenene er 
mørkbrændte telgsten fra Nørholms eget tegl
værk, grundlagt 1754,22 herimellem mærkede sten 
med »ACT 1775« (jfr. lignende teglmærker i 
Torstrup kirke, s. 1418, og i Nørholms hoved
bygning). 

Ifølge en malet indskrift på en af skibets bjæl
ker (jfr. ovf.) lod ejeren Ingeborg Christiane 
Rosenørn Teilmann kirken male 1845. Ved sit 
besøg 1874 beskrev arkæologen Jacob Helms 
bygningen som »en ikke stor, ret venlig udse
ende, helt overkalket kirke, der også i det indre 
var meget velholdt«. Med hedernes opdyrkning 
blev kirken imidlertid for lille til det udstrakte 
sogn. 

Ved kirkens ombygning og udvidelse 1889-90 op
førtes to korsarme af samme bredde som koret. 
Arbejdet udførtes under ledelse af arkitekt 

23H. F. J. Estrup, Horsens. der i de foregående år 
havde foretaget en hovedistandsættelse af Horne 
kirke (se s. 1449f.). Murene er af teglsten over en 
skråkantet sokkel af granit, og korsarmene for
bindes med kirken ved to store, rundbuede ar
kader, brudt i skibets sidemure og udformet 
som korbuen, der samtidig blev ommuret. En 
falset rundbuet dør i syd leder ind til søndre 
korsarm, og i hver af de fire flankemure er 
rundbuede vinduer, hvis form er gentaget i et 
nyt vindue i korets sydside samt i to tvillinge-
vinduer i skibets vestende. Alle tagflader, und
tagen tårnets, blev tækket med skifer; i det indre 
fik korsarmene fladt bjælkeloft, og i hver ende 
af det nyskabte nord-syd gående tværskib op
sattes tømrede pulpiturer. Gulvet blev lagt af 
hårdtbrændte, gule fliser. – Som nævnt nedbrød 
man samtidig våbenhuset ved skibets sydmur 
og etablerede en ny spidsbuet dør i sydsiden af 
tårnrummet, der omdannedes til forhal, idet 
tårnbuen blev lukket med en halvstens skille
væg, hvori der er anbragt en fløjdør. 

Efter en hovedrestaurering 1977-78 ved arkitek
terne Richard Aas og Herløv Thorup, Varde, 
står kirken i dag præget af ombygningerne 1775 
og 1889-90. Skifertaget over kirke og korsarme 
er igen afløst af bly, og i et diskutabelt forsøg på 
at oplive de romanske facader har man ladet par
tierne med det særegne byggemateriale, sandal, 

Fig. 8. Tårnet set fra vest, med spir og vindfløj fra 
1775. NE fot. 1982. – Westansicht des Turms, mit Kirch
turmspitze und Wetterfahne von 1775. 
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Fig. 9-10. Relikvieæske af bly, 1200’rne (s. 1576). 9. 
Helhed. 10. Æskens underside med indskrift. LL fot. 
1988. – 9. Reliquienbehälter, Blei, 13. Jahrhundert. 10. 
Rückseite mit Inschrift. 

stå upudset og uden hvidtekalk. Indvendig er 
kirken hvidtet; korets loftsbjælker står ubehand
lede og brædderne røde, i skibet er bjælkerne 
røde og brædderne brune. 

Varme. Kirkens første varmeapparat (fig. 25), 
en cirkulationsovn, en såkaldt »kappeovn« efter 
Recks patent, blev 1890 opstillet i skibets nord
østre hjørne i forbindelse med kirkens udvi

24delse. Den afløstes 1926 af en kalorifer, anbragt 
25under nordre korsarm. 1965 blev kirken til

sluttet byens fjernvarmeanlæg. 

Vindfløj. Spiret smykkes ligesom kirkerne i 
Torstrup, Horne og Tistrup (sml. s. 1026 og 
1425 med fig. 11) af en Teilmannsk trane, af kob
ber, opsat 1775.16 Den blæste ned 182526 og synes 
først at være genopsat 1845.27 

KALKMALERIER 

I tårnhvælvet (fig. 7) afdækkedes 1978 en dekora
tion i okker og gråsort af den såkaldte Liljeme
ster, formentlig udført o. 1500-20 og helt i 
samme manér som lignende udsmykninger på 
egnen (sml. bl.a. Jerne, Janderup, Horne og Øl
god): sparer på ribber og buer med udløbende, 
små stilkede blade og malerens karakteristiske 
liljeornament i trekantet indramning. Øverst i 
de fire kapper er stilliserede franske liljer og i 
toppunktet en lille seksbladet roset. 

†Kalkmalerier. I korets og skibets vægge frem
kom under restaureringen 1977 sporene af en 
formentlig senmiddelalderlig udsmykning. 
Bedst bevaret var en lille passertegnet, rødmalet 
roset i skibets vestvæg ind mod tårnbuen (dia
meter: 25 cm). Det er sandsynligvis samme ma
ler, der har udøvet sin kunst i korets sydøstre 
hjørne, hvor der på sydvæggen fandtes et halv
cirkelslag med radius 60-70 cm, dannet af et 
bånd med to sorte streger, udfyldt med slyn
gede, røde streger. Fra båndets underkant løb 
som eger i et hjul røde og sorte streger ind mod 
centrum, ca. 1,8 m over gulv. På den tilstødende 
del af korets østvæg fandtes mindre rester af en 
lignende tegning, der som det øvrige blev over-
kalket efter en registrering. 

INVENTAR 

Oversigt. Fra kirkens ældste tid stammer både den 
romanske granitdøbefont, en alterbordsplade, den 
senromanske klokke og en *relikvieæske med magisk 
indskrift, nu i Nationalmuseet. Den er fundet i det 
murede alterbord, der stammer fra senmiddelalderen 
ligesom tre store helgenfigurer (o. 1475), der har hørt 
til i kirkens senkatolske højaltertavle. 

Den tidlige renæssance er repræsenteret af alterpa
nelet, en (†)præste- og skriftestol (nu på kirkeloftet) 
og en kirkestol med låge (præstefamliliens), der bærer 
samme årstal, 1587, som fandtes på en †degnestol. 
Disse arbejder skyldes øjensynligt samme snedker, 
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Fig. 11. Indre set mod syd. NE fot. 1982. – Inneres nach Süden. 

formentlig den Christen Pedersen snedker i Heager 
(Øse sogn), som få år før gjorde stole i Øse kirke 
(s. 1623f.). Prædikestolen er et højrenæssancearbejde, 
der kan tilskrives »H. P.S(nedker)«, mesteren for Øl
god kirkes prædikestol, og alterstagerne er i barokstil 
fra o. 1650. 

Om de fornyelser og istandsættelser, der midt i 
1700’rne iværksattes af de Nørholmske kirkejere (jfr. 
ndf.), vidner nu hovedsageligt de stærkt fornyede 
stolegavle fra 1736, bemalingen af den nævnte renæs
sancestol med det netop patenterede Teilmann-våben 
1752, samt messehaglen fra 1765. Altersølvet fra 1801 
skyldes Lorentz Anholm Thuun i Varde, sygesættet 
fra 1835 Wolfgang Petersen i Haderslev. Kirkens al
tertavle fra 1839 er et sjældent eksempel på provinsiel, 
ægyptisk inspireret klassicisme med maleri, Lazarus’ 
opvækkelse, af malerinden Caspare Preetzmann, 
konventualinde på Gisselfeld. Orglet fra 1868 er byg
get af J. A. Demant, Århus. 

Farvesætning. Mens altertavle, alterpanel og prædi
kestol står med brogede bemalinger, udført 1925 af 

maler J. Lauritsen Thomsen i Ansager, er det øvrige 
inventar (bortset fra middelalderfigurerne) farvesat af 
Aage Sørensen 1979 i hovedsageligt grå og rødlige 
toner. 

Istandsættelser. Efter at kirken i begyndelsen af 
1700’rne var kommet i et slemt forfald (jfr. indl.), lod 
kirkeejeren Stefan Nielsen Ehrenfeld 1736 gøre nye 
stolestader, ligesom han skænkede et †alterklæde og 
året efter nyt †altersølv. Arbejdet fulgtes op af An
dreas Charles Teilmann, der 1752 gennemførte en 
fuldstændig istandsættelse og nymaling af inventaret, 
hvorved kirkeejernes indsats til kirkens forskønnelse 
berømmedes i et langt panegyrisk vers på den for
nyede (†)altertavle (s. 1580). Efter at den 1839 var ble
vet udskiftet med den nuværende, lod Ingeborg 
Christiane Rosenørn Teilmann 1845 inventaret male 
en grå perletone, der 1873 måtte vige for egetræsma
ling. 1889-90 opsattes pulpiturer i de nye korsarme, 
og ved en istandsættelse 1925 blev stolestaderne 
stærkt fornyede og normaliserede, ligesom alt inven
tar maledes af den lokale J. Lauritsen Thomsen. Ved 
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Fig. 12. Alterparti bestående af alterpanel fra slutnin
gen af 1500’rne (s. 1576) og altertavle 1839 (s. 1577). 
NE fot. 1982. – Altar. Paneel vom Ende des 16.Jahr
hunderts. Altarbild 1839. 

den seneste restaurering 1976-79 er orglet blevet flyt
tet fra sit gamle †pulpitur i vestenden til pulpituret i 
nordre korsarm, og inventaret har fået en snedker-
mæssig istandsættelse og delvis nymaling, dog ikke 
den gamle skriftestol, der kom på loftet. 

Alterbord, senmiddelalderligt, muret af munke
sten op imod korets østvæg. Det er nu utilgæn
geligt, ca. 1,5 m bredt og 1 m højt, den øvre del 
ommuret 1839, da man i bordet fandt en *reli
kvieæske af bly (fig. 9-10). Den lå ikke i noget 
egentligt altergemme, og der fandtes ikke på al
terbordets overside »noget mærke eller tegn til, 
at relikvier var deri nedlagte«. Æsken skal have 
været »indmuret i kalk« og fremkom, efter at 
det øverste lag sten var borttaget, idet den dog 
først bemærkedes »i gruset«.28 Æsken er firkan

tet, sammenlagt af et stykke pladebly, 3,3 × 2,9 
cm, 1,5 cm høj, og indeholder nogle små ben
stumper, der ved fremkomsten lå i »fint linned«, 
nu i et stykke papir. På æskens underside er ind
graveret majusklerne »agla« (fig. 10), adskilt af 
små kors, og på en af kortsiderne findes spor af 
tilsvarende indskrift, formentlig gentagelser af 

29samme trylleord. Det består af forbogstaverne 
i den hebraiske bøn »Attah gibbor leonam ado-
nai« (du er stærk i evighed, Herre), der findes 
tilsvarende på en relikviekapsel fra Romdrup 
kirke (Ålborg amt),30 og i de magiske indskrifter 
på rune-blypladerne fra Tårnborg og Blæ-

31senge. Indskriftens blanding af versaler (a’erne) 
og uncialer tyder på, at relikevieæsken stammer 
fra 1200’rne og altså formentlig er ældre end al
terbordet. Den er 1843 indsendt til Nationalmu
seet (inv. nr. 7109). 

Måske har relikvieæsken oprindeligt været 
nedlagt i et ældre romansk (†)alterbord, hvis alter
bordsplade (fig. 5) ved restaureringen 1889-90 er 
blevet anvendt som tilmuring i skibets gamle 

32syddør. Af pladen, der er af sort granit, ses 100 
× 98 cm af bordfladen med en helgengrav i to 
afsæt, 25 × 21 cm, 27 cm fra pladens kant i øst, 
der må opfattes som den gamle forkant. 

Alterpanelet (fig. 12) er fra slutningen af 
1500’rne (1587?), 164 × 140 cm, 105 cm højt, med 
en udbygning fra 1839 nærmest væggen, der tje
ner som underbygning for den nuværende alter
tavle. Panelet er af fyr, forsiden med fire høje 
arkadefag, hvis profilerede hesteskobuer smyk
kes af vekslende neglesnit og cirkler og bæres af 
kannelerede pilastre med profilkapitæl; i bue
sviklerne udskåret akantusløv. Kortsiderne har 
oprindeligt haft fire enkle profilfyldinger, af 
hvilke de østligste 1839 er blevet vendt og brugt 
i udbygningen. Broget bemaling fra 1925, grå-
blå fyldinger suppleret med rødt, grønt, gråt og 
forgyldning. Panelet er formentlig kommet til i 
forbindelse med en nyindretning 1587 (jfr. kir
kens stoleværk). Indtil 1899, da panelet blev re
pareret og malet, var det dækket af †alterklæder. 
Et klæde, der 1713 omtales som »et stykke gam
melt kartun, ganske uværdigt til så helligt et 
brug«,9 afløstes 1736 af et nyt, skænket af Stefan 
Nielsen Ehrenfeld (se vers på (†)altertavle 1752). 
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Fig. 13. Indre set mod øst. NE fot. 1982. – Inneres nach Osten. 

1862 havde kirken et rødt alterklæde med guld
16 bort, der 1899 var brøstfældigt og fjernedes.

Altertavlen (fig. 12) er fra 1839, i ægyptisk in
spireret klassicisme med maleri fra 1838, Laza
rus’ opvækkelse, af Caspare Christina Juliane 

33Ulrikke Preetzmann. Det næsten kvadratiske 
storfelt indfattes af en portalopbygning med to 
lotussøjler, der bærer en kraftig, forkrøppet 
tandsnitsgesims kronet af en fladbuet fronton, 
der flankeres af akroterier på gesimsfremsprin
gene. Søjlerne hviler på retkantede postament-
fremspring, der flankerer et postamentfelt ind
rammet af tandsnitlister. Tilsvarende lister kan
ter maleriet og to smalle felter over og under 
det. 

Træværkets brogede bemaling med sølvfar-
vede søjleskafter omvundet af palmegrene er 
den lokale J. Lauritsen Thomsens fra 1925. Den 

oprindelige bemaling må antages at have om
fattet de lotusblade på kapitælerne og palmetter 

34på akroterierne, der hører til stilen.
Altermaleriet (fig. 14) af Lazarus’ opvækkelse, i 

olie på lærred, viser i forgrunden Kristus stå
ende på kanten af graven med højre hånd hævet 
imod den linomvundne Lazarus, der er frem
stillet halvt siddende, omgivet af de henførte 
kvinder, Marta og Maria. Bag Kristus overvæ
rer forsamlede jøder underet, og baggrunden 
udgøres af et landskab med en kuppelbygning 
og fritstående palmetræer. 

I smalfeltet over maleriet læses i forgyldte 
versaler citatet »Jeg er opstandelsen og livet. 
Ioh. XI cap. XXV«, der er bibeholdt fra tavlens 
oprindelige staffering. I postamentfeltet er an
ført nadverindstiftelsesordene »Wor Herre Jesus 
Christus i den Nat ... (1 Kor. 23-25)« i forgyldt 
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fraktur på sort bund. Sprogformerne, skriftty
pen og den omstændighed, at indskriften er ma
let på et stykke egepanel (tavlen i øvrigt er af 
fyr) viser, at indskriftspanelet må være genan-
vendt fra en ældre (†)altertavle (ndf. nr. 2, 1752). 

1868 var maleriets lærred i stykker et par ste
der og måtte istandsættes »med varsom hånd«.16 

1873 blev træværket overmalet med egetræs-
farve og lidt forgyldning (jfr. fig. 25), der ved 
inventarets nymaling 1925 er veget for de nu
værende farver. 

(i)Altertavler. 1) Senmiddelalderlig (fig. 16a-c), 
o. 1475, bevaret er tre storfigurer, ca. 115 cm 
høje, Nådestolen, Maria med barnet og en hel
gen, formentlig Johannes Apostel, der må have 
haft plads sammen i tavlens midtskab. Den cen
trale fremstilling har været Nådestolen (fig. 16b), 
Gudfader, der holder sin korsfæstede søn frem 
for sig. Som vanligt er faderen vist som en gam
mel konge med langt bølget hår og fuldskæg. 
Han sidder på et højt tronsæde, iført fodsid 
kjortel og kappe; kronen mangler nu spirene, 
der har været indfældet i forkanten. Korset, som 
Gudfader holder foran sig, har nu mistet Kri-
stusfiguren, fra hvis fæstnelse der ses tre små 
naglehuller. Også Mariafiguren (fig. 15, 16a) har 
mistet spirene på kronen, hvorfra et langt bølget 
hår falder ned over skuldre og ryg. Det nøgne, 
krølhårede barn sidder rankt på moderens ven
stre hånd og strækker sin højre arm frem mod 
hendes nu afbrudte højre, der kan have holdt en 
frugt. Barnet må i sin afbrudte venstre arm have 
holdt en lille flettet kurv, der ses ved Marias 
venstre håndled. Hendes inderkjole har tresidet 
halsudskæring, yderkjolen falder i store, knæk
kede folder ned over fodstykket, hvoraf et stort 
stykke nu mangler. Helgenfiguren (fig. 16c) er 
skægløs og barhovedet med halvlangt bølget 
hår og bærer fodsid kjortel og kappe. Begge 
hænder, der har været skåret selvstændigt og 
tappet på, mangler nu. Men det kan skønnes, at 
højre hånd har været ført over mod den venstre, 
som har været rakt lige ud af ærmegabet og for
mentlig holdt helgenattributtet. Såvel den skæg-
løse fremtoning som håndstillingen taler for, at 
der er tale om en figur af Johannes Apostel, der 
med sin højre har gjort korsets tegn over den 

giftige kalk (jfr. Johannesfiguren i Billum, 
s. 1088 med fig. 21). 

Alle tre figurer er hulede i ryggen, og Maria 
og helgenen har endvidere nedboringer i issen 
(helgenens tilproppet). Efter mange år på kirke
loftet står træet nu blankt med talrige revnedan
nelser; enkelte større revner er gamle og udfyldt 
med oprindelige trækiler. Ubetydelige farvere
ster på kridtgrund, på Gudfader således lidt azu-
ritblå og på helgenens fodstykke grønt. Efter en 
konservering 1969 er Nådestolen ophængt på 
triumfvæggen, nord for korbuen, Maria med 
barnet på nordre korsarms østvæg og helgen
figuren på søndre korsarms. 

Mariafiguren er skåret efter samme forlæg 
som en madonna i Sneum (Skast hrd.) og en 
række madonnafigurer i Sønderjylland, hvor fi
gurerne også i øvrigt har sidestykker (DK.SJyll. 
s. 2820f.). De må have haft den (fig. 16a-c) viste 
opstilling i tavlens midtskab, med Maria i nord 
og den formodede Johannesfigur i syd i traditio
nel værnehelgenplacering. Til midtskabet slut
tede sig bevægelige sidefløje, af hvilke den søn
dre 1716 omtales som i stykker og rent skilt fra 
træet. Det nedre hængsel var løst, »så dersom 
bemeldte vinge falder ned under altertjenestens 
forretning, kunne den slå både præst og degn 
om ikke flere ihjel«.9 Efter at tavlen 1752 var 
blevet afløst af nedenstående, huskedes det 
endnu 1766, at kirkens tavle i fordum tid havde 
været ret prægtig, med billedværk, forgyldning 
og maling, »men altsammen forfalden«.14 Mens 
rammeværket øjensynligt 1752 blev genanvendt 
i den ny tavle, kom figurerne på kirkeloftet, 
hvor kirkemaler Poul Jensen 1923 fandt dem i 
miserabel tilstand, fugtskadede, uden farver, 
men med rester af kalkning. 1925 undslap fi
gurerne en planlagt istandsættelse og nymaling 
og forblev på loftet, til de 1969 blev taget ned til 
konservering og ophængning i kirken. 

2) 1752, bekostet af kirkeejeren Andreas 
Charles Teilmann, åbenbart med bibeholdelse af 
rammeværket fra den middelalderlige fløjalter
tavle, hvis figurer erstattedes af malerier. Ifølge 
præsteindberetningen 1766 blev tavlen forsynet 
med »jævn maling«, på den ene side Moses, på 
den anden side Kristus og i midten Nadveren. I 
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Fig. 14. Altermaleri 1839, Lazarus’ opvækkelse, af Caspare Christina Juliane Ulrikke Preetzmann (s. 1577). NE 
fot. 1987. – Altargemälde. Die Aufemeckung Lazarus. Von Caspare Christina Juliane Ulrikke Preetzmann. 1839. 
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Fig. 15. Maria med barnet. Udsnit af figur fra sengo
tisk (†)altertavle, o. 1475 (s. 1578, jfr. fig. 16a). NE 
fot. 1982. – Maria mit Christuskind. Figur vom spät
gotischen (†)Altar, um 1475. Ausschnitt. 

postamentfeltet herunder var nadverindstiftel-
sesordene anført på et skriftpanel med forgyldt 
fraktur, der er bibeholdt i den nuværende alter
tavles postamentfelt (jfr. ovf. og fig. 12). Yder
mere var på begge siderne antegnede »nogle rim 
... versificeret panegyrik« til erindring om de 
forbedringer, der var sket på kirken inden for 
mands minde: 

»Der været har en Tiid, som mand sig kand erindre, 
Da denne Kirke stod brøstfældig, og ej mindre 
brøstholden med Patron, der efterlod sin Pligt, 
saa andet Middel blev udseet at hjælpe sligt. 
Velbaarne Ehrenfeld herpaa sig nefne lader, 
hand giøre lod ny loftt, ny Gulv, ny Stoole-stader, 
A(nn)o 1736 ny Alterklæder, ja hand hjalp, hvor 

mangel var, 
1737 og Kalk og Disk af Sølv til Kirken givet har. 
Men da hand gik her fra ved Døden, før hand kunde 

faa Kirken prydet, og dends Skade lagt i Grunde, 

saa seer mand siden alt at være bragt i Stand 

ved fader og ved søn saagot som kræves kand.

Etats Raad Teilmann sig ved Kirkens bygning kiendte, 

Og af betydenhed bekostninger anvendte.

A(nn)o 1748 paa Taarnets Vester-Muur, paa Vind


ver, og paa Blye, 
hand lod forbedre det, som ei blev giort af nye. 
Og hvad som blev ugiort til Gavn og Ziir tillige 
Velbaarne Teilmann til Nørholm har ladet siige 
A(nn)o 1750 at skulle giøres, og see! muuret over aldt, 
A(nn)o 1751 hand det har bragt i stand, hvor 

kostbart det end faldt. 
See! og hvor pyndtelig vor funt, og skrifte-Cammer, 
samt Alter, Prædike- og Degne-Stoole brammer, 
A(nn)o 1752 se! tralværk, indlukt Stool, see! 

hvor det være maa, 
hand har sig Æres, Nafn og tak fortient derpaa.« 

Altertavlen, med dens malerier af Moses og Kri
stus, kan jævnføres med altertavlemoderniserin
gerne i Kvong 1752 (s. 1169) og i Horne 1747 
(s. 1456). Kasseret ved opsætningen af den nu
værende tavle 1839. 

Altersølv, 1801, udført af Lorentz Anholm 
35Thuun, Varde. Kalken (fig. 17) er 20 cm høj, 

med otte-sidet, stejlt opdrevet fod, hvorpå er 
loddet et lille, 3 cm højt, støbt krucifiks. Skaftet 
er cylindrisk, knoppen linseformet, bægeret 
halvkugleformet med profileret rand, der som 
indersiden er forgyldt. På siden af bægeret er i 
en strålekrans-medaljon graveret ordene »Det-
te/Giörrer/ til min / IhuKom(m)else« (kursiv på 
forgyldt bund). Under foden er med kursiv gra
veret »Vog 40 lod 3 q(uint): Anno 1801«, efter
fulgt af Thuuns (gentagne) mærke (Bøje 1982 
nr. 6881), Vardes bymærke og lødighedsstem-
plet »28«. Disk, tvm. 15 cm, med graveret ind
skrift (kursiv) i den forgyldte fordybing: »Ey 
hemmelig Din Kierlighed,/ Din Kundskab om 
vor svage Side!!!/ Naar Sandserne med Vold
somhed/ fornuften trænge, og vi lide;/ Da frel
ser! raaber Du: husk Ven!/ Jeg til Exempel lev-
de, lærte, / Paa Korset doende begiærte,/ Dit 
sande Vel, og evigt Gavn!!!/ Vil Du da nu i La
sters favn/ Din Gud, dig selv, og mig van
ære?«.36 På fanens underside graveret kursiv: 
»Vog 9 lod 2 q(uint)« samt de samme stempler 
som på kalken. 

†Altersølv. Efter svenskekrigene nævner in
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Fig. 16a-c. Figurer fra sengotisk (†)fløjaltertavle, o. 1475 (s. 1578). a. Maria med barnet, b. Nådestolen, c. 
Helgen, formentlig Johannes Apostel. Verner Thomsen fot. 1969. – Figuren eines spätgotischen (†)Flügelaltars, um 
1475. a. Maria mit Christuskind. b. Gnadenstuhl. c. Heiliger, vermutlich Johannes der Evangelist. 

15ventariet 1688 en kalk og disk af tin. Dette sæt 
tjente endnu 1713, da synet bemærkede, at der
som kirken blot kunne nyde sin årlige indtægt, 
ville den selv kunne bekoste et rigtigt altersæt, 
»om det end skulle være af purt guld«!9 1737 
skænkede kirkeejeren et altersæt af sølv, der var 
forgyldt indvendigt og bar indskriften: »Dette 
Kalk og Disk er giuen til Aandsager Kirke af 
samme Kirkes Ejere Velbaarne Hr. Stephan Eh-
renfeld med sin Frue Maria Ehrenfeld A(nn)o 
1737«.14 

En oblatæske og alterkande er i sort porcelæn 
med guldkors fra Den kongelige Porcelænsfa

brik, tidligst nævnt 1862.16 En nyere alterkande af 
messing bærer under bunden indskriften: 

»Gjordt(!)/ Anno 1926/ F. Bruun/Ølgod«, mens 
en ældre alterkande fra 1845 er af blik, oprindeligt 

sortlakeret med guldkors. Den tilhører en type, 
37som da blev anskaffet til alle Nørholms kirker.

Sygesæt (fig. 20), 1835, som det tilsvarende i 
Hodde-Tistrup udført af Wolfgang Petersen i 
Haderslev og skænket af kirkeejeren Ingeborg 
Christiane Rosenørn Teilmann. Den 12 cm høje 
kalk har cirkulær, aftrappet fod, der som knop
pen og det stærkt svejede bæger smykkes af go-
dronnering. På standkanten er med skriveskrift 
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Fig. 17-18. 17. Alterkalk, 1801, udført af Lorentz Anholm Thuun, Varde (s. 1580). 18. Alterstage, o. 1650 
(s. 1582). NE fot. 1982. –17. Kelch, von Lorentz Anholm Thuun, Varde, geschaffen. 1801. 18. Altarleuchter, um 1650. 

graveret: »Givet af Stamherinde Fröken Rosen-
örn Teilmann til Andsager Menighed 1835«. 
Samme sted ses Wolfgang Petersens (gentagne) 
stempel (Bøje 1982 nr. 7074) og Haderslevs by
mærke. Den tilhørende disk, tvm. 7 cm, er glat 
med de samme stempler på undersiden. 

Alterstager (fig. 18), o. 1650, nogenlunde sva
rende til Varde S. Jacobi kirkes (s. 900) og Farup 
kirkes (Ribe hrd.) fra 1642. Stagerne er 42 cm 
høje, balusterformede med profilering. De næv
nes tidligst i inventariet 1688.15 Syv stage, 1931, 58 
cm høj, med indskrift: »Skænket Ansager Kirke 
Aaret 1931/ til Minde om Jens Jørgen Albrecht-
sen«. 

Messehagel (fig. 19), 1765, af rødt fløjl med 
rygkors, bræmmer og årstal »1765« af sølv- og 
guldindvævede galoner. Den omtales året efter 
som sirlig og bekostelig, »given af ny fra Nør
holm«, og er den bedst bevarede af en serie ens 
hagler, der ved denne tid anskaffedes til godsets 

kirker (jfr. s. 1480).14 †Messehagler. 1586 havde 
kirkeværgerne overladt provsten Anders Søren

38sen Vedel 19 dl. til køb af en hagel. Måske er 
det den, der nævnes 1688,15 og som 1713 omtales 
som fast ubrugelig. Messehaglen var da meget 
gammel og »paltet« med adskillige lapper både 
ude og inde og måtte tre år senere atter lappes af 

9præstekonen.
Alterskranke, o. 1875, af samme type som ek

sempelvis Tistrup kirkes, der leveredes 1871 af 
jernstøber Bjelke i Varde (s. 1458). En †alter
skranke, opsat 1752 af kirkeejren, sagdes 1863 at 
være »tværs over koret«, af fyr, med læderknæ

16fald.
Døbefont (fig. 21), romansk af rødlig granit, 

tilhørende den vestjyske type (Mackeprang: 
Døbefonte, s. 174). Fonten er 94 cm høj, med 
søjlebasefod og en vulst ved overgangen til den 
halvkugleformede kumme, tvm. 70 cm. Den 
har attisk profil, hvis øvre rundstav er erstattet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANSAGER KIRKE 1583 

af platte, og i åbningen en lågfals. Lidt hvid og 
sort farve på foden er rest af bemalinger, der 
fjernedes 1882.16 1768 beskrives fonten som en 
udhulet kampesten med fod, overalt overdragen 
med oliefarve i blå marmorering (fra 1752, jfr. 
digt på altertavlen). Den havde da †trælåg af 
snedkerarbejde, og »vandet holder sig af år i 
andet i den så ren og frisk, som det af reneste 
strøm hver dag kunne tages«.14 Fonten stod 
o. 1900 ved korbuens nordside, nu i skibets 
nordøsthjørne. 

Dåbsfad, o. 1550, af drevet messing, sydtysk, 
tvm. 50 cm. I bunden cirkelmedaljon med be-
budelsesrelief, indfattet af et næsten udpudset 
majuskelbånd. På fanen to stemplede mønster
borter og yderst en spinkel buefrise. Fadet synes 
først anskaffet efter 1862, da kirkens †dåbsfad det
te år beskrives som et messingfad med Jesu Dåb 

16afbildet i bunden, omgivet af indskrift. 1713 
manglede der bækken i fonten, »som dog idelig 
behøves«.9 

Et nyere krucifiks, figuren af malet metal, 85 
cm høj, på egetræskors, hænger på skibets nord
væg. 

Prædikestol (fig. 22) 1609, ifølge en forsvunden 
indskrift opsat af præsten Bertel Sørensen og 
kirkeværgen Morten Christensen. Den er et ka
rakteristisk arbejde af en flittig snedker på eg
nen, hvis hovedværk er prædikestolen i Ølgod 
kirke (s. 1542), signeret »H. P. S(nedker)«. De 
nærmeste sidestykker er i Grindsted og Fåborg 
kirkers prædikestole (Slavs og Skast hrdr.), der 

39ligeledes er signerede med forbogstaver.
Prædikestolen har fire fag med relieffer i arka

defelter, der flankeres af hjørnesøjler med glatte 
skafter og beslagværk-prydbælte. Søjlerne er 
korintiske bortset fra dén fjernest opgangen, der 
har et fantasikapitæl med to rækker bladspidser 
(fig. 24). Arkaderne har profileret bueslag med 
tandsnit, båret af pilastre med fladsnitsagtigt 
bladværk og profilkapitæler, nogle med små 
bladspidser; i sviklerne akantus-treblade af ung-
renæssancekarakter. I arkaderne er der fornøjeli
ge, naivt skårne relieffer af Retfærdigheden og 
af Kristus på korset imellem de to røvere, der 
som i Fåborg og Grindsted er fordelt på hvert sit 
prædikestolsfelt. De ejendommelige gaffelkors 

Fig. 19. Messehagel, 1765 (s. 1582). NE fot. 1987. – 
Messgewand, 1765. 

Fig. 20. Sygesæt, 1835, en gave fra stamherreinde In
geborg Christiane Rosenørn Teilmann, udført af 
Wolfgang Petersen, Haderslev (s. 1581). NE fot. 1982. – Krankenbesuchsgeräte. Eine Stiftung der Stammhalterin 
Ingeborg Christiane Rosenørn Teilmann. Geschaffen von 
Wolfgang Petersen, Haderslev. 1835. 
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flankeret af frodigt bladværk genfindes ligledes i 
Grindsted. Til reliefferne, der beskrives fra op
gangen, hører forneden indskrifter, der som 
prædikestolens øvrige udgøres af reliefversaler 
med adskillige sammenskrivninger: 1) (Fig. 23) 
»Retferdighed«, personificeret som en kvinde 
med sværd og vægt. Ved hendes hoved er ud
skåret et mærkeligt hjulkors med bladspidser, 
og baggrunden udfyldes – som på de følgende 
relieffer – af små cirkelornamenter. 2) Den gode 
røver på korset, hvorpå læses: »Refver«. For
neden indskriften: »Here tenck paa m(ig)«. 3) 
Kristus på korset, udstyret med fint snoet torne
krone. På korset læses: »INRI« og forneden: 
»Tenck paa Iesv død«. 4) (Fig. 24) den onde rø
ver. På hans kors læses: »Refve(r)« og forneden: 
»Tro oc icke tvil«. Postamentet, hvis gesims led
sages af tandsnit, har under søjlerne fremspring 
med vegetativt beslagværk, og i felterne ind-

Fig. 21. Døbefont, romansk af granit (s. 1582). NE 
fot. 1982. – Romanische Granittaufe. 

skriften: »Gvds/ ord blif/ver evin/delig 1609«. 
Arkitraven ledsages af tandsnit, og frisen, der i 
øvrigt svarer til postamentet, rummer indskrif
ten: »Salig ere/ de som h(øre)/ Gvds ord/ oc 
bevare d(et)« (Luk. 11,28). Hængestykkerne er 
udformet som smalle kartoucher og flankeres af 
englehoveder under fremspringene. Stolen står i 
skibets sydøsthjørne på en stolpeunderbygning i 
enkle klassicistiske former, vistnok fra istand
sættelsen 1845. Muret opgang fra 1959. 

Den sammenhørende himmel i murhjørnet 
over stolen har ud imod kirkerummet fem fag. 
Frisen, der på hjørnerne brydes af flade volut-
fremspring, rummer indskriften: »Sa elske Gvd 
verd(en)/ at hand gaf s(in)/ enborne søn i død/ at 
alle som troer/ p(å) h(am) i(kke) s(kal) f(orgå) 
m(en) h(ave) d(et) e(vige) l(iv)«. Topstykkerne 
er udformet som kartoucher med liljespir og ar
kadefelter, hvori læses (fra nord): »Gvd/ gif 
g/løck// Meme/ento/ mori (husk døden)//Frø/ 
ct/ Gvd// Lev/ er/lig// Devs/ provi/debit (Gud 
drager omsorg)«. Mellem topstykkerne er der 
spor efter fæstnelse af hjørneprydelser, måske 
»fløjtespillere« som på andre af værkstedets 
prædikestolshimle (jfr. s. 1620f.). Under hjør
nerne er der englehoveder, mens egentlige hæn-
gestykker nu mangler. Loftet, der er af fyr, har 
profilribber udgående fra en roset i midten. 

Prædikestolens brogede staffering med megen 
forgyldning er udført 1925 af kunstmaler J. Lau
ritsen Thomsen, Ansager, angiveligt som et for
søg på en genfremstilling af de oprindelige far

ver.25
Prædikestolens gamle opgang bar på »holde

træet« indskriften: »Lod her Bærtel S(ørensen) 
og M(orten) C(hristensen) indsete dene predike-
stol an(n)o 1609«.40 1713 omtales prædikestolen 
som meget brøstfældig, mange stykker var ned
faldne (de nu manglende prydelser på himlen), 
og et stykke af himlen hang løst, »så man ved 
ikke den tid, det måske vil falde ned og gøre 
folk skade«.9 Istandsættelserne 1752 og 1845 om
fattede nymalinger af prædikestolen, der vist
nok beholdt sin gamle underbaldakin til 1845, 
opgangen til 1873. Dette år fik prædikestolen en 
ny opgang af fyrretræ (nu på kirkeloftet) og blev 
malet i egetræsfarve med lidt forgyldning (jfr. 



 

 

 

 
 

ANSAGER KIRKE 1585 

fig. 25), der stod indtil 1925, da stolen i det væ
sentlige fik sin nuværende fremtræden. 

I stolestaderne indgår en renæssancestol med 
årstallet 1587 på gavlene og låge fra præstegårds-
stolen (fig. 26), men ellers er stolesættet i sin 
kerne fra 1736 i egnens forsinkede ungrenæssan-
ceformer. Det er stærkt fornyet 1925, da de nu
værende bænke med let skrå fyldingsryglæn 
blev indsat. Gavlene er i hovedsagen de gamle, 
bestående af et rammeværk med to glatte pro
filfyldinger, men deres oprindelige, egnstypiske 
småspir har 1925 måttet vige for tresidede gavl
spidser udført efter forbillede af den nævnte re
næssancestol. Gavlenes oprindelige form ses på 
et interiørbillede fra o. 1900 (fig. 25) og er bibe
holdt på tre gavle på søndre pulpitur; endnu tre 
*gavle af gammel form, 100 cm høje, og én med 
gavlspids fra 1925 (fig. 27-28) er siden 1980 i Øl
god Museum (inv.nr. 5584 a-c, 5585).41 Stole
værkets bemaling i gråt og nuancer af rødt og 
lilla er fra 1979. 

Forrest i skibets nordside står en renæssancestol 
(fig. 26), der er sammenbragt 1979 af to høje 

Fig. 22. Prædikestol, 1609, opsat af præsten Bertel 
Sørensen og kirkeværgen Morten Christensen 
(s. 1583). NE fot. 1982. – Kanzel, aufgestellt vom Pfar
rer Bertel Sørensen und vom Kirchenpfleger Morten Chri
stensen, 1609. 

Fig. 23-24. Prædikestolsfelter, 1609 (s. 1584). 23. Retfærdighed. 24. Den onde røver på korset. NE fot. 1982. – Kanzelfelder, 1609. 23. Die Gerechtigkeit. 24. Der Schächer am Kreuze. 
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Fig. 25. Indre set mod øst o. 1900. Fot. i Det kgl. 
Bibliotek. – Inneres nach Osten um 1900. 

gavle med årstallet 1587 og en bred låge, som 
stammer fra præstegårdsstolen. Alt er rimeligvis 
udført af Christen Pedersen i Heager (jfr. s. 
1623f.) og fremtræder nu noget afkortet forne
den, de kraftige gavle 138 cm høje. De består af 
en svær planke afsluttet med en høj spids, der 
har pålagte profillister med tandsnit i form af en 
gavltrekant omkring et udskåret englehoved. 
Herunder har plankerne et udsparet, rektangu
lært felt med profilkant og fladsnitsagtigt akan
tusløv og nederst en ganske let indskåret arkade 
med kannelerede joniske pilastre (baser mang
ler), bærende et profileret bueslag med små cir
kelornamenter. I bueslagene er indskåret årstal
let »15/87« fordelt på begge gavle; den østre har 
endvidere over arkadebuerne et vandret profil
bånd og i sviklerne en art okseøje. Lågen har en 
stor højrektangulær profilfylding og nederst to 
halvt afskårne foldeværksfyldinger; nyere dæk
liste. Bemalingen er som de øvrige stoles, sup
pleret med lidt forgyldning, og i lågens fylding 
er bibeholdt en udsmykning fra istandsættelsen 
1752, slægten Teilmanns våben på sort bund 
over et vers i forgyldt, pyntelig frakturskrift: 
»Saalenge Tranen ei forglem(m)er Vagt at hol
de/ med Steenen løftet op fra Jorden i sin Foo-
de,/ Saa lenge som mand seer Wiin-Ranken sig 
at volde/ paa reene Bierge og paa Druer være 
good,/ Saalenge varigt Huus med Tegl og Spar
re bindes/ Saalenge Tre af eet slags Roser Blade 

faar,/ Saalenge gid dend slægt af Teilmann ogsaa 
findes, Der fører Vaagen som her oven tegnet 
staar!«. Verset, med udtydning af slægtens net
op (1751) patenterede våben, har sluttet sig til en 
indskrift på den samtidige (†)altertavle (nr. 2). 
Mellem 1890 og 1979 sad lågen i en pulpiturop
gang, oprindeligt som nævnt i præstegårdssto
len (jfr. ndf.), hvor måske også gavlene har hørt 
hjemme. 

Staderne beskrives 1766 som værende af fyr i 
to rækker, »åben og uden døre, og efter almin
delig brug i kirkerne for begge køn indrettede 
og opførte af ny a(nn)o 1736«.14 På grund af uor
den i fordelingen, hvorved nogle stole »blev be
søgte og tilegnede af alt for mange personer og 
andre stod halvt ledige, og hvorover endog da 
holdtes disputter og påstand«, lod A. C. Teil
mann 1752 foretage en nyfordeling. Staderne fik 
som led i en nymaling påtegnet numre i oliefar
ve, og hver gård og sted fik anvist plads. Således 
forefandtes 1766 »20 fruentimmerstole efter 
nummer fra øverst på den nordre side i kirken, 
og imellem nr. 19 og 20 en indelukt stol for præ
stegården. Ligeledes 26 mandsstole efter num
mer fra øverst på søndre side, og nederst om
kring på nordre side indtil fruentimmerstolene«. 
Allernederst i kirken, tværs over, var en »parti-
culair stol for den gård Møllebye kaldet«.14 Sam
me opstilling fandtes 1862, da det oplyses, at der 
var rygstød i mandsstolene, men ikke i kvin
destolene bortset fra i præstefamiliens, der om
tales som lukket (med låge) og med det (be
varede) Teilmannske våben og vers malet.16 1873 
fik samtlige stole rygstød og blev malet i ege-
træsfarve, og med kirkeudvidelsen 1889-90 ud
byggedes stoleværket i de nye korsarme ved 
simpel forlængelse af skibets forreste bænke (jfr. 
fig. 25). Ved den omfattende fornyelse og nor
malisering af staderne 1925 blev der også i kors
armene etableret stole i to rækker, og alt male-
des med den lokale J. Lauritsen Thomsens bro
gede farver, der 1979 er afløst af de nuværende. 

†Stolestader. Over de ældre stader, hvori oven
nævnte renæssancestol har indgået, fmdes en 
fortegnelse fra 1713 omfattende 17 kvindestole 
og 25 mandsstole. Syv efterskrevne bestemmel
ser søger at etablere retningslinier for »gammel 
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kirkeskik« i fordelingen på gårde og steder og 
med hensyn til gamle aftægtsfolks, indersters og 
»ledige folks« pladser.42 

(†)Præste- og skriftestol, slutningen af 1500’rne 
(1587?), siden 1979 på kirkeloftet i miserabel til
stand. Den er af fyr og består som vanligt på 
egnen (jfr. s. 1206, 1230) af to panelvægge, 188 
cm høje, der oprindeligt må have aflukket ko
rets nordøsthjørne. Den ene væg er fuldt be
varet (sydvæggen?) 108 cm bred, og består af tre 
fag med portalfelter, hvoraf de to fag danner en 
dørfløj, som har en gammel snoet dørring af 
jern. Portalfelterne danner to rækker, den nedre 
lidt højere, og de består af kannelerede pilastre 
med profilkapitæler bærende profilerede buer, 
som ledsages af neglesnit og små cirkelorna
menter. De nedre portalfelter er indskårne, de 
øvre dannes af pålagte lister og har i sviklerne 
cirkelornamenter (en art okseøjne) som på præ
stefamiliens stol fra 1587. Panelet krones af fri
sestykke med tandsnit, der nu mangler på den 
anden væg, som både er afkortet og delvist for
nyet, nu 90 cm bred. Den består af et tilsvarende 
arkadefag, hvortil nu slutter sig et stykke sam
menflikket panel, der udgøres af gennembrudt 
gitterværk foroven, glatte brædder forneden. 
Stolen står med hvid maling, hvorunder der er 
konstateret farver fra 1925, to lag egetræsådring, 
en perlefarve (fra 1845) og endelig en bemaling 
med grønne fyldinger i blåt rammeværk. 

Formernes lighed med alterpanelets og renæs
sancestolens, begge med årstallet 1587, antyder, 
at stolen er opsat i forbindelse med en større 
nyindretning dette år (jfr. †degnestol 1587), for
mentlig ved Christen Pedersen i Heager. Præste-
og skriftestolens gamle plads må have været den 
vanlige nord for altret. 1752 blev »skriftekam-
meret« smukt malet, og ved 1800’rnes istand
sættelser reduceret og flyttet til korets sydvest
hjørne, hvor den anes på interiørbilledet fra 
o. 1900 (fig. 25). Her ses ved korbuens sydvange 
en †degnestol, der bar årstallet 1587.25 Den havde 
gavle med høje spidser som den samtidige re
næssancestol (jfr. ovf.) og har rimeligvis oprin
deligt stået i hjørnet syd for altret som pendant 
til præstestolen i nord. 

†Skab, 1865, indsat »af Nørholm« til alterklæ-

Fig. 26. Renæssancestol 1587, lågen fra præstegårds-
stolen med påmalet Teilmannsk våben og indskrift 
1752 (s. 1585). NE fot. 1982. – Renaissancegestühl,
1581. Tür vom Pfarrhofgestühl mit Teilmannschem Wap
pen und Inschrift, 1152 aufgemalt. 

Fig. 27-29. 27-28. *Stolegavle 1736, i oprindelig form 
og med gavlspids fra 1925 (s. 1585). I Ølgod Mu
seum. 29. Pengeblok, begyndelsen af 1800’rne 
(s. 1588). NE fot. 1987 og 1982. – 21-28. *Gestühls
wangen in ursprünglicher Form, 1736, und mit Wangen
kopf von 1925. 29. Opferstock, Anfang des 19.Jahr
hunderts. 

Danmarks Kirker, Ribe amt 108 
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Dørfløje. Kirkens ydre dørfløje er af fyr, rund
buede, fra 1979. I døren til tårntrappen sidder en 
ældre aksedør, måske fra o. 1800, let rundbuet 
og bestående af seks sammenpløjede fyrreplan
ker sammenholdt med tværrevler. Rødmalet, 
indersiden umalet. En tilsvarende aksedør af tre 
planker sidder mellem tårnet og skibets loft. 

Fra en ældre †dørfløj stammer en *smedejerns
lås, vel fra o. 1700, med en svær bolt, nøgle og 
ring, nu i Den antikvariske Samling i Ribe 
(inv.nr. 1137). Fløjen må antages at have hørt til i 
det 1889-90 nedrevne †våbenhus, hvis yderdør 
blev vendt 1882.16 

I begge korsarme findes pulpiturer fra 1890, 
det nordre siden 1979 med orgel og i under
bygningen et køkken og redskabsrum til kirke
betjenten. 

Orgel, 1868, med tre stemmer og ét manual, 
bygget af J. A. Demant, Århus. Udvidet med 
fire stemmer 1944 af Marcussen & Søn, Åbenrå; 
restaureret og ombygget 1978 af samme.43 Op
rindelig disposition: Tectus 8 Fod, Fugara 8 Fod, 
Octav 4 Fod. Nuværende disposition: (ét manu
al med syv stemmer) Quintatøn 16', Tectus 8 

Fig. 30. Orgel, 1868, bygget af J. A. Demant, Århus Fod, Fugara 8 Fod, Octav 4 Fod, Rørfløjte 4', 
(s. 1588). Her fotograferet på det oprindelige †orgel- Quintatøn 2', Mixtur II-III. Klokkespil med fire 
pulpitur i skibets vestende, facaden med nu afmon

toner. Mekanisk aktion, sløjfevindlade, de tilterede vinger fra 1944. Annelise Olesen fot. 1975. – Orgel, 1868 von J. A. Demant, Århus, gebaut. Aufnahme 
1975 noch auf der ursprünglichen †Orgelempore mit jetzt byggede stemmer dog på pneumatisk kegle-
abmontierten Flügeln aus dem Jahre 1944. vindlade. Den enkle, nyklassiske facade fik 1944 

nye attrappiber af sølvbronzeret zink. Samtidig 
udstyredes den med sidevinger i renæssancestil 
(jfr. fig. 30); disse fjernedes atter ved ombyg

dernes opbevaring i koret. Det var af fyr, blå- ningen 1978 og opbevares nu ved kirken. På fa
malet,14 og eksisterede endnu 1862.16 caden læses indskriften: »Givet til Opbyggelse 

Pengeblok (fig. 29), begyndelsen af 1800’rne, og Glæde for Andsager Sogns Menighed, Aar 
104 cm høj. Den består af en hulet egestamme, 1868, af Mads Bertelsen i Andsager, født i Søn
der er kanneleret, så den fremtræder som et søj derby, Grindsted Sogn, 1807«. I orglets vindlade 
lestykke. Foroven omløbende jernbånd og dob findes følgende indskrifter: »Anno 1868 lod Af-
beltlås samt jernlåg med pengeslids. Træet står tægtsmand forhen Kroemand og Smed i Andsa
afrenset siden en istandsættelse 1975, der erin ger dette Orgel bygge og opsætte i Andsager 
dres ved en lille kobberplade med graveringen: Kirke af I. A. Demant. Aarhuus d. 26. Mai 
»Restaureret i 1975 smed Kr. Skov Ansager«. 1868«. »Min kjære Fader Orgelbygger P. W. F. 
Vestligst i skibet ved indgangen fra tårnet. Demant døde d. 14. April 1868 i sit 66. Aar, dette 

Kirkebøsse, nyere, af messingblik med trane for dem som i Tiden skal tilintetgjøre den lille 
relief. Ved indgangen i søndre korsarm. To min Gjerning, som jeg stedse har rygtet med 
†pengetavler af blik til husarme nævnes 1862.16 Omhue og Kjerlighed. Aarhuus d. 27. Mai 
1713 manglede kirken tavler.9 1868. I. A. Demant«. Mads Bertelsen spillede 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANSAGER KIRKE 1589 

Fig. 31. Klokke, o. 1225 (s. 1589). NE fot. 1982. – Glocke, um 1225. 

11selv på orglet i den første tid. Orglet står siden 
1978 på nordre korsarms pulpitur, hvor det i 
forbindelse med flytningen og restaureringen er 
blevet opdelt i to afdelinger, opstillet i hver sit 
hus. Det forreste hus er indfældet i pulpitur
brystningen og rummer det oprindelige værk; 
det bageste, der har gitterforside, er opstillet ved 
nordmuren og rummer tilbygningen fra 1944. 
Spillebordet er anbragt i vestsiden af det forreste 
orgelhus. Organisten følger gudstjenestens 

44gang gennem et internt TV-anlæg. Indtil 1978 
stod orglet på et †orgelpulpitur i skibets vestende 
(jfr. fig. 30), der var samtidigt med instrumen
tet. 

Salmenummertavler, 1926, fire ens af fyrretræ 
med profilramme og tandsnitgesims, 81 × 64 
cm, til ophæng af letmetal-cifre. Gråmalede 

25med mørk kant. 1862 omtales fem †salmenum
mertavler,16 i begyndelsen af 1900’rne én med ma

lede tal på træplader og fire sorte til kridt (jfr. 
fig- 25).25 

Lysekroner. 1962 er opsat fire ens lysekroner, 
to i skibet, én i hver korsarm. På loftet ligger 
fire lysekroner af jern, i bysantinsk stil, fra 
o. 1900. 

Et nyere kirkeskib, fregatten »Jylland«, hæn
ger over midtgangen i skibet. 

En †ligbåre blev efter kirkesynets ønske afskaf
fet 1873, da våbenhuset blev forsynet med bæn
ke (jfr. s. 1511).16 

Tårnur, 1941, skænket af fru Caroline Jensen, 
udført af tårnurfabrikant Kjeldsen Nielsen i 
Løkken. Skiver i vest og nord. 

Klokke (fig. 31), o. 1225, tv. 75 cm, med liste
bånd om halsen og ved overgangen mellem le
gemet og den kraftige slagring. Glatte afrunde
de hanke. Mellem halsens lister er sekundært 
indridset »HB 1775« (Uldall s. 5,12). Ophængt i 
slyngebom fra 1943. †Klokker. 1528 afleveredes 
to klokker, der med jernfang vejede henholdsvis 

71 skippd. 6 lispd. og 1½ skippd. 1 lispd.
Klokkestolen er af egetræ, gammel, måske fra 

1500’rne. Ældre udstemninger viser, at bjælker
ne er genanvendt (fra ældre, større klokkestol?). 

GRAVMINDER 

Epitafier. 1) (Fig. 32) o. 1743. Sognepræst Hans 
Knudsen Helsing, †1747, 59 år, og hustru Søster 
Anne Gloe, †1743, 55 år. »Et fællis Leier-sted 
iblandt de Dødes Graver/ her liige neden for i 
Kirke-gulvet haver/ en Præst og hustrue valdt, 
og efter ønske fandt/ da deres leve-tid og leve
lys udrandt,/ I sex og tive Aar som Præst og 
Siæle-hyrde/ Ved denne Meenighed hand bar sit 
Embeds-byrde/ I megen Omhue, i Aarvaagen-
hed og fliid,/ Og var tilforne Præst til Feldts i 
fem Aars tiid, / Som Fødeland for ham er Siæl-
land at antegne/ Og samme ogsaa sig hans Hu
strue kand tilregne,/ Hand tre og tive Aar med 
hende næsten stod/ I ægteskab, og Børn sig ikke 
efterlod,/ De brugte tiiden, og fuldendte deres 
Dage/ I troe og vente af et bedre liiv tilbage,/ 
Det være satt om dem, hvis Navn ei bør døe,/ 
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Hans Knudsen Helsing/ Og hans Søster Anne 
Gloe/ satt dette Minde«. 

Rektangulær egetavle med rammeværk af 
fyrretræ, 110 × 65 cm. Indskriften udfylder hele 
tavlen, der indrammes af profillister med kapi
tæler samt øverst en udsvejfning. Den nuvæ
rende staffering med hvid fraktur på sort bund 
samt gråmarmoreret ramme er nyere, over en 
oprindelig gul skrift og blå marmorering. 

Epitafiet hang oprindeligt på skibets nord
14væg. 186216 var det opsat i tårnrummet, hvor

fra det er flyttet til den nordre del af skibets 
vestvæg. 

2) Opsat 1789 over præsten Georg Andreas 
Fabricius, *1740, †1814, hustruen Else Øllgaard, 
†1804, og sønnen Wilhelm Fabricius, †1789. 
»Paa/ Denne Kirke Gaard,/ Under en med 
Træer/ Omplantet Hvælving (jfr. gravkrypt)/ 
sees det af/ Georg Andreas Fabricius,/ Dette 
Steds Sogne Præst/ Med Hans elskelige Huu-
stroe,/ Else Øllgaard,/ Og Deres første Son,/ 
Wilhelm Fabricius,/ valgte Hvile Sted/ Lad os, 
o! Gud skue/ Dit Ansigt i Retfærdighed,/ Og 
mættes naar du vækker os/ til Dit Billede!/ 
Psalm: 17, v:15/ Med Kirke Patronens Minde/ 
1789.« Kursiv i relief. 

Rektangulær sandstenstavle, 153 × 96 cm, 
med svejfet, tandsnitsindrammet topstykke, ro
setter i hjørnerne og ovalt indskriftfelt omkran
set af en perlestav. I topfeltet er udhugget en 
olielampe med feston og bagved en laurbær-
ranke. 

Stenen er malet grå med forgyldt indskrift, 
perlestav og rosetmidte samt tandsnit på rød 
bund. Topfeltets udsmykning fremstår forgyldt 
og rød på sort bund. Den er i sine klassicistiske 
træk beslægtet med epitafium nr. 3 og 4 i Varde 
S. Jacobi (s. 932 med fig. 54), hvoraf det første er 
opsat 1782 af Fabricius over hans fader. Som 
disse er der formodentlig tale om et arbejde af 
Frands Bastiansen i Tjæreborg (jfr. s. 1154 med 
note 46). Indsat i skibets sydmur (jfr. fig. 11). 

3) Sat 1864 af den efterlevende slægt som erin-
dringsminde over soldat Niels Peder Johnsen, 
*12. febr. 1834, konfirmeret i Andsager kirke 
30. april 1848. »I Krigen for Konge og Fædre
land/ blev han haardt saaret i Slaget ved/ Dyb

bøl den 22. Februar 1864, og døde/ af sit Saar i 
Assens den 4. April s(amme) A(ar).« 

Paa Ærens Mark Du fik dit Saar, 
Du ville værge Danmarks Ære, 
En Laurbærkrands hos Gud du faaer, 
Der uforvisnelig skal være!!! 

Rektangulær tavle, af fyrretræ, 129 × 64,5 cm, i 
profilramme med indskrift i versaler og fraktur. 
En trekantgavl har haft lister som indramning af 
et maleri: Opstilling med kanon og krydslagte 
dannebrogsflag i landskab. Grøn- og hvidmar-
moreret ramme. Hvid indskrift, dog navn i 
gult, på brun bund. Mindetavlen blev ophængt i 
tårnrummet, nu på den nordre væg. 

27†Gravsten, omtalt 1869, i våbenhusets gulv.
En †muret begravelse i koret foran altret om

tales 1718. Trælugen var da så forfalden, at »både 
præsten og menigheden måttet gå omkring ved 
siderne«.9 Den erhvervedes senere som gravsted 
for Jens Sørensen Jessen, præst i Ansager 
1745-69, dennes 1. hustru, Maren Bjørn Peders-

11datter Friede, og 2. hustru.
Gravkrypt på kirkegården o. 1789, for præsten 

Georg Andreas Fabricius, dennes hustru og søn 
(jfr. epitafium nr. 2). Den murede og hvidtede 
krypt, 264 × 275 cm, dækkes af et øst-vest gå
ende tøndehvælv, 145 cm højt. Østmuren var 
1980 faldet sammen, og ved opmuringen kon
stateredes rester af tre kister, stillet på murede 
sokler. Den nedgravede krypt findes i vestdiget, 
ca. 15 m syd for kirkegårdens vestindgang. 

Smedejernsgitter, o. 1850, højde 89 cm, 3　×　4 
fag, på cementsokkel. Syd for koret. 

KILDER OG HENVISNINGER 

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

Ved embedet. Synsprotokoller 1862-1924 og 1924ff. – LA Vib. Regnskabsbog for Ansager kirke 1688-95. 
NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands

bykirker VII, 1886, s. 18-20. – Notebøger. Søren Abild- 
gaard VIII, 21 (1772). – Indberetninger. Jacob Helms 
1874 (bygning og inventar), Verner Thomsen 1969 
(middelalderlige træskulpturer), Mogens Larsen 1977 
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6 Jeppe Hejbøl: Ansager Sogns Historie, Ansager 

1940, s. 84f.

7 RA. Reg. 108A nr. 21. Fortegnelse over indkrævede 

klokker 1528-29.

8 H. Rørdam: Danske Kirkelove I, 1883, s. 457.

9 RA. Film nr. 9780. Øster Horne hrd.s provsti 1683-

1768. Provsteprotokol.

10 Præsteindberetninger til Ole Worm I, udg. ved 

Frank Jørgensen, 1970, s. 232-35.

11Jfr. Jeppe Hejbøl (note 6).

12 DaSagn, Ny rk. II, 112; Thiele: Danmarks Folke

sagn II, 250.

13 Således 1794, jfr. LA Vib. Ribe bispearkiv. Indbe

retninger. Kirke- og præstegårdssyn 1793-97.

14 LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetninger til 

biskop J. Bloch 1766-69 (C 4.775).

15 LA Vib. Ribe bispearkiv. Regnskabsbog for Ans

ager kirke 1688-95 (C KRB 14).

16 Synsprotokol 1862-1924.

17 Indberetning af 2. januar 1843 til Chr. Jürgensen 

Thomsen i NM2.

18 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C

4.189).

19 H. K. Kristensen: Øster 

s. 383.

20 A. C. Teilmann sluttede 25. 

Otto murmester af Varde om 


Fig. 32. Epitafium (nr. 1, s. 1589), o. 1743, over sog Hodde og Torstrup kirker. 
nepræst Hans Knudsen Helsing, †1747, og hustru Sø tage fat, når han havde afsluttet sit arbejde (for Mor
ster Anne Gloe, †1743. NE fot. 1982. – Epitaph für den ten Teilmann) på herregården Skrumsager og Nørre 
Pastor Hans Knudsen Helsing, †1747, und seine Frau SøNebel kirke, hvor han bl.a. ommurede korgavlen (se
ster Anne Gloe, †1743. 

(inventar og kalkmalerier), Olaf Hellvik 1979 (kalk
malerier i tårnrummet), Søren Manøe Hansen 1980 
(gravkrypt på kirkegård), Elna Møller 1982 (byg-
nin g), Ebbe Nyborg 1982 (inventar).

Tegninger og opmålinger. NM2. Tegning af detalje af 
prædikestol ved E. Rondahl 1898. Tryk af plan og 
snit, restaureringsforslag, ved R. Aas og H. Thorup 
1977. Plan og tværsnit af bygning ved Henrik Gram 
og Søren Gottfred Petersen 1981. 

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning og kalkmalerier ved Niels Jørgen 
Poulsen, inventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen 
(orgler), gravminder ved Vibeke Andersson. Redak
tionen afsluttet juli 1988. 

1 Oldemoder, s. 87.

2 Kronens Skøder III, 211.

3 LA Vib. Ribe bispearkiv. Øster Horne hrd. 1680-

1761 (C 4.83).

4 Kronens Skøder III, 779.

5 Jfr. note 3. Skødet udstedtes først 29. juli 1726, jfr. 

Kronens skøder IV, 633.


Horne Herred, 1944, 

maj 1750 kontrakt med 
reparation af Ansager, 
Murermesteren skulle 

s. 1189). LA Vib. Nørholm godsarkiv. Dokumenter 

vedr. kirkerne 1694-1909 (G 463.89).

21 Mester Hans er formentlig identisk med den bly

mester Hans Nielsen i Haderslev, der 1693 tækkede 

Varde S. Jacobi kirkes skib og våbenhus (sml. s. 884 

samt DK. SJyll. s. 722 og 768).

22 Personalhistorisk Tidsskrift, 9. rk. II, 1929, s. 203.

23 Jfr. arkitektens arbejdsbeskrivelse. Ved embedet.

24 LA Vib. Nørholm godsarkiv. Dokumenter vedr. 

kirkerne 1694-1909 (C 463.89).

25 Synsprotokol 1924ff.

26 LA Vib. Ribe stiftsprovsti og købstadsprovsti. 

Synsprotokol for kirker og præstegårde 1812ff. (C 

36A.13).

27 LA Vib. Skast, Ø. og V. Horne hrdr.s provsti. 

Synsprotokol 1828-91 (C 44.3-5).

28 Beretning af pastor Verner Jesper Andreas Ramsing

i Nationalmuseets indførselsprotokol 1843.

29 I Nationalmuseets indførsel og i H. K. Kristensens 

fremlæggelser af relikvieæsken er indskriften læst 

»vibv«, d.v.s. på hovedet. Se H. K. Kristensen: Øster 

Horne Herred, 1944, s. 381 og samme: Fra Vester Ne

bel kirke, i ÅrbRibe 1980, s. 520f. med fig. 14.

30 Tage E. Christiansen: To gejstlige Typer fra Valde- 

marstiden, i Middelalder, metode og medier, Fest
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skrift til Niels Skyum-Nielsen, 1981, s. 170f. 
31 Se Marie Stoklund: Runefund, i ÅrbOldkHist. 
1986, hvor der også henvises til formlens anvendelse i 
andre nordiske runeindskrifter. 
32 LA Vib. V. og Ø. Horne hrdr.s provsti. Kirkesyn 
1892-1932 (C44A.1). 
33 Se Else Kai Sass: Kvinden som skabende Kunstner, 
i Kvinden i Danmark, red. Lisbet Hindsgaul og Kate 
Fleron, Odense 1942, s. 704. 
34 Tavlen fremstår som en meget lokal udgave af 
C. F. Hansens og G. F. Hetsch’ stil. Herom Kjeld von 

Folsach: Fra Nyklassicisme til Historisme. Arkitekten 

G. F. Hetsch. 1988. Jfr. også F. F. Friis’ (†)alterarran-

gement fra 1845 i Ribe Domkirke (s. 415f.).

35 Ole Faber og Bo Bramsen: Varde Sølv. Guldsme

demestre på Varde-egnen og deres arbejder ca. 1600-

1870, Varde 1983, s. 80f., 134 med fig. 169, 425.

36 Indskriften svarer til verset på patenen i Tistrup 

kirke fra 1796, s. 1504 med fig. 20.


37 Jfr. note 27. Efter at have været kasseret er kanden 

fundet i gulvet under et af korsarmspulpiturerne ved 

den seneste restaurering.

38 RA. Anders Sørensen Vedels regnskabsbog.

39 Jfr. s. 1462 med note 60. og s. 1542 med note 71.

40 Jfr. note 14 og H. K. Kristensen: Øster Horne Her

red, 1944, s. 382f.

41 Yderligere fem stolegavle er på kirkeloftet, endnu 

med bemaling fra 1925, blåt rammeværk, røde lister 

og grønne fyldinger.

42 RA. Film nr. 9780. Øster Horne herreds provsti. 

Provsteprotokol 1683-1768. Fortegnelsen er citeret i 
uddrag i H. K. Kristensen: Øster Horne Herred, 
1944, s. 381f. 
43 NM2. Marcussen & Søns tilbud 15. marts 1978 på 

istandsættelse og ombygning af orglet.

44 Yderligere oplysninger findes i Den danske Orgel

registrant.




 

 

Fig. 1. Kirken fra nordøst. NE fot. 1988. –. Nordostansicht. 

SKOVLUND KIRKE 

ANSAGER SOGN 

Filialkirken i Skovlund i Ansager sogns nordre former, inspireret af dansk middelalderarkitek
del er opført 1909-10 (indviet 9. okt. 1910) efter tur. Den består af langhus med apsisformet kor 
tegning af arkitekt Harald Lønborg-Jensen i og tårn over vestenden, hvilende på to murede 
samarbejde med arkitekt Alfred Brandt.1 søjler i rummet, samt et våbenhus i syd. Kirken 

Kirkegården omgives i syd og vest af en sam er rejst over en gråmalet skråkantsokkel, hvis 
tidig, hvidtet og teglhængt mur, i nord og vest hjørner er sat af udbulende kampesten. De en
af bøgehække. I syd er et ligkapel, bygget sam kelte bygningsafsnit smykkes af varierede 
men med muren. tandsnitgesimser. Murene i det spændstige tårn 

Kirken, der sammen med kirken i Stenderup har let svulmen på midten (»entasis«) og dækkes 
(jfr. ndf.) er Lønborg-Jensens første arbejde som af pyramidespir med vindfløj med årstallet 
kirkearkitekt,2 er en hvidtet, teglhængt mur- »1909«. En lille dør i kirkens sydøstre hjørne 
stensbygning i frit fortolkede, romaniserende leder ind til et præsteværelse, mens et tilsva



 

 

 

 
 

 

 
 

1594 ØSTER HORNE HERRED 

Fig. 2. Skovlund kirke. Grundplan og opstalter 1:300, 
grundplanen rentegnet af MN 1988. Ølgod Museum. – 
nung 1909. 

rende rum i nordøstre hjørne optages af kirkens 
varmeanlæg. Vinduerne er rundbuede og fal
sede; dørene i våbenhusets sydside og i vestgav
len er udformet som rundbuede portaler. I det 
indre er gulvet lagt af mursten på fladen; bjælke
loftet hviler på kraftige, profilerede knægte. 

Inventaret består i det væsentlige af et helstøbt 
udstyr fra opførelsestiden, tegnet af arkitekten i 
former inspireret af de gyldne jyske altre fra Val- 
demarstiden. Således er alterpartiet (fig. 4) en for
enklet variation af det gyldne alter i Sahl kirke 
(Ringkøbing amt), et alterbord med frontale, 
bærende et tårnprydet bueretabel (jfr. forslag til 

tegnet af H. Lønborg-Jensen og Alfred Brandt 1909; 
Die Kirche von Skovlund. Grundriss und Aufrisse. Zeich

altertavle 1898 i Ovtrup, s. 1145 med fig. 26a). 
Heri er indsat et samtidigt maleri, bønnen i Get-
semane, signeret af Hans Agersnap. Bordet står 
gråt og brunt med forgyldte lister, retablet helt 
forgyldt. 

Altersølvet fra 1910 bærer stempel for I. Holm, 
København, alterstagerne er af messing, 58 cm 
høje. Døbefonten er af granit, kummen med 
tovsnoning, foden med fire fremspringende u-
dyrshoveder inspireret af 1100’rnes gotlandske 
sandstensfonte. Dåbsfad af messing i skønvirke-
stil, tvm. 50 cm, dåbskande af tin svarende til 
bl.a. Torstrup og Hodde kirkers (s. 1430, 1481). 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SKOVLUND KIRKE 1595 

Fig. 3-4. 3. Indre set mod vest. 4. Alterparti med maleri, Getsemane, af Hans Agersnap (s. 1594). NE fot. 1988. – 
3. Kircheninneres nach Westen. 4. Partei vom Altar mit Gemälde. 

Et krucifiks, Kristusfiguren i galvanoplastisk ar
bejde, 85 cm høj, korset i blankt egetræ med 
fod, er egentlig et alterkrucifiks; ophængt på 
skibets nordvæg. 

Prædikestolen er i enkle former sammenhø
rende med stolestaderne, der dateres af årstallet 
»A(nno) D(omini) MCMX« på degnestolen. 
Stolegavlene har tovsnoning og tårnspir sva
rende til alterretablets, træk som genfindes også 
på salmenummertavlerne. Træinventaret står ho
vedsageligt gråbrunt med lidt forgyldning og 
hjulkors på stolegavlene, nummertavlerne 
hvide. 

Orgel, 1957, med fem stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af Th. Frobenius & Sønner, 
Kgs. Lyngby. Disposition: Manual: Gedakt 8', 
Principal 4', Rørfløjte 4', Spidsfløjte 2'. Pedal: 
Subbas 16'. Tegnet af Rolf Graae i samarbejde 
med orgelbyggeriet. På vestpulpitur, med spil
lebord i orgelhusets bagside. †Orgel, o. 1914, 

med fire stemmer, oktavkoppel og svelle, byg
get af Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. 
Pneumatisk aktion, bælgventillade.3 

Klokken, der måler 65 cm i tvm., har pro
fileret hals og slagring og indskrift med relief
versaler. På legemet: »Højt jeg kalder i Verden 
ud, kommer hen til den levende Gud«. På slag
ringen: »Støbt 1910 af Christiansen og Schjøn-
ning, Aabyhøj pr. Aarhus«. Ophængt i slynge-
bom i tårnet. 

1 Tegningerne til kirken, nu i Ølgod Museum 
(inv.nr. Ø 10.453/1-3), er dateret København 1909 og 
signeret »Harald Jensen, Alfred Brandt«. 
2 Lønborg-Jensen forestod 1914-15 opførelsen af 
Bramminge kirke (S. Ansgar), 1921 af Skjoldbjerg 
kirke (Vorbasse sogn). Han udvidede 1918-19 kirken i 
Hejnsvig og byggede 1921-23 »Hedens Domkirke« i 
Grindsted. 
3 Horsens Orgelbyggeri. Katalog 1923. 
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Fig. 1. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1988. – Nordostansicht. 

STENDERUP KIRKE 

ANSAGER SOGN 

Filialkirken i Ansager sogns østre del er ligesom hedstræk med den et år yngre i Skovlund. Byg
Skovlund kirke opført efter tegning af Harald ningen er holdt i den samme romaniserende stil 
Lønborg-Jensen.1 Kirken blev indviet 7. marts og består af langhus med apsisformet kor og et 
1909. tårn i vest, hvis underste etage tjener som vå

Kirkegården hegnes mod syd af en hæk af benhus. Den teglhængte, hvidkalkede bygning 
avnbøg. I denne findes hovedindgangen, en hviler på en gråmalet sokkel. Som i Skovlund 
dobbeltfløjet låge mellem murede, hvidtede pil kirke flankeres koret af præsteværelse og fyr
ler. Et kapel vest for tårnet, hvidkalket og med rum, førstnævnte med egen indgang. Døren i 
afvalmet tegltag, er opført 1943. I kirkegårdens tårnets vestside smykkes af muret tympanon 
nordvestre hjørne er i 1980’erne bygget et gra- med »IHS«. Tårnets pyramidetag afsluttes af 
verhus med materialrum og kontor. vejrfløj med »1908«. Der er tre rundbuede vin

Den teglhængte, hvidkalkede kirke, arkitek duer i hver af langhusets sider og tre vinduer i 
tens første kirkebygning, har betydelige lig det apsidiale kor, det midterste tilmuret. 



 

STENDERUP KIRKE 1597 

Fig. 2. Stenderup kirke. Grundplan, længdesnit og 
opstalter 1:300, tegnet af H. Lønborg-Jensen 1907 
som arkitektens første kirkebygning, snart fulgt af 
søsterkirken i Skovlund. Grundplanen rentegnet af 
MN 1988. Længdesnittet er vist med to arkader til en 
mulig korsarm. Tegningerne beror hos kirkeværgen. 
– Die Kirche von Stenderup. Grundriss, Schnitt und Auf
risse. Zeichnung 1907. 
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Fig. 3. Stenderup kirke. Indre set mod øst. NE fot. 
1988. – Innenansicht nach Osten. 

I det indre prydes den brede, lavtspændte kor
bue af omløbende kragbånd. Skibet dækkes af 
fladt træloft: mindre, langsgående bjælker, hvi
lende på svære tværbjælker. I gulvet er bevaret 
det oprindelige, mønstrede flisegulv, nu dækket 
af tæpper. Det halvkuppelformede apsishvælv 
smykkes af en kalkmalet dekoration, fra 1911, 
symboliserende evigheden eller Edens have. I 
grå rankeslyng på hvid baggrund er indflettet 
tovl hvidklædte personer, seks mænd og seks 
kvinder. 

Inventaret er overvejende fra opførelsestiden. 
Alterprydelsen er dog fra 1926, udført af A. E. 
Mørck efter Lønborg-Jensens tegning. Som i 
Skovlund (s. 1594) er arkitektens inspiration fra 
Valdemarstidens gyldne altre tydelig. Alter-
bordsforsiden er en forenklet udgave af et ro
mansk frontale, med Jesumonogram i det fir-
pasformede midtfelt. Retablet har arkader med 
relieffer af Kristus og apostlene og bærer et stort 
krucifiks, hvortil slutter sig indskriften »Det er 
fuldbragt«. Retablet er helt forgyldt, indskriften 
i brune versaler. Den oprindelige alterprydelse 
var et ringkors med evangelistsymbolerne i me
daljoner, skænket af godsejeren på Nørholm til 
kirkeindvielsen. Nu i ligkapellet. 

Altersølvet har stempler for I. Holm, Køben
havn, kalken påskriften: »Stenderup Kirke 
1908«. Oblatæsken er af hvidt porcelæn med 
guldkors, alterkanden skænket 1974, og altersta
gerne er en lidt mindre udgave af Skovlund kir
kes, 52 cm høje; de suppleres af en nyere syv
stage. En messehagel fra opførelsestiden, af rødt 
fløjl med guldkors, er på kirkeloftet. 

Døbefonten er ganske enkel, hvidmalet, med 
glat dåbsfad af messing og dåbskande af tin sva
rende til bl.a. Skovlund kirkes. Prædikestolen er 
halvrund, muret, med kalkmalede ornamenter 
og påskrift fra Fil. 2,5. Stolestaderne er i enkle 
former, gavlene med dobbeltspir, bemaling i 
blåt med lidt grønt og sort. 

Orglet er fra 1973, med ni stemmer, to manua
ler og pedal, bygget af P. Bruhn & Søn, Årslev. 
Disposition: Rygpositiv: Spidsgamba 8', Prin
cipal 4', Waldfløjte 2', Mixtur II. Brystværk: Ge
dakt 8', Rørfløjte 4', Principal 2', Nasat 1⅓'; 
svelle. Pedal: Subbas 16'. Tegnet af Rolf Graae. 
På pulpitur i kirkens vestende. †Orgel, 1914, med 
fire stemmer og ét manual, bygget af A. C. Za-
chariasen, Århus. Disposition: Bordone 16', 
Principale 8', Bordone d’amore 8', Fugara 4'.2 

Moderne lysekroner har afløst kirkens gamle 
skønvirke-hjulkroner af messingblik, der nu er 
på kirkeloftet. 

Klokken er omstøbt 1937 med indskrifter 
overført fra den oprindelige. Den måler 65 cm i 
tvm. og har profileret hals og reliefversalind-
skrifter. Om halsen: »Til Stenderup Kirke 
gjorde de Smithske Klokkestøberier i Aalborg 
mig 1908«. På legemet: »Længe vi vandred vor 
mødige Gang for Klokketoner at høre. Nu i vor 
By skal din festlige Klang tone og glæde vort 
Øre«. Ophængt i jernstøbt vuggebom i tårnet. 

1Tegningerne, signeret »Harald Jensen, sept. 1907«, 

opbevares hos kirkeværgen.

2 Zachariasen: Orgelfortegnelse.

3 Meddelt af Svend Winther Topp.
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SKAST HERRED 1599 

SKAST HERRED o. 1800 med de sytten sognekirker: Øse, Næsbjerg, Vester Starup, Grimstrup, Vester Ny
kirke, Fåborg, Årre, Sneum, Tjæreborg, Skast, Brøndum, Vester Nebel, Alslev, Hostrup og Guldager samt de 
to kirker på Fanø: Nordby og Sønderho, hvoraf den første 1786 har afløst en ældre kirke i Rindby. Jerne sogn 
blev 1945 indlemmet i Esbjerg by, og kirken er beskrevet under denne (jfr. s. 927ff.). I Agerbæk (Fåborg sogn) 
og Rovsthøje (Grimstrup sogn) opførtes filialkirker henholdsvis 1929 og 1961. I Sædding og Gesing (tidligere 
henholdsvis Guldager og Brøndum sogne) indviede man nye kirkecentre 1978 og 1983. Forinden var byerne 
blevet udskilt som selvstændige sogne. På kortet er angivet herregårdene Endrupholm (V. Nykirke sogn), 
Sneumgård, Krogsgård (Tjæreborg sogn) og Visselbjerg (Alslev sogn). Tidligere fandtes tillige hovedgårde i 
Haltrup (Øse sogn), Oksvang (Skast sogn), Ølluf (V. Nebel sogn) og Sønderris (Guldager sogn). Udsnit af 
Videnskabernes Selskabs kort 1804. – Die Harde von Skast urn 1800 mit den 17 Pfarrkirchen: Øse, Næsbjerg, Vester
Stamp, Grimstrup, Vester Nykirke, Fåborg, Årre, Sneum, Tjæreborg, Skast, Brøndum, Vester Nebel, Alslev, Hostrup
und Guldager sowie den beiden Kirchen auf Fanø: Nordby und Sønderho, von denen die erste im Jahre 1786 eine
Kirche in Rindby ersetzte. Filialkirchen wurden 1929 in Agerbæk (Gemeinde Fåborg) und 1961 in Rovsthøje (Gemeinde
Grimstrup) aufgeführt. In Sædding und Gesing (die ehemaligen Gemeinden Guldager und Brøndum) wurden 1978 und
1983 neue Kirchen eingeweiht. Ausschnitt aus der Karte der Gesellschaft der Wissenschaften, 1804. 
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SKAST HERRED o. 1800 med de sytten sognekirker: Øse, Næsbjerg, Vester Starup, Grimstrup, Vester Ny
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Sneumgård, Krogsgård (Tjæreborg sogn) og Visselbjerg (Alslev sogn). Tidligere fandtes tillige hovedgårde i 
Haltrup (Øse sogn), Oksvang (Skast sogn), Ølluf (V. Nebel sogn) og Sønderris (Guldager sogn). Udsnit af 
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Stamp, Grimstrup, Vester Nykirke, Fåborg, Årre, Sneum, Tjæreborg, Skast, Brøndum, Vester Nebel, Alslev, Hostrup
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Grimstrup) aufgeführt. In Sædding und Gesing (die ehemaligen Gemeinden Guldager und Brøndum) wurden 1978 und
1983 neue Kirchen eingeweiht. Ausschnitt aus der Karte der Gesellschaft der Wissenschaften, 1804. 



 

1600 SKAST HERRED 

ROMANSKE BYGNINGSPROFILER i Skast herred, af granit, 1:10, målt af NJP, tegnet af Mogens Vedsø 
1988. Fig. 1-7: Korbuekragbånd og –sokler. 8-12: Korbuekragbånd. 13-25: Bygningssokler. 26: Genanvendte 
kvadre i Næsbjerg. 1. Vester Nykirke. 2. Guldager. 3. Alslev. 4. Fåborg. 5. Grimstrup. 6. Årre. 7. Skast. 8. 
Næsbjerg. 9-10. Øse (nord og syd). 11. Vester Starup. 12. Vester Nebel. 13. Fåborg. 14. Vester Starup. 15. Vester 
Nebel. 16. Tjæreborg. 17. Årre. 18. Vester Nykirke. 19. Grimstrup. 20-21. Hostrup (skibet: nord og syd). 22. 
Alslev. 23. Sneum (koret). 24. Guldager. 25. Brøndum. – Romanische Gebäudeprofile aus Granit in der Harde von 
Skast. Abb. 1-7: Kämpfer und Socket des Triumphbogens. 8-12: Kämpfer. 13-25: Socket. 26: Quader in Næsbjerg. 



 

1600 SKAST HERRED 

ROMANSKE BYGNINGSPROFILER i Skast herred, af granit, 1:10, målt af NJP, tegnet af Mogens Vedsø 
1988. Fig. 1-7: Korbuekragbånd og –sokler. 8-12: Korbuekragbånd. 13-25: Bygningssokler. 26: Genanvendte 
kvadre i Næsbjerg. 1. Vester Nykirke. 2. Guldager. 3. Alslev. 4. Fåborg. 5. Grimstrup. 6. Årre. 7. Skast. 8. 
Næsbjerg. 9-10. Øse (nord og syd). 11. Vester Starup. 12. Vester Nebel. 13. Fåborg. 14. Vester Starup. 15. Vester 
Nebel. 16. Tjæreborg. 17. Årre. 18. Vester Nykirke. 19. Grimstrup. 20-21. Hostrup (skibet: nord og syd). 22. 
Alslev. 23. Sneum (koret). 24. Guldager. 25. Brøndum. – Romanische Gebäudeprofile aus Granit in der Harde von 
Skast. Abb. 1-7: Kämpfer und Socket des Triumphbogens. 8-12: Kämpfer. 13-25: Socket. 26: Quader in Næsbjerg. 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1983. – Südostansicht der Kirche. 

ØSE KIRKE 
SKAST HERRED 

Sognet nævnes første gang 1347.1 I den omtrent sam
tidige kirkeliste i Ribe Oldemoder er kirken sat til en 
afgift på 5 skilling sølv (jfr. s. 1020f.). En sognepræst 
omtales 1351 og 1489;2 sidstnævnte år var Øse for
mentlig allerede hovedsogn til Næsbjerg,3 og således 
har det været siden. Kronen solgte 17264 kirken til 
kaptajn Frederik Lassen til Nørholm og Grubbes-
holm, og med Grubbesholm kom den 1731 til kan
celliråd Frederik Hein til Stensgård på Fyn. Herefter 
fulgte kirken dette godskompleks (fra 1751 knyttet til 
stamhuset Hvedholm) indtil 1764, da oberstløjnant 
Preben Brahe til Hvedholm solgte den til fire bønder 
i sognet.5 Kirken tilhørte herefter lokale beboere, fra 
1811 gårdmændene i fællesskab.6 Den overgik til selv
eje 1909. Ved klokkeopkrævningen 15287 måtte kir
ken afgive en klokke (se †klokke). 

Kirken og kirkegården ligger, med frit udsyn 
over markerne, sydøst for præstegården og den 
lille landsby. Kirkegården har bevaret sine gamle 

skel mod nord og vest, men er udvidet mod øst 
og syd, sidste gang o. 1955. Hegnet består af 
græsklædte jorddiger, udvendig sat af kampe
sten. Syddiget er flyttet ud i forbindelse med 
udvidelsen, og stenene fra det nedbrudte østdige 
er formodentlig anvendt ved norddigets forlæn
gelse mod øst. På de gamle diger i nord og vest 
gror tjørn, seljerøn og syren og et enkelt aske
træ; inden for det nordvestre hjørne står to store 
lindetræer. Mod øst og nordøst er klippede 
hække, som vender ud mod graverboligens få-
refold og frugthave. 

Kirkegårdens hovedindgang i nord, ud mod 
kirkepladsen, består af køreport og ganglåge, 
lukket af jerngitterfløje mellem murede, hvid
tede piller, afsluttet som aftrappede pyramider 
med granitkugler. En ganglåge (fig. 7) i vest er i 



 

 

 
 

 
 

   

 

  

 

 

 

  

 

 

1602 SKAST HERRED 

Fig. 2. Matrikelkort 1:10000 af kirken og præstegår
den. Målt 1789 af Wesenberg. – Katasterkarte, Kirche 
und Pfarrhof. Vermessen 1789. 

lignende udformning. De to egnstypiske ind
gange har formodentlig fået deres nuværende 
form ved midten af 1800’rne, da de afløste mu
rede, blytækkede †portaler. Tre murere nedbrød 
og genopbyggede 1697 den vestre »stette«, der 
var så forfalden, at man ikke kunne gå derigen
nem. Blyet blev omstøbt, og tømmerværket re
pareret, og hertil medgik blandt andet to nye 
»rømbstycker (remme) og thou bielcker«.81841 
blev »buen over den nordre indgang« borttaget 
og pillerne forsynet med »kapitæler«, forment
lig de nuværende aftrappede pyramider.9 Den 
østre, murede †indgang, der blev nedbrudt i for
bindelse med kirkegårdens udvidelse, synes li
gesom den nordre at have bestået af både køre
port og låge (1795:10 »ligport« og »stette«), den 
sidste lukket med et »korstræ«. †Riste nævnes i 
øst 16968 og 1795,10 i nord 1710.8 – En ny port i 
det søndre, udflyttede dige har hvidtede piller, 
afdækket med granitplader og –kugler. 

Et lille afvalmet hus øst for kirkepladsen, med 
gavle i nord og syd, har en tid tjent som bolig 
for graveren og er formodentlig sognets gamle 
†degnebol og †skolehus. På matrikelkortet 1789 
(fig. 2) er huset orienteret øst-vest, og en kål
have øst herfor strækker sig rundt om kirkegår
dens nordøstre hjørne. Et hvidkalket og tegl
hængt ligkapel inden for norddiget, nordøst for 
koret, er formodentlig opført o. 1920, mens et 
materialhus uden for kirkegårdens sydøstre 
hjørne er udvidet med graverkontor 1987-88. 

BYGNING 

Kirken består af romansk kor og skib, det sidste 
opført i to tempi. Hertil er i senmiddelalderen 
føjet et våbenhus foran skibets norddør, et tårn i 
vest, oprindeligt med Tørninglensk spir, samt 
muligvis også et forlængst nedrevet †sakristi ved 
korets nordside. Orienteringen har betydelig af
vigelse til syd. 

Materiale og teknik. Kor og skib, hvis mure er 
omtrent lige høje, er opført af velforarbejdede, 
rødlige og grå granitkvadre over en skråkantsokkel 
(jfr. fig. 3). Kvadrene sidder i regelmæssige skif
ter med solidt forbandt mellem kor og skib. Ko
rets østgavl og sydside er ommuret 1885; skibets 
sydside er betydeligt omsat. I skråkantsoklen 
indgår meget lange formater (198 og 186 cm i 
skibets sydmur). Det første kvaderskifte her
over er 60 cm højt. I skibets nordside består 
dette skifte sine steder af »rejste« kvadre, eller 
det er delt i to mindre skifter. Denne beskrivelse 
gælder skibets østre halvdel indtil et byggeskel 8 
til 10 meter fra de østre hjørner, der må udgøre 
første etape i skibets opførelse. I skibets vestre 
del måler det nederste skifte kun henholdsvis 48 
cm (syd) og 44 cm (nord), og murene består her 
af ti skifter mod ni skifter i kirkens østende. 

Fig. 3. Billedkvadre i korets sokkel (s. 1604). 1:20. Målt og tegnet af E. Rondahl 1898. – Bildquader im Chorsockel. 
Vermessen und gezeichnet 1898. 



 

 

 
 

 

  

 

 
 

ØSE KIRKE 1603 

Fig. 4. Grundplan 1:300. 
Målt af Henrik Gram og 
Søren Gottfred Petersen 
1978. Tegnet af MN 
1988. – Grundriss. 

Skellet i skibets murværk svarer til en lignende 
opdeling af tagværket11 (se dette) og forskel i 
vinduernes udformning og i gavlspidsernes ma
teriale. Men om der er tale om et byggestop af 
kortere varighed eller forlængelse af et afsluttet 
skib kan ikke afgøres. Alt taget i betragtning er 
skibets første afsnit dog så kort, at det næppe 
har stået med egne dørsteder og vestgavl. 

I korets og skibets nordside indgår nogle få 
tufsten, brugt som »fyld« mellem granitkvad
rene. Indvendig består de pudsede vægge for
mentlig af marksten samt sandsynligvis også par
tier af al (jfr. gavle). En gennembrydning af 
murkronen i skibets nordside, indtil våbenhus
loftet, viser, at murkernen er af små runde 
marksten i fed kalkmørtel. Ligeledes ses det, at 
skibets nordfacade stod hvidtet, da våbenhuset 
rejstes i senmiddelalderen. 

Vinduer og døre. Der er bevaret i alt fire ro
manske vinduer: ét i korets østgavl, tilmuret og 
noget omdannet 1885, et i korets nordside og to 
i skibets, genåbnet 1943. Åbningerne sidder alle 
i samme niveau, dækkes af monolite overliggere 
og har udhuggede sålbænke. Lysningerne er 
meget smalle og anbragt tæt ved ydre mur-
flugt.12 De tre østre vinduer har affasede smige13 

(jfr. til eks. Horne, s. 1446), hvorimod overlig
geren i skibets (lidt yngre?) vestvindue (fig. 43) 
smykkes af en rundstav med en lilje i toppunk
tet, i udformningen nært beslægtet med flere af 
kirkerne i Skast herred.14 Vinduets sider, der sy
nes noget omdannet, er uden særlige detaljer. Af 
sydsidens oprindelige †vinduer ses på et ældre 

fotografi (fig. 11) et tilmuret mellem skibets nu
værende østlige vinduer, mens to sålbænksten er 
indmuret nederst i hver side af våbenhusets flan-
kemure. De er i murflugten henholdvis 58 cm 
(øst) og 63 cm (vest) brede, men på grund af 
tilmuringen kan det ikke afgøres, om vinduerne 
har været affasede. 

Den retkantede syddør, udvendig tilmuret 
med granitkvadre, indtil 1942 med mursten, 
måler 188 × 90 cm over soklen. Den dækkes af 
en stenbjælke, mens siderne består af hjørne-
huggede bygningskvadre. Norddøren, som sta
dig er i brug, er udformet på lignende måde, 

Fig. 5. Tværsnit 1:150 gennem skib, set mod øst. Målt 
af Henrik Gram og Søren Gottfred Petersen 1978. 
Tegnet af MN 1988. – Querschnitt durch Schiff nach 
Osten. 



 
 

 

 

1604 SKAST HERRED 

Fig. 6. Kirken set fra nordøst. Erik Horskjær fot. o. 1969. – Nordostansicht der Kirche. 

men udvidet i begge sider ved en forhugning af 
anslaget. 

Billedkvadre. 1-2) (Fig. 3). I de to østligste sok
kelsten i korets sydside er udhugget dels to ro
setter og et malteserkors, dels en løve, med ha
len mellem benene, i firkantet felt. 

3) En kvader vestlig i korets nordside, 
4. skifte over soklen, indeholder en cirkulær for
dybning, 12 cm i diameter, 1 cm dyb. 

4) (Fig. 43). En kvader i skibets nordside, øst 
for det vestre vindue, har en firkantet, »pude
agtig« forhøjning med krydsende diagonaler. 

5) (Fig. 12). En kvader med en »udposning« 
svarende til nr. 4, men uden diagonaler, ses 
øverst i våbenhusets vestside. 

6) En overkalket kvader med svagt indridsede 
ornamenter, i Trap: Danmark omtalt som tym

panon(?), indgår i tilmuringen af tårnets norddør. 
Indre. Korbuen har kvadersatte vanger med 

omløbende kragbånd, skråkantet i syd og attisk 
profileret i nord (jfr. s. 1600, nr. 9-10). Søndre 
vange består af to lange, rejste kvadre. Selve den 
runde bue er forhøjet, formentlig i forbindelse 
med opsætningen af lektorieprædikestolen 1584 
(jfr. inventar). Koret har oprindeligt været dæk
ket af et bjælkeloft, således som skibet stadig er 
det. 

Gavle. Triumfmurens gavltrekant (fig. 8) er 
muret af uforarbejdet sandal og rå og kløvede 
marksten. I gavlen, der er aftrappet mod vest, er 
brudt en dør, der forbinder skibets loft med kor
loftet. Den pudsede korgavl er formodentlig af 
de samme materialer som triumfgavlen; dog er 
den øverste spids ommuret i tegl. Skibets vest



 

 
 

 

 

 

 

 
 

ØSE KIRKE 1605 

gavl er derimod af marksten med kun enkelte 
stykker al. 

Tagværkerne over både kor og skib er formo
dentlig de oprindelige. Egetømmeret er hugget 
og bomkantet. Korets seks spærfag har hane
bånd og korte stivere med tappede samlinger. 
Bjælkerne er savet af i forbindelse med hvælv-
slagningen, og enderne tjener nu som spærsko. 
Fagene er nummereret på østsiden fra øst mod 
vest med øksehugne stregnumre i syd og små 
firkantstik i nord. Skibets tagværk er af lignende 
konstruktion, dog med dobbelt lag hanebånd; 
alle bjælker er fornyet. De 15 spærfag er samlet i 
to omgange og nummereret på vestsiden fra 
vest mod øst: de ni østre fag med øksehugne 
stregnumre i nord og firkantstik i syd, de seks 
vestre med stregnumre i syd og firkantstik i 
nord. 

Ændringer og tilføjelser. Korets ottedelte kryds
hvælv er sandsynligvis indmuret ca. 1500-20 (jfr. 
†kalkmalerier). Det hviler på falsede hjørnepil
ler, runde skjoldbuer, falsede i øst og vest, og 
kvartstensribber. 

Våbenhuset (fig. 12), fra o. 1500, er lige som 
annekskirkens i Næsbjerg placeret foran skibets 
norddør. Som noget ret usædvanligt har huset 
været smykket af en udvendig, kalkmalet de
koration (jfr. †kalkmalerier), formodentlig ud
ført umiddelbart efter byggeriets afslutning. 
Det er opført af genanvendte romanske kvadre, 
bl.a. de allerede nævnte vinduessten, samt yng
re, grovere huggede granitkvadre og munke
sten. Det sidste materiale er brugt i gavlen og 
indvendig, hvor der i hver flankemur findes to 
fladbuede spareblændinger, de to østre indret
tede som bænke og med to små støbejernsvin-
duer, indsat 1868. Den fladbuede dør, midt i 
gavlen, er udvidet 1943; herover er en lille kors-
formet glug. Gulvet er lagt med røde munke
sten på fladen, og rummet dækkes af et gråmalet 
bjælkeloft. Huset, der vist altid har været tækket 
med bly, kaldes 165315 for »schrefferset« (jysk: 
skrøvs = skriftehus), 166816 »våbenhuset«. 

Det tre stokværk høje tårn (fig. 9), der op
rindelig var afsluttet med et pyramidespir mel
lem fire gavle, er opført af rødbrændte munke
sten over et skifte af granitkvadre fra skibets 

Fig. 7. Kirkegårdens vestre indgangspard (s. 1601) set 
udefra. NJP fot. 1987. – Westlicher Friedhofseingang, 
von aussen gesehen. 

Fig. 8. Skibets østre taggavl, set fra vest. Sandal og 
marksten (s. 1604). NJP fot. 1987. – Östlicher Dach
giebel des Langhauses, Westansicht. Ortstein und Feld
stein. 



 

 

 
 

 
 

1606 SKAST HERRED 

Fig. 9. Tårnet set fra nordvest. NJP fot. 1987. – Turm, 
Nordwestansicht. 

Fig. 10. Kirken set fra nord. Tegning af C. Burman 
Becker o. 1880. Det kgl. Bibl. – Nordansicht der Kir
che. Zeichnung um 1880. 

gennembrudte vestgavl. Syd- og vestfacaderne 
er stærkt skalmurede, mens østmuren, der hvi
ler på skibets gavltrekant, og nordmuren er in
takte og har bevaret gamle detaljer: bl.a. et sav
skifte mellem de to øvre stokværk. Tårnrummet 
åbner sig mod skibet med en bred, rund bue og 
dækkes af et samtidigt krydshvælv. I vest er et 
fladbuet, indvendig smiget vindue. Oprindeligt 
var der adgang til tårnrummet fra det ydre via 
en nu tilmuret fladbuet †dør i spidsbuet spejl ne
derst i nordmuren. 

Man kommer op i tårnet ad en ligeløbet, mu
ret trappe i en lille tilbygning fra 1943 ved tår
nets sydside. Tidligere var der adgang til mel-
lemstokværket via en tømret trappe i våbenhu
set og en gennembrudt dør i skibets vestre gavl
spids. Men oprindelig kom man op til mellem-
stokværket via en udvendig, tømret †fritrappe, 
der førte op til en †dør i nordmuren, udvendig 
indrammet af en blænding under to fladbuer, 
adskilt af kort hængestav. Den tilmurede åb
ning, hvis bund er i niveau med hvælvets over
side, udmunder indvendig i en bred, fladbuet 
spareblænding. Mellemstokværket har to tilsva
rende blændinger i syd, mens vestsiden er om
muret med nyere sten. I klokkestokværket er 
både søndre og vestre side ommuret. Der er to 
glamhuller i syd, to i nord og ét i øst og vest, nu 
alle fladrundbuede. Et fotografi 1897 (fig. 11) vi
ser, at den gotiske åbning i øst da var fladbuet 
og det vestre lydhul i syd tilmuret. I nord hang 
klokken tidligere i det østre glamhul, mens det 
vestre blot var en lille glug. 

Tårnet, der nu dækkes af et sadeltag, var indtil 
o. 1735 afsluttet med et †spir. I en indberetning 
til biskoppen 17655 siges det, at tårnet oprindelig 
havde »5 anselige spir eller spidser«, som kirke
ejeren Frederik Hein lod nedrive 30 år tidligere. 
Ifølge Danske Atlas var der tale om »et stort og 
fire små spir«, formodentlig en pyramide over 
fire blændingsprydede gavle, et såkaldt Tør-
ninglen-spir, almindelig udbredt i Sønderjyl
land. Af de fire gavlspidser er kun det østre be
varet, prydet med spidsbuede højblændinger, 
mens det vestre, med fladrundbuede blændin
ger, er muret i sidste halvdel af 1700’rne, idet 
murstenene er fra Nørholms teglværk, med lod
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Fig. 11. Kirken set fra sydøst 1897. Chr. Axel Jensen fot. – Südostansicht der Kirche 1897. 

ret midtrille (sml. Ansager s. 1573). De to gavle 
krones af en brand, vel en reminicens fra det 
middelalderlige spir. 

†Sakristi? En ommuring i tegl af korets nord
side, omfattende soklen og de fire nederste kva
derskifter, kan være foretaget efter nedbrydnin
gen af et sakristi. Ommuringen er foretaget med 
munkesten i blokskifte og er vel udført før 1650. 
Indvendig under vinduet, hvor man ville søge 
en mulig dør, er nu indmuret et nyere skab.17 

Vinduesudvidelser. Senest ved våbenhusets op
førelse blev sydsidens romanske åbninger erstat
tet af større vinduer, vel i store træk de samme 
udvendig falsede, indvendig smigede, fladbuede 
(senere fladrundbuede) vinduer, der var i brug 
indtil 1943 (jfr. fig. 11). 

Vedligeholdelse og istandsættelser. Ifølge syssel
provsten Anders Sørensen Vedels regnskabsbog 
anvendte man 1586-8718 78 daler »til tårnets byg
ning« (reparation). Blytækker Iver Hansen i 

Ribe blev 1637 af sysselprovsten Niels Krag en
gageret til at arbejde på kirken. Imidlertid lod 
kirkeværgerne andre udføre arbejdet. Iver Han
sen følte sig forbigået og fik ved herredstinget 
værgerne dømt til at betale sig erstatning, bl.a. 
for unødig vognleje.19 En række synsforretnin
ger er, som det er vanligt i Vestjylland, indført i 
herredets tingbog. 1653 anslog synsmændene, at 
det ville koste 400 slette daler at istandsætte kir
ken. Tårnets sydmur var revnet, blyet var brøst-
fældigt og skibets bræddeloft skulle delvis ud
skiftes.15 1668 manglede vinduerne i sydsiden i 
alt 34 ruder, og tårnet trængte igen til repara
tion.16 1674 anslog man, at det ville koste 315 
slette daler at reparere kirken, der forlods 
skyldte sin værge 22 daler.20 

En bevaret regnskabsbog for årene 1688-1720 
giver os navnene på nogle af de håndværkere, 
der fra tid til anden var beskæftiget på kirken, 
heriblandt blymester Hans Nielsen fra Haders
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Fig. 12. Våbenhuset set 
fra nordvest. NJP fot. 
1987. – Vorhalle, Nord
westansicht. 

lev,21 der arbejdede her 1690 og 1695, og blyme- 
ster Tue Thorsen, der omtales i alt fire gange i 
årene mellem 1699 og 1711. Murermester Hans 
Christensen fra »Rødichbech« (Rodebæk, Få
borg sogn)21 arbejdede 1695 med en svend og en 
kalkslager i 16 dage og var her igen 1698, 1699, 
1701 og 1706. Også lokale snedkere var beskæfti
get: Jep Nielsen fra Årre og Niels Christensen 
fra Biltoft, der reparerede skibets loft 1714, og 
Jørgen Christensen fra Varde, 1717.8 

Navnlig tårnet med gavle og spir krævede 
mange reparationer. Et kirkesyn 1700 beskrev 
tømmeret som dårligt; østsiden var tækket med 
brædder, som var rådne, og sydmuren var 
brøstfældig fra øverst til nederst. En udbedring 
ville kræve 40 tønder kalk og 2500 hamborger
sten.22 O. 1735 sløjfede man som nævnt gavlene 
i nord og syd og lod tårnet dække af et sadeltag. 
1795 var tårnet igen brøstfældigt, især i det syd
vestre hjørne. 1805 meldte man til biskoppen, at 
kirken var under arbejde og nu fuldstændig 
istandsat.10 1855-56 blev de indvendige vægfla
der pudset, så de blev jævne og glatte; gammel 
kalk og puds blev afhugget ind til de hårde sten.9 

Tegningen fig. 10 viser kirken som den tog sig 
ud i sidste halvdel af 1800’rne: klokken hang i 
nordre glamhul, de romanske åbninger var luk
kede, og skibet fik lys gennem et større vindue i 

nordsiden. 1885 blev kvaderstensmurværket i 
korgavlen og korets sydside omsat og reguleret. 
Et granitindfattet, rundbuet vindue i syd fik 
ikke i første omgang provstens godkendelse, 
men blev under ledelse af arkitekt Estrup bragt i 
overensstemmelse med bygningsinspektør Win-
strups oprindelige udkast.9 – O. 1900 blev ski
bets bjælkeloft stafferet svarende til loftet i Øl
god kirke (s. 1529). 

Ved en omfattende restaurering 1943, under le
delse af arkitekterne Aage Bugge og P. Riis Ol
sen, Varde, blev der foretaget betydelige murre
parationer på tårnet, og der muredes en opgang 
ved tårnets sydside. Afgørende for kirkens 
fremtræden var en ændring af skibets sydvin
duer, der hidtil havde stået, indbyrdes lidt af
vigende, med de for Sydvestjylland typiske, 
rektangulære trækarme i hvidtede, falsede åb
ninger. Vinduerne blev udvidet på bekostning af 
den indre fals, og de nye trærammer med farvet 
»antikglas« i blysprosser fik en fladbuet afslut
ning. Vinduet i skibets nordside blev sløjfet, og 
der indsattes glas i de små romanske åbninger. 
Cementgulve i midtgang og våbenhus blev af
løst af gulve af telgsten. Også koret, der tid
ligere havde haft gulv af brændte fliser, fik tegl-
stensgulv, hævet tre trin over skibets niveau. 

Varme. 1897 opstilledes en kakkelovn i skibets 



 

 

 

 

  

ØSE KIRKE 1609 

Fig. 13. †Kalkmalet de
koration på våbenhus
gavlen (s. 1609). Kirsten 
Trampedach fot. 1981. -
Vorhallegiebel mit †Fresko

gemälde. 

sydvestre hjørne med skorsten op gennem tår
net. Den afløstes, formentlig i 1920’rne, af en 
kalorifer samme sted, ombygget og forsænket 
1943. 1965 opsattes en oliefyret varmekedel i 
redskabshuset på kirkegården med kanal til kir
ken og centrifugalventilator i den hidtidige ka
lorifergrav. 

Kirken står i dag som hidtil med blytækte 
tage. De romanske partier er i blank kvader-
stensmur, mens tårn og våbenhus er hvidtet. 
Hvidkalket er også korets ombyggede gavl
spids, murkronen og vinduernes false i skibets 
sydside samt de indvendige vægge. Skibets og 
våbenhusets lofter er gråmalede, i gulvene lig
ger som nævnt røde teglsten på fladen. 

Et †glasmaleri, forestillende Kristi dåb, antage
lig tegnet af arkitekt Svane i Kolding, var 
1928-43 indsat i tårnets vestvindue. 

KALKMALERIER 

Korets østvæg blev 1943 smykket af en fresko, 
Kristi genkomst, udført af Stefan Viggo Peder
sen og signeret »SVP 1943«. Kristus viser sig i 
skyen, omgivet af en mandorla, mens fire mo
derne klædte mennesker falder til jorden. Sml. 
samme motiv i Torstrup kirke (s. 1425). 

†Kalkmalerier. O. 1500-20. I korhvælvet findes 
en overhvidtet dekoration af den såkaldte Lil
jemester, der har arbejdet i mange af egnens kir
ker (sml. f.eks. Janderup s. 1040 og Ansager 
s. 1574). En undersøgelse ved Harald Borre 1942 
viste, at udsmykningen her som altid var holdt i 
okkerrødt og gråsort og bestod af liljesmykkede 
trekanter i kapperne, mens liljer i toppen til
sammen dannede en stor roset. Buer og ribber 
smykkedes af sparrer med udløbende små, 
krabbeagtige blade. Kalkmaleriernes tilstedevæ
relse har været kendt siden 1886. Ved kirkens 
restaurering 1943 undlod man at afdække den 
velbevarede dekoration og udsmykkede i stedet 
korets østvæg med den ovennævnte fresko. 

Udvendig †dekoration (fig. 13), o. 1500. Under 
kalkning af våbenhusgavlen fremkom 1981 re
ster af tre kalkmalede rosetter, sandsynligvis ud
ført umiddelbart efter husets opførelse, idet ma-
lebunden, en fed mørtel, ca. 2 mm tyk, lå di
rekte på murstenene. Cirkelslagene var lavet 
med passer i den fugtige puds. En kun delvis 
bevaret roset i gavlspidsen bestod af seks sorte 
blade, omgivet af cirkelslag (diameter: 40 cm). 
Herunder, på hver side af den korsformede 
glug, fandtes to identiske rosetter, malet i rødt 
(diameter: 88 cm), hver bestående af tre fri-
håndstegnede, trekantede blade, omgivet af 
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tovsnoet cirkel. – Udvendige kalkmalerier er 
sjældne i Danmark, og helt usædvanligt er det, 
at malerierne i Øse var bevaret uden at have 
været beskyttet af senere tilbygninger.23 

INVENTAR 

Oversigt. Fra middelalderen er i kirken kun bevaret 
den romanske døbefont, mens et sjældent *lysestel af 
jern nu er i Nationalmuseet. Hovedstykkerne i kir
keinventaret er i egnens ungrenæssancestil, anskaffet 
inden for en kort periode i 1580’rne. Alterbordsfor-
siden er fra 1587, og altertavlen, af katekismustype, 
anskaffet til kirken samme år af provsten Anders Sø
rensen Vedel, snarest fra Ribe. Prædikestolen udgøres 
af karnappen fra en enestående velbevaret lektorie-
prædikestol med årstallet 1584, hvis sidebrystninger 
og bærestolper nu er opsat omkring skibets norddør. 
Den må som en tilsvarende lektorieprædikestol i 
Horne kirke være udført af den lokale Christen Pe
dersen snedker i Heager (Øse sogn), der samme år 

signerede en †herskabsstol for herregården Haltrup. 
Det er formentlig også ham, der 1587 har udført al-
terbordsforsiden og en *præste- og skriftestol samt 
dele af samtidige *stolestader, som nu er i National
museet og Varde Museum. 

Fra slutningen af 1500’rne stammer endvidere den 
syvsidede alterkalk, et Odense-arbejde med ukendt 
mesterstempel; dens bæger og disk er fornyet 1752. 
Sygesættet skyldes Johannes Brosbøll i Varde (1782-
1808). 

Kirkens nuværende indretning er etableret ved re
staureringen 1942-43, da Stefan Viggo Pedersens 
kalkmaleri afløste en altertavle i skønvirkestil fra 
1904, mens den gamle katekismustavle blev ophængt 
på skibets sydvæg. Samtidig blev et stoleværk fra 
1878 udskiftet med de nuværende stader i egnens 
ungrenæssanceformer. Farvesætning. Den gamle al
tertavle står med en staffering fra 1846, istandsat 1920, 
alterbordsforsiden og prædikestolen med en noget 
kras bemaling, udført 1925 af brødrene Hansen fra 
Esbjerg. Det øvrige inventar er farvesat i dæmpede 
toner 1965 af kirkemaler Erik Hansen, Askov. 
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Fig. 14. Indre set mod 
øst. NE fot. 1983. – In
ner es nach Osten. 

Fig. 15. Indre set mod 
vest. NE fot. 1983. – In
neres nach Westen. 

Alterbordet (fig. 17) er et panelværk i ungrenæs
sancestil fra 1587, formentlig udført af den lo
kale Christen Pedersen snedker i Heager (jfr. 
stoleværk). Panelet er af fyr, opsat direkte op 
imod korets østvæg, 162 × 74 cm, 110 cm højt, 
afkortet med 12 tommer i øst ved en tilbageryk
ning 1863.9 Kortsiderne er herved blevet redu
ceret fra to til halvandet fag, der ligesom for
sidens fire fag har fyldinger i to rækker. Øverst 
løber en række lave frisefyldinger, der rummer 
fladsnitagtigt akantusløv bortset fra nordre 
kortsides, hvis fyldinger alle er glatte. De nedre 
fyldinger i øvrigt har ganske let indskårne arka
der, hvis profilerede bueslag med neglesnit og 
cirkelornamenter bæres af kannelerede pilastre 
med akantuskapitæler. Forsidens sydligste fag er 
noget smallere end de øvrige, og dets arkadefelt 
noget afskåret ved siderne. Under forsidens ar

kadebuer er indskåret: »IHS/ Ano/ 15/ 87« og på 
rammestykket over arkaderne: »Salig er de som 
høre Gwds ord oc bevarer ded L(uk. 11,28)«. Pa
nelets kronliste ledsages af tandsnit, dækpladen 
er fornyet. Den brogede bemaling med lidt for
gyldning er brødrene Hansens fra 1925. Indtil 
1899, da panelet blev malet,24 var det dækket af 
†alterklæder. 1668 fandt synet, at klædet »for dets 
store mangel« ikke kunne bruges længere.16 1716 
bekostedes et nyt, hvortil i Varde købtes bl.a. 
6¼ alen silkestof, 4 alen rød »katun« (bomuld) 
til underfor, 9 alen rødt »floret« bånd og 4 alen 
»blommet« bånd.8 Måske er det dette alter
klæde, der 1791 omtales som værende af gul
grønt silkeklæde.25 

Som alterprydelse tjener Stefan Viggo Peder
sens kalkmaleri Kristi genkomst fra 1943 på ko
rets østvæg (jfr. ovf.). Det har afløst en (†)alter-

Danmarks Kirker, Ribe amt 110 
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Fig. 16. *Lysestel, senmiddelalderligt, efter reforma
tionen benyttet som alterstage (s. 1614). I National
museet. NE fot. 1988. – *Kerzenaufsatz, spätmittelal

set, set på 
rum med 
forgrovende 
altertavlens 

ske halvsøjler med kannelerede skafter og vel-
skårne akantus-prydbælter, og det krones over 
den forkrøppede profilgesims af trekantgavle, 
der allerede 1919 havde mistet deres spirprydel
ser. Af de udsvejfede postamentvinger er den 
ene (af fyr) fra restaureringen 1846, da også den 
nuværende bemaling kom til. I storfeltet er i 
gråtoner malet en fremstilling af Kristus på kor

baggrund af et nøgent, perspektivisk 
hvælvinger. Billedet minder om den 

nymaling, der 1845 blev Lydum-
gamle korsfæstelsesmaleri til del 

(s. 1226), og skyldes 
ler. Til maleriet slutter 

terlich. Nach der Reformation als Altarleuchter verwendet.skriften »Christus døde 
gylden fraktur på sort 

måske samme landsbyma
sig i postamentfeltet ind
for Alle. 2. Cor. 5,15« i 
bund samt i sidefelterne 

prydelse i skønvirkestil fra 1904, formet som en 
portalopbygning omkring et maleri. Vandrin
gen til Emmaus, af Heinrich Dohm. På det nu 
kasserede rammeværk læstes årstallet og med 
meget store versaler et citat fra Joh. 14,6 på arka
debuen samt ordene »Bliv hos os« under ma
leriet. Dette, der er udført i olie på lærred og 
signeret »H. Dohm«, er nu indsat i en profil
ramme af fyr og ophængt på skibets nordvæg. 

Kirkens gamle altertavle (fig. 18) er et sobert 
arbejde i ungrenæssancestil fra o. 1587 med ma
leri og staffering fra en istandsættelse 1846. Po
stamentet, med fyldingsfremspring, bærer et 
tredelt storstykke med næsten kvadratisk, pro-
filindrammet storfelt og to tilsvarende, lidt 
smallere sidefelter. Storstykket deles af korinti-

Fig. 17. Alterbord, 1587 (s. 1611). NE fot. 1983. – Al
tartisch, 1587. 

tilsvarende citater fra Joh. 17,3 og 2. Kor. 5,21. 
Årstallet »1846« er anført med hvidt på posta-
mentvingerne, der som gavlfelterne er malet 
med gyldent bladværk på blå bund. Tavlens 
rammeværk er hvidt, listerne blå og røde, og 
søjlernes kapitæler og prydbælter står forgyldte. 

Tavlen er anskaffet til kirken af sysselprovsten 
Anders Sørensen Vedel, der i sin regnskabsbog 
1587 har noteret, at han af sognets kirkeværge 
Mads Nos til Haltrup havde oppebåret 8 dl. »på 
den ny tavle«.18 Den er da også noget mere pro
fessionelt skåret (i Ribe?) end de lokale arbejder, 
der på samme tid leveredes til kirken, øjensyn
ligt af den fra en indskrift kendte Christen Pe
dersen snedker i Heager (se †herskabsstol). Tav
len slutter sig i udformningen til en type kate
kismustavler, som måske har nydt særlig 
fremme ved den filipistisk influerede Vedels 
virksomhed som provst.26 Sidefelterne må fra 
første færd have rummet indskrifter, midtfeltet 
snarest et maleri (som i Næsbjerg, s. 1638). Fel
ternes ældre bemalinger er vistnok fjernede, og 
kun på rammeværket kunne der 1919 konsta
teres rester af oprindelige farver. 1765 læstes på 
tavlen: »Mig haver hiertelig for længet at æde 
Paaske Lammet med Eder, før jeg lider. Luc. 22 
(,15). Poul Jørgensen, Provst i Schatz Herrit« 
(præst 1601-54).5 

1904 blev tavlen henstillet i tårnrummet, hvor 
den stod i miserabel stand, indtil den på Natio
nalmuseets initiativ blev istandsat 1920. Tavlen 
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Fig. 18. Altertavle, o. 1587, med maleri fra 1845 (s. 1612). NE fot. 1983. – Altarbild, um 1587. Gemälde von 1845. 

blev herefter ophængt på skibets nordvæg, 
hvorfra den 1943 er flyttet til sin nuværende 
plads på sydvæggen. 

†Altertavle(r)? 1765 omtales, uvist om i Øse 
eller Næsbjerg kirke, »adskillige apostelbilleder, 
der nu er nedtagne og bortkastede«,5 formentlig 
middelalderlige alterfigurer. 

Altersølv. Altersættet er i sin kerne fra o. 1550-
1600, et fynsk arbejde i forsinkede sengotiske 
former, men er ved en reparation, foretaget af 
Jørgen Olufsen Lund i Odense 1752, blevet no
get sammenflikket og fornyet. Kalken (fig. 19), 
22 cm høj, har glat, syvsidet fod, der løber ud i 
kølbuetunger hvilende på en bred standplade 

(fornyet 1752); standkanten ledsages af en gra
veret bladbort. De sekssidede skaftled kan 
næppe oprindeligt have hørt sammen med fo
den, derimod givetvis knoppen (fig. 20), der er 
syvtunget med mellemfaldende rudebosser. 
Tungerne smykkes både på over- og undersiden 
af graverede stavværksvinduer, og bosserne en
der i små bladrosetter. Det brede, glatte bæger 
er fornyet af Jørgen Olufsen Lund, hvis stempel 
(Bøje 1982 nr. 4115) ses på standpladens overside 
tillige med Odenses bymærke. Årstallet for re
parationen, »1752«, er graveret på fodens under
side. Disken er også Jørgen Olufsen Lunds, den 
måler 16 cm i tvm. og er glat med »1752« gra

110* 
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Fig. 19. Alterkalk, o. 1550-1600, fynsk arbejde, bæ
geret fornyet 1752 af Jørgen Olufsen Lund i Odense 
(s. 1613). NE fot. 1983. – Kelch, fünische Arbeit, um 

veret på fanen; disken bærer mærke af talrige 
reparationer. 

Kalken slutter sig til en række fynske fra 
1500’rnes anden halvdel, karakteristiske ved den 
samme syvdelte opbygning og en nært beslæg
tet ornamentik. Nærmest står øjensynligt kal
kene i hospitalskirken i Odense og i Nørre Søby 
og Humble kirker, der begge har fået nyt bæger 
af Jørgen Olufsen Lund, henholdsvis 1746 og 
1748.27 Til Øse kirke må den fynske kalk være 
kommet efter reparationen 1752, utvivlsomt 
foranlediget af kirkeejeren oberstløjtnant Preben 
Brahe til Hvedholm.28 1969 er foretaget en 
istandsættelse af kalken.29 

En †kalk og †disk af forgyldt sølv nævnes i 
inventariet 1688. 1691 var kalken adskilt og 
måtte loddes og forfærdiges for 1 mk.8 

Alterkande, 1983, 23 cm høj med reliefkors og 
graveret kursivindskrift på korpus: »Skænket 
Øse kirke 1983 af Semine Blöcher«. I bunden 
mærket »Cohr«. En ældre †alterkande af sort 
porcelæn med forgyldt kors fra Den kongelige 
Porcelænsfabrik var anskaffet o. 1845,9 måske 
samtidigt med en tilsvarende †oblatæske. 

Sygesæt (fig. 22), udført af Johannes Brosbøll i 
Varde (1782-1808).30 Kalken er 9,5 cm høj, foden 
cirkulær med en graveret zig-zag-bort på stand

1550-1600. Becher von Jørgen Olufsen Lund, Odense, er- Skaftet profileret en skaftkanten. er med lille 
neuert, 1752. ring, bægeret halvkugleformet og indvendigt 

forgyldt. Den tilhørende disk, tvm. 7,5 cm, er 
glat og har på fanens underside Brosbølls gen
tagne stempel (Bøje 1982 nr. 6872) samt Vardes 
bymærke (Bøje 1982 nr. 6842). Til sygesættet 
hører et formentlig samtidigt læderfutteral. 

Alterstager, o. 1862,31 af messing, 33 cm høje, 
med cirkulær, aftrappet fod, balusterskaft og 
halvkugleskål med lysetorn af jern. Nyere syu
stage. 

De nuværende alterstager har afløst et sjæl
dent *lysestel (fig. 16) fra senmiddelalderen. Det 
er af smedejern, udformet som en lang, rektan
gulær, ganske lav skål, 77 × 10 cm, med fem 
lysetorne til store vokskerter, hvilende på to 
tværfødder med fligede tæer. Skålen har på den 
ene langside en pånittet liste med kreneleret 
kant,32 og i bunden fire (oprindeligt fem) 5 cm 
høje døller anbragt lidt skævt for lysetornene. 

Fig. 20. Detalje, knoppen, af alterkalk, o. 1550-1600 
(s. 1613, jfr. fig. 19). NE fot. 1988. – Nodus, Detail des 
Kelchs, um 1550-1600. 
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gjort til kirkens brug,8 jfr. *ildkar fra Ølgod 
kirke (s. 1553 med fig. 55). 

†Alterbøger. Inventariet 1688 nævner en alter
bog, en bibel, en salmebog og en gradual, der 
1699 afløstes af en ny, indbundet, i folio.8 1710 
blev biblen sendt til indbinding hos bogbinde
ren i Ribe, og året efter gjaldt det alterbogen.8 

†Messehagler. Efter at kirken 1688 havde 
manglet en messehagel,16 anskaffedes 1700 en 
ny, hvortil der hos handelsmand Niels Knudsen 
i Ribe bl.a. indkøbtes 6 alen karmoisin(rødt) 
fløjl, blåt lærred til underfor, 4⅝ »Loed brede 
solf Threndser«. Skrædderen fik kost og løn.8 

Haglen, der 1765 omtales som en rød fløjels-
messehagel med sølvgaloner,17 blev udskiftet 
1897.24 

Alterskranke, 1943, femsidet med støbejerns-
balustre og profileret håndliste med hylde i 
blankt egetræ, †Alterskranke, 1863,9 udgørende 
en trekvartcirkel, med balustre af træ (jfr. 
fig. 29). 

Døbefont (fig. 21), romansk af granit, en vari
ant af egnens glatkummede, vestjyske type 
(Mackeprang: Døbefonte s. 68, 407). Den er 95 
cm høj, kummens tvm. 76 cm. Foden er af rød
lig granit, i søjlebaseform, kummen af en mere 
grå sten, halvkugleformet over et skaft, der har 
form som en omvendt keglestub med afsæt. 
Mundingsprofilen er attisk, og på randen er ind
ristet fire små ligearmede kors (fig. 21), for
mentlig benediktionskors sammenhængende 

nittaufe. Am oberen Rand eingeritzte Benediktionskreuze. 
Zeichnung 1898. 

De har formentlig båret et støttestativ med 
»manchetter« til kerterne og med små liljespir, 
således som det endnu ses på to lignende lysestel 
fra Øster Hornum og Dal kirker (Ålborg amt).33 

Lysestellet har formentlig i middelalderen 
tjent kirkens almene belysning (foran korskran
ken?). 1688 anfører inventariet det som en »jern 
lysestage« blandt alterudstyret,8 ligeledes 1791, 
da stagen sagdes at være til fem store og ét 
lille(?) lys.25 Stellet synes således efter reforma
tionen at have tjent som alterstage. 1920 blev det 
fundet på kirkeloftet og indsendt til National
museet (inv. nr. D 10010). Et †ildkar blev 1693 

Fig. 21. Døbefont, romansk af granit. Foroven mun-
dingsranden med indristede benediktionskors (s. 
1615). Tegning af E. Rondahl 1898. – Romanische Gra-

Fig. 22. Sygesæt, o. 1800, udført af Johannes Bros-
bøll, Varde (s. 1614). – Krankenbesuchsgeräte, von Jo
hannes Brosbøll, Varde, geschaffen. Um 1800. 



 

 

 

 

  

        

 

 

 

1616 SKAST HERRED 

Fig. 23. Prædikestol, 1584, indtil o. 1850 karnap i en 
lektorieprædikestol (s. 1616, jfr. fig. 25-26). NE fot. 
1983. – Kanzel, 1584. Bis um 1850 Erker eines Lett
nerkanzels. 

med liturgien ved dåbsvandets indvielse (bene-
dictio fontis). Tilsvarende kors findes på fonten i 
Lydum kirke (s. 1228) og på en række fonte i 
Nord- og Østjylland.34 Kummen er udmuret og 
pudset indvendig, så forsænkningen passer til 

Fig. 24. Løvehoved, detalje af prædikestol 1584 
(s. 1616). NE fot. 1983. – Löwenkopf, Kanzeldetail, 
1584. 

dåbsfadet. På fonten ses rester af lysrød farve på 
kalk, formentlig fra 1700’rne. O. 1900 stod fon
ten op mod korbuens nordvange, nu i skibets 
nordøsthjørne. 

Dåbsfad, o. 1861, af messing, med pånittet, 
bred fane i korsglorieform fra 1926, tvm. 64 cm. 
Det oprindelige fad er glat med dyb, afrundet 
skål og smal fane. På bagsiden af den tilføjede 
fane læses: »Thomas Thomsen og Hustru 
Abildhede lod dette Døbefad istandsætte 1926. 
Knud Eibye, Kunstsmed, Odense«. 1831 og 1861 
ønskedes skaffet et dåbsfad af metal.9 Dåbskande, 
nyere, af messing, 38 cm høj, formentlig an
skaffet 1926. 

†Fontelåg. 1718 blev et nyt låg over fonten for- 
færdiget.8 

Prædikestol (fig. 23-28, 31), 1584, en sjældent 
velbevaret lektorieprædikestol, hvis karnap si
den o. 1850 tjener som en vanlig, polygonal 
prædikestol (fig. 23), mens de søjlebårne side
brystninger i sammenrykket stand er opsat 
imod skibets nordvæg omkring indgangsdøren 
(fig. 25).35 Prædikestolen skyldes samme sned
ker som den næsten tilsvarende lektorieprædi
kestol fra 1583 i Horne kirke (s. 1458), forment
lig den i sognet boende Christen Pedersen sned
ker i Heager (jfr. s. 1623f.). 

Prædikestolskurven (fig. 23) består af fem 
smalle fag opsat i en halvcirkel, der som nævnt 
har udgjort lektoriefacadens karnapfremspring 
foran korbuen. Kannelerede kvartsøjler med 
volutkapitæl og akantusprydbælte flankerer de 
profilindrammede felter. De tre midterste rum
mer arkader, hvis profilerede bueslag med flad-
snitsornamenter bæres af kannelerede pilastre 
med profilbaser og –kapitæler, der ledsages af 
tandsnit. Foran midtfeltet var indtil 1925 opsat 
et ca. 50 cm højt †krucifiks (jfr. fig. 29). Yderfel
terne rummer hver to bladkranse med evange
listsymboler, som holder skriftbånd med ind-
skårne evangelistnavne. I nord (fig. 28) ses eng
len »S.Mat(tæus)« over løven »S.Mar(kus)«, i 
syd oksen »S.Lvc(as)« over ørnen »S.Ioha 
(nnes)«. Kraftige horisontale profilled med 
tandsnit indrammer postament og frise, der har 
profilfyldinger mellem fremspring, som på fri
sen prydes af vildmandshoveder, på postamen
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Fig. 25. Sidebrystninger fra lektorieprædikestol 1584, hvis midtkarnap o. 1850 er nedtaget og opsat som almin
delig prædikestol (s. 1616, jfr. fig. 23, 26, 30). NE fot. 1983. – Seitenbrüstungen eines Lettnerkanzels, 1584, dessen
mittleren Erker um 1850 abmontiert und als gewöhnlicher Kanzel aufgestellt wurde. 

tet af bidske løver med store ører (fig. 24). Såvel balustre og en mægler med profileret knop, der 
disse hoveder som kvartsøjlerne er yderst i før godt kan stamme fra den oprindelige opgang. 
ste og femte fag indfattet i et retkantet hjørne Karnappens opbygning genfindes i det væ
(fig. 28), et vidnesbyrd om karnapfremspringets sentlige på de søjlebårne sidebrystninger (fig. 25), 
tilslutning til sidepanelerne (jfr. Horne, s. 1459 der har to gange seks arkadefag med udskårne 
med fig. 23). Ligeledes læses i frise- og posta- apostelfigurer, fordelt på fire panelstykker. 
mentfelterne den midterste del af to gennem Disse er nu rykket helt sammen, idet man 1909 
løbende indskrifter, hvis begyndelse og afslut har fjernet fire pilasteragtige fyldingsfrem-
ning findes på sidepanelerne (jfr. ndf.). Under spring, der oprindeligt kantede panelstykkerne 
postamentfremspringene flankerer englehove over bæresøjlerne (jfr. fig. 30). Ellers adskilles 
der hængestykkerne, der har form af lidt større arkadefelterne, der er opbygget som karnap
englehoveder. Underbaldakinen, med ribber i pens, af spirprydede, kannelerede pilastre sva
stødene, kantes på prædikestolens bund af en rende til felternes. Under apostelfigurerne op
udskåret krans af tungespidser og hviler på en lyser små skriftbånd med indskårne versaler de
ottesidet bærestolpe med enkelt profilled. Den res navne, og på bueslagene er med reliefversa
stejle opgang har panel fra o. 1750 med udsavede ler anført trosartiklerne i en fortløbende, latinsk 
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Fig. 26. Lektorieprædikestol 1584, skitsemæssig rekonstruktion af den oprindelige opstilling foran triumfmuren 
(s. 1621). Den 1603 tilføjede (†)himmel er udeladt. Sammentegnet af MN 1988. 1:50. – Lettnerkanzel, 1584.

Skizzierte Rekonstruktion der ursprünglichen Aufstellung vor der Triumphwand. Der im Jahre 1603 hinzugefügte

(†)Schalldeckel ist weggelassen.


trosbekendelse; arkadefelterne har i sviklerne en 
gennemført snedkernummerering fra »1 AR« (i 
vest) til »12 AR«. Apostlene, der her beskrives 
fra vest med deres tilhørende indskrifter, er 
naivt og ubehjælpsomt, men ganske charme
rende skåret. De bærer fodside dragter og har 
skæg, bortset fra Filip og Mattæus (nr. 5 og 8). 
De yderst stående apostle (fire i vest, to i øst) 
vender sig i profil ind imod karnappen, de øv
rige er fremstillet frontalt: 1) (Fig. 27) »S. Pe
tr(us)«, med krøllet hår og stor nøgle: »Credo in 
de(vm) pa(trem) om(nipotentem) cr(eatorem) 
c(oeli et terrae)« (Jeg tror på Gud Fader den al
mægtige himlens og jordens skaber). 2) (Fig. 27) 
»S.And(reas)« holdende skråkorset foran sig: 
»et in Ie(svm) Ch(ristv)m fi(livm) ej(vs) 
v(nicvm) D(ominvm) n(ostrvm)« (og på Jesus 
Christus hans enbårne søn vor herre). 3) (Fig. 
27) »S.Ia(cobvs) Ma(jor)« (Jakob den ældre) 
med vandringsstav: »qvi con(ceptvs) e(st) d(e) 
s(piritv) s(ancto) na(tvs) e(x) M(aria) v(irgine)« 
(som er undfanget ved den helligånd født af 
jomfru Maria). 4) »S.Ioha(nnes)«, med skæg, 

gørende korsets tegn over kalken: »pas(svs) svb 
Pon(tio) Pi(lato) crv(cifixvs) m(ortvvs) e(t) 
s(epvltvs)« (pint under Pontius Pilatus, korsfæ
stet, død og begravet). 5) »S.Phil(lipvs)« med 
T-kors og åben bog: »Des(c)en(dit) ad inf(eros) 
ter(tia) d(ie) r(essvrrexit) a (mortuis)« (nedfaren 
til dødsriget, på trediedagen opstanden af de 
døde). 6) »S.Bar(tolomæus)« med kniv i højre 
hånd og en lukket bog i venstre: »as(c)en(dit) ad 
c(oelos) s(edet) a(d) d(extram) d(ei) p(atris) 
o(mnipotentis)« (opfaren til himmels, siddende 
ved Gud Fader den almægtiges højre hånd). 7) 
»S.Tho(mas)« med lanse i højre hånd og en luk
ket bog i venstre: »(i)nde ven(tvrvs) e(st) iv(di-
care) vi(vos) et m(ortvos)« (hvorfra han skal 
komme og dømme levende og døde). 8) 
»S.Mate(vs)« med bog i venstre hånd og en vin-
kel(!) i den højre: »Credo in spirit(vm) sanc-
(tvm)« (Jeg tror på den helligånd). 9) »S.Ia-
(cobvs) Mi(nor)« (Jakob den yngre) med ven
stre hånd på hjertet og valkestokken i den højre: 
»Cre(do) sanc(tam) ec(clesiam) ca(tholicam) 
s(ancto)r(v)m co(mmvnionem)« (Jeg tror på 
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Fig. 27. Lektorieprædikestol 1584, sidebrystningen, 

felter (nr. 1-3, s. 1618) med relieffer af apostlene Peter, 

Andreas og Jakob den Ældre (jfr. fig. 25). NE fot. 

1983. – Lettnerkanzel, 1584. Seitenbrüstung. Felder mit

Reliefdarstellungen der Apostel Peter, Andreas und Jakob

der Ältere.


den hellige almindelige kirke, de helliges sam
fund). 10) »S.Sim(on)« med sav i højre hånd: 
»Credo remis(sionem) peccato(rvm)« (Jeg tror 
på syndernes forladelse). 11) »S.Ivd(as) T(ad-
dævs)«, der holder sin kølle som en vandrestav: 
»Cre(do) carnis resvrrec(tionem)« (Jeg tror på 
kødets opstandelse). 12) »S.Mati(as)«, der med 
begge hænder holder en hellebardagtig økse 
foran sig: »Credo vitam eter(nam)« (Jeg tror på 
det evige liv). 

I frise og postament indskrifter med relief
versaler, der som nævnt har været gennemlø
bende, således at de midterste stykker læses på 
karnapfremspringet. I sin helhed lyder friseind
skriften: »Prædica verbvm, insta, tempestive, 
intempestive/ argve, increpa, exhortare cvm/ 
omni lenitate ac doctrina. 2 Timo 4 (Prædik or
det ... 2 Tim 4,2)«, postamentindskriften: »Be-
ati qvi avdivnt sermonem Dei, et cvstodivunt 
illum. Lvcæ: XI (Salige er de, som hører ... 
Luk. 11,28)/ Hic svggestvs ecstrvctvs est/ anno 
mdlxxxiiii pa(store) Lamberto Severino Rip« 
(Denne prædikestol er opsat år 1584, da Lambert 
Sørensen Riber var præst). I indskrifterne er der 
et par steder fyldt ud med sløjfeornamenter, der 
bærer mindelse om dem på Peder Trellunds kal
ligrafier. 

Brystningens fire hængestykker – englehove
der med et betragteligt vingefang – adskilles 
midt på hver side af et lille englehoved, og 
brystningen står på fire noget tilfældigt an-

Fig. 28. Prædikestolsfelt, 1584, med evangelistsym
boler (s. 1616). NE fot. 1983. – Kanzelfeld mit Evange
listensymbolen, 1584. 

Danmarks Kirker, Ribe amt 111 



 

1620 SKAST HERRED 

Fig. 29. Indre set mod øst 1897. Chr. Axel Jensen fot. – Inneres nach Osten, 1897. 

bragte, foroven afkortede bærestolper, der over 
en høj, glat plint er udformet som kannelerede 
joniske søjler med akantus-prydbælte. En jævn
førelse med tilstanden før 1909 viser (fig. 30), 
hvorledes man ved den lidet skønsomme reduk
tion dette år har ødelagt den konstruktive sam
menhæng i brystningens forhold til bærestol
perne. De har foroven fået afsavet et ca. 40 cm 
højt stykke med store, glatte knæ, hvorover de 
nævnte fyldingsfremspring afsluttedes med små 
englehoveder (de to yderste kasseret 1909). 

Fra en (†)prædikestolshimmel, der bar årstallet 
1603, stammer formentlig to joniske karyatide
figurer (fig. 31), 53 cm høje, den nøgne Eva med 
æble og figenblad samt en musikant(inde?), nu 
uden fløjte/basun og af en type, som danner 

topfigurer på prædikestolshimlene i bl.a. Ølgod 
(s. 1543f.) og Fåborg kirker. Figurerne, der 1897 
var opstillet på brystningen (jfr. fig. 30), er nu 
ophængt under den, imellem søjlerne (jfr. 
fig. 25). 

Alle lektorieprædiestolens dele står med en 
broget bemaling fra en restaurering 1925. Ram
meværket er hovedsageligt mørkeblåt, listerne 
lysblå, røde, grønne, sorte, forgyldte og grå-
marmorerede, indskrifterne forgyldte på sort 
bund. Malerarbejdet udførtes, som det fremgår 
af en indskrift på rammeværket i prædikestols-
kurvens vægfag, af malerfirmaet Hansen i Es
bjerg, der formentlig har afætset de ældre farve
lag.36 

Arrangementets oprindelige form og opstil
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Fig. 30. Lektorieprædikestol 1584 (s. 1616), efter midtkarnappens afmontering, opstillet foran skibets vestvæg. 

Chr. Axel Jensen fot. 1897. – Lettnerkanzel, 1584. Nach der Abmontierung des mittleren Erkers, vor der westlichen

Langhauswand aufgestellt. 1897.


ling er søgt anskueliggjort på sammentegningen 
(fig. 26). Heraf fremgår både, hvordan en sådan 
lektorieprædikestol har vanskeliggjort adgangen 
og udsynet til koret, og hvor svært det må have 
været at indpasse opbygningen i et så lille og 
lavloftet kirkerum som Øses. Det må således 
være præstens adgang til karnappen, ad en op
gang fra koret (jfr. mægleren), der har nødven-
diggjort den betydelige forhøjelse af kirkens 
korbue (jfr. s. 1604), og under prædiken må han 
have været lige ved at støde hovedet imod lofts
bjælkerne.37 

betragtning af den næsten generelle nedtag
ning og reduktion, som de i ældre tid så almin
delige lektorieprædikestole blev udsat for i 
1800’rne, er arrangementet i Øse usædvanligt 

velbevaret og oplysende. Ingen andre steder sy
nes således bevaret kombinationen af sidebryst
ninger med bæresøjler og midtkarnap med un
derbaldakin på bærestolpe. Men der kan næppe 
være tvivl om, at den nævnte, ét år ældre prædi
kestol i Horne kirke i alt væsentligt må have haft 
en tilsvarende udformning (s. 1458). Typisk for 
lektorieprædikestole synes i øvrigt brystningens 
apostel-udsmykning,38 der kendes i en nogen
lunde tilsvarende reliefform i Strellev kirke 
(Ringkøbing amt), udsmykningen af karnap
pens underside (betinget af den høje placering) 
og det centralt placerede krucifiks. Det sidste 
har skullet gøre det ud for korbuekrucifiks.39 

Den 1603 tilføjede (†)himmel bar indskriften: 
»Salige er de, som hører ordet og bevarer det. 
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Fig. 31. Eva og musikant(inde?), karyatide-topfigurer 
fra (†)prædikestolshimmel 1603 (s. 1620, jfr. fig. 25, 
30). – Eva und Musikant(in?). Karyatidenspitzenfiguren 
eines (†)Schalldeckels, 1603. 

Luc. 11(,28)«.5 De to bevarede figurer (fig. 31) 
henfører himlen til »H. P. S(nedker)«, som 
samme år supplerede den tilsvarende lektorie
prædikestol i Horne med en signeret himmel 
(s. 1460, jfr. også s. 1542). Deres usædvanlige ka
ryatideform tyder på, at de tillige med andre 
topfigurer (Eva må have haft Adam som pen
dant) har stået på frisegesimsen og foroven har 
været fæstnet til kirkeloftet. Himlen synes altså 
at have siddet helt op imod bjælkeloftet, en løs
ning, der må skyldes de nævnte pladshensyn 
(jfr. fig. 26).40 

På prædikestolen, der midt i 1700’rne havde 
fået ny opgang og 1765 udtrykkeligt nævnes 
»over korsdøren«,5 ønskedes 1844 opsat to lam
petter af messing eller blik til lys på de mørke 
dage.9 1847 havde kancelliet befalet prædikesto
len flyttet,9 og dens nedtagelse fra korbuen må 
være sket engang i årene o. 1850. Midtkarnap
pen blev opsat på sin nuværende plads i skibets 
sydøsthjørne – endnu i betydelig højde og med 
bibeholdelse af lektorieprædikestolens stejle op
gang. Mens himlen kasseredes, blev brystnin

gen i sin helhed opsat imod skibets vestvæg 
foran tårnbuen. 1868 blev såvel prædikestolen 
som »det opstående træværk bag i kirken« over
strøget med egetræsfarve, dog således at for
gyldningen beholdtes.9 Lektorieprædikestolens 
dele fremstod herefter, som de kendes fra foto
grafier 1897, prædikestolen endnu med sit †kru-
cifiks (fig. 29), brystningen med nyere panel 
indsat på karnappens gamle plads og de to ka
ryatidefigurer opstillet ovenpå (fig. 30). 

1909 blev panelvæggen i vest rykket frem som 
brystning i et nyt orgelpulpitur (jfr. torgel). På 
karnappens gamle plads i midten indsattes or
gelfacaden, hvis større bredde medførte de 
nævnte afkortninger af sidebrystningerne. Bæ
resøjlerne blev beskåret, og de to ydre flyttet ind 
under orgelhuset. Med orgelpulpituret nedta
gelse 1925 fik brystningen sin nuværende op
stilling. Samtidig gennemførtes en restaurering, 
hvorved prædikestolen sænkedes, og dens kru
cifiks blev aftaget, inden malerfirmaet Hansen i 
Esbjerg påførte alt træværket dets nuværende 
farver. 

Stolestaderne er fra 1942, udført i egnens karak
teristiske ungrenæssancestil med former hentet 
fra den gamle degnestol og andre dele af kirkens 
renæssancestoleværk, som nu befinder sig i mu
seer (jfr. ndf.). Panelerne og de let skrå ryglæn 
har profilfyldinger, de almindelige gavle tradi
tionelle småspir og foldeværksfyldinger. Forrest 
fire noget højere gavle i form som degnestolens. 
Rammeværket står gråbrunt, skæringerne hvide 
på lysblå bund. 

†Stolestader. Af kirkens renæssancestoleværk 
er i Nationalmuseet og Varde Museum bevaret 
syv *gavle, en *låge og et stykke *endepanel i 
ungrenæssancestil fra 1580’rne samt to lidt se
nere *gavle fra o. 1600-20. * Stolegavle: 1-4) (fig. 
32-33) fire ens, 115 cm høje, af ungrenæssan-
cetype bestående af et rammeværk med småspir 
(egetræ) og to foldeværksfyldinger i fyr. Gav
lene har hørt til fire stole med spinkle »ryg
pinde« (jfr. udstemning i rammeværket), der 
frem til 1909 stod i tårnbuen (jfr. fig. 30). I Varde 
Museum (inv. nr. V 2111-14). 5) Tilsvarende, men 
med akantusløv i fyldingerne. I de øvre vokser 
det ud af en vase, i underfyldingen er det arran



 
  

 

 
 

 

ØSE KIRKE 1623 

Fig. 32-36. Rester af (†)stoleværk. 32-33. *Stolegavle (nr. 1-2, s. 1622), o. 1585, med udstemning for ryglægte. 
De stod indtil 1909 i tårnbuen (jfr. fig. 30), nu i Varde Museum. 34. *Stolegavl (nr. 9, s. 1623), o. 1600-20, i Varde 
Museum. 35-36. *Stolegavl (nr. 6, s. 1623), o. 1585, og *låge, formentlig fra Haltrups †herskabsstol 1584, der var 
signeret af Christen Pedersen i Heager (s. 1623). I Nationalmuseet. NE fot. 1982 og 1988. – Reste des (†)Gestühls.
32-33. *Wangen mit eingearbeitetem Loch für Rückenlehne, um 1585. Bis 1909 im Turmbogen. 34. *Wange, um 1600-20.
35-36. *Wange, um 1585, und *Tür, wohl von einem †Herrschaftsgestühl, 1584 von dem Tischler Christen Pedersen in
Heager signiert. 

geret omkring et rudefelt. På det øvre ramme
værk er indskåret versalerne: »Anne Pove(ls)«. 
Gavlen har mistet sit lodrette rammeværk med 
spirene (NM2 inv.nr. D 10012). 6) (Fig. 35) som 
nr. 5, men intakt, 121 cm høj, og med versa
lerne: »vaager beder« indskåret i det øvre ram
meværk (NM2 inv. nr. D 10013). 7) Svarende til 
nr. 5-6, men med ganske enkel fladsnitsakantus i 
fyldingerne, 132 cm høj (NM2 inv. nr. D 10014). 
8-9) (Fig. 34) to ens, i 
o. 1600-20, 156 cm høje. 
replanke, der foroven er 
blomst og små karvskårne 
herunder har en pålagt, 
tandsnitkapitæl og højt 

højrenæssancestil fra 
De består af en fyr
udsvejfet omkring en 

ornamenter, og som 
kanneleret lisen med 

postament (NM2 
inv.nr. D 10018 og Varde Museum nr. V 2115).41 

*Lågen (fig. 36) er af fyr, 106 × 40 cm, med to 

fyldinger svarende til gavlene nr. 5-6 i profileret 
rammeværk, og stammer snarest fra en †her
skabsstol (jfr. ndf.). Af *endepanelet er to fag i 
behold med profilfyldinger i to rækker under en 
kronliste med tandsnit. Frisefyldingerne har 
akantusløv og rudeformede gennembrydninger, 
højfyldingerne rummer en enkelt indskåret ar
kade svarende til præstestolens (NM2. inv.nr. D 
10016). De gamle stoleværksdele står hovedsa
geligt i blankt træ med rester af egetræsådring 
(fra 1867) og af en ældre, vistnok delvis bema
ling med rød farve. 

Ungrenæssancedelene (gavl nr. 1-7 og lågen) 
viser i skæringerne nær tilknytning til alterpane
let, præste- og degnestolen og prædikestolen og 
skyldes vel den lokale Christen Pedersen sned
ker, der 1584 (eller 1583) signerede en †herskabs



 

 

 

 

1624 SKAST HERRED 

Fig. 37. *(†)Præste- og skriftestol, 1587 (s. 1624). Nu i 

stol for gården Haltrup, som stod forrest i 
mandssiden. Den bar følgende indskrift: »Den
ne Stoel tilhører Erlige og Velbyrdige Mand 
Matz Nels(en). Christen Persen snedigker i Hia
ger min egen haand 1584. dvmdatvroive iisvari-
asedisciiliagvastenshn. Dv skal icke slaa det ski
den Vaand vd før en(d) dv har det rene end«. Da 
kun én af kirkens stole 1791 havde »dør« (for
mentlig herskabsstolen),25 stammer den nævnte 
*låge (fig. 36) rimeligvis fra herskabsstolen.42 

1696 indkøbtes materialer til »hviletræ« (ryg
læn?) i kirkestolene, der 1706 fik nye fodskamler 
og 1714 blev repareret på ny, delvis med an
vendelse af kasserede loftsbrædder.8 1791 nævnes 
26 mandsstole og 14 kvindestole.25 1867 blev 
stolerækkerne rettet ind, og staderne reparerede 
samt egetræsmalede.9 1878 blev stoleværket i det 
væsentlige fornyet, gavlene med voluttopstyk-
ker (jfr. fig. 29-30) som i Henne og Ål kirker 
(s. 1261, 1336). I vest bibeholdtes dog i tårnbuen 
fire gamle bænke med spinkle rygstød og de

Nationalmuseet. Christian Axel Jensen fot. 1897. – *(†)Beichtstuhl, 1587.
ovennævnte ungrenæssancegavle (nr. 1-4, jfr. 
fig. 30), mens andre gamle stoledele kom på kir
keloftet. 1920 blev de bevarede dele af det gamle 
stoleværk afstået til de nævnte museer. 

En *(†)præste- og skriftestol (fig. 37, 39-40) fra 
1587, af fyr, med to ikke identificerede våben
skjolde må skyldes samme snedker som de 
gamle stolestader. Den bestod ved nedtageisen 
1900 af et ca. 180 cm højt panelværk med dør, 
aflukkende korets nordvesthjørne (fig. 37). For
svundet er siden den næppe oprindelige gesims 
og østvæggen, der over en vandret tandsnitliste 
havde gennembrudt gitterværk, derunder to pa
nelfag med akantus-frisefyldinger over ind-
skårne arkadefyldinger. Bevaret er derimod 
sydvæggens tre fag med tre rækker profilind-
rammede arkadefelter, hvoraf midtfaget danner 
dør. I panelets to øvre rækker, der adskilles af en 
vandret tandsnitliste, bæres arkaderne af kanne-
lerede, baseløse pilastre med profilkapitæl, og 
på bueslagene findes en gennemløbende ind
skrift med indskårne versaler. I øvre række: 
»Vander varlig oc ter/ sparlig, tiden er farlig/ 
døden chomer snarlig«. I nedre række: »Herre 
Gvd før mig paa/ den ø erlig at lefve/ oc salig at 
dø 1587«. 

Fig. 38. Degnestol, o. 1585 (s. 1625). NE fot. 1983. – Küsterstuhl, um 1585. 



 
 

 

 

 

ØSE KIRKE 1625 

Fig. 39-40. *(†)Præste- og skriftestol, 1587, felter med uidentificerede våbenskjolde (s. 1624, jfr. fig. 37). I 
Nationalmuseet. NE fot. 1988. – *(†)Beichtstuhl, 1587. Felder mit unbekannten Wappenschildern. 

Arkaderne rummer fladsnits-akantus, sidefel
terne i den mellemste række to uidentificerede 
våbenskjolde: 1) (Fig. 39) tværdelt, øverste felt 
lodret delt; på hjelmen skaktavlede vesselhorn. 
Under skjoldet initialerne: »H·K·S·F(ædrene)· 
V(åben)« og »G(ud)·G(if)·G·L(øck)«; sidst
nævnte ordspil findes også på prædikestolene i 
Ølgod og Ansager (jfr. s. 1543 og 1584). 2) 
(Fig. 40) udelt skjold med to modvendt stående 
dyr; på hjelmen glatte vesselhorn. Under skjol
det, i heraldisk højre side, de samme initialer 
som under foregående våben: »H·K·S·F·V«; 
venstre side er uden indskrift.43 

I den nedre række er arkaderne blot indskåret 
i kontur, med riflede skafter, joniske kapitæler 
og små cirkler på bueslagene. Af de to sidefelter 
mangler nu den nedre del, mens døren er hel 
bortset fra, at der i dens øverste fylding er skåret 
et sekundært, firkantet hul som kighul for præ
sten. Det bevarede panel står med en lys ege

træsmaling fra 1867, hvorunder der ses rester af 
grøn farve. 

I præsteindberetningen 1765 anføres indskrif
terne på præstestolen,5 der 1791 sagdes at være til 
fire personer og da endnu stod på sin oprinde
lige plads i korets nordøsthjørne.25 1848 blev den 
i ombygget stand flyttet til korets nordvest
hjørne.9 Her måtte man 1863 – af hensyn til den 
ny alterskranke – affase hjørnet ved at dreje syd
væggens østfag tilbage som hjørnefag, og 1867 
blev alt overstrøget med egetræsfarve,9 hvor
efter præstestolen fremtrådte, som den ses på et 
fotografi fra 1897 (fig. 37). 1900 blev den ned
taget, og panelerne opsat i tårnrummet, til dels 
sammenflikket med gamle stoleværksdele. Det 
bevarede panel kom 1920 til Nationalmuseet 
(inv. nr. D 10011). 

Degnestol (fig. 38), formentlig fra 1587 (eller 
1584); bænken er 1942 fornyet i stil med stolesta
derne tillige med pultens ene vange. Skråpulten 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

1626 SKAST HERRED 

har to fag med glatte profilfyldinger under en 
kraftig vandret profilliste og frisefyldinger med 
fladsnitsakantus. Profillisten fortsætter på den 
gamle vange, 145 cm høj, der har tilsvarende, 
indskårne frisefelter og krones af en stejl spids
gavl med tandsnitlister, som indrammer akan
tusløv; på gavlspidsens bagside er indskåret en 
roset. Under pultbrættet, der har talrige ind
skårne navne m.m., er der en hylde, og pulten 
synes i sin tid at have fungeret som et skab med 
den ene panelfylding som låge. Bemaling som 
stoleværket. Degenstolen, der i skæringerne 
slutter sig til alterpanelet, præstestolen og un-
grenæssancestoleværket, blev repareret 17148 og 
omtales 1791 syd for altret som pendant til præ
stestolen i nord.25 1848 blev den som denne flyt
tet »nedenfor knæfaldet«,9 dvs. til korets syd
vesthjørne, hvor den stod 1897 (jfr. fig. 29). Sin 
nuværende plads neden for prædikestolen fik 
degnestolen 1900. 

En †skranke af glat panel med udsvejfet dob
beltlåge blev 1841 opsat som aflukke for tårn
rummet (jfr. fig. 30).9 Den fjernedes 1925. 

Et †skab, omtalt ved degnestolen 1695 og 1714, 
kan have været indbygget i pulten (jfr. ovf.). 

Pengeblok, 1804, med firkantet, jernbeslået 
overdel og lidt smallere fod med affasede hjør
ner, 85 cm høj. Klaplåg af jern med møntslids 
og to overfaldslukker på forsiden. Herunder er i 
en jernplade opdrevet årstallet »1804«. Gråbrun 
med grå jernbånd. Blokken står op imod ind-
gangspanelet øst for døren. En †pengetavle næv
nes 1791.25 

Dørfløj, 1805, med muligvis ældre gangjern, 
mellem skib og våbenhus. Døren er gjort af fire 
planker, som imod våbenhuset er samlet med 
tre profilerede revler og to svære gangjern med 
rombemønster, der godt kan stamme fra en re
næssancedør. Mod skibet har dørfløjen ud for 
den svære slå en pynteplade af jern med op
drevet årstal »1805« (jfr. pengeblok). Gråbrun 
med gråt jernværk. 

Orgel, 1967, af standtartype »Hørve«, med 10 
stemmer, to manualer og pedal, bygget af 
Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. Disposi
tion: Hovedværk: Rørfløjte 8°, Principal 4', 
Spidsfløjte 2', Mixtur. Positiv: Gedakt 8', Rør

fløjte 4', Nasat 2⅔', Oktav 1'. Pedal: Subbas 16', 
Gedakt 8'. I tårnet, †Orgel, 1909, med fire stem
mer og oktavkoppel, bygget af Horsens Orgel
byggeri ved M. Sørensen. Pneumatisk aktion, 
bælgventillade. I skibets vestende på †orgelpulpi
tur, sammenslået af sidebrystningerne fra den 
gamle lektorieprædikestol (jfr. prædikestol). I 
forbindelse med pulpiturets nedtagning 1925 
blev orglet anbragt i tårnrummet.44 

Salmenummertavle, nyere, 85 × 60 cm, med 
stifter til letmetalcifre. Hvid med lysgrøn enkel 
ramme. Interiørfotografiet 1897 (fig. 29) viser to 
sorte †salmenummertavler til kridt, og på et lidt 
senere fra o. 1920 (i NM2) ses en stor tavle med 
udsvejfet gavl, kannelerede sidestykker og 
hvide frakturindskrifter: »Skriftemaal. Før Præ
diken. Efter Prædiken«. Den hang på triumf
væggen nord for korbuen. 

Præsterækketavle, 1925, 220 × 165 cm, i ungre-
næssanceformer efterlignende den gamle alter
tavle. Skriftfeltet flankeres af halvsøjler, og tav
len krones af en trekantgavl, hvori med forgyldt 
skriveskrift er anført: »Sognepræster i Øse efter 
Reformationen«. Præsternes navne står med til
svarende skrift på sort bund, og bemalingen i 
øvrigt svarer til prædikestolens. Ophængt på 
skibets sydvæg, vestligst. 

To lysekroner i skibet er indkøbt 1925 hos 
kunstsmed Knud Ejbye i Odense, delvis for 
midler skænket af ungdommen i sognet.45 1897 
var der ophængt †petroleumslysekroner i koret og 
skibet, og nord for korbuen hang et †billede, en 
reproduktion af et gudeligt motiv. Et kirkeskib, 
orlogsfregatten »Haabet«, er bygget af en gam
mel lods på Samsø, skænket af fire mænd i sog
net og ophængt julen 192546 (jfr. s. 1645 med 
fig. 24). 

En †ligbåre nævnes i inventariet 1688.8 

Klokke, 1924, tvm. 90 cm, med reliefversal-
indskrifter. Om halsen, indrammet af lister: 
»Øse Menighed skænkede mig til sin Kirke og 
de Smithske Støberier i Aalborg gjorde mig Aar 
1924«. På legemet: »Jeg kalder paa gammel og 
paa ung/ mest dog paa Sjælen træt og tung/ syg 
for den evige Hvile«. Klokken, der savner 
krone, er ophængt i en samtidig vuggebom. 

Mellem 1811 og 1924 benyttedes en *klokke fra 



 

 

ØSE KIRKE 1627 

Fig. 41. Epitafiemaleri 1675, sognepræst Mads Mortensen Morsing, hans hustru Karen Poulsdatter og deres 
datter Anne (s. 1628). NE fot. 1987. – Epitaph, 1675. Bildnis des Pfavrers Mads Mortensen Morsing mit Familie. 

1200’rne, Vardes gamle stormklokke, der er der 1703 fik nyt reb og ringestang og 1711 måtte 
hvervedes efter nedbrydningen af Varde †S. Ni nedtages og forsynes med ny bom.8 Ved ring
kolaj kirke 1809 og er behandlet derunder (se ningen over kong Christian VII 1808 revnede 
s. 958). Den blev 1924 sendt til omstøbning ved klokken og var »aldeles ubrugelig«.10 Den ud
de Smithske Støberier i Ålborg, men erhverve skiftedes derfor 1811 med ovenstående fra Varde, 
des i stedet af Varde Museum. Siden 1939 ved men henstod i kirken, indtil den blev solgt 
kapellet på Arnbjerg kirkegård i Varde. o. 1827.47 

†Klokker. 1) 1528 afleveredes ved klokkeskat Klokkestolen er af fyrretræ fra 1924. 1711 var 
ten en klokke.7 2) 1689 nævnes kirkeklokken, †klokkestolen i tårnet »både på bjælker, opstander 
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1628 SKAST HERRED 

Fig. 42. Gravsten, o. 1680, over sognepræst Mads 
Mortensen Morsing, hans hustru Karen Poulsdatter 
og deres datter Anne (s. 1628, jfr. fig. 41). NE fot. 
1983. – Grabstein für den Pfarrer Mads Mortensen Mor
sing und seine Familie. Um 1680. 

og stribånd« ganske forrådnet, så klokken ikke 
uden stor fare kunne ringes. Tue Thorsen bly
mester og Niels Sørensen tømmermand måtte 
derfor arbejde med dens fornyelse og med klok
ken (jfr. bygning) i 19 dage.8 

GRAVMINDER 

Epitafium (fig. 41), 1675, over præsten Mads 
Mortensen Morsing, hans hustru og lille datter, 
hvis gravskrift læses på en tilhørende gravsten 
(se ndf.).48 Epitafiet har form af et kvadratisk 
portrætmaleri, 117 × 117 cm (lysningen), i en 10 
cm bred, sortmalet profilramme. Maleriet er 
udført i olie på træ, tre vandrette egeplanker, i 
nu meget afslidte, mørke toner. Præsteparret ses 
som knæstykker stående i traditionelle positu
rer, med den lille 12 uger gamle pige siddende 
foran moderen på en hvid pude. Imellem ægte
parrets hoveder læses i røde versaler, ud for 
ham: »Ætate/ 54/ anno 1675« (54 år gammel, 

1675), ud for hende: »Ætatis/ 63/ anno 1675« (63 
år gammel, 1675). Han har langt, grånende hår 
og skæg og bærer kalot og sort præstekjole med 
stor pibekrave. Foran sig holder han en bog, 
som han åbner med højre hånds fingre. Konen 
bærer indskåret (kriget) hue og sort kjole med 
tætsiddende hvid krave. Ærmerne er hvide med 
sløjfer, skørtet hvidt og plisseret. I de foldede 
hænder holder hun en lille bog med beslag. Pi
gen, der bærer en palmegren, er klædt nogen
lunde som moderen, men har en rød broderet 
hue med radiære bånd. Epitafiemaleriet hang på 
sin gamle plads på korets nordvæg indtil 1943, 
da det flyttedes til tårnrummets sydvæg. 

Gravsten (fig. 42) o. 1680, over Madtz Mor-
tenson Morsing, fordum sognepræst til Øse og 
Nesberg og provst i Skads herred, †16. jan. 1680 
i hans alders 59. år og embedes 27. år, hans hu
stru Karen PovelsDaatter, ＜†14. april 1693＞ i 
hendes alders ＜81＞år, samt deres kære datter 
Ane MadsDaatter, som døde da hun var 12 uger 
gammel. Gravstenen, der hører sammen med 
ovenstående epitafiemaleri (fig. 41), er en rød 
kalksten, 82 cm bred og nu 96 cm lang, men lidt 
afhugget forneden. Hele stenens flade optages af 
gravskriftens indhuggede, let skråstillede versa
ler. Stenen, der 1874 lå i koret syd for altret, er 
nu indmuret i korets østmur, nord for altret. 

Grav stensfragment, formentlig fra slutningen af 
1600’rne, i sort kalksten, 178 × 47 cm, med re
ster af akantusløv. Tjener som trappesten foran 
våbenhusdøren. 

KILDER OG HENVISNINGER 

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

Ved embedet. Synsprotokol 1969ff. – LA Vib. Skast 
herreds tingbog 1653, 1668 og 1674. Regnskabsbog 
for Øse kirke 1688-1720. 

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker VII, 1886, s. 21-23. – Indberetninger. Jacob 
Helms 1873 (bygning, inventar, gravminder), 
L. A. Winstup 1885 (bygning), J. Vilhelm Petersen 
1891 (bygning), Chr. Axel Jensen 1897 (bygning, in
ventar), Niels Termansen 1920 (inventar), Harald 
Borre 1942 (kalkmalerier), Kirsten Trampedach 1981 



 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ØSE KIRKE 1629 

(kalkmaleri på våbenhusgavl), Ebbe Nyborg 1987 
(inventar, gravminder). 

Tegninger og opmålinger. NM2. Tegning af døbefont 
og romanske billedkvadre ved E. Rondahl 1898. Op
stalter og snit af bygning ved Aage Bugge og P. Riis 
Olsen 1941. Plan og tværsnit af bygning ved Henrik 
Gram og Søren Gottfred Petersen 1978. – KglBibl. 
Tegning af kirken ved I. G. Burman Becker o. 1880 
(KB 2o†63). 

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning og kalkmalerier ved Niels Jørgen 
Poulsen, inventar og gravminder ved Ebbe Nyborg, 
orgler ved Ole Olesen. Redaktionen afsluttet juli 
1988. 

1 DiplDan. 3. rk. II, 399.

2 DiplDan. 3. rk. III, 494; Repert. 2. rk. nr. 6651.

3 Sognepræsten i Øse var 1489 den første blandt ud

stederne af et sognevidne af Næsbjerg sogn. Anneks

forholdet er endvidere dokumenteret 1538, jfr. RA. 

Ribe bisp. Reg. på sognepræsternes ejendom og rente 

udi Varde syssel 1538, 72-74.

4 Kronens Skøder IV, 633-34.

5 LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetninger til 

biskop Bloch 1766-69 (C 4.774). Køberne var Claus 

Nielsen i Øse, Mogens Nielsen i Vesterbæk og Jørgen 

Sørensen og Christen Jacobsen i Skamstrup.

6 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger og syn 

1811-15 (C 4.709).

7 RA. Reg. 108A nr. 21. Fortegnelse over indkrævede 

klokker 1528-29.

8 LA Vib. Kirkeregnskaber. Regnskabsbog for Øse 

1688-1720 (C KRB.540).

9 LA Vib. Skast, Ø. og V. Horne hrdr.s provsti. 

Synsprotokoller 1828-91 (C 44.3-5).

10 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger. Kirke- og 

præstegårdssyn 1793-1810 (C 4.704-09).

11 Forudsat at tagværket er det oprindelige, er det så

ledes tænkeligt, at skibets østende har været under 

tag, inden byggeriet fortsatte mod vest.

12 I ydre murflugt måler vinduerne 50-57 cm.

13 Fasen er ca. 5 cm bred.

14 Sml. således Vester Starup, Grimstrup, Vester Ny

kirke, Skast og Vester Nebel.

15 LA Vib. Skast herreds tingbog 1653. Kirkesyn 

2. marts, indført 8. marts.

16 LA Vib. Skast herreds tingbog 1668. Kirkesyn 

26. marts, indført 5. maj.

17 J. Helms var 1873 af den opfattelse, at murrepara

tionen var foretaget et par generationer forinden, 

hvilket dog næppe kan være tilfældet.

18 RA. Anders Sørensen Vedels regnskabsbog.

19 Skast herreds tingbog 1637, udg. ved Poul Rasmus

sen, 1956, s. 175 og 205.

20 LA Vib. Skast herreds tingbog 1674, 20. oktober.

21 Sml. Ansager s. 1572 og Næsbjerg s. 1636.


Fig. 43. Vestre vindue i skibets nordside (s. 1603). 

NJP fot. 1987. – Westliches Fenster in nördlicher Lang
hauswand.


22 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C

4.189).

23 Jfr. M. Mackeprang: Udvendig malet Dekoration 

paa middelalderlige Kirker og Renæssancebygninger,

i ÅrbOldkHist., 1914, s. 168-76; Ulrik Bugge og Pe

ter Kristiansen: Den bemalede blændingsgavl paa 

Melby kirke, i Bygningsarkæologiske Studier 1986, 

s. 30-32; Erland Lagerlöf: Målade fasader. Något om 
fårgspår på gotländska kyrkoexteriörer, i Nordisk 
medeltid. Konsthistoriska studier tilägnade Armin 
Tuulse, Uppsala 1967, s. 177-90. 
24 LA Vib. V. og. Ø. Horne hrdr.s provsti. Kirkesyn 
1892-1932 (C 44A.1). 
25 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 
(C4.190). 
26 Se Sven Rask: Om 8 altertavler og Anders Søren
sen Vedel, i Ribe Stiftsbog 1982; Otto Norn: Ripensi- 
ske Patriciere. Epitafieportrætter fra Renaissanceti-
den, i Festskrift til Astrid Friis, 1963, s. 177, og 
samme: Ord og Billede, i Nordiske Studier, Fest
skrift til Chr. Westergaard-Nielsen, 1975, s. 197f. 
27 Finn Grandt-Nielsen: Fynsk Kirkesølv, Odense 
1983, s. 26f. med illustrationer s. 54f., 58f. 
28 Jfr. den historiske indledning. 
29 Synsprotokol 1969ff. Ved embedet. 
30 Ole Faber og Bo Bramsen: Varde Sølv. Guldsme
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demestre på Varde-egnen og deres arbejder ca. 1600-

1870, Varde 1983, s. 80, 131 med fig. 154.

31 Synet 1862 (jfr. note 9) ønskede to alterlysestager af 

messing anskaffet.

32 På den anden langside ses ingen spor efter fæstnelse 

af nogen sådan prydliste.

33 Se Niels-Knud Liebgott: Lys. Lamper, stager og 

kroner fra middelalder og renæssance, 1973, s. 17f. 

Stellene er til henholdsvis syv og fem lys, med krene-

leret kant, men uden fødder. De er begge i National

museet tillige med et lysestel af en lidt anden ud

formning (til mindst ti lys) fra Tornby kirke (Hjør

ring amt).

34 Mackeprang: Døbefonte s. 68, DK.Tisted s. 519, 

527, 542, DK.Århus s. 1998, 2021, samt E. Rump: In

skriptionen på Øster Hornum fonten, i Fra Himmer

land og Kjær Herred, 1972.

30 Marie-Louise Jørgensen: Lektorieprædikestole i 

Østdanmark. Udbredelse og Forudsætninger. I Kir

kens Bygning og Brug, Festskrift til Elna Møller, 

1983, s. 96f. Stykkernes samhørighed og oprindelige 

opstillingsmåde er tidligst erkendt af J. R. Lorentsen: 

Bidrag til Øse Sogns Historie, 1932, s. 232.

36 Brødrene Hansens hårdhændede praksis (bl.a. an

vendt 1916 på altertavlen i Brøndum) foranledigede, 

at Nationalmuseet 1920 måtte advare kirken mod at 

acceptere firmaets entreprise på altertavlerestaurerin

gen, der i stedet udførtes af Christian Due (jfr. ovf.). 

Om lektoreiprædikestolens restaurering, der blev fo

retaget uden museets mellemkomst, foreligger kun 

oplysningerne i sognehistorien (jfr. note 35, s. 234), 

at gamle farver skal være blevet fremkaldt, hvorefter 

der blev »malet påny med de gamle farver«.

37 Samme problem fremgår med al tydelighed i bi

skop Jacob Madsens omtale 1589 af en ny lektorie

prædikestol i Gudme kirke (Svendborg amt), som 

præsten havde opgivet at benytte, fordi den var »han

nem for høy for hans hoffuid«. Jacob Madsens Visi-

tatsbog, udg. A. R. Idum 1929, s. 166.

38 Se Marie-Louise Jørgensen (jfr. note 35) og Ulrike 

Köcke: Lettner und Choremporen in den nordwest-

deutschen Küstengebieten, München 1972, s. 173f.,


kapitlet Lettnerprogramme in nachreformatorischer 

Zeit.

39 Se Marie-Louise Jørgensen (jfr. note 35), der s. 95f. 

omtaler tilsvarende dekorerede karnapundersider 

Branderslev og Utterslev (Maribo amt), af hvilke 
dog ingen har underbaldakin, samt småkrucifikser i 
en række kirker. 
40 Jfr. i den lavloftede †Oksby kirke en †prædikestols-

himmel, der ligeledes var fæstnet direkte til kirkelof

tet (s. 1399).

41 Gavlen i Varde Museum er s. 1150 fejlagtigt henført 

til en †herskabsstol i Ovtrup kirke.

42 Indskriften, med den uforstålige, latinske passus, 

kendes gennem indb. til biskop Bloch (jfr. note 5) og 

ved Jacob Helms (med årstal 1583) og er citeret i Jen

sen: Snedkere s. 38. Selv om der af den signerede 

herskabsstol i det højeste er bevaret lågen, gør det 

fælles lokale præg på kirkens træinventar fra 1580’rne 

(ikke altertavlen) det nærliggende at tilskrive Chri

sten Pedersen både dette og andet inventar i Horne, 

Ansager og Næsbjerg kirker (s. 1458, 1462, 1637). 

Hans værksted synes at være blevet fortsat af den 

»H. P. S(nedker)«, der har udført en lang række ar

bejder på egnen i første fjerdedel af 1600’rne (se 

s. 1542 med note 71). 
43 Det sidste våben, de to stående dyr, har mindelser 
om et kalkmalet våbenskjold i Nr. Nebel kirke 
(s. 1192 med fig. 15) og lighedstræk med et segl til
hørende Peder Harbo til Nielsbygård (Føvling sogn); 
jfr. A. Thiset: Danske Adelige Sigiller, 1905, C 
XLVI,1. Venligst meddelt af Knud Prange i brev til 
redaktionen 21. juli 1988. 
44 Horsens Orgelbyggeri: Katalog 1923. J. R. Lorent
sen (jfr. note 35), s. 232f. 
45 J. R. Lorentsen (jfr. note 35), s. 234. 
46 Henningsen: Kirkeskibe Ribe s. 367. 
47 LA Vib. Ribe stiftprovsti og Ribe købstadsprovsti. 
Synsprotokol for kirker og præstegårde 1812f. 
(C36A.13). 
48 Se Nielsen: Herredsbeskrivelse, s. 116f. og J. R. Lo
rentsen (jfr. note 35) s. 231 og s. 36f. om den af Mads 
Morsing under svenskekrigene førte kirkebog. 



  
 

 

 

 
 

 

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1983. – Südostansicht der Kirche. 

NÆSBJERG KIRKE

SKAST HERRED 

Sognet nævnes første gang i kirkelisten i Ribe Olde 1909.5 – Ved klokkeopkrævningen 1528 måtte kirken 
moder (ved midten af 1300’rne), hvor kirken er sat til afgive en klokke.6 Ved biskop Hans Adolph Brorsons 
en afgift på 4 skilling sølv (jfr. s. 1020f.). Det har visitats 10. maj 1760 var kun få mødt frem i kirken, 
været anneks til Øse sandsynligvis siden 1400’rne.1 fordi visitatsen faldt på en hovdag.7 

Kronen solgte 17262 kirken til kaptajn Frederik Lassen 
til Nørholm og Grubbesholm, og med Grubbesholm 
kom den 1731 til kancelliråd Frederik Hein til Stens Kirken, der o. 1800 lå frit i landskabet med ud
gård på Fyn. Herefter fulgte kirken dette godskom syn over marker og heder (jfr. fig. 3), omgives 
pleks (fra 1751 knyttet til stamhuset Hvedholm) indtil nu af nyere bebyggelse undtagen mod nord,
1764, da oberstløjtnant Preben Brahe til Hvedholm hvor et større areal siden 1972 ligger hen som etsolgte den til to bønder på egnen.3 Kirken tilhørte 
herefter lokale beboere, fra 1810 samtlige hartkorns- haveanlæg med henblik på en eventuel inddra
ejere i fællesskab.4 Den overgik til selveje 1. januar gelse som begravelsesplads. Kirkegården har be
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Fig. 2. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1983. – Nordostansicht der Kirche. 

varet sine gamle skel og hegnes af græsklædte 
jorddiger, udvendig sat med kampesten. I det 
sydøstre hjørne ses en sten med skåltegn og 
rundt omkring i diget indgår klumper af jernal 
og myremalm. Kirkegårdens smukke ramme 
understreges af en række ældre seljerøn, plantet 

Fig. 3. Matrikelkort 1:10000. Målt 1819 af H. W. Han
sen. – Katasterkarte. Vermessen 1819. 

rundt langs digets skrånende inderside, men fæl
det i nord. 

Kirkegården har i det mindste siden 1600’rne 
haft hovedindgang i vest, med køreport og låge, 
og en låge i øst.8 En låge i det søndre dige er 
etableret i begyndelsen af 1900’rne. Alle ind
gange lukkes af jerngitterfløje, ophængt mellem 
murede og hvidtede piller, der er afsluttet som 
aftrappede pyramider. De egnstypiske piller, der 
er fornyet og ommuret i flere omgange, de ve
stre 1951, stammer som type sandsynligvis fra 
begyndelsen af 1800’rne. Porten og »stetten« 
vestre dige synes i 1600’rne at have været en 
teglhængt †portal, hvis åbninger afsluttedes med 
runde buer. Denne blev 1717 afløst af tre murede 
piller, bundet sammen af gennemløbende bjæl
ker, fastgjort med ankre og dækket med et tag af 
tagsten. En flås til porten nævnes 1688 og 1706. 
Stetterne i øst og vest lukkedes af drejelige †kors
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NÆSBJERG KIRKE 1633 

Fig. 4. Grundplan 1:300. Målt af 
Henrik Jacobsen og Bi Skaarup 
1983. Tegnet af MN 1988. – Grundriss. 

træer (»hverler«, hvirvler), der sammen med 
†jernriste i tømrede rammer holdt kreaturerne 
ude.8 Ristene fornyedes (sidste gang?) i 
1840’rne.9 

Nord for den østre låge er o. 1950 opført et 
hvidkalket ligkapel med redskabsrum i nordre 
gavlende. Der blev 17098 givet tilladelse til op
sætningen af et †degnehus, der dog ikke ses på 
matrikelkortet 1819. 

Kirkegården henlå 18625 som et græsklædt 
tæppe uden »planering«, dvs. adskilte begravel
sespladser. En gang førte fra hver af de to ind
gange hen til kirken. 

BYGNING 

Kirken er en lille romansk kvaderstensbygning, 
bestående af kor og skib, hvortil der i senmid
delalderen er føjet et våbenhus foran skibets 
norddør og et tårn ved vestgavlen, sidstnævnte 
med pyramidespir fra 1811. Orienteringen har 
betydelig afvigelse til syd. 

Materialer. De romanske afsnit er rejst af gra
nitkvadre over en skråkantet sokkel; koret er et 
skifte lavere end skibet. På vanlig vis er de stør
ste formater anvendt forneden. I nordsiden 
modsvares korets to nederste skifter af tre skif
ter i skibet. Mens denne side er bevaret stort set 
uændret med oprindelig dør og vinduer, er det, 
som om kvaderstenene i korets østgavl og kir
kens sydside aldrig har fundet deres leje, men 
ideligt er blevet omsat, så alle oprindelige åb
ninger nu er forsvundet. Ifølge kirkens regnskab 
1694 var de »hugne sten« på korets sydside og 

sydøstre hjørne »fra tækning til jorden faldet ud 
og en del mur indtil altret var fulgt med«, så der 
var hul igennem. Murermestrene Oluf Pedersen 
og Hans Christensen arbejdede i tolv dage med 
at genindsætte kvadrene og brugte hertil 30 tøn
der kalk og 120 mursten.8 Murværkets bevæ
gelse og kvadrenes udskriden må have været et 
problem allerede i middelalderen. På et tids
punkt inden tårnets opførelse har man således 
genbrugt en række profilerede kvadre (jfr. s. 1600, 
nr. 26), som må stamme fra en anden kirke. Det 
drejer sig om i alt 14 hulkantprofilerede kvader
sten, som er indmuret i spredt orden10 fra kor
gavlen i øst til tårnets sydside i vest. Det har 
været foreslået,11 at stenene kunne hidrøre fra 

Fig. 5. Tværsnit 1:150 gennem skib, set mod øst. Målt 
af Henrik Jacobsen og Bi Skaarup 1983. Tegnet af 
MN 1988. – Querschnitt durch Schiff nach Osten. 



 

 

 

 

 

 

1634 SKAST HERRED 

1600, nr. 8), som minder meget om døbefontens 
profil. Et skråkantled nederst i vangerne er nu 
ikke synligt. Både kor og skib dækkes af flade 
lofter, hvis bjælker 19235 blev beklædt med 
brædder. Herover ligger stafbrædder. Tidligere 
var brædderne sømmet på bjælkernes underside. 

De tre gavlspidser er (som indervæggene?) op
ført af små rå marksten, sine steder ikke meget 
større end piksten. Korets øverste spids er om
muret, og spidsen af skibets vestgavl afbrudt i 
forbindelse med tårnets opførelse. Mellem ko
rets og skibets tagrum er brudt en dør. 

Det middelalderlige egetagværk har dobbelt 
lag hanebånd og små korte stivere. Korets seks 
spærfag og skibets tolv fag er samlet fra vest 
mod øst. Koret er nummereret med firkantstik, 
skibet med stregnumre. 

Det senmiddelalderlige våbenhus er på grund 
af bebyggelsens beliggenhed – lige som i Øse – placeret foran skibets norddør, mens den søndre 
dør som nævnt er sløjfet. Den lille tilbygning er 
opført af munkesten over liggende syldsten. Ta
get er nu som tidligere tækket med tegl. I gavlen 
er en fladbuet dør i spidsbuet spejl, og herover 
er en spidsbuet blænding, flankeret af to 
brændte, sengotiske formsten i kløverbladfa
con. I vestmuren er 18829 indsat et støbejerns-
vindue. Et nyt gulv er lagt med røde mursten på 
fladen. Det hvidkalkede rum har bræddeloft 

urørte nordside står med glatte murflader. – Indvendig synes de overpudsede mure at beståmed indklædte bjælker. 
af små marksten. Tårnet ved skibets vestgavl, der minder om 
Døre og vinduer. Ethvert spor af syddøren er det i Vester Starup, er opført af munkesten i 

forsvundet. Den retkantede norddør måler ud munkeforbandt; nederst i syd og vest er anvendt 
vendig 220 × 105 cm. Den hæver sig over skrå udflyttede kvadre, i alt syv skifter, heriblandt to 
kantsoklen og dækkes af en firkantet stenbjælke. profilerede kvadre, der må have indgået i skibets 
Siderne og anslaget er udformet i almindelige vestmur før tårnbyggeriet. Sydsiden er stærkt 
bygningskvadre. skalmuret, øverst helt ommuret. Østmuren ri
Nordsidens tre romanske vinduer, ét i koret der som nævnt på skibets gavltrekant. Tårn

og to i skibet, er genåbnet 1951, da der indsattes rummet, der får lys gennem et fladbuet vindue i 
blyinfattede ruder. De små højtsiddende åbnin vest (se glasmaleri), dækkes af et samtidigt 
ger, hvis lysninger fmdes nær ved ydersiden, har krydshvælv med kvartstensribber, udsprin
vandret afsluttede overliggere. I ydre flugt må gende fra små helstens hjørnepiller. Rummet 
ler korvinduet 85 × 47 cm, skibets vinduer 127 × forbindes med skibet ved en spidsbuet arkade; i 
68 cm. de øvrige sider er helstens, spidsbuede spare-
Indre. Den lidt skæve, runde korbue har efter blændinger, den nordre lidt smallere end de øv

alt at dømme bevaret sin oprindelige form. Den rige af hensyn til spindeltrappen. Denne findes i 
smykkes af attisk profilerede kragbånd (jfr. s. en selvstændig, blytækket udbygning i hjørnet 

Fig. 6. Udsnit af tårnets spir, opsat 1811. Fornyet 
vindfløj med forvekslet årstal 1181 (s. 1636). NE fot. 
1983. – Kirchturmspitze 1811 aufgesetzt. Ausschnitt. Er
neuerte Wetterfahne mit verwechselter Jahreszahl 1181. 

kirken selv, enten fra en dobbeltsokkel eller ge
sims, men dette er næppe tilfældet, idet den 



 

  

 

 

 

 

NÆSBJERG KIRKE 1635 

Fig. 7. Kirken set fra nord 1897. Chr. Axel Jensen fot. – Nordostansicht der Kirche 1897. 

mellem skibet og tårnets nordside med fladbuet 
dør i spidsbuet spejl. Det højrevendte, murede 
trappeløb er dækket med cement, men under
siden af den munkestensmurede trappe er velbe
varet. Mellemstokværket har indvendig store 
fladbuede, helstens dybe spareblændinger i øst 
og nord og to mindre, fladbuede i vest. Denne 
etage er, ligesom det lave klokkestokværk oven
over, ombygget i syd og sydvest, muligvis 
1707, da murermester Hans Christensen arbej
dede på tårnet i 32 dage og indsatte 14 nye an
kre.8 Klokkestokværket har to glamhuller mod 
vest og ét mod øst samt en lille glug i den vestre 
af nordsidens to fladbuede blændinger. Det lave 
pyramidespir, opsat 1811,12 er formentlig inspire
ret af de Nørholmske tårnspir. Det afløste et 
†sadeltag med gavle i øst og vest. På tårnets øst
mur, nær det sydøstre hjørne, ses to sammen
skrevne jernbogstaver: »VB« eller »NB« 

Vedligeholdelse og istandsættelser. Når man ser 
bort fra spiret, har kirken ikke undergået større 
ændringer siden tårnets og våbenhusets til
komst. Vedligeholdelse har i første række om
fattet kvaderstensmurværket, hvor sydsiden 
ofte måtte rettes op og sættes om, samt blyta
gene, der dækkede hele kirken undtagen våben
huset, der som nævnt havde tegltag. Hertil kom 
reparationer af træloftet og murstensgulvene 
samt de fire vinduer i syd, hvis (flad)rundbuede, 
falsede åbninger formentlig stammer fra renæs
sancen. Et syn på kirken 26. marts 166813 giver et 
indtryk af bygningens tilstand i de fattige år ef
ter svenskekrigene. Nogle blyplader var blæst af 
skibets nordside, og der manglede egefjæl under 
blyet. I tårnets vestmur var en stor revne fra de 
øverste glamhuller og ned til jorden. Firs tag
sten var blæst af våbenhuset, og vestenden af 
husets seks bjælker var rådne, og det samme 
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1636 SKAST HERRED 

mørkt, vinduesglasset trængte 
og man overvejede at genåbne et 
manske vinduer i nord, hvilket 
18635 indsattes støbejernsrammer 

til udskiftning, 
af de små ro

dog ikke skete. 
i sydsidens fire 

vinduer. Forinden, i 1856,9 var vægfladerne ble
vet rettet af og pudset glatte. 1874 lagde man 
cementfliser i korgulvet og i skibets midtgang. 
1882 afvaskedes norddørens sider for hvidte
kalk. Korgavlen hældede i disse år faretruende 
mod øst; den var 1887 13½ tomme (ca. 33 cm) 
ude af lod og må inden 1897 være blevet muret 
om og rettet op.5 Kirkerummet stod i slutnin
gen af 1800’rne (måske også tidligere) med lofts-
brædderne sømmet på bjælkerne (jfr. fig. 18). 
Under ledelse af arkitekt Aage Bugge, Varde, 
blev bjælkerne 1923 frilagt og harmoniseret med 
en beklædning. 

En hovedrestaurering 1951 ved arkitekt P. Riis 
Olsen, Varde, omfattede foruden reparation og 
omstøbning af blytagene og omsætning af 
kvadrene i sydsiden og i korets østgavl en ud
skiftning af støbejernsvinduerne med egetræs

Fig. 8. †Altertavle (nr. 2, s. 1640), 1902. Foto i NM2. – †Altarbild, 1902. 

gjaldt murremmen i denne side. En reparation 
af vestre stette og port blev anslået til at kræve i 
det mindste 200 tagsten og ti lægter; over den 
østre indgang manglede henved 100 tagsten. Et 
syn optaget i efteråret 167414 – og ligesom det 
første indført i tingbogen – anslog, at kirken 
ikke kunne sættes i stand for under 177 slette 
daler. 

Den bevarede regnskabsbog 1688-17208 viser, 
at man til dels har gjort brug af de samme hånd
værkere som i Ansager og Øse, således murer
mestrene Oluf Pedersen og Hans Christensen, 
der omsatte dele af korets kvadermure 1694. 
Oluf Pedersen nævnes tillige i de foregående år 
1689 og 1692, mens mester Hans optræder igen 
1696, 1699, 1701 og 1707. Blandt blytækkerne 
finder vi Knud Jensen (1692) og Tue Thorsen 
(1698, 1699 og 1710). Tømmermanden Jens Niel
sen og søn reparerede 1695 lofterne i skib og 
våbenhus, og Niels glarmester i Varde indsatte 
1703 140 nye ruder. 

Ved et syn på kirken 179215 virkede rummet 

karme og såkaldt antikglas samt genåbning af 
nordsidens tre romanske vinduer. I kor og skib 
blev cementfliser og gulvfjæl (under stolene) er
stattet af gule teglsten, lagt på fladen. Koret er 
hævet to trin over skibet, tårnrummet ét trin. 

Den velbevarede bygning står i dag i blank 
kvaderstensmur og med hvidtede, teglmurede 
tilbygninger; også gavlspidserne samt partierne 
omkring sydsidens klædelige vinduer er hvid
kalkede – som det sig hør og bør i Vestjylland. I 
det indre er væggene hvidtede, og trælofterne 
blåmalede. 

Varme. Kirkens første kakkelovn blev opstillet 
18975 på beboernes begæring i skibets nordøstre 
hjørne med skorsten op gennem skibets østgavl. 
1951 afløstes en kalorifer, opsat 1910, af et elek
trisk varmeanlæg. 

Vindfløjen (fig. 6) over tårnets pyramidespir er 
fornyet af byens smed 1951 og bærer årstallet 
»1181«, som må være en ombytning af cifrene 
»1811«, året for spirets opsætning, der forment
lig har kunnet læses på den ældre fløj (jfr. fig. 7). 

Et glasmaleri i tårnrummets vestvindue, Kri
stus på korset, er indsat 1928 og antagelig tegnet 
af arkitekt Svane i Kolding. 
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Fig. 9. Indre set mod øst. NE fot. 1983. – Innenansicht nach Osten. 

INVENTAR 

Oversigt. Fra romansk tid stammer granitdøbefonten 
og den usædvanligt gamle klokke, der meget vel kan 
være kirkens oprindelige. Ellers repræsenteres mid
delalderen af de sengotiske alterstager, et muret side
alterbord (nu skjult) og vel af en jernbunden dørfløj, 
der dog må dateres åbent til 1500’rne. 

Rummet domineres af træinventar i egnens ungre
næssancestil, alt anskaffet inden for et tiår. Prædi
kestolen bærer årstallet 1579, det samme som de 
stærkt fornyede stolestader, hvortil slutter sig et alter-
bordspanel og det meste af en præste- og skriftestol 
med årstallet 1587, nu benyttet i et skab. Fra o. 1587 
stammer også altertavlen, der er af katekismustype, 
en noget forgrovet kopi af Øse kirkes. Den er for
mentlig udført af den lokale Christen Pedersen sned
ker i Heager, der nok også har haft en hånd med ved 
andre af inventarstykkerne. Altersættet er udført 
o. 1792 af Johannes Brosbøll i Varde. 

Farvesætning. Ved restaureringen 1951-1952 frem
droges i altertavlens storfelt det oprindelige maleri, 
på rammeværket en bemaling med marmorering fra 
midten af 1700’rne. Det øvrige inventar blev nymalet 
i fortrinsvis en rød og grå tone. 

Alterbordet (fig. 17) er et ungrenæssancepanel-
værk af fyrretræ, fra o. 1585, 170 × 73 cm, 107 
cm højt. Dets forside består af fire fag, kortsi
derne af to, alle med høje profilfyldinger under 
lave frisefyldinger, der på forsiden smykkes af 
fladsnitsakantus. Bemaling i grå og brune toner 
fra 1951. Alterpanelet, der står helt op imod ko
rets østvæg, blev frilagt og istandsat 1909.5 

Et sidealterbord, formentlig fra senmiddelalde
ren, står i skibets sydøsthjørne som underbyg
ning for prædikestolen. Det stod næsten urørt 
og tilgængeligt indtil 1951 (jfr. fig. 18), da det 
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1638 SKAST HERRED 

Fig. 10. Opstandelsen, altermaleri, o. 1587, efter 
fremdragelse 1952, men før restaurering (s. 1638, jfr. 
fig. 11). Georg N. Kristiansen fot. 1952. – Altarge
malde, die Auferstehung, um 1587. Aufnahme nach der 
Freilegung, aber vor der Restaurierung. 1952. 

blev dækket bag påmuringer (jfr. prædikestol). 
†Alterklæder. 1688 nævnes to alterklæder, af 

hvilke det ene solgtes året efter og erstattedes af 
et nyt. Hertil medgik bl.a. seks alen kattun 
(bomuld), og det ses, at klædet blev syet og 
»lavet til« i Varde. 1718 købtes atter stof til et nyt 
alterklæde, fem alen kattun og seks alen blåt 
bånd til kantning.8 1862 omtales et rødt alter
klæde med guldbort, der 1899 var gammelt og 
falmet og blev fjernet 1909 ved alterbordets fri
lægning.5 

Altertavle (fig. 11) o. 1587, formentlig udført af 
Christen Pedersen snedker i Heager som en ef
terligning af Øse kirkes tilsvarende tavle, der 
var bestilt gennem sysselprovsten. Tavlen er en 
streng og enkel opbygning af katekismustype 
med tredelt, gavlprydet storstykke på posta-
ment med fyldingsfremspring. Det næsten kva
dratiske storfelt og de lidt smallere sidefelter 

indrammes af profillister og flankeres af kanne
lerede halvsøjler med volutkapitæl og akantus-
prydbælte. Felterne krones – over en forkrøppet 
profilgesims – af lave trekantgavle, der før en 
omfattende istandsættelse 1952 afsluttedes af 
små drejede vasespir (jfr. fig. 18). De sidste har 
formentlig været sekundære tilføjelser, ligesom 
postamentets udsavede fyrretræsvinger, der 
stammer fra en istandsættelse i rokokostil en
gang midt i 1700’rne. 

Tavlens malede fremtræden er etableret ved 
restaureringen 1952, da storfeltets oprindelige 
maleri, Opstandelsen, blev fremdraget og i ret 
væsentligt omfang nymalet (jfr. fig. 10). Kristus 
står frontalt over graven i en gul strålekrans, 
iført lændeklæde og karmoisinrød kappe med 
gyldent for. Han holder i venstre hånd sejrs
fanen (Dannebrog), mens den højre arm er ud
strakt velsignende. Omkring graven ses fire ro
merske soldater, de tre med forfærdet gestus, 
den fjerde endnu sovende med albuen hvilende 
på sarkofagen. I baggrunden anes til højre Gol-
gathahøjen med de tre kors, til venstre Jerusa
lems tempelbygning. Oprindelige er også side
gavlenes malede englehoveder,16 mens midtgav-
lens Jesumonogram stammer fra restaureringen 
1952 ligesom sidefelternes og postamentets ver
salindskrifter fra Joh. 5,24-25, Joh. 15,9-11 og 
Joh. 14,6. Tavlens øvrige bemaling stammer fra 
rokokotidens istandsættelse. Søjlerne står hvide 
med forgyldte kapitæler og prydbælter, ramme
værket gråmarmoreret og postamentvingerne 
blå, kantet med gule og brune volutter og blad
værk. 

Tavlen er den bedst bevarede af en række næ
sten ens alterprydelser af katekismustype, som i 
betydeligt omfang synes at være formidlet til 
landsbykirkerne af sysselprovsten Anders Sø
rensen Vedel (se s. 1612 med note 26). I prov
stens regnskabsbog ses Næsbjerg kirke da også 
o. 1587 at have været ham 13 dl. skyldig »til en 
ny tavle«, men indførslen er streget ud.17 For
klaringen kan måske findes i en jævnførelse mel
lem de smukt udførte skæringer på Øse-alter-
tavlen, som Vedel anskaffede, og Næsbjerg-tav-
lens noget klumpede halvsøjler med særegne 
volutkapitæler. Disse svarer ganske til Øse-præ
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Fig. 11. Altertavle, o. 1587 (s. 1638). NE fot. 1983. – Altarbild, um 1587. 

dikestolens (s. 1616 med fig. 25, 28), og det må 
derfor formodes, at kirkeværgerne har afbestilt 
den hos provsten bestilte ny tavle og i stedet har 
ladet den lokale Christen Pedersen snedker gøre 
den eksisterende tavle efter mønster af den net
op hjemskrevne i Øse.18 Storfeltets maleri er ud
ført på kridtgrund som den øvrige samtidige 
staffering, hvortil som nævnt hører sidegavlenes 
englehoveder. Herudover synes også midtgav
len at have rummet et malet motiv; på ramme
værket er konstateret forgyldning, rød, grøn, 
rødbrun og hvidgrå farve, og i sidefelterne og 
postamentet har der været indskrifter i forgyldt 
fraktur på smaltebund. 

Ved midten af 1700’rne fik tavlen en oppuds-
ning i rokokostil. Rammeværket fik sin nuvæ
rende bemaling med marmorering, og det bibe
holdte opstandelsesmaleri suppleredes i sidefel
terne med billeder af to stående personer, der 
ved undersøgelsen 1952 stod meget udviskede. 
Da der i syd sås rester af en opslået bog med 
ordet »[E]van[g]elium« (sort kursiv), har der 
snarest været tale om fremstillinger af Moses og 
Kristus, repræsenterende henholdsvis Loven og 
Evangeliet.19 De var malet på sort bund i en 
grågrøn portalindramning. Af samtidige ind
skrifter konstateredes blot i postamentfeltet 
bogstaverne »...opstan...« (gul kursiv på blå 
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Fig. 12-13. 12. Alterkalk, o. 1792, udført af Johannes 
(s. 1641). NE fot. 1983. – 12. Kelch, von Johannes Brosbøll, Varde, geschaffen. Um 1792. 13. Gotischer Altarleuchter, um 
1500. 

bund), utvivlsomt en rest af skriftstedet »Jeg er 
Opstandelsen og Livet« (Joh. 11,25), der læstes 
på tavlen 1765.3 

Ved en ny istandsættelse 1853 blev der i stor
feltet malet en fremstilling af Kristus på korset, 
hovedsageligt i gråtoner. Sidefelter og posta-
ment fik gule frakturindskrifter på sort bund 
med citater fra Joh. 17,3, Joh. 10,11 og 2. Kor. 
5,15, og rammeværket blev nymalet i lyse toner, 
topgavlene med malede, hvidgrå ornamenter på 
brun bund. Endelig markerede årstallet »18/53« 
på postamentvingerne restaureringen, der i det 
væsentlige har fulgt den syv år tidligere istand
sættelse af altertavlen i Øse og må skyldes 
samme landsbymaler (jfr. s. 1612). 

1902 blev tavlen nedtaget og ophængt i tårn
rummet, hvorfra den senere blev flyttet til ski
bets nordvæg (fot. i NM2). Med restaureringen 

Brosbøll, Varde (s. 1640). 13. Alterstage, gotisk, o. 1500 

1952 har altertavlen fået sin nuværende frem
træden og er blevet genopsat på altret. 

†Altertavler. 1) 1765 omtales, uvist om i Øse 
eller Næsbjerg kirker, »adskillige apostelbille
der, der nu er nedtagne og bortkastede«,3 for
mentlig middelalderlige alterfigurer. 2) 1902 
(fig. 8), en opbygning i renæssancestil med ma
leri, Opstandelsen, af Jørgen Hansen. I posta-
mentfeltet malet indskrift med citat fra 
Joh. 11,25. Fjernet 1952. 

Altersølv, o. 1792, udført af Johannes Brosbøll 
i Varde.20 Kalken (fig. 12) er 21 cm høj, med cir
kulær, aftrappet fod, der ligesom den linsefor-
mede knop er svejknækket. På foden er fæstnet 
et krucifiks med støbt Kristusfigur. Skaftledene 
er konkave, af uens størrelse, bægeret glat med 
let svejet rand. Under bunden ses sølvsmedens 
stempel og Vardes bymærke (Bøje 1982 nr. 6873 
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og 6841), en indprikket vægtangivelse »Wog 25 
Lod« samt en nyere, graveret påskrift: »Næs
bjerg Kirke 34«. Den sammenhørende disk, 
tvm. 13 cm, er glat med cirkelkors på fanen og 
har på undersiden samme nyere påskrift som 
kalken. 

Altersættet er udført 1792 eller ret kort efter af 
et ældre og mindre †altersæt, der da ønskedes 
fornyet (se ndf.).15 1844 ønskede synet kalk og 
disk afpudset hos en guldsmed, der skulle for
gylde disken indvendigt og fjerne levningerne af 
en udvendig forgyldning.9 1899 omtales opkog-
ning og indvendig forgyldning af altersættet. 

†Altersølv. Efter svenskekrigene havde kirken 
1700 kalk og disk af tin,21 der endnu nævnes 
1765, tillige med et altersæt af sølv, der dog var 
for småt. Det sidste beroede 1792 hos kirkeeje
ren, der da af synet fik påbud om at få kalk og 
disk sat i stand og gjort større.15 

Alterkande og oblatæske af sort porcelæn med 
guldkors fra Den kongelige Porcelænsfabrik, 
anskaffet henholdsvis 1844 og 1876.9 

Alterstager (fig. 13), gotiske fra o. 1500, 33 cm 
høje. De har nogenlunde ensdannet fod og lyse
skål med profilering, cylinderskaft med tre 
skarpryggede skaftringe og hviler på tre tæer. 
Af disse er de to (på hver stage) fornyede lige
som lysetornen, der er af jern. Inde i skålene er 
stagerne rødlakerede. En nær parallel findes i 
Skanderup kirkes alterstager (Anst hrd.), der 
bærer minuskelindskrift med giverens navn og 
dedikation til et alter. Stagerne, der tidligst om
tales 1688,8 manglede 1840 hver to af malmtæ
erne, der var erstattet med fødder af træ og jern. 
De ønskedes derfor fornyet i form som de 
gamle.9 Syv stage, nyere, med grenede arme. 

†Messehagler. En hagel nævnes 1688,8 1791 en 
af grønt fløjl,15 der var borte 1829.9 1840 anskaf
fedes en ny messehagel af sort fløjl med kors af 
silkebånd »i stedet for sølvgaloner«.9 Den brug
tes indtil 1863, og 1893 købtes atter ny hagel, af 
rødt fløjl med guldbort.5 

Alterskranke, 1952, femsidet med støbejerns-
balustre og læderbetræk, svarende til Øse kir
kes. †Alters kranker. 1) Formentlig fra 1700’rne, 
beskrevet 1862 som et knæld af fyrretræ, ud
stoppet og beklædt med læder, og med gitter

værk af fyr.5 2) 1866, udgørende en trekvart
cirkel og med træbalustre (jfr. fig. 18), svarende 
til den tre år ældre i Øse kirke. 

Døbefont (fig. 14), romansk af rødlig granit, 90 
cm høj, tilhørende egnens glatkummede vestjy
ske type (Mackeprang: Døbefonte s. 407). Fo
den har en meget forenklet søjlebaseform med 
hjørneknopper, kummen er over et uregelmæs
sigt, konisk skaft halvkugleformet, tvm. 69 cm. 
Dens attisk profilerede mundingsrand, hvis 
øvre rundstav som vanligt er erstattet med 
platte, minder meget om profilen på kirkens 
korbuekragbånd (s. 1634 og s. 1600, nr. 8). 
Kummen er nu udmuret og forsynet med en 
træring, og al bemaling fjernet 1882, da fonten 
blev afvasket for kalk og farve.9 Døbefonten, 
der 1791 sagdes at være »af én sten, revnet lidt i 
den ene side«,15 flyttedes 1861 fra korets nord-
vesthjørne til korbuens nordvange,9 hvor den 
ses 1897 (fig. 18). Sin nuværende plads i skibets 
nordøsthjørne har fonten fået 1952. 

Dåbsfadet er fra 1860, glat, tvm. 40 cm, sva
rende til Øse kirkes fra 1861, og som dette 1926 
suppleret med en glorieformet fane til de nu
værende 60 cm. Kirken savnede 1830 dåbsfad.9 

Dåbskande, 1926, 27 cm høj, svarende til Øse 
kirkes. På korpus graveret fraktur: »Fra Næs
bjerg Ungdomsforening 1926«. En †dåbskande 
fra 1890,5 med malet kors, ses på interiørbilledet 
1897 (fig. 18). 

Fig. 14. Døbefont, romansk af granit (s. 1641). Teg
ning af E. Rondahl 1897. – Romanische Granittaufe. 
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Fig. 15. Prædikestol, 1579 (s. 1642). NE fot. 1983. – Kanzel, 1579. 

Prædikestol (fig. 15), 1579, i egnens karakteri
stiske ungrenæssancestil med flere forsinkede 
gotiske træk. Den består af fire høje fag, der af 
afrundede, vandrette rammestykker midtdeles i 
to rækker felter. Fagene flankeres af slanke, led
delte hjørnebalustre, der smykkes af akantusløv 
og tungeornamenter og på siderne ledsages af 
neglesnit. Stiliseret, fladsnitagtig akantus dæk
ker rammestykkerne, de nedre felter og øvre 
rækkes vægfelt. I de tre øvre felter nærmest op
gangen læses en gennemløbende, femlinjet ind
skrift med reliefversaler: »Predic/a verbv/m in-
sta/ tempes/tive et in/tempes/tive ar/gve 
inc/repa et/ exhort/are cvm/ omni pa/tientia/ et 
doct/rina 2 T 4« (Prædik ordet ... 2 Tim. 4,2). 
Både kron- og fodliste ledsages af neglesnit og 
har en nedhængende, gennembrudt frise af 
rundbuer (kronlistens krydsende) med gotiske 
fiskeblærer og korsblomster. På den nedre hæn-
gefrise er indskåret versalerne: »Beati qvi av-
diu/nt verbvm dei/ et cvstodivnt illvd./Lvc. 11 
ca(p)« (Salige er de, som hører Guds ord ... 
Luk. 11, 28). Det samtidige opgangspanel med 
mægler har tre fag med profilfyldinger og hånd

liste ledsaget af neglesnit. I den midterste fyl
ding er med store tal indskåret årstallet »1579«. 

Prædikestolens bemaling er fra 1952. Domi
nerende er en rød tone, som i felterne danner 
bund for bogstaver og skæringer, der ligesom 
buefriserne står forgyldt. Balustrene står hvide 
med lidt forgyldning og rødt, rammeværket er 
hovedsagelig blåt. Også gesimsens dækplanke 
og læsepult (i blank eg) stammer fra 1952, da 
den murede underbygning fik sin nuværende af
rundede form med trappe i blanke sten. 

Indtil 1952 havde stolen bevaret sin oprinde
lige opsætning på et bibeholdt middelalderligt 
sidealterbord i skibets sydøsthjørne (jfr. fig. 18), 
der nu er skjult bag den unødvendige moderne 
påmuring.22 

En †himmel, tilføjet 1604, bar indskriften: »Sa
lige ere de som høre Guds Ord og bevare det. 
Luc. 11(,28), 1604«. Mens dette skriftsted vel har 
været at læse i frisen, har følgende navne m.m. 
rimeligvis været fordelt på topstykkerne: »Niels 
Jesen. Mads Hansen. Jens Lauridsen Riber. Hr. 
Povel Jørgensen Barfod. Deus providebit (Gud 
vil drage omsorg). Anno 1604«.3 Det sidste navn 
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er den daværende præsts, de øvrige formentlig 
kirkeværger og andre sogneboere.23 

Omkring midten af 1700’rne (før 1765) har 
prædikestolen fået samme nymaling med mar
morering som altertavlen. 1798 var prædike-
stolshimlen rådden, og året efter omtales dens 
jernophæng som så rustent, at der var fare for 
nedstyrtning.12 Himlen var borte 1874,24 da op
gangen blev egetræsmalet,5 hvorefter prædike
stolen fremstod, som Chr. Axel Jensen så den 
1897, med †læsepult og stofbeklædning (fig. 18). 
Restaureringen 1952 gav stolen sin nuværende 
fremtræden. 

Stolestader (fig. 19), 1579, i egnens ungrenæs-
sanceformer, men stærkt fornyede 1952, da de 
nuværende bænke i stil med Øse kirkes blev 
indsat. Af de 28 fyldingsgavle, nu 102 cm høje, 
er hovedsageligt skæringerne gamle, mens ram
meværket med de egnstypiske småspir stort set 
er nyt. I overfyldingerne ses et enkelt sted en 
arkade med neglesnit på bueslaget, men ellers 
overalt stiliseret akantusløv, der stedvis vokser 
ud af en vase. Underfyldingerne prydes af folde
værk, hveranden med tre hjerteformede gen-
nembrydninger. Den forreste gavl i syd har på 
rammeværket indskåret årstallet »1579« (fig. 
19). Forpanelet i syd har over fem høje spejlfyl
dinger små frisefyldinger med fladsnitsakantus 
(fig. 19). Indgangspanelerne er tilsvarende, men 
i frisefyldingerne ses to dyr, og de indfattes af 
vandrette lister med neglesnit. Til indgangspa-
nelet i øst slutter sig endvidere to panelfag, i 
hvis nedre fyldinger akantusløvet er arrangeret i 
rombeform omkring en roset. Fire andre styk
ker stolepanel med akantusfyldinger indgår nu i 
orgelunderbygningen. Stoleværkets bemaling 
fra 1952 slutter sig til prædikestolens, ramme
værket er rødt, og løvværket står gult, folde
værket gråt på blå bund. 

I årene 1707-17 omtales gentagne gange re
paration og fastgørelse af skamlerne (stolesta
derne),8 der 1791 opregnedes til 20 mandsstole 
og 10 kvindestole.15 Tallet var 1862 uforandret 30 
kirkestole, af hvilke de fem havde fyldingsryg-
læn, én dør.5 1849 omtales maling af stolesta
derne med lys perlefarve,9 og 1873-74 gennem
førtes en større forandring. Kvindestolene, der 

Fig. 16. Panelvæg med dør fra (†)præste- og skrif
testol 1587, nu benyttet i skab fra 1952 (s. 1644). NE 
fot. 1983. – Wandvertäfelung mit Tür von (†)Beichtstuhl, 
1587. Jetzt in einem Schrank von 1952 venvendet. 

Fig. 17. Alterbord, o. 1585 (s. 1637). NE fot. 1983. – Altartisch, um 1585. 
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Fig. 18. Indre set mod øst 1897. Chr. Axel Jensen fot. – Inneres nach Osten, 1897. 

hidtil havde været længere end mandsstolene, 
blev rykket ind og fik nye bænke med rygstød 
og skråpulte. Næppe var dette arbejde påbe
gyndt, før det besluttedes at give mandsstolene 
tilsvarende nye bænke, og gavlenes gamle små
spir blev erstattet med små voluttopstykker (jfr. 
Henne s. 1261). Endelig blev alt malet i en lys 
egetræsådring,5 hvorefter staderne fremtrådte, 
som de stod ved Chr. Axel Jensens besøg 1897 
(fig. 18), da han endnu så »bjælkefødder«, under 
staderne ved indgangen (jfr. Kvong kirke s. 1175 
med fig. 23). 1910 fortrængte en kalorifer stole
værket fra skibets nordøsthjørne,5 der ved stole
værkets nyopstilling efter restaureringen 1952 
indrettedes som dåbsrum. 

Af en †præste- og skriftestol fra 1587 er bevaret 
en panelvæg med dør (fig. 16), 1952 brugt som 
forside i et messeskab. Af panelets tre fag med 

fyldinger i tre rækker danner to fag med fire 
fyldinger dør. Den har over to glatte højfyldin
ger to indskårne arkadefyldinger med neglesnit 
på bueslaget; herunder læses på den ene årstallet 
»1587«. Ud for døren har det tredje fag tilsva
rende, lidt højere fyldinger, den øvre med et 
stort svikkelfelt udfyldt med fladsnitsakantus. 
Tre lave frisefyldinger foroven, med tilsvarende 
akantusløv, indrammes af en fremspringende li
ste med karnisprofil og øverst et frisebræt med 
stiliserede liljer. Bemaling fra 1952 i to grå toner 
med gule og røde lister. 

Panelet har dannet syd- eller vestvæg i en 
skriftestol, der efter egnens skik har stået i væg
hjørnet nord for altret.25 1791 sagdes stolen at 
være til fire personer.15 1861 blev den flyttet til 
korets nordvesthjørne og afkortet i linje med 
korbuevangen, og ved opsætningen af det ny 



 

 

  

 
 

 

 

 

  
 

 

  

 

 

 
  

NÆSBJERG KIRKE 1645 

knæfald 1866 fik den af pladshensyn »afbrukt« 
hjørnet (jfr. *skriftstolen i Øse s. 1625 med 
fig. 37).9 1884 blev skriftestolen overstrøget med 
egetræsmaling og stod således i koret (jfr. 
fig. 18) indtil reduktionen og omdannelsen 1952. 

†Degnestol, slutningen af 1500’rne, bevaret er 
kun et stykke af pultbrættet med indristninger 
tilbage til 1600’rne (jfr. Hodde s. 1484 med 
fig. 32), nu opsat som hylde i den forreste kir
kestol i syd. På interiørbilledet 1897 (fig. 18) anes 
degnestolen i korets sydvesthjørne, med 
frisefyldinger og høj spidsgavl svarende til Øse 
kirkes (s. 1624). Den havde da en egetræsmaling 
fra 1884 og var 1861 blevet flyttet fra sin gamle 
plads i hjørnet syd for altret.9 

Skab (fig. 16), 1952, til messeklæder, udført 
med benyttelse af panelvæg fra (†)præste- og 
skriftestol 1587 (jfr. ovf.). I koret ved sydvæg
gen. 

En †pengetavle omtales 1791,15 1862 en †penge
bøsse (»sparekasse«) af blik.5 

Dørfløj (fig. 23), 1500’rne, imellem våbenhus 
og skib. Den måler 224 × 114 cm ( 8  × 4 fod) og 
består af to kraftige egeplanker, der på ydersiden 
sammenholdes af 14 svære vandrette jernbånd, 
på indersiden af tre. Gangjernene er nyere; på 
ydersiden findes et oprindeligt, cirkulært dør-
ringsbeslag med snoet ring, et tilsvarende på in
dersiden er nyere. Her er også rester af låsetøj 
med svær bolt. Dørfløjen står mørkebrun med 
gråmalede beslag. 

Orgel, 1952, med seks stemmer, ét manual og 
anhangspedal, bygget af Marcussen & Søn, 
Åbenrå. Disposition: Gedakt 8', Spidsgamba 8', 
Principal 4', Rørfløjte 4', Flachfløjte 2', Mixtur 
II-III. Facaden, der er tegnet af P. Riis Olsen i 
samarbejde med orgelbyggeriet, gentager arki
tektoniske motiver fra altertavlen. I sokkelens 
forside er indsat fire akantusprydede fyldinger 
fra stoleværket. I vest. †Orgel, o. 1911, med tre 
stemmer og oktavkoppel, bygget af Horsens 
Orgelbyggeri ved M. Sørensen. Pneumatisk ak
tion, bælgventillade.26 

Salmenummertavle, 1952, 83 × 55 cm, hvid
malet med rød profilkant foroven og stifter til 
ophæng af letmetalcifre. På triumfvæggen, nord 
for korbuen. 

To nyere lysekroner i skibet har afløst en †lyse
krone til petroleum, anskaffet i slutningen af 
1800’rne (jfr. fig. 18). 

Kirkeskib (fig. 24), orlogsfregat »Ansgar«, op
hængt i skibet 1926 eller 1927. Det er en kopi af 
skibet i Øse kirke og er udført af samme byg
ger.27 

En †ligbåre nævnes 16888 og 1862, derimod var 
der ingen 1909.5 

Klokke (fig. 20) romansk, fra første del af 
1200’rne, udført af samme støber som klokker i 
Hjerndrup, Skrydstrup og Hammelev (Hader
slev amt) og i de sydslesvigske kirker Kating og 
Karlum, den sidste med formodet støbermærke 
(Uldall s. 9f.). Den måler 71 cm i tvm. Profi
lering på halsen og ved overgangen til slagrin
gen, der som de ovennævnte klokker smykkes 
af et rombe-mønster af krydsende linjer. Klok
ken, der er ophængt i en ældre slyngebom, om
tales tidligst 1688.8 1693 blev »klæberen« (kneb
len) fornyet, 1698 fik akslen store nye jernbøjler, 
og 1713 anskaffedes en ny ringestang, tre alen 
lang.8 1765 noterede præsten, at klokken ikke 
lød så vel.3 En †klokke afleveredes ved klokke
opkrævningen 1528.6 

Fig. 19. Stolegavl og forpanel 1579 (s. 1643). NE fot. 
1983. – Gestühlswange mit Paneel, 1579. 
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Fig. 20. Klokke, første del af 1200’rne (s. 1645). NE 
fot. 1983. – Glocke, erste Hälfte des 13. Jahrhunderts. 

Fig. 21. Støbejernskors (nr. 8, s. 1647) fra slutningen 
af 1800’rne. EN fot. 1988. – Gusseisernes Grabkreuz. 

Klokkestolen er gammel, af egetræ i et fag, for
mentlig opsat 1690, da Jens tømmermand ned
tog det gamle brøstfældige træværk ved klok
ken, huggede nyt til og satte det op igen. 
Arbejdet tog syv dage, og til pander, nagler, 
bøjler og spiger medgik 1½ lispd. jern.8 

GRAVMINDER 

På kirkegården mellem våbenhus og tårn er 1986 
samlet ni sortmalede støbejernskors, opstillet i tre 
rækker (fig. 22). Blandt korsene optræder to for 
egnen karakteristiske typer: 1) med kløverblads-
formede korsender (jfr. Henne, s. 1268) (nr. 5, 
6). 2) med fligede korsender (jfr. Henne, s. 1268) 
(nr. 1, 2, 4, 7). 

1) O. 1847. Jørgen Pedersen, *26. maj 1795 i 
Øse, †12. febr. 1847 i Nesbjerg. På bagsiden 
gravvers. Kursiv. Type 2, 92×48 cm, med pro
fileret fod på støbejernspostament, højde 23 cm. 
Korsstammen repareret med jernplade. 

2) O. 1871. Hans Lauridsen, gårdmand, 
*10. okt. 1802 i Bjalderup, †17. juni 1871 i Næs
bjerg. På bagsiden gravvers: »Elsket og savnet 
af din efterladte hustru og børn. Fed (sic!) med 
dit støv«. Versaler. Type 2, 90×48 cm, med 
stjerne på korsendernes for- og bagside. Den 
profilerede fod er nedstøbt i et støbejernsposta
ment, højde 25 cm, med påsat engelfigur bæ
rende kors og palmegren. Korsstammen repare
ret med jernplade. 

3) O. 1874. Maren Jensen, *2.juli 1834, 
†8. maj 1874 på Westervang, og hendes lille 
barn. Antikva og versaler. Kors, 111×76 cm, 
med krabbebladsformede korsender, hvori ind
sat en roset. Indskriften har en enkel profilind-
ramning. Over den profilerede fod, nederst på 
korsstammen, et krabbeblad, og på korsskærin-
gens bagside en blomsterkrans. Nedstukket i 
jorden. Typen findes tillige på Lindknud kirke
gård (Malt hrd.). 

4) O. 1889. Jens Christian Pedersen, *3. marts 
1804 i Næsbjerg, †3.juni 1889 sammesteds. På 



 

 

  

 
 

NÆSBJERG KIRKE 1647 

Fig. 22. Støbejernskors, hovedsagelig fra 1800’rnes sidste halvdel, samlet nord for tårnet (s. 1646). EN fot. 1988. – Gusseiserne Grabkreuze. 

bagsiden gravvers. Versaler. Type 2, 90×48 cm, 
med stjerne på korsendernes for- og bagside 
samt profileret fod. Nedstukket i jorden. 

5) O. 1890. Else Sørensdatter, *1809 i Øse, 
†1890 i Næsberg. På bagsiden gravvers. Versa
ler. Type 1, 91×48 cm, med profileret fod fast-
støbt på støbejernspostament, højde 23 cm. 
Korsstammen repareret med jernplade. 

6) O. 1897. Maren Jensen, *29. sept. 1829 i 
Siig, †1. febr. 189(7) i F...ager. Gravvers. Versa
ler. Type 1, 109×66 cm, nedstukket i jorden. 

7) O. 1907. Peder Christian Christensen, fhv. 
sognefoged, DBM, *17. aug. 1828 i Skonage[r], 
†30. nov. 1907 sammesteds. På bagsiden grav
vers. Versaler. Type 2, 94×48 cm, som nr. 4. 

8) Slutningen af 1800’rne. Indskriften for
svundet. Latinsk kors, 64×39 cm, hvis øvre arm 
er udformet som et dobbeltsidigt, lille kors med 
liljearme, flankeret af to liggende engle (fig. 21). 

De bærer henholdsvis et anker og et hjerte. Pro
fileret fod nedstøbt i cementblok. 

9) Slutningen af 1800’rne. Indskriften for
svundet. Som nr. 8. 

Ifølge Jacob Helms havde kirken 1873 ingen 
epitafier eller ligsten. 

KILDER OG HENVISNINGER 

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

Ved embedet. Synsprotokol 1862ff. – LA Vib. Skast 
herreds tingbog 1668 og 1674. Regnskabsbog for 
Næsbjerg kirke 1688-1720. 

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker VII, 1886, s. 24-26. – Indberetninger. Jacob 
Helms 1873 (bygning, inventar), Chr. Axel Jensen 
1897 (bygning, inventar), Georg N. Kristiansen 1951 
og 1952 (altertavle), Mogens Larsen 1977 (altertavle), 
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Fig. 23. Dørfløj mellem våbenhus og skib, 1500’rne 
(s. 1645). NE fot. 1983. – Türflügel zwischen Vorhalle 
und Langhaus, 16.Jahrhundert. 

Kurt Viggo Nielsen 1980 (altertavle), Ebbe Nyborg 
1987 (inventar). 

Tegninger og opmålinger. NM2. Tegning af døbefont 
og alterstage ved E. Rondahl 1897 og 1898. Plan og 
snit af bygning samt forslag til bjælkeloft ved Aage 
Bugge 1922. Plan og tværsnit af bygning ved Henrik 
Jacobsen og Bi Skaarup 1983. 

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, in
ventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgler), 
gravminder ved Vibeke Andersson. Redaktionen af
sluttet juli 1988. 

1Jfr. Øse s. 1629, note 3.

2 Kronens Skøder IV, 633-34.

3 LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetninger til 

biskop Bloch 1766-69 (C 4.774). Køberne var Niels 

Nielsen i Veldbæk, Jerne sogn, og Niels Christensen i 

Næsbjerg. Sidstnævnte havde sin gård i fæste af Næs

bjerg kirke.

4 RA. DaKanc. A 30. Fortegnelse over kirker og dis

ses ejere.

5 Synsprotokol 1862ff.

6 RA. Reg. nr. 108A nr. 21. Fortegnelse over indkræ

vede klokker 1528-29.

7 Hans Adolph Brorson: Visitatsberetninger og breve


udg. ved L.J. Koch, 1960, s. 141. 
8 LA Vib. Ribe bispearkiv. Regnskabsbog for Næs-
bjerg kirke 1688-1720 (C KRB 305). 
9 LA Vib. Skast, Ø. og V. Horne herreders provsti 
1828-91 (C 44.3-5). 
10 Nogle sten vender den profilerede side nedad. 
11 Således af F. Uldall 1886. 
12 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger. Kirke- og 
præstegårdssyn 1793-1815. 
13 LA Vib. Skast herreds tingbog 1668; synet er ind
ført 5. maj 1668. 
14 LA Vib. Skast herreds tingbog 1674; synet er ind
ført 20. oktober 1674. 
15 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C 4. 
190). 
16 Af disse måtte efter fremdragelsen 1952 ca. 20% re
konstrueres, for maleriets vedkommende var det til
svarende tal o. 25%. 
17 RA. Anders Sørensen Vedels regnskabsbog. En an
den indførsel oplyser, at provsten er kirken 17 dl. 
skyldig. 
18 Jfr. eksempelvis Øse kirke (s. 1607), hvor provstens 
entreprise med Ribe-håndværkere 1637 blev forbigået 
af kirkeværgerne, som lod andre (lokale) udføre ar
bejdet. 
19 Georg N. Kristiansen har i sin indb. (i NM2) fore
slået, at der har været tale om to apostle, måske Peter 
og Paulus. Rokokorestaureringen har paralleller i 
flere af egnens kirker, eksempelvis Julius Kochs ny
maling 1752 af altertavlen i Kvong kirke (s. 1169f. 
med fig. 26) og nymalingen 1747 i Horne (s. 1456f). 
Begge steder var Moses og Kristus fremstillet i side
felterne. 
20 Ole Faber og Bo Bramsen: Varde Sølv. Guldsme
demestre på Varde-egnen og deres arbejder ca. 1600-
1870, Varde 1983, s. 74f., 131 samt fig. 153 a-b. Sættet 
er her ikke nærmere dateret. 
21 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C 
4.189). 
22 Ændringer i underbygningen blev frarådet af Na
tionalmuseet. Eksempler på katolske alterbordes 
funktion som bærer af prædikestolen findes bl.a. i 
Lunde (s. 1123), Ovtrup (s. 1148) og Henne (s. 1257). 
23 Skriftstedet svarer til det på den et år ældre (†)præ-
dikestolshimmel i hovedsognet Øse (s. 1621), tilskre
vet H. P. snedker. Da også den latinske sentens ken
des fra flere af denne håndværkers prædikestolshimle 
(Ølgod, Ansager), er det nærliggende at formode, at 
han har leveret himmel også til Næsbjerg kirke (jfr. 
s. 1542 med note 71).

24 NM2. Indb. 1874 ved Jacob Helms.

25 Jfr. eksempelvis s. 1206, 1230 og Erik Skov: Skrifte

mål og Skriftestol, i Kirkens Bygning og Brug, Stu

dier tilegnet Elna Møller, 1983.

26 Horsens Orgelbyggeri: Katalog 1923.

27 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 364.
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Fig. 24. Kirkeskib (s. 1645), orlogsfregatten »Ansgar«, bygget af lods på Samsø og ophængt i kirken o. 1926. NE 
fot. 1983. – Kirchenschiff. 



 
 

 

 
 

 

Fig. 1. Kirken og kirkegården set fra sydøst. NE fot. 1984. – Kirche und Friedhof. Südostansicht. 

VESTER STARUP KIRKE

SKAST HERRED 

I kirkelisten i Ribe Oldemoder (ved midten af 1528 måtte kirken afgive en klokke (se †klokke).

1300’rne) er kirken sat til en afgift på 4 skilling sølv Ifølge præsteindberetning til Ole Worm 16387 skal 

(jfr. s. 1020f.). En sognepræst i »Starup« nævnes der »i pavedømmets tid« have været en helligkilde

1342,1 men senest ved reformationen blev sognet an uden for kirkegården, kaldet »S. Syllatz’ (S. Sylve

neks til Åstrup (Gørding hrd.).2 Kirken har muligvis sters?) kilde«, hvortil syge og krøblinge valfartede. 

været indviet til S. Martin af Tours (jfr. altertavle). - Kilden er 1961 og 1970 forgæves eftersøgt umiddel

Kronen skødede 1720 kirken til samtlige sogne- bart sydvest for kirkegårdsdiget.8


mænd.3 Christen Eskesen i Vestterp (jfr. altersæt og Mønter. I en grav på kirkegårdens vestre del fandtes 

prædikestol) synes dog straks at være blevet eneejer,4 1916 og 1921 ni mønter fra Svend Grathes tid, slået i 

og kirken ejedes herefter af sønnen Eske Christensen Ribe. I kirkens kor fandtes 1939 to mønter fra Chri

(jfr. altertavle) og sønnesønnen Christen Eskesen.5 stoffer II og Frederik IV. Ved harpning af kirkens 

Sidstnævnte solgte den 1799 til fire andre bønder, gulvlag fremkom 1957 222 spredt liggende mønter, 

som købte kirken på samtlige beboeres vegne.6 Kir hvoraf 199 danske fra Valdemar II Sejr til Christian X; 

ken overgik til selveje 1911. 165 var såkaldte »borgerkrigsmønter« fra 1241-1332.9
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Fig. 2. Kirken set fra luften med den slyngede Holme å i baggrunden. Foto i Vester Starup sogns lokalhistoriske 
arkiv. – Luftaufnahme von der Kirche mit dem sich schlängelnden Bach Holme im Hintergrund. 

Den lille kirke er rejst på en tungeformet banke i sider omgives af lavtliggende, sumpede enge, 
engene syd for Holme å (fig. 2). Den fritlig som mod nord gennemstrømmes af åen, mod 
gende bygning syner smukt i det enggrønne syd og vest af en lille tilløbende bæk. Kirkens 
landskab; dens beliggenhed er usædvanlig. Indtil beliggenhed kan være bestemt af et vadested 
opførelsen af en dæmning vest for banken, i (forlængst afløst af en bro) godt 100 meter nord 
1920’rne, har der kun været tørskoet adgang fra for kirkebanken. 
øst, idet kirken og kirkegården på alle de øvrige Kirkegården optager hele den langstrakte 

banke med undtagelse af den vestre spids. Den 
omgives af en stensætning, tidligere et egentligt 
dige, beplantet med klippet tjørn og berberis. 
Stensætningen, der tjener til at fastholde det fal
dende terræn, opleves udefra nærmest som en 
fæstningsmur. Med tiden er kirkegårdens kup
lede overflade blevet aftrappet, så selve kirken 
nu ligger på en græsklædt højning, en præsen-
térbakke, skrånende til alle sider. 

Indgangene består af to ens køreporte i øst og 
vest med jerngitterfløje mellem murede og 
hvidtede piller, afsluttet som aftrappede pyrami-

Fig. 3. Matrikelkort 1:10000. Målt 1819 af G. P. Lü-
ders. – Katasterkarte. 
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der. Mens den sidste formentlig først er kom
met til o. 192510 i forbindelse med anlæggelsen af 
en ny fritliggende annekskirkegård på Puglund 
bakke, 150 meter vest for den gamle, må den 
østre port (fig. 9) være kirkegårdens oprindelige 
hovedindgang. Den har formodentlig fået sin 
nuværende form o. 1884,11 da provsten noterede, 
at et nyt smukt stendige med låge og piller var 
sat om hele kirkegården. Tidligere var »ligpor
ten« overdækket. Ifølge regnskabsbogen blev 
port og stette 171112 tækket med træ, hvortil der 
brugtes otte egefjæl. Samtidig udførtes en ny 
egeramme til †risten samt en drejelig hvirvel, et 
såkaldt »korstræ«. Inventariet 1688 nævner en 
lås for porten; en ny lås blev indkøbt 169412. 
Risten under indgangen var i brug og ønskedes 
fornyet endnu i 1836.13 

Uden for kirkegårdens nordøstre hjørne op
førtes 1926 et ligkapel, en hvidkalket, teglhængt 

bygning, orienteret øst-vest. Et graverhus med 
kontor og redskabsrum rejstes 1986 vest for kir
kegården, på bankens yderste spids. Den lave, 
hvidtede bygning, med gavle i nord og syd, er 
opført efter tegning af arkitekt Kristian Rasmus
sen, Agerbæk.14 – Øst for kirkegården er i 
1950’erne indrettet en omfangsrig, asfalteret 
parkeringsplads. 

BYGNING 

Kirken består af romansk kor og skib samt et 
senmiddelalderligt tårn i vest. Et †våbenhus 
foran skibets norddør blev nedrevet 1850. 
Samme år fik tårnet sit nuværende pyramide
spir, og tårnrummet indrettedes til forhal. Ori
enteringen har betydelig afvigelse til syd. 

Trækirke? (fig. 4 og 5). Ved en arkæologisk 
undersøgelse af kirkens gulvlag 1957 fremkom i 

Fig. 4. Skibets gulv under udgravning 1957 (s. 1653). Fra venstre mod højre ses: Poul Koch, John Petersen, Knud 

Høgsbro Østergaard, Olaf Olsen og Elna Møller. Efter pressefoto i Åstrup sogns lokalhistoriske arkiv. – Langhausfussboden während der Ausgrabung 1957.
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skibets østre halvdel aftryk af seks store, runde 
stolper, anbragt tre og tre i to nord-syd gående 
rækker med en indbyrdes afstand af knap tre 
meter. Bygningen, hvortil stolpehullerne har 
hørt, blev efter udgravernes opfattelse stående 
efter stenkorets opførelse og respekteret ved ud
lægning af fundamenterne til skibet. Heraf drog 
man den slutning, at træbygningen havde været 
en kirke.15 I sin form har den fundne bygning 
dog ikke påfaldende mindelser om en trækirke. 
De kraftige stolper kunne ved deres indbyrdes 
placering snarere tænkes at have hørt til et klok
kehus. Trækirken skal da muligvis søges læn
gere mod øst, under det nuværende stenkor.16 

Stenkirkens oprindelige afsnit, kor og skib, er 
opført dels af granitkvadre, dels af marksten og 
lidt al over en (nu sortmalet) skråkantsokkel (jfr. 
s. 1600, fig. 11). Ifølge iagttagelser, gjort ved un
dersøgelsen 1957, er kirken rejst etapevis fra øst 
mod vest (jfr. markeringerne på fig 5). Først har 
man opført kor og triumfmur og herefter ski
bets østre halvdel, der muligvis har været af
sluttet med en intermistisk vestgavl, som igen er 
brudt ned før skibets fuldførelse.17 Den roman
ske bygning er nogenlunde intakt, dog er dele af 

Fig. 5. Plan 1:300 af udgravning 1957 
med stolpehuller fra formodet †træ-
kirke(?) (s. 1653). Skitse af Holger 
Schmidt til Nationalmuseets Arbejds
mark 1961. – Ausgrabung 1951. Skizzier
ter Plan mit Pfostenlöcher einer vermutlichen 
†Holzkirche (?). 

korgavlen, korets sydside og skibets sydvestre 
hjørne ommuret med små mursten, hvilket for
modentlig er sket ved en reparation i 1700’rne. 
1791 nævnes således mursten i sydsidens øverste 
halvdel.18 Tilhugne kvadre optræder kun i hjør
nerne og i de nederste to til tre skifter samt om
kring døre og skibets vinduer.19 Herover synes 
det oprindelige materiale overalt at være mark
sten iblandet lidt al. Dette gælder de tre beva
rede gavltrekanter og må ligeledes gælde de 
pudsede indervægge. 

Døre og vinduer. Den romanske arkitektur op
leves bedst fra nord, hvor de oprindelige, små 
vinduesåbninger stadig er bevaret. Begge de til
murede døre i skibets vestende erkendes svagt i 
ydermurene, hvor skråkantsoklen har dannet 
tærskel. Norddøren, der blev lukket 1850 (se 
†våbenhus), måler 192×92 cm og dækkes af en 
vandret overligger. Syddøren, der formodentlig 
var tilmuret længe forinden, har været 97 cm 
bred. Dørens øvre del er ødelagt ved ommu
ring. 

Kirken har oprindeligt haft tre vinduer i koret 
og to i hver af skibets langmure. Af disse er 
sydsidens vinduer helt forsvundne. Korets øst-

Fig. 6-7. Grundplan 1:300 og tværsnit 1:150 gennem skib, set mod øst. Målt af Henrik Jacobsen og Niels Jørgen 
Poulsen 1987, tegnet af Marianne Nielsen 1988. – Grundriss und Querschnitt durch das Schiff, gegen Osten gesehen. 
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Fig. 8. Kirken set fra nordøst o. 1900. Foto i NM. – Nordostansicht der Kirche, um 1900. 

vindue er tilmuret med munkesten i ydre mur
flugt, vel i forbindelse med opsætningen af det 
senmiddelalderlige alterskab. Nordsidens tre åb
ninger er blot tilmuret i de smalle lysninger, der 
alle ligger forholdsvist nær den ydre murflugt. 
Korgavlens vindue har indvendig smigede sider 
af jernal; vinduet måler i vægplanet 159×93 cm, 
mens lysningen nærmest kun er en sprække: 
88×17 cm. Korets nordvindue, der vist også er 
af al, er udvendig 83×55 cm (3×2 fod). Lysnin
gen synes udvidet før tilmuringen og måler nu 
66×32 cm. Skibets to nordvinduer (fig 10 og 11) 
er dannet af granitkvadre (sidekarme af én kva
der) og måler udvendig henholdsvis 94×48 cm 
(det østre) og 100×51 cm (det vestre). Kanten 
smykkes udvendig af en omløbende rundstav 
med små »øjne« i kvadrenes sammenstød. I top
punktet har det østre små spiraler, det vestre en 

art »lilje«, svarende til andre ornamenterede 
vinduer i flere af herredets kirker, navnlig Vester 
Nebel kirke.20 

Indre. Det tætmøblerede kirkerum står nu 
som oprindeligt med fladt bjælkeloft. Den 
brede, runde korbue synes at have beholdt sin 
gamle form. Den har pudsede og hvidtede krag-
bånd, hvis nedre skråfas er ført om på vestsiden. 

Tagværkerne er muligvis de oprindelige, men 
helt omsat, formodentlig under kirkens istand
sættelse 1850-53. Koret har bevaret sine egebjæl
ker med brædderne sømmet på undersiden. 
skibets vestende er bjælkerne udskiftet med fyr
retømmer. Kor og skib har henholdsvis et og to 
lag hanebånd. I begge afsnit er spærene betyde
ligt afkortede i forbindelse med tagfladernes op-
skalkning. I koret iagttages den gamle numme
rering på fagenes østside fra øst mod vest: 
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Fig. 9. Kirken set fra 
nordøst. NJP fot. 1987. – Nordostansicht der Kirche. 

firkantstik i nord og øksehugne streger på hane
båndene.21 

Ændringer og tilføjelser. Bortset fra sydsidens 
vinduer, der må være udvidet engang i senmid
delalderen, men formentlig først har fået deres 
nuværende form i renæssancetiden, har kirken 
ikke undergået større ændringer. Tårnet er for
modentlig føjet til o. 1500, hvorimod det senere 
nedrevne våbenhus ikke nærmere lader sig da
tere. 

Tårnet forbindes med kirkerummet ved en 
spidsbuet arkade, delvis tilmuret ved indsættelse 
af en retkantet fløjdør 1850, da tårnet blev om
bygget og underetagen omdannet til forhal. Det 
er rejst af munkesten under genanvendelse af 
granitkvadre nederst i det ydre murværk. Syd-
og vestfacaderne præges af omfattende skalmu
ringer med mindre teglstensformater. En af re

parationerne er øverst i syd angivet med årstallet 
»1817« i jerndrager. Indvendig er munkestens-
murværket intakt ind til få skifter under den nu
værende murkrone. Tårnet, der nu er i to etager, 
har tidligere muligvis været lidt højere inden 
nedstyrtningen natten mellem 20. og 21. februar 
1850, der tilføjede kirken betydelig skade.13 – Tårnrummet dækkes af et samtidigt kryds
hvælv, hvilende på små halvstens hjørnepiller 
og kvartstens ribber. I syd, vest og nord er der 
helstens dybe, spidsbuede spareblændinger, det 
nordre lidt smallere af hensyn til trappen. Rum
met får lys fra et fladbuet, falset vindue med 
rundbuet støbejernsramme, antagelig indsat 
1850. 
Der er adgang til tårnets øvre del via en flad-

buet dør i spidsbuet spejl, der leder ind til spin
deltrappen i tårnets nordmur. Den højrevendte 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1657 VESTER STARUP KIRKE 

Fig. 10-11. Romanske vinduer i skibets nordside (s. 1655). NJP fot. 1987. – Romanische Fenster in nördlicher 
Langhauswand. 

spindel, muret af udkragede binderstik, udmun tagstol: der var hverken loft eller bjælker.22 Mi
der lige over hvælvet. Det øvre stokværk har nisteriet gav 1850 sin tilladelse til, at huset blev 
høje, fladbuede, helstens spareblændinger: to i brudt ned og kirkens indgang henlagt til tårnets 
syd, to i vest og en i nord. To retkantede glug nordside.13 

ger i nord og vest er anbragt i indvendige, flad Istandsættelser og vedligeholdelser. Ifølge et syn 
buede åbninger. En lignende glug i syd er til 27. marts 1668 (indført i tingbogen 5. maj) 
muret. Klokken hænger i et interimistisk manglede sydsidens vinduer 50 ruder. Kvadrene 
glamhul øverst i østmuren, kun dækket af spi i tårnets sydvesthjørne var skredet ud, og hjør
rets fodtømmer. Det firesidede, stærkt opskal- net var revnet fra blytaget og til jorden.23 Seks år 
kede pyramidespir blev med ministeriets tilladelse senere, 1674, anslog synet, at kirkens brøstfæl-
opsat »1850« (vindfløj).13 Indtil da havde tårnet dighed ikke kunne afhjælpes for mindre end 100 
et †sadeltag med gavle i øst og vest.4 slette daler. Kirken havde ingen beholdning, 

† Våbenhuset foran skibets norddør, nedrevet men skyldte efter forrige års regnskab sin værge 
1850, er vist på matrikelkortet 1819 (fig. 3). Det 47 daler.24 – 1693 arbejdede murermester Hans 
nævnes første gang 1693,12 da et medtaget mur- Christensen fra »Rødichbech« (Rodebæk, Få
stensgulv blev erstattet af et gulv lagt med kam borg sogn) på kirken i syv dage. Han ommu
pesten, og kan være føjet til i middelalderen. En rede partiet over tårndøren, der i mange år 
kampesten 4,6 til 5,1 m nord for skibet er mulig havde været uden tagdækning, nedbrød og ny-
vis en rest af fundamentet. Ifølge en indberet murede spindeltrappen fra grunden og lagde 
ning 1803 var murene i det teglhængte hus for tagsten på våbenhuset.12 – I indberetningen til 
det meste af »hugne sten«. Rummet havde åben biskop Bloch 17684 bemærker præsten, at tårnet 
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er uden spir, men har »trekantede gavle«, et 
træk, der i baroktiden opfattedes som lidt for
ældet. 

Ombygningen 1850-53 var som nævnt afledt af 
en storm i vinteren 1850, hvorunder tårnets øvre 
del faldt ned over skibets vestende. Skadernes 
omfang kendes ikke nøjere, men vestendens 
loftsbjælker synes at være blevet beskadiget og 
blev udskiftet med nye af fyrretræ. Efter våben
husets nedrivning og tårnets ombygning fulgte 
en indvendig istandsættelse, mindet i en ind
skrift, malet på en loftsbjælke i skibets østende 
(jfr. fig. 12): »Formelst Udheld kom Kirken un
der Reparation i Aaret 1850 den 22. Februarii ... 
Reparationen blev fuldendt Aaret 1853 den 
24. juni. Soli deo gloria«. 

I sydsidens rundbuede og falsede vinduer ind
sattes støbejernsrammer 1869.11 Tagene har i det 
mindste siden 1600’rne25 og formodentlig meget 
tidligere været tækket med bly. Opskalkningen 
af tagfladerne kan være foretaget i 1700’rne, se
nest ved ombygningen 1850. Ved gulvundersø
gelsen 195726 fandt man inden for skibets døre 
fire blystøb egrub er, hvoraf en, nær norddøren, 
stadig er tilgængelig via en lem i trægulvet. I 
skibets nordøstre hjørne blotlagde man ved 
samme lejlighed – under fundamentet til et side
alterbord (se inventar) – resterne af en stenbro
belægning, der formodentlig har udgjort kir
kens ældste gulv. 179118 var gulvet lagt med røde 
mursten, der i 1870’erne afløstes af et brædde
gulv.11 1957 fik kirken sine nuværende gulve af 
røde, kvadratiske teglfliser; dog er der stadig træ 
under stolestaderne. I tårnrummet ligger sorte 
og røde cementfliser, dækket af filtmåtter. Træ
lofternes bræddelag er med mellemrum blevet re
pareret og fornyet. I koret er bevaret brede, 
skrubhøvlede planker, fæstnet til bjælkernes un
derside med store jernsøm. Tynde, profilerede 
revler skjuler plankernes sammenstød. Også i 
skibets bræddelag indgår ældre, skrubhøvlede 
og profilerede fjæl. Lofterne står gråmalede, ef
ter at de i 1800’rne en tid var hvidtede, senere 
malet med »lys perlefarve«.11 

Varme. En kakkelovn blev 189611 opstillet i 
skibets nordøstre hjørne. Et nyt varmeværk 
blev installeret 1939.10 

En *signetring (fig. 37), af bronze, fra 15-
1600’rne, blev 1923 fundet på kirkegården. Den 
bærer initialerne »GH« over et trekantet bo
mærke. I Nationalmuseet (inv. nr. D 10446). 

Den blytækte kirke står i dag som tidligere 
hvidtet ude og inde. 

INVENTAR 

Oversigt. Om kirkens fortættede og stemningsfulde 
interiør gælder stadig, hvad Jacob Helms noterede sig 
ved sit besøg 1873: »Jeg ved næppe nogen kirke her til 
lands, hvis indre i højere eller i så høj grad som denne 
tarvelige lille kirke har bevaret en fjern fortids præg«. 

Af det ældste, romanske udstyr er bevaret alterbor
det (muret af al), den lille klokke og granitdøbefon
ten, hvorpå er konstateret rester af en formentlig ori
ginal bemaling. Kirkerummet domineres af den 
påfaldende store, senkatolske højaltertavle fra o. 
1520, der måske først er kommet til kirken efter re
formationen. Fra senmiddelalderen stammer endvi
dere to sidealterfigurer, Maria med barnet og en bi-
spehelgen (S. Martin?), et lille velskåret korbuekruci-
fiks og en jernbeslået låge fra en nu forsvunden 
degnestol. 

1500’rnes lokale ungrenæssance er repræsenteret af 
en præste- og skriftestol med årstallet 1574 og af sto
lestaderne fra 1585. Alterbordsforsiden fra o. 1600 er i 
enkel højrenæssancestil ligesom prædikestolen, der er 
opsat 1639 som en gave fra Jens Pedersen i Starup. 
Kun lidt yngre er alterstagerne og en stærkt fornyet 
ligbåre, mens altersølvet er skænket 1735 af kirkeeje
ren og udført af Jens Terckelsen Ørrenstrup i Varde. 
Tårnets yderdør fra 1850 er klassicisme i en særegen 
lokal udgave. 

Farvesætning og istandsættelser. Inventaret er i sjæl
den grad urørt af moderne restaureringer. Dets bro
gede bemaling med en dominerende mørkgrøn tone 
hidrører i sin nuværende skikkelse fra to lokale op-
pudsninger foretaget af maleren Heinrich Dohm, den 
første 1906, efter opsætning af orgel og orgelpulpitur, 
den anden 1915, da stoleværket blev istandsat. På præ
dikestolen er Dohms farver i alt væsentligt en op
maling af en staffering med landlige evangelistma
lerier, bekostet af kirkeejeren Christen Eskesen og 
hans hustru Sidsel Jensdatter 1726 (eller 1725). På al
tertavlen har han opmalet en staffering fra 1764, der 
skyldes den efterfølgende kirkeejer Eske Christensen 
og hans kone Maren Hansdatter. 

1700’rnes bemalinger har været opfrisket ved en 
almindelig istandsættelse i forbindelse med ombyg
ningen 1850-53 (jfr. indskrift på loftsbjælke); 1873-75 
blev alt stoleværk overstrøget med egetræsmaling. 



Fig. 12. Indre set mod øst. NE fot. 1988. – Innenansicht nach Osten. 
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Fig. 13. Nådestolen, udsnit af altertavle, o. 1520 
(s. 1661). NE fot. 1984. – Gnadenstuhl, Ausschnitt vom 
Altar, um 1520. 

Alterbord, romansk, muret af jernal, 130×ca. 110 
cm, 100 cm højt, opsat 45 cm fra korets østvæg. 
Kun bagsiden er tilgængelig, muret i tolv ret 
regelmæssige skifter, der i højde varierer mel-

Fig. 14. Apostlene Paulus, Judas Taddæus og An
dreas. Udsnit af altertavle, o. 1520 (s. 1663). NE 
fot. 1984. – Die Apostel Paulus, Judas Thaddäus und 
Andreas. Ausschnitt vom Altar, um 1520. 

lem 5 og 15 cm. Det øverste skifte danner en 8 
cm tyk bordplade, som (bagtil) springer 7 cm 
frem i syd, 3 cm i nord. I bordets bagside findes 
en niche, 50 cm over gulvet, 22 cm fra bordets 
sydhjørne. Den måler 30×25 cm og er 25 cm 
dyb. Måske har den haft en funktion i den katol
ske påskeliturgi (jfr. s. 1475).27 Bordets nordside 
synes kalket, men ellers står de synlige dele med 
blanke sten, muret i en hvid mørtel. Resterne af 
et †sidealterbord fra senmiddelalderen konstatere
des ved udgravningen 1957 i skibets nordøst-
hjørne (jfr. sidealterfigurer). Det havde været 
muret af munkesten, hvoraf der stod to skifter 
(løbere), strækkende sig ca. 95 cm ud fra triumf
væggen, ca. 70 cm fra nordvæggen (foto i 
NM2). 

Alterbordet dækkes af et alterpanel (fig. 15) fra 
o. 1600, af fyr, 155×112 cm, 110 cm højt. Kortsi
derne (den ene fornyet 1898) har tre rektangu
lære profilfyldinger, forsiden fire høje profilind-
rammede arkadefyldinger. De let indknebne 
bueslag ledsages af rundstav med neglesnit, 
tandsnit og bladspidser, og de bæres af kane-
lerede pilastre med profilbase og -kapitæl. I 
sviklerne en art okseøjne, omgivet af små ind-
skårne cirkelornamenter. Bordpladen er oprin
delig med profileret kant. Nærmest væggen har 
panelet 1915 fået en udbygning ved siderne som 
støtte for altertavlens brede predella. Broget be
maling fra 1906 svarende til altertavlens. 

†Alterklæder. Inventariet 1688 nævner et alter
klæde, der 1693 blev udskiftet med et nyt, syet 
af »det bedste af den gamle messeskjorte«.12 

Endnu 1897 var panelet dækket af et klæde med 
guldkors. 

Altertavle (fig. 15), o. 1520, en stor, senkatolsk 
fløjaltertavle, 261×372 cm, der næsten dækker 
korets østvæg. I det dybe midtskab rummer 
tavlen tre storfigurer, Nådestolen flankeret af 
Maria med barnet (i nord) og S. Martin med en 
tigger (i værnehelgenposition), i fløjene de 12 
apostle fordelt på to rækker og i den brede pre
della småfigurer af 12 nødhjælperhelgener. Un
der figurfelterne er der lave skriftfelter, og fi
gurerne i skab og fløje står under vegetative 
kølbuebaldakiner med gennembrudt løvværk. 
Midtskabet krones af en tilsvarende topfrise af 
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Fig. 15. Altertavle, o. 1520 (s. 1660), og alterpanel, o. 1600 (s. 1660). NE fot. 1984. – Altar, um 1520. Altarpaneel, 
um 1600. 

buer med kolbeblomster og løvværk imellem. gurgruppen og det meget enkle tronsæde uden 
Hovedskabets Nådestol er traditionelt frem vanger er skåret af flere sammendyvlede styk

stillet som en tronende, gammel gudfader i kon ker. Af kronens korsblomstspir, der er indfældet 
geskrud, der fremholder sin martrede søn i skik i kroneringen, er de to fornyet ved en lokal 
kelse af en smertensmand (fig. 13). En tilhørende istandsættelse 1906. Det samme gælder kronen 
†helligåndsdue er øjensynligt forsvundet, da en på Mariafiguren. Guds moder står med et gan
†indskrift nævnte motivet som en treenighed ske let svej, holdende det nøgne, krølhårede 
(jfr. ndf.). Kristus viser med den højre hånd til barn på højre arm. Hun har fyldigt ansigt med 
sin sidevunde, mens faderen løfter hans gen lille mund og rund hage, langt bølget hår og en 
nemborede venstre hånd frem til beskuelse. Fi højlivet kjole, der falder i store, knækkede fol
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Fig. 16. Altertavle, o. 1520 (s. 1660), før restaurering 1906. 
vor Restaurierung 1906. 

der. Barnet, med en pære i venstre hånd, rækker 
ud imod en hjerteformet frugt i moderens ven
stre. S. Martin er ikke som vanligt fremstillet i 
færd med at dele sin kappe, men derimod gi
vende almisse til en værkbruden tigger; et mo
tiv, der stedvis forekommer i senmiddelalder-
lige fremstillinger, selv om det ikke har noget 
direkte belæg i Martinslegenden.27a S. Martin ses 

fuldt bispeskrud med den svejede bispehue helt 
nede i panden, der kantes af små hårlokker. I 
venstre hånd holder han en fornyet bispestav, 
med den højre rækker han en almisse til tiggeren 
(fig. 19), der løfter en skål frem. Staklen er vist 
som krøbling (spedalsk?) med krykke og støtte
skammel under højre underben, som blot er en 
stump. Ansigtet er indfaldent, klæderne lasede, 
og på skulderen bærer han en ransel. De tre stor

Chr. Axel Jensen fot. 1897. – Altar, um 1520. Zustand 

figurer er stærkt hulede i ryggen og har øverst 
nedboringer (dog ikke S. Martin); de to stående 
figurer måler 140 cm, Nådestolsgruppen 127 
cm. 

Fløjenes apostelfigurer er ca. 60 cm høje, iført 
lange folderige gevandter over bare fødder. Næ
sten alle har de langt hår og skæg og bærer attri
butter, der ikke overalt svarer til de nedenunder 
malede sekundære navne, som går tilbage til 
1764. Apostlene, der blev flyttet noget om 1906, 
anføres her med påskrifterne, begyndende for
oven i nord: 1) »Ste. Petrus« med nøgle i ven
stre hånd, en opslået bog i den højre. 2) 
»Ste. Johannes«, skægløs, gørende korsets tegn 
over kalken. 3) Kaldet »Ste. Jacobus minor«, 
men med ny stav og åben bog i højre hånd. 
Figuren stod før 1906 som nr. 4 med et knækket 
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Fig. 17. Altertavle, o. 1520, udsnit, predellaen med tolv 
1520. Ausschnitt. Predella mit zwölf Nothelfern. 

spyd. 4) (Fig.14) »Ste. Paulus«, støttende sig 
med begge hænder til sværdet, hvis klinge er 
fornyet. Stod før 1906 som nr. 5. 5) (Fig. 14) 
kaldet »Ste. Jacob«, men figuren er Judas Tad-
dæus med kølle. Stod før 1906 som nr. 11. 
6) (Fig. 14) »Ste. Andreas« med stort skråkors i 
højre hånd, og en flig af kappen løftet i den 
venstre. Stod før 1906 som nr. 9. 7) »Ste. Barte- 
lomeus« pegende på kniven (bladet fornyet) i 
venstre hånd. 8) Kaldet »Ste. Philippus« og 
med dertil svarende nyt kors i højre hånd. Før 
1906 stod figuren som nr. 3 uden attribut. 
9) Kaldet »Ste. Thomas«, men figuren er Mat-
tias med øksen i venstre hånd, og en lukket bog 
i den højre. Stod før 1906 som nr. 12. 
10) »Ste. Matheus«, skægløs, holdende en op
slået bog foran brystet. 11) Kaldet »Ste. Si
mon«, men med nyt spyd og en åben bog i 
venstre hånd. Stod før 1906 som nr. 6 uden attri
but. 12) Kaldet »Ste. Mattiam«, men er Jakob 
den ældre med vandrestav og taske samt 
muslingskal på pilgrimshatten. Stod før 1906 
som nr. 8. 

I predellaen står 12 helgenfigurer (fig. 17), ca. 
37 cm høje, en ikke helt traditionel serie af så
kaldte Nødhjælpere. Langt fra alle lader sig sik
kert identificere, og ved jævnførelse med tilstan
den før 1906 ses (fig. 16), at flere er blevet 
misvisende suppleret. Fra nord: 1) S. Ægidius i 
abbeddragt med (ny) stav i højre hånd, en åben 
bog i venstre. Ved hans højre fod ligger hjorte
hinden, der siden 1906 fremtræder som et lam 
med nyskåret hoved (jfr. fig. 16). 2) S. Vitus? 
En ung mand med langt krøllet hår og fodsid 
dragt. Venstre øje er stukket ud (sekundært?), 
og hænderne med en dolk rettet mod maven er 

Nødhjælperhelgener (s. 1663). NE fot. 1984. – Altar, um 

nye. 3) S. Cyriacus? En ung mand med skulder
langt, krøllet hår og fodsid klædning. I de løf
tede hænder holder han en pilekvist!28 4) En hel
gen i bispeskrud holdende en monstrans eller 
pokal i højre hånd, en (ny) bispestav i den ven
stre; formentlig S. Norbert af Magdeburg eller 
S. Eligius. 5) Helgen i bispeskrud med (ny) bi
spestav i højre hånd og et lam liggende ved fød
derne; måske S. Wendelin. 6) S. Blasius? En bi-
spehelgen, der har holdt attributter i begge 
hænder (Blasius’ vokslys?). De nuværende, bi
spestav og sværd, er begge nye (jfr. fig. 16). 
7) S. Katharina af Alexandria med åben bog i 
venstre hånd, sværdet i den højre (klingen for
nyet). 8) S. Barbara med tårn. 9) S. Margaretha 
med dragen ved fødderne; den højre hånd er ny. 
10) (Fig. 18) S. Dionysius med bispehue (hoved) 

Fig. 18. Nødhjælperhelgenerne Dionysius, Eusta
chius og Leonardus. Udsnit af altertavle, o. 1520, pre
dellaen (s. 1663f.). NE fot. 1984. – Die Nothelfer Dio
nysius, Eustachius und Leonardus. Ausschnitt vom Altar, 
um 1520, Predella. 
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Fig. 19. En værkbruden tigger modtager almisse af 
S. Martins hånd. Udsnit af altertavle o. 1520 (s. 1662). 
NE Fot. 1984. – Bettler empfängt Almosen aus der Hand 
des hl. Martin. Ausschnitt vom Altar, um 1520. 

i venstre hånd, en (ny) bispestav i den højre. 
11) (Fig. 18) S. Eustachius, traditionelt afbildet 
som jæger med jagthorn og (nyt) sværd samt en 
hjort ved fødderne. 12) (Fig. 18) S. Leonardus i 
abbeddragt med lænke og lås hængende over 
venstre arm, et (nyt) spyd i højre hånd. 

Altertavlens farver går i hovedsagen tilbage til 
en bemaling fra 1764, der senest er blevet op
frisket 1906. Figurerne har naturlig karnation, 
brunt og gråt hår, og dragterne er fortrinsvis 
lyst og lidt mørkere blå, lysgrønne, røde, brune 
og grå. Rammeværket er mørkegrønt, skabenes 
inderkarme røde, og bagklædningen er forgyldt 
ligesom en del af siraterne. Som de øvrige ind
skrifter går de anførte apostelnavne tilbage til 
1764 og står i forgyldt fraktur på sort bund. Om 
stafferingen dette år vidner indskriften i midt
skabets fodfelt: »Guds Huus til Ære, Kierken til 
Prydelse, haver Eske Christensen og Maren 

Hansdatter ladet denne Alter Taule Staffere, 
1764«. I predellaen over helgenfigurerne: »Thi 
hvo som æder og dricker uværdeligen ... 
(1. Kor. 11,27)«. På midtskabets underkarm læ
ses foran Nådestolen: »Restaureret af H(einrich) 
Dohm i Aaret 1906«. De store malerifelter på 
fløjenes bagsider står afrensede til træet, og af 
gammel kridtgrund anes kun hist og her rester 
under de nuværende farver. 

S. Martins fremtrædende plads i hovedskabet 
tyder på, at tavlen er udført til en kirke, som har 
været indviet til denne helgen (jfr. s. 981,1113, 
1248). Men den store altertavle er ikke nødven
digvis oprindeligt udført til Vester Starup kirke; 
især forekommer den brede predella dårligt til
passet det væsentlig smallere middelalderlige al
terbord.29 Predellaens Nødhjælperserie kan 
næppe være fuldstændig, idet der oprindeligt 
må have været 14 (eller 15?) helgenfigurer, hvis 
navne har stået at læse i predellaens fodfelt. 
Blandt de nu forsvundne har formentlig været 
de to mest fremtrædende Nødhjælpere, S. Jør
gen og S. Kristoffer.30 Usædvanlige i en Nød
hjælpersammenhæng er foruden S. Leonardus 
især de to øjensynlige bispehelgener (nr. 4 og 5) 
med henholdsvis en monstrans (eller pokal) og 
et lam ved fødderne.31 

1766 kaldes tavlen et »gammelt billedhugger
arbejde« med tre statuer i fuld korpus, hvor
under læstes »Sacrosancta Trinitatis« (Den hel
lige Treenighed).4 Denne indskrift – måske på 
bagklædningen bag Nådestolsgruppen – var 
velsagtens oprindelig og må have været sparet 
ved den nævnte nymaling af tavlen 1764. Ved 
denne lejlighed blev predellaens helgener om
døbt til de 12 små profeter, hvis navne anførtes 
under dem. Fra nord læstes: »Hoseas, Joel, 
Amos, Abodias, Jonas, Michæas, Nahum, Ha-
bakuk, Sophonias, Aggæus, Sacharias, Mala-
c[hi]as«. Som de øvrige indskrifter sparedes 
profetnavnene af en opmaling 1850-53, hvorved 
der bag figurerne tilføjedes naive lammeskyer 
på himmelblå bund. Denne tilmaling fjernedes 
atter ved istandsættelsen 1906, da tavlen i alt væ
sentligt fik sin nuværende fremtræden. 

Sidealterfigurer, o. 1500. 1) (Fig. 20) Maria 
med barnet, siddende, 81 cm høj. Guds moder 
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Fig. 20-21. Sidealterfigurer, o. 1500. 20. Maria med barnet (s. 1664). 21. Bispehelgen, måske S. Martin af Tours 
(s. 1666). John Petersen fot. 1957. – Figuren von Seitenaltären, um 1500. 20. Maria mit Christuskind. 21. Bischof, 
vielleicht der hl. Martin von Tours. 

sidder rank og frontal med barnet på højre knæ. Maria fodsid inder- og yderkjole, den sidste 
Hendes ansigt er regelmæssigt, næsten udtryks fæstnet over brystet med et stort spænde; en 
løst, kantet af det lange hår, der fra kronen bøl spids sko stikker frem forneden. Af Marias 
ger ned over skuldre og ryg. Barnet har stort, krone er kun selve ringen i behold med spor 
krølhåret hoved. Det smiler ganske let og ræk efter indfældning aftre spir i forkanten. Tronsæ-
ker sine hænder ud imod en blomst i moderens dets vanger har vandnæser, og figurgruppen er 
venstre hånd. Både barnets højre underarm og hulet fra ryggen. Bemalingen er fra 1906, bar
Marias med blomsten er skåret for sig og er nets kjortel og moderens inderkjole er røde, 
muligvis fornyede. Barnet bærer lang kjortel, overkjolen grøn. Naturlig karnation og brunt 
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Fig. 22-23. 22. Alterkalk, 1735, udført af Jens Terckelsen Ørrenstrup i Varde på foranledning af kirkeejeren 
Christen Eskesen og hans hustru Sidsel Jensdatter (s. 1666). 23. Alterstage, o. 1650 (s. 1667). NE fot. 1984. – 22. 
Kelch, geschaffen von Jens Terckelsen Ørrenstrup, Varde, auf Veranlassung des Patrons Christen Eskesen und seiner 
Ehefrau Sidsel Jensdatter, 1735. 23. Altarleuchter, um 1650. 

hår. Under farverne anes gammel kridtgrund. Mariafiguren omtales i »en indhuling« i muren, 
Opsat i skibets nordside i den østlige, romanske utvivlsomt en af de gamle vinduesnicher; bispe-
vinduesniche. 2) (Fig. 21) en bispehelgen, må helgenen, »en statue med mitra« nævnes »ne
ske S. Martin af Tours (jfr. altertavle), siddende denfor«.4 Ved sit besøg i kirken 1873 nævner 
på en tronstol i fuldt skrud, 85 cm høj. Han Jacob Helms ikke figurerne, der da må have lig
løfter sin højre hånd velsignende og bærer i den get på kirkeloftet, hvor de fandtes 1893.11 1906 
venstre en (fornyet) bispestav. Ansigtet er skæg blev figurerne nymalet og fik deres nuværende 
løst med rynkede bryn, der giver et strengt, næ anbringelse. 
sten bekymret udtryk. Tronstolen og ryggens Altersølvet er fra 1735, skænket af kirkeejeren 
udhuling svarer til Mariafigurens, ligeledes be Christen Eskesen og Sidsel Jensdatter (jfr. præ
malingen. Bispehuen er rød, kåben grøn. Opsat dikestol) og udført af Jens Terckelsen Ørren
i skibets nordside, i den vestlige, romanske vin strup i Varde.32 Kalken (fig. 22) er 17 cm høj, 
duesniche. foden cirkulær med bred standplade og skråstil

Sidealterfigurerne har mange fællestræk i let godronnering langs randen. Skaftledene er 
skæringen og er formentlig anskaffet samtidigt, cylindriske, knoppen linseformet og facetteret 
den ene (Maria?) vel til opsætning på det †sideal- med graverede rombeornamenter, bægeret er 
terbord i skibets nordøsthjørne, hvis nedre del lille og let svejet. Det har langs randen et bånd 
blev frilagt 1957 (jfr. ovf.). Figurerne havde med graveret latinsk indskrift i skriveskrift: 
øjensynligt mistet deres †alterskabe 1766, da »Christianu(s) Eschilli et Coecilia Jani me fieri 
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fecerunt Anno 1735« (Christen Eskesen og Sid
sel Jensdatter lod mig gøre i året 1735). På fo
dens overside Ørrenstrups stempel (Bøje 1982 
nr. 6866). Den sammenhørende disk, tvm. 14 
cm, smykkes i skålen og på fanen af graverede, 
koncentriske ringe og på fanen af et cirkelkors; i 
bunden samme stempel som på kalken. 

Endvidere haves en nyere kalk med hældetud 
(pletsølv) og en oblatæske (Sterlingsølv), mærket 
»Vester Starup Kirke 1965«. 

Efter Svenskekrigene nævner inventariet 1688 
†kalk og †disk af tin.12 Sættet var 1700 utæt33 og 
afløstes 1735 af det nuværende. 

Alterstager (fig. 23), o. 1650, 46 cm høje. Sta
gerne, der hviler på tre kugleben, er balusterfor-
mede med profilering og midt på en graveret 
bort af små liggende rektangler med cirkelorna
menter. Lysetornene er fornyet i jern. En syv
stage fra 1938, 46 cm høj, bærer indskrifterne: 
»Skænket til Starup Kirke den 7. April 1938« og 
»Haabets Lys skinner for os som tror paa Guds 
Kærlighed«. 

†Alterbøger. 1668 savnedes en alterbog,23 en ny 
anskaffedes 1688, da inventariet endvidere næv
ner en bibel, et graduale og et ritual.12 1699 be
taltes for et nyt indbundet graduale,12 og 1713 
omtales biblen som »gammel, opslidt, fordær
vet og af utøj fortæret«.33 

†Messehagler. Inventariet 1688 omtaler en ha
gel, der 1699 blev underdraget med 5½ alen hør-
garnslærred, som farvedes gult.12 1700 omtales 
haglen som slidt,33 1766 som værende af grønt 
blommet fløjl med de 12 apostle på.4 1834 an
skaffedes en ny hagel af rødt fløjl med sølvtres
ser. 13 

Alterskranke, 1892,11 trekvartcirkulær med 
håndliste af mahogni og drejede balustre. Skran
ken har bemaling fra 1906, og knæfaldet plysbe
træk. †Alterskranker. 1803 var der ingen skranke 
ved knæfaldet, og så vidt det kunne oplyses, 
havde der aldrig været nogen.22 1834 forsynedes 
knæfaldet med læderbetræk, og 1873 blev det 
gjort henved en halv alen bredere, rækværket 
blev efterset og malet med egetræsfarve.11 

Døbefont (fig. 24), romansk af granit, foden 
grå, kummen rødlig, tvm. 71 cm, højde 90 cm. 
Fonten minder meget om Horne kirkes (s. 1458) 

og tilhører som denne en lokal variant af den 
vestjyske type, hvis søjlebasefod har ejendom
melige, sløjfeagtige hjørneknopper (Macke-
prang: Døbefonte s. 166). Foden bærer et kort 
skaft med omløbende rundstav ved overgangen 
til den halvkugleformede kumme, der har attisk 
profil, hvis øvre rundstav er erstattet af platte. 

Efter en sandblæsning 1950 står granitten nu 
helt blank. Den unødvendige rensning fjernede 
ikke ubetydelige farverester, der meget vel kan 
have været levn af en sjælden, oprindelig †be
maling.34 Grundfarven var en rustrød kalkfarve 
på kummen, der suppleredes af vekselvis sorte 
og hvide bånd på profilledene; mundingspro-
filets øvre platteled har muligvis stået gult 
(fig. 36). De konstaterede farver synes at have 
været typiske for vore meget sjældne, romanske 
døbefontstafferinger.35 Fonten står ved korbu
ens nordvange. 

Dåbsfad, 1949, messing, tvm. 70 cm, glat med 
Jesumonogram i medaljon midtpå. På undersi-

Fig. 24. Døbefont, romansk af granit (s. 1667). NE 
fot. 1984. – Romanische Granittaufe. 
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den graveret: »Vester Starup kirke 1949«. Sam
menhørende dåbskande af messing, 25 cm høj. 
1791 nævnes et †dåbsfad af messing,18 der 1862 var 
borte og ønskedes erstattet.11 Et †fontelåg om
tales 1766 som hvælvet, 1768 som grønmalet.4 

Korbuekrucifiks (fig. 28), o. 1475, nært beslæg
tet med Hodde kirkes og formentlig udført i 
samme (sønderjyske?) værksted (jfr. s. 1481). Fi
guren måler 73 cm (som i Hodde), korstræet 148 
cm. Den velskårne Kristusfigur hænger i ud
strakte arme med det ret lille hoved hældende 
imod højre skulder og højre fod lagt over den 
venstre. Øjnene er lukkede, hår og skæg fint 
lokket, og det korte lændeklæde er bundet 
midtpå og har en hængesnip ved højre hofte. 
Begge hænder mangler nu et par fingre, og den 
slanke krop savner (skåret) sidevunde. Figuren 
er ikke hulet fra bagsiden og savner nedboring i 
issen. Korstræet er slankt med en stor glorie
skive i midten og firpasformede endefelter, der 
som i Hodde har haft små krabbeblade i hjør

Fig. 25. Prædikestol, 1639, 
udsnit med malerier af 
evangelisterne Mattæus og 
Markus fra 1726 (eller 
1725), udført på bekost
ning af Christen Eskesen 
og Sidsel Jensdatter 
(s. 1670). NE fot. 1984. – Kanzel, 1639. Ausschnitt.

Gemälde mit den Evangeli

sten Matthäus und Markus,

1726 (oder 1725).


nerne. Under det nedre firpasfelt fortsætter 
træet i en kraftig tap, der må have tjent til fæst
nelse i en korbuebjælke. Bemalingen er fra 1915. 
Figuren har brunt hår og skæg, grøn torne
krone, gråt lændeklæde og naturlig karnation 
med rød sidevunde i venstre brystkasse. Kors
træet er brunt med »INRI« malet på glorieski
ven. 

1766 omtales Kristus hængende »midt i kors-
døren i fuld korpus«, med »INRI« malet på kor
set.4 Et interiørfotografi 1897 viser endnu kruci
fikset opsat over korbuen, med den øvre 
korsarm stukket op bag loftsbjælken. 1908 øn
skedes krucifikset restaureret, og siden nyma
lingen 1915 har det været ophængt midt på ski
bets nordvæg. 

Prædikestol (fig. 26), 1639, ifølge indskrift 
skænket af den da salige Jens Pedersen i Starup, 
der havde givet 20 rdl. til udførelsen. Prædi
kestolen er gjort i en lidt forsinket højrenæssan
cestil. Kurven består af fire arkadefag, adskilt i 
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hjørnerne af korintiske frisøjler med glat skaft 
og kartouche-prydbælte. De står foran højfyl
dinger med bladranker skåret i fladsnit. I fel
terne (fig. 25) bæres arkadebuerne af pilastre 
med (forneden udfyldte) kannelurer, beslag-
værksprydbælte og profilkapitæl ledsaget af æg
gestav. Bueslaget, der midtdeles af en volutkon-
sol, har tungekant og ledsages af en rundstav og 
en æggestav, hvorimellem der løber en forsæn
ket bort med vekselvis blomsterrosetter og dia
mantbosser. I sviklerne rulleværk. Postamentet 
har tandsnitgesims og fremspring med beslag
værk på alle tre sider. Frisen ledsages under 
kronlisten af perlestav og tandsnit, og dens 
fremspring har perlestavsindrammede fyldinger 
med ovalbosse mellem små cirkelornamenter. 
Giverindskriften i reliefversaler begynder i frise-
felterne og fortsætter på postamentet: »Gaff 
Iens/ Pedersøn/ i Staarop/ nv salige// vdi 
Heren/ 20 Rigs Da(ler)/ til denne/ Predikstol«. 
Årstallet »1639« er indskåret forneden på posta-
mentets rammeværk i tredje fag fra opgangen. 
Under postamentfremspringene flankeres kar-
touchehængestykkerne af englehoveder (fig. 
27). Underbaldakinen er svejet og har i stødene 
lister med kartoucheornamenter, endende ne-
derst i et profilled med tandsnit og en ottesidet 
hængekugle. Gammel, måske oprindelig, læse
pult. 

Prædikestolen er opsat i skibets sydøsthjørne 
med opgang gennem triumfmuren. Over kur
ven hænger i murhjørnet en sammenhørende 
himmel, der har fire fag ud imod kirkerummet. 
Den glatte, gennemløbende frise ledsages under 
kronlisten af et kantstillet tandsnit. De små hæn-
gestykker er formet som dobbeltvolutter om
kring en blomsterroset og flankeres under hjør
nerne af drejede hængespir. De store kartouche-
topstykker har i midten englehoved og krones 
af drejede småspir. Det glatte loft har otte profil-
ribber udgående fra en midtroset. 

Felternes malerier af de fire evangelister er som 
den øvrige (noget opfriskede) staffering fra 1726 
(eller 1725), bekostet af kirkeejeren Christen 
Eskesen og Sidsel Jensdatter (jfr. altersølv). 
Evangelisterne er naivt malede, i røde, lys- og 
mørkbrune toner på sortblå bund. De er alle vist 

Fig. 26. Prædikestol, 1639, ifølge indskrift skænket af 
Jens Pedersen i Starup, der før sin død gav 20 rdl. til 
udførelsen (s. 1668). NE fot. 1984. – Kanzel mit Stif
terinschrift, 1639. 

Fig. 27. Englehoved, udsnit af prædikestol, 1639 
(s. 1669). NE fot. 1984. – Kanzel, 1639. Ausschnitt. En
gelskopf. 
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Fig. 28. Korbuekrucifïks, o. 1475 (s. 1668). NE 
fot. 1984. – Triumphkreuz, um 1475. 

skrivende, set fra siden (højrevendte), og under 
dem læses navnene i gul skriveskrift. Fra op
gangen ses: 1) (Fig. 25) »S. Mattheus«, ved pult, 
englen står bagved. 2) (Fig. 25) »S. Marcus«, 
med bogen i hænderne, ved fødderne ligger en 
glad løve. 3) »S. Lucas«, med hoved og albue 
tænksomt hvilende på pulten; foran den ligger 
oksen. 4) »S. Johan(n)es«, skægløs, grebet af in-
spirationen. Hans bog ligger i skødet, ørnen sid
der på jorden foran. Træværkets bemaling er 
broget med flere røde, grønne og blå toner for
uden gult, gråt og lidt forgyldning. Nederst på 
postamentet læses i forgyldt fraktur på sort 
bund: »Kierken til Prydelse/ bekosdet af/ Chri
sten Eskesen og Zedsel Jensdatter/ Prædikesto
len/ at Staffere, 1726«. I forlængelse heraf læses 
på det sydligste postamentfremspring årstallet 
»1906«, der vidner om Heinrich Dohms opma
ling dette år. 

Himlens udformning og placeringen af det 
skårne årstal 1639 viser, at prædikestolens plads 
må være den oprindelige. 1695 var himlen meget 
brøstfældig, »så en del deraf var løs og ned
falden, en del hængte løs på nedfald«. En sned

ker måtte holdes på kost og løn i tre dage for at 
nedtage den, forbedre den med træ, lim og søm 
samt atter samle og ophænge den.12 Indskriften 
til minde om 1700’rnes staffering læstes 1766: 
»Christen Eskesen og Zizel lens Datter har ladet 
denne Prædikestol renovere A(nn)o 1725«.4I sin 
nuværende form må den således være noget for
vansket, et resultat af lokale opmalinger o. 1850 
og 1906. Prædikestolen står i dag som en af de 
yderst få, der ikke har været underkastet en pro
fessionel, nyere restaurering, og som endnu har 
bibeholdt 1800’rnes plysbeklædning af gesims 
og bogpult (jfr. Henne s. 1257f.). 

En †lysearm ved prædikestolen, skænket af 
præsten Laurits Lund (1704-45), omtales 1766.4 

1897 så Chr. Axel Jensen den ligge i to stykker 
bag altret. Den var af hamret messing med buk
ler på fod og krans samt snoet arm i renæssan
cestil. 

Stolestaderne (fig. 32) er fra 1585 i egnens ung- 
renæssanceformer, noget fornyet ved en istand
sættelse 1915, da indergavlene og de nuværende 
bænke med let skrå fyldingsryglæn kom til. 
Gavlene er for de flestes vedkommende de 
gamle, 108 cm høje, opbygget traditionelt som 
et lille rammeværk med småspir omkring to 
profilfyldinger. De nedre er glatte, de øvre er 
rombefyldinger med forskelligt arrangeret 
akantusløv og andre vekslende motiver. Et sted 
ses en vase over årstallet »(15)85« (fig. 32a), et 
andet sted vokser et blad ud af et englehoved 
(fig. 32b), og et tredje danner løvværket et vild-
mandshoved (fig. 32c). Til stadernes gamle ud
smykning hører også en fylding med et lille 
brystbillede af en mand med pibekrave og rund
puldet hat (fig. 32d), mens andre motiver er ny
skåret på gavle fra 1915. Blandt disse kan nævnes 
en sol, et brændende kors, et æble, en slange 
samt et kornaks flankeret af årstallet 1915 og for
bogstaverne »HD« for Heinrich Dohm. Forrest 
i begge stolerader er der et stade med dobbelt
sæde, aflukket med gamle paneler. De har ho
vedsageligt glatte profilfyldinger i to rækker, de 
vestlige smykkes dog med en frise af lave rom
befyldinger, der i nord rummer løvværk, engle-
hoveder og en løvemaske i kartouche, i syd det 
indskårne årstal »1585« fordelt på fire fyldinger. 
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Fig. 29. Indre set mod vest. NE fot. 1984. – Innenansicht nach Westen. 

I vest afsluttes staderne af tilsvarende femfags 
paneler med frisefyldinger, der rummer veksel
vis akantusløv og englehoved samt lige syd for 
tårndøren et lille skjold med de sammenskrevne 
reliefversaler »TS« eller »ITS«, eventuelt en 
snedkersignatur. Staderne suppleres i tårnrum
met af to bænke. Den ene er formentlig fra 
1700’rne med udsvejfede vanger og ryg af gen
brugt renæssancepanel i fem fag. Den anden er 
nogenlunde tilsvarende, men eftergjort 1915. 
Stoleværket står siden 1915 grønmalet med røde 
og grå skæringer og profiler. 

1699 betaltes for reparation af stoleværk og 
for udførelse af en ny kvindestol,12 af hvilke der 
1791 nævnes 10 imod 18 mandsstole.18 1836 kla
gede man over stolenes tilstand, og 1846 ønske
des de seks nederste kvindestole og en del af de 
nederste mandsstole henholdsvis fornyede og 
reparerede.13 En almindelig overhaling og ny

maling i forbindelse med istandsættelsen af det 
indre 1850-53 efterfulgtes af en overstrygning 
med egetræsmaling 1875.11 Herefter stod sta
derne som Chr. Axel Jensen så dem 1897 med 
enkle plankesæder og ryglægte. Han læste et 
sted årstallet »1662« og fremhævede i øvrigt 
mandsstolenes gavle med rombefyldinger, mens 
kvindegavlene hovedsageligt fandtes fornyede 
(1850-53?) med glatte fyldinger. Forrest i 
mandssiden var der en lidt finere (†)stol fra o. 
1600 med panel, dobbeltsæder og fire høje 
spidsgavle, opsat som yder- og indergavle. Tre 
af disse gavle er siden 1915 på kirkeloftet, kun 
den ene med bevaret profilindrammet gavl
spids, 133 cm høj. Gavlene består i øvrigt af en 
kraftig planke med pålagt kanneleret lisen og 
rester af egetræsmaling. På loftet ligger endvi
dere en af de enkle kvindegavle med glatte fyl
dinger (110 cm høj), mens de øvrige er blevet 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1672 SKAST HERRED 

Fig. 30. Låge fra gotisk (†)degnestol, o. 1500 (s. 1673). 
NE fot. 1984. – Tür von einem gotischen (†)Küsterstuhl, 
um 1500. 

Fig. 31. Skriftestol, 1574 (s. 1672), panelet nu opsat 

kasseret ved istandsættelsen og normaliseringen 
af stoleværket 1915. 

En præste- og skriftestol fra 1574 er nu nedtaget, 
og dens 178 cm høje panelvægge opsat i korets 
nordvestre hjørne (fig. 
gen står den gamle 
bred, der består af to 
to højfyldinger med 

31). Op imod nordvæg
forside (vestvæg), 118 cm 
fag. Det smalle vestfag har 
indskåret, stiliseret akan-

tusløv. Østfaget udgøres af en dørfløj, dannet af 
to planker med tilsvarende løvværk under relief
skriften: »nis 1574«. Af bogstaverne er n’et blot 
en bue, s’et bagvendt. 
smedejernshængsler fra 
endende i en snoning 
kun er bevaret foroven. 
sebræt med enkelt 
Imod triumfvæggen står 
(sydvæg), 83 cm bred, 
ved en istandsættelse 
panelet af en stor glat 
enkelt, gennembrudt gitterværk; frisebrættet er 
fornyet med påmalede grå palmetter 1915, da 
også den øvrige grønne bemaling med røde li
ster kom til. 

Sin nuværende opsætning har skriftestolen 
fået 1893.11 Indtil da stod den ved korets nord
væg foran altret, således at den dækkede en god 
del af altertavlen.13 Stolen omtales tidligst 1708, 
da skriftekammerdøren fik nye »jernblade« 
(hængselbeslag).12 Brøstfældighed foranledigede 
1719 en større reparation af skriftestolen, »på 
dens sæde, skammel, holdetræ og i anden måde 
både for præstens og de skriftendes bekvemme
ligheds skyld«.12 1791 sagdes stolen at være til tre 
personer, 18 og 1846 
skjulte altertavlen, og 
på alterbordet!13 Ved 
blev skriftestolen malet 
korets nordvesthjørne, 
ner den 1873. Samme 
med egetræsfarve, og 
blev »panelet af den 
foranledning bevaret og 
plads.11 

Dørfløjen har gotiserende 
1708 med lange beslag 

med liljespids,36 som dog 
Øverst et skråstillet fri
udskårne bladpalmetter. 
stolens gamle smalside 

der er ændret og fornyet 
1719. Forneden udgøres 

profilfylding, foroven af 

beklagede synet, at den 
at stolens sydvæg hvilede 

istandsættelsen 1850-53 
og øjensynligt flyttet til 

hvor Jacob Helms næv
år blev stolen overstrøget 
efter nedtagningen 1893 

gamle korstol« på synets 
opsat på sin nuværende 

fra 1915 udført i stil med stoEn degnestol erlangs væggen i korets nordvesthjørne. NE fot. 1984. – Beichtstuhl, 1574. Paneel jetzt als Wandvertäfelung in 
der nordwestlichen Chorecke. lestaderne og med anvendelse af lidt renæssan

cepanel. Den er malet som staderne og opsat i 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1673VESTER STARUP KIRKE 

Fig. 32a-d. Fire stolegavle, 1585, udsnit med skårne motiver i overfyldingerne (s. 1670). NE fot. 1984. – Vier 
Gestühlswangen, 1585. Ausschnitt mit geschnitzten Motiven in den oberen Füllungen. 

korbuens sydside. Af en gotisk (†)degnestol fra o. 
1500 er bevaret pultens låge (fig. 30), 69×56 cm, 
med et stykke tilhørende, profileret ramme
værk. Lågen er udformet som en profilfylding 
med usædvanlig rige jernbeslag. De lange hæng
selbeslag ender i tre snoede spidser med gen
nembrudte krabbeblade. Tilsvarende blade pry
der det store nøglehulsbeslag, og endnu ét er 
fæstnet som pyntebeslag i fyldingen. Lågen står 
i blankt egetræ uden farvespor. 

Jacob Helms så degnestolen 1873 og fremhæ
vede dens smukke gotiske snitværk, ligesom 
han nævner forsidens dør (lågen) med gammelt 
beslag. Stolens plads var som vanligt i korets 
sydøsthjørne.18 Pultens skab brugtes 1708 til for
varing af vin og brød. Dette år gjordes en ny 
nøgle, »eftersom ingen tilforn siden ufreds tid 
har været«.12 1835 behøvede gulvet i degnestolen 
reparation, og 1850 omtales istandsættelse og 
maling.13 1873 blev degnestolen ved siden af al

mer, egetræsmalet, opsat ved korbuens sydside 
(ældre fot. i NM2). 

To skabe fra 1915 flankerer altret i koret. De er 
af fyr, 147 cm høje, med en lille lav gavl og døre 
med to spejlfyldinger. Samtidig grøn bemaling 
med røde og gule lister samt på overfyldingen 
bladværk omkring et Dannebrogsflag. Før 1915 
opbevaredes messetøj i den gotiske degnestols 
pult (jfr. ovf.). 1688 nævner inventariet en †kiste 
til at forvare messeklæderne i.12 

Som pengeblok tjener en lille pengekasse af træ 
fra o. 1800, 18×13 cm, 20 cm høj, med buet låg 
og metalforstærket pengeslids. Kassen er fæstnet 
til stolepanelet nord for indgangen og malet 
med stoleværket. En †pengetavle omtales 1791.18 

Dørfløje. 1) Indgangsdøren i tårnets nordside 
har en fløjdør (fig. 33) fra 1850 i charmerende 
hjemmegjort klassicisme. Fløjene måler 210×124 
cm, den østre er ganske smal og glat med pro
fileret anslag, mens den vestre udgør den egent

tret borttaget, men »skabet til messetøjet« – utvivlsomt pulten med lågen – blev nedflyttet tillige dørfløj. Den deles lodret af en profilliste og 
prædikestolsopgangen.11 »Skabet« blev udskiftet 
1915 (jfr. ndf.), og den gotiske låge henlagt på 
kirkeloftet. En †degnestol fra 1873 var i enkle for

har mellem denne og anslaget en pålagt halv
søjle med glat skaft, gavlformet topstykke med 
kugleknop og høj kanneleret plint. Fløjene er på 
bagsiden samlet med revler, gammelt dørskilt 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

1674 SKAST HERRED 

Fig. 33. Dørfløj, 1850 (s. 1673). NE fot. 1984. – Tür
flügel, 1850. 

og gangjern med fligede beslag. Grøn bemaling 
med grå lister, søjleplint og -topstykke. 2) I 
tårntrappens dør sidder en aksedørfløj fra o. 
1800, af fyr, 168×68 cm. Den består af fire plan
ker, sammensat med to revler på bagsiden. 
Ydersiden står grønmalet, indersiden blank og 
skrubhøvlet. 3) Fyldingsfløjdørene imellem tår
net og skibet stammer fra istandsættelsen 
1850-53. En ny †dørfløj af egetræ bekostedes 1718 
til †våbenhuset.12 

Orgel, 1979, med fem stemmer og ét manual, 
bygget af Jydsk Orgelbyggeri, Hinnerup, med 
genanvendelse af orgelfacade fra 1905. Disposi
tion: Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Oktav 
2', Nasat 1⅓'. I den ældre facades tre buefelter, 
der kantes af kannelerede pilastre, er 1979 indsat 
stumme prospektpiber af tinlegering i mitrafor-
met opstilling; endvidere er sidefelterne ud
smykket med et enkelt, diagonalt gitterværk. 
Facaden er malet som stoleværket, med ind
skriften »Lovsynger Herren« foroven. På pulpi
tur fra 1905 i kirkens vestende, med spillebord i 

orgelhusets sydside. Orgel, 1905, med tre stem
mer og ét manual, leveret af Joh. P. Andresen, 
Ringkøbing. Disposition: Gemshorn 8', Gedakt 
8', Fløjte 4'. Mekanisk aktion, keglevindlade. 
Navnene på en række af orglets givere er anført 
på en sølvplade, fæstnet til den bibeholdte fa
cade, der før 1979 havde attrappiber af træ i 
midtfeltet og afblændede sidefelter. Orglet, der 
stod på det samtidige vestpulpitur med spille
bord i orgelhusets sydside, er nu opmagasineret 
på kirkeloftet. 

Salmenummertavler. 1-2) 1915, den ene kronet 
af gavl med englehoved, 112×50 cm, den anden 
afsluttet med tandsnitliste foroven og forneden, 
93×54 cm. Tavlerne har letmetalcifre og er malet 
som stolestaderne. Ophængt henholdsvis på 
triumfvæggen i nord og på skibets nordvæg. 
3-4) På kirkeloftet henligger to enkle, sortma-
lede trætavler fra o. 1875 med hvid frakturskrift 
og plads til påskrift med kridt, 63×31 cm og 
72×37 cm. 

På et interiørbillede fra 1897 ses nord for kor
buen en meget stor †salmenummertavle fra 1889 
»med løse brikker«.11 

To lysekroner er indkøbt 1924 og ophængt i 
skibet.37 En †lysearm ved prædikestolen er om
talt s. 1670. 

Et nyere kirkeskib, korvetten »St. Croix« er 
ophængt midt i skibet, imellem lysekronerne. 

Ligbåre (fig. 34), 1689 omtalt som ny,12 kun 
benene og det øvrige understel er oprindeligt og 
gjort i egetræ.38 Båren er 303 cm lang, 58 cm 
høj. De kraftige ben har hjørneprofiler, svejfede 
tværstivere og knæ til støtte for bærestængerne. 
Disse er tillige med bæretremmerne groft for
nyet i fyrretræ engang i 17-1800’rne. Træet står 
blankt. 1697 omtales reparation af ligbårens ben 
og »stribånd«.12 

Klokke (fig. 35), o. 1225, endnu helt romansk i 
formen (Uldall s. 12). Den er lille, tvm. 52 cm, 
med to fine lister om halsen og ved overgangen 
mellem legeme og slagring. Ophængt i nyere 
slyngebom i et glamhul i tårnets østre side (jfr. 
fig. 8). Her »i glamhullet i tårnet« nævnes den 
tidligst 1709.12 1693 måtte jernværket nedtages 
og repareres, da man på grund af dets brøstfæl-
dighed ikke havde kunnet ringe med klokken i 



  

  

 

 

  

 
 

 

 

1675 VESTER STARUP KIRKE 

et par år.12 Den kaldes 1766 ganske lille,4 1816 
»ubrugbar«, og 1846 omtales fornyelse af akslen 
og alt træværket ved klokken.13 En †klokke blev 
afleveret ved klokkeskatten 1528.39 

†GRAVMINDER 

1768 beskrives på kirkegården et rigt udskåret 
†gravtræ fra o. 1758 med gravskriften: »Herun
der Hviler Ærlig nu Salige Peder Jensen i Tof-
terup, som boede og døde sammesteds 1758« (i 
afskriften rettet fra 1768). Hertil sluttede sig ver
set: »Du Læser mærk/ din Jorde Skræk/ mens 
du i Verden Lever/ Du siden kand/ i Himlens 
Land/ med de Udvalde s[o]ve«, og skriftfeltet 
indrammedes af følgende udskårne motiver 
med tilhørende indskrifter. »Ved siden« sås to 
mænd blæsende i basuner over ordene: »Naar 
Røsten klinger ald dette Verden om, Venite ad 
Judicium (kom til doms)«. Vistnok øverst sås 
Syndefaldet, »Adam og Eva tagende af det for
budne træs frugter« over ordene: »Adams og 
Evæ(!) Æble b[i]d/ har giort os alle stor for
træd«, og »nedenunder« Kristus trædende på 
slangen over indskriften: »Qvindens Sæd skal 

sønderknuse Slangens hoved«. Endelig læstes 
»ved enderne«: »Som du er nu/ var jeg i live./ 
Som jeg er nu,/skal du og blive«.4 Beskrivelsen 
tillader ingen nærmere bestemmelse af gravtræ
ets udformning, men det må have været et 
usædvanligt rigt udformet eksemplar af en grav
mindetype, der nu er meget dårligt kendt.40 

KILDER OG HENVISNINGER 

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

Ved embedet. Synsprotokol 1923ff. – LA Vib. Regn
skabsbog for (Vester) Starup kirke 1668-1720. Skast 
herreds tingbog 1668 og 1674. 

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker VII, 1886, s. 26-29. – Indberetninger. Jacob 
Helms 1873 (bygning, inventar), Chr. Axel Jensen 
1897 (bygning, inventar), K. Høgsbro Østergaard 
1950 (døbefont), Georg N. Kristiansen 1963 (inven
tar) og Ebbe Nyborg 1988 (inventar). 

Tegninger og opmålinger. NM2. Tegning af døbefont 
og figurer fra altertavle ved E. Rondahl 1897 og 1898. 
Farvelagt tegning af døbefont ved K. Høgsbro Øster
gaard 1950. Fem planer af arkæologisk udgravning 
(1957). Plan og tværsnit af bygning ved Henrik Ja
cobsen og Niels Jørgen Poulsen 1987. 

Fig. 34. Ligbåre, 1689 omtalt som ny (s. 1674), og kalkkølle. NE fot. 1984. – Totenbahre, 1689 als eine neue 
erwähnt, und Kalkkeule. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1676 SKAST HERRED 

Fig. 35. Klokke, romansk, fra o. 1225 (s. 1674). Foto i 
Starup lokalhistoriske Arkiv. – Romanische Glocke, um 
1225. 

Fig. 36. Døbefont (jfr. fig. 24), forsøg på rekonstruk
tion af en muligvis romansk †bemaling (s. 1667). Teg
net 1988 af MN efter skitse af Knud Høgsbro Øster
gaard 1950. – Taufe (vgl. Abb. 24). Rekonstruktionsver
such einer möglicherweise romanischen †Bemalung. 

Litteratur. K. Høgsbro Østergaard: Vester Starup 
kirke, i Starup sogn. Spredte træk af et hedesogns 
historie, 1972, s. 243-50. 

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, in
ventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgler), 
gravminder ved Ebbe Nyborg. Redaktionen afsluttet 
marts 1989. 

1 DiplDan. 3. rk. I, 278.
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Fig. 1. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1984. – Nordostansicht der Kirche. 

GRIMSTRUP KIRKE

SKAST HERRED 

Sognet nævnes første gang 1352.' I den omtrent sam det i stedet fik Vester Nykirke som anneks; dette an
tidige kirkeliste i Ribe Oldemoder er kirken sat til en neksforhold er ophørt 1978. En filialkirke i Rovsthøje 
afgift på 5 skilling sølv (jfr. s. 1020f.). er opført 1961 (se s. 1709). – Ved klokkeskatten i 1528 

Kronen afhændede 1720 kirken til Steffen Nielsen måtte Grimstrup afgive en klokke.6 

Ehrenfeld til Endrupholm,2 og herefter ejedes kirken 
Kirken ligger nordligt i landsbyen, omgivet afaf Endrupholm, fra 1742 af slægten Teilmann, i hvis 

eje kirken forblev, også efter at slægten 1833 havde nyere bebyggelse til alle sider, undtagen imod 
afhændet gården. Kirken tilhørte således 1862 premi øst og nordøst, hvor der stadig er frit udsyn 
erløjtnant Frederik Teilmann. Den overgik til selveje over markerne. 
1910.3 – Sognepræster i Grimstrup nævnes 1472, 1499 

Kirkegården bevarede sine gamle grænser indog 1508.4 Under præsten Niels Hansen5 blev Grim
strup og Årre o. 1520 samlet til ét pastorat, og Grim til 1970, da norddiget blev flyttet ud og et nyt 
strup var herefter hovedsogn til Årre frem til 1859, da areal inddraget til begravelse. De græsklædte 
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Fig. 2. Grundplan 1:300. Målt af 
Henrik Jacobsen 1983. Tegnet af 
Marianne Nielsen 1988. – Grund
riss. 

jorddiger (fig. 44) var fra gammel tid kun sten
satte på ydersiden, men ved ændringerne 1970 
fik både det nye norddige og diget i vest sten
sætning på begge sider. Kampestenene i det 
gamle norddige blev 18977 kløvet og muret i 
cement. 

Hovedindgangen med port og låge er 1972 flyt
tet til den nordre del af det østre dige. Åbnin
gerne lukkes af jerngitterfløje mellem svære, 
hvidtede stetter, afsluttet med pyramider af ce
ment, en efterligning af indgangen i det gamle 
norddige. En låge med to rødstensstetter midt i 
det søndre dige står formodentlig på den gamle 
ligports plads. Ifølge en indberetning 17918 

havde »kampestenshegnet« da tre indgange: en 

Fig. 3. Tværsnit 1:150 gennem skib, set mod øst. Målt 
af Henrik Jacobsen 1983. Tegnet af Marianne Nielsen 
1988. – Querschnitt durch Schiff nach Osten. 

port, formentlig i syd, og en låge i henholdsvis 
øst- og vestdiget. 1668 omtales en muret †portal 
med »hvælving« over og en †rist i bunden,9 men 
1700 siges stetterne at være af træ med jernri
ste.10 To brøstfældige †riste ønskedes 1859 fjer
net og afløst af selvlukkelige stakitlåger.11 

Et hvidtet og teglhængt kapel, i den gamle 
kirkegårds nordvestre hjørne, er opført 1951 af 
arkitekt P. Riis Olsen og udvidet 1974 med red
skabsrum og nye toiletter ved arkitekt Herløv 
Thorup, Varde.12 

BYGNING 

Kirken er en helstøbt romansk kvaderstensbyg-
ning, bestående af kor og skib. Af de to til
bygninger er tårnet fra senmiddelalderen, mens 
våbenhuset muligvis er noget ældre. Orienterin
gen har en mindre afvigelse til syd. – Såvel sok
len som vinduernes udsmykning har træk fælles 
med den nærliggende Vester Nykirke. De to 
kirker er sandsynligvis opført med få års mel
lemrum af stenhuggere med samme håndværks
mæssige skoling. 

Materialer og proportioner. Bortset fra enkelte 
omsætninger og forstyrrelser omkring sydsi
dens vinduer sidder så godt som alle granitkvadre 
på deres gamle plads. Murværket består af regel
mæssige, gennemløbende skifter, tolv i koret og 
tretten i skibet, hvilende på en attisk profileret 
sokkel (jfr. s. 1600, fig. 19). Åbningernes place
ring i de kvaderklædte facader viser, at bygge
riet har været nøje planlagt, før murene rejstes: 
Dørene er begge fem skifter høje, og deres over
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Fig. 4. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1984. – Südostansicht der Kirche. 

liggere er indsat i et smalt 6. skifte; vinduernes dentlig haft en tilsvarende bredde, men er ud

sålbænke er anbragt i 7. skifte og de tagformede videt med ca. 20 cm. Syddøren dækkes af en 

dæksten i 10. skifte. – Bygningen er smal og uregelmæssig aftrappet overligger, smykket 

langstrakt. Forholdet mellem kor og skib er om med et indhugget tympanon (fig. 43), hvis halv

trent 2:5, altså udgør det kvadratiske kor to sy- cirkulære felt udfyldes af tre afbrudte cirkelslag, 

vendedele af den samlede længde. Korets ud et kors og rankeslyng.15


vendige sider er formodentlig afsat som 24×24 Norddøren er retableret 1952 (arkitekt P. Riis 

fod (à ca. 28,3 cm). Korbuen er en trediedel af Olsen i samarbejde med C. G. Schultz). Siderne, 

korets bredde, 8 fod, mens kragbåndene målt der siden udvidelsen havde stået i tegl, blev igen 

med samme enhed er 4 fod lange og 1 fod høje.13 – Indvendig dækkes væggene af kalk og puds;af døren fik sin middelal
muret granitkvadre, 
materialerne synes – ligesom i gavltrekanterne derlige fløj tilbage (se inventar), og den tagfor
(se ndf.) – at være af rå og kløvede marksten. mede overligger genanbragtes på sin gamle 
De to retkantede døre (fig. 5 og 7) har byg- plads, efter at den uvist hvor længe havde ligget 

ningssoklen som tærskel og sider af hjørnehug- på kirkegården. Ved F. Uldalls besøg 1886 blev 
gede kvadre. Den tilmurede syddør, der siden den benyttet som gravsten, og det er sandsyn
188611 står som en kvaderklædt blænding,14 er ligvis i denne forbindelse, at der er indhugget to 
udvendig 104 cm bred; norddøren har formo rektangulære felter og en mindre cirkel. Stenen 

må oprindelig havde været glat, kun forsynet 
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med nogle svage »fuger«, svarende til det om
givende kvaderstensmurværk. 

Vinduer. Kirken har haft i alt ni vinduer, tre i 
koret, hvoraf det østre er cirkelformet, og tre i 
hver af skibets langmure. Fem af vinduerne er 
bevaret, og yderligere tre overliggere kendes. 
Cirkelvinduet (fig. 6c), midt i korgavlen, er ud
vendig dannet af to kvadre af samme form som 
vinduesoverliggerne. Åbningen kantes af en 
rundstav, svarende til vulsten eller halvsøjlerne i 
de øvrige vinduer. Den smalle lysning er til
muret. Vinduerne i korets nordside og i skibet 
(fig. 6a, b, d) har alle sålbænksten, smigede sider 
af to skifter hjørnehuggede kvadre og tagfor
mede overliggere. Udsmykningen varierer fra 
vindue til vindue, men det gennemgående mo
tiv er en omløbende rundstav langs den udven
dige kant. Denne kan i de lodrette sider have 
karakter af en art »halvsøjle« med hoved og fod
stykke, kendetegnet ved deres små »øjne«. Ko
rets nordvindue (fig. 6d) har en glat afdækning, 
mens rundstaven i det østre vindue i skibets 
nordside (fig. 6b) ender i en slags sløjfe. Rigest 
udformet er vinduet i skibets sydside (fig. 6a); 
her er staven ført hele vejen rundt, og fra bue
slaget udgår et lille kors, flankeret af liljer.16 To 

Fig. 5. Skibets syddør (s. 1681). Målt og tegnet af 
F. Uldall 1887. 1:40. – Südeingang des Langhauses. Ver
messen und gezeichnet 1887. 

overliggere (fig. 8 og 9), indmuret i tårnets syd
side, samt en *overligger (fig. 10) i Esbjerg Mu
seum,17 er udformet på tilsvarende vis, men med 
stilliseret bladværk over bueslaget. I den sidste 
er sekundært indhugget årstallet »1836«, hvilket 
kan skyldes, at stenen – lige som norddørens 
overligger – en tid har tjent som gravminde. 
Side om side med de to vinduesoverliggere i 
tårnet er indmuret to sålbænke, hvoraf den østre 
er glat, mens den vestre har rundstav. – Vindu
erne, der blev opmålt og beskrevet af arkæolo
gen F. Uldall 1887,18 er i deres udsmykning nært 
beslægtede med åbningerne i Vester Nykirke 
(s. 1714) og i nogen grad også Vester Starup 
(s. 1654). 

Indre. Den harmonisk formede, runde korbue 
er sat af granitkvadre, nu renset for puds og 
kalk, og har attisk profilerede kragbånd over en 
skråkantet sokkel (jfr. s. 1600, fig. 5). I søndre 
vange ca. 1 m over skråkanten findes nær det 
vestre hjørne to 3-4 cm dybe riller, henholdsvis 
20×5 og 30×6 cm, der nærmest er at opfatte som 
huller til tværgående bomme. Under nordvæg
gens vindue er en 6 cm dyb niche, 91×74 cm. 
Både kor og skib har bevaret deres flade bjælke
lofter med brædderne hvilende på oversiden (se 
tagværker). 

Af de tre gavlspidser er korets udvendig be
klædt med kvadre. Murværket består i øvrigt af 
små, rå og kløvede marksten samt ganske lidt 
sandal, muret i en fed kalkmørtel. I triumfgav
len, hvis øverste spids er fornyet, indgår en del 
granitafslag, måske en rest fra stenhuggerarbej
det. En gennembrudt dør midt i gavlen har mu
rede sider af munkesten. Den øverste spids i ski
bets vestgavl er afbrudt i forbindelse med 
tårnbyggeriet. 

Tagværket, af svært egetømmer, er muligvis 
det oprindelige. Der er seks spærfag over koret 
og 16 over skibet, alle med dobbelt lag hanebånd 
og korte stivere. Stregnumre i fagenes østside 
viser, at korets tagværk er sat om. I skibet er de 
gamle bjælker på plads, på nær den østre og 
vestre, der er udskiftet med fyrretømmer. Tag
værket her er formodentlig lagt op i to om
gange: de fem østre fag har bladede samlinger, 
de vestre fag tappede samlinger. 



 
 

 

 

  

 
 

 

GRIMSTRUP KIRKE 1683 

Fig. 6a-d. Romanske vinduer (s. 1682). a. Vindue i skibets sydside. b. Vindue i skibets nordside. c. Cirkelvindue i 
korets østgavl. d. Vindue i korets nordside. Målt og tegnet af F. Uldall 1887. 1:40. – Romanische Fenster. a. Fenster 
in südlicher Langhauswand. b. Fenster in nördlicher Langhauswand. c. Rundfenster in östlichem Chorgiebel. d. Fenster in 
nördlicher Chorwand. 

De to tilbygninger, et tårn i vest og et lavt og 
bredt våbenhus foran skibets norddør, er begge 
af munkesten. Mens tårnet uden tvivl er kom
met til henimod middelalderens slutning, kan 
våbenhuset på grund af sin særegne tagkonstruk
tion være ældre, måske senromansk. Murværket 
i det hvidtede og blytækte hus er dog uden da
terende detaljer: gavlspidsen er ommuret med 
mindre teglsten, den retkantede dør er noget 
udvidet, og sidemurenes to rundbuede vinduer 
er muligvis først kommet til i forbindelse med 

indsættelsen af støbte jernrammer i 1870’erne.11 I 
gulvet ligger gule sten på fladen. Murede †bænke, 
vel en langs hver sidevæg, var nogle år forud for 
synet 1700 blevet »ødelagt og opbrudt af et af
sindigt menneske« og ikke muret op igen.10 Tag
værket med i alt fem spærfag har krumme stivere 
og hanebånd, en konstruktion, hvortil der fin
des flere paralleller blandt vestjyske tagværker, 
der nok må opfattes som romanske; dog er det 
usikkert, hvorlænge denne buede form var i 
brug.19 De groft afsavede spærsko er dele af de 
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oprindelige bindbjælker: våbenhuset har således 
ikke haft åben tagstol.20 Det nuværende yngre 
bjælkelag, af fyrretræ, ligger 27 cm højere end 
det gamle.21 Loftet var ved kirkesynet 170010 

»ganske brøchen«, og 17918 oplyses det, at vå
benhuset var uden loft, hvilket dog kan betyde, 
at blot brædderne manglede, således som det 
ofte var tilfældet i Vestjylland. Et nyt loft blev 
lagt op 1841,11 men om forhøjelsen er foretaget i 
den anledning eller senere, kan ikke afgøres. En 
tegning af H. B. Storck 1890 (fig. 42) viser se
kundære bindbjælker i samme niveau som spær
skoene, hvorimod en skitse af arkitekt 
H. A. I. Estrup fra samme år, der formodentlig 
har dannet forlæg for Storck, viser våbenhuset 
uden bjælker. 

Tårnet, der tidligere var hvidtet, står siden 
1897 i blank mur, helt igennem præget af en 
reparation og ommuring dette år under ledelse 

Fig. 7. Skibets retablerede norddør, set fra våbenhu
set (s. 1681), med middelalderlig dørfløj (s. 1700). NE 
fot. 1984. – Rekonstruierter Nordeingang des Langhauses 
mit mittelalterlichem Türflügel. Blick von Vorhalle. 

af arkitekt A. T. Hagerup, Kolding.22 Kun i 
nord og øst er mindre partier af munkestens-
murværket bevaret. Nederst indgår tre til fem 
skifter granitkvadre fra skibets gennembrudte 
vestgavl. I vest ses den profilerede sokkel, og i 
syd har man som nævnt indmuret fire romanske 
vinduessten. 

Tårnrummet åbner sig mod skibet med en høj 
spids bue og dækkes af et samtidigt krydshvælv 
med kvartstens ribber. I de tre vægge er én stens 
dybe, spidsbuede spareblændinger. Rummet får 
lys gennem et spidsbuet, falset vindue i vest. 
Der er adgang til mellemstokværket via en spin
deltrappe i tårnets nordside, hvis nedre dør er 
fladbuet og falset og anbragt i et højt, tvilling
spidsbuet spejl. I den højredrejede spindel er tri
nene nu dækket af cementpuds. Mellemstok-
værkets og klokkestokværkets syd- og vestside 
er indvendig ommuret med mindre sten ved en 
omfattende ældre reparation, sandsynligvis 1758 
(se ndf.). Her er munkestensmurværket brudt 
ned til og med øverste trediedel af mellemstok
værket. I østsiden er gammelt murværk bevaret 
til og med gavlspidsen, hvorimod den øverste 
meter af nordmuren er ommuret. Vægplanet 
springer en sten tilbage i niveau med bunden af 
de fire fladbuede og falsede glamhuller. Gavltre
kanterne prydes udvendig af tre spidsbuede 
blændinger (den midterste lidt større og med et 
vindue) på baggrund af et »tæppe« af savskifter. 
Blændingerne, der skyldes A. T. Hagerup, må 
være udført som en kopi af den gamle østgavl. 

Revner og forskydninger i tårnets syd- og 
vestside nævnes allerede i synene 16689 og 
170010. En større reparation må som nævnt være 
foretaget 1758, da kirkeejeren Tøger Reenberg 
Teilmann lod opsætte sine og sin hustru, Mar
grethe Benzons initialer med †jernbogstaver (ver
saler) på tårnets vestside: »TRT, MB, 1758«, led
saget af hans latinske valgsprog »Suum cuiqve« 
(enhver sit),23 som endnu kan ses på ægtefæller
nes epitaf i Vester Nykirke (s. 1739). Jerndra-
gerne, der blev nedtaget 1897, svarer til lignende 
kirkeejermanifestationer, opsat af brødrene 
Morten og Andreas Charles Teilmann i Nørre 
Nebel kirke og i flere af kirkerne under Nør-
holm gods. 
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Tagbeklædning. Så langt tilbage de skriftlige 
kilder rækker, har kirken været tækket med bly. 
Af Anders Sørensen Vedels regnskabsbog 
1586-8724 fremgår det således, at kirkeværgerne, 
Morten Nielsen og Nis Ebbesen, købte bly for 
17½ daler. Ifølge kirkesynet 170010 var både kirke 
og tårn klædt med bly. En blyplade (fig. 12), nu 
ophængt i våbenhuset, bærer indskriften »TRT 
(Tøger Reenberg Teilmann) 1758«. 

En vinde (fig. 11), fra ca. 1750-1850, er opsat i 
skibets loftsrum over de øverste hanebånd (mel
lem 4. og 5. fag fra vest). Den er af fyrretræ, 108 
cm i diameter, og svarer nøje til et lignende hej
seapparat i Vester Nykirke (se s. 1721). Vinden er 
sandsynligvis opsat, mens de to kirker havde 
fælles ejer. Den har formodentlig været brugt i 
forbindelse med kirkeloftets benyttelse som 
kornmagasin (jfr. Ansager s. 1567). 

Vedligeholdelsesarbejdet omfattede i ældre tid 
navnlig tårnet, blytaget og trælofterne samt kir
kegårdens hegn og indgange. Bygningen var 
brøstfældig efter svenskekrigene; ved et syn 
167425 anslog man, at en nødvendig reparation 
ikke kunne foretages for under 170 slette daler, 
men kirken havde ingen penge i behold. Ifølge 
synet 170010 var dele af loftet over kor og skib 
forrådnet, og også blytækket på tårn og kirke 
krævede reparation. Efter slægten Teilmanns 
overtagelse af kirken foretoges 175826 en om
fattende istandsættelse (jfr. tårn og blyplade). I en 
kvader øverst i korets sydside er indhugget 
»1758« og »ODT (?)«, formentlig i forbindelse 
med omsætning af kvaderstensmurværket. Et 
søgsmål 1834 mod den mindreårige Frederik 
Teilmann for misligholdelse af kirken blev fra
faldet, da de udsatte arbejder, vist først og frem
mest på taget, var udført.27 Som i flere andre af 
provstiets kirker (jfr. Øse og Næsbjerg) blev de 
indvendige vægflader i 1850’erne afhugget for 
kalk og puds »til de hårde sten«, hvorefter væg
gene blev pudset i jævne flader.11 Tårnet blev 
som nævnt muret om 1897, og 1927 foretoges en 
istandsættelse ved arkitekt Aage Bugge, Varde, 
hvorunder bl.a. bræddelaget i koret blev fornyet 
(se ndf.). 

1951-52 gennemførtes en hovedrestaurering ved 
arkitekt P. Riis Olsen, Varde. Blytaget blev for

116* 

Fig. 8-9. Romanske vinduesoverliggere, indmuret i 
tårnet (s. 1682). NJP fot. 1988. – Romanische Fenster
stürze, im Turm eingemauert. 

Fig. 10. Romansk *vinduesoverligger, nu i Esbjerg 
Museum (s. 1682). Esbjerg Museum fot. 1989. – Ro
manischer *Fenstersturz, jetzt im Museum von Esbjerg. 
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Fig. 11. Vinde, fra 1750-1850, opsat i skibets loftsrum 
(s. 1685). – Winde, Langhausdachboden. 

nyet og dele af kvaderstensmurværket omsat. 
Kirken fik elektrisk opvarmning, der indsattes 
nye vinduesrammer, lagdes nyt murstensgulv, 
og norddørens middelalderlige fløj blev genind
sat på sin gamle plads. Ved en mindre restaure
ring 1983 fjernede man cementfugningen i syd
sidens kvaderstensmurværk og fugede kvadrene 
med kalkmørtel. 

Sydsidens vinduer er ændret og udvidet i den 
senere middelalder, senest ved tårnets opførelse. 

Fig. 12. Blytavle, 1758, (s. 1685). NE fot. 1984. – Blei
tafel 1758. 

17918 opregnes i alt seks (større) vinduer, for
mentlig de samme åbninger som stadig er i 
brug: nemlig fire i korets og skibets sydside, et i 
tårnet og et i skibets nordside. Vinduerne er ud
vendig falsede og har indbyrdes noget afvigende 
runde buer. I 1860’erne indsattes støbejernsram-
mer,11 der 1952 er afløst af vandrette vindjern og 
blyindfattede ruder. 

Trælofterne står gråmalede med brædderne 
hvilende på bjælkernes overside. Indtil 1927 var 
korloftets brædder fæstnet på bjælkernes under
side.12 

Gulvet blev 1952 lagt med gule mursten på 
fladen og afløste et gulv af ottekantede, brændte 
fliser. Et ældre gulv af (røde?) mursten er nævnt 
1791.8 Synet henstillede 1863, at der blev lagt 
bræddegulv inden for korskranken, 1882 under 
stolestaderne.11 

Kirken, der indvendig er hvidtet, står udven
dig med blanke mure. Kun våbenhuset, det 
øverste skifte under murkronen samt de om
murede partier omkring vinduerne er hvidtede. 
Kalkspor i skibets nordmur, nu skjult bag vå
benhuset, viser, at kvaderstensmurværket i mid
delalderen sandsynligvis har været hvidtet, men 
i hvilket omfang og hvor længe kan ikke af
gøres. 1791 skriver præsten om kirken, at den er 
»bygget af hugne sten«; »fodstykket (soklen) er 
af net udhugne grå sten«.8 – Som en følge af den 
almindelige arkæologiske interesse blev granit
kvadrene nederst i tårnet, i korgavlen samt ind
vendig omkring korbuen 188211 renset for hvid
tekalk, og det må ligeledes have været tidens 
glæde over tegl som materiale, der 1897 bevir
kede, at tårnet kom til at stå i blank mur. 

INVENTAR 

Oversigt. Af det righoldige inventar er ikke uvæsent
lige dele fra middelalderen. Ældst er den romanske 
granitfont. En sjælden jernbunden dørfløj er for
mentlig fra 1300‘rne ligesom klokken, mens den no
get reducerede altertavle og alterstagerne stammer fra 
årtierne o. 1500. Senmiddelalderlige var endvidere en 
†sidealtertavle med den apokalyptiske madonna samt 
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Fig. 13. Indre set mod øst. NE fot. 1984. – Innenansicht nach Osten. 

formentlig også et †sidealterbord og et †korbuekruci-
fiks. 

1500’rnes ungrenæssance repræsenteres af de stærkt 
fornyede stolestader, pulpbrættet af en (†)degnestol 
og altersølvet fra 1585-86, der efter svenskekrigene 
blev istandsat 1660 ved en testamentarisk gave fra den 
lokale Niels Thonnesen. Prædikestolen fra 1604 er 
signeret af snedkeren Mads Christensen Gamst med 
en hjælper, og et vestpulpitur, opsat 1642 af præsten 
Jørgen Jørgensen og hans hustru Maren Pedersdatter, 
har oprindelige malerier, der må tilskrives malerne 
Sten Adamsen og Hans (Jensen eller Bølling?) i Ribe. 
Prædikestolens nuværende himmel er opsat 1777 af 
kirkeejeren Tøger Reenberg Teilmann og hans 2. hu
stru Sophie Amalie Gersdorff, mens en sygekalk er 
anskaffet o. 1855. 

Inventarets farvesætning er i hovedsagen fra dette 
århundrede, afstemt ved istandsættelsen 1952, da pul
piturmalerierne blev renset for overmalinger, lige
som der på altertavlens predella afdækkes en staffe
ring fra 1758. Tavlen i øvrigt står som prædikestolen 
med brogede farver, påført 1927 af malermester 
Kr. Nielsen fra Vejen. Nymalinger er foretaget 1758, 

ved Tøger Reenberg Teilmann og hans 1. hustru Mar
grethe Benzon, 1849, da alt opmaledes »både smukt 
og med smag«, samt 1882, da egetræsmalingen 
gjorde sit indtog i kirkerummet. 

Alterbordet er fra 1952, muret i munkesten, 
178×113 cm, 113 cm højt, med bordplade af rødt 
marmor. På forsiden træder et latinsk kors i 
halvsten frem. Bordet er muret op mod korets 
østvæg. †Alterborde. 1791 omtales alterbordet 
som muret (middelalderligt?), med »træbord«,8 

dvs. et panelværk uden om, der 1862 var af fyr.3 

1863 blev bordet flyttet omtrent trekvart alen 
tilbage mod væggen (og fornyet?).11 Det frem
trådte inden fornyelsen 1952 uforholdsmæssigt 
smalt, idet tavlens predcllafod ragede et pænt 
stykke ud over bordkanten både i nord og i syd 
(foto i NM2). 

†Sidealterbord. Indtil 1952 hvilede prædikesto
len delvist på en muret underbygning i skibets 



 

 
 

 

 

 

 

 

1688 SKAST HERRED 

Fig. 14. Nådestolen, udsnit af altertavle, o. 1500 
(s. 1688). NE fot. 1984. – Altar, um 1500. Ausschnitt. 
Gnadenstuhl. 

sydøsthjørne, der må have været et bibeholdt 
middelalderligt sidealterbord (foto i NM2). I det 
hvidtede bord var nordligst udhugget et trin 
som tilpasning til prædikestolstrappen (dens 
øverste). 

†Alterklæder. 1700 omtales alterklædet som 
gammelt,10 1768 og 1791 var det af rødt fløjl med 
guldkniplinger.28 1862 var alterbordet beklædt 
med sort fløjl, og 1888 blev alterklædet fornyet i 
rødt plys med guldgaloner, dækkende alle bor
dets tre sider.3 Et klæde med guldkors kassere
des 1952. 

Altertavle (fig. 15), o. 1500, en sengotisk fløjal
tertavle, der slutter sig til den såkaldte »Imperia-
lissimamesters« arbejder og har flere paralleller i 
amtet, bl.a. den gamle tavle fra Jerne (s. 984) og 
altertavlen i Henne (s. 1247).29 Midtskabet er re
duceret i bredden, vistnok 1758, så det nu kun 
rummer to storfigurer, Nådestolen (i syd) og 
Maria med barnet. I fløjene står de 12 apostle i to 

rækker. Figurerne er anbragt under gennem
brudte stavværksbaldakiner, og under dem er 
der profilindrammede fodfelter. Tavlen hviler 
på en bred predella med en lille låge til et gemme 
i syd. 

Midtskabet, der oprindeligt må have været 
ca. 40 cm bredere, måler nu 173×117 cm, storfi- 
gurerne er 123 cm høje. Nådestolen (fig. 14) er 
på traditionel vis fremstillet som en tronstol, 
hvorpå Gudfader som en gammel konge frem
holder sin forpinte søn i skikkelse af en smer-
tensmand, der fremviser sine vunder. Gruppen, 
der indrammes af stolens høje vanger med ud
skårne vandnæser og fialespir, er næsten identisk 
med fremstillingen på Henne-altertavlen. Det 
samme gælder Mariafiguren, der er skåret efter 
et hyppigt anvendt forlæg.30 Maria, der bærer 
det nøgne, krølhårede barn på sin højre arm, har 
under en høj glat pande tunge øjenlåg og en lille 
spids mund. Ansigtet indrammes af langt bølget 
hår, der fra den store krone falder ned over en 
fodsid kappe, som holdes sammen af et spænde 
over brystet. Af midtskabets tre kølbuebaldaki-
ner er nu kun to i behold samt ti cm af den tredje 
(i nord). Baldakinerne, der adskilles af små fia-
ler, krones af krabbeblomster og har en hænge-
frise af fiskeblærer. Midtbaldakinen er efter sæd
vane bredest, da den har skullet fremhæve 
tavlens hovedmotiv, utvivlsomt Nådestolen. 
Mariafiguren må oprindeligt have stået under 
den nordre (fjernede) baldakin, mens en tredje, 
nu forsvunden, storfigur må have haft plads i 
syd (kirkens værnehelgen?). 

Sidefløjenes 53 cm høje apostelfigurer står un
der baldakiner med korsblomster og fiskeblæ
rer; i den øvre række er baldakinernes underdel 
rekonstrueret ved en istandsættelse 1952. Apost
lene, der bortset fra Johannes og Mattæus (nr. 8 
og 11) har skæg, er barfodede, iført lange kjort
ler og kapper, der falder i store knækkede fol
der. De fleste bærer bøger og attributter, der 
dog til dels er forbyttede og langt fra overalt 
stemmer med de påmalede (sekundære) navne i 
fodfelterne. Apostlene anføres her under det på
malede navn begyndende i nordfløjens øvre 
række: 1) »S. Petrus« med skaldepande, åben 
bog i venstre hånd, en stor nøgle i den højre. 2) 



GRIMSTRUP KIRKE 1689 

Fig. 15. Altertavle, o. 1500 (s. 1688). NE fot. 1984. – Altar, um 1500. 

Kaldt »S. Jacobus minor« (Jakob den yngre), 
men med hellebard (Judas Taddæus’ attribut) i 
venstre hånd, en åben bog i højre. 3) »S. Simon« 
med hat og en stor sav i højre hånd. 4) Kaldt 
»S. Philippus«, men med sværd (Paulus’ attri
but) i venstre hånd, en lukket bog holdt bag 
kappen i den højre. 5) Kaldt »S. Jacobus maior« 
(Jakob den ældre, jfr. nr. 7). Figuren bærer en 
bogpose i venstre hånd, i den højre en lille (ny
ere?) stav. 6) »S. Bartholomæus« med kniven i 
venstre hånd, en bog under den uanatomisk 
lange højre arm. 7) Kaldt »S. Thomas«, men fi
guren er Jakob den ældre i pilgrimsdragt – med 
muslingeskal på hatten, vandringsstav i venstre 
hånd og den højre stukket ind under kappelin-
ningen. 8) »S. Johannes«, gørende korsets tegn 

over kalken. 9) »S. Andreas« med lukket bog i 
højre hånd; venstre arm er afbrudt og har nu fået 
fæstnet et lille nyt skråkors til stumpen. 10) 
»S. Mathæus«, tænksomt bladende i bogen. 11) 
»S. Judas Thadæus« med bog i højre hånd, i den 
venstre køllen støttende mod jorden. 12) 
»S. Mathias« med lukket bog i venstre hånd, en 
stor økse i den højre. 

Tavlens farver er hovedsagelig malermester 
Kr. Nielsens fra 1927, udført delvis som opma
ling af en staffering fra 1758, hvoraf predellaens 
indskrift og våbenskjolde er i behold. Domi
nerende er en lys blå, som bl.a. ses på storfi
gurernes dragter, skabenes bund er mørkblå, 
rammeværket rødt med grå lister. Karnationen 
er hvidlig, håret mørkebrunt, apostlenes dragter 



 
 

 

 

 
 

1690 SKAST HERRED 

Fig. 16-17. 16. Alterkalk, 1585-86 (s. 1691), ifølge ind
skrift istandsat efter svenskekrigen 1660 for penge te
stamenteret af Niels Thonnesen. 17. Udsnit af foden 
med indskrift. NE fot. 1984. – 16. Kelch, 1585-86. In
standsetzung 1660, laut Inschrift eine testamentarische 
Stiftung des Niels Thonnesen nach dem Krieg gegen 
Schweden. 17. Ausschnitt. Fuss mit Gedenkinschrift. 

røde, brune, blå og grønne. Attributterne er 
forgyldte ligesom fodfelternes indskrifter, der er 
i versaler på sort bund. Foruden de nævnte apo
stelnavne i fløjene læses i midtskabets fodfelt: 
»Han er en Forsoning for vore Synder. 1 Johs: 
2,2«. På predellaen ses yderst våben for kirke
ejeren Tøger Reenberg Teilmann (i nord) og 
hans 1. hustru Margrethe Benzon, til erindring 
om istandsættelsen 1758. Mellem skjoldene, der 
omgives af blåt rocailleværk, er nadverindstif-
telsesordene anført i gul skriveskrift på sort 
bund: »Vor Herre Jesus Christus i den Nat...« (1 
Kor. 11,23-25). Indskriften er fremdraget 1952 
samtidig med, at våbenskjoldene rensedes for 
overmalinger. 

Af tavlens oprindelige staffering anes nu kun 
enkelte kridtgrundsrester under overmalin
gerne, og fløjenes bagsider er afrenset til træet 
uden rester af de middelalderlige malerier. Tav
len omtales 1700 som et »gammelt udhugget ar
bejde«.10 Midtskabets reducering og fjernelsen af 
dets tredje storfigur skete formentlig 1758 og 
var i hvert fald foretaget 1768, da en indberet
ning kun nævner de to bevarede storfigurer i 
midtskabet.26 Tøger Reenberg Teilmanns nyma
ling af tavlen i rokokostil 1758 udførtes øjensyn
ligt af samme maler som de særprægede salme-
nummertavler i Vester Nykirke (s. 1738), der 
ligeledes bærer hans og Margrete Benzons våb
ner. Af sognepræsten Holger Nielsen Olivarius’ 
beskrivelse 1791 fremgår, at tavlen ved den ny
lige restaurering var blevet påført ordene: 
»Gaaer ude i ald Verden, og prædicer Evange
lium for alle Creature«; Nådestolens Gudfader 
opfattede præsten som Josef af Arimathæa!31 

1849 blev tavlen opmalet,11 vistnok med de 
samme naive skyer på bagklædningen som ved 
den få år senere opmaling af tavlen i Vester Sta
rup (s. 1664 med fig. 16). Sådanne skyer fandtes i 
hvert fald efter Kr. Nielsens opmaling af tavlen 
1927, ligesom en indskrift i hvid skriveskrift på 
predellaen: »Hvert Menneske prøve sig selv ...« 
(1 Kor. 11,28). Den blev fjernet til fordel for den 
underliggende fra 1777 ved den seneste istand
sættelse af tavlen 1952, der endvidere omfattede 
en udbedring og afstemning af den øvrige be
maling. 



 

 

 

 

 

GRIMSTRUP KIRKE 1691 

†Sidealtertavle, senmiddelalderlig, med figur 
af Maria med barnet. Ifølge præstens beskrivelse 
1791 var Mariabilledet i fuld legemsstørrelse 
med barnet på armen, solstråler om hovedet 
(strålekrans) og månen under fødderne som be
skrevet i Åb. 12,1. Billedet stod i et »Futteral af 
Træe« (dvs. i sit alterskab) ved prædikestolsop-
gangen, men var nogle år tidligere flyttet fra en 
plads lige over for ved nordsiden31 – måske den 
middelalderlige ved triumfvæggen, hvor Maria-
altret hyppigt havde sin plads. Bevarede sideal
terfigurer af Maria som den apokalyptiske ma
donna kan nævnes i Janderup, hvor skabet er 
delvist bevaret (s. 1047), i Lunde (s. 1117) samt i 
Vejrup (Gørding herred). 

Altersølvet er anskaffet 1585-86 og istandsat 
1660 for penge testamenteret af Niels Thonne-
sen, øjensynligt efter at have lidt overlast under Fig. 18. Alterdisk, 1585-86 (s. 1691). NE fot. 1984. – Patene, 1585-86. 

svenskekrigene. Kalken (fig. 16-17), hvis bæger 
er fornyet, er 20 cm høj. Foden er sekstunget 
med høj standkant, der ledsages af profilering 
og en lille graveret zig-zag-bort. Et støbt, 3 cm 
højt, krucifiks er pånittet en af tungerne, der er 
drevet stejlt op imod de sekssidede skaftled. Ved 
overgangen til skaftet har foden en graveret 
krans af blade, der måske stammer fra istand
sættelsen 1660, som mindes i en graveret latinsk 
indskrift (versaler og kursiv) fordelt på to af 
tungerne (fig. 17): »E[x]/ 200 Joachi/micis qvos 
moriens/ Nicolaus Antoni vsvi/ Ecclesiæ Grim-
strupensis/ legavit, parata sunt Vasa hæc/ sacra 
post Bellum Svecicum An(n)o/ 1660. Pastore 
D(omi)n(o) Andrea Joh(anni)/ Rostenio« (For 
200 Joachimsdalere, som Niels Thonnesen på sit 
dødsleje skænkede til brug for Grimstrup kirke, 
er disse hellige kar istandsat efter svenskekrigen 
år 1660, da Anders Hansen Roest var sogne
præst). Knoppen er gotisk i formen, sekstunget 
med graverede stavværksvinduer på tungerne 
og mellemfaldende rudebosser. Disse har hver 
en graveret minuskel (på skraveret bund), til
sammen dannende navnet »Ihecus«. Nyere svej-
fet bæger med hældetud. På fodens underside er 
med skriveskrift indprikket: »Weger 40 lod 1 q«. 
Den sammenhørende disk (fig. 18), tvm. 15 cm, 
er meget flad, med et graveret, cirkelindskrevet Fig. 19. Alterstage, o. 1500 (s. 1692). NE fot. 1984. – Altarleuchter, um 1500. 
malteserkors på fanen; disken er stærkt bulet. 



 

 
  

 
 

  

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

1692 SKAST HERRED 

Ifølge sysselprovsten Anders Sørensen Vedels 
regnskabsbog anskaffede Grimstrup kirke 
1585-86 en ny kalk, utvivlsomt den eksiste
rende.32 Altersølvets behov for reparation 1660 
(og diskens buler?) skyldes velsagtens, at det 
havde været nedgravet eller taget af ryttere (og 
tilbagekøbt?). De 200 daler til reparationen gav 
Niels Thonnesen ifølge kirkebogen ved sin død 
nytårsdag 1660 af anger over at have slået en 
svensk soldat ihjel i Ravnsø mose i Vester Ny
kirke sogn.33 Kalkens indskrift gengives i præ-
steindberetningerne 176826 og 1791.31 En for
gyldning af disken omtales 19033, måske er det 
ved samme lejlighed, kalken har fået sit nye bæ
ger. 

En oblatæske i sort porcelæn med guldkors fra 
Bing og Grøndahl er anskaffet 1862.11 †Alterkan
der. 1844 anskaffedes en vinkande af blik,11 og 
1862 omtales en kande svarende til oblatæsken.3 

Sygekalk (fig. 39), o. 1855, bægerformet, 10 
cm høj. På fodens underside et uidentificeret 
mestermærke (fig. 40), kvadratisk med versa
lerne ».mfg« under en fugl. 1854 ønskedes kalk 
og disk til sygeberettelse anskaffet af Grimstrup 

Fig. 20a-b. Prædikestol, 1604, relieffigurer på posta-
mentfremspringene (s. 1696). a. Geometrien? b. Mu
sikken eller Kalliope? NE fot. 1984. – Kanzel, 1604. 
Sockelvorsprünge mit Relieffiguren. a. Die Geometrie? b. 
Die Musik oder Kalliope? 

og Årre kirkes ejer.34 Sættet må være købt kort 
efter, og †disken siden forsvundet. 

Alterstager (fig. 19), gotiske fra o. 1500, ikke 
meget forskellige fra Ølgod kirkes og en række 
andre i amtet (s. 1538). Stagerne er 40 cm høje, 
fodskålen aftrappet og profileret, hvilende på tre 
fødder i form af løvepoter. Cylinderskaft med 
skarprygget midtring og to tilsvarende, lidt 
enklere, led ved overgangen til skålene. Lyse
skålen svarer nogenlunde til fodskålen, lysetor
nene er fornyet i jern med to grene, der må have 
baret sidepiber (jfr. alterstagerne i Ål, s. 1285 
med fig. 14). Messingstagerne nævnes tidligst 
1700.10 To syvstager bærer påskriften: »R. K. 
Brandstrup«, efterfulgt af henholdsvis en hen
visning til Joh. 12, 35-36 og datoen »1908 den 
16de August«. 

†Messehagler. 1700 var haglen af rødt fløjl med 
guldkniplinger,10 ligeledes 1791, da der endvi
dere omtales et kors af brede guldgaloner på 
bagsiden.31 1829 manglede haglen,11 1862 var den 
af rødt fløjl med guldkors og -kantning, og 1882 
anskaffedes en ny af silkefløjl med borter og 
kors af ægte guldbrokade. 3 

Alterskranke, 1952, femsidet med støbejerns-
gitter (kors og stjerner) bærende en håndliste og 
hylde i lyst træ. Knæfald i gule mursten med 
betræk i lyst læder. †Alterskranker. 1862 var knæ
faldet omkring rækværket betrukket med sort 
voksdug.3 1863 indrettedes et nyt ovalt knæfald 
med drejede balustre, der året efter blev gjort 
bredere og malet.3 

Døbefont (jfr. fig. 27), romansk af grålig gra
nit, noget ophugget i ny tid, højde 85 cm, kum
mens tvm. 83 cm. Fonten er en variant af den 
glatkummede vestjyske type (Mackeprang: Dø
befonte, s. 174), især beslægtet med Lydum-fon-
ten (s. 1228). Den uforholdsmæssigt lille fod, 
der er delvist skjult under gulvet, har en meget 
enkel baseform, idet hjørnerne simpelt hen er 
affasede i buet form med to små afsæt. Kummen 
har nederst en lille skarprygget vulst og ved 
overgangen til den næsten lodrette side et for
sænket bånd. Mundingsprofilen er en afart af 
den attiske, idet den øvre rundstav er erstattet af 
platte, den nedre fordoblet. Kummens fordyb
ning er stor og halvkugleformet. 



 

GRIMSTRUP KIRKE 1693 

Fig. 21. Prædikestol, opsat 1604 på foranledning af præsten Jørgen Jørgensen, signeret af snedker Mads Chri
stensen Gamst og en hjælper (s. 1695). NE fot. 1984. – Kanzel, errichtet 1604 auf Veranlassung des Pfarrers Jørgen 
Jørgensen. Signatur des Tischlers Mads Christensen Gamst und eines Mitarbeiters. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1694 SKAST HERRED 

Fig. 22-24. Prædikestol 1604, udsnit (s. 1695). 22. Kvindeherme. 23. Prædikestolsfelt, Bebudelsen. 24. Prædike-
stolsfelt, Omskærelsen. NE fot. 1984. – Kanzel, 1604. Ausschnitte. 22. Weibliche Herme. 23. Kanzelfeld, Verkündi
gung. 24. Kanzelfeld, Beschneidung Christi. 

1862 oplyses det, at fonten var uden indskrift,3 

og 1873 bemærkede Helms, at foden for stør
stedelen var skjult under kirkegulvet. 1882 blev 
fonten afvasket for maling, og 1889 ønskedes 
den flyttet hen midt for korbuen og hævet, så 
den blev synlig i hele sin højde. Flytningen skete 
1892, da fonten blev opsat med foden seks tom
mer i jorden ud for den forreste stol i kvindesi
den.35 Siden 1952 i skibets nordøsthjørne. 

Dåbsfad, 1848, af messing, tvm. 62 cm, med 
glat afrundet skål og fane, der er udvidet i ny 
tid. Det oprindelige fad måler 51 cm i tvm. 
Straks efter købet 1848 konstateredes det ny 
dåbsfad for lille til fonten og ønskedes forsynet 
med »en hel rand«.11 Kirken savnede 1791 dåbs
fad,31 en mangel, der påtaltes 1831 og 1844.11 

Dåbskander. 1) Nyere i messing, 31 cm høj, 
med kors på låg og korpus. Under bunden læ

ses: »Skænket af Johanne Guldager Hjerrild. 
Frederik Bruun – Varde«. 2) 1893,3 af tin, 31 cm 
høj, svarende til bl.a. Hodde kirkes (s. 1481). 

†Fontelåg. 1700 omtales låget til fonten som 
»gammel og brucken«10, 1791 kaldes det ringe.31 

Låget fandtes endnu 1842.11 

†Vievandskar? 1791 nævner sognepræsten, at 
der i våbenhuset uden for kirkedøren stod »en 
fod af sten til vievandskar«.31 

†Korbuekrucifiks. 1791 oplyser Holger Nielsen 
Olivarius, at der i korsdøren (korbuen) skulle 
have været et krucifiks »med begge røvere«, 
men at det for nogle år siden var taget bort, da 
det var meget forfaldent.31 Røvere hører ikke 
normalt til middelalderlige korbuekrucifikser, 
og det er derfor tænkeligt, at det i virkeligheden 
er krucifiksets sidefigurer, man har haft i erin
dring i sognet. 



 

 

GRIMSTRUP KIRKE 1695 

Prædikestol (fig. 21), opsat 1604 på foranled
ning af præsten Jørgen Jørgensen, et signeret ar
bejde fra Mads Christensen Gamsts værksted, 
især beslægtet med hans prædikestol fra 1618 i 
annekskirken Årre. Den smukt komponerede 
prædikestol består af fire arkadefag, der på hjør
nerne flankeres af fritstående, korintiske kvinde
hermer (fig. 22), som synes skåret efter Hans 
Vredeman de Vries.36 Hermerne står foran æg-
gestavsindrammede højfyldinger med rulle
værk. Felternes arkadebuer bæres af kannelerede 
pilastre med bosseprydet plint og profilkapitæl. 
Bueslaget har tungekant og ledsages af to per-
lestave, hvorimellem der løber en bort med vek
selvis kugle- og diamantbosser. I sviklerne sid
der to luftigt klædte kvindefigurer, henholdsvis 
med bog og sværd, og sætter en stor krone over 
arkadefelterne. Disse rummer fire scener fra 
Kristi barndomshistorie, af hvilke de tre første 
(nr. 1-3) er skåret efter samme forlæg som i 
Årre. Til motiverne, der alle krones af små engle 
med symboler i hænderne, slutter sig reliefver-
salindskrifter i de tilhørende postamentfelter. 
Fra opgangen ses: 1) (Fig. 23) Bebudelsen. Maria 
sidder ved sin pult halvt vendt imod den kæm
pestore Gabriel, der kommer ind fra højre med 
en stav i venstre hånd, den højre hævet til hilsen. 
Herover svæver Helligåndsduen, som de to 
engle foroven peger på, mens de mellem sig 
holder et Jesumonogram: »Dv skalt føde/ en 
Søn hand/ skal kaldis Iesvs«. 2) Jesu fødsel. Ma
ria (til venstre) og Josef sidder med hænderne 
bevæget imod brystet, idet de betragter barnet, 
der ligger imellem dem, udstrakt og nøgen på et 
klæde, som Maria griber fat i. Bag den lille knæ
ler en engel i bøn, og bag Maria ses oksen og 
æslet, den sidste med saddel på. Englene for
oven holder et Jesumonogram og en frugtkurv 
imellem sig: »It Barn er os/ fød en Søn er/ os 
gifven«. 3) (Fig. 24) Omskærelsen, som vanligt 
fremstillet næsten som en dåbsscene. Barnet 
holdes over en font frem for den siddende yp
perstepræst, der fører kniven. Bagved står for
ældrene og ved siderne to bifigurer med lys. 
Øverst løfter englene en sejrskrans: »Der Barnet 
skvl/le omskeris blef/ hand kaldit Iesvs«. 4) 
Kongernes tilbedelse. Maria sidder til venstre 

Fig. 25. Prædikestolshimmel, 1777, opsat af Tøger 
Reenberg Teilmann og Sophie Amalie Gersdorff 
(s. 1696). NE fot. 1984. – Schalldeckel, 1777. 

med det nøgne barn stående på skødet vendt 
mod Kasper, den forreste konge. Han er vist 
knælende med sværd ved siden; den ene hånd 
rækker han frem mod barnet, den anden støtter 
mod en pokal (eller krone?), han har sat på jor
den foran. Bag Kasper står Melchior og Baltazar 
med pokaler, og i baggrunden til venstre anes 
Josef; til højre en engel. Øverst løfter englene 
Bethlehemsstjernen: »De ofrede han/nem Gvld 
Røgel/se oc Myrrha«. På rammeværket under 
de to sidste felter ses reliefskårne initialer, der 
må opfattes som snedkersignaturer: »MCS« for 
Mads Christensen snedker (fig. 21) og »CM 
SR«, vel Christen Madsen snedker (en søn af 
Mads Christensen?). 

Postamentfelterne flankeres af fremspring, 
der på siderne har æggestavsindrammede fyl
dinger – de midterste med løvehoveder, som 
bærer ring i flaben. Fremspringenes forsider har 
på baggrund af enkelt rulleværk små stående 
kvindefigurer i lange gevandter, der må opfattes 
som et udvalg af muser eller frie kunster. Fra 
opgangen ses: 1) Frontal, tilsyneladende argu
menterende, idet hun med højre hånds fingre 
griber om den bøjede venstre arms sænkede og 
udstrakte pegefinger. Dialektikken? 2) Let vendt 
imod venstre, med delvis blottet bryst, i venstre 
hånd en genstand, som nærmest har form som 
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en kraftig pil (?). 3) Med tækkeligt klæde over 
hovedet, højre hånd hævet velsignende, i den 
venstre måske en bogrulle eller en stav. Retorik
ken, Grammatikken eller Kleio? 4) (Fig. 20a) 
med passer i venstre hånd. Geometrien? 5) 
(Fig. 20b) spillende på lut. Musikken eller Kal
liope?37 Frisen har i felterne englehoved i kartou
che, dens fremspring æggestavsindrammede 
fyldinger, der – bortset fra fremspringet nær
mest opgangen – prydes af løvehoveder som 
postamentets. Under postamentfremspringene 
er fæstnet rundkindede kvindehoveder, og den 
svejede underbaldakin, der har æggestavslister i 
stødene og ender i et tandsnitled og en stor hæn-
gekugle, prydes foroven af en omløbende (del
vis fornyet) buefrise med treblade. Et tandsnit 
ledsager krongesimsen, hvis fornyede dækplade 

Fig. 26. *Stolegavl, o. 1580 (s. 1698). I Esbjerg Mu
seum. NE fot. 1983. – *Wange, um 1580. Im Museum 
von Esbjerg. 

i blankt træ er fra istandsættelsen 1952 ligesom 
den murede trappe. 

Prædikestolen er opsat i skibets sydøsthjørne 
under en himmel (fig. 25) i landlig rokokostil, 
bekostet af kirkeejeren 1777. Den er fæstnet til 
sydvæggen og har ud mod kirkerummet fem 
fag. Frisen er glat, brudt på hjørnerne af klum
pede englehoveder; hængestykkerne udgøres af 
gennembrudt bladværk med tilsvarende hove
der, topstykkerne af høje rocailler, hvorfra et 
lille blad løber ned over den konkavt udkravede 
gesims. På hjørnerne flankeres topstykkerne af 
egenartede spir, og fra kasetteloftet hænger en 
bastant Helligåndsdue ned. 

Prædikestolens brogede bemaling med en del 
forgyldning er i hovedsagen fra 1927, let afstemt 
ved istandsættelsen 1952. Fremtrædende er en 
mørkrød farve og en grå, som gennemgående 
dækker skæringerne. De står i felterne på blå 
bund, postamentindskrifterne forgyldte på sort 
bund. På rammestykket under det sydligste felt 
læses: »Malet anno 1927 15/12 af Kr. Nielsen, 
Veien, for kr. 500. Arkitekt Aage Bugge, 
Varde«, på himlens inderside: »Anno 1777 T.R. 
Teilmann og Frue S. A. v. Gersdorf«. 

Prædikestolens plads er utvivlsomt den gamle 
i skibets sydøsthjørne, hvor den frem til 1952 
var opsat delvis hvilende på et muret middelal
derligt sidealterbord (jfr. ovf.). Endnu midt i 
1700’rne læstes årstallet »1604« på prædikesto
len,38 formentlig på opgangen eller på den 1777 
nedtagne †himmel, der bar indskrifterne: »Giv 
Agt paa dig selv og paa Lærdommen, naar du 
giör dette, skal du frelse dig selv og Dem som 
höre dig« (1 Tim, 4,16) samt »Gratia Gratiam 
Gignit« (nåde avler nåde). Det latinske valg
sprogs forbogstaver skal have spillet på navnet 
Georgius Georgii Grimstrupius, Jørgen Jørgen
sen Grimstrup,31 der var præst fra 1584 til 1618, 
og som i sit dødsår lod opsætte en tilsvarende 
prædikestol i annekskirken Årre. 

Prædikestolens mester, der øjensynligt har 
haft en hjælper (en søn?) og som på stolen i Årre 
har signeret sig »Matz Christensen Gamst«, bo
ede 1618 i Revsinghoved i Gesten sogn (Anst 
hrd.), nær byen Gamst (Anst sogn), som han 
havde navn af.39 Årsagen til himlens fornyelse 
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Fig. 27. Indre set mod vest. NE fot. 1984. – Innenansicht nach Westen. 
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1777 skal have været, at kirkeejeren fandt den 
gamle for stor i forhold til stolen.31 Ved samme 
lejlighed gjordes en ny opgang med enkelt fyl-
dingspanel, ligesom prædikestolen må være ble
vet nymalet. 1845 ønskedes den understøttet, og 
1849 blev den som det øvrige inventar opmalet 
»både smukt og med smag«11 i lyse farver, der 
bibeholdtes til påføreisen af de nuværende 1927. 
Istandsættelsen 1952 omfattede foruden en af
stemning af farverne en unødvendig fjernelse af 
prædikestolens middelalderlige underbygning 
samt fornyelse af opgangen fra 1777. 

Stolestaderne er i deres kerne fra o. 1580, men 
stærkt fornyede 1928, da de nuværende bænke 
med let skrå fyldingsryglæn kom til. Gavlene er 
som vanligt formet som et rammeværk med to 
fyldinger og profilerede småspir, de sidste re
konstruerede 1928. Højden er nu 103 cm, de to 
forreste gavle er dog 112 cm høje og lidt bredere 
end de øvrige (Endrupholms stole? jfr. ndf.). 
Fyldingerne rummer enkelt foldeværk, der på 
de to forreste gavle er kantet af lister med tov
snoning. En gavl, nu anvendt på en nyere bænk 
i tårnrummet, afviger ved at have to rombe
fyldinger med roset, overfyldingen endvidere 
lidt bladværk. På dens øvre rammestykke er 
indskåret initialerne »I.I.G.«, formentlig for Jør
gen Jørgensen Grimstrup.40 Stolepanelerne er 
fra 1928, bemalingen fra 1952 i gråt, lysgrønt og 
en rød tone, der danner bund for fyldingernes 
grå foldeværk. En *stolegavl (fig. 26), der siden 
1953 er deponeret i Esbjerg Museum (inv. 

Fig. 28. Indristninger i pultbræt fra (†)degnestol, 
o. 1575 (s. 1699). NE fot. 1984. – Ritze im Pultbrett ei
nes (†)Küsterstuhls, um 1575. 

nr. 199/1953) har bemaling fra 1928, mørkbrunt 
rammeværk, rødbrunt foldeværk på blå bund 
samt grå lister. 

1700 behøvede stolene her og der hjælp; i 
tårnrummet manglede et stade såvel som et på 
pulpituret, hvor tre bænke endvidere havde 
mistet deres »hviletræer« (ryglægter).10 1768 
havde kirken 16 mands- og 15 kvindestole med 
hver fem pladser, 10 kvindestole med to pladser 
samt på pulpituret 5 mandsstole hver med fem à 
seks pladser;26 et tal, der 1791 var øget med tre 
stader. Til Endrupholm hørte da en mands- og 
en kvindestol (de forreste?), og på præstekonens 
†stol i koret læstes navnet »Giertrud Jørgens« 
(jfr. †mindetavle).31 Præstefamiliens stol var 
flyttet til skibets nordside 1862, da den omtales 
som lukket (dvs. med låge).3 Samme år fik alle 
kvindestolene rygstød, 1877 udskiftedes mand-
folkestolenes ryglægter med rigtige rygstød »li
gesom fruentimmerstolenes«, og 1882 blev sta
derne malet med lys egetræsfarve.11 I forbindel
se med disse arbejder må bænkene være blevet 
udskiftet, ligesom renæssancegavlene fik deres 
gamle spir afsavet og erstattet med små lave 
gavlspidser, der ses på ældre interiørbilleder til
lige med en del stolepanel af renæssancetype (jfr. 
fig. 30). Efter en nymaling 1928 fik staderne ved 
restaureringen 1952 deres nuværende fremtræ
den. 

En †præste- og skriftestol, formentlig fra renæs
sancetiden, stod 1791 i korets nordøsthjørne. 
Den blev dette år gjort større, så der kunne 
sidde 4-5 personer i den. Videre oplyser præ
sten, at der fra skriftestolen bag alteret og hen til 
degnestolen (syd for alteret) fandtes »et Rør eller 
indesluttet Rende af Træe med et Hul paa den 
ene Ende og en liden Laage paa den anden, men 
hvortil den er brugt, om til at tale igiennem, at 
Menigheden ey skulle høre det, kan jeg ey 
sige«.31 1862 omtales skriftestolen som en stol og 
et kateder til præsten. 1903 blev den omgivet 
med en skranke af træ (en fornyelse af panel
væggene?),3 hvorefter den fremtrådte som et af
lukke bag høje panelvægge (jfr. fig. 30). Kas
seret 1952. 

Af en (†)degnestol fra o. 1575 er bevaret pult
brættet, 47×163 cm, hvis blanke egetræ har utal
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Fig. 29a-b. Dørfløj, middelalderlig, tilstand før restaurering 1952 (s. 1700). a. Forside med jernbeslag, b. Bag
side. LL fot. 1949. – Türflügel, mittelalterlich, Zustand vor der Restaurierung 1952. a. Vorderseite mit Eisenbeschläge, b. 
Rückseite. 

lige indristede initialer, navne, bomærker og 
årstal, foruden en fantasifuld indskåret kirke
bygning (fig. 28). Degnestolen, der stod i korets 
sydøsthjørne som pendant til præste- og skrif
testolen i nord, bar våben (tre roser) for Chri
sten Lange til Bramminge (†1603), vistnok fordi 
han da havde kirketienden i fæste.41 Præsten 
Holger Nielsen Olivarius, der 1791 beskrev et 
særegnet »kommunikationssystem« mellem 
præstens og degnens stole (jfr. ovf.), opfattede 
våbnet som biskop Ivar Munks, hvilket skyldtes 
forklaring af tegnemester Abildgaard, »der for 
nogle Aar siden reyste om for at opdage Anti-
quiteter«.31 1862 var den gamle degnestol blevet 
afløst af en ny og hensat i tårnrummet, hvor kun 

pultbrættet var tilbage 1910;3 det er nu ophængt 
på tårnrummets nordvæg. Blandt brættets 
mange indristninger, som allerede pastor Oli
varius fæstnede sig ved og forklarede som »Dis
ciple fra Varde, der var Løbedegne« (jfr. s. 872, 
1484),31 er den ældste daterede vistnok »Per 
Iøre(n)s Brøndvm 1576 de(n) 22 Mai«. De fleste 
navne og årstal er fra perioden o. 1630-50, hvor 
kniven bl.a. har været ført 1634, 1635 og 1637 af 
degnen Anders Hansen Roest, der siden blev 
præst i sognet (jfr. altersølv).42 En †degnestol, der 
1862 havde afløst ovenstående i korets sydøst
hjørne, blev borttaget 1903.3 

I koret er et lille vægskab fra 1928, gråmalet 
med røde lister. 1888 anskaffedes et smalt †skab 
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Fig. 30. Indre set mod øst o. 1900. Fot. i NM2. – Innenansicht um 1900. 

til kirkens messeklæder i korets sydvesthjørne.3 

En nyere pengebøsse af messing med kors er 
opsat ved indgangen. En †pengetavle omtales 
1791.8 

Dørfløj (fig. 7, 29a-b), mellem skib og våben
hus, middelalderlig, rigt jernbeslået, svarende til 
fløje fra Årre kirke (i NM2), i Sneum og i Hjort
lund (Ribe hrd.). Den er sammensat af to kraf
tige, 5 cm tykke, egeplanker (206×116 cm), sam
let på bagsiden (fig. 29b) med to let tilspidsende 
revler, der er indfældet i fortykkelser foroven og 
forneden på dørplankerne og fornaglet. Forsi
dens smedejernsbeslag udgøres af tre brede 
vandrette bladranker, der udgår fra gangjernene 
og en mellem dem siddende spinklere skinne. 
Gangjernene er tre steder splittede og smedet i 
en rudeformet figur, hvorfra der både op- og 
nedefter vokser stængler med fint bladværk, en
dende i små kors (øvre ranke) og i liljespidser 
(den nedre). Også den mellemste ranke er tre
delt, med en let firpasformet figur i midten, 
hvori fire liljespidser løber korsagtigt sammen. 
Den flankeres af ranker med blomsterspidser, 

også her udgående fra rudefelter, af hvilke det 
ene rummer nøglehullet. Gangjernene har et 
mejslet rudemønster, den smallere midtskinne 
og stænglerne en tilsvarende zig-zag-dekora-
tion. Lille dørringsbeslag med en meget stor 
ring, der stammer fra en istandsættelse 1952. 
Som det fremgår af fotografier taget før restau
reringen (fig. 29a), er også dele af jernbeslagene 
fornyede, herunder nøgleblikket, og træværket 
er især forneden blevet udlappet. På bagsiden 
stammer både gangjernene og den svære kas
selås fra restaureringen. Dørfløjens forside står 
gråmalet med sorte beslag, bagsiden blank. Før 
1952 sås på bagsiden (fig. 29b) spor efter en kraf
tig kasselås, ligesom det nedre *gangjern var 
oprindeligt, med mejslet mønster som forsidens 
og rester af en liljeagtig spids. Det er 102 cm 
langt og opbevares nu i Esbjerg Museum (inv. 
nr. 198/1953). Her findes endvidere en ældre 
*jernlås med nøgle (inv. nr. 197/1953). 

Dørfløjens lighed med de tre andre i området 
er så påfaldende, at arbejderne må være udført 
det samme værksted. De sydvestjyske døre er 
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Fig. 31. Pulpitur, 1642, opsat af præsten Jørgen Jørgensen (den yngre) og hans 2. hustru Maren Pedersdatter 
(s. 1701), med *orgel, 1913 (s. 1703). Fotograferet umiddelbart efter pulpiturmaleriernes rensning 1952. Georg 
N. Kristiansen fot. – Empore, 1642, errichtet vom Pfarrer Jørgen Jørgensen (der Jüngere) und seiner zweiten Ehefrau 
Maren Pedersdatter. Mit *Orgel, 1913. Photoaufnahme nach der Reinigung der Emporengemälde 1952. 

blevet opfattet som senromanske fra begyndel
sen af 1200’rne, sammenhørende med de respek
tive kirkebygninger.43 De er dog givetvis yngre. 
Fløjene dateres vel ikke nødvendigvis af årstallet 
»1501«, der skal have stået at læse på Årre-døren 
(Helms: Tufstenskirker s. 169), for det kan have 
vidnet om en reparation. Lignende dørfløje ken
des fra 1300’rne i Tyskland og fra 1400’rne i 
Skåne og Mellemsverige.44 

Kirkedøren omtales 1862 som gammel og be
slået med jern. Fløjen ønskedes 1878 vendt så 
den slog udad, men blev i stedet udskiftet og 
solgt. Samme år fik værgerne pålagt at tilbage-
købe døren, der 1910 henlå på loftet over våben
huset.3 Efter 1949 at have været indsendt til kon
servering i Nationalmuseet, undergik dørfløjen 

1952 ovennævnte restaurering og blev genindsat 
i skibets (udvidede) norddør med nyt anslag af 
træ i øst. 

I triumfmurens taggavl sidder en ældre dørfløj, 
fra 16-1700’rne(?), dannet af fire egefjæl. 

Pulpitur (fig. 31), 1642, opsat på foranledning 
af præsten Jørgen Jørgensen Grimstrup (den 
yngre) og hans 2. hustru Maren Pedersdatter. 
Pulpituret, der siden 1913 har været indrettet til 
orgelpulpitur, er opsat i skibets vestende foran 
tårnbuen med nyere opgang i syd langs vest
muren. Pulpituret, hvortil hovedsageligt er be
nyttet fyrretræ, er i betragtning af årstallet på
faldende gammeldags, nærmest i ungrenæssan
cestil. Gulvet bæres af tre i murværket indfæl
dede bjælker, der hviler på otte søjler, hvoraf tre 
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gange to flankerer midtgangen. Kun det forreste 
og bageste af disse søjlepar er oprindelige, med 
glatte skafter, fantasikapitæler og akantuspryd-
bælte over en høj plint. De øvrige er tilføjet i 
gammel stil 1913 som støtte for orglets vægt. 
Brystningen består af 16 høje fag med profilfyl
dinger under en (1952 fornyet) tandsnitsfrise og 
et åbent galleri med drejede balustre. Over de 
gamle bæresøjler er imod skibet fæstnet skjolde 
med årstallet »1642« under initialerne »IIG« og 
»MPD« for Jørgen Jørgensen Grimstrup og Ma
ren Pedersdatter. Skjoldene har som pendanter i 
vest plader med Jesumonogram, opsat 1913. I 
galleriets profilerede håndliste har kirkegængere 
indskåret adskillige navne og initialer, ældst 
vistnok et ubehjælpsomt »Matz 1681«. 

Mens rammeværkets bemaling i grå nuancer 
og lysgrønt er fra 1952, rummer brystningens 
fyldinger originale malerier af Kristus og Maria (i 
midten), apostlene og S. Hieronimus, der må 
tilskrives Ribemalerne Sten Adamsen og Hans 
(Jensen eller Bølling?), som 1652 udførte næsten 
tilsvarende malerier på pulpituret i Guldager 
kirke (Skast hrd.).45 Figurerne, der er malet på 
sort bund, fremtræder som lidt mere end bryst
stykker iført klædninger i dæmpede grå, røde, 
brune og hvide toner. Kristus, Maria og apost
lene synes udført efter forlæg af Raphael og Jo
hannes Sadeler.46 Navnene er anført forneden 
med grågul skrift, en blanding af versaler og 
fraktur. Fra syd ses: 1) »S. Petrus«, halvt i profil, 
skuende opad og med højre hånd løftet i en ge
stus foran brystet. Kappen er foldet op over 
venstre arm, hvis hånd bærer den store nøgle. 2) 
»S. Andreas«, næsten frontal, holdende om det 
kraftige skråkors, der hviler imod venstre skul
der. 3) »S. Iacobus Maior« (Jakob den ældre), 
halvt vendt imod venstre og med vandrings-
staven foran sig; på ryggen anes den store hat 
med muslingskal. 4) »S. Iohannes«, skægløs, i 
profil mod højre med den kraftige højre hånd 
løftet over giftkalken i venstre hånd. 5) »S. Phi
lippus«, halvt i profil mod venstre og med kor
set holdt som en stav foran sig i venstre hånd. 6) 
»S. Bartholomeus«, frontal, med ansigtet halvt i 
profil mod venstre, kniven i højre hånd og den 
venstre bevæget ført mod brystet. 7) »S. Tho

mas«, frontal, med hovedet i profil mod ven
stre, spyddet i højre hånd og en åben bog i den 
venstre. 8) (Fig. 34) »Saluator Mundi«, Kristus, 
velsignende, med korsæblet i venstre hånd. 9) 
(Fig. 35) »S. Maria«, vendt mod Kristus og vist 
som smertens moder med hænderne korslagte 
over brystet. 10) »S. Matheus«, let vendt mod 
venstre, læsende, med hellebarden hvilende 
mod venstre skulder. 11) (Fig. 32) »S. Iacobus 
Minor«, Jakob den yngre, med valkestok, læ
sende i en bog, som hviler mod et bord foran 
ham. 12) (Fig. 33) »S. Simon«, vendt mod ven
stre, med stor skovsav foran sig. 13) »S. Iudas 
Tadeus«, let vendt mod venstre, med en stor 
kølle i venstre hånd, som han holder op imod 
kinden; i højre hånd en bogrulle og under armen 
en bog. 14) (Fig. 36) »S. Mathias«, let vendt 
mod højre, med økse i højre hånd, åben bog i 
venstre. 15) (Fig. 37) »S. Paulus«, med åben bog 
i venstre hånd og den højre hvilende om sværd
fæstet. 16) (Fig. 38) »S. Hieronimus«, vendt 
mod venstre, med højre hånd tankefuldt under 
kinden, en knogle i den venstre; i forgrunden 
står hovedskal og timeglas. 

Pulpiturmalerierne, der er udført på en tynd 
kridtgrund, står i original skikkelse med mindre 
udbedringer (ca. 10%) fra en istandsættelse 1952, 
da alle ældre overmalinger fjernedes. Foruden i 
Guldager genfindes apostelserien (efter samme 
forlæg) på pulpituret i Vilslev (Gørding hrd.) og 
det malede loft i Tjæreborg kirke (Skast hrd.). 
Hieronimus optræder ligeledes i Vilslev (dog ef
ter andet forlæg), mens medtagelsen af den efter 
reformationen så sjældent fremstillede Jomfru 
Maria er enestående for Grimstrup-serien. Da 
alle malerierne i Grimstrup karakteriseres af en 
ensartet ret grov penselføring og figurernes på
faldende store hænder (som i Tjæreborg), er det 
tænkeligt, at én af de to Ribemalere har været 
alene om opgaven.47 

Pulpituret, hvis rammeværk oprindeligt synes 
at have stået med en delvis staffering i rødbrunt 
og rødt, rummede fra første færd stolestader. 
1768, da det fremhæves for forsidens billeder, 
omtales fem mandsstole (jfr. ovf.).26 1849 blev 
pulpituret overstrøget med gråt og hvidt samt 
rødt og gult på enkelte lister; brystningens 
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Fig. 32-33. Pulpiturmalerier, 1642, apostlene Jakob den yngre og Simon (s. 1702), tilskrevet Ribemalerne Sten 
Adamsen og Hans (Jensen eller Bølling?). NE fot. 1988. – Emporengemälde mit den Aposteln Jakobus d. J. und 
Simon. Den Malern Sten Adamsen und Hans (Jensen oder Bølling?), Ribe, zugeschrieben. 1642. 

tremmebalustre fik en sort bemaling og maleri
erne småreparationer.11 Istandsættelsen 1913 
fulgtes af en farveoppudsning 1927, omfattende 
både malerierne og træværket, der herefter stod 
rødt og rødbrunt med grønne lister. I forbin
delse med maleriernes rensning og konservering 
1952 har træværket fået en snedkermæssig 
istandsættelse og en nymaling svarende til sto
lestaderne. 

Orgel, 1973, med seks stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. 
Lyngby. Disposition: Manual: Rørfløjte 8', 
Principal 4', Gedaktfløjte 4', Spidsfløjte 2', Ok
tav 1'. Pedal: Subbas 16'. Tegnet af Rolf Graae i 
samarbejde med orgelbyggeriet. I vestpulpitu-
rets nordre ende. *Orgel (fig. 31), 1913,3 med 
seks stemmer, bygget af Horsens Orgelbyggeri 
ved M. Sørensen.48 Disposition: Bordun 16', 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

 
 

 

1704 SKAST HERRED 

Principal 8', Gedakt 8', Salicional 8', Vox Celeste 
8', Fløjte 4'; oktavkoppel, svelle. Pneumatisk 
aktion, bælgventillade. Facade med attrappiber 
af sølvbronzeret zink i tre arkadefelter. Midt på 
vestpulpituret. Nu i privateje. 

Salmenummertavler, 1952, to ens ganske enkle, 
70×43 cm, hvidgule med sorte cifre af letmetal. 
På triumfvæggen nord for korbuen og skibets 
nordvæg. †Salmenummertavler. 1862 fandtes tre 
tavler til salmenumre, som 1905 afløstes af tre 
nye med løse cifre til indskydning.3 De havde 
svungen overkant og cifre i syv rækker under 
overskrifter i hvid antikva (jfr. fig. 30). 

Præsterækketavle, 1927, 100×63 cm, med gavl-
formet afslutning foroven og profilramme ud
ført af gammelt renæssancepanel. Navnene står 
med sort antikva på hvid bund, rammen er grå. 
På skibets nordvæg. 

Lysekroner, nyere, to store i messing ophængt 
i skibet. Den ene fandtes 1910.3 

En †ligbåre omtales i inventariet 1862.3 

Klokke (fig. 41), o. 1350-1400, skriftløs, tvm. 
86 cm, med profilering om halsen og ved over-

Fig. 34-38. Pulpiturmalerier, 
1642 (s. 1702), tilskrevet Ri-
bemalerne Sten Adamsen og 
Hans (Jensen eller Bølling?). 
34-35. Kristus og Maria. 
36-38. Apostlene Mattias og 
Paulus samt S. Hieronimus. 
NE fot. 1984. – Emporenge
mälde, den Malern Sten Adam
sen und Hans (Jensen oder Bøi
ling?), Ribe, zugeschrieben. 
1642. 34-35. Christus und Ma
ria. 36-38. Die Apostel Mat
thias und Paulus sowie der 
hl. Hieronymus. 

gangen mellem legeme og slagring (Uldall 
s. 53). Ophængt i slyngebom fra 1949. 1700 var 
klokkeværket løst og brøstfældigt.10 1862 om
tales klokken som temmelig stor og med en ret 
god klang.3 En †klokke afleveredes ved klokke
skatten 1528.6 Klokkestolen er fra 1898,3 af fyr
retræ med enkelte genanvendte egebjælker. 

GRAVMINDER 

Gravsten, o. 1766, over Marre[n] Eskelsd[at]ter, 
†1766. Stenen, en såkaldt bondegravsten af rød 
granit, ca. 125×60 cm, bærer en groft hugget 
indskrift i fordybede versaler over et forenklet 
timeglas. Den revnede sten indgår i kirkegårds-
diget ved den østre port. 

†Gravrammer. 1) O. 1608. Mette H(er)Jørg[ens 
i H]enne,49 †1. april 1608 i Grimstrup. Rammen, 
af træ, omgav 1862 en nu forsvunden †gravsten 
under pulpituret.50 

2) O. 1608, over Maren Nielsdatter, †1608. 
Trærammen lå 1791 over en grav vestligt i kir
ken.51 



 

  

 
 

 

 
 
 
 
 

GRIMSTRUP KIRKE 1705 

†Gravtræer. 1) O. 1771. Kirstine Jensdatter 
Hoe, *1710 i Hoe, 1732 gift med Nis Nissen, 
Odense (jfr. nr. 2), †17.jan. 1771 på Blaaeholm, 
61 år. Gravtræet, hvis indskrift desuden indbe
fattede et gravvers: »Jeg vil vandre for Herrens 
Ansigt i de Levendes Lande«, lå 1791 sammen 
med nr. 2 på kirkegården.51 

2) O. 1771. Nis Nissen, *1707 i Odense, 1732 
gift med Kirstine Jensdatter Hoe (jfr. nr. 1), 
†15. maj 1771 på Blaaeholm, 64 år. »Salige ere de 
Døde, som dør i Herren, de skal hvile af deres 
Arbeide«. På kirkegården, ved nr. 1.51 

KILDER OG HENVISNINGER 

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

Ved embedet. Synsprotokol 1862ff. – LA Vib. Skast 
herreds tingbog 1668 og 1674. 

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker VII, 1886, s. 29ff. – Indberetninger. Jacob 
Helms 1873 (bygning, inventar), H.A.J. Estrup 1890 
(våbenhusets tagværk), M. Mackeprang 1941 (mid

delalderlig dørfløj), Georg N. Kristiansen 1952 (in
ventar) og Ebbe Nyborg 1988 (inventar). 

Tegninger og opmålinger. NM2. Opmålinger af ro
manske vinduer, syddør og tympanon ved F. Uldall 
1887. Tegning af døbefont ved E. Rondahl 1896. Op
måling af middelalderlig dørfløj og forslag til genan
bringelse ved C. G. Schultz 1948 og 1949. Kalke af 
indskrift på altertavlens predella ved G. N. Kristian
sen (1952). Plan og snit af bygning ved Henrik Jacob
sen og Bi Skaarup 1983. 

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, in
ventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgler), 
gravminder ved Vibeke Andersson. Redaktionen af
sluttet marts 1989. 

1 DiplDan. 3. rk., III, 567.

2 Kronens Skøder IV, 144.

3 Synsprotokol 1862ff.

4 Repert. 2. rk., 3053, 8825, 10995 og 11013.

5 Jfr. Oluf Nielsen: Gamle jydske Tingsvidner, 1882, 

s. 81-82, og samme: Historiske Efterretninger om 
Skadst Herred, 1862, s. 87f. – Kongen fratog 1564 
sognemændene i Grimstrup og Årre deres ret til selv 
at vælge præst, da de havde foretrukket Niels Han
sens uduelige søn frem for andre kvalificerede an
søgere. Jfr. Oluf Nielsen: Historiske Efterretninger, 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1706 SKAST HERRED 

s. 88f. samt KirkehistSaml. 4. rk., I, 1889-91, 
s. 570-73.

6 RA. Reg. 108A nr. 21. Fortegnelse over indkrævede 

klokker 1528-29.

7 LA Vib. Vester og Øster Horne hrdr.s provsti. Kir

kesyn 1892-1932 (C 44A.1).

8 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C 

4.190).

9 LA Vib. Skast herreds tingbog 5. maj 1668 (syn af 

28. marts 1668).

10 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775.

11 LA Vib. Skast, Øster og Vester Horne hrdr.s prov

sti. Synsprotokol 1828-91 (C 44.3-5).

12 Korrespondance i NM2.

13 Til sammenligning måler cirkelslaget i syddørens 

tympanon 4 fod i diameter.

14 Døren var tidligere tilmuret i tegl. Den er muligvis 

lukket allerede i middelalderen.

15 Jfr. M. Mackeprang: Jydske Granitportaler, 1948, 

s. 270-71.

16 Også det vestre, tilmurede vindue i skibets nord

side (delvis skjult af våbenhuset) kantes af en rund

stav.

17 Esbjerg Museum, inv. nr. 1306.

18 F. Uldall: Om vinduerne i de jydske Granitkirker, 

ÅrbOldkHist., 1894, s. 266.

19 Jfr. den ældre diskussion om dette emne i Årb

OldkHist. Sophus Müller: Om en aaben Tagstol i


vore romanske Smaakirker, 1887, s. 89-97; H. B. 
Storck: Om den buede Tagform i nogle jydske 
Landsbykirker, 1890, s. 376-88; V. Kock: Trækon
struktioner i danske Kirker fra Middelalderen, 1899, 
s. 188-205. – Modsat den ældre opfattelse (Storck, 

Koch) regnes de buede tagkonstruktioner, der næsten 

udelukkende er repræsenteret i Ribe og Ringkøbing 

amter, nu for romanske (jfr. Elna Møller: »tak«, i 

KLNM, bd. 18, 1974, sp. 66-72), men det er ikke af

klaret, om denne tagform også har været anvendt i 

senmiddelalderen.

20 I forbindelse med våbenhusets opførelse lukkedes 

det romanske vindue vest for skibets norddør.

21 Forhøjelsen er formodentlig først foretaget i 

1900’rne.

22 Arkitekt Hagerups forslag til istandsættelse blev 

godkendt, efter at det havde været forelagt kgl. byg

ningsinspektør J. Vilh. Petersen, Odense. LA Vib. 

Skast, Ø. og V. Horne hrdr.s provsti. Kirke og kir

kegårde 1877-1900 (C 44.8).

23 O. Nielsen: Historiske Efterretninger om Skadst 

Herred, 1862, s. 87 samt F. Uldall 1886, der fejlagtigt 

gengiver årstallet som 1785.

24 RA. Anders Sørensen Vedels regnskabsbog.

25 LA Vib. Skast herreds tingbog 20. okt. 1674 (syn af 

14. okt. 1674).

26 LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetninger til 

biskop Bloch 1766-69 (C 4.774).

27 RA. DaKanc. 1. dept. Brevsag 281/1834.

28 Jfr. note 26. – LA Vib. Skast hrd.s provsti 1812. 

Sager enkelte sogne vedk. 1634-1812 (C 43 E.4).

29 DK.SJyll. s. 2832f. Inden for amtet kan endvidere 

nævnes Madonnafigurerne i Janderup fra 1503 

(s. 1047), Henne (s. 1251) og Darum (Gørding hrd.).

30 Se DK.SJyll. s. 2836f. med fig. a-l.

31 Efterretning om Grimstrup sogn ved sognepræst 

Holger Nielsen Olivarius 1791. LA Vib. Skast hrd.s 

provsti 1812. Sager enkelte sogne vedk. 1634-1812 (C

43 E.4).

32 Jfr. note 24. Den endnu gotiske knop og stejlt op

drevne fod er typisk for renæssancetidens kalke. Jfr. 

eksempelvis kalkene i Nørre Nebel (s. 1199) og Øl

god (s. 1537), den sidste skænket 1599.

33 Niels Thonnesen i Grimstrup var gift med en dat

ter, Gertrud, af den foregående præst, Jørgen Jørgen

sen den yngre. Se Nielsen: Herredsbeskrivelse (1862), 

s.92f., 130f., J. R. Lorentsen: Bidrag til Øse Sogns


Fig. 39-40. Sygekalk, anskaffet til Grimstrup og Årre kirker, o. 1855 (s. 1692). 39. Helhed. 40. Uidentificeret 
stempel under bunden. NE fot. 1984 og 1989. – 39. Krankenkelch, um 1855. 40. Unidentifizierter Stempel. 



 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

GRIMSTRUP KIRKE 1707 

Historie, 1932, s. 35f. samt Aksel Lassen: Skæbneåret 

1659. Hungersnød og Pest over Sydvestdanmark, 

Aarhus 1958, s. 125f.

34 Jfr. note 11. Sættet var endnu ikke anskaffet 1855. 

35 Jfr. note 3. P. Rondahls tegning af fonten 1896 (i 

NM2) viser den med foden i samme dybde som nu.

36 Caryatidum vulgus termas vocat sive athlantidvm 

... geinuenteert duer Johannes Vreedman Vriese 
(o. 1565). Gengivet i C. A. Meier: Heinrich Ringe-
rinck und sein Kreis, Flensburg 1984, Abb. 21 (til 
venstre). 
37 Jfr. reliefferne af frie kunster på den 1596 af præsten 
Søren Jensen Buch i Ølgod opsatte altertavle (s. 1532 
med fig. 24-26), der eventuelt kan have været inspira
tion for Jørgen Jørgensen. På kirkeinventar er frem
stillinger af frie kunster og dyder sjældne, idet de 
hovedsageligt kendes fra orgelpulpiturer og -facader. 
Se orglerne i Køge, DK.Kbh.Amt, s. 220, Helsingør, 
DK.Frborg, s. 203, og i Kristianstad, M. Lundborg: 
Heliga Trefaldighetskyrkan i Kristianstad, Kristian
stad 1928, s. 134f. 
38 DaAtlas, s. 696. 
39 Det fremgår af regnskabet for Harte kirke (Vejle 
amt), hvortil han 1618-19 udførte en (bevaret) alter
tavle, også her med bistand af en hjælper (»selvan
den«) og i løbet af seks og en halv uge (LA. Vib. 
Regnskabsbog for Harte kirke). Mads Christensen 
har udført (og medvirket ved) en lang række arbejder 
i Syd- og Sønderjylland, dateret øjensynligt imellem 
1602 og 1618-19. De tidligste år synes han især at have 
arbejdet for sin sognepræst og nabo i Gamst præ
stegård, den lærde Jon Jonsen Colding, for hvem han 
har gjort Anst kirkes prædikestol 1602 og vist nok 
også Jon Jonsens mindetavle over faderen. I Ribe amt 
kan endvidere nævnes prædikestolen i Brørup (Malt 
hrd.), signeret »MC« over korslagte stemmejern, al
tertavler i Vejen, Malt, Lindknud (Malt hrd.), Hjort
lund (Ribe hrd.), Vilslev og Åstrup (Gørding hrd.), 
samt et epitafium i Åstrup. Værkstedet, der tidligst er 
omtalt (anonymt) af C. A. Jensen 1911 (Jensen: Sned
kere s. 52, note 2), har af Erik Moltke været søgt 
identificeret ved de formodede snedkerinitialer »HI« 
på altertavlen i Skodborg (DK.SJyll. s. 734) og hen
ført til Ribe (DK.SJyll. s. 2875). 
40 To præster med dette navn (far og søn) efterfulgte 
hinanden i kaldet fra o. 1584 til 1655, jfr. samme ini
tialer på orgelpulpituret fra 1642 og Nielsen: Herreds-
beskrivelse 1862, s. 90f. 
41 Nielsen: Herredsbeskrivelse 1862, s. 86f. 
42 Jfr. Nielsen: Herredsbeskrivelse 1862, s. 86f, 91f. En 
stilling som løbedegn kan for en række andres ved
kommende formodes alene ud fra deres tilnavn 
»Varde«, eksempelvis: »Petrus Mathiæ Wart 93« (for
mentlig 1593), »Gregorivs Thomæ W« og »1620 
MPW«. Fantasikirken er øjensynligt indskåret af Jør
gen Nielsøn Møller 1638 (jfr. fig. 28). 

Danmarks Kirker, Ribe amt 

Fig. 41. Klokke, o. 1350-1400 (s. 1704). Efter tegning 
af F. Uldall 1901. – Glocke, um 1350-1400. 

43 M. Mackeprang: Fyenske jærnbundne Kirkedøre 
fra Middelalderen. I ÅrbOldkHist. 1943, s. 2f. De 
sydvestjyske fløje jævnføres her især med de skånske 
i Ö. Herrestad og Perstorp samt Skrukeby i Öster-
götland. 
44 Lennart Karlsson: Medieval Ironwork in Sweden, 
Sthlm. 1988, Vol. I, 127f. Dørene, der behandles un
der navnet Grimstrupgruppen og dateres til 1300’rne 
eller muligvis senere, jævnføres her med den skånske 
fra Torrlösa (o. 1400) og en række mellemsvenske fra 
1400’rne (Vol. II, 47, 96, 314, 515). Blandt de tyske 
sidestykker, der henvises til, kan fremhæves en dør
fløj fra Schellenwalde (Schlesien) og især en fra dom
kirken i Wetzlar, begge fra 1300’rne. Se Wilhelm 
Schmitz: Die Mittelalterlichen Metall- und Holz-Tü
ren Deutschlands, Leipzig 1905, s. 23 med fig. 27 og 
blad 26. 
45 Jfr. s. 1045f. med note 28a og s. 1084. 

Fig. 42. Våbenhusets tagværk, set mod syd (s. 1683). 
Skitse af H. B. Storck i Årbøger for nordisk Oldkyn-
dighed 1890. – Dachwerk der Vorhalle gegen Süden. 
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1708 SKAST HERRED 

Fig. 43. Tympanon over skibets syddør (s. 1681). Målt 
og tegnet af F. Uldall 1887. – Tympanon über dem Süd
eingang des Langhauses. 

46 Se Hollstein’s Dutch and Flemish Etchings, Engra
vings and Woodcuts, Vol. XXII, nr. 82-87 og 317-27. 
Der er tale om serier (apostlene med Credo), hvoraf 
dog kun afbildes Maria og Johannes, begge svarende 
til fremstillingerne i Grimstrup. 
47 Noget nærmere skel lader sig dog vanskeligt drage 
mellem de to kompagnoners indsats. Foruden de 

nævnte apostelserier må malersjakket bl.a. tilskrives 
altermalerier i Janderup og Billum kirker (s. 1045f., 
1084f.) og i Sønder Vium (Ringkøbing amt) samt 
malerier på prædikestole i Vilslev (Gørding hrd.) og 
Visby (DK.SJyll. s. 1362, uden tilskrivning) og måske 
Wenzel Rothkirchs epitafieportræt i Tjæreborg. Flere 
af arbejderne har på grund af de gentagne apostelmo
tiver i litteraturen været tilskrevet en »apostelme
ster«, der af og til har været identificeret med andre 
Ribemalere. Jfr. De Danske Kirker, red. Erik Hors-
kjær, 1969, bd. 15, s. 282 og Carsten Teilman Hald: 
Wenzel Rothkirch portrætter, i ÅrbRibe 1972, s. 98 
med note 17. 
48 Horsens Orgelbyggeri: Katalog 1923. 
49 Enke efter sognepræst Jørgen Poulsen i Henne, 
†1598.

50 Oluf Nielsen: Historiske Efterretninger om Skadst 

Herred, 1862, s. 87.

51 LA Vib. Skast hrd.s provsti. Sager enkelte sogne 

vedkommende 1634-1812 (C 43E.4).


Fig. 44. Matrikelkort 1:10000, målt 1817. – Kata
sterkarte. 



 

 

Indre set mod øst. EN fot. 1989. – Innenansicht nach Osten. 

ROVSTHØJE KIRKE 
GRIMSTRUP SOGN 

Filialkirken i Rovsthøje er opført og indrettet 
1958-61 (indviet 24. september 1961) efter teg
ning af arkitekterne Kaj Øhlenschlæger og 
K. Nordby Nielsen, Esbjerg. Ønsket 
egen kirke i Grimstrup sogns nordre 
fremsat allerede 1910, og en grund til 
kirkegård nord for byen blev skænket 

om en 
del var 

kirke og 
det føl

gende år, men først 1958 kunne grundstenen 
nedlægges. 

Kirkegården, hvis terræn falder vestover, heg
nes af træer og klippede hække. Den vestre del, 
ud mod landevejen, er udlagt i græs, og her 
findes hovedindgangen, lukket med lave jern
gitterfløje. 

Kirken, der udgøres af et langhus med tårn i 
vest, er opført på det svagt skrånende terræn af 
røde mursten over en sokkel af rejste marksten. 
Taget er sorte vingetegl. Grundplanen er et stort 
T med tværstaven i vest, idet der til tårnet knyt
ter sig to små sidebygninger med venteværelse 
og sakristi, dækket med halvtage. De indven
dige vægge er sprutpudsede og hvidtede. Kir
kerummet er en stor forsamlingssal med koret i 
øst, hævet tre trin over »skibet«. Alterets plads 
markeres i østvæggen med en falset, rundbuet 
niche. Rummet får lys gennem store, rundbu
ede vinduer, tre i hver langmur. Gulvet er lagt 
med Ølandsfliser, loftet har lyst bejsede bjælker 

118* 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

1710 SKAST HERRED 

og brædder. – Den rundbuede indgangsdør i 
tårnets vestside deles af en »arkitrav« af granit 
med indhuggede korsmærker. Tårnets nedre 
etage tjener som våbenhus. Det ovenliggende 
mellemstokværk åbner sig mod kirkerummet 
som en art pulpitur. Klokkestokværket har otte 
rundbuede glamhuller, to i hver side. Tårnet af
sluttes med en gesims og dækkes af et sadeltag 
med gavle i øst og vest. 

Inventaret er næsten uden undtagelse fra opfø-
relsestiden. Som alterprydelse tjener et stort teak-
træskors, der står på et alterbord af rød marmor. 
Altersølvet, ifølge indskrift skænket af pastor Lil
leør og hustru 1961, er i renæssanceformer og 
har Københavnsmærke samt stemplet: »Boesen 
Haandarbejde«. Oblatæske og alterkande er 
mærket »M & TB«, alterstagerne er balusterfor-
mede, syvstagen leveret af Laur. Rasmussens 
bronzestøberi i København. 

Døbefonten er af hvid marmor, bestående af en 
skål, båret af et trekoblet skaft. Dåbsfadet bærer 

på fanen indskriften: »I Faderens og Sønnens og 
Helligåndens navn«. Prædikestolen er udført i 
teaktræspanel med Jesumonogram, stolestaderne 
er i tidens biografstil med lænestolsvanger, ma
let i grå, lysgrønne og gule toner. 

Orglet, leveret 1961 af Frederiksborg Orgel
byggeri ved Troels Krohn, har fire stemmer. 
Disposition: Manual: Gedakt 8', Principal 4', 
Rørfløjte 4', Oktav 2'. På pulpitur i vestenden, 
med facade i teaktræ, indfældet i brystningen, 
og spillebordet anbragt på orgelhusets bagside. 

Et kirkeskib, korvetten »Sct. Jan«, er ophængt 
1987. 

Klokken, fra 1958, måler 91 cm i tvm. og bæ
rer indskrifterne: »Støbt af John Taylor & Co., 
Laughborough, England, 1958«, samt: »Klok
ken slår, tiden går, ene Guds nåde urokket står«. 

Synsprotokol 1961ff. Ved embedet. 



 

 

  

  

 
 

 
 

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. NJP fot. 1988. – Südwestansicht der Kirche. 

VESTER NYKIRKE 
SKAST HERRED 

Navnet Nykirke samt beliggenheden mellem to dele 
af Grimstrup sogn lader formode, at sognet er op
rettet ved en deling af Grimstrup.1 Sognet nævnes 
første gang i den ældste del af Ribe Oldemoder, o. 
1291.2 I kirkelisten i samme håndskrift (midten af 
1300’rne) er kirken sat til en afgift på 8 skilling sølv, 
Grimstrup til 5 skilling sølv (jfr. s. 1020f.). En sogne
præst i Nykirke nævnes 13303 og atter 1508.4 Sognet 
var hovedsogn til Fåborg senest fra reformationsti-
den5 og til 1859, da det blev anneks til Grimstrup. 1978 
blev det anneks til Vejrup (Gørding hrd.). 

Kirken, der siden 1500’rne fungerede som herre-
gårdskirke for Endrupholm, bevarede sin selvstæn
dighed indtil 1688,6 da kronen skødede den til for
pagter og provstiskriver Niels Nielsen,7 der to år 

forinden havde erhvervet herregården fra de adelige 
Krag’er. Kirken ejedes herefter af Endrupholm (1742-
1833 af slægten Teilmann), indtil gården blev udpar
celleret i 1860’erne. Kirken overgik til selveje 1910.8 

Ved klokkeskatten 15289 måtte kirken afgive en 
klokke. Kongen bød 1632,10 at de øvrige kirker 
Varde sysselprovsti, som havde nogen beholdning, 
skulle komme Vester Nykirke til hjælp med tilsam
men 200 rdl. til bygningens reparation. – Skibets loft 
benyttedes 1823 som kornmagasin.11 

Kirken ligger frit i landskabet, omtrent midtvejs 
mellem landsbyerne Omme, Endrup og Nørre 
Vong. De nærmeste gårde og huse hører til ejer

i 



 

 

 

  

 
 

  

  

 

 

 

 

 

1712 SKAST HERRED 

Fig. 2. Grundplan 1:300. Målt af 
Henrik Jacobsen 1977. Tegnet af 
Marianne Nielsen 1989. – Grund
riss. 

lavet Størsbøl. Kirkegården har bevaret sine 
gamle skel til alle sider, således som disse frem
går af matrikelkortet 1797 (fig. 5). Hegnet består 
af jorddiger, stensat på ydersiden. Digerne skrå
ner jævnt indad mod kirkegården og når i nord 
en bredde på 2 til 3 m. I det søndre dige, der slås 
med le, er mindre partier dækket med lyng. På 
de øvrige diger vokser ask, blandet med el, sel-
jerøn, navr og ahorn med en frodig bund af 
vedbend og flere bregnearter. 

Hovedindgangen (fig. 1), midt i syddiget, er en 
køreport med jerngitterfløje ophængt mellem to 
murede og hvidtede piller, afdækket med aftrap-

Fig. 3. Tværsnit 1:150 gennem skib, set mod øst. Målt 
af Henrik Jacobsen 1977. Tegnet af Marianne Nielsen 
1989. – Querschnitt durch Schiff nach Osten. 

pede granitplader og kronet af granitkugler. Pil
lerne, der minder om egnens indgangspartier fra 
o. 1750-1800, er muret 1918,8 da porten flyttedes 
til sin nuværende plads fra det vestre dige. Gra
nitafdækningen er udført 1891 til den gamle port 
i vest.8 I østdiget, ved graverhuset (se ndf.), er 
en lille låge med jernfløj mellem rejste kampe
sten. Disse to indgange, en låge i øst (1862:8 

»stente for gående«) og en port i vest (1862:8 

»ligporten«) kan følges tilbage til 1600’rne. De
res udformning kendes ikke nærmere, men de 
synes 169012 at have været murede †portaler, tæk
ket med tagsten. Lågen var lukket af et drejeligt 
†korstræ over en †rist, og porten var aflåselig; 
1690 manglede en lås.12 

Resterne af en stynet lindeallé mellem de to 
gamle indgange er muligvis plantet på initiativ 
af Tøger Teilmann, der efter overtagelsen af En
drupholm 1801 lod plante små lunde og alleer på 
gårdens marker.13 Sognepræsterne Johan Peter 
Koch (1824-37) og Sofus Vilhelm Wiberg (1837- 
51) lod plante træer omkring kirkegården, her
iblandt gran. En regulering af kirkegården med 
faste gravsteder og gange blev påbudt 1884.8 

Et kapel er 1973 opført i kirkegårdens nord
østlige hjørne efter tegning af arkitekt Richard 
Aas, Varde. Det er en hvidtet og teglhængt byg
ning med sortmalet træværk i de nord-syd 
vendte gavle. Et kirkehus med graverbolig uden 
for kirkegårdens sydøstre hjørne (jfr. fig. 5) blev 
grundmuret 1912. I tilknytning hertil lå tidligere 
et †vognhus eller »kørestald«, vel for herskabet 
på Endrupholm. Her indrettedes 1914 et †nød-
tørftshus.8 
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Fig. 4. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1986. – Südostansicht der Kirche. 

BYGNING 

Kirken er en romansk kvaderstensbygning, be
stående af kor og skib, hvortil der i senmiddelal
deren er føjet et tårn i vest, som er ombygget og 
forsynet med spir 1764. Våbenhuset ved skibets 
sydside er fra tiden 1769-88, men har afløst et 
ældre, muligvis senmiddelalderligt †våbenhus 
på samme sted. Orienteringen har mindre af
vigelse til syd. 

Den lange, smalle bygning er opført14 af vel-
tildannede granitkvadre i regelmæssigt forlø
bende skifter, 12 i koret og 13 i skibet. Navnlig 
set fra nordøst får man trods stedvise omsæt
ninger indtrykket af et helstøbt romansk anlæg, 
hvis facader kun brydes af nyere og større vin
duer. Vinduernes granithugne dekorationer vi
ser slægtskab med nabokirken i Grimstrup. Som 
vanligt er de største kvaderstensformater brugt 
forneden. Dog er 4. og 5. skifte smallere end de 

omgivende og er i skibet nogle steder erstattet af 
rejste kvadre. – Indvendig tillader de pudsede 
vægflader ikke en nærmere bestemmelse af ma
terialet, men her er formentlig brugt rå mark
sten ligesom i gavltrekanterne. 

Fig. 5. Matrikelkort 1:10000. Målt 1797 af A. W. 
Raun. – Katasterkarte. 
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Fig. 6. Kvaderstensmurværket i korets nordøstre 
hjørne under omsætning 1983. ElM fot. – Chor. Nord
ostecke. Quadermauerwerk bei der Restaurierung 1983. 

Murene hviler på en profileret sokkel (jfr. 
s. 1600, fig. 18) og afsluttes på langsiderne med 
en 4 cm fremspringende, profileret gesims 
(fig. 8), hvis østre ender over koret smykkes af 
stiliseret løvværk af samme art som vinduernes 
ornamenter. Udkragede gesimsskifter træffes 
tillige i Skast og Brøndum kirker, men er ellers 
yderst sjældne i kvaderstensarkitekturen, hvor 
gesimser normalt kun optræder på apsider. 

En prøveudgravning forud for restaureringen 
1983 viste, at murene er rejst på et bredt funda
ment, knap 1 m dybt og med ydersiden 60-90 cm 
fra murplanet, bestående af håndstore sten i en 
sand- og muldblandet fyld. Øverst ligger større 
sten, 30 til 40 cm i diameter, som underlag for 
sokkelkvadrene.14 Omsætning af kvadrene, sidst 
1983, har været nødvendig, navnlig i den østre 
del af korets flankemure samt i skibets sydvestre 
hjørne. De firhugne kvadre (fig. 6) stikker ikke 

særligt dybt i murlivet, der består af små runde 
marksten i en fed og grågul mørtel. Hvor kva
derstensmurværket tidligere er omsat, således i 
korets sydside (fig. 7), indeholder kernen en del 
tegl. Korets østgavl, der aldrig er sat om, har en 
betydelig hældning udad. Den sikredes ved en 
understøbning af fundamentet 1983. 

Døre. Mens skibets syddør er helt ødelagt ved 
en udvidelse, foretaget inden 1862, er den til
murede norddør stadig kendelig i det ydre. Den 
smalle, retkantede dør, hvis dæksten er afkortet 
i østenden, hæver sig over soklen, hvis profil er 
afbrudt under selve døråbningen. Tilmuringen 
er foretaget med granitkvadre, heriblandt 
krumme sten, der oprindelig må have siddet i 
korbuens runde stik. 

Af de oprindelige uinduer er bevaret en usæd
vanlig, oval åbning i korets østgavl samt tre ind
byrdes noget afvigende vinduer i kirkens nord
side, et i koret og to i skibet. Åbningernes 
placering i skibet lader formode, at dette har 
haft i det mindste tre vinduer i hver side. 

En række *vindueskvadre, som sammen med 
andre bygningskvadre nu befinder sig i og om
kring Endrupholm, er sandsynligvis hentet fra 
Vester Nykirke eller fra Grimstrup eller Fåborg 
kirke, der ligeledes en tid var ejet af Endrup
holm. Det drejer sig om to smigede karmsten, 
kantet med en rundstav, samt to uens *sålbænk
sten, hvoraf den ene (fig. 56) smykkes med 
rundstav. 

Det ovale vindue (fig. 9) i korgavlen er ud
vendig dannet af to halvrunde »dæksten« af 
samme form som gængse, romanske overlig
gere; herimellem er indskudt to smigsten af 
samme højde som det omgivende skifte. Langs 
den ydre kant og i lysningsfladen løber to svagt 
fordybede riller, der på hver af smigstenene dan
ner karakteristiske »sløjfer«, endende i en art 
bladornamentik inde i de smigede sider. Ind
vendig står det smigede vindue med en retkantet 
underside; den rundbuede afslutning dannes af 
tre kilesten. 

Korets nordvindue (fig. 10c), hvis bund er i 
samme niveau som vinduet i østgavlen, er en 
slank åbning, som i murflugten måler 137×60 
cm. I den tagformede overligger er, koncentrisk 
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Fig. 7. Korets kvaderstensmurværk under omsætning 1983. Vestkysten fot. i V. Nykirke sognearkiv. – Chor. 
Quadermauerwerk bei der Restaurierung 1983. 

med den runde bue, hugget en forsænket rund skifte højere. Det er rigere ornamenteret, med 
stav, foroven afsluttet i en palmette. – Skibets en rundstav langs kanten, der ligesom vindu
tilmurede, østre vindue (fig. 10a) er af samme erne i Grimstrup i de lodrette sider kan opfattes 
størrelse som det foregående, men anbragt et som en art »halvsøjle« med kapitæl og base. 
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Fig. 8. Granitgesims over korets 
langmure, sydøstre og nordøstre 
hjørne (s. 1714). Målt og tegnet af 
F. Uldall 1887. 1:10. – Gesims aus 
Granit über Chorseitenwänden. 
Vermessen und gezeichnet 1887. 

(jfr. s. 1600, fig. 1). De kvadersatte vanger er de 
oprindelige, hvorimod den runde bue synes at 
have ændret form to gange. Den nuværende, 
lave bue har formodentlig fået sin form 1637 ved 
tilmuring af en 75 cm højere bue af samme form 
som den udvidede korbue i Øse kirke (s. 1604). 

mentlig i nyere tid – ved indsættelse af glas. – Især de sidste to vinduer minder meget om deEfter omdannelsen af denne bue udførtes en 
romanske åbninger i Grimstrup kirke (s. 1682) kalkmalet indskrift, der løb hen over det ud
og i nogen grad også om Vester Starup og Få murede parti (se †kalkmalerier).16 Fra den op
borg kirke (s. 1654 og 1753).15 rindelige, romanske bue stammer en del krum-

Indre. Korbuen prydes af smalle, omløbende hugne kvadre, der er brugt ved tilmuringen af 
og profilerede kragbånd over en skråkantsokkel	 skibets norddør. En enkelt indgår nederst i tår

net, hvorfor korbuen må formodes at være æn
dret før tårnets opførelse. Såvel kor som skib 
dækkes af trælofter med brædderne hvilende på 
bjælkernes overside. De tre gavle er af små runde 
marksten. Den øverste spids af skibets vestgavl 
er brudt ned i forbindelse med tårnbyggeriet. I 
nyere tid har man fra tårnet skaffet adgang til 
skibets og korets loftsrum ved gennembrydnin-
ger af gavlene. 

Tagværkerne er efter en dendrokronologisk 
analyse tilvirket af tømmer, som er fældet i vin
teren 1457-58.17 Spærfagene, der har to lag hane
bånd (nu kun et i koret) og korte stivere, er 
nummereret med øksehugne streger, i koret fra 
øst mod vest, i skibet i to afsnit, fra hver gavl 
mod midten. Mindre dele af det svære egetøm
mer er fornyet med fyr og senest, 1983, med 
egetræ. Ved tagværkets oplægning, vel i som
meren 1458, har man tilsyneladende ikke gen
brugt tømmer fra det tidligere tagværk. 

De to tilbygninger, tårn og våbenhus, er hen
holdsvis ombygget og nybygget i Tøger Reen
berg Teilmanns tid som kirkeejer, 1749-88. Tår
nets nedre del er senmiddelalderlig; også 
våbenhusets forgænger var formodentlig føjet 
til kirken i senmiddelalderen. 

Tårnet med firesidet pyramidespir præges helt 
igennem af en ombygning »1764« (årstal med 

Den femsidede, tagformede overligger smykkes 
af løvværk. Skibets vestre vindue (fig. 10b) er 
kun 118 cm højt og har sidekarme af én kvader. 
Langs kanten løber en rundstav, fortykket ved 
kvadrenes sammenstød. Dækstenen prydes af 
snoet rankeværk. Lysningen er udvidet – for

Fig. 9. Romansk vindue i korets østgavl (s. 1714). Op- 
stalter, plan og snit, målt og tegnet af F. Uldall 1887. 
1:40. – Romanisches Fenster im östlichen Chorgiebel. Auf
risse, Grundriss und Schnitte. Vermessen und gezeichnet 
1887. 



 

VESTER NYKIRKE 1717 

Fig. 10a-d. Romanske vinduer (s. 1714). a. Skibets nordside, øst. b. Skibets nordside, vest. c. Korets nordside, d. 
Korets østgavl (jfr. fig. 9). Målt og tegnet af F. Uldall 1887. 1:40. – Romanische Fenster. a. Nördliche Langhauswand, 
östlicher Teil. b. Nördliche Langhauswand, westlicher Teil. c. Nördliche Chorwand. d. Chorgiebel. 

»jernbogstaver« øverst i vestsiden, tidligere led
saget af kirkeejerens initialer »TRT«18), hvorved 
det fik samme udseende som kirketårnene under 
Nørholm gods, ombygget i årene 1740-75 (sml. 
f.eks. Torstrup, s. 1422). Ved ombygningen må 
det gamle tårn være blevet nedrevet til og med 
mellemstokværket; middelalderligt munke-
stensmurværk træffes kun i tårnrummet samt i 
trappehuset. De udvendige facader er alle af små 
sten over et enkelt kvaderstensskifte; vestsiden 
er skalmuret sidst 1982. 

Tårnrummet åbner sig mod skibet i sin fulde 
bredde, idet den rundbuede arkade er udvidet 

ved en behugning af vangerne, sandsynligvis i 
forbindelse med indretningen af en therskabs
stol 1764 (se s. 1736). I samme anledning blev 
gulvet hævet en halv meter over midtgangens 
niveau; det er sænket igen forud for opsætnin
gen af et nyt orgel 1969. Rummet dækkes af et 
gotisk krydshvælv med kvartstensribber. I væg
gene er dybe spareblændinger, den vestre med et 
kurvehanksformet vindue fra tårnets ombyg
ning. 

Man kommer op til de øvre stokværk via en 
spindeltrappe i nordsiden, nederst med en rund
buet dør i rundbuet spejl. Den højredrejede 
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Fig. 11. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1986. – Nordostansicht der Kirche. 

trappe har små stejle trin. I mellemstokværket 
ses skibets vestgavl med en påmuring af munke
sten med små savskifter, muligvis først udført i 
forbindelse med tårnbyggeriet. Klokkestokvær-
ket har fire fladrundbuede glamhuller, et mod 
hvert verdenshjørne. Det opskalkede pyramide
spir, afsluttet med kugle og kors, hæver sig over 
en svær, rødmalet og profileret gesims af træ. 
Facadernes mange jernankre står sortmalede. 
Tårnet var indtil 1764 dækket af et †sadeltag med 
gavle i øst og vest. 

Våbenhuset ved skibets sydside er en teglstens-
bygning fra tiden 1769-88 (jfr. teglmærker), in
deholdende materialer, bl.a. en loftsbjælke med 
indskåret »Anno 1722« og solur, 1759, fra et 
ældre, muligvis senmiddelalderligt †våbenhus. 
Den klædelige lille, blytækte bygning er muret 

af mørkbrændte sten i krydsskifte, sandsynlig
vis fra Endrupholms eget teglværk:19 fire sten i 
gavlsiden bærer initialerne »TRT« (fig. 15) og 
»SAG« for Tøger Reenberg Teilmann og dennes 
anden hustru Sofie Amalie Gersdorf20 (jfr. bro
deren Andreas Charles Teilmanns teglmærker i 
bl.a. Torstrup kirke, s. 1418). Døren, midt i gav
len, har kurvehanksformet afslutning, nært be
slægtet med kirkens vinduer. I de to små, rund
buede vinduer er indsat støbejernsrammer 1872. 
Bjælkeloftet var indtil 1841 uden bræddebeklæd-
ning. 21 

Det ældre, nedbrudte †våbenhus omtales 166822 

som »skrøvsen« (»schriffesen«, jysk for skrifte-
huset). Det betegnedes da som meget brøstfæl-
digt. Nogle år senere, 1690,12 manglede to bjæl
ker, træloftet var ganske borte, og døren var 
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Fig. 12-14. Romanske vinduer (s. 1714). 12. Korets nordside. 13. Skibets nordside, øst. 14. Skibets nordside, vest. 
NE fot. 1986. – Romanische Fenster. 12. Nördliche Chorwand. 13. Nördliche Langhauswand, Ostteil. 14. Nördliche 
Langhauswand, Westteil. 

uden lås. Våbenhuset er formodentlig som den Efter at Niels Nielsen havde overtaget kirken, 
øvrige kirke blevet istandsat i de følgende år af lod han 7. januar 169012 afholde et omfattende og 
den nye ejer Niels Nielsen. nøjeregnende syn. Synsmændene, heriblandt 

Vedligeholdelse og istandsættelser. Kirkens til Oluf Pedersen fra Årre,25 anslog, at omkostnin
stand i sidste halvdel af 1600’rne belyses af en gerne ved en nødvendig istandsættelse ville be
række synsforretninger, som efter egnens skik løbe sig til 690 slette daler, hvortil skulle lægges 
er indført i herredets tingbog. Af et syn 1666 – seks år efter svenskekrigene – fremgår det, at slette daler, som kirken ifølge en forseglet233 
bygningen, ikke mindst tårnet, var i dårlig for
fatning: murene i tårnets sydside var »revnede 
fra hinanden, både inden og uden til fra det 
øverste og imod det nederste«. En reparation, 
som tillige skulle omfatte våbenhus og kirke
gårdsport, ville kræve 100 tdr. kalk, halvanden 
tusind gode mursten og et skippund jern til an
kre i tårnet. Også brædderne i skibets loft 
trængte til en fornyelse.23 De samme mangler 
gentages i et syn 1668,22 uden at der er gjort 
noget ved sagen. Tværtimod hedder det 1674, at 
kirkens »brøstfældighed ikke kunne forfærdiges 
og bekostes for under 600 slette daler«. Kirken 
havde ingen penge i beholdning, men skyldte 
efter sidste års regnskab sin værge 33 daler, som 
denne havde lagt ud til blytagets reparation.24 

regnskabsbog skyldte sin tidligere værge, Fre
derik Krag. Manglerne opregnedes håndværk 
for håndværk: blystøberarbejde, murerarbejde, 
smede- og tømrerarbejde, alt til mindste detalje 
såsom: »2 jernkroge at hænge ligbåren på og 2 

Fig. 15. Teglmærke i våbenhuset: »TRT« for Tøger 
Reenberg Teilmann (s. 1718). NJP fot. 1986. – Vor
halle. Ziegelmarke: »TRT« für Tøger Reenberg Teil
mann. 
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stand, 
Niels 
havde 
bly, 

da han overtog den, udtalte 
Nielsen ikke uden selvfølelse, 
været »ganske forfalden både på 

såvel som porten og stetten for 

patronen 
at den 
mur og 

kirkegår
den, dets mur, riste og overtækning».26 

De næste større arbejder på kirken fandt sted 
Tøger Reenberg Teilmanns tid som ejer af En
drupholm 1749-88. Ifølge en indskrift på alter
tavlen lod han 1761 kirken 
nævnt tårnet bygget om og 
spir, og der indrettedes en 
rummet. Muligvis samme år 

male; 1764 blev som 
forsynet med svejfet 
herskabsstol i tårn

fik kor og skib sine 
nuværende fem kurvehanksformede vinduer, der 
sammen med det ombyggede våbenhus forlener 
kirken med et stilfærdigt senbarokt præg, tydeligt 
i slægtskab med de Nørholmske kirker, der i de 
samme år blev ombygget af broderen Andreas 
Charles Teilmann. 

Om kirken hedder det i årene 1813-18, at den 
»i alle henseender er i god stand«. Efter Tøger 
Teilmanns død 1827 fandt synet den imidlertid 
kun i »mådelig stand«, og skifteforvalteren i 
Teilmanns bo blev anmodet om at søge mang
lerne afhjulpet.11 Som i andre af herredets kirker 
blev de indvendige vægge 1856-57 »aftrukket« 
og nypudset, så de kom til at stå med plane 
flader. 1874 blev væggene, før de skulle kalkes, 
renset for »grønne pletter« (dvs. alger).8 

En større istandsættelse udførtes 1948-50 under 
ledelse af arkitekterne P. Riis Olsen og Walde
mar Jørgensen, Varde. Dele af murværket blev 
sat om, og vinduernes trærammer afløst af far

Fig. 16. Tårnet set fra nordvest. NJP fot. 1988. – Turm. Nordwestansicht.vede, blyindfattede ruder, ifølge indskrift beko
kroge at hænge kirkestigen på«. Transport af 

håndværkere frem og tilbage og af materialer: 
kalk, sten, bly, jern og tømmer fra nærmeste 
købstad, Ribe, beregnedes til 97 vognægter à 3 
mark. Som et sidste punkt skulle kirkegården 
omkring tårnet ryddes for murbrokker og affald 
(»stengrud«), som lå »2 alen højt op på muren«. 
Den tiltrængte istandsættelse blev foretaget i ti
den 1690-1700. Herunder blev bl.a. dele af kva
derstensmurværket sat om. Ud over et par små
ting var der ved et nyt syn 1700 »aldeles ingen 
brøstfældigheder ved kirken«. Om kirkens til

stet af »Ingeborg og P. Nørgaard Jensen, Vong«. 
Samtidig blev tre tilmurede, romanske vinduer 
genåbnet og forsynet med glas, og et flisegulv, 
der i sin tid havde afløst et teglstensgulv, måtte 
vige for et gulv af munkesten. 

En sidste omfattende restaurering er foretaget 
1982-84 ved arkitekt Herløv Thorup, Varde. 
Bygningen sattes i stand inde og ude. Funda
mentet under den hældende korgavl blev for
stærket, dele af korets flankemure sat om, og 
hele tårnets vestparti blev skalmuret fra øverst 
til nederst. Forud for en istandsættelse af inven
taret blev dele af loftsbjælkerne og af korets og 
skibets tagværker udskiftet med nyt tømmer. 
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Opvarmning. Et varmeapparat i skibets nord-
østre hjørne er nævnt første gang 1905.8 

lorifer samme sted afløstes 1965 af et 
luftvarmeanlæg. 

En vinde af fyrretræ, fra ca. 1750-1850, 
sat over de øverste hanebånd i skibets 

En ka
oliefyret 

er op
tagværk, 

mellem 5. og 6. fag fra øst og korresponderende 
med en lem i bræddeloftet. Den svarer helt til et 
lignende hejseapparat i Grimstrup kirke (se 
s. 1685) og må som denne have været brugt i 
forbindelse med loftets udnyttelse som kornma
gasin. 1823 var der således henlagt rug på lof
tet.11 

Solur (fig. 18), af kalksten, 70×46 cm, med 
fordybet (oprindelig forgyldt?) indskrift »Anno 
1759« og timetal omkring en cirkel med ind
skrevet krone. Indmuret i 
spids. Sognepræsten oplyste 
ven« nøjagtig angav klokkeslettet. 

En †vindfløj over tårnet var 
ønskedes genopsat. Dette er 

våbenhusets gavl
1862, at »solski

182511 nedblæst og 
muligvis ikke sket, 

idet spiret 18628 – ligesom i dag – var prydet af et 
kors over en kugle. 

Kirken står i dag præget af den sidste om
fattende restaurering 1982-84, der i alt væsent
ligt har fastholdt bygningen i den skikkelse, den 
havde fået ved Tøger Reenberg Teilmanns om
bygning i 1760’erne. Kun tårn og trappehus er 
hvidkalket, mens kvaderstensmurværket med 

Fig. 17. †Kalkmalet indskrift (s. 1721) fra renæssance
tiden. Afdækket over korbuen 1948. Waldemar Jør
gensen fot. 1948. – †Wandmalerei, Inschrift aus der Re
naissance. 1948 über dem Triumphbogen freigelegt. 

Fig. 18. Solur, 1759, i våbenhusets gavl (s. 1721). NE 
fot. 1986. – Sonnenuhr, 1759. 

yngre teglpartier omkring vinduerne samt vå
benhuset er i blank mur. Tagene er som tidligere 
overalt tækket med bly. Indvendig står rummet 
hvidtet; gulvet er lagt med røde mursten på fla
den, og lofterne har gulbrune bjælker og grå 
brædder. 

En †kalkmalet indskrift (fig. 17) fra renæssan
cetiden, ledsaget af to våbenskjolde, blev 1948 
afdækket over korbuen og atter overhvidtet.27 

Kalkmaleriet, der dækker hen over korbuens 
udmuring (jfr. s. 1716), blev ikke nærmere un
dersøgt, og på de fotografier, der blev optaget, 
kan kun dele af indskriften tydes. De tre linier 
med sortmalet fraktur synes at være delt i to 
felter på hver side af de to våbener, hvis kon
turer dog ikke kan skelnes. Til venstre læses: 
»...gen Kragh til(?) / ... hans Fædern[e] / ... til 
K[ir]cken Ann[o]...«. Til højre: »... / K[ra]gs til 
... / M[ø]derne ....« Indskriften og våbnerne 
henviste rimeligvis til Jørgen Krag og hans hu
stru Anna Vind, der ejede Endrupholm fra 1609, 
og som formodentlig begge er bisat i gravkryp
ten i koret (jfr. s. 1743). Det er tænkeligt, at 
kalkmaleriet er udført i forbindelse med ned
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tagelsen af en mulig †lektorieprædikestol og op
sætningen af den nuværende prædikestol 1637, 
skænket af de to ægtefæller. 

INVENTAR 

Oversigt. Af kirkens tidligmiddelalderlige indretning 
er foruden granitfonten bevaret et meget sjældent sæt 
»alterstolper«, et *alterretabel fra 1200’rne, der siden 
1905 er i Nationalmuseet. Fra den senere katolske tid 
stammer korbuekrucifikset og klokken. 

Interiøret præges af det rige træinventar fra renæs
sancetiden og af kirkens forhold til herregården En
drupholm. Alterpanelet og stolestaderne er udført i 
egnens ungrenæssancestil af samme snedker og bærer 
årstallet 1581. Til staderne slutter sig herskabsstole fra 
o. 1600 med våben for Kristen Vind og Margrete 
Rantzau, hvortil kommer rester af en samtidig deg
nestol og en stol for præstefamilien med årstallet 
1646. Altertavlen og prædikestolen er sammenhø
rende, rigt udskårne arbejder i senrenæssancestil. De 
er opsat 1637 på foranledning af Jørgen Krag og Anna 
Vind og må være leveret af Kolding-billedskæreren 
Jens Mortensens værksted. 

Alterstagerne fra o. 1650 er skænket 1694 af Niels 
Nielsen og Anna Steffensdatter, de første borgerlige 
ejere af Endrupholm. To sjældne salmenummertavler 
i rokokostil må stamme fra kirkeejeren Tøger Reen
berg Teilmanns oppudsning af inventaret 1761. Fra 
nogenlunde samme tid er en messehagel, mens fløj
dørene mellem skib og våbenhus er i enkel klassi
cisme fra o. 1800. 

Farvesætning og istandsættelser. Bortset fra salme-
nummertavlerne, der står med original bemaling, er 
alt træinventar nymalet i brogede farver 1984. 1761 
lod Tøger Reenberg Teilmann alt nymale i rokokostil 
med blå marmorering og opsatte tre år senere en luk
ket therskabsstol til sig selv i tårnrummet. I første del 
af 1800’rne, vistnok 1844, fik altertavlen sine nuvæ
rende naive malerier og blev ligesom prædikestolen 
overstrøget med hvidt og lidt forgyldning. I anden 
halvdel af 1880’rne blev hovedparten af det øvrige 
inventar egetræsmalet, og ved en lokal istandsættelse 
1898 lod man altertavlens træværk afrense. Den blev 
ligesom prædikestolen nymalet i rokokofarver 1929, 
og 1949 fik stolestaderne en gennemgribende istand
sættelse og nymaling. En snedkermæssig istandsæt
telse af alt inventar er gået forud for nystafferingen 
1984. 

Alterbordet er en muret opbygning, fra 1904, op
sat 78 cm fra korets østvæg (om romansk †alter
bord s. 1726). Bordet er helt dækket af et alterpa
nel (fig. 20) fra 1581, der indtil 1904 stod en alen 

østligere, næsten op til østvæggen. Panelet er af 
fyr, 152×92 cm, 108 cm højt. Det har imod kort
siderne to fag, på forsiden tre lidt bredere, alle 
med frisefyldinger over glatte højfyldinger; for
sidens midterste har indskåret årstal »1581«. Fri
sefyldingerne, der kantes af vandrette profilli
ster med neglesnit, rummer fladsnitsagtigt 
akantusløv, der på forsiden indrammer et hoved 
(midtfyldingen) og to små buster af langskæg
gede mænd med rundpuldede hatte. Broget be
maling fra 1984 svarende til det øvrige træin
ventars. Rammeværket står i hovedsagen i 
grønne nuancer, højfyldingerne koksgrå, frisen 
med grønt løv på brun bund. Indtil nymalingen 
stod panelet næsten afslidt for farve, dækket af 
†alterklæder. Det seneste var anskaffet 1881, af 
rødt fløjl med kors i ægte guldbrokade (jfr. 

fig. 41).8 

Altertavle (fig. 20), 1637, med våben for Jør
gen Krag og Anna Vind til Endrupholm, an
skaffet sammen med prædikestolen og som 
denne udført af billedskæreren Jens Mortensen i 
Kolding.28 Tavlen består af et lavt postament, 
tredelt storstykke og gavlprydet topstykke – alt 
med vinger, der endnu på højrenæssancevis er 
udformet som rulleværkskartoucher. 

Postamentet har volutfremspring med løve
hoved og en svær, fremspringende profilgesims, 
der bærer storstykkets fire korintiske frisøjler, 
hvis kartouche-prydbælter har frugtbundter og 
(undtagen det nordligste) to nøgne kvindefigu
rer, der holder sig fast i bladværket. De to mid
terste søjler står lidt forskudt indefter i forhold 
til postamentfremspringene; ydersøjlerne må 
oprindeligt have været afsluttet med hængeled 
under postamentgesimsen. 

Storsøjlerne flankerer et næsten kvadratisk 
malerifelt i midten og to lidt smallere sidefelter, 
der rummer frifigurer af evangelisterne Johan
nes (i nord) og Mattæus, stående i muslingeni-
cher.29 Herover har frisens underside »loft« med 
drejede rosetter (over storfeltet) og drueklaser, 
og dens fremspring over søjlerne har på siderne 
små kartoucher med diamantbosse, fortil giver
nes fædrene og mødrene våbener. Fra nord ses 
Rantzau (Anna Vinds mødrene), Krag »af Jyl
land«, Vind og et våben med to sparrer for Hvas 
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Fig. 19. Indre set mod øst. NE fot. 1986. – Innenansicht nach Osten. 

»af Gjerholm« (Jørgen Krags mødrene).30 Kron-
listen ledsages af æggestav. 

Af storvingerne er kun den søndre oprindelig, 
kantet af havfrue og ørnehoved og med en lille 
figur af Eva med æblet i muslingeniche. Den 
nordre er ved en lokal istandsættelse o. 1890 for
nyet som en (spejlvendt) kopi af den søndre, 
ikke – som utvivlsomt den gamle – med Adam, 
men med Eva nok engang! 

Topstykket er en forenklet udgave af stor
stykket, hvor søjlerne er erstattet af kvindeher
mer med frugtklaser på skaftet, flankerende et 
malerifelt. Vingerne fremtræder nærmest som 
topstykker for storstykkets sidefelter, med mus-
lingenicher rummende de to sidste evangelister, 
Lukas (i nord) og Markus (fig. 22), hvis sym
bolvæsner ligger på storgesimsen foran. Yderst 
på denne står to putti, der har mistet deres lidel-
sesredskaber. To tilsvarende står yderst på top

Danmarks Kirker, Ribe amt 

gesimsen og en femte kroner topgavlen, der er 
formet som en brudt rundbuegavl med pærestav 
omkring en halvfigur af Kristus med korsæblet. 
Han har mistet sin højre (velsignende) hånd, li
gesom den øverste putto 1898 har fået en arm 
kluntet fornyet, og to andre er blevet forsynet 
med henholdsvis en bog og en kalk. 

Stor- og topfeltet rummer naive malerier fra 
første del af 1800’rne, malet i olie på træ i over
vejende sorte, brune og grå toner. I storfeltet ses 
Nadveren efter Leonardo da Vinci mellem frak-
turindskrifterne »Kommer, thi alt er beredt« 
(foroven) og »Gjører dette til min Ihukom
melse«. I topfeltet Kristus på korset i et dunkelt 
landskab med Jerusalem i baggrunden (fig. 21). 
Malerierne er blevet jævnført med to meget lig
nende religiøse malerier fra Endrupholm, sig
neret af Jeppe Stavn 1807 og 1808, og tilskrevet 
denne altmuligmand på herregården (jfr. minde
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Fig. 20. Altertavle, 1637, opsat af Jørgen Krag og Anna Vind, tilskrevet billedskæreren Jens Mortensen i Kolding 
(s. 1722). NE fot. 1986. – Altar, 1637. Von Jørgen Krag und Anna Vind errichtet und dem Bildschnitzer Jens Mortensen, 
Kolding, zugeschrieben. 
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tavle).31 Hvis han er maleren, må billederne være 
udført før hans død 1826, hvilket dog rimer dår
ligt med synsprotokollens oplysning, at tavlens 
malerier blev »ret smukt« fornyede 1844.21 

Tavlens bemaling i øvrigt er fra 1984, domi
neret af lysgrønne toner, brunrødt og forgyld
ning, med gyldne frakturindskrifter fra 1.Joh. 
1,7 og Joh. 3,16 i postament og storfrise. 

Altertavlen bar tidligere (indtil 1898) ligesom 
prædikestolen malet årstal 1637. Den har en 
række fælles træk med de nogenlunde samtidige 
tavler i Øster Nykirke (Vejle amt) og Bedsted 
(fra 1638, DK. Tisted, s. 563f.), hvis storstykker 
ligeledes mangler postament. Den synes dog 
ikke som disse at have haft relieffremstillinger i 
stor- og topfeltet, men derimod fra første færd 
malerier.32 Heri tilslutter den sig et af Jens Mor
tensens senere arbejder, altertavlen i Jerne kirke 
fra 1653-54 (s. 982f.), hvor også topvingernes 
selvstændige udformning genfindes.33 

1690 fandt synet tavlens maling for en stor del 
»affalden«, ligesom dens »billeder« adskillige 
steder var »løse og afstødte« og burde fæstes 
igen med søm og lim.12 Den ønskede renovering 
lod øjensynligt vente på sig til 1761, da Tøger 
Reenberg Teilmann lod tavlen nymale, utvivl
somt i samme rokokofarver med marmorering, 
som kendes fra prædikestolen. En hvid over-
strygning af tavlen må snarest henføres til 1844, 
da malerierne ifølge kirkesynet blev fornyet 
(overmalet eller opmalet?). Samtidig omtales en 
overmaling af »indskriften i det nederste rum«.21 

1887 ønskede synet et da manglende sidestykke 
(nordre storvinge) fornyet og to løse figurer an
bragt, ligesom det året efter påbød en restaure
ring af tavlen med befæstelse af søjlerne m.m.21 

Arbejdet må være udført ved en lokal istandsæt
telse 1898, hvorved næsten al staffering og ind
skrift blev afætset ind til træet. Ved en ny restau
rering 1929 fik træværket en broget bemaling 
med blåmarmorering, inspireret af kirkens ro
kokostaffering. Bemalingen afløstes efter en 
snedkermæssig istandsættelse af tavlen 1983 af 
de nuværende farver. 

*Alterretabel (fig. 25), 1200’rne, et yderst sjæl
dent arrangement bestående af to kraftige, nu 
230 cm høje alterstolper, forbundet nogenlunde 

Fig. 21. Altermaleri, Kristus på korset, formentlig 
1844 (s. 1723). NE fot. 1986. – Altargemälde. Kreuzi
gung. Vermutlich 1844. 

Fig. 22. Altertavle, 1637, udsnit. Topvinge med evan
gelisten Markus (s. 1723). NE fot. 1986. – Altar, 1637. 
Ausschnitt. Kartuche mit dem Evangelisten Markus. 

midtpå af en 142 cm lang, indtappet tværbjælke, 
der må have båret et nu tabt krucifiks (jfr. 
fig. 24). Stolperne er firsidede og spidser over 
tværbjælken spirformet til, endende i en stor 
knop, der er formet som en terning med af-
fasede hjørner. Under knoppen findes et krave-
agtigt led, bestående af to flade, firsidede skiver 
med let afrundede kanter. Under tværbjælken er 
stolpernes yderste forkant affaset; overgangen 
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Fig. 23. *Alterretabel, 1200’rne, udsnit med fals for 

dette år skulle skaffe plads til en servante, blev 
stolperne nedtaget og henlagt på kirkegården 
uden for våbenhuset, hvor Chr. Axel Jensen 
maj 1905 fandt dem i stærkt fortrøsket tilstand 
med det ene spir afbrudt. Han fik stolperne 
oversendt til Nationalmuseet (inv. nr. D 5927) 
og kunne 1911 publicere dem og klarlægge ar
rangementets oprindelige funktion som alter
prydelse i en højmiddelalderlig kirkeindret
ning.35 Det synes i hovedtrækkene at kunne 
rekonstrueres som på principskitsen (fig. 24). 
Stolperne må have været nedsat i kirkegulvet ud 
for østhjørnerne af et ca. 140 cm bredt †alter
bord, således at retabelbrættet – med en malet 
eller udskåret udsmykning – har rejst sig ved 
bordfladens bagkant. Såfremt alterbordet har 
haft en vanlig højde af ca. en meter,36 må stol
pernes oprindelige højde have været henved 2,5 
meter, hvortil kommer den nedgravede del. Det 
tilhørende krucifiks har næppe været mindre 
end de flankerende spirs 108 cm, og det må have 
stået lige foran korets usædvanligt udformede 
østvindue (jfr. s. 1714).37 

Arrangementet kan som tidlig retabeltype 
det nu forsvundne retabelbræt (s. 1725). LL fot. 1988. – *Altarretabel, 13. Jh. Ausschnitt mit Falz für das jetztjævnføres med de samtidige bueretabler, der 
verlorengegangene Retabelbrett. 
fra fuldkant til fas formidles ud for tværbjælken 

af en lille skarp nedadvendt tunge (fig. 23). Stol
pernes inderste forkant har nærmest under tvær
bjælken en fals, 3 cm bred og tilsvarende dyb, 
der fortsætter langs dennes underkant, og som 
må have tjent fæstnelsen af et nu forsvundet re
tabelbræt, ca. 150×30 cm (jfr. fig. 23). I stolper
nes bagside findes noget under tværbjælken en 
udstemning for bagudgående tømmer af om
trent samme dimensioner som bjælken.34 I tvær
bjælkens overside spores midtpå – trods træets 
forrådnede tilstand – resterne af et taphul, der 
må have tjent fæstnelse af et alterkrucifiks. Stol
perne har oprindeligt været noget højere, idet de 
nedre ender er afrådnede efter nedgravning i 
gulvet, ligesom egetræet i almindelighed er ret 
medtaget og nu uden spor af bemaling. 
Den gamle retabelopbygning stod indtil 1904 

bag altret som støtte for den nuværende renæs
sancealtertavle, fæstnet med vinkeljern. Da man 

Fig. 24. Alterparti, 1200’rne, rekonstruktionsforsøg 
på grundlag af det bevarede *alterretabel (s. 1725, jfr. 
fig. 25). Tegnet af MN 1988. – Altar, 13. Jh. Versuch 
einer Rekonstruktion auf Grundlage des erhaltenen *Altar
retabels. 
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Fig. 25. *Alterretabel, 1200’rne (s. 1725). Jfr. rekonstruktion 
bel, 13. Jh. Vgl. Rekonstruktion Abb. 24. 

kendes fra andre jyske kirker såvel i en kobber
drevet som i en mere enkel træskåren udform
ning.38 Typen med alterspir flankerende kruci
fikset kendes fuldt bevaret i en kobberklædt 
udgave fra Broddetorp kirke i Västergötland (o. 
1150), hvis spir dog er væsentlig lavere end Ve
ster Nykirkes – afsluttet med tilsvarende facet
terede knopper. Arrangementets nærmeste pa
rallel stammer fra Ørum kirke (Viborg amt), 
mens en enlig alterstolpe med klart gotisk spir 

fig. 24. I Nationalmuseet. LL fot. 1988. – *Altarreta

fra Jetsmark kirke (Hjørring amt) antyder, at 
retabeltypen kan have holdt sig noget ind 
1300’rne.39 

Altersølv. Kirkens altersæt er et enkelt køben
havnsk arbejde fra 1904, anskaffet efter at det 
gamle var gået til ved en præstegårdsbrand 
samme år. Kalken er 21 cm høj med cirkulær 
fod, hvorpå graveret »Nykirke Kirke 1904«, lin-
seformet knop og halvkuglebæger med hælde
tud og graveret kors med strålekrans; mærket 
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Fig. 26. Alterstage, o. 1650, skænket 1694 af Niels 
Nielsen og Anna Steffensdatter (s. 1728). NE 
fot. 1986. – Altarleuchter, um 1650. Gestiftet von Niels 
Nielsen und Anna Steffensdatter, 1694. 

sammenskrevet »CM«. Disken, tvm. 14 cm, har 
på fanen graveret cirkelkors samt indskrift og 
stempel som kalken. 

†Altersølv. Efter svenskekrigene omtales 1668 
kalk og disk af tin.22 Fra 1791 nævnes et altersæt 
af sølv,40 der gik til ved Grimstrup præstegårds 
brand 1904.8 

Alterkande og oblatæske i sort porcelæn med 
guldkors fra Den kongelige Porcelænsfabrik, 
anskaffet henholdsvis o. 185421 og 1895.8 En †ob
latæske nævnes 1862.8 

Et sygesæt anskaffedes 1854 i forening med Få
borg kirke, se s. 1764. 

Alterstager (fig. 26), o. 1650, skænket 1694 af 
Endrupholms ejere Niels Nielsen og Anna Stef
fensdatter (jfr. †gravsten nr. 2). Stagerne svarer 
til Gørding kirkes (Gørding hrd.) fra 1648. De er 
39 cm høje, balusterformede med ovalt midtled, 

hvorpå med skråstillede versaler er graveret: 
»Niels Nielsen/ Anna Stephansdaater/ 1694«. 
Syvstage, 1934, med indskriften: »Skænket af 
B. Bertramsen og Hustru Sejstrup 1934«. 

Messehagler. 1) O. 1775, af rødt fløjl med ryg
kors og kantning i possementarbejde, omtalt 
tidligst 1791 som en hagel med guldkniplinger.40 

2) 1910, af rødt fløjl med rygkors af gul silke og 
kantning af guldagramaner.8 En †messehagel om
tales 1668 som gammel.22 

Alterskranke, o. 1880,41 af bredoval plan med 
drejede balustre og læderbetrukket knæfald. Be
maling fra 1984 i grønne toner med røde og for
gyldte bånd på balustrene. Den tidligere †alter
skranke var ifølge inventariet 1862 af fyr, en alen 
og fire tommer høj, med læderbetræk.8 Den har 
formentlig strakt sig tværs over koret, da skran
ken 1878 ønskedes fornyet »i en bueform«.21 

Døbefont (fig. 27), romansk, af rødlig granit, 
100 cm høj, kummens tvm. 72 cm. Den ejen
dommelige font har en stor, halvkugleagtigt 
hvælvet fod med en omløbende, attisk profil 
ved overgangen til det korte skaft. Profilen bry
des af fire let forsænkede reliefhoveder, der dan
ner nogenlunde ens, modstillede par. De to er 
skægløse med midtskilning og glat hår (jfr. 
fig. 28), de to andre har udstående ører og hage
skæg, det ene fipagtigt tilspidset, det andet stort 
og vifteformet. På fodens sider er indhugget en 
dobbelt række af bølge- eller buefelter, der på de 
tre sider fremtræder ensartet med to lave og to 
høje felter mellem hovederne, et lavt under 
dem. Den sidste side har kun ét, lidt større bue
felt, hvori er indhugget en lille figur, der synes 
at holde albuerne ud fra kroppen med hænderne 
i siden eller ved lænderne (fig. 28). Kummen er 
over skaftet halvkugleformet med seks bæger-
bladsagtige, indhuggede felter. Indvendigt er 
dens sider næsten lodrette, bunden plan. Rester 
af kalk og sortblå farve ses på fonten, der siden 
slutningen af 1800’rne har stået ved korbuens 
nordvange. 

Fonten synes at tilslutte sig typen af såkaldte 
»paradisfonte«, der har form af en livsbrønd el
ler paradisvase.42 Herpå tyder såvel kummens – ganske vist noget egenartede – buklede felter 
som fodens bølgemotiver og fire hoveder, der 
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Fig. 27. Døbefont, romansk af granit (s. 1728). NE 
fot. 1986. – Romanische Granittaufe. 

Fig. 28. Døbefont, romansk, udsnit af foden (s. 1728). 
NE fot. 1986. – Romanische Granittaufe. Ausschnitt vom 
Fuss. 

formentlig repræsenterer de i indvielsesritualet 
nævnte fire Paradisfloder.44 

Dåbsfad, o. 1575, sydtysk, tvm. 61 cm. I bun
den hvirvelroset med pæreformede bukler om
kranset af minuskel- og majuskelring samt en 
bred bort med egeløv og frugter. På fanen en 
bort af små indstemplede cirkelornamenter og 
yderst en buefrise med bladspidser. Fadet, der 
har nærtstående paralleller i Ting-Jellinge 
(DK.Sorø s. 871) og Musse (DK.Maribo 
s. 1058), omtales tidligst 1791.40 Dåbskanden er 
fra 1889, af messing, 28 cm høj med stort kugle
formet korpus, gæk og låg. Den prydes af et 
korslam og er under bunden stemplet »Carl 
Graff, Esbjerg«. 

†Fontehimmel, med våben for Anna Vind, der 
1637 med sin ægtefælle Jørgen Krag havde opsat 
altertavlen og prædikestolen og som fra 1646 til 
o. 1667 sad som enke på Endrupholm. 1690 var 
fontelågets maling for en stor del »affalden«.12 

Det eksisterede endnu 1862.45 

Korbuekrucifiks (fig. 29), o. 1500. Kristusfigu-
ren er ganske velskåren, 67 cm høj, udspændt 
og med hovedet faldet fremover. Tornekronen 
er stor og turbanagtig, øjnene lukkede og døde 
under hvælvede bryn, hår og fuldskæg langt og 
lokket med en hårsnip ned over højre skulder. 
Sener, ribben og navle er klart markeret, side
vunden skåret, lændeklædet kort og bundet 
midtpå. Nogle fingre er fornyet i fyrretræ. Fi
guren er ikke hulet fra bagsiden, formentlig på 
grund af den beskedne størrelse. Det spinkle, 
velproportionerede korstræ, 128 cm højt, har i 
skæringen en glat glorieskive, på kanterne krab
beblade, og det ender i firpasfelter med mellem
faldende korsblade. Nederst en lang tap til be
fæstelse i korbuebjælken. 

Bemalingen er fra 1984, da krucifikset blev 
istandsat efter 1976 at være faldet ned fra sin 
plads over korbuen. Tornekronen er grøn, hår 
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Fig. 29. Korbuekrucifiks, o. 1500 (s. 1729). NE fot. 
1986. – Triumphkreuz, um 1500. 

og skæg brunt, lændeklædet forgyldt, korset 
gråt med forgyldte kanter og blade, endefelterne 
røde. Krucifikset, der nævnes over korbuen 
1862,8 blev renset og repareret 1889,21 vistnok 
med en mørk egetræsådring (jfr. fig. 41), og 
som det øvrige træinventar malet i rokokofarver 
1930. Af ældre farvelag synes kun beskedne re
ster at være til stede. 

Prædikestol (fig. 31), 1637, som altertavlen 
med våbener for Jørgen Krag og Anna Vind til 
Endrupholm og udført af billedskæreren Jens 

Fig. 30. Frisefelt med engel, udsnit af prædikestol, 
1637 (s. 1731). NE fot. 1986. – Friesfeld mit Engel. 
Ausschnitt vom Kanzel, 1637. 

Mortensen i Kolding.28 Den består af seks fag, 
hvoraf de fem med relieffer af Kristus (i midten) 
og evangelisterne danner kurv. Et sjette og 
større med våbenskjolde er opsat som prydfag 
langs væggen i nord; det har formentlig indtil 
1889 haft en pendant ved sydvæggen (jfr. ndf.). 
Felterne flankeres af dydefigurer, skåret efter 
Hendrick Goltzius’ gængse serie.46 De står på 
volutkonsoller med englehoved foran en skæl-
prydet rulleværkssnip, der spidser til i en volut 
over dydernes hoved, bærende et stort frugt-
bundt. Fra nord ses: 1) Nu uden attribut 
(Troen?). 2) Håbet med fugl. 3) Kærligheden. 
4) (Fig. 32) Klogskaben. 5) (Fig. 32) Mådehol
det. 6) (Fig. 33) Styrken. Den sydligste figur 
(Retfærdigheden?) mangler nu (jfr. ndf.). I 
prydfagets felt ses i en kartouche alliancevåben 
for giverne, Krag og Vind. Kurvens relieffer 
indrammes af volutbaldakiner, båret af kanele-
rede, bosseprydede pilastre med profilkapitæl. 
På volutterne sidder i sviklerne engle, der over 
de to yderste evangelister sætter palmegrene, 
over de to nærmest Kristus en sejrskrans 
(fig. 33) og over Frelseren selv et brændende 
hjerte (fig. 32). Forneden afsluttes felterne af 
tandsnit over et lille skriftfelt i bruskkartouche. 
Fra nord ses (med angivelse af skriftfeltets ma
lede navn): 1) »S. Mathevs«. Evangelisten sid
der frontalt pegende ned i den åbne bog, som 
han holder i venstre hånd. Han ser mod englen, 
der kommer gående fra venstre med højt løftet 
arm. 2) »S.Marcvs«, næsten tilsvarende, men 
med bogen stående på det venstre knæ, løven 
liggende ved det højre. 3) (Fig. 32) »Salvator 
Mundi«, Kristus med korsæblet, gengivet efter 
Maerten de Vos.47 4) (Fig 33) »S. Lvcas«, med 
bogen opslået på en lille søjleagtig bogpult. 
5) »S. Iohanis«, siddende bevæget med den 
åbne bog i venstre, pennen i højre. Til venstre 
for ham står bogpulten, til højre ørnen. 

Prædikestolens postament har volutfrem-
spring med løvehoved (fig. 34) og herunder bil
ledskærerens karakteristiske englehoveder (jfr. 
s. 1548) flankerende kartouchehængestykker 
med diamantbosse. Prydfaget savner posta
ment, men hviler på en glat, udsavet vinge. Fri
sen, der ledsages af forkrøppet tandsnit og æg
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Fig. 31. Prædikestol, 
1637, opsat af Jørgen 
Krag og Anna Vind, ud
ført af billedskæreren 
Jens Mortensen i Kol
ding (s. 1730). NE fot. 
1986. – Kanzel, 1637. 
Eine Stiftung von Jørgen 
Krag und Anna Vind und 
vom Bildschnitzer Jens 
Mortensen, Kolding, ge
schaffen. 

gestav, har bosseprydede volutfremspring med 
diademhoveder, tre kvindelige og to mandlige 
med fuldskæg. Frisefelterne har små relieffer 
svarende til prædikestolen i Guldager og fonte
himlen i Ølgod (s. 1540). Fra nord ses: 1) Over 
våbenfeltet sætter to liggende engle sejrskransen 
over en hjelm; de støtter dødningeskaller imod 
de bøjede knæ. 2) Kartouche med due indram
met af frugtklaser. 3) (Fig. 30) En kartouche 
med liggende engel, der hviler et dødningeho
ved på knæet og rækker en sejrskrans ud. 4) Til
svarende, men kransen er erstattet af palme
grene. 5) Pelikan, der hakker sig selv i brystet 
og fodrer ungerne med sit blod. 6) Englehoved 
i kartouche. Stolen afsluttes forneden af en sve-
jet underbaldakin med skælprydede ribber i stø

dene og en profileret hængeknop. Ved istand
sættelser i dette århundrede er gulvet, dele af 
rammeværket samt dækplanken med læsepult 
blevet fornyet. Prædikestolen er opsat i skibets 
sydøsthjørne med opgang gennem triumfmu-
ren; trappen er nymuret 1949. 

Over kurven hænger en sammenhørende, 
sekssidet himmel (fig. 35) frit i murhjørnet, med 
tre fag ud imod kirkerummet. Frisefelterne flan
keres af volutfremspring med vrængemaske 
(nordligst) og diademhoveder som dem på kur
vens frise, et kvindeligt og to mandlige. Under 
fremspringene kanter hængekugler kartouche-
hængestykkerne, der har en gennembrudt me
daljon i midten. På gesimsfremspringene flan
kerer obelisker høje kartouchetopstykker, det 
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Fig. 32-33. Prædikestolsfelter, 1637 (s. 1730). 32. Kristus med korsæblet. 33. Evangelisten Lukas. NE fot. 1986. – Kanzelfelder, 1637. 32. Christus mit Reichsapfel. 33. Der Evangelist Lukas. 

ene med samme våben som prydfagets, de øv
rige med hvirvelroset. Himlens loft har forsæn
ket, profil- og æggestavsindrammet midtfelt, 
hvori er ophængt en Helligåndsdue. 

Prædikestolens brogede bemaling er fra 1984 
med opmalede originale indskrifter i postamen-
tet og himlens frise (forgyldt fraktur på sort 
bund). I postamentfelterne læses: »Anno 1637 
haffuer/ Erlig oc Welbiurdige Mand Jørgen/ 
Kragh med hans kiere Frue/ Frue An(n)a/ Vind 
ladit denne Predickstol for/ ferdige oc staffiere«. 
I himlens frise: »Salige ere de som høre/ Guds 
Ord ... Luc: XI(,28). Anno 1637«. Indskrifterne 
i felterne under reliefferne er i hvide versaler og 
kursiv på sort bund og synes at gå tilbage til en 
staffering 1761. På rammeværk og lister domi
nerer nuancer af grønt, der suppleres af rødt og 
megen forgyldning samt på dragterne brunt, 
blåt og hvidt. 

På Jørgen Krags konto hos købmand Hans 
Friis i Ribe noteredes 1637 stangjern til opsæt
ningen af en prædikestol, utvivlsomt Vester Ny
kirkes.48 Materialet leveredes »Jens Billid-
snider«, der må være prædikestolens mester og 

kan identificeres som »Jens Mortensen Biltsni-
der« i Kolding.28 

Prædikestolen synes som nævnt også i syd at 
have haft et †prydfag langs væggen, idet den 
1862 omtales med »fløjtavle til begge sider«.8 Af 
et sådant fag – måske med givernes mødrene 
våbener (jfr. altertavlen)49 – synes endnu i be
gyndelsen af 1900’rne at have været bevaret to 
figurer, fæstnet til en smal, udsavet trætavle på 
væggen syd for kurven (jfr. fig. 42). Den øst-
ligste var efter fotografier at dømme en dydefi-
gur under volut med frugtklase svarende til kur
vens hjørnefigurer, den anden en fremstilling af 
Moses med Lovens Tavler.50 

Prædikestolens oprindelige og samtidige staf
fering (jfr. indskrift) har muligvis kun været 
delvis. 1761 fik stolen som det øvrige inventar en 
nymaling i rokokostil med blåmarmorering, der 
i første del af 1800’rne afløstes af en hvid over-
strygning med lidt forgyldning. Denne nyma
ling, der som 1700’rnes lod de gamle indskrifter 
urørte, er formentlig udført 1844 (jfr. alter
tavle), efter at himlen siden 1840 havde været 
nedtaget til eftersyn og afpyntning.21 Fjernelsen 
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af prydfaget i syd er rimeligvis sket i forbindelse 
med en istandsættelse og sænkning af prædike
stolen 1889.21 Den var 1918 meget brøstfældig 
(fig. 42) og blev 1930 istandsat (de to nordligste 
dydefigurer ombyttet) og nymalet af maler Erik 
Pedersen, Birkede, der lod sig inspirere af frem
komne dele af rokokostafferingen. 1949 fornye
des opgangstrappen, og efter den seneste sned-
kermæssige restaurering 1982 har prædikestolen 
1984 fået sin nuværende staffering. 

Prædikestolen har muligvis afløst en †lektorie
prædikestol fra slutningen af 1500’rne (jfr. s. 1716 
med note 16). 

Stolestader (fig. 38-39), 1581, bænkene med let 
skrå fyldingsryglæn dog hovedsageligt fra 1949. 
Gavlene er af egnens almindelige ungrenæssan-
cetype, udformet som et rammeværk (i eg) med 
to fyldinger (fyr) og småspir, 103 cm høje; tre 
gavle ved indgangen er dog efter sædvane lidt 
større, 114 cm høje. Mens rammeværket er no
get fornyet 1949, er fyldingerne overalt de 
gamle. De nedre har stavværk med hjertefor
mede gennembrydninger, de øvre fladsnitagtigt 
akantusløv, hvori stedvis ses hoveder, gerne af 
mænd med langt skæg og rundpuldede hatte 
(fig. 39) som på det samtidige alterpanel; et sted 

Fig. 34. Løvehoved, detalje af prædikestol, 1637 
(s. 1730). NE fot. 1986. – Kanzel, 1637. Detail. Lö
wenkopf. 

Fig. 35. Prædikestolshimmel, 1637, skåret af Jens 
Mortensen i Kolding (s. 1731). NE fot. 1986. – Schall
deckel, 1637, geschnitzt von Jens Mortensen, Kolding. 

ses en kvinde i brystbillede med hat og opstå
ende krave. De to vestligste stader har en for
oven udsvejfet låge med to glatte profilfyldin
ger, indrammet af ubehjælpsomt tandsnit. 
Indgangspanelerne, i seks fag (beskåret i syd), 
har over en række glatte højfyldinger lave frise
fyldinger, der kantes af vandrette profillister og 
neglesnit. De smykkes hovedsageligt af akan
tusløv; i det vestre panel ses endvidere årstallet 
»1581«, i det østre en fylding med reliefversa
lerne: »Anno 1581/ Jap Masen i V/ong lod ds 
sta/nd ferdig gøre«. Indskriften kantes af fyldin
ger med løvehoved i medaljon og med to fugle
hoveder i løvværket (fig. 38). Til det vestre ind-
gangspanel slutter sig en lille, gammel hylde, 
hvori er indskåret versalerne »P.W.D/ A. 1785«. 
Et stolepanel svarende til indgangens, i fire fag, 
er nu opsat i tårnrummet, ligesom enkelte fyl
dinger fra stolegavle er genanvendt i våbenhu
sets nyere bænke. 

Af en (†)præstegårdsstol fra 1646 er bevaret to 
gavle (fig. 54), nu opstillet foran varmeapparatet 
i skibets nordøsthjørne mellem en indergavl fra 
herskabsstolen og to gavle fra en degnestol (jfr. 
ndf.). De er 130 cm høje og består af en bred 
planke med volutprydet halsindskæring, lav tre
kantgavl og en pålagt dekoration. Den udgøres 
af tandsnit- og æggestavslister på trekantgavlen 
samt af to kannelerede pilastre med æggestavka-
pitæl, der hviler på et postament med flad dia
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Fig. 36. Indre set mod 
vest. NE fot. 1986. – In
nenansicht nach Westen. 

mantbosse og bærer en spinkel profilliste med 
tandsnit. På halsen af den ene gavl er indskåret 
årstallet »1646«, på den anden: »Elline/ H: Sø
rens/ Raensøe«, navnet på den daværende præ
stekone.51 

Fig. 37. Herskabsstol for Endrupholms ejere, o. 1600, 
med våbener for Margrethe Rantzau (s. 1735). NE 
fot. 1986. – Herrschaftsgestühl für den Herrensitz En
drupholm. Wappen der Margrethe Rantzau. Um 1600. 

Stoleværkets bemaling er fra 1984 i grønne 
nuancer med røde lister. Foldeværket står brunt, 
akantusløvet grønt på brun bund, og panelfyl
dingerne står koksgrå. 

Stolegavlene synes oprindeligt at have haft 
brunsort rammeværk med brun lasur på profiler 
og skæringer. Overfyldingernes løvværk stod 
øjensynligt vekselvis på brunsort og rød bund 
(jfr. s. 1205). 1761 blev stoleværket nymalet med 
blåt rammeværk, hvidgrå profiler og grå skæ
ringer på blå bund. 1862 opregnedes, foruden 
herskabsstolene forrest i begge rader (jfr. ndf.), 
15 mandsstole i syd, den øverste lukket (med 
låge og panel), de øvrige forsynet med en simpel 
ryglægte. I nord fandtes bag herskabsstolen 18 
kvindestole, de to forreste (hvoriblandt præste-
gårdsstolen) og de to bageste var lukkede. De 
øvrige fruentimmerstole havde hidtil efter al
mindelig sædvane savnet rygstød, men fik 
samme år fyldingsryglæn (jfr. eksempelvis 
s. 1389, 1399).8 I årene 1882-83 fik også mands-
stolene rigtige ryglæn,21 der 1886 ændredes, så 
de fik hældning, samtidig med at alt stoleværk 
blev overstrøget med egetræsfarve.8 Installerin
gen af varmeværk i skibets nordøsthjørne 1905 
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Fig. 38. Udsnit af stolepanel med indskrift, der nævner kirkeværgen Jakob Madsens opsætning af staderne 1581 
(s. 1733). NE fot. 1986. – Gestühl. Ausschnitt vom Paneel mit Inschrift, die die Errichtung des Gestühls 1581 auf 
Veranlassung des Kirchen vorstehers Jakob Madsen besagt. 

medførte en reduktion af staderne, der 1949 blev hans hustru Margrethe Rantzau.52 Stolene har 
gennemgribende istandsat med hovedsageligt dobbeltsæder og låge imellem to brede, 147 cm 
nye bænke. Samtidig blev de malet i blå og grå høje gavle, der over en halsindskæring med ind
farver, der 1984 er veget for de nuværende. skåret Jesumonogram krones af en trekantgavl 

Forrest i begge stolerader findes herskabsstole med englehoved. Herunder har gavlene en på
(fig. 37,40) fra o. 1600 for ejerne af Endrup lagt dekoration bestående af næsten kvadratiske 
holm, med våbener for Kristen Vind (†1605) og skjoldfelter, båret af to kannelerede toskanske 

Fig. 39-40. 39. Stolegavl, 1581, udsnit (s. 1733). 40. Herskabsstol, o. 1600, udsnit af vange med Kristen Vinds 
fædrene våben (s. 1736). NE fot. 1986. – 39. Gestühlswange, 1581. Ausschnitt. 40. Herrschaftsgestühl. Wange. Aus
schnitt mit Wappen des Kristen Vind. Um 1600. 
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halvsøjler på smalt postament med diamant-
bosse. I syd ses Kristen Vinds våbener: på den 
vestre gavl et Vindvåben (fig. 40) over relief
versalerne »C.W.F«(Christen Winds fædrene) 
på den østre et Skeelvåben over »C.W.M« 
(Christen Winds mødrene). På gavlene i nord 
(fig. 37) ses tilsvarende Margrethe Rantzaus vå
bener, i vest det fædrene Rantzauvåben, i øst det 
mødrene: et lodret delt skjold med en halv ørn i 
2. felt og på hjelmen to tavlede vesselhorn, for 
slægten Bang af Jylland, der dog normalt førte 
en flakt ørn.53 

De brede, foroven udsvejfede låger har over 
en lav profilfylding en stor arkadefylding. Dens 
glatte pilastre med profilkapitæl bærer et tilsva
rende bueslag med spinkel tungekant; i svik
lerne okseøje. Mens herskabsstolenes bænke er 
fornyede 1949, er dele af forpanelerne bevarede. 
I syd har panelet fem fag med fyldinger i to 
rækker. De nedre (vistnok fornyede) fyldinger 
er kvadratiske og glatte, de øvre er arkadefyl
dinger som lågernes (dog med kannelerede pila

stre) og kantes af rammeværk med smalle høj
fyldinger. En glat gennemløbende frise indram
mes af profillister. I nord er kun bevaret et enkelt 
fag af et tilsvarende panel, syd for kaloriferen. 
Op imod denne er nu (vestligst) opsat en af her
skabsstolens (oprindeligt fire) indergavle (fig. 
54), der endnu 1905 havde sin gamle plads ved 
sydvæggen (jfr. fig. 41). Den er en smallere og 
lidt enklere udgave af gavlene imod midtgan
gen, 145 cm høj, uden våben. De pålagte halv
søjler er afløst af pilastre, og topgavlens engle-
hoved af lidt rulleværk omkring en roset. Her
skabsstolenes bemaling fra 1984 svarer til stole
stadernes.54 Ved en undersøgelse 1948 konsta
teredes ingen originale farver, men rester af de 
samme nymalinger som på stoleværket i øvrigt. 

Herskabsstolene benyttedes indtil 1764, da 
Tøger Reenberg Teilmann lod opsætte en ny 
†herskabsstol i tårnrummet,55 hvis gulv var hævet 
ca. 50 cm over skibets. Stolen, der må have væ
ret noget trykket bag det foranstående †pulpitur 
(jfr. ndf.), nævnes endnu 1873. 
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Fig. 41. Indre set mod øst 

1897. Chr. Axel Jensen fot. – Kircheninneres nach Osten,

1897.


Fig. 42. Prædikestol, 1637, 

tilstand 1897 med formodede 

rester af et †prydfag i syd 

(s. 1732). Chr. Axel Jensen 
fot. – Kanzel, 1637. Zustand 
1897 mit vermutlichen Resten 
eines †Zierfelds im Süden. 

†Præste- og skriftestol, formentlig fra renæssan
cetiden, af den sædvanlige lukkede type. Den 
havde 1791 plads til seks personer og stod i ko
rets nordøsthjørne.40 På den læstes forneden: 
»A(nn)o 1761 haver kirkens Eier Capitain Tøger 
Reenberg Teilmann til Endrupholm ladet denne 
Kirke male«.8 1840 erstattedes nogle lister på 
præstens stol, der 1887 blev sat til opbevaring i 
tårnets nordvesthjørne, eftersom den dækkede 
for altertavlen.21 Stolen, der var borte 1910, af
løstes 1889 af en ny †præstestol, som endnu fand
tes 1911.8 

Af en (†)degnestol fra o. 1600 er bevaret to 
gavle (fig. 54), der øjensynligt skyldes samme 
snedker som herskabsstolene. De er 139 og 144 
cm høje, ens, med gavltrekant og halsindskæ
ring som herskabsstolenes gavle, og herunder 
en pålægning, bestående af to kannelerede pila
stre med profilkapitæl på postament med flad 
diamantbosse. Gavlene har bemaling som stole
værket og er opsat op mod varmeapparatet i 
skibets nordøsthjørne som nr. 3 og 5 fra vest. 

De må stamme fra skrivepulten. Degnestolen 
omtales 1791 i korets sydøsthjørne,40 hvorfra 
den 1889 flyttedes til sydvesthjørnet,8 hvor den 
anes på interiørfotografiet 1905 (fig. 41). Den var 
nedtaget 1910.8 

Skab, 1904,8 til altertøjet, 112×90 cm, forside 
og låge udført af renæssancepanel med profilli
ster og neglesnit. Maling som stoleværket. Ska
bet, der 1904 blev opsat bag altret, står nu i ko
rets nordvesthjørne. 

En nyere pengebøsse af messing er opsat ved 
indgangen. To †pengebøsser omtales 1862 som 
nyligt anskaffede »jernkasser«, den ene opsat i 
våbenhuset, den anden i skibet.8 De har øjen
synligt afløst en †pengeblok, der 1822 var løs og 
ønskedes fæstnet.11 En †pengetavle omtales 1862 
som en kasse med låg og langt skaft, som ved 
visse lejligheder ombæres.8 

Mellem skib og våbenhus sidder fløjdøre fra o. 
1800, omtalt af Jacob Helms 1873 som »perle-
malede fløjdøre som ind til en herskabelig lejlig
hed«. De måler 245×130 cm og har tre profilind
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rammede spejlfyldinger, de nedre og øvre høje, 
de mellemste kvadratiske med hjulroset. An-
slagslisten er kanneleret. Bemaling som stolesta
derne. Våbenhusets ydre †dørfløj, der 1690 
manglede lås,12 omtales 1862 som en gammel
dags egedør, der lukkedes med en haspe.8 Døren 
blev 1882 vendt, så den åbnede udad.8 

Et †pulpitur, tidligst omtalt 1791,40 stod i ski
bets vestende med opgang i syd langs vestmu
ren.8 Det rummede 1791 fem mandsstole.40 1885 
blev gulvet fornyet, og 1905 blev »det gamle 
brøstfældige pulpitur« fjernet af hensyn til det 
nye orgel.8 

Orgel, 1969, af standardtype, med fem stem
mer, ét manual og pedal, bygget af Bruno Chri
stensen, Terkelsbøl. Disposition: Manual: Ge
dakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Oktav 2'. 
Pedal: Subbas 16'. I tårnrummet, †Orgel, 1905 
eller 1906, bygget af Emil Nielsen, Århus,8 om
bygget o. 1927 af Th. Frobenius & Co., 
Kgs. Lyngby. Disposition efter ombygningen 
(seks stemmer): Manual: Bordun 16', Principal 
8', Salicional 8', Aeoline 8', Gedakt 8', Octav 4'; 
oktavkoppel, svelle.56 På podium i tårnrummet. 

Salmenummertavler (fig. 43), 1761, to ens i ro
kokostil med Tøger Reenberg Teilmanns og 
hans første hustru Margrethe Benzons malede 
våbener. Tavlerne består af glat, udsvejfet panel, 
152×75 cm, med en lille hjerteformet gennem-
brydning til ophæng. Langs kanten malede ro-
cailler i blåtoner, der indrammer våbenskjoldene 
(foroven) og påskrifterne, som står med pynte
lig gul skriveskrift på sort bund: »Efter Epistlen 
.../ I Prædikestolen .../ Efter Prædiken .../ Til 
Slutning ...«. Ud for påskrifterne er der siden 
1906 ophæng til cifre af letmetal.8 

De tidlige og usædvanlige salmenummertav
ler må være udført i forbindelse med Tøger 
Reenberg Teilmanns oppudsning af inventaret 
1761, formentlig af samme maler, som han 1758 
havde benyttet i Grimstrup (s. 1690). Nære pa
ralleller findes i øvrigt i broderen A. C. Teil
manns nyanskaffelser til Nørholms kirker (jfr. 
s. 1426f.). En opmaling fra 185921 fjernedes ved 
en istandsættelse af tavlerne 1949. Ophængt på 
skibets nord- og sydvæg. En †salmenummertavle 
med aluminiumcifre anskaffedes 1906.8 

Fig. 43. Salmenummertavle, 1761, med våbener for 
Tøger Reenberg Teilmann og Margrethe Benzon 
(s. 1738). NE fot. 1986. – Nummerntafel 1761. 

Sognestævnetavle, 1800’rne, af glat træ med af
rundede kanter foroven, 34×30 cm. Sortmalet 
med hvid frakturskrift: »Kirkestævne«. I våben
huset. 

Tre lysekroner af messing og tilsvarende mes
singlampetter nævnes tidligst 1910.8 

†Ligbårer. 1690 behøvedes to jernkroge til at 
hænge ligbåren på.12 Inventariet 1862 nævner en 
ligbåre, der i 1910 var borttaget.8 

Klokke (fig. 55), senmiddelalderlig, tvm. 88 
cm, med profilering om halsen og ved over
gangen mellem legeme og slagring; hankene er 
tovsnoede (Uldall, s. 133). Ophængt i en slynge-
bom fra 1978, udført som kopi af den gamle. En 
†klokke afleveredes ved klokkeskatten 1528.9 

Klokkestolen er formentlig fra 1600’rne, af ege
træ, i et fag med skråstivere og krydsbånd. Den 
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er en del lappet og fornyet, senest ved en istand
sættelse 1978, da en sekundær afstivning af fyr
retræ fjernedes. 

GRAVMINDER 

Epitafier. 1) (Fig. 44) o. 1759, over T. R. Teil
mann til Endrupholm og hans to hustruer. I en 
muret grav på denne kirkegård hviler h(øjagt-
bare?) og v(elbyrdige?) nu hos Gud salige frue 
Margretha Benzon, *1. maj 1722 på Aagaard af 
oberst Frands Benzon til Aagaard og frue Taike 
Marie Werkmester. Gift 15. april 1757 med kap
tajn T. R. Teilmann til Endrupholm, †21. maj 
1759 på Endrupholm, efter at have været moder 
til to sønner. Henvisning til 1. Mos. 35,16-18: 
Benjamins fødsel og Rakels død. <I samme grav 
hviler Sophia Amalia Gersdorff, *7. marts 1743 
på Kiærgaard, †1. maj 1801 på Endrupholm. Gift 
27. jan. 1769 med etatsråd T. R. Teilmann, ved 
hvem hun blev moder til 8 børn, af hvilke 2 
sønner og 1 datter efterlever.57 Henvisning til Sl. 
73, 28 og 119, 47.> <Imellem sine tvende koner 
ligger etatsråd Thøger Reenberg Teilmann, 
herre til Endrupholm, *September 1721 på 
Skrumsager, †19. dec. 1788 på Endrupholm.58 

Hans liv var virksomhed og retfærd. Henvis
ning til Sl. 1, 1-3.> Jfr. den omtalte murede be
gravelse på kirkegården (s. 1746).59 

Brunlig kalksten, 172×115 cm, med senbarok 
udsmykning i kraftigt relief, bestående af en 
svungen »base« indfattet i knækkede og svejfede 
profillister og bøjler, hvorover en dobbeltar
kade, der krones af en uregelmæssig, profileret 
fronton med rocaille-kartouche, omgivet af en 
allegori på Tiden: til venstre timeglas, til højre le 
og foroven et skægget mandshoved med vinger. 
Alt er til overflod dekoreret med blomster, 
planteværk, svungne rokoko-bøjler, skælmøn
ster og rocailler. Indskriften over Teilmann er 
hugget med fordybet kursiv på »basens« glatte 
midtfelt, mens hustruernes er anført på den 
flade bund under dobbeltarkaden. Til venstre 
den ældste med reliefhugget kursiv, hvorunder 
en række bogstaver på gådefuld vis snor sig om
kring et planteornament: »d. D. l. m. a. I. e. h. 
m. D. i. d. L. a.« Til højre den yngste indskrift 

Fig. 44. Epitafium (nr. 1, s. 1739), o. 1759, over etats
råd Tøger Reenberg Teilmann, †1788, samt hans hu
struer Margrethe Benzon, †1759, og Sofie Amalie 
Gersdorff, †1801. NE fot. 1986. – Epitaph des Tøger 
Reenberg Teilmann, †1788, und seiner zwei Ehefrauen 
Margrethe Benzon, †1759, und Sofie Amalie Gersdorff, 
†1801. Um 1759. 

med fordybet kursiv (hvoraf dog det første ord 
»Ved« med reliefhugget kursiv er fra en ældre 
indskrift) og derunder et lignende ornament, 
men af grovere, sekundær udførelse og uden 
bogstaver omkring. Den dobbelte arkade bæres 
af de afdødes tre våbenskjolde, af hvilke det til 
venstre igen er mere veltilhugget end de to øv
rige. Antagelig er disse ændret, da det engang 
efter 1759 blev besluttet at anvende epitafiet for 
tre og ikke kun to personer. Våbenskjoldet til 
venstre er slægten Benzons, hvorover mottoet 
»Candide et caute« (Oprigtigt og forsigtigt). Til 
højre våben for slægten Gersdorff og i midten 
det Teilmannske våben med Tøger Reenberg 
Teilmanns valgsprog »Suum Cuique« (Enhver 
sit) anført på kanten derunder. 

Danmarks Kirker, Ribe amt 120 
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Fig. 45. Epitafium (nr. 2, s. 1740), o. 1797, over møl
ler Hans Tranberg, †1791, og hustru Birgitte Toft, 
†1797. NE fot. 1986. – Epitaph des Müllers Hans Tran
berg, †1791, und seiner Ehefrau Birgitte Toft, †1797. Um 
1797. 

På fotografier fra århundredskiftet er epitafiet 
bemalet: dobbeltarkaden og »basens« ramme 
står i en lys farve på mørk baggrund, og felterne 
med indskrifter er mørke med skriften frem
hævet i en lysere tone, rimeligvis forgyldt. Si
den er stenen blevet oversmurt med en brunlig 
lak, som den stadig bærer præg af, trods forslag 
om rensning 1972 og 1980.8 I epitafiets hjørner er 
spor efter en tidligere ophængning i jernankre, 
mens det nu mindre hensigtsmæssigt er indmu
ret direkte i væggen, formentlig på sin oprinde
lige plads, østligst på skibets nordvæg. 

2) (Fig. 45) o. 1797. På denne kirkegård »i den 
nordost Hiørne« og i en med små træer om

plantet grav er levningerne nedlagt af de tvende 
ægtefolk Hans Tranberg, *1727 i Faaborg, †1791, 
og Birgitte Toft, *1717 i Siig, †1797. Begge bo
ede i Endrupholms Mølle og var i ægteskab i 39 
år. 

Grå kalksten, 200×115 cm, formentlig udført 
af Frands Bastiansen i Tjæreborg. Det højrek
tangulære indskriftfelt med reliefhugne versaler 
samt nederst et lille rocaille-agtigt ornament er 
omgivet af brede, båndomvundne laurbærran-
ker foroven og langs siderne. Det krones af en 
laurbærkrans, hvorigennem er stukket to kryd
sende palmegrene, mens det forneden afsluttes 
af et draperi med hængekvast i midten. Epitafiet 
kantes af en bred, tværriflet ramme med kug
lestav. Indskriften står gylden på sort bund, li
gesom detaljer som kvast, rocaille, kante- og 
tværbånd har guldfarve. Selvom stenen som 
helhed ikke har paralleller i amtet, viser detaljer i 
udsmykningen som de båndomvundne ranker, 
palmegrenene m.v. et nært slægtskab med ar
bejder fra stenhuggerværkstedet i Tjæreborg 
ved Frands Bastiansen, fra hvis hånd det meget 
vel kan stamme (jfr. s. 1154 med note 46). For
modentlig på oprindelig plads, indmuret midt 
på skibets nordvæg. 

*3) (Fig. 48) o. 1780-1825. J(eppe) Stavn. 
»Barnfød i Stavn Bye Aar 1747. Kom til En-
drupholm første gang Aar 1774 og anden gang 
1776, har saa været her i Egnen siden« (†29. sept. 
1826). 

Hvid marmor, 5,5×7 cm(!), med indskrift 
med fordybet kursiv på en fladrektangulær tavle 
omgivet af flad liste og hulkant. Over tavlen en 
laurbærguirlande, sammenholdt med krydsede 
bånd på midten, hvorunder en cirkulær medal
jon hvilende på to flankerende palmegrene og 
med navnet anført i fordybet kursiv. Gennem
boret på overkant og bagside til snoreophæng. 
Spor af farve tyder på, at skriften oprindelig har 
været trukket op med sort. 

Det fine, lille stykke kunsthåndværk må være 
udført af Jeppe Stavn selv, der virkede som 
kunstmaler, billedhugger m.v. hos Tøger Reen
berg Teilmann (jfr. epitafium nr. 1) og dennes 
søn Tøger de Teilmann (jfr. *gravsøjle) på En-
drupholm fra 1770’erne og til sin død. Tavlen 
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siges at have hængt i kirken som gravmæle og 
må i den egenskab betegnes som landets utvivl
somt mindste epitaf! I privateje.60 

»Mindetavle«. (Fig. 53) o. 1781(?), over birke
dommer Hans Nielsen Fogh, †1781, bestående af 
en kisteplade (ndf. nr. 5), der før begravelsen på 
kirkegården er blevet indsat i en træramme som 
en slags mindetavle. Rammen af fyrretræ, ca. 
63×36 cm, følger på indersiden kistepladens 
omrids, mens yderkanten er udskåret i svejfede, 
knækkede og halvrunde former samt forneden 
et fladt hængestykke med fladoval fordybning, 
hvori læses med sortmalet kursiv på grå bund: 
»Den her paahæftede Plade tilhører Sal. Birke-
Dommer Foghs Lig-Kiste Som med Hans Lig er 
nedsat paa denne Kirkegaard«. Under indskrif
ten et sortmalet, fladt slyngornament. Tavlen er 
malet mørkebrun med forgyldning langs yder
kanten og omkring det ovale indskriftfelt. Om
talt første gang 1862, hængende på skibets nord
væg,61 på hvis vestligste del den endnu ses, 
mellem kistepladerne nr. 3 og 4. 

*Gravsøjle. (Fig. 46) o. 1827. Tøger de Teil
mann, herre til Endrupholm, hvor han var født 
23. maj. 1776, og hvor han døde 27. okt. 1827, 
samt hans hustru Else Teilmann, *22. juni 1780 i 
Tarm Mølle, †17. maj 1826 på Endrupholm. De
res 23-årige ægteskab blev velsignet med 9 
børn, af hvilke en søn alt i sin tidlige barndom 
var forudgangen (jfr. støbejernskors nr. 1-3). På 
bagsiden gravvers: »Åndsdannelse, retsind og 
pligtfølelse erhvervede ham alles agtelse og ven
skab, og hvo kendte og elskede ikke hans 
fromme, kærlige ægtemage, hvis hjerte slog for 
så mange blidere følelser? Her er sæden, hisset 
høsten. Fred med deres støv!« 

Nyklassicistisk gravmonument af terracotta, 
samlet højde 175 cm, udformet som en glat, 
søjle, højde 90 cm, diameter 40 cm, med ind
skrift og gravvers på hhv. for- og bagside, i 
fordybet skriveskrift. Søjlen har æggestavkapi-
tæl og krones af et 32 cm højt topstykke udfor
met som på en romersk cippus, med trekant
gavl, hvori femtakket stjerne samt i hjørnerne 
akroterier.62 Søjlens fundament består af en rif
let, cirkulær base, hvorunder et kubisk posta
ment, højde 55 cm, samt nederst en kvadratisk 

Fig. 46. *Gravsøjle (s. 1741), o. 1827, over Tøger de 

Teilmann til Endrupholm, †1827, og hustru Else Teil

mann, †1826. I Varde museum. NE fot. 1982. – *Grabsäule des Tøger de Teilmann zu Endrupholm,

†1827, und Ehefrau Else Teilmann, †1826. 
sokkel. På postamentets forside en flad, halv

rund niche, hvis eventuelle udsmykning er gået 
tabt.63 Over nichen læses med fordybet skrive
skrift: »Gravstedet er paa Kirkegaarden«. Grav
søjlen omtales gennem 1800’rne som »sort«. 
Hvorvidt denne nu forsvundne bemaling var 
oprindelig kan ikke afgøres, men den har gi
vetvis bidraget til de samme kilders sammen
ligning af gravmindet med en kakkelovn!64 Det 
usædvanlige materiale, brændt blåler, har ikke 
været bestandigt mod skiftende vejrlig og om
flytninger, og monumentet har mange revner 
og sprængninger, som er søgt udbedret ved 
sammenlimning og udfyldning.65 

120* 



 

 

 

 

 

 

1742 SKAST HERRED 

Fig. 47. Gravsten (nr. 1, s. 1742), o. 1711, over Kirsten 
Tøgersdatter, †o. 1711. NE fot. 1986. – Grabstein der 
Kirsten Tøgersdatter, †um 1711. 

Som type er gravsøjlen at ligne med et kirke-
gårdsmonument, men den har ganske utraditio
nelt været placeret inde i kirken. 1862 var den 
anbragt i skibet ved den søndre side i mand-
folkestolene.66 1873 stod den i våbenhuset, og 
1880 modtog kirken en klage over, at gravmælet 
var blevet nedbrudt og henlagt sammesteds.21 

Efter en tur på kirkegården ønskedes søjlen 1889 
hensat i tårnrummet.8 Herfra blev den siden at
ter flyttet ud på kirkegården, vest for våben
huset, hvor dens sørgelige forfatning blev be
mærket 1971. Efter en istandsættelse på 
konserveringsanstalten i Brede blev gravsøjlen 
1977 opstillet i Varde Museum (Inv. nr. V 
10322). 

Gravsten. 1) (Fig. 47) o. 1711. Chiersten Tø-
gersdaatter, *1679 i Tiereborg, kom i ægteskab 

med Søren Nissøn (jfr. gravsten nr. 2?) 1699 og 
fødte i 12 års ægteskab een søn, som sørgelig 
efterlever, og to døtre, som begge i deres spæde 
barndom bortdøde, af hvilke den første hviler 
her ved siden og den anden her under med mo
deren, som 4 uger efter hendes sidste barnebyrd 
endte et kort og kristeligt liv i en salig død i 
hendes alders 32. år. Gravvers. 

Grå kalksten, 170×105 cm, med indskriften 
med fordybede versaler i en indridset, laurbær-
omkranset højoval, der udfylder stenens 
bredde. Den øvrige udsmykning er på samme 
vis udelukkende udført med fordybede linier. 
Over indskriftfeltet fremholder to basunblæ-
sende engle en krone, og under det hviler et 
vinget timeglas på et kranium over korslagte 
knogler. I hjørnerne er blomsterrosetter, og fra 
de nedre af disse udgår en tulipan skråt ind mod 
stenens midte. Langs indskriftfeltets halvrunde 
overkant læses med fordybede versaler: »Ver 
trøstig ieg hafver overvundet verden. Ioh. 16« 
(Joh. 16,33). Gravstenen lå 1862 på sin forment
lig oprindelige plads i koret, men blev 1949 op
taget og anbragt i våbenhuset, 67 hvor den er 
indmuret i østvæggen. 

2) (Fig. 49) o. 1740. Nis Sørren Nissen, som 
boede og døde i Aalbeck Mølle d. 2.(?)juni(?) år 
... udi hans alders 68. år, samt hans kære hustru 
Mette Hansdaatter Trane(?), <†5.juni(?) 1747> i 
hendes alders <74. år>. De levede tilsammen udi 
et fornøjeligt ægteskab .... 

Grå kalksten, 166×135 cm, med temmelig ud
slidt indskrift med reliefversaler i fordybede 
bånd i det fladovale indskriftfelt midt på stenen, 
omgivet af simpel laurbærkrans. Den naive og 
kejtede udsmykning består af den opstandne 
Kristus med sejrsfane, stående i en tredelt arkade 
over indskriftfeltet, samt i hjørnerne fordybede, 
højovale felter med »dydefigurer«, der alle bæ
rer kors over deres højre skulder og er klædt i 
enkle, ensartet draperede kjortler. De to skikkel
ser til højre holder endvidere hhv. anker (for
oven) og vægt i deres venstre hånd, for Håb og 
Retfærdighed. Mellem de to nedre dydemedal-
joner timeglas (til venstre) og dødningehoved, 
samt indskrift med fordybede versaler: »Om
kast [o]s [e]i vor hvile-sted fordi vi ere døde, 
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men lad os sove her med fred til vi vor Iesum 
møde«. Gravstenen må være den ene af de to 
ligsten, der 1948 lå i koret, og som blev taget op 
ved istandsættelsen året efter og anbragt i vå
benhuset,67 hvor den er indmuret i vestvæggen. 

3) O. 1760-1800. Ulæselig. Lysgrå kalksten, 
182×130 cm, i forvitret og dårlig stand. Det høj
rektangulære indskriftfelt med udslidt fordybet 
kursiv(?) er let hvælvet med affasede kanter og 
indrammes af profillister på hver side af et 
bredt, tværriflet bånd. Rammen brydes i hjør
nerne samt over og under indskriftfeltet af ro-
cailler. I kirkegårdens nordøstlige hjørne. 

†Gravsten. 1) Før 1649. Et gravmæle over en 
søn af sognepræsten Severin Lambertsen (†1649) 
skal endnu i midten af 1700’rne have befundet 
sig i kirken, men er rimeligvis flyttet derfra al
lerede 1764, da der blev ryddet op blandt grav
stenene.68 

2) O. 1717. 1862 sås en lille sten stående opret 
på kirkegården over Anna Stefansdatter, †1717, 
og begravet 12. maj samme år på kirkegården.69 

Anna Steffensdatter var datter af borgmester 
Steffen Nielsen i Varde70 og gift med Niels Niel
sen til Endrupholm (jfr. *kisteplade nr. 2), som 
hun ejede efter hans død 1708. Moder til Steffen 
Nielsen Ehrenfeld (jfr. kisteplade nr. 3). 

En gravkrypt (fig. 50a-b) under koret blev for
mentlig indrettet o. 1590 som begravelsessted 
for ejerne af Endrupholm, der 1580 var oprettet 

Fig. 48. *Epitafium (nr. 3, s. 1740), o. 1780-1825, over 
herregårdskunstneren Jeppe Stavn, †1826. I privateje. 
LL fot. 1989. – *Epitaph für den Herrensitzkünstler 
Jeppe Stavn, †1826. Um 1780-1825. Privatbesitz. 

Fig. 49. Gravsten (nr. 2, s. 1742), o. 1740, over Nis 
Søren Nissen, og hustru Mette Hansdatter Trane(?), 
†1747. NE fot. 1986. – Grabstein des Nis Søren Nissen 
und Ehefrau Mette Hansdatter Trane(?), †1747. Um 
1740. 

som herregård af Klaus Skeel (jfr. kisteplade nr. 
1) efter et mageskifte med kongen.71 Krypten 
benyttedes de følgende to århundreder som 
gravsted for gårdens skiftende ejere. Den var 
ledsaget af en †kalkmalet indskrift på triumf
muren (jfr. s. 1721). Slægterne Skeel, Vind og 
Krag og siden Niels Nielsen og dennes søn Stef
fen Nielsen med familie (jfr. kisteplader nr. 2-4) 
efterlod sig en anselig mængde ligkister, kiste
plader og -beslag, som i årenes løb hobede sig 
op i flere lag oven på hinanden i krypten. Kun et 
fåtal af disse er bevaret. 

Den murede krypt, 3,3×2,8 m, måler 2,5 m 
fra teglstensgulvet til tøndehvælvingens top
punkt. I nord og syd er enkeltsmigede luftkana
ler, hvis små åbninger udmunder i korets sok
kel. En 110 cm bred trappe med nedgangsåbning 
umiddelbart under korbuen, oprindelig dækket 
af en lem, blev tilmuret 1860. Ved denne lejlig
hed udtog man en række kisteplader fra krypten 
(jfr. ndf. nr. 2-3), mens de mange kister ikke 
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blive i krypten, mens vistnok syv forfaldne og 
hensmuldrende kister fra 16-1700’rne blev de
strueret, og deres indhold begravet i kirkegår
dens nordvestre hjørne. Nogle få tilbagevæ
rende kisteplader blev samtidig taget op (jfr. 
ndf. nr. 1 og 4). Efter oprydningen blev krypten 
atter muret til. Under restaureringen 1983 var 
rummet igen åbnet en kort tid. 

Af de fem anonyme ligkister, der ved opryd
ningen 1948 forblev i krypten efter rensning, var 
de to placeret i det nederste og ældste lag, mens 
en tredie voksenkiste samt to barnekister lå 
ovenpå (jfr. fig. 50a). De tre store kister er nu 
opstillet på række, hvilende på to tværgående 
bjælker, og med barnekisterne placeret oven på 
de to yderste. En del kistebeslag og -hanke er 
endnu bevaret på kisterne (jfr. fig. 50b). Enkelte 
løse beslag er ophængt på kryptens vægge eller 
henlagt i dens hjørner. 

1) 1600’rne. Egetræskiste med hvælvet låg, 
Fig. 50a-b. Gravkrypt (s.1743), med angivelse af lig hvorpå et beslag af form som latinsk kors med 
kisternes placering. 1:100. a. Før oprydningen. b. Ef kløverbladformede korsender, samt derunder
ter nyopstilling 1948. Tegnet af P. Linde 1948. – Krypta, mit Angabe der Aufstellung der Särge. a. Vor dem

rester af spejlmonogram(?). På hjørner og langAufräumen. b. Nach der Neuaufstellung. 
undersøgtes nærmere.21 Begravelsen åbnedes 	 sider gennembrudte, fligede beslag. Placeret 

mellem de to øvrige. 
igen 1948, hvor man gik grundigere til værks. 2) 1600’rne. Egetræskiste med hvælvet låg, 
Af kisterne, som lå hulter til bulter i flere lag, fik 	 hvorpå beslag udformet som gennembrudt 
kun tre voksenkister samt to barnekister lov at akantuskartouche med timeglas foroven og 

dødningehoved over korslagte knogler forne
den. På kistens overkant spor af randbeslag og 
på dens sider hanke. Opstillet i kryptens syd
side. 

3) 1700’rnes første halvdel. Egetræskiste med 
tresidet låg, hvorpå beslag udformet som 
akantuskartouche fremholdt af to engle, samt 
derover spor af et korsformet beslag. På siderne 
hanke. Opstillet i kryptens nordside. 

4-5) 1700’rnes første halvdel. To barnekister 
med hhv. hvælvet og tresidet(?) låg. Den ene 
kun med rester af beslag, den anden med hanke 
på siderne. Placeret oven på nr. 2 og 3. 

Af fem bevarede kisteplader er de fire ældste 
hentet op fra gravkrypten 1860 (nr. 2-3) og 1948 
(nr. 1 og 4), mens den yngste (nr. 5) er taget af 

Fig. 51. *Kisteplade (nr. 2, s. 1745), o. 1708, for Niels 
kisten forud for begravelsen på kirkegården.Nielsen til Endrupholm og Hennegård, †1708. I 

Varde museum. NE fot. 1982. – *Sargschild für Niels 1862 hang nogle plader med næsten »ukendelig 
Nielsen zu Endrupholm und Hennegård, †1708. navne og indskrift af ligkisterne« i Endrup
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holms stolestade,8 heriblandt formentlig nr. 
og 3, som siden kom til Varde Museum. 

1) (Fig. 52, øverst) o. 1590, fra en kiste til
hørende Klaus Skeel til Endrupholm, †1590. Be
slag af forgyldt kobber, udformet som et skrift
bånd med indrullede ender, 5×30 cm, hvorpå 
læses med reliefversaler: »K(laus) S(keels) F(æd-
rene) O (g) M(ødrene)«. Fundet løst i gravkryp
ten 1948 og opsat sammen med nr. 4 på trætavle, 
vestligst på skibets nordvæg, øst for nr. 3 og 5. 

*2) (Fig. 51) o. 1708. Niels Nielsen til En-
drur(!)holm og Hennegaard, af ærlige, ægte for
ældre, *16. juni 1636 på Lundøl(!), †4. sept. 1708 
udi Odense Bispegaard, efter at han havde levet 
udi 37 år een hustrus mand og 8 børns fader, af 
hvilke 2 sønner ham overlever (jfr. den ene, 
Steffen Nielsen, kisteplade nr. 3, samt hustruen, 
†gravsten o. 1717). Gravvers. (Jfr. alterstager, 
s. 1728). 

Fladoval blyplade, 27×39 cm, let buklet med 
fliget, uregelmæssig, kun delvist bevaret kant. 
Indskrift med indridsede versaler, udfyldt med 
sort. Udtaget af gravkrypten 1860 og formo
dentlig ophængt i kirken. Siden afleveret af pro
prietær Teilmann, Gjellerupholm, til Varde Mu
seum (Inv. nr. V2154). 

3) O. 1741. Stephan Nielsen Ehrenfeldt, herre 
til Endrupholm, Nørholm og Lunderup, 
*3. april 1680 på sin fædrene gård (jfr. nr. *2) 
Endrupholm, †17. marts 1741 sammesteds, efter 
han havde levet uden livsarving i et kærligt æg
teskab med sin elskelige frue, Maria Ehrenfeldt, 
født af Schultz (jfr. nr. 4), udi 31 år og 3 måne
der. Adlet af Frederik IV 14. april 1719. Grav
vers. 

Højoval, let hvælvet messingplade, 40×21 
cm, der foroven ender i dobbeltbue og forneden 

Fig. 52. Kisteplader (nr. 1 og 4, s. 1745-46), o. 1590 og 
1746, for hhv. Klaus Skeel til Endrupholm, †1590, og 
Marie Ehrenfeld til Endrupholm, Lunderup og Nør-
holm, †1746. NE fot. 1986. – Sargschilder für bzw. 
Klaus Skeel zu Endrupholm, †1590, und Marie Ehrenfeld 
zu Endrupholm, Lunderup und Nørholm, †1746. 

Fig. 53. »Mindetavle« (s. 1741) med kisteplade (nr. 5, 
s. 1746), o. 1781(?), over birkedommer Hans Nielsen 
Fogh, †1781. NE fot. 1986. – »Gedenktafel« mit Sarg
schild für den Richter Hans Nielsen Fogh, †1781. 
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i en lille spids. Indskrift med fraktur og kursiv 
(gravsentenser), der ligesom et akantusorna-
ment nederst på pladen er ridset ind i metallet. 
På den flade yderkant har været hæftet en tov-
snoet vulst samt gennembrudt akantusranke 
(jfr. nr. 4), der nu er antydet med brun farve på 
den hvidmalede tavle, hvorpå pladen er opsat. 
Fundet i gravkrypten 1860 og antagelig ophængt 
i kirken. Kistepladen blev siden afleveret til 
Varde Museum af proprietær Teilmann, Gjel-
lerupholm, men den kom 1950 tilbage til kirken, 
idet man ønskede den opsat sammen med den 
riyfundne, identiske kisteplade over hustruen 
(nr. 4). På trætavle vestligst på skibets nordvæg. 

4) (Fig.52) 1746. Maria Ehrenfeld, f. Schultz, 
frue til Endrupholm, Lunderup og Nørholm, 
*11. nov. 1694 på Lundenis, †3. april 1746 på En
drupholm, efter at hun havde levet uden livsar
vinger i et kærligt ægteskab første gang med 
Stephan Ehrenfeld til Endrupholm etc. udi 31 år 
og 3 måneder (jfr. nr. 3), anden gang med Chri
stian Teilmann til Schromsager, kgl. majestæts 
etatsråd og amtmand over Lundenis og Bøuf-
ling amter, fra 9. nov. 1742 udi 3 år, 4 måneder, 
3 uger, 4 dage. Under gravverset datoen 9. nov. 
1746 og »CT« for Christian Teilmann, fader til 
Tøger Reenberg Teilmann58 (epitafium nr. 1). 

Messingplade, 40×21 cm, identisk med nr. 3 i 
udførelsen, men med akantusranke og tovsno
ning bevaret langs venstre yderkant og foroven. 
Højre sides forsvundne ranke på samme måde 
antydet ved brun farve på den hvidmalede tavle, 
som kistepladen er fæstnet på, under nr. 1. Fun
det løst i krypten 1948 og anbragt på trætavle 
vestligst på skibets nordvæg, øst for nr. 3 og 5. 

5) (Fig. 53) o. 1781. Hans Nielsen Fogh, kgl. 
majestæts birkedommer og skriver til Hundrup 
birk, *1700 i Viborg stift. Kom først i tjeneste 
og lære ved pennen hos forrige borgmester, 
sal. Andreas Frausing i Ribe i 6 år, og da han 
med troskab og flid havde udtjent, blev han 
fuldmægtig ved afgangne hospitalsforstander 
Hansen samme sted i 7 år. Siden var han fuld
mægtig ved Endrupholm for gård og gods 18 år, 
hvor han kom i ægteskab med jomfru Bodild 
Friis, der med en eneste datter beklager så kær 
en mand og faders død. Efter at han tog sin 

demission fra tjenesten på Endrupholm, boede 
han i Størsbøll og blev birkedommer og skriver 
til Hundrup birk 1766. Efter langvarig sygdom 
og smerte †7. juli 1781 i hans alders 81. år. 

Højoval, hvælvet tinplade, 36×22 cm, med 
buklet og tunget randkant, i hvis fire hjørner er 
påhæftet en genius, siddende med opadvendt 
fakkel. Indskrift med indridset skriveskrift, ud
fyldt med sort. Indsat i en træramme som »min
detavle« (s.d.), ophængt vestligst på skibets 
nordvæg, mellem kisteplade nr. 3 og 4. 

†Kisteplader. 1862 nævnes udover nr. 2 og 3 
også en kisteplade over Niels Nielsens (jfr. *ki-
steplade nr. 2) datterdatter Anne Sofie Müllers. 
Oplysningen om, at provstiskriver Niels Jakob
sen, †1721, skulle ligge begravet i krypten, stam
mer rimeligvis fra en forsvunden kisteplade.72 

Muret begravelse på kirkegården. O. 1759. Som 
den første af Endrupholms ejere valgte Tøger 
Reenberg Teilmann at lade sig og sine hustruer 
begrave på kirkegården (jfr. epitafium nr. 1). 
Gravstedet blev 1829 beskrevet som en med fire 
sten muret grav,59 og det er tænkeligt, at det 
som Hans Tranbergs (jfr. epitafium nr. 2) har 
været omplantet med små træer. 1862 omtalt 
som »et muret kammer« på kirkegården.72 

Tre støbejernskors sammenhørende med den 
indendørs *gravsøjle, o. 1827, befinder sig på 
kirkegårdens nordre del. Hvis korsene er samti
dige med monumentet, hører de til de ældste 
støbejernsgravminder i amtet. 

1) O. 1817. Christian Teilmann, *10.juni, 
†4. dec. 1817. En spæd søn af Tøger og Else Teil
mann (nr. 2 og 3). Indskrift med kursiv. Klø
verbladformede afslutninger. Højde 92 cm. 

2) O. 1826. Else Teilmann, f. Hansen, 
*22. juni 1780, †17. maj 1826. Hustru til Tøger 
Teilmann (jfr. nr. 3, samt *gravsøjle o. 1827). 
Indskrift med kursiv. Korsarmene afsluttes af 
trepas med palmet, og korset har bladværksvo-
lutter ved foden. Højde 123 cm. 

3) O. 1827. Tøger Teilmann, *23. maj 1776, 
†27. okt. 1827. Gift med Else Teilmann (jfr. nr. 
2, samt *gravsøjle o. 1827). Som nr. 2. 

Støbejernsramme. fra 2. halvdel af 1800’rne, 
oval ramme, 14 cm høj, ca. 75×54 cm i ydre 
mål, og med en åbning på ca. 65×44 cm inden 



 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

VESTER NYKIRKE 1747 

for en 5 cm bred, vandret kant.73 På kirkegår
dens nordre del, vest for støbejernskorsene. 

KILDER OG HENVISNINGER 

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

Ved embedet. Synsprotokol 1862ff. – LA Vib. Skast 
herreds tingbog 1666, 1668, 1674 og 1690. 

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker VII, 1886, s. 33ff. – Notebøger. Søren Abild-
gaard X, 32. -Indberetninger. Jacob Helms 1873 (byg
ning, inventar, gravminder), Chr. Axel Jensen 1905 
(alterstolper, inventar), Niels Termansen 1919 (alter
tavle, prædikestol, stolestader), Georg N. Kristiansen 
1948 og 1949 (stolestader, salmenummertavler), Wal
demar Jørgensen 1948 (notat om kalkmalerier og 
gravkrypt), Peter Linde 1948 (gravminder), Mogens 
Larsen 1977 (inventar), Lucien Hecklen 1980 (alter
tavle), Birgit Als Hansen 1983 (fundamenter), Ri
chard Aas, Herløv Thorup og Eduard Troelsgaard 
1984 (restaureringsforslag), Lars Grambye 1986 
(gravminder), Bjarne Weesch 1986 (gravminder), 
Kjeld Christensen 1988 (dendrokronologiske prøver), 
Ebbe Nyborg 1982 og 1988 (gravminder, inventar). 

Tegninger og opmålinger. NM2. Opmålinger af ge
sims og romanske vinduer ved F. Uldall 1887. Plan 

Fig. 54. Fem stolegavle opsat forrest i skibets nord
side. Fra venstre ses en indergavl fra herskabsstolen, 
o. 1600 (s. 1736), to gavle fra en (†)præstegårdsstol, 
1646 (nr. 2 og 4, s. 1733), og to gavle fra en (†)deg

og snit af bygning ved P. Riis Olsen og Waldemar 
Jørgensen 1948. Tegninger af fontefod, gravkrypt, ki
steplade og ligkistebeslag ved Peter Linde 1948 og 
1949. Plan og snit af bygning ved Henrik Jacobsen 
1977. Opmåling af loftsbjælker ved Herløv Thorup 
1982. Opmåling af fundamenter ved Birgit Als Han
sen 1983. 

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, in
ventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgler), 
kalkmalerier og gravminder ved Lars Grambye. Re
daktionen afsluttet marts 1989. 

1 Om forholdet mellem Vester Nykirke og Grim

strup sogne se Oluf Nielsen: Historiske Efterretnin

ger om Skadst Herred, 1862, s. 104 og Ebbe Nyborg: 

Kirke – sognedannelse – bebyggelse, i Hikuin 12, 

1986, s. 17-44, især s. 33.

2 I registret er sognet fejlagtigt identificeret som 

(Øster) Nykirke, Nørvang hrd., Vejle amt.

3 DiplDan. 2. rk., X, 218. Også her er sognet fejl

agtigt identificeret som (Øster) Nykirke, Vejle amt.

4 Repert. 2. rk., 11013.

5 RA. Ribe bisp. Register på sognepræsternes ejen

dom og rente udi Varde syssel 1538, s. 70-71.

6 Kronens Skøder II, 684.

7 Niels Nielsen betalte 1688 463 rdl. for patronats

retten med kirkens tiende og jordtilliggende (jfr. note 

6). Efter overtagelsen af kirken lod Niels Nielsen 

7. jan. 1690 optage et detaljeret kirkesyn på bygning 

og inventar, tinglyst og indført i tingbogen. Ifølge 

dette sattes kirkens »brøstfældighed, reparation og 

bortskyldig gæld« til i alt 915 slette daler. LA Vib. 

Skast herreds tingbog 1690, s. 73b.

8 Synsprotokol 1862 ff.

9 RA. Reg. 108A nr. 21. Fortegnelse over indkrævede 

klokker 1528-29.

10 KancBrevb. 5. april 1632.

11 LA Vib. Ribe stiftsprovsti og købstadsprovsti. 

Synsprotokol for kirker og præstegårde 1808-11 (C 

36A.13).

12 LA Vib. Skast herreds tingbog 1690, s. 73b.

13 Jfr. Oluf Nielsen: Historiske Efterretninger om 

Skadst Herred, 1862, s. 139.

14 Indberetning ved Birgit Als Hansen 1983.

15 Jfr. F. Uldall: Om vinduerne i de jydske Granit

kirker, i ÅrbOldkHist. 1894, s. 266-69.

16 Som i Øse kan den udvidede, meget høje bue skyl

des hensynet til en †lektorieprædikestol. I så fald må 

den nuværende udmuring (og †kalkmalerier) være 


nestol, o. 1600 (nr. 3 og 5, s. 1737). NE fot. 1986. – Fünf Gestühlswangen ganz vorne an der nördlichen Langkommet til o. 1637, da den nuværende prædikestol 
hauswand aufgestellt. Von links eine Wange des Herr
schaftsgestühls, um 1600, zwei Wangen eines (†)Pastoren
gestühls, 1646, und zwei Wangen eines (†)Küsterstuhls, 
um 1600. 

blev sat op (jfr. inventar). 
17 NM. Naturvidenskabelig afdeling. Journal nr. A 
6739, 1989. 
18 Uldall 1886. Ifølge synsprotokollen (note 8) fandtes 
her 1862 også hustruen Sofie Amalie Gersdorfs for



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1748 SKAST HERRED 

Fig. 55. Klokke, senmiddelalderlig (s. 1738). NE 

fot. 1986. – Spätmittelalterliche Glocke.


bogstaver. Hvis dette er rigtigt må hendes initialer 

være sat op efter 1769 (jfr. epitaf nr. 1 og våbenhus).

19 Tøger Reenberg Teilmann anlagde 1764 et teglværk 

ved Bolding i Åstrup sogn (Gørding hrd.). Oluf 

Nielsen: Historiske Efterretninger om Skadst Her

red, 1862, s. 137.

20 Tøger Reenberg Teilmann blev gift med Sofie 

Amalie Gersdorf 1769 og døde 1788 (jfr. epitaf nr. 1).

21 LA Vib. Skast, Ø. og V. Horne hrdr.s provsti. 

Synsprotokoller 1828-1900 (C 44.3-8).

22 LA Vib. Skast herreds tingbog 5. maj 1668.

23 LA Vib. Skast herreds tingbog 24. april 1666.

24 LA Vib. Skast herreds tingbog 20. oktober 1674.

25 Jfr. Ansager s. 1572 og Næsbjerg s. 1636.

26 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C

4.189).

27 Arkitekt Waldemar Jørgensen i brev til National

museet 1948.


1975, Festskrift til H. K. Kristensen, s. 68f., 86f. De 
to malerier fra Endrupholm (forestillende Peters For
nægtelse og Gravlæggelsen) er nu i Varde Museum. 
32 Merete Bergilds og Jens Jensens antagelse, at også 
Vester Nykirke-tavlen oprindeligt skulle have haft re
lieffer her (jfr. note 28, s. 34) modsiges af, at de nu
værende malerier synes malet på det gamle egetræ, 
ligesom synet 1844 taler om »fornyelse« af tavlens 
malerier (jfr. note 21). 
33 Ved beskrivelsen af Jerne kirke (s. 982f.) var billed
skæreren endnu ikke identificeret. Om Jens Morten
sens øvrige arbejder i Ribe amt se s. 1540 med note 
68.
 
34 Disse taphuller sidder 30 cm under tværbjælken, 

således at overkanten af det bagudrettede tømmer må 

have været i niveau med retabelbrættets underkant.

35 Chr. Axel Jensen: Alterstolper fra Jydske Landsby

kirker, i ÅrbOldkHist. 1911, s. 222f.

36 Jfr. eksempelvis s. 1083, 1113, 1169 og 1322.

37 Rekonstruktionen er en revision af skitsen i Natio

nalmuseets vejledning: Danmarks Middelalder, 1972, 

s. 5. Et dårligt afklaret spørgsmål er stolpeopbygnin

gens bagudrettede tømmer, der må antages at have 

forhindret den passagemulighed bag altret, som man 

ellers i romansk tid synes at have lagt vægt på.

38 Poul Nørlund: Gyldne Altre. Jysk Metalkunst fra 

Valdemarstiden. Kbh. 1927, genoptryk Århus 1968, 

s. 13f. – Samme: Les plus anciens retables danois. I 

Acta archaeologica 1930. – Ebbe Nyborg: Korbue, 

krucifiks og bueretabel. Om de ældste vestjyske 

triumfkrucifikser, deres udformning og anbringelse. 

I 30 artikler til Olaf Olsen på 60 årsdagen 7. juni 1988, 

Hikuin 14, 1988.

39 Poul Nørlund 1927 (jfr. note 38), s. 13f. Alterspi

rene fra Ørum er indkommet til Nationalmuseet 

1914, stolpen fra Jetsmark 1913. Begge fund skyldes 

selvsagt, at Chr. Axel Jensen med sin artikel 1911 (jfr. 

note 35) havde gjort opmærksom på retabeltypen. 

Udover Broddetorpretablet kendes fra Sverige endnu 

et sæt meget høje alterstolper (fyrretræ, 347 cm) fra 

den monumentale kirke i Husaby, ligeledes i Väster-

götland (se Bengt Thordaman i Fornvännen 1927, 

s. 58f.).

40 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-1792 (C 

4.190).

41 Jfr. note 21. Synet ønskede 1878 skranken fornyet, 

hvilket ikke var efterkommet 1879, men må være sket 

snart efter.


28 Merete Bergild og Jens Jensen: »Nykirkemesteren« – Jens Mortensen og hans træskærerarbejder i jyske42 Se Oscar Reutersvärd: Paradisets Källa och de Got-
kirker omkring midten af 1600-tallet. I ÅrbRibe 1987, 
s. 34f.

29 Figurerne er muligvis forbyttede, 1918 stod de om

vendt (fot. i NM2).

30 De nuværende farver er ikke heraldiske.

31 Carsten Teilman Hald: Jeppe Stavn. I ÅrbRibe


ländska »Paradisfuntarne«. Et bidrag til studiet av 
vattensymboliken på de medeltida dopfuntarna. 
Lund 1967. 
43 Udsmykningen må formentlig forstås i lyset af 
bukkel- eller bægerbladsmotivet, der kendes fra en 
række især nordjyske og skånske fontetyper og som 
er særlig karakteristisk for 1200’rnes gotlandske »pa



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

VESTER NYKIRKE 1749 

radisfonte«. Se Mackeprang: Døbefonte, s. 156f., 

199f. (han nævner ikke Vester Nykirke-fonten) og 

Reutersvärd (jfr. note 42), s. 34f.

44 Mackeprang: Døbefonte, s. 62. – Reutersvärd (jfr. 

note 42), s. 57, 68f. – Folke Nordstrom: Medieval 

Baptismal Fonts. An Iconographical Study, Umeå

1984, s. 14f. – Lise Gotfredsen og Hans Jørgen Fre

deriksen: Troens Billeder. Romansk kunst i Dan

mark, Herning 1987, s. 343.

45 NM2. Søren Abildgaards notebog X, s. 32. – Niel

sen: Herredsbeskrivelse, s. 141.

46 Serien er stukket af Jacob Matham. Se Christie: 

Ikonografi II, 217f. og Hugo Johannsen: The graphic 

art of Hendrick Goltzius as prototype for danish art 

during the reign of Christian IV., i Art in Denmark, 

Leids Kunsthistorisch Jaarboek 1983, s. 97f. med 

fig. 12-15.

47 Se Marie Mauquoy-Hendrickx: Les estampes des 

Wierix, Bruxelles 1978, nr. 868. Samme forlæg er 

anvendt bl.a. på Jens Mortensens altertavle i Jerne 

(s. 982) og på prædikestolen i Guldager (Skast hrd.).

48 Ole Degn: Rig og fattig i Ribe, Århus 1981, I, 182.

49 Om motiverne siger 1862-beskrivelsen blot, at der i 

den nordre »fløjtavle« var anbragt »en krigers vå

ben«.

50 Mosesfiguren har stærke mindelser om Moses

fremstilling i postamentvingen på Jens Mortensens 

altertavle i Jerne kirke (s. 982).


Fig. 56. Romansk *sålbænksten, nu i parken ved En
drupholm (s. 1714). NJP fot. 1989. – Romanischer 
*Sohlbankstein; jetzt im Garten vom Herrensitz Endrup
holm. 

51 Jfr. Nielsen: Herredsbeskrivelse, 1862, s. 144. 
52 Herskabsstolene må dateres mellem ægtefællernes 
overtagelse af gården 1593 og Margrethe Rantzaus 
afhændelse af den 1609. 
53 Margrethe Rantzaus fædrene og mødrene våbener 
findes tilsvarende på prædikestolen 1592 i Strellev 
kirke (Ringkøbing amt). Hendes far var Jørgen Rant
zau til Kærgård, hendes mor Ellen Bang, datter af 
Palle Bang til Hennegård og Anne Fasti. Jfr. 
H. K. Kristensen: Strellev Kærgård, i Festskrift til 
H. P. Hansen, 1949, s. 113-21. – Adelskalenderens op

lysning (Stamtavler XV, 1945, s. 72-73 (slægten 

Vind)), at Margrethe Rantzau var en datter af Jørgen 

Rantzau til Avnbølgård og Anna Höcken, er således 

forkert.

54 Skjoldenes farver er tilstræbt heraldiske.

55 Jfr. note 8. Nielsen: Herredsbeskrivelse, s. 141.

56 Th. Frobenius & Co.: Orgelfortegnelse 1937.

57 Den ene søn var Tøger de Teilmann, jfr. *gravsøjle 

og støbejernskors nr. 3.

58 Tøger Reenberg Teilmann var søn af amtmand 

Christian Hansen Teilmann til Skrumsager og Kir

stine Marie Reenberg (jfr. epitaf o. 1749 i Sdr. Bork, 

Ringkøbing amt). Faderens anden hustru var Marie 

Ehrenfeld til Endrupholm, Nørholm m.v., som 1746 

begravedes hos sin første mand i gravkrypten under 

koret (jfr. denne samt kisteplade nr. 4).

59 Epitafiet og den sammenhørende begravelse på kir

kegården fordredes i lighed med såvel epitafium nr. 2 

som sønnen Tøger de Teilmanns *gravsøjle (ndf.) be

varet og vedligeholdt ved salget af kirken 1829 (af

skrift af skøde i Vester Nykirke Sognearkiv, Endrup).

60 Jfr. Carsten Teilman Hald: Jeppe Stavn. En vestjysk 

herregårdskunstner og hans samtid, i ÅrbRibe 1975, 

s. 62-96 (kat. nr. 76).

61 Jfr. note 8, samt Nielsen: Herredsbeskrivelse s. 142.

62 Jfr. Karin Kryger: Allegori og Borgerdyd. Studier i 

det nyklassicistiske gravmæle i Danmark 1760-1820,

1985. Kryger anfører adskillige eksempler på grav

minder udformet som en søjle med indskrift og med 

topstykker inspireret af antikke romerske gravsten, 

de såkaldte cippi. Bl.a. s. 51f. med fig. 32 og 34, 

s. 61ff.

63 Det er tænkeligt, at nichen har rummet en alle

gorisk fremstilling eller måske en urne, som det ken

des fra andre nyklassicistiske gravmæler, inspireret af 

nicherne i de romerske columbarier, jfr. Kryger, note 

62, bl.a. s. 19 med fig. 5, s. 55f. med fig. 55-56.

64 Nielsen: Herredsbeskrivelse s. 142. Indb. v. 

J. Helms 1873. I NM2.

65 Det har været foreslået, at gravsøjlen, der både i sin 

karakter og sit materiale er højst usædvanlig, skulle 

være fremstillet af Teilmanns huskunstner Jeppe 

Stavn (epitafium nr. 3), jfr. Carsten Teilman Hald, 

note 60, s. 85.

66 Jfr. note 8. Angivelsen i den samtidige Nielsen:
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Herredsbeskrivelse s. 142 er uklar. Sammesteds for 69 Nielsen: Herredsbeskrivelse s. 127, 130.

menes gravsøjlen oprindelig at have stået på kirke Jfr. †epitaf nr. 2 og *gravsten, Varde, †S. Nikolaj,
70 

gården, hvorimod dog allerede dens indskrift over s. 959, 1435.

nichen taler. 71 Nielsen: Herredsbeskrivelse s. 110ff.

67 Jfr. note 8, samt indb. v. arkitekt Waldemar Jørgen 72 Jfr. Nielsen: Herredsbeskrivelse s. 142.

sen 1948. NM2. 73 Gravmindetypen er omtalt hos Rudolph Bertouch: 

68 Nielsen: Herredsbeskrivelse s. 141, 143. Menigmands Minde, 1971, s. 136.




 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1984. – Südostansicht der Kirche. 

FÅBORG KIRKE

SKAST HERRED 

Sognet nævnes første gang 1347.1 I den omtrent sam Årre. – Ved klokkeskatten 1528 måtte kirken afgive 
tidige kirkeliste i Ribe Oldemoder er kirken sat til en klokke.7 

afgift på 4 skilling sølv (jfr. s. 1020f.). Sagn. Bygmesteren, der opførte Fåborg kirke, ville 
Kronen udlagde 1696 kirken til generalmajor Joa også have bygget Vejrup kirke (Gørding hrd.), men 

chim Schack til Sneumgård,2 og kirken fulgte der fik ikke arbejdet. I vrede herover kastede han en stor 
efter Sneumgård (til 1758 i slægten Schacks eje) indtil sten mod Vejrup kirke.8 

1774, da Hans Erik Saabye, Brandbjerg, afhændede Mønter. I forbindelse med arkæologiske undersø
den til en tidligere ejer, justitsråd Jacob Pedersen Hy- gelser 1953 fremkom ved harpning af gulvlagene 34 
gom.3 Denne videresolgte året efter kirken til Tøger mønter i koret og 4 i skibets østende fra Valdemar 
Reenberg Teilmann til Endrupholm, hvorefter kirken Sejr til Christian IX.9 Mønterne opbevares i Den kgl. 
fulgte dette gods, til det blev udparcelleret i Mønt- og Medaillesamling.10 

1860’erne. Den ejedes herefter af pastor 
H. N. T. Friis, Ribe, der 1880 afhændede den til samt
lige sognets hartkornsejere.4 Kirken overgik til selv

Kirken ligger i landsbyens nordøstre del på eteje 1910.5 

Sognet var anneks til Vester Nykirke senest fra re- terræn med betydeligt fald mod syd og vest. 
formationstiden 6 til 1859, da det blev hovedsogn til Kirkegården har bevaret sine gamle skel undta
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Fig. 2. Grundplan 1:300. Målt af 
Henrik Jacobsen 1983. Tegnet af Ma
rianne Nielsen 1989. – Grundriss. 

gen imod syd, hvor diget blev flyttet ud og et 
nyt stykke jord inddraget 1922. Jorddigerne er af 
den almindelige, vestjyske type, græsklædte og 
stensatte på ydersiden. I nord og i nordre del af 
det vestre skel er digerne 190211 afløst af cement-
dækkede kløvstensmure. Hovedindgangen, fra 
1881,12 i nord, består af port og låge, lukket af 
jerngitterfløje mellem hvidtede, murede piller, 
dækket af cementstøbte pyramider. En lignende 
låge findes i vest ud imod kropladsen (jfr. 
fig. 36). 

Kirkegården havde i 1600’rne13 tre murede 
†indgange (»stetter«, »kirkestetter«): en i syd, 
vest og nord, hvoraf den vestre muligvis var en 
køreport.14 †Hængelåse til porten nævnes 169615 

og 1715.16 Indgangene har oprindelig været over

Fig. 3. Tværsnit 1:150 gennem skib, set mod øst. Målt 
af Henrik Jacobsen 1983. Tegnet af Marianne Nielsen 
1989. – Querschnitt durch Schiff nach Osten. 

dækket, men 1668 var »overdelene« borte på 
nær tre blyplader.13 1696 havde stetterne kun †ri
ste af træ, og de drejelige kryds herover var så 
lave, at kvæget kunne springe over.15 Disse 
»korstræer« udskiftedes fra tid til anden og var i 
brug til 1859, da de afløstes af låger »for at holde 
fårene ude«.12 

Et hvidtet og teglhængt kapel uden for det 
sydøstre hjørne er opført 1953 efter tegning af 
arkitekt J. K. Jepsen, Kolding. Et †nødtørftshus 
var opsat 1912, et †træhus til brændsel 1942.5 

Inden for hegnene i vest, nord og øst gror 
seljerøn og ved porten to store elmetræer. An
dre elmetræer på det vestre dige ved kroen blev 
fældet 1983. Efter en regulering af kirkegården, 
indledt 1952, hegnes samtlige grave nu af thuja. 

BYGNING 

Kirken er en velbevaret, romansk kvaderstens-
bygning, bestående af kor og skib, som på et 
tidligt tidspunkt er forlænget imod vest. I sen
middelalderen er tilføjet et tårn i vest og et vå
benhus i syd. Orienteringen har betydelig af
vigelse mod syd. 

Materialer og teknik. Kirken var indtil forlæn
gelsen, der blev foretaget endnu i romansk tid, 
kun ca. 17 m lang. Den er rejst af veltildannede 
granitkvadre, mange med et rødligt skær, over 
en skråkantet, sine steder svagt hulkelet sokkel 
(jfr. s. 1600, fig. 13). Bygningen er afsat med 
rette vinkler, og korets ydersider flugter med 
skibets indervægge. Skibet er kun en anelse høje
re end koret, og murtykkelsen her er mindre 
end vanlig: i nordsiden kun 0,9 m. Det smalle 



  

 

 

 

 

FÅBORG KIRKE 1753 

Fig. 4. Skibets nordfacade med romansk vestforlængelse og to dørsteder (s. 1754). To sammenstykkede fotos 
ved NJP 1988. – Schiffsnordwand mit romanischer Westverlängerung und zwei Eingängen. 

kor adskiller sig fra skibet ved en rigere ud
smykning; det har egen indgang i syd (se præ-
stedør), og nordsidens vindue er ornamenteret; 
men selve kvaderstensmurværket er det samme: 
tretten smukt gennemløbende skifter med 
kvadre i ret forskellige længder, nogle ganske 
lange (én er 197 cm og flere over 1,7 m). Også 
højden fra skifte til skifte varierer, og undtagel
sesvis er det nederste lavere end de næstføl
gende. Partier af skibets sydside er omsat, og 
sidst, 1983, er også korets østgavl sat om. Ko
rets hvidtede gavltrekant er kvadersat på nær 
den øverste, ommurede spids. Indvendig er 
væggene af marksten. 

Døre. En såkaldt præstedør (fig. 8) vestligst i 
korets sydside er genåbnet 1889. Den rundbu
ede, smalle dør, 199×56 cm, hæver sig over 
skråkantsoklen. Udvendig er karmene til dels 
dannet af rejste kvadre; indvendig har døren 
smigede sider og en vandret afdækning. Ud
smykningen er begrænset til den runde dæksten 
(fig. 9), der i åbningen kantes af en plastisk for
met tovstav. Herover er med tynde streger ristet 
to rygskydende løvedyr (af M. Mackeprang17 

opfattet som drager), der – med tungen ud af 
munden – æder af Livstræet, et motiv, som ken
des fra adskillige jyske granittympana og døbe
fonte.18 

I forbindelse med skibets udvidelse blev de 
gamle døre tilmuret, og nye åbninger etableret 
længere mod vest. Sporene af den oprindelige 
syddør er forsvundet, hvorimod den første nord

dør er let kendelig i det ydre, hvor den er lukket 
med kvadre. Tærsklen udgøres af bygningssok-
len, og den smalle, retkantede åbning, 217×88 
cm, dækkes af en glat stenbjælke. 

Vinduer. Kirkens ældste afsnit har haft tre vin
duer i koret, hvoraf det østre er et cirkelvindue, 
og to i hver af skibets langmure. Cirkelvinduet, 
der er genåbnet i forbindelse med murens om
sætning 1983, er udvendig dannet af to kvadre. 
Kanten er affaset og afsluttes yderst af en svag 
fordybet rille. 

Korets nordvindue (fig. 6) er udvendig sat af 
fire kvadre: en sålbænksten, en tagformet over-

Fig. 5. Matrikelkort 1:10000. Målt 1801 af Poder. -
Katasterkarte. 
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Fig. 6. Romansk vindue i korets nordmur (s. 1753). 
NE fot. 1984. – Romanisches Fenster in nördlicher Chor
wand. 

ligger og to rejste karmsten. Disse bindes sam
men af en omløbende »rundstav«, i virkelighe
den blot to konturhugne streger, udført i 
facaden en tomme fra kanten. I kvadrenes sam
menstød er rundstaven forsynet med kapitæl-
og baselignende led, og øverst afsluttes den i 
stiliseret løvværk, holdt sammen af en ring. Or
namentikken genfindes i flere af omegnens kir
ker (jfr. f.eks. Grimstrup s. 1682).19 En karmsten 
fra et lignende vindue, 76 cm lang, ligger som 
tærskel i bunden af tårndøren. 

De to bevarede vinduer i skibets nordside sid
der i samme niveau som korets. De har retkan-
tede overliggere og er uden udsmykning. Det 

vestre af et formodentligt tilsvarende vindues
par i sydsiden ses indvendig som en niche. Ud
vendig er kun overliggeren på plads. 

Skibets vestforlængelse er knap 5 m lang og 
adskiller sig med hensyn til materialer og teknik 
kun lidt fra kirkens østende, soklen har således 
samme profil. I nordmuren (fig. 4) er kvader
skifternes højde til og med dørens overkant den 
samme som i det oprindelige afsnit, men her
efter er skiftegangen en anden. I det indre for
nemmer man, at vestendens mure er tykkere 
end i øst. Ved udvidelsen nedbrød man den op
rindelige vestgavl, hvis fundament blev påvist 
ved kirkens restaurering 1953,9 men desværre 
ikke målt op. Hjørnekvadrene synes genanvendt 
i forlængelsens vesthjørner. Ligesom i Lunde 
(s. 1108) blev begge dørsteder tilmuret, og nye 
dørsteder indrettet længere mod vest. I nord er 
døren flyttet 3 m og af samme dimension som 
den første. Døren, der nu også er lukket, har 
karme af almindelige kvadre (den nederste i øst 
dog med en lille rundstav i hjørnet) og dækkes 
af en retkantet stenbjælke, hvori der er ristet et 
lille kors på en Golgatahøj. I syd er det oprinde
lige dørsted eftermuret, så det ikke længere kan 
spores. Den ibrugværende syddør er ikke flyttet 
helt så langt mod vest som nordsidens, måske af 
hensyn til et vindue vest herfor. Den retkantede 
dør har samme form som den nordre; anslaget 
er hugget bort. Det omtalte vindue er rundbuet 
og dobbeltsmiget og i den indre halvdel tilmuret 
med teglsten – formentlig i forbindelse med vå
benhusets opførelse. Vinduets omrids anes inde i 
kirken, og på våbenhusloftet står den ydre halv
del som en blænding, kantet af en rundstav med 
kapitæler og fodstykker omtrent svarende til 
vinduet i korets nordside; dog er overliggeren 
uden udsmykning. Hvis vinduet ikke er genan-
vendt, men er udført i forbindelse med skibets 
udvidelse, er forlængelsen næppe meget yngre 
end kirkens første afsnit. 

Indre. Korbuen står med rensede kvadre, 
smykket med skråkantede, svagt profilerede 
kragbånd og sokler (jfr. s. 1600, fig. 4). I vangerne 
er brugt store formater, i syd således tre rejste 
kvadre, 112 cm høje (= 4 fod à 28 cm), svarende 
til længden af søndre sokkelsten. Selve den kile
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Fig. 7. Kirken set fra nordøst. EN fot. 1988. – Nordostansicht der Kirche. 

stenssatte bue nærmer sig hesteskoform. – I ko Tagværker. Korets tagkonstruktion har ét lag 
rets sydvæg afdækkedes 19539 en lille, rundbuet hanebånd og korte stivere. I skibets omsatte og 
niche, 55×42 cm, dannet af tilhuggede kvadre. – delvis fornyede tagværk har samtlige spærfag nu 
Kor og skib står med flade bjælkelofter, i koret to lag hanebånd, og vist alle loftsbjælker er som 
med brædderne sømmet på bjælkernes under nævnt udskiftet med fyrretræ ligesom spærene i 
side. I skibet ledsages de fornyede bjælker af de seks vestre fag. I nogle af de ældre egespær 
profilerede prydlister. ses taphuller20 til en †tagkonstruktion med (kryd

De tre gavle er indvendig alle af små mark sende?) tværstivere. Det er tænkeligt, at denne 
sten; kun de øverste spidser er ommuret i tegl. type har været anvendt over vestforlængelsen. 
Der er sekundære gennembrydninger mellem Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Af de 
skib og kor, og tårn og skib. to tilbygninger, der er føjet til skibets vestende, 

Danmarks Kirker, Ribe amt 191 
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Fig. 9. Dæksten over 
præstedør (s. 1753). NE 
fot. 1984. – Sturzplatte 
über Priestertür. 

Fig. 8. Præstedør i korets sydside (s. 1753). NJP 
fot. 1988. – Priestertür. Südliche Chorwand. 

er tårnet formodentlig opført o. 1500-20, idet 
hvælvet her ligesom i Ølgod og Ansager er de
koreret af den såkaldte Liljemester (se †kalkma
lerier). Våbenhuset er muligvis ældre: det ro
manske vindue vest for syddøren synes nemlig 
at have været i brug endnu ved husets opførelse. 
I forbindelse med våbenhusbyggeriet brød man 
en ny og større åbning i skibets sydvestre hjørne 
så tæt som muligt på husets tagflade. Forinden 
var vinduerne formodentlig allerede udvidet og 
ændret i den øvrige del af kirkens sydside. 

Tårnet ved skibets vestgavl er i tre stokværk. 
Det er opført af munkesten, i vest hvilende på 
skibets udflyttede granitsokkel, hvis hjørnesten 
i syd og nord (i trappehuset) dog er bevaret på 
plads. Som det er almindeligt i Vestjylland er 
tårnets vest- og sydside ommuret og forstærket 
med mange, sortmalede jernankre. Den vestre 
facade til og med gavlspidsen blev under ledelse 
af arkitekt H. Lønborg-Jensen ommuret »1923« 
(angivet med jernankre), mens sydsiden er om
muret »1726« i Niels Rosenkrantz Schacks tid 
som kirkeejer. Af hans initialer N R K S, øverst 
i sydmuren, er nu kun første og sidst bogstav 
tilbage.21 De uforstyrrede murflader i øst og 
nord prydes under murkronen af to savskifter. 
Disse prydskifter er 1923 genskabt i vest, men 
mangler i syd. Tårnrummet åbner sig mod ski
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Fig. 10. Kirken set fra sydøst før murenes omsætning. Erik Horskær fot. 1968. – Südostansicht der Kirche. 

bet med en rundbuet arkade, hvis vanger flug savskifte; en lille glug i vestsiden giver lys til 
ter med rummets vægge. I øst, ind imod tårn trappen. Spindlen, der har meget små trin, ud
buen, er en spids aflastningsbue, der sammen munder i mellemstokværket, som belyses gen
med skibets vestgavl bærer tårnets østmur. I nem et lille, fladbuet vindue i syd, mens det 
de øvrige tre sider er spidsbuede spareblændin- øvre stokværk får lys fra en retkantet glug i øst
ger, det vestre med et fladbuet, falset vindue. muren. Klokken hænger i tagrummet,23 hvis 
Rummet dækkes af et samtidigt krydshvælv gavltrekant er bevaret i øst og fornyet i vest. I 
med kvartstens ribber, der som nævnt har været hver gavl er to fladbuede, falsede glamhuller, 
smykket med dekoration af Liljemesteren (se adskilt af en højere placeret blænding over et 
†kalkmalerier). I kapperne ses fem åbne spygat lille savskifte. 
ter. Tårnrummet benyttedes i 1800’rne som †ma-

Der er adgang til de øvre stokværk via en terialrum. Provsten påbød 1844, at det blev af-
muret spindeltrappe i et trappehus ved tårnets skildret fra skibet ved en låge.12 

nordside. Den nedre, fladbuede dør (fig. 11) er Våbenhuset ved det forlængede skibs sydside 
anbragt i et tvillingspidsbuet spejl,22 kantet af en er af munkesten og genanvendte granitkvadre, 
rundstav og ovenover ledsaget af et kors i relief, heriblandt en kværnsten. Østmuren er ommuret 
alt vist udformet i tegl. Under trappehusets tag og står nu med to nyere, retkantede vinduer. 
skæg, der er i niveau med skibets, er et enkelt Vestmuren har indvendig bevaret to lave flad

121* 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

  

1758 SKAST HERRED 

i de første to generationer efter svenskekrigene 
var meget forfalden. 1668 var dele af murværket 
i tårnets sydvestre hjørne faldet ned, og tårnets 
søndre tagflade 
tække: »ungefær 
kens« (skibets) 
brøstfældig, og 
kirkegårdens tre 

manglede halvdelen af sit bly
32 tavler«. Muren på »Storkir
sydside og i våbenhuset var 

afdækningen manglede over 
indgange.13 Ved et syn seks år 

senere, 1674, anslog man de samlede repara
tionsomkostninger til ca. 450 slette dalere, men 
kirken skyldte i forvejen sin værge 81 dalere.25 I 
forbindelse med kirkens overgang til privateje 
afholdtes 1696 et omfattende syn, der viser, at 
kirken stadig havde store mangler på både byg
ning og inventar: Der savnedes døre til våben
hus og tårntrappe, tre loftsbjælker i skibet skulle 
udskiftes og loftet forbedres med »tre tylvter 
deller«; gulvet i kirke og våbenhus skulle ud-
bedres med 1500 mursten, og alt i alt bl.a. med 
udbedring af stolestader og degnestol blev ud
gifterne anslået til 264 rigsdaler.15 I et syn 1700 
bemærkedes det dog, at ejeren, generalmajor 
Joachim Schack til Sneumgård, i de fire år, han 
havde haft kirken, intet havde gjort for at for
bedre den.24 1715 var der endnu ikke indsat en 
dør i tårntrappen, og vinduerne manglede i alt 
100 ruder. Udgifterne hertil samt til andre re
parationer anslog man til 190 rigsdaler.16 JernFig. 11. Tårnets trappehus (s. 1757). NE fot. 1984. – Turm, Treppenhaus. 

buede blændinger, den søndre med en 
tilmuret i ydre flugt. I gavlen, hvis 
ledes er ommuret, er en rundbuet, 
Nyt egetræsloft er oplagt ved en 

lille glug, 
spids lige
falset dør. 
restaurering 

1973 (arkitekt Erik Flagstad Rasmussen); i gul
vet ligger røde mursten. Taget er tækket med 
tegl. – Våbenhuset nævnes første gang 1668,13 da 
murværket var brøstfældigt. Ved kirkens over
gang til privateje 169615 var våbenhuset uden 
loft; der var blytag på den vestre side og tegl på 
den østre. To år senere lod den nye ejer, Joachim 
Schack til Sneumgård, blyet transportere til 
Sneum kirke,24 hvilket senere førte til en rets
sag;16 i stedet oplagdes røde tagsten. 

Vedligeholdelse og istandsættelser. En række 
synsforretninger fra og med 1668 viser, at kirken 

ankre øverst i tårnet viser som nævnt, at Niels 
Rosenkrantz Schack 1726 lod tårnet reparere. 
Andre murankre med årstallet »1745« (fig. 12) i 
kirkens øst- og sydmur giver året for endnu en 
istandsættelse, der bl.a. må have omfattet en 
omsætning af dele af kvaderstensmurværket. 
179226 og 181127 var kirken igen under repara
tion, sidstnævnte år ved murermester Bertel 
Jensen, og i de følgende år betegnes dens tilstand 
som god. 

Bly nævnes som tagbeklædning siden 
1600’rne,13 og kirken er fremdeles tækket med 
bly, bortset fra våbenhuset, der som nævnt har 
haft tegltag siden 1698, og tårntrappen, der en 
tid lang – her som ved andre kirker – var dækket 
med brædder.28 En ældre †blyplade, nu fastgjort 
til et spær i skibets tagrum, bærer indskriften: 
»NCN 1861«, og ved blytagets omstøbning 
1965 nedtoges en plade med »H. Hansen 1885«. I 
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gulvet i skibets vestende fandt man 1953 brud
stykker af en †blystøbergrube.9 

Sydsidens fire vinduer er fornyet ved indsæt
telse af hvidmalede, fladbuede trærammer med 
»antikglas« i blysprosser ved restaureringen 
1953. Disse afløste ældre, retkantede rammer af 
træ i rundbuede rødstensindfatninger, der ifølge 
Uldalls opfattelse (1886) måske var kommet til 
ved reparationsarbejderne 1745. For at skaffe 
mere lys overvejede man 1851 at anbringe et nyt, 
større vindue i nord, men afstod dog herfra.12 

1885 foreslog synet, at vinduet vest for våben
huset blev gjort større, men heller ikke det blev 
til noget. Nordsidens små romanske vinduer 
blev genåbnet 1893,5 cirkelvinduet i øst som 
nævnt først 1983. 

Opvarmning. Efter at et flertal af sognets be
boere havde ytret ønske herom, opstillede man 
1898 en kakkelovn i skibets nordvestre hjørne 
med skorsten op gennem tårnet. En kalorifer 
samme sted blev fornyet 1940.5 

Den allerede nævnte restaurering 1953 blev le
det af arkitekt J. K. Jepsen, Kolding. Foruden 
murreparationer og ombygning af stolestaderne 
blev dele af skibets loftsbeklædning fornyet, og 
der blev lagt nyt gulv af røde mursten i kor og 
midtgang og bræddegulv under stolestaderne. 
Korgulvet havde da siden 1911 været lagt med 
sorte og hvide fliser.5 Ældre murstensgulve 
nævnes fra og med 1696.15 

Indvendig står rummene hvidtede29 på nær 
korbuen, hvis kvadre blev renset for kalk efter 
et påbud fra provsten 1882.12 Loftsbjælkerne er 
malet røde, brædderne grå. Udvendig er våben
hus og tårn igen kalket, efter at man 1973 havde 

Fig. 12. Muranker 1745 (s. 1758). Tegning i ÅrbRibe 
1954. – Maueranker, 1745. Zeichnung 1954. 

Fig. 13. Kirken set fra nord o. 1860(?). Tegning af 
J. G. Burman Becker i KglBibl. – Nordansicht der Kir
che um 1860(?). Zeichnung. 

måttet sandblæse facaderne for plasticmaling, 
påført seks år forinden. Hvidtet er også gavltre
kanterne og partierne omkring sydsidens vin
duer samt det øverste skifte i korets og skibets 
kvaderstensmure. Disse fremtræder nu i blank 
mur, men har formodentlig i ældre tid været 
pudset og hvidtet. På våbenhusloftet ses det så
ledes, at skibets sydside var hvidkalket, da man 
byggede våbenhuset. 

†KALKMALERIER 

I forbindelse med restaureringen 1953 fremkom 
i skib og tårnhvælv dele af kalkmalede dekora
tioner fra flere perioder.30 Efter en registrering 
ved Mogens Larsen og fotografering ved 
K. Høgsbro Østergaard blev malerierne igen 
overhvidtet. 

1) Romanske? I den indvendige smig i det ro
manske vindue vest for syddøren var malet en 
kvaderstensimitation med røde og sorte felter. 

2) O. 1500-20. I tårnhvælvet afdækkedes en 
dekoration i okker og gråsort af den såkaldte 
Liljemester i samme maner som mange lignende 
udsmykninger på egnen (sml. bl.a. Janderup, 
Horne og Ansager): vekselvis røde og sorte 
sparrer på ribber og buer, hvorfra der udgår små 
røde krabber, og malerens karakteristiske lilje
ornament i trekantet indramning. Dekorationen 
var malet på hvælvingens ældste kalklag og er 
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Fig. 14-15. †Kalkmalet dekoration o. 1575. 14. Om
kring den vestre norddør. 15. På skibets nordvæg 
(s. 1760). Rekonstruktion ved K. Høgsbro Øster-
gaard, efter ÅrbRibe 1954. – †Wandmalereien um 1575. 

formodentlig udført i forbindelse med tårnets 
opførelse. Forud for udmalingen var motivet 
indridset i pudsen. 

3) O. 1575. I skibet fremkom rester af en om
fattende dekoration i sort og rødt, der synes at 
have fremtrådt som en art malet vægpanel, ca. 
1,5 m højt. På nordvæggen sås en fortløbende 
række af 55 cm brede arkader med stiliseret 
bladværk i sviklerne (fig. 15). Herover løb en 
smal rudebort kronet af en række vekselvis røde 
og sorte halvrosetter, hvis diameter var ca. det 
halve af arkadebredden. Formodentlig sammen
hængende hermed var en frise langs loftet af 
nedhængende bueslag. Omkring den nordre 
døråbning, vestligt i skibet, var malet røde og 
sorte skråbånd, på ydersiden ledsaget af sorte 
prikker (ligesom omkring de ovennævnte pal
metter). Over døren var et tympanonfelt (fig. 
14), udfyldt med sorte og røde prikker. Også 
syddøren var udsmykket, men her sås kun tym-
panet, der var af en anden karakter end nord
dørens. Over arkaderækken, vest for det vestre 
af nordsidens to romanske vinduer, var malet en 
geometrisk figur: en roset omgivet af cirkler 
(den yderste med en diameter på 50 cm) og ind
skrevet i et kantstillet tetragram. En lignende 
figur synes at have været malet mellem de to 
nordvinduer, og også på tårnbuens nordre 
vange fandtes spor af samme malers hånd: to 
koncentriske cirkler med slyngbånd og prikker. 
Den sidste iagttagelse godtgør, at dekorationen 
er udført efter tårnets opførelse, formentlig o. 
1575 som en malet udgave af den tids snedkrede 

vægpaneler, som de kendes eksempelvis fra kir
kerne i Gesten og Bække (Anst hrd.). Form
mæssigt har halvrosetterne sidestykker i egnens 
ungrenæssanceskæringer, som de forekommer 
på kirkeinventar, bohave og i Ribes bindings
værk. 

INVENTAR 

Oversigt. Fra middelalderen stammer den romanske 
granitfont og et velskåret gotisk korbuekrucifiks, 
mens en †klokke fra samme tid er omstøbt 1924. Kir
kerummet domineres af træinventar fra det første år
hundrede efter reformationen. Stolestaderne er opsat 
1583 på foranledning af kirkeværgerne Søren Hansen 
og Jes Hansen, hvis indsats er noteret på de to forreste 
gavle. I samme ungrenæssancestil er alterpanelet og 
en smuk og usædvanlig lille kirkekiste. Højrenæssan
cen repræsenteres af prædikestolen, der er signeret af 
den lokale H. P. S(nedker), vistnok 1608, og af alter
tavlen fra o. 1625, der nu har malerier fra 1898. 

Kirkens alterstager er i forsinket gotisk stil, fra o. 
1575, altersættet anskaffet 1690 af provsten og prov
stiskriveren og forsynet med stempler for Ribeguld-
smedene Johan Andersen og Jens Andersen. 1700’rne 
er repræsenteret af en pengetavle fra 1780, 1800’rne af 
et sygesæt, udført af Johan Jacob Heinrich Rühle i 
Ribe, og af et maleri, Kristus og synderinden, skæn
ket af kirkeejeren 1862. 

Farvesætning. Altertavle og prædikestol står afren
sede med lidt forgyldning siden 1898, korbuekruci-
fikset siden den seneste restaurering 1953, da det øv
rige træinventar fik en bemaling i gråt og brunt. 1866 
blev træinventaret overstrøget med egetræsfarve. 

Alterbordet er fra 1953, muret af små sten, 160×92 
cm, 107 cm højt, med indbygget boks i den nor
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Fig. 16. Indre set mod øst. NE fot. – Innenansicht nach Osten. 

dre kortside. Det står kalket, med alterplade af 
træ, og er muret op imod korets østvæg. Ved 
den arkæologiske undersøgelse 1953 konstatere
des lidt vestligere fundamentet af et formentlig 
romansk †alterbord. Det bestod af store sten lagt i 
løst sand, ca. 275×150 cm; afstanden til korets 
østvæg var ca. 50 cm.30 Alterbordets forside 
dækkes af et alterpanel (jfr. fig. 17) af fyr fra o. 
1580, formentlig samtidigt med stolestaderne 
fra 1583. Det måler 103×170 cm og består af fire 
fag med profilfyldinger i to rækker. De nedre er 
glatte højfyldinger, de øvre lave frisefyldinger 
med groft skåret akantusløv, der i de to nord
ligste fyldinger vokser ud af vaser. Bemaling fra 
1953 i brune og grå toner. Alterpanelet havde 
indtil nymalingen en rødbrun strygefarve og var 
dækket af †alterklæder. 1715 var »forhænget for 
altret« af samme slags som messehaglen, dvs. af 
rødblommet fløjl med sølvgaloner og forment

lig som denne skænket af Elisabeth Rosen-
krantz.16 1791 nævnes stadig et klæde af rødt 
fløjl,26 og 1897 anskaffedes et nyt, tilsvarende 
alterklæde med guldkors.5 

Altertavle (fig. 17), o. 1625, i opbygningen 
svarende til Vardebilledskæreren Jens Olufsens 
noget yngre altertavler (jfr. eksempelvis 
s. 1043f., 1084f.). Tavlen består af postament, 
tredelt storstykke og gavlprydet topstykke, alle 
med vinger, der er udformet som rulleværks-
kartoucher. Korintiske frisøjler med glatte skaf
ter og beslagværksprydbælte opdeler storstyk
ket i et næsten kvadratisk storfelt og to lidt 
smallere sidefelter. Søjlerne har plint med tand
snit og diamantbosse, herunder afsluttes de ydre 
af en drueklase, mens de indre hviler på posta-
mentets volutfremspring med rulleværk og 
tandsnit. Fremspringene, der flankerer et pro-
filindrammet postamentfeit, brydes af den 
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Fig. 17. Altertavle, o. 1625 (s. 1761). NE fot. 1984. – Altar, um 1625. 

kvartrunde postamentgesims med vegetativt terne rummer over glatte postamentfelter 
fladsnit. Storstykket er arkitektonisk opbygget, arkader, hvis omløbende pilastre har let per
bortset fra at dets postament brydes af storfeltet. spektiviske profilkapitæler og prydes af beslag
Det er fladbuet med en lille midtkonsol og flad- værk. Bueslagene har midtkonsol og ledsages af 
snitagtigt drueløv på det omløbende ramme tungekant samt tandsnit og profilliste, hvor
værk; i sviklerne en lille blomsterroset. Sidefel imellem vekselvis blomsterroset og diamant
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bosse; i sviklerne lidt rulleværk. Arkitraven led
sages af en spinkel perlestav, kronlisten af 
æggestav, og frisen brydes over storsøjlerne af 
bøjler med tandsnit og løvehoved med ring i 
flaben. Storvingerne har medaljon med diadem
hoved og løber foroven ud i et ørnehoved 
(fig. 18). 

Topstykket kantes af joniske balustersøjler, 
der står direkte på storgesimsen. Feltet er næsten 
kvadratisk, indrammet af æggestav og kølbueli-
ste, topgesimsen kvartrund med rulleværksor-
namenter. Den brydes over søjlerne af frem
spring med blomsterroset og bærer yderst to 
nye spir flankerende topgavlen, der er udformet 
som en kartouche med slyngbåndsmedaljon. 
Topvingerne, der nærmest fremtræder som 
selvstændige gavle for storstykkets sidefelter, er 
nogenlunde tilsvarende med et englehoved i 
medaljon. 

Tavlens malerier er fra 1898, udført i olie på 
lærred af Anker Lund, der har signeret storfel
tets Emausscene. I topfeltet har han malet Kri
stus som smertensmand efter Guido Reni. Siden 
en restaurering samme år står alt træværk af
renset, kun med lidt forgyldning, rødt og gråt 
på siraterne. Farverne er afstemt 1953, da tavlen 
fik sine nuværende indskrifter i forgyldte, skrå
stillede versaler, i sidefelterne citat fra Joh. 6,35 
(i nord) og Joh. 15,9, i postamentfeitet fra Luk. 
24,31. 

Opbygningens overensstemmelser med Jens 
Olufsens tavler fra 1630’rne og 40’rne er så på
faldende, at der må være en forbindelse. Men 
tavlen kan næppe skyldes Vardesnedkeren, da 
skæringerne afviger en del.31 De har især lig
hedspunkter med et nu nedtaget (†)epitafium i 
Nørre Nebel kirke (s. 1208). Af gammel staf
fering anes nu kun i træet rester af en trelinjet 
frakturindskrift (bl.a. ordet »icke«) i nordre si
destykkes postamentfeit. En restaurering af tav
lens †malerier 184412 må have omfattet en nyma
ling af sidefelternes, hvor man indtil 1898 så 
billeder af Paulus (i nord) og Johannes Evange
list, begge efter Thorvaldsen.32 Også de øvrige 
malerier omtaler Helms 1873 som yngre, i stor
feltet sås Nadveren, i topfeltet Korsfæstelsen og 
i topmedaljonen et Jahveøje.32 Planer for en 

Danmarks Kirker, Ribe amt 

istandsættelse og nymaling af altertavlen om
tales jævnligt i årene efter 1860, da kirkeejeren 
pastor Hans Nicolaj Tranberg Friis bad sin søn, 
læge dr. phil. Gabriel Michaël Friis i Køben
havn, om ved lejlighed at opsnuse et nyt alter
billede, der skulle forestille Nadveren eller være 
af andet bibelsk indhold: »Prisen vil vist ikke 
blive for høj, da det naturligvis ikke skal være et 
kunststykke, som de gode Fåborgere ikke har 
nogen forstand på«.33 1862 anskaffedes et maleri 
af Kristus og Maria Magdalene (fig. 25), der dog 
ikke fandt anvendelse i tavlen (jfr. ndf.).34 Re
staureringen 1898 omfattede foruden indsættel-

Fig. 18. Altertavle, o. 1625, udsnit. Storsøjle med 
vinge (s. 1763). NE fot. 1984. – Altar, um 1625. 
Ausschnitt. Säule mit Seitenhang. 

sen af de nuværende malerier og træets afrens
ning en fornyelse af sidefelternes og posta-
mentfeltets panel med forgyldt frakturindskrift 
på sort bund. Citaterne var de samme, som læ
ses på de nuværende skriftpaneler, der er indsat i 
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Fig. 19. Alterkalk, 1690 (s. 1764), med stempler for 
Ribeguldsmedene Johan Andersen og Jens Andersen 
Klyne (jfr. fig. 20). NE fot. 1984. – Kelch, 1690. Stem
pel der Goldschmiede Johan Andersen und Jens Andersen 
Klyne, Ribe (vgl. Abb. 20). 

forbindelse med den seneste snedkermæssige 
istandsættelse 1953. 

Altersølv (fig. 19), 1690, med stempler for Ri
beguldsmedene Johan Andersen og Jens Ander
sen Klyne, der også synes at have samarbejdet 
om andre opgaver (jfr. s. 1253 med note 33). 

Fig. 20. Alterkalk, 1690 (jfr. fig. 19), stempler for Ri
beguldsmedene Johan Andersen og Jens Andersen 
Klyne (s. 1764). NE fot. 1984. – Kelch, 1690 (vgl. 
Abb. 19). Stempel der Goldschmiede Johan Andersen und 
Jens Andersen Klyne, Ribe. 

Altersættet er ifølge indskrift anskaffet ved 
provstens og provstiskriverens »befordring«. 
Kalken (fig. 19) er 25 cm høj, foden cirkulær 
med sekstunget bred standplade og seks grave
rede tunger, kantet af bladværk; på en af tun
gerne er påloddet et 3 cm højt krucifiks. I tun
gernes fortsættelse er foden drevet stejlt 
sekssidet op som overgang til de sekssidede 
skaftled. Knoppen har form som en lidt flad
trykt kugle med seks tunger både på over- og 
undersiden og med mellemfaldende små engle-
hoveder. Bægeret, der hviler i en flad kurv med 
graverede blomsterblade, er formet som en om
vendt keglestub og bærer på siden en indskrift 
med graverede, let skråstillede versaler: »Gud 
den allerhøieste til Ære/ oc Faborg Kierche til 
Ziir oc hellig Brug/ er denne Kalch oc Disch 
Anno 1690/ bekostet ved Provstens Nykierche 
oc/ Faborg Sogners Sielesørgeris ærværdige/ 
H. Anders Rasmüssøn Spandeths oc Provstii/ 
Schrifver Høyactbar Niels Jacobsøns Befor
dring«.35 På standkantens underside er med skri
veskrift graveret: »[K]al[ch] oc Disch Til Sam
men Weger 41 Lod 1 q«, efterfulgt af mestrenes 
stempler (fig. 20) (Bøje 1982 nr. 6781 og 6783). 
Disken, tvm. 17 cm, har i bunden graveret Jesu-
monogram i medaljon (fraktur) og på fanen et 
cirkelkors med prikket bund. På fanens under
side ses de samme to stempler som på kalken. 
Sættet omtales tidligst i inventariet 1696;15 1888 
og 1906 nævnes reparationer.5 

†Altersæt af tin. Efter svenskekrigene fandt sy
net 1668 »ingen kalk og disk, anden end af tin«.13 

Tinsættet omtales endnu i inventarierne 169615 

og 1715;16 1696 nævnes endvidere en †tinflaske.15 

Oblatæsken er ny (mærket Dansk Parament
handel Sterling), alterkanden af sort porcelæn 
med guldkors fra Den kongelige Porcelænsfa-
brik. Den har afløst en »lille« †alterkande, der 
nævnes 1910 tillige med en †oblatæske, en por-
celænsæske til brød.5 

Sygesæt (fig. 22), 1854, med stempler for Jo
han Jacob Heinrich Rühle i Ribe. Kalken er 11 
cm høj, foden cirkulær aftrappet, skaftet cylin
drisk med midtring, bægeret halvkugleformet 
og let svejet. På standkanten det næsten udvi-
skede stempel (Bøje 1982 nr. 6806). Disken, 
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tvm. 7 cm, er glat og har på undersiden foruden 
Rühles stempel også Ribes bymærke og et 11-
lødigt stempel. Sættet anskaffedes 1854 i fælles
skab med Vester Nykirke.12 

Alterstager (fig. 21), o. 1575, nogenlunde sva
rende til Vester Nebel kirkes. Stagerne er 39 cm 
høje, af gotisk form, med næsten ensdannet fod-
og lyseskål og cylinderskaft med tre skaftringe. 
Fodskålen hviler på tre ben formet som dyrepo
ter, lysetornene er fornyet i jern. Messingsta
gerne nævnes i inventarierne 1696 og 1715 sam
men med en tildtang og en tildspand.36 En 
syvstage er nyere. 

†Alterbøger. Inventariet 1696 nævner foruden 
en gammel bibel og en alterbog »en gradual«, 
der var ganske i stykker; en alterbog var borte.15 

1715 omtales udover de tre ovennævnte en sal
mebog uden bind.16 

†Messehagler. Efter svenskekrigene savnede 
kirken 1668 hagel.13 En hagel, nævnt 1696,15 om
tales 1715 som gammel. Man havde da fået en ny 
af rødblommet fløjl med sølvgaloner omkring 
kanten og rygkors, skænket af kirkeejeren Elisa
beth Rosenkrantz til Møllerup.16 Den manglede 
1829, og en anden hagel karakteriseredes af sy
net 1832 som »så yderst simpel, at den synes 
uanstændig for altret«.12 1891 anskaffedes en ny 
hagel af fløjl.5 

Alterskranke, 1953, femsidet med spinkle sme-
dejernsstivere og håndliste med hylde af blankt 
egetræ. En knæleskammel til præsten er nyere, 
men har på forsiden indsat en frisefylding fra et 
stolepanel (o. 1580). †Alterskranker. Da der 1859 
kun kunne knæle 5-6 personer ad gangen for 
altret, fik synet kort efter alterskranken fornyet 
»i oval form løbende ud fra begge sider af alter
bordet, så at 10-12 personer kan knæle på en 
gang«.12 Skranken var af træ med balusterstivere 
(foto i NM2). 

Døbefont (fig. 24), romansk af grålig granit, 
usædvanlig, vistnok oprindelig udført i tre dele, 
idet den nuværende fod snarest er tænkt som en 
art skaftled, hvilende på en nu forsvunden fod. 
Herpå tyder både fontens nuværende beskedne 
højde, 68 cm, og »fodens« udformning som en 
knop med spinkel, omløbende rundstav foroven 
og forneden.37 Kummen, tvm. 66 cm, er halv-

Fig. 21. Alterstage, o. 1575 (s. 1765). NE fot. 1984. -
Altarleuchter, um 1515. 

Fig. 22. Sygesæt, 1854, udført af Johan Jacob Hein
rich Rühle i Ribe (s. 1764). NE fot. 1984. – Kranken
geräte, 1854, von Johan Jacob Heinrich Rühle, Ribe. 
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Fig. 23. Korbuekrucifiks, o. 1475 (s. 1766). NE fot. 
1984. – Triumphkreuz, um 1475. 

kugleformet, glat, med en kraftig tovstav over 
platte langs mundingsranden. I den dybe 
kumme ses et tillukket afløbshul. Fonten er si
den 1953 opstillet i korindgangen på en to skifter 
høj plint af munkesten. 1844 var fonten malet og 
ønskedes forsynet med en tilsvarende malet træ
ring til bækkenet.12 

Dåbsfadet er fra 1889, af messing, tvm. 55 cm, 
skålen halvrund, fanen glat med stærkt profi
leret kant.5 Dåbskanden er sammenhørende, 28 
cm høj, med gæklåg og glat korpus. 

Korbuekrucifiks (fig. 23), o. 1475. Kristusfigu-
ren, der er 145 cm høj, hænger i let skrå arme 
med parallelle ben og overlagte fødder. Det lille 
hoved er faldet dødt ned mod højre skulder, tor
nekronen er flettet med indborede torne, hår og 
fuldskæg langt og bølget, øjnene lukkede. 
Brystkassen står frem med ribben, der er klart 
markerede ligesom lemmernes muskler og se
ner. Skåret sidevunde både i venstre og højre 
side, kort lændeklæde, bundet med en snip 

midtfor. Figuren er hulet fra bagsiden, venstre 
pegefinger fornyet ved en istandsættelse 1953. 
Korstræet, der har mistet sine endefelter, måler 
nu 195×148 cm, det kantes af en hulstav og har i 
skæringen en stor glorieskive med hulkant. 
Bortset fra gloriekanten, der står forgyldt, er alt 
træværk afrenset ved istandsættelsen 1953 efter 
en undersøgelse af farvelagene. Under to over
malinger fra 1800’rne38 sporedes enkelte rester af 
den oprindelige staffering på kridtgrund. Kar
nationen synes at have været lysrød, på lænde
klædet sporedes forgyldning, og korset havde 
stået grønt med rød kant og forgyldt glorie
skive. 1873 hang krucifikset på triumfvæggen, 
nord for korbuen, 1942 på korets nordvæg og 
siden 1953 på skibets nordvæg. 

Prædikestol (fig. 26), vistnok fra 1608, signeret 
af H. P. S(nedker) og nogenlunde svarende til 
hans prædikestole i Ansager fra 1609 (s. 1583) og 
i Grindsted fra 1626 (Slavs hrd.).39 Den består nu 
af tre arkadefag, men havde indtil en hårdhæn
det, lokal restaurering 1898 et fjerde fag i syd. På 
hjørnerne flankerer korintiske frisøjler med kar-
toucheprydbælte arkadefelterne, hvis bueslag 
bæres af kannelerede pilastre med tandsnitspry-
dede profilkapitæler og plint med diamantbosse 
og små cirkelornamenter. Bueslaget kantes af 
tandsnit og ledsages af to profillister, hvorimel
lem en bort med småcirkler; i sviklerne akantus-
treblade. Som i Ansager og Grindsted rummer 
felterne naivt skårne fremstillinger af Kristus på 
korset mellem de to røvere, fordelt i hver sit 
felt. Korsene er skåret for sig og påfæstet felter
nes (vistnok fornyede) glatte panel.40 De løber 
foroven og forneden ud i volutter og har øverst 
skriftbånd, der som prædikestolens øvrige ind
skrifter er i reliefversaler; røvernes kors er svagt 
gaffelformede. Fra opgangen ses: 1) (Fig. 27) 
den gode røver med ansigtet let vendt imod Kri
stus; på skriftbåndet læses: »Refver«. 2) Kristus 
på korset, der som på det tilsvarende relief 
Ølgod bryder arkadepilastrene (s. 1543 med 
fig. 45); på skriftbåndet: »INRI«. 3) Den onde 
røver med hovedet bortvendt fra Kristus; på 
skriftbåndet: »Rever«. Under søjlerne har posta-
mentfremspringene pålagte plader i volutform 
med snedkerens karakteristiske løvemasker 
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(fig. 28a-b); den sydligste ved væggen er fornyet 
1898. I de profilindrammede postamentfelter læ
ses: »Gvds Ord blif/ver eve/«. De afsluttende 
bogstaver »ndelig« ses på et panel fra det for
svundne fag i syd, nu opsat inde i prædikesto
len.41 I frisen, der svarer til postamentet, har ind
skriften tilsvarende mistet afslutningen, der her 
er suppleret efter Helms: »Salig ere/ de som hør/ 
Gvds Ord/ [og b(evarer) d(et)]« (Luk. 11,28). 
Under postamentfremspringene flankerer eng-
lehoveder med volutagtigt indfoldede vinge
spidser de kartoucheformede hængestykker. 
Prædikestolen har mistet underbaldakinen, og 
dens gesims, der på undersiden har været ledsa
get af tandsnit, har fået dækpladen fornyet ved 
en istandsættelse 1953, da den nuværende, let 
svungne trappe i blankt egetræ opsattes. 

Over prædikestolen, der er opsat i skibets 
sydøsthjørne med opgang langs triumfmuren, 
sidder i murhjørnet en sammenhørende himmel 
med fire fag ud imod kirkerummet. Dens frise 
har retkantfremspring med profilfylding flanke
rende frisefelterne, hvis indskrift efter snedke
rens sædvane er stærkt forkortet imod afslut

Fig. 25. Maleri, o. 1862, Kristus og Maria Magdalene
ningen: »Sa elskte/ Gvd Verden/ at hand gaf/ sin (s. 1763, 1771). NE fot. 1984. – Gemälde, um 1862. 

Christus und Maria Magdalene. 

e(nbårne) s(øn) p(å) d(et)« (Joh. 3,16). Hæn
gende ornamenter mangler nu, men under 
fremspringene ses huller, hvori der må have væ
ret fæstnet englehoveder. 1841 sagdes prædike
stolen nemlig at mangle nogle lister og »keru
ber«, som ønskedes »net anbragt lige med de 
forhåndenværende«.12 Krongesimsen, der har 
været ledsaget af tandsnit, bærer på to af frem
springene topfigurer i form af fløjtespillersker, 
flankerende de høje kartouchetopstykker. De 
rummer efter værkstedets sædvane buefelter 
med indskrifter, der afsluttes med snedkersigna
turen og navnet Jens Jepsen, formentlig en kir
keværge: »Be/fal/ Her/ren dine// Ger/nin/ger 
saa/ skal// dine/ Ans/slag/ gaa / fram// 
HP. S(nedker)/ G(vd) gi(f) G/l(øck). Ien/s Iep/ 
sen«. Det sydligste topstykke sad i nord indtil 
istandsættelsen 1953, da frisefaget over opgan
gen suppleredes. Himlens loft er fornyet i glat 
fyrrepanel med gammel midtroset. 

Fig. 24. Døbefont, romansk af granit (s. 1765). NE 
fot. 1984. – Romanische Granittaufe. 
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Fig. 26. Prædikestol (s. 1766), formentlig 1608, sig
neret af H. P. S(nedker). NE fot. 1984. – Kanzel, ver
mutlich 1608. Signatur des H. P. S(nedker). 

Prædikestolen står siden 1898 afrenset i blankt 
egetræ, kun med enkelte grå og røde lister samt 
forgyldning af bogstaver og sirater. Dens plads 
er formentlig den gamle, men før 1898 var op
stillingen en lidt anden med opgang gennem 
triumfmuren. Det forsvundne fag synes ud fra 
Helms’ beskrivelse 1873 at have savnet arkade
fylding og reliefmotiv. Han fandt under prædi
kestolen et nu forsvundet løst bræt, hvis ud
skæring og bogstaver ganske lignede prædike
stolens, og hvorpå der stod: »A. A. D. S. T. 
1608«. Brættet har formentlig hørt til prædike

stolen og angivet året for dens opsætning.42 1845 
blev prædikestolen »smukt opmalet«,12 og i årti
erne efter 1862 omtales gentagne ønsker om re
paration, nymaling, afrensning og flytning,5 der 
resulterede i den nævnte, lokale restaurering 
1898. Den medførte foruden afrensning og re
duktion en fornyelse af opgangen og himlens 
loft, og prædikestolen fik en muret underbyg
ning, hvis øvre del havde form som en under
baldakin. Sin nuværende fremtræden har prædi
kestolen fået ved den seneste istandsættelse 1953, 
der først og fremmest var af snedkermæssig art. 
1696 nævnes et †timeglas.15 

Stolestaderne (fig. 30-32) er fra 1583 i egnens 
ungrenæssanceformer, selve bænkene med let 
skrå fyldingsryglæn dog fra 1953. Gavlene er ca. 
105 cm høje, traditionelt udformet som et ram
meværk med to profilindrammede fyldinger, 
hvis lodrette rammestykker fortsætter i småspir. 
I underfyldingerne ses foldeværk med hjerte- og 
rudeformede gennembrydninger, på de to bage
ste gavle dog rombefyldinger med akantusløv. 
Overfyldingerne har fladsnitsagtigt akantusløv, 
arrangeret på forskellig vis; nogle steder vokser 
det ud af en vase, et sted løber det ud i et engle- 
hoved, et andet i to fuglehoveder. De to forreste 
gavle har i overfyldingen indskrifter til erin
dring om kirkeværgernes opsætning af staderne. 
I nord (fig. 30) ses under en akantusvase relief
versalerne: »Severen/ Hansen/ lod disse/ Stoel 
giø/re Anno (15)83«, i syd (fig. 31) holder en 
engel et skjold med de indskårne versaler: »les 
Han/sen lod/ disse St/and giø/re Anno 1583«.43 

Gavlene er nedfældet i en nyere fodrem. Ind-
gangspanelerne (fig. 32) har fire fag med fyldin
ger i to rækker, adskilt af en vandret profilliste 
med neglesnit. De nedre, høje fyldinger er glatte 
med profilkant, de øvre er lave frisefyldinger 
med akantusløv, der vokser ud af fugle-, trolde-
og englehoveder (fig. 38). Det vestre indgangs-
panel har på bagsiden (mod vest) liggende folde
værk i frisefyldingerne. Stoleværket er 1953 ma
let i gråt og brunt med røde lister, skæringerne 
står grå på mørkbrun bund. 

To *frisefyldinger svarende til indgangspane-
lernes må stamme fra de gamle forpaneler og er 
nu deponeret i Esbjerg museum (inv. nr. 67-68/ 
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1956). Det ene måler 36×16 cm og har på for
siden akantusløv, som vokser ud af næbbene på 
to fuglehoveder, på bagsiden foldeværk. Det an
det, 43×18 cm, har akantusløv, som vokser ud af 
et troldagtigt Janushoved. Begge stykker har 
egetræsmaling fra 1866 ligesom nogle stoledele, 
der nu henstår i tårnet. Det drejer sig om en 
almindelig stolegavl og fyldingerne fra en anden 
samt en noget bredere gavl med foldeværksfyl-
dinger, hvortil er fæstnet en låge (93×38 cm) 
med to perlestavsindrammede rombefyldinger. 
Gavlen med låge er rimeligvis en rest af præ
stefamiliens stol (jfr. ndf.). 

Stolestaderne nævnes tidligst 1668, da der for
uden fodskamler manglede syv »Stoelstang«, 
formentlig tynde ryglægter i mandsstolene.13 

169615 og 170024 omtales staderne som brøstfæl-
dige, 1791 opregnedes 28 mandsstole og 16 kvin
destole; kun én havde »dør« (låge), formentlig 
præstefamiliens.26 1861 ønskedes en ny stol til 
præstefamilien indrettet i tårnrummet;12 1862 fik 
kvindestolene rygstød, og året efter kom der 
nye rygstød i mandsstolene, hvorefter alt stole
værk 1866 blev egetræsmalet.5 Samtidig med 
bænkefornyelsen 1953 skete en istandsættelse og 
normalisering, og de nævnte, overflødiggjorte 
dele af stoleværket kom på kirkeloftet og til de
ponering i Esbjerg. 

Fig. 27. Prædikestol, udsnit med relief af den gode 
røver (s. 1766). NE fot. 1984. – Kanzel. Ausschnitt mit 
Reliefdarstellung vom Schächer. 

Fig. 28a-b. Løvemasker, detaljer af prædikestol, formentlig 1608 (s. 1767). NE fot. 1984. – Kanzel, vermutlich 
1608. Details. Löwenmasken. 
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Fig. 29. Indre set mod vest. NE fot. 1984. – Innenansicht nach Westen. 

Fra en (†)præste- og skriftestol stammer for
mentlig et ungrenæssancepanel, 94×80 cm, der 
synes samtidigt med stolestaderne (1583). Det 
består af to fag, det højre med to glatte pro
filfyldinger, det venstre med en høj rombefyl
ding, udfyldt med akantus; øverst i fyldingen er 
indskåret initialerne »HP« over årstallet »1617«. 
Panelet, der nu henstår i tårnet, kan have ud
gjort en del af væggen i skriftestolen, der indtil 
1886 stod i korets nordøsthjørne.12 Den sagdes 

1791 at være til otte personer,26 1859 forkortedes 
den med to alen,12 og 1886 afløstes den af en 
†bænk, som synet året efter fandt misprydende.5 

En †degnestol, 1696 omtalt som »helt slet«,15 

stod indtil 1886 i korets sydøsthjørne.12 

Kiste (fig. 33), o. 1585, af størrelse nærmest 
kun et stort skrin, 53×35 cm, 37 cm høj. Det 
sjældne lille møbel, udført i kraftigt egetræ, har 
let skrå sider og fladt, profileret låg, i hvis un
derside der er udsparet en fals, som netop passer 



 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FÅBORG KIRKE 1771 

ned over kisteranden. Siderne er glatte bortset 
fra forsiden, der under en profil med neglesnit 
har to indskårne, neglesnitsindrammede »fyl
dinger« med ganske smukt skåret akantusløv. 
Indvendigt er der i siden læddike med profileret 
låg; låsen mangler. Kisten, der nu står i blankt 
træ, hviler på fire nyere, retkantede klodser, der 
kan have afløst lidt højere fødder. Den omtales 
allerede 1696 og 1715 som »et skrin, hvorpå 
hverken findes lås eller beslag«.36 Nu i koret syd 
for alterbordet. 

Pengetavle (fig. 37), 1780, i egetræ, lukket, af 
form som en flad kasse med skuffe, 22×16 cm, 6 
cm høj, med svejet pengetragt. Bag det udsvej-
fede rygbræt en 8 cm lang stump af håndtaget, i 
hvis ende der er hul til fæstnelse af et skaft. Sort, 
oprindelig bemaling med lidt forgyldning og 
gylden skriveskrift. På rygbrættets forside: 
»1780/ Sognets Fattige«, på bagsiden: »Givet af/ 
Peter Møller«. Tavlen, der nævnes 1791,26 er nu 
fæstnet som pengebøsse til det vestre indgangs-
panel (jfr. fig. 32). 

Kirkens dørfløje er fra 1953, af egetræ med ru
stikbeklædning. †Dørfløje. 1696 manglede kirke
døren dørring, og våbenhuset havde mistet 
yderdøren; en mangel, der endnu ikke var ud
bedret 1700.24 1882 blev våbenhusdøren vendt, 
så den åbnede udad.5 

Orgel, 1954, med fem stemmer, bygget af 
Marcussen & Søn, Åbenrå. Disposition: Ma
nual: Gedakt 8', Spidsgamba 8', Principal 4', 
Rørfløjte 4', Oktav 2', Opstillet i tårnrummet. 
Et †orgel, anskaffet 1907, stod på et †pulpitur i 
kirkens vestende. 

Salmenummertavler, 1953, to ens, med udsvej-
fet overkant, gråmalede, med letmetalcifre. 
†Salmenummertavler. 1910 nævnes seks nummer
tavler, der 1911 erstattedes af én stor, der var 
forsynet med 100 metalcifre til ophæng i fire 
rækker.5 Den hang på triumfvæggen nord for 
korbuen. 

Maleri (fig. 25), o. 1862, Kristus og Maria 
Magdalene, olie på lærred i kraftig, gråmalet 
profilramme (lysning: 124×86 cm). Hun knæler 
tårevædet, iført rød kjole og blå kappe, foran 
Kristus, som velsigner hendes hoved og samti
dig peger op imod de tre rejste kors på bjerget i 

Fig. 30-31. Stolegavle, 1583, udsnit med indskrifter, 
der omtaler kirkeværgerne Søren Hansens og Jes 
Hansens opsætning af staderne (s. 1768). EN 
fot. 1989. – Gestühlswangen, 1583. Ausschnitt mit In
schriften, die die Errichtung des Gestühls auf Veranlassung 
der Kirchenvorsteher Søren Hansen und Jes Hansen be
sagen. 

baggrunden. Scenen foregår i et dunkelt land
skab med Getsemanes port i baggrunden. Det 
usignerede maleri blev 1862 anskaffet af kirke
ejeren med henblik på indsættelse i altertavlen 
(jfr. ovf.).34 

Lysekroner, nyere, tre ens af messing, op
hængt i skibet. Den ældste fandtes 1910. 

Fig. 32. Stolestader, 1583, gavl med indgangspanel 
(s. 1768). NE fot. 1984. – Gestühl, 1583. Wange mit 
Eingangspaneel. 
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Fig. 33. Kiste, o. 1585 (s. 1770). NE fot. 1984. – Truhe, um 1585. 
En †ligbåre nævnes 1696 og 1715,36 måske den 

samme som 1870 blev borttaget fra våbenhuset 
og 1910 stod i tårnet.5 

Klokke, 1924, tvm. 75 cm, omstøbt af en 
ældre †klokke, hvortil indskriften (reliefversa

ler) henviser (ndf. nr. 2). Om halsen: »Jeg blev 
gjort i det 15.de Aarhundrede, og for Faaborg 
Kirke gjorde De Smithske Støberier i Aalborg 
mig om, 1924«. På legemet: »Lad os det føle og 
smage/ Aanden er bedre end Kød og Blod/ Her
ren er liflig og ejegod/ Kristne har kronede 
Dage!«. Nyere slyngebom. 
†Klokker. 1) En klokke afleveredes ved klok

keskatten 1528.7 2) (Fig. 34) o. 1500, skriftløs, 
tvm. 77 cm, med profillister om halsen og ved 
overgangen mellem legeme og slagring (Uldall 
s. 133). 1668 manglede dens jernværk,13 og 1700 
var det så forrustet, at klokken »ikke uden stor 
livsfare« kunne ringes.24 Omstøbt 1924. 
Klokkestolen er af egetræ, gammel, måske fra 

1500’rne, udført til én klokke. Klokkestolen har 
dobbelte skråstivere og bærer mærke af repara
tioner samt en højere fæstnelse af bommen. 1700 

omtales klokkeværket i tårnet som forrådnet,24 

og 1863 blev stolen afstivet, formentlig i for
bindelse med ovennævnte sænkning af bom
men.5 

GRAVMINDER 

Gravsten (fig. 35), o. 1736 over [Iø]r[g]en Hans-
sen Tranbierg, †19. febr. 1736 i Fåborg, 53 år, og 
hustru Anna Iørgens, †17. maj 1737, 42 år.44 Ind
skrift i reliefversaler. 

Rektangulær, rød kalksten, 197×121 cm, med 
indskriftfelt i højoval kransmedaljon. Herover 
et lille rektangulært felt med citat fra Åb. 14, 13 
og langs medaljonens underkant et skriftbånd 
med gravvers. Sviklerne har store, enkle engle-
hoveder, der afgrænses fra medaljonen ved 
akantusløv. Stenen har formentlig oprindeligt 
ligget i kirkegulvet. 1953 lå den på kirkegården,9 

siden opstillet i våbenhuset. 
Begravelser. Under restaureringen 1953 iagtto-

ges foran triumfbuen en jordgrav med en †ege
træskiste, hvorpå der med bredhovedede søm 

Fig. 34. †Klokke, o. 1500 (s. 1772). Foto 1924 i NM2. 
–†Glocke, um 1500. 
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var angivet tre bogstaver; kun et »A« var læ
seligt. Desuden konstateredes adskillige grave i 
midtergangen.9 

Kirkegårdsmonument, o. 1878. Gårdmand Jens 
Iversen, *6. okt. 1846 i Omme, Nykirke sogn, 
†6. jan. 1878 i Fåborg. Gravvers. Stele med ind
fældet marmorplade, hensat i tårnets mellem-
stokværk. 

Samme sted står tre støbejernskors (nr. 3, 4, 12), 
mens der på kirkegården stadig befinder sig 
tolv. Heraf er syv opstillet på et gravsted vest 
for tårnet (nr. 1, 2, 5, 7, 9, 11, 15), fire står øst for 
koret (nr. 8, 10, 13, 14) og ét kors (nr. 6) er 
sammen med andre kirkegårdsmonumenter 
samlet i kirkegårdens nordøstlige hjørne. 

Korsene fordeler sig på tre typer (jfr. Henne, 
s. 1268, og Hodde, s. 1487): 1) Kløverbladfor-
met korsendeafslutning, 93×49 cm (nr. 1, 3, 4, 
5), 2), fliget korsendeafslutning, 92×48 cm (nr. 
6-15) og 3) trepas-formet korsendeafslutning 
med palmet (nr. 2). Type 2 repræsenterer de 
yngste kors, her fra o. 1865. 

1) O. 1851. Laust Knudsen Lund, *1772, 
†18. juli 1851. Gravvers på bagsiden. Kursiv. 
Type 1a med stjerne på korsendernes for- og 
bagside og bøjle i korsvinklerne. Profileret fod 
fastgjort i granitblok. 

2) (Fig. 36) o. 1858. Niels Hansen, *22. maj 
1802 i Aastrup, †6. maj 1858 i Fåborg. Gravvers 
på bagsiden. Kursiv. Type 3, 115×68 cm, med 
gennembrudt akantusslyng omkring foden, der 
er nedstukket i jorden. 

3) O. 1860. Ane Mette Thomasdatter, *maj 
1817 i Nykirke, †24. april 1860 i Fuglsig. Type 1, 
på støbejernssokkel, samlet højde 100 cm. 

4) O. 1860. Type 1a, højde 82 cm. Korset har 
mistet en støbt indskriftplade samt sin fod. 

5) O. 1861. Jeppe Pedersen, *1778 i Abild-
hede, Øse sogn, †18.juni 1861 i Fåborg. Grav
vers på bagsiden. Kursiv. Type 1a med stjerne på 
korsendernes for- og bagside samt profileret fod 
på lav, affaset sokkel. 

6) O. 1865. Vibekke(!) Madsen, *27. maj 1808 
i Raunsø, †31. dec. 1865 i Fåborg. På bagsiden 
gravvers. Kursiv. Type 2 med stjerne på korsen
dernes for- og bagside samt profileret fod i gra
nitblok. 

Fig. 35. Gravsten (s. 1772), o. 1736, over Jørgen Han
sen Tranbjerg, †1736, og hustru Anna Jørgens, †1737. 
NE fot. 1984. – Grabstein für Jørgen Hansen Tranbjerg, 
†1736, und seine Frau Anna Jørgens, †1737. Um 1736. 

7) O. 1869. Hans Christian Knudsen, *19. 
aug. 1828 i Grydvad Mølle, Janderup sogn, †1. 
april 1869 i Fåborg Kro. Gravvers på bagsiden. 
Type 2, som nr. 6, dog profileret fod på lav, 
affaset sokkel. 

8) O. 1869. Jeppe Christensen, *27. juli 1854 i 
Fåborg, †16. aug. 1869 sammesteds. På bagsiden 
gravvers. Kursiv. Type 2, som nr. 6. Korset er 
nedstukket i jorden. 

9) O. 1870. Ane Sine Margrethe Nielsen, 
*29. sept. 1829 i Fåborg, †28. juli 1870. Gravvers 
på bagsiden. Kursiv. Type 2, som nr. 6. Den 
profilerede fod er nedstøbt i en lav, affaset sok
kel, og korsstammen er repareret. 

10) O. 1870. Kristen Sørensen, *28. marts 
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Fig. 36. Gravsted med støbejernskors over Niels 
Hansen, †1858, m.fl. (s. 1773). NE fot. 1984. – Grab
mal Niels Hansen, †1858, mit gusseisernen Grabkreuzen. 

10) O. 1870. Kristen Sørensen, *28. marts 1819 
i Helle, Øse sogn, †□ i Fåborg. Versaler. Type 
2, som nr. 8. 

11) O. 1879. Benete Elise Sørensen, *14. aug. 
1816 i Qvong, †27. aug. 1879 i Fåborg Kro. På 
bagsiden gravvers. Versaler. Type 2, som nr. 9. 

12) O. 1885. Marie Christine Nielsen, født 
Petersen, †1885. Den øvrige indskrift er for
svundet. Type 2. 

13) O. 1887. Kristine Jeppes Datter, *13. nov. 
1815 i Graungaard, Brørup sogn, †11. okt. 1887 i 
Fåborg. På bagsiden gravvers. Versaler. Type 2, 
som nr. 8. 

14) O. 1893. Ib Sørensen, *22. febr. 1824 i 
Helle, Øse sogn, †1. jan. 1893 i Kjærbjerg, Få
borg sogn. Gravvers på bagsiden. Versaler. 
Type 2, dog 110×67 cm, med gennembrudt 
akantusslyng om foden, der er direkte nedstuk-
ket i jorden. 

15) O. 1897. Kjersten Hansen Jeppesdatter, 
*9. dec. 1809 i Hostrup, †25. nov. 1897 i Fåborg. 
Gravvers. Versaler. Type 2, som nr. 8. 

KILDER OG HENVISNINGER 

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

Ved embedet. Synsprotokol 1862ff. – LA Vib. Skast 
herreds tingbog 1668, 1674, 1696 og 1715. 

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker VII, 1886, s. 36ff. – Indberetninger. Jacob 
Helms 1873 (bygning, inventar), K. Høgsbro Øster
gaard 1953 (møntfund), Mogens Larsen 1953 (kalk
malerier), Georg N. Kristiansen 1954 (inventar) og 
Ebbe Nyborg 1988 (inventar). 

Tegninger og opmålinger. KglBibl. Tegning af kirken 
ved J. G. Burman Becker o. 1860(?) (KB 2°+ 63). – NM2. Skitse af altertavle ved Magnus-Petersen 1895. 
Skitse af møntfund ved K. Høgsbro Østergaard 1953. 
Plan og snit af bygning ved Henrik Jacobsen og Bi 
Skaarup 1983. 
Litteratur. Kristian Kristensen: Fåborg sogn, 1962. 

K. Høgsbro Østergaard: Arkæologiske Undersøgel
ser i Faaborg Kirke ved Varde i Forbindelse med re
staureringen 1953, i ÅrbRibe, bd. 13, 1952-55, 
s. 454-82.

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be


skrivelse af bygning og kalkmalerier ved Niels Jørgen 
Poulsen, inventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen 
(orgler), gravminder ved Vibeke Andersson. Redak
tionen afsluttet marts 1989. 
1 DiplDan. 3. rk. II, 399. 

2 Kronens Skøder III, 199-200. 
3 RA. DaKanc. A 29. 
4 Kristian Kristensen: Fåborg sogn, 1962, s. 16f. 
5 Synsprotokol 1862ff. 
6 RA. Ribe bisp. Registre på sognepræsters ejendom 
og rente udi Varde syssel 1538, s. 70-71. 
7 RA. Register nr. 108A nr. 21. Fortegnelse over ind
krævede klokker 1528-29. 
8 DaFolkemSaml. 1906/23. 
9 K. Høgsbro Østergaard: Arkæologiske Undersø
gelser i Faaborg Kirke 1953, i ÅrbRibe. bd. 13, 
1952-55, s. 454-82. 
10 Den kgl. Mønt- og Medaillesamling FP 2339 og 
2344. 
11 Årstallet er indhugget i muren. 
12 LA Vib. Skast, Ø. og V. Horne hrdr.s provsti 1828-
1900 (C 44.3-8). 
13 LA Vib. Skast herreds tingbog 5. maj 1668. 
14 Fundamentet til den søndre indgang blev fremdra
get ved digets udflytning 1922. 
15 LA Vib. Skast herreds tingbog 21. juli 1696. 
16 LA Vib. Skast herreds tingbog 20. juni 1715. 
17 M. Mackeprang: Jydske Granitportaler, 1949, 
s. 218.

18 Mackeprang s. 221-22; Lise Gotfredsen og Hans




 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FÅBORG KIRKE 1775 

Jørgen Frederiksen: Troens billeder. Romansk kunst i 

Danmark, Herning 1987; Øystein Hjort: Kors, livs

træ, søjle. Omkring nogle jyske tympanon-udsmyk

ninger, i Romanske Stenarbejder, 4, 1989, s. 109-24.

19 Jfr. F. Uldall: Om Vinduerne i de Jydske Granit

kirker, i ÅrbOldkHist. 1894, s. 266.

20 Hullerne, der er dels retkantede, dels med afrun

dede hjørner, sidder i en indbyrdes afstand af 120-145 

cm.

21 Alle fire bogstaver sås endnu 1886 (Uldall).

22 Sml. Grimstrup, s. 1684, samt sakristiet i Billum, 

s. 1078.

23 Sml. kirkerne i Billum, Kvong, Nørre Nebel og 

Lydum, hvor også tagrummet tjener som »klokke-

stokværk«.

24 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C

4.189).

25 LA Vib. Skast herreds tingbog 20. oktober 1674.

26 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C 4. 

190).

27 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger og syn 

1811-15 (C 4.709).

28 LA Vib. Ribe stifts- og købstadsprovsti. Synspro

tokol for kirker og præstegårde 1808-11 (C 36A.13).

29 Arkitekt Hector Estrup, Horsens, frarådede 1895 

en afbankning af væggenes puds og en ny glat op-

pudsning. En sådan ville forandre den oprindelige 

form og karakter, der »ikke burde bedømmes ud fra 

et almindeligt moderne krav om glat og slikket ar

bejde« (jfr. note 12).

30 K. Høgsbro Østergaard (jfr. note 9), s. 458f.

31 Jens Olufsens tidligste daterbare arbejde er vist nok 

altertavlen i Skærbæk kirke fra 1631 (DK.SJyll. 

s. 1252). 

Fig. 37. Pengetavle, 1780 (s. 1771). NE fot. 1984. – Sammelteller, 1780. 

Fig. 38. Frisefylding med troldehoved, udsnit af sto

lepanel 1583 (s. 1768). NE fot. 1984. – Friesfüllung mit

faunähnlicher Maske. Ausschnitt aus Gestühl, 1583.


32 Motiverne er angivet på en skitse af tavlen, udført 

af Magnus Petersen 1895. I NM2.

33 Brev 24. aug. 1860. I privateje.

34 Maleriet passer ikke umiddelbart i tavlens ramme

værk. 1866 fandt synet, at det af tiendeejeren anskaf

fede Kristusbillede »mulig kunne anbringes på den af 

ham påtænkte måde« (jfr. note 12).

35 Anders Rasmussen Spandet blev viceprovst for 

Skast hrd. 1680. Se Nielsen: Herredsbeskrivelse, 

s. 146.

36 Jfr. noterne 15 og 16.

37 Fonten er ikke omtalt i Mackeprang: Døbefonte. 

En parallel til det knopagtige skaftled findes i Orms

lev kirke (DK. Århus, s. 2166 med fig. 12), hvor ledet 

dog er hugget i ét med foden.

38 En bemaling fra begyndelsen af 1800’rne bestod af 

gulgrøn karnation, blodstriber, rødbrunt hår og 

skæg, grøn tornekrone og gult lændeklæde. Korset 

var rødbrunt med gul skive. Fra århundredets slut

ning stammede en bemaling med mørk karnation og 

blodstriber, mørkebrunt hår og skæg, grøn torne

krone og sort korstræ.

39 Om snedkeren, der formentlig boede i Heager i 

Øse Sogn, se s. 1542f. med note 71.

40 Panelet må antages oprindeligt at have haft udskå

ret bladværk flankerende korsene, som på prædike-

stolene i Ansager (s. 1583f.) og Grindsted.

41 Skriftpanelet blev fundet henlagt på kirkeloftet i 

forbindelse med restaureringen 1953.

42 Jfr. prædikestolen i Ansager, hvor dateringen 1609 

stod at læse på den nu forsvundne opgangs holdetræ 

(s. 1584).

43 Kirkeværgerne er de samme to, som nævnes 

1585-87 i sysselprovsten Anders Sørensen Vedels 

regnskabsbog. RA. Anders Sørensen Vedels regn

skabsbog.

44 Inskriptionen er gengivet i sin helhed af K. Høgs

bro Østergaard (jfr. note 9), s. 471f.




 

 

 

 

Fig. 1. Indre set mod øst. NE fot. 1988. – Innenansicht nach Osten. 

AGERBÆK KIRKE 
FÅBORG SOGN 

Filialkirken i Agerbæk er opført 1928-29 
22. september 1929) efter tegning af 
Axel Hansen.1 1971 udvidedes kirken 
tårn i vest ved arkitekt Erik Flagstad 
sen. 

(indviet 
arkitekt 

med et 
Rasmus

Ønsket om egen kirke i det nyopdyrkede he
deområde i Fåborg sogns østre del blev fremsat 
1911. 1926 købte man for indsamlede midler et 
stykke jord ved vejen mod Kærbjerge, og det 
følgende år gav staten tilsagn om støtte.2 

Kirkegården, der blev taget i brug nogle måne
der forud for kirkens indvielse 1929, blev 1966 
udvidet med et nyt areal mod øst. Den hegnes af 
klippede hække; hovedindgangen syd for tårnet 

er en køreport mellem to svære, hvidtede piller 
med aftrappet granitafdækning. 

Den hvidkalkede og tegltækte bygning, som 
oprindelig kun bestod af kor og skib med en 
†tagrytter over vestgavlen, er opført af mursten 
i blandet middelalderlig stil. Axel Hansen ledede 
1924-25 tillige opførelsen af den lille filialkirke i 
Grestedbro (Gørding hrd.) og samarbejdede i 
disse år med H. Lønborg-Jensen ved dennes re
staurering af Ribe S. Katrine kirke.3 I sine ny
bygninger viser han en selvstændig indlevelse i 
dansk middelalderarkitektur. Kirken i Agerbæk 
har lige afsluttet kor, og gavlene prydes af svagt 
markerede højblændinger over to savskifter. Set 



 

 

 
 

 

AGERBÆK KIRKE 1777 

Fig. 2. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1988. – Südostansicht der Kirche. 

fra sydøst fornemmes det høj gotiske form
sprog: sydsiden har store, dobbelte, spidsbuede 
vinduer. Nordsiden, derimod, er holdt i ro
mansk stil med små, højtsiddende, rundbuede 
vinduer, prydet med snoede halvsøjler. De 
ubrudte tagflader er hængt med vingetegl; vind
skeder og spærsko står sortmalede. 

Den lille, firkantede †tagrytter, der var inspire
ret af den på Kalvslund kirke, måtte 1971 vige til 
fordel for et tårn, hvis nedre rum tjener som 
våbenhus. I klokkestokværket er otte rundbu
ede og falsede glamhuller; sadeltaget er svagt 
opskalket over en profileret gesims, som er ført 
rundt om hjørnerne. 

Indvendig i det hvidtede rum står den runde, 
falsede korbue med spinkle, murede kragbånd. I 
triumfmurens nordside er et maskeret dobbelt
vindue, adskilt af en romaniserende søjle. Kor
gulvet, der er hævet fire trin for at give plads til 

et underliggende kapel (sml. den ombyggede 
kirke i Hejnsvig), er som skibets midtgang lagt 
med røde mursten på fladen. Under stolesta
derne er der trægulv. Bjælkeloftet er malet i to 
grå nuancer. 

Inventaret er i alt væsentligt fra opførelsesti-
den, udført i former, der efterligner egnens 
gamle kirkeindretninger. På alterbordet, et panel
værk med foldeværksmotiver, står en altertavle, 
der slutter sig til egnens højrenæssancetype. 
Dens malerier, Kristus lader de små børn 
komme til sig (fordelt over tre felter), er kopi
eret efter A. Dorph af J. Lauritsen Thomsen i 
Ansager (olie på lærred).2 

Altersølvet, der ifølge indskrift er skænket 
1929 af »Pastor Schmidt og Frue, Faaborg«, har 
stempel for Evald Nielsen, København. Kalken, 
21 cm høj, har på knoppen indskriften »Ager
bæk Kirke Anno 1929«, disken, tvm. 16 cm, et 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1778 SKAST HERRED 

Fig. 3. Kirken set fra 
nord. NE fot. 1988. – Nordansicht der Kirche. 

graveret korslam omkranset af samme indskrift. 
Alterkanden er en industrivare i sølvplet, oblat
æsken i sort porcelæn med guldkors fra Den 
kongelige Porcelænsfabrik. Alterstagerne er i go
tisk form, 33 cm høje, ifølge indskrift skænket 
1929 af tømmerhandler Thomas Thomsen og 
hustru, Agerbæk; en syvstage er givet 1928 af 
Sydjydsk Landmandsbank, Ribe. 

Fonten, der er af granit og i udformning slut
ter sig til den almindelige vestjyske type, er le
veret af stenhugger Chr. Tullesen, Holsted.2 

Dåbsfad og kande er af messing, skænket 1929 af 
Ane Pedersen, Agerbæk, og læge Agerbæk, 
Ribe. 

Prædikestolen er udført af Brørup snedkeri i 
ungrenæssancestil med halvrosetter og rude-
værk, inspireret af nabokirken Åstrups (Gør
ding hrd.). Stolestaderne er ligeledes i egnens 
ungrenæssanceformer, dels med glatte fyldin
ger, dels med akantusløv og dels med allegori
ske fremstillinger af dyder; på den forreste gavl i 
syd ses årstallet »1929« over en medaljon med en 
bro over en bæk (Agerbæk). I koret gotiserende 
»korstole«. 

Orglet er fra 1981, med syv stemmer, ét ma
nual og pedal, bygget af Jydsk Orgelbyggeri, 
Hinnerup. Disposition: Manual: Spidsfløjte 8', 
Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Oktav 2', 

Nasat 1⅓; svelle. Pedal: Subbas 16'. På pulpitur i 
vestenden. Det har afløst et †orgel fra 1929 med 
fem stemmer, bygget af Horsens Orgelbyggeri 
ved Th. Frobenius & Co. Disposition: Manual: 
Bordun 16', Principal 8', Gedakt 8', Salicional 8', 
Oktav 4'; oktavkoppel, svelle. Pneumatisk ak
tion, keglevindlade. Nybarok facade med tre 
tårne og mellemliggende felter. Placering som 
det nuværende. 

På skibets nordvæg hænger et maleri, Den for
tabte søn (olie på lærred), af Troels Trier, over 
midtgangen to lysekroner i renæssancestil, købt 
hos Knud Eibys kunstsmedie i Odense.2 

Klokken, tvm. 75 cm, har profileret hals og 
slagring samt indskrifter med reliefversaler. Om 
halsen: »Støbt til Agerbæk Kirke 1928./ Givet af 
Husm(and) Iohs. Larsen./ Støbt af B. Løw & 
Søn, København«, på legemet: »Sol op og Sol 
ned/ tak Gud bevar hans Fred/ kom hiem med 
Klokkeklang/ Amen! Halleluja! Tak!«. Op
hængt i vuggebom af jern.2 

1 Trap: Danmark, 5. udg., samt i Erik Horskær 

(red.): De danske Kirker, bd. 17., 1970, angives arki

tekten fejlagtigt som Eilstrup Hansen.

2 Kristian Kristensen: Fåborg sogn, 1962, s. 13-16.

3 Jfr. H. Lønborg-Jensens nekrolog over Axel Han

sen, i Architekten, Ugeskrift, 1935, s. 93.




  

 
 

 

 
 

 

 

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Morten Aaman Sørensen fot. 1973. – Südostansicht der Kirche. 

ÅRRE KIRKE

SKAST HERRED 

Sognet nævnes 13271 og 1338.2 I kirkelisten i Ribe den forblev, også efter at slægten 1833 havde afhæn
Oldemoder (ved midten af 1300’rne) er kirken sat til det gården. Kirken ejedes 18635 af Poul von Teil
en afgift på 4 skilling sølv (jfr. s. 1020f.). Senest 15223 mann, 18766 af Vilhelm Øllgaard, Bramminge Ny
var Årre anneks til Grimstrup (jfr. s. 1679), og dette gård, og 18827 af T. Teilmann, Armvanggård (Varde 
forhold varede ved til 1859, da sognet blev anneks til sogn). Den overgik til selveje 1930. – Ved klokkeskat
Fåborg. ten 15288 måtte kirken afgive en klokke. 

Kronen solgte 17204 kirken til Steffen Nielsen Eh Sagn. Der skal have stået et slag med svenskerne 
renfeld til Endrupholm, og herefter ejedes kirken af ved Årre. De faldne fjender blev begravet i højen på 
Endrupholm, fra 1742 af slægten Teilmann, i hvis eje kirkegården (jfr. ndf.).9 

Danmarks Kirke, Ribe amt 123 



 

 

 

  

1780 SKAST HERRED 

Fig. 2. Kirken og kirkegården i landskabet set fra nord. 
Nordansicht. 

Kirken ligger højt og frit nord for landsbyen 
med en gård mod øst og den gamle skole mod 
syd som nærmeste naboer. Terrænet har betyde
ligt fald mod sydøst, øst og nord. 

Kirkegården har bevaret sine gamle skel med 
brede, udvendig stensatte diger til alle sider. 
1980 er en større udvidelse mod syd taget i brug 

Fig. 3. Matrikelkort 1:10000. Målt af C. Poder 1800. – Katasterkarte. 

NJP fot. 1989. – Kirche und Friedhof in der Landschaft. 

til begravelser. Arealet, der er udformet af land
skabsarkitekt I. P. Junggreen Have, holdes som 
en klippet plæne, omgivet af stensatte diger 
mod syd og vest, af en bøgehæk mod øst. Et 
trekantet område sydøst for kirken, mellem den 
gamle og den nye kirkegård, har stejle afgravede 
skrænter; bunden er planeret og asfalteret og 
bruges som parkeringsplads. Fra landevejen fø
rer en rampeagtig opkørsel op til kirkegårdens 
hovedindgang midt i det gamle syddige. Denne 
består af køreport og låge, lukket med jerngit
terfløje mellem kunstfærdigt profilerede, hvid
tede piller, vistnok fra 1905, som har afløst pyra-
mideafsluttede stetter fra o. 1881.5 I norddiget er 
en lille jerngitterlåge. 

Indgangen i syd lukkedes 1863 af »stakitlå
ger«, ophængt mellem to kampestenspæle og en 
træstolpe.5 1668 nævnes tre (murede?) †stetter, 
der da alle var gamle og brøstfældige og uden 
»overdele«. Én †rist manglede ganske, mens en 
sydvestre rist fattedes fire »jernsprinkler«.10 

En oldtidshøj inden for vestdiget, ud for tårnet, 
er udfladiget i toppen og omkranset af en klip
pet bøgebevoksning.11 Til højen, der 18635 var 
overgroet med lyng og omgivet af krøblede 
ege, er knyttet det ovennævnte sagn om sven
skekrigene. – Kirkegårdens bevoksning domi
neres af fem ældre, bredkronede egetræer om
kring digerne samt en stor elm syd for tårnet. 
Inden for det østre og nordre dige er en hæk af 



 

 

 

 

 

  

 

 

ÅRRE KIRKE 1781 

klippet seljerøn og i syd en række små, stynede 
elme. De sidstnævnte »allétræer« er muligvis 
kommet til o. 1901, da kirkegården ønskedes 
reguleret og tilplantet.5 

Et teglhængt ligkapel af gule sten i det nordve
stre hjørne er bygget o. 1960. I forbindelse med 
udvidelsen 1980 opførtes et grav erhus udenfor 
kirkegårdens sydøstre hjørne, hvidtet og dæk
ket med sorte vingetegl. På omtrent samme sted 
stod indtil o. 1945 en †kirkestald (jfr. fig. 4) med 
plads til ti heste og tørv til kirkens varmeovn. 

BYGNING 

Kirken, som har en traditionel romansk grund
plan, kvadratisk kor og aflangt skib, er opført i 
to etaper. Byggeriet er påbegyndt i granitkvadre 
og fuldendt i en blanding af granit, tuf og tegl. 
At dømme efter syddørens gotiske udformning 
må arbejdet være afsluttet ret sent, sandsynligvis 
i sidste halvdel af 1200’rne. I senmiddelalderen 
er der føjet et tårn til vestenden, ombygget 

1758, og også våbenhuset ved skibets sydside er 
sandsynligvis kommet til i den senere middelal
der. Orienteringen er solret. 

Materialer og teknik. Kirkens ældste del, koret 
og skibets østende, er af granitkvadre.12 Efter at 
byggeriet formodentlig har ligget stille i nogen 
tid, er skibet fuldført i en blanding af granit og 
tuf samt lidt tegl. Indvendig synes de pudsede 
vægge i vid udstrækning at være af marksten, 
således som det er tilfældet med gavlspidserne. 

Grænsen mellem de to byggefaser fremgår af 
en lille forskel i bygningens profilerede granit
sokkel, hvor hulkelen i koret og i skibets østende 
indtil godt 2,5 m fra de østre hjørner er ledsaget 
af to riller (jfr. s. 1600, fig. 17), som mangler i 
skibets vestre og yngste del. I kirkens østende er 
soklen ydermere prydet med hjørneblade (fig. 
11), bedst bevaret i korets og skibets sydøstre 
hjørner. 

Koret har indtil gavlens ommuring 1844 ud
gjort et udvendigt kvadrat. Kvaderstensmur-
værket her og i skibets østende består af ret store 

Fig. 4. Kirken og nedrevet †kirkestald (s. 1781) set fra syd. Stender fot. 1914. Det kgl. Bibliotek. – Blick von 
Süden auf Kirche und abgerissenen †Fuhrmannsstall. 1914. 
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1782 SKAST HERRED 

Fig. 5-8. Opstalter og planer, 1:300. 5-6. Kirkens sydside og nordside, målt og tegnet af V. Ahlmann 1886. Efter 
Danske Tufstenskirker. 7. Grundplan, målt af Henrik Gram og Søren Gottfred Petersen 1978, tegnet af Mari
anne Nielsen 1989. 8. Grundplan, målt og tegnet af V. Ahlmann 1886. Efter Danske Tufstenskirker. – 5-8. 
Aufrisse und Grundrisse. 5-6. Südseite und Nordseite der Kirche. Zeichnung 1886. 1. Grundriss, 1978. 8. Grundriss, 
1886. 

formater, og det bemærkes, at tredie skifte i ko del var, som det er almindeligt i tufstensarkitek-
rets nordside er højere end de nedre skifter. I turen, smykket af to blændinger (jfr. fig. 9), delt 
muren ses et par bomhuller, udfyldt med små af en lisén og afsluttet med en rundbuefrise. 
granitblokke; ét af hullerne er pyntet med en Muren fremtræder nu som en glat, pudset og 
lille vulst. I syd savnes et egentligt forbandt hvidtet facade, og ethvert spor af tufstensud-
mellem kor og skib fra og med tredie skifte. smykningen er gået tabt. Også sydsiden, der er 

Det er svært at skabe fuld klarhed over ma forstyrret ved indsættelse af et stort vindue, er af 
terialerne i skibets yngste del. I begge langmure blandede materialer. Murstykket, der indeslut
er der over soklen brugt et granitskifte, og vest tes af våbenhusloftet, er – som nævnt- af granit
for syddøren når kvaderstensmurværket, der kvadre i den vestre del, mens partiet øst for dø
har indeholdt et granitindfattet vindue (se ndf.), ren er af tegl iblandet nogle fa marksten. I syd
helt op til murkronen; dog er skibets sydvest dørens spejl (se ndf.) er der brugt både tuf og 
hjørne ommuret med mursten, formentlig i for tegl, og man har her udnyttet de to materialers 
bindelse med tårnets ombygning 1758. Skibets farvemæssige samspil. 
nordside var, indtil den blev ommuret i tegl Om gangen i byggeriet og materialefordelin
1882, helt overvejende af vulkansk tuf.7 Østre gen gælder det samme som for en del af de øv
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rige tufstenskirker så som Ovtrup, Ål og Tjære
borg13: Kirken er påbegyndt med granitkvadre 
uden facadedekoration, der, som arbejdet skred 
frem, er suppleret med tuf og teglsten, ledsaget 
af tuffens vanlige blændingsudstyr. 

Af oprindelige, dobbeltsmigede og rundbu
ede vinduer er bevaret ét i korets nordside og ét 
østligt i skibets nordside, begge genåbnet i for
bindelse med en hovedrestaurering 1930; en »ro
mansk« åbning i samme side længere mod vest 
er en efterligning af det østre, skabt i forbindelse 
med tilmuringen af et større vindue. Korets 
nordvindue har retkantet overligger og sålbænk 
af granit; siderne udgøres af et enkelt kvader
skifte. Vinduet i skibets østende, som står pud
set og hvidtet, må oprindelig have været muret i 
tuf. Det blev fremdraget 1930 og var da helt 
eftermuret i ydersiden. Af et tilmuret, romansk 
†vindue i skibets sydmur, nær det vestre hjørne 
og delvis skjult af våbenhusets tag, anes nu kun 
granitoverliggeren. Denne er ifølge F. Uldalls 
beskrivelse 1886 smykket af en vulst i den øvre 
smig. 

Døre. Den østre karm af den forlængst til
murede †norddør er svagt kendelig i det nedre 
granitskifte. Syddøren, som stadig er i brug, har 
efter en bevaret *dørfløj (jfr. s. 1797) at dømme 
oprindelig været høj og smal, idet fløjen måler 
245 × 97 cm. Døråbningen er ødelagt i forbin
delse med en udvidelse o. 1875, hvorunder an-

Fig. 9. Kirken set fra nord. Pennetegning af J. G. 
Burman Becker o. 1860. Det kgl. Bibliotek. – Nord
ansicht der Kirche. Federzeichnung um 1860. 

slaget blev hugget bort. Indvendig afsluttes dø
ren med en smiget, flad bue. På ydersiden har 
den vist nok oprindelig runde dør været ind
fattet i et højt, spidsbuet spejl (fig. 12), der nu kun 
kan iagttages på våbenhusloftet. Spejlet, hvis 
toppunkt befinder sig 3,5 m over nuværende 
gulv, er trukket 6 cm tilbage fra murplanet; det 
er muret af tuf, pudset og hvidtet, mens det 
omgivende, spidsbuede stik er af munkesten i 
rulskifte, dog er slutstenen af tuf. – F. Uldall 
mente 1886, at den spidse bue måtte skyldes en 
tidlig ommuring.14 Men denne opfattelse kan 
næppe være rigtig; det spidsbuede spejl må være 
oprindeligt og muret i forbindelse med kirkens 
færdiggørelse, der som nævnt må være foregået 

Fig. 10-11. 10. Tværsnit 1:150 gennem skib, set mod 
øst. Målt af Henrik Gram og Søren Gottfred Petersen 
1978, tegnet af MN. 1989. 11. Korets sydøstre sok
kelkvader med hjørneblad (s. 1781). Målt og tegnet af 
V. Ahlmann 1886, 1:10. – 10. Querschnitt durch Schiff 
nach Osten. 11. Chor. Südostliche Sockelquader mit Eck
blatt. Zeichnung 1886. 
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Fig. 12. Spidsbuet spejl over skibets syddør, set fra 
våbenhusloftet (s. 1783). NE fot. 1989. – Spitzbogen 
über Südeingang des Langhauses. Blick von Vorhalledach
boden. 

ret sent, vel i sidste halvdel af 1200’rne, på et 
tidspunkt, da det føltes naturligt at anvende den 
nye spidsbuede form i kirkens hovedportal, selv 
om de omgivende vinduer var de traditionelle, 
rundbuede (sml. Tjæreborg s. 1838). 

Indre. Korbuen står siden 1930 med afrensede 
granitkvadre. Den har skråkantsokkel og svære, 
omløbende kragsten, hulkelet på undersiden (jfr. 
s. 1600, fig. 6). Kragstenene er 110 og 112 cm 
lange, svarende til 4 fod. En enkelt kvader ne-
derst i søndre vange, i hjørnet mod skibet, er 
øverst udstyret med en lille vulst. Rummene 
dækkes af flade trælofter, med brædderne hvi
lende på bjælkernes overside. De ni østre bjæl
ker i skibet er gamle og af egetræ, resten er for
nyet i fyr. Indtil 1930 var bræddelaget i skibet 
sømmet på bjælkernes underside. I forbindelse 
med frilægningen blev bjælkerne iklædt profi
lerede brædder. 

Tagværkerne, hvoraf kun mindre dele er ud
skiftet med fyrretræ, er af den almindelige kon
struktion med dobbelt lag hanebånd og korte 
spærstivere, nummereret på østsiden af bånd og 
stivere fra vest mod øst, med streger i syd og 
firkantstik i nord. I skibet er en loftslem mellem 
6. og 7. spærfag regnet fra vest. 

Af gavlspidserne er korets totalt fornyede ved 
ommuringen 1844. Skibets østgavl, der står 
pudset på østsiden, er af små marksten, der også 

er anvendt i vestgavlen, her sammen med tuf
sten (i den øverste del) og munkesten. En del 
tegl kan være kommet til ved reparationer og i 
forbindelse med tårnbyggeriet, idet gavlen bæ
rer tårnets østmur. 

Ændringer og tilføjelser. Bortset fra en udvidelse 
af sydsidens vinduer er selve kirken ikke under
gået større ændringer. Tårnet er som nævnt 
kommet til i senmiddelalderen, og fra samme 
periode stammer sandsynligvis også våbenhu
set. 

Tårnet fremtræder i dag i den skikkelse, det fik 
ved en gennemgribende ombygning 1758 under 
kirkeejeren Tøger Reenberg Teilmann, der 
samme år lod tårnet i Grimstrup reparere. På 
begge tårne sås tidligere jerndragere med års
tallet, ledsaget af patronens og hans første hu
stru, Margrethe Benzons initialer: »1758 TRT 
MB«.15 Af det middelalderlige tårn, muret af 
munkesten i munkeforbandt, er foruden trappe
huset kun østmuren med den blændingsprydede 
gavl bevaret, nok til at afgøre, at tårnet har be
holdt sin gamle højde med klokken ophængt i 
tagrummet. Ved ombygningen 1758 må murene 
i de øvrige sider have været nedbrudt næsten til 
grunden. Udvendig hviler tårnet på et skifte af 
granit, og nederst i tårnrummet er de glatte 
vægge af munkesten; men herover er murvær
ket med de nævnte undtagelser overalt af små 
teglsten. Tårnrummet, der formodentlig oprin
delig var hvælvet, dækkes nu af et højtliggende 
bræddeloft og åbner sig mod skibet med en 
bred, rund bue. Et spidsbuet, mangefalset vin
due i syd kom til 1930, samtidig med at man 
tilmurede et kurvehanksformet vindue i vest. 

Trappehuset i nord, der er bygget i ét med det 
oprindelige tårn, har nederst en fladbuet dør i 
spidsbuet spejl. Den højredrejede spindeltrappe 
har pudsede trin. Over trappens udmunding i 
mellemstokværkets nordvæg ses i munkestens-
murværket den østre af formodentlig to spare-
blændinger. Etagen får lys gennem fladbuede 
vinduer i syd og nord, det sidste genåbnet efter 
1886.16 Den østre, middelalderlige gavlspids har 
to falsede, spidsbuede glamhuller, adskilt af en 
smal højblænding og forneden indrammet af to 
savskifter, der gentages omkring og over lyd
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Fig. 13. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1982. – Nordostansicht der Kirche. 

hullerne. Den vestre, fornyede taggavl er glat 
med et fladrundbuet glamhul i midten. Gavlenes 
tømmer er beklædt med bly. 

Våbenhuset foran skibets syddør er en ano
nym, teglhængt bygning med en noget skæv 
grundplan. Det nævnes første gang 1668,10 un
der den jyske betegnelse »skrøvs« (skriftehus), 
og var da allerede en ældre bygning med brøst-
fældigt loft. De ret tykke, pudsede og hvidtede 
mure tillader ingen nærmere undersøgelse af 
materialerne; indvendig i gavltrekanten måler 
murstenene gennemgående 12 × 24-25 cm. I øst
muren indsattes 18765 to små, fladbuede støbe-
jernsvinduer; den fladbuede dør er udvidet efter 
1886. Loftet fik nye brædder 1841,6 efter at det i 
lang tid havde været uden beklædning. Gulvet 
er af teglsten. 

Tagbeklædning. Kirkens tage blev ved restau
reringen 1930 overalt tækket med bly, bortset 
fra våbenhuset, der altid har haft tegltag. Skibet 
har været blytækket i det mindste siden 
1600’rne, hvorimod koret muligvis lige så længe 
har været tækket med tegl. Tårnets nordside var 
indtil ombygningen 1758 klædt med brædder,17 

der bibeholdtes over trappehuset vistnok helt 
frem til 1930 (jfr. fig. 6). I forbindelse med tæk
kearbejdet sidstnævnte år nedtog man fra skibet 
en blyplade med indskriften »TRT 1758«18 for 
Tøger Reenberg Teilmann, svarende til en bly
tavle i Grimstrup kirke med samme indskrift. 

Vedligeholdelse og istandsættelser. Af en synsfor
retning 1668, få år efter svenskekrigene, fremgår 
det, at navnlig tårnet var meget brøstfældigt. 
Tagafdækningen over trappen manglede, og 
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om der skulle bruges »hugne sten« eller mur
sten.6 1855 pålagde provsten kirkeejeren – her 
som i de øvrige af herredets kirker – at lade 
væggene afbanke for gammel kalk og nypudse 
fladerne, men dette arbejde er dog næppe blevet 
udført.6 

Ændringerne i bygningen i sidste halvdel af 
1800’rne fremgår af J. G. Burman Beckers teg
ning o. 1860 (fig. 9) og V. Ahlmanns opmålin
ger 1886 (fig. 5 og 6). Fire vinduer med retkan-
tede karme af træ (et i korets sydside, et i hver 
side af skibet og et i tårnets vestmur) blev 18746 

udskiftet med rundbuede støbejernsrammer. 
1882 blev som nævnt skibets nordside ommu
ret, hvorunder facadens tufstensblændinger gik 
tabt. Ifølge synets pålæg skulle muren udvendig 
skalmures i halvanden stens dybde, indvendig i 
én stens dybde. 

Opvarmning. Kirkens første varmeapparat, en 
ovn fra Varde jernstøberi, blev installeret 1904, 
efter at et flertal af sogneboerne havde ønsket, at 
kirken blev opvarmet.5 I forbindelse med re

Fig. 14. Indre set mod vest. NE fot. 1982. – Inneres staureringen 1930 indrettedes en fyrkælder un
nach Westen. der kirken med nedgang ved skibets nordmur. 

Kirken opvarmes siden 1950’erne med elvarme. 
trætaget på tårnets nordside var i en meget dår Kirken fik sit nuværende udseende ved en 
lig forfatning; en udbedring ville kræve 40 ege gennemgribende restaurering 1930, ledet af arki
fjæle. I loftet manglede tolv brædder, og våben tekt Axel Hansen, Ribe,22 som året forinden 
husloftet burde helt fornyes.10 1674 anslog man, havde forestået opførelsen af kirken i Agerbæk 
at en »højnødvendig reparation« ikke kunne fo (s. 1776). Murværket blev repareret, tagværket 
retages for under 210 slette daler. Men kirken sat i stand, og hele kirken, undtagen våbenhu
havde ingen penge, den skyldte tværtimod sin set, tækket med bly. I det indre blev loftsbjæl
værge 26 rigsdaler.19 Efter Tøger Reenberg Teil- kerne som nævnt lagt fri og korbuens kvadre 
manns overtagelse blev tårnet som nævnt totalt renset for kalk; i gulvet lagde man store, røde 
ombygget 1758, og også skibets blytag blev mursten i sildebensmønstre. Den væsentligste 
støbt om. I forbindelse med en ny reparation ændring gjaldt dog vinduerne, hvor man imod 
1788 beklagede en fattig selvejerbonde sig over, Nationalmuseets henstilling fjernede støbejerns-
at han var blevet pålagt urimeligt meget arbejde rammerne og etablerede helt nye vinduer med 
og kørsel. Foruden to rejser til Hjerting efter individuel karakter: falsede åbninger med spidse 
kalk, skulle han hente otte læs mursten fra kir eller spidsende buer med blyindfattet glas og 
keejerens teglovn i Bolding i Åstrup sogn (jfr. s. jernsprosser. Skibets store sydvindue er inspire
1718).20 ret af højgotikkens stavværksvinduer og muret 

Synet påbød 1809,21 at den hældende korgavl af de samme formsten, som håndværkerne kort 
blev forsynet med jernankre. Det var dog ikke forinden havde brugt i Agerbæk. I tårnet til
tilstrækkeligt til at sikre gavlen, der 1844 blev murede man åbningen i vest og brød et nyt vin
totalt ommuret med røde teglsten i krydsskifte, due i syd. Også skibets store nordvindue blev 
efter at kancelliet forinden var blevet rådspurgt, lukket og afløst af et lille, dobbeltsmiget vindue, 
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Fig. 15. Indre set mod øst. NE fot. 1982. – Inneres nach Osten. 

svarende til de to genåbnede, romanske vinduer 	 neret arbejde af Mads Christensen Gamst, nært be
slægtet med den prædikestol, han 1604 opsatte i hoøstligt i samme side. 
vedsognet Grimstrup. Fra o. 1600 er også alterKirken er hvidkalket ude og inde med und
stagerne, der dog først er kommet til kirken kort før 

tagelse af korets ydermure og skibets sydøstre, 1700. Altersølvet, der er udført 1667 af Jørgen Stilche
kvaderklædte hjørne.	 i København, er tilsvarende først blevet skænket til 

kirken 1759 af Tøger Reenberg Teilmann og Margre
the Benzon. 

1840 afløstes (†)renæssancetavlen af en ny med ma
leri af landsbymaleren C. F. Lind, nu ophængt i kirINVENTAR 
ken tillige med et senere altermaleri, udført af Julius 

Oversigt. Det ældste stykke, kirkens romanske granit Petersen 1885. Den nuværende altertavle med ma
døbefont, er rigt reliefprydet og enestående i Dan lerier af Erik Pedersen stammer fra istandsættelsen 
mark ved en fremstilling af det antikke tornudtræk- 1931, da der ryddedes ret hårdt ud i inventaret, hvor
kermotiv. Middelalderen i øvrigt er repræsenteret ved kirkerummet i det væsentlige fik sin nuværende 
ved den sengotiske, skriftløse kirkeklokke. fremtræden. 

Stolestaderne, der bærer årstallet 1582 og initialer 
for kirkeværgen Oluf Thomsen, vidner om en større Alterbordet (fig. 16) er et panelværk fra 1931, 155 
inventarfornyelse i 1580’erne, der også omfattede 

× 90 cm, 106 cm højt, opsat imod korets øst(†)skriftestol og †degnestol samt en (†)altertavle af 
katekismustype, som samme værge betalte syssel væg. Kortsiderne har en kvadratisk profilfyl
provsten for 1585-86. Prædikestolen fra 1618 er et sig ding, forsiden er glat med maleri af Kristus i 
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Fig. 16-17. 16. Alterparti, 1931, med malerier af Erik 
Lind 1840 til (†)altertavle nr. 2 (s. 1789). NE fot. 1982. 
Abendmahl, gemalt von C.F. Lind für (†)Altarbild Nr. 2, 1840. 

mandorla, omgivet af syngende engle. Maleriet, 
i lyse, blege farver, er udført af Erik Pedersen 
(jfr. altertavle). 

†Alterborde. 1791 var alterbordet muret (mid
delalderligt?) med »træbord«,23 dvs. med †alter
panel, der 1862 var af fyr.5 1877 blev alterbordet 
flyttet helt ind mod østvæggen,6 1913 forlænge
des bordpladen, og 1916 blev forsiden malet 
hvid med forgyldte lister.5 

†Alterklæder nævnes tidligst 1700.17 1768 om
tales alterklædet som rødt, af atlask med guld
kniplinger, nylig skænket af patronen.24 1889 
ønskedes alterklædet vendt eller kasseret, og 
1891 anskaffedes et nyt, der tjente indtil alterpa
nelet blev frilagt 1913.5 

Altertavlen (fig. 16) er fra 1931, trefløjet, goti- 
serende, med malerier af Erik Pedersen (olie på 
lærred). I midtfeltet ses barnets tilbedelse, i nor
dre fløj dragens overvindelse og i syd den gode 

Pedersen (s. 1787f.). 17. Nadveren, maleri udført af C. F. 
– 16. Altar mit Gemälden von Erik Pedersen 1931. 17. Das 

hyrde; farverne er kølige præget af en blå tone. 
På predellaen læses i forgyldt fraktur på lysblå 
bund: »Thi et Barn er født os, en Søn er os 
skænket...(Es. 9,6)«. 

(†)Altertavler. 1) 1585-86, af tidens katekismus
type, bevaret er øjensynligt tre planker, genan-
vendt i et maleri fra nr. 2 (jfr. ndf. og fig. 17). Af 
sysselprovsten Anders Sørensen Vedels regn
skabsbog fremgår, at kirkeværgen Oluf Thom
sen (jfr. †gravramme) 1585-86 afdrog provsten 6 
dl. 3 mk. på en ny tavle, ligesom man til nyan
skaffelsen havde lånt 11 dl. af Grimstrup kirke.25 

Tavlen, der 1700 omtales som gammel,17 beskri
ves 1791 som tredelt med maleri af Nadveren i 
midten og på fløjene Indstiftelsesordene og Fa
dervor; nederst (på postamentet) var malet de 
fire evangelister »meget slidt og næsten ukende
ligt«.26 At dømme heraf har tavlen – som vente
ligt – tilhørt den af Vedel anbefalede type, som 
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endnu ses bl.a. i Øse og Næsbjerg kirker 
(s.1612f., 1638f.).27 1839 kaldes malingen aldeles 
afslidt, ikke mindst den gamle fremstilling af 
Nadverens højtideligholdelse. Man ønskede en 
nymaling,28 men i stedet blev tavlen – i det 
mindste delvist – fornyet. De tre nævnte planker 
har måske udgjort storfeltet. 

2) 1840, bekostet af kirkeejeren Poul von Teil
mann og udført af snedkermester P. Wedsted, 
Storsbøl. Bevaret er maleriet (fig. 17), en frem
stilling af Nadveren, udført af landsbymaleren 
C. F. Lind.29 Det er malet på egetræspanel (lys
ningen 123 × 87 cm), bestående af tre planker, 
der som nævnt formentlig er genanvendt fra 
tavle nr. 1. Maleriet er en variant af det samti
dige på tavlen i Sneum (s. 1822 med fig. 23), 
som må skyldes samme maler. Den naive frem
stilling er holdt i ret stærke, brogede farver; et 
hængedraperi foroven er klart grønt. Tavlen, 
hvis opbygning og rammeværk ikke kendes, 
omtales af O. Nielsen 1862 som »ny og forfær
delig at skue«,15 en dom, som Jacob Helms til
sluttede sig 1873.30 Udskiftet 1884, da maleriet 
fik sin nuværende gule profilramme og blev op

Fig. 19. Alterkalk, udført 1667 af Jørgen Stilche, Køhængt på skibets sydvæg. 
benhavn, skænket 1759 af Tøger Reenberg Teilmann 

og Margrethe Benzon (s. 1789). NE fot. 1982. – Kelch, geschaffen von Jørgen Stilche, København, 1667.

Gestiftet von Tøger Reenberg Teilmann und Margrethe

Benzon, 1759.

3) 1885, bevaret er maleriet, Kristus efter 

Thorvaldsen, signeret af Julius Petersen.31 Det er 
udført i olie på lærred, hovedsageligt i grå og 
hvide toner på mørk baggrund, og måler 125 × 
92 cm (i lysningen). Maleriet, i sin gamle profil
ramme, er siden tavlens nedtagelse 1930 op
hængt på skibets nordvæg. Et ældre interiørfo
tografi (fig. 31) viser det indsat i en søjleopbyg
ning med ordene »Kommer hid til mig«, anført 
i fraktur på postamentet. 
Altersølvet er udført 1667 af Jørgen Stilche, 

København, men er først 1759 skænket til kir
ken af dens ejere Tøger Reenberg Teilmann og 

Fig. 18. Alterstager, o. 1600 (s. 1790), først købt til Margrethe Benzon. Kalken (fig. 19) er 20 cm høj
kirken efter 1695, da de forsynedes med våben for og har cirkulær, profileret fod, på hvis brede 
baron Frederik Krag til Stensballegård. NE fot. 1982. – Altarleuchter, um 1600. 1695 mit den Wappen des Ba

standplade ses Københavns bymærke 1667 (Bøjerons Frederik Krag zu Stensballegård versehen und erst 
danach für die Kirche erworben. 1979, nr. 1667) og Jørgen Stilches stempel (Bøje 
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Fig. 20. Døbefont, romansk af granit (s. 1791). NE 
fot. 1982. – Romanische Granittaufe. 

1979, nr. 61). Skaftet er cylindrisk, den linsefor
mede knop har otte foldede tunger på over- og 
undersiden, og bægeret er let svejet med sekun
dær, graveret skriveskrift langs randen: »Givet 
Til Aare Kierche Af Capitain Tøger Reenberg 
Teilmann og Frue Margrete Bentzön Til En-
drupholm d. 1. Martii 1759«. Bægerets kant og 
indvendige side er forgyldt. På standpladens un

derside er indprikket: »Tøger Hans Teilman 
Gjellerupholm 1892« og »Aarre Kirke Paaske-
dag den 5. April 1931«.32 Den sammenhørende 
disk (fra 1667 eller 1759?), tvm. 12 cm, er glat og 
uden stempler. En ny disk, tvm. 16 cm, er ifølge 
indskrift skænket 1980 af Niels Lykke Christen
sen (mærket Sterling). 

Efter svenskekrigene nævnes 1668 †kalk og 
disk af tin,10 der stadig benyttedes 1700.17 

Alterkande, 1861, i sort porcelæn med guld
kors.6 1844 købtes en †alterkande af blik, brun-
lakeret med et lille hvidt kors.6 En †oblatæske af 
porcelæn anskaffedes 1861.6 

Alterstager (fig. 18), o. 1600, men først indkøbt 
til kirken efter 1695, da de forsynedes med vå
ben og navnetræk for baron Frederik Krag til 
Stensballegård. Stagerne er 39 cm høje, endnu af 
gotisk form med cirkulær, aftrappet fod- og ly
seskål, cylinderskaft og linseformet midtring. 
Fodskålen har tre tæer, idet den hviler på halerne 
af tre små løver, der sidder på hver sin lille plint. 
To af disse løve-fodstykker (på samme stage) 
har på siden graveret henholdsvis initialet »A« 
og et bomærke (jfr. fig. 18), vel for stagernes 
oprindelige ejer. På fodskålen er graveret baron 
Frederik Krags initialer »B.F.K« og næsten ud
pudsede våben, der flankeres af årstallet »1695«.33 

Lyseskålene har fornyede torne af jern. Stagerne 
omtales 1700 som »nylig købte«.17 1862 ønske
des de – i henhold til lov af 19. febr. 1861 – for
synet med lys eller lamper,6 men omtales året 
efter stadig som »to store messinglysestager 
med stearinlys«. 1892 ønskedes stagerne repare-

Fig. 21. Udtegning af den romanske døbefonts motiver (s. 1792), udført af I. Ellung 1801. I Nationalmuseet. – Motive der romanischen Granittaufe. Zeichnung 1801. 



 

  

 
  

 
 

 

 

 

 

ÅRRE KIRKE 1791 

Fig. 22-23. Udsnit af den romanske døbefont (s. 1791). 22. Hjort med klokke i munden (?). Jesper Høm fot. 
1957. 23. Tornudtrækker. NE fot. 1982. – Romanische Granittaufe, Details. 22. Hirsch mit Glocke im Mund(?). 23. 
Dornauszieher. 

ret.5 En syvstage fra o. 1900 er udført i en sære
gen, dejagtig skønvirkestil. 

Messehagel, 1891, af rødt fløjl med rygkors og 
kantning af guldagramaner.5 †Messehagler. Der 
savnedes en hagel 1668 og endnu 1700, da synet 
beklagede, at der ingen havde været »siden kri
gens tid a(nn)o 1659«.34 En messehagel af rød 
atlask med sølvgaloner, nævnt 1791,23 var borte 
1829;6 1862 havde kirken en hagel af rødt fløjl 
med guldkors.5 

Alterskranke, 1931, halvcirkulær, med balu-
sterstivere og bemaling som altertavlen. †Alter
skranker. 1793 var der »aldeles intet rækværk for 
alterfoden, som højligen behøves for frugtsom
melige koner og gamle folks skyld«.21 1862 næv
nes et læderklædt knæfald, der 1877 var for lille. 
Det afløstes af et halvcirkulært med støbejerns-
balustre svarende til Tistrup kirkes (s. 1506), 
som tjente indtil 1930 (jfr. fig. 31).5 

Døbefont (fig. 20-23), romansk af granit, rigt 
prydet med reliefhuggede figurer. Den er 105 

cm høj, foden fremtræder som en meget enkel 
søjlebase, i grålig granit, mens kummen er af en 
mere rødlig sten. Den måler i tvm. 79 cm og er 
formet som en omvendt, udbugende keglestub 
med en art skaft forneden, adskilt fra figurfeltet 
ved en omløbende rundstav. En tilsvarende 
dobbelt rundstav afgrænser foroven figurerne 
fra en frise af reliefhuggede, krydsende rund
buer, der følger mundingsranden. Sidens figurer 
er fordelt med tre på hver side af et liljeagtigt 
paradistræ, som flankeres af et grifdyr og en 
løve, der begge står i positur med løftet pote 
vendt imod træet (jfr. fig. 20). Griffens hale sy
nes at være viklet ind i forbenene på en bagved
stående hjort (fig. 22), der har en klokke i mun
den og vender sig bagud mod en lille siddende, 
bortvendt figur, der må opfattes som en tornud
trækker (fig. 23). Løvens ansigt er menneske-
agtigt, fremstillet frontalt, og dens hale løber 
mellem bagbenene endende i en dusk over ryg
gen. Bag løven står en bortvendt fugl foran 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

  
 

 

 

1792 SKAST HERRED 

Fig. 24. Prædikestol, 1618, signeret af Mads Chri
stensen Gamst fra Revsing, med himmel vistnok fra 
1650 (s. 1792). NE fot. 1982. Kanzel, 1618. Signatur 
des Mads Christensen Gamst aus Revsing. Schalldeckel 
wahrscheinlich 1650. 

endnu et grifdyr.35 På skaftet ses små relieffer af 
en løve (jfr. fig. 20) og et korslam. Mundings-
randen ledsages af en indhugget konturlinje om
kring fordybningen. 

Ved sin bølgeagtige rundbuetrise knytter ton
ten sig til en gruppe stenhuggerarbejder i egnens 
tuf- og granitkvaderkirker, karakteriseret bl.a. 
ved sådanne friser og små ornamentale liljer. M. 
Mackeprang, der har sammenstillet arbejderne, 

henfører de mere enkle stykker til en fælles sten
hugger, som han dog ikke mener kan have ud
ført den rigere smykkede Årre-døbefont.36 Mo
tivet med livstræet og de flankerende (tilbe
dende?) væsner findes i adskillige variationer i 
Jyllands romanske granitskulptur, hvor tornud
trækkeren til gengæld er enestående.37 Døbefon
tens motiver blev 1801 udtegnet af den på egnen 
aktive antikvar I. Ellung (fig. 21).38 Han har dog 
ikke rigtig fået fat på fuglen og griffen bag lø
ven, formentlig fordi denne del af fonten da stod 
ind mod kirkevæggen, måske som 1886 i korets 
nordvesthjørne (jfr. fig. 8).39 1862 var fontens 
»smukke fod dækket af gulvet udenom«,5 hvor
for den 1870 ønskedes løftet, så foden kom til 
syne. 1882 blev fonten afvasket for kalk,6 1913 
flyttedes den til korbuens nordvange, og 1931 
fik den sin nuværende plads midt i koret, stå
ende i en cirkulær forsænkning.5 

Dåbsfad, 1844-48, af messing, tvm. 58 cm, af 
meget tyndt gods, glat og med halvkugleformet 
fordybning. På undersiden to slidte stempler for 
Kobbermøllen ved Kruså. De er ovale med tak
ket rand, det ene med versalerne »D&G« for J. J. 
Danielsen og F. Gørresen (fabrikkens ejere 1842-
57), det andet med kronet, sammenskrevet 
»CR« for Christian VIII, flankeret af versalerne 
»KM«.40 Fadet nævnes tidligst 1862,5 efter at 
fonten både 1791 og 1844 havde savnet fad.41 

Dåbskande, 1931, af messing, 37 cm høj. På fo
den graveret fraktur: »Aarre Kirke« og »Paaske-
dag 1931«. På synets længe gentagne begæring 
anskaffedes 1910 en †dåbskande af tin.5 

†Fontelåg. 1668 var der ingen låg til fonten,10 

1700 var låget »brachen«,17 og 1842 ønskedes 
døbefontens låg forsynet med nogle manglende 
lister og malet.6 

Et kors i råt hugget blankt egetræ, 153 cm 
højt, er 1969 opsat på triumfvæggen nord for 
korbuen. Det bærer forneden en lille sølvplade 
med indskriften: »Skænket af fam. Hermansen 
af Aarre. Udført af tømrer Henry Rasmussen, 
Aarre 1969«. 

Prædikestol (fig. 24), 1618, signeret af Mads 
Christensen Gamst fra Revsing (Gesten sogn) 
og især beslægtet med hans ligeledes signerede 
prædikestol fra 1604 i hovedsognet Grimstrup 



ÅRRE KIRKE 1793 

Fig. 25. Jesu Fødsel, prædikestolsfelt, 1618 (s. 1794). NE fot. 1982. – Kanzelfeld, 1618. Geburt Christi. 

(s. 1695). Himlen er vistnok en tilføjelse fra 
1650. 

Prædikestolen består af fire fag med arkadefel
ter, der flankeres af mesterens karakteristiske, 
noget stift skårne karyatidefigurer af Kristus og 
de fire evangelister. De bærer på hovedet kom-
positkapitæl, et korintisk over et jonisk med la
tinsk påskrift i reliefversaler. Figurerne er på
faldende ens, evangelisterne alle med bog i ven
stre, blækhus og pen i højre hånd, og med deres 
symbolvæsen ved højre fod. Fra nord ses med 
angivelse af påskriften: 1) Mattæus med en lille 
sammenkrøben engel ved foden, »S. Matei«. 2) 
(Fig. 25) Markus, »S. Marci«. 3) (Fig. 25) den op
standne Kristus, borendekorsstaven gennem djæ

velen, der ligger for hans fødder. »(Re)svr-
rexi(t)« (han genopstod). 4) (Fig. 26) Lukas, »S. 
Lvce«. 5) (Fig. 26) Johannes, »S. Ioani«. Hjørne
figurerne står foran en høj profilfylding. Felter
nes arkader svarer ganske til dem i Grimstrup, 
idet sviklerne dog er noget beskednere udformet 
med udskårne englehoveder. Også reliefferne 
danner for de tre førstes vedkommende ret nøje 
sidestykker til Grimstrup-prædikestolens, med 
to små engle, der svævende bærer symboler 
over scenerne. Fra nord ses: 1) Bebudelsen. Ma
ria sidder ved sin pult halvt vendt imod Gabriel, 
der kommer ind fra højre med en stav i venstre 
hånd, den højre hævet til hilsen. Til forskel fra 
fremstillingen i Grimstrup løfter englene Hellig
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Fig. 26. Prædikestol 1618, udsnit med felt, Jesu Dåb, 
og snedkerens signatur (s. 1794). NE fot. 1988. – Kan
zel, 1618. Ausschnitt mit Kanzelfeld, Taufe Christi, und 
mit der Signatur des Schnitzers. 

åndsduen i vejret(!), mens de mellem sig holder 
et frugtbundt. 2) (Fig. 25) Jesu Fødsel, med bar
net liggende foran de bevægede forældre. 3) 
Omskærelsen. Barnet holdes over en font frem 
for den siddende ypperstepræst, der fører kni
ven. Bagved står forældrene og ved siderne to 
bifigurer med lys. 4) (Fig. 26) Dåben i Jordan. 
Jesus står nede i floden med hænderne krydset 
for brystet, mens Johannes – siddende på en 
klippe – hælder vand fra en skål ud over ham. I 
sin venstre hånd holder Johannes et T-kors, 
hvorom Kobberslangen snor sig. Bag Jesus står 
en engel med hans kappe, mens en anden slår 
bevæget ud med armen. Øverst kommer Hel-
ligåndsduen ned fra skyerne. 

Postamentet har fyldingsfremspring, fortil 
med løvehoveder, som bærer ring i flaben. I po-
stamentfelterne er med reliefversaler anført nav

nene på præsten, kirkeværgen og snedkeren: 
»Her Iørgen/ Iørgensøn/ i Grimstrvp// Her-
ritspr/ovist Aar/ 1618// Iep Ollvfsøn/ Tranbi-
erig/ Kierckeverge// Matz Ch/ristensen/ 
Gamst« (fig. 26). Frisen, der er en lidt lavere ud
gave af postamentet, rummer indskriften: 
»Føgte(!) Gvd oc/ holt hans Bvd/ Døden for-
gl/ømmer sig icke// Det er den gamle/ Pagt dv 
skalt dø// Døden er sy/ndsens Søld«. Under po-
stamentfremspringene flankerer englehoveder 
hængestykker, der på gammeldags vis er udfor
met som en gennembrudt buefrise. Den 
svungne underbaldakin har ribber med ægge-
stave og ender forneden i et tandsnitled og en 
kugleknop. Prædikestolen er opsat i skibets syd-
østhjørne med opgang gennem triumfmuren. 

Prædikestolens himmel, der som en femsidet 
polygon skyder sig ud fra triumfmuren over 
stolen, er så stærkt fornyet i 1800’rne, at den vel 
ikke med sikkerhed kan tidsfæstes. Den kan i sin 
kerne være samtidig med kurven, men snarest 
er den fra 1650, et årstal, der har stået at læse i 
frisen tillige med navne på bl.a. den daværende 
præst Jørgen Jørgensen (den yngre). I sin nu
værende skikkelse er frisen ganske smal og i helt 
enkle former, som det meste rammeværk for
nyet, formentlig 1872. Hængestykker savnes, 
men under hjørnerne sidder englehoveder, der 

Fig. 27. Stolestader, 1582, gavl og indgangspanel (s. 
1796). NE fot. 1982. – Gestühl, 1582. Wange mit Ein
gangspaneel. 



 
 

 

 

 

 

 

 

ÅRRE KIRKE 1795 

for de fires vedkommende svarer til kurvens, 
mens de to sidste med basunkinder og tjavsehår 
godt kunne være fra 1650. Enkle kartouchetop-
stykker kroner himlen, hvis loft har profilrib
ber, udgående fra en gammel midtroset med 
nedhængende helligåndsdue. 

Den brogede bemaling er fra 1931, domineret 
af lyst grønt, rødt og gult, samt forgyldning af 
siraterne og indskrifterne, der står på sort bund. 
Felternes skæringer har laserende farver på brun 
bund; underbaldakinen fremtræder ligeledes 
brun med hvide mauresker. 

Prædikestolen, hvis plads formentlig er den 
oprindelige, blev ret indgående beskrevet 1791 
af Pastor Holger Nielsen Olivarius.23 Han tol
kede rigtigt navnet »Mads Christensen Gamst« 
som billedskærerens og gengav himlens for
svundne indskrift: »Hr. Jørgen Jørgensen Sog
nepræst. Niels Lauridsen Tranberg. Ingeborg 
Hr. Jørgens Datter. 1650« (jfr. †gravsten nr. 2).42 

1809 var prædikestolen meget løs,21 1842 ønske
des den og himlen forsynet med manglende li
ster og malet, og 1862 tales der om befæstelse 
med et ekstra muranker, og om en »træstøtte 
nedenunder kuglen«.5 1872 gennemførtes en 
større istandsættelse, som formentlig har om
fattet den nævnte delvise fornyelse af himlen. 
Malingen blev »borttaget fra fyldingerne« (reli
efferne), så egetræet kom frem i sin oprindelige 
farve, og det øvrige træværk fik en »ny og pas
sende maling«,6 der ses på et fotografi fra o. 1910 
(fig. 31). Det viser også gesimsens gamle be
klædning og en ældre †bogstol, der fjernedes 
1931, da prædikestolen fik sin nuværende frem
træden. 

Stolestader (fig. 27-31), 1582, bænkene med let 
skrå fyldingsryglæn dog i hovedsagen fra 1931. 
Gavlene er af egnens vanlige ungrenæssancety-
pe, 107 cm høje, udformet som et rammeværk 
med småspir og to profilindrammede fyldinger. 
Underfyldingerne rummer foldeværk, overfyl-
dingerne fladsnitagtigt akantusløv, der et par 
steder vokser ud af en vase (fig. 27). På en gavl i 
nord omkranser løvværket et vegetativt mands-
hoved, hvorover der på rammeværket er ind
skåret initialer og årstal: »OT (15)82« (fig. 28), 
for Oluf Thomsen, der nævnes som kirkeværge 

Danmarks Kirke, Ribe amt 

Fig. 28. Udsnit af stolestader med årstallet 1582 og 
kirkeværgen Oluf Thomsens initialer (s. 1795f.). NE 
fot. 1982. – Gestühl. Ausschnitt mit dem Jahreszahl 1582 
und den Initialen des Kirchenvorstehers Oluf Thomsen. 

Fig. 29. Stolestader 1582, frisefeit fra indgangspanel 
(s. 1796, jfr. fig. 27). NE fot. 1982. – Gestühl, 1582. 
Friesfeld von Eingangspaneel. 
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1796 SKAST HERRED 

Fig. 30. †Orgel og †orgelpulpitur, 1910 (s. 1798). Erik 
Skov fot. 1962. – †Orgel und †Orgelempore, 1910. 

1585-87,25 og som døde 1605 (jfr. †gravram-
me).43 To gavle vestligst i sydsiden er af fyrretræ 
med glatte spejlfyldinger, fornyet i 1800’rne. 
Indgangspanelerne (fig. 27) er oprindelige, fire 
fag øst for døren, fem i vest, med fyldinger i to 
rækker. Som vanligt er underfyldingerne høje 
og glatte, mens de øvre har karakter af frise og 
rummer udskåret akantusløv, der flere steder 
danner morsomme fiskeagtige figurer (fig. 29). 
Frisefyldingerne kantes af vandrette profillister 
med neglesnit. Det vestre indgangspanel er til 
dels udført af genanvendt, lidt ældre panel, idet 
der på frisefyldingernes bagside er foldeværk 
(nu liggende). Panelet fortsætter nord for midt
gangen i et enkelt fag (fig. 28), der i frisefyldin-
gens akantusløv har skåret årstallet »1582«. 

Stolestaderne står siden 1961 grå, skæringerne 
på vekselvis blå og brun bund. Af tre gavle, der 
da kom på kirkeloftet og står med grå over-
strygning (fra 1931), er de to gamle, med hjerte
formede gennembrydninger i underfyldinger-
nes foldeværk, den tredje svarer til de to nævnte 
nyere. I våbenhuset træbænke fra 1877, der har 
afløst murede stenbænke.5 

1768 nævnes 11 kvindestole med fem sæder, 
én med plads til to (i korbuen), samt 25 mands-
stole, af hvilke de tolv øverste havde plads til 
fire, resten til tre.24 1791 var tre stader forsynet 
med døre (låger);44 1845 blev staderne overstrø
get med egetræsfarve, og 1866 fik kvindestolene 
rygstød. Den 1768 angivne opstilling var i alt 
væsentligt bibeholdt 18625 og 1886, da V. Ahl
mann tegnede sin plan af kirken (fig. 8). Heraf 
fremgår kvindestolenes større bredde, og det 
ses, at alle stole i tårnrummet har været mands-
stole. Efter at bænkene 1906 var blevet delvist 
fornyede,5 fremtrådte stoleværket som på inter
iørbilledet fra o. 1910 (fig. 31), endnu med 
panelindfattede dobbeltsæder forrest, det søndre 
med låge. I forbindelse med restaureringen 1931 
reducerede og normaliserede man stoleværket, 
så det i det væsentlige fik sin nuværende frem
træden. 

En (†)præste- og skriftestol fra slutningen af 
1500’rne, måske samtidig med stoleværket fra 
1582, blev nedtaget 1931 og delvist genbenyttet i 
et messeskab (jfr. ndf.). Bevaret er døren, 185 × 
56 cm, med fire glatte, profilindrammede høj-
fyldinger, samt et smalt panelfag, 185 × 29 cm, 
med to tilsvarende fyldinger. Fig. 31 viser skrif
testolen nord for altret som et højt panelværk, 
der aflukkede korets nordøsthjørne (jfr. fig. 8). I 
den vestre panelvæg ses døren, flankeret af to 
smalle panelfag med glatte profilfyldinger, mens 
der foroven løb en række frisefyldinger med 
akantusskæringer svarende til stolepanelernes. 
1791 sagdes skriftestolen at være til tre perso
ner,44 1839 ønskedes den malet, og 1877 blev den 
noget reduceret i forbindelse med flytningen af 
alterbordet og fornyelsen af alterskranken.6 

En †degnestol fra slutningen af 1500’rne stod 
indtil 1930 syd for altret som pendant til præste-
og skriftestolen i nord (jfr. fig. 8, 31). Pulten 
havde glatte vanger med spidsgavl og på for
siden panel med frisefyldinger. En forandring 
omtales 1877 i forbindelse med nyindretningen 
af alterbord og -skranke.6 

Et skab til messeklæderne er udført 1931 af 
døren og et panelfag fra den gamle (†)præste- og 
skriftestol (jfr. ovf.). Skabet måler 185 × 56 cm 
og er 29 cm dybt, opsat i korets nordvesthjørne. 



 

 

 

ÅRRE KIRKE 1797 

Fig. 31. Indre set mod øst. Ældre fot. i NM o. 1910. – Kircheninneres nach Osten. Um 1910. 

Gråmalet med røde og blå lister. Det har afløst 
et †skab til messeklæder, der 1888 blev anbragt i 
præstestolen.5 

To ens fattigbøsser fra midten af 1800’rne, af 
jernblik, ligger nu i materialrummet. De er kas
seformede, 22 cm høje, med høj pengetragt og 
rester af egetræsmaling. På forsiden sort fraktur: 
»Tænk paa de Fattige«. 

*Dørfløj (fig. 32-33), middelalderlig, rigt jern-
beslået, svarende til fløje i Grimstrup (s. 1700), 
Sneum (s. 1830) og Hjortlund (Ribe hrd.). Den 
består af to kraftige, sammenfalsede, godt 5 cm 
tykke egeplanker, 245 × 97 cm, der er samlet på 
bagsiden med to let tilspidsende, indfældede og 
fornaglede revler. Både foroven og forneden 
mangler et pænt stykke planke. Forsidens jern
beslag udgøres af tre brede, vandrette bladran
ker, de to udgående fra gangjernene, den tredje 
fra en spinklere skinne midtpå. Gangjernene er 
tre steder splittede og smedet i en rudeformet 
figur, hvorfra der op- og nedefter vokser stæng

ler med fint bladværk, endende i små kors (øvre 
ranke) og i liljespidser (nedre ranke). Også den 
mellemste ranke er tredelt, med en næsten cir
kulær (let firpasformet) figur i midten, hvori fire 
liljespidser løber korsagtigt sammen. Den flan
keres af ranker med blomsterspidser, også her 
udgående fra rudefelter på skinnen. Et af rude-
felterne rummer nøglehullet med næsten cirku
lært låseblik, og skråt herunder sidder et rude
formet beslag med dørringen, der har rudimen
tære slangehoveder (fig. 33). Gangjern og 
stængler har mejslet rudemønster og zig-zag-
dekoration. En del af beslagenes spidser og 
blade mangler og har efterladt naglehuller til de
res befæstelse i det meget frønnede egetræ. Det 
står ligesom jernet blankt, uden nogen spor af 
bemaling. På bagsiden er gangjernene fornyede, 
og låsen mangler. 

Den høje og smalle dørfløj, der synes at have 
passet smukt ind i skibets oprindelige syddør 
(jfr. s. 1783), nævnes tidligst 1765, da præsten 
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Fig. 32. *Dørfløj, 13-1400’rne (s. 1797), nu i Natio
nalmuseet. LL fot. 1988. – *Türflügel, 14.-15. Jh. 

mente at læse årstallet »1060« på den.24 Hverken 
dette eller noget andet årstal bemærkede O. 
Nielsen 1862 eller J. Helms 1873, men begge 
nævner den gamle jernbeslåede dørfløj, som 
Helms sammenlignede med den i Hjortlund.45 

1875 blev fløjen udskiftet, idet man dog tænkte 

at give den ny anvendelse som yderdør i våben
huset.6 Helms, der 1894 mente at kunne oplyse, 
at fløjen havde haft årstallet »1501« anbragt for
oven, beretter videre, at den 1879 var blevet ud
sat af synet, hvorefter den lå et par år på kirke
gården, indtil den blev taget hjem af graveren. 
Fra hans gård var dørfløjen blevet solgt til en 
omrejsende opkøber,7 hvorfra den erhvervedes 
til Nationalmuseet (inv. nr. D 10008). 

M. Mackeprang, der 1943 publicerede dørflø
jen og dens tre sidestykker på egnen, stillede 
berettiget spørgsmålstegn ved, om det af Helms 
nævnte årstal »1501« virkelig havde stået at læse 
på fløjen, og om det i givet fald kunne datere 
den. Gruppen af sydvestjyske døre henførte han 
til begyndelsen af 1200’rne.46 Denne datering må 
dog være for tidlig, idet de nærmeste tyske og 
skandinaviske paralleller synes at måtte henføres 
til 13-1400’rne.47 

Orgel, 1961, med fire stemmer, ét manual og 
anhangspedal, bygget af Jydsk Orgelbyggeri, 
Århus. Disposition: Gedakt 8’, Principal 4’, 
Rørfløjte 4’, Gemshorn 2’, (Scharff II forbe
redt); anhangspedal. Orgelhus i umalet eg, teg
net af J. K. Jepsen i samarbejde med orgelbyg
geriet. I tårnrummet. †Orgel (fig. 30), 1910,5 be
kostet ved frivillige gaver fra menigheden, 
bygget af Horsens Orgelbyggeri med to stem
mer og oktavkoppel. Pneumatisk aktion, bælg-
ventillade.48 Orglet havde facade i enkel klassi
cistisk stil og stod i tårnrummet på et samtidigt 
†pulpitur (fig. 30), hvis brystning midtfor sprang 
frem med fire fyldinger over det indskårne årstal 
»1910«, mens sidebrystningerne var udsavet i 
rokokoformer. 

Salmenummertavler. 1-2) Ens, moderne, i 
blank eg, 59 × 59 cm, med stifter til ophæng af 
sortmalede træcifre. På skibets nord- og syd
væg. 2) På våbenhusloftet ligger en tavle fra o. 
1850, 75 × 47 cm, sortmalet og med gul streg 
delt i fire felter, der bærer påskrifterne (gul frak-
tur): »Barne=daab, [Alter]gang, Skriftemaal, 
Brudevielse«, efterfulgt af ordene »før« og »ef
ter«; numrene har været påført med kridt. †Sal
menummertavler. 1862 nævnes, foruden forment
lig nr. 2, fire andre salmenummertavler, og 1886 
ønskedes tre opmalet.5 På interiøret fra o. 1910 



 

 

 
  

  

 

 
 
 

ÅRRE KIRKE	 1799 

formentlig med gravvers; heraf er kun »ri« læ
seligt. Nedenunder ses overkroppen af en engel 
i arkitektonisk indramning. Stenen knytter sig 
muligvis til en på egnen benyttet type med por
talopbygning om engel, der fremholder skrift
felt.50 Fragmentet, der kan være en rest af †grav
sten nr. 1 eller 2, ligger nu som dørtrin foran 
våbenhuset. 

2) (Fig. 34) o. 1750. Rektangulær, rød kalk
sten, 197 × 137 cm, med borteroderet indskrift, 
formentlig identisk med †gravsten nr. 3 eller 4. 
Indskriftfeltet med reliefversaler indrammes af 
en kransoval i laurbær. Sviklerne udfyldes af 
englehoveder, i profil og med langstrakte vin
ger. – Opstillet ved våbenhusets vestmur. 

3) (Fig. 34) o. 1779. Ungkarl Peder Hansen 
Fig. 33. *Dørfløj, 13-1400’rne, udsnit med dørgreb Tranbierg, *1699, døbt midfaste søndag, †13. 
og nøglehul (s. 1797, jfr. fig. 32). LL fot. 1988. – *Türflügel, 14.-15. Jh. Ausschnitt mit Türgriff und 
Schlüsselloch. 
ses to meget enkle tavler til kridt ophængt på 

triumfvæggen (fig. 31). 
Malerier, se (†)altertavler. 

I skib og tårnrum hænger tre nyere lysekroner 
af messing, skibets østligste bærer påskriften: 

»Skænket til Menigheden i Aarre af K. L. Chri

stensens Enke i Tranbjerg 1911«.

En gammel †ligbåre nævnes i inventariet


1862.5 

Klokke (fig. 38), o. 1450-1500, tvm. 89 cm, 
skriftløs, med profilering om slagring og hals, 

tovsnoede hanke (Uldall s. 133). Klokken er op
hængt i gammel slyngebom af egetræ. 1827 blev 
jernværket ved klokken repareret,49 ligeledes 
18925 og 1973. En †klokke afleveredes ved klok
keskatten 1528.8 Klokkestolen er gammel, af ege
træ, i et fag med dobbelte skråstivere. 1884 blev 
den »omtømret«.5 

GRAVMINDER 

Fig. 34. Gravsten nr. 3 (til venstre), o. 1779, overGravsten. 1) Fragment fra 1600’rnes begyndelse,
ungkarl Peder Hansen Tranbjerg, tilskrevet stenhug

grå kalksten, 56 × 110 cm. Den bevarede øvre 	 ger Frands Bastiansen i Tjæreborg (s. 1799). Gravsten 
nr. 2 (til højre), o. 1750, over ubekendt (s. 1799). NEdel bærer i hjørnerne medaljoner med evange
fot. 1982. – Grabstein Nr. 3 (links) für den Junggesellen listsymboler, engel (til venstre) og ørn, hvor
Peder Hansen Tranbjerg, zugeschrieben dem Steinmetz 

imellem ses et udslidt skriftfelt (reliefversaler), Frands Bastiansen in Tjæreborg, um 1779. Grabstein Nr. 
2 (rechts) für einen Unbekannten, um 1750. 



 

 

 

 

 

 

 

1800 SKAST HERRED 

Fig. 35. Gravsten nr. 4 (s. 1800), 1791, over Sillas 
Poulsen, †1778, og hustru Anne Mortensdatter, 
†1779, signeret af Frands Bastiansen i Tjæreborg (jfr. 
fig. 36). NE fot. 1982. – Grabstein Nr. 4, 1791, für 
Sillas Poulsen, gest. 1778, und Ehefrau Anne Mortens
datter, gest. 1779. Signatur des Frands Bastiansen in Tjæ
reborg (vgl. Abb. 36). 

Fig. 36. Stenhuggersignatur: »F(rands) Bastian)S(en) 
1791«, detalje af gravsten nr. 4 (s. 1800, jfr. fig. 35). 
NE fot. 1982. – Signatur des: »F(rands) B(astian)S(en) 
1791«. Detail vom Grabstein Nr. 4 (vgl. Abb. 35). 

april 1779, 80 år. Gravvers. Den smalle, grå 
kalksten, 193 × 65 cm, er givetvis udført af 
Frands Bastiansen i Tjæreborg.51 Stenen udfyl
des i hele sin bredde af et svejfet indskriftfelt 
med reliefversaler i fordybede bånd. To rocailler 
med viltre rokokobøjler prydes herover af net
værk og flankerer et bladornament. Forneden 
genfindes udsmykningen, dog indeslutter ro-
caillerne her en blomst. Gravstenen er både i 
opbygning og i detaljer et karakteristisk arbejde 
for stenhuggerværkstedet i Tjæreborg (jfr. nr. 
4). Stenen, der står ved våbenhusets vestmur, 
befandt sig allerede 1791 på kirkegården; 1863 lå 
den nordøst for kirken. 

4) (Fig. 35) 1791. Sillas Povelsen af Aarre, 
døbt 9. søndag efter Trinitatis, †31. marts 1778 
sammesteds, 67 år, og hustru Anne Mortens
datter, *1708 i Jyllerup, døbt ved Mortensdags 
tid 1708, †18. aug. 1779 i Aarre, 71 år. »I 38 aars 
kierlig ægteskab have de havt/ 6 børn tilsammen 
3 sønner og 3 døttre/ hvor af 1 søn og 3 døttre 
for dem ære/ henkaldte, men de tvende sønner 
saa/ længe Gud vil efterlever«. Gravvers. 

Rektangulær, grå sandsten, 218 × 130 cm, ud
ført af Frands Bastiansen i Tjæreborg.51 Et høj
ovalt indskriftfelt (reliefversaler i fordybede 
bånd) dækker stenen i hele dens bredde. Over 
og under feltet gentages udsmykningen fra nr. 
3, dog har bladmotivet, der udspringer fra ro-
caillerne, fået fast form som to frodige, fligede 
bladornamenter på tykke, svungne stængler. 
Den nedre, venstre rocaille er afslået. Nederst på 
stenen er i fordybet kursiv indhugget stenhug
gerens signatur: »F(rands)B(astian)S(en) 1791« 
(fig. 36). 

Gravstenen repræsenterer, med nr. 3 som tid
ligt eksempel, én af flere typer indenfor Tjære-
borg-værkstedets produktion.52 Foruden værk
stedets sædvanlige slanke stenformat med ind
skriftfelt i hele stenens bredde er typen 
kendetegnet ved de parvise rocailler med net
værk eller blomst, suppleret af det karakteristi
ske, fligede bladornament.53 

1863 lå stenen sydøst for kirken; nu opstillet 
ved tårnets vestmur. 

Tre fliser (fig. 37), o. 1688, har sammen med 
tre nu forsvundne fliser udgjort en (†)gravsten 



 

  
 

 

 

 

 

 
 
 

 

ARRE KIRKE 1801 

med følgende indskrift:54 »Her hviler i Herren 
ærlig, agt- og velforstandige Hans Knudsen 
Tranbierig, som døde den 26. marts 1688 udi 
hans alders 76. år. Så og hans kære hustru Ene 
Hansdatter, som døde den (28. marts 1725), 
hendes alder (90) år. Gud give dennem en glæ
delig opstandelse.« 

De seks grå kalkstensfliser, 45 × 45 cm, dan
nede tilsammen et højovalt indskriftfelt med 
fordybede versaler, indrammet af en enkelt hug
get bladkrans med stiliserede blomster. Svik
lerne bærer små englehoveder. Gravmælet var 
indfattet i en skriftløs egetræsramme (jfr. †grav-
ramme i Sneum, s. 1832) og lå oprindelig midt i 
koret, hvorfra det blev flyttet o. 1881. De tre 
bevarede fliser ligger nu på våbenhusloftet. 

†Gravsten. Fra præsteindberetningerne 176824 

og 179123 samt fra synsprotokollen 1863 kendes 
indskrifterne på fire gravsten, hvoraf to kan 
være identiske med de ovennævnte gravsten nr. 
1 og 2.55 

1) O. 1620. »Her ligger begraven salig Cidzel 
Jepsdaatter af Tranbierg, som døde den 20. juni 
1620«. På kirkegården, nævnt 1768.24 

2) O. 1620. »Her hviler udi Herren ærlige 
mænd Jep Olufsen i Tranberg, som døde den 22. 
juli 1620, og Niels Lauesen56 der sammesteds, 
som døde □, med deres kære hustru, ærlig og 
gudfrygtig kvinde Ingeborg Hr. Jørgens datter 
(jfr. prædikestolshimmel), som hensov i Herren 
□. De hvile her tilsammen med legemerne i 
håb om at opstå til ære«.57 Den grå kalksten lå 
oprindeligt i koret, hvor den er nævnt 1768 og 
1791. Inden 1863 var den flyttet til skibet, hvor J. 
Helms 1894 omtaler den som en udslidt ligsten. 
Den lå da umiddelbart inden for syddøren (jfr. 
fig. 8). 

3) O. 1757. »Her under hviler den ærlige, agt- 
bare og velfornemme ungkarl Niels Hansen af 
Tranberg, som døde anno 1757 den 26. jan. i 
hans alders 87. år.58 Her hviler også hans kære 
søster, den Gud- og dydelskende matrone Maria 
Hansdaatter, som hensov anno 1750 den 27. dec. 
i hendes alders 79 år. Gud give dennem med alle 
Guds udvalgte på den yderste dag en glædelig 
og ærefuld opstandelse«.59 På kirkegården, 
nævnt 1768 og 1863. 

Fig. 37. Fliser fra (†)gravsten, o. 1668, over Hans 
Knudsen Tranbjerg, †1668, og hustru Ene Hansdat
ter, †1725 (s. 1800). De oprindelig seks fliser har været 
indfattet af en nu forsvunden gravramme. NE fot. 
1982. – Fliesen eines (†)Grabsteins für Hans Knudsen 
Tranbjerg, gest. 1668, und Ehefrau Ene Hansdatter, gest. 
1725. Um 1668. Die ursprünglich sechs Fliesen waren in 
einem jetzt verlorengegangenen Holzrahmen gefasst. 

4) O. 1772. »Her under hviler i Herren den i 
livet ærlige, nu i døden salige mand Peder Bert-
helsen af Aarre, som døde i hans alders □ år d 
□ 17□, så og hans salige hustru, ærlige og 
velagte kone Maren Jensdatter af Aarre, som 
døde den 25. marts 1772 i hendes alders 83. år. 
Så skal da denne sten for eftertiden være et 
minde, at et ægtepar, som levede med ære, når 
sten og kalk af tid og ælde tæres, skal deres navn 
ej rådne, men stå blandt de frommes tal«. På 
kirkegården, nævnt 1791. 

†Gravramme. O. 1605, suppleret 1639. »Her 
hviler udi i Herren ærlig mand Wolle Tamsen af 
Arre (jfr. (†)altertavle nr. 1 og stolestader), som 
døde den 7. marts anno 1605. Gud give ham en 
glædelig opstandelse. Her hviler udi Herren ær
lig kvinde, salig Kjerstin Olluf Tamsens af 
Are(!), som døde den 2. maj anno 1639. Gud 
give hende en glædelig opstandelse. V. O.«.60 



 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

1802 SKAST HERRED 

Fig. 38. Klokke, 1450-1500 (s. 1799). NE fot. 1988. – Glocke, 1450-1500. 

Egetræsrammen over de to ægtefæller lå oprin
delig i koret, hvor den nævnes 1791; var 1863 
flyttet til skibet, hvorfra den blev fjernet o. 
1881.7 

Støbejernskors. Ved kirkegårdens syddige er 
opstillet seks kors, der tilhører tre forskellige 
typer. Heraf er de to karakteristiske for egnen 
(jfr. Henne, s. 1268) og kendetegnet ved: 1a) 
kløverbladsformet korsendeafslutning (nr. 2-4), 
med de faste mål 93 × 49 cm; dog måler nr. 3 
87,5 × 61 cm. 2) fliget korsendeafslutning, 92 × 
48 cm (nr. 5). 

1) O. 1857. Tides Jørgen Pedersen, sognefo
ged, *25. marts 1796 i Aarre, †9. maj 1857 sam
mesteds, efterladende sig en sørgende enke, to 
sønner og to døtre. Gravvers på bagsiden. Kur
sivindskrift i relief. 126 × 77 cm. Korsarmene 
afsluttes af trepasform med liljeornament på for-
og bagside, og korsstammen bærer ved foden to 
ranker. 

2) 1860’erne. Ulæselig indskrift. Type la, med 
stjerne på korsendernes forside. 

3) 1860’erne. Indskriften forsvundet. Korset 
tilhører type 1, men holder andre mål (se ovf.). 

4) O. 1864. Jørgen Peter Jørgensen, *25. juni 
1862 i Houborg Kro, †1. maj 1864 i Aarre. Grav
vers på bagsiden. Kursiv i relief. Type 1a, med 
stjerne på korsendernes for- og bagside. 

5) O. 1876. Johan Mortensen, *11. juli 1807 i 
Firhøi, †7. jan. 1876 i Aarre. Gravvers. Korset, 
type 2, bærer såvel gravvers på korsskæringens 
for- og bagside som stjerne på korsendernes for-
og bagside. 

6) O. 1879. Bertha Nielsdatter, sognefoged J. 
Petersens enke, *10. okt. 1810 i Uhre, †19. jan. 
1879 i Aarre. Gravvers på bagsiden. Kursiv i 
relief. Som nr. 1, dog måler korset 122 × 63 cm. 

KILDER OG HENVISNINGER 

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

Ved embedet. Synsprotokol 1862-1929 og 1959ff. – LA Vib. Skast herreds tingbog 1668 og 1674. 
NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands

bykirker, VII, 1886, s. 40ff. – Indberetninger. Jacob 
Helms 1873 (bygning, inventar, gravminder). 
Tegninger og opmålinger. NM2. Usigneret tegning af 

døbefonten 1801 (J. Ellung). Opmålinger og tegnin
ger af bygningen, plan, opstalter og snit, og døbefont 
ved V. Ahlmann 1886 (forlæg for Danske Tufstens-
kirker 1894). Plan og snit af bygning ved Henrik 
Gram og Søren Gottfred Petersen 1978. – KglBibl. 
Laveret pennetegning af kirken o. 1860 ved J. G. Bur
man Becker. 
Litteratur. Jacob Helms: Danske Tufstenskirker I-II, 

1894. 
Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be

skrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, in
ventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgler), 
gravminder ved Vibeke Andersson. Redaktionen af
sluttet oktober 1989. 
1 DiplDan. 2. rk. IX, 399. 

2 Necrologium Ripense. SRD, V, 536.

3 Jfr. Oluf Nielsen: Gamle jydske Tingsvidner, 1882, 

s. 81-82.

4 Kronens Skøder IV, 144-45.

5 Synsprotokol 1862ff.

6 LA Vib. Skast, Ø. og V. Horne hrdr.s provsti.




 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRRE KIRKE 1803 

Synsprotokoller 1882.

7 Helms: Tufstenskirker, I, 1894, s. 168-69.

8 RA. Reg. 108A nr. 21. Fortegnelse over indkrævede 

klokker 1528-29.

9 DaSagn. IV, 428.

10 LA Vib. Skast herreds tingbog 1668; syn 28. marts, 

indført 5. maj 1668.

11 Olaf Olsen: Hov, hørg og kirke. ÅrbOldkHist. 
1966, s. 269. Sml. oldtidshøj på kirkegården i Brøn-
dum. 
12 Også korgavlen, som 1844 blev ommuret i tegl, var 
oprindeligt af granitkvadre (se ndf.). 
13 Jfr. s. 1138, 1295 og 1836. Forholdet mellem granit 
og tuf som byggemateriale er behandlet af Elna Møl
ler: Er moderen jævngammel med døtrene, i Strejflys 
over Danmarks bygningskultur. Festskrift til Harald 
Langberg, 1979, s. 83-98, især s. 90f. 
14 Jacob Helms nævner ikke døren i sin indberetning 
1873, ej heller i Danske Tufstenskirker 1894. 
15 Oluf Nielsen: Herredsbeskrivelse, 1862, s. 156-57. 
16 Vinduet ses ikke på Ahlmanns opstalt 1886. 
17 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C 
4.189). 
18 Viggo Norn i notebog 1930. NM2. 
19 LA Vib. Skast herreds tingbog 1674, 20. oktober. 
20 LA Vib. Ribe bispearkiv. Uregistreret korrespon
dance angående Skast herred 1779-1812 (C 4.68). 
21 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårdssyn 
1807-10 (C 4.708). 
22 NM2. Korrespondance. 
23 Efterretninger ved sognepræst Olivarius o. 1791. 
LA Vib. Skast hrd.s provsti. Enkelte kirker 1634-1812 
(C 43.E4). 
24 LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindb. til biskop 

Bloch 1766-69 (C 4.774). 
25 RA. Anders Sørensen Vedels regnskabsbog. 
26 Pastor Olivarius’ indb. (jfr. note 23). I præsteindbe-
retningen til biskop Bloch 1768 nævnes tavlen med 
»Nadveren og de 4 Evangelister malet, Indstiftelses-
ordene og Fader Vor« (jfr. note 24). 
27 Ebbe Nyborg: Lektorieprædikestole og katekis
musaltertavler. Om inventarfornyelse i de sydvestjy
ske kirker i reformationsårhundredet. I publikationen 
fra det 11. nordiske ikonografiske symposium i Gran 
på Hadeland (Norge), 1988 (under trykning). 
28 Jfr. note 6. Synet ønskede, at tavlerne blev malet 
med en kulør og passende inskriptioner i stedet for 
Nadvermaleriet. 
29 Synsprotokol 1862ff. Heri oplyses, at maler Lind 
havde boet i Døstrup, men nu (1862) var bosiddende i 

Jernved.

30 Han citerer i sin indb. 1873 (i NM2) O. Nielsen og 

tilføjer: »Landsbymaleren Lind’s Nadvere fortjener 

ikke bedre Lov«.

31 Efter signaturen ses et nu ulæseligt årstal »18..« og 

ydermere læses »Tøger de Teilman 11/1 1885«.

32 Indskrifterne henviser til en opforgyldning 1891 

(jfr. note 5) og til anskaffelsen af en indsats til kalken 

1931 (leveret af Cohrs fabrikker, Fredericia).

33 1695 blev Frederik Krag (1655-1728) stiftamtmand i 

Viborg. Han var søn af Erik Krag til Lydum, Bram-

minge, Endrupholm m.m.

34 Jfr. noterne 10 og 17.

35 Jfr. Inger-Lise Kolstrup: Physiologus- og bestiarie-

fremstillinger i dansk romansk stenskulptur, i Ro

manske Stenarbejder 2, Herning 1984, s. 85ff.

36 Mackeprang: Døbefonte s. 48, 53, 175. Det drejer 

sig om fonte i Billum (s. 1092), Lydum (s. 1228),


Fig. 39. Kirken set fra syd. Blyantskitse af V. Ahlmann 1886. Forarbejde til Danske Tufstenskirker. – Südansicht 
der Kirche. Skizze, Bleistift. 1886. 
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Grimstrup (s. 1692), Vester Nebel og Guldager, vin-
duesoverliggere og andre bygningsdetaljer i bl.a. 
Skast (s. 1884f.). Buefrisens bølgeagtige karakter kan 
jævnføres med detaljer på fonten i Vester Nykirke (s. 
1728). 
37 Se Lise Gotfredsen og Hans Jørgen Frederiksen: 
Troens Billeder. Romansk Kunst i Danmark, Her
ning, s. 96ff., 322ff. Tornudtrækkeren i Årre tolkes 
her forsøgsvis som personifikation af hedenskaben, 
siddende bortvendt fra kirken (hjorten), der med en 
klokke søger at føre ham til Livstræet. 
38 En delvis udfoldning af fontens motiver findes også 
gengivet i Helms: Tufstenskirker, pl. 69. 
39 I. Ellungs skitser er hidtil i Danmarks Kirker blevet 
anført som anonyme (s. 1127, 1129 med fig. 35, 42 og 
43, s. 1248 med fig. 14). Hans navn er anført på en 
tegning fra et besøg i Nordby kirke, som de øvrige i 
NM2. 
40 Se Jens Larsen: Gammelt Messing, Århus 1978, s. 
60-61, og udstillingskataloget Kobbermølle gennem 
350 år, udg. af Dansk Centralbibliotek for Sydsles
vig, 1976. 
41 Jfr. noterne 6 og 23. 
42 Ingeborg var en søster til præsten, idet begge var 
børn af Jørgen Jørgensen (den ældre), i hvis præstetid 
selve prædikestolen opsattes. Se Nielsen: Herredsbe-
skrivelse 1862, s. 90f., 157. 
43 Jfr. eksempelvis Janderup s. 1056. 
44 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C 
4.190). 
45 O. Nielsen formoder, at det nævnte årstal kunne 
have stået på en anden, siden forsvunden dørfløj fra 
kirkens tilmurede norddør: »Den må da have været 
en levning fra den første, rimeligvis, trækirke i Årre, 
men det er vist tvivlsomt, om årstallet er rigtig læst«. 
Herredsbeskrivelse 1862, s. 157. 
46 M. Mackeprang: Fyenske jærnbundne Kirkedøre 
fra Middelalderen, i ÅrbOldkHist 1943, s. 2f. Års
tallet må rimeligvis bero på en erindringsforskydning 
hos Helms, der jo heller ikke nævner det i sin indb. 
1873. Dørfløjen har som nævnt naglehuller efter for
svundne beslagdele, men de lader sig alle knytte til 

det beskrevne (og for de fire fløje fælles) dekorations-
mønster, og giver således næppe plads for et forsvun
det beslag med årstal. En tvivl om identiteten mellem 
den i Årre omtalte og af Nationalmuseet købte dør
fløj (nævnt af Mackeprang) må være unødvendig. I 
Nationalmuseet er fløjen indført som erhvervet fra 
antikvitetshandler Nathansohn med proveniens »fra 
Vardeegnen«. 
47 Jfr. s. 1700f. med note 44. 
48 Horsens Orgelbyggeri: Katalog 1923. 
49 LA Vib. Ribe stifts- og købstadsprovsti. Synspro-
tokol for kirker 1808-11 (C 36.A13). 
50 Jfr. Ribe S. Katrine nr. 9 (s. 791f.) og Janderup nr. 1 
(s. 1065).

51 Jfr. Tjæreborg s. 1880, note 81.

52 To andre typer er beskrevet under henholdsvis 

Skast, mindetavle nr. 1 (s. 1901), og Tjæreborg, grav

sten nr. 4 (s. 1873).

53 Denne type genfindes i Jerne nr. 10 (s. 997) o. 1766, 

signeret BASV, Jerne nr. 11 (s. 998 med fig. 32 a-b) o. 

1772, Brøndum o. 1791 og Lønborg (Ringkøbing 

amt) o. 1770-90. Bladmotivet alene optræder desuden 

i Jerne nr. 12 (s. 998) o. 1779, Ribe S. Katrine nr. 28 

(s. 801) o. 1791 samt Sønderho o. 1810.

54 Suppleret efter præsteindberetning 1791 og syns-

protokol 1862ff. (jfr. noterne 5 og 23).

55 Indskrifterne bringes i en let normaliseret gengi

velse.

56 Ifølge J. Helms indberetning 1873: »Niels Lave

søn«.

57 Citeret efter præsteindberetning 1791. Ingeborg var 

datter af sognepræst Jørgen Jørgensen den ældre, 

Grimstrup og Årre. Hun og hendes anden mand, 

Niels Lavesen, delefoged i Skast herred, døde under 

pesten 1659. Jfr. O. Nielsen: Herredsbeskrivelse, 

1862, s. 90.

58 Ifølge præsteindberetning 1768 (jfr. note 24): 82. år.

59 Citeret efter synsprotokol 1862ff., suppleret med 

præsteindberetning 1768 (jfr. noterne 5 og 23).

60 Citeret efter synsprotokol 1862ff. Oluf Thomsen 

var kirkeværge og anskaffede i sin egenskab heraf 

kirkens stoleværk 1582 og †altertavle 1585-86.




 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 1. Kirken og kirkegården set fra sydøst. Blyantskitse af Valdemar Koch 1885. Forarbejde til Danske 
Tufstenskirker. – Blick auf Kirche und Friedhof von Südosten. Skizze, Bleistift. 1885. 

SNEUM KIRKE

SKAST HERRED 

Sognet nævnes første gang 1292.1 I kirkelisten i Ribe sognemænd.7 Fra begyndelsen af 1800’rne ejedes den 
Oldemoder (midten af 1300’rne) er kirken sat til en af samtlige sogneboere.8 Den overgik til selveje 
afgift på 6 skilling sølv (jfr. s. 1020f.). En sognepræst 1917.9 – Ved klokkeskatten 1528 blev kirken afkrævet 
i Sneum er nævnt 13612 og 1471;3 senest fra reforma- en klokke.10 

tionstiden har Sneum været hovedsogn til Tjære Ifølge et vandresagn skulle Sneum kirkes øde be
borg.4 liggenhed skyldes, at man ikke kunne enes om, hvor 

Kirken blev 1696, sammen med kirkerne i Fåborg, den skulle opføres. Man slog nogle kreaturer løs om 
Tjæreborg og Guldager, af kronen afhændet til ge natten, og hvor de blev fundet næste morgen, blev 
neralmajor Joachim Schack til Sneumgård,5 og kir kirken bygget.11 

ken fulgte herefter denne gård (indtil 1758 ejet af 22 mønter, heraf 20 danske skillemønter fra Kristof
slægten Schack) til 1770, da Hans Erik Saabye solgte fer I til Frederik VIII, én fra Visby og én fra Mecklen- 
den til J. Sidelmann.6 Herefter tilhørte kirken sognets borg, blev fundet 1956 ved harpning af kirkens gulv
præst, Lauge Sidelmann, som 1797 solgte den til to lag i forbindelse med restaureringen.12 

Beliggenhed. Kirken ligger frit og usædvanligt rhinske tufsten i engen mellem kirke og vandløb 
smukt på en banke ved randen af Sneum enge, viser, at byggematerialerne i sin tid er sejlet her
kun godt 100 m fra den vandrige å, der ud til.14 Indtil åens tilsanding o. 1830 var engen ne
munder i Vadehavet ca. 4 km herfra.13 Som i den for kirken udskibningssted for sejladsen på 
Janderup (sml. s. 1031) og Vilslev (Gørding Vadehavet.15 Den kørende trafik måtte i 
hrd.) er placeringen nøje bestemt af åens nær 1600’rne helt op til Sneum bro, 3 km nord for 
hed. Kirken er rejst på den første tørre plads, kirken,16 for at passere åen, der som vandvej 
den sejlende kom til, når han fra havet, hjulpet bandt sognet sammen, men på samme tid dan
af tidevandet, bevægede sig ind i landet. Fund af nede herredsskel; landsbyerne Tømmerby og 



 

 

 

  
 

 

 

 

 

1806 SKAST HERRED 

Terpager, på den anden side åen, hører til Gør
ding herred. Geologisk set er kirkens grund 
ryggen af en sandmuldet bakkeø, der skyder sig 
frem i engen. Indtil bygningen af et dige mellem 
Tjæreborg og Darum, 1927-28, var engene tit 
oversvømmet, og vandet kunne da stå op til 
kanten af kirkegårdsdiget. Kun i ekstreme til
fælde har kirken stået i vand, således under den 
store stormflod 1634, da vandstanden steg til 6 
m over normalen.17 – Sneum landsby vest for 
kirken blev nedlagt o. 1620 i forbindelse med 
oprettelsen af Sneumgård, hvis hovedbygning 
ligger 500 m nordvest for kirken.18 

Kirkegården (fig. 3) har beholdt sine gamle 
skel, med afrundede hjørner, således som det 
fremgår af matrikelkortet 1791 (fig. 2). Den op
tager hele den tungeformede banke og hegnes af 
lave jorddiger, stensatte på ydersiden. Indtil o. 
1900 lå den hvidkalkede kirke frit og forblæst på 
sin banke og synede viden om (fig. 1). Nu er 
diget overgroet med træer og buske, bøg, elm 
og lidt syrén, som bliver stynet og holdes klip
pet på indersiden. Udsynet er gået tabt, men 
den tidligere så omsuste kirkegård har fået læ. 
Hovedindgangen i vest består af køreport og 

ganglåge, lukket med jerngitterfløje mellem 
pudsede og hvidtede stetter, afsluttet som pyra
mider med kugler. Indgangen befinder sig på 
den gamle, murede †kirkeports plads, nævnt 
166819 og 1696.20 Sidstnævnte år omtales tillige 
en nørre †stette af træ, der ligesom den vestre 
stette, ved porten, manglede sin †rist. En allé af 
stynet seljerøn fører fra porten op til kirkens 
indgang i tårnet. Kirkegården, hvis gravsteder 
aldrig er endeligt reguleret, virker frodig med 
høje klippede hække af forskelligt materiale: 
thuja, bøg, liguster og navr. Som et levn fra 
tiden før 1850 ligger den nordøstre del hen som 
højt græs, der slås med le engang midt på som
meren.21 

Et graverhus i kirkegårdens skel, nord for ind
gangen, er 1974 omdannet til præsteværelse, ka
pel og redskabsrum. Det hvidtede hus med af-
valmet stråtag, der tidligere også fungerede som 
kirkestald og brændselsrum, er formentlig op
ført engang ved midten af 1800’rne. Det ses på 
Valdemar Kochs tegning 1886 (fig. 1), men er 
ikke afsat på matrikelkortet 1791. – 1662 ejede 
kirken et †gadehus, formentlig beliggende ved 
kirkegården.22 

Fig. 2-3. 2. Matrikelkort 1:10000, visende kirken og kirkegården omgivet af Sneum enge og åens slyngede løb 
øst for kirken. Nordvest for kirken ses Sneumgård, oprettet o. 1620 efter nedlæggelsen af landsbyen Sneum. 
Målt 1791 af Astrup. 3. Situationsplan 1:1600 af kirken og kirkegården. Målt og tegnet af Kaj Øhlenschlæger og 
Arne Knut 1938. Nord opad. Nederst snittet A-B. Kunstakademiet. – 2. Katasterkarte 1791. 3. Lageplan der Kirche 
und des Friedhofs. Norden nach oben. Unten Querschnitt A-B. 



 Fig. 4. Kirken i landskabet, set fra nordøst tværs over Sneum å. EN fot. 1989. – Die Kirche in der Landschaft, von 
Nordosten über den Fluss Sneum Å gesehen. 



 1808 SKAST HERRED 

Fig. 5-7. Opmålinger 1:300. 5-6. Kirkens sydside og længdesnit set fra syd. Målt og tegnet af Kaj Øhlenschlæger 
og Arne Knut 1938. Kunstakademiet. 7. Grundplan. Målt af Henrik Jacobsen 1977 og tegnet af Marianne 
Nielsen 1989. – 5. Südseite der Kirche. 6. Längsschnitt durch Kirche von Süden. 7. Grundriss. 



 

 

 

 
 

  
 

SNEUM KIRKE 1809 

Fig. 8. Kirkens nordside 1:300. Målt og tegnet af Kaj Øhlenschlæger og Arne Knut 1938. Kunstakademiet. – Nordseite der Kirche. 

BYGNING 

Kirken, der hører til Ribeegnens karakteristiske 
bygninger af vulkansk tuf, består af romansk 
kor og skib samt et senmiddelalderligt tårn i 
vest. En †apsis ved korets østgavl er nedbrudt 
allerede i middelalderen. Ved en omfattende 
istandsættelse 1891 blev koret ombygget fra 
grunden, og samtidig nedrev man et senmiddel
alderligt våbenhus ved skibets sydside og hen
lagde indgangen til tårnets vestende. Orienterin
gen har ringe afvigelse til nord. 

Plan og proportioner. Det smukke romanske 
anlæg, udstyret med tufstensarkitekturens blæn-
dingsprydede facader, er opført som en kirke 
med apsis. Som i Billum (s. 1075) og Seem (Ribe 
herred) er koret relativt kort, kun 5,3 m »langt« 
mod en bredde på 7,3 m, og man fornemmer 
næsten umiddelbart savnet af †apsiden, der er re
vet ned inden udgangen af middelalderen, for
modentlig på grund af statiske problemer. Ap-
sisrundingen giver sig nu kun til kende i syv 
krumme sokkelkvadre med hulet skråkant, som 
er indsat i korets østgavl i forbindelse med apsi-
dens nedbrydning og apsisbuens tilmuring. Før 
korets ombygning 1891 sås i gavlen endnu nogle 
kampesten fra apsidens murkerne og indervæg, 
der sammen med rester af fundamentet (fig. 19) 
viste, at den halvcirkulære tilbygning har op
taget det meste af korets østside, vel med cen

trum i gavlens ydre murflugt.23 – Såvel i koret 
som i det langstrakte skib er murene betydeligt 
tyndere end i nabosognenes granitkvaderkirker: 
ca. 1 m i sokkelniveau og 85 cm i de blændings- 
prydede partier. 

Materialer og teknik. Murene hviler på en hul-
kelet granitsokkel, der i korets blændingsfelter 
har karakter af en dobbeltsokkel (jfr. s. 1600, 
fig. 23). Herover er byggematerialet overalt vul
kanske tufsten bortset fra et parti af granitkvadre 
nederst i koret og en del brændte teglsten, i mun-
kestensformat, i den vestre del af skibets nord
side. Ved kirkens istandsættelse 1891, der gen
nemførtes under ledelse af arkitekt Hector 
Estrup, blev korets tufstensmurværk konse
kvent udskiftet med nye teglsten, og tuffen an
vendt til udbedring af skibet. Fem granitskifter 
nederst i korets flankemure blev 1891 reduceret 
til fire, idet overskydende kvadre blev indsat i 
den vestre del af korets sydside, der var af tuf 
helt ned til granitsoklen. Ifølge Jacob Helms var 
tufstensmurværket i korets øvre del i tidens løb 
blevet iblandet en del munkesten som følge af 
reparationer og ommuring. 

Triumfmuren er, som det er almindeligt, op
ført i ét med koret, og kun den nederste del af 
skibets østre hjørner er af granit. I skibets syd
facade er tuffen eneherskende fra det østre 
hjørne til den nu tilmurede dør. Partiet vest for 
døren, der var af en »højst uordentlig karak



 

 

 

 

1810 SKAST HERRED 

ter«,24 blev 1891 beklædt med munkesten. Blot
lægningen af skibets nordside 1891 og igen 1966 
viste, at den øverste, vestre del af facaden var 
muret skiftevis af tuf og tegl (jfr. arkitektens 
opmåling, fig. 9, samt foto, fig. 10). Det stri
bede murværk har givet muren en spændende 
farvemæssig virkning, før den blev pudset og 
hvidtet. Bemærkelsesværdigt er det, at det ne-
derste skifte – lige over granitsoklen – i hele 
murens længde også er af tegl, muligvis for at 
modstå den optrængende fugt. 

En loftsundersøgelse 1989 bekræfter Jacob 
Helms og Hector Estrups iagttagelser 1891: tuf 
er som materiale enerådende i nordmurens bag
side indtil hvælvlommen mellem skibets 2. og 3. 
hvælvfag; videre vestpå er der brugt både tuf og 
tegl, som også er anvendt i skibets vestmur ind
til rejsehøjde. Gavltrekanten herover er muret 
alene af tuf, i regelmæssige skifter med en gen
nemsnitlig højde på 9-10 cm (10 skifter måler 95 
cm). Fig. 99 viser samme regelmæssige skifte
gang i skibets nordside, hvor i alt 54 skifter (op
talt i østenden) måler 535 cm, et gennemsnit på 
ca. 10 cm. Tufstenene er gennemgående af 
samme højde som de alternerende munkesten, 
men har varierende længde. Lidt højere tufsten 
er brugt i det skifte, hvori vinduernes sålbænke 
indgår. 

Indvendig står skibets vægge pudsede og 
hvidtede og tillader ingen nærmere undersø
gelse. Materialerne må dog helt overvejende 

være tuf, suppleret med tegl i vestenden. En 
yngre gennembrydning i vestre gavlspids viser, 
at fylden i den støbte murkerne består af mark
sten. Et større antal granitkvadre, der nu tjener 
som trædesten mellem kirkegårdsport og tårn, 
lader sig ikke umiddelbart indføje i den nuvæ
rende bygning. Stenene kan – hvis de da ikke er 
ført hertil fra et andet sted – tænkes at have ind
gået i det nedbrudte våbenhus, idet de er glatte 
og plane og derfor næppe kan have siddet i ap
sis. En af kvadrene har skråkant, en anden er 
forsynet med en udfasning, muligvis til en lisén. 

Facadeudsmykningen (fig. 5 og 8), bestående af 
liséner og rundbuefrise, er genskabt på rimelig 
sikkert grundlag 1891. For nordsidens vedkom
mende sidder alle åbninger, døren og de fire vin
duer, på deres oprindelige plads i den vestlige 
del af blændingsfagene. Dette arkitektoniske 
træk kendes fra andre tufstenskirker (sml. Ål (s. 
1298), Hostrup og Jernved), men er i Sneum 
gennemført med særlig konsekvens og med en 
fin harmonisk rytme i facaderne som resultat. 
Som en mulig forklaring har Jacob Helms fore
slået, at vinduernes placering har været betinget 
af ønsket om at opnå en vis afstand mellem al
trene ved korets og skibets østvæg og det første 
vinduespar, hvorefter den samme rytme er ble
vet opretholdt vestover.24 

Korets flankemure optages af to store blæn
dinger, som i hovedtrækkene er udformet på 
grundlag af, hvad der var levnet på nordsiden. 

Fig. 9. Opmåling 1:150 af murværket i skibets nordside, vekselvis af tegl (de skraverede partier) og tuf (s. 1810). 
Målt under restaureringen 1891-92 af Hector Estrup. Efter Danske Tufstenskirker. – Nördliche Langhauswand, mit 
Backstein (schraffierte Flächen) und Tuff im Mischteknik gebaut. Mauerwerk vermessen von Hector Estrup bei der Restau
rierung 1891-92. 



 
 

 

 

SNEUM KIRKE 1811 

Fig. 10. Kirkens nordside, set fra nordvest, da kirkens facader i sommeren 1966 ved sandblæsning var renset for 
puds og kalk. Det ombyggede kor, af teglsten, er fra 1891, hvorimod skibet har bevaret sit middelalderlige 
murværk af vekselvis tuf og tegl (sml. fig. 9). Til højre i billedet ses det senmiddelalderlige tårn med trappehus, 
af tegl. Knud J. Krogh fot. 1966. – Nordseite der Kirche von Nordwesten nach Sandstrahlen-Reinigung der Mauern von 
Putz und Kalk 1966. Der umgebaute Chor aus Backstein stammt aus dem Jahre 1891, wogegen das aus Tuff und Backstein 
bestehende mittelalterliche Mauerwerk im Langhaus erhalten geblieben ist (vgl. Abb. 9). Rechts im Bild der spätmittelalter
liche Turm mit Treppenhaus aus Backstein. 

Bunden, der ligger højere end i skibet, udgøres Døre. Den rundbuede og granitindfattede 
af et skråkantet kvaderstensskifte. De asymme syddør (fig. 5 og 20) blev lukket 1891. Den bry
trisk anbragte vinduer godtgør, at korets facader der bygningssoklen, og karmene udgøres i hver 
ikke – som bl.a. i Billum – har været underop side af to rejste kvadre, der i sammenstødet dan
delt i to blændinger. Ved ombygningen 1891 ner en ca. 10 cm bred »fuge«, måske til fast
blev rundbuefrisen udført af tufsten, mens re gørelse af en bom. Indvendig er døren smiget 
sten er af teglsten. og vandret afdækket, passende til den middelal

Skibets udsmykning, som i det store og hele derlige, jernbundne dørfløj (se ndf.). Norddø
var intakt 1891, består i hver langmur af tre ren er formodentlig tilmuret allerede i middelal
blændinger, hver med et vindue. Nordsidens deren. Efter restaureringen 1891 fremstår den 
buefrise er genskabt på grundlag af sydsidens. udvendig som en retkantet niche, dækket af en 
De to døre er anbragt i glatte murfelter, mens stenbjælke og med karme af rejste granitkvadre. 
partiet vest for dørene optages af et smallere Bygningens hulkelede sokkel er ført rundt om 
blændingsfag, afsluttet med tre rundbuer mod hjørnerne. Indvendig er døren markeret i mur
de østlige fags fem buer. Sydsidens vestre blæn værket. 
ding, der oprindelig var uden vindue, er ny- Kirken har oprindelig haft fire vinduer i hver 
muret i tegl med nordsidens som forbillede. langside, et i koret og tre i skibet øst for dørene. 



 

 

 

 

 

1812 SKAST HERRED 

Fig. 11-12. Opmålinger af Valdemar Koch 1885, 1:300. Efter Danske Tufstenskirker. 11. Kirken sydside. 12. 
Grundplan. – 11. Südseite der Kirche. 12. Grundriss. Zeichnungen 1885. 

Af disse er de tre i skibets nordside fremdraget 
1891, det midterste dog kun som en udvendig 
niche. De dobbeltsmigede åbninger har karme 
og rundbuestik af tufsten som i det omgivende 
murværk. Sydsidens tre vinduer er gået tabt på 
nær det midterste, hvis omrids stadig spores i 
facaden. Vinduet vest for døren kom som nævnt 
til ved ombygningen 1891, da man tillige gen
skabte korets to vinduer.25 

Indre. Kirken har oprindelig stået med fladt 
træloft, hvis bjælker efter alt at dømme har hvi
let på murkronen. Koråbningen er i den senere 
middelalder ændret til en spids bue; kun van
gerne med hulkantsokkel, af granit, og retkan-
tede kragbånd, af tuf, er oprindelige. – Under 

restaureringen 1956 afdækkedes i skibets syd
østre hjørne to ældre †gulvlag af ler umiddelbart 
over hverandre, det øverste i flugt med funda
mentets overside.26 

Gavle. Skibets østre gavlspids er ommuret i 
en blanding af tuf og tegl, sandsynligvis i for
bindelse med korbuens ændring. Den oprinde
lige gavl, hvoraf der er bevaret en rest nederst i 
gavlens søndre del, synes alene at have været af 
tuf, således som den vestre gavlspids er det. 
Østgavlen har i midten en fladbuet dør, 1,8 m 
høj, med lige gennemløbende sider. I gavlens 
østside, ca. 45 cm syd for døren, er en lille niche, 
tre skifter høj og en sten bred (28 cm), med 
affaset overligger af tuf. 



 

 

 

 

 

SNEUM KIRKE 1813 

Fig. 13-15. Opmålinger af Valdemar Koch 1885, 1:300. 
Kirkens østside. 15. Tværsnit gennem skib set mod øst. – 
Querschnitt durch Langhaus nach Osten. Zeichnungen 1885. 

Middelalderlige ændringer og tilføjelser. Samtidig 
med apsidens nedbrydning, formodentlig i sid
ste halvdel af 1300’rne, foretoges en større om
bygning af koret. Apsisbuen bag alteret lukkedes 
med en teglstensmur, hvori der indgik et spids
buet stavværksvindue (jfr. fig. 15); rummet blev 
dækket af et helstens hvælv, og den oprindeligt 
runde koråbning ændret til en spids bue. 

Skibets tre hvælvfag, der er af egnens almin
delige, sengotiske type, er formodentlig ind
bygget i tiden o. 1500. I de samme årtier, men 
uvist i hvilken rækkefølge, opførtes tårnet og 
det senere nedbrudte våbenhus. 

Hvælv. Korets krydshvælv blev genskabt i sin 
gamle skikkelse 1891. Det har helstens tykke 

Efter Danske Tufstenskirker. 13. Kirkens nordside. 14. 
13. Nordseite der Kirche. 14. Ostseite der Kirche. 15. 

kapper, muret i vandrette ringe, hvilende på 
hjørnepiller med affaset sokkel og rundet krag-
led i næstøverste skifte. Herfra udgår de tre
kvartrunde, krydsende ribber, der mødes om
kring en nedhængende kugle i toppunktet. 
Langs kappernes fødelinier i øst og vest løber en 
lille rundstav, mens kapperne i syd og nord bæ
res af runde, halvstens dybe skjoldbuer, kantet 
af en rundstav som i øst og vest. 

Skibets noget yngre krydshvælv er af den 
gængse type med halvstens tykke kapper og 
kvartstens ribber. De tre hvælvfag hviler på fal
sede væg- og hjørnepiller med retkantede krag-
led, runde helstens gjordbuer samt på halvstens, 
runde skjoldbuer i øst og vest og spidsende buer 



 

 

 

 

1814 SKAST HERRED 

Fig. 16. Tårnet set fra nordvest med initialerne »LS« 
og »RS« for kirkeejeren, sognepræst Lauge Sidel-
mann og hustru Regitze Stokkemark, opsat til minde 
om tårnets ommuring »1772« (s. 1814). NJP fot. 
1989. – Blick von Nordwesten auf Turm mit den Initialen 

für den Patron, Pfarrer Lauge Sidelmann und Ehefrau Re
gitze Stokkemark, 1772. 

langs flankemurene. Den sydøstre pille er muret 
over et delvis nedbrudt sidealterbord. 

For at modstå presset fra hvælvene opførtes 
langs kirkens nordside fire murede †støttepiller 
(jfr. fig. 13), der blev fjernet i forbindelse med 
ombygningen 1891. De to piller ved skibets 
nordmur var placeret ud for vægpillerne og kan 
være opført samtidig med hvælvbyggeriet. De 
omtales første gang 1696,20 da de trængte til re
paration. 

Tårnet er rejst af munkesten i munkeforbandt 
over et enkelt granitskifte; østmuren hviler på 
skibets gavl, der i forbindelse med tårnbyggeriet 
blev forstærket på vestsiden. Den søndre og ve

stre facade er skalmuret samtidig med en for
nyelse af gavlspidserne 1772. 

Underetagen var oprindelig forbundet med 
skibet ved en høj, spidsbuet arkade, der blev 
tilmuret i den østre flugt i forbindelse med rum
mets indretning til våbenhus 1891. I skillevæg
gen er indsat en mindre, fladbuet dør, hvorover 
der var tre romaniserende åbninger, tilmuret 
1956. Rummet dækkes af et krydshvælv med 
kvartstens ribber, hvilende på små piller i hjør
nerne. Der er spidsbuede spareblændinger i 
nord og syd, mens en tilsvarende blænding i 
vestvæggen er udmuret ved indsættelsen af en 
nygotisk portal, en fladbuet, falset åbning i et 
spidsbuet spejl. Rummet belyses af et mangefal
set, fladbuet vindue i syd, der 1891 afløste et 
vindue i vest. Langs nord- og sydvæggen løber 
to murede bænke i flugt med tårnbuens vanger. 

Der er adgang til de øvre stokværk via en 
spindeltrappe ved tårnets nordside, nederst med 
en fladbuet dør i spidsbuet spejl. Trappen ud
munder i en fladbuet dør i det meget høje »mel- 
lemstokværk« (jfr. længdesnit, fig. 6), som tid
ligere var delt i to etager. Østsiden optages af to 
fladbuede spareblændinger, hvis bund udgøres 
af skibets tufstensmurede gavl. En lignende 

Fig. 17. Tværsnit 1:150 gennem skib, set mod øst. 
Målt af Henrik Jacobsen 1977, tegnet af Marianne 
Nielsen 1989. – Querschnitt durch Schiff nach Osten. 
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Fig. 18. Kirken set fra sydøst. EN fot. 1989. – Südostansicht der Kirche. 

blænding i nord indeholder en lille glug, der er 
rummets eneste lyskilde, mens en blænding i 
vestsidens nordre halvdel er afbrudt i tårnets nu
værende rejsehøjde, hvilket antyder, at tårnet 
tidligere har været lidt højere. Klokken hænger i 
tagrummet, hvis glatte gavltrekanter, i øst og 
vest, fik deres nuværende udseende ved en om
bygning 1772. Gavlene har hver et falset, flad
rundbuet glamhul, flankeret af to små, cirku
lære glugger og med en lille cirkelblænding i 
den øverste spids. 

Til minde om tårnets ommuring 1772 er der i 
vestgavlen opsat jerndragere med årstal og ini
tialer: »LS« og »RS« for kirkeejeren, sognepræst 
Lauge Sidelmann og hustru Regitze Stokke
mark. Reparationen er foretaget med små mur
sten med lodriller, kendt fra Nørholms tegl
brænderi (sml. s. 1418). 

†Våbenhuset (fig. 11-12), ud for skibets syddør, 
kendes nu bedst fra Valdemar Kochs opmålinger 
1885, fem år før huset blev brudt ned. Det var 

en lav, senmiddelalderlig bygning, af munke
sten og tækket med bly. I gavlen var en fladbuet 
dør. Væggene havde seks helstens dybe spareni-
cher, to mindre i sydvæggen og to større i hver 
flankemur. De sidste har oprindeligt indeholdt 
vist nok i alt fire små glugger, der på nedriv-
ningstidspunktet for længst var tilmuret og 
18779 afløst af to rundbuede støbejernsvinduer. 
Tømmeret var af egetræ, og bjælkerne lå så lavt, 
at de dækkede for den øverste del af kirkens 
syddør. Et loft af fyrretræ var lagt op 1841,27 

efter at våbenhuset – sådan som det ikke var 
ualmindeligt i Skast herred – 179128 havde været 
uden loftsbeklædning. Et gulv af teglsten var 
18779 afløst af cementfliser. 

Vedligeholdelse og istandsættelser. Bevægelser i 
murværket som følge af utilstrækkelig funde
ring og hvælvenes tryk på de forholdsvis tynde 
mure har tidligt givet statiske problemer. Et blik 
på skibets tværsnit (fig. 17) viser, at langmurene 
ved hvælvenes vægt er presset udad, en bevæ



 

 

 

 

 
 

1816 SKAST HERRED 

Fig. 19. Opstalt og grundplan af kor med funda-
mentsrester af †apsis (s. 1809). Målt og tegnet af H. 
C. Amberg 1886. – Aufriss und Grundriss von Chor mit 
Sockelreste einer †Apsis. Vermessen und gezeichnet 1886. 

gelse man som nævnt i nord forsøgte at mod
virke ved opførelsen af murede støttepiller. 

Ifølge et syn, indført i herredets tingbog 
1668,19 var der revner mellem korets hvælv og 
nordmur. Af samme syn fremgår det, at også 
den ydre murskal i tårnets sydvestre hjørne var i 
dårlig stand: muren var »ganske nedfalden indtil 
midt på sønder side og lige så midt på den vester 
ende«. 

I forbindelse med overgangen til privat eje 
blev kirken underkastet et omfattende syn 1696,20 

hvoraf det fremgår, at murværket var i en dårlig 
forfatning: »Hvælvingen over altergulvet (ko
ret) er ren i stykker«; stenene er ødelagt af regn, 

og man kan ikke se, hvorledes »præsten kan stå 
derunder at forrette sit embede uden livsfare«. 
Også skibets hvælv, »som er tre ophævninger«, 
var brøstfældige, og bedre stod det ikke til med 
murene i korets og skibets sydøstre hjørner, der 
var revnet fra jorden og op til murkronen. Mu
ren var så vidt åben inden i, at man ikke kunne 
nå dybet i revnen med en målestok, og syns-
mændene frygtede, at muren ville falde sam
men. Hvis man ville undgå at bryde muren ned 
og opmure den på ny, så de ingen anden udvej, 
end at indlægge ankerbjælker, der kunne binde 
langmurene sammen: én i koret, 14 alen lang, og 
tre i skibet, 16 alen lange. Korets tværbjælke 
skulle yderligere forankres med en øst-vest 
vendt bjælke, som var fæstnet i østgavlen. Jern
ankrene, der skulle bruges til at fastgøre bjæl
kerne i murene, ville kræve 16 lispund jern, og 
arbejdsløn til murerne ved at indhugge ankrene 
samt tætne og udmure revnerne i mure og 
hvælv blev beregnet til 24 rigsdaler. – Valdemar 
Kochs tegninger 190 år senere viser, at det 
nævnte arbejde er blevet nøje udført efter syns-
mændenes anvisning; trækbåndene var i hver 
ende fastgjort med to jernankre med lange lod
rette forskud, og koret var yderligere bundet 
sammen af en bjælke langs indervæggen. Ski
bets tre trækbånd var placeret i den østre halv
del, godt en halv meter under murkronen, og 
var således synlige i selve kirkerummet. 

Ifølge synsforretningen 1696 skulle tårnhvæl
vets overside renses for skarn, og der skulle læg
ges et loft, som ringeren kunne stå på. Den mu
rede tårntrappe skulle repareres og forsynes med 
en ny dør. I tårnet manglede endvidere en klok
kestreng og to stiger, for at man kunne nå op til 
klokken. Store dele af kirkens blytag skulle læg
ges om, og gulvet forbedres med tusind nye 
teglsten. Den nordøstre støttepille skulle nymu
res, og kirkegårdens vestre stette og port re
pareres. Udgifterne ved de omfattende arbejder, 
der alene ville kræve 100 tønder kalk, blev af 
synsmændene anslået til 394 rigsdaler foruden 
rejser og håndlangere. 

Den tiltrængte istandsættelse gennemførtes 
1698 under den nye kirkeejer, Joachim Schack, 
der i det nu nedbrudte våbenhus lod indsætte en 
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†blytavle med følgende indskrift: »1698 lod Her 
Generalmajor Jørgen Skag(!) denne Kiercke re
parere«.24 Ved et nyt syn 1700 kunne man kon
statere, at kirke og kirkegård var vel ved magt.29 

Kirken har så langt tilbage de skriftlige kilder 
rækker været tækket med bly, nævnt første gang 
1668.19 Forud for ombygningen 1891 var der bly
tag overalt bortset fra »trappehuset« og et par af 
nordsidens støttepiller, som var beklædt med 
brædder. Kirken havde 179128 rødt †murstens
gulv, der i 1850’erne blev afløst af røde, kvadra
tiske teglstensfliser i midtgangen.27 

Nordsidens vinduer er formentlig tilmuret al
lerede i senmiddelalderen, senest i forbindelse 
med hvælvslagningen. I skibets sydside afløstes 
de tre romanske vinduer af to større, falsede åb
ninger. I disse vinduer samt i korets sydvindue 
og i tårnvinduet indsattes kort før 179128 ret-
kantede trærammer, ca. 2½ × 1½ alen (16o × 95 
cm), med store ruder. Disse afløstes efter 18649 

af større, rundbuede støbejernsrammer (jfr. fig. 
11). Korets stavværksvindue, i den tilmurede 
apsisbue, var da forlængst tilmuret, sandsynlig
vis i forbindelse med opsætningen af en større 
altertavle. 

Kirkens udseende forud for den omfattende 
ombygning 1891 fremgår af Valdemar Kochs op
målinger 1885, udført for Kultusministeriet til 
hjælp for Jacob Helms ved dennes publicering af 
Ribeegnens tufstenskirker, et arbejde, der dog 
først blev udgivet 1894, tre år efter kirkens 
istandsættelse. 1886 besøgtes kirken tillige af 
den arkæologisk kyndige arkitekt, F. Uldall, 
Randers, der i disse år berejste de jyske kirker. 

Ombygningen udførtes under ledelse af arki
tekt Hector Estrup, Horsens, hvem ministeriet 
tillige med arkitekt Jens Vilhelm Petersen, 
Odense, havde peget på som en egnet mand til 
opgaven.30 Arbejdet kom i stand, fordi korgav
len havde løsnet sig fra langmurene og truede 
med at vælte østover. Hældningen, der ved 
provstesynet i sommeren 188627 måltes til 16½ 
tomme (43,5 cm), førte i første omgang til en 
henvendelse til arkitekt H. C. Amberg, der da 
var optaget af sikringsarbejder på Ribe dom
kirke. Amberg foretog i november 1886 en op
måling af koret (fig. 19) og udarbejdede i juni 

Fig. 20. Syddør (s. 1811) med jernbunden dørfløj fra 
13-1400’rne (s. 1830). Tegning af Valdemar Koch 
1885, gengivet efter Danske Tufstenskirker. – Südcin
gang. Türflügel mit schmiedeeisernen Bändern, 14.-15. Jh. 

1887 et forslag til en ret lempelig istandsættelse 
af koret, hvor kun gavlen skulle mures om og 
nordsidens støttepiller kunne bibeholdes. For
inden havde han dog drøftet forholdene med F. 
Uldall; de to arkitekter31 var begge optaget af 
muligheden for at genskabe apsiden, men på 
Uldalls forslag blev sagen forelagt ministeriet, 
der 1887 lod nedsætte et særligt kirkesyn med V. 
Ahlmann som formand.32 

Synet konstaterede, at korets østmur var fal
defærdig; nordsidens støttepiller var så for



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1818 SKAST HERRED 

Fig. 21. Tre brudstykker af middelalderligt vindues-
glas med planteornamentik (s. 1818). Tegnet af Birgit 
Als Hansen, 1:1. – Drei Fragmente eines mittelalterlichen 
Fensterglases mit pflanzlichem Ornament. 

faldne, at de ikke var til nogen nytte, og yderli
gere var triumfmurens sydlige del svækket ved 
gennembrydningen af en opgang til prædikesto
len. Synets medlemmer kom herefter til den 
konklusion, at man skulle nedbryde koret og 
genopføre det i samme skikkelse. Skibet skulle 
spændes sammen ved hjælp af tværgående jern
bånd i loftsrummet, gennemgangen til prædi
kestolen skulle lukkes, og korbuens søndre del 
ommures.24 På dette grundlag udarbejdede 
Estrup 1890 sit restaureringsforslag, hvor han 
dog gik et skridt videre, idet han foruden ned
rivningen af nordsidens støttepiller tillige fore
slog, at man nedbrød våbenhuset og henlagde 
kirkens indgang til tårnets vestside, et forslag 
der allerede havde vundet tilslutning hos Jacob 
Helms og F. Uldall.33 Ved istandsættelsen, der i 
det store og hele gennemførtes i løbet af 1891, 
blev koret som nævnt nyopført af munkesten, 
mens de tiloversblevne tufsten genanvendtes i 
skibets facader. Istandsættelsen, hvis detaljer er 

beskrevet ovenfor, fik herved nærmest karakter 
af en tilbageføring, idet man dog undlod at re
konstruere apsis, vistnok fordi ministeriet ikke 
mente, at man kunne pålægge sognets beboere 
denne udgift. Nordsidens romanske vinduer 
blev genåbnet, og i sydsidens liséndelte facader 
indsattes rundbuede, smigede vinduer med jern
rammer og små blyindfattede ruder. 

En hovedrestaurering 1956 ved arkitekt J. K. 
Jepsen, Kolding, har i alt væsentligt fastholdt 
det udseende, kirken fik ved ombygningen 
1891. I gulvene, der var beklædt med røde, kva
dratiske teglstensfliser og træfjæle under bæn
kene, blev der overalt lagt gule mursten på fla
den, hvilende på et underlag af beton. I for
bindelse hermed blev skibets gulvniveau sænket 
20-25 cm ved afgravning af ældre gulvlag. K. 
Høgsbro Østergaard foretog i den anledning en 
arkæologisk undersøgelse af gulvet, der var optaget 
af et stort antal grave. Foruden de ovennævnte 
mønter blev der fundet en del skår af middelal
derligt vinduesglas (se ndf.); i skibets vestende 
afdækkedes inden for begge døre en †blystøbe
grube, og midt i skibet fandt man et stort, muret 
gravkammer (se gravminder).34 

Opvarmning. Kirkens elvarmeanlæg er instal
leret 1956 og udbygget med termostatstyring 
1983. Anlægget afløste en kalorifer, anbragt i en 
kælder i skibets nordøstre hjørne, der tidligere 
havde erstattet en varmeovn samme sted, for
modentlig anskaffet 1891. 

Tagværkerne er nyere og af fyrretræ. I skibet 
indgår dog enkelte ældre dele af eg, heriblandt 
fire spær med rektangulære taphuller til (kryd
sende?) skråstivere. 

Den blytækte kirke står hvidkalket ude og 
inde. Ved restaureringen 1956 hvidtedes også 
koret, der siden 1891 havde stået i blank mur. 

†Glasmalerier. I kirkens gulve blev der under 
restaureringen 1956 fundet tolv småstykker af 
middelalderligt vinduesglas,35 formodentlig fra 
o. 1300 (fig. 21). De seks var brudstykker af ru
der med planteornamentik på karreret bag
grund, malet på klart, grønligt glas. De øvrige 
var lange, smalle ruder af blåt eller gult, gen-
nemfarvet glas uden dekoration, der kan have 
dannet ramme om glasvinduets motivfelt.36 
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Fig. 22. Indre set mod øst. NE fot. 1983. – Innenansicht nach Osten. 

I vinduet bag alteret, i korets østgavl, ind
sattes 19129 stærkt farvet »katedralglas«, der 
1956 blev udskiftet med almindeligt vindues-
glas. 

†Kalkmalerier. Under afbankning af løst sid
dende puds fandtes 1956 midt i skibets nordvæg 
rester af en stor senmiddelalderlig roset, 1,2 m i 
diameter, tegnet med passer og trukket op med 
tynde, sorte og røde streger. 

INVENTAR 

Oversigt. Det ældste stykke er den romanske granit-
døbefont. Fra middelalderen stammer endvidere en 
jernbunden dørfløj, en sengotisk madonnafigur fra en 
(†)altertavle og en smuk, reliefprydet klokke fra 1443, 
tilskrevet støberen Kort. 

Ungrenæssancen er repræsenteret af et dåbsfad og 
en alterbordsforside fra o. 1585, højrenæssancen af 

den yderst landlige gamle altertavle og af prædikesto
len, der bærer årstallet 1604. Den er signeret af H. P. 
snedker og har samtidige eller kun lidt senere evange
listmalerier. 

Udstyret i øvrigt er hovedsageligt fra 1700’rne, det 
meste tilkommet som gaver. En lysearm ved prædi
kestolen er opsat 1711 af præsten Wenzel Galthen og 
hans hustru Vibeke Terpager, der som enke 1737 
skænkede dåbsfadet. Benedicte Øllegaard Rantzau, 
der bestyrede Sneumgård for sit barnebarn Joachim 
Otto Schack-Rathlou, skænkede ved århundredets 
midte en prægtig messehagel, et †alterklæde og alter
stagerne, der bærer årstallet 1752. Ved samme tid sy
nes kirken også at have erhvervet altersølvet, der er 
udført af Jørgen Nielsen Brosbøll i Vejle (1736-76). 

Som alterprydelse tjener et krucifiks i skønvirkestil 
fra restaureringen 1891, da den gamle altertavle blev 
opsat vestligst på skibets nordvæg. 

Farvesætning. Mens renæssancetavlens staffering og 
malerier er landsbymaleren C. F. Linds fra 1840, står 
det øvrige inventar i det væsentlige med bemaling fra 
den seneste istandsættelse 1957, til dels udført som 
afstemning af farver fra 1891 og 1916. 

Danmarks Kirke, Ribe amt 126 
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Fig. 23. Nadveren, altermaleri 1840, tilskrevet C. F. 
Lind, udsnit af altertavle (s. 1822, jfr. fig. 25). NE fot. 
1983. – Das Abendmahl, Altargemälde 1840, C. F. Lind 
zugeschrieben. Ausschnitt von Altarbild (vgl. Abb. 25). 

Alterbordet er et panelværk af fyr, i sin kerne fra 
o. 1585, men stærkt fornyet, 157 × 75 cm, 104 
cm højt. Oprindelig er hovedsagelig alterbords

forsiden	(fig. 24), i tre fag med fyldinger i to ræk
ker. Nederst næsten kvadratiske, glatte profil-
fyldinger, øverst en række frisefyldinger med 
groft skåret, fladsnitagtigt akantusløv kantet af 
vandrette profillister med neglesnit. Den øvre 
liste fortsætter på kortsiderne, der som bagsiden 
er fornyet i glat panel, vistnok i 1700’rne. I bag-

Fig. 24. Alterbordsforside, o. 1585 (s. 1820). NE fot. 
1983. – Altartisch, um 1585. 

siden ses midtfor en stor låge med profilkant til 
et (nu utilgængeligt) skab i panelværket. Bema
ling fra 1957, lister og panelværk står i en mørk 
og lidt lysere blå samt gråt, fyldingernes bund er 
rødbrun. 

Alterbordet, der 1874 blev »rettet«,27 stod 
1885 helt op imod østvæggen (jfr. fig. 12). Efter 
korets nybygning flyttedes alterbordet 1893 no
get frem og fik efter arkitektens anvisning en 
bemaling med grønne skæringer, mørkblå bund 
og rammeværk i grønt, gult og brunt.37 

Ved gulvundersøgelsen 1956 blottedes i koret 
fundamentet for et middelalderligt †alterbord (jfr. 
fig. 7). Fundamentet, der målte ca. 160 × 100 
cm, bestod af rå granitsten lagt i kalk med stum
per af teglsten. Afstanden til korets østmur var 
70 cm. 

†Sidealterbord. I skibets sydøsthjørne hviler 
hvælvpillen på en rest af et alterbord (jfr. fig. 7, 
17), der må antages at være nedbrudt i forbin
delse med hvælvslagningen o. 1500. 

†Alterklæder. 1668 fattedes alterklæde,19 og 
1715 nævnes et rødt fløjlsalterklæde med sølv
galoner, skænket af Elisabeth Rosenkrantz (jfr. 
messehagel).38 1751 skænkede Benedicte Ølle-
gaard Rantzau et prægtigt, rødt alterklæde af 
fløjl med våbener i »støbt sølv« for hende selv (i 
midten) og for hendes to mænd Carl Frederik 
Rathlow og Rudolf Günter Grabow (jfr. messe
hagel). Nedenunder læstes årstallet »1751«.39 Al
terklædet nævnes endnu 1791.28 

Alterprydelsen er i skønvirkestil fra 1891, et 
krucifiks, 155 cm højt, med evangelistsymboler 
i kvadratiske endefelter, opstillet på fodstykke i 
to afsæt, det øvre med løvværk omkring kors
lam. Egetræet har en delvis staffering i grønblåt, 
rødt, grønt, hvidt og gult, let ændret 1952, da 
den oprindeligt stærkt grønne dæmpedes, og 
lændeklædets nuværende hvide afløste en grågul 
tone. Fodstykkets nedre afsæt, med forgyldt 
fraktur: »Vi prædike Christus, den korsfæ
stede«, er fornyet 1957. 

Den gamle altertavle (fig. 25) er et landligt ar
bejde fra første del af 1600’rne, nu opsat på 
nordvæggen i skibets vestfag. Tavlen er af ege
træ, bestående af højt postament, tredelt stor
stykke med frisøjler og todelt topstykke, alt 
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Fig. 25. Altertavle, første del af 1600’rne (s. 1820), med malerier fra 1840, tilskrevet 
C. F. Lind. Tavlen nu opsat i skibet. NE fot. 1983. – Altarbild, erste Hälfte des 17. Jh., 
mit Gemälden von 1840, C. F. Lind zugeschrieben. Jetzt im Langhaus. 

med vinger udformet som kartoucher med rul
leværk i en særegen lokal udgave; topgavlen er 
nygjort formentlig 1840. Storsøjlerne er korinti-
ske, med blokagtige kapitæler, glatte skafter og 
høje, firsidede postamenter med beslagværk. De 
står foran fyldingspilastre, der danner det eneste 
rammeværk for felterne, af hvilke det midterste 
er næsten kvadratisk, sidefelterne lidt smallere. 
Under de inderste storsøjler flankerer posta-
mentfremspring med beslagværk det glatte po-
stamentfelt, mens hængekuglen under de ydre 
søjler kun er bevaret i den ene side. Storvin
gerne har betuttede englehoveder i medaljon og 
løber foroven ud i ørnehoveder, hvis næb er af

slåede. Storgesimsen har flade fremspring med 
beslagværk og mangler nu prydlister under 
krongesimsen. Herpå hviler direkte et top
stykke, hvis to arkadefelter flankeres af kanne-
lerede pilastre med bosseprydet postament og 
æggestavskapitæl. Arkaderne har kannelerede 
pilastre med let perspektivisk profilkapitæl og 
profileret bueslag; i sviklerne bosser af form 
som blomsterhoveder. Topstykket savner – 
hvert fald nu – frise og krones af en flad rund
buegavl, der formentlig stammer fra en istand
sættelse 1840. Gavlen har været kantet af to ka-
nonkugleagtige spir yderst på topgesimsen, af 
hvilke kun det ene er i behold. 
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1822 SKAST HERRED 

Fig. 26-27. Maria med barnet, alterfigur o. 1475 (s. 
1822). 26. Forfra. 27. Fra siden. NE fot. 1957. – Maria 
mit dem Kind, Figur von einem Schnitzaltar, um 1475. 
26. Vorderseite. 27. Seitenansicht. 

Tavlens bemaling, der er dateret ved indskrif
ten »Opmalet 1840« (gul skriveskrift) på posta-
mentets vinger, må tilskrives landsbymaleren 
C. F. Lind fra Døstrup, der samme år malede en 
(†)altertavle til Årre kirke (s. 1789). Hans naive 
malerier er holdt i klare, brogede farver. I storfel
tet ses Nadveren (fig. 23), nogenlunde svarende 
til samme motiv i Årre (s. 1789, med fig. 17), 
men med ikke fuldt så bevægede og gestiku

lerende apostle. Hertil svarer postamentfeltets 
frakturskrift, gul på sort bund: »Gjører dette/ til 
min Ihukommelse«. Sidefelterne har malerier af 
Paulus (i vest) og Johannes, fremstillet efter 
Thorvaldsen i sorte buefelter på lyserød bund. 
Navnene »Paulus« og »Johannes« er anført med 
gule versaler i sorte skriftfelter nedenunder, og 
over buefelterne er malet lyre og løvværk i 
grønt. Topfelterne rummer malerier af Kristus 
på korset (i vest) og af den opstandne Kristus 
med Dannebrogsfanen, trædende på døden og 
djævelen i skikkelse af slange og hovedskal. 
Hertil slutter sig storfrisens indskrift: »Jesus 
Christus/ død for vore Overtrædelser, opreist til 
vor/ Retfærdiggjørelse«. På træværket domine
rer en lys blå og en lyserød farve. Storsøjlernes 
skafter er kraftigt røde med marmorering, og 
pilastrene bag dem har en grå marmorering. 

På tavlen, der må skyldes en ganske uskolet 
snedker, er ikke eftersporet ældre farvelag. 1668 
var tavlens »overdel« brækket midtpå,19 måske 
den gamle topgavl, der synes udskiftet ved 
istandsættelsen og nymalingen 1840. Tavlen, 
som Jacob Helms 1873 omtalte som »interesse
løs, med nyere, hæslige malerier«, blev 1891 ud
skiftet og opsat på sin nuværende plads, båret af 
to volutkonsoller. 1957 underkastedes tavlen en 
snedkermæssig istandsættelse og farvekonserve-
ring. 

Fra en sengotisk (†)altertavle stammer en figur 
af Maria med barnet (fig. 26-27) fra o. 1475, 128 
cm høj. Maria står frontal, med let fremadbøjet 
hoved (jfr. fig. 27) og det nøgne, krølhårede 
barn siddende på venstre arm. Hendes ansigt er 
harmonisk og alvorligt. Det kranses af langt 
bølget hår, der falder ned fra kronen, som har 
udstemninger efter seks indfældede, nu for
svundne, kronespir. Det spinkle barn griber 
med venstre hånd om sin ene fod, med den 
højre efter et nu forsvundet æble i moderens 
løftede højre hånd, der har mistet det meste af 
fingrene. Maria bærer kjole med højtsiddende 
bælte og en kappe, der er fæstnet over brystet og 
falder i store knækkede folder ned til jorden, 
hvor spidsen af en sko stikker frem. Figuren er 
forholdsvis flad og reliefagtig, håret kun flygtigt 
bearbejdet ved siderne (fig. 27). Ryggen er 



 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

  

SNEUM KIRKE 1823 

stærkt hulet, med enkelte gennemskæringer, af 
hvilke to er lukket med lærred.40 

Figurens bemaling er nyere, fra 1891 eller 
1916. Marias hår er gulligt, kronekransen krom
gul, karnationen lys, øjnene blå, kappen mørk 
brun, kjolen blågrøn. Under den blågrønne anes 
en varm grøn (fra 1840?), men ellers er ingen 
ældre farver konstateret, idet stafferingen ligger 
på en hvid grundfarve direkte på træet. 

Figuren er beslægtet med en Madonna i Ans
ager kirke (s. 1478 med fig. 15-16), ligesom den 
har sønderjyske sidestykker (DK.SJyll. 2820f.). 
Formentlig stammer den fra en sidealtertavle. 
1862 var Madonnafiguren ophængt »på pillen 
ved koret«,9 mens Helms 1873 så den »imod 
skibets nordre væg«. Han bemærkede da endnu 
et æble i Marias hånd og kaldte i øvrigt arbejdet 
mådeligt, »lemmerne uformelige«, formentlig 
sigtende til barnet og Marias venstre hånd. 1891 
anbragtes figuren på skibets sydvæg over den 
gamle syddør, og efter en konservering 1957 har 

Fig. 28. Døbefont, romansk af granit (s. 1824). NE 
fot. 1983. – Romanische Granittaufe. 

den fået sin nuværende plads på nordvæggen i 
skibets østfag. 

Altersølv (fig. 29), o. 1750, udført af Jørgen 
Nielsen Brosbøll, Vejle (1736-76). Kalken er 22 
cm høj, foden sekstunget med bred standplade. 
På en af tungerne et påloddet, støbt, 4 cm højt 
krucifiks. Foden er drevet stejlt, kegleagtigt op 
imod skaftledene, der er konkave og glatte. 
Knoppen er sekstunget med glatte rudebosser, 
bægeret bredt med profil, der afgrænser den for
gyldte mundingsrand. Nyere indsats med hæl
detud. Under foden ses Brosbølls (gentagne) 
stempel (Bøje 1982, nr. 6376). Disken, tvm. 13,5 
cm, har på fanen et graveret cirkelkors og en 
omløbende profil, der afgrænser den forgyldte 
kant. På undersiden samme stempel som kal
kens. Til sættet hører et futteral fra 1880 af blødt 
(ormstukket) træ, udvendig sortmalet, indven
dig betrukket med fløjl.9 Altersættet nævnes tid
ligst 1791.28 

†Altersæt. 1586-87 anskaffedes en ny sølvkalk 
og disk, der vejede 17 lod, og som med arbejds
løn kostede 10 dl. 12 sk.41 Sættet forsvandt se
nest under svenskekrigen 1657-60, hvorefter der 
1668 nævnes †kalk og disk af tin.19 Tinsættet næv
nes endnu 1715.38 

Alterkande og oblatæske er fra 1964, en gave fra 
pastor Eilif Egon Richard Søndergård Krogager 
og hustru, designet af Helga og Bent Exner med 
forgyldte bånd og indlagt ravdekoration. Ind
skrifter i reliefversaler, på kanden: »Endog min 
sans det overgaar. Jeg tror og ved hvad her jeg 
faar. Og af ham selv jeg bliver mæt. Jeg faar min 
Jesus sandt og ret«, på æsken: »Hvordan det 
sker det ved jeg ej. Her har han ikke vist mig 
vej. Min sans sig ej saa højt bør sno. Det er mig 
nok hans ord at tro«. Begge mærket »Exner 
1964«.42 

En †alterkande af porcelæn fra Den kongelige 
Porcelænsfabrik anskaffedes 1854.27 1862 omta
les en †oblatæske af træ, der 1866 ønskedes ud
skiftet med en af porcelæn.9 

Sygesæt (fig. 30), 1873,27 leveret af Albert Te-
lemack Drebolt, København. Den 12 cm høje 
kalk har cirkulær fod, cylinderskaft, linseformet 
knop med fire rudebosser og indvendigt for
gyldt halvkuglebæger. Det har profilrand og på 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

1824 SKAST HERRED 

Fig. 29. Altersølv, o. 1750, udført af Jørgen Nielsen 
Brosbøll, Vejle (s. 1823). NE fot. 1983. – Altargerät, 
geschaffen von Jørgen Nielsen Brosbøll, Vejle, um 1750. 

Fig. 30. Sygesæt, 1873, leveret af Albert Telemack 
Drebolt, København (s. 1823). NE fot. 1983. – Kran
kengeräte, von Albert Telemack Drebolt, København, 
1873. 

siden et graveret kors med trekløverender. På 
fodens underside Drebolts stempel (Bøje 1979, 
nr. 1432), Københavns bymærke og guardein-
mærke for Simon Groth. Disken, tvm. 6 cm, 
har graveret cirkelkors på fanen og på under
siden samme mester- og guardeinmærke som 
kalken. Til sættet hører en vinbeholder og et 
læderfutteral. 

Alterstager (fig. 32), 1752, øjensynligt Odense-
arbejde, skænket af Øllegaard Rantzau (jfr. mes-
sehagel). Stagerne, der er 45 cm høje, har cylin

derskaft med profileret midtring og bred, klok-
keformet fodskål, der hviler på tre tæer med 
små lam. Lyseskålen er flad, profileret, med for
nyet lysetorn i jern. På fodskålen er graveret 
våbener for Øllegaard Rantzau (til heraldisk 
højre) og hendes mand Johan Peter von Ingen
haven (fig. 33). Over hendes våben initialerne 
»ØD/ER«, over hans »JP/VI«, og imellem vå-
benerne årstallet »1752«. På lyseskålens fane ses 
to ens diagonalt anbragte stempler, hjertefor
mede, med versalerne »MS« over Odenses lilje 
(fig. 31).43 †Alterstager. 1696 nævnes et par mes
singlysestager, »hel små, og fødderne i stykker 
på«.20 1700 manglede tæerne på stagerne,29 der 
endnu omtales 1715.38 

†Alterbøger. 1696 nævnes et ritual, en alterbog, 
et gradual, »ganske i stykker«, og en bibel, som 
ingen vidste hvor var,20 og som fortsat mang
lede 1715.38 1862 fandtes en bibel og to salmebø

9 ger. 
Messehagel (fig. 38), o. 1750, skænket af Ølle

gaard Rantzau, formentlig samtidig med oven
nævnte †alterklæde fra 1751 (jfr. alterstager 
1752). Haglen er af rødt fløjl med en usædvanlig 
rig sølvbroderet dekoration af løvværk og store 
blomster, der vokser ud af vaser og på rygsiden 
danner et kors (fig. 38). Kun broderierne er ori
ginale, mens fløjlet og haglens hvide for er for
nyet. Giveren nævnes i præstens indberetning 
1766, der fremhæver kirkens ny paramenter.39 

Alterskranke, 1957, halvcirkulær med drejede 
balustre. Skranken står i blank eg med læder
betræk på håndliste og knæleskammel. †Alter
skranker. 1862 var knæfaldet af træ, »tværs over 
kirken«, med gelænder og læderbetræk. 1871 
fornyedes knæfaldet i oval form med drejede 
træbalustre, og året efter blev det malet »som 
mahogny« og balustrene bronzerede (jfr. fig. 
12).9 

Døbefont (fig. 28), romansk af rødlig granit, 
103 cm høj, tilhørende den vestjyske, glatkum-
mede type (Mackeprang: Døbefonte, s. 407). 
Foden er søjlebaseformet med vanskeligt erken
delige, øjensynligt ens, reliefhuggede motiver 
på siderne. De synes at bestå af fem til seks små 
arkader anbragt pyramideagtigt over hinanden. 
Kummen, der måler 85 cm i tvm., er over et 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SNEUM KIRKE 1825 

kort skaft halvkugleformet med en attisk mun-
dingsprofil, hvis øvre rundstav er erstattet af 
platte. Herfra hvælver den meget brede mun-
dingsrand sig ejendommeligt op mod kanten af 
fordybningen, der kun måler 49 cm i tvm. Ste
nen har en rødlig, jernagtig overflade og er uden 
spor af bemaling, efter at fonten 1889 blev renset 
for kalk og mug, ligesom den blev hævet, så 
foden blev fuldt synlig.9 Fonten stod da ved kor
buens nordvange (jfr. fig. 12), hvor den havde 
plads, indtil den 1957 flyttedes til skibets nord-
østhjørne. 

En †fontekumme af granit stod 1926 på en gård 
i Terpager. Den var bægerformet, glat, øjensyn
ligt med afløbshul (foto i NM2). Ifølge med
delelse fra ejeren var kummen købt i Ribe. 

Dåbsfad, o. 1550, skænket af præsten Wenzel 
Galthens enke Vibeke Terpager 1737, året efter 
hans død (jfr. epitafium). Fadet er af drevet mes
sing, sydtysk, tvm. 66 cm. I bunden cirkelme
daljon med bebudelsesrelief, indfattet af et næ
sten udpudset majuskelbånd og en frise med 
hjort og hund, kantet af små stemplede borter. 
Frisen med hjort og hund gentages på fanen, 
hvor der er graveret årstallet 1737, flankeret af 
givernes initialer, »WG« for Wentzel Galthen og 
»WT« for Vibeke Terpager. Et †dåbsfad af tin 
nævnes 1791;28 det eksisterede endnu 1862.9 

Dåbskande, 1946, skænket af præsteparret Eilif 
og Gorma Krogager. Den er af messing, 35 cm 
høj, med hammerkors på korpus. På foden er 
graveret et vers, efterfulgt af givernes initialer: 
»Her ser du, over Daaben/ Guds Husets Dør 
staar aaben./ G.K. E.K./ 1946«. †Dåbskande. 
1862 bestiltes en dåbskande, der dog afvistes året 

Fig. 31. Alterstager, 1752, mesterstempel for ukendt 
Odensestøber (s. 1824). NE fot. 1983. – Altarleuchter, 
1752, Meisterzeichen eines unbekannten Giessers aus 
Odense. 

Fig. 32. Alterstager, 1752, skænket af Øllegaard 
Rantzau (s. 1824). NE fot. 1983. – Altarleuchter, gestif
tet von Øllegaard Rantzau, 1752. 

Fig. 33. Alterstager, 1752, detalje, våbener og initialer 
for giveren Øllegaard Rantzau og hendes mand Johan 
Peter von Ingenhaven (s. 1824, jfr. fig. 32). NE fot. 
1983. – Altarleuchter, 1752. Detail. Wappen und Initialen 
der Stifterin Øllegaard Rantzau und ihres Ehemanns Jo
han Peter von Ingenhaven. 

efter, da den hverken var af tin eller andet metal. 
1874 nævnes atter et ønske om en dåbskande.9 

†Lektorium? Prædikestolens oprindelige, me
get høje placering med opgang gennem en højt
siddende åbning i triumfmuren (jfr. ndf. og fig. 
15) kan have været bestemt af et ønske om at 
genbruge denne åbning, der i så fald tidligere 
må have ført fra koret ud på et middelalderligt 
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Fig. 34. Prædikestolsfag, 1604, med samtidigt eller 
kun lidt yngre maleri af evangelisten Mattæus (s. 
1826f.). NE fot. 1983. – Kanzelfeld, 1604, mit zeitge
nössischem oder nur wenig jüngerem Gemälde des Evange
listen Matthäus. 

Fig. 35. Løvehoved, detalje af prædikestol 1604 (s. 
1826). NE fot. 1983. – Kanzel, 1604. Detail. Löwen
kopf 

lektorium (en læse- og musiktribune) med gulv 
ca. 2,6 m over kirkerummets.44 

Prædikestol (fig. 36), 1604, opsat på foranled
ning af præsten Klaus Barfod og kirkeværgen 
Per Nielsen og signeret af H.P. snedker. Den 
består af fire fag, de tre med arkadefelter, det 
fjerde imod væggen ganske enkelt og delvist 
fornyet. På hjørnerne flankerer drejede balustre 
de næsten kvadratiske felter, hvis arkadebuer 
bæres af forneden omløbende joniske pilastre 
med neglesnit (fig. 34). Bueslagene, hvis svikler 
rummer akantusblade, ledsages af tandsnit og 
latinske indskrifter, der som prædikestolens øv
rige er i reliefversaler med snedkerens karak
teristiske sammenskrivninger og forkortelser. 
Fra opgangen læses: 1) »Her Clavs Barfodt«. 2) 
»Vnica Spes mea Christ(o)« (Mit håb står til Kri
stus alene). 3) »Gloria soli Deo HP« (Gud alene 
æren HP). Snedkerens afsluttende initialer er 
sammenskrevne. Postament og frise er ens ud
formet, med indskriftfelter, der flankeres af 
fremspring med snedkerens særegne løvehove
der (fig. 35). I postamentet læses: »Salige ere/ de 
som hør/e Gvds Ord/ oc b(evare) d(et) L(ukas) 
11 (,28) 1604«. I frisefelterne: »Gvds Ord/ blifver 
ev/indelige Esaiæ 40(,8)«. Under postament-
fremspringene flankerer englehoveder hænge
stykker, der er formet som små rulleværkskar-
toucher med oval- og diamantbosser. I forbin
delse med istandsættelsen 1957 konstateredes, at 
arkitrav og kronliste oprindeligt havde været 
ledsaget af tandsnit. Ved samme lejlighed fik 
kurven sin nuværende, ottesidede bærestolpe og 
opgangstrappe i blank eg, ligesom dækplanken 
blev fornyet med læsepult. 

Prædikestolen er opsat i skibets sydøsthjørne 
under en sammenhørende himmel, der 1957 er 
reduceret til sin nuværende form i et forsøg på 
en tilbageføring til den oprindelige. Himlen er i 
det væsentlige af fyrretræ med fem fag ud imod 
kirkerummet. I frisen, der er en større udgave af 
kurvens, læses: »Si Devs p/ro nobis/ qvis con/ 
tra nos (hvis Gud er for os, hvem er da imod os, 
Rom. 8,31)/ Per Nielsen 1604«. På hjørnerne 
står særegne, drejede spir (egetræ), flankerende 
topstykkerne, der er formet som høje trekant
gavle med gennemløbende indskrift; fra nord: 
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»Predi/ck Ordet// holt v/ed hvad// heler det er 
i/ rete Tid// eler i/ Vtid trv/ formane/ met ale 
Tol//modig/hed od Lerdom/ 2. Tim. 4(,2)«. 
Himlen savner hængestykker, men under frise
fremspringene er der små drejede hængespir fra 
1957, der har afløst hængeknopper formentlig 
fra 1700’rne. Himlens loft, med profilribber ud
gående fra en stor midtroset, er vistnok fornyet i 
1700’rne (dog ikke rosetten). 

De tre arkadefelter rummer oprindelige eller 
kun lidt yngre malerier af evangelister, der efter 
rensning 1957 fremstår i originale, men noget 
afslidte farver. Evangelisterne er vist i halv figur 
med åben bog og symbolvæsen, samt navnet 
anført i sorte, skråtstillede versaler på et hvidt 
skriftbånd forneden. Fra opgangen ses: 1) (Fig. 
34) »S. Matthæus«, langskægget, næsten fron
tal, med bogen liggende opslået foran sig og 
englen stående i profil ved den venstre arm. 2) 
»S. Marcus«, set halvt fra højre, læsende i den 
kun lidt åbnede bog. Til venstre stikker løven 
hovedet frem. 3) »S. Lucas«, set halvt i profil fra 
venstre, højre hånd holder bogen, mens den 
venstre blader; til højre oksens hoved. Malerier
nes farver er lagt direkte på træet (uden kridt
grund), baggrunden er gråsort, kapperne er 
røde over hvide og grønne kjortler, mens sym
bolvæsnerne kun er svagt angivne i gulbrune og 
mørkbrune toner. Prædikestolens øvrige bema
ling i lyse grå, blå og gule toner samt forgyld
ning er fra istandsættelsen 1957. Om den seneste 
forudgående restaurering og nymaling 1916 vid
ner en indskrift på oversiden af lydhimlens 
kronliste: »Jørgen Worre 1916 Esbjerg«. 

Prædikestolens nærmeste parallel findes i Vils-
lev kirke (Gørding hrd.), hvor H.P. snedker li
geledes har valgt en udformning med malerifel
ter – ikke som normalt med reliefskårne moti
ver.45 Placeringen er efter al sandsynlighed den 
oprindelige, men opgangen var indtil 1891 gen
nem triumfmuren. Gennembrydningens og der
med prædikestolens usædvanlig høje anbrin
gelse henved 2,60 m over kirkegulvet (jfr. fig. 
15) kan eventuelt have været bestemt af et ældre 
arrangement (jfr. †lektorium?). Som i Vilslev 
må prædikestolen fra første færd have haft un
derbaldakin46 og fire arkadefag, det fierde med 

Fig. 36. Prædikestol, 1604, signeret af H.P. snedker 
(s. 1826). NE fot. 1983. – Kanzel, 1604. Signatur des 
H. P. snedker. 

maleri af evangelisten Johannes, som endnu 
nævnes 1862.9 Af den originale staffering, der 
synes at have været delvis, er konstateret rester 
af guld på rødbrun bolus, lagt direkte på træet. 

Indtil 1957 fremtrådte prædikestolshimlen 
væsentlig større, men med de samme fem fag ud 
mod kirkerummet; en udformning, der kan 
have været oprindelig, men som snarest skyldes 
en istandsættelse i 1700’rne, da prædikestolen 
blev nymalet i brogede farver med gule ind
skrifter. Som den gamle altertavle blev prædi
kestolen 1840 overmalet af C. F. Lind, der også 
tog sig grundigt af malerierne. 1871-1873 blev 
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Fig. 37. Lysearm ved prædikestolen, skænket 1711 af 
præsten Wenzel Galthen og hans hustru Vibeke Terp
ager (s. 1828). NE fot. 1983. – Wandleuchter bei der 
Kanzel, gestiftet vom Pfarrer Wenzel Galthen und seiner 
Ehefrau Vibeke Terpager, 1711. 

Fig. 38. Messehagel, o. 1750, skænket af Øllegaard 
Rantzau (s. 1824). NE fot. 1983. – Messgewand, um 
1750. Eine Stiftung der Øllegaard Rantzau. 

prædikestolen sænket et trin, opgangen blev ud
videt ved behugning af korets hvælvpille, trap
pen fornyedes i støbejern, og alt fik atter en op
maling, der 1874 kaldtes højst utilfredsstil
lende.27 Jacob Helms, der ligeledes beklagede 
den nyere overmaling, mente, at evangelisterne 
var fremstillet som »portrætter af ordets forkyn
dere fra den dengang nyere eller nyeste tid«. 
Således fandt han, at Mattæus (fig. 34) måtte 
fremstille den daværende sognepræst Klaus Bar
fod, hvis navn jo stod at læse oven over.24 1891 
blev vægfaget delvist fornyet i enkle former, og 
en ny opgang med drejede balustre opsat langs 
triumfmuren. Efter endnu en forgrovende op
maling 191647 fremtrådte prædikestolen uden 
underbaldakin, stadig meget højt anbragt på en 
firsidet stolpe og med en påfaldende stor him
mel (fot. i NM2). Den gennemgribende istand
sættelse 1957 betød en væsentlig sænkning af 
stolen og himlen, der som nævnt reduceredes 
betragteligt og fik fjernet nogle små sekundære, 
drejede spir og hængekugler. Endvidere frilag
des de gamle malerier under overmalinger og 
fernis, og træværket fik en snedkermæssig 
istandsættelse inden nystafferingen. 

Til prædikestolen hører en lysearm (fig. 37) fra 
1711, skænket af præsten Wenzel Galthen og 
hans hustru Vibeke Terpager (jfr. dåbsfad og 
epitafium). Den smukke lysearm er 65 cm lang 
med et vægskjold (25 × 20 cm), formet som et 
kerubhoved, på hvis pande er graveret versa
lerne: »Wenzel Galthen/ Wibeke Terpager/ 
1711«. Fra hovedets mund udgår en gribehånd, 
hvori armen er fæstnet. Den er s-svunget om
kring en kvinde med bladvinger og har i slyn
gene en blomst og en traneagtig fugl. Lyseskå
len er formet som en muslingeskal, lyseholderen 
som en blomsterstand. Fæstnet til skibets syd
væg over prædikestolskurven. 

Stolestaderne er fra 1957 med let afrundede, 
brede gavle i blank eg, bænkene med gråmalede 
fyldingsryglæn og brune lister, †Stolestader. 1668 
var fem »stoell stang« (ryglægter) brækkede,19 

og 1696 var skamlerne (staderne) for en stor del i 
stykker; to tylvter deller behøvedes til en istand
sættelse.20 1791 omtales 20 mandsstole og 18 
kvindestole;28 mandfolkestolene havde 1862 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
  

SNEUM KIRKE 1829 

Fig. 39. Indre set mod vest. NE fot. 1983. – Innenansicht nach Westen. 

endnu åbne ryglæn (ryglægter), kvindestolene 
ingen rygstød bortset fra de tre forreste, der 
havde låger og fyldingsryglæn.9 1869-70 fik kir
ken et nyt stolesæt med foroven afrundede fyl-
dingsgavle og skråpulte, alt malet med egetræs-
farve 1872.27 Indretningsplanen 1885 viser den 
daværende opstilling (fig. 12), der bibeholdtes til 
1957. 

†Herskabsstole for Sneumgårds ejere. 1) Fra 
første del af 1600’rne, opsat som de to øverste 
stole i kirken og kasseret 1869. Jakob Helms op
lyser 1873, at han ved sine forrige besøg i kirken 
(1855 og 1858) havde glædet sig over det fine, 
udskårne arbejde på stolene, der 
fremspringende små karnapper 
smukt gennembrudt arbejde«, 
»IHS«.24 2) I 1700’rne indrettede 
lukket stol i tårnrummet, tidligst 

havde »som 
med meget 

hvori læstes 
ejerne en ny 
nævnt 1766.39 

1805 fik stolen nyt gulv,48 hævet fire trin over 
skibets. 

†Pvæste- og skriftestol, med årstallet 1580,39 1791 
omtalt med plads til otte personer.28 Den må da 
på traditionel vis have udgjort et højt panelværk 
i korets nordøsthjørne. 1871 blev præstens stol 
flyttet til korets nordvesthjørne,27 hvor den ses 
med »knækket« hjørne på planen 1885 (fig. 12). 
En †degnestol dannede pendant til skriftestolen i 
korets sydøsthjørne. Den omtales tidligst 
1791,28 1870 blev den flyttet27 og 1903 omdannet 
til en skranke om præstens servante.9 

Et gråmalet skab til messeklæderne i korets 
nordvesthjørne er anskaffet 1880.9 En pengeblok 
fra 1952 er skænket af præsteparret Eilif og 
Gorma Krogager. Den er tegnet af arkitekt Ru
dolf Gram i gammel stil, 95 cm høj, i blank eg 
med sortmalede beslag foroven. Ved indgangen. 
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1830 SKAST HERRED 

†Pengeblokke. 1862 nævnes en lille træpengeblok; 
en tilsvarende, større med jernbeslag, stod ved 
korbuen.9 En †pengetavle omtales 1791.28 

Dørfløj (fig. 20), middelalderlig, rigt jernbe-
slået, svarende til fløje i Grimstrup (s. 1700), fra 
Årre (s. 1797) og i Hjortlund (Ribe hrd.). Den er 
udført af to svære egeplanker, 253 × 115 cm, 
samlet på bagsiden af to tilspidsende revler, ind
fældet i fortykkelser foroven og forneden på 
dørplankerne. Forsidens noget beskadigede 
jernbeslag udgøres af fire vandrette bladranker, 
de to udgående fra gangjernene, en tredje fra en 
spinklere skinne midtpå og den sidste fra en 
kantskinne foroven. Gangjernene er tre steder 
splittede og smedet i en rudeformet figur, hvor
fra der op- og nedefter vokser stængler med fint 
bladværk, nogle steder endende i små kors, 
blomster og liljespidser. Også den mellemste 
ranke er tredelt, med en næsten cirkulær figur i 
midten, hvori fire liljespidser (den ene afbrudt) 
løber korsagtigt sammen. Den flankeres af ran
ker med blomsterspidser (den ene fornyet), også 
her udgående fra rudefelter på skinnen; det ene 
rummer nøglehullet. Kantskinnen foroven bry
des af fire trekantfigurer, hvorfra mindre stæng
ler udgår nedefter. Skråt nedenfor nøglehullet 
sidder et cirkulært beslag med dørringen. Gang
jern og stængler har mejslet rudemønster og 
zig-zag-dekoration. Gammel smedejernslås med 
nøgle. Træet står siden 1957 mørkt brunmalet, 
jernbeslagene sortmalede. 

Dørfløjen må være udført i samme værksted 
som de lokale sidestykker, af hvilke kun fløjen i 
Hjortlund har topskinne. Fløjenes udformning 
med rudefelter har tyske paralleller fra 1300’rne 
og noget senere fra Skåne og Mellemsverige.49 

Dørfløjen havde indtil 1891 sin plads i skibets 
gamle syddør (jfr. fig. 20), hvor den nævnes tid
ligst 1696, da den manglede hængsel og lås
hage.20 1862 sagdes fløjen at være af »gammel 
form, beslået med jernbøjler og lukket med 
jernslå«,9 og 1873 fremhævede Helms de smukke 
jernbeslag fra slutningen af middelalderen. Med 
dørens blænding 1891 blev den gamle fløj op
hængt indvendigt i dørnichen. Den udvendige 
†dørfløj i det gamle †våbenhus var 1862 af fyr
retræ (jfr. fig. 11).9 

Orgel, 1972, med fire stemmer, bygget af P. 
Bruhn, Årslev. Disposition: Gedakt 8’, Rør
fløjte 4’, Principal 2’, Kvint 1 1/3’. »Kisteorgel« 
af standardtype. På podium i skibets sydvest
hjørne. †Orgel, 1901, med fire stemmer, bygget 

50af Frederik Nielsen, Århus. Udvidet 1937 til 
seks stemmer af A. C. Zachariasen, Århus. Dis
positionen var herefter: Bordun 16', Principal 8', 
Gedakt 8', Aeoline 8' (ny), Oktav 4', Nathorn 2' 
(ny).51 På †pulpitur i skibets vestende. †Harmo
nium, anskaffet o. 1954.52 Opstillet samme sted 
som det nuværende orgel. 

Salmenummertavler, 1957, to ens, 81 × 56 cm, i 
blank eg med afrundede overhjørner og sort
malede letmetal-cifre, †Salmenummertavler. 1862 
nævnes tre sortmalede tavler af træ, og 1881 an-
skaffedes to nye med et tilstrækkeligt antal tal.9 

En af disse store tavler med udsvejfet gavl og 3 x 
5 felter til træbrikker ses på et interiørbillede fra 
o. 1900 (i NM2). 

I skibet hænger tre nyere lysekroner af mes
sing, gaver fra beboere i sognet. Den østligste 
har på hængekuglen indskrift i graveret fraktur: 
»Fra Mine Jørgensen/ Tømmerby 1916«.53 Lyse
arm, 1711, se ovenfor under prædikestol. 

En †ligbåre nævnes 1696,20 måske den samme 
som 1862 kaldes stor og gammel.9 

Klokke (fig. 40), 1443, tilskrevet støberen 
Kort (Uldall s. 169). Den måler 95 cm i tvm., 
hankene er profilerede, og lister markerer over
gangen mellem legeme og slagring. Om halsen 
et profilkantet skriftbånd med nedertysk eller 
nederlandsk indskrift i reliefminuskler: »Anno 
d(omi)ni m cccc xliii iar na der bort xpi in de ere 
unser leven vrovvn« ((støbt) år 1443 efter Kristi 
fødsel til ære for vor kære Frue). Ordene adskil
les ved små kors, idet indledningsordet dog 
flankeres af to mærker: et skjold med en flakt 
ørn, og et lille ansigt, hvorfra et treblad hænger 
ned (fig. 40). Herunder er på legemet et stort 
relief af Maria med et næsten liggende barn på 
armen (fig. 40). Klokken er ophængt i en nyere 
slyngebom. 

Mærket med flaktørnen og helt tilsvarende 
Madonnarelieffer kendes fra en række andre 
klokker, henført til støberen Kort, der 1435 sig
nerede den sydslesvigske klokke i Dänischen



 

 
 

 
 

 

 

 

SNEUM KIRKE 1831 

Fig. 40. Klokke, 1443, tilskrevet støberen Kort, ud
snit med relief af Maria med barnet (s. 1830). NE fot. 
1983. – Glocke, dem Giesser Kort zugeschrieben. Aus
schnitt mit Relief von Maria mit dem Kind. 1443. 

hagen, og hvis navn tillige fandtes på en stor 
†klokke fra 1436 i S. Nikolaj kirke i Flensborg.54 

I Ribe amt har klokken sidestykker fra hen
holdsvis 1435 og 1444 i Vamdrup og Jernved 
kirker (Gørding og Anst hrdr.), mens andre tid
ligere fandtes i Ribe Domkirke (1447, s. 518) og 
i Alslev kirke (1444). I Sønderjylland er gruppen 
endvidere repræsenteret i Skrave (DK.SJyll. s. 
726), på øerne i Ubby (DK.Holbæk s. 1572), 
Frørup (Svendborg amt) og i Kavslunde 
(Odense amt). Frits Uldall har foreslået, at klok
kerne er nederlandsk importerede, et spørgs
mål, der dog er uafklaret.55 

1668 var klokkeværket så brøstfældigt, at der 
ikke kunne ringes,19 og 1696 var der hverken 
klokkestang eller stige.20 1768 nævnes klokken 
med årstal og »ukendte bogstaver«,39 1818 re
parerede man gangtøjet,56 og 1886 blev aksel og 
ophæng fornyet.9 

En †klokke afleveredes ved klokkeskatten 
1528.10 

Klokkestolen er af egetræ, opsat i tårnets tag
rum snarest i forbindelse med gavlenes ommu
ring 1772 (jfr. ovf.). 

GRAVMINDER 

Epitafium (fig. 41), o. 1736, over sognepræst 
Wentcel Galthen, †1736 (jfr. dåbsfad og lyse
arm), »fød i Galthen Præstegaard/ a(nn)o 1683 
d. 8 septemb(e)r, og som efter nogle aars be-
røm/melige forhold ved Academiet, blev a(nn)o 
1707 beskicket at/ være Sneum og Tiærreborg 
meenigheders siæle sørgere,/ og i samme sit em
bede sørgede hand saaledis for hver en/ siæls 
bæste, at hand var saa tro en mand i Guds/huus, 
som nogen, i 29 aar, elskede hand saaledis sin/ 
elskverdige, og end hos sig hvilende ægtemage, 
Wibeche/ Terpager57, at hand og var saa from en 
mand i sit eget huus,/ som nogen, i 27 aar, at 
levede hand end uden arvin/ger, saa vilde hand 
ikke døe, uden at have nogle fattige/ til arvin
ger, da hand og efter et christelig og berømme/ 
lig liiv i 52 aars, 10 maaneders og 2 dages Pille
grim/skaft overleverede i en sand troe, sin udø
delige siæl/ i Guds haand aar 1736 d: l0de Julij, 
saa at naar ind/tet videre kunde døe af ham, end 
det lidet, som her/ under giemmes, saa er hans 
berømmelige/ navn udødelig her i egnen, saa 
lenge der/ høres Guds ord i denne Sneum/ 
Kircke«. 

Det barokke epitafium, skåret i eg, består af 
en højoval indskrifttavle, 185 × 145 cm, hvor
over der svæver tre løse puttofigurer. Skriftfel
tet indrammes af en laurbærkrans med om-
vundne bånd og to små stiliserede blomsterho
veder. Øverst på kransen hviler en lille lukket 
krone med kors og rigsæble, og forneden af
sluttes epitafiet i en konsol af storakantus. Fra 
kransens sider springer to akantusranker, der 
bærer nedhængende laurbærfestoner med blom
ster. Over selve tavlen er på væggen fæstnet tre 
laskede putti med brede, grove ansigtstræk og 
skulderlangt hår. De bærer alle et klæde, dra
peret løst over skulderen og flagrende mellem 
benene. Blæsende i en trompet svæver den ene 
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Fig. 41. Epitafium, o. 1736, over sognepræst Wenzel 
Galthen, † 1736 (s. 1831). NE fot. 1983 – Epitaph für 
Pfarrer Wenzel Galthen. Um 1736. 

med en sejrskrans (fig. 42) ned mod de to øv
rige, der fra siderne holder laurbærranker frem 
og vifter med palmegrene; dog har den ene mis
tet sin palme. 

Stafferingen, istandsat og udbedret 1957, do
mineres af tavlens og bladværkets henholdsvis 
sorte og mørkegrønne bemaling, der fremhæver 
forgyldningen af frakturindskriften, båndene, 
de to små blomster samt festonernes blomster
udsmykning, suppleret med blåt og gråt. Kro
nen er holdt i blåt, rødt og forgyldning. De tre 
putti fremtræder med karnation og kraftige far
ver, hovedsageligt mørkegrøn og forgyldning. 

Epitafiet har en næsten identisk pendant i Dal-
byneder kirke (Randers amt), sat over Otto, El
len og Peder Galten. Da lignende overdådige, 
senbarokke epitafier er almindelige i Østjylland, 
skyldes epitafiet formentlig et værksted i en af 
de østjyske købstæder. I Ribe amt findes kun 

enkelte sidestykker som Maturin Castensens 
epitafium i Jerne kirke (s. 992f.), der er udført i 
en lidt anden tradition. – Epitafiet hænger, som 
formentlig oprindeligt, i det midterste fag på 
skibets nordvæg. Ud for epitafiet fandtes 1956 
en †muret begravelse med plads til begge ægtefæl
ler. 

Gravsten. 1750-1800. Rød kalksten, 104 × 60 
cm, med udslidt indskriftfelt og profileret kant. – På kirkegården ved indgangsportalen. 
†Gravsten. På kirkegården lå 1649 en sten over 

Ingeborg Clausdatter, †29. maj 1620 i Sneum 
præstegård.58 

En †gravramme fra 16-1700’rne, af eg, ca. 2,1 × 
1,2 m, var skriftløs og indesluttede otte fliser 

(jfr. †gravsten af seks fliser i Årre, s. 1800). 
Gravmindet lå endnu 188524 i skibets midtgang 
(jfr. fig. 12), hvor rammen 1956 atter var 
fremme. 
Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1794. Caroline 

Mathilde, *20. april 1792, begravet 8. maj 1794. 
Lys kalkstenstavle, 56 × 37 cm, med reliefversa
ler og -skriveskrift, skråtstillet op ad nr. 3. 
2) O. 1794. Hendricke Wilhelmine, datter af 

Halk Kampmann og Hendriette Emilie Zøega 
til Sneumgaard, *10. aug. 1793, begravet 13. 
juni 1794. Som nr. 1. 
3) O. 1828. Niels Øllegaard Kampmann, sid

ste ejer af det samlede gods Sneumgaard, *21. 
okt. 1786, †22. sept. 1828, »ved siden af 6 forud-
gangne børn«. 
Steleformet kalksten, 165 cm høj, indrammet 

af samtidigt støbejernsgitter, tæt ved kirkegårdens 
indgangsportal. 
Lidt syd herfor står endvidere to næsten ens 

støbejernskors. 1) O. 1858. Søren Christensen, 
*11. jan. 1795 i Hygum, Nebel sogn, †30. dec. 
1858 i Allerup. På bagsiden giverindskriften: 
»Taknemlig af C. J. Kieldsen«. Skriveskrift. 
Korset, 123 cm højt, repræsenterer en af eg

nens hovedtyper, type 3 (jfr. Hodde, s. 1487), 
der er kendetegnet ved trepasformet korsende
afslutning med palmet. Herudover har det gen
nembrudt akantusløv ved den profilerede fod, 
der hviler på en 24 cm høj sokkel, påsat en put-
tofigur med slukket fakkel og urne ved fødderne 
(Dødens Genius). 



 

  

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

SNEUM KIRKE 1833 

Opmåling af lydhimmel ved Georg N. Kristiansen 
1957. Plan og tværsnit af bygning ved Henrik Jacob
sen 1977. 

Litteratur. Jacob Helms: Danske Tufstenskirker, 
I-II, 1894. 

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, in
ventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgler) og 
gravminder ved Vibeke Andersson. 

1 DiplDan. 2. rk. IV, 73. 
2 SRD V, 539. 
3 P. Terpager: Ripæ Cimbricæ, 1736, s. 446. 

Fig. 42. Basunengel, udsnit af Wenzel Galthens epita 4 RA. Ribe bisp. Register på sognepræsternes ejen
dom og rente udi Varde syssel 1538, s. 76. – Efterfium, o. 1736 (s. 1832, jfr. fig. 41). NE fot. 1983. – Posaunenengel. Detail vom Epitaph für Wenzel Galthen, 

um 1736. 
2) O. 1862. Katrine Christensdatter, *22. okt. 

1773 i Allerup, †30. maj 1862 sammesteds. Kor
sets bagside bærer en indskrift identisk med nr. 
1. Skriveskrift. Korset er i øvrigt udformet som 
nr. 1, blot bærer det på soklen en engelfigur med 
kors (Troens Engel). 

KILDER OG HENVISNINGER 

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

Ved embedet. Synsprotokol 1862ff. – LA Vib. Skast 
herreds tingbog 1649, 1668, 1674, 1696 og 1715. 

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker, VII, 1886, s. 42ff. – Notebøger. Søren Abild-
gaard, X, 32. Henry Petersen, I, 36f. – Indberetninger. 
Jacob Helms 1873 (bygning, inventar, gravminder), 
Knud Høgsbro Østergaard 1956 (gulvundersøgelse), 
Egmont Lind 1956 (kalkmalet dekoration), Niels J. 
Termansen 1957 (Mariafigur), Georg N. Kristiansen 
1957 (altertavle, prædikestol, epitafium). 

Tegninger og opmålinger. Kunstakademiet. Situations-
plan og grundplan, opstalter og snit af bygning samt 
bygningsdetaljer ved Kaj Oehlenschlæger og Arne 
Knut 1938. – NM2. Opmålinger og tegninger af 
grundplan, opstalter og snit af bygning samt døbe
font og dørfløj ved V. Koch 1885 (forlæg for Danske 
Tufstenskirker 1894). Opmåling af koret samt forslag 
til istandsættelse ved H. C. Amberg 1886 og 1887. 
Tegning af Mariafigur ved E. Rondahl 1895. Plan af 
udgravning samt opmåling af kalkmalet dekoration 
og glasskår ved Knud Høgsbro Østergaard 1956. 

landsbyen Sneums nedlæggelse blev præstegården 
1621 flyttet til Allerup. Siden 1973 har sognepræsten 
resideret i Tjæreborg. 
5 Kronens Skøder III, 199-200. Jfr. H. K. Kristensen: 
Kirkernes ejendomsforhold, i: Tvillingsogne af Geest 
og Marsk: Tjæreborg og Sneum, bd. 1, 1972, s. 
72-74. 
6 RA. DaKanc. A 29. Efterretninger om ejere af kir
ker og kirketiender, 1726-97. 
7 LA Vib. Ribe bispearkiv. Uregistreret korrespon
dance angående Skast herred, 1779-1812 (C 4.68). – Patronatsretten havde siden 1795 været pantsat til 
Ribe domkirke. 
8 LA Vib. Ribe bispearkiv. Beneficeret gods og kirke
ejere, 1798-1809 (C 4.697). 
9 Synsprotokol 1862ff. 
10 RA. Reg. 108A nr. 21. Fortegnelse over indkræ
vede klokker 1528-29. 
11 DaFolkemSaml. 1906/23. 
12 Den kongelige Mønt- og Medaillesamling, FP 
2492. Visbymønten blev indlagt i Møntsamlingen og 
de øvrige mønter deponeret i kirken, hvorfra de blev 
stjålet 1979. 
13 Kirken og de side enge danner ramme om Jens 
Kruuses lille essay »Vejen til Sneum«, Århus 1957. 
14 Jacob Helms: Danske Tufstenskirker, bd. I, 1894, s. 
144-47. Ved en oprensning af åen 1956 fandtes nord
øst for kirken nogle store kampesten, der synes at 
stamme fra et vadested. Derimod fandt 
tufsten, hvilket formodentlig skyldes, at 
flyttet sig og tidligere ligget lidt nærmere 
Høgsbro Østergaard i brev til NM2, 20. aug. 1956. 
15 Oluf Nielsen: Herredsbeskrivelse, 1862, s. 44. 

man ingen 
åløbet har 
kirken. K. 

16 Præsteindberetninger til Ole Worm 1625-42, udg. 
ved Frank Jørgensen, 1970, bd. I, s. 242-43. 
17 Jfr. kort, udarbejdet af Horst Meesenburg, i: Tvil
lingsogne af Geest og Marsk, bd. 1, 1972, s. 16 og 
223.

18 H. K. Kristensen: Sneumgårds historie, i Tvilling

sogne af Geest og Marsk: Sneum og Tjæreborg, bd. 

I, 1972, s. 127-67.




 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

1834 SKAST HERRED 

19 LA Vib. Skast herreds tingbog 1668; syn 26. marts, 

indført 5. maj 1668.

20 LA Vib. Skast herreds tingbog, syn 21. juli 1696.

21 Jfr. Niels Jørgen Poulsen: »Sneum kirkegård«, i 

Haven, 1989, s. 506-08.

22 Tvillingsogne af Geest og Marsk: Sneum og Tjære

borg, bd. I, 1972, s. 73.

23 Apsidens fundament blev 1891 markeret i grunden, 

hvor det endnu var synligt 1956.

24 Jacob Helms: Danske Tufstenskirker, bd. I, 1894, s. 
144-47. 
25 Vinduernes placering i den vestlige del af murblæn
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Fig. 1. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1983. – Nordostansicht der Kirche. 

TJÆREBORG KIRKE 
SKAST HERRED 

En sognepræst i Tjæreborg er nævnt 13241 og 1369.2 I (indtil 1758 ejet af slægten Schack) til 1770, da Hans 
kirkelisten i Ribe Oldemoder (midten af 1300’rne) er Erik Saabye solgte den til J. Sidelmann.5 Kort tid 
kirken sat til en afgift på 4 skilling sølv (jfr. s. 1020f.). efter kom kirken – sammen med Skast kirke – til 
Senest på reformationstiden blev sognet anneks til landvæsenskommissær Johan Ludvig Bruun til 
Sneum.3 Krogsgård, og i de følgende hundrede år indtil Niels 

Kirken har muligvis været viet til 5. Klemens (jfr. Hansens død 1873 hørte kirken til Krogsgård. Her
(†)altertavle). Den blev i 1650’erne af Wenzel Roth- efter gik den i arv til tre af Niels Hansens børn6 og 
kirck indrettet som en art herregårdskirke for Krogs deres efterslægt, indtil den 1927 af Terman Tranberg 
gård, men bevarede sin selvstændighed indtil 16964, Hansen,7 tidligere Dorteashvile, Farup sogn, afhæn-
da kronen sammen med kirkerne i Fåborg, Sneum og dedes til menighedsrådet som selveje. 
Guldager solgte den til generalmajor Joachim Schack Ved klokkeskatten 1528 blev kirken afkrævet en 
til Sneumgård. Kirken fulgte herefter denne gård klokke.8 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

1836 SKAST HERRED 

Kirken ligger midt i den hastigt voksende sta
tionsby, nu kun med frit udsyn mod syd. Den 
gamle kvadratiske kirkegård er 1929 udvidet mod 
nord og 1979 mod syd. Det oprindelige afsnit 
omgives sammen med den nordre del af tegl
hængte kløvstensmure fra o. 1929, cementpud-
sede på indersiden og ledsaget af små, stynede 
seljerøn. Den søndre mur er nedbrudt i forbin
delse med udvidelsen mod syd. Det store nyind-
tagne areal er udformet af landskabsarkitekten I. 
P. Junggreen Have og ligger hen i græs, hegnet 
af buske og træer. Et fritstående krucifiks af gra
nit, midt på plænen, er udført af billedhuggeren 
Erik Heide 1986. 

Den gamle kirkegård var hegnet af græs-
klædte jorddiger (sml. fig. 3), der oprindelig var 
stensatte på begge sider. I forbindelse med an
læggelsen af Esbjerg havn blev stenene i digets 
inderside solgt til brug ved molebyggeriet.9 

Kirkegårdens hovedindgang sydligt i den østre 
kløvstensmur består af køreport, flankeret af to 
låger, adskilt af teglhængte granitpiller og luk
ket af jerngitterfløje. En tilsvarende låge vest for 
tårnet giver adgang til kirken fra plejehjemmets 
have. – Den gamle kirkegård havde i alt tre †ind
gange, én i øst, syd og vest (fig. 3), nævnt første 
gang 1668.10 Disse bestod af murede piller, 
»stetter«, afsluttet med blytækte pyramider og 
lukket af drejelige, korsformede hvirvler. Den 
østre indgang, der tillige omfattede en køreport, 
må have været på den nuværende hovedind
gangs plads. †Riste er omtalt 158611 og 1696.12 

I den østre del af det nye kirkegårdsafsnit op
førtes 1983 to langstrakte, nord-syd vendte byg
ninger, indeholdende henholdsvis kapel og red
skabsrum for graveren. De blytækte huse, der 
står hvidkalkede med rødbrune blændinger, er 
tegnet af arkitekterne Inger og Johannes Exner 
og blev 1984 præmieret af Esbjerg Byfond. 
Bygningerne er symmetrisk placeret omkring 
en kraftig dimensioneret port, der danner ind
gang til den nyanlagte kirkegård. De afløste et 
†kapel fra 1929 i den gamle kirkegårds sydøstre 
hjørne. 

BYGNING 

Kirken består af romansk kor og skib, der efter 
nogen tids forløb er forlænget mod vest. O. 
1500 tilføjedes et tårn i vest, og også våbenhuset 
ved skibets sydside, ombygget 1891, er for
mentlig opført i senmiddelalderen. Orienterin
gen har stærk afvigelse mod syd. 

Materialer og teknik. Kirkens ældste afsnit, ko
ret og de østre to tredjedele af skibet, er opført 
af granitkvadre, som øverst i murene er suppleret 
med rhinske tufsten, ledsaget af tufstensarkitek-
turens typiske dekoration.13 Byggeriet er for
modentlig først afsluttet efter midten af 
1200’rne, idet skibets syddør – ligesom den i 
Årre – har fået en spidsbuet udformning. 

Kirken er påbegyndt som en regulær, ro
mansk kvaderstensbygning. Murene hviler på 

Fig. 2. Matrikelkort 1:10000, visende landsbyen, 
kirken og kirkegården, målt af Chr. Gylding 
1820. – Katasterkarte. 



 

 

 

 

 

 

TJÆREBORG KIRKE 1837 

Fig. 3. Kirken og kirkegården set fra sydvest. Blyantstegning af Valdemar Koch 1885. Forarbejde til Danske 
Tufstenskirker. – Blick auf Kirche und Friedhof von Südwesten. Zeichnung, Bleistift. 1885. 

en granitsokkel med en noget uregelmæssig hul
kel, ledsaget af en lille rille (jfr. s. 1600, fig. 16). I 
koret er granitten enerådende indtil murkronen; 
kun den allerøverste del af nordmuren er af tuf, 
der tillige er brugt indvendig i gavltrekanten og 
udvendig i gavlens øverste spids. I den østre del 
af skibets sydside er der granit indtil ca. 3 m 
over soklen (i alt otte skifter); i den vestre del af 
samme mur når granitten dog ikke helt så langt, 
hvorved der levnes plads til en tufstensblænding 
over døren (se ndf.). I skibets nordmur er kun 
den nederste halvdel af granit, i alt fem skifter; 
dog er det nordøstre hjørne, der må være rejst 
samtidig med koret, af granit næsten til mur
kronen. Skibets østre gavltrekant er af små, rå 
marksten, der sandsynligvis også er anvendt i de 
nu pudsede og hvidtede vægge, eventuelt sup
pleret med tufsten øverst i langmurene. 

Granitpartierne består af veltildannede 
kvadre, muret i regelmæssige skifter. I korets 
nordside bemærker man, at en del af 7. og 8. 
skifte er slået sammen og erstattet af tre meget 
store kvadre. Højdeforskelle i de nedre skifter 
giver muligvis et fingerpeg om gangen i byg
geriet. Efter udlægningen af granitsoklen synes 
håndværkerne først at have opmuret kirkens 
sydøstre del, dvs. korets østgavl samt korets og 

skibets sydmur, hvor det tørste, relativt høje 
skifte (51 cm) består af mange »rejste« kvadre. I 
kirkens nordside indtil 1,4 m vest for skibets 
nordøstre hjørne er det nedre skifte 6 cm lavere, 
og vest for denne brudlinje, der må markere 
endnu et ophold i byggeriet, ligger fugen yderli
gere 4 cm lavere. Skibets nordside er således 
muligvis muret som den sidste del af kvader-
stensbyggeriet. 

Tufstenspartierne øverst i skibets langmure 
ledsages af materialets vanlige facadeblændinger, 
her i vekslende udformning over en skråkantet 
sål. I sydsiden, hvor tuffen kun udgør et smalt 
bælte, har formodentlig kun partiet over den 
spidsbuede syddør (se ndf.) været udsmykket.14 

Her ses fra våbenhusloftet resterne af en ca. 1 m 
høj og 2 m lang blænding, hvis spejl er trukket 4 
cm tilbage fra murflugten og afsluttet med en nu 
næsten ødelagt trappefrise. I nord (jfr. fig. 6) 
smykkes facaden af to brede blændinger med 
rundbuefrise, henholdsvis 9 og 7 rundbuer, ad
skilt af en lisén. 

Døre. I forbindelse med skibets udvidelse flyt
tedes den vandret afdækkede norddør et stykke 
mod vest, hvor granitoverliggeren blev genan-
vendt (se ndf.). Ethvert spor af det gamle dør
sted i nordmuren er gået tabt. 



 

 

1838 SKAST HERRED 

Fig. 4-5. Opmålinger 1:300. 4. Kirkens sydside, målt og 
stenskirker. 5. Grundplan. Målt af Henrik Jacobsen 1977, 
Kirche. 5. Grundriss. 

Syddøren, som forblev på sin plads, synes op
rindelig at have været afsluttet med et spidsbuet 
spejl, asymmetrisk anbragt under den oven
nævnte tufstensblænding. Lysningen, oprinde
lig 90 cm bred, har bevaret sin kvadersatte karm 
i øst, men er stærkt udvidet mod vest, senest 
1938, og nu vandret afdækket. På våbenhuslof
tet ses »aftrykket« af en svagt spidsende blæn
ding med toppunkt 270 cm over nuværende 
gulvniveau. Buen, der når op i murens tufstens-
parti, er tilmuret med teglbrokker, og stikket 
samt selve spejlet er hugget bort. Indvendig står 
døren med smigede sider og vandret overside, 
men spor i murværket viser, at døren tidligere 

tegnet af Valdemar Koch 1885. Efter Danske Tuf
tegnet af Marianne Nielsen 1989. – 4. Südseite der 

har været afsluttet i en spidsende bue med top
punkt 335 cm over gulv. Det blandede form
sprog, en spidsbuet dør side om side med rund
buede, dobbeltsmigede vinduer, findes tilsva
rende i Årre kirke (jfr. s. 1784). Også her gælder 
det, at det spidsbuede spejl indgår i tufstensmur-
værket. Den nye gotiske form synes således at 
være introduceret med dette materiale. 

Vinduer. Koret har oprindelig haft tre granit-
indfattede åbninger, én i hver side, hvoraf den 
søndre forlængst er afløst af et større vindue. 
Det østre, tilmurede vindue fremtræder som en 
udvendig blænding. Vinduets rundbuede over
ligger er fjernet, og den nuværende, spidsbuede 



 

 

 

 

  

TJÆREBORG KIRKE 1839 

Fig. 7. Tværsnit 1:150 gennem skib, set mod øst. Målt 
af Henrik Jacobsen 1977, tegnet af Marianne Nielsen 
1989. – Querschnitt durch Schiff nach Osten. 

Fig. 6. Kirkens nordside 1:300, målt og tegnet af Valdemar Koch 1885. Efter Danske Tufstenskirker. – Nordseite 
der Kirche. 

afslutning er kommet til ved en nyere ommu To vinduesoverliggere af granit, genanvendt 
ring. Nordvinduet, der dækkes af en monolit vestligt i kirken, har efter materialet at dømme 
overligger med vandret overside, er usædvanlig oprindelig siddet i koret, eventuelt i skibets syd
smalt i lysningen, kun 15-18 cm. – Skibets to side. Den ene (fig. 9) smykkes af en lilje og om
nordvinduer er muret af tufsten og asymmetrisk løbende rundstav, afsluttet i karakteristiske 
anbragt i hver sin facadeblænding, hvor de bry »øjne«, således som det ses i adskillige af egnens 
der den rundbuede frise. Det østre står som en kirker (sml. f. eks. Vester Starup s. 1655). Kva
udvendig blænding, det vestre er genåbnet ved deren, hvis åbning måler 58 cm i udvendig 
restaureringen 1938.15 flugt, er brugt ved tilmuringen af vestforlængel

sens norddør, hvor den sidder indvendig lige 
over tærsklen. En anden dæksten, indmuret ne
derst i tårnets nordside, har en påfaldende smal 
åbning, kun 38 cm i murflugt. Den er anbragt 
over en smiget vindueskarmsten, 45 cm høj, 
med rundstav og »øjne« svarende til den første 
overligger. 

Indre. Korbuen har affasede kragbånd over en 
høj, forhugget sokkel, hvoraf den nordre har 
rester af en knop i vest. En lavere liggende skrå
kantsokkel er ført om langs skibets østvæg. Den 
runde bue er muligvis noget ommuret o. 180016 

forbindelse med påmuringen af et »prydbælte« 
(jfr. fig. 7) på vestsiden, ud i mod skibet. 

Skibets vestforlængelse, ca. 6 m lang, er uden 
daterende detaljer, men er efter alt at dømme 
opført nogen tid efter afslutningen af skibet, idet 
murene er rejst af granitkvadre uden anvendelse 
af tuf og i en teknik, der afviger fra østendens 
romanske stenhuggerarbejde. Forud for forlæn
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1840 SKAST HERRED 

Fig. 8. Dæksten over skibets norddør (s. 1840). EN 
fot. 1989. – Sturzstein über Nordeingang des Langhauses. 

gelsen nedbrød man skibets oprindelige vest
gavl og genanvendte sokkelkvadrene i vest, 
hvor man bl. a. kan udpege den sydvestre hjør
nekvader, mens nogle romanske kvadre senere 
er brugt i tårnets vestside. Andre nyhugne sok
kelkvadre i langmurene har en enkelt udformet 
hulkel, der tydeligt skiller sig ud fra østendens 
sokkel. Et blik på nordfacaden (fig. 6) viser, at 
kvaderstensmurværket her er af en ringere kva
litet end i kirkens oprindelige del: formaterne er 
varierede og skiftegangen meget uregelmæssig, 
og fladerne er ikke glathugne som i øst. For
længelsens gavlspids er af rå marksten, der for
modentlig også er anvendt indvendig i væg
gene. 

I forbindelse med udvidelsen flyttede man 
som nævnt norddøren 4-5 m mod vest. Det ret-
kantede dørsted, nu tilmuret med granitkvadre, 
måler udvendig 208 × 100 cm over soklen og 
dækkes af en overligger (fig. 8), som oprindelig 
må have siddet i den gamle dør. I stenen er der i 
lavt relief hugget en vandret stav med vinkelret 
opadbøjede ender, afsluttet med små rektangler. 
Over staven er en lilje, svarende til den på den 
ovennævnte vinduesoverligger (fig. 9) og an
bragt på en lille »høj«. 

At kun norddøren blev flyttet, mens syddø
ren blev på sin plads, kan skyldes, at der foran 
syddøren allerede stod et våbenhus, muligvis en 
forgænger for det nuværende, senmiddelalder
lige. I de udvidede kirker i Nørre Nebel (s. 
1183f.) og Skast (s. 1884) flyttede man også kun 
norddøren, mens syddøren i den forlængede Få
borg kirke (s. 1754) blev flyttet et mindre 
stykke. 

Tagværkerne er af eg og middelalderlige, mu
ligvis de oprindelige. Spærfagene har korte, tap
pede stivere og ét lag hanebånd i koret og to lag 
i skibet med bladede samlinger. Tagkonstruk
tionen er styrket med skråt anbragte stormlæg
ter. I koret har et af spærene, muligvis flere, et 
ovalt hul til en (krydsende?) stiver. Det forlæn
gede skibs 17 fag er lagt op i to omgange sand
synligvis svarende til byggeriets to etaper. De 
elleve østre fag er samlet på vestsiden og num
mereret fra vest mod øst med firpasmærker, 
mens de seks vestre fag, hvis hanebånd ligger 
ca. 20 cm lavere, er samlet på østsiden og num
mereret fra øst mod vest med øksehugne streg
numre. Skellet mellem de to afsnit findes 5-6 m 
fra vestgavlen, altså omkring den nedbrudte 
gavls plads. 

Tårnet ved det forlængede skibs vestende er 
efter hvælvingens kalkmalede dekoration at 
dømme sandsynligvis opført i begyndelsen af 
1500’rne (jfr. †kalkmalerier). Det ret høje tårn 
har stejle gavle i øst og vest, og tagrummet tje
ner som klokkekammer, hvorfor facaderne lige
som det beslægtede tårn i Sneum kun brydes af 

Fig. 9. Romansk vinduesoverligger, indmuret i ski
få åbninger.17 Murene er rejst af røde munkestenbets nordvæg (s. 1839). Ejner V. Jensen fot. 1938. – Romanischer Sturzbogen in nördlicher Langhauswand ein


gemauert. over nogle skifter granit, der er flyttet hertil fra 

skibet. Østmuren hviler på skibets gavltrekant, 



 

  

TJÆREBORG KIRKE 1841 

Fig. 10. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1983. – Südostansicht der Kirche. 

og som det er vanligt i Vestjylland er syd- og 
vestfacaderne skalmuret i flere omgange (jfr. 
ndf.). Tårnrummet, der forbindes med skibet 
ved en spids arkade, dækkes af et krydshvælv 
med kvartstens ribber, udgående fra halvstens 
piller i hjørnerne. I de tre frie sider er der hel
stens, spidsbuede spareblændinger, det vestre 
med et udvidet, rundbuet vindue. 

Man kommer op i tårnet via et trappehus i 
nord, hvis tag ligger i samme plan som skibets. 
En fladbuet underdør i spidsbuet spejl leder ind 
til den højredrejede spindeltrappe, der foroven 
udmunder i en fladbuet dør i det øvre stokværks 
nordside. Dette har høje, fladbuede spareblæn
dinger i syd, vest og nord og er opdelt i to eta
ger ved et loftindskud, som hviler på et tilbage
spring i vestmuren. Nedre etage får lys gennem 
et lille, fladbuet vindue i nord, den øvre etage 
gennem glugger i vest og nord. – Gavlene har 

bortset fra den øverste spids bevaret deres op
rindelige udformning, hver med to fladbuede 
glamhuller og udvendig prydet med »dobbelte« 
savskifter, og hver kronet af en blyklædt brand. 

Allerede ved synet 166810 var der revner i 
murværket i tårnets sydvestre hjørne. 1891 blev 
vestsiden og en del af sydsiden skahnuret med 
»munkesten«, og tårnet blev forstærket med 
jernankre. Det fejlagtige årstal »1681« øverst i 
sydmuren skyldes en senere ombytning af ci
frene »1891«, opsat til minde om denne repara
tion. Indtil 1891 bar tårnet årstallet »1767«, der 
ligeledes må referere til en istandsættelse. 

Våbenhuset ved skibets sydside blev 18916 ud
vendig skalmuret med nye store teglsten i mun-
kestensformat over en lav sokkel af granit. Hu
sets middelalderlige kærne, der også er af tegl, 
lader sig ikke nærmere datere, men er formo
dentlig fra tiden o. 1500. I begge langvægge ses 
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sporene af brede, tilmurede blændinger. Rum
met, der dækkes af et bjælkeloft, får lys gennem 
to rundbuede vinduer i øst, indsat efter 1876.6 

Den fladbuede dør er udvidet i forbindelse med 
ombygningen 1891. Våbenhuset blev 1974 igen 
hvidtet, efter at det siden skalmuringen havde 
stået i blank mur. 

Som nævnt ovenfor er det tænkeligt, at der 
allerede før vestforlængelsen stod et våbenhus 
foran skibets syddør, hvorfor døren ikke blev 
flyttet. 

Vedligeholdelse og istandsættelser. Ifølge en syns
forretning, indført i herredets tingbog 1674,18 

kunne kirkens »brøstfældighed og højnødven
dige reparation« ikke afhjælpes for under 75 
slette dalere. Kirken havde dog ingen penge i 
beholdning, men skyldte tværtimod sin værge 
103 dalere. 

I forbindelse med overgangen til privat eje 
foretoges i sommeren 169612 en besigtigelse af 
kirken i overværelse af generalmajor Schacks 
fuldmægtige, Frands Hansen, og sognepræsten, 
Casten Christoffersen. Blandt de mangler, der 
opregnedes, var en omsætning af kvaderstens-
murværket i korets sydside samt et nyt træloft 
over tårnets hvælv. 1698 beklagede den tidligere 
værge, Niels Hansen, sig ved herredstinget 
over, at han endnu ikke havde fået godtgjort det 
beløb, som den nye ejer skyldte ham for de re
parationer, han i sin tid havde ladet udføre efter 
provstiskriverens befaling.19 En synsforretning 
1715 ved Mads murmester viser dog, at en del af 

de ældre mangler endnu ikke var blevet afhjul
pet, således omsætningen af korets sydside.20 

Sognepræsten roser i en indberetning 1794 
kirkeejeren Johan Ludvig Bruun for at have sat 
kirken indvendig i »herlig stand«; igen 1803 hol
des kirken frem som »den smukkeste her langt 
omkring«.21 

Så langt tilbage som de skriftlige kilder ræk
ker, har kirken overalt haft blytag, der med pas
sende mellemrum blev smeltet om og lagt op på 
ny. Gulvene var i ældre tid beklædt med mur
sten, der 1891 blev erstattet af sorte og hvide 
fliser, som 1938 igen er afløst af det nuværende 
teglstensgulv af munkesten lagt på fladen. Et 
tilsvarende gulv blev 1974 lagt i våbenhuset. 

I forbindelse med kirkens nyindretning 
1650-55 (sml. oversigten over inventar) blev 
korgulvet hævet tre trin for at give plads til en 
underliggende gravkrypt. Samtidig lagdes nye 
lofter, som endnu for størstedelen er bevaret med 
en sjælden, malet dekoration fra 1651 (se lofts-
malerier). Lofterne består af et øvre bræddelag, 
hvilende på bjælkerne, og et lag sømmet på 
bjælkernes underside. Dette egentlige loft ind
deles af profillister i store kvadratiske felter, fire 
i koret, tolv i skibet. Korloftet er fornyet 1938 
med en midtroset nogenlunde svarende til den 
oprindelige (fig. 13), der havde malede våbener 
for Wenzel Rothkirck og hans to hustruer. Ba
rokloftet, der har paralleller i Sønderjylland og i 
Bække (Anst hrd.), er bevaret i skibet bortset fra 
vestenden og det sydøstre felt over prædikesto

Fig. 11. Grundplan 1:300, målt og tegnet af Valdemar Koch 1885. Efter Danske Tufstenskirker. – Grundriss, 1885. 
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Fig. 12. Kirken set fra nordøst. Hude fot. o. 1905. – Nordostansicht der Kirche. 1905. 

len. Disse dele, der som korloftet var blevet ud
skiftet med tynde, smalle brædder 1891, er for
nyet 1938, da også en del profillister blev ny-
gjort. 

Kirken havde 179122 i alt fem vinduer, fire i syd 
og et i tårnrummets vestmur. Sydsidens vinduer 
er formodentlig udvidet allerede i middelalde
ren, men uvis i hvilken form. På Valdemar 
Kochs tegning 1885 (fig. 4) har de to vestre, på 
hver sin side af våbenhuset, retkantede træ
karme, hver med 28 små ruder, vel et 
16-1700’rne. De to østre, derimod, 
18806 fået rundbuede rammer, indfattet 
Ved restaureringen 1938 bibeholdt 
rundbuede, granitindfattede vindue 

træk fra 
havde o. 

i granit. 
man det 
i koret, 

mens skibets tre vinduer af hensyn til de ny-
fremdragne loftsmalerier gjordes lidt lavere og 
fik de nuværende, retkantede karme af træ med 
blyindfattede ruder. 

Hovedistandsættelsen 1891, hvortil der flere 
gange er refereret, kom i stand efter et forud
gående, såkaldt »særligt syn« 1887 og omfattede 
bl. a. kirkens gulve, tårn og våbenhus.6 Endnu 
en restaurering blev gennemført 1938 under le
delse af arkitekt Aage Bugge, Varde.15 Herunder 
blev Rothkircks store epitafium flyttet og lofts-
malerierne fremdraget, og foruden de nævnte 
ændringer af gulv og vinduer blev også syd
døren udvidet. 

Opvarmning. Kirkens første varmeapparat, en 
kakkelovn, blev o. 18816 opstillet i skibets nord
østre hjørne. Den afløstes kort tid efter, sand
synligvis 1891, af en større cylindrisk ovn, som 
tjente kirken, indtil der 1938 blev indlagt el
varme.15 

Forud for en større restaurering står kirken 
1989 fremdeles med blytækte tage og hvidtet 
ude og inde. Granitkvadrene i koret og nederst i 
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skibets langmure blev efter provstens påbud 
18826 renset for kalk og har siden stået i blank 
mur. 

†Kalkmalerier (fig. 60), o. 1500-20(?). Under 
reparation af tårnhvælvet fremkom 1969 over 
nordre vægbue et fragment af en rød og sort 
dekoration, bestående af sparer og udløbende, 
krabbeagtige blade. Søgefelter på ribber og kap
per andre steder i hvælvingen viste ikke yderli
gere spor af bemaling. Dekorationen, der er ud
ført i den såkaldte Liljemesters manér (jfr. Skast, 
s. 1892), blev efter undersøgelsen igen overhvid-
tet. 

LOFTSMALERIER 

På kirkens træloft fra midten af 1600’rne (jfr. 
ovf.) konstateredes 1934 en oprindelig malet ud
smykning, som dateres ved årstallet 1651 på en 
troset i korloftets midte (fig. 13).23 I første om
gang fremdrog man kun rosettens bemaling 
med våbener og initialer for Wenzel Rothkirck 
og hans to hustruer samt farveprøver på et par 
løse loftsbrædder. 1936 medførte en nærmere 
undersøgelse i ét af skibets 12 loftsfelter fundet 
af et stort maleri forestillende S. Bartolomæus 

Fig. 13. †Roset fra korloftet, 1651, med våbener for 
Wenzel Rothkirck og hans hustruer (s. 1844, 1847). 
Peter Kr. Andersen fot. 1935. – †Rosette von Chor
decke, 1651, mit Wappen für Wenzel Rothkirck und seine 
Ehefrauen. 

(fig. 15), det første af en serie apostelbilleder på 
skibets loft, som herefter blev fremdraget og 
istandsat ved restaureringen 1938. Af de oprin
delig 12 apostle var bevaret syv samt den øvre 
halvdel af yderligere to. Det øvrige var ødelagt 
ved en fornyelse af træværket 1891 med smalle 
loftsbrædder, der omfattede skibets vestende (to 
hele og to halve felter) samt det sydøstre felt 
over prædikestolen. De delvist bevarede apostle 
(nr. 9 og 10) suppleredes 1938 af Peter Kristian 
Andersen, mens den anden restaurator, Ejnar V. 
Jensen, 1941 nymalede de tre helt ødelagte 
apostle (nr. 2, 11 og 12) i stil med de bevarede.24 

Loftsfornyelsen 1891 havde også omfattet 
korloftet, hvis eneste gamle rest, den nævnte 
†midtroset, blev stjålet (og brændt) under arbej
derne i kirken 1938. I stedet opsattes en ny med 
påmalet Jesumonogram, og korloftet fornyedes 
med fire felter, opdelt af profilribber som ski
bets. Loftet stod uden udsmykning indtil 1955, 
da maleren Ingolf Røjbæk forsynede det med 
malerier af de fire evangelister i medaljoner, for
delt på loftsfelterne. 

1) (Fig. 13-19) 1651, udført på foranledning af 
Wenzel Rothkirck og Dorthe Abildgaard, for
mentlig af Ribemalerne Sten Adamsen og Hans 
(Jensen eller Bølling?). Bemalingen er kun be
varet og til dels rekonstrueret i skibet, hvis næ
sten kvadratiske loftsfelter rummer store ovale 
medaljoner med legemsstore fremstillinger af 
stående apostle. En kraftig rød kant med hvide 
randstriber indrammer apostlene, der forekom
mer hurtige og utvungne i udførelsen, idet man 
dog bag de fleste fornemmer de to Ribemaleres 
almindelige forlæg: en apostelserie, stukket af 
Raphael og Johannes Sadeler (jfr. s. 1702).25 

Nærmest forlæggene kommer apostlene Johan
nes og Bartolomæus (nr. 6 og 8). Da stikkene 
udgøres af brystbilleder, må figurernes underdel 
og maleriernes baggrund være malet på mere fri 
hånd, vel til dels sammenstykket fra andre for
læg. Apostlene er kraftfuldt fremstillede, karak
teriseret med faste, hurtige penselstrøg, krop
pene måske lidt overvægtige og »sækagtige«. 
Baggrunden er overalt en himmel med mørke 
skyformationer, hvorfra gyldne strålebundter 
falder ned over noget lysere himmelpartier og et 
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Fig. 14. Indre set mod øst. NE fot. 1983. – Innenansicht nach Osten. 

landskab med mere eller mindre fantastiske 
bygninger. Apostlene, der frembærer deres re
spektive attributter og har navnene anført med 
sorte versaler, er vist barfodede, næsten alle iført 
røde kapper over lange kjortler, der fremtræder 
i blå, grønne og røde toner. De beskrives fra øst, 
begyndende i det nordøstre hjørne: 1) »S. 
Petrvs«, frontal, næsten uden skuldre, med 
hvidt hår og kort fuldskæg. Han samler med 
højre hånd kappen foran brystet og bærer to 
nøgler i den venstre. Baggrunden er et bjergrigt 
landskab med en kirke og spiret af et fjernt re
næssancetårn. 2) »S. Pavlvs«, nymalet 1941 med 
Wenzel Rothkircks ansigtstræk og et stort sværd 
foran sig. 3) »S. Iacobvs Maior«, set fra venstre, 
vandrende med pilgrimshat på ryggen, hol
dende en lang korsstav foran sig – nogenlunde 
som på nævnte forlæg, hvor der dog er tale om 
en stav med ransel. Også hatten ses tilsvarende 

på stikket, men dens muslingskal på opslaget er 
udeladt. Baggrunden er et landskab med fjerne 
slotsagtige bygninger. 4) (Fig. 16) »S. Andreas«, 
næsten frontal med tværstillede fødder og et 
kraftigt skråkors foran sig. Han holder korset på 
en måde, der må gå tilbage til Johannes Sadelers 
stik, men som synes at lade apostelen gennem
bore af én af korsarmene. Baggrundens bjerg
toppe krones af bygninger med store kupler. 5) 
(Fig. 17) »S. Philippvs«, set delvis fra højre, van
drende tungt med sit kors foran et landskab med 
store, delvis ruinerede bygninger og en høj obe
lisk. 6) (Fig. 18) »S. Iohannes«, set halvt fra 
højre med ansigtet i profil og den svære højre 
hånd hævet velsignende over kalken. Højre fod 
er rekonstrueret. Baggrunden er bjerge med 
fjerne kuppelbygninger. 7) »S. Thomas«, fron
tal, med blikket rettet let mod venstre, spyddet 
venstre hånd og kappen foldet op over højre 
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Fig. 15-16. Loftsmalerier, 1651, tilskrevet Sten Adamsen og Hans (Jensen eller Bølling?) i Ribe. 15. Apostlen 
Bartolomæus (s. 1846). 16. Apostlen Andreas (s. 1845). Ejnar V. Jensen fot. 1938. – Deckengemälde, Sten Adamsen 
und Hans (Jensen oder Bølling?), Ribe, zugeschrieben, 1651. 15. Der Apostel Bartholomäus. 16. Der Apostel Andreas. 

arm. Baggrunden er et kuperet landskab med 
bygninger af lidt mere hjemligt tilsnit. 8) 
(Fig. 15) »S. Bartholomevs«, frontal, med hove
det vendt let mod højre. Han holder kniven 
foran sig i højre hånd og bærer kappens folder 
over venstre arm, hvis hånd hviler imod bry
stet. Apostelen står i en silhouetagtig forgrund 
foran et skovlandskab med huse og tårne. 9) »S. 
Mathevs«, frontal med hellebard i højre hånd. 
Kun maleriets øvre halvdel er original, mens be
nene er rekonstrueret 1938 ligesom det meste af 
landskabet med danske huse og en kirke med 
tagrytter. 10) »S. Ivdas Thadevs«, næsten fron
tal, med spyd i venstre hånd, der ligesom skul
deren er nymalet ved restaureringen. Kun de 
allerøverste af baggrundens bjerge er originale, 
idet maleriets nedre halvdel er en fri nymaling. 
11) »S. Simon«, nymalet 1941 med sav i vestre 
hånd. I baggrunden har restaurator øjensynlig 
malet Tjæreborg kirke og Krogsgård. 12) »S. 

Iacobvs Minor«, nymalet 1941 på baggrund af 
bjerglandskab med en stor by. 

Loftets profilribber har en mørk grøn bema
ling, der hviler på fundne spor, mens partierne 
omkring apostelmedaljonerne nu står i blankt 
fyrretræ bortset fra enkelte ca. 15 cm høje, rød
kindede barne- eller englehoveder (fig. 19), der 
er rester af en hovedsagelig ornamental bag-
grundsmaling. Hovederne, hvoraf i alt otte er 
bevarede (fortrinsvis omkring Andreas), er pla
ceret ved billedovalernes ender og i felternes 
hjørner. Mellem dem må der have været en bag
grund af blad- eller rulleværk, hvoraf nu kun en 
ubetydelig rest er i behold i Johannes’ felt: dele 
af to brede, brune linjer, som har krydset hinan
den, samt lidt af et tyndt, hvidt strøg med en 
volut. Ornamentikkens helt ødelagte tilstand 
jævnført med de yderst velbevarede figurmedal
joner, skyldes vistnok, at de sidste har været 
dækket af et eller flere lag beskyttende lak.26 
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Fig. 17-18. Loftsmalerier, 1651, tilskrevet Sten Adamsen og Hans (Jensen eller Bølling?) i Ribe (s. 1845). 17. 
Apostlen Filip. 18. Apostlen Johannes. NE fot. 1989. – Deckengemälde, Sten Adamsen und Hans (Jensen oder 
Bølling?), Ribe, zugeschrieben, 1651. 17. Der Apostel Philippus. 18. Der Apostel Johannes. 

Under restaureringen konstateredes blandt 
brædderne i skibets loft enkelte lidt tyndere og 
smallere, også med malerirester. De lod sig ikke 
indpasse og stammer derfor rimeligvis fra det 
samtidige †korloft. Farverne var de samme som 
på skibets loft, og der konstateredes rester af et 
hoved og en velbevaret fod med noget af kjorte
len, hvilket antyder, at også koret har haft figur-
maleri (de fire evangelister?). Brædderne er si
den forsvundne,27 ligesom korloftets †midtroset 
(fig. 13), der som nævnt blev stjålet 1938. Den 
var cirkulær, indfattet af en krans med fire om
bindinger. På sort bund var malet tre våbener, 
Rothkirck flankeret af Reedtz (heraldisk højre) 
og Abildgaard; farverne var heraldiske bortset 
fra Abildgaardvåbnet, der havde sølvbund, sort 
vidjegærde og gyldne æbler. Over våbenerne 
læstes initialerne, »W.R.K« for Wenzel Roth
kirck, »K.R« for hans første hustru Karen 
Reedtz og »D.A« for Dorthe Abildgaard, og 

forneden stod årstallet »1651«. Kransen stod 
grøn med forgyldte ombindinger. 

Malerierne kan jævnføres med samtidige 
loftsudsmykninger i herregårde og bedre bor
gerhuse.28 I kirker kendes enkelte eksempler på 
tilsvarende malede trælofter, fortrinsvis sønder
jyske (Burkal, DK.SJyll. s. 1630), ligesom de-
korationsmønstret med apostelmedaljoner har 
sidestykker i tidens kalkmalerier.29 Loftsmaleri-
erne må tilskrives Ribemalerne Sten Adamsen 
og Hans (Jensen eller Bølling?), der i disse år 
udførte tilsvarende apostelmalerier (brystbille
der) på pulpiturer i Grimstrup (1642, s. 1702f.), 
Guldager (1652) og Vilslev (Gørding hrd.).30 

Årstallet 1651 på den stjålne loftsroset daterer 
sandsynligvis både korets og skibets udsmyk
ning, om end det er tænkeligt, at arbejdet kan 
have strakt sig ind i det følgende år, da prædi
kestolen blev nystafferet, vistnok af de samme 
malere (jfr. ndf.).31 Den hurtige og lidt grove 
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Fig. 19. Loftsmaleri, 1651, engle- eller børnehoved, 
en rest dekoration omkring apostelmedaljonerne (s. 
1846). NE fot. 1989. – Deckengemälde, 1651. Engels
oder Kinderkopf. Reste von einer Ausschmückung um den 
Apostelmedaillons. 

penselføring må skyldes, at arbejdet er udført i 
en ikke særlig behagelig, liggende stilling under 
det nyopsatte loft. Ifølge restaurator er kun apo
stelmedaljonerne blevet beskyttet med lak, 
mens den omgivende ornamentik formentlig 
snart har løsnet sig, hvorfor den er blevet skra
bet af, rimeligvis engang i 1700’rne. En over-
strygning af hele dekorationen med gråt er for
mentlig fra 1793, siden opmalet tre gange i grå 
og hvide toner, senest øjensynligt efter restaure
ringen 1891.32 Da den sidste af disse nymalinger 
ikke fandtes på de formodede rester af det gamle 
korloft, må fornyelsen af dette og af den vestlige 
del af skibets loft rimeligvis være foretaget i for
bindelse med 1891-restaureringen. 

2) 1955, udført af Ingolf Røjbæk på korloftet. 
I hver af loftets fire felter er malet en medaljon 
med en skrivende evangelist og små scener fra 
evangelierne. Evangelistnavnene er anført i ver
saler nederst på medaljonerne, mens symbol
væsnerne ses i sviklerne nærmest midtrosetten, 
der rummer et Jesumonogram. I nordøst ses »S. 
Lukas«, i sydøst »S. Markus«, i nordvest »S. 
Johannes« og i sydvest »S. Mattæus«. Farverne 
er lyse, domineret af blåt. 

INVENTAR 

Oversigt. Ældst blandt kirkens righoldige inventar er 
den romanske granitdøbefont. Senmiddelalderen re
præsenteres af figurerne fra en senkatolsk højalter
tavle, et korbuekrucifiks og en jernbunden *kirkeki-
ste, der nu er i Esbjerg Museum, mens en †klokke 
med årstallet 1400 og navnene på de daværende kirke
værger er omstøbt 1854. 

Stolestaderne i egnens karakteristiske ungrenæs-
sanceformer stammer fra en nyindretning i slutnin
gen af 1500’rne, ligeledes den noget finere skårne 
prædikestol, der er dateret 1586 og muligvis oprinde
lig har været opsat som lektorieprædikestol foran 
korbuen. 

Indretningens dominerende barokkarakter skyldes 
en omfattende fornyelse i første del af 1650’rne, da 
rummet moderniseredes og forskønnedes for at 
kunne danne en værdig ramme om begravelsen for 
Wenzel Rothkirck til Krogsgård og hans slægt. 
Endnu før det prægtige epitafium blev opsat 1652, 
skænkede Rothkirck og hans 2. hustru Dorthe Abild-
gaard 1651 de svære alterstager, og samme år må den 
omfattende loftsbemaling være udført eller i det 
mindste påbegyndt (jfr. ovf.). 1652 blev prædikesto
len forsynet med himmel og moderniseret med ba
rokke skæringer. Dette arbejde udførtes øjensynligt 
af Jens Olufsen fra Varde, mens leveringen af den 
nuværende altertavle betroedes den mere professio
nelle Anders Mortensen i Odense. Tavlen er ikke da
teret, men den er formentlig først opsat efter Roth-
kircks død 1655. Samtidig med nyindretningen, 
hvortil må have hørt nye †herskabsstole for Krogs
gård, skænkede Johan Sturke og hans hustru Dorthe 
Pedersdatter 1652 en lysekrone. 

1700’rne er i dag kun repræsenteret ved en salme-
nummertavle, vistnok fra 1793, 1800’rne hovedsage
ligt ved altersølvet, der er leveret 1842 af Johan Jacob 
Heinrich Rühle i Ribe. 

Farvesætning og istandsættelser. Sin nuværende frem
træden har kirkerummet i det væsentlige fået ved en 
gennemgribende istandsættelse 1938. Den omfattede 
en flytning af Rothkircks epitafium fra dets gamle 
plads i koret til skibets nordvæg, men tilstræbte ellers 
hovedsageligt en genskabelse af barokindretningen, 
hvis apostelmalerier afdækkedes på skibets loft. Al
tertavlen blev så vidt muligt genskabt også i farvesæt-
ningen, mens der på prædikestolen frilagdes og sup
pleredes en bemaling fra 1652, vistnok sammenhø
rende med loftets. De gotiske alterfigurer blev opsat i 
en art rekonstruktion og nymalet i brogede farver 
sammen med krucifikset, mens stolestaderne norma
liseredes; deres nuværende lyse bemaling har staderne 
først fået 1980. 

En istandsættelse 1793 betød en stærk nedskæring af 
barokaltertavlen, der anbragtes i en panelvæg med 
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Fig. 20. Indre set mod øst. Hude fot. o. 1905. – Inneres nach Osten, 1905. 

halvdøre, som førte ind til en rummelig †skriftestol menummertavle stammer formentlig også nogle se
og en †degnestol bagved. Til arrangementet hørte kundære, fordybede indskrifter på altertavle og døbe
også de gamle gotiske figurer, der anbragtes øverst på font fra restaureringen 1793. Den iværksattes af kir
en noget aparte vis. Udover den lidt usædvanlige sal- keejeren, justitsråd Johan Ludvig Bruun, der 
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Fig. 21. Altertavle, o. 1655, udsnit af vinge med 
bruskmasker (s. 1852). NE fot. 1983. – Altarbild, um 
1655. Detail vom Seitenhang mit Maskaronen aus Knor
pelwerk. 

Fig. 22. Altertavle, o. 1655, udsnit af postament med 
bruskmasker (s. 1852). NE fot. 1983. – Altarbild, um 
1655. Detail vom Untersatz mit Maskaronen aus Knor
pelwerk. 

indrettede sig en ny †herskabsstol i skibets vestende, 
ligesom også det øvrige stoleværk blev reguleret. 
1794 kunne præsten rose ejeren for at have sat kirkens 
indre i en så herlig stand, at den nu kunne »pukke 
med de smukke kirker i landet«. Om en istandsættelse 
1845, der omfattede nymaling af alt inventar, vidnede 
et vers på kirkens †pulpitur, hvori maleren Niels 
Hansen priste kirkens ejer af samme navn. 1891 for
nyedes stolebænkene, der fik egetræsmaling, mens 
hovedparten af det øvrige inventar blev overstøget 
med lyse toner. 

Alterbordet, fra 1938, er et panelværk af fyr, 140 × 
102 cm, 104 cm højt, opsat 66 cm fra korets 
østvæg. Det har tre profilfyldinger på forsiden, 
to på kortsiderne. Bagsiden udgøres af to store 
låger fra 1700’rne, stammende fra en (†)panel-
væg, der 1793-1938 flankerede altret (jfr. ndf.). 
De har begge to profilfyldinger og er fæstnet 
med gamle bukkehornsbeslag.33 Mens de gen
anvendte låger står i blank eg, er alterbordets 
øvrige bemaling fra 1938, rammeværket lys
grønt, listerne røde, hvide og gule; fyldingerne 
er mørkebrune, forsidens med kranse, hvori læ
ses: »Gud/ alene/ Æren« (gule versaler på blå 
bund). Det ældre †alterbord, der omtales som en 
simpel, sammenslået trækasse, var formentlig 
fra 1793, da hele alterpartiet må være blevet ryk
ket noget frem i koret (jfr. ndf. og fig. 11). 

†Alterklæder. 1715 nævnes et alterklæde af rødt 
fløjl med sølvgaloner og broderi, skænket af 
Elisabeth Rosenkrantz (†1721).20 Også 1791 var 
klædet af rødt fløjl.22 

Altertavle (fig. 23), formentlig 1655, med vå
bener for Wenzel Rothkirck og hans hustruer 
Kirsten Reedtz og Dorthe Abildgaard, et ar
bejde i elegant og vilter bruskbarok, tilskrevet 
billedskæreren Anders Mortensen i Odense.34 

Tavlen består af bredt postament, næsten kva
dratisk storstykke og et topstykke med brudt 
gavl, der i hovedsagen er en rekonstruktion fra 
istandsættelsen 1938. 

Storgesimsen bæres af to fritstående, løvom-
vundne snosøjler med vinløvskapitæler, der står 
foran brede rammestykker med tilsvarende, re-
liefskårne søjler, som indfattes af flammelister. 
Søjlerne flankerer et storfelt med højovalt relief, 
der kantes af flammelister og i sviklerne ind
fattes af bruskværk og akantusløv. Relieffet (fig. 



 

TJÆREBORG KIRKE 1851 

Fig. 23. Altertavle, o. 1655, med våbener for Wenzel Rothkirck og hans hustruer, tilskrevet billedskæreren 
Anders Mortensen i Odense (s. 1850). NE fot. 1983. – Altarbild, mit Wappen für Wenzel Rothkirck und seine 
Ehefrauen. Dem Bildschnitzer Anders Mortensen aus Odense zugeschrieben, um 1655. 
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25) viser Nadveren på baggrund af et korsfæ-
stelsespanorama foroven, begge motiver skåret 
efter forlæg af Hendrick Goltzius. Nadversce
nen, hvor Judas rejser sig og næsten vælter sin 
skammel, gengiver ret nøje et stik fra 1585,35 

idet dog perspektivet er drejet, så bordscenen 
ses let ovenfra. Forlægget har også leveret inter
iøret med perspektivisk kassetteloft og et cen
tralt vindue, åbent ud til et landskab med træer. 
Golgathascenen ovenover følger stikket i Golt
zius’ passionsserie fra 1596-98, hvis højformat 
Anders Mortensen dog har måttet brede ud ved 
at flytte forgrundens figurgrupper ud til si
derne.36 

Til Nadvermotivet svarer en sekundært ind
skåret versalindskrift i postamentfeitet: »MinFig. 24. Altertavle, o. 1655, toprelief, Gravlæggelsen 

(s. 1853). NE fot. 1983. – Altarbild, um 1655. Relief von Siæl naar du annammer her/ din Iesu Legeme og 
Grablegung. Blod i hellig Bod./ For Soneren din Borgen er/ 

at ald Din Syndeskyld fra Adams Fald/ ved ham 
allene ydes/ og af hans Bord paa denne Iord/ en 
himmelsk for Smag Nydes«. Postamentfeitet 
flankeres under storsøjlerne af kraftige frem
spring, der på siderne har bruskmasker (fig. 22), 
fortil våben for Wenzel Rothkircks hustruer Kir
sten Reedtz (i nord) og Dorthe Abildgaard. 
Rothkircks eget våben er anbragt på arkitraven 
lige over storfeltet, indrammet af storfrisens se
kundært indskårne versaler: »Min Siæl din/ Til
lid hav// til Iesu Testa/mentes Pagt// Ved Nat/ 
tevagt// som han i Brød/ og Viinen gav// til/ 
Pandt// At du ved ham paa/ Iorden vandt// en 
herlig Him/mels Føde// Og der/for nu// kom 
ham/ i Hu// som offret/ for dig døde«. Frisen 
har yderst diamantbosser og over storsøjlerne 
fremspring, der fortil prydes af bøjle med engle-
hoved over tandsnit, på siderne af diamantbos
ser. Arkitraven ledsages af forkrøppet tandsnit, 
kronlisten af to tilsvarende bladborter. Storvin
gerne udgøres af viltert og knortet bruskværk 
med groteske masker (fig. 21). 

Topstykket er 1938 rekonstrueret på grundlag 
af bevarede dele og en jævnførelse med Anders 
Mortensens altertavle i Dalum kirke (Odense 
amt). Det fremtræder som en forenklet udgave

Fig. 25. Altertavle, o. 1655, storfeltets relief af Nad
af storstykket, kronet af en brudt gavl med frifi-veren og Korsfæstelsen (s. 1850f.). NE fot. 1983. – Altarbild, um 1655. Mittelfeld mit Relief von Abendmahl 

und Kreuzigung. gur af den opstandne Kristus, der flankeres af to 
romerske soldater yderst på topgesimsen. Op
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Fig. 26. Alterindretningen 1793-1938 (s. 1854) med aflukke for †skriftestol og (†)degnestol bagved (s. 1864). 
Hude fot. 1905. – Altareinrichtung 1793-1938, mit Zimmerchen für †Beichtstuhl und (†)Küsterstuhl. 

rindeligt er kun toprelieffet, Gravlæggelsen (fig. 
24), ét af frisens englehoveder og to af topfi
gurerne, Kristus (fanen ny) og den søndre sol
dat, hvis hoved er fornyet. 

Tavlens bemaling er fra 1938, inspireret af da 
konstaterede originale rester. Reliefferne står i 
en grå perlefarve med lidt forgyldning, snosøj
lerne brune med forgyldning og grønt løv, ram
meværket til dels med grå og grøn marmore
ring. Indskriftfelterne er sorte og deres bogsta
ver trukket op med forgyldning. I den ny 
topfrise er tilsvarende anført et vers af Inge
mann: »For os han i Gravens Dyb steg ned...«, 
og på sydkanten af frisen er noteret: »Aar 1938 
istandsattes Altertavle, Prædikestol og Krucifiks 
under Nationalmuseet ved Einar V. Jensen«. 

Tavlen lader sig ikke sikkert tidsfæste nær
mere end til perioden 1649-57.37 Men placerin

gen af hustruvåbnerne på postamentet og Wen
zel Rothkircks eget våben midt i tavlens opad
stigende frelsesprogram synes at gøre den til en 
art mindestiftelse for ham. Derfor er tavlen ri
meligvis først opsat af Dorthe Abildgaard efter 
hans død i marts 1655,38 og den kan meget vel 
være bestilt året før i forbindelse med Wenzel 
Rothkircks ophold i Odense, da han blev alvor
ligt syg.39 Sit nærmeste sidestykke – og måske 
direkte forbillede – har tavlen i Anders Morten
sens kun få år ældre altertavle i Dalum kirke, 
hvis overdel har lignende topfigurer.40 

Tavlen må efter topstykkets rekonstruktion 
fremtræde nogenlunde i sin gamle form. Af op
rindelige stafferingsrester, lagt på en tyk kridt
grund, fremgår, at reliefferne fra første færd har 
været bemalet med farver og forgyldning. På 
storsøjlerne er iagttaget guld, grønt og rød sølv
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Fig. 27. Figurer fra (†)altertavle, o. 1500 (s. 1854), opsat på bagklædning fra 1938. Ejnar V. Jensen fot. 1941. – Figuren eines (†)Schnitzaltars, um 1500, angebracht an einer Rückwand von 1938. 

lasur på vinløvets grene, blade og frugter, og 
storvingerne har haft smalteblå bund for brusk
værkets grønne og røde sølvlasur og forgyld
ning. Hertil må have hørt påmalede indskrifter. 

1715 var en del billeder og lister løse, andre 
nedfaldne og henlagt i kirkekisten.20 Ved en 
istandsættelse 1793 blev tavlen reduceret og en 
særegen nyopstilling etableret (fig. 26). Hele al
terpartiet rykkedes frem i koret og blev ved si
derne forsynet med høje paneler og døre til af
skærmning af en nyindrettet †skriftestol og 
(†)degnestol bag altret (jfr. ndf.). Panelet afslut
tedes foroven af en profileret bjælke, der gik fra 
væg til væg og støttede mod tavlens bagside i 
højde med storgesimsen. Herover blev hele tav
lens topstykke fjernet og erstattet af en lille ud
skåret ornamentgavl i gennembrudt storakantus 
omkring en højoval medaljon med frakturind-
skriften: »Gud alleene Ære«. Gavlen, øjensyn
ligt en genanvendt epitafiedel forsynet med ny 
indskrift (jfr. ndf.),41 blev yderst på storgesim
sen flankeret af uforholdsmæssigt store figurer 
af S. Klemens (i nord) og Maria med barnet fra 
kirkens sengotisk altertavle (jfr. ndf.), mens 

dennes mere beskedne apostelfigurer fik plads 
på bjælken nord og syd for altret. Formentlig 
ved samme lejlighed har tavlens postament og 
storfrise fået sine indskårne versalindskrifter og 
alt er blevet malet. Herefter kunne præsten no
tere, at kirkens indre nu ved ejeren justitsråd 
Bruuns indsats var sat i så herlig stand, at »me
nigheden og jeg der med dobbelt fornøjelse kan 
samles til den offentlige Gudstjeneste«.21 

1845 blev altertavlen »smukt opmalet« i for
trinsvis lyse toner (jfr. fig. 26).6 Ved Jacob 
Helms’ besøg 1873 fandt han Gravlæggelsesreli-
effet fra det nedtagne topstykke ophængt i ski
bet over indgangen. I behold fra topstykket var 
også to af topfigurerne og et englehoved (opsat 
på prædikestolen), der fandt anvendelse ved re
konstruktionen af altertavlen 1938. 

(†)Altertavle (fig. 27), o. 1500, bevaret er de 15 
figurer og et stykke stavværk, siden 1938 opsat 
på glat fyrrepanel, der efterligner tavlens gamle 
opbygning med midtskab og fløje. Hovedfeltet 
rummer tre storfigurer, en Nådestol flankeret af 
Maria med barnet (til venstre) og S. Klemens, 
fløjene de 12 apostle fordelt i to rækker. 
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Den centrale Nådestolsgruppe (fig. 29), 125 
cm høj, er traditionelt fremstillet som et tron-
sæde med en aldrende Vorherre i kongeligt 
skrud, der fremholder sin søn i skikkelse af en 
smertensmand; ved siderne to engle. Gruppen er 
hårdt medtaget. Vorherre, med en ualmindelig 
vilter hårpragt, har mistet kronespirene, smer-
tensmanden mangler armene, og det samme 
gælder englene, der formentlig har båret lidel-
sesredskaber. Andre dele er fornyet og udbedret 
1938, således smertensmandens højre underben 
og venstre knæ samt partier af Vorherres lange 
folderige klædning og fodstykket, der var 
stærkt opædt af råd (jfr. fig. 29). Maria (fig. 28), 
136 cm høj, bærer det nøgne, krølhårede barn på 
sin højre arm; den venstre er afbrudt ligesom 
kronens spir. Hendes ansigt, kranset af bølgende 
hår, er langt og smalt, let vendt mod barnet, der 
bevæger benene ivrigt og rækker venstre arm ud 
efter en nu forsvunden genstand (en frugt?), 
som moderen må have holdt frem. Maria er 
iført fodsid kjole og kappe, hvorunder der for
neden stikker en sko frem. S. Klemens, 142 cm 
høj, er skægløs med pavekrone og fodsid kappe 
med kantbånd, der holdes sammen af et cirku
lært spænde med skjold. Han holder i højre hånd 
en bog, mens den venstre er afbrudt; den må i 
sin tid have holdt et anker, pavens attribut. 

Apostelfigurerne, ca. 60 cm høje, der for de 
flestes vedkommende har mistet attributtet, er 
vist barfodede i fodside kjortler og kapper. De 
beskrives fra venstre begyndende i øvre række: 
1) Med skaldepande og langt skæg; på højre arm 
hviler en lukket bog, mens den venstre har båret 
attributtet. 2) Med overkroppen ejendommeligt 
drejet mod højre, begge arme afbrudt. 3) Johan
nes, skægløs, gørende korsets tegn over den for
giftede kalk. 4) (Fig. 30) Formentlig Peter, flen-
skallet, med en bog i venstre hånd, delvist ind
hyldet i kappen; højre arm er afbrudt. 5) (Fig. 
30) Med åben bog i højre hånd, den venstre af
brudt. 6) (Fig. 30) Med langt hår og tvedelt fuld
skæg, åben bog i venstre hånd, den højre af
brudt. 7) Paulus, med åben bog i venstre hånd, 
et stort sværdfæste i den højre (klingen mang
ler). 8) Skægløs med høj pande, skindkrave, 
lukket bog i højre hånd og i den venstre en kort 

Fig. 28. Maria med barnet, figur fra (†)altertavle, o. 
1500 (s. 1855). NE fot. 1983. – Madonna mit Kind, 
Figur eines (†)Schnitzaltars, um 1500. 

pind eller rest af en stav (nyere?). 9) Jakob den 
ældre iført pilgrimsdragt med ibskal på hatten. 
Højre hånd hviler på venstre underarm, hvis 
hånd nu mangler. 10) Mattias, holdende øksen 
foran sig med begge hænder. 11) Formentlig Si
mon, skægløs med lukket bog i højre hånd, i 
den venstre et fæste, formentlig for en forsvun
det savklinge. 12) Med stort skipperskæg, højre 
hånd holder en åben bog, den venstre er af
brudt. 

Alle figurer, der er kraftigt hulede fra bag
siden, står på kantede konsoller fæstnet til bag
klædningen. Over midtfeltet er opsat et stykke 
gennembrudt stavværksbaldakin, midtpartiet 
fra det gamle hovedskab med en bred kølbue og 
halvdelen af to smallere ved siderne. 

Figurerne står med hvidlig karnation og drag
ter i dæmpede grå, brune, grønne og blå farver 
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Fig. 29. Nådestolen, figurgruppe fra (†)altertavle, o. 

med engle ved siderne, ligesom Mariafiguren er 
nært beslægtet, med samme lange smalle ansigt. 
Tilstedeværelsen af den store figur af pave Kle
mens antyder, at kirken snarest har været viet 
denne helgen (jfr. eksempelvis Jerne, Lunde og 
Vester Starup). 

Tavlen, der midt i 1600’rne er blevet for
trængt af den nuværende, var endnu 1766 fuldt 
bevaret, ophængt på skibets nordvæg over for 
døren. Her nævnes Treenigheden i midten, Ma
ria til den ene side og til den anden »paven«, 
hvis navn læstes »Sanctus Clemens«. På fløjene 
sås apostlene; alt omtales som stærkt forgyldt, 
og nederst (på predellaen?) var anført et citat fra 
Joh. 3,16 (»Thi således elskede Gud ver
den...«).42 

1793 benyttedes figurerne som pryd i den 
ovennævnte nye korindretning, idet Maria og 
pave Klemens blev opsat yderst på barokalter
tavlens storgesims, apostelfigurerne på skille
væggen ved siderne (jfr. fig. 26). Nådestols-
gruppen indgik ikke i arrangementet og alter
skabet må være blevet kasseret bortset fra det 
bevarede baldakinstykke, der fæstnedes til kor
loftet over altret. 

1845 blev figurerne malet med det øvrige al
terparti.6 Da Helms 1873 beskrev figurerne, 
manglede Maria og Klemens allerede henholds
vis højre og venstre arm. Nådestolen, som han 
fandt hensat i tårnrummet og siden på våben

1500 (s. 1855, jfr. fig. 27). Niels Termansen fot. 1917. – Gnadenstuhl, Figurengruppe eines (lå 1900†)Schnitzaltars, um altret varhusloftet,43 o. ynkeligt bag og 
1500 (vgl. Abb. 27). 1917 stærkt forkommen (fig. 29). Restaurerin
fra 1938. Herunder er der 1985 iagttaget en ældre gen og nymalingen 1938 blev fulgt op af en ny 

snedkermæssig istandsættelse af figurer og bag
bemaling i blåt og hvidt på en kridtgrundslig- klædning 1985. Baldakinen, der siden 1938 
nende bund. Bagklædningen står i blankt træ havde været opsat på hovedet (jfr. fig. 27), blev 
med en lyseblå glorie malet bag figurernes ho samtidig vendt. 
veder. Opsat vestligt på skibets nordvæg. Altersølv, 1842,6 udført af Johan Jacob Hein
Tavlens opbygning må i alt væsentligt have rich Rühle i Ribe. Kalken, der er 21 cm høj, har 

svaret til den nuværende opstilling, idet der har sekstunget fod med høj standkant og et lille på-
været tale om en sengotisk højaltertavle sva nittet krucifiks mellem to af tungerne. Skaft
rende til eksempelvis Jernes (s. 984), Lundes (s. ledene er cylindriske, det nedre let svejet, det 
1113), Oksbys (s. 1395) og Vester Starups (s. øvre konkavt, knoppen er sekstunget med fir
1660). Det nærmeste sidestykke synes at have kantede bosser. Bægeret, der hviler i en godron-
været en tavle i Vilslev kirke (Gørding hrd.), neret kurv, er halvkugleformet og forsynet med 
hvis Nådestolsgruppe har samme udformning en nyere hældetud. På standkanten er med skri

veskrift graveret: »Tjæreborg Kirke«, og på un
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dersiden ses Rühles gentagne mærke (Bøje 1982, 
nr. 6806) samt Ribes bymærke (Bøje 1982, nr. 
6774). Disken, der måler 13 cm i tvm. og har en 
spinkel profilkant, bærer på undersiden samme 
stempler som kalken. Et nyere altersæt (med ob
latæske) har påskriften »Tjæreborg Kirke 1974« 
og er leveret af Dansk Paramenthandel, mærket 
»Sterling«. 

†Altersølv. 1696 nævner inventariet kalk og 
disk af sølv, forgyldt, »kalken er bøjet og vil 
rettes, disken er i stykker og randen vil lod
des«.12 1715 havde disken stadig behov for 
istandsættelse.20 

Alterkande og oblatæske er fra sidste del af 
1800’rne, i sort porcelæn med guldkors. Kanden 
er leveret af Den kongelige Porcelænsfabrik, 
æsken fra Bing & Grøndahl. En †alterkande af 
brunlakeret blik blev anskaffet 1844.6 

Alterstager (fig. 32), 1651, skænket af Wenzel 
Rothkirck og Dorthe Abildgaard. De prægtige 
stager, 56 cm høje, har meget stor, kegleformet 
fodskål med profilering, hvilende på ryggen af 
tre løver. Skaftet er formet som en baluster med 
pæreformet midtled, lyseskålen er flad med pro
filering. På midtledet er over årstallet »1651« 
graveret Wenzel Rothkircks våben og initialer 
»W/RK«, flankeret af hustruernes våbener, 

Fig. 30. Apostelfigurer fra (†)altertavle, o. 1500 (s. 
1855, jfr. fig. 27). NE fot. 1983. -Apostelfiguren eines 
(†)Schnitzaltars, um 1500 (vgl. Abb. 21). 

Fig. 31. Korbuekrucifiks, o. 1475-1500 (s. 1859). NE 
fot. 1983. – Triumphkreuz, um 1475-1500. 

Reedtz og »KR« for Kirsten Reedtz (heraldisk 
højre) samt Abildgaard og »DA« for Dorthe 
Abildgaard. 1696 trængte stagerne til lodning på 
fødderne.12 

Et par alterstager af træ (fig. 33) stammer for
mentlig fra 1700’rne. De er 39 cm høje, ganske 
enkle, også lysetornene af træ. Sortmalede. Sta
gerne har en tid lang ligget på præstegårdens 
loft. 

†Alterstager. 1715 nævnes foruden de to mes
singstager endnu én, med to »pige udi«.20 1791 
omtales to mindre tinstager. 

†Alterbøger. 1696 nævnes en bibel, der sagdes 
at være udlånt til Krogsgård, en liden bibel og 
en alterbog; en gammel alterbog var væk, mens 
et graduale var opslidt og i stykker.12 

†Messehageler. 1696 omtales en fløjls messeha-
gel,12 formentlig den samme, som 1715 beskri
ves som værende af rødt fløjl med galoner og 
broderi. Man havde da fået en ny, tilsvarende, 
med kantning og kors af sølvgaloner, skænket af 
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Fig. 32. Alterstage, 1651, med våbener og initialer for 
giverne Wenzel Rothkirck og Dorthe Abildgård samt 
for Rothkircks første hustru, Kirsten Reetz (s. 1857). 
NE fot. 1983. – Altarleuchter mit Wappen und Initialen 
der Stifter Wenzel Rothkirck und Dorthe Abildgaard sowie 
der ersten Ehefrau Rothkircks, Kirsten Reetz. 1651. 

Elisabeth Rosenkrantz (jfr. †alterklæde).20 1791 
var haglen ligeledes af rødt fløjl.22 

Alterskranke, 1938, af fyr, femsidet med ud
savede balustre og bemaling i grå toner. En †al
terskranke, opsat 1875,6 var afrundet med drejede 
balustre (jfr. fig. 20). 

Døbefont (jfr. fig. 44), romansk af grålig gra
nit, 95 cm høj, en afart af egnens vestjyske, glat- 
kummede type (Mackeprang: Døbefonte, s. 
174). Foden er søjlebaseagtig med rektangulære, 
foroven svagt afrundede skjolde, der rummer 
små relieffer. I nord og vest ses et hesteagtigt 
dyr med lange lige ben, i syd og øst en figur, der 
nærmest minder om et stort, liggende H. Et 

cylindrisk skaft med omløbende rundstav dan
ner overgang til den bægerformede kumme, 
tvm. 68 cm, hvis munding ledsages af en dob
belt rundstav. På mundingsrandens overside er 
indhugget fire små ligearmede kors, formentlig 
benediktionskors sammenhængende med litur
gien ved dåbsvandets indvielse (benedictio fon
tis). Tilsvarende kors findes på andre jyske 
fonte, bl.a. i Lydum (s. 1228), Øse (s. 1616) og 
Brøndum.44 

På kummens glatte side er sekundært udhug
get et skjold med frakturindskrift, formentlig 
fra 1793: »Gud drog mig af min Moders Skiød/ 
og jeg blev fød/ Uværdig til at slutte Pagt, om 
ej/ hans Naade havde banet Vey/ ved Naade-
Vandet Daaben,/ hvori hans Søn/ ved kraftig 
Bøn/ fik Himlen for mig aaben«.45 

Før restaureringen 1793 stod fonten i en 
»mørk krog« i koret, hvor den ikke kunne ses af 
fadderne, »uden at de måtte gå op i koret og der 
forårsage en slags uorden«.46 Den rykkedes der
for ud midt i koret, hvorfra den 1875 blev flyttet 
til korbuens nordvange (jfr. fig. 11, 20); her blev 
den 1882 afvasket for maling.6 Sin nuværende 
plads foran Rothkircks epitafium i skibets nord-
østhjørne har fonten fået 1938. 

En *fontekumme af granit er fra en gård i Tjæ
reborg kommet til Esbjerg Museum.47 

Fig. 33. Alterstager af træ, formentlig fra 1700’rne (s. 
1857). NE fot. 1989. – Hölzerne Altarleuchter, wahr
scheinlich aus dem 18. Jahrhundert. 



  
 

  

 

 

 

 

 
 

TJÆREBORG KIRKE 1859 

Dåbsfad og dåbskande er fra 1988, af sølv, ud
ført af Allan Scharff.48 Den tidligere, nyere dåbs
kande af messing er udlånt til Darum kirke. 

Et †fontelåg omtales 1700 som »ganske øde«,49 

og 1715 manglede fonten »en dekel«.20 

Ved fonten er opstillet en syvarmet lysestage af 
messing, skænket 1922 af belysningsdirektør Ib 
Windfeldt Hansen og hustru, København.50 

Korbuekrucifiks (fig. 31), o. 1475-1500, ret 
groft skåret, figuren 97 cm høj, korstræet 171 
cm. Kristus er vist udspændt i let skrånende 
arme med hovedet dødt nedsunket over højre 
skulder. Tornekronen er kraftig med huller efter 
indborede torne, håret glat og langt, fuldskæget 
tvedelt. Brystkassen har markerede ribben og 
sidevunde i højre side, lændeklædet er kort, fol
det op med snipper midtfor og ved højre hofte. 
Fødderne er drejet ind over hinanden med en 
uhyggelig deformitet af vristen lige over naglen, 
fremkaldt af kroppens vægt. Figurens udhulede 
bagside er lukket med en træplade. Korstræet, 
med kvadratiske endefelter og en stor cirkelme
daljon i skæringen, har afrundet midtprofil og 
på kanterne stærkt stiliserede grengevækster. I 
endemedaljonerne er sekundært indskåret versa
lerne »sp« (øverst), »ig« (nederst) og »a« (på de 
vandrette arme). 

Bemalingen stammer fra en restaurering 1938. 
Karnationen er gråhvid, håret brunt, tornekro
nen grøn og lændeklædet forgyldt. Korstræet er 
rødbrunt med forgyldt stjerneglorie, marmore
ret midtprofil samt sorte endemedaljoner med 
hvid kant. Farverne har afløst en bemaling (fra Fig. 34. Prædikestol, 1586, med tilføjelser, himmel og
1845?) i blege toner med blodstænk og mørkt staffering fra 1652 (s. 1859). NE fot. 1983. – Kanzel, 
korstræ (foto i NM2). 1586, mit Hinzufügungen, Schalldeckel und Bemalung 

Krucifikset svarer i detaljer til et lidt større i von 1652. 

Brøndum kirke og må skyldes samme billed
skærer. Helms bemærkede i slutningen af næssanceformer. Felternes arkader (fig. 35, 37) 
1800’rne krucifikset i kirkens skib,51 hvor det nu har kannelerede pilastre med profilbase og -ka
hænger på nordvæggen over for indgangen. pitæl. Bueslagene, der i karnapfelterne er let 

Prædikestol (fig. 34), 1586, med tilføjelser, styltede, i sidefelterne svagt hesteskoformede, 
himmel og staffering fra 1652, bemalingen ledsages af karvskåren ornamentik, små cirkler 
fremdraget ved en istandsættelse 1938. Prædi vekslende med neglesnit. Arkaderne rummer 
kestolen består af otte arkadefag, hvoraf fem ret ganske velskåret akantusløv, der i næsten alle 
smalle udgør en karnap, mens de øvrige noget felter vokser ud af en vase; et sted er i bueslaget 
bredere fag danner bro ved siderne. Den egent indføjet en særegen kvindebuste (fig. 35). Fel
lige, oprindelige stol er udført i typiske ungre- terne flankeredes oprindeligt af kannelerede 
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Fig. 35. Prædikestolsfelt, 1586, med dydehermer til
føjet 1652 (s. 1859f.). NE fot. 1983. – Kanzelfeld, 
1586. Tugendhermen 1652 hinzugefügt. 

halvsøjler med akantuskapitæl og -prydbælte, 
der endnu ses – i noget beskåret tilstand – bag 
tilføjede hjørneprydelser fra 1652, hovedsageligt 
joniske dydehermer (fig. 37). På skaftet af dyde-
hermerne, der er skåret efter Hendrick Goltzius’ 
ofte benyttede serie,52 ses vekselvis englehoved, 
diademhoved og løvehoved over frugtklase og 
postament med diamantbosse. Hjørneprydel
serne er fra nord: 1) Jonisk kvindeherme med 
tandsnit, semikolontegn og diamantbosse på 
skaftet. 2) Troen. 3) (Fig. 35) Håbet. 4) (Fig. 35) 
Kærligheden. 5) Retfærdigheden. 6) (Fig.36, 37) 
Klogskaben. 7) (Fig. 37) Styrken. 8) Mådehol
det. 9) En enkel, jonisk pilaster. 10) Kvinde
herme (som nr. 1). 

Kraftige horisontale profilled indrammer po-
stamentet, hvis felter på karnappen rummer 
versalindskriften: »Anno/ Dom/mini/ mdlx/ 
xxvi« (det Herrens år 1586). Selve årstallet anes 

kun, eftersom det er bortskåret 1652, da man 
foran postamentets enkle retkantfremspring 
satte barokke volutfremspring med beslagværk 
og bruskmasker, der tydeligvis har været en lidt 
uvant opgave for billedskæreren. 

Den enkle frise med tandsnit under kronlisten 
har tilsvarende fået bøjler med semikolontegn 
og tandsnit over hjørneprydelserne; i stedet for 
en af bøjlerne (i hjørnet nærmest væggen) er 
1938 opsat et lille knægthoved, der indtil da 
havde sin (ikke gamle) plads under et af posta-
mentfremspringene (jfr. fig. 20). Her ses nu syv 
store englehoveder, af hvilke de tre er oprinde
lige, resten nyskårne 1938. Forneden afsluttes 
karnappen af en svejet underbaldakin i fem fag 
med ribber i stødene; panelet mellem ribberne er 
fornyet 1886, den ottekantede bærestøtte 1938, 
da også dækpladen med læsepult i blankt træ 
blev gjort af ny. Prædikestolen er opsat i skibets 
sydøsthjørne med opgang gennem triumfmu-
ren. 

Den 1652 tilføjede himmel, der er fæstnet til 
triumfvæggen over kurven, har fem fag ud 
imod kirkerummet. Frisen er gennemløbende, 
og den kraftige, profilerede kronliste ledsages af 
en æggestav. Forneden afslutter små voluthæn-
gestykker, mens topstykkerne er formet som 
store rulleværkskartoucher med slyngbåndsme-
daljon og (delvis fornyede) småspir. På hjør
nerne flankeres topstykkerne af nu vingeløse 
engle med lidelsesredskaber, der til dels er for
nyede. Himlens loft har kraftige profilribber, 
udgående fra en roset i midten. 

Prædikestolens brogede staffering er fra 1652, 
afdækket og suppleret ved istandsættelsen 1938. 
Arkaderne har mørkblå bund, sviklerne er 
grønne, profilerne hovedsageligt marmorerede i 
gråviolet og grønt. På arkadernes skæringer, 
hermer og sirater er endvidere anvendt karna
tion, lysere blåt, rødt, rødbrunt, grønt, sort og 
hvidt samt sølvlasur og rigelig forgyldning. 
Slyngbåndsmedaljonerne på himlens topstyk
ker, der står grønligt marmorerede, må oprin
delig have rummet våbener for Wenzel Roth
kirck og hans hustruer; kun en rest af Dorthe 
Abildgaard’s konstateredes 1938, hvorfor man 
afstod fra opmaling og rekonstruktion. Himlens 
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Fig. 36-37. Detaljer af prædikestol 1586 (s. 1860). 36. Dydeherme, Klogskaben, tilføjelse fra 1652. 37. Udsnit 
med dydehermer fra 1652, bag hvilke hjørnernes oprindelige halvsøjler ses. NE fot. 1983. – Kanzel 1586, Details. 
36. Tugendherme, Prudentia, 1652 hinzugefügt. 37. Ausschnitt mit Tugendhermen 1652. Dahinter die ursprünglichen 
Halbsäulen. 

loft har velbevarede brunrøde mauresker på rød 
bund, et motiv, der er gentaget i grønt på un
derbaldakinens (nyere) panel. Til stafferingen 
hører forgyldte indskrifter i en blanding af ver
saler og fraktur, malet på sort bund. I frisen 
læses: »Salige ere de/ som høre/ Guds/ Ord-
...Luc: xi. Capit (v. 28)«, i himlens frise: »Oplift 
din Røst som en/ Basune...Es: 58 (v. 1)«. I po-
stamentet er der efter karnappens skårne date-
ringsformel påmalet årstallet 1652 (oven i det 
bortskårne 1586), og i de øvrige felter er anført 
navne og initialer på daværende sysselprovst, 
præst, provstiskriver og kirkeværge. Fra nord 
læses: »W(elbyrdig) Erick Kragh Decanus Ri
pens (is)/ H(r) Knud Clausen Barfod/ Anno/ 
Dom/mini/ 1652/ Peder Nelsen Prous[tieskri-
ver]/ H.C. K(irke) W(ærge).«53 

Den oprindelige prædikestol fra 1586, hvis 
skæringer hører hjemme i den bedre ende af eg

nens ungrenæssancearbejder, har sidestykker i 
Kvong (1587, s. 1173), og Alslev (1586). Dens 

mange fag antyder, at der som i Alslev fra første 
færd kan have været tale om en lektorieprædi-

kestol, opsat med karnappen midt i korbuen og 
de bredere sidefag som led i en pulpiturbryst
ning ved siderne.54 Af den oprindelige bema
ling, på kridtgrund, er konstateret rødt, grønt, 
forgyldning og klart sølv, fortrinsvis på halv

søjlerne bag de tilføjede dydehermer. 
Sin nuværende form og plads har prædikesto

len fået senest med udbygningen og barokise-
ringen 1652, der har været et led i Wenzel Roth
kircks modernisering af kirkens interiør. Det er 
tænkeligt, at Rothkirck selv har skænket him
len, hvor hans og hustuernes våbener var malet. 
De på postamentet anførte navne, ikke blot præ
stens og kirkeværgens, men også provstens og 
provstiskriverens, viser imidlertid, at arbejdet i 



 
 
 
 

 

 

 
 

1862 SKAST HERRED 

Fig. 38. Topstykker, o. 1650, formentlig fra †her
skabsstole for Krogsgård (s. 1864), 1793-1938 an
vendt som »skilte« til anvisning af de unge karles og 
pigers pladser på kirkens †pulpitur (s. 1863, 1865). 
NE fot. 1983. – Kartuschen, um 1650. Vermutlich von 
†Herrschaftsgestühl für den Herrensitz Krogsgård. Von 
1793 bis 1938 als »Schilder« verwendet, um damit den 

jungen Männern und Frauen ihre Plätze auf der †Kir
chenempore anzuweisen. 

øvrigt må være udført for kirkens egne midler. 
Snedkeren var rimeligvis Jens Olufsen fra 
Varde, hvis dydehermer og englehoveder ses til
svarende på en prædikestol fra 1637 i Ål kirke (s. 
1333), og stafferingen skyldes vel de malere, der 
ved samme tid tog sig af kirkeloftet (jfr. lofts-
malerier). 

1845 blev prædikestolen nystafferet af maler 
Niels Hansen.6 Skæringerne fik hovedsageligt 
hvidt, arkaderne gråt med grønne kannelurer, 
og i øvrigt benyttedes gult, rødt og sort. I sto
lens og himlens frise maledes antikiserende 
mønstre, og postamentetindskriften blev delvist 
fornyet på sort bund. I de to første felter an
førtes med gul fraktur: »Gudsfrygt haver For-
iettelse for det Liv/ som nu er, og for det til
kommende«, og i feltet efter årstallet mindedes 
kirkeejerens indsats i gul skriveskrift: »N. Han
sen Eier af Krogsgaard lod Kirken restaurere og 
male 1845« (jfr. indskrift på †pulpitur). 

1891 blev prædikestolen atter repareret og ny
malet.6 Herefter viser ældre fotografier den med 
en hvid og grå overstrygning (jfr. fig. 20). Det 
ses, at flere af postamentets englehoveder mang
lede og til dels var afløst af andre (ét fra altertav
lens topfrise); til gengæld havde også himlens 
frise udskårne englehoveder, der dog var nye 
(fra 1891?). De fjernedes ved den store istandsæt
telse 1938, da prædikestolen fik sin nuværende 
fremtræden. 

Stolestader (fig. 39-42), o. 1580, selve bænkene 
med let skrå fyldingsryglæn er dog fra 1891.6 

Gavlene er af egnens ungrenæssancetype, 104 
cm høje, udformet som et lille fyldingspanel, 
hvis lodrette rammestykker fortsætter i små 
knopagtige spir. Hver gavl har to profilindram-
mede højfyldinger, de nedre næsten alle med 
foldeværk, der de fleste steder har karakteristi
ske hjerteformede gennembrydninger. I over-
fyldingerne ses dels tilsvarende foldeværk, dels 
udskåret akantusløv, hvoraf der sine steder vok
ser fugle- og mandshoveder (fig. 40-41). Enkelte 
gavle har akantusløv i begge fyldinger. Kun i 
nord findes gammelt forpanel, i fem fag med 
høje profilfyldinger; på bagsiden af dets ramme
værk er indskåret årstallet »1627«. Indgangspa-Fig. 39. Stolelåge, o. 1580 (s. 1864). NE fot. 1989. – Gestühl, Tür, um 1580. 
nelerne er fra 1938. Stoleværkets bemaling er fra 
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Fig. 40-42. Stolegavle, o. 1580. 40-41. I kirken (s. 1862). 42. *Stolegavl nu i Esbjerg Museum (s. 1864). NE fot. 
1983. – Gestühlswangen, um 1580. 40-41. Im Kirchemaum. 42. *Gestühlswange, jetzt im Museum von Esbjerg. 

1980. Bænkene står gråmalede, gavlene med 
gråt rammeværk og grønne skæringer på mørk-
grå bund; foldeværkets hjerter er røde. 

Oprindeligt må staderne som i Jerne, Kvong 
og Ølgod (s. 990, 1176, 1546) have været opsat i 
tre rader i skibet. Ifølge et tingsvidne 1638 havde 
Frederik Munk (til Krogsgård, †1634) og øvrig
heden nemlig ladet de to rader kvindeskamler 
(stole) i kirken »indsette i en rade«, og samtidig 
optaget et nyt register.55 1696 behøvedes seks 
deller til reparation af staderne,12 der 1791 om
fattede 29 mandsstole, 16 kvindestole og to 
†herskabsstole med døre.22 Når sognets kvinder 
kunne rummes på henved halvt så mange stole 
som mændene, skyldes det, at deres stolerad i 
nord var væsentlig bredere (med syv pladser 
imod fire i mandsraden), og midtgangen således 

forskudt mod syd; også de fire bageste rækker i 
nord var mandsstole. Denne langtfra ualminde
lige opstilling56 ændredes ved istandsættelsen 
1793, da der udarbejdedes en ny indretningsplan 
med stolefordeling. Heraf ses, at gangen lagdes 
midtfor og bænkene på begge sider indrettedes 
til fem personer, således at menigheden kunne 
fordeles på 20 kvindestole i nord og et tilsva
rende antal mandsstole i syd. Samtidig blev de 
ældre †herskabsstole forrest gjort til almindelige 
kirkestole, og justitsråd Bruun indrettede sig en 
ny †lukket herskabsstol i tårnbuen (jfr. ndf.). Et 
ønske om at reservere kirkens vestpulpitur alene 
for mandfolk kunne ikke imødekommes, hvor
for de unge karle og piger i stedet fik separate 
opgange, hvortil bevarede »skilte« viste hen 
(fig. 38, jfr. ndf).57 
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Fig. 43. Lysekrone, 1652, skænket af Johan Sturke og 
hans hustru Dorthe Pedersdatter (s. 1866). NE fot. 
1983. – Kronleuchter, gestiftet von Johan Sturke und sei
ner Ehefrau Dorthe Pedersdatter, 1652. 

1845 malede Niels Hansen stoleværket.6 1891 
blev bænkene fornyet uden større ændringer i 
opstillingen (jfr. fig. 11) og med bibeholdelse af 
gavlene; alt maledes med egetræsfarve.6 Efter en 
ny regulering og reduktion 1938 blev flere 
gamle stoledele til overs. 

To *gavle, den enes overfylding med fladsnit-
agtigt akantusløv (fig. 42), er nu i Esbjerg Mu
seum. Gavlene har udstemning for fæstnelse af 
ryglægte; brun bemaling (inv. nr. 203/1953 og 
65/1956). I tre nyere bænke i tårnrummet er 
genanvendt fire nedkortede gavle og to dobbelt
gavle, der indtil 1938 hørte til dobbeltsæder med 
låger forrest i kirken. En låge (fig. 39) herfra 
ligger nu på loftet. Den måler 90 × 54 cm, har 
fylding med hjertegennembrudt foldeværk og 
egetræsmaling med røde hjerter og sort bund fra 
1886. 

Fra et sæt †herskabsstole for Krogsgårds ejere 
stammer formentlig fire gavltopstykker fra 
midten af 1600’rne (fig. 38), der 1793 fandt se
kundær anvendelse som »skilte« til anvisning af 
ungdommens pladser på kirkepulpituret (jfr. 
ovf.). Topstykkerne er udformet som kartou-
cher i senrenæssancestil med slyngbåndsmedal-
jon, 47 × 36 cm. De er rimeligvis udført af Jens 

Olufsen fra Varde i sammenhæng med prædike-
stolsudbygningen 1652 (jfr. ovf.), og kan som 
prædikestolens topstykker have haft malede 
adelsvåbener i slyngbåndsmedaljonerne. Her
skabsstolene, der 1791 nævnes som »ejerstole 
med døre«,22 blev 1793 nedtaget fra deres plad
ser forrest i skibets stolerader,46 og gavlenes top
stykker opsat parvis som skilte ved opgangene 
til pulpituret.58 Fra denne anvendelse stammer 
deres nuværende grå bemaling med sort skrive
skrift i medaljonerne: »Unge/ Karle« og »Unge/ 
Piger«. Stykkerne er nu ophængt i tårnbuen. 

Til afløsning for de gamle herskabsstole lod 
Johan Ludvig Bruun 1793 indrette en ny †lukket 
herskabsstol i kirkens tårnbue under pulpituret. 
Heri er på stolefordelingsplanen 1793 (jfr. ovf.) 
angivet læderstole for herskabet, mens Krogs
gårds karle og jomfruer havde plads bagved og 
ved siderne i tårnrummet.46 Arrangementet var 
borttaget 1885 (jfr. fig. 11). 

†Præste- og skriftestole. 1791 omtales en skrif
testol til tre personer, formentlig fra renæssan
cetiden.22 Ved korets nyordning 1793 indrette
des en ny og større med bænke i korets syd-
østhjørne, strækkende sig om bag det 
fremrykkede alter. Den afskærmedes i vest af en 
skillevæg med gotiske figurer og døråbning 
med fyldingslåge (halvdør), i nord af en skille
væg ind mod et tilsvarende, lidt mindre rum til 
degnen (fig. 11, 26). Dette indrettedes 1793 med 
en (†)degnestol fra o. 1580, hvis ene *pultgavl er 
bevaret, af fyr, 143 cm høj. Den har profilfyl-
ding under fylding med fladsnitsakantus, og 
øverst et trekantet topstykke med muslingorna
ment. På gavlens inderside udstemning for fæst
nelse af et skråtstillet pultbræt. Pulten i øvrigt 
havde panel i to fag med høje profilfyldinger 
under frisefyldinger, der rummede flad-
snitagtigt akantusløv med vase og troldeho
ved.59 

Efter nedtagningen af arrangementerne bag 
altret 1938 er degnestolsgavlen kommet til Es
bjerg Museum (inv. nr. 201/1953), mens skille
væggens to låger er genbenyttet som bagklæd
ning for det nuværende alterbord (jfr. ovf.) 

* Kirkekiste (fig. 58), senmiddelalderlig, 135 × 
53 cm, 51-54 cm høj, udført af meget brede ege
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Fig. 44. Indre set mod vest. NÈ fot. 1983. – Innenansicht nach Westen. 

planker, beslået med tætsiddende jernbånd, der 
nu mangler på det let hvælvede låg. Båndene er 
fæstnet med nagler, hvis store hoveder på en 
kantskinne langs åbningen er formet som blom
ster. Kisten har på forsiden øskener til en stang
lås og indvendig en kraftig smedet lås til to nøg
ler. Kisten tilhører en udbredt type og har lokale 
sidestykker i Lunde (s. 1125) og Ovtrup (s. 
1154). Omtalt 1715,20 nu i Esbjerg Museum (inv. 
nr. 202/1953). 

En nyere pengebøsse af messing er opsat ved 
indgangen. En *pengebøsse fra o. 1825-50 har 
form af en lille trækasse, 40 × 22 cm, 30 cm høj, 
med let buet låg og to overfaldslukker. I låget en 
opstående pengetragt, grøn bemaling. I Esbjerg 

Museum (inv. nr. 200/1953). En †pengetavle 
nævnes 1791.22 

Kirkens dørfløje er fra hovedrestauringen 1938. 
†Pulpiturer. 1) I skibets vestende, tidligst 

nævnt 1793,46 men muligvis væsentlig ældre, da 
Helms nævner renæssanceornamenter på det.45 

Her kan dog være tale om de renæssancetop
stykker (fig. 38), der havde fundet sekundær an
vendelse som »skilte« til anvisning af de unge 
karles og pigers pladser på pulpituret, som er 
angivet på en stolefordelingsplan fra 1793 (jfr. 
stoleværk). Pulpituret, med to opgangstrapper, 
strakte sig frem til det vestligste vindue i syd 
(jfr. fig. 3-4). 1803-4 var der »på grund af me
nighedens vækst« planer om en udvidelse af pul
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pituret langs skibets nordvæg; 21 de realiseredes 
dog ikke. 1845 markeredes kirkens nymaling 
med følgende vers på pulpituret: »Niels Hansen 
paa Krogsgaard/ Lod denne Kirke male/ I ne-
denstaaende Aar/ Det til hans Ære taler/ 1845/ 
Niels Hansen Maler«.60 Pulpituret blev nedtaget 
med orglets opsætning 1901. 2) 1901, udformet 
som to separate pulpiturer i kirkens vesthjørner, 
flankerende det samtidige orgel i tårnbuen. 
Nedtaget 1938. 

Orgel, 1949, med seks stemmer, ét manual og 
anhangspedal, bygget af Th. Frobenius & Co., 
Kgs. Lyngby. Udvidet med én pedalstemme 
1980 af P. Bruhn & Søn, Årslev. Disposition: 
Manual: Gedakt 8’, Quintatøn 8’, Principal 4’, 
Rørfløjte 4’, Gemshorn 2’, Scharf II. Pedal: Sub
bas 16’. Mekanisk aktion, sløjfevindlade. Facade 
med hængslede fløjdøre, tegnet af arkitekt 
Holm, København.15 I tåiyirummet. †Orgler. 1) 
1845 ønskedes de gamle levninger af orglet, som 
stod bag altertavlen, fjernet.6 2) 1901,61 af ube
kendt fabrikat, muligvis Joh. P. Andresen & 
Co., Ringkøbing.62 Repareret og udvidet 1928 
af A. C. Zachariasen, Århus. I tårnrummet15 

med facade i tårnbuen. 
Salmenummertavler. 1) (Fig. 59), formentlig 

1793, udført af en kraftig egeplade, 80 × 41 cm, 
med afrundede hjørner foroven og profilkant. 
Indskrift med indskårne, regelmæssige versaler, 
der minder om altertavlens (sekundære) skårne 
indskrifter. Nederst er under overskriften »Da
gens Psalmer« afsat tre linjer til påskrift (med 
kridt), mens tavlens øvre del optages af en »Lov 
Sang« i fem sekslinjede strofer: »Jeg usle Spire
gran afjorden/ i Adam laae med flere af hans 
Æt/ Saa ey Naturens Pragt og Orden/ og ey min 
Gud i synlig Majestæt...«. Tavlen er sort med 
egetræsmalet kant og indskrift optrukket med 
gråt. På skibets vestvæg syd for tårnbuen. 2-3) 
Ens, nyere i profilramme, 48 × 72 cm, gråma-
lede med sorte cifre. En ganske enkel †salmenum
mertavle til kridt, med overskriften »Ny Salme
bog«, ses på fotografier fra begyndelsen af 
1900’rne (i NM2). 

En præsterækketavle fra 1938 er af egetræ, 135 
× 102 cm, i blankt træ med hvide versaler. På 
skibets vestvæg nord for tårnbuen. 

Lysekroner. 1) (Fig. 43) 1652, skænket af Johan 
Sturke og hans hustru Dorthe Pedersdatter. Den 
måler 65 × 75 cm. Balusterstammen krones af 
en flakt ørn og afsluttes forneden, under den 
store hængekugle, af en vindrueklase. Fra stam
men udgår foroven fem små pyntearme, for
neden en krans af seks S-svungne lysearme med 
lidt løvværk og flade lyseskåle. På hængekug-
len, hvis underside er godronneret, læses den 
graverede versalindskrift: »Anno 1652/ hafver 
Iohan Stvrke/ med sin Hvstrv Darte/ Pe-
dersd(atter) gifved denne/ Krone til Terborg/ 
Kiercke til Huko/mmelse«. Indskriften indram
mes af et hjerte med en lille flamme foroven. 
1696 fattedes to plader (lyseskåle) og tre piber,12 

der endnu ikke var repareret 1700.49 Østligst i 
skibet. 2) 1918, ifølge indskrift skænket af sog
nepræst N. S. Nielsen og hustru. 3) 1939, skæn
ket af Kristine Frandsen Christensen. 

Kirkeskib, fuldskibet »Arik« (=Erik?), op
hængt o. 1850. Skibet er udført og skænket af 
styrmand Christen Nielsen, Tjæreborg. Repara
tioner er foretaget 1896 og o. 1918.63 Ophængt 
lige over indgangen i skibet. 

Klokke, 1854, en omstøbning af †klokke nr. 2, 
tvm. 81 cm, med indskrift i reliefversaler om 
halsen: »N. Hansen Krogsgaard. Støbt af P. P. 
Meilstrup i Randers 1854«. Indskriften kantes af 
lister og lidt bladværk, slagringen har profile
ring. Ophængt i nyere slyngebom. 

†Klokker. 1) En klokke afleveredes ved klok
keskatten 1528.64 2) 1400, med latinsk minuske-
lindskrift, afskrevet i præsteindberetningen 
1766, men øjensynligt i stærkt forvansket ud
gave, hvorfor gengivelsen her er forsøgsvis nor
maliseret: »anno domini mcd. Jesus nasarenus. 
ave Maria. hæc campana vocata Anna. in ho
norem Salvatoris et in usum ecclesiæ Terboræ. 
peder olson ivord jepsen tutores« (I det Herrens 
år 1400. Jesus af Nazareth. Ave Maria. Denne 
klokke hedder Anna. (Støbt) til Frelserens ære 
og til Tjæreborg kirkes brug. Peder Olsen og 
Ivar Jepsen kirkeværger).51 1840 var klokken 
revnet og måtte synes. Omstøbt 1854. 

Klokkestolen er ældre, af egetræ med forstærk
ninger af fyr, der måske stammer fra o. 1840, da 
klokkestolen ønskedes repareret.6 



 

 
 

TJÆREBORG KIRKE 1867 

Fig. 45. Epitafium, 1652, over Wenzel Rothkirck til Krogsgård og hans hustruer Kirsten Reetz og Dorthe 

Abildgaard (s. 1867). NE fot. 1989. – Epitaph für Wenzel Rothkirck zu Krogsgård und seine beiden Ehefrauen Kirsten

Reetz und Dorthe Abildgaard, 1652. 

GRAVMINDER 

Epitafium (fig. 45), 1652, med portrætmaleri af 
Wenzel Rothkirck til Krogsgård (†1655) og hans 
hustruer Karen Reedtz (†1646) og Dorthe Abild
gaard (†1657), hvis gravskrifter aldrig er blevet 
påført postamentets skriftfelt (jfr. †gravkrypt og 
kistebeslag). 

Det fornemme epitafium er udført i vistnok 
gotlandsk sandsten med detaljer i marmor og 

alabast samt skrifttavler i skifer, formentlig af 
Peder Clausen, stenhugger i Århus.65 Monu
mentet har bredt postament, næsten kvadratisk, 
søjleflankeret storstykke med maleri, og krones 
af en brudt gavl med topstykke, der rummer et 
relief af Kristi opstandelse. 

Glatte toskanske søjler af rødt marmor med 
baser og kapitæler i alabast flankerer storfeltet, 
hvis maleri indrammes af en bred bort med 48 
anevåbener, brudt foroven af en lille bruskind-
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rammet skrifttavle af skifer (jfr. fig. 46). Anegal
leriet udgøres af 3 × 8 alliancevåbener, fordelt 
med Wenzel Rothkircks og Karen Reedtz’ for
oven og langs maleriets sider, Dorthe Abild-
gaards forneden. Under storsøjlerne, der hviler 
på postamenter med frugtbundter og hænge-
klæder, har postamentet fremspring med rek
tangulære felter i enkel beslagværksindfatning. 
Postamentet rummer mellem fremspringene det 
store, aldrig udfyldte skriftfelt, der flankeres af 
to små dødsgenier, den ene med hovedskal og 
timeglas, den anden med gravspade (fig. 49). 
Uden for fremspringene smykker bruskværk og 
profilstillede englehoveder postamentet, der 
hviler på et kraftigt karnisled og foroven afslut
tes med en halvrund, profileret gesims. Herpå 
står yderst, flankerende storstykket, legems-
store frifigurer af evangelisterne Mattæus (til 
venstre) og Johannes med deres symbolvæsner 
ved fødderne. Begge er fremstillet i bevægede 
positurer og med store bøger; Mattæus har langtFig. 46. Epitafium, 1652, midtfelt med maleri og vå-

benfriser, tegnet 1774 af Søren Abildgaard (s. 1872). – Epitaph, 1652. Hauptfeld mit Gemälde und Wappenfriehår skæg 48), Johannes fintkrøllet og (fig. et 
sen. Zeichnung 1774.	 bølget overskæg. Over storsøjlerne tjener ret-

kantfremspring som piedestaler for Markuslø-
ven (til venstre) og Lukasoksen, mens de to 
evangelister selv ses yderst, siddende på gavl
stumper, der bæres af konsoller med bruskværk 
og profilhoved. Bag dyrene, der holder evange-
liebøgerne fast under forbenene, står på storge
simsen to brudte gavlstykker med konsoller, der 
bærer små englefigurer. Mellem dem rejser sig 
det næsten kvadratiske topstykke, hvis let flad-
buede arkadefelt flankeres af glatte joniske søj
ler, udført af samme materialer som storstyk
kets. Buefeltet, med rundkindede englehoveder 
i sviklerne, rummer et relief af Kristi opstan
delse. På gravens væltede låg ser man Kristus 
rejsende sig med højre hånd hævet velsignende 
og korsfanen i den venstre. En skykrans om
giver ham, og ved hans fødder ses to engle, 
mens fire forfærdede romerske soldater kryber 
sammen og dækker sig i forgrunden. Topstyk
ket har smalle vinger i form af profilstillede eng- 

Fig. 47. Epitafium, 1652, udsnit af smedejernsgitter lehermer. Foroven krones det af en brudt tre
med årstallet 1654 (s. 1870, jfr. fig. 45). Efter op kantgavl med en siddende engel og to basun-måling af Valdemar Koch 1885. – Epitaph, 1652. 

blæsende putti, der har lagt sig mageligt til retteAusschnitt aus schmiedeeisernem Gitter mit dem Jahreszahl

1654 (vgl. Abb. 45). på gavlstykkerne.




 

TJÆREBORG KIRKE 1869 

Fig. 48-49. Detaljer af Wenzel Rothkircks epitafium 1652 (s. 1868, jfr. fig. 45). 48 Evangelisten Mattæus. NE fot. 
1983. 49. Dødsgenius med spade. Ejnar V. Jensen tot. 1938. – Details vom Epitaph für Wenzel Rothkirck, 1652. 48. 
Der Evangelist Matthäus. 49. Todesgenius mit Spaten. 

Epitafiet har især på den øvre del betydelige 
rester af en original staffering, der er forsigtigt 
optrukket og suppleret ved en gennemgribende 
istandsættelse 1938. På sandstenen ses hovedsa
gelig en lys grå farve, der på figurerne danner 
bund for malede øjne, hår og skæg samt lidt 
rødt på kinder og læber. En udstrakt forgyld
ning ses på dragterne som striber og omfatter i 
øvrigt en række profilled og sirater. I Johannes’ 
åbne bog er anført et citat fra hans evangelium 
(3, 16): »Saa elske Gvd Verden...«. Enkelte par
tier er endvidere fremhævet i sort, der danner 
bund for våbenborten, hvis gamle farver hoved
sagelig har efterladt sig rester i den øvre række. 
Her ses foruden forgyldning også lidt sølv og 
rød sølvlazur samt vekslende brogede farver på 
hjelmklæderne. På epitafiets nedre del er over
fladen på et tidspunkt blevet afætset og står nu i 

blank sandsten. Mens de røde marmorsøjler al
drig har været omfattet af stafferingen, har ala-
bastdelene en partiel forgyldning. I skriftfeltet 
over maleriet læses mellem to småblomster de 
forgyldte versaler »Anno/ 1652«, der er forsig
tigt optrukket ved istandsættelsen, idet de før 
1938 blot anedes som en mørkfarvning i stenen. 

Epitafiets maleri (fig. 51), i olie på lærred, må
ler 125 × 108 cm i lysningen. Det viser Wenzel 
Rothkirck halvt fra siden, knælende i bøn over 
for sine to hustruer, der sidder tilsvarende, 
begge med hænderne samlede foran brystet og, 
som han, fikserende beskueren. Rothkirck frem
træder myndig med foldede hænder, elefant
ordenen om halsen og iført en pladerustning, 
hvis hjelm står foran ham. Han har gråt over
skæg og hagefip, fyldig næse og en skulderlang, 
grånende hårpragt. Hustruerne er næsten ens 
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klædt i en lang sort kjole med gennemsigtig 
skulderkrave og kysehat med perlebesætning. 
Karen Reedtz, der knæler nærmest ægteman
den, har midaldrende, lidt stereotype ansigts
træk, mens Dorthe Abildgaard forekommer fint 
karakteriseret som den noget aldrende kvinde, 
hun var, da maleriet udførtes. Portrætmaleriet er 
for de vigtigste, øvre deles vedkommende vel
bevaret med en smukt afstemt karnation, der 
spænder fra Dorthe Abildgaards næsten hvide 
over i det let rødsprængte hos den gamle kriger. 
Farverne i øvrigt er næsten alene sort og nuancer 
af gråt, hvidt og brunt; baggrunden står ensartet 
grå. I Rothkircks bryst ses en gammel udbed
ring med en større lap, og i maleriets nedre del 
er en del flosser repareret ved en istandsættelse 
1906. Det møre lærred er ved samme lejlighed 
opklæbet på tykt linoleum, mens istandsættel
sen 1938 hovedsagelig omfattede ny blænd
ramme og en beskeden farveudbedring. 

Epitafiet er siden 1938 opsat ved skibets nord
mur, østligst op imod triumfvæggen. I godt en 
halv meters afstand er det indfattet af et smede
jernsgitter (fig. 45 og 47) fra 1654, der har nære 
sidestykker i Caspar Finckes lidt ældre arbejder i 
Roskilde og Århus domkirker (DK.Kbh.Amt s. 
1514, 2290 og DK.Århus, s. 686). Gitteret er 145 

Fig. 50. *Kistebeslag, o. 1655, Rothkirckvåben fra 
Wenzel Rothkircks kiste (s. 1875). I Nationalmuseet. 
NE fot. 1989. – Rothkirckwappen, *Sargbeschlag vom 
Sarg Wenzel Rothkircks, um 1655. 

cm højt og består af syv 68 cm brede fag, af 
hvilke et udgør gitterværkets kortside i vest, et 
andet danner låge med en stor graveret lås og 
årstallet »1654« over de forgyldte initialer »WR« 
og »KR«. Det smukt smedede gitterværk ud
gøres af rundjern, der krydses i rudemønstre og 
løber ud i spiraler og fligede blade, som står 
med forgyldning, mens gitteret i øvrigt er sort-
malet. 

Epitafiets gamle plads var ved korets nord
væg (jfr. fig. 20) over gravkrypten, som samti
digt indrettedes i korgulvet (jfr. ndf.). Som me
ster for det prægtige monument har været fore
slået Artus Quillinus den Ældre,66 men det 
synes nu at kunne tilskrives Peder Clausen, 
stenhugger i Århus.65 Poul Eller gjorde 1971 op
mærksom på den påfaldende lighed mellem 
Rothkircks fremtræden på epitafieportrættet og 
på det kobberstukne portræt i ligprædikenen, 
der blev udgivet 1657 og som ifølge påskrift er 
stukket efter maleri af Abraham Wuchters. Poul 
Eller fandt ikke, at epitafiemaleriet, som han 
ville datere til 1654 eller i hvert fald til Roth
kircks levetid, kunne være egenhændigt af 
Wuchters.67 Problemet er øjensynligt løst med 
Carsten Teilman Halds publicering 1972 af et 
ikke tidligere kendt, lidt ældre Rothkirckpor-
træt, der synes udført af Abraham Wuchters o. 
1648-49, og som viser så nøje overensstemmelse 
med epitafieportræt og kobberstik, at det må 
formodes at have været forlæg for begge. Det 
nyfremdragne maleri har hørt til på Krogsgård 
og synes således efter almindelig datidig praksis 
at have været stillet til rådighed som forlæg for 
den (eller de) malere, der skulle udførte epitafie
maleriet.68 Dette malearbejde, der for hustru
portrætternes vedkommende må være foretaget 
efter andre forlæg – Dorthe Abildgaards eventu
elt efter levende model – kan således meget vel 
være udført efter sommeren 1654, da Rothkirck 
blev syg og ikke siden genså Krogsgård. Car
sten Teilman Hald er tilbøjelig til af datere male-
arbejdet til 1655,69 og han finder det endvidere 
nærliggende, at epitafiemaleriet er udført af træ
loftets malere, hvis arbejde i kirken han gerne 
vil henføre til samme år. Samtidigheden i disse 
arbejder er imidlertid tvivlsom,70 og det er 
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Fig. 51. Epitafiemaleri af Wenzel Rothkirck (†1655) og hans hustruer Kirsten Reetz (†1646) og Dorthe Abild-
gaard (†1657), udført o. 1652-55 (s. 1869, jfr. fig. 45). Ejnar V. Jensen fot. 1938. – Wenzel Rothkirck (gest. 1655) mit 
seinen beiden Ehefrauen Kirsten Reetz (gest. 1646) und Dorthe Abildgaard (gest. 1657). Bildnis um 1652-55 aus einem 
Epitaph (ugl. Abb. 45). 
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Fig. 52. Gravsten (nr. 1, s. 1872), o. 1650-75, over 
ukendt ægtepar med initialerne »TB« og »PS«. Ejnar 
V. Jensen fot. 1938. – Grabstein eines unbekannten Ehe
paars mit den Initialen »TB« und »PS«, um 1650-75. 

næppe troligt, at de ret håndværksmæssige Ri-
bemalere – selv hjemme i værkstedet – har kun
net udføre så professionelt gennemarbejdede 
portrætter som epitafiemaleriets (jfr. ovf.).71 

Når epitafiet aldrig er blevet endelig færdiggjort 
med sin gravskrift, skyldes det utvivlsomt 
Dorthe Abildgaards død 1657 og svenskekrige
nes efterfølgende kaos. 

Midt i 1700’rne fremhævede Pontoppidans 
Danske Atlas det smukke »marmor-epitaf« i 
kirkens kor (DaAtlas, s. 695), hvis midtfelt 1774 
blev foreviget af tegneren Søren Abildgaard 
(fig. 46). Maleriet fremtræder her farvelagt, ele
fantordensbåndet med en klar blå tone, der også 

er brugt som baggrund for portrætterne. Forud 
for en mindre istandsættelse 1845 omtales sand
stenen som beskadiget, malerirammen var del
vis affalden og topstykket hældende, mens git
teret behøvede en opmaling. Trods oppudsnin-
gen, hvortil vel hørte den nævnte delvise 
afætsning af sandstenen, måtte Helms 1873 slå 
til lyd for en snarlig restaurering, specielt af ma
leriet, hvis tilstand Magnus-Petersen 1903 fandt 
meget betænkelig, mørnet af smuds og fugt og 
med en større flænge forneden. En foreløbig 
istandsættelse 1906 omfattede kun maleriet, der 
igen kom under behandling ved restaureringen 
1938, da hele epitafiet blev sat i stand og flyttet 
fra koret til dets nuværende plads i skibet. 

Epitafiedel? Et top- eller hængestykke i gen
nembrudt storakantus med højoval medaljon er 
formentlig en rest af et epitafium fra o. 1725. I 
tiden 1793-1938 tjente det som et lille gavlstykke 
for altertavlen (s. 1854, jfr. fig. 26). Stykket, der 
kan være tilført kirken andetstedsfra, er siden 
1938 ophængt i koret over korbuen. 

Gravsten. Af kirkens fire gamle gravsten stod 
de tre tidligere i tårnrummet, delvist skjult af et 
højtliggende bræddegulv. Den fjerde (nr. 3) lå i 
skibets midtergang, neden for koret.72 I forbin
delse med hovedrestaureringen 1938 blev de alle 
flyttet til våbenhuset, hvor de opstilledes to og 
to på øst- og vestvæggen.73 Da der 1974 blev 
lagt nyt gulv sammesteds blev stenene efter en 
tid på kirkegården opstillet ved indgangspartiet 
mellem ligkapellet og graverhuset, men nu i så 
ringe tilstand, at de stort set ikke længere er 
læselige. 

1) (Fig. 52) o. 1650-75, over ukendt ægtepar 
med initialerne »TB« og »PS«. Gråsort, belgisk 
kalksten, 205 × 115 cm, knækket over på tværs 
og med mange revner og brud. Den udslidte 
indskrift har stået med reliefhugne versaler i det 
højrektangulære indskriftfelt. Det flankeres af 
Moses(?) med stav og bog (til venstre) samt 
Kærligheden med barn ved fod og bryst. Begge 
figurer står på en piedestal med diamantbosse. 
Over indskriftfeltet løber i hele stenens bredde 
et knækket skriftbånd med reliefversalerne: »Ver 
trøstig, ieg hafuer ofu[ervundet Ver]den, Ioh. 
...« (Joh. 16, 33). Øverst den opstandne Kristus 
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Fig. 53. Gravsten (nr. 2, s. 1873), o. 1740-50, over 
ukendt. NE fot. 1986. – Grabstein eines Unbekannten, 
um 1740-50. 

med sejrsfane, omgivet af soldater i stærkt for
vredne sovestillinger. Scenen indrammes af en 
tredelt bue, hvis profilerede kant i enderne af
sluttes af volutter og over Kristi hoved deler sig 
til en hjerteformet hængekonsol. I stenens hjør
ner sidder de fire evangelister og skriver. De 
ledsages af deres symbolvæsener, ligesom deres 
navne er anført med fordybede versaler på ste
nens brede, glatte kant. Foroven ses »S. Mat-
hevs« (til venstre) og »S. Marcv[s]«, forneden 
»S. Lvcas« (til venstre) og Johannes (hjørnet af
brudt). Mellem de to sidste ses ægteparrets vo-
lutprydede bomærkeskjolde, flettet sammen og 
forenet af et lille hjerte. Hans bomærke (til ven
stre) flankeres af initialerne »T« og »B«, hendes 
er et Jesumonogram flankeret af »P« og »S«. 

Stenen er beslægtet med to signerede sten i 
Lunde (s. 1128, nr. 1-2 med fig. 37-38) samt en i 
Janderup (s. 1065, nr. 2 med fig. 47), alle fra o. 

1642.74 På den nordlige del af muren mellem 
graverhuset og ligkapellet. 

2) (Fig. 53) o. 1740-50. Ulæselig. Grå kalk
sten, 146 × 104 cm, med stærkt forvitret over
flade. Det højovale indskriftfelt med spor af reli
efversaler indrammes af en laurbærkrans og bæ
rer foroven en krone. Fra denne udgår en 
fladoval laurbærkrans, der formentlig har rum
met gudelige sentenser. Nederst en engel med 
vidt udbredte vinger, og i hjørnerne siddende 
evangelister med deres symbolvæsener. Foroven 
Mattæus (til venstre) og Markus, forneden Lu
kas (til venstre) og Johannes. Fladerne er fyldt 
ud med volutagtige akantusblade, og langs ste
nens kant løber en smal bladbort. 

Den groft huggede udsmykning og de kage-
mandslignende figurer genfindes på en sten fra 
o. 1743 i Skast (s. 1905, nr. 2) samt på en lig
nende fra o. 1739 i Brøndum. På graverhusets 
nordmur. 

3) (Fig. 54) o. 1750. [T]erman M[a]d[sen], 
[f]orp[a]gt[e]r [paa Krog]sgaar[d], [h]an[s] [li-
?]den [søn] s[alig] Chr[isten] [Termansen] som 
[døde] A[o] ... d. [3.?] [no]v(ember), 7 [maan]e-
der ga[mme]l. 

Grå kalksten, 87 × 48 cm. Et højovalt ind
skriftfelt i laurbærkrans med næsten udslidte re
liefversaler udfylder hele barnegravstenens 
bredde. Over og under indskriftfeltet er små 
symmetriske akantusornamenter og i hjørnerne 
ses sammenbundne, afskårne blomster. 

Den lille gravsten er på det nærmeste identisk 
med en barnegravsten fra o. 1754 i Jerne (s. 996, 
nr. 7). Denne er signeret BASV for Bastian An
dresen Slesvig (1712-70), og det er givetvis også 
ham, der har udført Christen Termansens sten.75 

Han virkede fra o. 1750 som stenhugger og 
smed netop i Tjæreborg. Efter hans død gik er
hvervet videre til sønnen Frands (jfr. ndf., nr. 4 
og kirkegårdsmonument nr. 1). På et ældre foto
grafi o. 1900 (fig. 20) ses gravstenen stadig på sin 
plads i skibets midtergang. På ligkapellets syd
mur. 

4) (Fig. 55) o. 1780-85. Velfornem[me] ... 
[Iørgen?] [B]agger, *17. ... kæmner, ... samt 
hans [æ]gtefælle Kierstine Iens[d]a[atter] 
[Ov]ttrvp, *1711(?), †1771, ... april, ... [som 
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Fig. 54-55. 54. Gravsten (nr. 3, s. 1873), o. 1750, over Christen Termansen, søn af Terman Madsen, forpagter på 
Krogsgård. Tilskrevet Bastian Andresen Slesvig i Tjæreborg. Ejnar V. Jensen fot. 1938. 55. Gravsten (nr. 4, s. 
1873), o. 1780-85, over Jørgen(?) Bagger, kæmner, og hans hustru Kirstine Jensdatter Ovtrup. Tilskrevet Frands 
Bastiansen i Tjæreborg. NE fot. 1986. – 54. Grabstein für Christen Termansen, Sohn von Terman Madsen, Pächter von 
Krogsgård. Bastian Andresen Slesvig in Tjæreborg zugeschrieben. Um 1750. 55. Grabstein für Jørgen(?) Bagger, Käm
merer, und seine Frau Kirstine Jensdatter Ovtrup. Frands Bastiansen in Tjæreborg zugeschrieben. Um 1780-85. 

moder], som ve... ægte[skab] [vels]ignet [me]d 
en(?) søn, hvil[ken] ... ladet denne sten lægge til 
et ...minde. Gravvers. 

Rød kalksten med gul marmorering, 179 × 
118 cm, utvivlsomt udført af Frands Bastiansen 
fra Tjæreborg. Gravstenen er revnet på tværs, 
og nedre venstre hjørne er afbrudt. Den meget 
nedslidte indskrift står med fordybede versaler, 
gravverset med fordybet kursiv. Begge er anført 
på et stort, højrektangulært indskriftfelt, der 
foroven bærer en laurbærranke og tillige flan
keres af to sådanne langs siderne, omvundne 
med bånd. Indskriftfeltet 
lampe, med palmeblade 
holdsvis venstre og højre 
konvekst afskåret for at 

krones af en 
og bladgren til 
side. Dets nedre 
skabe plads til 

olie
hen

del er 
en ot

tebladet roset i cirkulær riflet indfatning. Stenen 
indrammes af en bred, tværriflet liste. 

Som type er gravstenen særegen for Frands 
Bastiansen, der fra 1780’erne udførte en lang 
række mindetavler og gravsten med helt tilsva
rende motiv til mange kirker på egnen, heraf en 
del signeret FBS.76 Han var søn af stenhuggeren 
Bastian Andresen Slesvig (jfr. nr. 3) og overtog 
dennes virksomhed i Tjæreborg fra 1770’erne. 
(jfr. Bastiansens eget kirkegårdsmonument 
ndf.). På den sydlige del af muren mellem gra-
verhuset og ligkapellet. 

†Gravkrypt, o. 1652. I forbindelse med opsæt
ningen af Wenzel Rothkircks epitafium (jfr. 
ovf.) indrettedes en hvælvet krypt under koret, 
hvis gulvniveau i den anledning blev hævet be



 
 

 

 

 

 

 

 
 

TJÆREBORG KIRKE 1875 

tydeligt. Udvendig i korets sokkel ses endnu de 
små åbninger til tre udluftningskanaler. Begra
velsen, der anvendtes for Rothkirck og hans to 
hustruer samt for senere ejere af Krogsgård, 
blev 1861 fyldt med jord og muret til,77 efter at 9 
eller 10 †kister med deres indhold var nedsat i 
kirkegårdens nordvestre hjørne, hvor kirkeeje
ren Niels Hansen til Krogsgård (jfr. lysekrone) 
lod opsætte en granitstele med mindeskrift over 
Wenzel Rothkirck.78 

Kistebeslag. Fra Wenzel Rothkircks kiste (o. 
1655) er bevaret to *våbenskjolde (fig. 50) af 
messingblik, 26 × 20 cm, med hans fædrene og 
mødrene våbener, Rothkirck og Falkenhaven. 

angiveligt fra Rothkircks og hans ene hustrus 
kister.79 Indskrifterne på de to plader, som nu er 
indsat i trærammer og anbragt på tårnrummets 
vestvæg, lyder: »Hiob. Cap. IX. Ich weis das 
mein Erlöser lebet ...«, »Christi Blvth vnd Ge
rechtigkeit ist meines Hertzens Ehren Kleidt 
...«. En nu forsvunden †bærehank (fig. 57) af jern 
i kartoucheformet beslag lå 1885 på våbenhusets 
loft og må hidrøre fra en af kryptens ældste ki
ster.80 

Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 56a – b) o. 1810, 
udført af Frands Bastiansen fra Tjæreborg over 
ham selv og hustru. »Staae haarde huggen 
Steen, viis hvem her er begraven. Her hviler de i 
Fred og ingen Møye haver. Naar Dommens 

giøse indskrifter (indridsede versaler) stammer Dag skal skee, vi da faar Gud at see. Vor Been 
samles maa og Ærens Krone faa. Her hviler i 

Siden 1914 i Nationalmuseet (inv. nr. D 8649). – To ovale blyplader, 20 x 33 cm, med tyske, reli

Fig. 56 a-b. Dobbeltsidet kirkegårdsmonument (nr. 1, s. 1875), udført o. 1810 af Frands Bastiansen i Tjæreborg 
over ham selv (†1822) og hans hustru Maren Nielsdatter (†1810). a. Frands Bastiansens side. NE fot. 1986. b. 
Hustruens side. EN fot. 1989. – Doppelseitiges Friedhofsmonument für Frands Bastiansen in Tjæreborg (gest. 1822) und 
seine Frau Maren Nielsdatter (gest. 1810). Von F. B. selbst ausgeführt, um 1810. a. Die Seite Frands Bastiansens. b. Die 
Seite seiner Ehefrau. 
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Herren salig Danne Mand Frands Bastiansen, 
født i Tiereborg 1751, kam (sic!) i Ægteskab 
1779 med Maren Niels Datter af Schads, avlede 
tilsammen 8 Børn, fem Sønner og tre Døttere, 
døde ＜1822＞ i hans Alder ＜71＞ Aar«. På bag
siden: »Stat Læser een Minut, og fat dig dise 
(sic!) Tanker, at du i Døsens Havn og Strand 
skal fæste Anker. En Kone her er død, paa Liv 
fra Børn og Mand, det viser denne Steen, hvor 
paa man læse kan. Her hviler i Herren salig 
Danne Kone Maren Niels Datter, født i Schads 
1763, kom i Ægteskab 1779 med Frands Basti
ansen i Tiereborg, avlede tilsammen 8 Børn, 
fem Sønner og tre Døtere, døde 1810 i hendes 
Alder 47 Aar.« 

Monumentet er af lysgrå kalksten, 92 × 43 
cm, og udformet som en opretstående, flad 
stele, der er anvendt på begge sider for hen
holdsvis ægtemanden og hustruen. Under den 
svejfede overkant er indskrifterne anført med 
reliefhugne versaler i højovale indskriftfelter, 
der udfylder hele stenens bredde. På ægteman
dens side (fig. 56a) er ovalen omkranset af en 
akantusbort på skælhugget bund. Den krones af 
to overflødighedshorn med blomster og frugt, 
mens feltet under den udfyldes af rokokobøjler. 
På hustruens side (fig. 56b) er indskriftfeltet ind
fattet i en båndomvunden laurbærkrans. For
oven er blomster og bladværk, forneden rocail-
ler og planteornamenter. Stelen er fikseret i sin 
opretstående stilling ved hjælp af jernankre, 
fastgjort i tre kampesten forneden. 

Det særprægede gravminde er uden tvivl ud
ført af Frands Bastiansen selv, som et punktum 

Fig. 57. †Bærehank fra en af de ældste kister i korets 
†gravkrypt (s. 1875). Tegning af Valdemar Koch 
1885. – †Traggriff einer der ältesten Särge in der †Gruft 
unter dem Chor. 

for den omfattende stenhuggervirksomhed gen
nem to generationer i Tjæreborg. Siden værk
stedet o. 1750 påbegyndtes af faderen Bastian 
Andresen Slesvig, nåede det at forsyne talrige 
kirker i Sydvestjylland med gravminder.81 Det 
er bemærkelsesværdigt, at den gravmindetype, 
som Frands Bastiansen valgte til sig selv, den 
dobbeltsidede stele, tydeligvis er inspireret af 
frisiske gravminder, som de kan træffes på bl.a. 
Föhr og Amrum82 samt i en særlig variant på 
Rømø (jfr. DK. S.Jyll. s. 1433ff., 2774ff.). Mens 
de ornamentale detaljer på monumentet genfin
des på adskillige andre af Frands Bastiansens ar
bejder, kendes der fra hans hånd kun et enkelt 
andet eksempel på den dobbeltsidede gravmin
detype, nemlig et nært beslægtet monument fra 
1813 i Sønderho på Fanø, oprindelig signeret 
FBS.83 På kirkegården, sydøst for koret. 

2) O. 1861. Bastian Andreasen, skolelærer og 
kirkesanger i Tjerreborg, *1. sept. 1785, †25. 
febr. 1861.84 Rødlig sandsten, 70 × 55 cm. På 
stenens glatte flade er indskriften anført med 
fordybet fraktur, indrammet af en fordybet li
nie, der foroven afrundes i en halvbue. I svik
lerne foroven er udhugget grenværksdekora-
tion. Stenen var en overgang indmuret på den 
indvendige side af kirkegårdsdiget, i dets syd
vestlige hjørne,85 men den er nu opstillet i den 
lille samling af ældre gravminder syd for graver-
huset. 

Sammesteds befinder sig to støbejernskors. 1) 
O. 1832. Tiendekommisær Hans Christensen, 
*4. nov. 1770 i Hygum, †11. jan. 1832 på Krogs- 
gaard (jfr. nr. 2 over hans hustru).86 Kursiv. 
Type med korsender udformet som palmet i tre
pas, højde 134 cm. Det profilerede fodstykke 
med svungne akantusbøjler er fastgjort i en na
tursten. 

2) O. 1843. Maren Nielsen, *6. juli 1783 i 
Livstrup, †6. april 1843 på Krogsgaard. Gift med 
Hans Christensen (jfr. nr. 1). Som nr. 1. 

KILDER OG HENVISNINGER 

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



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

TJÆREBORG KIRKE 1877 

Ved embedet. Menighedsrådets forhandlingsproto
kol 1904-61. – LA Vib. Skast herreds tingbog 1668, 
1674, 1696, 1698 og 1715. 

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker, VII, 1886, s. 45-48. – Notebøger. Søren 
Abildgaard, X, s. 27ff. – Indberetninger. Jacob Helms 
1873 (bygning, inventar, gravminder), J. Magnus-
Petersen 1903 (Rothkircks epitafium), Chr. Axel Jen
sen 1906 (epitafium, også omfattende Svend Rønnes 
istandsættelse af epitafiemaleri), Niels Termansen 
1917 (altertavle), Peter Kr. Andersen 1934, 1935 og 
1939 (rekonstruktion af altertavle, undersøgelse af in-
ventardele og istandsættelse af loft), Ejnar V. Jensen 
1940 og 1943 (prædikestol og altertavle samt epita
fium), Olaf Hellvik 1969 (kalkmalerier), Vitus Niel
sen 1974 (gravsten), Karsten Larsen 1985 (figurer fra 
gotisk altertavle) og Mogens Larsen 1985 (figurer fra 
gotisk altertavle). 

Tegninger og opmålinger. NM2. Tegning af Roth
kircks epitafium ved Søren Abildgaard 1774. Opmå
linger og tegninger af bygningen, plan, opstalter og 
snit, samt bygningsdetaljer, døbefont, stolegavl, ki
stebeslag og jerngitter 1885 ved V. Koch (forlæg for 
Danske Tufstenskirker 1894). Tegninger af døbefont, 
stolestade, prædikestolsfylding samt jerngitter ved E. 
Rondahl 1896. Opmåling af Rothkircks epitafium 
ved Magnus-Petersen 1903. Forslag til nyt alter ved 
Niels Termansen 1917. Plan og snit af bygningen 
med forslag til istandsættelse samt tegning af loftliste 
ved Aage Bugge 1934. Kalke af våbenskjold på lyd
himlen ved Ejnar V. Jensen u. år. Skitse af kalkmaleri 
ved Olaf Hellvik 1969. Forslag til kapel ved Inger og 
Johannes Exner 1978. Plan og snit af bygning ved 
Henrik Jacobsen 1977. 

Litteratur. Jacob Helms: Danske Tufstenskirker 
I-II, 1894. – H. G. A. Jørgensen: Tjæreborg Kirke, i 
ÅrbRibe 1924. – Peter Kr. Andersen: Tjæreborg 
Kirke og dens Restaurering, i Ribe Stifts Årbog 1939, 

Fig. 58. *Kirkekiste, senmiddelalderlig (s. 1864). Nu i 
Esbjerg Museum. NE fot. 1983. – *Truhe, spätmittel
alterlich. 

Fig. 59. Salmenummertavle, formentlig 1793 (s. 
1866). NE fot. 1983. – Nummerntafel, vermutlich 1793. 

s. 7-19. – Tvillingsogne af Geest og Marsk: Sneum og 
Tjæreborg, I-II, 1972-77. – Carsten Teilmann Hald: 
Wenzel Rotkirch portrætter, i ÅrbRibe 1972. 

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, in
ventar, loftsmalerier og epitafium ved Ebbe Nyborg, 
orgler ved Ole Olesen og øvrige gravminder ved 
Lars Grambye. Redaktionen afsluttet oktober 1989. 

1 DiplDan. 2. rk., IX 143-44.

2 DiplDan. 3. rk. VIII 377.

3 RA. Ribe bisp. Register på sognepræsternes ejen

dom og rente udi Varde syssel 1538, s. 76.

4 Kronens Skøder III, 199-200. Jfr. H. K. Kristensen: 

Kirkernes ejendomsforhold, i: Tvillingsogne af Geest 

og Marsk: Tjæreborg og Sneum, 1972, s. 72-74.

5 RA. Da. Kanc. A 29. Efterretninger om ejere af kir

ker og kirketiender, 1726-97.

6 Jfr. LA Vib. Skast, Ø. og V. Horne hrdr.s provsti. 

Synsprotokol 1828-1900 (C 44.3-8).

7 Jfr. H. K. Kristensen (note 4), s. 74.

8 RA. Register 108A nr. 21. Fortegnelse over ind

krævede klokker 1528-29.

9 Tvillingsogne af Geest og Marsk: Tjæreborg og 

Sneum, I-II, 1972-77; I, 70.
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1878 SKAST HERRED 

10 LA Vib. Skast herreds tingbog 1668. Syn 25. marts, 
indført 5. maj 1668. 
11 RA. Anders Sørensen Vedels regnskabsbog. 
12 LA Vib. Skast herreds tingbog 1696. Syn 16. juli, 
indført 21 juli 1696. 
13 Om gangen i byggeriet og materialefordelingen 
gælder det samme som for en del af de øvrige »tuf
stenskirker« af blandede materialer i Ovtrup, Ål og 
Årre. Sml. også Elna Møller: Er moderen jævngam
mel med døtrene, i: Strejflys over Danmarks byg
ningskultur. Festskrift til Harald Langberg, 1979, s. 
83-98, især s. 90f. 
14 Skellet mellem granit og tufsten ligger her et kva
derskifte lavere. 
15 Menighedsrådets forhandlingsprotokol 1904-61. 
16 Måske i forbindelse med kirkens istandsættelse 
1793, jfr. inventar. 
17 Hvis tårnhvælvets kalkmalede dekoration tør op
fattes som murermesterens »signatur« er tårnet sand
synligvis opført af det samme murersjak, som byg
gede tårnene i Ølgod og Ansager, med hvilke Tjære-
borg-tårnet har adskillige andre træk fælles: f. eks. 
hvælvingens konstruktion og tårnrummets tre spare-
blændinger, hvoraf det nordre typisk er gjort lidt 
smallere for at give plads til spindeltrappen, der i 
samtlige tårne er anbragt på nordsiden. 
18 LA Vib. Skast herreds tingbog 1674, 20. oktober. 
19 LA Vib. Skast herreds tingbog 1698, 7. juni. 
20 LA Vib. Skast herreds tingbog 1715, 22 juni. 
21 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger. Kirke-
og præstegårdsyn 1793-1810 (C 4.704-08). 
22 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C 
4.190). 
23 Undersøgelsen var foranlediget af lokale ønsker 
om en frilæggelse af loftsbjælkerne ved fjernelse af de 
nedre loftsbrædder. 
24 Se Peter Kr. Andersen: Tjæreborg Kirke og dens 
Restaurering, i Ribe Stifts Aarbog 1939, s. 7f. 
25 Hollstein’s Dutch and Flemish Etchings, Engra
vings and Woodcuts, Vol. XXII, nr. 82-87 og 
317-27. 
26 P. Kr. Andersen (jfr. note 24), s. 12. 
27 Peter Kr. Andersen foreslog disse brædder slået op 
på hanebåndene i kirkens tagværk. Om det nogen 
sinde skete, vides ikke. 
28 Se Gorm Benzon: Gamle danske lofter, 1980, s. 
28ff. og eksempelvis Et hus i Haderslev, Slotsgade 20 
gennem 400 år, 1980, s. 49ff. samt Rolf Gramatzki: 
Bemalte Holzdecken in der Stadt und im ehemaligen 
Erzstift/Herzogtum Bremen, i Bremisches Jahrbuch 
1985.

29 Jfr. eksempelvis DK.SJyll. s. 872, 2752 og Elisa

beth Anton: Studien zur Wand- und Deckenmalerei 

in protestantischen Kirchen Norddeutschlands. 

München 1977.

30 Om malerne især s. 1046f. med note 28a og s. 1702


med note 47. Malerierne har i litteraturen været til

skrevet to andre Ribemalere, se P. Kr. Andersen (jfr. 

note 24), s. 12f. og Carsten Teilman Hald: Wenzel 

Rothkirch portrætter, i ÅrbRibe 1972, s. 98.

31 Carsten Teilman Hald har villet henføre loftsma-

lerierne til »omkring 1655« (jfr. note 30, s. 98), idet 

han foreslår loftets malere som ophavsmænd også til 

Rothkirckepitafiets portrætmaleri, der må være ble

vet udført omtrent ved denne tid (jfr. ndf.).

32 En opmaling af loftet nævnes 1845 (jfr. note 6).

33 Lågerne, der sad som halvdøre i panelvæggens to 

døråbninger (fig. 20), er muligvis ældre end 1793.

34 Se C. A. Jensen: Kirker i Ribe Amt, Danmark, 

Land og Folk IV, 1922, s. 62, og Sven Arnvig: Billed

skæreren Anders Mortensen – Nogle arbejder og 

nogle forlæg, i Fynske Aarbøger 1969, s. 176f. Tjære

borgs altertavle er ikke medtaget i Arnvigs ældre 

fremlæggelse: Billedskæreren Anders Mortensen fra 

Odense og hans Arbejder i Fynske Kirker samt i 

Nakskov Kirke, i Fynske Aarbøger 1944, s. 157f.

35 Se Sven Arnvig: Billedskæreren Anders Mortensen

- Nogle arbejder og nogle forlæg, i Fynske Aarbø
ger, 1969, s. 181 med fig. 2. 
36 Christie: Ikonografi, II, 130f. Samme stik har bil
ledskæreren kopieret i Vor Frue kirke i Odense 
(1639). Anders Mortensens brug af samme passions-
series Nadvergengivelse er eftervist af Arnvig 1969 
(jfr. note 34), s. 181f. og 186f. Om seriens almindelige 
benyttelse i Danmark se Hugo Johannsen: The grap
hic art of Hendrick Goltzius as prototype for danish 
art during the reign of Christian IV, i Art in Den
mark, Leids Kunsthistorisch Jaarboek 1983, s. 93f. 
37 Tavlen må være opsat efter Dorthe Abildgaards 
ægteskab 1649 og før hendes død 1657. 
38 I litteraturen ses altertavlen gerne dateret 1655 og 
opfattet som en gave fra Dorthe Abildgaard i hendes 
enkestand – men uden nærmere begrundelse eller kil
deangivelse. Se H. G. A. Jørgensen: Tjæreborg 
Kirke, i ÅrbRibe 1924, s. 288; Sven Arnvig 1969 (jfr. 
note 34), s. 177f.; Tvillingsogne (jfr. note 9), I, s. 64, 
184, og Carsten Teilman Hald (jfr. note 30), s. 96. 
39 Foreslået af Carsten Teilman Hald 1972 (jfr. note 
30), s. 96. 
40 Se Sven Arnvig 1944 (jfr. note 34), s. 179f. Arnvig 
har siden foreslået (1969, s. 178), at bestillingen hos 
Anders Mortensen skyldes Rothkircks forbindelse 
med naboherremanden Ivar Vind (til Nørholm), der 
var lensmand på Dalum, hvor han benyttede Anders 
Mortensen til en omfattende inventarfornyelse og til 
indretningen af sin begravelse (jfr. s. 924). 
41 Formodentlig er der tale om et top- eller hænge-
stykke fra et barokepitafium, o. 1725. Stykket er si
den 1938 ophængt på korets vestvæg over korbuen. 
42 LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetninger til 
biskop Bloch 1766-69 (C 4.774). 
43 Helms: Tufstenskirker, s. 148. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

TJÆREBORG KIRKE 1879 

Fig. 60. Skitse af kalkmalet ribbedekoration, ca. 
1500-20, i tårnets hvælv (s. 1844). Olaf Hellvik 1969. 
- Gewölbemalerei im Turm. Rippenornament um 
1500-20. Skizze. 

44 Se Mackeprang: Døbefonte s. 68, DK. Tisted s. 

519, 527, 542, DK. Århus s. 1998, 2021, samt E. 

Rump: Inskriptionen på Øster Hornum fonten, i Fra 

Himmerland og Kjær Herred, 1972.

45 Jfr. Helms: Tufstenskirker s. 148 med note.

46 LA Vib. Præstearkiver. Sneum-Tjæreborg. Ho

vedkirkebog 1736-1814 (C 563.1).

47 Kummen, der er groft hugget og måler 46 cm i 

højden, 64 cm i tvm., stammer ikke nødvendigvis fra 

sognet. Ifølge ejeren, der 1953 skænkede den til mu

seet (inv. nr. 72/1956), havde kummen i hans foræl

dres tid været brugt til at knuse strandskaller i som 

hønsefoder.

48 Sneum-Tjæreborg kirke- og sogneblad nr. 31 og 

34, 1988.

49 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C

4.189).

50 Hun var født på Krogsgård og medejer af kirken. 

Se Tvillingsogne (jfr. note 9), I, s. 68.

51 Helms: Tufstenskirker, s. 149.

52 Serien er stukket af Jacob Matham. Se Christie: 

Ikonografi II, 217f. og Hugo Johannsen: The graphic 

art of Hendrick Golzius as prototype for danish art 

during the reign of Christian IV, i Art in Denmark, 

Leids Kunsthistorisch Jaarboek 1983, s. 97f. med fig. 

12-15.


53 Indskriften suppleret efter afskrift i præsteindbe-

retningen 1766 (jfr. note 42).

54 Jfr. Ebbe Nyborg: Lektorieprædikestole og kate

kismusaltertavler. Om inventarfornyelse i de syd

vestjyske kirker i reformationsårhundredet. I publi

kationen fra det 11. nordiske ikonografiske sympo

sium i Gran på Hadeland (Norge), 1988 (under 

trykning).

55 Skast herreds tingbog 1638, udg. ved Poul Rasmus

sen, 1956, s. 224f.

56Jfr. eksempelvis kirkerne i Ho (s. 1374), Ansager (s. 

1586f.), Øse (s. 1624), Næsbjerg (s. 1643) og Fåborg 

(s. 1769).

57 Jfr. note 46 og Jens Kusk: Vor plads i kirken, i 

Sneum-Tjæreborg Kirke- og sogneblad nr. 36, 1989.

58 Topstykkerne kan dårligt hidrøre fra andet end kir

kens herskabsstol, herfor taler også, at de fandt an

vendelse på pulpituret netop i forbindelse med, at 

man 1793 nedtog herskabsstolen. At der på kirkens 

pulpitur skulle have eksisteret en lukket herskabsstol, 

hvorfra herskabet »i nyere tid« var flyttet ned, er lidet 

troligt. Se Tvillingsogne (jfr. note 9), I, s. 68, og Jens 

Kusk (jfr. note 57).

59 En opmåling ved Valdemar Koch af degnestolens 

gavl og forsvundne panel findes i Helms: Tufstens

kirker, planche 39.

60 Nielsen: Herredsbeskrivelse 1862, s. 81f.

61 A. Bruun: Historisk oversigt, 3. oplag 1972.

62 Jfr. Horsens Orgelbyggeri: Katalog 1923, 

oversigtskortet s. 30.

63 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 366f.

64 RA. Reg. 108 A nr. 21. Fortegnelse over indkræ

vede klokker 1528-29.

65 Tilskrivning ved Jens Jensen og Merete Bergild i 

Østjysk Hjemstavn 1990. Nære sidestykker, for

mentlig af samme stenhugger, findes bl.a. i Århus 

domkirke, hvor Danmarks Kirker forsøgsvis har til

skrevet dem Københavnsmesteren Henning Sallin 

(Selgen). Se DK.Århus s. 698f., 704f. samt s. 827, 

hvor der nævnes en †gravsten fra 1649 (nr. 56), hug

get af Peder Clausen.

66 Carsten Teilman Hald (jfr. note 30), s. 96 med 

henvisning til Magnus-Petersens indb. 1903 i NM2., 

hvor Quillinus tidligst er bragt i forslag.

67 Poul Eller: Kongelige portrætmalere i Danmark 

1630-82. En undersøgelse af kilderne til Karel van 

Manders og Abraham Wuchters’ virksomhed. 1971, 

s. 272. Ligprædikens portræt er spejlvendt i forhold 

til epitafiets, netop som man kunne vente, hvis dette 

havde tjent som forlæg. At stikket hviler på et Wuch-

tersmaleri synes ikke blot at fremgå af påskriften 

»Abr. Wuchters pin.«, men også af det faktum, at det 

var hos Wuchters, Rothkircks arvinger mange år ef

ter søgte kobberpladen.

68 Carsten Teilman Hald (jfr. note 30), s. 87ff. med 

gengivelse af Krogsgård-portrættet s. 88 og kobber




 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1880 SKAST HERRED 

stikket s. 91. Maleriet fandtes endnu i vort århun

drede på herregården og er stadig i privateje.

69 Carsten Teilman Hald (jfr. note 30), s. 96. Han 

finder det indlysende; at maleriet først er blevet ud

arbejdet, efter at stenrammen 1652 var blevet for-

færdiget og opstillet, således at målene kunne tages 

derefter. Ganske bindende er argumentet vel ikke, og 

det kan bemærkes, at maleriet faktisk er lidt for lille 

til sandstensrammen og derfor fastholdes af en træli

ste, som griber ind i stenfalsen.

70 Således må loftsmalerierne snarest dateres 1651 (jfr. 

ovf.), epitafiemaleriet vel rimeligst 1652-55 (jfr. note 

69).

71 Carsten Teilman Hald (jfr. note 30) s. 96f. Det må 

dog vedgås, at de to opgaver, deres timebetaling og 

arbejdsbetingelser har været så forskellige, at en sam

menligning af malernes evner og færdigheder i reali

teten er meget vanskelig. Således ses eksempelvis en 

meget betydelig forskel på den samtidige gotlandske 

maler Johan Bartsch’ flygtigt udførte væg- og lofts-

dekorationer og den helt anderledes fine karakteristik 

i de portrætmalerier, der må tilskrives ham. Se Gun

nar og Karin Svahnström: Måleri på Gotland 1530-

1830, Visby 1989, s. 68ff.

72 Helms: Tufstenskirker, I, s. 149 med note. Tvil

lingsogne (jfr. note 9), I, 1972, s. 62.

73 Note 15 samt Tvillingsogne (jfr. note 9), I, s. 62.

74 De nævnte gravsten savner dog det knækkede 

skriftbånd over indskriftfeltet, der til gengæld findes 

på tre andre sten i amtet i henholdsvis Ribe Dom

kirke o. 1673 (s. 624, nr. 75 med fig. 459), i Ovtrup 

o. 1660 – 80 (s. 1154, nr. 1 med fig. 29) og i Nr. Nebel 

o. 1666 (s. 1209, nr. 2 med fig. 41).

75 Terman Madsens søn døde ifølge Helms: Tufstens

kirker allerede 1729; men stenens udførelse og til

knytning til Tjæreborgværkstedet daterer den til o. 

1750.

76 Gravstenens olielampe er af samme art som de to 

ældste gravminder af denne type fra værkstedet: en 

mindetavle 1782 i Varde (s. 932, nr. 3 med fig. 54) og 

en gravsten i Ribe, S. Katrine o. 1783 (s. 801, nr. 27). 

På de øvrige kendte og lidt yngre gravminder af ty

pen har olielampen en anden udformning, og blad

grenen til højre er afløst af et blomsterbundt: en min

detavle 1784 i Varde, S. Jacobi (s. 932, nr. 4) samt 

signerede gravsten i henholdsvis Guldager o. 1790, 

Brøndum o. 1792, Sønderho o. 1806. På Lønborg 

kirkegård i Ringkøbing amt findes yderligere tre sig

nerede gravsten af samme type fra o. 1781, o. 1792 og 

o. 1799. Olielampen findes på en noget anderledes 

udformet mindetavle fra 1789 i Ansager (s. 1590, nr. 

2) .  

Parallelt med denne nyklassicistiske gravminde
type producerede Frands Bastiansen en række mere 
gammeldags, men lige så genkendelige gravsten, 
som er behandlet under Årre, s. 1800 med note 53. 

77 Note 6 samt Nielsen: Herredsbeskrivelse, 1862, s. 
81.

78 Ligene, der var nedlagt i humle, bar sølv- og guld-

indvævede huer. Jfr. besvaret cirkulære til biskop

perne vedr. kirkegårdenes gravminder 1890 i NM2, 

samt Tvillingsogne (jfr. note 9), I, s. 62, 71, og H. G. 

A. Jørgensen: Tjæreborg Kirke, i ÅrbRibe 1924, s. 
291.

79 Jfr. bl.a. Nielsen: Herredsbeskrivelse, 1862, s. 81, 

og Tvillingsogne (jfr. note 9), I, s. 62.

80 Helms: Tufstenskirker, I, s. 149 og II, tavle 39.

81 Jfr. de ovenfor anførte gravsten nr. 3 og 4 med 

yderligere henvisninger i note 76. Værker fra Bastian 

Andresen Slesvigs hånd kendes udover det i Tjære

borg også i Jerne (gravsten nr. 5, o. 1750, nr. 7 – 10, 

o. 1754 – o. 1766, s. 995ff. med fig. 29, nr. 5 og 9 – 10 
nu overflyttet til kapellet i Novrup), i Ovtrup (epitaf 
nr. 1, o. 1761, s. 1154 med fig. 28, og gravsten nr. 2, 
o. 1764, s. 1155 med fig. 30), i Torstrup (flisegulv 
1769, s. 1424), i Horne (gravsten o. 1760, s. 1465 med 
fig. 31), i Skast (epitaf nr. 1, o. 1759, s. 1904 med fig. 
33), i Sønderho på Fanø (to gravsten fra o. 1760), i 
Darum (Gørding hrd., gravsten o. 1764), samt i Sdr. 
Bork (Ringkøbing amt, epitaf o. 1749). 

Frands Bastiansens arbejder er udover de to i Tjæ
reborg at se i Ribe Domkirke (gravsten nr. 92, o. 
1797, s. 631 med fig. 466), i Ribe, S. Katrine (grav
sten nr. 27, o. 1783, og nr. 28, o. 1791, s. 801), i 
Varde, S. Jacobi, (epitaf nr. 3, 1782, og nr. 4, 1784, s. 
932 med fig. 54), i Jerne (gravsten nr. 11 – 13, o. 1772 – o. 1789, s. 998 med fig. 32, nr. 12 – 13 nu i kapellet i 
Novrup), i Ansager (epitaf nr. 2, 1789, s. 1590), i 
Vester Nykirke (epitaf nr. 2, o. 1797, s. 1740 med fig. 
45), i Årre (gravsten nr. 3, o. 1779, og nr. 4, 1791, s. 
1800 med fig. 35), i Skast (epitaf nr. 2, 1790, s. 1904 
med fig. 31), i Brøndum (epitaf o. 1776 og to gravsten 
fra o. 1791 og o. 1792), i Guldager (gravsten o. 1790 
og epitaf o. 1803), i Sønderho på Fanø (tre gravsten, 
den ene fra o. 1780, de to andre fra o. 1806 samt et 
kirkegårdsmonument 1813) og endelig i Lønborg 
(Ringkøbing amt, fem gravsten fra 1700’rnes sidste 
fjerdedel). Sml. i øvrigt Tvillingsogne (jfr. note 9), 
bd. I, s. 70 og bd. II, s. 189f. 
82 Sml. Die Kunstdenkmäler der Provinz Schleswig-
Holstein, bd. III, Kreis Südtondern, Berlin 1939, s. 
33 - 37. Jfr. også faderens tilnavn »Slesvig«. 
83 Monumentet i Sønderho er på samme vis opdelt i 
en mandsside med overflødighedshorn og en kvinde
side med kransoval. De karakteristiske bladornamen
ter og rokokobøjler ses på adskillige andre af Frands 
Bastiansens arbejder (jfr. Årre s. 1800 med note 53). 
Overflødighedshornene er udover i Sønderho an
vendt på en mindetavle o. 1803 i Guldager. 
84 Jfr. Tvillingsogne (note 9), I, s. 90, 94, 117. 
85 Jfr. note 84, s. 117. 
86 Jfr. note 84, s. 198ff. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1983. – Südostansicht der Kirche. 

SKAST KIRKE

SKAST HERRED 

Sognet nævnes første gang 1299.1 Kirken, der lige Sognet var siden 1500’rne anneks til Jerne.8 Det blev 
som Jerne kirke skal have været viet 5. Martin,2 er i et selvstændigt pastorat 1974. 
kirkelisten i Ribe Oldemoder (midten af 1300’rne) sat 
til højeste ydelse, en afgift på 8 skilling sølv (jfr. s. Kirken ligger i den nordre del af landsbyen, sta
1020f.). Antagelig før 1338 blev kirken inkorporeret i dig med frit udsyn over markerne mod vest. 
kantoratet i Ribe domkapitel,3 hvortil den hørte indtil Kirkegården har bevaret sine gamle skel undta
1687, da kronen skødede den til borgmester Christof

gen i den vestre side, hvor et større areal er tagetfer Castensen i Ribe.4 Dennes søn, provst Maturin 
Castensen, var såvel kirkens ejer som dens sogne ind til begravelse i slutningen af 1970’erne. Hele 
præst til sin død 17475 (jfr. hans initialer på tårnet kirkegården, såvel den gamle del som udvidel
samt hans epitaf i Jerne kirke, s. 992f.). På auktionen sen, hegnes af stensatte jorddiger. Hovedindgan
efter ham 1749 blev kirken erhvervet af amtsforvalter gen i øst, bestående af en port med nye, tunge
Jørgen Bruun til Krogsgård (jfr. mindetavle nr. 1),6 

gitterfløje, ophængt mellem bastionsagtige pilog den fulgte herefter denne gård, indtil sognets hart-

kornsejere fik andel i den i begyndelsen af 1800’rne.7 ler, er ifølge indskrift »Skænket af forhenvæ

Kirken overgik til selveje 1909. rende kirkeværge, købmand P. C. Christen




 

 

 

 
 

 

 
 

 

1882 SKAST HERRED 

sen«. En port i det udflyttede vestdige samt en 
låge midt i det forlængede norddige lukkes af 
jerngitre. 

Kirkegårdens tre gamle †indgange, i øst, syd 
og vest, bestod af murede og hvidtede piller 
(»stetter«), tækket med bly. Den østre, vel på 
den nuværendes plads, er nævnt 16689, mens en 
søndre stette og en vestre portstette er omtalt 
første gang 1700.10 I 1800’rne var der i både øst 
og vest en port og låge, de sidste lukket af et 
drejeligt »kryds«, der 1875 ønskedes udskiftet 
med smedejernslåger. Den vestre »ligport« blev 
nedlagt 1880. Kirkegården lå længe hen i græs 
med en gangsti fra den østre til den vestre ind
gang. En såkaldt »planering« og regulering af 
kirkegårdens gravsteder blev påbegyndt 1880.11 

Et kapel vest for tårnet, uden for det gamle 
vestskel, fra o. 1950, har afvalmet skifertag og 
står i blank mur. 1987 tog man et nyt graverhus i 
brug nord for kirkegården, tegnet af arkitekt 
Jens Vilhelmsen og indeholdende bl. a. red
skabsrum, præsteværelse og graverkontor. Den 
lange, hvidtede og teglhængte bygning er op
ført som en forlængelse af et ældre hus. 

Fig. 2. Matrikelkort 1:10000, målt af Astrup 1793. – Katasterkarte. 

Den oprindelige kirkegård omgives af store, 
stynede elme, den ny kirkegård af en bøgehæk 
samt af egetræer (hesteeg) i syd og bøgetræer i 
vest. 

BYGNING 

Kirken er en statelig romansk kvaderstensbyg-
ning, knap 33 m lang, bestående af kor og skib, 
som tidligt er forlænget i både øst og vest, koret 
til dobbelt størrelse, skibet med godt en tre
djedel. Til denne forlængede kirke er i senmid
delalderen føjet et tårn i vest samt et †våbenhus i 
syd. Sidstnævnte blev nedrevet i forbindelse 
med en omfattende istandsættelse og ombyg
ning ved Horsensarkitekten Hector Estrup 
1891-92, hvorunder kirkens hovedindgang blev 
henlagt til tårnet. Orienteringen har nogen af
vigelse mod syd. 

Bygningshistorie. Den lange, udvidede roman
ske kirke fremtræder i dag som et sluttet monu
ment, hvorfor den i det følgende vil blive be
skrevet under ét. De ældste afsnit er formodent
lig opført o. 1200. Denne bygning, hvis gavle 
blev nedbrudt i forbindelse med de respektive 
udvidelser, var tilsyneladende overalt af granit
kvadre, hvorimod der i de forlængede afsnit er 
anvendt mindre partier af tuf, således i vestudvi
delsens norddør og nordvindue samt i korets 
vistnok omdannede, nordvestre vindue. En 
gennemgang af de mange bevarede vinduer sy
nes at vise, at vestudvidelsen er foretaget relativ 
kort tid efter færdiggørelsen af kirkens ældste 
dele, mens korudvidelsen kan være lidt yngre 
og måske er fra o. 1250. 

Kvaderstensmurvcerket, der som nævnt er iblan
det små partier af tuf, er i såvel kirkens kerne 
som i de forlængede afsnit præget af stor ensar
tethed, en uniformitet, som er blevet yderligere 
styrket under ombygningen 1891-92, da faca
derne i betydeligt omfang blev omsat. Den gen
nemløbende sokkel er svagt hulkelet i kirkens 
østre dele indtil skibets syddør, men skråkantet 
skibets vestre del. Af de hulkantede kvadre er 
syv ledsaget af en lille rille, fem af to riller, nu 
spredt rundt omkring i bygningen. En sokkel
kvader under præstedøren, i korets sydside, 
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SKAST KIRKE 1883 

Fig. 3. Grundplan 1:300. Målt af Henrik Jacobsen 1986, tegnet af Marianne Nielsen 1989. – Grundriss. 

prydes af et simpelt zigzagmønster. I hele kir
kens længde afsluttes langmurene oventil med 
en gesims, profileret i syd (rundstav over hul
kant) og skråkantet i nord. Tilsvarende udkra
gede skifter i murkronen kendes i Vester Ny
kirke (s. 1714) og Brøndum, men er ellers et 
sjældent træk i kvaderstensarkitekturen. 

Opmålingen 1890 af kirkens relativt uforstyr
rede nordfacade (fig. 6) viser, at kvadrene her 
overvejende sad i regelmæssigt gennemløbende 
skifter. Et spring i skiftegangen mellem korets 
to vinduer er fremkommet i forbindelse med 
forlængelsen, og på samme måde må vi forklare 
forstyrrelserne i skibets murværk ca. 8 m fra det 
nordvestre hjørne. Tilsvarende brud lader sig 
derimod ikke udpege i kirkens sydfacade, hvor 
murværket i langt højere grad er omsat og rettet 
til. Her fremtræder granitkvadrene nu underligt 
sterile, og alt er glat og pænt. Synsforretnin
gerne viser, at murværket er sat om flere gange 
(jfr. ndf.), og om istandsættelsen 1891-92 ved vi, 
at skibets vestre romanske vindue blev flyttet et 
stykke mod vest, uden at det i dag kan aflæses i 
muren. Tre granitkvadre østligt i skibets sydside 
er usædvanligt store. De måler ca. 75 cm i høj
den og er henholdsvis 63, 112 og 83 cm lange.12 

Døre. I forbindelse med kirkens ombygning 
1891-92 genåbnedes en såkaldt præstedør vest
ligt i korets sydside. Samtidig tilmurede man 
skibets syddør, der nu står som en udvendig 
niche. Døren i vestforlængelsens nordside var 

da allerede tilmuret. Samtlige døre er meget 
enkle i deres udformning, de har retkantede åb
ninger, dækkes udvendig af vandrette granit
overliggere og er indvendig smigede. 

Præstedøren er 191 cm høj og hæver sig over 
bygningens sokkel. Karmene, som udgøres af 
fem kvaderskifter, er udvendig smigede. Ifølge 
Hector Estrups opmåling dækkes døren indven
dig af et fladbuet stik, muret af gule og røde 
mursten. 

Fig. 4. Tværsnit 1:150 gennem skib, set mod øst. Målt 
af Henrik Jacobsen 1986, tegnet af Marianne Nielsen 
1989. – Querschnitt durch Schiff nach Osten. 
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Fig. 5 a-h. Romanske vinduer (s. 1884f.), målt og tegnet af Hector Estrup 1888. 1:50. a-c. Skibets nordside, fra 
øst mod vest. d. Vestforlængelsens nordside. e-f. Skibets sydside, det vestre og det østre vindue. g-h. Korets 
nordside, det østre og det vestre vindue. – Romanische Fenster. a-c. Nördliche Langhauswand, von Osten nach Westen. 
d. Nordseite der Westverlängerung. e-f. Südliche Langhauswand, westliches und östliches Fenster. g-h. Nördliche Chor
wand, östliches und westliches Fenster. 1888. 

Skibets syddør er 185 cm høj, karmene er 
dannet af rejste hjørnekvadre. Døråbningen 
bryder soklen, og i bunden ligger en slidt tær
skelsten. Indvendig var den nu tilmurede dør 
dækket af en flad rundbue (sml. fig. 9-10). 

Døren i vestforlængelsens nordside (fig. 35), 
ca. 4 m fra det nordvestre hjørne, ses som en 
udvendig, retkantet blænding, 195 cm høj, 
mens karmene indvendig er markeret i murvær
ket. Udvendig rejser døren sig over soklen og 
har sider af almindelige kvadre. Hector Estrup 
konstaterede ved sin undersøgelse 1890, at dø

ren indvendig var dækket af et stik af tufsten. 
Sporene efter skibets oprindelig norddør, der 

vel har siddet over for den bevarede syddør, er 
gået tabt, muligvis fordi dørstedet blev helt ef-
termuret allerede i forbindelse med vestforlæn
gelsen, da døren flyttedes et stykke mod vest. 
Tilsvarende forhold gør sig gældende i Nørre 
Nebel (s. 1183f.) og Tjæreborg (s. 1840), hvor 
kun den nordlige indgang blev flyttet, mens 
syddøren forblev på sin plads. 

Vinduer. Kirken må i sin oprindelige skikkelse 
have haft tre vinduer i koret (ét i hver side) og 
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Fig. 6. Kirkens nordside 1:300, målt og tegnet af Hector Estrup 1890. – Nordseite der Kirche. 1890. 

Fig. 7. Grundplan 1:300, målt og tegnet af Hector Estrup 1890. – Grundriss 1890. 

seks i skibets langsider (tre i hver side). I for
bindelse med udvidelsen fik koret og skibet et 
ekstra vindue i hver langside, så koret herefter 
havde i alt fem vinduer, og skibet otte vinduer. 
Grundplanen 1890 (fig. 7) viser, at skibets op
rindelige åbninger var placeret med samme ind
byrdes afstand i nord- og sydmuren, men såle
des at sydsidens var trukket noget mod vest. 

Af disse tilsammen tretten rundbuede og dob-
beltsmigede vinduer er ti bevaret, de fleste på 
deres gamle plads. I kirkens nordside er således 
alle seks i behold, de fem genåbnet 1891-92 efter 
at de var opmålt og undersøgt 1888. To af de 
oprindelige vinduer i skibets sydside, nr. 2 og 3 
fra øst, står som udvendige nicher; dog er det 

vestre af de to som nævnt flyttet et stykke mod 
vest efter våbenhusets nedbrydning. Granit
overliggeren til korets østvindue, der nu frem
træder som en retkantet niche, er indmuret ind
vendig i korgavlen (bag altertavlen), mens en 
lignende overligger, der må have siddet over det 
ene af de to vinduer i korets sydside, nu befinder 
sig i Esbjerg Museum (inv. nr. 220/1953). 

Vinduerne lader sig efter størrelse og udform
ning inddele i tre grupper: 

1) Skibets oprindelige, højtsiddende vinduer, 
hvoraf fem ud af seks er bevaret, tre i nord (fig. 
5a-c) og to i syd (fig. 5e og f). De er alle udført i 
granit og ret små (lysningerne er ca. 83 cm høje, 
svarende til 3 fod); de har tagformede overlig
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gere, og siderne udgøres med en enkelt und
tagelse af én kvader. Nordsidens tre vinduer er 
affasede i lysningen på samme måde som mange 
romanske vinduer er det i Vester og Øster 
Horne herreder (sml. kirkerne i Ovtrup, Nørre 
Nebel og Henne, samt i Torstrup, Horne og 
Tistrup). Af sydsidens to vinduer er kun det 
østre (fig. 5f) affaset, og begge har en lille gen
nemgående profilering i kanten mellem smig og 
murplan. 

2) Vestforlængelsens nordre vindue (fig. 5d), 
holder omtrent samme højde som skibets øvrige 
vinduer. Det har oprindelig haft murede sider af 
tufsten, 1892 udskiftet med granitkvadre. Den 
runde bue kantes af en rundstav, som afsluttes i 
en fransk lilje, udhugget i svagt relief, svarende 
til adskillige vinduer i Skast herred (sml. f. eks. 
Vester Starup, s. 1655, og Vester Nebel). 

3) Korets fire vinduer, nemlig de to nordvin
duer (fig. 5g og h), som stadig er i brug, det 
adsplittede gavlvindue samt overliggeren i Es
bjerg Museum. De to nordvinduer er noget hø
jere end skibets, 112 cm i lysningen (svarende til 
4 fod), det vestre (fig. 5h) formentlig som følge 
af en udvidelse i forbindelse med korforlængel
sen. Det afsluttes med et muret stik af tufsten, 

men er ellers uden udsmykning.13 Det østre vin
due (fig. 5g) samt vinduet i gavlen står med af
fasede smige og er yderligere kantet med en lille 
omløbende profil. Samme affasning og indfat
ning findes i den fritgående overligger. 

Den øvre del af en †vinduesramme (fig. 5b) 
fremkom 1888 i skibets 2. vindue i nord, regnet 
fra øst.14 Den er dannet af sammenstemmede 
stykker egetræ. 

Etaperne i det romanske byggeri. Vestforlængelsen 
må i store træk svare til skibets vestre hvælvfag. 
Nøjagtigt hvor den nedbrudte vestgavl har be
fundet sig vil formodentlig kunne fastslås ved en 
arkæologisk undersøgelse. I forbindelse med 
udvidelsen blev syddøren som nævnt på sin 
gamle plads, mens norddøren flyttedes mod 
vest. 

Det lille, liljesmykkede vindue synes at vise, 
at vestforlængelsen – således som det ikke er 
ualmindeligt på egnen (jfr. Lunde og Fåborg) – er foretaget ret kort tid efter, at den første sten
kirke stod færdig. 
Korudvidelsen er foretaget endnu i romansk 

tid, måske o. 1250. Kvadrene er af den samme 
gode kvalitet som i den oprindelige kirke, og 
vinduerne er rundbuede. Som i Henne og i Ål 

Fig. 8-9. Snit gennem kirken, 1:150, målt og tegnet af Hector Estrup 1890. 8. Snit gennem triumfbue, set mod 
syd. 9. Tværsnit gennem skib og †våbenhus, set mod øst. – 8. Schnitt durch Triumphbogen gegen Süden. 9. 
Querschnitt durch Schiff und †Vorhalle gegen Osten. 1890. 



 

 

 

 

 

 

SKAST KIRKE 1887 

forlængede man blot flankemurene mod øst, 
men modsat disse korudvidelser, der må være af 
en lidt yngre dato, fik korgavlen i Skast ikke et 
trekoblet vindue. De bevarede vinduer i koret er 
imod sædvane noget højere end i skibet – et træk 
som kirken har tilfælles med Brøndum. Det 
gælder som nævnt også korets vestre vindue i 
nord, der formodentlig er udvidet i forbindelse 
med korforlængelsen, hvor det har fået sit nu
værende stik af tufsten. 

Fundet af en fundamentsten i gulvet ved ko
rets sydvæg viser, at den nedbrudte †korgavl må 
have stået ca. 5,5 – 6,5 m øst for triumfmuren.15 

Romansk billedkvader (fig. 12). I en kvader i ko
rets østgavl, 37 × 35 cm, er i relief udhugget en 
springende hjort. – En kvader i skibets vestgavl, 
syd for tårnet, er udstyret med to streger, mens 
en sokkelkvader i korets nordside smykkes af et 
lille kors, udhugget under en fals på skråkantens 
plads. 

En *søjlekapitæl (fig. 13-14), af grålig granit, 
måler 30 × 30 cm og er 24 cm høj. Det øverste, 
retkantede parti optager ca. halvdelen af stenen. 
I det runde parti herunder er der i hjørnerne 
udhugget fire reliefhoveder. Den cirkulære un
derside, 23 cm i diameter, har i midten et af

trappet hul. Stenens funktion i Skast kirke er 
ukendt. Hvis den er udført som et søjlehoved, 
må den have været beregnet til en fritstående 
søjle og næppe til en portalsøjle. Stenen, hvis 
reliefhoveder ikke er uden en vis lighed med 
døbefonten i Vester Nykirke, befandt sig 1896 
på »tårnloftet«, hvor den blev opmålt og tegnet 
af E. Rondahl. Nu i Esbjerg Museum (inv. nr. 
129/1952). 

Indre. Triumfmuren (jfr. fig. 8-9), der siden 
1880’erne har stået afrenset for kalk, er på både 
øst- og vestsiden beklædt med granitkvadre, 
hvoraf flere i store formater, således indgår flere 
rejste kvadre i vangerne. Korbuen, som afsluttes 
med et rundt kilestensstik, er udstyret med en 
høj, profileret og veltilpasset sokkel og lange 
kraftige kragbånd (jfr. s. 1600, fig. 7). De sidst
nævnte prydes på undersiden af en profil, som 
er ført om på vestsiden, hvorimod kragstenenes 
råt behandlede østender rager langt ind i koret, 
som om stenene i det ellers civiliserede murværk 
var bestemt til at sidde et andet sted. 

Kirkens øvrige vægge, dækket af et tykt lag 
puds og kalk, er formodentlig af marksten,16 så
ledes i hvert fald vestforlængelsens nordvæg, 
som blev undersøgt af Estrup 1890. En lille gem-

Fig. 10. Længdesnit gennem skibets to vestre hvælvfag, set mod syd, 1:150, målt og tegnet af Hector Estrup 
1890. Det hævede parti vestligst i skibet rummede en åben †begravelse, adskilt fra kirken ved et rækværk 
(s. 1907). – Längschnitt nach Süden durch die zwei Westjoche des Schiffes. 1890. 



 

 

 

 

 

 

 

1888 SKAST HERRED 

Fig. 11. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1983. – Nordostansicht der Kirche. 

meniche i korforlængelsens sydvæg har bund 115 
cm over nuværende gulvniveau, er 44 cm høj og 
dækkes af et spærstik. 

Gaule. Korudvidelsens gavltrekant er udven
dig af kvadre, indersiden er pudset, og i hvert 
tilfælde den øverste spids er af tegl muligvis ef
ter en ommuring 1891-92. Skibets østre gavltre
kant blev brudt ned sidstnævnte år og er ud
vendig afløst af en forskalling af træ. Vestfor
længelsens gavl, der bærer tårnets østmur, står 
pudset, men synes at være af marksten. 

Tagværket, med dobbelt lag hanebånd og 
korte stivere, er i alt væsentligt fra ombygnin
gen 1891-92; hvad der er af ældre tagværker er 
helt omkalfatret. Over skibets østende ses fem 
egespær, der har haft krydsende stivere af den 
såkaldte Arrildtype med ovale eller rektangu
lære taphuller. 

Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser. De 
fem hvælvfag, der afløste flade bjælkelofter, er 
indmuret ca. 1500-20 og er et arbejde af den 
såkaldte Liljemester med dennes karakteristiske, 
kalkmalede dekoration (jfr. kalkmalerier). Om 
tårnet, der på flere måder adskiller sig fra egnens 
øvrige tårne, da allerede var kommet til, lader 
sig ikke afgøre. En nu tilmuret lem i skibets 
vestre hvælvfag indicerer muligvis, at tårnet er 
bygget senere end hvælvene. Også det ned
brudte †våbenhus var senmiddelalderligt, men 
heller ikke her kan dateringen nærmere præci
seres. 

Ribbehvælvene, ca. 1500-20, to fag i koret og 
tre i skibet, har store lighedstræk med de samti
dige hvælv i Jerne, Janderup, Horne17 og Alslev, 
der ligeledes er muret og dekoreret af Liljeme
sterens værksted.18 Fagene er ottedelte og hviler 



 
 

 

 

SKAST KIRKE 1889 

på falsede piller uden vederlagsmarkering og på 
runde eller kun svagt spidsende buer. Ribberne 
er af kvarte sten med undtagelse af koret, hvor 
der også er brugt svagt profilerede, højryggede 
ribber, et træk som tillige kendes i Jerne.19 En nu 
tilmuret †lem (jfr. fig. 10) i skibets vestre fag, i 
det sydvestre hjørne, har givet adgang til lofts
rummet. 

På et formodentlig ret tidligt tidspunkt efter 
hvælvenes indbygning, i 1500’rne eller i 
1600’rnes begyndelse, blev skibets østre fag om
muret muligvis som følge af en sammenstyrt
ning. Det nye hvælvfag er muret som et kryds
hvælv med retkantede kragbånd (jfr. fig. 10) og 
savnede ved kalkmaleriernes fremdragelse 1930 
Liljemesterens karakteristiske udsmykning. De 
anvendte munkesten er en smule mindre end i 
de øvrige hvælv. 

Det lille tårn ved skibets vestende ligner på 
flere punkter det i Brøndum, men adskiller sig 
ellers fra flertallet af egnens kirketårne: det var 
oprindeligt uden forbindelse med skibet, det 
havde ingen muret trappe, og synes fra første 
færd at have været afsluttet med et pyramide
spir, mens egnens kirker normalt har sadeltage 
eller spir fra baroktiden. 

Tårnet er opført af munkesten over et enkelt 
granitskifte i vest. Under ombygningen 1891-92 
blev det meste af vestmuren fornyet, og faca
derne blev skalmuret med nye munkesten. 
Gammelt murværk ses nu kun øverst i nordsi-

Fig. 13. Romansk *kapitæl af granit, nu i Esbjerg 
Museum, jfr. fig. 14 (s. 1887). Opstalt og plan, 1:5, 
målt og tegnet af E. Rondahl 1896. – Romanisches 
*Granitkapitell, im Museum von Esbjerg (vgl. Abb. 14). 

Fig. 14. Romansk *kapitæl af granit, nu i Esbjerg 
Museum, jfr. fig. 13 (s. 1887). NE fot. 1983. – Roma
nisches *Granitkapitell (vgl. Abb. 13). 

Fig. 12. Romansk billedkvader i korets østgavl (s. 
1887). NE fot. 1983. – Romanischer Bildquader im öst
lichen Chorgiebel. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

1890 SKAST HERRED 

den samt i østmuren, som hviler på skibets øst
gavl. Inden ombygningen indgik der et større 
antal kvadre nederst i de hvidtede mure. Disse 
var oventil skalmuret af små mursten, vist nok 
ved en reparation 1724, udført i provst Maturin 
Castensens tid som kirkeejer. Jerndragere med 
»1724« og »MC« ses stadig øverst i sydsiden. 

Indtil 1891 var nederste etage som nævnt uden 
forbindelse med selve kirken. Rummet, hvis 
gulv ligger to trin lavere end skibets, var som nu 
dækket med et bjælkeloft, og der var adgang 
udefra gennem en nu tilmuret, rundbuet dør i 
nordmuren, smykket af et spidsbuet spejl. Ved 
ombygningen blev tårnrummet omdannet til 
forhal. Der indsattes en bred, fladbuet dør, i 
spidsbuet spejl, i syd og en rundbuet fløjdør 
mellem tårn og skib. Tidligere må der have væ
ret adgang til de øvre stokværk via en lem i 
træloftet. Nu kommer man op i tårnet gennem 
en nymuret spindeltrappe ved nordsiden. Denne 
udmunder i et højt mellemstokværk, hvis 
vægge oprindelig har stået med fladbuede spare-
nicher, hvoraf den vestre er væk og den søndre 
tilmuret. I den nordre niche er en tilmuret, falset 
glug, i syd et nyere, fladbuet vindue, mens en 
dør i østmuren leder indtil skibets loftsrum. 

Af klokkestokværkets fem, udvendig falsede 
glamhuller er kun det østre, fladbuede, oprinde
ligt, mens det søndre, der er rundbuet, formo
dentlig er ommuret 1724. De to fladbuede huller 
i nord må sammen med det vestre være nymuret 
1891 som efterligninger af det østre. 

Tårnet slutter i et firesidet, blyklædt pyramide
spir, som meget vel kan repræsentere den op
rindelige tagform, idet det nævnes allerede i ind
beretningen til Ole Worm 163820. Tagværkets 
opskalkning er muligvis først foretaget 1877, da 
blytaget blev fornyet og der opsattes en ny 
vindfløj. En lidt ældre tegning (fig. 16) viser spi
ret med plane flader. 

Det senmiddelalderlige †våbenhus ved skibets 
sydside (jfr. fig. 7, 9 og 16), nedrevet 1892, var 
opført af blandede materialer, granitkvadre og 
munkesten; gavlmuren var ommuret i tegl fra 
grunden o. 1851.21 Det var et lavt, hvidtet og 
teglhængt hus, hvis tagryg flugtede med skibets 
murkrone. Indvendig var sidemurene hver op-

Fig. 15. Indskrifttavle, 1700-50, i tårnets sydside (s. 
1891). NE fot. 1983. – Inschrifttafel an südlicher Turm
wand, um 1700-50. 

taget af to fladbuede nicher, én sten dybe, hvis 
bund var hævet ca. en halv meter over gulvet. 
Midt i gavlen var en fladbuet dør. I de to nicher 
nærmest skibet blev o. 187011 indsat vinduer 
med støbejernsrammer. Gulvet bestod af mur
sten, og bræddeloftet var lagt op 1841,21 efter at 
bjælkerne længe havde stået synlige i rummet. 
Våbenhuset blev betegnet som brøstfældigt 
1700,11 og 179122 fandt synet, at det var i mådelig 
stand som følge af nedrivning af nogle †gevær-
skabe (se inventar). 

Kirkens fremtræden efter reformationen. I sogne
præst Hans Jensens indberetning til Ole Worm 
16382 siges det, at kirken er bygget af kvadre (»e 
saxo quadrato«), hvilket synes at antyde, at det 
udvendige murværk allerede da – ligesom i dag 
- stod uden puds og hvidtekalk. Det samme var 
tilfældet i 1860’erne, da Burman Becker lavede 
sin lille penneskitse af kirken (fig. 16). Af samme 
skitse fremgår det, at tårn og våbenhus da var 
hvidtet. Provstesynet påbød 1882, at granit
kvadrene nederst i tårnet, omkring syddøren (i 
våbenhuset) samt i triumfmuren blev afvasket 
for kalk.21 

Tagbeklædningen har i det mindste siden 
1600’rne2 bestået af bly. Også det nedbrudte, 
teglhængte †våbenhus har formodentlig oprin
delig været tækket med bly23 og først fået sit 
tegltag i Maturin Castensens tid som kirkeejer. I 
de anklager, der rettedes mod ham for misrøgt 
af kirkerne i Jerne og Skast, nævnes det, at han i 
nogle tilfælde har ladet blyet udskifte med tag
sten.24 Ved blytagets seneste omlægning 1966 
nedtoges en blytavle med årstallet »1850«. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKAST KIRKE 1891 

De tilbagevendende vedligeholdelsesarbejder 
har foruden omsmeltning af blytaget navnlig 
omfattet større og mindre omsætninger af kvader
stensmurværket, som har været betinget af be
vægelser i murene, fremkaldt af trykket fra de 
indbyggede hvælv. I kirkesynet 1700 hedder det 
således, at muren på korets østende »er udskre-
den på begge sider«,10 og bedre stod det ikke til 
1792, da kirkens sydøstre hjørne trængte til en 
hurtig reparation, fordi »de store sten« truede 
med at falde ud.22 1853-54 påbød provstesynet, 
at kvadrene i skibets sydfacade mellem våben
huset og det østre hjørne blev taget ned og gen
opsat, så muren blev lige.21 1855 synes også kor
gavlen at være blevet omsat.21 Ifølge synet 1886 
var der også bevægelse i skibets vestende, vest 
for våbenhuset. Her skulle kvadrene »sammen-
hugges« og opsættes på ny i cement. Samtidig 
skulle gesimsen renses for kalk, og de partier, 
der igennem tiden var udmuret med tegl, erstat
tes med nye kvadre med samme profil som de 
oprindelige sten. Inden genopsætningen skulle 
samtlige sten afbanes og renses med saltsyre og 
vand.11 

Kirkens istandsættelse og ombygning 1891-92 
gennemførtes som nævnt under ledelse af arki
tekt Hector Estrup, Horsens, efter at kirkevær
gerne i første omgang havde henvendt sig til 
arkitekt Axel Møller, Esbjerg.11 Med udgangs
punkt i et særligt kirkesyn i august 1887 ud
arbejdede Estrup 1890 et forslag, der i det store 
hele bevarede kirken i dens gamle skikkelse. 
Kirkeværgerne ønskede derimod en fuldstændig 
ombygning, hvilket Estrup var imod, og som 
da heller ikke fik ministeriets godkendelse. Dog 
tillod ministeriet, at våbenhuset blev nedbrudt 
og tårnrummet indrettet som forhal. 

Arbejdet, der var forberedt ved en undersø
gelse og opmåling af kirkens hvælv og vinduer 
1888 og oprindelige døre 1890 (jfr. ovf.), ind
ledtes med tårnet, hvis ombygning er beskrevet 
ovenfor. Reparationen af kor og skib, der fore
gik i sommeren 1892, må som nævnt have om
fattet betydelige omsætningsarbejder, navnlig i 
skibets sydside, hvor ethvert aftryk af våben
huset er fjernet, og det vestre af de to romanske 
vinduer – for symmetriens skyld – blev flyttet 

Fig. 16. Kirken set fra syd, tegnet af J. G. Burman 
Becker o. 1860. Det kgl. Bibliotek. – Südansicht der 
Kirche. Zeichnung um 1860. 

mod vest. Syddøren blev tilmuret og præste-
døren i koret taget i brug igen. Nordsidens 
gamle vinduer blev genåbnet, idet man samtidig 
tilmurede et nyere vindue midt i skibet. I syd, 
hvor der endnu omkring 1860 var retkantede, 
teglmurede åbninger med karme af træ, to i ko
ret og to i skibet, (jfr. fig. 16), indsattes unifor
merede, rundbuede støbejernsrammer, indfattet 
i granit. Disse vinduer, to i koret og tre i skibet, 
er 1981 fornyet som kopier af de gamle. 

Kirken er i dag helt igennem præget af istand
sættelsen 1891-92. Den vigtigste ændring siden 
da er kalkmaleriernes fremdragelse 1930. Ud
vendig står den store, blytækte kirke overalt i 
blank mur, indvendig er alt hvidtet med und
tagelse af triumfmuren. I gulvet ligger røde tegl
sten på fladen. 

Opvarmning. En kakkelovn, opsat i skibets 
nordøstre hjørne 1895, afløstes af nye varmean
læg 1915 og 1947. 1985 installeredes el-varme.11 

En indskrifttavle (fig. 15), 1700-50, af sandsten, 
35 × 80 cm, kan være opsat af Maturin Casten
sen i forbindelse med kirkens reparation 1724. 
Af den stærkt eroderede versalindskrift, ind
rammet af akantusløv, læses nu kun mindre pas
sager: »i dette Sted...«, »O, naaderige Gud...«. 

Danmarks Kirke, Ribe amt 132 



 
 

 

 

 

1892 SKAST HERRED 

oprindelige kalkbund. Omridsene er tegnet med 
en skarp genstand, måske en murske. 

Dekorationen er den velkendte med et rødt 
treblad i hver kappe, samlet omkring en ring og 
omgivet af en sort pyramide eller gavl, der kro
nes af en rød, fransk lilje. Liljerne gentages i den 
øverste spids af hver kappe, hvor de otte liljer 
tilsammen danner en stor, kunstfærdig roset 
(fig. 17). Ribber og buer smykkes af et spare-
mønster i rødt og sort – eller gråt, rødt og sort, 
malet på den hvide bund. Fra ribber, buer og 
pyramider udgår de karakteristiske, røde krab
beblade. 

Kalkmalerier blev opdaget af Hector Estrup 
1888 og undersøgt samme år af Magnus-Peter-
sen. De to konstaterede, at malerierne var ud
ført med »samme skødesløshed og mangel på 
omhu« som de dengang nyopdagede malerier i 
Horne kirke (jfr. s. 1451f.), og Magnus-Petersen 
fandt ikke, at billederne burde fremdrages, højst 
de trefarvede sparrer på ribberne, hvilket dog 
ikke blev til noget. 

En egentlig afdækning og restaurering blev 
først foretaget 1930 ved Ole Søndergaard, som 
ved samme lejlighed udsmykkede skibets østre, 
ombyggede hvælv med en fri fortolkning af Lil

ca. 1500-20 (s. 1892). Ole Søndergaard fot. 1930. – Ausschnitt aus Gewölbemalerei im östlichen Chorgewölbejemesterens dekoration. Efter en misforstået 
gegen Osten. Eine Arbeit des sogenannten Lilienmeisters 

istandsættelse 1966, hvorunder der anvendtesum 1500-20. 
plasticmaling, blev malerierne i begyndelsen afIndmuret i tårnets sydside, tidligere muligvis i 
1980’erne renset og opmalet ved konservator 
Knud Simonsen; men som følge af løst siddende 

våbenhusgavlen (jfr. fig. 16). puds står de 1989 over for en ny istandsættelse. 
Vindfløjen over tårnets pyramidespir bærer Efter de gentagne »opmalinger« optræder liljer 

årstallet »1877«. og sparrer nu i to variationer. 
KALKMALERIER Under reparation af korets østvæg fandtes 

1985 rester af en kalkmalet †baldakin eller draperi 
i røde og brune farver, formodentlig udført i 

Kirkens fem hvælvfag smykkes af en stor de1800’rnes begyndelse som baggrund for den lyst 
koration (fig. 18 og 28), udført ca. 1500-20 af stafferede altertavle. Dekorationen ønskedes op
den såkaldte Liljemester,18 hvis hvælvudsmyk malet 1884,11 men blev overhvidtet få år efter. 
ning kendes adskillige steder på egnen, eksem
pelvis i Janderup (s. 1040), Ansager (s. 1574) og 
Alslev. Maleren var sandsynligvis murer eller INVENTAR 
synes i det mindste at have været tilknyttet det 

Oversigt. Foruden den romanske granitdøbefont er
murersjak, som opførte hvælvene, idet far der af kirkens middelalderlige udstyr kun bevaret en 
verne, okkerrødt, gråt og sort, ligger på den rest af en *Nådestolsgruppe, der har hørt til en sen

gotisk altertavle (nu i Esbjerg Museum). 

Fig. 17. Udsnit af kalkmalet dekoration i korets østre 
hvælv, set mod øst, udført af den såkaldte Liljemester 



 
 

SKAST KIRKE 1893 

Fig. 18. Indre set mod øst. NE fot. 1989. – Innenansicht nach Osten. 

Kirkerummet domineres af det træskårne renæs
sanceinventar, der er kommet til i to hovedomgange. 
I årene 1586-87 opsattes den enkle prædikestol og en 
†altertavle, der formentlig har været af ungrenæssan
cens katekismustype. Henved tredive år senere blev 
dette inventar fornyet og moderniseret i højrenæssan
cestil på foranledning af kirkeværgerne. 1618 tilføje
des prædikestolens himmel, og to år senere opsatte 
man den nuværende altertavle, der ikke blot bærer 
navne på kirkeværgerne, men også deres små por
træthoveder. Fra samme tid er alterstagerne, der dog 
først er skænket af kirkeejerne 1749, og 1600’rne er 

yderligere repræsenteret af en usædvanlig »støtte« 
under prædikestolen, gjort af en gammel skibsdel. 

Stolestaderne, der har paralleller i sønderjyske kir
ker, dateres øjensynligt af det skårne årstal »1737« og 
det malede »1754«, der kan gælde den første staf
fering. Fra samme tid stammer et sæt *altermalerier, 
nu i Esbjerg Museum. 

De gamle malerier er 1930 blevet afløst af tavlens 
nuværende, udført af Ole Søndergaard, der samtidig 
i det væsentlige bestemte inventarets nuværende far
vesætning. På altertavlen og prædikestolen har han 
opfrisket en broget staffering fra midten af 1700’rne 
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1894 SKAST HERRED 

Fig. 19. Altertavle, 1620, attikavinge med relief af 
David og Goliat (s. 1894). NE fot 1983. – Altarbild, 
1620. Seitenhang mit Relief von David und Goliath. 

(1754?) – med noget rigeligere forgyldning og bibe
holdelse af prædikestolens malerier, der bærer præg af 
primitiv opmaling 1841. Stolestaderne, hvis grå be
maling går tilbage til 1907, er vidtgående fornyet 
1966, og en snedkermæssig istandsættelse af renæs
sanceinventaret er foretaget 1985. 

Alterbordet er fra 1930, muret af små røde sten, 
193 × 113 cm, 100 cm højt. Murværket står 
blankt med et latinsk kors i mørke klinker på 
forsiden, bordet dækket af en gråmalet træ
plade. 1843 nævnes †alterbordet som et panelværk 
af fyr, der ønskedes malet og forsynet med en 
manglende fjæl og en liste ovenover (jfr. fig. 
7).21 †Alterklæder. 1823 var klædet gammelt og 
ønskedes fornyet;25 1862 var det af rødt fløjl.11 

Altertavle (fig. 20), 1620, opsat på foranled
ning af kirkeværgerne Niels Lauridsen Sadderup 
og Jep Sørensen Solbjerg, hvis navne og små 
portrætter pryder storvingerne (fig. 23, 24a-b). 
Tavlen er som den to år ældre himmel til prædi
kestolen udført af en flittig, vestjysk snedker, 
hvis hovedværk er inventaret i Sønder Borris 
kirke (Ringkøbing amt). 

Den anselige opbygning består af postament, 
tredelt storstykke, todelt attika og topstykke, alt 

med vinger, der i tidens stil er formet som rulle-
værkskartoucher med småspir. De næsten kva
dratiske storfelter med en spinkel æggestavs-
ramme flankeres af korintiske frisøjler med 
glatte skafter og kartoucheprydbælte. Posta-
mentet har glat felt, kantet af volutfremspring, 
som prydes af små relieffer i kartoucheindfat-
ning. I nord ses Pelikanen, der fodrer ungerne 
med sit blod, i syd Fugl Føniks; begge motiver 
optræder tilsvarende på snedkerens prædikestole 
i Dejbjerg og Sønder Lem (Ringkøbing amt). 
Den svære kvartrunde postamentgesims har 
fremspring med englehoved under storsøjlerne, 
over hvilke lignende fremspring bryder frisen, 
der på undersiden har »loft« med små drejede 
rosetter. Mens postamentvingerne rummer en 
enkel frugtklase, er storvingerne rigere smykket 
og bærer i versaler navnene på de daværende 
kirkeværger, hvis små portræthoveder afslutter 
vingerne foroven. I nord læses: »Niels/ Lavridz/ 
søn/ Sadrop«, hvis hoved er fremstillet med lidt 
tjavset hår og fuldskæg (fig. 24b), i syd: »Iep/ 
Søren/søn/ Solbire«, der ses glatraget og med 
store krøller (fig. 23, 24a). Yderst på storgesim
sen flankerer småspir med årstallet »16/20« atti-
kaen, der er en lidt forenklet udgave af storstyk
ket. Dens korintiske søjler prydes på ungrenæs-
sancevis af akantusløv, felterne er profilindram-
mede, og arkitrav og kronliste ledsages af hen
holdsvis en art vegetativ løbende hund og en 
æggestav. Attikavingerne, der foroven løber ud 
i diminutive ørnehoveder, rummer relieffer af 
David og Goliat (i nord, fig. 19) og af Samson, 
der sønderriver løvens gab; begge motiver er 
skåret efter så gamle forlæg som trykkene i 
Christian III.s bibel (1550).26 Topstykket har to 
joniske hermer, en mandlig (i nord) og en kvin
delig, flankerende det profilindrammede felt. 
Topvingerne har store ørne, og øverst bærer 
topgesimsen en lille gavl i form af et kvindeho
ved med jonisk kapitæl. 

Felterne rummer malerier fra 1930, udført af 
Ole Søndergaard i olie på lærred. I storfelterne 
flankeres Korsfæstelsen af Julenat (i nord) og 
Opstandelsen, i attikaen ses Den barmhjertige 
Samaritan (i nord) og Den fortabte søns Hjem
komst, i topfeltet Den gode Hyrde. Malerierne 



 

SKAST KIRKE 1895 

Fig. 20. Altertavle, 1620, med malerier udført 1930 af Ole 
Gemälde von Ole Søndergaard, 1930. 

står i overvejende grålige toner. Træværkets 
sammenhørende bemaling er i hovedsagen en 
opmaling af en staffering fra 1700’rne, dog med 
en noget rigeligere forgyldning. Dominerende 

Søndergaard (s. 1894). NE fot. 1983. – Altarbild, 1620. 

er en mørk blå, en brun og en mørk okker, der 
danner bund for forgyldte frakturmdskrifter. 
postamentfeitet læses: »Gjøre dette til min Ihu-
kom(m)else«, i storfrisen: »Saa elskede Gud 
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1896 SKAST HERRED 

Fig. 21-22. *Altermalerier, o. 1750 (s. 1896). 21. Op
standelsen. 22. Nadveren. Nu i Esbjerg Museum. NE 
fot. 1983. – *Altargemälde, um 1750. 21. Auferstehung. 
22. Abendmahl. 

Verden, at han hengav sin eenbaarne Søn (Joh. 
3,16)« og i attikafrisen: »Død for Syndere«. 

Et ældre sæt *malerier (fig. 21-22) er sammen
hørende med stafferingen fra 1700’rne, hidrø
rende fra en istandsættelse, der formentlig også 
har omfattet stolestadernes bemaling (1754?, jfr. 
ndf.). Malerierne er udført på felternes gamle 
egepanel, øjensynligt af samme maler, som 1752 

gjorde altertavlemalerierne i Spandet kirke 
(DK.SJyll. s. 1188). Farverne, der domineres af 
en klar rød og en lys blå, står til dels noget tynde 
og med afskalninger. Fra storstykkets midtfeldt 
stammer en fremstilling af Nadveren (fig. 22). Je
sus sidder traditionelt midt for bordet, med Jo
hannes i sit skød og med højre hånd løftet vel-
signende. Apostlene, der har viltert svungne, 
fodside gevandter og bare fødder, sidder op
mærksomt om bordet bortset fra Judas, der i 
forgrunden er halvt vendt mod beskueren. Nad
verfremstillingen har i nord været flankeret af 
Jesu Dåb. Til venstre ses Johannes i profil knæ
lende på en klippe, Jesus står i floden under 
ham, næsten frontal med hænderne samlet for 
brystet. I syd sås Bønnen i Getsemane, næsten 
som i Spandet, med Jesus knælende mod venstre 
midt i billedet, de sovende apostle i forgrunden. 
Attikaen havde i nord en fremstilling af Kors
fæstelsen. Jesus hænger dybt i armene, mens Ma
ria og Johannes står under korset i traditionelle 
sørgepositurer. Scenen er et dunkelt landskab 
med Jerusalem i baggrunden. Fra attikaens søn
dre felt hidrører Opstandelsen (fig. 21), mens det 
gamle topmaleri viser Himmelfarten, Maria og 
apostlene i et mørkt og øde landskab, kun op
lyst af skæret fra Kristus, hvis underben stikker 
ud af skyen. Maleriet fremtræder, som også atti
kaens Korsfæstelse, mere end almindeligt groft i 
penselføringen, velsagtens fordi maleren har 
fundet, at han godt kunne sjuske med disse højt
siddende billeder. Under 1700’rnes farver er 
konstateret enkelte rester af formentlig originale 
malerier. 

Snedkeren, hvis arbejdsområde især var eg
nen omkring Ringkøbing Fjord, har også udført 
prædikestolshimlen (jfr. ndf.) og i Ribe amt 
endvidere altertavlen i Vester Nebel, prædike
stolen i Brøndum og prædikestolshimlen i 
Henne (s. 1258 med note 39). Tavlen minder i 
sin opbygning ikke meget om snedkerens øv
rige, men synes i udformningen med attika at 
efterligne den prægtige, fire år ældre altertavle i 
S. Jacobi kirke i Varde. Her må de to kirkevær
ger også have fundet inspirationen til deres 
usædvanlige portrætter på storvingerne (fig. 23-
24). I Varde har giverne, borgmester Otto Ras



 

 

 
 

 

SKAST KIRKE 1897 

mussen og Maren Nielsdatter, nemlig ladet sig 
afbilde ganske tilsvarende (s. 894 med fig. 18). 

Ved tavlens istandsættelse midt i 1700’rne er 
de oprindelige malerier øjensynligt blevet ret 
grundigt afskrabet inden fornyelsen og trævær
kets nystaffering. 1841-43 ønskedes nogle sirater 
på altertavlen anbragt og malet, to »forzirings-
spidser« var faldet af, og det øverste maleri sun
ket i rammen.21 1852 og 1884 blev tavlen op
malet i samme farver og forgyldning som før
hen,11 ligeledes 1930, da de nuværende malerier 
blev indsat. De gamle *malerier, der ikke synes 
berørt af opmalingerne, fik profilrammer og 
ophængtes i tårnrummet, indtil de 1966 blev af
givet som depositum til Esbjerg Museum (inv. 
nr. 328-33/1966). De er blevet konserveret 1967, 
mens en snedkermæssig istandsættelse af alter
tavlen er foretaget 1985. 

Fra en senkatolsk (†)altertavle stammer re
sterne af en *(†)Nådestolsgruppe (fig. 26) fra o. 
1500. Bevaret er kun lidt af tronsædet og Gud
faders venstre ben og arm, holdende en (nu 
halv) verdenskugle imod knæet. Stumpen, der 
er af egetræ uden farverester, er siden 1953 i 
Esbjerg Museum (inv. nr. 206/1953). Endnu 
1888 var gruppen næsten fuldt bevaret, som det 
ses af Magnus-Petersens tegning fra dette år 
(fig. 26). Den viser en Nådestolsgruppe i tradi
tionel, senmiddelalderlig udformning, angive
ligt fire fod høj. Gudfader fremtrådte som en 
tronende gammel konge, der med højre hånd 
fremholdt sin lidende søn i skikkelse af en smer-
tensmand, mens den venstre – ret usædvanligt – støttede verdenskuglen på skødet. Gudfaders 
krone havde mistet spirene, og gruppen var 
flækket i to stykker – en større højre del og den 
bevarede venstre. Gruppen må oprindeligt have 
været hovedmotiv i en senmiddelalderlig høj
altertavle (jfr. s. 1114, 1228, 1660, 1688) eller 
eventuelt i en sidealtertavle (jfr. s. 1198). Da 
Helms 1874 besøgte kirken, fandt han »den 
gamle og den unge Gud« hensat i skjul under 
prædikestolen. 
†Altertavle, 1586-87. I sysselprovsten Anders 

Sørensen Vedels regnskabsbog for disse år om
tales betaling for en altertavle, skaffet af prov
sten selv.27 Tavlen, der må have hørt til den af 

Fig. 23. Altertavle, 1620, storvinge med kirkeværgen 
Jep Sørensens navn og portræt (s. 1894, 1896, jfr. fig. 
24 a). NE fot. 1983. – Altarbild, 1620. Seitenhang mit 
Name und Bildniss des Kirchen vorstehers Jep Sørensen. 

Fig. 24 a-b. Altertavle, 1620, portrætter af kirkevær
gerne (s. 1894, 1896, jfr. fig. 23). a. Jep Sørensen, b. 
Niels Lauridsen. NE fot. 1989. – Altarbild, 1620. Bild
nisse der Kirchenvorsteher. a. Jep Sørensen. b. Niels Lau
ridsen (vgl. Abb. 23). 



 

 
 

 

 
  

  
 

  
 

  
 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

1898 SKAST HERRED 

Vedel anbefalede ungrenæssancetype som de be
varede i Øse (s. 1612), Næsbjerg (s. 1638) og 
Hostrup,28 har kun tjent i henimod 30 år, før 
den er blevet afløst af den nuværende. 

Altersølvet består af dele fra forskellig tid. Kal
ken, der har stempel for Carl Christian Sørensen 
i Ribe (til 1865) og i Varde (†1892), er 18 cm høj. 
Foden er cirkulær med en graveret bladranke og 
et lille pånittet, 2,5 cm højt, støbt krucifiks. 
Skaftledene er konkave, knoppen rund og glat 
ligesom bægeret. Under foden ses Carl Chri
stian Sørensens stempel (Bøje 1982 nr. 6836, 
6923). Den ældre disk har hørt til et altersæt le
veret af Hans Pedersen Satterup i Hjerting 
(1764-83). Den måler 12 cm i tvm. og har en 
graveret dekoration af koncentriske ringe. På 
undersiden Satterups gentagne stempel og ny 
graveret påskrift: »Skads Kirke«.29 Sættet om
tales 1791,22 den til disken hørende †kalk for
mentlig endnu 1862.11 Alterkanden er som oblat
æsken nyere, kanden mærket »Cohr«, æsken 
»Sterling Danmark« og »F. Hingelbergs Aar
hus«. Ved kirken opbevares endvidere en alter
kande og oblatæske i sort porcelæn med guldkors 
fra Bing & Grøndahl, anskaffet 1902 og 1904.11 

En †alterkande af blik fra 1845 21 var 1862 afløst af 
en ny, der som den daværende †oblatæske var af 
porcelæn.11 

Sygesættet, anskaffet 1910,11 er et Københavns-
arbejde i enkle former. Kalken har cirkelkors på 
bægerets side, disken på fanen. Sammenhørende 
læderfutteral med blåt indtræk. †Sygekalk. 
1586-87 modtog sysselprovsten Anders Søren
sen Vedel betaling for en ny kalk at besøge syge 
folk med.27 

Alterstager (fig. 25), o. 1600-1650, skænket til 
kirken af Jørgen Bruun og Johanne Bundesen 
(jfr. mindetavle nr. 1 og †begravelse) i forbin
delse med deres erhvervelse af kirken 1749 (jfr. 
indledningen). Stagerne er 33 cm høje. Over 
den store, karnisprofilerede fod er indskudt en 
flad, bred krave. Skaftet er balusterformet med 
et midtled, der er formet som en lidt flad kugle, 
lyseskålen har torn af malm. På skaftets midtled 
er sekundært graveret givernes spejlmonogram 
og på foden årstallet »1749«. Nyere syvstage er 
opstillet på alterbordet. 

†Messehageler. Efter svenskekrigen manglede 
1668 en hagel.9 1791 havde kirken to, af hvilke 
den ene var af rødt fløjl.22 1823 omtales haglen 
som gammel,25 1862 var den af sort fløjl med 
forgyldte galoner.11 

Alterskranken er fra 1930, rektangulær, i blankt 
egetræ med muret skammel og ældre støbe-
jernsbalustre fra 1878. †Alterskranker. 1862 var 
knæfaldet af fyrretræ, udstoppet og beklædt 
med læder. 1878 opsattes et nyt, halvrundt knæ
fald (jfr. fig. 7) med poleret håndliste af mahogni 
og støbejernsbalustre af den på egnen vanlige 
type (jfr. s. 1506), der er genanvendt i den nu
værende skranke.11 

Døbefont (jfr. fig. 28), romansk af granit, en 
afart af egnens almindelige, glatkummede, vest
jyske type (Mackeprang: Døbefonte, s. 174). 
Fonten er 87 cm høj, kummens tvm. 69 cm. 
Foden, hugget af rødlig granit, er formet som 
en lav og bred søjlebase. Kummen, af en mere 
grålig sten, er halvkugleformet med vulst ved 
overgangen fra det cylindriske skaft og en dob-
beltvulst langs mundingsranden. Fordybningen 
er velhugget uden afløb. Efter at den 1882 blev 
afrenset for kalk og maling, står overfladen nu 

Fig. 25. Alterstager, 1600-1650, skænket 1749 af Jør
gen Bruun og Johanne Bundesen (s. 1898). NE fot. 
1983. – Altarleuchter, 1600-1650. Eine Stiftung von Jør
gen Bruun und Johanne Bundesen 1749. 



 

  

  

 
 

 

 
 

 

 

 

SKAST KIRKE 1899 

blank, kun med enkelte spor af kalk.11 Fonten, 
der 1890 stod ved korbuens nordre vange (jfr. 
fig. 7), er opstillet midt i koret, siden 1985 på en 
gravsten (nr. 1). 

Dåbsfad og dåbskande er fra 1959 i rustikeret 
messing, ifølge indskrift leveret af Aksel Bruun, 
Varde. Begge er mærket »Skads Kirke«. Et 
*dåbsfad fra 1861,21 af messing, har halvkugle-
formet fordybning og glat fane, tvm. 45 cm. På 
undersiden to stempler for Kobbermøllen ved 
Flensborg.30 Siden 1983 i Skast Sognemuseum. 
Sammesteds opbevares en *dåbskande af messing 
fra 1893.11 Den er 27 cm høj, i skønvirkestil med 
cirkelkors på korpus. Mærket »Skads Kirke«. 

Et †fontelåg omtales i inventariet 1791.22 

Prædikestol (fig. 27), 1586-87, opsat af kirke
værgerne Jens i Solbjerg og Laurits i Sadderup;27 

himlen er tilføjet 1618 og bærer kirkeværgen 
Niels Lauridsens navn (jfr. altertavle). 

Prædikestolen er et enkelt ungrenæssancear-
bejde bestående af seks høje arkadefag, hvoraf 
de fem danner kurv, det sjette en kort bro fjer
nest opgangen. Felternes spinkle arkadebuer bæ
res af kannelerede pilastre med profilbase- og 
kapitæl, og bueslaget ledsages af små karvskårne 
cirkler vekslende med neglesnit. Kraftige vand
rette profillister danner overgang til postament 
og frise, der har enkle profilfelter. Forneden af
slutter en bred hængefrise med bladværksbuer. 
Dens smalle kantliste er ny (af fyr) ligesom præ
dikestolens dækplanke og læsepult, der står i 
blank eg. Det tofags opgangspanel med profil-
indrammede felter er oprindeligt ligesom mæg
leren, der er formet som en kanneleret jonisk 
søjle med akantusprydbælte. Prædikestolen er 
opsat i skibets sydøsthjørne, hvilende på en 
spinkel, skævt anbragt støtte med udskåret 
akantusløv (fig. 36), et stykke genanvendt skibs
tømmer fra slutningen af 1600’rne.31 

Den 1618 tilføjede himmel er udført af samme 
snedker som altertavlen. Bagtil er himlen til
passet hvælvingen, ud imod kirkerummet har 
den fem fag, hvis frise brydes af fremspring med 
løvehoveder. Under fremspringene flankerer 
snedkerens rundkindede englehoveder beskedne 
kartouche-hængestykker, det nordligste – over 
opgangen – med årstallet og kirkeværgens navn 

Fig. 26. *(†)Nådestolsgruppe, o. 1500, fra (†)alter
tavle (s. 1897). Kun den venstre del af Gudfader er nu 
bevaret, i Esbjerg Museum. Efter farvelagt tegning af 
J. Magnus-Petersen 1888. – *(†)Gnadenstuhl von einem 
(†)Schnitzaltar, um 1500. Nur der linke Teil vom Gottva
ter ist erhalten geblieben, im Museum von Esbjerg. 

(reliefversaler): »Niels Lavrsøn/ 1618«. Himlen 
krones af store kartouche-topstykker mellem 
hjørnespir svarende til altertavlens (delvis for
nyede); halvdelen af et *topstykke og et *spir er 
nu i Esbjerg Museum.32 Himlens loft er fornyet 
i glat panel med bibeholdelse af den oprindelige 
midtroset. Langs himlens bagkant imod hvæl
vet et enkelt udsavet hængestykke, formentlig 
fra 1737. 

Prædikestolens bemaling er som altertavlens 
en flere gange opfrisket og forgrovet staffering 
fra 1700’rne, formentlig udført 1754. Hertil hø



 

 

 

 
 

 
 

 

1900 SKAST HERRED 

Fig. 27. Prædikestol, 1586-87, med himmel fra 1618 
(s. 1899). NE fot. 1983. – Kanzel, 1586-87. Schalldek
kel 1618. 

rer felternes malerier af Kristus, Paulus og evan
gelisterne, hvis viltert svungne gevandter gør 
det sandsynligt, at billederne oprindeligt har 
været sammenhørende med altertavlens gamle 
malerier. Nu bærer felternes fremstillinger 
imidlertid ganske præg af yderst landlige op
malinger i 1800’rne. Til de afbildede, der ses stå
ende med vante attributter imod en hvid bund, 
hører forgyldte frakturindskrifter i postament-
felterne. Fra opgangen ses: 1) »St. Mathæus«, 
med bog, men (i hvert fald nu) uden engel. 2) 
»St. Marcus«, med opslået bog og et menneske-
agtigt løvehoved tittende frem bag venstre ben. 

3) »St. Lucas«, med en skyggeagtig okse ved 
fødderne. 4) »St. Johannes«, skægløs, med luk
ket bog i venstre hånd, ørnen bag venstre fod. 5) 
»Sabator(!) M(undi)«, Kristus stående med 
korsæblet i sin højre hånd. 6) »St. Paulus«, med 
hovedet i højrevendt profil, støttende sig til et 
spinkelt sværd. Frelserens noget bortgemte pla
cering antyder, at malerifelterne er blevet byttet 
om i forbindelse med 1800’rnes restaureringer. 
Frisefelterne rummer små skabelonornamenter, 
himlens frise en forgyldt versalindskrift fra Joh. 
1,14, tilføjet i forbindelse med den seneste 
istandsættelse 1985. 

Ifølge sysselprovsten Anders Sørensen Vedels 
regnskabsbog 1586-87 havde begge de davæ
rende kirkeværger, »Jens udi Soelberg og Lau
ritz i Sadderup«, ydet afdrag på den ny prædi
kestol.27 Den må have fået sin nuværende pla
cering senest i forbindelse med, at Niels 
Lauridsen (søn af Laurits i Sadderup?) lod him
len tilføje. Den er en lidt enklere udgave af 
samme snedkers prædikestolshimle i Henne (s. 
1257f.) og Brøndum (fra 1617) og savner bl.a. 
mesterens karakteristiske basunengle. 

Prædikestolens skævt anbragte bærestolpe fra 
slutningen af 1600’rne må opfattes som en 
»støtte«, indsat for at stabilisere en hældende 
opbygning.33 1700’rnes nystaffering fulgtes 1841 
af en opfriskning,21 hvis grovhed Helms bekla
gede 1874.34 Nye opmalinger har fundet sted 
188411 og 1930 (ved Ole Søndergaard), indtil 
prædikestolen med den seneste, konserverende 
istandsættelse 1985 har fået sin nuværende frem
træden. 

Stolestaderne er i deres kerne fra 1737 (malet 
1754?), bænkene er dog fornyet 1966 samtidig 
med, at de gamle gavle udvidedes i bredden. De 
35 gavle er af fyr, 113 cm høje, udført i én planke 
med udsvejfet topstykke, der prydes af flad-
snitsagtigt løvværk omkring en glat medaljon. 
Den forreste gavl i nord bærer herunder det reli-
efskårne årstal: »1737«. Stoleværkets grå bema
ling med skæringer på brun bund er fra 1966, 
men går tilbage til 1907. 

Tre *gavle i Esbjerg Museum (fig. 29) og én i 
Skast Sognemuseum har bevaret den gamle 
form uden udvidelser, ligesom der midt på ses 
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Fig. 28. Indre set mod vest. NE fot. 1983. – Innenansicht nach Westen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
   

 

  

 
 

 
 

 

1902 SKAST HERRED 

aftryk efter et nu forsvundet fyldingsspejl. Disse 
gavle har endvidere ældre farverester, sognemu
seets formentlig oprindelige med en grøn over 
en klar blå, dateret af årstallet »1754«, som står 
med hvidt i medaljonen.35 

Gavlene har i deres udformning sønderjyske 
paralleller i Brøns (1730), Spandet og Roager 
kirker (DK.SJyll. s. 1178, 1190, 1234). 1791 næv
nes 25 mandsstole og 26 kvindestole,22 der 1862 
alle var åbne (uden låger) og på én nær savnede 
fyldingsrygge.11 1882 blev stolestaderne stærkt 
fornyet under bibeholdelse af forstykkerne 
(gavlene) og de gamle sæder, for så vidt de ikke 
var for brøstfældige. Bænkene fik ryg med en 
hel fylding og »passende skråning«.11 1890 om
fattede stoleværket også stader i koret, forment
lig en gammel ordning (fig. 7). 1907 fik staderne 
deres nuværende farver,36 der senest er opfri
skede ved den omfattende fornyelse 1966. 

†Stolestader, omtalt i forbindelse med en stole
strid 1636, da herredstinget førte vidner på den 
gamle stolefordeling; bl.a. hørtes den gamle kir
keværge Niels Lauridsen i Sadderup (jfr. alter
tavle og prædikestol). Da de fineste pladser om
taltes som de yderste næst »knapen«,37 betegnel
sen for spirene på panelværksgavlene, har 
stoleværket rimeligvis tilhørt egnens alminde
lige ungrenæssancetype (jfr. s. 1150, 1337). 

†Præste- og skriftestol, formentlig fra renæssan
cetiden. 1791 sagdes den at rumme seks perso
ner,22 og 1862 omtales et lidet †knæfald, som 
henstod i skriftestolen (jfr. skrifteskammel s. 
1262). 1878 flyttedes præstens stol fra altret til 
korets nordvesthjørne,11 hvor den 1890 ud
gjorde et panelaflukke med dør i syd (jfr. fig. 7). 
En †degnestol, der omtales tidligst 1791, stående 
syd for altret, fik 1821 repareret gulvet. 187822 25 

flyttedes den til korets sydvesthjørne, hvor den 
ses 1890 som pendant til præstestolen i nord (jfr. 
fig. 7). 

Et skab til messetøjet er 1959 indrettet bag al
tret. †Skabe. 1637 bevilligede tinget »en schab att 
giøriss til tingbøgerne att indhengis udi Schadst 
kiercke«.38 1880 anskaffedes et skab til messetø
jet.11 †Geværskabe. 179122 sagdes våbenhuset at 
være i mådelig stand som følge af »geværskabe
nes« nedrivelse. Skabene, der har tjent til opbe

varing af flintebøsser, må være opsat tidligere i 
1700’rne i landmilitsens tid.39 Tilsvarende fand
tes i bl.a. Ovtrup (s. 1151) og Torstrup (s. 1432). 

En nyere pengeblok af lyst, blankt træ, 86 cm 
høj, er opsat ved indgangen. En tilsvarende 
*pengebøsse opbevares i Skast Sognemuseum. 

Ved indsættelsen af tårnets nuværende dørfløje 
1964 afleveredes de ældre *fløjdøre fra 1890 til 
Esbjerg Museum (inv. nr. 121/1964). Her opbe
vares tillige en *dørfløj, der indtil 1958 sad i ko
rets præstedør (inv. nr. 222/1958). †Dørfløje. 
1862 var såvel skibets syddør som våbenhusets 
yderdør af egetræ, begge hængt så de åbnede 
indad.11 

Orgel, 1978, med ni stemmer, to manualer og 
pedal, bygget af P. Bruhn & Søn, Årslev. Dis-

Fig. 29. *Stolegavl, 1737, med bibeholdt oprindelig 

form (s. 1900). I Esbjerg Museum. NE fot. 1983. – *Gestühlswange, 1737. Ursprüngliche Form.
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SKAST KIRKE 1903 

position: Manual I: Rørfløjte 8’, Principal 4 , 
Gemshorn 2’, Mixtur III. Manual II: Gedakt 8’, 
Kobbelfløjte 4’, Principal 2’, Quint 1 1/3’. Pedal: 
Subbas 16’. På pulpitur i skibets vestende med 
facade indfældet i brystningen og spillebord ved 
orglets nordside. Pulpituret er fra 1909, malet i 
gråt og brunt og med forgyldt frakturindskrift: 
»Guds Menighed Syng!« 

†Orgler. 1) 1909,11 formentlig bygget af Joh. P. 
Andresen & Co., Ringkøbing. Ombygget 1929 
af Horsens Orgelbyggeri ved Th. Frobenius & 
Co.40 Disposition efter ombygningen (syv 
stemmer): Bordun 16’, Principal 8’, Salicional 
8’, Æoline 8’, Octav 4’, Fløjte 4’, Gemshorn 2’; 
oktavkoppel, svelle, forte. Pneumatisk aktion, 
keglevindlade. På samtidigt vestpulpitur, der bi-
beholdtes 1978. Facaden var indfældet i bryst
ningen og havde et centralt, rundbuet felt med 
attrappiber samt fire mindre sidefelter med 
sprosseværk. Spillebord i orgelhusets sydside. 

Salmenummertavler, 1966, to ens, 88 × 55 cm, 
hvide i smal teakramme med sorte letmetalcifre. 
På triumfvæggen og skibets nordvæg. De har 
afløst en stor *salmenummertavle fra 1909,11 113 × 
100 cm, vendbar (med hængsler). Nu i Esbjerg 
Museum tillige med en kasse med numre (inv. 
nr. 336-37/1966). †Salmenummertavler. 1862 næv
nes fire tavler til salmenumre, der 1880 udskifte
des med to nye. 

To ens lysekroner af messing fra 1909 hænger i 
skibet;11 i koret en lidt mindre fra nogenlunde 
samme tid. 

Klokke, en omstøbning fra 1907, tvm. 94 cm, 
med profilindrammede indskrifter i reliefversa
ler om hals og slagring. De gentager den gamle 
†klokkes (jfr. ndf. nr.2), idet der efter Claus As-
mussens oprindelige støbeindskrift er tilføjet: 
»Støbt af B. Löw & Søn, København 1907«. 
Klokken er ophængt i en samtidig slyngebom af 
egetræ.41 

†Klokker. 1) Klokkeskatten 1528 anfører Skast 
blandt de afleverende kirker, men med vedføjel
sen: »Stander en klokke igen«.42 1700 var et stort 
stykke af den nedre kant afstødt, hvorfor klok
ken, som kan være den der er nævnt 1528, ikke 
havde været ringet i flere år og nu stod på gulvet 
i tårnet.11 Omstøbt 1702. 

2) (Fig. 30) 1702, støbt af Claus Asmussen 
Husum på foranledning af kirkeejeren, borgme
ster i Ribe Christoffer Castensen. Den smukke 
klokke, hvis støber nogle år tidligere havde le
veret en ny †tolvklokke til Ribe Domkirke (s. 
518),43 målte 86 cm i tvm. Den var rigt forsiret 
og havde indskrifter i reliefversaler. Om halsen 
læstes: »Gloria in excelsis Deo. Claus Asmvssen 
me fecit Hvsvm Anno 1702 (Ære være Gud i det 
høje. Claus Asmussen gjorde mig i Husum 
1702)«. To små englehoveder markerede begyn
delsen og afslutningen på tekstbåndet, der kan-
tedes af lister og tre bladborter (fig. 30). Øverst 
løb en række store akantusblade, lige over 
skriftbåndet en ni gange gentaget akantusranke, 
udgående fra små løvehoveder, og under ind
skriften en næsten gotisk buefrise med vekselvis 
liljer og druer. På slagringen var mellem kraftige 
lister udmejslet en tolinjet indskrift: »Tenk 
Hierte ved hvert Slag Gvd tvsind Tak at yde, 

Fig. 30. †Klokke (nr. 2, s. 1903), 1702, støbt af Claus 
Asmussen i Husum på foranledning af kirkeejeren 
Christoffer Castensen. M. Mackeprang fot. 1907 
umiddelbart før omstøbningen hos B. Löw & Søn, 
København. – †Glocke, 1702. Ein Guss des Claus As
mussen, Husum, auf Veranlassung des Patrons Christoffer 
Castensen. Bildaufnahme 1901 unmittelbar vor dem Um
giessen bei B. Löw & Søn, København. 
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som dig sit Ord oc Fred lod ved sin salvid 
nyde./ Fred gode Frederick oc ønsk Gvd ver 
hans Ven som mig lod gyde ny. Christopher 
Castensen«. Kronen smykkedes af små perle
borter, og på legemet fandtes to *relieffer, peli
kanen, der nærer sine unger, og et kerubhoved i 
bladkrans (tvm. 4,5 cm). Reliefferne blev ud
savet inden omstøbningen 1907 og opbevares på 
Nationalmuseet (inv. nr. D 6951). På legemet 
var endvidere (sekundært) indmejslet vægtangi
velsen 987 pd. 

Klokkestolen er fra 1891, af fyrretræ. †Klok
kestole. 1668 var klokværket i tårnet brøstfæl-
digt,9 1700 ganske forfaldent,11 og 1887 omtales 
klokkestolens fodstykke som råddent.21 

GRAVMINDER 

Mindetavler. 1) (Fig. 33) o. 1759, over lurgen 
Bruun til Krogsgaard, *1692, †1759, kgl. ma
jestæts justitsråd og amtsforvalter over Riber-
huus amt, samt den højædle og velbyrdige Io-
hanne Bundesen, *1692, †17□ (†1773, jfr. alter
stager). De avlede Marie Anna, Anna Leth, 
Christiane Caroline, Catharine Elissabeth, Ras
mus Bundesen, Iohanne og Iohann Ludvig 
Bruun. Begge inden disse mure hensatte (jfr. 
tåben begravelse i skibets vestende). »Lad Ryg
tet deris Hjerte law for Tiden sandrue bære, saa 
visner Blomstret i sin Grav og blaastrer dog til 
Ære.« 

Mindetavlen er et karakteristisk arbejde fra 
Bastian Andresen Slesvigs stenhuggerværksted i 
Tjæreborg, udført i rød-, gul- og hvidflammet 
marmor, 141 × 104 cm. Over det højrektangu
lære indskriftfelt med reliefversaler fremholder 
to engle en krone og palmegrene, mens tunge 
rocailler og bladværk flankerer indskriftfeltets 
sider. Det understøttes forneden af en allegori 
over Tiden: en liggende, vinget genius med le 
ved fødderne og timeglas bag ryggen. Opbyg
ningen genfindes bl.a. på den nært beslægtede 
mindetavle o. 1749 i Sdr. Bork (Ringkøbing 
amt) samt på Johanne Bundesens broders epitaf 
o. 1761 i Ovtrup (nr. 1, s. 1154 med fig. 28), 
begge signeret »BASV«.44 Selve indskriftfeltet er 

Fig. 31. Mindetavle (nr. 2, s. 1904), 1790, opsat over 
halvgårdsfolkene Lambert Hansen og hans hustru 
Maren Mortensdatter af Johan Ludvig Bruun til 
Krogsgård. NE fot. 1983. – Gedenktafel für die Halb
bauern Lambert Hansen und seine Frau Maren Mortens
datter. Errichtet von Johan Ludvig Bruun zu Krogsgård, 
1790. 

udover teksten smykket af en lille pyramidefor
met stele i relief, omvundet af bladværk og med 
en krone på toppen. Den fra naturens side farve
strålende marmortavle er hist og her forgyldt, 
og kronen foroven tillige bemalet med blåt samt 
rød farve, som også findes på den lille krone på 
pyramiden. På skibets nordvæg, 2. fag fra vest, 
siden 1985 båret af kraftige stålhager. 

2) (Fig. 31) 1790, opsat af Johan Ludvig Bruun 
til Krogsgård (jfr. faderen, mindetavle nr. 1) 
over Lambert Hansen, *1713, †1788, og Maren 
Mortens Datter, *1713, †1790, fordum halv-
gårdsfolk i Aandrup. »Lambert var i Tiden troe, 
sparsommelig og vittig, Maren pasede(!) sin 
Boe, som Bonde Kone flittig. Det er uhyklet 
sagt om Konen og om Manden, thi dette Par var 
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vist en Siir i Bondestanden.« Under selve grav
skriften en latinsk indskrift: »Diffiteri nequeo, 
me Lambertum carum habuisse, qvam qvidem 
am/biguitatem sic accipi oportet, ut et ego illi, 
et ille mihi, sem/per fuerit earissimus; ita dixit, 
ita monumentis manda/ri jussit! defuneti domi
nus Krogsgaard Anno MDCCLXL (Jeg kan 
ikke nægte, at jeg havde Lambert kær, og dette 
må opfattes så tvetydigt, at jeg altid ham og han 
altid mig havde kærest; således har den afdødes 
herre sagt, således har han ladet skrive på min
desmærket Krogsgård år 1790)«. 

Grå kalksten, 143 × 93 cm, formentlig udført 
af Frands Bastiansen fra Tjæreborg. Størstedelen 
af mindetavlen udfyldes af det højrektangulære 
indskriftfelt med gravskrift og gravvers i relief
versaler. I et lille særskilt felt derunder er den 
latinske indskrift anført med fordybet kursiv. 
Stenens brede, tværriflede ramme brydes i hjør
nerne og på midteraksen af rocailler, blomster 
og bladværk. Midt i indskriftfeltet er et lille reli
efhugget alter med et kornneg foroven og på 
forsiden en rose, hængende i en bladguirlande. 
Bemalingen på mindetavlen domineres af den 
sorte indskrifttavle med forgyldte bogstaver. 
Gravverset står med sort på hvid bund, og ram
men er malet brunrød. Dens dekoration er lige
som kornneget forgyldt, bladguirlanden er 
grøn, rosen rød. 

Det særegne minde, sat af en herremand over 
sin fæstebonde,45 er udført med den for sten
huggeren Frands Bastiansens karakteristiske 
blanding af stilelementer fra både rokoko og ny
klassicisme. Mens ornamentikken er typisk for 
hans værksted i Tjæreborg, kendes der ingen 
direkte paralleller til tavlens opbygning (sml. i 
øvrigt s. 1800 og 1873ff., med henholdsvis note 
53 og 81). Ophængt i stålhager fra 1985 på ski
bets nordvæg, 3. fag fra vest. 

Gravsten. 1) O. 1710-20. Ulæselig, af lysgrå 
kalksten, 177 × 123 cm. Den udslidte indskrift 
har stået med reliefhugne versaler i et højovalt 
indskriftfelt, der udfylder stenens bredde. Der
over et uregelmæssigt, fladrektangulært felt 
med indrullede ender, formentlig til en nu bort
slidt gravsentens. I stenens hjørner er cirkelme
daljoner med evangelistsymboler: foroven Mat-

Fig. 32. Gravsten (nr. 2, s. 1905), o. 1743, over ung
karlen Hans Christensen. NE fot. 1989. – Grabstein 
für den Junggesellen Hans Christensen, um 1743. 

tæus-engel (til venstre) og Markus-løve, forne
den Johannes-ørn og Lukas-okse. I sviklerne 
samt øverst på indskriftfeltet er udhugget små 
planteornamenter, der øjensynligt henfører ar
bejdet til samme værksted som to gravsten i 
henholdsvis Henne, o. 1720 (nr. 2, s. 1266 med 
fig. 41) og Farup, o. 1711 (Ribe hrd.). Grav
stenen var en overgang opsat på skibets sydvæg, 
bag stolestaderne, men er nu placeret i korets 
gulv, hvor den tjener som podie for døbefonten. 

2) (Fig. 32) o. 1743, over den unge karl (dvs. 
ugifte) Hans Christensen, †17. marts 1743 i 
Brixbøl i hans alders 61 år og 9 måneder. 

Grå kalksten, 180 × 119 cm. Det højovale ind
skriftfelt med fordybede versaler og kursiv 
trukket op med sort indrammes af en laurbær
krans med blomst på bånd foroven og forneden. 
Over og under feltet er to små, fladovale krans
medaljoner med bibelske citater. I det øvre læses 
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Fig. 33. Mindetavle (nr. 1, s. 1904), o. 1759, over Jørgen Bruun til Krogsgård og 
hans hustru Johanne Bundesen. Tilskrevet Bastian Andresen Slesvig i Tjæreborg. 
NE fot. 1989. – Gedenktafel für Jørgen Bruun zu Krogsgård und seine Frau Johanne 
Bundesen, um 1759. Zugeschrieben Bastian Andresen Slesvig in Tjæreborg. 

med reliefhugne versaler på sortmalet bund: »Vi med fordybede versaler på den smalle ramme
have her ingen blivende Sted, men vi søge den kant. Øverst »S. Matthæis« (til venstre) samt 
til kommende: Ebr. 13 (Hebr. 13, 14)«. I det »S. Marcis« med langtunget løve, nederst »S. 
nedre med fordybede, sorte versaler: »Vær tro [Luc]æs« (til venstre) og »S. Ioha[n]nis«. En 
ind til Døden, da vil ieg give dig Liesens(sic!) meget lignende gravsten fra o. 1739 findes i 
Krone: Apoc. 2:10 (Åb. 2, 10)«. Langs indskrift Brøndum, ligesom både den plumpt huggede 
feltets sider er tunge, volutagtige akantusranker, ornamentik og de ubehjælpsomme figurer gen
og i stenens hjørner ses evangelisterne med de findes på en beslægtet sten i Tjæreborg, o. 
res symbolvæsener samt med deres navne anført 1740-50 (nr. 2, s. 1873 med fig. 53). 1874 lå grav



 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

 

SKAST KIRKE 1907 

stenen »inden for kirkens dør«, siden var den 
opsat bag stolestaderne i skibets nordvæg, hvor
fra den 1985 blev flyttet til nordvæggen i tårnet. 

En †begravelse i koret, vel en muret krypt, for 
ejerne af herregården Oksvang var allerede 1862 
forlængst tilkastet. Den har sandsynligvis bl. a. 
rummet Henrik Stampe (†1539) og hustruen Ka
ren Munk (†o. 1544), om hvem man ved, at de 
blev begravet i kirken. Her, muligvis i den 
nævnte krypt, bisattes tillige fire søstre til her
regårdens senere ejer Jørgen Munk (†1577 og 
begravet i Alslev).46 

En åben †begravelse i skibets vestende (jfr. fig. 
7), indrettet af Jørgen Bruun til Krogsgård, 
†1759 (jfr. mindetavle nr. 1), omtales i Pontoppi-
dans Danske Atlas 1769.47 Rummet var adskilt 
fra den øvrige kirke ved et højt rækværk, der 
endnu sås 1890,48 selvom man allerede 1842 
havde ønsket begravelsen fjernet.21 

Ved samme lejlighed havde man gerne set de 
gamle, forfaldne †kister nedsat på kirkegården, 
men indtil 1857 henstod seks dog på deres gamle 
plads.46 Indskrifter på de fem af kisterne viste, at 
de rummede henholdsvis Jørgen Bruun selv, 
hans hustru Johanne Madsdatter Bundesen, 
†1773 (jfr. †kisteplade), hans svigerfader, regi-
mentskvartermester Rasmus Bundesen, †18. 
marts 1702, hans datter Maria Anna Bruun, †10. 
maj 1751 samt hendes datter med amtsforvalter 
Laurids Kristensen ved navn Johanne, †14. juni 
1763. 1891-92 måtte ligkisterne fjernes, da man 
lagde indgangen gennem tårnet.49 

†Kisteplade (fig. 34), o. 1773, fra kisten tilhø
rende Iohanne Madsdatter Bundesen,50 som i 
ægteskab med forrige højædle og velbyrdige hr. 
justitsråd Iørgen Bruun, amtsforvalter i Ribe og 
herre til Krogsgaard, avlede Marie-Anna, 
Anna-Leth, Catharine Elisabeth, Rasmus Bun
desen, Iohanna og Iohan-Ludvig Bruun, *1692 i 
Øster Hæsinge i Fyhn, †1773 i Ribe. Tre grav
vers. 

Den hvælvede messingplade, 40 × 27 cm, 
med indridsede versaler, var udformet som en 
højoval, der foroven og forneden forlængedes i 
en bred tunge. I disse og langs kanten var grav
versene anført. Opbevaredes i Esbjerg Museum 
(inv. nr. 668), hvorfra den i juli 1977 blev stjålet. 

KILDER OG HENVISNINGER 

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

Ved embedet. Synsprotokol 1862ff. – LA Vib. Skast 
herreds tingbog 1668 og 1674. 

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker VII, 1886, s. 54ff. – Indberetninger. Jacob 
Helms 1873 (bygning, inventar, gravminder), J. 
Magnus-Petersen 1888 (kalkmalerier), Ole Sønder
gaard 1931 (to) (kalkmalerier; altertavle og prædike
stol), Knud Simonsen 1980 (kalkmalerier), Birgit Als 
Hansen 1985 (gulvundersøgelse), Mogens Larsen 
1983, 1985 (to) og 1987 (kalkmalerier og lydhimmel). 

Tegninger og opmålinger. KglBibl. Tegning af kirken 
ved J. G. Burman Becker o. 1860(?). NM2. Akvarel 
af kalkmalerier og opmåling af romanske vinduer ved 
Hector Estrup 1888. Akvarel af kalkmalerier og teg
ning af gotisk figurgruppe ved Magnus-Petersen 
1888. Grundplan af bygning, nordfacade, længdesnit 
og tværsnit samt opmåling af præstedør og skibets 
norddør ved Hector Estrup 1890. Tegning af døbe-

Fig. 34. †Kisteplade (s. 1907), o. 1773, for Johanne 
Madsdatter Bundesen. Esbjerg Museum fot. – †Sarg
schild für Johanne Madsdatter Bundesen, um 1773. 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

1908 SKAST HERRED 

Fig. 35. Plan, opstalter og snit, 1:100, af tilmuret dør i vestforlængelsens nordside (s. 1884), målt og tegnet af 
Hector Estrup 1890. – Grundriss, Aufrisse und Schnitt einer vermauerten Tür in der Nordwand der Westverlängerung. 

font og opmåling af søjlekapitæl ved E. Rondahl 1895 
og 1896. Grundplan og 
rik Jacobsen 1986. 

Litteratur. Jacob 
I-II, 1894. 

Historisk indledning 

tværsnit af bygning ved Hen

Helms: Danske Tufstenskirker 

ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning og kalkmalerier ved Niels Jørgen 

Poulsen, inventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen 

(orgler), gravminder ved Lars Grambye. Redaktio

nen afsluttet oktober 1989.


1 DiplDan. 2. rk., V 31.

2 Sognepræst Hans Jensens indberetning til Ole 

Worm 1638. Præsteindberetninger til Ole Worm, I, 

s. 245, udgivet ved Frank Jørgensen 1970.

3 DiplDan. 2. rk., XII 89; sml. også Repert. 2. rk., 

162 (1452).

4 Kronens Skøder II, 631.

5 RA. DaKanc. A 29. Efterretninger om kirkeeierne 

1726-97.

6 Jfr. note 5.

7 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårdssyn 

(C 4.710).

8 Der kendes ikke egne præster i Skast efter reforma

tionen, men det fremgår ikke utvetydigt, at Skast var 

anneks til Jerne 1538. Jfr. RA. Ribe bisp. Registre på 

sognepræsters ejendom og rente udi Varde syssel 

1538.

9 LA Vib. Skast herreds tingbog, 1668. Syn 26. 

marts, indført 5. maj 1668.

10 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C

4.189).


11 Synsprotokol 1862ff.

12 Udtrykt i en jysk fod, ca. 28 cm lang, er kvadrene 2 

3/4 fod høje og henholdsvis 2 1/4, 4 og 3 fod lange.

13 Tufstensstikket er ændret 1892, så det nu frem

træder med en rundbuet overside, og samtidig er den 

ydre smig blevet affaset.

14 Jfr. Valdemar Koch: Vinduesrammer af Egetræ i 

danske Landsbykirker fra den ældre Middelalder, i: 

ÅrbOldkHist. 1898, s. 59-68.

15 Indberetning ved Birgit Als Hansen 1985.

16 Murfladerne er ikke tilgængelige for en undersø

gelse over hvælvene, idet hvælvlommerne er udmu

ret.

17 Jfr. s. 977, 1038 og 1446f.

18 En uddybende artikel, Niels Jørgen Poulsen: »Lil


jemesteren«. En jysk murermester og hans hvælvde

korationer, forventes trykt i værket Danske kalkma

lerier 1990.

19 Pudsens tendens til at drysse skyldes formentlig, at 

kalkmørtelen indeholder salt. Den anvendte kalk er 

»skælkalk« af brændte blåmuslinger tilsat strandsand.

20 Indberetning til Ole Worm 1638, jfr. note 2. I sog

nepræst Hans Jensens beskrivelse hedder det, at kir

ken står med et spir (»cum pyramide«), mens det om 

kirken i Jerne blot siges, at den er med tårn (»cum 

turri«),

21 LA Vib. Skast, Ø. og V. Horne hrdr.s provsti. 

Synsprotokoller for kirker og præstegårde 1828-1900 

(C 44.3-8).

22 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C

4.190).

23I kirkesynet 1700 var hele kirken tækket med bly.




 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKAST KIRKE 1909 

24 Jfr. Jesper Madsen: Magister Maturin Castensen, i 
ÅrbRibe. 1906, s. 51-112. 
25 LA Vib. Ribe stifts- og købstadsprovsti. Synspro
tokol 1813-24 (C 364.13). 
26 Jfr. M. Mackeprang: Illustrationerne i Christian 
Ill’s Bibel som Forlæg for Kalkmalerier, i Kirkehist-
Saml. 1950. Samme forlæg har snedkeren brugt til en 
Samsonfremstilling på prædikestolen i Sønder Borris 
(Ringkøbing amt). 
27 RA. Anders Sørensen Vedels regnskabsbog. 
28 Se Ebbe Nyborg: Lektorieprædikestole og katekis
musaltertavler. Om inventarfornyelse i de sydvestjy
ske kirker i reformationsårhundredet. I publikationen 
fra det 11. nordiske ikonografiske symposium i Gran 
på Hadeland (Norge), 1988 (under trykning). 
29 Se Ole Faber og Bo Bramsen: Varde Sølv. Guld
smedemestre på Varde-egnen og deres arbejder ca. 
1600-1870, Varde 1983, s. 116 (mærket HSc), 150 og 
fig. 251a. 
30 Stemplerne er cirkulære med takket kant, det ene 
med Frederik VII.s kronede monogram, det andet 
med to korslagte hamre og mellemfaldende versaler 
»CFKM«, gengivet i Jens Larsen: Gammelt Messing, 
1978, s. 60-61 (nr. 12) og i kataloget Kobbermølle 
gennem 350 år, udg. af Dansk Centralbibliotek for 
Sydslesvig 1976 (nr. 4). 
31 Stykkets ret spinkle dimensioner og form med 
krumning (bjælkebugt) og en udvidelse (nu foroven) 
tyder på, at der er tale om et stykke af en tværskibs 
forbindelse på et mindre skib. Udvidelsen må have 
udgjort bjælkens ene ende og tjent som knæ til be
fæstelse ved spanter og skibsside. Den daterende 
akantusdekoration, der kun fmdes på stykkets for
side, har selvsagt skullet ses, og der må derfor snarest 
være tale om en dæksbjælke fra bak eller skanse. Be
stemmelse ved Ole Ventegodt, Orlogsmuseet. 
32 Spiret måler 48 cm, af topstykket er kun nedre 
halvdel i behold. Begge stykker har rester af 
1700’rnes bemaling i blåt, rødt, grønt og hvidt (inv. 
nr. 693 × 3-4). 
33 Sådanne nævnes ikke sjældent i kirkeregnskaberne 
(jfr. Årre, s. 1795). Men det er usædvanligt at finde et 
sådant interrimistisk arrangement bibeholdt til vor 
tid. 
34 Indb. i NM2. Helms noterede sig ligeledes den 
endnu eksisterende stavefejl i Frelserens navn. 
35 Samme farver tillige med en rød er iagttaget på 
gavlen med årstallet 1737, der 1953-66 var i Esbjerg 
Museum. De tre her opbevarede gavle har inv. nr. 
334-35/1966 og 53/205. Yderligere to gavle var 1966 i 
privateje i Bramming. 
36 Synsprotokol 1862ff. Bemalingen skulle efter sy
nets ønske foretages »med lignende farver, som er 
anvendt i statens kirker i Lunde og Ovtrup«. 
37 Skast herreds tingbog 1636, udg. ved Poul Rasmus
sen, 1956, s. 81f. 

38 Skast herreds tingbog 1637, udg. ved Poul Rasmus
sen 1956, s. 197. Jfr. Jesper Madsen: Fra Jerne og 
Skads Sogne, i ÅrbRibe 1910, s. 81-82. 
39 Se H. K. Kristensen: Træhest og landmilits, i Årb
Ribe, XV, 1960-63, s. 342-54. 
40 Organist Per Günther: rapport af 12. juni 1977 om 
kirkens daværende orgel. I den danske Orgelregi
strant. 
41 Et ældre klokkeophæng og en klokkeknebel opbe
vares i Esbjerg Museum (inv. nr. 693 × 1-2). 
42 Søren Manøe Hansen: Klokkeskatter i Ribe amt 
1526-29 og 1601. I ÅrbRibe 1984, s. 168f. 
43 Jfr. C. Nyrop: Om Danmarks Kirkeklokker og 
deres Støbere, 1882, s. 124. 
44 De to kronebærende engle med palmegrene er et 
gennemgående motiv i hovedparten af de kendte 
gravminder fra Bastian Andresen Slesvigs hånd. Ud
over mindetavlerne i Sdr. Bork og Ovtrup genfindes 
det på en række ligeledes signerede gravsten i Jerne 
(nr. 8, o. 1754, nr. 9, o. 1764, s. 997 med fig. 29), i 
Darum (Gørding hrd., o. 1764) og i Sønderho på 
Fanø (o. 1760). Sidstnævnte sted er også et interessant 
eksempel på, at stenhuggeren har varieret motivet (o. 

Fig. 36. Støtte under prædikestolen, et stykke genan-
vendt skibstømmer fra slutningen af 1600’rne (s. 
1899). – Kanzelstütze aus wiederverwendetem Schiffbau
holz. Ende des 17. Jahrhunderts. 



 

 
 
 
 

1910 SKAST HERRED 

1760), samt endvidere to gravsten udført af sønnen 
Frands Bastiansen (o. 1780 og o. 1806), hvor faderens 
karakteristiske motiv er gentaget, utvivlsomt efter 
bestillernes ønske. Tilsvarende ses på en gravsten i 
Lønborg (Ringkøbing amt), ligesom sønnen allerede 
o. 1772 varierede det oprindelige motiv på en sten i 
Jerne (nr. 11, s. 998 med fig. 32a). Endelig må en 
ellers noget afvigende gravsten med motivet i Ribe 
Domkirke fra o. 1797 (nr. 92, s. 631 med fig. 466) 
formentlig også tilskrives Tjæreborg-værkstedet. Se i 

øvrigt gravminderne i Tjæreborg, s. 1873ff. med note 
81.

45 Sml. Tvillingsogne af Geest og Marsk: Sneum og 

Tjæreborg, bd. I, 1972, s. 193ff.

46 Nielsen: Herredsbeskrivelse, 1862, s. 18f., 25.

47 DaAtlas V, 2, s. 697.

48 Jfr. Hector Estrups opmåling, fig. 10.

49 Jesper Madsen: Fra Terne og Skads Sogne, i Årb
Ribe 1910, s. 82. 
50 Jfr. note 45, s. 191. 



 
 

 

 

 
 

 

 

Fig. 1. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1989. – Nordostansicht der Kirche. 

BRØNDUM KIRKE

SKAST HERRED 

En sognepræst i Brøndum1 er nævnt første gang 
1289.2 Kirken var muligvis viet S. Laurentius (jfr. 
kalkmalerier s. 1936). I kirkelisten i Ribe Oldemoder 
(ved midten af 1300’rne) er kirken sat til den højeste 
afgift på 8 skilling sølv (jfr. s. 1020f.). 

Kronen skødede 1721 kirken til viceadmiral Ulrik 
Kaas til Øllufgård.3 Ved en tvangsauktion 1741 kom 
kirken til Christen Hansen Spangsberg, Ugelviggård 
(Jerne sogn),4 og efter hans død 1747 til sønnerne 
Niels Christensen Spangsberg til Sønderris (Guld
ager sogn) og Søren Christensen Spangsberg, Ugel- 
vig.5 Fra 1800 havde kirken igen kun en ejer, Thomas 

Danmarks Kirker, Ribe amt 

Ganer til Sønderris,6 og i de følgende år forblev kir
ken under Sønderris. Den solgtes 18757 af boghand
ler Klosters enke til 33 sognemænd og overgik 1933 
til selveje.8 – Kirken måtte ved klokkeskatten 1528 
afgive en klokke.9 

En serie kalkmalede bispeportrætter i koret fra o. 
1650 (jfr. †kalkmalerier) er blevet opfattet som et 
vidnesbyrd om, at der i kirken har været afholdt lan
demode fra reformationstiden og indtil midten af 
1600’rne.10 Denne antagelse kan ikke bekræftes fra 
anden side, tværtimod viser Ribe stifts landemode
protokol 1635-64, at der i årene 1635-57 normalt blev 
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1912 SKAST HERRED 

Fig. 2. Kirken og kirkegården set fra nordøst. Tegning af V. Ahlmann 1891. Efter Jydske Granitkirker. – Kirche 
und Friedhof von Nordosten, 1891. 

holdt et sommermøde i Ribe og et vintermøde i 
Varde.11 Men korudsmykningen kan dog tænkes at 
være udført som en ramme for møder med provsti
ets præster. 

En strid mellem præst og kirkeejere 1786 om ad
gangen til sakristiet og om dettes anvendelse til hen
holdsvis materialrum eller skriftekammer (jfr. ndf.) 
afslører, at kirken normalt var aflåst, og at nøglen 
blev opbevaret hos degnen, der låste op i passende 
tid før gudstjenesten. Ifølge en aftale indgået samme 
år skulle der i fornødent tilfælde kunne afholdes 
provsteret i sakristiet, som var det eneste sakristi i 
Skast herred.11 

Kirkeejeren blev 1806 pålagt at genopsætte spiret 
over tårnet, da dette tjente som sømærke ved ind
sejlingen til Hjerting bugt.11 

Sagn. Brøndum og Jerne kirker skal være bygget 
på samme tid. Bygmesteren i Jerne blev bange for, at 

Fig. 3. Matrikelkort 1:10000, målt af A. G. Tinghuus 
1820. – Katasterkarte. 

den anden skulle blive først færdig, og slyngede der
for en stor sten mod Brøndum kirke. Stenen sidder i 
kirkegårdsdiget og bærer mærker af bygmesterens 
fem fingre.12 

Møntfund. I forbindelse med en restaurering 
1958-59 fandtes i alt 28 mønter fortrinsvis i korets 
gulvlag. Heraf var 17 danske, fra Kristoffer I til 
Christian IX, og 11 nordtyske, fra 1300’rne til o. 
1780.13 

Runeindskrift. Et stykke af en profileret *granit- 
kvader med runeindskrift kom 1899 til Nationalmu
seet (inv. nr. D 3989) fra Brøndum præstegård, hvor 
stenen havde ligget som trappetrin. Den glathug-
gede sten, 56 × 64 × 16 cm, synes tildannet til byg- 
ningsbrug og kan således have siddet i kirken. Ste
nen har foroven på begge langsider en skråkantet, 
svagt hulet affasning, og her findes den fragmentari
ske, svært tolkelige indskrift med middelalderlige 
runer: »(h)ælc? ... uil:...// ... u : er«.14 

Kirken, der tidligere lå frit i landskabet sydvest 
for byen (jfr. fig. 2), omgives nu af nyere be
byggelse til alle sider undtagen imod syd, hvor 
markerne stadig når ind til kirkegårdsdiget. Kir
ken er rejst mellem to gravhøje (fig. 4), hvoraf 
den ene ligger på selve kirkegården kun få meter 
sydøst for koret. Det er en stor fladtoppet høj, 
26 m i diameter, fredlyst 1911.15 Den anden, som 
blev sløjfet o. 1870, lå umiddelbart vest for kir
kegården, lidt nord for den vestre indgang. Hø
jen skal ifølge en indberetning 1891 have været 
højere end den østre, men ikke så stor i om
fang.16 Nord og nordvest for kirkegården har 
ligget endnu to høje.17 

Kirkegården omgives af græsklædte jorddiger, 
stensatte på ydersiden18 og delvis overvokset 
med hybenroser. O. 1900 blev kirkegården ud
videt imod syd, og i den forbindelse blev syddi



 

 
 

 

 

 

 

BRØNDUM KIRKE 1913 

get flyttet ud. Den gamle kirkegård (fig. 3) var 
rektangulær af form og måltes 1862 til 190 × 124 
alen (ca. 120 × 78 m). Øst for kirkegården er 
1939 opført en præstebolig, og på det trekan
tede, tidligere lyngklædte areal uden for norddi
get er plantet en lille lund, mens arealet uden for 
vestdiget bruges som parkeringsplads for kirken 
og for forsamlingshuset, opført 1890. 

Kirkegårdens tre indgange har bevaret deres 
gamle plads. Hovedindgangen med port og låge 
er i vest, og herudover er der en låge i norddiget 
og en i østdiget, alle med murede, hvidtede stet-
ter og lukket med jerngitre. Stetterne afsluttes 
med kuplede pyramider, hvoraf de vestre, om
bygget 1959, er klædt med bly. Porten i vest og 
muligvis også de to øvrige indgange synes tid
ligere at have været udformet som murede †por
taler. O. 1700 manglede således fem bjælker og 
fire spær.19 På Jacob Kornerups tegning 1865 
(fig. 4) var de vestre stetter afsluttet som aftrap
pede pyramider. En †rist under nordre indgang 
er nævnt 1668.20 

Kirkegården henlå endnu 1865 som et græs-
klædt tæppe, men var inden 1905 (jfr. fig. 34) 
blevet udparcelleret i enkelte gravsteder med nø
gen jord. Sognepræst Thomas Huulegaard be
klagede sig 1786 over, at der stod høstakke på 

kirkegården, og at kirkebonden Jens Brik lod 
sine kreaturer græsse der, så gangene til kirke
døren og til gravstederne blev nedtrådt og be
sudlet.11 

Et hvidkalket kapel med afvalmet, sortglasse-
ret tegltag er 1959 opført på kirkegården lige syd 
for porten efter tegning af arkitekterne Richard 
Aas og Rolf Graae. En †rejsestald vest for kirke
gården er nedrevet 1961. 

BYGNING 

Den store, velbevarede kirke er en af Jyllands 
fornemste kvaderstensbygninger, bestående af 
apsis, kor og skib. Ifølge en dendrokronologisk 
analyse er kirken opført i 1240’rne, og arkitek
turhistorisk er den interessant ved at repræsen
tere overgangen fra romansk til unggotisk byg
geskik, idet det hvælvede korparti, der indven
dig er af tuf og tegl, er bygget i dette nye form
sprog og står med spidse buer. Denne del af kir
ken viser tydeligt slægtskab med de arbejder, der 
udførtes på Ribe domkirke i forbindelse med 
hvælvbyggeriet og med kirken i Løgumkloster, 
og det er rimeligt at tro, at Brøndum kirke er 

Fig. 4. Kirken mellem de to gravhøje (s. 1912), set fra nordøst. Tegning af Jacob Kornerup 1865. – Nordostan
sicht der Kirche zwischen den beiden Grabhügeln. 1865. 

133* 
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Fig. 5-6. Opmålinger 1:300. 5. Længdesnit gennem kirken, set mod nord. 6. Grundplan. Målt af Henrik 
Jacobsen 1990 og 1979, tegnet af Marianne Nielsen 1990. – 5. Längsschnitt durch die Kirche nach Norden. 6. 
Grundriss. 

opført af håndværkere, der også har bygget i DET OPRINDELIGE ANLÆG, der i sig inde
Ribe og i Løgum. holder både det ældre, romanske formsprog og 

Til kirken er i senmiddelalderen føjet tre til det nye gotiske, er 33 m langt. Grundplanen er 
bygninger: et sakristi ved korets nordside, et vå den traditionelle romanske, kendetegnet ved en 
benhus ved skibets nordside og et tårn ved ski gennemført, arkitektonisk symmetri. Skibet, 
bets vestgavl. Orienteringen er omtrent solret. der i begyndelsen havde fladt bjælkeloft, er byg
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BRØNDUM KIRKE 1915 

get efter det almindelige skema med små, højt
siddende vinduer, smykket med granithugne de
taljer af den. lokale art, som kendes i flere af kir
kerne i Skast og Gørding herreder. Det hvæl
vede og indvendigt rigt udsmykkede korparti 
fremstår derimod som et lysfyldt, unggotisk 
rum med forholdsvis store vinduer, der er rund
buede i det ydre, men spidsbuede i det indre. 

Den stilmæssige forskel mellem korparti og 
skib og brugen indvendig af tuf/tegl ledte 1894 
Jacob Helms til den antagelse, at skibet var byg
get først, og at koret var resultatet af en om
bygning af et ældre kor.21 En gennemgang af 
kirken viser dog, at kor og skib er samtidige, og 
at bygningen er planlagt og opført under ét.22 

Plan, proportioner og disposition. Grundplanen 
(fig. 8) er afsat med stor nøjagtighed og rette 
vinkler. Centrum for den halvcirkulære apsis 
findes i korgavlens udvendige murflade, og ap-
sidens diameter, målt udvendig, svarer til ski
bets indvendige bredde. Den anvendte måleen
hed23 er formodentlig en kort fod på ca. 28 cm. 
Målt med denne enhed er triumfmuren 4 fod 
tyk,24 og apsiden er henholdsvis 20 fod (indven
dig) og 28 fod (udvendig) i diameter, svarende 

til en indvendig radius på 10 fod. Overensstem
mende hermed synes skibet udvendig at være 
afsat som to store kvadrater hver med en side på 
36 fod, hvortil der skal lægges en murtykkelse. 
Skibet er et granitskifte højere end koret, der 
igen er en anelse højere end apsis. 

Alle åbninger lader sig med sikkerhed rekon
struere. Kirken har haft i alt fire døre: en dør 
korets nordside, to midt i hver af skibets lang-
mure (ligesom i Guldager placeret usædvanligt 
langt mod øst) og en dør i skibets vestgavl, den 
sidste prydet med et dobbeltløve-tympanon. 
Vinduerne er fordelt med tre i apsis, hvor de 
optager tre af i alt syv indvendige blændinger, 
fire i koret, og otte i skibet, fire i hver langside. 

De granitklædte facader prydes af sokler og ge
simser, men er ellers uden udsmykning. Apsi-
dens sokkel består af to skråkantled med et 
fremspring på ca. 7 cm. Den store indbyrdes af
stand, 108 cm, leder tanken hen på den flerdelte 
sokkel i Ribe domkirkes apsis som et muligt for
billede. Under koret udgøres soklen kun af et 
enkelt skråkantled i niveau med apsidens neder-
ste skifte. Under skibet har soklen igen to led 
(jfr. s. 1600, fig. 25): nederst i samme niveau 

Fig. 7-8. Rekonstruktion af det oprindelige anlæg, 1:300, tegnet af Marianne Nielsen efter udkast af Niels 

Jørgen Poulsen. 7. Længdesnit, set mod nord. 8. Grundplan med det oprindelige højalter. – Rekonstruktion der

ursprünglichen Anlage. 7. Längsschnitt nach Norden. 8. Grundriss. 
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som korets et attisk profileret skifte med 10-11 
centimeters fremspring og herover et kun 28 cm 
højt skråkantet skifte. Skibets dobbeltsokkel er 
usædvanlig ved at have det rigest udsmykkede 
led nederst. 

Ligesom i Vester Nykirke og Skast (sml. s. 
1714 og 1783) afsluttes korets og skibets lang-
mure med en gesims, der ikke, som man kunne 
have forventet det, er ført rundt om apsis. Ge
simsen over koret, der er tilgængelig fra sakristi
ets loft, er 23 cm højt, springer 5 cm frem og 
kantes på undersiden af en rundstav. Skibets ge
sims, der er overhvidtet og stærkt forvitret, sy
nes at have haft en skråkant. 

Materialer og teknik. Kirkens udvendige faca
der er muret af granitkvadre i regelmæssige, gen
nemløbende skifter fra apsis til tårnets vestside. 
Byggeriet er af håndværksmæssig høj kvalitet, 

det forekommer nøje planlagt og må have kræ
vet en betydelig styring og overblik. Kvadrene 
omkring vinduer og døre indgår som en inte
greret del af facadernes granitbeklædning, og 
vinduesoverliggere og sålbænke sidder i samme 
niveau og i samme skifte i de enkelte bygnings-
afsnit. Der er brugt store, ret høje formater, som 
sine steder i kor og apsis er erstattet af to min
dre, lavere skifter, således som det er tilfældet 
flere af egnens kvaderstenskirker. De fem neder-
ste »hele« skifter måler (regnet fra oversiden af 
nederste sokkelled) i hele bygningens længde til 
sammen 197-199 cm. Koret har 12 »hele« skifter 
mellem sokkel og gesims, skibet 13. 

Kvadrene er fint bearbejdet, og de glatte fla
der meget akkurat udførte. En prøve på en sådan 
smuk, veltilhugget kvader er f. eks. den store, 
rejste karmsten, der udgør østre side af skibets 

Fig. 9. Udsnit af skibets sydside med dør (s. 1924). NE fot. 1982. – Ausschnitt mit Tür, südliche Langhauswand. 



 

BRØNDUM KIRKE 1917 

Fig. 10. Kirken set fra sydøst. NE 1989. – Südostansicht der Kirche. 

syddør. I forbindelse med sakristiets opførelse 
blev kvadrene i korets nordside taget ud og 
murlivet blottet. Fra sakristiets loft ses det, at 
kvadrene stikker ret dybt i kassemuren, og at 
murene i senmiddelalderen har stået uden puds 
og hvidtekalk. 

Korpartiets indre, hvis indretning og ud
smykning vil blive nærmere beskrevet nedenfor, 
er af tuf og tegl. Bag det pudsede og hvidtede 
murværk, kan det være svært at afgøre, hvornår 
man har brugt det ene eller det andet materiale, 
navnlig fordi de vulkanske tufsten gennemgå
ende holder samme højde som de brændte mun
kesten. Vor viden om materialernes fordeling 
hviler først og fremmest på Vilhelm Ahlmanns 
iagttagelser i sommeren 1889, gengivet af Jacob 
Helms i Danske Tufstenskirker, 1894. I apsiden 
er det nederste parti (med elleve rundbuede ni
cher) af tegl, mens vinduespartiet er af tuf. Ko
rets vægge synes overvejende at være af tuf, der 

tillige er anvendt i hvælvenes piller og ribber, 
hvorimod de tykke hvælvkapper er af tegl. Ko
rets vestvæg svarende til triumfmurens østside 
(jfr. fig. 15) er overvejende af tuf, og dette ma
teriale er også anvendt nederst i triumfbuens 
vanger ind til knap en meter over granitsoklen. 
Tuf og tegl optræder nærmest som sideordnede 
materialer, således som det på loftet kan ses i den 
upudsede vestside af korets østre gavltrekant. 
Her er brugt tufsten i munkestensstørrelse, mu
ret i regelmæssige skifter (10 skifter = 97 cm), 
men med enkelte teglsten iblandt. 

Indvendig i skibet er der brugt granit, som i 
triumfvæggen (skibets østvæg) er forarbejdet til 
kvadre med glatte flader. De øvrige tre vægge 
består af firhugne, groft kløvede kampesten, mu
ret i nogenlunde regelmæssige, vandrette skifter, 
som 1959 blev helt afrenset for puds. Partierne 
omkring døre og vinduer står med glatte, gra-
nithugne flader, dog er stikkene over skibets tre



 

 
 

 

 

1918 SKAST HERRED 

Fig. 11. Apsis set fra øst. NE fot. 1982. – Ostansicht 
der Apsis. 

die og fjerde vindue i nord af henholdsvis jernal 
og marksten. Vinduerne, der er synlige over 
hvælvene, er muret i en brunlig kalkmørtel, 
hvorover der er lagt et lag puds af grålig mørtel, 
tildannet af skælkalk med mange småstumper af 
blåmuslinger. 

Tidsfølge og datering. Den ydre skal af ensartede 
granitkvadre udgør som nævnt et samlet hele, 
og selv om korpartiet i det indre adskiller sig fra 
skibet, kan der næppe være tvivl om, at kirken 
er opført under ét. Brugen af tufsten nederst i 
vangerne i den ellers kvaderklædte triumfbue vi
ser, at dette lettere medgørlige materiale har væ
ret til stede på byggepladsen fra begyndelsen. At 

østsiden hviler på korets vestre hvælving. Koret 
var altså færdigbygget og hvælvet, inden gavlen 
blev ført helt til tops, og korpartiets indre skyl
des ikke tilkomsten af en ny mester eller et nyt 
håndværkersjak: Det hvælvede rum var planlagt 
og forudsat fra første færd. 

En dendrokronologisk analyse af apsidens 
tagværk (se ndf.) viser, at kirkens østende kom 
under tag i midten af 1240’rne, en datering, der 
stemmer godt overens med korpartiets senro-
manske-unggotiske formsprog. Den nøje sam
menhæng mellem kor og skib gør det rimeligt at 
lade denne datering være gældende for hele kir
ken. 

Under opmuringen af korpartiet er der som 
nævnt blevet arbejdet med både granit og tuf og 

det unggotiske korparti er samtidig med skibet – og ikke en generation eller to yngre – dokumen
Fig. 12. Korets nordside mellem sakristi og skib med 

teres yderligere af det forhold, at triumfgavlens præstedør og tilmuret vindue. NE fot. 1982. – Nörd
spids, der er sammenhængende med skibet, på liche Chorseite zwischen Sakristei und Langhaus mit 

Priestertür und zugemauertem Fenster. 
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tegl på samme tid. Når de sidste materialer kun 
er benyttet indvendig, skyldes det formodentlig, 
at korafsnittet skulle hvælves. Om forholdet 
mellem stil og materiale gælder altså det samme, 
som har kunnet iagttages i bl. a. Årre kirke (jfr. 
s. 1783): granitten er forbeholdt de fastslåede ro
manske, rundbuede former, mens der i de spids
buede former er brugt tuf og tegl. Stil og ma
teriale følges ad. 

Den følgende bygningsbeskrivelse vil af hensyn 
til vinduernes nære samspil med det indvendige 
formsprog behandle kirkens to hovedafsnit, 
korpartiet og skibet, hver for sig. 

Apsis og kor har som nævnt oprindelig haft i alt 
syv vinduer af anseelig størrelse: tre i apsisrun-
dingen og to i hver af korets sider. Af apsidens 
vinduer er de to nordre bevaret, mens det søndre 
er genskabt 1959 (jfr. fig. 11). I korets sydside 
har det vestre vindue bevaret sin oprindelige 
form, mens det østre er rekonstrueret 1889 (fig. 
63). De to vinduer i nordsiden står som store 
indvendige blændinger (fig. 18); udvendig er det 
østre ødelagt i forbindelse med sakristiets op

førelse, mens det vestre (jfr. fig. 12) er tilmuret i 
ydre halvdel. De store, rundbuede åbninger er i 
apsis udvendig ca. 2 m høje i koret ca. 2,1 m. 
Apsisvinduernes underkant befinder sig 2,2 m 
over nedre sokkelled, korets vinduer et skifte 
højere, 2,6 m over samme sokkelled. Samtlige 
vinduer har monolite overliggere og selvstæn
dige sålbænksten. De smigede sider er udformet 
i bygningskvadrene, svarende til ialt fire skifter, 
dog er den østre karm i korets sydvestre vindue 
dannet af to rejste kvadre. 

Det ene af to sæt *vinduessten, sålbænk og 
overligger, indmuret nederst i sakristiets vest
mur, sålbænken udvendig og overliggeren ind
vendig, må oprindelig have siddet i korets nord-
østre vindue, der da har haft en udvendig bredde 
på 92 cm i murflugten. Modsat korpartiets øv
rige vinduer smykkes overliggeren (fig. 22) af 
reliefhugget bladværk i toppunktet. 

Døren (fig. 12 og 13) vestligt i korets nordmur, 
en såkaldt »præstedør«, er tilmuret i forbindelse 
med sakristiets opførelse, men genåbnet efter 
forslag af F. Uldall 1896. Den særegne åbning, 

Fig. 13. Præstedør i korets nordside (s. 1919). 1:40. Målt og tegnet af F. Uldall 1896. – Priestertür, nördliche 
Chorseite. 1896. 
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 1920 SKAST HERRED 

Fig. 14. Korpartiets indre set mod øst. NE fot. 1989. – Chorinneres nach Osten. 
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Fig. 15. Korpartict med korbuen set mod vest. NE fot. 1989. – Westansicht des Chors mit Triumphbogen. 
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Fig. 16. Korets indre, set mod øst. Skitse af V. Ahl- 
mann 1891. Efter Jydske Granitkirker. – Chorinneres 
gegen Osten. Skizze 1891. 

der udvendig minder om et romansk vindue i 
overstørrelse, hæver sig over soklen og har smi
gede sider af almindelige bygningskvadre, i alt 
tre skifter, der også er brugt indvendig i den 
vandret afsluttede dør (jfr. fig. 15). Udvendig er 
dørens rundbuede afslutning udformet i en stor 
kvader med rund overside, koncentrisk med dør
åbningen. Overliggeren smykkes af et forsæn
ket, profileret bånd (jfr. snit, fig. 13), endende i 
fladovale »øjne«. 

Indvendig virker korpartiets lysfyldte rum (fig. 
14) i kraft af de mange vinduesåbninger og de 
højtspændte hvælv. Vinduerne er rundbuede i 
lysningen, men spidsbuede i den indvendige 
murflugt. I hjørnerne mod vægfladerne indram
mes de af rundstave af tufsten med en diameter 
på ca. 11 cm. Korets sydvinduer er i det indre 
rekonstrueret med forbillede i nordsidens vin
duer (fig. 18), som øverst i de 48 cm brede lys

ninger har bevaret resterne af en spinklere rund
stav (diameter: 7 cm). 

Apsidens udsmykning består nederst af et 
blændingsgalleri med 11 rundbuede nicher (fig. 
17), hvis sål efter en gulvsænkning 1959 ligger 
ca. 20 cm over nuværende gulvniveau (tidligere 
lå sålen 10 cm under gulvet). Nicherne, der som 
nævnt er muret i teglsten, er en halv sten dybe 
og adskilles af runde halvsøjler, endende i en art 
affaset kapitæl. Buerne er muret som halvstens-
stik. Tre skifter herover og trukket en halv sten 
tilbage prydes den krumme vægflade af en syv-
delt, spidsbuet blændingsfrise, muret i tuf, hvoraf 
de tre felter optages af vinduerne. Blændingerne 
kantes af rundstave, som i buernes vederlags-
højde er udstyret med tredelte skaftringe, der 
ikke forekommer andre steder i kirken. Det 
svære halvkuppelhvælv er af samme tykkelse som 
korhvælvene og formodentlig som disse muret 
af tegl. 

Fig. 17. Udsnit af apsidens indre, set mod øst (s. 
1922). 1:50. Målt og tegnet af V. Ahlmann 1891. Ef
ter Jydske Granitkirker. – Ausschnitt aus dem Inneren 
der Apside gegen Osten, 1891. 



26 Det omtalte hul, der viste slidspor af  
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cm. 

Fig. 18. Korets nordvæg. NE fot. 1989. – Nördliche Chorwand. 

Den spidse, profilerede apsisbue kantes i øst 
og vest af en rundstav og er udformet i nøje 
sammenhæng med korets to fag ribbehvælv. 
Disse er som nævnt samtidige med bygningen: 
gjordbuens piller er i forbandt med væggene, og 
kapperne udspringer af vægfladerne uden frem
hævning af fødselslinierne; kun den vestre 
skjoldbue, over triumfbuen, er markeret med en 
rundstav (fig. 15). Vangerne i den spidse, falsede 
og profilerede gjordbue udgøres af halvsøjler, 
der hviler på et lille retkantet, affaset fodstykke. 
Halvsøjlen ledsages på begge sider af rundstave, 
svarende til apsisbuens og de krydsende ribber. 
De sidste, der springer frem af væggene en halv 
meter over vinduernes bund, er forneden afslut
tet med en lille, fladtrykt knop. 

Kapperne i de kuplede hvælv er usædvanligt 
tykke, 38 cm. En undersøgelse25 omkring et 
klokkerebshul i vestre hvælvs nordre kappe vi

ser, at kapperne er muret af endestillede munke

sten, hvorover der er lagt et skifte på fladen. 

Teglstenene måler gennemgående 26,5 × 12,5 ×7,5 

klokkereb, må have været benyttet ved ringnin

gen af en messeklokke over koret.

I begge hvælvfag mødes ribberne omkring en 


nedhængende slutsten af granit (fig. 19 og 36), 
der er drejet 45 grader i forhold til korets væg
flader. Stenene er terningformede med en side på 
23 cm. De fem frie sider smykkes af let frem
springende, runde skjolde. 
Gulve. En arkæologisk undersøgelse 1958 vi

ste, at gulvet i apsis oprindeligt har ligget 31 cm 
(tre skifter) under blændingernes sål (jfr. fig. 17). 
Gulvet er således i århundredernes løb ved op
fyldning blevet hævet ca. 40 cm. Det oprindelige 
gulv har bestået af store flade kampesten, lagt i 
sandet muld med ringe anvendelse af mørtel. I 
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Fig. 19. Nedhængende slutsten af granit i korets 
hvælv (s. 1923). 1:10. Målt og tegnet af V. Ahlmann 
1891. Efter Jydske Granitkirker. – Herabhängender 
Schlussstein aus Granit im Chorgewölbe, 1891. 

samme niveau fandtes en plint af tilhugne 
kvadre, der springer frem under nederste mur
skifte og følger apsismurens runding i en afstand 
af 14-18 cm. Det er sandsynligt, at korgulvet, 
hvoraf intet er bevaret, har været forsænket et 
helt eller et halvt trin i forhold til apsidens gulv. 
En nord-syd vendt kvaderrække en halv meter 
vest for apsisbuen er formentlig trinsten fra en 
sekundær fremrykning af apsisgulvet.27 

Skibet har som nævnt haft ialt tre døre, de to 
traditionelt anbragt i flankemurene, men langt 
mod øst (sml. Guldager kirke), det tredie i ski
bets vestgavl. Af disse er kun den nordre i brug. 
Den retkantede åbning, der bryder øverste sok
kelled, er efter 1891 (sml. fig. 27) udvidet ved 
borthugningen af anslaget, som var udformet i 
de almindelige bygningskvadre. Den dækkes af 
en stor, firkantet overligger, hvis øverste del er 
skjult af våbenhusets bjælkeloft. Indvendig har 
døren smigede sider og en fladrund bue. 

Syddøren (fig. 9), der er tilmuret i lysningen 
med nyhugne granitkvadre, svarer i hovedtræk
kene til den i nord. Døren, der er 110 cm bred, 
fremtræder udvendig som en retkantet niche, 
dækket af en stor mangekantet overligger. Ski

bets skråkantede sokkelled er ført om hjørnerne, 
og østsiden udgøres af en stor, rejst kvader. 

Den tilmurede †dør i skibets vestgavl har med 
sit tympanon været den rigest udsmykkede af 
kirkens døre. Døren er lukket senest ved tårnets 
tilføjelse, da tympanet og vestsidens kvadre blev 
taget ud og genanvendt i tårnets murværk. Åb
ningen giver sig nu kun til kende indvendig, 
hvor den er 128 cm bred og tilmuret med kam
pesten og tegl. Højden kan ikke endelig fastslås, 
men karmene kan følges indtil ca. 215 cm over 
nuværende gulvniveau. 

Det halvcirkulære tympanon (fig. 20 og 21) er 
af rødbrun granit og 160 cm i diameter. I det 
forsænkede felt, der omgives af to rundstave, er 
i relief hugget to løver. De gør front imod hin
anden og løfter begge den ene pote. Den he
raldisk venstre har tungen hængende ud af fla
ben og halen liggende hen ad ryggen, mens den 
højre stikker halen mellem benene. Øjnene er 
store og vendt frontalt mod beskueren. Stenen 
slutter sig til en stor gruppe løvetympana i 
Midt- og Østjylland (Mackeprang: Portaler, s. 
221-22), hvor dyrene ofte er adskilt ved et kors 
eller et træ (Livstræet).28 

Skibets otte vinduer, fire i hver langside, er 
fordelt med to på hver side af dørene. Det vestre 
vinduespar er trukket langt mod vest, muligvis 
på grund af dørenes placering vest for murenes 
midtlinie. Nordsidens vinduesrække (fig. 31) 
fremtræder som udvendige blændinger, tilmuret 
i lysningen. Sålbænkene sidder to skifter over 

Fig. 20. Tympanon fra skibets sløjfede vestdør, nu 
indmuret i tårnets vestside (s. 1924). Tegnet af E. 
Rondahl 1896. 1:20. – Tympanon vom entfernten West
eingang des Langhauses, jetzt in westlicher Turmwand 
eingemauert. 1896. 
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Fig. 21. Tympanon, indmuret i tårnets vestside (s. 1924). Poul Nørlund fot. 1934. – Tympanon, in westlicher 
Turmwand eingemauert. 

bunden af korets noget større vinduer. Karmene 
er to skifter høje og dannet i de almindelige byg- 
ningskvadre, og vinduerne dækkes af monolite, 
tagformede overliggere. I de tre østre afsluttes 
de smigede sider med en skråfas, sådan som det 
ses i mange vinduer i Vester Horne herred, men 
er yderligere forsynet med en lille rundstav i 
kanten mod murflugten (jfr. fig. 26), svarende 
til et vindue i Skast kirke, i skibets sydside (sml. 
s. 1884, fig. 5 f). I det østre vindue er overlig
geren forsynet med falske fuger og endnu en lille 
stav over den runde bue. Det vestre vindue skil
ler sig ud ved den manglende skråfas. Her kantes 
de smigede sider af rundstave eller småsøjler 
med »knogleagtige« samlinger, sådan som det 
kan ses i f. eks. Vester Starup kirke (sml. s. 1657, 
fig. 10-11). – Indvendig står de to østre vinduer 
som dybe nicher, mens de to vestre er tilmuret i 
forbindelse med hvælvslagningen. 

Af sydsidens vinduer ses indvendig kun den 
vestre smig af andet vindue fra øst. Tredie vin
due er bevaret som en udvendig blænding (jfr. 
fig. 9), dog er østre karm hugget af ny. Den 
tagformede overligger smykkes af en dobbelt 
rundstav med et lille, flettet kors i toppunktet og 

endende i små »knogleled«; vestre karm, der ud
gøres af en rejst kvader, kantes af en enkel, lig
nende rundstav. 

Fem romanske *vinduessten, tre overliggere og 
to sålbænke, i og omkring kirken, er formentlig 
de adsplittede dele fra sydsidens ødelagte vin
duer, idet de gennemgående måler 75-77 cm i 
bredden, svarende til det ovennævnte, bevarede 
vindue. 

Overliggere, alle tagformede. 1) (Fig. 23). Den 
rundbuede smig ledsages af en lille rundstav 
med et blad i en løkke i toppunktet. Indmuret 
nederst i sakristiets vestvæg, syd for den oven
nævnte vinduesoverligger fra koret. 

2) (Fig. 24). Rigt udsmykket sten med tre 
koncentriske »stave« omkring smigen, endende 
forneden i kunstfærdigt fletværk og med en pal
met i toppen. Relieffet har en vis lighed med 
nogle overliggere i Grimstrup kirke (sml. s. 
1685, fig. 8-10). Åbningen er smallere end i de 
øvrige, kun 65 cm bred. Indmuret i tårnets 
nordside, 4 m over terræn. 

3) (Fig. 25). Smigen i den forhuggede sten led
sages af en rundstav, endende i en løkke(?) og 
med et blad eller en palmet i toppen. I Esbjerg 
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Fig. 22-23. Romanske vinduesoverliggere, indmuret 
i sakristiets vestvæg. 22. Fra koret (s. 1919). 23. Fra 
skibet (s. 1925). NE fot. 1982. – Romanische Sturze, in 
westlicher Sakristeiwand eingemauert. 

Museum (inv. nr. 218/1953), hvortil den 1952 
blev overført fra en have i Brøndum. 

Sålbænke, begge retkantede. 1) Indmuret i sa
kristiets vestmur i 3. skifte, nord for den oven
nævnte sålbænk fra koret. 

2) Nært beslægtet med overligger nr. 3, men 
måler kun 24 cm i lysningen. Kantes af rund
stav, endende i en art løkker. I haven i Præste-
vangen 5, Brøndum, hvortil den o. 1970 er ført 
fra Stigård i Gesing. 

I det indre har skibet oprindeligt stået med 
fladt bjælkeloft, hvis underside lå kun en halv 
meter over triumfbuen, hvorved rummet må 
have virket lavt sammenlignet med det hvæl
vede kor (sml. fig. 7). Den runde (svagt heste
skoformede) triumfbue (fig. 29), sat af krum-
hugne kvadre, hører stilmæssigt til skibet og er 
som dette holdt i de traditionelle romanske for
mer med kraftig vederlagsmarkering over en 
skråkantet sokkel. De store profilerede kragsten 
(fig. 28) har omløbende udsmykning og frem
spring både mod koret og skibet. 

Kirkens tre gavltrekanter er alle bevaret. Korets 
østgavl (over apsisbuen), med en oprindelig, 
rundbuet dør, forskudt lidt mod nord, er på 
ydersiden af granitkvadre, på indersiden som 
nævnt af tufsten iblandet lidt tegl. Skibets to 
gavlspidser er af kløvede marksten. I begge 
gavle er sekundært gennembrudte døre. 

Tagværkerne, af egetræ, er 1990 underkastet en 
dendrokronologisk analyse.29 Det fremgår heraf, at 
apsidens tømmer, der må opfattes som det op

tårnets nordside (s. 1925). Poul Nørlund fot. 1934. – Romanischer Sturz, jetzt in nördlicher Turmwand einge
mauert.	 Schultz 1947. – Skizzierte Vermessung eines romani

schen Sturzes, 1947. 

Fig. 24. Romansk vinduesoverligger, nu indmuret i 
overligger, nu i Esbjerg Museum (s. 1925). C. G. 
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Fig. 26-27. Opmålinger 1:20 af V. Ahlmann 1891. Efter Jydske Granitkirker. 26. Romansk vindue i skibets 
nordside (s. 1925). 27. Skibets norddør (s. 1924) med gammel dørfløj, nu i våbenhuset (jfr. s. 1956). – 26. 
Romanisches Fenster in nördlicher Langhauswand. 27. Nordeingang des Langhauses mit alter Türflügel, jetzt in der 
Vorhalle. 1891. 

rindelige, er tildannet af træ, som er fældet i 
midten af 1240’rne, mens skibets nuværende 
tagværk skyldes en fornyelse i 1450’erne, fore
taget mens skibet endnu havde fladt bjælkeloft 
(sml. en tilsvarende fornyelse i samme tiår i Ve
ster Nykirke, s. 1716). 

Dele af apsidens tagværk er udskiftet så sent 
som 1981. Seks ud af 11 spær er gamle og har 
taphuller for et »paraplystativ«, som har været 
samlet i en lodret stolpe, en såkaldt konge. Også 
korets tagværk, der består af ret spinkelt tøm
mer, kan meget vel være det oprindelige. De i alt 
syv spærfag har højt siddende hanebånd og to 
krydsende bånd. Tømmeret er nummereret fra 
vest mod øst med firkantstik i syd og ridsede 
stregnumre i nord. 

Skibets senmiddelalderlige tagværk består af i 
alt 19 fag, nummereret i to omgange fra øst mod 

vest: stregnumre med huljern i nord og firkant
stik i syd. De ni vestre fag har to lag hanebånd 
og korte spærstivere. De ti østre fag er af en 
lignende konstruktion, men med skrå stivere; 
fire spær, nr. 10-13 fra vest, er yderligere styrket 
med krumme, krydsende bånd. Spærskoene ud
gøres i nord og til dels også i syd af loftsbjælker, 
som er afsavet i forbindelse med hvælvenes ind-
muring (jfr. hvælv). 

Arkitektoniske forudsætninger. Allerede Jacob 
Helms, der som nævnt havde en anden opfat
telse af forholdet mellem korparti og skib, fandt, 
at korets indre med hensyn til dateringen »nær
mest måtte henvises til midten af det 13. århun
drede«.30 Han var ligeledes den første til at pege 
på korpartiets slægtskab med et af vore fineste 
unggotiske teglstensbyggerier, klosterkirken 
Løgum; en jævnførelse, der fulgtes op af Francis 
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Fig. 28. Nordre korbuekragbånd (s. 1926). NE fot. 
1982. – Nördlicher Kämpfer des Triumphbogens. 

Beckett i »Danmarks Kunst« 1924 (I, 164). I ci-
sterciensernes kirke i Løgum er korgavlens tre-
koblede vinduer rundbuede forneden, mens de 
øvre er svagt spidsbuede, og deres åbninger ind-
fattes af rundstave, snart med og snart uden 
skaftringe, sådan som det også ses i Brøndum. 
Specielt fremhævede Helms ligheden mellem 
blændingsfrisen i Løgums vestvæg og det rund
buede blændingsgalleri forneden i Brønduins 
apsisrunding, samt overensstemmelsen mellem 
de granithugne hvælvslutsten i Løgums korka
peller og i Brøndum. Disse slutsten, i sig selv et 
typisk træk for overgangstidens hvælvbyggeri,31 

svarer for to af Løgumhvælvenes vedkom
mende32 nøje til de to (ens) slutsten i Brøndum 
(fig. 19). I begge tilfælde er der tale om terninger 
med afrundede hjørner og cirkulære flader, der 
træder frem som små lave cylindre. 

Lighederne – helt ned i sådanne detaljer – pe
ger klart på en forbindelse til byggeriet i Lø
gumkloster. Cistercienserkirken her var imidler
tid ikke stiftets eneste indfaldsport for de nye 
unggotisk byggeformer, som i disse år trængte 
ind fra Rhinlandet og Westfalen.33 En endnu 
større og nærmere byggeplads fandtes i stifts
byen Ribe, hvor domkirken i årene o. 1225-50 
blev færdigbygget med vestparti, hvælv og 
større højkirkevinduer (se s. 254ff.), alt under 
anvendelse af netop de byggeformer, som vi 
møder i Brøndums korparti, og i samme kom
bination af tufsten, tegl og granitkvadre. 

Arkitekturen i Brøndum synes altså at fremstå 
som et sjældent eksempel på, at Løgums og Ri
bes unggotiske arkitektur med dens rigt artiku
lerede byggeformer har inspireret byggeriet på 
sognekirkerne (jfr. også Hviding kirke, 
DK.SJyll. s. 1133ff.). Efter al sandsynlighed må 
byggeledelsen i Brøndum – tillige med visse 
nøglehåndværkere – være lånt direkte fra Lø
gum eller Ribe (efter færdiggørelsen af domkir
kebyggeriet?). Men på byggepladsen i Brøndum 
har også virket stenhuggere, som var oplært i og 
fortrolige med egnens lokale romanske arkitek
tur i granit og i tuf. Det ses af de dekorative 
detaljer i skibets vinduer, der har nøje paralleller 
i nabokirkerne, og det ses af vestportalens løve-
prydede tympanon og den granithuggede døbe
font, der er fine prøver på jyske, romanske gra
nitarbejder. Med kirkens datering til 1240’rne 
foreligger der nu en tidsfæstelse af et fornemt 
unggotisk landsbykirkebyggeri. Dateringen vi
ser tillige, at egnens almindelige kirkebyggeri og 
den jyske granitkunst må have udfoldet sig på sit 
højeste endnu ved midten af 1200’rne. 

Fig. 29. Tværsnit 1:150 gennem skib, set mod øst. 
Målt af Henrik Jacobsen 1979, tegnet af Marianne 
Nielsen 1990. – Querschnitt durch Schiff nach Osten. 



 

 

BRØNDUM KIRKE 1929 

Fig. 30. Indre set mod øst. NE fot. 1982. – Innenansicht nach Osten. 

MIDDELALDERLIGE ÆNDRINGER OG 
TILFØJELSER. De tre tilbygninger, sakristi, 
våbenhus og tårn, er kommet til hen imod mid
delalderens slutning. Da det ikke er muligt at 
fastslå de enkelte arbejders indbyrdes kronologi, 
vil de blive beskrevet fra øst mod vest. Skibet 
synes længe at have stået med fladt træloft. 
Ifølge den dendrokronologiske analyse blev 
loftsbjælkerne fornyet i 1450’erne, og det er ikke 
usandsynligt, at hvælvene først er indmuret i det 
følgende århundrede, måske umiddelbart forud 
for den kalkmalede udsmykning, der tidligere 
bar årstallet 1592 (jfr. †kalkmalerier nr. 3). 

Forud herfor eller samtidig hermed blev gen
nemført en række vinduesudvidelser, der gav såvel 
korpartiet som skibet en ensidig belysning fra 
syd. I apsis blev det søndre vindue gjort større 

ved indsættelsen af en ny ramme og de to nordre 
tilmuret. Korets belysningsforhold er ændret se
nest i forbindelse med sakristiets opførelse, da 
nordsidens åbninger blev lukket. Samtidig, hvis 
ikke før, blev det østre af sydsidens to vinduer 
udvidet. Udvidelsen af skibets sydvinduer var 
foretaget nogen tid før hvælvenes indmuring. I 
det indre kom de nye, store åbninger til at stå 
med uregelmæssige, smigede sider, dækket med 
flade buer. Vinduernes form låstes fast ved 
hvælvbyggeriet, idet de smalle, spidse skjold
buer er ført forbi vinduernes øverste del. 

Sakristiet ved korets nordside, et smukt sengo
tisk hus, er nederst bygget af kvadre, hoved
sagelig fra koret, heriblandt skråkantsoklen, 
som er brugt i gavlen, samt de ovennævnte fire 
vinduessten, to sålbænke udvendig i vestmuren 
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Fig. 31-32. Opmålinger 1:300 af V. Ahlmann 1891. Efter Jydske Granitkirker. 31. Kirkens nordside. 32. Grund
plan, syd opad. – 31. Nordseite der Kirche. 32. Grundriss. Süden nach oben. 1891. 

og to overliggere indvendig i samme mur. Her
over er muren af munkesten, afsluttet med to 
savskifter under murkronen og i gavlen. Gavl
spidsen prydes af tre spidsbuede højblændinger. 
Ved sakristiets opførelse dækkedes præstedørens 
østre karm, der er frilagt igen i forbindelse med 
dørens genåbning. Der er adgang fra koret via 
en fladbuet dør. To fladbuede vinduer, i øst og i 
nord, er muligvis udvidet i lysningen ved ind
sættelsen af støbejernsrammer 1862. Indvendig 
har rummet gulv af røde mursten og dækkes af 
et lavt krydshvælv med kvartstens ribber, ud

springende fra halvstenspiller i hjørnerne. I svik
lerne er der fire små spygatter, i vestvæggen to 
fladbuede nicher. 

Sakristiet tjente i 1700’rne 34 som »skriftekam-
mer«. Sognepræsten, Thomas Huulegaard, kla
gede 1786 over, at kirkeejerne, Søren Christen
sen Spangsberg i Ugelvig og Christen Lycke 
Spangsberg, Sønderris, benyttede rummet som 
materialkammer og uden hans vidende havde 
fyldt det med kalk og tømmer. Under en repara
tion af tårnet havde arbejdsfolkene haft deres 
senge, kister og logi i sakristiet. Ved provstens 



 
 

 

 

BRØNDUM KIRKE 1931 

Fig. 33. Indre set mod vest. NE fot. 1982. – Innenansicht nach Westen. 

mellemkomst indvilligede kirkeværgerne i, at 1982 (arkitekterne Richard Aas og Rolf Graae) 
det opmagasinerede bly blev fjernet og kalken fik huset nyt bjælkeloft og nyt klinkegulv, og 
lagt op i et hjørne, så sakristiet igen kunne bru murede bænke langs væggene blev ommuret. 
ges som hidindtil.11 Rummet var 179135 uden loftsbeklædning, såle

Våbenhuset foran skibets norddør er et ano des som det i ældre tid ofte var tilfældet med de 
nymt hus uden daterende detaljer. De relativt sydvestjyske våbenhuse. En nu nedbrudt †kamin 
tynde mure er af munkesten. Eneste udsmyk i det nordvestre hjørne med skorstenspibe gen
ning er en falsgesims over langmurene, der i nem vestre tagflade (jfr. fig. 31 og 32) benyttedes 
midten hver har et fladbuet vindue. Vinduerne ifølge J. Helms36 til blystøberarbejde.37 

var tidligere noget mindre og forskudt i forhold Tårnet er nært beslægtet med det i Skast (jfr. s. 
til hinanden (jfr. fig. 32). Den ligeledes fladbu 1889), men adskiller sig ellers fra egnens kirke
ede dør er noget udvidet. Ved en restaurering tårne, idet tårnrummet er uden forbindelse med 
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skibet. Murene er rejst af munkesten over et 
større parti granitkvadre, hentet ud af skibets 
vestgavl fra sokkel til tagspids. Østmuren hviler 
på skibets gavl og på en høj, rundbuet aflast-
ningsbue. Skibets nedre, profilerede sokkelled er 
brugt i vest, skåkantleddet i syd. Blandt kvad
rene, der når op i 4 meters højde, er som nævnt 
vestportalens tympanon, der er indmuret i vest
siden, samt en rundbuet vinduesoverligger. 
Sydmuren og vestmuren er delvis muret om og 
skalmuret 18718 og præges ligesom de øvrige 
murflader af mange sortmalede jerndrager, her
iblandt årstallet »1871« i sydmuren. Tidligere sås 
også årstallet »1786«.38 Der er adgang til det 
fladloftede tårnrum, der bruges som material-
rum, gennem en rundbuet dør i nord, anbragt i 
et spidsbuet spejl, svarende nøje til den tilmu
rede dør i Skast. I mellemstokværket, hvortil 
man kommer ad en tømret trappe, er sydvæg
gen muret om med nyere sten. I vestsiden er et 
fladbuet vindue, i øst en dør til skibets tagrum. 
Det lave klokkestokværk har seks fladbuede, 
indvendig falsede glamhuller, to i nord og syd, 
et i øst og vest. Kirken dækkes af et firesidet, 
blyklædt pyramidespir. Tagværket er nyere, og 
her er fastgjort en blyplade med indskriften »NM 
1876«. Spiret, der tjente som sømærke (jfr. vind
fløj), kendes tilbage til 170019 og kan meget vel 
være tårnets oprindelige tagform. 

Skibets fire fag krydshvælv adskiller sig fra eg

slidspor af reb. Det er således muligt, at hullet 
har været brugt i forbindelse med klokkering
ning. I Århus amt findes en række lignende hul
ler, bl. a. i Kolt og Mårslet (DK. Århus, s. 2179 
og 2257). 

Et †materialkammer i skibets vestende (jfr. fig. 
32), adskilt fra kirkerummet ved en helstensmur 
med »gesimser og ornament«,8 er muligvis ble
vet indrettet efter 1786, da kirkeværgerne en tid 
benyttede sakristiet som oplagringsplads. Rum
met, der blev sløjfet 1902 af hensyn til orglet, 
var 3,5 m dybt og tilgængeligt via en fløjdør 
midt i skillevæggen. Synet påbød 1886, at væg
gen blev malet med »gul stenfarve«. 

VEDLIGEHOLDELSE 
SER. Af et syn afholdt 
kan man udlede, at hele 
ledes som det stadig 

OG ISTANDSÆTTEL
i kirken i foråret 166820 

kirken havde blytag, så
er tilfældet. Som nævnt 

ovenfor brugte man endnu i 1860’erne en kamin 
i våbenhuset (se ovf.) til omstøbning af bly. 
Ifølge et kirkesyn 7. juni 170019 skulle der ind
købes nye brædder til lofterne i våbenhus og 
tårn samt 1500 mursten til reparation af murene. 
Udbedringen af en revne i koret mellem hvælv 
og mur, der havde været der i mands minde, 
skulle overlades til »forstandige og forfarne 
murmestre«. 

Vinduerne i kirkens sydside fik 1872 rundbu
ede støbejernsrammer istedet for karme af træ.nens gængse form, hvilket kan skyldes, at de – som nævnt ovenfor – først er indmuret henimod 

1500’rnes slutning. Hvælvene har halvstens kap
per og højryggede, profilerede ribber og hviler 
på falsede hjørne- og vægpiller, spidse skjold
buer og på runde gjordbuer. Også de bredt 
spændte buer i øst og vest er runde. De østre 
piller er rejst på et par murede klodser, formo
dentlig rester af sløjfede †sidealterborde. Pillernes 
vederlagsmarkering består af retvinklede »hul
led« mellem 1. og 2. fag og to udkragede skifter, 
adskilt af et almindeligt skifte i de fire vestre pil
ler. Begge former er fremmede for egnen. 
Usædvanlig er også en cirkulær åbning i vestre 
fags toppunkt med et tværmål på 40 cm. I åb
ningen, der knap er stor nok til at være et »man-
dehul«, sås ifølge Ole Søndergaard 1927 tydelige 

1882 påbød provsten, at granitkvadrene i tårnets 
nedre del og omkring norddøren og korbuen 
skulle renses for kalk. 

Den antikvariske interesse for Brøndum kirke 
var indtil o. 1870 i første række knyttet til de 
kalkmalede bispeportrætter (se †kalkmalerier nr. 
4), der nævnes i såvel Hofmanns Fundationer 
1759 som i Pontoppidans Danske Atlas 1769. 
Det var således de overhvidtede portrætter, der 
var målet for arkitekt N. S. Nebelongs besøg i 
kirken 1843 i forbindelse med hans arbejder på 
Ribe domkirke. Jacob Helms betegnede 1873 
kirken, der 1865 var blevet tegnet af Jacob Kor-
nerup, som en stor velbygget kvaderstensbyg-
ning, »den anseligste landsbykirke i herredet og 
i det hele i omegnen«, men først i forbindelse 
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Fig. 34. Kirken set fra sydøst o. 1900. Hude fot. – Südostansicht der Kirche. 

med V. Ahlmanns opmålinger og undersøgelser 
1889 gik kirkens storhed og egenart op for 
Helms, der som nævnt behandlede den indgå
ende i Danske Tufstenskirker, 1894. H. Storck, 
der havde fulgt Ahlmanns opmålinger, medtog 
1903 Brøndum kirke i værket om Jydske Granit
kirker. 

Forinden havde Randersarkitekten F. Uldall 
1886 udarbejdet et forslag (jfr. fig. 13) til præ-
stedørens genåbning og en retablering af vindu
erne i korets sydside. Forslaget blev det følgende 
år godkendt af kongelig bygningsinspektør 
Winstrup, og det var udførelsen af disse arbej
der, som bl. a. krævede en opretning og om
sætning af korets sydmur, der 1888-89 ledte til 
fundet af korhvælvenes unggotiske kalkmale
rier. 

Kirken står i dag præget af en hovedrestaurering 
1958-60 ved arkitekterne Rolf Graae og Richard 
Aas. Herunder ændrede man vinduesforhol-
dene: apsidens søndre vindue fik sin gamle 

form, og de to øvrige apsisvinduer blev genåb
net. I skibets nordside fjernede man tilmuringen 
i de romanske åbninger, der herefter står som 
udvendige nicher, de to østre tillige som ind
vendige nicher. Vinduerne i skibets sydside, der 
1927 var blevet indfattet i granit, blev ændret så 
de korresponderer bedre med korets åbninger. 
De nye vinduer, med blysprosser, sidder i fal
sede, rundbuede åbninger, muret af tegl og 
hvidtet. Indvendig blev væggene afbanket for 
puds, hvorunder sporene efter den tilmurede 
vestportal kom for dagen. Gulvet, der i koret 
var beklædt med træ, blev lagt med hånd-
strøgne, røde teglsten. Af hensyn til blændings-
galleriet i apsis blev gulvet i kirkens østende 
sænket ca. 30 cm, så niveauet nu overalt er det 
samme. 

Indvendig er alt hvidkalket med undtagelse af 
korbuekragbåndene. Udvendig er den velholdte 
kirke fremdeles tækket med bly. Granitfladerne 
står blanke, mens tilbygningernes murstenspar
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tier er hvidtede. Også apsidens øverste skifte 
samt langmurenes romanske gesimser er hvid
tede, dog ikke over korets sydside. 

Opvarmning. Provsten mente 1896, at kirken 
på grund af sin »monumentale karakter« måtte 
have et særligt varmeapparat og ikke opvarmes 
af en almindelig kakkelovn. En varmeovn, op
stillet 1898 i skibets nordøstre hjørne og prøve
fyret af baneingeniør Götzche, gav imidlertid 
ikke tilstrækkelig med varme. Et nyt varmeap
parat leveredes 1916 af Hess i Vejle. Det blev 
1932 erstattet af en kalorifer, der ved sidste ho
vedrestaurering er afløst af gulvvarme fra et olie
fyr, installeret i ligkapellet. 

Vindfløjen over tårnet, der ifølge sin indskrift 
er opsat »1876«, er fastgjort på en lang stang 
med en kugle og afsluttet i et kors. Tidligere 
bestod spiret alene af en †kobberkugle (jfr. fig. 4), 
der tjente »de søfarende til efterretning«.34 Da 
spiret var nede 1806 måltes den blyklædte jern
stang til 1,3 m og kuglens diameter til 15 tom
mer (40 cm).11 Admiralitetet påbød samme år, at 
spiret blev genopsat, »da denne kirke er sø
mærke«.39 

†Glasmalerier. Ved harpning af gulvfyld for
trinsvis fra koret fandtes 1959 ca. 50 småstumper 
og enkelte hele *småruder af middelalderligt 
glas (fig. 35). Glasset var ret nedbrudt, men på 
enkelte stykker sås endnu malede, senromanske 
perlestave og firpasborter, i gråsort.40 

Fig. 35. Tre stykker vinduesglas med senromansk 
ornamentik (s. 1934). Uigennemsigtigt glas med 
gråsort bemaling. Tegnet af Birgit Als Hansen, 1:1. 
Efter Hikuin 1974. – Drei Stück Fensterglas mit spätro
manischem Ornament. 

KALKMALERIER 

Koret har i apsisbuen og på hvælvene bevaret 
fornemme kalkmalerier fra o. 1275, mens et ind-
vielseskors i korbuen stammer fra sengotisk tid. 
Andre dele af den tidliggotiske korudsmykning 
er nu overkalket, og det samme gælder flere ho
vedsageligt efterreformatoriske bemalinger, 
hvoraf dele har stået fremme endnu til tiden hen- 
imod 1800. 

Ifølge Hofmanns Fundationer 1759 var kirken 
siret med en del Ribebispers portrætter,41 der 
1766 blev nærmere beskrevet af præsten. De da 
kun delvis bevarede malerier af Ribebisperne fra 
reformationen fandtes i apsidens blændarkader 
og på korets vægge. Mest maleri sås i korhvæl
vene, men noget også i skibet, hvor der skulle 
have været en del mere på væggene, som nu var 
overkalket.34 Pontoppidans Danske Atlas om
talte 1769 de malede Ribe-bisper,42 af hvilke 
nogle endnu stod fremme 1791. Præsten nævner 
da endvidere en række andre motiver, tydeligvis 
efterreformatoriske, ligesom han over korbuen 
læste en indskrift med årstallet 1592. 

Alle malerier var overkalkede 1843, da bispen 
på provstens foranledning anmodede Oldsags-
kommisionen om at sende arkitekt N. S. Nebe-
long, der da arbejdede på Ribe domkirke (jfr. s. 
344f.), til Brøndum kirke for der at efterspore 
gamle malerier, som formodedes at skjule sig 
under kalken. Han besøgte kirken samme år og 
prøvede at få bispemalerierne frem, men uden 
held, da muren var meget fugtig, og hvidtnin
gen »dygtig indgneden i malerierne«. Afdæk-
ningsredskabet, en stump kniv, fik ganske vist 
kalken til at springe af nogle steder, men far
verne var så udgnedne, at der efter Nebelongs 
mening ikke ville kunne blive malerier ud af det. 
Efter denne »undersøgelse« blev væggene o. 
1855 grundigt nypudsede, idet alt gammelt puds 
angiveligt skulle afrives og afhugges, så væg
gene kunne pudses jævne og glatte.43 

I sommeren 1865 kom malerier til syne på sæl
som vis, idet der fra blystøberarbejde i våben
huset trængte røg ind i kirkerummet, hvor fug
ten fik kalkmalerier til at træde frem bag kalken. 
De sås både hist og her i skibets hvælvinger og i 



 

BRØNDUM KIRKE 1935 

Fig. 36. S. Laurentius’ martyrium, kalkmaleri fra o. 1275 i korets vesthvælv (s. 1937). NE fot. 1982. – Das 
Martyrium des hl. Laurentius. Gewölbemalerei im westlichen Chorgewölbe um 1275. 

særdeleshed i koret, hvor 
spor af »engle- menneske-
velsom stjerner, blomster 
Hændelsen kom i aviserne 
ønsker om, at de fundne 

der nævnes tydelige 
og dyrebilleder, så-
og andre figurer«. 

og gav anledning til 
kalkmalerier kunne 

»restitueres«, og kirken således ved bistand af 
sagkyndige kunstnere kunne sættes i sin tidligere 
stand. Foreløbig nøjedes præsten dog med at 
spendere et halvt læs tørv, hvorved man kunne 
gentage »forestillingen« for adskillige tilsku

ere.44
En egentlig afdækning blev først foretaget 

1890 af J. Magnus-Petersen, der frilagde de tid- 
liggotiske malerier i korets hvælv. Han fastholdt 

Danmarks Kirker, Ribe amt 

det fundne i tre akvareltegninger (jfr. fig. 39), 
inden alt året efter blev kraftigt opmalet, lige
som den konstaterede ornamentik på hvælv og 
rundstave blev rekonstrueret i hele koret (jfr. 
fig. 51). I de følgende år skete alvorlige fugtska
der på malerierne som følge af kortagets mislig
holdelse, der gentagne gange påtaltes af Natio
nalmuseet. Problemerne blev afhjulpet ved en 
fornyelse af taget 1907, og 1916 lod kirken ma
lermester Hansen fra Esbjerg opfriske udsmyk
ningen, som synet herefter fandt »restaureret 
smukt og forsvarligt«.8 

En renæssanceudsmykning i skibets hvælv, 
som var kendt 189445 og delvist frilagt i første 
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Fig. 37. Udsnit af korhvælv med ribber og buer un
der istandsættelse samt kalkmalerier o. 1275 (s. 
1938). Tage E. Christiansen fot. 1958. – Ausschnitt aus 
Chorgewölbe mit Rippen und Bogen bei der Restaurierung 
1958. Gewölbemalereien um 1275. 

fag 1916, blev 1927 fuldt afdækket og opmalet af 
Ole Søndergaard. Han frilagde og konserverede 
tillige et sengotisk indvielseskors samt nye dele 
af den tidliggotiske udsmykning i apsisbuen (jfr. 
fig. 38), mens andre fragmenter i koret atter 
overkalkedes. Her udførte Ole Søndergaard selv 
et maleri af fire basunengle, svævende i apsis-
hvælvingen over altertavlen. Englene er atter 
blevet fjernet ved den seneste restaurering 1958, 
foretaget af Olaf Hellvik. Det samme gælder den 
1927 restaurerede udsmykning i skibet, mens 
korets tidliggotiske malerier i vidt omfang er 
blevet renset for tilmalinger og genkonserveret. 

1) En tidliggotisk udsmykning fra o. 1275, ma
let på en pudset bund, synes at have omfattet 
hele det hvælvede korparti (fig. 36-40). Den for 
helheden væsentlige ornamentale dekoration af 
hvælv, vinduer og vægge, der stod fremme som 
rekonstruktion i årene 1891-1958, giver sig nu i 
hvælvene alene til kende ved malede, til dels for

nyede toprosetter med bladranker og tilsvarende 
frodigt bugtende ranker med trekløverblade i et 
par af sviklerne. Af figurmaleri er på hvælvfla-
derne bevaret dele i fire kapper, nu i væsentlig 
grad renset for opmalingerne 1891 og 1916, men 
endnu med adskillige af Magnus-Petersens sup
pleringer. 

I korets østfag ses i nordkappen den opstandne 
Kristus, der åbenbarer sig for Maria Magdalene 
(fig. 38). Hun knæler til højre med hænderne 
løftet tilbedende mod den meget store Kristus, 
der hæver sin højre hånd til hilsen, mens han 
med den venstre bærer sejrsfanen og løfter op i 
sin lange, folderige kappe. Bortset fra ansigtet 
synes Kristusfiguren nogenlunde velbevaret 
med korsglorie og rødbrun kappe med grønt 
for. Maria Magdalene derimod er ifølge Hellvik 
nymalet udover en del af glorien. Hun fremtræ
der som på Magnus-Petersens akvarel iført hvidt 
hovedklæde, rødbrun kappe og en grøn kjole, 
hvoraf ærmerne ses. Bag Kristus et stiliseret træ. 
Figurerne har blå baggrund og står på en stribe 
lysebrun jordsmon, hvorunder billedfeltet af
sluttes af en smal blå kantbort. I sviklerne ses en 
løve (i vest) og en hund, begge er udført i rød 
kontur og må vistnok i alt væsentligt henføres til 
Magnus-Petersens pensel. I østfagets vestkappe 
ses i den nordre svikkel en knælende kvinde, 
vendt mod kappens midte og klædt som Maria 
Magdalene (jfr. fig. 38). Figuren mangler glorie 
og er blevet opfattet som en verdslig stifter-
inde;46 men da der næppe er fundet noget origi
nalt af hoved og hænder, må tolkningen siges at 
være meget usikker, ligesom der vel ikke nød
vendigvis har været tale om en kvinde. Under 
figuren ses i hvidt på blå bund en ranke med 
store trekløverblade. Resten af kappen savner nu 
maleri. Men i dens sydflig fremkom 1958 rester 
af en meget fragmentarisk, samtidig figur, lige
ledes vendt mod kappens midte og med armene 
hævet over hovedet. Ved samme lejlighed sås i 
sydkappen blegrøde rester af ornamentik, der 
ifølge restaurator var malet på hvælvingens æld
ste kalklag. 

Korets vestfag rummer to scener af S. Lauren
tius’ legende, så fremtrædende placeret, at der 
kan have være tale om kirkens indvielseshelgen. 
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Fig. 38. Apsisbue og korhvælvene med kalkmalerier fra 
Chorgewölbe mit Gewölbemalereien um 1275. 

I østkappen ses selve martyriet (fig. 36), Lauren
tius liggende på risten mens bødler passer ilden 
og den onde kejser Valerian ser til. Kejseren, sid
dende i nord med krone og scepter på en prægtig 

o. 1275 (s. 1936). NE fot. 1982. – Apsisbogen und 

tronstol, er det bedst bevarede parti. Laurentius 
er vist nøgen, med glorie og en stor tonsur, der 
ikke forekommer på akvarellen fra 1890. Bag 
Laurentius ses konturerne af en engel med ud
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bredte arme og vinger, og ved ristens hovedende 
(i nord) er en bøddel i gang med en stor blæse
bælg, mens en anden bag ham roder op i glø
derne. Tre tilsvarende bødler ved fodenden i syd 
er nymalede 1958, da dette parti fandtes næsten 
ødelagt af det nedsivende vand. Fornyelsen er 
foretaget med udgangspunkt i kalker af de svage 
rester og i Magnus-Petersens akvarel fra 1890, 
der synes udført på et rimeligt originalt grund
lag. Også en ranke i kappens sydflig er ny, malet 
efter model af den nordre, der i det væsentlige er 
original (jfr. fig. 37). Maleriets farver er de 
samme som østfagets, men baggrunden er her 
en grøn tone, kantborten forneden hvid. Samme 
grønlige baggrundsfarve er benyttet i fagets 
nordkappe, hvor man ser forherligelsen af S. 
Laurentius (fig. 39), der står rank og frontal, 
mens to svævende engle sætter en krone på hans 
hoved. Helgenen fremtræder i hovedsagen vel
bevaret, med bog og martyrpalme i den venstre 
hånd, højre hånd støttende den store rist. Lau
rentius er iført diakondragt, der ved fødderne 
danner næsten en pude af knækkede folder, og 
han flankeres af to stiliserede træer. Under ma
lerifeltet, der savner kantbort, ses i sviklerne en 
gåsefugl (i vest) og et hundeagtigt dyr, begge i 
det væsentlige fra 1891. 

Apsisbuen (fig. 38) prydes af seks engelmedal
joner mellem palmetagtigt arrangeret bladværk. 
Dekorationen er for de nedre deles vedkom
mende kompletteret, men står ellers uden tilma
linger som den mest autentiske del af korud
smykningen. Kun én af medaljonernes glorie
rede engelbuster har bevaret væsentlige dele af 
ansigtets og hårets tegning, klædefolder m.m. 
(fig. 40). Andre fremtræder som konturer mod 
den blå bund, mens de nederste medaljoner er 
helt tomme. Bladværket står på baggrund af fir
delte røde og blå felter, fra hvis midte udgår 
vekselvis fire liljeagtige palmetter og fire ranker 
i form som hjertepalmetter. 

Udsmykningens hovedbillede har været et nu 
forsvundet †apsismotiv, der tidligst undersøgtes 
af Magnus-Petersen 1890. Han nævner i apsis-
kuplen forstyrrede rester af et maleri, som måtte 
have forestillet Kristus på himmeltronen med 
jordkloden i hånden, omgivet af evangelistem

blemer og ved siderne menneskelige figurer, 
hvoraf kun spredte rester fremkom.47 Dele var 
atter fremme 1927, da Ole Søndergaard omtaler 
rester af Kristus i mandorla med evangelistsym
bolerne anbragt udenom som i Hagested (jfr. 
DK. Holbæk s. 533f.) samt i nord rester af to 
stående, glorieprydede figurer. Mandorlaens 
størrelse angives til ikke mindre end 3,40 × 2,60 
m. Atter 1958 stødte Olaf Hellvik overalt, hvor 
han måtte hugge ud for reparationer i apsishvæl-
vet, på »velbevarede farver fra Kristus i mandor-
laen«. 

Den nu fjernede †ornamentale udsmykning, der 
omfattede hvælvenes bærende led, væggene og 
vinduernes rundstave, kendes især gennem 
Magnus-Petersens akvareller og hans rekon
struktioner (jfr. fig. 39 og 51), der i det væsent
lige må hvile på fundne spor. Hvælvribberne og 
rundstavene omkring korvinduerne og i apsi
dens vinduesgalleri har haft en leddelt dekora
tion af vekselvis grønt og en rød marmorering 
på hvid bund. Tilsvarende leddelte bånd fulgte 
skaktavleagtigt forskudt gjordbuens fals og pro
filer, idet marmoreringen dog på den kraftige 
midtvulst var afløst af store røde, fembladede 
blomsterhoveder på hvid bund. Også rundsta
ven ved overgangen mellem triumfvæggen og 
hvælvkappen rekonstruerede Magnus-Petersen 
med det beskrevne ledmønster, og han angiver 
på sine akvareller samme mønster som en malet 
bort langs hvælvenes fødselslinjer til adskillelse 
mellem kapperne og korvæggene (jfr. fig. 39). 
På dette punkt fulgte hans restaurering ikke gan
ske akvarellerne, idet han ved fornyelsen lod 
enklere, grønne borter markere skjoldbuekan-
ten. Herunder har korvæggene haft malede ran
ker omkring vinduerne (jfr. fig. 39). 

Tilforladeligheden af ornamentikkens rekon
struktion kunne i det væsentlige bekræftes 1958, 
da originale rester kunne frilægges flere steder. 
De var imidlertid så bortviskede, og nymalingen 
andre steder så grel i tonerne, at en overkalkning 
besluttedes. 

Stil og datering. Udsmykningen har i hele sin 
karakter været sammenhørende med arkitektu
ren (og glasmalerierne?) og kan næppe være ud
ført længe efter fuldendelsen af det smukt hvæl
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Fig. 39. S. Laurentius’ forherligelse, kalkmaleri fra o. 1275 i korets vesthvælv (s. 1938). Efter akvarel af J. 

Magnus-Petersen 1890. – Die Verherrlichung des hl. Laurentius. Gewölbemalerei im westlichen Chorgewölbe um 1275.

Nach einem Aquarell 1890.




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1940 SKAST HERRED 

Fig. 40. Engelmedaljon, udsnit af apsisbuens kalk
maleri fra o. 1275 (s. 1938). NE fot. 1982. – Engelme
daillon. Ausschnitt aus Gewölbemalerei im Apsisbogen 
um 1275. 

vede og artikulerede unggotiske korparti midt i 
1200’rne (jfr. s. 1927). Ornamentikkens elegante 
sammenkomponering med rummets arkitektur, 
hvortil hører bundfarvens raffinerede vekslen 
mellem blå og grøn i de to hvælv,48 har en nær
liggende parallel i Ribe Domkirkes hvælvud
smykning fra midten af 1200’rne (s. 381f.).49 Fi
gurtegning og farver (bl.a. en fremtrædende 
spanskgrøn) peger dog på mere direkte sam
menhæng med udsmykningen i Gammelsogn 
kirke (Ringkøbing amt), hvor to kalkmalede 
scener af Jomfru Marias legende50 øjensynligt er 
udført af samme malere som i Brøndum. 

De to kirkers kalkmalerier, der i Danmark står 
ret alene, må være udtryk for VestjyIlands – og 
især Ribes – gamle og nære kulturforbindelser i 
sydvest. Ornamentikkens gennemførte under
stregning af murværkets artikulering peger vel i 
almindelighed imod en indflydelse fra det »arki
tektoniske« kalkmaleris hovedområde, Rhinlan-
det og Westfalen, hvor jo også arkitekturen i 

Brøndum har sine forudsætninger.51 I disse om
råder synes det imidlertid ikke let at finde over
bevisende stilistiske sidestykker til figurfremstil
lingen. Den stående S. Laurentius i Brøndum 
kan nok jævnføres med diakonfremstillinger i S. 
Gereon i Køln og på en retabelfløj fra Worms 
(begge o. 1250), hvor dragterne danner den 
samme pude af knækkede folder omkring fød
derne.52 Men de jyske malerier, med deres be
vægede og posede klædefolder, er klart mere 
»moderne«, påvirkede af den ny franske højgo
tik. Såfremt denne franske indflydelse er for
midlet via det vestlige tyske område, kan Brøn-
dums og Gammelsogns malerier næppe være 
ældre end 1200’rnes to sidste årtier.53 Har på
virkningen derimod været mere direkte vestlig, 
er det ikke umuligt, at malerierne lader sig da
tere til århundredets tredje årti.54 

2) Et sengotisk indvielseskors ses på korbuens 
sydside, 100 cm over gulvet (jfr. fig. 14). Det har 
først været markeret med indridsning, og er der
efter optrukket med rødt, tvm. 45 cm. Korset er 
afdækket og suppleret 1927. 

†Kalkmalerier. 1) O. 1275, sammenhørende 
med de bevarede tidlig-gotiske kalkmalerier i 
koret, se ovf. 

2) Sengotiske? Oven på apsishvælvingens tid
liggotiske Kristusbillede omtaler Magnus-Peter
sen nogle »sildige, barbariske malinger«, et vir
var af streger, som han ville henføre til slutnin
gen af 15. årh.47 Resterne (en fremstilling af 
dommedag?), skal måske ses i sammenhæng 
med en – ganske vist meget usikker – efterret
ning om, at man i 1700’rne skulle have kendt til 
kalkmalerier af helgener, himmerige, helvede 
m.m., malet »i hvælvingen«.55 

3) (Fig. 41) efterreformatoriske, i skibet, for
mentlig en sammenhængende dekoration af 
vægge og hvælv, der rimeligvis skal dateres 
1592. 1791 læstes »over korsdøren (korbuen): 
Matth. XXV(,31). Naar Menniskens Søn kom
mer A(nn)o 1592«. Tilsvarende fandtes på pillen 
bag prædikestolen indskriften: »Det Vand, som 
jeg vil give hannem skal blive en Vand-Kilde 
hannem, som udvælder til det evige Liv. Joh. 
4,14«. På væggene sås gammeltestamentlige 
motiver, således Skabelsen ledsaget af indskrif
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ten: »Sex Dage skabte Herren Himlen og Jor
den«, samt fremstillinger af uddrivelsen af para
diset og Isaks ofring.56 1766 omtaltes yderligere 
malerier på væggene i skibet, som da var over-
kalkede.34 Af disse vægudsmykninger har intet 
senere kunnet afdækkes, utvivlsomt fordi al kalk 
her blev hugget ned o. 1855. 

På hvælvene frilagdes derimod 1916 og 1927 
en hovedsageligt ornamental dekoration, som 
Ole Søndergaard opmalede og fornyede så 
hårdt, at man 1958 valgte at tildække den. Ud
smykningen omfattede alle fire hvælv. I de tre 
østligste var dekorationsmønsteret nogenlunde 
ens. I hvælvenes svikler og toppe var malet luf
tige mauresker, i hver af kapperne tre til fire 
store rosetter og et større antal smårosetter, kors 
og stjerner i vekslende udformninger. Enkle blad
rosetter prydede tillige skjoldbuernes undersi
der og den vestligste gjordbue, mens den mid
terste ledsagedes af et zig-zag-bånd. Ribberne 
stod grå og røde, og tilsvarende grå og grå/røde 
borter kantede skjold- og gjordbuer. Over disses 
toppunkter prydedes nogle hvælvkapper af et 
stort englehoved, et sted læstes i store minuskler 
»ihs« (første fags sydkappe) og to steder fandtes 
her egentlige figurfremstillinger. I andet hvælvs 
nordkappe sås Retfærdigheden (fig. 41), vist 
som en ung kvinde med sværd i venstre hånd, 
vægt i den højre. I tredje hvælvs vestkappe sås 
tilsvarende en vinget kvindefigur, der ved af
dækningen stod meget svagt. Hun havde ud
strakte arme, i den venstre vistnok en lang stav, 
og ved venstre fod lå et grønt dyr med store 
ører, der restaureredes som en mellemting mel
lem en hjort og en drage.57 I det vestligste fag 
indskrænkede dekorationen sig til en rød bort på 
ribbernes underkant og omkring cirkelåbningen 
i hvælvtoppen. 

Skibets hvælvudsmykning var ifølge Sønder
gaard malet »på grov kalkpuds uden synderlig 
hvidtning over«. Af farver nævnes, foruden rib
bernes grå og røde, en grøn, en sort og en dyb 
brun, som især var brugt i den anden hvælving. 
Her mente restaurator at se en noget sikrere ma-
lemåde end i de øvrige hvælv. Malerierne var 
gennemgående dårligst bevaret i sydkapperne, 
som helhed allerslettest i tredje hvælving. 

Hvælvdekorationen, der må siges at have renæs
sancekarakter med enkelte elementer af gotisk 
tradition, har sit nærmeste sidestykke i Vester 
Nebel kirke, hvor samme maler må have virket 
(s. 1979 med fig. 11). 

4) I koret sås som nævnt i 1700’rne en serie 
bispemalerier, der – såfremt de er kommet til 
samtidig – må være udført i årene o. 1650. Ribe- 
bisperne var malet i apsidens rundbueblændin
ger og på de tilstødende korvægge: »fra altertav
len på den østre og nordre side og fremdeles om
kring«. Videre kunne præsten 1766 oplyse, at bi
sperne var malet »med vandfarve« og i »fuld po
styr«, hver med sit navn anført på latin, flere 
også med titlen »Super(intendens) Rip(ensis)« 
(biskop af Ribe). 1766 nævnes følgende portræt
ter: Bag altertavlen sås to uden navn. Den første 
lutherske bisp, »M. Johannes Vandalus« (Johan 
Wenth eller Wandal, 1537-41) betegnedes som 
udslettet, herefter nævnes en uden navn og halvt 
udslettet (Hans Tavsen?, 1541-61), videre »Pau
lus Matthiæ 1561« (Poul Madsen 1562-69), der 
var noget beskadiget, en uden navn og meget 
beskadiget (Hans Laugesen?, 1569-94), »Petrus 
Hegelius, Super. Rip.« (Peder Hegelund 1595-
1614), »D. Janus Dionysius Jersinus Superinten-
dens Rip.« (Jens Dinesen Jersin 1629-24), »D. 
Ericus Monradus Superint. Ripensis« (Erik 
Monrad, 1643-50), »D. Johannes Borchardus 
Superintend. Ripensis« (Hans Borchardsen 
1635-43), »D. Ivarus Ivari Hemmetæus. Sup. 
Ripens.« (Iver Iversen Hemmet, 1614-29). Slut
telig nævnes 1766 et udslettet portræt, malet 
over degnestolen (d.v.s. på sydvæggen) samt 
over præstekonens stol (vist overfor på nord
væggen) en mand, der af indberetteren antoges 
for en præst. Navnet, der havde stået på en lille 
tavle, var udslettet. Yderligere nogle portrætter 
skal 1766 have været overkalkede, således et af 
en vis Kristen Høst.34 Der må have været tale 
om sognepræsten Kristen Høst i Lunde og Ov-
trup (1573-1631), tillige provst i Vesterherred, el
ler eventuelt om hans søn af samme navn – også 
han præst i Lunde-Ovtrup (1631-46).58 

Atter 1791 omtales stiftets biskopper, malede 
legemsstørrelse, sorte på den hvide væg.56 De 
sidste dele af udsmykningen blev som nævnt 
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Fig. 41. Udsnit af †kalkmalerier, formentlig fra 1592, i skibets andet hvælv fra øst (s. 1944). Ole Søndergaard 
fot. 1928. – Ausschnitt aus †Gewölbemalereien im zweiten Ostjoch des Schiffes, wohl 1592. 

overkalket få år efter, og stort set alt må være 
blevet hugget ned o. 1855. I hvert fald har gen
tagne, senere afdækningsforsøg været forgæves, 
selv om især Ole Søndergaard ledte flittigt 1927. 
Han fandt i apsidens nordligste blændarkade et 
enkelt farvespor, som kunne stamme fra et fi
gurbillede. Blændingen og dens nabo havde 
endvidere rester af et spinkelt ornament om
kring yderkanten, og på korets østvæg sås 
spredte grå og sorte farvespor. 

Da den seneste, afbildede Ribebisp synes at 
have været Johan Monrad (1643-50),59 må de 
sjældne bispemalerier rimeligvis være kommet 
til omkring midten af 1600’rne. Serien er efter al 
sandsynlighed udført på foranledning af sogne
præsten og provsten Jon Madsen (1624 – o.1658), 
der 1638 havde ladet den nuværende altertavle 

opsætte og pryde med tilsvarende latinske på
skrifter (jfr. ndf.). I så fald må malerierne være 
udført mellem 1643 og 1658, og man kunne 
vove det gæt, at den formodede præst, malet 
over præstekonens stol, har været Jon Madsen 
selv. Serien må vel være inspireret af de portræt
gallerier af bisper og præster, der ved denne tid 
var almindelige i tyske kirker, og som kendes fra 
en del danske købstadskirker, hvor tysk indfly
delse gjorde sig gældende. En direkte impuls 
kan meget vel have været den o. 1639 anlagte 
serie af bispeportrætter i Ribe, der dog ikke op
rindelig havde plads i domkirken, men derimod 
i bispegården (s. 483). 

Bispebillederne i Brøndum har siden 1700’rne 
givet anledning til den urigtige formodning, at 
der i 15-1600’rne havde været afholdt landemo
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der i Brøndum kirke (jfr. s. 1911). Den malede 
korudsmykning synes imidlertid i den grad 
skabt for en synodal forsamling, at man må 
spørge sig, om ikke den er udført som ramme 
om de provstivise præsteforsamlinger, der fandt 
sted under forsæde af herredsprovsten og bi
spen. Sådanne møder, der omfattede prædiken, 
teologiske samtaler, prøvning af ungdommen 
m.m., henlagdes gerne til en af herredets kir
ker.60 Man kunne udmærket tænke sig, at Jon 
Madsen som provst har forlagt møderne til sit 
eget hovedsogns prægtige korrum og derfor la
det det smykke med de ærværdige bisper og 
provster.61 

5) 1927, i apsishvælvingen, fire basunengle 
malet af Ole Søndergaard. Overkalket 1958. 

INVENTAR 

Oversigt. Det righoldige inventar omfatter adskillige 
middelalderlige stykker. I særklasse står det smukke 
og meget sjældne altersølv, der rimeligvis er anskaf
fet til kirkens indvielse midt i 1200’rne (kalken stærkt 
fornyet), og som meget vel kan være importeret fra 
Frankrig eller England. Oprindelig er også døbefon
ten, hvis rand er forsynet med små indvielseskors og 
tegn, der må opfattes som sjældne eksempler på græ
ske bogstaver (angivende navnene på de fire Paradis
floder), samt en romansk helgengrav, nu genanvendt 
i et senmiddelalderligt alterbord. Fra sengotisk tid 
stammer endvidere alterstagerne og et korbuekruci-
fiks, mens en jernbunden dørfløj snarest er fra anden 
halvdel af 1500’rne. 

Rummet domineres af inventar fra renæssanceti
den. De vidtgående fornyede stolestader er fra o. 
1585, alterpanelet fra o. 1600, og prædikestolen 
ifølge indskrift opsat 1617. Altertavlen er et stort og 
flot arbejde fra Vardesnedkeren Jens Olufsens værk
sted, opsat 1638 af præsten og provsten Jon Madsen, 
der også må være ophavsmanden til de få år senere 
bispemalerier på væggene omkring den (jfr. †kalk
malerier nr. 4). Til hans korindretning, med en over- 
flødighed af latinske sentenser, synes endvidere at 
have hørt en †fontehimmel. 1700’rne er repræsen
teret af en *pengetavle (i Esbjerg Museum) samt ved 
alterkalkens fod og bæger, der er fornyet 1752, for
mentlig af Jens Terckelsen Ørrenstrup i Varde. 

Farvesætning og istandsættelser. Inventarets staffe
ring er i alt væsentligt fra den seneste restaurering 

Danmarks Kirker, Ribe amt 

1959, afstemt af Paul Høm, der samtidig udførte nye 
malerier på guldgrund til altertavle og prædikestol. 
Bag malerierne findes et ældre sæt billeder, hoved
sagelig udført af maler Toft Møller fra Guldager ved 
en restaurering 1846-47, da kirken øjensynligt fik 
†pulpitur, og alt maledes i lyse toner. I 1880’rne blev 
stoleværket næsten helt fornyet og egetræsmalet. 
Ved en restaurering 1916, betalt af en Esbjerg-fabri- 
kant, som var barnefødt i sognet, tog malermester 
Jørgen Hansen fra Esbjerg sig ublidt af altertavle og 
prædikestol, der efter afætsning blev malet i sprag
lede farver. I forbindelse med en istandsættelse af 
kalkmalerierne 1927 (jfr. ovf.) nymalede Ole Søn
dergaard tillige krucifikset og det nævnte †pulpitur, 
hvis brystningspanel han forsynede med apostelma
lerier og scener fra Kristi liv. Efter pulpiturets ned- 
tagelse 1959 er panelet med Søndergaards malerier 
opsat i tre dele på skibets nordvæg. 

Alterbord, sengotisk, af munkesten, 155 × 102 
cm, 130 cm højt, i apsiden, 75 cm fra østvæg
gen. Bordet fremtræder siden 1959 reduceret og 
normaliseret, foroven forsynet med et rulskifte, 
der danner bordplade. Midt heri er nedlagt en 
granitplade, 65 × 51 cm, med helgengrav, for
mentlig overført fra det oprindelige †alterbord 
(jfr. ndf.). Helgengraven, 35 cm fra bordets for
kant, maler 27 × 18 cm, det egentlige gemmehul 
6 × 6 cm. Det dækkes af en smukt poleret ser-
pentinplade. Munkestensmurværket står hvid-
tet. 

Indtil 1959 fremtrådte alterbordet næsten dob
belt så stort (jfr. fig. 43), med et fire cm bredere 
afsnit i øst, muret helt op imod apsisvæggen. 
Langs alterbordets nord- og sydkant lå da to 
egebjælker, som havde båret en forsvunden, ef-
termiddelalderlig bordplade. Murværket var ret 
skødesløst opsat på et spinkelt fundament af 
småsten og sand, ti skifter højt; stenen med hel
gengraven fandtes liggende løst mellem egebjæl
kerne. Den bageste del af alterbordet, der kan 
have repræsenteret en udvidelse,62 fandtes pud
set, derimod ikke den forreste, der havde stået 
dækket af alterbordspanel (jfr. ndf. og fig. 43). 
Fjernelsen af bordets østlige del 1959 skete af 
hensyn til en frilægning af apsidens blændarka-
der. 

Ved undersøgelsen 1959 frilagdes fundamentet 
til kirkens oprindelige, meget store, munke
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1944 SKAST HERRED 

stensmurede †højalterbord (jfr. fig. 8), hvorfra 
den ovennævnte granitsten med helgengrav som 
nævnt kan stamme. Fundamentet fandtes noget 
vest for det nuværende alterbord, midt i apsi-
den, øjensynligt således at alterbordets forkant 
havde flugtet med apsisbuens østre kant. Funda
mentet, lagt af småsten i kalkmørtel, var en del 
større end selve altret, af hvilket kun brokker af 
munkesten var bevaret. Bordets betydelige mål, 
ca. 230 × 160 cm, fremgik af dets konturer, der 
sås som aftryk på fundamentet. †Sidealterborde, 
se s. 1932. 

Alterbordspanel, o. 1600, siden 1959 rykket 
frem som et selvstændigt bord foran det murede 
middelalderalter. Panelet, 165 × 110 cm, 106 cm 
højt, er af fyr, arkitektonisk opbygget, kortsi
derne med profilindrammede fyldinger i to fag, 
forsiden med tre fag arkadefyldinger. Arkaderne 
har kannelerede pilastre med profilbaser og -ka
pitæler, der bærer slyngbåndsprydede bueslag 
med blomsterrosetter i sviklerne. Buefelterne 
flankeres af kannelerede joniske pilastre, der har 
postament med beslagværk omkring en dia-
mantbosse. Over pilastrene brydes frisen af tri-
glyffer med neglesnit, under dem har postamen-
tet store fremspring med bosser. Bemaling fra 
1959 som altertavlen. Selv om der 1836 savnedes 

Fig. 42. Altertavle, 1638, udsnit med postament-
fremspring og søndre postamentvinge (s. 1946). NE 
fot. 1982. – Altar 1638. Ausschnitt mit Kartusche. 

alterklæde, fandt synet panelets skæring og ma
ling så smuk, at manglen ikke burde henføres til 
det uanstændige.63 1889 ønskedes panelet renset 
til træet,8 men det fik øjensynligt i stedet en lys 
bemaling med mørke lister og kannelurer (jfr. 
fig. 43). 1916 gav Jørgen Hansen det blå felter og 
grønne arkader. 

†Alterklæder. Såvel 179164 som 1836 savnedes 
alterklæde (jfr. ovf.). 1862 omtales et klæde af 
rødt fløjl, der 1868 udskiftedes med et nyt til
svarende, med kant af guldbrokade. Fjernet 
1889, da man frilagde alterpanelet.8 

Altertavle (fig. 14, 43), 1638, et anseeligt ar
bejde i senrenæssance fra Jens Olufsens værksted 
i Varde, opsat på foranledning af præsten og 
provsten Jon Madsen. Den står siden 1959 med 
modernistisk staffering og malerier af Paul 
Høm. 

Tavlen, der med sine overdådige skæringer 
især står Janderups nær (s. 1044), har den for Jens 
Olufsens tavler sædvanlige opbygning. Dog har 
han – svarende til den meget store altertavle i S. 
Katrine kirke i Ribe (s. 738) – givet opbygnin
gen hele tre etager, idet der er indskudt en attika 
mellem det tredelte storstykke og topstykket. 

Storstykkets felter flankeres af fire korintiske 
frisøjler med frugtklaser på skaft og prydbælte, 
hvilende på svungne postamenter med løveho
ved og beslagværk. Det lidt forsænkede, bredere 
midtfelt, der bryder postament og frise, indram
mes som sidefelterne af en fladbuet arkade med 
midtkonsol, båret af joniske dydehermer, der på 
skaftet har diademhoved over frugtklase. Dy
derne, som billedskæreren efter sædvane har 
skåret efter Hendrick Goltzius’ gængse serie,65 er 
fra nord: Kærligheden og Retfærdigheden, 
Klogskaben og Styrken samt Mådeholdet og en 
nu attributløs. Rammeværket er i øvrigt lidt for
skelligt udformet. Midtfeltets har i sviklerne 
englehoved, og hermerne står på små volutpo-
stamenter med semikolontegn. Sidefelternes 
bueslag ledsages af tungekant og en forsænket 
frise af småbosser, mens sviklerne udfyldes af 
små profilhoveder. Under sidefelterne er der 
profilindrammede postamentfelter, over dem 
har frisestykkerne indskriftkartoucher mellem 
bøjler med englehoved. 



BRØNDUM KIRKE 1945


Fig. 43. Altertavle, 1638, opsat på foranledning af præsten og provsten Jon Madsen (s. 1944). Hude fot. 
o. 1905. – Altar, errichtet auf Veranlassung des Pfarrers und Propstes Jon Madsen, 1638. 
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Under de ydre storsøjler afslutter en stor dre
jet hængekugle, under de indre har postamentet 
kraftige volutfremspring med englehoved over 
frugtklase og løvehoved med ring i flaben. Po-
stamentet hviler på en karnisfod, og dets kvart
runde gesims prydes af englehoved mellem 
frugtklaser og yderst to små dyriske profilhove
der (fig. 42). Postamentvingerne er som tavlens 
øvrige formet som rulleværkskartoucher, og har 
slyngbåndsmedaljoner med relieffer af Moses 
med Lovens Tavler (i nord) og Johannes Dø
beren, skrivende navnet »Iesus« på et hjerte, der 
ligger på en bog (fig. 42).66 Storvingerne rum
mer tilsvarende, højovale medaljoner med evan
gelisterne Mattæus (i nord) og Johannes, begge 
med deres bøger og symbolvæsner. Storgesim
sen, der over midtfeltet danner »loft« (før 1916 
med små hængende drueklaser), ledsages af for-
krøppet ægge- og perlestav. 

Herover rejser sig den arkitektonisk opbyg
gede attika, hvis kvadratiske felt flankeres af 
højhalsede søjler med glat, foroven udbugende 
skaft. Postamentet er en forenklet udgave af 
storstykkets, mens rammeværk og frise svarer 
nogenlunde til sidestykkernes, bortset fra at dy-
dehermerne, Troen (i nord) og Håbet, har skaft 
med volutbøjle, semikolontegn og diamant-
bosse. Attikavingerne, der nærmest danner 
gavle over sidestykkerne, er bygget op om en 
rigt prydet muslingeniche stående på en lav, 
brudt segmentgavl. Nicherne rummer frifigurer 
af evangelisterne Markus (i nord) og Lukas, hvis 
store symboldyr ligger på gesimsen foran. Over 
attikagesimsen, med beslagværk og tandsnit, af
slutter et lille topstykke med arkadefelt, der 
rummer brystrelief af Kristus som Salvator 
Mundi, skåret efter samme forlæg som på præ-
dikestolene i Billum og Ål (s. 1095f., 1334f.). 
Arkaden har pilastre med festons, semikolon
tegn og diamantbosse, bærende et let flad-
spændt, slyngbåndsprydet bueslag, og feltet 
krones af en pærestavsgesims med brudt gavl og 
topspir. 

Tavlens malerier og staffering er udført af Paul 
Høm 1959. I storfeltet ses Nadveren, i nordre 
sidefelt Jesu Fødsel, i syd Himmelfarten og i atti- 
kafeltet Korsfæstelsen. Forgyldning dominerer 

malerierne og den øvrige staffering, der som 
grundfarve har to grå toner. Storfelternes ram
meværk står koksagtigt rødbrunt, listerne røde 
og blå, og postamentfoden og attikasøjlernes 
skafter har marmorering, gentagende en ældre 
staffering fra 1700’rne. 

Under de nuværende malerier, der er udført 
på løse træplader, findes ældre malerier fra for
skellig tid, nu alle hårdt opmalede ved malerfir-
maet Hansens restaurering 1916. 

Storfeltets fremstilling af Nadveren er vel i sin 
kerne oprindelig, men ganske frit til- og over
malet af Jørgen Hansen. I nordre sidefelt ses 
Fremstillingen i Templet, i det søndre Himmel
farten, begge signeret »Toft 1847« for maleren 
Toft Møller fra Guldager (jfr. fig. 43). Attikafel-
tet rummer et brystbillede af Moses med Lovens 
Tavler, der bærer samme signatur, men kan 
være en opmaling af et ældre maleri (jfr. fig. 43). 
På tavlens bagside læses: »Paul Høm Niels 
Østergaard den 5-11-1959« og stort midtpå: 
»Aar 1916 blev Altertavlen Restaureret af Ma
lerne Jørgen Hansen og Jørgen Worre. Esbjerg«. 

Altertavlen, i størrelsen afpasset det statelige 
korrum, må være opsat på foranledning af præ
sten og provsten Jon Madsen, der få år senere 
synes at have gjort den til centrum i en prægtig 
malet korindretning (jfr. †kalkmalerier, nr. 4). 
Tavlen har oprindelig stået med en rig staffering, 
hvori indgik smalteblåt, cinnoberrødt, karna
tion, forgyldning og rød og grøn lasur på sølv, 
og af storfeltets oprindelige nadverbillede er 
1916 konstateret betydelige rester.67 Nadverma
leriet nævnes 1791 af pastor Huulegård, der ci
terer det tilhørende, latinske bibelsted: »quoti-
enscunq manducaveritis panem Domini et ejus 
calicem biberitis, mortem ejus annunciabitis 
(Den, der spiser brødet... 1 Kor. 11,27)«. I søndre 
sidefelt sås da Korsfæstelsen med overskriften (i 
frisen): »Voluntas ejus qui misit me. Joh. 
6(,38)(hans vilje, som sendte mig)« og under
skriften (i postamentfeitet): »Absit mihi gloriari 
nisi in cruce Jesu Christi Gal. VI(,14). Non sub 
lege sed gratia Rom VI(,14)(Men det være langt 
fra mig at rose mig...vi er ikke under lov, men 
nåde)«. I nord sås Forklarelsen på Bjerget med 
overskriften: »Non Quod ego volo sed quod tu 
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Fig. 44. Altersølv, o. 1250, formentlig engelsk eller fransk import (s. 1948). Kalkens fod og bæger fornyet 1752. 

NE fot. 1989. – Altargerät, um 1250. Vermutlich englischer oder französischer Import. Kelch mit neuem Fuss und neuer

Schale aus dem Jahre 1752. 

vis Marc. 14(,36)(ikke hvad jeg vil, men hvad du 
vil)« og underskriften: »Per obedientiam unius 
justi constituti sunt multi Rom V(,18). Qui fe-
cerit ea, vivet in eis. Lev 18(3 Mos. 18,5)(af den 
enes retfærd skal følge retfærdiggørelse...det 
menneske, der handler efter dem, skal leve ved 
dem)«. I postamentfeitet læstes endelig tavlens 
stiftelsesindskrift: »Omnia in gloriam Dei facite 
1. Cor. 10,31. Et hæc ara erecta est Deo gloriæ et 
ecclesiæ huic ornatui A(nn)o 1638 Sanctifica nos 
Pater in veritate tua sermo tuus est veritas. Joh. 
17(,17). Jonas Matth. P(astore) L(oci)(Gør alt til 
Guds ære. Dette alter er opsat til Guds ære og 
denne kirke til pryd år 1638. Hellige os Fader 

ved sandheden, din prædiken er sandheden. Jon 
Madsen præst)«.56 Jon Madsens signatur viser, at 
han må have stået for hele tavlens indskriftpro
gram.68 

1791 må tavlen i det væsentlige have stået i sin 
gamle skikkelse, øjensynligt dog med en op
friskning af træværkets staffering, hvoraf en 
marmorering fra 1700’rnes midte er konstateret. 
1827 trængte tavlen til eftersyn,69 og 1844 ønske
des den forsynet med manglende sirater, lige
som tre »afdelinger«, vel storstykkets malerifel
ter, nu var tomme og efter rådførsel med præ
sten ønskedes malet med passende indskrifter og 
bibelsprog. Istandsættelsen fandt sted 1846-47,63 
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da maler Toft udførte de ovennævnte (nu 
skjulte) malerier og i storfeltet anførte nadver-
indstiftelsesordene med store gule versaler på 
sort bund. Alt træværket fik en nystaffering med 
sort, brun, grøn, hvid og grå oliefarve, der på 
postamentet var blandet op med sand for at 
kunne ligne sten (jfr. fig. 43).70 

Således stod tavlen til 1916, da malermester 
Jørgen Hansen fra Esbjerg underkastede den en 
hårdhændet restaurering, der bl. a. omfattede af-
ætsning af ældre farvelag. Resterne af storfeltets 
gamle Nadvermaleri afdækkedes og blev som de 
øvrige malerier frit opmalet, ligesom træværkets 
farvepragt blev »genskabt« med grel palet. Chr. 
Axel Jensen noterede sig samme år arbejdets 
uprofessionelle udførelse med bredt påsmurte 
farver, hvorved tavlen var blevet »et virvar af 
alle mulige og umulige, usammenhængende far-
veklatter, rødt, blåt, hvidt, grønt, brunt, og grå-
brunt i forskellige nuancer«. Han udtrykte håbet 
om, at den ny stafferings levetid ville blive kort
varig.71 Den stod fremme til 1957, da tavlen med 
Paul Høms nystaffering fik sin nuværende frem
træden. 

Altersølvet (fig. 44) er sjældent og usædvanlig 
fornemt, fra o. 1250, kalkens fod og bæger dog 
fornyet 1752 på foranledning af kirkeejerne, 
brødrene Niels og Søren Christensen Spangs-
berg. Kalken er i sin nuværende skikkelse 17 cm 
høj, foden cirkulær med profilering, bægeret 
halvkugleformet med en graveret, tolinjet kur
sivindskrift langs den let udsvajede rand: »Denne 
Kalch og Deske Til Hörer Brøndom Kirke, Er 
om giort af Kirkkens Eire Niels ChristenSen 
Spongs Berg Paa Sønder Riis/ og Sörren Chri
stenSen Spongs Berg I Ugelwig. Dend Er For 
Bedret Med 4 Lod 1752«. Bægeret er indvendig 
forgyldt. Af den oprindelige kalk, der med an
dre ord var 4 lod mindre, er kun bevaret knop
pen og de cirkulære skaftled (fig. 46). Knoppen 
er af den tidlige gotiks skiveformede type med 
skarpryggede buklinger, ialt otte, der optræder 
vekselvis tredelte og enkelte med prikket bund i 
de mellemfaldende felter. Skaftledene, der spid
ser svagt konisk til ind mod knoppen, prydes af 
graverede bladranker. Disken, der er altersættets 
pragtstykke, tvm. 16 cm, har i skålen en seks-

Fig. 45. Majestas Domini, gravering på alterdisk, o. 
1250 (s. 1948). NE fot. 1982. – Maiestas Domini, Gra
vur, Patene, um 1250. 

pasformet forsænkning med graveret fremstil
ling af Kristus som Majestas Domini i mandel-
formet glorie (mandorla) (fig. 45). Han sidder på 
en tronstol med højre hånd løftet velsignende, 
bogen i den venstre, og de nøgne fødder hvi
lende på jordkloden. Omkring mandorlaen er de 
fire evangelistsymboler anbragt i halvcirkulære 
buefelter, der slutter sig til dens sider og netop 
tangerer det omgivende sekspas. Ud for Kristi 
hoved ses Johannesørnen med bog (til højre) og 
Mattæusenglen, der holder et stort, tomt skrift
bånd, som må være bestemt af guldsmedens for
læg. Ved Kristi fødder Lukasoksen (til højre) og 
Markusløven, vendende sig dramatisk imod 
ham, også de med skriftbånd, der ligger hen 
over dyrenes rygge. I sekspassets svikler grave
ret bladværk på skraveret bund, svarende til ud
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smykningen på kalkens skaftled. Diskens over
side har rester af forgyldning og på undersiden 
en stor, 12 cm lang, pånittet reparation, der gi
ver sig til kende ved nittehoveder på oversiden. 

Reparationen hænger formentlig sammen 
med altersættets istandsættelse og delvise forny
else 1752, der ud fra formerne og indskriftens 
gravering må tilskrives Jens Terckelsen Ørren-
strup i Varde. Stempler findes ikke.72 Sættet, der 
tidligst nævnes 1766,34 omtales 1862 som ind
vendig forgyldt. Opforgyldninger nævnes 
1859,63 1890 og 1917, da også en reparation blev 
foretaget.8 Et nyt †hylster anskaffedes 1889.8 

Altersættet, der blev fremlagt i udtegning af 
H. Storck 190373, har sin sjældenhed til trods væ
ret lidet påagtet af den kunsthistoriske forsk
ning. 1906 omtales det kort af M. Mackeprang,74 

og 1940 fremhævede Poul Nørlund sættet som et 
fornemt eksempel på fransk import, idet han 
satte graveringen i forbindelse med fransk bog
maleri fra 1200’rnes første del, specielt det så
kaldte Ludvig den Helliges og Blanche af Kasti
liens psalter fra o. 1225-50.75 Endvidere nævnes 
sættet 1956 af Aron Andersson, der gør op
mærksom på ligheden med det engelske altersæt 
fra Dolgelly, o. 1230-50, hvis knop ret nøje sva
rer til Brøndumkalkens (alle bukler dog tre
delte), lige som også et graveret majestasbillede 
på disken er beslægtet med Brøndums.76 Om 
Andersson, der ikke røber kendskab til Nør-
lunds opfattelse, direkte anså sættet for engelsk 
import, fremgår ikke klart. Da Dolgelly-alter-
sølvet er et ret enligt stående eksempel på perio
dens engelske altersølv af kvalitet,77 og da der 
næppe overhovedet findes overleveret fransk al
tersølv fra 1200’rne til jævnførelse,78 er det selv
sagt uhyre vanskeligt at vurdere, om Brøndums 
fornemme altersæt repræsenterer fransk eller en
gelsk import – eller om det eventuelt skulle være 
fremstillet af en guldsmed i Danmark. At former 
og gravering er påfaldende direkte inspireret af 
den nyeste, tidliggotiske kunst i områderne syd 
og vest for Nordsøen, kan der imidlertid næppe 
være tvivl om.79 

Oblatæske, 1902, af sort porcelæn med guld
kors på låget, fra Den kongelige Porcelænsfa-
brik.8 Den har afløst en †oblatæske fra 1863, som 

Fig. 46. Alterkalk, udsnit, den oprindelige knop, o. 
1250. NE fot. 1989. – Kelch, Ausschnitt, ursprünglicher 
Knauf, um 1250. 

synet da fandt »hørende hjemme på et toilet
bord«.63 

Alterkande, o. 1913, et københavnsk arbejde af 
sølv, skænket 1970. Den 22 cm høje kande bærer 
på korpus indskriften: »H. C. Hansen/ (forhen 
Spangsberg mølle)/ fra Spare og Laanekassen/ 
for Varde By og Omegn/ med Tak/ for 40 Aars 
udmærket Støtte/ 1873-1913«. Hertil er føjet: 
»Skænket til Brøndum Kirke/ 1970«. †Alterkan
der. 1844 anskaffedes en kande af brunlakeret 
blik,63 1862 omtales en kande af sort porcelæn, 
der blev udskiftet 1903.8 

Sygesæt. 1) O. 1765, kun disken bevaret, med 
stempel for Hans Pedersen Satterup i Hjerting 
(1764-83).80 Disken, der måler 6 cm i tvm, er 
glat og stemplet midt i skålens bund. Sygesæt-
tet, omfattende en nu forsvunden †kalk, nævnes 
1766 i præstens varetægt.34 2) 1854,63 sølvplet, 
ganske enkelt, kalken 10 cm høj, diskens tvm. 
6,5 cm. En istandsættelse omtales 1905.8 3) Ny
ere. 

Alterstager (fig. 47), gotiske, formentlig fra o. 
1500, 39 cm høje. De smukke stager bæres af tre 
små hugsiddende løver, anbragt på terning-
plinte, der gennembrydes af tre og fire huller.81 

Foden er flad, klokkeformet, lyseskålen tilsva



 

 

  
 

 

 

 

 

 

1950 SKAST HERRED 

formentlig er et sjældent eksempel på middelal
derlig anvendelse af græske bogstaver. Fonten er 
en velhugget variant af egnens vestjyske type 
(Mackeprang: Døbefonte s. 166f.), udført i en 
rødlig sten, 93 cm høj, 
Over en søjlebasefod har 
der udvider sig konisk 
halvkugleformede kumme. 

kummens tvm. 73 cm. 
den et cirkulært skaft, 
som overgang til den 
Denne prydes af ty

pens almindelige, omløbende rundstav over 
platte, der dog ikke indgår i nogen mundings-
profil, men løber midt på kummesiden og tre 
steder flettes til en stor nedhængende bladpal-
met. Herover findes øverst på kummesiden en 
flad cirkulær bosse. På mundingsranden er ind
hugget fire små ligearmede kors, der har paral
leller i Vester Nebel og andre af egnens kirker 
(jfr. s. 1615f., 1984) og må opfattes som konse-
krationskors, sammenhængende med liturgien 
ved dåbsvandets indvielse.83 Fire tegn, anført 
ved hvert kors (fig. 48, 49), er blevet tolket som 
runerne »a, s, æ, r«, der tilsammen skulle danne 
stenmesterens navn »Asser«.84 Tegnenes place

Fig. 47. Alterstage, o. 1500 (s. 1949). NE fot. 1982. – Altarleuchter, um 1500.ring peger imidlertid langt snarere mod en sam

rende, og skaftet er cylindrisk med profilering 
og en skarprygget midtring. Lysetornen er for
nyet i jern. En nyere syvstage bærer indskriften: 
»Til Minde om Lærer og Kirkesanger i Bryn
dum C. Yderik og hans Søn Kommunelærer i 
Odense V. Yderik«. 

†Messehagler. 1791 omtaler kirkesynet en grøn 
»manchesters« messehagel (dvs. af bomulds-
fløjl),64 der samme år ønskedes udskiftet.82 1829 
savnedes messeklæder,63 og 1862 nævnes en ha
gel af rødt fløjl med guldbrodering, der 1881 øn
skedes udskiftet med en af silkefløjl. 1893 blev 
messehaglen forsynet med større hægter og hul
ler i stedet for bindebånd.8 

Alterskranke, 1874, oval, med gråmalede stø-
bejernsstivere som de leveredes af jernstøber 
Bjelke i Varde (jfr. Tistrup, s. 1506). Håndlisten 
er fornyet i blank eg 1957. 

Døbefont (fig. 33, 49), formentlig samtidig 
med bygningen, af granit, med indhuggede 
tegn, der er blevet opfattet som runer, men som 

menhæng med liturgien. Og deres rimeligste 
forklaring synes at være, at de udgør lidt forvan
skede udgaver af de græske bogstaver »Pi, 
Gamma, Eta« og »Tau«, henvisende til de fire 
paradisfloder Phison, Gehon, Eufrat og Tigris, 
hvortil der sigtedes, når præsten ved dåbsvan-

Fig. 48. Døbefont, o. 1250, mundingsranden med 
dens konsekrationskors og formentlig græske tegn 
(s. 1950, jfr. fig. 49). NE fot. 1982. – Taufe, um 1250. 
Der obere Rand mit den Konsekrationskreuzen und ver
mutlich griechischen Zeichen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BRØNDUM KIRKE 1951 

Fig. 49. Døbefont af granit, o. 1250, randen med konsekrationskors ledsaget af (vistnok) de græske bogstaver 
Pi, Gamma, Eta og Tau, angivende de fire paradisfloder (s. 1950). Efter tegning af J. Kornerup 1865 i National
museet. – Granittaufe, um 1250. Am oberen Rand Konsekrationskreuze begleitet von den (vermutlich) griechischen 
Buchstaben Pi, Gamma, Eta und Tau (die 4 Paradiesflüsse darstellend). 

dets indvielse skvættede dåbsvand ud over fon
teranden imod de fire verdenshjørner. Et femte 
tegn »X« skal da rimeligvis repræsentere et 
»Khi« for Kristus og markere det sted, hvor 
præsten skulle stå under ritualet.85 Mens en bil
ledlig hentydning til de fire paradisfloder er ret 
almindelig på tidens døbefonte,86 synes deres an
givelse ved begyndelsesbogstaverne at være et 
særsyn,87 lige som overhovedet brugen af græ
ske bogstaver har været usædvanlig i 1200’rnes 
Danmark.88 Kummens palmetmotiv genfindes i 
variationer på kirkens vinduesoverliggere og på 
andre af egnens bygninger (jfr. s. 1925 og fig. 
22-25) samt på en stærkt ødelagt døbefont af 
ukendt herkomst, nu i Esbjerg Vor Frelsers 
kirke (s. 1006 med fig. 41).89 

Fonten, der står midt i koret, omtales 1791 
som en stor udhulet sten.56 1882 og 1890 blev 

den afrenset for maling og 1890 omtales en flyt
ning frem midt mellem alterbordet og korbuen.8 

I årene 1860 til 1908 var kummen udfyldt med 
cement som foring for nedenstående *dåbsfad. 

En romansk fontekumme af rødlig granit er op
stillet i præstegårdshaven. Den måler 80 cm i 
tvm. og er af den glatkummede vestjyske type 
med attisk mundingsprofil, hvis øvre rundstav 
er erstattet af platte.90 Fordybningen er regel
mæssigt hugget, uden afløb; et stykke af siden 
mangler og er erstattet med cement. Kummen, 
der også har stået i den tidligere præstegårds 
have, stammer ikke nødvendigvis fra sognet. 

Dåbsfad, 1908, af messing, tvm. 62 cm, glat 
med halvrund skål og let svejet fane.8 Det har 
afløst et *dåbsfad fra 1860, ligeledes af messing, 
glat, tvm. 36 cm. Nu i Esbjerg Museum (inv. nr. 
63/1956). I årene før 1860 havde man brugt et 
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1952 SKAST HERRED 

Fig. 50. Korbuekrucifiks, o. 1475-1500 (s. 1952). NE 
fot. 1982. – Triumphkreuz, um 1475-1500. 

simpelt vandfad. 1831 påtaltes manglen af dåbs-
fad.63 Dåbskande, af messing, 38 cm høj, skænket 
af sognefoged Søren Hansen Sørensen (†1941). 

†Fontehimmel. 1791 nævnes et dæksel over fon
ten, hængende »på en stang« og med følgende, 
latinske indskrift: »Sinite puerulos ad me venire 
et ne prohibueritis eos, talim enim est regnum 
Dei (Lad de små børn komme til mig...Matt. 
19,14)«.56 Latinen tyder på, at himlen da har væ
ret over hundrede år gammel, snarest vel fra Jon 
Madsens præstetid midt i 1600’rne (jfr. altertavle 
og †kalkmalerier nr. 4). 28. sept. 1794 faldt såvel 
låget som stangen ned og kunne efter præstens 
beretning »let have dræbt mig og min degn, 
som stod derved«. Årsagen var, at jernet, der 
holdt træværket til muren, var forrustet.91 

Korbuekrucifiks (fig. 50), o. 1475-1500, næsten 
svarende til Tjæreborgs (s. 1859), men større, 
figuren 122 cm høj. Kristus hænger i let skrå
nende arme med hovedet dødt hældende mod 
højre skulder. Den flettede tornekrone har ind
borede torne, håret er glat og langt, fuldskægget 

tvedelt. Billedskæreren har gjort ret groft, men 
samvittighedsfuldt rede for brystkassen, der har 
sidevunde i højre side, og for legemets sener og 
muskler. Det korte lændeklæde er foldet op med 
snipper midtfor og ved højre hofte. Lårene har 
dybe furer af forstrækning, fødderne er drejet 
ind over hinanden og misformet af en realistisk 
deformering lige over naglen, frembragt ved 
kroppens vægt. Figurens hulede bagside er luk
ket med en træplade. Korstræet har kvadratiske 
endefelter med cirkelmedaljon og en stor glorie
skive i skæringen bag Kristi hoved. Armenes 
midtprofil er afrundet, og de kantes af stiliserede 
grenvækster. 

Krucifiksets bemaling er fra 1959, karnationen 
bleg, hår og skæg brunt, tornekronen og lænde
klædet blågråt. Korstræet står mørklilla med 
sort kant, grønne endemedaljoner og knopper 
samt gul glorieskive. 

1791 nævnes krucifikset »i vestenden«,56 1862 
hang det på højkirkens (skibets) nordre side. 
1873 omtales en »rensning« af krucifikset,8 der 
på fotografier fra o. 1900 (i NM2) fremtræder 
med en grov bemaling fra 1800’rne, hovedsage
lig lyse toner med lidt blodstænk, korstræet 
mørkt (egetræsmalet?). 1927 foretog Ole Søn
dergaard en nystaffering med englehoveder i en
defelterne. Efter at have fået sin nuværende be
maling opsattes krucifikset 1957 på skibets vest
væg, hvorfra det ved orglets opsætning 1969 har 
fået sin nuværende plads på skibets nordvæg i 
tredje fag fra øst. 

Prædikestol (fig. 30, 51), 1617, udført af en især 
på Ringkøbingegnen virksom snedker, siden 
1959 med staffering og malerier af Paul Høm. 
Prædikestolen har fire arkadefag, flankeret af 
glatte korintiske frisøjler med kugle- og dia
mantbosser på prydbælterne. Arkadefelterne, 
der indfattes af profillister, har let udbugende 
halvsøjler med akantuskapitæler og -prydbælter, 
bærende et profileret bueslag ledsaget af slyng
bånd. Forneden flankerer søjleplinte med dia-

Fig. 51. Prædikestol 1617 (s. 1952) og interiør mod 
øst, o. 1905. Hude fot. – Kanzel, 1617, und Kirchenin
neres gegen Osten, um 1905. 
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1954 SKAST HERRED 

mantbosser et lille fodfelt. Frisefelterne rummer 
skriftkartoucher mellem glatte fremspring, po-
stamentet kartoucher med frugtklaser og bosser, 
der kantes af beslagværksprydede fremspring. 
Herunder ses snedkerens karakteristiske, velnæ
rede englehoveder, der dog under de yderste 
fremspring er erstattet af vindrueklaser fra 1959. 
De flankerer små kartouchehængestykker med 
frugtklaser. Prædikestolskurven har nærmest 
væggen en prydvinge i form af en halvkartou-
che, der foroven løber ud i et ørnehoved. 
Midtpå læses i reliefskårne versaler årstallet: 
»Anno 1617«. Prædikestolen har mistet sin 
gamle underbaldakin og hviler nu på en affaset 
bærestolpe (fra 1846-47?), stærkt nedskåret ved 
restaureringen 1959. Ved samme lejlighed er 
krongesims og læsepult fornyet i blank eg, lige
ledes opgangen, der dog har gammel mægler 
med slanke, falske fyldinger og flammeknop. 

Fig. 52. Prædikestol, 1617, udsnit med (nu skjulte) 
evangelistmalerier, udført 1847 af maler Toft Møller, 
Guldager (s. 1954). Hude fot. o. 1905. – Kanzel, 
1617. Ausschnitt mit (jetzt verborgenen) Evangelistenge
mälden, ausgeführt von Toft Møller, Guldager, 1847. 

Prædikestolen er opsat i skibets sydøsthjørne 
under en anseelig himmel (fig. 53), der skyder 
frem fra hvælvhjørnet med fem fag ud imod kir
kerummet. Dens glatte frise kantes af fyldings-
fremspring, hvorunder englehoveder flankerer 
hængestykker, der er formet som kartoucher 
med hængekvaste og karvskårne blomsterroset
ter. Topstykkerne er tilsvarende, med diamant
bosser i midten, og på gesimsfremspringene ses 
mesterens karakteristiske basunengle, der for
meligt kaster sig ud i rummet. Himlens loft er 
flot svunget med volutribber i stødene, udgå
ende fra en midtroset. 

Paul Høms bemaling fra 1959 med malerier af 
evangelistsymbolerne svarer til altertavlens. Fra 
opgangen ses Mattæusenglen, Markusløven, 
Lukasoksen og Johannesørnen. Bag de nuvæ
rende malerier, udført på løse masonitplader, er 
bevaret et sæt ældre malerier i olie på træ, udført 
af den lokale Toft Møller fra Guldager 1846-47 
og opmalet ved restaureringen 1916. De viser 
evangelisterne i halvfigur, med skrivegrej og 
symbolvæsner, indtagende bevægede positurer. 
Fra opgangen: Mattæus, Markus, Lukas og Jo
hannes (jfr. fig. 52). 

Prædikestolens mester, hvis hovedværk er in
ventaret i Sønder Borris kirke (Ringkøbing 
amt), er i Ribe amt endvidere repræsenteret ved 
altertavlen og prædikestolshimlen i Skast (s. 
1894ff.), altertavlen i Vester Nebel (s. 1980) og 
prædikestolshimlen i Henne (s. 1257f.), der næ
sten svarer til Brøndum kirkes. Felternes gamle 
†malerier, forestillende de fire evangelister,92 

nævnes 1791,56 ligesom der 1916 er konstateret 
enkelte rester af prædikestolens oprindelige staf
fering på kridtgrund.93 1700 behøvede himlen 
tre fjerdinger fjæle, »så og topstander og 5 bille
der«,19 og atter 1844 ønskedes prædikestolen for
synet med manglende sirater.63 En istandsættelse 
iværksattes 1846-47, da opgangen fornyedes 
med drejede balustre (jfr. fig. 51), hvorefter ma
ler Toft (jfr. altertavlen) nystafferede og udførte 
de nu skjulte evangelistmalerier. 1866 omtales en 
reparation af himlen, og 1884 foretoges en ny 
opmaling,8 hvorefter prædikestolens fremtræ
den kendes fra ældre fotografier (fig. 51-52). 
Den var da opsat meget højt og havde en †læse
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Fig. 53. Prædikestolshimmel, 1617 (s. 1954). NE fot. 1982. – Schalldeckel, 1617. 

pult, der som hele gesimsen var beklædt med 
fløjl. Træværkets farver var i hovedsagen lyse, i 
himlens frise sås frakturskrift fra Luk. 11,28 på 
sort bund, og i maleriernes fodfelter var evange
listernes navne anført med versaler. 1916 fornye
des opgangen, og prædikestolen underkastedes 
samme hårdhændede restaurering som altertav
len, hvorefter den 1959 er blevet sænket væsent
ligt og har fået sin nuværende fremtræden. 

Stolestaderne (fig. 54) er i deres kerne fra o. 
1585, gavlene er dog til dels rekonstruerede, og 
bænkene med let skrå fyldingsryglæn er forny
ede 1879 og 1884-86 tillige med for- og ind-
gangspaneler. Stolegavlene, 110 cm høje, er i eg
nens almindelige ungrenæssanceformer, bestå
ende af et rammeværk med småspir og to profil-
indrammede højfyldinger (fig. 54). Underfyl
dingerne er overalt glatte, mens overfyldingerne 
dels rummer fladsnitsagtigt akantusløv, dels fol
deværk, der enkelte steder har hjerteformede 
gennembrydninger. Gavlenes småspir er rekon
strueret 1959, da staderne forsynedes med inder

gavle. Bemalingen i fortrinsvis grå toner er fra 
samme tid, gavlene med hvide lister og mørkgrå 
skæringer på rød bund. 

1640 var der strid om retten til at stå yderst i 
stolene, »nest knapen«, d.v.s. nærmest gavlens 
spir.94 1791 rummede skibet 24 mandsstole og 11 
kvindestole (5 sæder), der suppleredes med 
yderligere 11 kvindestole i koret (4 sæder), mens 
der »midt på gulvet« stod yderligere 3 stole med 
3 sæder.56 Af 45 kirkestole var 1862 kun tre for
synet med låger, syv med fyldingsryglæn,8 

mens mandsstolene rimeligvis efter sædvane 
havde smalle ryglægter. 1864 fik også kvinde
stolene rygstød, og 1879 blev de grundigt re
staurerede, idet de nuværende bænke blev ind
sat, ligesom gavlenes spir måtte vige for små 
afrundede voluttopstykker (jfr. fig. 51), udført 
efter model fra Ål kirke (jfr. s. 1337).63 1884-86 
fik mandsstolene samme tur, alt maledes med 
lys egetræsfarve, og langs væggene opsattes 
†hatteknager (jfr. fig. 51), der atter fjernedes 
1925.8 Ved restaureringen 1959 blev stoleværket 
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I sakristiet omtales 1862 foruden en †lænestol 
og en †bænk (jfr. †skriftestole) også et †bord og et 
†klædeskab.8 

Pengeblok, fornyet 1897 i ældre former, 70 cm 
høj.8 Den har udsvejfet fod, bærende en perle-
stavsprydet kasse med tragtlåg, som er sikret 
med to overfaldslukker. Grå bemaling fra 1959. 
†Pengebøsser. 1862 nævnes to fattigbøsser af blik. 
1895 blev fattigbøssen fornyet.8 

En *pengetavle fra 1700’rne er 51 cm lang, 
skaftet drejet, skuffen 22 × 15 cm, 5 cm høj. 
Udsvejfet gavlstykke og halvdæksel, blågrå be
maling. Omtalt 1791,64 nu deponeret i Esbjerg 
Museum (inv. nr. 62/1956). En †klingpung 
trængte 1827 til eftersyn.69 

Dørfløj (fig. 27 og 55), o. 1550-1600, nu i vå
benhuset, udført af tre svære egeplanker, der er 

Fig. 54. Stolegavle, o. 1585 (s. 1955). NE fot. 1982. – Gestühlswangen, um 1585.samlet på indersiden med revler, indfalset for
noget reduceret og normaliseret, hvorved det fik 

sin nuværende fremtræden. 
†Skriftestole. 1766 omtales sakristiet som ind

rettet til skriftestol (jfr. s. 1058).34 1786 klagede 
pastor Huulegaard over, at kirkeejerne nu ud
nyttede sakristiet som materialrum, selv om 
både han og hans forgænger (pastor Klagenberg 
1746-76) havde brugt det til skrifte, ligesom der i 
gammel tid havde været »conventus« for bisp og 
provst ved landemoderne (jfr. s. 1911). Kirke
ejerne forsvarede sig med, at sakristiet ikke rum
mede noget inventar til skrifte, og at kirken 
havde en skriftestol, der nogle år tidligere var 
blevet forbedret og gjort dobbelt så stor.11 1791 
omtales sakristiet atter som skriftestol,56 en 
brug, der måske giver sig til kende i en †lænestol 
og en †bænk, som omtales i rummet 1862. 1859 
ønskedes »sprinkelværket« omkring præstens 
stol nedtaget,63 formentlig panelet til en præste-
og skriftestol i koret. 
En †degnestol, nævnt 1766 i forbindelse med 

bispemalerierne (se †kalkmalerier nr. 4), stod 
1791 i koret mod syd.64 1886 maledes degnesto
len med egetræsfarve, 1896 fornyedes dens 
bænk, og pulten fik nyt panel.8 1905 ses deg
nestolen opsat bag fyldingspaneler ved korbuens 
sydvange (jfr. fig. 51). 

oven og forneden, 207 × 130 cm. Ydersiden 
dækkes af 18 vandrette jernbånd, fæstnet med 
storhovedede søm, der er vejnede på fløjens in
derside. Dørringen, fæstnet med et cirkulært be
slag, er oprindelig, den kraftige lås snarest fra o. 
1800, gangjernene ligeledes fornyede. Grå be
maling med sorte jernbånd. 1862 omtales den 
stærke og jernbeslåede dørfløj på sin gamle plads 
mellem skib og våbenhus, hvor den endnu sad 
1891. 1862 nævnes tillige †dørfløje i våbenhus og 
tårn, også af egetræ, mens sakristiets og materi-
alkammerets døre var af fyr.8 

(†)Pulpitur, vistnok 1846-47, i skibets vest
ende, bevaret efter nedtagningen 1959 er bryst
ningens fyldingspanel, hvorpå Ole Søndergaard 
1927 har udført malerier (jfr. ndf.). Ældre apo
stelnavne med kursivskrift, der anes foroven på 
panelets rammeværk, lader formode, at pulpi
turet går tilbage til istandsættelsen 1846-47,95 og 
at brystningen har haft †malerier af apostlene sva
rende til altertavlens og prædikestolens. Pulpi
turet tjente 1903-59 som orgelpulpitur. 

Orgel, 1969, med 10 stemmer, to manualer og 
pedal, bygget af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. 
Lyngby, 1990 udvidet med fire stemmer af 
samme. Disposition: Hovedværk: Principal 8', 
Rørfløjte 8', Oktav 4', Gedaktfløjte 4' (1990), 
Spidsfløjte 2', Mixtur II, Trompetregal 8'(1990). 
Brystværk: Gedakt 8', Rørfløjte 4', Principal 2', 
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Fig. 55. Dørfløj, nu i våbenhuset, o. 1550-1600, in
dersiden (s. 1956, jfr. fig. 27). NE fot. 1982. – Türflü
gel, um 1550-1600. Innenseite. Jetzt in der Vorhalle. 

Quint 1⅓'; svelle. Pedal: Subbas 16', Gedakt 8' 
(1990), Fagot 16' (1990). Tegnet af Rolf Graae og 
Richard Aas. Facaden består af et hovedværk 
med seks pibefelter og et brystværk med folde
døre, placeret i orgelhusets sokkel. Trompetre
gal 8' er monteret horisontalt i facaden. Orgel
hus af ubehandlet eg med guldstafferinger på fa
caden. I skibets vestende. †Orgel, 1903, bygget af 
Frederik eller Emil Nielsen, Århus. Facaden 
havde tre rundbuede pibefelter med pilastre. 
Midtfeltet hævede sig over sidefelterne og kro-
nedes af en trekantgavl med et kors foroven. 
Anskaffet af sognets beboere.96 I skibets vest
ende på ovennævnte pulpitur, hvis brystnings-
panel 1927 udsmykkedes med malerier af Ole 
Søndergaard. Efter nedtagningen 1959 er panelet 
opsat på skibets nordvæg (se ndf. malerier nr. 
2-4). 

Salmenummertavler. 1) O. 1905,8 118 × 94 cm, 
med tre felter til ophæng af letmetalcifre, ram
men med lodrette kannelurer. Tavlen havde 
topstykke i renæssancestil indtil 1959, da den fik 
sin nuværende grå bemaling med hvide og for
gyldte lister. På triumfvæggen nord for kor
buen. 2) O. 1850, nu anvendt som lager for løse 
cifre, ophængt på korets vestvæg. Tavlen består 
af et bræt med svunget overkant, 66 × 41 cm, 
gråmalet, oprindelig sort til påføring af numre 
med kridt. 1862 nævnes fem sådanne †salmenum
mertavler,8 af hvilke en 1905 var ophængt på den 
høje prædikestolsstøtte (foto i NM2). 

Præsterækketavle, 1927, i grå profilramme med 
forgyldte profiler, 140 × 145 cm, præsterne an
ført i grå versaler på sort bund under overskrif
ten: »Præsterne ved Bryndum Kirke efter Refor
mationen«. Vestligst på skibets nordvæg. 

Sammenhørende med præsterækketavlen er 
en tilsvarende tavle, der under overskriften »Af 
Brundum Kirkes Historie« oplyser om kirkens 
nyere ejer- og restaureringshistorie, anskaffelser 
og gaver til kirken. Ophængt overfor på syd
væggen. 

Malerier. 1) 1927, Ansgar døber et barn, sig
neret »Oskar Jørgensen 1927«. Olie på lærred, 
107 × 58 cm (lysning), i forgyldt profilramme. 
2-4) 1927, udført af Ole Søndergaard i mørke, 
især blå toner på fyldingspanel fra den davæ
rende pulpiturbrystning. Panelet, vistnok fra 
1846-47 (jfr. ovf.) er siden 1959 opsat på skibets 
nordvæg i tre dele, nr. 2 og 3 med fire fyldinger 
(49 × 240 cm), nr. 4 med elleve (49 × 470 cm). 
Motiverne anføres fra vest. 2) Jesu Dåb, Jesus og 
de små børn, Getsemane og Korsgangen, sig
neret »O. Sg. 27«. I østfaget. 3) Hyrderne på 
marken, Kongernes Tilbedelse, Flugten til 
Ægypten og Jesus i Templet. I 3. fag fra øst. 4) 
Elleve apostle, malet i grå toner. Under ramme
værkets mørkgrå bemaling anes foroven apo
stelnavnene anført med kursiv, formentlig hen
visende til ældre †malerier af apostlene fra 
1846-47. I andet fag fra øst. 

I skibet hænger tre ens lysekroner, skænket 
1903 for frivillige bidrag af sognets beboere.8 

Kirkeskib, 1906, et orlogsskib, skænket af Di-
derich Müller til minde om hans forældre: »Til 
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støbt, så snart forholdene tillod transport til stø
beri.63 4) O. 1865, øjensynligt uden indskrifter. 

Klokkestolen er nyere, af eg, med et par gen
brugte bjælker, der kan stamme fra den ældre 
†klokkestol, der 1791 var brøstfældig.82 

GRAVMINDER 

Epitafium (fig. 56), o. 1776, over sognepræst Al
bert Christopher Klagenberg, †1776 (jfr. †grav
sten nr. 3). »Denne Steen erindrer Brøndum 
Menighed om deres nu sal. 30. aars Sogne-præst 
Hr. Albert Christopher Klagenberg hvis Le
geme giemmes her paa Kirkegaarden ved Kir
kens østre Ende. Han var fød i Hamburg 1712, 
kaldet Præst for Brøndum og Nebel 1746, kom i 
Ægteskab med Jomfr(u) Christiana Maria En-
dorph 1747, hvilket Ægteskab Gud velsignede 
med 7 Sønner og 5 Døttre. 6 Sønner og 3 Døttre 
hvile med deres Fader, den ene Søn og 2 Døttre 
leve endnu og med den sørgende Moder savne 

Fig. 56. Epitafium (s. 1958), o. 1776, over sogne den Mand og Fader som døde her i Præstegaar-
præst Albert Christopher Klangenberg, †1776. Til den d. 8. Martii 1776«. 
skrevet Frands Bastiansen i Tjæreborg. NE fot. 1982. – Epitaph für den Pfarrer Albert Christopher KlangenDen sortmalede grå kalksten, 70 × 55 udberg, gest. 1776. Frands Bastiansen in Tjæreborg zugesch
rieben. Um 1776. 
Minde om Sognepræst C. C. Müller og hustru 

1854-1871«.97 Ophængt nordligt i skibets østfag, 

tidligere midt i kirken.

Klokke, 1962, tvm. 86 cm, med profileret slag


ring og hals samt indskrifter i reliefversaler. Om 
halsen: »Støbt af John Taylor & Co. Loughbo
rough England 1962«, på legemet: »Tårne fuld
mange sank i grus, klokker end kime og kalde«. 
Ophængt i slyngebom af eg. †Klokker. 1) En 
klokke afleveredes ved klokkeskatten 1528.98 2) 
Tidligst nævnt 1766 som stor og vellydende.34 

1795 var den revnet fra neden til midten.91 3) 
1798, støbt af Joh. Nicolaus Bieber i Hamborg, 
jfr. den bevarede klokke i Vester Nebel (s. 1994). 
Den bar indskrift med kirkeejernes og støberens 
navne: »Hr. Hans Warthoe. Hr. Thomas Ganer. 
Me fecit Joh. Nic. Riber (sic!) in Hamborg Anno 
1798«.99 1864 var også denne klokke revnet og 
havde mistet lyd, hvorfor den ønskedes om

cm, 
fyldes helt af reliefindskriften, versaler og store 
skønskriftbogstaver (navne) i fordybede bånd. 
Skrifttyperne, skriftbåndenes fligede ender og 
de to fligede akantusblade med blomst nederst, 
viser et nært slægtskab med arbejder fra sten
huggerværkstedet i Tjæreborg, givetvis fra 
Frands Bastiansens virketid.100 Tavlens enkle ud
formning, set i forhold til værkstedets øvrige ar
bejder, lader formode, at stenen oprindeligt har 
været suppleret af en udskåren træramme, som 
det er tilfældet i Ovtrup, epitafium nr. 1 (s. 1154 
med fig. 28). Tavlen er indmuret i korets nord
væg. 

†Epitafium, o. 1585, over præsten Jørgen Pe
dersen, †1585, muligvis begravet i kirken.101 

»Simbol: Georgii Petri: Auxiliante Excelso 
Ju(stus) O(mnia) V(incit). Hic dormet Georgius 
Petri, qvi obiit Ripis 9. die Aug. 1585«102 (Jørgen 
Pedersens ledeord: Ved himlens hjælp overvin
der den retfærdige alt. Her sover Jørgen Peder
sen, som døde i Ribe 9. august 1585).103 – Be
fandt sig 1791 i kirken.56 Jfr. gravramme nr. 1. 



für Jens Andreas Bygom, gest. 1733. Um 1733. Grabstein (Nr. 2) für den Hardesvogt Christen 
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Fig. 57-58. 57. Gravsten (nr. 1, s. 1959), o. 1733, over Jens Andreas Bygom, †1733. 58. Gravsten (nr. 2, s. 1959), 
o. 1739, over herredsfoged Christen Andersen Bygom, †1739, og hustru Kirsten Mathiasdatter. NE fot. 1982. – Grabstein (Nr. 1) 
Andersen Bygom, gest. 1739, und Ehefrau Kirsten Mathiasdatter. Um 1739. 

Gravsten. 1) (Fig. 57) o. 1733. Jens Andreas kelighedssymboler viser hen til en ældre grav-
Bygom, »barnfød i Astrup anno 1711, hastig stenstype fra 1550-1600, ligesom en gravsten i 
døde paa marcken imellem dend 30 og 31 janu- Torstrup kirke fra o. 1672 (s. 1436 nr. 2 med fig. 
arij 1733«. Gravvers. 30). – 1791 på kirkegården;56 1927 flyttet fra sin 

Den smalle kalksten, 204 × 86 cm, dækkes i plads nord for sakristiet ind i våbenhuset.71 

hele sin bredde af reliefskriften (versaler og skri 2) (Fig. 58) o. 1739, over herredsfoged Chri
veskrift) og bærer i hjørnerne cirkelmedaljoner sten Andersen Bygom, †1739. »Her under huiler 
med enkelt udhuggede evangelistsymboler. i Herren dend høyagtbare og velfor[neme] 
Øverst flankerer Mattæusenglen (til venstre) og Mand Christen Andersen Bygom fordum Her
Markusløven et timeglas, kronet af Jesumono- rits Fouge[t] udi Skads [Hered, som sali]gen 
gram og kors. Nederst er imellem Lukasoksen hensov [den 29. juli A]nno [1739] udi hans [Al
(til venstre) og Johannesørnen et dødningehoved ders 66 aar. Herhos h]ans kiære Hus[tru, ærlige 
over to krydslagte knogler. og G]u[d- og] dyd elskende [Matrone Kirsten 

Stenens opbygning med dominerende skrift Ma]thias Daater [som salig he]nsov dend □ 
felt og evangelistmedaljoner omkring forkræn- [udi hendes] Alders □ aar. De [levede tilsam
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me]n [i] kierli[gt Ægteskab 36 Aar, avlede] med 
huerand[re 6 Børn, 5] Sønner og 1 Dat[ter, 
hvoraf de 3 Sønner og 1 Datter salige ud i Her
ren forhen ere hensovede.] Gud g[ive dem en] 
gledel[i]g [og evig] Opstandelse«.104 Desuden to 
gravvers, øverst: »Ieg wed at min frelser lever 
og hand skal opvecke mig af lorden« og nederst: 
»De retfærdige skulle wære til en ævig Ihukom
melse«. 

Gravstenen, grå kalksten, 199 × 136 cm, do
mineres af et næsten udslidt indskriftfelt med re
liefversaler i fordybede bånd, indrammet i en 
kransoval af laurbær med blomster. Herover et 
fladovalt skriftfelt med akantusranke og forne
den endnu et med bladranke. I hjørnerne sidder 
læsende evangelister, alle iført folderige dragter, 
med deres symbolvæsner. Øverst vender Mat-
tæus (til venstre) sig mod en gestikulerende en
gel, mens Markus sidder frontal, med løven bag 
sig. Nederst sidder Lukas (til venstre) og Johan
nes, begge vendt mod stenens midte og med 
henholdsvis oksen og ørnen kikkende frem bag 
sig. Sviklerne udfyldes af tunge, sammenkrøl
lede akantusblade. 

Stenen har i motivforlæg nære sidestykker i 
Skast fra o. 1743 (s. 1905 nr. 2 med fig. 32) og i 
Tjæreborg fra o. 1740-50 (s. 1873 nr. 2 med fig. 
53), den første med en tilsvarende grov udhug
ning, den anden mere professionelt hugget. De 
tre sten knytter sig både i forlæg og detaljer (den 
gestikulerende Mattæusengel) til en ældre 
gruppe gravsten, repræsenteret i Darum fra o. 
1703 (Gørding hrd.), Farup fra o. 1711 (Ribe 
hrd.) og Henne fra o. 1720 (V. Horne hrd.) (s. 
1266 nr. 2 med fig. 41). Også disse er præget af 
en naiv figurfremstilling, men de besidder en 
livfuld karakteristik, der er gået tabt i de senere 
stenudsmykninger. – Stenen lå 179156 på kirke
gården; 1927 nord for sakristiet, hvorfra den si
den er flyttet ind i våbenhuset.71 

3) (Fig. 59) o. 1791. Hans Hansen, *8. aug. 
1786 i Spangsbjerg Mølle, †14. marts 1791 (søn af 
Hans Hansen og Ingeborg Nielsdatter, jfr. grav
sten nr. 4).105 

Grålig sandsten, 159 × 70 cm, nederst signeret 
af »F(rands) B(astian)S(en)« i Tjæreborg.100 Den 
smalle sten udfyldes i hele sin bredde af et høj

ovalt, nu næsten udslidt indskriftfelt med versa
ler og store skønskriftbogstaver (navne) i relief. 
I hjørnerne bærer stenen rocailler med viltre ro
kokobøjler, foroven udfyldt med netværk og 
flankerende et muslingeskalsornament, forne
den med en blomst på stilk og flankerende 
endnu en bøjle. Fra rocaillerne breder fliget blad
værk sig ud i sviklerne. Gravstenens hugning og 
opbygning er typisk for Frands Bastiansens ar
bejder.106 – 1927 flyttedes den fra kirkegården, 
ved tårnet, ind i våbenhuset.71 

4) (Fig. 60) o. 1792. Hans Hansen, *6. nov. 
1755 i Spangsberg Mølle, †16. maj 1792, og hu
stru Ingeborg Niels Datter, *7. okt. 1755 på 
Sønderriis, †16. aug. 1786, kom i ægteskab med 
hinanden 14. juni 1782, avlede tilsammen en søn 
(jfr. gravsten nr. 3) og en datter. 

Gravstenen, af grå kalksten, 218 × 130 cm, er 
nederst signeret af »F(rands) B(astian)S(en)« i 
Tjæreborg.100 Det rektangulære indskriftfelt, 
med versaler samt store skønskriftbogstaver 
(navne) i relief, bærer udsmykning i lavt relief i 
form af rokokobøjler og akantusløv. Over feltet 
ligger en laurbærranke, hvis ender synes at for
svinde ind i stenen for at komme frem igen langs 
feltets sider i form af festoner, afsluttet af blom
ster forneden. Øverst står en olielampe, fra hvis 
fod en palmegren i rocaille (til venstre) og blom
ster på svungne stængler udspringer. Forneden 
giver en konkav bue i indskriftfeltet plads til en 
stiliseret roset, indkranset af to rokokobøjler. 
Hele stenen kantes af en let profilering. 

Stenen følger en fast udsmykningstype kende
tegnende for Frands Bastiansens senere arbej
der.107 Særlig nær står en sten i Guldager fra o. 
1790. – Stenen lå 179156 på kirkegården; 1927 
flyttet fra sin plads ved tårnet ind i våbenhuset,71 

hvor den som de øvrige er fastgjort til væggen. 
5) Gravsten, o. 1777, genanvendt o. 1931 over 

Karl M. Hansen, *5. aug. 1850 i Gjesing, †20. 
marts 1931 samme steds, og hustru Maren He
lene Hansen, født Bertram, *10. jan. 1857 i 
Rovst, †2. jan. 1908 i Gjesing. 

Grå kalksten, nu 145 × 84 cm. Over et rektan
gulært indskriftfelt med svungen overkant er 
hugget en krone og et buet skriftfelt med grav
vers (fordybede versaler): »Jeg haver stridet den 
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Fig. 59-60. Gravsten udført af Frands Bastiansen i Tjæreborg. 59. (Nr. 3, s. 1960), o. 1791, over Hans Hansen, 
†1791. 60. (Nr. 4, s. 1960), o. 1792, over Hans Hansen, †1792, og hustru Ingeborg Nielsdatter, †1786. NE fot. 
1982. – Grabsteine von Frands Bastiansen in Tjæreborg. (Nr. 3) für Hans Hansen, gest. 1791. Um 1791. (Nr. 4) für 
Hans Hansen, gest. 1792, und Ehefrau Ingeborg Nielsdatter, gest. 1786. Um 1792. 

goede strid fuldkommene, løbet jeg beholt troer 
fremdeliser retfærdigheds krone henlagt til diig. 
Paul(i) 2. Ep(istola ad) Tiutimo (=Timotheum) 
(2. Tim 4, 7)) A(nn)o 77«. I de øvre hjørner er 
frihugne rosetter. 

Ved genanvendelsen af stenen o. 1931 er ind
skriften borthugget, så det nuværende fordy
bede felt er fremkommet. Stenens nederste del 
er afhugget. – På kirkegården, ved den vestlige 
indgang. 

præsteindberetning 179156 opregnes foruden 
†epitafium følgende †gravsten (nr. 1-3) og †grav-
rammer. 

†Gravsten. 1) O. 1624, over sognepræst Peder 
Jensen Bramming, †1624. »Her hviler hæderlige 

mand Hr. Peder Jensen Bramming, sognepræst 
til Bryndum og Nebel, som hensov udi Herren 
den 2. Aprilis Anno 1624 – hans embeds 57 – alders 78. Confidite, ego vici mundum. Auxili-
ante exælso justus omnia vincit (Stol på, at jeg 
har overvundet verden. Ved himlens hjælp over
vinder den retfærdige alt). Det som du est, var 
jeg i live. Hvad jeg nu er, det skal du blive. Mihi 
heri et tibi hodie (I går mig, i dag dig). Syr. 
48. «103 – I korgulvet.

2) O. 1736, over herredsfoged Dethlev de 


Behr, †1736. »Spørg du, min ven! Hvo ligger 
her, da viid det er Dethlev de Bæhr, en mand af 
dyd og ære, Ober Qvarteermester han var og 
den anseelige skare bar, i tiuge aar og fleere i 

I 
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Fig. 61. Kirken set fra nordøst. Tegning af E. Rondahl 1896. – Nordostansicht der Kirche. 1896. 

hovedstaden Kiøbenhavn, 
gav ham navn og rang 
titel er os elskelig, som 
Derpaa han tiden endte, 

hvor Kongens naade 
blandt de betiente, hvis 

tiene troe og redelig. 
sit liv, og lagde sine 

been til hvile under denne steen, efter et dom-
mer-værk, i Schads herred af hannem vel, og 
viiselig med ret og skeel i trei aar var beklædet. 
Anno 1736 d. 11. December«. – På kirkegården. 

3) O. 1776, over sognepræst Albert Christop
her Klagenberg (jfr. epitafium). »Herunder hvi
ler det dødelige af velærværdige hr. Albert Chri
stopher Klagenberg, fød 
som 30 aars præst døde 
1776«. – På kirkegården. 

4) En gravsten, uden 
midtergangen ved en 

i Hamburg 1712, og 
her den 8. marts aar 

indskrift, fjernedes fra 
omlægning af gulvet 

5) En gravsten, benyttet som dørtrin til vå
benhuset, flyttedes 1927 ud på kirkegården; se
nere genanvendt som mindesmærke for Chri
stian III.s besøg i kirken 1536 og 1539.7 

†Gravrammer. 1) O. 1599, over præstekonen 
Karen, †1599. »Her hviler salig Karen H(err) Pe
ders hos hendes første hosbonds S(alig) H(err) 
I(ørgen) P(edersen) og hensovede udi Herren 30. 
october a(nn)o 1599. Gud give hende en glædelig 
opstandelse«. – 1791 i korgulvet. Jfr. †epitafium. 

2) O. 1694, over Ingeborg Andersdatter Se-
rup, †1694. »Her hviler hæderlige og gudfryg
tige unge pige sal. Ingeborg Anders Datter Se-
rup. Hun blev henrykt at ondskab skulde ikke 
omskifte hendes forstand eller sviig bedrage 
hendes siel. Hun blev snart fullkommen og 
fyldte en lang tiid, hendes siel behagede Gud, 1859.71 
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derfor hastede hand med hende fra ondskab. Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, kalkDøde i sit 5. aar a(nn)o 1694, den 10. januarii«. – 1791 i korgulvet. 

Resterne af to †kister, en egetræskiste med tre 
jernhåndtag og en dobbelt fyrretræskiste med 

syv jernhåndtag, blev 1859 påtruffet i skibets 
gulv og genbegravet på kirkegården.71 

KILDER OG HENVISNINGER 

Vedr. arkivalier for Ribe amt i almindelighed hen

vises til s. 50f., vedr. litteratur og forkortelser til s. 
54f. Endvidere er benyttet: 
Ved embedet. Synsprotokol 1862ff. – LA Vib. Skast 

herreds tingbog 1668. 
NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands

bykirker, VII, 1886, s. 58ff. – Notebøger. Søren 
Abildgaard, X, 1. – Indberetninger. N. S. Nebelong 
1843 (kalkmalerier), J. Helms 1873 (bygning, inven
tar, gravminder), V. Ahlmann 1889 (bygningsarkæ- 
ologiske iagttagelser i kor og apsis), J. Magnus-Pe- 
tersen 1890 og 1891 (kalkmalerier), samme 1891 (al
tertavle), E. Rothe 1903 (kalkmalerier), Chr. Axel 
Jensen 1905 (to) (altertavle), samme 1916 (to) (kalk
malerier og inventar), Ole Søndergaard 1928 (kalk
malerier), Richard Aas og Rolf Graae 1957 (restaure- 
ringsforslag), Olaf Hellvik 1958 (kalkmalerier), Olaf 
Olsen 1959 (arkæologiske undersøgelser), Henrik Ja
cobsen 1990 (bygningsundersøgelser), Niels Jørgen 
Poulsen 1990 (dendrokronologisk prøvetagning), 
Carsten Sønderby 1990 (dendrokronologisk ana
lyse). 
Tegninger og opmålinger. NM2. Tegning af kirken 

og døbefonten ved Jacob Kornerup 1865. Opmåling 
af korets facader og forslag til istandsættelse ved F. 
Uldall 1886. Akvareller af kalkmalerier og døbefont 
ved Magnus-Petersen 1890. Opmålinger og tegnin
ger af bygningen, plan, opstalter og snit, samt byg- 
ningsdetaljer, døbefont, alterstager, alterkalk og 
dørfløj ved V. Ahlmann 1891 (forlæg for Danske 
Tufstenskirker 1894 og Jydske Granitkirker 1903). 
Opmåling af præstedør ved F. Uldall 1896. Tegnin
ger og opmålinger af bygningen samt bygningsde-
taljer, alterdisk og døbefont ved E. Rondahl 1896. 
Akvareller af kalkmalerier ved Ole Søndergaard 
(1928). Restaureringsforslag ved Richard Aas og 
Rolf Graae 1954. Plan og tværsnit af bygning ved 
Henrik Jacobsen 1979 samt længdesnit 1990. 

Litteratur. Jacob Helms: Danske Tufstenskirker, I, 
1894, s. 89-91 og 102-03. – H. Storck: Jydske Granit

kirker, 1903. – Svend Hansen: Brøndum Kirke, i 
ÅrbRibe, XI, 1944-47, s. 559-86. Samme: Om Brøn
dum Kirkes Sakristi og Spir, i ÅrbRibe, XII, 
1948-51, s. 60-70. – Søren Petersen: Træk af Bryn
dum sogns historie, Esbjerg 1967. 

malerier og inventar ved Ebbe Nyborg, orgler ved 

Ole Olesen og gravminder ved Vibeke Andersson 

Møller.


1 Ifølge redaktionsprincipperne for Danmarks Kirker 

bruges den stavemåde, der er anvendt i Trap: Dan

mark, 5. udgave. I overensstemmelse hermed staves 

sognet og byen »Brøndum«, uagtet at formen 

»Bryndum« nu igen er anerkendt som rette stave

måde. Første gang navnet nævnes, i 1289, er det som 

»Brunnum«.

2 DiplDan. 2. rk. III, 342.

3 Kronens Skøder IV, 201.

4 Hans Nielsen: Slægten Spangsberg af 1667, Esbjerg 

1932, s. 9.

5 LA Vib. Ribe bispearkiv. C 4.168.

6 LA Vib. Ribe bispearkiv. Uregistreret korrespon

dance angående Skast hrd. (C 4.68). Ugelvig-delen 

tilhørte 1795-1800 herredsfoged Hans Warthoe.

7 Søren Petersen: Træk af Bryndum sogns historie, 

Esbjerg 1967.

8 Synsprotokol 1862ff.

9 RA. Reg. 108A nr. 21. Fortegnelse over indkrævede 

klokker 1528-29.

10 Oluf Nielsen: Herredsbeskrivelse, 1862, s. 230f. 

Ifølge sognepræst Thomas Huulegaards indberet

ning 1791 skulle landemodet have været afholdt i kir

kens sakristi (LA Vib. Skast hrd.s provsti. Sager en

kelte sogne vedk. 1634-1812 (C 43E.4)).

11 Jfr. Svend Hansen: Om Brøndum Kirkes Sakristi 

og Spir, i ÅrbRibe, XII, 1948-51, s. 60-70.

12 DaFolkemSaml. 1930/5.

13 Mønterne opbevares i Den kongelige Mønt- og 

Medaillesamling. F. P. 2625 og 2635.

14 Jfr. L. Jacobsen og E. Moltke: Danmarks Runeind

skrifter, 1942, nr. 32, og E. Moltke: Runerne i Dan

mark og deres oprindelse, 1976, s. 411.

15 Gravhøjen er ikke nærmere undersøgt.

16 Ved sløjfningen skal der være fundet urner med 

brændte ben. NM. Det kulturhistoriske centralregi

ster.

17 Sml. Olaf Olsen: Hov, hørg og kirke. ÅrbOldk- 
Hist. 1966, s. 269. 
18 En stor rejst kampesten, 1 × 1,5 m, i kirkegårdens 
nordøstre hjørne, er uden held forsøgt kløvet tre ste
der. Der ses tydelige spor af kløvhuller. Stenen er 
formodentlig flækket forkert, hvorefter man har op
givet at kløve den. 
19 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C 
4.189). 
20 LA Vib. Skast herreds tingbog 1668. Kirkesyn 30. 
marts, indført 5. maj 1668. 
21 Jacob Helms: Danske Tufstenskirker, I, 1894, s. 
102-03. 
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22 At koret er rigere og mere »moderne« i sin ud
smykning end skibet er et ikke ualmindeligt træk i 
kirkearkitekturen. Således brugte man i Rhinlandets 
kirker 1200-50 ofte rundbuede vinduer i skibet, mens 
øvrige detaljer blev afsluttet med spidse buer. Jfr. 
Marianne Kroh: Die spätromanischen Fensterfor
men im Kirchenbau des Rheinlandes. Inaugural-Dis- 
sertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philo
sophischen Fakultät der Johannes Gutenberg-Uni-
versität zu Mainz, 1960, s. 15. 
23 Jfr. Marianne Nielsen og Niels Jørgen Poulsen: På 
sporet af den »jyske fod«. Om måleenhederne i jy
ske, romanske kirker, herunder Ribe domkirke, i 
Kirkens bygning og brug. Studier tilegnet Elna Møl
ler 1983, s. 41-57. 
24 Nordre korbuevange måler i bredden 113 cm, den 
søndre 112 cm. 
25 Undersøgelse og indberetning ved Henrik Jacob
sen 1990. 
26 Et tværsnit gennem kappen regnet fra neden består 
da af en munkesten i fuld længde (26,5 cm) + en fuge 
(2 cm) + en sten på fladen (7,5 cm) + et nyere lag 
puds (2 cm), i alt 38 cm. 
27 Indberetning ved Olaf Olsen 1959. 
28 Jfr. afsnittet »Livstræets kontekst«, i Lise Gotfred- 
sen og Hans Jørgen Frederiksen: Troens billeder. Ro
mansk kunst i Danmark, forlaget Systime 1988, s. 
96-102. 
29 Udtagningen af prøver af kirkens tagværk er sket i 
samarbejde med Antikvarisk Samling i Ribe. Den 
dendrokronologiske analyse er foretaget af institu
tionen Wormianum, Højbjerg (jfr. Wormianum. 
Dendro-dateringer. Sag nr. 406. ASR 901, prøve I- 
XIV). To daterede prøver fra apsis, henholdsvis en 
spærsko (prøve I) og en spærstiver (prøve II), viste et 
fældningstidspunkt efter 1241, højst sandsynligt ved 
midten af 1240’rne. Prøverne fra skibet (IX-XIV), 
afsavede skiver af nordsidens spærsko, viste, at tøm
meret formodentlig var fældet 1452. 
30 Danske Tufstenskirker, I, 1894, s. 89-91 og 102-03. 
31 Sml. Ribe domkirkes nordre korsarm (s. 257f.), 
Århus domkirke (DK. Århus, s. 185 og fig. 68, der 
gengiver kugleformede slutsten fra Øm kirke, Vi
borg domkirke, Århus by, Vejlby kirke og Grønbæk 
kirke) samt Skivholme kirke (DK. Århus, s. 1943). 
32 Sml. DK. SJyll. s. 1082 med fig. 21 samt Harald 
Lønborg-Jensen og C. M. Smidt: Cistercienser-Kir-
ken i Løgum, 1931, planche XV, 1 og 3. 
33 Se Claus Rauterberg: Der Kirchenbau des Mittel
alters in Schleswig-Holstein, i Schleswig-Holsteini
sche Kirchengesichte, Bd. 2,II, Neumünster 1978, s. 
102-08, og Hans Josef Böker: Die mittelalterliche 
Backsteinarchitektur Norddeutschlands, Darmstadt 
1988, s. 56-78. 
34 LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetninger til 
biskop Bloch 1766-69 (C 4.774). 

Fig. 62. Kirkens østside 1:300, målt og tegnet af V. 
Ahlmann 1891. Efter Jydske Granitkirker. – Ostseite 
der Kirche, 1891. 

35 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C 
4.190). 
36 J. Helms: Danske Tufstenskirker, I, 90. 
37 Jfr. Vester Nebel s. 1976. Blystøberkaminer til om
smeltning af kirkens tage var almindelige i Sønder
jylland, sml. DK. SJyll. s. 2668 og 2956. 
38 Restaureringsforslag ved Rolf Graae og Richard 
Aas 1954. I NM2. 
39 RA. Kancelliets brevbøger, 1. sept. 1806 nr. 1048. 
40 Glasstykkerne opbevares i NM2, inv. nr. D 225- 
300/1959. De tre her afbildede er gengivet efter Bir
git Als Hansen: Middelalderlige glasmalerier, Hi-
kuin, bd. 1, 1974, s. 87-96 (fig. 22, 24 og 25). 
41 HofmFund., s. 584. 
42 DaAtlas, V, 694. 
43 NM2. Brev 16. sept. 1843 fra biskop Tage Müller 
til Oldsagskommissionen og Nebelongs beretning 
til kommissionen samme år. – LA Vib. Skast, Øster 
og Vester Horne hrdr.s provsti. Synsprotokol 
1828-61 (C 44.3). Ønsket om nypudsning er anført 
under 1855. En tavle fra 1927, med oplysninger om 
kirkens historie (s. 1957), vil vide, at der 1856 var 
faldet en del puds af i kor og skib, hvorefter der 1858 
blev afhugget store dele til bunds. 
44 Ribe Stiftstidende 17. aug. 1865 og Berlingske Ti
dende 18. aug. Indb. ved Jacob Helms 1873 i NM2. 
Helms: Tufstenskirker, s. 90 (note). 
45 J. Magnus-Petersen: Kalkmalerier i danske Kirker, 
1895, s. 3, nævner dekorationen, som han efter med



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BRØNDUM KIRKE 1965 

delelse og skitse fra en skolelærer ville datere til tiden 
o. 1600.

46 Niels M. Saxtorph: Danmarks Kalkmalerier, 1986, 

s. 199 og Danske Kalkmalerier, Senromansk tid 

1175-1275, 1987, s. 178.

47 J. Magnus-Petersen: Kalkmalerier i danske Kirker,

1895, s. 2-3.

48 Det må bemærkes, at denne forskel i bundfarven 

ikke nævnes af Magnus-Petersen eller spores i hans 

akvareller. Den er først iagttaget af Hellvik under 

genrestaureringen 1958, men er efter al sandsynlig

hed et autentisk træk.

49 Jfr. Ebbe Nyborg: Malet arkitektur i en storkirke. 

Danske Kalkmalerier, Senromansk tid, 1175-1275, 

1987, s. 126f. Nævnes må også ornamenter på et af 

de hvælv i Løgumkloster kirke, som konstruktivt 

står Brøndums nær. Se DK.SJyll. s. 171.

50 Afbildet i Danske Kalkmalerier, Senromansk tid, 

1175-1275, 1987, s. 175.

51 H. Claussen: Zur Farbigkeit von Kirchenräumen 

des 12. und 13. Jahrhunderts in Westfalen. Westfalen 

56, 1978. Dekorationen i Brøndum kirkes apsisbue 

har en nær parrallel i den nyfundne udsmykning i 

Fedderwarden (Østfrisland). Se Rolf-Jürgen Grote 

og Peter Königfeld: Die St. Stephanskirche in Wil

helmshaven-Fedderwarden. Architektur und Inne

nausmalung einer spätromanischen Dorfkirche im 

Jeverland von dem Hintergrund der ostfriesischen 

Kunst, Hameln 1980, især fig. 32-33.


52 Se O. Demus: Romanische Wandmalerei, Mün
chen 1968, s. 101f., 197f., og W. Jung: Deutsche Ma
lerei der Frühzeit, Stuttgart 1967, s. 34, 69f. 
53 Deres stiltrin repræsenteres eksempelvis – men no
get afvigende – af en serie helgenfremstillinger fra o. 
1280 i domkirken i Minden. Se D. Kluge: Gotische 
Wandmalerei in Westfalen, Münster 1959, s. 79f. 
54 Jfr. ndf. om kirkens oprindelige altersølv, der mu
ligvis er fransk eller engelsk import. 
55 Kilden er Jakob Helms, der 1873 på anden hånd 
refererer en nu ukendt indberetning fra 1743 i Old
nordisk Museums arkiv. Der er formentlig tale om 
en misforståelse. Det usandsynlige årstal kunne være 
fejl for 1843, og henvisningen således gå på N. S. 
Nebelongs indb. fra dette år. Heri nævnes imidlertid 
ingen motiver som de nævnte, hvis eneste mulige 
placeringer har været i apsidens og korets hvælv. 
56 LA Vib. Indb. ved pastor Thomas Huulegaard 
1791. Sager enkelte sogne vedk. 1634-1812 (C 43 
E.4). 
57 Fotografier i NM2. 
58 Jfr. s. 1128f. og Nielsen: Herredsbeskrivelse, s. 
231, samt samme: Vester Horne Herred, 1866, s. 130. 
59 De ikke identificerbare portrætter kan selvsagt 
tænkes at have omfattet bisper senere end Monrad, 
så meget mere som det samlede antal portrætter har 
været større end de ni bisper fra reformationen til 
Johan Monrad. Som det fremgår, behøver dog ikke 
alle uidentificerbare portrætter at have været bisper. 

Fig. 63. Korets sydside før omsætningen. Målt og tegnet af F. Uldall 1886. 1:100. – Südliche Chorseite. 1886. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1966 SKAST HERRED 

60 Se Holger F. Rørdam: Kirkelige Efterretninger fra 

Ribe Stift, i Kirkehistsaml., 2. Række, Bd. 6, 

1872-73, s. 633f.

61 I sin ældste form taler 1700’rnes tradition da heller 

ikke om landemoder, men lidt mere ubestemt om 

»provstemøder«, der fordum undertiden skulle være 

holdt i Brøndum kirke. Se DaAtlas. V, 694.

62 Bordets to dele var ikke i forbandt, fundamentet 

på den anden side ensartet uden påviseligt brud.

63 LA Vib. Skast, Øster og Vester Horne hrdr.s prov

sti. Synsprotokol 1828-82 (C 44.3-4).

64 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C

4.190).

65 Stukket af Jacob Matham. Se Christie: Ikonografi 

II, 217f. og Hugo Johannsen: The graphic art of Hen

drick Goltzius as prototype for danish art during the 

reign of Christian IV., i Art in Denmark, Leids 

Kunsthistorisch Jaarboek 1983, s. 97f. med fig. 

12-15.

66 Johannes Døberen er altså her at opfatte som en 

nytestamentlig parallel til Moses (i nordre vinge), en' 

sammenstilling, der er usædvanlig. Jfr. Reinhard Li- 

eske: Protestantische Frömmigkeit im Spiegel der 

kirchlichen Kunst des Herzogtums Württemberg, 

1973, s. 45.

67 Dog var ansigterne skrabet ud, tilsyneladende be

vidst. Kilden til vor viden om tavlens ældste farver 

er Nationalmuseets konservator Kristian Due, der i 

sommeren 1916 arbejdede i Varde (jfr. s. 905) og en 

aften tog til Brøndum for at se på den igangværende 

restaurering. Han forfærdedes over Esbjergfirmaets 

hårdhændethed, men nåede at gøre visse iagttagelser, 

som han indberettede til museet (breve i NM2, un

der Brøndum og Varde S. Jakobi).

68 Det er nærliggende, at provsten tillige har bestemt 

valget af malede motiver, ligesom han rimeligvis har 

været ophavsmand til postamentvingernes usædvan

lige, teologiske sammenstilling af Moses og Johan

nes Døberen som skarpe bodsprædikanter (jfr. note 

66). Tavlens øvrige, skårne program med evangeli

ster og dyder er billedskærerens traditionelle.

69 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirke og præstegårdssym 

1826-32 (C 4.71).

70 Til nymalingen hørte frakturindskrifter, der anes 

på ældre fotografier, under søndre sidefelts maleri 

således: »Til Himlen han opfoer«.

71 Jfr. Svend Hansen: Brøndum Kirke, i ÅrbRibe. 
Bd. 11, 1946, s. 579f. 
72 Se Ole Faber og Bo Bramsen: Varde Sølv. Guld
smedemestre på Varde-egnen og deres arbejder ca. 
1600-1870, Varde 1983, s. 70, 126, 164. Kalkens 
gamle dele henføres her til senmiddelalderen. 
73 Storck: Granitkirker, Tav. 14. 
74 M. Mackeprang: Vore ældste Alterkalke, i Årb 
OldkHist. 1906, s. 88. 
75 Acta Archaeologica, XI, 1940, s. 135f. med hen

visning til H. Martin: Les Joyaux de l’Arsenal I. 
Psautier de Saint Louis et de Blanche de Castille (Ar
senal 1186). Angående dateringen se Bibliothèqve 
Nationale, Les Manuscrits a Peintures en France du 
XIIIe au XVIe Siécle, Paris 1955, s. 8f. 
76 Aron Andersson: Silberne Abendmahlsgeräte in 
Schweden aus dem XIV. Jahrhundert, Stockh. 1956, 
s. 64 (note), 126 (note). Her nævnes også en svensk 

kalk fra 1200’rne i Hedared (Västergötland) med en 

tilsvarende knop.

77 Sættet, der nu tilhører det engelske kongehus, er 

signeret »Nicol’vs me fecit«. Se udstillingskataloget 

Age of Chivalry. Art in Plantagenet England 1200- 

1400, Royal Academy of Arts, London, 1987, s. 

164f., 307f. Enkelte beslægtede engelske arbejder sy

nes eksporteret til det middelalderlige Norge og Is

land, således Dragsmark-kalken (Bohuslen). Se 

Middelalderkunst fra Norge i andre Land. Universi

tets Oldsaksamling, Oslo, kat. nr. 27.

78 Andersson (jfr. note 76), s. 73f. Det ældste kendte 

eksempel på bevaret altersølv fra gotikkens franske 

hjemland er det såkaldte »Parisersæt« fra 1333 i Na

tionalmuseet i København.

79 Hovedparten af periodens tyske altersølv, der 

overvejende præges af senromanske former, er frem

lagt i udstillingskataloget Die Zeit der Staufer, Würt- 

tembergisches Landesmuseum, Stuttgart, 1977, I, s. 

449ff. med tilhørende illustrationer i bind II.

80 Varde Sølv (jfr. note 72), s. 114f.

81 Tilsvarende små gennembrudte terningplinte ses 

på stagerne i Asserballe på Als, der i øvrigt på flere 

punkter er afvigende udformet (DK.SJyll. s. 2448f.).

82 LA Vib. Ribe bispearkiv. Uregistreret korrespon

dance angående Skast hrd. 1779-1812 (C 4.68).

83 Jfr. Mackeprang: Døbefonte, s. 68, og E. Rump: 

Inskriptionen på Øster Hornum fonten, i Fra Him

merland og Kjær Herred, 1972.

84 Mackeprang: Døbefonte, s. 4, 8, 44, 176 samt 

Danmarks Runeindskrifter, 1941, 90-91, og Moltke: 

Runerne, s. 362f.

85 Nytolkningen er fremsat i et responsum, der ven

ligst er afgivet til redaktionen af Knud Ottosen, In

stitut for Kirkehistorie ved Århus Universitet. Det 

oplyses heri, at liturgiske tekster som Notmarkma

nualet vel ikke direkte nævner floderne ved navn. 

Men ved stænkningen var det dem, der tænktes på, 

og man kan næppe udelukke, at præsterne faktisk 

visse steder har nævnt de fire floders navne. I så fald 

ville det være praktisk på kummens rand at angive 

flodnavnenes første bogstaver, så man ikke tog dem i 

forkert rækkefølge. At tegnene ikke ganske svarer til 

de græske bogstaver i vore dages trykte udgave, kan 

ikke overraske, bl.a. fordi de må have været ganske 

uvante for stenhuggeren.

86 Således i form af fire ansigter eller ved fire kruk

ker, hvoraf vandet flyder. Jfr. s. 1728f. og Macke
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prang: Døbefonte, s. 62; Oscar Reutersvärd: Paradi

sets Källa och de Gotländska »Paradisfuntarna«. Et 

bidrag til studiet av vattensymboliken på de me-

deltida dopfuntarna, Lund 1967; Folke Nordstrom: 

Medieval Baptismal Fonts. An Iconographical 

Study, Umeå 1984, s. 31f.; Lise Gotfredsen og Hans 

Jørgen Frederiksen: Troens Billeder. Romansk kunst 

i Danmark, Herning 1987, s. 343.

87 Andre tegn og indskrifter i forbindelse med fon

teranden forekommer, således i S. Katrine kirke i 

Ribe, hvor evangelisternes navne er indhugget med 

latinske majuskler (s. 747).

88 Nævnes kan kanniken Attes gravsten fra 1217 i Ve

stervig og en anden romansk gravsten sammesteds, 

der bærer et indhugget, groft angivet alfa og omega. 

Se DK. Tisted, s. 648-50, Jørgen Råsteds artikel om 

Græsk sprog og skrift i KultHistLeks. samt Danske 

Kalkmalerier, Romansk tid 1080-1175, red. Ulla 

Haastrup og Robert Egevang, 1986, hvor der s. 177 

nævnes en indskrift med græske bogstaver i forbin

delse med de nu forsvundne kalkmalerier i Vrigstad 

kirke i Småland.

89 Motivet går muligvis tilbage til Ribe Domkirke, 

jfr. Mackeprang: Døbefonte, s, 167 med note og Ja

cob Helms: Ribe Domkirke, 1870, T. XI,5.

90 Mackeprang: Døbefonte s. 165f, hvor kummen 

ikke er omtalt.

91 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger. Kirke og 

præstegårdssyn 1793-97 (C 4.704).

92 Oprindelige eller i hvert fald tidlige evangelistma

lerier er bevaret på snedkerens prædikestole i Sønder 

Lem og Hanning kirker (Ringkøbing amt). Normalt 

har han forsynet felterne med relieffer.


93 Kristen Due i brev til Nationalmuseets anden af

deling 1916 (jfr. note 67).

94 Skast herreds tingbog 1640, udg. ved Poul Ras

mussen 1963, s. 204f.

95 1791 oplyses udtrykkeligt (jfr. note 56), at kirken 

da ikke havde noget pulpitur.

96 Emil Nielsen: Orgelfortegnelse. Synsprotokol 

1862f.

97 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 358, giveren her 

med det fejlagtige fornavn Ditlev, hentet fra tavlen 

om kirkens historie (jfr. ovf.), hvorpå det 1990 er 

rettet.

98 Søren Manøe Hansen: Klokkeskatter i Ribe amt 

1526-29 og 1601. I ÅrbRibe 1984, s. 168f.

99 O. Nielsen: Herredsbeskrivelse 1862, s. 232.

100Jfr. værkfortegnelse under Tjæreborg, note 81.

101 Svend Hansen anfører, at det muligvis er ligene af 

denne med hustru, der er fundet i †kister, Brøndum 

kirke, i ÅrbRibe, 1944-47, s. 586.

102 Teksten er citeret fra præsteindberetning 1791 (jfr. 

note 56).

103 Oversættelsen er baseret på Bue Kaae: Nogle præ- 

stebiografier fra Brøndum-Vester Nebel sogne i det 

18. århundrede m.m., i ÅrbRibe, bd. 21, 1978-80, s. 
528.

104 Indskriften er suppleret efter præsteindberetnin-

gen 1791 (jfr. note 56).

105 Karl Hansen: Fra Bryndum sogn, i ÅrbRibe, bd. 
4, 1915-18, s. 470f. 
106 Jfr. Årre gravsten nr. 4 (s. 1800 med fig. 35 og 
note 53). 
107 Jfr. Tjæreborg gravsten nr. 4 (s. 1873 med fig. 55 
og note 76). 
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GESING KIRKE

SKAST HERRED 

Sognet i det voksende Esbjergs nordre udkant er 
1979 udskilt af Brøndum sogn, hvis søndre del 
siden 1974 havde været betjent af en midlertidig 
vandrekirke.1 Det stort anlagte kirkecenter, der 
blev indviet 30. januar 1983, er tegnet af arkitek
terne Niels Munk og Keld Wohlert efter en ind
budt konkurrence blandt fire tegnestuer 1979.2 

Kirkesalen i bygningskompleksets østre del og 
menighedssalen i vestre del danner med deres 
høje tagrejsninger hver sin pol i anlægget. De to 
hovedrum er forbundet af et gangstrøg, som un
der fladt tag indeholder bl. a. kontorer og kon
firmandstuer, fordelt i tre kamtænder, der er ad
skilt af beplantede atrier. Grundplanen i kirke
salen, hvortil der er knyttet våbenhus og ven
terum i vest og sakristi og kapel i øst, kan op
fattes som to lange rektangler, idet den høje 
bygning er formet som to stejle halvtage, der er 
forskudt lidt for hinanden. I de brudte, syd- og 
nordvendte gavle og i tagrygningen er glasspal
ter, som leder lyset ind i salen. Den samme be
vidst tilstræbte, stærkt forenklede form er gen

taget i menighedssalen i vest. Materialet er for 
hele centrets vedkommende røde teglsten, der 
de imposante gavle er muret i store strømskifter. 
Tagene er tækket med kobber. Det fritstående 
klokketårn, sydvest for kirkesalen, en art kam-
panile, er holdt i samme formsprog og dækket af 
et østvendt tag, korresponderende med salenes 
gavle og tagflader. 

Indvendig står det harmoniske rum med åben 
tagstol, beklædt med hvide plader. Væggene er 
vandskurede og hvidtede. Tre middelalderlige 
munkesten, indmuret i væggen bag prædikesto
len, er hentet fra moderkirken i Brøndum. Gul
vet er lagt med røde teglsten på fladen. Byg
geriet er 1983 præmieret af Esbjerg Byfond for 
god arkitektur. 

Inventaret er i det væsentlige fra opførelsen, 
alterbordet udført af fyrretræ i enkle former som 
et fritstående nadverbord. Som alterprydelse tje
ner et vævet vægtæppe med kors og ordene: 
»Gud kalder – stille dog«, udført af Jette Nevers, 
der over prædikestolen har skabt et tilsvarende 

Fig. 1. Grundplan 1:600, tegnet af Marianne Nielsen 1990. A. Kirkesal. B. Menighedssal. C. Tårn. – Grun
driss. A. Kirchensaal. B. Gemeindesaal. C. Turm. 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

GESING KIRKE 1969 

Fig. 2. Kirkecentret set fra sydvest. I forgrunden menighedssalen og bag denne kirkesalen. NE fot. 1990. – Kirchenzentrum von Südwesten. Im Vordergrund der Gemeindesaal und dahinter der Kirchensaal. 

tæppe med ordene: »Gud med dig tale vil«.3 

Samme korsmotiv går igen på alter-og dåbssølvet, 
der er tegnet af guldsmed Bent Gabrielsen, som 
har udført arbejdet i samarbejde med guldsmed 
Werner Hahn. Døbefonten, af bornholmsk granit, 
er udformet som en gennemskåret cylinder, 
prædikestol og bænke er af fyr svarende til alter
bordet. 

Kirkens orgel er fra 1985, med 20 stemmer, to 
manualer og pedal, bygget af P. Bruhn & Søn, 
Årslev. Disposition: Hovedværk: Principal 8', 
Salicional 8', Oktav 4', Nasat 2⅔', Superoktav 2', 
Mixtur IV, Trompet 8'. Overværk: Rørfløjte 8', 
Copula 4', Spidsgamba 4', Tværfløjte 2', Larigot 
1⅓, Sedecima 1', Sesquialtera II, Vox humana 8'; 
tremulant, svelle. Pedal: Principal 16', Oktav
fløjte 8', Quintadena 4', Oktav 2', Fagot 16'. Ko
pler: OV-HV, OV 16'-HV, HV-P, OV-P. Teg
net af Niels Munk. Orglet har afløst vandrekir-
kens *orgel fra 1975, af standardtype, med fire 
stemmer, bygget af P. Bruhn & Søn. Disposi

tion: Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Oktav 
2'. Manuelt betjente facadelåger. Nu i Viborg, 
Houlkær vandrekirke. 

1984 er ophængt et kirkeskib, skænket af byg
geriets arkitekter, ingeniører og håndværkere, 
en model af en 42 tons fiskekutter, bygget 1902 
på Esbjerg Skibs- og bådebyggeri og Raun By
bjergs Skibsværft A/S. To klokker, leveret af Au
gust Nielsen 1982, har vers af digteren Ole Sar
vig: »Jeg taler om det håb/ kalder til fred og 
dåb« og »Lyt, den som færdes her:/ en glæde er 
dig nær«. 

1 Jacob Holdt: Nye kirker i Esbjerg, i Ribe Stiftsbog 

1975, s. 78-84.

2 Jfr. Martin Hartung: Fornyet liv i traditionen, i 

Weekendavisen 19. okt. 1979. Om arkitekternes tan

ker bag projektet, se Niels Munk og Keld Wohlert: 

Kristen arkitektur? i Gesing Sogn, kirkeblad nr. 3. 

1982.

3 Begge inskriptioner er fra Brorsons salme: »O, lyt

ter til, I folk«.
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1970 GESING KIRKE 

Fig. 3. Interiør med alterparti, døbefont og prædikestol. NE fot. 1990. – Kirchenin
neres mit Altar, Taufe und Kanzel. 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1990. – Südostansicht dev Kivche. 

VESTER NEBEL KIRKE

SKAST HERRED 

Nebel sogn i Skast herred nævnes første gang 1310.1 I 
middelalderen kaldtes sognet også Sønder Nebel,2 

formodentlig for at adskille det fra det nordligere be
liggende Nørre Nebel i Vester Horne herred.3 I kir
kelisten i Ribe Oldemoder (midten af 1300’rne) er kir
ken sat til en ret lav afgift på 4 skilling sølv (jfr. s. 
1020f.). En sognepræst i Nebel er omtalt 1390,4 men 
det er usikkert om det drejer sig om Nebel i Skast 
herred. Senest 1538 blev sognet anneks til Brøndum.5 

Kronen udlagde 16956 kirken til amtmand Jørgen 
Grubbe Kaas til Øllufgård. Antagelig på tvangsauk
tionen 1741 efter dennes søn Ulrik Kaas kom kirken 
til provst Maturin Castensen, som dog snart solgte 

den til Øllufsgårds nye ejer Jens Windfeld7 (sml. 
†gravsten på kirkegården). Kirken fulgte herefter 
Øllufgård til 1789, da herredsfoged Hans Warthoe 
erhvervede den på auktion.8 Han solgte 1800 kirken 
til to bønder i sognet, Poul Nielsen Smed i Øllufvad 
og Hans Christensen i Hygum,9 og fra begyndelsen 
af 1800’rne tilhørte den samtlige sognebeboere.10 

Kirken overgik til selveje 1. januar 1909.11 

Ved klokkeskatten 1528 måtte kirken afgive en 
klokke.12 – En trætte mellem Sophie Staverskov til 
Øllufgård og sognepræst Peder Jensen Grønholt 
1667 kaster lys over kirkens inventar efter indretning 
af en adelig gravkrypt i korgulvet.13 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

1972 SKAST HERRED 

Fig. 2. Kirken set fra sydvest. NE fot. 1983. – Südwestansicht der Kirche. 

Kirken, der endnu 1862 kun havde skolen og 
degneboligen som naboer, er nu omgivet af 
landsbyhuse undtagen imod nord. Kirkegården 
har bevaret sine gamle skel (jfr. fig. 3) og hegnes 
af græsklædte jorddiger, stensatte på ydersiden 
og ved den indvendige fod. Indgangspartierne, 
der vistnok er muret o. 1891, består af en port 
med stette (låge) i syd og en stette i øst, lukket af 
jerngitterfløje mellem blanke murstenspiller 
med små mønstrede kors og dækket med spidse 
pyramider af granit. En indgang i vest lukkes af 
gitterfløje, fæstnet i digets stensætning. Kirke
gården havde i 16-1700’rne tre †indgange, én i 
nord, øst og syd, hvoraf den østre var en port. I 
en synsforretning 166814 betegnes de alle som 
brøstfældige. 170015 var »kirkestetterne« igen 
forfaldne; den nordre var da af træ med en jern
rist, de to øvrige murede og tækket med tegl. 
1862 var de lukket med drejelige kors og havde 
†jernriste. Den nordre indgang er sløjfet 1932, og 
porten flyttet om på sydsiden kort før 1879, da 

den tidligere græsklædte kirkegård blev regule
ret og fik sit nuværende gangsystem. Samme år 
plantedes træer, formodentlig de popler, som 
provsten 1904 ønskede afløst af ædlere sorter. 
Blandt de nuværende store træer er en del ask. 

På den tidligere skoleplads vest for kirkegår
den er 1973 opført et tagformet ligkapel efter teg
ning af arkitekt Sven Erik Carlsen, Esbjerg. Hu
set, der virker noget fremmed for dansk byg
getradition, har hvidtede gavle i nord og syd, 
mens det skifertækkede tag når helt ned til jor
den. Et graverhus med kontor og toiletter, be
liggende umiddelbart uden for vestdigets nordre 
del, er bygget 1988 af arkitekterne Rønnow og 
Overby, Gram. I forbindelse med det sidst
nævnte byggeri er området vest for kirkegården 
beplantet med stilkeg. En såkaldt »kvindeeg« 
ved indkørslen til kapellet er plantet til minde 
om kvindernes stemmeret »5. juni 1915« (ind
hugget i omgivende stenpiller). – En †kirkestald 
på kirkens fortov uden for det søndre dige er 



 

 

 

 
 

 
 

1973 VESTER NEBEL KIRKE 

afsat på matrikelkortet 1817 (fig. 3). Den beteg
nedes 186211 som »nogle fag hus til hestestald« 
og benyttedes af Øllufgård og sognepræsten i 
fællesskab. 

BYGNING 

Kirken er en romansk kvader- og markstens-
bygning bestående af kor og skib, hvortil der i 
senmiddelalderen er føjet et våbenhus ved ski
bets sydside og et tårn ved vestenden. Orien
teringen er omtrent solret. 

Mål og proportioner. Grundplanen i den enkle, 
lille kirke udgøres af et kvadratisk kor og et rek
tangulært skib. Ved afsætningen af bygningens 
hovedproportioner synes korets ydermure at 
have været bestemt til at flugte med skibets in-
dervægge. Den anvendte måleenhed er efter alt 
at dømme en kort fod på ca. 27,5 cm.16 Målt 
med denne enhed er koret udvendig 24 × 24 fod 
og indvendig 20 fod langt; springet mellem kor 

og skib er 3 fod, og korbuen er 10 fod bred. 
Murene er gennemgående ret tynde; tykkelsen 
varierer mellem 1,1 m (4 fod) i korets østgavl og 
0,9 m i korets flankemure og skibets sydmur. 

Materialer og teknik. Bygningen, der hviler på 
en stejl, hulkelet sokkel (jfr. s. 1600, fig. 15) er 
som nævnt rejst af blandede materialer. Koret og 
triumfmuren samt skibets vestgavl er udvendig 
af granitkvadre, hvorimod skibets langmure er 
af små ukløvede marksten (jfr. fig. 6), i syd
murens østre del over et skifte kvadre. I skibets 
nordside, i den østre ende, er et større parti om
muret med mursten ved midten af 1800’rne. Ko
rets kvaderbeklædning, der overalt er sat om, er 
gennemgående af ret store formater. Skibets 
langmure står pudsede og hvidtede og utilgæn
gelige for en nærmere undersøgelse, men ma
terialet her er formodentlig det samme som i 
gavltrekanterne (sml. fig. 31), der er af hoved- og 
håndstore, rå marksten.17 Samme materiale sy
nes overalt anvendt i indervæggene. Kirken har 
med hensyn til materialer og teknik samt vindu-

Fig. 3. Matrikelkort 1:10000, målt af Astrup 1817. – Katasterkarte. 



 

 

 

 

 

1974 SKAST HERRED 

ernes placering og udformning betydelig lighed 
med Vester Starup kirke (s. 1653ff). 

Døre og vinduer. Den romanske bygning har 
oprindelig haft to døre, anbragt nær vestgavlen, 
og syv vinduer, ét i hver af korets tre sider og to 
i hver af skibets langmure. Dørene er ret lave 
(indvendig 206-07 cm høje), og vinduerne er på
faldende lavt placeret. 

Den tilmurede, retkantede norddør bryder 
soklen og har sider af tre-fire rejste, afrensede 
kvadre og dækkes af en stenbjælke. Indvendig 
fremtræder døren siden restaureringen 1987-88 
som en niche med karme af marksten. Syddø
ren, hvis anslag er borthugget i forbindelse med 
en udvidelse, er af en lignende, enkel udform
ning. 

Af korets små vinduer er det østre ødelagt ved 
kvadermurens omsætning. Den løsrevne sål
bænk er indmuret i næstøverste skifte; bredde i 
ydre murflugt: 47-48 cm. Nordvinduet måler 46 
cm i udvendig bredde og kun 21 cm i lysningen. 
Det har monolit overligger og sålbænk, og si
derne udgøres af to kvadre. Sydvinduet er re
tableret o. 1895 af løse dele, der tidligere henlå 
uden for kirkegården. Overliggerens rundbuede 
åbning har en større bredde end sålbænkstenen, 
og de to vinduesdele har næppe været bestemt til 
at sidde i samme åbning. En omløbende rund
stav, trukket lidt tilbage fra kanten, har »knogle-

Fig. 4-5. Opmålinger af Henrik Jacobsen 1983, teg
net af Marianne Nielsen 1990. 4. Grundplan 1:300. 5. 
Tværsnit 1:150 gennem skib. – 4. Grundriss. 5. 
Querschnitt durch Schijf nach Osten. 

agtige« led i sammenføjningerne (sml. skibets 
nordvestre vindue). Overliggerens rundstav 
slutter i toppen i en forvitret blomst. 

De to vinduer i skibets sydside er ødelagt af 
yngre og større vinduer. Tilbage ses kun dele af 
østvinduets vestre karm og vestvinduets østre 
karm i en indbyrdes afstand af knap 3,5 m. Imel
lem de to vinduer, i kvaderskiftet over soklen, er 
indsat en sålbænksten, 48 cm bred, med den 
smigede bund opad. Det østre af skibets to 
nordvinduer står siden 1987-88 som en indven
dig niche med sider af marksten. Det vestre vin
due (fig. 30) har udvendig smalle rejste karmsten 
og monolit overligger og sålbænk. Det smykkes 
af en omløbende rundstav med de ovennævnte 
knogleagtige led i samlingerne, foroven afsluttet 
i en fransk lilje, således som det også ses på dø
befonten og på flere kirker i Skast herred. Vin
duet har en påfaldende lighed navnlig med ski
bets vinduer i Vester Starup kirke (s. 1655 og fig. 
11) .  

Indre. Koret, der fik indbygget hvælv kort før 
reformationen, har ligesom skibet oprindelig 
stået med fladt bjælkeloft. Den runde korbue har 
enkle kragsten med en svagt hulet skråkant på 
undersiden (se s. 1600, fig. 12). 

Tagværkerne, af egetræ, er middelalderlige 
med genanvendelse af ældre, muligvis oprinde
lige dele. Korets seks spærfag har ét lag hane



 

 

 

 

 

 

1975 VESTER NEBEL KIRKE 

Fig. 6. Skibets nordmur, set fra nordvest. NE fot. 1983. – Nördliche Langhauswand von Nordwesten. 

bånd og korte stivere. Bindbjælkerne er skåret af 
i forbindelse med hvælvets indmuring. Fagene 
er nummereret fra øst mod vest med stregnumre 
i syd og firpasstik i nord. I skibet, der fik nye 
loftsbjælker 1952, er alt sat om og har flere 
numre af forskellig art. Huller i spærene viser, at 
tagværkets oprindelige konstruktion har været 
af den såkaldte Arrildtype med to sæt krydsende 
stivere.18 

Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser. Våben
huset og tårnet lader sig ikke nærmere datere, 
men er højst sandsynlig kommet til o. 1500. Ko
rets ottedelte krydshvælv (fig. 10), dekoreret af 
den såkaldte Liljemester (se kalkmalerier), er fra 
1500’rnes første årtier og formodentlig muret af 
de samme håndværkere, som udførte udsmyk
ningen.19 Det hviler på falsede hjørnepiller, uden 
vederlagsmarkering, og runde eller svagt spid
sende skjoldbuer, falsede i øst og vest. Ribberne 

er af kvarte sten, således som det er almindeligt 
for Liljemesterens murersjak. Nederst i kap
perne er der små tilmurede spygatter, hver mar
keret med et kalkmalet kors. Hvælvet har hel
stens overribber med trædetrin. Samtidig med 
hvælvslagningen blev korgavlen (fig. 7) ommuret 
i tegl, prydet med fire dobbelte savskifter, såle
des som det ofte ses i Vestjylland (sml. f. eks. 
tårn og våbenhus i Billum, s. 1079). 

Våbenhuset (fig. 8) er rejst af store kløvede 
kampesten, hvoraf enkelte er meterstore, samt 
tildannede kvadre og munkesten. Der er adgang 
via en udvidet, fladbuet og falset dør i gavlen, 
og rummet får lys gennem to små vinduer med 
fladrundbuede støbejernsrammer, indsat 1869.11 

Gavltrekanten, der ude og inde er af munkesten i 
munkeforbandt, smykkes af fem spidse høj
blændinger med fremspringende, formentlig se
kundære sålbænke. Blændingerne hæver sig 
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1976 SKAST HERRED 

Fig. 7. Korets ommurede gavl, formodentlig udført 
af det såkaldte Liljemester-værksted, o. 1500-20 (s. 
1975). NE fot. 1983. – Chorgiebel, wohl eine Arbeit des 
sogenannten Lilienmeisters, um 1500-20. 

over et enkelt vandret savskifte og omgives af 
seks små »savtakker« af hjørnestillede sten. I det 
indre dækkes rummet af et gråmalet bjælkeloft 
og har gulv af store, røde mursten, lagt på den 
flade side. 

Våbenhuset manglede 166814 dør og loftsbe
klædning. En †skorsten, muligvis brugt til bly
støbning, blev nedtaget 1888.11 Huset er nu tæk
ket med bly på begge sider efter at det i mange år 
havde stået med bly på vestsiden og tagsten på 
østsiden, i 1800’rne vist nok med tagsten på 
begge sider, således ved F. Uldalls besøg 1886. 

Tårnet ved skibets vestgavl er 1981 istandsat 
ved en omfattende restaurering (arkitekter Hen
rik Gram og Søren Gottfred Petersen). Det lille 
tårn savner ligesom flere tårne i Øster Horne 
herred (sml. Torstrup, Hodde og Tistrup) en 
muret spindeltrappe, og har istedet haft en højt
siddende dør i nordsiden, hvortil der var adgang 
via en tømret trappe. Tårnet er muret af munke
sten over 4-6 skifter granitkvadre, udtaget af 
skibets vestgavl. Munkestenene ses nu kun i 
nordmuren samt indvendig i østmuren, idet 
syd- og vestmuren er totalt ommuret med små 
sten 1786. Dette årstal, der oprindeligt stod at 
læse med jerncifre øverst i sydsiden,20 er i dette 
århundrede ændret til »1781«. På vestsiden ses 
med jernbogstaver »H E B« for kirkeejeren 
Henrik Ernst Bjerrum, Øllufgård. 

Tårnrummet, der åbner sig mod skibet med 
en spidsbuet arkade i rummets fulde bredde, har 
dybe, fladbuede spareblændinger i syd, vest og 
nord med bænke i bunden. I den vestre blæn
ding, der er højere end de to øvrige, er et om
muret, fladbuet vindue. Rummet dækkes af et 
samtidigt krydshvælv med kvartstens ribber ud
gående fra hjørnerne. Der er nu adgang til de to 
øvre stokværk og til klokken i tagrummet via en 
lem i våbenhusloftet og en dør i skibets vestgavl, 
der leder ind til mellemstokværket. Tidligere, 
vist nok indtil 1888,11 kom man som nævnt op i 
tårnet via en tømret †trappe ved tårnets nordside, 
der førte op til en retkantet †dør i mellemstok
værket, i hjørnet mellem tårn og skib, hvor den 
tilmurede dør indvendig står som en falset ni
che. Det øverste stokværk har bevaret munkeFig. 8. Våbenhusets gavl (s. 1975). NE fot. 1983. – Vorhallegiebel. 
tegl i nord (med fladbuet spareblænding) og øst, 



 

 

 

 

  

 

1977 VESTER NEBEL KIRKE 

Fig. 9. Indre set mod øst. NE fot. 1990. – Innenansicht nach Osten. 

men er som nævnt helt ommuret i syd og vest. 
De tre frie sider har kurvehanksformede åbnin
ger fra ombygningen 1786. Østre gavlspids har 
et glamhul, flankeret af to korte, dobbelte sav
skifter muret med munkesten. Den ommurede 
vestre gavlspids har to glamhuller. 

Vedligeholdelse og istandsættelser. Tårnet har tid
ligt voldt problemer. Ifølge synsforretningen 
166814 var der faldet et stykke af den ydre mur
skal »på vestre side fra jorden og op imod glam
vinduerne«. I et nyt syn seks år senere21 anslog 
man, at »kirkens brøstfældighed og nødvendige 
reparation« ville kræve 150 slette daler, og kir
ken havde kun 57½ daler i beholdning. 170015 var 
tårnets vestside fra hvælvingen og op så brøst-
fældig, at der til en reparation ville medgå 3500 
sten. Tårnets jernankre var ganske forrustne, og 
kirkens østende (koret?) behøvede otte nye an

kre, foruden de tre der allerede fandtes i muren. 
Kirkeværgen, forpagteren Mogens Christensen, 
gav tilkende, at de ovennævnte arbejder ville 
blive sat i værk, »så snart som skibene kommer 
hjem fra Holland med materialer, som dertil er 
bestilt at skal hjemkøbes«. De pågældende ma
terialer var formodentlig først og fremmest 
mursten, men dertil muligvis også kalk. 

Bortset fra våbenhuset, der som nævnt en tid 
var delvis tækket med tegl, var der overalt bly
tage. 166814 var 32 blytavler fra skibets nordside 
blæst ned og i værgernes forvaring, indtil de 
kunne omstøbes. Måske er blyet som i Brøn
dum blevet støbt om i den »skorsten«, der indtil 
1888 fandtes i våbenhuset. 

Reparationen med tegl i den østre del af ski
bets nordside er foretaget o. 1850.22 1855 påbød 
provsten, her som i herredets øvrige kirker, at 
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1978 SKAST HERRED 

Fig. 10. Kalkmalet dekoration i korets hvælv, udført af den såkaldte Liljemester o. 1500-20 (s. 1979). NJP fot. 
1989. – Gewölbemalerei im Chor, sogenannter Lilienmeister, um 1500-20. 

de indvendige vægge skulle gøres jævne og 
glatte. Kirken var ved Jacob Helms’ besøg 1873 
hvidtet overalt. I 1880’erne blev kvaderpartierne 
i koret og i tårnets nedre del renset for kalk. I det 
følgende årti blev koret sat om og sydsidens ro
manske vindue rekonstrueret af løse kvadre. 

Under en indvendig restaurering 1952, der ledte 
til fundet af korhvælvingens kalkmalerier, blev 
skibets loftsbjælker udskiftet og sydsidens vin
duer fik deres klædelige, fladbuede trærammer, 
som afløste retkantede rammer. Gulvet blev for
nyet og lagt med store, røde teglsten. 1954-55 
fortsattes arbejdet udvendigt under ledelse af ar
kitekt Hans Brink. 

Den velholdte lille kirke står idag præget af 
den nænsomme istandsættelse af tårnet 1980-81 
og af kirkerum og våbenhus 1987-88. Ved de 
sidstnævnte arbejder, der blev ledet af arkitek

terne Rønnow og Overby, Gram, blev skibets 
loftsbjælker indklædt i brædder og skibets nord
dør og nordøstre vindue efterladt som nicher. 
Den blytækte kirke er hvidtet inde og ude med 
undtagelse af granitkvadrene i koret, i skibets 
vestgavl, i våbenhusets vestside og i tårnets 
nedre del. Tårnets mange jernankre er sortma-
lede. 

Opvarmning. Efter ønske fra beboerne blev der 
1902" anbragt en kakkelovn i kirken, i skibets 
nordvestre hjørne med skorsten op gennem tår
net. Det nuværende luftvarmeanlæg er placeret 
på skibets loft. 

Glasmaleri. I skibets nordvindue (fig. 30) er 
1979 indsat en glasmosaikrude, udført af Jens 
Urup Jensen og forestillende tre stiliserede, røde 
roser, et symbol på treenigheden (sml. Treenig-
hedskirken i Esbjerg, s. 1010). 
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KALKMALERIER 

1952 fremkom i korhvælv og i korbue kalkma-
lede dekorationer fra to perioder. Malerierne 
blev afdækket og istandsat af Harald Borre. 

1) O. 1500-20. Korets ottedelte hvælving 
smykkes af en dekoration (fig. 10) af den så
kaldte Liljemester,19 hvis hvælvmalerier kendes 
adskillige steder på egnen, f. eks i Janderup (s. 
1040), Skast (s. 1892) og Alslev (s. 2010). De
korationen er den velkendte med et okkerrødt 
treblad i hver kappe, samlet omkring en ring og 
omgivet af en sortgrå gavl, som krones af en 
rød, fransk lilje. Liljerne gentages omkring rib
bernes samlingspunkt (med lille roset), hvor de 
tilsammen danner en stor, kunstfærdig roset. 
Ribber og buer har sparremønstre i rødt og sort 
adskilt af hvidt, og herfra og fra gavlene udgår 
røde krabbeblade. På grund af den ringe plads er 
dekorationen trængt så meget sammen, at lil
jerne næsten når hinanden. 

2) O. 1590. Korbuens underflade (jfr. fig. 26) 
smykkes i et indrammet felt af fem store roset
ter, dannet af større og mindre blomsterbægre 
og adskilt ved små stjerner (fig. 11), alt udført 
med fine, spinkle konturer i svage gullige og 
grålige, dekomponerede farver. Dekorationen 
ses også på korhvælvet, hvor skjoldbuernes un
derside i øst, syd og nord er besat med sortgrå 
stjerner, mens der i vestre skjoldbue er malet en 
»løbende hund«. Sammenhørende med denne 
dekoration var formodentlig de »mangfoldige« 
†adelsvåben »over korets hvælving«, som præ
sten 1766 omtaler i sin indberetning til biskop 
Bloch.7 Våbnerne har højst sandsynligt refereret 
til de bisatte i gravkrypten under korgulvet (se 
gravminder). En lignende, efterreformatorisk 
dekoration, vistnok dateret 1592, fandtes tidli
gere i Brøndum kirke på skibets hvælv (s. 1940, 
†kalkmalerier nr. 3). 

INVENTAR 

Oversigt. Indretningens ældste stykke er den roman
ske granitdøbefont, der synes leveret af samme sten
huggere, som opførte kirkebygningen. Middelalde
ren i øvrigt er repræsenteret af et interessant kor-

Fig. 11. Kalkmalet dekoration i korbuen, nordre 
vange, o. 1590 (s. 1979). NE fot. 1983. – Wandmalerei 
im Chorbogen, nördliche Wange. Um 1590. 

buekrucifiks fra 1318, formentlig et Ribearbejde, da
teret ved en seddel indlagt i et relikviegemme i fi
gurens baghoved. 

Rummet præges af inventar fra 15-1600’rne og af 
forholdet til herregården Øllufgård. De stærkt for
nyede stolestader dateres formentlig af årstallet 1585 
på en herskabsstol, opsat af Niels Pedersen Glambek 
umiddelbart efter gårdens oprettelse 1583. Altertav
len er bekostet 1616 af Christence Krag, der 1654 
tillige skænkede den overdådige prædikestol, skåret i 
en sjældent professionel bruskbarokstil. Ved denne 
tid tilkom også en (†)fontehimmel og en †mindetavle 
med maleri, sat 1650 af en pige i taknemlighed over 
at være udfriet af ti års hårde åndelige anfægtelser. 

Kirkens alterstager er gotiske, fra o. 1575, altersøl
vet leveret o. 1700 af Johan Andersen i Ribe. Klok
ken er støbt 1769 af Joh. Nicolaus Bieber i Hamborg, 
og som noget usædvanligt går også alterskranken til
bage til 1700’rne. 



 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1980 SKAST HERRED 

Fig. 12. Altertavle 1616, udsnit, nordre topvinge og 
kvindefigur yderst på gesimsen (fig. 14). NE fot. 
1983. – Altar 1616, Ausschnitt. Kartusche und Frauen

figur zu äusserst auf dem Gesims. 

Fig. 13. Løvehoved, detalje af altertavle 1616 (s. 
1981). NE fot. 1983. – Löwenkopf, Detail des Altares 
von 1616. 

Farvescetning og restaureringer. Sin nuværende 
fremtræden skylder kirkerummet hovedsagelig 
istandsættelsen 1952, da krucifikset blev genopsat og 
stolestader og prædikestol restaureret og malet i 
dæmpede farver, præget af gråtoner. På altertavlen er 
en broget staffering fra 1918 med malerier af Jørgen 
Hansen, Esbjerg, blevet bibeholdt, også efter en 
snedkermæssig istandsættelse 1978. En mindre farve- 
afstemning på stolestader m.m. er foretaget ved ma- 
learbejder 1988. 

1790 iværksatte kirkeejeren en almen istandsæt
telse og nymaling, hvoraf er konstateret blåt, cinno
berrødt, marmorering og forgyldning. 1845 blev 
prædikestolen vidtgående restaureret og på altret op
sattes en ny †altertavle med bibelsprog, der kassere
des med renæssancealtertavlens genopsætning 1918. 
1855 holdt egetræsmalingen sit indtog i kirkerum
met, og 1882-84 fik stoleværket en større restaure
ring og fornyelse efterfulgt af den obligate egetræs
maling. 

Alterbordet er formentlig middelalderligt, muret 
op imod korets østvæg. Murværket består til 
dels af kvadre, men lader sig ikke nærmere be
stemme, da bordet står glatpudset og hovedsa
geligt dækket af et alterpanel fra 1952, 155 × 79 
cm, 105 cm højt. Dets forside har tre profilind-
rammede fyldinger, kortsiderne én, rammevær
ket står brunt med grønne lister, fyldingerne 
med Jesumonogram og grønt skabelonmønster 
på grå bund. 1862 var †alterpanel et af brædder.11 

Alterpanelet dækkes af et nyere alterklæde i 
diskrete gråtoner, †Alterklæder. 1668 var alter
klædet af gammelt lærred,14 1700 kaldes det 
ringe.151771 erhvervedes et rødt alterklæde med 
årstallet »Anno 1771«, flankeret af to i sølv og 
guld syede våbener,23 der kendes gennem en 
skitse i Søren Abildgaards notebog. Den viser to 
cirkulære våbener, kronet af lidt korslagt løv. 
Det (heraldisk) højre våben fremtræder tværdelt 
(fra dexter) af en tindeskure, det venstre skrådelt 
(fra sinister) af tre bånd mellem to stjerner.24 De 
borgerlige våbener må opfattes som kirkeejeren 
Henrik Ernst Bjerrums og hans hustrus (jfr. 
klokke). Et rødt alterklæde med guldkors fjerne
des 1942 (jfr. fig. 28). 

Altertavle (fig. 14), 1616, ifølge en forsvunden 
indskrift bekostet og opsat af Christense Krag til 
Øllufgård, enke efter Fasti Staverskov. Storvin
gerne prydes af parrets mødrene våbener (hans 



 

 
 

 

1981 VESTER NEBEL KIRKE 

Fig. 14. Altertavle, 1616, bekostet af Christense Krag til Øllufgård (s. 1980). NE fot. 1983. – Altav 1616, gestiftet 
von Christense Krag zu Øllufgård. 

muligvis forkert), mens de fædrene nu mangler 
på opbygningen, der er blevet stærkt fornyet i 
fyrretræ 1918, da den fik sin nuværende staffe
ring med malerier af Jørgen Hansen, Esbjerg. 

Tavlen, der må tilskrives samme snedker som 
Brøndum kirkes prædikestol (jfr. ndf.), har lavt 
postament, bredt, tredelt storstykke og todelt, 
gavlprydet topstykke, alt med vinger udført i 
tidens rulleværksstil. Glatte korintiske søjler 
med prydbælter flankerer storfelterne, hvis ram
meværk stammer fra 1918. Det næsten kvadrati
ske midtfelt indfattes af en perlestav, de lidt 
smallere sidefelter af slyngbåndslister. Under de 
ydre storsøjler er der fæstnet store englehoveder, 
mens de indre hviler på postamentfremspring, 
der på siderne har små bosser, fortil løvehoveder 
med ring i flaben (fig. 13). Midt på storvingerne 

ses våbener for slægterne Bryske (i nord) og 
Juel, utvivlsomt ment som henholdsvis Fasti 
Staverskovs og Christence Krags mødrene vå
bener (jfr. prædikestol). Bryskevåbenet, der 
fremtræder spejlvendt, må være en fejl for 
Bangs, da hans mor efter al sandsynlighed var 
Anne Bang.25 De nu manglende fædrene våben, 
der savnedes allerede i 1700’rne,24 må have haft 
plads andetsteds på tavlen, måske oven på stor
eller topvingerne, der nu krones af små nyere, 
drejede spir.26 Storfrisen brydes af fremspring 
med englehoveder. Herover står yderst på ge
simsen gestikulerende kvindelige frifigurer (fig. 
12), der i hvert fald nu er uden attributter (dy
der?). De flankerer topstykket, der fremtræder 
som en forenklet udgave af storstykket. Søjlerne 
har attiske baser og glatte skafter, felterne en 
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Fig. 15. Alterkalk, udført af Johan Andersen i Ribe 
(1673-1705), bægeret fornyet 1793 af Johannes Bros- 
bøll, Varde (s. 1983). NE fot. 1983. – Kelch von Johan 
Andersen, Ribe (1613-1705). Schale 1793 von Johannes 
Brosbøll, Varde, erneuert. 

(fornyet) tandsnitsindramning og frisen frem
spring, der prydes af diamantbosser. Topvin
gerne rummer højovale medaljoner med relief
fer af evangelisterne Mattæus (fig. 12) og Johan
nes, begge skåret efter stik af Chrispin de Pas 
(1560-1637) efter Geldorph Gortzius.27 Små dre
jede spir (nyere) flankerer topgavlen, der er for
met som en stor rulleværkskartouche med rund
buet, profilindrammet felt. 

Tavlen har en broget og nuancerig bemaling 
fra 1918 med hvid bund, en del forgyldning og 
gråmarmorering af alt vandret listeværk. Fri
serne står sorte uden indskrifter, mens posta
mentfeitet rummer forgyldt frakturskrift på sort 
bund: »Saa elskede Gud Verden...(Joh. 3, 16)«. 
De samtidige malerier, der ligeledes skyldes Jør

gen Hansen i Esbjerg, er udført i olie på træ 
øjensynligt efter forlæg, der spænder fra renæs
sancens mestre til 1800’rnes danske malere. Ma
lerierne viser i storfelterne Emaus, flankeret af 
Bønnen i Getsemane (i nord) og Korsbæringen, 
i topfelterne Fødslen (i nord) og Dåben samt 
topgavlen Himmelfarten. Om restaureringen 
1918 vidner den malede påskrift »I. Hansen Es
bjerg 1819« (årstallets cifre forbyttede) på tavlens 
bagside. 

Tavlen må være udført af en vestjysk snedker, 
hvis hovedværk er inventaret i Sønder Borris 
kirke (Ringkøbing amt), og som i nabokirkerne 
er repræsenteret ved altertavlen og prædikestols-
himlen i Skast (s. 1896) og prædikestolen i Brøn
dum (s. 1952). Om opsætningen vidnede en ind
skrift, vistnok i postamentfeitet: »Haver ærlige 
og Velbyrdige Frue Krag til Øllufgaard sal. Fasti 
Staverskous Efterleverske ladet indsætte udi Ne
bel Kirke denne Alter-Taule paa hendes egen Be
kostning, Gud Almægtigste til Lov og Ære og 
Kirken til Beprydelse den 23. Aug. 1616«.23 

1700 sagdes altertavlens billeder og lister ad
skillige steder at være »afstødt eller affalden«.15 

En nymaling ved kirkeejerne 1790 – hvoraf på 
søjleprydbælterne er konstateret lidt blåt, cinno
berrødt og forgyldning – mindedes med ind
skriften »Hans Wartho 1790 Bodil Elisabeth Bier
rum«, optegnet i sognepræstens indberetning 
året efter. Heraf ses endvidere, at storfeltet da 
rummede et Nadvermaleri ledsaget af Indstiftel-
sesordene, der var anført med gule bogstaver 
nedenunder.28 Herunder, formentlig i posta
mentfeitet, læstes den ovenciterede oprindelige 
stiftelsesindskrift.29 1827 ønskedes en ny repara
tion af tavlen,30 der 1844 kaldtes oprådnet og løs 
i mange dele. Den burde derfor »nedtages og 
enten overmåde vel repareres og indskrifterne 
såvelsom alt nyt på samme males lig det øvrige, 
eller en helt ny anskaffes«.22 Resultatet blev op
sætningen af en ny tavle, der må have tjent fra 
1845 til 1918 (jfr. †altertavle), mens den gamle 
har været stillet af vejen.31 Den blev genopsat 
1918, efter at en vidtgående lokal restaurering 
havde givet tavlen sin nuværende fremtræden. 
1978 er foretaget en snedkermæssig istandsæt
telse. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

  

 

  
 

1983 VESTER NEBEL KIRKE 

Fig. 16. Alterstager, o. 1575 (s. 1983). NE fot. 1983. – Altarleuchter, um 1575. 

†Altertavle, 1845, beskrevet 1862 som ny, sort-
malet med forgyldte bibelsprog og figurer.32 

Kasseret 1918. 
Altersølvet skyldes Ribemesteren Johan An

dersen (1673-1705), idet kalken dog er delvist 
fornyet 1793 af Johannes Brosbøll, Varde. Kal
ken (fig. 15), 18,5 cm høj, har stejl sekstunget fod 
med bred fodplade, profileret standkant og på en 
af tungerne et forholdsvis stort, påloddet kruci
fiks med »INRI«-bånd, der snarest stammer fra 
renoveringen 1793. Skaftleddene er sekssidede 
med profilering, knoppen sekstunget med mel
lemfaldende små støbte englehoveder. Bægeret 
er Johannes Brosbølls, let svejet og glat med 
graveret indskrift i kursiv langs randen: »Dette 
Kalck og Deskkee Til Hörrer Nebel KierKee 
1793«. Det er indvendig forgyldt og har i bun
den Brosbølls stempel.33 På fodpladens under
side Johan Andersens stempel (Bøje 1982, nr. 
6781) efterfulgt af graveret vægtangivelse: »40 
Ld«. Den sammenhørende disk, tvm. 14 cm, har 
på fanen et graveret cirkelkors. 1880 omtales 
lodning af altersølvet, 1904 en indvendig for
gyldning af kalken.11 

Danmarks Kirker, Ribe amt 

Alterkande, 1928, af sølv, 30 cm høj, med gra
veret versalindskrift: »Guldbryllupsgave fra Læ
rer og Kirkesanger N. Horsbøl Christensen og 
Hustru V. Nebel 1928«. Tilsvarende oblatæske, 
tvm. 9 cm, med påskriften: »Skænket af V. Ne
bel Kvindeforening 1928«. Alterkande og oblat
æske i sort porcelæn med guldkors fra Den kon
gelige Porcelænsfabrik på våbenhusloftet. De er 
anskaffet henholdsvis 185422 og 1862.11 En †oblat
æske bestiltes 1845 hos provsten.22 

Alterstager (fig. 16), gotiske fra o. 1575, meget 
lig Fåborg kirkes (s. 1765). De er 35 cm høje 
med nogenlunde ensdannet fod- og lyseskål og 
cylinderskaft med tre skaftringe. Fodskålen og 
dens tre fødder, formet som dyrepoter, bærer 
stærkt præg af reparation og fornyelse, ligesom 
lysetornene er udskiftede i jern. 1862 var sta
gerne forsynet med lakerede bliklamper (jfr. 
DK. Holbæk, s. 409).11 En nyere femstage i mes
sing er henlagt på våbenhusloftet. 

En messehagel af rødt fløjl med guldkors er fra 
slutningen af 1800’rne, vistnok anskaffet o. 
1875.11 †Messehagler. Kirken var uden hagel både 
166814 og 1700, da den sagdes at have manglet 
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siden krigens tid (dvs. siden 1657-60).15 Atter 
1829 beklages manglende messeklæder,22 mens 
kirken 1862 havde messeklæder »i tilbørlig or
den«.11 

Alterskranke, 1700’rne, formentlig fra istand
sættelsen 1790, strækkende sig tværs over koret. 
Kun selve gelænderet med udsavede balustre er 
gammelt, med grå bemaling fra 1988, hvorun
der på en af balustrene er fremdraget en for
mentlig oprindelig, blå marmorering. Blåmalet 
håndliste og muret knæfald med læderbetræk fra 
1952. 1862 omtales knæfaldet som simpelt, 
»med udskæringer i træværket til 12 nadvergæ
ster«.11 En †knæleskammel til præsten, betrukket 
med rødt klæde, omtales 1873 og 1909.11 

Døbefont (fig. 17), romansk af rødlig granit, 
tilhørende en lokal undergruppe af den alminde
lige vestjyske type (Mackeprang: Døbefonte s. 
174f.). Fonten er 95 cm høj, foden søjlebasefor-
met (uden hjørneknopper) med halvcirkulære 
felter, der rummer symmetrisk arrangeret blad
værk. Et af felterne krones af en bladspids, over 

Fig. 17. Døbefont, romansk af granit (s. 1984). Efter 
tegning af E. Rondahl 1896 i Nationalmuseet. – Ro
manische Granittaufe, nach Zeichnung 1896. 

et andet er indristet et lille ligearmet kors. For
oven har foden en tredobbelt vulst, den nedre 
med fire reliefhuggede, nedadvendte liljer. 
Kummen er halvkugleformet med en indhug
get, krydsende buefrise på siden og en attisk 
mundingsprofil, hvis øvre rundstav er erstattet 
af platte. På randen er indristet et lille, ligearmet 
konsekrationskors, der har sidestykker bl.a. 
Øse (s. 1615f.) og Brøndum (s. 1950).34 Ud
smykningens detaljer er karakteristisk for en 
række stenarbejder på egnen. Således genfindes 
liljen på skibets vinduesoverligger (s. 1974 og 
fig. 30) og på andre af gruppens fonte, hvor også 
buefrisen og de ret sjældne konsekrationskors 
optræder (jfr. s. 1792 med note 36 og eksempel
vis s. 1886).35 1667 beklagede Sofie Staverskov, 
at fonten nyligt var blevet flyttet fra en plads ved 
altret »ungefær fem alen til en krog«, formentlig 
til korets nordvesthjørne, idet den nævnes over 
vinduet, der gik »ud til nord« fra korets †grav-
krypt (s. 1995, jfr. (†)fontehimmel).13 1791 kaldes 
fonten en stor, udhulet grå sten,23 1844 ønskedes 
den renset og 1859 flyttet frem »synlig for me
nigheden«.22 I overensstemmelse hermed var 
dens plads 1862 ud for korbuens nordvange (jfr. 
fig. 28), hvorfra den 1952 er blevet rykket lidt 
ind i koret. 

Dåbsfad, o. 1550, af drevet messing, sydtysk, 
tvm. 54 cm. I bunden cirkelmedaljon med be-
budelsesrelief, indfattet af et næsten udpudset 
majuskelbånd, en snoet ranke og en bort af små 
stemplede blade. På fanen frise med hjort og 
hund. En reparation på undersiden stammer for
mentlig fra 1840, da dåbsfadet blev loddet og 
smukt afpudset.22 Nyere dåbskande af messing, 
39 cm høj, stemplet »HB«. 

Af en (†)fontehimmel fra 1653 er på kirkeloftet 
bevaret ophænget samt en noget yngre drejelig 
ophængsgalge, hvori himlen under dåben har 
kunnet svinges til side (jfr. fig. 31). Ophænget 
består af en smedejernsstang (115 cm), der går 
igennem to spiragtige trækugler og nederst et 
sekssidet led (38 cm højt) med skælmønster på 
hjørnerne og tandsnitsgesims. Yderligere en rest 
af himlen er måske et buttet englehoved, der nu 
er fæstnet under prædikestolen (s. 1990, 1995, jfr. 
fig. 23b), og som – hvis det stammer fra himlen 
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Fig. 18. Korbuekrucifiks, 1318 (s. 1985), dateret ved 
en seddel, der var vedlagt *relikvier, som 1952 blev 
fremdraget af et gemme i figurens hoved (jfr. fig. 
19). N.J. Termansen fot. 1954. – Triumphkreuz, 1318. 
Datierung durch einen Zettel, der bei den *Reliquien lag. 
Diese wurden 1952 in einem Sepulcrum im Kopf der Fi
gur gefunden (vgl. Abb. 19). 

- antyder, at den har været leveret af billedskæ
reren Jens Mortensen i Kolding (jfr. fontehim-
mel i Ølgod, s. 1540). Mens træværket på loftet 
nu er uden farverester, har englehovedet karna
tion og grøngrå vinger, formentlig fra 1790, 
hvorunder er konstateret kraftige renæssancefar
ver på kridtgrund. 1791 læstes på himlen: »hvo 
som Troer og bliver døbt, han skal blive salig, 
men hvem som ikke troer skal blive fordømt. 
Marc: 16(,16). Anno 1653«.23 Himlen må være 
blevet nedtaget engang i årene før 1862.36 1952 lå 
resterne på våbenhusloftet. 

Galgeophænget (jfr. fig. 31), 330 cm højt, der 
i sin konstruktion svarer til det bevarede i Da
rum kirke (Gørding hrd.),37 består af en drejelig 
stolpe med tværarm, støttet af en skråstiver. 
Den sidste har renæssanceprofil og er genan-
vendt i arrangementet, der er yderst groft udført 
og formentlig stammer fra begyndelsen af 
1800’rne. Af en klage fra Sofie Staverskov på 

Øllufgaard 1667 fremgår, at himlen oprindeligt 
havde været ophængt i en vippearm med en 
kontravægt i form af en jernbunden blok. Nu 
fandtes ophængets lænke imidlertid blot »fast
slagen på et spær med søm, og kan sig ikke nu 
bevæge op eller ned«. Præsten Peder Jensen hen
viste i sit svar til murermesteren og bedyrede, at 
han aldrig selv havde kunnet få låget til at vippe 
op og ned.13 

Korbuekrucifiks (fig. 18, 20-21), 1318, med ind
lagte *relikvier og en daterende seddel (fig. 19), 
fremdraget 1952 af et gemme i figuren, der da i 
stærkt medtaget stand blev nedtaget fra våben-

Fig. 19. *Relikvier m.m., fremdraget 1952 af et 
gemme i korbuekrucifiksets hoved (s. 1986). Den 
vedlagte seddel bærer påskriften: »denne ribbens-
knogle af de 11000 Jomfruer blev nedlagt her af ma
gister Tyge, kantor i Ribe, i året 1318 ottendedagen 
efter Kristi Himmelfarts Dag til ære for Det Hellige 
Kors«. LL fot. 1979. – *Reliquien u.a.m., 1952 in ei
nem Sepulcrum im Kopf des Triumphkreuzes gefunden. 
Der beigelegte Zettel ist mit der Aufschrift versehen: 
»Dieser Rippenknochen der 11000 Jungfrauen ivurde hier 
im Jahre 1318 am achten Tage nach Christi Himmelfahrt 
zur Ehre des heiligen Kreuzes von Magister Tyge, Kantor 
in Ribe, niedergelegt«. 

140* 



 

 

 

1986 SKAST HERRED 

Fig. 20 a-b. Korbuekrucifiks, 1318, hovedet set i profil og forfra (s. 1985). LL. fot. 1954. – Triumphkreuz, 1318. 
Seiten- und Vorderansicht des Kopfes. 

husloftet og nænsomt istandsat.38 Figuren er 101 
cm høj, armene udstrakte, højre fod lagt over 
den venstre. Hovedet er tungt sænket mod højre 
skulder, og kroppen sunket sammen, så dens 
vægt har skubbet knæene frem. Tornekronen er 
tovsnoet, håret langt og bølget, ansigtet dødt og 
forpint med smertefuldt sammentrukne øjen
bryn og halvåben mund. Hagen er delvist bort
rådnet, men det ses, at det korte fuldskæg har 
haft runde »semitiske« krusninger. Armene, der 
nu fremtræder afstumpede uden fingre, er tappet 
ind i skuldrene, ribben og mellemgulv er tyde
ligt markeret, sidevunden skåret i højre side. 
Lændeklædet, der dækker det højre knæ og lader 
det venstre frit, er fæstnet med en hængesnip 
ved højre hofte. Ved lænderne danner klædet 
fine rørfolder, midtfor en stor posefold, der næ
sten er rådnet bort. Figuren er hulet fra bagsiden 
og har i baghovedet et 7,5 cm dybt relikvie
gemme, der måler 2 cm i tvm. og har været 
lukket med en kobberplade (jfr. ndf.). Rester af 
bemaling fra første del af 1800’rne, lysblåt læn
deklæde og grålig karnation med røde læber og 

lidt blodstænk ved hårkrans og vunder. Kors
træet er fra 1952, glat med grå bemaling fra 1988. 

Gemmets *relikvier og øvrige indhold (fig. 19) 
var som nævnt dækket af en kobberplade, cirku
lær, tvm. 5 cm, der har været fæstnet med fire 
kobbernitter. I gemmet lå fire små træstykker og 
dybest selve relikvierne, et par benstumper om
vundet i to stykker linned, sammenholdt af en 
tynd tråd. Yderst, indlagt i en lidt tykkere, gul
lig linnedklud, fandtes dedikationssedlen, en 
strimmel pergament, 2,3 × 13,5 cm, med på
skriften: »hoc os de coste s(an)c(t)a(rum) xi mi
lium v(ir)gin(um) positu(m) hic p(er) 
mag(ist)r(um) thucone(m) cantore(m) ri-
pen(sem) anno d(omi)ni m(ilesimo) ccc xviii in 
octava ascenc(i)o(n)is d(omi)ni ad honore(m) 
s(an)c(te) crucis (denne ribbensknogle af de 
11000 Jomfruer blev nedlagt her af magister 
Tyge, kantor i Ribe, i året 1318 ottendedagen 
efter Kristi Himmelfarts Dag til ære for Det hel
lige Kors)«. 

Relikvienedlæggelsen 8. juni 1318 skete samme 
sommer som en lignende indvielse (19. aug.) af 
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et lidt mindre men i øvrigt næsten tilsvarende 
†krucifiks i Ribe Domkirke, hvor samme kantor 
kan formodes at have stået for ceremonien (s. 
436 med fig. 293).39 De udtryksfulde, højgotiske 
krucifikser, enestående ved den nøjagtige date
ring, viderefører træk fra lidt ældre krucifikser i 
Vester Horne herred og i Guldager, ligesom der 
findes nære sidestykker i Gram og Randerup 
kirker (DK.SJyll. s. 802, 1466).40 Dette peger – ligesom domkantorens involvering – på en ud
førelse i et værksted i Ribe.41 

Krucifikset, der må være blevet nedtaget en
gang midt i 1800’rne,42 fandtes i vinteren 1935 

ynkeligt liggende på våbenhusloftet – delvist til
føget med sne. Figuren var da fæstnet til et sim
pelt egetræsmalet †korstræ med afrundede en
der, formentlig fra 1800’rne. 1952 blev figuren 
taget ned for restaurering, hvorved relikviegem
met blev fundet og dets indhold 1954 deponeret i 
Nationalmuseet (inv. nr. D 96/1954). Selve fi
guren blev underkastet en konserverende be
handling og en let farvemæssig retouche, hvor
efter den, fæstnet til et nyt kors, fik sin nuvæ
rende plads på skibets nordvæg. 
Prædikestol (fig. 24), 1654, skænket af Chri-

stence Krag til Øllufgård, et velskåret arbejde i 
en overdådig bruskbarokstil, en del fornyet 1845 
og ved en gennemgribende istandsættelse 1952. 
Prædikestolskurven udgøres af fem arkadefag, 
flankeret af joniske dydehermer, hvis kraftigt 
udbugende volutskafter prydes af forskelligt ka
rakteriserede hoveder over frugtklase. Fra op
gangen ses: 1) Troen. 2) (Fig. 22) Håbet. 3) (Fig. 
22) Kærligheden. 4) Retfærdigheden. 5) Styr
ken. Felternes lidt udbugende arkader har halv
søjler med kannelurer (forneden udfyldte), kar-
niskapitæl og bosseprydet postament, bueslaget 
udgøres af en æggestav prydet med S-volut. 
Sviklerne rummer englehoveder, og forneden 
afgrænser tandsnitsborter arkaderne fra småfel-
ter med enkle skriftkartoucher. Arkaderne rum
mer reliefmotiver fra Jesu barndomshistorie. Fra 
opgangen ses: 1) Bebudelsen. Maria sidder til 
venstre, bevæget, bag læsepulten, kranset af for
hænget fra en rund baldakin med tungekant 
ovenover. Fra højre kommer Gabriel ind med en Fig. 21. Krucifiksfigur 1318 (s. 1985), fotograferet ef
blomst i den fremrakte højre hånd og den ven- ter istandsættelsen 1954 af Lennart Larsen. – Kruzifix 

1318. 



 

 
 

1988 SKAST HERRED 

Fig. 22. Prædikestol, 1654, udsnit med relief af Hyr
dernes tilbedelse, flankeret af dyderne Håb og Kær
lighed (s. 1988). NE fot. 1983. – Kanzel 1654. Aus
schnitt mit Relief von Anbetung der Hirten, flankiert von 
den Tugenden Hoffnung und Liebe. 

stre løftet til hilsen, mens Helligåndens due i 
sky- og strålekrans melder sig foroven. 2) (Fig. 
22) Hyrdernes tilbedelse. Barnet ligger under et 
»paraplytræ« med Maria siddende ved hoved
gærdet og en ung hyrde stående ved fodenden 

med hyrdestav og et lam under armen. Foran 
krybben leger en hyrdehund, bag den knæler Jo
sef, mens koen og æslet titter frem i baggrun
den, æslet med en meget stor kurv på ryggen. 3) 
Omskærelsen (jfr. fig. 24). Josef, til højre, ræk
ker det nøgne barn frem til ypperstepræsten, der 
ligeledes er vist siddende, mens Maria står bag 
ham i bøn. Et stort hængeklæde danner bag
grund. 4) Kongernes tilbedelse. Maria sidder til 
højre med det nøgne barn på skødet. Foran knæ
ler en konge, der har sat sin krone på jorden og 
rækker et skrin frem, mens de to andre konger 
står bagved med pokaler. Mellem dem stikker 
Josef hovedet frem; baggrunden udgøres af et 
»paraplytræ« og fra oven sender stjernen en 
stråle ned. 5) Kongernes tilbedelse, nogenlunde 
som nr. 4, men spejlvendt, og kun Maria, barnet 
og den knælende konge er færdigskåret, mens 
feltet i øvrigt står glat. Relieffet er formentlig et 
første udkast, hvis manglende færdiggørelse vel 
er grunden til, at det har fået plads halvt skjult, 
nærmest væggen. 

Postamentet har fremspring med stærkt ud-
bugende krumknægte med vrængemasker og 
bruskværk på siderne (fig. 23), mens felterne 
rummer bruskkartoucher med små engle. Fra 
opgangen ses: 1) (Fig. 23a) engel, der blæser 
trompet. 2) Velsignende engel med blomst i 
venstre hånd, i bruskværket to profilmasker. 3) 
Engel med åben bog i venstre hånd, den højre 

Fig. 23 a-b. Prædikestol 1654, udsnit af postamentet (s. 1988-89). a. Første fag. b. Fjerde fag, hvor et afvigende 
englehoved forneden må tilskrives billedskæreren Jens Mortensen i Kolding. NE fot. 1983. – Kanzel 1654. 
Ausschnitt aus dem Untersatz. a. Erstes Fach. b. Viertes Fach, wo ein abweichender Engelkopf dem Bildschneider Jens 
Mortensen in Kolding zuzuschreiben ist. 
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Fig. 24. Prædikestol, 1654, skænket af Christense Krag til Øllufgård (s. 1987). NE fot. 1983. – Kanzel, 1654, 
gestiftet von Christense Krag zu Øllufgård. 

løftet. 4) (Fig. 23b) engel med Livets Krone. 5) dækplanke (med læsepult) i blank, ferniseret eg 
Bedende engel. Frisen har bøjlefremspring med er fra istandsættelsen 1952. Hængestykkerne er 
englehoveder og i felterne bruskkartoucher med udformet som bruskkartoucher med vekslende 
englehoveder, frugtklaser og vrængemasker. motiver. Fra opgangen ses: 1) (Fig. 23a) mands-
Arkitraven ledsages af en perlestav, gesimsen af hoved med hat og overskæg. 2) Pelikan, der 
tandsnit og en vulst med beslagværk; gesimsens hakker sig i brystet og fodrer tre unger med sit 
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Fig. 25. Prædikestolshimmel, 1654 (s. 1990). NE fot. 
1983. – Schalldeckel, 1654. 

blod. 3) To duer i frugtranke. 4) (Fig. 23b) Fugl 
Føniks. 5) Nok en fugl (jfr. fig. 23b). Hænge-
stykkerne flankeres under fremspringene af eng
lehoveder, der er ens (to nyskårne), bortset fra et 
fjernest opgangen (fig. 23b), som er af Kolding-
billedskæreren Jens Mortensens runde og but
tede type og formentlig må skyldes ham. Engle-
hovedet stammer vel fra den samtidige (†)fonte-
himmel (jfr. ovf.) eller fra Karen Simonsdatters 
†mindetavle (jfr. ndf.). Den svejede underbalda
kin, hvis panel er fornyet 1952, har i stødene 
ribber, der prydes af beslagværk. Trappens gen
nembrudte opgangspanel har smukt udsvejfede 
balustre med æggestavskapitæl, semikolontegn 
og bosser, samt frise med triglyffer og håndliste, 
ledsaget af æggestav og en bort af små kølbuer. 
Mægleren prydes af dukatborter. 

Prædikestolen er opsat i skibets sydøsthjørne 
under en sammenhørende himmel (fig. 25), hvis 
træværk efter restaureringer 1845 og 1952 er så 
stærkt fornyet i fyrretræ, at hovedsagelig kun de 
skårne dele er originale. Himlen, der er relativ 
lille i forhold til kurven, har form af en ottesidet 
polygon. Fremspring, der prydes af bøjler med 
englehoved, bryder frisen, der krones af en kraf
tig karnisgesims, som på fremspringene bærer 
puttifigurer med lidelsesredskaber, der – bortset 
fra en søjle – er nytilsat 1952. De flankerer top
stykkerne, der er formet som bruskkartoucher 
og hovedsageligt rummer våbener for Chri

stence Krag og hendes mand Fasti Staverskov (af 
slægten Glambek),43 der var død allerede 1607. 
Fra opgangen ses: 1) Våben for Staverskov 
(Glambek) under initialerne »FSF« for Fasti Sta
verskovs fædrene. 2) Bryskevåben og »FSM« 
for Fasti Staverskovs mødrene, vistnok fejl for 
Bangvåben (jfr. altertavlen).25 3) (Jfr. fig. 25) 
Bønnen i Getsemane, flankeret af årstallet 
»1654«. 4) Kragvåben og initialerne »CKF« for 
Christence Krags fædrene. 5) Juelvåben og ini
tialerne »CKM« for Christence Krags mødrene. 
Under frisefremspringene er der englehoveder, 
flankerende hængestykkerne, der har vrænge-
masker og ansigter i gennembrudt bruskværk. 
Loftet har kassetter omkring et ottesidet, hævet 
midtparti med en stor roset, kantet af karnistæn-
der. 

Prædikestolens staffering i grå alabastfarve 
med nogen forgyldning er fra 1952. Himlens vå
benskjolde har beskedne heraldiske farver, og i 
skriftfelterne under reliefferne er med forgyldte, 
skråstillede versaler anført tilhørende skriftste
der. Kun det nævnte, buttede englehoved under 
kurvens postament står med ældre farver, karna
tion og grønliggrå hår og vinger, vistnok fra 
1700’rne.44 

Prædikestolen omtales i 1700’rne som dejlig, 
»af gammeldags billedhugger-arbejde«,7 og det 
mentes da, at den skulle »være udskåren af en 
bonde i Lifstrup«.45 Dertil er prædikestolen dog 
for professionelt skåret, ikke mindst de overle
gent udførte bruksmasker. Den desværre 
ukendte billedskærer overgår her klart Kolding-
mesteren Jens Mortensen, til hvis arbejder der i 
øvrigt findes ligheder både i opbygning og ud
smykning.46 En nymaling 1790, hvoraf er kon
stateret en blågrå farve, efterfulgtes 1845 af en 
større istandsættelse, hvorved himlen blev me
get vidtgående fornyet. Samtidig ønskedes en 
net og smuk nymaling, der vist ikke blev til no
get før 1855, da prædikestolen blev overstrøget 
med egetræsmaling.22 En opmaling fandt sted 
1868,11 hvorefter prædikestolen fremtrådte som 
det ses af ældre fotografier (jfr. fig. 28), mørkt 
egetræsmalet med hvidgrå hjørnehermer og 
krumknægte, blå og hvid bemaling af himlens 
loft samt den obligate, frynsede stofbeklædning 



 

 

 

1991 VESTER NEBEL KIRKE 

Fig.26. Indre set mod vest. NE fot. 1990. – Innenansicht nach Westen. 

af gesims og †læsepult. Prædikestolen var da op
sat lidt højere end nu, ridende på stolestadernes 
forpanel og støttet af en kraftig, skævt anbragt 
stolpe (fra 1845?), der delvis havde ødelagt un
derbaldakinen. Efter undersøgelser 1935 og 
1951, der viste prædikestolen i en meget dårlig 
stand og næsten uden ældre farvespor, fik den 
med istandsættelsen 1952 sin nuværende frem
træden. 

Stolestader, o. 1585, af egnens ungrenæssance-
type, men stærkt fornyet 1882-84, da man ind
satte de nuværende bænke med fyldingsryglæn 
med hatteknager, og ved istandsættelsen 1952. 
Af staderne, der formentlig dateres af årstallet 
»1585« på en herskabsstol forrest i sydsiden (jfr. 
ndf.), er hovedsageligt gavlene de gamle, 109 
cm høje, udformet som et rammeværk med 
småspir og to profilindrammede fyldinger. Un

Danmarks Kirker, Ribe amt 

derfyldingerne har foldeværk, de øvre dels fol
deværk med hjerteformede gennembrydninger, 
dels akantusløv, der nogle steder vokser ud af 
vaser. Spirene er efter afsavning 1882-84 gen
etablerede 1952, da man måtte udskifte en del 
rammeværk, ligesom panelerne i det væsentlige 
blev fornyet. Oprindelige er kun det søndre for
panels frisefyldinger med akantusløv, der et sted 
vokser ud af et hoved. Fire gavle, som 1952 kom 
på kirkeloftet, er 1970 genopsat som dele af et 
panelværk foran orglet. Stolestadernes bemaling 
i gråt med gule lister og hvide skæringer på blå 
bund er fra 1988. 

Stoleværket omtales tidligst 1700, da to stader 
manglede »forklædning«.15 1791 omtales 14 
mandsstole og 12 kvindestole, utvivlsomt noget 
bredere, da de nævnes med »fem sæder«.23 1862 
var der ialt 29 stader, 15 i syd og 14 i nord, de 
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1992 SKAST HERRED 

forreste med dobbeltsæder og døre, alle smukt 
egetræsmalede.11 I årene 1882-84 indsattes de nu
værende bænke, gavlene fik spirene afsavet til 
udsvejfet form og forsynedes med lidt særegne, 
drejede løgspir, inden alt 1885 blev malet tre 
gange med egetræsfarve.11 Ældre fotografier vi
ser stadernes daværende fremtræden (fig. 28), 
der 1952 måtte vige for den nuværende. 

Sammenhørende med stolestaderne er en her
skabsstol (fig. 27) fra 1585 for Øllufgårds ejere 
forrest i søndre stolerad. Den har dobbeltsæde 
og to gavle, der svarer til de øvrige, bortset fra 
at den vestre i overfyldingen har et Glambekvå-
ben over navnet på den daværende ejer: »Niels/ 
Persen/ Glambek/ 1585« (indskårne versaler). 
Mellem gavlene en låge med høj profilindram-
met spejlfylding, hvis listeværk er smykket med 
enkel karvskåret ornamentik. Bemaling som 
stolestaderne. 

I 1700’rne, snarest o. 1724, flyttede kirkeejerne 
til en †lukket herskabsstol i tårnet, 1766 omtalt 
som indrettet over tårnrummets †åbne begra
velse.7 Der har således været tale om en pulpi
turstol med facade i tårnbuen, øjensynligt hvi
lende på (†)gravskrankens kraftige profilgesims, 
der er bevaret på kirkeloftet (jfr. s. 1995 og fig. 

Fig. 27. Herskabsstol, 1585, for ejerne af Øllufgård, 
1585 (s. 1992). NE fot. 1983. – Herrschaftsgestühl für 
die Besitzer des Herrenhofs Øllufgård, 1585. 

31). Sammenbygningen antyder, at herskabssto
len har været samtidig med begravelsen fra o. 
1724 (s. 1995). 1791 hed det, at kirkeejerstolen 
var »bygget for mange år siden«.45 

En †bispestol var kort før 1667 flyttet til korets 
nordøsthjørne »ved nordenden af altret«, hvor 
præsten brugte den som skriftestol (jfr. ndf.).13 

Af en †præste- og skriftestol fra renæssancetiden 
kasseredes de sidste rester ved restaureringen 
1952. Den omtales tidligst 1667 i forbindelse 
med Sofie Staverskovs klage over sognepræ
stens ommøbleringer i koret (jfr. (†)fontehim-
mel). Skriftestolen havde vistnok stået i korets 
nordvesthjørne, men var nu flyttet over til den 
søndre side, og »synes at være forringet og snæ
vert (indsnævret) ungefær en halv alen, som 
også ses af samme skriftestols panel, som findes 
brækket«. Stolen var nu kun henved en alen og 
to fingre bred og i længden ungefær 6 1/2 kvar
ter (ca. 70 × 100 cm), så næppe noget menneske 
»synes at kunne komme derind til præsten og 
skrifte, men må sidde udenfor«. Præsten Peder 
Jensen fandt heller ikke skriftestolen bekvem til 
sit embede og forklarede, at han mest havde hørt 
skrifte i ovennævnte †bispestol og ikke ville tro, 
at bispen havde at klage derover.13 1700 behøve
des et hængsel i døren til skriftestolen,15 der må 
være blevet noget udbygget inden 1791, da den 
sagdes at have plads til seks personer.45 1859 flyt
tedes præstens stol fra det nordøstre hjørne af 
koret til det nordvestre,22 hvor den anes på ældre 
fotografier (jfr. fig. 28). Den havde da fyldings-
panel af renæssancekarakter forneden, foroven 
et åbent gitterværk, der formentlig stammede 
fra 1700’rne. 

En †degnestol fra renæssancetiden, pulten med 
gavle som stolestadernes og panel i to fag med 
frisefyldinger, blev ligeledes nedtaget 1952 og 
dele af den øjensynligt brugt i staderne. Den 
omtales 1700 som brøstfældig,15 1791 stod den 
syd for altret,45 og 1859 fik den plads i korets 
sydvesthjørne, hvor den skimtes på ældre foto
grafier. 

†Kiste. 1668 manglede en bund i kisten til mes
seklæderne.14 Et †skab til messeklæderne blev 
borttaget fra koret 1859,22 og 1900 ønskedes an
bragt et fladt skab til messehaglen.11 



 

 

 

 

 

 

1993 VESTER NEBEL KIRKE 

Fig. 28. Indre set mod øst o. 1900. Foto i NM. – Inneres nach Osten um 1900. 

En pengebøsse fra o. 1856 er nu på kirkeloftet af Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. 
(jfr. fig. 31). Den er sammenslået af brædder, 25 × 19 cm, 23 cm høj, sortmalet med bliktragt.Pneumatisk bælgventillade.47 

Tillige med en tilsvarende †pengebøsse omtales 
den 1862 som anskaffet ifølge lov af 8. marts 
1856. Den ene bøsse stod da i våbenhuset, den 
anden ved døren, mens kirken ikke havde nogen 
kirkeblok.11 En †pengetavle omtales 1791.45 

En †dørfløj af egetræ beslået med jern, for
mentlig gammel, omtales 1862 i skibets syddør. 

Den slog indad i kirken.11 

Orgel, 1964, af standardtype »Ishøj«, med fire 
stemmer og ét manual, bygget af Th. Frobenius 

& Co., Kgs. Lyngby. Udvidet 1985 med en pe
dalstemme. Disposition: Manual: Gedakt 8', 
Principal 4', Rørfløjte 4', Oktav 2', Pedal: Sub
bas 16'. Orgelhus i umalet eg, opstillet ved nord
væggen i skibets nordvestre hjørne, senere flyt
tet til vestvæggen sammesteds. †Orgel, o. 1913, 
med tre stemmer, oktavkoppel og svelle, bygget 

Salmenummertavle, o. 1880, 113 × 92 cm, med 
kannelerede lodrette rammestykker og diamant
bosser i hjørnerne. Hvidmalet med letmetalcifre 
på sort bund. Ophængt svingbarde ved kor
buens nordside som o. 1920 (jfr. fig. 28), da tav
len havde spir og topgavl i renæssancestil, hvid 
frakturskrift og egetræsmaling. På tavlens bag
side er som lager for cifrene fæstnet en ældre 
tavle, ganske enkel, 66 × 36 cm, med afrundet 
overkant og sort bemaling. Det er måske en af 
fire †salmenummertavler, nævnt 1862.11 

Præsterækketavle, o. 1900, 177 × 160 cm, med 
profilramme og renæssancegavl. Under over
skriften: »Præsterne i V. 
tionen« er afsat pladser til 
hvilke kun den ene er ved 
skriveskrift på sort bund, 
ramme. 

Nebel/ efter Reforma
navne i to rækker, af 
at være udfyldt. Hvid 

gråmalet med rødbrun 
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1994 SKAST HERRED 

Fig. 29. Klokke, 1769, støbt af Joh. Nicolaus Bieber i 
Hamborg. NE fot. 1983. – Glocke, 1769. Ein Guss des 
Joh. Nicolaus Bieber in Hamburg. 

I skibet to store lysekroner fra 1970, ringkroner 
leveret af firmaet Fog & Mørup. De har afløst to 
messingkroner fra o. 1900, der nu er henlagt på 
kirkeloftet. 

Et kirkeskib, et navnløst fuldskib, er ophængt i 
skibet 1958 som gave fra en anonym giver. Ski
bet er udført af fhv. skibsbygger Borregård 
Christensen, Esbjerg. 

†Ligbårer. Efter svenskekrigen manglede kir
ken 1668 en ligbåre.14 En båre, nævnt i inven
tariet 1862, var borte 1909.11 

Klokke (fig. 29), 1769, støbt på kirkeejerens 
foranledning af Joh. Nicolaus Bieber i Ham
borg.48 Klokken, der måler 75 cm i tvm., har 
om halsen et bånd med reliefversaler: »Anno 
1769 af nye støbt og bekostet af Nebbel Kir
chenpatron Hinrich Ernst Bierum«. Indskriften 
kantes af lister og bladværk, der ses tilsvarende 
på slagringen. På legemet er på latin anført klok
kestøberens navn, der dog ikke er fuldt læseligt, 
da en del er røget i støbningen: »Me fecit Ioh. 
Nic(olaus Bieber Ha)mburgi« (Joh. Nicolaus 

Bieber i Hamborg gjorde mig). Klokken er op
hængt i en gammel slyngebom af egetræ. 

†Klokker. 1) En klokke afleveredes ved klok
keskatten 1528.12 2) 1766 omtales en vellydende 
klokke i tårnet.7 

Klokkestolen, der er opsat i tårnets tagrum 
over det egentlige klokkestokværk, er gammel, 
af egetræ. 

GRAVMINDER 

Af ældre gravminder er kun bevaret en smal, 
helt udslidt gravsten, 198 × 70 cm, af kalksten, 
der henligger ved det sydlige kirkegårdsdige, øst 
for indgangen. Præsteindberetninger fra 17667 

og 179123 vidner dog om flere nu forsvundne, 
der hovedsageligt har tilhørt ejere af herregården 
Øllufgård. 

†Mindetavle, 1650, af træ, med maleri af Jesu 
åbenbarelse for Maria Magdalene, sat i taknem
lighed af pigen Karen Simonsdatter: »Haver du 
baaret min Herre bort, da sig mig hvor du haver 
lagt ham. Jesus siger til hende: Quinde! hvi græ
der du? // Herren loed mig forsøge megen og 
stor Angest, og giordte mig levende igien // 
A(nn)o 1650 haver ærlig og gudfrygtige Pige 
Karen Simons Datter givet og ladet opsætte 
denne tavle i Nebel Kirke til et Taknemligheds 
Tegn for den gode Guds naadige Udfrielse af de 
haarde aandelige Anfegtninger, hun på 10 aars 
Tiid haver været med besværget«.49 

Fra maleriets rammeværk stammer muligvis 
et buttet englehoved af billedskæreren Jens Mor
tensens type, nu sekundært anvendt på prædi
kestolen (s. 1990 med fig. 23b, jfr. s. 1984). 1791 
hang tavlen »midtfor i kirken«, og 1844 nævnes 
den som et gammelt nedtaget epitafium, 
hvorom kirkeværgerne skulle tage bestem
melse.50 

†Gravsten, o. 1770, over Jens Windfeld til Øl
lufgård, †1770, og hustru Ingeborg Lauritsdat-
ter, †1778. »Hvor Høytiideligen aabnes ikke 
Graven for den Graae Alder, der ligesom det 
modne Ax falder med sin egen Tynge! Læser, 
ærer du alderdommen, da ær den dobbelt hos 
disse herunder hvilende, Ædle og Velfornemme 



 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

1995 VESTER NEBEL KIRKE 

Hr. J. Windfeld til Øllufgaard, født den 4. April 
1694, død den 7. Jan. 1770 samt hans høyelskede 
Huustrue Ædle og dydzirede M(ada)me Inge
borg Laurits Datter født den 8. Feb. 1704, død 
den 29. Maj 1778. Forældre til 8 Børn hvoraf 4 i 
en skiønsom Alder modtoge disse omhygelige 
Forældres Veyledning som den dyrebareste 
Gave af Himmelen. Den Agtsommeste Ud
øvelse af Pligter mod Gud og Næsten, Taalmo-
dighed i Prøvelsers Lidelser, den Taknemmelige 
Nydelse af Herrens Velsignelser, og sammes an
vendelse, uden Misbrug, Erkiendelse om egen 
uduelighed, samt Troe og Tilliid til Jesu Fortie-
niste, bliver deelen af dette Vore Afdødes Ære
minde. Møye og Hvile, Alderdommen og Gra
ven, hvor kierligt omfavnes de ikke.« – Stenen lå 1791 
†Gravkrypt for Øllufgård, indrettet under ko

ret o. 1593 af Niels Pedersen Glambek (jfr. kalk
malerier nr. 2). Heri var nedsat jomfru Mette 
Glambek, †1543, Niels Pedersen Glambek, 
†1593, samt hans brodersøn og efterfølger på 
Øllufgård, Fasti Staverskov, †1607, og muligvis 
dennes hustru Christence Krag, †1656 (jfr. alter
tavle og prædikestol).51 

1667 sagdes den adelige begravelse at være 
»hos og underneden« fonten i korets nordvest

hjørne, med et vindue mod nord.13 1766 nævnes 
gravkammeret af præsten, der da var uden kend
skab til de gravlagtes identitet, og 1862 omtaler 
O. Nielsen krypten som tilmuret.52 I løbet af 
1800’rne er kisterne blevet nedsat på kirkegår
den.53 

†Åben begravelse, o. 1724, for Sofie Rubring, 
†1724, hustru til kirkeejeren, admiral Ulrich 

Kaas til Øllufgård, og datter, †1724.54 Den åbne 
begravelse med en dobbeltkiste var indrettet i 
tårnrummet under Øllufgårds †lukkede her
skabsstol (jfr. ovf.). Begravelsen synes at have 
været afskærmet ved en (†)skranke, hvis kraftige 
profilgesims er bevaret på kirkeloftet (jfr. fig. 
31). Den er 200 cm lang med fremspring i begge 
ender og står med rester af bemaling i grønt, 
sort og blåt samt en rød marmorering på grå 
bund. 1827 gav begravelsen anledning til klager, 
da der »trænger sig en ubehagelig liglugt på«.55 

Begravelsen blev ryddet o. 1850.53 

KILDER OG HENVISNINGER 

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

Ved embedet. Synsprotokol 1862ff. – LA Vib. Skast 
herreds tingbog 1667, 1668 og 1674. 

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker, VII, 1886, s. 64f. – Notebøger. Søren Abild- 
gaard, X, 2. – Indberetninger. J. Helms 1873 (bygning, 
inventar, gravminder), P. Kr. Andersen 1951 (kalk
malerier) og 1952 (prædikestol og lydhimmel), Ha
rald Borre 1952 og 1953 (kalkmalerier), N. J. Ter- 
mansen 1956 (korbuekrucifiks), Mogens Larsen 1974 
(to) (altertavle og kalkmalerier), Henrik Gram og 
Søren Gottfred Petersen 1980 (undersøgelse og re
staurering af tårn), J. Johansen 1988 (farveafsætning). 

Tegninger og opmålinger. NM2. Tegning af døbe
font ved E. Rondahl 1896. Plan og snit af bygning 

på kirkegården.ved Henrik Jacobsen 1983, suppleret af Niels Jørgen 
Poulsen 1990. Plan og snit af bygning ved Karsten 
Rønnow 1986. 

Litteratur. H. K. Kristensen: Fra Vester Nebel 
kirke, i ÅrbRibe, XXI, 1980, s. 499-526. 

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning og kalkmalerier ved Niels Jør
gen Poulsen, inventar ved Ebbe Nyborg og Ole 
Olesen (orgler), gravminder ved Vibeke Andersson 
Møller. Redaktionen afsluttet maj 1990. 

1 DiplDan. 2. rk. VI, 293.

2 DiplDan. 2. rk. VII, 143 (1314).

3 I Ribe stift findes et andet sognenavn Vester Nebel i 

Brusk herred, Vejle amt. Der skyldes tilnavnet »ve-

ster« muligvis behovet for at kunne adskille lokalite

ten fra landsbyen Taulov Nebel i Taulov sogn, Brusk 

herred, beliggende længere mod øst.

4 Repert. 3783.

5 RA. Ribe bisp. Register på sognepræsternes ejen

dom og rente udi Varde syssel 1538, s. 65-66.

6 Kronens Skøder III, 175.

7 LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetninger til 

biskop Bloch 1766-69 (C 4.774).

8 RA. DaKanc. A 29. Efterretninger om ejerne af kir

ker og kirketiender 1726-97.

9 LA Vib. Ribe bispearkiv. Uregistreret korrespon

dance vedr. Skast herred 1779-1812 (C 4.68).

10 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårds- 

syn. Indberetninger 1812 og 1820 (C 4.709-10).

11 Synsprotokol 1862ff.

12 RA. Reg. 108A nr. 21. Fortegnelse over indkræ

vede klokker 1528-29.

13 LA Vib. Skast herreds tingbog 30. juli 1667.

14 LA Vib. Skast herreds tingbog 1668. Syn 31. 

marts, indført 5. maj 1668.




 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996 SKAST HERRED 

15 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C

4.189).

16 Jfr. Marianne Nielsen og Niels Jørgen Poulsen: På 

sporet af den »jyske fod«. Om måleenhederne i jy

ske, romanske kirker, herunder Ribe domkirke, i 

Kirkens bygning og brug, Studier tilegnet Elna Møl

ler, 1983, s. 41-57. Sammenlign endvidere Ølgod 

kirke s. 1520.

17 Korets gavlspids består indvendig af små marksten 

blandet med teglstumper fra en ombygning. Triumf

gavlens spids er den oprindelige. Herigennem er i 

17-1800’rne brudt en rundbuet dør. Vestgavlens 

øverste spids er skåret af i forbindelse med tårnbyg

geriet.

18 Indberetning ved Elna Møller 1954.

19 En uddybende artikel, Niels Jørgen Poulsen: »Lil

jemesteren«. En jysk murermester og hans hvælvde

korationer, forventes trykt i værket Danske kalkma

lerier 1990.

20 Helms’ indberetning 1873, F. Uldall 1886.

21 LA Vib. Skast herreds tingbog, 20. okt. 1674.

22 LA Vib. Skast, Østre og Vestre Horne herreders 

provsti. Synsprotokol 1828-1900 (C 44.3-8).

23 LA Vib. Skast hrds. provsti. Sager enkelte sogne 

vedk. 1634-1812. Indb. ved pastor Thomas Huule-

gaard 1791 (C 43E.4).

24 NM2. Søren Abildgaards notebog X, s. 2.

25 Se H. K. Kristensen: Fra Vester Nebel kirke, i 

ÅrbRibe. s. 502ff. Slægten Bang af Jylland førte nor

malt en flakt ørn. Der er dog nogen usikkerhed om

kring dette våben, der i Vester Nykirke er gengivet 

som et lodret delt skjold med en halv ørn i 2. felt (jfr. 

s. 1736 med fig. 37). 
26 En sådan anbringelse af våbener kendes bl.a. fra 
den samtidige altertavle i Gimsing (Ringkøbing 
amt). 
27 Jfr. Georg Garde: Silkebroderede lærredsduge fra 
16. og 17. Årh., 1961, s. 287-88. 
28 Indskriften må have stået forneden på maleriets 
panel, hvor der – under det nuværende maleri – 1952 
er konstateret rester af frakturskrift. 
29 Indb. ved pastor Thomas Huulegaard 1791 (jfr. 
note 23). 1974 er under postamentfeltets nuværende 
skriftsted konstateret rester af ældre indskrift med 
mindre typer. 
30 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårds- 
syn 1826-32 (C 4.711). 
31 Tavlens situation 1845-1908 er meget dårligt op
lyst. O. Nielsen vidste 1862 (Herredsbeskrivelse, s. 
251), at den ældre havde båret Bryskernes og Jueler- 
nes våbener, men mente, at kun »nogle små 
apostle«? var tilbage af den. Helms nævner 1873 slet 
ikke renæssancetavlen, der snarest er identisk med 
»nogle udskårne epitafiedele«, som 1889 lå på kirke
loftet og ønskedes vasket og anbragt i tårnrummet 
(jfr. note 22). 

Fig. 30. Romansk vindue i skibets nordside (s. 1974) 

med glasmosaik af Jens Urup Jensen 1979 (s. 1978). – Romanisches Fenster in nördlicher Langhauswand. Glas-

Mosaik von Jens Urup Jensen, 1979.


32 O. Nielsen: Herredsbeskrivelse 1862, s. 251. J. 

Helms kaldte 1873 tavlen ny, uden værd, med for

gyldte bibelsprog.

33 Ole Faber og Bo Bramsen: Varde Sølv. Guldsme

demestre på Varde-egnen og deres arbejder ca. 1600- 

1870, Varde 1983, s. 79f., 131.

34 Jfr. Mackeprang: Døbefonte s. 68. og E. Rump: 

Inskriptionen på Øster Hornum fonten, i Fra Him

merland og Kjær Herred, 1972.

35 Se Helms: Tufstenskirker, s. 154 og Mackeprang: 

Døbefonte, s. 174f.

36 O. Nielsens omtale af himlen 1862 (Herredsbe

skrivelse 1862, s. 251) må bero på en ældre indb., for 

den nævnes ikke i det meget omhyggelige inven

tarium, der indleder 1862-synsprotokollen.

37 Jfr. H. K. Kristensen: Fontehimmel og kirke

værge, i ÅrbRibe 1968, s. 71f.

38 Se H. K. Kristensen: Fra Vester Nebel Kirke, i 

ÅrbRibe 1980, s. 512ff.

39 Se Otto Norn: Krucifix-Eucharisti, i Kirkehist-

Saml. 1976, s. 9, 13. -Jfr. også Niels-Knud Liebgott: 

Hellige mænd og kvinder, Højbjerg 1981, s. 106ff.




 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

1997 VESTER NEBEL KIRKE 

Om relikviegemmer i krucifikser i øvrigt se Ebbe 
Nyborg: The Holy Rood Crucifixion Group of Ros
kilde Cathedral and the Scandinavian early Gothic, i 
Hafnia (under udgivelse). 
40 Jfr. Janderup (s. 1052), Billum (s. 1094) og Ebbe 
Nyborg: Korbue, krucifiks og bueretabel. Om de 
ældste vestjyske triumfkrucifikser, deres udform
ning og anbringelse. I 30 artikler til Olaf Olsen på 
60årsdagen 7. juni 1988, Hikuin 14, 1988, s. 139ff. 
41 Otto Norn (jfr. note 39) vil forklare krucifiksets 
anskaffelse til Vester Nebel kirke derved, at sognet 
skulle have ligget under magister Tyges kantorat. 
Det var imidlertid ikke tilfældet, idet han først 1321 
fik del i sognekirkernes fabricatilsyn og da i Kalvs- 
lund og Frøs herreder umiddelbart nord for stifts
byen (jfr. s. 1026). Se i øvrigt Troels Dahlerup: Det 
danske sysselprovsti i middelalderen, 1968, s. 103ff. 
og om kantoren Tyge i J. Kinch: Ribe Bys Historie 
og Beskrivelse, I, Ribe 1869, s. 175ff., 601. 
42 H. K. Kristensens oplysning (jfr. note 38, s. 512), 
at krucifikset skulle have hængt på korvæggen indtil 
o. 1930, kan næppe være rigtig. Krucifikset nævnes 

ikke i det omhyggelige 1862-inventarium, og figu

rens dybe rådangreb underbygger antagelsen, at den 

allerede da har været henlagt på loftet.

43 Om Fasti Staverskovs familie se H. K. Kristensen: 

Fra Vester Nebel kirke, i ÅrbRibe 1980, s. 502f.

44 Herunder er konstateret renæssancefarver på 

kridtgrund.

45 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C

4.190).

46 Jfr. Jens Mortensens prædikestole i Vester Nykirke 

(s. 1730) og Guldager samt Merete Bergild og Jens 

Jensen: »Nykirkemesteren« – Jens Mortensen og 

hans træskærerarbejder i jyske kirker omkring mid

ten af 1600-tallet. I ÅrbRibe 1987.

47 Horsens Orgelbyggeri: Katalog 1923.

48 Se Robert Körner: Zur Geschichte der Glocken- 

giesser in Hamburg, Hamburg 1905, s. 41f. Jfr. C. 

Nyrop: Om Danmarks Kirkeklokker og deres Stø

bere, 1882, s. 50, hvor klokkestøberen anføres som 

»Johan Nikolai Riber«.

49 Indskriften er citeret fra præsteindberetningen 

1766 (jfr. note 7).

50 Nogle »udskaarne epitafiedele«, der 1885 ønskedes 

nedtaget fra loftet, har snarest været altertavlen (jfr.


Fig. 31. Udsnit af skibets loftrum med triumfgavlen 
(s. 1973) og udtjente dele af kirkens indretning: rester 

af (†)fontehimmel, 1653, med galgeophæng fra be

gyndelsen af 1800’rne (s. 1984), pengebøsse, o. 1856 

(s. 1993) og profilgesims fra (†)skranke til †åben be

gravelse i tårnrummet, o. 1724 (s. 1995). EN fot. 

1983. – Langhausdachboden. Ausschnitt mit Triumphgie

bel und abgenutzte Teile der Kircheneinrichtung.


s. 1982 med note 31), men kan have omfattet dele fra 

mindetavlen (englehovedet?). LA Vib. Synsprotokol 

Skast, Østre og Vestre Horne hrdr.s provsti 1883- 

1891 (C 44.5).

51 Nielsen: Herredsbeskrivelse 1862, s. 243ff., 251; 

H. K. Kristensen: Fra Vester Nebel kirke, i ÅrbRibe, 

bd. 21, 1978-80, s. 500.

52 Nielsen: Herredsbeskrivelse 1862, s. 251.

53 Cirkulære til biskopperne, indberetning fra sogne

præsten 26. marts 1890.

54 H. K. Kristensen: Fra Vester Nebel kirke, i Årb
Ribe, bd. 21, 1978-80, s. 500. 
55 LA Vib. Ribe stiftsprovsti og Ribe købstadsprovsti 
1812. Synsprotokoler for kirker og præstegårde 
m.m. 1808-1811. (C 36A.13). 



 

 

 

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1982. – Südostansicht der Kirche. 

ALSLEV KIRKE

SKAST HERRED 

Sognet nævnes første gang i kirkelisten i Ribe Olde
moder (midten af 1300’rne), hvor kirken er sat til en 
afgift på 5 skilling sølv (jfr. s. 1020f.). Kirkerne i 
Alslev og Hostrup hørte i senmiddelalderen under 
det biskoppelige gods Visselbjerg1 og forblev under 
denne gård også efter, at den som bispeejendom ved 
reformationen var inddraget under kronen. Først 
ved salget af Visselbjerg 1567 til Jørgen Munk,2 som 
fra 1565 havde været kongens lensmand på gården, 
blev de to kirker »frie kirker« under sysselprovstens 
tilsyn, idet Alslev kirke dog fortsat fungerede som 
en slags gravkirke for Visselbjerg (jfr. altersølv, ma

let våbenfrise for den 1616 henrettede Hans Munk og 
mindeplade over Frederik Lützow, †1680). 

Alslev præstekald var 1499 tillagt den senere bi
skop Ivar Munk, som nævnte år afstod det til kler
ken Laurens Juel.3 – Efter reformationen var Ho
strup hovedsogn og Alslev anneks, indtil præsten o. 
1560 byttede gårde med sin anneksbonde i Alslev, 
hvorved Alslev blev hovedsogn. Ved Visselbjergs 
overgang til privat eje 1567 beholdt Jørgen Munk 
annekspræstegården i Hostrup og lagde den til her
regården, hvilket i det følgende århundrede gav an
ledning til mange stridigheder mellem præst og her



 
 

 

 

 

 
 

2000 SKAST HERRED 

Fig. 2. Kirken og kirkegården set fra vest. Blyantstegning af Christen Købke 1835. Den kgl. Kobberstiksam
ling. – Kirche und Friedhof von Westen. Zeichnung von Christen Købke, 1835. 

skab. Således søgte sognepræsten Oluf Jørgensen Ri dede 1761 kirken til sognepræst Jes Jessen i Ansager, 
ber 1634-35 forgæves at få gården tilbage.4 Søren Jessens søn.7 Efter hans død 1769 arvede mo

Kronen solgte 1694 Alslev kirke sammen med kir deren kirken, som 1778 af sønnen, sognepræst i Al- 
kerne i Janderup og Billum til assessor, kammersek slev-Hostrup, Abraham Sørensen Jessen (jfr. epitaf) 
retær Niels Leth.5 Leths enke solgte den 1714 til skip blev solgt til kancelliråd Hans Wulf Øllgaard i 
per Søren Jessen i Hjerting6 (jfr. †altertavle), hvis Varde.6 Ved auktion 1785 frasolgte denne kirkegod
enke Karen Abrahamsdatter Brokmann (jfr. deres set og afhændede kirken med tiender til Christen 
initialer på tårnet) 1754 videresolgte den til Andreas Nielsen Spangsberg i Alslev.8 Kirken forblev her
Charles Teilmann til Nørholm,7 som i forvejen ejede efter i den Spangbergske slægts eje9 (jfr. klokke 
fem kirker i Øster Horne herred. Teilmann afhæn 1884), indtil den overgik til selveje 1931. 

Fig. 3. Matrikelkort 1:10000, af L. Astrup 1794. – Kastasterkarte. 
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Helligkilde med †kapel(?). I sognepræst Oluf Jør
gensen Ribers indberetning til Ole Worm 1638 om
tales en »S. Phalmers (Folmers) kilde« mellem Alslev 
mølle og Toftnæs. Kilden havde tidligere været me
get besøgt for sin helbredende virkning. Over kilden 
havde været »et hus med et afgudsbillede i, som man 
har kaldt sankt Phalmer (eller Falmer)« og et højt 
kors, der viste vejen dertil.10 Ved kilden, der stadig 
udpeges, har Historisk Samfund for Ribe Amt 1959 
ladet rejse et trækors og navneskilt, udført efter teg
ning af arkitekt Marinus Andersen. 

Sydøst for Alslev skal der have været en anden hel
ligkilde, »Helligdam«.11 

Kirken ligger frit i det åbne land nord for den 
øst-vest vendte landsbygade (jfr. matrikelkort 
1794, fig. 3). Fra kirken strækker markerne sig 
nordover mod Alslev å, som udmunder i den 
vandrige Varde å et par kilometer nordvest for 
byen. Mod syd forbindes kirkegård og præste
gård af en allé af seljerøn. 

Den rektangulære kirkegård har bevaret sine 
gamle skel og hegnes til alle sider af brede, sten
satte og græsklædte jorddiger. Der er adgang 
gennem to murede og hvidtede portaler, med 
port og låge i syd og en låge i øst. De teglhængte 
indgange, der har glatte kamme og rundbuede 
åbninger, er nymuret 18789 og afløste da portaler 
af en lignende udformning (jfr. fig. 2). Midt i 

norddiget er en låge, lukket med jerngitterfløje, 
fæstnet i stendiget. 

En †rist i søndre indgang, der ledte over til 
præstegården, er nævnt første gang 1638.12 Efter 
svenskekrigene var en vestre †stette helt øde, 
den søndre fattedes »sten og beredning« og den 
østre var brøstfældig.13 

Et hvidtet og teglhængt kapel øst for kirkegår
den har gavle i nord og syd. Det er opført 1956,14 

og mage til det i Hostrup, opført samme år. Ka
pellet er 1961 indvendig udsmykket med fresko
maleri af Stefan Viggo Pedersen.14 Nord for kir
kegården er et materialrum af træ. 

Kirkegården var tidligere helt uden træbe
voksning, sådan som det var almindeligt i Vest
jylland. På en blyantstegning af guldaldermale
ren Christen Købke 1835 (fig. 2) ses kirken i det 
flade land, omgivet af grønne diger og marker 
med græssende køer og får.15 Valdemar Kochs 
tegning 1885 (fig. 4) viser en beplantning syd for 
kirkegårdsdiget, foretaget efter tilskyndelse af 
sognepræst H. C. Leunbach, 1870-73.9 Hans ef
terfølger H. V. Styhr lod 1874 nogle grusgrave 
tilplante nord for kirkegården, og i 1890’erne 
plantedes læbælter i øst, nord og vest.9 I de 
samme år blev kirkegården »planeret« og opdelt 
i gravsteder. Den østre indgang og kirken for
bindes af en formklippet rønneallé. 

Fig. 4. Kirken og kirkegården set fra øst. Blyantstegning af Valdemar Koch 1885. Forarbejde til Danske 
Tufstenskirker. – Kirche und Friedhof von Osten. Zeichnung, 1885. 
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Fig. 5. Kirkens sydside 1:300, målt og tegnet af V. Koch 1885. Efter Danske Tufstenskirker. – Südseite der 
Kirche, 1885. 

Fig. 6. Grundplan 1:300. Målt af Henrik Jacobsen 1979, tegnet af Marianne Nielsen 1990. – Grundriss. 

BYGNING 

Kirken består af romansk kor og skib, som er af 
granit i øst og tufsten i vest. Til skibets vestende 
er i senmiddelalderen føjet et tårn med et lidt 
yngre trappehus. Våbenhuset foran syddøren er 
noget ombygget, men formodentlig middelal
derligt i sin kerne. Orienteringen har påfaldende 
stærk afvigelse til syd. 

Materialer og teknik. Den romanske bygning, 
der har et relativt stort kor med to vinduer i hver 
langside, er ligesom en række andre »tufstensr 

kirker« (sml. Ovtrup, Ål og Tjæreborg)16 påbe
gyndt i granit og fuldført af rhinske tufsten. Kir
ken er formodentlig opført i 1200’rnes første del, 
og byggeriet synes at være foregået i to, mulig
vis tre tempi: først har man rejst koret og skibets 
østende, der er af granitkvadre. Herefter er man 
(efter nogen tids forløb?) fortsat vestover med 
tuf, men dog således, at skibets to langsider 
næppe har været under opmuring på samme 
tidspunkt, idet facadeudsmykning, døre og vin
duer afviger betydeligt fra den ene side til den 
anden. 
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Fig. 7. Kirkens nordside 1:300, målt og tegnet af V. Koch 1885. – Nordseite der Kirche, 1885. 

Hele bygningen hviler på en dobbeltsokkel af 
granit. Nederste skifte, der under skibets nord
side til dels er dækket af jord, har hele vejen 
rundt en stejl, hulet skråkant. Det øverste skifte 
smykkes i koret og i skibets østende af en attisk 
profil (jfr. s. 1600, fig. 22), der er ført videre i 
skibets sydside i en svagt afvigende udformning. 
I skibets nordside er der derimod et klart brud 5 
m vest for det nordøstre hjørne. Vest for dette 
skel, der svarer til overgangen fra granit til tuf, 
har soklen en enklere, nu noget forvitret karnis-

Målt af Henrik Jacobsen 1979, tegnet af Marianne 
Nielsen 1990. – Querschnitt durch Schiff nach Osten. 

profil, der under kanten ledsages af to riller i en 
indbyrdes afstand af ca. 5 cm.17 

Murene er af samme højde i kor og skib. Kva
derstensmurværket i kirkens østende fremtræder 
med regelmæssige skifter. Ingen af de enkelte 
kvadre er særligt lange, og som vanligt er det 
nederste skifte højere end de ovenliggende. Kor
gavlen og korets sydside er sat om i flere om
gange, hvorunder forbandtet med skibets 
kvadre er gået tabt. Korets nordside, med to op
rindelige åbninger, forekommer til gengæld re
lativt uforstyrret, dog er et mindre parti under 
østre vindue i nyere tid ommuret i tegl, ligesom 
der også er brugt mursten i den ommurede gavl
spids. 

Et blik på opstalterne fig. 5 og 7 viser, at gra
nitpartiet i skibets østende har været ført op til 
rejsehøjde, inden man – formodentlig efter en 
kortere eller længere pause – har fortsat byg
geriet i et andet materiale. Triumfmurens gavl
spids18 er af hånd- og hovedstore marksten. Ko
ret kan have været under tag, inden man fuld
førte skibet. 

Tufstensmurværket i skibets sydside står pudset 
og hvidtet og er utilgængelig for en nærmere 
undersøgelse bortset fra partiet omkring syddø
rens tympanonfelt (fig. 14), der kan iagttages på 
våbenhusloftet. Tufstenene er her af munke-
stensstørrelse og muret i regelmæssige skifter. 
Under restaureringen 1979 var større partier af 
muren renbanket for puds, og farvebilleder i 
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Fig. 9. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1982. – Nordostansicht der Kirche. 

NM2 af murfladerne øst og vest for våbenhuset 
viser det samme regelmæssige murværk. Skif
terne i murværket omkring syddøren (jfr. op
målingen fig. 15) har en gennemsnitlig højde af 9 
cm. Der er tilsyneladende kun brugt tuf; hvad 
der er af tegl skyldes senere reparationer og om
muringer. 

Sydfacadens tufstensparti deles af liséner, for
bundet af en rundbuefrise, ommuret og supple
ret i forbindelse med vinduernes fornyelse 1908. 
Der er henholdsvis seks og syv rundbuer over de 
to blændingsfag øst for våbenhuset, mens den 
smalle blænding vest for det fremspringende 
dørparti har tre rundbuer. Blændingernes bund 
er skråkantet. 

Tufstenspartiet i skibets nordside (fig. 7) inde
holder kun ét stort blændingsfelt, indrammet af 
en hjørnelisén i vest og foroven afsluttet med en 
smukt udført frise af krydsende rundbuer (fig. 
13). Den skråkantede fod sidder noget højere 

end i syd, 80 cm over granitsoklen. Rundbuefri
sen er ført hen over det fremspringende dør
parti, der står med en vandret afslutning. En til
svarende løsning ses i den nærliggende Billum 
kirke (s. 1077), hvor sydsidens fortløbende frise, 
også af krydsende rundbuer19, er muret uden 
sammenhæng med de afbrudte liséner. 

Vinduer. Koret har oprindeligt haft i alt fem 
vinduer, to i hver sidemur og én i gavlen. Heraf 
er det sydøstre opslugt af et nyere vindue, og det 
smalle gavlvindue er ommuret i det ydre. Fra 
sidstnævnte vindue stammer muligvis en sål
bænksten,20 nu indmuret med bunden opad 
korbuens søndre vange (se ndf.). De tre beva
rede vinduer er interessante ved deres ornamen
tik, der ikke kendes tilsvarende i omegnens kir
ker. Vinduerne dækkes af monolite overliggere, 
kantet af en rundstav over en hulkel, og vinduet 
i syd (fig. 12) og det østre i nord har i siderne 
små halvsøjler med enkle kapitæler og baser, ud
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hugget i de omgivende bygningskvadre. Der
imod kantes det vestre vindue i nord (fig. 10) af 
en hulkel, udhugget i rejste kvadre. Sålbænkene 
er glatte og udført i to sten. 

De to granitindfattede vinduer i skibets nord
side, der blev genåbnet 1900, sidder i murens 
tufstensparti og har en udsmykning svarende til 
vinduet i korets sydside. Siderne er af rejste 
kvadre, og østvinduets østre karm (fig. 11) er 
skarret af to trekantede blokke. 

På opmålingen 1885 (fig. 5) anes to tilmurede 
vinduer i skibets sydside, muret af tuf og an
bragt i hver sin facadeblænding øst for våben
huset. Et lille vindue i blændingen vest for vå
benhuset, med lysning i ydre murflugt, er 
næppe romansk. 

Korets vinduer måler udvendig i højden ca. 
125 cm og er ca. 15 cm højere end vinduerne i 
skibets nordside (jfr. Brøndum kirke og den 
forlængede kirke i Skast, hvor korets vinduer 
ligeledes er større end skibets). Vinduerne er 
smalle i lysningen, men står med brede smige i 

det indvendige. Den manglende korrespon
dance mellem vinduerne i skibets langmure må 
som nævnt skyldes byggeriets afvikling i flere 
faser. 

Vinduesramme. Korets nordøstre vindue har 
bevaret en rest af en egetræsramme (synlig i det 
indre). Lysningen har kun målt ca. 26 cm i bred
den. 

Den tilmurede norddør (fig. 16) er som nævnt 
anbragt i et murfremspring og har karme af rej
ste granitkvadre. Den vandret afdækkede åb
ning, der bryder soklens øverste led, smalner en 
smule til opad (bredde: 104-95 cm). Over dæk
stenen smykkes døren af et halvcirkulært, for
dybet tympanonfelt, muret af tufsten. 

Syddøren, der ligeledes sidder i et fremsprin
gende tufstensparti, er ødelagt i forbindelse med 
en udvidelse o. 1900, da den fik sin nuværende, 
vandrette afdækning (jfr. fig. 15). Døren var op
rindelig rundbuet med en udvendig 30 cm bred 
fals, som efter Jacob Helms’ beskrivelse 1873 in
deholdt en omløbende rundstav med skaftringe i 

Fig. 10-11. Romanske vinduer i kirkens nordside. 10. Korets vestre vindue. 11. Skibets østre vindue (s. 2005). 
NE fot. 1982. – Romanische Fenster in der Nordwand der Kirche. 10. Westliches Chorfenster. 11. Östliches Langhaus
fenster. 
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vederlagshøjde. Over døren er bevaret et inter
essant tympanonfelt, nu kun synligt fra det 
snævre rum over våbenhusets tøndehvælv. 

Om den rundbuede dør skriver Helms 1873: 
(den) »har bueslaget foroven åbent og er smyk
ket med en rundstavsindfatning med en slags 
ringkapitæler under bueslaget; stavenes lodrette 
afsnit kunne derved gælde som søjler«. Rundsta
ven med de karakteristiske skaftringe, der er et 
typisk træk ved den senromanske-unggotiske 
arkitektur, har formodentlig svaret til apsisvin-
duernes udstyr i Brøndum (s. 1922) og til vindu
erne i Ribe domkirkes tværskib (s. 211 f.).21 

Helms gentager sin beskrivelse i Danske Tuf
stenskirker: »forsiden (af døren) er helt indfattet 

Fig. 12. Romansk vindue i korets sydside (s. 2004). 
Ca. 1:15. Målt og tegnet af V. Koch 1885. Efter Dan
ske Tufstenskirker. – Romanisches Fenster in südlicher 
Chorwand, 1885. 

Fig. 13. Udsnit af frise med krydsende rundbuer i 

skibets nordside (s. 2004). 1:15. Målt og tegnet af V. 

Koch 1885. Efter Danske Tufstenskirker. – Kreuzbo
genfries an nördlicher Langhauswand. Ausschnitt. 1885.


af en rundstav, der foroven, i overgangen fra de 

lodret stående sideposter til buen derover, er for

synet med ringkapitæler«. Sidstnævnte beskri

velse hviler formodentlig ikke på selvsyn, men 

er blot en gentagelse af hans notater fra 1873. 

Rundstaven er nemlig ikke gengivet på Kochs 

grundplan 1885 (fig. 31),22 hvilket vel må be

tyde, at den er hugget bort mellem 1873 og 1885. 

Heller ikke F. Uldall, der besøgte kirken 1886, 

omtaler rundstaven, men noterer blot om porta

len, at den »omgives af tufsten og er rundbuet 

afsluttet samt udvendig forsynet med en fals«. – Under pudsafbankningen 1979 (jfr. fig. 15) 

fremkom kun sporadiske rester af det rundbuede 

tufstensstik. Det meste af den runde bue var 

ødelagt ved opmuringen af det nuværende vand

rette stik og indsættelsen af en retkantet dør

karm.

Som noget ret usædvanligt er der over den 


oprindeligt rundbuede dør muret et forsænket 
tympanonfelt (fig. 15), nu kun tilgængeligt fra vå
benhusloftet. Det halvcirkulære, brynede felt 
minder stærkt om tympanonfeltet over Billum 
kirkes syddør (jfr. s. 1078) og har som dette et 
savskifte i selve feltet. Men modsat Billum 
smykkes det under buen af et indfældet, granit
hugget hoved, ca. 18 cm højt. Hovedet, der nær
mest har form som et æg, er skaldet og uden 
ører. 
Indre. Rummet har indtil overhvælvningen i 

begyndelsen af 1500’rne stået med flade bjælke
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Fig. 14. Tympanon over kirkens syddør (s. 2006). 
1:20. Målt og tegnet af V. Ahlmann 1886. Efter Dan
ske Tufstenskirker. – Tympanon über dem Südeingang 
der Kirche, 1886. 

lofter. Korbuens vanger er sat af granitkvadre 
med skråkantet sokkel og kragsten (jfr. s. 1600, 
fig. 3). Den runde bue er ommuret og muligvis 
også forhøjet, formentlig i forbindelse med op
sætningen af en lektorieprædikestol 1592. Til 
støtte for denne er i sydvangen indsat den oven
nævnte, romanske sålbænksten samt en kvader 
med en mindre åbning i nordre vange. Korets 
gulvniveau ligger tre trin over skibets og er hæ
vet ved indretningen af en gravkrypt (se grav
minder). I korets sydvæg er en lille retkantet ni
che, 43 cm høj. – Korgavlen er som nævnt om
muret; skibets gavlspidser er af hoved- og 
håndstore marksten. 

Ændringer og tilføjelser. Bortset fra udvidelsen 
af sydsidens vinduer og tilmuringen af nordsi
dens åbninger synes kirken ikke at være under
gået større ændringer før middelalderens slut
ning, da der blev indbygget hvælv og man til
føjede tårn og våbenhus. Hvælvene kan ved de
res kalkmalerier dateres til ca. 1500-20, men 
rækkefølgen af de øvrige arbejder kendes ikke. 
En †lem vestligt i skibets hvælv antyder mulig
vis, at hvælvslagningen er foretaget, inden tår
net blev bygget. 

De ottedelte ribbehvælv, et fag i koret og to i 
skibet, er muret og dekoreret af Liljemester-
værkstedet o. 1500-20 (jfr. kalkmalerier). Hvæl
vene er i værkstedets vanlige manér (jfr. bl. a. 
Skast, s. 1888, og V. Nebel, s. 1975) med kvart
stens ribber, hvilende på falsede hjørne- og væg
piller og på runde og svagt spidsende buer, 
hvoraf korets vestre bue og skibets to gavlbuer 
er falsede. Den omtalte, tilmurede †lem i skibets 
sydvestre hjørne er placeret samme sted som i 
Skast. 

Tårnet med lidt yngre trappehus ved nordsi
den er opført af munkesten over nogle skifter 
granitkvadre, der må være hentet fra skibets 
vestgavl, hvis spids bærer tårnets østmur. Tårnet 
er i tre etager med et 0,9 m højt styrtrum over 
øverste stokværk. Facaderne er skalmuret i flere 

Fig. 15. Udsnit af skibets sydside, opmålt under restaureringen 1979. Murværket omkring syddøren er blottet 
og viser spor af dørens rundbuede afslutning (s. 2005). 1:100. Aas og Thorup 1979. – Ausschnitt aus südlicher 
Langhauswand, vermessen bei der Restaurierung 1979. Das Mauerwerk um den Südeingang ist freigelegt und lässt die 
Spuren vom rundbogigen Abschluss erkennen. 
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Fig. 16. Norddør og vindue (s. 2005). NE fot. 1982. -
Nordeingang und westliches Langhausfenster. 

omgange, senest 1979. Blandt jernankrene ses to 
sæt initialer og årstal: i vest »S J S H Anno 1715« 
(for kirkeejeren Søren Jessen Hjerting), i syd »K 
A S J 1752« (for Karen Abrahamsdatter og Søren 
Jessen). Tårnrummet, der åbner sig mod kirken 
med en spids bue, har i væggene ulige store spa-
reblændinger, hvoraf den søndre er udmuret ved 
indsættelse af et skab. Rummet, der dækkes af et 
samtidigt krydshvælv med halvstensribber, får 
lys gennem et ommuret, smiget og rundbuet 
vindue i vest. Rummet var 179123 og 184124 af-
skildret fra skibet ved en †skranke og benyttedes 
som materialrum. 

Adgangen til de øvre stokværk må oprindelig 
være foregået ad en †fritrappe i nord, hvis lige-
løbede, fladbuede dør fortsat bruges som over
dør i det senere opførte trappehus. Mellemstok-
værket belyses gennem en fladbuet glug i vest, 
mens en åbning i syd er tilmuret. Klokkestok-
værket har i alt seks åbninger: to plus to flad

buede og falsede glamhuller i syd og nord og to 
mindre, rundbuede åbninger i vest, indvendig 
anbragt i store nicher. De ommurede gavlspid
ser i øst og vest er indvendig af små sten. Den 
østre spids smykkes i det ydre af en lille tvilling
blænding, nu rundbuet afsluttet, tidligere spids
buet, indeholdende et retkantet vindue. Vestgav
len prydes af to høje blændinger, hvis bund lig
ger i niveau med lydhullernes underkant; for
oven er de liséndelte blændinger samlet under 
samme, flade bue. Et tilsvarende eksempel på 
gavlblændinger, der også omfatter tårnets øver
ste etage, findes i Jerne kirkes tårn, opført i 
1460’erne (jfr. s. 977). Gavlspidserne kronedes 
tidligere af blyklædte †brande, af form nærmest 
som et horn endende i en knop. Spirene, der ses 
på C. Købkes tegning 1835 (fig. 2) og V. Kochs 
opmålinger 1885 (fig. 5), må være nedtaget i be
gyndelsen af 1900’rne. Lignende spir pryder sta
dig kirketårnene i bl. a. Øse (s. 1607) og Tjære
borg (s. 1841) samt i det nærliggende Guldager. 

Trappehuset med spindeltrappe i hjørnet mel
lem tårnet og skibets nordvesthjørne er som 
nævnt først bygget efter tårnets fuldførelse, 
hvad der er ualmindeligt i Sydvestjylland. Det er 
opført af munkesten over skibets udflyttede 
dobbeltsokkel uden forbandt med tårnets nord
side. En lille fladbuet dør leder ind til den højre- 
drejede spindeltrappe, som fører op til den al
lerede omtalte dør i mellemstokværket. 

Våbenhuset foran skibets syddør er af munke
sten og formodentlig opført i senmiddelalderen. 
Blytaget blev 1786 afløst af tagsten, og det er 
tænkeligt, at man ved den lejlighed også har mu
ret flankemurenes falsgesims og ommuret gavl
spidsen, der er af små teglsten. Den udvidede og 
retkantede dør stod tidligere med en flad bue. 
En lille glug herover er netop så stor, at man kan 
krybe ind på loftet. To vinduer i flankemurene 
fik 1868 rammer af støbejern. Huset blev 166813 

omtalt som »Schriffes« (»skrøvs«, det jysk ord 
for skriftehus), og var da uden loftsbeklædning. 
Et loft, der var lagt op 1841,24 blev o. 1871 afløst 
af det nuværende tøndehvælv af træ, som på un
dersider står pudset og hvidtet. Tøndehvælvet er 
fornyet 1939. Gulvet er lagt med røde munke
sten på fladen. 
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Fig. 17. Kirken set fra sydøst o. 1900. Foto i NM. – Südostansicht der Kirche um 1900. 

Istandsættelser og vedligeholdelse. Blandt de re
parationer, der ofte nævnes, var foruden almin
delig vedligeholdelse af mur og tag, skalmuring 
af det vejrudsatte tårn og omsætning af korets 
granitkvadre. Hertil kom udbedring og omstøb
ning af blytagene, der har dækket kirken sålangt 
tilbage de skrevne kilder rækker. Ved kirkesynet 
166813 manglede der således plader på både kirke 
og tårn, og 170025 var blyet brøstfældigt på ski
bets sydside og fuld af små huller. Ældre †blypla
der med årstallene »1753« og »1787« blev ned
taget under en reparation 1908.9 

Ved et kirkesyn 167426 anslog man, at det ville 
koste 110 slette daler at afhjælpe kirkens brøst-
fældighed, men kirken havde da kun 12 rigsdaler 
i beholdning. 1700 fandt synsmændene, at en re
paration af kirken ville kræve 1½ skippund bly, 
30 tønder kalk, 1500 mursten og 200 lægter til 
taget. 

Ved endnu et syn 171427, formentligt i forbin
delse med ejerskiftet, anslog man, at der behø

vedes 500 mursten til reparation af tårnet; de 
samlede udgifter sattes til 101 rigsdaler. Som 
jernbogstaverne i tårnets vestside viser, lod den 
nye ejer, Søren Jessen, tårnet istandsætte det føl
gende år. 

Under et besøg på egnen o. 1774 noterede teg
neren Søren Abildgaard, at kirken holdtes »me
get pyntelig og i god stand«. Nogle år senere, 
1786, indgik kirkeejeren Christen Spangsberg en 
kontrakt med murermester Jens Tarp, Agersnap 
i Ølgod sogn, hvoraf det fremgik, at tårnet 
skulle skalmures og forstærkes med to indlagte 
bjælker. I koret skulle en del »hugne sten« sættes 
om, og stetterne skulle repareres på både mur og 
tag. Til murerarbejdet medgik 1900 mursten, 
100 tagsten og 33 tønder kalk. Der var på det 
tidspunkt indgivet en klage over den tidligere 
ejer Hans W. Øllgaard, der ved kirkesalget 1785 
havde afhændet kirkens ejendomme til anden 
side. Øllgaard anmodede alligevel sognefolkene 
om at gøre kørsel og arbejde i forbindelse med 
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reparationen.28 En ny reparation i foråret 1798 
blev anslået til at ville kræve 80 dages pligtar
bejde og fire dages kørsel.29 

I våbenhuset opsattes som nævnt et tønde
hvælv 1871. 1908 fik vinduerne i sydsiden deres 
nuværende form med rundbuede rammer og 
blyindfattet glas.9 De stod tidligere (jfr. fig. 5) 
med ulige store, retkantede trækarme under 
runde, teglmurede buer, der i deres hovedtræk 
vel stammede fra 15-1600’rne. 

Gulvene var 179130 belagt med røde mursten. 
1885 lagdes fliser i midtgangen og bræddegulv 
under stolestaderne.24 Der var da muligvis al
lerede trægulv i koret og tårnrummet. Disse 
gulve afløstes ved en hovedistandsættelse 1939 un
der ledelse af arkitekt Aage Bugge, Varde, af det 
nuværende gulv af store, røde mursten. 

Opvarmning. En kakkelovn, opstillet 188824 i 
skibets nordvestre hjørne med skorsten op gen
nem tårnet, afløstes senere af en kalorifer i det 
sydvestre hjørne. Et nyt varmeanlæg er instal
leret 1988. 

Bygningen undergik 1979 en udvendig istand
sættelse, ledet af arkitekterne Aas og Thorup, 
Varde, og 1988 en indvendig istandsættelse ved 
arkitekt Jens Vilhelmsen, Århus. Den velholdte 
kirke står idag som tidligere med blytækte tage, 
kun våbenhuset har tegltag. Murene er hvidtet 
ude og inde med undtagelse af granitkvadrene i 
koret og i skibets østende. 

KALKMALERIER 

Korhvælvet og skibets østre hvælvfag smykkes 
af en dekoration (fig. 18 og 19), som er udført af 
den såkaldte Liljemester o. 1500-2031 og afdæk
ket 1978-79. Et helt tilsvarende maleri i skibets 
vestfag er igen overhvidtet. Udsmykningen, i 
okkerrøde og ret lyse gråsorte farver, er den i 
Sydvestjylland velkendte med et rødt treblad i 
hver kappe, samlet omkring en ring og omgivet 
af en gavl med en rød, fransk lilje på toppen. 
Tilsvarende liljer gentages øverst i kapperne, 
hvor de tilsammen danner en stor roset. Ribber 
og buer smykkes med sparremønstre, hvis far

verytme gentages i rækkefølgen: hvidt-gråt-
rødt-gråt. Fra ribber, buer og gavle udgår ma
lerens karakteristiske, røde krabbeblade. Som et 
særligt træk i Alslev er de sorte trekantgavle 
koret spættet med små, hvide pletter. I de to 
østre kapper i skibets østfag, over triumfbuen 
(jfr. fig. 19), er malet dels et bomærke (nord), dels 
et tresidet, skråtstillet våbenskjold med tre »kug
ler« (tre røde roser(?) i hvidt), formodentlig for 
slægten Munk (Lange). Et lignende, kalkmalet 
våben findes i Lydum kirke (s. 1222). 

Dekorationen er afdækket i vinteren 1978-79 
ved konservator Olaf Hellvik. For at bevare ud
smykningens helhedspræg genskabtes dekora
tionen i de reparerede partier i skibets vesthvælv, 
men ved restaureringen 1988 blev dette hvælv
fag igen overhvidtet. 

INVENTAR 

Oversigt. De ældste stykker er døbefonten og det vel
bevarede, romanske alterbord af tufsten. Fra senmid
delalderen stammer en sjælden oblatæske (pyxis) fra 
o. 1400 og et sæt gotiske alterstager, mens et †alter-
sæt fra o. 1413, bærende dronning Margrethes navn, 
desværre er forsvundet. Det samme gælder en 
†klokke fra 1444 og en †Mariaaltertavle, dateret 1503. 

Det usædvanlig fine altersølv fra 1579 er skænket 
af Jørgen Munk til Visselbjerg og hans hustru 
Dorthe Pedersdatter Galt. Fra samme tid stammer de 
næsten helt fornyede stolestader og den interessante 
prædikestol, der har båret årstallet 1592 og oprinde
lig var opsat som lektorieprædikestol i korbuen. 
1600’rne repræsenteres af en sjælden ildpotte, 
1700’rne af et sygesæt med initialer for kirkeejeren, 
skipper Søren Jessen, Hjerting (†1733), og af en lyse
krone, skænket af Visselbjergs ejer Henrik Brock-
dorff (†1745) i anledning af en barnebegravelse. Pen
geblokken er fra o. 1800, en præsterækketavle opsat 
1786. 

Farvesætning og istandsættelser. Træinventarets be
maling er fra den seneste almene istandsættelse 1940, 
da alterbordet prydedes med et enkelt kors af for
gyldt træ. 1721 nymaledes prædikestolen og en †al
tertavle fra tiden o. 1600, der 1873 udskiftedes med et 
†alterkors i nygotisk stil. Ved samme lejlighed lod 
man øjensynligt lektorieprædikestolen nedtage fra 
korbuen, og i årene 1885-87 fik stolestaderne deres 
nuværende bænke, inden alt nymaledes med ege
træsmaling. En istandsættelse 1908 omfattede bl.a. 
en ændring og nyopstilling af prædikestolen. 
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Fig. 18. Indre set mod vest. NE fot. 1982. – Inneres nach Westen. 



 

 

 
 

 

  

 

 
 

2012 SKAST HERRED 

Fig. 19. Indre set mod øst. NE fot. 1982. – Inneres nach Osten. 

Alterbordet (fig. 21) er romansk, muret af tufsten 
med bordplade af granit, 153 × 110 cm, 110 cm 
højt, stående 90 cm fra korets østvæg. De regel
mæssige tufskifter står i blanke sten (bagsiden 
dog pudset), bordpladen består af flere stykker 
og har fremspringende skråkant. Midt i pladen, 
33 cm fra dens forkant, findes en helgengrav i to 
afsæt (fig. 20), 15 × 11 cm, med dæksten, der har 
glatsleben overside. I det lille gemme herunder, 
5 × 3 cm, 2 cm dybt, ligger en skrøbelig, nu tom 
blyæske (fig. 20, 21), der har rummet relikvier 
(jfr. s. 1576). Det sjældent velbevarede tufstens-
bord, der har sit nærmeste sidestykke i nabokir
ken Billum (s. 1083), er tidligst beskrevet 1873, 
da et ønske om formindskelse af altret medførte 
en midlertidig fjernelse af dets træbeklædning. 
Helgengravens lille blyæske var allerede da tom, 

men ifølge nogle håndværksfolk, der et par år 
tidligere af nysgerrighed havde åbnet gemmet, 
skal den da have rummet en negl.24 En nærmere 
undersøgelse foretoges 1886,32 da alterbordet 
blev frilagt. Det da fjernede †alterpanel, der om
sluttede alle sider af alterbordet og havde dæk
plade af træ, nævnes 179123 og 1813.33 1841 øn
skedes den del af panelet malet, som ikke dæk-
kedes af alterklædet.24 

†Alterklæder. 1714 havde alterbordet »tvende 
forklædninger«, den yderste af rødt »napperet« 
fløjl, den inderste af rød blommet damask. Her
til hørte også to alterduge, den inderste af drejl, 
den yderste af lærred med kniplinger.27 1791 
nævnes et alterklæde af »udsyet« grønt fløjl,23 

vel det, der ved kirkesynet 1813 fandtes util
fredsstillende.33 
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Som alterprydelse tjener siden 1940 et enkelt, 
forgyldt kors af fyrretræ, 137 cm højt. Det har 
afløst et lignende †alterkors fra 1873, i nygotiske 
former med indskriften »Halleluia« på fodstyk
ket (jfr. fig. 32). 

En 1873 kasseret †altertavle fra renæssancetiden 
sagdes 1791 at være som den i Hostrup (s. 2043), 
men større.23 Da den 1668 kaldtes gammel13 og 
1714 sagdes at have »adskillige udhugne billeders 
figurer på«,27 har den snarest stammet fra tiden 
o. 1600. Efter at †avlens skæringer 1714 havde 
været på »rauff og faldstående«, underkastede 
kirkeejeren den 1721 samme restaurering og ny
maling som Hostrup-tavlen og lod den forsyne 
med samme indskrift: »Gud til Ære og Kirken 
til Ziir Haver Kirkens Patron Skipper Sören Jes
sen af Hierting Ladet Alter-Tavlen og Prædike
stolen fornöge 1721«.23 Eftersom malearbejdet i 
Hostrup må tilskrives Hans Poulsen fra Ribe, 
var det sandsynligvis også denne maler, der ud
førte de ny malerier på tavlen i Alslev. I midt
feltet sås 1791 Nadveren, der i sidefelterne flan
keredes af Kristi Dåb (i nord) og Korsfæstelsen, i 
topfeltet den opstandne Kristus med sejrsfanen 
og her vistnok også Kvinderne ved Graven. For
delt under storfelternes malerier læstes oven
nævnte indskrift til minde om istandsættelsen 
1721, mens postamentfeitet rummede Nadver-
indstiftelsesordene, ligeledes i forgyldte bogsta
ver.23 1823 var tavlen løs og burde fæstes,33 og 
1845 ønskedes den smukt afpyntet således, at 
dens lister og kanter »net jævnes og derefter ma
les, og enkelte steder på menneskefigurerne 
(malerierne), især deres klæder, men dog og til 
dels hovedfigurens ansigt males, hvilket arbejde 
bør udføres af en vel oplært maler«. Arbejdet 
kom næppe til udførelse, og 1872 blev tavlen 
kasseret.24 Nogle rester af tavlen lå siden på tårn
hvælvingen, hvor der endnu 1916 nævnes en fjæl 
med rest af alterbillede.34 

†Sidealtertavle, 1503, en Mariatavle formentlig 
svarende til den delvis bevarede fra samme år i 
Janderup (s. 1047). Den nævnes af Søren Abild-
gaard som »en gammel katolsk altertavle med 
Maria billede, hvor neden under læses: Ave re-
gina coelorum et mater Regis angelorum. 1503« 
(Hil dig, himlenes dronning, englenes konges 

Fig. 20. Udsnit af den romanske alterbordsplade 
med helgengrav og relikvieæske af bly (s. 2012). NE 
fot. 1982. – Ausschnitt aus der romanischen Altartisch
platte mit Sepulcrum und Reliquienbüchse aus Blei. 

moder).35 Indskriften med den sjældne datering 
svarer til Janderuptavlens og må som denne have 
stået i fodfeltet. 

Altersølv (fig. 24), 1579, et fornemt, forgyldt 
renæssancearbejde med ukendt mesterstempel, 
skænket af Jørgen Munk til Visselbjerg og hans 
hustru Dorthe Pedersdatter (Galt). Kalken er 22 
cm høj, foden sekstunget med bred fodplade og 
på renæssancevis stejlt opdrevet mod skaftet. 
Standkanten ledsages af en bort af små tre og tre 

Fig. 21. Alterbord, romansk, af tufsten og relikvie
æske af bly (s. 2012). Efter tegning af V. Ahlman, 
1886, i Danske Tufstenskirker. – Romanischer Altar
tisch aus Tuffstein und Reliquienbüchse aus Blei. 
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Fig. 22. Alterdisk, 1579, undersiden (s. 2014). NE 
fot. 1982. – Patene, 1579, Rückseite. 

anbragte huller, og fodens tungekant følges af et 
skriftbånd med smukt graverede renæssancever
saler: »Denne Kalck oc Disk lodt erlige oc vel-
børdige mand Iørgen Mvnck oc Frve Dorete Pe-
dersdater bekoste til Alsløf Kierke som kam fra 
Hviselbire denn 9 October Anno Domini 1579«. 
Skriftbåndets begyndelse og afslutning snor sig 
op på en af fodens tunger, og de to tilstødende 
tunger smykkes af givernes fædrene våbener, et 
Munkvåben over hans initialer, »JM«, og et 
Galtvåben over hendes »DP«. Modsat skriftbån
dets begyndelse er på foden fæstnet en lille støbt, 
pånittet krucifiksfigur, 3,5 cm, på graveret kors 
med stort INRI-bånd. En profileret krave dan
ner overgang til de sekssidede skaftled. Knop
pen er fladoval og sekstunget med mellemfal
dende små blomsterprydede rudebosser. Dens 
tunger har både på over- og undersiden drevet 
bladværk på prikket bund. Bægeret er glat. På 
fodpladens overside ses to ens, ukendte mester
stempler (fig. 23), øjensynligt et bomærke, og 
på fodens underside er graveret: »Veier dene 
Kalk ien Lot et Halffiersenthieve LXXI«. 

Den tilhørende disk, tvm. 16 cm, har i bunden 
en forsænkning af form som et firpas med mel
lemfaldende hjørnespidser. Heri er kalkens vå
bener og initialer gentaget i en graveret cirkel

medaljon, bestående af et tolinjet skriftbånd med 
samme indskrift som på kalken. I sviklerne gra
veret bladværk. Diskens bagside (fig. 22) har en 
tilsvarende dekoration af bladværk omkring et 
skriftbånd med en latinsk minuskelindskrift, der 
følger bundens firpasform: »Amans porro Dei 
iam miserere mei« (Fremdeles elskende Gud ynk 
dig nu over mig). 

Eftersom Jørgen Munk var død 1577, må det 
være Dorthe Galt (†1579), der på sit yderste har 
betænkt Alslev kirke med det prægtige altersæt. 
Altersættet nævnes 171427 som forgyldt og frem
hæves udførligt i 1700’rnes indberetninger.36 

Renæssancesættet har afløst en interessant 
middelalderlig †kalk og disk, formentlig fra 1413, 
der bibeholdtes som sygesæt indtil midten af 
1700’rne. Ifølge sognepræsten Oluf Jørgensens 
indberetning 1638 til Ole Worm skulle sættet 
være en gave fra »dronningh Margarete met 
høylifflig ihukommelse«, og han gengiver en la
tinsk indskrift med gamle bogstaver (minuskler) 
på kalkens fod: »Domine Margarete regine Da-
cie, Swecie et Norwegie memoria« (Fru Mar-
grete, dronning af Danmark, Sverige og Norge 
til erindring).10 Flere bogstaver må være galt af
tegnet og indskriften måske noget forvansket. 
Men der kan ikke være tvivl om, at kalken og 
disken har været blandt de mange, som ifølge 
dronningens testamentariske bestemmelser blev 
skænket til danske kirker. Ved hendes ligbegæn-
gelse i Roskilde Domkirke 4. juli 1413 blev der 
således givet en forgyldt sølvkalk til hvert af de 
50 altre, hvorved der blev sunget dødsmesse. 

Fig. 23. Alterkalk, 1579, ukendte mesterstempler på 
foden (s. 2014). NE fot. 1982. – Kelch, 1579. Unbe
kannte Meisterstempel auf dem Fuss. 
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Fig. 24. Altersølv, 1579, skænket af Jørgen Munk til Visselbjerg og hans hustru Dorthe Pedersdatter Galt (s. 
2013). NE fot. 1989. – Altargerät, gestiftet von Jørgen Munk zu Visselbjerg und seiner Frau Dorthe Pedersdatter Galt, 
1579. 

Og en uge senere kunne Ribebispen Peder kommende.39 Og sættet kan meget vel have væ
Lykke i Roskilde kvittere for modtagelsen af ret blandt de af Peder Lykke modtagne, hvilket 
yderligere 59 kalke og lige så mange diske, dog ikke er ensbetydende med, at dronningens 
utvivlsomt gaver til jyske kirker.37 Af disse så nødvendigvis fra første færd har tiltænkt Alslev 
kaldte Margrete-kalke, der vel i vid udstrækning kirke det.40 Sættet nævnes 1714 som en mindre 
har været ens, kendes fem, men øjensynligt kun kalk og disk af sølv til at berette de syge med.27 

en enkelt fuldt bevaret, stammende fra Krønge Efter dets udskiftning kunne præsten endnu 
kirke på Lolland (DK.Maribo, s. 746 med fig. 1765 berette om det ældre sygesæt, at det skulle 
6).38 Den har sekstunget fod med det danske have været skænket af dronning Margrethe, 
rigsvåben og indskriften: »elemosina domine men havde været ubrugeligt og derfor »for få år 
margarete regine dacie swecie et norwegie orate siden« var blevet omstøbt til et nyt (jfr. ndf.).41 

pro ea« (mindegave for fru Margrete, Dan Alterkanden er af sort porcelæn fra Den konge
marks, Norges og Sveriges dronning; bed for lige Porcelænsfabrik, anskaffet 1856 til erstat
hende). Kalken i Alslev har rimeligvis svaret til ning for en †alterkande af tin fra 1845.24 Den nu 
den lollandske, måske også for indskriftens ved brugte oblatæske er nyere, af sølv, 5 cm høj, cir
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kulær med let hvælvet låg, prydet af ligearmet 
kors. Æsken er mærket »M & TB«. 

Den ældre oblatæske (fig. 25-26) er middelal
derlig fra o. 1400, en såkaldt pyxis, udført af 
forgyldt sølv, 11 cm høj, 8,5 cm i tvm. Æsken er 
udformet som en lille fantasibygning, sekssidet 
med pyramidalt låg, der dækkes af et tagpande-
agtigt skælmønster og afsluttes med en lille seks
sidet knop. En graveret rudedekoration med 
små tværstreger pryder siderne, hvis øvre og 
nedre kant ledsages af profilering og en lille 
stjernebort. En tilsvarende kant følger randen af 
låget, hvis to hængsler er fæstnet i trebladsfor-
mede beslag, ligeledes det lille lukke, der sikres 
med en nål i kædeophæng. Den sjældne pyxis 
har i amtet et lidt ældre sidestykke, fundet i Ribe 
(s. 862). Den sekssidede form er meget usæd
vanlig, men kendes fra en svensk pyxis i V. 
Vingåker (Sødermanland), dateret 1422.42 Den 
lille æske til messebrød nævnes tidligst 1714, da 
synsmændene dog måtte nøjes med præstens 
oplysning om æsken, »som han havde og vi ikke 
fik at se«.27 

Fig. 25. Oblatæske (pyxis), o. 1400 (s. 2016). NE fot. 
1982 – Hostie (Pyxis), um 1400. 

Fig. 26. Oblatæske (pyxis), o. 1400, set fra siden og 
fra oven (s. 2016). Efter tegning af E. Rondahl 1896 i 
Nationalmuseet. – Hostie (Pyxis), um 1400. Seitenan
sicht und Aufsicht. 

Sygesæt (fig. 27), 1729-51, med initialer for 
kirkeejeren Søren Jessen (jfr. †altertavle), udført 
af Jens Terckelsen Ørrenstrup i Varde (1729-
65).43 Kalken er 9 cm høj, ganske enkel med cir
kulær, aftrappet fod, der er konisk opdrevet 
mod et kort cylinderskaft med halvkuglebæger. 
Foden, der kan have rummet et gemme til vin, 
har plan underside, lukket med en påloddet 
plade, der smykkes af †alrige koncentriske ringe 
omkring de graverede versaler »SJH« for Søren 
Jessen Hjerting. Den tilhørende disk, tvm. 8 cm, 
prydes af koncentriske ringe omkring Ørren-
strups stempel midt i fordybningen (Bøje 1982, 
nr. 6866) og har på undersiden oblatgemme med 
afskrueligt låg. Til sættet hører et ældre læder
futteral. 

Sygesættet, der måske er givet i forbindelse 
med Søren Jessens død 1733, kan senest være 
udført 1751, da enken afhændede kirken (jfr. 
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indledningen). 1765 oplyste præsten, at det var 
udført »for få år siden« ved omstøbning af et 
ældre †sygescet (en middelalderlig †kalk og disk, 
jfr. ovf.).41 

Alterstager (fig. 28), gotiske fra o. 1525-50, 37 
cm høje. Foden, der hviler på tæer i form af tre 
små siddende løver, er profileret med små gen-
nembrydninger i form af gotisk bladværk. Det 
let koniske cylinderskaft har tre skaftringe, lyse
skålen er lille og flad med krenelering og gen-
nembrydninger svarende til fodens. Lysetornene 
er fornyet i jern, ligesom en af løvetæerne er 
gjort af ny ved en reparation 1840.24 Stagerne har 
nære sidestykker i bl.a. Jerne kirke (s. 987, jfr. 
DK. SJyll., s.2914, 2924). De nævnes tidligst 
1714 som tvende smukke malm messing lysesta
ger.27 En syvstage bærer påskriften: »8/9 1933«. 

†Alterbøger. 1714 fandtes ved kirken den sidst 
forandrede salmebog i folio samt en brøstfældig 
alterbog, der blev sendt til ny indbinding.27 

†Messehagler. 1714 nævnes en hagel af samme 
røde, »napperede« fløjl som det ydre alterklæde 
(jfr. ovf.). Den havde på ryggen et krucifiks, 
beskrevet som et »sølv og guld kniplings kors 
med Kristi effigies på«.27 1791 var haglen af sort 
fløjl med sølvkors af brede galoner, men »kaa-
ben (kanterne?) p(e)r oeconomie med smalle sil-
kebaand«.23 

Alterskranken er fra 1877, halvoval, med støbe-
jernsbalustre som eksempelvis i Horne kirke, 

Fig. 27. Sygesæt, 1729-51, udført af Jens Terckelsen 
Ørrenstrup i Varde (s. 2016). NE fot. 1982. – Kran
kengerät ausveführt von Jens Terckelsen Ørrenstrup in 
Varde, 1729-51. 

Fig. 28. Alterstage, o. 1525-50 (s. 2017). NE fot. 
1982. – Altarleuchter, um 1525-50. 

hvor skranken leveredes af jernstøber Bjelke i 
Varde (s. 1458). Håndlisten, i lakeret egetræ, er 
fornyet ligesom det ruskindsbetrukne knæfald. 
En knæleskammel for præsten er fra 1850, af 
blankt egetræ med nyt læderbetræk. Den bærer 
på undersiden påskriften: »Clothilde Höffner fra 
Horsens fortiden i Alslev Præstegaard den 31. 
November 1850«. 

Døbefont (fig. 29), romansk af rødlig granit, 95 
cm høj, kummens tvm. 66 cm. Fonten er bæger-
formet, en yderst enkel variant af egnens glat-
kummede, vestjyske type (Mackeprang: Døbe
fonte, s. 174). Foden er konisk og glat med en 
vulst ved overgangen til kummen, der er halv-
kugleformet med et omløbende hulkantled og 
herover lige, lidt indadludende sider. Fonten, 
der 1882 blev afvasket for maling, stod 1873 i 
koret,27 1885 ved det østre hjørne af korbuens 
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nordvange (jfr. fig. 32). Siden 1939 i skibets 
nordøsthjørne. 

Dåbsfad, fra 1700’rne, af messing, glat med 
omløbende vulst på fanen, tvm. 52 cm. Fadet, 
der nævnes tidligst 1791,30 ligger i en grønmar-
moreret fyrretræsforing, samlet af tre brædder. 
Dåbskanden er fra 1917, af messing, 27 cm høj, 
anskaffet af kirkeejeren, gårdejer Carl Greger
sen.14 En nyere syvstage står ved fonten. 

†Fontelåg. 1668 omtales et fontelåg som gam
melt og utjenligt.13 Et trælåg i fonten nævnes 
også 176841 og 1791.30 

Krucifiks, o. 1900, figuren udført i galvanopla-
stisk arbejde, 41 cm høj, på kors af bejdset træ. 
Ophængt på triumfvæggen over prædikestols-
opgangen. 

En †skranke i tårnbuen omtaltes 1842 som et 
panelværk, der burde fæstes, net repareres og 
derefter opmales lyseblåt.24 

Prædikestol (fig. 30), vistnok 1592, af lektorie-
type, oprindelig anbragt som et pulpitur i kor
buen, nu opsat i skibets sydøsthjørne. Den be-

Fig. 29. Døbefont, romansk af granit (s. 2017). NE 
fot. 1982. – Romanische Granittaufe. 

står i sin nuværende form af seks arkadefag, af 
hvilke de fire danner kurv, de to en kort bro ved 
opgangen. Kannelerede halvsøjler med joniske 
bladkapitæler og akantusprydbælte flankerer fel
terne, hvis arkader udgøres af kannelerede pila
stre med profilkapitæl, bærende et bueslag med 
karvskåren ornamentik og små treblade i svik
lerne. Arkaderne rummer store solsikkeagtige 
akantusvækster, der vokser ud af vaser. Kraftige 
horisontale profilled kanter postament og frise, 
hvis fremspring prydes af ejendommelige på
satte søjlehoveder af form som storsøjlernes. I 
postamentet rummer felterne små dobbeltarka
der med blomster- og bladværk, i frisen en la
tinsk indskrift (reliefversaler), hvis manglende 
afslutning er suppleret efter ældre afskrifter: 
»Beati qvi/ Verbvm/ avdivnt/ et pvro/ Corde/ 
cvsto/[dient]« (Salige er de som hører...Luk. 
11,28). Indskriftens afslutning har stået på et sy
vende fag i syd, hvis fyldingspanel er bevaret i 
kirken. En bogstol er vistnok fra 1600’rne. 

Sin nuværende opstilling på en underbygning 
af fyldingspanel har prædikestolen fået ved en 
istandsættelse 1908. Den brogede bemaling er 
udført 1940, øjensynligt som et forsøg på en til
bageføring til den oprindelige, idet felternes 
skæringer efter 1500’rnes sædvane står på blank 
bund. Dominerende er en mørk grøn farve, 
endvidere er benyttet blåt, røde toner, sølv og 
forgyldning samt en grå og rød marmorering af 
de vandrette profiler. På bogstolen læses i gule 
versaler på sort bund: »Verbvm avtem Dei ma
net in æternam (men Guds ord bliver evinde
lig)«. Underbygningen står gråmalet. 

Da frisens indskrift – suppleret med det nu 
delvist bevarede, løse fag i syd – fremtræder hel 
og afsluttet, må lektorieprædikestolen fra første 
færd have bestået af netop de syv kendte fag. Af 
sammenføjningerne ses endvidere, at de tre 
midtfag har dannet karnapfremspring midtfor, 
flankeret af to gange to sidefag.44 Lektoriepræ
dikestolen kan således rekonstrueres som en søj-
lebåret opbygning, der med sine korte, tofags 
sidebrystninger har målt ca. 265 cm og dermed 
netop har kunnet spænde over korbuen uden at 
rage ind over de tilstødende dele af triumfmu
ren. Den sjældent veldokumenterede lektorie
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Fig. 30. Prædikestol, vistnok 1592, oprindelig anbragt som lektorieprædikestol foran korbuen (s. 2018). NE 
fot. 1982. – Kanzel, wohl 1592. Ursprünglich als Lettnerkanzel vor dem Triumphbogen aufgestellt. 

prædikestol synes altså at have tilhørt en noget 
mindre og smallere type end de øvrige mere el
ler mindre sikkert rekonstruerbare på egnen.45 

Formentlig har den i det væsentlige haft plads 
inde i selve korbuen, der synes forhøjet og yder
mere er forhugget sydligt i østvangen, begge 
dele formentlig af hensyn til lektorieind-
retningen (jfr. s. 2007).46 En formentlig samtidig 
†himmel bar indskriften: »Verbvm autem Domini 
manet in æternum Es. 40(,8) (Guds ord bliver 
evindelig)«.41 

Lektorieprædikestolen beskrives 1765 og 1791, 
da den sagdes at være »bygget tværs over kors-
døren (korbuen) med opgang fra koret« og midt 
for »en udbygning (karnappen) med billedhug
gerarbejde, malet forgyldt og forsølvet«. For
uden de ovenciterede indskrifter anføres daterin

gen »Anno 92«, der må forstås som 1592.47 1841 
ønskedes træbeklædningen ved prædikestolsop-
gangen malet som det øvrige korinventar, 1848 
trængte prædikestolen til en opmaling, og 1856 
kaldtes den brøstfældig og ønskedes nedtaget fra 
korbuen til skibets sydøstre hjørne.24 Nedflyt-
ningen må være sket nogle år senere, snarest 
samtidig med alterfornyelsen 1873.48 Af panelet 
benyttedes kun tre fag (nr. 2-4 fra nord), der 
opsattes som en lille prædikestolskurv på en un
derbygning af gammelt stolepanel. Langs 
triumfvæggen opsattes en ny opgang med ud
savede balustre og mægler med kugleknop (jfr. 
fig. 32). Lektoriets øvrige panelfag må være ble
vet henlagt på tårnhvælvingen, hvor der 1889 
omtales nogle gamle egetræsstykker med in
skriptioner, der ønskedes anbragt »på tårnvæg
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gen«.24 Tre af fagene blev atter taget i anvendelse 
1908, da prædikestolen restaureredes og fik sin 
nuværende opsætning i seks fag. En bemaling 
fra 1908 afløstes af den nuværende 1940, da præ
dikestolen undergik en snedkermæssig istand
sættelse. 

Stolestaderne er i deres kerne fra slutningen af 
1500’rne. Bænkene med let skrå fyldingsryglæn 
og hatteknager er dog fra 1885-87, og alt er 
stærkt fornyet og normaliseret vistnok både 
1908 og ved istandsættelsen 1940. Gavlene er af 
egnens ungrenæssancetype, udformet som et 
rammeværk med to fyldinger og småspir, 120 
cm høje. De nedre fyldinger er glatte, de øvre 
har foldeværk med små rudeformede gennem-
brydninger; et enkelt sted ses gennembrydnin-
ger af hjerteform. Af gavlene er vist hovedsage
ligt fyldingerne de gamle, indgangspanelerne er 
fra 1940. Fra samme tid stammer bemalingen, 
bænkene grå, gavlenes rammeværk grønt, li
sterne lilla og skæringerne grå på mørkgrøn 
bund. En bænk fra 1800’rne står i våbenhuset. 

Stoleværket nævnes tidligst 1668, da der mang
lede nogle skamler,13 1700 var tre rygstykker 
brøstfældige.49 1768 opregnedes foruden præ
stens og herregårdens stole (jfr. ndf.) 15 mands-
stole og 14 kvindestole, »tre steder om hver 
stol«.41 Få år senere medførte herregårdens ud
stykning til fordel for den ny bondeby Vibæk en 
stolemangel og -strid. De forreste stole blev der
for 1772 flyttet helt frem til triumfmuren og gav 
plads til nye stole med låger bag dem, hvori de 
seks Vibækboere fik sæder. Endvidere gjordes 

mandsstolene halvanden alen længere og fik til 
dels nye ryglægter.50 Herefter udgjorde stoletal
let 2 × 16 (de ni med låger)30 i en opstilling, der 
var uændret 1885 bortset fra følgerne af lektorie-
prædikestolens nedflytning (jfr. fig. 31). Kvin
destolene, der endnu 1863 i det væsentlige sav
nede ryglægter, fik dette år rygstød,24 og 
1885-87 indsattes de nuværende bænke, inden alt 
blev egetræsmalet (jfr. fig. 32).24 Deres nuvæ
rende fremtræden har staderne fået med restau
reringen 1940. 

Et sæt †herskabsstole for Visselbjerg stammede 
formentlig fra renæssancetiden (jfr. Hostrup s. 
2052), men omtales tidligst 1768.41 Af de føl
gende års stolestrid (jfr. ovf.) fremgår, at de for
reste stader fra gammel tid havde været Vissel-
bjergs, men også søgtes af præstegården. Til for
skel fra de almindelige stader havde herskabs
stolene låger og paneler, en indretning, som Vis-
selbjergs ejer nu mente var blevet forringet ved 
omflytningen af stoleværket 1772.50 

En †præste- og skriftestol med dør nævnes 171427 

og 1765 »ved enden af alteret«.51 1791 sagdes sto
len at være til fire personer.30 Fjernet 1873, da 
der indrettedes en stol til præsten »med fornø
dent gardin i krogen ved fonten«.24 

Degnestol, o. 1600, men stærkt fornyet. Pulten 
har tre fag med høje profilindrammede fyldinger 
under en profilliste med tandsnit. Dens forny
ede, smalle vanger er glatte, 125 cm høje, af
sluttet af trekantgavle med profilerede dæklister. 
Som sæde tjener en stolebænk med gavl, hvis 
overfylding med stavværk og hjerteformede 

Fig. 31. Grundplan 1:300, målt og tegnet af V. Koch 1885. Efter Danske Tufstenskirker. – Grundriss, 1885. 
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Fig. 32. Interiør o. 1900. Fot. i Nationalmuseet. – Kircheninneres urn 1900. 

gennembrydninger synes at være gammel. Pul
ten er mørkblå med gule og grønne lister, bæn
ken malet som stoleværket. Degnestolen omta
les 1714 som vel ved magt,27 1791 stod den i ko
rets nordside,30 og efter restaureringen 1940 står 
den nu i korets sydvesthjørne. En †brudestol næv
nes 1714.27 

Et †gevær skab til 21 bøsser opsattes o. 1701 til 
landmilitsens brug.52 Det nævnes 1803 som et 
kongeligt geværskab i våbenhuset.53 

Pengeblok, o. 1800, 95 cm høj, udformet som 
en firsidet boks på slankt, affaset skaft og pro
fileret fod. Forsiden har klaplåge med to låse, 
oversiden er fornyet i metal med pengeslids. 
Gråmalet med gule hængsler og profiler. Opsat 
imod indgangspanelet i vest. 

†Pengetavler. 1714 nævnes en tavle med sølv
bjælde, »som bruges i kirken til de fattiges 
trang«,27 1791 en tavle.30 

Efter svenskekrigene manglede der 1668 en ny 
†dørfløj i våbenhuset.13 

Orgel, 1974, med seks stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af Bruno Christensen & Sønner, 
Terkelsbøl. Disposition: Manual: Gedakt 8', 
Principal 4', Rørfløjte 4', Blokfløjte 2', Mixtur 
II-III. Pedal: Subbas 16'. Orgelhus i ubehandlet 
eg. I tårnrummet, †Orgel, 1915, med tre stem
mer, bygget af Horsens Orgelbyggeri ved M. 
Sørensen. Disposition: Manual: Bordun 16', 
Principal 8', Salicional 8'; oktavkoppel, svelle. 
Pneumatisk aktion, bælgventillader. I tårnrum
met, med facade opbygget i to dele, flankerende 
vestvinduet og forbundet med en lav midtdel, 
hvori spillebordet var anbragt. Facaden havde to 
rundbuede pibefelter med attrappiber af sølv
bronzeret zink. 

Salmenummertavler. 1-2) 1828, med enkel, for
oven udsvejfet profilramme, 70 × 46 cm. Tav
lerne er sorte til talpåføring med kridt, rammen 
grå med årstallet »1828« anført foroven. Nu op
hængt i våbenhuset, o. 1900 på triumfvæggen 
nord for korbuen og på prædikestolsopgangen 
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(jfr. fig. 32). 3) Formentlig 1940, 85 × 57 cm, 
som nr. 1-2, men med kanneleret ramme og op
hæng for løse cifre i to felter under overskrif
terne »før pr(æ)d(iken)« og »efter pr(æ)d(iken)«. 
Malet med stoleværket. På triumfvæggen. 

Præsterækketavler. Tre ens fra 1786, 1862 og 
1902. 1) 1786, af glat fyrrepanel med udsavede, 
rocailleagtigt svejfede kanter, 98 × 73 cm. Inden 
for en bred gul kant er navne og årstal på de 
første tolv præster efter reformationen anført 
med gul kursiv på mørkbrun bund. Foroven læ
ses: »Opsat 1786«. Ophængt i vestfaget på ski
bets nordvæg, hvor den omtales 1791 »over fru-
entimmerstolene«.23 2-3) Som nr. 1, med på
skrifterne »Opsat 1862« og »Opsat 1902« og 
fortsættelser af præsterækken. På skibets vest
væg, flankerende tårnbuen med den ældre i nord 
(jfr. fig. 18). 

Sognestævnetavle, o. 1850, et sortmalet bræt, 
17 x 26 cm, med let affaset kant og påskriften: 
»Til/ Kirkestevne« i hvid skriveskrift. Ophængt 
på skibets sydvæg ved døren. 

Lysekroner. 1) O. 1735-40, skænket af Henrik 
Brockdorff (†1745) for et barns nedsættelse i kir
ken.54 Kronen har balusterskaft med to gange 
otte S-svungne lysearme. Foroven en flakt ørn, 
nederst en stor hængekugle. 1791 hang kronen 
»ved prædikestolen«,23 dvs. i skibets østende 

foran den daværende lektorieprædikestol (jfr. 
ovf.). 1841 ønskedes lysekronen afpudset og for
synet med fire lampetter, hvor de manglede.24 

1888 var den nedtaget og behøvede restaure
ring.24 Kronen blev herefter ophængt i koret 
(jfr. fig 32), hvor den nu atter har plads efter 
1908-40 at have hængt i skibet. 2-3) 1940, to ens i 
renæssancestil ophængt i skibet. To †lysekroner 
fra o. 1900, i skønvirkestil med tre arme, hang 
indtil 1940 i skibet. De var oprindeligt til petro
leum (jfr. fig. 32), men ændredes ved indlæg
ningen af elektricitet. 

Ildkar (fig. 40), vel fra 1600’rne, af smedejern, 
37 cm højt, med cylindrisk skål, trefod, låg og 
bæretøj, i princippet som et middelalderligt rø
gelsekar. Ildkarret er formentlig udført af en lo
kal smed, rimeligvis til erstatning for et sådant 
katolsk kar, og må have været brugt til hentning 
af trækul til alterlysene (jfr. s. 1553). Ophængt 
på hvælvpillen midt på skibets sydvæg. 

Et kirkeskib, skoleskibet »Danmark«, er ud
ført af modelbygger Mads Peder Larsen, Es
bjerg, og 1963 ophængt midt i skibet. Det er 
skænket af en forhenværende gårdejer og hans 
hustru i Alslev. Et ældre †kirkeskib omtales 
176551 og 1791 som hængende ved kirkedøren.23 

Klokke, 1884, tvm. 80 cm, med indskrifter i 
reliefversaler. Om halsen: »Omstöbt af M. P. 

Fig. 33. Udsnit af våben-anetavle, o. 1616, for Hans Munk til Visselbjerg (s. 2023). NE fot. 1982. – Ausschnitt 
aus Wappen-Ahnentafel für Hans Munk zu Visselbjerg, um 1616. 
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Fig. 34. Våben-anetavle, o. 1616, for Hans Munk til Visselbjerg (s. 2023). NE fot. 1982. – Wappen-Ahnentafel für 
Hans Munk zu Visselbjerg, um 1616. 

Allerup Odense. 1884«, på legemet: »1808. Be
kostet af Kirkeeierne Christen Töstesen og Kone 
Ane Spansbjerg. Broder N. Christensen Spans-
berg her i Alslef omstöbt 1884. Bekostet af Kir-
keierne (!) Kirstine Spangsberg Niels Christen
sen og kone Ane Lauridsen«. Halsens indskrift 
kantes af lister og foroven en mæander, forneden 
en bort af hængepalmetter. Ophængt i slynge-
bom fra 1959, mærket »Thubalea«. 

†Klokker. 1) Afleveret ved klokkeskatten 
1528.55 2) 1444, med indskrift, der øjensynligt 
manglede afslutning: »Anno Domini 1444 jar na 
der burt Cristi in unser Leben (Vroven?)« (I Her
rens år 1444 efter Kristi fødsel til vor kære 
(Frue?). Indskriften, der synes at knytte klokken 
til den nedertyske eller hollandske støber Korts 
arbejder (jfr. s. 1830f. og Uldall, s. 170), er lidt 
forskelligt og næppe rigtigt gengivet i de over
leverede afskrifter. Den er her citeret efter præ-
steindberetningen til biskop Bloch 1765, der an
giver klokkens diameter til 1 1/2 alen, højden til 
1 1/4 alen »uden øjet«.56 1791 betegnede præsten 
indskriften som næsten ulæselig og angav høj
den (den samlede?) til 1 1/2 alen.23 Nedtaget og 
omstøbt 1808.53 3) 1808, indskriften gentaget på 
den nuværende klokke (jfr. ovf.). 1879 måtte 
klokken tages ud af brug,24 og 1884 blev den 
omstøbt.24 

Klokkestolen er af fyr, fra 1875.24 

Danmarks Kirker, Ribe amt 

GRAVMINDER 

Våben-anetavle (fig. 33 og 34), o. 1616, for adels
manden Hans Munk, der blev henrettet i Kø
benhavn 30. maj 1616 og begravet i Alslev 
kirke.57 Tavlen, der er ophængt på korets nord
væg, består af en 310 cm lang og 34 cm høj ege- 
fjæl med afdødes 16 malede aneskjolde. Herover 
er i midten anbragt et kartouche-svunget top
stykke (fig. 33) med påmalet rulleværk omkring 
frakturindskriften: »Erlig oc Velbyrdig/ Mand 
Hans Munck til/ Visselbierig Hans fæderne og 
Møderne vaben«. Våbenfrisen, der er ledsaget af 
slægtsnavnene underneden, repræsenterer Hans 
Munks 16 tipoldeforældre, fordelt med mode
ren, Dorthe Pedersdatter Galts otte oldeforældre 
i heraldisk højre side (vestre halvdel, nr. 1-8) og 
faderen, Jørgen Munks oldeforældre i heraldisk 
venstre side (østre halvdel, nr. 9-16). Moderens 
våben, Galt (nr. 8), og faderens, Munk (nr. 9), er 
anbragt i midten lige under indskriftfeltet. Ved 
våbnernes videre placering i de to halvdele er der 
anvendt to forskellige systemer. 

Moderens otte aner, i frisens vestre halvdel, 
opregnes i denne rækkefølge, fra vest mod mid
ten: 1) Gøye (»Di Giøer Vaben«), 2) Reckenberg 
(»Di Rcckenberg vaben«), 3) Ulfstand (»di Uls-
tender vaben«), 4) Rosenkrantz (»Di Rossen-
krans vaben«), 5) Høg (slægten Banner; våbenet 
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skrådelt fra sinister) (»Di Høaer Vaben«), 6) 
Banner (»Di Banner Vaben«), 7) Drefeld (»Di 
drefelder Vaben«) og 8) Galt (»Hans munkis 
mørne«). 

Faderens otte aner, fra midten til frisens østre 
ende, opregnes således: 9) Munk (slægten Lange; 
tre roser) (»Hans Munkis færne«), 10) Munk 
(med bjælke) (»Her Stii Munck«), 11) Emmerik-
sen (»di Emicksøner vaben«), 12) Breide (»Di 
Breider vaben«), 13) Spend (med sparre) (»De 

Fig. 35. Epitafium (s. 2024), 1678, opsat af Magda
lene Olufsdatter over hendes mand, sognepræst Oluf 
Christensen Toft, †1677, over hende selv samt hen
des forældre, provst Oluf Jørgensen, †1651, og Abild 
Johansdatter Harder, †1657. NE fot. 1982. – Epitaph, 
1678, errichtet von Magdalene Olufsdatter für ihren Ehe
mann, für sie selbst sowie für ihre Eltern. 

Spender vaben«), 14) Rosensparre (»Di Rosen-
spar vaben«), 15) Saltensee af Linde (»Di Salten-
ser Vaben«), 16) (Juel) (stjerne over bølger) (»Di 
Julinger Vaben«). 

Rækkefølgen, i hvilken våbnerne er anbragt, 
er følgende: I moderens halvdel (1-8) anføres 
først hendes fire oldemødre (1-4), begyndende 
med mormors mor (Gøye); herefter følger hen
des fire oldefædre (5-8), endende med hendes 
farfars far (Galt); dog er der sket en forbytning af 
anerne nr. 5 og 6.58 I faderen, Jørgen Munks 
halvdel (9-16) opregnes oldeforældrene parvis, 
begyndende med hans farfars far og mor (9 og 
10) og endende med hans mormors far og mor 
(15 og 16). 

Bemalingen, der er på brun bund, står med 
forgyldte indskrifter, rødt rulleværk og våb
nerne i rødt, sort, hvidt og brunt. Efter at den i 
nogle år har været anbragt i skibet, hænger ege-
fjælen nu igen på dens formodentlig oprindelige 
plads i korets nordvæg, hvor den nævnes første 
gang 176541 og få år senere blev aftegnet af Søren 
Abildgaard. 

Den usædvanlige våben-anetavle, som kan 
minde om de middelalderlige, kalkmalede vå-
benfriser, har måske fået sin særegne form og 
kortfattede indskrift på grund af de ulykkelige 
omstændigheder ved Hans Munks død: han blev 
halshugget på Københavns slotsplads efter en 
dom for usædelig omgang med tre søstre.57 Det 
er tænkeligt, at hans dekaputerede lig er begra
vet i koret, og at våbentavlen er opsat kort tid 
efter begravelsen. 

Mindetavler og epitafier. 1) Epitafium (fig. 35 og 
36) opsat 1678 af Magdalene Olufsdatter over 
hendes mand, sognepræst Oluf Christensen Toft 
og sig selv (jfr. *gravramme nr. 2) samt hendes 
forældre, provst Oluf Jørgensen og Abild Jo
hansdatter Harder (*gravramme nr. 1). 

Oluf Jørgensen, sognepræst til Alslev og Ho
strup sogne i 29 år, †12. okt. 1651, 57 år, og 
hustru Abild Johansdaatter Harder, †18. jan. 
1657, 55 år, i ægteskab i 27 år, velsignet med to 
sønner og to døtre. Oluf Christensen Toft, 
provst i Schads herred i 12 år og sognepræst 
sammesteds i 26 år, †14. aug. 1677, 59 år, og 
hustru Magdalena Olufsdaatter, <†2. febr. 1681, 
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58 år>, i ægteskab i 25 år. Gravskriften efter I(ohannes) D(atter) H(arder)«. Mellem de to ne-
følges af en giverindskrift. derste medaljoner ses til venstre våbenet for 

Epitafiet er en rektangulær stenplade, 207 × 107 cm, hvis glatte overflade har en påmalet ud»H(r.) O(luf) C(hristensen) T(oft)«, et dødnin
smykning, som måske kan tilskrives Willem 
Stensøn i Ribe. Et højovalt indskriftfelt med 
fraktur indrammes af en laurbærkrans med ro
setter. Herover står i strålekrans Kristus med 
sejrsfanen, langt hår og flagrende lændeklæde. 
Kristus flankeres af et bibelcitat, Joh. 11, v. 25, 
26 (i fraktur). I hjørnerne er cirkelmedaljoner in
deholdende evangelistfigurer, klædt i samtidige 
dragter og med langt, bølgende hår. De bærer 
alle en bog, og ved deres skuldre sidder de re
spektive symboldyr. Skriftbånd med versaler 
angiver evangelisternes navne. 
Indskriftfeltet omgives foroven af englehove

der, forneden af fire hjelmede våbenskjolde (fig. 
36), ledsaget af initialer. Over medaljonerne ses 
til venstre faderens våben, en flakt ørn (på hjel
men tre blomster) og herover »H(r.) O(luf) Jør
gensen)«. Moderens våben til højre indeholder 
to sammenflettede drueklaser (på hjelmen en 
svane), ledsaget af forbogstaverne »A(bild) 

gehoved med en spirende blomst (på hjelmen en 
bog), til højre våbenet for »M(agdalene) O(lufs) 
D(atter)«, en due(?) (på hjelmen et brændende 
hjerte). Mellem våbenskjoldene er anført »Anno 
1678« for epitafiets opsættelse. 

Den brogede bemaling har sort bund; ind
skriften er forgyldt og kransen grøn. Kristus-
figuren er skadet og har nu en skiftevis sort og 
gylden karnation, mens klæde og stav står røde i 
den gyldne strålekrans. I de grå og grønne me
daljoner er Mattæus klædt i rødt, Markus i blåt, 
Lukas i brunt og Johannes i grønt. Englehove-
derne fremstår i røde og blå nuancer med gyl
dent hår, og våbnerne skifter mellem rødt, blåt, 
grønt og hvidt. – Indtil en restaurering 1920 do
mineredes stenen af en opmaling fra 1700’rne. 

Epitafiet var 176541 opsat på skibets nordvæg, 
og senere lukkede den et vindue på nordvæg
gen9; ved istandsættelsen 1920 befandt den sig i 
tårnrummet, hvorfra den siden er flyttet tilbage 
til skibets nordvæg. 

Fig. 36. Udsnit af epitafium 1678 (s. 2024). NE fot. 1982. – Ausschnitt aus Epitaph, 1678. 
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Fig. 37. Mindetavle (s. 2026), 1682, opsat af Mette 
Krabbe til Nørholm over hendes mand, hofmester 
Frederik Lützow til Visselbjerg, †1680, dennes anden 
hustru Dorothea von Ahlefeldt samt en søn og tre 
døtre. NE fot. 1982. – Gedenktafel, errichtet von Mette 
Krabbe zu Nørholm für ihren Ehemann, Hofmeister Fre
derik Lützow zu Visselbjerg, gest. 1680, dessen zweiten 
Ehefrau Dorothea von Ahlefeldt sowie für einen Sohn und 
drei Töchter. 1682. 

2) Mindetavle (fig. 37), en stor messingplade, 
opsat 1682 af Mette Krabbe til Nørholm over 
hendes mand, hofmester Frederik Lützow til 
Visselbjerg †1680, dennes anden hustru Doro
thea von Ahlefeldt samt en søn og tre døtre (jfr. 
gravkrypt). 

Under altergulvet ligger begravet Friderich 
Lützow til Visselbjerg, første hofmester i Søn
derborg, †22. april 1680, 61 år, 4 måneder og 3 
dage, med sin anden hustru Dorothea von Ah-
lefeld (to. 1678)59, en søn og tre døtre60. »Og 
eftersom den Welb(y)r(dige) S(a)l(ige) Mand har 
været begierendes, at Døren til Graven maate 
tilmuures og Døren dertil stoppe med Jord efter 
ham, formedelst der var ingen Rum til fleere 
Liig, der need at sette. Da haver hans efterladte 
høy-bedrøvede Enke og Velbr. Frue, Frue Mette 

Krabbe til Nørholm, ladet denne Tavle opsette 
til alles og enhvers Efterretning af dette, som nu 
er sagt, bedendes derhos venligen, at hvo som 
denne Gaard nogen Tiid ejer, hvo dend være 
kand, vilde ej tage sig dennem Synd til disse vel
ædle Liig at forflytte fra deres rette hvile-Stæd 
og Plads, som de nu staar paa, saafremt de ikke 
vil forvente dennem Guds Strav udi alt, hvis de 
efter denne Dag tager dennem fore, som de vis-
seligen ikke undgaar, dersom nogen herimod 
giør, som dog ej formodes oprigtige Guds Børn 
skulle ville besmitte dermed deres Samvittighe
der«. 

Messingpladen, 81 × 66,5 cm, består af et rek
tangulært hvælvet indskriftfelt med indgrave
rede versaler, kantet af gennembrudte akantus-
ranker, blomster og figurmotiver. Foroven ind
går et englehoved, forneden et dødningehoved 
samt til siderne spejlvendte forkrænkeligheds-
motiver: en putto, der blæser i basun, ved siden 
af et timeglas. – Pladen hang 176541 på korbuens 
nordlige vange, hvor den nu er indsat i en ege
træsramme. 

3) Epitafium, opsat 1763 af sognepræst Abra
ham Jessen, over hans forgænger i embedet 
Hans Friis og dennes hustru Maren Aggerholm. 

Hans Friis, *4. okt. 1685 i Ribe, †28. april 1763 
i Alslev, 10 år rektor i Ringkøbing, 32 år præst i 
Alslev og Hostrup sogne, 16 år provst i Skast 
herred, 32 år ægtemand, 10 år enkemand, og hu
stru Marren Agerholm, *1. juli 1693 i Ringkø
bing, †21. juli 1753 i Alslev, begge uden livsar
vinger. Indskriften efterfølges af gravvers og gi
verindskrift. 

Tavle af egetræ, 107 × 75 cm, indrammet af 
profillister og af udformning helt som nr. 4. Den 
påmalede indskrift (antikva), der udfylder hele 
feltet, står forgyldt på brun bund; rammen er 
holdt i grønt og brunt. – Nu opsat på skibets 
nordvæg, tidligere i triumfbuen og en tid i tårn
rummet. 

4) Epitafium, o. 1787, for sognepræst Abra
ham Jessen. *25. nov. 1721 i Hierting, †30. jan. 
1787, kapellan i Alslev og Hostrup sogne fra 
1748, ægtemand fra 1753, sognepræst fra 1767, 
konsistorial-assessor fra 1784, og hustru Mette 
Müller, *23. febr. 1727 i Ringkiøbing, †30. juli 
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1786 i præstegården. De havde tilsammen fem 
sønner og to døtre (jfr. †epitafier). 

Tavlen, der er udformet som nr. 3 og formo
dentlig malet af samme maler, var 179123 opsat 
på den sydlige triumfvæg ved prædikestolen. 
Den hænger ved siden af nr. 3 på skibets nord
væg. 

6) Mindetavle, o. 1917, for Hans Rasmussen, 
*4. maj 1890 i Vibæk, død (under 1. verdens
krig) 4. okt. 1917 i Passhendale (Paschendaele), 
Nordfrankrig. – Hvid marmorplade på egetræs
bagklædning, 46 × 32 cm, med fordybet og for
gyldt indskrift i antikva. Ophængt østligt på ski
bets sydvæg. 

1917 hang på tårnrummets vestvæg †epitafier 
(»mindeplader«) for 1) kirkeejer Dorthea 
Spangsberg og 2) to børn af sognepræst Abra
ham Jessen, †1787 (jfr. nr. 4).9 

Romansk gravsten(?) (fig. 38). En granitkvader i 
skibets nordside, øst for det østre vindue, med et 
indhugget kors på en golgatahøj, er sandsynlig
vis en romansk gravsten, der er genanvendt som 

Fig. 38. Romansk gravsten(?) indmuret i skibets 
nordside (s. 2027). NE fot. 1982. – Romanischer Grab-
stein(?) in nördlicher Langhauswand eingemauert. 

bygningskvader. Stenen, 60 × 70 cm, er højere 
end de øst herfor siddende kvadre i samme skifte 
(jfr. fig. 7), og den er formodentlig indsat i mu
ren, da man efter en pause genoptog kirkebyg
geriet i tuf. 

De følgende gravsten, fra tiden o. 1800, på kir
kegården nordvest for tårnet, er næsten alle ken
detegnede ved barnegravstenens lille format (nr. 
1, 2, 4, 5), der også kendes f. eks. i Tjæreborg.61 

1) O. 1790. Appelona Spangsberg, en håbe
fuld datter af Christen Spangsberg og Barbara 
Pede[rs]datter (jfr. forældres gravsten nr. 3), 
†1790. – Rektangulær, grå sandsten, 115 × 57 cm, 
der domineres af et stort felt med udslidt skrive
skrift i relief. Gravskrift og gravvers er adskilt af 
et planteornament, og i hjørnerne er små blade. 
Over feltet er udhugget en laurbærranke med 
bånd og herunder en stor tandsnitsfrise, begge i 
riflet indramning. Hele stenen kantes af et riflet 
bånd og yderst af et svejfet tandsnit. – Stenen 
bærer mindelser om arbejder fra stenhugger
værkstedet i Tjæreborg62, der i øvrigt har udført 
to barnegravsten i Jerne. 

2) O. 1794. Peder Christensen Spangsberg, 
*17. sept. 1793 i Alslef, †1. april 1794, søn af salig 
Christen Spangsberg, ejer af Alslef kirke, og 
Barbara Pedersdatter Spangsberg (jfr. forældres 
gravsten nr. 3). Gravvers. – Den smalle, grå 
sandsten, 98 × 40 cm, har glat overflade, der helt 
udfyldes af fordybet skriveskrift. Ved sin deko
rative udnyttelse af indskriften er den i slægt 
med barnegravstenene nr. 4 og 5. 

3) O. 1794. Christen Spangsberg, *1752 på 
Sønderis, †1794 i Alslef, og hustru Barbara Pe
ders Datter, *1766 i Alslef, †1794 i Alslef, i ægte
skab i ti år, velsignet med to sønner og to døtre 
(jfr. børns gravsten nr. 1, 2 og kirkegårdsmonu-
ment). Gravvers. – Den grå sandsten, 164 × 116 
cm, har fligede hjørner og glat overflade, kun 
brudt af forsænkede indskriftbånd (reliefversa
ler) med fligede ender. Indskriften dækker hele 
stenen, der minder om udformningen af barne
gravstenene nr. 2, 4 og 5. 

4) O. 1800, over en dødfødt søn af Peder Da- 
nielsen og Abelone Jeps Datter i Alslef (jfr. sø
ster nr. 5). – Den lille, rektangulære sten, 66 × 44, af grå sandsten, fremtræder helt glat med 
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Fig. 39. Langsiderne af to *gravrammer (nr. 1 og 2, s. 2028), o. 1651 og o. 1677, fra grave, indeholdende provst 
Oluf Jørgensen, †1651, og hustru Abild Johansdatter, †1657, samt sognepræst Oluf Christensen Toft, †1677, og 
hustru Magdalene Olufsdatter, †1681. I Varde Museum. NE fot. 1982. – Die langen Seiten von zwei *Holzrahmen 
für Grabsteine. Um 1651 und um 1677. 

fordybet skriveskrift, i udformning som grav
sten nr. 2 og 5. 

5) O. 1800, over en dødfødt datter af Peder 
Danielsen og Abelone Jebs Datter i Alslef (jfr. 
broder nr. 4). – Stenen, 45 × 44 cm, er af grå 
sandsten og udformet som nr. 4. 

†Gravsten. 1) O. 1687. Simon Christensen Se-
denson til Wisselberyg, †18. nov. 1687. »En ud
lænding paa Jorden, En borger i Himlen, af Mo
ders Liv udgik fra denne Verdens Jammerdal til 
dend Himmelske Jerusalem, Iblandt alle Guds 
Børn«. – Stenen lå 1791 på kirkegården.23 

2) O. 1785. Pouel Pedersen, *1739 i Aarre, 
†1785 i Alslew. Befandt sig 1791 på kirkegår
den.23 

*Gravrammer. 1) (Fig. 39) o. 1651. [Oluf Jør
gensen], †Mikælis tider 1651, og hustru Abild 
Iohanis Dater, †165[7] (jfr. epitafium nr. 1); de 
levede tilsammen med ni børn, to sønner og syv 
døtre. Gravvers. 

Af egerammen er kun bevaret langsiderne, 
177 × 12 cm, der har tilskæringer til sammen
føjning med kortsiderne. Indskriften, der er med 
reliefversaler, består af to linier på hver planke, 

afsluttet af et udskåret timeglas. – Rammen lå 
endnu 187363 i skibet. 18889 flyttedes den sam
men med ramme nr. 2 til tårnet, hvor de 191634 

henlå oven på hvælvingen. Nu på Varde Mu
seum (inv. nr. 4491). 

2) (Fig. 39) o. 1677. Olvf Christensen Toft, 
sognepræst til Alslef og [Ska]dst herred i 12 år, 
†14. aug. 1677, og hustru Mallene Olvfsdaater, 
[†2. febr. 1681] (jfr. epitafium nr. 1). 

Egerammens langsider, 200 × 22 cm, har til
skæringer til sammenføjningen med de nu for
svundne dele, kortsiderne og et tværstykke, der 
indeholdt et kors med indskrift. Den delvist ud
slidte indskrift er skåret i to linier med relief
versaler i fordybede skriftbånd. – Rammen, der 
187363 lå i skibet øst for nr. 1, har siden fulgt 
denne (se ovf.). Nu på Varde Museum (inv. nr. 
4490). 

En muret gravkrypt i koret, der var fyldt op 
med hensættelsen af Frederik Lützows kiste 1680 
(jfr. mindetavle nr. 2), er formentlig oprindelig 
indrettet til slægten Munk, der ejede Visselbjerg 
fra 1567. Krypten betegnedes 1791 som hvælvet 
og lukket.23. 
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Også tårnrummet, der var adskilt fra det øv
rige kirkerum ved »et gitterværksaflukke« 
kunne benyttes til (åben) begravelse, men blev 
dog 1791 brugt som materialrum.23 Om øvrige 
†begravelser i kirken anføres det 1765, at sogne
præst David Jørgensen Fogh, †1720, lå begravet 
»i døren til skriftekammeret ved enden af alte
ret«51. Endvidere ligger her Oberstleutnant Da
niel Rantzau til Visselbjerg, †1726, hvis kårde 
hænger i tårnrummet, tidligere under prædike
stolen9. -Jfr. i øvrigt lysekrone, 1735-40, skæn
ket af Henrik Brockdorff for et barns nedsæt
telse i kirken. 

På skibets nord væg er ophængt et kistekrucifiks 
fra 1700’rne, af bly, højde 11 cm. Figuren samt et 
»INRI«-skriftbånd er nu monteret på et nyere 
cirkelkors af jern, 25 cm højt. 

Kirkegårdsmonument. O. 1850. Niels Chr. 
Spangsberg, gårdmand og ejer af Alslev kirke 
(jfr. forældres gravsten nr. 2), *25. febr. 1791 i 
Alslev, †21. aug. 1850 sammesteds, og hustru 
Dorothea Spangsberg, født Madsen, *29. okt. i 
Alslev, †21. maj 18[38] sammesteds. 

Grå sandstensgrotte, 81 × 60 cm, på sokkel. 
Monumentet har egeløvsudsmykning omkring 
en indfældet marmorindskrifttavle, udformet 
som en skriftrulle med fordybede versaler, og 
krones af en bisquitdue. – På kirkegården, nord
vest for tårnet. 

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

Ved embedet. Liber daticus for Alslev-Hostrup 
1765-1825. Liber daticus for Alslev-Hostrup 1870ff. 
Synsprotokol 1925ff. – LA Vib. Skast herreds ting
bog 1668, 1674, 1700 og 1714. 

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker, VII, 1886, s. 67ff. – Notebøger. Søren 
Abildgaard, X, 1 Iff. – Indberetninger. J. Helms 1873 
(bygning, inventar, gravminder), V. Ahlmann 1886 
(stenplade i koret), Kr. Due 1916 (gravramme) og 
1920 (epitafium), Olaf Hellvik 1978 og 1979 (kalk
malerier). 

Tegninger og opmålinger. NM2. Opmålinger og teg
ninger af bygningen, plan, opstalter og snit samt 
bygningsdetaljer og døbefont ved V. Koch 1885 

(forlæg for Danske Tufstenskirker 1894). Opmåling 
af alterbord ved V. Ahlmann 1886. Tegninger af kir
ken, oblatæske og røgelsekar ved E. Rondahl 1896. 
Tegning af kirkenøgle ved Aage Jørgensen 1929. 
Plan, snit og opstalter af bygning ved Aage Bugge 
1939. Opmåling af våbenhus og skibets sydfacade 
ved Aas og Thorup 1979. Plan og snit af bygning ved 
Henrik Jacobsen 1979. – Den kgl. Kobberstiksamling. 
Usigneret blyantstegning af Alslev kirke ved Chri
sten Købke (1835) (Td 676,2). 

Litteratur. Jacob Helms: Danske Tufstenskirker 
I-II, 1894. – H. P. H. Novrup: Alslev og Hostrup 
Kirker, i ÅrbRibe, IV, 1915-18, s. 487-523 og 679- 
711. 

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning, kalkmalerier og våben-anetavle 
ved Niels Jørgen Poulsen, inventar ved Ebbe Ny
borg og Ole Olesen (orgler), gravminder ved Vibeke 
Andersson Møller. Redaktionen afsluttet maj 1990. 

1 Niels Lange til Kærgård fik 1533 bispelenet Vissel- 

bjerggård med Alslev og Hostrup kirker, to møller 

og bispestolens gods i Guldager, Hostrup, Alslev, 

Billum, Ål, Ho og Oksby sogne (O. Nielsen: Histo

riske Efterretninger om Skadst Herred, 1862, s. 

183f.; J. Kinch: Ribe Bys Historie indtil Reformatio

nen, 1869, s. 487f.). Alslev og Hostrup sogne mang

ler derfor såvel i fortegnelsen over præsternes ejen

dom og rente i Varde syssel 1538 (RA. Ribe bisp) 

som i regnskabet over stiftets kongetiender 1537 

(RA. Reg. 108 A 28, gl. pk. 53f.). – Der bestod fra 

ældre tid et tilhørsforhold mellem de to sogne og 

Ribe domkapitel, idet ærkebiskop Esger (Juul) af 

Lund 25. sept. 1312 havde skænket tre gårde, i Toft

næs, (Sønder)Hede og Alslev, til oprettelse af en 

præbende for en kannik i Ribe domkirke (J. Kinch s. 

135; DiplDan. 2. rk. VI, 454).

2 O. Nielsen: Historiske Efterretninger om Skadst 

Herred, 1862, s. 185-86.

3 ActaPont. V, 3695 (20. april 1499).

4 O. Nielsen: Skadst Herred, s. 186 og 199f.; H. P. 

H. Novrup: Præster og Herremænd, i ÅrbRibe. IV, 

1915-18, s. 336-73.

5 Kronens Skøder, III, 133. 1696 blev Niels Leth også 

ejer af Hostrup og Ål kirke.

6 LA Vib. Ribe bispearkiv. 1726-74. Miscellanea (C 

4.168).

7 RA. DaKanc. A 29. 1726-97. Efterretninger om 

ejerne af kirker og kirketiender.

8 RA. DaKanc. F 42 788/1786. Frasalget af kirkegod

set gav anledning til en del uoverensstemmelser om 

vedligeholdelsen af den forsømte kirke.

9 H. P. H. Novrup: Alslev og Hostrup Kirker, i Årb
Ribe, IV, 1915-18, s. 487-523 og 679-711. 
10 Præsteindberetninger til Ole Worm 1625-42, I, 
udg. ved Frank Jørgensen, 1970, s. 247. 
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11 August F. Schmidt: Danmarks Helligkilder, 1926, 
s. 154.

12 Skast herreds tingbog 1638, udgivet af Landbo

historisk Selskab ved Poul Rasmussen, 1956, s. 141f.

13 LA Vib. Skast herreds tingbog 1668. Syn 30. 

marts, indført 5. maj 1668.

14 Liber daticus for Alslev-Hostrup 1870ff.

15 Den da 25-årige kunstner var i forsommeren 1835 

på besøg i Alslev præstegård hos præsteparret, hans 

søster Conradine og svogeren Nikolaj Laurentius 

Feilberg, jfr. Peter Beck: Nikolaj Laurentius Feil-

bergs levnedsløb og kredsen om ham, Herning 1981, 

s. 36. En tegning af sideskibet i Odense domkirke 
samt af en gårdsplads med brøndvippe (begge i Kob
berstiksamlingen) stammer formodentlig fra den 
rejse. 
16 S. 1137f., 1295f. og 1836f. 
17 En sokkelkvader fra øverste skifte midt i skibets 
nordside har for neden et udhugget felt, 10 × 24 cm, 
vel et forsøg på at pynte på et lille uheld under kva
derens tildannelse. 
18I gavlen er i nyere tid gennembrudt en dør, som 
forbinder skibets og korets tagrum. 
19 I Billum er den krydsende rundbuefrise af teglsten, 
lisénerne af tufsten. 
20 55 cm bred. 
21 Sml. også vestportalen i Ribe domkirke, s. 240. 
22 Planen synes at vise retkantede karme af træ. 
23 Indb. 1791 LA Vib. Skast herreds provsti. Sager 
enkelte sogne vedkommende 1634-1812 (C 43E.4). 
24 LA Vib. Skast, 0. og V. Horne hrdr.s provsti. 
Synsprotokol 1828-1900 (C 44.3-8). 
25 LA Vib. Skast herreds tingbog 1700. Syn 24. maj, 
indført 15. juni 1700. 
26 LA Vib. Skast herreds tingbog, syn 20. okt. 1674. 
27 LA Vib. Skast herreds tingbog 1714. Syn 10. au
gust, indført 14. august 1714. 
28 Jfr. RA. DaKanc. F 54. Supplikker 7 R 1594/1786, 
samt LA Vib. Ribe bispearkiv. Uregistreret korres
pondance angående Skast hrd. 1779-1812 (C 4.68). 
29 LA Vib. Ribe bispearkiv. Uregistreret korrespon
dance angående Skast hrd. 1779-1812 (C 4.68). 
30 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C 
4.190). 
31 En uddybende artikel, Niels Jørgen Poulsen: »Lil
jemesteren«. En jysk murermester og hans hvælvde
korationer, forventes trykt i værket Danske kalkma
lerier 1990. 
32 Se Helms: Tufstenskirker I, s. 150f. 
33 LA Vib. Ribe stiftsprovsti og Ribe købstadsprov
sti. Synsprotokol for kirker og præstegårde m.m. 
1808-11 (C 36A.13). 
34 Notits af Kristian Due i NM2. 
35 NM2. Søren Abildgaards notebog X, s. 13. 
36 Jfr. noterne 23 og 41. 
37 Repert. 1. rk. nr. 5268. 

Fig. 40. Ildkar af smedejern, formentlig fra 1600’rne 
(s. 2022). NE fot. 1982. – Feuerpfanne aus Schmiede
eisen, vermutlich aus dem 17. Jahrhundert. 

38 Se nærmere Henry Petersen: Levninger af Dom

kirkeskatten i Roskilde, i ÅrbNordOldk. 1888, s. 

122f., DK. Kbh. Amt, s. 1778f. og Vivian Etting: 

Margrete den Første. En regent og hendes samtid. 

Kbh. 1986, s. 126f.

39 Alslevkalkens overleverede indskrift forekommer 

ikke ganske autentisk katolsk, måske fordi præsten i 

evangelisk nidkærhed have renset sin afskrift for ud

præget katolske vendinger og begreber som »elemo-

sina«. Noget sådant synes at være sket, da en Mar- 

grete-kalk (nu i NM2. uden proveniens) o. 1600 fik 

foden fornyet med en øjensynligt let ændret gen

tagelse af stiftelsesindskriften. Se Henry Petersen 

(jfr. note 38), s. 124.

40 I forbindelse med reformationen synes middelal

derligt altersølv i betydelig grad at være blevet for

delt ud i landet fra de overordentlig velforsynede 

stifts- og klosterkirker. Se s. 404 og Henry Petersen 

(jfr. note 38) s. 121f.

41 LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetninger til 

biskop Bloch 1766-69 (C 4.774).

42 KultHistLeks. art. liturgiska kärl. Formens sjæl
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denhed antyder den mulighed, at æsken oprindelig 
har været en overdel af et ciborium (forsynet med ny 
bund) som eksempelvis det bevarede fra Svaneke, nu 
i NM2 (DK. Bornholm, s. 101). 
43 Se Ole Faber og Bo Bramsen: Varde Sølv. Guld
smedemestre på Varde-egnen og deres arbejder ca. 
1600-1870. Varde 1983, s. 70, 126 med fig. 130 og 
340.

44 Af hjørnesammenføjningerne mellem karnap og 

sidebrystninger danner den ene (mellem 2. og 3. fag 

fra nord) stadig hjørne, mens den anden (mellem 5. 

og 6. fag) nu er vredet åben på en måde, så hjørne

søjlen tydeligvis står forkert.

45 Se især s. 1616f., 2048f. og Ebbe Nyborg: Lekto- 

rieprædikestole og katekismusaltertavler. Om inven

tarfornyelse i de sydvestjyske kirker i reformations- 

århundredet. I publikationen fra det 11. nordiske iko

nografiske symposium i Gran på Hadeland (Norge), 

1988 (under trykning).

46 Jfr. s. 1621, 1716 og Ebbe Nyborg (jfr. note 45).

47 Jfr. noterne 23 og 41.

48 Ifølge Jakob Helms (Tufstenskirker, 1894, s. 151) 

havde prædikestolen endnu i mands minde haft sin 

gamle opstilling. Han fremhæver i øvrigt bemalin

gen, som han anså for oprindelig.

49 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775(C

4.189).

50 LA Vib. Ribe bispearkiv. Procesakter 1772-1774 (C 

566.35)

51 Liber Daticus for Alslev-Hostrup 1765-1825. Ved 

embedet.

52 Jfr. s. 1151 og H. K. Kristensen: Træhest og land


milits, i Årbøger for Ribe amt, bd. XV, 1960-63, s. 346. 
53 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger. Kirke- 
og præstegårdssyn 1798-1810 (C 4.705-08). 
54 Liber Daticus 1765-1825. Brockdorff erhvervede 
Visselbjerg 1732 og boede der nogle år, hvorunder 
der i kirkebogen er opført børnefødsler 1735, 1736 
og 1738. Se Nielsen: Herredsbeskrivelse 1862, s. 193. 
55 Søren Manøe Hansen: Klokkeskatter i Ribe amt 
1526-29 og 1601. I ÅrbRibe 1984, s. 168f. 
56 Præsteindb. til biskop Bloch (jfr. note 41). Søren 
Abildgaard (notebog nr. 10, s. 11, i NM2) gengiver 
indskriften: »mcdxliii iahr nah der bort Christi in 
unser leven...«, altså med årstallet 1443, men de øv
rige afskrifter er enige om årstallet 1444. 
57 Jfr. Bue Kaae: Hans Munk til Visselbjerg, i Årb
Ribe XIII, 1952-55, s. 207-28. 
58 Dorthe Galts mormoders mor, Karen Gøye (nr. 1) 
var gift med Erik Banner (nr. 6) og hendes farmo
ders mor, Kirsten Reckenberg (nr. 2) var gift med 
Peder Høg (nr. 5). 
59 DaAdÅrb. XI, 2, 183. 
60 Frederiks Lützows første hustru, Dorothea Maria 
von Rehden, død 1. april 1652, er begravet i S. Marie 
kirke i Sønderborg. Jfr. DK. SJyll. s. 2114. 
61 Jfr. Tjæreborg, gravsten nr. 3, o. 1750 (s. 1873 med 
fig. 54) og Jerne nr. 7, o. 1754 (s. 996). Sidstnævnte 
er som Alslev-stenene nr. 1 og 2 lagt over et barn af 
slægten Spangsberg, mens stenene over nr. 4 og 5 er 
lagt af samme forældrepar. 
62 Jfr. værkfortegnelse note 81 og olielampemotiv 
note 76, under Tjæreborg. 
63 Indberetning v. J. Helms, 1873. 



 

  
 

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1983. – Südostansicht der Kirche. 

HOSTRUP KIRKE

SKAST HERRED 

Sognet nævnes første gang i kirkelisten i Ribe Olde
moder (midten af 1300’rne), hvor kirken er sat til en 
afgift på 5 skilling sølv (jfr. s. 1020f.). Sammen med 
Alslev kirke hørte Hostrup i senmiddelalderen under 
det biskoppelige gods Visselbjerg (jfr. s. 1999). Efter 
reformationen var Hostrup hovedsogn, indtil det o. 
1560 blev anneks til Alslev. 

Kronen solgte 1696 kirken til assessor, kammerse
kretær Niels Leth,1 der to år forinden havde erhver
vet Alslev kirke, og herefter havde kirken samme 
ejere som Alslev, indtil den ved en auktion 1785 blev 

solgt til toldkontrollør Morten Henningsen i Hjer
ting.2 Dennes enke afhændede 17983 kirken til Chri
stian Rosenørn Teilmann til Nørholm, som 18044 vi-
deresolgte den til to sogneboere, Daniel Terkelsen, 
Hostrup, og Niels Hansen, Myrthue, fra hvem den 
efter 1812 overgik til hele sognet. Kirken blev selv
ejende 1909. – Kirken måtte ved klokkeskatten 1528 
aflevere en klokke.5 

Møntfund. I forbindelse med fundamentsunder-
søgelser under tårnet fandtes 1981 en mønt slået i 
Lund under Erik af Pommern, 1422.6 
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Fig. 2. Kirken og kirkegården set fra sydøst. Blyantskitse af V. Ahlmann 1886. Forarbejde til Danske Tuf
stenskirker. – Kirche und Friedhof von Südosten. Skizze, Bleistift, 1886. 

Kirken ligger på en lille højning i den søndre 
ende af den spredt bebyggede landsby i et tid
ligere helt åbent, skovløst landskab. Et par hun
drede meter sydvest for kirkegården løber Ho
strup bæk nordover med retning mod den brede 
Varde ådal. Kirkegården, hvis omfang 18627 mål
tes til 85 × 100 alen (ca. 53 × 63 m), har bevaret 
sine gamle grænser. Den hegnes af græsgroede 
jorddiger, stensatte på ydersiden. Hovedindgan
gen i øst, port og låge, består af svære, hvidtede 
piller, afdækket med aftrappede pyramider, vist
nok muret 1878. I syd- og vestdiget er der mu
rede og teglhængte portaler med låger (som dem 
i Alslev), første gang afbildet på en tegning af V. 
Ahlmann 1886 (fig. 2). Porten og lågernes pla-

Fig. 3. Matrikelkort 1:10000, kopieret af C. Lundbye 
1820. – Katasterkarte. 

cering synes at have været den samme siden 
1600’rne. †Indgangene udgjordes 1862 af murede 
og hvidtede piller, »stetter«,8 med jernriste i 
bunden og drejelige kryds, »korstræer, kryd
stræer«, som lukke.7 

Øst for kirkegården er 1956 opført et kapel, 
hvidtet og teglhængt og mage til det i Alslev. 
Huset er 1989 udvidet med graverfaciliteter. 

†Kirkestalde. Sognepræst Hans Friis lod i sin 
tid, 1720-63, opføre et lille hus til sine heste uden 
for det østre dige. Da dette »skjul« var forfaldet, 
byggede hans eftermand, Abraham Jessen, o. 
1763 et hus på tre fag lidt nordligere og så langt 
fra kirkegården, at tagdryppet ikke berørte di
get. I huset, der er angivet på matrikelkortet 
1820 (fig. 3), var der foruden præstens heste et 
par værelser til to af sognets husvilde. Ejeren af 
Visselbjerg, Sebastian Wøldike, mente, at huset 
lå på hans jord, men ved en retssag 1763-65, der 
nåede helt til højesteret, fandt retten, at huset var 
opført på kirkens fortov. Under sagen oplystes 
det, at kirkegården til alle sider var omgivet af 
dyrkede marker lige til diget, undtagen i mod 
øst, hvor der fra gammel tid havde været en 
plads til de kirkesøgendes heste og vogne.9 

BYGNING 

Kirken, der er opført af blandede materialer, tuf
sten og granitkvadre, består af romansk skib og 
kor, som tidligt er forlænget i øst efter nedbryd
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Fig. 4. Grundplan 1:300. Målt af 
Henrik Jacobsen 1978, tegnet af 
Marianne Nielsen 1990. – Grund
riss. 

ningen af en †apsis. Til det romanske anlæg føjer 
sig et sengotisk tårn i vest og et våbenhus fra 
1926 i syd. Et †våbenhus af ukendt alder blev 
nedbrudt 1869, og indgangen til kirken var 1869-
1926 henlagt til tårnrummet. Orienteringen er 
omtrent solret. 

Det oprindelige, romanske anlæg er modsat 
Alslev (sml. s. 2002) påbegyndt i tufsten og af
sluttet i granit. Af tuf er koret og triumfmuren 
samt skibets sydside, mens skibets nordside og 
vestgavl er rejst af granitkvadre. En forskel i tuf-
stensfacadernes fremtræden (kun skibets sydside 
har liséndelte blændinger) samt det materiale-
mæssige brud østligt i skibets nordside (jfr. ndf.) 
antyder, at kirkens opførelse formodentlig er fo
regået i to (eller tre) tempi, således at man først 

Fig. 5. Tværsnit 1:150 gennem skib, set mod øst. 
Målt af Henrik Jacobsen 1978, tegnet af Marianne 
Nielsen 1990. – Querschnitt durch Schiff nach Osten. 

har rejst apsis, kor og triumfmur, så skibets syd
side og til slut skibets nord- og vestside. En vis 
skævhed i kirkens længdeakse mellem kor og 
skib kan skyldes, at en forudgående trækirke 
endnu stod på stedet, da man begyndte at bygge 
på koret. 

Hele bygningen hviler på en granitsokkel. Un
der koret og dettes forlængelse ledsages soklen 
af en hulet skråkant, mens skibet har en nu noget 
forvitret dobbeltsokkel med hulkelet skifte over 
skråkant i nord og et profileret led over en hulet 
kant i syd (jfr. s. 1600, fig. 20 og 21). Variatio
nerne i soklens udformning svarer i hovedtræk
kene til materialernes fordeling: Koret og 
triumfmuren samt det meste af skibets sydmur 
er af tufsten, mens skibets nordmur fra ca. 1,5 m 
fra nordøstre hjørne og vestover samt vesten
den, som nævnt, er af granitkvadre. 

†Apsis. Koret var oprindelig betydeligt kor
tere, formentlig kun ca. 5 m langt, i proportio
nerne svarende til apsiskirkerne i Billum og 
Sneum (s. 1075 og 1809).10 I forbindelse med ap- 
sidens nedbrydning og korets forlængelse, der 
sandsynligvis er sket allerede i den romanske pe
riode, flyttede man den sydøstre sokkelkvader 
ud i det nye hjørne. Apsidens krumme sokkel
kvadre blev genanvendt i de forlængede mure, 
hvor der ses fem kvadre i syd, ni i øst og to i 
nord. Hvis samtlige kvadre er til stede, har apsi-
den udgjort en halvkreds på ca. 10 m med en 
diameter på ca. 6,3 m, og da koret er 7,3 m 
bredt, har springet mellem apsis og korets østre 
hjørner altså været ca. en halv meter, hvilket 
stemmer rimeligt overens med egnens øvrige 
tufstenskirker med apsis.11 Den nedbrudte apsis 
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Fig. 6. Grundplan og opstalt af sydside 1:300. Pennetegning af J. G. Bur
man Becker 1869 efter opmåling af Winstrup. Det kgl. Bibliotek. – Grund
riss und Aufriss der Südseite. Federzeichnung, 1869. 

har sandsynligvis været af tuf, idet der ikke er Winstrups arbejder i kirken 1869. Af en liséndelt 
bevaret krumme granitkvadre ud over sokkel blændingsudsmykning er bevaret tre fag, hvoraf 
kvadrene. den vestre er udbedret og suppleret 1869. Hvert 

Korets vestre og oprindelige del står med blændingsfag afsluttes med tre rundbuer. Det er 
pudsede, noget forstyrrede murflader, men har i dag ikke muligt at afgøre, om der også har 
næppe haft de liséner og blændinger, der nor været et blændingsfag vest for døren. På Win
malt ledsager tufstensarkitekturen. strups opmåling, der kendes i Burman Beckers 

Skibets sydside (fig. 8) er ligeledes forstyrret aftegning (fig. 6), havde soklen kun ét led vest 
ved vinduesudvidelser og reparationer. Tuf- for våbenhuset. 
stensmurværket synes i det mindste at have Kvaderstenene i skibets nordside (fig. 10) er 
strakt sig til et stykke vest for døren – hvor langt muret i fjorten regelmæssige skifter. Formaterne 
lader sig ikke helt afgøre, idet det sydvestre er ret små; de tre nederste skifter måler hen
hjørne er ommuret i tegl i forbindelse med L. A. holdsvis kun 28, 29 og 28 cm eller en højde sva
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Fig. 7. Kirken under hvidtning, set fra nordvest. NE fot. 1983. – Nordwestansicht der Kirche. 

rende til en fod. Enkelte bomhuller er udfyldt 
med tuf. 

Døre. En tilmuret og nu stærkt ødelagt åbning 
vestligt i korets sydside, en såkaldt præstedør, er 
udvendig ca. 115 cm bred. Den hæver sig over 
granitsoklen og har været indrammet af en 
rundstav af tuf. Afslutningen, der er ødelagt ved 
en vinduesudvidelse, har muligvis været spids
buet, og er dette tilfældet, er døren, der sidder 
tæt på et romansk vindue, formentlig først kom
met til i forbindelse med korets forlængelse. 
Også skibets tilmurede norddør er ødelagt af et 
nyere vindue. Åbningen, udvendig 120 cm bred, 
hæver sig over det nederste sokkelskifte. Den nu 
retkantede syddør er 1926 udvidet til ukendelig
hed. Ahlmann viser 1886 døren (fig. 8) som en 
rundbuet åbning flankeret af søjler og foroven 

omgivet af en rundstav.12 Nu er søjlerne borte, 
og buen antydet ved en streg i pudsen. 

Vinduer. I korets sydside, over præstedøren og 
lidt øst for denne, ses et rundbuet vinduesstik, 
efter alt at dømme muret af tuf. Et meget svagt 
spor i den vestlige del af korets nordmur kan 
tolkes som endnu et vindue. 

Vinduerne har været ulige fordelt i skibets 
langmure med to åbninger i den granitklædte del 
af nordsiden og fire mindre åbninger i den tuf-
stensmurede sydside. Vinduerne korresponderer 
ikke med hinanden, og deres forskellige antal og 
form er tydeligvis begrundet i murenes forskel
lige materialer: granit i nord og tuf i syd. De to 
nordvinduer, der nu fremtræder som nicher, er 
modsat f. eks. Alslev uden udsmykning. Det 
østre dækkes af tre kileformede sten, det vestre 



 

 

 

 

 

2038 SKAST HERRED 

Fig. 8. Kirkens sydside 1:300, målt og tegnet af V. Ahlmann 1886. Efter Danske Tufstenskirker. – Südseite der 
Kirche, 1886. 

Fig. 9. Grundplan 1:300, målt og tegnet af V. Ahlmann 1886. Efter Danske Tufstenskirker. – Grundriss, 1886. 

af en monolit overligger. Sålbænkene er af to 
sten og sidekarmene af to skifter kvadre. I det 
vestre vindue indgår øverst i lysningen lidt tuf. 

Skibets sydside må have haft et vindue i hvert 
af de tre blændingsfag. Heraf er kun det vestre 
bevaret, genåbnet 1869, og placeret 
langt mod vest, sådan som det også er 
med åbningerne i bl. a. Sneum kirke 
1810). Vinduet vest for våbenhuset er 
Winstrups opmåling 1869, mens et 
malplaceret vindue over syddøren (fig. 

underlig 
tilfældet 

(sml. s. 
vist på 

lignende, 
8), nu 

lukket af det senere opførte våbenhus, må være 
skabt af arkitekten under ombygningen 1869. 

Indre. Korets sydvæg synes at være af tuf. De 
øvrige vægge er glatpudsede og utilgængelige 
for en nærmere undersøgelse, men i hvert til
fælde i skibets sydvæg indgår en del marksten. 

Korbuens vanger, der vel er de oprindelige, 
har overpudsede profilerede kragbånd af ube
stemmeligt materiale, måske tuf. Åbningens 

spidse bue må skyldes en senmiddelalderlig om
muring, sandsynligvis foretaget samtidig med 
korets overhvælvning o. 1500. Kor og skib stod 
indtil da med flade bjælkelofter. 

Skibets gavltrekanter er af små ukløvede 
marksten. I den østre gavl er brugt kalkpuds, 
indeholdende skælkalk med rester af blåmuslin
ger. Vestgavlens spids er afbrudt i forbindelse 
med tårnbyggeriet. 

Korudvidelsen er foretaget en rum tid før 
hvælvslagningen, sandsynligvis endnu i ro
mansk tid, således som det er tilfældet med øst
forlængelsen i Skast (s. 1886). Som dér synes det 
udvidede kor kun at have haft et enkelt (ro
mansk) vindue i korgavlen (jfr. Ahlmanns 
grundplan 1886, fig. 9),13 og alt i alt er det for
modentlig rimeligt at regne med, at koret efter 
forlængelsen har stået med i alt fem vinduer. 
Korets østre del, der som den vestre er dækket af 
puds og hvidtekalk, må helt overvejende være 
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Fig. 10. Kirkens nordside 1:300, målt og tegnet af V. Ahlmann 1886. Efter Danske Tufstenskirker. – Nordseite 
der Kirche, 1886. 

muret af tufsten eventuel suppleret med lidt tegl. 
Nederst i gavlen er et skifte granitkvadre, og 
stedvis ses også marksten, der tillige er brugt 
indvendig i gavltrekanten og muligvis også i in-
dervæggene. Tuffen træder smukkest frem i ud
videlsens sydmur, hvor stenene er muret i regu
lære skifter med en højde svarende til en eller to 
munkesten. 

Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser. De 
fire fag ribbehvælv, to i koret og to i skibet, er på 
grund af deres forskellighed formodentlig ind
bygget af to omgange i årtierne o. 1500, begyn
dende i øst. Korets firdelte hvælv hviler på 
svære, falsede piller med et udkraget skifte i ve-
derlagshøjde. Gjordbuen samt buerne i øst og 
vest er runde, mens skjoldbuerne ved syd- og 
nordvæggen er spidse, nærmende sig løgfor
men. Ribberne er af kvarte sten, samlet om små, 
cirkulære slutsten. 

Skibets ottedelte hvælv, også med kvartstens 
ribber, er muret helt i den såkaldte Liljemesters 
manér (jfr. Skast og Alslev kirker s. 1892 og 
2007): med falsede piller uden vederlagsmarke-
ring og runde svagt spidsende buer. Sådanne 
hvælv plejer at være ledsaget af Liljemesterens 
let genkendelige, kalkmalede dekoration, men 
det er uvist, om det var malerier fra dette på 
egnen meget virksomme værksted, der 1951 
blev påtruffet i både kor og skib (jfr. †kalkma
lerier). 

Danmarks Kirker, Ribe amt 

Tårnet ved skibets vestgavl, der blev gennem
gribende sat i stand 1982 (arkitekterne Henrik 
Gram og Søren Gottfred Petersen), er muret af 
munkesten over et parti granitkvadre fra skibets 
vestside (heriblandt sokkelsten). Revnedannelser 
har medført omfattende skalmuringer på alle si
der undtagen imod øst. Blandt de mange jern
ankre ses i vest »ANNO 1715«, der må referere 
til en større reparation det nævnte år efter Søren 
Jessens overtagelse af kirken. Det lille tårnrum 
åbner sig i sin fulde bredde mod skibet med en 
rund bue. Rummet, der får lys gennem et flad
buet vindue i vest, dækkes af et samtidigt kryds
hvælv med kvartstens ribber, udgående fra hjør
nerne. 

Der er adgang til de øvre stokværk via en flad
buet dør i tårnets nordside, der leder ind til en 
højredrejet, teglmuret spindeltrappe. Trappen 
afsluttes med en fladbuet dør i mellemstok-
værkets nordmur. Mellemetagen, der står pud
set i det indre, er nu uden åbninger, og syd- og 
vestsiden forekommer ombygget. I nordsiden er 
en to stens dyb, fladbuet spareblænding, og i syd 
og vest ses tilmurede kurvehanksåbninger. Det 
ligeledes ombyggede klokkestokværk har flad
buede glamhuller i syd, vest og nord. Blandt de 
indlagte bjælker over glamhullerne indgår dele 
af en tjæret skibsmast. 

Tårnets firsidige pyramidespir er formentlig 
kommet til engang i 1700’rne, muligvis allerede 
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ved ombygningen 1715. Dets nuværende, op-
skalkede profil er formodentlig fra 1878,14 da Pe
der Bundesen modtog betaling for at opsætte 
kirkens spir. Winstrups opmåling 1869 (fig. 6) 
viser spiret med svejfede sider. Omtalen af en 
»hanebjælke« i synet 17008 antyder, at tårnet 
endnu på det tidspunkt har haft sadeltag. – Den 
nævnte reparation 1715 ville ifølge et overslag fra 
171415, hvor tårnet befandtes meget brøstfældig 
på »mur, bly og tømmerværk«, kræve i det 
mindste 4000 af »de store mursten«. 

Det nuværende våbenhus er opført 1926 efter 
tegning af Aage Bugge, Varde.16 Det lille, hvid
kalkede og teglhængte hus har en fladbuet dør i 
syd og fladbuede vinduer i sidemurene. Gulvet 
er lagt med røde, kvadratiske fliser, langs væg
gene løber nymurede bænke, og rummet dæk-
kes af et umalet bjælkeloft. 

Det tidligere †våbenhus, der blev nedbrudt 
1869, var af ukendt alder. Det nævnes første 
gang 166817, da det betegnes som »schriffis« 
(jysk: »skrøvs« for skriftehus), og var da alle
rede brøstfældigt. Huset, der kendes fra Win
strups opmåling 1869 (fig. 6), var lidt større end 
det nuværende, nemlig 5 m bredt og 5,8 m 
langt. Murene var relativt tynde, en halv meter i 
tykkelsen, og udvendig af helbrændte mursten. 
Gulvet var lagt med mursten, østre tagflade var 
tækket med bly, og vestre side var teglhængt.7 

Ifølge tegningen var huset uden vinduer, eneste 
åbning var en flad(rund)buet dør i den glatte 
gavl. Bræddeloftet var fornyet 1841.18 

Vedligeholdelser og istandsættelser. En række 
ældre synsforretninger, der efter egnens skik er 
indført i herredets tingbog, viser, at kirken al
lerede i 1600’rne og sandsynligvis længe forin
den stod med blytækte tage. Et syn 166817, få år 
efter svenskekrigene, giver indtryk af, at kirken 
var ret forfalden. Blytaget på begge sider kunne 
ikke holdes tæt »i regn og slud«, våbenhusets 
loft manglede brædder, og træværk og bjælker i 
tårnet var afrådnede ved muren. Yderligere sav
nede synet en god stige. Ved et nyt syn 167419 

anslog synsmændene, at en reparation ikke 
kunne udføres for under 140 slette daler, og kir
ken skyldte i forvejen sin værge 19 daler. 17008 

blev mur og tag igen minutiøst gennemgået, og 

man fandt da, at der krævedes 30 tønder kalk til 
»sømning på kirken udenom« og til stetterne. 

I forbindelse med kirkens salg til skipper Sø
ren Jessen i Hjerting (jfr. Alslev s. 2000) optoges 
10. august 1714 et syn – formodentlig på kø
berens foranledning.15 Tårnet var brøstfældigt 
på mur, bly og tømmerværk. Til kirkens og vå
benhusets forbedring skulle der bruges 170 tøn
der kalk, og til gulvene 300 store »gulvsten«. I 
koret, hvis mure blev trykket fra hinanden på 
grund af vægten af hvælvet, skulle der anbringes 
nogle ankre for at »hindre videre skilsmisse«. 
Våbenhuset manglede (stadig) loftsbeklædning, 
og også dørfløjene her og til tårntrappen mang
lede. Alt i alt blev manglerne opgjort til 538 
rigsdaler. Som allerede nævnt blev tårnet sat i 
stand det følgende år. 

Efter ejerskiftet 1785 undergik kirken det føl
gende år en større reparation »på mur, vinduer 
med glas og jern, og tårnet med nye ankre og 
jernbånd«. Stetterne blev fornyet, kirkeporten 
omgjort og korgulvet udbedret.20 I forbindelse 
med dette arbejde, der kostede ialt 127 rdl., blev 
blyet på våbenhusets ene tagflade udskiftet med 
tegl.21 

I en indberetning til kancelliet 179122 beskrives 
kirken som værende af »hugne kampesten«, bly- 
tækt, med seks vinduer og fire tilmurede. Vå
benhuset var uden loft. Kirken havde rødt mur-
stensgulv, dog ikke under stolestaderne. Sådan 
omtrent tog kirken sig stadig ud, da den 1862 
blev beskrevet i den nyanlagte synsprotokol. 

L. A. Winstrups ombygning og istandsættelse 
1869 blev forberedt ved en opmåling, som han 
1868 modtog 20 rdl. for.23 Tegningen, der ken
des i en kopi ved Burman Becker, viser kirken 
med det gamle våbenhus og de udvidede vinduer 
i den skikkelse, de formodentlig har stået med 
siden 1600’rne: rund- eller fladrundbuede åbnin
ger med retkantede trækarme, fire i sydsiden og 
én i skibets nordside over døren. Herudover var 
der et stort, falset, senere indskrænket vindue i 
tårnets vestside. Resultatet af Winstrups ombyg
ning fremgår af Ahlmanns opmålinger 1886 (fig. 
8 og 9): Sydsidens vinduer blev udvidet og fik 
den nuværende udformning med rundbuede 
støbejernsrammer. Våbenhuset blev fjernet, og 
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Fig. 11. Indre set mod øst. NE fot. 1983. – Innenansicht nach Osten. 

syddøren tilmuret, og i forbindelse hermed gen- hold, opførte et nyt våbenhus og tilmurede dø
åbnede man det lille, romanske vindue øst for ren i tårnets sydside. Nogle år forinden, 1904, 
døren og gennembrød endnu en lille åbning var der efter forslag af arkitekt Estrup, Horsens, 
over døren. Indgangen til kirken blev henlagt til indlagt trækbånd over hvælvene for at forhindre 
tårnets sydside, hvor der indsattes en fløjdør i en murenes udskriden som følge af trykket fra 
stor, rundbuet og falset åbning. Tårnrummet hvælvene. Efter indlæggelsen af de nye jernbånd 
indrettedes som en art forhal med en skillevæg påbød synet 1908, at man fjernede to tværbjæl
med dør i tårnbuen. ker i selve skibet. 

Sådan stod kirken frem til 1926, da man ved Efter en nænsom og indfølende restaurering af 
en hovedistandsættelse under ledelse af arkitekt tårn og våbenhus 1981-82 (arkitekterne Henrik 
Aage Bugge, Varde, retablerede de ældre for Gram og Søren Gottfred Petersen) står kirken i 
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dag hvidtet ude og inde med undtagelse af gra
nitkvadrene nederst i tårnets facader og i skibets 
nordside, hvor nu også den vestre del fra døren 
til tårntrappen står i blank mur. Tagene er bly-
tækte, kun våbenhuset har tegltag. 

Opvarmning. Kirkens første varmeapparat, en 
kakkelovn, blev 1901 opstillet i skibets nordøstre 
hjørne.7 

Tagværker. Korets tagværk, af eg, er gammelt 
og omsat. Det har dobbelt lag hanebånd af gen
anvendte spær af den såkaldte Arrildtype og er 
forstærket med flere krydsende stormlægter og 
krydsbånd af fyr. Spærskoene synes at være de 
afsavede loftsbjælker. Skibets omsatte tagværk 
indeholder gamle spær af Arrildtype med ovale 
huller til krydsende stivere. De 14 fag er num
mereret fra øst mod vest, begyndende med 
stregnumre (huljern) til og med syv og fortsat 
med bomærkelignende numre.24 

Vindfløjen over spiret bærer årstallet »1936«. 
Fløjen, der er anbragt over en kugle, har afløst 
ældre †fløje, hvoraf den ældst kendte, også med 
en kugle på stangen, ses på tegningen 1869 (fig. 
6). Denne afløstes 1878 af et »spir«23 med en gre
net udsmykning på stangen (jfr. opmålingerne 
1886, fig. 8 og 10). 

†Kalkmalerier. 1) Senmiddelalderlige. Ved 
hvidtearbejde i kirken 1951 fandt man kalkma-
lede dekorationer på hvælvribberne i kor og 
skib, bestående af »skråstreger« (sparrer?) i røde, 
blå og sorte farver. Malerierne blev overkalket 
uden nærmere undersøgelse. 

2) 1905-55. Som baggrund for Thorvaldsens 
Kristusfigur (jfr. ndf.) tjente en kalkmalet ud
smykning på korvæggen, en perspektivisk søjle
hal indrammet af bladværk. 

INVENTAR 

Oversigt. Det ældste stykke er den romanske granit
døbefont, mens et *vievandskar af granit fra 
1200’rne, der formentlig er udført som døbefont, si
den 1982 beror i Esbjerg Museum. Middelalderen i 
øvrigt er repræsenteret af kirkeklokken, der ifølge 
indskrift er støbt 1431 af Peder Johansen (fra Ran
ders). 

Kirkerummet præges af inventar i egnens ungre
næssancestil, der er resultat af en næsten fuldstændig 
fornyelse af indretningen midt i 1580’erne. Altertav

len, der er af tidens enkle katekismustype og ifølge 
sysselprovstens regnskabsbog anskaffedes 1586-87, 
står nu med malerier fra 1721, som må tilskrives 
Hans Poulsen i Ribe. Den samtidige prædikestol, der 
har båret årstallet 1586 og vistnok en snedkersignatur 
»TS« eller »ITS«, var oprindelig af lektorietype, op
sat som et højt pulpitur med midtkarnap foran kor
buen. Den fremtræder siden 1869 stærkt reduceret 
og ombygget til en almindelig prædikestol, ligesom 
et nogenlunde samtidigt stoleværk er næsten for
nyet, omend i de gamle former. 

Fra 1586-87 stammede også et †altersæt, der øjen
synligt er gået til under svenskekrigene og 1668 blev 
erstattet af det nuværende altersølv, skænket af Fre
derik Lützow til Visselbjerg og hans hustru Doro
thea. Alterstagerne, af messingblik, er fra o. 1700, 
alterskranken vistnok fra slutningen af 1700’rne, 
men ombygget i formen. En figur af Thorvaldsens 
Kristus (gipsafstøbning), der 1905-55 tjente som al
terprydelse, står nu i ligkapellet. 

Farvesætning og istandsættelser. Inventarets nuvæ
rende fremtræden skyldes en omfattende istandsæt
telse 1955, da altertavlen blev genopsat efter frem
dragelse af dens barokstaffering og malerier. De er 
ifølge en indskrift bekostet af kirkens patron, skipper 
Søren Jessen i Hjerting, der 1721 lod altertavle og 
prædikestol istandsætte. Også på prædikestolen har 
man 1955 fremdraget stafferingen fra 1721, mens det 
hårdt normaliserede og fornyede stoleværk er farve-
sat i gråtoner. 

En restaurering 1869 og de følgende år omfattede 
altertavlen og prædikestolen, der som nævnt blev 
nedtaget fra korbuen og reduceret, mens stoleværket 
fik indsat de nuværende bænke, inden alt 1875 fik en 
nymaling, domineret af egetræsfarve. 

Alterbordet er en muret opbygning fra 1869, be
stående af en skalmur fyldt med grus og brok
ker. Bordet står 80 cm fra korets østvæg. Det 
dækkes på tre sider af et alterpanel af fyr, udført 
1955 af stærkt fornyet stolepanel fra o. 1585, 157 × 110 cm, 
fag, forsiden tre, med glatte, profilindrammede 
fyldinger i to rækker, af hvilke de øvre har ka
rakter af små frisefyldinger. Rækkerne adskilles 
af en kraftig vandret profilliste med lidt karv-
skåren ornamentik. Bemaling fra 1955, ramme
værket lysgråt, fyldingerne mørkgrå med gule 
og hvide lister. På panelet, der 1869-1955 tjente 
som beklædning af prædikestolens underbyg
ning, er inderst konstateret rester af en original, 
delvis staffering (se stoleværk). En †alterbordsfor
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Fig. 12. Altertavle, 1586-87, med malerier fra 1721, bekostet af skipper Søren Jessen i Hjerting og tilskrevet 
maler Hans Poulsen i Ribe (s. 2043). NE fot. 1990. – Altar, 1586-87. Gemälde 1721, gestiftet vom Schiffer Søren 
Jessen in Hjerting und dem Maler Hans Poulsen in Ribe zitgeschrieben. 

side fra o. 1580 blev nedtaget 1952 og henlagt på †Alterklæder. Efter svenskekrigene manglede 
våbenhusloftet. Den udgjordes af tre råt bearbej kirken 1668 alterklæde.17 1791 nævnes et rødt 
dede, vandrette fyrreplanker, 88 × 136 cm, med fløjlsalterklæde,22 1862 et klæde af fløjl med lille 
rester af oprindelige, malede arkadefelter. De hvidt kors og frynser.7 1869 anskaffedes et rødt 
var udført i hvidt med sort kontur, svikler og fløjlsalterklæde med guldkors, der tjente indtil 
lisener har stået røde, selve buefelterne vistnok i 1952 (jfr. fig. 14).23 

blankt træ ligesom en lodret deling mellem fel Altertavlen (fig. 12), anskaffet 1586-87,25 er en 
terne. De øverste 15 cm af forsiden var i nyere enkel opbygning af ungrenæssancetype med 
tid blevet dækket med en sort overstrygning. staffering og malerier fra 1721, tilskrevet Ribe-
Forsiden har hørt til et †alterbord af panelværk, maleren Hans Poulsen. Istandsættelse og nyma
der omtales 1714,15 og som stod lidt østligere end ling 1721 skete ifølge indskrift på foranledning af 
det nuværende.18 kirkeejeren, skipper Søren Jessen, Hjerting. 



 
 

 

 

 

 

2044 SKAST HERRED 

Fig. 13. Alterpartiet 1953, med alterskranke fra slut
ningen af 1700’rne (s. 2047) samt tidligere alterpry
delse, en figur af Thorvaldsens Kristus fra 1905 (s. 
2045), opstillet på baggrund af samtidig kalkmalet 
†udsmykning (s. 2042). Georg N. Kristiansen fot. 
1953. – Altar, 1953. Altarschranke, Ende des 18. Jahr
hunderts. Ehemaliger Altarschmuck, eine Darstellung der 
Christusfigur von Thorvaldsen, 1905. Im Hintergrund 
eine gleichzeitige †Wandmalerei. 

Tavlen har postament med smalle fyldings-
fremspring og et tredelt storstykke med kvadra
tisk, profilindrammet storfelt og halvt så brede, 
tilsvarende sidefelter. Felterne kantes af kanne
lerede pilastre og krones over en profileret tand-
snitsgesims af trekantgavle med tandsnitlister. 
Tavlen er gennemgribende istandsat 1955, da 
man rensede og udbedrede den nuværende be
maling med malerier (fig. 12) fra 1721. I storfeltet 
ses Nadveren næsten som på Varde S. Jacobi kir
kes altertavle, hvis malerier er signeret af Hans 
Poulsen 1710 (s. 896). Også maleriet i nord, 
Bønnen i Getsemane, slutter sig nøje til frem
stillingen i Varde, mens det søndre, Kristus på 
korset, er udført efter samme forlæg som på al

tertavlen i Nordby kirke. De brogede farvetoner 
er især velbevarede i storfeltet (ca. 10% fornyet). 
Sidefelternes malerier derimod har i højere grad 
måttet udbedres (ca. 25%), og det nedre hjørne 
af Getsemanemotivet er helt fornyet. Pilastrene 
står hvide med en svag rødgrå marmorering, 
rammeværk og lister i øvrigt blåt, rødt, hvidt og 
med forgyldning. I sidefelternes gavltrekanter er 
malet roser på brun bund, mens midtgavlen 
rummer en indskrift i forgyldt fraktur på sort 
bund: »Gud/ til Ære og/ Kirkken til Ziir/ haver 
Kirckens Patron/ seig(neur) Søren Jessen, Skip
per/ af Hierting ladet denne Altertavle og/ Præ-
dikestoel forny. Anno 1721«. I postamentfeitet 
er tilsvarende anført Nadverindstiftelsesordene: 
»Vor Herre Jesus Christus i den Nat, der hand 
blev forraadt...(1 Kor. 11, 23-25)«. 

1586-87 betalte kirkens værge Per Mikkelsen 
sysselprovsten Anders Sørensen Vedel 25 dl. for 
den ny altertavle.25 Den slutter sig til en gruppe 
samtidige tavler af katekismustype, hvoraf flere 
vides anskaffet af Vedel eller på hans foranled
ning, således tavlerne i Øse (s. 1612) og Næs
bjerg (s. 1638). Lidt rester af forgyldt skrift, fun
det inderst på storfeltets træ, antyder, at alter
prydelsen fra første færd kan have været tænkt 
som en ren skrifttavle. Skriften her er dog 
næppe blevet færdiggjort, og i stedet har storfel
tet fået et maleri, Korsfæstelsen, udført på kridt
grund og indrammet af en ca. 4 cm bred, sort 
kant langs rammen. Til dette maleri, der findes 
bevaret bag det nuværende, har sluttet sig Fader
vor i postamentfeitet, anført i forgyldt fraktur 
på sort bund. Hertil er formentlig kommet ind
skrifter også i sidefelterne – som på de øvrige 
tavler af typen – men heraf er ingen rester kon
stateret.26 

1668 kaldtes altertavlen »veg og gammel«.16 

Dens oppudsning 1721 skete øjensynligt efter 
samme retningslinjer som istandsættelsen af ho
vedsognets altertavle samme år (jfr. s. 2013). 
1845 beklagede provsten, at et hjørne af altertav
len (det nedre i nord) på et tidspunkt var blevet 
afsavet af hensyn til skriftestolen ved siden af 
(jfr. ndf. og s. 1672). Det ønskedes tilbørligen 
erstattet og tavlen smukt oppyntet og nymalet.17 

En udbedring og istandsættelse fandt dog først 
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Fig. 14. Indre set mod øst. Fot. i NM o. 1900. – Kircheninneres nach Osten. Um 1900. 

sted 1869-70, da malerierne fik en kraftig over
maling og rammeværket en grå overstrygning, 
ligesom topgavlene blev forsynet med tre kors 
(jfr. fig. 14).7 1905 tog man altertavlen ned til 
fordel for Thorvaldsens Kristus (jfr. ndf.), midt
feltet blev ophængt i tårnrummet, sidefelterne 
henlagt over tårnets hvælving.27 Med istandsæt
telsen 1955 har altertavlen fået sin nuværende 
fremtræden og er blevet genopsat på altret. En 
konserverende istandsættelse er foretaget 1989. 

Som alterprydelse 1905-1955 tjente en figur af 
Thorvaldsens Kristus (gipsafstøbning), anbragt 
på et fodstykke med påskriften »Kom til mig«, 
130 cm høj (fig. 13). Figuren havde som bag
grund en kalkmalet †udsmykning af korets øst
væg (jfr. †kalkmalerier), en perspektivisk søjle
hal indrammet af bladværk i skønvirkestil. Fi
guren og dens fodstykke er nu opstillet i lig
kapellet. 

Altersølv (fig. 15-16), 1668, skænket af Frede
rik Lützow til Visselbjerg og hans hustru Doro
thea, født Ahlefeldt. Altersættet savner stemp
ler. Kalken (fig. 15), 22 cm høj, har cirkulær fod 
med afsæt og smal fodplade. En profilering dan
ner overgang til de korte, cylindriske skaftled, 
knoppen er stor og kugleformet, bægeret stejlt 
og glat. På foden, der bærer givernes graverede 
våbener omkring de sammenskrevne initialer 
»FLDA«, er graveret en omløbende tysk frak-
turindskrift: »Friderich Lützow züe Wisselberg 
ündt seine Liebe Fraü Dorthea Lützow geborn 
Alefeld geben Diesee Einfaltiglich züm christ
lichen gebrauch in Hostrüp Kirck 1668 (Frederik 
Lützow til Visselbjerg og hans kære frue Dor
thea Lützow født Ahlefeldt har ærligen givet 
dette til en kristelig brug i Hostrup kirke)«. Dis
ken, tvm. 13 cm, har på fanen et næsten udpud
set cirkelkors, i fordybningen er graveret et 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

2046 SKAST HERRED 

Fig. 15. Alterkalk, 1668, skænket af Frederik Lützow 
til Visselbjerg og hans hustru Dorothea (s. 2045). NE 
fot. 1983. – Kelch, gestiftet von Frederik Lützow zu 
Visselbjerg und seiner Frau Dorothea, 1668. 

Fig. 16. Underside af alterdisk, 1668, skænket af Fre
derik Lützow til Visselbjerg og hans hustru Doro
thea (s. 2046). NE fot. 1983. – Rückseite der Patene, 
gestiftet von Frederik Lützow zu Visselbjerg und seiner 
Frau Dorothea, 1668. 

korslam over en bøn (versaler), et vers fra en 
salme af Nicolaus Seinecker (1578): »Ach bleib 
bei üns Herr Iesü Christ/ weil es Abend worden 
ist./ Dein Wort o Herr das helle Liecht/ las bei 
uns ausleschen nicht./ In dieser letstn betrübten 
Zeit./ Gib Herr Christ Bestandigkeit/ ünd las 
dein Wort und Sacrament/ rein bei üns bleib(en) 
bis ans Endt./ Amen«. (Bliv hos os Herre Jesus 
Krist, da natten stunder til. Lad ej hos os, o 
Herre, dit ord, dit klare lys udslukke i denne 
sidste triste tid. Giv os, du Herre Krist, bestan
dighed, og lad dit ord og sakramente stå os bi til 
det sidste. Amen).28 Diskens underside (fig. 16) 
har midtpå en gentagelse af givernes våbener og 
initialer, og på fanens underside læses samme 
stiftelsesindskrift og årstal som på kalken. Alter
sættet omtales tidligst 1714, da det opbevaredes i 
et lille særskilt, samtidigt †skab i koret, velsag
tens tilvejebragt af giverne (jfr. ndf.).15 

†Altersølv. 1586-87 forskaffede sysselprovsten 
Anders Sørensen Vedel efter sognemændenes 
begæring en ny kalk og disk, forgyldt, vejende 
28 1/2 lod. Prisen opgik til 26 dl. 1 mk.25 Alter
sølvet har formentlig svaret til et altersæt, prov
sten samtidig anskaffede til Grimstrup kirke (s. 
1691 med fig. 16-18). Forsvundet senest under 
svenskekrigene, hvorefter der 1668 omtales kalk 
og disk af tin, som præsten havde ladet gøre.16 

Oblatæsken er fra 1893 af sort porcelæn med 
guldkors fra Den kongelige Porcelænsfabrik.7 

Den har afløst en †oblatæske af sølv, nævnt 
1791,22 og en af blik, anskaffet 1845.23 

Alterkanden, moderne af stål, har afløst en al
terkande af tin fra 1812, der nu tjener som dåbs-
kande (jfr. ndf.) og en †alterkande svarende til 
oblatæsken fra 1893.7 

Alterstager (fig. 19), o. 1700, i messingblik. 
Stagerne er 40 cm høje, foden cirkulær, godron- 
neret, på ottesidet fodplade, der smykkes af vek
selvis cirkulære og ovale bukler. Skaftledene er 
cylindriske, det nedre kanneleret, det øvre 
snoet, knoppen udgøres af en lidt flad kugle med 
midtring og godronnering både på over- og un
dersiden. Lyseskålen er formet som en mindre 
udgave af fodskålen med lysetorn af jern. Sta
gerne omtales 1714 som »tvende lysestager af la
keret messing«.15 Nyere syvstage, 39 cm høj. 
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†Alterbøger. 1668 nævnes en ny bibel, en alter
bog og et graduale,17 1714 en gammel alterbog 
og en salmebog, »meget slet«.15 

Messehagel, o. 1900, af rødt fløjl med guld-
galoneret rygkors og kanter, †Messehagler. 1714 
omtales en hagel af rødt blommet fløjl med »en 
bred sølv og guld kniplings kryds (kors?) 
bagpå«. Noget af kantningen var faldet af.15 

Også 1791 var haglen af rødt fløjl,22 1842 omtales 
en omsyning og opfarvning af haglen,23 og 1862 
sagdes messehaglen at være af rødt fløjl eller des
lige med et uægte guldkors.7 

Alterskranke (fig. 13), formentlig fra slutnin
gen af 1700’rne, nu femsidet med læderbetruk-
ket knæfald. Balustrene står lysgrå, håndlisten 
mørkgrå med gul kant. Skranken, hvis knæfald 
1843 blev nybetrukket med fåreskind,23 ønske
des 1868 erstattet med en halvrund. 18 Ved istand
sættelsen det følgende år bibeholdt man dog en 
tresidet opstilling tværs over koret (jfr. fig. 6, 9), 
der meget vel kan være den oprindelige. Sin nu
værende form har skranken fået i forbindelse 
med alterfornyelsen 1905. En knæleskammel til 
præsten er af fyr, fra midten af 1800’rne. 

En †skranke i tårnbuen, omtalt som et brøst
fældigt trægitter, blev borttaget 1859.18 

Døbefont (fig. 17), romansk af grålig granit, 
tilhørende den glatkummede vestjyske type 
(Mackeprang: Døbefonte, s. 408). Fonten er 92 

Fig. 17-18. 17. Romansk døbefont af granit (s. 2047). 
18. *Vievandskar, 1200’rne, formentlig udført som 

Fig. 19. Alterstager, o. 1700 (s. 2046). NE fot. 1983. – Altarleuchter, um 1700. 
cm høj, kummens tvm. 68 cm. Foden er formet 

som en søjlebase, kummen som et bæger med 
stejle sider og attisk mundingsprofil, hvis øvre 
rundstav er erstattet af platte. Velhugget fordyb
ning uden afløb. På fod og kummeside ses røde 
og grå farverester. Fonten, 
flyttet under korbuens bue 
fig. 9, 14),18 omtaltes 1862 
sten og malet«. 1882 blev 

der 1845 blev »ned-
ved nordre side« (jfr. 
som »udhugget af en 
den afvasket for ma

ling, 7 og 1905 fik den sin nuværende plads midt i 
koret. 
Dåbsfadet er fra 1908, af messing, glat, tvm. 60 

cm. Et †dåbsfad, tidligst nævnt 1791 som et kob
berfad,22 måtte 1843 afpudses af en gørtler og 
1861 forsynes med ny bund.18 

Dåbskande, 1845, af tin, udført af gørtler F. H. 
Thiessen, hvis navn samt årstallet 1812 (hans op

nåelse af borgerskab) er stemplet i låget. Kan
den, 29 cm høj med gæklåg, svarer til en kande 
med samme stempel i Vejlby kirke (DK.Århus, 
s. 1474 med fig. 26). Den er anskaffet som alter
kande 1845,23 og har først fået sin nuværende 
brug 1893.7 Som †dåbskande anvendtes 1862 en 
flaske.7 

†Fontelåg. Et enkelt fontelåg med håndtag, 
formet som en svejfet opsats med hjerteformet 

gennembrydning, ses på et interiørbillede fra o. 
1900 (jfr. fig. 14). Det er formentlig dette lag, 
der 1791 lå i hvortil der allerede 1714fonten,29

døbefont (s. 2048). Tegnet af V. Ahlmann 1886. 1:20. – 17. Romanische Granittaufe. 18. *Weihwasserbecken, 
13. Jh., wohl ursprünglich als Taufe ausgeführt. omtales et trælåg.15 

Danmarks Kirker, Ribe amt 146 
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Et *vievandskar (fig. 18) fra 1200’rne er for
mentlig oprindelig udført som døbefont. Karret, 
der er af grålig granit, 100 cm højt, kummens 
tvm. 90 cm, har form som en enkel, glat døbe
font af den gotlandske keglestubtype, og opfat
tes af Mackeprang som en sådan (Døbefonte s. 
381f., 413). Da kirken imidlertid i forvejen har 
en romansk font, og karret synes at have stået 
ved døren i kirkens †våbenhus, må det rimelig
vis have fungeret som vievandskar.30 Efter vå
benhusets nedbrydning 1869 blev karret stående 
ved den gamle sydportal (jfr. fig. 8), hvorfra det 
1983 er overført som depositum til Esbjerg Mu
seum. 

†Krucifiks. Et lille krucifiks uden arme henlå 
1916 over tårnets hvælving. 

Prædikestol (fig. 21), 1586, oprindelig som ho
vedsognets en lektorieprædikestol opsat foran 
korbuen (jfr. s. 2018), siden 1869 reduceret og 
anbragt som en almindelig polygonal prædike-

Fig. 20. Prædikestol, 1586, udsnit med relief af Mar- 
kusløven (s. 2048). NE fot. 1983. – Kanzel, 1586. 
Ausschnitt mit Relief vom Markuslöwen. 

stol i skibets sydøsthjørne. Til arbejdet kan øjen
synligt knyttes en snedkersignatur »TS« eller 
»ITS«, der også ses på Vester Starup kirkes stole
værk fra 1585, som meget vel kan skyldes 
samme snedker (s. 1670f.). 

Prædikestolen består nu af syv smalle fag, det 
syvende helt skjult ind imod væggen (jfr. fig. 22). 
De synlige fag kantes af gotiserende stave og 
midtdeles i to rækker felter af en vandret frise 
med en reliefskåren versalskrift, hvis afslutning 
(i sjette fag) mangler, men kan suppleres efter 
ældre afskrifter: »Salig ere de/ som høre/ Gvds 
Ord/ oc bevare/ det Lvcæ/ [11](,28)«. De seks 
synlige fag har reliefskåren dekoration. I de 
nedre felter ses store hvirvelrosetter over en frise 
af krydsende rundbuer. De øvre rummer akan-
tusløv, der i femte og sjette fag indfatter lidt 
mindre hvirvelrosetter, i de fire første fag me
daljoner med relieffer af evangelisternes symbol
væsner, hvis navne er anført på skriftbånd (ind-
skårne versaler). Fra opgangen ses: 1) Lukasok-
sen, »S. Lvcas«. 2) (Fig. 20) Markusløven, »S. 
Marcvs«. 3) Mattæusenglen, »S. Mathevs«. 4) 
Johannesørnen, »S. Iohan(n)es«. Det syvende, 
helt skjulte fag savner reliefskæring og er nu 
ganske glat (fig. 22), men dets bemaling viser, at 
det tidligere har dannet baggrund for pålagt, 
gennembrudt stavværk, der har mindet om det 
reliefskårne i de andre fag. Hjørnestavene midt
deles af vandnæser og har forneden form af sno
ede søjler, foroven af fialer og kannelerede søjler 
(de to ydre). Den profilerede fodliste med tand
snit ledsages af en buefrise med bladværk, og en 
tilsvarende løber foroven under krongesimsen, 
hvis dækplanke er fornyet 1869. Prædikestolen 
hviler på en muret, polygonal underbygning fra 
1869. Opgangen, fra samme tid, har gennem
brudt panel, der dels udgøres af enkelt udsavede 
balustre, dels af genanvendte gotiserende stave, 
dels af en bladfrise m.m., der må stamme fra 
lektorieprædikestolens sidebrystninger. Herfra 
hidrører formentlig også det nu skjulte, afvi
gende vægfag og et †skriftfragment (jfr. fig. 25), 
fremdraget 1937 mellem prædikestolskurven og 
væggen.31 Det svarer ved sin kantprofil, versal
formerne og skilletegnene ganske til kurvens 
skriftfrise og synes at udgøre slutningen af en 
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Fig. 21. Prædikestol, 1586 (s. 2048), oprindelig opsat som en lektorieprædikestol foran korbuen, hvori den 
nuværende kurv dannede midtkarnap. Vistnok signeret »TS« eller »ITS«. NE fot. 1983. – Kanzel, 1586, 
ursprünglich als Lettnerkanzel vor dem Triumphbogen aufgestellt. Der heutige Kanzelkorb bildete den mittleren Erker. 
Wohl »TS« oder »ITS« signiert. 

latinsk indskrift: »dia A. V. TS«. De afsluttende 
versaler »TS« eller »ITS« er sammenskrevne og 
må som nævnt snarest opfattes som en snedker
signatur. 

Prædikestolens bemaling er fra 1721, fremdra
get og udbedret ved en istandsættelse 1955. Skæ
ringerne står hovedsagelig på blå bund, i øvrigt 
er anvendt rødt, mørkgrønt, gult og en grå 
tone, der især ses på rammeværket, mens relief
bogstaver og sirater står med forgyldning. 

Den nuværende prædikestolskurv er noget 
forbygget 1869, men der kan næppe være tvivl 
om, at de seks reliefskårne fag har udgjort den 
søjlebårne lektorieopbygnings fremspringende 
midtkarnap, mens det nu glatte vægfag stammer 
fra de flankerende sidebrystninger. Dets oprin
delige udformning med pålagt stavværk (fig. 22) 
rimer smukt med Helms’ oplysning (jfr. ndf.), 
at sidebrystningerne var af gennembrudt gotisk 
panelværk.32 Der er under den nuværende be

maling fra 1721 konstateret rester af en original, 
muligvis kun delvis staffering i tempera på 
kridtgrund. Bl.a. er påvist, at vægfeltets (altså 
brystningens) stavværk oprindelig har haft en 
blå og grøn bund i øvre felt, en rød bund i det 
nedre. 

1766 omtales prædikestolen »tværs over kor
døren« (korbuen), og præsten citerer foruden 
den bevarede indskrift en nu forsvunden latinsk: 
»Hic suggestus exstructus est anno domini 
mdlxxxvi (denne prædikestol er opsat i det Her
rens år 1586)«.33 Også senere indberetninger 
gengiver denne indskrift, der må have haft plads 
på (en af?) sidebrystningerne, mens ingen – ejen
dommeligt nok – kender til nogen indskrift, 
hvori det 1937 fremdragne †skriftfragment kan 
have været indpasset. 1798 ønskedes prædikesto
len nedtaget fra korbuen af hensyn til adgangen 
til altret.34 Man nøjedes dog med at sikre den 
noget vakkelvorne opbygning, som præsten var 
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den med 
suppleret 
vige for 
sen 1955 
klædning 

Fig. 22. Prædikestol, 1586, midlertidigt nedtaget som den 

buepartiet 
del, og 
kestolen 
ger) ved 
trappe, 
måtte, 
nævnte 
terede 

ein sonst verstecktes Wandfeld zum Vorschein kommt 
(rechts). Das Feld ist von den 1869 entfernten Seiten
brüstungen des Lettnerkanzels übriggeblieben. 
bange for at stå på, »uagtet der var to solide 

egebjælker derunder«. Prædikestolen fik en 
støtte, og to stykker deller (planker) blev skåret 
over og »sømmet fast oven i prædikestolen, 
hvorpå han nu kan stå trygt«.35 Samtidig er præ
dikestolen øjensynlig blevet malet i toner af gråt 
og brunt med lidt forgyldning. Ønsket om præ
dikestolens nedflytning fra korbuen udtryktes 
atter 1856,18 men blev først imødekommet 
1869,36 da den blev stærkt reduceret og fik sin 
nuværende opstilling i skibets sydøsthjørne. Ja
cob Helms, der besøgte kirken og søgte oplys
ninger om prædikestolen 1873, beskrev dens 
gamle opstilling som værende »højt oppe, østlig 
i skibet, midt foran korbuen. Af denne var selve 

ved et gulv skilt fra kordørens under
foran dette bueparti sprang da prædi
frem med et panelværk (sidebrystnin
begge sider. Opgangen til den var en 

som befandt sig i koret, så at præsten 
for at bestige prædikestolen, på det 
gulv gå hen under buen«. Den ovenci-

latinske indskrift med årstallet 1586 havde 
ifølge Helms stået på sidepanelerne, hvis rester 
form af »smukt udskåret, gennembrudt gotisk 
panelværk« han fandt henlagt i en krog i kirken. 
Her lå også nogle stumper af denne indskrift, 
nemlig ordene: »exstructus est anno domini (op
sat år)«, mens træstykket med selve årstallet 
»mdlxxxvi (1586)« fandtes fæstnet inde i prædi-
kestolskurven.37 

Prædikestolens fremtræden herefter fremgår 
af interiørbilledet fra o. 1900 (fig. 14), der viser 

en bemaling fra 1875 i egetræsfarve, 
med lidt gråt og sort,7 der 1926 måtte 
en broget nymaling. Ved istandsættel

befriedes underbygningen for en be
med stolepanel (jfr. stolestader), lige

nuværende staffering fra 1721 blev 
1989, hvorved et ellers skjult vægfag ses (th.). Faget fremdraget. En konserverende istandsættelse er 
er en rest af lektorieprædikestolens 1869 kasserede foretaget 1989.
sidebrystninger (s. 2048). Bent Jacobsen fot. 1989. – Kanzel, 1586. 1989 vorübergehend abmontiert, wodurch

Stolestaderne er i almindeligeegnens ungre-
næssanceformer fra o. 1585, men fremtræder ef
ter istandsættelse og normalisering 1952 næsten 
helt fornyede. Bænkene med let skrå fyldings-
ryglæn og 
lene, 104 
værk med 
glat, den 
og paneler 

hatteknager er fra 1869-1874.7 Gav
cm høje, er udformet som 

småspir og to fyldinger, 
øvre med enkelt foldeværk. 
er kun enkelte dele gamle, 

et ramme
den nedre 

Af gavle 
således en 

noget højere gavl østligst i sydsiden, der har 
hørt til et sæt (†)herskabsstole. Herfra stammer 
også det afsluttende forpanel under prædikesto
len (jfr. ndf.), mens oprindeligt stolepanel med 
frisefyldinger er anvendt i det nuværende alter
bord (jfr. ovf.) og i en sammenflikket bænk i 
tårnrummet. Den har enkelt udsavede vanger, 
måske fra 1700’rne, og 
kølbueform. Stoleværkets 
med mørke skæringer på 
afstemt efter altertavlens 
ver. 

en høj sarg, udsavet 
bemaling i gråtoner 

blå bund er fra 1955, 
og prædikestolens far
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HOSTRUP KIRKE 2051 

Enkelte andre gamle stolerester opbevares ved 
kirken: 1) En stolegavl fra o. 1585, 108 cm høj, 
med glat fylding forneden og foldeværk i over
fyldingen. Rammeværkets udstemning for fæst
nelse af ryglægte viser, at der er tale om en gam
mel mandsgavl. Broget bemaling fra 1926. 2) Et 
stykke endepanel i fire fag fra o. 1585, 109 × 158 
cm, med lave, profilindrammede frisefyldinger 
over højfyldinger. Farver fra 1926. 3) En stole
gavl som nr. 1, men 122 cm høj og med spejlfyl
dinger. Den stammer formentlig fra 1700’rne. 
Farver fra 1926. 4) Som nr. 3, men fra 1952. 

At dømme efter farverester, konstateret in
derst på det stolepanel, der nu tjener som alter
panel, har kirkens ungrenæssancestader oprinde
lig stået med en delvis staffering. På panelets 
profiler er konstateret temperamaling i mønje-
rødt og gult, mens fyldingerne synes at have 
stået i blank fyr. Stoleværket nævnes tidligst 
1700, da det ønskedes istandsat,8 og 1714, da der 
behøvedes to tylter deller til fornyelse og for
bedring af sæder, fodstykker, »hviler« og ryg
stykker.15 1791 rummede kirken 15 mandsstole 
og 17 kvindestole, hver med seks til syv sæder;29 

1841 omtales maling af staderne.18 Bortset fra 
herskabsstolene (jfr. ndf.) var stoleværket 1862 
uden låger, mandsstolene havde en smal ryg
lægte, kvindestolene som vanligt intet ryglæn. 
Året efter fik kvindestolene rygstød, og i årene 
1869 og 1875 indsatte man både i nord og syd de 
nuværende bænke, hvorefter der maledes med 
egetræsmaling.7 Stoleværkets fremtræden heref
ter fremgår af planen 1886 og et interiørbillede 
fra o. 1900 (fig. 9 og 14). Efter en nymaling 1926 
har staderne fået deres nuværende fremtræden 
ved en hårdhændet reduktion og fornyelse 1952. 

Et sæt (†)herskabsstole for Visselbjerg fra o. 
1585 (eller lidt senere) stod indtil 1952 forrest i 
stoleraderne (jfr. fig. 9 og 14). De havde dob
beltsæder med fyldingspaneler som rygstød og 
mod midtgangen dobbelte gavle med låge imel
lem. I behold er en gavl, den østligste i sydsiden, 
der danner mægler for prædikestolstrappen. Den 
er 142 cm høj med stejl gavlspids, kantet af tand
snitlister, og har langs siderne høje, pålagte lise
ner med falske fyldinger. Til gavlen slutter sig et 
samtidigt forpanel i fire fag med liggende frise-

Fig. 23. Indre set mod vest. NE fot. 1983. – Innenan
sicht nach Westen. 

fyldinger; før 1952 var det anbragt i nord som 
herskabsstolens vestre afgrænsning (jfr. fig. 14). 
1808 ønskedes Visselbjergs stol forbedret,38 1840 
kaldtes den en brøstfældig, indelukt stol (dvs. 
med låge).18 1901 blev kirkens varmeapparat ind
bygget i den nordre herskabsstol, mens den søn
dre 1907 indrettedes til kirkesangeren.7 

En †skriftestol til fire personer, nævnt 1791,22 

stod 1845 i korets nordøsthjørne, hvor den 
stødte så nært op til altertavlen, at et pænt stykke 
af tavlens nedre hjørne havde måttet afsaves (jfr. 
ovf.). Skriftestolen blev nu flyttet til korets 
nordvesthjørne,7 hvorfra den fjernedes 1869. I 
stedet indrettedes en †præstestol bag altret, der af 
hensyn hertil flyttedes noget frem (jfr. ovf. og 
fig. 9). 

En †degnestol fra o. 1585 nævnes 1714 »i alter- 
gulvet«,15 1845 i korets sydvesthjørne, hvor den 
er angivet 1886 (fig. 9), ligesom den anes på in
teriørbilledet o. 1900 (fig. 14). Heraf fremgår, at 
degnestolen bestod af en bænk og en pult i tre 
fag, hvis panel havde liggende frisefyldinger af 
ungrenæssancetype. 1907 blev degnestolen over
taget af præsten, mens kirkesangeren som nævnt 
fik plads i herskabsstolen under prædikestolen.7 

En †brudestol nævnes 1714 stående i koret.15 
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En gammel (jern)beslagen †kiste, kaldtes 1714 
»forrådnet og formulsket«. Den rummede da to 
stykker bly.15 

†Vægskab, 1668, til det samtidige altersølv, 
formentlig opsat på foranledning af dettes givere 
Frederik Lützow og hans hustru Dorothea. Ska
bet omtales 1714 som »muret udi en liden rum i 
muren i den nørre pille i koret, forvaret med en 
jerndør, lås og nøgle til«. På døren var årstallet 
»1668« angivet med jern.15 Skabet nævnes endnu 
1791.29 

En nyere †pengebøsse af messing er opsat ved 
indgangen. En †pengeblok af træ nævnes 1907.7 

1714 omtales en †pengetavle »gåendes med i kir
ken til de fattige«.15 En †klingpung kaldtes 1793 
ganske brøstfældig.34 

I tårndøren sidder en dørfløj fra o. 1800, gjort 
af fire fyrrebrædder, der er samlet med revler på 
bagsiden. Fløjen, der er øget med et vandret 
bræt foroven, måler nu 177 × 87 cm. Gråmalet. 
1714 manglede tårndøren dørfløj.15 En jernbe-
slået †dørfløj fra 15-1600’rne ses i skibets syddør 
på V. Ahlmann tegning af kirken 1886 (fig. 8). 
Den havde kraftigt låseblik og var tæt beslået 
med vandrette jernbånd, der krydsedes af tre 
lodrette (jfr. Brøndum, s. 1956). 1888 ønskedes 
den gamle dørfløj renset for rust, beslagene ma
let sort og træværket med mørk egetræsmaling. 
1893 solgtes den på auktion for 35 øre.7 1714 
manglede der dørfløj i †våbenhuset.15 

Orgel, 1974, af standardtype »Ishøj«, med seks 
stemmer, ét manual og pedal, bygget af Th. 
Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. Disposition: 
Manual: Rørfløjte 8', Principal 4', Gedaktfløjte 
4', Spidsfløjte 2', Oktav 1'. Pedal: Subbas 16'. I 
tårnrummet. †Orgel, 1891, med fire stemmer, 
bygget af Frederik Nielsen, Århus. Opstillet i 
kirken 1948, stod tidligere i Ålborg, Almen kir
kegårds kapel (Ålborg amt). Disposition: Bor
dun 16 Fod, Principal 8 Fod, Gedakt 8 Fod, Ok
tav 4 Fod. Mekanisk aktion, sløjfevindlade. Fa
caden havde et fremspringende midtfelt, kantet 
af halvsøjler og flankeret af to lavere sidefelter. 
Den var udsmykket med tandsnit, buefrise og 
krenelering, gråmalet og stafferet med lys og 
mørk gråblå samt forgyldning. De tre rundbu
ede pibefelter havde klingende prospektpiber af 

Fig. 24. Klokke, 1431 (s. 2053), ifølge indskrift støbt 
af Peder Johansen (fra Randers). NE fot. 1983. – Glocke, 1431. Laut Inschrift von Peder Johansen (aus 
Randers) gegossen. 

sølvbronzeret zink. På forhøjning i tårnrummet 
med spillebord i orgelhusets bagside.39 Et †har
monium anvendtes indtil 1948. 

Salmenummertavle, begyndelsen af 1900’rne, i 
klassicistisk stil, 108 × 58 cm, gråmalet med gule 
lister og sort bund for hængecifre af messing. På 
triumfvæggen. 1862 nævnes tre sortmalede †sal
menummertavler til påskrivning med kridt,7 to ses 
på interiøret fra o. 1900 (fig. 14). 

To nyere lysekroner af messing hænger i skibet. 
Koret og tårnet har hjulkroner i sortmalet jern 
fra begyndelsen af 1900’rne, nu med elpærer. To 
†lamper til petroleum hang o. 1900 i skibet (jfr. 
fig. 14). 

Et kirkeskib, orlogsbriggen »Håbet«, er op
hængt 1858 (jfr. fig. 11). Det er givet (og måske 
bygget) af sømand Søren Chr. Thuesen, Sjæl
borg. †Kirkeskib. Rester af et gammelt orlogs
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skib, vistnok nedtaget 1910, var o. 1918 hensat 
over tårnhvælvingen, hvorfra det siden er for
svundet.40 Skibet nævnes 1765 hængende i kir
kens øverste hvælving lige foran lektorieprædi-
kestolen,41 hvor det 1791 omtales som et lille 
skib.29 1842 var kirkeskibet blevet smukt istand
sat og forsynet med sejl,18 og 1862 omtales kir
kens to kirkeskibe som et orlogsskib og et kof-
fardiskib.7 

En †ligbåre manglede 1668.17 

Klokke (fig. 24), 1431, ifølge indskrift støbt af 
Peder Johansen (fra Randers), der har leveret 
klokker også til nabokirkerne i Billum, Ål og 
Guldager (s. 1100, 1340, Uldall s. 154f). Klok
ken, der måler 80 cm i tvm., har tovsnoede 
hanke, profil ved overgangen mellem slagring 
og legeme samt om halsen et skriftbånd med 
reliefminuskler, kantet af dobbeltlister: »anno 
do (mini) mcdxxxi die Georgii rupit (fejl for »fu- 
dit«?) me petrus iohannis« (I det Herrens år 1431 
på S. Jørgens dag (23. april) brød (eller støbte?) 
Peder Johansen mig).42 Støberens mærke (jfr. s. 
1100 med fig. 38) ses lige under indskriftens be
gyndelse. Ophængt i egetræsslyngebom fra 
1964. 1700 mentes kirken altid kun at have haft 
én klokke,43 fejlagtigt, eftersom en †klokke var 
blevet afleveret ved klokkeskatten 1528.44 

Klokkestolen er fra 1867,18 af fyr, med en del 
ældre, genanvendt egetømmer. 

Gravminder. 1791 noterede sognepræsten 
Abraham Møller Jessen, at der hverken var epi
tafier i kirken eller ligsten på kirkegården; her 
var dog nogle få †gravtræer, men deres påtegning 
var ulæselig.29 

KILDER OG HENVISNINGER 

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

Ved embedet. Liber daticus for Alslev-Hostrup 
1765-1825. Synsprotokol 1926ff. -LA Vib. Synspro
tokol 1862-1924 (C 566.32). Regnskabsbog for Ho
strup kirke 1831-1924 (C KRB 204). Skast herreds 
tingbog 1668, 1674, 1700 og 1714. Nørholm godsar
kiv. Dokumenter vedr. kirkerne 1694-1909 (G. 
463.89). 

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker, VII, 1886, s. 71f. – Notebøger. Søren Abild-

Fig. 25. †Skriftfragment med formodet snedkersig
natur »IS« eller »ITS«, formentlig fra lektorieprædi- 
kestolens 1869 kasserede sidebrystninger (s. 2048). 
Sofus Bengtson fot. 1937. – †Schriftfragment mit ver
muteter Signatur des Schnitzers »IS« oder »ITS«, wohl 
von den 1869 entfernten Seitenbrüstungen des Lettnerkan
zel s. 

gaard, X, 11f. – Indberetninger. J. Helms 1873 (byg
ning, inventar), Kr. Due 1916 (gl. inventar i tårn), 
Georg N. Kristiansen 1955 (altertavle, alterbordspa- 
nel, prædikestol), Ingrid Stoumann 1979 (arkæolo
gisk undersøgelse på kirkegården), M. Lauenborg 
1979 (arkæologiske undersøgelser), Henrik Gram og 
Søren Gottfred Petersen 1981 (bygningsundersøgelse 
af tårn), Søren Gottfred Petersen 1981 (undersøgelse 
af tårnfundament), Mogens Larsen 1985 (altertavle 
og prædikestol), Bent Jacobsen 1989 (altertavle og 
prædikestol). 

Tegninger og opmålinger. NM2. Opmålinger og teg
ninger af bygningen, plan, opstalter og snit samt 
sokkel og døbefont ved V. Ahlmann 1886 (forlæg for 
Danske Tufstenskirker 1894). Tegninger af døbefont 
og prædikestolsfag ved E. Rondahl 1896. Kalker af 
altertavle-indskrift og prædikestol ved Georg N. 
Kristiansen 1955. Plan og snit af bygning ved Henrik 
Jacobsen 1978. Opmålinger af tårnfundament, tårn 
og våbenhus ved Henrik Gram og Søren Gottfred 
Petersen 1981. – Kgl. Bibl. To pennetegninger af kir
ken af J. G. Burman Becker o. 1869. 

Litteratur. Jacob Helms: Danske Tufstenskirker 
I-II, 1894. – H. P. H. Novrup: Alslev og Hostrup 
kirker, i ÅrbRibe, IV, 1915-18, s. 487-523 og 679f. 

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, in
ventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgler), 
gravminder ved Vibeke Andersson Møller. Redak
tionen afsluttet maj 1990. 

1 Kronens Skøder III, 212.

2 RA. DaKanc. F 42 788/1786. Frasalget af kirkegod

set gav anledning til en del uoverensstemmelser om 

vedligeholdelsen af den forsømte kirke.

3 H. P. H. Novrup: Alslev og Hostrup kirker, i Årb
Ribe, IV, 1915-18, s. 487-523 og 679-711. 
4 RA DaKanc. A 29 og F 58 samt Rtk. 462.176. 
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5 RA. Reg. nr. 108A nr. 21. Fortegnelse over ind

krævede klokker.

6 Kgl. Mønt- og Medaillesamling, FP 3755. Mønten 

er deponeret i Esbjerg Museum.

7 LA Vib. Hostrup kirkeprotokol (synsprotokol) 

1862-1924 (C 566.32).

8 LA Vib. Skast herreds tingbog 1700. Syn 24. maj, 

indført 15. juni 1700.

9 H. P. H. Novrup: Præster og Herremænd, i Årb
Ribe, IV, 1915-18, s. 336-73. 
10 Også tufstenskirken i Ål har oprindelig haft apsis. 
11 Til sammenligning måler springet mellem kor og 
skib i Hostrup henholdsvis 0,6 (syd) og 0,7 m (nord). 
12 J. Helms fandt 1894, at døren med de to »meget råt 
formede søjler og den flade bue foroven« næppe var 
oprindelig. 
13 I Henne og Ål har de senromanske korudvidelser 
trekoblet vinduer (s. 1241f. og 1300). 
14 LA VIB. Ribe bispearkiv. Regnskabsbog for Ho
strup kirke 1831-95 (C KRB 204). På opmålingen 
1886 (fig. 8) ses på sydsiden under tagskægget års
tallet »1885«, der må referere til endnu en reparation 
det nævnte år. 
15 LA Vib. Skast herreds tingbog 1714. Syn 10. aug., 
indført 14. aug. 1714. 
16 Synsprotokol 1926ff. 
17 LA Vib. Skast herreds tingbog 1668. Syn 30. 
marts, indført 5. maj 1668. 
18 LA Vib. Skast og Ø. og V. Horne hrdr.s provsti. 
Synsprotokol 1828-91 (C 44.3-5). 
19 LA Vib. Skast herreds tingbog 20. okt. 1674. 
20 LA Vib. Ribe bispearkiv. Uregistreret korrespon
dance ang. Skast hrd. 1779-1812 (C 4.68). 
21 RA DaKanc. F 42, brevsag 788/1786. 
22 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C 
4.190). 
23 LA Vib. Ribe bispearkiv. Regnskabsbog for Ho
strup kirke 1831-95 (C KRB 204). 
24 Jfr. indberetning ved Elna Møller 1954. 
25 RA. Anders Sørensen Vedels regnskabsbog. 
26 Se Sven Rask: Om 8 altertavler og Anders Søren
sen Vedel, i Ribe Stiftsbog 1982, og Ebbe Nyborg: 
Lektorieprædikestole og katekismusaltertavler. Om 
inventarfornyelse i de sydvestjyske kirker i reforma- 
tionsårhundredet. I publikationen fra det 11. nordi
ske ikonografiske symposium i Gran på Hadeland 
(Norge), 1988 (under trykning). 
27 Et fotografi fra 1953 (i NM2) viser sidefelternes ret 
mistrøstige tilstand på loftet med et større afsavet 
hjørne, øjensynligt den ovennævnte gamle skade, 
der var brudt op igen. 
28 Verset er gendigtet (i to strofer) af N. F. S. 
Grundtvig: »Det lakker nu ad aften brat...«. (Den 
Danske Salmebog nr. 353) 
29 LA Vib. Skast herreds provsti. Sager enkelte sogne 
vedk. 1634-1812 (C 43E.4). 

30 Sådanne har været ret forskelligt udformede, Jfr. 
Helms: Tufstenskirker, s. 152, hvor kummen opfat
tes som et vievandskar. Se også Sophus Müller i 
ÅrbNordOldk., 1888, KultHistLeks. art. Vigvatten-
skar og Jens Ingvordsen: Vandkar af sten, i Skander
borg Museums Årbog 1988. 
31 Brev fra sognepræsten 25. okt. 1937 i NM2. Styk
ket er siden forsvundet. Det er muligt, at det før 1937 
har været anbragt (sekundært) som »afslutning« på 
indskriften i sjette fag, der nu mangler indskrift (jfr. 
fig. 22). 
32 Arrangementet har formentlig haft en lige så mo
numental karakter som Øse kirkes velbevarede lek- 
torieprædikestol fra 1584 (s. 1616), men stilformerne 
er ældre og peger tilbage mod de senkatolske, goti
ske lektorier. Se Ebbe Nyborg: Lektorieprædikestole 
og katekismusaltertavler. Om inventarfornyelse i de 
sydvestjyske kirker i reformationsårhundredet. I pu
blikationen fra det 11. nordiske ikonografiske sym
posium i Gran på Hadeland (Norge), 1988 (under 
trykning). 
33 Her citeret efter Helms: Tufstenskirker I, s. 152. 
Præsteindberetningerne 1766 og 1791 læser »erectus 
est« (jfr. LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindberet- 
ninger til biskop Bloch 1766-69 (C 4.774) og note 
29). 
34 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger, kirke-
og præstegårdssyn 1793-1802 (C 4.704-05). 
35 LA Vib. Nørholm Godsarkiv, dokumenter vedr. 
kirkerne 1694-1909 (G 463.89). 
36 Synsprotokol 1862f. I kirkebeskrivelsen 1862 om
tales prædikestolen som »anbragt midt i korbuen, 
malet og lidt forgyldning og gammelt billedhugger
arbejde udskåren i samme«. 
37 Helms: Tufstenskirker I, s. 152f. samt indb. 1873 i 
NM2. Stykkerne er siden forsvundne. Når Helms 
ikke nævner det bevarede skriftfragment (fig. 21), 
må det skyldes, at man ved nyopsætningen 1869 
havde gemt det af vejen utilgængeligt i kurvens sam
menflikkede vægfag. 
38 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger. Kirke- 
og præstegårdssyn 1807-10 (C 4.708). 
39 Yderligere oplysninger findes i Den danske Orgel
registrant. 
40 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 360. 
41 Liber Daticus for Alslev-Hostrup 1765-1825. Ved 
Embedet. 
42 Udtrykket »rupit me«, egentlig »brød« (vel ud af 
støbeformen?) kendes ifølge Uldall ellers ikke fra 
klokkeindskrifter. Udelukkes kan det vel ikke, at der 
egentlig har skullet stå »fudit« (støbte), som Helms 
og andre i øvrigt har læst ordet. 
43 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C 
4.189). 
44 Søren Manøe Hansen: Klokkeskatter i Ribe amt 
1526-29 og 1601. I ÅrbRibe 1984, s. 168f. 



  

 

 

 

  
 

 

Fig. 1. Kirken set fra syd. NE fot. 1986. – Südansicht der Kirche. 

GULDAGER KIRKE 
SKAST HERRED 

Sognet nævnes første gang i kirkelisten i Ribe Olde
moder (ved midten af 1300'rne), hvor kirken er sat til 
højeste ydelse, en afgift på 8 skilling sølv (jfr. 
s. 1020f.). En sognepræst optræder 14621 og 1488.2 

Kirken blev 1514 annekteret til domdekanatet i Ribe; 
den var da ligesom kirkeklokken (jfr. †klokke nr. 2) 
viet S. Martin.3 

Efter reformationen søgte biskop Hans Tausen at 
bestride domdekanens ret til kirken, men annekterin
gen blev bekræftet ved en kongelig rettertingsdom 
1553.4 Sammen med Jerne forblev kirken herefter un
der dekanen (jfr. prædikestol) til 1696, da kronen 
sammen med kirkerne i Fåborg, Sneum og Tjære
borg skødede den til generalmajor Joachim Schack til 
Sneumgård.5 Kirken fulgte Sneumgård (til 1758 ejet 
af slægten Schack) indtil 1774, da Hans Erik Saabye 

solgte den tilbage til en tidligere ejer, justitsråd Jacob 
Pedersen Hygom. Fra denne kom kirken 1782 til svi
gersønnen, kaptajn Hans Sidelmann og derefter til 
dennes bror, provst Lauge Sidelmann.6 Han pantsatte 
1795 patronatsretten til Ribe domkirkes gods og 
solgte 1797 eller kort efter kirken til en del af sognets 
beboere.7 Kirken overgik til selveje 1909.8 Ved klok
keskatten 1528 måtte kirken aflevere en klokke.9 Kir
ken led overlast under Torstenssonfejden 1644-45 
(»udi svenskernes tid«), da soldaterne stjal en del tag
bly, og igen under svenskekrigene 1657-60, hvor 
»rytterne« brød låsen og skaffede sig adgang til grav
krypten, og kirken mistede sit altersølv.10 

Ifølge et sagn skal kirken oprindelig have stået 
Kirkedal, men gik til grunde, hvorved dalen blev 
dannet.11 

Danmarks Kirker, Ribe amt 

i 
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Kirken og landsbyen ligger midt i sognet, knap 
tre kilometer fra Ho bugt. Fiskerlejet i Hjerting 
var indtil Esbjergs anlæggelse en meget benyttet 
havn og handelsplads (jfr. gravminder). 

Kirkegården har bevaret gamle grænser mod 
syd, øst og nord. Den blev o. 1946 udvidet mod 
vest, og et areal syd for kirkegårdens vestre del 
er under indretning som begravelsesplads. For 
at holde kirken fri af bebyggelse har menigheds
rådet 1978 erhvervet et område øst for kirkegår
den, der nu ligger hen i græs. Kirkegårdens 
ældre del, der 186212 måltes til 128 × 136 alen, ca. 
80 × 85 m, omgives af træbevoksede jorddiger 
(bl.a. seljerøn og tjørn) med kampesten på yder
siden. Stenene i den nordøstre del er til dels klø
vede og et parti af norddiget er muret i cement. 
Det nyere, vestre afsnit hegnes af retkantede 
kløvstensmure, rejst af kampestenene fra det 
sløjfede vestdige. En stor sten i sydenden af det 
gamle østdige er forsøgt kløvet, og kilehullerne 
er anbragt, så de tilsammen danner et kors. 

Kirkegårdens indgange. Hovedindgangen i syd 
er en port med låge, lukket med jerngitterfløje 
mellem tre hvidtede piller med aftrappet afslut Fig. 3. Østre kirkegårdsportal set fra vest (s. 2056).
ning. Pillerne er vistnok muret o. 188212, da de NJP fot. 1990. – Östlicher Friedhofsportal von Westen. 
afløste en †portal (se ndf.), og ommuret i 
1930’rne. En nordre port i samme udformning En muret og teglhængt portal (fig. 3) i det 
er formentlig kommet til ved kirkegårdens ud østre dige er den eneste tilbage af i alt tre (†)por
videlse o. 1946. I den vestre kløvstensmur er en taler (»stetter«), der endnu i 1800’rne indram
køreport med jernfløje. mede kirkegårdens indgange i øst, syd og vest. 

Den bevarede portal nævnes ligesom de øvrige 
første gang 1652.10 Den er i tidens løb blevet 
ommuret flere gange, men dens kerne går for
modentlig tilbage til 14-1500’rne. Portalen er 
tækket med vingetegl og har små kragled i den 
rundbuede åbning og profilerede gesimser un
der langsiderne. Den vestre †portal (fig. 5), fjer
net i forbindelse med digets sløjfning o. 1946, 
var af en lignende udformning. Efter præstens 
beskrivelse o. 180013 var de to portaler hver 
smykket af to †vindfløje af jern,14 som (ifølge 
indskrift) var opsat 1693 af kirkeværgerne Ene
vold Pedersen og Jacob Madsen. I østportalens 
nordgavl ses stadig et stykke indmuret jern, der 
må have fastholdt den nu forsvundne vindfløj. 

Den gamle teglhængte portal i syd, »ligpor
ten«, nedbrudt o. 1882, var ifølge præstens op

Fig. 2. Matrikelkort 1:10000, visende landsbyen, kir
ken og kirkegården. Målt af Lorentz Astrup 1785 og 
omtegnet af Søderberg 1865. – Katasterkarte. 
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lysninger 186212 ti alen lang (= 6,3 m) og fem 
alen høj (=3,15 m); den rundbuede portåbning 
var godt 2 m bred og en mindre indgang ved 
siden af 90 cm bred. 

Fodgængerlågerne i de tre portaler lukkedes 
oprindeligt af et drejeligt kryds (»krydstræ« el
ler »hvirvel«) anbragt på en stolpe ved ydersi
den. I bunden var gruber med træindfattede 
(†)jernriste, der skulle holde kreaturer og svin 
væk fra gravene; de nævnes første gang 164710 

og var stadig i brug 186212. 187515 påbød prov
sten, at der i den vestre portal skulle indsættes en 
egentlig låge. I bunden af den østre indgang, der 
nu lukkes af en selvlukkende gitterfløj, ligger 
stadig en smedet rist (fig. 4), halvt tildækket af 
jord. Den måler 72 × 75 cm og er dannet af fire 
kantstillede jernbånd, hvorigennem der er stuk
ket ti stykker stangjern. 

Et hvidtet kapel i kirkegårdens nyere, vestre 
del er bygget o. 1960. 1985 opførtes en større 
kontor- og redskabsbygning vest for kirkegården 
efter tegning af arkitekt Jens Vilhelmsen. 

BYGNING 

Kirken består af romansk kor og skib, hvortil 
der i senmiddelalderen er føjet et våbenhus i syd 
og et tårn i vest. Orienteringen har betydelig 
afvigelse til syd. 

Den lange romanske kirke adskiller sig fra eg
nens øvrige kirker ved hovedsageligt at være 
opført af små, ukløvede marksten. Kirken må 

Fig. 4. Kirkerist i kirkegårdens østre portal (s. 2057). 
NJP fot. 1990. – Roste am östlichen Friedhofsportal. 

Fig. 5. Vestre †kirkegårdsportal (s. 2056). Fot. o. 1927 
i NM. – Westlicher †Friedhofsportal. 

have virket ret lav, indtil skibets mure blev for
højet o. 1500. 

Grundplan og etaper i byggeriet. Det aflange kor 
har oprindelig haft to vinduer i hver langmur. 
Et spring i sokkelniveauet mellem kor og skib (i 
syd ligger skibets sokkel 22 cm lavere, i nord 10 
cm lavere) skyldes formentlig ikke alene en om
sætning af murene, men kan være et fingerpeg 
om, at koret, der havde egen indgang (se †præ- 
stedør), har stået færdig en tid, inden man fort
satte med skibet. 

Skibets grundplan er bemærkelsesværdig ved, 
at dørene er anbragt usædvanlig langt mod øst, 
nøjagtig midt i murene, med to vinduer på hver 
side (sml. også Brøndum s. 1915). Trods den be
tydelige længde, over 22 m, er der næppe tvivl 
om, at skibet er opført i én omgang – uden en 
senere vestforlængelse. Materialer og muretek-
nik er den samme i øst og vest, og nordsidens 
fire vinduer er alle udført på samme måde og 
forskelligt fra korets vinduer. Grundplanen vi
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Fig. 6-7. Tværsnit 1:150 gennem skibets hvælv, set mod øst. 6. Østre hvælvfag, målt af Henrik Jacobsen 1983. 7. 
Tredie hvælvfag, målt af Ebbe Marxen og Peter Bech-Jensen 1984. Tegnet af Marianne Nielsen 1990. – Quer
schnitte durch das östliche und das dritte Schiffsjoch gegen Osten. 

ser, at langmurene divergerer kraftigt mod vest: Materialerne er ude og inde (sml. fig. 13) små 
østgavlen er kun 8,7 m bred, vestgavlen der ukløvede marksten, der sine steder – f. eks. 
imod 10,5 m. Forskellen på 1,8 m er så markant, vestligt i skibets sydmur – er endog påfaldende 
at den usædvanlige form, der i mindre udtalt små, ikke større end en knyttet hånd.16 I en gen- 
grad også gælder for Anst kirke, må være til nembrydning i skibets sydmur, mellem våben
sigtet, formodentlig af optiske grunde for at få husloftet og skibets tagrum, ses, at murkernen 
rummet til at virke længere, end det i virkelig består af de samme små sten som i murens yder
heden er. side. Kun hjørnerne og korbuen er sat af til

Fig. 8. Grundplan 1:300. Målt af Henrik Jacobsen 1983, tegnet af Marianne Nielsen 1990. – Grundriss. 
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Fig. 9. Længdesnit 1:150 gennem skibet, set mod syd. Målt af Jens Vilhelmsen og Ebbe Marxen 1984, tegnet af 
Marianne Nielsen 1990. – Längsschnitt durch Schiff nach Süden. 

dannede kvadre. Murene hviler på en dobbelt 
sokkel af granitkvadre. Nederste skifte er skrå-
kantet, øverste skifte har en høj, hulet skråkant, 
i de fleste kvadre ledsaget af en ridset linie (jfr. 
s. 1600, fig. 24). I skibets nordside er nederste 
led skjult under en stenbro, der løber langs hele 
kirken. – De muligvis ikke helt stabile mure har 
sammen med trykket fra de indbyggede hvælv 
tidligt givet statiske problemer, og skibets udad-
hældende nordmur støttes af fire nyere stræbe
piller. Korets øst- og nordmur er ommuret 1942 
(se ndf.), og hele kirken er stabiliseret ved en 
understøbning af murene ved en restaurering 
1983-85. 

Skibet er nu ca. en meter højere end koret, 
idet langmurene er ommuret og forhøjet med ti 
skifter munkesten, formentlig i forbindelse med 
hvælvslagningen o. 1500 (jfr. tværsnit, fig. 6-7). 
Hvor murkronen præcis har ligget, kan ikke af
gøres. Skellet mellem kampestensmuren og det 
teglmurede parti er i niveau med korets mur-
krone. 

Døre. Den tilmurede †dør vestlig i korets syd
side, en såkaldt »præstedør«, har indvendig væ
ret 110 cm bred. Døren, hvis øvre afslutning er 
ødelagt af et vindue, spores ikke udvendig og 
kan være sløjfet allerede i middelalderen; ind 

vendig er den tilmuret med munkesten. Den sås 
endnu tydeligt ved F. Uldalls besøg 1880: si
derne var sat af kvadre, og et (†)tympanon, an
bragt i dørens nedre del, vendte ydersiden 
indad, så det ikke kunne afgøres, om det havde 
været udsmykket. 

Skibets syddør, som stadig er i brug, er ud
videt ved borthugning af anslagene, og hele 
vestsiden er nymuret i tegl. Døren er nu ret-
kantet i det udvendige og rundbuet indvendig. – 
Den tilmurede norddør (fig. 10) dækkes udven
dig med et glat tympanon af granit, hvis under
side ledsages af to vandrette linier. Den retkan-
tede åbning, ca. 190 × 108 cm, har karme af rej
ste kvadre og bryder øverste sokkelled. Indven
dig (sml. fig. 8) er døren, der efter restaurerin
gen 1983-85 står som en stor, dyb niche, vandret 
afsluttet. I bunden ligger en stor flad kampesten. 
Til trods for den fremspringende hvælvpille sy
nes døren at have været i brug endnu en tid efter 
hvælvslagningen o. 1500, idet pillen er pudset 
og hvidtet på bagsiden. 

Vinduer. Koret har haft i alt fem vinduer, 
hvoraf de to søndre er ødelagt af større åbnin
ger. I gavlen er et lavtsiddende cirkulært vindue, 
tilmuret i lysningen. Den granithugne åbning 
måler udvendig 62 cm i diameter og smigen er 
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Fig. 10. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1986. – Nordostansicht der Kirche. 

affaset, således som det ses i adskillige af egnens 
kirker. Også indvendig er vinduet cirkulært. De 
to rundbuede og smigede vinduer i korets nord
side står nu som udvendige blændinger med 
karme af glathugne kvadre. Det er små åbnin
ger, 110 × 63 cm i ydre flugt. – En granithugget 
vinduesoverligger med rundkant, som Uldall 
1880 så ved tårnets sydøstre hjørne, kan stamme 
fra det ene af korets sydvinduer. 

Af skibets otte vinduer er de fire i nord be
varet. De er placeret med bunden i samme ni
veau som korets vinduer, kun 1,8 m over sok
len, men modsat koret er åbningerne muret af 
almindelige marksten, både ude og inde (jfr. 
fig. 13). Vinduerne, der udvendig måler ca. 140 
× 96 cm, har aldrig været tilmuret. De blev 
187515 noget udvidet i lysningen. Nye, blyind
fattede rammer er indsat 1985. 

Indre. Den runde korbue er muret af tolv 
krumme kvadre og har kragsten med skråkantet 
undersiden (jfr. s. 1600, fig. 2). Sokkelstenene 

har attisk profil, som er ført rundt om de østre 
hjørner, hvor der er udhugget simple geome
triske figurer (fig. 55). Under restaureringen 
1983-85 sås i skibets gulv store kampesten, der 
sprang frem under murene. Det er tænkeligt, at 
disse sten i den tidligste romanske indretning 
har været skjult af murede bænke langs væg
gene. – Kirken har indtil hvælvslagningen 
o. 1500 stået med flade bjælkelofter. 

Gavle. Korgavlen er ommuret i tegl 1942. 
Skibets gavltrekanter, af rå marksten, er formo
dentlig fornyet i forbindelse med murenes for
højelse o. 1500. 

Tagværkerne er af egetræ og formodentlig 
middelalderlige. I koret er tømmeret sat om, 
men ovale taphuller i spærene viser, at spærfa
gene ligesom i skibets vestende har haft kryd
sende stivere. Skibets 19 fag (jfr. fig. 9), med 
dobbelt lag hanebånd, er lagt op i to omgange. 
Spærene er nummereret på østsiden fra vest 
mod øst, de ti første fag (fra vest) med små fir
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kantstik, de sidste ni fag med stregnumre. I ve
stre afsnit er fem fag forstærket med svejfede 
krydsbånd (jfr. fig. 7). 

Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser. Bort
set fra en udvidelse af sydsidens vinduer synes 
den romanske bygning i det store og hele at 
have stået uændret indtil middelalderens slut
ning, da rummene blev hvælvede – samtidig 
med at skibet blev forhøjet – og der rejstes et 
våbenhus ved skibets syddør og et tårn ved vest
gavlen. Rækkefølgen af disse arbejder, der må 
være udført o. 1500 og i de følgende årtier, ken
des ikke, hvorfor de her beskrives fra øst mod 
vest. 

Hvælv. Skibets fire ribbehvælv (fig. 9 og 14) 
er muret i Liljemesterværkstedets manér17 og er 
formodentlig fra o. 1500-20. De to østre fag er 
ottedelte, de vestre seksdelte. Ribberne er som i 
Jerne og Skast (s. 977 og 1888) muret af høj
ryggede, trekløverformede formsten (fig. 56), der 
udgår fra falsede væg- og hjørnepiller, runde 
gjordbuer og spidse skjoldbuer. Den sydøstre 
pille hviler på en stor murklods, ca. 1,2 × 1,5 m 
og 1,4 m høj, som må være en rest af et †sideal
terbord. Der er otte spygatter i hvert fag, og i 2. 
fag fra øst samles ribberne omkring et lille cir
kulært hul med en diameter på ca. 20 cm. En 
tilmuret †lem i vestre fags sydvestre kappe har 
nøjagtig samme placering som lignende loftslu-
ger i de beslægtede hvælv i Skast og Alslev. Ved 
et syn 169618 var der hverken trappe eller dør til 
tagrummet, men kun ovennævnte »hul«, hvor
til man måtte »klifue« op ad en stige. 

Korets to krydshvælv blev 1942 totalt ommu
ret med nye, små mursten. De oprindelige, sen
middelalderlige hvælv, som var af munkesten, 
adskilte sig lidt fra dem i skibet, og var muligvis 
lidt ældre. De nymurede hvælv, der bortset fra 
stenenes format er en kopi af de gamle, har halv
stens ribber, hvilende på retkantede piller og 
spidse buer. Af gammelt murværk er nu kun 
gjordbuens søndre pille samt sydvestre hjørne
pille tilbage. 

Forhøjelsen af skibets mure synes som nævnt 
at være foretaget i forbindelsen med hvælvslag
ningen. Der var formodentlig tale om både en 
ommuring og en forhøjelse – murenes oprinde-

Fig. 11. Våbenhusgavl (s. 2062). NE fot. 1983. – Vor
hallegiebel. 

Fig. 12. Solur i våbenhusgavlen, skænket 1842 af 
Christian Lykke Ganer (s. 2066). – Vorhallegiebel mit 
Sonnenuhr, gestiftet von Christian Lykke Ganer, 1842. 

lige højde kendes ikke. Udvendig er langsider
nes øvre del som nævnt muret af ti skifter mun
kesten; indvendig er forhøjelsen foretaget med 
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Fig. 13. Kirken under restaurering, i januar 1984. Skibets 
Restaurierung im Januar 1984. Schiffsinneres gegen Osten. 

marksten. Efter vægpudsens afbankning under 
restaureringen 1984 så man tydeligt det vand
rette byggeskel mellem den oprindelige væg og 
det ommurede og forhøjede parti. 

Våbenhuset (fig. 11) benævnes 166110 og 166819 

ved det jyske ord skrøvs (»skriffeset, schreffset« 
= skriftehus); 171520 omtales det som »våben
huset«. Det er muret af munkesten med en 
blændingsdekoration i gavlen, som er nært be
slægtet med bl.a. gavlen på sakristiet i Brøndum 
(s. 1930): tre fladbuede højblændinger over et 
dobbelt savskifte21, omgivet af små korte sav
skifter. Udvidelsen 188412 af den rundbuede og 
falsede dør herunder har delvis ødelagt savskif
tet. I et lille vindue i østsiden er 1870 indsat en 
støbejernsramme. I det indre står rummet med 
bjælkeloft og flisegulv. I vestsiden er en muret 
bænk, mens en tilsvarende bænk i østsiden, 
nævnt 1862,12 nu er fjernet. Ifølge regnskaberne 
blev en »bænk« opmuret 1659. En †kamin til 

indre set mod øst. NJP fot. – Die Kirche während der 

blystøbning, omtalt som en »skorsten« af Jacob 
Helms 1873, ønskedes nedtaget 1899.12 Kaminen 
har sandsynligvis som i Brøndum (s. 1931) og 
Vester Nebel (s. 1976) været placeret i det ene af 
de to ydre hjørner. Taget er nu som tidligere 
tækket med bly; 1715 var der både bly og tegl på 
vestsiden.20 

Tårnet, der førhen skal have tjent som sø
mærke,22 er nært beslægtet med tårnene i Sneum 
og Tjæreborg (s. 1814 og 1840) og havde indtil 
en ombygning 1838 det samme stejle sadeltag 
som disse. Det er i tre etager, uden noget egent
ligt klokkestokværk. Som i de nævnte kirker er 
klokken ophængt i tagrummet, og facaderne er 
uden større åbninger. Murene er rejst af munke
sten over genanvendte sokkelsten fra skibets 
gavl. Østmuren hviler på gavlen og på en af-
lastningsbue, der er muret op imod denne. Den 
saltholdige vestenvind har slidt stærkt på mu
rene, navnlig i syd og vest. Facaderne er skal
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murede i flere omgange, og sydsiden er muret 
om i hele murtykkelsen fra mellemstokværket 
og opad. Kun østsiden, der står med åbne bom
huller, synes at have bevaret sit oprindelige 
murværk. 

Mellem de mange sortmalede jernankre ses i 
vest årstallene »1883«, i syd »1874« og herover 
initialerne »P H« (for kirkeværgen P. Hansen) 
og »H J H«. I slutningen af 1700’rne13 fandtes tre 
sæt †jernankre, opsat af kirkeejerne; i syd: »N R S 
(Niels Rosenkrantz Schack) 1720«23 og »I O S 
(Joachim Otto Schack) 1749«, i øst: »H S (Hans 
Sidelmann) 1786«. 

Tårnrummet åbner sig mod skibet med en 
rund bue og dækkes af et samtidigt krydshvælv 
med kvartstensribber, udgående fra små halv
stens piller i hjørnerne. Der er helstensdybe, 
spidsbuede spareblændinger i de tre frie sider, 
den vestre med et fladbuet, falset vindue. Rum
met brugtes indtil 1983 som †materialrum og var 
skilt fra skibet med en bræddevæg, fra 1921 en 
halvstensmur, med en dør. 

Fig. 14-15. Skibets andet hvælvfag. 14. Hvælvet set 
mod vest. 15. Ribbernes møde omkring en lille cirku
lær åbning. NJP fot. januar 1984. – Zweites Schiffsjoch. 
Gegen Westen. Zusammenstoss der Rippen an einer klei
nen kreisförmigen Öffnung. 
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Der er adgang til de øvre stokværk via en mu
ret trappe i nordmuren, hvortil man kommer 
gennem en fladbuet dør med spidsbuet spejl. 
Den højredrejede, cementpudsede trappe ud
munder foroven i en ligeledes fladbuet dør, der 
leder ind til mellemstokværket. Dette har 2+2+1 
fladbuede spareblændinger i syd, vest og nord 
med små lysåbninger i de to sydvestre. Det 
øverste stokværk, der er helt uden åbninger, har 
vægge af munkesten undtagen den ommurede 
sydside. Seks helstensdybe blændinger er skåret 
af foroven, en afkortning, der formodentlig er 
sket ved en istandsættelse 1838.15 Ved samme lej
lighed blev spærene forkortede og sadeltaget fik 
sin nuværende lave hældning. De ommurede 
gavle, hver med et fladbuet glamhul, står med 
synligt fodtømmer; den østre er af munkesten, 
den vestre af små mursten. Det gamle †sadeltag 
har været lige så stejlt som på tårnene i Sneum 
og Tjæreborg: Seks nye spær, der blev lagt op 
ved en reparation 1661,10 var 14 alen lange, sva
rende til ca. 7,8 m efter gammelt jysk mål. 

Tårnets gavlspidser krones af meterhøje, bly-
klædte brande, trukket lidt tilbage fra murflugten 
og med en »firskåren« knop i toppen. De små 
»spir«, der omtales første gang 1668,19 angaves 
1862 at være tre fod høje (1,9 m) og øverst for
synet med en kugle.12 Lignende spir pryder kir
ketårnene i bl.a. Øse og Tjæreborg. 

Vedligeholdelse og istandsættelser. De bevarede 
regnskaber 1646-6310 giver os navnene på nogle 
af de håndværkere, som i disse år var beskæftiget 
ved kirken. Thomas murmester i Varde forfær
digede 1647 kirkegulvet og brugte hertil 400 
mursten. 1650 reparerede Sillius murmester i 
Varde vinduerne, ophængte en fontehimmel (se 
inventar) og lagde nyt gulv. De to Vardemestre 
arbejdede begge selvanden. Til et nyt stort vin
due syd for det nyopsatte pulpitur i skibets vest
ende købtes 1651 140 »hamborger-mursten« og 
220 »dobbelte hollandske klinker«. Niels glar
mester i Varde satte glas i. Oluf murmester 
(selvfemte) ommurede og nytækkede 1652 de 
tre kirkegårdsportaler, og 1655 forfærdigede han 

Fig. 16. Kirken set fra syd o. 1900. Fot. i NM. – Südansicht der Kirche um 1900. 
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i 24 dage »tårnet på vestsiden fra øverst til ne-
derst«. Hertil medgik 33 tønder kalk og 1400 
»hollandske klinker«. Dines tømmermand fra 
Sjælborg (i Hostrup sogn) lagde 1661 nyt tøm
mer på tårn og våbenhus, og det følgende år 
blev tårnets vestgavl ommuret, hvortil der bl.a. 
indkøbtes 600 »store Østersten«. 

Tagbeklædning. Kirken har siden 1600’rne og 
sandsynligvis meget længere tilbage haft tage af 
bly. Støbningen af nye plader foregik i 1800’rne 
til dels i en »skorsten« i våbenhuset (se ovf.). 
Dele af taget over tårn og kirke måtte fornyes 
1646, fordi blyet var blevet stjålet i de foregå
ende krigsår. 1653 arbejdede Morten blytækker 
på kirken i fem dage, og 1661 var to blymestre 
og en karl beskæftiget i 33 dage. Tre skippund 
bly blev omstøbt og fire skippund »udklap
pet«.10 

Ved kirkens overgang til privat eje lod den 
nye patron, generalmajor Joachim Schack, kir
ken underkaste et grundigt syn 1696, som blev 
indført i herredets tingbog.18 Alt blev nøjereg-
net gennemgået, mangler på murværk, tag og 
kirkegårdsportaler, og man anslog, at reparatio
nerne alt i alt ville kræve 140 tønder kalk og 
4000 mursten, der med arbejdsløn ville koste 
259 rigsdaler. Ved efterfølgende syn 170024 var 
tårnet blevet repareret fra øverst til nederst, 
uden og inden, men blytagene var hullede og 
brøstfældige. 

Vægten fra de indbyggede hvælv gav tidligt 
statiske problemer. Murene, navnlig nordmuren, 
blev trykket udad (sml. tværsnit, fig. 6-7). Ved 
det omtalte syn 169618 var korgavlen revnet i 
begge hjørner, og også det østre hvælv havde 
slået revner. Synsmændene foreslog, at der 
tværs over koret blev indlagt en stærk ege
bjælke, 12 alen lang, fastgjort i siderne og i gav
len med tre »fuldkomne jernankre med holde
jern«. Forslaget blev gentaget 1700,25 men arbej
det er muligvis aldrig blevet udført. Korgavlens 
hældning blev i 1890’erne målt til 18-19 tommer 
(knap en halv meter), men først ved en gennem
gribende istandsættelse 1942 (ved arkitekt Arne 
Finsen, Ribe) blev skavanken afhjulpet. Han gik 
radikalt til værks: korets øst- og nordmur blev 
ommuret og begge hvælv nymuret af små sten. 

Fig. 17. Tårnet set fra nordvest. NE fot. 1986. – Turm 
von Nordwesten. 

Ved samme lejlighed blev skibets nordside stivet 
af med fire blytækte støttepiller (den kongelige 
bygningsinspektør havde oprindelig ønsket en 
femte i vest). En ældre †støttepille umiddelbart 
vest for det østre vindue var muret 1869.15 

Vinduer. Sydsidens fem store vinduesrammer 
samt vinduet i tårnrummet er indsat 1957 og ud
ført efter tegning af arkitekt Esben Klint, Kø
benhavn. De klædelige, hvidmalede træram
mer, med blyindfattet glas, følger åbningernes 
tillempede kurvehanksform. Vinduerne afløste 
fladbuede støbejernsrammer, indsat o. 1862.12 



 

 

 

 
 

 

 

 

2066 SKAST HERRED 

Vinduernes ulige form (sml. længdesnit, fig. 9) 
skyldes udvidelser og omdannelser i flere om
gange fra senmiddelalderen og fremad; skibets 
vestre vindue blev som nævnt ommuret i for
bindelse med pulpiturets opsætning 1651. Et 
lille, smiget vindue øst for våbenhuset har be
varet sin gamle størrelse, formodentlig fordi vå
benhuset ikke gav plads til en udvidelse. Den 
nuværende træramme er indsat 1957. – De små 
romanske åbninger i skibets nordside blev som 
nævnt aldrig tilmuret. 1791 havde kirken således 
ti vinduer. 1792 ønskede synet, at sydsidens vin
duer skulle have samme rammer som kirken i 
Sneum,26 dvs. retkantede trækarme, der 1862 af
løstes af støbejernsrammer. 

Kirken står idag præget af en gennemgri
bende restaurering 1983-85 ved arkitekt Jens Vil- 
helmsen. Herunder blev mure, hvælv og tag
værk – efter en plan udarbejdet af Eduard Tro-
elsgård – stabiliseret ved en understøbning af 
fundamenterne og indlægning af stålbjælker 

over murkronerne, hvortil spærene blev fæst
net. Skibets vægge og hvælv blev renset for 
løstsiddende puds og kalk og nypudset, efter at 
omfattende revnedannelser var blevet udbedret. 
- Den blytækte kirke er hvidtet ude og inde. 
Kun soklen og norddørens kvadre samt kor
buens kragbånd er renset for kalk. 

Gulve. I gulvet ligger gule, kvadratiske fliser, 
i korgulvet dog små ottekantede fliser og sorte 
firkantede. Flisegulvene har afløst murstens-
gulve i 1880’erne. Under bænkene er trægulv. 

Varme. En kakkelovn, anskaffet 1887, ønske
des 1908 afløst af et »varmeapparat« (en kalori
fer?) i skibets nordvestre hjørne. Et oliefyret 
dampanlæg med fyr i en grube i tårnrummet 
blev under restaureringen 1983-85 erstattet af 
fjernvarme. 

Et solur (fig. 12), af sandsten, er 1842 opsat i 
våbenhusets gavl, nederst i den midterste blæn
ding. Det måler 33 × 30 cm og prydes i hjør
nerne af små palmetter. Den cirkulære skive bæ

Fig. 18. Indre set mod øst. NE fot. 1986. – Innenansicht nach Osten. 
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Fig. 19-20. Kalkmalede våbenskjolde, 1607, i korbuens vanger (s. 2067). 19. Kruse og »Bjælke-Munk« for 
Kristoffer Kruse til Svenstrup og Sønderris. 20. Kaas og Spend for Mette Kaas til Sønderris. NE fot. 1986. – 
Wandmalereien 1607. Wappenschilde, Kruse und »Bjælke-Munk« für Kristoffer Kruse zu Svenstrup und Sønderris, und 
Kaas und Spend, für Mette Kaas zu Sønderris. 

rer foruden arabertallene 6-12 og 1-6 indskriften 
(med versaler): »Givet af C. L. Ganer. 1842«.27 

På grund af kirkens afvigende orientering er sol
skiven drejet, så den vender lige imod syd. 

To »billedsten« i korgavlen, nederst hoved og 
hænder af en (bedende?) mand, ca. 20×35 cm, 
og øverst i gavlspidsen en due(?), er formodent
lig sekundært indmurede fragmenter af en grav
sten fra 16-1700’rne. 

KALKMALERIER 

Under restaureringen 1983-85 afdækkedes fire 
våbenskjolde (fig. 19 og 20) i korbuens vanger, fra 
1607, malet til minde for Kristoffer Kruse til 
Sønderris (†1599, jfr. kisteplade nr. 1) og hans 
hustru Mette Kaas (†1595),28 som begge er be
gravet i en krypt i koret. I syd (fig. 19) ses hans 
våbener, Kruse (en tophue bade i skjoldet og på 
hjelmen) og »Bjælke-Munk«29 (en bjælke i 
skjoldet og to tværdelte vesselhorn på hjelmen), 
og herunder versalindskriften: »Dette er sallig 
Crestoffver Kr[vses ferne] oc/ mørnne vaben 
som haffde sallig frv Mette/ [Ka]as aff Sønderis, 
som leger begraffven/ i [Gu]llager kerke bege. 
Anno d(o)m(ini) (16)07«.30 – I nord (fig. 20) ses 
hendes våbener, Kaas og Spend (begge med en 
sparre; hjelmmærkerne er gået tabt),31 ledsaget 
af indskriften: »De[tte] er sallig frv [Mette] Kaas 

Fernne oc/ mørnne vaben [som] [haffjde sallig 
Crestofvs/ Krvs af Svem(!)strop [som leger] be-
grafven/ [i Gullager kerke bege]«.32 Våbenskjol
dene, der stod fremme endnu o. 1800, er for
modentlig overhvidtet i forbindelse med grav
kryptens tilkastning få år efter (jfr. gravminder). 

†Våbenskjolde. Ifølge Søren Abildgaards op
tegnelser (1770’erne) var der over korbuen imod 
skibet malet i alt 24 adelsvåbener: de otte fæd
rene og mødrene våbener for henholdsvis Mo
gens Krag (†1622), hans første hustru, Sophie 
Juel Nielsdatter (†1583), og hans anden hustru 
Ingeborg Kaas Eriksdatter (†1622).33 En del af 
skjoldene var beskadigede; af indskrifterne un
der våbnerne kunne man læse: »S(alig) her Mo
gens Krags ferne waben«, »desse er salig fru 
Sophia Juls Nielsdaters ferne oc mørne« og 
»...Eriks daters ferne og mørne«. – O. 180013 

stod kun Mogens Krags aneskjolde fremme, og 
disse er formodentlig overkalket kort tid efter. 

Under afbankningen af løst siddende puds og 
kalk i skibets hvælv 1984 fremkom sporadiske 
dele af en (†)senmiddelalderlig hvælv dekoration 
(fig. 21), fra o. 1500-20. Den primitive, okker
røde bemaling er udført efter streger i pudsen, 
formodentlig under selve murerarbejdet, og 
skjult igen ved første overhvidtning. »Udsmyk
ningen« består af sparrer på ribberne og »krab
beblade« langs buerne. Omkring spygatter sås 
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Fig. 21. Kalkmalet dekoration, ca. 1500-20, i skibets 
tredie hvælvfag, det nordvestre hjørne (s. 2067). NJP 
fot. januar 1984. – Gewölbemalerei im dritten Schiffsjoch, 
nordwestlicher Ecke. Um 1500-20. 

primitive ansigter og geometriske figurer, og 
over gjordbuerne og i de cirkulære »slutsten« er 
malet rosetter efter fortegning med en passer. 
Malerierne har næppe været bestemt til at stå 
fremme, og er vel snarest murernes leg med lidt 
rødt kalk. Bemalingen er interessant derved, at 
hvælvene (se ovf.) konstruktionsmæssigt er 
nært knyttet til det såkaldte Liljemesterværk-
sted, hvis karakteristiske dekorationer kan ses i 
flere af egnens kirker.17 

INVENTAR 

Oversigt. I kirkens rige indretning er middelalderen 
repræsenteret af den romanske granitfont og en 
usædvanlig fuldstændigt bevaret korbuekrucifiks-
gruppe fra o. 1300, hvis sidefigurer har sjældne, gavl- 
prydede dorsaler. En forsvunden †klokke var leveret 
1431 af støberen Peder Johansen i Randers. Fra refor-
mationstiden stammer den ene alterstage, pengeblok
ken og en tidlig stolegavl, der hidrører fra Sønderris’ 
herskabsstol og bærer årstallet 1546. Af en herskabs
stol for ejerne af Fovrfeld, sognets anden herregård, 
er bevaret to låger fra 1582. Dette årstal daterer måske 

også kernen i kirkens øvrige stoleværk, som er næ
sten helt fornyet i de gamle ungrenæssanceformer 
1888. 

Interiøret præges af store inventarstykker i senre
næssancestil, anskaffet i Christian IV.s senere år og i 
Frederik III.s tid. Altertavlen må skyldes billedskære
ren Jens Olufsen i Varde, mens det formentlig er kol
legaen Jens Mortensen i Kolding, der har leveret den 
nogenlunde samtidige og i formerne beslægtede præ
dikestol. Begge arbejder må være ældre end 1646, da 
de ikke optræder i kirkens regnskaber, bevaret fra og 
med dette år. Det gør derimod et pulpitur, der på 
grund af pladsmangel blev opsat 1651, og som året 
efter forsynedes med udmærkede malerier, udført af 
malerne »Hans og Stienn Maler af Ribe«, dvs. Sten 
Adamsen og enten Hans Jensen eller Hans Bølling. 
Samme malere havde 1647 stafferet en nu forsvundet 
†fontehimmel. 

1700’rne er repræsenteret af et kirkeskib og af 
Ringkøbingguldsmeden Poul Ottosen Kjærulffs sy-
gedisk (1705-o. 1720). Fra 1800’rne stammer den til
hørende sygekalk, leveret af Lorentz Anholm Thuun 
i Varde (1796-1844), samt et maleri af Kristi begræ
delse og to kirkeskibe. 

Farvesætning. Inventarets brogede staffering med 
en brun grundfarve går vel i hovedtrækkene tilbage 
til 1840, da de lokale malere C. Brun og Toft Møller 
nymalede alt inventar og gav altertavlen sine nuvæ
rende malerier. Som farvesætningen fremtræder i 
dag, er den dog resultat af flere op- og overmalinger, 
vistnok især 1917, 1947 og ved den seneste istandsæt
telse 1985, da farveholdningen blev dæmpet afstemt. 
Samtidig er pulpiturets originale malerier blevet ren
set og alt inventar underkastet en snedkermæssig 
istandsættelse. 

Alterbordet er en muret og pudset opbygning fra 
1942, på tre sider dækket af et samtidigt alterpa
nel, 200 × 80 cm, 102 cm højt. Panelet, med 
fyldinger i tre fag på forsiden, to på kortsiderne, 
dækkes af et nyere alterklæde i lysgrønt fløjl. 

1848 var †alterbordet øjensynligt muret (mid
delalderligt?), dækket af en stenplade, som da 
ønskedes afvasket.15 1862 og 1909 omtales bor
det som en »muret fod ind mod den østre ende 
af kirken«, altså formentlig stående op imod ko
rets østvæg. Opbygningen var belagt med en 
stor tilhuggen sten og omgivet af et bord af 
brædder.12 Om †sidealterbord, se s. 2061. 

†Alterklæder. Seks alen klæde medgik 1647 til 
et nyt alterklæde,10 måske det, der 1696 omtales 
som et »taftis« alterklæde.18 1700 behøvedes et 
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Fig. 22. Altertavle, o. 1635 (s. 2069). NE fot. 1986. – Altar um 1635. 

klæde,24 ligeledes 1715, da man øjensynligt gum (1768-70), da det prydedes af hans og hu
havde måttet låne et, hvorefter den tidligere kir struen Antonette Sundts gyldne initialer 
keejer Elisabeth Rosenkrantz til Møllerup »I.H.A.S.«.13 Et rødt klæde med galoner og 
samme år skænkede et klæde af rødt fløjl (jfr. kors, omtalt 1862, blev 1872 forlænget. Det 
tmessehagler og s. 1820).20 Et o. 1800 omtalt brugtes endnu 1909.12 

klæde af rød »manchester« (fløjl) med guldtres Altertavle (fig. 22), o. 1635, et arbejde fra Var-
ser, må være anskaffet af kirkeejeren Jakob Hy desnedkeren Jens Olufsens værksted. Malerierne 
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Fig. 23. Altertavle, o. 1635, udsnit af attikaen med malerier fra 1840, Opstandelsen og Kristi Genkomst. NE fot. 
1986. – Altar um 1635. Detail von Attika mit Gemälden von 1840. Auferstehung und Wiederkunft des Herrn. 

er fra 1840, udført af de lokale malere C. Bruun 
og Toft Møller, hvis staffering på træværket 
flere gange siden er blevet opmalet og afstemt. 

Den anselige tavle har smalt postament, et 
tredelt og i det væsentlige arkitektonisk opbyg
get storstykke, todelt attika og øverst et lille 
topstykke – alt med vinger, der på højrenæssan- 
cevis udgøres af rulleværk. Storfelterne flanke
res af fire korintiske frisøjler med glatte skafter 
og prydbælter, hvilende på svungne søjleposta-
menter med beslagværk, masker og bosser. Bag 
søjlerne har rammeværket højfyldinger med be
slagværk. Af storfelterne, der indfattes af 
spinkle perlestave, er det høj rektangulære midt
felt noget større end sidefelterne, og det bryder 
postamentet ved at skære sig ned mellem stor
søjlernes postamenter. Sidefelternes ramme
værk udgøres af arkader med glatte pilastre, 
profilbaser og –kapitæler, der bærer let fladbu-
ede bueslag, som ledsages af tungekant, dia
mantbosser og æggestav; bladværk fylder ud i 
sviklerne. Under sidefelterne profilkantede fel
ter. De ydre storsøjlers postamenter afsluttes 
forneden af små drejede hængekugler (fra 1840), 
mens de indre hviler på postamentets bøjlefrem

spring, der prydes af mærkeligt nedadvendte lø
vehoveder over beslagværk, diamantbosse og 
volut. Postamentfeitet afsluttes foroven af en 
tandsnitbort, mens den kvartrunde postament-
gesims prydes af tre ovale kartoucher, den mid
terste med (nu afskåret) englehoved mellem ti
meglas (i nord) og dødningehoved. Postament-
vingerne bærer især for den søndres vedkom
mende præg af kluntet reparation og fornyelse – 
som følge af en mindre brand ved altret o. 1715. 

Storvingerne rummer højovale medaljoner 
med relieffer og latinske påskrifter i reliefversa
ler. I nord ses den opstandne Kristus med sejrs
fanen, trædende på døden og djævelen i skik
kelse af en slange og en dødning. Underskriften 
lyder: »Quis condemnet« (hvem skal dømme). I 
syd ses en sæbebobleblæsende, noget gumpe
tung putto (fig. 24), siddende på et dødningeho
ved over indskriften :»Quis euadet« (hvem skal 
undfly, underforstået »døden«). Dette velkendte 
forkrænkelighedsmotiv er – tillige med indskrif
ten – skåret efter et ofte anvendt stik af Hendrick 
Goltzius fra 1594.34 

Storfrisen, der springer lidt frem over midt
feltet (med beslagværk under »loftet«), ledsages 
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af forkrøppede tandsnit, perle- og æggestave, 
og den brydes af små bøjler med englehoveder. 
Over storgesimsen løfter attikaen sig som en 
lidt forenklet udgave af storstykket, hvilende på 
et kvartrundt fodstykke med beslagværk. Atti-
kafelterne, der indfattes af æggestave, flankeres 
af dydehermerne Retfærdighed, Klogskab og 
Mådehold (fra nord), alle med frugtklaser, semi
kolontegn og løvehoved på skafterne, som hvi
ler på bøjler med semikolontegn (fig. 23).35 At-
tikaens vinger har slyngbåndsmedaljoner med 
relieffer af yderligere to dyder, Kærligheden (i 
nord) og Styrken, mens dens frise brydes af små 
bøjler med kvindehoveder. 

Yderst på attikagesimsen flankerer drejede 
topspir (fra 1840) topstykket, hvis arkadefelt er 
opbygget som storstykkets sidefelter, bortset 
fra, at forskelligt udformede bosser pryder pila- 
sterskafterne. Feltet flankeres af dydehermerne 
Håb (i nord) og Tro, mens topvingerne hoved
sagelig udgøres af to siddende evangelister med 
deres symboldyr, Markus (i nord) og Lukas. 
Topgesimsen bærer siden 1840 en beskeden gavl 
med stråleglans omkring Jahves (påmalede) 
navn. 

Tavlens malerier må være fra 1840 og tilskrives 
landsbymalerne C. Bruun og Toft Møller (jfr. 
s. 1946f., 1954). Billederne er romantiske og lidt 
naive, farverne mørke, men endnu i væsentlig 
grad 1700’rnes. I storfeltet ses Nadverens ind
stiftelse, hvortil hører postamentfeltets indskrift 
fra Nadverindstiftelsen i gylden frakturskrift på 
sort bund: »Giører dette til min Ihukomelse«. I 
nordre sidefelt ses Fremstillingen i templet, i syd 
Bønnen i Getsemane, hvortil hører tilsvarende 
indskrifter i postamentfelterne: »Frelsen beredt 
for alle Folk« og »Fader, skee din Villie«. Atti-
kamalerierne viser Opstandelsen (i nord) og 
Kristi genkomst (fig. 23), mens man i topfeltet 
ser Kristus svævende med sejrsfanen. Også træ
værkets ret kulørte bemaling går for en del til
bage til 1840, men den er flere gange senere ble
vet opfrisket og afstemt, senest 1985. Grund
farven er en mørkbrun, der tillige med lysgrønt 
og gråt danner bund for skæringernes brogede 
toner og forgyldning. På altertavlens bagside 
vidner påskriften »Malet af C. Bruun/ 1840 Toft 

Fig. 24. Sæbebobleblæsende putto, udsnit af altertav-
levinge, o. 1635 (s. 2070). NE fot. 1986. – Altar um 
1635. Detail vom Seitenhang mit Seifenblasen blasendem 
Putto. 

Møller/ i Guldager« om stafferingen dette år, 
mens andre indskrifter er mindelser om nyma
linger og istandsættelser: »J. M. Sørensen S. P. 
Sørensen (vist nok) 1917«, »Træværket malet 
Juli 1948 Niels Stryhn Hierting« samt »Træværk 
malet 1985 Johs. Nim Larsen/ Træværk 1985 K. 
Søborg Jensen«. 

Altertavlen knytter sig især til Jens Olufsens 
ældre arbejder, såsom den regnskabsbelagte 
tavle fra 1631 i Skærbæk kirke og et epitafium 
fra o. 1630 i Møgeltønder (DK. SJyll. s. 1252, 
1326). På epitafiet ses eksempelvis en parallel til 
topstykkets lidt særegne evangelistvinger. Må
ske har de resterende evangelister, Mattæus og 
Johannes, flankeret som frifigurer på attikage
simsen, hvor der nu er spir fra 1840. Tilsvarende 
må den fornyede topgavl have afløst en oprinde
lig, der vel har haft form som Skærbæk-tavlens. 
Af de oprindelige †malerier, hvoraf svage rester 
1981 blev konstateret under de nuværende, fore
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stillede storfeltets øjensynligt Nadveren, nordre 
sidefelts Bønnen i Getsemane (jfr. ndf.). 

Når de ældste farvelag synes næsten ødelagte, 
skyldes det bl.a. en mindre brand (vel forårsaget 
af alterlysene), der 1715 sagdes at have opbrændt 
tavlens nederste del ved den søndre side, lige
som tavlen næsten overalt behøvede renovering 
»formedelst den ovenbemeldte ildebrands be
skadigelse«.20 Måske har istandsættelsen ladet 
vente adskillige årtier på sig. I hvert fald kaldes 
tavlen 1768 forfalden af ælde og uden kendelig 
indskrift.36 Endnu o. 1800 sås kun to †malerier, 
nemlig i storfeltet Nadveren og i nordre sidefelt 
»Kristi bøn i urtegården«, hvorunder læstes citat 
fra Luk. 22,42: »Cuncta voluntati Patris com-
mendat Jesus (Jesus overlader alt til faderens 
vilje)«. I syd og i postamentet sås da ingenting, 
ej heller i de tre øvre malerifelter, hvorunder 
læstes: »Et cum facta esset hora discubivit, et 
duodecim Apostoli cum eo, et ait illis desiderio 
desideravi hoc pascha manducare vobiscum (Og 
da tiden kom, satte han sig tilbords...Luc. 
22,14-15)«.13 Indskrifternes latin antyder, at staf-
feringsresterne i væsentlig grad har været op
rindelige. 

Synet fandt 1823, at altertavlen burde opma-
les, hvilket skete 1824.37 Fra denne bemaling 
stammer vel ubetydelige rester af forgyldning, 
cinnoberrødt, mørkblåt og hvidt, der er konsta
teret 1981. Måske har man også i denne forbin
delse anskaffet et *altermaleri, Korsnedtagelsen 
efter Rubens (fig. 46), der vistnok aldrig har væ
ret benyttet i tavlen (se løse malerier ndf.). Den 
nuværende staffering – tillige med fornyelse af 
visse sirater – blev som nævnt udført 1840, 
hvorefter synet det følgende år kunne glæde sig 
over, at tavlen nu var »helt opmalet og forsynet 
med malerier af frelserens historie i de forskel
lige afdelinger«.15 1846 ønskedes altertavlen fer
niseret og 1890 restaureret.15 En opmaling, der 
fandt sted 1917, har vist ikke medført væsentlige 
ændringer i tavlens fremtræden, ej heller en ny 
opfriskning 1947 og en farveafstemning 1985. I 
forbindelse hermed er foretaget en grundig 
snedkermæssig istandsættelse af tavlen. 

Altersølv, et københavnsarbejde fra 1883. Kal
ken er 19 cm høj, foden ottetunget med cirku-

Fig. 25. Sygesæt (s. 2073), disken udført af Poul Ot-
tesen Kjærulff i Ringkøbing (1705-o. 1720), kalken af 
Lorentz Anholm Thuun i Varde (1796-1844). NE fot. 
1986. – Krankengeräte. Patene von Poul Ottesen Kjærulff 
in Ringkøbing (1705-um 1720). Krankenkelch von Lo
rentz Anholm Thuun in Varde (1796-1844). 

lært afsæt, skaftet ottesidet med tunger ved 
overgangen til foden. Den flade knop har ske
matiske middelalderformer med fire bosser, 
hvorpå læses versalerne: »IJEHS«, bægeret er 
halvkugleformet og har på siden et graveret 
kors med trekløverender. Nyere påloddet hæl
detud. På fodens overside er med prikker gra
veret »1883«, og på undersiden ses et køben-
havnsmærke, »(18)83«, og stemplet: »H.N.H. 
& Co.«. Samme stempel ses på disken, tvm. 14 
cm, der har graveret cirkelkors på fanen. 

†Altersølv. 1) 1647 nævner inventariet en stor 
kalk og disk af forgyldt sølv, der må være blevet 
taget af rytterne under den følgende svenske
krig. 2) 1659 måtte købes ny kalk og disk af 
tin,10 hvoraf kalken endnu nævnes 1696.18 3) 
1696 omtales tillige en ny kalk og disk af sølv, 
forgyldt indeni, samt en pose til forvaring.18 

Dette altersølv er lidt nærmere beskrevet i en 
indberetning fra o. 1800. Kalken havde en smal 
rand foroven og kunne deles i to. Ved samlings
stedet var en kugle (knoppen), delt i 16 »afde
linger«, og på de otte (bosser?) var graveret 
bogstaverne: »Jesus N(azarenus) R(ex) J(ude-
orum)«. På foden sås et forgyldt krucifiks »med 
sædvanlig overskrift«. Disken havde på randen 
»udstukket to fugle«, der øjensynlig holdt en 
krans med Jesumonogram. Herover læstes: 
»Ego sum via veritas et vita (Jeg er vejen...Joh. 
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14,6)«, mens man over et kors læste ordene: 
»Sanati sumus corpore ex livore ejus (Vi er ble
vet helbredet... 1 Peter 2,24)«. Altersølvet, der 
vejede 48 lod,13 omtales endnu 1862.12 

En †oblatæske af porcelæn, nævnt 1862, ønske
des året efter udskiftet med en ny af sølv eller 
porcelæn.12 En brunlakeret †alterkande, anskaffet 
1844,15 var 1862 afløst af en porcelænskande, der 
udskiftedes 1903.12 

Sygesæt (fig. 25), bestående af en kalk, leveret 
af Lorentz Anholm Thuun i Varde (1796-1844), 
og en disk, der stammer fra et ældre sæt, udført 
af Poul Ottesen Kjærulff i Ringkøbing (1705-o. 
1720). Kalken, der er 11 cm høj, har cirkulær, 
konisk fod med prikgraveret bølgebort, cylin
derskaft og kugleknop samt let svejet bæger, 
hvorpå fodens bort er gentaget. På standkanten 
Thuuns gentagne stempel.38 Disken, tvm. 8 cm, 
har på fanen et graveret cirkelkors, modsat dette 
ses Kjærulffs stempel (Bøje 1982, nr. 6650?). 
Formentlig er det Poul Ottosen Kjærulffs sæt, 
med den til disken hørende †kalk, der nævnes i 
synet 1715 som »en liden sølv kalk og disk«.20 Et 
ældre †sygesæt optræder i inventariet 1647, der 
omtaler en »mindre kalk og disk af sølv at bruge 
til syge folk«.10 Måske er det samme sæt, der 
optræder i kirkesynet 1696.18 

Fig. 26. Alterstager, den ene fra o. 1550, den anden 
snarest fra 1600’rne (s. 2073). NE fot. 1986. – Altar
leuchter, der eine um 1550, der andere eher aus dem 17. 
Jahrhundert. 

Alterstager (fig. 26), forskellige, den ene et 
smukt gotisk arbejde fra midten af 1500’rne, den 
anden en ret plump fornyelse, trods sine ældre 
former måske så sen som o. 1700. 1) O. 1550, 
gotisk, nu 34 cm høj. Foden, der oprindelig hvi
lede på fødder i form af tre små løver, er cirku
lær med profilering og dekoreres af små cirku
lære gennembrydninger i grupper på fem. Skaf
tet er cylindrisk med tre forskelligt udformede 
skaftringe, lyseskålen flad med ornamenter som 
fodens. Med de forsvundne løvetæer, der næv
nes af Helms 1873, har stagen svaret nogenlunde 
til stagerne i Jerne og i Alslev kirker (s. 987f., 
2017). – 2) O. 1700?, 34 cm høj, nærmest af re
næssancens balustertype, men med reminiscen
ser af gotikkens udformning med cylinderskaft 
og skarpryggede ringe. Lysetornen fornyet i 
jern. 

Kirkens messingstager nævnes tidligst 1647,10 

formentlig et gotisk sæt, hvorfra den ældste be
varede stage stammer (nr. 1). 1696 nævner synet 
kun én gammel messingstage,18 der i løbet af de 
følgende år må have fået sin ny mage (nr. 2), 
idet synet 1715 klart taler om to forskellige alter
stager (en af malm og en af messing, de kaldes 
dog begge gamle).20 En alterstage repareredes 
1919,12 måske den gotiske, hvis berøvelse af lø
vetæerne vel har haft til formål at gøre stagerne 
lige høje. 

En syvstage bærer på foden indskriften: 
»Skænket 1929«. †Alterlamper. 1897 ønskede sy
net lamper, lampeglas m.m. fjernet fra alterbor
det.12 

†Røgelsekar? Et 1715 omtalt »ildkar« kan have 
været middelalderligt (jfr. ndf.). 

†Alterbøger. 1647 nævner inventariet foruden 
bibelen en ny alterbog, et graduale og en gam
mel salmebog.10 1696 kaldes bibel, graduale og 
salmebog gamle, mens alterbogen var ny.181715 
nævner synet en gammel bibel »af Svanigi ver
sion« (1647-biblen), som var i præstens forva
ring, samt et gammelt ubrugeligt graduale og en 
alterbog, der behøvede indbinding.20 

†Messehagler. 1647 nævnes en rød fløjls messe-
hagel,10 vel den, der 169618 og 1715 betegnes som 
gammel. Ved synet 1715 oplystes videre, at ge-
neralinde Elisabeth Rosenkrantz til afløsning for 
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Fig. 27. Indre set mod vest. NE fot. 1986. – Innenansicht nach Westen. 

den havde skænket kirken en ny hagel,20 der – 
som det oplyses senere – var af rød »manches
ter« (fløjl) med guldkors og Jesumonogram (jfr. 
†alterklæde).13 1828 savnede kirken messeklæ
der,15 og 1862 nævnes en hagel af rødt fløjl, der 
året efter ønskedes erstattet af en ny med galo
ner og kors. En fornyelse nævnes også 1891.12 

Alterskranke, 1881, af oval plan med støbe-
jernsbalustre, som de leveredes af jernstøber 
Bjelke i Varde (jfr. s. 1506).15 Balustrene har 
hvidgrå bemaling, håndliste, hylde og skammel 
er mørkbrune, betrækket er blåt. En knæleskam
mel til præsten er fra o. 1850, med lysgrønt plys
betræk. Den nævnes 1862.12 †Alterskranken om

tales o. 1800 som et tralværk tværs over koret, 
med sæde for ti kommunikanter (jfr. s. 1984).13 

1843 blev skamlen udstoppet og betrukket,37 og 
1847 ønskedes skranken ændret til »udadvendt 
oval form« for at give mere plads til altergæ-
ster.15 Endnu 1862 var knæfaldet dog »lige med 
4 knælebrædder«, der var udstoppede og over
trukket med læder.12 

Døbefont (jfr. fig. 27), romansk af granit. Med 
fem andre på egnen udgør den en lokal under
gruppe af den almindelige vestjyske, glatkum-
mede type (Mackeprang: Døbefonte, s. 51, 57, 
174f.). Fonten er 96 cm høj, foden af grålig gra
nit, formet som en søjlebase med små reliefmo
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tiver i skjoldfelterne. I et felt ses et korslam 
(fig. 28), i et andet en fugl (due?), mens to (mod
stillede) felter rummer en lilje af samme form, 
som ses på andre af gruppens fonte og på om
rådets romanske arkitekturled.39 En kraftig 
vulst danner overgang til kummen, der er hug
get i en rødlig granit og udgør lidt mere end en 
halvkugle, tvm. 73 cm. Mundingsprofilen, der 
som kummen i øvrigt skæmmes af glat, nyere 
ophugning, består af et reliefbånd noget under 
randen. Trods den partielle ophugning har fon
ten rester af mørkbrun og rød farve. 1844 ønske
des maling af en »muret« foring i fonten (for 
dåbsfadet), og 1845 fandt synet, at fonten i al
mindelighed ikke var smukt nok malet; 1882 
blev den afvasket for maling.15 1847 ønskedes 
dåben »nedflyttet« fra en plads nær altret,15 1862 
stod den i korets nordside mellem koråbningen 
og korskranken.12 1942 anbragtes fonten i ski
bets nordøsthjørne, hvorfra den 1985 er flyttet 
til sin nuværende plads ved det østre hjørne af 
korbuens nordvange. 

På kirkegården, ved skibets sydmur, er endnu 
en romansk døbefont opstillet som blomster
kumme (fig. 29). Den er af rødlig granit, 104 cm 
høj. Foden er konisk med omløbende vulst ved 
overgangen til kummen, der er cylindrisk med 
konisk underdel, tvm. 93 cm. 

Dåbsfad og dåbskande er fra 1930, sammenhø
rende, kanden mærket »K. Eibye/ 1930«. Fadet, 
tvm. 62 cm, har på fanen seks arkader, de tre 
med versalerne »Guldager/ Kirke/ 1930«, de tre 

Fig. 28. Korslam, udsnit af fod på romansk døbefont 
(s. 2074). NE fot. 1986. – Osterlamm. Detail vom So
ckel einer romanischen Taufe. 

Fig. 29. Romansk døbefont, opstillet ved skibets syd
side (s. 2075). NE fot. 1986. – Romanische Taufe, an 
südlicher Schiffswand. 

med relieffer af bibelske motiver over fraktur-
indskrifterne: »Hierting/ Sædding/ Guldager«. 
Kanden er 35 cm høj med kors på korpus. 

Et ældre dåbsfad fra 1700’rne er nu ophængt på 
hvælvpillen i korets nordside. Fadet er glat, 
tvm. 41 cm, med (sekundært) graveret indskrift 
i fordybningen: »Guldager Kirkes Daabsfad til 
1930«. Det nævnes vist tidligst 1791.26 1845 øn
skedes en god afpudsning af fadet, der på grund 
af sin ringe størrelse hvilede i en »muret« fo
ring.15 †Dåbskander. 1862 benyttedes en kande af 
tin »til at bringe døbevand i kirken«. 1865 øn
skedes en ny dåbskande af tin anskaffet, hvilket 
vistnok først skete 1905.12 

†Fontehimmel (jfr. fig. 54). 1647 fik »Hans og 
Stien« malere fra Ribe (jfr. pulpiturmalerier 
ndf.) betaling for at male og staffere et nyt »fon
telåg«,10 hvis rige »billedskærearbejde« blev be
skrevet o. 1800. I midten sås Kristi dåb med Hel- 
ligåndsduen ovenover, og udenom (på bøjlerne) 
stod seks engle, holdende hans lidelsesredskaber 
(»arma Christi«). Herunder (i frisen) læstes: 
»Hvo som troer og bliver døbt han skal blive 
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salig, men hvo som ikke troer han skal blive 
fordømt. Marc 16 (v. 16). H.L.K.S.N.«.13 Af de 
afsluttende versaler må de tre første formentlig 
læses som en henvisning til den daværende sog
nepræst: »H(er) L(avrids) K(nudsen)«, mens 
»S.N.« vel er kirkeværgens initialer. Beskrivel
sen antyder, at himlen i opbygning må have sva
ret til den bevarede i Darum kirke (Gørding 
hrd.).40 Himlen fandtes endnu 1873, da Jakob 
Helms besøgte kirken og i sin indberetning la
vede en lille tegning af dens kunstfærdige op
hæng (fig. 54). Det var »på gammeldags vis« 
udformet som en drejelig galge, så himlen 
kunne svinges ind over fonten, når den ikke 
brugtes. På ophængets lodrette stander, der for
neden endte »arabeskagtigt«, var udskåret to 
englefigurer, ligesom skråstiveren fremstillede 
en »kvindefigur«.41 Et bevaret arrangement af 
denne art anvendes stadig ved fontehimlen i Da
rum kirke.42 

Korbuekrucifiksgruppe (fig. 31), højgotisk fra 
o. 1300, det bedst bevarede arbejde blandt en 
række beslægtede i området. Krucifiksfiguren, 
der er 100 cm høj, hænger ret dybt i armene med 
hovedet dødt hældende mod højre skulder. 
Krop og ben danner et S-svaj, idet den overlagte 
højre fod er vredet over, og knæene presset op 
som følge af kroppens vægt. Hovedet (fig. 32) 
er fint skåret med fals for en nu forsvunden tor
nekrone. Øjnene er lukkede, næsen lige, håret 
bølget, og det korte fuldskæg danner små lok-

Fig. 30. Rekonstruktion af krucifiksgruppens oprin
delige opsætning i korbuen. Tegnet af Marianne 
Nielsen 1987. 1:100 – Triumphkreuzgruppe. Rekonstruk
tion der ursprünglichen Aufstellung im Triumphbogen. 

ker ved hagen. Armene er vistnok bladet ind i 
skuldrene. Hænderne er åbne, den venstre har 
fået pegefingeren fornyet, og af den højres fing
re er kun tommelen gammel. Sidevunden er 
skåret i højre side af brystkassen, hvis ribben er 
klart markerede ligesom sener og muskulatur. 
Det knælange lændeklæde har i venstre side en 
lang snip med rørfolder, mens det midtfor dan
ner de for høj gotikken typiske store, posede fol
der. Figurens dybt hulede bagside er lukket med 
en ca. to cm tyk træplade, som er formskåret 
langs figurens sider. 

Korstræet måler 206 × 147 cm, i højden ind
befattet en 8 cm lang tap til fæstnelse forneden. 
Korsarmene, der er samlet i en kraftig glorie
skive midtpå, har affasede kanter med cirku
lære, skålfordybede blade – dog ikke bag figu
ren, hvor korsstammen har en tavleagtig udvi
delse. Endefelterne er pålagte og har form af 
skålfordybede, snedstillede ruder foran firpas-
blade. Det øvre endefelt er fornyet o. 1900 og 
består af en rektangulær plade. 

Sidefigurerne Maria og Johannes, 110 cm 
høje, er forsynet med sjældne dorsaler formet 
som højgotiske arkitekturgavle. Maria, der står 
let vendt mod sønnen med hænderne knuget 
foran brystet, har regelmæssige træk og bærer 
hovedklæde og en højhalset kjole, hvorunder to 
spidse, sidevendte sko stikker frem. Johannes, 
med sorgfuldt sammentrukne bryn og kort, 
»kugleagtigt« krøllet hår, står tilsvarende med 
højre hånd under kinden, mens han holder en 
bog mod sit bryst med den venstre (tommelen 
mangler). De posede og rørformede folder i 
hans kjortel og kappe minder stærkt om Maria-
flgurens, fødderne er udadrettede med afstødte 
spidser. Figurerne har under bunden dyvelhuller 
til fæstnelse i korbuebjælken, ligesom de er ud
hulede fra bagsiden. Som dækplader for hulnin
gen tjener dorsalerne, af hvilke Marias er lidt 
større og bredere (141 × 55 cm) end Johannes-
figurens (134 × 36 cm). Dorsalerne har ved si
derne smalle pilastre med stiliserede kapitæler, 
herover høje, krabbebladsprydede spidsgavle, 
hvis topspir er afsavede. 

Krucifiksgruppen står med en noget kulørt 
bemaling fra efter 1909 (1917?), der tegner an
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Fig. 31. Korbuekrucifiksgruppe, o. 1300 (s. 2076). NE fot. 1986. – Triumphkreuzgruppe, um 1300. 
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Fig. 32. Kristushoved, udsnit af korbuekrucifiksgruppe, o. 1300 (s. 2076). NE fot. 
1986. – Christuskopf. Detail von Triumphkreuzgruppe, um 1300. 

sigterne noget banale. Karnationen er gråhvid 
(Kristus med røde blodstænk), dominerende i 
øvrigt røde og brune toner; korstræet står ege-
træsådret med blå kantblade, røde og grønne 
endefelter (i topfeltet »INRI«), dorsalerne med 
tilsvarende farver. Bemalingen er let afstemt ved 
en istandsættelse 1985, der først og fremmest 
var af snedkermæssig art. 

Under de nuværende farver er 1952 og 1977 
konstateret rester af formentlig tre efterreforma-
toriske ny- og opmalinger. Herunder kunne 
iagttages spredte rester af middelalderlig staffe
ring på kridtgrund (ikke nødvendigvis original), 
således på Johannes’ dragt grøn farve med grøn 
lasur samt olieforgyldte kantbånd. 

Krucifiksgruppen slutter sig i flere af sine for
mer og detaljer (bl.a. korstræet) til lidt ældre 
krucifikser og krucifiksgrupper i området, såle
des i Janderup (s. 1052), Billum (s. 1094) og i 
Sønder Vium (Ringkøbing amt).43 Også lidt 
yngre arbejder, som de to til 1318 daterede kru
cifikser i Ribe og Vester Nebel (s. 435, 1985), 
synes at tilhøre samme regionale tradition og 
peger snarest mod Ribe som hjemsted for til
virkningen. Træk som sidefigurernes dorsaler 

og korstræets tavleagtige udvidelse er sjældne.44 

Sidefigurer med (noget enklere) dorsaler kendes 
bl.a. fra de lidt ældre sønderjyske krucifiksgrup
per i Kosel ved Slesvig og Skobøl (Schobüll) 
ved Husum.45 Måske er korstræets tavleudvi
delse udslag af tidens begyndende nordtyske 
kunstindflydelse, da samme træk kendes fra 
krucifikser i Lübeck, Süsel og Kirchtimke.46 

Gruppens oprindelige opstilling er søgt re
konstrueret ved indmåling på triumfmuren (jfr. 
fig. 30). Korstræet må med sin tap have været 
nedfældet i en korbuebjælke, hvorpå også sidefi
gurerne har stået – yderst over korbuevederla-
gene. Rekonstruktionen finder bekræftelse ved 
manglen på oprindeligt øvre korsendefelt og 
ved den sekundære afsavning af dorsalernes top
spir. Disse dele må nemlig – netop med den fo
reslåede opstilling – være kommet i vejen for 
den senmiddelalderlige skjoldbue, og er derfor 
blevet afsavet i forbindelse med hvælvslagnin-
gen i kirken.43 

Anbringelsen var formentlig den samme 
o. 1800, da der »oven i korsdøren« omtales: 
»Kristus på korset i fuld korpus med Johannes 
på den ene side og Maria på den anden side«.13 
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Endnu så sent som 1909 stod gruppen over kor
buen, men må snart efter være nedtaget, supple
ret (øvre korsendefelt) og malet i de nuværende 
farver (1917? jfr. altertavle). Sidefigurerne op
sattes på korets nord- og sydvæg, krucifikset på 
nordvæggen i skibets østfag, hvor det 1985 er 
blevet genforenet med sidefigurerne. Ved 
istandsættelsen dette år fjernedes en nyere torne
krone, snoet af så prosaisk et materiale som pig
tråd. Ligeledes måtte råd-skader og gamle små
reparationer udbedres før farveretouchen. 

Et mindre krucifiks (fig. 33), vel fra o. 1725, er 
udført i senbarokke former med dramatisk flag
rende lændeklæde. Den fyldige figur, 51 cm høj, 
er af blødt træ, muligvis poppel. Kristus hænger 
dybt i armene med hovedet nedfaldet mod højre 
skulder og de samlede knæ bøjet fremover. Un
der den tunge tornekrone er håret langt og bøl
get, ligeledes fuldskægget. Ansigtet har halv
åbne øjne og domineres af en stor, lige næse. 
Lændeklædet fremtræder kort med en folderig 
sløjfe ved højre hofte. Det glatte, grønmalede 
korstræ stammer tillige med figurens bemaling i 
gråt, blåt og grønt fra en gennemgribende 
istandsættelse 1960, da det stærkt ormædte kru
cifiks blev reddet fra ruin. Restaureringen nød
vendiggjorde en række suppleringer, til dels 
som erstatning for tidligere gipsreparationer. 
Samtidig konstateredes rester af flere farvelag. 
Under to nyere sås på en tynd kridtgrund far
verester, der eventuelt kan have været originale: 
på tornekronen sort, på lændeklædet en jernrød 
(med mørkere strøg) samt uægte forgyldning. 
Krucifikset, der efter deponering på Esbjerg 
Museum blev tilbageleveret 1958, er nu op
hængt på skibets sydvæg ved døren. 

Prædikestol (fig. 34), o. 1640, ifølge en for
svunden indskrift opsat af domdekanen (kirkens 
patron) i Jens Strudvads præstetid (han nævnes 
1638 og 1640).47 Prædikestolen er beslægtet med 
Vardesnedkeren Jens Olufsens altertavle (jfr. 
ovf.), men formentlig leveret af hans kollega 
Jens Mortensen i Kolding. 

Prædikestolen består af fem høje arkadefag, 
der rummer relieffer af Kristus og de fire evan
gelister. Felterne flankeres af joniske dydeher-
mer, der er skåret efter forlæg af Hendrick Golt-

Fig. 33. Krucifiks, o. 1725 (s. 2079). NE fot. 1986. – 
Kruzifix, um 1725. 

zius,48 og hvis skafter prydes af frugtklaser og – 

vekselvis – englehoved og groteskmaske på 
baggrund af et skælmønster (jfr. fig. 36). Kun 
Kærligheden og Troen (nr. 3 og 5 fra opgangen) 
har nu bevaret deres attributter. Arkaderne har 
form af muslingenicher, der ledsages af en kraf
tig æggestav, englehoveder i sviklerne samt for
neden en indskriftskartouche. De påmalede ind
skrifter gengives her i tilslutning til reliefferne, 
hvis figurer alle fremtræder stående; fra opgan
gen ses: 1) »Matthæus«, med åben bog i venstre 
hånd, pennen løftet i den højre. Foran ham ses 
en nærmest dansende Mattæusengel. 2) (Fig. 36) 
»Marcus«, pegende i sin opslåede bog. Han står 
foran en arrig løve med højtløftet rumpe og 
hale. 3) »Christus« (jfr. fig. 34), fremstillet som 
Salvator med højre hånd hævet velsignende, 
jordkloden i den venstre. 4) »Lucas«, skrivende 
lidt akavet i den opslåede bog; ved fødderne en 
hesteagtig okse. 5) »Iohannes«, i modsætning til 
de øvrige skægløs, slående bevæget ud med 
højre hånd, mens han i den venstre holder en 
opslået bog. Foran ham sidder ørnen. 

Reliefzonen kantes af vandrette, forkrøppede 
profilled, foroven ledsaget af perlestav, forne
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Fig. 34. Prædikestol, o. 1640 (s. 2079). NE fot. 1986. – Kanzel, um 1640. 

den af tandsnit. Det høje postament brydes af 
rulleværksprydede fremspring, der på siderne 
har bosser, fortil vekselvis englehoved og bidsk 
groteskmaske (fig. 35). Den noget lavere frise 
har på hjørnerne bøjler med vekslende hoveder 
og masker – over tandsnit, bosse og volut. Fri
sefelterne rummer små kartoucher med diadem-
og englehoveder, samt (i 3. og 4. felt) relieffer af 
en due med unger samt en pelikan, der fodrer 
sine unger med sit blod. Kronlisten ledsages af 
kraftigt tandsnit og en æggestav. 

Under postamentets hjørnefremspring ses 
drejede hængekugler fra 1857, mens hængestyk-
ker savnes. Fra arbejderne 1857 hidrører måske 
også den enkle, kegleformede underbaldakin, 
mens læsepulten og opgangen stammer fra den 
seneste istandsættelse 1985. Det da nedtagne, 
oprindelige opgangspanel med mægler, der ses 
på ældre fotografier (jfr. fig. 44), er nu henlagt 
på våbenhusloftet. Det har frisefyldinger i tre 
fag, mens man i 1700’rne har udskiftet højfyl
dingerne nedenunder med gitterværksbalustre. 
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Mægleren, 135 cm høj, har profileret spir og du- 
katmønster på siderne. 

Prædikestolen er opsat i skibets sydøsthjørne 
under en beskeden himmel, der er næsten helt 
fornyet i fyrretræ 1857. Den er ottesidet med 
kraftige profilled, der ledsages af zig-zag-bånd 
og en art særegne »hundetænder«. Frisen brydes 
af (gamle) bøjler med vekselvis englehoved og 
løvemaske. Topstykkerne er enkelt udsavet i ve
getative former, topspirene drejede. Et kraftigt 
tandsnit kanter loftet, hvis ophævede, ottesi-
dede midtfelt er blandt de træk, som må være 
overtaget fra den oprindelige himmel. I himlens 
sydvestre frisefelt er indskåret »SIS/ MIM 
1857«, der må være en datering af arbejdet. 

Den brogede bemaling, på hovedsagelig brun 
bund, svarer til altertavlens og er et resultat af 
stort set de samme, nyere opmalinger. Posta-
mentets og frisens skriftfelter står nu tomme, 
mens indskrifterne under reliefferne er udført i 
forgyldte versaler. 

Prædikestolen har sin nærmeste parallel i Ve
ster Nykirkes prædikestol fra 1637, som vides 
leveret af en »Jens Billedsnider«, der med gode 
grunde er identificeret med Jens Mortensen i 
Kolding.49 På begge prædikestole ses Kristus-

Fig. 35. Groteskmaske, udsnit af prædikestol o. 1640 
(s. 2080). NE fot. 1986. – Kanzel, um 1640. Ausschnitt 
mit fratzenhafter Maske. 

Fig. 36. Prædikestol, o. 1640, udsnit med relief af 
evangelisten Markus og dydeherme. NE fot. 1986. – 
Kanzel, um 1640. Ausschnitt mit Relief vom Evangelisten 
Markus und von einer Tugendherme. 

relieffet skåret efter Maerten de Vos,50 ligesom 
bl.a. frisens små motiver går igen. Af original 
bemaling er konstateret rester af brunt, blåt og 
cinnoberrødt. 

Prædikestolen, der formentlig står på sin op
rindelige plads, omtales tidligst 1715, da dens 
brøstfældighed næppe kunne afhjælpes for min
dre end 2 rdl.20 O. 1800 sås på opgangen ind
skriften: »Så sandt som jeg er en levende Gud, 
vil jeg ingen synders død, men at han omvender 
sig og lever«. I postamentfelterne læstes: »Su
gestum hoc erectum a Decano capituli Ripensis 
Pastore Johanne Strudvadio (Denne prædikestol 
er opsat af dekanen ved Ribekapitlet præsten 
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Fig. 37. Våbener på nu forsvunden gavl fra herregår
den Sønderris (†)herskabsstol (s. 2084). Tegning i Sø
ren Abildgaards notebog 1774. – Wappen auf einer jetzt 
verlorengegangenen Wange eines (†)Herrschaftsgestühls für 
den Herrenhof Sønderris. Zeichnung 1774. 

Jens Strudvad)«. I frisen på den daværende (op
rindelige) †himmel læstes: »Salige er de som 
høre Guds ord og bevar det (Luk. 11,28)«.13 

Istandsættelsen 1857 ses foruden reparationer 
og fornyelse af himlen også at have omfattet en 
nymaling, præget af gråtoner. 1862 omtales 
prædikestolen på sin nuværende plads – med 

Fig. 38. Stoleværk med sammenstykkede rester af 
(†)herskabsstole for herregårdene Sønderris og Fovr-
feld, opsat henholdsvis 1546 og 1582 (s. 2083). NE 
fot. 1986. – Gestühl aus zusammengestückelten Resten 
eines (†)Herrschaftsgestühls für die Herrenhöfe Sønderris 
und Fovrfeld, 1546 und 1582 aufgestellt. 

kant og †læsepult (»læsestol«) smukt beklædt af 
rødt klæde. Himlen kaldtes da en »talekuppel« 
ovenover. 1896 omtales en sænkning af prædi
kestolen,12 hvis tilstand med det oprindelige op-
gangspanel kendes fra ældre fotografier (i 
NM2). Dette panel er som nævnt sat på våben
husloftet ved istandsættelsen 1985, der hoved
sagelig har omfattet en snedkermæssig istand
sættelse og farveafstemning. 

Stolestaderne er i deres kerne fra slutningen af 
1500’rne (1582?), men er næsten helt fornyet i 
gammel stil 1888. Bænkene har let skrå fyldings- 
ryglæn. Gavlene, 118 cm høje, er traditionelt 
udformede som et rammeværk med småspir og 
to fyldinger, de øvre med enkelt foldeværk, de 
nedre glatte (jfr. fig. 18). Gamle er – udover 
nogle dele af herskabsstolene forrest (jfr. ndf.) – 

hovedsageligt de femfags indgangspaneler, hvis 
frisefyldinger rummer akantusløv i egnens un
grenæssancestil – et par steder med englehove-
der. Stadernes brune bemaling med grønne og 
grå lister, blåt foldeværk og forgyldte spirtoppe 
går vistnok tilbage til 1947, og er senest afstemt 
1985. 

Kirkens stoleværk, hvis kerne måske dateres 
af årstallet »1582« (jfr. herskabsstole), nævnes 
tidligst 1647, da der også fandtes stader i koret. 
1649 gjordes en ny kvindestol »bag adelens« 
samt en lukket stol (med låge) til præstekonen, 
og 1650 blev stoleværket suppleret med et pulpi
tur, »efterdi udi kirken er liden rum til menig
heden« (jfr. ndf.).10 1696 behøvedes til »skam
lernes« reparation en tylt brædder samt lige så 
mange lægter til »huiller« (rygstød).18 1768 
havde kirken 20 mands- og 20 kvindestole (med 
fem sæder i hver) samt 10 stole på pulpituret.36 

Tallet øgedes i tiden herefter betragteligt, vist
nok hovedsageligt ved arbejder i året 1791, da 
der indrettedes en †lukket stol på pulpituret (jfr. 
ndf.). Samme år opregnes hele 29 mandsstole, 
30 kvindestole og på pulpituret 9 stole (blan
dede).26 

Pladsmanglen førte 1794 til en stolestrid, idet 
provst Lauge Sidelmann (kirkens patron) fore
slog yderligere et sæde presset ind i Sønderris’ 
gamle herskabsstol nærmest prædikestolen, 
hvilket denne gårds ejer kun modvilligt accep
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Fig. 39. Udsnit af låger fra herregården Fovrfelds (†)herskabsstol, 1582, med våbener for gårdens ejer Peder 
Madsen og hans ukendte hustru B.B. (s. 2083). NE fot. 1986. – Türen des (†)Herrschaftsgestühls für den Herrenhof 
Fovrfeld, 1582. Ausschnitt mit Wappen für den Hofbesitzer Peder Madsen und seine unbekannte Frau B. B. 

terede.51 O. 1800, da mandsstolenes tal var øget 
yderligere til 40, ses nævnte nye stol presset ind 
allerøstligst i syd, foran herskabsstolen. Endvi
dere kan nævnes, at der da overfor i korbuen 
stod en »tæt lukket« fruentimmerstol for sned
ker Becher i Ravnsbjerg, som han havde ladet 
»sætte« og forsyne med sine initialer »P.B.R. 
1778«. De følgende kvindestole var alle forsynet 
med låger, to hørte til Sønderris (jfr. ndf.), den 
tredje til præstegården (jfr. ovf.).13 

182437 og 1840 blev staderne malet, 1854 øn
skedes de overstrøget med lys perlefarve, og 
1863 omtales indsætning af rygstød i kvindesto
lene.15 Efter stadernes omfattende fornyelse 1888 
blev alt 1889 malet med egetræsfarve, der har 
været afløst af gråt (1912?) inden etableringen af 
den nuværende bemaling. En snedkermæssig 
istandsættelse er foretaget 1985. 

(†)Herskabsstole. Forrest i stoleværket indgår 
sammenstykkede rester af stole for herregårdene 
Sønderris og Fovrfeld (fig. 38), der synes at gå 

tilbage til henholdsvis 1546 og 1582. Den nu
værende opsætning, etableret 1985, har i syd ka
rakter af en herskabsstol med dobbeltsæder, hvis 
vestre gavl dog er en almindelig stolegavl (fra 
1888). Den østre, der stammer fra Sønderris’ 
stol, er nu sekundært, let buet afskåret, 114 cm 
høj, og prydes af forsænkede reliefversaler, 
»Mons Kos/ 1546«, anført under Mogens Kaas’ 
fædrene våben (fig. 38). Lågerne, der hidrører 
fra Fovrfelds herskabsstol og dateres af årstallet 
1582, har dobbelte fyldinger og sekundære, let 
svejede topstykker fra 1700’rne. Fyldingerne 
indfattes af kraftige profillister og rummer 
akantusløv, de øvre med våbenskjolde og initia
ler (fig. 39) for gårdens ejer Peder Madsen52 og 
hans ukendte hustru B.B.. Våbenskjoldene, der 
næppe alle er adelige, er udelte og vist uden 
hjelmmærker. På den østre låge ses »P(eder) 
M(adsens) F(ædrene)« og »P(eder) M(adsens) 
M(ødrene)«, henholdsvis forkroppen af en ulv 
eller hund og en jernklædt arm, som holder et 
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sværd. Faderens våben kan ikke identificeres, 
mens moderens er »Væbner« af Jylland, hans 
morfar, Peder Terkelsens slægt.53 Hustruen 
B.B.s uidentificerede våbener på den vestre låge 
indeholder henholdsvis tre klokker(?) og et jæ
gerhorn i rektangulært felt. Lågen med Peder 
Madsens våbener har på rammeværket indskåret 
»1582«. Fra Fovrfelds stol stammer måske også 
en gavl, der nu er anbragt forrest i nordsiden. 
Den er udført af en fyrreplanke, med pålagte 
frise- og postamentplader, forbundet af profilli-
ster langs gavlens lodrette kanter; trekantet top
stykke over halsudskæring. Herskabsstolenes 
rester er malet som stoleværket, bogstaverne 
røde og lågernes våbentegn hvide på rød bund. 

1) Sønderris’ (†)herskabsstole, der siden opsæt
ningen 1546 må have haft deres plads forrest i 
skibet, nævnes tidligst 1649 (jfr. stolestader) og 
1656, da der sattes en ny bund i »jomfru Sophies 
stol til Sønderris«.10 Den endnu eksisterende 
gavl fra 1546 (fig. 38), der er et usædvanlig tid
ligt eksempel på bevaret stoleværk, nævnes 1774 
og 1873 som den forreste i mandssiden. Indtil 
1888 havde den en nu forsvunden pendant i 
kvindesiden, smykket med to våbener (fig. 37), 
det ene et tilsvarende Kaas-våben, det andet 
med en stormstige, formentlig et Skram-vå-
ben.54 

2) Fovrfelds (†)herskabsstole fra 1582 (gården 
nedlagt i 1600’rne), nævnes o. 1800 som to luk
kede stolestader »hørende til en gård i Favrfeld«. 
De stod da i vest under pulpituret, med den nu 
østligst placerede låge (jfr. fig 38) i mandssiden, 
den anden i kvindesiden.13 1873 så Helms lågen 
med årstal på en kvindestol i koret, 1942-85 var 
begge låger opsat forrest i skibet, overfor hinan
den. 

En †brudestol nævnes i inventarierne 164710 og 
1715.20 Måske identisk med en brudeskammel af 
træ, der manglede ved synet 1909.12 

†Præste- og skriftestole. 1) 1791 nævnes en skrif
testol til fire personer,26 udformet som et tral
værk med dør nord for altret.13 1823 ønskedes 
anskaffet en anstændig stol i skriftestolen,37 der 
1881 begæredes flyttet og blev borttaget 1888.12 

2) Præstestol, 1888, opsat som et panelværk i 
fem fag med dør i korets nordvesthjørne. Pane

let, der havde riflede fyldinger i to rækker og 
derover gennembrydninger i nygotiske former, 
blev nedtaget 1985. 

†Degnestole. 1791 nævnes syd for altret en deg
nestol,26 der 1847 ønskedes nedflyttet for at 
skaffe mere plads til altergæsterne.15 Det skete 
vistnok først 1888, da der indrettedes en smal 
degnestol ved prædikestolsopgangen. Den be
stod af ældre, forskåret fyrrepanel mellem to 
gavle, der oventil prydedes af påsatte topstykker 
med palmetmotiver (jfr. fig. 44). Nedtaget 1985, 
gavltopstykkerne nu på våbenhusets loft. 

Et †skab, hvori messeklæderne forvaredes, 
manglede 1696 sin lås.18 

Pengeblok (fig. 40), o. 1500-50, 105 cm høj, be
stående af en kraftig, jernbeslået egetræskasse 
med firsidet, svunget fod fra 1700’rne. Forsidens 
låge, der som siderne er næsten dækket af kryd
sende jernbånd, er sikret med to overfaldsluk
ker. Oversiden er helt jernklædt med to pen
getragte samt en udsmykning af smedede hjør
nerosetter, der også findes på forsiden. Uanset 
de to pengetragte er rummet inde i blokken 
udelt. Den er siden 1985 brunmalet med sorte 
jernbånd, opsat ved døren bag stadernes vestre 
indgangspanel. Også 1862 stod blokken i for
bindelse med indgangspanelet.12 

Fig. 40. Pengeblok, o. 1500-1550 (s. 2084). NE fot. 
1986. – Opferstock, um 1500-1550. 
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Fig. 41. Pulpitur, 1651, med malerier, udført 1652 af malerne Sten Adamsen og Hans (Jensen eller Bølling?) fra 
Ribe (s. 2085). NE fot. 1986. – Empore, 1651. Gemälde von den Malern Sten Adamsen und Hans (Jensen oder 
Bølling?), Ribe, 1652. 

En †pengetavle nævnes 1791,26 †pengebøsser sænket 1985 – begge arbejder dikteret af orgel
1862 og 1909.12 fornyelser (jfr. ndf.). Brystningspanelet har 13 

En nyere *dørfløj, der indtil 1958 førte ind til arkadefag under jævnbrede frisefyldinger, af 
kirkens fyrrum, er i Esbjerg Museum (inv. hvilke de fem midterste er fornyet 1985. Arka
nr. 216/1958). †Dørfløje. 1657-1659 måtte man der og frise adskilles af en smal æselrygbort, 
reparere kirkedørens lås, som rytterne havde kronlisten ledsages af trappebort og æggestav, 
sønderslået.10 1696 manglede på kirkedøren en og langs panelets underkant løber en tandsnit
ring »at drage døren til med«, lige som låsen liste. Joniske halspilastre med bosse og dukat-
behøvede reparation og »en hus over«. Våben mønster på skaftet flankerer arkaderne (fig. 42), 
husets dør savnede lås, og hængslerne var i styk der bæres af kannelerede pilastre med profilka
ker, ligesom også tårndøren var uden lås.18 1862 pitæl. Bueslaget, der har tungekant og en for
beskrives kirkedøren (syddøren) som 3 alen 4 sænket bort med små bosser og rosetter, midt
tommer høj, 1 alen 15 tommer bred, af egetræ deles af en lille konsol, mens vegetativt rulle
med en del jernskinner. Fløjen slog indad lige værk fylder ud i sviklerne. 
som våbenhusdøren, der var af fyrrebrædder, 3 To af de gamle pulpitursøjler fra 1651 er hen
alen 5 tommer høj og 2 alen bred.12 lagt på våbenhusloftet, 210 og 205 cm høje. De 

Pulpitur (fig. 41), 1651, oprindelig opført til er joniske, med glatte skafter, der har en lille 
stoleværk »efterdi udi kirken er liden rum til krans af akantusspidser ved overgangen til kapi
menigheden«,10 siden 1859 indrettet til orgelpul tælerne og til de høje postamenter. Et profilled 
pitur. Underbygningen med glatte søjler er ho midtdeler postamenterne, hvis øvre del prydes 
vedsagelig fornyet 1965, og hele pulpituret er af rulleværk, den nedre af et dukatmønster. 55 
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Fig. 42. Apostlene Jakob den ældre og Johannes, pulpiturmalerier udført 1652 af malerne Sten Adamsen og Hans 
(Jensen eller Bølling?) fra Ribe (s. 2086). NE fot. 1986. – Die Apostel Jakobus d. Ä. und Johannes. Emporengemälde 
von den Malern Sten Adamsen und Hans (Jensen oder Bølling?), Ribe, 1652. 

Mens pulpiturets træværk og skæringer nu 
har en broget bemaling fra 1985, rummer fel
terne malerier af Kristus og apostlene, der ifølge 
kirkens regnskab er udført 1652 af »Hans og 
Stienn maler af Ribe« (fig. 42-43).10 Malerierne, 
der har form af hoftestykker på sort bund, er 
malet på kridtgrund i friske strøg, dragterne i 
brune, røde, hvide og vissengrønne toner, sted
vis med bredt pålagt højlys. Forlæggene har ma
lerne efter sædvane hentet i en serie stik af Ra
phael og Johannes Sadeler (i det katolske Ant
werpen).56 Stikkene er i det væsentlige nøje ko
pieret (et par apostle forbyttede), kun malerier
nes Simon findes ikke i Sadeler-serien – vel fordi 
malerne har mistet dette stik.57 Pulpiturets ma
lerier, der efter rensning 1985 står smukt beva
rede, beskrives fra syd med anførelse af nav
nene, som står at læse nedenunder i forgyldt 

fraktur på sort bund: 1) »S. Petrus«, med hæn
derne foran brystet, den højre i en bevæget ge
stus, den venstre med stor nøgle. 2) »S. An
dreas«, holdende det svære skråkors foran sig, 
hvilende imod venstre skulder. 3) (Fig. 42) 
»S. Jacobus Maior« (Jakob den ældre), set halvt 
fra venstre med pilgrimstaven foran sig. På ryg
gen ses hatten med en muslingeskal, der vist 
ikke er blevet rigtigt forstået ved kopieringen. 
4) (Fig. 42) »S. Johannes«, set i profil fra højre, 
skægløs med langt bølget hår, løftende højre 
hånd over en meget stor kalk. 5) »S. Philippus«, 
med korsstav og bog. 6) »S. Bartholomeus«, 
med kniven i højre hånd, den venstre bevæget 
ført mod brystet. 7) »Saluator Mundi«, Kristus 
som Verdens Frelser med korsæblet i venstre 
hånd, den højre hævet velsignende. 8) »S. Mat
thæus«, med en hellebard hvilende mod venstre 
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Fig. 43. Apostlene Thomas og Jakob den yngre, pulpiturmalerier udført 1652 af malerne Sten Adamsen og Hans 
(Jensen eller Bølling?) fra Ribe (s. 2087). NE fot. 1990. – Die Apostel Thomas und Jakobus d. J. Emporengemälde von 
den Malern Sten Adamsen und Hans (Jensen oder Bølling?), Ribe, 1652. 

skulder, en lukket bog i den højre (på forlægget 
ses han læsende i bogen). 9) (Fig. 43) »S. Tho
mas« (egentlig Judas Taddæus), med spyd i 
højre hånd, en åben bog i venstre. 10) (Fig. 43) 
»S. Jacobus Minor« (Jakob den yngre, egentlig 
Thomas) med vinkel i venstre hånd, tankefuldt 
seende op fra en bog, som han med den højre 
holder åben på bordet foran sig. På forlægget ses 
apostelen fordybet i læsning og med et afvi
gende gamlingehoved, kranset af vilter hår
pragt. 11) »S. Simon«, med en lille håndsav i 
højre hånd, en åben bog i den venstre. Apo
stelen er som nævnt malet efter et andet stik end 
Sadeler-seriens. 12) »S. Judas Tadeus«, med ho
vedet støttet mod en lang stok i venstre hånd, 
den højre holder en bogrulle, og under armen 
ses en bog. 13) »S. Mathias«, læsende, med bo
gen i venstre hånd, en kort økse i den højre. 

Danmarks Kirker, Ribe amt 

Pulpituret kan eventuelt være udført af Jens 
Olufsens snedkerværksted i Varde; i hvert fald 
svarer arkadernes opbygning ret nøje til alter
tavlens sidefelter (jfr. fig. 22). Regnskabet næv
ner 1651 kun de medgåede materialer, heriblandt 
4 stk. 16 alens fyrretømmer, 13 1/2 tylt deller, 2 
ege »leder« ved muren, 4 egestænger til trappe, 
låger og piller, samt 5 stykker fyrretræ i en 
længde af 12 alen (1/2 kvarter tykke), brugt til 
lister på »parnelet«.10 

Pulpituret må have stået færdigt nogle måne
der, før malerne tog fat 1652, da kirkeværgen 
havde »Hans og Stienn« boende i 27 dage, mens 
de stafferede det nye pulpitur.10 Til malerierne 
har hørt indskrifter i frisefelterne. Over Kristus 
læstes o. 1800: »Fader vor, du som er i Himlen, 
helligt vorde dit Navn«, og over »de andres ho
veder« var troens artikler skrevet.58 Ramme

149 
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Fig. 44. Indre set mod øst o. 1900. Foto i NM. – Innenansicht nach Osten um 1900. 

værket har oprindelig stået blåt eller blågråt, li
sterne opdelt med rødbrunt, gråt og hvidt, bue
slagene har stået hvide med lidt blåt. 

De to Ribemalere, der få år før havde taget sig 
af kirkens †fontehimmel (jfr. ovf.), må identifi
ceres som Sten Adamsen (†1659) og enten Hans 
Jensen (†1653) eller Hans Christensen Bølling 
(†1657).59 Med udgangspunkt i Guldager kan 
malerne sættes i forbindelse med en række andre 
arbejder på egnen. Det gælder bl.a. tilsvarende 
fremstillinger på pulpiturer i Grimstrup (s. 
1702) og Vilslev (Gørding Herred), samt på kir
keloftet i Tjæreborg – alle efter forlæg af de 
samme stik.60 

Om kirkegængere på pulpituret vidner talrige 
navne, årstal, bomærker, skibe mm., indskåret i 
brystningspanelets bagside. Nævnes kan: »Ia-
kob Andersen/ Hierting/ Anno 1661«, »Niels 
Sørensen/ Anno 1669« og »Søren Pedersen 
Hierting 1689«. 1715 manglede pulpiturets stole 
syv »hviletræer« (ryglægter).20 1768 nævnes ti 
stole deroppe,36 1791 kun ni, der anføres som 

»blandede«, dvs. både med mands- og kvinde
stader.26 Reduktionen i stoletallet skyldtes, at 
man 1791 bagest på pulpituret havde indbygget 
en lukket stol51 til brug for præstefamilien (jfr. 
stoleværk).13 1824 blev pulpituret malet,37 og 
1859 indrettedes det som plads for orglet. Jakob 
Helms fæstnede sig ved sit besøg 1873 specielt 
ved maleriet af apostelen »S. Jacobus Minor« 
(nr. 10, fig. 43), hvis ansigt han fandt stærkt af
vigende fra de øvrige og mente måtte være et 
»tidsportræt« – snarest forestillende den lokale 
herremand.61 

Efter stoleværksfornyelsen 1888 blev også 
pulpituret 1890 overstrøget med egetræsfarve, 
mens malerierne undergik en »restaurering«, 
der dog hovedsagelig bestod i påføringen af et 
tykt fernislag. 1905 blev den ny orgelfacade ind
bygget i brystningen, hvis øvre midtparti med 
fem frisefyldinger fjernedes. *Bagpanelet her
fra, med talrige indskårne initialer, navne, årstal 
m.m., spændende fra 1600’rne til 1800’rne, er 
siden 1958 i Esbjerg Museum (inv. nr. 217-21/ 
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1958).62 1985 fornyedes det manglende bryst-

ningsparti, malerierne befriedes for fernis og 

træværket fik en diskret nymaling.63 

Orgel, 1966, med 15 stemmer, to manualer og 

pedal, bygget af Marcussen & Søn, Åbenrå. 

Disposition: Hovedværk: Rørfløjte 8′, Principal 

4′, Gemshorn 2′, Mixtur III-IV, Dulcian 8′. 

Overværk: Gedakt 8′, Fløjte 4′, Principal 2′, Na-

satSesquialtera II, Cymbel II; tremulant, 

svelle. Pedal: Subbas 16′, Principal 8′, Oktav 4′, 

Fagot 16′. Facaden, udført i ubehandlet eg, har 

syv pibefelter, der prydes af forgyldt gitterværk 

og afsluttes opefter af flade buer. Overværket, 

der er forsynet med foldedøre, er placeret over 

hovedværkets tre lave midtfelter. Tegnet af RolfFig. 45. Begrædelsen, maleri, o. 1850 (s. 2089). NE 

Graae og Richard Aas. På pulpituret. Ved refot. 1986. – Beweinung Christi, Gemälde um 1850. 

staureringen 1985 blev orglet og pulpituret sæn

ket af akustiske og arkitektoniske grunde. *Ortoner. Maleriet, der nævnes tidligst 1862, 

gel, 1857, med ni stemmer, ét manual og an-som 1909 hang på skibets nordvæg,12 er siden 

hangspedal, bygget af Johan Andreas Ohrt,1985 ophængt på sydvæggen i tårnrummet. 

Gram, til Varde, S. Jacobi kirke. Erhvervet 1905*Maleri (fig. 46), vistnok o. 1825, Korsnedta-

til Guldager kirke, hvor det opstilledes på pulpigelsen, malet som en sen kopi efter Rubens. 

turet. 1962 solgtes orglet til Esbjerg Museum,Maleriet, i olie på lærred, 93 × 75 cm (lysnin

og 1984 flyttedes det tilbage til S. Jacobi kirke, 

hvor det påtænkes opstillet (se s. 917f.). †Orgel, 

1852, bygget af Johan Andreas Ohrt, Gram. På 

pulpituret. Skænket af konsul Mathiesen, Hjer

ting.12 

Salmenummertavler. 1) O. 1850, ganske enkel 

med glat ramme, 90 × 75 cm, oprindelig til skri

vekridt, nu med letmetalcifre. Brunmalet med 

grå ramme, ophængt vestligt på skibets nord

væg. 2) 1888, på triumfmuren, i renæssancestil, 

110 × 89 cm, nu med letmetalcifre og påskrift 

med gul fraktur; bemaling som stolestaderne. 

Tavlen kronedes indtil 1942 af en muslingegavl 

mellem drejede småspir (jfr. fig. 44). 3) En tavle 

fra o. 1850, rundbuet afsluttet, 61 × 44 cm, er nu 

ophængt på korets vestvæg som lager for tav

lernes cifre. Foruden vel nr. 1 og 3 nævnes 1862 

endnu en †salmenummertavle af træ.12 

Præsterækketavle, o. 1960, renæssancestil, 190 

† 88 cm, med præstenavnene efter reformatio

nen anført i hvid antikva på sort bund. Rammen 

malet som stoleværket.

 (fig. 45), o. 1850, Begrædelsen, olie på 
Fig. 46. Korsnedtagelsen, maleri, o. 1825 (s. 2 

lærred, lysningen 97 × 115 cm, malet i mørke NE fot. 1986. – Kreuzabnahme, Gemälde um 1825. 
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Fig. 47. Kirkeskib (nr. 2), skænket 1831 af kaptajn 
Jens Hansen, Hjerting (s. 2090). NE fot. 1986. – Vo
tivschiff (Nr. 2). Eine Stiftung des Kapitäns Jens Hansen, 
Hjerting, 1831. 

gen), er uskolet og groft udført, domineret af 
nattemørkets dunkle toner. Billedet har for
mentlig været tiltænkt altertavlens midtfelt (jfr. 
ovf.), men hang 1862 andetsteds i kirken,65 for
mentlig i den nuværende profilramme. I Varde 
Museum (inv. nr. V.2118). 

Et †messingbækken, nævnt i inventariet 1715,20 

har formodentlig været til opvarmning.66 Et 
†ildkar, ligeledes omtalt 1715,20 kan have været 
et middelalderligt røgelsekar eller en senere ef-
tergøring i smedejern (jfr. Alslev, s. 2022). 

Tre nyere lysekroner i renæssancestil er op
hængt i skibet. 

Kirkeskibe. Kirken har som de andre ved Ho- 
bugten været rig på kirkeskibe, de fleste skæn
ket af Hjertingboere. Tre eksisterer stadig (Hen- 
ningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 359), mens andre 
kendes fra gamle omtaler. 1) O. 1780, et »en

gelsk koffardiskib« (ostindiefarer?), modellen 55 
cm lang. Istandsat 1907 og 1928, ophængt vest-
ligst i skibet. Kan eventuelt være identisk med et 
af de nedennævnte †kirkeskibe. – 2) (Fig. 47), 
ophængt 1831, et navnløst orlogsskib, 85 cm 
langt, skænket (og bygget?) af kaptajn Jens Han
sen, Hjerting, i taknemlighed over at være und
sluppet »prisonen« i England. På agterspejlet læ
ses »Jens Hansen Hjerting«. Istandsat 1984 med 
ny rigning. Ophængt mellem skibets to øst
hvælv. – 3) 1865, fuldskib, 54 cm langt, op
hængt 1911. Skibet er ifølge en indlagt seddel 
bygget af Mathias Christian Hansen, Hjerting, 
på rejse fra Ostindien til England 1865. Restau
reret 1928 og 1984, da rigningen blev fornyet og 
den originale maling genfremstillet. Ophængt 
midt i skibet. – †Kirkeskibe. O. 1800 hang to mo
deller under skibets to mellemste hvælvinger, 
begge skænket af Hjertingboere, der da »for
længst« var døde. Det største var foræret af 
skipper Mads Jessen, hvis navn tillige med hans 
kones stod at læse med forgyldte bogstaver på 
det. Det mindre skib var skænket af en skipper
søn Mads Jacobsen, hvis navn ligeledes var 
»tegnet« på det.13 1823 omtales nogle kirke
skibe, der ikke i ti år havde været ophængt, og 
som nu var henlagt i forfalden tilstand bag alter
tavlen; man mente ikke, at deres vedligeholdelse 
kunne pålægges kirkeejerne.37 1862 nævnes ialt 
tre skibe, ligeledes 1909.12 

†Ligbåre nævnes 1647,10 1696,18 og 1715, da bå
ren var gammel og aldeles fordærvet,20 samt 
o. 1800, da den stod i våbenhuset.13 

Klokke, 1884, tvm. 76 cm, med indskrift i reli
efversaler på legemet: »Paa Guldager Sogns Be
kostning/ H. R. Tjörup. T. Ganer. NG./ Anno 
1799/ og omstøbt 1884 af M. P. Allerup i 
Odense./ P. Hansen/ Kirkeværge«. Slagringen 
er profileret, ligeledes halsen, der tillige smyk
kes af en mæanderbort. Ophængt i slyngebom 
af egetræ i tårnets tagrum. 

†Klokker. 1) En klokke afleveredes ved klok
keskatten 1528.67 2) 1430, støbt og signeret af 
Peder Johansen i Randers (Uldall, s. 156), der 
også har leveret klokker til flere nabokirker (s. 
1100, 1340, 2053). Indskriften, der kendes i en 
noget forvansket afskrift fra 1768 og i O. Niel
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sens ligeledes tvivlsomme gengivelse fra 1862, 
synes at måtte læses: »anno domini millesimo 
quadringentesimo trigesimo primo die augusti 
imi fusa est campana ista in honorem scti mar
tini a me petro johannis« (i det Herrens år 1430 
den 1. juli er denne klokke støbt til S. Mortens 
ære af mig Peder Johansen).68 Klokken nævnes 
1647 som stor, ophængt i tårnet.10 Efter anskaf
felsen af en ny 1799 (ndf. †klokke nr. 3), klagede 
en gruppe lodsejere 1801 over, at kirkeværgen 
havde ladet den gamle nedtage og »udsnige« af 
landet. Af sagen ses endvidere, at den gamle ef
ter støberens regning havde vejet 568 pd.5l 3) 
1799, indskriften gentaget på den nuværende 
(jfr. ovf.). Klokken, der ifølge ovennævnte 
klage 1801 var ringere end den gamle, var støbt i 
Hamborg og vejede 528 pd.51 Omstøbt 1884.12 

Klokkestolen er af egetræ i et fag med dobbelte 
skråstivere. To stivere er fornyet i fyr. 

GRAVMINDER 

Epitafier. 1) (Fig. 48) o. 1772. »Her neden under 
ligger begraven« Hr. Johannes Krag, sogne
præst til Guldager menighed 16 år,69 født i 
Fuglse præstegård udi Lolland, †[l. ]13 dec. 1772 i 
Guldager præstegård, med hustru Dorthe So
phia Sørensdatter, født i Døllefelde præstegård i 
Lolland, †12. aug. 17[61]12 i Guldager præste
gård. 

Høj rektangulær indskrifttavle, 74 × 53 cm, af 
eg, med profilliste og delvis afskårne, grove ro-
koko-udsvejfninger. Af den forgyldte versalind-
skrift (navne med store skønskriftbogstaver) er 
den første halvdel en hårdhændet opmaling, 
mens den nedre, originale del kun træder svagt 
frem. Over indskriften ses i rødt og guld et ud
slidt motiv med forlæg i gravsten af Bastian An
dresen Slesvig i Tjæreborg:70 to sidevendte engle 
holdende en krone. Profillisten skifter mellem 
brunt og hvidt, og udskæringerne understreges 
af opmalingen i rødt og grønt. – Tavlen hænger, 
som formentlig oprindeligt,13 på korets nord
væg. 

2) (Fig. 49) o. 1803. »Her uden for næst ved 
choret hviler« Bodil Thorup, født Flensburg, 
med ægtefælle Niels Thorup, *30. marts 1733 i 

Fig. 48. Epitafium nr. 1, o. 1772, over sognepræst 
Johannes Krag, †1772, og hustru Dorthe Sophia Sø
rensdatter, †1761 (s. 2091). NE fot. 1986. – Epitaph 
Nr. 1 für den Pfarrer Johannes Krag, gest. 1772, und seine 
Ehefrau Dorthe Sophia Sørensdatter, gest. 1761. Um 
1772. 

Søndervissing i Aarhus stift, 1773 til 1803 sogne
præst,71 samt hans anden hustru Vibece Magre-
the Thorup, født Thuun. 

Den rødlige kalksten, 98 × 77 cm, udført af 
Frands Bastiansen i Tjæreborg,72 har svejfet af
skårne hjørner og et høj rektangulært indskrift
felt med versaler og store skønskriftbogstaver 
(navne) i relief. Feltet omgives af bånd-om-
vundne laurbærranker, der forneden er feston
ophængte. Foroven to blomsterfyldte overflø
dighedshorn. Den bemalede sten står med guld
bogstaver på sort baggrund, grønne ranker samt 
brune overflødighedshorn med kulørt fyld. Den 
brede, riflede kant veksler i brunt og guld. Ste
nen, muligvis med en utydelig »FBS«-signatur 
mellem de to nedre ranker, er karakteristisk for 
Frands Bastiansens arbejder.73 – Epitafiet var 
endnu 186212 indmuret på sin oprindelige plads i 
den nordre triumfvæg; nu ophængt på korets 
nordvæg. 
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Fig. 49. Epitafium nr. 2, o. 1803, over sognepræst 
Niels Thorup, †1803, med 1. hustru, Bodil Thorup, 
†1770’rne, og 2. hustru, Vibeke Margrethe Thorup, 
†1830 (s. 2091). NE fot. 1986. – Epitaph Nr. 2 für den 
Pfarrer Niels Thorup, gest. 1803, und seine erste Ehefrau 
Bodil Thorup, gest. in den siebziger Jahren des 18. Jahr
hunderts. Ebenso für seine zweite Ehefrau Vibeke Margre
the Thorup, gest. 1830. 

†Epitafium og mindetavle. 1) O. 1622, over 
Christen Krag, †1622, og hustru Mette Skram. 
»Erlig og Velbiurdige Mand Christen Krag (jfr. 
†gravkrypt), som døde den 20. Martjj 1622 Mett 
Kiere Hustrue Erlig og Velbiurdig Fru Mette 
Skram som døde den □ 16□74«. Stenepitafiet, 
der øverst bar gravverset »Christi Kors, Pine og 
Død er Guds Glæde og Nød«, befandt sig 
o. 1800 (på triumfvæggen) foran Sønderris’ 
kvindestole.13 

2) O. 1772, over Christian Tarp, †1772. »Det 
saaes i forkrænkelighed, det opstaaer i ufor-
krænkelighed. Herunder hviler ædle og højfor
nemme s(igno)r Christian Tarp, fød i Varde aar 
1711 og død i Hierting 1772. En Mand, som ont 
og got i sin Tiid havde døyet, en Mand, som 
Lyke dog her stedse havde føjet og stedse saa 
fornøjed ham, at mange han fornøjed. En 

Mand, en saadan Mand, vi neppe her seer meer. 
Læs hvor du vil hans Navn saa, og hans Carac- 
teer, opsadt af Vennen Muller.« 

Mindetavlen, en »udpuklet« tinplade på træ
beklædning, hang o. 1800 på skibets nordvæg.13 

Gravsten (fig. 50), o. 1790, over Christen Ly-
che Spangsberg, *7. okt. 1753 på Sønderriis, †5. 
maj 1790 på Sønderris, gift med Maren Hans-
datter fra Spangsberg Mølle, og over den yngste 
søn Niels Christensen Spangsberg, *31. marts 
1790, †3. dec. 1790. De velsignedes i deres korte 
ægteskab med tre sønner og en datter, hvoraf to 
sønner er døde og nedsat under koret. Indskrif
ten indledes og afsluttes med gravvers. 

Den grå sandsten, 216 × 129 cm, er udført af 
stenhuggeren Frands Bastiansen i Tjæreborg,72 

hvis signatur »FBS« ses nederst på den profi
lerede kant. Den udfyldes af et høj rektangulært 
indskriftfelt med reliefversaler og store skøn-
skriftbogstaver (navne), omgivet af båndom-
vundne laurbærranker med blomster i de ned
hængende ender. Foroven springer henholdsvis 
palmegrene i rocaille og blomster frem fra foden 
af en olielampe. Forneden skærer en roset med 
rokoko-bøjler sig op i indskriftfeltet. – Stenen 
følger en fastlagt udsmykningstype,75 gentaget i 
Frands Bastiansens senere arbejder, og har en 
pendant i Brøndum gravsten nr. 4, o. 1792 (s. 
1960). – O. 1800 lå den på kirkegården.13 Nu 
opsat ved våbenhusets østvæg. 

†Gravsten. Præsteindberetningen o. 180013 vi
ser, at der fra slutningen af 1600’rne og gennem 
1700’rne blev lagt adskillige gravsten og grav
rammer (ndf.) på kirkegården og i enkelte til
fælde i selve kirken (†gravsten nr. 21-23 og 
†gravramme nr. 1 og 10), især over skippere fra 
Hierting, bl.a. flere fra slægten Riisbøll. De føl
gende indskrifter gengiver bogstavret hoved
indholdet af præstens afskrift. 

1) O. 1673, over Hans Frandsen, †1673. 
»Ærl(ig) og Velagte Dannemand Hans Frand
sen, barnfød og død i Hiert(ing), Maren Niels-
datter Hoe hendes sal(ige) Mand og Maren 
Hansdatters Sal(ige) Fader, som døde d. 10 ... 
aar 1673 og var hans alder 40. Aar...«. 

2) O. 1696, over Anne Knudsdatter, †1696. 
»Ær(lig) og dydzirede Matrone, Sal(ig) Anne 
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Fig. 50. Gravsten, o. 1790, over Christen Lyche 
Spangsberg, †1790, og sønnen Niels Christensen 
Spangsberg, †1790, udført af Frands Bastiansen (s. 
2092). NE fot. 1986. – Grabstein fik Christen Lyche 
Spangsberg, gest. 1790, und seinen Sohn Niels Christen
sen Spangsberg, gest. 1790. Von Frands Bastiansen um 
1790. 

Knudsd(at)t(e)r. Barnfød i Hoe og siden kom
men i ægteskab med højagtbahre og Velfor
nemme Sk(ip)p(e)r Christen Pedersen Riisbøl af 
Hierting (jfr. nr. 11), (død) A(nn)o 1696 d. 7. 
Maj i hendes Alder 44. Aar. Siælen er i Guds 
haand, Legemet hviler herunder til Herrens 
Store Dag, og med dene Steen beklæd hende til 
Ihukommelse og Æreminde... – Hvo modig udi 
kampen gaaer, og mandig indtil Enden staaer, i 
Troens rette Stadighed, bekommer evig Salig
hed«. 

3) O. 1698, over skipper Jes Jørgensen, †1698. 
»Min Kurs er sejlet, met Skib den er i Havn. Jeg 

legger anker ... min Gud tag mig i Favn. Her
under hviler i Herren ærl(ig) og velagte Mand, 
velbefahrne Sk(ip)p(e)r, sal(ig) Jes Jørgensen, 
som var fød paa Fanøe 1640 d. 2. Junii og siden 
boede i Hierting og døde det Aar 1698 d. 24. 
Maij, i hans alder 68. Aar...«. 

4) O. 1703, over skipper Mads Jessen, †1703. 
»Saa fik jeg da nu Havnen ind, at mig slet intet 
fejlet. Gud gav mig dertil Lykke og Vind, der
med er jeg hid sejled. Derfor jeg nøjes nu med 
det her skrives paa min Steen. Her hviler han en 
ærlig Mand Foruden Last og Meen, Hans Syn
der...Jesu Saaer hvor Siælen evig hvile faar...i 
Herren ærl(ig) og velagte Mand Velbefarne 
Sk(ip)p(e)r Mads Jessen af H(ierting), som døde 
d. 13. Aug. Aar 1703. ...Hans Alder var 37 Aar 
og 7 Maaneder og 3 Uger«. 

5) O. 1706, over Johanne Sørensdatter, †1706. 
»En Enke, som gudfrygtig var, den Gravsteen 
overklæder, hun Jesu kors tålmodig bar, sig 
Siælen derfor glæder. Her hviler i Herren den 
gudfrygtige Matrone, sal(ig) Johanne Sørens
datter af Hiert(ing), som døde d. 9. Aug. aar 
1706...Hendes alder 72. Aar«. 

6) O. 1711, over skipper Søren Pedersen, 
†1711. »Her ligges need i Muld En Mand, En 
Søn, En Fader. De efterlevende med Suk (han?) 
efterlader, at de jo jamrer sig for deres Stødestaf, 
som de blev hjulpen ved og Daglig...den fattig 
gav han brød, den nøgne han og klædde...en
hver han høflig sig beteede, de som med ham 
omgikes... vidne kan og sige, at han var en ærlig 
og ædelig mand. Sit Skib han førte saa, at Skib
brud han ej lide udi sin ædle Roe. Hvad mere vil 
du viide, han tækkelig jo er for Gud og Jesu 
dersom sig har efterladt slig Roes og Rygte her. 
Herunder hviler i Herren ærl(ig) og agtbare og 
velfornemme Mand Sk(ip)p(e)r nu sal(ig) hos 
Gud Søren Pedersen af Hiert(ing), som døde d. 
15. Jan. Aar 1711. I hans alders 41 aar...«. 

7) O. 1717, over Maren Christensdatter Riis-
bøll, †1717. »Vær trøstig jeg har overvunden 
Verden, Joh. 16. En kone from og ærbar gik, 
Den Grav-Steen overklæder, en smuk afskeed 
fra verden fik, sig Siælen derved glæder. Allige
vel de selv ejede Alslef og Hostrup Kirker (jfr. 
s. 2000 og s. 2034) med deres begravelser. Saa 
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hvile dog her under i Herren sal(ig) Søren Jessen 
(jfr. †gravsten nr. 9) nu hans sal(ige) Hustrue 
Maren Chr(istens)d(at)t(e)r Riisbøll, fød i Hier-
t(ing) 1685 d. 24. Junii, kom udi ægteskab 1707 
d. 20 Jan. og døde 1717 d. 20. Nov. Hendes Al
der var 32 Aar, 5 maaneder og 9 Dage...(l Mos. 
48,21)«. 

8) O. 1721, over Dorthe Nielsdatter, †1721. 
»Udi denne Gravens Bolig sover sødt og hviler 
roelig sal(ig) Mads Jessens (jfr. nr. 4) Enke. Hun 
sin Gud i Troen tiente, og sit Løb med glæde 
endte. Fik saa sejerskronen fat. Her hviler i Her
ren ærl(ig) og Gudfrygtige nu sal(ige) Doreth 
Nielsdatter af H(ierting), fød A(nn)o 1647, var i 
Ægteskab 10 Aar, i Enkestand 19 aar og døde 
1721 d. 15. August i hendes alders 74. aar...«. 

9) O. 1733, »dobbeltsten« over skipper Søren 
Jessen, †1733, og hans 2. hustru Karen Abra-
hamsdatter Brochmann. »Af det som paa denne 
sten er udgravet lærer læseren, hvad under ste
nen er nedsat og begraven, neml(ig) De døde
lige Levninger af den Dydefulde nu salig Mand 
Søren Jessen, som A(nn)o 1733 i Hierting fandt 
sin død. Da han 54 Aar tilforn der havde faaet sit 
Liv, hvilken han saaledes førte, at han minde(s) 
nu, at han er lagt i Mulden, føres ham til Ære i 
de Retsindinges Minde. To gange var han ægte 
og en gang enkemand, hans første sal(ige) Hu
stru, som liger under næstliggende Steen (jfr. 
nr. 7), hans anden Elskelige hustru Karen Abra-
hamsdatter Brochmann, hvis Aske herhos er 
nedsat A(nn)o 17□ D□, forlod han efter 14 aars 
Ægteskab, og af 9 Børn efterlod hende 8 i ligetal 
af begge Kiøn«. 

10) O. 1737, »dobbeltsten« over skipper Knud 
Christensen Riisbøll, †1737, og hustru Kirsten 
Iversdatter, †1744. »Christus er mit Liv og det er 
mig en Vinding at Døe. Herunder hviler i Her
ren den ærl(ig), Velagtbare og velviise, nu salig 
hos Gud, Knud Christensen Riisbøl, fornemme 
Sk(ip)p(e)r af Hierting, som hensov A(nn)o 
1737 d 13 May, hans Alder var 43 Aar. Herhos 
hans kiære Hustrue d(en) ærl(ig) og Dydzirede 
Matrone Kiersten Iversdatter, som døde A(nn)o 
1744 d 19 August, hendes alders 55. Aar, de le
vede tilsammen i et kierlig Egteskab 15 Aar og 
aulede 9 børn, en Søn og 8 Døttre. Min Sejlads 

er giort, min Havn er god, mig frelste jesus med 
sit Blod«. 

11) O. 1741, over skipper Christen Pedersen 
Riisbøll, †1741. »Højagtbare velfornemme og 
velbefarne Sk(ip)p(e)r Christen Pedersen Riis-
b(øll), Barnfød udi Riisbøl d. 1. Maj 1655, og 
døde i Hiert(ing) d. 4. Martii 1741, hans alder 
var 85 Aar 10 Maaneder og 3 dage. Han har levet 
samme Tiid i 2. kiærlige Ægteskaber, 1. med 
den dydzirede Matrone Sal(ig) Anna Knudsdat-
ter Hoe (jfr. nr. 2), 10 aar 9 m(aaneder) og af 
Gud velsigned med 6 Børn, 2 Sønner og 4 Døt
tre. Det andet Egteskab med den hæderlige gud 
og Dydelskende Matrone Elenora Berendsdat-
ter Due (jfr. nr. 14), levede meget kierlig i 38 
Aar og af Gud velsigned med 13 Børn, 8 S(øn-
ner) og 5 d(øt)tre, af de 19 Børn er forhen i Her
ren sal(ig) hensoved 10 Sønner og 8 Døttre, som 
med Faderen forventer en Glædelig opstandelse 
paa den yderste Dag. Amen«. 

12) O. 1743, over ungkarl Christen Knudsen 
Riisbøll, †1743. »See, da blev en død udbaaren, 
som var sin Moders eneste Søn, og hun var en 
Enke. Herunder Hviler i Herren Erl(ig) Højagt
bare og Velbefarne Unge Karl Christen Knud
sen Riisbøll af Hiert(ing), Nu Sal(ig) Hos Gud. 
Fød d 13 aug. Anno 1726 og døde A(nn)o 1743 d 
19 Januarii. Hans Lys blev udslukt i hans Alders 
17. Aar. En eeneste Søn med Fader er udi de 
Himmelsale, den efterladt Moder her Gud naa-
delig Husvale sin Søn med sorrig følger hen. 
Dog hendes Trøst mon være, Hun seer ham gla
delig igien i evig Fryd og Ære«. 

13) O. 1750, over Maren Knudsdatter Riis
bøll, †1750. »Jeg har meste mine Aar der jeg 
tænkte længere at leve. Af Epistel 38 cap 10. v. 
En Kone from og ærbar gik, de gravsteen over
klæder. En Smuk afskeed fra verden fik, Sig 
Siælen de(r)ved Glæder. Herunder hviler i Her
ren Den i Livet ærlig og dydzirede Matrone 
Sal(ig) Maren Knudsdatter Riisbøll, fød i Hi-
ert(ing) aar 1728, og siden kom i Ægteskab med 
højagtbahre og velfornemme Sk(ip)p(e)r Jens 
Hansen af H(ierting) aar 1748, og levede med 
hannem i et aar, i samme Tiid er vi af Gud ble
ven velsignet med een Søn, og derefter i Herren 
Sal(ig) hensovet Aar 1750 d: 16.de Januarii i hen
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des Alder 21. Aar med disse ord: See jeg døer og 
Gud skal være med Eder (1 Mos. 48,21)«. 

14) O. 1750, over Eleonora Berendsdatter 
Due, †1750. »...Ær(lige) og Dydzirede Matrone 
Sal(ig) Eleonora Berends-datter Due, fød paa 
Agersborg Aar 1676 og siden kommen i Ægte
skab med højagtbare Velfornemme Sk(ip)p(e)r 
Chr(isten) P(edersen) Riisb(øll) (jfr. nr. 11) Aar 
1701, og levet med hannem i 40 Aar, i samme 
Tiid af Gud Velsignet ved 13 Børn, derefter hen
sovet 1750 d. 16 Junij, hendes Alders 74 Aar og 5 
M(aaneder). Siælen er i Guds Haand, Legemet 
hviler til Herrens Store Dag, og med denne 
Steen beklæd hende til Æreminde...(2. Tim. 4,7 
og 1 Mos. 48,21)«. 

15) O. 1763, over skipper Søren Graversen, 
†1763. »Under denne Steen findes Levningerne 
nedsat af den Jordiske Bygning, som ved ully-
kelig Skibbrud for Housbye den 5. Octob(e)r 
1763 blev nedbrudt, efterat den havde været en 
Boelig i 38 Aar og 5 Maaneder for en derudi 
boende dyrekiøbt Siæl af Velfornemme og Vel
befarne Sk(ip)p(e)r Søren Graversen, fød i 
H(ierting) af en ær(lig) Ægte-Seng, og samme
steds Gift i 13 Aar med hans nu efterlevende 
Enke Ingeborg Sørensdatter Jessen (jfr. nr. 18), 
der føde hannem ialt 6 børn af hvilke 2 tillige
med nu hende og hans Forældre beklage hans 
Forliis. Han hviler nu i Herren med Or
dene... (Psalme 71,20)«. 

16) O. 1765, over Maren Müller, †1765. »Vel
ædle Mad(a)me Maren Muller, fød Weddel, en 
ægtefælle af Kong(e)l(ig) Maj(estæ)ts ved Varde 
Toldsted velædle S(igno)r Michael Müller. Hun 
blev fød Aar 1738 d 13. september, gifft Aar 
1759 d 17 october, Døde 1765 d 3. Sept(em)b(e)r 
uden Børn«. 

17) O. 1766, »dobbeltsten« over tolder Søren 
Veddel, †1766, og hustru Anna Hedevig, †1758. 
»De i Livet udi 31 aar forenede, Skilles og(?) 
ikke udi Evigheden efter Døden, den velædle og 
Velfornemme Seig(no)r Søren Veddel, Kong(e)-
l(ig) Maj(estæ)ts velbetroede Tolder ved Varde 
Toldsted udi Hierting. Fød d 20 Junii Anno 1696 
og Døde d 11 April Anno 1766 i hans Alders 70. 
Aar, Hvis Fader var velædle og Velærværdige 
Hr Søren Veddel, sognepræst til Reisbye i Ri

ver-stift, og hans tro faste Ægtefælle fra d 3. 
Julii A(nn)o 1727, Den velædle og Dydefulde 
Madamme Anna Hedevig, en datter af Sal(ig) 
Hr. Borgemester Faulov i Varde, fød d 25 April 
A(nn)o 1697 og døde d 29 Januarj 1758, Efter
ladende sig 3 Sønner og 3 Døttre. (De) hvile 
under Steen forventende en heiligere og herli
gere forening. Her Benene af vort Forældre Par 
fik Hvile/ Men Siælene hos Gud ved Jesu Aasyn 
Smile/ De viiste Dyd i Liv, Frimodighed i Død/ 
Et Leje vente de hos dem i Jesu Skiød./ Sine 
Kiære Forældre til Eftermæle sat af deres Efter
ladte og dybt sørgende Børn«. 

18) O. 1768, over skibskaptajn Thomas Klem, 
†1768. »Thomas Klem, som Har ej længere 
hiem I denne Verdens Boelig, men som er gand-
ske Roelig. Fra denne Verdens Møje og har han 
tillukt sit Øje og alt har det i Eje, som intet kan 
opveje. Han var fød i Ringkiøbing Anno 1726, 
hand har forsøgt sin Lykke paa Søen og Livet 18 
Aar i Hollandske Tienneste i Ostindien, hvor 
han avancerede til Skibs Capitaine, blev .. gift 
A(nn)o 1765 med Sal(ig) Sk(ip)p(e)r Graversens 
Enke, Ingeborg Sørensdatter Jessen (jfr. nr. 15) i 
H(ierting), og døde sammesteds uden livs arvin
ger A(nn)o 1768«. – Stenen var udført og sig
neret af »F(rands)B(astian)S(en)« i Tjæreborg.72 

19) O. 1776. Lille sten over »en Søn af Hr 
Tolder Muller (jfr. nr. 16) og Hustrue Ellen 
Kierstine Muller, som hensov i fødselen d 31 
May 1776«. 

20) O. 1790, over toldkasserer Gynther Di-
derich Zeuthen, †1790. »Kongelige May(e-
stæ)t(s) Told Casserer i Hjerting, Hr. Gynther 
Diderich Zeuthen, fød udi Seden Præstegaard i 
Fyen den 7 September 1740, død udi Hjerting 
den 4 J... 1790«.76 

Gravmindet, der overførtes til Varde Mu
seum, hvor det senere er bortkommet, bestod af 
fire kalkstensfliser, hver 63 × 39 cm. Det var 
sandsynligvis oprindelig omgivet af en træ
ramme.77 

I kirken lå o. 1800 yderligere: 21) et grav
minde i skibets midtgang, dannet af 5 × 3 »blå 
fliser« uden indskrift, muligvis oprindeligt om
givet af en gravramme (jfr. †gravrammer). 22-
23) Endnu to sten befandt sig under pulpituret. 
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Fig. 51. Kisteplade, o. 1599, for Kristoffer Kruse til 
Sønderris, †1599 (s. 2096). NE fot. 1986. – Sargschild 

für Kristoffer Kruse zu Sønderris, gest. 1599. Um 1599. 

Fig. 52. Kisteplade, o. 1679, for Sophia Vognsen til 
Sønderris, †1679 (s. 2097). NE fot. 1986. – Sargschild 

für Sophia Vognsen zu Sønderris, gest. 1679. Um 1679. 

†Grav ramm er fandtes o. 1800 hovedsageligt på 
kirkegården (se †gravsten), hvoraf flere var ud
fyldt med sten.78 

1) O. 1664, over provst Laust Knudsen, 
†1664. »Hæderlige og Vellærde Mand Laust 
Knudsen, fordum Guds Ords Tiener i Gudager 
Meenighed og Provst udi Skads-Hered, som sa
lig hensovede udi Herren den 6. Maj 1664«. 
Trærammen lå i gangen, vest for Sønderris’ 
stole. 

2) O. 1715, over skipper Søren Andersen, 
†1715. »Ær(lig) og velagte Mand, nu sal(ige) Sø
ren Andersen, Sk(ip)p(e)r af Hiert(ing), som 
døde d. 26 Junji aar 1715 udi hans alders 74 

Aar...«. Citater fra 1 Mos. 49,33 og 1 Mos. 
35,29. 

3) O. 1719, over Mette Laursdatter, †1719. 
»En Enke, som gudfrygtig var, den Gravtræ 
overklæder, hun Jesu Kors Tålmodig bar, Sig 
Siælen derfor Glæder. Her hviler i herren den 
gudfrygtige Kone Sal(ig) Mette Laursd(at)t(e)r 
af H(ierting), Som døde d 26 Dec aar 
1719...Hendes Alder var 78 Aar«. 

4) O. 1737, over skipper Jacob Frandsen, 
†1737. »Sk(ip)p(e)r Jacob Frandsen af Hierting, 
fød i Aasted i Qvong Sogn d. 18. Martii A(nn)o 
1683, kom i Ægteskab med den Dydziirede 
Piige Karen Jørgensd(at)t(e)r (jfr. nr. 5) af Hier
ting d. 8. Jan. A(nn)o 1713, levede kiærlig til
sammen til den 2. Februar 1737. Da han tog sin 
Afskee fra sin efterladte Bedrøvede Hustrue og 
7 Børn med disse Ord: See jeg døer og Gud skal 
være med Eder (1 Mos. 48,21)«. – Den skrift-
bærende gravramme af træ var udfyldt af tre 
fliser. 

5) O. 1770, over Karen Jørgensdatter, †1770. 
»Gud og dyd elskende kone Sal(ig) Karen Jør
gensdatter, fød 1690 og gift med Sal(ig) Jacob 
Frandsen (jfr. nr. 4) 1713 i 24 aar, og i deres Æg
teskab aulede 2 Sønner og 5 Døttre, hensov i 
herren 1770 d. 18 Martii efter 33 Aars Enke 
Sæde, hendes Afskeeds Ord var: Saa døer jeg ej 
denne Død, thi Jesus i mig lever, og efter haard 
udstanden stød, i evig Glæde svæver... (Joh. 
16,33)«. – Gravrammen, af træ, var udfyldt af to 
fliser. 

6) O. 1773, over Georg David Vogler, †1773. 
»Georg David Vogler, fød i Guldager Degne-
boelig A(nn)o 1769 d 9. Jan. og døde A(nn)o 
1773 d. 7. Februarii i hans Alders 4. Aar«. – 
Gravrammen var, ligesom flere gravsteder i Nr. 
Nebel (s. 1211), udfyldt med mursten. 

På kirkegården lå o. 1800 desuden 7-8) to 
rammer med udvisket indskrift samt 9) én uden 
indskrift, der kan have været udfyldt af mindre, 
indskriftbærende sten.13 10) I kirken under pul
pituret henlå yderligere et par stykker af en træ
ramme. 

Kisteplader. 1) (Fig. 51) o. 1599, over Christo-
fer Kruse til Synderiis (jfr. †gravkrypt), †21. juni 
1599. Gravvers. 
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Den rektangulære kobberplade, 12,5 × 21,5 
cm, har indgraverede versaler og kantes i lang
siderne af laurbærranker, i kortsiderne af ægge
stave. – Ophængt i korbuen. 

2) (Fig. 52) o. 1679, over jomfru Sophia 
Vognsen til Sønderris (jfr. †gravkrypt), *10. 
april 1609 på sin fædrene gård Konges Gård, 
†14. okt. 1679. Gravvers. 

Oval, hvælvet blyplade, 33 × 44 cm, med ind
graveret versalindskrift, optrukket med hvidt. 
Den 5 cm brede kant dækkes af en fint og tyndt 
graveret blomsterudsmykning, roser og tidsler. 
- Ophængt i korbuen. 

En †gravkrypt i koret, fra 1500’rne og tilhø
rende herregården Sønderriis, er formodentlig 
identisk med »det begravelsested ved alteret«, 
der 1803 ønskedes tilkastet.79 Krypten har rum
met kisterne med de vekslende ejere af Sønder
ris, bl.a. Kristoffer Kruse, †1599, og hustru 
Mette Kaas (jfr. kisteplade nr. 1 og deres kalk-
malede våbenskjolde i korbuen), Christen Krag, 
†1622, og hustru Mette Skram (jfr. †epitafium 
nr. 1) og Sopfia Vognsen, †1679 (jfr. kisteplade 
nr. 2). Krypten synes at have været i brug indtil 
slutningen af 1700’rne (jfr. Christen Lykke 
Spangsbergs gravsten, o. 1790). Det er formo
dentlig denne »grav«, der måtte repareres, efter 
at den havde været opbrækket af rytterne under 
svenskekrigene 1657-59.10 – Tre sammensunkne 
†grave i kirken blev 1649 opfyldt med jord og 
belagt med gulvsten.10 

Kirkegardsmonumenter. 1) (Fig. 53) o. 1831, 
over kommandør Dines Christian Bagge, »in-
rolleringschef« og overlods i vestjyske distrikt, 
*10. nov. 1746, †26. marts 1831, gift 1794 med 
A. M. Svane, efterladende en søn og en datter. 
Gravvers. 

Det rødlige sandstensmonument, 154 × 78 × 
35 cm, i enkel cippus-form består af en høj rek
tangulær indskrifttavle af hvid marmor, der 
øverst har en i cement indfældet grå marmor
medaljon med udhugget slange i cirkel (Evig
heden) omkring en tårekrukke. Tavlen flankeres 
af smalle sidestykker, udformet som kannele-
rede pilastre på roset-smykket sokkel. Øverst er 
en fremskudt krongesims og en trekantgavl 
med udhugget anker, segl, olivengren og ned

advendt fakkel. Mellem indskrifttavlen og ge
simsen var indsat et, nu tabt, højt sandstensled 
med en indfældet, cirkulær dekoration. – Op
stillet sammen med andre ældre kirkegårdsmo-
numenter ved vestdiget. 

2) O. 1840, over Niels Guldager, gæstgiver 
og landmand, *3. april 1781 i Bygholms Mølle 
ved Horsens, †14. dec. 1840 i Hierting. Grav
vers. – Typemonument i form af inskriptions-
tavle, 67 × 45 cm, af hvid marmor, på cement
sokkel med volutdekoration. Placering som 
nr. 1. 

Støbejernskors, o. 1847, over Thomas True, 
sognepræst til Guldager menighed, *18. jan. 
1782 i Århus, †24. febr. 1847. Versalindskrift. 
Korset, 125 × 111 cm, har svejfede og tungede 
korsender. Nederst på korsstammen er påsat en 
støbt olielampe, mens korsenderne har mistet 
deres dekorationer. I korssviklerne er små pal
metter. Korset står nedstukket i jorden, nordøst 
for kirken. 

Fig. 53. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1831, over 
kommandør Dines Christian Bagge, †1831 (s. 2097). 
Fot. i NM 1927. – Friedhofsdenkmal Nr. 1 für den Kom
mandeur Dines Christian Bagge, gest. 1831. Um 1831. 
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Fig. 54. Fontens opstilling med †fontehimmel, 1647, 
og galgeophæng (s. 2075). Tegning i Jacob Helms’ 
indberetning 1873 i Nationalmuseet. – Aufstellung der 
Taufe mit †Taufdeckel, 1647, und Galgen. Zeichnung in 
einem Bericht 1873. 

KILDER OG HENVISNINGER 

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

Ved embedet. Synsprotokol 1862-1925. – LA Vib. 
Ribe bispearkiv. Regnskabsbog for Guldager kirke 
1646-63 (C KRB 138). Skast herreds tingbog 1668, 
1674, 1696 og 1715. Guldager præstearkiv. Diverse 
dokumenter (præsteindberetning) o. 1800 (C 567.21). 

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker, VII, 1880, s. 73-77. – Notebøger. Søren 
Abildgaard, X, s. 8-10. – Indberetninger. Jacob Helms 
1873 (bygning, inventar, gravminder), N. J. Terman-
sen 1953 (middelalderkrucifiks med sidefigurer) og 
1958 og 1962 (barokkrucifiks), Mogens Larsen 1977 
(middelalderkrucifiks med sidefigurer), 1981 (histo
risk inventar), Jens Vilhelmsen 1982 (restaurerings-
forslag), E. Troelsgaard 1984 (stabilitetsundersøgel-
ser), Olaf Hellvik 1983, 1984 og 1985 (kalkmalerier), 
Niels Jørgen Poulsen 1984 (kalkmalede våben
skjolde), Kurt Nedergaard 1987 (istandsættelse af hi
storisk inventar). 

Tegninger og opmålinger. NM2. Fire tegninger af dø
befont, korbuesokkel og stolestader ved E. Rondahl 
1896. Plan og snit af kirkens vestende samt af pulpitur 
ved I. Arthur-Nielsen 1962. Plan og tværsnit ved 
Henrik Jacobsen 1983. Planer og tvær- og længdesnit 
af skib ved Jens Vilhelmsen, Ebbe Marxen og Peter 
Bech-Jensen 1984. 

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning og kalkmalerier ved Niels Jørgen 
Poulsen, inventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen 
(orgler), gravminder ved Vibeke Andersson Møller. 
Redaktionen afsluttet september 1990. 

1 Oluf Nielsen: Gamle jydske Tingsvidner, 1882, 66.

2 Repert. 2. rk. 6360.

3 J. Kinch: Ribe Bys Historie og Beskrivelse indtil 

Reformationen, I, 1869, s. 446; RA. Ribe kapitel, 13. 

sept. 1514. – Domdekanen var tillige regnskabsprovst 

(»sysselprovst«) i Varde syssel, se s. 1025f.

4 KancBrevb. 5. jan. 1553.

5 Kronens Skøder III, 199-200.

6 RA. DaKanc. A 29. Efterretninger om ejerne af kir

ker og kirketiende 1726-97.

7 RA. DaKanc. F. 58. Originale skøder til kongen om 

jus vocandi til kirker. 1781-99. – 1799 anskaffedes en 
klokke på »sognets bekostning« (jfr. klokke). 
8 Ekstraordinært syn 1909. Jfr. synsprotokol 1862-
1925. 
9 RA. Reg. 108A nr. 21. Fortegnelse over indkrævede 
klokker. 
10 LA Vib. Regnskabsbog for Guldager kirke 1646-63 
(C KRB 138). 
11 Til Kirkedalen knytter sig tre forskellige sagn. 
Ifølge én version var den oprindelige kirke en træ
kirke, som blev nedbrændt under en strid med Fanø
boerne og indbyggerne i Hjerting. (DaFolkemSaml. 
1906/23 2637). 
12 Synsprotokol 1862-1925. 
13 LA Vib. Guldager præstearkiv. Diverse dokumen
ter o. 1800 (C 567.21). 
14 Heraf var 1790 dog kun den ene bevaret over den 
vestre portal. 
15 LA Vib. Skast, Ø. og V. Horne hrdr.s provsti. 
Synsprotokol 1828-91 (C 44.3-5). 
16 Samme byggemåde er til dels brugt i Vester Nebel 
kirkes skib, jfr. s. 1973. 
17 Jfr. Niels Jørgen Poulsen: »Liljemesteren«. En jysk 
murermester og hans hvælvdekorationer. Forventes 
trykt i værket Danske kalkmalerier 1991. 
18 LA Vib. Skast herreds tingbog 1696. Syn 15. juli, 
indført 21. juli 1696. 
19 LA Vib. Skast herreds tingbog 1668. Syn 30. marts, 
indført 5. maj 1668. 
20 LA Vib. Skast herreds tingbog 1715. Syn 21. juni 
1715. 
21 To savskifter adskilt af et almindeligt skifte. 
22 J. P. Trap: Danmark, 1. udgave, 1859. 
23 Af Oluf Nielsen 1862 læst som »N R K S 1727«, jfr. 
tilsvarende indskrift på tårnet i Fåborg, opsat af Niels 
Rosenkrantz 1726 (s. 1756). 
24 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C 
4.189). 
25 Jfr. note 24. 
26 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C 
4.190). 
2 7 Christian Lykke Ganer, †1857, var ejer af gården 
Sønderris. 
28 Datter af Mogens Kaas, jfr. herskabsstol. 
29 Moderen må være Birgitte Munk til Svenstrup (af 
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slægten »Vinranke-Munk« eller »Bjælke-Munk«) og 
faderen Tyge Kruse til Vinge, hvilket bekræftes af, at 
Kristoffer Kruse i indskriften på den modstående 
vange tilskrives Svenstrup. I adelsårbogen er Kristof
fer Kruse fejlagtig opfattet som søn af Peder Kruse 
(†1562) og Dorte Viffert. 
30 Suppleret efter præsteindb. o. 1800 (note 13), der 
dog ikke nævner årstallet. 
31 Kaas-våbnet, i vest, havde ifølge Abildgaards af
tegning (i 1770’erne) to tværdelte vesselhorn på hjel
men, mens Spend-våbnet er gengivet med to tvær
delte vesselhorn, besat med fjer eller blade. 
32 Suppleret efter præsteindb. o. 1800 (note 13). 
33 Ingeborg Eriksdatter Kaas var sønnedatter af Mo
gens Kaas (jfr. herskabsstol). Hendes mand Mogens 
Krag til Agerkrog nævnes som ejer af Sønderris 1606 
og 1620, men inden sin død 1622 havde han bort
byttet gården til sin bror Christen Krag til Glomstrup 
(jfr. †epitafium nr. 1). 
34 Jfr. s. 1066 med fig. 47, s. 1436 med fig. 28 samt 
Carsten Bach-Nielsen: Tidens tegn. Lidt om vanitas-
motiver i 1600’tallet. I Den iconographiske Post 1986 
nr. 4. 
35 Tavlens dydehermer har Jens Olufsen som vanligt 
hentet fra Hendrick Goltzius’ dydeserie, stukket af 
Jacob Matham. Se Christie: Ikonografi II, 217f. og 
Hugo Johannsen: The graphic art of Hendrick Golt
zius as prototype for danish art during the reign of 
Christian IV, i Art in Denmark, Leids Kunsthisto
risch Jaarboek 1983, s. 97f. med fig. 12-15. 
36 LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetninger til 
biskop Bloch, 1766-69 (C 4.774). 
37 LA Vib. Ribe Stiftprovsti og Ribe købstadprovsti. 
Synsprotokol for kirker og præstegårde m.m. 
1808-11 (C 36 A. 13). 
38 Se Ole Faber og Bo Bramsen: Varde Sølv. Guld
smedemestre på Varde-egnen og deres arbejder ca. 
1600-1870, Varde 1983, s. 80f., 135. 
39 Liljen findes tilsvarende på fontene i Billum og Ve
ster Nebel (s. 1092, 1984). Til lokalgruppen hører 
endvidere fontene i Lydum, Grimstrup og Årre (s. 
1228, 1692, 1791f.). 
40 Jfr. også den meget flotte fontehimmel i Møgeltøn-
der (DK. SJyll. s. 1314) samt H. K. Kristensen: Fonte
himmel og kirkeværge, i ÅrbRibe. 1968, s. 72f. 

Fig. 55. Korbuens søndre sokkel, set fra øst og nord. 
Tegnet af E. Rondahl 1896. 1:20. – Triumphbogen. Süd
licher Sockel. Ost- und Nordansicht. 

41 Indb. ved Jakob Helms 1873.

42 Jfr. også Vester Nebel kirke s. 1984.

43 Se Ebbe Nyborg: Korbue, krucifiks og bueretabel. 

Om de ældste vestjyske triumfkrucifikser, deres ud

formning og anbringelse. I 30 artikler til Olaf Olsen 

på 60årsdagen 7. juni 1988, Hikuin 14, 1988, s. 139ff.

44 Jfr. Ebbe Nyborg: Passionsreliefferne i Store Rise 

kirke. I Kirkens bygning og brug, Studier tilegnet 

Elna Møller, 1983, s. 85.

45 Se Jörn Barfod: Die Holzskulptur des 13. Jahrhun

derts im Herzogtum Schleswig, Husum 1986, s. 159, 

169 med Abb. 67, 70.

46 Se Rüdiger Schneider Berrenberg: Studien zur Mo

numentalen Kruzifixgestaltung im 13. Jahrhundert, 

München 1977, I-II, Kat. 215-17 samt Abb. 182, 281 

og 283.

47 Se Nielsen: Herredsbeskrivelse 1862, s. 223.

48 Forlæggene er de samme, som ses anvendt på alter

tavlen, jfr. note 35.

49 Se s. 1730f. samt Merete Bergild og Jens Jensen: 

»Nykirkemesteren« – Jens Mortensen og hans træ

skærerarbejder i jyske kirker omkring midten af 

1600’tallet. I ÅrbRibe. 1987, s. 34f.

50 Se Marie Mauquoy-Hendricks: Les etampes des 

Wierix, Bruxelles 1978, nr. 868.

51 LA Vib. Ribe bispearkiv, ureg. korrespondance 

ang. Skast hrd. 1779-1812 (C 4.68).

52 Jfr. Nielsen: Herredsbeskrivelse 1862, s. 213f.

53 Danmarks Adels Årbog 1946, II, 101-03. Hans far 
Mads har sandsynligvis været en ufri mand. 
54 Søren Abildgaards notebog X, s. 9, samt indb. ved 
Jakob Helms 1874. 
55 Søjlerne står med egetræsmaling fra 1890. 
56 Hollstein’s Dutch and Flemish Etchings, Engra
vings and Woodcuts, Vol. XXII, nr. 82-87 og 317-27. 
Af serien, der omfatter Kristus, Maria og apostlene 
(med Credo), gengiver Hollstein kun Maria og Jo
hannes. Fotografier af øvrige stik har redaktionen 
hjemskrevet fra Rijksmuseum i Amsterdam. 
57 Seriens stik af Simon, der viser ham næsten eks
tatisk med en stor skovsav foran sig, er heller ikke 
benyttet andre steder, hvor de to Ribemalere har ko
pieret serien. 
58 Jfr. note 56. Apostelbilledernes kombination med 
Trosbekendelsen er formentlig også hentet fra Sade-
ler-seriens stik, hvis katolske trosbekendelse i Guld
ager må formodes ændret til den Augsburgske. Jfr. i 
øvrigt s. 1617f. 
59 Se Ebbe Nyborg: »Hans og Sten Maler af Ribe«. 
Om Ribes malermiljø og dets »marked« i 1600’rnes 
Vestjylland. I Synligt og usynligt, Festskrift til Otto 
Norn, 1990. 
60 Jfr. også Altertavler i Janderup og Billum (s. 
1045f., 1084f.), ligesom malerne må tilskrives prædi-
kestolsmalerier i Vilslev og i Visby (DK.SJyll. 
s. 1360f., her uden tilskrivning). 
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61 Som det fremgår, viser en jævnførelse med stikket 
morsomt nok, at malerne faktisk har ændret netop 
denne apostels ansigt i forhold til forlæggets. Dette 
indebærer unægtelig en cadeau til Helms’ intuition, 
idet han jo ikke har kendt stikket. Om Jakob Helms 
så har ret i sin formodning, er derimod et åbent 
spørgsmål. Som den portrætterede foreslår han på 
grund af navnefællesskabet Jakob Vognsen, der blev 
ejer af Sønderris 1627. 
62 Panelstykkerne var indtil 1958 sekundært anbragt i 
forbindelse med døren til kirkens fyrrum. 
63 Til snedkerarbejdet hørte en fornyelse af panelets 
fem midterste frisefyldinger, der havde været foran
dret som følge af orgelfacadens indbygning i pulpi
turbrystningen. 
64 Jfr. Christie: Ikonografi, II, s. 149. 
65 Nielsen: Herredsbeskrivelse, 1862, s. 221. 
66 Jfr. Ebbe Nyborg: Om Ribe domkirkes store ild
pande »til præsters og fattige peblinges og menige 
fattigfolks behov og nytte«, i Hikuin 7, Festskrift til 
Mogens Bencard, 1981. 
67 Søren Manøe Hansen: Klokkeskatter i Ribe amt 
1526-28 og 1601. I ÅrbRibe. 1984, s. 168f. 
68 Læsningen bygger hovedsagelig på afskriften i 
indb. til biskop Bloch 1768 (jfr. note 36). O. Nielsens 
gengivelse fra 1862 (Herredsbeskrivelse, s. 221), der 
ikke kan bero på selvsyn, ligger til grund for Uldalls 
fremlæggelse 1906, der har en afvigende datering og 
savner signaturen. 
69 Fejlagtig opmaling for »46« år. 
70 Om kronemotivet jfr. Skast (s. 1909, note 44) samt 

»værkfortegnelsen« under Tjæreborg (s. 1880, note 

81).

71 Niels Thorup, †1803, 1. hustru Bodil Thorup, 

†1770’erne og 2. hustru Vibece Thorup, †1830. 
72 Jfr. »værkfortegnelse«, s. 1880, note 70. 
73 Motivet med dobbelt overflødighedshorn fra 
værkstedets senere produktion optræder på usædvan
lig vis i forskellige variationer og genfindes i Tjære
borg, o. 1810 (kirkegårdsmonument nr. 1, s. 1875f.) 
og i Sønderho, o. 1813 (kirkegårdsmonument nr. 3). 
74 Ifølge HofmFund, IV, 584, er de to første tal af 
hendes dødsår udhugget i stenen. 
75 Om olielampemotivet, jfr. Tjæreborg (s. 1880, 
note 76). 
76 Varde Museum inv. nr. 4489. 
77 Denne særlige form, flere sammenlagte, skriftbæ-
rende fliser i en skriftløs træramme, kendes i flere af 
egnens kirker: Guldager, †gravramme nr. 9, 16-
1700’rne, Sneum, †gravramme, 16-1700’rne (s. 1832), 
Årre, (†)gravsten, o. 1668 (s. 1800A), muligvis 
Kvong, †gravminde, o. 1773 (s. 1177A), samt Guld
ager, †gravsten nr. 22, o. 1790. Jfr. iøvrigt Kai Uldall: 
Gravtræ og gravramme, NMArb. 1931, s. 41-52. 
78 Af de med skriftløse sten udfyldte gravrammer 
kendes på egnen: Guldager, †gravsten nr. 21, 16-
1700’rne, Guldager, †gravramme nr. 4, o. 1737, 
Guldager, †gravramme nr. 5, o. 1770, Guldager, 
†gravramme nr. 6, o. 1773, samt Nr. Nebel, †grav-

steder, o. 1850 (s. 1211).

79 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger. Kirke- og 

præstegårdssyn 1803-4 (C 4.706).


Fig. 56. Ribbesten fra skibets hvælv, ca. 
1500-20 (s. 2061). Målt og tegnet af NJP 
1984. 1:5. – Rippenstein vom Schiffsge
wölbe, um 1500-20. 



 
 

 

SÆDDEN KIRKE


Sædden sogn er 1978 skilt ud fra Guldager, der 
som de øvrige landsogne uden for Esbjerg er i 
stærk befolkningsmæssig vækst. Allerede 1951 
skænkedes en byggegrund, som siden blev ma
geskiftet med en grund i det centrale Sædding, 
hvor der fra 1966 afholdtes gudstjenester i et 
menighedshus.1 Kirken, som er placeret i for
bindelse med et bycenter,2 er tegnet af arkitekt
parret Inger og Johannes Exner og indviet 6. 
august 1978. 

Kirkesalen er med de tilhørende menigheds-
lokaler samlet i en blok med L-formet grund
plan og bygget ind i centrets vestlige del, så den 
lange side af L’et danner en fløj i centret, mens 
den korte mod nordvest, der yderst rummer 
den kvadratiske kirkesal, inderst en mødesal, 
springer frem i forhold til dette. I umiddelbar 

tilknytning til kirke- og mødesalen ligger en 
tværgående forhal med adgang såvel fra centret 
som fra det fri. Et cylindrisk aflukke med gen
nembrudte mure i forhallens midte fungerer 
som venterum, mens de øvrige kontorer, kon-
firmandrum og menighedsrådslokaler er fordelt 
til siderne for en gang, der løber op midt i L’ets 
ben og ender i en lukket kapelgård i vest. 

Ligesom centrets øvrige enheder er kirke
komplekset udadtil begrænset af en fælles mur i 
røde teglsten. Muren omkring kirkens lokaler 
adskiller sig dog ved at variere i form og højde. 
Kapelgårdens mur holder centrets 4 meters 
højde, men er forsynet med vindhuller og ret
vinklede knæk. Administrationslokalerne er 
markeret ved en lidt større højde og en række 
flade buer foroven, mens kirkesalen, der hæver 

Fig. 1. Kirken set fra vest. Kirkesalen er til venstre, menighedslokalerne til højre. I forgrunden klokketårnet. UK 
fot. 1990. – Westansicht der Kirche. Links der Kirchenraum, rechts das Gemeindehaus. Im Vordergrund der Glockenturm. 
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sig over resten af komplekset, har tre blødt run
dede, absidiale fremspring i de to facader mod 
henholdsvis øst og nord. Fremspringene har 
glastag og indlader et dæmpet dagslys, et sup
plement til ovenlysskakte indbygget i tagkon
struktionen. De rundede former understreger 
desuden stofligheden i de store, ubrudte flader, 
muret af teglsten med lyse, let slørede, uafsy-
rede fuger. Det fritstående klokketårn nordvest 
for kapelgården er formet som en keglestub, 
hvorfra der hæver sig en blok med kvadratisk 
grundflade. Øverst på hver af dennes sider er 
seks rektangulære åbninger. Tårnet er opført af 
murværk svarende til det øvrige kirkekompleks 
og er tyngdemæssigt en modpol til bygnings-
blokken med kirkesalen. 

Indvendig står det rolige rum med loft båret 
af kraftige, laminerede bjælker, samt vægge af 
samme materiale og udførelse som facaderne. 
Nord- og østmuren præges af de absidiale frem

spring, mens der foran de syd- og vestvendte 
vægge er høje, fladbuede arkader. Fire munke
sten, indmuret i væggen til venstre for indgan
gen, stammer fra moderkirken i Guldager.3 

Gulvet er lagt med røde teglsten på fladen i en 
slags flettemønster, omkring alterbordet dog i 
koncentriske cirkler. Byggeriet er 1978 præmi
eret af Esbjerg byfond for smuk og funktionel 
arkitektur samt gennemført håndværk. 

Inventaret er i det væsentlige fra opførelsen. 
Det fritstående alterbord, som er placeret i diago
nalen knap en trediedel inde i rummet, er en 28 
cm tyk, gråflammet marmorplade formet som 
en kantet ellipse og båret af to kraftige marmor
ben. Som alterprydelse tjener et kors af messing; 
det flankeres af to alterstager, udformet så de 
også kan bruges som blomstervaser. Alter- og 
dåbssølvet er udført af Helga og Bent Exner. Bag 
altret står flere rækker knæleskamler, mens døbe

fonten, en kvadratisk marmorblok, er placeret 

Fig. 2. Snit 1:600, tegnet af Marianne Nielsen 1990 efter Inger og Johannes Exner. – Schnitt. 

Fig. 3. Grundplan 1:600, tegnet af Marianne Nielsen 1990 efter Inger og Johannes Exner. Nord skråt opefter til 
højre. A. Kirkesal. B. Klokketårn. C. Mødesal. D. Kapel. – Grundriss. Norden schräg aufwärts nach rechts. A. 
Kirchenraum. B. Glockenturm. C. Gemeindesaal. D. Leichenhalle. 
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Fig. 4. Indre set fra orgelpulpituret, mod nordvest. Keld Helmer-Petersen fot. 1978. – Blick von der Orgelempore 
gegen Nordwesten. 

foran alterbordet. Prædikestolen er efter nogle 
forsøg med opstillingen anbragt ved nordvæg
gen; den er af gennembrudt murværk med en 
vifteformet himmel udført af henholdsvis lake
ret og gråmalet træ. Stolestaderne, gråmalede 
med sorte jernben, står i to grupper dannende en 
ret vinkel om alterbordet. Mellem arkaderne 
foran de to syd- og vestvendte bagvægge er ud
spændt amfiteatralske pulpiturer med balustrader 
bestående af rammeværk i lakeret træ med felter 
hvorpå mønster af cirkulære huller i gråmalet 
træ; de forbindes med kirkerummets gulv af en 
trappe i vesthjørnet. 

Kirkens orgel, 1982, med 33 stemmer, 3 ma
nualer og pedal, er bygget af P. Bruhn & Søn, 
Årslev. Disposition: Hovedværk: Bordun 16′, 
Præstant 8′, Principal 8′, Bordun 8′, Oktav 4′, 
Coppula 4′, Terz Superoktav 2′, Quint 
Sesquialtera II, Mixtur V, Trompet 8′; tremu

lant. Récit: Tværfløjte 8′, Rørfløjte 8′, Fløjte 4′, 
Cornet III, Trompet 8′, Vox humana 8′, Clairon 
4′; tremulant, nattergal. Positiv: Trægedakt 8′, 
Præstant 4′, Rørfløjte 4′, Nasat Fløjte 2′, 
Sedecima 1′, Mixtur III, Cromhorne 8′; tremu
lant. Pedal: Præstant 16′, Subbas 16′, Oktav 8′, 
Superoktav 4′, Rauschquint III, Basun 16′. Ko
pler: Rec-HV, Pos-HV, HV-P, Rec-P, Rec 4′-P, 
Pos-P. To kilebælge. Temperering: Kirnberger 
III. Tegnet af Inger og Johannes Exner. På pulpi
tur i kirkens nordøsthjørne. 

Til belysning tjener flere hundrede uafskær-
mede pærer, ophængt over hele rummet. 

Klokkerne, leveret af Thubalka i Vejle 1978, 
bærer inskriptionerne: »Klokken slår, tiden går, 
troen på ordet sin prøve står«, »Klokken slår, 
tiden går, håbet Guds børn dog fejl ej slår« og 
»Klokken slår, tiden går, kærligheden ej tæller 
år«.4 



2104 SKAST HERRED 

1 B. Østergaard Petersen: Et sogn bliver til, i RStbog 

1972, 58-63. Om områdets kirkebyggeri i alminde

lighed, se Jacob Holdt: Nye kirker i Esbjerg, i 

RStbog 1975, s. 78-84, og Verner Bruhn: Kirkeliv i 

Esbjerg, 1987, s. 174-76.

2 Jfr. offentlig idé-konkurrence om et by-center mm. 

i Sædding, i Arkitekten 1964, 19/389, samt B. Øster

gaard Petersen: Sædden kirke, i RStbog 1979, 

s. 72-77.

3 Jfr. B. Østergaard Petersen (Stiftsbog 1979, note 2), 

s. 75. De fire sten dækker over et blyrør, som rum

mer Sædden kirkes grundstensdokumenter.

4 Indskrifterne er fra Hans Agerbeks salme: »Klokken 

slår, tiden går«.


Redaktion ved Ulla Kjær og Ole Olesen (orgel) 1990. 

Fig. 5. Absidiale folder på kirkesalens ydermur. Keld 
Helmer-Petersen fot. 1978. – Apsiden. 



 
 

 

 

 

Fig. 1. Hjerting vandrekirke, eksteriør. NE fot. 1990. – Hjerting. Das äussere der Wanderkirche. 

HJERTING VANDREKIRKE 

Som følge af befolkningstilvæksten i Esbjergs 
opland blev den vestre del af det oprindelige 
Guldager sogn skilt ud som kirkedistrikt i 1986 
og som selvstændigt sogn i 1987. En vandre
kirke, indviet 18. marts 1984, afløste en kirkesal 
fra 1933, der til dels var blevet bestyret af den 
stedlige metodistmenighed. 

Vandrekirken, som er bygget til Gesing 1974 
af skurvognsfabrikken, Røde Kro, rummer ud
over kirkesalen, der har 150 pladser, kontorer, 
konfirmandlokale, køkken 
inventar, der er anskaffet 
altertæppe, vævet af Ann 
dåbsfad og –kande, udført 

og toilet. Blandt det 
til vandrekirken er et 
Mari Kornerup, samt 
af keramiker Kirsten 

Winther Johansen. En klokke, leveret af Eijs-
bouts 1984 og forsynet med indskriften »Gud til 
ære«, er ophængt i et samtidigt klokkehus. 

Den midlertidige bygning påtænkes 1992 af
løst af et kirkekompleks, tegnet af Alan Hav-
steen-Mikkelsen efter en skitsekonkurrence 
mellem tre udvalgte arkitektfirmaer i 1989. 
Ifølge projektet1 skal komplekset bestå af selv
stændige enheder: En konfirmand- og forsam-
lingsbygning, en kontor- og graverbygning, et 
kapel, samt selve kirken, hvortil der er knyttet 
våbenhus og betjeningsrum. Et fritstående klok
ketårn er anbragt i kirkens øst-vest-akse ud for 
våbenhuset. Som alterudsmykning er bestilt en 
samling bibelske figurer udført af Robert Jacob
sen. Det øvrige inventar tegnes af arkitekten. 

1 Jfr. Alan Havsteen-Mikkelsen: Ny Kirke i Hjerting, 
Ribe Stift, i RStbog 1990, s. 29-42. 



 

 

 
 

 

Fig. 1. Sønderho kirkes indre før en gudstjeneste. Tegning af Peter Tom-Petersen 1886 (s. 2187). Efter Danmark i 
Skildringer og Billeder, 1887-90. – Der Kirchenraum von Sønderho vor Beginn eines Gottesdienstes. Zeichnung von 
Peter Tom-Petersen 1886. 

KIRKERNE PÅ FANØ

DEUTSCHES RESÜMEE S. 2209. 

Den 17 kilometer lange ø er den nordligste af de 
tre Vadehavsøer ud for den sydlige del af Jyl
land: Fanø, Mandø og Rømø. Øen skilles fra 
fastlandet ved et halvanden kilometer bredt far
vand, Grådybet, og består af flyvesandsdannel-
ser, klitter og lavere strækninger. Langs østky
sten er en smal strimmel marskland, langs vest
kysten en bred forstrand, der i ældre tid var ene
ste farbare kørevej til Sønderho. Det opdyrkede 
land indskrænker sig til områderne omkring 
Nordby, Rindby og Sønderho. Øen har næppe 
haft nogen (større) bebyggelse i oldtiden, idet 
der ingen oldtidsminder er fundet. Den nævnes 
første gang i ølisten i kong Valdemars jordebog, 
omkring 1231, hvor det angives, at kongen og 
hans jægere havde et »hus«, hvor de kunne 
komme under tag. 

En kirke på Fanø, formentlig beliggende i 
Rindby (se ndf.), nævnes første gang i kirkeli
sten i Ribe Oldemoder1 ved midten af 1300’rne. 
Øen må da have udgjort ét sogn. Senest på re-
formationstiden og muligvis allerede i 1400’rne 
deltes den i to sogne, idet Sønderho udskiltes 
som et selvstændigt sogn med egen kirke. En 
fortegnelse fra 1538 over sognepræsternes ind
tægter nævner præstekaldene Fanø og Søn
derho,2 og af et kongebrev fra 1545 får man det 
indtryk, at øen da en tid – måske i flere genera
tioner – havde haft to kirker. Ifølge brevet skulle 
de, som fiskede fra Fanø (Nordby), Sønderho 
og Mandø hver betale en afgift, »Vor Frue lod 
fisk« (se ndf.), til »samme Fanø, Sønderho og 
Mandø kirker«, sådan som det »altid har været 
udaf gammel tid«.3 

Danmarks Kirker, Ribe amt 150 
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Fig. 2. Udsnit af Johannes Mejers trykte kort over 
Vadehavsområdet 1649. Kortet gengiver forholdene, 
således som Johannes Mejer forestillede sig, at de 
havde taget sig ud i 1200’rne. Øerne er vist landfaste 
med Jylland. Øst for Fanø er afsat en ødekirke »S. 
Anna« (s. 2108). Fra Newe Landesbeschreibung der 
zwey Hertzogthümer Schleswich und Holstein, 1652. 
– Ausschnitt aus der von Johannes Mejer gedruckten Karte 
von dem Wattenmeergebiet 1649. Die Karte zeigt die Ver
hältnisse im 13. Jahrhundert so, wie Johannes Mejer sie 
sich vorstellte. Die Inseln werden dargestellt, als wären sie 
mit Jylland verbunden. Östlich der Insel Fanø ist eine öde 
Kirche »S. Anna« eingetragen. 1652. 

Det nordlige sogn (det nuværende Nordby) 
bevarede længe det oprindelige navn Fanø, og 
kirken omtaltes som Fanø kirke. I præsteindbe-
retningen til Ole Worm, 1638, hedder det: 
»dette nordlige sogn bærer navnet på det hele 
(Fanø, Fanø kirke), fordi det er ældre, anseligere 
og tættere befolket end det sydlige«.4 Endnu på 
Videnskabernes selskabs kort 1804 (fig. 3) er 
Nordby kirke afsat som »Fanø kirke«. Hertil 
svarer, at udtrykket »fannik« stadig betegner en 
indbygger i Nordby, mens beboerne i Sønderho 
hedder »sønderhoninger«. 

De nuværende to kirker er opført henholdsvis 
1782 (Sønderho) og 1786 (Nordby) efter at de 
forudgående kirker var revet ned. Sønderho 
kirke er rejst på forgængerens plads, mens 
Nordby kirke blev flyttet fra Rindby og knap to 
kilometer længere mod nord. Vi kender ikke al
deren på de to gamle kirker; de var af teglsten i 
langhusform og synes i det mindste at række 
tilbage til 1500’rne. 

Rindby, der altså rummede en kirke indtil 
1786 og fortsat har bevaret sin kirkegård 
(s. 2146f.), må være øens oprindelige kirkested. 
Den kaldes i en regnskabsliste fra 1538 for Kir
keby,5 og her findes det største opdyrkede om
råde,6 tilmed i en overkommelig afstand fra bå
denes anløbsplads ved den nuværende havn og 
færgeleje i Nordby. 

†S. Annæ kirke. Den lokale tradition har imid
lertid siden 1700’rne forklaret sognedannelsen 
som udskillelsen af to ligevægtige sogne fra et 
ældre sogn, hvis kirke, S. Annæ kirke, lå midt 
på øen. Nordbypræsten skrev o. 1776 i sin 
kaldsbog: »Man mener, at her i gamle dage har 
kun været en kirke for samtlige øens beboere, 
samme kaldtes S. Annæ kirke, og har ligget 
midt i landet på et sted, som kaldtes Annæ dal, 
hvor rudera (ruiner) af bygningen endnu kan 
findes. Men det er uvist, hvornår denne kirke er 
blevet nedbrudt og beboerne delt i to menig
heder«.7 En lignende, næsten ordret fremstilling 
blev samme år givet af præsten i Sønderho, der 
slutter således: »Siden er den (S. Annæ kirke) 
formelst sandflugt blevet fordærvet, nedbrudt 
og flyttet og beboerne delte i tvende menighe
der, da Nørby sogn flyttede kirken til nør, og 
Sønderho sogn sin kirke til sønder. Når dette 
skete har man ingen vis efteretning om«.8 

Lokaliteten Annæ dal kendes i dag som An-
nesdal Bjerg, en 21 m høj klit i Fanø klitplantage 
i skellet mellem de to sogne. Stedet ligger ca. en 
halv kilometer fra Vadehavet ved bugten Al
buen. Kartografen Johannes Mejer gengiver ste
det på tre af sine håndtegnede kort, fra ca. 
1650-55.9 På et trykt kort (fig. 2), dateret 1649,10 

er et »S. Anna« med signaturen ødekirke an
givet ude i Vadehavet øst for Albuen. For samt
lige kort gælder, at de er en del af Johannes Me
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Fig. 3. Fanø omkring 1800. Nordby kirke, der 1786 flyttedes fra det gamle kirkested i Rindby, benævnes her 
stadig Fanø kirke; selve skipperbyen Nordby er afsat som Odden. Sønderho, hvis kirke blev nybygget 1782, 
ligger på øens østside i læ af sydspidsen. Det store uopdyrkede område mellem Rindby og Sønderho ligger hen 
som heder og klitter. I Vadehavet mellem Fanø og fastlandet udmunder de tre vandrige åer: Sneum å, Kongeåen 
og Ribe å (Nips å). Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort 1804. – Die Insel Fanø um 1800. Die Kirche von 
Nordby, die 1786 von dem alten Kirchdorf in Rindby verlegt wurde, wird hier noch die Kirche von Fanø genannt. Der 
eigentliche Schifferort Nordby ist als Odden eingetragen. Sønderho, dessen Kirche 1782 neugebaut wurde, liegt auf der 
Ostseite der Insel geschützt von der Südspitze. Das grosse unbebaute Gebiet zwischen Rindby und Sønderho liegt brach als 
Heide und Dünenlandschaft. Zwischen Fanø und dem Festland münden die drei wasserreichen Flüsse ins Wattenmeer aus: 
Sneum å, Kongeåen und Ribe å (Nips å). Ausschnitt aus der Karte der Gesellschaft der Wissenschaften, 1804. 

jers historiske kortarbejder, hvortil der i almin kirke eller måske mere sandsynligt et kapel i 
delighed ikke fæstnes lid.11 nærheden af Albuen. Det sent indførte navn 

Fanøs historiker, Niels Møller Kromann, Anna antyder, at kapellet må være kommet til i 
sluttede sig til den lokale tradition og identifi senmiddelalderen, vel i 1400’rne, og det kan da 
cerede Johannes Mejers oplysninger om en tænkes at være et kapel – måske af midlertidig 
S. Annæ kirke med omtalen af en kirke på Fanø karakter – i tilslutning til en senere nedlagt be
o. 1350. Kromann har ikke selv set stedet, men – byggelse ved Albuen på øens østkyst. Ifølge den 
skriver han – det skal have kunnet udpeges indtil ovennævnte regnskabsliste fra 153813 var der 21 
anlæggelsen af statsplantagen o. 1900.12 afgiftspligtige mænd i Sønderho sogn, hvoraf de 

Som nævnt ovenfor er det rimeligt at pege på ti var hjemmehørende i »Albo«, dvs. Albuen.14 

Rindby som Fanøs gamle kirkested, men her Fanø var fra gammel tid kongens ejendom og 
med er det ikke udelukket, at der har ligget en hørte under Ribe ladegård. 1741 solgte kronen 
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Fig. 4. Julius Exner: »Indledning til en dåbshandling på Fanø« (Sønderho kirke), 1881-82 (s. 2186). Efter Små 
Kunstbøger, 1910. – Julius Exner: »Einleitung einer Taufhandlung auf Fanø« (Sønderho Kirche), 1881-82. 

øen og kirkerne til øens beboerne med forplig
telsen til fortsat at holde kirkerne vedlige.15 

Kirkernes økonomi var i ældre tid i almindelig
hed ret ringe16 og adskilte sig fra landsognene 
inde i landet ved, at der ikke betaltes korntiende, 
men kun en ubetydelig kvægtiende. Fra senmid
delalderen kendes en afgift af fiskefangsten, kaldet 
»Vor Frue lod«, der betaltes til kirkernes ved
ligeholdelse.17 Denne naturalieafgift var o. 1600 
afløst af penge, der betaltes af både »indlæn-
dinge og udlændinge«, altså også af fremmede 
skibe. Ifølge Varde syssels kirkestol 160818 mod
tog Fanø kirke (dvs. Nordby kirke) en daler af 
hver »line-evert« (et fartøj, hvorfra man med 
kroge fiskede hvidling og torsk) og 3 mark af 
hver »garn-evert« (et fartøj, som fangede rød
spætter). Foruden denne afgift og kvægtienden 

ejede kirken nogle engstykker i Hillerup og Je
sted på hver side af Kongeåen, i Farup og Vilslev 
sogne. I Sønderho var bådafgifterne de samme, 
men her havde man ingen græsgange på fast
landet. 

Afgifter på fiskefartøjer og på skibe blev fort
sat opkrævet i 1700’rne. Stiftamtmanden appro
berede 1745 et sæt graduerede afgifter, der tog 
hensyn til bådenes størrelse. Herudover skulle 
de, der gik til alters, årligt betale en skilling, dog 
ikke de fattige.19 Ifølge kaldsbogen i Nordby, 
o. 1776, kunne kirken afkræve 4 danske mark af 
hvert fremmed skib, som lå vinteren over i hav
nen.7 

Afgørende for kirkernes økonomi blev fra 
1600’rne en afgift på stolestaderne, hvortil kom en 
mindre betaling for begravelse. Provstiskriveren 
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indstævnede 1683 beboerne i begge sogne for 
påstået restance med stolestadepengene. Bebo
erne indvendte, at staderne fra arilds tid havde 
tilhørt deres »stavne og væringer«, og selvom 
nogle af dem skulle have lovet at give noget til 
kirken, så var der ingen faste regler herom; de 
ville dog gerne efter evne give et bidrag til kir
kernes vedligeholdelse. Seks år senere, 1689, 
indkaldte skriveren igen restanterne for retten, 
og krævede nu, at tolv af de bedste mænd i 
Nordby og seks af de bedste i Sønderho skulle 
have ansvaret for inddrivelsen af beløbene. 
Samtidig blev det oplyst, at der i begge sogne 
fandtes »inderster, husfolk, ledige karle og kvin
der«, som lod sig betjene med alterets sakra
mente uden at give noget til kirken.20 

Stolestadeafgifterne var betydningsfulde for 
større istandsættelser og byggearbejder og var 
med til at finansiere de nye kirker 1782 og 1786, 
da en betragtelig del af udgifterne blev lignet på 
stolestaderne. Nordbypræsten skrev o. 1776 i 
kaldsbogen: »Stolestaderne ejes ikke af kirken, 
men er solgt til beboerne, som ejer dem til evin
delig arv og eje. Ved dødsfald giver den nye ejer 
af sædet en kendelse til kirken, højst en mark, 
for at få sit navn indskrevet i kirkeværgernes 
bog. Ved reparation af kirken udredes omkost
ningerne efter staderne, så enhver betaler af sine 
stole«.7 – At leje et stolestade blev dermed ikke 
blot en ret, men også en pligt, som påhvilede 
alle voksne over 16 år. Der blev udarbejdet om
fattende registre over stolestaderne (jfr. s. 2149, 
fig. 4) forud for nybyggeriet i 1780’erne, hvor 
det var en forudsætning, at der var et sæde til 
rådighed for samtlige voksne, dvs. over 700 
personer i hver af de to sogne.21 

Kirkebygningernes fornyelse i henholdsvis 1782 
og 1786 har nær sammenhæng med befolk
ningstilvæksten og de stigende konjunkturer. 
Nordby og Sønderho ændrede sig i løbet af 
1700’rne fra relativt små fiskelejer til driftige 
skipperbyer med skibe i inden- og udenlandsk 
fart.22 De rummelige kirker står som monu
menter over den første store sejlskibsperiode i 
årene før Englandskrigene, den såkaldte »sølval
der« (øens »guldalder« faldt i sidste halvdel af 
1800’rne). Et næsten symbolsk udtryk var flyt

ningen af Nordby kirke fra landbrugsområdet i 
Rindby nærmere havnen i Nordby. 

De nye kirker er store rektangulære langhuse, 
hvis grundplaner afspejler de forudgående, min
dre bygninger. Disse havde i tidens løb fået 
samme form ved tilføjelsen af »kviste« på nord
siden. Denne særlige kirketype, der med en vis 
ret kunne kaldes en Vadehavskirke, kan endnu 
ses på Rømø (jfr. DK. SJyll. s. 1419-42), hvis 
kirke modsat Nordby og Sønderho ikke blev 
nybygget. 

1 Jfr. s. I020f. Kirken var takseret til en afgift på 4 
skilling sølv. 
2 RA. Ribe bisp. Register på sognepræsternes ejen
dom og rente udi Varde syssel 1538, s. 82-83. 
3 Danske Magasin, 4. rk., I, s. 110. 
4 Præsteindberetninger til Ole Worm, udg. af Frank 
Jørgensen, I, 1970, s. 249-52. 
5 En bevaret liste for 1538 i Riberhus lensregnskaber 
(RA. Reg. 108 A) opregner på Fanø i alt fire lokalite
ter med navnene på de mænd, som skulle betale af
gift: Nordby 13, Kirkeby 9, Sønderho 11 og Albo 10. 
Af sammenhængen fremgår det, at Kirkeby ligger i 
Nordby sogn og må være identisk med det nuvæ
rende Rindby. 
6 H. Meesenburg m. fl.: Fanø – bebyggelse og land
skaber, Bygd, Esbjerg, 1977. 
7 Liber daticus for Nordby o. 1776ff. Ved embedet. 
8 Liber daticus for Sønderho o. 1776ff. Ved embedet. 
9 Jfr. N. E. Nørlund: Johannes Mejers kort over det 

danske rige, bd. 2, 1947. Stedet benævnes henholds

vis »S. Anne(n)berg« (planche 39), »S. Ann.« (plan

che 42) og »S. Annen« (planche 43).

10 Gengivet i Newe Landesbeschreibung der zwey 

Hertzogthümer Schleswich und Holstein, 1652.

11 Jfr. P. Lauridsen: Kartografen Johannes Mejer, Hi

storisk Tidsskrift, 6. rk., I, 1887, s. 337ff. – Johannes 

Mejer tager udgangspunkt i fantastiske fortællinger, 

at Vesterhavsøerne engang skulle have været sam

menhængende og landfaste med Jylland. Hans histo

riske kortarbejder o. 1650 er et forsøg på at vise Va

derne langs Nordslesvigs kyst o. 1240. Her anbringer 

han en mængde navne på byer, kirker og kapeller, der 

senere skal være gået under. Man finder her foruden 

S. Annæ kirke bl.a. en ødekirke, Geistrup, på Peter 
Mejers sand i havet syd for Sønderho, en kirke kaldet 
Legstrup på Kjeldsandet mellem Sønderho og fast
landet, en Catrinekirke på Mandø flage og flere andre 
kirker omkring Mandø. Selvom vadekortets trovær
dighed er afvist, fortæller man mand og mand imel
lem stadig om de store landstrækninger med de 
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mange kirker, som havet har taget, i Sønderho såle

des sagnet om kirkeklokken, der skulle være fisket op 

af havet vest for Mandø og stamme fra en undergået 

kirke.

12 N. M. Kromann: Fanøs Historie, I, Esbjerg 1933, 

s. 18-19.

13 RA. Reg. 108 A.

14 Jfr. H. K. Kristensen: Gamle sydvestjyske fiskele-

jer, Varde 1965, s. 113.

15 N. M. Kromann: Fanøs Historie, I, Esbjerg 1933, 

s. 27-45.

16 Også præsternes indtægter var beskedne. Kaldet i 

Sønderho var 1632 sammen med Mandø, Rømø og 

Lønne så ringe, at det ikke kunne underholde en 

præst. Jfr. Kane. Brevb. 23. april 1632.

17 Danske Magasin, 4. rk., I, s. 110. – H. K. Kristen

sen (note 14, s. 42) forklarer en lod fisk som en 

mandspart af hvert fartøj en dag om året. Vor Frue


lod er en afgift af forårsfiskeriet på Vor Frue dag, den 
25. marts. 
18 H. K. Kristensen: Varde Syssels Kirkestol, i Årb
Ribe X, 1940, s. 116. 
19 N. M. Kromann: Fanøs Historie, Bd. II, Esbjerg 
1934, s. 424f. 
20 N. M. Kromann: Fanøs Historie, bd. II, Esbjerg 
1934, s. 421. 
21 Manglen på tiendeindtægter medførte, at flere ud
gifter og pligter blev pålignet de enkelte. I Sønderho 
skulle hver af sognemændene således vedligeholde 2 
alen af det plankeværk, der omgav kirkegården, se 
s. 2153.

22 Jfr. Morten Hahn-Pedersen: Fanø i sejlskibstiden, 

Esbjerg 1989, og Niels Frederiksen: Sønderho. En 

skipperby i Vadehavet, Esbjerg 1989.


Redaktion ved Niels Jørgen Poulsen 1990. 



 

 
 

 

 
 

Fig. 1. Kirken og kirkegården set fra sydvest o. 1880. Litografi efter egen tegning af Thomas Schmidt. I Nordby 
sognearkiv. – Südwestansicht von Kirche und Friedhof um 1880. Lithographie nach eigener Zeichnung von Thomas 
Schmidt. 

NORDBY KIRKE

FANØ, SKAST HERRED 

Kirken er opført 1786 som afløser for sognets gamle Området omkring kirken blev samme år taget i 
kirke i Rindby (se s. 2146f.). Den kaldtes ligesom for brug som kirkegård, efter at det var blevet be
gængeren i Rindby længe for Fanø kirke (jfr. den hi tydeligt forhøjet med tilkørt jord og indhegnet
storiske indledning s. 2108). Kirken ejedes af sognets med et plankeværk. Kirkegården er med tidenbefolkning, der var forpligtiget til selv at holde den 

udvidet med mindre jordstykker til de tre sider:vedlige. Den overgik til selveje o. 1913. – Ifølge et 
sagn skal kirken til dels være opført af pommersk fyr 1847 mod nord, i 1850’erne mod vest3 og 1873 
fra et strandet skib.1 Andre sagn fortæller, at den mod øst4 helt frem til gaden. I 1890’erne var der 
malmstøbte døbefont var skænket af en prinsesse, planer om at erhverve et større areal vest for 
som Fanøboerne reddede af havsnød.2 

kirkegården til begravelse, men det måtte op
gives, fordi grundvandet stod for højt. I stedet 

Kirken, der i sommeren 1786 rejstes på marken indrettedes en assistenskirkegård, Vestre kirke
syd for Nordby (sml. matrikelkortet 1820, gård, i plantagen 800 m vest for kirken (se 
fig. 3), omgives nu af bebyggelse på alle sider. s. 2141). 
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Hegn og indgange. Kirkegårdens østre afsnit, 
ud imod gaden, indrammes af en rødstensmur 
fra 18734 med hvidtede liséner og afdækning 
med tandsnitsgesims (sml. fig. 2). Hovedind
gangen midt i muren består af port og to låger, 
lukket af hvide stakitfløje mellem hvidtede pil
ler, der er afsluttet med pyramider og kugler. 
Muren, der hælder stærkt udad, er 19474 for
længet frem til det sydvestre hjørne. Den afløste 
i sin tid en †mur fra o. 1820,5 som frem til ud
videlserne indhegnede hele kirkegården. Vestre 
og nordvestre side omgives af tjærede planke
værker, således som det også ses på ældre af
bildninger (fig. 1). 

Langs kirkegårdens nordside er en hæk af 
naur og inden for sydmuren vokser klippede 
seljerøn. To små alléer af stynede elmetræer 
mellem gaden og kirken er muligvis en rest af en 
»forskønnelse« fra 1888, hvortil kirkeværgen 
Thomas Schmidt lod udarbejde en plan (fig. 2) 
med alléer, gruslagte gange og ligusterhække. 

Fig. 2. Plan til kirkegårdens forskønnelse 1888 (s. 
2114). Tegning i kirkens arkiv. – Plan für die Verschö
nerung des Friedhofs 1888. 

Kirkegården havde indtil da til dels henligget i 
græs. I et reglement for kirken 1792, udarbejdet 
af sognepræst og birkedommer,6 indskærpes 
det, at det mod bødestraf er forbudt at indlade 
får eller andre kreaturer på den nye kirkegård 
eller på kirkegården i Rindby. 

Et ligkapel, vest for kirkegården, af røde sten 
og tækket med sortglaserede vingetegl er opført 
1952 efter tegning af arkitekt Søren Nørgaard, 
Esbjerg. Et †nødtørftshus var opført 1888. 

BYGNING 

Kirken, der blev indviet 1. oktober 1786, er op
ført af bygmester Peder Frisvad. Det er en stor 
rektangulær, klassicistisk bygning med helval-
met tag. Kirken vender øst-vest, men alteret 
(oprindeligt et »prædikestolsalter«) er imod 
sædvane placeret midt for den søndre langside, 
og hele stoleværket i den store forsamlingssal er 
orienteret mod alterstedet som bygningens og 
indretningens samlingspunkt. To små tilbygnin
ger midt i langmurene tjener som henholdsvis 
våbenhus (nord) og sakristi (syd). Til østgavlen 
er 1906 føjet en mindre bygning, nu dåbsvæ-
relse, tegnet af Vilhelm Holck. Han opsatte 
samme år den nuværende kobbertækkede tag
rytter, der afløste et mindre spir. 

Kirken, hvis tilblivelseshistorie der er gjort 
nærmere rede for i det følgende, er bygget til at 
kunne rumme over 700 mennesker, et antal der 
med pulpiturets opsætning 1844 blev øget til et 
tusinde. Den velproportionerede bygning er op
ført af røde, mørkbrændte mursten i blank mur. 
Der er brugt krydsskifte, og stenene måler gen
nemgående 23,5 × 11,5 × 5,5 cm. Murtykkelsen 
er ca. 60 cm, svarende til to en halv sten. Mu
rene hviler på en høj, sortsværtet sokkel og af
sluttes i en rigt profileret, hvidtet gesims.7 I hver 
gavlende er en svagt fremspringende midtrisalit 
endende i en frontispice, der viderefører gesim
sen. I gavlen i vestre risalit er en lem, mens den 
østre (nu dækket af den nyere udbygning), der 
før rummede kirkens klokke, havde et glamhul. 
Det lille sakristi bag alteret og våbenhuset ved 
nordsiden er opført i ét med kirken som små, 
lave tilbygninger, smykket med tilsvarende ge
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Fig. 3. Nordby kirke og omgivelser 1820. Udsnit af kort over Odden by, opmålt til matrikuleringen 1820 af 
Thobøll. Kopieret af Anna Brinch Thorsen 1989. 1:10000. – Die Kirche von Nordby und Umgebung 1820. Ausschnitt 
aus einem Plan von dem Ort Odden. Vermessen 1820 für die Ausfertigung der Katasterkarten. Kopie 1989. 

simser. Taget er tækket med blåglaserede vinge- 
tegl, 1862 kaldet for »hollandske tagsten«, med 
blyafdækning på grater og mønning. 

Bygningen er disponeret med i alt 18 store, 
retkantede vinduer, seks i hver langside og tre i 
hver gavlende. Alle er i brug med undtagelse af 
det midterste i østsiden, som blev lukket i for
bindelse med tilbygningen 1906. De smårudede 
vinduer blev ændret ved Vilhelm Holck 1896 
(jfr. ndf.), men fik ved restaureringen 1971-72 
igen deres oprindelige, karakteristiske udseende 
med bryn af kantstillede sten, svarende til sål
bænkene; over brynene er et udmuret spejl un
der et kurvehanksformet aflastningsstik. Bry
nene har kirken til fælles med herregården Lun- 
derup ved Varde og Bramminge hovedgård (se 
ndf.). Fire små diagonaltstillede vinduer, to over 

henholdsvis sakristi og våbenhus, er tilmuret 
18874 og fremtræder i dag som blændinger. 

Der er adgang til kirken via to rundbuede døre 
i våbenhusets sidemure, hvoraf den østre er ud
videt 1916.4 En dør fører fra våbenhuset til kir
kens indre, et stort, lyst rum med hvidtede 
vægge, helt optaget af stoleværket, der som 
nævnt vender imod alteret i skibets sydside. 
Som i det ydre beherskes alt af en gennemført 
symmetri, spejlet omkring kirkens hovedakse 
mellem alter og indgangsdør. Træloftet over det 
knap fem meter høje rum består af 21 bjælkefag, 
som hviler på en kraftig, langsgående bjælke, 
båret af seks stolper midt i rummet. 

Kirkebyggeriet 1786. Drivkraften bag ønsket 
om at bygge en ny og større kirke nærmere 
Nordby udgik fra Nordbyboerne selv under le
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delse af kromand og færgeejer Niels Jacobsen. 
Efter en ansøgning 10. oktober 1784 (omtalt 
s. 2150) opnåede de 20. maj 1785 kongens til
ladelse til, at den gamle kirke måtte nedrives og 
en ny opføres på grunden syd for Nordby. Teg
ningen til denne, »en fuld-rummelig og tegl
hængt kirke uden tårn«, skulle dog forinden 
godkendes af stiftsøvrigheden,8 der allerede i sin 
anbefaling af ansøgningen havde stillet som be
tingelse, »at alteret vorder opført, ikke som i 
den gamle kirke, i det ene hjørne, men midt for 
den østre ende, samt at prædikestolen stilles så
ledes, at den prædikende kan ses og høres 
overalt«.9 

Kongens tilladelse til at flytte kirken blev be
kendtgjort ved et kirkestævne søndag den 2. au
gust 1785 og udløste straks en protest fra be
boerne i området omkring den gamle kirke, i 
Rindby og Byen. I et brev 15. august til stift
amtmand og biskop indvendte de, at den ud
pegede grund var ubekvem for dem og for lavt 
liggende til kirkegård. Rindbyboerne foreslog i 
stedet et jordstykke sydvest for samme toft, der 
kunne fås for 220 rdl., og dermed var 30 rdl. 

billigere end Nordbyboernes grund.10 Efter en 
del korrespondance fulgte stiftsøvrigheden ud 
på efteråret 1785 sognepræst Hans Friis’ anbe
faling og bestemte, at kirken skulle opføres på 
den grund, som Niels Jacobsen og byggekomi
teen allerede havde købt til formålet.10 Skødet 
på byggegrunden, der målte 95 × 85 alen, er 
dateret 17. nov. 1785.11 

Første projekt til en ny kirke. Nedbrydningen af 
kirken i Rindby begyndte 16. januar 1786, da 
man tog fat på tårnet (se s. 2150). På det tids
punkt var det dog ikke endelig afgjort, hvem 
der skulle bygge den nye kirke. Af et brev fra 
byggekomiteen ved Niels Jacobsen og Morten 
Pedersen Terkelsen 14. marts 178610 fremgår det, 
at stiftsøvrigheden nogen tid forinden (måske 
sidst på året 1785) havde godkendt en tegning. 
Hvordan dette første projekt, hvis mester er 
ukendt, har taget sig ud, kan kun indirekte ud
ledes af brevvekslingen med stiftsøvrigheden. 
Der synes at have været tale om et stort rektan
gulært hus, orienteret nord-syd og med alteret 
midt for den østre langside; bygningen var af
dækket med to langsgående sadeltage ligesom 

Fig. 4. Grundplan 1:300. Målt af Rolf Graae og J. Aa. Aakjær 1969, tegnet af Marianne Nielsen 1990. – Grundriss. 
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Fig. 5. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1984. – Nordostansicht der Kirche. 

kirken i Sønderho, opført fire år forinden. Op
førelsen af denne kirke havde været udbudt i 
licitation, men »der var intet bud sket af nogen, 
som man dertil kunne betro.« 

Peder Frisvads projekt. Kontakten med bygme
steren i Varde, Peder Frisvad, var etableret inden 
13. februar 1786, da han signerede en skitsemæs-
sig opmåling12 af den gamle kirke, hvis tårn da 
allerede var revet ned. Denne tegning skulle 
bruges som beregningsgrundlag for stoleværket 
i den nye kirke. I det ovennævnte brev til stifts
øvrigheden 14. marts 1786 skriver Niels Jacob
sen og Morten Pedersen Terkelsen: »Da vi haver 
accorderet med bygmesteren signor Peder Friis
vad om arbejdet... så har (han) derefter leveret 
os følgende tegning på den nye kirke med be
tydning, at dersom samme måtte følges, ville 
det både spare i bekostning og desforuden blive 
standhaftigere end det ellers kunde ved tvende 
udbygninger fra hver side med en rende imel

lem efter den første tegning. Og da vi ved at 
eftertænke benævnte bygmesterens foregivende 
også har fundet god grund i samme og seer til
lige, at kirkens indretning kan blive mere til ind
byggernes fornøjelse efter den sidste tegning 
end efter den første allerede indsendte, så tager 
vi os den underdanige frihed og beder, at stiftets 
høje øvrighed ville nådigst approbere følgende 
sidste tegning i steden for den, som er os hjem
sendt med approbation«.10 Af den videre sam
menhæng fremgår det, at Peder Frisvads projekt 
i det store og hele må have svaret til den nu 
stående kirke, samlet under et stort tag, blot var 
bygningen som i det første projekt stadig orien
teret med gavlene i nord og syd. 

Stiftsøvrigheden sendte 23. marts denne teg
ning tilbage til pastor Friis og birkedommer En-
gelstoft i Nordby for at høre deres mening. Fris
vads tegning omtales her som den »under litra a, 
b, c vedgående nye tegning« (formodentlig 
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plan, snit og opstalt), og man spørger, om ikke 
»prædikestolen, opført på det sted tegningen 
udviser, vil medføre den bekvemmelighed, at 
præsten overalt i kirken vil kunne af menighe
den vel høres og forståes?«.10 

I deres svar til stiftsøvrigheden 27. marts 
fandt Friis og Engelstoft ikke, at prædikestolen 
kunne stilles på en fordelagtigere måde for hø
rende og seende end efter Frisvads tegning. Dog 
mente de, at »dersom kirkebygningen til mere 
sikkerhed for vind- og vandfald bedre kunne 
opføres i øster og vester, og koret altså komme i 
den søndre side, da ville klokken med mindre 
bekostning kunne hænge i den østre ende af kir
ken, som er ud til sognet, end når der til samme 
skulle på et af våbenhusene anbringes et spir ef

ter tegningen«. Og således blev det. Kirken blev 
orienteret øst-vest og med »koret« (alteret) midt 
for den søndre langside. Med denne ændring 
blev Frisvads tegning godkendt 17. april 1786.10 

Bygmesteren Peder Frisvad (1748-87), fra 
Frisvad mølle nord for Varde, var – efter hvad vi 
véd om ham – en selvlært mand, der voksede op 
under godset Nørholm, hvis ejer i disse år var 
den virksomme og byggekyndige Andreas 
Charles Teilmann. Af sikre arbejder fra Peder 
Frisvads hånd kendes foruden Nordby kirke 
kun planerne til et rådhus i henholdsvis Hol
stebro og Varde, bygninger som han ikke kom 
til at opføre. Frisvad arbejdede 1783 for A. C. 
Teilmann og det er tænkeligt, at han har været 
med ved opførelsen af hovedbygningen på den 

Fig. 6. Grundplan af kirken med stoleindretning og fordeling af sæderne 1786 (s. 2130). Syd opad. Tegning i 
kirkens arkiv. – Grundriss von Kirche mit Einrichtung des Gestühls und Verteilung der Sitze 1786. Süden nach oben. 
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Fig. 7. Kirken set fra sydøst, i tiden mellem 1889 og 1896. Foto i NM. – Südansicht der Kirche in der Zeit zwischen 
1889 und 1896. 

lille herregård Lunderup, som stod færdig 1785; 
men om han har leveret egentlige bygningsteg
ninger eller blot arbejdet som murermester vi
des ikke. Vinduerne i Lunderup har vandrette 
bryn svarende til sålbænkenes sålskifter, og det 
samme træk, der også findes på Bramminge ho
vedgård, færdigbygget 1786, er som nævnt ka
rakteristisk for Nordby kirke.13 

Bortset fra de kirkerestaureringer, han mulig
vis har deltaget i, er Nordby kirke Frisvads ene
ste kirkebyggeri – han døde få måneder efter at 
kirken var færdig. Opgaven synes at have været 
funktionelt bestemt: Kirken skulle kunne 
rumme mindst 700 personer, der hver skulle 
have et sæde, og alter og prædikestol skulle være 
placeret, så alle kunne se og høre. Kirkens dis
position som et tværvendt kirkerum med alteret 
i den ene langside synes Peder Frisvad at have 
overtaget fra det første projekt, og heri var han i 
god samklang med tidens kirkearkitektur, de 
store »reformerte« kirkerum,14 som Fanøboerne 

har kunnet opleve på deres rejser til Holland. At 
bygningen blev vendt 90 grader og alteret der
med anbragt i syd, var – som det fremgår oven
for – myndighedernes forslag. 

Byggeriet blev afviklet i løbet af sommeren 
1786 og den nye kirke indviet ved en festguds
tjeneste 1. oktober. Af den bevarede regnskabs 
bog15 over byggeriet fremgår det, at der allerede 
i dec. 1785 blev hjembragt en ladning tømmer 
fra Norge. De øvrige materialer blev hentet i 
Hjerting og Ribe, ved Rømø og i Hamborg og 
Altona. En afregning på mursten fra Ribe Kær
gård, udskibet fra Darum, viser, at i hvert fald 
en del af murstenene kom fra lokale sydvestjy
ske teglværker. Andre mursten købtes af mænd 
med tyskklingende navne: Herman Smoldt, 
Joh. Slytting og Otte Krönde. For sit arbejde fik 
bygmesteren Peder Frisvad 840 rdl.16 

Nedbrydningen af den gamle kirke og opfø
relsen af en ny kom til at koste i alt 6255 rdl. 
Udgifterne blev financieret ved salg af det gamle 
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Fig. 8. Kirken set fra nord 1918. Foto i KglBibl. – Nordansicht der Kirche 1918. 

blytag og andre materialer, ved frivillige gaver 
fra menigheden og en kollekt i kirkerne i Ribe 
stift;10 hertil kom indtægterne ved salg af sto
lestaderne i den nye kirke samt en afgift på én 
rdl. for hver af de 714 sæder i den gamle kirke.17 

Ændringer og tilføjelser. Menighedens tilvækst 
førte 1844 til opsætningen af et pulpitur langs 
hele nordvæggen, der tillige rummede kirkens 
første orgel (se inventar). 1867 blev loftet gipset, 
og 1889 blev sakristiet delvis inddraget til fyr
rum. Arkitekt Vilhelm Holck, Hillerød, en bror 
til sognepræst Søren Holck, forestod omkring 
århundredskiftet en række arbejder, der til en vis 
grad ændrede Peder Frisvads bygning. 1896 blev 
vinduerne gjort rundbuede, idet vindueshul-
lerne blev åbnede op til de kurvehanksformede 
stik, og disse blev udstyret med indsatte veder-
lags- og slutsten af sandsten, sådan som det 
endnu ses i den østre tilbygning. Vinduerne fik 
jernrammer med blyindfattede glasmalerier. Da 

man ikke kunne lufte ud gennem de nye vin
duer, blev det nødvendigt at etablere et omfat
tende ventilationssystem med to noget påtræn
gende, blytækkede udluftningshætter over møn
ningen (jfr. fig. 8). 1906 ledede Holck opførelsen 
af den østre tilbygning, der sluttede sig til risalit- 
ten og fik samme udstyr og tagafdækning som 
den øvrige kirke. Der er adgang til rummet via 
en udvendig dør i øst og en dør fra selve kir
kerummet. I gavlen er et fladovalt vindue. I an
søgningen til ministeriet 1906 blev ønsket om 
tilbygningen begrundet med, at man manglede 
et rum til indledning af kirkegangskoner, til 
mindre altergange og skriftemål og til konfir
mandundervisningen. 

Den ottesidede, kobbertækkede tagrytter er 
opsat som klokkespir 1906 og ligeledes tegnet af 
Vilhelm Holck. Rytteren har rundbuede åbnin
ger i alle otte sider og dækkes af en barokagtig 
hætte med fløjstang og en stor kobberklædt 
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kugle. Den oprindelige blyklædte †tagrytter (jfr. 
fig. 1 og 7), der blev nedtaget 1906, betegnedes 
1791 som »et lidet, blind spir«.18 Den var 9 alen 
høj (ca. 5,6 m) og udformet som en stejl firesi- 
det pyramide med svejfede tagflader endende i 
en høj jernstang med en vindfløj over to store 
kugler. 

Ved en gennemgribende restaurering 1971-72, 
under ledelse af arkitekterne Rolf Graae og Ri
chard Aas,19 fik kirken sine gamle vinduesfor
mer tilbage. En sekundær dør i vestsiden, fra 
1889, blev tilmuret; kirken fik nyt varmeanlæg, 
sakristiet blev genetableret som rum, og ventila-
tionshætterne på tagryggen blev taget ned. Ind
vendig blev gipsdækket fjernet, og træloftet 
kom igen til at stå som malede brædder. Bortset 
fra den fornyede tagrytter og den østre tilbyg
ning samt enkelte mindre ændringer fremtræder 
kirken i dag stort set, som da Peder Frisvad af
leverede den til menigheden i 1786. Facaderne, 
der står i blankt murværk, har tidligere været 

»afstreget« med hvide, kalkede striber, således 
som det er gammel tradition på Fanø. Dørene 
står rødmalede og vinduerne har hvide rammer. 
I det indre er væggene hvidtede, og loftet malet i 
to grå nuancer. I gulvet, der oprindeligt var et 
rødt murstensgulv,18 ligger gule, ottekantede 
fliser og små og grå firkantede. Under stolene er 
der træfjæl. 

Opvarmning. Kirkens første varmeanlæg, ud
arbejdet af ingeniør Reck 1889, var installeret i 
sakristiet og i en fyrkælder i tilknytning hertil. 
Ved restaureringen 1971-72 fik kirken et varm-
luftanlæg med oliefyret kedel i kapelbygningen 
på kirkegården. 

Jernankre med forbogstaverne »HF« for sog
nepræst Hans Friis og årstallet »1786«, året for 
kirkens opførelse, er indsat i tilbygningens øst
mur. 

Vindfløjen over tagrytteren, der 1906 overfør
tes fra den gamle rytter, angiver ligeledes kir
kens opførelsesår »1786«. 

Fig. 9. Projekt til pulpitur ved N. S. Nebelong 1843 (s. 2132). Øverst pulpituret set mod nord (vestre halvdel er 
ikke tegnet ind); nederst tværsnit af kirken set mod øst. Tegning i kirkens arkiv. – Empore. Entwurf von N. S. 
Nebelong 1843. Oben: Empore gegen Norden (westliche Hälfte nicht eingezeichnet). Unten: Querschnitt von der Kirche 
nach Osten. 
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INVENTAR 

Oversigt. Det harmoniske rum fremstår som et af 
Danmarks få bevarede prædikensale, indrettet efter 
1700-tallets smag, med altret midt for den ene (søn
dre) langside og stolene fordelt omkring en kort, 
tværgående akse. Flere inventarstykker er overført 
fra den 1786 nedrevne kirke, først og fremmest den 
usædvanlige, malmstøbte døbefont, som i en ind
skrift, der er vendt på hovedet og spejlvendt angiver 
at være en »omvendelsens døbefont«. Fontens nuvæ
rende fod er udført 1887. Fra henholdsvis 1500’rne og 
16-1700’rne stammer en række paneler og låger, som 
nu indgår i de lukkede stole, mens renæssancen iøv-
rigt er repræsenteret af altertavlen, der har malet års
tal 1622, og prædikestolen fra 1620. Disse to stykker, 
der muligvis er skåret af samme mester, men som 
begge har sekundære malerier, blev ved overførslen 
til den nye kirke anbragt over hinanden som et »præ-
dikestolsalter«, idet særlig altertavlen blev en del be
skåret. Tavlens vinger, dens fod- og topstykke samt 
størstedelen af lydhimlens ornamenter synes således 
nyskåret 1894, fem år efter at prædikestolsaltret, 
hvori der 1864 var indsat en ny altertavle, var blevet 
adskilt. Stolestaderne er fra kirkens opførelsestid, 
med sæder og rygge fra 1939. Som følge af de særlige 
lejeforhold (jfr. s. 2110f.), er stolenes antal og dermed 
opstilling løbende ændret i overensstemmelse med 
menighedens behov. I forbindelse med prædikestols-
altrets opløsning blev der desuden etableret en større 
friplads omkring altret. Til brug for det 1842 skæn
kede orgel blev der to år efter opsat et pulpitur, med 
ekstra 16 stole. Et senere opsat orgelpulpitur i øst blev 
fjernet ved den sidste restaurering 1971-72. De otte 
kirkeskibe daterer sig jævnt over perioden o. 1700-
1950’rne, mens belysningen er fra 1971-72. 

Farvesætning og istandsættelser. Inventarets staffering 
er i alt væsentligt fra restaureringen 1971-72. 1842 
blev alt træinventar undtagen altertavlen malet af 
snedker- og malermester J. Ussing i perlegråt og 
mørkebrunt. 1869 fik særlig stole og dørfløje en ege
træsbemaling, mens renæssancealtertavlen og prædi
kestolen blev opmalet i forbindelse med restaurerin
gen i 1894; arbejdet blev udført af snedkermester 
Hans Nielsen. Stole og pulpitur blev atter opmalet i 
1912. Den nuværende farveholdning skyldes maler 
Ernst Trier, Vallekilde. 

Alterbordet er en nyere trækonstruktion dækket 
af et brunt plystæppe. 

†Alterklæder. O. 1776 fandtes et klæde af rødt 
fløjl, som var skænket af pastor Niels Hansen 
Friis, sammen med et klædesstykke, der bar års

tallet 1750.3 Disse dele var muligvis i brug indtil 
1815, da et nyt klæde anskaffedes.20 

Altertavler. 1) (Fig. 13). Kirkens renæssanceal
tertavle, tidligere med malet årstal 1622,21 er i sin 
nuværende udformning stærkt præget af en re
staurering 1894.4 Af tavlens dele, et postament, 
et firsøjlet storstykke og et topfelt med vinger 
og gavl, synes kun stor- og topstykket oprinde
lige (jfr. ndf.). 

Det høje postament har på midten rektangu
lær ramme og til siderne, under de midterste 
storsøjler, fremspring med beslagværk. Vin
gerne er glatte, omend med et lodret, skælmøn
stret bånd på midten. Storsøjlerne, med sokler 
anbragt foran storstykkets postament, har kom-
positkapitæler og prydbælter med kassette
værk.22 Gesims svarende til postamentet, med 
drejede knapper på undersiden og fremsprin
gende kronliste. Topfeltet har fladrundbuet ar
kade med lodret rillede pilastre; sviklerne ud
fyldes af stiliserede liljer. Til siderne er joniske 
pilastre med kassetteværk under rudebosse på 
skafterne. De kartoucheformede vinger har 
ovalfelt, reliefskåret frugtbundt og spir på vand
ret arm. Yderst står dråbeformede spir på 
svungne sokler. Topfeltets gesims består af et 
kvartrundt, beslagværksmykket led, og kron
liste med tandsnit. Gavlen, som er udført i stil 
med topfeltets vinger, midtdeles af et lodret 
bånd med muslingeskal, rudebosse og treklø
ver. 

Tavlens staffering, som stammer fra restaure
ringen 1971-72, domineres af blåt i tre nuancer,23 

hvortil kommer gulbrunt, gyldent og gråhvidt. 
I postament- og gesimsfriserne er citater fra 
henholdsvis Math. 17,5 og 1. Kor. 11,26. 

Malerierne, tilskrevet Ribemaleren Hans 
Poulsen (1691-1742), stammer formentlig fra 
1723, da tavlen, ifølge en forsvunden malet ind
skrift, blev renoveret.24 De er udført i olie på træ 
efter forlæg, som er brugt til flere af Hans Poul
sens altertavlemalerier: Storfeltets nadver (fig. 
12), 64 × 58 cm, svarer til billeder på en tavle fra 
Ribe hospitals †kirkesal, i Varde S. Jacobi, 
Lunde, Ovtrup og Hostrup.25 Jesus, i billedets 
akse, er fremhævet med dels et draperi på bag
væggen, dels en olielampe. Umiddelbart under 
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Fig. 10. Nordby kirke under en gudstjeneste, malet af Niels Holbak 1934 (s. 2134). NE fot. 1984. – Die Kirche von 
Nordby während eines Gottesdienstes, gemalt von Niels Holbak, 1934. 

hans hænder står fadet med offerlammet. Stor lens gavl læses årstallet 1622, på fodstykket ind
stykkets sidefelter (64 × 38 cm) rummer til ven skriften: »Nobilis Inspector templi dum Kragius 
stre Jesu Dåb, til højre Korsfæstelsen. Dåben hujus / Ripensis Præsul dumq Hemeteus erat; / 
(fig. 11) domineres af en stor Johannes Døberen. Claudius et Petri partes Pastoris agebat; / Hæc 
Jesu klæder holdes af to huldsalige engle. Kors tabula erecta est usibus apta piis / Hæc depicta 
fæstelsen følger samme forlæg som på tavlerne i oculos pascit, quem cernis imago / Cor magis 
Ovtrup og Hostrup (s. 1146 og 2044).26 Top oblectet Christus imago Patris. / C.P.R.« (Den
feltets maleri af Opstandelsen (45 × 45 cm) er gang den ædle hr. Krag var beskikket som 
udført efter samme forlæg som i Lunde (s. værge for denne kirke, og som borgmester He
1116) ;27 der er dog kun tre soldater til at vogte meteus var sat over købstaden Ribe, medens 
klippegraven. Claus Pedersen virkede her i sit hellige embed, 

Baggrunden i storfeltets malerier er rødbrun, opsattes tavlen, du ser, til at tjene de frommeste 
i topfeltets grønlig. Til dragterne er brugt hvidt, formål: Med sine billeder nære den skal dit sjæl 
gult, rødt og blåt, i nadverbilledet desuden og dit øje, Kristus, som Faderens billed, især 
grønt, til Johannes’ dragt og vægtæppet. dog dit hjerte skal glæde. C(laus) P(edersen) 

Ifølge indberetninger o. 1776, da tavlen endnu R(iber)). På listen over fodstykket29 stod: »Pict. 
stod i den gamle kirke,28 kunne der på altertav renov. Anno 1723. Past. M. I. Brasen« (Billedet 

Danmarks Kirker, Ribe amt 151 
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Fig. 11. Dåben. Maleri i altertavlens sidefelt, forment
lig udført af Hans Poulsen 1723, jfr. fig. 13 (s. 2123). 
Jens Johansen fot. 1972. – Altar. Die Taufe. Gemälde im 
Seitenfeld, vermutlich von Hans Poulsen 1723. 

renoveret år 1723. Sognepræst, magister Jens 
Brasen). Fra 1723 var sikkert også to bibelcita
ter, 1 Kor. 11,26 og Joh. 11,2530 som med hen
tydning til malerierne var anbragt på henholds
vis stor- og topstykkets frise. 

Ved altertavlens overførsel til den nye kirke 
blev den af stiftsøvrigheden krævet opsat midt 
for rummets østende,31 men som følge af det 
tværstillede kirkerums orientering blev tavlen 
placeret midt for sydvæggen,32 og sandsynligvis 
fra første færd bygget sammen med prædikesto
len.18 Hvordan den høje tavle har været indpas
set i et »prædikestolsalter« er svært at afgøre. 
Det er muligt, at kun storstykket og måske også 
topstykket har været inddraget,33 det sidste 
eventuelt andetsteds end umiddelbart over 
alterbordet.34 

1864-94, jfr. altertavle nr. 2, var renæssance
tavlen henlagt på loftet; sidstnævnte år blev det 
»meget defekte« stykke restaureret af snedker
mester Hans Nielsen i samråd med kirkevær
gen,4 og ophængt på skibets vestvæg. I forbin
delse med restaureringen 1971-72 blev maleri
erne renset for yngre opmalinger,35 og tavlen 
atter placeret på alterbordet. 

2) (Fig. 34), maleri udført af Johan Jochum 
Reinau 1864, forestillende Kristus og den sama
ritanske kvinde, i nedre, højre hjørne signeret 
»JJR 1864«.36 Olie på lærred, lysningsmål 90 × 
118 cm, i ny, smal ramme. Kristus, der sidder på 
brøndens kant, er i sin klare blå og røde klæd
ning fremhævet i forhold til de lyse omgivelser, 
de gråbrune brøndsten og det blågrønne land
skab. Den samaritanske kvinde er klædt i hvidt. 
Indfattet i en arkadeformet, egetræsmalet ramme 
med postamentfremspring og trekantgavl over 
fremspringende kronliste var maleriet oprinde
lig bygget ind i prædikestolsaltret, jfr. altertavle 
nr. 1. Ved dettes opløsning 1889 (jfr. prædike
stol) blev altret løftet op på et postament med 
aftrappede fremspring til siderne, og et kors an-

Fig. 12. Nadveren. Maleri i altertavlens storfelt, sand
synligvis udført af Hans Poulsen 1723, jfr. fig. 13 (s. 
2122). Jens Johansen fot. 1972. – Altar. Abendmahls
gemälde im Mittelfeld, wahrscheinlich von Hans Poulsen 
1723, vgl. Abb 13. 
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Fig. 13. Altertavle, ifølge et nu forsvundet, malet årstal fra 1622; malerier, forment
lig af Hans Poulsen, fra 1723, og postament, topvinger og gavl fra 1894 (s. 2122). 
NE fot. 1990. – Altar. Laut einer jetzt verlorengegangenen gemalten Jahreszahl aus dem 
Jahre 1622. Gemälde, vermutlich von Hans Poulsen 1723. Untersatz, Kartuschen und 
Giebel von 1894. 

bragt over trekantgavlen (fig. 32).37 På væggen 
bag altret var der før 1886 ophængt et draperi, 
oprindelig med overfald.38 Formentlig o. 1930 
blev partiet mellem draperiets overkant og loftet 
udfyldt med paneler, mens der på loftet blev an
bragt tre, udefter stadig kortere, rækker kasset
ter (jfr. fig. 10).39 Siden restaureringen 1971-72 
på loftet. 

Altersølv. Kalk (fig. 14), sandsynligvis udført 
o. 1707-17, af Hendrich Bötticher, Ribe. Den er 

19 cm høj og af en form, der minder om de 
arbejder, der blev udført på Fyn i tiden o. 1698, 
da Bötticher blev svend i Odense.40 Ligesom an
dre af hans kalke41 har den sekstunget fod på 
bred standplade, sekskantede skaftled indram
met af profilled og sekssidet knop med tunger 
og mellemfaldende rudebosser. De øvre tunger 
har graveret rudemønster, bosserne graverede 
versaler: »H:Iesus«. Bredt bæger med profilli
ster over og under mundingsranden. På en af 

151* 
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Fig. 14. Alterkalk, sandsynligvis udført o. 1707-17, af 
Hendrick Bötticher, Ribe (s. 2125). NE fot. 1984. – 
Kelch, von Hendrick Bötticher, Ribe. Wahrscheinlich um 
1707-17. 

Fig. 15. Alterdisk, formentlig udført af Hendrick 
Bötticher fra Ribe o. 1707-17 (s. 2126). NE fot. 1984. 
– Patene, vermutlich von Hendrick Bötticher, Ribe. Um 
1707-17. 

fodens tunger er graveret kors med skriftbånd: 
»Inri«, hvorpå der er pånittet en støbt, 3 cm høj 
Kristusfigur. Langs de øvrige tungers kant er 
graveret skriveskrift afsluttet med rankeværk: 
»Vasa hæc sacra a sacrilego male habita reparata 
sunt ao. 1718 Past. Mag. J. B. Brasen« (Dette 
hellige kar er efter at være skændet ved dårlig 
brug blevet repareret i året 1718. Pastor, magi
ster J. B. Brasen). Under bunden graverede, ny
ere versaler: »Nordby kirke«, og på standpla
dens overside Böttichers (gentagne) stempel 
(Bøje 1982, nr. 6786). – Kalken må være udført 
mellem 1707, da Bötticher fik borgerskab i 
Ribe, og før 1717, da altersølvet en tid var 
stjålet.42 

Disk (fig. 15), sandsynligvis samtidig med og 
udført af den samme mester som kalken; 15 cm i 
tvm. På fanen to modstillede, graverede og ci
selerede cirkler, den ene med Jesumonogram, 
den anden med (fliget) græsk kors, jfr. diske i 
Lindknud, Malt hrd., og Farup, Ribe hrd.43 

Oblatæske, anskaffet 1887 i stedet for †oblat
æske af blik.4 Af porcelæn fra Bing & Grøndal, 
sort med guldkors og -kanter. 

Alterkande, købt 1844, sammen med sandsyn
ligvis ensdannet †alterkande.44 Fra Den kongelige 
Porcelænsfabrik, sort med guldkors og -kanter. 
– 1972 er anskaffet oblatæske og alterkande, 24 cm 
høj, begge af sterling fra Dansk Paramenthan
del. 

Sygesæt (fig. 16), bestående af kalk, hvorpå 
graveret årstal 1760, og samhørende disk. Kal
ken er 10 cm høj, med cirkulær, aftrappet fod og 
bæger formet som omvendt keglestub. Langs 
mundingen er graveret skriveskrift: »Das Blut 
Jesu Christi Machet uns Rein Von Aller Sünde. 
1. Joh.: 1 7 V. (1. Joh. 1,7) 1760«. Disken er 7,5 
cm i tvm., glat. 

Alterstager, o. 1850, af messing, 60,5 cm høje. 
På rund fod med godronnering foroven; over 
fladrundt, sammensat led skaft med profilind-
rammede plader. – Syvarmet stage, 50,5 cm høj, 
på rund fod, hvorpå graveret fraktur: »Til 
Minde om Provstinde Helga Nielsen død d. 3. 
Juli 1913«. 

*Alterstager (fig. 17), gotiske fra 1500’rnes før
ste halvdel, af en type, der fortrinsvis findes i 
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Sydvest- og Sønderjylland.45 30,7 cm høje uden 
jernpig, med denne henholdsvis 44,4 og 45,5 
cm. De står på tre tretåede dyrepoter46 og har 
ensprofileret fod og lyseskål, cylinderformet 
skaft og fladrund knop indrammet af smalle, 
flade ringe. Stagerne, hvorom der kun vides, at 
de stammer fra »Fanø Kirke«,47 blev 1872 købt 
af en antikvitetshandler til Nationalmuseet, 
hvor de opbevares under inv.nr. D 770. 

†Alterstager. På ældre fotografier ses fire lave 
messingstager på alterbordet. Ifølge en tilføjelse 
i kirkens Liber Daticus skænkede apoteker N. 
K. K. Petersen o. 1930 »de udskårne søjlestager 
ved altret«, muligvis de fire balusterformede 
lamper, som ifølge Niels Holbaks maleri af kir
kens indre fra 1934 (fig. 10) var anbragt på fir
kantede søjler til siderne for altret. 

Et †alterkrucifiks ses på et foto optaget o. 1900 
(jfr. fig. 32). 

En messehagel af rødt fløjl med guldkors og 
-frynser er sikkert identisk med den, der blev 
anskaffet 1875.4 – †Messehagler. O. 1776 fandtes 
to messehagler, en af sort fløjl med sølvknip
linger og en af rødt fløjl med guldbånd, skænket 
af kirken 1717 og på pastor Jens Brasens bekost
ning smykket med et rygkrucifiks, støbt af sølv, 
under bogstaverne INRI.48 Den sidste havde 
1771 fået sølvlægter.49 Begge hagler blev over
ført til den nye kirke,50 hvor den røde var i brug 
til 1875.4 Krucifikset, som sammen med sølv-

Fig. 16. Sygesæt, ifølge graveret årstal på kalken fra 
1760 (s. 2126). NE fot. 1984. – Krankengeräte. Kran
kenkelch mit eingravierter Jahreszahl 1760. 

Fig. 17. *Alterstager fra 1500’rnes første halvdel, i 
NM (s. 2126). NE fot. 1991. – *Altarleuchter, erste 
Hälfte des 16. Jahrhunderts. 

lægterne dette år blev fjernet fra det udtjente 
klæde, placeredes tolv år efter »foran på 
alterbordet«.4 

Alterskranke, formentlig fra 1862, da et nyt 
knæfald opsattes.4 Halvrund, med drejede balu-
stre, der foroven forbindes med arkader. Såvel 
balustre som håndliste er gråhvide, de første 
med striber i lyseblåt og gyldent. Den ældre †al
terskranke var tresidet og oprindelig anbragt i 
forlængelse af præste- og degnestolen til siderne 
for altret, jfr. fig. 6. 

Døbefont (fig. 20), bestående af kumme, støbt 
i malm 1450-1500, og fod af sort poleret mar
mor fra 1887. Den 34 cm høje kumme er 61,5 
cm i tvm.; den har profileret mundingsrand og 
er ved tre gange to lister opdelt i vandrette bæl
ter. Det øverste rummer indskrift i reliefmi-
nuskler, anbragt på hovedet og spejlvendt: »hoc 
est baptistu(m) penitenc(ie)« (dette er omven
delsens (bodens) dåb); ordene er adskilt af fire 
støbte krucifikser (fig. 18-19).51 I det nederste 
bælte er fire reliefstøbte, græske kors, anbragt 
under krucifikserne, samt et fordybet bomærke, 
sandsynligvis støberens, af form som to vinkel-
stillede ben, hver med to udeftervendte kroge. 
Fire ensdannede hoveder, med store øjne og 
bred mund samt glat pandehår, som springer 
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Fig. 18. Krucifiks på døbefontens kumme, jfr. fig. 20 
(s. 2127). NE fot. 1984. – Bronzetaufe. Becken mit Kru
zifix, vgl. Abb. 20. 

frem umiddelbart under det nederste par lister, 
vidner om, at fonten i lighed med andre af am
tets malmfonte, i Varde S. Jacobi og Ølgod (s. 
902 og 1538) har været båret af fire ens, menne
skeformede søjler. Fonten er tidligst omtalt 
1759, da det hedder, at den er skænket af en 
engelsk prinsesse, som strandede ved Mandø før 
sit bryllup med kong Gorm.52 Historien er gen
taget i Danske Atlas ti år efter,53 mens prinsessen 
Thyra Danebod i en præsteindberetning fra 
o. 1776 er blevet til dronning Dagmar.54 Fontens 
ret sjældne materiale har afstedkommet endnu et 
sagn, omtalt sidstnævnte sted: At vandet i kum
men holder sig friskt i århundreder! 

Fonten blev efter overførslen til den nye kirke 
opsat inden for alterskranken, mod øst, nedfæl

det i en hulstøbt metalkrans med fire false til de 
fire hoveder, og muligvis sekundært anbragt på 

en †fod muret af tegl, pudset og oliemalet.55 

1887 fik kummen en fod af sort marmor, tegnet 
af kirkeværge Thomas Schmidt; det er en 50 cm 

høj, ottekantet blok, med profileret sokkel og 
ring til fontekummen,56 samt over tre af siderne 
fordybet, forgyldt fraktur: »Lader de smaa Børn 

komme til mig! Marc. 10.14«. Ved omordnin
gen af alterpartiet 1889 blev fonten flyttet frem 

midt for altret, og under restaureringen 1971-72 
til sin nuværende plads nordøst for altret. 

Dåbsfad, 1883,4 af messing. 54,5 cm i tvm., 
glat. Allerede 1831 påtales savnet af et dåbsfad,5 

men det er uvist om det blev afhjulpet før 
1883.57 

Dåbskande, muligvis fra o. 1911,58 af messing, 
29 cm høj. Chokoladekandeform. 

Et †fontelåg af træ er nævnt 1791;18 det blev 
1829 repareret.20 

Prædikestol (fig. 21), sandsynligvis samtidig 
med himlen, hvorpå skåret årstal 1620. Opgang, 
muligvis af genanvendte materialer, fra 1889, 
støttestolpe af træ fra restaureringen 1971-72. 

Stolen, som formentlig er udført af samme 
mester som altertavlen, har fire oprindelige fag, 
hvortil der sikkert 1889 er føjet et smalt, glat 
stykke. Postamentet har fyldingsfelter og foran 
de afskårne hjørner fremspring med smalfyldin
ger, hvorunder formentlig nyere, drejede knap
per. Storfelternes arkaderammer har diamant

Fig. 19. Døbefontens malmstøbte kumme med den usædvanlige indskrift rullet ud og anbragt i sin fulde længde, 
jfr. fig. 20 (s. 2127). Aftegnet af E. Rondahl 1896. NM. – Bronzetaufe. Becken mit ungewöhnlich angebrachter 
Inschrift, vgl. Abb. 20. 
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Fig. 20. Døbefontskumme af malm fra 1400’rnes sidste halvdel, med indskrift anbragt på hovedet og spejlvendt 
samt afbrudt af fire støbte krucifikser, (s. 2127). NE fot. 1984. – Bronzetaufe, deren Becken eine auf dem Kopf 
stehende und seitenverkehrte Inschrift trägt. Diese wird von vier gegossenen Kruzifixen unterbrochen. Zweite Hälfte des 15. 
Jahrhunderts. 

bosser på de tre nedre sider og over profilkapi-
tæler bue med tungekant, tandsnit, bladbort 
hvorpå bosser, og perlesnor. Sviklerne udfyldes 
af reliefskårne blade. Storsøjler svarende til al
tertavlens, gesims med fyldingsfelter og hjørne
fremspring samt kronliste med tandsnit og æg
gestav; dekorationen er trukket ud over frem
springene som kapitæler. I gesimsfelterne er re
liefversaler: »vs que ad / mortem et / dabo tibi 
coro/nam vitæ Apoc59 2« (indtil døden, så vil 
jeg give dig livets sejrskrans. Åb. 2,(10)); de to 
første ord i bibelteksten, »Esto fidelis« (Vær 
tro), om hvilke der vides, at de har stået på et 
†fag (jfr. ndf.), er 1889 skåret ind i det nye 
opgangspanel.60 

Prædikestolens himmel, der er regelmæssigt 
ottesidet, er stærkt præget af en restaurering i 

1894.4 Oprindelige er muligvis kun en del af de 
kartoucheformede hængestykker, frisens fyl
dingsfelter og undersiden, der langs kanten har 
kuglebort, tandsnit og perlestav, afvekslende 
med profillister, og på midten et forsænket felt 
indrammet af profil med neglesnit. De svungne 
hjørnefremspring har drejede knapper forneden 
og kuglespir foroven og synes ligesom ægge-
stavsgesimsen og den arkadeformede bort mel
lem spirenes sokler at stamme fra 1894. Frisen 
rummer reliefversaler: »Non vos estis / qui lo-
qvimini / sed spiritus / patris vestri61 / Math. 10 
Ao 1620« (Thi det er ikke Jer, som taler, men 
Jeres Faders ånd, som taler gennem Jer. Matt. 
10,(20)). 

Stolens staffering er samtidig med og sva
rende til altertavlens, omend med gråhvidt som 
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Fig. 21. Prædikestol, ifølge skåret årstal på himlen fra 
1620. Opgang og en del skæringer er fra 1889, maleri
erne udført af Jørgen Hansen, Esbjerg, 1913 (s. 2128). 
NE fot. 1984. – Kanzel mit geschnitzter Jahreszahl auf 
dem Schalldeckel von 1620. Kanzeltreppe und ein Teil der 
Schnitzarbeit von 1889. Gemälde von Jørgen Hansen, Es
bjerg, 1913. 

den dominerende farve. På himlen er æggestav 
og arkadebort på de to fag nærmest væggen er
stattet af malede striber og buer. I kurvens felter 
er 1913 indsat malerier udført af Jørgen Hansen, 
Esbjerg;62 de er malet i olie på træ, måler 42 × 23 
cm og forestiller Jesu fødsel, Korsfæstelsen, Op
standelsen og Himmelfarten. Stilen er impres
sionistisk, farverne klare. 

Prædikestolen blev ved overførslen til den nye 
kirke 1786 anbragt over altret midt på sydvæg

gen, med opgang gennem sakristimuren (jfr. 
fig. 6 og 25).63 I forbindelse med denne place
ring må et femte †fag være fjernet; om dettes 

tidligere eksistens taler således, at stolen o. 1776 
havde fire hjørnepiller, samt at ordene »Esto fi
delis« på dette tidspunkt var at finde »omkring 

randen oven om«.3 1889 blev prædikestolsaltret 
opløst og stolen opstillet på en kasseformet fod 

med samme plan som kurven, mellem det andet 
og tredje vindue vest for altret. Ved samme lej

lighed tilføjedes opgangen med fyldingspanel 
og flad, kanneleret mægler; udskårne ornamen

ter i trinnene samt i vægpanelet antyder, at disse 
dele er genbrugsmaterialer, muligvis fra den 

(†)prædikestolstrappe, som før 1889 førte op til 
stolen fra sakristiet.64 1894 blev lydhimlen, der 
formentlig allerede 1786 var henlagt på loftet, 

taget ned og restaureret; dette arbejde blev lige
som kurvens omdannelse udført af snedkerme
ster Hans Nielsen i samråd med kirkeværgen.4 

Prædikestolens fod blev ved restaureringen 
1971-72 fjernet, idet kurven fastgjordes i væg
gen mellem de to vinduer. 

Stolestaderne er fra kirkens opførelsestid, med 
fornyede sæder og rygge. Gavle med topstykker 
udformet som et tværrektangulært felt med fod 
samt topornament med knop; i hjørnerne er 
blade. Stolene er samlet i seks blokke, hvoraf de 
to står langs sydvæggen, med sæderne i kirke
rummets tværretning, mens fire, med sæderne i 
længderetningen, er fordelt omkring midter
gangen. På bagsiden af den forreste gavl i hver 
blok er en profilknop. Staderne omkring et fri
lagt parti foran alterskranken har fyldingslåger. 
Rygstød med forsænkede felter. Bemalingen, 
fra restaureringen 1971-72, domineres af gråt og 
gulbrunt, hvortil kommer gråblåt langs gavle
nes kanter. Stolenes nuværende opstilling svarer 
i hovedtræk til den oprindelige, jfr. fig. 6: To 
blokke var anbragt langs sydvæggen, vendt 
imod altret, to noget smallere stod langs øst- og 
vestvæggen, mens fire brede var samlet to og to 
til siderne for midtergangen. Ifølge et stolesta
deregister 1790 var de fire blokke langs syd-, 
øst- og vestvæggen reserveret mænd, de fire 
brede i midten kvinder.651 de første år stod flere 
sæder dog tomme,66 et forhold, der formentlig 
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Fig. 22. Indre set mod sydvest. NE fot. 1984. – Innenansicht nach Südwesten. 

forklarer, at der 1791 fandtes 56 mandsstole med 
ialt 344 sæder og 26 kvindestole med ialt 360 
sæder,18 mens der 1862 nævnes 118 stole med ialt 
1000 sæder; hertil kom sæderne på pulpituret.4 

Mændenes stole havde fra begyndelsen tremme
rygge, mens kvindernes indtil 1889 stod som 
rygløse bænke (fig. 25).67 1939 blev stolenes sæ
der og rygge fornyet, efter tegning af arkitekt 
Arne Finsen, Esbjerg. Ved samme lejlighed blev 
deres antal reduceret.68 Den nuværende opstil
ling er tilvejebragt i forbindelse med fjernelsen 
af orgel nr. 2 1971-72. 

Lukkede stole, sammenstykkede af dele fra flere 
perioder, opstillet dels bagest på begge sider af 
midtergangen, dels i nordøst- og -vesthjør-
nerne. Til en af midtergangens stole og til begge 
hjørnestolene er bevaret låger fra o. 1675-1725,69 

den første har fylding med midtfeltet brudt af 

cirkelfelt hvorpå en fordybet, seksoddet stjerne, 
samt topornament af form som muslingeskal 
flankeret af akantusblade (fig. 23). Sidegavlene 
er ligesom de tre andre låger på midtergangens 
lukkede stole i samme stil som stoleværket fra 
kirkens opførelsestid. Bagklædningerne er sam
mensat af fyldingspaneler fra dels 1500’rne, dels 
16-1700’rne. Paneler af henholdsvis den første 
og anden type står desuden ved nordvæggen ud 
for den østre og vestre hjørnestol. 

Hjørnestolene, hvoraf den vestre var nedtaget 
1939-72, har på smalsiden døre med fylding som 
på midtergangens stol under fylding med rude-
gitter. Topornamentet består af to modstillede 
akantusblade. Begge har brysthøje fyldingspa
neler mod syd og er indvendig beklædt med pa
neler udført som bulkonstruktion. I den østre 
står bænke i empirestil.70 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

2132 FANØ, SKAST HERRED 

Fig. 23. Lukket stol med låge fra o. 1675-1725 (s. 
2131). NE fot. 1984. – Geschlossenes Gestühl mit Tür 
um 1675-1725. 

Stafferingen er som på det øvrige stoleværk 
holdt i grå og gulbrune nuancer. 

†Lukkede stole. Ifølge stolestadeplanen 1786 
(fig. 6) og et fire år yngre register,65 var alterpar
tiet flankeret af to lukkede stole, hvortil alter
skranken stødte op. Den østre hørte til sogne
præstens, den vestre til degnens embede. For 
birkedommeren og hans familie var der en luk
ket stol bagest, dvs. østligst i den sydlige række. 

†Skriftestol, indrettet i sakristiet med stol om
givet af en tresidet skranke med knæfald, jfr. 
fig. 6; tilsyneladende i brug indtil 1871, da rum
met blev delt ved en trævæg med dør og møb
leret med klædeskab, bord og stol.71 

En †armstol til præsten ses på et fotografi fra 
o. 1900 (fig. 32). Stolen skulle 1919 fornyes.4 

En †degnestol, på planen 1786 (fig. 6) anbragt 
inden for alterskranken, synes i forbindelse med 
omordningen af alterpartiet 1889 at være blevet 
erstattet af et aflukke ved foden af prædikestols

trappen. 1890 blev aflukkets areal formentlig 
fordoblet,72 mens et 1891 udtrykt ønske om en 
»passende degnestol«, snarest gælder en løs stol, 
jfr. fig. 32.4 

Pengeblok (fig. 35), sandsynligvis anskaffet 
1792.73 Den 97 cm høje blok består af to firsi-
dede kævler, hvoraf den nederste har en side på 
15 cm, mens den øverste, der er 38 cm høj, har 
en side på 20 cm. Overgangen er formidlet ved 
en let konisk profil. Jernlåg med pengerille luk
ket med to svungne bånd hvori hængelåse, des
uden omløbende jernbånd lige over profilen og 
lodrette på hver af blokkens sider. Træet står 
gråblåt, jernet sortmalet. 1862 opstillet i våben
huset mellem de daværende to indgangsdøre,4 

nu ved opgangen til orgelpulpituret. – Ved kir
kens indgangsdør, døren til østværelset og på 
pulpituret er ophængt nyere pengebøsser af mes
sing. 

Dørfløje. 1) Formentlig fra kirkens opførelses-
tid; af lodrette planker samlet med revler og 
vandrette jernbånd på indersiden. Indvendig 
gråblå, udvendig rødbrun. I våbenhusets vest
dør. 2) 1866,4 tofløjet fyldingsdør med udsmyk
ning af lodrette riller. Gråhvid. Indsat i den 1866 
etablerede enkeltdør mellem våbenhus og kir
kerum. 

Pulpitur i nord, 1844, udført efter tegning af 
N. S. Nebelong.74 Det bæres af firsidede søjler 
med profilkapitæler og har rækværk af bagtil 
flade balustre, gråhvide med striber i grønt og 
gyldent. Til siderne for orglet, på det fremsprin
gende parti over indgangsdøren, står bænke fra 
formentlig samme tid som selve pulpituret.73 – 
Et lavt †pulpitur i øst opstillet 1917 (jfr. †orgel) er 
fjernet 1971-72.3 

Orgel (fig. 24), 1845, med 10 stemmer, bygget 
af Marcussen & Reuter, Åbenrå. Restaureret 
1972 af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. 
Anhangspedal tilbygget 1983 af Marcussen & 
Søn. Disposition: Manual: Bordun 16 Fusston, 
Principal 8 Fuss, Gedackt 8 Fusston, Octave 4 
Fuss, Flöte 4 Fusston, Quinte Fuss, Superoc
tave 2 Fuss, Terz Fuss*, Rauschquinte 2 
Fach*, Trompete 8 Fuss*. Anhangspedal.76 Pi
berne i de med * mærkede stemmer er fra 1972. 
Den originale tredobbelte kassebælg findes på 
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Fig. 24. Indre set mod nordøst. NE fot. 1984. – Innenansicht nach Nordosten. 

loftet over orglet, men bruges ikke længere. 
Skænket af Christian VIII efter dennes besøg på 
Fanø 1842.3 I perioden 1917-72 var orglet ikke i 
brug, og en del af piberne var overflyttet til et 
nyere instrument. 1972 flyttedes disse piber til
bage. Orglet står på samtidigt pulpitur ved nor
dre langvæg, med spillebord i orgelhusets vest
side. Facaden, der er indfældet i pulpiturbryst
ningen, er gråmalet med forgyldte lister og har 
prospektpiber af tinlegering, grupperet i tre rek
tangulære felter med forgyldte ornamenter. Det 
store midtfelt prydes af Christian VIII. s kronede 
og forgyldte navneciffer, og gesimsens inskrip
tion: »26. juli 1842« erindrer om kongens besøg 
i kirken. 

†Orgel, 1917, med 15 stemmer og én transmis
sion, to manualer og pedal, bygget af Horsens 
Orgelbyggeri ved M. Sørensen med genanven

delse af piber fra Marcussen-orglet. Disposition: 
Manual I: Bordun 16′, Principal 8′, Fløjte arm. 
8′, Octav 4′, Fløjte 4′, Kvinte Fløjte 2′. 
Manual II: Violin Principal 8′, Gedakt 8′, Sali-
cional 8′, Vox Celeste 8′, Fugara 4′, Trompet 
arm. 8′; svelle. Pedal: Subbas 16′, Bordun d’a-
mour 16′ (transmission), Cello 8′. Seks kopler,77 

klokkespil, generalcrescendo, én frikombina-
tion, fire faste kombinationer. Pneumatisk ak
tion, bælgventillader.78 Skænket af konsul Jens 
Lauritzen.79 I øst, med spillebord i orgelhusets 
nordside.80 

Salmenummertavler. 1) Før 1862, med lille sok
kel, trekantgavl og otte felter til tal på skyde- 
brikker; i 1900’rnes begyndelse (sml. fig. 10) 
fastgjort på naturtræsplader med profilkanter, 
85 × 68 cm. Nu på loftet. 2) O. 1900, 145 × 80 
cm, med postament, pilastre og trekantgavl, 
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Fig. 25. Kirkerummet set mod sydvest, med udsmykning i anledning af 100-års-jubilæet. Fot. 1886 i kirkens 
arkiv. – Kirchensaal gegen Südwesten mit Ausschmückung anlässlich der 100-Jahr-Feier. 1886. 

samt hænge- og topstykke udformet som stole
gavlenes topornamenter. Med riller til hvide 
skydebrikker, hvorpå sortmalede tal; to af fel
terne bærer indskrifterne »daab« og »nadver«. 
Staffering svarende til stoleværket. 3) Nyere 
hvidmalede trætavler, 62 × 46 cm, med kroge til 
numre af sort metal. 

Præsterækketavle, ifølge indskrift på metal
plade forneden skænket af Fannikerdagen 2. juli 
1978. Teaktræ, 242 × 74 cm, med buet over- og 
underkant samt blomstermønster i relief over 
og under navnene, som er udskåret af blokken i 
antikva og forgyldt. På våbenhusets nordvæg. 

Maleri (fig. 10), signeret »Niels Holbak 1934«. 
Olie på lærred, 98 × 124 cm.81 Motivet, en guds
tjeneste i Nordby kirke, er set, så alterpartiet 
optager billedets øverste, venstre hjørne, mens 
prædikestolen og de vestre stolestader danner 

baggrunden og de østre stader forgrunden. Me
nighedens kvinder bærer fanødragter. Farve-
mæssigt domineres maleriet af inventarets brune 
toner; altertæppet og portiererne på altertavlens 
sider er rødbrune, mens der bag prædikestolen 
hænger en rødlilla portiere. Indsat i en 8 cm 
bred, forgyldt ramme og ophængt på østværel
sets sydvæg. 

Kirkerummets belysning består siden restaure
ringen 1971-72 af tolv messingringe med fatnin
ger til elpærer, samt fem tilsvarende lampetter. 
En mindre messingring hænger i våbenhuset. 

†Belysning. En lille, barokformet messing-
krone, nævnt 1862,4 ses på et fotografi af kirkens 
indre fra 1886. O. 1900 (jfr. fig. 32) fandtes på 
samme sted en krone med stofskærm kantet af 
prismer(?), muligvis en af de tre kroner, som 
1890 var skænket af private.82 På et fotografi fra 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

NORDBY KIRKE 2135 

1918 (Kgl. Bibl.) er lysekronerne ringformede 
og har cylindriske lysholdere, mens der før re
staureringen 1971-72 var kroner med kranse af 
gaslamper, jfr. fig. 10. 

*Lysekrone af barokform, med stor hænge-
kugle og balusterformet skaft samt oprindelig 
seks s-svungne lysearme, hvorover sandsynlig
vis seks, ligeledes s-svungne pyntearme; tre ly
searme og samtlige pyntearme er gået tabt. Top
figuren er en flakt ørn. Kronen er tidligst nævnt 
1791,18 siden 193283 i privateje. 

Af seks dobbelte †lysearme, nævnt 1791,18 var i 
al fald de to endnu o. 1900 ophængt på midtstol
perne, jfr. fig. 32. 

Kirkeskibe. Nordby dækker med sine kirke
skibe fra 1700’erne op til 1950’erne næsten hele 
perioden indenfor dansk kirkeskibstradition. En 
enkelt model udskiller sig ved at være en fisker
båd (*kirkeskib). Den er som de øvrige udført 
til ophængning, idet dens skrog er mindsket af 
hensyn til iagttagelsen fra kirkegulvet. 

Kun få modelbyggere og givere af skibene er 
kendte. De fleste modelbyggere synes dog at 
have været lokale folk, der tidligere havde haft 
et erhverv indenfor skibsfarten. Som oftest er 
modelbygger og giver én og samme person (nr. 
6, 7, *kirkeskib og †1). 

Skibene er ophængt i en række fra øst mod 
vest: nr. 7, 6, 3, 1, 2, 5 og 4. Den nyeste model 
(nr. 8) er placeret i montre, øst i skibet. 

1) (Fig. 21) o. 1700. En orlogsfregat,84 69 cm, 
med et skrog, der er udformet som »Norske 
Løve’s«.85 Skibet har 54 kanoner og to tomme 
kanonporte, fordelt på et lukket og et åbent bat
teri samt bak. Galionsfiguren er en løve. Agter
kastellet (fig. 26) har mellem sidegallerierne to 
vinduesgallerier flankeret af to kvinder i korte 
skørter. Over vinduerne holder to havfruer et 
våbenskjold med et »I« frem, og under vindu
erne er to dannebrogsvimpler. Dækket er ud
styret med dækshuse, luge, ror og på skansen to 
lanterner samt skibsklokke af messing. Danne-
brogsvimpel på fortop og stortop. Splitflag i 
mesantop, som gøs og under gaflen. 

Skroget står mørkebrunt med lysebrune port
gange og røde faldporte, mens bunden er hvid 
og dækket rødt. Den grønne skanseklædning 

Fig. 26. Agterkastelsudsmykning på kirkeskib nr. 1, 
jfr. fig. 27 (s. 2135). NE fot. 1990. – Votivschiff Nr. 1 
Heckausschmückung. Vgl. Abb. 27. 

bærer forgyldt galionsfigur, og sidegallerier og 
agterspejl er grønt med forgyldte vinduesram
mer og rød opsprosning, den øvrige udsmyk
ning skifter mellem rødt, grønt, guld, blåt og 
hvidt. Dæksinventaret er holdt i rødt. Sorte an
kre. Masterne er blankskrabede med forgyldte 
flagknapper og mørkebrune ræer og mærs. 

På lugens underside vidner indskrifter om 
istandsættelser 1820 og 1880 af P. Olsen (jfr. 
nr. 2). Endnu en restaurering fandt sted 1916 ved 
A. Olsen (jfr. nr. 2).86 I en årrække synes skibet 
at have været henlagt på loftet sammen med 
nr. 2 og 3. Siden er de alle blevet genophængt, 
muligvis i forbindelse med en restaurering 
1928.87 Den utidssvarende rig kan stamme her
fra. 

2) (Fig. 28) o. 1750. Orlogsfregat,88 85 cm, 
bygget på spant. Skibet, der er uden gilling, har 
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Fig. 27. Kirkeskib nr. 1, o. 1700 (s. 2135). NE fot. 1990. – Votivschiff Nr. 1, um 1700. 

62 kanoner i et lukket og et åbent batteri samt på 
bak og skanse. Galionsfiguren er en kvinde, der 
med et overflødighedshorn i favnen sidder over
skrævs på sprydet. Agterkastellet er i to etager, 
øverst prydes en udskåren guirlande af en 
krone. Udover to lanterner på skansen står dæk
ket tomt. Dannebrogsvimpel i stortop, splitflag 
som gøs og under gaflen. 

Skroget er under vandlinien lysegrønt, over 
vandlinien sort med hvide portgange og røde 
faldporte. Galionsfiguren har brunt hår, grøn 
kjole og forgyldt horn. Agterspejlet er sort og 
forgyldt med røde vinduesrammer samt rød og 
grøn guirlandeophæng. Lysegrønne lanterner på 

rødt dæk. Masterne er blankskrabede med for
gyldte flagknapper, blankskrabede og sorte ræer 
og sorte mærs. 

To påskrifter »P. Olsen 1880« og »A. Olsen 
1916« (jfr. nr. 1) på undersiden af styrbords løbe
bro vidnede om istandsættelser, begge udført af 
en tømrer.89 I tiden herefter menes skibet at have 
delt skæbne med nr. 1 og 3, indtil det ved en 
restaurering 1972 fik ny rigning og fik ført sin 
farvesætning tilbage til oprindelig stand.89 

3) (Fig. 29) o. 1750. Orlogsfregatten, 95 cm, 
skal være bygget af skibsbygmester Schrøder.90 

Skibet er bygget af eg på spant, med kobbernag
ler. De to batterier er forsynet med 46 kanoner 
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Fig. 28-31. Kirkeskibe. 28. Kirkeskib nr. 2, o. 1750 (s. 2135). 29. Kirkeskib nr. 3, bygget af skibsbygmester 
Schrøder o. 1750 (s. 2136). 30. Kirkeskib nr. 6, o. 1920, bygget og skænket af kaptajn P. A. Pedersen (s. 2138). 
31. Kirkeskib nr. 7, o. 1934, bygget og skænket af kaptajn P. A. Pedersen (s. 2138). NE fot. 1984. – Votivschiffe. 
Nr. 2, um 1750; Nr. 3, um 1750; Nr. 6, um 1920 und Nr. 7, um 1934. 

og to tomme kanonporte i skansen. Som ga gyldt, mens agterspejlsudsmykningen er i for


lionsfigur en kronet løve. Over et galleri bærer gyldning, hvidt og rødt på grøn bund. Kano


agterspejlet et kronet våben med to dannebrogs nerne er brune og lanternerne lyst grønne. 

flag og to løver, flankeret af to kranse. Med Blankskrabede master med blankskrabede ræer 

undtagelse af to lanterner er skibet uden dæks- og sorte mærs.

udstyr. Dannebrogsvimpel i fortop og stortop En istandsættelse 1895, ved brødrene Andreas 

samt rødt flag med forgyldt løve i mesantop. og P. C. Olsen (jfr. *kirkeskib og nr. †2) synes 

Splitflag som gøs og under gaflen. at være fulgt efter et uheld, hvor skibet var fal


Skroget står sort med lysebrune portgange, det ned. Herefter ophængtes modellen vest over 
røde faldporte, grøn skanseklædning og for længdegangen,91 men fik senere samme behand
gyldt ræling. Bunden er hvid. Galionen er for ling som nr. 1 (se denne) og 2. En restaurering 
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1972 fjernede ældre farvelag og gengav skibet 
dets oprindelige farvesætning. Agterspejlet, op
rindeligt af nåletræ fra en pakkasse, blev udskif
tet, ligesom også rigningen fra 1895 blev erstat
tet af en for skibet tidssvarende.89 

4) O. 1800. En orlogsbrig,92 43 cm, med 
stærke mindelser om »Lougen«.87 Skibet er ud
styret med 24 kanoner i et lukket batteri og på 
skansen. Galionsfiguren er en løve med poterne 
hvilende på en lille blok, og agterkastellet med 
sidegallerier har over et vinduesgalleri en krone. 
Dæksinventaret består af en skibsklokke og to 
lanterner. Dannebrogsflag i mesantop, splitflag 
som gøs og under gaflen. 

Skibet har sort skrog med hvide portgange og 
hvid stribe ved vandlinien. Bunden er grøn. Ga
lionsfiguren og agterspejlsudsmykningen er for
gyldt. Sidegallerierne har forneden en hvid op-
stregning. Sorte kanoner og ankre. Hvide og 
blankskrabede master, hvide og sorte ræer, 
hvide mærs. 

5) O. 1800. Orlogsbrig,93 59 cm, med galio
nen prydet af en volut og neden under af et dan
nebrogsflag. På agterspejlet indrammes to 
krydslagte splitflag af en tovsnoning. På dækket 
står dækshuse, ankerspil, ror og skibsklokke. 
Dannebrogsvimpel i mesantop, splitflag som 
gøs og under gaflen. 

Skroget er sort og bunden brun, adskilt af en 
hvid stribe ved vandlinien. Volutten og tovsno
ningen er forgyldt og flagene rød-hvide på spej
lets blå bund. Dæksinventar i hvidt og brunt, 
ankrene sorte. 

6) (Fig. 30) o. 1920. Orlogsfregat, 67 cm, sva
rende til »Jylland«, bygget og skænket af kap
tajn P. A. Pedersen (jfr. 7), Nordby.94 

Skibet har 24 kanoner i et lukket og et åbent 
batteri, en galionsfigur i form af en kronet 
kvinde, der holder en fakkel frem for sig. Agter
spejlsudsmykningen består af et våbenskjold 
med kronet dannebrog, omkranset af to oliven
grene og en tovsnoning. Skibet har sidegallerier 
og er forsynet med dækshuse, ror, skorsten og 
skrue. Dannebrogsvimpel i stortop, splitflag 
som gøs og under gaflen. 

Skroget står sort med hvide portgange, øverst 
med en forgyldt stribe, og røde sidegallerier. En 

hvid stribe ved vandlinien afgrænser den grønne 
bund. Galionsfiguren er forgyldt med hvidt an
sigt og brunt hår, og agterspejlsudsmykningen 
er holdt i guld, hvidt og rødt. Dæksinventar og 
skorsten er hvide, ankre sorte. Masterne er 
blankskrabede og hvide med forgyldte flag
knapper og hvide ræer og mærs. 

7) (Fig. 31) o. 1934. En orlogsfregat, 125 cm, 
er, som en model af admiral Nelsons flagskib 
»Victory«, bygget og skænket af kaptajn P. A. 
Pedersen (jfr. nr. 6), Nordby.95 

Skibsmodellen har 76 kanoner fordelt på tre 
batterier. Galionen er prydet af en kvinde med 
udstrakte arme og langt hår, mens agterspejlet 
bærer det danske rigsvåben, omgivet af en 
krone, to olivengrene, to delfiner og tovsnonin
ger. Sidegallerierne i to etager har fritstående 
rækværk. På dækket er fuldt inventar i form af 
dækshuse, krudttønder, kuglepyramider, hånd
pumper og ankerspil. På skansen er tre lanter
ner. Dannebrogsvimpel i stortop, splitflag som 
gøs og under gaflen. 

Skroget er sort med hvide faldporte og port
gange, adskilt ved forgyldte lister, og bunden er 
hvid. Galionsfiguren er forgyldt med hvidt an
sigt. Agterspejlsudsmykningen er domineret af 
guld, blåt og rødt. Dæksinventar i hvidt, blåt og 
rødt. Hvide og sorte ankre. Masterne og ræer er 
blankskrabede og hvide med forgyldte flag
knapper og hvide mærs. 

Skibet, der er ophængt 1934, har indlagt elek
trisk lys og er således repræsentativ for perioden 
efter århundredskiftet, hvor de levende lys blev 
erstattet af elektrisk belysning. Brugen af illumi
nerede skibe ved særlige højtider synes at have 
været en forholdsvis udbredt skik. På Fanø er 
dog kun dette ene eksempel kendt.96 

8) O. 1958. Bark, »Prinsesse Marie«, 140 cm, 
bygget af bygmester og Fanø-sømand L. V. 
Hansen, Svendborg. Modellen97 blev erhvervet 
af Fanø Skibsrederforening og Nordby Assu
rancefond fra Troense Museum og skænket til 
kirken 1. nov. 1959 til minde om Fanø sejlskibs- 
flåde. 

Navnet er afsat på både vimpel i fortop samt 
på for- og agterstavn. Skibet har 32 falske ka
nonporte i et batteri. Galionsfiguren er en 
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Fig. 32. Indre set mod sydøst. Fot. i NM o. 1900. – Innenansicht nach Südosten. 

kvinde, og agterspejlet bærer navn. Dækket er 
fuldt møbleret, suppleret af fire redningsbåde. 
Alle master er forsynet med flag, mesanmasten 
med fire, og under gaflen splitflag. – Skibsdo-
kumenter er nedlagt i lasten. 

Sort skrog med hvide portgange og hvid 
stribe ved vandlinien. Rød bund. Dæksinventar 
er delvis hvidmalet. Master, ræer og mærs 
hvide. 

*Kirkeskib, o. 1850. Model af en ældre fisker
båd med hængemast,98 udført som en åben type 
af Andreas Olsens bedstefader, der også har 
skænket båden til kirken.99 

Den dybe og smalle model, 72 cm lang, er 
udhulet af en træklods. Masten står på den for
reste af fem tofter, hvor den hælder mod agter. 
Syv årer. Fra femte bord og ned er skibet hvidt, 
herover samt indvendig rødt. Masten er hvid og 
rød. Der er spor af ældre farvelag.100 

I bunden er indskåret »NNP × SPH 1821«, 
der givetvis er modelbyggernes initialer. 1895 er 

skibet restaureret af P. C. Olsen (jfr. nr. 3 og †2) 
og allerede 1897 igen af Niels a Borkes.101 1934 
erstattedes det gamle sejl, syet som var det af 18 
duge, med et nyt af blot fire duge. – Skibet er 
mellem 1921 og 1934 kommet fra kirken til Fanø 
Museum.102 

†Kirkeskibe. 1) O. 1787. Et skib, bygget og 
skænket af matros Jens Hansen Sørensen, med 
sammes initialer på en stander. Det blev op
hængt 1787 og var forsvundet inden 1934.103 

2) Før 1897. En slup, bygget og skænket af 
Peter Holm.104 Sandsynligvis restaureret o. 1897 
af P. C. Olsen.101 

Hatteknager er anbragt såvel i våbenhuset som 
langs nordvæggen; i ryggen på hver af de lange, 
let hævede stader mod nord er desuden anbragt 
fem balusterformede, trearmede knager. På 
ældre fotografier ser man †hatteknager på såvel 
pulpituret som øst, vest- og sydvæggen; sidst
nævnte sted anbragtes 1901 to lister til hatte
bøjler.105 

Danmarks Kirker, Ribe amt 152 
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Den skriftløse klokke er sandsynligvis over
ført fra den gamle kirke, hvor der tidligst 1700 
nævnes en klokke »ved magt«.106 Den er 69 cm i 
tvm. og har en enkelt liste på slagringen og to 
om halsen. Indtil 1907 ophængt i tagbjælkerne i 
gavlen i den østre risalit;10 nu i slyngebom, i 
tagrytteren. 

GRAVMINDER 

Mindetavler. 1) 1914. Peder Vilhelm Ussing, *28. 
maj 1840 i Nordby, som menig ved 11. regiment 
såret i træfningen ved Oversø 6. febr., †24. febr. 
1864. Han hviler på kirkegården i Slesvig. Opsat 
i mindeåret 1914 af beboerne i Nordby. – Lys 
sandsten, 41 × 98 cm, med fordybet indskrift i 
antikva. Tidligere indmuret i kirkens væg,62 nu 
henlagt på kirkens loft. 

2) 1917. Jørgen Peder Hagensen Tingberg, *1. 
marts 1810 i Ribe, dannebrogsmand samt før
stelærer og kirkesanger i Nordby, †29. dec. 
1876. Opsat af taknemmelige elever 1917. – 

Hvid marmortavle, 45 × 100 cm, med fordybet 
indskrift i antikva, optrukket med sort. Oprin
delig indmuret i kirkens væg,107 nu henlagt på 
loftet. 

3) 1923, opsat i »i taknemmelig Erindring om 
de Søfarende fra Nordby sogn, som under Ver
denskrigen 1914-18 satte Livet til under deres fa
refulde Gjerning i Fædrelandets Tjeneste«. – 
Grå, nistret marmorplade i arkitektonisk op
bygget ramme af hvid marmor, 154 × 89 cm. 
Indskrift med fordybet antikva udfyldt med 
sort. Gavl og hængestykke har relieffer med 
henholdsvis en antik lampe og et anker; på sok
len: »Herren gav, Herren tog, Herrens navn 
være lovet«. Ophængt på sydvæggen, øst for 
altret. 

Gravsten. O. 1791. »Her under hviler ..tte 
Sal..., ..ann Christ..., af Nordby, *4. dec. 1787, 
†9. jan. 1791«. – Venstre halvdel af en lys kalk
sten, 92 × 40 cm, med udslidt indskrift i for
dybet kursiv. Ligger som dørtrin i sakristiets 
udgang til kirkegården. 

Adskillige †gravsten fra 1700’rnes slutning, ud
ført af Jens Jensen Sonnichsen fra Sønderho (jfr. 

Fig. 33. Kirkegårdsmonument (nr. 1, s. 2140), o. 
1833, over søkaptajn, branddirektør og toldkontrol
lør Vilhelm Martin Vinckler, †1833. A. Bæksted fot. 
1967. – Friedhofsdenkmal Nr. 1, für den Kapitän, Brand
direktor und Zollbeamten Vilhelm Martin Vinckler, gest. 
1833. Um 1833. 

s. 2189), lå på kirkegården her og i Rindby indtil 
1849-50, da de blev solgt og anvendt som trap
pesten forskellige steder i byen.108 

Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 33) o. 1833. Sø
kaptajn Vilhelm Mart. Vinckler, branddirektør 
og toldkontrollør på Fanø, *21. juni 1771, †28. 
febr. 1833.109 Gravvers. – Skjoldformet trætavle, 
90 × 45 cm, fæstnet til den øvre ende af en 127 
cm høj stolpe, stående i jorden. Indskriften er 
anført med sortmalet kursiv på hvid bund. For
neden på tavlen er malet to korslagte splitflag. 
På kirkegården, sydøst for kirken. 

2) O. 1845. Johannes Borchsenius Rautter, 
premierløjtnant, 11½ år toldkontrollør på Fanø, 
*21. sept. 1786, †19. marts 1845. – Lys marmor
tavle, 56 × 48 cm, med fordybet skriveskrift. 
Nu indmuret i kirkens sokkel, østligst i sydmu
ren. 
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3) O. 1848. Jens Lauridsen Pedersen, *13. 
april 1845, †1. marts 1848. Faderen skipper Hans 
Lauridsen Pedersen, 〈†21. marts 1859 i Li
vorno〉.. Gravvers over sønnen: »Faders Glæde 
Moders Lyst, jordedes med denne Lille, Hjem
met blev saa tomt saa tyst, Smertens stride Taa- 
rer trille, intet Haab er trygt herneden, Blikket 
vend mod Evigheden«. – Lys marmortavle, 60 
× 44 cm. Under indskriften med fordybede ver
saler er indhugget et latinsk kors. Henlagt på 
kirkens loft. 

4) O. 1897. »Minde over Besætningen fra 
Briggen Claus af Fanø, der alle omkom ved ski
bets forlis paa Fanø strand 1. 12. 1897.« – Til
spidset stele af grå sandsten på sokkel af sort 
marmor. På siderne de otte omkomnes navne. 
Opstillet øst for kirken. 

†Kirkegårdsmonument. O. 1854. Anders Johan
sen, *18. maj 1778 i Brede, †2. maj 1854 i 
Nordby, hvor han var møller i 55 år. I et kærligt 
ægteskab med Anne Marie Jørgensen og i en 
god alderdom fejredes hans guldbryllupsfest 21. 
jan. 1853 ved hans adopterede søn og efter
mand, i hvis hjerte hans ihukommelse aldrig 
dør. Gravvers. Gravmindet sås endnu 1934.110 

I en samling hjemfaldne gravminder i kirke
gårdens nordvestre hjørne befinder sig et støbe
jernskors, o. 1856, for jomfru Windfeldt, *31. 
aug. 1800 i Hodde præstegård, †19. sept. 1856 på 
Fanø. På bagsiden: »Jeg er opstandelsen og li
vet«. Kursiv. Type med kløverbladsformet af
slutning på korsarmene. Højde 85 cm. I hver af 
korsarmene en lilje. 

På kirkegården er bevaret fire støbejernsgitre fra 
1800’erne. På ældre fotografier (jfr. fig. 8) ses 
adskillige andre †støbejernsgitre blandt mange 
hvidmalede træstakitter. 

VESTRE KIRKEGÅRD 

Kirkegården, der omgives af en plantage og selv 
rummer mange nåletræer, blev taget i brug 
1898. En muret køreport i øst, der giver adgang 
fra Vestervejen, er formodentlig fra kirkegår
dens indvielsesår. Blandt de mange mindesmær
ker er en stor granitobelisk opsat 1923 til minde 
for tyve omkomne søfolk fra Nordby, der satte 

livet til under første verdenskrig, og en granit-
klædt »mindemur« med navnene på 24 søfolk, 
som omkom under anden verdenskrig, 1939-45. 
På de ukendtes grav er rejst et nyere granitmo
nument, formet som to krydsende skibsstævne 
og et anker med indskriften: »Jesus Kristus er 
opstanden, evig lever guddomsmanden«. 

KILDER OG HENVISNINGER 

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

Ved embedet. Nordby kirkes Liber daticus o. 1776f. 
Stolestadernes fordeling i Nordby kirke 1790. Syns-
protokol 1814-61. Synsprotokol 1862-1974. Diverse 
læg vedr. forandringer af bygning og inventar. – LA 
Vib. Nordby præstearkiv. Nordby Delings Bog (sto
lestadebog) 1787 (C 568. 25). Ribe bispearkiv. Regn
skabsbog for Nordby kirke 1813-44 (C KRB 302). 

NM2. Indberetninger. J. Helms 1873 (bygning, in
ventar), Sv. Aa. Aakjær og Rolf Graae 1966 (bygning 
og inventar med henblik på restaurering), J. Johansen 
1972 (malerier i altertavle, samt orgel). 

Tegninger og opmålinger. Ved embedet. Grundplan 
med stoleindretning o. 1786. Diverse tegninger vedr. 
forandringer af bygning og inventar, bl.a. tegninger 
af N. S. Nebelong 1843 og Vilhelm Holck 1896 og 
1906. – NM2. Aftegning af indskrift på døbefont ved 
Søren Abildgaard 1774, J. Ellung 1798, samt H. Us-
sing 1854 og J. Helms 1855. Opmåling af døbefont 
ved E. Rondahl 1896. Opmåling af bygningen, plan 
og snit, ved Aa. Bugge 1928. Restaureringsforslag 
ved Sv. Aa. Aakjær og Rolf Graae 1969-71. 

Litteratur. N. M. Kromann: Fanøs historie, I-III, 
1933-34; om Nordby kirke især II, 419-56. Kirsten 
Agerbæk: Klassicisme i Sydvestjylland. Bygmestrene 
Peder Frisvad og Mikkel Stobberup, 1970. 

Historisk indledning og beskrivelse af bygning ved 
Niels Jørgen Poulsen, inventar ved Ulla Kjær, Ole 
Olesen (orgler) og Vibeke Andersson Møller (kirke
skibe), gravminder ved Lars Grambye. Redaktionen 
afsluttet november 1990. 

1 Danske Sagn, 2. rk., III, 223, s. 57-58.

2 Dansk Folkemindesamling 1906/46 2641.

3 Liber daticus o. 1776ff.

4 Synsprotokol 1862-1974.

5 Synsprotokol 1814-61.

6 Kromann II, 441.

7 Ifølge Kirsten Agerbæk (s. 15), der bygger på Rolf 

Graae, skal taggesimsen indtil en ombygning o. 1881 

have haft en større udladning end i dag og taget have 

været tilsvarende stærkere udsvunget. Dette synes
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dog ikke at have været tilfældet, idet en tegning fra 
o. 1840 viser bygningen med samme tagprofil som i 
dag. 
8 RA. DaKanc. F 54. Supplikker 7 O 1675/1784. 
9 Kromann II, 434-35. 
10 LA Vib. Ribe bispearkiv. Uregistreret korrespon
dance 1779-1812 angående Skast hrd. (C 4.68). 
11 Marius Sørensen: Uddrag af Nordby kirkes histo
rie gennem 200 år, i RStbog 1987, s. 59-75. 
12 Tegningen befinder sig i kirkens arkiv. 
13 Agerbæk s. 15 og 18f. 
14 Om denne kirketypes udbredelse i København, se 
DK. Kbh. By 4 (Christians kirke), s. 108. 
15 Nørbye nye Kirckes Regnskabs Bog, anlagt 24. 
maj 1786. Bogen befandt sig 1968 hos den fungerende 
kirkeværge. Afskrift ved Kirsten Agerbæk i NM. 
16 Peder Frisvad døde 14. januar 1787. De sidste penge 
udbetaltes til hans bror Niels Tømmermand. 
17 Kromann II, 436. 
18 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C 
4.190). 
19 Jfr. Nordby kirke 1786-1986, Fanø 1986. 
20 LA Vib. Ribe bispearkiv, regnskabsbog for Nord
by kirke 1813-44 (C KRB 302). 
21 DaAtlas V, 698 samt note 3. 
22 Jfr. prydbælterne på de samtidige tavler i Vonsbæk 
og Moltrup, DK. SJyll. s. 508 og 544. 
23 En lyseblå farve, som før restaureringen domine
rede kirkerummet, stammer formentlig fra o. 1850, 
muligvis 1842, da Jens Ussing malede kirken, og er 
sandsynligvis rummets ældst bevarede farve. 
24 Jfr. indb. af sognepræst Niels Friis (1739-79), RA. 
Top. saml. paa papir, Skast hrd., og note 3. Indskrif
ten citeres som henholdsvis »Hæc pictura renovata 
1723« og »Piet. renov. anno 1723«. 
25 S. 822, 896, 1116, 1146 og 2044. De enkelte frem
stillinger er dog varieret i detaljer som apostlenes fod
stillinger, bordets og dugens udformning, og hvad 
der ligger på fadet foran Jesus. 
26 På Nordby-tavlen er der dog under korset anbragt 
et (Adams) kranium og en (Syndefaldets) slange. 
27 Opstandelsesfremstillingerne i Varde S. Jacobi og 
Lunde er begge udført efter et andet forlæg, forment
lig fordi begge disse billeder har et andet format. 
28 Jfr. note 24. 
29 Ifølge Niels Friis (note 24) »nedenfor«. 
30 Fejlagtigt angivet som Joh. 14. 
31 Kromann II, 434. 
32 For det tværstillede kirkerums opståen, jfr. Per Gu
stav Hamberg: Tempelbygge för protestanter, Stock
holm 1955. Et udviklet eksempel i Danmark er Chri-
stianskirken på Christianshavn, indviet 1759; her er 
orglet bygget ind over prædikestolsaltret og de tre 
øvrige vægge dækket med pulpiturer, jfr. note 14. 
33 Jfr. note 19. Metoden med at skære en ældre alter
tavle til, for at bruge den i et prædikestolsalter blev 

bl.a. brugt i Ribe hospitals †kirkesal, hvor man 1799-
1800 skar topstykket af en barokaltertavle. Til et præ
dikestolsalter, der 1809/12-28 var opstillet i Varde 
S. Jacobi, synes man derimod ikke at have gjort brug 

af renæssancetavlen, jfr. s. 822 og 899. For samtidens 

brug af prædikestolsaltre, jfr. Hartmut Mai: Der 

evangelische Kanzelaltar, Halle 1969, samt for danske 

eksempler, DK. Kbh. By V, s. 147.

34 At altertavlen er undtaget i en kontrakt, der 1842 

blev indgået om maling af kirkens træværk (note 3), 

kan måske tyde på, at der allerede dette år var planer 

om en udskiftning af den gamle tavle.

35 Ved kirkerestaurator Jens Johansen, Sdr. Højrup.

36 Maler I. Reinau kvitterede 1. juli 1864 for modta

gelsen af en betaling på 310 rdl. for et maleri i ege

træsramme forestillende Kristus og den samaritanske 

kvinde ved Jakobs brønd, Johs. 4, 14; jfr. læg om 

kapellet i Rindby i Nordby kirkes arkiv.

37 Arbejdet blev udført af snedkermester Hans Niel

sen, jfr. note 4.

38 Jfr. fig. 25. Ifølge note 4 skulle forhænget bag alter

pladsen 1886 fornyes. På et fotografi af kirkens indre 

optaget 1918 (KglBibl.), er overfaldet fjernet og dra

periet, hvis midterste del når helt op til loftet, op

hængt på stænger.

39 Jfr. note 19. Ifølge Liber daticus (note 3) blev balda

kinen over altret bekostet efter o. 1917, af et legat stif

tet af afdøde Jens Hansen.

40 Jfr. S. Fritz: Guldsmed Henrik Bötticher i Ribe, i 

Mark og Montre, 1967, s. 21-41, og F. Grandt-Niel-

sen: Fynsk kirkesølv, 1983, især s. 87f.

41 Jfr. kalke i Spandet og Skærbæk (DK. SJyll. s. 1188 

og 1252) samt i Farup, Ribe hrd.

42 Om tyveriet, jfr. note 3. Da Böttichers stempler er 

kalkens eneste, er det sandsynligvis også ham, der har 

stået for reparationen af de genfundne sager.

43 Disken har ingen mærker, men udformningen af 

Jesumonogrammet genfindes hos Böttichers læreme

ster, Jesper Hansen Rust, jfr. F. Grandt-Nielsen (note 

40) s. 106. De med Böttichers kalke samhørende og 

meget lignende diske i Spandet og Skærbæk synes 

derimod udført af to forskellige Tønder-mestre, jfr. 

DK. SJyll. s. 1188 og 1252.

44 Note 20. Ved synet 1844 var kanderne bestilt, men 

ikke ankomne, jfr. note 5.

45 Jfr. Ølgod, s. 1538, med henvisninger, Sdr. Årslev 
og Tvilum (kloster)kirke (DK. Århus s. 1556 og 
3423), samt Brøns, Dybbøl, Kliplev, Møgeltønder 
og Svenstrup (DK. SJyll. s. 1231, 2214, 1983, 1312 og 
1553). En lignende stage i Sønder Alslev (DK. Ma
ribo s. 1399) har graveret årstal 1564. 
46 Et ben på en af stagerne er sekundært loddet på. 
47 Ifølge Nationalmuseets protokol. Fanø kirke synes 
i dette tilfælde identisk med Nordby; i al fald har 
Sønderho bevaret ældre alterstager. 
48 Note 3. Anskaffelsen af den røde hagel har mulig
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Fig. 34. Kristus og den samaritanske kvinde; maleri udført af J. J. Reinau 1864 og i brug som alterbillede fra dette 
år til 1971 (s. 2124). NE fot. 1984. – Christus und die Samariterin. Gemälde von J. J. Reinau 1864. Von 1864 bis 1971 
als Altarbild. 

vis forbindelse med et kortvarigt tyveri af sølvlægter 

og guldfrynser fra en af kirkens messehagler i sep

tember 1717, jfr. Kromann II, 429.

49 Kromann II, 433.

50 Jfr. note 18. Den sorte hagel oplyses på dette tids

punkt at være af »manchester«, dvs. bomuldsfløjl.

51 Tydningen af den svært aflæselige indskrift har 

voldt problemer. Dens begyndelse, »hoc hest(!) 

bapt..« er angivet af J. Helms: Døbefonten i Nordby 

Kirke paa Fanø, i Dansk Maanedsskrift, bd. VII, 

1857, s. 230-33, mens helheden publiceredes af E. 

Rørdam: Indskriften på døbefonten i Nordby kirke 

på Fanø, i Kirkehist. Saml. 1892, s. 187-92. Efter Rør

dams mening skal det næstsidste ord læses »bapti

sterium«, dvs. døbefont, omend han undrer sig over, 

at forkortelsesstregen over u’et både betegner »eri« 

og »m«. I et responsum, der venligst er afgivet til 

redaktionen af Knud Ottosen, Institut for Kirkehisto


rie ved Århus Universitet, påpeges, at ordet snarest 

skal læses »baptismum«, dåb, under henvisning til, at 

»baptismum penitencie« er et bibelcitat (Mark. 1,4 og 

Luk. 3,3). Smst. foreslås tillige, at ordet penitence 

oversættes med bod, fremfor som Rørdam, med om

vendelse. Indskriften, »dette er bodens dåb«, harmo

nerer med opfattelsen af dåben, således som den kom 

til udtryk i liturgiske tekster som Notmarkmanualet: 

Et genfødelsens bad (baptismum regenerationis), 

som skænkede syndernes forladelse (deus., qui ..de-

dit tibi remissionem omnium peccatorum tuorum). 

De fire krucifikser, som adskiller indskriftens ord, sy

nes da også at understrege dåbens betydning som et 

symbol på fællesskabet med Kristus, dvs. at den 

døbte går til død og dom, for så at genopstå til et nyt 

liv sammen med ham.

52 HofmFund. IV, 585-86.

53 DaAtlas V, 698.
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54 Note 3. For gendrivelsen af sagnene, jfr. J. Helms: 
Døbefonten i Nordby Kirke paa Fanø, i Dansk Maa-
nedsskrift 1857, s. 230-33. 

55 Jfr. fig. 6 og note 4, samt Nordby kirkes arkiv, læg 
6, Døbefonten 1887. De fire false i metalkransen 
fandtes 1887 udfyldte med kalkpuds, så kummen ikke 
længere hvilede frit i kransen. 
56 Den gamle metalkrans var ønsket bevaret, men 
fandtes for ødelagt, jfr. Ved embedet, Nordby kirke, 
læg 6, Døbefonten 1887. 
57 I inventariet 1862 (note 4)forekommer således intet 
dåbsfad. 
58 Ifølge note 4 skulle der 1911 anskaffes en dåbskande 
af tin fra Dansk Paramenthandel, samt en vinkande. 
59 »o« og »c« er sammenskrevne. 
60 Jfr. note 4. Partiet med »Esto fidelis« er 4 cm højt 
og 38,5 cm langt, mens stolens skriftfelter er knap 4 
cm høje og kun 28 cm lange. 
61 »v« og »e« er sammenskrevne. 
62 Kromann II, 452. 
63 Ifølge Nordby kirkes arkiv, læg 5, Forskellige for
andringer m.v. 1884f. blev en dør til prædikestolen 
tilmuret 1889. 
64 I forbindelse med et ønske om at få prædikestolen 
hævet nogle tommer blev trappen 1890 formentlig 
gjort en smule stejlere, jfr. note 4. 
65 Stolestadernes fordeling i Nordby kirke, 1790. Det 
store antal stole betød, at alle voksne i sognet kunne 
få deres eget sæde, jfr. s. 2110f. 
66 LA Vib. Nordby præstearkiv. Nordby Delings bog 
(Stolestadebog) 1787 (C 568.25). 
67 Nordby kirkes arkiv, læg 5, Kontrakter, tilbud 
m.v. 1840-89, samt Forskellige forandringer m.v. 

1884f. Samtidig med at kvindestolene fik ryglæn, lag

des bræddegulv i samtlige stader.

68 Nordby kirkes arkiv, læg 7, Udskiftning af sto

lestader 1939. Fornyelsen skete efter menighedsrådets 

ønske om mere bekvemme sæder med salmebogs-

hylde og hatteknager. Før reduktionen af stolene 

fandtes 600 sæder, et tal, som efter rådets mening nu 

var fuldt tilstrækkeligt til en befolkning på 2000.

69 Jfr. Hjordkær, DK. SJyll. s. 1828.

70 Af stolestadeplanen 1790, jfr. note 65, fremgår, at 

både de lukkede stole på begge sider midtergangen 

og de to hjørnestole var mandsstole. På de tegnede 

planer, f.eks. fig. 6, er der dog ikke sat navn på hjør

nestolene, om hvilke det i note 19 hedder, at de blev 

brugt af diegivende mødre og som følge deraf blev 

kaldt »mælkeskabe«.

71 Note 4. Om brugen af skriftestole, jfr. E. Skov: 

Skriftemål og skriftestol, i Kirkens bygning og brug. 

Studier tilegnet Elna Møller, 1983, s. 109-26.

72 Aflukket synes oprindelig kun at have bestået af en 

fylding i længden og en i bredden. 1890 blev det ved

taget og åbenbart også gennemført at give degnesto

len en ekstra fylding i længden, samtidig med at præ


dikestolen blev hævet, jfr. note 4.

73 Kromann II, 443.

74 Tegningerne, i kirkens arkiv, viser dog afvigende 

former på såvel søjler som balustre.

75 Ifølge inventariet 1862 (note 4) var der på pulpi

turet 16 stole med ialt 64 mands- og 20 kvindesæder.

76 Manualklaviaturet er på et tidspunkt før 1917 ble

vet forrykket to halvtoner og trakturen omstillet, så

ledes at tangenten D aktiverer piben C, etc.

77 Orglet havde følgende kopier: I 4’-I, II-I, II16’-I, II 

4’-I, I-P, II-P. Af hensyn til koplet II 4’-I var manual

II udbygget med en ekstra diskantoktav.

78 Horsens Orgelbyggeri: Katalog 1923.

79 Note 3 samt Vestkysten 10. maj 1971.

80 Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes 

Den danske Orgelregistrant.

81 Ifølge note 19 var maleriet en gave fra menigheden 

til provst B. Nielsen ved hans 25-års-jubilæum.

82 Note 4. Den største krone, med tolv lys og glas

prismer, var skænket af en anonym person og efter 

dennes ønske ophængt over fonten. En krone med 

otte lys og prismer stammede fra frk. Amalie Helms’ 

dødsbo, mens en uspecificeret var givet af konsul 

Bork.

83 Venligst oplyst af fhv. elinstallatør Martin Peter

sen, Skærbæk.


Fig. 35. Pengeblok, formentlig fra 1792 (s. 2132). NE 
fot. 1984. – Opferstock, vermutlich 1792. 
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84 Jfr. Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s.361, nr. 1.

85 Indberetning ved K. J. Christensen 1948 til Hen

ning Henningsen, Handels- og Søfartsmuseet (mrk. 

2641 Nordby).

86 Konserveringsrapport ved A. Nissen til Handels

og Søfartsmuseet, 22. sept. 1972 (mrk. 2641 

Nordby).

87 Jfr. note 85.

88 Jfr. Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 361, nr. 2. Ga

lionsfiguren er af Henningsen tolket anderledes.

89 Jfr. note 86.

90 Andreas Olsen: Smaatræk af livet paa Fanø, op

tegnet 1897, Handels- og Søfartsmuseet (mrk. 2641 

Nordby). Se desuden Henningsen: Kirkeskibe Ribe, 

s. 361f., nr. 3.

91 Kromann II, 449.

92 Jfr. Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 362, nr. 5. 

Henningsen har fejlagtigt fået oplyst, at skibet som 

en model af et slaveskib har opskåret dæk, så apterin- 

gen til slaverne er synlig.

93 Jfr. Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 362, nr. 6. 

Henningsens beskrivelse stemmer ikke helt overens 

med skibets nuværende fremtræden.

94 Jfr. Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 363, nr. 9.

95 Jfr. Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 363, nr. 10. 

Den drage, som Henningsen omtaler under galions


figurens fødder, kan ikke konstateres i dag.

96 Henningsen: Kirkeskibe, s. 18ff.

97 Skibet »Prinsesse Marie« blev bygget 1893 i Hel

singør og forliste 1910 i Bass-strædet.

98 Andreas Møller: Om en fiskerbåd på Fanø Mu

seum, i Årsskift for Fiskeri- og Søfartsmuseet i Es

bjerg 1966, s. 8f.. Herimod hævder Henning Hen

ningsen, at skibet er en kystbådstype, som bønderne 

på Fanø tidligere benyttede sig af, i Kirkeskibe Ribe, 

s. 362, nr. 7.

99 Andreas Olsen, jfr. note 90.

100 Andreas Møller, jfr. note 98, s. 7f.

101 Jfr. note 99.

102 Jfr. note 100.

103 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 362, nr. 4.

104 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 363, nr. 8.

105 Nordby kirkes arkiv, læg 12, Klokkespir og til

bygninger.

106 LA Vib. Ribe bispearkiv, kirkesyn 1696-1775 (C 4. 

189).

107 Jfr. note 62.

108 Jfr. Kromann, II, 271 og 456, samt P. Sonnichsen 

m. fl.: Slægten Sonnichsen og den dertil hørende 

Slægt Thomsen af Sønderho paa Fanø, 1908, s. VIIf. 

109 Jfr. Kromann, bl.a. I, 288f. og III, 76f.

110 Jfr. Kromann II, 64.




 

 

 

 

  

 

 

 

 

NORDBY GAMLE †KIRKE

KIRKEN I RINDBY, NEDBRUDT 1786 

Kirken blev revet ned forud for opførelsen af den 
nuværende kirke i Nordby 1786. Den kaldtes i ældre 
tid i daglig tale for Fanø kirke og var sandsynligvis 
øens oprindelige kirke, omtalt i Ribe Oldemoder ved 
midten af 1300’rne (jfr. den historiske indledning 
s.2107f., der tillige behandler en †S. Annæ kirke, 
hvormed kirken fejlagtig er blevet identificeret). Kir
kegården forblev i brug efter 1786. Ved frikøbet af 
øen 1741 forpligtede sognefolkene sig til fortsat at 
vedligeholde kirken, sådan som de tidligere havde 
gjort. – Ifølge et sagn skal Fanøs ældste kirke have 
været af jord og drivtømmer. Den første stenkirke 
midt på øen blev bygget for de penge, der kom ind 
ved salget af en kæmpehval, som strandede under 
gudstjenesten.1 

Kirkegården er et rektangulært, indhegnet om
råde (fig. 2), der fortsat bruges til begravelse, 
fortrinsvis af de omkringboende i Rindby (jfr. 
gravminder s. 2151). På grund af den høje 
grundvandstand er terrænet, ved tilkørslen af 
ekstra jord, hævet en halv til en hel meter over 

de omgivende enge; 1869 blev således vestre 
halvdel af kirkegården »forhøjet og planeret« og 
to år senere østre halvdel.2 Den græsklædte be
gravelsesplads omgives nu af et stakit og er be
plantet med sitkagran, pil og seljerøn. Tidligere 
har den som resten af øen været uden beplant
ning. De første træer var formodentlig de pi
letræer, der blev plantet 1885.2 – Kirkegården 
var 1776 hegnet af et plankeværk, og dette blev 
holdt vedlige og med mellemrum fornyet efter 
kirkens flytning. 1835 kaldes kirkegården »den 
gamle assistenskirkegård«,2 men den omtales 
også som »den gamle kirkegård« eller »søndre 
kirkegård«. 

Et lille skifertækket, rødstens kapel (fig. 5) i 
det nordvestre hjørne er opført 1894 af tømrer
mester H. Peters, Esbjerg,2 for midler skænket 
af konsul C. Nielsen. Den rektangulære byg
ning, der ikke længere er i brug, har to plus to 
spidsbuede vinduer i hver langside og en dør i 

Fig. 1. Nordby gamle †kirke forud for nedrivningen 1786. Plan 1:300, rekonstrueret af Niels Jørgen Poulsen på 
grundlag af stolestaderegister (fig. 4). Tegnet af Marianne Nielsen 1990. – Die alte †Kirche von Nordby vor dem 
Abbau 1786. Grundriss rekonstruiert von Niels Jørgen Poulsen auf Grund eines Gestühlsverzeichnisses (Abb. 4). 
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vestgavlen. Indvendig står rummet med åben 
tagstol. I nordvæggen er 1897 ophængt en min
detavle af marmor med indskriften: »I taknem
meligt minde om konsul C. Nielsen, Hartle
pool, der året 1894 skænkede sit fødesogn dette 
kapel, indsattes denne tavle af beboerne i Byen 
og Rindby«. 

I et spir over vestgavlen hænger en lille 
klokke, 45 cm i tvm., ifølge latinsk indskrift 
støbt af Johann Nicolaus Bieber i Hamborg 1789 
(»Fecit Joh. Nic. Bieber in Hamburg anno 
1789«).3 Klokken blev 1894 overført fra en sta
bel på kirkegården, hvortil den 1791 var anskaf
fet af 32 mænd boende i Byen (jfr. matrikelkort) 
og Rindby til brug ved begravelser.4 †Klokkesta
belen bestod 1862 af fire egestolper med et tag af 
fyrretræ.2 I forbindelse med klokkens anskaf
felse 1791 indgik beboerne en aftale om klokkens 
vedligeholdelse og reglerne for ringning.5 Ved-
ligeholdelsespligten blev 1856 overtaget af sog
net.6 

BYGNING 

Kirken (fig. 1) bestod ved nedbrydningen 1786 
af et langt snævert langhus af ukendt alder med 
et tårn i vest og et våbenhus foran syddøren 
samt tre store tilbygninger ved nordsiden. Ved 
tilbygning af de tre kapeller, såkaldte »kviste«, 
1651, 1703 og 1737, var kirkens areal efterhån
den øget til mere end det dobbelte. Et lille sa
kristi var føjet til østgavlen 1752. Murene var af 
teglsten, skib og tårn var tækket med bly, mens 
kvistene havde tegltag. Bygningen var oriente
ret øst-vest. Nøjagtig hvor den har ligget på kir
kegården, vides ikke. 

Kirkens ældste del, langhuset, i stolestaderegi
stret 17627 kaldet for »den gamle kirke«, målte 
indvendig ca. 22,5 × 5,2 meter. Den næsten ab
norme længde, der kan minde om Lønne gamle 
kirkes grundplan,8 skyldes formentlig en for
længelse mod øst, således som det var tilfældet 
med Sønderho gamle kirke (se s. 2204) og kir
ken på Rømø.9 Alt vi ved om denne del af kir
ken, der allerede 1647 oplevedes som »altfor 
snæver«,10 er som nævnt, at den var muret af 
teglsten og meget lav.11 Om alderen kan der kun 

Fig. 2. Nordby gamle kirkegård i Rindby 1820. Ud
snit af kort, opmålt til matrikuleringen 1820 af Tho-
bøll. Kopieret af Jørgen Wichmann 1989. 1:10000. – 
Der alte Friedhof von Nordby in Rindby 1820. Ausschnitt 
aus einer Karte, vermessen für die Ausfertigung der Kata
sterkarten. Kopie 1989. 

gisnes. Oplysningen i Pontoppidans Danske At
las (1769), at kirken skulle være bygget omkring 
1574 skyldes et indskåret årstal i en af kvindesto
lene.11 Dette år giver os tiden for stolens op
sætning, men siger ikke noget om kirkens alder. 
Bygningen var brøstfældig allerede i 1600’rne 
(se ndf.) og må da allerede have haft en vis alder. 
Hvis den er identisk med den »Fanø kirke«, som 
nævnes i Ribe Oldemoder (jfr. s. 2107), var den 
opført inden midten af 1300’rne, men også 
denne kirke kan meget vel være ombygget 
flere omgange. I Rømø kirke er det kun kernen i 
skibets vestende, som rækker tilbage til middel
alderen.12 
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Fig. 3. Titelblad til stolestaderegister 1762 (s. 2151). 
Fot. af protokol ved embedet. – Titelblatt für Gestühls
verzeichnis Y162. 

I forbindelse med tilbygningerne i 16-1700’rne 
var efterhånden hele nordmuren blevet revet 
ned. Den bevarede opmåling (fig. 4), udført 
umiddelbart forud for kirkens flytning 1786, 
meddeler kun de indvendige mål, og siger intet 
om murtykkelser og vinduer. Dog fremgår det, 
at syddøren, der tjente som hovedindgang, var 
anbragt på den traditionelle plads vestligt i kir
kens sydside. 

Det lille tam ved skibets vestende nævnes før
ste gang i præsteindberetningen til Ole Worm 
1638, men kan meget vel have været fra senmid
delalderen. Det er »meget nyttigt for de søfa
rende«, skriver præsten, og igen 1763 fremhol
des det som et vigtigt sømærke.13 Det var af 
»mådelig« højde, blytækt og »uden spir«,14 hvil
ket må betyde, at det har haft almindeligt sadel
tag med gavle i øst og vest. Tårnrummet, der 
formodentlig havde bjælkeloft som den øvrige 

kirke, var optaget af stolestader og åbnede sig i 
sin fulde bredde mod kirken. Våbenhuset, hvis 
alder ikke kendes, havde to døre, én i øst og én i 
vest. 

Tilbygningerne mod nord, der ligesom i Søn
derho og på Rømø blev kaldt for »kviste«, var 
opført henholdsvis 1651 (den første eller østre 
kvist), 1703 (den mellemste) og 1737 (den vestre 
kvist). Tilbygningerne, der ifølge Danske Atlas 
blev rejst »formedelst menighedens tilvækst« 
var af samme højde som den oprindelige kirke 
og havde gavle i nord, de to østre med hver en 
dør. Jerndrager i hver af gavlene angav årstal og 
præsternes forbogstaver, henholdsvis »H(ans) 
H(ansen) 1651«, »J(ens) O(lufsen) B(rasen) 
1703« og »N(iels) F(riis) 1737«. Opførelsen af 
den første kvist kom i stand efter, at »indbyg
gerne på Fanø« (dvs. Nordbyboerne) 8. septem
ber 1647 havde henvendt sig til kongen og bedt 
om fyrretømmer fra Norge og hjælp fra de om
liggende kirker til ombygning af »deres alt for 
snævre kirke«.15 Den sidste tilbygning kostede 
ifølge kirkens Liber daticus 600 rdl., der på kort 
tid blev betalt af dem, der gerne ville have et 
stolestade i den.16 

Kvistene, der var omtrent lige brede, åbnede 
sig i syd mod det gamle kirkerum, hvis nord
mur som nævnt var helt fjernet. Efter opførel
sen af den sidste og vestre kvist blev prædikesto
len flyttet til midten af skibets sydvæg, hvorved 
bygningens indretning blev disponeret på om
trent samme måde, som det den dag i dag kan 
opleves i Sønderho og Rømø kirke. 

På sognepræst Niels Hansen Friis’ initiativ 
blev der til kirkens østgavl 1752 føjet et lille snæ
vert sakristi eller skriftekammer. Hertil var der 
adgang via en dør nord for alteret.17 

I det indre, der var helt optaget af stolestader, 
stod det store lavloftede rum med flade bjælke
lofter hvilende på en række stolper. Dog var lof
tet over alteret formet som en træhvælving. 

Vedligeholdelse. Første gang vi hører om kir
kens tilstand er 1632, da kongen i et brev til 
lensmanden på Riberhus bad denne bevilge 100 
rdl. til kirkens forbedring; pengene skulle dæk-
kes ind af de kirker i lenet, som var vel ved 
magt.18 Denne hjælp kom i stand, efter at »kro
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Fig. 4. Grundplan med stolestadernes fordeling umiddelbart før nedbrydningen 1786 (s. 2148). Syd opad. Ved 
embedet. – Grundriss mit Verteilung des Gestühls unmittelbar vor dem Abbau 1786. Süden nach oben. 

nens bønder og tjenere i Nordby sogn på Fanø« 
havde tilkendegivet, at deres kirke var meget 
brøstfældig og »ej havde formue af hendes egen 
indkomst« til at reparere med. – Tilføjelsen af 
den første kvist. 1651 synes at have oversteget 
kirkens kræfter: 25. marts 1652 foreslog kongen 
i et brev til lensmanden, at kirkerne på Fanø 
(altså både Nordby og Sønderho) skulle bevil
ges noget af kronens sandtold til hjælp til deres 
istandsættelse, igen med den begrundelse, at 
kirkerne var brøstfældige og uden tilstrækkelig 
indkomst. 

Kirken var i slutningen af 1600’rne ret for
falden. 1684 beklagede præsten sig således over, 
at han ikke kunne uddele sakramentet fra altret 
»af frygt for skarn fra loftet og regn i ondt vejr
ligt«, hvorfor han måtte holde en hånd over kal

ken. Ifølge en synsforretning 2. marts 1689 var 
tårnets sydvestre hjørne i dårlig forfatning, og 
en del af den vestre gavlspids var faldet ned. 
Muren skulle forbedres med mursten, kalk og 
jernankre og også den øvrige kirke repareres. 
Med alt, hvad der behøvedes af kalk, mur- og 
tagsten, bly, tømmer, lægter og deller ville om
kostningerne beløbe sig til 220 slette daler for
uden kalkslagning, båd- og vognleje samt kost 
og løn.19 I et nyt syn 1700 blev loftet i den gamle 
kirke betegnet som ganske brøstfældigt. Tagste
nene i den østre kvist trængte til at blive under
strøget, og gulvet var overalt forslidt og stenene 
i stykker.20 

I et brev til kongen 1762 bad de to kirkevær
ger og sognefogeden endnu engang om hjælp til 
reparation af kirken og tårnet, »et mærke og 
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Fig. 5. Nordby sogns gamle kirkegård i Rindby med 
kapel fra 1894 (s. 2146). I forgrunden kirkegårdsmo- 
nument (nr. 2, s. 2152), o. 1882, over Jens Lassen og 
hans hustru, datter og svigersøn. EN fot. 1988. – 
Rindby. Alter Friedhof der Gemeinde Nordby mit Leichen
halle 1894. Im Vordergrund ein Friedhofsdenkmal für Jens 
Lassen, seine Ehefrau und Tochter sowie für seinen Schwie
gersohn. Um 1882. 

kendetegn i søen for de sejlende og søfarende 
folk«. Et overslag viste, at udgifterne, bl.a. til 
omstøbning af blytaget og til nye loftsbrædder 
ville beløbe sig til 950 rigsdaler.21 Ansøgningen 
blev støttet af stifsamtmanden, og ved kongelig 
resolution 31. dec. 1762 blev det bevilget, at der 
måtte foretages en indsamling i kirkerne i Jyl
lands fire stifter. 

Kirkens flytning 1786 1750 m mod nord til den 
sydlige udkant af Nordby skyldtes et sammen
fald af flere omstændigheder. Sønderho kirke 
var fornyet 1782. Ligesom den trængte Nordby 
kirke til en reparation, og på grund af befolk
ningens stadige vækst var det igen svært at 
skaffe sæde til alle. Hertil kom, at bebyggelsen 
med søfartens tiltagende betydning efterhånden 
var koncentreret omkring anløbspladsen og 

havnen i Nordby. I en henvendelse til kongen 
10. okt. 1784 fremførtes det, at størstedelen af 
sognets befolkning nu boede i og omkring Od
den (datidens navn for Nordby), mens landbru
gerne omkring det gamle kirkested i Rindby 
kun udgjorde en mindre del, der tilmed var ud
styret med heste og vogne, og derfor – modsat 
de jordløse søfarere – havde let ved at komme i 
kirke. Det, som det ville koste mere at bygge en 
ny kirke end reparere den gamle, ville kunne 
dækkes ind ved salg af materialerne fra den 
gamle kirke, ved salget af stolestader i den nye 
og større kirke og ved at hele sognet bidrog med 
en kollekt. Da tårnet aldrig havde været noget 
sømærke (tidligere havde man brugt det stik 
modsatte argument!), søgte man derfor om til
ladelse til at nedrive den gamle kirke og opføre 
en ny kirke uden tårn norden ved mod Odden.22 

Stiftsøvrigheden støttede ansøgningen, og 11. 
maj 1785 gav kongen tilladelse til, at kirken 
måtte flyttes.23 Nedbrydningen af den gamle 
kirke i Rindby begyndte med tårnet i januar 
1786, og nogle måneder senere, 15. til 20. maj, 
nedrev man selve kirken. 

INVENTAR 

Oversigt. Om indretningen af den nedrevne kirke vid
ner først og fremmest et stolestaderegister 1762, en 
beskrivelse i kirkens Liber daticus o. 1776 og en plan 
(fig. 4), udført umiddelbart før nedbrydningen 1786. 
Stolestaderne, hvor sognets voksne befolkning kunne 
sidde på engang (jfr. s. 2110f.), har været altdomi
nerende, som de stod til begge sider i det smalle lang
hus og i de tre store nordkapeller eller »kviste«. I 
langhusets østende var der ved en tværgående alter
skranke afskilret et alterparti, hvor også kirkens æld
ste inventarstykke, døbefonten med den sengotiske 
malmkumme, stod. Kummen blev sammen med re
næssancealtertavlen og prædikestolen, begge fra 
1600’rnes begyndelse, overført til den nye kirke. Det 
samme gjaldt altersølvet, de nu forsvundne alterklæ
der, samt en del af stoleværket, måske bl.a. to luk
kede stole forrest i skibets nordside. 

(*)Altertavle, tidligere med malet årstal 1622, se 
s. 2122. Ifølge stiftsøvrigheden 178424 placeret »i 
det ene hjørne«, dvs. i den østre ende af det 
smalle langhus og ikke til at se for den del af 
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menigheden, som havde sæder i nordkapeller
nes bageste stader. Overført sammen med *kalk 
og disk, o. 1710, *sygesæt, o. 1760, *alterstager 
fra 1500’rnes første halvdel, et †alterklæde, 1750, 
og to †messehagler, den ene skænket 1717; se 
s. 2122 og 2125-27. 

†Alterskranken bestod ifølge planen fig. 4 af 
gitter med dør samt knæfald, anbragt tværs over 
langhusets østende. 

(*)Døbefont, sammensat af en malmstøbt 
kumme fra 1450-1500, se s. 2127, samt en sikkert 
yngre, muret fod. Opstillet »inden koret«, dvs. 
indenfor alterskranken.11 

(*)Prædikestol, med skåret årstal på den samti
dige himmel, se s. 2128. 1737 flyttet fra koret til 
midt på sydvæggen, hvor den blev anbragt på 
en muret fod.11 

†Stolestader, for de ældste deles vedkommende 
udført o. 1574; dette årstal kunne 1776 læses på 
en kvindestol i langhusets nordside, udfor midt
kvisten.11 1700 var stolene for en stor del for
faldne.20 1762 fandtes ialt 137 stole, hvori me
nigheden var fordelt, så mændene sad i lang
husets sydside indtil våbenhusets vestmur og 
vest herfor, til og med tårnet, i såvel nord- som 
sydsiden. Reserveret mændene var tillige sto
lene vest for midtergangen i den østre og vestre 
kvist og øst for midtergangen i den mellemste, 
hvortil kom den bageste stol i kvindesiden i den 
østre og mellemste kvist. I den vestre kvist stod 
der en mandstol inderst i midtergangen.7 

Mandsstolene rummede 1-9 sæder, kvindesto
lene 5-10. Præst, degn og birkedommer havde 
embedsstole, præsten og hans familie den forreste 
kvindestol i langhuset og en del af den forreste 
mandsstol i østkvisten, degnen den forreste 
mandsstol i langhuset og en del af den forreste 
mandsstol i midterkvisten, og birkedommeren 
den femte mandsstol fra øst i langhuset, samt en 
del af en kvindestol (nr. 3) umiddelbart over 
for.25 Efter planen at dømme har præstestolen i 
langhuset, stolen bag denne og formentlig også 
birkedommerens mandsstol og tre andre 
mandsstole været lukkede stole. 

†Skriftestol, 1752, indrettet med tresidet knæ
fald i et dette år tilføjet, lille kammer ved lang
husets østende.11 

†Degnestol, på planen fig. 4 vist som en lukket 
stol i langhusets sydøstre hjørne, indenfor al
terskranken. 

*Klokke, tidligst nævnt 1700,20 formentlig 
overført til den ny kirke, se s. 2140. 

GRAVMINDER 

Af gravminder var der i den gamle kirke kun 
en †gravsten, som o. 1776 lå neden for prædike
stolen, men allerede da var den udslidt og ulæ
selig.11 Efter kirkens flytning opretholdtes kir
kegården som nævnt som begravelsesplads. 
Blandt ældre kirkegårdsmonumenter kan fremhol
des: 

1) (Fig. 6) 1815. Anna Jacobsen, *17. maj 1762, 
†9. dec. 1808. Gift 17. juni 1787 med Niels Ja
cobsen, *7. sept. 1750, †13. juni 1815. I deres 
ægteskab avlet 7 børn.26 Opsat 1815. 

Fig. 6. Kirkegårdsmonument (nr. 1, s. 2151), 1815, 
over Anna Jacobsen, †1808, og hendes mand Niels 
Jacobsen, †1815. EN fot. 1988. – Friedhofsdenkmal, 
1815 (Nr. 1), fur Anna Jacobsen, gest. 1808, und ihren 
Ehemann Niels Jacobsen, gest. 1815. 
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Stele af bremersandsten, ialt 260 cm høj, be
stående af et 90 cm højt glatsidet midtstykke, 
stående på en profileret base, hvorunder en sok
kel med kvaderhugning, der igen hviler på et 15 
cm højt fundament. Buet topstykke med pro
filerede »gavle«. Øverst en urne. På midtstykket 
den højovale indskrifttavle med fordybet kur
siv, der har været trukket op med hvidt.27 På 
kirkegårdens nordvestlige del. 

2) (Fig. 5) o. 1882. Jens Lassen, *26. nov. 1813, 
†20. febr. 1882, og hustru Mette Nielsdatter, *2. 
maj 1802, ægteviet 2. april 1832 med H. L. Kal- 
lesen, og 14. febr. 1839 med Jens Lassen, †2. 
marts 1866. 

Margrethe Jensen, f. Lassen, *16. jan. 1843, 
ægteviet med skipper P. M. Jensen 1. nov. 1869, 
†8. juni 1883. Gravvers. 

Skibsfører Peter Mathiasen Jensen, *11. nov. 
1839, ægteviet 8. (sic!) nov. 1869 med Margrethe 
Lassen, †3. nov. 1913. 

Monument af bremersandsten, samlet højde 
216 cm, udformet som en knækket søjle med 
joniske kannelurer og profileret base, stående på 
et højt postament. I dettes glatsidede mellemled, 
over en sokkel med profileret overkant, er på 
siderne indfattet tre inskriptionstavler af hvidt 
marmor og med afskårne hjørner. Vestligt på 
kirkegården. 

På kirkegården befinder sig tillige fire minde
sten over tyske marinere fra 1. verdenskrig, én 
over en engelsk sømand samt to over ukendte 
ilanddrevne. 

En række støbejernsgitre er bevaret: fire lave, 
sølvmalede med mæanderbortsdekoration og 
snoede spir, et sortmalet med franske liljer og 
kogleformede spir, samt et sølvmalet, ligeledes 
med franske liljer, men nygotisk og med drejede 
spir. 

KILDER OG HENVISNINGER 

Stolestaderegister 1762 og to planer af kirken o. 1786 i 
Nordby kirkes arkiv. Vedrørende arkivalier i øvrigt 
og litteratur henvises til oversigten s. 2141. 

Historisk indledning og bygningsbeskrivelse ved 
Niels Jørgen Poulsen, inventar ved Ulla Kjær og 
gravminder ved Lars Grambye. Redaktionen afsluttet 
november 1990. 
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Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1984. – Südostansicht der Kirche. 

SØNDERHO KIRKE 
FANØ, SKAST HERRED 

Sønderho blev et selvstændigt sogn med egen kirke 
senest 1538, muligvis allerede i 1400’rne, da det ud
skiltes fra det middelalderlige sogn Fanø (jfr. den hi
storiske indledning s. 2107). Ved frikøbet af øen 1741 
forpligtede beboerne sig til fortsat at vedligeholde 
kirken, sådan som de tidligere havde gjort. Kirken 
overgik til selveje o. 1913. Den nuværende bygning 
afløste en ældre på samme sted 1782. – Ifølge et sagn 
skal den romanske døbefont være skænket af en en
gelsk kongedatter Thyra som tak for hendes redning 
af havsnød på vej til Ribe for at ægte Gorm den 
gamle.1 

Kirken fra 1782 er rejst på Sønderhos gamle kir
kested (fig. 2) lidt vest for den tætbebyggede by, 
der i 1700-årene udviklede sig fra et fiskerleje til 
en skipperby. Kirken og kirkegården ligger, 
hvor strandvejen (tidligere eneste farbare køre
vej fra Nordby)2 kommer ind fra vest og deler 
sig i en nordgående landevej og i bygaden, som 
leder ned til havnen. 

Kirkegården omkring kirken, der 1923 blev af
lastet af en assistenskirkegård længere mod nord 
(jfr. s. 2197), har i dag stort set samme form som 
på matrikelkortet 1820, idet den dog er udvidet 

mod syd i forbindelse med skolens flytning i 
1856 (se ndf.). Kirkegården hegnes af klippede 
hække ud mod vejen og mod præstegården i 
vest og har i nord et hegn af sitkagran. Hoved
indgangen i syd er en køreport flankeret af to 
ganglåger mellem fire murede piller, sandsyn
ligvis opført kort tid efter kirkegårdens udvi
delse. Porten lukkes af jerngitre, lågerne af træ
tremmer. Pillerne er hvidmalede med grå felter 
og dækkes af firesidede pyramider med kugler. 
To fodgængerlåger i kirkegårdens øst- og vest
side har hvidmalede tremmer mellem rødsten-
spiller. Bortset fra granhegnet er de eneste træer 
fire elme i det nordøstre hjørne. Den velholdte 
kirkegård, hvis begravelser o. 1900 typisk var 
omgivet af hvidmalede stakitter, får i disse år, 
hvor mange gravsteder bliver nedlagt, sit sam
lende græstæppe tilbage. 

Kirkegården, der i 16-1700’rne led stærkt un
der sandflugt (jfr. s. 2204), blev 1738 omgærdet 
med et †plankeværk, angiveligt for at holde det 
fygende sand ude.3 Vedligeholdelsen af planke
værket var fordelt på de enkelte gårde og huse, 
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Fig. 2. Sønderho 1820. Udsnit af kort over sognets jorder og bykort, opmålt til matrikuleringen 1820 af 
Thobøll. Sammentegnet og kopieret af Anna Brinch Thorsen 1989. 1:10000. – Sønderho 1820. Ausschnitt aus einer 
Karte von den Ländereien der Gemeinde und einem Ortplan, vermessen 1820 für die Ausfertigung der Katasterkarten. 
Zusammengezeichnet und kopiiert 1989. 

således at hver mand havde sin part at holde ved 
lige, 2 alen i højden og to i bredden. Kirkevær
gerne holdt et »register« over de enkelte dele.4 

Indtil opførelsen af en ny kirke 1782 hang 
klokken i en †klokkestabel på den østre side af 
kirkegården. Det tømrede »klokkehus« var 
brøstfældigt 1689,5 og blev fornyet 1767, hvilket 
kostede næsten 100 rigsdaler.4 En lovpligtig †ga
bestok på kirkegården nævnes 1791.6 Ifølge Kro
mann stod den her indtil o. 1860, da den blev 
fjernet på foranledning af sognepræsten. Den vi
des ikke at have været i brug.7 

Præstegården vest for kirkegården (jfr. fig. 2) 
er opført 1749 som privat bolig for daværende 

sognepræst Poul Zacharias Rafn. Det er en 13 
fag lang bindingsværksbygning forlænget med 
tre fag mod vest. Huset blev 1794 købt af sognet 
og gjort til fast embedsbolig. En senere nedrevet 
lade nord for præsteboligen var på elleve fag.8 

Umiddelbart syd for kirkegården og som nær
meste nabo til kirken lå indtil 1856 sognets 
skole. Et †skolehus, der blev nedrevet dette år, 
var fra 1815 og bestod af to skolestuer på hver 
fire fag. Det havde i sin tid afløst et ældre hus fra 
1752 med skolestue og bolig for skoleholderen.9 

Denne skolebygning brugtes i sommeren 1782 
til gudstjeneste, mens kirken var under opfø
relse.4 
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BYGNING 

Kirken, der blev indviet 8. september 1782, er 
opført af bygmester Morten Jensen Tarp. Det er 
en stor rektangulær murstensbygning, der fik 
sin nuværende skikkelse 1865, da to parallelle 
sadeltage med gavle i øst og vest blev afløst af et 
stort, rødligt skifertag med blændingsprydede 
gavle efter udkast af V. Th. Walther. Samme år 
nybyggede man våbenhuset foran syddøren, 
mens et nordre våbenhus blev nedrevet. Kir
kens orientering har en mindre afvigelse mod 
nord. 

Den nøgterne og prunkløse bygning, der er 
bygget til at kunne rumme 760 mennesker,10 har 
en enkel grundplan med rette vinkler. Indvendig 
måler bygningen 40 × 25 alen (25,2 × 15,7 m), 
mens murene er ca. 65 cm tykke i gavlenderne 
og ca. 50 cm i langsiderne, svarende henholdsvis 
til 2½ og 2 sten. De røde, til tider gullige tegl
sten,11 vistnok fra »Holsten« (se ndf.), er muret i 
krydsskifte.12 Murene, hvis facader har rester af 
optrukne, hvide stregfuger (tydeligst i nord), 
hviler på en sortmalet sokkel og afsluttes med en 
hvidtet falsgesims i langsiderne. De ombyggede 
gavle, fra 1865, afsluttes med cementafdækkede 
kamme med tomme »klokkekamme« i toppen, 

hver med et jernkors. Gavlene prydes af falsede, 
hvidtede cirkelblændinger, der flankerer tre 
rundbuede højblændinger med vinduer og min
dre cirkelblændinger. 

Man kommer ind i kirken via våbenhuset og 
en bred fladrundbuet og udvendig falset dør. 
Den lidt mindre dør i nord, der ikke længere 
bruges, er falset både ude og inde. Vinduerne for
deler sig efter 1865 med otte i gavlene, fire i hver 
ende, og 16 lidt mindre vinduer i langsiderne, 
fordelt med ni i syd og syv i nord. De rund
buede åbninger er muret med halvstensstik og 
har hvidtede sålbænke. 

Indvendig fremtræder det fladloftede rum som 
en stor forsamlingssal, næsten helt optaget af 
stoleværket. Bjælkeloftet består af 22 fag med en 
gennemsnitlig bredde på 1,15 m. Rummet er 
delt i to afsnit, idet de nord-syd vendte fyrre-
bjælker i midten hviler på en svær langsgående 
rem (sammensat af flere stykker tømmer), der 
bæres af tolv mastelignende stolper. Disse er ret-
kantede forneden og foroven (11 × 11 tommer) 
og afrundede midt på skaftet. Stolpernes for
deling med ulige afstand har været bestemt af 
stolestadernes placering. En trappe ved vestgav
len fører op til det store loftsrum, hvor klokken 
hænger i den østre ende. 

Fig. 3. Grundplan 1:300 af kirken. Målt af Henrik Jacobsen og Niels Jørgen Poulsen 1987, tegnet af Marianne 
Nielsen 1990. – Grundriss der Kirche. 
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Kirkebyggeriet 1782. Ønsket om en ny kirke 
eller en udvidelse af den gamle (jfr. s. 2206) blev 
fremsat første gang 1778, da en række sognebo
ere henvendte sig til biskop og amtmand. Stifts
øvrigheden lod herefter, den 16. februar 1779, 
under ledelse af sognepræsten i Sneum og Tjæ
reborg, Lauge Sidelmann, afholde et sagkyndigt 
syn13 over kirken. Tilstede var tømmermand 
Andreas Sørensen fra Ålbæk mølle (Sneum 
sogn) og murmester Morten Jensen Tarp fra 
Agerbæk (Fåborg sogn), sognepræsten Ove 
Foss og kirkeværgen Mads Nielsen samt fem 
menige sognemænd.14 Synet resulterede i et 
overslag, der viste, at en ny kirke ville koste 2502 
rigsdaler. Overslaget er interessant, fordi der 
ikke er bevaret et egentligt regnskab for byg
geriet, der blev sat i værk tre år senere. Man 
regnede med, at der ville medgå 120000 mur
sten, som skulle kunne fås »ind fra Holstein«15 

uden told, 7000 tagsten og 700 tønder kalk. 
Hertil kom betydelige udgifter til tømmer og 

jern, mens murermesteren med sine folk på 
egen kost skulle have 400 rdl. og tømrermeste
ren for arbejdet inde og ude 250 rdl. Slutsum
men på godt 2500 rigsdaler forudsatte, at be
boerne selv hjalp med som håndlangere. Med 
overslaget, der indsendtes til stiftsøvrigheden i 
Ribe, fulgte en grundplan af såvel den gamle 
kirke som den nye, tegnet af Lauge Sidelmann. 

I en ansøgning til kongen om byggehjælp tre 
måneder senere, 15. maj 1779,16 gjorde præsten 
og fem andre underskrivere rede for sognets be
trængte økonomi: Kirken havde ingen ind
komst bortset fra lidt kvægtiende og lejen af sto
lestader. Som »fattige skibsfolk og fiskere« 
kunne beboerne kun yde deres hjælp med kørsel 
og pligtsarbejde, hvad der tilmed faldt dem 
svært, »da her er få heste, og mandfolkene er 
borte i farten fra foråret til Mortensdags tid, og 
pigerne om sommeren tjener andre steder, samt 
at konerne ej kan komme fra deres huse og 
børn«. Af disse grunde bad »de fattige kirke-

Fig. 4. »Grundtegning af Sønderho nye kirke, 1782«, indsendt til stiftsøvrigheden forud for byggeriet 1782 (s. 
2157). Nord opad. Tegning i Landsarkivet i Viborg. Ca. 1:300. – »Grundzeichnung der neuen Kirche von Sønderho, 
1782«, eingereicht bei der Obrigkeit vor dem Kirchenbau 1782. Norden nach oben. 



 
 

 

 

2157SØNDERHO KIRKE 

Fig. 5. »Tegning af Sønderho nye kirke, 1782«, indsendt til stiftsøvrigheden sammen med fig. 4. Kirken er set 
(øverst) fra det sydøstre hjørne og (nederst) fra det nordvestre hjørne. Våbenhusene er tegnet i forkortning. 
Tegning i Landsarkivet i Viborg. – »Zeichnung von der neuen Kirche in Sønderho, 1782«, eingereicht bei der Obrigkeit 
zusammen mit Abb. 4. Ansicht der Kirche von Südostecke (oben) und von Nordwestecke (unten). Die Vorhallen sind etwas 
kürzer gemacht. 

ejere«, som de kaldte sig selv, om en kollekt af viser kirken, sådan som den tog sig ud før om
kirkerne i Jylland. Henvendelsen forblev – så bygningen 1865: med to parallelle sadeltage med 
vidt det kan ses – ubesvaret, men alligevel be en rende imellem til regnvandet. Kirken blev 
sluttede man sig for at bygge en ny kirke. Af opført på den gamles plads. Om gangen i arbej
gørelsen må være truffet i vinteren 1781-82, idet det fortæller sognepræsten, Ove Foss, i kalds-
der den 6. februar 1782 indsendtes en ny an bogen:17 Byggeriet foregik uden uheld og blev 
søgning til kongen. hastigt fuldført under 24 sognemænds foran

Nedbrydningen af den gamle kirke begyndte staltning. Peder Thomsen førte tilsyn sammen 
umiddelbart efter påske, men først 15. juni ind med kirkeværgen Mads Nielsen Skoleholder. 
sendtes to tegninger (fig. 4-5) til stiftsøvrighedens De to mænd var hjemme hele tiden, mens de 
godkendelse, og da må byggeriet have været øvrige måtte være i »farten i den bedste næ-
godt igang. De usignerede tegninger, som tyde ringstid af sommeren«. Gudstjenesten blev i de 
ligvis ikke er udført af en akademisk uddannet første syv uger holdt i skolen syd for kirkegår
arkitekt, skyldes vel Morten Jensen Tarp, der den og herefter inden for den nybyggede kirkes 
må regnes som kirkens bygmester. Tegningerne mure »under åben himmel, siden under taget, 
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Fig. 6. Kirken set fra sydøst o. 1910. Foto i KglBibl. – Südostansicht der Kirche um 1910. 

derefter under loftet, alt som arbejdet skred 
frem«. 16. juli var bygningen »under Guds nå
dige beskærmelse« oprejst og forsynet med loft i 
den halve kirke, så man kunne begynde på op-
muringen af gavlspidserne og oplægningen af 
tagsten.13 

Indvielsen, der fandt sted 8. september (15. 
søndag efter trinitatis), blev overværet af bi
skoppen, Tønne Bloch, der ankom klokken ni i 
procession sammen med seks assisterende præ
ster.18 Forinden var der ringet første gang klok
ken syv og igen klokken otte, hver gang med 
efterfølgende kimning. Biskoppen holdt indvi
elsestalen, og som tekst var valgt Salmernes bog 
5,8: »På din megen miskundhed vil jeg gå ind i 
dit hus«. 

Den nye kirke kom til at koste 2996 rdl. og 
oversteg dermed de beregnede omkostninger 
med næsten 500 rdl. Udgifterne blev dækket ind 
på forskellig måde. Salget af materialer fra den 
gamle kirke, bly (fra blyrenden), træ og sten, 
indbragte 274 rdl. Stolestaderne i den nye kirke 

blev bortauktioneret for 652 rdl. og som »god
villige gaver« fra beboerne indkom 567 rdl. En
delig modtog sognet 1 rdl. af hver kirke i de fire 
jyske stifter, hvilket indbragte 952 rdl.19 

Kirken 1782-1865. Den kirke, der toges i brug 
1782, var i det store og hele den samme som 
idag. Murene var muret i ler, hjørnerne og par
tierne omkring døre og vinduer dog i kalk. Fun
damentet, ca. en meter dybt, bestod – og består 
- af kampesten og røde teglsten fra den gamle 
kirke. Bygningen var dækket af to tegltækte sa
deltage (fig. 5) med en blyrende imellem. Renden 
kunne dog ikke holde tæt, og allerede efter et år 
blev den udskiftet med en trærende, som hvert 
år blev tætned med beg og tjære ligesom ski
bene. I »nordkirkens« østgavl var et glamhul til 
klokken, lukket med en dør. I vestenden var 
med †jernbogstaver og -tal angivet »O. F.« for 
sognepræst Ove Foss og »1782« (sml. den til
svarende skik med præsternes navnetræk 
Nordby, s. 2121 og 2148). Over hver gavlspids 
var en gul †trækugle, 1 fod (ca. 30 cm) i tværmål 
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2159 SØNDERHO KIRKE 

og fæstnet til en jernstang, og over søndre vå
benhus var en jernstang med †vindfløj af messing 
fra den gamle kirke med initialerne »C. O. E.« 
for sognepræst Christian Olesen Engelstoft. 

Vinduesfordelingen var ifølge Ove Foss6 en an
den end i dag, idet der foruden de nuværende ni 
rundbuede åbninger i syd kun var tre vinduer i 
hver af gavlenderne og seks i nord. Tegningen 
(fig. 5) viser, at muren bag alteret var uden vin
duer, og at vinduerne i de to vestgavle var for
delt med to i nord og en i syd. Loftet var lagt 
med brædder (norske 12 fods deller). Over »ko
ret« (alterpartiet) var et (tønde)hvælv, beklædt 
med norske 14 fods deller: med andre ord var 
hvælvet ca. 4,4 m langt.20 I gulvet lå røde mur
sten. 

†Våbenhusene (fig. 4), hvoraf det nordre var 
noget mindre end det søndre, havde hver to 
døre i flankemurene og et vindue i gavlmuren. 
En plan i 182021 om at nedrive det nordre våben
hus på grund af problemer med fundamentet 
blev først ført ud i livet 1865. 

Ved ombygningen 1865 blev de to tegltage af
løst af det eksisterende store, røde skifertag, der 
dækker hele kirken. Den oprindelige tagafdæk
ning havde længe givet problemer. Allerede i en 
indberetning 1805 siges det, at det ville være 

rart, om kirken kunne komme under ét tag, da 
renden (mellem de to indre tagflader) er van
skelig at holde tæt.22 Sogneforstanderskabet fo
relagde i foråret 1865 et forslag til en ændring af 
taget for kgl. bygningsinspektør V. Th. Wal
ther, Århus, der med en skitse (fig. 7) angav 
visse forbedringer.23 Arbejdet, der udførtes 
samme år (jfr. årstallet i jern »1865«), fulgte i det 
store og hele Walthers henstilling, idet man dog 
nøjedes med fire i stedet for seks vinduer i gavl
enderne. Taghældningen er den samme lave, 
som Walther angav, og også klokkekammene 
over gavlspidserne kom til udførelse, uden at 
der dog blev ophængt klokker i dem. Ved om
bygningen, der blev ledet af møllebygger Thon
ning, blev vistnok hele vestgavlen ommuret – 
det var F. Uldalls indtryk, da han besøgte Søn
derho 1891 – og store dele af østgavlen. De nye, 
store vinduer i gavlene fik rammer af støbejern, 
mens langsidernes vinduer blev bevaret som de 
var; nordsiden fik dog et ekstra, syvende vin
due, foranlediget af våbenhusets nedbrydning. 
Også det søndre våbenhus blev revet ned og er
stattet af det nuværende skifertækkede våbenhus 
med en gavlkam i syd. I kirkens indre sløjfede 
man tøndehvælvet over alteret, hvortil der ikke 
længere var plads efter sænkningen af tagfla

Fig. 7. Udkast til ombygning af kirken 1865 ved V. Th. Walther (s. 2159). Tegning i Bygningsinspektoratets 
arkiv i Landsarkivet i Viborg. Ca. 1:200. – Entwurf für den Umbau der Kirche 1865 bei V. Th. Walther. 
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derne.10 Ifølge en notits i Ribe Stiftstidende 16. 
april 186624 var der efter ombygningen lunt og 
godt i kirken, og loftet var så tørt, at byens sejl
mager sammen med sin svend nu kunne bruge 
det som værksted. 

Ved ombygningen 1865 fik kirken det udse
ende, vi kender i dag. Den væsentligste ændring 
i det ydre er vinduernes fornyelse i forbindelse 
med en hovedistandsættelse 1950 under ledelse af 
arkitekt Harald Peters, Esbjerg. Efter krigen og 
besættelsen var der opstået skader som følge af 
sprængninger af tysk ammunition. Langsidernes 
seksten vinduer blev repareret og gavlendernes 
otte jernvinduer udskiftet med blyindfattede 
mosaikruder med farvet glas i gule, grønne og 
blå nuancer. Det stemningsfyldte rum, der i en 
periode var et meget benyttet kunstnerisk emne 
(se s. 2186f.), har hvidtede vægge og står med 
gråmalet loft og gråmarmorerede stolper. I gul
vet ligger gule, kvadratiske fliser, vistnok fra 
1857,25 mærket »Dithmer Rennberg«. – 1954 
indrettedes et toilet i våbenhuset. Kirken fik sit 
første varmeanlæg, en kakkelovn, 1895. 

INVENTAR 

Oversigt. Det store forsamlingsrum, der ved loftsstol-
perne er delt i to lige store afsnit, tidligere omtalt som 
»sydkirken« og »nordkirken«, er domineret af sto
lestader, anbragt så sydkirkens er orienteret mod øst, 
mens nordkirkens vender mod syd. Hovedtrækkene i 
denne indretning er hentet fra det ældre kirkerum, 
sådan som det tog sig ud i årene før nedrivningen 

1782. Inventaret, hvoraf det meste er overført fra den 
gamle kirke, er i farveholdningen gennemgående 
præget af 1700’rne, selvom det stammer fra forskel
lige perioder. Ældst er den romanske døbefont, sam
mensat af en kumme og en fod, som muligvis ikke 
oprindelig har hørt sammen. Prædikestolen, der er 
opsat midt for sydvæggen, består af en kurv fra 
o. 1600 og en himmel med skåret årstal 1661. En del 
inventar er anskaffet efter forlængelsen af den gamle 
kirke 1716: Flere lysearme er dateret 1716, altertavlen 
og alterbordsforsiden er malet 1717, mens alterskran
ken, uden de senere tilføjede træbalustre, er opsat 
1728. Skriftestolen, der nu fungerer som sakristi, fik 
sin nuværende udformning ved en restaurering 1764, 
og de høje, lukkede stole (pulpituret) langs nordski
bets nordmur er sandsynligvis kommet til i det 
samme tiår. Det meste af det øvrige stoleværk, over
ført fra Ribe domkirke i 1903, er fra 1844. Bema
lingen, i fortrinsvis blå nuancer, er dog i god over-
ensstemmmelse med oplysningerne om stolenes 
farve i den nyopførte kirke. Af de elleve lysekroner er 
de fire fra den gamle kirke, fem anskaffet samlet til 
den nye og to fra henholdsvis 1843 og 1956. Udover 
de mange lysearme og kirkeskibene, ialt fjorten, som 
hovedsagelig stammer fra 1800’rnes slutning og 
1900’rnes begyndelse, ejer kirken usædvanlige gen
stande som et ur fra 1783, fem hatteknager og to lig
bårer, til henholdsvis voksne og børn. 

Farvesætning og istandsættelser. Inventarets staffering 
er i alt væsentligt fra en restaurering 1968-71, idet 
farverne på prædikestolen dog først er fremdraget 
1983. En opmaling af inventaret 1764 blev bekostet af 
kroejer, strand- og sognefoged Søren Brinch. Alter
tavlen og prædikestolen blev atter opmalet 1859, og 
prædikestolen igen 1911, af Jørgen Hansen, Esbjerg. 

I perioden o. 1880-1930 er kirkerummet forholds
vis hyppigt blevet benyttet som motiv for (ma
lerkunsten, jfr. s. 2186f. 

Alterbord af fyrretræ, 144 × 78 × 100 cm, med 
forside fra 1717, jfr. ndf., samt nyere gavle, sok
kel, gesims og dækplade. Gavlstykkerne, den 
profilerede sokkel og gesims er blå, mens dæk
pladen, fra 1970, er lakeret. En sandstensdæk
plade, 165 × 91 cm, måske tidligere på alterbor
det, ønskedes 1962 placeret her igen, men var 
for tung til den nuværende konstruktion. 

Fig. 8. Alterparti med tavle og alterbordsforside fra 
1717, samt skranke skænket 1728 og udvidet ved 
nyopstillingen 1782 (s. 2166). NE fot. 1984. – Altar. 
Altarbild und Altartischpaneel von 1717. Altarschranke 
gestiftet 1728 und ausgebaut bei der Neuaufstellung 1782. 
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Fig. 9. Indre set fra sydkirkens vestende mod øst. NE 
Südkirche gesehen. 

Alterbordsforsiden (fig. 12) fra 1717, jfr. alter
tavle, er sammensat af seks uens brede, lodret 
stillede brædder. Den oprindelige malede deko
ration er bygget op omkring et felt formet som 
et rektangel med afskårne hjørner. Feltet rum
mer en tremastet skonnert, som med korsets 
tegn på såvel kanonporte som bagstavn sejler af 
sted under til venstre en sol, til højre et Guds-
navn i stråleglans. Den gyldenbrune baggrund 
består af gul lasur lagt på kridtgrund. Skibet er 
brunt og sort, feltets ramme malet i striber af 
dodenkop og to nuancer rødt. Et bredt, sort 
bælte på hver af feltets sider afsluttes i en søjle 
med rødmarmoreret skaft, bordeaux sokkel og 
kapitæl; på kapitælet ligger en stor, rød kugle.26 

Bæltet bærer en indskrift i gylden fraktur: »Jeg 
segler(!) tryg og vel – igiennem Verdens bølger / 
Gud som min Soel og Skiold – mig hver en time 

fot. 1984. – Innenansicht nach Osten. Vom Westteil der 

følger / Min ladning er Guds ord – med Sacra- 
menterne / For hver som agter sig – Guds Salig
hed at see«.27 

Stafferingen blev 1970 befriet for en overma
ling, muligvis fra 1764 (jfr. altertavle), som 
havde medført, at feltets himmel var blevet ly
seblå, bølgerne mørkeblå, skriften okkergul og 
søjlerne delvis dækket af et grå- og brunmar-
moreret bånd, malet langs bordets sider og fod
lister. Ved restaureringen fremkom tillige dele af 
en søjle på hver af forsidens endeflader. 

Et †alterklæde blev 1845 syet af syv alen fint 
stampet vadmel, som var farvet karmoisinrødt 
og forsynet med kniplinger i Ribe.4 

Altertavler. 1) (Fig. 12). Kirkens barokalter
tavle, ifølge en malet indskrift bekostet af me
nigheden 1717, er bygget op omkring et tvær
rektangulært storstykke flankeret af pilastre. Til 
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Fig. 10-11. Fødslen og Korsfæstelsen. Malerier på altertavlens vinger, jfr. fig. 12 (s. 2163). Fot. Fritz Thode under 
konserveringen 1970. – Geburt und Kreuzigung. Gemälde auf den Seitenhängen des Altares, vgl. Abb. 12. Bildauf
nahme während der Konservierung 1970. 

den arkitektoniske opbygning med postament 
og topfelt slutter sig to store, rigt udskårne vin
ger samt som udfyldning mellem disse, et top
stykke.28 

Postamentet, der er løftet op på en høj, stærkt 
profileret sokkel, har fremspring under stor
stykkets pilastre og kronliste over konkavt led. 
Pilastrenes sokler er profilerede og kapitælerne 
korintiske med englehoved, mens den frem
springende gesims har profiler som på soklen. 
Det fladovale, let hvælvede topfelt er nederst 
udsmykket med neglesnitsbort, herunder og op 
langs siderne desuden med oprullede akantus
blade. Lignende blade kanter vingerne, der for
oven og forneden har cirkelmedaljoner med re-
liefskårne evangelistsymboler,29 i midten glatte 
cirkelfelter helt omgivet af akantus. Topstykket 
består af en muslingeskal flankeret af oprullede 
akantus. 

Stafferingen, der blev fremdraget 1970, er i 
hovedsagen fra 1764, for mindre partiers ved
kommende dog fra 1717. Bevaret af den ældste 
bemaling er de gyldne frakturindskrifter i pre-
della og topfelt. I predellaen: »Gud til Æhre og 
Kirken til Prydelse / haver Synderhoe-Meenig-
hed denne Altertafle / ladet bekoste, da deres 

Sogne-Prest var / H Christian Engelstofft: 
1717«.30 I topfeltet: »Herren haver skicket en 
Ihukommelse om sine vnderliche / Gierninger 
den Naadige Barmhiertige Gud / Psalm 111 
V.4«.31 Begge indskrifter står på sort bund. Den 
øvrige bemaling, dateret ved indskriften 
»S(øren) B(rinch)32 1764« i topstykket, består af 
blåt og grønt på soklen, marmorering i gråt og 
grønt på postamentfremspring, pilastre og un
dersiden af gesimserne. Guld er brugt på sokler, 
kapitæler og sammen med rødt på oversiden af 
gesimserne. De udskårne blade på vingerne og 
topstykket er malet i hvidt og blågrønt samt 
gyldent, mens evangelistsymbolerne er gyldne 
på blå og grøn grund. Vingernes bund er rød 
bortset fra partiet udfor pilastrene, hvor der er 
malet blomster i hvidt, rødt og gyldent med blå 
bånd. 

Den oprindelige †staffering var lagt på en ok
kerbrun bund, i overensstemmelse med alter-
bordsforsidens bemaling og som understreg
ning af tavlens skæringer.33 Yngre end de afdæk
kede farver var dels en partiel overstrygning 
med rødt på pilastre og topstykke, dels en over
maling måske fra 1859,34 i gråt, rødt, brunt og 
gult. 
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Fig. 12. Altertavle, ifølge malet indskrift opsat 1717, på bord med samtidig forside 
(s. 2161). NE fot. 1984. – Altar. Laut gemalter Inschrift errichtet 1717 auf Tisch mit 
zeitgleichem Altartischpaneel. 

Malerierne i storfeltet og i vingernes cirkelfel
ter er muligvis, som udsmykningen af Møgel-
tønder kirkes korpulpiturer fra 1738-40, malet af 
Johannes og Sonnich Sonnichsen.35 De er udført 
i olie på træ samtidig med altertavlens første 
staffering. Storfeltets maleri, 56 × 77 cm, fore
stiller Nadveren: Kristus sidder i midten bag 
bordet med et brød i venstre hånd, en kalk står 
foran ham, mens bordet ellers er dækket med 

små tallerkener. En enkelt discipel står op til 
venstre. Judas, der sidder på en skammel foran 
bordet, vender sig bort, idet han skjuler pungen 
i sit skød. Baggrunden er gyldenbrun, en farve, 
der sammen med rødt og blåt også er brugt til 
dragterne. Judas er klædt i grønt. I de to cirkel
felter, 40 cm i tvm., ses til venstre Fødslen med 
Maria og Barnet flankeret af Josef og dyrene ved 
krybben (fig. 10). Til højre Korsfæstelsen 

Danmarks Kirker, Ribe amt 154 
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Fig. 13. Alterkalk, formentlig fra 1697, udført af Jens 
Andersen Klyne, Ribe (s. 2164). NE fot. 1984. – Kelch 
von Jens Andersen Klyne, Ribe. Vermutlich 1697. 

Fig. 14. Alterdisk med stempler som på kalken fig. 
13, ifølge indskriften på fanen fornyet på bekostning 
af sognepræsterne N. Struch og C. Engelstoft 1697 
(s. 2164). NE fot. 1984. – Patene mit Stempel wie auf 
dem Kelch Abb. 13. Laut Inschrift am Rand erneuert auf 
Kosten der Pfarrer N. Struch und C. Engelstoft 1697. 

(fig. 11). Begge motiver er holdt i hovedsagelig 
blå og røde farver på brun bund. 

1901-64 var barokaltertavlen ophængt på øst
væggen i nordskibet, jfr. altertavle nr. 2. Derpå 
blev den atter opsat på alterbordet.36 

2) (Jfr. fig. 40), maleri udført af Anton Dorph 
1901, forestillende Bønnen i Getsemane. Olie på 
lærred, lysningsmål 115 × 85 cm, i samtidig 
ramme. Det ret mørke billede domineres af den 
knælende Jesus, klædt i rødt og med en blå 
kappe foran sig. Det omgivende klippelandskab 
er øde bortset fra soldaterne, som dukker op i 
baggrunden. Rammen er arkadeformet, med en 
bred sokkel, hvorpå der i en frise er skrevet: 
»Ske ikke min Vilie – men din / Luc. 22.42«. De 
fordybede versaler er forgyldte, selve rammen 
lakeret. Maleriet, som blev skænket af en kreds 
af sognets beboere 1901, tjente som altertavle 
indtil 1964. I pulpiturets vestende. 

Altersølv. Kalk (fig. 13), formentlig 1697, med 
stempler for Ribeguldsmeden Jens Andersen 
Klyne. Den er 19 cm høj, har bred fodplade, der 
ligesom selve foden er sekstunget med mellem
faldende spidser, og standkant smykket med cir
kelornamenter. På en af fodens tunger er på-
nittet et 3 cm højt, støbt krucifiks med INRI på 
korsets øvre del. Under overgangen til det seks-
sidede skaft er en bladkrans. Knoppen, der er 
formet som en fladtrykt kugle, har seks tunger 
på såvel over- som underside, og englehoveder i 
mellemrummene. Stort, halvrundt bæger hvi
lende i en bladkrans, med graveret kursiv i bånd 
langs mundingsranden: »Non Vituli at Christi 
Sangvine Salvus ero« (Ikke ved offerdyret, men 
ved Kristi blod vil jeg være frelst). På stand
kantens underside Klynes gentagne stempel 
(Bøje 1982 nr. 6783). Den sandsynligvis samti
dig med kalkens anskaffelse fornyede disk 
(fig. 14) er 15 cm i tvm. og har graverede dob
beltlinjer langs bunden og inderst på fanen. 
Langs fanens yderkant er en enkelt linje brudt af 
cirkelkors og kantet af indskrift i graveret kur
siv: »N: Struchio et C: Engelstofft renovata Pa
tella Ministris Christi Ao. 1697:« (Kristi tjenere 
N. Struch og C. Engelstoft37 (lod denne) disk 
reparere 1697).38 Under bunden det samme, 
gentagne mærke som på kalken. 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 
 

 

 

 

 

2165 SØNDERHO KIRKE 

Oblatæske (fig. 15), o. 1750.39 Af messing, af
lang sekssidet med afvalmet låg, 14 × 9 × 8 cm. 
Bøjlelukke og smal, c-formet bærehank. 

En sølvske blev anskaffet 1904, sammen med 
en †skål af porcelæn.4 

Alterkande, anskaffet 1846,40 fra Den konge
lige Porcelænsfabrik; sort med guldkors og 
-kanter. – 1791 nævnes en †potel, dvs. en behol
der, formentlig en kande, brugt til rummål.41 

Sygesæt (fig. 16), bestående af kalk og disk fra 
o. 1850, udført af Johann Jacob Heinrich Rühle i 
Ribe. Kalken er 12 cm høj og har cirkulær fod 
med afsæt og cylindrisk skaft med rund knop 
hvorover perlesnor. På det let svajede bæger er 
nittet et støbt krucifiks. Under bunden Rühles 
stempel (Bøje 1982 nr. 6807). Disken, 8 cm i 
tvm., har graveret græsk kors på fanen. På un
dersiden er udover Rühles stempel Ribes by
mærke og et 11-lødigt stempel (jfr. Fåborg 
s. 1764). Sættet opbevares i et samtidigt mahog- 
nyfutteral, udformet som en udsvajet cylinder 
og foret med rødt fløjl. – Et †sygesæt, af elfen
ben, er omtalt 1791.41 

Alterstager (fig. 17), o. 1700, højde 24,5 cm 
uden lysepig. Cirkulær, profileret fod og svært 
balusterskaft med pæreformet led over flad
rundt og øverst to vulster. Den flade lyseskål 
har nyere lysepig af jern. 1791 var stagerne ind
rettet til vokslys,6 men 1832 anskaffedes to la
kerede †bliklys, hvori der kunne brænde olie 

Fig. 15. Oblatæske af messing fra o. 1750 (s. 2165). 
NE fot. 1984. – Oblatendose aus Messing um 1750. 

Fig. 16. Sygesæt udført af Johan Jacob Heinrich Rühle 
i Ribe o. 1850 (s. 2165). NE fot. 1984. – Krankengeräte 
geschaffen von Johan Jacob Heinrich Rühle in Ribe um 
1850. 

med væge.4 – To stager af messing, 22,5 cm høje, 
med rund fod og balusterformet skaft med flad 
plade på midten, er muligvis identiske med to 
mindre stager, der 1791 stod på alterbordet.6 – 
Syvarmet stage, 1920, af messing, 80 cm høj. 
Rund fod og slankt cylinderformet skaft bæ
rende bue med gennembrudte lyseskåle. Buen 
støttes af ranker udgående fra skål på skaftets 
midte, over og under denne er skjolde med IHS 
i relief, det underste skjold og det øverste mo
nogram kronet. Bestilt og skænket af damp
skibsfører Niels Thøgersen Brinch og hustru 
Mette Cathrine, f. Fischer.42 

En †stage stod 1791 i skriftestolen.6 

To anonymt skænkede kandelabre, opstillet 
1934,4 står nu på loftet. 

Alterbog. (Fig. 25), 1956, med sølvbeslag ud
ført 1725 og overført fra en †alterbog, skænket 
af Hans Jensen Müller, København, 1726.4 

Hjørnebeslagene er udformet som akantusind-
rammede skjolde, hvorpå der er graveret dels 
giverens initialer: HJSM (på bogens forside), 
dels årstallet 1725 (på bogens bagside). På mid
ten af såvel for- som bagside er ovalplakette, 4,5 
cm høj, med relief af Korsfæstelsen med forlæg i 
et stik af Ægidius Sadeler efter Hans von Aa
chen.43 På lukkespændernes beslag er stempler, 
mestermærke NI over 1725 i hjerte, for Niels 
Johnsen, København (Bøje 1979 nr. 263, dog 
med ændret årstal); dette ses på alle fire beslag. 

154* 



 

 

 

 

  

  

 

 

 
 

 
 

 

 

2166 FANØ, SKAST HERRED 

Fig. 17. Alterstager fra o. 1700 (s. 2165). NE fot. 
1984. – Altarleuchter um 1700. 

Desuden Københavnsmærke 1725, guardein-
mærke for Conrad Ludolf og månedsmærke 
vægten; disse findes samlet på et enkelt spænde. 

†Alterbøger. 1) Den med sølvspænderne 1725 
samtidige bog, indbundet i fint grønt fløjl, rum
mede giverindskriften: »En Christen ieg først 
blev i Sønderhoveds Kirke / ved Daabens salig 
Vand, som strax tog til at virke / ved Aanden og 
Guds Ord, at Gud af mig blev kiendt / som mig 
til denne Dag mit Lives Brød har sendt. / Til 
Tak ieg derfor her paa Herrens Alter giver / en 
liden Alter-Bog, skiønt den mod Naaden bliver 
/ skattered, som et Grand imod ald Verdens 
Guld / saa haabes dog, at Gud er mig og Gaven 
huld. / Anno 1726 d. 12. Aug. Hans Jensen Mül
ler«. Herpå fulgte et kronogram forfattet af sog
nepræst Christian Olufsen Engelstoft; det havde 
fire linjer, af hvilke summen dannede årstallet 
1727, og kunne udfra nøglen a=l, b=2, osv. op
løses til et digt, der lovpriste Hans Müllers gav
mildhed (jfr. †messehagel nr. 1 og lysekrone 
nr. 2): »Saa viiser denne Alter Bog og Fløyels 
Messe Kaabe / Med Præcke Stoel44 og Liuse 
Croon og andet sligt til Haabe / At pryde dette 
Herrens Sted Hans Møllers Kierlighed / Gud lad 
det gaae ham altid vel, og hans tillige med«.45 

Da bog nr. 1 fandtes ubrugelig som følge af fugt 
og ælde, blev sølvbeslagene overført til 2), 1790. 
Denne var indbundet i sort fløjlsbind og beko

stet af Peder Thomsen, Sønderho, en sønnesøn 
af Hans Müllers broder.6 

Alterkrucifiks, opsat 1866,4 bestående af 28 cm 
høj figur af bronzeret bisquet, på 55 cm højt, 
sortlakeret korstræ. Repareret 1902.4 I sakristiet. 

Messehagel, sandsynligvis fra 1911,4 af rødt 
fløjl med guldfrynser og -kors. 

†Messehagler. 1) 1719, skænket af Hans Jensen 
Müller, af rødt fløjl med guldtresser og sølv-
broderet krucifiks.4 2) 1780, skænket af sogne
præst Ove Foss, af sort manchester (bomulds-
fløjl) med sølvsnore og -krucifiks, årstallet 1780 
og giverens initialer 0:F. 3) 1834, skænket af ti 
skippere og formentlig af sort fløjl med sølv
borter og -frynser.46 

Alterskammel, 1842, udført af snedker Hans 
Forpagter,47 med svungne ben og bølgebort for
oven. Sortmalet, med sort skriveskrift under 
bunden: »1842 / Herr Pastor Kliene / – Kirke
sanger og Skolelærer / Jes Jensen Sonnichsen / 
Kirkeværge«. 

Alterskranke (fig. 8), skænket 1728 af Hans 
Jensen Müller, København og hans broder Jens,6 

forlænget i forbindelse med opstillingen i den 
nye kirke 1782.48 Tresidet, med skrånende flan
ker. Den ældste del, forsiden og det forreste af 

Fig. 18. Romansk døbefont af granit (s. 2167). NE 
fot. 1984. – Romanische Granittaufe. 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

2167 SØNDERHO KIRKE 

Fig. 19-20. Dåbsfade. 19. Nederlandsk dåbsfad fra o. 1600, måske først kommet til kirken efter 1882 (s. 2167). 20. 
Hjælpefad af messing, udført 1766 og skænket af Hans Jensen Povelsen 1775 (s. 2167). NE fot. 1984. – Niederlän
dische Taufschale um 1600. Vielleicht erst nach 1882 in die Kirche gebracht worden. Taufschale aus Messing geschaffen 
1766. Eine Stiftung des Hans Jensen Povelsen 1775. 

flankerne, er af smedejern og opdelt i otte fag, 
adskilt af tilspidsede søjler med kugler. Hvert 
fag rummer en stiliseret lilje. På forsidens to 
midterfag, oprindelig en dobbeltlåge,49 er lil
jerne flankeret af givernes initialer, JM og HM. 
Spiralsmykkede støttesøjler er placeret på si
derne af disse fag samt ind imod østvæggen. 
Skrankens yngste dele, anbragt i forlængelse af 
flankerne, er af træ, med flade, gennembrudte 
balustre. Sortmalet, med messingkugler. 

Døbefont (fig. 18), romansk, af granit, 73 cm i 
tvm. Kummen, af en noget grovere granit end 
foden og muligvis ikke oprindelig samhørende 
med denne, er halvkugleformet, uregelmæssigt 
tilhugget og med et kraftigt hak på den ene side. 
En cementreparation mellem kumme og fod 
slører formen på det let koniske, med en midter-
vulst forsynede skaft, mens foden, af facon som 
en langstrakt terningkapitæl, har bueformet ni
chefelt på den nu østvendte side og tilløb til et 
lignende mod vest. Et blåhvidt bælte nederst på 
foden er muligvis rester af den 1882-83 fjernede 
bemaling.4 Opstillet i korpartiets nordvest
hjørne.50 

Dåbsfad (fig. 19), o. 1600, muligvis først kom
met til kirken efter 1882, da synet opfordrede til 

anskaffelse af et dåbsfad i en passende størrelse.10 

Det er et nederlandsk arbejde af messing, be
slægtet med et dåbsfad i Mårslet (DK. Århus 
s. 2271). 63 cm i tvm., med en drevet og punslet 
fremstilling af Syndefaldet i bunden, omgivet af 
vinrankekrans samt en bort af små, overlap
pende cirkler. Fanen, der har ombukket kant, er 
smykket med et drevet ornament bestående af 
mandelformede bukler ledsaget af stemplede 
slyngbånd, som i den ydre krans danner ruder 
mellem buklerne. Den ombøjede kant har re
paration under syndefaldstræets fod, mens der 
over dettes top er en sekundært indsat nitte til en 
ophængningsring under bunden. 

Hjælpefad (fig. 20), 1766, skænket 1775 af 
Hans Jensen Povelsen.51 Det er af messing, har 
rund bund, 22 cm i tvm. og ottekantet fane, 4-5 
cm bred, med runde knapper i spidserne. Under 
en af knapperne er ovalt stempel med kirke(?)52 

over årstallet 1766, samt flankerende dette, gi
verens konturgraverede initialer HIP og årstallet 
1775. Ophængt på den østre midtpille. 

Dåbskande, anskaffet 1896(?).53 Af tin, 32 cm 
høj, med stærkt buget underdel, høj, kegle-
stubsformet hals og smal, svunget hank. 

Et †fontelåg, af blåmalet træ, er nævnt 1791.6 
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Fig. 21. Prædikestol bestående af en kurv fra o. 1600, 
måske overført fra Ribe hospitals †kirkesal, samt en 
himmel skåret 1661 (s. 2168). NE fot. 1984. – Kanzel. 
Der Korb, um 1600, wurde vielleicht von dem †Kirchen
saal des Hospitals von Ribe übertragen. Der Schalldeckel 
trägt die eingeschnitzte Jahreszahl 1661. 

Prædikestol (fig. 21), bestående af kurv fra 
o. 1600 og himmel med skåret årstal 1661, på 
muret fundament, der ligesom opgangen for
mentlig er fra kirkens opførelsestid. 

Kurven er på fem fag og enkelt opbygget; po- 
stamentet har stærkt profileret fod- og kronliste 
samt felter med koncentriske rammer; den ne-
derste side af den ydre ramme mangler såvel her 
som i stor- og gesimsfelter. Storfelterne rum
mer kartoucherammer, af hvilke den midterste 
danner baggrund for et krucifiks med tværarm i 
hele feltets bredde, mens de fire er tværdelte, 

med reliefskåret evangelistsymbol øverst og 
navn nederst: Mattæusenglen, synlig fra hof
terne og opefter, over »Sanctvs Matevs«, en 
vinget Markusløve med halen svunget op om 
benet, over »Sanctvs Marcvs«, en noget betuttet 
Lukasokse over »Sanctvs Lvcas« (fig. 64), og en 
fredsommeligt stående ørn over »Sanctvs Io-
hannes«. Samtlige navne står med versaler, de to 
første er karvskårne og de to sidste skåret i re
lief. Gesimsfelterne, med profilrammer på de tre 
øvre sider, rummer reliefskårne versaler: »(hic 
sugges-) tvs / exs-/trvc/tvs / est« (denne prædi
kestol er opsat); sætningens første ord og året 
for stolens opsætning må have været fordelt på 
mindst fire †fag, som rent praktisk må have dan
net en bro i forhold til den bevarede kurv, dvs. 
at stolen oprindelig har været opsat som en lek-
torieprædikestol.54 

Prædikestolens himmel danner en regelmæssig 
syvkant;55 den har kartoucheformede hænge- og 
topstykker samt svungne hjørnefremspring 
med englehoveder forneden. Pilespidsformede 
spir. Fod- og kronliste er forsynet med orna
mentborter, mens der i de profilindrammede 
felter er reliefversaler: »Salig ere de s/om høre 
Gvd/s ord oc beua/re det i et ree/nt hiert lvc xi 
(28) a/nno 1661 O.H.S.S.«.56 Under den glatte57 

underside hænger en due. 
Stafferingen, som blev fremdraget 1983, er 

formentlig samtidig med altertavlens ældste be
maling og holdt i overvejende gult, blåt og gyl
dent. Postament- og gesimsprofiler er marmo
rerede, postamentets kronliste i gullighvidt og 
rødt og de øvrige i hvidt og blåt. Rammeværket 
er blåt, bunden i såvel postament- som storfelter 
er gul, mens postamentets felter er blå, røde og 
sorte og storfelternes kartoucher blå, røde og 
hvide med sort bund. Evangelistsymbolerne er 
forgyldte, mens Kristus har rødhvid hud og 
gyldent lændeklæde; korset er forsølvet. De 
karvskårne navne er gule og de reliefskårne for
gyldte; guld er tillige brugt til gesimsens ind
skrift, som står på sort bund. Omkring gesims
felterne er enkelte røde lister.58 Lydhimlens far-
veholdning svarer til kurvens; den er marmore
ret i blåt, rødt og hvidt på hænge- og topstykker 
og har fremspring i guld og rødt, samt blåt ram
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Fig. 22. Indre set fra sydkirkens østende mod nordvest. 
Ostende der Südkirche gesehen. 

meværk. Felterne har okkergul ramme, ind
skriften står i guld på sort bund. Undersiden er 
blågrøn med en skylignende dekoration. 

Under de fremdragne farver findes en †staf
fering, som sandsynligvis er lagt partielt; i dette 
lag er evangelistsymbolerne naturligt farvede. 
Af yngre bemalinger fandtes en egetræsådring 
samt en staffering formentlig udført af Jørgen 
Hansen, Esbjerg, i 191159 og bestående af hvidt 
og rødt, en del guld og sølv samt en smule 
grønt. 

Ifølge en tradition fra 1700-tallet skal prædi
kestolen stamme fra Ribe hospitals †kirkesal.60 

At dette er rigtigt, kan for kurvens vedkom
mende ikke udelukkes; himlen må under alle 
omstændigheder være udført til Sønderho.61 

Stolen er opstillet på et muret fundament, med 
opgang bestående af to rækker slanke balustre 

NE fot. 1984. – Innenansicht nach Nordwesten. Vom 

marmoreret i blåt, rødt og hvidt. Ved sydvæg
gen mellem femte og sjette vindue fra øst. 

Et †timeglas, skænket af skibsfører Thomas 
Jensen Clausen 1776,4 er formentlig identisk 
med det timeglas, som 1791 fandtes på prædi
kestolen. Det havde fire glas, til et kvarter, en 
halv time, tre kvarter og en time.6 

Stolestader (jfr. fig. 22), udført 1844 til Ribe 
domkirke af snedker Christian Knudsen efter 
tegning af N. S. Nebelong (s. 454); overført til 
Sønderho 1903.4 Stolene er fordelt med en 
række på hver side af sydkirkens langsgående 
midtergang, samt i tre smalle og en bred, dob
belt blok, alle vendt mod syd, i nordkirken. De 
nygotiske gavle har en fylding under og en over 
sædchøjde; den sidste er foroven afsluttet i et 
treblad. På frontispicens top står en jernstøbt, 
blomsterformet lyseholder. De fleste gavle har 
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en enkelt halvsøjle ned langs hver kant og er 
placeret med forkanten i flugt med ryglænets 
kant, mens et lavt, af et treblad gennembrudt 
stykke udgør et armlæn. Afsluttende stoleræk
kerne og til siderne for dels indgangen, dels gen
nemgangene til nordkirke og prædikestol står 
højere, noget bredere gavle med udskårne blade 
langs frontispicen og trekoblede søjler langs 
hver kant. Langt de fleste bænke har ligeledes 
fra Ribe overførte, fyldingsprydede rygstykker; 
rygstykker af samme type er desuden brugt til 
ende- og vægpaneler, mens enkelte bænke, især 
i nordkirken, har rygge, der består af et enkelt 
bræt eller er udført i bulkonstruktion. De sidste 
synes ligesom de mange smalle eller sekundært 
øgede sæder overført fra et (†)stolesæt, jfr. ndf. I 
de paneler, der adskiller sydkirkens nordre sto
lerække fra nordkirkens, indgår dels paneler 
svarende til de bulkonstruerede rygge, dels fyl
dingspaneler fra såvel 1500’rne som 16-1700’rne. 

Stoleværket er malet i to nuancer almueblåt, 
mørkt til rammeværket og lyst til fyldingerne; 
kanterne er trukket op med rødt. 

Af ældre (†)stoleværk er bevaret dele fra flere 
perioder. 1) Ældre end 1659 er to fyldinger, 57 × 
26 cm, med indridsninger på bagsiden; den ene 
»SSR anno 1659« i firsidet felt hvorover tre flag
smykkede telte(?), den anden et tremastet skib 
(fuldrigger?) over »1659« samt rigningen af 

Fig. 23. Låge med pultbræt (forhøjet ved hjælp af et 
ekstra bræt), sikkert udført o. 1782 og anbragt ved 
opgangen til prædikestolen (s. 2170). NE fot. 1984. – 
Tür mit Pultbrett, wahrscheinlich um 1782. 

endnu et skib (s. 2207, fig. 2-3). 2) 1700’rnes før
ste del? Ud for den vestre gennemgang til nord
kirken er en låge med topstykke savet ud som 
bladornament flankeret af nøgne engle, der med 
et fast greb i ornamentet balancerer på hver sin 
blomst (s. 2208, fig. 4). 

3) De 1903 udskiftede stole, fra 1700’rnes slut
ning, sikkert kirkens opførelsestid, er delvis be
varet i form af gulv i de nuværende stader, lige
som der som omtalt er overført rygstykker og 
sæder. En enkelt låge findes i kirken, mens et 
par gavle og låger ligger på loftet.62 Gavlene har 
ottetalsformet topstykke med fladsnit (fig. 65);63 

de er hvidmalede med nummer umiddelbart un
der topstykket. En formentlig samhørende låge 
på loftet har fylding og rester af et topornament 
svarende til gavlenes fladsnit, men i gennem
brudt arbejde. Tilsvarende låger ses på fotogra
fier af kirkens indre før 1903, jfr. fig. 40, sam
men med låger, der toppes af en lav frontispice, 
en yngre erstatning? Det gennembrudte top
stykke findes tillige på den benyttede låge ved 
prædikestolen, der samtidig tjener som læsepult; 
denne har nederst felt med flad, rhombeformet 
fylding og på midten tre flade balustre med gen
nembrudt hjertemønster. Herover er gesims, på 
hvis bagside der er fastgjort et pultbræt 
(fig. 23).64 Et ekstra bræt midt på det udskårne 
topstykke er en yngre tilføjelse. Lågen er staf-
feret som de øvrige stole. 

Stolenes oprindelige opstilling, overført fra 
den nedrevne kirke, svarede til den nuværende, 
idet der dog også stod stole på de partier, der nu 
optages af henholdsvis orgel og gravsten, jfr. 
fig. 4. Fordelingen fremgår af dels et reglement 
for den nyopførte kirke, vedtaget af 24 sogne-
mænd 17. nov. 1783,13 dels en indberetning af 
sognepræst Ove Foss 1791.6 De ialt 112 stole var 
fordelt på 59 mands- og 53 kvindestole; af de 
sidste var de to, tilhørende henholdsvis præste
konen og -enken, ophøjede og anbragt bag 
mandsstolene i sydkirkens søndre side.65 Iøvrigt 
sad kvinderne i sydkirkens nordside; den for
reste stol mod øst var forbeholdt kirkegangs
koner og faddere og isoleret ved, at de øvrige 
stole i blokken øst for gangen til det nordre vå
benhus var orienteret mod syd. Disse havde 
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Fig. 24. Heinrich Dohm: Gudstjeneste i Sønderho kirke, formentlig malet 1936 (s. 2188). Privateje. – Heinrich 
Dohm: Gottesdienst in der Kirche von Sønderho. Vermutlich 1936. 

hver fem sæder, mens alle de østvendte stole 
vest for gangen hver rummede otte. Kvindesi
dens tre vestre stole, den ene ophøjet, var reser
veret mænd. I nordkirken havde både kvinder 
og mænd en øster-, en midt- og en vesterrad, 
men det fremgår ikke, hvordan disse rader var 
fordelt.66 Af de ialt 371 mands- og 405 kvinde
sæder stod 1791 150 ledige. Alt var da blåmalet. 

Lukkede stole. Udformningen af de stole, som 
står bagest, dvs. nordligst, i nordkirkens mid
terste og (to)67 østre blokke (fig. 29) er muligvis 
fra 1800-06, da stolene i nordkirken gradvis blev 
forhøjet. De har fyldingslåger og gennembrudte 
topstykker, jfr. prædikestolslågen, samt ryg 
med frise af åbne arkader afbrudt af triglyffer 
med tandsnit; herpå står drejede knapper.68 

Skriftestol (fig. 30), nu sakristi, i sin nuvæ
rende form fra 1764,69 omend rummende ældre 

dele. Langsiden af det rektangulære aflukke har 
fem fag, det ene dør, med nederst høje spejlfyl
dinger, øverst gitter af flade balustre med hjerte- 
formet udskæring.70 På kortsiden består partiet 
under gitterværket af et genbrugt panel med tre 
høj rektangulære felter. Døren er over den pro
filerede kronliste markeret med et halvcirkulært 
felt. Stafferingen, fra 1764, består af blåt på ram
meværket, marmorering i blåt og hvidt på de 
udsavede balustre og i rødt og hvidt på de ad
skillende partier samt på de to østre spejle; de tre 
vestre har rocailler i fortrinsvis rødt eller blåt.71 

Kronlisten er grøn. 1791 var der i stolen opstillet 
tre bænke41 med plads til ialt otte personer.4 

†Degnestol, på planen fig. 4 vist som et aflukke 
mellem skriftestolen og sydrækkens øverste 
stol; hér kan der på malerier af Julius Exner fra 
1881-82 samt Anna Maria Mehrn 1931 (s. 2110, 



 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

2172 FANØ, SKAST HERRED 

Fig. 25. Alterbog fra 1956, forsynet med sølvbeslag 
udført af københavnerguldsmeden Niels Johnsen 
1725, overført fra en †alterbog, som blev skænket af 
Hans Jensen Müller 1726 (s. 2165). NE fot. 1984. – 
Agende 1956. Beschläge aus Silber geschaffen von dem Ko
penhagener Goldschmiede Niels Johnsen 1725 und von ei
ner †Agende übertragen, die 1726 von Hans Jensen Müller 
gestiftet wurde. 

fig. 4 og fig. 51) ses en låge med gennembrudt 
topstykke. 

Skab, 1800’rne,72 med fyldingslåge, mørkt og 
lyst almueblåt. I skriftestolen. 

En servante, anskaffet 1904,4 er nu på loftet. 
En †pengeblok blev bekostet af sognet 1783 og 

opstillet i det søndre våbenhus.4 

Pengebøsser. 1-2) 1700’rnes slutning, af blik, 
halvcylindriske, med pengetragt i låget og hæn
gelås for såvel låg som ophængningsplade. Den 
ene, 15 cm høj og 11,5 cm i tvm., er sortmalet; 
den er ophængt på våbenhusets nordvæg. Den 
anden (fig. 28), 20 cm høj og 17 cm i tvm., er 
grå med sortmalet skriveskrift: »Til Husaarme«. 
På stolegavl vest for indgangen. 

Pengetavle (fig. 27), 1700’rnes slutning, 39 cm 
lang og 12 cm bred trækasse med kort håndtag 
og skrå opstander med skyderiller, til billeder 

Fig. 26. Klingpung, formentlig udført i 1800’rne og 
forsynet med en sølvplade skænket til en †klingpung 
1702. Klokken er en ny kopi af en med sølvpladen 
samhørende (s. 2172). NE fot. 1984. – Klingelbeutel, 
vermutlich 19. Jahrhundert. Mit einer Silberplatte verse
hen, die 1702 einem †Klingelbeutel gestiftet wurde. Die 
Glocke ist eine neue Kopie von einer der Silberplatte ge
hörigen. 

eller skrifttavler? Cirkulært pengehul i låget. 
Blåmalet. 

Klingpung (fig. 26), 1800’rne?, med pose hvor
på sølvplade overført fra en †klingpung, 1702 
(jfr. ndf.), samt ny sølvklokke. 80 cm langt, 
sortmalet træskaft og 15 cm lang jerndølle med 
bøjle, hvortil der er fastgjort en pose syet af to 
stykker sort fløjl og smykket med guldtresser 
langs kanten og omkring sølvpladen. Denne er 
omtrent cirkulær, med kant af udstansede blade, 
der foroven og forneden sammenholdes af sløj
fer. Midtpå er graveret spejlmonogram (KHS?) 
over årstallet 1702. Klokken er en kopi af en 
ligeledes overført, men sidenhen stjålet; den har 
graverede dobbeltlinier langs kanten, om lege
met og halsen, og mellem de to første de gra
verede initialer K.H.S. – A.L.D., for Knud 
Hansen og Anne Lauesdatter, Ribe.73 
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†Klingpung(e). En klingpung, der efter den 
bevarede sølvplade at dømme var udført 1702 
(jfr. ovf.), fik 1778 en ny pose, skænket af felt- 
skærer Mechs. Posen, af sort fløjl med sølv
klokke overført fra den forrige,74 var syet af 
Mechs’ hustru og dennes søster og udstafferet 
med de to damers initialer, på bagsiden J.E.K. 
under krone for hustruen Johanne Eleonora Ke-
meter(?), på forsiden S.C.V.K. under et kors
lam.75 Det rødmalede træskaft var tre alen langt 
og endte i en jerndølle med ring på ialt en alens 
længde.6 

Pulpituret (fig. 29) på gulvet langs hele nord
kirkens nordvæg er fra 1700’rnes midte, mulig
vis 1769, jfr. s. 2206.76 Det mandshøje bryst-
ningspanel, på gennemløbende sokkel af veks
lende højde, er ved lisener dannet af svagt frem
springende planker inddelt i fag på mellem 110 
og 130 cm. Loftet, med gennembrudt, rude-
mønstret balustrade, bæres af piller med tand-
snitsmykkede kapitæler, anbragt over bryst-
ningspanelets lisener. Panelet er afbrudt udfor 
det tredie vindue fra vest og døren til det nordre 
†våbenhus, mens loftet dækker samtlige 21 fag. 
Skillevægge deler pulpituret i fem loger á tre 
fag, samt en på fire, der i dag fungerer som op-
lagsrum. 

Stafferingen, af samme karakter som på skrif
testolen, består af brungrønt, malet som ram
meværk omkring udsparede felter på panelet, 

Fig. 27. Pengetavle, sandsynligvis fra 1700’rne (s. 
2172). NE fot. 1990. – Sammelteller, wahrscheinlich 18. 
Jahrhundert. 

Fig. 28. Pengebøsse, formentlig fra 1700’rnes slut
ning (s. 2172). NE fot. 1984. – Opferbüchse, vermutlich 
Ende des 18. Jahrhunderts. 

blå og hvid marmorering på lisenerne og til
svarende, tilføjet rødt, på pillerne. I de udspa
rede felter er rocailler, længst mod vest skiftevis 
blå og røde på hvid bund og mod øst henholds
vis stærkt blåsorte og næsten hvide på gulbrun 
bund. De halvrunde felter under balustraden har 
røde roser på gulbrun bund, mens der på skille
væggene er marmorering i rammer smykket 
med rocailler i blåt, suppleret med rødt og sort. 
Loftets underside er længst mod vest dekoreret 
med cirkler, der er trukket kraftigt op med mør
keblåt, på en lys blå bund, mens loftsfelterne 
mod øst har udflydte, lyseblå ringe. 

Skønt pulpiturets udformning røber, at det er 
udført til den gamle kirke, kan det ikke afgøres, 
hvordan det har været opstillet. Detaljer som 
loftet over det brede dørfag, kan udmærket 
være nyudført, mens det omvendt ikke er sik
kert, at alle dele er overført.77 

Orgel (fig. 66), 1904,78 oprindelig med seks 
stemmer, ét manual og anhangspedal, bygget af 
Ringkøbing Orgelbyggeri ved Joh. P. Andre
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Fig. 29. Indre set fra nordkirkens vestende mod nordøst. NE fot. 1984. – Innenansicht nach Nordosten. Vom Westteil 
der Nordkirche gesehen. 

sen. 1940 ombygget og udvidet til 11 stemmer af formet som borgtårne med krenelering. Over
Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. Oprindelig gangen mellem pibefelterne og underdelens fyl-
disposition: Bordun 16′, Principal 8′, Gedakt 8′, dingspaneler markeres af en frise med pyrami
Salicional 8′, Oktav 4′, Salicional 4′.79 Nuvæ deformede figurer; under de tre midtfelter fin
rende disposition: Manual: Bordun 16′, Princi des endvidere et felt med cirkelomsluttede fir-
pal 8′, *Gemshorn 8′, Gedakt 8′, Oktav 4′, pas. På forhøjning i vest, med spillebord i 
*Rørfløjte 4′, Quinte *Blokfløjte 2′, orgelhusets sydside. 
Quinte *Mixtur IV, *Skalmej 8′; de med * Salmenummertavler, 1939,4 udført i stil med og 
mærkede stemmer er anbragt i svellekasse.80 malet som stolegavlene. Sort karton danner 
Anhangspedal. Pneumatisk aktion, keglevind- baggrund i felterne, der har søm til messingtal. 
lade. Egetræsådret og forgyldt facade i nygotisk – Tal kan tillige ophænges på søm i kirkens 
stil. Prospektpiberne, hvoraf nogle er stumme, midtpiller.81 

er grupperet i tre portalfelter, adskilt af to smalle Af ældre salmenummertavler findes flere på 
mellemfelter. Portalfelterne har rigt udformede loftet. En er sortmalet, med hvidt inddelt i syv 
overbygninger med fialer, og midtfeltet krones linier, hvoraf de fem rummer hvid skriveskrift: 
desuden af et kors. De to sidefelter er forlænget »Alt(er)g(ang) / Alt(er)g(ang) / Barned(åb) / 
opefter med dekorerede panelvægge, der er ud Barned(åb) / Kirkeg(ang)«. I de tomme felter er 
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plads til anførsel af numre med tavlekridt. – To 
tavler har riller til tal på skydebrikker; de er 
hvidmalede med sort skriveskrift i to af de seks 
linier, »Alterg(ang)« og »Barned(åb)«. 

To præsterækketavler, af hvilke den ældste, der 
er ophængt 1908, er malet af malermester Carl 
Hansen i Nykøbing Falster. Den er 190 cm høj, 
den yngste 71; begge er 94 cm brede og indfattet 
i smalle profilrammer. Navne i gylden fraktur 
på sort bund. På østvæggen, umiddelbart nord 
for den østre midtpille. 

Tre malerier, 1700’rnes slutning, forestillende 
Bønnen i Getsemane, Korsnedtagelsen og Op
standelsen (fig. 50).82 Olie på træ, 54 × 103 cm, i 
nyere, rødmalede rammer. Bønnen i Getsemane 
er på traditionel vis opdelt i en forgrund med tre 
disciple i dyb søvn, Peter let kendelig på skalde
panden og det medbragte sværd; en mellem
grund, hvor Jesus knæler foran en engel med 
den bitre kalk, som han må sluge, og en bag
grund, hvor Judas viser sig med de romerske 
soldater. De øvrige billeder er mere usædvanligt 
skildret. I Korsnedtagelsen er korset anbragt på 
skrå ind i billedet og omgivet af mennesker, 
hvorblandt en fornemt klædt herre, måske Josef 
af Arimatæa.83 På fremstillingen af Opstandel
sen sidder en stor engel i døren til den åbne klip
pegrav til venstre, mens Kristus er på vej bort, 
forbi tre skræmte soldater. 

Den dominerende farve i de opmalede bille
der er rødt, hvortil kommer grønt til bevoks
ning, grønt, blåt og hvidt til dragter og brunt til 
jordsmon; højlys er navnlig brugt i Bønnen i 
Getsemane og Opstandelsen. Billederne, der nu 
hænger på nordskibets østvæg, ses på gengivel
ser af kirkerummet før 1901 placeret over altret, 
sammen med endnu to †malerier.84 

Et †maleri forestillende Jesus, blev skænket af 
skipper Jens Svendsen 1858.4 

Lysekroner. 1) (Fig. 31), o. 1700, skænket af 
sognepræst Christian Olufsen Engelstoft,85 

†1742. Over den store hængekugle er baluster
formet skaft, som øverst afsluttes i stang med 
trekløverring til ophængning. Otte s-svungne 
lysearme med drueklase i det indre sving, spir 
og småkviste samt stor, muslingeskalformet ly
seskål; desuden otte dobbelt s-svungne pynte-

Fig. 30. Skriftestol, i sin nuværende form fra 1764 (s. 
2171). NE fot. 1984. – Beichtstuhl, in seiner gegenwärti
gen Form von 1764. 

arme. Ophængt i messingstang med fladrunde 
led, i sydkirkens midtergang, nærmest altret. 

2) (Fig. 32) skænket af Hans Jensen Müller 
(jfr. †messehagel nr. 1 samt alterskranke).60 Go-
dronneret hængekugle med stor knap og skaft 
bestående af skiveled, et let pæreformet, endnu 
et skiveled og øverst kugle med en nøgen Nep
tun overskrævs på en havhest.86 Over hans ho
ved er bærering. De oprindelig ni (nu seks) lyse
arme er s-svungne, med dyrehoveder og spiral
formede udløbere; de store lyseskåle er godron-
nerede. Pyntearmene, hvoraf der kun er fire til
bage,87 er udformet som lysearmene, med stili
serede dyrehoveder. Ophæng som nr. 1. I 
sydkirkens midtergang, som nr. to fra øst. 

3-4) O. 1750, måske identiske med to kroner 
skænket af henholdsvis Hans Brinch 1761 og 
Thomas Sonnichsen Müller 1765.88 De har 
begge stor hængekugle, omvendt kegleformet 
skaft med øverst bærering over fladrundt led og 
seks s-svunge lysearme med spiralornamenter 
og profilerede lyseskåle. Ophæng som nr. 1. I 
sydkirkens midtergang, som nr. tre og fire fra 
øst. 

5-9) er muligvis identiske med de fem kroner, 
som blev anskaffet til den nye kirke 1782.4 De er 
ensartet udformet, med hængekugle, et balu
sterformet skaft, der øverst ender i en stor bære
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Fig. 31. Lysekrone nr. 1 fra o. 1700, skænket af sogne
præst Christian Engelstoft (s. 2175). NE fot. 1984. – 
Kronleuchter Nr. 1 um 1700. Eine Stiftung des Pfarrers 
Christian Engelstoft. 

Fig. 32. Lysekrone nr. 2 fra 1700’rnes begyndelse, 
skænket af Hans Jensen Müller (s. 2175). NE fot. 
1984. – Kronleuchter Nr. 2, Anfang des 18. Jahrhunderts. 
Gestiftet von Hans Jensen Müller. 

ring, og s-svungne lysearme. De fire har seks 
arme, den sidste nu fire.89 Ophæng som nr. 1. I 
nordkirken, den firearmede krone længst mod 
vest. 

10) Skænket af Jens Sonnichsen 1843.4 Over 
hængekugle med rund knap er et balusterformet 

skaft, der øverst ender i ovalt led med diago-
naldrejede tænder. Nu fire s-svungne lysearme 
og fire kommaformede pyntearme.90 Hænge-
kuglen har graveret fraktur: »Jens I. Sonnichsen 
1843«. Ophæng som nr. 1. I nordkirken, længst 
mod øst. 

11) Skænket af Elna Brinch til minde om hen
des afdøde mand, revisor Søren Peder Brinch, 
1956.4 Barokform, med stor hængekugle, balu
sterformet skaft, seks lysearme med blomster-
dekorerede skåle og seks pyntearme med blom
ster og dyrehoved. Bærering med kvaster. Op
hæng som nr. 1. I våbenhuset. 

En †lysekrone, skænket af toldvisitør Christian 
Frederik Callesen og sognet, havde to rækker 
med hver seks lysearme; den hang 1791 i syd
kirkens midtergang, som nr. tre fra øst.91 

Lysearme. Flere af kirkens tretten lysearme er 
smykket med navne på fremtrædende medlem
mer af menigheden, og sikkert skænket af disse, 
ikke som det almindeligvis var tilfældet, for at 
markere et gravsted i gulvet (jfr. bl.a. Ribe 
domkirke, s. 501), men for at oplyse giverens 
stolestade.92 Fem arme er opsat 1716 i forbin
delse med kirkens forlængelse mod øst. En en
kelt arm, der ikke kan identificeres, synes at 
være skænket til prædikestolen.93 

1) (Fig. 34) ifølge den stærkt nedslidte ind
skrift formentlig fra 1599.94 31 cm lang lysearm 
fastgjort i gabet på en løvemaske, som pryder 
vægpladen. Omkring hovedet er yderst en cir
kulær kartoucheramme og inderst et bånd med 
rester af en muligvis nederlandsk indskrift i reli
efversaler: »...,vo.orsic..ch voort ..tsianghen 
vier fephan(vs?) rogier 1599« (jfr. fig. 33). Ar
men er s-svungen med bladbundt på midten og 
bellisblomst i det indre sving, mens lyseskålen 
har profilkant på undersiden. På sydvæggen vest 
for indgangen. 

2) (Fig. 35), 1599(?), på vægplade af samme 
udformning og med samme (udviskede) ind
skrift som nr. 1; på denne arm skelnes: »stp.. 
orais.. orsic..h voor.. tsianghen vier ...fephanv 
..rogier 1599«. Den 32 cm lange arm er formet 
som en snoet slange med fint tegnede skæl og et 
stort åbent gab; lyseskålen, med to graverede 
linier langs kanten på oversiden, hviler på slan
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Fig. 33-38. Lysearme, formentlig skænket af private og anbragt over givernes stolestader. 33-35 til venstre, 

36-38 til højre. 33. Vægplade af lysearm nr. 1, jfr. fig. 34 (s. 2176). 34. Lysearm nr. 1, 1599 (s. 2176). 35. Lysearm 

nr. 2, med vægplade formet og dateret som på lysearm nr. 1, fig. 33 (s. 2176). 36. Lysearm nr. 5, skænket af 

købmand Niels Jensen Baggesen 1716 (s. 2178). 37. Lysearm nr. 11, 1700’rnes første halvdel (s. 2178). 38. 

Lysearm nr. 12, 1700’rnes første halvdel (s. 2178). NE fot. 1984 og 1990. – Wandleuchter, vermutlich von Privat

personen gestiftet. 33-35 nach links, 36-38 nach rechts. 33. Schild von Wandleuchter Nr. 1, vgl. Abb. 34. 34. Wandleuchter

Nr. 1, 1599. 35. Wandleuchter Nr. 2, 1599. 36. Wandleuchter Nr. 5, gestiftet von Kaufmann Niels Jensen Baggesen 1716.

31. Wandleuchter Nr. 11, erste Hälfte des 18. Jahrhunderts. 38. Wandleuchter Nr. 12, erste Hälfte des 18. Jahrhunderst. 
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Fig. 39. Vægskjold, 1700’rnes begyndelse (s. 2179). 
NE fot. 1984. – Schild, Anfang des 18. Jahrhunderts. 

gens hoved. På nordsiden af den fjerde midtpille 
fra øst. 

3) 1716, skænket af byskriver Søren Nielsen 
Lund og Anna Dorothea Gødesdattter.95 Den 
45,5 cm lange, s-svungne lysearm med blomster 
og slangehoved er ved en gribehånd fæstnet til 
en cirkulær, hvælvet vægplade. På vægpladens 
nederste del er graverede versaler i to linier, in
derst: »Byskriber i Ribe oc Kieristes« og yderst: 
»SNL ADGD 1716 d: 6 oct«.96 Lyseskålen har 
graverede linier på oversiden. På sydvæggen øst 
for indgangen. 

4) 1716, skænket af skipper Christian Fride-
rich, Føhr. Den 28 cm lange lysearm er udfor
met som en kvinde med en lang, oprullet slan
gehale og holdt af en gribehånd på den cirku
lære, hvælvede vægplade. Kvinden bærer en ba
lusterformet søjle, hvorpå den hvælvede lyse

skål er placeret. Vægpladen kantes af graverede 
versaler: »Christian Friderich skipper af Føhr«, 
hvorunder årstallet. På nordsiden af den sjette 
midtpille fra øst. 

5-7) er alle skænket af Niels Baggesen 1716.97 

5) (Fig. 36) er 45 cm lang; lysearmen er s-svun-
gen med spiralformede udløbere, mens lyseskå
len er let profileret. På den cirkulære, hvælvede 
vægplade er graverede versaler: »Niels Jensen 
Baaggesen«; herunder står årstallet. På sydvæg
gen umiddelbart øst for prædikestolen. – 6) har 
25 cm lang s-svunget, med blade dekoreret lyse
arm. Lyseskålen er glat på både over- og under
side, vægpladen cirkulær og let hvælvet. Herpå 
er der i én linie graveret: »Niels Jensen Baagge
sen Ao 1716«, navnet står med versaler. På nord
siden af den yderste midtpille mod øst. – 7) er 
34,5 cm lang og har samme indskrift og omtrent 
samme udformning som nr. 6, omend lysear
mens indre sving er forlænget og skålens over
side prydet med koncentriske, graverede linier. 
På nordsiden af den syvende midtpille fra øst. 

8-12) er alle fra 1700’rnes første halvdel. 8) 45 
cm lang lysearm udformet som nr. 5, lyseskål 
udsmykket med koncentriske, graverede linier 
samt cirkulær, hvælvet og tæt profileret væg
plade. På sydvæggen øst for nr. 5. – 9) 33 cm 
lang lysearm udformet som nr 7, lyseskål med 
koncentriske, graverede linier og cirkulær, 
hvælvet vægplade med ring omkring lysear
mens fæste. På nordsiden af den ottende midt
pille fra øst. – 10) 40 cm lang lysearm svarende 
til nr. 1, lyseskål med koncentriske, graverede 
linier og cirkulær, hvælvet vægplade med gribe
hånd. På nordsiden af den tredie midtpille fra 
øst. – 11) (Fig. 37) med 44 cm lange lysearm, 
fladt s-svunget og på midten prydet af to slange
hoveder med tænderne i den samme kugle. Ar
mens indre sving ender som den enes hale i et 
stort, trefliget blad. Hvælvet lyseskål og tilsva
rende vægplade med gribehånd. På nordsiden af 
den femte midtpille fra øst. – 12) (Fig. 38) med 
34 cm lang arm, der ligesom nr. 4 er udformet 
som en søjlebærende kvinde med en lang, snoet 
hale; lyseskålen er hvælvet. Den store gribehånd 
er fastgjort på et kort skaft, der udgår fra mun
den på en kvindemaske, der pryder den cirku
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Fig. 40. Sydkirkens sydøstre del med altertavle nr. 2 og det 1903 udskiftede stoleværk. Fot. o. 1903 i Sønderho 
sognearkiv. – Südostlicher Teil der Südkirche mit Altarbild Nr. 2 und dem 1903 ausgewechselten Gestühl. Bildaufnahme 
um 1903. 

lære vægplade. Masken har stor krave med piber 
under hagen og hår samlet i bukler foran ørene. 
På nordsiden af den anden midtpille fra øst. 

13) 1762, skænket af Jochum Schultz, Ribe. 
24,5 cm lang, s-svungen lysearm, der omkring 
det indre sving har spiralformede udløbere. Cir
kulær, hvælvet vægplade. Lyseskålens overside 
har skriftbånd med graveret kursiv: »Ribe 1762 
Jochum Schultz«;98 båndene omgives af grave
rede blade. På nordsiden af den tiende midtpille 
fra øst. 

†Lysearme. Udover de tretten eksisterende ly
searme fandtes 1791 endnu seks, hvoraf den ene, 
som hang på den anden pille, bar inskriptionen: 
»Niels Nielsen og Niles(!) Nielsen Brødere og 
Degne 1716«.99 

Vægskjold (fig. 39), 1700’rnes begyndelse,100 af 
messing, bestående af sekskantet hovedskjold 
med todelt ramme hvorpå ovaler, frugtbundter 

Danmarks Kirker, Ribe amt 

og blomster i drevet arbejde, samt cirkulært 
topskjold med hjerte under cirkel, omgivet af 
frugter. Den muslingeskalformede lyseskål er 
fastgjort nederst på hovedskjoldet. På sydvæg
gen, over indgangsdøren. 

Kirkeskibe. Samlingen af kirkeskibe i Søn
derho udgør med sine 14 eksemplarer landets 
største, og hertil føjer sig yderligere kendskabet 
til endnu otte †kirkeskibe. – Skibene er med en 
enkelt undtagelse (nr. 1) alle bygget i sidste halv
del af 1800’rne og begyndelsen af 1900’rne. Såle
des placerer de sig indenfor de danske kirkeski
bes almene opsving siden begyndelsen af 
1800’rne, men især i årtierne omkring århundre
deskiftet. 

Hovedparten er traditionelle sejlskibe, men 
også nyere skibstyper (nr. 13 og 14) er repræsen
teret. Bortset fra nr. 5, 13 og 14 synes model
lerne oprindeligt at være bygget som kirke
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Fig. 41. Kirkeskib nr. 1, »Anna Chatarina Calej«, udført 1747 og ophængt o. 1800 (s. 2180). NE fot. 1990. – 
Votivschiff Nr. 1, »Anna Chatarina Calej«, gebaut 1747 und aufgehängt um 1800. 

skibe, og de har som følge deraf fået et mindre 
skrog for at imødegå den optiske fortegning, 
der er resultatet af den gængse ophængning højt 
i kirkerummet. 

Ved en del af skibene er kun giveren og ikke 
modelbyggeren kendt. Da der synes at have væ
ret tradition for, at hjemvendte sømænd og for
henværende skibsbyggere på deres ældre dage 
ikke blot har skænket, men også selv bygget 
kirkeskibe, skjuler modelbyggerens navn sig gi
vetvis ofte under giverens. 

Kirkeskibene er alle restaureret 1989 og ge
nerelt i fin stand.101 – De er ophængt i tre rækker 
fra vest mod øst. Sydlige række: nr. 2, 4, 12, 7. 

Midterrække: nr. 5, 9, 8, 6, 1. Nordlige række: 
nr. 14, 13, 11, 10, 3. 

1) (Fig. 41) 1747. Orlogsfregatten, »Anna 
Chatarina Calej«,102 en fuldrigget spant-model 
på 112 cm, er kirkens største skib. Det åbne bat
teri samt skanse og bak har i alt 28 kanoner, 
mens det lukkede batteri udgøres af 26 falske 
kanonporte. Galionsfiguren er en kronet løve 
(fig. 42), og på agterkastellet er udskåret en 
brynjeklædt mand med stav (til venstre) og en 
tyrk med krumsabel, flankerende en galej mel
lem to vinduesrækker. Øverst bærer agterspejlet 
et draperi-ophæng, og under figurerne er års
tallet »1747« samt navnet udskåret i versaler. 
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Skibet har sidegallerier, og dækket er agter ud
styret med ror, lygte, skibsklokke og ankerspil. 
Splitflag som gøs og under gaflen samt danne-
brogsvimpel i stortop. 

Skroget står sort med hvide portgange og 
hvid stribe ved vandlinien, mens bunden er gyl
den og dækket lyst brunt. Masterne er blank
skrabede og hvide med forgyldte flagknapper 
og sorte ræer og mærs. Galionsfigur samt agter-
spejlsudsmykning er forgyldt. 

Skibets første istandsættelse og udrigning 
fandt sted før 1800 og efterfulgtes 1861 af endnu 
en, udført af lokale folk, styrmændene Anthonis 
Mikkelsen, Søren Anthonis Sørensen, Laurids 
Schmidt, Anders I. Andersen, Jens Mortensen103 

og skibsbygger Peder Sonnichsen (jfr. nr. 7 og 
12).104 Herefter repareredes skibet 1911,105 og 
1912 nedlagdes et skibsdokument i pergament af 
Peder Sonnichsen, købmand og fhv. skibsbyg
ger i Sønderho (jfr. skibspapirer nr. 7), til erin
dring om istandsættelserne i 1800’rne. 1922 
istandsattes skibet »i alle Retninger« af fhv. styr
mand Anthonis Madsen (jfr. nr. 11 og 14),106 

1938 af skibsfører Mathias Laurids Thomsen og 
familie107, 1979101 og sidst i 1989, hvor kun en af 
skibets tre redningsjoller blev bibeholdt. 

Skibet synes ikke at være udført på Fanø, men 
galionens løvefigur tyder på dansk oprindelse.108 

Ifølge et sagn, optegnet i skibspergamentet 
1912 er skibet o. 1800 drevet ind på Sønderho 
strand med te i lasten. Sagnet fortæller yderli
gere, at skibet var sat ud af en hollandsk ostin
diefarer med det ønske, at det skulle ophænges i 
kirken nærmest stedet, hvor det løb ind.109 

2) (Fig. 43) 1800’rne. Brig,110 52 cm, med 
fuldriggede master og to kanoner, opstillet på 
bak. Galionen afsluttes af en volut. En rednings
båd er ophængt ved den glatte agterstævn, og på 
dækket står dækshuse samt en dukke, en mand 
med udstrakte arme, iklædt jakkesæt og rund
puldet hat. Dannebrog under gaflen. 

Skibets skrog er grønt, ræling og vandlinie 
hvid, bund rød, master og ræer blankskrabede 
og hvide samt mærs hvide. Galionens volut og 
kanonerne står forgyldte, redningsbåden stribet 
i rødt, hvidt samt grønt, dækshusene grønne og 
ankrene røde. Mandsfigurens tøj er holdt i sort, 

Fig. 42. Agterkastel på kirkeskib nr. 1, »Anna Cha-
tarina Calej«, fra 1747 (s. 2180). NE fot. 1984. – Heck 
von Votivschiff Nr. 1, »Anna Chatarina Calej«, 1741. 

ligesom hans skæg er sort. Giverens og bygme
sterens navn har oprindeligt været malet langs 
kølen.111 

Ved restaureringen 1989 lå der i lasten et 
håndsmedet spir fra skibets ophæng. Spiret er 
med sin dobbelte spids muligvis norsk, men ski
bet i øvrigt bærer ingen tegn på sit oprindelses
sted.101 Det er kommet i kirkens eje mellem 1934 
og 1956.112 

3) 1800’rne. Briggen, »Farvel Fanø«, 20 cm, 
er fuldrigget og har udskåret navnebræt på ag
terspejlet. Skibet er forsynet med dækshuse, ror 
og to redningsbåde. 

Skroget er grønt, rælingen hvid og bunden 
rød. Navnebrættets indskrift er anført i sorte 
versaler. Master og ræer står blankskrabede med 
forgyldte flagknapper og hvide mærs. Dækket 
er blankt med hvidt dæksinventar. 

Efter en afdækning af ældre farvelag ved re
staureringen 1989 blev skibet opmalet, og ad
skillige løse ræer rettet. – Briggen er anskaffet 
mellem 1934 og 1959.113 

4) 1800’rne. Tremastet fuldrigger, 51 cm, med 
30 falske kanonporte i lukket batteri. En lille nø
gen og buttet mandsfigur med fremstrakte arme 
udgør galionsfiguren. Agterspejlet har udskårne 
guirlander omkring et overmalet navnebræt, og 
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Fig. 43-44. Kirkeskibe. 43. Kirkeskib nr. 2, 1800’rne (s. 2181). 44. Kirkeskib nr. 5, »Anna Kathrine«, o. 1850, 
skænket af skibsfører S. N. Thøgersen (s. 2182). NE fot. 1984. – Votivschiff Nr. 2, 19. Jahrhundert. Votivschiff Nr. 
5, »Anna Kathrine«, um 1850. Eine Stiftung des Schiffsführers S. N. Thøgersen. 

fra spejlet breder planteornamenter sig ud på 
begge sider af skibet. Skibet har skanse og bak 
og er forsynet med dækshuse og to rednings
både. Splitflag under gaflen. 

Skroget står sort med hvide portgange og 
grøn bund. Navnebræt og ornamenter er holdt i 
grønt, mens galionsfiguren er hvid. Masterne er 
blankskrabede og hvide, ankrene sorte og ræer, 
mærs, dækshuse og redningsbåde er alle hvide. 
- Skibet er anskaffet i tidsrummet mellem 1959 
og 1984.114 

5) (Fig. 44) o. 1850. Brig, »Anna Kathrine«, 
52 cm, skænket af skibsfører S. N. Thøgersen 
(1817-78).115 Skibet har jernkøl og navnebræt på
sat agterspejlet. De to fuldriggede master er 
stærkt hældende. Skibet har tre redningsjoller, 
dækshuse og ror. Splitflag under gaflen. 

Skroget er grønmalet med to hvide striber, 
den bredeste langs rælingen, og bunden er rød. 
Masterne er blankskrabede og hvide med for
gyldte flagknapper, ræer og mærs hvide. Skan
seklædningens inderside og dækket bærer en 
ældre blå bemaling, ligesom dækshusene har en 
blå opstregning på hvid bund. Det er resterne af 
en fuldstændig blå overmaling, der ved restau
reringen 1989 konstateredes blandt mange andre 
farvelag. Samtidig førtes agterspejlet tilbage til 
sin tidligere blankpolerede stand, og vandlinien 
rettedes op. 

Korrosion på beslagene tyder på, at briggen 
har været sejlende, og den har sandsynligvis op
rindeligt været beregnet og brugt til legetøj. 
Den blå bemaling stammer givetvis herfra.101 

6) (Fig. 45) o. 1850. Hollandsk hukkertgale-
ase, 55 cm, skænket af skibsfører Jens N. Fischer 
(1803-1887).116 Skibet, der er uden skanseklæd
ning, har fire kanoner opstillet på bak og to 
mindre på skanse, dækshuse og en redningsbåd. 
Splitflag under gaflen. 

Skroget er grønt med en hvid og to sorte stri
ber samt sort ræling, og bunden er hvid. Master 
og ræer står blankskrabede, sorte og hvide, 
mærs sorte. Redningsbåden er hvid med grøn 
ræling, dæksinventaret hvidt, sort og grønt. 

Ifølge et skibsdokument er skibet 1939 »renset 
og malet« af N. Havreby Sonnichsen og 1951 
»renset og restaureret« af Jes Peter Sonnichsen 
(jfr. nr. 14). En mønt, 2½ Schwaren, 1820, lå ved 
restaureringen 1989 foran stormasten. Mønten 
er sandsynligvis nedlagt under byggeriet, som 
en pendant til den traditionelle placering af 
mønter under masten.101 Mønten synes derfor at 
vise, at kirkeskibet er bygget efter 1820 og mu
ligvis af skibsfører Fischer selv. 

7) (Fig. 46) 1861. Brig,117 »Union«, 63 cm, 
bygget og skænket af skibsførerne Peder N. Jen
sen, Anthonis Mikkelsen, Søren Anthonis Sø
rensen, Jens Mortensen, styrmændene Laurids 
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Fig. 45-46. Kirkeskibe. 45. Kirkeskib nr. 6, o. 1850, skænket af skibsfører Jens N. Fischer (s. 2182). 46. Kirkeskib 
nr. 7, »Union«, 1851; bygget og skænket af flere lokale folk (s. 2182). NE fot. 1984. – Votivschiff Nr. 6, um 1850. 
Eine Stiftung des Schiffsführers Jens N. Fischer. Votivschiff Nr. 7, »Union«, 1851. Gebaut von mehreren Einheimischen. 

Schmidt, A. J. Andersen, maler Wüstenberg og 
skibsbygmester Peder Sonnichsen (jfr. nr. 1 og 
12).103 

Det fuldriggede skib har 32 falske kanonporte 
i lukket batteri og navnebræt både på bagbords 
og styrbords galion, prydet af en volut. Agter
spejlet bærer to krydslagte dannebrogsflag over 
et nu udvisket våben og årstallet »1861«, ind
rammet af en pyntekant. Briggen er forsynet 
med tre redningsbåde, hvoraf to er små og uud- 
hulede, dækshuse, ror og ankerspil. Danne
brogsflag under gaflen og dannebrogsvimpel i 
stortop. 

Skroget er sort med hvid og gylden ræling og 
hvide portgange. Bunden er forgyldt. Våbenet 
fremstår rødligt, og navn (versaler), årstal og 
volut er forgyldt. Masterne er blankskrabede og 
hvide med forgyldte flagknapper. Ræer, mærs 
og redningsbåde er hvide, dækshuse og dæk 
brunt og ankre sorte. 

Foruden agterspejlsudsmykningen frilagde 
restaureringen 1989 navnet og kanonportene, 
der førtes tilbage til den oprindelige farvesæt-
ning. Ved samme lejlighed fandtes et dokument, 
nedlagt 1912 af købmand Peder Sonnichsen (jfr. 
skibspapirer nr. 1) til erindring om skibets gi
vere. 

8) O. 1875. Bark, »Mette«, 37 cm, givet af 
styrmand Niels Hansen (1860-1897) og oprinde

ligt ophængt over hustruens plads i kirken.118 

Det fuldriggede skib er udhulet med nedlagt 
dæk og kobberkøl. Rundt om galionen breder 
stiliserede planteornamenter sig. De genfindes 
på begge sider af agterspejlet, der desuden pry
des af en udskåren guirlande. Barken har dæks
huse, to uudhulede redningsbåde samt navne
vimpel i stortop og dannebrog under gaflen. 

Skroget er sortmalet med hvid ræling og for
gyldte ornamenter, og bunden står blank. Ma
sterne er blankskrabede og hvide. Ræer, mærs, 
bak, dækshuse og redningsbåde er alle hvidma-
lede. – Barken er istandsat 1912-13118, i 
1920’rne118 og 1989. 

9) O. 1880. Fuldrigget bark, 42 cm, af brun-
bejdset teaktræ med blokke og mærs af ben. 
Dækket med bak og skanse er forsynet med 
dækshuse, ror og fire redningsbåde i to størrel
ser. 

Kirkeskibet er en model af en bark, tilhørende 
skipper Niels Nielsen, der o. 1800 forliste i 
Nordsøen.119 Kirkeskibet kan muligvis være 
bygget til erindring om denne hændelse. – Efter 
en istandsættelse ved overmatros Emil Jensen, 
Esbjerg, er skibet skænket anonymt af frk. P. 
Lund 1955 og ophængt 3. juli samme år.120 

10) O. 1900. Tremastet fuldrigger, »Anna 
Fanø«, 48 cm, givet og sandsynligvis bygget af 
styrmand Chr. Jensen (1856-1906).121 Skibet er af 
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Fig. 47-48. Kirkeskibe. 47. Kirkeskib nr. 11, bygget og skænket af styrmand Anthonis Madsen 1905 (s. 2184). 
48. Kirkeskib nr. 13, fyrskibet »Horns Rev«, o. 1911, ophængt 1988 (s. 2185). NE fot. 1984 og 1990. – Votivschiff 
Nr. 11, gebaut und gestiftet von Steuermann Anthonis Madsen 1905. Votivschiff Nr. 13, das Feuerschiff »Horns Rev«, um 
1911. Aufgehängt 1988. 

klippertype med blokke af rav. Det har falske 
kanonporte, der er for bredt proportioneret i af
tegningen. Malet navn på agterspejlet. Inven
taret består af dækshuse, ror og to rednings
både. 

Skroget er sort med hvide portgange, grøn 
bund og navn i forgyldte versaler. Masterne står 
blankskrabede og hvide, ræer og mærs er blank
skrabede, mens dæksinventar og redningsbåde 
hovedsageligt er holdt i hvidt. – Skibet opmale-
des 1989. 

11) (Fig. 47) 1905. Tremastet fuldrigger, 60 
cm, bygget og skænket af styrmand Anthonis 
Madsen (jfr. nr. 1 og 14),122 der tillige har bygget 
et skib til Filips kirke i København.123 Ophængt 
påskelørdag 1905. 

Skibet, af klippertype, har fuld sejlføring og 
er særegen ved sine råsejl udført i udbankede 
blikplader og rigning af ståltråd. Det lukkede 
batteri har 42 falske kanonporte. Agterspejlet 
bærer et kors i svungen indramning. På dækket, 
der er uden dæksinventar, er fastsat en kobber
plade med giverindskrift. Dannebrog under gaf
len. 

Skroget er sort med hvide portgange; bunden 
er tofarvet, øverst grå, nederst hvid. Masterne 
er blankskrabede og hvide, ræer og mærs er 
hvide, og også sejlene er hvide med svage grå 

striber. Dækket er ubemalet. – Ved restaurerin
gen 1989 fik mesanmasten ny top. 

12) 1911. Skonnertbriggen, »Maria«, 65 cm, 
er bygget og givet af skibsbygmester, købmand 
Peder Sonnichsen (jfr. nr. 1 og 7)124 og ophængt 
24. dec. 1911.125 

Skibet er fuldrigget og har kobberbund. På 
agterspejlet er påsat et navneskilt af sølv, »Ma
ria« i versaler, mens kølen styrbords bærer et 
sølvskilt med giverindskrift. Skibet er udstyret 
med dækshuse og uudhulede redningsbåde, og i 
stormasten er ophængt en metallygte. I kap
tajnskahytten agter er nedlagt et kobberhylster 
med skibsdokumenter, og hullet dækket af en 
blikplade. Splitflag i stortop. 

Skibet har gråt skrog med to forgyldte stri
ber, kobbermalet bund og blankskrabede master 
med mærs udskåret i ben og forgyldte flagknap
per. Den indre skanseklædning er grøn, ligesom 
dækshusenes opstregning på hvid bund. Hvide 
redningsbåde og sorte ankre. 

»Maria« er en model af skonnertbriggen 
»Maren«, bygget 1872 i Sønderho af kirkeski
bets giver Peder Sonnichsen til skibsfører Søren 
Anthonis Sørensen (jfr. 1 og 7).126 »Maria« er 
tillige søsterskib til skonnertbriggen »Anna«, 
1905, i S. Katrine, Ribe (s. 769, nr. 1), dog i min
dre udgave.126 
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13) (Fig. 48) o. 1911. Fyrskibet, »Horns Rev«, 
54 cm, er et to-mastet skib med fyrlampe på 
stormasten. Dækket har fuldt inventar samt red
ningsbåde. Splitflag i fortop. 

Skroget er dannebrogs-malet, rødt med hvidt 
kryds og navn (sorte versaler) i skæringspunk
tet. Sort ræling, grøn bund, master i lys brunt 
med rød fyrlampe og røde redningsbåde. Øv
rigt dæksinventar i lyst brunt og lidt rødt. 

Kirkeskibet er en model af fyrskib nr. 21 af 
samme navn, bygget 1911 i Fåborg, og modellen 
er formentlig udført kort herefter.127 – Skibet er 
ophængt 11. dec. 1988. 

14) O. 1920. Model af motorredningsbåd, 74 
cm, bygget af styrmand Anthonis Madsen (jfr. 
nr. 1 og 11) og skænket til kirken 1952 af Søn
derho Afholdsforening ved fhv. købmand Anne 
Petrea Sonnichsen, Cathrine Berg Kromann og 
fhv. direktør Mads Nielsen Kromann.128 

Båden, der er bygget med skruen anbragt i en 
tunnel, er rødmalet med hvid ræling, og den 
indre brune beklædning er tildækket af et lyst 
klæde. Skrueaksel og propel opmalet med guld
bronze. Skibsdokumenter fra 1952 er nedlagt i et 
glasrør i modellen. 

Båden var oprindeligt tiltænkt Orlogsværftet, 
men manglende interesse dér gjorde, at Antho
nis Madsen videregav den til Sønderho Afholds
forening. Ved tyskernes besættelse af »Afholds

huset« 1944, fjernedes den herfra. Senere istand
sattes den af fhv. kaptajn Jes Peter Sonnichsen 
(jfr. nr. 6), inden den blev overdraget kirken 
1952. 

†Kirkeskibe. 1-5) I Liber daticus nævner præ
sten O. T. Foss 1791, at den gamle kirke ved 
nedbrydningen 1782 var i besiddelse af fem kir
keskibe, hvoraf de tre om vinteren blev udtaklet 
og prydet af nogle unge mænd.129 Skibene synes 
ikke at være ophængt i den nye kirke.130 

6-7) 1850-1875. En skonnert og en skonnert
brig, »Mathilde«, begge bygget og skænket af 
skibsbygmester Chr. Jensen (†1875),131 hang 
1934 stadig i kirken.132 

8) O. 1900. En bark, skænket af styrmand, 
senere købmand S. Thomsen (1858-1933),133 be
fandt sig 1934 i kirken.132 

Fem hatteknager, 17-1800’rne, formet som 
jernskafter med kroge for enden (jfr. fig. 29).134 

Tre med to gange fire kroge og en med fire 
kroge under spiralsnoede bånd suppleret med 
nøgle og torshammer, er ophængt i nordkirkens 
vestende. En med fire kroge er fæstnet til den 
anden midtpille fra øst. 

To ligbårer (fig. 49), 17-1800’rne, til henholds
vis voksne og børn. Voksenbåren er 329 cm lang 
og 78 bred, barnebåren 233 cm lang og 61 bred. 
Begge har udsavede sprosser, barnebåren tillige 
kugleformede håndgreb og udsavet ornament 

Fig. 49. Ligbårer fra 17-1800’rne, beregnet til henholdsvis voksne og børn (s. 2185). NE fot. 1990. – Totenbahren 
für Erwachsene und Kinder, 18.-19. Jahrhundert. 
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Fig. 50. Malerier fra 1700’rnes slutning, fra oven 
Bønnen i Getsemane, Korsnedtagelsen og Opstan
delsen (s. 2175). NE fot. 1984. – Gemälde, Ende des 18. 
Jahrhunderts: Ölbergszene, Kreuzabnahme und Auferste
hung. 

under stigens første og sidste trin. Sortmalede. 
På loftet. 

Ur, skænket af skipper Niels Nissen 1783,60 en 
karakteristisk hollandsk »Staartklok«. Lodderne 
hænger frit, mens en flad kasse under selve ur
værket rummer pendulet, hvis linse er synlig 
bag et rocaillelignende gitterværk. I månebuen 
over urskiven er et malet landskab af »romersk« 
karakter. Uret er anbragt på et vægbræt med 
segmentbue øverst; herunder er et englehoved i 

relief over frakturindskrift: »Ieg og mit / Huus 
vi ville / tiene Herren / Josva 24 C 15 V«. Buen 
er lys blå, mens indskriften står gylden på sort 
bund. På korets østvæg, over skriftestolen. 

Klokke, omstøbt 1888 af Chr. Christensens 
enke, Århus, ifølge tilføjelse til en iøvrigt over
ført indskrift med reliefversaler i tre linier om 
halsen. Tvm. 66 cm. Ophængt i slyngebom. 

†Klokke, støbt af Petrus Melchior fra Husum 
1625,135 med toliniet indskrift om halsen, over
ført til den 1888 omstøbte klokke: »Anno 1625 
H Niels Petersen vnd H. Peter Lavrensen Pa
storn karckswar / Las Andersen, Nickels Han
sen Gising, Søverin Hansen Engervp, M Petrus 
Melchior / me fecit«. Tvm. 22 tommer. Klok
ken manglede 1873 halvdelen af kronen og var 
ophængt i en jernstang, som var anbragt i et hul 
boret i klokkens øverste del. 1882 ønskedes den 
store revne i klokken udsavet, fem år efter at 
klokken blev omstøbt.136 For at sikre at klok
kens mål blev bevaret, fik den ved omstøbnin
gen tilføjet malmen fra en lille, tidligere †skibs
klokke, som synes at være kommet til kirken 
1865.4 

Klokkestol, af eg, til én klokke, fra kirkens op- 
førelsestid. Tidligere hang klokken i en †stabel 
på kirkegården (s. 2154). 

SØNDERHO KIRKE I 

MALERKUNSTEN


Billeder af den maleriske kirkes indre, domine
ret af kvinderne med de særegne hovedtøjer, 
kom o. 1880-1935 til at udgøre en lille, men 
markant genre i tidens malerkunst.137 

Ældst i gruppen er et maleri af folkelivsskil-
dreren Julius Exner (1825-1910): Indledning til en 
dåbshandling på Fanø fra 1881-82.138 Billedet 
(s. 2110, fig. 4), hvortil der findes tegnede for
læg, og som iøvrigt sidenhen synes fulgt op 
med en mindre studie,139 er set fra nordkirken 
mod altret, med skriftestolen og lågen til den nu 
fjernede degnestol i baggrunden. To spædbørn 
bæres frem for præsten, der står indenfor alter
skranken, mens kvinder i forgrunden (kvindesi
den) og mænd i baggrunden dels knæler, dels 
står og sidder, flere med salmebøger. 
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Fig. 51. Anna Maria Mehrn: Søndag formiddag i Sønderho kirke, 1930 (s. 2188). Privateje. – Anna Maria Mehrn: 
Sonntag Vormittag in der Kirche von Sønderho, 1930. 

I det 1887-90 udgivne bogværk »Danmark i 
Skildringer og Billeder« findes en tegning af 
maleren og grafikeren Peter Tom-Petersen (1861-
1920): Sønderho kirkes indre før en gudstjeneste fra 
1886 (s. 2107, fig. 1). Den viser rummet fra syd
vest, med et par kvinder på vej ind i forgrunden. 
Kvinderne er med en enkelt undtagelse i fanø-
dragter, mens mændene, i jakkesæt, har hængt 
deres hatte op på sydvæggens knagerækker. 

Fra 1910, tiden omkring kunstnerens erhver
velse af et sommerhus på Fanø, stammer et ma
leri af maler og tegnelærer i Flensborg, Jacob 

Nøbbe (1850-1919): Interiør fra Sønderho kirke.140 

Nøbbes billede afviger ved at skildre rummet 
uden kirkegængere. Motivet, nordkirkens østre 
del set fra et punkt lidt syd for alterskrankens 
midte, er en fint afstemt farvestudie med den 
næsten turkisblå farve på stolene tonet over i 
lyseblåt på piller og loftbjælker og vejet op imod 
det kraftigt røde betræk på knæfaldet samt den 
lysere, mere brunlige farve på døbefont, pulpi
tur og gulvfliser. 

Det samme udsnit af kirkerummet, men med 
øjepunktet rykket et par meter mod nordvest, 
ses i et maleri af den nordslesvigske maler Au

gust Wilckens (1870-1939): Gudstjeneste i Sønderho 

Danmarks Kirker, Ribe amt 156 
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kirke (fig. 63). Det er signeret 1913,141 men åben
bart udført på grundlag af mindst ti år ældre 
studier.142 Farverne er dæmpede i forhold til 
Nøbbes maleri; stole, vægge, piller og loft er 
holdt i en hvidgrå tone, mens den lysebrune 
farve på døbefonten og forgrundens flisegulv 
går igen i forstærket grad på pulpituret samt 
spejles i ansigterne på kvinderne i nordkirkens 
østre stoleblok. 

Wilckens’ billede er så godt som fuldstændig 
kopieret af Villy Chr(istensen), der blot har givet 
sin udaterede skildring en yderligere nedtonet 
og ensartet farveholdning.143 

Blandt de mest indfølende fremstillinger af 
sønderhoningernes religiøse liv er en række bil
leder af den københavnske malerinde Anna Ma
ria Mehrn (1889-1976): Søndag formiddag i Søn
derho kirke fra 1930, Skriftetale i Sønderho kirke fra 
1931 og Altergang i Sønderho kirke fra 1932.144 Det 
er gennemtegnede, naturtro skildringer af kir
kerummet under gudstjenesten. Det ældste 
(fig. 51)145 er set fra det sydvestre hjørne af syd
kirkens midtergang, med gavlene af den nordre 
stolerække og altret i billedets venstre side. Præ
sten står på prædikestolen, klart belyst af solen, 
der falder ind over sydrækkens stole med nu 
både mænd og kvinder. I al fald det ene af de to 
yngre malerier er set fra et punkt umiddelbart 

Fig. 52. Udsnit af gravsten nr. 2, udført af Bastian 
Andresen Slesvig over skipper Sonnich Jensen Møl
ler, †1760 (s. 2189). NE fot. 1984. – Ausschnitt aus 
Grabstein Nr. 2 für den Schiffer Sonnich Jensen Møller, 
gest. 1760. Von Bastian Andresen Slesvig. 

vest for døbefonten og mod syd, med den lyt
tende menighed som skildringens væsentligste 
element.146 

Et fint indtryk af det usædvanlige, todelte kir
kerum er givet i et maleri af den københavnske 
maler Heinrich Dohm (1875-1940): Gudstjeneste i 
Sønderho kirke, formentlig fra 1936 (fig. 24).147 

Her er øjepunktet placeret vest for nordkirkens 
næstøstligste stoleblok, så forgrunden optages 
af de tværvendte stolestader, baggrunden af al
tertavlen, skriftestolen og de forreste stole i syd
kirken. Degnen i midtergangen synes ifærd med 
at læse indgangs(?)bønnen. De overvejende grå-
blå farver brydes af skriftestolens rødbrune tone 
og de røde glimt af flag på orlogsfregatten under 
loftet. 

GRAVMINDER 

Hovedparten af kirkens ældre gravminder stam
mer fra slægten Sonnichsen,148 hvis medlemmer 
fra o. 1760 og i de følgende generationer blev 
begravet på kirkegårdens vestre del.149 Fra grav
stedet er bevaret en række særprægede gravsten 
(nr. 2-5) og kirkegårdsmonumenter (nr. 3 og 
*kirkegårdsmonument). De seks liggende sten 
og to opretstående monumenter (nr. 1 og 3) blev 
1952 og 1988 flyttet ind på gulvet i kirkens nord
vestlige del, hvor de blev sammenmuret i en 
plint med den ældste sten i vest og den yngste i 
øst. 

Disse gravminder, der kan sammenlignes 
med skipperstenene på Rømø (DK. SJyll. 
s. 1433ff. og 2774ff.) og for indskrifternes ved
kommende med de forsvundne sten over Hjer-
tingskippere i Guldager kirke (s. 2092), er næ
sten alle udført af stenhuggermestrene fra Tjæ
reborg, Bastian Andresen Slesvig og hans søn 
Frands Bastiansen (jfr. s. 1876 med note 81).150 

De fire ældste hører parvis sammen (gravsten 
nr. 2-3 og 4-5) og er interessante eksempler på, 
hvorledes bestillerne har fået værkstedet til at 
variere en af sine grundtyper med lokale moti
ver og endvidere har ønsket at gentage resultatet 
i anden generation. De to andre gravminder fra 
værkstedet (gravsten nr. 6 og kirkegårdsmonu
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ment nr. 3) er henholdsvis et typisk eksempel på 
Frands Bastiansens nyklassicistiske gravminde
type og en usædvanlig stele anvendt på begge 
sider. 

Det ene af de to øvrige gravminder fra fami
liegravstedet er af samme art (*kirkegårdsmo-
nument), mens det andet er et ejendommeligt 
eksempel på en lokal amatørs efterligning af 
Tjæreborg-værkstedets stil (gravsten nr. 7). Ste
nen er hugget af slægtens egen tusindkunstner 
Jens Jensen Sonnichsen, som også er ophavs-

Fig. 53. Gravsten (nr. 1, s. 2189), o. 1715, over Maren 
Jeskone, †1715, 29 år gammel med en dødfødt datter. 
NE fot. 1984. – Grabstein (Nr. 1) für Maren Jeskone, 
gest. 1715. Um 1715. 

mand til gravsten nr. 9 og kirkegårdsmonument 
nr. 1 (s. 2192-93).151 

Gravsten. 1) (Fig. 53) o. 1715. Maren Ieskun 
(Jeskone) af Synderho, barnefødt på Mandø, 
†10. juni 1715 i hendes alders 2[9]. år, med hen
des liden datter, som død [kom] til verden. S1. 4, 
9. – Den slanke grå kalksten, 173 × 55 cm, ud
fyldes næsten helt af et høj ovalt indskriftfelt 
med reliefversaler i fordybede bånd. I sviklerne 
foroven er englehoveder, forneden blomster. 
Stenen ligger i kirkegulvet foran alterskranken, 
orienteret nord-syd. 

2) (Fig. 52) o. 1760. Sonnik Jenssen Møller, 
fordum erfaren skipper i 10 år, siden velfortjent 
sognefoged i 19 år, *29. marts 1696, gift 13. dec. 
1716 med Karen Thomasdatter (jfr. nr. 3), hvis 
ægte husbond han var i 43 år og 6 uger og til
sammen avlede 6 børn med, nemlig 4 sønner og 
2 døtre, †28. jan. 1760 i hans alders 64. år ringere 
8 uger og 6 dage.152 »Lig haarde huggen Steen 
og viis huo du bed[ækk]er, til Dommens store 
Dag, de Døde Gud opvækker. Da du skal lade 
ud, de Been her hvil[er] sig, til Livet de indgaar, 
naar Ild fortærer dig«. 

Den mørkgrå kalksten, 200 × 85 cm, er på 
den nedre kant signeret »BASV« for stenhug
geren Bastian Andresen Slesvig i Tjæreborg. 
Indskriften er anført med reliefversaler (navne 
med kursiv) i et felt, der har svejfet over- og 
underkant og udfylder hele stenens bredde. 
Over og under indskriftfeltet er en livlig og sær
egen udsmykning. Foroven en stubmølle om
givet af to engle. Den ene (til venstre) holder 
møllestjærten samt i venstre hånd en bøjle-
krone, den anden drejer vingerne og har palme
grene i højre hånd. Forneden en flad kransoval 
omgivet af akantusløv i sviklerne (fig. 52). Ova
lens øvre halvdel bærer gravverset, mens der i 
den nedre del er udhugget et lille enmastet skib 
med råsejl og to mand ombord, på bølgende 
hav og under en halvcirkel af stiliserede skyer. 
Til venstre for skybræmmen ses en kirkebyg
ning med skib, kor, våbenhus og spirprydet 
tårn, til højre et træ med afbrækket gren. 

Gravstenens motiver henviser til den afdødes 
erhverv på en måde, der hyppigt ses på grav
minder på Rømø og de nordfrisiske øer.153 For 
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at opfylde bestillerens ønske om, at gravmindet 
skrev sig ind i denne sammenhæng, har sten
huggeren varieret sine traditionelle motiver, 
uden dog på noget tidspunkt at sætte sin karak
teristiske stil over styr. De to engle med møllen 
er en videreudvikling af værkstedets sædvanlige 
kronebærende engle, som de bl.a. kan ses på to 
andre sten i kirken (nr. 3 og 5).154 Nr. 1 fra vest i 
rækken af gravsten i kirken. 

3) O. 1760. Karen Thomasdatter, *22. april 
1688, gift 13. dec. 1716 med Sonnik Jenssen 
Møller (jfr. nr. 2), hvis ægtehustru hun var i 43 
år og 6 uger og imidlertid fødte til verden 4 
sønner og 2 døtre, †27. jan. 1760 i hendes alders 
71. år, 9 måneder, 3 uger og 6 dage. Gravvers. 

Mørkgrå kalksten, 198 × 67 cm, nederst sig
neret »B(astian)A(ndresen)S(les)V(ig)« i et lille 
særskilt felt. Indskriftfeltet er udformet helt som 
det på ægtemandens samtidige sten. Men der
over er det Bastian Andresen Slesvigs traditio
nelle motiv, man ser, nemlig de to kronebæ
rende engle med palmegrene.154 Under ind
skriftfeltet en kransoval med gravverset, samt 
derunder et englehoved. I sviklerne omkring 
ovalen er foroven akantusblade, forneden for-
krænkelighedssymboler: timeglas (til venstre) 
og dødningehoved. Nr. 2 fra vest blandt grav
stenene i kirken. 

4) (Fig. 54-55) o. 1780. Thomas Sonnichsen 
Møller, fordum erfaren skipper med understå
ende skib i 13 år, *4. okt. 1717, gift 29. okt. 1741 
med Anna Pedersdaatter Brink (jfr. nr. 5), hvis 
ægte husbonde han var i 38 år, 3 måneder og 2 
uger og imidlertid avlede tilsammen 3 børn, 2 
sønner og 1 datter ved navn Sonnich, Peder (jfr. 
nr. 6) og Karen, af hvilke den første søn er i 
Herren bortsovet 28. sept. 1759, †4. febr. 1780 i 
hans alders 62 år, 4 måneder og 11 dage. Grav
vers. Jfr. lysekrone, s. 2175. 

Mørkgrå kalksten, 198 × 86 cm, oprindelig 
signeret af Frands Bastiansen fra Tjæreborg6 og 
efter bestillerens ønske udsmykket med forbil
lede i hans fader Bastian Andresen Slesvigs 
gravsten for afdødes fader (nr. 2). Indskriften 
står med reliefhuggede versaler (navne med kur
siv) i et felt som det på begge forældrenes sten, 
men med to halvbuer med båndornament som 

Fig. 54. Detalje af gravsten nr. 4, o. 1780, udført af 
Frands Bastiansen over skipper Thomas Sonnichsen 
Møller, †1780 (s. 2190). NE fot. 1984. – Detail von 
Grabstein Nr. 4, um 1780. 

afslutning i hver side af underkanten. De to 
møllebærende engle over indskriftfeltet (fig. 54) 
er næsten identiske med forlægget (palmegren 
mangler), og under indskriftfeltet (fig. 55) ses 
det skib, hvortil der henvises i teksten. Det er 
dog væsentlig større, med tre master, og ligger 
fortøjret til en kirke (til venstre) meget lig den 
på faderens gravsten. Til højre for skibets agter
stavn står to kegleformede sømærker, angiveligt 
dem, der var for indsejlingen til Knudedyb.149 

Nr. 3 fra vest blandt rækken af gravsten i kir
ken. 

5) O. 1806. Anna Peders Brinch, *24. maj 
1720 i Nørdbye sogn på Fanøe, datter af Peder 
Hansen Brinch og Karen Sørensdatter, gift 29. 
okt. 1741 med Thomas Sonnichsen Møller af 
Sønderhoe sogn »paa dette Eyland« (jfr. nr. 4), 
levede tilsammmen på 39. år og blev velsignet 
med to sønner og en datter, †9. jan. 1806 i en 
alder af 85 år, 7 måneder og 16 dage. Gravvers, 
der slutter: »og vil du Læser viide videre, spørg 
Sognets Skole, Kirke, Fattige«. 

Mørkgrå kalksten, 200 × 71 cm, på under
kanten signeret »FBS« for Frands Bastiansen. 
Ligesom ægtemandens gravsten havde hans fa
ders gravsten som forbillede (nr. 2 og 4), har 
man ved hustruens død ønsket, at stenhuggeren 
udførte en sten i lighed med den, Bastian An
dresen havde udformet for ægtemandens moder 
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(nr. 3). Over det ensartede indskriftfelt, udeluk
kende med reliefhugne versaler, træffer man så
ledes efter næsten et halvt århundrede igen Tjæ- 
reborg-værkstedets kronebærende engle,6 og 
under feltet gentages kransovalen med gravvers, 
nu omgivet af Frands Bastiansens karakteristiske 
rokoko-bøjler og bladværk. Stenen er nu pla
ceret, så den parvise sammenhæng er klar, nem
lig som den fjerde fra vest blandt slægtens grav
sten i kirken. 

6) (Fig. 56) o. 1806. Skipper Peder Thomsen 
Møller, *28. okt. 1744, †〈5. april〉 181〈6〉 i sin 
alders 〈72〉 år og 〈24〉 uger, og hans hustru Ma
ren Jørgensdatter, *22. jan. 1743, †10. okt. 1806 i 
sin alders 63 år og 32 uger. 

Den gråbrune kalksten, 228 × 146 cm, der er 
signeret »FBS« på den nedre kant, bærer Frands 
Bastiansens typiske nyklassicistiske udsmyk
ning. Indskriftfeltet med reliefhugne versaler 
(navne med kursiv) indrammes af brede, bånd-
omvundne laurbærranker langs siderne og for
oven. Det krones af en olielampe, flankeret af 
palmegrene (til venstre) og blomsterbundt. I fel
tets underkant er indskåret en halvbue, hvor
under ses en cirkulær medaljon med randbort 
omkring rocailler, flankeret af blomster, der ud
går fra sidernes laurbærranker. I selve indskrift
feltets nedre del er udhugget en uregelmæssig 

rokoko-kartouche med netværksmønster. Ste
nens brede kant smykkes af perlestav inden for 
tandsnit. 

Mens den foregående, samtidige sten over Pe
der Thomsen Møllers moder af traditionshen-
syn var holdt i en gammeldags stil, så har Tjære- 
borg-stenhuggeren her fået lov at anvende den 
mere tidsvarende gravstenstype, som han med 
flid havde fået afsat til adskillige bestillere på 
fastlandet, lige siden den nye stil slog igen
nem.155 Gravstenen er placeret efter forældrenes, 
som nr. 5 fra vest, i gravstensrækken i kirken. 

7) (Fig. 57) o. 1807. Skipper Sonnich Pedersen 
Møller, *10. okt. 1767, †5. aug. 1807 i sin alders 
40. år, og hans hustru Karen Peders Datter, *6. 
febr. 1766, †〈21. febr. 1836〉 i sin alders 〈70〉 år. 
De indgik ægteskab 27. nov. 1787, var tilsam
men i 20 år og blev velsignet med 4 sønner og 2 
døtre. Gravvers. 

Gråsort kalksten, 189 × 125 cm, med en ud
smykning, der til forveksling ligner den på 
Frands Bastiansens sten over Sonnich Pedersen 
Møllers forældre (nr. 6). Men stenen er signeret 
»IIS« for Jens Jensen Sonnichsen (1783-1844), en 
søn af Peder Thomsen Møllers fætter af samme 
navn (jfr. kirkegårdsmonument nr. 3).152 Inden 
for stenens tværriflede og profilerede ramme er 
på samme måde udhugget en indskrifttavle med 

Fig. 55. Detalje af gravsten nr. 4, o. 1780, udført af Frands Bastiansen over skipper Thomas Sonnichsen Møller, 
†1780 (s. 2190). NE fot. 1984. – Detail von Grabstein Nr. 4, um 1780. 



 

 

2192 FANØ, SKAST HERRED 

reliefversaler (navne med kursiv), omgivet af 
båndomvundne laurbærranker og kronet af en 
olielampe, der flankeres af palmegrene og blad
værk. Olielampen og dens dekoration er af en 
anden udformning end den på nr. 6, ligesom ro
setten i cirkulær indfatning i indskæringen un
der indskriftfeltet. 

Det er dog interessant, at både variationen af 
olielampen og rosetten genfindes på en del af 
Frands Bastiansens andre værker af typen. De er 
altså ikke et udslag af Jens Jensen Sonnichsens 
egen fortolkning.156 I modsætning til de øvrige 
bevarede gravminder fra denne alsidige begavel
ses hånd (gravsten nr. 9 og kirkegårdsmonu-
ment nr. 1) har han her været temmelig bundet 
af sit forlæg. Trods ligheden afslører dog alle
rede den grovere udhugning, de forenklede de
taljer samt anførelsen af indskriften i brede, for
dybede felter, at der ikke kan være tale om et 
arbejde fra værkstedet i Tjæreborg. Placeret ef
ter forældrenes sten, som nr. 6 fra vest i rækken 
af gravsten i kirken, neden for monumentet 
over stenhuggerens forældre (kirkegårdsmonu-
ment nr. 3). 

8) (Fig. 58) o. 1810. Abelone Biering, født Li- 
lievang, *1. april 1740 i Kiøbenhavn, kom 1777 i 
ægteskab med sekretær Rasmus Sørensen, over
levede ham og 3 børn, var enke udi 10 år, kom 

1792 i ægteskab med sognepræst Iohan Chri
stian Biering til Sønderhoe på Fanøe, †palme
søndag 15. april 1810. Gravvers, signeret »JCB« 
af ægtemanden. 

Den sortgrå kalksten, 255 × 145 cm, mangler 
den øverste del og er revnet adskillige steder, 
efter sigende som følge af lynnedslag.157 Ind
skriften er anført med reliefhugne versaler og 
kursiv i en stor rocaille-kartouche, hvorom en 
ranke med små blomster og blade snor sig. På 
hver side af kartouchen står en palme, og over 
den er bevaret det nederste af en stor, stjernelig- 
nende blomst med spidse, riflede kronblade. 
Forneden på stenen indfattes gravverset i en 
fladoval, dannet af palmegrene. 

Den usædvanlige gravsten lå indtil slutningen 
af 1960’erne i flere stykker vest for kirken, men 
blev da samlet og lagt i gulvet i kirkens nord
vestlige hjørne, syd for rækken af slægtsgrav-
sten. 

9) O. 1813. Lene Mathies Datter, *6. [dec.] 
1773, kom i ægteskab 30. jan. 1794 med skibs-
kaptajn Peder Hansen Brinch, efterlod sig 2 søn
ner og 4 døtre, †[3.] juli 1813. Sekundært tilføjet: 
13 år efter lag]des til hvile under samme sten 
skibskaptajn Peder [Hansen] Brinch, *1. [aug.] 
17[67], [i andet] ægteskab med [Lene Marie] Sø
rensdatter, [havende] 8 børn, [hvoraf 3 s]ønner 
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Fig. 56-57. 56. Gravsten (nr. 6, s. 2191), o. 1806, ud
ført af Frands Bastiansen fra Tjæreborg over skipper 
Peder Thomsen Møller, †1816, og hans hustru Maren 
Jørgensdatter, †1806. 57. Gravsten (nr. 7, s. 2191), o. 
1807, udført af Jens Jensen Sonnichsen, over skipper 
Sonnich Pedersen Møller, †1807, og hans hustru Ka
ren Pedersdatter, †1836. NE fot. 1984. – Grabstein Nr. 
6 für den Schiffer Peder Thomsen Møller, gest. 1816, und 
seine Ehefrau Maren Jørgensdatter, gest. 1806. Von Frands 
Bastiansen in Tjæreborg um 1806. Grabstein Nr. 7 für den 
Schiffer Sonnich Pedersen Møller, gest. 1807, und seine 
Ehefrau Karen Pedersdatter, gest. 1836. Von Jens Jensen 
Sonnichsen um 1807. 

Fig. 58. Gravsten (nr. 8, s. 2192), o. 1810, over præ
stekonen Abelone Biering, †1810. NE fot. 1984. – 
Grabstein Nr. 8 für die Pfarrfrau Abelone Biering, gest. 
1810. Um 1810. 

og 2 døtre, deriblandt [1 par tvillinger, er med 
moder ham efterlevende], †1[0.] maj 182[6]. 
Gravver s.158 

Sortgrå kalksten, 200 × 130 cm, temmelig 
nedslidt. Stenen er udført af den lokale Jens Jen
sen Sonnichsen som en mærkværdig variation 
over det nyklassicistiske motiv: en vase på en 
piedestal. Over vasens profilerede fod og stilk 
udvider dens krop sig til et fladovalt indskriftfelt 
med den ældste indskrift anført i reliefversaler 
(navne med kursiv). Fra vasens hanke udgår 
overflødighedshorn med blomster, og midt på 
dens overkant er et lille låg. Fra vasens stilk 
hænger to tykke blomsterranker ned på hver 
side af den brede piedestal, der bærer den sekun
dære indskrift med samme typer. Piedestalens 
kron- og fodliste er kraftigt aftrappede. 1988 op
stillet i kirken, ved vestvæggen; tidligere på kir
kegården, øst for kirken. 

†Gravsten, o. 1605. Jes Jensøn, Sønderhoe, 
†16[05] ... i hans alders 60 år, med sin kære hu
stru Karen Jess Kone, †29. marts 1619 i hendes 
alders 65 år. De levede tilsammen i ægteskab i 32 
år og avlede tvende sønner Hans Jessen og Pouel 
Jessen. Gudelige indskrifter. – Gravstenen lå 
1791 på kirkegården og blev da beskrevet som så 
stor, at der kunne ligge to begravet under den. 
Desuden noteredes et bomærke.159 

Udover ovenstående og de fire bevarede 
gravsten (nr. 1-4) bemærkede præsten 1791 en 
sten uden inskription160 samt adskillige †grav
træer, oprejste korstræer og »brætter«.6 

Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 59) o. 1804. 
Hans I(essen)161 Skipper, *24. okt. 1752, kom i 
ægteskab med Zidsel Lars Datter 8. jan. 1778, 
†14. sept. 1804, 52 år. Gudelig indskrift (Åb. 7, 
14). 〈Peder N. Gamelbye, *28. sept. 1758, kom 
i ægteskab med Zidsel Larsdatter 1. marts 1805. 
Hun var *15. juli 1757, †2. nov. 1822, han †21. 
juli 1846. Gravvers.〉 

Monumentet af grå kalksten er udformet som 
en ca. 80 cm bred stele, anvendt på begge sider 
og med en samlet højde på 194 cm, hvoraf de 76 
cm under jorden. Det ejendommelige grav
minde er udført af Jens Jensen Sonnichsen (jfr. 
s. 2189), hvis navnetræk det formodentlig er, 
man kan læse efter bagsidens gravvers. Forsi
den, med den ældste indskrift i fordybet skrive
skrift og versaler, er hvælvet, mens bagsiden, 
med den sekundære indskrift i fordybet skrive
skrift, er flad. Stenens sider krummer i lang
strakte konveks-konkave kurver over en rektan
gulær base. Overkanten er nærmest en kurve-
hanksbue. 

Den reliefhuggede udsmykning på forsiden 
smykkes af en båndomvunden søjle, stående i 
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Fig. 59. Dobbeltsidet kirkegårdsmonument (nr. 1, s. 
2193), o. 1804, udført af Jens Jensen Sonnichsen over 
Hans Jessen Skipper, †1804, hans hustru Sidsel Lars-
datter, †1822, og hendes anden mand. NE fot. 1984. – 
Doppelseitiges Friedhofsmonument Nr. i für Hans Jessen 
Skipper, gest. 1804, seine Frau Sidsel Larsdatter, gest. 
1822, und ihren zweiten Ehemann. Von Jens Jensen Son
nichsen um 1804. 

midtaksen på en riflet plint og kronet af en urne. 
På hver side af søjlen er indskriftfelter med 
gravtekst og gravvers. Skjoldene hænger i yder
hjørnerne i små volutter, hvis forlængelser føl
ger stenens buede overkant for på midten at 
vende indefter igen. Det derved dannede to
delte topfelt er dekoreret med blomster og blad
værk. I højde med søjlens plint markerer en for
højet kant i hele stenens bredde overgangen til 
den rektangulære base. På bagsiden er udover 
indskrift og gravvers blot indridset en linie langs 
stenens kant samt reliefhugne kvaster, hæn
gende fra de to volutter foroven. Fra en opret

stående placering i jorden på kirkegården, nord 
for kirken, er monumentet 1988 flyttet ind i kir
ken og nedsat i gulvet. 

2) O. 1808. Anne Maths Datt(e)r, *18. sept. 
1775, i ægteskab med Niels Thomsen 13. dec. 
1796, avlet 3 børn, Anne, Karen, Thomas, †3. 
aug. 1808, 32 år, 11 m(åneder), 12 dage. 

Det lille monument af grå kalksten, 70,5 x 
36,5 cm, med indskrift i fordybet kursiv og 
fraktur, er udformet som en rektangulær stele 
med lidt smallere, rundbuet afslutning foroven, 
hvori et reliefhugget kranium over korslagte 
knogler. På kirkegården, nord for kirken op ad 
nordhegnet. 

3) (Fig. 60) 1813. Branddirektør Jens Sonnich
sen, *23. dec. 1748, kom 15. jan. 1776 i ægteskab 
med Mette Jes Datter, blev fader til 9 sønner, 2 
døtre, var i 19 år skipper, blev 1792 toldfuld
mægtig, beskikket 1798 til sognefoged, ansat til 
kirkeværge, udvalgt til bogholder ved karan
tæne-kommissionen. Udi disse og flere embe
der udmærkede sig hans virkelyst. Sin Gud, 
konge og fædreland tro levede han uden glim
mer 62 år, †16. febr. 1810. »Elsket af alle som 
Yndedyd. Ham Ære, Hæder og Fred!!!« 

På den anden side: Mette Jes Datter, *21. juni 
1754, kom i ægteskab 8. (sic!) jan. 1776 med 
branddirektør Jens Jensen Sonnichsen, blev mo
der til elleve børn, af disse 9 sønner, hvoriblandt 
1 par tvillinger, og 2 døtre, kom udi enkestan
den 16. febr. 1810, †18 □ den □. »Dette 
Minde er af sønligst Kierlighed disse Fædre hel
liget og bekosted opført af den salig Afdødes 
efterlate(sic) Sønner 1813 16. Iuni«. 

Grå kalksten, 98,5 × 60,5 cm, udformet som 
en rektangulær stele, anvendt på begge sider 
med indskrift i reliefhugne versaler (navne med 
kursiv) over henholdsvis ægtemanden og hu
struen. Jens (Jensen) Sonnichsen var søn af Jens 
Sonnichsen (*kirkegårdsmonument) og fader til 
den Jens Jensen Sonnichsen, der har udført en 
del af kirkens gravminder (gravsten nr. 7 og 9, 
kirkegårdsmonument nr. 1).162 Men som det 
fremgår af indskriften lod man monumentet ud
føre af Frands Bastiansen, hvis signatur »FBS« 
oprindelig kunne læses nederst på hustruens 
side.163 
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Fig. 60. Dobbeltsidet kirkegårdsmonument (nr. 3, s. 
2194), 1813, udført af Frands Bastiansen fra Tjære
borg, over branddirektør Jens Jensen Sonnichsen, 
†1810, og hans hustru Mette Jesdatter, †1836. NE fot. 
1984. – Doppelseitiges Friedhofsmonument Nr. 3 für den 
Branddirektor Jens Jensen Sonnichsen, gest. 1810, und 
seine Ehefrau Mette Jesdatter, gest. 1836. Von Frands Ba
stiansen aus Tjæreborg 1813. 

Udsmykningen bærer da også Tjæreborg-
stenhuggerens karakteristiske præg i detaljerne. 
Ægtemandens side er udformet som en bogrulle 
med indskriften, hvorover to korslagte overflø
dighedshorn, fyldt med blomster og sammen
holdt af en laurbærkrans. På hustruens side er 
indskriften anført i en laurbæromkranset høj
oval, der udfylder det meste af fladen og for
oven er fæstnet i en lille ring. I hjørnerne ses 
Frands Bastiansens karakteristiske viltre blador
nament164 og de lige så typiske blomsterranker. 

Det dobbeltsidigt anvendte monument har 
kun en enkelt parallel blandt Frands Bastiansens 

kendte værker, nemlig hans eget og hustruens 
monument i Tjæreborg fra o. 1810 (s. 1875 med 
fig. 56a-b). Dér tilhører overflødighedshornene 
også herresiden, mens kransovalen og bladorna
menterne er forbeholdt hustruen. Monumentet i 
Tjæreborg viser i kraft af sin halvrunde, svejfede 
overkant endnu tydeligere hen til den gravmin
detype, der også må være inspirationskilden til 
monumentet i Sønderho, nemlig de dobbeltsi
dede steler fra Rømø samt bl.a. Föhr og Am
rum.154 

Kirkegårdsmonumentet stod oprindelig på 
kirkegården sammen med faderens og bedste
forældrenes sten (*kirkegårdsmonument og 
gravsten nr. 2-3). Nu opstillet i kirken sammen 
med de øvrige gravsten. 

4) Før 1904. Over en ukendt sømand. 

Vi kender ej dit Navn, din Stand, 
og hvor du havde Fædreland. 
Hvor er din Slægt, hvor er din Ven, 
kun Bølgen førte dig herhen. 
Du fandt ei Fred i Storm og Hav, 
nu i Guds Navn du finder Grav, 
nu hviler du i stille Ro 
paa Kirkegaard i Sønderho. – 
Vi værner om dit Hvilested 
og ønsker dig al Himlens Fred, 
thi ogsaa vi har Grave 
bag stormomsuste Have. 

August 1904. 

Natursten af granit, ca. 93 × 70 cm, foroven ud
smykket med korslagt anker og kors foran 
brændende hjerte i fordybet relief. Indskriften 
med fordybede versaler blev 1904 suppleret af 
den sekundære tekst, angiveligt sat af kvinder i 
sognet.165 På kirkegården, nord for kirken. 

5) 1916. »A British seaman, of the Great War, 
6th August 1916. Known unto God.« – Rødlig, 
glatpudset kalksten med let buet overkant, 81 × 
38 cm, kun smykket af et indhugget latinsk kors 
samt over og under dette indskriften med for
dybede versaler. På kirkegården, nord for kir
ken. 

6-9) O. 1918. Fire tyske marinere omkommet 
under 1. verdenskrig. Sorte skifersten, 42 × 42 
cm, med navne og dødsdatoer i relieffraktur i 
forsænket bånd under kors; foroven indskriften 
»Es starb für sein deutschen Vaterland«. 
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Fig. 61. To støbejernskors (nr. 2 og 3, s. 2196), o. 1854 og o. 1855, over Anne Mikkelsdatter, †1854, og skibsfører 
Jacob Nielsen Warrer, †1855. EN fot. 1988. – Zwei gusseiserne Grabkreuze (Nr. 2 und 3), für Anne Mikkelsdatter, 
gest. 1854, und den Schiffsführer Jacob Nielsen Warrer, gest. 1855. Um 1854 und um 1855. 

*Kirkegårdsmonument, o. 1796. Sønnen Jens 
Sonnichsen, *13. april 1720, gift med Anne Jens 
Dat(te)r 2½ år, med Anne Jes Dat(te)r 50 år, av
lede 2 og 9 børn, †28. dec. (17)96, 76 å(r), 8 
m(åneder) og 17 d(age) gammel. »Druen Woxer 
og/faar Saft/ind til sin den/fulde Kraft/Perses 
da, hvad/den formaar/og til Intet/saa forgaaer.« 

Lys kalksten, 97 × 52 cm, med gravskriften på 
den ene side og gravverset på den anden, begge 
med skriveskrift. Stenen har altså skullet stå lod
ret, ligesom nr. 1 og 3, givetvis i det familie
gravsted på kirkegården, hvor bl.a. også grav
stenene over forældrene (nr. 2-3) og broderen 
(nr. 4) lå. Indmuret i hus øst for møllen. 

En række støbejernskors er bevaret forskellige 
steder på kirkegården, alle sortmalede med 
hvide bogstaver, bortset fra nr. 1. 

1) O. 1849. Anne Pedersdatter, *26. jan. 1810, 
gift 18. jan. 1832 med S. J. Sonnichsen, moder til 
7 børn, hvoraf 1 søn og 1 datter efterlever, †28. 
nov. 1849. Kursiv. Type med kløverbladformet 
afslutning på korsarmene. Højde 116 cm, bredde 
68 cm. På den øvre korsarm et relief af en engel 
med kors og palmegren. Profileret fod, nedstøbt 
i cement. Øst for kirken. 

2) (Fig. 61) o. 1854. Anne Michels Datter, *28. 
nov. 1791, gift 1. gang med S. H. Ibsen 19. sept. 
1812, 2. gang med N. Nielsen 25. jan. 1852, †11. 
febr. 1854. På bagsiden gravvers. Kursiv. Type 
med hjertepalmet som afslutning på korsar
mene. Højde 117 cm, bredde 78 cm. Profileret 
fod, fæstnet i granitblok. Ud for kirkens syd
østlige hjørne. 

3) (Fig. 61) o. 1855. Skibsfører Jacob Nielsen 
Warrer, *1777, †1855. Fraktur. Type med klø
verbladformet afslutning på korsarmene. Højde 
91 cm, bredde 61 cm. På korsstammen smykket 
af en sekstakket stjerne i cirkel og et latinsk 
kors. Profileret fod, fæstnet i granitblok. Ud for 
kirkens sydøstlige hjørne, ved siden af nr. 2. 

4) O. 1856. Hans Peder Madsen, *22. juni 
1775, †20. juni 1856. På bagsiden: Gift 1. gang 
14. jan. 1805 med enken Helvig Anthonisdatter, 
2. gang 5. jan. 1818 med Johanne Jepsdatter, ved 
hvem han blev fader til 5 sønner (jfr. nr. 6) og 2 
døtre, 3. gang 23. febr. 1844 med enken Mette 
Jepsd(at)t(er). Kursiv. Type med kløverbladfor
met afslutning på korsarmene. Højde ca. 94,5 
cm, bredde 68 cm. Nedstukket i jorden, i kirke
gårdens nordøstlige hjørne. 
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5) O. 1856. N. N. Lund, *12. nov. 1809, †21. 
dec. 1856, fra 21. april 1848 sognepræst for Søn
derho. På bagsiden gravvers. Udførelse og pla
cering som nr. 4. 

6) O. 1856. Kommis Hans Peder Madsen, *7. 
aug. 1832, †23. dec. 1856. Søn af skipper Hans 
Peder Madsen (nr. 4). Udførelse (dog glat bag
side) og placering som nr. 4 og 5. 

7) 1850’erne. Uden indskrift. Type med klø-
verbladformet afslutning på korsarmene. Højde 
95 cm, bredde 57 cm. Nedstukket i jorden, ud 
for kirkens sydøstlige hjørne. 

8) 1850’erne. Både dene oprindelig påhæftede 
indskrift og en antagelig sekundær, hvidmalet 
indskrift er gået tabt. Som nr. 1. I familiegrav
sted, syd for kirken. 

På ældre fotografier ses en række †støbejerns
kors på kirkegårdens sydlige del, heriblandt et 
kors med gennembrudt mønster (jfr. Hodde, 
s. 1489, nr. 15-17).166 

Øst for kirken står to smedejernsgravminder, 
1867 og 1889, med skjoldformet, genanvendt 
indskrifttavle med hvid skriveskrift på sort 
bund i spinkelt, korsprydet stativ. 

Støbejernsgitre. På kirkegården er bevaret tre 
hele og en del af et fjerde fra 1800’rne, hvortil 
kommer et enkelt, nyere. 

SØNDERHO NY KIRKEGÅRD 

Kirkegården, der ligger omgivet af en læbe
plantning lidt nord for byen, er anlagt 1923. Ho
vedindgangen i det sydvestre hjørne mod lande
vejen består af en køreport mellem murede, py-
ramideafdækkede piller, flankeret af ganglåger. 
Centralt på den græsgroede kirkegård er 1949 
indrettet en mindelund for omkomne sømænd, 
tegnet af havearkitekt Johannes Tholle. Et mo
nument af bronze (fig. 62), udført af billedhug
geren Mathilius Schack Elo 167 og signeret »Elo 
1947« viser en siddende Fanøkvinde med en pige 
og en dreng, drengen spejdende med hånden 
over øjnene. Bronzegruppen er opstillet som en 
del af et cirkulært anlæg, bestående af 21 rejste 
kampesten med navnene på forliste sømænd fra 

Sønderho, omkommet på havet eller døde 
fremmed havn siden 1872. Listen føres stadig à 
jour. På monumentets sokkel læses følgende 
vers af lærer Niels Kromann. 

De gik til ankers om den ganske jord 

og faldt til hvile under alle zoner, 

een slumrer under sneen højt i nord, 

en anden under sydens blomsterflor, 

hvor vinden hvisker mellem palmekroner.

På alle kyster ved det åbne hav 

en frændes ankerplads er vel at finde, 

da ingen kender, hvor han fandt sin grav, 

og ingen ham en krans til kiste gav, 

på hjemlig jord ham rejstes dette minde.


Fig. 62. Sømandsmonument på Sønderho nye kirke
gård. Bronzegruppe udført af M. S. Elo, 1947 (s. 
2197). Jørgen Lind fot. 1990. – Denkmal für Seeleute. 
Neuer Friedhof von Sønderho. Figurengruppe aus Bronze 
von M. S. Elo 1947. 
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KILDER OG HENVISNINGER 

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

Ved embedet. Sønderho kirkes Liber daticus 
o. 1776f. Stolestadeprotokol 1797-1907. Synsprotokol 
1926-87. 

NM2. Indberetninger. J. Helms 1873 (bygning, in
ventar, gravminder), J. Hertz 1962 (inventar, grav
minder), M. Larsen 1963 (inventar), F. Thode 1970 
(alterbord og -tavle), L. Hecklen 1982 (prædikestol), 
O. Dufour 1982 (prædikestol), samme 1983 (prædi
kestol og lydhimmel), B. Holstein 1983 (prædike
stol), B. Mørkenborg 1983 (lydhimmel). 

Tegninger og opmålinger. NM2. Tegning af døbefont 
og lysarm ved E. Rondahl 1896. Opmåling af alter
tavle samt profiler af samme ved F. Thode 1970. LA 
Vib. Ribe bispearkiv. Uregistreret korrespondance 
angående Skast hrd. 1779-1812 (C 4.68). Grundplan 
og opstalt. 

Litteratur. N. M. Kromann: Fanøs historie, I-III, 
1933-34; om Sønderho kirke især II, 467-89. Søn
derho kirke, udgivet af menighedsrådet 1982. 

Historisk indledning og bygningsbeskrivelse ved 
Niels Jørgen Poulsen, inventar og Sønderho kirke i 
malerkunsten ved Ulla Kjær, Ole Olesen (orgel), Vi
beke Andersson Møller (kirkeskibe) og Hans Stiesdal 
(ur), gravminder ved Lars Grambye. Redaktionen af
sluttet december 1990. 

1 Jfr. Ernest Rason: Thyra, the Wife of Gorm the 

Old. Who was she, english or danish, Saga Book of 

the Viking Society VIII, 1912-13, s. 296ff.

2 Gamle huse i Sønderho, 1980, s. 11-12.

3 DaAtlas.

4 Liber daticus o. 1776f.

5 Synsforretning 1689, indført i tingbogen. Kromann 

II, 468.

6 LA Vib. Skast herreds provsti. Sager enkelte sogne 

vedkommende 1634-1812. Præsteindberetning 1791 

(C 43E.4).

7 Kromann II, 488.

8 Gamle huse i Sønderho, 1980, s. 45-46.

9 Kromann II, 536.

10 LA Vib. Skast, Ø. og V. Horne herreders provsti. 

Synsprotokol 1828-91 (C 44.3-5).

11 Teglstenene måler gennemgående 24,5 × 11,5 × 6 

cm.

12 Ved en hovedistandsættelse 1950 var menigheds

rådet af den formening, at stenene stammede fra et 

nedlagt teglværk ved Kjelst ved Ho bugt, men dette 

har ikke kunnet bekræftes.


13 LA Vib. Ribe bispearkiv. Uregistreret korrespon

dance angående Skast hrd. 1779-1812 (C 4.68).

14 Disse, »nogle af de bedste og kyndigste sogne-

mænd på Sønderho«, var: Peder Thomsen, Jens Jen

sen Poulsen, Hans Uldall, Niels Andersen og Peder 

Andersen. Synets afholdelse midt om vinteren skyl

des formentlig, at de søfarende mænd da var 

hjemme.

15 Hermed menes formodentlig den vestlige del af 

hertugdømmerne, Slesvig og Holsten.

16 Gengivet i fuld længde af Kromann, II, 478-79.

17 Gengivet hos Kromann, II, 479ff.

18 De seks præster var provst Sidelmann, fra Sneum-

Tjæreborg, Niels Lang fra Jerne og Skast, Nordby-

præsten Niels Friis og hans kapellan, sønnen Hans 

Friis, samt Sønderhopræsten selv, Ove Foss, og hans 

bror Hans Foss, sognepræst i Hedensted og Dalby i 

Århus stift.

19 Regnskabsopstilling i Liber daticus (note 4).

20 Også Nordby gamle kirke havde et hvælv over al


teret, se s. 2148.

21 Sønderho sognearkiv. Stolestadeprotokol 1797-

1907.

22 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger og syn 

1805-06 (C 4.707).

23 LA Vib. Bygningsinspektoratet Århus. Forskellige 
kirker, S, 1850-1905 (B 239.124). 
24 Gengivet af Jørgen Lind i »Sønderho kirke«, 1982, 
s. 11. 
25 Note 10. Ifølge Liber daticus (note 4) fik kirken 
1922 et parti gulvfliser fra Ribe S. Katrine kirke. 
26 Ifølge Thode 1970 er skafterne zinnoberrøde, sok
kel og kapitæl laseret med en mørkere, rødbrun lak. 
27 Ifølge note 4 er digtet forfattet af sognepræst C. 
Engelstoft. 
28 Ifølge Thode 1970 er tavlen opbygget af tre store 
planker tysk egetræ, anbragt vandret på kant. Den 
nederste er 200 lang, 33 bred, den midterste 214 cm 
lang og 77 bred og den øverste 190 cm lang og 39,5 
bred. Til den midterste planke er i hver side føjet 17 
cm. Vinger og topstykke er udsavet i plankerne og 
særskilt udskåret ornamentik dyvlet på. Den usæd
vanlige konstruktion kan efter Thodes mening godt 
tænkes udført af en skibsbygger. 
29 Rammerne er delvis nyskårne 1970. 
30 Navnet er skrevet i kursiv, med lidt større typer. 
31 Bibelhenvisningen står i kursiv. 
32 Kroejer, strand- og sognefoged Søren Brinch 
havde bekostet tavlens opmaling. 
33 Soklen var marmoreret i dodenkop, pilastrene og 
det meste af ornamentikken gullighvid med detaljer i 
guld og zinnoberrødt. Kapitælernes englehoveder og 
Mattæusengelen var hudfarvede. 
34 Ifølge note 10 ønskedes indskriften nederst på alter
tavlen 1844 opfrisket, mens det 1859 nævnes, at alter
tavlen med tilhørende malerier var opmalet. 



 

 

 

 

 

 

 

2199 SØNDERHO KIRKE 

Fig. 63. August Wilckens: Gudstjeneste i Sønderho kirke, 1913 (s. 2187). Kolding- 
hus. – August Wilckens: Gottesdienst in der Kirche von Sønderho, 1913. 

35 R. Graae og M. Larsen: Møgeltønder kirkes restau

rering, i NMArb. 1973, s. 85f., især s. 94-95. Navnet 

Sonnichsen, der er typisk for Sønderho, antyder mu

ligvis, at de to malere stammer fra Sønderho.

36 Synsprotokol 1926-87.

37 Sognepræst Niels Lauridsen Struch blev kaldet 

som kapellan til Sønderho 1667, overtog embedet 

1677 og fik Christian Engelstoft til kapellan 1695, jfr. 

Kromann II, 493.

38 Ifølge note 4 er både kalk og disk bekostet af sog

net.

39 Ifølge note 4 skænket af sognet. For formen, jfr. 

oblatæske i København Vor Frue, DK. Kbh. By 1, 

s. 138.

40 Note 4. Ifølge note 10 havde provsten 1845 påtaget 

sig anskaffelsen af en vinkande.

41 LA Vib. Ribe bispearkiv, kirkesyn 1788-92 (C 

4.190).

42 Jfr. Liber daticus (note 4), hvori gavebrevet er ind

klæbet. Stagen er forfærdiget i Antwerpen.


43 G. Garde: Danske silkebroderede lærredsduge fra 

det 16. og 17. århundrede, 1961, s. 75 med fig. s. 291.

44 Til prædikestolen havde Hans Müller 1724 skænket 

et betræk af grønt fløjl med sorte og grønne frynser, 

jfr. note 4.

45 Jfr. note 4. Desuden note 6, hvor der dog mangler 

en linie af kronogrammet. Tallene og deres opløsning 

er gengivet af Kromann II, 473.

46 Note 10. Det fremgår blot, at messehaglen svarede 

til et samtidigt skænket fløjlsbetræk til prædikestolen. 

47 Note 4. Skammelens oprindelige fløjlsbeklædning 

blev indkøbt i Ribe.

48 Note 6. Her forklares, at da den gamle alterskranke 

ikke kunne nå rundt om det afsatte gulv i den nye 

kirke, blev den forlænget med noget træværk, som 

blev malet blåt.

49 Nu lukket af hylden til særkalke.

50 Fonten synes indtil tiden omkring stolenes udskift

ning at have stået på et lavt træpodium, jfr. maleri

erne af kirkens indre fig. 4, s. 2110 og 63.
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Fig. 64. Evangelisten Lukas’ symbol, skåret i storfelt 
på prædikestolens kurv o. 1600, jfr. fig. 21 (s. 2168). 
NE fot. 1984. – Kanzelkorb um 1600. Mittelfeld mit 
geschnitztem Evangelistensymbol. Vgl. Abb. 21. 

51 Ifølge note 6 var Povelsen kirkeværge. 
52 Motivet svarer spejlvendt til billedet på tinmærke 
for Ewen Gundersen Holm (*1683), jfr. P. Halkjær 
Christensen: Danske tinmærker, 1983, s. 68. 
53 Ifølge note 4 havde kirken 1896 en udgift på 3 kr til 
en dåbskande, mens der i tilføjelse til anskaffelserne 
1911 nævnes en kande til dåbsvand. Allerede 1862 
blev savnet af en dåbskande påtalt, jfr. note 10. 
54 Jfr. M.-L. Jørgensen: Lektorieprædikestole i Øst-
danmark, i Kirkens bygning og brug, Studier tilegnet 
Elna Møller, 1983, s. 89-108. I såvel note 4 som 6 
anføres, at der på prædikestolen står »sugges-tus ex-
structus est«. Men at der er sat bindestreg efter de to 
første stavelser, mens de eksisterende bindestreger i 
»extructus« ikke forekommer, kan tages som et indi
cium for, at hele det første ord er angivet af forståel- 
sesgrunde. 
55 Et bræt til at lukke himlen ind mod væggen er 
tilføjet ved restureringen 1983. 
56 Signaturen, som ikke kan identificeres, er muligvis 
snedkerens. 

57 Mogens Larsen foreslår 1963, at undersiden er for
nyet, eftersom denne og de indvendige profillister 
sammen med fire topstykker og fem af de små spir er 
udført i fyr, mens det øvrige er af eg. Ved restaurerin
gen 1983 kunne konstateres, at topstykker og spir 
mangler et (det ældste) farvelag, mens dette findes på 
undersiden og hér endog synes at være lagt over et 
ældre lag; i al fald kan der spores indridsede stjerner. 
58 Den nederste profilliste i gesimsens kronliste er rød 
over de to første felter og okkerfarvet over de tre 
sidste. 
59 Jfr. note 4. Opmalingen blev bekostet af skibsfører 
Peder Nielsen fra Harreby i Nordby; han var født i 
Sønderho. 
60 Note 4 og 6. 
61 En fra Ribe hospitals †kirkesal til Mandø kirke 1828 
bortsolgt prædikestol svarer til Farup kirkes fra 1657 
og havde ifølge bevarede tegninger en baldakinfor-
met himmel, jfr. s. 823f. Såfremt Sønderho kirkes 
prædikestolskurv stammer fra hospitalskirken, kan 
man tænke sig, at den er overført umiddelbart efter, 
at hospitalet har fået en ny stol, og at den ved op
sætningen i Sønderho er blevet forsynet med den 1661 
skårne himmel. 
62 En halv gavl står dog på plads øst for den østre 
midtpille. 
63 En degnestol med tilsvarende udskæringer på top
stykkerne findes på Koldinghus museum, inv. nr. 1 
35 82; den er desværre uden proveniens. Fladsnit af 
beslægtet, men mere varieret og formentlig ældre ka
rakter, findes på stolegavlene i Toftlund fra 1731-33, 
jfr. DK. SJyll. s. 840 med fig. 12. 
64 Gesimsens overkant ligger 108 cm over gulvet, 
dvs. i samme højde som gavlen på 1700-tals-stolesæt-
tet, jfr. fig. 40. 
65 Det er formentlig disse stole, der er fratrukket, når 
det i såvel note 41 som 4 hedder, at der kun er 51 
kvindestole. Sidstnævnte sted opgives det samlede 
antal stole, hvoraf 59 mandsstole, dog til 112. 
66 Mændenes østre rad skulle således rumme 11 stole 6 
sæder, den midterste 10 stole á 6 sæder og den vestre 
10 stole á 7 sæder, mens alle tre kvinderader var på 9 
stole á 8 sæder. Planen viser to smalle blokke med 
hver 11 stole, to noget bredere med 10 stole, en til
svarende med 9 og en endnu bredere med 10. På 
denne er der således også angivet fire tværgange, 
skønt nordkirken, ifølge note 4, kun skulle have to 
tværgange samt en gang »langs med muren«. 
67 Stolen længst mod øst har ryg i højde med de øv
rige stole. 
68 En frise af samme type (fra en bænk mod vest i 
nordkirken?) ligger på loftet. 
69 Note 4 og 6. Stolens fornyelse blev bekostet af sog
nefoged Søren Brinch, jfr. altertavle. 
70 Lignende balustre blev o. 1768 opstillet som gitter 
om en skriftestol i Janderup, s. 1058. 
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71 For bemalingen, jfr. en dørfløj fra 1769 i Janderup, 
s. 1058. 
72 Det øverste af skabet ses på Julius Exners maleri fra 
1881-82 (fig. 4, s. 2110). 
73 Kromann II, 475. 
74 Sølvpladen fra den forrige pose blev midlertidigt 
bevaret i kirkeværgens gemme og sammen med 
klokken overført til den endnu eksisterende pose. Jfr. 
note 6. 
75 Hustruens efternavn er utydeligt skrevet og af Kro
mann II, 474 tolket som Kernet. Søsterens navn er 
ikke oplyst. Jfr. note 6. 
76 I beskrivelsen af de 1769 foretagne byggearbejder, 
jfr. note 4, hedder det således, at de to kviste, som var 
opført 1738, blev støttet indeni »med mange piller«. 
77 I et af kroens nabohuse blev der således for få år 
siden fundet en del brædder af omtrent samme 
længde som pulpiturets brystningsbrædder og med 
samme bemaling. 
78 Kromann II, 484. 
79 Meddelt af Th. Frobenius & Sønner. 
80 Gedakt 8’, Oktav 4’ og Quinte 1 1/3’ er oktavtrans
missioner af Bordun 16’, Principal 8’ og Quinte 2 
2/3’. Før ombygningen var Gedakt 8’, Oktav 4’ og 
Salicional 4’ oktavtransmissioner af Bordun 16’, Prin
cipal 8’ og Salicional 8’. 
81 Brugen af pillerne til ophængning af tal stammer 
ligeledes fra 1939, jfr. note 4. 
82 Muligvis anskaffet til den nye kirke som erstatning 
for de 1732 udførte kormalerier i den nedrevne byg
ning. Da hverken Bønnen i Getsemane eller Kors
nedtagelsen er blandt de i den nedrevne kirke nævnte 

Fig. 65. Stolegavle og -låger fra det 1903 udskiftede 
stoleværk, sikkert udført o. 1782. På loftet (s. 2170). 
NE fot. 1984. – Gestühlswangen und Türe des 1903 aus
gewechselten Gestühls, wahrscheinlich um 1782. Auf dem 
Dachboden. 

motiver, kan der ikke være tale om, at det er disse, 

der er overført.

83 Det skråtstillede kors og den fornemt klædte, i pro

fil viste herre er træk, der begge går tilbage til et 

billede udført af Rembrandt 1633.

84 Det er sandsynligvis disse malerier, der ved op

stillingen af altertavle nr. 2 blev anbragt mod vest, 

under navn af »resterne af kirkens ældste altertavle«, 

jfr. LA Vib. Vester og Øster Horne herreders provsti 

-1901. Kirkesyn 1892-1932 (C 44A.1).

85 Note 4 og 6. Kronen siges at være købt på auktion i 

Ribe.

86 Attributterne består af en fakkel og et stort sværd.

87 Fem huller i skiveleddet vidner om, at der også har 

været ni pyntearme.

88 Note 4 og 6. Den af Thomas Sonnichsen Müller 

skænkede krone var ophængt ved hans egen stol i 

gangen i den østre kvist.

89 Ifølge note 6 havde samtlige 1782 anskaffede kro


ner seks arme.

90 Ud fra de nu tomme huller synes kronen at have 

haft otte arme.

91 Note 4 og 6. Kronen må udfra sammenhængen 

være skænket i 1700’rnes begyndelse.

92 Jfr. note 23, hvori det 1865 hedder, at lysearmene 

forhen blev brugt under de daglige aftenbønner i kir

ken. Kromann II, 472 anfører, at menigheden tog de

res egne (talg)lys med i kirken.

93 Note 4. Oplysningen stammer fra en beskrivelse af 

den nedrevne kirke, og om armen vides kun, at den 

efter sigende var skænket af toldvisitør Callesen, jfr. 

†lysekrone. 
94 Jfr. note 6, hvor det hedder, at to af kirkens lyse
arme har en inskription, der er »uforståelig undtagen 
årstallet 1599«. 
95 Jfr. Kromann II, 482. Søren Nielsen Lund døde 
1734 og Anna Dorothea GødesDatter 1717. 
96 De tre sidste bogstaver står med minuskler. 
97 I præsteindberetningen 1791 (note 6) er der til Niels 
Jensen Baggesens navn føjet, at han var købmand i 
Ribe og engang om året i den frugtbare fiskeriets tid 
selv kom til Sønderho for at sælge hør, hamp, salt til 
fiskene samt fiskeredskaber til fiskerne. I disse perio
der boede han da i den store gård, »som står på Skib
broen i vandet«. 
98 Ifølge O. Smith og V. Hermansen: Ribe bys histo
rie II, 1946, s. 206, var Jochum Schultz urmager i 
Ribe. 
99 Note 6. Kun én degn ved navn Niels Nielsen er 
nævnt af Kromann (II, 527). 
100 Jfr. S. Erixon: Gammelt Messing, 1966, s. 33-36. 
101 Kopi af konserveringsrapport 1989 ved Lange
lands Museum, i Handels- og Søfartsmuseet (mrk. 
2642 Sønderho). 
102 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 364, nr. 1. 
103 Anthonis Mikkelsen, Søren Anthonis Sørensen og 
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Jens Mortensen omtales i skibsdokumentet for nr. 1 
som styrmænd, mens de i samme for nr. 7 benævnes 
skibsførere. Begge dokumenter er nedlagt af Peder 
Sonnichsen. 
104 Istandsættelserne er omtalt i et skibsdokument, 
der 1912 nedlagdes af Peder Sonnichsen til erstatning 
for det tidligere, fjernet 1896. 
105 Et blystykke, nedlagt i skibet, bar indskrifterne 
»1161«, fejlagtigt for »1911«, og »Beskrivelse, 1922«, 
der formentlig begge vidner om istandsættelser 
samme år. Notat fra konservering 1979, ved restaura
tor Fritz Jørgensen, Langelands Museum, i Handels
og Søfartsmuseet (mrk. 2642 Sønderho). 
106 Omtalt i et pergament, indlagt i blystykket, samt 
antydet gennem det årstal, der er afsat på selve bly
stykket, jfr. note 105. 
107 Omtalt i et skibsdokument, der sammen med do
kumentet fra 1922 er indlagt i blystykket. 
108 Kopi af konserveringstilbud fra Langelands Mu
seum 1988, i Handels- og Søfartsmuseet (mrk. 2642 
Sønderho). 
109 Henningsen: Kirkeskibe, s. 38 med note 14. 
110 Jfr. Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 366, nr. 13. 
111 Notat af Knud J. Christensen, Ribe, i Handels- og 
Søfartsmuseet (mrk. 2642 Sønderho). 
112 Kromann omtaler ikke dette skib i sin gennem
gang af inventaret, men det er medtaget i den senere 
indberetning 1956 ved pastor Søren Hedegaard til 
Henning Henningsen, Handels- og Søfartsmuseet 
(mrk. 2642 Sønderho). 
113 Skibet er anskaffet i tidsrummet mellem Kro-
manns gennemgang 1934 og Henningsens 1959, i 
Kirkeskibe Ribe, s. 366, nr. 12. 
114 Skibet er ikke medtaget i oversigten 1959, i Hen
ningsen, Kirkeskibe Ribe. 
115 Henningsen: Kirkeskib Ribe, s. 366 nr. 10. 
116 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 365, nr. 9. 
117 Jfr. Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 366, nr. 11. 
118 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 366, nr. 16. 
119 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 366, nr. 20. 
120 Indberetning til Handels- og Søfartsmuseet (mrk. 
2642 Sønderho). 
121 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 366, nr. 17. 
122 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 366, nr. 18. 
123 Kromann II, 483, med note. 
124 Jfr. også skibsdokumenter i nr. 1 og nr. 7. 
125 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 366, nr. 14. 
126 Kromann II, 334. 
127 Brev fra sognepræst Hans Brink Jensen til Han
dels- og Søfartsmuseet 11. dec. 1988, i Handels- og 
Søfartsmuseet (mrk. 2642 Sønderho). 
128 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 366, nr. 19. 
129 Kromann II, 470ff.; jfr. Henningsen: Kirkeskibe 
Ribe, s. 365, nr. 2-6. 
130 De på fig. 1, s. 2107 synlige kirkeskibe er efter al 
sandsynlighed identiske med de syv skibe, der synes 

Fig. 66. Orgel fra 1904 med samtidig facade (s. 2173). 

NE fot. 1984. – Orgel mit zeitgleichem Prospekt 1904.


at være kommet til kirken fra o. 1800 til o. 1875 (nr. 1, 

5, 6, 7, 8, †6 og †7).

131 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 365, nr. 7 og 8.

132 Kromann II, 483. Ved næste optælling af skibene 

1959 var nr. †6, †7, og †8 forsvundet, i Henningsen: 

Kirkeskibe Ribe, s. 364ff.

133 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 366, nr. 15.

134 For typen, jfr. Rømø, DK. SJyll. s. 1432.

135 Jfr. Nyrop: Kirkeklokker, s. 107.

136 Jfr. note 10.

137 Interessen for kystområder som Hornbæk, Skagen 

og Fanø, dvs. steder, hvor naturen var et selvstændigt 

motiv og samtidig gav lokalbefolkningens liv et eget, 

malerisk præg, steg med friluftsmaleriets udbredelse 

1800’rnes slutning. I disse områder kunne også skil

dringer af det religiøse liv få en særlig betydning. 

Søfolkenes forhold til havet som det, der gav dem 

deres udbytte, men som også kunne volde både fallit 

og død, var således et emne, der i den tidlige industri

alismes tid både kunne opfattes som noget gammel

dags, romantisk, og betragtes ud fra et mere social

realistisk synspunkt.


i 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2203 SØNDERHO KIRKE 

Listen over skildringer af fanøboernes religiøse liv 
burde for fuldstændighedens skyld også indeholde de 
mange fremstillinger af dåbs- og bryllupsfester samt 
begravelseshøjtideligheder i hjemmet. Men såvel 
dette som en altomfattende eftersøgning af billeder 
med motiver fra Sønderho kirkes indre falder uden 
for Danmarks Kirkers rammer. 

Om kunsten på Fanø, jfr. iøvrigt K. Voss: Billed
kunsten og Fanø med henblik på et kunstmuseum i 
Sønderho, udgivet af Fanø Kunstsamling 1989. 
138 Billedet, afbildet i Små Kunstbøger nr. 2, Julius 
Exner, ved V. Jastrau, 1910, s. 28, er i privateje. Det 
er ikke lykkedes redaktionen at finde oplysninger om 
dets opholdssted efter 1888, da det blev solgt til ekvi- 
peringshandler K. Kruse. Om Exners øvrige male
rier, af særlige Amager- og Fanø-interiører, jfr. 
M. Zenius: Genremaleri og virkelighed, 1976.

139 I Fortegnelse over Professor Julius Exners efter

ladte Malerier, Studier og Tegninger med forord af 

V. Jastrau, 1911, er blandt tegningerne opført: Det in

dre af kirken i Sønderho, 1881, pen, 23 × 32 cm 

(nr. 136) og Indledning til en dåbshandling i Søn

derho, 1881, pensel, 26 × 38 (nr. 222). I gruppen af 

malerier og studier ses som nr. 19: Under gudstjene

sten i Sønderho, 1906, 24 × 31 cm.

140Maleriet, som ejes af Fanø Kunstsamling, er udført 

i olie på lærred og måler 40 × 25 cm; jfr. katalog til 

udstilling arrangeret af kunstsamlingen i juli 1986.

141 Maleriet, på Koldinghus (mus.nr. KTK-138), er 

udført i olie på lærred og signeret »A. Wilkens«; det 

måler 86 × 82 cm. Titel og årstal er anført på billedets 

bagside.

142 Det er således det 1903 udskiftede stoleværk, som 

ses på billedet. Da Wilckens var en fast sommergæst i 

Sønderho fra 1899 til sin død, er det vanskeligt at 

fastslå motivets nøjagtige datering.

143 Maleriet, i privateje i Kolding gennem de sidste 

godt 50 år, er udført i olie på lærred og måler 50 × 50 

cm.

144 Hertil kommer et par billeder fra Nordby kirke, 

jfr. katalog til udstilling arrangeret af Fanø Kunst

samling 12.-17. april 1987.

145 Maleriet, i privateje i Charlottenlund, er udført i 

olie på lærred og signeret »Anna Maria Mehrn / Søn

derho / 1930«; det måler 78 × 88 cm.

146 Jfr. N. T. Mortensen: Religiøs malerkunst i Dan

mark, II, 1945, s. 38f. med fig. 238: En skriftetale i 

Sønderho kirke, 1931. Det er hverken lykkedes re

daktionen at efterspore dette eller det et år yngre Al

tergang i Sønderho kirke; det sidste, som var med på 

en udstilling arrangeret af Fanø Kunstsamling 12.-

17. april 1987, jfr. katalog, kan dog være identisk med 

et billede, hvoraf Sønderho sognearkiv ejer et foto

grafi.

147 Årstallet er vanskeligt at læse og i katalog til ud
stilling af Heinrich Dohms arbejder, udgivet af Fanø 

Kunstsamling 1990, angivet til 1926. Maleriet, i pri


vateje i København, er udført i olie på lærred og må


ler 54 × 77 cm.

148 Jfr. P. Sonnichsen m.fl.: Slægten Sonnichsen og 

den dertil hørende Slægt Thomsen af Sønderho paa 

Fanø, 1908.

149 Kromann II, 271 samt skrivelse af 18. juli 1905 fra 

P. Klemmensen Pedersen til NM. Korrespondancear


kivet. NM2.

150 Kendskabet til navnene på de to stenhuggere, som 

har udført så mange af gravminderne i de sydvestjy

ske kirker, stammer netop fra en indberetning fra 

Sønderho, udfærdiget af pastor Ove Foss 1791 (note 

6).

151 Jfr. note 148, s. VIIf., hvoraf det fremgår, at Son

nichsen også har udført gørtlerarbejde (jfr. lysekrone 

nr. 6). Desuden Kromann II, 271.

152 Jfr. Kromann, bl.a. I, 155 og II, 77, 485f.

153 Sml. Die Kunstdenkmäler der Provinz Schleswig-

Holstein, bd. III, Kreis Südtondern, Berlin 1939, bl.a. 

s. 33-37.

154 Se iøvrigt oversigten s. 1909, note 44.

155 Se iøvrigt oversigten s. 1880, note 76. Gravstenens 

roset er dog forskellig fra de øvrige kendte gravmin

der af typen, ligesom kartouchen i indskriftfeltet er 

usædvanlig. Dens netværksmønster genfindes imid

lertid på adskillige af Frands Bastiansens arbejder, jfr. 

s. 1804, note 53.

156 Se oversigten s. 1880, note 76. Som det fremgår af 

denne, er det mærkværdigvis de tidligste gravminder 

af typen, der bærer den noget afvigende olielampe 

samt bladgren i stedet for blomsterbundt. Det er tæn

keligt, at Jens Jensen Sonnichsen har benyttet et af 

disse gravminder som forlæg, eller måske har han set 

variationen på et nu forsvundet gravminde på Fanø.

157 Jfr. Kromann II, 485f.

158 Teksten er suppleret efter slægtsbogen, note 148, 

hvor stenen sammen med flere andre er afbildet.

159 Note 6. Dødsåret er ikke angivet, åbenbart fordi 

det var ulæseligt. Men iflg. Kromann I, 155 og II, 

487, døde landfoged Jes Jenssøn i 1605.

160 Denne kan være identisk med den overfor omtalte 

alterplade(?), henstillet i kirkens nordvestre hjørne.

161 Jfr. Kromann I, 155.

162 Jfr. slægtsbogen, note 148, samt Kromann I, 156, 

282ff.

163 Jfr. afbildningen i slægtsbogen, note 148.

164 Se iøvrigt oversigten s. 1804, note 53.

165 Jfr. Kromann II, 487.

166 Sml. Aase Faye: Danske støbejernskors, 1988, s. 

132, nr. 304 med fig. 279.

167 Billedhuggeren og konservatoren M. S. Elo (1887-

1948) har udført portrætbuster og relieffer. Om en 

bronzestatue af S. Ansgar, fra 1927, foran den katol

ske kirke S. Ansgar i Bredgade i København, se DK. 

Kbh. By V, 438.
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5) O. 1856. N. N. Lund, *12. nov. 1809, †21. 
dec. 1856, fra 21. april 1848 sognepræst for Søn
derho. På bagsiden gravvers. Udførelse og pla
cering som nr. 4. 

6) O. 1856. Kommis Hans Peder Madsen, *7. 
aug. 1832, †23. dec. 1856. Søn af skipper Hans 
Peder Madsen (nr. 4). Udførelse (dog glat bag
side) og placering som nr. 4 og 5. 

7) 1850’erne. Uden indskrift. Type med klø-
verbladformet afslutning på korsarmene. Højde 
95 cm, bredde 57 cm. Nedstukket i jorden, ud 
for kirkens sydøstlige hjørne. 

8) 1850’erne. Både dene oprindelig påhæftede 
indskrift og en antagelig sekundær, hvidmalet 
indskrift er gået tabt. Som nr. 1. I familiegrav
sted, syd for kirken. 

På ældre fotografier ses en række †støbejerns
kors på kirkegårdens sydlige del, heriblandt et 
kors med gennembrudt mønster (jfr. Hodde, 
s. 1489, nr. 15-17).166 

Øst for kirken står to smedejernsgravminder, 
1867 og 1889, med skjoldformet, genanvendt 
indskrifttavle med hvid skriveskrift på sort 
bund i spinkelt, korsprydet stativ. 

Støbejernsgitre. På kirkegården er bevaret tre 
hele og en del af et fjerde fra 1800’rne, hvortil 
kommer et enkelt, nyere. 

SØNDERHO NY KIRKEGÅRD 

Kirkegården, der ligger omgivet af en læbe
plantning lidt nord for byen, er anlagt 1923. Ho
vedindgangen i det sydvestre hjørne mod lande
vejen består af en køreport mellem murede, py-
ramideafdækkede piller, flankeret af ganglåger. 
Centralt på den græsgroede kirkegård er 1949 
indrettet en mindelund for omkomne sømænd, 
tegnet af havearkitekt Johannes Tholle. Et mo
nument af bronze (fig. 62), udført af billedhug
geren Mathilius Schack Elo 167 og signeret »Elo 
1947« viser en siddende Fanøkvinde med en pige 
og en dreng, drengen spejdende med hånden 
over øjnene. Bronzegruppen er opstillet som en 
del af et cirkulært anlæg, bestående af 21 rejste 
kampesten med navnene på forliste sømænd fra 

Sønderho, omkommet på havet eller døde 
fremmed havn siden 1872. Listen føres stadig à 
jour. På monumentets sokkel læses følgende 
vers af lærer Niels Kromann. 

De gik til ankers om den ganske jord 

og faldt til hvile under alle zoner, 

een slumrer under sneen højt i nord, 

en anden under sydens blomsterflor, 

hvor vinden hvisker mellem palmekroner.

På alle kyster ved det åbne hav 

en frændes ankerplads er vel at finde, 

da ingen kender, hvor han fandt sin grav, 

og ingen ham en krans til kiste gav, 

på hjemlig jord ham rejstes dette minde.


Fig. 62. Sømandsmonument på Sønderho nye kirke
gård. Bronzegruppe udført af M. S. Elo, 1947 (s. 
2197). Jørgen Lind fot. 1990. – Denkmal für Seeleute. 
Neuer Friedhof von Sønderho. Figurengruppe aus Bronze 
von M. S. Elo 1947. 



 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2198 FANØ, SKAST HERRED 

KILDER OG HENVISNINGER 

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

Ved embedet. Sønderho kirkes Liber daticus 
o. 1776f. Stolestadeprotokol 1797-1907. Synsprotokol 
1926-87. 

NM2. Indberetninger. J. Helms 1873 (bygning, in
ventar, gravminder), J. Hertz 1962 (inventar, grav
minder), M. Larsen 1963 (inventar), F. Thode 1970 
(alterbord og -tavle), L. Hecklen 1982 (prædikestol), 
O. Dufour 1982 (prædikestol), samme 1983 (prædi
kestol og lydhimmel), B. Holstein 1983 (prædike
stol), B. Mørkenborg 1983 (lydhimmel). 

Tegninger og opmålinger. NM2. Tegning af døbefont 
og lysarm ved E. Rondahl 1896. Opmåling af alter
tavle samt profiler af samme ved F. Thode 1970. LA 
Vib. Ribe bispearkiv. Uregistreret korrespondance 
angående Skast hrd. 1779-1812 (C 4.68). Grundplan 
og opstalt. 

Litteratur. N. M. Kromann: Fanøs historie, I-III, 
1933-34; om Sønderho kirke især II, 467-89. Søn
derho kirke, udgivet af menighedsrådet 1982. 

Historisk indledning og bygningsbeskrivelse ved 
Niels Jørgen Poulsen, inventar og Sønderho kirke i 
malerkunsten ved Ulla Kjær, Ole Olesen (orgel), Vi
beke Andersson Møller (kirkeskibe) og Hans Stiesdal 
(ur), gravminder ved Lars Grambye. Redaktionen af
sluttet december 1990. 

1 Jfr. Ernest Rason: Thyra, the Wife of Gorm the 

Old. Who was she, english or danish, Saga Book of 

the Viking Society VIII, 1912-13, s. 296ff.

2 Gamle huse i Sønderho, 1980, s. 11-12.

3 DaAtlas.

4 Liber daticus o. 1776f.

5 Synsforretning 1689, indført i tingbogen. Kromann 

II, 468.

6 LA Vib. Skast herreds provsti. Sager enkelte sogne 

vedkommende 1634-1812. Præsteindberetning 1791 

(C 43E.4).

7 Kromann II, 488.

8 Gamle huse i Sønderho, 1980, s. 45-46.

9 Kromann II, 536.

10 LA Vib. Skast, Ø. og V. Horne herreders provsti. 

Synsprotokol 1828-91 (C 44.3-5).

11 Teglstenene måler gennemgående 24,5 × 11,5 × 6 

cm.

12 Ved en hovedistandsættelse 1950 var menigheds

rådet af den formening, at stenene stammede fra et 

nedlagt teglværk ved Kjelst ved Ho bugt, men dette 

har ikke kunnet bekræftes.


13 LA Vib. Ribe bispearkiv. Uregistreret korrespon

dance angående Skast hrd. 1779-1812 (C 4.68).

14 Disse, »nogle af de bedste og kyndigste sogne-

mænd på Sønderho«, var: Peder Thomsen, Jens Jen

sen Poulsen, Hans Uldall, Niels Andersen og Peder 

Andersen. Synets afholdelse midt om vinteren skyl

des formentlig, at de søfarende mænd da var 

hjemme.

15 Hermed menes formodentlig den vestlige del af 

hertugdømmerne, Slesvig og Holsten.

16 Gengivet i fuld længde af Kromann, II, 478-79.

17 Gengivet hos Kromann, II, 479ff.

18 De seks præster var provst Sidelmann, fra Sneum-

Tjæreborg, Niels Lang fra Jerne og Skast, Nordby-

præsten Niels Friis og hans kapellan, sønnen Hans 

Friis, samt Sønderhopræsten selv, Ove Foss, og hans 

bror Hans Foss, sognepræst i Hedensted og Dalby i 

Århus stift.

19 Regnskabsopstilling i Liber daticus (note 4).

20 Også Nordby gamle kirke havde et hvælv over al


teret, se s. 2148.

21 Sønderho sognearkiv. Stolestadeprotokol 1797-

1907.

22 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger og syn 

1805-06 (C 4.707).

23 LA Vib. Bygningsinspektoratet Århus. Forskellige 
kirker, S, 1850-1905 (B 239.124). 
24 Gengivet af Jørgen Lind i »Sønderho kirke«, 1982, 
s. 11. 
25 Note 10. Ifølge Liber daticus (note 4) fik kirken 
1922 et parti gulvfliser fra Ribe S. Katrine kirke. 
26 Ifølge Thode 1970 er skafterne zinnoberrøde, sok
kel og kapitæl laseret med en mørkere, rødbrun lak. 
27 Ifølge note 4 er digtet forfattet af sognepræst C. 
Engelstoft. 
28 Ifølge Thode 1970 er tavlen opbygget af tre store 
planker tysk egetræ, anbragt vandret på kant. Den 
nederste er 200 lang, 33 bred, den midterste 214 cm 
lang og 77 bred og den øverste 190 cm lang og 39,5 
bred. Til den midterste planke er i hver side føjet 17 
cm. Vinger og topstykke er udsavet i plankerne og 
særskilt udskåret ornamentik dyvlet på. Den usæd
vanlige konstruktion kan efter Thodes mening godt 
tænkes udført af en skibsbygger. 
29 Rammerne er delvis nyskårne 1970. 
30 Navnet er skrevet i kursiv, med lidt større typer. 
31 Bibelhenvisningen står i kursiv. 
32 Kroejer, strand- og sognefoged Søren Brinch 
havde bekostet tavlens opmaling. 
33 Soklen var marmoreret i dodenkop, pilastrene og 
det meste af ornamentikken gullighvid med detaljer i 
guld og zinnoberrødt. Kapitælernes englehoveder og 
Mattæusengelen var hudfarvede. 
34 Ifølge note 10 ønskedes indskriften nederst på alter
tavlen 1844 opfrisket, mens det 1859 nævnes, at alter
tavlen med tilhørende malerier var opmalet. 
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Fig. 63. August Wilckens: Gudstjeneste i Sønderho kirke, 1913 (s. 2187). Kolding- 
hus. – August Wilckens: Gottesdienst in der Kirche von Sønderho, 1913. 

35 R. Graae og M. Larsen: Møgeltønder kirkes restau

rering, i NMArb. 1973, s. 85f., især s. 94-95. Navnet 

Sonnichsen, der er typisk for Sønderho, antyder mu

ligvis, at de to malere stammer fra Sønderho.

36 Synsprotokol 1926-87.

37 Sognepræst Niels Lauridsen Struch blev kaldet 

som kapellan til Sønderho 1667, overtog embedet 

1677 og fik Christian Engelstoft til kapellan 1695, jfr. 

Kromann II, 493.

38 Ifølge note 4 er både kalk og disk bekostet af sog

net.

39 Ifølge note 4 skænket af sognet. For formen, jfr. 

oblatæske i København Vor Frue, DK. Kbh. By 1, 

s. 138.

40 Note 4. Ifølge note 10 havde provsten 1845 påtaget 

sig anskaffelsen af en vinkande.

41 LA Vib. Ribe bispearkiv, kirkesyn 1788-92 (C 

4.190).

42 Jfr. Liber daticus (note 4), hvori gavebrevet er ind

klæbet. Stagen er forfærdiget i Antwerpen.


43 G. Garde: Danske silkebroderede lærredsduge fra 

det 16. og 17. århundrede, 1961, s. 75 med fig. s. 291.

44 Til prædikestolen havde Hans Müller 1724 skænket 

et betræk af grønt fløjl med sorte og grønne frynser, 

jfr. note 4.

45 Jfr. note 4. Desuden note 6, hvor der dog mangler 

en linie af kronogrammet. Tallene og deres opløsning 

er gengivet af Kromann II, 473.

46 Note 10. Det fremgår blot, at messehaglen svarede 

til et samtidigt skænket fløjlsbetræk til prædikestolen. 

47 Note 4. Skammelens oprindelige fløjlsbeklædning 

blev indkøbt i Ribe.

48 Note 6. Her forklares, at da den gamle alterskranke 

ikke kunne nå rundt om det afsatte gulv i den nye 

kirke, blev den forlænget med noget træværk, som 

blev malet blåt.

49 Nu lukket af hylden til særkalke.

50 Fonten synes indtil tiden omkring stolenes udskift

ning at have stået på et lavt træpodium, jfr. maleri

erne af kirkens indre fig. 4, s. 2110 og 63.
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Fig. 64. Evangelisten Lukas’ symbol, skåret i storfelt 
på prædikestolens kurv o. 1600, jfr. fig. 21 (s. 2168). 
NE fot. 1984. – Kanzelkorb um 1600. Mittelfeld mit 
geschnitztem Evangelistensymbol. Vgl. Abb. 21. 

51 Ifølge note 6 var Povelsen kirkeværge. 
52 Motivet svarer spejlvendt til billedet på tinmærke 
for Ewen Gundersen Holm (*1683), jfr. P. Halkjær 
Christensen: Danske tinmærker, 1983, s. 68. 
53 Ifølge note 4 havde kirken 1896 en udgift på 3 kr til 
en dåbskande, mens der i tilføjelse til anskaffelserne 
1911 nævnes en kande til dåbsvand. Allerede 1862 
blev savnet af en dåbskande påtalt, jfr. note 10. 
54 Jfr. M.-L. Jørgensen: Lektorieprædikestole i Øst-
danmark, i Kirkens bygning og brug, Studier tilegnet 
Elna Møller, 1983, s. 89-108. I såvel note 4 som 6 
anføres, at der på prædikestolen står »sugges-tus ex-
structus est«. Men at der er sat bindestreg efter de to 
første stavelser, mens de eksisterende bindestreger i 
»extructus« ikke forekommer, kan tages som et indi
cium for, at hele det første ord er angivet af forståel- 
sesgrunde. 
55 Et bræt til at lukke himlen ind mod væggen er 
tilføjet ved restureringen 1983. 
56 Signaturen, som ikke kan identificeres, er muligvis 
snedkerens. 

57 Mogens Larsen foreslår 1963, at undersiden er for
nyet, eftersom denne og de indvendige profillister 
sammen med fire topstykker og fem af de små spir er 
udført i fyr, mens det øvrige er af eg. Ved restaurerin
gen 1983 kunne konstateres, at topstykker og spir 
mangler et (det ældste) farvelag, mens dette findes på 
undersiden og hér endog synes at være lagt over et 
ældre lag; i al fald kan der spores indridsede stjerner. 
58 Den nederste profilliste i gesimsens kronliste er rød 
over de to første felter og okkerfarvet over de tre 
sidste. 
59 Jfr. note 4. Opmalingen blev bekostet af skibsfører 
Peder Nielsen fra Harreby i Nordby; han var født i 
Sønderho. 
60 Note 4 og 6. 
61 En fra Ribe hospitals †kirkesal til Mandø kirke 1828 
bortsolgt prædikestol svarer til Farup kirkes fra 1657 
og havde ifølge bevarede tegninger en baldakinfor-
met himmel, jfr. s. 823f. Såfremt Sønderho kirkes 
prædikestolskurv stammer fra hospitalskirken, kan 
man tænke sig, at den er overført umiddelbart efter, 
at hospitalet har fået en ny stol, og at den ved op
sætningen i Sønderho er blevet forsynet med den 1661 
skårne himmel. 
62 En halv gavl står dog på plads øst for den østre 
midtpille. 
63 En degnestol med tilsvarende udskæringer på top
stykkerne findes på Koldinghus museum, inv. nr. 1 
35 82; den er desværre uden proveniens. Fladsnit af 
beslægtet, men mere varieret og formentlig ældre ka
rakter, findes på stolegavlene i Toftlund fra 1731-33, 
jfr. DK. SJyll. s. 840 med fig. 12. 
64 Gesimsens overkant ligger 108 cm over gulvet, 
dvs. i samme højde som gavlen på 1700-tals-stolesæt-
tet, jfr. fig. 40. 
65 Det er formentlig disse stole, der er fratrukket, når 
det i såvel note 41 som 4 hedder, at der kun er 51 
kvindestole. Sidstnævnte sted opgives det samlede 
antal stole, hvoraf 59 mandsstole, dog til 112. 
66 Mændenes østre rad skulle således rumme 11 stole 6 
sæder, den midterste 10 stole á 6 sæder og den vestre 
10 stole á 7 sæder, mens alle tre kvinderader var på 9 
stole á 8 sæder. Planen viser to smalle blokke med 
hver 11 stole, to noget bredere med 10 stole, en til
svarende med 9 og en endnu bredere med 10. På 
denne er der således også angivet fire tværgange, 
skønt nordkirken, ifølge note 4, kun skulle have to 
tværgange samt en gang »langs med muren«. 
67 Stolen længst mod øst har ryg i højde med de øv
rige stole. 
68 En frise af samme type (fra en bænk mod vest i 
nordkirken?) ligger på loftet. 
69 Note 4 og 6. Stolens fornyelse blev bekostet af sog
nefoged Søren Brinch, jfr. altertavle. 
70 Lignende balustre blev o. 1768 opstillet som gitter 
om en skriftestol i Janderup, s. 1058. 
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71 For bemalingen, jfr. en dørfløj fra 1769 i Janderup, 
s. 1058. 
72 Det øverste af skabet ses på Julius Exners maleri fra 
1881-82 (fig. 4, s. 2110). 
73 Kromann II, 475. 
74 Sølvpladen fra den forrige pose blev midlertidigt 
bevaret i kirkeværgens gemme og sammen med 
klokken overført til den endnu eksisterende pose. Jfr. 
note 6. 
75 Hustruens efternavn er utydeligt skrevet og af Kro
mann II, 474 tolket som Kernet. Søsterens navn er 
ikke oplyst. Jfr. note 6. 
76 I beskrivelsen af de 1769 foretagne byggearbejder, 
jfr. note 4, hedder det således, at de to kviste, som var 
opført 1738, blev støttet indeni »med mange piller«. 
77 I et af kroens nabohuse blev der således for få år 
siden fundet en del brædder af omtrent samme 
længde som pulpiturets brystningsbrædder og med 
samme bemaling. 
78 Kromann II, 484. 
79 Meddelt af Th. Frobenius & Sønner. 
80 Gedakt 8’, Oktav 4’ og Quinte 1 1/3’ er oktavtrans
missioner af Bordun 16’, Principal 8’ og Quinte 2 
2/3’. Før ombygningen var Gedakt 8’, Oktav 4’ og 
Salicional 4’ oktavtransmissioner af Bordun 16’, Prin
cipal 8’ og Salicional 8’. 
81 Brugen af pillerne til ophængning af tal stammer 
ligeledes fra 1939, jfr. note 4. 
82 Muligvis anskaffet til den nye kirke som erstatning 
for de 1732 udførte kormalerier i den nedrevne byg
ning. Da hverken Bønnen i Getsemane eller Kors
nedtagelsen er blandt de i den nedrevne kirke nævnte 

Fig. 65. Stolegavle og -låger fra det 1903 udskiftede 
stoleværk, sikkert udført o. 1782. På loftet (s. 2170). 
NE fot. 1984. – Gestühlswangen und Türe des 1903 aus
gewechselten Gestühls, wahrscheinlich um 1782. Auf dem 
Dachboden. 

motiver, kan der ikke være tale om, at det er disse, 

der er overført.

83 Det skråtstillede kors og den fornemt klædte, i pro

fil viste herre er træk, der begge går tilbage til et 

billede udført af Rembrandt 1633.

84 Det er sandsynligvis disse malerier, der ved op

stillingen af altertavle nr. 2 blev anbragt mod vest, 

under navn af »resterne af kirkens ældste altertavle«, 

jfr. LA Vib. Vester og Øster Horne herreders provsti 

-1901. Kirkesyn 1892-1932 (C 44A.1).

85 Note 4 og 6. Kronen siges at være købt på auktion i 

Ribe.

86 Attributterne består af en fakkel og et stort sværd.

87 Fem huller i skiveleddet vidner om, at der også har 

været ni pyntearme.

88 Note 4 og 6. Den af Thomas Sonnichsen Müller 

skænkede krone var ophængt ved hans egen stol i 

gangen i den østre kvist.

89 Ifølge note 6 havde samtlige 1782 anskaffede kro


ner seks arme.

90 Ud fra de nu tomme huller synes kronen at have 

haft otte arme.

91 Note 4 og 6. Kronen må udfra sammenhængen 

være skænket i 1700’rnes begyndelse.

92 Jfr. note 23, hvori det 1865 hedder, at lysearmene 

forhen blev brugt under de daglige aftenbønner i kir

ken. Kromann II, 472 anfører, at menigheden tog de

res egne (talg)lys med i kirken.

93 Note 4. Oplysningen stammer fra en beskrivelse af 

den nedrevne kirke, og om armen vides kun, at den 

efter sigende var skænket af toldvisitør Callesen, jfr. 

†lysekrone. 
94 Jfr. note 6, hvor det hedder, at to af kirkens lyse
arme har en inskription, der er »uforståelig undtagen 
årstallet 1599«. 
95 Jfr. Kromann II, 482. Søren Nielsen Lund døde 
1734 og Anna Dorothea GødesDatter 1717. 
96 De tre sidste bogstaver står med minuskler. 
97 I præsteindberetningen 1791 (note 6) er der til Niels 
Jensen Baggesens navn føjet, at han var købmand i 
Ribe og engang om året i den frugtbare fiskeriets tid 
selv kom til Sønderho for at sælge hør, hamp, salt til 
fiskene samt fiskeredskaber til fiskerne. I disse perio
der boede han da i den store gård, »som står på Skib
broen i vandet«. 
98 Ifølge O. Smith og V. Hermansen: Ribe bys histo
rie II, 1946, s. 206, var Jochum Schultz urmager i 
Ribe. 
99 Note 6. Kun én degn ved navn Niels Nielsen er 
nævnt af Kromann (II, 527). 
100 Jfr. S. Erixon: Gammelt Messing, 1966, s. 33-36. 
101 Kopi af konserveringsrapport 1989 ved Lange
lands Museum, i Handels- og Søfartsmuseet (mrk. 
2642 Sønderho). 
102 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 364, nr. 1. 
103 Anthonis Mikkelsen, Søren Anthonis Sørensen og 
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Jens Mortensen omtales i skibsdokumentet for nr. 1 
som styrmænd, mens de i samme for nr. 7 benævnes 
skibsførere. Begge dokumenter er nedlagt af Peder 
Sonnichsen. 
104 Istandsættelserne er omtalt i et skibsdokument, 
der 1912 nedlagdes af Peder Sonnichsen til erstatning 
for det tidligere, fjernet 1896. 
105 Et blystykke, nedlagt i skibet, bar indskrifterne 
»1161«, fejlagtigt for »1911«, og »Beskrivelse, 1922«, 
der formentlig begge vidner om istandsættelser 
samme år. Notat fra konservering 1979, ved restaura
tor Fritz Jørgensen, Langelands Museum, i Handels
og Søfartsmuseet (mrk. 2642 Sønderho). 
106 Omtalt i et pergament, indlagt i blystykket, samt 
antydet gennem det årstal, der er afsat på selve bly
stykket, jfr. note 105. 
107 Omtalt i et skibsdokument, der sammen med do
kumentet fra 1922 er indlagt i blystykket. 
108 Kopi af konserveringstilbud fra Langelands Mu
seum 1988, i Handels- og Søfartsmuseet (mrk. 2642 
Sønderho). 
109 Henningsen: Kirkeskibe, s. 38 med note 14. 
110 Jfr. Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 366, nr. 13. 
111 Notat af Knud J. Christensen, Ribe, i Handels- og 
Søfartsmuseet (mrk. 2642 Sønderho). 
112 Kromann omtaler ikke dette skib i sin gennem
gang af inventaret, men det er medtaget i den senere 
indberetning 1956 ved pastor Søren Hedegaard til 
Henning Henningsen, Handels- og Søfartsmuseet 
(mrk. 2642 Sønderho). 
113 Skibet er anskaffet i tidsrummet mellem Kro-
manns gennemgang 1934 og Henningsens 1959, i 
Kirkeskibe Ribe, s. 366, nr. 12. 
114 Skibet er ikke medtaget i oversigten 1959, i Hen
ningsen, Kirkeskibe Ribe. 
115 Henningsen: Kirkeskib Ribe, s. 366 nr. 10. 
116 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 365, nr. 9. 
117 Jfr. Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 366, nr. 11. 
118 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 366, nr. 16. 
119 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 366, nr. 20. 
120 Indberetning til Handels- og Søfartsmuseet (mrk. 
2642 Sønderho). 
121 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 366, nr. 17. 
122 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 366, nr. 18. 
123 Kromann II, 483, med note. 
124 Jfr. også skibsdokumenter i nr. 1 og nr. 7. 
125 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 366, nr. 14. 
126 Kromann II, 334. 
127 Brev fra sognepræst Hans Brink Jensen til Han
dels- og Søfartsmuseet 11. dec. 1988, i Handels- og 
Søfartsmuseet (mrk. 2642 Sønderho). 
128 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 366, nr. 19. 
129 Kromann II, 470ff.; jfr. Henningsen: Kirkeskibe 
Ribe, s. 365, nr. 2-6. 
130 De på fig. 1, s. 2107 synlige kirkeskibe er efter al 
sandsynlighed identiske med de syv skibe, der synes 

Fig. 66. Orgel fra 1904 med samtidig facade (s. 2173). 

NE fot. 1984. – Orgel mit zeitgleichem Prospekt 1904.


at være kommet til kirken fra o. 1800 til o. 1875 (nr. 1, 

5, 6, 7, 8, †6 og †7).

131 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 365, nr. 7 og 8.

132 Kromann II, 483. Ved næste optælling af skibene 

1959 var nr. †6, †7, og †8 forsvundet, i Henningsen: 

Kirkeskibe Ribe, s. 364ff.

133 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 366, nr. 15.

134 For typen, jfr. Rømø, DK. SJyll. s. 1432.

135 Jfr. Nyrop: Kirkeklokker, s. 107.

136 Jfr. note 10.

137 Interessen for kystområder som Hornbæk, Skagen 

og Fanø, dvs. steder, hvor naturen var et selvstændigt 

motiv og samtidig gav lokalbefolkningens liv et eget, 

malerisk præg, steg med friluftsmaleriets udbredelse 

1800’rnes slutning. I disse områder kunne også skil

dringer af det religiøse liv få en særlig betydning. 

Søfolkenes forhold til havet som det, der gav dem 

deres udbytte, men som også kunne volde både fallit 

og død, var således et emne, der i den tidlige industri

alismes tid både kunne opfattes som noget gammel

dags, romantisk, og betragtes ud fra et mere social

realistisk synspunkt.
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2203 SØNDERHO KIRKE 

Listen over skildringer af fanøboernes religiøse liv 
burde for fuldstændighedens skyld også indeholde de 
mange fremstillinger af dåbs- og bryllupsfester samt 
begravelseshøjtideligheder i hjemmet. Men såvel 
dette som en altomfattende eftersøgning af billeder 
med motiver fra Sønderho kirkes indre falder uden 
for Danmarks Kirkers rammer. 

Om kunsten på Fanø, jfr. iøvrigt K. Voss: Billed
kunsten og Fanø med henblik på et kunstmuseum i 
Sønderho, udgivet af Fanø Kunstsamling 1989. 
138 Billedet, afbildet i Små Kunstbøger nr. 2, Julius 
Exner, ved V. Jastrau, 1910, s. 28, er i privateje. Det 
er ikke lykkedes redaktionen at finde oplysninger om 
dets opholdssted efter 1888, da det blev solgt til ekvi- 
peringshandler K. Kruse. Om Exners øvrige male
rier, af særlige Amager- og Fanø-interiører, jfr. 
M. Zenius: Genremaleri og virkelighed, 1976.

139 I Fortegnelse over Professor Julius Exners efter

ladte Malerier, Studier og Tegninger med forord af 

V. Jastrau, 1911, er blandt tegningerne opført: Det in

dre af kirken i Sønderho, 1881, pen, 23 × 32 cm 

(nr. 136) og Indledning til en dåbshandling i Søn

derho, 1881, pensel, 26 × 38 (nr. 222). I gruppen af 

malerier og studier ses som nr. 19: Under gudstjene

sten i Sønderho, 1906, 24 × 31 cm.

140Maleriet, som ejes af Fanø Kunstsamling, er udført 

i olie på lærred og måler 40 × 25 cm; jfr. katalog til 

udstilling arrangeret af kunstsamlingen i juli 1986.

141 Maleriet, på Koldinghus (mus.nr. KTK-138), er 

udført i olie på lærred og signeret »A. Wilkens«; det 

måler 86 × 82 cm. Titel og årstal er anført på billedets 

bagside.

142 Det er således det 1903 udskiftede stoleværk, som 

ses på billedet. Da Wilckens var en fast sommergæst i 

Sønderho fra 1899 til sin død, er det vanskeligt at 

fastslå motivets nøjagtige datering.

143 Maleriet, i privateje i Kolding gennem de sidste 

godt 50 år, er udført i olie på lærred og måler 50 × 50 

cm.

144 Hertil kommer et par billeder fra Nordby kirke, 

jfr. katalog til udstilling arrangeret af Fanø Kunst

samling 12.-17. april 1987.

145 Maleriet, i privateje i Charlottenlund, er udført i 

olie på lærred og signeret »Anna Maria Mehrn / Søn

derho / 1930«; det måler 78 × 88 cm.

146 Jfr. N. T. Mortensen: Religiøs malerkunst i Dan

mark, II, 1945, s. 38f. med fig. 238: En skriftetale i 

Sønderho kirke, 1931. Det er hverken lykkedes re

daktionen at efterspore dette eller det et år yngre Al

tergang i Sønderho kirke; det sidste, som var med på 

en udstilling arrangeret af Fanø Kunstsamling 12.-

17. april 1987, jfr. katalog, kan dog være identisk med 

et billede, hvoraf Sønderho sognearkiv ejer et foto

grafi.

147 Årstallet er vanskeligt at læse og i katalog til ud
stilling af Heinrich Dohms arbejder, udgivet af Fanø 

Kunstsamling 1990, angivet til 1926. Maleriet, i pri


vateje i København, er udført i olie på lærred og må


ler 54 × 77 cm.

148 Jfr. P. Sonnichsen m.fl.: Slægten Sonnichsen og 

den dertil hørende Slægt Thomsen af Sønderho paa 

Fanø, 1908.

149 Kromann II, 271 samt skrivelse af 18. juli 1905 fra 

P. Klemmensen Pedersen til NM. Korrespondancear


kivet. NM2.

150 Kendskabet til navnene på de to stenhuggere, som 

har udført så mange af gravminderne i de sydvestjy

ske kirker, stammer netop fra en indberetning fra 

Sønderho, udfærdiget af pastor Ove Foss 1791 (note 

6).

151 Jfr. note 148, s. VIIf., hvoraf det fremgår, at Son

nichsen også har udført gørtlerarbejde (jfr. lysekrone 

nr. 6). Desuden Kromann II, 271.

152 Jfr. Kromann, bl.a. I, 155 og II, 77, 485f.

153 Sml. Die Kunstdenkmäler der Provinz Schleswig-

Holstein, bd. III, Kreis Südtondern, Berlin 1939, bl.a. 

s. 33-37.

154 Se iøvrigt oversigten s. 1909, note 44.

155 Se iøvrigt oversigten s. 1880, note 76. Gravstenens 

roset er dog forskellig fra de øvrige kendte gravmin

der af typen, ligesom kartouchen i indskriftfeltet er 

usædvanlig. Dens netværksmønster genfindes imid

lertid på adskillige af Frands Bastiansens arbejder, jfr. 

s. 1804, note 53.

156 Se oversigten s. 1880, note 76. Som det fremgår af 

denne, er det mærkværdigvis de tidligste gravminder 

af typen, der bærer den noget afvigende olielampe 

samt bladgren i stedet for blomsterbundt. Det er tæn

keligt, at Jens Jensen Sonnichsen har benyttet et af 

disse gravminder som forlæg, eller måske har han set 

variationen på et nu forsvundet gravminde på Fanø.

157 Jfr. Kromann II, 485f.

158 Teksten er suppleret efter slægtsbogen, note 148, 

hvor stenen sammen med flere andre er afbildet.

159 Note 6. Dødsåret er ikke angivet, åbenbart fordi 

det var ulæseligt. Men iflg. Kromann I, 155 og II, 

487, døde landfoged Jes Jenssøn i 1605.

160 Denne kan være identisk med den overfor omtalte 

alterplade(?), henstillet i kirkens nordvestre hjørne.

161 Jfr. Kromann I, 155.

162 Jfr. slægtsbogen, note 148, samt Kromann I, 156, 

282ff.

163 Jfr. afbildningen i slægtsbogen, note 148.

164 Se iøvrigt oversigten s. 1804, note 53.

165 Jfr. Kromann II, 487.

166 Sml. Aase Faye: Danske støbejernskors, 1988, s. 

132, nr. 304 med fig. 279.

167 Billedhuggeren og konservatoren M. S. Elo (1887-

1948) har udført portrætbuster og relieffer. Om en 

bronzestatue af S. Ansgar, fra 1927, foran den katol

ske kirke S. Ansgar i Bredgade i København, se DK. 

Kbh. By V, 438.


Danmarks Kirker, Ribe amt 157 



 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

SØNDERHO GAMLE †KIRKE

NEDBRUDT 1782 

Kirken var rejst på det samme sted som den nu
værende. Den bestod ved nedrivningen 1782 af 
et langhus, muligvis fra senmiddelalderen, som 
1716 var forlænget i øst og 1738 udvidet mod 
nord med to »kviste«. Disse tilbygninger afløste 
en ældre kvist samme sted, vistnok fra 1668. 
Foran syddøren var et lille våbenhus. Murene 
var af teglsten, og tagene var tækket med tegl. 
Kirken var orienteret øst-vest og havde ikke no
get tårn; klokken hang i et tømret klokkehus på 
kirkegården (se s. 2154). 

Kirken, der efter udbygningen havde sidde
pladser til 760 mennesker, fulgte i sine udvidel
ser samme mønster som Rømø kirke1 og 
Nordby gamle kirke, nedrevet 1786 (se 
s. 2146f.). Ifølge sognepræstens beskrivelse om
kring 17762 bestod det forlængede langhus af i 
alt 21 fag og var hermed kun et fag kortere end 
den nuværende kirke, der har 22 fag. Der findes 
ingen afbildninger af kirken; en »grundrisning«, 
der blev optegnet i 17793 forud for nedrivnin
gen, synes at være gået tabt. En rekonstruktion af 
grundplanen (fig. 1) må tage udgangspunkt i præ
stens oplysninger om antallet af (bjælke)fag i de 
enkelte afsnit: østforlængelsen var på fem fag, 
kvistene hver seks fag og våbenhuset tre fag. 
Fagenes bredde kendes ikke, men de har for
modentlig svaret omtrent til fagene i den nu
værende kirke, som i gennemsnit er 114 cm 
(hvilket er 2 jyske alen efter den gamle måleen
hed). En anden usikkerhed er knyttet til place
ringen af de to nordlige udbygninger: vi véd 
ikke, hvor langt de strakte sig mod nord, og 
hvor nøjagtig, de var føjet til kirkens nordside. 
Kirken var lav og fugtig, fra gulv til loft kun 5-6 
alen høj (ca. 3,5 m).4 På grund af sandfygning 
var gulvniveauet efterhånden kommet til at 
ligge en alen under kirkegårdens terræn. 

Kirkens ældste del var et langhus ligesom de op
rindelige afsnit i kirkerne i Nordby og på 
Rømø. Denne del af kirken kaldes 16895 og 
17006 »den gamle kirke« (i modsætning til kvi

sten). Med sine 16 fag har langhuset indvendig 
været ca. 18 m langt, og det var som de to andre 
økirker ret smalt. En bjælke »lige inden over 
kirkedøren«, nævnt 1689, var 12 alen lang, hvil
ket må svare til en indvendig bredde på ca. 5,7 
m.7 Bygningen var af teglsten, havde fladt bjæl
keloft og murede, teglhængte kamme over gav
lene, men ellers véd vi intet om dens udseende 
og alder. Som nævnt i indledningen (s. 2107) er 
det sandsynligt, at Sønderho har været et selv
stændigt sogn med egen kirke allerede i 
1400’rne. Langhuset kan derfor i sin kerne have 
været en senmiddelalderlig bygning. 

Ændringer og tilføjelser. Tilsandingen af kirke
gården bevirkede, at det omgivende terræn ef
terhånden kom til at ligge betydeligt højere end 
gulvet, hvorfor man måtte forhøje kirken 16048 

og igen 1738.9 Langhuset blev udvidet mod 
nord allerede i 1600’rne. Den første tilbygning, 
der blev nedrevet 1738 og senere omtaltes som 
»den vestre eller den gamle kvist«,9 var ifølge 
N. M. Kromann opført 1668.10 Kvisten havde 
således allerede en vis alder 1689, da en forrådnet 
bjælke i gavlen, 12 alen lang, skulle udskiftes.5 

1716 blev kirken forlænget mod øst med fem fag, 
som i præstens ansøgning til kongen om bygge
hjælp blev angivet som 9 (sjællandske) alen.11 

Samtidig flyttede man prædikestolen hen, »hvor 
den siden stod«9 (dvs. midt for sydvæggen), 
hvorved bygningens indretning og stoleværk 
blev disponeret på samme måde som i den nu
værende kirke. 

De to tilbygninger, der rejstes ved nordsiden 
1738, var som nævnt hver på seks fag og kaldtes 
for henholdsvis »vester og øster kvist«.9 De har 
utvivlsomt som i Nordby åbnet sig mod lang
huset i deres fulde bredde og haft sadeltage med 
gavle i nord. Regnvandet fra de to inderste tag
flader blev opsamlet i en blyrende.3 Våbenhuset, 
der nævnes første gang i forbindelse med ned
brydningen 1782, var placeret foran syddøren i 
bygningens vestre del. 



 

 

 
 

 
 

2205 SØNDERHO †KIRKE 

Vedligeholdelse. Kirkens historie i 16-1700’rne 
er én lang klagesang om manglende reparationer 
og et utilstrækkeligt økonomisk grundlag, fordi 
sognet ikke havde tiendeindtægter. I et brev til 
kongen 26. april 1633 bad beboerne om hjælp til 
istandsættelse: »Eftersom dette fattige sogn er 
stadig af flyvesand, dyrtid og anden sørgelig til
stand fordærvet, og landets næring, som er fi
skeriet, i nogle åringer er aftaget, hvoraf vor 
kirke alene har haft nogen indkomst ... haver 
vor kirke ingen visse (faste) indkomster; derfor 
kan den fattige almue intet formå at give til kir
ken, som nu er så brøstfældig, at den ikke kan 
beskytte alteret eller almuen (dvs. menigheden) 
for sne og regn«.12 Sønderhoningernes bøn blev 
hørt. Den 11. oktober samme år beordrede kon
gen, at biskoppen og lensmanden i Ribe skulle 
opkræve 120 rigsdaler af de mest formuende kir
ker i Riberhus len og bruge pengene til Søn
derho fiskerlejes kirke.13 

En synsforretning, afholdt 7. marts 1689 af 
provstiskriveren Niels Jacobsen og optegnet i 
tingbogen, giver et indtryk af bygningens og 
inventarets tilstand. Ifølge synsmændene skulle 
vestgavlen skalmures, og tagkammen belægges 

med nye tagsten. Nogle bjælker og lægter var 
rådne og måtte udskiftes og ligeså en del lofts-
brædder. Udgifterne til kalk, mur- og tagsten, 
tømmer, lægter og brædder blev anslået til ikke 
under 40 slette daler foruden båd- og vognleje 
og løn til håndværkere og arbejdsfolk.14 I et nyt 
syn fra 17006 siges det om kvisten, at den er 
»nylig opbygt og vel ved magt«, hvilket må be
tyde, at den er blevet repareret kort tid efter det 
ovennævnte syn. Den øvrige del af kirken, lang
huset, var til gengæld i dårlig forfatning. Øst-
og vestgavlen var så forfaldne, at der var frygt 
for at de skulle styrte ned, og bjælker og tag
tømmer så forrådnet og brøstfældigt, »at der
som en storm og hvirvelvind (hvilket Gud nå-
deligen afvende) skulle ramme kirken, ville den 
blive ganske ruineret«. 

Efter kirkens udvidelse mod øst 1716 søgte 
sognepræst Christian Engelstoft det følgende år 
kongen om en kollekt fra hele landet som hjælp 
til kirkens istandsættelse. Stiftsøvrigheden blev 
bedt om en erklæring, og efter et besøg på Fanø 
kunne biskop og stiftamtmand meddele, at kir
ken trængte til en »langt større og kostsommere 
reparation, end sognefolkene eragtes at kunne 

Fig. 1. Grundplan 1:300 af Sønderho gamle †kirke, nedrevet 1782. Rekonstruktionsforslag af Niels Jørgen 
Poulsen på grundlag af arkivalske oplysninger. Tegningen er at opfatte som en skitse, behæftet med betydelig 
usikkerhed. Tegnet af Marianne Nielsen 1990. – Grundriss der alten †Kirche von Sønderho abgebaut 1782. Rekonstruk
tionsvorschlag von Niels Jørgen Poulsen auf Grund archivalischer Auskünfte. Die Zeichnung ist als eine mit wesentlicher 
Unsicherheit versehene Skizze aufzufassen. 
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2206 FANØ, SKAST HERRED 

bringe tilveje«.11 Kancelliet udbad sig herefter et 
overslag over omkostningerne og et bud på, 
hvad beboerne selv kunne præstere, men hvad 
der endelig kom ud af ansøgningen vides ikke. – 
Kirken fik som nævnt to nye kviste 1738, og 
blev sat i stand igen 1769. Murene blev pudset 
og kalket og vestgavlen forsynet med murankre 
og hager, og indvendig opsattes nye bærende 
stolper. Men som præsten tilføjer i kaldsbogen: 
»kirken er meget lav, snæver og fugtig og be
høver ofte reparation«.2 

Det var fugtproblemer og stadige oversvøm
melser af gulvet, der blev den egentlige årsag til 
kirkens nedrivning. Forholdene i de sidste år er 
malende beskrevet i en ansøgning til kongen 15. 
maj 1779, hvor kirken omtales som »vor i 
mange år ringe værende og nu til gudstjenestens 
holdelse næsten ubrugelige kirke.« På grund af 
terrænets hævning lå gulvet betydeligt lavere 
end kirkegården. »Om vinteren, særdeles når 
tøbrud indfalder, (er kirkegulvet) overfyldt med 
vand, der undertiden er 1 kvarter højt (ca. 15 
cm), så at der må lægges brædder at gå på; ja, 
det, som endnu er det allerværste, er, at når 
gudstjenesten forrettes og kirken er fuld af folk, 
drypper så meget vand fra loftet, at præsten og 
menigheden bliver våde, hvorved i særdeleshed 
præsten og de, som går til alters og må være dér 
fra først til sidst, er færdige at tilsætte deres hel
bred, da og messeklæderne og bøgerne fordær
ves idelig, hvortil kommer, at man mange 
gange kun kan høre lidt af prædiken, såsom kir
kens lavhed og megen fugt og damp af folk, 
samt den idelige dryppen stemmer præstens 
mæle og udtale...«.15 

Nogle måneder forinden, 16. februar 1779, 
havde tømrermester Andreas Sørensen og mu
rermester Morten Jensen Tarp (jfr. s. 2156) ud
arbejdet et overslag over, hvad det ville koste at 
bygge enten en ny kirke (2502 rigsdaler), eller 
en kirke i tilknytning til de to nordre udbyg
ninger (1766 rigsdaler).16 Den sidste og billigste 
løsning krævede, at »nordsiden« med de to kvi
ste blev forhøjet med 3 alen (ca. 1,9 m), mens 
»sydsiden« (langhuset) og gavlene blev ned
brudt og bygget op på ny. For at bygningen 
kunne rumme sognets befolkning og gavlene 

blive »egale« (lige), skulle kirken udvides 9 
alen.17 

I sognet, der i disse år havde gode indtægter af 
skibsfarten, foretrak man den første løsning, en 
hel ny kirke. Det lod man skinne igennem i bre
vet til kongen om bygningshjælp i maj 1779, og 
i et nyt brev, 6. februar 1782, var beslutningen 
truffet, endnu inden man havde fået tilsagn om 
hjælp.16 Lige efter påske samme forår begyndte 
man nedbrydningen af kirken.2 

En †vindfløj af messing, der overførtes til den 
nye kirke (se s. 2158f.), bar bogstaverne C O E 
for Christian Olesen Engelstoft, sognepræst 
indtil 1739. Fløjen er formodentlig sat op i for
bindelse med byggearbejderne 1716 eller 1738. 

INVENTAR 

Oversigt. Indretningen af kirken forud for nedrivnin
gen 1782 synes i store træk at have svaret til den nu
værende, dvs. at det helt dominerende inventar var 
de mange stolestader, der i de tilbyggede kviste var 
orienteret mod syd, mod prædikestolen midt for den 
søndre sidevæg. Alterbordsforsiden og -tavlen, 
begge med malet årstal 1717, blev anskaffet på foran
ledning af kirkens præst, Christian Engelstoft, efter 
langhusets forlængelse mod øst 1716. Indenfor den 
tværgående alterskranke stod tillige kirkens ældste in
ventarstykke, den romanske granitfont, samt en 
skrifte- og en degnestol. I 1732 blev korets vægge 
dækket med malerier, og 1764 blev de store inventar
genstande, sammen med den øverste kvindestol, op
malet og forgyldt. Bortset fra de almindelige stole 
synes alt overført til den nye kirke. 

*Alterbordsforside og *altertavle, begge dateret 
ved det malede årstal 1717 på tavlen, se s. 2161. – 
Overført til den nye kirke blev sammen med 
disse alt altret tilhørende: *Altersølv bestående af 
kalk fra 1697 og en samtidig omgjort disk, *ob
latæske, o. 1750, †sygesæt, af elfenben, (†)alterbog 
med beslag fra 1725, *alterstager, o. 1700, to 
†messehagler, fra henholdsvis 1719 og 1780, og 
*alterskranke, skænket 1728, i den nedrevne 
kirke formentlig anbragt tværs over langhusets 
østende; se s. 2164-66. 

*Døbefont, bestående af en romansk granit
kumme og en måske sekundært tilføjet fod, se 



  

  

 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

2207 SØNDERHO †KIRKE 

Fig. 2-3. Fyldinger fra et (†)stoleværk med graffiti 
(†)Gestühls mit Ritzen und Datum 1659. 

s. 2167. Stod o. 1745 i korets nordside, tæt op ad 
skriftestolen.2 – *Dåbsfad, skænket 1775, se 
s. 2167. 

*Prædikestol fra o. 1600 med himmel skåret 
1661, se s. 2168. I forbindelse med kirkens for
længelse 1716 flyttet fra koret til sydvæggens 
midte.2 – †Timeglas, skænket 1776, se s. 2169. 

*Skriftestol, 1764 omgjort og ganske fornyet, 
til dels med forgyldning, se s. 2171. Stod mod 
nord i koret.2 

†Degnestol, malet, anbragt mod syd i koret.2 

†Stolestader, tidligst nævnt 1700, da stolene i 
»den gamle kirke« (langhuset) var så skrøbelige, 
at folk knap kunne sidde deri.6 Før kirkens ned
rivning 1782 fandtes ialt 100 stader.2 Fra stolene 
stammer måske to *fyldingsfelter med grafitti ud
ført 1659, se s. 2170 (fig. 2-3). – En †dørfløj fik 
1755 en ny lås.18 

†Klingpung, med klokke og sandsynligvis 
skaft fra 1702 og pose syet 1778, se s. 2172. 

dateret 1659 (s. 2170). NE fot. 1984. – Füllungen eines 

*Pulpitur, sandsynligvis opsat i forbindelse 
med kirkens restaurering 1769, se s. 2173. 

†Malerier, i koret, dateret ved en indskrift på 
»bjælken for ved stolene«, formentlig en lofts
bjælke: »Chorets Omklædning og Prydelse ha
ver Hans Jensen Müller her barnfødt, boendes i 
Kiøbenhavn, ladet bekoste Anno 1732«.2 I ko
rets nordside, ved døbefont og skriftestol, fand
tes fremstillinger af Jesu Dåb med ordene 
»Denne er min elskelige søn. Math. 3«, Synd
floden med ordene »Til hvilket dåben nu svarer, 
som gør os salige. 1. Pet. 3«, og Syndefaldet, 
med ordene »Slangen bedrog Eva med sin Skalk
hed, 2. Cor. 2«. I korets sydside, ved degne
stolen, sås Dommedag, med ordene »(Kri)stus19 

skal komme at dømme levende og døde«, Him
melfarten, med ordene »Han blev optagen til 
himlen, Mark. 10«, og Opstandelsen, med or
dene: »Oprejst for vor saligggørelse, Rom. 4«. 
Flankerende altret sås endelig, mod nord Kob
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berslangen i ørkenen, med ordene »Lige som 
Moses ophøjede slangen i ørkenen, Joh. 3«, 
mod syd den nytestamentlige parallel, Korsfæ
stelsen, med ordene »Som er givet hen for vore 
synder, Rom. 4«.20 

Fem (†)lysekroner, 1700’rne, se s. 2175f. De tre 
hang i kirkens skib, en fjerde i den østre kvist.2 – 
Nitten (†)lysearme, fra perioden o. 1595-1765, se 
s. 2176-79. 

En †klokke, 1625, se s. 2186, hang i en †klok-
kestabel på kirkegården, se s. 2154. 

KILDER OG HENVISNINGER 

Vedrørende arkivalier og litteratur henvises til over
sigten s. 2198. Stolestadeprotokollen o. 1755ff. opbe
vares i Sønderho sognearkiv. 

Beskrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, 
af inventar ved Ulla Kjær. Redaktionen afsluttet no
vember 1990. 

1 Jfr. DK. SJyll. s. 1420ff.

2 Liber daticus o. 1776ff

3 Synsforretning 16. febr. 1779 i LA Vib. Ribe bispe

arkiv. Uregistreret korrespondance angående Skast 

hrd. 1779-1812 (C 4.68).

4 Ansøgning til kongen om byggehjælp 15. maj 1779. 

Kromann II, 478-79.

5 Synsforretning 7. marts 1689, indført i Fanø birks 

tingbog. Kromann II, 467-68.


6 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C 

4.189).

7 Regnestykket er baseret på et alenmål på 57 cm. Af 

bjælkens 12 alen har ca. 2 alen hvilet på murene.

8 Ved nedbrydningen 1782 fandt man en sten indsat i 

sydsiden med årstallet 1604.

9 LA Vib. Skast hrd.s provsti. Sager enkelte sogne 

vedkommende 1634-1812. Præsteindberetning 1791 

(C 43E.4).

10 Kromann II, 467 og 469 uden kildeangivelse. Ifølge 

sognepræst Ove Foss’ oplysninger i liber daticus (an

lagt o. 1776) skulle kvisten være fra 1688, hvilket dog 

ikke kan passe, idet den var brøstfældig og måtte re

pareres det følgende år. 1688 er snarest en fejllæsning 

af enten »1668« eller »1689« (reparationsåret) angivet 

på gavlen med jerntal.

11 RA. Da Kane. D 29. Jyske missiver 18. marts 1718.

12 RA. DaKanc. B 160. Citeret i fuld længde af Kro

mann II, 467.

13 KancBrevb. 11. okt. 1633.

14 Kromann II, 467f.

15 Kromann II, 478-79.

16 LA Vib. Ribe bispearkiv. Uregistreret korrespon

dance angående Skast herred 1779-1812 (C 4.68).

17 Ved den sidste bemærkning sigtede man formo

dentlig til springet mellem det forlængede langhus’ 

østgavl og østsiden af den østre kvist.

18 Stolestadeprotokol o. 1755f.

19 Egentlig »xstus«.

20 Jfr. Liber daticus o. 1776ff. Det fremhæves, at Syn

defaldet, »den første verdens undergang« er anbragt 

lige overfor Dommedag, »den næste« verdens under

gang, og at Syndefaldet er modstillet oprejsningen i 

form af Opstandelsen. På hvilken måde indskrifterne 

har stået i forhold til malerierne, er uvist.


Fig. 4. Topstykke til låge fra et (†)stoleværk, måske 
udført i 1700’rnes første del (s. 2170). NE fot. 1984. – 
Kartusche von Tür eines (†)Gestühls, vielleicht erste 
Hälfte des 18. Jahrhunderts. 



 

 

DIE INSELKIRCHEN AUF FANØ


Die 17 km lange Insel ist die nördlichste der drei 
dänischen Nordseeinseln: Fanø, Mandø und 
Rømø. Fanø wird durch das 1½. km breite Ge
wässer, Grådybet, vom Festland getrennt und 
besteht aus Flugsandbildungen, Dünen und fla
chen Strecken. Entlang der Ostküste gibt es ein 
Streifen Marschlandes, entlang der Westküste 
ein breiter Sandstrand, der einst der einzige be
fahrbare Weg nach Sønderho gewesen ist. Kul
turland findet man nur in den Gebieten um 
Nordby, Rindby und Sønderho herum. Die In
sel hat kaum eine vorzeitliche (grössere) Sied
lung gehabt, nachdem aus dieser Zeit keine 
Funde vorhanden sind. Die erste urkundliche 
Erwähnung findet man in einem Inselverzeich
nis in dem Erdbuch König Waldemars II., um 
1231, in dem von einer »Einquartierungsstätte« 
für den König und seine Jäger gesprochen wird. 

In der Mitte des 14. Jahrhunderts wird in dem 
Verzeichnis Ribe Oldemoder zum ersten Mal 
eine Kirche auf Fanø erwähnt, wahrscheinlich in 
Rindby gelegen (siehe unten). Die Insel dürfte 
damals ein Kirchspiel ausgemacht haben. Späte
stens zur Zeit der Reformation und möglicher
weise schon im 15. Jahrhundert wurde sie in 
zwei Kirchspiele aufgeteilt, nachdem der Ort 
Sønderho als ein selbständiges Kirchspiel mit ei
gener Pfarrkirche abgetrennt wurde. In einem 
Einnahmeverzeichnis der Pfarrer von 1538 wer
den die Pfarrämter Fanø und Sønderho er
wähnt, und aus einem königlichen Erlass von 
1545 bekommt man den Eindruck, die Insel 
habe damals für eine Zeit – vielleicht mehrere 
Generationen hindurch – 2 Kirchen gehabt. 
Dem Erlass zufolge oblag jedem, der die Fische
rei von Fanø (Nordby), Sønderho und Mandø 
aus trieb, seit alters eine Abgabepflicht, und 
zwar musste er an den erwähnten Inselkirchen 
einen Anteil vom Fischfang abgeben (soge
nannte »Vor Frue lod fisk«). (Siehe unten). 

Das nördliche Kirchspiel (das heutige Nord
by) behielt lange den ursprünglichen Namen 

Fanø, und die Kirche wurde die Kirche von 
Fanø benannt. In einem Pfarrerbericht an Ole 
Worm von 1638 heisst es: »Dieses nördliche 
Kirchspiel trägt den Namen des Ganzen (Fanø, 
die Kirche von Fanø), weil es älter, ansehnlicher 
und dichter bevölkert als das südliche ist«. Auf 
der Karte der Gesellschaft der Wissenschaften 
von 1804 (Abb. 3, S. 2109) ist die Kirche von 
Nordby als »Fanø kirke« eingetragen. Dement
sprechend bezeichnet der Ausdruck »fannik« 
heute noch einen Einwohner aus Nordby, wäh
rend die Einwohner aus Sønderho »sønderho-
ninger« heissen. 

Die jetzigen beiden Kirchen wurden 1782 
(Sønderho) und 1786 (Nordby) errichtet, nach
dem die Vorgängerbauten abgerissen waren. 
Die Kirche von Sønderho wurde am Platz des 
Vorgängers errichtet, während die Kirche von 
Nordby von Rindby und ungefähr 2 km weiter 
in nördliche Richtung verlegt wurde. Das Alter 
der beiden alten Kirchen ist uns nicht bekannt; 
sie stellten zwei aus Backstein bestehende Lang
häuser dar und scheinen wenigstens auf das 
16. Jahrhundert zurückzugehen. 

Der Ort Rindby, der somit bis 1786 über eine 
Kirche verfügte und weiterhin seinen eigenen 
Friedhof behalten hat, muss das ursprüngliche 
Kirchdorf der Insel gewesen sein. In einer Kir
chenabrechnung von 1538 wird er Kirkeby ge
nannt, und hier findet man auch das grösste be
baute Gebiet, noch dazu in erreichbarer Nähe 
vom Anlegeplatz der Boote im jetzigen Hafen 
von Nordby. 

†St.-Annen-Kirche. Einer örtlichen Überlieferung 
zufolge liegt jedoch seit dem 18. Jahrhundert der 
Kirchspielentstehung die Ausgliederung zweier 
gleichwertigen Kirchspiele aus einem älteren 
Kirchspiel zugrunde, dessen Kirche, die St.-An
nen-Kirche, inmitten der Insel lag. Der Pfarrer 
von Nordby schrieb um 1776 in seinem Liber 
Daticus: »Man ist der Meinung, hier habe es in 
den alten Zeiten nur eine Kirche für sämtliche 
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Bewohner der Insel gegeben. Diese wurde St.-
Annen-Kirche genannt und lag mitten im Lande 
an einer Stelle, die Annen Tal genannt wurde, 
und wo Rudera (Ruinen) des Bauwerks noch 
vorhanden sind. Es ist aber ungewiss, wann die
se Kirche abgerissen und die Bewohner in zwei 
Gemeinden aufgeteilt worden sind«. Eine ähn
liche, fast wortgetreue Beschreibung wurde im 
gleichen Jahr von dem Pfarrer in Sønderho ge
geben. Sie endet auf folgende Weise: »Seitdem 
ist sie (St.-Annen-Kirche) wegen Sandflucht 
verdorben, abgerissen und verlegt und die Be
wohner in zwei Gemeinden aufgeteilt worden 
damals, als das Kirchspiel Nørby seine Kirche 
nach Norden und das Kirchspiel Sønderho die 
seinige nach Süden verlegten. Von dem Zeit
punkt dieses Ereignisses hat man keine genaue 
Nachricht«. 

Der Ort Annen Tal ist heute als Annesdal 
Bjerg bekannt, eine 21 m hohe Düne in der Fa
nøer Dünenplantage an der Grenze zwischen 
den beiden Kirchspielen. Die Stelle liegt unge
fähr einen halben Kilometer vom Wattenmeer 
an der Albue-Bucht. Der Kartograph Johannes 
Mejer wiedergibt die Stelle auf drei von seinen 
handgezeichneten Karten aus der Zeit um 
1650-55. Auf einer gedruckten Karte (Abb. 2, 
S. 2108), datiert 1649, ist eine »St.-Anna« mit 
der Signatur »öde« im Wattenmeer östlich der 
Albue-Bucht eingetragen. Für sämtliche Karten 
gilt, dass sie ein Teil von dem historischen Kar
tenwerk Johannes Mejers sind, denen im allge
meinen keinen Glauben geschenkt werden. 

Der Historiker Fanøs, Niels Møller Kro
mann, schliess sich der örtlichen Überlieferung 
an und identifizierte die Auskünfte Johannes 
Mejers über eine St.-Annen-Kirche mit der Er
wähnung einer Inselkirche auf Fanø um 1350 in 
dem Verzeichnis Ribe Oldemoder. Kromann 
hat die Stelle nicht selber gesehen, aber – so 
schreibt er – sie soll wohl bekannt gewesen sein, 
und bis zum Anlegen der Dünenplantage 
(Staatsplantage) um 1900 habe man sie genau 
angeben können. 

Wie oben erwähnt ist es mit Wahrscheinlich
keit anzunehmen, dass Rindby das alte Kirch
dorf von Fanø gewesen ist. Damit ist aber nicht 

auszuschliessen, dass in der Nähe von der Al-
bue-Bucht eine Kirche oder vielleicht eher eine 
Kapelle gelegen hat. Der Name St.-Annen deu
tet auf einen spätmittelalterlichen Ursprung hin, 
wohl im 15. Jahrhundert, und es mag somit eine 
Kapelle gewesen sein – vielleicht vorübergehen
den Charakters – im Anschluss an eine später 
aufgelöste Siedlung bei der Albue-Bucht an der 
Ostküste der Insel. Der oben erwähnte Kirchen
abrechnung von 1538 zufolge gab es in dem 
Kirchspiel Sønderho 21 Männer, denen die Ab
gabepflicht auferlegt war. Davon waren 10 in 
»Albo«, d.h. Albuen, beheimatet. 

Seit alters war Fanø Eigentum des Königs und 
gehörte dem Ribe ladegård (»Vorwerk«), 1741 
wurden die Insel und die Kirchen von der Krone 
an die Inselbewohner verkauft, und zwar mit 
der Verpflichtung, die Kirchen weiterhin zu er
halten. 

Früher war die wirtschaftliche Grundlage der 
Kirchen in allgemeinen ziemlich schlecht, und 
im Unterschied zu den Gemeinden auf dem 
Festland wurde kein Getreidezehnt geleistet, 
sondern nur ein unbedeutender Viehzehnt. 

Aus dem Spätmittelalter ist eine Abgabe vom 
Fischfang bekannt, die sogenannte »Vor Frue 
lod«, die für die Erhaltung der Kirchen geleistet 
wurde. Diese Naturalienabgabe war um 1600 
durch Geld ersetzt worden, das sowohl von »In
ländern« als auch von »Ausländern« gezahlt 
wurde, d.h. also auch von fremden Schiffen. 
Laut Angabe der Verwaltung des Kirchenspren-
gels von Varde bekam die Kirche von Fanø (d.h. 
die Kirche von Nordby) im Jahre 1608 einen Ta
ler von jedem »Leine-Ewer« (ein Boot für den 
Fischfang von Wittling und Kabeljau) und 3 
Mark von jedem »Netz-Ewer« (für den Fang 
von Schollen benutzt). Ausser dieser Abgabe 
und dem Viehzehnt besass die Kirche einige Wi
esen in Hillerup und Jested auf beiden Seiten des 
Flusses Kongeåen, in den Kirchspielen Farup 
und Vilslev. In Sønderho gab es die gleichen Bo
otsabgaben, nur besass man keine Weiden auf 
dem Festland. 

Die Abgaben auf die Fischerboote und die 
Schiffe wurden im 18. Jahrhundert weiterhin 
eingezogen. 1745 approbierte der »stiftamt
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mand« (Regierungspräsident mit Sitz in einer 
Bischofsstadt) eine Anzahl von gestaffelten Ab
gaben, die auf die Grösse der Boote Rücksicht 
nahmen. Ausserdem mussten diejeningen, die 
das Abendmahl empfingen, jährlich einen Schil
ling zahlen, nur galt dies nicht den Armen. Dem 
Liber Daticus aus Nordby zufolge konnte die 
Kirche um 1776 von jedem fremden Schiff, das 
im Hafen überwinterte, 4 dänische Mark verlan
gen. 

Ab dem 17. Jahrhundert spielte eine Abgabe für 
das Gemeindegestühl eine entscheidende Rolle für 
die wirtschaftliche Grundlage der Kirchen; dazu 
kam ein kleiner Betrag für die Beerdigung. Im 
Jahre 1683 lud der Schreiber des Kirchenspren-
gels die Bewohner beider Gemeinden vor Ge
richt. Sie waren angeblich mit den Gestühlsab
gaben in Rückstand geraten. Dagegen erhoben 
die Bewohner den Einwand, das Gestühl gehöre 
von alters her ihren Höfen und Häusern, und 
selbst wenn einige von ihnen versprochen haben 
sollten, der Kirche etwas zu geben, dann gäbe es 
diesbezüglich keine Bestimmungen; sie würden 
jedoch gern nach Vermögen einen Beitrag für 
die Instandhaltung der Kirche zahlen. Sechs 
Jahre später, im Jahre 1689, lud der Schreiber die 
Restanten wieder vor Gericht und forderte jetzt, 
dass zwölf von den besten Männern in Nordby 
und sechs von den besten in Sønderho für die 
Einziehung der Beträge verantwortlich sein 
sollten. Gleichzeitig wurde mitgeteilt, dass es in 
beiden Gemeinden Personen gäbe, die sich des 
Altarsakraments bedienten, ohne der Kirche et
was zu geben. 

Die Gestühlsabgaben waren von grosser Be
deutung für grössere Instandsetzungen und 
Bauarbeiten und haben zur Finanzierung der 
neuen Kirchen von 1782 und 1786 beigetragen, 
nachdem die Besitzer des Gestühls mit einem 
wesentlichen Teil der Kosten veranlagt wurden. 
Der Pfarrer aus Nordby berichtete um 1776 in 
dem Liber Daticus: »Das Gestühl gehört nicht 
der Kirche, sondern ist an die Bewohner ver
kauft worden, die es ererbt und eigentümlich 
besitzen. Beim Todesfall zahlt der neue Eigentü
mer des Sitzes der Kirche einen kleinen Betrag, 
höchstens eine Mark, um seinen Namen in das 

Buch der Kirchenvorsteher eingetragen zu be
kommen. Bei einer Reparation von der Kirche 
werden die Kosten im Verhältnis zum Gestühl 
getragen, so dass jeder von seinem Gestühl 
zahlt«. – Das Mieten eines Gestühls wurde so
mit nicht nur ein Recht, sondern auch eine 
Pflicht, die allen Erwachsenen über 16 Jahre 
oblag. Umfangreiche Verzeichnisse von dem 
Gemeindegestühl wurden ausgearbeitet (vgl. 
Abb. 3, S. 2148) vor dem Neubau in den 
1780ern, wo ein zur Verfügung stehender Sitz
platz für sämtliche Erwachsene, d.h. über 700 
Personen in jedem der beiden Kirchspielen, eine 
Voraussetzung war. 

Die Erneuerung der Kirchenbauten in 1782 und 
1786 ist mit dem Bevölkerungszuwachs und den 
steigenden Konjunkturen sehr verbunden. Die 
verhältnismässig kleinen Fischerdörfer Nordby 
und Sønderho wandelten sich im Laufe des 
18. Jahrhunderts in unternehmungsfähigen 
Schifferstädtchen mit Schiffen in in- und auslän
discher Seefahrt um. Die geräumigen Kirchen 
dienen als Monumente der ersten grossen Segel
schiffperiode in den Jahren vor dem dänisch
englischen Krieg, dem sogenannten »silbernen 
Zeitalter« (das »goldene Zeitalter« der Insel fiel 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts). Ein 
fast symbolischer Ausdruck hierfür was die Ver
legung der Kirche von Nordby. 

Die neuen Kirchen sind grosse rechteckige 
Langhäuser, deren Grundrisse die kleineren Vor
bauten wiederspiegeln. Diese hatten im Laufe 
der Zeit durch Hinzufügung von Anbauten 
(»kviste«) an der Nordseite die gleiche Erschei
nungsform bekommen. Diese besondere Bau
art, die man mit einem gewissen Recht als eine 
Wattenmeerkirche bezeichnen könnte, findet 
man noch auf der Insel Rømø, deren Kirche im 
Gegensatz zu denen von Nordby und Sønderho 
nicht erneuert wurde. 

DIE KIRCHE VON NORDBY 

Die Kirche (S. 2113-45) die 1786 die alte Pfarr
kirche in Rindby ablöste, wurde vom Baumei
ster Peder Frisvad (1748-87) aus Varde errichtet. 
Der Bau stellt ein grosses, rechteckiges, klassi
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zistisches Langhaus mit Walmdach dar. Die 
Längsachse ist in Ost-West-Richtung gelegen, 
der Altar (ursprünglich ein »Kanzelaltar«) ist 
aber mitten vor der südlichen Längswand pla
ziert. Der Kirchenraum mit seinem in Richtung 
des Altars errichteten Gemeindegestühl bietet 
Platz für 700 Personen. Zwei kleine Anbauten 
inmitten der Langhausmauern dienen als Vor
halle (im Norden) und als Sakristei (im Süden). 
Im Jahre 1906 wurde an den Ostgiebel ein klei
neres Gebäude hinzugefügt, das als Taufzimmer 
verwendet wird. Im gleichen Jahr wurde ein 
von dem Architekten Vilhelm Holck entworfe
ner, kupferbedeckter Dachreiter aufgesetzt. Die
ser löste eine kleinere Turmspitze ab. 

Der gut proportionierte Bau ist aus dunkelge
brannten Ziegeln in blankem Mauerwerk auf
geführt. Ein reich profilierter, weiss getünchter 
Gesims bildet den Abschluss der Mauern. An 
den Giebelseiten tritt ein Mittelrisalit mit Fronti
spiz ein wenig hervor. Das Dach ist 1862 mit 
blauglasierten Dachpfannen gedeckt (soge
nannte »holländische Dachziegel«). Die 18 gros
sen, geradkantigen Fenster erhielten bei einer 
Restaurierung 1971-72 wieder ihre ursprüngli
che Gestalt: oberhalb eines Brauens von hoch
kant gestellten Zieglen gibt es ein ausgemauer
tes Giebelfeld unter einem flachen Entlastungs
bogen. Diese Fensterform findet man auch auf 
den Herrenhöfen Lunderup bei Varde und 
Bramminge Hovedgård. Der Kirchenraum ist 
mit einer Holzdecke ausgestattet, die von sechs 
Pfosten mitten im Raum getragen wird. 

Die Gliederung der Kirche als ein quer gele
gener Raum mit dem Altar an der einen Lang
seite har Peder Frisvad einem älteren Projekt 
entnommen. Hierin waren die Giebel jedoch in 
Nord-Süd-Richtung gelegen. Dass das Gebäude 
um 90 Grad gedreht wurde und der Altar somit 
im Süden plaziert, war auf ein Vorschlag der 
Behörden zurückzuführen. Der Bau wurde im 
Laufe des Sommers 1786 zu Ende gebracht. Aus 
der aufbewahrten Kirchenabrechnung geht her
vor, dass das Bauholz aus Norwegen und das 
übrige Baumaterial aus Hjerting und Ribe, bei 
Rømø und aus Hamburg und Altona geholt 
wurden. Einige Ziegel wurden von den örtli

chen südwestjütischen Ziegelwerken geliefert, 
andere wurden von Herren mit deutschklingen
den Namen gekauft: Herman Smoldt, Joh. Slyt-
ting und Otto Krönde. 

Die Einrichtung stammt aus mehreren ver
schiedenen Perioden und ist nach dem Ge
schmack des 18. Jahrhunderts in einem für däni
sche Verhältnisse selten durchführten Masse auf
gestellt. Wie früher erwähnt ist der Altar mitten 
vor der (südlichen) Längswand errichtet und das 
Gemeindegestühl um die kurze Querachse 
herum so geordnet, dass ein Predigtsaal nieder
ländischer Art entsteht. Obwohl die Einrich
tung aus dem Jahr 1786 stammt, ist der über
wiegende Teil vom Inventar von der in demsel
ben Jahr abgebauten Kirche überführt worden. 
Am ältesten ist die Bronzetaufe aus der zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts (Abb. 20); diese, die 
jetzt auf einem Marmorsockel von 1887 steht, 
trägt eine lateinische Inschrift, die auf dem Kopf 
und seitenverkehrt gelesen als »Taufstätte des 
Bekehrens« zu deuten ist (Abb. 18-19). 

Der Altar (Abb. 13), der früher mit einer ge
malten Jahreszahl 1622 ausgestattet war, und die 
Kanzel mit Schalldeckel von 1622 (Abb. 21), 
sind wahrscheinlich Schnitzarbeiten desselben 
Meisters. Beide Einrichtungsstücke sind jedoch 
mit sekundären Gemälden versehen. Bei der 
Aufstellung in der neuen Kirche wurden die 
Stücke zu einem »Kanzelaltar« zusammenge
baut und dabei kräftig beschnitten (vgl. 
Abb. 25). Seitenhänge, Untersatz und Aufsatz 
sowie der überwiegende Teil der Schalldecken-
ornamente mussten daher fünf Jahre nach Auf
lösung des Kanzelaltares, im Jahre 1894, aufs 
neue geschnitten werden. Von mehreren Logen 
sind Türe aus der Zeit 1675-1725 erhalten geblie
ben (Abb. 23). Das übrige Gemeindegestühl mit 
Sitzen und Rücken von 1939 stammt aus der 
Entstehungszeit der Kirche. Auf Grund der be
sonderen Mietverhältnisse ist die Anzahl der 
Stühle und deren Aufstellung laufend dem Be
darf der Gemeinde entsprechend geändert wor
den. 

Die Orgel (Abb. 24) ist ein Geschenk des Kö
nigs Christian VIII nach dessen Besuch auf Fanø 
im Jahre 1842. Sie ist auf einer für den Zweck 
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gebauten Empore errichtet. Eine Orgel von 1917, 
auf einer Ostempore errichtet, wurde bei der 
letzten Restaurierung 1971-72 abmontiert. Bei 
dieser Gelegenheit wurde ausserdem ein Altarge
mälde, gemalt 1864 von J.J. Reinau, entfernt 
(Abb. 34). Die Datierung der acht Votivschiffe 
(Abb. 26-31) verteilt sich gleichmässig über eine 
Zeitspanne von etwa 1700 bis Mitte des 
20. Jahrhunderts, oder fast über die ganze Pe
riode, in der Dänemark eine Tradition für den 
Bau solcher Schiffsmodelle gehabt hat. Die Be
leuchtung ist ebenso wie die heutige Bemalung 
von 1971-72. 

Ein Teil der (†)Grabsteine, um 1800 von dem 
vielseitigen Künstler Jens Sonnichsen aus Søn
derho ausgeführt, wurden um etwa 1850 unter 
anderem als Treppenstufen verkauft. Ein Frag
ment eines Grabsteins aus der Zeit um 1791 
dient als Türschwelle in der Sakristei. 

Die alte Kirche von Rindby (S.2146-52) bestand 
bei dem Abbau im Jahre 1786 aus einem langen, 
schmalen, möglicherweise spätmittelalterlichen 
Langhaus mit Westturm und Vorhalle vor dem 
Südeingang. Durch das Anbauen von drei gros
sen Kapellen an der Nordseite in den Jahren 
1651, 1703 und 1737, hatte sich die Grundfläche 
der Kirche allmählich auf mehr als das Doppelte 
vergrössert. Der Ostwand wurde 1752 eine 
kleine Sakristei hinzugefügt. Die Mauern be
standen aus Ziegelstein. Schiff und Turm waren 
mit Bleidach gedeckt, während die Kapellen an 
der Nordseite mit Dachziegeln gedeckt waren. 

Der Friedhof ist nach der Verlegung der Kirche 
im Jahre 1786 nach Nordby weiterhin verwen
det worden. Über der Kapelle von 1894 hängt 
eine kleine Glocke. Eine lateinische Inschrift be
zeugt den Guss von Johann Nicolaus Bieber in 
Hamburg im Jahre 1789. 

DIE KIRCHE VON SØNDERHO 

Spätestens zur Zeit der Reformation, mögli
cherweise schon im Spätmittelalter wurde das 
Dorf Sønderho ein selbständiges Kirchspiel mit 
eigener Pfarrkirche. Die heutige Kirche (S. 
2153-2203), die eine ältere Kirche am gleichen 

Ort ablöste, ist 1782 von dem Maurermeister 
Morten Jensen gebaut worden. Der grosse, 
rechteckige Backsteinbau bekam 1865 seine heu
tige Gestalt und zwar beim Ersetzen zweier pa
rallelen Satteldächer mit Ost- und Westgiebel 
(Abb. 5) durch ein grosses rötliches Schiefer
dach mit Blendgiebel (nach einem Entwurf des 
königlichen Bauinspektors V. Th. Walther). Im 
gleichen Jahr wurde die Vorhalle vor dem Süd
eingang neugebaut, während eine nördliche 
Vorhalle abgebaut wurde. 

Der nüchterne Bau bietet Platz für 700 Perso
nen. Die Mauern bestehen aus roten, manchmal 
gelblichen Ziegeln, die wohl aus Westschleswig 
gekommen sind. Das Kircheninnere mit seiner 
flachen Decke tritt wie ein grosser Versamm
lungsraum hervor, fast ganz vom Gemeindege
stühl besetzt. 

Die heutige Einrichtung ist im wesentlichen 
dem Erscheinungsform der alten Kirche in den 
Jahren vor dem Abriss 1782 ähnlich. Der Raum, 
durch Pfosten in zwei gleich grosse Abschnitte 
aufgeteilt (früher »die Südkirche« und »die 
Nordkirche« genannt), stellt ein typischer Ver
sammlungsraum dar. Das Gemeindegestühl ist 
in Reihen aufgestellt, in der Südkirche nach 
Osten zu, in der Nordkirche in Blöcken nach 
Süden zu. Viele Einrichtungsgegenstände sind 
für die alte Kirche geschaffen worden und haben 
nach der letzten Restaurierung von 1968-71 wie
der fast dieselben Farben wie bei der Überfüh
rung. 

Am ältesten ist die romanische Granittaufe 
(Abb. 18), deren Bestandteile, Kuppa und Fuss, 
zeitgleich sind, aber wahrscheinlich nicht ur
sprünglich zusammenhingen. Die Kanzel (Abb. 
21 und 64), mitten vor der Südwand errichtet, 
hat einen Korb aus der Zeit um 1600, mögli
cherweise von dem †Kirchensaal des Ripener 
Spitals, sowie einen Schalldeckel mit ge
schnitzter Jahreszahl 1661. Zwei der insgesamt 
dreizehn Wandleuchter tragen die Jahreszahl 1599 
(Abb. 33-35), während mehrere von ihnen bei 
der Verlängerung der alten Kirche im Jahre 1716 
gestiftet sind (Abb. 36). Als eine direkte Folge 
dieser Verlängerung wurden 1717 sowohl der 
Altar als auch das bemalte Altarpaneel erworben 
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(Abb. 12). Eine neuere Agende hat silberne Be
schläge, die von einem 1726 gestifteten †Buch 
überführt worden sind (Abb. 25). Zwei Jahre 
danach hat der Stifter des Buches auch die Al
tarschranke gestiftet; bei der Aufstellung in der 
neuen Kirche musste diese eiserne Schranke je
doch mit Holz verlängert werden (Abb. 8). 

Der Beichtstuhl (Abb. 30), der jetzt als Sakri
stei verwendet wird, hat bei einer Restaurierung 
im Jahre 1764 seine heutige Erscheinunungs-
form bekommen. Die hohen Logen, »die Em
pore«, die auf dem Fussboden entlang der Nord
wand stehen, haben fast dieselbe Bemalung wie 
der Beichtstuhl und sind wahrscheinlich im 
Jahre 1769 errichtet (Abb. 29). Von einem (†)Ge-
stühl, das wohl aus der Entstehungszeit der Kir
che stammt, sind ausser einigen Wangen und 
Türen auf dem Dachboden (abb. 65) eine Tür 
mit Lesebrett erhalten geblieben, die jetzt bei 
der Kanzeltreppe steht (Abb. 23). Das übrige 
Gestühl im neugotischen Stil ist 1844 für den 
Dom in Ribe ausgeführt und 1903 in Sønderho 
errichtet. Eine Uhr aus holländischer Herkunft 
ist von 1783, fünf Huthalter und zwei Totenbahren 
(Abb. 49) sind aus dem 18.-19. Jahrhundert. Von 
den elf Kronleuchtern sind vier von der alten Kir
che überführt worden (Abb. 31-32), fünf wur
den für die neue Kirche erworben, und zwei 
wurden in 1843 und 1956 gestiftet. Die Kirche 
besitzt die größste Sammlung von Votivschiffen 
in Dänemark, insgesamt vierzehn, eins davon 
aus dem Jahre 1747 (Abb. 41-42); die übrigen 
wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun
derts und Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut 
(Abb. 43-48). Zwischen etwa 1800 und 1930 ist 
der Kirchenraum oft als Motiv in der (Ma
lerkunst benutzt worden (Abb. 24, 51, 63, 1 
(S. 2107), 4 (S. 2110). 

Eine Reihe von Grabmälern, hauptsächlich 
vom Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhun
derts, sind fast alle von entweder zwei Steinmet
zen aus Tjæreborg, Bastian Andresen Slesvig 
und seinen Sohn Frands, oder von dem orts
ansässigen, sehr vielseitigen Künstler Jens Son
nichsen geschaffen worden. Sechs Grabsteine 
und ein aufrecht stehendes Denkmal befinden 
sich seit 1952 im Westteil der Nordkirche. 

Die alte Kirche von Sønderho (S. 2204-08) be
stand beim Abriss im Jahre 1782 aus einem 
möglicherweise aus dem Spätmittelalter stam
menden Langhaus, das 1716 durch eine Ostver
längerung und 1738 durch den Anbau von zwei 
Kapellen an der Nordseite ausgebaut worden 
war. Vor dem Südeingang war eine kleine Vor
halle. Sowohl die Mauern als auch das Dach wa
ren aus Ziegeln. Die Kirche hatte keinen Turm, 
die Glocke hing in einem hölzernen Glocken
haus auf dem Friedhof. 

Die Kirche, die nach dem Ausbau im Jahre 
1738 Plätze für mehr als 700 Personen hatte, 
folgte durch ihre Erweiterungen dem gleichen 
Muster wie bei der Inselkirche von Rømø und 
der alten Kirche von Nordby. Es sind keine 
Zeichnungen von der Kirche vorhanden, und 
eine Rekonstruktion des Grundrisses (Abb. 4) 
muss von der Auskunft des Pfarrers über die 
Anzahl der Balkenfächer in den einzelnen 
Abschnitten ausgehen. Wegen Versandung lag 
die Fussbodenebene allmählich eine Elle unter
halb des Friedhofsgeländes. 

Feuchtigkeitsprobleme und ständige Über
schwemmungen des Fussbodens waren die ei
gentlichen Ursachen der Erneuerung der Kirche 
im Jahre 1782. 

Deutsche Übersetzung von B. Moltesen Ravn. 



 
 
 
 
 
 

 
 

SLAVS HERRED o. 1800 med de fire sognekirker: Grindsted, Grene, Vorbasse og Hejnsvig. Den største del af 
herredet er optaget af den store, sandede Grindsted hedeslette, hvis opdyrkning først påbegyndtes i slutningen af 
1800'rne. Som følge af den voksende befolkning blev Grene kirke flyttet og nybygget 1891, mens kirkerne i 
Hejnsvig og Grindsted blev stærkt udvidet henholdsvis 1918-19 og 1921-23. 1910 opførtes en filialkirke i Vester
hede (Hejnsvig sogn), 1915 og 1919 i Nollund og Urup (Grindsted sogn) og 1921 i Skjoldbjerg (Vorbasse sogn). 
Efter den stærke udbygning af Billund som følge af Lego-fabrikken er der rejst et kirkecenter her 1973. Slavs 
herred er oprettet 1552 ved sammenlægningen af Grindsted og Grene sogne (tidligere Tørrild herred, Jelling 
syssel) og Vorbasse og Hejnsvig (tidligere Jerlev herred, Almind syssel). Landsbyen Almstok på grænsen mel
lem Vorbasse og Randbøl (Vejle amt) har i middelalderen haft sin egen kirke, og også ved Fitting i Vorbasse sogn 
er der fundet tomten af en kirke. Først ved hedeopdyrkningen o. 1900 nåede området igen den befolknings
mæssige styrke, det synes at have haft i den tidlige middelalder. Herredet har haft to små herregårde: Urup i 
Grindsted sogn og Donslund i Hejnsvig sogn. Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort 1803-04. - Slavs Harde, 
um 1800, mit den vier Pfarrkirchen: Grindsted, Grene, Vorbasse und Hejnsvig. Die Grindstedter Heideebene, mit deren 
Urbarmachung erst Ende des 19. Jahrhunderts begonnen wurde, beansprucht den grössten Teil der Harde. Wegen des 
Bevölkerungszuwachses wurde die Grene Kirche verlegt und 1891 neugebaut, während die Kirchen in Hejnsvig und 
Grindsted in den Jahren 1918-19, bzw. 1921-23, stark erweitert wurden. 1910 wurde eine Kirche in Vesterhede (Gemeinde 
Hejnsvig) aufgeführt, 1915 und 1919 in Nollund und Urup (Gemeinde Grindsted) und 1921 in Skjoldbjerg (Gemeinde 
Vorbasse). Mit dem Wachstum des Ortes Billund als eine Folge der Entwicklung der Firma Lego System ist ein Kirchenzen
trum errichtet worden 1973. Slavs Harde entstand 1552 durch die Zusammenlegung der Gemeinden Grindsted und Grene 
(früher Tørrild Harde, Jelling Kirchspiel) und Vorbasse und Hejnsvig (früher Jerlev Harde, Almind Kirchspiel). Das Dorf 
Almstok an der Grenze zwischen Vorbasse und Randbøl (Amt Vejle) besass im Mittelalter seine eigene Kirche, und auch bei 

Danmarks Kirker, Ribe amt 158 
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Fig. 1. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra sydvest. Sylvest Jensen fot. 1947. Det kgl. Bibliotek. – Luftauf
nahme von Kirche und Friedhof Südwestansicht. 

Fitting in der Gemeinde Vorbasse sind die Fundamente einer Kirche freigelegt worden. Erst in Verbindung mit der Urbarma
chung der Heide um 1900 bekam die Gegend wieder die gleiche Bevölkerungszahl, wie sie im frühen Mittelalter scheinbar 
gehabt hat. In der Harde hat es zwei kleine Herrensitze gegeben: Urup (Gemeinde Grindsted) und Donslund (Gemeinde 
Hejnsvig). Ausschnitt aus der Karte der Gesellschaft der Wissenschaften 1803-04. 



 

 

 

  

 

 

 

Fig. 2. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1989. – Nordostansicht der Kirche. 

GRINDSTED KIRKE 
SLAVS HERRED 

Sognet nævnes første gang i kirkelisten i Ribe Olde Christopher Sølling, Grindsted, og kromand Poul 
moder (ved midten af 1300'rne), hvor kirken er sat til Hansen, Dal. 1788 overlod Poul Hansen sin halvdel 
en afgift på 4 skilling sølv (jfr. s. 1020f.). til pastor Sølling,2 der ejede kirken til sin død 1809.4 

Kronen solgte 1712 kirken, dvs. dens kirketiende Kirken forblev i slægten og var i 1800'rne i familien 
med vedligeholdelsespligten, til Peder Muldvad, sog Høgsbros eje,5 indtil den 1918 af læge Olaf Høgsbro 
nepræst i Ringgive.1 1723 fik sognepræst Peder solgtes til sognet for 6.045 kr. Den overgik til selveje 
Arensberg i Hvejsel skøde på kirken, som han imid 1922. 
lertid overlod til sin svigersøn, præsten i Grindsted, Sognet, der siden 1919 har udgjort et selvstændigt 
David Foss, hvis enke bragte den til sin anden mand, pastorat, var indtil 1641 anneks til Hejnsvig,6 1641-
cand. theol. Johan Risum i Dal.2 Johan Risum solgte 1810 hovedsogn i pastoratet Grindsted-Hejnsvig. Fra 
1737 kirken til Gerhard de Lichtenberg til Engels- 1810 var det hovedsogn for Grene og 1822-32 tillige 
holm (jfr. (†)altertavle),3 der ved midten af 1700'rne for Hejnsvig. 1915 og 1919 opførtes filialkirker i Nol-
ejede adskillige kirker i Øst- og Midtjylland, bl. a. lund og Urup (se s. 2262 og 2267). 
kirkerne i Ølgod, Grene og Hejnsvig. Kirken forblev Grindsted og Grene var i middelalderen og i år
under Engelsholm, indtil kammerråd Nicolai Duus hundrederne efter reformationen en del af det så
1770 afhændede den til sognepræst, senere provst, kaldte Jelling sysselprovsti.7 Tilsyn med kirkebyg
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Fig. 3. Den gamle kirke set fra nordøst. Carl Neergaard fot. 1896. – Nordostansicht der alten Kirche. 

ningerne og revision af regnskaberne blev foretaget af 
en sysselprovst (jfr. indskriften på den gamle (†)præ
dikestol); som et levn herfra er bevaret regnskaber 
1614-20 og 1676-86.8 

Provst Christopher Sølling, der forblev kirkeejer 
efter at han 1784 var flyttet til Torstrup og Horne, 
kom 1790 – muligvis foranlediget af efterfølgeren 
Ove Kasbjerg9 – i alvorlig strid med sognet, da han 
lod kirkens blytag erstatte med tegl.10 Begivenheden 
gav næring til et sagn, der fremstillede Sølling som en 
meget ugudelig mand: blyet blev omstøbt til kugler, 
men et skib, der skulle fragte kuglerne fra Vejle til 
København, sank »for ugudeligheds skyld« ved Sjæl-

Fig. 4. Matrikelkort 1:10000, målt af C. W. Balsløw 
1819 og kopieret af E. Hansen 1851. – Katasterkarte. 

lands Odde.11 – Et lynnedslag 20. dec. 1760 forrettede 
betydelig skade på kirken.12 

Et brudstykke af en *runesten fra vikingetiden blev 
1925 fundet i en stenbunke, der blev tilovers ved kir
kens ombygning 1921-23. Af indskriften kan kun læ
ses »...efter Gunner...«. Nu i Grindsted Museum 
(inv. nr. G. 270).13 

Under kirkens ombygning 1921-23 var gudstjene
sten henlagt til det nærliggende missionshus. Med bi
skoppens tilladelse blev døbefont, alterbord og orgel 
flyttet over i missionshuset, hvor der allerede tidli
gere havde været holdt gudstjeneste, men uden dåb 
og altergang.14 

Den stærkt udvidede kirke, kaldet »Hedens 

domkirke«,15 er nu omgivet 
Den oprindelige kerne, 

kirke, der betjente det 
rejst på et øst-vest vendt 
nord for Grindsted å ved 
gade, mellem Vejle og 

(fig. 4) viser, at kirke og 

af den voksende by. 
en lille kvaderstens-

udstrakte hedesogn, er 
bakkedrag ca. 250 m 
landevejen, nu Borger

Varde. Matrikelkortet 

kirkegård i begyndelsen 
af 1800'rne lå frit omgivet af marker med nogle 

få gårde. 
Kirkegården, der 1768 blev opmålt til 121×94½ 

alen (ca. 76×59 m), er 1919 og 1945 udvidet til 
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det dobbelte ved tilkøb af jord mod syd og syd
øst. Kirkegården har bevaret sine gamle skel 
mod vest, nord og øst. Den hegnes af »dob
belte« kampestensdiger om både det gamle og 
det nye afsnit; mod nord er der dog et planke
værk. – Stendigerne, hvoraf det søndre blev 
flyttet ud i forbindelse med udvidelsen, måtte 
før som nu udbedres med års mellemrum. 1619 
førtes der således 41 læs nye sten til kirkegården, 
og murmanden Laurids Christensen arbejdede 
selvanden i 14 dage med at lægge stenene op.16 

Kirkegårdens indgange i vest er to murede, 
hvidtede og teglhængte portaler, på hver sin side 
af tårnet og bygget sammen med dette; de har 
rundbuede porte og ganglåger. Den nordre (fig. 
5) er kirkegårdens gamle hovedindgang, i sin 
kerne vel fra senmiddelalderen, den søndre er 
muret 1921-23 i forbindelse med kirkens udvi
delse som en efterligning af den nordre. En lille 
portal i østdiget med ganglåge er ligeledes gam
mel. Den rundbuede åbning, 105 cm bred, er Fig. 6. †Klokkestabel på kirkegården, nedrevet 1923 

falset i begge sider, og tagfladen vender ind mod 	 (s. 2227). Set fra sydvest. Foto o. 1920 i Grindsted 
Museum. – Friedhof, †Glockenhaus, abgerissen 1923.kirkegården. – Indgangene, i ældre tid benævnt 
Südwestansicht. 

som »stetter«, var tidligere udstyret med †riste,

og åbningerne var lukket med drejelige »sving arkitekt Frits Jensen. På matrikelkortet 1819 (fig. 

ler«. I den vestre port, »kirkeporten« eller »lig 4) ses sognets gamle †skolebygning, bygget af 

porten«, opsattes 1683 fløje af egetræ.17 Gerhard de Lichtenberg 1741.12 Skolen, hvis 


En toiletbygning i kirkegårdens nordvestre søndre ende strakte sig ind på kirkegården, be
hjørne er opført 1975 ved arkitekt Hans Chr. stod af otte fag og rummede både skolestue og 
Møller, Grindsted. Missionshuset på den anden beboelse for degnen samt stald og lo til to køer 
side vejen vest for kirken er fra 1919 og tegnet af og ti får. 

†Klokkestabler. Indtil 1923 hang klokken i en 
tømret klokkestabel (fig. 6) på en lille høj øst for 
koret. Den sidste bar årstallet »1860«, da den 
ifølge synsprotokollen blev fornyet og gjort 
større.18 Den var den sidste af flere klokkestab
ler, der havde afløst hinanden siden middelal
deren (sml. de kullede kirker i Grene og Hejns
vig, s. 2283 og 2335). I sommeren 1615 byggede 
tømmermand Søren Møller i Keldkær (Bredsten 
sogn, Vejle amt) med svende og savskærere såle
des et nyt »klokkehus«, hvortil der blev indkøbt 
egetømmer og fyrrefjæle til at tække huset og 
klæde gavlene med. Tre vogne hentede mesteren 
og hans syv medhjælpere, der var på kost i 16 
dage. Da arbejdet var afsluttet, delte arbejdsfol-
kene og sognemændene en tønde øl.16 1680 blev 

Fig. 5. Kirkegårdsportal (s. 2227), set fra nordvest. 
Foto. o. 1920 i Grindsted Museum. – Eingang zum 
Friedhof, Nordwestansicht. 
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Fig. 7. Forslag til kirkens udvidelse. Opstalt af kirkens sydside, tegnet af Harald Lønborg-Jensen 1920. I Grind
sted Museum. 1:300. – Vorschlag zum Ausbau der Kirche. Aufriss von der Südseite 1920. 

Fig. 8. Grundplan 1:300. Tegnet af Marianne Nielsen 1991 på grundlag af plan ved C. M. Smidt og Harald 
Lønborg-Jensen 1920 og opmåling af kirkens ældre dele ved Henrik Jacobsen 1986. De stiplede linier 
angiver den gamle kirkes udstrækning mod vest før udvidelsen. – Grundriss. Die punktierten Linien zeigen die 
Ausdehnung der alten Kirche vor der Erweiterung. 
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det gamle klokkehus taget ned, og et nyt byg
get.17 Trods fornyelsen bemærkedes det dog al
lerede 1700, at klokken hang »i noget brøstfæl-
digt træværk«.19 Præsten omtaler 1766 stablen 
som et »træhus«,12 og 1810 var klokkens »skur« 
så ringe, at man frygtede, at det skulle styrte 
sammen.20 

Den velholdte kirkegård prydes af en række 
store elmetræer langs vestdiget og omkring kir
ken. Indtil slutningen af 1800'rne lå kirkegården 
hen som en »grønning« med et tæppe af græs og 
lyng (fig. 3). 1888 lod et udvalg for indsamlede 
midler anlægge grusbelagte gange og plante 
grantræer inden for digerne,14 og i de følgende 
år blev kirkegården udstykket i faste gravsteder. 

En annekskirkegård, Søndre kirkegård, er 
1961-63 anlagt syd for åen efter tegning af land
skabsarkitekt Aage Stenbæk. 

BYGNING 

Kirken består af et romansk anlæg, kor og skib, 
der ved en storstilet ombygning 1921-23, ledet 
af arkitekt Harald Lønborg-Jensen, er udvidet 
mod vest. I den nye kirke indgår det gamle skib 
som kor og det gamle kor som sakristi. Det til
byggede afsnit er et treskibet anlæg med et stort 
tårn i vest, flankeret af to korsarmlignende ud
bygninger. I nybygningens sydøstre hjørne ind
går dele af et senmiddelalderligt våbenhus. Ori
enteringen har en mindre afvigelse mod syd. 

Af den oprindelige kvaderklædte kirke er bevaret 
koret og det meste af skibet; den vestre trediedel 
blev fjernet forud for nybyggeriet 1921. Fundet 
af en nord-syd gående fundamentsgrøft21 i kir
kens vestende, ca. 2 m fra gavlen, viser, at den 
romanske bygning muligvis har fået en vestfor
længelse(?) en gang i løbet af middelalderen, så
ledes som det for eksempel var tilfældet i den 
nærliggende Fåborg kirke (s. 1752). 

Den fladloftede kirke, ca. 23 meter lang, fik 
aldrig noget tårn. Korets grundplan synes afsat 
som et kvadrat. Indvendig udmærker den ellers 
anonyme bygning sig ved interessante arkitek
turdetaljer: en alterniche i korvæggen og en rigt 
udformet triumfvæg med nu forsvundne, søjle-
bårne sidealternicher. 

Materialer. Den udvendige murbeklædning 
består af granitkvadre over en profileret sokkel 
med hulkant over en rundstav. Soklen er stærkt 
eroderet i koret og i skibets sydside, hvor den 
flere steder er suppleret med nyhuggede sten. 
Hjørnerne er maltrakterede; kun skibets nord-
østre hjørnekvader er intakt, og den har en lille 
lodret tovstav i hjørnet. Soklen manglede under 
størstedelen af den fjernede vestgavl, hvilket 
kan skyldes, at gavlen er flyttet ud i forbindelse 
med en forlængelse. I de kvaderklædte facader er 
de største formater som vanligt brugt forneden. 
I skibets sydside måler de tre første skifter reg
net fra neden henholdsvis 58, 50 og 42 cm.22 

Enkelte skifter er delt op i halve kvadre. 
Kvaderstensmurværket bærer næsten overalt 

præg af omsætning og ommuring, hvorunder de 
oprindelige åbninger er gået tabt. Bedst bevaret 
er korets nordside, mens skibets nordside kun er 
kvaderklædt forneden (jfr. fig. 3); resten er af rå 
marksten, pudset og hvidtet. Korgavlen blev 
totalt omsat i det ydre 1815.23 Her er kvadrene 
genbrugt helt op til spidsen. Den nedbrudte 
vestgavl var ommuret før 1766;12 men om der 
her var tale om en reparation eller en nymuring i 
forbindelse med en middelalderlig udvidelse kan 
ikke afgøres. Ifølge F. Uldall, der besøgte 
Grindsted 1889, var gavlspidsen af røde mursten 
i forskellige størrelser. – Overskydende kvadre 
fra nedrivningen 1921 synes i udstrakt grad at 
være blevet brugt i en kælderskakt ved skibets 
nordside. 

En lille undersøgelse ved korets nordside 1985 
viste, at det romanske fundament er lagt i en grøft, 
mere end 1,6 meter dyb. Nederst er grøften 
fyldt med groft gulbrunt sand; herover følger et 
40 cm tykt lag af håndstore marksten lagt i sand 
og herover igen et fast pakket lag af kvaderafslag, 
der danner grundlag for store utilhugne kam
pesten, hvorpå det profilerede sokkelskifte er 
sat.24 

Vinduer. Af de oprindelige vinduer er kun ko
rets østre og nordre bevaret; sydvinduet er en 
rekonstruktion fra 1921 – vistnok ved genanven
delse af en overligger, der tidligere var indmuret 
vestligst i skibets nordside. De højt anbragte 
vinduer, hvoraf det østre indgår i alternichen 
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Fig. 9. Den gamle kirke set fra sydøst. Foto o. 1910 i Det kgl. Bibliotek. – Südostansicht der alten Kirche. 

(fig. 13), adskiller sig fra normen ved indvendig ren blev sænket trekvart meter. Ved Uldalls be
at være vandret afdækket med stenbjælker. Øst søg 1889 bestod døren af en smal, firkantet åb
vinduets ydre halvdel er gået tabt senest ved ning med sider af glathugne kvadre, dækket af 
korgavlens omsætning 1815. Nordvinduet, der tympanet under et rundt bueslag af kilesten;25 

er genåbnet 1921, har udvendig en monolit soklen var afbrudt af døråbningen. Under ned
overligger og sålbænksten. brydningen af skibets sydvestre hjørne 192121 

Såfremt der virkelig har været tale om en fandt håndværkerne en profileret base med tre 
vestforlængelse af skibet, må dørene være blevet hjørnehoveder samt nogle stykker af søjleskaf
flyttet mod vest i forbindelse hermed. At terne (fig. 12). Med udgangspunkt i disse dele 
dømme efter fotografiet (fig. 18) har †norddørens genskabte arkitekten to søjler med nyhuggede 
østre karm siddet knap 5 meter fra skibets vestre kapitæler (med palmet og løvemotiv), en ny 
hjørne. Den tilmurede, granitindfattede dør, der base i vest og nye søjleskafter; gammel er kun 
forsvandt endeligt 1921, dækkedes foroven af en den østre base og det nederste af skaftet herover. 
flad bue af tegl. Soklen var ført hen under døren Det halvcirkulære tympanon (fig. 10) indeholder 
med et udhugget trin. Ved nedbrydningen 1921 et lavt, tilsyneladende aldrig færdiggjort relief af 
viste det sig, at tilmuringen var relativ sen og den tronende Kristus mellem to apostle(?). Kri-
foretaget med små teglsten.21 stus har korsglorie, og sidefigurerne er stående, 

Syddøren (fig. 11), der oprindelig har været en men relieffet er med Mackeprangs ord »så lavt 
(to)søjleportal med tympanon, var stærkt æn og udførelsen så ringe, at man intet kan sige om 
dret, muligvis som følge af dørstedets flytning. enkelthederne«.26 Motivet har en vis lighed med 
De adsplittede granitdele blev 1921-23 bragt et tympanon nu indmuret i koret i Bække kirke 
sammen og rekonstrueret, samtidig med at dø (Anst hrd.). 
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Fig. 10-12. Syddøren (s. 2230). 10. Tympanon. Kri-
stus mellem to apostle(?). NE fot. 1989. 11. Den re
konstruerede dør. NE fot. 1989. 12. Søjlefragmenter, 
fremdraget 1921. C. M. Smidt fot. – Der Südeingang. 
Tympanon, Christus zwischen zwei Aposteln (?). Der re
konstruierte Eingang. Säulenfragmente, freigelegt 1921. 

Indre. Langmurene er indvendig af ukløvede 
marksten, mens både korvæggen og triumfvæg
gen er beklædt med kvadre. I korvæggen er en 
usædvanlig, tagformet alterniche (fig. 13), knap 4 
m høj, 227 cm bred og 33 cm dyb. Nichen, der 
som nævnt indeholder et vandret afdækket vin
due, er sat af veltildannede kvadre med retvink
lede hjørner. I 5. og 6. skifte er hjørnekvadrene 
erstattet med tværgående kvadre uden hjørnebe-
hugning, rimeligvis for at skabe forbandt. Den 
tagformede afslutning udgøres af to stenbjælker, 
båret af to hulkelede kragsten. Spærstikket er 
som form sjældent i den jyske granitarkitektur; 
de eneste kendte paralleller er to korvinduer i 
den nærliggende Horne kirke (s. 1446). 

C. M. Smidt, der 1922 havde lejlighed til at 
undersøge nichen, kom til det resultat, at »blæn
dingen«, som han betegnede den, var yngre end 
korvæggen.27 Denne opfattelse er dog næppe 
rigtig, idet kvadrene fra første færd synes til
dannet med henblik på en alterniche.28 Lignende 
nicher i korvæggens murliv kendes i Fjaltring 
kirke i Ringkøbing amt, og i flere sjællandske 
kirker fra o. 1200.29 Men disse alternicher, der 
som regel er rundbuede og halvcirkulære i plan, 
når kun undtagelsesvis helt til gulvet.30 De kan 
opfattes som en slags erstatning for en egentlig 
apsis og har vel haft samme funktion som side
alternicherne: at danne en baggrund for selve al
tret. 
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Fig. 13. Alterniche i korvæggen (s. 2231). C. M. 
Smidt fot. 1922. – Altarnische in Chorwand. 

Triumfmuren (fig. 17), oprindelig med to flan
kerende †sidealternicher, er totalt ændret og til 
dels ødelagt i forbindelse med byggeriet 
1921-23. Korbuen blev lukket og tjener nu som 
en slags baldakin bag kirkens nye alter, og side
alternicherne, der var tilmuret længe forinden, 
blev brudt igennem for at give plads til to døre 
til sakristiet. En opmåling fra 1921 (fig. 15) giver 
sammenholdt med fotografier et ret sikkert ind
tryk af den oprindelige indretning, der med de 
»søjlebårne« nicher har mindet om nabokirken i 
Ølgod (s. 1524f.). Den smalle korbue, kun 212 
cm bred, er forsynet med en skråkantsokkel, der 
ligesom i Ølgod er ført hele vejen hen langs 
triumfmurens vestside, men udeladt på østsi
den. De profilerede kragbånd (fig. 15) er indivi
duelt udformede: den nordre er højere og har 
flere led end den søndre. 

Som †sidealternicherne stod 1921, var den nor
dre tilmuret med granitkvadre og kun nordsi
den erkendelig; den søndre var udmuret i tegl 
og den øvre del ødelagt (i 1500'rne?) ved gen

nembrydningen af en opgang til prædikestolen. 
Nicherne har været halvcirkulære i plan og har 
formodentlig været afsluttet med runde buer li
gesom korbuen.31 I den søndre var bevaret en 
stenplade (bordplade) i bunden, og under begge 
nicher viste lodrette felter, at pladerne havde 
været »båret« af rejste, indfældede kvadre, der 
har skulle gøre det ud for pilastre eller søjler. 

Med de bærende søjler minder alternicherne 
Grindsted (og Ølgod) om centralmotivet, den 
tronende Maria, i det gyldne alter fra Lisbjerg 
(DK. Århus, s. 1406). Her er figuren anbragt i et 
rundbuet felt (det himmelske Jerusalem), båret 
af en solid støttepille. Som foreslået af Harald 
Langberg synes denne opbygning inspireret af 
»monstransagtige tabernakler«,32 og det er vel 
tænkeligt, at alternicherne i de to midtjyske kir
ker, udstyret med helgenfigurer, har skullet illu
dere sådanne monstranser opstillet på hver sin 
side af korbuen. 

Kirken stod indtil 1921 med flade bjælkelofter, 
der stadig er bevaret i koret (det nuværende sa
kristi). Loftet ligger her så lavt, at både korvæg
gens alterniche og østsiden af korbuen (jfr. fig. 
14) rager op bag bjælkerne. Rummet har dog 
næppe haft åben tagstol; snarere synes korets 
langmure aldrig at være ført op i den højde, som 
bygmesteren havde tilsigtet. – Triumfmurens 
gavltrekant (fig. 17) er af marksten. 

Fig. 14. Tværsnit 1:150 gennem koret, set mod vest. 
Målt af Henrik Jacobsen 1986, tegnet af Marianne 
Nielsen 1991. – Querschnitt durch Chor gegen Westen. 
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Fig. 15. Opmåling af triumfmuren (s. 2232) ved Harald 
søndre sidealterniche er ødelagt ved gennembrydningen af 
wand: Westseite, Grundriss und Querschnitt. Vermessen 1920. 

Ændringer og tilføjelser. Som nævnt er det mu
ligt, at kirken engang i løbet af middelalderen er 
blevet forlænget mod vest. Hvornår dette i så 
fald er sket, véd vi ikke, men hvis norddørens 
fladbuede afslutning er kommet til i den for
bindelse, er der formodentlig tale om en sen
middelalderlig udvidelse. 

Det senmiddelalderlige våbenhus, hvoraf nu 
kun øst- og sydsiden er tilbage, er muret dels af 
munkesten, dels af kvadre. I gavlen er en rund
buet, falset dør. Et lille, firkantet vindue i øst er 
udvidet og flyttet nordover i forbindelse med 
husets omdannelse 1921. Taget var da af tegl; 
168417 havde huset blytag, der inden 170019 del
vis var udskiftet med tegl. Bjælkeloftet var 
endnu 182823 uden bræddebeklædning. Ved Ul-
dalls besøg 1889 var der oplagt et bræddeloft, 
som skjulte tympanet. 

Tagbeklædningen bestod i 16-1700'rne af bly, 
der fra tid til anden blev støbt om og lagt op på 
ny. Peder Enevoldsen blytækker med svende fik 

Lønborg-Jensen 1920: vestside, plan og tværsnit. Den 
en opgang til prædikestolen. 1:100. I NM. – Triumph

1678 29 slette daler for blyarbejde, og 1682 be
taltes blytækker Peder Eskesen for syv »op
gange« på skibets nordside.17 Kirkeejeren, 
provst Christopher Sølling i Torstrup, fik 1792 
kancelliets tilladelse til at udskifte skibets blytag 
med blåglaserede tegl. Dette affødte en protest 
fra sogneboerne, vistnok inspireret af præsten. 

Fig. 16. Rekonstruktion af triumfvæggens oprinde
lige udformning (s. 2232) ved Niels Jørgen Poulsen, 
tegnet af Marianne Nielsen. 1:100. – Triumphwand. 
Rekonstruktion des ursprünglichen Aussehens. 
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Fig. 17. Triumfmuren set fra vest under kirkens ombygning 1921-23 (s. 2232). 
C. M. Smidt fot. – Triumphwand während des Umbaus der Kirche, 1921-23. Westan
sicht. 

Kirkens vedligeholdelse omfattede i øvrigt re rammer, således som det ses på fotografier forud 
parationer af murværk, gulve, lofter og vinduer. for ombygningen 1921. – 1810 var fyrretræs-
1735 fandt kirkesynet, at kirken var i dårlig brædderne i vestenden af loftet så forrådnet, at 
stand.33 En istandsættelse 1740 under den nye »menigheden ikke kunne opholde sig der uden 
kirkeejer Gerhard de Lichtenberg omfattede for at udsættes for farlige følger, dels af nedfal
trinsvis inventaret (jfr. altertavle). 1792 var væg dende, rådne stykker og dels for deres helbreds 
gene »skimlede og skidne«.34 1815 var hele kir skyld«.20 En lem til loftet, i skibets vestende, øn
ken under reparation, bl. a. blev korets østende skedes flyttet 1830.18 Skibet fik nye bjælker 
ommuret.23 – Kirken havde 170019 i alt fire vin 1842, og 1853 blev loftet malet med oliefarver.18 

duer: tre i sydsiden, hvoraf et i koret, og et i Planer om en ny kirke. Indbyggertallet i Grind
skibets vestgavl. Vinduernes trækarme blev sted sogn steg mellem 1850 og 1901 fra 605 til 
1882-8318 udskiftet med rundbuede støbejerns- 1227, og fortsat hedeopdyrkning og anlæg af 
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Fig. 18. Den gamle kirke set fra nordvest. C. M. Smidt fot. o. 1920. – Die alte Kirche. Nordwestansicht. 

jernbaner førte til yderligere godt en fordobling 
inden 1930, da folketallet nærmede sig 4000. De 
åndelige rørelser, især den indremissionske væk
kelse, gav sig udslag i en betydelig kirkegang og 
gjorde, at kirken efterhånden føltes alt for lille. 
Pladsmanglen blev i første omgang afhjulpet 
ved opførelsen af filialkirker i Nollund og Urup, 
indviet 1915 og 1919, men samtidig tog menig
hedsrådet initiativ til en udvidelse af den gamle 
kirke i Grindsted. 1916 blev ønsket forelagt bi
skoppen i Ribe. Han havde forståelse for sagen, 
men foreløbig afventede man dog verdenskri
gens afslutning. Efter anmodning fra Kirkemi
nisteriet indberettede man i de følgende tre år 
antallet af kirkegængere. Tallene talte deres ty
delige sprog: kirkens størrelse stod ikke i et ri
meligt forhold til kirkegængernes antal. Ved et 
kirkesyn i juni 1917 ankede menighedsrådet 
over, at kirken på højtidsdage var så overfyldt, 
at mange måtte gå bort. 

Ombygning og udvidelse 1921-23. I januar 1920 
anmodede ministeriet menighedsrådet om sna

rest muligt at indsende tegning og overslag til 
en udvidelse af kirken, udarbejdet af en af de 
arkitekter, som den kgl. bygningsinspektør 
havde indstillet. Det blev arkitekt Harald Løn-
borg-Jensen under medvirken af C. M. Smidt, 
København, der kom til at forestå arbejdet.35 

Hans tegninger blev forelagt menighedsrådet i 
februar 1920 og antaget i august samme år. Al
lerede det foregående år forelå der dog to pro
jektforslag, udarbejdet af arkitekterne Eiler Bo-
serup, Skive, og Frederik M. R. Draiby, År
hus.36 Af deres skriftlige redegørelser14 fremgår 
det, at Draiby havde tænkt sig at udvide skibet 
mod nord med et dobbelt sidekapel og forsyne 
koret med en apsis; et tårn skulle anbringes ved 
det sydvestre hjørne og våbenhuset fjernes, så 
tympanet over syddøren igen blev synligt. 
Ifølge Boserups forslag skulle det gamle kor 
bruges som ligkapel og våbenhuset som præ-
steværelse. Et tårn i vest skulle trækkes helt ud 
til kirkegårdsdiget og hovedindgangen være i 
tårnets nordside; tårnets rygning skulle gå på 
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tværs af kirkens tag. Ved at udnytte terrænets 
naturlige fald mod vest og lægge gulvet lavere 
end i den gamle kirke søgte han at opnå større 
højde, selvom det gamle loft blev forlænget 
vandret mod vest. 

Som det vil ses, genfindes adskillige tanker fra 
Boserups forslag i Lønborg-Jensens projekt. Han 
havde få år forinden forestået udvidelsen af Has
lev kirke (DK. Sorø amt, s. 565f.). I Ribe amt 
var han kendt fra opførelsen af filialkirkerne i 
Stenderup og Skovlund (s. 1593-98) samt Bram-
minge kirke, og han var, da han blev engageret i 
Grindsted, i gang med ombygningen af Hejns
vig kirke (s. 2335) og opførelsen af den lille 
kirke i Skjoldbjerg (s. 2325). 

Lønborg-Jensens kirke i Grindsted, som han 
vist selv opfattede som sit hovedværk, er en stor 
treskibet bygning, en art basilika, opført i til
knytning til og med genanvendelse af den gamle 

kirke. Den nye bygning blev ført helt ud til det 
vestre kirkegårdsdige og tårnets vestmur opført 
i flugt med den middelalderlige kirkegårdspor-
tal. Som det ses af grundplanen, står kirkens 
vestende derfor med skæve vinkler, et forhold 
der indvendig er delvist udlignet ved varierende 
murtykkelser og som knap nok bemærkes af 
den besøgende. Som allerede beskrevet blev den 
gamle kirkes vestende brudt ned og det tidligere 
skib reduceret til kor med alterniche i korbuen, 
mens det gamle kor blev lukket af og indrettet 
til sakristi. I dette rum har man rekonstrueret 
vinduet i syd, mens der i nord er brudt en ny 
indgang, en præstedør, med granithugget ud
smykning: fem rundbuede felter i en retkantet 
overligger og karme med tovstav. To rundbu
ede døre, på de gamle sidealternichers sted, le
der ind til det omdannede kor (fig. 24), hvis træ
loft er afløst af to indmurede krydshvælv, hvi-

Fig. 19. Kirken under ombygning 1921-23. Set fra nordvest. C. M. Smidt fot. – Kirche während des Umbaus 
1921-23. Nordwestansicht. 
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Fig. 20. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1989. – Südostansicht der Kirche. 

lende på falsede piller med kraftige kragbånd, 
spidse buer og affasede ribber. I væggene er ud
hugget små nicher, og i syd er to falsede, flad-
buede vinduer, hvori der 1973 er indsat glasma
lerier af Knud Lollesgård. 

Koret og den nye kirke forbindes 
rund bue, smykket af søjler og en 
rundstav, der tydeligt er inspireret af 
kes romanske arkitektur (sml. også 
kirke, s. 2325). I den tilbyggede 
gulvniveauet seks trin (0,9 m) lavere 

ved en stor 
omløbende 
Veng kir
Skjoldbjerg 

kirke ligger 
end i den 

oprindelige kirke. Arkitekten har udnyttet ter-
rænfaldet vestover (jfr. fig. 7) og ved afgravning 
opnået en betydelig højdevirkning. Til gengæld 
bevirker terrænforskellen, at gulvet i det nye 
skib nu ligger et godt stykke under gulvet i det 
gamle våbenhus. Her leder en trappe ned til den 
sænkede og rekonstruerede portal, skibets 
gamle syddør. Midtskibet i den nye tredelte 
kirke dækkes af et højtsiddende træloft. Sideski

bene, der har krydshvælv, adskilles fra midtski
bet ved hver tre rundbuede arkader, båret af 
svære piller med rundede kragbånd. I højkirkens 
mure er små falske åbninger (biforier). Fagde
lingen i det treskibede anlæg, der er samlet un
der et stort tegltag, markeres udvendig ved støt
tepiller, hvorimellem der er store, dobbelte og 
tredobbelte spidsbuevinduer. – Våbenhuset blev 
som nævnt bygget ind i den nye kirke; kun syd
gavlen markerer dets tilstedeværelse. Fra det 
ombyggede våbenhus leder en trappe op til lof
tet over skibet. Vest for våbenhuset, i søndre 
sideskibs østre fag, er afskildret et rum, der bru
ges som præsteværelse. Under det tilsvarende 
fag i den nye kirkes nordøstre hjørne er indrettet 
en varmekælder og et brændselsrum med adgang 
via en trappe langs den gamle kirkes nordside. 

Det kraftige tårn, der er indbygget i skibets 
vestende, har blændingsprydede spidsgavle 
mod alle fire verdenshjørner. Det flankeres af 
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tværstillede udbygninger, små korsarme, hvoraf 
det nordre tjener som våbenhus, det søndre som 
ligkapel. Korsarmenes gavlblændinger synes in
spireret af de sengotiske gavle i Vorbasse (se s. 
2300). Det hvælvede tårnrum med orglet åbner 
sig mod kirken ved en rund bue. I mellemstok-
værket, af arkitekten betegnet som »tårnsalen«, 
er 1989 indrettet et kirkemuseum med ældre in
ventardele og gravminder (se inventar). Dette 
rum, med en kamin i vestsiden, har romanise
rende tvillingeåbninger, mens klokkestokvær-
ket står med i alt otte fladbuede og falsede glam
huller. 

Fig. 21. †Senmiddelalderligt kalkmaleri på triumf
væggens nordside. Indvielseskors anbragt som cen
trum i et lykkehjul, hvor djævleskikkelser har erstat
tet de traditionelle konger (s. 2238). Akvarel af Jacob 
Kornerup 1883. 1:25. – †Spätmittelalterliche Wandmale
rei an der nördlichen Triumphwand. Konsekrationskreuz 
als Zentrum eines Glücksrads, wo Teufelsgestalten die tra
ditionellen Könige ersetzt haben. Aquarell 1883. 

Alt er håndværksmæssigt af høj kvalitet. Mu
rene er af store teglsten i munkestensstørrelse, 
tre sten dybe med en stens hulrum, højkirkens 
mure dog af fire en halv sten med hulmur. 

Nedbrydningen af det vestre kirkegårdsdige 
blev påbegyndt 19. marts 1921. Grundstensned-
læggelsen (i den nordøstre hjørnepille) fandt 
sted 26. maj samme år, og den ombyggede og 
udvidede kirke blev taget i brug ved en fest
gudstjeneste 6. maj 1923. Som arkitektens kon
duktør på byggepladsen fungerede arkitekt E. 
Schiørring, Grindsted. Murerarbejdet blev ud
ført af i alt otte lokale murermestre med M. 
Knudsen som hovedentreprenør. I øvrigt med
virkede tømrermester Plesner Bloch, snedker
mestrene Carl Nielsen og Aage Præstegaard, 
blikkenslagermestrene C. Jensen og N. Fedder-
sen, malermester H. Hansen, glarmester Bertel
sen og installatørerne E. Nielsen og K. A. Chri
stensen, alle fra Grindsted.14 

Den velholdte kirke står hvidkalket med und
tagelse af den romanske kirkes kvaderstensmur-
værk. Tagene er tækkede med røde vingetegl, 
kun det gamle kor har blytag. Over hver af tår
nets fire spidsgavle er en brand, endende i en 
kugle. Indvendig er væggene hvidtede, træloftet 
er malet, og i gulvet ligger store, røde teglsten. 

†KALKMALERIER 

Under afrensning af hvidtelagene fremkom o. 
1882 kalkmalerier i triumfbuen og på triumf
væggens nordside. De blev undersøgt og til dels 
aftegnet af Jacob Kornerup, hvorpå de atter blev 
kalket til. Under kirkens ombygning afdække-
des 1921 et par figurer på skibets nordvæg; de 
blev aftegnet af H. Lønborg-Jensen. En yngre 
draperiindramning af altertavlen stod indtil 
samme tid fremme. 

1) Senmiddelalderlige, malet på en pudset 
bund, er to indvielseskors på henholdsvis 
triumfbuens søndre vange og triumfvæggen 
nord for buen (fig. 21). Det sidste er (i blas
femisk øjemed?) omgivet af to koncentriske 
borter med krydsende rundbuer og ildtunger(?), 
og tilføjet djævleskikkelser, anbragt som kon
gerne i de almindelige livs- og lykkehjulsfrem
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stillinger.37 Én ligger under hjulet, én er på vej 
op og én balancerer øverst. En fjerde djævel, på 
vej ned fra toppen, har måske været anbragt i 
vangen, hvor Kornerup fandt levninger af en 
rød figur. – Udsmykningen stod i rødt og sort. 

Sandsynligvis jævnaldrende var mindst tre fi
gurer på skibets nordvæg: En løve med kraftig 
manke, løftet forben og halen elegant svunget 
ind mellem bagbenene og op over ryggen (fig. 
22). Desuden en ørn, hvoraf der kun fandtes ho
vedet og en vinge, samt et uspecificeret dyr med 
en lang hale, som ud fra forbindelsen med evan
gelistsymbolerne løve og ørn måske var en 
okse. Af en yngre(?) indskrift over figurerne var 
der ifølge H. Lønborg-Jensen bevaret »I H« i 
versaler. Figurerne, der stod med sorte kontu
rer, blev ikke søgt bevaret under den fortsatte 
ombygning.38 

2) Renæssance. På kragbåndet i triumfbuens 
sydside fandtes 1883 en dekoration bestående af 
en sort afstribning på profilen og to rækker røde 
savtakker på selve båndet. Et savtakmønster af 
tilsvarende karakter var malet langs buen over 
den gennembrudte åbning til prædikestolen (jfr. 
fig. 17). 

3) 1700'rnes første del? En kalkmalet præste-
rækketavle nævnes 1766 på »kirkemuren ved 
koret«, sandsynligvis triumfvæggens nord
side.39 Fra samme tid var muligvis et rødt dra-

Fig. 22. †Kalkmalet løve, sandsynligvis senmiddelal
derlig, på det nuværende kors nordvæg (s. 2239). 
Akvarel af H. Lønborg-Jensen 1921. 1:10. – †Wandma
lerei, Löwe, wahrscheinlich spätmittelalterlich. Nordwand 
im heutigen Chor. Aquarell 1921. 

Danmarks Kirker, Ribe amt 

peri, øverst smykket med et gult bånd bundet i 
sløjfe, som før kirkens ombygning kunne iagt
tages bag altertavlen. 

INVENTAR 

Oversigt. Så godt som alt inventaret i den nuværende 
kirkebygning er udført i forbindelse med ombygnin
gen 1921-23, efter tegning af arkitekt H. Lønborg-
Jensen. Blandt de få undtagelser er den romanske gra
nitfont, der – noget usædvanligt – er udformet som et 
terningkapitæl. Endnu i brug fra den ældre kirke er 
desuden en klokke, støbt af Bernt Bodemann i Lybæk 
1613, dåbsfadet fra 1600'rnes første del og en dørfløj 
dateret 1652. Alterstagerne er fra o. 1700, mens en 
alterkalk er skænket af sognepræst Jens Murer i 1701. 

Ved kirkens ombygning blev en del ældre inventar
genstande hensat i tårnets mellemstokværk, et rum, 
der i en årrække fungerede som mødelokale, men 
som 1989 er indrettet som kirkemuseum med udstilling 
af dels genstandene fra kirken, dels andre eksempler 
på kirkeinventar, deponeret fra Grindsted museum. 
Her ses bl.a. resterne af kirkens ældre prædikestol, 
udført af H. P. S(nedker) 1626. Desuden en ligbåre, 
formentlig fra 1678, og to sæt stolegavle med låger, 
det ene ifølge en skåret indskrift opsat af sognepræst 
Jens Murer til hans børn 1700, det andet forsynet med 
maleri af et landskab med en vulkan, kirkeejeren Ger
hard de Lichtenbergs våbenmærke. Den ældre alter
tavle, fra 1740, er skænket af Lichtenberg og smykket 
med hans og hans hustrus navne samt våbenskjolde. 
Snitværket er muligvis udført af Horsens-billedskæ-
reren Jørgen Arentsøn Slache, mens det samtidige 
maleri er signeret af J. A. Stentzel. Mindre inventar
genstande som en klingpung med skaft fra 17-
1800'rne, to tinkander og to gravplader af træ fra 
1800'rne, opbevares tillige i museet. 

Farvesætning og istandsættelser. Inventaret i den nu
værende kirkebygning er farvesat af kunstmaler Ha
rald Munk 1921-23. Af det ældre inventar blev alter
tavlen udsat til opfriskning i 1862, mens kirkestolene 
ønskedes malet 1866 og prædikestolen 1873, i begge 
tilfælde vistnok med egetræsfarve. Samtlige stolesta
der blev udskiftet 1893-94. 

Alterbord (fig. 23), 1921-23, udført af kunstsned
ker J. P. Mørck efter tegning af H. Lønborg-
Jensen. Forsiden efterligner et romansk ante-
mensale med tovstav langs kanten og spidsovalt 
midterfelt udfyldt med papir hvorpå trykt Kri-
stusmonogram flankeret af alfa og omega. 
Mørklakeret med dekorationer i rødbrunt og 
gyldent, †Alterbord, af mursten på granitsokkel 
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med skråkant, muret op ad korets østgavl.40 

Bordet havde ifølge Danske Atlas 1769 endnu 
bevaret en helgengrav med marmordække.41 

Øjensynlig blev det dog delvis ommuret i for
bindelse med opstillingen af altertavlen 1740. En 
teglsten med stemplet »SPSG / 1740« (nu i kir
kemuseet) skal have været anbragt i et rum (hel
gengraven?) under en bordplade af eg med re
ster af malede bogstaver.42 

†Alterniche, se s. 2231. †Sidealternicher, se s. 
2232. 

†Alterklæder. Et ubrugeligt alterklæde nævnes 
1676 og 1685, sidstnævnte år dog sammen med 
et nyt, skænket af sognepræst Michel Jepsens 
kone.17 1700 fandtes et (det samme?) klæde af 
grøn tobin, dvs. tyndt silkestof19 og 1768 et af 

Fig. 23. Alterparti. Altret, en moderne udgave af de 
senromanske, gyldne altre, er tegnet af H. Lønborg-
Jensen og udført af kunstsnedker J. P. Mørck 1921-23 
(s. 2239 og 2240). NE fot. 1989. – Altar, 1921-23. Der 
Altar, eine moderne Ausgabe der spätromanischen Goldnen 
Altäre, wurde von H. Lønborg-Jensen entworfen und von 
Kunstschnitzer J. P. Mørck ausgeführt. 

rød, ulden damask.12 Såvel 1834 som 1846 
trængte et klæde af rødt fløjl til fornyelse.18 

Alterprydelse (fig. 23), 1921-23, udført af 
kunstsnedker J. P. Mørck efter tegning af H. 
Lønborg-Jensen. Prydelsen, af forgyldt egetræ, 
består af et retabel med arkader, der rummer 
relieffer af Kristus og apostlene, samt et stort 
krucifiks med sidefigurerne Maria og Johannes. 
Opsatsen har ligesom alterbordsforsiden et for
billede i de senromanske, gyldne altre.43 

(†)Altertavle (fig. 26). Kirkens rokokoalter
tavle, ifølge en malet indskrift bekostet af kirke
ejeren Gerhard de Lichtenberg 1740, er et ret 
enkelt, muligvis sammenstykket arbejde bestå
ende af postament og rundbuet storfelt samt 
konturudsavede sidevinger; det samtidige ma
leri er nederst til højre signeret J. A. Stentzel. 

Postamentet har fremspring med engle, der 
fra navlen og nedefter er hyllet i oprullede dra
perier; hænderne er samlet som i bøn (fig. 25). 
Tilsvarende fremspring til siderne for storfeltet 
har foranstillede dydehermer i skikkelse af bar
fodede kvinder i lange, rigt foldede gevandter: 
Til højre Troen med bog i venstre hånd og rester 
af et kors i højre, til venstre Kærligheden, der 
har blottet bryst og hovedtørklæde; hun bærer 
hjerte og nøgent barn. Hermernes sokler er kar-
nisprofilerede, kapitælerne kompositte. Den 
kraftige, karnisprofilerede gesims er vinkel
knækket med store, runde vaser i vinklerne og 
den opstandne Kristus, nu uden korsfane,44 på 
toppen. Vingerne er glatte, med en lille, rund 
vase øverst på den midterste udskæring. 

Ifølge Claus Hagen, sognepræst 1728-67, 
havde Lichtenberg ladet tavlen forfærdige i sin 
hjemby Horsens.12 Ud fra denne oplysning vir
ker det rimeligt at foreslå den blandt andet af 
Lichtenbergs svigerfar anvendte Jørgen Arent-
søn Slache som mester for i al fald de skårne 
figurer.45 

Stafferingen, som muligvis stammer fra o. 
1862, da synet ønskede altertavlen opfrisket,46 

består af grøn og grå marmorering på posta-
mentets sokkel og gesims samt krongesimsen, 
grønt47 til englenes klæder og vinger, hermernes 
kapper og kapitæler samt Kristi lændeklæde. 
Hermernes kjoler er hvide og deres sokler rød
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Fig. 24. Indre set mod øst. NE fot. 1989. – Innenansicht gegen Osten. 
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marmorerede, mens vingerne er blå med hvid-
malede blade samt våbener for Gerhard de Lich
tenberg (til venstre) og hans hustru, Bodil Stef-
fensdatter Hofgaard, til højre. Postamentet har 
sort bund og giverindskrift i forgyldt kursiv 
(ord, der hentyder til giverne, dog med versa
ler): »Gud glæd Høy-ædle mand, som pryder 
her dit Tempel, / Hands Dyd her giver skin Pa
troner til Exempel, / Din Soel gif Maanen Kraft, 
at dend tiltage maae, / Lad Lichtenberges Lys og 
Ære viit udslaae! / Bevar dend Dyre Siæl, din 
Hofgaard, ædle Damme(!), / Her ziirer hun dit 
Huus, giør hende Gud! det samme, / Gif hendes 
Æres Naun hver Dag at blomstre maae! / Lad 
Stammen tage til, og Ævig for dig staae! / In 
Julio A° 1740. Past(or) Loc(is) Cl(aus) Haagen«. 

I storfeltets nederste del er der med gylden 
kursiv på sort bund malet: »Nye pagt ved Bor
det giøres her / Guds eget Lam skal slagtes / 
Udgyde Blod for en og hver / for Gud det dyre 
agtes«; indskriften, som er fordelt med to linier 
på hver side af et rankeornament, hentyder til 

Fig. 25. Engel på (†)altertavlens postamentfrem-
spring, jfr. fig. 26 (s. 2240). NE fot. 1989. – (†)Altar
bild. Sockelvorsprung mit Engel, vgl. Abb. 26. 

den nadverfremstilling, der optager størstedelen 
af storfeltet. Maleriet, i olie på træ, 153×106 
cm, bærer nederst til højre påskriften: »Pincit J. 
A. Stentzel«, jfr. altermaleriet i nabokirken 
Hejnsvig.48 Skildringen, der nøje følger et stik 
udført af Hieronymus Wierix efter Marten de 
Vos,49 udnytter malerifeltets facon og lader bor
det stå under en hvælving. Heri hænger en lyse
krone. Rummets flisegulv er gråt, baggrunden 
brun og bordfællerne klædt i rødt, blåt, gul
brunt og gulgrønt. 

Tavlen blev efter kirkens ombygning op
hængt i tårnet (det nuværende kirkemuseum). 

En (senmiddelalderlig?) †altertavle, repareret 
1684/8517 og 1700 »gammel og helt brøstfæl-
dig«,19 faldt ned under en gudstjeneste i sogne
præst Claus Michelsen Haagens første embeds-
tid (efter 1728).12 Fra denne eller fra andre 
(side)altertavler stammede sandsynligvis en del 
store, delvis forgyldte †figurer, Kristus på kor
set, Maria og andre helgener, som 1766 var hen
sat under prædikestolen og ved triumfvæggen.50 

Altersølvet består af dele fra forskellig tid. Kal
ken (fig. 27), fra 1701 med nyere bæger, er udført 
af Diedrich Hansen Buch i Kolding og skænket 
af sognepræst Jens Pedersen Murer til minde om 
hans første hustru Margrethe Pedersdatter Bag
ger, †1697.51 23 cm høj. Den seksdelte fod, på 
tilsvarende, tunget fodplade, har afsæt over kon
kav bue og drives derefter op i en konveks bue. 
Sekskantede skaftled indrammet af profillister 
og fladrund, sekstunget knop med små, mel
lemfaldende rudebosser og indridset bladværk 
på såvel over- som underside. Bægeret, fra 1874, 
er 1985 forsynet med hældetud.52 På fodpladens 
overside to ens stempler for Didrik Hansen 
Buch (Bøje 1982 nr. 6575). Fordelt på hvert an
det af fodens led, over afsættet, er graveret skri
veskrift: »Grenst Kirck 1701 / J(ens) P(edersen) 
M(urer) / M(argrethe) P(edersdatter) B(agger)«. 
Under tre af fodpladens tunger er tilføjet: »Nyt 
Bæger / 1874 / S.H.« (graveret skriveskrift). 
Disken, fra 1925, er 15 cm i tvm.; under den 2 
cm brede fane er Københavnsmærke (19)25 og 
guardeinmærke for Christian F. Heise. Fanens 
overside har graveret hjulkors og graverede ver
saler: »Grindsted kirke 1925«. 
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Fig. 26. (†)Altertavle med malet årstal 1740. Nadvermaleriet er signeret J. A. Stentzel, mens de skårne dele, i al 
fald figurerne, måske kan tilskrives Horsens-billedskæreren Jørgen Arentsøn Slache (s. 2240). NE fot. 1989. – 
(†)Altarbild mit gemaltem Datum 1740. Das Abendmahlsgemälde ist signiert J. A. Stentzel. Die geschnitzten Teile, 

jedenfalls die Figuren, sind möglicherweise dem Bildschnitzer Jørgen Arentsøn Slache aus Horsens zuzuschreiben. 

†Altersæt. En kalk og disk blev stjålet under Ske af sølv, 14 cm lang, med tre stempler på 
svenskekrigen 1657-60.53 Sættet erstattedes med skaftet: Mestermærke PP(?) for Peter Nikolaj 
et af tin, nævnt i inventarierne 1676-1700.17 En Petersen, København(?),54 Københavnsmærke 
†disk, samhørende med kalken fra 1701, synes 1935 og guardeinmærke for Jens Sigsgaard. En 
forsvundet i 1900'rnes begyndelse. †ske af sølv tilkom 1896.14 

Sygesæt, 1920, bestående af kalk, 12,5 cm høj To oblatæsker, anskaffet i henholdsvis 1920'rne 
med fladrund knop, hvorpå fire rudebosser med og 1983,55 fra den kongelige porcelænsfabrik, 
graverede versaler dannende ordet »Inri«, og 14.5 cm i tvm., sorte med guldkors og –kanter. 
disk, 8 cm i tvm. med graveret cirkelkors på Samhørende med den ældste er en alterkande, 
fanen og Københavnsmærke (19)20 samt guar- 27.5 cm høj, og en skål, tvm. 17 cm. 
deinmærke for Christian F. Heise under bun Alterstager (jfr. fig. 23), o. 1700, tidligst nævnt 
den. Desuden vinbeholder. – Et †sygesæt trængte 1768.12 De 33,5 cm høje stager har rund fod og 
1890 til et nyt futteral.18 skaft med snoninger over pæreformet led. – To 
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Fig. 27. Alterkalk, udført af Diedrich Hansen Buch i 
Kolding 1701, bægeret fornyet 1874 (s. 2242). NE fot. 
1989. – Kelch von Diedrich Hansen Buch in Kolding 
1701. Neue Schale aus dem Jahre 1874. 

hvidmalede lysattrapper, anvendt for at undgå 
udgifter til store stearinlys, står nu i kirkemu
seet. 

Syvarmede lysestager. 1) (Jfr. fig. 23), Titus-
stage på trappefod, udført af kunstsmed Knud 
Eibye, 56,5 cm høj. Ifølge graveret fraktur på 
oversiden af nederste trin skænket »Til Hans 
Vilhelm Jensens Minde fra hans Plejeforældre 
Peder og Vilhelmine Nielsen, Loft – 10. Decbr. 
1922«. 2) Af messing, på træfod, samlet højde 
68 cm. I rum bag orgelpulpituret, –†Stage. 1700 
fandtes en sær gammeldags lyserist, gjort af 
jernblik, hvorpå der kunne sættes fem store og 
otte små lys,19 sikkert et senmiddelalderligt lyse
stel svarende til de bevarede fra bl.a. Øster Hor-
num og Dal kirker (Ålborg amt).36 

To kandelabre, 1984, af smedejern, udført og 
skænket af kunstsmed Otto Frandsen.55 

†Alterbog. Inventariet 1676 nævner en Svan-
nings bibel, dvs. Hans Svanes oktavudgave i fire 
bind fra 1647.17 

Messehagler. 1) Sandsynligvis anskaffet efter 
synets ønske 1872, af rødt fløjl med guldkors fra 
o. 1878.18 I kirkemuseet. 2-3) 1973,57 en grøn og 
en hvid (brokade), begge med guldkors. 4-5) 
1986-87, en lilla og en rød. – †Messehagler. In
ventarierne 1676 og 1684/85 omtaler en ny ha
gel, måske den 1700 nævnte af rødt fløjl med 
sølvgaloner.17 En hagel af rød plys med sølv
galoner, skænket af den tidligere kirkeejer, 
Christen Linde, var 1768 overført til Hejnsvig 
kirke og åbenbart erstattet af en rød damask-
hagel, ligeledes skænket af Linde.12 Det var mu
ligvis denne, som fra 1850 ønskedes fornyet.18 

Alterskranken, udført efter tegning af H. Løn
borg-Jensen 1923, er femsidet med tovstavs-
smykket håndliste. Tovstaven, balustrenes kug
ler og profiler er forgyldte, det øvrige mørkla-
keret. †Alterskranker. En skranke med knæfald, 
der 1834 skulle betrækkes med læder og som 
seksten år efter ønskedes gjort bredere, blev o. 
1873 erstattet med en halvcirkulær skranke,58 

ifølge fotografier af kirken før ombygningen 
med slanke balustre. 

Døbefont (fig. 31), romansk, af grovkornet grå 
og rød granit, på granitfod fra 1923. Kummen, 
usædvanligt udformet som terningkapitæl med 
skaftring og tomme, af tovsnoninger omgivne 
felter,59 har en side på 50 cm; højden er 45. I 

Fig. 28. Dåbsfad fra 1600'rnes første fjerdedel (s. 
2245). NE fot. 1989. – Taufschale aus dem 1. Viertel des 
17. Jahrhunderts. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

GRINDSTED KIRKE 2245 

Fig. 29-30. Dåbskander af tin. 29. Udført af gørtler F. H. Thiessen o. 1846 (s. 2245). 30. Udført af gørtler Hans 
Christensen Høy o. 1862 (s. 2245). NE fot. 1991. – Taufkannen, Zinn, von den Gürtlern F. H. Thiessen, um 1846, 
und Hans Christensen Høy, um 1862. 

fordybningen, der er uden afløb, er sikkert sam Dåbskander. 1) (Fig. 29) anskaffet til brug som 
tidig med anskaffelsen af et dåbsfad (jfr. ndf.) alterkande 1846.63 Af tin, udført af gørtler F. H. 
indsat en egetræsramme. 1882 ønskedes fonten Thiessen, hvis navn samt årstallet 1812 (da han 
afrenset.18 Kummen, som før ombygningen opnåede borgerskab) er stemplet i låget. Den 32 
stod på en retkantet, muret fod ved korbuens cm høje kande, en parallel til bl.a. dåbskanden i 
nordre vange (jfr. fig. 50), blev ved nyopstil Hostrup (s. 2047), har buet underdel med ind
lingen anbragt på en fod, 44 cm høj, udført af drejet bånd ved største runding og inddrejet li
stenhugger Carl Petersen, Vejle, som en efter nie ved overgangen til det slanke halsparti. 
ligning af sydportalens oprindelige base (s. Højt, hvælvet låg og knopformet gæk. I kirke
2230). I koret midt for alterskranken. museet. 2) (Fig. 30) sandsynligvis anskaffet efter 

Dåbsfad (fig. 28), 1600'rnes første fjerdedel, af ønske fra synet 1862,18 af tin, udført af gørtler 
messing, 36 cm i tvm. Fadet, der tilsyneladende Hans Christensen Høy, hvis stempel findes på 
først er kommet til kirken mellem 1685 og hanken. 25,5 cm høj, chokoladekandeform.64 I 
1700,60 er et nederlandsk arbejde med dreven og kirkemuseet. 3) Formentlig fra o. 1923,65 udført 
graveret udsmykning: I bunden ses en sprin af Erstad, Århus, og svarende til kander i bl. a. 
gende hjort omgivet af (udviskede) bladranker Skovby, Storring og Sønder Galten.66 Af mes
og på fanen en bølget ranke med store druekla sing, 32 cm høj, under bunden Erstads stempel. 
ser og blade med små drue(?)klumper på mid Prædikestol, (jfr. fig. 24) 1921-23, udført af 
ten.61 Nyere reparationer bagpå, kantforstærk snedkermestrene P. Eskildsen og J. Jensen, 
ning fra 1936.62 Grindsted, efter tegning af H. Lønborg-Jensen. 
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Kurven, i renæssancestil, har seks fag, de to vin-
kelbøjede om opgangen; svungen underbalda
kin, arkadefelter og hjørnesøjler med kannele-
rede skafter og joniske kapitæler. Rygskjold. 
Den regelmæssigt syvsidede himmel har en 
mere barok udformning med frise hvorover 
høje topstykker samt svungne bøjler endende i 
kugle med Kristusfigur; denne er skåret af 
kunstsnedker J. P. Mørck, København. Under
siden er ved lister inddelt i syv felter omkring en 
central syvkant; herunder hænger en due, stam
mende fra Løgumkloster.35 Stolen står i lakeret 
træ med lyserøde, lilla, grå, røde og gyldne or
namenter; arkadefelterne rummer gyldne Jesu-
monogrammer i lilla akantusrammer på sort 
bund. Kurvens postamentfelter har gyldne frak-
turindskrifter med citater fra Matt. 1,21, Rom. 
6,6, Joh. 11,25, Luk. 24,51, Ap.G. 2,4 og Sl. 
68,20; i frisefelterne er citater fra Es. 9,6, Es. 
53,5, Es. 53,8, S1. 110,1, Joel 3,1 og Sl. 68,20, 
mens der i himlens frisefelter er citater fra Matt. 
11,15, Luk. 11,28, Joh. 8,47, Joh. 14,23 og Es. 
40,8.67 

Fig. 31. Døbefont bestående af en romansk granit
kumme og en fod fra 1923 (s. 2244). NE fot. 1989. – 
Taufe mit romanischer Granitkuppa; Fuss 1923. 

(†)Prædikestol (fig. 32), på to af den samtidige 
himmels tre bevarede topstykker dateret 1626 
og signeret H. P. S(nedker), en lokal mester, der 
også har udført prædikestolene i bl.a. Ølgod, 
Ansager og Fåborg (s. 1542, 1583 og 1766).68 Af 
kurven, måske oprindelig på seks fag,69 er be
varet tre fag med relieffer i storfelterne, samt et 
sandsynligvis nyere fag med glat storfelt. Over 
den kraftigt profilerede sokkel er postament 
med dybtliggende felter og fremspring hvorpå 
bladornamenter i fladt relief; hængestykker for
met som englehoveder (et formentlig fornyet).70 

Søjlerne, foran de glat afskårne, fladsnitdekore-
rede hjørner, har korintiske kapitæler og pryd
bælter med beslagværk- og bladornamenter. 
Gesims svarende til postamentet. Storfelterne 
rummer arkader med fladsnitsmykkede pilastre 
og svikler udfyldt af blomster. Under hver bue 
står et gaffelkors på en baggrund, der under den 
gennemtrukne vederlagslinie dækkes af orna
mentik som på pilastrenes skafter; af de tre kors
fæstede, der alle har fuldskæg og lændeklæde, er 
den midterste, med tornekrone og krydsede 
fødder, identificeret ved et skriftbånd med Jesu-
monogram (INRI) øverst på korsstammen. De 
øvrige, med udadvendte fødder, forklares som 
røvere ved, at korset på Kristi venstre side står 
over et bånd med de reliefskårne versaler: »ref-
ver«. Reliefversaler under de tre kors giver nav
nene på den stedlige herremand og tiendefor
pagter, sognepræsten samt sysselprovsten: 
»Bendits Narby (Bendix Norby) / Her Mads 
C(hristensen) Harbo / Clemen Sørens(e)n 
p(rovst)«. I postamentfelterne læses: »Gvds ord 
/ blifver ev/indelig« og i frisefelterne: »Salig ere 
de / som høre / Gvds ord oc / bevare det«. De 
sidste to ord (også med reliefversaler) står på det 
nyere(?), glatte felt.71 

Af (†)himlen, der senest 1874 og måske alle
rede i 1800'rnes første del var henlagt på loftet,72 

er bevaret tre topstykker (fig. 33a-c); de er kar-
toucheformede og har arkadefelter med relief
versaler. På de to ses evangelistnavne over hen
holdsvis stolens udførelsesår og mesterens ini
tialer: »S / Lvcas / Iohan / 1626« og »S / Matev / 
Marcv / HP S(nedker)«; de har blomster i svik
lerne og evangelistsymboler i halvfigur til si
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Fig. 32. (†)Prædikestol, på den samtidige (†)himmels topstykker (fig. 33 a-c) sig
neret H. P. S(nedker) 1626 (s. 2246). NE fot. 1989. – (†)Kanzel mit der Signatur des 
H. P. S(nedker) 1626 auf den Aufsätzen des gleichzeitigen (†)Schalldeckels. 

derne.73 Det tredje topstykke, med indskriften: 
»Devs p/rovide/bit / A.P.« og blomster i såvel 
sviklerne som til siderne, har efter præsteindbe-
retningen 1768 at dømme haft en pendant med 
inskriptionen: »Memento mori. R.M.«.12 1768 
omtales endnu en indskrift »oventil«, forment
lig på himlens frise: »Saa elskte Gud verden: 
Han gaf sin enborn søn i døden«.12 

Kurven står for størstedelen med en egetræs
bemaling, formentlig fra o. 1873,74 indskrifterne 
i postament- og frisefelterne er forgyldte, mens 
feltet med røveren på Kristi venstre side, der 
sammen med de flankerende søjler er blevet af
renset i forbindelse med indretningen af kirke
museet, fremtræder med grønne, hvide, blå og 
røde farvespor, måske oprindelige. Søjleskaf
terne er marmorerede i brunt, rødt, hvidt og 
blåt, mens den sandsynligvis samtidige, aldrig 
overmalede staffering på topstykkerne består af 

rødt, grønt og gyldent; indskrifterne er for
gyldte. 

Prædikestolen stod før kirkens ombygning 
ved triumfmurens søndre side, med opgang 
gennem muren. Kurven, der havde svajet †un-
derbaldakin, hvilede på en træpille. Efter om
bygningen opstillet som talerstol i tårnsalen (det 
nuværende kirkemuseum), under (†)altertavlen. 
1989 ophængt på vestvæggen. 

Stolestader, 1921-23, udført efter tegning af H. 
Lønborg-Jensen. De har fyldingsrygge og gavle 
med tresidet topstykke, som på de fire østligste 
bænke i midtskibet (skåret af Carl Nielsen, 
Grindsted) er udfyldt af englehoved; gavlenes 
afdækning er på disse smykket med beslagværk, 
mens der umiddelbart under topstykket er reli
efversaler, på de fire gavle tilsammen: »Anno / 
d(o)m(i)ni / 1921 / 1923«. Bejdsede med dekora
tioner i gyldent, blåt og hvidt.75 – Elleve bænke 
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Fig. 33 a-c. Topstykker fra (†)prædikestolshimmel, 
signeret H. P. S(nedker) 1626 (s. 2246). NE fot. 1989. 
– Aufsätze des (†)Schalldeckels mit der Signatur des H. P. 
S(nedker) 1626. 

af forskellig længde, samhørende med stolesta
derne, har gavle bestående af dels oval omgivet 
af akantusblade, dels stiliseret lilje flankeret af 
fialer. Bejdsede med dekorationer i gyldent, 
hvidt, rødt og blåt. 

(†)Stole. Udformningen af kirkens ældste sto
leværk kendes ikke. Efter småreparationer i 

årene mellem 1677 og 1682,17 var stolene endnu 
1700 her og der brøstfældige.19 1768 fandtes 20 
mandsstole, hver med 6-7 pladser, og 22 kvin
destole, hvoraf de 17 svarede til mandsstolene, 
mens fem, i koret, hver havde tre pladser.76 1841 
var der til stolestaderne fastgjort to opretstående 
hatteknager.77 Kvindestolene blev o. 1862 forsy
net med rygstød, mens en forhøjelse af mands
stolene synes at være sket efter 1874, i forbin
delse med at præste- og kirkesangerstolen (jfr. 
ndf.) blev flyttet fra koret til skibets sydøstre 
hjørne.78 

Stolene blev efter synets ønske udskiftet 1893-
94;79 af det nye stoleværk, tegnet af arkitekt 
L. A. Pedersen, Vejle (jfr. fig. 50), er bevaret tre 
bænke med halvrunde, muslingskalsmykkede 
gavltopstykker. De er brunbejdsede.80 

Ældre stolegavle er desuden bevaret i kirke
museet; af sættene, der stammer fra mindst fire 
forskellige perioder, har dog kun to med sikker
hed stået i kirken, mens flere er uden proveni-
ens. 1) (Fig. 35) ifølge den skårne indskrift opsat 
1700. Sættet, der består af to gavle med fyl-
dingslåge, har let ovale topstykker med relief-
skårne blomster af henholdsvis kurvblomst- og 
ranunkeltype. Bomærker midt på blomsterne 
har form som dels et delvis lukket kryds, dels et 
liggende tretal. Indskriften, i kursiv, forløber 
over begge gavle i deres fulde højde: »Janus Mu-
rerus / statui curavit / bisellium hocce / liberis 
suis / Anno 1700 / Mense Septembri / per Chri
sten Osterson« (Jens Murer lod denne stol op
sætte til sine børn i september 1700 af Christen 
Osterson). Egetræsmalet. Stolen, benævnt præ
stens stol, stod 1874 i koret, men var i 1900'rnes 
begyndelse henlagt på loftet.81 Depositum fra 
Grindsted Museum (inv. nr. GK 11-12). – 2) 
(Fig. 36) fra 1730'rne, to gavle med tresidet top
stykke og låge med fylding. Formentlig oprin
deligt låsebeslag samt bukkehornshængsler, se
kundær udsavning under det ene topstykke. 
Den sandsynligvis oprindelige staffering består 
af rødt med hvide blomsterranker på gavlene og 
grønt på topstykkernes gesimser, samt gult på 
lågens rammeværk og grønt på lågefyldingens 
profiler; i fyldingsfeltet (fig. 37) er der på sort 
bund malet en hvid kartoucheramme med bar
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Fig. 34. Indre set mod vest. NE fot. 1989. – Innenansicht gegen Westen. 
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Fig. 35. To stolegavle med tilhørende låge fra en stol, 
som ifølge den skårne indskrift blev opsat 1700 af 
sognepræst Jens Murer til hans børn (s. 2248). NE 
fot. 1989. – Zwei Gestühlswangen mit Tür eines Ge
stühls. Laut Inschrift von dem Pfarrer Jens Murer für seine 
Kinder im Jahre 1700 errichtet. 

nehoved omkring et landskab med en allé til 
højre, en pinje til venstre, og i baggrunden en 
vulkan, kirkeejeren Gerhard de Lichtenbergs 
våbenmærke. Stolen, vistnok identisk med en 
stol, der 1767 tilhørte præstekonen og som var 
kirkens eneste malede,12 var 1874 anbragt i ski
bet. 

Af gavle, der formentlig aldrig har været 
brugt i kirken, rummer kirkemuseet 1) (fig. 38) 
1500'rnes slutning. To gavle med fladsnitud-
smykning, spiralornamenter under udstemnin
gen til stolesædet og arkader over; de sidste har 
fremspringende profilkapitæler. Under den lige
ledes fremspringende, profilerede gesims er se
kundær(?) indskårne versaler, henholdsvis 
»Ane Knvts« og »Kiersten Nieskon (Niels-
kone)«. Brungrøn bemaling. Depositum fra 
Grindsted Museum (inv. nr. 909 a-b). – 2) (Fig. 
39) o. 1600, to gavle med fladsnitskåren arkade 
og tresidet topstykke med tandsnitsmykkede 
gesimser og i feltet henholdsvis bladdekoration 

og spids blomst over muslingeskal. Egetræsstaf-
ferede. Depositum fra Grindsted Museum (inv. 
nr. GK 8-9). – 3) Muligvis lidt yngre end nr. 2; 
en gavl med to høj rektangulære fyldinger og 
tresidet topstykke kantet af æggestav over tand
snit. Egetræsmalet. – 4) (Fig. 40) 1730'rne, to 
gavle svarende til gavlene på det af Lichtenberg 
1732-33 opsatte stoleværk i Nørup kirke, Tør
rild hrd., Vejle amt.82 Topstykkerne er kartou-
cheformede med kronede ovalrammer om de 
delvis sammenskrevne initialer G(erhard) H(an-
sen) L(ichtenberg) og B(odil) H(of)G(aard); ud
smykningen, i relief, står i grønt, bogstaverne 
på rød bund og rammeværket på blå. På gavlen 
med Lichtenbergs initialer er malet en ranke 
med frugter, bånd og kvaster i gulbrunt på en 
rødbrun baggrund.83 

En †skriftestol fandtes maj 1700 i god stand.19 

Armstol til præsten, 1921-23, efter tegning af H. 
Lønborg-Jensen, med udskårne ornamenter. 

†Degnestole. En degnestol var 1700 delvis 
brøstfældig.19 En bogstol til kirkesangeren øn
skedes anskaffet 1834. 1872 blev selve kirkesan
gerstolen foreslået flyttet fra koret til den øver-
ste stol i skibets sydside.18 

†Skamler til skolebørnene ønskedes anskaffet 
1834.18 – En †muret bænk i våbenhuset blev ska
det ved lynnedslag 1760.12 

†Knage, 1600'rne(?), af bronze, formet som et 
dyrehoved på en lang, vinkelbøjet hals, der er 
fæstnet til en cirkulær vægplade. Ved Jacob Kor-
nerups besøg i kirken 1883 opsat på korbuens 
nordre vange og i brug som håndklædeholder. 

Dørfløj (fig. 11), 1652, bestående af tre planker 
sammenholdt af elleve jernrevler (de to forny
ede i 1920'rne). To ældre låseplader, den ene mu
ligvis dateret ved det indridsede årstal »1719«; 
jernplade med håndtag fra 1920'rne,84 og mel
lem den fjerde og femte revle fra oven de på-
nittede tal: »1652«. Fløjen fik i 1920'rne en ny 
indfatning og blev indsat i døren til trapperum 
østligst i skibets sydside, †Dørfløj. En ny våben
husdør anskaffet o. 1847, ønskedes 1865, for
mentlig forgæves, forandret til en skydedør.18. 

En pengeblok, formentlig fra 1920'rne, egema-
let, er opstillet i skibet til venstre for indgangen. 
- To pengebøsser, skænket 1929,14 af messing, fra 
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bygget 1990 af Bruno Christensen & Sønner, 
Terkelsbøl. Disposition: Hovedværk: Principal 
8', Rørfløjte 8', Oktav 4', Viola di Gamba 4', 
Kvint 2 2/3', Oktav 2', Mixtur V, Dulcian 16', 
Trompet 8'. Rygpositiv: Gedakt 8', Quintatøn 
8', Principal 4', Rørfløjte 4', Waldfløjte 2', Kvint 
1 1/3', Scharf IV, Krumhorn 8'; tremulant. 
Brystværk: Trægedakt 8', Spidsgamba 8', Blok
fløjte 4', Quintatøn 2', Principal 1', Sesquialtera 
II, Cymbel II, 
svelle. Pedal: 
bas 8', Oktav 
16', Trompet 
256 kombinationer (indbygget 1990, orglet 
havde tidligere én frikombination og én fri pe
dalkombination), generalcrescendo. Mekanisk 
traktur, elektrisk registratur, sløjfevindlader. 

Fig. 36. To stolegavle med tilhørende låge fra 
1730'rne. Det oprindelige maleri på lågen (jfr. fig. 37) 
hentyder til kirkeejeren, Gerhard de Lichtenbergs vå
benmærke (s. 2248). NE fot. 1989. – Zwei Gestühls
wangen mit Tür aus den dreissiger Jahren des 18. Jahrhun
derts. Das ursprüngliche Gemälde auf der Tür weisst auf 
das Wappen des Patrons, Gerhard de Lichtenberg, hin. 
Vgl. Abb. 37. 

Dansk Paramenthandel. – Af en (†)fattigbøsse fra 
o. 1900 er bevaret en tavle, sortmalet med brun 
ramme og hvid fraktur: »De Fattiges Kasse For 
Trængende uden for Fattigforsørgelsen«. I kir

Fig. 37. Stol fra 1730'rne, detalje af låge med maleri, 
jfr. fig. 36 (s. 2248). NE fot. 1990. – Gestühl aus den 
dreissiger Jahren des 18. Jahrhunderts. Detail von Tür mit 
Gemälde. Vgl. Abb. 36. 

kemuseet. 
Klingpung, bestående af skaft 

118 cm langt med kugleformet 
pose af gyldent fløjl med stribet 
kirkemuseet. 

Pulpitur (jfr. fig. 34), 
1963, jfr. orgel. På det 
gylden fraktur på sort 
med Aanden, saa I tale 

fra 17-1800'rne, 
greb, og en ny 
for og kvast. I 

1921-23, med panel fra 
oprindelige postament er 

bund: »Lader Eder fylde 
hverandre til med salmer 

Regal 8', Skalmeje 4'; tremulant, 
Principal 16', Subbas 16', Oktav
4', Nathorn 2', Mixtur III, Basun 
8'. Elektronisk setzeranlæg med 

.... Efes. 5. 18-20«. Panelet fra 1921-23, med 
indskriften »Trøstigt er mit hjerte, o Gud, jeg vil 
synge og lege paa harpe ... (Sl. 57, 8-11)« i frise
felterne, er opstillet på pulpituret bag orglet. 

Orgel (fig. 34), 1963, med 34 stemmer, tre 
manualer og pedal, bygget af Frederiksborg Or
gelbyggeri ved Troels Krohn, Hillerød. Om
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Tegnet af Rolf Graae og Richard Aas. Hoved-
værksfacaden har fem pibefelter og en karak
teristisk horisontal trompetstemme; herunder er 
brystværket anbragt, bag facadens svellejalousi 
(indtil 1990 havde brystværket trinbetjente faca
delåger). Hovedværket flankeres af de fritstå
ende pedalhuse, hver med ét stort pibefelt. Ryg
positivet, med femdelt facade, er indfældet i 
pulpiturbrystningen. Orgelhusene er af ube
handlet eg og prydes af forgyldt gitterværk over 
prospektpiberne. På vestpulpituret, †Harmo
nium, anskaffet 1900. På pulpitur i vest.21 †Org
ler. 1) Anskaffet til afløsning af harmoniet og 
muligvis placeret sammesteds som dette. Solg
tes til missionshuset for 1500 kr.14 2) (Fig. 49), 
1892, oprindelig med 14 eller 15 stemmer, to 
manualer og pedal, bygget af Frederik Nielsen, 
Århus, til Frederikshavn kirke, Hjørring amt. 
Opstillet i Grindsted kirke 1923 af Th. Frobe-
nius & Co., der 1939 udvidede det til 16 stem
mer og foretog en omdisponering, der 1948 
suppleredes med en mindre dispositionsæn

dring. Disposition 1923: Manual I: Bordun 16', 
Principal 8', Rørfløjte 8', Viola di Gamba 8', 
Oktav 4', Quint 2 2/3', Trompet 8'. Manual II: 
Gedakt 8', Fugara 8', Aeoline 8', Gedaktfløjte 
4'; svelle. Pedal: Subbas 16', Gedaktbas 8', Ba
sun 16'.85 Disposition 1939: Manual I: Bordun 
16', Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', Quint 2 
2/3', Oktav 2', Mixtur V, Trompet 8'. Manual 
II: Rørfløjte 8', Gedaktfløjte 4', Flageolet 2', La-
rigot 1 1/3'. Pedal: Subbas 16', Gedaktbas 8', 
Koralbas 4', Basun 16'. 1948 udskiftedes Bordun 
16' med en Rørfløjte 4'. Mekanisk aktion, sløjfe- 
vindlader.14 Historiserende orgelfacade fra 1923, 
tegnet af Harald Lønborg-Jensen. På vestpulpi
turet, opbygget i to orgelhuse, flankerende vest
vinduet og forbundet med en svungen portal. 
Hvert af husene havde ét rektangulært pibefelt, 
under det nordre havde spillebordet sin plads. 
Klingende og stumme prospektpiber af sølv
bronzeret zink. Spillebord, prospektpiber og 
dele af facadens træværk er udstillet i kirkemu
seet. 
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Fig. 38-40. Tre par gavle, nu i kirkemuseet, men sik
kert uden oprindelig tilknytning til kirken. 38. 
1500'rnes slutning (s. 2250). 39. O. 1600 (s. 2250). 40. 
1730'rne, med initialer for Gerhard de Lichtenberg og 
hustru og svarende til de af parret opsatte stole i Nø-
rup kirke, Vejle amt (s. 2250). NE fot. 1989. – Drei 
Wangen, jetzt im Kirchenmuseum, aber wahrscheinlich 
ohne ursprünglische Verbindung mit der Kirche. Ende des 
16. Jahrhunderts. Um 1600. Aus den dreissiger Jahren des 
18. Jahrhunderts mit den Initialen für Gerhard de Lichten
berg und seine Frau und gleich dem vom Ehepaar in der 
Nørup Kirche, Amt Vejle, errichteten Gestühl. 

Seks salmenummertavler, 1921-23, rektangu
lære med profilkanter og tandsnit, hængedråber 
og trekantgavl brudt omkring et midtspir. 
Kroge til tal af gyldent metal. Lakerede med de
korationer i gyldent, rødt, blåt, lilla og sort. 
†Salmenummertavle(r). På fotografier af kirkens 
indre før ombygningen ses en tavle malet med 
tavlelak og påført salmenumre i kridt. 

Fire præsterækketavler, skænket i anledning af 
ombygningen 1921-23, med rektangulært skrift-
felt, profilsokkel og topstykke med bue. Ram
meværket er sort og blåt; i buen er malet en 
roset i blåt og guld. Indskrifterne, i gylden frak-
tur, gælder på de tre tavler: »Hejnsvig-Grind-
sted til 1641. Grindsted-Hejnsvig 1641-1810«, 
»Grindsted-Grene 1832-1919. Grindsted-Urup 
1919-1936. Grindsted-Urup-Nollund 1936-« og 
»Kaldskapellaner. Residerende kapellaner. Sog
nepræster«. Den fjerde tavle står tom. – 1982 
flyttet fra tårnrummet til sideskibenes vest
væg.62 †Præsterækketavle, vist fra 1700'rnes før
ste del, kalkmalet, se s. 2239. 

Belysningen, for størstedelens vedkommende 
udført 1921-23 af kunstsmed Eibye, Odense, be
står af en stor, tikantet krone og fem mindre 
femkantede (hvoraf en nyere), alle med mønster 
i gennembrudt arbejde og elpærer.86 Desuden 
lampetter. Hertil kommer tre kroner, af form 
som jernringe med elpærer i glascylindre; de er 
sammen med fire lampetter (en bevaret) skæn
ket 1914. I sakristiet, rummet bag orgelpulpi
turet og kirkemuseet.21 

Formentlig fra en (†)lysekrone med seks arme, 
skænket af Christen Krabbe til Urup, †1731,41 er 
bevaret en del af en arm med en lyseskål. 

Kirkeskib, o. 1923. Orlogsfregatten »Enighe
den«, bygget og skænket af Grindsted Ung
domsforening i forbindelse med kirkens om
bygning.87 – Det fuldriggede skib har sammen
rullede råsejl, åbent batteri med 6 kanoner og 
lukket med 24 (to mangler). Agterspejlet bærer 
det danske rigsvåben og et navnebånd med ver
salindskrift og herunder to vinduer flankerende 
et malet anker. To redningsbåde og ankre; split
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Fig. 41. Klokke nr. 1, 1613, støbt af Bernt Bodemann, 
Lübeck (s. 2254). NE fot. 1991. – Glocke Nr. 1, ein 
Guss des Bernt Bodemanns aus Lübeck, 1613. 

flag i mesanmasten og under gaflen. Skibsdoku-
menter er nedlagt i skibet.14. Skroget står sort 
med hvide portgange, grøn bund samt rød og 
forgyldt agterspejlsudsmykning. Master, ræer 
og mærs er blankskrabede. – Ophængt vest i 
midtskibet. 

Ligbåre (fig. 48), måske fra 1678,88 forkortet 
ved afsavning af det ene par bærestænger og i 
samme side med spor efter et manglende tvær
bræt. Båren, der nu måler 257 cm i længden og 
78 i bredden, har ben med skråstivere; de be
varede bærestænger har indsnævring mod de 
runde håndgreb. Rester af sort maling. I kirke
museet. 

Hestetrukken *ligvogn (fig. 42) fra 1900'rnes 
begyndelse, ifølge mærke på hjulkapslerne er 
disse udført af smedemester Svend Olesen, 
Grindsted. Baldakinen bæres af fire slanke søj
ler; den har gesims med reliefskårne ornamen
ter: på hjørnerne muslingeskal og palmegren 
under volut, på langsidernes midte englehoved 

under muslingeskal mellem volutter. Hjulene, 
med trykfjedre, har træfælge med jernringe og 
patentaksler. Sortmalet med udskæringer i sølv, 
draperi af sort uldent klæde med frynser og kva
ster. Siden 1960'rne på Haderslev museum 
(vognsamling nr. 75). 

Tårnur, 1935, bygget af tårnursfabrikant Ber
tram Larsen, København; før 1948 med urskiver 
mod øst, nord og vest, og dette år tillige for
synet med skive mod syd.14 

Klokker. 1) (Fig. 41) 1613,89 støbt af Bernt Bo
demann, Lübeck. Tvm. 90 cm, om halsen ind
skrift med reliefversaler: »Si devs pro nobis qvis 
contra nos Berent Bodemann gos mich zv 
Lvbeck anno 1613« (Hvis Gud er med os, hvem 
kan da være mod os (Rom. 8,31). Berent Bods-
mann støbte mig i Lübeck 1613). Over og under 
indskriften er akantusborter, på legemet Chri
stian IV.s monogram og på slagringen reliefli
ster. Ophængt i slyngebom. Før kirkens om
bygning 1921-23 i en †klokkestabel på kirkegår
den, jfr. s. 2227. – 2) 1922, støbt af De Smithske 
Støberier, Ålborg. Tvm. 89 cm, om halsen ind
skrift i reliefversaler: »Til Grindsted kirke giorde 
De Smithske Støberier i Aalborg mig aar 1922. / 
Kommer, lad os synge for Herren med fryd (Sl. 
95,1)«. I vuggebom. 

Klokkestol, 1921-23, af eg, med et sæt skråsti
vere. 

GRAVMINDER 

Gravsten. 1) 17-1800'rne (?). Et fragment af en 
gravsten er indsat i østgavlen. 

2) O. 1921-23. Claus Michelsen Haagen, 
*1697, 1728-67 præst i Grindsted, †11. jan. 1767. 
- Versalindskriften er indhugget i et kalkstens-
fragment, 81×79 cm, af en ældre sten, der lå i 
midtgangen over Claus Michelsen Haagens be
gravelse.21 Nu opstillet på kirkegården, nord for 
koret. 

Gravfliser (fig. 43 og 44), o. 1773, over barnet 
Christen Madsen, †1773. »Her under giemes de 
jordiske legeme paa jorden n(u) i h(i)mmelend 
s(alig) Cristen Madss(en). / Gud det barn til sig 
lod føre, forind den skulle regenskab giøre, see 
Gud han Giorde vel, to[g] sielen i sin gemme 
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Fig. 42. *Ligvogn, 1900'rnes begyndelse, nu på Haderslev museum (s. 2254). Haderslev museum fot. 1978. – 
*Leichenwagen, Anfang des 20. Jahrhunderts. Heute im Museum von Haderslev. 

hen. Legemet hviler her ind til opstandels fær 
1773«. 

To røde kalkstensfliser, 42×38 cm, begge 
med versalindskrift. Første flise bærer et rektan
gulært indskriftfelt med svejfede hjørner, hvor
over et cirkelslag rummer et kronet Jesumono-
gram flankeret af planteslyng. I de øvre hjørner 
er grove englehoveder. Indskriften på den anden 
flise, der foroven er suppleret med ordet 
»Grindsted«, optager hele flisen. Forneden er 
indhugget et timeglas og en stærkt forenklet ho
vedskal. – De to fliser er enkle og grove i ud
førslen og skyldes sandsynligvis en lokal sten
hugger. De har oprindeligt ligget sammen i gul
vet, givetvis i en træramme. Nu indmuret i øst
væggen, i nordre sideskib. 

(†)Gravramme, 1600'rne, over Rasmvs Søren
søn, »...lewet i æcteskab i 43 aar, hafde 3 
søn...«. Af gravrammen er kun bevaret to 

ufuldstændige bjælker, bredde 18 cm, længde 
henholdsvis 156 cm og 133 cm. Versalindskrif
ten er indrammet og afsluttes på den længste 
bjælke af et stiliseret planteornament. Bjælkerne 
har rester af en tappet tværbjælke, og indskriften 
er imod sædvane vendt ud ad. – Rammens op
rindelse er ukendt; den stammer dog muligvis 
fra Grindsted kirke. Nu i kirkemuseet (deposi
tum fra Grindsted Museum, inv. nr. 707). 

Nogle †gravtræer lå 1768 på kirkegården.12 

En (†)gravkrypt for herregården Urup blev i 
begyndelsen af 1600'rne indrettet i korets nord
vestre hjørne. Krypten, der fortsat var i brug i 
slutningen af 1700'rne, blev lukket med et be-
tondække under arkitekt H. Lønborg-Jensens 
ombygning af kirken 1921-23 og rummede da 
endnu 16 †kister, heraf otte barnekister. Fire var 
af egetræ (jfr. †kisteplade nr. 2), en af fyrretræ 
(jfr. †kisteplade nr. 3) og en var betrukket med 

Danmarks Kirker, Ribe amt 160 



 

 

 

 

 

 

 

 

2256 SLAVS HERRED 

Fig. 43-44. Gravfliser over barnet Christen Madsen †1773 
Christen Madsen, gest. 1773. 

læder. Ifølge Danske Atlas41 rummede en af ki
sterne liget af Bendix Norbye til Urup, †1688. 

Af kisteplader fra gravkrypten er kun én be
varet, mens indskriften på fem nu forsvundne 
plader kendes. 

Kisteplade, o. 1776, over Christopher Sølling, 
søn af sognepræst Christopher Sølling,†1776. 
»Her i...giemes de jordiske rester...salig 
barn...Christopher Sølling som fød i Grind-
ste(d) præstegaard d. 11. november 1776, døde 
den 14. nov: nest ved følgende †epitaphium. Saa 
snart jeg var frembragt til verden af min moder, 
blev jeg i graven lagt ved siden af min broder, 
kun fire dages tid jeg verdens onde led. Nu ser 
Guds ansigt blid og ey af onde ved«. En om
løbende indskrift, sandsynligvis om forældrene, 
er næsten ulæselig: »...Sølling...Magdalena Søl
ling«. – Den høj ovale, hvælvede og forgyldte 
tinplade, 24×15 cm, har rester af påmalet skri
veskrift i sort og bærer øverst en gennembrudt 
krone. I kirkemuseet (depositum fra Herning 
Museum, nr. 11-1921). 

†Kisteplader. 1) O. 1680. »Her under hviller 
Høyædle oc Welbaarne Mand S. Ennevold 

(s. 2254). NE fot. 1989. – Grabfliesen für das Kind 

Munch till Wrup (Urup), som er fød paa Hav-
gaard i Jylland i Rens Herred A(nn)o 1623 den 
25. Jann: oc bode oc døde her paa Wrup A(nn)o 
1680 den 3. Febr:«. – Messingpladen befandt sig 
endnu i 1770'rne i gravkrypten.90 

2) O. 1749, over Karen Sophie Møller, 
†1749.91 

3) O. 1772. »Herunder skiules Det Som Kand 
skiules. Det er De jordiske Levninger Af Den i 
Livet velædle og Himmelsindede, Nu hos Gud 
Himmelsalige Madamme: Madame Birgitte So
phie Møller. Født i store Modvig 1688 af Ade
lige Forældre: Faderen Peder Munk, Moderen 
Velædle og Velbyrdige Frue Birgitte Krabbe. 
Kom i Ægteskab 1717 med Velædle Peder An
dersen Møller Paa Urup Gaard. Døde i Lille 
Modvig d. 22. December 1772 I hendes Alders 
85. Aar«. En blyplade.2 

4) O. 1775. »Lev vel, Niels Christian. Din 
Sjæl selv Jesus gjemte. Til barn han tog dig an, i 
sygdom dig ej glemte. Led her smerter nok, nu 
ere de forbi, da du blandt Engles flok fra Ondt 
er evig fri«. – Afdøde var søn af sognepræst 
Christopher Sølling.21 
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5) O. 1772, over »K[aren] S[ophie] M[ads] 
D[atter] A(nn)o 1772«. Kistepladen bar desuden 
timeglas samt gravvers: »Ak, den herlighed og 
glæde mig alt for øjne lagt. Nu skal Gud mig 
snar i klæde med den hvide engledragt. Med den 
gyldent ærers krone skal jeg stå for Lammets 
trone, og der sådan glæde er, som ej Ende tage 
kand«.92 

Fra gravkrypten stammer også en *kvindehue 
(fig. 47), fra 1700'rne, af brunt blomstret silke. 
Lighuen er syet af to stykker og har rynkebånd 
og bort. Sammen med resterne af en *mandshue, 
i gulbrunt strikket uldtøj, blev den fjernet fra 
graven i forbindelse med kirkens ombygning 
1921-23. Nu i NM2 (inv. nr. D10318). 

(†)Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 45) o. 1861, 
over Niels Krisjan Kristansen, *17. feb. 1788 i 
Sønderby, Grindsted sogn, †25. dec. 1861 i 
Grindsted. – Af det simple gravminde er bevaret 
en oval egetræsplade, 17×36 cm, med forhøjet 
skriveskrift, optrukket med sort. På bagsiden er 
spor efter fæstnelse af en nu forsvunden træ
støtte. – I kirkemuseet. 

2) (Fig. 46) o. 1877, over Ane Marie Kristen
sen, *17. maj 1844 i Dal, †28. nov. 1877 samme 
steds. Gravvers. – Som nr. 1, 18×42 cm, dog er 
pladen forsynet med små, drejede knopper i si
derne. I kirkemuseet. 

(†)Støbejernsmonumenter. 1) O. 1859, over pa
stor N. M. Blach, *22. maj 1803, †28. april 1859. 
Gravvers. Kursiv. – Den ovale, sortmalede stø-
bejernsplade, 35,5×26 cm, har udsvejfninger 
samt huller til fæstnelse på et nu forsvundet stø-
bejernsgitter (sammen med nr. 2), formentlig på 
de bageste fag. I kirkemuseet. 

2) O. 1864. »Her under hviler ved sin ægte
fælles side (jfr. nr. 1)« Caroline Blach, født Chri
stensen, *11. dec. 1815, †12. sept. 1864. Grav
vers. Kursiv. – Form og placering som nr. 1. 

Støbejernskors. 1) O. 1864, over Jørgen Søren
sen, *11. marts 1787 i Eg, †19. sept. samme 
steds. Gravvers på bagsiden. Kursiv og antikva 
(navn). – Korset, 95×67 cm, har trepas-for-
mede korsender med fransk lilje, også på bag
siden. Nedstukket i jorden. Korset står sammen 
med nr. 2 og en sort granitstele over Søren Jør
gensens familiegravsted, Eg, syd for tårnet. 

Fig. 45. (†)Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1861, over 
Niels Kristian Kristiansen, †1861 (s. 2257). UK fot. 
1990. – (†)Friedhofsdenkmal Nr. 1 für Niels Kristian Kri
stiansen, gest. 1861. Um 1861. 

Fig. 46. (†)Kirkegårdsmonument nr. 2, o. 1877, over 
Ane Marie Kristensen, †1877 (s. 2257). UK fot. 1990. 
– (†)Friedhofsdenkmal Nr. 2 für Ane Marie Kristensen, 
gest. 1877. Um 1877. 

2) O. 1883, over Mette Hansdatter, *1. dec. 
1801 i Ølgod, †1. feb. 1883 i Eg. – Form og 
placering som nr. 1. 

Smedejernsgitter, o. 1850, omkring to sorte 
granitmonumenter over (først afdøde) Niels P. 
Henriksen, *1856, †1922. – Det sortmalede git
ter, 78 cm højt, 3×5 fag, er udfyldt af tremmer, 
brudt af en volutfrise, og har spir i form af stili
serede liljer samt kugler. På cementsokkel. – 
Syd for tårnet. 

(†)Smedejernsgitter, o. 1850. De to bevarede 
fag, 101 cm høje, er udfyldt af volut-former og 
franske liljer, foroven afgrænset af en cirkel-
slagsfrise, forneden af en frise med rektangler. 
Rester af sølvmaling. – Nu i kirkemuseet. 

160* 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2258 SLAVS HERRED 

Fig. 47. Kvindehue, 1700'rne, fra (†)gravkrypten i 
koret (s. 2257). NE fot. 1989. – Frauenhaube, 18. Jahr
hundert. Aus der (†)Krypta unter dem Chor. 

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

Ved embedet. Grindsted kirkes Liber daticus 1908f. 
Grindsted kirkes menighedsrådsprotokol 1903-23. 
Synsprotokol 1924-86. – Rigsarkivet. DaKanc. B. 
184d. Seks års kirkeregnskaber, 1614-20. – LA Vib. 
Ribe bispearkiv. Regnskaber for Jelling syssel prov
stis kirker 1676-86 (C 4.1388). 

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker, VII, 1889, 81-89. – Notebøger. Søren Abild-
gaard, VIII, 11. C. M. Smidt, LXXXIII, 3-5. – Indbe
retninger. J. Helms 1874 (bygning, inventar), Jacob 
Kornerup 1883 (kalkmalerier), J. Glavind 1921 (kalk
malerier), Birgit Als Hansen 1985 (undersøgelse af 
fundament). Grindsted museum. Manual til udstilling i 
kirkemuseet, ved Anette Tonn-Pedersen 1989. 

Tegninger og opmålinger. NM2. Akvareller af kalk
malerier og bronzeknage ved Jacob Kornerup 1883. 
Skitse af kalkmalet løvefigur og kalke af samme ved 
H. Lønborg-Jensen 1921. Opmåling af triumfvæggen 
ved H. Lønborg-Jensen 1921. Plan og tværsnit ved 

Henrik Jacobsen 1986. Grindsted museum. Forslag til 
kirkens ombygning, plan og opstalt, ved C. M. 
Smidt og H. Lønborg-Jensen 1920. 

Litteratur. O. Nielsen: Historiske Efterretninger 
om Slavs Herred, 1868, s. 30-35. – John M. Møller: 
Historiske Oplysninger om Slaugs Herred, Kolding 
1914, s. 180-88. – H. C. Larsen: Hedens Domkirke, 
Grindsted 1948. – Samme og A. Chr. Andersen: 
Strejftog gennem Grindsteds bys og egns historie, 
1969, s. 22-32. – Mogens Jensen: Grindsted kirke, i 
Egnsbogen Grindsted/Billund 1985, s. 29-33. 

Historisk indledning ved Michael H. Gelting og 
Niels Jørgen Poulsen, beskrivelse af bygning ved 
Niels Jørgen Poulsen, kalkmalerier og inventar ved 
Ulla Kjær, orgler ved Ole Olesen, og kirkeskib og 
gravminder ved Vibeke Andersson Møller. Redaktio
nen afsluttet marts 1991. 

1 Kronens Skøder III, 471.

2 lohn M. Møller: Historiske Oplysninger om Slaugs 

Herred, 1914.

3 RA. DaKanc. A 29. 1726-97. Efterretninger om 

ejere af kirker og kirketiender.

4 RA. DaKanc. A 30. Fortegnelse over kirkerne og 

disses ejere 1809.

5 Kirken ejedes 1824 af amtsprovst Høgsbro, 1833 af 

det Høgsbroske bo.

6 Sognepræst Mads Christensen Harboe fik 10. jan. 

1641 (KancBrevb.) kongens tilladelse til at residere i 

præstegården i Grindsted i stedet for i Hejnsvig.

7 Sml. s. 1025f.

8 Jfr. Niels Jørgen Poulsen: Jyske kirker på Christian 

IV. s tid. Seks års kirkeregnskaber 1614-20 fra Jelling 

syssel, i NMArb. 1980, s. 56-66.

9 Pastor Kasbjerg fik 1799 en irettesættelse af stiftsøv

righeden, fordi han havde nægtet Sølling nøglen til 

kirken, når denne skulle hente noget, og fordi han fra 

prædikestolen havde formanet sognets beboere til 

ikke at indlade sig i et køb af kirken. Jfr. John M. 

Møller: Slaugs Herred, 1914, s. 235-36.

10 RA. DaKanc. F 54 7 Æ 931/1790, 7 Æ 2840/1790, 8 

H 2052/1794, 8 J 3637/1795.

11 DaSagn III nr. 484.

12 LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetninger til 

biskop J. Bloch 1766-69 (C 4.775).

13 Danmarks Runeindskrifter, 1942, s. 82-83.

14 H. C. Larsen: Hedens Domkirke, 1948.

15 Navnet skyldes sognepræst Emil Clausen, 1920-29. 

H. C. Larsen og A. Chr. Andersen: Strejftog gennem 

Grindsted by og egns historie, 1969.

16 RA. DaKanc. B 184 d. Seks års kirkeregnskaber fra 

Jelling syssel, 1614-20.

17 LA Vib. Ribe bispearkiv. Regnskaber for Jelling 

sysselprovstis kirker 1676-86 (C 4.1388).

18 LA Vib. Ribe amts østre provsti. Synsprotokoller 

for Anst med flere hrdr. 1828-91 (C 45.4-9).
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19 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C 
4.189). 
20 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger og syn 
1798-1815 (C 4.705-09). 
21 H. C. Larsen og A. Chr. Andersen: Strejftog gen
nem Grindsted by og egns historie, 1969. 
22 Omsat til gamle mål er skifterne henholdsvis 2, 1¾ 
og 1½ fod høje. Triumfmuren er 114 cm = 4 fod tyk. 
23 LA Vib. Ribe stift- og købstadsprovsti. Synspro-
tokol for kirker og præstegårde 1812ff. (C 36A.13). 
24 Indberetning ved Birgit Als Hansen 1985. 
23 Våbenhusets loft lå så lavt, at det skjulte tympanet, 
der var overmalet med oliefarve. 
26 Mackeprang: Jyske Granitportaler, s. 174-75. 
27 C. M. Smidt: Notesbog LXXXIII, 13. aug. 1922. 
28 Når C. M. Smidt – efter at have udtaget nogle 
kvadre – fik det indtryk, at nichen var sekundær, 
skyldes det formodentlig, at murkernen har været 
forstyrret ved ydersidens omsætning 1815. 
29 De hidtil registrerede paralleller omfatter seks kir
ker i København amt: Hersted-Vester, Måløv, Hers

lev, Kagstrup (Karlstrup), Havdrup og Østed (DK. 

Kbh. amt s. 488, 621, 663, 1064, 1077 og 1153) samt 

Store Heddinge (DK. Præstø s. 54ff.), Tjæreby (DK. 

Sorø s. 924) og Ganløse kirke (DK. Frborg s. 2451). 

Jfr. endvidere DK. Kbh. amt s. 2168 og 2194.

30 Således i Karlstrup kirke.

31 Ifølge Uldall sås 1889 »enkelte kvadre, der er hug

gede hule« indmuret vestligst i skibets nordmur. 

Disse kan vel have været kilesten fra sidealterni

cherne.

32 Harald Langberg: Stavkirker, 1972, s. 56.

33 LA Vib. Ribe bispearkiv. Jerlev-Slavs herreder 

1542-1778 (C 4.54).

34 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C

4.190).

35 I sommeren 1918 beså menighedsrådet kirken i 

Skiern, der var ombygget af arkitekt Johannes Mag-

dal Nielsen 1915.

36 De to arkitekter blev af menighedsrådet i novem

ber 1920 hver tilbudt 300 kr for deres tegninger.


Fig. 48. Ligbåre, muligvis fra 1678 (s. 2254). NE fot. 
1989. – Totenbahre, wohl 1678. 

Grindsted kirkes menighedsrådsprotokol 1903-23. 

Ved embedet.

37 Det usædvanlige i at lade djævle omgive livs- og 

lykkehjul har således medført, at Magnus-Petersen 

(Kalkmalerier, s. 4) fejlagtigt nævner, at der i Grind

sted både fandtes et kors omgivet af djævle – og en 

lykkehjulsfremstilling.

38 Ifølge korrespondance i NM var billederne afdæk

ket så tilfældigt, at de var blevet en del beskadiget.

39 Præsteindberetninger (note 12). Kornerup nævner, 

at der på triumfmuren nord for korbuen var rester af 

yngre maling udført med en blanding af hvidtekalk 

og kønrøg, rimeligvis fra 1700'rne.

40 Ifølge F. Uldall op ad gavlen, foran alternichen.

41 DaAtlas, s. 974.

42 H. C. Larsen og A. Chr. Andersen: Strejftog (note 

21). Smst. opgives bordets mål til 2 alen 13 tommer× 

1 alen 9 tommer×8 alen 6 tommer.

43 Et lignende alter, ligeledes udført af Mørck efter 

tegning af Lønborg-Jensen blev 1926 opstillet i Sten

derup, jfr. s. 1598.

44 En fane af blik faldt ned i 1890'rne, jfr. note 21.

45 V. Michelsen: Snedkere og billedskærere i Horsens 

Snedkerlav 1603-1745, i Synligt og usynligt. Studier 

tilegnede Otto Norn, 1990, s. 127-41, samt O. Norn: 

En dansk billedskærer fra senbarokken, i Tilskueren 

1937, s. 366-80.

46 En farveprøve, foretaget på englen til højre for po-

stamentet, viser vekslende hvidt, blåt og gult i an

sigtet samt rødt og flere nuancer grønt på kjortlen 

(jfr. note 18).

47 Muligvis dekomponeret uægte forgyldning.

48 J. A. Stentzel er muligvis en søn af Albret Stentzel, 

der 1713 signerede et nadvermaleri til Erritsø kirke 

(Elbo hrd., Vejle amt). Denne fik 1709 borgerskab 

som maler i Fredericia og blev det følgende år gift 

med Mette Marie Jørgensdatter, med hvem han fik 

tre børn; han døde 1722. Jfr. Poul Christophersen: 

Erritsø kirke 1899 – 7. maj – 1949, Fredericia (1949), 

s. 13 med note 9 s. 34. 
49 Jfr. Marie Mauquoy-Hendrickx: Les estampes des 
Wierix conservées au Cabinet des Estampes et de la 
Bibliotheque Royale Albert Ier. Catalogue raisonneè 
enrichi de notes prises dans diverses autres collec
tions, Bruxelles 1978-79, I, 21. 
50 Figuren af Kristus på korset kan også tænkes at 
have været et korbuekrucifiks (jfr. note 12). 
51 Margrethe Bagger blev begravet 12. jan. 1697 (note 
14). Jfr. note 12. 
52 1872 krævede synet alterkalkens bæger forstørret, 
jfr. note 18. Kalken blev 1985 repareret hos Erik Sjø-
dahl, København. 
53 O. Nielsen: Historiske Efterretninger om Slavs 
Herred, 1868, s. 10. 
54 Fortegnelse udgivet af Guldsmedefagets fællesråd 
1976, s. 72. 
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Fig. 49. †Orgel nr. 2, 1892, opstillet i Grindsted kirke 
1923 og i forbindelse med nyopstillingen forsynet 
med en ny facade, tegnet af H. Lønborg-Jensen (s. 
2252). Palle Jochumsen fot. 1962. – †Orgel Nr. 2, 
1892, errichtet in der Kirche von Grindsted 1923 und in 
dieser Verbindung mit einem neuen, von H. Lønborg-Jen
sen entworfenen, Prospekt ausgestattet. 

55 M. Jensen: Grindsted kirke, i Egnsbogen 1985, s. 
32.

56 Jfr. Niels-Knud Liebgott: Lys. Lamper, stager og 

kroner fra middelalder og renæssance, 1973, s. 17f. 

Stellene består af en jernkasse med lysepigge i bunden 

og et stativ med stivere til støtte for de tilhørende 

manchetter, en opbygning, der godt kan forlede til 

den tanke, at der har været plads til flere typer lys. 

Begge stel er i Nationalmuseet, sammen med lig

nende stel fra Tornby, Hjørring amt, og Øse, jfr. s.

1614.

57 Haglerne er købt for pengegaver givet til kirkens 

50-års-jubilæum.

58 Ønsket om knæfaldets fornyelse nævnes 1872, men 

var først effektueret to år efter, jfr. note 18.

59 For formen, jfr. Mackeprang: Døbefonte, s. 32-33. 

Blandt de danske fonte findes de med Grindsted nær

mest beslægtede på Nordfyn; således afviger fonten i 

Hundstrup, Salling hrd., kun ved at have hjørneho

veder. Kummens dybde synes at modsige Helms'


forslag fra 1874 om, at der er tale om en omvendt, 

tidligere fontefod.

60 I inventaret 1684/85 nævnes intet dåbsfad, mens 

der 1700 forekommer et messing-dåbsfad, jfr. note 17 

og 19.

61 Et lignende fad findes i Øster Egesborg, jfr. DK. 

Præstø s. 936. Drueklumperne, som mangler på dette 

fads bladranke, findes på et fad i Stiær, DK. Århus s. 

2097.

62 Synsprotokol 1924-86.

63 Jfr. note 18. På et foto af den gamle kirkes indre, 

gengivet i Larsen s. 11, ses kanden stående på alter

bordet.

64 Jfr. H. Rasmussen: Gammelt dansk tin, 1987, s. 

48f.

65 Kanden ses på et fotografi fra senest 1948, Larsen, 

1948, s. 52.

66 DK. Århus s. 1978, 2073 og 2110. Typen er den 
såkaldte nr. 2. 
67 Samtlige indskrifter er gengivet hos Larsen, 1948, 
s. 53f. 
68 Snedkeren, hvis navn muligvis var Hans Pedersen, 
jfr. s. 1542 med note 71, har udover de lidt afvigende 
prædikestole i Sneum og Vilslev (Gørding hrd.), mu
ligvis udført dele af altertavlerne i Bredsten og Rand-
bøl (Tørrild hrd., Vejle amt). 
69 Ifølge præsteindberetningen 1767 (note 12), var 
prædikestolen sekskantet. Det fremgår dog ikke, om 
dette både gælder kurv og himmel eller kun en af 
delene, og da snarest himlen; således synes der bl.a. 
ikke at mangle noget af kurvens 1767 citerede ind
skrifter på de nuværende fag, jfr. ndf. 
70 På et foto optaget under kirkens ombygning (NM) 
har prædikestolen desuden hængestykker med flad-
snitskåret beslagværk. 
71 I alle indskrifter er flere bogstaver sammenskrevne. 
72 At (dele af) himlen ligger på loftet, er først omtalt 
af John M. Møller 1914. Himlen må allerede have 
været fjernet fra stolen i 1874, da J. Helms forgæves så 
efter det 1767 nævnte årstal. Allerede 1814 trængte 
prædikestolens »krone« til reparation, og dens ned
tagning kan være sket enten under en hovedrepara
tion 1815, eller i forbindelse med en omlægning af 
loftet i 1830'rne, jfr. note 23 og 18. 
73 Af de pudsigt naive fremstillinger genkendes Mar-
kusløvens hoved på bl.a. postamentet på Ølgod kir
kes prædikestol, jfr. s. 1543. 
74 Et ønske fra synet 1872 om reparation og maling af 
prædikestolen fandtes afhjulpet 1874, jfr. note 18. 
Sandsynligvis er denne staffering stolens første fuldt-
dækkende. 
75 En enkelt bænk er oktober 1990 prøvemalet i lilla, 
rosa og pink. 
76 Præsteindberetninger (note 12). Det tilføjes, at om
trent hele menigheden kan rummes i kirken, men at 
det dog ville være godt med et pulpitur til de unge. 
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Fig. 50. Udsnit af kirkerummet 1896. Carl Neergaard 

fot. – Kircheninneres 1896, Ausschnitt.


77 Jfr. note 18. Ifølge H. C. Larsen og A. Chr. Ander

sen 1969 var der tillige fæstnet knager på væggen over 

sydrækkens stolestader.

78 1872 og 1887 ønskedes tre gamle stole, måske tre af 

de tidligere kvindestole, fjernet, jfr. note 18.

79 Allerede 1891 ønskedes nye, egetræsmalede stole, 

jfr. note 18.

80 To står i sakristiet, den sidste i rummet bag orgel

pulpituret.


81 Jfr. Helms 1874 og John M. Møller 1914. Hvorvidt 

ordet »præstens stol« på dette tidspunkt gjaldt en 

skriftestol, er uvist, men at stolen næppe oprindelig 

blev opsat som skriftestol, antydes af, at der fire må

neder før dens tilkomst fandtes en skriftestol »ved 

magt«, jfr. ndf., samt at ordet børn i betydningen 

sognebørn er af nyere dato.

82 Om Nørup, jfr. O. Norn: En østjysk billedskærer

slægt fra det attende aarhundrede, i NMArb. 1939, s. 

43-54, og samme: Nørup kirkes stolestader, i Den 

iconographiske Post 1978/2, s. 19-25.

83 Ifølge John M. Møller 1914 har der tidligere stået 

stole tilhørende ejerne af sognets hovedgård Urup i 

koret. Er denne oplysning rigtig, kan det dog ikke 

afgøres, hvilke – om overhovedet nogen – af de be

varede stolegavle, der kan have hørt hértil.

84 På foto af dørfløjen optaget under kirkens ombyg

ning ses et håndtag af nyere dato, formentlig fra 

1800'rnes slutning. Her er desuden indhak, sandsyn

ligvis efter †gangjern.

85 Gengivet efter H. C. Larsen (note 14); pedalet, der 

ifølge Organist- og Kantorembederne, 1. udg. 1906, 

havde fire stemmer, figurerer her med kun tre stem

mer.

86 Den store krone er efter sigende en kopi af en 

krone, som H. Lønborg-Jensen havde set i Heidel

berg, jfr. Larsen 1948.

87 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 358f.

88 Dette år nævnes, at en ny ligbåre var udført, jfr. 

note 17.

89 1614 forstrakte Sønder Omme kirke, ved tiende

forpagteren fru Anne Grubbe til Juellingsholm, 

Grindsted kirke med 40 rdl. til en klokke, jfr. RA, 

Kirkergsk. indsendt 1620.

90 S. Abildgaards notebøger, VIII, 11.

91 Jfr. note 21. Karen Sophie Møller var gift med Jens 

Pedersen.

92 Indskriften er citeret efter H. C. Larsen og A. Chr. 

Andersen 1969. John Møller (note 2) opgiver, at Ka

ren Sophie Madsdatter, datter af Mads Nielsen i Eg, 

er død 1782 fem dage gammel.




 

 

 

 

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

NOLLUND KIRKE 
GRINDSTED SOGN 

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

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

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



  
 

 

 

 
 

NOLLUND KIRKE 2263 

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

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

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

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

Altertavlen (fig. 3) er en kopi af Heinrich(?) 
Hofmanns5 billede Bønnen i Getsemane, i ne-
derste, venstre hjørne signeret »F. Lund Thom
son(?)«. Olie på lærred, lysningsmål 104×154 
cm. Maleriet, domineret af den rødklædte Kri
stus, som knæler på en rødblå klippegrund mod 
en blåsort himmel, er indsat i en samtidig 
ramme med udskårne, stiliserede (drue)klaser 
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og blade omkring de nedre hjørner og langs 
overkanten. En due med udbredte vinger ud
fylder partiet mellem maleriet og den øverste 
bort; den er hvid, mens klaserne og bladene er 
gyldne og røde og rammen blå i to nuancer med 
tilføjelse af lidt gråt og rødt. På rammens posta
ment, med gylden fraktur på sort: »Ske ikke 
min Villie, men din«. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Som salmenummertavler tjener siden 1970'rne 
rækker af søm til sortmalede metaltal på skibets 
vægge. En †salmenummertavle, sandsynligvis fra 
opførelsestiden og bestående af en tavle til på
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førsel af kridtskrevne numre i en ramme udfor
met som en forenklet udgave af altertavlens, ses 
på ældre fotografier af kirkens indre. 

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

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

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

Af arkivalier er benyttet: Ved embedet. Synsprotokol 

1917f. – Beskrivelse af bygning ved Niels Jørgen 

Poulsen, af inventar ved Ulla Kjær og Ole Olesen 

(orgler). Redaktionen afsluttet juni 1991.


1 Hother Paludan forestod 1910 opførelsen af kirken i 

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

håb filialkirke i Øster Hornum sogn, Ålborg amt.

2 Jfr. Mogens Jensen: Nollund kirke, i Egnsbogen 

Grindsted/Billund 1989, s. 17-21.

3 Det har desværre ikke været muligt at finde Hother 

Paludans tegninger til kirken.

4 Synsprotokol 1917-90 (ved embedet).

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

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

religiøse billeder blev via reproduktioner yderst ud

bredte.

6 Fortegnelse udgivet af Guldsmedefagets fællesråd, 

1976, s. 54.
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Fig. 1. Grundplan, snit og opstalter 1:300, tegnet af N. Christof. Hansen, januar 1918. Tegningerne opbevares 
ved embedet. – Grundriss, Schnitt und Aufrisse, 1918. Die Zeichnungen werden beim Pfarramt aufbewahrt. 



 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

URUP KIRKE

GRINDSTED SOGN 

Den ensomt beliggende filialkirke i Urup i det 
langstrakte Grindsted sogns vestre del er opført 
1919 (indviet 12. oktober)1 efter tegning af arki
tekt N. Christof Hansen, Vejle.2 

Kirkegården omgives i øst og syd af stendiger, 
i vest af en læbeplantning og i nord af en tjørne
hæk. Hovedindgangen i vest er en køreport med 
ganglåge, lukket af jerngitterfløje mellem hvid
tede, teglhængte piller. Et tømret graverhus er 
1990 rejst øst for kirkegården. 

Den lille kirke ligner i mangt og meget – både 
ude og inde – filialkirken i Vonge, Vejle amt, 
bygget af samme arkitekt 1915. Det er en hvid
kalket, teglhængt bygning i tidens skønvirkestil 
i frit forarbejdede, senromanske former. Kir
ken, der har tårn i vest, består af et skib med en 
stor apsisrunding i øst, der tjener som kor – en 
planløsning som arkitekten har kunnet studere i 
Harald Lønborg-Jensens kun få år ældre kirker i 
Skovlund og Stenderup (s. 1593-98). Bygningen 
har gennemført symmetri med små falsede og 
rundbuede vinduer. Murene rejser sig over en 
tjæret sokkel og afsluttes med tandblokgesim-
ser. Tårnet, der er en trediedel indbygget i ski
bet, har gavle i øst og vest med fladrundbuede 
højblændinger: seks i vest, udgående fra klok-
kestokværket, og to i østre gavltrekant. Indgan
gen er en fløjdør i tårnets vestside. Tårnrummet, 
der har bjælkeloft, tjener som våbenhus, og to 
små afsnørede rum i skibets vestre hjørner bru
ges som fyrrum og brændselsrum. 

I det indre dækkes det apsidiale kor og skib af 
pudsede og hvidtede tøndehvælv. Korbuen og 
den nederste trediedel af væggene står i blank 
rødstensmur. Den brede, fladrundbuede koråb
ning, der korresponderer nøje med hvælvet, har 
mønstermuring og skærmes forneden af en art 
korskranke med store volutter. En falsk apsis
runding bag alteret er søgt skabt ved en kalk

malet dekoration. I korhvælvet ses rosetter og 
sekstakkede stjerner. Åbningen til orgelpulpitu
ret i vestenden står i blankt murværk svarende 
til korbuen. Gulvet er lagt med gule fliser. 

Inventaret er for størstedelen fra opførelsesti-
den og tegnet af arkitekten i den samme skøn
virkestil som bygningen. 

Alterbordet er på de tre forreste sider smykket 
med små, kvadratiske fyldinger3 og malet i to 
nuancer blåt suppleret med gråt og lidt rødt. 
Det bærer et helt enkelt alterkors, 117 cm højt, på 
sokkel med reliefblomster i kvadratfelter til si
derne. Korset er forgyldt, soklen lyseblå med 
gylden fraktur: »Frygt ikke, tro kun. Mark. 
5,36«. 

Altersølvet, ifølge graveret skriveskrift på kal
kens bæger »Skænket til Urup kirke 1919 af sog
nepræst J. R. Dræbye & Hustru«, består af kalk, 
23 cm høj, med sekstunget fod hvorpå graveret 
latinsk kors og fladoval knop med seks rudebos-
ser, de fem forsynet med graverede versaler 
dannende ordet »Jesus«, den sidste med Jesumo-
nogram. Under bunden tre stempler: Mester
mærke for R. C. Rasmussen & Søn (Horsens),4 

Københavns bymærke 1919 og guardeinmærke 
for Christian F. Heise. Desuden disk, 12,3 cm i 
tvm., med graveret cirkelkors på fanen og un
der bunden de samme stempler som på kalken 
(mesterens navn er dog lidt forkortet). 

Oblatæsk og alterkande af porcelæn, sorte med 
guldkors og –kanter, ifølge stempel under bun
den udført af Den kongelige Porcelænsfabrik 
(19)19. 

Alterstager, af messing, 48 cm høje, med slankt 
cylinderskaft og fod på tre halvkugler. Syv
armet stage, 46 cm høj, ifølge graverede versaler 
på den firsidede sokkel støbt af »Knud Eibye 
(Odense) 1945« og »Skænket til Urup kirke 1945, 
af gaardejer Jens Eg Jensen og hustru, Eg«. 
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Fig. 2. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1990. – Südostansicht der Kirche. 

Alterskranken er halvrund med stave, der for
oven krydses af vandret bånd; den er blå i to 
nuancer. 

Døbefont af granit, 85 cm høj, med musling
dekoration på fodens hjørner og glat kumme. I 
koret, ved triumfbuens nordvange. Dåbsfad af 
messing, 47,6 cm i tvm., glat. Under fanen to 
stempler, et cirkulært med et kantet »u« og et 
rektangulært med initialerne TR. Dåbskande af 
messing, 28 cm høj, med cylindrisk krop, der 
aftrappes udefter mod halsen; i det rundede låg 
danner fordybninger et græsk kors. 

Prædikestolen består af en femsidet kurv med 
kvadratfyldinger som på alterbordet, den øver-
ste række udfyldt af reliefskårne blomster, og en 
vinkelbøjet opgang med malede fyldinger. Blå i 
to nuancer med tilføjelse af rødt og gråt på po-
stamentet. Opstillet på muret sokkel ved kor
buens sydvange. 

Stolestadernes gavle har topstykker med relief-
skårne blomsterornamenter under små firblade; 
de er ligesom en degnestol med tilsvarende gavle 
malet i to blå nuancer, til dels adskilt ved smal, 
rød stribe. 

En rektangulær pengebøsse af eg med latinsk 
kors på forsiden hænger på indgangsdørens 
nordvange. 

Orgel, 1977, med seks stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. 
Lyngby. Standardtype »Ringkøbing kapel«, ud
bygget med to pedaltårne. Disposition: Manual: 
Rørfløjte 8', Principal 4', Gedaktfløjte 4', Spids
fløjte 2', Oktav 1'; svelle. Pedal: Subbas 16'. På 
tårnrumspulpituret. †Orgel, o. 1921, med tre 
stemmer, bygget af Horsens Orgelbyggeri ved 
M. Sørensen. 1952 omdisponeret og udvidet 
med én stemme af Th. Frobenius & Co., Kgs. 
Lyngby. Oprindelig disposition: Bordun 16', 
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Fig. 3. Indre set mod øst. NE fot. 1990. – Kircheninneres gegen Osten. 

Principal 8', Salicional 8'.5 Disposition efter ud
videlsen: Principal 8', Gedakt 8', Fløjte 4', Ok
tav 2'. Pneumatisk aktion, bælgventillade. På 
tårnrumspulpituret, med spillebord i orglets 
sydside. Facaden opbevares ved kirken. 

Salmenummertavle malet med tavlelak og for
synet med søm til tal af forgyldt metal. 

En lysekrone med syv lysearme og fjorten 
pyntearme er ifølge en indskrift i graverede ver
saler på den store, nedadtil rillede hængekugle 
»Skænket til Urup kirke 1945 af gaardejer Jens 
Eg Jensen og hustru, Eg«. Ophængt i sortmalet 
stang med forgyldte kugler, i koret. – To lyse
kroner til petroleum, af støbejern med mønster i 
Urnes-stil, påsat kobbervinger, ligger på tårnets 
mellemstokværk. 

Klokke støbt 1918, 94 cm i tvm. Om halsen 
reliefversaler flankeret af relieflister: »Til Urup 
kirke gjorde De Smithske Klokkestøberier i 

Aalborg mig aar 1918«. På legemet, ligeledes 
med reliefversaler: »Jeg synger Guds fred i gry 
og i kvæld, til slægter der kommer og gaar, jeg 
kalder paa hver en søgende sjæl, som hvile i 
Herren attraar«. Klokken, som er uden krone, 
er faststøbt i jernbom og ophængt i klokkestol 
indbygget i tagkonstruktionen i tårnet. 

Af arkivalier er benyttet: Ved embedet. Synsprotokol 

1925-85. – Beskrivelse af bygning ved Niels Jørgen 

Poulsen, af inventar ved Ulla Kjær og Ole Olesen 

(orgler). Redaktionen afsluttet juni 1991.


1 Jfr. Peter Riemann: Nyere kirker i Ribe stift, i Ribe 

Stifts Årbog 1952, s. 65-68.

2 Arkitekt Niels Christoffer Hansen (1863-1930) stod 

bl. a. for opførelsen af amtsygehuset i Grindsted, 

1907.
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3 På tegningen fig. 1 har bordet en spids oval på mid 4 Fortegnelse udgivet af Guldsmedefagets fællesråd 

ten; et træk, der tydeligt knytter dets udsmykning til 1976, s. 75.

de senromanske, gyldne alterbordsforsider. 3 Th. Frobenius & Sønners arkiv.




 

 

 

 

 
 

 

Fig. 1. Kirken set fra sydøst o. 1910, mens gavlene endnu stod med murede kamme. Foto i Det kgl. Bibliotek. – 
Südostansicht der Kirche mit den noch damals bestehenden Stufengiebeln. Um 1910. 

GRENE KIRKE

SLAVS HERRED 

Kirken i Elkær er opført 1891 som afløser for sognets Kirken og den omgivende kirkegård ligger på 
gamle kirke i Grene (om denne og sognets ældre hi nordsiden af Grindsted å ved vejen mellem Bil
storie se s. 2283). Grene sogn var anneks til Grindsted lund og Løvlund. Kirkegården er mod nord ogfra 1810 til 1919, da det blev et selvstændigt pastorat. 

vest hegnet af pudsede, teglhængte mure, fraKirken ejedes, da den blev flyttet, af sognemændene i 

fællesskab; den overgik til selveje 1912. Grunden til 1934; mod syd er et trådhegn. Et nyt, østre af

kirken og kirkegården blev 1891 skænket af den da snit af kirkegården, der blev taget i brug 1975, 

værende ejer af Søgården i Elkær, Jens Søgaard Kri
 vil blive beplantet med bøg. Hovedindgangen i 
stensen.1 Efter den voldsomme udbygning af Billund vestmuren lukkes af enkle gitterfløje. Et graver
opførtes 1973 en kirke som en del af Billundcentret (s. 

hus med kontor og præsteværelse, nord for ind2293). 
gangen, er fra 1938. Det afløste et †kirkehus, sydI forbindelse med byggeriet nedlagdes 23. juli 1891 

et grundstensdokument med navnene på de sogne- for indgangen, bygget samtidig med kirken 
mænd, der udgjorde byggeudvalget.1 1891 og til dels af materialer fra den gamle kirke. 

Danmarks Kirker, Ribe amt 161 
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Fig. 2. Opstalter 1:300, set fra vest og syd, i kirkens oprindelige skikkelse før nedtagningen af våbenhus og 
tagrytter. Opmålt og tegnet af arkitekterne Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen. – Aufrisse. West- und Südansicht. 
Ursprüngliche Gestalt der Kirche vor dem Abbau des Vorhauses und des Dachreiters. 

Fig. 3. Opstalter af kirken, 1:300, set fra vest og syd. Arkitekterne Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen. – 
Aufrisse. Von Westen und von Süden. 

Fig. 4. Grundplan 1:300 efter op
førelsen af tårn 1991. Tegnet af 
Marianne Nielsen på grundlag af 
opmåling og udkast ved arkitek
terne Vilhelmsen, Marxen og 
Bech-Jensen. – Grundriss nach dem 
Turmbau 1991. 
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Huset rummede et præsteværelse og en opvar
melig stue for de kirkesøgende samt en †kirke
stald med plads til 32 heste.1 Stalden måtte 1966 
vige for et redskabshus med kapel. Dette er lige
som kirken af røde sten og tækket med skifer. 

Ved anlægningen af kirkegården 1891 blev 
hver familie tildelt et gravsted. Gravenes pla
cering var i de første år bestemt af gårdenes og 
landsbyernes beliggenhed i forhold til kirken: 
folk i Løvlund og Gråhede blev begravet vest 
for kirken, folk fra Billund og Plougslund øst 
og sydøst for kirken.1 

BYGNING 

Kirken, der er indviet 4. søndag i advent 1891, er 
opført efter tegning af arkitekt Johan Christian 
Fussing, Kolding. Den består af kor og skib 
samt oprindelig tillige et †våbenhus i vest. Dette 
er sammen med en †tagrytter over vestgavlen 
revet ned i foråret 1991 og vil blive afløst af et 
tårn, der forventes indviet på kirkens hundrede-
årsdag. 

Bygningen, af røde sten med tag af skifer, er 
holdt i den samme tørre nyromanske stil som 
Fussings øvrige kirker. Han forestod 1884 og 
1889 opførelsen af nye kirker i Jordrup (Anst 
hrd.) og Nørre Bjert (Vejle amt) og ledede få år 
senere byggeriet af en kirke i Verst (Anst hrd.).2 

Ligesom i Grene var der i alle tre tilfælde tale om 
middelalderlige kirker, der blev afløst af nye 
bygninger. 

Kirken, der er opført af bygmester Eli Kri
stensen, Tarm, hviler på en granitsokkel med 
retkantet fremspring, hugget af genanvendte 
kvadre fra den gamle kirke. De fagdelte facader, 
øverst med en flerleddet gesims, præges af en 
gennemført symmetri. Skibets langsider, hver 
med tre rundbuede støbejernsvinduer, deles af 
liséner, der foroven er forbundet med en tand
snitfrise. I hjørnerne er smalle, stærkt frem
springende liséner, aftrappet på midten. Gav
lene, der oprindelig havde murede †kamme i 
fortsættelse af hjørnelisénerne (jfr. fig. 1), pry
des af stigende trappefriser. Der er en dør for 
præsten i korets østgavl, mens kirkens hoved
indgang var anbragt i det nedbrudte †våbenhus, 
der havde rundbuede tvillingvinduer i syd og 

Fig. 5. Kirkens vestende, før våbenhusets og tagryt
terens nedtagning. NE fot. 1990. – Westende der Kirche 
vor dem Abbau des Vorhauses und des Dachreiters. 

nord. Den nedtagnet †tagrytter, der rummede kir
kens klokke, havde rundbuede åbninger til hver 
side og var dækket af et stejlt firsidet pyramide
spir, tækket med kobber og med en kugle og et 
kors i toppen. 

Indvendig dækkes det hvidtede rum af et rød-
malet træloft med påsatte konsoller, under bjæl
keenderne. I gulvet ligger sorte og gule cement
klinker med røde mellemliggere, i skibets midt
gang dog dækket med tæpper. Under stolesta
derne er der trægulv. – Kirkens varmeanlæg er 
et el-anlæg fra 1964 med rørovne ved gulv og 
planovne ved væggene. En kakkelovn fra kir
kens opførelsestid havde skorsten op gennem 
skibets østgavl. 

161* 
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Fig. 6. Indre set mod øst. NE fot. 1990. – Kircheninneres gegen Osten. 

I sommeren 1991 er kirken underkastet en 
gennemgribende istandsættelse under ledelse af 
arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen og Bech-
Jensen, Århus, der ligeledes forestår opførelsen 
af et tårn i våbenhusets sted. Tårnet, der i det 
ydre er holdt helt i kirkens stil, af røde tegl og 
med kobbertækte tage, rykkes ved en lav mel
lembygning fri af skibets vestgavl, så gavlens 
karakteristiske frise bevares og den nuværende 
bygningskrop ikke sløres. 

En kalkmalet dekoration i den runde korbue, 
vel fra kirkens opførelsestid, indeholder medal
joner med de fire evangelistsymboler og i top
pen et Jesumonogram. 

INVENTAR 

Oversigt. Store dele af inventaret i den nyopførte 
kirke, bl.a. alterparti og stole, er udført til kirken i 
1891. Enkelte stykker er overført fra den gamle kirke, 

først og fremmest den lille, ret usædvanlige døbefont 
fra middelalderen; prædikestolen, som er skåret 1584, 
men stærkt restaureret 1891, og klokken, der er støbt 
i 1634. Stolen synes ligesom altersølvet fra 1691 skæn
ket af en af herredsfogederne fra Løvlund. Altersta
gerne er fra 1600'rnes midte, mens et altermaleri, i 
1960'erne ophængt i den nye kirke, er fra o. 1854. 
Såvel torglet som bl.a. lysekronerne, kirkeskibene, et 
krucifiks og en syvarmet stage er skænket af private i 
løbet af 1900'rne. 

Farvesætning. Træværket stod ved kirkens indvielse 
egemalet. Ved 25-års-jubilæet 1916 fik alterpartiet og 
stolene en mørk grøn tone, og ved 50-års-jubilæet i 
1941 blev de samme dele malet om i lyse farver, især 
gråhvidt. 

Alterbord, 1891, udført af snedker Johansen i 
Kolding efter tegning af arkitekt J. Chr. Fus
sing. 188×76×99 cm, med fyldingsfelter mar
moreret i gråbrunt; kanterne er gyldne med rød 
stribe og rammeværket gråblåt. 
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Altertavlen (fig. 8), er et maleri fra 1891 fore
stillende Kristus, der åbenbarer sig for discip
lene i Emmaus, signeret i nedre højre hjørne: 
»P(eter) Møller 1891«. Olie på lærred, lysnings-
mål 170×117 cm, i samtidig ramme udført af 
snedker Johansen, Kolding. Billedets rum er 
øverst afgrænset af grønne portiérer; i baggrun
den er der gennem et dobbeltvindue udsigt til et 
vidtstrakt landskab. Kristus, i færd med at 
bryde brødet, er klædt i hvidt, mens de to di
sciple på bordets modsatte side har henholdsvis 
rød kjortel med blå kappe og grøn kjortel med 
rød kappe. Rammen er arkadeformet med kan-
nelerede pilastre; den står marmoreret i gråt og 
rødt, mens postamentet er sort med Kristusmo-
nogram og korslam på fremspringene og i feltet 
forgyldte versaler: »Burde ikke Kristus lide 
dette og indgaa til sin herlighed?«. 

Alterbillede (fig. 7), formentlig fra 1854, da et 
nyt altermaleri var under udførelse.3 Billedet, en 
nøjagtig, men meget naiv efterligning af Leo
nardo da Vincis Nadver, er i olie på træ (fire 
planker med nu åbne sprækker imellem); lys-
ningsmål 57×71 cm. Rummet, med perspekti
visk malede vinduer og loft og lodret (!)s tillet fli
segulv er holdt i brunt og gråt; den storhove-
dede Kristus for midten af bordet er klædt i blåt 
og rødt, mens de gestikulerende apostle til si
derne er iført grønne, blå, røde, lilla og gule 
klædninger. Judas, med pungen i hånden, synes 

Fig. 7. Alterbillede, sikkert malet 1854 (s. 2275). NE 
fot. 1990. – Altargemälde, wahrscheinlich 1854. 

Fig. 8. Alterparti. Altermaleriet, Kristus, der åben
barer sig for disciplene i Emmaus, er signeret P(eter) 
Møller 1891 (s. 2275). NE fot. 1990. – Altar. Altarge
mälde, das Mahl in Emmaus darstellend, ist signiert 
P(eter) Møller 1891. 

nærmest at vokse op gennem bordpladen til 
venstre. Billedet blev i 1960'erne renset og ind
sat i en enkel, gråmalet ramme.4 Ophængt på 
skibets sydvæg. 

Altersølv, skænket 1691 af herredsfoged Niels 
Clemmensen Løvlund og hustru Sofie Chri-
stensdatter (jfr. gravsten nr. 1-2), udført af Hans 
Buch, Kolding. Kalken (fig. 9), 23 cm høj, har 
stejl, cirkulær fod med bred fodplade; de cylin
driske skaftled indrammes af borter med lod
rette riller. Fladrund knop med graverede vink
ler på både over- og underside. Bægeret, for
højet o. 1894,5 er stejlt og glat med graverede 
versaler (delvis ødelagt af en nyere reparation) 
langs kanten: »Hafuer Niels Clemendsen i [Løf-
lund] sampt hans kiere hustru Sophia Christens 
datter / foræret denne kalck og disk til Green 
kiercke 1691«. Over ordet »datter«, på nederste 
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Fig. 9-10. Alterkalk og –stager. NE fot. 1990. 9. Alterkalk, sammen med disken udført af Hans Buch i Kolding 
og skænket af herredsfoged Niels Clemmensen og hustru 1691 (s. 2275). 10. Alterstager, o. 1650 (s. 2276). – 
Kelch von Hans Buch in Kolding, eine Stiftung des Hardesvogts Niels Clemmensen und seiner Ehefrau 1691. Altarleuchter 
um 1650. 

skaftled og på fodpladen Hans Buchs stempel Skeer. 1) O. 1925, med snoet skaft hvorpå 
(Bøje 1982 nr. 6566). Den samhørende disk er stempel: mestermærke for Mads Christian Mad
11,5 cm i tvm.; på fanen er graveret cirkelkors sen, Give.8 2) 1932, beregnet til frasielse af prop
samt stempel som på kalken. rester o.lign. fra kalken; med tre stempler på 

Sygesæt, 1800'rnes slutning, bestående af kalk, skaftet: mestermærke for C. M. Cohr, Frederi
10 cm høj, med rund fod hvorunder uidentifi cia,9 Københavnsmærke 1932 og guardein-
ceret mestermærke, disk, 6,5 cm i tvm., og cy- mærke for Christian F. Heise. 
linderformet oblatæske, 5,5 cm i tvm., med Alterkander. 1) Anskaffet 1846,6 sort med 
profilerede sider. Til sættet, som opbevares i et guldkors og –kanter. 2) Skænket 1960 sammen 
samtidigt, cylindrisk futteral med sort skindbe med og af de samme som oblatæsken,7 af sølv. 
træk og rødt plysfor, hører en glasflaske, 7 cm 21,5 cm høj, let udbuget facon, glat med vinkel-
høj med skruelåg. bøjet hank og tud. Under låg og bund stempel: 

Oblatæsker. 1) Sikkert anskaffet 1853,6 af sort »R. F. (sammenskrevet) Bratland / F.B.10 / ster
porcelæn med guldkors og –kanter. 2) Skænket ling 925.5«. 
1960 af forhenværende sognefoged Marius Gy Alterstager (fig. 10), o. 1650,11 henholdsvis 27 
desen og hustru Nielsine,7 af sølv. Cirkulær, 9,8 og 26,5 cm høje. Stagerne, hver med tre kugle
cm i tvm., 4,5 cm høj, med graveret kors på fødder, der ved stumpt spir er fastgjort til den 
låget. Under låg og bund stempel: »C. C. Her karnisprofilerede fod, har balusterskaft med pæ-
mann / sterling / København«. reformet led over kugleled; flad lyseskål med 
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kraftig torn. Under bunden er sekundært ind
ridsede, skråtstillede versaler: »Grene kirke«. 

Syvarmet stage, skænket 1964 af graver Peter 
Christensen,1 Titusstage på trappefod, 39,5 cm 
høj. 

Femarmet stage, skænket 1911 af kroejer An
ders Ovesens børn i Billund;12 51 cm høj, med 
rund fod hvorpå graveret skriveskrift: »Erin
dring om A. Ovesen. Skjænket af børnene«. 
Tidligere på alterbordet, opbevares nu i ligka
pellet.1 

To kandelabre er anskaffet efter 1891.12 

Krucifiks, o. 1940, skænket af Karen og Jens 
C. Jensen, Bredballe børnehjem.1 Udført af 
Lauritz Rasmussens Bronzestøberi, København; 
den kjortelklædte figur er 42 cm høj, korstræet 
53. Under træets bund bronzestøberens stem
pel. På triumfvæggen over prædikestolen. 

Alterskranke, 1891, halvrund med slanke balu-
stre i gråt og hvidt samt håndliste af lakeret ma
hogni. 

Døbefont (fig. 11), romansk, af granit; foden er 
rødlig, kummen gråblå med store, sorte korn, 
samlet højde 73 cm. Kummen, 37 cm høj og 45 
cm i tvm., har omtrent lodrette, nederst næsten 
koniske sider, og er under en tovstav smykket 
med en frise bestående af dyr i store arkadefel
ter, et træk, der ifølge Mackeprang (Døbefonte 
s. 324f.) knytter fonten til en lille sydjysk arka
degruppe. I modsætning til gruppens øvrige 
fonte har den kun fire arkader; de adskilles af 
spidse blade. Af dyrene, i temmelig lavt relief, 
er et en løve, mens de øvrige, hvoraf to (med 
vinger?), ikke kan bestemmes (fig. 5, s. 2287). 
Om den nederste, koniske del af kummen løber 
en tovstav flankeret af vulster. Foden er firsidet, 
af form som et omvendt trapezkapitæl. – Fonten 
blev 1887 krævet renset.12 Ved overførslen til 
den nye kirke anbragt i koret, oprindelig i kor
buens nordside, nu midt for altret. 

Dåbsfad, 1600'rnes slutning,13 af messing, 
tvm. 41,5 cm, glat. Under den halvrunde bund 
er sekundært indridsede, skråtstillede versaler: 
»Grene kirke«. 

Dåbskande, sandsynligvis anskaffet umiddel
bart før kirkens nybygning,14 af messing, 28 cm 
høj, glat med svungen hank. Under bunden er 

sekundært indridsede, skråtstillede versaler: 
»Grene kirke«. 

Prædikestol (fig. 12), ifølge skåret indskrift ud
ført 1584, på foranledning af Jens Leflund, vist
nok herredsfoged Jens Hansen i Løvlund.15 

forbindelse med en restaurering ved snedker Jo
hansen i 1891 blev den forsynet med to nye fag, 
hængestykker og bærestolpe. Fra 1891 stammer 
også opgangen, der mod sædvane vender mod 
ydervæggen. Af kurvens seks fag er de fire fjer
nest opgangen oprindelige; de har over den pro
filerede sokkel arkader med rillede pilastre og 
tandsnit langs bueslaget. Sviklerne udfyldes af 
forskelligt udformede reliefblomster, arkadefel
terne af englehoveder med henholdsvis op- og 
nedadvendte vinger over bladværk i ungrenæs-
sanceformer: spiralsnoet eller symmetrisk om
kring stang med enten kogle eller rosetter. Ge
simsfelterne rummer reliefskårne versaler: »Jens 
Leflv/nd lod dene / predcstol / giøre 1584«. 
Kraftig kronliste med tandsnit og håndliste be
trukket med brodkademønstret oksehud. 

Af de to nye fag, udskåret som (væg)faget på 
kurvens modsatte side, kan det ene være en vi
derebearbejdning af et fag med arkade, men 
uden ornamenter, som sekundært var føjet til de 
fire oprindelige, jfr. s. 2288. I gesimsfelterne på 
de to nyskårne fag er reliefversaler: »restaure/ret 
1891«. Bærestolpen er kanneleret, med jonisk 

Fig. 11. Romansk døbefont af granit (s. 2277). NE 
fot. 1990. – Romanische Granittaufe. 
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Fig. 12. Prædikestol, skåret 1584, vist på foranledning 
af herredsfoged Jens Hansen i Løvlund, og 1891 for
synet med to nye fag, hængestykker og bærestolpe (s. 
2277). NE fot. 1990. – Kanzel, geschnitzt 1584, wohl 
auf Veranlassung des Hardesvogts Jens Hansen in 
Løvlund. Im Jahre 1891 mit zwei neuen Feldern, Gehänge 
und Stütze versehen. 

kapitæl; opgangens rækværk, med glatte trem
mer, har mægler udformet som kanneleret søjle 
med kugle øverst. 

Stolen står formentlig siden 1891 uden maling 
og lakeret. Ved triumfvæggen, syd for korbuen. 

Stolestaderne (jfr. fig. 6) fra 1891, har gavle 
med stærkt svungen forkant; en profilliste mar
kerer sædets placering, mens der herunder er et 
rektangulært felt, herover et rundbuet. Tagfor
met afdækning, fyldingsrygge. De øverste gavle 
er erstattet af et smalt skab med fyldinger mod 
midtergangen og hjørnestolpe. Gavlfelterne er 
gråmarmorerede, det øvrige hvidgråt. 

To armstole (jfr. fig. 13) til præst og degn, for
mentlig fra 1891, med balusterben og svungen 
ryg, gråmalede. 

Servante, o. 1900, med fad og kande af hvid 
emalje. 

To pengebøsser, anskaffet i 1980'rne, af eg fra 
Dansk Paramenthandel, den ene ifølge påskrift 
beregnet til Ydre Mission. – En †jydepotte til ind
samling er nævnt i inventarierne 1969 og 1982.16 

Orgel, 1991, med 14 stemmer, to manualer og 
pedal, bygget af P. Bruhn & Søn, Årslev. Dis
position: Hovedværk: Principal 8', Rørfløjte 8', 
Oktav 4', Gemshorn 2', Mixtur III, Krumhorn 
8'; tremulant. Rygpositiv: Gedakt 8', Principal 
4', Fløjte 4', Oktav 2', Quint 1 1/3', Vox Hu
mana 8'. Pedal: Subbas 16', Oktavfløjte 8'. Teg
net af arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & 
Bech-Jensen i samarbejde med orgelbyggeriet. 
På nyt vestpulpitur. *Orgel, 1966, med fem 
stemmer, ét manual og anhangspedal, bygget af 
Frederiksborg Orgelbyggeri ved Troels Krohn. 
Disposition: Manual: Gedakt 8', Spidsgamba 8', 
Principal 4', Rørfløjte 4', Oktav 2'. Facade og 
orgelhus af ubehandlet eg. Tegnet af Aksel Skov 
og Aage Kristensen i samarbejde med orgelbyg
geriet. I skibets nordvestre hjørne.17 †Harmo
nium, anskaffet 1891 for indsamlede midler. Op
stillet på det lille pulpitur over våbenhuset, 1894 
flyttet til nyt pulpitur i kirkens nordvesthjørne.1 

†Orgel, 1916, med fire stemmer, bygget af A. C. 

Zachariasen, Århus. Pneumatisk aktion.1 Skæn

ket af Niels Christian Jensen Krog.18 På pulpitur

i vest.


Salmenummertavler, anskaffet efter synets øn
ske 1963,12 af lakeret eg, rektangulære med buet 
overside og søm til tal af sortmalet metal. – Seks 
ældre salmenummertavler ligger på loftet; fire, 
formentlig fra 1891, er malet med tavlelak og 
indsat i brede profilrammer, mens to har riller til 
tal på skydebrikker og er malet grå og gyldne. 

Præsterækketavle, 1941(?), malet af Ib Pedersen 
og skænket af dennes forældre, malermester Al
fred Pedersen og hustru.1 I grå og hvid profil
ramme, med hvidmalet skriveskrift (navne med 
versaler) på rød bund. Overskrift: »Grene sogn 
og kirke, omtalt som selvstændigt sogn 1330, 
anneks til Vorbasse fra reformationen til 1810, 
anneks til Grindsted til 1919. Grene gamle kirke 
nedrevet og en ny kirke opført 1891. Indviet 4de 
søndag i advent«. På skibets sydvæg. 
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Fig. 13. Indre set mod vest før opførelsen af tårnet. NE fot. 1990. – Inneres gegen 
Westen vor dem Turmbau. 

Tegning af den 1891 nedrevne †Grene kirke 
(fig. 2, s. 2284), udført af Hans Agersnap, Ans
ager, på initiativ af sognepræst Otto Sommer,19 i 
nedre højre hjørne signeret »HA 1891«. Kul og 
bly på papir, lysningsmål 22,5×34,5 cm, i pas
separtout, 43×55,5 cm. I forsølvet profil-
ramme. På skibets vestvæg, syd for indgangs
døren. 

Lysekroner. 1) 1911, med midtdelt hængekugle 
hvorpå graveret skriveskrift: »Skænket til Grene 
kirke af forhenværende sognefoged Danne
brogsmand N. Kristensen. Grene 1911«. Renæs
sanceform med balusterskaft, der øverst afslut
tes i skål; otte s-svungne lysearme, hvorover 
otte pyntearme med blomsterkalke. Ophængt i 
sort jernwire i skibet nærmest korbuen. – 2) 
1917, med let kantet, midtdelt hængekugle, 
hvorpå graveret skriveskrift, »Skænket af Jens 

Kristensen Bjerg i anledning af kirkens 25 aars 
jubilæum 1917«. Balusterskaft med kugleled, 
øverst afsluttet i skål, to gange seks gennem
brudte lysearme, de nederste dobbelte. Op
hængt i sort jernwire i skibets midte. – 3) 1930, 
skænket af sognemenigheden.1 Barokform med 
stor hængekugle hvorunder drueklase, seks 
lyse- og seks pyntearme; bærering over blad
knop. På hængekuglen, med graveret skrive
skrift, »Anno 1930«. Ophængt i sort jernwire i 
skibet nærmest indgangen. 

Kirkeskibe. 1) 1939, tremastet skonnert med 
navnet »Saga« i sorte versaler på hvidt skilt på 
agterspejlet; bygget som model af »Saga« af 
Marstal fra 1893 af dennes bygmester, Gorm 
Clausen, Marstal, og skænket af forhenværende 
gårdmand Jens Pedersen og hustru, Plougs-
lund.20 Skroget er sort med hvid skandæksliste 
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og hvid lønningsgang, mørkegrønt under vand
linien. To reliefskårne dannebrogsflag smykker 
agterspejlets navneskilt. Masterne er blankskra-
bede. Et skibsdokument, nedlagt 1939, har tekst 
forfattet af sognepræsten: »Måtte skibet som 
symbol på den kristne menighed og på livets 
sejlads minde os og vore efterkommere i denne 
sognemenighed om, at kun hvor Jesus får lov at 
være med om bord, er der intet at frygte«.1 Op
hængt i sort jernstang mellem lysekrone nr. 1 og 
2. 

2) 1982, model af fregatten »Jylland« med 
navn i gyldne versaler under kongevåben på ag
terspejlet; skænket af Metha og Kristen Hansen i 

Billund.21 Galionsfiguren er en kvinde omgivet 

af reliefskårne ranker; hun er forgyldt, mens 

skroget står sort med hvid portgang, grønt un

der vandlinien. Master og bovspryd er gule. 

Ophængt i sort jernstang mellem lysekrone nr.

2 og 3.


Klokke (fig. 16), 1634, støbt af Arnt Klei-
mann, Lybæk. Tvm. 53 cm, om halsen to orna
mentbånd hvorimellem indskrift i reliefversaler: 
»Arent Kleiman hat mi zu Lvbeck gegossen 
anno 1634«. – Klokken var ved nedbrydningen 
af den gamle kirke først tænkt bevaret i klok
kestabelen på den gamle kirkegård, men blev 
1892 flyttet til den nye kirkes tagrytter, idet den 

Fig. 14-15. Gravsten nr. 1-2, over hhv. herredsfoged Niels Clemmensen og hustru Sophie Christensdatter, begge 
døde efter 1691 (s. 2281). NE fot. 1990. – Grabstein Nr. 1-2 für den Hardesvogt Niels Clemmensen und seiner Ehefrau 
Sophie Christensdatter, beide gest. nach 1691. 
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bragtes i stand, så den »atter kunne ringe«.12 

1991 påtænkt overført til det nybyggede tårn, 
ophængt i slyngebom. 

GRAVMINDER 

Grausten. 1) (Fig. 14) sidste del af 1600'rne, over 
herredsfoged Niels Clemmensen, †efter 1691 
(jfr. altersølv). »Herunder hviler udi Herren ær
lig actb[aa]r[e] oc velfornemme Mand S (alig) 
Niels Clemedsøn, barnefød i Aago (Ågård) i 
Tyrregoe Sogen A(nn)o 31, Herresfoget i Slaugs 
Herret o[c] Kirckeverger til Green Kirc[k], kom 
udi Egteskab A(nn)o [1]660 med ærlig dyd oc 
gudfryctig Mat[ro]ne Sophie Christensdaatter 
(jfr. nr. 2), [lef]uede med hende □ Aar, døde 
A(nn)o 16□ d□ i sin Alders □ Aar. Gud gifve 
hannem med ale Troende glædelig Opstandelse 
paa d[e]n yderste dag. Frycte dig icke, thi ieg 
igien løse dig, ieg kalede dig ve[d] dit na[f]n, du 
est min, thi naar du g[aar] giennem vandene, da 
vil ieg være [h]os dig oc i giennem strømene, 
[da] skulle de icke druckne dig, oc du gaar igien- 
nem ilden, [d]a s[kal]t du icke brende dig, og lue 
skal icke optende dig« (Esajas 43,1-2).22 

Mørk grå sandsten, ca. 195×62 cm, med for
dybet versalindskrift, der optager hovedparten 
af stenen. Øverst lapper et rundt figurfelt, der 
rummer Kristus med verdenskugle og segl, ind 
over et rundt felt med Jesumonogram og barok
bøjler. I stenens øvre hjørner er rosetter, i de 
nedre er tulipaner, der flankerer et vinget time
glas. – Stenen er udført som en pendant til hu
struens gravsten (nr. 2), begge fra samme værk
sted. Overflyttet fra Grene gamle †kirke, hvor 
de lå i gulvet foran koret;12 i våbenhuset, flan
kerende indgangen til skibet. 

2) (Fig. 15) sidste del af 1600'rne, over Sophie 
Christensdatter, †efter 1691 (jfr. altersølv). »Her 
under hviler udi Herren ærlig dyd oc gud fryc- 
ti[g] Matrone S(alig) Sophie Christen Daatter, 
barnfød i Risbøl i Vorbasse Sogen A(nn)o 1622, 
kom i Ecteskab A(nn)o 1652 med S(alig) Ifver 
Christensøn i Løflu[nd], Herretsfoget i Slaugs 
Heret, lefvet med hende i 7 Aar, derefter kom i 
Ecteskab me[d] Niels Clemedsøn i Løflun[d] 

(jfr. nr. 1), Herretsfoget i Slaugs Herret, Aar 
1660, lefvet saa til sammen □ Aar i sin Alders 
□«. 

Sandstenen, ca. 200×65 cm, svarer til nr. 1, 
blot er Kristus erstattet af en basunblæsende en
gel og timeglaset af en hovedskal over kryds-
lagte knogler. – Opsat sammen med nr. 1. 

KILDER OG HENVISNINGER 

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

Ved embedet. Synsprotokol 1862-1966 og 1967-90. 
Tegninger og opmålinger. NM2. Situationsplan og 

planer, snit og opstalter af bygning samt forslag til 
tårn ved J. Vilhelmsen, E. Marxen og P. Bech-Jensen, 

1987-90. 
Litteratur. O. Nielsen: Historiske Efterretninger 

om Slavs Herred, 1868, s. 36. John M. Møller: Histo
riske Oplysninger om Slaugs Herred, Kolding 1914, 
s. 188-93. Hans Jensen (red.): Grene sogn 1790-1969, 
Billund 1969. 

Beskrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, 
inventar ved Ulla Kjær og Ole Olesen (orgler), grav
minder ved Vibeke Andersson Møller. Redaktionen 
afsluttet juni 1991. 

1 Hans Jensen (red.): Grene sogn 1790-1969. Billund 

1969.


2 Johan Christian Fussing (1852-1907) var født i Hor

sens og virkede fra 1879 som arkitekt i Kolding. 1885 

ledede han opførelsen af den katolske S. Michaels 

kirke i Kolding, hvortil den tyske arkitekt Hertel, 

Münster, havde leveret tegningerne. Samme år fore

stod han ombygningen og forhøjelsen af Vorbasse 

kirkes tårn (s. 2303).

3 Allerede 1846 blev altertavlens usømmelige tilstand 

påvist. 1852 skulle den være opmålet indenfor et år, 

1854 manglede malingen lidt forbedring, og 1855 

konstaterede man, at det nye alterbillede burde rettes 

til. Maleren var dog rejst og en ny kunne ikke skaffes. 

Jfr. LA Vib. Ribe amts østre provsti, synsprotokol for 

Anst m. fl. hrd. 1829-91 (C 45.4-9).

4 Billedets fremdragning skete på initiativ af sogne
præst 1959-68, H. Sander-Sørensen, jfr. note 1. 1962 
omtaler inventariet to billeder fra †Grene kirke, dvs. 
udover den ndf. nævnte tegning alterbilledet, jfr. 
synsprotokol 1862-1966. 
5 Synets ønske om en forhøjelse af alterkalkens bæger 
1894 må formodes at være efterkommet, jfr. syns
protokol 1862-1966 (ved embedet). En løs indsats 
blev føjet til det oprindelige, meget tyndslidte bæger 
af Dansk Paramenthandel på initiativ af sognepræst 
H. Sander Sørensen, jfr. note 1. 
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Fig. 16. Klokke, støbt af Arnt Kleimann, Lybæk, 
1634. Midlertidigt nedtaget under opførelsen af tårnet 
(s. 2280). NE fot. 1991. – Glocke, ein Guss des Arnt 
Kleimanns in Lübeck, 1634. Während des Turmbaus vor
übergehend abgestellt. 

6 LA Vib. Ribe amts østre provsti, synsprotokol for 

Anst m. fl. hrd. 1829-91 (C 45.4-9).

7 Synsprotokol 1862-1966. I Grene sogn 1790-1969 

(note 1) nævnes, at donationen fandt sted i 1962.


8 Fortegnelse udgivet af Guldsmedefagets fællesråd, 
1976, s. 61. Stemplet er registreret 1904-37. 
9 Fortegnelse udgivet af Guldsmedefagets fællesråd, 
1976, s. 26. 
10 Mestermærke for Rolf Frithiof Bratland, Køben
havn, jfr. Fortegnelse udgivet af Guldsmedefagets 
fællesråd, 1976, s. 35. 
11 Stagerne er tidligst nævnt 1679, jfr. LA Vib. Ribe 
bispearkiv, rgsk. for Jelling sysselprovstis kirker 
1676-86 (C 4.1388). 
12 Synsprotokol 1862-1966. 
13 Et dåbsfad af messing er tidligst omtalt i inventariet 
1700, jfr. LA Vib. Ribe bispearkiv, kirkesyn 1696-
1775 (C 4.189). 
14 Allerede 1862 ønskes en dåbskande anskaffet. An
modningen gentages 1888, med tilføjelsen, at den nye 
kande skal rumme tre potter. Skønt synet de følgende 
år konstaterer, at alle mangler er udsat på grund af 
kirkens snarlige flytning, var en dåbsskande blandt de 
genstande, der nævnes overført til den nye kirke, jfr. 
synsprotokol 1862-1966. 
15 Jfr. J. Brus: Om den gamle Grene kirke (i anledning 
af 50-året for den nedrivelse), i ÅrbRibe 1940-43, s. 
304.

16 Synsprotokol 1862-1966 og 1967-90.

17 Orglet søges solgt 1991.

18 Inskription på pulpituret; fyldingsfeltet opbevares 

nu på kirkeloftet.

19 O. Sommer: Erindringer om Grindsted-Grene 

sogne, udgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt 

1980, s. 32.

20 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 358.

21 Synsprotokol 1967-90.

22 Frit citeret efter den Resen-Svanningske bibel, 

1647.




 

 
 

 
 

  

 

 

 

Fig. 1. Den træbevoksede, fredede kirkegård set fra sydvest. NJP fot. 1991. – Blick von Südwesten auf Friedhof mit 
Baumwuchs. Unter Denkmalschutz. 

GRENE GAMLE †KIRKE

SLAVS HERRED 

Grene sogn nævnes første gang i kirkelisten i Ribe Til kirken er knyttet en række sagn. Således fortalte 
Oldemoder (midten af 1300'rne), hvor kirken er sat man, at materialerne var hentet fra den nedlagte 
til den laveste afgift på 2 skilling sølv (jfr. s. 1020f.). »røde kirke« i Almstok (se s. 2330). Stenene blev 

Kronen solgte 1720 kirken til sognepræst i Jelling, trukket på slæder ad den tilfrosne å; to store sten gik 
Mouritz Høyer.1 Denne videresolgte allerede 1723 igennem isen og blev liggende i Grene sø.7 Da kirken 
kirken til præsten i Grindsted, David Foss,2 hvis enke skulle bygges, var der strid om dens placering. Til 
bragte den til sin anden mand, cand. theol. Johan Ri sidst spændte man to stude for en halv vogn og lod 
som.3 Sammen med Grindsted kirke blev Grene 1737 dem gå om natten; hvor de blev fundet om morge
solgt til Gerhard de Lichtenberg til Engelsholm,4 der nen, blev kirken bygget. Tømmeret blev hentet i Bil
ved midten af 1700'rne tillige ejede kirkerne i Ølgod lund krat.8 Skelettet af et indmuret menneske skal 
og Hejnsvig. Kirken forblev under Engelsholm, ind være fundet i kirkens søndre mur.9 

til kammerråd Nicolai Duus 1770 solgte den, dvs. 
korn- og kvægtienden med vedligeholdelsespligten, Det lille sogn, der i 1801 kun talte 225 indbyg
til sognemændene. – Sognet var senest fra 1500'rnes gere, bestod tidligere overvejende af lyngklædt
midte anneks til Vorbasse.5 1810 blev det anneks til hedeland. Kirken, der 1891 blev revet ned til for
Grindsted. 

del for en ny et par kilometer mod nordøst, låTil brug ved en istandsættelse af bygningen fik kir
keværgerne og menige sognemænd 1569 ret til at op tæt ved det søndre sogneskel, på brinken nord 
pebære kirkens tiende og 1679 kronens tiende.6 for Grene å. Åen danner grænse mellem Grene 



 

 

 

  
 

 
 

 

2284 SLAVS HERRED 

Fig. 2. Kirken og kirkegården set fra nord forud for nedbrydningen 1891. Tegning ophængt i Grene nye kirke, 
signeret »H(ans) A(gersnap) (18)91«. – Blick von Norden auf Kirche und Friedhof vor dem Abriss 1891. Die Zeichnung 
mit der Signatur »H(ans) A(gersnap) (18)91« hängt in der neuen Kirche von Grene. 

og Hejnsvig, før den ved Løvlund mølle løber 
sammen med Grindsted å. 

Kirkegården, hvor der blev foretaget begravel
ser indtil 1924, rummer stadig en del gravmin
der. Den hegnes af 
med kampesten på 
grund af de mange 
gravlund. På digerne 

græsgroede jorddiger, sat 
ydersiden, og opleves på 
løvtræer nu som en stille 

gror mos og bregner; mel
lem træerne er der græs og vedbend. Selve kir
kestedet, i kirkegårdens nordre del, er markeret 
som en plæne omgivet af gange. På korets plads 
er rejst en kampesten med indskriften: »Her laa 
Grene Kirke til 1891«. En tegning af kirken (fig. 
2), udført kort før nedbrydningen, viser, at kir
kegården da nogle år forinden var blevet tilplan
tet med et læbælte af grantræer. Kirkegårdens 
indgang er i nord, nær ved våbenhuset og i ret
ning af sognet. Det er en køreport, lukket med 
gotiserende jernfløje mellem murede piller. Her 
var tidligere en tømret port, der blev repareret 

168010 og 1846.11 186212 bestod den af trægitre og 
egestolper, forbundet med en tværbjælke. – 
Ifølge de bevarede kirkeregnskaber blev Jørgen 
murmand 1615 betalt for at »opfly kirkedigen og 
opsætte den af ny«. Han var på kost i 10 dage, 
og til arbejdet blev der hentet 64 læs kampe
sten.13 

Som i Grindsted og Hejnsvig hang kirkeklok
ken tidligere (indtil 
kestabel øst for koret 
og dækket med et 
Oluf Christensen i 

1892)12 i en tømret †klok
(fig. 2). Den var af egetræ 
tjæret tag. Kirkeværgerne, 

Billund og Søren Christen
sen i Plougslund, lod 161513 bygge »en liden 
klokkehus« til at hænge klokken i. Hertil blev 
der købt egetømmer i Bindeballe og Limskov 
for 7 daler og 3 mark og et tylt fjæl til at tække 
med. En tømmermand og hans medhjælper var 
på kost i 13 dage, og den dag, huset blev rejst, 
holdtes ekstra fire pligtsfolk. Stabelen, der for
mentlig er fornyet flere gange, omtales frem
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over som dels »klokkehus«, dels »klokkestol« 
og selve taget som »klokkeskuret«.14 

Kirkegårdens nærmeste nabo er en gård nord
vest for porten. Af matrikelkortet fra 1791 (fig. 
3) ses det, at der da var et par mindre gårde syd 
for kirkegården, mellem kirken og åen. En stor 
bøg syd for kirkegården kan være et levn fra 
denne bebyggelse.15 

BYGNING 

Den nedbrudte kirke var en lille kullet, middel
alderlig bygning, bestående af kor og skib samt 
et våbenhus, fra 187711, ved skibets nordside. 
Kirken, der kendes fra arkitekt J. Chr. Fussings 
opmåling (fig. 4), var oprindelig meget lav. Ko
ret var af tilhugne kvadre, rejst over en skråkan-
tet sokkel, mens skibet var af rå og kløvede 
marksten med kvadre i hjørnerne, uden sokkel. 
Koret var påfaldende smalt, idet den udvendige 
bredde mod sædvane var mindre end skibets 
indvendige bredde. 1850 blev mure og gavle 
forhøjet med ca. en alen i tegl.11 

Af oprindelige vinduer var kun bevaret en løs
reven overligger fra et rundbuet, romansk vin
due, indmuret øverst i korets gavlspids. I sydsi
dens vinduer var 1865 indsat tre fladbuede stø-

Fig. 3. Matrikelkort 1:10000, visende kirken og kirke
gården med omgivelser. Målt af Ravn 1791. Grene å's 
slyngede løb, der danner sogneskel til Hejnsvig sogn, 
ses i nederste venstre del. – Katasterkarte 1791. Unten 
links der sich schlängelnden Bach Grene, der die Kirch
spielgrenze zur Gemeinde Hejnsvig bildet. 

bejernsrammer.11 F. Uldall, der besøgte Grene 
to år før kirkens nedrivning, var af den forme
ning, at der aldrig havde været vinduer i kirkens 
nordside. Skibets norddør – mellem våbenhus og 
kirke – var muret af munkesten, rundbuet ud
vendig og retkantet indvendig. Der var ingen 
spor af en syddør. I det indre var korbuen 187511 

ommuret med små mursten. 
Kirkens alder lader sig ikke endelig fastslå. Det 

kvaderbyggede kor med skråkantsokkel må 

Fig. 4. Grundplan og tværsnit af skib, set mod vest, samt opstalter af kirkens syd og østside, målt og tegnet af J. 
Chr. Fussing 1887. 1:300. – Grundriss und Querschnitt von Schiff gegen Westen einschliesslich Aufrisse der Süd- und 
Ostseite der Kirche, 1887. 
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være romansk, hvorimod skibet, der som nævnt 
var uden sokkel, muligvis først er opført i den 
senere middelalder – enten ved en ombygning af 
et allerede stående stenhus eller som en afløser 
for et tømret skib. Et sent opførelsestidspunkt 
kan muligvis forklare, hvorfor nordsiden var 
uden vinduer, jfr. den lille teglstenskirke i Ho (s. 
1353f.), opført o. 1450, der ligeledes er uden 
nordvinduer.16 

Våbenhuset ved skibets nordside, fra 1877, var 
af mursten og tækket med tegl. Gavlen var 
smykket med brynede kamtakker, døren var 
fladbuet, og i flankemurene var små fladbuede, 
falsede vinduer. Et †våbenhus af bindingsværk er 
nævnt første gang 1771,17 da provsten fandt, at 
det var for lavt til at kunne rumme et geværskab 
og en munderingskiste til landmilitsen. Synet 
påbød 1824, at huset blev »undersat« med nye 
fodremme (»leder«), da de gamle var rådne.18 

Våbenhuset blev muligvis i stedet ombygget til 
et grundmuret hus, for i synsprotokollen 1862 
siges »grundmuren« at være 15 tommer tyk (ca. 
40 cm). Huset var en smule mindre end det vå
benhus, der afløste det 1877: 3,85 m langt, 3,9 m 
bredt og 2,05 m højt. 

Vedligeholdelse. 1569 betegnedes kirken som 
»meget bygfalden«, og kirkeværgerne fik lov at 
bruge kirkens part af tienden fra det foregående 
år til dens istandsættelse. De kunne – af ukendte 
årsager – ikke disponere frit over tienden. 1579 
afstod kronen sin del af tienden til værgerne for 
at kirken kunne sættes i stand.6 1615 fornyedes 
to vindskeder over vestgavlen, og tre år senere 
murede Laurids murmand på gavlen, i hvilken 
anledning, der indkøbtes kalk fra Ribe.13 Vest
gavlen synes fremdeles at have været kirkens 
svage punkt, og 1680 blev der igen bygget på 
gavlen.10 

Tagene var allerede i 1600'rnes begyndelse 
tækket med tegl.13 I forbindelse med murenes 
forhøjelse 1850 fik skibets østgavl en teglhængt 
kam, mens de øvrige gavle beholdt deres vind
skeder. Korets tagflader var svagt svejfede. – 
Gulvene var lagt med teglsten. 1619 købtes såle
des 300 »gulvsten« i teglværket i Kidde i Jelling 
sogn. Bjælkelofternes bræddelag måtte fra tid til 
anden fornyes. 1619 omlagde Benedikt snedker 

fra Vejle loftet.13 – Indtil indsættelsen af støbe-
jernsrammer 1865 havde vinduerne retkantede 
karme af træ: to i korets og to i skibets sydside. 

Kirkens nedbrydning og flytning til Elkær 1891 
skyldtes, dels at den var for lille til den stadig 
voksende befolkning, dels at den lå afsides i den 
søndre del af sognet. Fra midten af 1880'erne 
afstod man fra nyanskaffelser og videre istand
sættelse, og kirken fik således aldrig et varmean
læg. Om forholdene forud for flytningen skrev 
sognepræst Otto Sommer: »Den gamle kirke er 
lille, yderst brøstfældig og fugtig. Regnen dryp
per ned, og der er iskoldt om vinteren. Kvinder 
og mænd sidder i deres tykkeste kavajer og har 
sivsko stående i stoleraderne«.19 Kirken blev re
vet ned i sommeren 1891; inden den nye kunne 
tages i brug ved juletid samme år, blev der holdt 
gudstjeneste i skolen i Ankelbo. Forud for ned
brydningen blev den på opfordring af Direktio
nen for de antikvariske Mindesmærkers Beva
ring undersøgt af J. Magnus-Petersen. Granit
kvadrene blev genbrugt i den nye kirkes sokkel; 
en del af det øvrige materiale fandt anvendelse i 
den stald, der rejstes ved den nye kirke. 

†Kalkmalerier. Ved nedbrydningen 1891 frem
drog J. Magnus-Petersen på skibets vægge nogle 
kalkmalerier, som han dog fandt »i slet stil og 
uden værd«. – 1) Til o. 1600 henførtes en ud
smykning, der på nordvæggen bestod af store 
guirlander, rosetter og stjerner, det hele holdt i 
brunt og rødt.20 2) Fra o. 1700 var formentlig et 
uspecificeret antal store rammer prydet med 
røde ornamenter; disse omsluttede (rester af) bi
belsprog malet med sort. 

INVENTAR 

Oversigt. Inventaret i den nedrevne kirke var præget 
af samme enkelhed som bygningen, men omfattede 
dog flere ganske fine genstande. Fra middelalderen 
fandtes en lille, usædvanligt formet døbefont, som 
overførtes til den nybyggede kirke, og et røgelsekar, 
der blev indsendt til Nationalmuseet. Fra 1500'rnes 
slutning og 1600'rne var bevaret en skriftestol, prædi
kestolen, skåret 1584, en alterbordsforside fra 1588, 
klokken, støbt 1634, altertavlen og formentlig en del 
stole; heraf blev prædikestolen og klokken overført 
til den nye kirke sammen med alterstagerne fra o. 
1650 og altersølvet fra 1691. 
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Farvesætning og istandsættelser. Ifølge Hofmans Fun-
dationer, 1759, er kirken sat i stand på bekostning af 
kirkeejeren, Gerhard de Lichtenberg, i 1740. En 
større indvendig istandsættelse begyndt 1852 omfat
tede bl. a. opmaling af prædikestol og altertavle og 
fornyelse af altermaleriet. 

†Alterbord, 1588, af fyrretræ, formet som en stor 

kasse med låge i den søndre side.12 Forsiden, 

smykket med seks †værrektangulære fyldinger, 

bar øverst (på gesimsfrisen?) indskrift i relief

versaler: »[He]r Niels Refsing (sognepræst o.

1560-94). Vi ved vi er paa den ø vi icke kom af 

vd21« (fig. 5). Fordelt over de tre øverste fyldin

ger var indskåret årstallet 1588.22 Sidepanelerne 

var 1891 delvis rådne.


†Alterklæder. Et alterklæde af grønt damask 
med sølvgaloner blev anskaffet i tiden mellem 

Fig. 5. Inventarskitser udført af J. Magnus-Petersen 
1891 (Nationalmuseet). Øverst *døbefont og *røgel-
sekar, nederst *prædikestol mellem de udtegnede 
indskrifter på stolen og †alterbordsforsiden (s. 2277 
og 2287). – Skizzen von Einrichtungsgegenständen ange
fertigt von J. Magnus-Petersen 1891 (Nationalmuseum). 
Oben: *Taufe und *Rauchfass. Unten: *Kanzel zwischen 
den gezeichneten Inschriften auf dem Korb und dem †Altar
tischpaneel. 

1685 og 1700.23 1846 skulle et klæde af rød silke 
udbedres eller fornys;11 det blev o. 1870 erstattet 
af et klæde af rødt fløjl med guldbrokadekors,24 

sikkert det samme, som 1891 dækkede alterbor
det. 

(†)Altertavle, af Magnus-Petersen henført til 
1600'rnes slutning;25 en enkel opbygning med 
postament, storfelt flankeret af søjler og tre
kantgavl med englehoved. Tavlens bund var 
brun. Gesims- og postamentfelterne rummede 
skriftord, henholdsvis »Jeg er dette livsens brød. 
Hvo, som kommer til mig, skal ikke hungre, og 
hvo, som tror paa mig, skal aldrig tørste. Joh. 6 
Cap. 35 V.« og »Vi tro at (vi) blev salige ved den 
Herres Jesu Christi naade. Apl. G. 15 Cap. 11 v. 
Og dersom du bekjende den herre Jesus og 
troen, da skal du blive salig. Rom. 10 Cap. 9 
V«.12 Storfeltets maleri, formentlig fra o. 1854, 
blev overført til den nye kirke, se s. 2275. 

*Altersølv, skænket 1691, se s. 2275. †Kalk og 
disk, af tin, nævnt i inventarierne 1679 og 
1685/86.10 *Oblatæske, anskaffet o. 1853, af por
celæn, se s. 2276. 

†Alterkander. 1) Af blik, udskiftet med 2) 1846, 
af porcelæn, se s. 2276. 

*Alterstager, o. 1650, se s. 2276. 
En †alterbog blev købt på markedet i Kolding 

1615.13 

†Krucifikser. 1) Et efter sigende middelalderligt 
krucifiks fandtes 1808 hos en mand i sognet.26 2) 
Af uvis alder, eg, 1,5 alen højt, måske identisk 
med nr. 1; ifølge Magnus-Petersen 1891 defekt 
og halvråddent. Henlagt bag altertavlen. 

*Røgelsekar (fig. 6), fra 1200'rne,27 af bronze, 
14,4 cm højt, 7,3 cm i tvm. (skålens munding). 
Karret har lav konisk fod med lille vulst ved 
overgangen til den halvkugleformede skål, der 
har krydsskraveret randforstærkning og herun
der røghuller. Låget, ligeledes halvkugleformet 
med krydsskraveret rand, kantes af gennem
brudte rosetter skiftende med bladbundter og 
krones af en korskirke med knapper (fragmenter 
af kors?) såvel på gavlspidserne som på midter
tårnets pyramideformede tag.28 Hver tagflade 
har en rund gennembrydning, mens midtertår
nets mure brydes af trekløvere og trekløver
buer. På karrets sider er bevaret tre par øskener 

Danmarks Kirker, Ribe amt 162 
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Fig. 6. *Røgelsekar fra 1200'rne, siden 1891 i Natio
nalmuseet (s. 2287). (NM fot.) – *Rauchfass, 13. Jahr
hundert. Seit 1891 im Nationalmuseum. 

til ophængningskæder. – 1891 indsendt til Na
tionalmuseet (inv. nr. D 2640). 

†Messehagler. En messehagel af grønblomstret 
damask med sølvgaloner blev foræret af her
redsfogeden og hans hustru 1684/85.10 1765 øn
skedes en ny messehagel og 1834 en af rødt fløjl 
med sølvtresser.29 En hagel af rødt fløjl med 
kors af guldgaloner og to rækker guldsnore 
langs kanten synes anskaffet efter ønske 1858.30 

Gelænderet på †alterskranken skulle 1846 fæst
11nes. 

*Døbefont (fig. 5), romansk, af granit, se s. 
2277. 1862 i koret mellem præstens stol og knæ
faldet.12 *Dåbsfad, 1600'rnes slutning, af mes
sing, se s. 2277. *Dåbskande, anskaffet umiddel
bart før kirkens nybygning, se s. 2277. 

*Prædikestol, ifølge udskåret indskrift udført 
1584, se s. 2277. Til de fire oprindelige fag, må
ske karnappen af en †lektorieprædikestol,31 var 
sekundært (ved lektoriearrangementets nedtag
ning?) føjet et usmykket vægfag. Stolen, der 
havde bevaret rester af en broget staffering, var 

o. 1853 oliemalet.32 – Ifølge tegning af Magnus-
Petersen 1891 (fig. 5) opstillet på en nyere fyrre- 
træssokkel af kasseform med arkader. I skibets 
sydøsthjørne. 

Af en †prædikestolshimmel, udført af Benedikt 
Snedker fra Vejle i 161913 og nævnt 1862,12 var 
1891 blot et fragment tilbage af et gennembrudt 
ornament; dette var sømmet fast til loftsbræd-
derne over stolen. 

†Stolestaderne blev repareret af Benedikt Sned
ker fra Vejle i 1619, og i de følgende århundreder 
åbenbart gradvist fornyet; 1846 fandtes således 
fem forskellige slags stole, hvoraf de ældste var 
kassable, mens resten ønskedes repareret og 
»egaliseret«.33 1862 nævnes 38 stader, uden døre 
og med glatte rygge; de blev malet med olie
farve 1868, men ønskedes 1887 fuldstændig for
nyet.12 1891 fandt Magnus-Petersen stolene, af 
fyrretræ, uden værdi og delvis rådne. 

En †muret bænk i våbenhuset ønskedes 1860 
beklædt med træ.11 

†Skriftestol (fig. 7) af Magnus-Petersen dateret 
til 1500'rnes midte og sammenlignet med stole i 
Frøslev og Galtrup kirker (DK. Tisted s. 805 og 
939). Ifølge skitse af samme et vinkelformet af
lukke med de to fag på hver side smykket med 
foldeværk (gitter?) over arkadefelter; topstyk
kerne er tresidede. Vistnok forsynet med 
bænk.34 Stolen, der 1891 blev brugt som præ-
stestol, stod i korets nordøsthjørne. 

Fig. 7. †Skriftestol, formentlig fra 1500'rnes midte (s. 
2288). Tegning i J. Magnus-Petersens indberetning 
1891 i Nationalmuseet. – †Beichtstuhl, wohl Mitte des 
16. Jahrhunderts. Zeichnung in dem Bericht von J. Mag
nus-Petersen an das Nationalmuseum 1891. 
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En †degnestol ønskedes 1846 fornyet, men 
fandtes muligvis stadig 1862, da det hedder, at 
degnestolen, i korets sydøsthjørne, trængte til 
reparation.30 1888 foreslås den øverste mands-
stol indrettet til degnen.12 

Et †geværskab og en †munderingskiste fandtes 
1771 ganske umulige at opstille i det lille, lave 
våbenhus.17 

†Pengeblok, af eg med to låse, 1862 anbragt 
ved den søndre række stolestader ud for ind
gangsdøren.12 

Tre sorte †salmenummertavler, sikkert malet 
med tavlelak, er nævnt 1862.12 

*Klokke, støbt af Arnt Kleimann i Lybæk 
1634, se s. 2280. – Til en †klokke blev der 1615 
forfærdiget det ovennævnte klokkehus.13 

GRAVMINDER 

Såkaldt bondegravsten, 1659, af rødflammet gra
nit, 73×35 cm, med en primitiv versalindskrift: 
»IHHS (Jesumonogram?)/ IISL/35 1659«. – 
Nord for kirketomten. 

Fig. 8. Smedejernsmonument, o. 1890, over Mette 
Poulsen, †1890 (s. 2289). Tegning af Aage Jørgensen 
o. 1950. 1:15. – Denkmal für Mette Poulsen, gest. 1890. 
Schmiedeeisen um 1890. 

Smedejernsmonument (fig. 8), o. 1890, over 
Mette Poulsen, *1862, †1890.36 – Nu 119×45 
cm. To indskrifttavler af skifer, en rektangulær 
og en buet, den sidste nu forsvundet, hviler på 
en stolpe med svejfede støtter, oprindelig på tre
benet fod. Den rektangulære tavle med citat fra 
Joh. 11,25-27 og Ordspr. 12,28 flankeres af liljer. 
Buefeltet, med kun et af oprindelig tre kors, bar 
på den ene side en indskrift og et håndtryk, på 
den anden formentlig den egentlige gravskrift. 
Sortmalet med grå skifer og hvid skriveskrift. – 

Opstillet nord for kirketomten. 
Støbejernskors. 1) (Fig. 9) o. 1865, over Niel

sine Christine Jensen, *24. marts 1862 i Løvlund 
Mølle, †2. feb. 1865. Antikva og versaler (navn). 
– Korset, 73×53,5 cm, har små trepasformede 
korsender samt fligede ornamenter omkring 
korskæringen. Nedstukket i jorden; med nr. 2 
indrammet af et støbejernsgitter (nr. 2), ved ind
gangen til kirkegården. 

2) (Fig. 9) o. 1865, over Niels Christian Jen
sen, *12. aug. 1865 i Løvlund Mølle, †samme 
dag. – Form og placering som nr. 1. 

Støbejernsgitre. 1) (Fig. 9) o. 1856, omgiver tre 
marmortavler, over (først afdøde) Christine B. 
Clausen, født Jacobsen, *1790 på Steengård, 
†1856 i Ankelboe. – Gitret, 76 cm højt, 2×3 fag, 
er i gotiserende former med kors og spir. På 
støbejernsokkel. Lågen og ét fag defekt. Ved 
indgangen til kirkegården. 

2) (Fig. 9) o. 1865, omgiver støbejernskors nr. 
1 og 2 samt en marmorblok over Chr. Nielsen, 
*18. juni 1827 i Trollund, †5. juli 1890 i Løvlund 
Mølle, og hustru Else Larsdatter, *21. okt. 1824 
i Løvlund Mølle, †18. august 1865 samme sted. – 
Udformet som nr. 1, dog 82 cm højt. Lågen 
mangler. Ved indgangen til kirkegården. 

KILDER OG HENVISNINGER 

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

Ved embedet. Synsprotokol 1862-1966. – RA. Dan
ske Kancelli B 184d. Seks års kirkeregnskaber 1614-20 
for Jelling syssel. – LA Vib. Ribe bispearkiv. Regn
skaber for Jelling sysselprovstis kirker (C 4.1388). 
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Fig. 9. Støbejernskors nr. 1 og 2, o. 1865, over søskendeparret Nielsine Christine Jensen og Niels Christian 
Jensen, begge †1865 (s. 2289). Omgivet af støbejernsgitter nr. 2, o. 1865 (s. 2289); i baggrunden støbejernsgitter 
nr. 1, o. 1856 (s. 2289). NE fot. 1990. – Gusseiserne Grabkreuze (Nr. 1 und 2) für die Geschwister Nielsine Christine 
Jensen und Niels Christian Jensen, beide gest. 1865. Um 1865. Vom gusseisernen Gitter Nr. 2 eingezäunt. Um 1865. Im 
Hintergrund gusseiserner Gitter Nr. 1. Um 1856. 

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker, VII, 1889, s. 86ff. – Indberetninger. J. Helms 
1873 (bygning, inventar, gravminder), J. Magnus-
Petersen 1891 (bygning, inventar, gravminder), K.J. 
Krogh 1968 (fredning af kirkegård). 

Tegninger og opmålinger. NM2. Opmåling af byg
ningen, plan, facader, snit, ved J. Chr. Fussing 1887. 
Tegninger af font, røgelsekar og indskrifter på alter 
og prædikestol ved J. Magnus-Petersen 1891. Tegning 
af smedejernsmonument ved Aage Jørgensen o. 1950. 

Litteratur. O. Nielsen: Historiske Efterretninger 
om Slavs Herred, 1868, 
riske Oplysninger om 
s. 188-93. Hans Jensen 
Billund 1969. 

Historisk indledning 

s. 36. John M. Møller: Histo
Slaugs Herred, Kolding 1914, 
(red.): Grene sogn 1790-1969, 

ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, kalk
malerier og inventar ved Ulla Kjær, gravminder ved 
Vibeke Andersson Møller. Redaktionen afsluttet juni 
1991. 

1 Kronens Skøder IV, 160.

2 LA Vib. Ribe bispearkiv. Miscellanea 1726-74 (C 

4.168).

3 John M. Møller: Historiske Oplysninger om Slaugs 

Herred, Kolding 1914.

4 RA. DaKanc. A 29. Efterretninger om ejere af kir

ker 1726-97.

5 H. F. Rørdam: Danske Kirkelove I, 1883, s. 456-57.

6 KancBrevb. 7. maj 1569 og 10. marts 1579. 1569 

tales der om »kirkens part af tienden«, hvilket viser, 

at kirkeværgerne i Grene – ligesom i hovedsognet 

Vorbasse – ikke frit har kunnet disponere over kirke

tienden (sml. s. 2305).

7 Danske Sagn III, 645.

8 DaFolkemSaml. 1906/23 2652 Johnsen.

9 DaFolkemSaml. DS II2 H 8.

10 LA Vib. Ribe bispearkiv. Regnskaber for Jelling 

sysselprovstis kirker 1676-86 (C 4.1388).

11 LA Vib. Ribe amts østre provsti. Synsprotokoller 

1829-91 (C 45.4-9).
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12 Synsprotokol 1862-1966. 
13 RA. Danske Kancelli B 184d. Seks års kirkeregn
skaber 1614-20 for Jelling syssel. 
14 1700 hedder det: »tårn findes ikke, men er oprejst 
noget træværk, hvorudi hænger en liden klokke«. LA 
Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C 4.189). 
15 Om gårdenes historie i Grene se endvidere: Hans 
Jensen (red.): Grene sogn 1790-1969. Billund 1969. 
16 Det forekommer dog ret usandsynligt, at koret har 
været uden nordvindue. Et vindue her er formentlig 
forsvundet i forbindelse med en omsætning af kva-
derstensmurværket. 
17 LA Vib. Ribe bispearkiv. Jerlev-Slavs herreder 
1542-1778 (C 4.54). 
18 LA Vib. Ribe stiftprovsti og købstadsprovsti. 
Synsprotokol 1813-28 (C 36A.13). 
19 Erindringer om Grindsted-Grene sogne af pastor 
Otto Sommer, udgivet af Historisk Samfund for 
Ribe Amt 1980. 
20 Magnus-Petersen: Kalkmalerier, s. 5. I indb. af 
samme nævnes kun guirlanderne, som siges at være 
holdt i brunt og sort. 
21 Jfr. tegning af Magnus-Petersen 1891. Ifølge indb. 
af samme ender sætningen med »vd af«. Citatet er 
muligvis en hentydning til beretningen om skibbrud
det i Ap.G. 27, jfr. v. 26: »Men vi må strande på en 
ø«. 
22 Niels Pedersen Refsinghoved var sognepræst 
1561-95. 
23 Jfr. note 10 samt LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 

1696-1775 (C 4.189). Ifølge inventarierne 1679 og 
1685/86 ejede kirken tidligere kun en lille alterdug. 
24 Jfr. note 12. Klædet skulle 1862 udskiftes. 
25 Ifølge O. Nielsen, 1868 (jfr. litteratur), var den ny. 
26 O. Nielsen: Historiske Efterretninger om Slavs 
Herred, 1868. 
27 Jfr. Joseph Braun: Das christliche Altargerät, Mün
chen 1932, s. 618f. Et beslægtet kar stammer fra Dan-
nemare, DK. Maribo s. 336. 
28 På midtertårnets knap synes der at være rester af 
forgyldning. 
29 LA Vib. Ribe bispearkiv, kirkesyn 1696-1775 (C. 
4.189) og note 11. 
30 Jfr. note 11 og 12. 
31 Jfr. M.-L. Jørgensen: Lektorieprædikestole i Øst-
danmark, i Kirkens bygning og brug, studier tilegnet 
Elna Møller, 1983, s. 89-108. 
32 Prædikestolen trængte allerede 1847 til maling, 
men arbejdet blev 1852 udsat til den følgende som
mer, jfr. note 11. 
33 Jfr. note 11 og 12. Reparationen af stoleværket var 
sandsynligvis med i den indvendige istandsættelse af 
kirken 1852. 
34 1841 trængte bænken i præstens stol således til re
paration, jfr. note 11. 
35 Muligvis for herredsfoged I(ohannes) (Hans) I(en-
sen) L(øvlund), jfr. John M. Møller: Historiske op
lysninger om Slaugs herred, 1914, s. 190f. 
36 Aage Jørgensen: Danske gravminder af smedejern, 
1951, s. 19, fig. 97, note 56. 
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Fig. 1. Billund-centret. Grundplan 1:600, tegnet af Marianne Nielsen 1991 efter Kuno og Ejnar B. Mielby. 1. 
Kirke. 2. Korøverum. 3 Pensionistcenter. 4. Bibliotek. 5. Børnehave. 6. Fritidshjem. 7. Foyer og udstilling. 8. 
Teater. 9. Cafeteria, a. Alter. b. Prædikestol, c. Døbefont, d. Orgel. e. Menighedssal, f. Præsteværelse. g. 
Dåbsventeværelse. h. Klokketårn. – Grundriss 1991. 1. Kirche. 2. Übungsraum für den Kirchenchor. 3. Versammlungs
ort für die Alten der Gemeinde. 4. Bibliothek. 5. Kindergarten. 6. Freizeitheim. 7. Foyer und Ausstellungsraum. 8. 
Theater. 9. Cafeteria, a. Altar, b. Kanzel, c. Taufe, d. Orgel, e. Gemeindesaal. f. Pfarrzimmer. g. Wartezimmer, h. 
Glockenhaus. 



 

 

Fig. 2. Kirken, med klokketårnet i forgrunden, set fra nordvest. I baggrunden kulturcenterets hovedindgang. 
NE fot. 1990. – Blick von Nordwesten auf Kirche. Im Vordergrund das Glockenhaus. Im Hintergrund der Haupteingang 
zum Kulturzentrum. 

BILLUND KIRKE

GRENE SOGN 

Sognet har, ligesom sine nabosogne, været præ bibliotek, børnehave, fritidshjem, pensionist
get af en betydelig befolkningstilvækst, hvad center og cafeteria. Byggeriet påbegyndtes 1971, 
der først og fremmest skyldes oprettelsen af og kirken indviedes 15. april 1973.1 

Lego-fabrikkerne i Billund. 1968 udskrev kom Kirkesalen er sammen med centrets øvrige fa
munen en arkitektkonkurrence om en filialkirke ciliteter arrangeret som indbyrdes forskudte 
i Billund, men i stedet for at realisere vinderpro bygningsvolumener omkring en central foyer 
jektet blev byggeopgaven overdraget til arkitek med atrium. Kirkesalen er placeret i det sydlige 
terne Einar B. og Kuno Meilby, Skibet. Kirken, afsnit, hvor den danner en af murene for hoved
der blev bekostet af Ole Kirks Fond og familien indgangens åbne gårdrum. Mens foyeren åbner 
Kirk Christensen (Lego), indgår i et større kul sig i rene glasfacader, fremtræder de øvrige byg- 
turcenter, som foruden kirke omfatter teatersal, ningsafsnit vekselvis som rene glaspartier og 
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Fig. 3. Indre set mod alterpartiet. NE fot. 1990. – Kircheninneres mit Blick auf Altar. 

som murpartier, opført af mokka-farvede tegl
sten i August Rasmussen forbandt.2 Både kirke
sal og teatersal skyder sig op over det øvrige 
et-etages bygningskompleks, der overalt har 
fladt tag. Kirkesalens ydre karakteriseres af skift 
mellem glas og murmassiver, knækkede mur
forløb samt en vigende facadelinie mod syd. 

Selve kirkesalen er udlagt over en rektangulær 
grundplan og fremtræder som sådan med en tra
ditionel processionsakse. Denne hovedform er 
dog brudt af knækkede murforløb. Vestvæggen, 
hvor altret er opstillet, er i nord trukket tilbage 
for at give adgang til et bagvedliggende sakristi 
og præsteværelse, og sydvæggen er brudt af en 
niche til orglet. I øst skærer den tilgrænsende, 
smallere menighedsal sig et par meter ind i rum

met og skaber en niche i hver side, den nordlige 
med indgang. I det mellemliggende murparti 
indfører en række skydedøre en rumlig fleksibi
litet, da de muliggør en sammenlægning af kir
kesal og menighedsal. 

Den mørke teglsten, der også indvendig står i 
blankmur, tilfører sammen med de mørke sto
lestader rummet en dunkel karakter, der mod
gåes af gennemlysningen fra de mange glaspar
tier, båret af smalle betonpiller. En glasfacade 
udgør hovedparten af nordvæggen. Vertikale 
glasbånd skærer sig ind i vestvæggen, i østvæg
gens sydniche og i sydvæggen, hvorfra altret får 
sin eneste direkte lyskilde. Det flade loft er båret 
af betonribber, udfyldt af trækasetter. Gulvet er 
lagt med betonfliser, og alterområdet i vest er 
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udskilt fra det øvrige rum ved et to-trinet po
dium. Såvel den rå beton som den blanke mur 
giver det indre en rustik karakter. 

Klokketårnet, en fritstående kampanile, består 
af to 16 m høje betonskiver, hvorimellem selve 
klokkehuset er ophængt. Tårnet, der krones af 
et kors, står i en spejldam, og lignende spejl
bassiner er anlagt ved centrets vest-og nordside. 

En udvidelse 1980 omfatter et nyt bibliotek 
og inddrager det gamle til pensionistcenter. 1985 
opførtes desuden kontor og korøverum langs 
kirkerummets sydfacade. 

Inventaret er i det væsentlige fra kirkens op
førelse og udført efter tegning af kirkens arki
tekter. Det fritstående alterbord er udformet som 
en bejdset egetræsplade på gavle, i form af hvide 
betonskiver, og opstillet på podium indenfor et 
spinkelt knæfald. Over alterbordet er ophængt 
en alterprydelse af stålrør, der danner et korsmo-
tiv. Den er sammen med to tre-armede altersta
ger, også i stål, altersættet og dåbsfadet, i sølv, ud
ført af Helga og Bent Exner; hovedsageligt i 
enkle former. Messehagler er af Inge Toft. 

Døbefonten, en massiv blok, og prædikestolen, 
en enkel betonskive, er formgivet i overens
stemmelse med alterbordet, begge i hvid beton. 
Stolestaderne, mørkbejdset eg, mørklilla hynder 
og betonfod, er opstillet i to rækker over en 
midtergang. 

Orgel, 1973, med 17 stemmer, to manualer og 
pedal, bygget af P. Bruhn & Søn, Årslev. Dis
position: Hovedværk: Principal 8', Rørfløjte 8', 
Oktav 4', Spidsfløjte 4', Waldfløjte 2', Mixtur 

IV, Trompet 8'. Brystværk: Gedakt 8', Rørfløjte 
4', Principal 2', Oktav 1', Sesquialtera II, Regal 
8'; tremulant, svelle. Pedal: Subbas 16', Principal 
8', Oktav 4', Fagot 16'. Normalkopler samt BV 
4'-P. Tegnet af kirkens arkitekter. Opstillet i ni
che i sydvæggen. 

Til belysning tjener seks af Poul Henningsens 
kogler. Et cirkulært maleri »Brødet brydes«, 
1970-76, på spånplade, er udført af Bodil Kaa-
lund og ophængt på nordvæggen. 

Ved kirkens opførelse leveredes to klokker fra 
N. V. Eisbouts, Holland, den største med ind
skriften »Bed og arbejd. Familien Kirk Christi
ansen lod denne klokke støbe til Billund kirke til 
minde om deres datter, Hanne« og den mindste 
med »Kom hviledagen ihu, at du holder den 
hellig. Menigheden i Grene sogn lod denne 
klokke støbe til Billund kirke«. 1978 anskaffedes 
endnu to klokker. Udover giverindskriften bæ
rer den største ordene »Jeg forkynder jer en stor 
glæde« og den mindste »Jeg kalder til Herrens 
hus«. 1981 opsattes desuden et klokkespil med 
indskriften »Jeg er støbt til Billund kirke år 1981 
af Eijsbouts i Holland«. 

1 Axel Bach Nielsen: Billund-centret, Ribe Stiftsbog 
1972, s. 53-57. 
2 August Rasmussen forbandtet giver murværket et 
sildebens-lignende mønster. Skiftet dannes skiftevis 
af to løbere og en kop, hvor kopperne for hvert fjerde 
skifte er lagt oven over hinanden. Jfr. Tegl 14. Sådan 
bruges tegl. Udgivet af Teglinformation. 

Redaktion ved Vibeke Andersson Møller og Ole Ole
sen (orgel) 1991. 



 

2296 SLAVS HERRED 

Fig. 1. Luftfoto af kirken, set fra sydvest. Aalborg Luftfoto i tiden 1930-50. Det kgl. Bibliotek. – Luftaufnahme 
mit Südwestansicht der Kirche. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1984. – Südostansicht der Kirche. 

VORBASSE KIRKE

SLAVS HERRED 

Sognet nævnes første gang i kirkelisten i Ribe Olde Ribe domkapitels kantorat havde betydeligt jorde
moder (midten af 1300'rne), hvor det er sat til en gods i sognet,3 og kirken har i middelalderen sand
afgift på 2 skilling sølv (jfr. s. 1020). En oplysning synligvis tilhørt kantoren i Ribe. Dette tilhørsforhold 
1638 om, at kirken skal være viet Hellig Legem, byg synes opretholdt en tid efter reformationen.4 O. 1680 
ger antagelig på den senmiddelalderlige Hellig Le- blev kirken (dvs. kirketienden med vedligeholdelses-
gems-valfart til helligkilden på kirkegården (jfr. pligten) lagt under Koldinghus rytterdistrikt, hvorfra 
ndf.).1 den ved en auktion 17215 blev solgt til krigsråd Hans 

Senest fra midten af 1500'rne2 havde Vorbasse præ Folsach til Keldkær (jfr. alterkalken). Kirken kom si
steembede Grene som anneks, og fra 1810 Hejnsvig den ved auktion til sognepræst Peder Bork i Grejs;6 

som anneks. 1822-32 var sognet selv anneks til Verst i den ejedes 1774 af bonden Christen Høelund i Vor
Anst herred, hvorefter det atter blev hovedsogn til basse og herefter af sognemændene i fællesskab.7 Kir
Hejnsvig, indtil det 1909 blev et selvstændigt pasto ken overgik til selveje o. 1910. 
rat. Sognets nordlige del har i middelalderen tilhørt En Hellig Legems kilde, lokaliseret til kirkegårdens 
det senere nedlagte Almstok sogn (s. 2330); også i sydvestre hjørne, var i senmiddelalderen genstand for 
Fitting, i sognets østre del, har der været en kirke (s. en betydelig valfart. Kildemarkedet, der oprindelig 
2332). 1921 opførtes en filialkirke i Skjoldbjerg. blev holdt Valborg aften (30. april) og Hellig Legems 
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aften (19. juni), har haft stor betydning for byen og 
egnen helt til 1900'rne.8 

I forbindelse med klokkeskatten 1528 måtte kirken 
afgive en klokke (jfr. †klokke). – I 15-1600'rne fun
gerede kirken som en art herregårdskirke for Dons-
lund i Hejnsvig sogn (jfr. altertavle, alterstager, alter
klæder og gravkrypt). 

Sagn. En kæmpe kastede en sten fra Egtved kirke 
mod Vorbasse kirke.9 En anden kæmpe kastede en 
sten mod kirken fra Bække kirke.10 

Kirken ligger lidt øst for den nuværende by, ad
skilt herfra ved et område, som efter sigende er 
den gamle markedsplads. Mod øst og nord er 
der frit udsyn over de omgivende marker. Vor
basse by har tidligere ligget ca. 1 km nord for 
kirken, vest for bakkedraget Storebavn. Her er 
der ved omfattende arkæologiske udgravninger 
i 1970'erne fremdraget en større bebyggelse med 
gårde fra jernalderen og vikingetiden indtil o. 
1100.11 Byen synes efter dette tidspunkt at være 
flyttet til sit nuværende sted; vestligt på den 
ovennævnte gamle markedsplads er der således 
udgravet en gårdtomt med spor af beboelse fra 
tiden mellem 1100 og 1600. 

Kirkegården, der i nyere tid er udvidet mod 
vest i et par omgange, målte 1862 100×93 alen 
(ca. 63×58 m). Den omgives af lave, stensatte 
jorddiger, der er stærkt regulerede. Det gamle 
vestdige er flyttet i forbindelse med udvidelsen. 
Hovedindgangen i det sydøstre hjørne, en køre
port med ganglåge, lukkes af nyere jerngitter
fløje. Det samme gælder en låge vestligt i nord
diget. Inden for digerne er i øst og syd plantet 

små birketræer, som har afløst store løvtræer 
(jfr. fig. 1) fra slutningen af 1800'rne. Kirkegår
den lå længe hen som et græsgroet tæppe, og 
endnu 1883 havde kirken indtægter af høslettet. 
Inden 1891 var der anlagt gange og udstukket 
faste gravsteder.12 

Et hvidtet grauerhus syd for kirkegården er 
bygget 1896 og et rødstens ligkapel på kirkegår
dens vestre afsnit 1934. Det formodede sted for 
den udtørrede †helligkilde, i den gamle kirke
gårds sydvestre hjørne, er 1987 markeret ved en 
brolægning. I diget syd for kilden er samme år 
indsat en sten med indskriften: »Her sprang 
Vorbasse helligkilde«. Stedet blev udpeget 
196213 og undersøgt 1984,14 hvor der blev på-
truffet en del kampesten. 

Den bevarede regnskabsbog 1653-5715 omta
ler reparationer af tømrede og tagafdækkede †ind
gange og nævner en †rist. 1719 manglede brædde-
taget over kirkeporten og to stetter.16 Af senere 
oplysninger synes det at fremgå, at porten – 

som nu – var anbragt i det østre dige, mens der 
var en stette i vest- og norddiget. 1809 manglede 
et »kors« (et drejeligt kryds) i den vestre stette.7 

BYGNING 

Kirken, der oprindelig var en beskeden, ro
mansk kvaderstensbygning bestående af kor og 
skib, blev i begyndelsen af 1500'rne – sandsyn
ligvis som følge af valfarten til helligkilden – 
forhøjet og udvidet med et tværskib og et tårn i 
vest. Ved dette byggeri genbrugtes romanske 

Fig. 3. Matrikelkort 1:10000, visende lands
byen, kirken og kirkegården. – Kataster
karte mit Dorf, Kirche und Friedhof. 
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Fig. 4. Kirkens sydside, 1:300, opmålt 1962 af I. Arthur-Nielsen, forud for den seneste restaurering. – Südseite der 
Kirche, vermessen 1962 vor der letzten Restaurierung. 

Fig. 5. Grundplan 1:300. Målt af Henrik Jacobsen og 
1991. – Grundriss. 

sokkelkvadre fra den nedrevne kirke i Fitting. 
Tårnets øverste stokværk, som efter sigende 
skal have haft spir, styrtede ned o. 1670; den 
nuværende overdel er fra 1885 og ommuret ved 
den seneste restaurering 1965. Våbenhuset ved 
tværskibets sydgavl er opført 1848 som afløser 
for et ældre af bindingsværk. Kirkens oriente
ring har nogen afvigelse til syd. 

Af den romanske kvaderstenskirke mangler kun 
vestgavlen, der blev brudt ned i forbindelse med 
den senmiddelalderlige udvidelse. Bygningen 
var lille og lav, efter dørenes placering at dømme 

Niels Jørgen Poulsen 1985, tegnet af Marianne Nielsen 

næppe over 17 m lang. Murene, som senere er 
forhøjet i tegl, hviler på en svagt hulet, skråkan-
tet sokkel; som vanligt er de største kvaderfor
mater brugt forneden, hvor de tre nederste skif
ter måler henholdsvis 52, 52 og 42 cm. Det bed
ste indtryk af kirken får man ved at betragte den 
fra nord. Her er skibet kvaderklædt indtil 3,2 m 
over skråkantsoklen (jfr. fig. 7), og den lave pla
cering af et bevaret vindue viser, at muren for
modentlig kun har været et par skifter højere. 
korets nordside er der brugt granitkvadre helt til 
murkronen, men her er der formodentlig tale 
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Fig. 6. Penneskitse af kirken, sydside og grundplan, 
af Jacob Helms i indberetning til Nationalmuseet 
1874. – Südseite und Grundriss der Kirche. Federskizze 
von Jacob Helms in einem Bericht an das Nationalmuseum 
1874. 

om en forhøjelse i granit. Korets østside er om
muret og kvadrene sat om 1879; gavltrekanten 
er af moderne mursten.17 I de samme år18 blev 
også kvadrene i korets og skibets sydside sat 
om. 

Af de oprindelige vinduer er kun bevaret det 
allerede nævnte i skibets nordside. Det måler 
udvendig i murflugten 125×62 cm, har udhug
get sålbænk og dækkes af en monolit overligger 
med et koncentrisk bueslag i rundingen. I korets 
sydside er indsat en sålbænksten med bunden 
opad, 61 cm bred. I skibets sydside ses en til
svarende sålbænksten. En løsreven vinduesover-
ligger (fig. 9) i østdiget, 61 cm bred i lysningen, 
har en fint udhugget tovsnoning langs den 
runde bue. Indvendig i korets nordvæg anes 
omridset af et lavtsiddende, tilmuret vindue. 
Placeringen viser, at det lille kor oprindelig må 
have haft tre vinduer, et i hver side. 

Døre. Den lille, tilmurede dør i skibets nord
side spores både ude og inde. Udvendig måler 
den 82 cm i bredden; her er den øverste halve 
meter af døren forstyrret i forbindelse med til-
muringen, og en fremspringende kampesten 
(måske den gamle overligger) ses nu kun 1,5 m 
over soklen. Indvendig anes dørens retkantede 
overside ca. 2 m over nuværende gulvniveau. 
Ethvert spor af syddøren er nu forsvundet; men 

ved Jacob Helms besøg 1874 sås endnu indven
dig den kvadersatte vestkarm. 

Indre. Væggene er af marksten. Korbuen er 
ændret i forbindelse med kirkens udvidelse (se 
ndf.). En lille vægniche under korets lukkede 
nordvindue er tilmuret. Kirken, hvis tag blev 
nedtaget under ombygningen, må have haft 
flade bjælkelofter. 

Ombygningen og udvidelsen i begyndelsen af 
1500'rne mere end fordoblede skibets areal. 
Vestgavlen blev revet ned, og kirken forlænget 
med en tværskibsagtig udbygning med korte 
korsarme i syd og nord og et tårn i vest. Byg
geriet, der er af munkesten i munkeforbandt, er 
foretaget i én og samme omgang, idet der er 
nøje forbandt mellem tværskib og tårn. Samti
dig forhøjedes det gamle kor og skib med hen
ved en trediedel. Denne betydelige udvidelse 
blev af Oluf Nielsen 1868 sat i forbindelse med 
nedlæggelsen af Almstok og Fitting kirke, mens 
Jacob Helms 1874 pegede på valfarten til hellig
kilden som den egentlige årsag. 

Det forekommer rigtigt at søge forklaringen 
på kirkens udbygning i den kildedyrkelse, der 
fandt sted i senmiddelalderen. Dog savnes der 
oplysninger om alterstiftelser, ligesom det ikke 
er bekræftet, at kirkens vestende er blevet brugt 
som tilflugtsted under vågningen ved kilden, så
ledes som det muligvis har været tilfældet med 
vestkapellet ved valfartskirken i Kippinge på 
Falster (DK. Maribo, s. 1221f.). Også Karup 
kirke i Viborg amt og Rye kirke i Århus amt 
blev stærkt forøget som følge af valfarter i sen
middelalderen.19 

Tværskibet og tårnet er i sengotiske former. 
En datering til 1500'rnes to første årtier støttes af 
kirkens klokke, som ifølge indskriften er skæn
ket af biskop Iver Munk i Ribe 1507 (jfr. s. 
2318), og af en dendrokronologisk analyse af tag
værket over det forhøjede kor; her viser en 
prøve, at det pågældende tømmer er fældet o. 
1516.20 

Tilbygningen, i ældre tid benævnt »korskir
ken«, har spidsgavle i nord og syd og dækkes af 
flade bjælkelofter. Rummet er ensidigt belyst 
gennem store vinduer i syd og har kun een dør, 
der også er anbragt i syd. Som »tværskib« be
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Fig. 7. Kirkens nordside, 1:300, opmålt 1962 af I. Arthur-Nielsen, forud for den seneste restaurering. – Nordseite 
der Kirche vermessen 1962 vor der letzten Restaurierung. 

tragtet er bygningen usædvanlig anbragt, idet 
korsarme normalt er føjet til skibets østende.21 

Men om egentlige »korsarme« er der næppe hel
ler tale, idet armene er så korte, kun ca. 2 m, at 
de ikke kan have haft selvstændig funktion. Ud
videlsen med korsarme og tårn må opfattes som 
et afsluttet byggeri – og ikke blot som første fase 
i en ombygningsproces, der tænktes fortsat øst
over. Hvis det havde været planen at udvide kir
ken også i øst, havde man formodentlig næppe 

valgt at forhøje det eksisterende kor og skib. 
Forhøjelsen af skibets mure ses bedst i nord 

(fig. 10), hvor to rækker bomhuller er ladt åbne, 
det nedre lige over det øverste granitskifte. Der 
er ti skifter mellem hullerne, og under murkro
nen prydes murværket af to savtakskifter. Syd
siden, der udvendig er ændret ved reparationer 
og skalmuringer, fik ved forhøjelsen to store, 
rundbuede vinduer. Korets sydvindue, der er af 
en lignende form, må også være kommet til i 

Fig. 8. Tværsnit 1:150 gennem skib, set mod vest med tværskibets østside. Målt af Henrik Jacobsen 1985, tegnet 
af Marianne Nielsen 1991. – Querschnitt durch Schiff gegen Westen mit der Ostseite des Querhauses. 
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denne forbindelse. Vinduerne, der er indvendig 
falsede, er formentlig gjort mindre i lysningen 
ved indsættelsen af de nuværende jernrammer i 
1800'rnes sidste del. 

Tværskib og tårn hviler på en sokkel af genan
vendte romanske kvadre: under nordre korsarm 
og tårnets nordside retkantede bygningskvadre 
og skråkantede sokkelsten, som formodentlig 
har siddet i skibets nedbrudte vestgavl; under 
søndre korsarm og tårnets syd- og vestside 
kvadre med en kraftig rundstav. De sidstnævnte 
kvadre, der i hjørnerne prydes af knopper og 
menneskehoveder, må være hentet fra den ned
brudte kirke i Fitting (jfr. fig. 2, s. 2333).22 Over 
soklen ses endnu et par skifter af granitkvadre, i 
nord dog adskilt ved 4-5 skifter tegl. Søndre kor
sarm er udvendig totalt ommuret 1883. Af to 
store, spidsbuede og indvendig falsede vinduer 
er det vestre tilmuret i forbindelse med våben
husets tilkomst. I det østre er indsat en rundbuet 
jernramme mage til vinduerne i kor og skib. På 
en lille penneskitse af J. Helms 1874 (fig. 6) ses et 
større, spidsbuet vindue i taggavlen flankeret af 
korsblændinger; men det er uvist om denne ind
retning, der ikke genfindes i nord, er oprindelig. 
Den falsede og fladbuede dør, der efter tilmurin-
gen af kirkens oprindelige døre må have været 
kirkens eneste adgang, er udvidet i siderne. I 
nordre korsarm, der udvendig fremtræder i sin 
gamle skikkelse, ses to rækker stilladshuller, 
omtrent i niveau med skibets huller og adskilt af 
otte skifter. I den korte østside er der lige under 
tagskægget muret en korsblænding. Taggavlen 
prydes over et vandret, forsænket bånd af syv 

Fig. 9. Romansk vinduesoverligger i østre kirke-
gårdsdige (s. 2300). NE fot. 1984. – Romanischer Fen
stersturz im östlichen Steinwall des Friedhofs. 

højblændinger, forneden med murede sålbænke, 
foroven afbrudt og nu dækket af vindskeder. 
Gavlen må oprindelig have været afsluttet med 
en muret †kam, men om denne har haft kam
takker kan ikke afgøres. 

Indvendig er det forhøjede skibs vægge af 
marksten; i nord er der dog først muret nogle 
skifter i tegl. Korbuen er udvidet og ommuret i 
tegl i forbindelse med murenes forhøjelse. Den 
brede, runde bue er uden vederlagsmarkering 
og griber ind over vangerne. Tværskib og skib 
forbindes ved en bred, svagt spidsende arkade, 
som spænder fra væg til væg (fig. 8). Buen er 
ligesom den i tårnet muret af tegl, mens væg
gene tildels er af marksten. Hele kirken har bjæl
keloft. 

Tårnet er som nævnt opført som en integreret 
del af kirkens senmiddelalderlige vestudvidelse. 
Klokkestokværket og taget, der efter sigende af
sluttedes i et spir, styrtede ned o. 1670, hvorefter 
tårnet indtil 1885 kun havde to stokværk. Tår
nets nuværende fremtræden er resultatet af en 
forhøjelse 1885 og en ommuring 1965. 

Murene er rejst af munkesten over nogle skif
ter granitkvadre. Gammelt murværk ses udven
dig nu kun i nordsiden, hvor det når op til godt 
en meter under glamhullerne og formodentlig 
så nogenlunde angiver tårnets højde efter, at den 
øvre del var faldet ned. Tårnrummet, der dæk-
kes af et træloft i niveau med skibets, åbner sig 
mod kirken i næsten sin fulde bredde med en 
spids bue. Rummet får lys fra et stort, nu rund
buet vindue i syd; det er udvendig falset og ind
vendig smiget. Der er adgang til mellemstok-
værket fra kirkerummet ad en ligeløbet trappe i 
tårnets fortykkede nordmur, hvortil man kom
mer gennem en falset og fladbuet dør i nordre 
korsarms vestside. Den teglmurede trappeskakt 
dækkes af flade buer. I mellemstokværket er kun 
nord- og østmuren gamle og af munkesten, 
mens syd- og vestsiden er ombygget og pudset, 
senest 1885. Over den udmundede trappe sprin
ger nordmuren to skifter tilbage. I østmuren er 
brudt en dør til kirkens tagrum, og herover ses 
den nedre del af to nicher, af hvilke i hvert fald 
den nordre har indeholdt et lille fladbuet og fal
set vindue. Dette er nu tilmuret, men har før 
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Fig. 10. Kirken set fra nordvest. NJP fot. 1991. – Nordwestansicht der Kirche. 

(indtil 1885?) ledt ud til det fri, idet tværskibets 
tag tidligere ikke stod i forbindelse med tårnet, 
jfr. Helms skitse (fig. 6). 

Det reducerede tårn, der 1862 kun målte 8,5 
m til murkronen,23 blev ombygget og forhøjet 
med knap 5 m 1885. Arbejdet blev ledet af arki
tekt Johan Christian Fussing, Kolding,12 der gav 
facader og gavle et nyromansk præg (jfr. fig. 1). 
Ydermurene blev skalmuret med små røde tegl
sten, og det nybyggede klokkestokværk fik i alt 
otte rundbuede og falsede glamhuller, to i hvert 
verdenshjørne. Gavltrekanterne, der fik ce-
mentpudsede kamme, blev smykket med rund
buede, profilerede højblændinger, mens gesim
sen under murkronen blev udformet som en 
trappefrise. 

Det ommurede og forhøjede tårn var firs år 
senere så ødelagt ved frostsprængning, at det 
igen måtte repareres. Ved dette arbejde, der ud
førtes 1965 under ledelse af arkitekterne Rolf 

Graae og Richard Aas, fik tårnet sit nuværende 
udseende. Facaderne blev skalmuret med røde 
teglsten i munkestenstørrelse, og Fussings ski
fertag blev udskiftet med vingetegl. De murede 
gavlkamme blev fjernet og blændingerne ud
muret, så gavlene nu står med glatte facader. Et 
vindue nederst i vestsiden blev lukket, glamhul
lerne blev indfattet i retkantede felter og de 
øverste seks skifter i murkronen trukket en halv 
sten ud. Overalt er facaderne nu »dekoreret« 
med vandrette bånd af åbne bomhuller, en de
talje, der formodentlig er inspireret af hullerne i 
det sengotiske murværk i skibets nordside. 

Tårnet indtil 1885. Ifølge et kirkesyn år 170024 

skulle »overdelen« være faldet ned ca. 30 år for
inden, dvs. o. 1670. Efter Pontoppidans Danske 
Atlas, 1769, havde der før været et †spir på tår
net. Dette synes fra begyndelsen at have været 
skrøbeligt. Allerede 1567, kun et halvt århun
drede efter opførelsen, bad beboerne om hjælp, 
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Fig. 11. Indre set mod øst. NE fot. 1984. – Kircheninneres gegen Osten. 

»efterdi tårnet uden snarlig hjælp falder helt det har tydelige fællestræk. Den lille, cement-
ned«.25 Det sydvestre hjørne og sydsiden blev pudsede og hvidtede bygning var fra 1883 til 
»opmuret« 1657,15 men den øvre etage faldt som 1965 dækket med skifer og er nu tækket med 
nævnt ned få år efter. År 1700 var det reducerede tegl. Sidemurene har rødstensgesimser, og også 
tårn stadig kun tækket med træfjæl, og klokken den udvidede dør i syd, de to vinduer (det vestre 
var taget ned og stillet på gulvet.24 tilmuret) og et cirkelvindue i gavlspidsen er ind

Frem til genopbygningen 1885 havde det ned- fattet af røde sten. I det indre, der blev istandsat 
skårne tårn et teglhængt saddeltag med øst-vest 1965, ligger ølandsfliser i gulvet. Træloftet, der 
vendte gavle.16 Tårnet omtales i 1700'rne flere tidligere var pudset, har nu synlige bjælker og 
gange som brøstfældigt, og 1774 fandt synet, at står rødmalet. 
det var for svagt til at kunne bære den store Et ældre †våbenhus, tækket med tegl og vist
klokke. Glamhullerne, som formodentlig var nok af bindingsværk, er vist på matrikelkortet 
anbragt i gavlspidserne, ønskedes 1838 åbnet, så 1788 (fig. 3). 1796 var loftet brøstfældigt, og den 
klokken kunne høres.17 søndre side på vej til at skride, fordi bjælken, 

Våbenhuset foran søndre korsarm er opført fodtræet og to stænger var rådne.26 1848 var der 
184817 og ombygget 1883, sikkert af arkitekt J. anskaffet materialer til et nyt våbenhus som af
Chr. Fussing, i forbindelse med istandsættelsen løser for det gamle, men arbejdet blev forsinket, 
af søndre korsarm, med hvis skalmurede facade fordi tømreren var indkaldt til arméen.17 
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Fig. 12. Indre set mod vest. NE fot. 1991. – Kircheninneres gegen Westen. 

Tagværker. Korets seks spærfag, af egetræ og 
sikkert samhørende med kirkens forhøjelse (jfr. 
den ovennævnte dendrokronologiske datering), 
har dobbelt lag hanebånd og korte stivere. Sam
lingerne er tappede. Fagene er nummereret fra 
øst mod vest med romertal i syd og firkantstik i 
nord. Tømmeret over skib og tværskib er af fyr 
og formodentligt lagt op i 1880'rne, da skibets 
tag forlængedes fra korsskæringen hen til tårnet. 
Lidt egetømmer er genanvendt som hanebånd, 
og i tværskibets vestside ses tre gamle egespær. 

Istandsættelser og vedligeholdelse. Det er som 
nævnt tænkeligt, at udvidelsen af kirken i katoli
cismens sidste årtier har været foranlediget (og 
flnancieret?) af den kult og valfart, der var for
bundet med helligkilden på kirkegården. De 
første skriftlige oplysninger i tiden efter refor
mationen viser imidlertid, at det snart blev 

svært at holde bygningen vedlige. Lettere blev 
det ikke af, at kirkeværgerne – af ukendte årsa
ger27 – ikke som normalt kunne disponere over 
den del af tienden, der var tiltænkt kirkens ved
ligeholdelse. 1554 oplyser kancelliets brevbog, 
at kirken var brøstfældig, hvorfor kongen i et 
brev til lensmanden på Riberhus, Jesper Krafse, 
tillod, at kirken måtte beholde sin part af tien
den i dette år.28 1567 ansøgte (kirkeværgen?) 
Mads Tygesen på sognemændenes vegne om at 
måtte få overladt kirkekornet til kirkens istand
sættelse, da tårnet som nævnt truede med at 
falde ned. Kongen bad lensmanden Axel Viffert 
undersøge sagen og, hvis kirken var så bygfæl-
dig, som det blev antydet, da at lade kirkevær
gerne oppebære tienden for det indeværende 
år.25 Igen 1596 blev det berettet for kongen, at 
Vorbasse kirke var meget bygfældig og forar
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Fig. 13-14. Kalkmalede, ornamentale kors. 13. O. 
1525, på tårnets nordvæg (s. 2307). 14. O. 1575(?), på 
tårnbuens nordre vange (s. 2307). NE fot. 1984. – 
Ornamentale Kreuze. Wandmalerei an nördlicher Turm
wand. Um 1525. Nördliche Wange des Turmbogens, um 
1575(?). 

met. Lensmanden på Koldinghus, Caspar 
Markdanner, skulle derfor sørge for, at de nær
mest liggende kirker i herredet efter evne og 
formue kom kirken til hjælp i overensstemmelse 
med den forordning, der var udstedt 1586.29 

Tagbeklædningen bestod i ældre tid af blandede 
materialer. 1700 var hele koret og skibets syd
side tækket med bly, mens skibets nordside og 
»korskirken« var hængt med tegl.24 Mellem tag
fladerne var der render af bly.16 1792 siges det, at 
taget først havde været tækket med bly; heraf 
var der nu kun lidt tilbage, og, hvor det var 
fjernet, lå store brædder.30 1810 fik ejerne lov til 
at nedtage et fag bly fra koret og i stedet op
lægge tagsten; blyet skulle bruges til reparation 
af det øvrige blytag.7 1861 afslog myndighe
derne en ansøgning om at måtte erstatte blyet 
med tegl,18 og ved Uldalls besøg 1889 var der 
stadig bly på korets og skibets sydside, mens de 
øvrige flader var tækket med tegl. Våbenhuset 
og det forhøjede tårn samt det nyopsatte tag 
mellem tårnet og korsarmenes skæringspunkt 
havde få år forinden fået skifertag.17 Af ældre 
fotografier fremgår det, at blytaget senest o. 
1910 var afløst af tegl. 

Vinduerne, der i hovedtrækkene har bevaret 
deres senmiddelalderlige form, blev 1669-70 
forfærdiget af glarmester Poul Mouritsen fra 
»Harkborig Vig« i Thyregod sogn, Vejle amt. 
Han modtog betaling for »it Vindue udj aldteret 
(koret), it for Predicke Stolen och it mit udj 
Kircken (søndre korsarm?) ... paa hans egen 
Kost og Glas«. Arbejdet blev udført på Slav-
gård; ifølge regnskabet betaltes 4 skilling »for 
form(eldte) Vinduer at age fra Kirke till Slaug 
og så til Kirke igien«.31 

Korets østgavl blev som nævnt ommuret 
1879. I gavlspidsen, der er af små røde sten, er 
en korsblænding mage til een i Hejnsvig kirkes 
kor. Ved en ombygning og istandsættelse 1883-85 
satte arkitekt J. Chr. Fussing sit præg på kirken. 
1883,17 to år før han forhøjede tårnet, blev søn
dre korsarm skalmuret med røde, håndstrøgne 
sten. Vinduet øst for våbenhuset fik en retkan-
tet, muret indfatning, og gavlen blev prydet 
med en savtakket gesims og der indsattes et cir
kelvindue. Våbenhuset blev ombygget i over
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ensstemmelse med korsarmen, og det er tænke
ligt, at også den øvre del af skibets og korets 
sydside er ommuret i denne forbindelse. Skibets 
ommurede, østre gavltrekant er formet som en 
stor aflastningsbue. De nuværende, rundbuede 
støbejernsvinduer må være kommet til i disse år. 
Få år efter blev granitkvadrene i sydsidens ro
manske dele renset for kalk. 

Hovedrestaureringen 1965-66, der lededes af ar
kitekterne Rolf Graae og Richard Aas, omfat
tede en almindelig reparation af murværk og 
tag. Lofter, vinduer og døre blev sat i stand, og 
gulvet blev lagt med nye mursten. En kalorifer 
afløstes af et nyt varmeanlæg med fyr i graverbo-
ligen, og en skorsten over nordre korsarm blev 
taget ned. Vigtigst var dog tårnets istandsættelse 
og ommuring. Ifølge arkitekternes forslag 
skulle både tårn og søndre korsarm hvidtes, 
men i sognet havde man vænnet sig til de blanke 
rødstensmure, og de blev opretholdt. 

Kirken præges i dag af ovennævnte restaure
ring. Tagene er overalt af røde vingetegl med 
kraftige, rødmalede vindskeder over korets og 
skibets østgavle og over nordre korsarm. Yder
murene er kun delvis hvidtede: granitkvadrene 
nederst i korets og skibets øst- og sydside er 
renset for kalk, og også tårnet samt den skal-
murede søndre korsarm står i blank mur. I ko
rets og skibets nordside ses fem kroge til op
hængning af stiger. Indvendig står væggene 
hvidkalkede. Bjælkeloftet er gråmalet, og i gul
vet ligger gule, kantstillede mursten; under sto
lene er der gulve af egetræ. 

KALKMALERIER 

I forbindelse med hvidtearbejde 1926 fremkom 
kalkmalerier på tværskibsarkadens og på tårn
buens nordre vanger, samt farvespor i korbuen 
og på korets nordvæg. Udsmykningerne de to 
første steder blev bevaret og 1968 genkonser-
veret af Robert Smalley. Et par malerier på 
nordvæggen i skib og tårn, fundet 1965, blev 
ved samme lejlighed restaureret. 

1) (Fig. 13) o. 1525. På tårnets nordvæg er ma
let et hjulkors indskrevet i et kvadrat med tre-

Fig. 15. Kalkmalet indskrift fra 1784, på tværskibs
arkadens nordvange (s. 2307). NE fot. 1991. – Inschrift 
als Wandmalerei 1784. Nördliche Wange der Querhausar
kade. 

blade i sviklerne og bladduske samt blomster 
udgående fra sider og hjørner; det står i sort og 
rødt. – 2) (Fig. 14). O. 1575(?) er tårnbuens 
nordvange udsmykket med et ornamentalt kors 
af samme karakter som †kalkmalerierne i Få
borg (nr. 3, s. 1760) og i Hejnsvig. Det har seks 
arme, tre grå og tre røde, og er placeret i en 
rødmalet cirkel over et stiplet Jesusmonogram. 

3) 1784. På tværskibsarkadens nordre vange 
findes et afgrænset felt, 45×85 cm, med fraktur-
indskriften: »Fred og naade give Gud / Hver 
som hen(!) gaar ind og ud / Dennem intet ondt 
skal ske / Naar de fredsom sig betee(!) / Hils du 
ikkuns fredelig / Saa skal Guds fred ønskes dig« 
(fig. 15). Østligst på skibets nordvæg er afdæk
ket et parti på 40×46 cm udfyldt med fraktur: 
»[ma]nge gode aare / m lider alder graae / 
[e]vighed hen(fare?) / ebasse 1784«. Begge in
skriptioner er rødmalede og øjensynlig kun en 
del af en større †udsmykning. 

†Kalkmalerier. 1) Under afdækningen af ud
smykning nr. 3 konstateredes en ældre dekora
tion på skibets nordvæg. 2) Et indvielseskors af 
form som et hjulkors blev ved restaureringen 
1965-66 fundet i nordre korsarm bag pulpitu
ret.32 Efter al sandsynlighed var det halvdelen af 
et tilsvarende kors, der 1926 fremkom midt på 
skibets nordvæg.33 3) En præsterækketavle, tid
ligere malet på »pillen i korbuen«, blev 
(op?)malet af en lokal maler, vistnok Nicolai 
Kjær, o. 1846.34 
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INVENTAR 

Oversigt. Af det middelalderlige udstyr er kun bevaret 
kummen af den romanske granitfont og dele af alter
bordet. En klokke fra 1507 (eller 1504?) med en lang 
indskrift, hvoraf det fremgår, at den er skænket af 
biskop Iver Munk i Ribe, er et vidnesbyrd om kir
kens betydning i senmiddelalderen. 

Kirkerummet er i dag præget af det træskårne in
ventar fra renæssancen. En degnestol og en række 
stolegavle må henføres til 1500'rnes slutning, mens 
den såkaldte Vorbasse-snedker op imod 1600 har le
veret tre af kirkens hovedstykker: prædikestolen, der 
oprindelig var opsat som lektorieprædikestol, alter
tavlen, med skåret årstal 1599 og våbener for her
skabet på Donslund i Hejsnvig sogn, samt alter-
bordsforsiden. Alterstagerne er fra o. 1650 og efter 
sigende ligeledes bekostet af Donslunds ejere. Fire 
stolegavle er dateret 1701, mens alterskranken for
mentlig er fra 1719. Altersølvet er omstøbt 1738 på 
bekostning af kirkeejeren Hans Folsach. Et (†)pulpi
tur, som imod menighedens ønske blev brudt ned 
1784, var fra 16-1700'rne; det er til dels bevaret i det 
nuværende orgelpulpitur, opsat 1965-66 og udvidet 
1990. Størstedelen af det nuværende stoleværk er fra 
1894. 

Farvesætning og istandsættelser. Årelange klager over 
inventarets dårlige tilstand synes o. 1846 at have ført 
til en hovedistandsættelse. En samtidig opmaling af 
altertavle og –skranke, prædikestol, degne- og skrif
testol blev udført af en lokal maler og omfattede vist 
også nyudførelse af tavlens malerier. En rekonstruk
tion af de oprindelige farver på altertavle og prædi
kestol blev foretaget af kunstmaler Erik Bayer 
1907-08, mens stolene blev farvesat af kunstmaler In
golf Røjbæk 1953. Hovedrestaureringen ved Rolf 
Graae og Richard Aas 1965-66 omfattede, foruden 
små ændringer af altertavlen, der var istandsat i 1960, 
blandt andet en tilbageføring af degnestolen og de 
ældre stolegavle. Kunstmaler Aage Sørensen tog sig 
af farvesætningen. 

Alterbordet er muligvis middelalderligt, men 
ommuret 1907 (jfr. altertavle); ved denne lejlig
hed fandtes en gravsten (nr. 1), som på et uvist 
tidspunkt (ved anskaffelsen af alterbordsforsi-
den?) var slået i tre stykker og opsat på bordets 
sider. Bordet, der er muret op mod korets øst
væg, dækkes af et alterpanel bestående af en for
side fra o. 1600 og kortsider af lidt yngre dato; 
det måler 227×128×106 cm. Forsiden (fig. 16), 
formentlig udført af samme mester som alter
tavlen, har tre felter adskilt af kannelerede pila-
stre med profilkapitæler og bosseprydede posta

menter. Hvert felt rummer en arkade med kan
nelerede pilastre; sviklerne har perspektivhuller. 
Gesims med buefremspring og tandsnit (fornyet 
1960). Den muligvis oprindelige staffering,35 

delvis genfremstillet 1907 og 1960, består af gul-
lighvidt på såvel rammeværks- som fyldingspi-
lastre, rødt, grønt og blåt på de øvrige arkitek
toniske led og sort på gesimsfrisen samt i arka
defelterne; 1907 er der med gylden fraktur ma
let: »Jeg er Livets Brød« i frisen, mens arkade
felterne er smykket med henholdsvis Kri-
stusmonogram (i midten), Alfa og Omega. 
Panelets sidestykker, med sekundært, forskelligt 
afskårne fyldinger, er sortmalede. Bordplade af 
eg fra 1960.36 

†Sidealtre(?). 1) Et par store sokkelsten i 
triumfvæggens sydside under prædikestolen kan 
muligvis stamme fra et †sidealter. 2) Oluf Niel
sen mente 1868 at kunne iagttage »spor af et for
henværende alter« i kirkens vestende.6 Sådanne 
rester nævnes dog ikke af den arkæologisk kyn
dige J. Helms, som besøgte kirken seks år se
nere. 

Et †alterklæde af rødt fløjl blev efter gentagne 
ønsker anskaffet o. 1841.37 

Altertavle (fig. 16), med skåret årstal 1599 og 
våbener for Christen Juel og Karen Strangesen 
til Donslund; sammen med prædikestolen ud
ført af en billedskærer, som efter disse arbejder 
er kaldt »Vorbasse-snedkeren«.38 Den rigt, om
end i detaljer lidt kejtet udskårne tavle består af 
postament, tredelt storstykke, tredelt attika og 
topstykke med gavl. 

Postamentet, der holder storstykkets bredde, 
har fremspring med korsbærende kvindebuster 
fortil og bosser på siderne; de bærer storstykkets 
fire korintiske frisøjler, hvis prydbælter har kar-
toucher med englehoveder på forsiden. De plane 
felter indrammes af lister hvorimellem tandsnit, 
de ret små kartoucheformede vinger er smykket 
med englehoved i ovalmedaljon omgivet af 
frugtklaser. Gesimsen har arkitrav med to per-
lestave og frise med kassetteværk samt frem
spring hvorpå englehoveder. Forkrøppet kron-
liste med æggestav og store tandsnit. 

Attikaens felter, det midterste indrammet af 
tandsnit, flankeres af joniske hermer, hvoraf de 
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Fig. 16. Alterparti. Alterbordsforsiden og –tavlen er begge udført af den såkaldte Vorbasse-snedker, tavlen 1599, 
ifølge de skårne våbener på foranledning af Christen Juel og Karen Strangesen til Donslund i nabosognet 
Hejsnvig. Tavlens malerier er formentlig fra o. 1846 (s. 2308). NE fot. 1984. – Altar. Altartischpaneel und Altarbild 
sind Arbeiten des sogenannten Vorbasse-Schnitzers. Altarbild 1599. Die geschnitzen Wappen besagen die Errichtung durch 
Christen Juel und Karen Strangesen zu Donslund in der benachbarten Pfarrgemeinde Hejnsvig. Die Gemälde des Altarbilds 
wahrscheinlich um 1846. 

tre nordre er omvundet af kartoucher i neder øverst rovfuglehoveder. To kvindelige skjold
landsk stil, mens den søndre har skaft med holdere yderst på gesimsen bærer årstallet for 
frugtophæng, afgrænset af jonisk kapitæl. Over tavlens udførelse, fordelt med cifrene »1.5.« un
vingernes kartoucheformede sokkelparti er der halvmåne på det ene skjold og »9.9.« under 
ovalmedaljoner med dyder i ret lavt relief, mod sol på det andet. 
nord Retfærdighed med sværd og vægt (fig. 17), Topstykkets arkade, med beslagværksmyk-
mod syd Håb med anker. Yderst er spir og kede pilastre og bær(?) i sviklerne, flankeres af 
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Fig. 17. Altertavle 1599, detalje af vinge med dydefi-
guren Retfærdighed, jfr. fig. 16 (s. 2309). NE fot. 
1984. – Altarbild 1599. Ausschnitt vom Seitenhang mit 
Tugendfigur, die Gerechtigkeit darstellend, vgl. Abb. 16. 

hermer med joniske kapitæler og kartoucheskaf-
ter. Gavltrekanten rummer en halvfigurfrem-
stilling af Gudfader med armene udbredt i vel
signelse. Vingerne, der fremtræder som flanke
rende topstykker, udfyldes af våbener for 
(stjerne-)Juel (mod nord) og Strangesen (mod 
syd) (fig. 18a-b).39 

Stafferingen, for størstedelen udført 1907 som 
en rekonstruktion af de fundne, vist oprindelige 
farvespor,40 er broget med anvendelse af en del 
forgyldning. Hvidt er brugt til storsøjlernes 
skafter og detaljer på klædedragter; storstykkets 
gesimsfrise er grå og hermerne naturfarvede, 
mens de ornamentale led veksler i rødt og 
grønt, suppleret med blåt. Store dele af de røde 
og grønne farver er lasurer. I postamentfelterne, 
storstykkets og attikaens sidefelter og attikaens 
gesimsfrise er skriftsteder i forgyldt fraktur (bi
belhenvisninger med versaler) på sort bund; i 
postamentfelterne: »Aanden og bruden siger: 
Kom! ... Aab. 22,17«, i storstykkets sidefelter 
nadverordene, i attikaens sidefelter: »Thi saa har 
Gud elsket verden ... Ioh. 3,16,17« og i attikaens 
gesimsfrise: »Han er saaret for vore overtrædel
ser ... Esaias 53,5«. 

Malerierne er sikkert fra o. 1846, da tavlen blev 
malet op af en lokal maler, vist Nicolai Kjær.41 

De er udført i olie på træ. Maleriet i storfeltet, 
90×83 cm, er en fri kopi af Leonardo da Vincis 
Nadver, mens attikaens midterfelt, 65×45 cm, 
rummer en fremstilling af Kristus på korset 
mellem Maria og Johannes. Et skriftbånd på 
korset bærer versalindskriften: »lesus Nazareus 
Rex Judorum«. Grå og brune farver suppleret 
med grønt, blåt og gult er brugt til Nadveren, 
mens Korsfæstelsen domineres af grønt og blåt. 
Topfeltet rummer et forgyldt Jesumonogram på 
sort bund. 

Altertavlen fandtes 1719 gammel og ganske 
forrådnet,16 mens det 1792 hedder, at den nu kun 
er en skygge af sin tidligere skønhed.30 Til en 
klage over det utætte loft 1796 føjes, at altret står 
fuldt af vand, når det regner, og at det følgeligt 
er rådnet forneden.26 Derpå gentages med mel
lemrum ønsket om tavlens reparation til og med 
1846, da den blev malet i hvide, blå og grålige 
farver og forsynedes med inskriptioner i sort 
fraktur på henholdsvis hvid- og gråmalet 
bund.42 Af ældre fotografier fremgår, at stor
stykkets sidefelter var malet som rustikke, 
rundbuede nicher med nadverord i bunden; ind
skrifterne, i hvid fraktur på blåt, var malet som 
om de stod på en konkav flade. Topfeltet rum
mede et maleri af den velsignende Kristus. 

1907 blev farverne fra 1846 afætset og de tid
ligere rekonstrueret. En istandsættelse 1960 om
fattede en farveudbedring, mens restaureringen 
af prædikestolen 1966 gav anledning til, at de 
irgrønne farver på altertavlen blev ændret til en
ten dæmpet rødt eller hvidt. 

Altersølv, ifølge indskrift på kalken omgjort 
1738, på bekostning af Hans Folsach til Gjes-
singgård og Keldkær, jfr. s. 2297. Sættet har 
stempler for Jørgen Nielsen Brosbøll, Vejle 
(1736-76), og svarer til denne mesters altersæt i 
Sneum (s. 1823) og Hejnsvig. Kalken (fig. 19), 
19,8 cm høj, har sekstunget fod med bred fod
plade og afsæt af form som en sekstakket stjerne 
med en spids midt på hver af tungerne. På en af 
spidserne et påloddet, støbt, 4,5 cm højt kruci
fiks. Foden er drevet stejlt op mod de korte, 
glatte skaftled,43 knoppen er sekstunget med en 
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Fig. 18 a-b. Altertavle 1599, detaljer med våbener for (stjerne-) Juel og Strangesen, jfr. fig. 16 (s. 2310). NE fot. 
1984. – Altarbild 1599. Ausschnitte mit Wappen für (Stern-) Juel und Strangesen, vgl. Abb. 16. 

glat rudebosse på hver tunge. Bredt bæger med 
graveret dobbeltlinie langs mundingsranden. På 
fodpladens overside er graveret kursiv: »Ao. 
1738 Wed Justice Raad Hans Folsachs bekost
ning Omgiort og Forbedret til Woerbasse 
Kircke«. Desuden Brosbølls stempel (Bøje 
1982, nr. 6377). På fodens underside er indprik
ket vægtangivelse: »V 28 lod 3 q(uin)t«. Disken 
er 13 cm i tvm og har graveret linie langs fanens 
kant samt midt på denne graveret hjulkors. Un
der bunden samme mestermærke som på kalken 
samt vægtangivelserne: »V: 6 lod ½ qtiin (kvin-
tin)« og »V. 115 gram 1946«. 

†Altersæt. 1) En kalk og disk af tin blev 1653 
omdannet til et †sygesæt, jfr. ndf.15 2) En kalk 
og disk af sølv, udført i Veidell (Vejle) 1653 for 
16½ sletdaler,15 er muligvis omstøbt til det nu
værende sæt 1738, jfr. ovf. 

Oblatæske, o. 1960, af sølv, 9,6 cm i tvm. og 
7,2 cm høj. Under låget og under æskens bund 
stempler: »C. C. Hermann / sterling / Den
mark«. 

*Oblatæske, sandsynligvis anskaffet o. 1853,17 

fra Den kongelige Porcelænsfabrik. Tvm. 14 
cm, sort med guldkors og –kanter. På Vorbasse 
museum (inv.nr. 1X591). *Alterkande, anskaffet 
(fornyet?) 1884,44 fra Den kongelige Porcelæns

fabrik. 27 cm høj, sort med guldkors og –kanter. 
På Vorbasse museum (inv.nr. 1X590). 

Sygesæt, sikkert fra o. 1890, da synet ønskede 
et sæt i futteral.17 Kalken, 10,7 cm høj, har rund 
fod med afsæt og umiddelbart under dette me
stermærke, muligvis »W. Neill«. Disken er 6 cm 
i tvm. og den cirkulære oblatæske 5,6 cm i tvm.; 
den har profilerede sider. Samtidigt futteral med 
sort skindbetræk, messingbeslag og for af blåt 
plys. 

†Sygesæt, 1653, af tin, udført af materialerne 
fra en †kalk og disk, jfr. ovf. 

Alterstager (fig. 20), o. 1650, 42,8 cm høje. De 
lidt forskelligt proportionerede stager, som 
ifølge en oplysning fra 1690 er skænket af ejerne 
af hovedgården Donslund i Hejnsvig sogn,45 har 
fod med næsten lodrette, profilerede sider, keg
leformet skaft med fladrunde led mellem riller 
og lyseskål svarende til foden, omend med af
sæt.46 I stagerne har der, til erstatning for de 
dyre stearinlys, været anbragt lysattrapper af gul-
malet træ; disse er nu på Vorbasse museum 
(inv.nr. 1X873 og 1X874). 

En stage (jfr. fig. 33), formentlig blandt de tre 
malmlysestager nævnt 1700,24 33,5 cm høj, med 
ensdannet, profileret fod og lyseskål samt skaft 
med på midten kugleled, herover og –under ski
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Fig. 19. Alterkalk, omgjort 1738 af Jørgen Nielsen 
Brosbøll, på bekostning af kirkeejeren, Hans Folsach 
til Gjessinggård (s. 2311). NE fot. 1984. – Kelch, 1738 
umgestaltet von Jørgen Nielsen Brosbøll auf Kosten des 
Patrons, Hans Folsach zu Gjessinggård. 

Fig. 20. Alterstager, o. 1650 (s. 2311). NE fot. 1984. – 
Altarleuchter, um 1650. 

veled, blev fundet på loftet i 1800'rnes slutning 
og oppudset.47 

To stager af sølv, skænket posthumt af gård
ejer Peder Nielsen Pedersen, Askjær, 1942,48 24 
cm høje, med stempel: »H. C. Drewsen / Ene
ret«. I kapellet, sammen med to drejede stager af 
eg. – Syvarmet stage, ifølge indskrift skænket 
1930, 52,5 cm høj med graveret fraktur på fo
den: »H. C. Andersen og Hustru Magdalena f. 
Møller 1930 / Hebr. 13,8«. – To syvarmede kan
delabre (jfr. fig. 11), 1960, af eg, 121 cm høje, står 
i koret til siderne for alterbordet. 

†Messehagler. 1700 forefandtes en gammel 
messehagel af grøn damask,24 mens det 1719 
nævnes, at kirken savner messehagel.16 Mange
len på en messehagel gentages i årene omkring 
1800;7 1834 og 1850 ønskes en ny messehagel.17 

Alterskranke (jfr. fig. 25), muligvis udført 
1719, da synet ønskede en »alterfod 10 alen lang 
(6,28 m) á 12 sk.«.16 Suppleret 1966. Den tresi
dede skranke har skrånende flanker og er an
bragt, så der er fri passage foran altret. Balu-
strene er udsavede med hjerteformede gennem-
brydninger; de er sorte med gule og grønne 
kanter, mens håndlisten er sort med røde kanter. 
Skranken, der 1811 krævedes forhøjet og gjort 
bredere,7 blev 1894 udskiftet med (†)alterskran-
ken og var indtil 1965-66 i brug som balustrade 
ved trappen i tårnets mellemstokværk. 

(†)Alterskranke (jfr. fig. 33), 1894,12 halvrund 
med drejede balustre. Gråmalet. Siden restaure
ringen 1965-66 henlagt på loftet. 

Døbefont, af granit, bestående af en romansk 
kumme på fod fra 1965-66. Den rødlige 
kumme, en variation af den glatkummede, vest
jyske type (Mackeprang: Døbefonte, s. 165f.), 
er 40 cm høj og 64 cm i tvm., halvkugleformet 
med to omløbende vulster lidt under mundings-
randen. Foden, af grålig granit, formet som et 
omvendt terningkapitæl, er udført efter tegning 
af Richard Aas og Rolf Graae; den erstattede en 
muret fod, som var dækket med et tykt lag ce
ment (fig. 27). Fonten synes o. 1882 renset for 
maling.17 Indtil 1965-66 fastmuret i korbuens 
nordvange, nu fritstående på samme plads. 

Dåbsfad, anskaffet 1889, af messing, 57 cm i 
tvm. Langs kanten en stiliseret tovstav, på fanen 
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Fig. 21. Kant af ottesidet (†)dåbsfad, 1692 (s. 2313). 
Tegning af I. Arthur-Nielsen 1962. 1:4. – Rand einer 
achtseitigen (†)Taufschale, 1692. Zeichnung 1962. 

punslet bladslyng samt graveret antikva: »Wil
helm Steinfath. Kolding. 1889«.49 

Kant af ottesidet (†)dåbsfad (fig. 21), 1692, af 
tin, 3,3 – 4,3 cm bred, med rund åbning, 20 cm i 
tvm. Spidserne er smykket med runde knapper. 
Fanen har graverede versaler: »Den hafvr H(ans) 
H(enriksen) K(och) S(ognepræst) 1692 given til 
Vorbase kirkke«. Under initialerne er to stempler 
med DCS over spejlmonogram/blomster
ornament. Kransen, som efter sigende er fundet 
i den grav, hvor helligkilden lå, opbevaredes 
1914 i kirken.50 Nu på Vorbasse museum 
(inv. nr. 1X606).51 

Som †dåbsfad anvendtes i årene 1883-89 et va
skefad af hvid fajance.52 

Dåbskande, senest anskaffet 1905,53 af mes
sing, 33,5 cm høj, keglestubsformet med stor, 
bred tud og svungen hank. Under bunden et 
stempel bestående af en cirkel med firetal under 
trekant med to små cirkler. 

Prædikestolen (fig. 22), der har malet årstal 
1594 på den samtidige himmel, er ligesom alter
tavlen tilskrevet »Vorbasse-snedkeren«, jfr. ovf. 
Stolen, som formentlig er nyopstillet i årene ef
ter 1719 (se ndf.), synes ud fra himlens udform
ning og kurvens motiver oprindelig at have væ

ret opsat som en såkaldt lektorieprædikestol, 
tværs over skibets østende.54 

Kurven har fire fag med arkader adskilt af ko-
rintiske søjler med kannelerede skafter. Arka
derne, med kannelerede pilastre og perspektiv
huller i sviklerne, rummer kjortelklædte, stå
ende figurer i fladt relief: apostlene Filip med 
stav, og Bartolomæus med stor, krum kniv, 
Kristus som verdens Herre med korsstav og vel-
signende højre (fig. 32) samt apostlen Thomas 
med spyd. Figurernes identitet fremgår af versal
indskrifter skåret i relief på perlestavsindram-
mede bånd på postamentfelterne: »S Phili/ 
ppvs«, »S Bartol/mevs«, »Salvator / Mundi« og 
»S Thom/as«. Postamentet er prydet med be
slagværk, mens der på gesimsfremspringene er 
bosser og i gesimsfrisen en fortløbende, nu til 
begge sider afbrudt versalindskrift: »servave/rit 
mort/em non / videbit«.55 Rigt profileret kron-
liste og ældre, i 1966 genopsat læsepult betruk
ket med præget, brunt skind. Det glatte, for
neden udtungede fodbræt er muligvis fra tiden 
for stolens nyopstilling (o. 1719). 

Himlen har fem korte frisider og en lang væg
side, svarende til den formodede placering over 
korbuen. Hver af frisiderne har topstykke ud
formet som trekantgavl; over hjørnerne står 
drejede spir, under dem hænger kugler, mens de 
nyere, gennembrudte †hængestykker fjernedes 
1908. Fire af frisefelterne rummer reliefversaler: 
»Verbvm / domini / manet in / aeternvm« (Her
rens ord bliver evindelig). Undersiden er glat 
med roset og hængedue. 

I støttesystemet under kurvens bund indgår 
to flade, kannelerede stolper med taphuller, sik
kert to af de pilastre, der skilte †lektoriepanelets 
fag. Støttestolpen, med skråstivere, er forment
lig fra 1719, mens opgangen er fra 1966. Af tid
ligere †opgange kendes en ret dominerende med 
udsavede balustre, måske fra 1719 (fig. 33), og 
en med højt fyldingspanel og spinkle balustre, 
opsat efter 1908.56 Stolen står nu, som før 1908, i 
skibets sydøsthjørne.57 

Stafferingen er for størstedelen fra 1908, om
end til dels udført på grundlag af formentlig op
rindelige farverester. 1966 suppleredes med en 
genfremstilling af en oprindelig hvid bundfarve 
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på postamentfremspringene.58 De øvrige farver 
er omtrent de samme som på altertavlen, mørkt 
rødt og grønt samt sort og gyldent; store dele af 
stolen, som f.eks. arkadefelternes figurer, frem
står dog afrenset og lakeret. De skårne indskrif
ter er forgyldte og et gyldent årstal 1594 føjet til 
i det glatte, femte frisefelt på himlens gesims.59 

Stolen, der som nævnt oprindelig har været 
opsat som lektorieprædikestol, er tidligst nævnt 
1719, da den fremstod så brøstfældig og øde, at 
synet foreslog den erstattet med en ny.16 Det kan 
da være ved denne lejlighed, at stolens karnap er 
skilt ud som den eneste brugbare del. I al fald 
går klagerne de næste godt 125 år kun på, at 
stolen trænger til opmaling eller (1822) at den er 
løs.60 O. 1846 blev prædikestolen sammen med 
det øvrige inventar repareret og opmålet i 
hvide, blå og grålige farver.17 Fra denne tid 
stammer sikkert også de 1908 fjernede †hænge-
stykker på himlen. I forbindelse med restaure
ringen 1965-66 blev stolen sænket omkring 25 
cm. 

Stolestaderne (jfr. fig. 12) rummer gavle fra 
flere perioder. De to ældste sæt, henholdsvis af 
renæssancetype og fra 1701, blev ved anskaffel
sen af et nyt stolesæt o. 1894 opstillet som pane
ler, men atter taget i brug som gavle i forbin
delse med restaureringen 1965-66. 

1) (Fig. 23, jfr. fig. 25) 1500'rnes sidste halv
del, med profiler langs kanterne og tre flade 
knopper udgående fra hvert af de halvrunde 
topstykker. Topstykkerne har reliefskåren ud
smykning, som på de fleste af de ialt 20 gavle 
består af lidt forskelligt udformede halvrosetter 
over enten profiler, tovsnoninger eller forskudte 
tungeborter. På to af gavlene er rosetten erstat
tet af hoveder med store fjerbuske (vinger?) ved 
ørerne og henholdsvis to blade og en blomst 
svævende over issen; disse to stykker kantes af 
tovsnoninger og savtakker. Af de flade knopper 
er størstedelen formet som spiraler; to (på et 
topstykke med roset og på et med hoved) er 
tildannet som et skægget hoved. På gavlen un
der topstykket med hoved under tre spiraler er 
indskåret inititalerne PHS. Den rødbrune staf
fering fra 1966 dækker i al fald fire farvelag af 
forholdsmæssig yngre dato.61 Opstillet i tårn-

Fig. 22. Prædikestol med malet årstal 1594, forment
lig udført af den såkaldte Vorbasse-snedker (s. 2313). 
NE fot. 1984. – Kanzel mit gemaltem Datum 1594, wohl 
eine Arbeit des sogenannten Vorbasse-Schnitzers. 

rummet samt for begge ender af de tre forreste 
sæder i skibets nordside. 

2) (Fig. 24) ifølge et skåret årstal på det ene 
topstykke fra 1701, med glatte gavle og ud
skårne, gennembrudte topstykker. To af de fire 
topstykker har initialer og datering: »(sogne
præst) H(r): J(ørgen) J(ørgensen) B(ang) / 
Anno« og »J.M.S. / 1701«; initialerne, i relief
versaler, står i et forsænket felt foroven, mens 
dateringen (»anno« i skriveskrift) er fordybet.62 

Stafferingen, i rødbrunt suppleret med mørk 
okker, er fra 1966 og lige som bemalingen af 
stolegavle nr. 1 foretaget uden afrensning af de 
ældre farvelag.63 I koret, langs henholdsvis 
nord- og sydvæggen. 
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3) (Jfr. fig. 33) o. 1894,64 24 stader af omtrent 
samme udformning som stolene i Grene (s. 
2278), og i lighed med disse måske tegnet af 
arkitekt J. Chr. Fussing. Gavlen prydes af to fel
ter, et nedre rektangulært og et øvre med spids
vinkel foroven; de er mørkegrønne, mens de 
øvrige dele står i rødbrunt med rosa og lyse
grønne profiler. 

†Stolestader. Blandt de alment brøstfældige 
stole nævnes 1700 otte, som var slet øde.24 

En †skriftestol trængte 1700 og 1719 til repara
tion, og var 1792 uden maling.65 1846 krævedes 
stolen, nu benævnt som præstens, flyttet, så der 
blev frit udsyn til altret.17 

†Armstol til præsten, formentlig anskaffet o. 
1890,17 empire. 

Degnestol (fig. 26), 1500'rnes sidste halvdel, i 
forbindelse med restaureringen 1965-66 ført til
bage til sin oprindelige skikkelse efter i tidens 
løb at være undergået en del ændringer. Det tre 
fag brede forpanel samt de to smalle fag, der på 
begge kortsider flankerer indgangen til stolen, 
har fyldinger i to rækker, de nederste glatte, de 
øverste med foldeværk. Profiler kanter de tre 
øvre sider på sidestykkernes og forpanelets mid
terste fyldinger, men er skåret af, hvor forpane
let er tappet ind i sidestykkerne. Forpanelet kro
nes af dækliste med tovsnoning, mens sidestyk
kerne, der som de egnstypiske renæssancestole-
gavle er formet som et rammeværk med pro
filerede småspir,66 hver bærer et ret højt, plumpt 
spir med spinkle skæringer. Ældre pultbræt, ny
ere sæde og formentlig fornyet bagpanel med en 
enkelt række glatte fyldinger. Sokkel fra 
1965-66. 

Stafferingen, fra 1966, domineres af rødbrunt; 
sort er dog brugt til fyldingernes bund. Som på 
stolegavlene dækker den nye bemaling fire far
velag, hvoraf det underste er en rødbrun ege
træsådring på hvidt med gul rammemarke
ring.67 

Stolen var ved den tidligste omtale 1700 her 
og der noget brøstfældig.24 1792 stod den uden 
maling,30 og o. 1846 blev den i lighed med andre 
større inventargenstande repareret og malet.17 

Hvor den på denne tid stod, er uvist. 1865 kræ
vedes den flyttet til prædikestolsopgangen,17 

Fig. 23. Stolestader fra 1500'rnes slutning (s. 2314). 
NE fot. 1984. – Gestühl, Ende des 16. Jahrhunderts. 

Fig. 24. Topstykke af gavl fra 1701. Initialerne gælder 
sandsynligvis J(ørgen) M(adsen), fæster af Skjold
bjerg 1688 (s. 2314). NE fot. 1984. – Gestühlswangen
kopf 1701. Initialen wahrscheinlich für J(ørgen) M(ad
sen), Zinsbauer von Skjoldbjerg 1688. 
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Fig. 25. Indre set mod vest før ombygningen af orgelpulpituret (s. 2316). NE fot. 1984. – Inneres gegen Westen vor 
dem Umbau der Orgelempore. 

men stod dog før 1905 ved triumfbuens nord Pengebøsser. 1) To nyere, af messing. 2) Efter 
vange, jfr. fig. 27, hvor stolen er forsynet med 1962, beregnet til »Ydre Mission«. 
en †dør, muligvis fra 1700'rne. Et af sidestyk Pulpituret (jfr. fig. 12), fra 1990, følger tvær
kerne var da rettet ud og anbragt i forlængelse af skibets længderetning fra syd og løber vinkelret 
forpanelet, og en renæssancegavl samt to af gav over dets nordende i flugt med skibets nordmur; 
lene fra 1701 var opstillet som vægpaneler. 1963 den sidste del, anbragt over et præsteværelse af-
stod stolen i skibets nordøsthjørne, mens et fyl- skilret ved en trævæg, er for størstedelen opsat 
dingspanel, måske det udrettede sidestykke, og 1965-66.68 Brystningen, med fyldinger malet i 
et af spirene var henlagt på loftet. Siden restau rødbrunt med gyldne profiler, indeholder og er 
reringen 1965-66 opstillet ved prædikestolen udført med model i et fyldingspanel, 380 cm 
med langsiden mod midtergangen. langt og 108 højt, sikkert fra 1600'rne.69 Dette, 
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der før 1965 stod ved tværskibets sydvæg, er 
muligvis resterne af et (†)pulpitur, som var op
stillet »tvert over i kirken« (foran tværskibsar-
kaden?), og som kirkeejer Christen Christensen 
1784 lod nedbryde.70 

†Pulpitur i tværskibets nordende, udført efter 
tegning af arkitekt Aage Bugge 1926, jfr. torgel. 
Det udkragede midterparti var smykket med tre 
fyldinger, mens der til siderne var tremmeværk. 
Nedtaget ved restaureringen 1965-66. 

Orgel, 1990, med 12 stemmer og to transmis
sioner, to manualer og pedal, bygget af P. 
Bruhn & Søn, Årslev. Disposition: Hovedværk: 
Principal 8', Salicional 8', Oktav 4', Nasat 2 
2/3', Oktav 2', Mixtur III. Brystværk: Rørfløjte 
8', Copula 4', Quintadena 4', Waldfløjte 2', Se-
decima 1'. Pedal: Subbas 16', Principal 8' (trans
mission), Oktav 4' (transmission). Hovedvær
ket er placeret som rygpositiv, indfældet i pulpi
turbrystningen. Tegnet af arkitektfirmaet Vil-
heimsen, Marxen & Bech-Jensen. På samtidigt 
pulpitur i skibets vestende, foran tårnrumsbuen. 
*Orgel, 1965, med seks stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af Jydsk Orgelbyggeri, Hinnerup. 
Disposition: Manual: Gedakt 8', Principal 4', 
Rørfløjte 4', Oktav 2', Scharf II. Pedal: Subbas 
16'. Enkel facade med tre rektangulære pibefel
ter, tegnet af Rolf Graae og Richard Aas. På pul
pituret i korsarmen.71 †Orgel, o. 1926, med seks 
stemmer, bygget af Th. Frobenius & Co., Kgs. 
Lyngby. Disposition: Manual: Bordun 16', 
Principal 8', Gedakt 8', Salicional 8', Celeste 8', 
Oktav 4'; oktavkoppel, svelle.72 Pneumatisk ak
tion. Tegnet af Aage Bugge. På †pulpituret i 
korsarmen. 

Salmenummertavler. 1) (Jfr. fig. 33) 1800'rne, 
73×43,5 cm, med svungen overkant, oprinde
lig malet med tavlelak og beregnet til kridt-
skrevne numre. På loftet. – 2-3) (Jfr. fig. 11) sik
kert fra 1900'rnes anden fjerdedel, 115×70 cm, 
med trekantgavl; sorte med gyldne lister og 
tandsnit samt søm til tal af forgyldt metal. 

To †salmenummertavler, 1800'rne, med buet 
overkant, malet med tavlelak og påført kridt-
skrevne numre ses på ældre fotos, jfr. fig. 33. 

To præsterækketavler, 1800'rne, 109×62 cm, 
med rødbrun ramme og sort fraktur på gullig-

Fig. 26. Degnestol, 1500'rnes sidste halvdel (s. 2315). 
NE fot. 1984. – Küsterstuhl, letzte Hälfte des 16. Jahr
hunderts. 

Fig. 27. Romansk døbefont på muret, cementdækket 
fod, og degnestol fra 1500'rnes sidste halvdel, med tre 
stolegavle opstillet som vægpaneler (s. 2313 og 2316). 
Chr. Axel Jensen fot. 1905. – Romanische Taufe auf 
gemauertem, mit Zement gedecktem Fuss. Küsterstuhl, 
letzte Hälfte des 16. Jahrhunderts, mit drei Gestühlswan
gen als Wandvertäfelung. 
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Fig. 28. Klokke, 1507 (eller 1504?), støbt på bekost
ning af biskop Iver Munk i Ribe, formentlig af Peter 
Hansen, Flensborg (s. 2318). NE fot. 1984. – Glocke 
1507 (oder 1504?). Eine Stiftung des Ripener Bischofs 
Iver Munk und wohl von Peter Hansen in Flensburg ge
gossen. 

hvid bund. Siden restaureringen 1965-66 op
hængt på korets nordvæg. – En †præsterække
tavle af samme form som salmenummertavler 
nr. 2-3, fandtes 1962 stærkt ormædt. 

Lysekroner. 1-2) Skænket 1930, med to gange 
otte store, nedadsvungne arme, indrettet til el
pærer; øverst er pyntearme med hjerteprydelser, 
mens stammen nederst afsluttes i skjold med 
graveret frakturindskrift: hhv. »Skænket af Me
nigheden 1930« og »Skænket af Kirstine Møller 
til Minde om min kære Fader, Lærer og kirke
sanger, A. M. Møller, Vorbasse, 1 – 9 – 1930«. 
Ophængt i røde ståltove i henholdsvis skibets 
østdel og tværskibet. – 3-4) Skænket 1939, af 
bygmester N. H. Pedersens hustru, Tjære
borg.48 Renæssanceform, med lille hængekugle 
og dels seks, dels to gange seks s-svungne lys
arme. Ophæng som nr. 1-2. I koret og tårnet. 

†Belysning. På ældre fotografier (jfr. fig. 33) 
ses to petroleumslamper, ophængt i henholdsvis 
kor og skib. 

Kirkeskib, ophængt 1932, bark med navnet 
»Mette Marie« i reliefversaler på navneskilte på 
stævnen. Bygget af styrmand Aage Just, Es
bjerg, og skænket af snedkermester Niels M. 
Nielsen, Esbjerg, som et minde om dennes mo
der.73 Galionsfiguren er en frakkeklædt mand, 
holdende et skjold og flankeret af to tilsvarende. 
Et lignende skjold pryder agterstavnen, her ind
rammet af akantusslyng; til hver side står »D«. 

Skroget står sort med hvide, malede port
gange, bred beige vandlinie og rødbrun bund. 
Galionsfigurens frakke er blå, håret sort, navne
skilte, skjold og akantus er gyldne og indskrif
ten blå. Masterne er hvide og blankskrabede, 
ræer og mærs hvide. Ophængt i rødt ståltov i 
skibet øst for tværskibsarkaden. 

En †ligbåre er nævnt 1719.16 

Klokke (fig. 28), 1507 (eller 1504?), af Uldall 
tilskrevet klokkestøber Peter Hansen, Flens
borg.74 Tvm. 100,5 cm. Om halsen toliniet ind
skrift med reliefminuskler: »Anno domini mdvii 
(eller mdiiii?) ihesvs nasarenvs rex ivdeorum bi-
scop iver lod migh stobe Gvd til lof ame(n) / 
alpha et o devs homo principivm et finis o rex 
glorie Xpe veni cvm pace. anna hedher ieck« (I 
det Herrens år 1507 (1504), Jesus af Nazaret, jø
dernes konge. Biskop Iver75 lod mig støbe Gud 
til lov. Amen. Alfa og o(mega). Gud (og) men
neske. Begyndelsen og enden. O herlighedens 
konge, Kristus, kom med fred. Anna hedder 
jeg). Indskriften, hvis ord adskilles af forskelligt 
udformede kors, flankeres af lister, den nederste 
fordoblet, så der dannes en smal, tom linie. På 
slagkanten er relieflister, på hankene dobbelt 
tovsnoning. Ophængt i vuggebom. 

Klokken, om hvilken det i 1800'rnes midte 
fortaltes, at den havde været beregnet til storm
klokke i Ribe,76 var på grund af tårnets brøstfæl-
dighed nedtaget før 1700 og endnu ikke genop
hængt 75 år efter.77 I 1792 hed det, at tårnet rum
mede en mægtig klokke, som blot ikke kunne 
høres.30 

En †klokke, der vejede 1 skippd. 3 lispd., blev 
afleveret ved konfiskationen 1528.78 

Klokkestol, til én klokke, nyere,79 af fyr, med 
to sæt skråstivere. En ældre (†)klokkestol ligger 
adskilt i mellemstokværket. 
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Fig. 29. Gravsten nr. 1, 1200'rne (s. 2319). NE fot. 
1984. – Grabstein, Nr. 1. 

GRAVMINDER 

Mindetavle (fig. 30), o. 1849, over Jacob Hansen 
Lind, *3. jan. 1825, †2. maj 1849 efter kamp ved 
Eistrup, opsat af forældrene.80 – Trætavlen, 51× 
38 cm, har form som et skjold. Indskriften står i 
gul fraktur på sort bund med brun kant. – 1914 
ophængt på skibets nordvæg,47 nu på våbenhu
sets sydvæg. 

Gravsten. 1) (Fig. 29), fra 1200'rne, af sort gra
nit, revnet tværs over og i øvrigt en del læderet. 

Den er trapezformet, 206×101-78 cm, med 
skråt afhuggede hjørner, tydeligst foroven, hvor 
en indhugget linie markerer et øvre, glat bånd. 
Stenens reliefudsmykning omfatter tre proces-
sionskors (Georgskors), hvis stave nu delvis er 
forsvundne. Dette gælder især de to yderste, 
modvendte kors, hvis lange stave har rund 
knop. På tværs af hovedenden er i to linier hug
get majusklerne »AV /TI«, rimeligvis et navn.81 

Stenen blev 1908 fundet opsat på alterbordets 
sider og herefter opstillet ved tårnrummets vest
væg. 

Gravsten. 2) (Fig. 31) o. 1654, over Maren 
Chrestens, †skærtorsdag 1654, og sønnen Jørgen 
Christens(en), †22. a[ugust] 1654, [3]8 år. Sat af 
manden (Christen) Pedersen fra Sielborg by, 
Risbøl udi Slavs herred (jfr. nr. 3). Forneden bæ
rer stenen initialerne »M(aren) T(...) D(at
ter)«.82 – Den sorte kalksten, nu revnet, 200×72 
cm, bærer en fordybet versalindskrift, der op
tager det meste af stenen. I de to mellemrum er 
udhugget et Jesumonogram, flankeret af roset
ter, og en hovedskal. – Nu indmuret i våben
husets nordvæg. 

3) O. 1654, over herredskriver Christen Pe-
ders[en], to. 1654, »liger her [h]vos sin s(alig) 
hustro begr[af]væn (jfr. nr. 2)«. Gravvers. – Grå 
kalksten, nu 190×72 cm, meget lig nr. 2. Den 
fordybede versalindskrift udfylder hele stenen, 
kun afbrudt af et indridset Jesumonogram med 
tre rosetter og et vinget timeglas. Stenen er itu
slået og mangler den nederste del. Nu i tårnets 
mellemstokværk. 

4) 16-1700'rne, over M.... Den udslidte grå 
kalksten, 77×56 cm, har ovalt indskriftfelt med 
versaler og englehoveder i sviklerne. – I våben
husets gulv. 

Gravminde af tegl, 1736. En flise, 22×24 cm, 5 
cm tyk, bærer årstallet »1736« over et timeglas. 
Stenen har paralleller i Janderup (s. 1068), lige
som der har været tilsvarende i Kvong (s. 1177). 
- O. 1900 fundet ved Frederikshåb, Randbøl 
sogn, Vejle amt, siden 1985 i Vorbasse Museum. 

En †gravkrypt i koret, for Donslunds ejere, var 
muligvis indrettet af Christen Juel (†1608); se
nere overtaget af sognepræsterne.47 Den murede 
krypt var lukket af trælemme, der 170024 var 

Danmarks Kirker, Ribe amt 164 
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Fig. 30. Mindetavle o. 1849, over Jacob Flansen Lind, 
†1849 (s. 2319). NE fot. 1984. – Gedenktafel für Jacob 
Hansen Lund, gest. 1849. Um 1849. 

brøstfældige. Ifølge en præsteindberetning var 
krypten inden 1766 sløjfet, hvilket havde svæk
ket kirkens grund.47 

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1866, over Jo
hanne Christensen, Slauggaard, *22. feb. 1839, 
†27. dec. 1866. – Rektangulær, hvid marmor
tavle, 36×25 cm, med fordybet skriveskrift, 
optrukket med sort. Nu i Vorbasse Museum. 

2) O. 1903, over Kirstine Bennetzen af Riis-
bøllgaard, enke efter Jørgen Christensen, *21. 
feb. 1823 i Vejen, †13. marts 1903 i Donslund 
Mølle. – Skifertavle, 48×26 cm, med buet 
overkant, indhugget kors og fordybet skrive
skrift, optrukket med guld. Nu i Vorbasse Mu
seum. 

Støbejernskors. 1) (Fig. 34) o. 1860, over Ane 
Christensen, *1780 i Donslund, gift 1811 med 
Chr. Jørgensen i Riisbøl, moder til fire børn, 
hvoraf to tog mod hende hisset, †1860 i Risbøl. 
Gravvers. 

Korset, 104×76 cm, har krabbebladsformede 
korsender med roset, og håndtryk på bagsidens 

korsskæring. Indskrift i antikva og versaler 
(navn). Fæstnet i cementsokkel. – Sydøst for 
kirken. 

2) O. 1860, over Charlotte Lovise Wesenberg, 
†14. juli 1860, 50 år. Gravvers. – Form som nr. 1, 
dog 108 cm højt og korsende-udsmykning også 
på bagsiden. – Opstillet nord for kirken. 

3) O. 1862, over gårdmand Jørgen Christen
sen, *11. aug. 1812 i Risbøl, †8. nov. 1862. Fader 
til fem børn. – Form og placering som nr. 1, dog 
111 cm højt. 

4) O. 1863, over Kjerstin Jensen, f. Pedersen 
Donslund, *22. dec. 1828 i Vorbasse, †31. maj 
1863 i Donslund. En datter slumrer ved hendes 
side. – Form og placering som nr. 1, dog 94 cm 
højt. 

5) O. 1873, over Marie Pedersen, *3. sept. 
1837 i Donslund, †15. maj 1873 sammesteds. 
Hendes Mand og tre børn savner hende her. – 

Form og placering som nr. 1, dog 93 cm højt. 

KILDER OG HENVISNINGER 

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

Ved embedet. Liber daticus 1916-72. Synsprotokol 
1968-90. – LA Vib. Ribe bispearkiv. Regnskabsbog 
for Vorbasse kirke 1653-57 (C KRB 525). 

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker, VII, 1889, s. 88f. – Indberetninger. J. Helms 
1874 (bygning, inventar, gravminder), J. Vilhelm Pe
tersen 1899 (bygning, inventar), Chr. Axel Jensen 
1905 (altertavle, prædikestol), Erik Bayer 1907 (alter
bord og –tavle), samme 1908 (prædikestol og grav
sten), Aage Sørensen 1960 (alterbord og –tavle), 
samme 1963 (inventar), samme 1966 (inventar), Ro
bert Smalley 1968 (kalkmalerier). 

Tegninger og opmålinger. NM2. Tegning af døbefont 
ved J. P. Andersen 1902. Opmåling af romansk grav
sten ved Erik Bayer 1907. Tegning til orgelfacade ved 
Aage Bugge 1926. Opmåling af degnestol ved I. Ar-
thur-Nielsen 1961. Opmåling af bygning, plan, faca
der og snit, samt af inventar (bl.a. (†)dåbsfad) og ud
gravning på kirkegården, ved I. Arthur-Nielsen 1962. 
Forslag til restaurering: planer, snit og opstalter af 
bygning, opmåling af prædikestol og orgel samt for
slag til fontefod, ved Richard Aas og Rolf Graae 1962 
og 1966. Opmåling af degnestol ved I. Arthur-Niel
sen 1964. 
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Litteratur. O. Nielsen: Historiske Efterretninger 
om Slavs Herred, 1868, s. 45. John M. Møller: Histo
riske Oplysninger om Slaugs Herred, Kolding 1914, 
s. 193-205. Valdemar Andersen: Vorbasse – et hede
sogns historie, Kolding 1963. 

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, kalk
malerier og inventar ved Ulla Kjær, orgler ved Ole 
Olesen, kirkeskib og gravminder ved Vibeke An-
dersson Møller. 

Fig. 31. Gravsten nr. 2, o. 1654, opsat af Christen Pe
dersen over hustruen Maren Chrestens og sønnen 
Jørgen Christensen, begge †1654 (s. 2319). NE fot. 
1984. – Grabsteine Nr. 2, errichtet von Christen Pedersen 

für seine Frau Maren Chrestens und den Sohn Jørgen 
Christensen, beide gest. 1654. Um 1654. 

1 Præsteindberetninger til Ole Worm, I, ved Frank 

Jørgensen, 1970.

2 Rørdam: Kirkelove I, 456-67.

3 I 1570 18 ud af 31 gårde. Valdemar Andersen: Vor

basse – et hedesogns historie. Kolding 1963, s. 47.

4 Sml. kantoren Christen Langes stilling over for 

Vorbasse kirke i 1580'erne, KancBrevb. 9. nov. 1583 

og 20. maj 1584. Det lader sig ikke umiddelbart 

forklare, hvorfor kirkeværgerne i Vorbasse og i an

nekssognet Grene ikke frit kunne disponere over kir

ketienden, jfr. KancBrevb. 21. febr. 1554, 5. jan. 1567 

og 7. maj 1569.

5 Kronens Skøder V, 15.

6 Oluf Nielsen: Historiske Efterretninger, 1868.

7 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårdssyn 

1793-1840. Indberetninger (C 4.704-11).

8 Jfr. August F. Schmidt: Danmarks Helligkilder, 

1926, s. 154, og samme: Hellige Kilder i Ribe Amt, i 

ÅrbRibe, VI, 1923-27, s. 280-82.

9 DaFolkemSaml. 1906/43.

10 DaSagn III, 134.

11 Jfr. Steen Hvass: Jernalderlandsbyerne ved Vor

basse, i NMArb. 1979, s. 105-12; samme: Vorbasse. 

The Viking-age Settlement at Vorbasse, Central Jut

land, Acta Archaelogica, Vol. 50, 1980, s. 137-72; 

samme: Årtusinders landsby, i Skalk, 1984, nr. 3, s. 

20-30; og samme: Vorbasse – eine Dorfsiedlung wäh

rend des 1. Jahrtausends n. Chr. in Mitteljütland, Dä

nemark. Bericht der Röhmisch-Germanische Kom

mission 67, Frankfurt a. M. 1986, s. 529-43.

12 Valdemar Andersen: Vorbasse – et hedesogns histo

rie, Kolding 1963.

13 Jfr. opmåling ved I. Arthur-Nielsen, 1962.

14 Indberetning i Vorbasse Museum.

15 LA Vib. Ribe bispearkiv. Regnskabsbog for Vor

basse kirke 1653-57 (C KRB 525).

16 LA Vib. Ribe bispearkiv. Reluitionsvæsenet og ryt

terdistriktets kirker og skoler 1679-1740. Syn over 

Vorbasse kirke 1719 (C 4.149).

17 LA Vib. Ribe amts østre provsti. Synsprotokol for 

Anst m.fl. hrdr. 1829-91 (C 45.4-9).

18 LA Vib. Anst med flere hrdr.s provsti 1860-77. Ind

komne breve vedr. kirkerne (C 45.28).

19 Om den senmiddelalderlige kildedyrkelse, se Su

sanne Andersen: Helligkilder og valfart, i Fromhed 

og verdslighed i middelalder og renæssance, Fest

skrift til Thelma Jexlev, Odense 1985, s. 32-44.

20 Wormianum. Dendro-dateringer, sag nr. 299, tag

værket i Vorbasse kirke. 1986. Prøverække nr. A2, 5. 

loftsbjælke i koret, regnet fra vest. Serie med 138 

ringe før splint; yngst bevarede årring er fra 1494. 

Forudsat at kun splinten mangler, hvilket efter de fo

religgende oplysninger er sandsynligt, er tømmeret 

fældet ca. 1516. Der foreligger kun denne ene date

rede prøve, som er taget for Vorbasse Museum og 

menighedsrådet i forening.
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21 Ormslev kirke (DK. Århus, s. 2157) blev således o. 
1500 udbygget med et langhuskor og et tværskib i 
kirkens østre del. 
22 En hjørnesokkelkvader med samme rundstav, nu 
anvendt som gravsten for Cecilie og Mads P. Jensen, 
Fitting, død henholdsvis 1962 og 1964, lå tidligere 
som trappesten i Fitting. 
23 Ifølge kirkens synsprotokol var tårnet 13 3/4 alen 
højt, taget 8 1/4 alen. Jfr. note 12. 
24 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C 
4.189). 
23 KancBrevb. 5. jan. 1567. 
26 LA Vib. Ribe bispearkiv. Uregistreret korrespon
dance ang. Jerlev og Slavs hrdr., 1780-1812 (C 4.55). 
27 Jfr. note 4. 
28 KancBrevb. 21. febr. 1554. 
29 KancBrevb. 25. maj 1596. 
30 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C 
4.190). 
31 RA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. 1669-70 for kirker 
i Koldinghus amt. 
32 Jfr. foto 1965, NM. 
33 I en skrivelse fra sognepræst G. Degenhardt til NM 
i september 1926 tilføjes, at der var fremkommet 

Fig. 32. Kristus som verdens herre. Detalje af prædi
kestolen, jfr. fig. 22 (s. 2313). NE fot. 1984. – Chri
stus, Detail des Kanzels, vgl. Abb. 22. 

endnu en figur af samme form som en halv sol. 
34 John M. Møller: Historiske Oplysninger om 
Slaugs Herred, Kolding 1914, s. 196, note 1. 

35 Ifølge E. Bayer 1907 kunne kun †bordpladens vio
lette og hjørnestykkernes grå farve ikke anses for op
rindelige. 
36 På bordet var tidligere (1907?) lagt en plade, som 
var sammenskarret af grove fyrrebrædder; den lå på 
en måde, så den ikke støttede på det murede bord. 
37 Jfr. note 17. 1861 ønskedes et nyt alterklæde, ifølge 
loven af 19. febr. 1861 af rødt fløjl med guldbrokade-
kors. Det ses ikke, hvorvidt dette ønske blev opfyldt. 
38 Jensen: Snedkere, s. 52 og 73, samt efterladte op
tegnelser af samme forfatter. De øvrige, til Vorbasse-
mesteren henførte værker er altertavle og prædikestol 
i Strellev kirke, Ringkøbing amt (henholdsvis 1595 
og 1592), samt altertavle og prædikestol i Hejnsvig 
kirke. Hertil kommer to fyldinger med apostle (Jacob 
d. y. og Tomas), 60,8×26,5 / 25,2 cm, anvendt som 

låger i et vægskab; disse, som er uden proveniens, 

blev 1930 erhvervet af Museet på Koldinghus (inv. 

nr. 8230).

39 Imod sædvane er Strangesen-våbenets hjelmfigur 

forsynet med fjer, tre på hvert af vesselhornene og en 

imellem dem.

40 Chr. Axel Jensen mente 1905, at tavlen var blevet 

grundigt renset før den sidste opmaling. Ved den nø

jere gennemgang 1907 konstaterede man dog, at der 

var al grund til at formode, at de oprindelige farver 

overalt lod sig genfinde, så den gamle staffering i alt 

væsentligt kunne rekonstrueres, jfr. brev fra E. Bayer 

til NM januar 1907.

41 Jfr. note 17 og 34.

42 Jfr. note 7 og 17 samt indb. ved Chr. Axel Jensen 

1905. Det fremhæves 1847, at visse dele af tavlen var 

blevet forgyldt, men at disse var ubetydelige, og at 

forgyldningen iøvrigt var dårligt udført.

43 På afsættet fra foden til det nedre skaftled er kraf

tige loddespor.

44 1846 ønskede synet anskaffet en porcelænsalter-

kande, og 1884 hed det, at en vinkande med kors på 

måtte anskaffes, jfr. note 17.

45 Indberetningen er refereret af sognepræst Niels Bi

sted o. 1766-69, jfr. LA Vib. Ribe bispearkiv, præ-

steindberetninger til biskop J. Bloch 1766-69 (C 

4.775).

46 Lignende stager findes i Vilslev kirke, Gørding 

hrd.

47 John M. Møller: Historiske Oplysninger om 

Slaugs Herred, Kolding 1914.

48 Liber daticus 1916-72 (ved embedet).

49 Jfr. fade i bl.a. Verst (Anst hrd.) og Brørup (Malt 

hrd.).

50 Note 47. Fadet kan være identisk med et messing

fad, nævnt 1719, jfr. note 16.

51 Kransen er nu sømmet på en træplade, hvorpå der
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Fig. 33. Interiør mod øst 1908. Erik Bayer fot. – Kircheninneres gegen Osten, 1908. 

med sort fraktur er malet navne og data på tre af 

kirkens præster: »S. Jul. Nielsen 1935-44, H. A. Arn

berg 1944-61, K. E. Jakobsen 1962«; inskriptionen er 

udført af kransens tidligere ejer, museets grundlæg

ger, F. Beckman Poulsen.

52 Jfr. F. Ulldall: Om de danske landsbykirker, VII, 

94 (1889). Desuden note 12.

53 Jfr. foto optaget 1905, NM.

54 Jfr. M.-L. Jørgensen: Lektorieprædikestole i Øst-

danmark. Udbredelse og forudsætninger, i Kirkens 

bygning og brug. Studier tilegnet Elna Møller, 1983, 

s. 89-108. Et velbevaret eksempel på en lektoriepræ-
dikestol findes i Øse, s. 1616. 
55 Ordene stammer fra Joh. 8,51, der i sin helhed ly
der: »Amen, amen, dico vobis, si quis sermonem 
meum servaverit, mortem non videbit in aeternum 
(Sandelig, sandelig siger jeg Jer, dersom nogen holder 
mit ord, skal han ikke i evighed se døden)«. 
56 Jfr. beskrivelse af kirken ved Rolf Graae og Richard 
Aas 26. sept. 1962 (NM) forud for restaureringen. 
57 Himlen er dog 1908 drejet, så vægsiden, fremfor at 
flugte med sydvæggen, nu løber skråt fra denne til 
triumfvæggen. 
58 Ifølge indb. af Aage Sørensen 1967 foretoges gen
fremstillingen ud fra et fremspring med øjensynlig 

oprindelig staffering. Særlig på himlens underside 
fandtes flere ældre farvelag. Her konstaterede man to 
forskellige nuancer blåt foruden en egetræsstaffering, 
der tillige fandtes på himlens gesims og topstykker 
samt på kurvens fodbræt, jfr. indb. af Aage Sørensen 
1963. 
59 I sin nuværende udformning er årstallet næppe 
ældre end o. 1846, da stolen opmaledes. 
60 Jfr. note 7, 17, 26 og 30. 
61 Til det ældste af de fire lag, en lys egetræsådring på 
hvid bund, hørte en vandret, sort stregtrækning samt 
en sort nummerering malet lige under topstykket. På 
et af topstykkerne kunne desuden spores rester af 
mønje. 
62 Ifølge John M. Møller (note 47) hentyder initita-
lerne til henholdsvis Hr. Jens Jørgensen Bang og Ja
cob MadSen, den sidste nævnt 1688 som fæster af 
Skjoldbjerg. 
63 Af ældre farvelag kunne der på topstykkerne fra 
1701 iagttages fem, hvoraf de to ældste var hvidgrå 
med sort kantning og mørk egetræsådring, mens de 
tre yngste svarede til de tre øvre lag på de ældre 
gavle. 
64 Oplysningen om stolenes datering er givet af Val
demar Andersen (note 12) og formentlig baseret på 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2324 SLAVS HERRED 

Fig. 34. Støbejernskors, o. 1860, over Ane Christen

sen, †1860 (s. 2320). NE fot. 1990. – Gusseisernes

Grabkreuz für Ane Christensen, gest. 1860. Um 1860.


kirkens, siden hans tid forsvundne, synsprotokol for 

perioden 1862-1926. Udskiftningen af stoleværket 

kan dog være indledt et par år før. I Hejnsvig kirke 

nævnte synet allerede 1892 stolene i Vorbasse kirkes 

tårn som model for et nyt stoleværk i deres egen 

kirke, jfr. s. 2352.

65 Jfr. note 16, 24 og 30.

66 Jfr. f.eks. Grimstrup s. 1698.

67 Det var ikke mindst grundet dette interessante, 

men temmelig dårligt bevarede lag, at de ældre farver 

ikke afrensedes, men blot blev tildækket, jfr. indb. af 

Aage Sørensen 1967.

68 Brystningen på det ved restaureringen opsatte pul

pitur var dog kraget ud foran tværskibsarkaden. 1990 

blev det trukket lidt tilbage.

69 1963 konstateredes, at det gamle panel havde be

varet fire farvelag, hvoraf det ældste, en lys ådring, 

dog næppe gik længere tilbage end 1800'rne.

70 Ifølge en klage over nedbrydningen var denne sket


under en sammenfaldende vakance af præst og provst 
og uanset at pulpituret intet fejlede, jfr. note 26, og 
brev fra koloniinspektør Lindenhan til Generalkir-
keinspektionskollegiet, citeret hos John M. Møller 
(note 47). I det sidste fremhæves blandt andet, hvor
dan brevskriveren »med megen(!) andre der i sognet 
ofte haver siddet med megen fornøjelse og holdt vor 
søndagsandagt«. – Ved et syn 1792 konstaterede man, 
at dele af pulpituret var solgt, andet fandtes i kirken 
endnu. Jfr. note 30. 
71 Orglet søges solgt 1991. 
72 Th. Frobenius & Co.: Orgelfortegnelse 1937. 
73 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 367, samt E. Ma-
thiasen: Skibet i Vorbasse kirke, i ÅrbRibe, bd. 18, 
1972-74, s. 131-38. 
74 Uldall s. 235f. Til samme støber henføres også 
f.eks. klokken i Kvong, s. 1177. 
75 Dvs. Iver Munk, senest 1500 biskop i Ribe. For 
forbindelsen mellem Vorbasse og Ribe domkapitel, 
jfr. historisk indledning. 
76 John M. Møller i Blandede Meddelelser, i Kirke-
HistSaml., 4. rk., 6. bd., 1899-1901, s. 624. 
77 Jfr. note 24. Af angst for at klokken ellers skulle 
blive solgt, lovede sognemændene allerede 1711 at bi
drage med 26 sldr. til dens genophængning, jfr. John 
M. Møller (note 47). 
78 RA reg. 108A, nr. 21. Rgsk. ældre end 1559. For
tegnelse over indkrævede klokker. Ifølge Thubalka 
klokkestøberi, Vejle, må den konfiskerede klokke 
med sine ca. 208 kilo have været en del mindre end 
den bevarede, en omstændighed, som er i modstrid 
med reglen om, at kirker med to klokker skulle af
give den største, jfr. Poul Grinder-Hansen: Klokker 
og kanoner, i Skalk 1/1982, s. 21-30. Årsagen til, at 
Vorbasse kirkes største klokke gik fri, ligger sandsyn
ligvis i, at den kun var godt tyve år gammel og skæn
ket af stiftets endnu siddende biskop Iver Munk. 
79 Stolen har malet årstal 1959. 
80 Jfr. iøvrigt K. Høgsbro Østergaard: Vore faldne og 
døde i krigen 1848-49-50 fra Ribe amt, i ÅrbRibe 
XII, 1948-51, s. 265f. 
81 Avti er registreret som mandsnavn i Torkild Hin-
richsen: Corpus der »romanischen« Grabsteine Däne
marks, 1988. Bd. 9. Studien zu den Inschriften der 
»romanischen« Grabsteine, s. 2575 anm. 2 og s. 2578 
anm. 1; jfr. i øvrigt Bd. 4. Katalog der Grabsteine, s. 
1059, kat. nr. 467. 
82 Indskriften er rekonstrueret på baggrund af John 
M. Møller (note 47), s. 197. 



 

 

 

 

SKJOLDBJERG KIRKE

VORBASSE SOGN 

Den lille filialkirke i Skjoldbjerg er opført 
1919-21 (indviet 23. januar 1921) efter tegning af 
Harald Lønborg-Jensen. 

Tanken om en kirke i Vorbasse sogns nordlige 
del var fremme allerede 1905, da der i biskop 
Gabriel Kochs plan for udbygningen af Slavs 
herred blev regnet med en kirke i Skjoldbjerg.1 

Biskoppen foreslog, at kirkedistriktet også 
skulle omfatte Store Almstok i Randbøl sogn 

(Vejle amt);2 men denne idé blev dog ikke til 
noget, før man mange år senere, ved kommu
nalreformen 1970, indlemmede Almstok i Vor
basse sogn både verdsligt og kirkeligt.3 Efter at 
der var rejst små nye kirker i Vesterhede og 
Nollund, og en kirke i Urup var under opfø
relse, henvendte et kirkeudvalg i Skjoldbjerg sig 
1918 til arkitekt H. Lønborg-Jensen, Køben
havn, som i disse år var engageret ved udvidel-

Fig. 1. Forslag til kirken i Skjoldbjerg. Plan, snit og opstalter ved Harald Lønborg-Jensen, september 1918. 1:300. 
Tegningen opbevares hos formanden for menighedsrådet. – Entwurf für die Kirche in Skjoldbjerg. Grundriss, Schnitt 
und Aufrisse, September 1918. Die Zeichnung liegt beim Vorsteher des Kirchengemeinderats. 
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sen af Hejnsvig kirke. Hans tegning til kirken 
(fig. 1) er dateret september 1918, og den føl
gende måned søgte man ministeriet om et til
skud på 40.000 kr, der blev bevilget på finans
loven 1919/20. Udvalgets formand, Søren Mad
sen, Over Molkenbjerg, skænkede grunden til 
kirke og kirkegård, en bakketop ved vejen mel
lem Vorbasse og Almstok. Grundstensnedlæg-
gelsen fandt sted 3. juli 1919. 

Kirkegården hegnes i øst og syd af en ce
mentsat kampestensmur, fra 1936,2 teglhængt 
og pudset på indersiden. Hovedindgangen er i 
murens østre side. Klippede hække i nord og 
vest vender ud mod læbeplantninger. Den vel
holdte kirkegård har hække af thuja, lidt bøg og 
liguster. Langs de brolagte gange er små stynede 
træer. I kirkegårdens vestre del er 1965 opført et 
ligkapel (arkitekt H. Chr. Møller, Grindsted). 

Den lille kirke består af apsis, kor og skib, tårn 
i vest og våbenhus i syd. De pudsede og hvid
tede mure er af råt kløvede kampesten, og ta
gene er dækket med vingetegl. Kun tårnets sær
egne kuppel er 1971 tækket med bly; den stod 
tidligere pudset. 

Kirken, der kan sammenlignes med Lønborg-
Jensens tidligere småkirker i Skovlund og Sten
derup (s. 1593-98), er en interessant og vellykket 
parafrase over dansk middelalderarkitektur. 
Mens de første kirker er ret afdæmpede i deres 
frit fortolkede brug af romanske stilformer, 
præges Skjoldbjerg af meget bevidst lånte ele
menter fra både Tveje Merløse kirke (Holbæk 
amt) og klosterkirken i Veng (jfr. DK. Århus, s. 
3189ff.), som arkitekten har kendt gennem de 
foreliggende opmålinger.4 

Kirkens grundplan med apsis er inspireret af 
Tveje Merløse, hvis silhuet ligeledes genkendes i 
korets og navnlig skibets gavl med den karak
teristiske skorsten. Også ideen til sydsidens 
større »senmiddelaldelige« vinduer (i modsæt
ning til nordsidens mindre »romanske«) er hen
tet i denne kirke, hvis berømte tvillingetårne til
lige har dannet forbillede for tårnet i Skjold
bjerg. 

Kendskabet til Veng kirke fremgår af apsidens 
søjleprydede vindue og gesimsen herover, en så
kaldt rullefrise, der er muret efter Valdemar 

Kochs opmåling. Fra Veng er endvidere hentet 
ideen til korbuen og korets udsmykning, idet 
søjlerne i Skjoldbjerg dog unægtelig er blevet 
meget korte og buen noget undersætsig. De di
rekte lån er ganske udtalte: både de snoede søj
ler, der indrammer apsis, nicherne i korets side
vægge og den rigt udformede korbue med to 
par trekvartsøjler med sammenvoksede tragtka
pitæler, som bærer svære rundstave. 

Tårnet har lighed med Tveje Merløses »enta
sis«, den lette svulmen, der giver fornemmelsen 
af soliditet. Det teglmurede klokkestokværk, 
med hjørnekolonetter og tvillinge-glamhuller, 
er trukket lidt ind og dækkes af en muret kuppel 
endende i en knop. Kuplen, der efter arkitektens 
ønske stod med en groft pudset overflade, blev 
1946 ramt af et lyn. Ved den efterfølgende gen-
opmuring, fik den en lidt trykket form, der 
først er genoprettet ved en restaurering 1971, 
hvorunder den som nævnt blev tækket med bly. 

Alt synes udført efter den foreliggende, skit-
seagtige tegning, 5 dog blev nicherne i koret ikke 
helt så dybe. Murerarbejdet udførtes af murer
mester H. P. Rasmussen, Farre, tømrer- og 
snedkerarbejdet af Ole Kirk Christiansen, Bil
lund. Arkitekt Axel Hansen, Ribe, førte tilsyn 
med byggeriet som konduktør for Lønborg-
Jensen, der kun lejlighedsvis aflagde besøg for at 
instruere håndværkerne. Han lagde navnlig 
vægt på, at murværk og vægge fik et rustikt 
præg, så kirken blev en »hedekirke«.2 

De kløvede kampesten, kun tyndt pudsede, er 
muret i nogenlunde vandrette skifter; i apsis er 
kun brugt små runde sten.6 I det indre har kor 
og skib gråmalet bjælkeloft. Røde sildebensmu-
rede teglsten i gulvet er udskiftet 1971, efter at 
de gamle gentagne gange var strøget med skibs-
lak. 

Inventaret er for størstedelen fra opførelsesti-
den, tegnet af arkitekten i nyromanske og re
næssanceprægede former og udført af snedker
mester Ole Kirk Christiansen.7 Et kirkeskib er 
tilføjet 1979, stolene er nymalet 1972, og prædi
kestolen og altret restaureret henholdsvis 1984 
og 1988. 

Alterbordet, af træ med rødt plys på de tre for
reste sider, er bagtil udfyldt med to skabe, hvor
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Fig. 2. Kirken set fra sydøst. Jens-Jørgen Frimand fot. 1989. – Südostansicht der Kirche. 

imellem en højrygget armstol med betræk af rødt 
plys. Træværket er malet lyst rødt. Alterprydel
sen har ligesom de lidt yngre prydelser i Skov
lund og Grindsted (s. 1598 og 2240) et forbillede 
i de senromanske, gyldne altre; det er et retabel 
med skårne figurer af Kristus og apostlene ind
sat i en række arkader i sokkelpartiet og herover 
et stort krucifiks med sidefigurerne Maria og Jo
hannes. Arkadernes bund står mørkerød, alt det 
øvrige er forgyldt. 

Altersølvet, fra 1919-20, består af en kalk, 19,3 
cm høj, på sekstunget fod, der drives keglefor
met op i det sekskantede skaft. Knoppen er flad-
oval med graverede blomster og rudebosser, 
hvorpå graverede versaler dannende ordet 
»JHESUS«. Under en af tungerne er Køben
havns bymærke 1919 og guardeinmærke for 
Christian F. Heise. Desuden disk, 17,1 cm i 
tvm., med sekstunget fordybning og graveret 
græsk kors på fanen; under bunden Københavns 

bymærke 1920 og guardeinmærke som på kal
ken. Oblatæske, alterkande og skål fra Den kon
gelige Porcelænsfabrik, sorte med guldkors og 
–kanter. 

Alterstager af forgyldt træ, 24,8 cm høje, med 
kegleformet fod- og lyseskål og kraftig jern
torn. To syvarmede stager er begge 36 cm høje, 
men af ret forskellig drøjde. Den spinkleste har 
graverede versaler på siden af trappefodens to 
øverste trin: »1917 – tak – 1946. Fra medlem
merne af Skjoldberg brugsforening«. 

Alterskranken er femsidet, anbragt helt ind til 
alterbordet og forsynet med låge i siden og for
til; den sidste, et gennembrudt arbejde med Je
sumonogram og drueklaser, er malet i gyldent, 
brunt, sølv og sort, mens håndlisten og soklen 
er sorte og de drejede balustre røde. 

Døbefonten, af grå granit, 87 cm høj og 61 cm i 
tvm., består af fod udformet som omvendt ter
ningkapitæl og næsten kuglerund kumme; den 
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Fig. 3. Indre set mod øst. NE fot. 1990. – Kircheninneres gegen Osten. 

er anbragt i koret ved triumfbuens nordre 
vange. Dåbsfadet er af messing, 54 cm i tvm., 
med drevne ornamenter: i bunden Jesumono-
gram, på fanen fire englehoveder mellem frak
tur: »lader de små børn komme til mig«. Dåbs
kande, af kobber, 40 cm høj, med smal hals og 
en krans af graverede triskeler ved overgangen 
til den runde krop. 

Prædikestol i renæssancestil, med glat posta
ment og frise og fire arkadefelter adskilt af kom-
positte halvsøjler; opgangen har drejede balustre 
og mægler med kuglespir. Stafferingen domi
neres af rødbrunt og gyldent; i felterne er stå
ende evangelister navngivet ved versaler på ar
kaderammen, mens postament og frise har 
gyldne versaler på sort bund: »Anno domini 

1921 23. ianuar (kirkens indvielsesdag)« og »Sa
lige ere de som høre Gvds ord og bevare det«. 
På muret, hvidkalket pille i skibets sydøstre 
hjørne. 

Stolestaderne har gavle med vinkelbøjet profil 
lidt under kanten; de er holdt i rødbrunt, gråt og 
sort. En degnestol i renæssancestil med tvillingar
kade på forpanelet og gavle svarende til stolesta
dernes, omend her suppleret med småspir og 
englehoved, det hele malet i gråt og sort, står 
skibets nordøsthjørne. 

To nyere pengebøsser af messing fra Dansk Pa
ramenthandel hænger umiddelbart inden for 
indgangsdøren. En *klingpung med pose syet af 
brunt læder og forsynet med kvast, er på Vor
basse Museum (inv. nr. 1X672). 
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Pulpituret har felter med gitterværk; det er 
holdt i rødbrunt med detaljer i gråt og sort. 

Orgel, 1981, med syv stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. 
Lyngby. Disposition: Manual: Principal 8', Ge
dakt 8', Oktav 4', Rørfløjte 4', Gemshorn 2', 
Mixtur III; svelle. Pedal: Subbas 16'. Facade fra 
1925 genanvendt; de oprindelige stumme piber 
af zink er erstattet af nye piber af tinlegering.8 På 
vestpulpituret. Et harmonium, formentlig fra kir
kens opførelsestid, er henstillet på loftet, †Orgel, 
1925, med fire stemmer, bygget af Th. Frobe
nius & Co., København. Disposition: Bordun 
16', Principal 8', Salicional 8', Fløjte 4'; oktav-
koppel, tutti. Pneumatisk aktion, taschevind-
lade. Facade med attrappiber af zink. På vest
pulpituret. Facadens træværk er genanvendt i 
nyt orgel 1981. 

Tre salmenummertavler, svarende til tavlerne i 
Grindsted, malet i sort og gråt. En præsterække
tavle, gråblå med rød ramme og hvidmalede 
versaler, er anskaffet 1933.9 

Tre lysekroner af egetræ, sekssidede med ud
skårne topstykker og indskrifter i reliefversaler 
på kanten: »Jesus sagde: Jeg er verdens lys. Joh. 
8,12« (øverste krone), »Vandrer som lysets 
børn. Efeser 5 vers 8« (mellemste krone) og 
»Anno 1921 M & CC soli deo gloria« (nederste 
krone).10 Indskrifterne står på blå grund, det øv
rige er forgyldt. Ophængt i gråmalede jernstæn
ger i skibet. 

Kirkeskib, brig med navnet »Carolina, Vejle« i 
hvide versaler på malet, sort ovalskilt på agter
spejlet. Skænket 1979. Skroget er sort med kob-
berfarvet bund, master og bovspryd er blank-
skrabede og hvide. Ophængt i grå jernstang 
mellem de to øverste lysekroner. 

Klokken er »støbt af B. Løw & søn, Køben
havn« ifølge indskrift i reliefversaler flankeret af 
relieflister om halsen. Tvm. 72 cm. På legemet 
reliefversaler: »Han kalder ad dig. Marc. 10.49« 

og »Ophængt 1920«, på slagringen tre reliefli
ster. Ophængt i jernstøbt, rødmalet slyngebom 
i tårnet. 

Gravminde. Blandt kirkegårdens ældste begra
velser er et wienerbarn, Wilhelmine Dexinger, 
født i Wien 8. jan. 1915, død i Skjoldbjerg 6. 
febr. 1922. Den lille hvide marmorplade bærer et 
gravvers på tysk, begyndende: »Ich lege hier im 
Rosengarten...«. 

Af arkivalier er benyttet: Ved embedet. Vorbasse kirkes 

Liber daticus 1916-72. Synsprotokol for Skjoldbjerg 

kirke 1919f. – Beskrivelse af bygning ved Niels Jør

gen Poulsen, af inventar ved Ulla Kjær og Ole Ole

sen (orgler). Redaktionen afsluttet juni 1991.


1 Peter Riemann: Nye kirker i Ribe stift, i Ribe Stifts 

årbog, 1952, s. 68-70.

2 Svend Nørlund: Skjoldbjerg Kirke, i Egnsbogen, 

Grindsted/Billund 1988, s.46-50.

3 Samtidig med opførelsen af Skjoldbjerg kirke rej

stes et missionshus i Almstok.

4 Merløse kirke var publiceret i ÆldNordArch. 2. 

Saml. 4. Række, 1888; Veng kirke i Danske Mindes

mærker I, 5. hft. 1864, og i Jacob Helms: Danske 

Tufstenskirker, I-II, 1894. Netop 1918 udgav Francis 

Beckett sin studie over Veng Klosterkirke i ÅrbOldk-

Hist.

5 Tegningen opbevares hos menighedsrådsformand 

Poul Madsen, Skjoldbjerg. De øvrige tegninger, her

iblandt mange snedkertegninger, blev ødelagt under 

en brand hos tømrer- og snedkermester Ole Kirk 

Christiansen i Billund 1924.

6 Kampestenene er hentet fra de omgivende marker.

35 beboere skænkede 40 favne kampesten til en værdi 

af 9000 kr.

7 Billedskærerarbejdet er dog udført hos en unavngi

ven billedskærer i Ribe, jfr. Svend Nørlund (note 2).

8 De nye piber, der er noget kortere end de oprinde

lige, hører til Subbas 16'; de fire mindste piber er 

stumme.

9 Jfr. regning fra maler Valdemar Ravnø, i kasse med 

korrespondance vedr. Skjoldbjerg kirke, på Vorbasse 

Museum.

10 Initialerne M og CC gælder det ægtepar, der skæn

kede kronerne.




 
 

 

  

ALMSTOK †KIRKE

VORBASSE SOGN 

Almstok har i den tidlige middelalder været et 
selvstændigt sogn med egen kirke. Det er nævnt 
i Ribe Oldemoders kirkeliste ved midten af 
1300'rne, hvor en senere tilføjelse, sandsynligvis 
fra o. 1500, dog angiver, at kirken nu er øde 
(desolata).1 Sognet er formodentlig nedlagt som 
følge af befolkningstabet under Den sorte Død 
og den efterfølgende landbrugskrise, og områ
det er derefter delt mellem Vorbasse og Randbøl 
sogne (Vejle amt). Hovedbebyggelsen, Store 
Almstok, hørte senest i 1500'rne til Randbøl, 
mens gården Lille Almstok lå i Vorbasse sogn.2 

Kirkestedet huskedes endnu i Hejnsvigpræ-
stens indberetning til Ole Worm 1638, hvor det 
hedder: »Østnordøst fra Hejnsvig siges at have 

været et kapel i gamle dage, som dog nu er øde 
med alle; deri menes i gamle dage at være hol
den sjælemesse i pavedømmet«.3 

Den fredede kirketomt ligger ved landevejen i 
Lille Almstok,4 mellem Skjoldbjerg og Alm
stok, lidt øst for vandløbet Vesterbæk. På den 
græs- og lyngklædte grund, der vender øst-vest, 
er ved en tjørnehæk markeret et ca. 18×9 m stort 
felt. Midt på pladsen er 1912 rejst en kampesten 
med indskriften: »Her laa Almstok Kirke 1325.5 

Mindet rejst Aaret 1912.« 
Af kirken, der endnu i 1700'rne6 beskrives som 

en ruin, er i dag intet synligt over jorden. Fun
damenterne har aldrig været systematisk under
søgt, men efter de foreliggende oplysninger at 

Fig. 1. Den fredede kirketomt i Almstok med mindesten rejst 1912. NJP fot. marts 1991. – Die unter Denkmal
schutz stehenden Fundamente einer Kirche in Almstok. Gedenkstein von 1912. 
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dømme har bygningen – vel et romansk anlæg – 

været af kampesten suppleret med tegl.7 

Kirken kaldes i Danske Atlas, 1769, for 
»Rød(e) kirke«, et navn der har fulgt den indtil 
vor tid, og som af Oluf Nielsen blev forklaret 
ved, at den havde været bygget af røde mursten. 
Han så ved sit besøg o. 18688 det ødelagte funda
ment, hvori der bortset fra en del murstens-
brokker9 kun var fundet utilhugne kampesten, 
hvoraf mange var ført bort.10 Kirkegården, 
hvorpå der havde været opgravet menneskeben, 
var stadig til dels omgivet af stendiger, som 
måltes til 25×35 favne eller ca. 47×66 m.11 

1 Jfr. s. 1020f. Udtrykket desolata bruges også om Ov-

trup kirke (Vester Horne hrd.) og om Vejrup (Gør

ding hrd.), hvor kirkerne ikke blev nedbrudt.

2 Jfr. Niels Jørgen Poulsen: Randbøl sogns bebyg

gelse ca. 1570 til 1700. Et sydjysk sogn før og efter 

svenskekrigene, i Landbohistorisk Tidsskrift, Bol og 

By 2. rk. IV, 1982, s. 125-81, især. s. 127 ff. – Ved 

kommunalreformen 1970 blev hele Almstok lagt til 

Vorbasse sogn og Ribe amt.

3 Præsteindberetninger til Ole Worm, I, ved Frank 

Jørgensen, 1970.

4 Matrikel nr. la, Lille Almstok, Vorbasse sogn. Ind

beretning og skitsemæssig opmåling ved Knud J. 

Krogh, 1968, om fredning af kirketomten, i NM2.

5 Året 1325 refererer til den formodede alder på kirke
listen i Ribe Oldemoder. 
6 Danske Atlas, 1769. 

7 Museumsmanden Chr. Axel Jensen fandt ved et be

søg 1907 kun svage spor i jorden, der syntes at angive 

kirkens mure. Han fik det indtryk – som dog må 

skyldes en forkert orientering – at langmurene havde 

vendt nord-syd. Noget særligt korparti lod sig ikke 

eftervise. Der var nyligt optaget (fundament)sten, og 

i jorden sås større, rå kampesten og enkelte menne

skeben, men ingen kvadre, tuf eller mursten. Indbe

retning med lille skitse ved Chr. Axel Jensen, sept. 

1907, i NM2.

8 O. Nielsen: Historiske Efterretninger om Slavs 

Herred, 1868.

9 En munkesten, nu indmuret i Skjoldbjerg kirkes 

våbenhus, er fundet på Grene gamle kirkegård og kan 

derfor næppe – som angivet i Trap: Danmark – 

stamme fra Almstok †kirke.

10 Kirken (eller snarere det udyrkede område om

kring kirken!) blev anslået til at have været 12 favne 

lang og 7½ bred, eller ca. 23×14 m.

11 Der kendes intet inventar fra kirken. En »kirke

nøgle«, som ifølge Oluf Nielsen skulle være indsendt 

til Oldnordisk Museum, findes ikke i Nationalmu

seets fortegnelse, og nogle »helgenbilleder«, der 

skulle have været opbevaret på gården i Lille Alm

stok, men senere var brændt, har næppe haft med 

kirken at gøre – lige så lidt som en malmstage, fra 

(15)99, der 1893 gennem sognepræst Peder Chr. Fr. 

Petræus blev afgivet til Aalborg Historiske Museum 

(inv. nr. 5699). Stagen, 18 cm høj, har våbener for 

Gedske Brockenhuus og Erik Knudsen Bille, foræl

dre til Margrethe Bille, der fra 1609 ejede herregården 

Donslund.


Redigeret af Niels Jørgen Poulsen. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

†KIRKE I FITTING

VORBASSE SOGN 

En arkæologisk undersøgelse påviste 1966-67 de 
sparsomme rester af en romansk stenkirke og 
kirkegård i Fitting. Kirken, hvoraf nu intet er 
tilbage, har ligget på et højdedrag på marken ca. 
125 m nord for Lindegården i byens vestre del.1 

Bygningen synes at have været på størrelse med 
de øvrige, forholdsvis små kirker på egnen (sml. 
Grene gamle †kirke, Vorbasse og Hejnsvig), og 
tilstedeværelsen af en kirkegård viser formo
dentlig, at kirken har haft status som sogne
kirke. Kirken og kirkegården har sandsynligvis 
kun været i brug i relativ kort tid, i den ældre 
middelalder, idet ingen af de bevarede grave 
dækkede hinanden. Bygningen er revet ned se
nest o. 1500, da sokkelkvadrene blev genan
vendt i Vorbasse kirkes vestforlængelse (se 
ndf.). 

Der findes ingen skriftlige oplysninger om en 
kirke i Fitting.2 Den optræder ikke i Ribe Olde
moders kirkeliste (jfr. s. 1020f), hvoraf Oluf 
Nielsen3 drog den slutning, at kirken var ned
lagt allerede inden listens tilblivelse o. 1350.4 

Tomten omtales første gang i Danske Atlas 
1769, hvor den nævnes sammen med den ned
lagte kirke i Almstok (jfr. s. 2330): »I heden ses 
rudera (ruiner) af tvende små kirker, den ene ved 
Lille Almstok, kaldet Rød kirke, den anden ved 
Fitting, kaldet Fitting kirke«. Oluf Nielsen kon
staterede hundrede år senere, at kirkens omrids 

Fig. 1. Udgravningsplan af kirkens vestende, 1:300. 

Målt af Knud J. Krogh 1966. – Ausgrabungsplan für den

Westteil der Kirche, 1966. 

allerede i mange år havde været forstyrret. Af 
hvad, der var tilbage, fik han det indtryk, at 
kirken havde haft »en grundvold af simpelt til-
hugne sten« og i hovedsagen var opført af 
»runde kampesten og indenlandsk kalktuf (fråd
sten)«. Man kunne endnu påvise kirkegårdens 
omkreds, der fra nord til syd strakte sig 18 
favne, fra vest til øst 24 favne (dvs. ca. 34×45 
m). Diget var inden for de seneste år blevet ud-
jævnet og området inddraget til dyrkning.5 

Til trods for, at kirketomten var almindelig 
kendt og den nøjagtige beliggenhed var fastlagt 
1933,1 blev der ikke taget skridt til en fredning af 
området, der blev dyrket som mark, efter at 
fundamenterne var fjernet for at lette pløjnin
gen. Ved grusgravning stødte man 1964 på be
gravelser, men inden arbejdet kunne standses, 
var størstedelen af kirkegården og den østlige 
del af kirken gravet bort. 

Under en arkæologisk undersøgelse ved Natio
nalmuseet i somrene 1966 og 1967 blev der fore
taget en afdækning og delvis udgravning af 
tomten.6 Tilbage var da kun bunden af de tømte 
fundamentsgrøfter fra bygningens vestligste 
del: vestgavlen samt godt 8 m af nordmuren og 
3-4 m af sydmuren (jfr. fig. 1).7 Undersøgelsen 
viste, at kirken,8 der var orienteret øst-vest, i 
vest har haft en indvendig bredde på godt 6 m 
og en udvendig bredde på godt 8 m. I grøfternes 
fyld indgik en del brokker af hvid kalkmørtel,9 

og der fandtes stumper af frådsten. 
Der er al grund til at tro, at de romanske sok

kelkvadre under Vorbasse kirkes vestforlæn
gelse (jfr. s. 2302) er hentet fra tomten i Fitting, 
idet en hjørnesokkelkvader (fig. 2) med samme 
rundstav og hjørneknop som i Vorbasse kirkes 
vestparti tidligere lå som trappesten i Fitting.10 

Sokkelkvadre med en lignende, ret kraftig rund
stav findes også i Lindknud og Brørup kirke 
(Malt hrd.), men her er kvadrenes højde en an
den. – Ud fra de foreliggende oplysninger og 
iagttagelser synes det således at kunne konklu
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Fig. 2. Profiler af romanske sokkelkvadre, sandsyn
ligvis fra den nedbrudte †kirke i Fitting (s. 2302 og 
2332). A. Genanvendt i soklen i Vorbasse kirkes søn
dre korsarm. B. Brugt som gravsten, 1962, på Vor
basse kirkegård, efter at den tidligere havde ligget 
som trappesten på en gård i Fitting. 1:5. Målt og teg
net af NJP og MN, 1985 og 1990. – Profile wiederver
wandter, romanischer Sockelquader, wohl von der abgeris
senen †Kirche in Fitting. A. Vorbasse Kirche, Sockel des 
südlichen Kreuzarms. B. Grabstein auf dem Friedhof von 
Vorbasse, 1962, und davor noch als Treppenstufe auf einem 
Hof in Fitting. 

deres, at i det mindste kirkens sokkel har været 
af tildannede granitkvadre, og at der i det øvrige 
murværk er indgået frådsten.11 

Det var ved undersøgelsen 1966-67 ikke mu
ligt at afgrænse kirkegården, hvoraf kun det 
sydvestre hjørne var tilbage. Her sås omridset af 
ca. 60 grave, der kunne følges uforstyrret indtil 
10 m syd for kirken. Ingen af dem syntes at 
skære igennem ældre grave, hvorfor kirkegår
den som nævnt ovenfor må formodes kun at 
have været i brug i en kortere tid. 

1 Matr. nr. 6a af Fitting. Kirkens beliggenhed fremgår 
af en opmåling 1:4000 ved landinspektør L. Hjort 
Gregersen, 1933, i NM2. 

2 Navnet Fitting optræder første gang i 1400'rne. 
3 Oluf Nielsen: Historiske Efterretninger om Slavs 
Herred, 1868, s. 45-46. 
4 Det er ikke muligt at forklare, hvorfor Fitting ikke 
er med i kirkelisten. De store og stadig bevarede kir
ker i Ny og Gammelsogn på Holmsland i Ringkø
bing amt er ligeledes udeladt, men dette skyldes for
mentlig, at kirkerne allerede da var tillagt sysselprov
sten som en del af hans aflønning. Jfr. Troels Dah-
lerup: Det danske sysselprovsti i middelalderen, 
1968, s. 120. – Om følgerne af Den sorte Død 1350, 
der sandsynligvis medførte, at den danske befolkning 
var halveret o. 1400, se Erik Ulsig: Pest og befolk-
ningsnedgang i Danmark i det 14. århundrede, i Hi
storisk Tidsskrift, 1991, s. 21-43. 
5 Ifølge Chr. Axel Jensen, 1907, var alle grundsten 
taget op, og ikke den mindste ujævnhed sporedes i 
terrænet; dog sås i jordoverfladen spredte stumper af 
frådsten, og andre tilskårne stykker blev forevist ham 
af ejeren. Notat sept. 1907 i NM2. 
6 Brev fra Knud J. Krogh til NM2 9. juli 1966 og 
notat fra september 1967. 
7 Kun det nederste af de tømte fundamentsgrøfter var 
tilbage, idet der forud for den omfattende grusgrav
ning var foretaget en afgravning af muldlaget og den 
øverste del af undergrundssandet. 
8 Kirken synes at have været den første på stedet. Un
der udgravningen fandtes ingen spor, der røbede en 
eventuel forgænger (af træ). 
9 Nogle mørtelbrokker havde en glat, nærmest »glit
tet« overflade, der i flere tilfælde havde været dækket 
med hvidtekalk. 
10 Notat ved Chr. Axel Jensen sept. 1907 i NM2. Sok
kelkvaderen blev 1962 bragt til Vorbasse kirkegård og 
brugt som gravsten. 
11 Forekomsten af frådsten er interessant, idet Fitting 
ligger noget vestligere end det egentlige frådstensom-
råde. De nærmeste frådstenskirker er Ødsted og 
Bredsten i Vejle amt. 

Redigeret af Niels Jørgen Poulsen. 
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Fig. 1. Den gamle kirke set fra sydøst i tiden 1910-18. Det kgl. Bibliotek. – Blick auf die alte Kirche von Südosten, 
1910-18. 



 

 

 
 

  

Fig. 2. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1989. – Südostansicht der Kirche. 

HEJNSVIG KIRKE 
SLAVS HERRED 

Sognet nævnes første gang i kirkelisten i Ribe Olde
moder (ved midten af 1300'rne), hvor kirken er sat til 
den laveste afgift på 2 skilling sølv (jfr. s. 1020f.). 

1712 blev kirken sammen med Grindsted af kronen 
solgt til Peder Mulvad, sognepræst i Ringgive.1 Her
efter havde den og Grindsted fælles ejer, bl. a. Ger
hard de Lichtenberg til Engelsholm (se altertavle og 
tvåbenhus),2 indtil kammerråd Nicolai Duus 1770 
overlod den til Thomas Chr. Nielsen Bundsgaard, 

Grindsted. Han solgte den 1786 til Hans Christoffer
sen, Vorbasse, og Hans Andersen, Nebel.3 1791 blev 
kirken erhvervet af sognets beboere.4 Den overgik til 
selveje o. 1910. 

Hejnsvig var indtil 1641 hovedsogn for Grindsted, 
1641-1810 anneks i samme pastorat.5 Fra 1810 var sog
net anneks til Vorbasse, 1822-32 dog atter til Grind
sted. Det blev i 1909 et selvstændigt pastorat, fra 1910 
med en filialkirke i Vesterhede (s. 2358). 

Danmarks Kirker, Ribe amt 165 
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Den stærkt udvidede kirke, der tidligere lå næ
sten frit i landskabet, omgives nu af den vok
sende by på alle sider. Nord og nordvest for 
kirken ligger præstebolig (arkitekt J. C. Kofoed, 
sml. Vesterhede kirke) og missionshus, begge 
fra 1910. Kirkegården har bevaret gamle skel mod 
nord og vest, mens den i flere omgange, første 
gang i 1919, er udvidet mod øst frem til lande
vejen, Bredgade, og mod syd. På den yngste, 
søndre del er på en plæne med de ukendtes grave 
rejst en kampesten med indskriften »Kendt af 
Gud«. I øst, nord og vest hegnes kirkegården af 
en mur fra 1938,6 af kløvede kampesten fra det 
gamle dige, afdækket med små runde marksten. 
Inden for vestdiget er en høj thujahæk; i syd er 
et plankeværk og et bøgebeplantet jorddige, 
stensat på ydersiden. Den gamle kirkegård (jfr. 
fig. 1), der kun svarede til den nuværendes 
nordvestre del, måltes 17687 til 99×54 alen (ca. 
62×34 m). De omgivende markstensdiger var 
18628 to til fire alen tykke. Inden 1896 var i det 
mindste norddiget blevet afdækket med cement 
(jfr. fig. 4). På kirkegården findes en del store 
træer, mest ahorn og seljerøn. 

Kirkegårdens hovedindgang er som førhen i 
nord. Den består af køreport og låge, vel fra 
kirkens ombygning 1918-19, lukket af gråma-
lede træfløje mellem svære, murede piller, der 
afsluttes som teglhængte pyramider. »Ligpor
ten« var 18628 af fyrretræ. En nymuret port i 
vest, svarende til den nordre, leder ind fra en 
nyanlagt parkeringsplads med ligkapel, fra 1988. 

Det klædelige øst-vest vendte hus (arkitekt Pe
ter B. Villadsen, Grindsted) er hvidtet og tækket 
med tegl. 1919-88 benyttedes et nu nedlagt kapel 
under koret. 

På matrikelkortet 1818 (fig. 3) ses vest for kir
kegården sognets gamle †skole, der 1774 var flyt
tet hertil fra Klink. Skolehuset var rejst på kir
kens fortov, og skoleholderen havde tilladelse til 
at bruge kirkegårdens græsning imod, at han 
førte tilsyn med kirken og holdt den og messe
klæderne rene.9 

†Klokkestabel. Klokken hang 1700 i et gam
melt, forfaldent træværk i kirkens vestgavl.10 

1800 omtales ophænget som »klokkehuset«, og 
»skuret« derover skulle 1809 repareres.11 1841 fik 
kirkeværgerne tilladelse til at flytte klokken til et 
»træskur« på kirkegården.3 Den 1918 nedrevne, 
fritstående stabel (fig. 4), bygget o. 1867,12 

havde krumme stivere og tjæret bræddetag. 
Den var placeret nord for kirken, lidt øst for 
indgangsporten. 

BYGNING 

Kirken står idag som resultatet af en stor om
bygning og udvidelse ved arkitekt Harald Løn
borg-Jensen 1918-19. I den nye kirke indgår i 
østenden resterne af en lille romansk kvader-
stenskirke, hvis kor tjener som sakristi, mens 
det gamle skib er indrettet til kor. Det tilbyg
gede afsnit er et stort, rummeligt og hvælvet 

Fig. 3. Matrikelkort 1:10000. 
Kopieret af A. E. Møller 
1818. – Katasterkarte, 1818. 
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Fig. 4. Den gamle kirke set fra nordvest hen over nordre kirkegårdsdige. Til venstre ses †klokkestablen (s. 2336), 
nedtaget i forbindelse med kirkens udvidelse 1918-19. Carl Neergaard fot. 1896. – Blick auf die alte Kirche von 
Nordwesten über den alten Friedhofswall. Links das †Glockenhaus, abgebaut in Verbindung mit dem Ausbau der Kirche 
1918-19. 

skib med tårn i vest og våbenhus i nord. Den 
oprindelige kirke var 1856 forlænget i vest og 
forsynet med et våbenhus foran vestenden. 
Dette afløste et våbenhus i syd, opført af bin
dingsværk o. 1750. Orienteringen har nogen af
vigelse til nord. 

Af den oprindelige, romanske kirke er bevaret 
koret og den østre halvdel af skibet. Kirken, der 
aldrig fik noget tårn, var vistnok amtets mindste 
anlæg, kun knap 16 m lang; skibet synes kun at 
have haft ét vindue i hver langside. Det lave, 
kvadratiske kor er rejst af granitkvadre over en 
skråkantet sokkel. I facaderne, der overalt er om
sat i forbindelse med gavlens ommuring 1881, er 
de største formater brugt for neden, og her må
ler det nederste skifte 55 cm. Indvendig er væg
gene af rå kampesten. 

(†)Skib. Af ældre beskrivelser (J. Helms 1874 
og F. Uldall 1889) fremgår det, at skibet havde 
en skråkantsokkel svarende til korets, og at ma
terialerne herover var rå og kløvet kamp. Kam
pestenene kan stadig ses i den bevarede del af 

nordsiden, mens sydsiden er skalmuret i forbin
delse med ombygningen 1918-19. En del sokkel
kvadre er brugt under de moderne støttepiller 
og de små udbygninger mellem den gamle og 
ny kirke. Kirken har været lav, kun 3,5 m til 
murkronen. I skibets nordside ses endnu det 
forhøjede parti i tegl fra 1856: ca. 0,5 m plus en 
falsgesims. Uldall fandt 1889, at kirken i den 
grad var ombygget og udvidet, at der kun var 
levnet få spor af den oprindelige arkitektur. 
Soklen og de bevarede vinduesdele godtgør 
dog, at bygningen er opført i den romanske pe
riode. 

Vinduer. Af de oprindelige, rundbuede og 
dobbeltsmigede vinduer er kun bevaret ét, i ski
bets nordside. Det har monolit overligger og 
sålbænksten. Gamle vindueskvadre, der fandtes 
i og omkring kirken, er 1918 brugt ved gen
skabelsen af korets tre vinduer. Af disse var det 
østre bevaret indtil gavlens ommuring 1881. En 
romansk overligger er indmuret i skibets nord
side, mens en overligger og en sålbænksten er 

165* 
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Fig. 5. Opstalter og længdesnit samt grundplan af kirken 1:300. Tegnet af Harald Lønborg-Jensen 1918 og for 
grundplanens vedkommende af Marianne Nielsen 1991 på grundlag af opmåling af kirkens ældre dele ved 
Henrik Jacobsen 1986. De stiplede linier (-.-.-) angiver den gamle kirkes udstrækning mod vest, før og efter 
udvidelsen 1856. – Aufrisse, Schnitt und Grundriss. Die punktierten Linien zeigen die Ausdehnung der alten Kirche in 
westlicher Richtung, vor und nach der Erweiterung 1856. 
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indsat i nordre kirkegårdsdige, nær indgangen. 
- At dømme efter forholdene i 1700'rne er det 
som nævnt tænkeligt, at skibet kun har haft ét 
vindue i hver langside. 

†Døre. Af sammenhængen fremgår det, at ski
bets norddør var tilmuret inden 1768.7 I 1700'rne 
kom man altså ind gennem syddøren til trods 
for, at kirkegårdens hovedindgang var i norddi
get. Ved Uldalls besøg 1889 sås ingen spor af 
den gamle syddør, der formodentlig er helt for
svundet ved kirkens forlængelse 1856. Døren si
ges 17687 at være 1 3/4 alen bred og næsten 3 
alen høj (ca. 1,1×1,8 m). Af den lille tilmurede 
norddør sås endnu 1889 siderne, der til dels var 
af højkantstillede, glatte kvadre. Åbningen, som 
udvendig var ca. 1 m bred, brød soklen. Dørens 
øvre del var ødelagt ved indsætningen af et fir
kantet trævindue. 

Indtrykket af den oprindelige kirkes indre er 
stærkt sløret af ombygningen 1918, da skibets 
gulv ved indretningen til kor blev betydeligt 
forhøjet. Den runde triumfbue er sat af krumme 
kvadre. Buen er tilmuret 1918 og har helt mistet 
sin styrke efter hævningen af gulvet. I det nu
værende sakristi fremtræder åbningen som en 
niche (fig. 5); vangerne, der ifølge Uldall havde 
skråkantsokkel, træder frem i forhold til selve 
buen. Syd for korbuen var triumfmuren gen
nembrudt af opgangen til prædikestolen. Kirken 

Fig. 6. Tværsnit 1:150 af kor set mod vest. Målt af 
Henrik Jacobsen 1986, tegnet af Marianne Nielsen 
1991. – Querschnitt von Chor gegen Westen. 

stod med flade †bjælkelofter. Heraf er loftet i ko
ret bevaret, idet dog kun en enkelt egebjælke er 
tilbage; de øvrige er fornyet i fyr. 

Ændringer og tilføjelser. Den lille kirke synes 
ikke at være undergået væsentlige forandringer 
før forlængelsen 1856. 1768 var kirken stadig til
strækkelig stor: »(Den) kan, i hvor liden den end 
er, gerne (nemt) modtage dens menighed«, skri
ver sognepræst Christopher Sølling til Biskop 
Bloch; der var ikke brug for et pulpitur.7 Ved 
udvidelsen 1856 blev skibet forlænget ca. 4 meter 
mod vest og murene forhøjet med godt en halv 
meter. Udvidelsen blev godkendt af ministeriet 
17. marts 1856, og ved provstesynet samme år 
var arbejdet under udførelse. Muren havde dog 
ikke den foreskrevne højde, og indgangen, der 
skulle have været i nord, var lavet i vest, hvor
for våbenhuset følgeligt også måtte opføres her. 

Ved ombygningen fik kirken det udseende, 
som den havde indtil nedrivningen 1918 og som 
kendes fra ældre fotografier (fig. 1 og fig. 4). 
Den nybyggede vestende, af små, røde mur
sten, hvilede på en sokkel af granitkvadre fra 
den middelalderlige kirkes nedbrudte vestgavl. 
De forhøjede mure afsluttedes i en profileret ge
sims, sådan som det stadig ses i den bevarede 
østende (det nuværende kor). Det teglhængte 
tag var svagt opskalket. I syd var indsat tre 
rundbuede støbejernsvinduer, et fjerde var an
bragt i nordsidens vestre del. Her var tillige et 
lille retkantet trævindue. – Korgavlen blev 188112 

muret om fra grunden, vistnok af arkitekt J. 
Chr. Fussing, Kolding. Gavlspidsen, der kom til 
at stå i blank mur, blev prydet med en kors-
blænding (fig. 1), svarende til den bevarede gavl 
i Vorbasse. Prydelsen forsvandt i forbindelse 
med en ny ommuring 1918. 

Det lille, lave †våbenhus (fig. 4) foran vest
enden målte ca. 3,1×3,0 m. En rundbuet fløj
dør i vest var anbragt i en spidsbuet indfatning. I 
sidemurene var små, halvcirkulære vinduer, 
svarende til ét i skibets vestgavl. – Et ældre †vå
benhus foran syddøren, fra o. 1750, var opført på 
foranledning af kirkeejeren Gerhard de Lichten
berg. Det var ca. 3,4 m langt og 3,2 m bredt, af 
bindingsværk muret med røde sten og tækket 
med tegl.13 
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Fig. 7. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1989. – Nordostansicht der Kirche. 

Vedligeholdelse. Kirkens tilstand var i ældre tid 
gennemgående dårlig. 1668 siges det om kirken, 
at »den står på fald og har selv hjælp behov«.14 

1684 var tilstanden »hel ynkelig«, og på grund af 
den store armod kunne der ikke betales kathe-
dratikum.3 Ved et kirkesyn år 1700 var korgav
len revnet helt igennem. »Loft findes ikke, uden 
nogle stykker brædder, som ej til noget er dyg
tigt«.10 Ifølge sognepræstens indberetning i for
året 1735 var kirken i så dårlig stand, »at den 
ikke kunne bruges«. Bjælkerne var forrådnede, 
så sognefolkene ikke kunne sidde tørre, og par
tiet over den gennembrudte dør mellem kor og 
prædikestol var revnet. Provsten betegnede dog 
præstens ordvalg som noget »passioneret« og 
fandt, at kirken faktisk var brugbar.15 

Først med senere etatsråd Gerhard de Lichten-
bergs overtagelse 1737 blev der sat skik på byg
ningen, således som det fremgår af sognepræst 
Claus Haagens takkevers på altertavlen: »Hav 
evig tegnet tak, Hr. Lichtenberg og Frue / som 
lægte mur og tag og siret kirkens stue«. 1792, 
året efter, at beboerne havde købt kirken, 
trængte den igen til en betydelig reparation.4 

Kirken meldtes 1817 i god stand, men rummet 
var frem til 1856 så mørkt, at man i vestenden 
ikke kunne se at læse i en bog.16 I 1700'rne var 
der kun to små vinduer i sydsiden,10 ét i koret og 
ét i skibet.4 Et retkantet vindue vestligst i nord
siden var formodentlig indsat efter 1817. I gulvet 
lå mursten, hvoraf korets blev erstattet med fli
ser 1887. 
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Fig. 8. Indre set mod øst. NE fot. 1989. – Kircheninneres gegen Osten. 

Tagbeklædning. I 1700'rne var der bly på koret 
og tegl på skibet, på sydsiden dog lidt bly. 

Planer om en ny kirke. Mellem 1801 og 1901 
blev befolkningen næsten tredoblet, fra 309 til 
896 indbyggere. I kirken opsattes 1876 et pulpi
tur, men allerede i Tage Jensens tid som præst, 
1890-1900, var det vanskeligt at skaffe plads til 
de mange kirkegængere, hvis antal øgedes som 
følge af de indremissionske vækkelser. Søndag 
efter søndag samledes over 300 mennesker i den 
lille kirke, der af en nabopræst drilagtigt blev 
kaldt for en fårefold. På sommerdage stod folk 
på kirkegården og fulgte prædikenen gennem de 
åbne vinduer.17 1901 blev det for første gang no
teret i synsprotokollen,8 at kirken var for lille, 
og i de følgende år talte man på vilkårlige søn
dage antallet af kirkegængere for at godtgøre 
behovet for en ny kirke. 1905 blev planerne om 

en udbygning dog foreløbig stillet i bero, mens 
man afventede udgangen på »kirkesagen« i 
Slavs herred, hvor man i disse år overvejede at 
opføre flere nye kirker. 1910 indviedes filialkir
ken i Vesterhede. Hermed lettedes trykket fra 
sognets vestre del, men med byens udbygning 
(og de gode indtægter under første verdens
krig?) fremkom igen ønsket om en større kirke. 

Kirkens ombygning 1918-19 blev lagt i hæn
derne på arkitekt Harald Lønborg-Jensen, Kø
benhavn, hvis evner da allerede kunne ses i 
Stenderup, Skovlund og i Bramminge (Gørding 
hrd.), hvor han havde forestået opførelsen af 
nye kirker 1909-10 og 1915 (jfr. s. 1593-98). Teg
ningerne til en ombygning og udvidelse af kir
ken i Hejnsvig (fig. 5) er dateret juni 1918. 
Grundstenen18 blev nedlagt 9. oktober samme år 
og kirken indviet 23. november 1919. 
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Fig. 9. Indre set mod vest. NE fot. 1989. – Innenansicht gegen Westen. 

Lønborg-Jensens hvidkalkede og teglhængte 
kirke, præget af en egen soliditet og af høj hånd
værksmæssig kvalitet, gentager flere af de træk, 
han havde vist i sit tidligere byggeri: de små 
afsnørede »hjørnebygninger« mellem kor og 
skib, og det indbyggede tårn, der ligesom i 
Skovlund hviler på to svære, runde piller og 
som i det ydre har arkitektens særlige kende
mærke: »entasis«, søjlens lette svulmen på mid
ten. 

Ved ombygningen af Hejnsvig kirke foregreb 
Lønborg-Jensen en løsning, der få år senere blev 
brugt i Grindsted (s. 2236): Den gamle kirkes 
vestende blev revet ned, koret blev omdannet til 
sakristi og skibets østende til kor i en ny og 
større kirke. Som i Grindsted spiller højdefor
holdene en betydelig rolle, idet gulvet i koret, 
det gamle skib, er hævet 0,6 m over skibets 

gulvniveau. Også gulvet i det nyindrettede sa
kristi er forhøjet, men ellers er der her kun fore
taget mindre ændringer. De romanske vindues-
åbninger er som nævnt genskabt under anven
delse af gamle kvadre, og i nordsiden er indsat 
en præstedør, i nyhugget granitindfatning: en 
rundbuet overligger smykket med hjorte og 
kantet med en tovsnoning (sml. den middelal
derlige præstedør i Fåborg, s. 1753). 

Udvendig er teglstensbygningen, der hviler 
på rejste syldsten, så stærkt pudset, at overfla
den kan minde om marksten. Den gennemførte 
fagdeling er markeret ved lave, teglhængte støt
tepiller, der forlener bygningen med en egen 
styrke, understreget af tårnets entasis. I hvert 
fag er spidsbuede tvillingevinduer i spidsbuede 
spejle. Herudover er den eneste murprydelse 
langsidernes falsgesims over en savskiftfrise. 
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Fig. 10. Detalje af †kalkmalet korudsmykning, sand
synligvis udført o. 1575 (s. 2344). Akvarel af Harald 
Munk 1919. – Detail von †Ausmalung im Chor, wohl um 
1575. Aquarell 1919. 

Det nye, hævede kor dækkes af et »senro-
mansk« krydshvælv med menneskehoveder, 
vistnok af kridt, som konsoller i hjørnerne, 1,2 
m over gulvet. Spinkle rundstave markerer de 
indhuggede kappers fødselslinier i væggene. 
Den tilmurede triumfbue danner baggrund for 
den udflyttede altertavle. Den flankeres af ny
brudte åbninger mellem kor og sakristi. Et un
derliggende †ligkapel, med udvendig adgang i 
syd fra kirkegården, er sløjfet 1990. Et brænd
selsrum i kælderens nordlige del er omdannet til 
toilet. 

Det brede, nybyggede skib med det inkorpo
rerede tårn dækkes af to krydshvælv, hvilende 
på kraftige, svagt spidsende skjoldbuer og med 
sjællandsk inspirerede kolonetter i hjørnerne. 
Også den nye korbue, med profilerede krag-
bånd, er svagt spidsende. Kragbåndenes svungne 
profil gentages i skjold- og gjordbuer og er lige
ledes benyttet som »kapitæler« i pillerne, som 
bærer østsiden af tårnet. Deres undersætsige, 
tunge jugendformer kan lede tanken hen på mi
noisk arkitektur. 

Hovedindgangen i vest, en bred portal i kir
kens midtakse, står udvendig med en dobbelt
falset, »maurisk« bue med små prydsøjler. I det 

daglige kommer man ind i kirken via våbenhuset 
ved tårnets nordside, hvis gavl prydes af blæn
dinger med stigende rundbuer, adskilt af søjler. 

Der er adgang til tårnet og orgelpulpituret ad 
en muret trappe i våbenhuset. Tårnet, der over 
orgelrummet har to lave stokværk, afsluttes 
med et svagt svejfet pyramidespir, hvorover der 
er anbragt en vindfløj med opførelsesåret »1918«. 
Klokkestokværket har otte falsede og fladbuede 
glamhuller. Som i andre af Lønborg-Jensens kir
ketårne indgår kraftige jernankre, store sorte 
kryds, som en bevidst del af arkitekturen. 

Den velholdte kirke står hvidkalket ude og 
inde med undtagelse af kvaderstenene i det ro
manske kor. Tagene er tækkede med røde vin-
getegl, kun koret har blytag. I gulvet ligger røde 
munkesten på fladen. 

Opvarmning. En kakkelovn (fig. 22) blev 
189117 anskaffet på initiativ af sognepræst Tage 
Jensen og opstillet i den gamle kirkes (skibets) 
nordøstre hjørne. Lønborg-Jensens kirke fik ka
lorifer i et lille adskilt rum mellem kor og skib. 

†Kalkmalerier. Under kirkens ombygning 
1918-19 fandtes sparsomme rester af kalkmale
rier fra to perioder. De blev undersøgt og til dels 
aftegnet af kunstmaler Harald Munk, som dog 
ikke fandt dem bevaringsværdige. 

1) O. 1575(?). Af en udsmykning i koret fand
tes en søjle og et bueornament i rødt, sort og 
lyst rødbrunt (fig. 10). Særligt bueornamentet 
med de s-smykkede borter synes at lægge sig 
tæt op ad †kalkmalerier nr. 3 i Fåborg kirke (s. 
1760). Til udsmykningen hørte formentlig også 
en uspecificeret vinduesdekoration. 

2) 1785(?). På nordvæggen i det oprindelige 
skib sås det nederste af et indrammet, antagelig 
firsidet felt med en inskription, der åbenbart 
sluttede: »Mindebalk 1785«; Munk var dog lidt 
usikker på årstallets to sidste cifre. 

Projekterede kalkmalerier. 1922 udførte kunst
maler Ole Søndergaard fem skitser til en ud
smykning af den ombyggede kirke.19 Forslaget, 
som ikke synes ledsaget af skriftlige oplysnin
ger, gælder gotisk inspirerede dekorationer i ko
rets hvælving og på skibets piller og buer samt 
et figurmaleri på triumfvæggens vestside: De tre 
kors på Golgata flankeret af til venstre høveds



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

HEJNSVIG KIRKE 2345 

manden og en soldat, til højre Jomfru Maria, 
som trøstes af Johannes Evangelisten (fig. 11). 

INVENTAR 

Oversigt. Skønt kirkerummet i dag står som et resul
tat af Harald Lønborg-Jensens ombygning 1918-19, er 
de fleste inventargenstande af ældre dato. Et vie
vandskar, nu indmuret i våbenhuset, er ligesom fon
tekummen fra middelalderen, mens den ene klokke 
er støbt af Henrik Tram i 1547. Prædikestolen, fra 
1592, er efter det skårne våben at dømme bekostet af 
Christen Juel til sognets hovedgård Donslund. Både 
stolen og den 1918-19 forhøjede altertavle er tilskrevet 
»Vorbassesnedkeren«. Alterstagerne er skænket 1610, 
altersølvet af den daværende sognepræst 1739. Fra 
1700'rnes første halvdel er også bevaret et dåbsfad af 
tin, mens de fleste af 1800'rnes nyanskaffelser, først 
og fremmest stoleværket, er gået tabt. 1918-19 blev 
alterskranke, stole og pulpitur fornyet, og der an-
skaffedes lysekroner. 

Farvesætning og istandsættelser. Den tidligst omtalte 
restaurering blev bekostet af Gerhard de Lichtenberg 
1740. Den omfattede bl.a. nyudførelse af tavlens ma
lerier ved J. A. Stentzel, som også har signeret alter
maleriet i Grindsted kirke. En opmaling af inventa
ret, sikkert med forudgående reparation, blev udført 
af en lokal maler, vist Nicolai Kjær, i 1847. I 1900'rnes 
begyndelse var altertavlen og prædikestolen så øde
lagt af råd, at de næsten var opgivet, da de 1909 blev 
restaureret af Erik Bayer. To af tavlens søjler og det 

meste af stolens postament er fra denne lejlighed. 
Bl.a. på grund af fugtigheden i træet mislykkedes 
Bayers forsøg på at fremdrage den oprindelige staf
fering, og inventaret står nu med de farver, det har 
fået ved istandsættelser ved kirkemaler Georg N. 
Kristiansen 1953 (altertavlen), 1962 (prædikestolen) 
og 1968 (stoleværk og pulpitur). 

Alterbordet er opsat 1918-19 med anvendelse af et 
fyrretræspanel, udført efter tegning af kunstma
ler Erik Bayer 1909;20 det måler 177×105×98 
cm. Kortsiderne har profilindrammede fyldin
ger, mens langsiden efterligner renæssanceforsi
den i Vorbasse (s. 2308). Stafferingen består af 
gult og brunt på siderne og gråt, brunt og blåt 
på forsidens rammeværk. Arkadefelterne rum
mer sort mønster på gyldenbrun bund, mens 
der i frisen er gylden fraktur på sort bund: »Jeg 
er livets brød«. Det tidligere †alterbord, sandsyn
ligvis af yngre dato,21 var muret og pudset; for
siden dækkedes af et glat †panel. 

†Alterklæder. 1735 fandtes et meget ringe alter
klæde.13 Et klæde af rød ulden damask, omtalt 
1768,7 blev sammen med de øvrige altertekstiler 
stjålet ved et natligt indbrud 1773 og året efter 
erstattet med et nyt.10 Efter gentagne ønsker fra 
synet blev et klæde af rødt bomuldsfløjl anskaf-

Fig. 11. Korsfæstelsen. Skitse til kalkmaleri på triumfvæggen, udført af Ole Søndergaard 1922 (s. 2344). Efter 
original i LA Vib. – Kreuzigung. Skizze zur Wandmalerei auf Triumphwand. Ole Søndergaard 1922. 
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Fig. 12. Altertavle, sikkert udført af den såkaldte Vorbasse-snedker o. 1600. Topstykket, gavlens skrågesimser og 
topspiret er tilføjet 1918-19 (s. 2346). NE fot. 1989. – Altarbild, wohl eine Arbeit des sogenannten Vorbasse-Schnitzers. 
Um 1600. Aufsatz, abgeschrägte Gesimse des Giebels und Spitze sind 1918-19 hinzugefügt. 

fet 1843.12 1862 fremhævede synet, at klædet 
ifølge kirkeloven af 19. febr. 1861 burde være af 
silkefløjl med guldbrokadekors,12 men en ud
skiftning synes først at være sket o. 1889, da det 
ønskede alterklæde skulle være af mørkerødt 
plys og smykket med et 18 tommer langt kors af 
ægte guldbrokade (jfr. fig. 22).8 

Altertavle (fig. 12), o. 1600, sammen med præ
dikestolen sikkert udført af »Vorbasse-snedke-
ren«, jfr. Vorbasse altertavle og prædikestol, s. 
2308 og 2313. Tavlen består i dag af et lavt po

stament, et storstykke med fire søjler, en attika 
med fire hermer og et topstykke med trekant
gavl. Heraf er to af storstykkets søjler med po
stament og entablement dog udført 1909 til er
statning for to tilsvarende forsvundne,22 mens 
topstykket, gavlens skrågesimser og topspiret er 
føjet til i forbindelse med tavlens opstilling i det 
nye, højere kor 1918-19. 

Postamentets fremspring, med bosser på de 
tre forreste sider, bærer storstykkets joniske søj
ler, der har glatte skafter og prydbælter med be
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Fig. 13. Nadveren. Maleri, signeret J. A. Stentzel og 
altertavlens storfelt, jfr. fig. 12 (s. 2348). NE fot. 1989. 
1740. Hauptfeld des Altars, vgl. Abb. 12. 

slagværk. Vingerne er smalle, med reliefskåret 
englehoved under frugtbundt i firpassigt felt. 
Gesimsen har frise med beslagværk og frem
spring med englehoveder (de yderste) og kvin
dehoveder med glorie(?) (de inderste). Forkrøp-
pet kronliste med store bøjletandsnit. Attikafel-
tet flankeres af to par hermer, en mandlig og en 
kvindelig; de har joniske kapitæler og skafter 
med blade eller frugtbundt under jonisk kapitæl. 
Vingerne, der udfylder hjørnet mellem attika og 
storstykke, er dækket af kartouche med relief

Danmarks Kirker, Ribe amt 

ifølge en nu forsvunden indskrift formentlig fra 1740. I 
– Das Abendmahl. Gemälde signiert J. A. Stentzel, wohl 

skåret englehoved; øverst står et kuglespir. Lidt 
større spir er placeret over de yderste storsøj
ler.23 

Mellem attikaen og det 1918-19 tilføjede top
stykke er en oprindelig kvartrundstav med be
slagværk. Topstykket har joniske halspilastre og 
gesims med tandsnit; herpå står to kuglespir 
hentet fra kvartrundstaven. Et noget større kug
lespir udført 1918-19 kroner gavltrekanten. 

Stafferingen, for størstedelen fra 1953, består 
af rødt, rødbrunt og tre nuancer gråt, suppleret 
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med guld og en smule sølv. Mellem søjleparrene 
er malet våbener for Bodil Hofgaard, gift med 
Gerhard de Lichtenberg; det venstre erstattede 
1909 et tabt våben for ægtemanden. Indskrif
terne i postament- og topfelt er vist fra 
1918-19;24 de står med gylden fraktur på sort 
bund. I postamentfeitet læses: »Saa elskede Gud 
verden, at han gav sin enbaarne søn ... Ioh. 
3,16«, i topfeltet: »Jesus Kristus Guds søns blod 
renser os fra al synd. 1. Joh. 1,7«. 

Malerierne, af hvilke storfeltets bærer påskrif
ten: »Pincit J. A. Stentzel« (jfr. Grindsted s. 
2242), må være udført 1740, da Gerhard de 
Lichtenberg og hustru ifølge en nu forsvundet 
indskrift i postamentfeitet lod kirken reparere.23 

De er malet i olie på træ. Storfeltets fremstilling 
af Nadveren (fig. 13) måler 98×78 cm; det er en 
lidt kejtet variation af scenen i Grindsted. Rum
met er holdt i brunt med røde portierer; Kristus, 
i færd med at velsigne brødet, er klædt i rødt, 
mens Judas, en forholdsvis stor figur, der sidder 
med ryggen mod bordet yderst på bænken til 
højre, har gul kjortel og grøn kappe. De øvrige 
apostle er klædt i grønt, brunt, blåt og to nuan
cer rødt. Maleriet i det nuværende attikafelt, 38 
×30 cm, viser den korsfæstede Kristus på bag
grund af en by med hvide mure og røde tag
flader. 

Altertavlen fandtes 1700 gammeldags og 
skrøbelig.10 Den nævnte restaurering, bekostet af 
Gerhard de Lichtenberg og hustru 1740, omfat
tede udover malerierne i storfeltet og det nu
værende attikafelt en ny, broget staffering. Den 
er 1768 omtalt af præsten, der også citerer den 
samtidige indskrift i postamentfeitet: »Hav ævig 
tegnet tack, Hr. Lichtenberg og frue, / som 
lægte mur og tag, og ziired kirkens stue. / Hver 
gang vi gaar her ind, at øse suk og bøn, / vi bede 
Gud vær din og hele slægtens løn. Cl(aus) Haa-
gen past(or) loc(i) 1740«.26 Tavlen blev atter ma
let 1847, ifølge synet af en »landsbymaler«, vist 
Nicolai Kjær.3 Den nye forgyldning krævedes 
allerede året efter gjort om,12 mens de øvrige 
farver, 1905 beskrevet som en grel blanding af 
brunt i flere nuancer, hvidt, blåt og rødt, synes 
bevaret indtil 1909.27 Fjernelsen af de to store 
søjler og den deraf følgende afkortning af posta-

Fig. 14. Alterkalk, 1739, udført af Jørgen Nielsen 
Brosbøll fra Vejle, på bekostning af sognepræst Claus 
Hagen og hustru Anna Sabina von Kukelsoms (s. 
2349). NE fot. 1989. – Kelch, 1739. Eine Arbeit von 
Jørgen Nielsen Brosbøll in Vejle. Eine Stiftung des Pfarrers 
Claus Hagen und seine Frau Anna Sabina von Kukel
soms. 

ment og gesims har muligvis også fundet sted 
1847. 

En tiltrængt genrestaurering af den brøstfæl-
dige og rådne tavle blev udført af E. Bayer og L. 
Rastrup 1909.28 Ved denne lejlighed blev de 
manglende søjler nyudført og tavlen stafferet på 
grundlag af ældre farvespor, først og fremmest 
af en bemaling fra samme tid som malerierne og 
bestående af blåt, gråt, rødt, grønt, violet og 
gyldent.29 Søjleskafter og kronliste blev mar
moreret. Våbenet for Bodil Hofgaard blev malet 
op til højre på tavlen og gentaget til venstre, 
mens der hverken blev rørt ved den fragmen
tariske indskrift i postamentfeitet eller ved tav
lens malerier. Kun få år efter fandtes nye fugt
skader på tavlens bagside. Disse synes repareret i 
forbindelse med forhøjelsen af tavlen og udfø
relsen af en ny indskrift i postamentfeitet.30 – I 
dag fremstår tavlen som resultat af en restaure
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ring ved Georg N. Kristiansen 1953; ved denne 
lejlighed blev også indskrifter og malerier renset 
og tavlen befæstiget. 

Altersølv, 1739, udført af Jørgen Nielsen Bros
bøll, Vejle, jfr. Sneum (s. 1823) og Vorbasse. 
Kalken (fig. 14) er 20,5 cm høj; foden sekstunget 
med bred fodplade og afsæt af form som en 
sekstakket stjerne. På en af tungerne er påloddet 
et støbt krucifiks. Foden er drevet stejlt op mod 
de konkave skaftled; knoppen er sekstunget 
med glatte rudebosser, bægeret bredt med profil 
øverst. På fodpladens overside er graveret kur
siv: »Claus Haagen Anna Sabina von Kukel-
soms Heinswig Kirckes kalck og disck A(nn)o 
1739«. Herefter Brosbølls stempel (Bøje 1982, 
nr. 6376) og indprikket vægtangivelse: »24 lod ½ 
q(uin)t«. Disken, 12,5 cm i tvm., har graveret 
cirkelkors på fanen. Under bunden er mester
mærke som på kalken og under fanen indprikket 
vægtangivelse: »5 lod ½ q(uin)t«. 

En †kalk og disk af tin er nævnt 1700.10 

Sygesæt, sandsynligvis anskaffet 1909/10,8 be
stående af 10,5 cm høj kalk, disk, 6,5 cm i tvm., 
og cirkulær oblatæske, 5,7 cm i tvm. Desuden 6 
cm høj vinflaske af sølv, kegleformet med 
skruelåg. Mestermærket, under bunden på kalk 
og oblatæske, er formet som ruder omkring ini
tialerne NNP(?). 

Oblatæske, o. 1960, af sølv, cirkulær med 
græsk kors på låget, 8 cm i tvm. Sandsynligvis 
samtidig med og samhørende med alterkande, 24 
cm høj, med stempel i låget og under bunden: 
»C. C. Hermann / sterling / Denmark«. – En 
oblatæske af sort porcelæn med guldkors og 
–kanter, sikkert fra o. 1853,12 ses sammen med 
en †porcelænsskål på et fotografi af den nylig om
byggede kirkes indre. To alterkander af porcelæn, 
begge sorte med guldkors og –kanter, er for
mentlig anskaffet o. 1846 og o. 1906.31 

Alterstager (fig. 15), af sengotisk form,32 ifølge 
graveret årstal skænket 1610. 31 cm høje, med 
profileret fod- og lyseskål samt cylinderskaft 
med tre linseformede ringe; indridsede linier, 
lidt forskelligt fordelt på de to stager, markerer 
profilerne. Stagernes tre fødder er udformet 
som små ranke løver, der sidder på hver sit flade 
fodstykke.33 Nyere torne af træ.34 Begge lyse-

Fig. 15. Alterstager, skænket af Laurits Sørensen 1610 
(s. 2349). NE fot. 1989. – Altarleuchter, gestiftet von 
Laurits Sørensen 1610. 

Fig. 16. Detalje af alterstage, jfr. fig. 15 (s. 2349). NE 
fot. 1989. – Detail von Altarleuchter, vgl. Abb. 15. 

skåle har navn i graverede versaler: »Lavritz 
Sørrensøn« (to stavefejl er rettet på den ene skål, 
jfr. fig. 16); over navnet er kartoucheskjold med 
de sammenslyngede initialer LS og øverst års
tallet 1610. 

To syvarmede stager, sikkert anskaffet i for
bindelse med kirkens ombygning 1918-19. 43 
cm høje, såkaldte Nyropstager. – To trearmede 
stager, ifølge graveret fraktur på foden skænket 
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Fig. 17. Dåbsfad af tin, 1700'rne (s. 2350). NE fot. 
1989. – Taufschale, Zinn, 18. Jahrhundert. 

Fig. 18. Ukendte mestermærker under fanen på dåbs-
fad af tin fra 1700'rne, jfr. fig. 17 (s. 2350). NE fot. 
1989. – Taufschale, Zinn. Unidentifizierte Meisterzei
chen unter dem Rand. 18. Jahrhundert. Vgl. Abb. 17. 

af Anne og Niels P. Nielsen 1968.35 Af messing, 
44 cm høje. 

Krucifiks, o. 1960, bestående af en 21,5 cm høj 
figur af bronzeret biskuit på et 53 cm højt teak-
træskors. På alterbordet. – Et †(gips?)krucifiks, 
måske anskaffet i anledning af kirkens ombyg
ning, ses på et foto af den nylig ombyggede kir
kes indre. 

†Messehagler. 1700 fandtes ingen messehagel.10 

En hagel af rødt plys med sølvgaloner, oprinde
lig skænket til Grindsted kirke af Christen Linde 
til Engelsholm,7 blev ligesom alterklædet stjålet 
1773 og året efter erstattet med en ny.10 O. 1834 
synes efter synets ønske anskaffet en messehagel 

med sølvtresser,12 muligvis den 1862 nævnte af 
samme stof som alterklædet.36 En messehagel 
købt for 100 kroner 1913,8 er muligvis identisk 
med en eksisterende, ældre hagel. 

Alterskranke (jfr. fig. 8), udført efter tegning af 
H. Lønborg-Jensen 1918-19; halvrund med dre
jede balustre og for enderne retkantede stolper 
med kugler foroven. Lakeret med detaljer i rødt, 
blåt, sort, hvidt og gyldent. Den tidligere †alter
skranke, med spinkle, drejede balustre, muligvis 
fra 1700'rnes slutning, var indtil 1875 opstillet 
tværs over koret.37 Efter ønske fra synet blev 
den derefter omdannet, så den fik form af en 
cirkelbue med centrum en alen fra altret og en 
diameter på 4½ alen;38 lågen blev anbragt midt
for (jfr. fig. 22). 

Døbefont, bestående af en sandsynligvis mid
delalderlig kumme af rødlig granit på fod af grå 
granit fra 1918-19. Kummen, 50 cm høj og 81 
cm i tvm., med glatte, øverst næsten lodrette 
sider, fandtes 1889 delvis muret ind i korbuens 
nordvange (jfr. fig. 22).39 At denne placering da 
var ret ny, antydes af, at den i ældre tid omtalte 
font tilsyneladende er identisk med vievands
karret, jfr. ndf. Det kan dog være den senest 
1766 kasserede kumme, som synet 1846 kræ
vede sat i sømmelig stand og 1882 renset.12 Ved 
kirkens ombygning 1918-19 tilføjet en fod af 
form som et omvendt terningkapitæl, med mal
teserkors flankeret af alfa og omega på den ene 
side, og opstillet i koret umiddelbart øst for 
triumfbuens nordvange. 

Dåbsfade. 1) (Fig. 17) tidligst nævnt 1768,7 af 
tin. Tvm. 30 cm. Den runde fordybning har 
buklede sider; fanen er ottekantet med knapper 
på spidserne. Tætstillede takker er ridset langs 
både fordybningens bund og fanens kant på 
over- og underside. Under fanen er tre ens 
stempler (fig. 18), svarende til de uidentificerede 
mestermærker på et skrin fra Ribe, nu Herning 
Museum.40 – 2) Anskaffet 1889,8 af messing, 63 
cm i tvm., glat. 

Dåbskande, købt 1893,8 af messing, 33 cm høj, 
på rund fod. Glat. 

Vievandskar (fig. 25). En kvader, 74 cm lang 
og 39 cm bred, med en 5 cm dyb, trugformet 
fordybning, med sikkerhed tidligst nævnt 1889, 
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Fig. 19. Prædikestol, skåret 1592 på bekostning af 
Christen Juel til Donslund (s. 2351). NE Fot. 1989. – 
Kanzel, geschnitzt auf Kosten des Christen Juel zu Dons
lund, 1592. 

da den sad i skibets sydside,21 synes i en årrække 

at have været indmuret i korets nordvæg og i 

brug som døbefont. Allerede 1766 nævner præ

sten, at fonten, som er anbragt i den »store mur

i koret«, ligner et vievandskar,13 og 1874 fandt J. 

Helms den meget lille font så godt som forsvun

det i korets nordvæg inden for alterskranken, og 

mente, at denne placering var karakteristisk for 

vievandskar. 1918-19 indmuret i en niche i vå

benhusets nordvæg, vest for indgangsdøren.


Prædikestolen (fig. 19), med skåret årstal 1592, 
er ligesom altertavlen tilskrevet den såkaldte 
Vorbassesnedker (se ovf.).41 Stolen består siden 
1909 af en kurv på fem fag, hvoraf dog kun det 
øverste af de fire er oprindelige; muret støtte
stolpe fra 1918-19, da stolen blev opsat i det nye 
skib. 

De fire oprindelige fag adskilles af kannele-
rede halvsøjler med korintiske kapitæler og 
prydbælter besat med hjerteformede blade. I de 
tre første storfelter er arkader med lodret rillede 
pilastre og bueslag med båndslyng. Det sidste 
felt har (nyere?) profillister langs de tre øvre si

der. Indenfor henholdsvis arkade og profilram-
mer udfyldes de to første og det sidste felt af 
nederst akantusslyng, øverst en cirkelmedaljon 
med et evangelistsymbol omgivet af reliefskåret 
navn og årstallet 1592: I det første felt en engle-
buste under »S. Matthevs«, derpå en springende 
løve under »S. Marcvs« og en liggende okse un
der »S. Lvcas« (fig. 20). Det tredie felt, sikkert 
oprindelig i midten med to evangelistsymboler 
til hver side, rummer et våben for (stjerne-)Juel 
over et kartoucheskjold med reliefversaler: 
»Christer/nvs ivlivs / 1592«.42 

Gesimsfrisens felter har prikket bund og reli
efversaler: »Verbvm domini manet in æter[num] 
(Guds ord varer evindelig)«; den manglende sta
velse har stået på et nu (sandsynligvis efter 
176843) tabt fag med det fjerde evangelistsym
bol. Fremspringende krongesims med store, 
skråtstillede tandsnit. 

Postamentet, for størstedelen fra 1909, efter
ligner det oprindelige, omend på dette tidspunkt 
stærkt beskårne †postament; det har fremspring 
med smalfyldinger og felter med beslagværk. 
Kurvens femte fag, tilføjet 1909, er af fyrretræ, 
glat. 

Fig. 20. Evangelisten Lukas' symbol, detalje af prædi
kestol 1592, jfr. fig. 19 (s. 2351). NE fot. 1989. – Kan
zel, 1592. Detail mit Evangelistensymbol, vgl. Abb. 19. 
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1918-19 blev stolen opstillet på en muret pille i 
skibets sydøsthjørne med opgang gennem 
triumfmuren. Såvel placering som adgangsfor
hold er overført fra den gamle kirke, hvor stolen 
dog hvilede på en †egetræsfod (fra 1740?) af 
form som to skæve keglestubbe samlet om en 
midterknop. 

Stafferingen, fra 1962,44 domineres af gråt i 
forskellige nuancer, suppleret med hvidt, rødt 
og lidt blåt; guld er brugt til bogstaverne i ge
simsfelterne og på kartoucheskjoldet, til søjler
nes kapitæler og sokler samt til detaljer i blad
værk og båndslyng. 

Stolen, der 1700 blev betegnet som gammel, 
brøstfældig og understøttet,10 synes ligesom al
tertavlen restaureret 1740.45 En ny restaurering 
fulgte 1847, som for tavlens vedkommende fo
retaget af en lokal maler, formodentlig Nicolai 
Kjær.12 1883 blev stolens gulv udskiftet,8 et ar
bejde, som måske har medført den ovf. nævnte 
beskæring af det oprindelige †postament. 1905 
fandtes stolen så rådden, at flere dele, blandt an
det faget med Lukassymbolet, mentes fortabt. 
Istandsættelsen ved E. Bayer 1909 fik rettet op 

Fig. 21. †Stolegavl med renæssanceudskæringer (s. 
2352). Tegning i Chr. Axel Jensens indberetning 1905 
i Nationalmuseet. – †Gestühlswange mit Renaissance-
Schnitzwerk. Zeichnung in einem Bericht an das Natio
nalmuseum 1905. 

på manglerne, omend med fornyelse af flere li
ster og det meste af postamentet. Forsøget på 
samtidig at trække den oprindelige staffering 
frem, lykkedes dog ikke, bl.a. fordi farverne var 
flydt ud i det rådne træ. 

En †prædikestolshimmel, anskaffet 1883 for 4,50 
krone,8 og ifølge Chr. Axel Jensen 1905 meget 
tarvelig, blev fjernet 1909. 

Stolestaderne (jfr. fig. 79) er udført efter teg
ning af H. Lønborg-Jensen 1918-19. De er i re
næssancestil (jfr. f.eks. Sigersted, DK. Sorø s. 
437), med skråt afskårne hjørner foroven og 
hulkelet profil, der indrammer et fordybet cir
kelfelt med skjold (varierende udformet), over 
et tværrektangulært felt. Stolene, oprindelig 
bejdsede med malet beslagværk i det tværrek
tangulære felt, blev 1968 tilpasset det øvrige in
ventars farver, idet profilerne blev malet i rødt, 
blåt, hvidt og sort. – Seks topstykker fra sikkert 
samtidige (†)stole, af renæssanceform med side-
og topspir er henlagt på tårnets mellemstok-
værk. 

Af ældre (†)stole, hvoraf en del blev solgt på en 
auktion efter kirkens ombygning,46 kendes to 
sæt, hvoraf det ældste blev suppleret ved kirkens 
udvidelse 1856. 1) Kirkens ældste stoleværk, 
ifølge skitse af Chr. Axel Jensen 1905 i egnens 
ungrenæssanceformer med halvroset over ruder 
med firblad (fig. 21), fandtes 1700 gammelt og 
ganske brøstfældigt.10 Ligesom altertavlen og 
prædikestolen blev det sikkert restaureret på 
Gerhard de Lichtenbergs bekostning 1740,47 og 
kan ved denne lejlighed være blevet malet ud 
imod gangen, et arbejde, som ifølge præsteind-
beretningen 1768 blev udført af bonden Niels 
Jørgensen af Gildbjerg. 1768 fandtes 14 mands-
stole med hver 4-5 pladser og 15 kvindestole, 
hvoraf 10 med hver 4-5 pladser stod i skibet og 5 
med hver 3 pladser i koret.7 1852 krævede synet 
stolene i koret indrettet på en anden måde eller 
helst fjernet for at få mere plads ved altret,12 men 
1862 stod der stadig »nogle stole« i koret. Efter 
kirkens udvidelse seks år forinden rummede ski
bet nu 18 mands- og 19 kvindestole.8 Heraf var 
de gamle rettet ind efter de nye. 2) Efter gen
tagne ønsker fra synet blev samtlige stole o. 
1892 fornyet; de nye (fig. 22) ialt 29 stader af 
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Fig. 22. Indre set mod øst o. 1900. Poulsen, Vejen, fot. – Innenansicht gegen Osten, um 1900. 

samme form som stolene i Vorbasse kirkes tårn, 
blev egetræsmalede.8 

En †skriftestol med indskrift »(sognepræst) Hr. 
Mads Harbo 1627« og muligvis spir48 fandtes 
allerede 1700 gammel og brøstfældig.10 1840 
krævede synet den utilbørligt tildækkede præ-
stestol udstyret med et nyt klæde.12 Stolen synes 
ligesom det øvrige inventar malet 1847, mens 
det samtidige ønske om at få den væk fra altret 
åbenbart ikke blev opfyldt; 1862 stod den i al 
fald i korets nordside.12 1890 erstattedes den af 
en †armstol. 

Degnestol (jfr. fig. 8), udført efter tegning af 
H. Lønborg-Jensen 1918-19. Renæssancestil med 
småspir, staffering svarende til stolestadernes. I 
skibets nordøsthjørne. 

En †degnestol med indskriften »Ephanus 
Thomæ (Ebbe Thomsen)«49 fik betegnelsen 
gammel allerede 1700.10 Stolen, der blev malet 
1847,12 stod i korets sydside 1862 og var mulig

vis flyttet til korbuen 1910.8 Ifølge John Møller 
forsvundet før 1914.3 

Pengeblok (fig. 24), o. 1800, 30 cm høj, 20,5 
cm bred og 18 cm dyb. En cirkulær jernplade 
med pengeslids er indfældet i låget, der har pro
fil på forkanten. Lågen, umiddelbart herunder, 
er fastgjort med to hængsler på et vinkelbøjet 
jernbånd langs underkanten og sikret af et bredt 
hængselbånd, der lukker over øsken på den ene 
side. Lyst gråmalet. 1862 i skibet nær ved dø
ren,8 nu i sakristiet. 

To pengebøsser anskaffet efter 1962,8 af egetræ, 
den ene med påskriften »Ydre Mission«, er op
hængt i våbenhuset. 

En †klingpung af jern med tre rasleringe fand
tes endnu 1905.50 

†Dørfløj af cg med jernbeslag, 1 3/4 alen bred 
og næsten 3 alen høj, nævnt 1768.7 

Pulpitur (fig. 9), udført efter tegning af H. 
Lønborg-Jensen, ændret 1972, jfr. orgel. Med 
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Fig. 23. Klokke, støbt af Henrik Tram 1547 (s. 2355). 
NE fot. 1990. – Glocke, gegossen von Henrik Tram, 
1547. 

fyldinger adskilt ved pilastre, hvorover buede 
fremspring. Kronliste med tandsnit. Bejdset 
med detaljer i blåt, rødt, gyldent og sølv. 

Et †pulpitur, opsat 1876,12 9 3/4 alen langt og 5 
3/4 alen bredt, med plads til fem bænke (60 per
soner) var ifølge synet 1910 ikke stort nok, men 
meget generende for luften i rummet. 1914 blev 
der opstillet stolper under pulpituret.8 

Orgel, 1972, med 10 stemmer, to manualer og 
pedal, bygget af P. Bruhn, Årslev. Tegnet af 
Rolf Graae. Disposition: Manual I: Spidsgamba 
8', Principal 4', Blokfløjte 2', Mixtur II-III. Ma
nual II: Gedakt 8', Rørfløjte 4', Principal 2', 
Quint 1 1/3'; tremulant, svelle. Pedal: Subbas 
16', Principal 8'. I vestpulpiturets sydside. In
strumentets tre værker er placeret i hvert sit hus: 
forrest manual I, udformet som rygpositiv med 
prospektpiber af tinlegering og indfældet i pul
piturbrystningen; bag dette det centrale orgel
hus, rummende spillebordet samt manual II, der 

har åben pibeopstilling bag trinbetjente facade
døre. Bagest pedalværket, opstillet bag en trem
mefacade. Orgelhusene er udført i ubehandlet 
eg. †Harmonium, 1890, fra København.8 †Orgel, 
1919,17 med seks stemmer, oktavkoppel og 
svelle, bygget af Horsens Orgelbyggeri ved M. 
Sørensen. 1953 omdisponeret af Th. Frobenius 
& Co., Kgs. Lyngby. Oprindelig disposition: 
Bordun 16', Principal 8', Gedakt 8', Salicional 
8', Æoline 8', Fløjte 4'; oktavkoppel, svelle. 
1953 udskiftedes Salicional 8' og Æoline 8' med 
Quint 2 2/3' og Oktav 2'.51 Pneumatisk aktion, 
bælgventillade. Historiserende facade, tegnet af 
H. Lønborg-Jensen. De tre rektangulære pibe
felter, sidevingerne og topstykkerne har akan-
tus-lignende udskæringer, sidevingerne og top
stykkerne prydes af opsatser med kugler, og ho
vedfeltets topstykke krones af Christian X.s 
navnetræk. Træværket er polykromt stafferet. 
På vestpulpituret. Facaden opbevares nu på tår
nets mellemstokværk. 

Fem salmenummertavler, o. 1962, med tand
snitsmykket gesims; de fire, 80×60 cm, har 
søm til tal af sort metal, en, 65×60 cm, desuden 
metalversaler »Dåb« og »Nadver«. Hvidma-
lede. – Fem32 ældre tavler (jfr. fig. 22), malet 
med tavlelak og beregnet til påførsel af numre 
med kridt er henlagt på pulpituret. – Fra et uvist 
antal †salmenummertavler med trekanttopstykker 
og riller til tal på skydebrikker,53 sikkert anskaf
fet i forbindelse med kirkens ombygning, er be
varet en del talbrikker. 

To præsterækketavler, 1918-19, 79×154 cm, 
med halvbaluster i midten og glat ramme med 
profil inderst; de er bejdsede med detaljer i rødt, 
blåt og sort og påskrifter (overskrifter og navne) 
i hvid fraktur. På skibets vestvæg på hver sin 
side af døren til tårnrummet (fig. 9). 

Maleri, signeret »HH 1919« i nederste højre 
hjørne, lysmål 29,5×46,5 cm. Motivet, kirken 
før nedrivningen, er holdt i klare farver. Samti
dig, forgyldt ramme. I sakristiet. 

To ens lysekroner, sandsynligvis anskaffet 
1918-19. Otte store og otte små lysearme samt 
øverst otte prydarme af facon som klokkeblom
ster udgår fra det stærkt leddelte skaft; hænge-
kuglen har vulst på midten. Ophængt i sorte 
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jernstange med forgyldte kugler i skibets første 
og andet fag. 

Kirkeskib, anskaffet o. 1959,54 navnløs fuldrig
ger med dækshuse, redningsbåde og ankre. 
Skroget er hvidt med to forgyldte striber og 
metalgrå ræling, bunden lysegrøn. Blankskra-
bede master, hvide mærs samt blankskrabede og 
hvide ræer. Ophængt mellem lysekronerne. 

Klokker. 1) (Fig. 23) 1547, støbt af Henrik 
Tram.55 Tvm. 60 cm. Om halsen latinsk ind
skrift med reliefversaler (flere spejlvendte) i to 
linier adskilt ved relieflister: »Verbvm domini 
manet in eternvm / MDXLVII Magister Hen-
ricvs Tram (Guds ord varer i evighed. 1547. Me
ster Henrik Tram)«. På slagkanten relieflister. 
Ophængt i slyngebom. Før kirkens ombygning 
1918-19 i en klokkestabel på kirkegården, jfr. s. 
2336. – 2) »Støbt af B. Løw & Søn København 
1919« ifølge indskrift i reliefversaler flankeret af 
relieflister om halsen. Tvm 80 cm. På legemet 
reliefversaler: »Kommer thi alle ting ere be
redte« og cirkelmedaljon med Kristusmono-
gram mellem alfa og omega, på slagkanten reli-
eflister. Ophængt i slyngebom. 

Klokkestol, 1918-19, af fyr, med et sæt skråsti
vere. 

Fig. 24. Pengeblok, o. 1800 (s. 2353). NE fot. 1989. – 
Opferstock, um 1800. 

†Gravminder. Et ikke nærmere angivet antal 
udaterede ligsten og gravtræer på kirkegården er 
nævnt 1768.7 

KILDER OG HENVISNINGER 

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

Ved embedet. Synsprotokol 1862ff. 
NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands

bykirker, VII, 1889, s. 95-98. Indberetninger. J. Helms 
1974 (bygning, inventar), Chr. Axel Jensen 1905 (in
ventar), Erik Bayer 1908 (prædikestol), Chr. Axel 
Jensen 1910 (altertavle og prædikestol), Harald Munk 
1918 (kalkmalerier), Georg N. Kristiansen 1952 og 
1953 (altertavle), samme 1961 og 1962 (prædikestol). 

Tegninger og opmålinger. NM2. Akvareller af kalk
malerier ved Harald Munk 1918. Forslag til kirkens 
ombygning. Planer, facader og snit, ved Harald Løn-
borg-Jensen 1918. LA Vib. Forslag til kalkmalet de
koration ved Ole Søndergaard 1922 (PlT 1090-1 1914-
22) .  

Litteratur. O. Nielsen: Historiske Efterretninger 
om Slavs Herred, 1868, s. 61. John M. Møller: Histo
riske Oplysninger om Slaugs Herred, Kolding 1914, 
s. 205-10. Gunnar Haunstrup: Hejnsvig kirke, i Egns-
bogen Grindsted/Billund 1983, s. 11-16. 

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, byg
ningsbeskrivelse ved Niels Jørgen Poulsen, kalkma
lerier og inventar ved Ulla Kjær, orgler ved Ole Ole
sen og kirkeskib samt gravminder ved Vibeke An-
dersson Møller. Redaktionen afsluttet juni 1991. 

1 Kronens Skøder III, 471.

2 Jfr. den historiske indledning til Grindsted, s. 2225.

3 John M. Møller: Historiske Oplysninger om Slaugs 

Herred, Kolding 1914, s. 205-10.

4 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 

(C4.190).

5 KancBrevb. 10. jan 1641.

6 Ifølge en indskrifttavle, indfældet i et romansk vin

due i norddiget, blev diget »ombygget 1938«.

7 Sognepræst Christopher Søllings indberetning 

1768. LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetninger 

til biskop J. Bloch 1766-69 (C 4.775), udgivet i: Pa

stor Søllings indberetning om Grindsted og Hejnsvig 

sogn år 1768, forlaget Heureka, Tofterup 1982.

8 Synsprotokol 1862-1988.

9 John M. Møller: Historiske Oplysninger om Slaugs 

Herred, Kolding 1914, s. 323.

10 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C 

4.189).




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2356 SLAVS HERRED 

11 LA Vib. Ribe bispearkiv. Præstegårds- og kirkesyn 
1798-1810 (C 4.705-8). 
12 LA Vib. Ribe amts østre provsti. Synsprotokol for 
Anst m. fl. hrdr. 1829-91 (C 4.4-9). 
13 Sognepræst Claus Hagens indberetning 1766. LA 
Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetninger til biskop 
J. Bloch 1766-69 (C 4.775). 
14 Kirken kunne ikke betale studieskat. 
15 LA Vib. Ribe bispearkiv. Jerlev-Slavs herreder 

1542-1778 (C 4.54).

16 LA Vib. Ribe stiftprovsti og købstadsprovsti. 

Synsprotokol 1813-28 (C 36A.13).

17 Gunnar Haunstrup: Hejnsvig kirke, i Egnsbogen 

Grindsted/Billund 1983, s. 11-16.

18 Grundstensdokumentet lyder: »I Aaret 1918 efter 

vor Herres Jesu Kristi Fødsel d. 9. Oktober i Verdens

krigens 5. Aar i Hans Majestæt Kong Christian d. 

X.s 7. Regeringsaar, da Thorvald Paulsen var Kirke

minister, Gabriel Koch Biskop i Ribe, Chr. Gad 

provst i Slaugs Herred og Johannes Larsen Sogne

præst i Hejnsvig Sogn, og da P. Pedersen var Kirke-

bylærer og N. Rosby, Lærer i Gilbjerg, var Kirkesan

ger, nedlagde Sognepræst Johannes Larsen Grundste

nen til denne Kirke i Faderens og Sønnens og den 

Helligaands Navn« (Jfr. Gunnar Haunstrup, note 17).

19 Fotokopier på NM efter original i LA Vib.

20 Jfr. brev fra kirkens værger til Nationalmuseet 5. 

febr. 1910. Ifølge indb. af Chr. Axel Jensen 1910 

havde kirken 1909 bekostet et helt nyt alterbordspa-

nel.

21 Jfr. F. Uldall: Om de danske landsbykirker, VII, 

1891, s. 98.

22 Før istandsættelsen manglede de to yderste søjler, 

men da kapitælerne på de to inderste havde hver sin 

størrelse, er de to oprindelige søjler samlet mod syd 

og to nyskårne, tilsvarende varierede, anbragt mod 

nord.


Fig. 25. Vievandskar, siden 1918-19 indmuret i niche i 
våbenhusets nordmur (s. 2350). NE fot. 1989. – Weih
wasserbecken. Seit 1918-19 in einer Nische in nördlicher 
Vorhauswand vermauert. 

23 Disse to spir erstattede 1909 et par meget plumt 
skårne af yngre dato, jfr. fig. 22, hvor der til gengæld 
ses drejede spir (de nu på kronlisten anbragte?) under 
de yderste gesimsfremspring. 
24 Ved restaureringen 1909 blev der således ikke rørt 
ved postamentfeltets ældre, fragmentariske indskrift, 
jfr. ndf. Den nuværende indskrift har samme karakter 
som den inskription, der 1919 blev malet i det nye 
topfelt, jfr. »Kirkejubilæum i Hejnsvig«, artikel i 
Kolding Folkeblad 19. nov. 1969. 
25 Årstallet 1740 er nævnt i DaAtlas og af sp. C. Søl
ling 1768, jfr. note 7. 1905 læste Chr. Axel Jensen dog 
det da fragmentariske årstal som 1747. 
26 Jfr. note 7. Ifølge Chr. Axel Jensen 1905 er den da 
meget fragmentariske inskription udført i skrive
skrift; navnene med store skønskrift(?)bogstaver. I 
stedet for »slægtens løn« har Jensen »himmels løn«. 
27 Dele af tavlen kan dog være malet op i 1800'rnes 
sidste del. 1862 krævedes tavlen således restaureret 
med lidt maling, jfr. note 8. Våbenerne, der på foto
grafiet fra o. 1900 (fig. 22) er skjult af ranker, er des
uden nævnt af Jacob Helms 1874. 
28 Jfr. signaturen »Rastrup 1909« i sortmalet skrive
skrift bag på søndre sidevinge. 
29 Den nye staffering blev lagt oven på de efter Bayers 
mening kendelige spor af farverne fra 1700'rne. 1953 
mentes Bayers staffering dog snarest baseret på en 
blanding af farver fra o. 1600 og o. 1740, og da der 
desuden kun var få spor af de oprindelige, var der 
ingen basis for at forsøge en restaurering. 
30 Utilfredsheden med Bayers arbejde var dog så stor, 
at kunstmaler Ole Søndergaard 1912 havde foretaget 
et par rettelser. 
31 Jfr. note 8 og 12. Kun en enkelt alterkande er nævnt 
i inventariet 1910. 
32 Jfr. stager i Billum (s. 1092) og Tilst (DK. Århus s. 
1580), samt særlig for føddernes vedkommende, Årre 
(s. 1790).

33 En af løverne manglede 1700, jfr. note 10.

34 Fornyelsen af tornene skete muligvis 1953, da sta

gerne ifølge kirkens regnskab blev forandret af S. C. 

Kjær (note 8).

35 Indskriften er påført efter synets ønske 1977, jfr. 

note 8.

36 Jfr. note 8. I det 1862 optagne syn fremhæves, at 

messehaglen ifølge kirkeloven af 19. febr. 1861 bør 

være af rødt silkefløjl med guldbrokadekors.

37 Jfr. indb. af Helms 1874.

38 Jfr. note 8 og 12. Arbejdet blev foretaget af Niels 

Eskildsen.

39 Jfr. note 21 og inventarium 1910 (note 8).

40 P. Halkiær Kristensen: Danske tinmærker, 1983, s. 

107.

41 Stolen repræsenterer dog åbenbart en lidt ældre 

fase. Med sine akantusomgivne evangelistmedaljoner 

synes den snarest at forbinde »Vorbassesnedkeren«s
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arbejder med ældre værker som stoleværket i Vester 

Starup og prædikestolen i Hostrup, begge tilsynela

dende signeret »TS« eller »ITS« (s. 1670 og 2048).

42 Christen Tuel eiede sognets hovedgård Donslund til 

sin død 1608.

43 Ifølge sognepræst Christopher Sølling, jfr. note 7, 

havde prædikestolen endnu på dette tidspunkt sin 

fulde indskrift.

44 Før istandsættelsen 1909, jfr. ndf., mente restaura

tor, at gamle farver tydeligt kunne påvises. Da sto

lens træ var meget stærkt råddent, viste opgaven sig 

dog så vanskelig, at flere perioders farver blev blan

det sammen til en ufrivilligt fri staffering. 1962 blev 

den væsentligste opgave følgelig at bringe stolens far

ver i harmoni med altertavlens.

45 DaAtlas s. 975f. og korrespondance i forbindelse 

med stolens restaurering 1909, NM2.


46 I regnskabet 1922 anføres 93 kroner, indkommet 

ved salg af gamle stole, jfr. note 8.

47 DaAtlas s. 975f.

48 1889 krævedes »det opstående« på præstens stol 

fjernet, jfr. note 12.

49 O. Nielsen: Historiske Efterretninger om Slavs 

Herred. 1868.

50 Jfr. indb. af Chr. Axel Jensen. Klingpungen er lige

ledes nævnt af John M. Møller 1914 (note 3).

51 Th. Frobenius & Sønners arkiv.

52 1910 fandtes seks nummertavler, jfr. note 8.

53 Jfr. fotografi fra 1961 i NM.

54 Jfr. korrespondance i NM. Skibet er nævnt i in

ventariet 1962, jfr. note 8.

55 Nyrop: Kirkeklokker s. 99f. Tram, der var virk

som 1546-73, synes at have arbejdet over det meste af 

Jylland og Fyn, jfr. Hammel, DK. Århus s. 3468.




 

 

 
 

VESTERHEDE KIRKE

HEJNSVIG SOGN 

Filialkirken er opført 1909-10 efter tegning af ar
kitekt Jens Christian Kofoed. Indvielsen fandt 
sted 30. oktober 1910. Samme år forestod arki
tekten også opførelsen af præsteboligen i Hejns
vig. 

Kirkegården indhegnes i vest og nord af en 
hvidkalket kampestensmur, i øst af en trærække 
og i syd af et trådhegn. Hovedindgangen i vest
muren flankeres af teglhængte og hvidkalkede 
piller. I nordmuren findes en mindre indgang. 
Et teglhængt og hvidkalket ligkapel i det syd
østlige hjørne opførtes 1937 af murermester 
Rungborg og snedker Jensen, Hejnsvig. Ved si
den af er i 1980'erne bygget et redskabshus. 

Kirken er holdt i tidens romaniserende former 
og er i lighed med flere af egnens samtidige kir

ker inspireret af dansk middelalderarkitektur. 
Den teglhængte, hvidkalkede kirke, på kvader-
stensokkel, består af langhus, kor med tresidet 
murkappe og i vest et smallere tårn. Koret flan
keres af to kileformede rum, præsteværelse og 
materialrum, nu toilet. Begge har separat ind
gang. Tårnets nedre stokværk, med indgang i 
vest, fungerer som våbenhus, og i siderne ligger 
to mindre rum, det sydlige indrettet til dåbsven-
teværelse. 

Langhus og kor har bloktandgesims og er for
synet med stræbepiller. Tårnet indsnævres, med 
teglstensafdækning, over mellemstokværket. 
Langmurene har hver seks dybt smigede rund
buevinduer, koblet to og to, mens korets nord-
og sydmur har tre mindre, koblede vinduer. 

Fig. 1. Tværsnit gennem skib, set mod vest 
og øst, og gennem tårn, set mod øst, samt 
grundplan. 1:300. Tegnet af P. Riis Olsen 
1959, grundplanen af Marianne Nielsen 1991 
efter P. Riis Olsen. – Querschnitt durch Schiff 
gegen Westen und Osten, sowie durch Turm gegen 
Osten. Zeichnung 1959. Grundriss. 
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Fig. 2. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1990. – Südostansicht der Kirche. 

Indgangsportalen i vest, med rundbuet vindue, spejl. Koret har flisegulv, i stedet for et tidligere 

indrammes af en trekantgavl med kragbånd. trægulv. Skibet har cementgulv, og våbenhus

Herover er et cirkulært vindue med glasmosaik, gulvet er lagt med gule klinker.

Flugten til Ægypten, holdt i blåt, rødt, gult og Før 1959-60 bar væggene en †kalkmalet frise i 

brunt og skænket af en beboer i sognet,1 samt et skibet og omkring indgangsdør og triumfbue. 

lille vindue i et muret malteser-kors. En indskrift over vestdøren lød »Den Tale er 


Kirkens indre fremtræder nu som resultatet af troværdig og al Modtagelse værd, at Kristus Je
en istandsættelse 1959-60 ved arkitekt P. Riis sus kom til Verden for at frelse Syndere« og 
Olsen, Varde, og maler Ernst Trier, Vallekilde. over triumfbuen »Jesus sagde: Jeg er Verdens 
Kirkerummet står hvidtet, og de gråmalede Lys. Den, som følger mig, skal ikke vandre i 
flade trælofter hviler i skibet på brune knægte og Mørket, men have Livets Lys. Joh. 8.12«.1 Det 
bjælker, i koret på blå bjælker. Koret, der er oprindelige pulpitur stod som et triforium, flan
hævet tre trin over skibets gulvniveau, har ind keret af to rundbuede muråbninger. En kalorifer 
vendigt rektangulær grundplan med to høje i skibets nordvest hjørne fjernedes ved istand
rundbuede nicher i nord og syd. I vest åbner sættelsen. 
pulpituret sig gennem en bred fladspændt bue, Inventaret er hovedsageligt fra kirkens opfø
flankeret af to rektangulære åbninger i rundbuet relse. Et alterbord af rødlig granit med egetræs



 
 

 

 

 

 

  
 

 
  

 

 

  

 

  

 

2360 SLAVS HERRED 

Fig. 3. Indre set mod øst. NE fot. 1990. – Innenansicht gegen Osten. 

plade er opsat 1960 til erstatning for et †alterbord 
af træ. Det oprindelige altermaleri (fig. 5), Kri
stus på Korset (olie på lærred), 2×1,35 m, er 
signeret af maleren og tegneren Poul Steffensen 
(sml. Billum s. 1086) og skænket af sognefoged 
Jens Jensen, Askær.1 Dets nu forsvundne ind
skrifter var: »Det er fuldbragt« og »Se det Guds 
Lam, som bærer Alverdens Synd«. Ved kirkens 
istandsættelse 1960 blev det flyttet til skibets 
nordvæg, og erstattet af den nuværende alterpry
delse (fig. 4) en bronzeskulptur, Korsegangen, 
87×118 cm, udført 1961 af billedhuggeren Mo
gens Bøggild. Skulpturen er opsat på et teak-
træspodium, på altret. 

Det nyere altersølv er i enkle former med kors- 
dekoration og stempel for Carl M. Cohrs Sølv-
varefabrik (Bøje 1982, nr. 6550). Kalk, 18 cm 
høj, med keglestubformet fod, disk, tvm. 16,5 
cm, oblatæske, tvm. 10,5 cm og alterkande, 
24,5 cm høj. Kirkens oprindelige *altersølv. Kal
ken, 25,5 cm høj, har kegleformet fod, skaft 
med perlebort, treblads-dekoreret knop, og ind
graveret kors med trepasender på bægeret. I 
bunden mestermærket »ICCD«. Disken, tvm. 

25,5 cm, med fane, hvorpå indgraveret kors og i 
bunden stempel i form af uregelmæssig I. Nu på 
Hejnsvig Plejehjem. Fra kirkens opførelse stam
mer desuden alterkande, oblatæske og skål i hvidt 
porcelæn med guldkors. Alterstagerne, 41 cm 
høje, af messing, er balusterformede. En syv
stage er skænket af beboere i sognet.1 Alterskran
ken har skiftevis en glat og to snoede grå stolper. 
Knæfaldet er muret i samme mørkt røde fliser 
som korgulvet. 

Døbefont, 86 cm høj, tvm. 64 cm, af grålig 
granit. Kummen har udhuggede tovsnoninger 
samt vulst ved overgangen til den terningkapi-
tæl-formede fod. Ved istandsættelsen 1960 flyt
tedes fonten fra koret til skibets nordøsthjørne. 
Dåbsfad, tvm. 50 cm, og dåbskande, 28 cm høj, 
med malteserkors, begge af messing. 

Prædikestolen består af tre fag med profilfyl
dinger og tovsnoninger i gråt, gult og blåt. Op
rindelig med indskriften »Salige er de, som hø
rer Guds Ord og bevarer det«.1 Stolestaderne har 
fyldingsryglæn i to grå nuancer og blå, svungne 
gavle med volut-indskæringer. En †degnestol an-
skaffedes 1912. Armstol til præsten, i koret. 
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Orgel, 1964, med seks stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af Th. Frobenius & Co., Kgs. 
Lyngby. Disposition: Manual: Gedakt 8', Prin
cipal 4', Rørfløjte 4', Oktav 2', Spidsfløjte 1'. 
Pedal: Subbas 16'. Facade med foldedøre, grå og 
bordeaux, tegnet af arkitekt Rolf Graae. På gul
vet i skibets sydvesthjørne, †Orgel, o. 1915, med 
fire stemmer, oktavkoppel og svelle, bygget af 
Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen og 
skænket af sognets beboere.1 Pneumatisk ak
tion, bælgventillade.2 Først opstillet på pulpitu
ret; 1920 flyttet ned i skibet. 

Salmenummertavler. 1) En af oprindelig fire fra 
kirkens opførelse. Sortmalet tavle, 
af tre egeplanker, med svungen 
kridt. På kirkeloftet. 2-6) Nyere. 
hvidmalede tavler, 63×50 cm, med 

75×43 cm, 
overkant. Til 
Rektangulære, 

grå ramme, 
hvoraf en, med »Daab« og »Nadver«, er todelt 
af grå tværliste. Ophæng til sorte letmetalcifre. I 
skibet. Til belysning tjener tre 16-armede lyse
kroner af messing. 1) 1918, med otte store og otte 
små arme, otte pyntearme med klokkeblomst 
og hængekugle med graveret kursivindskrift 
»Skænket af Bertel Sørensen og Hustru Vester
hede 1918«. Ophængt i sort jernstang med kug
ler, i koret. 2-3) 1980. I enkle former. Ophæng 
som nr. 1, i skibet. Fire (†)lysekroner og en (†)ly-
searm, til petroleum, af forgyldt jern. På kirke
loftet. 

Fig. 4. Alterprydelse, Korsegangen, fra 1961. Bron
zeskulptur udført af Mogens Bøggild (s. 2360). NE 
fot. 1990. – Altarzier, die Kreuztragung, von Mogens 
Bøggild 1961. 

Fig. 5. Altertavlemaleri, o. 1910, af maleren og bog
illustratoren Poul Steffensen (s. 2360). NE fot. 1990. 
– Altargemälde von dem Maler und Zeichner Poul Steffen
sen, um 1910. 

Kirkeskib, 1966, bygget af Holger Bonde, 
Stenbjerg, og skænket af Elise og Jakob Jakob
sen, Tusborg. Tremastet fuldrigger, 80 cm, med 
gråt skrog og blå bund. Sølvskilte med model-
bygger- og giverindskrift. 

Klokken, 1909, tvm. 80 cm, med lister på hal
sen og slagringen, har på legemet versalindskrif
ten »Jeg kalder på gammel og ung, mest dog på 
Sjælen træt og tung, syg for den evige Hvile«. 
På slagringen »Støbt af Christiansen & Schjøn-
ning Aabyhøi pr Aarhus«. Ophængt i slynge
bom i tårnet. 

Et brunmalet skab, 71×52 cm, med trekant
gavl og glasrude til †grav krans. På kirkeloftet. 

1 A. Bruun Nielsen: Kirken i Vesterhede, i Egnsbo-

gen Grindsted/Billund 1986, s. 36-38.

2 Horsens Orgelbyggeri: Katalog 1923.


Redaktion ved Vibeke Andersson Møller og Ole Ole

sen (orgler) 1991.




ANST HERRED o. 1800 med de ti sognekirker: Verst, Bække, Lejrskov, Jordrup, Anst, Gesten, Skanderup, 
Seest, Hjarup og Vamdrup. De middelalderlige kirker i Jordrup og Verst blev 1884 og 1896 revet ned og afløst af 
nye. Valgmenighedskirken i Skanderup er 1922 indrettet i en tidligere fabriksbygning. Seest sogn hørte indtil 
1566 til Sønderjylland. Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort 1804 og 1780. – Die Harde von Anst um 1800 mit 
den zehn Pfarrkirchen von Verst, Bække, Lejrskov, Jordrup, Anst, Gesten, Skanderup, Seest, Hjarup und Vamdrup. Die 
mittelalterlichen Kirchen in Jordrup und Verst wurden 1884 und 1896 abgerissen und durch neue Bauten ersetzt. Die Kirche 
der freien Gemeinde in Skanderup wurde 1922 in einem ehemaligen Fabrikgebaude eingerichtet. Die Gemeinde Seest 
gehörte bis 1566 zum Herzogtum Schleswig. Ausschnitte aus den Karten der Gesellschaft der Wissenschaften 1804 und 
1780.

Danmarks Kirker, Ribe amt 167
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ROMANSKE BYGNINGSPROFILER i Anst herred, af granit, 1:10, målt af NJP 1991, tegnet af MN 1992. 
Fig. 1-13: Kragbånd i korbue (og apsisbue). 14-17: Kragbånd i portaler. 18-29: Bygningssokler. 1. Bække. 2. 
Hjarup. 3-4. Anst. 5-6. Anst, apsisbue. 7-8. Gesten. 9. Gesten, korbuesokkel. 10-11. Skanderup. 12-13. Vamdrup. 
14. Skanderup. Norddør, østre kragbånd. 15. Vamdrup. Syddør, vestre kragbånd. 16-17. Gesten. Syddør, østre 
og vestre kragbånd. 18. Lejrskov. 19. Gesten. 20. Lejrskov. Kvadre i våbenhus. 21. Skanderup. 22. Hjarup, kor. 
23. Hjarup, apsiskvadre. 24. Vamdrup. 25. Bække. 26. Bække, skibets sydvestre hjørne. 27. Anst, skib. 28. Anst, 
kor og apsis. 29. Seest. – Romanische Gebäudeprofile aus Granit. Abb. 1-13. Kämpfer und Sockel (9) des Triumphbo- 
gens und des Apsisbogens (5-6). 14-17. Kämpfer der Portalen (14. Nordportal, 15-17. Südportal). 18-29 Sockel.



Fig. 1. Luftfoto af kirken og kirkegården, set fra sydøst. Ålborg Luftfoto o. 1950. Det kgl. Bibliotek. – Luftauf- 
nahme von Kirche und Friedhof. Südostansicht.

VERST KIRKE
ANST HERRED

Den nuværende kirke er bygget på den gamle kirkes 
grund 1896. Sognet, der oprindelig var ret lille, næv
nes første gang i kirkelisten i Ribe Oldemoder (ved 
midten af 1300'rne), hvor kirken er sat til laveste af
gift, 2 skilling sølv (jfr. s. 1020f.). Den nordlige del, 
Torsted, udgjorde i den tidligere middelalder et selv
stændigt sogn, hvis kirke lå i Øster Torsted i det nu
værende Egtved sogn. Verst kirke var måske en af de 
fire nabokirker til Bække, som i 1200'rne ydede afgift 
til kronen.1

I næsten hundrede år var kirken underlagt Kol- 
dinghus rytterdistrikt, oprettet 1680 (jfr. (†)altertavle 
og †lukket stol (s. 2383)). Ved auktion over rytter
godset 1767 solgtes den til justitsråd, amtsforvalter P. 
Saxesen, Nyborg, som allerede året efter videresolgte

den til bonden Christen Christensen Høllund i Vor- 
basse sogn.2 Han solgte 1780 kirken til Christian 
Matthiesen Paulin, senere ejer af Verstgård (jfr. 
klokke). Efter hans død 1798 overgik kirken til hans 
enke Birgitte Christensdatter, som 1800 skødede den 
til Hans Nielsen Keldberg, Røjlund i Gesten sogn.3 
Fra 1812 tilhørte kirken samtlige sogneboere.4 Den 
overgik til selveje 1911.

Verst har været hovedsogn for Bække i det mindste 
siden 1500'rne,5 1822-32 tillige for Vorbasse.

Ved klokkeskatten 1528 måtte kirken afgive en 
klokke.6 Ifølge kirkens regnskabsbog, bevaret for 
årene 1637-62, gav 20 kirker i Koldinghus len 1651-52 
hver 2 rigsdaler til kirkens reparation. Under sven
skekrigene 1657-60 havde kirken ingen indtægter.7

167*
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Kirken og kirkegården ligger frit i landskabet 
godt en kilometer nord for landsbyen, som 
blandt sine gårde tæller præstegården med en 
senklassicistisk hovedbygning fra 1857. Kirke
gården har bevaret sine gamle grænser og heg
nes nu som tidligere af brede kampestensdiger. 
Hovedindgangen i øst, bestående af port og låge, 
lukkes med jerngitterfløje fra o. 1896; en lig
nende låge findes i norddiget. En elmeallé fører 
fra hovedindgangen op til kirken. 1931 ønskede 
synet nogle ældre asketræer afløst af elm.8

†Port og låger. Indgangspartierne var i ældre 
tid af egetømmer og tækket med brædder. Por
ten og østre stette blev repareret 1637, og 1640 
blev en låge i kirkegårdens vestre side fornyet 
og gruberne under begge †riste renset op. 1651 
blev den sammenstyrtede østre stette og port 
genrejst med nye »egefodstykker og tvær
bånd«.7 1744 modtog tømmermand Christoffer 
Møller og snedker Mikkel Nielsen, begge fra 
Kolding, betaling for en ny kirkegårdsport med 
tremmefløje.9 Indgangene betegnedes 1862 som 
stakitdøre af træ.8 – Kirkegården lå hen i græs, 
indtil den 1875 blev inddelt i faste gravsteder, 
der fordeltes mellem sognets beboere.8 Kampe- 
stensdiget brugtes ifølge en indberetning 1792 
kun til at indelukke(!) kirkeejerens kreaturer.10

Et ligkapel, øst for kirkegården, fra 1960'erne, 
er 1989 udvidet med graverfaciliteter og toilet
ter. Det nord-syd orienterede hus er af røde 
sten, tækket med skifertag. En †kirkestald, fra før 
1800, på kirkens grund, blev nedrevet vistnok i 
begyndelsen af 1900'rne.4

†Klokkestabler. En fritstående, tømret klokke
stabel (»klokkehus«) på kirkegården, er nævnt

første gang 1637. Den blev fornyet 1651, efter at 
den gamle var faldet ned nogle år forinden »og 
klokken stod i kirken«. Ifølge regnskabet var 
den rejst af fire stolper, hver 12 alen lange (ca. 
7,5 m). En tømmermand fik 15 daler og 2 mark 
for at »hugge og færdige« huset og for at op
hænge klokken.7 1680 kunne klokken ikke rin
ges, fordi huset var »ruineret«,4 og det gentages 
med omtrent de samme ord 1700 og 1725.11 I de 
følgende år var klokken, ligesom i Bække, an
bragt i et ophæng ved korgavlen. Det var 1791 
vakkelvornt og råddent,12 og 1818 påbød synet, 
at det blev samlet og hæftet til kirken. En ny 
stabel ved korgavlen, med tjæret bræddetag, bar 
indskriften »Niels Madsen W(erst?) D(en) 14. 
juni 1820«.13 1890 flyttedes stablen til kirkegår
dens sydvestre hjørne, hvor klokken hang, ind
til den 1896 kunne overføres til den nybyggede 
kirkes tårn.8

BYGNING

Kirken, der blev indviet 3. søndag i advent 1896, 
er opført efter tegning af arkitekt Johan Chri
stian Fussing, Kolding. Den består af kor og 
skib samt et tårn i vest, hvis nederste etage tje
ner som våbenhus.

Bygningen er af røde sten med tag af skifer og 
ligner i mangt og meget de nyromanske kirker, 
som arkitekten få år forinden havde opført i 
Nørre Bjært (Vejle amt), Jordrup (s. 2447) og 
Grene (s. 2273f.), der ligeledes afløste middelal
derlige bygninger.

Murene hviler på en granitsokkel af romanske 
kvadre fra den nedbrudte kirke; tre skifter under

Fig. 2. Grundplan 1:300, tegnet af Marianne Nielsen 1991 efter skitsemæssig opmåling af fimaet C. H. Hess, 
suppleret af Niels Jørgen Poulsen. – Grundriss.
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Fig. 3. Kirken, opført 1896, set fra sydøst. NE fot. 1986. – Südostansicht der Kirche, 1896 errichtet.

selve kirken og et skifte under tårnet. Kvadrene, 
hvoraf det nederste skifte har skråkantled, er op
hugget og uniformeret i forbindelse med ny
byggeriet, men spredt i soklen ses endnu gamle 
sokkelkvadre med rundstav og hjørneknop led
saget af en indhugget, vandret linie. Kragste- 
nene fra den gamle kirkes korbue (s. 2379) synes 
anvendt i korets østre hjørner.

Bygningen fremtræder med runde buer og – 
som i Grene – med en gennemført fagdeling. 
Hjørne- og murliséner over fremspringende 
sokkelled forbindes med profilerede tandsnitfri- 
ser af kridtsten, og murkronerne er smykket 
med rigt artikulerede gesimser. Gavlene, der 
står med zinkbeklædte kamme, prydes af sti
gende rundbuefriser. I korgavlen er en præste- 
dør under et cirkelvindue. Langsidernes vin

duer, med jernrammer, er anbragt parvis under 
rundbuede prydstik og placeret, så der er nøje 
symmetri mellem syd og nord. Også tårnet, der 
er i tre stokværk, har hjørneliséner. En kryd
sende rundbuefrise markerer adskillelsen mel
lem 1. og 2. etage, mens murfladen mellem 2. 
og 3. etage skilles af en kraftig kordongesims. 
Det ottesidede pyramidetag ender i et spir med 
kugle og kors. Adgangsdøren er i tårnets nord
side, og der er rundbuede tvilling-glamhuller i 
alle fire sider med prydstik som vinduernes.

I det indre står rummet med hvidtede vægge, 
dækket af et bræddeloft hvilende på profilerede 
bjælker, malet i rødt og gråt. Gulvet er lagt med 
sorte, gule og røde fliser.

Murerarbejdet 1896 udførtes af H. Nielsen, 
Kolding. I øvrigt medvirkede tømrermester N.
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Knudsen og blikkenslager Steinfath, Kolding 
samt snedkermester Lorents Dam, Verst, og 
malermester J. Hoffskov, Bække.4 Indvielsen 
blev foretaget af biskop Carl Viggo Gøtzche.

Kirken blev ved 25-års-jubilæet 1921 forsynet 
med kalkmalerier (jfr. fig. 4 og 11). Udsmyknin
gen omfatter en rudermønstring af pilastrene på 
begge sider indgangsdøren, gotisk inspirerede 
ranker i vinduesnicherne, en bort med bånda- 
kantusornamenter i korbuen og en frakturind- 
skrift: »Dette er det evige Liv, at de kende dig 
den eneste sande Gud og den, der udsendte Jesus 
Kristus (Joh. 17,3)«. Indskriften er sort, mens 
ornamenterne er holdt i rødt, sort, gråt, gult og 
grønt. 1962 blev de medtagne dekorationer re
staureret, til dels med nymaling.

INVENTAR

Oversigt. De dominerende dele af inventaret, alter, 
prædikestol og stolestader, er fra kirkens opførelses- 
tid, men stærkt fornyede ved 25-års-jubilæet 1921. Af 
middelalderlige genstande er kun bevaret den hård
hændet ophuggede fontekumme og et lille krucifiks. 
Overført fra den gamle †kirke er desuden altersta
gerne, skænket 1696, alterkalken fra 1782, og klok
ken, der er omstøbt 1793. Hertil kommer flere gen
stande, som siden kirkens opførelse har ligget på lof
tet, først og fremmest to (alterbords)paneler fra 
1600'rnes midte og det meste af en altertavle i ungre
næssancestil fra o. 1590. En *gavl fra tavlen er lige
som den gamle †kirkes *prædikestol fra o. 1550-75 og 
flere gravminder overført til Museet på Koldinghus, 
jfr. s. 2384.

Alterbord, fra kirkens opførelsestid, af træ, med 
skabe bagtil. De forreste sider er beklædt med 
rødt plys, som på forsiden prydes af et guld- 
brokadekors.14

(†)(Alterbords)paneler, 1600'rnes midte (se s. 
2382), af fyr. Forsiden, 99×155 cm, har tre pro
filfyldinger, en enkelt flankeret af dobbelte. Fyl
dingerne adskilles af lisener. Et sidepanel, 
99×100 cm, har to dobbelte profilfyldinger. Re
ster af staffering, formentlig udført 1688 (jfr. 
(†)altertavle) og på forsiden bestående af lyseblåt 
med blomstermaleri i rosa, grønt og grågult i 
midterfyldingen, på (side)panelet af lysegrønt 
med blomster svarende til forsidens i begge fyl
dinger. Henlagt på loftet.

Altertavlen (jfr. fig. 4) består af et arkadefor- 
met maleri, en kopi efter Christen Dalsgaard 
udført af maler og konservator Niels Termansen 
o. 1896, og en bred ramme i skønvirkestil med 
skåret årstal 1921, udført af snedker A. L. Johan
sen, Kolding.4 Under rammens høje sokkel er 
kvartcirkulære hængestykker med profilind- 
rammede reliefversaler langs yderkanten, til 
venstre »Anno domini 1896«, til højre »Anno 
domini 1921«. Til siderne for maleriet, der ne- 
derst afgrænses af konkav liste, langs buen af 
tungekant, er glatte stykker med ophøjede felter 
hvorpå skriftsteder i reliefversaler. Til venstre 
»Hvo som kommer til mig .... Johs. 6.35«, til 
højre »Hvo som æder mit kød .... Johns evagl. 6 
kapt. 56«. Over vederlagshøjden, der markeres 
ved profilgesimser, er et buefelt kantet med en 
bort bestående af to vulster, hvoraf den yderste 
har trekantmønster, mens den inderste smykkes 
af græske kors og ruder. Under borten er der 
ved lister dannet et ternmønster, som foroven 
brydes af reliefskåren roset med Jesumonogram. 
Øverst står et græsk kors. Rammens bundfarve 
er rødbrun, borter og lister grå og gyldne og de 
skårne indskrifter gyldne på en gylden bund. På 
postamentet er malede, gyldne versaler: »I Gvd 
er livets kilde«.

Maleriet, i olie på lærred, er i nederste venstre 
hjørne betegnet: »Copie efter Dalsgaard af N. 
Termansen«. Lysningsmål 122,5×97,5 cm. Mo
tivet, Ansgar døber et barn, domineres af de tre 
forgrundsfigurer: Ansgar og en medhjælper, 
begge iført gulhvide kjortler, og barnets moder, 
med langt, lyst hår og en lys blå kjole. Bag 
munkene står en sorthåret mand i ternet, rød
hvid dragt, og to kvinder med blågrå kjoler og 
hovedtørklæder. Baggrunden udfyldes af et 
tømret, stråtækt hus og en skov.15

Altermaleriets oprindelige ramme (jfr. fig. 6) 
fra o. 189616 er arkitektonisk opbygget, med 
højt postament, korintiske søjler til siderne for 
den arkadeformede lysning og tagformet afdæk
ning, der brydes af en kvist med dobbeltarkade 
under fordybet hjulkors og latinsk kors over 
gavlspidsen. Egetræsstafferet med gyldne skøn- 
virkeversaler: »I Gud er livets kilde« på posta
mentet. Henlagt på loftet.
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Fig. 4. Indre set mod øst. NE fot. 1986. – Inneres nach Osten.

(†)Altertavle (fig. 5, jfr. fig. 4, s. 2381). Kir
kens ældste, fra den gamle bygning overførte 
tavle, er en ungrenæssanceopbygning fra o. 
1590, med malerier fra 1866. Af den nu delvis 
adskilte tavle er bevaret et postament med fyl- 
dingsfremspring, et tredelt storstykke med om
trent kvadratisk, profilindrammet17 midtfelt og 
to halvt så brede, tilsvarende indrammede side
felter. Til midtfeltet hører desuden en frise med 
dværgpilastre samt en *trekantgavl indrammet 
af profiler med tandsnit, hvoraf den nedre er 
beskåret og sandsynligvis sekundært anbragt. 
Småhuller i sidefelternes øverste rammelister 
antyder, at også disse har været kronet af †tre- 
kantgavle, jfr. tavlerne i Øse, Næsbjerg og Ho
strup (s. 1612, 1638 og 2043). Til siderne for den

bevarede *gavl stod der før kirkens nybygning 
firsidede †småspir, jfr. fig. 4, s. 2381.

Tavlens malerier dateres ved en inskription i 
sort skriveskrift på postamentets hvidmalede 
endeflade: »1866 er Altertavle, Prædikestol og 
Lofterne malet af H. Hansen fra Skodborghus«. 
Hvert felt rummer en figur, kopieret efter Thor
valdsen (DK. Kbh. By I, 206f.). I midtfeltet ses 
Kristus på et postament i en niche, der flankeres 
af doriske søjler, i venstre sidefelt Johannes og i 
højre Mattæus. De sidste står på sokler i lidt 
lavere nicher, der nederst afgrænses af skrift- 
bånd, mens der øverst er bladornamenter. Fi
gurerne er hvide, baggrunden rød og vægstyk
kerne gullighvide med brun marmorering. Side
felternes dekorationer er hvide og rammeværket
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hvidt, gult og gyldent. På de hvide skriftbånd er 
sort fraktur, under Johannes: »Hvo som troer 
paa Sønnen haver et evigt Liv. Joh. 3,36«, og 
under Mattæus: »Følg mig! og han stod op og 
fulgte ham. Math. 9,9«. Postamentet er sort 
med gylden fraktur: »Fred være med Eder!«.
*Trekantgavlens bemaling, ligeledes fra 1866, 
består af gyldent og hvidt på gesimserne, mens 
feltet er blåt med opgående, gylden sol.

Under den nuværende staffering sås 1962 en 
blå farve, som sandsynligvis stammer fra en op
maling 1791 (jfr. ndf.). Herunder blev der af
dækket dele af en velbevaret (†)staffering, som 
ifølge præsteindberetningen 1768 var bekostet af 
ritmester Theodosius Levetzau og dateret ved 
det malede årstal 1688.18 Af motiverne, angive
ligt et Kristusbillede ledsaget af indskriften »Se 
det Guds Lam som bar Verdens synder« (i top
feltet?) og en nadverfremstilling flankeret af 
Korsfæstelsen og Opstandelsen, ses to partier af 
Nadveren: Et opadvendt ansigt under Kristi 
venstre arm og ansigtet samt lidt af overkrop
pen af yderligere tre personer yderst til højre på 
midtfeltet (fig. 12).19 Personerne, der ved de 
høje pander og trekantede øjne synes at knytte

sig til figurfremstillinger udført af Ribemaleren 
Willem Stensen,20 er iført klædedragter i blåt, 
gult og rødbrunt. Baggrunden er lyseblå. Sand
synligvis samhørende med 1688-stafferingen er 
resterne af en gylden fraktur på sort bund under 
sidefelternes skriftfriser, til venstre »Frygt 
Gud!«, til højre »Tro .... nghed«.

Altertavlen trængte 1719 til reparation21 og 
fandtes i de følgende år stadig mere forfalden. 
En opmaling på kirkeejerens bekostning 1791 
var så lidt imponerende, at synet fandt tavlen, 
der »ikkuns var et stykke gammelt sort bræt«, 
oversmurt med en »grim og grov farve, udført i 
en dum forestilling«, og nærmest til spot tilføjet 
navnene på kirkeejeren, Christian Paulin og 
hans hustru.12 Fra 1846 ønskedes tavlen atter op
malet,22 en anmodning, der først blev efterkom
met 1866, ti år efter at bygningsinspektøren 
havde fundet tavlens udseende rent uhygge
ligt.23 Ved kirkens nybygning 1896 blev tavlen 
henlagt på loftet over den nye kirke, og topstyk
ket herfra overført til Museet på Koldinghus 
(inv. nr. 1 21 89).

Altersølvet består af dele fra forskellig tid. Kal
ken (fig. 7) fra 1782 er udført af Jacob Nielsen

Fig. 5. (†) Altertavle fra o. 1590, med malerier fra 1866. Yderst til højre på midtfeltet ses et afrenset parti af en 
(†)staffering fra 1688, jfr. fig. 12 (s. 2369). NE fot. 1986. – (†)Altar um 1590. Gemälde 1866. Ganz rechts im 
Mittelbild eine gereinigte Partie einer (†)Bemalung 1688, vgl. Abb. 12.
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Fig. 6. Indre set mod øst før 1921. Det kgl. Bibliotek. – Inneres nach Osten vor 1921.

Satterup, Kolding, og forsynet med kirkeeje
rens navn og hans hustrus initialer. Den er 20,5 
cm høj og har sekstunget fodplade samt rund 
fod, der over et enkelt afsæt er drevet keglefor
met op mod det cylindriske skaft. Fladoval, 
kanneleret knop og smalt, formentlig o. 187224 
forhøjet bæger. Under fodpladen er graveret 
skriveskrift: »Christian Pouelÿ / B(irgitte) 
C(hristens) D(atter) I(versen)25 / 1782«, og på 
oversiden af to af fodpladens tunger Satterups 
gentagne, udviskede stempler (Bøje 1982, nr. 
6589). Disken, anskaffet i 1900'rnes anden fjer
dedel, er 12 cm i tvm. og har under bunden me
stermærke for Niels Nielsen, København (1917– 
37).26 Den erstattede en †disk skænket samtidig 
med og af de samme som kalken.27

Oblatæske, formentlig anskaffet o. 1853,22 fra 
Bing og Grøndal, af porcelæn, sort med guld
kors og –kanter, tvm. 14 cm. To alterkander, 
begge af sort porcelæn med guldkors og –kan

ter. 1) O. 1846,22 fra Den kongelige Porcelæns- 
fabrik, 27 cm høj. 2) O. 1908,28 fra Bing og 
Grøndal, 28 cm høj.

Sygesæt, o. 1850,29 bestående af kalk, 10,6 cm 
høj, med sekstunget fod og seksdelt knop samt 
glat bæger, hvorpå graveret skriveskrift: 
»Weerst og Bekke Kirker tilhørende«. Disken, 7 
cm i tvm., har under bunden stempel, forment
lig mestermærke for Hans Christian Hansen, 
Sønderborg (Bøje 1982, nr. 7524).

Alterstager (fig. 8), ifølge graveret indskrift på 
foden skænket 1696. Nyere lysetorne. Stagerne, 
der måler 33,5 cm til overkanten af lyseskålen, 
har cirkulær fodplade og fladkugleformet fod, 
der over en konveks indsnævring afsluttes i en 
cirkulær plade. Balusterformet skaft med skive
led på midten og flad, rund lyseskål med træ
torn i messingholder af en mere gullig tone end 
den øvrige stage. På foden er graverede versaler: 
»Bartram Pedersen og hans hustru Catharina Ja-
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Fig. 7. Alterkalk, udført 1782 af Jacob Nielsen Sat- 
terup, Kolding. Under bunden er graveret kirkeeje
rens navn og hans hustrus initialer (s. 2370). NE fot. 
1986. – Kelch 1782 von Jacob Nielsen Satterup, Kolding. 
Unterseite mit eingraviertem Namen des Kirchenpatrons 
und den Initialen seiner Ehefrau.

cobsdætter gæf dette pær lusestagger til Wærst 
kiercke. Anno 1696« (gentaget på hver stage). 
Af stagerne, der tidligst nævnes 1719,21 fandtes 
den ene 1724 brøstfældig.30

Syvarmet stage, 40 cm høj Grundtvigstage på 
trappefod med graveret skriveskrift på oversi
den af det øverste trin: »Til Minde om Søren 
Søndergaard Husted 1921«.

Krucifiks (fig. 9), bestående af en sikkert sen
middelalderlig figur31 på et nyere korstræ. Den 
70 cm høje figur har blødt rundede former. Øj
nene er lukkede og det skæggede hoved med 
den flettede krone hviler på højre skulder. Krop
pen hænger lige ned med fødderne krydset og 
bærer ikke spor af dødskampen. Sidesåret 
mangler. Lændeklædet er symmetrisk fordelt 
over hofterne og har overslået snip på midten. 
Både figuren og det 88 cm høje korstræ, der har 
indskriftbånd foroven, står med en nyere staf

fering. Figuren har naturligt farvet krop og sort 
hår samt gylden krone og lændeklæde, mens 
korstræet er rødmalet med »INRI« i røde versa
ler på det hvidmalede indskriftbånd. Krucifikset 
er tidligst nævnt 1874, da det hang over korbuen 
i den gamle kirke. På triumfmuren nord for 
buen.

†Messehagel, formentlig anskaffet o. 1880 og 
1962 omtalt som rester, henlagt i et skab.8

Alterskranke, sandsynligvis fra kirkens opfø- 
relsestid, halvrund med poleret håndliste og 
drejede balustre i rødbrunt med sorte profiler og 
stor, forgyldt midterkugle. (†)Alterskranke med 
drejede balustre fra 1872, da synets gentagne øn
sker om at få et nyt, halvbueformet knæfald 
blev opfyldt.8 Rester af rød og gylden maling. 
På loftet.

Døbefont (fig. 10), bestående af en romansk 
granitkumme på en cementfod, sandsynligvis 
fra 1896. Kummen, der måler 82 cm i tvm, er af 
en lys rød sten med en del sorte korn; den har 
rille under mundingsranden, men fremtræder 
iøvrigt helt glat som følge af en afrensning i
1884.8 Foden, der tilsyneladende efterligner den

Fig. 8. Alterstager, ifølge graveret indskrift på foden 
skænket 1696 af Bertram Pedersen og hustru Katarina 
Jacobsdatter (s. 2371). NE fot. 1986. – Altarleuchter mit 
eingravierter Stifterinschrift auf dem Fuss, 1696.
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oprindelige i den gamle kirke,32 er formet som 
et omvendt terningkapitæl med siderne smyk
ket af fordybede felter, den ene tillige af uregel
mæssige tovstave langs over- og underkanten. 
Fonten blev 1651/52 stafferet af Christen Maler.7 
1849 krævedes den malet,22 men kun tretten år 
efter ønskede synet den – ganske vist forgæves – 
afpudset og overstrøget med en klar fernis.8 
1874 stod den med en nyere marmorbemaling. I 
skibet, udfor korbuens nordvange.

Dåbsfad, o. 1889,8 af messing, 69 cm i tvm. 
Fanen, der inderst kantes af perlestav, yderst af 
stiliseret tovsnoning, har graverede vinblade.

Dåbskande, o. 1889,33 af messing, 32 cm høj, 
chokoladekandeform med afsæt ved overgan
gen til halsen. Under bunden er stemplet: 
»Wilh. Steinfath, Kolding«.

Prædikestolen (jfr. fig. 4 og 6), er fra kirkens 
opførelsestid, men for kurvens vedkommende 
ændret i overensstemmelse med altertavlen 
1921. Den femsidede kurv fremstår nu med pro- 
filpostament, storfelter med fyldinger, der op
rindelig havde dobbeltarkade foroven, men som 
nu er rektangulære; profilindrammet frise fra 
1921 og gesims med kronliste båret af et 1921 
reduceret antal bøjletænder. Støttestolpen er 
sammensat af fire søjler på profilpostamenter, 
med midtervulst og terningkapitæl, mens op
gangen har mægler udformet som en af støt
testolpens søjler og rækværk med balustre sva
rende til alterskrankens. Stolens rammeværk har 
sandsynligvis siden 1921 været rødbrunt med 
detaljer i blåt, sort og gyldent, mens fyldingerne 
har kantstillet kvadrat i blåt omgivet af stilise
rede arabeskmønstre i sort på gylden grund. I 
gesimsfrisen er gyldne versaler: »Alt kød er som 
græs, men Herrens ord bliver evindelig«. I ski
bets sydøsthjørne med opgangen vendt mod 
væggen.

Stolestaderne (jfr. fig. 4 og 6) er fra kirkens 
opførelsestid, men deres rygge og gavle mod 
midtergangen ændret, sandsynligvis i forbin
delse med moderniseringen af altertavle og præ
dikestol 1921. Ryggene, tidligere blot et par vand
rette planker, er nu helt udfyldte, mens gavlene 
mod midtergangen har fået det oprindelige, cir
kulære topstykke erstattet af trekantgavl over

Fig. 9. Krucifiks, bestående af en sandsynligvis sen
middelalderlig figur på et nyere korstræ (s. 2372). NE 
fot. 1986. – Kruzifix, wahrscheinlich spätmittelalterliches 
Corpus an neuerem Kreuz.

påsat, profilkantet liste. Benene er formet som 
flade balustre. Stafferingen, fra 1963,8 domine
res af rødbrunt; trekantgavlenes skrågesimser 
(med malet tandsnit) er hvide, ligesom listen og 
et blomsterornament i gavlfeltet.

Rester af †stolestader, måske det 1874-76 an
skaffede sæt, se s. 2383, fandtes 1962 på loftet.34

Armstol til præsten, 1900'rnes anden fjerdedel, 
med bladornamenter på armlænene, krone midt 
på den forreste sprosse og snoede ben, de for
reste med stiliserede løvefødder. Gobelinmøn
stret betræk. Stolen erstattede en †armstol fra 
1888,8 med svungne armlæn og delvis snoede 
ben.

Degnestol (jfr. fig. 11), fra kirkens opførelses
tid, formet som et kort stolestade med foran
stillet pult. Staffering som på stolestaderne.

Servante, sikkert fra kirkens opførelsestid,35 
med fad og kande af emalje, beige med grønne 
kanter.
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Pengebøsse, tidligst nævnt 1962,8 af messing fra 
Dansk Paramenthandel. På vestvæggen, nord 
for indgangsdøren.

Orgel, 1978, med 7 stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af P. Bruhn & Søn, Årslev. Dis
position: Manual: Spilfløjte 8', Rørfløjte 8', 
Principal 4', Dækfløjte 4', Blokfløjte 2', Mixtur
II. Pedal: Subbas 16'. †Orgler. 1) 1903, ifølge en 
nu på loftet henlagt træplade, 12×78 cm, med 
gylden fraktur på sort bund: »Skjænket af Ane 
Margrethe Sørensen, enke efter Jens Nielsen 
Paulin af Lunderskov«.36 I tårnrummet.8 2) 
1912, med tre stemmer, bygget af Horsens Or
gelbyggeri ved M. Sørensen. Disposition: Bor
dun 16', Principal 8', Salicional 8'; oktavkoppel, 
svelle. Pneumatisk aktion, bælgventillade. Fa
cade med attrappiber af sølvbronzeret zink. På 
vestpulpituret, med nordvendt spillebord.

Fig. 10. Døbefont sammensat af en romansk granit
kumme og en cementfod, der synes udført som en 
efterligning af den oprindelige i forbindelse med fon
tens overførsel til den nye kirke 1896 (s. 2372). NE 
fot. 1986. – Eine aus der früheren Kirche überkommene 
romanische Granittaufe mit Zementfuss. Der Fuss ist 
wahrscheinlich in Verbindung mit der Überführung 1896 
als eine Kopie vom Original ausgeführt worden.

Pulpituret, i vest, har fyldinger i hvid- og blå- 
gråt, rødbrunt rammeværk og frise med gyldne, 
malede versaler: »Lovsynger Gud for han er 
god«.

Salmenummertavler. 1-5) Jfr. fig. 4, udformet i 
stil med og måske fra samme tid som stolesta
dernes nye gavltopstykker. Tavlerne har tre
kanttop- og hængestykke samt riller til skyde- 
brikker. På midten er en vandret liste. Fire har 
reliefskårne fugle flankerende en påmonteret 
lampet i topfeltet, mens den sidste, mindre 
tavle, har reliefskåret roset. Rammeværket er 
rødbrunt og gråt, skydebrikkerne sorte med 
hvidmalede numre. På de fire brede tavler er der 
på midterlisten malet gule versaler: »Efter præ
diken«. Den smalle, ifølge gulmalede versalind
skrifter beregnet til »Daab« og »Nadver«, har 
sortmalet fugl på hængestykket. 6-9) 1800'rnes 
begyndelse(P), 54×30,5 cm, med profileret over- 
og underkant samt lille halvrundt topstykke 
med hul til ophængning. Tavlerne, nu uden spor 
af maling, ligger på loftet. 10) Jfr. fig. 6, mulig
vis anskaffet før 1862,37 104×57 cm, med riller til 
brikker i hvidt med sortmalede tal. Svungent 
top- og hængestykke, det første flankeret af 
kuglespir, samt til siderne kannelerede halvsøj
ler med korintiske kapitæler. Hvidmalet med 
gyldne ornamenter. På loftet.

Præsterækketavle, ophængt 1911,38 154×118 
cm. Rammens sider udgøres af delvis kannele
rede pilastre, soklen er profileret og gesimsen 
forkrøppet. Rammeværket er gråt og rødbrunt 
og skriftfeltet lodret delt i to sortmalede felter 
med navne i forgyldt skriveskrift. På korets 
nordvæg. Rester af en (†)præsterækketavle, vist 
fra 1800'rnes begyndelse,39 med konturudsavet 
top- og hængestykke og navne skrevet med 
hvid skriveskrift i to rækker på sort bund, ligger 
på loftet.

Kirkestævnetavle, rektangulær, 33×43 cm, med 
»Kirkestævne« malet i hvid fraktur på sort bund. 
Henlagt på loftet.

To bekendtgørelsestavler, anskaffet o. 1886,40 
84×20 cm. Under det svungne topstykke er ril
ler til brikker med tidspunkter for gudstjenester 
i Verst og Bække kirker. Den ene tavle, nu i 
præstegården, er grøn med kirkernes navne
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Fig. 11. Indre set mod vest. NE fot. 1986. – Inneres nach Westen.

skrevet i hvid kursiv, mens den anden, der lig
ger på loftet, har rester af grå bemaling.

I kor og skib hænger en mindre og to store, 
ens lysekroner, alle fra 1903.8 De er af barokform 
med midtdelt hængekugle og balusterformet 
skaft med otte pyntearme over henholdsvis otte 
enkelte og otte dobbelte lysearme. Givernavne i 
graveret fraktur på hængekuglen findes på kro
nen i koret: »S. St. Hansens Enke Varregaard 
1903«,41 og på kronen længst mod øst i skibet: 
»Veerst-Bække Sparekasse 1903«. Kronerne, op
hængt i sorte jernstænger med forgyldte kugler, 
suppleres af seks samtidige lampetter, to toar- 
mede (på korbuens vanger) samt fire trearmede 
(på de fire største salmenummertavler).

Klokke, 1793, formentlig omstøbt af en mid
delalderlig †klokke (nr. 2, s. 2384), tvm. 77,5 
cm. Indskrift med reliefversaler på halsen: »For- 
ferdiget af H. G. Gamst Kiøbenhavn, anno 
1793, Christian Paulin, Bergitte Iversen Ra- 
beck«. Over indskriften og på slagkanten akan- 
tusfriser, på overgangen fra legeme til slagkant 
to relieflister. Ophængt i slyngebom.

Klokkestol, til én klokke, hovedsagelig bestå
ende af tømmer fra den 1820 opførte klokkesta
bel. Af eg, med krydsbånd under klokken og 
dobbelte skråstivere; to nyere skråbånd er føjet 
til i siderne.

Gravminder. Lyseskjolde. 1-2) Begravelses- 
skjolde, o. 1850-1900, beregnet til at bindes par
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vis på alterlysene (jfr. Gesten og Skanderup).42 
Skjoldene, ca. 29×21 cm, af jernblik, har påsat 
stjerne, kranses af olivengrene med sløjfe og 
krones af en stjerne med Jahve-øje. Indskriften 
forsvunden. – På kirkeloftet.

KILDER OG HENVISNINGER

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

Ved embedet. Synsprotokol 1862f. – LA Vib. Regn
skabsbog for Verst kirke 1637-62 (C KRB 503).

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker, VII, 1889, s. 99-101. – Indberetninger. Aage 
Sørensen 1962 (kalkmalerier, (+)altertavle).

Tegninger og opmålinger. Ved embedet. Skitsemæssig 
opmåling af kirken ved firmaet C. H. Hess.

Litteratur. John Kvist: Veerst sogn, Kolding 1958, s. 
269-314.

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, byg
ning ved Niels Jørgen Poulsen, kalkmalerier og in
ventar ved Ulla Kjær, orgler ved Ole Olesen og grav
minder ved Vibeke Andersson Møller. Tysk oversæt
telse: Bodil Moltesen Ravn. Redaktionen afsluttet 
november 1991.

1 Kong Valdemars Jordebog, udg. ved Svend Aakjær, 
1926-43, I, 2, s. 7.
2 LA Vib. Ribe bispearkiv. Miscellanea 1726-74 (C 
4.168).
3 Tre beboere havde da allerede købt deres tiende.
4 John Kvist: Veerst sogn, Kolding 1958.
5 KancBrevb. 31. dec. 1578.
6 RA. Reg. 108 A, nr. 21. Fortegnelse over indkræ
vede klokker 1528-29.
7 LA Vib. Regnskabsbog for Verst kirke 1637-62 (C 
KRB 503).
8 Synsprotokol 1862ff.
9 RA. Rtk. Rev. kirkeregnskaber 1719-28, 1738-65. 
Koldinghus rytterdistrikt (276-82).
10 RA. DaKanc. F 47 Indberetninger fra gejstligheden 
om kirkernes tilstand 1792.
11 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C
4.189).
12 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C
4.190).
13  F. Uldall: Om de danske landsbykirker, VII, 99f.
14 Beklædningen er fornyet 1937 (note 8).
15 Om Dalsgaards maleri, udført 1872 og gentaget i 
en let ændret skikkelse 1878, jfr. Niels Th. Morten
sen: Religiøs malerkunst i Danmark, I, 1944, s. 184.
16 Rammen er udført af A. L. Johansen, Kolding, sand
synligvis efter tegning af J. C. Fussing, jfr. note 4.

Fig. 12. Detalje af nadverfremstilling malet 1688 i 
midtfeltet på kirkens (†)renæssancealtertavle, jfr. fig.
5 (s. 2369). NE fot. 1986. – Ausschnitt aus Abendmahls
bild 1688. Mittelfeld des (†)Renaissance-Gemäldealtars, 
vgl. Abb. 5.

17 Øverste og nederste profil er forsvundet.
18 LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetninger til 
biskop J. Bloch 1766-69 (C 4.772). Levetzau var fra 
1705 til sin død 1719 ejer af Bygholm i Vejle amt.
19 Desuden ses uspecificerede farvespor under Mat- 
tæus-fremstillingen.
20 Jfr. de signerede alterbilleder fra 1668 og 1677 i hen
holdsvis Lønborg (Ringkøbing amt) og Rejsby (DK. 
SJyll. s. 1158), samt malerierne fra 1684 i Vilslev, 
Gørding hrd.
21 LA Vib. Ribe bispearkiv. Reluitionsvæsenet og ryt
terdistriktets kirker og skoler 1679-1740 (C 4.148-49).
22 LA Vib. Ribe amts østre provsti. Synsprotokol for 
Anst m.fl. hrd. 1829-91 (C 45.4-9).
23 LA Vib. Bygningsinspektoratet i Århus. Forskel
lige kirker 1850-1905 (B 239.126).
24 Dette år krævedes kalken forstørret og forgyldt 
indvendig, jfr. note 22.
25 Jfr. Johan Kvist (note 4) s. 138 og 282, samt ind
skriften på klokken, se ndf.
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26 Fortegnelse udgivet af Guldsmedefagets fællesråd, 
1976, s. 66.
27 LA Vib. Ribe bispearkiv. Anst hrd. 1699-1794 (C
4.15).
28 En alterkande af samme dimensioner og stof som 
den gamle ønskedes 1906 og var anskaffet to år efter, 
jfr. note 8.
29 Et lille altersæt af sølv, der også tilhørte Bække, er 
nævnt i inventariet 1862 (note 8).
30 LA Vib. Synsprotokol for de reparerede kirker i 
Skanderborg, Dronningborg og Kolding rytterdi
strikter 1724-34 (X 156.4).
31 Uden at kunne henføres til værkstedet herom
kring, minder krucifikset noget om processionskru- 
cifikset i Brede, DK. SJyll. s. 1492.
32 Jfr. indb. af J. Helms 1874.
33 Note 8. Allerede 1862 ønskede synet anskaffet en 
vandkande til fonten.

34 Note 8. Jfr. note 24 under Verst †kirke, s. 2386.
35 Tidligst nævnt 1911 (note 8).
36 Jfr. John Kvist (note 4) s. 280, hvor det dog hedder, 
at Ane Margrethe Paulin var født Bæk.
37 Inventariet 1862 omtaler således kun en enkelt 
tavle, jfr. note 8.
38 Note 4. Allerede 1908 havde synet udtrykt ønske 
om en ny præsterækketavle, jfr. note 8.
39 En præsterækketavle skulle 1862 opmales, jfr. note 
22.
40 1886 skulle der således anskaffes en ny tillysnings- 
bog og »2 nye tavler«. I inventariet 1911 er der udover 
salmenummer- og præsterækketavler nævnt to gamle 
billedtavler, jfr. note 8.
41 Ifølge John Kvist (note 4) s. 281 Else Bertram Mad
sen, Veerst.
42 Om lyseplader som begravelsestilbehør, jfr. Me
nighedsrådenes Blad, nr. 3, marts 1979, s. 80.



VERST †KIRKE
NEDBRUDT 1896

Kirken, der var rejst på samme sted som den 
nuværende, blev revet ned 1896 (jfr. historik s. 
2365). Det var en lille velbygget kvaderstens- 
kirke fra romansk tid, bestående af skib og kor, 
som oprindelig havde haft apsis. Et våbenhus 
ved nordsiden fra 1854 havde afløst et af bin
dingsværk. Kirken kendes fra fotografier (fig. 3 
og 4) og fra arkitekt J. Chr. Fussings opmålinger 
(fig. 2) forud for nedrivningen. Koret var rela
tivt kort, og kvaderstensmurene her og under 
skibet hvilede på en dobbeltsokkel, svarende om
trent til soklen under Bække kirke: øverst en 
kraftig rundstav med terningformede hjørner 
og herunder et skråkantet led. Facaderne var 
muret i regelmæssige skifter med forbandt mel
lem kor og skib.

†Apsiden blev nedbrudt senest i forbindelse 
med ommuringen af korets gavlspids, forment
lig i 1500'rne. Fotografiet (fig. 3) viser, at apsis- 
buen blev tilmuret med kvadre, hvoraf nogle

var kantstillede. Ifølge J. Helms 1874 var de 
krumme apsiskvadre (heriblandt sokkelkvadre) 
genanvendt både udvendig og indvendig i kor
gavlen. En enkelt apsiskvader lå med den buede 
flade opad i jorden foran døren til våbenhuset.

Korets gavlspids var ommuret med munke
sten i sengotiske former. Den prydedes af to 
vandrette savskifter og herover et såkaldt »kor
set« kors. Skibets vestgavl blev nymuret med 
små teglsten o. 1869.

Døre og vinduer. Ethvert spor af syddøren gik 
tabt i forbindelse med en omsætning af sydmu
ren 1856. Den retkantede norddør var dannet af 
almindelige kvadre og dækket af en firkantet 
overligger. Døråbningen brød begge sokkelled; 
i vestre side var det skråkantede led ført om 
hjørnet. Af oprindelige vinduer var kun bevaret 
korets nordre og skibets nordøstre, hvis åbnin
ger dog begge var tilmuret. Vinduerne havde 
monolitte overliggere og sålbænksten.

Fig. 1. Matrikelkort 1:10000, målt 1782 af L. Wesenberg. Rettelser medtaget til 1854. Kopieret af Anna Thorsen. 
– Katasterkarte.
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Fig. 2. Opstalter, grundplan og tværsnit gennem skib 1:300. Målt og tegnet af J. Chr. Fussing o. 1896. – Aufrisse, 
Grundriss und Querschnitt durch Schiff.

I det indre (fig. 4) stod det fladloftede rum 
med en lav og forholdsvis bred korbue, hvis 
runding var sat af krumme kvadre, som 1886' 
var renset for hvidtekalk. To kragbånd smykke
des af en kraftig rundstav på undersiden. Uldall 
fandt det tænkeligt, at et sokkelled var skjult 
under gulvet.

Våbenhuset ved skibets nordside, fra 1854, var 
af mursten og tækket med tegl. Det lille hvid
tede hus hvilede på en svagt fremspringende 
sokkel og var forsynet med en profileret gesims 
over langsiderne. En fladbuet dør i nord ledte 
ind til det lave rum, der fik lys gennem et lille 
vindue med støbejernsramme i øst. Huset af

løste et tegltækket †våbenhus af bindingsværk, på 
samme sted, som synet påbød rejst 1719, da der 
intet var.2 Huset var 1725 uden loft.3 Et træloft 
blev muligvis først lagt efter 1846.1

Kirkens facader blev hvidtet endnu 1857,1 
men var ved nedbrydningen renset for hvidte
kalk, således som det var tilfældet med mange af 
egnens kvaderstenskirker. Tagene var af bly 
bortset fra den østre del af skibets nordside, der 
ligesom våbenhuset var tækket med tegl.

Vedligeholdelse. Kirkens regnskabsbog opreg
ner mange tilbagevendende småreparationer. 
Særligt velbelyst er et blystøberarbejde 1637, 
hvorunder korets sydside blev fornyet af »ski
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Fig. 3. Kirken set fra sydøst kort før nedrivningen 1896. Foto i Vejen lokalhistoriske arkiv. – Südostansicht der 
Kirche kurz vor dem Abreissen 1896.

fertækkeren« Hans Bøg fra Kolding. Han og en 
svend blev hentet og bragt i to vogne og holdt 
på kost i seks dage. Af 12 »omgange« bly blev 
otte støbt om, de øvrige »udklappet, loddet og 
forbedret«, til hvilket arbejde der blev brugt for
3 mark tin. Iøvrigt indkøbtes ister (fedt), voks 
og to læs sand. Ved støbearbejdet medgik to læs 
tørt ved, og før blyet blev lagt op igen, lagde en 
tømmermand nye brædder og lægter og udskif
tede to bjælkehoveder. Hertil brugtes 100 lægte
søm foruden 300 blysøm.4

Ved en synsforretning 16805 fandt synsmæn- 
dene, at loftet var »ruineret«; tre bjælker mang
lede, døren var uden lukkelse eller lås, og i kir
kegulvet manglede mange sten.

Murermester Christen Michelsen fra Ringkø
bing reparerede 1742 vestgavlen og teglstensta
gene over våbenhuset og skibet. Kirken blev 
hvidtet indvendig og teglstensgulvet lagt om. 
Hertil blev anvendt bl. a. 1800 store »Flensborg- 
sten« og 250 små.6

I tiden efter kirkens overgang til privat eje 
1767 blev der flere gange klaget over den dårlige 
vedligeholdelsestilstand. Skønt provsten i de
cember 1770 bad sognemændene indberette, om 
tiendeejeren gjorde noget ved kirken, blev der 
1772 opremset en lang række mangler: taget 
over våbenhuset skulle forbedres og gulvet i 
kirke og våbenhus lægges om; prædikestolen 
var ringe, og der var kun lidt tilbage af dækket 
over fonten. 1774 måtte provsten konstatere, at 
ingen af manglerne var afhjulpne, og at han ikke 
vidste, hvorledes han skulle få ende på »denne så 
tit anmeldte sag«.3

Skibets vestgavl, der blev repareret 1791,7 
voldte fortsat problemer. På ministeriets opfor
dring besigtigede kongelig bygningsinspektør 
Ferdinand Thielemann 1856 kirken og fandt, at 
kvaderstensmuren burde sættes om, ligesom 
sydmuren var blevet det samme år. Arbejdet 
blev dog udsat et par år, fordi man overvejede at 
forlænge kirken. Thielemann foreslog med en
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Fig. 4. Indre set mod øst kort før nedrivningen 1896. Foto i Vejen lokalhistoriske arkiv. – Innenansicht gegen Osten 
kurz vor dem Abreissen 1896.

skitse, at gavlen kunne forsynes med et lille spir 
med et spåntækket tag, hvilket dog aldrig blev 
til noget.8

Vinduer. I forbindelse med omsætningen af 
skibets sydmur 1856 indsattes tre spidsbuede 
støbejernsrammer. Lignende rammer indsattes 
1873 i korets sydside og skibets nordside.1

Opvarmning. En kakkelovn af Recks fabrikat 
blev 18869 opstillet i skibets nordøstre hjørne 
med skorsten over østgavlen.

Kirkens nedbrydning. Ferdinand Thielemann 
beskrev 1856 kirken som lille og uanselig; stole
værk og alter var ubekvemt og af et uhyggeligt 
udseende.8 Også Jacob Helms fandt ved sit be
søg 1874 kirken ret uanselig. Mellem 1801 og 
1901 steg sognets befolkning fra 180 til 554, og 
da det i 1890'rne kom på tale at lade kirken re
staurere for et større beløb, enedes hartkorns- 
ejerne 1894 om i stedet at opføre en ny kirke. Et 
sagkyndigt syn erklærede kirken for tjenlig til 
nedbrydning. Den blev revet ned i sommeren

1896.4 En del romanske kvadre blev genbrugt i 
den ny kirkes sokkel, men de fleste blev sam
men med andre materialer solgt på auktion. 
Hvor kvadrene, heriblandt de krumme apsissten 
siden blev af, vides ikke.

†Kalkmalerier. Et blåt tæppe bag altertavlen 
ønskedes 1880 malet op og fire år efter hvidtet 
over.10

INVENTAR

Oversigt. Størstedelen af inventaret i den nedrevne 
kirke synes anskaffet inden midten af 1600'rne. Ældst 
var den romanske døbefont, som blev overført til den 
nye kirke. Fra middelalderen stammede endvidere to 
†klokker, hvoraf den ene blev konfiskeret 1528, den 
anden omstøbt 1793. Prædikestolen og altertavlen, nu 
på henholdsvis Museet i Koldinghus og loftet i den 
nye kirke, er fra 1500'rnes slutning, ligesom måske de 
1874-76 udskiftede †stolestader. Alterstagerne blev 
skænket 1696 og †alterskranken opsat 1744-45.

Farvesætning og istandsættelser. 1637-38 og igen 
1651-52 nævnes reparationer af stoleværket og det
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sidstnævnte år desuden forhøjelse af alterbordet samt 
staffering af døbefont, prædikestol og skriftestol ved 
Christen Maler. Altertavlen og sikkert også alterbor
det blev stafferet på bekostning af ritmester Theodo
sius Levetzau 1688. I de følgende tohundrede år synes 
inventarets tilstand stadig forværret, og kilderne præ
ges af klager over ejernes manglende vilje til at ofre 
noget på reparationer. Før en reparation 1791 var in
ventarets tilstand så ussel, at man efter synets mening 
næppe kunne tro, at man befandt sig i en kirke. Efter 
gentagne ønsker blev altertavle og prædikestol, som 
1856 fandtes rent uhyggelige, malet af H. Hansen fra 
Skodborghus (Vejen sogn) 1866.

†Alterbord. 1651/52 blev der købt 1½ tylt fyrre
deller, som bl.a. skulle bruges til altrets (alter
bordets?) forhøjelse.11 Fra denne lejlighed stam
mer måske to (†)(alterbords)paneler, se s. 2368. – 
En fornyelse af alterbordet, nævnt af kirkeejeren 
1792 blandt det, han havde bekostet i de sidste 
tolv år, gjaldt formentlig kun en opmaling.12

†Alterklæder. 1639/40 blev der syet et alter
klæde af lærred med kniplingsbesætning. Tret
ten år efter havde kirken atter udgifter til lærred 
og kniplinger til et alterklæde,11 muligvis det 
1700 nævnte.3 1719 var et alterklæde til en an
slået pris af 6 rdl. blandt synets ønsker,2 men 
1739/40 fandtes kun et klæde, der var syet af den 
gamle messeskjorte.6 17703 og igen 1842 nævnes 
tilkomsten af et nyt alterklæde; 1862 ønskedes 
det eksisterende klæde, af rødt fløjl, forsynet 
med et kors af guldbrokade.9 Et nyt alterklæde 
blev anskaffet o. 1886.9

(†)Altertavle, o. 1590, med tredelt storstykke, 
stafferet 1688 på bekostning af ritmester Theo
dosius Levetzau, og igen 1791 og 1866; se s. 
2369.

*Alterkalk og †disk, skænket af kirkeejeren 
1782, se s. 2370. – †Altersæt, af tin, tidligst 
nævnt 1651/52, da der anskaffedes en †læderpose 
til at opbevare det i.11 – *Oblatæske af porcelæn, 
se s. 2371. – *Alterkande af porcelæn, se s. 2371. 
To †tinflasker til altervinen opregnes 1719; tyve 
år efter var der kun en enkelt flaske tilbage.13 –
*Sygesæt, o. 1850, se s. 2371. Et †sygesæt af tin er 
nævnt 1719.2

*Alterstager, skænket 1696, se s. 2371.
†Alterbøger. Formentlig som følge af plyndrin

ger under svenskekrigene manglede kirken

Fig. 5. *Storfelt og *rammestykker fra (†）prædike
stol, udført o. 1550-75. Maleriet i feltet, af apostlen 
Peter, er fra 1866. Nu i Museet på Koldinghus (s. 
2383). LL fot. 1981. – *Hauptfeld und *Rahmenteile 
einer (†)Kanzel, um 1550-75. Apostelgemälde 1866. 
Heute im Koldinghus Museum.

endnu 1680 både bibel og alterbog.4 1740/41 
blev der købt en ny alterbog for 65 sk.6

*Krucifiks, se s. 2372.
†Messehagler. En messehagel blev 1650/51 re

pareret.11 1700 nævnes, at kirken ikke har nogen 
messehagel,3 og 1719 står en hagel af rødt fløjl 
med galoner til en pris af 24 rdl. på listen over de 
ornamenter, der bør anskaffes.2 Først 1740/41 
synes ønsket dog opfyldt, idet der blev udle
veret nogle varer, som var indkøbt af den for
rige kirkeinspektør, bl.a. seks alen rødt fløjl, fire 
alen brunt lærred og 1 3/4 alen brede og 8 3/4 
alen smalle sølvgaloner.6 En messehagel af rødt 
fløjl med sølvtresser, muligvis anskaffet efter 
synets anmodning 1834,14 ønskedes 1870 fornyet 
og tre år efter opfarvet. 1880 var der atter brug 
for en ny messehagel.9
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(†)Alterskranke, 1872, halvoval, se s. 2372. – 
En †alterskranke, formentlig strækkende sig 
tværs over koret, blev 1744/45 forfærdiget af 
snedker Mikkel Nielsen fra Kolding. Til hans 
løn og materialer medgik 2 rdl 39 sk., mens 
hængsler og beslag kostede 2 rdl. 22 sk.6 1792 
fandtes knæfaldet smalt og ubekvemt,15 og 1858 
ønskedes det gjort fire tommer bredere,1 et øn
ske, der formentlig aldrig blev opfyldt, da synet 
fra 1863 i stedet foreslog det fornyet i bueform.16

*Døbefont, romansk, af granit, se s. 2372. 
Fonten ønskedes 1849 flyttet tilbage til sin gamle 
plads ved korets nordside.1 1896 stod den ved 
korbuens nordvange, jfr. fig. 4. – *Dåbsfad og 
–kande af messing, o. 1889, se s. 2373. Et †dåbsfad 
af tin uden inskriptioner17 blev efter gentagne 
ønsker om et fad anskaffet o. 1750.18 – †Fonte
dæksel? 1772 var der kun bevaret lidt af »dækket 
over fonten«.3

(†)Prædikestol (fig. 4, jfr. fig. 5), o. 1550-75. Af 
den nu adskilte stol er bevaret seks rammestyk
ker, hvoraf det ene har snoet halvsøjle, de andre 
halvbalustre bestående af en øvre del formet 
som gotisk spir og en nedre sammensat af led 
med akantusudskæringer, jfr. hjørnebalustrene 
på prædikestolene i Jerne og Næsbjerg (s. 989 og 
1642). Desuden fem glatte storfelter, muligvis 
udført i 1700'rnes slutning (1791?) i stedet for et 
formodet sæt oprindelige med skæringer.19 En 
†læsepult, nævnt af Helms 1874 og dateret til 
1600'rnes begyndelse, bar på undersiden et skå
ret og malet billede af en rigt smykket bueniche 
med overkroppen af en mand, der i venstre
hånd holdt en bog, i højre måske en tang med et
søm.20

Umiddelbart før kirkens ombygning 1896 var 
stolen opstillet i skibets sydøstre hjørne med en 
øjensynlig nyere, enkel opgang. Fra en oprinde
lig (†)opgang stammer måske en 75 cm høj 
tremmebaluster, mens der enten herfra eller fra 
en (†)himmel? er bevaret to henholdsvis 53,5 og 
55 cm lange lister med æggestav over tandsnit.

Prædikestolens bemaling, ifølge en indskrift på 
(†)altertavlens sokkel fra 1866 (s. 2369), omfatter 
hvidt og guld på rammestykkerne, mens fel
terne har rød bund med hvide ornamenter og 
figurer kopieret efter Thorvaldsen (jfr. (†)alter

tavle): skjold med inskriptionen »Herre til hvem 
skulle vi gå ... Joh. 6,68«, bue hvorunder Paulus 
med sværd på firsidet sokkel, kors på sokkel, 
bue hvorunder Peter med nøgle på sokkel og 
skjold med indskriften »Ordet er dig nær ... 
Rom. 10,8«. Tremmebalusteren har rester af 
hvid og grøn maling.

Stolen, der tidligst nævnes i forbindelse med 
en staffering ved Christen Maler 1651/52,11 fand
tes 1719 helt kassabel.2 I 1735 blev der indhentet 
tilbud på en ny stol,21 men endnu 1772 var der 
intet sket med den gamle.3 Den er muligvis re
pareret og malet 1791, samtidig med (†)altertav
len (s. 2369), og kan ved denne lejlighed være 
blevet delvis fornyet. Først 1846 ønskede synet 
atter stolen repareret og malet, en anmodning, 
der først blev efterkommet 1866, da H. Hansen 
fra Skodborghus udførte den nuværende staf
fering. Ved kirkens nybygning 1896 blev stolens 
dele henlagt på loftet og o. 1935 overført til Mu
seet på Koldinghus.22

†Stolestader. 1637-38 blev der købt træ til re
paration af nogle stole bag kirkedøren,4 og fjor
ten år efter til »skamlerne oven og neden«.11 
1719 trængte samtlige stole til en hovedistand
sættelse,2 et ønske, som synes opfyldt seks år 
efter, da det hed, at stoleværket dels er fornyet, 
dels tilrettet.3 Stolene, af hvilke der 1768 fandtes 
35: 16 mands- og 15 kvindestole à fire sæder, 
samt fire uspecificerede à to sæder, blev mulig
vis atter fornyet i 1780'rne.23 O. 1846 synes de 
nederste mandsstole fornyet,1 hvad der dog ikke 
hjalp på bygningsinspektør Thielemanns dom 
1856: Stolene er meget ubekvemme og uhygge
ligt udseende!8 1874 skulle sæderne flyttes op og 
de skæveste kasseres. 1874-76 blev der i stedet 
anskaffet helt nye stader.9 Disse, med tremme
rygge og vaseprydede gavle, jfr. fig. 4, blev ege- 
træsmalede.24

†Lukket stol. En stol med tre sæder ved koret, 
indrettet o. 1760 af kaptajn Jopritzer(?)'s enke, 
var 1791 i en ussel tilstand.25 En (den samme, 
flyttede?) stol i det nordvestre hjørne ønskedes 
1846 fjernet.1

En †skriftestol, stafferet af Christen Maler 
1651-52,11 trængte 1719 til at blive nyopsat.2 Det 
var formentlig den samme, der nu benævnt
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Fig. 6. *Epitafium, o. 1775-1783, over fem søskende 
Høyer (s. 2384). Oluf Didrik, †1775, Benedikte, 
†1778, Diderica, †1779 og tvillingesøn og –datter, 
†1783. I Museet på Koldinghus. LL fot. 1981. – *Epi
taph für die fünf Geschwister Høyer. Um 1775-1783.

præstestolen, ønskedes flyttet, sandsynligvis fra 
korets nordøsthjørne, i forbindelse med den på
tænkte fornyelse af knæfaldet 1863.1 Formentlig 
o. 1872 erstattet af et aflukke med todelt skærm
væg.26 Dette »for præsten indrettede skur i ko
ret« krævedes 1888 fjernet,1 idet der anskaffedes 
en †armstol til præsten, jfr. fig. 4.

En †degnestol, tidligst nævnt 1719,2 krævedes 
1862 repareret og malet, og det følgende år flyt
tet uden for knæfaldet, jfr. †skriftestolen.1

Til et †skrin, hvori messeklæderne kunne op
bevares, blev der 1637/38 købt to egefjæle, en 
lås, hængsler og søm for ialt 4½ mk.11

En »tavlepung«, nævnt 1719,2 er sikkert iden
tisk med en †klingpung, hvis betræk 1858 trængte 
til udskiftning.1 En †pengetavle, hvortil der var 
fæstnet en sølvbjælde, er omtalt 1739/40.6

*Salmenummertavler. 1-4) Fra 1800'rnes første 
halvdel(?), se s. 2374. 5) Måske identisk med en 
1862 omtalt tavle, se s. 2374. – *Præsterække
tavle, 1800'rnes begyndelse, se s. 2374. – *Kir- 
kestævnetavle, se s. 2374. – To *bekendtgørelses- 
tavler, muligvis anskaffet o. 1886, se s. 2374.

†Ligbåre, udført i Kolding 1651-52;11 måske 
identisk med en 1739/40 omtalt båre.6

*Klokke, 1793, formentlig omstøbt af †klokke 
nr. 2, se s. 2375. Før 1896 i †klokkestabel på 
kirkegården, jfr. s. 2366. †Klokker. 1) Ved klok
keindsamlingen 1528 blev der afgivet en klokke, 
som vejede 4½ skippd., 5 lispd. (760 kilo).27 2) 
En middelalderlig klokke med indskriften »Ave 
Maria«,28 revnede under sørgeringningen ved 
Christian VI.s død 1746 og hang derpå ubruge
lig hen, til stadig irritation for synet, der endnu 
1791 konstaterede, at klokken var revnet helt 
igennem og havde tabt en del af kanten.29 Det 
følgende år tilbageviste præsten kirkeejerens på
stand om, at der efter de øvrige reparationer på 
kirken intet var tilovers til klokken,12 og 1793 
blev den sendt til omstøbning i København.30

GRAVMINDER

*Epitafium (fig. 6), sammenstykket o. 1775-83, 
over fem børn, døde som små, af sognepræst 
Hans Høyer og hustru Anna Rosenkilde: Oluf 
Diederich Hoyer, *1. juli 1774, †3. jan. 1775, 
Benedicta, *21. aug. 1778, †21. dec. 1778, Di
derica, *10. okt. 1776, †26. febr. 1779 og tvil
lingesøn og –datter, †5. marts 1783.

Epitafiet, 94×70 cm, består af fire højrektan
gulære tavler, der med tiden er føjet til hinan
den. Tre på række krones af det fjerde, Oluf 
Didriks, der foroven bærer indskriften »D(eo) 
O(ptimo) M(aximo sacrum) (Den almægtige 
Gud til ære)« og forneden har en malet hoved
skal over krydsede knogler samt indskriften 
»Hodie mihi, Cras tibi (I dag mig, i morgen 
dig)«. De øvrige har henvisninger til Dom. 
11,35, Matt. 25,34 og Ordsp. 5,14 (Nær var jeg 
kommet i alskens ulykke midt i forsamling og 
menighed). Den midterste tavle, tvillingernes, 
har maleri af to indsvøbte spædbørn på katafalk.
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Forneden bærer et enkelt udskårent, akantus- 
malet hængestykke forældrenes navne, »H(ans) 
Høyer Pat(e)r (faderen)«, sognepræst 1773-1800, 
og »A(nna) Rosenkilde Matr(ix) (moderen)«. 
Tavlerne står sorte med forgyldte lister og hvid 
skriveskrift, Oluf Didriks på latin. En indskrift 
vidner om en istandsættelse 1844 af Erichsen. – 
Tavlen hang 1874 i præstens stol i koret. Museet 
på Koldinghus (inv. nr. 1 21 91).

*(†)Epitafium(?), o. 1600. Rammestykke af eg, 
19×108 cm, med beslagværksfrise og englehove- 
der på fremspring. Forneden spor af malerifelt. 
Perlefarvet og gult. Museet på Koldinghus (inv. 
nr. 1 21 90).

Et (†)epitafium over Stephan Sørensen, sogne
præst o. 1583-1619 og provst.4 To konturudsa- 
vede vinger, 75×23 cm, med rødbrun bemaling, 
nu på loftet i den nye kirke, stammer muligvis 
herfra.

Fig. 7. *Gravramme, o. 1740, over søstrene Karen og 
Hedvig, †1740 (s. 2385). I Museet på Koldinghus. LL 
fot. 1981. – *Holzrahmen, um 1740, von Grabstein für 
die Schwester Karen und Hedvig, gest. 1740.

*Gravramme (fig. 7) 1740. »Her vnder hviler i 
Herren tvende S(alige) Søstre, Karen, S(alig) 
Henrich Pelvgs, og Hedevig, H(r) Niels Tøx- 
ens,31 begge føde i Assens, men her i Vierst i en 
høy Alderdom hensovede vdi Opstandelsens sa
lige Haab 1740«. – Egerammen, 141×97,5 cm, 
der er samlet med trædyvler og udfyldt af en 
sten,4 lå endnu 1874 i skibet. Indskårne versaler. 
Museet på Koldinghus (inv. nr. 1 21 86).
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Koldinghus rytterdistrikt (276-82).
7 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C
4.190).
8 LA Vib. Bygningsinspektoratet i Århus. Forskellige 
kirker 1850-1905 (B 239.126).
9 Synsprotokol 1862ff.
10 Note 1. 1880 ønskes også opmaling af baggrunden 
for Kristusbilledet (krucifikset?) på korbuen, og af 
prædikestolens fodstykke.
11 LA Vib. Regnskabsbog for Verst kirke 1637-62 (C 
KRB 503).
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12 LA Vib. Ribe bispearkiv, Anst hrd. 1699-1794 (C
4.15). Blandt de øvrige, af kirkeejeren nævnte, for
nyelser er således altertavlen, der blot blev opinalet.
13 Note 2 og 6.
14 Note 1. En rød fløjlshagel er tidligst nævnt 1862.
15 RA. DaKanc. Indberetninger fra gejstligheden om 
kirkernes tilstand 1792 (F.47).
16 Note 1. Til den gamle alterskranke kan muligvis 
henføres en del drejede balustre, 71 cm høje, grå
brune, som nu er henlagt på loftet i den nye kirke.
17 F. Uldall: Om de danske landsbykirker, VII, 99f.
18 Endnu 1724 hedder det klart, at et fad til fonten 
mangler, jfr. LA Vib. Synsprotokol for de reparerede 
kirker i Skanderborg, Dronningborg og Kolding ryt
terdistrikter 1724-34 (X 156.4), og et dåbsfad fore
kommer ikke i inventariet 1740, jfr. note 6.
19 I præsteindberetningen 1768 nævnes således prædi- 
kestolens stærkt forfaldne ornamenter, et udtryk, 
som antyder at den har haft udskårne felter og/eller 
friser. Jfr. LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindberet- 
ninger til biskop J. Bloch (C 4.772).
20 En tang (med en tand) er attribut for S. Apollonia, 
men synes ikke at kunne knyttes til nogen mands- 
helgener. Nærmest kommer måske Jesu fader, S. Jo
sef, der kendes på sit tømrerværktøj.

21 LA Vib. Koldinghus rytterdistrikt 1717-65. Syns
protokol. Kirker og skoler 1735-36 (G. Ryt. 9. 23).
22 Inv. nr. 1 21 87 a-e og 1 21 88 a-f (fyldinger og 
rammestykker) samt 1 21 92 a-b og 1 21 94 (tandsnit
lister og tremmebaluster).
23 I sit forsvar for kirkens elendige vedligeholdelses
tilstand meddeler kirkeejeren således 1792, at han si
den sin overtagelse i 1780 bl.a. har fornyet stolene. 
Jfr. note 9.
24 På loftet i den nye kirke fandtes 1962 rester af 
gamle stolestader, muligvis fra det 1874-76 anskaf
fede sæt. Disse kunne dog ikke genfindes ved Natio
nalmuseets registrering af de på loftet henlagte sager 
1983, jfr. note 9 og registreringskort på NM2.
25 Præsteindberetning 1768 (note 19) og note 7. 1791 
blev stolen brugt af kirkeejeren.
26 Jfr. indb. af Helms 1874.
27 RA. Reg. 108 A, nr. 21. Fortegnelse over indkræ
vede klokker 1528-29.
28 Præsteindberetning 1768 (note 19).
29 Note 3 og 7.
30 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger, kirke- og 
præstegårdssyn 1793-97 (C 4.704). Klokken var 
endnu ikke kommet tilbage i november 1794.
31 Niels Tøxen, sognepræst 1728-48.



Fig. 1. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra sydøst. Sylvest Jensen fot. 1947. Det kgl. Bibliotek. – Luftauf
nahme von Kirche und Friedhof.

BÆKKE KIRKE
ANST HERRED

Kirken nævnes første gang i Kong Valdemars Jorde- 
bog (1231), hvor den sammen med fire nabokirker 
ydede en afgift til kronen.1 I kirkelisten i Ribe Olde
moder (midten af 1300'rne) er kirken sat til en afgift 
på 4 skilling sølv (jfr. s. 1020f.).

Kronen solgte 17232 kirken til Peder Christensen 
Tonboe til Hundsbæk (Læborg sogn). Den forblev 
under Hundsbæk indtil 1752, da den ved Johan Adolf 
Poulsens død (jfr. åben begravelse i koret) overgik til 
hans enke Margrethe Elisabeth Idom, senere gift med 
Arnt Peter Engvarius til Rørbæk. Hun afhændede 
1765 kirken til Peder Poder, en tid ejer af Hundsbæk, 
og han skødede den 1780 til sine sønner, Christen og 
Jonas Poder, Bække. Christen Poders part gik videre 
til hans enke og hendes anden mand, Anders Jochum- 
sen Lund, som 1830 skødede sin del af kirken, sam

men med kroen, til svigersønnen Jørgen Nielsen Le- 
garth. Den anden halvpart ejedes 1810 af Hans Peder
sen Ulf og Jens Pedersen på Skødegård. I de følgende 
år, indtil tiendeafløsningen 1912, da kirken overgik til 
selveje, blev ejerskabet efterhånden stærkt opdelt. De 
til sidst syv forskellige ejere havde hver mellem halv
delen og en sekstendedel af kirken.3

Sognet har i det mindste siden 1500'rne været an
neks til Verst.4

Af kirkens regnskaber, der er bevaret 1617-62, 
fremgår det, at der efter svenskekrigenes plyndrin
ger, 1657-60, blev købt ny kalk og disk af tin og 
anskaffet en ny nøgle til kirkedøren.5 – Fem navn
givne sognemænd klagede 1725 over, at den nye kir
keejer, Peder Tonboe, Hundsbæk, havde ladet våben
husets blytag udskifte med tagsten.6
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Fig. 2. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1991. – Nordostansicht der Kirche.

En arkæologisk undersøgelse af skibets gulvlag i for
bindelse med den seneste restaurering 1971 bidrog 
ikke i nævneværdig grad til en klarlægning af kirkens 
ældre historie.7 Ved harpning fandtes ialt 19 mønter, 
som er indleveret til Den kgl. Mønt- og Medaille- 
samling.8 Af 12 danske mønter var den ældste en bor- 
gerkrigsmønt fra 1300'rne. Af syv tyske var de tre 
ældste mecklenborgske hulpenninger fra begyndelsen 
af 1400'rne.

Kirken ligger i byens sydligste del, tidligere 
med frit udsyn over markerne, nu med nyere 
huse og byens sportsanlæg som nærmeste na
boer. Landevejen, »hærvejen«, mellem Viborg 
og Slesvig, Vejle og Ribe, løber lige vest for 
kirkegården (fig. 3). Den gamle rektangulære kir
kegård blev 1937 udvidet mod øst (her lå tidligere 
gården Bækkelund) og 1975 mod sydøst med 
betydelige arealer, som bl.a. rummer fællesgrav 
og urnebegravelser. På fællesgraven er 1988 op

stillet en stor kampesten, hentet fra Moesgård i 
Kraglund, med udhugget kors, udført af sten
hugger Gottlieb Hemmsen. Kirkegården, der 
oprindelig var hegnet af stendiger, har siden 
1909 været omgivet af hvidtede og teglhængte, 
støbte mure, som blev forlænget mod øst i for
bindelse med udvidelsen 1937. Hovedindgangen i 
vest består af port og låge, lukket med jerngitre. 
En låge i norddiget er af tilsvarende udform
ning. Indenfor kirkegårdsmuren er 1965 plantet 
pyramideeg, som afløste nogle forblæste birke
træer.9

†Indgange. Kirkegårdens port var indtil 1860 
placeret i norddiget.10 Det var i ældre tid en 
tømret konstruktion tækket med tagsten, 1618 
kaldet for »porthuset«. Ved siden af porten var 
en ganglåge, en såkaldt »stette«, og lignende lå
ger med underliggende †riste og med tag af ege- 
fjæl fandtes også i det østre og vestre dige. 1650
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indkøbtes 9 stykker egetræ til tre drejelige 
»kors« for de tre stetter; korsene blev sammen 
med nye portfløje udført af Laurids tømmer
mand fra Vejen og Peder Vittrup snedker.5 – 
1648 betalte kirkeværgerne for opgravning og 
transport af 16 læs kampesten til udbedring af 
digerne.5 Ifølge en indberetning 1792 var kirke
gården omgivet med tilbørligt hegn og for
nødne port og låger, men uden nytte, da der 
alligevel blev græsset med får og svin.11

†Klokkestabler. Fra 1892 indtil opførelsen af et 
tårn 1922 hang klokken i en tømret og spåntæk
ket stabel på kirkegården (fig. 4).12 I de fore
gående år var klokken – som i Verst – ophængt 
under et spåntag hvilende på to stolper ved ko
rets østgavl (jfr. fig. 12). Denne indretning ræk
ker muligvis tilbage til 1600'rne; kirkeregnska
berne taler således i 1640'rne om »klokkehusets« 
gavl.5

Et rødstens ligkapel fra 1962, øst for kirkegår
den, er 1986 udvidet med kontor og graverfaci- 
liteter. Et jordløst †hus på kirkens grund er 
nævnt 1723.3

En nu udjævnet oldtidshøj på kirkegården med 
centrum 8-10 m øst for korgavlen har haft en 
diameter på ca. 10-15 m. Under højen, der er 
forstyrret af begravelser, blev der ved udgrav
ning til en varmekanal 1971 fundet to urner med

Fig. 3. Matrikelkort 1:10000, målt af P. Storm 1782. 
Rettelser medtaget til 1853. Kopieret af Anna Thor- 
sen. – Katasterkarte.

Fig. 4. Klokkestabel på kirkegården kort før nedtag
ningen 1922 (s. 2389). Foto i Vejen lokalhistoriske ar
kiv. – Glockenstapel auf dem Friedhof. Aufnahme kurz 
vor dem Abreissen. 1922.

brændte ben og to bronzeknive fra yngre bron
zealder.13 1989 fandtes under højen ved udgrav
ning til en grav en stridsøkse, som kan henføres 
til enkeltgravskulturen ca. 2800-2400 f. Kr. Det 
er uvist, hvornår højen er sløjfet. Den er ikke 
afsat på matrikelkortet 1782 (fig. 3).

En runesten, den såkaldte Bækkesten 1, blev 
1810 fremdraget af kirkegårdsdiget. Indskriften, 
der daterer den til vikingetiden, lyder: »Tue, 
Ravns ætling, og Funden og Gnyple, de tre 
gjorde Thyres høj«. Stenen blev anbragt i vest
diget med indskriftsiden ud mod hærvejen. 1858 
blev den flyttet hen til våbenhuset (jfr. fig. 12), 
hvor den var opstillet, indtil den 1923 blev an
bragt på en lille kunstig høj på parkeringsplad
sen vest for kirkegården.14
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Fig. 5. Grundplan 1:300, tegnet af Marianne Nielsen, 1991, efter opmåling af Rudolph Gram 1969. – Grundriss.

BYGNING

Kirken er en romansk kvaderstensbygning, hvis 
kor, oprindelig med apsis, er bygget om o. 
1500. Et våbenhus ved skibets nordside er for
modentlig kommet til o. 1600, mens tårnet ved 
vestenden først er rejst 1922. Orienteringen har 
en mindre afvigelse til syd.

Kirken er rejst på en langstrakt, øst-vest- 
vendt bakke, hvis østre del som nævnt har været 
optaget af en nu udjævnet oldtidshøj. Kirkens 
forhold til højen, der har ligget lige øst for ko
ret, er ikke endeligt afklaret.7

Fig. 6. Tværsnit gennem skib set mod øst, 1:150. Teg
net af Marianne Nielsen 1991 efter opmåling af Rud. 
Gram 1969. – Querschnitt durch Schiff gegen Osten.

Kvaderstensmurværket i det forholdsvis lange, 
romanske skib har kun bevaret få detaljer. Mu
rene er forholdsvis tynde, kun godt en meter; 
dog er vestgavlen, der 1922 blev gennembrudt 
af en åbning til tårnet, noget tykkere, næsten 1,5 
meter. Nordsiden er bedst bevaret, mens sydsi
dens kvadre er sat om og den øvre del ommuret 
i tegl i forbindelse med vinduernes udvidelse, 
formentlig o. 1500. Murene hviler på en dobbelt
sokkel (jfr. s. 2364, fig. 25), der nederst består af 
et 28 cm højt skifte med skråkant og herover et
45 cm højt skifte med en svær vulst. Det øvre 
skifte er i de to østre hjørner udstyret med fir
kantede »hjørneknopper«; i det nordvestre 
hjørne er udhugget en lille vandret ring. Soklen 
under skibets sydvestre parti (fig. 8) skiller sig 
ud herfra, idet det øverste skifte kun er 33 cm 
højt og rigere profileret med en rundstav over 
en hulkel (jfr. s. 2364, fig. 26). Dette sokkelaf
snit, der før tårnets tilkomst strakte sig til over 
midten på vestgavlen, smykkes i det sydvestre 
hjørne af et menneskehoved (fig. 10a), og et lig
nende hoved (fig. 10b) ses i den østre kvader 5,8 
m fra vestgavlen.15

Fem krumme apsiskvadre,16 indsat i det oven- 
forfølgende skifte, viser, at facaden er sat om 
efter apsidens (og korets?) nedbrydning, mulig
vis i forbindelse med den omtalte ommuring af 
sydmurens øvre halvdel. Det kan ikke afgøres, 
om også det profilerede sokkelled er kommet til 
ved denne lejlighed, men muligheden forelig
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Fig. 7. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1991. – Südostansicht der Kirche.

ger, og man kunne da forestille sig, at stenene 
oprindelig har udgjort soklen i det nedbrudte 
kor. Gulvlagene i kirkens vestende blev ikke 
nærmere undersøgt 1971, men at den afvigende 
sokkel skulle skyldes en vestforlængelse af ski
bet er næppe sandsynligt: dobbeltsoklen er som 
nævnt ført ubrudt igennem i nord, og de ind
vendige markstensvægge synes ikke at bære 
præg af en tilføjelse.

Også kvaderstensbeklædningen i skibets 
nordside må være delvis omsat, for af de roman
ske vinduer er kun bevaret ét, østligt i korets 
nordside. Vinduet, der har meget smalle smige, 
er anbragt højt, med oversiden kun 20 cm under 
murremmen, og den nu tilmurede lysning er 
placeret nær den udvendige murflugt. I forbin
delse med kirkens restaurering 1971 blotlagde 
man den oprindelige vinduesramme (fig. 35), dan

net af fire stykker sammenbladet egetræ, hvoraf 
det nederste var dækket med mørtel. Lysningen 
er meget smal, kun 22-24 cm i bredden.

Dørene, hvoraf den søndre er tilmuret, er an
bragt lige overfor hinanden, 6-7 m fra vestgav
len, eller så langt, at der formodentlig har været 
et vindue imellem dørene og gavlen. Norddøren 
blev tilmuret ved våbenhusets omdannelse til 
fyrrum 1923, men er taget i brug igen 1971. An- 
slaget i ydre murflugt, oprindelig af granit
kvadre og dækket med en firkantet stenbjælke,17 
er hugget bort undtagen de to nederste skifter i 
østkarmen. Den nu teglmurede åbning, 109 cm i 
bredden, bryder begge sokkelled. Indvendig er 
de smigede sider sat af kvadre. Døren er her 150 
cm bred, mens syddøren måler 132 cm.

Denne dør er tilmuret efter sydmurens om
muring, formentlig engang i 15-1600'rne. Når
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norddøren blev foretrukket som indgang, skyl
des det formodentligt landsbyens placering på 
denne side af kirken. Udvendig er det søndre 
dørsted udvisket ved kvadrenes omsætning; 
indvendig spores endnu de kvadersatte karme, 
og det ses, at tilmuringen er foretaget med 
marksten. Dørens afslutning kendes ikke. Det 
forekommer dog sandsynligt, at den har været 
prydet med det tympanon (fig. 9), der nu er ind
sat i korets sydside, men i 1760'erne18 lå løst på 
kirkegården. I tympanet, af grovkornet, rødlig 
granit og 137 cm i diameter, ses i lavt, eroderet 
relief Kristus, siddende på en tronstol, mellem 
to knælende sidefigurer: Peter (imod sædvane på 
Herrens venstre side), der får overrakt en nøgle, 
og en person, som får, hvad der kunne være en 
kalk, og som derfor muligvis er at opfatte som 
apostlen Johannes. Under figurerne, der nær
mest svæver i luften, ses henholdsvis en firbla- 
det blomst(?) og et kors. Mulige detaljer, i den

udstrækning de nogensinde har været der, er ud
visket. Der synes ikke at være gjort nærmere 
rede for Kristi åsyn. En tegning af Magnus-Pe- 
tersen 1871 (fig. 11) må således være suppleret 
efter kunstnerens egen fantasi. M. Mackeprang 
har i sit værk om Jyske Granitportaler sammen
stillet tympanet i Bække med det tilsyneladende 
aldrig færdiggjorte tympanon i Grindsted kirke 
(s. 2230) og et i Øster Nykirke, Vejle amt.19

Indre. Væggene, der til dels dækkes af renæs
sancepaneler, er af små rå marksten. I sydmuren 
er den øverste del som nævnt ommuret i tegl, 
og over en strækning er dette parti trukket 10 
cm tilbage fra murflugten. Den runde korbue er 
i begyndelsen af 1900'rne sænket ca. en halv me
ter. Toppunktet i den kvadersatte runding, der i 
1880'erne blev renset for hvidtekalk, lå oprinde
lig højere end skibets træloft (sml. fig. 15). Krag- 
stenene (s. 2364, fig. 1) er råt afhugne i enderne 
og skråkantede på undersiden mod buen.

Fig. 8. Skibets vestre del med profileret sokkel (s. 2390) og genanvendte apsiskvadre (s. 2393). NJP fot. 1991. – 
Westlicher Schiffsteil mit profiliertem Sockel und wiederverwendeten Quadern von der Apsis.
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Fig. 9. Tympanon indmuret i korets sydside (s. 2392). NE fot. 1991. – Verbautes Tympanon. Südliche Chorwand.

Skibets østre gavltrekant, af rå og kløvet 
kamp, er bevaret helt til spidsen. En nyere åb
ning mellem korets og skibets tagrum er for
mentlig brudt i forbindelse med korbuens om
sætning. I gavlen ses to lag stilladshuller. Kasse
murens kerne, af små runde marksten, er støbt i 
en fed mørtel. Vestre gavlspids, der blev ned
taget 1922, var ifølge jerncifre, nu ophængt i tår
nets mellemstokværk, ommuret 1749.

†Kor og apsis. Syv krumme sokkelkvadre, lig
gende på pladsen foran kirkegården, må sam
men med de fem kvadre, indsat i skibets sydve
stre hjørne, stamme fra en apsis ved det ned
revne kors østside. Kvadrenes udformning an
tyder, at apsiden har hvilet på en dobbeltsokkel 
svarende til skibets: nederst et lavere, skråkantet 
skifte og herover et højere skifte med en vulst. 
Hvordan koret nærmere har taget sig ud, vides 
ikke. Kvadrene, der indgår i det nuværende kor, 
må være hentet fra den romanske bygning; og 
som nævnt er det tænkeligt, at de profilerede 
sokkelsten i skibets sydvestre hjørne oprindelig 
har siddet i koret, hvor soklen da – som f.eks. 
også i Brøndum – har været lavere end i den 
øvrige bygning.

Ændringer og tilføjelser. Apsidens nedrivning 
og korets ombygning, der vel er gået hånd i hånd, 
må efter korets blændingsgavl at dømme være 
foretaget i tiden o. 1500. Murene i det nybyg
gede kor, der er lidt tyndere end i skibet, er mu
ret helt om fra grunden og hviler på en liggende

syld af store fremspringende kampesten med 
særlig store formater under hjørnerne. Under 
opmuringen er der brugt blandede materialer: 
genanvendte kvadre, marksten og teglsten 
(munkesten); de sidste er navnlig brugt i øvre 
halvdel. Gavltrekanten, der udvendig er helt af 
tegl (indvendig af marksten), prydes af tre høj
blændinger og vandrette bånd af dobbelte sav
skifter. Det nedre bånd er forstyrret af de to 
bjælker, der har fastholdt den klokkestabel, som 
indtil 1892 stod ved gavlen. Indvendig er væg
gene af marksten. I syd er et fladbuet og falset

Fig. 10a-b. Hoveder i profileret sokkel (s. 2390). NJP 
fot. 1991. – Eckverzierungen an profiliertem Sockel.
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Fig. 11. Tympanon indmuret i korets sydside (s. 
2392). Tegning ved J. Magnus-Petersen 1871. – Ver
bautes Tympanon. Südliche Chorwand.

vindue. Koret synes ikke at have haft åbninger i 
øst og nord.

Ommuringen af skibets sydmur og etablerin
gen af de fire nuværende vinduer er formodentlig 
foretaget samtidig med korets ombygning. De 
falsede vinduer minder om det i koret, men er 
vandret afdækkede. De fladbuede lysninger er 
1888 formindsket ved indsættelsen af jernram
mer. Vinduernes placering, tre øst for døren og 
ét vest herfor, er sandsynligvis dikteret af de op
rindelige åbninger.

Lofter. Koret har gråblåt bræddeloft, hvilende 
på umalede bjælker, hvoraf den østre og vestre 
er fornyet 1971. Indtil da var brædderne som i 
skibet sømmet på bjælkernes underside. Skibets 
kassetteloft (fig. 17 og 29), der er i slægt med det i 
Anst, er ifølge regnskaberne sat op 16525 (se 
ndf.); det synes trods reparationer og udskift-

Fig. 12. Tegning af kirken set fra nord 1870. Fra E. 
Sloth Arentzen og Kjeld de Fine Licht: Kirker og 
bygninger fra Geodætisk Instituts Arkiv 1974. –
Nordansicht der Kirche, Zeichnung 1870.

ninger at have beholdt sin gamle form. Ved på
lagte profillister er det delt i 24 hovedfelter, som 
ved smallere lister igen er inddelt i seks mindre 
felter. I hovedfelternes hjørner er egetræsskårne 
rosetter med vindrueklaser vekslende med dre
jede knopper.

Ifølge kirkens regnskab indkøbtes 1652 26 tyl- 
ter tørrede deller til »underloftet« og et læs 
»egekløff« til roser og knapper, og to snedkere 
betaltes for at gøre loftet »udi panelværk«.5 De 
pløjede brædder og lister, der flere gange er ud
skiftet, har siden 1971 stået i grå og grønne far
ver, afstemt efter stoleværket. Brædderne, der 
176820 ikke var »illumineret eller malet«, blev 
egetræsmalede efter en fornyelse 1873.9

Tagværker, af egetræ. Korets tømmer, hvis 
spær har en stejlere hældning end skibets, er for
modentlig lagt op i forbindelse med ombygnin
gen. De fem fag, med dobbelt lag hanebånd og 
korte stivere, har tappede samlinger og er num
mereret fra øst mod vest med skårne romertal i 
nordsiden. Skibets 14 fag er af en tilsvarende 
konstruktion, lagt op i to omgange: otte fag i 
øst og seks i vest. Nummereringen (firkantstik i 
nord og stregnumre i syd) udgår fra midten 
mod hver af de to gavlender. I vestre afsnit lig
ger det øverste lag hanebånd ca. 25 cm lavere 
end i øst, men ellers er der ingen konstruktive 
forskelle. Tømmeret er middelalderligt; om det 
er det oprindelige tagværk, vil formodentlig 
kunne afgøres ved en dendrokronologisk ana
lyse.

Våbenhuset ved skibets nordside må efter den 
vælske gavl at dømme være kommet til o. 1600. 
Det omtales første gang 1642, og da som »skrif- 
feset«,5 på jysk »skrøvs« i betydningen skrifte- 
hus. De halvanden stens tykke sidemure er 
ifølge F. Uldall af store røde mursten, men ikke 
i munkeskifte, hvilende på en sokkel af kam
pesten. Den svungne, blyklædte gavl, der under 
den svungne gesims prydes af fem fladbuede 
blændinger, blev 188412 på provstens bud »ned
taget og ommuret i samme stil«. På landmå
lerens noget fortegnede skitse 1870 (fig. 12) er 
gesimsen forneden afsluttet i to volutter. Dette 
træk kan være autentisk; Jacob Helms taler såle
des om »en svejfet renæssancegavl, prydet med
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Fig. 13. Kirken set fra sydøst før tårnets opførelse. Foto o. 1910 i Det kgl. Bibliotek. – Südostansicht der Kirche vor 
dem Turmbau.

store snirkler«. I hver side, lidt forskudt for hin
anden, er to små, indvendig falsede lysglugger. 
Den fladbuede dør synes udvidet engang efter 
1880'erne. Taget er dækket med tagsten, efter at 
størstedelen i 1800'rne havde været tækket med 
bly. 17256 og igen 177321 klagede sognemændene 
over, at kirkeejeren havde ladet blyet udskifte 
med tagsten.

Rummet blev 1971 igen taget i brug som vå
benhus, efter at det siden 1923 havde tjent som 
dels fyrrum, dels ligkapel (senere redskabsrum), 
adskilt ved en tværgående væg. Det har bjælke
loft malet i to grå nuancer, og i gulvet ligger 
små gule mursten på fladen. Kampestensbænke 
langs væggene fik 1971 sæder af påmurede mun
kesten. – En »skorsten«, nævnt 1829,12 dvs. en 
†kamin, har muligvis som i Brøndum (s. 1931) 
været brugt til omstøbning af blytaget.

Tårnet ved skibets vestgavl er opført 1922 
(jerncifre i gavlen) ved arkitekterne Flemming 
Geill, København, og A. T. Hagerup, Kol
ding,22 der forinden havde arbejdet sammen i 
Avlum kirke, Ringkøbing amt.23 De pudsede og 
hvidtede mure hviler på tre skifter granitkvadre 
fra skibets gennembrudte gavl. Åbningerne er 
falsede og fladbuede, således også de otte glam
huller. Udvendig markeres etageadskillelserne 
ved sortmalede jernankre og øverst et skifte 
med åbne bomhuller. Gennem en granitindfattet 
dør i nordsiden er der adgang til tårnrummet, 
som indtil 1971 tjente som forhal til kirken. Org
let, der tidligere var placeret på et pulpitur over 
døren mellem tårn og skib, optager nu hele den 
retkantede åbning. Der er adgang til tårnets to 
mellemetager via en tømret trappe i tårnrum
mets vestside. Klokkestokværkets gulv er et

Danmarks Kirker, Ribe amt 169
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Fig. 14. Våbenhus og tårn set fra nordøst. NE fot. 
1991. – Vorhaus und Turm. Nordostansicht.

støbt betondæksel. Gavlene i øst og vest prydes 
af en højblænding mellem cirkelblændinger.

Kirkens vedligeholdelse i ældre tid afspejles i 
regnskaberne 1617-62. Til brug for en reparation 
indkøbtes 1631 3 læster og 6 tønder kalk og 200 
mursten. Kirkeværgen betalte en murermester 
og hans svend, en kalkslåer og en pligtskarl i 
fem uger samt fire »stærke karle« i 12 dage, som 
»vandt (hejste) store hugne sten op«.5 Det sidste 
må sigte til en omsætning af kvaderstensmuren, 
et arbejde, som krævede stilladser og bomme, 
hvortil blev anskaffet »krager, stænger og del
ler«. En stor »tavle« (et lad) blev brugt til at 
vinde sten op med. 1634 arbejdede en blymester 
»selvanden« i 14 dage på korets blytag, mens en 
del af skibets sydside 1640 blev smeltet om af 
»skifertækker« Niels Jensen, Kolding.24 Til nye 
bjælker i kirken indkøbtes 1648 tre egetræer i 
Bølling skov (Egtved sogn).5

Et kirkesyn fandt 1725 »udvortes og indvor
tes« stor brøstfældighed; men den nye private 
kirkeejer formåede ikke at skaffe midler til re
paration med det første.21 Skibets nu nedtagne 
vestgavl blev som nævnt ommuret 1749. 1791 
trængte kirken til »kalkning og spækning«. 
†Gulvet var da belagt med »brændte sten« (mur
sten) bortset fra fem begravelser, som var dæk
ket med træfjæl.25 Sydsidens fem vinduer, hvis 
trækarme var fornyet 1832, fik 1888 efter forslag 
af kgl. bygningsinspektør L. A. Winstrup rund
buede støbejernsrammer, udvendig indfattet i 
granit.

Opvarmning. Kirkens første varmeanlæg, en 
cylindrisk †kakkelovn, blev opstillet midt for 
skibets nordside 1882, efter at et flertal af sog
nets familiefædre havde ytret ønske herom.12 
Efter tårnets opførelse 1922 indrettedes den syd
lige del af våbenhuset til fyrrum med kalorifer. 
Denne er 1971 afløst af et oliefyret luftvarmean
læg med fyrrum i kapelbygningen og en varme- 
ledning tværs over kirkegården.

Installeringen af varmeanlægget samt anskaf
felse af et nyt og større orgel førte til en hoved
restaurering 1971-72 under ledelse af arkitekt Ru
dolph Gram, Værløse. Hele kirken fik en almin
delig bygningsmæssig istandsættelse, hvorun
der skibets sydmur blev sat om; norddøren blev 
genåbnet, og våbenhuset fik sin oprindelige 
funktion tilbage.

Den velholdte kirke står i dag hvidtet ude og 
inde bortset fra kvaderstenspartierne i skibets 
langmure. Kor og skib har bevaret sit blytag, 
mens våbenhus og tårn som nævnt er dækket 
med tagsten.26 Gulvet er i koret lagt med gule, 
kantstillede mursten, i skibet med kvadratiske 
fliser. Under bænkene er der trægulv.

†Kalkmalerier. Ret primitive malerirester af 
ubestemmelig alder (senmiddelalderlige?) blev 
under restaureringen 1971-72 afdækket på ski
bets nordvæg. Ca. 140 cm over gulvet fandtes 
dels bogstaver, et sammenskrevet MN og et en
kelt N, dels to små figurer af kvindelig form. 
Alt var malet med rødt. Midt på væggen var der 
i omkring to meters højde desuden malet tre 
cirkelslag i rødt og sort, måske rester af ind- 
vielseskors.27
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Fig. 15. Interiør o. 1910. Ældre foto i NM. – Kircheninneres um 1910.

INVENTAR

Oversigt. Det hyggelige kirkerum er, trods flere for
nyelser af inventaret, præget af renæssancen. Fra mid
delalderen er kun døbefonten tilbage, mens der til 
Museet på Koldinghus er afleveret mindst to senmid
delalderlige figurer: en Kristus fra et korbuekrucifiks 
og en velskåret helgen, muligvis S. Mikael, foruden 
en romansk kumme, der sikkert har tjent som vie
vandskar. I 1500'rnes midte og slutning anskaffedes 
alterstagerne, en nu forsvunden altertavle af katekis
mustype, stolestaderne, der 1888-90 har fået nye sæ
der og rygge, og de ligeledes delvis fornyede væg
paneler. Dåbsfadet, fra samme tid, kan først være 
kommet til kirken efter 1725. Klokken er oprindelig 
støbt af Adam Nielsen i Kolding 1600, men omstøbt 
1795. Prædikestolen, med en i 1800'rne fornyet him
mel, er et meget fint arbejde udført af to snedkere og 
en desværre navnløs billedsnider fra Kolding i 
1637/38. I 1600'rne tilkom endvidere et †altersæt og 
en †alterkande af tin, ligesom måske et 1768 nævnt 
†maleri af Kristus med verdenskuglen. Den nuvæ
rende altertavle, et maleri af Rudolf Rud Petersen, er

udført 1941, til erstatning for en Kristusfigur af gips 
fra 1860.

Farvesætning og istandsættelser. Store dele af kirkens 
inventar, stolestaderne, degnestolen og vægpane
lerne, synes indtil o. 1851 at have stået umalet. Derpå 
fik det en egetræsbemaling, som i forbindelse med 
den delvise fornyelse af stolestaderne (og panelerne?) 
1888-90 blev erstattet af to brune farver. Opførelsen 
af tårnet 1922 medførte mindre ændringer af inven
taret. Rummets nuværende skikkelse er et resultat af 
restaureringen 1971-72. Farvesætningen skyldes 
kunstmaler Ernst Trier.

Alterbordet (fig. 16) er middelalderligt, af mun
kesten, med nyere påmuring.28 Bordet, der slut
ter sig til østvæggen, er 155 cm langt, 112 cm 
dybt, inklusive partiet bag altertavlens træsok
kel, og 95 cm højt. I sydsiden, ca. 35 cm fra 
forkanten, er et fladhvælvet rum, formentlig et 
repositorium (rum til opbevaring af hostiegemme 
og andre hellige kar), 115×50, 33 cm højt. Åb

169*
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ningen, der måler 28×35 cm, er lukket med en 
nyere fyrretræslåge. Bordet står pudset og kal
ket med gråmalet bordplade, sikkert fra samme 
tid som altertavlen.

Alterklædet, anskaffet i forbindelse med re
staureringen 1971-72, er af rødbrunt fløjl, †Alter
klæder. Et nyt alterklæde, hvortil der 1650/51 
blev indkøbt 12 alen fint riberlærred og 14 alen 
brede kniplinger,5 er sikkert identisk med et for
slidt alterklæde, nævnt 1700. 1725 fandtes der 
intet klæde.21 1830 ønskedes et nyt, og 1833 hed 
det, at det skulle være af rødt eller sort fløjl. 
Men 1834 var der blot anskaffet et hvidt shir
tingsklæde, og anmodningen om et af rødt fløjl 
blev tilsyneladende forgæves gentaget de næste 
tredive år.12 1867 skulle alterklædet smykkes 
med et kors af guldbrokade. 1887 og 1891 øn
skedes det atter fornyet, omend med det forbe
hold, at ejerne i stedet kunne lade alterbordets 
forside male. 1961 fandtes et alterklæde af rødt 
fløjl.9

Altertavlen (fig. 17) er et maleri fra 1941, fore
stillende Indbydelsen til det store Gæstebud, i 
nedre højre hjørne signeret »Ru(dolph R)u(d) 
P(etersen)«. Olie på lærred med sortmalet ma- 
sonitplade på bagsiden, lysningsmål 125 × 150

Fig. 16. Middelalderligt alterbord, afdækket under re
staureringen 1971 (s. 2397). Erik Skov fot. – Mittelal
terlicher Altartisch freigelegt bei der Restaurierung 1971.

cm. Den samtidige ramme, tegnet af arkitekt 
Helge Holm, er enkelt opbygget med højt po
stament og rektangulær maleriramme, der kro
nes af halvcirkulært felt med reliefkors på bag
grund af stråler, og udskårne, til dels oprullede 
sidevinger med kornaks og drueklaser i relief. 
Et bånd øverst på postamentet rummer relief
versaler: »Kommer, thi nu er alle ting beredt«; 
det er gråsort, mens rammeværket er holdt i 
gråbrunt og –gult og reliefferne i lyseblåt. Ma
leriets centrale figur er Kristus, en høj, slank 
skikkelse i hvid kjortel og rød kappe. Bag ham 
står et bord dækket med en hvid dug, vin, 
blomster og æbler(?), og bag bordet og til si
derne for Kristus flokkes børn og voksne i alle 
aldre. En række rødklædte tjenerdrenge lyser op 
i baggrunden, før rummet med et par store blå- 
grå søjler lukkes mod den natblå himmel. På 
bagsiden af tavlen, mod syd, er der med grøn 
skriveskrift anført navnet på tavlens donator: 
»Skænket af Johanne Sørensen f. Prüsse år 
1941«.

†Altertavler. 1) Med malet(?) årstal 1573, af ka
tekismustype (jfr. f.eks. tavler i Øse og Næs
bjerg kirker, s. 1612 og 1638).29 Tavlen var ifølge 
præsteindberetningen 1768 prydet med en Jo
hannes Døber, der med ordene »Se det Guds 
lam...« udpegede Kristus. Derudover fandtes 
fem stykker af Luthers katekismus, skrevet med 
gyldne bogstaver.20 Tavlen blev 1700 beskrevet 
som udført af slet træværk, men vel ved magt,21 
mens præsten 1791 blot fremhæver de sirlige, 
forgyldte indstiftelsesord.25 1859 udsat til ud
skiftning.12

2) (Jfr. fig. 15), 1860, udført efter tegning af 
Per Holdensen.30 Tavlen, en opbygning, der 
nøjagtigt var passet ind mellem alterbordet og 
loftet, bestod af et nichefelt i en ramme med 
joniske halvsøjler til siderne samt forkrøppet 
postament og frise. I nichen var anbragt et fod
stykke med en ca. 75 cm høj gipskopi af Thor
valdsens Kristusfigur (jfr. DK. Kbh. By 1, s. 
193f.). Nichen var 1874 rødmalet, 1936 blå;31 i 
postamentfeitet var med antikva malet »Jeg er 
Livets Bröd«, i frisefeltet »Fred være med Eder«. 
Kristusfigurens sokkel bar inskriptionen »Kom
mer hid til mig«.32
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Fig. 17. Indre set mod øst. NE fot. 1991. – Innenansicht gegen Osten.

*Helgenfigur (ærkeenglen Mikael?) (fig. 18a- b),
o. 1500, nu uden attributter, men med udstem
ninger i ryggen, muligvis beregnet til vinger.33 
Den 57 cm høje, velskårne, men noget læderede 
figur er tydeligvis udført med henblik på at 
skulle ses fra alle sider, idet også ryggen er ud
skåret. Skulderlangt, næsten slangekrøllet hår 
og fodsid kappe holdt sammen med et stort 
spænde på brystet. Ned ad ryggen hænger en 
spids hætte afsluttet i en stor kvast. Kjortlen er

samlet med et bælte i livet. Ved venstre fod går 
soklen over i en polygonal opbygning, et tårn(?) 
eller – hvis figuren kan være Mikael – resterne af 
en drage? I dragtens rygfolder spores (oprinde
lig?) kridtgrund med rester af forgyldning og en 
klar, rød farve. Figuren var sammen med to 
samtidige †engle og en *krucifiksfigur, jfr. ndf., 
henlagt på kirkens loft indtil o. 1898, da den blev 
afleveret til Museet på Koldinghus (inv. nr. 
333).34
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To †engle, senmiddelalderlige, ca. 50 cm høje, 
skal 1898 være afleveret til Museet på Kolding
hus,3 hvor de imidlertid ikke synes at befinde

sig.35
Af altersølvet (fig. 21) er i al fald kalken an

skaffet 1833, mens disken sandsynligvis er noget 
yngre.36 Kalken er 20 cm høj, med ottetunget 
fodplade og fod, der over otte bukler drives 
kegleformet op mod det cylindriske skaft. Hen 
over en af buklerne er pånittet et støbt krucifiks i 
næsten hele fodens højde; det er på øvre kors- 
arm forsynet med graveret Jesumonogram: 
INRI. Nedre, højeste skaftled har lodrette tre- 
mulérstik og bånd foroven, knoppen er flad
oval, bægeret glat med ny indsats. Disken er 11,5 
cm i tvm. og har 1,5 cm bred fane. I bunden to 
næsten udpudsede stempler, et cirkulært med

initialerne C(?)P, og et rektangulært(?). †Alter
sæt. 1636/37 blev en kalk og disk repareret for 1 
mk.5 25 år efter blev en kalk og disk af tin ind
købt for 2 1/2 sldr.5 Sættet havde ingen inskrip
tioner.20 Ønsket om en omstøbning af det eksi
sterende, lidt for lille sæt 1832 antyder, at der o. 
1800 var anskaffet en kalk og disk af sølv.37

En †ske af sølv, samhørende med oblatæsken, 
er nævnt 1912.9

Oblatæske, sandsynligvis anskaffet o. 1903,9 af 
porcelæn fra Bing & Grøndal. Sort med guld
kors og –kanter, 14,5 cm i tvm. †Oblatæske? En 
forgyldt »kalkdåse« blev 1866 indkøbt i Kolding 
for 8 rdl.38 Alterkande, anskaffet efter synets øn
ske 1908,9 af porcelæn fra Bing og Grøndal. 31 
cm høj, sort med guldkors og –kanter, †Alter
kander. En tinflaske til vin anskaffedes 1635/36.5

Fig. 18a-b. *Helgenfigur, sandsynligvis S. Mikael, skåret o. 1500 og nu i Museet på Koldinghus (s. 2399). a. 
Forfra, b. Bagfra. LL fot. 1981. – *Standfigur, wohl vom hl. Michael, geschnitzt um 1500. Heute im Koldinghus 
Museum, a. Vorderseite, b. Rückseite.
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Fig. 19a-b. (†)Korbuekrucifiks, udført o. 1500 og nu i Museet på Koldinghus (s. 2402). a. *Kristusfigur. b. 
Hoved af *Kristusfigur. LL fot. 1981. – (†)Triumphkreuz, ausgeführt um 1500 und heute im Koldinghus Museum, a. 
*Christusfigur. b. Kopf der *Christusfigur.

1846 ønskedes en alterkande af blik erstattet af 
en porcelænskande.12 1891 manglede alterkan
den et låg og 1908 skulle der anskaffes en ny 
mage til.9

Alterstager (fig. 22), 1500'rnes midte, 34,5 cm 
høje. Stagernes tre fødder er formet som løver, 
der sidder på små dupper (jfr. Billum, s. 1092).39 
De har nogenlunde ensdannet fod og lyseskål og 
cylinderskaft med tre skaftringe, hvoraf den 
midterste er skarprygget, jfr. f.eks. alterstagerne 
i Næsbjerg (s. 1641). Kraftig lysetorn af jern. – 
Syvarmet stage, senest anskaffet 1929 (jfr. fig. 
17), Grundtvigstage på trappefod, 48 cm høj.

†Alterbøger. En bibel blev 1636/37 købt for 7 
1/2 sldr.5 1725 havde kirken i flere præsters tid 
savnet en alterbog.21

†Messehagler. 1651/52 blev en messehagel lap
pet og forsynet med bånd.5 1700 fandtes ingen 
messehagel, og 1725 understreges, at mangelen 
snart havde varet ved i mange år.21 En hagel af 
sølvmor (et vatteret stof), nævnt 1768,20 var må

ske identisk med den, der 1834 skulle udskiftes 
med en hagel af rødt fløjl med sølvtresser. Øn
sket om en ny messehagel forekommer atter 
1851 og 1869,12 og 1870 blev der købt 4 alen fløjl,
4 1/2 alen for, silke og guldbånd til en messeha- 
gel, som Kirsten Skrædder syede.40 1883 blev 
hagelen efter synets ønske omsyet og opfarvet, 
men allerede 1891 trængte den atter til opfarv-

41ning.
†Messeklokke(?). 1641/42 manglede der en lille 

streng til »klokken i koret«,42 en formulering, 
der dog også kan gå på kirkens almindelige 
klokke, ophængt i korets østgavl.

Alterskranken er sikkert fra o. 1871, da synet 
ønskede knæfaldet fornyet i bueform.43 Halv
cirkulær, anbragt et stykke fra væggen.44 De 
drejede balustre er gråhvide, mens håndlisten og 
soklen er holdt i gråblåt og –grønt. †Alterskran
ken fandtes 1792 god og bekvemmelig,11 men 
ønskedes 1846 gjort bredere og 1871 fornyet i 
bueform.12
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Fig. 20. Krucifiks, sikkert fra 1700'rne, med nyere be
maling (s. 2402). NE fot. 1991. – Kruzifix, wohl aus 
dem 18. Jahrhundert. Neuere Bemalung.

En †knæleskammel til præsten, forfærdiget 
1649/50,5 er måske identisk med den skammel, 
der 1834 og 1862 ønskedes betrukket med rødt 
plys og 1867 forsynet med en bort af guldbro
kade.45

Fig. 21. Alterkalk, anskaffet 1833, og disk af lidt yng
re dato (s. 2400). LL fot. 1981. – Kelch erworben 1833. 
Patene etwas jüngeren Datums.

Krucifiks (fig. 20), sandsynligvis fra 1700'rne, 
af eg. Den lidt kejtet skårne figur, 48 cm høj, 
hænger med det tornekronede hoved lidt på 
sned og lændeklædet slået lige om livet og sam
let bagtil. Nyere, glat korstræ, 73 cm højt. Mu
ligvis i 1800'rne har figuren fået en naturalistisk 
bemaling med sort hår og skæg, grøn krone og 
rødt lændeklæde; kroppen har enkelte blodspor.

*Kristusfigur (fig. 19a-b), o. 1500, fra (†)kor- 
buekrucifiks. Den 145 cm høje figur er uden ud
huling i ryggen, armene tilsatte. Fingre, tæer og 
højre knæskal er afslået. Hovedet, der hælder 
mod højre skulder, har udboret hul, en fore
byggelse af udtørringsskader eller et relikvie- 
gemme(?). Hår og skæg er kraftigt krøllede, tor
nekronen snoet. Sidevunden er skåret i højre side 
af brystkassen, hvis knogler og muskulatur er 
klart markeret, lændeklædet er rigt foldet i stive 
knæk og samlet med en overslået snip midt på 
livet. Den nuværende staffering, fra 1800'rne(?), 
består af sortbrunt til hår og skæg og grønt til 
tornekronen. Øjnene er malet halvvejs lukkede. 
Under den nuværende blege karnation skimtes 
en mere rød, ligesom afskalninger af lændeklæ
dets hvide farve afslører, at klædet har været 
grønt med gyldne kanter. De underliggende far
velag kan formentlig henføres til 1600'rne.

Figuren var henlagt på kirkens loft indtil o. 
1898, da den blev overdraget til Museet på Kol
dinghus (inv. nr. 9136).46

Døbefont (fig. 32), middelalderlig, af rødlig 
granit, 76 cm høj, inklusive en ny cementsok
kel. Kummen, 80 cm i tvm., er hugget ud i et 
med foden, som ved en grov, sekundær behug- 
ning har fået en cylindrisk form, fremfor som 
oprindelig, at ligge i forlængelse af kummens 
koniske. Rester af sort og rød maling. Fonten 
blev 1651/52 stafferet af Christen Maler fra Kol
ding, og gulvet under den samtidig forhøjet.47 
Bemalingen, som ifølge Helms 1874 var meget 
kraftig, blev efter synets ønske afrenset 1883.9 
Placeret i koret, øst for korbuens nordvange.

Dåbsfad (fig. 34), o. 1550-75, af messing, med 
drevet ornamentik. I bunden det habsburgske 
våben omgivet af den i forbindelse med dette 
hyppigt forekommende minuskelindskrift: 
»Gott sei mit uns«, jfr. Tandslet (DK. SJyll. s.
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2433). Heromkring er dobbelt slyngbort ud
fyldt med skiftevis blomster og palmetter, samt 
stemplet kæde; fanen har inderst stemplede ro
setter, yderst liljer. Fadet er kommet til kirken 
efter 1725, da et dåbsfad manglede og havde 
gjort det i flere præsters tid,21 og før 1851. Sidst
nævnte år nævnes, at dåbsfadet trængte til tæt
ning,12 en oplysning, som måske kan sammen
holdes med en reparation i fadets bund.

Dåbskande, sandsynligvis anskaffet efter sy
nets ønske 1901,9 af messing, 30 cm høj. Keg- 
lestubformet. Under bunden en stemplet ro- 
set(?) over cirkel med 3 L. Om en nyanskaffet 
†dåbskande hed det 1889, at den foreløbig måtte 
passere, skønt den ikke var af messing.48

*Vievandskar(?) (fig. 33). En sandsynligvis ro
mansk kumme af rødlig granit, 58 cm høj og 67 
cm i tvm., må på grund af den kun 10 cm dybe

fordybning opfattes som enten et vievandskar 
eller en aldrig færdighugget døbefont. Kum
men, der er cylinderformet med afsæt over den 
koniske underdel, har indridset kors på siden. 
Mundingsranden er delvis afslået, hvilket for
modentlig skyldes, at kummen tidligere var 
indmuret udvendig i våbenhusets østvæg.49 Ef
ter frihugning 1923 blev den (1929) overdraget 
til Museet på Koldinghus (inv. nr. 60 59), hvor 
den nu står på en treleddet, ottesidet granitfod.50

Prædikestolen (fig. 23), med reliefskåret »Anno 
1638« på et til den nyere himmel overført top
stykke,51 er ifølge kirkens regnskab for året 
1637/38 forfærdiget af en billedsnider og to 
snedkere fra Kolding på 14 uger. Til arbejdet 
medgik 6 læs kløvet eg og 2 tylvter egefjæle, 
samt til stolens opstilling, en egebjælke, kalk, 
og jern til hager, bolte og søm.5 Det er et vel-

Fig. 22. Alterstager fra 1500'rnes midte (s. 2401). NE fot. 1991. – Altarleuchter, Mitte des 16. Jahrhunderts.
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Fig. 23. Prædikestol fra 1638, med en i hovedsagen 
fornyet himmel (s. 2403). LL fot. 1981. – Kanzel 1638. 
Der Schalldeckel im wesentlichen erneuert.

skåret arbejde i begyndende bruskbarok, i kom
position og stil nært beslægtet med den 16 år 
yngre prædikestol i Vester Nebel (s. 1987).

Kurven, der består af fem fag, har højt posta
ment med varierede vrængemasker (fig. 28) 
mellem de profilindrammede, glatte felter og 
kronliste med kraftige tænder. Storfelterne ad
skilles af kvindehermer (dyder?) med karakteri
stisk udtrukne, joniske kapitæler. Skafterne 
smykkes af frugtbundt med overlagt gren, op
hængt i snor fra draperi øverst. De to første og 
de to sidste, påklædte, hermer holder med den 
ene hånd draperiet oppe. Den anden hånd er li
gesom begge arme på den midterste, nøgne

herme afskåret. Storfelterne udfyldes af nederst 
et kartouchefelt med fugle til siderne, øverst, 
afgrænset ved en tandsnitliste, en arkade båret af 
kvinder i lange gevandter med jonisk kapitæl 
svarende til hjørnehermernes. Hænderne er på et 
enkelt par forsvundet, på de øvrige foldet over 
brystet. Bueslag med æggestav over tandsnit og 
svikler med profilvendte englehoveder. Arkade
felternes helfigurfremstillinger viser Kristus og 
de fire evangelister: 1) Lukas, der står med højre 
hånd løftet (i velsignelse?), en opslået bog i ven
stre hånd og den frontalvendte løve ved venstre 
side. I kartouchefeltet herunder er fordybede 
versaler: »S. Lvcas«. 2) (Fig. 25a) Johannes, 
usædvanligt nok med skæg, stående med højre 
hånd rettet mod (oprindelig skrivende i?) en bog 
i venstre hånd. Ørnen sidder ved hans højre 
side. I kartouchefeltet: »S. Iohannes«. 3) Kri
stus, der står med en skykrans bag sig, højre 
hånd velsignende og venstre hånd fattet om et 
rigsæble. Kartouchens oprindelige indskrift: 
»Salvator Mundi« er i forbindelse med en op
stilling, hvorunder stolens yderste fag blev 
skjult, udkittet og nu erstattet med et malet 
»Jesvs«.52 4) (Fig. 25b) Mattæus, der sidder på 
en lille stol med bogen på venstre knæ og hove
det vendt mod den knælende engel bag stole
ryggen. Over evangelistens hoved stiger Hellig- 
åndsduen til vejrs over en skykrans.53 Kartou- 
chefeltets indskrift lyder: »S. Mathevs«. 5) Mar
kus, stående i omtrent samme stilling som Jo
hannes, med oksen ved sin højre side, over 
indskriften: »S. Markvs«.54

Gesimsen har bøjlefremspring med engleho
veder og frisefelter med forskelligt udformede 
relieffer: 1) (Fig. 24a) en nøgen mand, der sidder 
med en stor kalk rakt frem mod en trompet- 
blæsende maske. 2) (Fig. 24b) putto med kvin
delige former, siddende med timeglas foran fød
derne, højre hånd på ormegnavet kranium og 
venstre knyttet om to korslagte knogler. 3) 
Putto, der sidder mellem to blomster og løfter 
op i et bånd udgående fra hver af disse. 4-5) 
Englehoved flankeret af øreflipvolutter. Kron
liste med store bøjletandsnit. Læsepultens un
derside er formet som kartouche med Jesumo- 
nogram (IHS) i relief.
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Fig. 24a-b. Frisefelter fra prædikestol udført 1638 (fig. 23). a. Mand med kalk og trompetblæsende maske. b. 
Putto med timeglas, kranium og knogler (s. 2404). LL fot. 1981. – Kanzel 1638. Friesfelder, a. Mann mit Kelch und 
eine Trompete blasende Maske, b. Putto mit Sanduhr, Schädel und Knochen.

Himlen er for størstedelen et resultat af en del
vis fornyelse o. 1902. Den er uregelmæssigt 
sekssidet og har under bunden en stor reliefro
set, forbundet med himlens hjørner samt den 
længste sides midte ved relieflister. På de buede 
fremspring sidder vistnok oprindelige engleho- 
veder. Det kartoucheformede topstykke med 
det reliefskårne »Anno 1638« synes ligeledes op
rindeligt, omend det i en periode indtil 1897 
åbenbart har været fjernet fra stolen.55

Stolen, der står i skibets sydøstre hjørne, er 
ved restaureringen 1971-72 drejet, så kurven, 
der samtidig blev sænket 17 cm, kom fri af væg
panelet, samtidig med at det femte fag, som 
vendte ind mod væggen, atter blev synligt. Ved 
samme lejlighed fornyedes såvel støttestolpen 
som trinopgangen. Begge dele var i 1800'rne56 
udført i cement over et træstillads og opgangen 
forsynet med en håndliste, der prydedes af gen
nembrudt akantusslyng, jfr. fig. 15.

Fig. 25a-b. Storfelter af prædikestol fra 1638 (fig. 23). a. Evangelisten Johannes, b. Evangelisten Mattæus (s. 
2404). LL fot. 1981. – Kanzel 1638. Hauptfelder mit den Evangelisten Johannes und Matthäus.
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Stafferingen, udført af Ernst Trier 1971-72, ef
terligner en kridtgrundsbemaling af oprindelig 
karakter. Denne var i en meget fragmentarisk 
stand bevaret på det sydvendte og før drejnin
gen af stolen, skjulte fag. Rammeværket er grå- 
blåt, fremspringenes bundfarve rødbrun og de 
vandrette lister rødbrune og gyldne. Figurerne 
har gråt hår og klæder, mens deres kroppe, nav
nene og kartouchefelternes fugle og bueslag er 
hvide. Lyseblåt er anvendt i mindre mængder, 
som på læsepultens kartouche bag det rødbrune 
Jesumonogram. Himlens bund er rødbrun med 
hvide lister, mens dens frise er holdt i lyseblåt, 
rødbrunt og gyldent. Topstykket er rødbrunt 
med inskription i hvidt.

Stolens tidligst omtalte †staffering, udført af 
Anders Maler fra Kolding 1638/39,5 synes at 
have omfattet indskrifter, som hovedsagelig var 
placeret i postamentfelterne. 1768 nævnes såle
des, at prædikestolen udover årstallet bar et for
gyldt »C(hristian) 4«, navnene på sognepræst og 
kirkeværge, »Hr. Niels Christensen. Stephen 
Povelsen«, og ordene: »Salig er den, som fry- 
ter(!) Herren og gaar paa hands veje«.20 De 
mindst to opmalinger af stolen57 gentog de 
ældre farver, tilsyneladende dog med undtagelse 
af inskriptionerne.

Fig. 26. Degnestol, stykket sammen af dele fra hen
holdsvis 1500'rnes midte og slutning (s. 2407). LL fot. 
1981. – Küsterstuhl, zusammengesetzt aus Teilen, bzw. 
aus der Mitte und dem Ende des 16. Jahrhunderts.

Stolestaderne (fig. 27a-d) har gavle fra 
1500'rnes slutning, mens sæder og fyldings- 
rygge er fornyet 1888-90.58 Gavlene, der måske i 
forbindelse med den delvise fornyelse er noget 
beskårne nedefter,59 har topstykker afskåret som 
cirkelslag varierende fra halv- til trekvartcirkler. 
Enkelte gavle har fordybet, tungekantet linie i 
højde med den nuværende stoleryg, og topstyk
ker udsmykket med fladsnitløb, på den forreste 
stol i nordsiden suppleret med en udskæring 
omkring en husformet figur i plan med fladen. 
På de øvrige gavle er topstykket udfyldt med en 
halvroset, der på en enkelt (nyere?) gavl nær er 
dannet ved ophøjede konturer. Under halvro
setten er der i rektangulære, tovstavkantede fel
ter skåret varierende mønstre i det for Ribe-eg- 
nen karakteristiske flade relief: en stængel med 
fligede blade, en ruder omgivet af bladornamen
ter eller et mønster af ruder eller skråskraverede 
kvadre. Udsmykningen afgrænses nedadtil af to 
fladsnitborter.

Stolenes staffering, fra restaureringen 1971- 
72, består af to blå nuancer tilføjet gulgråt og 
–brunt. Sæder og rygge er grå. Den umiddelbart 
foregående †bemaling, bestående af brunt i to 
nuancer, jfr. tre gavle på kirkeloftet, er sandsyn
ligvis tilkommet i forbindelse med stolenes del
vise udskiftning, mens en underliggende ege
træsådring på gavlene måske stammer fra o. 
1851, da stoleværket ønskedes opmalet.12 Det 
synes oprindelig at have stået umalet.60 – 1768 
fandtes 20 mandsstole à 5 sæder og 18 kvinde
stole, hvoraf de fleste rummede 5 sæder, mens 
nogle var noget kortere.20 Nogle stod muligvis i 
koret indtil 1850'erne.61 Under restaureringen 
1971-72 blev stolenes antal, bl.a. på grund af re
tableringen af indgangen gennem våbenhuset 
noget reduceret, og stolen østligst i nordrækken 
samt de to vestligste i hver række forkortet.

En †lukket stol, tilhørende Skødegård og for
synet med den indridsede indskrift: »Laverst 
Ericsøn 1615«, har ifølge John Kvist tidligere 
stået i nordrækken.62

En †skriftestol, forfærdiget 1651/52 og samme 
år stafferet af Christen Maler i Kolding,5 fandtes 
1834 kun akkurat så stor, at præsten kunne sidde 
i den. Panelet omkring den blev samtidig anset
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Fig. 27a-d. Stolegavle fra 1500'rnes slutning (s. 2406). LL fot. 1981. – Gestühlswangen, Ende des 16. Jahrhunderts.

for brøstfældigt og ønsket erstattet af et nyt med 
dør. Ved en efterfølgende istandsættelse blev 
stolen blot forsynet med grønne gardiner, og 
allerede 1846 hed det, at »præstens stol« burde 
repareres.63 1867 skulle præstens stol (gen?)ind- 
rettes som en lukket stol med en passende ind
gang, og 1871 »flyttes i koret«.9 1883 blev døren 
til den åbenbart nu lukkede præstestol fornyet,64 
men syv år efter blev præstens »skur« i koret 
endelig fjernet.9

En †armstol til præsten blev 1891 købt hos sned
ker Holm i Kolding.38

To nyere armstole, med udskårne bladorna
menter på armlæn og sprosser, står i koret.

Degnestolen (fig. 26) er, vistnok 1871, stykket 
sammen af dele fra to forskellige perioder. En 
gavl og et panel med fire fyldinger, nu anbragt 
som en del af forpanelet, har foldeværk af gotisk

karakter, formentlig fra 1500'rnes midte, mens 
de tre øvrige gavle og bagpanelet må være jævn
gamle med de lignende udformede stolegavle og 
paneler. For- og bagpanel består af tre fag og har 
gesims med kvadermønster i relief. Pultbrættet 
dækkes af indridsede navne og årstal, der må 
skyldes løbedegne fra latinskolen i Kolding, jfr. 
Hodde og Grimstrup (s. 1484 og 1699).65 Blandt 
indridsningerne er: »Andersen 1589«, »PWM 
1639«, »Andreas Friderich 1640 (eller 1620)«, 
»Mathias Thomæ«, »Thomæ Coldingen(sis?)«, 
»Petrvs Christi« og »KKC/ONR«.

Under den nuværende staffering, udført 
1971-72 og svarende til stolegavlenes, ligger li
gesom på disse en brun bemaling over en ege
træsådring. Oprindelig synes også degnestolen 
at have stået ubemalet. Stolen, der 1846 stod ved 
altret, ønskedes 1871 flyttet til den øverste mand-
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folkestol, dvs. østligst i sydrækken.12 1971-72 
istandsat og drejet 90 grader, med front mod 
midtergangen.

Langs skibets syd- og nordmur løber paneler, 
på sydsiden formentlig fra 1500'rnes slutning 
(1578?),66 på nordsiden af betydelig yngre dato, 
måske fra o. 1890.67 Panelerne består i begge si
der af et under- og et overpanel med glatte fyl
dinger. Underpanelets er næsten kvadratiske, 
ca. 40 cm høje. De sidder i et rammeværk med 
vandretløbende brædder nedadtil, adskilt ved li
ster med forsænket, kantprofileret midtparti. 
Overpanelets måler 60×40 cm og har bueslag 
over profileret kantliste. Rammeværkets lod
rette lister svarer til underpanelets. I tre tilfælde 
er listerne gennemløbende, mens under- og 
overpanel ellers er forskudt, så der til hver fem 
nedre fyldinger svarer seks øvre.68 1971-72 blev 
panelerne gennemgribende restaureret og nord-

Fig. 28. Vrængemaske på postament af prædikestol 
udført 1638, jfr. fig. 23 (s. 2404). LL fot. 1981. – Kan
zel 1638. Ausschnitt aus Untersatz mit fratzenhafter 
Maske. Vgl. Abb. 23.

panelets krydsfinérfyldinger udskiftet med fyr
retræ. Stafferingen, svarende til stolestadernes, 
stammer fra samme tid. Nordpanelet har her
under den samme brune farve som på de delvis 
fornyede stolestader, og sydpanelet desuden sto
legavlenes ældre egetræsådring, ovenpå det 
åbenbart oprindelig ubehandlede træ.

En †servante med spejl og tilbehør købtes efter 
synets gentagne ønske 1890.69 Muligvis identisk 
med den endnu 1962 eksisterende.70

Et †skab, forfærdiget 1651/52, blev samme år 
stafferet af Christen Maler i Kolding og forsynet 
med lås.5

Pengebøsse, o. 1900,71 25 cm høj, 18,5 cm bred 
og 12,5 cm dyb trækasse med pengerille, blåma- 
let. Fastgjort bag på stolestade umiddelbart øst 
for indgangsdøren.

Til en †dørfløj, formodentlig i våbenhuset, 
blev der ifølge kirkeregnskabet 1661/62 anskaf
fet en ny †nøgle.5

Orgel, 1972, med ni stemmer, to manualer og 
pedal, bygget af P. Bruhn, Årslev. Disposition: 
Hovedværk: Spidsgamba 8', Principal 4', Blok
fløjte 2', Mixtur II-III. Brystværk: Gedakt 8', 
Rørfløjte 4', Principal 2', Kvint 1 1/3'; tremu
lant, svelle. Pedal: Subbas 16'. Tegnet af Ru
dolph Gram i samarbejde med orgelbyggeriet. 
Enkel, bemalet facade med tre rektangulære pi
befelter. Brystværket er placeret under midtfel
tet og har åben pibeopstilling bag trinbetjente 
foldedøre. I vest. †Orgel, 1904.9 O. 1923 flyttet 
og ombygget af A. C. Zachariasen, Århus. 1941 
udvidet fra fire til syv stemmer. Disposition ef
ter udvidelsen: Bordun 16', Principal 8', Rør- 
fløjte 8', Spidsgamba 8', Oktav 4', Quintatøn
4', Mixtur II-III. Først placeret på forhøjning i 
skibets vestende, afgrænset af et panel; o. 1923 
flyttet til tårnets første stokværk, der stod i åben 
forbindelse med et lille, lavloftet vestpulpitur, 
hvorpå et fritstående, pneumatisk spillebord op
stilledes med nordvendt klaviatur.72

Salmenummertavler. 1-2) (Jfr. fig. 17), o. 1900,73 
105×65 cm, med kannelerede halvsøjler til si
derne og over en frise en buegavl med enkel 
spejlfyldingsudsmykning. En vandret liste midt
i hovedfeltet er på den ene tavle, i kirkerummet, 
malet i feltets gråhvide farve. Den anden tavle,
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Fig. 29. Indre set mod vest. LL fot. 1981. – Innenansicht gegen Westen.

der ligger på loftet, bærer forgyldte versaler i 
frisefelt og på midterlisten: »Før prædiken« og 
»Efter prædiken«. Søm til tal malet med sort på 
hvide brikker. 3) 1970'rne(?), 38×55 cm, af hvid
malet træ, udformet som en opslået bog med 
søm til tal af sortmalet metal. 4) Fra 1800'rne(?), 
nu henlagt på loftet, er en tavle, 50×32 cm, med 
buet overkant og lodret midterliste. Sortmalet, 
beregnet til kridtskrevne numre.

Maleri(?). En trekantgavl henlagt på loftet, 
115 cm høj og 178 cm bred, med aftrappet spir 
og glat, nu næsten fuldstændig afskallet felt, har 
muligvis indeholdt et maleri, beskrevet af sog
nepræsten 1768. Det var udført på en egetræs
tavle og viste Kristus med verdenskuglen i hån
den. Indskrifterne: »Salvator Mundi (Verdens 
Frelser)« og »Gud bevar din Indgand(!) og ud
gang fra nu og til ævig Tiid«, hentydede dels til

den malede figur, dels til tavlens placering over 
norddøren.74

Lysekrone, formentlig fra o. 1900,75 med midt- 
delt hængekugle, otte lysearme og seks pynte
arme med klokkeblomster. Skaftet, sammensat 
af kugleled, afsluttes øverst i en skål. Indtil re
staureringen 1971-72 i koret, nu ophængt i mes
singstang midt i skibets midtergang. Den øvrige 
belysning består af henholdsvis lampetter og kro
ner af træ, ialt fem, hvoraf de tre måske er fra 
1923.76 De ens udformede kroner, jfr. fig. 29, 
består af en sekskantet ring med runde staver og 
elpærer over hjørnerne samt gennembrudt un
derbaldakin endende i en drejet knap. Grå i to 
nuancer. Ophængt i messingstænger i skibet, tre 
mod nord, to vestligst i sydsiden.

†Belysning. På ældre fotografier (fig. 15) ses 
dels petroleumslamper, dels en lysekrone i ju-
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Fig. 30. Klokke, omstøbt 1795, med gentagelse af 
indskrifterne på en †klokke, støbt af Adam Nielsen, 
Kolding, 1600 (s. 2410). LL fot. 1981. – Glocke, 1795 
umgegossen, mit Wiederholung der Inschrifte einer 
†Glocke, die 1600 von Adam Nielsen in Kolding gegossen 
wurde.

gendstil med prisme(?)skærme. Det var sand
synligvis den sidste, der 1962 var henlagt på kir
kens loft.9

To nyere knagerækker hænger i våbenhuset, 
mens der på loftet ligger fire stykker af en ældre, 
måske den, der efter synets ønske 1862 blev an
bragt langs muren i skibets sydside (fig. 15).9

Til en †ligbåre indkøbtes 1635/36 to lange ege
planker, sveller og træ samt sværte og lim.5

Klokke (fig. 30), omstøbt 1795 med gentagelse 
af en ældre †klokkes indskrifter.77 Tvm. 81 cm. 
Om halsen tre linier reliefversaler: »Anno 
Chrsti(!) MDC vnder konning Christian den IIII 
vdi Casper Marchedaners / lensmanens tid er 
denne klok støbt til Becche kirche vdaf meg 
Adam Nielsen / H Stafen Sørensen sogneprest 
Povel Sørensen kirkeverge psallam deo (jeg vil 
lovprise Gud)«. Linierne adskilles og flankeres 
af tredobbelte lister, mens der på slagringen er 
to enkelte lister og ved overgangen til legemet

en tredobbelt. På legemet Jesumonogram i re
lief. Ophængt i slyngebom. †Klokke, 1600, støbt 
af Adam Nielsen, Kolding,78 omstøbt til den 
nuværende.

Klokkestol til én klokke, i tårnet, udført 1922 
med anvendelse af dele fra †klokkestabelen på 
kirkegården (s. 2389). Af fyr, med fire par skrå
stivere, et til hver side.

GRAVMINDER

Romansk gravsten(?). En gråsort, trapezformet 
granitsten, 157×58 og 52 cm, indmuret under 
tympanet i korets sydside, er formentlig en ro
mansk ligsten.79 Den glatte, indskriftløse sten 
kantes af en 5 cm bred skråfas, som er delvis 
overpudset. Stenen, der vel har ligget frit på kir
kegården, er formentlig indmuret samtidig med 
tympanet, engang efter 1760'erne.

†Åbne begravelser. En muret gravkælder i ko
ret, 1752, for kirkeejeren Hans Adolph Poulsen 
til Hundsbæk, †1752, blev allerede kort tid efter 
begravelsen fyldt med jord, efter at altergæ- 
sterne var sunket igennem et midlertidigt træ
dæksel. Gravstenen, der skulle have været lagt 
over graven var ikke leveret.3

1791 var der i gulvet fem »ældgamle« begra
velser, belagt med fjæl.25 Et fragment af et
*(†)kistebeslag, et bånd med kartouche i kobber
blik med rest af indskrift, fremdraget 1971, 
stammer formodentlig fra en af disse begravel
ser (NM2, inv. nr. D2537/1974).

Støbejernskors (fig. 31). 1) O. 1848. Ane Helle- 
søe, født Hansen, *4. febr. 1786 i Kiobenhoed, 
†4. febr. 1848 i Bekke Mølle. Korset, 96×63,5 
cm, har korsender med stiliserede, tilspidsede 
blade og hviler på en sokkel, 36 × 49 cm, med 
gravvers. På den øvre korsende er påsat et eng- 
lehoved, på korsstammen en engelfigur, på 
korsskæringens bagside et håndtryk og omkring 
foden rankeslyng. Sortmalet med indskriften, 
der står med fraktur og versaler (navne), op
trukket i hvidt. – På gravsted sammen med nr. 2 
og 3, syd for skibet.

2) O. 1858. Christian Jørgensen Hellesøe, 
møller og gårdmand, *30. april 1786 i Holm,
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Nordborg sogn, Als, †15. juni 1858 i Bekke 
Mølle. – Udformning og placering som nr. 1.

3) O. 1863. Christian Jørgensen Hellesøe, 
*20. aug. 1850 i Bekke Mølle, †5. juli 1863 sam
mesteds. – Udformning og placering som nr. 1.

Støbejernsgitter, sidste halvdel af 1800'rne, om
kring (først afdøde) Alma Dorthea Nielsen, 
*24. febr. 1908, †19. jan. 1912. Tremmegitteret, 
1×3 fag, 76 cm højt, krones af kugler og franske 
liljer. Rester af sølvmaling. På cementsokkel. – 
Opstillet på kirkegården, sydvest for tårnet.

KILDER OG HENVISNINGER

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

Ved embedet. Synsprotokol 1862f. – RA. Da Kanc.
1. departement, brevsag 2851/1817 og 571/1834. – LA 
Vib. Ribe bispearkiv. Regnskabsbog for Bække kirke 
1617-62 (C KRB 56).

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker, VII, 1888, s. 102-05. K. Høgsbro Øster- 
gaard: Om udgravning 1971. – Indberetninger. J. 
Helms 1874 (bygning, inventar), J. Vilhelm Petersen 
1899 (bygning, inventar), Rudolf Gram 1969 (restau- 
reringsforslag), Mogens Larsen 1969 (loft, prædike
stol og stole), Ernst Trier 1969 (forslag til restaurering 
af inventar), K. Høgsbro Østergaard 1971 (udgrav
ning), Sten Andersen 1971 (udgravning), Erik Skov 
1974 (møntfund).

Tegninger og opmålinger. NM2. Opmålinger af byg- 
ningsdetaljer ved J. Magnus-Petersen 1871. Opmå
linger og restaureringsforslag ved Rudolf Gram 1969 
og 1971. Udgravningsplaner ved K. Høgsbro Øster
gaard 1971. Opmåling af vindue i skibets nordvæg 
ved Morten Aaman Sørensen 1971.

Litteratur. John Kvist: Bække sogn, Kolding 1936 
(fotografisk optrykt under titlen Bække sogn I 1972), 
s. 327-61. Valdemar Andersen: Bække sogn II, Kol
ding 1973, s. 125-35.

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, kalk
malerier og inventar ved Ulla Kjær, orgler ved Ole 
Olesen og gravminder ved Vibeke Andersson Møl
ler. Tysk oversættelse: Bodil Moltesen Ravn. Redak
tionen afsluttet november 1991.

1 Kong Valdemars Jordebog, udgivet ved Svend Aa- 
kjær, 1926-43, I, 2, s. 7: »Af Bække og de fire nærme
ste kirker 9 mark rent sølv og 1½ mark havre«.
2 Kronens Skøder IV, 512.
3 John Kvist: Bække Sogn I, 1972 (1936).
4 KancBrevb. 31. dec. 1578.
5 LA Vib. Ribe bispearkiv. Regnskabsbog for Bække 
kirke 1617-62 (C KRB 56). Regnskabet revideredes af 
lensmanden på Koldinghus.
6 RA. DaKanc. D 28. 1699-1771. Jyske Tegneiser 1726 
nr. 5, 11. jan.
7 K. Høgsbro Østergaard: Bække kirke og Ravn- 
unge-Tues runesten. Nogle kirkearkæologiske iagtta
gelser, i ÅrbRibe, XIX, 1975, s. 340-61.
8 Den kgl. Mønt- og Medaillesamling. F. P. 3201 og 
3237.

Fig. 31. Støbejernskors nr. 1, o. 1848, over Ane Hellesøe, †1848, nr. 3, o. 1863, over Christian Jørgensen 
Hellesøe, †1863, og nr. 2, o. 1858, over Christian Jørgensen Hellesøe, †1858 (s. 2410). NE fot. 1991. – Gusseiserne 
Grabkreuze 1848-63.

Danmarks Kirker, Ribe amt 170
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9 Synsprotokol 1862ff.
10 Kirkegårdsporten blev 1810 flyttet fra nordsiden til 
vestsiden, men efter kancelliets ordre flyttet tilbage til 
sin oprindelige plads 1815. RA. DaKanc. 1. dept. 
brevsag 2851/1817.
11 RA. DaKanc. F 47. Indberetninger fra gejstlighe
den om kirkernes tilstand 1792.
12 LA Vib. Ribe amts østre provsti. Synsprotokoller 
for Arist m. fl. hrdr. 1829-91 (C 45.4-9).
13 Valdemar Andersen: Bække sogn II, 1973. Sml. 
også Olaf Olsen: Hov, hørg og kirke, ÅrbOldkHist. 
1966, s. 269.
14 Jfr. Lis Jacobsen og Erik Moltke: Danmarks Ru
neindskrifter, 1942, nr. 29 og Erik Moltke: Runerne i 
Danmark og deres oprindelse, 1976, s. 185.
15 Lignende sokkelhjørnehoveder ses også i Egtved 
kirke, Vejle amt.
16 Af de fem krumme kvadre sidder de fire i sydsiden, 
en i vestgavlen.
17 F. Uldall: Om de danske landsbykirker, VII, 
102-05, 1888.
18 DaAtlas.
19 Mackeprang: Portaler, s. 174-75.
20 LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetninger til 
biskop J. Bloch 1766-69 (C 4.772).
21 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C
4.189).
22 Arbejdsbeskrivelse af tårnet, ca. 1919, med stemp

ler for Flemming Geill og A. T. Hagerup, under
skrevet af murer G. Rasmussen 27. april 1922. Fundet 
på Bække Møllegårds loft 1991.
23 1924 byggede Flemming Geill tårnet ved Sønder 
Lem kirke, Ringkøbing amt.
24 Kirkens regnskab for 1640-41 er gengivet in ex
tenso i John Kvist (note 3), s. 329-31.
25 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C
4.190).
26 En ansøgning 1899 om at måtte udskifte blytaget 
med skifer blev afslået af ministeriet. Jfr. note 9.
27 Jfr. korrespondance i NM2. Udover de nævnte 
malerirester fandtes desuden spor af en orangerød 
farve i en højde, der omtrent svarede til panelets 
overkant; den var dækket af flere lag kalk.
28 Den middelalderlige murkrone var indtil opstillin
gen af altertavlen 1941 bevaret i en bredde af ca. 45 
cm. Nu er der ca. 25 cm tilbage. Jfr. arkitekt Helge 
Holm ifølge afskrift på NM2.
29 Ifølge John Kvist (note 3), s. 339, havde tavlen lå
ger lukket ud til siderne.
30 Om Peder Holden Hansen, kaldet Holdensen, jfr. 
Iver Bentsen i Architekten 1912-13, s. 85 (30. nov. 
1912), og J. Richter: Bygmesteren Peder Holdensen, 
ÅrbRibe, bd. IV, 1915-18, s. 108-22.
31 Jfr. indb. af Helms samt John Kvist (note 3), s. 339. 
Farven kan være ændret o. 1905, da det hed, at alter
tavlens ramme trængte til restaurering, jfr. note 9.

Fig. 32-33. 32. Middelalderlig døbefont (s. 2402). 33. *Vievandskar(?), bestående af en sikkert romansk kumme 
på en nyere fod, nu i Museet på Koldinghus (s. 2403). LL fot. 1981. – 32. Mittelalterliche Taufe. 33. *Weihwasser- 
becken(?), wahrscheinlich eine romanische Kuppa auf jüngerem Schaft.
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Fig. 34. Dåbsfad fra o. 1550-75, med det habsburgske 
våben i bunden (s. 2402). LL for. 1981. – Taufschale um 
1550-75. Im Boden das Wappen der Habsburger.

32 Note 3. Soklen til Thorvaldsens originalfigur bæ
rer indskriften »Kommer til mig«.
33 Det er ikke mindst disse udstemninger, der taler 
imod at figuren er identisk med den af John Kvist 
(note 3) nævnte, til Museet på Koldinghus afleverede 
S. Markus. Der synes heller ikke at være belæg for et 
forslag om, at den rundskårne figur er en S. Johan
nes, beregnet til at stå på en korbuekrucifiksbjælke.
34 Note 3. Årstallet 1898 er behæftet med en vis usik
kerhed. En omlægning af kirkens tag, som måske har 
ført til afleveringen af de på loftet henlagte figurer, 
var øjensynlig endnu ikke afsluttet 1901, jfr. note 9. 
Dertil kommer, at der på Museet for Koldinghus er 
bevaret en regning for transport, til dels pr. cykel, af 
en figur fra Bække kirke til museet, dateret 11. juli 
1900. Museumsinspektør Vivi Jensen takkes for hjælp 
med kontrol af John Kvists oplysning om, at der 1898 
blev afleveret en Kristus, en helgenfigur og to engle, 
jfr. ndf.
35 Under forudsætning af at opgivelsen af englenes 
højde er korrekt, falder samtlige engle i Museet på 
Koldinghus udenfor. En enkelt engel, 66 cm høj, 
inv.nr. 13569, der med forbehold er blevet knyttet til 
et barokepitafium fra Sønder Galten kirke (DK. År
hus s. 2112 med note 45), er uden egentlig proveni- 
ens, og kan som sådan principielt stamme fra Bække 
kirke. Jfr. note 34.
36 1832 var den daværende kalk (†tinkalken?) for lille, 
og en ny ønskedes anskaffet. Det følgende år skulle 
både kalk og disk omstøbes for at forstørres, jfr. note 
12. Ifølge en skrivelse fra sognepræst H. H. Møller 
20. dec. 1834 var der netop anskaffet en ny kalk af

sølv af en passende størrelse, mens disken var »af- 
pusset og i Orden«, jfr. RA. DaKanc. 1. departement, 
brevsag 571/1834.
37 I et brev fra kirkens ejere 14. jan. 1834 er det blandt 
beviserne på deres omsorg for kirken anført, at de har 
ladet kalken forny, endskønt den i mindst 20 og må
ske snarest 30 år har været i brug, uden at den har 
givet anledning til beklagelser. Jfr. note 36.
38 Valdemar Andersen: Bække sogn (1973).
39 På den kraftigste af de to stager er to af løverne i 
nyere tid loddet fast, og den ene sat på en nyere dup. 
På den slankeste stage er en af løverne skruet fast fra 
bagsiden. Både 1901 og 1911 ønskedes den ene alter
stage repareret, jfr. note 9.
40 Note 9. Materialerne beløb sig til ialt seks rdl., 
mens sylønnen var tre mk.
41 Note 9. 1901 ønskedes hagelen enten opfarvet eller 
fornyet. En uspecificeret messehagel er nævnt i in
ventariet 1912.
42 Note 5. Om brugen af messeklokker efter reforma
tionen, jfr. DK. SJyll. s. 2919f.
43 Note 43. 1872 blev der købt seks skind til at be
trække knæfaldet med, jfr. note 38.
44 Skranken har tidligere haft låge midtfor, jfr. ældre 
fotografi i Nationalmuseet.
45 Note 12 og 9. Skamlen nævnes senest 1912.
46 Note 3 og 34.
47 Note 5. Samme år anskaffedes fire stykker træ på 
2×½ alen til »fod ved døbestenen«.
48 Note 9. Allerede 1862 var en dåbskande ønsket, og 
1887 hed det, at der skulle anskaffes en dåbskande af 
messing med et rumindhold på fire potter.
49 Jfr. indb. af J. Vilhelm Petersen, 1899.
50 Jfr. korrespondance i NM2. Den nuværende fod 
svarer til flere søjlebaser på Koldinghus Slot.
51 Såvel DaAtlas som præsteindberetningen 1768, jfr. 
note 20, anfører, at prædikestolen bærer årstallet 
1639.
52 Indtil stolen 1971-72 blev drejet, var feltet med 
Markus skjult og dennes navn i stedet anført under 
Kristusfiguren.
53 Den afvigende udformning af Mattæus tyder på, at 
der her er anvendt et forlæg, f.eks. et stik udført af 
Henrik Aldegrever og genanvendt af Georg Pencz i et 
stik af Jan Dirichsen i hjørnet på et udbredt flyveblad 
forestillende Luther og Melanchton, jfr. Christie: 
Ikonografi, II, fig. 411.
54 At evangelisterne er placeret i denne rækkefølge, 
fremfor, som normalt, i overensstemmelse med den 
bibelske, antyder, at der kan have fundet ombytnin
ger sted.
55 1897 hedder det således, at kronen med årstallet 
1638 skal placeres på prædikestolen. Det fremgår 
ikke, hvorfor den har været fjernet. Muligvis er det 
sket i forbindelse med den fæstnelse af himlen, som 
synet ønskede foretaget 1862 og 1882, jfr. note 9.

170*
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56 1660/61 blev der anskaffet en støtte til at sætte un
der prædikestolen, sammen med et muranker til at 
fæstne støtten med, jfr. note 5. Stolens opstilling er 
ikke sidenhen specificeret, og ønsket om en repara
tion forekommer kun 1846, jfr. note 12.
57 Den eneste dokumenterede opmaling af stolen blev 
foretaget 1847. Knap 30 år efter trængte den atter til 
maling, jfr. note 12.
58 Stolene fandtes 1887 ganske brøstfældige, og året 
efter blev det bestemt, at de skulle fornyes i stil med 
de nye stole i Vorbasse kirketårn (note 9). Nordsidens 
stole blev udført af Peder Thomsen og malet af Mads 
Starup fra Maltbæk, sydsidens af Martin Thomsen og 
malet af Hans Hansen, begge Egtved, jfr. note 38.
39 Spor efter ældre fortandinger til sæder på gavlenes 
indersider tyder på, at de er beskåret med mindst 15 
cm, jfr. indb. af Mogens Larsen 1969.
60 Jfr. indb. af Mogens Larsen 1969. Ifølge John Kvist

Fig. 35. Romansk vindue med oprindelig træramme i 
skibets nordside (s. 2391). 1:25. Målt og tegnet af 
Morten Aaman Sørensen 1971. – Romanisches Fenster 
mit ursprünglichem Holzrahmen. Nördliche Schiffswand.

(note 3) skulle en stol bære inskriptionen »K.I.S. 
1689«.
61 1852 og 1859 ønskedes stole i koret fjernet, jfr. note
12.
62 Note 3. Stolen er ikke nævnt i præsteindberetnin- 
gen 1768. Her hedder det, at kirkens stole er uden 
indskrifter og våben, jfr. note 20.
63 Note 12 og korrespondance om kirkens mangler 
1834, RA DaKanc. 1. departement (note 36).
64 Note 38. Døren blev udført af Søren Snedker og 
malet af Peter Våben.
65 Lignende indridsninger ses desuden på degnestolen 
i Gesten.
66 John Kvist (note 3) nævner s. 337, at dette årstal 
stod på nordpanelet.
67 I forbindelse med den delvise fornyelse af stolene 
hed det 1889, at sydsidens panel måtte opsættes i 
højde med det ældre, 1891, at panelet i korbuen skulle 
fornys og males som det gamle, og 1932, at en del af 
nordpanelet skulle fornys. Note 9.
68 Panelernes samtidighed bekræftes af, at såvel un- 
der- som overpanels lodrette rammestykker overalt 
er indtappet i det mellemløbende, vandrette ramme
stykke, jfr. indb. af Mogens Larsen 1969.
69 Note 9 og 38. Servanten blev købt hos Theisen i 
Kolding.
70 Note 9. Det fremgår ikke, om den 1905 ønskede 
servante af træ med låg til at lukke blev anskaffet.
71 Tidligst nævnt i inventariet 1912, jfr. note 9.
72 Orgelkonsulent Hans Nyholm: Skrivelse af 20. 
marts 1970, i Kirkeministeriets orgelkonsulents ar
kiv. Nyholm antager, at orglet indtil flytningen 
havde mekanisk aktion og sløjfevindlade. Facaden 
rummede klingende piber fra principal 8', og årstallet 
1904 indgik i dens udsmykning.
73 Tavlerne er tidligst nævnt i inventariet 1912, jfr. 
note 9.
74 Note 20. Ifølge John Kvist (note 3) var egetræstav
len en trekantet fylding.
73 Lysekronen nævnes tidligst 1912, jfr. note 9.
76 Ifølge John Kvist (note 3) anskaffedes dette år tre 
kroner af træ.
77 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger. Kirke- og 
præstegårdssyn 1793-97 (C 4.704). Beskrivelsen af 
klokken i præsteindberetningen 1768 (note 20) passer 
nogenlunde til den nuværende.
78 Nyrop: Kirkeklokker, s. 105, og Arnold Hansen: 
Om Adam Nielsens Kirkeklokker, støbt i Kolding i 
Aarene 1600-1616, i Vejle Amts Aarbøger, 1959, s. 
86-108. Ingen af stederne nævnes, at klokken er om
støbt.
79 Allerede Jacob Helms foreslog, at stenen var en 
gravsten.



Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1985. – Südostansicht der Kirche.

LEJRSKOV KIRKE
ANST HERRED

Sognet hed oprindelig Erst,1 muligvis efter en for
svunden by ved kirken. Navnet Lejrskov efter lands
byen, hvor præstegården lå, blev først almindeligt i 
1600'rne.2 En sognepræst i Erst nævnes 1280 og 
1482,3 en kapellan til Erst kirke 1492 og 1494.4 I kirke
listen i Ribe Oldemoder (midten af 1300'rne) er kir
ken sat til en afgift på 4 skilling sølv (jfr. s. 1020).

Kirken var viet Skt. Crispin og Crispinian.5 1542 be
vidnedes det ved Anst herredsting, at Sebe Gumsen i 
sin tid havde givet en halv otting jord på Højrup 
mark til en lovsang for Vor Frue †alter i Erst kirke.6 – 
Sognet har i det mindste siden 1500'rne været hoved
sogn til Jordrup.7

1712 solgte kronen kirken (dvs. kirketienden med 
vedligeholdelsespligten) til byfoged i Fredericia Lau
ritz Henriksen Ammitzbøll, men købte den 1721 til
bage fra Ammitzbølls enke, Catharina Iversdatter Er- 
ritzøe.8 Kirken hørte herefter under Koldinghus ryt
terdistrikt til 1765, hvor den blev solgt på auktion til

etatsråd Jacob Lowson. Han overdrog den 1769 til sin 
svoger, kommerceråd Riis.9 Lowsons hustru Char
lotte Amalie, født Riis, beholdt en andel i kirken og 
solgte den 1781 til sognets præst Christen Fabritius. 
Dennes enke afhændede 1790 kirken til sognemæn- 
dene i Lejrskov by, alle selvejerbønder.10 Kirken 
overgik til selveje 1913.

Kongen bad 1567 lensmanden Axel Viffert under
søge kirkerne i Anst og Erst (Lejrskov), som ifølge 
kirkeværgerne var i fare for at falde ned, hvis de ikke 
snart blev hjulpet. Hvis oplysningerne var rigtige, 
skulle han lade værgerne beholde kirkens part af tien
den for det indeværende år til istandsættelse.11 – Kir
kens regnskab er bevaret 1617-56,12 indbundet i et an- 
tiphonale af pergament (fig. 40) fra 1400'rne.13

De tre militære besættelser af Jylland i 1600'rne be
rørte alle kirke og sogn. Under Kejserkrigen 1627-29 
betaltes tre »frantøske« ryttere for at have pågrebet en 
tyv, der havde stjålet kalk og disk.14 Under Torstens-
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Fig. 2. Matrikelkort 1:10000, målt af F. Smith 1821. Rettelser medtaget indtil 1853. Kopieret af Anna Thorsen. – 
Katasterkarte.

sonfejden 1643-45 blev den ene alterstage stjålet; fjen
derne slog vinduerne ud, sønderslog låsen for kirke
døren og brød dele af gulvet op.12 Under svenskekri
gene opholdt sognepræsten, magister Niels Krage
lund, sig 1658-59 en tid i tårnet.15 – Våbenhuset var o. 
1640 udsat for en brand.

Mønter. I forbindelse med kirkens restaurering 1950 
fandtes fire mønter i gulvet: tre danske slået under 
henholdsvis Valdemar Sejr, Frederik III og Frederik

VII samt en Nyrnberg regnepenning fra 1586-1635.16 
Mønterne er deponeret i Museet på Koldinghus.

Sagn. Ifølge Danske Atlas skulle kirken tidligere 
have stået nærmere ved byen på et sted, hvis jorde 
endnu hedder Erst. – I en eng i Ferup, i sognets østre 
del, fandtes en vældig sten, kastet af en trold i Lejr
skov kirketårn efter Almind kirke. Klokkeringningen 
havde fordrevet trolden fra hans høj i Almind sogn. I 
stenen var mærker efter troldens fingre.17

Fig. 3. Grundplan af kirkegård 1:1000. Målt af Bygmesterskolen i Kolding 1933. Kunstakademiet. – Friedhof, 1933.
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Fig. 4. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra sydøst. Sylvest Jensen fot. 1947. Det kgl. Bibliotek. Træerne 
indenfor kirkegårdsdigerne (jfr. fig. 43) er siden udskiftet med birketræer og paradisæbler, og alléen sydvest for 
våbenhuset er fældet. – Luftaufnahme von Kirche und Friedhof Südostansicht.

Kirken ligger højt og frit ca. 1 km nordøst for 
landsbyen Lejrskov.18 Fra kirken er der et vidt
strakt udsyn mod syd, ned mod Åkær å, som 
danner skel imod Anst og Skanderup sogne. 
Ådalen er en fortsættelse af Kolding fjords tun
neldal, hvis nordre side følges af vejen fra Kol
ding til Ribe.

Den rektangulære kirkegård (fig. 3) har beva
ret sine gamle grænser, markeret ved brede, 
dobbelte kampestensdiger. En mindre udvidelse 
ud for vestdigets nordre del er taget i brug 1976. 
Kirkegårdens hovedindgang i vestdigets søndre 
del lukkes af nyere jerngitterfløje mellem granit
piller, vistnok fra 1862.19 En port midt i syddiget 
er udført på samme måde, mens en låge i øst
digets nordre del lukkes med et gitter af jern- 
spyd. Langs digernes inderside er o. 1970 plantet 
en række birketræer samt enkelte paradisæble

træer. Ud for norddiget er der tillige et læhegn 
af bøg. En første beplantning blev foretaget i 
forbindelse med kirkegårdens regulering og 
inddeling i faste, nummererede gravsteder o. 
1880.20

†Indgange. Foruden kirkegårdsporten i vest, 
nævnt første gang 1621,12 var der i ældre tid lå
ger i både nord, øst og syd, såkaldte »stetter«, 
med †riste i bunden. Stetterne, hvoraf den nor
dre blev sløjfet 1866,21 var i 1600'rne murede og 
teglhængte portaler med kamme (»tindinger«);12 
men 1700 hedder det i et kirkesyn, at kun én er 
af sten, de to øvrige af træ.22

Et kirkehus vest for pladsen foran kirkegår
dens hovedindgang er ligesom en nu nedbrudt 
†kirkestald opført efter matrikelkortets opmåling 
1821. Et hvidtet og teglhængt ligkapel udenfor 
vestdiget er fra o. 1940.
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Fig. 5. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1985. – Nordostansicht der Kirche.

BYGNING

Kirken er en romansk kvaderstensbygning, be
stående af kor og skib,23 med to senmiddelal
derlige tilføjelser: et våbenhus foran skibets syd
dør og et for egnen meget stort tårn i vest. Ori
enteringen er omtrent solret.

Kirken er rejst på det højeste punkt på et øst
vest vendt bakkedrag. Den i sig selv ret anselige 
romanske bygning trykkes af tårnet, så man udefra 
ikke helt oplever bygningens format. Planen vi
ser, at skibets langmure divergerer en del mod 
vest, hvor gavlen indvendig er 0,5 m bredere 
end i øst. Koret, hvis østgavl blev gjort tyndere 
ved en ommuring i tegl 1856, er formentlig afsat 
som et indvendigt kvadrat; den udvendige 
bredde svarer til skibets indvendige bredde i 
vest.

Materialer og teknik. Murene24 i den velbyg
gede og velbevarede kvaderstenskirke hviler på 
en skråkantsokkel (jfr. s. 2364, fig. 18), der trods 
ommuringen også er bevaret under korets øst
gavl. Kirkens nordside, der har bevaret sine op
rindelige åbninger, synes kun i ringe omfang at 
være omsat, hvorimod partier af sydsiden for
mentlig er sat om i flere omgange. Som vanligt 
er de største kvaderstensformater brugt forne
den, hvor de første fire skifter over soklen måler 
henholdsvis 49, 42, 42 og 42 cm. Kvadrene i 
skibets sydside, set fra våbenhusloftet, står uden 
puds og hvidtekalk og med meget tynde fuger. 
Skiftegangen i nordsiden viser, at byggeriet er 
begyndt østfra. I første omgang har man rejst 
koret og triumfmuren samt den østligste del af 
langmurene. I korets ottende skifte veksler høj
kantstillede kvadre med mindre, dobbelte skif-
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ter. Kor og skib har samme højde, med murkro
nen knap 5,5 over skråkantsoklen. I forbindelse 
med tårnbyggeriet synes alle vestgavlens kvadre 
taget ud og genanvendt nederst i tårnet. Den 
nordvestre hjørnekvader er stadig på plads og 
viser, at gavlen har haft samme tykkelse som 
skibets langmure.

I skibets østre gavltrekant, der som væggene er 
af marksten, sidder i midten en fladbuet dør, 
170×95 cm, med sider og buestik af rhinske tuf
sten. Den øverste gavlspids er ommuret i tegl 
ligesom det er tilfældet med spidsen i den ind
adtil aftrappede vestgavl.

Vinduerne er små og højtsiddende, med mo
nolitte overliggere og sålbænksten. I koret er 
bevaret et vindue midt i nordsiden, genåbnet 
1950. Korets sydside har efter alt at dømme haft 
to vinduer, hvoraf det vestre nu står som en ud
vendig blænding, mens det østre er erstattet af et 
større vindue. To vinduer i skibets sydside er 
ligeledes opslugt af større vinduer. I skibets 
nordside er to vinduer øst for døren genåbnet 
186519 og forsynet med små støbejernsrammer. 
Rammerne er anbragt nær ydersiden og lysnin
gerne formodentlig noget udvidet. Over den til
murede norddør er en rundbuet, retkantet niche, 
112×62 cm og 4-7 cm dyb. Den svarer i størrelse 
og form til skibets vinduer og omgives på hver

side af to almindelige kvadre, der imidlertid 
ikke er smigede, men vinkelret indhugget lige
som den rundbuede overligger og sålbænkste
nen. Nichen savner en parallel over syddøren, 
hvor muren er glat, og F. Uldall opfattede 1887 
den »mærkelige, oprindelige vinduesblænding« 
som enestående blandt de jyske granitkirker. 
Nichen er imidlertid ikke vist på en penneteg
ning fra 1861 (fig. 42), hvorfor det er tænkeligt, 
at den først er kommet til i forbindelse med åb
ningen af de østre vinduer 1865. Indvendig kan 
forstyrrelser i murværket antyde, at der tidligere 
har været et vindue på dette sted.

En løs vinduesoverligger, indsat nederst i vå
benhusets vestside, er 56 cm bred i lysningen, 
målt i flugt med ydersiden, svarende til 2 jyske 
fod.

Dørene, anbragt lige overfor hinanden i ski
bets vestende, er udformet som rundbuede, ud
vendig falsede portaler, der bryder bygningens 
skråkantede sokkel. Sydportalen (fig. 12 og 13) 
er retableret af arkitekt Holger Mundt 1950, ef
ter at de kvadersatte karme var fjernet godt 20 år 
tidligere ved indsættelsen af en ny og større dør
fløj. Den udvendige bue, dannet af et kilestens- 
stik, var ifølge F. Uldalls opmåling 1896 (fig. 13) 
svagt tilspidset.25 Stikkets underside beskriver 
nu en rund bue, mens oversiden skjules af vå

Fig. 6. Grundplan 1:300, tegnet af Marianne Nielsen 1991 på grundlag af opmåling af Bygmesterskolen i Kolding 
1932, suppleret af Holger Mundt 1949 og Ib Teglborg 1991. – Grundriss.
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Fig. 7. Kirkens sydside 1:300, målt og tegnet af Bygmesterskolen i Kolding 1932. Kunstakademiet. – Südseite der 
Kirche.

Fig. 8. Længdesnit gennem kirken set mod nord. 1:300. Målt og tegnet af Bygmesterskolen i Kolding 1932. – 
Längsschnitt durch Kirche gegen Norden .

benhusets loft. Den vandret afdækkede dør, der 
smalner til opefter, er indvendig sat af hjørne- 
huggede kvadre. I vægfladen over den retkan- 
tede overligger er muren forstærket med en af- 
lastningsbue af kvadre.

Den tilmurede, lidt smallere26 nordportal står 
udvendig med en rund bue dannet af fem kile

sten. Tilmuringen er udvendig foretaget med 
granitkvadre, indvendig med munkesten.

Indre. Rummene dækkes af flade lofter med 
gamle bjælker af eg (se ndf.). Væggene er af rå 
og kløvede marksten, undtagen triumfmuren, 
der er sat af kvadre. Den brede runde korbue er 
udvidet og ommuret med munkesten, sandsyn
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Fig. 9. Kirkens nordside 1:300, målt og tegnet af Bygmesterskolen i kolding 1932. Kunstakademiet. – Nordseite 
der Kirche.

Fig. 10-11. 10. Tværsnit gennem skibet set mod vest. 11. Snit gennem tårnet set mod øst. 1:300. Målt og tegnet af 
Bygmesterskolen i Kolding 1932. Kunstakademiet. – 10. Querschnitt durch Schiff. 11. Schnitt durch Turm.

ligvis i senmiddelalderen. Under restaureringen 
1950 blev fundamentet til den nordre vange 
fremdraget ca. 0,9 m inden for den nuvæ
rende.27 Den oprindelige koråbning har altså 
været noget smallere. To profilerede hjørnesok- 
kelkvadre (jfr. s. 2364, fig. 20), nu indsat på 
hver sin side af våbenhusdøren, kan – som fore

slået af Uldall – stamme fra korbuens sokkel.28 
Kvadrene har hjørneknopper udformet som 
(vædder?)hoveder.

Tagværker. Af tømmeret over koret er kun 
spærene af eg, resten af fyr. Nordsiden er foran
kret med en bjælke gennem triumfmuren, for
modentlig den 12 alen lange eg, der indkøbtes
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Fig. 12. Syddøren set fra ydersiden (s. 2419). NE fot. 
1985. – Das Südportal, von aussen gesehen.

1652.12 Skibets egetagværk har dobbelt lag hane
bånd med tappede samlinger. Spærfagene er 
nummereret på vestsiden fra vest mod øst med 
romertal i syd og firkantstik i nord. Tagværket 
er afstivet med stormlægter.

Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser. Bort
set fra ommuringen af korbuen og en udvidelse 
af sydsidens vinduer synes den romanske byg
ning ikke at være undergået større ændringer. 
Tårnet er opført relativt sent, formodentlig o. 
1525-50, og våbenhuset er muligvis fra samme 
tid, idet de romanske kvadre, som indgår i det, 
formentlig stammer fra skibets vestgavl. De to 
tilbygninger ændrede kirkens bygningskrop. 
Frem til en større istandsættelse 1764 (se ndf.) 
stod våbenhus og tårn (men tilsyneladende ikke 
korets og skibets gavle) med teglhængte †gavl
kamme. I regnskaberne omtales de som »tindin
ger«, hvad der formodentlig dækker over, at de 
var udformet som kamtakker.

Det store tårn er efter den bevarede, blæn- 
dingsprydede østgavl at dømme muligvis op
ført af en fynsk murermester (jfr. ndf.). Tårnet 
er jævnbredt med skibet og bygget af munke
sten i munkeskifte over et større parti granit
kvadre, hentet fra skibets vestgavl. De kraftige 
mure er ved grunden 1,7 m tykke og aftrappes 
opad i det indvendige. I forbindelse med byg
geriet blev skibets vestgavl gennembrudt og 
forstærket med ca. en meter. Tårnets syd- og 
vestside er skalmuret og det øverste helt om
muret 176429 og 1797 (det sidste årstal angivet 
med jernankre i vestre gavlspids). De velbeva
rede facader i øst og nord præges af de mange 
åbne bomhuller, anbragt i vandrette lag i godt 
en meters afstand.

Fig. 13. Syddøren. Sydside og grundplan 1:50. Målt 
og tegnet af F. Uldall 1896. – Das Südportal. Südseite 
und Grundriss.
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Tårnrummet (fig. 15), der forbindes med ski
bet med en bred, spids bue, dækkes af to samti
dige, højryggede krydshvælv. Kapperne ud
springer af væggene og hviler på halvstens rib
ber og en helstens, rund gjordbue. I hver af de 
tre frie sider er der to lave fladbuede, halvanden 
stens dybe sparenicher. De to vestre er ommuret 
og gjort mindre i forbindelse med etableringen 
af en dør 1950. Rummet får lys gennem to rund
buede, ud- og indvendig falsede vinduer i syd, 
anbragt over de to nicher. Et vindue i nordsiden 
af vestre hvælvfag er kommet til o. 1865.

Adgangen til de øvre stokværk går via et trap
pehus midt i nordsiden, hvis øverste halvdel, 
formentlig i 1700'rne, er ommuret med små 
sten. Gennem en fladbuet, falset dør kommer 
man ind til den stejle, højredrejede trappe med 
ommurede, høje trin, mens en ommuret, ret- 
kantet overdør leder ind til mellemstokværket. I 
dettes munkestensmurværk indgår en del mark
sten. Det store rum får lys gennem et fladbuet, 
falset vindue i nordsiden, over trappen.

Klokkestokværkets syd- og vestside er om
muret under genanvendelse af de gamle munke
sten. Etagen har ialt otte glamhuller, to i hvert 
verdenshjørne. De oprindelige, i øst og nord, er 
fladbuede og udvendig falsede; dog er nordsi
dens østre lydhul, hvori klokken hænger, ud
hugget i bunden og i bredden. Sydsidens ny- 
murede glamhuller (fra 1764?) efterligner de 
gamle, mens de vestre, der er fra gavlspidsens 
ommuring 1797, mangler den udvendige fals.

Den bevarede, østre gavlspids, der indtil 1764 
stod med murede kamme, prydes af syv rund
buede høj blændinger, foroven delt med hænge- 
stave. Under blændingerne er der et vandret, 
forsænket bånd og herunder to savskifter, delt af 
et almindeligt skifte. De tre midterste blændin
ger indeholder hver en smal lyssprække, hvoraf 
den midterste er lidt højere end de øvrige. Åb
ningerne afsluttes med et stejlt spærstik, et ka
rakteristisk træk, kendt fra flere jævngamle, 
fynske kirketårne.30 Det er derfor muligt, at tår
net er opført af et murersjak fra Fyn.

Taget er stadig tækket med bly på sydsiden, 
mens skifer 1884 har afløst tagsten på nordsi
den.21 Brugen af forskellige materialer, bly i syd

Fig. 14. Tårnet set fra nordvest. NE fot. 1991. – Der 
Turm von Nordwesten.

og tegl i nord, rækker i det mindste tilbage til 
begyndelsen af 1600'rne.

Tårnets vedligeholdelse belyses af regnska
berne: 1631 blev søndre og vestre side istandsat 
»fra jorden til blyet«, og 1651 blev tindingerne 
på østre og vestre gavl opmuret af ny og dækket 
med 160 nyindkøbte »hulsten«,12 dvs. såkaldte 
»munke og nonner«-tagsten. Tømmeret blev 
1700 betegnet som brøstfældigt,22 og 1750 ud
skiftede Christoffer tømmermand bjælkelaget 
over mellem- og klokkestokværk med »pom
mersk« og »gullandsk« tømmer,31 formodentlig 
det tømmer, der stadig ligger i tårnet. Kirkens 
hovedreparation i sommeren 1764 under ledelse 
af murermester Christian Thomasen i Kolding
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Fig. 15. Tårnrummet set mod vest (s. 2423). NE fot. 1985. – Turmraum gegen Westen.

omfattede betydelige arbejder på tårnet, som da 
var »ganske brøstfældig og formulsket«. Efter 
fjernelsen af gavlkammene blev taget trukket ud 
i flugt med muren; i vest blev hele gavltrekanten 
taget ned og muret op igen i to stens tykkelse. 
Størstedelen af sydvestre hjørne blev nyopmu- 
ret og sydsiden skalmuret. Ellers blev tårnet 
overalt »udhugget, afspækket og ren afsku
ret«.29 Til trods for denne reparation blev der 
allerede en generation senere, i 1797, foretaget 
omfattende skalmuringer.32

Det rummelige våbenhus, 1631 kaldet for 
»skrifthuset«,12 er rejst af munkesten over tre- 
fire skifter granitkvadre. Den glatte gavltrekant 
er ommuret med små sten 1764.29 To savskifter i 
bjælkehøjde er en rest af den oprindelig kam- 
takkede gavls udsmykning.33 Den rundbuede 
dør i syd er ommuret og udvidet. I væggene er 
der i hver af de tre sider to fladbuede spareni- 
cher, hvoraf de østre hver indeholder et fladbuet 
og falset vindue. De to nicher på hver sin side af 
døren optages nu af skabe. Rummet dækkes af



LEJRSKOV KIRKE 2425

Fig. 16. Kirken set fra nordøst. G. V. Blom fot. 1897. – Die Kirche von Nordosten.

et gråmalet bjælkeloft, og i gulvet ligger ølands- 
fliser, 1862 kaldet for »svenske fliser«.19 En 
bænk, muret 1652,12 blev senest 1863 afløst af en 
træbænk. Provsten ønskede 1909 en kulbunke til 
kakkelovnen fjernet fra våbenhuset.21

Våbenhuset er nu som tidligere tækket med 
tegl. En »skorsten«, nævnt 1859 og 1887,21 viser, 
at det ligesom våbenhuset i Bække har haft en 
†kamin, som formentlig er blevet brugt til om
smeltning af tagbly. 170022 oplyses det, at vå
benhuset fik stentag efter en brand 60 år tidli
gere, dvs. o. 1640. Branden har også berørt ski
bets tag nærmest våbenhuset, hvor nogle af 
spærene har brandspor. Nogle af kvadrene i ski
bets sydside, ind mod våbenhusets loft, er af
skallede og har rester af smeltet bly.

Lofter. I koret opsattes 1620-21 et †kassetteloft, i 
arkivalierne omtalt som et »panelloft« (1651)12

eller »panelværk« (1700).22 En snedkermester fra 
Kolding gjorde sammen med to svende »panelet 
under loftet« og var på kost i 36 søgne- og seks 
helligdage. Der indkøbtes tørrede brædder, og 
en maler, også fra Kolding, strøg loftet med 
»fernis og farve«.12 Det blev sat i stand 1652, 
men var 1700 ødelagt af tagdryppen og 1713 så 
brøstfældigt, at 32 »panelruder« behøvede re
paration.22 1729 blev loftet lagt om og forsynet 
med nye »tavler«.34 Kassetteloftet, der vel har 
lignet de bevarede lofter i Bække (s. 2394) og 
Anst, var nedtaget inden 1862, da loftet bestod 
af påsømmede brædder.

Skibet fik 186021 gipsloft, og inden Helms' be
søg 1874 var også korets loft gipset. Længde
snittet (fig. 8) viser, at der foruden de påsøm
mede brædder også var et øvre bræddelag, hvi
lende på bjælkernes overside. I forbindelse med
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Fig. 17. Indre set mod øst. Erik Horskjær fot. 1970. – Innenansicht gegen Osten.

restaureringen 1950 blev gipsdækket taget ned 
og bjælkelaget frilagt.

Istandsættelser og vedligeholdelse. Kirkevær
gerne klagede 1567 til kongen over kirkens dår
lige tilstand (jfr. historisk indledning). De til
bagevendende, større og mindre reparationer på 
tag og murværk, vinduer, lofter og gulve af
spejles fra 1617 til 1656 i de bevarede regnskaber, 
der tillige giver os navnene på nogle af de hånd
værkere – som oftest fra Kolding – der arbej
dede på kirken. I forbindelse med kassetteloftets 
opsætning 1620-21 hvidtede en murermester og 
en karl »al kirken og koret« og lagde nyt gulv af 
fliser og mursten. Det følgende år istandsatte 
Jørgen murermester kirken og kirkegården i 17 
dage med to svende, en kalkslager og to pligts
karle, og 1631, fra 27. juni til 13. august, for
færdigede han tårnet. 1636 arbejdede murerme
ster Mads Jørgensen i Kolding igen på tårnet, og 
reparerede bl.a. kamtakkerne.12

I den tid, kirken hørte under rytterdistriktet 
(1721-65), hentedes håndværkerne til dels fra 
Skanderborgegnen. Murermester Niels Ander
sen fra Mesing reparerede 1741-42 våbenhus og 
tårn, og blytækker Caspar Petersen fra Skander
borg omstøbte taget på kor og skib. Under en 
hovedreparation 1764 med murermester Christian 
Thomasen fra Kolding som »entreprenør« blev 
som nævnt kamtakkerne over våbenhus og tårn 
taget ned, hvorved kirken i store træk fik den 
skikkelse, vi kender i dag.29 – 1844 påtog murer
mester Makholm i Kolding sig at vedligeholde 
kirken de følgende ti år.20 1856 blev den kvader- 
klædte korgavl, der hældede 22 cm ud over sok
len, ommuret med mursten, og samtidig blev 
kvadrene i korets sydside omsat.21

Vinduerne i skibets sydside blev, formentlig i 
1500'rne, udvidet til store, rundbuede åbninger, 
svarende til dem i tårnets sydside. Trækarmene 
med blyindfattede ruder blev med års mellem



LEJRSKOV KIRKE 2427

rum repareret af glarmestre fra Kolding: 1743 af 
Nicolai Gotfried Primon, 1744 af Marius Chri
stian Flek og 1764 igen af Nicolai Primon.29 I de 
store murede åbninger indsattes 186519 spidsbu
ede støbejernsrammer, og i forbindelse hermed 
blev der brudt et ekstra, sjette vindue i tårnets 
nordside.

Gulve. 1620-21 blev gulvet fra koret til kirke
døren lagt med nye »astrag« (fliser) og tegl
sten.12 174629 blev gulvet lagt om over nogle be- 
gravelsessteder, men igen 1791 var det ujævnt 
og skulle repareres.35 1851 lagde man brædde
gulv i midtgangen, mens der stadig var stengulv 
under stolene.21 187521 blev korgulvet fornyet 
med hårdtbrændte, kvadratiske fliser, som in
den 1903 også var lagt i skibet.

Kirken fik sit nuværende udseende ved en 
gennemgribende restaurering 1950, ledet af arki
tekt Holger Mundt, Sønderborg.36 Vinduernes 
spidsbuede støbejernsrammer blev afløst af 
rundbuede trækarme, efter at de smigede åbnin
ger i kor og skib indvendig var udstyret med en 
fals svarende til de to vinduer i tårnets sydside. 
Syddøren blev genskabt som en romansk portal 
ved genindsættelsen af de gamle karme, mens 
der til gengæld blev etableret en ekstra indgang 
gennem tårnets vestside. Lofternes gipsdække 
blev fjernet, så de nu fremtræder med synlige, 
indklædte bjælker og profilerede brædder, malet 
i to nuancer. Væggene blev nypudset efter først 
at være afbanket for løst siddende kalk og puds, 
et arbejde, der ledte til fundet af senmiddelal
derlige kalkmalerier. Skibets gulv blev sænket 
og sammen med korgulvet lagt med røde mur
sten på fladen i sildebensmønster.37

Opvarmning. En kakkelovn, opstillet 1881 i 
skibets nordøstre hjørne, blev fornyet 190219 og 
senere erstattet af en kalorifer, som ved restaure
ringen 1950 er afløst af elektrisk varme. Ved 
samme lejlighed nedtog man en skorstenspibe 
over skibets østgavl.

I den velholdte kirke står kvaderstensparti- 
erne i blank mur,38 mens teglstensmurene er 
hvidtet. Ligesom i Jordrup (s. 2457) var tårnet i 
1600'rne kalket med en brunrød farve.39 Der 
medgik således 1651 60 skålpund »brunrødt« til 
murernes arbejde.12 Der er blytag over kor og

Fig. 18. Korsfæstelsen. Kalkmaleri fra o. 1525 på ski
bets nordvæg (s. 2427). Usigneret og udateret akvarel 
(Egmont Lind 1950?) – Kreuzigung. Wandmalerei um 
1525. Nördliche Langhauswand. Aquarell ohne Signatur 
und Datum.

skib og på tårnets sydside, mens nordsiden er 
tækket med skifer. Våbenhuset har tegltag.

KALKMALERIER

Af en passions(?)skildring fra o. 1525, malet i to 
rækker på nordvæggen, står nu kun et enkelt 
billede, af Korsfæstelsen, fremme. Malerierne 
blev fundet 1869, men på grund af deres dårlige 
tilstand atter overkalket.40 Da de under kirkens 
restaurering 1950 blev genfremdraget, ønskede 
menigheden Korsfæstelsesfremstillingen beva
ret. Den blev restaureret af Egmont Lind 1952.

Korsfæstelsen (fig. 18-19) er placeret i nedre bil- 
ledrække, nogenlunde midt på væggen og med 
underkanten i en højde af ca. 1,10 m over gulvet. 
Billedet, der inklusive rammeværket måler 
305×145 cm, er malet på en meget ujævn bund 
og noget suppleret. Kristus hænger i strakte 
arme på et kors, hvis arme synes fæstnet til en 
fladbue øverst i billedfeltet. Han er iført knæ
langt lændeklæde og har stærkt optrukne ben;
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Fig. 19. Korsfæstelsen. Kalkmaleri fra o. 1525 på ski
bets nordvæg (s. 2427). NE fot. 1985. – Kreuzigung. 
Wandmalerei um 1525. Nördliche Langhauswand.

højre fod er lagt over venstre. Maria, der står på 
hans højre side, har hænderne samlet på brystet, 
mens Johannes, på Kristi venstre side, udtryk
ker sin sorg ved at lægge hånden under kinden. I 
baggrunden skimtes huse. Maria har lys blågrøn 
kjole og hvid kappe og Johannes blå kjortel un
der rød kappe. Jordsmonnet er gult, husene gule 
og røde, og rammeværket med egeløv mellem 
zig-zag-linier, holdt i sort og gråt på rød bund.

De øvrige †kalkmalerier, hvis to rækker adskil
tes omtrent ud for midten af de romanske vin
duer, syntes inddelt i felter, for den nedre ræk
kes vedkommende af egeløvsbemalede borter 
svarende til de bevarede omkring Korsfæstel
sen. Af den øvre frise fandtes 1950 kun ringe 
spor, mens der 1869 sås rester af en ridderligt 
klædt person.41 Den nedre frise (jfr. fig. 18) inde
holdt udover Korsfæstelsen mindst fire scener af 
varierende bredde: fra vest Korsdragningen (et 
skråtliggende kors med spor af en kjortel i kors- 
skæringen), Korsrejsningen (en skråtstillet kors- 
arm med fastnaglet hånd, kofteklædt mandsper
son med løftet højre hånd og knælende skik

kelse), og øst for Korsfæstelsen, enten Gravlæg- 
gelsen eller Kvinderne ved graven (et fire meter 
bredt felt med rester af kjortler i venstre side), 
og Opstandelsen (en rest af en kjortel og en hvid 
fane med et rødt kors).42

INVENTAR

Oversigt. Kirkerummet præges af restaureringen ved 
arkitekt Holger Mundt 1950. De eneste middelalder
lige genstande, der nu er bevaret, er den velhuggede, 
romanske døbefont, og den skriftløse klokke. 
1500'rne er repræsenteret med et sydtysk dåbsfad fra 
o. 1550, samt altertavlen fra 1586 og prædikestolen, 
muligvis fra 1591, begge anskaffet på foranledning af 
lensmand på Koldinghus, Caspar Markdanner. Alter
stagerne er fra 1600'rnes begyndelse, et sæt (†)sto
lestader vist fra 1604, og et †pulpitur sandsynligvis fra 
1600'rnes midte. Altersølvet er udført 1729, til erstat
ning for et sæt, der brændte året før. O. 1850 blev 
alterskranke, stoleværk og prædikestolsopgang for
nyet, og 1950 atter udskiftet med de nuværende dele. 
Samtidig fjernede man et vægpanel, opsat 1902.

Farvesætning og istandsættelser. Opmalinger af alter
tavle og prædikestol, muligvis fulgt af mindre istand
sættelser, blev udført 1685 og 1758. Blandt en del æn
dringer foretaget o. 1850 hørte, udover de ovf. 
nævnte nyanskaffelser, nedrivning af pulpituret og 
nymaling af altertavle og prædikestol. 1882 blev i al 
fald altertavlen fornyet med nye malerier og ny staf
fering, og 1908 blev både altertavle og prædikestol 
restaureret og de oprindelige farver på altertavlen 
fremdraget. Til anskaffelserne i forbindelse med re
staureringen 1950 var et nyt orgel og en ny belysning. 
Altertavlen er atter restaureret 1987, mens stolene er 
nymalet 1989.

Alterbordet, der siden 1987 er skjult bag finérpla- 
der, er muret efter udkast af Holger Mundt 1950, 
omend muligvis omkring en ældre kerne.43 
Bordet, der 1950-87 fremstod ubeklædt (jfr. fig. 
20), er muret op ad korets østvæg af røde sten i 
munkestensformat og med enkel reliefmuring 
på forsiden. 1987 (jfr. altertavle) blev det ved en 
forskydning af egetræsbordpladen udvidet mod 
vest, og de tre frie sider dækket med krydsflnér. 
Inklusive denne udvidelse måler bordet nu 
213×123×115 cm.21 Det ældre †alterbord blev 
1758/59 beklædt med brædder.29 1846 fandtes 
det ca. 110 cm brede alterbord for smalt, og fire 
år efter synes det ommuret og beklædt med 
brædder.44
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Fig. 20. Altertavle, ifølge en malet indskrift udført 1586. Malerierne i storstykkets felter er fra 1758 (s. 2430). NE 
fot. 1985. – Altar, laut gemalter Inschrift 1586 geschaffen. Die Gemälde in den Feldern des Mittelteils sind aus dem Jahre 
1758.

Alterklæde, 1988, udført af Vibeke Høgsbro, 
af groftvævet hør. Klædet, der helt dækker bor
dets tre frisider, har på forsiden indvævet en 
halv sol omgivet af stjerner, og er holdt i gule, 
røde, orange og gyldne farver.

†Alterklæder. 1629, 1635 og 1648 blev der købt 
lærred til og syet alterklæder. Der medgik hen
holdsvis 8, 9 og 8½ alen lærred, og i al fald i de to 
sidste tilfælde desuden tråd til frynser.12 1700 
fandtes et alterklæde af skarlagen,22 sikkert det, 
der 1719 omtales som gammelt, i modsætning til 
et klæde med kamelhårsfrynser, skænket 16.

nov. samme år af kirkeejeren, byfoged Laurs 
Henriksens enke.45 Det sidste blev stjålet 1721, 
og 1725 fandtes da kun det gamle, nu ubrugelige 
klæde.22 1739/40 nævnes et alterklæde af rødt 
plys,29 sikkert det, der 1791 fandtes smukt siret 
med Frederik IV.s navn indvirket i sølv.35 1825 
var alterklæderne meget ringe,46 og 1832-33 blev 
der anskaffet materialer til og syet et nyt klæ
de.20 1846 ønskede synet et nyt, rødt fløjlsklæde 
anskaffet,21 og 1862 fandtes et alterklæde af rødt 
silkefløjl med guldfrynser.

Altertavle (fig. 20), ifølge en malet indskrift
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Fig. 21. Topstykke på altertavle fra 1586 (fig. 20). Mod nord ses Frederik II.s danske våben, mod syd det 
mecklenborgske, for dronning Sophie. I gesimsfrisen er anført de første bogstaver i kongeparrets respektive 
valgsprog (s. 2430). NE fot. 1985. – Altar 1586. Aufsatz. Im Norden das dänische Königswappen Frederiks II., im 
Süden das mecklenburgische Wappen der Königin Sophie. Im Gesimsfries die Anfangsbuchstaben der jeweiligen Wahlsprü
che des Königspaars.

udført 1586,47 med malerier fra 1758. Tavlen, 
sandsynligvis et tidligt Koldingarbejde,48 består 
af postament, storstykke med fire frisøjler og 
todelt topstykke, siden 1950(?) med trekantgavl.

Postamentfremspringene er på forsiden pry
det med reliefskårne englehoveder over blad
værk med profilhoveder (fig. 22), mens vin
gerne kantes af flade volutsving. Under de ydre 
storsøjler hænger knapper omgivet af fire sam- 
menbundne volutter. De korintiske søjler har 
kannelerede skafter og prydbælter med relieffer 
svarende til postamentfremspringenes på forsi
den. Over hvert kapitæl er fortil og på siderne 
indføjet englehoveder. Storstykkets midt- og si
defelter rummer delvis rekonstruerede arkader 
med kannelerede pilastre og englehoveder i 
sviklerne.49 Hovedgesimsen har plan frise og 
kronliste bestående af fra neden æggestav, tand
snit og akantusbladrække. Topstykket (fig. 21),

der tvedeles af tre glatte toskanske søjler, har 
bueslag svarende til storstykkets, men med per
spektivhuller i sviklerne. Gesimsen har tandsnit 
og vingerne rovfugleprofiler. Topspir og tre
kantgavl er udført af ny 1908; de første, der er
stattede nyere (fyrretræs)spir, efterligner spirene 
på prædikestolshimlen.

Den oprindelige staffering er fremdraget 
1908, under fire farvelag, hvoraf det ældste dog 
hovedsagelig bestod i reparationer (jfr. ndf.). 
Bemalingen, der kun i mindre grad måtte sup
pleres,50 er lagt på kridtgrund og domineres af 
rødbrunt, sort, sølv og guld. Søjleskafterne er 
hvide og kapitælerne samt de reliefskårne orna
menter på postamentfremspring og prydbælter 
holdt i lyserødt, sølv og guld. Postamentfeitet 
og –vingerne samt hovedgesimsens frise bærer 
indskrifter i gylden fraktur, til dels udført som 
rekonstruktioner af de oprindelige, og hvad an
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går indskrifterne på postamentvingerne opma- 
lede. I postamentfeitet læses: »Huert Menniske 
skal prøve sig selff, oc æde / saa aff dette Brød 
... I. Corinth. II cap.«,51 på nordre postament- 
vinge: »Anno Domini 1586 der Erlig / og Vel
byrdige Mand Caspar / Marckdanner til Siø- 
gaard / var Lehnsmand paa Colding/huus er 
denne Taffle be/villiget og Forordnet«.52 Ind
skriften på søndre postamentvinge, udført 1908, 
fortæller tavlens historie: »Saa mangen broget 
Klædedragt har denne / Tavle baaret, den skiftet 
sine Farver vel / engang i hundredaaret, 1685, 
1758, / 1851. For fierde Gang den nu igen har 
Røgt og Pleie fundet, og / har sin første Klæde
dragt paa/ny engang genvundet. / Aar 1908«.53 
Hovedgesimsens indskrift lyder: »Saa elskte 
Gud Verden, att Hand gaff sin Enbaarne Søn ... 
Johannes Euangelium III Capettel«.

I topstykkets felter er på rødbrun bund malet 
kronede våbener omgivet af gyldne versaler, 
mod nord Frederik II.s danske våben og »Fre
derik) II R(ex) D(anorum)«, mod syd det meck-

Fig. 22. Postamentfremspring på altertavle fra 1586, 
jfr. fig. 20 (s. 2430). NE fot. 1985. – Sockelvorsprung, 
Altar 1586, vgl. Abb. 20.

Fig. 23. Altertavlen før restaureringen 1908, med ma
lerier fra 1882 i top- og storfelter, jfr. fig. 24-26 (s. 
2432). C. A. Jensen fot. 1907. – Altar. Bildaufnahme 
vor der Restaurierung 1908. Die Gemälde im Aufsatz und 
Mittelteil sind aus dem Jahre 1882. Vgl. Abb. 24-26.

lenborgske våben og »S(ophie) K(önigin) z(u) 
D(änemark)«. Samhørende hermed er de sort- 
konturerede versaler på den gyldne gesimsfrise, 
gældende de første bogstaver i hver af ægtefæl
lernes valgsprog: »M(ein) H(offnung) z(u) G(ott) 
a(llein)« for Frederik II og »G(ott) f(erlässt) d(ie) 
S(einem) n(icht)« for Sophie af Mecklenborg.

Malerierne i storstykkets felter er udført 1758, 
ovenpå i al fald to malelag, hvoraf det ældste for 
sidefelternes vedkommende synes at have be
stået af skriftord.54 Billlederne fik 1908, da de 
afdækkedes under fastsømmede, yngre male
rier, en retoucherende opfriskning, mens en re
staurering 1987 især søgte at redde dem fra yder
ligere afskalning. De er malet i olie på træ. 
Midtfeltets maleri, 174×100 cm, viser Kristus på 
korset, begrædt af Maria Magdalene, der knæler 
med hovedet mod og armene omkring hans 
ben.55 Baggrunden udfyldes af et bjerglandskab
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Fig. 24. Kristus med et barn. Oliemaleri, udført af P. 
N. Møller 1882 og indtil 1908 indsat i altertavlens 
midtfelt, jfr. fig. 23 (s. 2432). NE fot. 1985. – Christus 
mit einem Kind. Ölgemälde von P. N. Møller 1882 und 
bis 1908 im Mittelfeld des Altars, vgl. Abb. 23.

med en by omgivet af en fæstningsmur. På side
felternes malerier, 174× 56 cm, ses mod nord 
Opstandelsen, udført med forlæg i et stik af Cri
spin de Passe efter Maerten de Vos,56 mod syd 
Kristus, der stiger til himmels over tre hen
holdsvis siddende og stående apostle. Korsfæ
stelsen fremtræder på baggrund af en himmel 
holdt i en farveskala, der går fra lyserødt til 
brunt, jordsmonnet er grønt, byens huse gule 
og muren rødbrun. Et skriftbånd med Jesumo- 
nogram på korsstammen er ligesom Kristi læn
deklæde hvidt, mens Marie Magdalene er klædt 
i rødt og blåt. Opstandelsen og Himmelfarten 
domineres begge af himmelens grågule sky
krans og de blå og røde farver på Kristi dragt.

Tavlen er ifølge oplysninger fra 1760'erne re
staureret og opmalet 1685, da Niels Kragelund 
var sognepræst, og 1758, da Henrich Morville 
besad embedet.57 1851 blev den efter synets gen
tagne ønsker opmalet i stærke farver, fortrinsvis 
cinnoberrødt og grønt, tilføjet en del guld.58 
Ved denne lejlighed eller senest i forbindelse 
med ommuringen af korets østmur 1856 blev 
tavlen fastgjort i tagværket ved hjælp af svære 
jernbånd i en afstand af kun 10 cm fra muren, 
der indtil en højde af ca. en meter over alterbor
det desuden blev muret direkte ind på tavlens 
bagbeklædning.59 1882 indsattes nye malerier i 
storstykkets felter, et oliemaleri på lærred, ud
ført af P. N. Møller i midten, og apostelfigurer, 
malet på træ og suppleret med udskæringer, til 
siderne (jfr. ndf.). Fornyelsen blev fulgt af en 
nystaffering i hovedsagelig hvidt, gråt, brunt og 
guld. Topstykkets felter blev udfyldt med ma
lerier af (mod nord) Lovens Tavler og (mod syd) 
en bog på et anker. Begge dele havde malet 
båndophæng (jfr. fig. 23). Ved Niels Terman- 
sens restaurering 1908 blev tavlen hugget fri af 
muren og der lagdes isolering mellem den og 
alterbordet. De fortsatte fugtproblemer som 
følge af den korte afstand til muren blev 1987 
søgt afhjulpet ved at rykke altertavlen 30 cm 
frem. Samtidig blev postamentet forhøjet med 6 
cm, og rådne dele skiftet ud.

Altermaleriet (fig. 24), der indtil 1908 var ind
sat i altertavlens midtfelt, er i nedre højre hjørne 
signeret »P(eter) N(icolai) Møller 1882«.60 Olie 
på lærred, arkadeformet, 162,5×92 cm. Motivet, 
Kristus med et barn, optager omtrent hele bil
ledfladen: Kristus står med venstre hånd løftet 
og højre på hovedet af barnet, der holder en pal
megren i hånden. Begge har hvide kjortler og 
Kristus desuden en grågul kappe. Baggrundens 
tempelsøjler er gråbrune. Rammen består af en 
oprindelig, profileret, forgyldt inderramme og 
en rektangulær yderramme (sikkert fra 1908); 
den er sortmalet og har forgyldte, påsatte hjør
neornamenter. Ophængt på skibets nordvæg.

De to fyldingsfelter med malerier (fig. 25 og 
26), som 1882-1908 var indsat midt i altertavlens 
sidefelter, ligger nu på loftet. Felterne, der var 
suppleret med to tværrektangulære fyldinger,
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Fig. 25-26. Fyldingsfelter med malerier af Peter og Johannes, 1882-1908 indsat i altertavlens sidefelter, jfr. fig. 23 
(s. 2432). NE fot. 1985. – Füllungsfelder mit Gemälden von Petrus und Johannes. 1882-1908 in den Seitenfeldern des 
Altars, vgl. Abb. 23.

foroven med udskåret muslingeskal, forneden 
med forsænket midtparti, jfr. fig. 23, måler 
82×47 cm. De har arkader med korintiske, kan
nelerede pilastre på beslagværksprydede posta- 
menter, og profileret bueslag med midterkon
sol. Arkaden er gråhvid, pilastre og konsol 
grøngyldne (dekomponeret uægte forgyld
ning?) og beslagværket blåt. I felterne er der på 
mørkerød bund malet gråhvide apostelfigurer, i 
lighed med figurerne på (†)altertavlen og (†)præ
dikestolen fra Verst (s. 2369 og 2383) kopieret 
efter Thorvaldsens apostelfigurer i Vor Frue 
kirke i København (DK. Kbh. By 1, s. 207f.). I 
det oprindelig nordre felt, jfr. fig. 25, ses Peter 
med nøglerne, i det søndre den skrivendejohan- 
nes med ørnen for sine fødder. Begge er i over
ensstemmelse med forlægget malet på toleddede 
postamenter.

Altersølvet er udført af Koldingmesteren Did
rik Hansen Buch 1729 til erstatning for et sæt, 
som brændte med præstegården 1728, jfr. ind

skrift på oblatæsken. Kalken (fig. 27), 17,5 cm 
høj, har sekstunget fod med bred fodplade og 
kraftigt afsæt. Skaftleddene er sekssidede med 
profilering, knoppen fladoval med godronne- 
ring på over- og underside. Stort bæger med 
næsten lodrette sider. På en af fodtungerne er 
over og under afsættet graveret Frederik IV.s 
kronede spejlmonogram og årstallet 1729. Un
der bunden vægtangivelse: »W. 27 l(od) 2 q(uin- 
tin)«. Disken er 14 cm i tvm. og har på fanens 
overside graveret cirkelkors, på fanens under
side monogram og årstal som på kalken, og un
der bunden Didrik Hansen Buchs gentagne 
stempler (Bøje 1982, nr. 6576) samt vægtangi
velse: »W. 6 l(od)«.

†Altersølv. Et tyveri af kirkens kalk og disk 
kostede 1628/29 præsten kost til den fangne tyv i 
de tolv dage, der gik, før misdæderen blev hen
tet til Kolding (jfr. historisk indledning). Dertil 
kom løn til et bud, der gik til Varde for at få de 
stjålne, sidenhen opkøbte ting tilbage. Budtje-
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Fig. 27. Alterkalk fra 1729, udført af Didrik Hansen 
Buch i Kolding. På en af fodtungerne er graveret Fre
derik IV.s kronede spejlmonogram og årstallet (s. 
2433). NE fot. 1985. – Kelch 1729, geschaffen von Di
drik Hansen Buch in Kolding. An einem der Pässe sind das 
mit einer Krone versehende Spiegelmonogramm König 
Frederiks IV. und die Jahreszahl eingraviert.

nesten synes kronet med held, eftersom der to år 
efter betaltes fire daler for reparation og for
gyldning af kalken.12 1700 nævnes, at kirkens 
sølvkalk og –disk tilhørte Jordrup,22 mens der 
1719 og 1725 ikke er nogen kommentarer til in
ventariernes omtale af altersølvet.61

Oblatæske (fig. 28), samtidig med og samhø
rende med kalk og disk, oval, 11,5×9 cm, 6 cm 
høj. Låget hvælver sig med konvekse sider op 
imod en plan overflade, på hvilken æskens hi
storie er anført i graveret kursiv: »Her seer 
mand levned sølv af kalk og disk, som brændte / 
da et forvorpent skud en grusom ild optændte / i 
Leirskov præstegaard, som plat i aske gik; / af 
fundne klumper sølv mand denne æske fik. / 
Aar 1728«.62 På æskens kant er med samme 
skrift anført: »Leirskov Kirkes Brööd Æske«.

Under bunden er et stempel svarende til dis
kens. En †oblatæske af sølv med indvendig for
gyldning er nævnt 1719.45

Ske, 1800'rnes slutning, 12,8 cm lang, med 
påstemplet »A« i oval, formentlig mestermærke 
for Koldingguldsmeden Hans Jespersen Aubeck 
(1815-90) (Bøje 1982, nr. 6635).

Alterkande (fig. 29), o. 1903,63 af sølvplet, 36 
cm høj. Kanden har rund fod med profileret af
sæt og cylinderformet korpus med kraftige pro
filer foroven og forneden. Spidsvinklet hank, 
låg med opretstående kors og bladsmykket gæk.
*Alterkande, købt 1844,20 af blik med udbuget 
korpus. 25 cm høj. I Museet på Koldinghus, 
inv.nr. 541. †Alterkander. 1) En »alterflaske« af 
tin gik til ved præstegårdens brand 1728.64 2) 
Anskaffet 1846,20 fra Den kongelige Porcelæns- 
fabrik, sort med guldkors og –kanter.19

(†)Sygesæt (fig. 41), anskaffet 1860,65 nu om
fattende kalk og disk, men oprindelig tillige en 
toblatæske af horn.19 Kalken, 11 cm høj, har 
sekstunget fod og halvoval knop kantet med 
seks rudebosser. Under bunden er indprikket

Fig. 28. Oblatæske fra 1729, udført af Didrik Hansen 
Buch, Kolding, af sølvet fra et †altersæt, der brændte 
med præstegården i 1728. Verset på æskens låg er fra 
et klagedigt, forfattet af sognepræst Albert Thura ef
ter branden (s. 2434). NE fot. 1985. – Oblatendose 
1729, geschaffen von Didrik Hansen Buch in Kolding. 
Das Silber stammt aus einem †Altargerät, das 1728 mit 
dem Pfarrhaus verbrannte. Der Vers auf dem Deckel 
stammt aus einem Klagelied, das nach dem Brand von dem 
Pfarrer Albert Thura verfasst wurde.
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skriveskrift: »Leirskov og Jordrup Sogne 1860«, 
og mestermærke GH, formentlig for Gotthelf 
Andreas Hestorff, Åbenrå (Bøje 1982, nr. 7441). 
Disken er 7 cm i tvm., med stempel svarende til 
kalkens under bunden. I samtidigt læderfutteral.

Alterstager (fig. 30), fra 1600'rnes første halv
del, ifølge kirkens regnskaber repareret i Ribe 
1636/37 og den ene efter et tyveri gjort af ny 
sammesteds 1649/50.66 Stagerne kan dog være 
forbyttet med et sæt, udført i Ribe til Jordrup 
kirke 1649/50.67 Således hedder det 1719, at 
Lejrskov kirkes alterstager ifølge sognepræsten 
er lånt fra Jordrup, jfr. s. 2460.68 De to ens stager 
er 30 cm høje og har rund fod med afsæt mar
keret ved graverede linier, balusterskaft bestå
ende af fladovalt led under pæreformet, og lyse
skål omtrent som foden. Kraftig lysetorn. I sta
gerne stod 1862 †lysattrapper i form af hvidla- 
kerede blikrør.69

To stager skænket 1909, af sølvfarvet messing, 
49 cm høje, bærer inskriptionen: »Erindring fra 
Hans Johnsen Egholdt«.

Syvarmet stage, »Skænket af Sognefoged M. 
A. Nielsen og Hustru Julen 1914« ifølge graveret 
frakturindskrift på standkanten. 51,5 cm høj, på 
ottekantet fod med arme af ruderformet tvær
snit.

Et †krucifiks er nævnt af Helms 1874 som lille 
og værdiløst. Det var anbragt på triumfvæggen 
nord for korbuen.

†Messehagler. 1634/35 blev der til en messeha- 
gel anskaffet seks alen rødt fløjl, fire alen dvælg 
(groftvævet lærred) og sysilke i rødt og sort. 
Tretten år efter blev der hos Boge Baggesen i 
Ribe købt 61/4 alen trykt fløjl til en hagel, tillige 
med blåt lærred til for og sysilke.12 1700 og 1719 
brugte kirken en messehagel, der tilhørte Jor
drup, mens den 1725 ejede en gammel rød fløjls- 
messekåbe61 og 1739/40 en messehagel af rødt 
fløjl med sølvkors.29 En hagel, sikkert anskaffet 
o. 1852 efter synets gentagne ønske, var ifølge

Fig. 29. Alterkande, o. 1903 (s. 2434). NE fot. 1985. – 
Abendmahlskanne um 1903.

Fig. 30. Alterstager fra 1600'rnes første halvdel (s. 
2435). NE fot. 1985. – Altarleuchter, erste Hälfte des 17. 
Jahrhundets.
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Fig. 31. Romansk døbefont af granit (s. 2436). NE 
fot. 1985. – Romanische Granittaufe.

inventariet 1862 af rødt silkefløjl med kors og 
kanter af guldgaloner.70

Alterskranke (jfr. fig. 20), o. 1950, udført af en 
kunstsmedemester i Sønderborg efter tegning af 
arkitekt Holger Mundt.71 Støbejern med teak- 
træshåndliste. Skranken, der er anbragt et 
stykke fra altret, er femsidet, med hver side op
delt i tre høj rektangulære, to gange tværdelte 
partier. I de derved fremkomne ni felter ses fra 
nord til syd de gentagne motiver: 1. Øverst 
fugle, i midten spidsbladede blomster, nederst 
fisk. 2. Øverst halv sol, i midten trækrone, ne
derst trærødder, og 3. Øverst måner og stjerner, 
i midten kæde af mennesker og nederst fisk. 
Sortmalet med lakeret håndliste og knæfald be
trukket med gyldent læder.

†Alterskranker. 1) Opsat 1730, med to låger,34 
og 1792 beskrevet som god og bekvem,72 
trængte 1830 til at blive stabiliseret og ombe
trukket.21 2) 1850 (jfr. fig. 33), af ask og fyr,70 
halvrund med drejede balustre.

Døbefont (fig. 31), romansk, af grå granit, der 
for kummens vedkommende er spækket med 
sorte korn. 84 cm høj. Fonten er af Mackeprang 
(Døbefonte s. 310f.) knyttet til en gruppe arka
defonte i den østre del af grænseområdet mellem 
Nørre- og Sønderjylland, særlig fontene i Anst 
og Vedsted (DK. SJyll. s. 637), af hvilke den 
sidste er henført til samme stenhugger. Kum
men, 72 cm i tvm., har arkade båret af halvsøjler 
med profilkapitæler under en bølgeranke med 
skiftevis akantus og småpalmetter.73 Den 37 cm 
høje fod har form som et omvendt toskansk ka
pitæl hvilende på en lav, firsidet sokkel med 
henholdsvis tre siddende figurer og et langhåret, 
vistnok skægget hoved på hjørnerne. Af de tre 
langhårede, siddende figurer (fig. 32a-c), har 
den ene langt spidst skæg, venstre hånd under 
kinden og højre fattet om en kugleformet gen
stand i skødet. De to andre står med hænderne 
dels i siden, dels foldet over maven. Fonten, der 
o. 1883 blev renset for maling,21 stod i korbuen 
indtil o. 1816, da den efter synets ønske flyttedes 
til korets sydside.74 1850 blev den anbragt ved 
korbuens nordre vange,75 hvorfra den i 
1900'rnes første del flyttedes til korbuens midte, 
o. 1950 til sin nuværende plads i skibets nord- 
østre hjørne, med fodens tre helfigurprydede 
hjørner vendt udefter.

Dåbsfade. 1) 1959, af sølv, 59 cm i tvm. På 
fanens overside er graveret fraktur: »Lad de små 
børn komme til mig«, på undersiden graveret 
skriveskrift: »Til minde om Niels Gregersen og 
hustru Karoline født Vaaben. Skænket af deres 
datter Anna Gregersen«. Her desuden tre stem
pler: Mestermærke COHR for Carl M. Cohrs 
Sølvvarefabrikker A/S, Fredericia,76 »Bunde« 
og Københavnsmærke 1959. 2) 0. 1550, af dre
vet messing, sydtysk, 59 cm i tvm. I bunden 
bebudelsesrelief omgivet af to omtrent udpud
sede minuskelbånd af forskellig bredde samt en 
bort af stemplede, seks-bladede blomster. På fa
nen frise med hjorte og hunde, flankeret af in
derst stiliserede franske liljer, yderst vulst og 
bort af bladværk. Fadet, der nu er ude af brug, 
er tidligst nævnt 1719, sammen med et mindre 
†fad, ligeledes af messing.45 Det sidstnævnte sy
nes afgået før 1739/40.29
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Dåbskande, samtidig med og samhørende med 
dåbsfad nr. 1, af sølv, 30,5 cm høj. Under bun
den mestermærke for Carl M. Cohrs Sølvvare- 
fabrikker A/S, Fredericia, og Københavns- 
mærke 1959.

†Dåbskander. En kande af tin, anskaffet o. 
1862, blev 1891 erstattet af en messingkande 
med et rumindhold på fire potter.77

Et †fontedæksel er i inventariet 1719 beskrevet 
som et »dekel derudi« fonten.45

Et todelt †korgitter, o. 1850, med balustre som 
på †knæfald nr. 2, afgrænset ved vasesmykkede 
stolper som på †stolestader nr. 2, stod indtil o. 
1950 i korbuen, flankerende en åbning i midter
gangens bredde (jfr. fig. 33).

Prædikestolen (fig. 34), med samtidig himmel, 
er fra samme tid som altertavlen, muligvis 1591, 
et årstal, der i 1700'rne fandtes malet på en †træ
tavle ved stolen. Denne bar desuden et våben 
beskrevet som en springende hjort i såvel feltet 
som på hjelmen, sandsynligvis Caspar Mark- 
danners våben med en halv kronet løve på det

tværdelte skjold og en hjort som hjelmmærke.78 
På tavlen fandtes årstallet 1685, jfr. altertavlens 
ældst kendte opmaling.79

Kurven, der 1950 blev anbragt på en femsidet 
træsokkel, og ved samme lejlighed beskåret 
med et halvt fag til fire et halvt, er en enkel 
opbygning bestående af postament, storstykke 
med arkadefelter adskilt af frisøjler, og gesims. 
Postamentet, med drejede knapper under hjør
nerne, har profileret fodliste, nu glathøvlede fel
ter,80 og stumpvinklede postamentfremspring 
med forskelligt udformede hoveder: en satyr, en 
kvinde, en mand og en engel (fig. 35a-c). Stor
stykkets toskanske søjler har kannelerede skafter 
og prydbælter med beslagværk, mens arkaderne 
bæres af fyldingspilastre. Bueslaget kantes af en 
karakteristisk tungebort bestående af mod
vendte c'er. Sviklerne rummer englehoveder. 
Gesimsen, der krones af bøjletandsnit, har nu 
plan frise med rester af en indskrift i reliefversa
ler på det femte, delvis bortskårne fag:80 
»o(mnes) qvi cre(dv(nt) in e(vm))« (jfr. ndf.).

Fig. 32a-c. Stående figurer udhugget i fontefodens hjørner, jfr. fig. 31 (s. 2436). NE fot. 1985. – Stehende Figuren 
als Eckzier am Sockel der Taufe, vgl. Abb. 31.
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Fig. 33. Interiør mod øst o. 1925. P. K. Andersen fot. – Kircheninneres gegen Osten um 1925.

Himlen er uregelmæssigt syvsidet, med nu 
glat frise, profileret gesims, trekanttopstykker 
kronet af (delvis fornyede) kuglespir og adskilt 
af firsidede sokler med (ligeledes delvis forny
ede) kegleformede spir. Undersiden er inddelt 
ved profillister, der går fra hjørnerne til en mid
terroset (indtil 1950 med due).

Stafferingen, udført 1908 med forlæg i alter
tavlens oprindelige bemaling,81 består af rød
brunt til rammeværk, hvidt til søjleskafter og 
guld, sølv, rødt og grønt til lister og postament- 
hoveder. Himlens underside er blå. I postament- 
felterne, på gesimsfrisen og på himlens frise er 
der malet latinske indskrifter baseret på spor af 
oprindelig reliefskårne, i nyere tid afhøvlede. 
Indskrifterne står med guld på den sorte bund. I 
postamentfelterne læses (i rækkefølgen første li
nie i hvert felt efterfulgt af anden i hvert): 
»Amen amen, dico vobis, qvi verbvm, mev(m)

avdit et, ((i det femte fag) credit ei qui) / misit 
me hab(e)t, vita(m) eterna(m) et, in ivdiciv(m) 
nv(n)(!), venit sed tra(ns), ((i det femte fag) iit 
de(!) mor(te in vitam))« (Sandelig, sandelig siger 
jeg eder, den som hører mit ord og tror ham, 
som sendte mig, han har evigt liv og kommer 
ikke for dommen, men er gået til døden fra li
vet. (Joh. 5,24)). På gesimsfrisen: »Hv(i)c om- 
nes prophetae testimoni(vm) perhib(en)t remis- 
sion(em) pecca(torum) acci(pere) p(er) nom(en) 
e(i)vs« (Om ham vidner alle profeterne, at en
hver som tror på ham, skal få syndernes for
ladelse ved hans navn (Ap. G. 10,43, jfr. de reli
efskårne slutningsord på frisens delvis bort- 
skårne, femte fag (ovf.)), og på himlens frise: 
»Pavperibvs evangeliv(m) annvnciat et beatvs 
qvi non scandalizatur in me: Matthevs XI 
cap.82« (Evangeliet forkyndes for fattige og salig 
den, som ikke forarges på mig (Matt. 11, (5)-6)).
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Storfelternes mønsterbemaling, en efterlig
ning af gyldenstykkemønsteret på renæssanceal- 
terbordsforsiden i Saksild kirke (DK. Århus s. 
2420),83 erstatter †helfigurfremstillinger af Kri
stus og evangelisterne, fremdraget 1908, men 
fundet for fragmentariske til at kunne bevares. 
Figurerne, der sandsynligvis stammede fra 
1700'rnes midte, måske 1758, da altertavlen blev 
stafferet, var navngivne med versalindskrifter 
nederst i felterne: »S. Mathæus / S. Marcus / S. 
Salvator / S. Lucas / S. Johannes«.

En †prædikestolsopgang blev fastgjort 1828, 
og himlen, der var i fare for at falde ned, fæstnet 
1831.84 1847 fik smed Feerup 39 sk. for at istand
sætte stolen, men allerede fire år efter blev den 
ligesom altertavlen gennemgribende repareret 
og nymalet, ligesom den forsynedes med en ny 
topgang, med balustre som på talterskranke nr.
2 og †korgitter, jfr. fig. 33.21 I forbindelse med 
restaureringen ved Niels Termansen 1908 blev 
stolens opgang fæstnet til en støttestolpe, frem
for som før, til den yderste af storstykkets søj
ler. Selve opgangen blev ligesom den nyere, 
svungne †underbaldakin dog først fjernet 1950, 
da den beskårne stol, i skibets sydøsthjørne, 
desuden rykkedes nærmere sydmuren.

Stolestader (jfr. fig. 36), o. 1950, sandsynligvis 
udført efter tegning af arkitekt Holger Mundt. 
De har rektangulære gavle påsat et smallere, li
geledes rektangulært bræt, der øverst afsluttes 
med en glat gesims. 1989 malet i to nuancer af 
lys olivengrøn, med detaljer i lyst og mørkt 
rødbrunt, (†)Stolestader, sandsynligvis fra 1604, 
jfr. reliefskåret årstal på to renæssancegavle, nu 
henlagt på loftet. Staderne er tidligst nævnt 
1652/53, da den ujævne anbringelse af kvinde
stolene i skibet blev rettet, og et par kvinde
skamler i koret, lidt usædvanligt placeret i sydsi
den, blev fæstnet.12 1700 var kirkens (fornyede?) 
stole af fyr og vel ved magt,22 mens det 1846 
nævnes, at stolene er brøstfældige og at der 
mangler seks stader i vestenden.21 1851-5285 op
stilledes et nyt †stolesæt med gavle sammensat af 
runde(?) hjørnestolper kronet med vaser, og 
svungne armlæn (fig. 33).

En †skriftestol, tidligst nævnt 1846, da det hed, 
at »præstens stol« var anbragt, så en del af alter-

Fig. 34. Prædikestol med samtidig himmel fra 
1500'rnes slutning, muligvis 1591 (s. 2437). NE fot. 
1985. – Kanzel mit gleichzeitigem Schalldeckel, Ende des 
16. Jahrhunderts, möglicherweise 1591.

tavlen ragede ind i stolen og var skjult af 
denne.21 Stolen, der også efter en øjensynlig æn
dring (formindskelse?), havde indgangsdør med 
ruder,86 trængte fra 1872 til reparation og ma
ling, og skulle 1878 udstyres med en løs stol.21 
O. 1925 erstattet af en †armstol til præsten.87

†Degnestol, 1847 bestående af et gammelt for
stykke og en løs bænk, fik ved en ombygning 
1850 fire pladser til skolelærere.88

†Paneler af umalede, lodretstillede fyrrebræd
der, blev opsat langs alle kirkens vægge 1902, 
jfr. fig. 33.19 Fjernet under restaureringen 1950.
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Fig. 35a-c. Hoveder af henholdsvis satyr, kvinde og mand på prædikestolens postamentfremspring, jfr. fig. 34 
(s. 2437). – Kanzel. Sockelvorsprung mit Köpfen. Vgl. Abb. 34.

En †kiste af eg til forvaring af kirkens værdier, 
nævnt 1719,45 var forsynet med en lås, hvortil 
der 1741/42 blev forfærdiget en ny nøgle.29

Pengeblok (fig. 38), 1857, udført af jernstøber 
Walthersdorff,20 af støbejern. 55,5 cm høj, med 
opefter let udadskrånende sider. Blokkens for
side smykkes af et blomsterornament i relief, 
mens der på siderne er reliefkranse, jfr. den sam
tidige pengeblok i nabokirken Gesten. Låget har 
pengeslids i midten.89 Sortmalet. Før 1950 ved 
stolestade over for indgangsdøren, nu umiddel
bart vest for denne.

Et uvist antal †(penge)bøsser er nævnt 1870, da 
de repareredes.90 En †klingpung manglede 1719,45 
men fandtes og betegnedes som gammel tyve år 
efter.29 Det var sandsynligvis hertil, sognefoged 
Peder Skelde (†efter 1752, jfr. †gravsten) skæn
kede en sølvklokke.91

Dørfløjen i skibets syddør er udført 1950 efter 
tegning af Holger Mundt.

†Dørfløje. 1636/37 blev våbenhusdøren forsy
net med en ny lås og nøgle. Efter krigen 1643-45 
måtte den ødelagte lås atter fornyes, og 1652/53 
blev både våbenhusdøren og døren til skibet ud
ført af ny, idet der til hver medgik tre seks alen 
lange egebjælker.92 I 1760'erne bar »kirkedøren« 
et (fra den ældre †dørfløj overført?) Brahevåben, 
en sort bjælke på sølvfarvet bund,93 under initia

lerne O.B.P.,79 dvs. Otte Brahe Pedersen, lens
mand på Koldinghus 1617-23, †1642.

Et †pulpitur på »tværs neden i kirken«,94 dvs. i 
vestenden, tidligst nævnt 1700,22 fandtes 1766-
69 smukt prydet med malerier af Kristus og de 
tolv apostle, jfr. f.eks. pulpituret i Guldager 
kirke fra 1651-52, s. 2085. 1791 benyttedes det 
store pulpitur som sædvanligt af drenge, unge 
karle og husmænd.35 1846 fandtes det overflø
digt, og 1851-52 fik Christen Snedker løn for at 
nedtage pulpituret og sammen med Christian 
Pedersen at udføre ni bænke til den plads, hvor 
det havde stået.20

Orgel, 1950, med fem stemmer, bygget af Th. 
Frobenius & Co. 1959 udvidet med én stemme 
af samme. Disposition: Gedakt 8', Gamba 8' 
(1959), Principal 4', Rørfløjte 4', Gemshorn 2', 
Scharf II. Mekanisk aktion, sløjfevindlade. 
Skænket af M. Dahl Paulin.95 Facade tegnet af 
arkitekt Holger Mundt. Ved nordvæggen i ski
bets nordvestre hjørne, †Orgel, o. 1895, bygget 
af Frederik Nielsen, Århus.96 På †forhøjning i 
tårnrummet.

Salrnenummertavler. 1-3) O. 1925,97 rektangu
lære med tilspidsning for oven og profilkant,
80×58 cm. Med søm til tal af sort metal. Siden 
1989 gråmalede med sorte versalindskrifter: 
»Daab« og »Nadver«. 4) O. 1900, med svungen
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over- og underkant, den første profileret. Til si
derne halvrundstave med spir for enderne. Riller 
til skydebrikker med sorte tal på hvid bund. 
Brun med indskrifter i gylden fraktur: »Før 
Prædiken«, »Efter Prædiken«, »Daab« og »Al
tergang«. Henlagt på loftet. – Seks †salmenum- 
mevtavler, tidligst nævnt 1862,98 rektangulære 
med buet overkant, beregnet til kridtskrevne 
numre.

Belysningen har siden 1950 bestået af messing
lampetter, forsynet med vægskjolde, hvis 
drevne udsmykning er sammensat af enten dyk
kende duer, kors eller fisk. På loftet ligger tre 
petroleumslamp er, formentlig fra 1893," og tre ly
sekroner, anskaffet 1913,87 af renæssanceform 
med otte store og otte mindre lysearme udgå
ende fra balusterformet skaft, der foroven af
sluttes i krone (jfr. fig. 33).

To knagerækker, der 1887 ønskedes egemalet,21 
er nu henlagt på våbenhusloftet.

†Ligbarer. 1) Forfærdiget 1652/53,12 måske 
identisk med en 1739/40 nævnt båre. 2) 1750/51, 
udført af Michel Snedker for 21 rdl. 54 sk.29

Tårnur, 1966, udført af A/S De Smithskejern
støberier og maskinværksteder, Ålborg. Den 
kvadratiske urskive, tegnet af arkitekt J. K. Jep
sen, Kolding, er anbragt i tårnets vestgavl mel
lem glamhullerne.

Klokke (fig. 39), senmiddelalderlig, skrift
løs,100 tvm. 89 cm, med tre lister på slagringen 
og to gange to om halsen. Ophængt i slynge- 
bom i tårnets nordøstre glamhul, hvor den hang 
allerede 1861, jfr. fig. 42.

Klokkestol til én klokke, vist fra 1700'rne 
(1750/51?),101 af eg, bestående af to lodrette bjæl
ker, bygget sammen med tagspærene og støttet

Fig. 36. Indre set mod vest, med kalkmaleri på skibets nordvæg. NE fot. 1985. – Innenansicht gegen Westen.
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Fig. 37. Mindetavle, o. 1746, over Maren Nielsdatter 
Gudme, †1746 (s. 2442). NE fot. 1985. – Epitaph für 
Maren Nielsdatter Gudme, gest. 1746.

af skråstivere, og to vandrette, tappet ind i de 
lodrette og hvilende på yderligere to lodrette, 
korte bjælker.

GRAVMINDER

Mindetavle (fig. 37), o. 1746. Maren Nielsdaatter 
Gudme, *1716, †1746, gift med sognepræst 
Henrich Morville (jfr. †åben begravelse). »Fem 
Aars Møye i Gudsfygt(!) / det var her min Van
dring / Fiire haarde Barsl-Ferd / gav mig min 
Forandring / Udi Trende gav Gud liv / i den 
Fierde Død / Ægte-Ven og Fiire smaae / til et 
Hiertestød«. – Lys sandstenstavle, 58×70 cm, 
med indhuggede versaler. Indmuret i tårnrum
mets vestvæg.

†Begravelser. 1791 var der i kirken i alt tre be
gravelser, markeret i murstensgulvet med lig
sten.35 En (»i gangen«) rummede ovennævnte 
Maren Nielsdatter Gudme, †1746 (jfr. epita
fium),94 en anden (midt på kirkegulvet) littera
turhistorikeren Albert Thura, sognepræst fra 
1726 til sin død 1740 (jfr. oblatæske).102

†Gravsten, af marmor, på kirkegården over 
Peder Skelde, sognefoged i Ferup, †mellem 1752 
og 1762 (jfr. †klingpung). Den »prægtige« sten 
var lagt af sønnen Niels Skelde (1701-62), kam
merråd og regimentsskriver over det Dronning- 
borgske rytterdistrikt.103

Støbejernskors. 1) O. 1856, over Anders Jensen,
*17 febr. 1782 i Jordrup, †21. dec. 1856 i Vraa. – 
Korset, 103×75 cm, har korsender med tre krab
beblade. På korsstammen er påsat en sommer
fugl, omkring korsskæringen små krabbeblade 
og på bagsiden et håndtryk samt akantusranker 
omkring foden. Indskrift i skriveskrift og versa
ler (navne). På sandstenssokkel. – På kirkegår
den, nord for koret.

2) O. 1865, over Ane Cathrine Andersen, *18. 
dec. 1822 i Vraa, †6. juni 1865 i Vraa. – Korset, 
111×75 cm, har korsender med tre spinkle krab
beblade omkring en roset. Håndtryk på kors- 
skæringens bagside. Indskrift i skriveskrift og 
versaler (navne). På sandstenssokkel. – Place
ring som nr. 1.

KILDER OG HENVISNINGER

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

Ved embedet. Regnskabsbog 1818-81. Kirkeprotokol 
1944f. (indeholder syn fra og med 1925). – LA Vib. 
Regnskabsbog for Erst (Lejrskov) kirke 1617-56 (C 
KRB 264). Lejrskov-Jordrup kirkeprotokol 1869- 
1924 (C 582.42). – LA Åbenrå. Synsprotokoller for Lø 
og Møgeltønder hrdr.s provsti 1823-74.

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker, VII, 1889, s. 106-111. – Notebøger. Søren 
Abildgaard, VIII, 95. – Indberetninger. L. A. Winstrup 
1869 (kalkmalerier), J. Helms 1874 (bygning, inven
tar, gravminder), Niels Termansen 1907 (altertavle og 
prædikestol), 1908 (altertavle og prædikestol), Chr. 
Axel Jensen 1908 (altertavle og prædikestol), Egmont 
Lind 1950 (kalkmalerier), 1952 (kalkmalerier), Merete 
Geert Andersen 1979 (antiphonalefragment). – Museet 
på Koldinghus. Graveprotokol 1950.

Tegninger og opmålinger. NM2. Tegning af font ved 
A. Clemmensen 1875. Opmåling af sydportal ved F. 
Uldall 1896. Usignerede akvareller af kalkmalerier 
(Egmont Lind 1950?). – Kunstakademiet. Plan, opstal- 
ter og snit af bygning samt situationsplan ved Byg
mesterskolen i Kolding 1931-32. Restaureringsforslag 
ved Holger Mundt 1946-49. – KonglBibl. Penneteg
ning af kirken ved J. G. Burman Becker 1861.

Historisk indledning ved Michael H. Gelting og 
Niels Jørgen Poulsen, beskrivelse af bygning ved 
Niels Jørgen Poulsen, inventar og kalkmalerier ved 
Ulla Kjær og Ole Olesen (orgler), gravminder ved 
Vibeke Andersson Møller. Tysk oversættelse: Bodil 
Moltesen Ravn. Redaktionen afsluttet december 
1991.
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1 Navnet huskes endnu fra den gamle byremse: Veest, 
Eest, Seest.
2 August F. Schmidt: Lejrskov, i Danske Studier, 
1926, s. 77-81.
3 DiplDan. 2. rk. II 417; ActaPont. IV 2819.
4 Repert. 2. rk. 7154, 7616.
5 ActaPont. IV 2819.
6 RA. Lejrskov kirke 20. april 1542 (Lokalarkiver II 
366).
7 KancBrevb. 1. juni 1583. Kongen gav 1536 Jørgen 
Skriver på Koldinghus præsentats på Erst og Harte 
kirker (DaKancReg. 16. nov. 1536).
8 Kronens Skøder III, 467, IV, 221.
9 LA Vib. Ribe bispearkiv. 1726-74, Miscellanea (C
4.168).
10 RA. DaKanc. A 29. Efterretninger om ejerne af 
kirker og kirketiender, 1726-97.
11 KancBrevb. 6. marts 1567. Formuleringen viser, at 
værgerne – uvist hvorfor – ikke umiddelbart kunne 
disponere over kirkens del af tienden, således som det 
i de samme år også gjaldt for Grene og Vorbasse (s. 
2283 og 2305).
12 LA Vib. Regnskabsbog for Erst (Lejrskov) kirke 
1617-56 (C KRB 264).
13 Fragmentet, der kan tænkes lagt omkring regnska
bet i forbindelse med lensmandens revision på Kol
dinghus, er undersøgt af Merete Geert Andersen

Fig. 38. Pengeblok, udført 1857 af jernstøber Wal- 
thersdorff (s. 2440). NE fot. 1985. – Opferstock, 1857 
von Eisengiess er Walthersdorff.

Fig. 39. Senmiddelalderlig, skriftløs klokke (s. 2441). 
NE fot. 1991. – Spätmittelalterliche Glocke ohne In
schrift.

(indberetning 1979). Det udgør den del af antiphona- 
let, der kaldes Commune sanctorum, tidebønner for 
mindre betydningsfulde bekendere. Ifølge adjunkt 
Chr. Gorm Tortzen tyder antiphonalets tekstrække 
på en proveniens uden for Århus stift (brev til redak
tionen af 24. august 1991).
14 Rytterne, der lå i kvarter i Skanderup, Nagby 
(Nagbøl?) og Dollerup, fik 7 rdl. for deres besvær. 
Tyven holdtes i fangenskab i tolv dage, før oberstløjt
nant von Dietrichstein lod ham hente til Kolding. 
Tyvens forplejning kostede 6 mark, mens en karl, 
»som tog vare på ham om natten, der han ikke skulle 
komme bort,« fik 2 mark.
15 HofmFund. IX, Appendix til Ribe stift, 1763.
16 Den kongl. Mønt- og Medaillesamling. F.P. 
1949-59, 2261.
17 August F. Schmidt: Fra Lejrskov Sogn, ÅrbRibe, 
VII, 1928-31, s. 197-215.
18 Jfr. Kirkernes omgivelser i Vejle amt, udg. af Vejle 
amt, Forvaltningen for Teknik og Miljø, 1989, s. 123.
19 LA Vib. Lejrskov-Jordrup kirkeprotokol 1869-1924 
(synsprotokol; indeholder syn fra og med 1862) (C 
582.42).
20 Regnskabsbog 1818-81.
21 LA Vib. Ribe amts østre provsti. Synsprotokoller 
for Anst m. fl. hrdr. 1829-91 (C 45.4-9).
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Fig. 40. Kirkens regnskabsbog 1617-56, indbundet i 
middelalderlig antiphonalefragment (s. 2416). I 
Landsarkivet. NM fot. 1979. – Das in einem mittelalter
lichen Antiphonalefragment gebundenes Rechnungsbuch 
der Kirche 1617-56.

22 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C
4.189).
23 Traps oplysning, at koret tidligere skal have haft en 
apsis, kan ikke bekræftes. Korgavlen er ommuret 
1856, og der findes hverken i kirken eller på kirkegår
den krumhugne kvadre, der kunne stamme fra en 
apsis. Denne opfattelse havde allerede Jacob Helms 
1874, mens F. Uldall 1887 mente at kunne se en 
»grundvold« øst for koret.
24 Murene er ca. 110 cm tykke, svarende til 4 jyske 
fod.
25 F. Uldall opfattede den spidsende bue – »ganske 
vist noget ubehjælpsom bygget« – som et gotiserende 
træk, et tegn på overgangsstilen mellem det roman
ske og det gotiske. Jfr. F. Uldall: De jydske Granit
kirkers Alder, i ÅrbOldkHist. 1896, s. 197-302, især 
s. 211-12.
26 Nordportalen måler udvendig 160 i bredden, syd
portalen 182 cm.
27 Museet på Koldinghus. Graveprotokol 1950.
28 Sokkelkvadrene er 60-70 cm lange.
29 RA Rtk. rev. kirkeregnskaber 1719-28, 1738-65. 
Koldinghus rytterdistrikt (276-82).
30 Sml. bl. a. Asperup, Birkende, Nørre Åby, Sanda

ger og Søndersø, i Odense amt, samt Sandholt Lyn- 
delse i Svendborg amt.
31 Note 29. Til istandsættelsen brugtes 12 store pom
merske bjælker, 18 alen lange og 11 tommer tykke; 2 
gullands 14 alen bjælker og 4 dobbelte 12 alen gul
lands bjælker.
32 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger. Kirke- og 
præstegårdssyn 1793-97 (C 4.704).
33 Note 12 og 29.
34 LA Vib. Synsprotokol for de reparerede kirker i 
Skanderborg, Dronningborg og Kolding rytterdi
strikter 1724-34 (X 156.4).
35 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C
4.190).
36 Jfr. korrespondance hos kgl. bygningsinspektør Jo
han Richter, Århus.
37 I forbindelse med dette arbejde gjordes der forskel
lige fund i gulvet. Foruden fire mønter (jfr. historisk 
indledning) fremdrog man fundamentet til korbuens 
nordre vange, og i skibet, knap 3 m fra sydvæggen, 
fandt man tre svære, jordgravede stolper af fyrretræ, 
ca. 30 cm i diameter. Jfr. graveprotokol i Museet på 
Koldinghus. Meddelelse ved førstelærer Tarp.
38 Også den del af skibets sydside, der i senmiddelal
deren blev indesluttet af våbenhuset, er i blank mur.
39 Sml. kalkrester med røde eller brune farver i Ål 
kirke (s. 1307).
40 Jfr. indberetning fra kgl. bygningsinspektør L. A. 
Winstrup 1869. Winstrups udtømmende beskrivelse 
af billederne tyder på, at afdækningen af væggen har 
været så godt som fuldstændig.
41 Ifølge Winstrup (note 40) stod denne skikkelse ved 
siden af en bemalet søjle, sikkert rester af overfrisens 
adskillende led.
42 1950 blev der desuden afdækket to bomærker og et 
par signaturer af yngre dato, vist fra 1800'rne, på 
tårnbuens underside: Mod nord et bomærke formet 
som to vandrette linier, den ene forbundet med en 
tredie lagt på skrå over de første. Desuden indskrif
terne »JNP« og »Soulg80. HP X«. Mod syd et bo
mærke formet som et kryds med hager på den lod
rette linie, ledsaget af en kortere linie med to paral
lelle hager.
43 Ifølge korrespondancen i forbindelse med kirkens 
restaurering 1950 (note 36) blev en påtænkt fremryk
ning af alterbordet opgivet, fordi det fandtes »gam
melt«. Ifølge C. A. Jensen 1908 var bordets synlige 
dele »moderne«.
44 Note 21. Ifr. fotografi optaget af Niels Termansen 
1908 (NM2).
45 LA Vib. Ribe bispearkiv. Reluitionsvæsenet og ryt
terdistriktets kirker og skoler 1679-1740 (C 4.149).
46 LA Åbenrå. Synsprotokoller for Lø og Møgeltøn- 
der hrdr.s provsti 1823-74. I regnskabet for samme år 
forekommer en udgift til madam Christensen for sy
ning af et alterklæde, jfr. note 20.
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47 Ifølge en notits af C. A. Jensen 1908 kunne der 
dette år læses »1586 / Snene (Suene?)« på tavlens bag
side.
48 Jfr. den samtidige, men enklere tavle i Brørup, 
Malt hrd., samt tavlen i Gaverslund, Vejle amt, fra o. 
1600. Den sidste bærer lensmand Caspar Markdan- 
ners våben, jfr. ndf.
49 Ved udtagningen af de 1882 indsatte malerier (jfr. 
ndf.) fandtes omridsene af de gamle arkaderammer. 
Dertil kom, at der oven på altertavlen lå et af de op
rindelige bueslag med et englehoved, tillige med sok
len til en arkadepilaster. På grundlag af omridsene og 
de bevarede dele, der indsattes i det søndre sidefelt, 
blev resten af rammeværket rekonstrueret. Jfr. indb. 
af Niels Termansen 1908.
50 Spor af den oprindelige staffering manglede på top
partiets gesims, topstykkets søjler og pilastre, og et 
enkelt led på postamentets fodliste.
51 Citatet (1. Kor. 11,28) stammer ligesom skriftordet 
på hovedgesimsen (Joh. 3,16) fra Christian III. s bibel 
1550.
52 Denne indskrift er rekonstrueret på grundlag af en 
opmaling fra 1685, jfr. ndf. Af den oprindelige in
skription, der dog åbenbart har haft samme indhold, 
kunne kun skelnes: »Anno D.... 1586... bevilliget ...
oc saa ...... tøg ..«, jfr. indb. af Niels Termansen 1908.
Caspar Markdanner (1533-1618) varetog i vid ud
strækning kirkernes interesse, fortrinsvis omkring sin 
hovedgård, Rønninge Søgård på Fyn, samt i og om
kring Kolding, hvor han 1585-1617 var lensmand. I 
Anst hrd., hvor han besad en gammel sædegård, er 
hans navn også bevaret på inventar i Gesten og Skan- 
derup kirker, samt på såvel inventar som bygning 
(tårnet) i Anst kirke.
53 Jfr. hvidmalet kursivindskrift på postamentets 
nordside: »Istandsat 1908 af Maler / Niels Termansen

Fig. 41. (†)Sygesæt, anskaffet 1860 (s. 2434). NE fot. 
1985. – Krankengeräte, 1860 erworben.

Fig. 42. Kirken set fra nordøst. Pennetegning af J. G. 
Burman Becker 1861. Det kgl. Bibliotek. – Die Kirche 
von Nordosten. Federzeichnung 1861.

under / Nationalmuseets Tilsyn«. Af den oprindelige 
indskrift på søndre postamentvinge, ligesom pendan
ten mod nord opmalet 1685, kunne 1908 kun skelnes: 
»Gud til Ære oc ...«.
54 Jfr. røntgenundersøgelse af tavlen, foretaget 1987.
55 Fremstillingen har sandsynligvis et forlæg i et stik 
udført af Aegidius Sadeler, jfr. Hollstein's Dutch and 
Flemish etchings, engravings and woodcuts, ca. 
1450-1700, vol. XXI, 18, med pl. 51, vol. XXII, 14, 
Amsterdam 1980. Jfr. desuden Korsfæstelsen på alter
tavlen i Sønderborg slotskirke, tilskrevet Frans Flo
ris, DK. SJyll. s. 2134.
56 Christie: Ikonografi, II, 163.
57 Note 15 og LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindbe- 
retninger til biskop J. Bloch 1766-69 (C 4.772). Be
malingen 1685 bestod, udover opmalinger af ind
skrifterne på postamentvingerne, af en lettere retou
che af træværkets farver, samt sandsynligvis opfrisk
ning (fornyelse?) af malerierne. Stafferingen 1758 var 
tilsyneladende fuldt dækkende og domineredes af 
grønt, rødt og guld. Topstykkets søjler var marmo
rerede. I dettes felter var malet Frederik V.s og dron
ning Juliane Maries kronede navnetræk, jfr. indb. af 
Niels Termansen 1908.
58 Note 21. 1908 fandtes en indskrift på postamentet, 
der fortalte, at tavlens opmaling var sket 1851, da 
Ebbe Nielsen var kirkens værge.
59 Indb. af Niels Termansen 1908.
60 Jfr. altermalerier i Grene (s. 2275) og Gesten.
61 Note 22 og 45.
62 Linierne er hentet fra et klagedigt forfattet af da
værende sognepræst Albert Thura: Kort Beskrivelse 
over dend Ildebrand, som Aar 1728 lagde i Aske Leir
skov Præstegaard. Nu anden gang oplagt, tilligemed 
samme Autors modige Taare over Kjøbenhavns Ilde
brand, 1730 (facsimiletryk med indledning af Bjørn 
Kornerup, 1945, s. 50). Om branden, jfr. desuden P. 
Eliassen: Historiske Strejftog i Kolding og omegn, 
Kolding 1923, s. 155-60.
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63 Note 19. Dette år ønskedes porcelænsalterkanden 
erstattet af en kande, man kunne få hånden ned i.
64 Jfr. Thura (note 62), s. 50.
65 Note 20. Sættet kostede 16 rdl 2 mk.
66 Note 12. For reparationen blev betalt 1 1/2 sld., for 
nyudførelsen af den ene stage 5 sld. 1 mk.
67 LA Vib. Regnskabsbog for Jordrup kirke 1617-56 
(C. KRB. 245).
68 Note 45. Både 1700 og 1725 er stagerne nævnt uden 
angivelse af hvilken kirke, de tilhører, jfr. note 22.
69 Note 19. Samme år er ægte alterlys dog blandt sy
nets ønsker.
70 Note 19 og 21.
71 1962-63 blev knæfaldet forhøjet, jfr. kirkeprotokol 
1944f.
72 RA DaKanc. F 47. Indberetninger fra gejstligheden 
om kirkernes tilstand 1792.
73 Halvsøjler med kapitæler kendetegner også fontene
i Anst og Vedsted, mens bladranken mangler på fon
ten i Anst, hvor arkadefelterne til gengæld udfyldes af 
figurer.
74 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger. Kirke- og 
præstegårdssyn 1816-25 (C 4.710).
75 Note 21. 1846 og 1847 påpegede synet, at fonten 
enten burde stå ved korets nordside eller på sin tid
ligere plads »ved korets indgang«.
76 Fortegnelse udgivet af Guldsmedefagets fællesråd 
1976, s. 26.
77 Note 19. Ønsket om en messingkande 1891 kan 
sikkert sammenholdes med en regning fra samme år, 
indgivet af V. Steinfal for en vandkande til en værdi 
af 22 kr.
78 S. Tito Achen: Danske adelsvåbener, 1973, s. 353.
79 Note 15 og præsteindberetninger (note 57).
80 Felterne har oprindelig båret reliefversaler, men 
disse fandtes 1908 kun bevaret på det femte, nu halv
vejs fjernede (væg)fag.
81 Ved stolens restaurering fandtes således hverken 
spor af kridtgrund eller oprindelig bemaling.
82 Da frisens ene side fandtes fornyet, jfr. brev fra 
Niels Termansen til NM 21. aug. 1908, er indskriftens 
sidste del, fra »n me ...«, er tilføjet 1908. Citatet er 
ikke helt korrekt i forhold til den latinske original
tekst (Vulgata).
83 Jfr. indb. af Niels Termansen 1908. Termansen re
staurerede alterbordsforsiden i Saksild samme år, 
som han arbejdede i Lejrskov.

84 Note 20 og 21.
85 Note 21. I al fald stolene i kirkens vestende, på det 
nedrevne (†)pulpiturs plads, blev udført af Christen 
Snedker og Christian Pedersen, jfr. note 20.
86 Jfr. inventarium 1862 (note 19). Stolen var stadig 
placeret i koret.
87 Kirkeprotokol 1944f. (synsprotokol; indeholder 
syn fra og med 1925).
88 Note 21. Jfr. (kortfattet) beskrivelse af stolen 1862 
(note 19).
89 Slidsen er ikke, som i Gesten, forsynet med tragt, 
men blot flankeret af et par opadvippede stykker jern. 
Et brud i lågets ene hjørne er repareret med et ind
vendig pånittet jernstykke.
90 Note 19. En påtænkt anskaffelse af to kirkebøsser 
1923 synes ikke effektueret.
91 Note 79. HofmFund. nævner, at klokken er givet 
til kirketavlen, mens der i præsteindberetningen er 
brugt udtrykket: »de fattiges tavle«. Begrebet kirke
tavle synes almindeligvis brugt om en pengetavle. Af 
regnskaberne for S. Knuds kirke i Odense fremgår 
dog, at en tavle også kan være en klingpung, jfr. LA 
Fyn, S. Knuds kirkeinspektionsarkiv, rgsk. 1754-59, 
og 1776-81.
92 Note 12. Til hver dør medgik tre egefjæle, hver på 
seks alens længde.
93 Slægtens våben er almindeligvis gengivet som en 
hvid bjælke på sort bund, men farverne kan dog byt
tes om, jfr. S. Tito Achen (note 78), s. 337.
94 LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetninger til 
biskop J. Bloch 1766-69 (C 4.772).
95 En plade i facaden bærer versalindskriften: »Til 
minde om Koed Dahl, Stenvad Mølle / skænket af 
hans søster M. Dahl Paulin / 1950«.
96 Frederik og Emil Nielsen: Orgelfortegnelse.
97 1923 ønskedes en nummertavle med tilhørende tal 
anskaffet, jfr. note 19. Tre nummertavler er nævnt i 
inventariet o. 1925, jfr. note 87.
98 Note 19. Tavlerne skulle 1887 opmales, jfr. note 21.
99 Dette år anskaffedes tre nye lamper og kæder for 49 
kroner, jfr. note 19.
100 Klokken er af Uldall s. 133 knyttet til en gruppe 
udført af en unævnt støber med hjemsted på Mors.
101 I forbindelse med en istandsættelse af tårnets tag
værk blev klokkestolen dette år udskiftet, jfr. note 29.
102 DaAtlas, IV.
103 Note 15 og 102.

Fig. 43. Snit gennem kirkegård, set mod nord (sml. fig. 3). 1:1000. – Querschnitt durch den Friedhof gegen Norden.



Fig. 1. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra nordvest. Ålborg Luftfoto o. 1950. Det kgl. Bibliotek. – 
Luftaufnahme von Kirche und Friedhof. Nordwestansicht.

JORDRUP KIRKE
ANST HERRED

Den nuværende kirke er bygget på den gamle kirkes 
plads 1884. Det lille sogn, der 1801 kun talte 214 ind
byggere, nævnes første gang i kirkelisten i Ribe Ol
demoder (midten af 1300'rne), hvor kirken er sat til 
en afgift på 4 skilling sølv (jfr. s. 1020f.). Jordrup har i 
al fald siden 1500'rne været anneks til Lejrskov.1

Kronen solgte 1711 kirken (dvs. tiendeindtægten 
med vedligeholdelsespligten) til herredsskriver Bar- 
tram Pedersen i Lejrskov, men købte den 1720 tilbage 
fra dennes enke Catrina Jacobsdatter.2 Kirken hørte 
herefter under Koldinghus rytterdistrikt til 1767, da 
den på auktion blev solgt til justitsråd Jacob Low-

son.3 Denne solgte kort tid efter kirken til bonden 
Claus Viuf.4 1773 var oberstløjtnant Hans Wilhelm 
Rosenvinge (tidligere til Frøstrupgård) kirkeejer; 
1783 solgte professor Ole Nicolai Bützow kirken til 
Peder Brødsgaard, Jordrupgård, som dog først trådte
i fuld besiddelse af kirken efter en højesteretsdom 
1787.3 O. 1804 solgte han kirken til sognets beboere.6 
Kirken overgik til selveje 1. jan. 1910.

Ved klokkeopkrævningen 1528 måtte kirken afgive 
en klokke.7 En mønt, en såkaldt »borgerkrigsmønt« 
slået under Erik Menved, blev 1988 fundet på kirke
gården.8
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Kirken ligger i landsbyens vestlige del, syd for 
den øst-vest gående landsbygade. Fra kirkegår
den, der 19409 er udvidet mod syd, men ellers 
har bevaret sine gamle grænser, er der stadig frit 
udsyn over markerne mod syd.10 Kirkegården 
omgives i nord og øst af cementafdækkede 
kløvstensmure, måske fra kirkens opførelsesår, 
1884. Kun i vest har man bevaret det gamle 
kampestensdige, som tidligere hegnede hele 
området (jfr. s. 2457, fig. 1). I syd er diget fjernet 
i forbindelse med udvidelsen. Kirken deler par
keringsplads med forsamlingshuset, en rød- 
stensbygning fra 1931 øst for kirkegården. Ho
vedindgangen i den østre kirkegårdsmur består af 
port og låge, fra 186711 lukket med jerngitter- 
fløje mellem granitpiller, prydet med støbe- 
jernskugler. En lignende, nordre låge, der giver 
adgang fra den lavere liggende landsbygade, er 
fra 1870. Fra porten til kirken er en allé af form- 
klippede seljerøn. Inden for østmuren er 1940 
plantet søjleeg, i nord en række thujaer.

Foruden de to nævnte indgange omtales 1753 
en låge i kirkegårdens vestre side.12 tindgangene 
var i 16-1700'rne tømrede og afdækket med tag
sten; porten manglede således i 1726 100 tag
sten.13 1792 kunne præsten indberette til kancel
liet, at kirkegården var vel hegnet og forsynet 
med en ny, aflåselig port og låger. Kirkegården 
lignede det, den burde være: »kristnes anstæn
dige hvilested«.14

Et ligkapel med toiletter sydvest for tårnet er 
opført 1939 efter tegning af arkitekt Sigurd 
Madsen, Kolding.9 Det er en skifertækket rød- 
stensbygning med port i østgavlen. Et mand-

skabshus øst for kirkegården og syd for parke
ringspladsen er fra 1986 og tegnet af arkitekterne 
S. A. Aakjær og H. Lund, Rødding.

Klokken hang 187415 i en †klokkestabel på kir
kegården et godt stykke nordøst for kirken.

BYGNING

Kirken, der 1884 er rejst på den gamle kirkes 
grund, er en nyromansk, skifertækket mur- 
stensbygning bestående af kor, skib og tårn, 
tegnet af arkitekt Johan Christian Fussing, Kol
ding. Samme arkitekt forestod få år senere op
førelsen af nye kirker i Grene og i nabosognet 
Verst (s. 2271 og 2366), der ligeledes afløste 
middelalderlige bygninger.

Murene, der hviler på en sokkel af cement, er 
af røde mursten med en kerne af kløvet granit,16 
som må formodes til dels at stamme fra den 
nedrevne kirke. Alt er præget af en gennemført 
symmetri. De fagdelte facader, med rundbuede, 
falsede vinduer, smykkes øverst af en rundbue
frise mellem liséner, som støttes af aftrappede 
stræbepiller. Stigende rundbuefriser smykker 
tillige gavlene.

Tårnet er firkantet ved grunden med diago
nalt stillede støttepiller i vest og har ottekantet 
klokkestokværk med i alt otte glamhuller. Den 
ottekantede etage har nederst to kraftige kor- 
dongesimser og øverst en flerleddet gesims med 
tandsnit og rundbuefrise. Denne formidler 
overgangen til det slanke, kobbertækte spir, 
som afsluttes i et kors over en kugle.

Fig. 2. Grundplan 1:300. Tegnet af Marianne Nielsen 1991 efter skitsemæssig opmåling af Jens Vilhelmsen 1989, 
suppleret af Niels Jørgen Poulsen 1991. – Grundriss.



JORDRUP KIRKE 2449

Fig. 3. Kirken, opført 1884, set fra sydøst. NE fot. 1986. – Südostansicht der 1884 errichteten Kirche.

Der er adgang til kirken gennem en rundbuet 
dør i nordsiden af tårnets underetage, der tjener 
som våbenhus. I det indre står kirken med hvid
tede vægge. Kor og skib forbindes af en rund 
korbue. Loftet er en såkaldt åben tagstol, et »ba- 
silikalt« træloft med synligt tømmer, hvilende 
på kraftige konsoller.17 Koret har bevaret sin op
rindelige gulvbelægning af ottekantede, lysegrå 
fliser; i skibets gulv er 19559 lagt gule mursten på 
fladen.

Til opvarmning tjente fra kirkens opførelsestid 
en stor cylindrisk kakkelovn, opstillet i skibets 
nordøstre hjørne. Denne afløstes 1929 af et nyt 
varmeanlæg. I samarbejde med arkitekt Jens 
Vilhelmsen, Århus, er 1989 installeret el-varme.

En †kalkmalet dekoration (jfr. fig. 11), udført 
1918 af kunstmaler Johannes Malling, Birke
rød,9 er kalket over igen i forbindelse med en

restaurering 1955. I korets østvæg var malet sti
liserede blomster og rankeslyng, gentaget i ski
bets vinduessmige. Øverst langs skibets lang
vægge var en geometrisk frise og over korbuen 
en frakturindskrift: »Se hvor stor en Kærlighed 
Faderen har vist os, at vi maa kaldes Guds 
Børn« (1. Johs. 3,1).

INVENTAR

Oversigt. Så godt som alt inventar er fra kirkens op
førelsestid, 1884. Overført fra den nedrevne †byg
ning er dog døbefonten og en klokke, begge fra mid
delalderen, dåbsfadet, fra o. 1550, og alterkalken, 
skænket 1680. 1918 udførtes en række arbejder af 
kunstmaler Johannes Malling: en udskåret taltertav- 
leramme og en bemaling af prædikestol og stolesta
der. Ved en restaurering 1955 fik rummet den skik
kelse, det har i dag, idet altertavlens ramme blev fjer
net og inventaret nystafferet af kunstmaler Ernst Trier.
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Fig. 4. Indre set mod øst. NE fot. 1986. – Innenansicht nach Osten.

Alterbordet, fra 1884, er af træ, anbragt et stykke 
fra væggen og malet i gyldent med rødbrune 
kanter. Alterklæde, 1943, lyst gult med broderet 
skriveskrift langs overkanten: »Til minde om 
lærer J. J. Kring og hustru skænket af deres børn 
til Jordrup kirke i anledning af fars hundrede års 
fødselsdag den 25. juli 1943«. †Alterklæde, sik
kert fra 1800'rnes slutning, af rødt fløjl med 
guldkors, jfr. fig. 11.9

Altertavlen (fig. 6) fra 1884, er et maleri, i 
nedre højre hjørne signeret »P. Møller« (jfr. 
Lejrskov s. 2432 og †Jordrup s. 2460). Olie på 
lærred, lysningsmål 214 × 143,5 cm. Billedet, 
der forestiller Kristus og den kananæiske kvinde 
(Matt. 15,1-28) domineres af den centralt pla
cerede, hvidklædte Kristus, der står med højre 
hånd strakt ud imod den knælende kvinde. Hun 
er klædt i blåt og hvidt, mens et par mænd til

højre er iført hvide, røde, blå og gule dragter, et 
par kvinder til venstre hvide og rødblå. Bag
grundens grå klipper brydes af grønne palmer. 
Smal, arkadeformet ramme kronet af et latinsk 
kors og malet i rødbrunt og gråt med hvidma- 
lede versaler på den gråblå postamentfrise: 
»Kvinde din tro er stor dig ske som du vil«.

†Altertavleramme (jfr. fig. 11), formentlig ud
ført 1918 af dekorationsbilledhugger R. Guld
borg efter tegning af kunstmaler Johannes Mal
ling.18 Rammen, der var lagt uden om den nu
værende, vist oprindelige, var smykket med re
liefskårne akantusblade. Fjernet i forbindelse 
med restaureringen 1955.

Altersølvet består af dele fra forskellig tid. Kal
ken (fig. 8) er skænket 1680 af oberst H. F. 
Schwanewede (jfr. våbener og initialer på fo
den); knop, øvre skaftled og bæger er dog for-
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Fig. 5. Indre set mod vest. NE fot. 1986. – Innenansicht nach Westen.

mentlig fornyet 1854.19 20,5 cm høj. Den seks- 
tungede fod har lodret standkant og afsæt yderst, 
og drives kegleformet op i det sekskantede 
skaft. På en af tungerne er graveret »C. W.«, og 
på to er der våbener for henholdsvis Schwane
wede og Dyre, under initialerne H(erman) 
F(rantz) S(chwane)W(ede) og (dennes hustru) 
C(hristence) D(yre). Herimellem, fordelt på 
tungerne, står årstallet 16/80 (fig. 9). Mellem 
samtlige tunger er desuden graveret franske lil
jer. Under bunden et udvisket stempel (fig. 12). 
Ny indsats, ifølge stempel udført af Knud Ei- 
bye, Odense.

Disken, med årstallet 1900 prikket ind på fa
nens underside, er 14 cm i tvm., glat med tre 
stempler: Mestermærke for C. M. Cohrs fabrik
ker, Fredericia,20 og lødighedsmærkerne 826 
s(terling). †Disk, samtidig med og samhørende

med kalken, og sandsynligvis smykket med vå
bener og initialer som på denne.21

Ske af sølv, 13 cm lang, med to stempler på 
skaftet: Københavnsmærke (19)22 og guardein- 
mærke for Christian F. Heise.

Oblatæske, 1967, cirkulær, 9,8 cm i tvm., 5,3 
cm høj. Under bunden og på lågets overside er 
graveret kursiv: »Jordrup kirke 1967«, under 
bunden og på lågets underside stempler: »C. C. 
Hermann / sterling / Denmark«. En †oblatæske 
af porcelæn anskaffedes o. 1864.22

Alterkande, o. 1850,23 fra Den kongelige Por- 
celænsfabrik, 32,5 cm høj, sort med guldkors og 
–kanter.

Alterstagerne er nyere, muligvis fra kirkens 
opførelsestidspunkt. De er 42,5 cm høje, i ba
rokstil. Syvarmede stager. 1) O. 1925, 50,5 cm 
høj, med ottesidet fod og skaft og firsidede, dia-
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Fig. 6. Altermaleri, udført af P. N. Møller 1884 og 
forestillende Kristus og den kananæiske kvinde (s. 
2450). NE fot. 1991. – Altargemälde, 1884 von P. N. 
Møller. Eine Darstellung von Christus und der kananä- 
ischen Frau.

gonalt anbragte arme. 2) 1900'rnes første halv
del, 37,5 cm høj.

†Messehagel af rødt fløjl med guldkors blev 
anskaffet o. 1880. Den fandtes endnu i kirken 
1986.

Alterskranken, fra kirkens opførelsestid, er 
halvrund, anbragt et stykke fra væggen. De dre
jede balustre er ligesom håndlisten lakeret, sok
len gråmalet.

Døbefont (fig. 7), romansk, af rødlig granit, 
der for kummens vedkommende er spækket 
med sorte og hvide korn. 97 cm høj, 83 cm i 
tvm. Fonten, der af Mackeprang (Døbefonte s. 
328) knyttes til gruppen af sønderjyske ranke
fonte, har kumme med næsten lodrette sider, 
prydet med bugtet ranke, fra hvilken der udgår 
trebladede småkviste. Øverst og nederst er vul-

ster og langs mundingsranden desuden en tov
snoning. Foden, der afgrænses fra kummen ved 
kraftig vulst, er formet som en keglestub med 
fire lodret afskårne sider, som udfyldes med reli
effer af dykkende due, firblad, fire halvcirkler 
og en liljeagtig plante. Fonten, der ved over
førslen til den nybyggede kirke 1884 blev renset 
for maling, står i skibets nordøsthjørne.11

Dåbsfad, o. 1550, i drevet messing, sydtysk, 
59 cm i tvm. Fadet, der formentlig først kom til 
kirken efter 1700, har i bunden cirkelmedaljon 
med bebudelsesrelief, hvorom der løber et næ
sten udpudset majuskelbånd. Yderst er en frise 
med hjort og hund, kantet med små stemplede 
rosetter; den sidste gentages på fanen, sammen 
med endnu en rosetbort, jfr. dåbsfadene i bl.a. 
Ribe S. Katrine og Janderup (s. 747 og 1051).

Dåbskande, o. 1900, af messing, 31 cm høj, 
glat med svungen hank. Under bunden et stem
pel svarende til stemplet på dåbskanden i 
Bække, (s. 2403).

Prædikestol (jfr. fig. 4), fra kirkens opførelses
tid, bestående af en firsidet kurv med under
baldakin på en ottesidet støttestolpe og en sam-

Fig. 7. Romansk døbefont af granit (s. 2452). NE fot. 
1986. – Romanische Granittaufe.
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Fig. 8. Alterkalk, ifølge våbener og initialer på foden 
skænket af oberst H. F. Schwanewede og hustru 
1680, men 1854 forsynet med ny knop, øvre skaftled 
og bæger (s. 2450). NE fot. 1986. – Kelch 1680. Wap
pen und Stifterinschrift auf dem Fuss. 1854 mit neuem 
Knauf Schaftteil und Kuppa ausgestattet.

tidig opgang. Både kurv og opgangspanel har 
enkle fyldingsfelter og glat gesimsfrise; den sid
ste på kurven udfyldt med hvide versaler på blå 
bund: »Dette er det evige liv at de kende dig den 
eneste sande Gud«. Stolen, hvis felter 1918 blev 
udfyldt med brokademønster (jfr. fig. 11), står 
siden 1955 grå i to nuancer med blå, røde og 
hvide striber.

Stolestaderne (jfr. fig. 4-5), fra kirkens opførel
sestid, har fyldingsrygge og glatte, med skråtag 
afdækkede gavle; armlænet er konturudsavet. 
Stolene står siden 1955 med gavle i rødbrunt og 
rygge samt armlæn i to grå nuancer.

En †degnestol er nævnt i inventariet 1910.9

To nyere pengebøsser, af grå- og rødmalet træ, 
rektangulære, med buet låg hvori pengerille, er 
opsat på stolegavlene umiddelbart inden for ind
gangsdøren.

Pulpitur (jfr. fig. 5), formentlig fra kirkens op
førelsestid, med fyldingsfelter til siderne for or
glet og nederst en frise malet i blåt med hvide 
versaler: »Saa vaagn da op min sjæl bryd ud med 
lovsangs røst og pris din Gud«. Fyldingsfelterne 
er grå i to nuancer.

Orgel, 1984, med syv stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af P. Bruhn & Søn, Årslev. Dis
position: Manual: Gedakt 8', Spidsgamba 8', 
Principal 4', Rørfløjte 4', Waldfløjte 2', Mixtur 
II. Pedal: Subbas 16'. Tredelt facade med svun- 
gen overkant. På vestpulpituret, med facaden 
indfældet i brystningen og spillebordet placeret i 
orgelhusets bagside. *Orgel, 1890, med fire 
stemmer, bygget af Knud Olsen, København. 
1955 restaureret og udvidet med én stemme af 
Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. Skænket af 
gårdejer Karsten Larsen Moesgaard og hustru 
Mette Cathrine Moesgaard.9 Den uindrammede 
pibefacade har prospektpiber af tinlegering med 
rød og blå båndbemaling. På pulpitur i vest, 
med spillebord i orgelhusets sydside. Nu i Kæ
deby kirke, Svendborg amt.

Søm i væggen tjener siden 1970 som salme- 
nummertavler (jfr. fig. 4).

Præsterækketavler, 1954,9 udført af tømrerme
ster J. Bjerrisgaard og malet af malermester M. 
Johannesen. Nyklassicistisk stil, malet i gyldent 
og rødbrunt, med navnene på sognets præster 
siden reformationen i gylden fraktur på sort 
bund. Ophængt på kirkens vestvæg.

Fig. 9. Detalje af alterkalk, jfr. fig. 8. Til venstre 
oberst H. F. Schwanewedes våben, til højre hustruen, 
Christine Dyres (s. 2451). NE fot. 1986. – Kelch, vgl. 
Abb. 8. Ausschnitt mit Stifterwappen.
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Fig. 10. Klokke nr. 1, støbt 1407, ifølge den latinske 
indskrift til »Longstogh« kirke (s. 2454). NE fot. 
1986. – Glocke Nr. 1, gegossen 1407. Laut lateinischer 
Inschrift für die »Longstogh« Kirche.

To lysekroner, ophængt 1918, udført af tøm
rermester J. Bjerrisgaard. Kronerne, af forgyldt 
træ, er sammensat af to krenelerede ringe,

hvoraf den nederste, største, bærer seks 
glaskupler med elpærer. Ophængt i skibet i grå 
jernstange med forgyldte kugler.

To †lysekroner er nævnt i inventariet 1910.9

Kirkeskib, ophængt 1963,9 orlogsfregat med 
navnet »Dannebrog« i sort på dannebrogsfarvet 
flag på agterstavnen. Skibet, der er bygget af 
falckredder Arne Pedersen, Store Heddinge, og 
skænket af bager Oluf Hemmingsen, har ga
lionsfigur formet som en kvinde med to skjolde 
og et dannebrogsflag; hun er ligesom agterspej
lets udsmykning forgyldt, mens skroget står 
sort med lakeret portgang, hvidt under vand
linien. Ophængt i sort jernstang mellem lyse
kronerne.

Klokker. 1) (Fig. 10), støbt 1407, tvm. 48 cm. 
Den slanke klokke har vulst ved overgangen fra 
slagkant til legeme og indskrift i relieffraktur 
flankeret af to par lister om halsen: »campana 
ecte (sandsynligvis = ecclesia) longstogh a(n)no 
do(mini) m cd vii (Longstogh kirkes klokke i 
det Herrens år 1407)«.24 Indskriften indledes 
med tre blomster. Ophængt i slyngebom.

2) Støbt af »Bochumer verein(igten) Gus- 
stahlfabrik(en) 1884« ifølge reliefversaler flanke
ret af lister om halsen. Tvm. 83 cm. Slagkant 
prydet af tre lister. Kronen er erstattet af en ring. 
Ophængt i slyngebom.

Klokkestol, fra kirkens opførelsestid, af fyr, 
med kryds under klokkerne og skråstivere i 
midten og til siderne.

KILDER OG HENVISNINGER

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

Ved embedet. Kirkeprotokol for Jordrup kirke 1949f. 
– LA Vib. Lejrskov-Jordrup kirkeprotokol 1869-1924 
(C 582.42).

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker, VII, 1889, s. 111-13. – Indberetninger. J. 
Helms 1874 (bygning, inventar).

Tegninger og opmålinger. NM2. Forslag til orgel ved 
P. Bruhn 1981. Skitsemæssig opmåling af bygning 
ved J. Vilhelmsen 1989.

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning og kalkmalerier ved Niels Jørgen

Poulsen, inventar ved Ulla Kjær og Ole Olesen (org
ler). Tysk oversættelse: Bodil Moltesen Ravn. Redak
tionen afsluttet december 1991.

1 KancBrevb. 1. juni 1583.
2 Kronens Skøder III, 462 og IV, 153f.
3 RA. Rtk. 2212.219. Skødeprotokoller for det kol- 
dingske rytterdistrikt. 1765-70.
4 LA Vib. Ribe bispearkiv. Miscellanea 1726-74 (C
4.168). Ifølge DaAtlas solgtes kirken 1768 til Claus 
Anchersen.
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Fig. 11. Interiør o. 1920, med †kalkmalet dekoration (s. 2449). Foto i NM. – Kir
cheninneres um 1920.

5 RA. Højesterets voteringsprotokol 1787, 510-15.
6 RA. Rtk. 462.175. Revisionskommissionen vedr. 
skatter på besiddelser af fast ejendom. 1802-44.
7 RA. Reg. 108A, nr. 21. Fortegnelse over indkræ
vede klokker 1528-29.
8 Indleveret til Den kgl. Mønt- og Medaillesamling 
1991. F.P. 5038.
9 Kirkeprotokol for Jordrup kirke 1949f. (indeholder 
beskrivelse af den nedrevne †kirke og af den nye 1910 
samt oplysninger om denne 1890f.).
10 Jfr. Kirkernes omgivelser i Vejle amt, udg. af Vejle 
amt, Forvaltningen for Teknik og Miljø, 1989, s. 122.
11 LA Vib. Ribe amts østre provsti. Synsprotokoller 
for Anst m.fl. hrdr. 1829-91 (C 4.45.4-9).
12 RA. Rtk. Rev. kirkeregnskab, 1738-65. Koldinghus 
rytterdistrikt (276-82).

13 LA Vib. Synsprotokol for de reparerede kirker i 
Skanderborg, Dronningborg og Kolding rytterdi
strikter 1724-34 (X 156.4).
14 RA. DaKanc. F 47. Indberetninger fra gejstlighe
den om kirkernes tilstand 1792.
15 Jfr. indb. af Jacob Helms.
16 Ifølge Fussings forslag skulle murene opføres af 
kløvet granit med en skal af mursten, der skulle bin
des ind i muren med passende mellemrum. I koret 
skulle der dog kun bruges mursten på grund af den 
ringe tykkelse. Kgl. bygningsinspektør L. A. Win
strup godkendte Fussings tegning til kirken med 
visse forandringer. Støttepillerne skulle forstærkes 
med en halv sten i tykkelsen og skråfladerne dækkes 
med skifer i stedet for at pudses. Skibets buefrise 
skulle føres videre til koret. Et vindue over døren
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skulle bortfalde og feitet holdes blankt. Ligeledes 
skulle tårnets gesimser holdes blanke i stedet for at 
pudses. Note 11.
17 Sml. blandt mange andre eksempler Ubberup 
valgmenighedskirke, opført af arkitekt Andreas 
Bentsen 1873 (DK. Holbæk, s. 1439).
18 Jfr. regning indgivet 1. jan. 1919, for billedskærer
arbejde, udført til Jordrup kirke efter ordre fra Johan
nes Malling (NM).
19 1853 hedder det således, at kalken skal repareres, og 
det følgende år, at den er »fornyet« (note 11).

20 Fortegnelse udgivet af Guldsmedefagets fællesråd 
1976, s. 26.
21 HofmFund. IX, appendiks til Ribe stift, 1763.
22 Et ønske om anskaffelse af en brødæske 1863 var 
endnu ikke opfyldt året efter, jfr. note 11. En oblat
æske af porcelæn er nævnt i inventariet 1910 (note 9).
23 En porcelænskande fandtes 1846 påkrævet, men 
var endnu ikke anskaffet 1849, jfr. note 11.
24 Uldall, s. 277. Til hvilken kirke navnet »Long
stogh« antyder, er uklart. Nærmest kommer måske 
Langskov kirke, Nørvang hrd., Vejle amt.

Fig. 12. Udvisket stempel un
der alterkalkens fod, jfr. fig. 8 
(s. 2451). NE fot. 1986. – Un
deutlicher Stempel an der Unter
seite des Kelchfusses.



JORDRUP †KIRKE
NEDBRUDT 1884

Den lille, lave kirke, der blev revet ned 1884, lå 
på samme sted som den nuværende (om kirkens 
og sognets historie se s. 2447). Kirken frem
trådte ved nedbrydningen som et langhus, der 
havde fået sin endelige skikkelse ved en ombyg
ning o. 1680. Østenden indeholdt romanske 
dele, mens vestenden var underdelen af et sen
middelalderligt tårn. Ved nordsiden var et for
mentligt senmiddelalderligt våbenhus.

Ombygningen o. 1680 af den da stærkt for
faldne kirke blev gennemført på initiativ af 
oberst H. F. Schwanewede (Svanevedel), jfr. al
terkalken s. 2450. Tårnet, der tidligere stod med 
kamtakkede gavle, blev skåret ned til højde med 
skibet, og det er formentlig også ved denne lej
lighed, at triumfmuren er fjernet og koret om
muret.

Den hvidtede og teglhængte bygning kendes 
fra Jacob Helms' beskrivelse 1874 og en opmå
ling o. 1884 (fig. 2-3).1 Materialerne i den ældre 
(romanske) del bestod ifølge Helms af utilhugne 
marksten muligvis iblandet al. De ombyggede 
mure, hvori der indgik ganske mange mursten, 
hvilede på en skråkantsokkel af granit, den goti
ske tårndels mure dog på en profileret sokkel 
(rundstav over hulkel). Kirken fremtrådte som

Fig. 1. Matrikelkort 1:10000, målt af Lorentzen 1820. 
Rettelser medtaget til 1853. Kopieret af Anna Thor- 
sen. – Katasterkarte.

nævnt i det ydre som et langhus. I det indre var 
den ombyggede østende lidt smallere, vel et 
levn af den gamle form med et mindre kor.2

Opmålingen 1884 viser fire indvendig smi
gede vinduer i langhusets sydside og tre i nord 
med rundbuede støbejernsrammer fra 1851.3 
Helms fandt ingen oprindelige åbninger. Døren 
mellem våbenhus og kirke var formodentlig 
skibets gamle norddør. I det indre stod kirken 
med fladt træloft.

Den senmiddelalderlige tårnunderdel var af 
munkesten; granitsoklens afvigende profil anty
der, at kvadrene kan være hentet fra en nærlig
gende romansk kirke. Tårnet var jævnbredt med 
skibet og fungerede som en slags vestudvidelse 
af den lille kirke. Tårnrummet, der var forbun
det med skibet med en spids bue, stod allerede 
før Schwanewedes ombygning med fladt træ
loft. Fortandinger i væggene godtgjorde, at det 
oprindeligt havde været tanken at hvælve rum
met. Tårnafsnittet havde 1884 tre vinduer af 
samme form og med støbejernsrammer som 
kirkens øvrige vinduer.

Kirkens regnskaber 1617-564 viser, at tårnet 
endnu i denne periode stod i fuld højde med et 
teglhængt sadeltag og kamtakkede gavle (»tin
dinger«) i øst og vest. Mads murermester fra 
Kolding ommurede 1637 vestre gavl efter at den 
var blæst ned »af den store stormvind«. Murene 
blev forstærket med otte jernankre, og tømme
ret udbedret med fem »tyske fyrrespær«, ind
købt i Kolding. Ved en omfattende reparation 
1651 blev tindingerne muret om i både øst og 
vest, og tårnet blev ligesom i Lejrskov kalket 
brunrødt.5

Efter tårnets nedskæring o. 1680 blev kirkens 
vestgavl ommuret i bindingsværk. Gavlen blev 
nedtaget og genopsat ved murermester Jørgen 
Christian i Kolding 17406 og stod derefter indtil 
1788,7 da den under en istandsættelse ved kirke
ejeren Peder Brødsgaard blev muret om fra 
grunden.
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Fig.  2 .  Kirken set  fra nord,  forud for  nedrivningen 1884.  Opmåling 1:300.  – Nordansicht der Kirche vor dem 
Abreissen.

Fig. 3. Grundplan 1:300, målt forud for kirkens nedrivning 1884. – Grundriss der Kirche vor dem Abreissen.

Våbenhuset ved skibets nordside, 1618 omtalt 
som »skrifthuset«,4 var bygget af munkesten i 
munkeskifte. 1884 stod det med en fladbuet og 
falset dør i nordgavlen og et indvendigt smiget 
vindue i hver langside.

Vedligeholdelse. Kirken modtog 1618 30 daler 
fra hovedsognet Erst (Lejrskov), fordi den var 
»fattig og bygfældig«. Regnskaberne 1617-56 
viser, at bygningen i den tid holdtes nogenlunde 
i stand. Det er tænkeligt, at kirken fik et knæk 
under svenskekrigene, som gik meget hårdt ud 
over egnen mellem Kolding og Ribe. Om 
oberst H. F. Schwanewedes ombygning o. 1680 
véd vi kun, hvad præsten oplyser i sin indbe
retning til biskoppen 1766: Kirken »skulle for 
sin store brøstfældigheds skyld, sidst i forrige 
seculo (århundrede) have været nedbrudt; men 
da en oberst Swanewedel(!) antog sig kirken, og 
på egen bekostning lod den reparere, skete det 
ikke«.8

Opmålingen 1884 viser den lange hvidkalkede 
kirke med en falsgesims, der også smykkede vå

benhusets langsider. Jernbogstaver og –cifre i 
vestgavlen, »PB« og »1788«, mindede om Peder 
Brødsgaards istandsættelse det nævnte år.

Tagryttere. Efter tårnets nedskæring hang 
klokken i en tagrytter af bindingsværk over kir
kens vestgavl, i almindelighed benævnt »klok
kehuset«.9 Blytækker Caspar Petersen fra Skan
derborg lagde 1740 bly på taget, og den lokale 
smed opsatte en vindfløj.6 Rytteren blev flyttet i 
forbindelse med en reparation 1763.10 Få år se
nere omtales den som »et lidet tårn næsten midt 
på kirken, hvori klokken hænger, «8 1792 som en 
tagrytter med spir.7 Rytteren er muligvis ned
taget 1836 i forbindelse med tagværkets omsæt
ning.3 1874 hang klokken i en tjæret træstabel på 
kirkegården.

Vindfløj. Smeden i Jordrup, Knud Sørensen, 
betaltes 1740 for en »fløj med sin behøring« til 
tagrytteren over kirkens vestende.6

Nedbrydningen i 1884 af den gamle kirke og 
opførelsen af en ny skyldtes kirkens vedligehol
delsestilstand og ønsket om en større kirke.
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Fig. 4. *Altertavle, sikkert udført 1851, med kirkens trenæssancealtertavle som model og måske med genan
vendelse af dennes storstykke. Malerierne er udført af P. N. Møller 1882. Siden 1884 i Obbekær kirke (s. 2460). 
NE fot. 1991. – *Altar, wahrscheinlich 1851 geschaffen, mit dem †Renaissancealtar der Kirche als Modell und vielleicht 
durch Wiederverwendung von dessem Mittelfeld. Gemälde 1882 von P. N. Møller. Seit 1884 in der Obbekær Kirche.

INVENTAR

Oversigt. Oplysningerne om den nedrevne kirkes in
ventar er så få, at det kun i ringe grad er muligt at 
danne sig et indtryk af rummet. Af middelalderlige 
genstande fandtes den endnu bevarede romanske dø
befont og den gotiske klokke. *Alterkalken, en †disk 
og †alterstagerne var ligesom et †alterklæde skænket 
af kirkens velgører, oberst H. F. Schwanewede, o. 
1680. En †prædikestol og en taltertavle fra renæssan

cen var skiftet ud henholdsvis 1789 og 1851. 1851 fik 
kirken tillige nye stolestader.

Farvesætning og istandsættelser. Udover den af oberst 
Schwanewede bekostede reparation o. 1680, nævner 
regnskaberne en grundig ud- og indvendig istandsæt
telse 1724. 1851 anskaffedes de ovf. nævnte inventar
genstande og kirken blev malet, og 1882 blev alter
tavlen og prædikestolen opmalet, og tavlens felter 
udfyldt med nye malerier, udført af P. N. Møller, 
Kolding.
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†Alterklæder. Et alterklæde, ifølge inventariet 
1739/40 skænket af oberst H. F. Schwanewede 
(o. 1680, jfr. *alterkalk og †disk samt taltersta- 
ger nr. 2),6 var af rødt fløjl med sølv- og guld
galoner samt frynser af silke. 1846 ønskedes et 
nyt, rødt alterklæde, og 1853 fandtes klædet fal
met og tjenligt til udskiftning.3

*Altertavlen (fig. 4), der ved nybygningen 
1884 blev overdraget til Obbekær kirke, Ribe 
hrd., er formentlig udført 1851, omend med kir
kens trenæssancealtertavle som model, og må
ske med genanvendelse af dennes storstykke.11 
Den havde 1874 malerier, sandsynligvis også 
udført 1851 og bestående af et kors, Lovens tav
ler, et anker og (i topfeltet) en sol. I forbindelse 
med en tiltrængt reparation 1882 indsattes nye 
billeder malet af P. N. Møller, Kolding.12 Som 
det var tilfældet med altertavlen i Lejrskov, der 
ligeledes blev nymalet af Møller 1882, udfyldes 
storstykkets midtfelt med et oliemaleri, Kristus 
hos Martha og Maria, mens sidefelterne har ar
kader med apostle kopieret efter Thorvaldsen. 
Den ældre †altertavle, tidligst nævnt 1700 som et 
dårligt snedkerarbejde,9 bar ifølge præsteindbe- 
retningen 1766-69 sognepræst Niels Kraglunds 
navn, til minde om en opmaling i hans tid 
(1655-95).8 1846 trængte den til restaurering og 
opmaling.3

*Alterkalk og †disk, skænket af oberst H. F. 
Schwanewede 1680, se s. 2450. 1700 siges gen
standene at være opbevaret i Lejrskov.9 – †Oblat- 
æske af porcelæn, anskaffet o. 1864, se s. 2451.

*Alterkande af porcelæn fra o. 1850, se s. 2451.
En †bibel, købt efter kongelig forordning

1635/36, kostede 15 dl.4

†Alterstager. 1) Et par stager, købt og gjort i 
Ribe af ny 1649/50 for 8 sdl. 1 mk.,4 er muligvis 
identiske med det ekstra par, der 1700 opbevare
des i Lejrskov kirke, og som ikke siden nævnes i 
Jordrup kirkes inventarier (jfr. s. 2435).13 2) 
Skænket af oberst H. F. Schwanewede o. 1680 
(sml. *alterkalk og †disk), og efter sigende 
hjemført fra Skåne.14 1739/40 var den ene stage i 
stykker,6 og 1857 var den ene bøjet og begge, i 
stedet for fødder, anbragt på »træknubbe«.15

Et par †stager af træ var 1739/40 gamle og ude 
af brug.6

†Messehagler. Til en ny messehagel blev der 
1640/41 købt seks alen rødt, prentet fløjl, fire 
alen dvælg (groft lærred) og sysilke i rødt og 
sort.4 1700 opbevaredes haglen i Lejrskov 
kirke,9 1719 fandtes en hagel af rødblomstret 
fløjl med guldfrynser,16 mens det 1725 hedder, at 
kirken mangler en messehagel.9 1739/40 nævnes 
en hagel af rødt fløjl med sølvgaloner og et kors 
bagpå,6 måske den, der 1834 trængte til forny
else og 1846 helt manglede. O. 1850 synes en ny 
messehagel anskaffet.3

†Alterskranker. Et knæfald, hvis gitter 1740/41 
blev nedbrudt og rejst på ny,6 fandtes 1792 godt 
og bekvemt.17 1846 var gelænderet om knæfal
det atter løst, og o. 1871 blev skranken fornyet.3

*Døbefont, romansk, af granit, se s. 2452. 
Fonten, der indtil overførslen til den nye kirke 
1884 åbenbart var bemalet,18 stod 1874 med fo
den delvis skjult under gulvfladen.

*Dåbsfad, o. 1550, formentlig først kommet 
til kirken efter 1700,19 af drevet messing, syd
tysk, se s. 2452.

†Prædikestole. En stol, tidligst omtalt 1700, da 
den fandtes meget slet, ønskedes 1725 udskiftet.9 
Da dens skrøbelighed blev så stor, at præsten 
ikke turde stå på den, opsattes 1789 en ny stol 
med indskriften: »Af nye opsat 1789 af Kirkens 
Eyere Peder Brødsgaard«.20 Stolen, hvis be
klædning 1834 blev fæstnet og repareret,3 blev 
ligesom altertavlen opmalet 1882.21 Ved kirkens 
nedbrydning 1884 synes prædikestolen overført 
til en gård i sognet.22

†Stolestaderne, 1700 af fyr,9 blev 1740/41 flyt
tet.6 1846 trængte de til reparation og var fem år 
senere udført af ny, hvilket dog ikke forhin
drede, at synet 1882 ønskede stolene fornyet.3

En †degnestol blev 1740/41 forsynet med et nyt 
sæde.6 »Kirkesangerstolen« ønskedes 1869 for
nyet og året efter flyttet ned til prædikestolen, 
formentlig fra koret.3

Kirkens †salmenummertavler, måske tidligere 
beregnet til kridtskrevne numre, ønskedes 1867 
malet med oliefarve.3

En †pengeblok af eg med dobbelt lås var i brug 
ved kirkens nedbrydning.23

†Klingpunge. En gammel klingpung, nævnt 
1719,16 fandtes 1739/40 ubrugelig og blev
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1744/45 erstattet af en ny, hvortil der medgik en 
jernbøjle, skind til for, et kvarter (15,7 cm) fløjl 
og tre kvarter (47,1 cm) sølvgaloner.6

Til en †dørfløj i våbenhuset, forfærdiget 
1634/35, medgik fire egefjæle og to hængsler, 
foruden løn og kost til snedkeren i tre dage.24

En †knagerække blev o. 1867 ophængt på syd
væggen.3

En †ligbåre, forfærdiget 1634/35,4 kan være 
identisk med en 1739/40 omtalt.6

*Klokke, støbt 1407, før kirkens nybygning 
1884 i klokkestabel på kirkegården (s. 2448), se 
s. 2452.

†Klokke. Ved klokkeindsamlingen 1528 blev 
der afgivet en klokke, som vejede 1 skippd., 6 
lispd. (256 kilo).25

KILDER OG HENVISNINGER

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

Ved embedet. Kirkeprotokol for Jordrup kirke 1949f. 
(med beskrivelse af den nedrevne kirke). – LA Vib. 
Regnskabsbog for Jordrup kirke 1617-56 (C KRB 
245). Lejrskov-Jordrup kirkeprotokol 1869-1924 (C 
582.42).

NM2. Indberetninger. J. Helms 1874 (bygning, in
ventar), O. Brødsgaard 1884 (bygning, inventar).

Tegninger og opmålinger. NM2. Plan og opstalt af 
bygning forud for nedrivningen 1884.

Bygningsbeskrivelse ved Niels Jørgen Poulsen, in
ventar ved Ulla Kjær. Tysk oversættelse: Bodil Mol
tesen Ravn. Redaktionen afsluttet december 1991.

1 En frihåndstegning af kirken 1869 (uden større lig
hed), af landmåler C. Gantzel, er gengivet i Kirker og 
Bygninger fra Geodætisk Instituts Arkiv, 1974, s. 
157.
2 Med Helms' ord 1874: »Uden tvivl er ved denne 
lejlighed (Schwanewedes ombygning) koret blevet 
for størstedelen ombygget og korbuen borttaget. 
Medens kor og skib i det ydre nu går ud i ét, ses det 
derimod i det indre, at østpartiet er en del smallere 
end skibet, idet navnlig på sydsiden vægfladen er 
trukket stærkt indefter, vistnok en følge af, at den 
gamle mur tildels er blevet stående«.
3 LA Vib. Ribe amts østre provsti. Synsprotokoller
for Anst m.fl. hrdr. 1829-91 (C 4.45.4-9).

4 LA Vib. Regnskabsbog for Jordrup kirke 1617-56 (C 
KRB 245).
5 I regnskabet 1651-52 (note 4): »Brunrødt til at staf
fere tårnet med... 17 mark 10 skilling«.
6 RA. Rtk. rev. kirkeregnskaber 1719-28, 1738-65. 
Koldinghus rytterdistrikt (276- 82).
7 LA. Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C 
4.190).
s LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetninger til 
biskop J. Bloch 1766-69 (C 4.772).
9 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C 
4.189).
10 LA Vib. Koldinghus rytterdistrikt 1717-65. For
skelligt kirker og tiender m.m. vedr. 1724-66 (G Ryt. 
9.21).
11 Ifølge synet 1851 har kirken bl.a. fået »en ny alter
tavle«, jfr. note 3.
12 Jfr. beskrivelse af kirken ved O. Brødsgaard 1884, 
og note 3. Tavlen blev 1880 udsat til reparation, men 
året efter opnåedes henstand, da der var planer om at 
erstatte tavlen med to olietryk efter Carl Bloch.
13 Note 9. Jfr. note 6 og LA Vib. Ribe bispearkiv. 
Reluitionsvæsenet og rytterdistriktets kirker og sko
ler 1679-1740 (C 4.149).
14 Hofm.Fund. IX, appendiks til Ribe stift, 1763.
15 Note 3. 1867 var den ene af stagerne, sikkert den 
bøjede, repareret.
16 LA Vib. Ribe bispearkiv. Reluitionsvæsenet og ryt
terdistriktets kirker og skoler 1679-1740 (C 4.149).
17 RA DaKanc. F 47. Indberetninger fra gejstligheden 
om kirkernes tilstand 1792.
18 Et ønske om at få fonten afrenset 1882, synes endnu 
ikke afhjulpet 1884. Jfr. note 3.
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19 1700 havde kirken således intet dåbsfad, jfr. note 9, 
mens fonten 1719 er forsynet med et lille gammelt 
bækken (note 16).
20 Note 7. Jfr. indb. af Helms 1874.
2 1  J f r .  beskr ive lse  a f  †k i rken  14 .  maj  1884,  ved O. 
Brødsgaard.

22 Jfr. Trap: Danmark.
23 Beskrivelse af den nedrevne kirke, i Kirkeprotokol 
for Jordrup kirke 1949f.
24 Note 4. De samlede omkostninger var 3 mk. 12 sk.
25 RA. Reg. 108 A, nr. 21. Fortegnelse over indkræ
vede klokker 1528- 29.



Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NJP fot. 1992. – Südostansicht der Kirche.

ANST KIRKE
ANST HERRED

Sognet nævnes første gang 1280, da Erik Nielsen skø
dede gods i Anst herred til biskoppen af Ribe som 
erstatning for de kirketiender, han uretmæssigt havde 
oppebåret af bl.a. Anst sogn.1 I kirkelisten i Ribe Ol
demoder (ved midten af 1300’rne) er kirken sat til en 
afgift på 5 skilling sølv (jfr. s.1020f.). En diakon i 
Anst er nævnt 1280;1 sognepræster er omtalt fra og 
med 1471.2 Ifølge Ribe bispekrønike var en »Niels fra 
Anst« en af de tre præster ved domkirken forud for 
domkapitlets oprettelse 1145.3 Oplysningen er blevet 
læst således, at Niels tillige var præst i Anst (jfr. ndf. 
under forskningsoversigten).

Anst var antagelig allerede fra 1400’rne hovedsogn 
til Gesten, indtil dette blev et eget pastorat 1886. Præ
stegården lå fra gammel tid i Gamst,4 hvor sognepræ
sten boede allerede 1471.5

Kronen havde middelalderen igennem betydelige 
godsbesiddelser i sognet.6

Kirken blev 1699 udlagt fra kronen til oberst Ditlev 
Brockdorff til Hvolgård og Estrup.7 Den overgik 
sammen med Estrup 1701 til Brockdorffs svoger, ge
neralløjtnant Theodosius Levetzow (til Oksholm), 
som beholdt kirken (jfr. altersølv), da han 1704 af
hændede Estrup. Levetzows enke Anna Margrethe 
Brockdorff (til Bygholm) solgte 1753 kirken til kan
celliråd Frederik Lautrup til Estrup. Sønnen Henrik 
H. C. Lautrup afhændede den 1771 til ritmester Hans 
Nicolai Hoff, Silkeborg.8 Fra 1774 ejedes kirken af 
borgmester i Kolding Hans Junghans (jfr. indskrift
tavle på tårnet, dåbsfad og mindetavle nr. 2),9 som 
1805 solgte den til Johan Schmidt, Røjgård i Gesten 
sogn.10 Denne afhændede 1806 kirken til stiftamt

Danmarks Kirker, Ribe amt 173
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mand W. J. A. Moltke i Ribe.11 Fra 181212 ejedes kir
ken af proprietær P. Momsen, Sønderskov, hvis søn 
Jens Rahr Momsen 1856 solgte den til et interessent
selskab bestående af de fleste tiendeydere i sognet. 
Kirken overgik til selveje 1. januar 1914.13

Kongen bad 1567 lensmanden Axel Viffert under
søge kirkerne i Anst og Erst (Lejrskov), da der ifølge 
værgerne var fare for, at de ville falde ned, hvis de 
ikke blev udbedret. Hvis oplysningerne var rigtige, 
skulle Viffert lade værgerne beholde kirkens part af 
tienden til kirkernes istandsættelse.14

Præsten, den topografiske forfatter Jon Jensen Kol
ding (sognepræst 1578-1609)15 forestod sammen med 
Caspar Markdanner (lensmand på Koldinghus 1585- 
1617), betydelige forbedringer og nyanskaffelser: al
terstager 1589, klokke 1590, tårn 1592, stolestader 
o. 1600, prædikestol 1602 og kassettelofter 1605. Jon 
Jensen opsatte 1602 en mindetavle for Markdanner 
(s. 2503) og affattede en gravskrift (jfr. epitaf nr. 1) 
over sin lærde forgænger Jens Simonsen (†1577), som 
1574 havde indrettet et bibliotek bag alteret 
(s. 2500).16

Sagn. Den romanske gravsten indmuret i våben
husets sydside (s. 2507) har givet anledning til en del 
sagndannelse. Menneskene (der opfattedes som et 
ægtepar eller to jomfruer) skulle være kirkens grund
læggere og koen være alt, hvad der var tilbage af 
formuen, da kirken stod færdig.17 – En ulæselig grav

sten på kirkegården (Jon Jensens?) skal være lagt over 
en håndværker, som styrtede ned fra kirkens tag. Bag 
alteret stod en blodplettet, læderbetrukket stol, hvor 
et menneske skulle være enten slået ihjel eller død af 
skræk.18

Hærværk. Ifølge kirkens regnskabsbog 1617-62, der 
blev revideret af lensmanden på Koldinghus, blev alle 
vinduer 1620-21 »slet og aldeles udslagen enten af et 
modvilligt eller afsindigt menneske«. Efter Kejserkri
gen 1630 blev glasset, som fjenderne havde slået ud, 
da de plyndrede kirken, fornyet.19

Kirken er rejst øverst på en banke midt i lands
byen, der tidligere regnedes for en fast station på 
rejsen mellem Kolding og Ribe. Standspersoner 
overnattede flere gange i præstegården i 
Gamst,12 og her bad Frederik II 1588 lensman
den sørge for bygningen af et tårn, fordi kirken 
lå på en alfarvej.20 Mindetavlen for Markdanner 
1602 (s. 2503) fremhæver kirkens markante be
liggenhed: »betragt, du vandringsmand, denne 
bygning ragende til vejrs på den høje bakke«.21

Kirkegården har bevaret sine gamle grænser, 
således som disse fremgår af matrikelkortet 1773 
(fig. 4). De tidligere kampestensdiger er i begyn

Fig. 2. Kirken set fra sydøst. Blyantstegning af Andreas Clemmensen august 1875. – Südostansicht der Kirche,
1875. Zeichnung, Bleistift.
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Fig. 3. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra sydvest. Sylvest Jensen fot. 1947. Det kgl. Bibliotek. – Luftauf
nahme von Kirche und Friedhof Südwestansicht.

delsen af 1900’rne ændret til cementafdækkede 
kløvstensmure i syd og vest og til en lav mur 
med en bøgehæk mod nord og øst. Det stærkt 
faldende terræn mellem kirken og norddiget 
fastholdes af flere stensætninger med få meters 
mellemrum. Blandt kampestenene er en del ro
manske kvadre, der blev overflødige ved gen- 
nembrydningen af skibets vestgavl 1926.

Kirkegårdens hovedindgang, fra 1868,13 i nord
siden nær det nordøstre hjørne, består af en port 
flankeret af to låger mellem fire granitpiller, af
sluttet med små stenkugler. En vestre køreport, 
der leder ind fra parkeringspladsen (den gamle 
skolegård), lukkes ligesom fire andre låger, midt 
i hver side af kirkegården, af jerngitre fra 
1930’rne. – †Indgange. Den nordre port var i 
1600’rne en muret og teglhængt portal, mens tre 
låger (»stetter«), i øst, vest og nord(?), havde 
murede piller og tag skiftevis af tegl og ege- 
fjæl.22 Dyrenes adgang gennem lågerne hindre
des af smedede †riste23 og bomme. Portalen og

stetterne var ligesom tårnet i 1600’rne kalket 
med »brunrødt«.24

Beplantning. Kirkegården skærmes af store ka- 
stanjetræer mod syd og vest, plantet udenfor di
get. Omkring kirken gror seljerøn og indenfor 
østdiget egetræer, heriblandt også pyramideeg.
– Kirkeejeren Hans Junghans lod i slutningen af 
1700’rne plante asketræer.12 1792 beklagede sy
net, at græsset ikke blev slået, men »på det 
skammeligste brugt af den, som har det i leje, til 
at opædes og optrækkes af kvæg, får og svin«.25 
Luftbilledet 1947 (fig. 3) viser kirkegården næ
sten helt tilgroet med birketræer.

Et kapel af røde sten og med afvalmet tag er 
1974 opført vest for kirkegården efter tegning af 
arkitekt Jakob Mortensen, Vejen. Bygningen er 
1989 forlænget mod syd med mandskabsrum 
og toiletter. Et ældre, hvidtet og teglhængt †ka
pel, indenfor vestdiget, blev revet ned 1974.
– Et »kirkehus« tilhørende kirken er nævnt 
1839.13

173*
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BYGNING

Kirken er en stor kvaderstensbygning af granit, 
formodentlig fra 1175-1225, bestående af apsis, 
kor og skib, forlænget mod vest endnu i ro
mansk tid. Til kirken er i senmiddelalderen føjet 
et våbenhus foran skibets sydportal og 1592 et 
tårn med løgspir ved skibets vestgavl. Orien
teringen afviger betydeligt: ca. 20 grader mod 
nord. Byggegrunden har fald til alle fire sider, 
stejlest mod øst og nord.

Forskningsoversigt. Kirken og søjleportalen har 
siden Jacob Helms’ bog om Ribe domkirke, 
1870,26 spillet en betydelig rolle i den kunsthi
storiske litteratur. Helms påviste som den første 
apsidens hesteskoform, et sjældent træk den har 
fælles med domkirken, og pegede endvidere på 
korbuekragbåndene og portalens baser og kapi
tæler, hvis profiler og detaljer han genfandt i 
domkirken. Afhængigheden fandt han bestyrket 
i bispekrønikens omtale af Niels fra Anst som 
præst ved domkirken kort før 1145 (jfr. ovf.): 
»så vil det sikkert ikke blive anset for at være for 
dristig en slutning, når det antages, at (Anst) er 
opført meget nær samtidig med (domkirkens) 
ældre afsnit, men at der også ved dens opførelse 
har fundet en ganske særlig nær forbindelse sted 
mellem denne mindre kirke og moderkirken«. 
Helms gentog argumentationen i Danske Tuf- 
stenskirker, 1894,27 og fastholdt en datering til 
midten af 1100’rne.

Fig. 4. Matrikelkort 1:10000, målt af Torm 1773. Ret
telser medtaget indtil 1847. Kopieret af Anna Thor- 
sen. – Katasterkarte, vermessen 1773.

Valdemar Kochs opmålinger af kirken, 
1891-92, blev publiceret 1903 i Jyske Granitkir
ker.28 I hans ledsagende beskrivelse, suppleret af 
M. Mackeprang, sættes kirkens opførelse til 
»antagelig ved midten af det 12. årh.« Francis 
Beckett fremstillede i Danmarks Kunst, 1924, 
Ribe domkirke som »en fader og et forbillede« 
for stiftets landsbykirker, og fremholdt, at Anst – som en ren undtagelse – ligesom domkirken 
har en apsis større end halvcirklen.29

M. Mackeprang gjorde 1941 kirkebyggeriet 
fri af bindingen til den omtalte Niels af Anst. 

Han anså døbefonten for at være udført af 
samme mester som portalen og den romanske 
gravsten (s. 2507) og fandt, at granitskulpturen 
med udgangspunkt i klædedragten formodent
lig skulle dateres til o. 1200.30 I værket om de 
Jydske Granitportaler, 1948, regnes kirken sam
men med Skanderup og Vamdrup som døtre af 
moderkirken i Ribe. Portalen i Anst er hoved
stykket blandt den såkaldte Ribegruppes firsøj- 
leportaler, hvad der for Mackeprang finder sin 
»naturlige forklaring« i, at kirken fra gammel 
tid var nøje knyttet til domkirken; som bevis 
herfor fremføres igen præsten Niels.31 – Elna 
Møller har ovenfor (s. 145ff.) dateret domkir
kens østparti med apsis og tværskib til tiden ca. 
1150-75 (jfr. s. 145ff.). Hun fandt 1979,32 at en 
række jyske granitkvaderkirker må have fået de
res søjleportaler under påvirkning af Kathoved
døren.
Det forekommer rimeligt at pege på de fælles 

træk mellem Anst og domkirken (se ndf. om 
apsis, korbuekragbånd og sydportal), selvom 
formsprog og detaljer formodentlig var tidens 
fælles gods, der kunne indlånes fra flere forskel
lige steder. Oplysningen om Niels fra Anst gør 
det tænkeligt, at sognet (hvor kronen havde be
tydelige besiddelser) har haft en særlig tilknyt
ning til stiftskirken, men siger derimod intet om 
kirkens datering. I 1140’erne har kirken højst 
sandsynlig været en †trækirke, som senere er ve
get for den nu stående stenkirke. Hvornår det er 
sket, kan ikke endelig afgøres. Portalens ter
ningkapitæler og profilerne i korbuens krag- 
bånd ligner detaljerne i domkirkens langhus, 
opført som 2. etape i det store byggeri, hvorfor
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Fig. 5. Kirkens nordside 1:300, målt og tegnet af V. Koch 1892. Efter Jydske Granitkirker. – Nordseite der Kirche, 
1892.

en datering til 1175-1225 må forekomme sand
synlig. De romanske †kalkmalerier i koret, un
dersøgt 1977, peger dog nærmest mod 1100’rne.

Plan og opstalt. Kvaderstenskirken har før ski
bets vestforlængelse været ca. 28 m lang mod nu 
godt 32 m. Apsidens grundplan er som nævnt af 
hesteskoform: den udvendige runding udgør

mere end halvdelen af en cirkel (jfr. fig. 6). Ud 
over domkirkens apsis og bueslagene over Kat
hoveddørens tympanon33 kendes formen ellers 
ikke i jysk kirkebyggeri.34 I Anst følger taget (i 
sin nuværende udformning) ikke murens heste
skoform, hvorfor det raffinerede arkitektoniske 
træk ikke umiddelbart opleves, når man betrag-

Fig. 6. Grundplan 1:300. Målt af Henrik Jacobsen 1992 og tegnet af Marianne Nielsen samme år. – Grundriss.



2468 ANST HERRED

Fig. 7. Kirken set fra nordøst. NJP fot. 1992. – Nordostansicht der Kirche.

ter bygningen udefra. Apsiden åbner sig mod 
koret i sin fulde bredde og er således betydeligt 
bredere end korbuen. Koret er formodentlig 
tænkt som et indvendigt kvadrat, men er noget 
skævt afsat. Både korets og skibets mure diver
gerer mod vest, et forhold der blev ekstra udtalt 
ved forlængelsen af skibet; den udflyttede vest
gavl er (indvendig målt) en meter bredere end 
triumfgavlen. Murtykkelsen varierer mellem 1,1 
og 1,2 m.

Bygningen er disponeret med en dør i korets 
nordside og to døre (den søndre udformet som 
en søjleportal) vestligst i skibets langmure. Det 
nordre dørsted, hvoraf nu intet spores, må som i 
Gesten og Skanderup være lukket i forbindelse 
med skibets forlængelse og en ny dør (der igen 
er tilmuret) etableret længere mod vest. Af de 
oprindelige, højt placerede, små vinduer var der

ét midt i apsis, ét i hver af korets sider og to 
vinduer i skibets langsider øst for dørene. Hvad 
der herudover har været af åbninger (døre og 
vinduer) er ukendt.

Der er en betydelig højdeforskel (0,9 m) mel
lem apsis og kor. Koret er til gengæld kun få 
tommer lavere end skibet, hvis mure måler 5,2 
m i højden (over soklen). Facaderne er glatte og 
uden udsmykning. Ud over den profilerede 
sokkel (se ndf.) er de dekorative led begrænset 
til apsis- og korbuens kragbånd og sydportalen.

Materialer og opbygning. De kvaderklædte mu
re hviler på en dobbeltsokkel med en udfladiget 
rundstav over en skråkant (jfr. s. 2364, fig. 27 og 
28).35 Regnet fra neden er de to skifter henholds
vis 28 og 49 cm høje, svarende til 1 og 1 3/4 
jyske fod.36 Øverste sokkelled i korets østhjør
ner har (nu forvitrede) hjørneknopper. Flere
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kvadre, navnlig i kirkens østre del og øverst i 
soklen, er af betydelig længde: to af de krumme 
apsiskvadre måler hver 180 cm, og i murene er 
andre på 190, 191 og 198 cm. De spidsvinklede 
hjørner mellem apsis og kor er i øverste sokkel
skifte hugget i én sten (fig. 8). Reparationer med 
teglsten viser, at apsiskvadrene flere gange er sat 
om, i forbindelse med halvkuppelhvælvets ned
tagning 1652 og igen 1881 (se ndf.).

Som det var almindeligt, er byggeriet fore
gået fra øst mod vest og i flere etaper. Først har 
man opført apsis, kor og triumfgavl, hvorefter 
arbejdet har hvilet en (kort?) tid, inden man 
fortsatte vestover med skibets langmure. »Byg
gestoppet« ses i soklen 2-3 m fra skibets østhjør
ner: vest for denne linie er skråkantleddet min
dre stejlt, og i facaden herover ses brud i kvadre
nes skiftegang. Kor og triumfgavl er muret af 
tretten skifter, skibets langsider har tolv skifter. 
Midt i skibets nordside, 3,5 m vest for det mid
terste vindue, iagttages endnu et spring i skifte
gangen til og med ottende skifte. Også her er 
der formentlig tale om en – kortere eller længere
– standsning i byggeriet.

Skibets oprindelige længde lader sig nu kun 
bestemme udfra spinkle revner i væggene. Un
der en restaurering 1926 fandt man fundamentet 
til †vestgavlen »omtrent ud for det vestligste vin
due i nordsiden«.12

Fig. 8. Sammenstødet mellem apsis og kor, sydsiden. 
Målt af Henrik Jacobsen, tegnet af Marianne Nielsen 
1992. – Verbindung zwischen Apsis und Chor, Südseite.

Fig. 9. Apsis. NJP fot. 1992. – Apsis.

Vinduer. Det tilmurede, rundbuede og smi
gede vindue midt i apsiden dækkes af et stik af 
fire kilesten; siderne er af rejste kvadre, og sål
bænken er udhugget i én (krum) sten. Vinduet, 
der ikke spores indvendig, blev lukket ved apsi- 
dens omsætning 1881.37 Karmstenene sidder lidt 
sydligere end bygningens længdeakse og kan 
være flyttet. De tre vinduer i nordsiden, ét i ko
ret og to i skibet, har monolite overliggere og 
sålbænksten. Korvinduets sider er af rejste 
kvadre, de øvrige af almindelige kvadre. Vindu
ernes lysninger er formodentligt lidt udvidet i 
forbindelse med indsættelsen af moderne træ
karme.

Døre. Åbningen i korets nordside, en såkaldt 
præstedør, er placeret nær hjørnet mod skibet. 
Den lille firkantede åbning, kun 1,9 m høj, bry
der øverste sokkelskifte, og skråkantleddet her
under tjener som dørtrin. Siderne er dannet af 
rejste kvadre, og døren dækkes ude og inde af 
vandrette overliggere. Døren er åbnet igen 1889 
efter en tid at have været tilmuret.
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Fig. 10. Skibets sydportal (s. 2470). NE fot. 1985. – Säulenportal in Schiffssüdwand.

Skibets syddør (fig. 10 og 12) er en smukt op
bygget firsøjleportal, der af M. Mackeprang 
henregnes til den såkaldte Ribegruppe.38 Tym- 
panet prydes af et relief af Kristus mellem Peter 
og Paulus, et motiv der tillige findes i nabokir
kernes nordportaler i Skanderup (s. 2547) og 
Vamdrup.

Granitportalens opad smalnende åbning bry
der bygningens sokkel. Den slidte tærskel er 
27,5 cm bred (1 fod), svarende til tykkelsen af 
karmene. Tympanet, der tjener som dæksten, 
omsluttes af to rundbuede kilestensstik, som

bæres af to søjlepar med slanke, monolite39 skaf
ter, henholdsvis 16 (indersøjlerne) og 19 cm i 
diameter. Plinterne viderefører på ydersiden 
bygningens skråkantled og har en attisk profil, 
der gentages i kragbåndene. De ligeledes attisk 
profilerede baser har høje foroven krummede 
hjørneklodser. I basen under vestre indersøjle er 
de to østre hjørneklodser erstattet med små, 
langhårede hoveder (fig. 14), som minder om 
hovederne på domkirkeapsidens nederste galleri 
(jfr. s. 201).40 To af de fire kapitæler har en ko- 
rintiserende udsmykning (fig. 13) med to kranse
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Fig. 11. Skibets sydportal. Tympanon. Tronende Kristus (s. 2473). NE fot. 1985. – Säulenportal. Christusdarstellung.
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Fig. 12. Skibets sydportal. Opstalt, plan og snit (s. 2470). Målt og tegnet af V. Koch 1891. Efter Jydske 
Granitkirker. – Säulenportal in Schiffssüdwand. Aufriss, Grundriss und Schnitt, 1891.
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Fig. 13. Skibets sydportal. 
De to østre kapitæler (s. 
2470). NE fot. 1985. – Säulenportal in Schiffssüd
wand. Die beiden östlichen 
Kapitelle.

af bladtunger og derover en frise med småpal- 
metter. De to andre er terningkapitæler af en 
type, der er almindelig i domkirkens langhus 
(s. 228f.), det østre dog yderligere prydet med et 
fint hugget bånd af trekløveragtige blade i bøl
geranke.

I dørens inderside (fig. 66) er i vestre anslag 
bevaret to gamle jernsmedede stabler, hvori dør
fløjens øskner har drejet sig. Døråbningen af
sluttes indvendig i et rundbuet spejl, hvis pud
sede bund udgøres af tympanets bagside.

Fig. 14. Skibets sydportal. Basen under vestre inder- 
søjle (s. 2470). NE fot. 1985. – Säulenportal in Schiffs
südwand. Basis der westlichen Innensäule.

Tympanet (ifr. fig. 10), 148 cm i diameter, in
deholder over en perlestav et relief41 af Kristus 
mellem apostlene Peter (vest) og Paulus. Figu
rerne er vist frontalt, hver siddende mellem to 
stolestolper. Kristus er næsten et hoved højere 
end apostlene, og svarende hertil er hans sto
lestolper mere end dobbelt så høje. Stenhugge
ren har med figurernes varierende højde udnyt
tet hele den halvcirkulære billedflade. Stolperne 
er vist som rundstave med fodstykker, en knop 
foroven og en ring på midten (på Kristi stol to 
ringe).

Kristus (fig. 11) sidder med en bog i venstre 
hånd og med højre arm bøjet i en velsignende 
gestus. Han bærer korsglorie, hvis skive og 
øverste stråler bryder tympanonfeltet, og har 
skæg og halvlangt hår med midterskilning og 
elegante slangekrøller. Den siddende stilling er 
kun markeret ved et svagt fremspring i klæde
dragten. Alle ti fingre er medtaget; af fødderne 
ses kun de ti tæer.

Sidefigurerne (fig. 15 og 16) har tilsvarende 
udformet skæg og hår; de bærer lignende drag
ter (Peters ærmer er markeret som en række 
ringe) og holder hver en bog i venstre hånd. 
Peter løfter nøglen med højre hånd, mens Pau
lus lægger sin hånd op under kinden.

Den centrale placering af Kristus over kirkens 
hovedindgang fremhæver ham som adgangen
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Fig. 15-16. Skibets sydportal. Tympanon. Apostlene Peter og Paulus (s. 2473). NE fot. 1985. – Säulenportal ir, 
Schiffssüdwand. Die Apostel Peter und Paulus.

og indgangen til frelse. Billedet viser en vel
kendt scene (»traditio legis et donatio clavis«), 
hvor apostlene får overladt deres myndigheds- 
tegn, bogen og nøglen.42 Herren rækker Paulus 
den nye lov, evangeliet (lex novum), og Peter 
får nøglen (clavus) – symboler på magten til at 
forkynde Ordet og til at løse og binde. Scenen 
er her som i Skanderup og Vamdrup forenklet 
til en simpel formel med de tre personer sid
dende frontalt.43

Mens tympanet gengiver en almindelig ud
bredt scene, der ikke nødvendigvis er afhængig 
af Ribe domkirke, er det, som Helms og Ma- 
ckeprang har gjort det, rimeligt at pege på de 
dekorative træk, som portalen har fælles med 
domkirken: menneskehoveder som hjørne
knopper, de korintiserende kapitæler og ter
ningkapitælerne med de »hængende« skjolde. 
Mackeprang opfattede med rette tympanet i 
Anst som et hovedstykke, der håndværksmæs
sigt hæver sig over de to relieffer i Skanderup og

Vamdrup. Skikkelsernes værdige holdning og 
de omhyggeligt udførte enkeltheder genfandt 
han i kirkens døbefont (s. 2493) og i den roman
ske gravsten (s. 2507), som han tilskrev én og 
samme mester.44

Indre. Vægfladerne er overalt af marksten, 
kun døre og buer samt apsidens munding er sat 
af tildannede kvadre. Den brede apsisbue har 
fremspringende, omløbende kragbånd (jfr. 
s. 2364, fig. 5-6), hvis profil svarer til kragbån- 
dene over halvsøjlerne i domkirkens nordre si
deskib (s.199, fig.83d). Af triumfbuens krag
bånd (jfr. s. 2364, fig. 3-4) svarer det søndre 
(fig. 17) til apsisbuens, mens den mangeleddede 
profil i nord (fig. 18) minder om kragbåndene i 
domkirkens søndre sideskib (s. 199, fig. 83b-c).45

Apsiden dækkes nu af et lavt træloft. Et †halv- 
kuppelhvælv blev nedtaget 165219 af murermester 
Hans Jørgensen, som samtidig ommurede svik
lerne over apsisbuen. Koret og det forlængede 
skib har bjælkelofter med kassetter (se ndf.).



ANST KIRKE 2475

Fig. 17-18. Søndre og nordre korbuekragbånd (s. 2474). NJP fot. 1992. – Südlicher und nördlicher Kämpfer.

Gavle. Triumfmuren har bevaret sin gamle 
gavlspids af rå og kløvede marksten støbt i en 
fed kalkmørtel. I nyere tid er der brudt en ad
gang mellem skib og kor. Korets østre gavltre
kant er af rødbrændte teglsten i formatet 
26×7×13 cm, formodentlig muret i forbindelse 
med apsidens ombygning 1652.

Udvidelser og tilføjelser. Skibets forlængelse mod 
vest må ligesom i Gesten og Skanderup være 
foretaget relativ kort tid efter kirkens opførelse 
og endnu i romansk tid. Materialerne er de 
samme velhuggede kvadre som i den østre del;

Fig. 19. Tværsnit 1:150 gennem skib, set mod øst. 
Målt af Henrik Jacobsen og tegnet af Marianne Niel
sen 1992. – Querschnitt durch Schiff gegen Osten.

dog er rundstaven i øverste sokkelskifte skar
pere tegnet end i øst. Vinduet i forlængelsens 
nordside står sammenlignet med de lidt ældre 
vinduer med en bredere indvendig smig, og lys
ningen ligger tættere ved den udvendige mur
flugt. Under arbejdet blev den gamle vestgavl 
brudt ned og hjørnekvadrene genanvendt i den 
nye gavl. Døren i forlængelsens nordside må 
som nævnt have afløst en dør overfor sydporta
len; men af det tilmurede dørsted ses nu ingen 
spor. Den flyttede, retkantede dør bryder øver
ste sokkelled. Siderne er af almindelige kvadre, 
og den tilmurede åbning, 253×113 cm (udvendig 
målt) dækkes af en stenbjælke. Indvendig er dø
ren markeret i pudsen. Vægge og gavlspids er af 
rå og kløvede marksten, idet gavlens øverste 
spids dog er ommuret i tegl i forbindelse med 
tårnbyggeriet.

Det senmiddelalderlige våbenhus foran skibets 
sydportal er rejst af blandede materialer: genan
vendte, romanske granitkvadre og munkesten. 
Østsiden har udvendig bevaret et savskifte un
der tagskægget; vestsiden er muret helt om og 
gavlen skalmuret med små teglsten. Indvendig 
flankeres den udvidede, rundbuede dør af to 
fladbuede sparenicher. Et retkantet vindue i øst 
er indsat 1856.13 Langs væggene er murede 
bænke; i gulvet, tidligere af teglsten, ligger små, 
sorte og gule fliser.

Våbenhuset, der i regnskaberne 1617-62 be
tegnedes med skriverens gængse udtryk »skrif- 
tehuset«, var ligesom mange af egnens våben
huse længe uden loft; først 185813 opsattes et 
bræddeklædt tøndehvælv. Dette er 1926 afløst af
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et tredelt, nu gråmalet træloft, formet så det 
ikke dækker portalen. Taget er tækket med ski
fer, efter at det oprindeligt havde været dækket 
med tagsten.46 – Provsten foreslog 1857, at man 
fjernede våbenhuset og flyttede den romanske 
granitportal til tårnets vestside. Forslaget, der
1862 kom til udførelse i Skanderup, blev gen
taget 1882, men afslået af ministeriet.13

Den midterste del af skibets vestre gavltre
kant blev o. 1500 ommuret i tegl og smykket 
med tre rundbuede højblændinger, nu kun synlige 
i tårnets mellemstokværk.

Tårnet (fig. 20) med løgformet lanternespir er 
bygget 1592 af lensmanden på Koldinghus, Ca
spar Markdanner, efter at Frederik II 1588 havde 
givet ordre hertil. Som bygmester er der peget 
på Hercules von Oberberg (jfr. ndf.).

Det er oprindeligt opført som et såkaldt styl
tetårn med åbne, rundbuede arkader i syd, vest 
og nord og uden forbindelse til skibet. Materia
lerne er store mursten i krydsforbandt samt i 
vest en del granitkvadre. Facaderne er skalmuret 
med mindre sten i flere omgange, sidst 1973 (ar
kitekt Jakob Mortensen, Vejen). Bedst bevaret 
er nordsiden, der over den tilmurede bue smyk
kes af en bæltegesims; murkronens tilsvarende 
gesims er bevaret på alle fire sider. I nordsiden 
ses i »mellemstokværket« to tætsiddende, rund
buede blændinger; tilsvarende blændinger er 
genskabt i syd. Fortandinger indvendig i mur
værket over arkaderne antyder, at det åbne tårn
rum var tænkt (eller en tid har været) hvælvet. 
Det ottedelte lanternespir, som ender i en løg
formet hætte med spir og vindfløj, er en bræd- 
debeklædt, blytækket tømmerkonstruktion 
(fig. 21), fornyet ved Harald Lønborg-Jensen 
1942 og solidt forankret i flere bjælkelag i tårnet. 
Åbningerne i den ottedelte lanterne afsluttes 
med en fladrundbuet sarg. I sugfjælen herover, 
lige under hætten, er skåret en frise med dob
belte tandsnit.

Tilmuringen af de åbne arkader i tårnets frie 
sider er senest sket i 1700’rne, muligvis allerede i 
1600’rne. En murermester arbejdede således 
1635 selvtredie i fire uger med at reparere tårnet, 
»der var udfalden fra øverst til nederst i det ene 
hjørne og at lukke med sten foroven på vest-

Fig. 20. Tårnet set fra nord. Målt og tegnet af V. 
Koch 1892. 1:150. Efter Jydske Granitkirker. – Turm. 
Nordansicht, 1892.
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enden«.19 I forbindelse med lukningen indsattes 
i nordsiden en udvendig falset, fladrundbuet 
†dør. Det rum, der hermed opstod, blev (ved 
arkitekt Aage Bugge) 1926 indlemmet i kirken, 
idet der i skibets vestgavl blev brudt en bred, 
rundbuet arkade. Samtidig blev der etableret en 
fladbuet, falset dør i tårnets vestside, og der ind
sattes vinduer i rummets nord- og sydside. Efter 
i 50 år at have været en del af kirken, blev tårn
rummet 1978 skilt fra ved en trævæg og ind
rettet til dåbsventeværelse og forhal (arkitekt S. 
A. Aakjær).

Tårnet er som nævnt bygget efter kongens 
ønske. Under et ophold i præstegården i Gamst
i januar 1588 befalede Frederik II Caspar Mark
danner at drage omsorg for, at der blev bygget 
et tårn på kirken, som lå ved alfarvej. Mark
danner skulle indkræve de penge, kirken havde 
til gode, købe sten, kalk og andet til byggeriet 
og sørge for, at tårnet blev bygget snarest.20 Det 
stod færdigt fire år senere og bar indtil 1700’rne 
en nu forsvunden †tavle (en stor sten) med ind
skriften: »1592 lod Casper Marchdaner dette 
Taarn bygge«.47 Sammenhørende med tårnbyg
geriet er formodentlig støbningen af en ny 
klokke 1590 (se ndf.). Markdanners indsats som 
tårnbygger blev 1602 fremhævet på sognepræ
sten Jon Jensen Koldings mindetavle over ham 
(s. 2503): »Din dyd, Caspar, vil løfte dig til de 
salige tårne, vil løfte dig til evig tid«.

Stylteformen med de tre åbne sider er fælles 
med det tårn, som o. 1620 blev føjet til Sønder 
Omme kirke i Vejle amt.48 Som bygmester til 
det kongelige »landemærke« i Anst har Otto 
Norn peget på Hercules von Oberberg.49 Denne 
var i de følgende år beskæftiget ved opførelsen 
af det store tårn på Koldinghus og var specialist i 
at tegne løgformede spir af den type, som også 
kendes fra herregården Engelsholm, bygget i de 
samme år. Efter at det øverste af Ribe domkir
kes tårn var styrtet ned, kaldtes Hercules von 
Oberberg 1594 til Ribe, hvor et stort anlagt spir 
dog aldrig kom til udførelse (jfr. s. 282f.).

Tårnet var fra første færd blytækt. Nogle 
(bly)tavler på spiret, »som fjenderne havde ta
get«, blev erstattet 1634.19 I 1600’rnes første 
halvdel var murværket kalket med »brunrødt«,

Fig. 21. Tårnets tagkonstruktion (s. 2476), målt af 
Harald Lønborg-Jensen 1942, tegnet af Marianne 
Nielsen 1992. 1:150. – Turm. Dachkonstruktion.

der nævnes i regnskaberne 1621, 1635 og 1651. 
Årstal i jern vidner om reparationer 1731 og 
1775. En sortmalet (sandstens)tavle i vestsiden 
bærer versalindskriften: »Af/ Eyeren/ Hans 
Iunghans/ kongelig Mayest(æts) virchelig/ Can- 
celliraad, Borge Mester/ Bye- og Herredsfoged/ 
er/ denne Kirche repareret/ og ziret/ Anno 
1775«; et cementfelt i syd angiver en skalmuring 
»1871«.
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Tagværkerne er formodentligt i hovedsagen fra 
senmiddelalderen, men med mange fornyede 
dele. Apsiden har 11 spærfag, samlet i en spinkel 
konge. Korets tagværk, syv fag med to lag ha
nebånd, er sat om og en del tømmer udskiftet 
med fyrretræ. En dendrokronologisk analyse 1991 
af tre bindbjælker viste, at tømmeret er fældet i 
begyndelsen af 1400’rne.50 Bjælkerne har i over
siden udstemninger til lange, krydsende skråsti
vere. Ifølge regnskaberne er tre andre egebjæl
ker lagt op 1651.19

Skibets velbevarede tagværk kan tidligst være 
kommet til i forbindelse med vestforlængelsen. 
Det består af 19 fag med dobbelt lag hanebånd 
og korte stivere (bladede samlinger), lagt op i to 
omgange: 9 fag i øst og 10 i vest. Nummererin
gen (firkantstik i nord og stregnumre i syd) ud
går fra midten mod hver af de to gavle. Lofts
bjælkerne er meget svære: 27×27 cm.

Kassetteloftet (fig. 23) i kor og skib er ifølge en 
nu nedtaget indskrift (se ndf.) sat op 1605 på 
foranledning af sognepræsten Jon Jensen Kol
ding og lensmanden Caspar Markdanner (jfr. 
historisk indledning). Loftet er fornyet i sin op
rindelige skikkelse i 1870’erne under ledelse af 
kgl. bygningsinspektør L. A. Winstrup. Bræd
derne er sømmet på bjælkernes underside. Ved 
pålagte, profilerede og mønsterskårne fyrre
træslister er loftet inddelt i ni hovedfelter i koret 
og 18 i skibet, der ved smallere lister igen hver 
er delt i ni mindre felter. I hovedfelternes hjør

ner er egetræsskårne, fembladede rosetter, 28 
cm i diameter, med nedhængende vindrueklaser 
(fig. 24).51 Den udskiftede hovedliste midt i ski
bet, på tværs af rummet, bar en udskåret (†)ind
skrift med versaler: »1605: Med erlig oc velbvr- 
dig Mands: Caspar Marcdaners, Høfvitzmand 
paa Koldinghvs: Bevilling lod [Jonas] Kolding, 
Sogneprest oc Kierkeverge, giøre d[ette ny 
Loft]«.52 Den bevarede del af listen kom 1892 til 
Museet på Koldinghus (inv. nr. 232).

Loftet omtales 1700 som et »panelværk«.53 
Det blev 1652 stafferet af en maler19 og over- 
kalket 1834. 1873-75 blev loftet fornyet »i 
samme stil«, men under bevarelse af rosetterne. 
Loftet blev herefter strøget med en hvid olie
farve og rosetterne med deres gamle farver: rødt 
og grønt og forgyldning.13 De nuværende farver 
er bestemt af Aage Sørensen 1978: brædderne er 
koksgrå, listerne gule og gulgrønne og roset
terne røde og lysgrå med blåviolette klaser.

Det kassetterede loft ligner det i Bække 
(s. 2394) og kan ligesom de nu forsvundne lofter 
i Lejrskov og Skanderup, fra 1620’rne, tænkes 
inspireret af salene på Koldinghus.

Istandsættelser og vedligeholdelse. Værgerne kla
gede 1567 til kongen over bygningens dårlige 
tilstand (jfr. historisk indledning), men hvad der 
kom ud af henvendelsen er ukendt. Med sogne
præst Jon Jensen Kolding som kirkeværge op
levede kirken o. 1600 en storhedstid. Sammen 
med Caspar Markdannner, der som lensmand

Fig. 22. Grundplan 1:300, målt og tegnet af V. Koch 1892. Efter Jydske Granitkirker. – Grundriss, 1892.
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Fig. 23. Udsnit af skibets kassetteloft, opsat af sognepræst Jon Jensen Kolding 1605 (s. 2478). Målt og tegnet af 
V. Koch 1892. Efter Jydske Granitkirker. – Ausschnitt aus der Kassettendecke des Schiffs, die 1605 vom Pfarrer Jon 
Jensen Kolding errichtet wurde. Vermessen und gezeichnet 1892.

var kongens tilsynsmand og den, der reviderede 
regnskaberne, forestod Jon Jensen betydelige in
ventaranskaffelser, og det var som allerede 
nævnt i hans tid, at kirken fik et tårn (1592) og 
der opsattes kassetterede lofter i kor og skib 
(1605). Trods fremhævelsen af lensmandens vel
vilje er der dog næppe tvivl om, at udgifterne er

Fig. 24. Roset fra skibets kassetteloft, jfr. fig. 23 (s. 
2478). Målt og tegnet af V. Koch 1892. Efter Jydske 
Granitkirker. – Rosette von Kassettendecke des Schiffs. 
Vgl. Abb. 23.

blevet afholdt af sognet selv gennem kirketien
den.54 Kirken synes i disse år at have været me
get velholdt, og sammen har Jon Jensen og 
Markdanner kunnet glæde sig over Guds hus, 
der knejsede på banken med rødkalket kirke- 
gårdsportal og tårn (jfr. mindetavlen s. 2503).

De tilbagevendende årlige vedligeholdelsesar
bejder belyses af regnskaberne 1617-62: murre
parationer og hvidtning, omstøbning af blyta
get og udskiftning af vinduesglas samt fornyel
sen af murstensgulvene. Blandt mange andre 
håndværkere arbejdede murermester Mads Jør
gensen 1647 selvtredie i ti dage på tårnet, der var 
nedfalden på begge hjørner.

Forud for overgangen til privat eje afholdtes 
et syn 1699, der blev indført i tingbogen.46 Ud
gifterne til kirkens reparation, heriblandt ud
skiftning af en del af tømmeret, nye kirkegårds
låger samt 5000 mursten (50 vognlæs) til for
nyelse af gulvet, blev af synsmændene anslået til 
610 rigsdaler.55

Danmarks Kirker, Ribe amt 174
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Fig. 25. Indre set mod øst. NE fot. 1985. – Innenansicht nach Osten.

Kirken var 173356 under omfattende repara
tion, efter at tårnet to år forinden var blevet sat i 
stand. Ifølge dåbsfadets indskrift (jfr. ndf.) be
kostede kirkeejeren, borgmester Hans Junghans 
en ny »hovedreparation« 1775. Laurits Engelstoft gav ham det skudsmål, at han holdt kirken i 
»fortræffelig stand«.57 – Apsiden (i 1800’rne kal
det for »sakristiet«) mistede som nævnt 1652 sit 
halvkuppelhvælv. 1881 måtte kvadrene sættes 
om, idet muren hældede 8½ tomme mod syd.13 
To år forinden havde man omsat kvadrene i kir
kens sydside.12

Tagbeklædning. Tagene over apsis, kor og skib 
har i det mindste siden 1600’rne været tækket 

med bly. En blytækker arbejdede 1623 selvan
den i fire uger og 1631 selvanden i tre uger. 1650 
omstøbte Niels skifertækker 16 »opgange« á 5

blytavler på skibets sydside og flikkede lidt på 
koret. Han brugte hertil 2 skippund og 1 lispund 
nyt bly og 1000 blysøm.19 I Hans Junghans’ tid 
som kirkeejer, 1774-1805, blev taget nytækket 
med bly, tildels købt af andre kirker, som havde 
faet kancelliets tilladelse til at lade deres tage 
omlægge med tegl.57

I vinduerne i kirkens sydside sidder rundbuede 
støbejernsrammer fra 1870.13 De store, indven
dig smigede åbninger har formodentlig fået de
res form engang i senmiddelalderen, men er 
muret om flere gange og åbningerne reduceret 
ved indsætningen af jernrammerne. Glasset blev 
fornyet efter hærværk 1620 (jfr. historik), og ef
ter Kejserkrigen blev der 1630 igen indsat nyt 
glas i stedet for det, som »fjenden slog ud, da de 
plyndrede kirken«.19
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Fig. 26. Indre set mod vest. NE fot. 1985. – Innenansicht nach Westen.

Ved en hovedrestaurering 1926 (arkitekt Aage 
Bugge, Varde) blev tårnrummet, som en tid 
havde tjent som brændselsrum, sat i forbindelse 
med skibet. Under etablering af varmekanaler 
under skibet blev der foretaget en stor udgrav
ning, hvorved der anslået blev fjernet 300 læs 
jord.58 Alterbordet blev trukket mod øst, og i 
forbindelse hermed foretog man en unødvendig 
afgravning af apsidens gulv. Den seneste restau
rering 1977-78 (arkitekt S. A. Aakjær, Rødding) 
omfattede foruden en grundig i standsættelse af 
inventaret en almindelig udbedring af murværk 
og tag.

Den velholdte, blytækte kirke står med 
blanke kvaderstensmure, kun tårn og våbenhus 
er hvidtet. Som allerede nævnt var tårn og kir- 
kegårdsindgange i 1600’rnes første halvdel staf-

feret med »rødbrunt«,59 svarende til flere af eg
nens kirker.60 Indvendig er væggene hvidtede. I 
gulvet ligger gule og sorte, kvadratiske fliser, 
der i 1880’erne har afløst et murstensgulv. Ski
bets midtgang dækkes af et tæppe.

Vindfløjen over tårnet er en gennembrudt kob
berplade, fæstnet til en stang med bøjler og kug
ler. En ældre †fløj var borte 1824.61 En forgyldt 
kugle og fløj var under opsætning 1856.13

Opvarmning. En †kakkelovn midt i skibets 
nordside var anbragt inden 1892 (jfr. fig. 30). 
Ovnen blev 1908 udskiftet med et »apparat« på 
samme sted.62 1926 anbragtes en kalorifer i en 
nyudgravet kælder under skibet med nedgang 
udefra fra kirkens nordside. I kælderen er 1977 
installeret et el-varmeluftanlæg. Samtidig ned
tog man en skorsten over skibet.

174*
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Fig. 27. †Kalkmalerier på korets nordvæg. Nederst en figurfrise fra o. 1175, med en fødselsfremstilling efterfulgt 
af en uidentificeret scene (s. 2483), øverst ornamentik fra renæssancen (s. 2484). Robert Smalley fot. 1978. – †Wandmalerei an der nördlichen Chorwand. Unten ein Figurenfries um 1175 mit einer Geburtsdarstellung und einer 
unbekannten Szene. Oben Renaissance-Ornamente.

†KALKMALERIER

1883 og 1889 blev der fundet kalkmalerier i kor
buen og omkring præstedøren. De første, der 
ifølge en skitse i L. A. Winstrups indberetning 
var af renæssancekarakter, blev ikke tillagt no
gen værdi, hvorfor fundet af »få og utydelige 
figurer«63 seks år efter, tilsyneladende ikke blev

nøjere undersøgt. Først i tilknytning til restaure
ringen 1977f. blev der foretaget sonderinger af 
samtlige vægge i kor, skib og våbenhus ved Jens 
J. Dalgaard og Robert Smalley. Ved denne lej
lighed konstateredes rester af mindst tre forskel
lige udsmykninger, hvoraf den ældste, i koret, 
var fra kirkens opførelsestid, den næste, på 
triumfvæggen, fra senromansk tid, og den yng-
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Fig. 28. †Kalkmalerier fra o. 1225 på triumfvæggens nordside, fotograferet umiddelbart efter afdækningen (s. 
2484). I den øvre billedrække Nadveren, i den nedre en arkadeindrammet figur, måske Jomfru Maria. Robert 
Smalley fot. 1978. – †Wandmalerei, um 1225. Nördliche Triumfwand. Aufnahme unmittelbar nach der Freilegung. 
Figurenstreifen mit Darstellung des Abendmahl (oben) und Mariendarstellung(?) im Bogen (unter).

ste, der fortrinsvis fandtes bevaret i koret, fra 
renæssancen. Billedernes fragmentariske til
stand og dårlige fasthæftning medførte, at de ef
ter undersøgelsens afslutning blev overkalket.64

1) (Fig. 27) o. 1175. Af en udsmykning med 
figurer, sandsynligvis omfattende hele koret, 
fandtes rester på vest- og nordvæggen, en del 
kun bevaret som undertegning. På vestvæggens

nordre del sås et tårn med en port og nord her
for formentlig tre stående personer.65 Nordvæg
gens centrale motiv var en fødselsfremstilling, 
Jomfru Marias eller en anden helgens (S. Ste- 
fans(?)66). Den omfattede fra vest tre personer, 
de to sandsynligvis med hjelme, en kvinde med 
hovedlin, siddende i en seng med den ene hånd 
under kinden i sorg(?)gestus og den anden løftet
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imod et svøbt, gloriebærende barn, der blev 
holdt af en stående kvinde, også med kone
klæde. Øst for den sidste, der må opfattes som 
en jordemoder, stod tre(?) skikkelser, hvoraf de 
to vendte sig hilsende mod moderen og barnet, 
og i al fald den ene løftede en hånd til hilsen. En 
perspektivisk tegnet tårnbygning markerede 
overgangen til den østre scene, der bestod af 
dels træer, dels en stående skikkelse ifærd med at 
give eller modtage noget fra en eller to personer. 
Hele udsmykningen, der både foroven og for
neden var afgrænset af brede bånd, var lagt på 
en meget mørk, sikkert oprindelig (mala- 
kit)grøn bund, jfr. f.eks. de tidligromanske ma
lerier i Råsted (Randers amt), Hvorslev og Vel- 
lev (Viborg amt), mens der af figurernes bema
ling er bevaret lidt grønt, okker (til eksempelvis 
hår) og rødt (til bygninger). Billederne er malet 
på et papirtyndt malepudslag lagt direkte på 
vægfladen, og må derfor antages at være udført 
umiddelbart efter bygningens færdiggørelse.67

2) (Fig. 28). O. 1225 er der på triumfvæggen 
malet figurscener i to rækker, øverst (langs lof
tet) afgrænset af en 33 cm bred palmettebort og 
indbyrdes adskilt af en tilsyneladende let vari
eret bort. Øvre billedrække var mod nord ud-

Fig. 29. *Relikvieæske af bly, indtil 1844 i alterbor
det, med de deri nedlagte dele, en benstump, en silke- 
omviklet pakke og yderligere et par stykker silke ud
taget. Nationalmuseet (s. 2486). NM fot. – *Reli- 
quienkapsel aus Blei mit Inhalt: ein Knochenrest, ein sei
denumwundenes Päckchen und weitere Seidenstücke. Bis 
1844 im Altartisch aufbewahrt.

fyldt af en nadverfremstilling udformet omtrent 
som i Estvad (Ringkøbing amt). Apostlene, 
med stukglorier, sad bag et bord med en fol
derig dug.68 Kristus genkendtes på en korsglo- 
rie. Foran bordet knælede en mindre person 
med blikket rettet imod Kristus. På sydsiden sås 
øverst fire stående personer, de tre med stuk
glorier, den sidste med en okkerfarvet glorie. 
Figurerne var iført vide kapper, der i al fald for 
den sydligstes vedkommende gik så langt ned 
mod den adskillende palmettebort, at personen 
syntes placeret bag denne. Mellem figurerne 
fandtes et stykke tag, muligvis hørende til den 
port i Getsemane have, som soldaterne passerer 
igennem ved Tilfangetagelsen. Nedre billedræk
ke var på begge sider opdelt i arkader, mod nord 
tre, hvoraf den midterste rummede en stor fi
gur, muligvis Jomfru Maria.

Billederne, der var lagt på en grønlig, leragtig 
puds, havde konturer trukket op i okker og rødt 
og var udfyldt med et tyndt rødbrunt kalklag, 
hvorpå farverne, især rødt og okker, suppleret 
med kobbergrønt og blåt på sort, var malet »al 
secco«.

3) (Fig. 27). Muligvis samtidig med opsætnin
gen af kassetteloftet 1605 er der på korets nord
væg malet bladranker med masker i gråsort (de- 
komponeret mønje), brunrødt og violet, og i 
højde med præstedøren et panelværk i gråt, gul
okker, sort og brunrødt. Til samme udsmyk
ning hørte en bort bestående af brunrøde ranker 
på triumfvæggens nordside, rankeværk over og 
til dels på kragbåndets profiler, samt muligvis et 
par gule linier under kragbåndet.69

INVENTAR

Oversigt. Kirken er rig på genstande fra middelalde
ren og renæssancen. Fra den romanske tid stammer 
døbefonten, der er et velhugget arbejde med des
værre svært identificerbare figurer i arkader. Gotik
ken er repræsenteret ved en anseelig, sikkert nordtysk 
fløjaltertavle fra o. 1510 med en Korsfæstelsesfrem- 
stilling i midtskabet og figurer fra en serie såkaldte 
nødhjælperhelgener fordelt i tavlens nyere fodstykke 
og på prædikestolshimlen. En †degnestol var fra
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Fig. 30. Indre set mod øst. Hude fot. o. 1910. – Innenansicht nach Osten um 1910.

o. 1550, ligesom dåbsfadet, der skænkedes af kirke
ejeren Hans Junghans 1775. En *egetræsskranke, nu 
på Museet for Koldinghus, har tjent som afskærm
ning for et bibliotek, indrettet af sysselprovsten, kan
tor i Ribe, Christen Lange og sognepræst Jens Si
monsen 1574. Alterstagerne er skænket 1589, af sog
nepræst Jon Jensen Kolding, der året efter tillige lod 
anskaffe en siden omstøbt †klokke. Koldings initialer 
og våben findes desuden på prædikestolshimlen, der 
har malet årstal 1602, sammen med initialer og våben 
for lensmand på Koldinghus Caspar Markdanner (jfr. 
tårn s. 2476 og mindetavle nr. 1). Fra nogenlunde 
samme tid som prædikestolen, der er beslægtet med 
arbejder udført af Mads Christensen Gamst, er seks 
*stolegavle, nu på Museet for Koldinghus. De har 
dannet model for kirkens nuværende stole, der er fra 
1880-81 med gavle fra 1926. En pengetavle beregnet 
til kollekter for Helsingør hospital er fra o. 1660. I 
1714 tilkom en kalk og †disk, skænket af kirkeejeren, 
Theodosius Levetzow.

Farvesætning og istandsættelser. Årstallet for prædi- 
kestolens første bemaling, 1602, findes ligeledes på 
mindetavle nr. 1 og altertavlens støttestolper, og mar
kerer måske også en mindre istandsættelse. En re

paration, der bl.a. omfattede opmaling af altertavle 
og prædikestol, bekostedes 1775 af kirkeejeren Hans 
Junghans og hustru, jfr. dåbsfad. En øjensynlig lidt rå 
opmaling af i al fald altertavlen 1856 blev tyve år efter 
udbedret i forbindelse med en generel opmaling ved 
maler P. Sønnichsen. Altertavlen blev restaureret 
1906 og prædikestolen opmalet 1908, mens størstede
len af det øvrige træværk blev malet efter forslag af 
kunstmaler Harald Munk 1926, da kirken blev ho- 
vedrestaureret og gennemgribende ændringer af bl.a. 
alterparti og stole foretaget. Rummet fremtræder i 
dag i den skikkelse, det har fået ved en restaurering 
1977-81 (arkitekt S. A. Aakjær), da inventaret blev 
farvesat af kunstmaler Aage Sørensen.

Alterbordet, delvis middelalderligt, er muret og 
pudset. Det er siden 1926, da det blev flyttet 90 
cm imod øst,70 anbragt frit midt i apsisbuen. 
192×123 cm; højde fra korgulvet 112 cm, fra gul
vet i apsis 140. I bordets sydside er en 65 cm høj,
40 cm bred og ca. 15 cm dyb, rundbuet niche, 
sandsynligvis et repositorium (rum til opbevaring
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Fig. 31. Altertavle fra o. 1510, udsnit af midtskabets 
Korsfæstelse, med den dånende Jomfru Maria, Johan
nes Evangelisten og Maria Magdalene, jfr. fig. 32 (s. 
2486). NE fot. 1985. – Flügelaltar, um 1510. Ausschnitt 
aus dem Mittelschrein. Kreuzigungsszene mit der in Ohn
macht sinkenden Maria, Johannes dem Evangelisten und 
Maria Magdalena. Vgl. Abb. 32.

af hostie el.lign. efter messen, jfr. alterbordet i 
Bække, s. 2397). Fra 1981, jfr. altertavle, stam
mer en forhøjning af bordets bageste del og 
dækpladen af fyr. 1844 blev der i bordet fundet 
en *relikvieæske (fig. 29) af bly, nu uden låg, 
4,8×3,0×1,0 cm, indeholdende et stykke ben, en 
nærmest cylinderformet genstand svøbt i silke, 
og stumper af silke fra yderligere en eller to pak
ker; det hele indpakket i nu helt afbleget perga
ment. Indsendt af J. J. A. Worsaae til National
museet (inv.nr. 6358).

Et (alterbords?)panel af nyere dato, 223 cm 
langt og 95 cm højt, med tre rundstavskantede

fyldinger, malet i brunt, gråt og rødt, er henlagt 
på loftet.

†Alterbordspaneler. 1633/34 indkøbtes ti deller, 
som af en snedker fra Vamdrup blev forarbejdet 
til panelværk for altret. Panelet blev stafferet af 
Anders Maler, Kolding.19

Alterbordet er på de tre sider beklædt med et 
alterklæde fra 1969, af sort uld med indvævede, 
lodrette guldbånd. †Alterklæder. 1700 fandtes et 
gammelt, hvidt altertæppe,53 mens det 1766 næv
nes, at kirkens alterklæder var skænket af en bon
de i Store Andst, Martin Schoster, †1700 (jfr. 
†gravramme), imod en begravelse i kirken.47 O.
1863 og igen o. 1900 blev de eksisterende alter
klæder fornyet, det sidste år med et rødt klæde, 
hvorpå der var syet et guldkors, jfr. fig. 50. 
1917-18 anskaffedes et nyt overtræk til altret.71

Altertavle (fig. 32), o. 1510, bestående af et 236 
× 188 cm stort, dybt midtskab med en figurrig 
Korsfæstelsesfremstilling, og to 235×94 cm 
store, hængslede fløje med de tolv apostle for
delt på to rækker, begge med skriftfelter for
neden og friser med forskelligt udformet, gen
nembrudt løvværk, til dels fornyet 1906, for
oven. En frise svarende til de øverste i sideflø
jene, men tilføjet tre dyremasker (en frontal- og 
to profilvendte), er anbragt øverst i midtskabet, 
som tillige krones af en buefrise med kolbe
blomster og løvværk som i felterne.72 Til tavlen 
hører desuden seks småfigurer af nødhjælper
helgener, 1981 indsat i en nyudført predella. To 
tilsvarende figurer er måske allerede 1602 an
bragt på prædikestolshimlen, jfr. ndf.

Midtskabets Korsfæstelsesfremstilling omfat
ter, foruden de tre korsfæstede og tre svævende 
engle, figurer i to planer. Blandt de forreste, der 
til siderne for Kristi kors er fordelt på to grupper 
med hver sin fælles blok jordsmon,73 ses mod 
nord – på Kristi højre side (fig. 31) – Jomfru Ma
ria, der støttes af Johannes Evangelisten og Ma
ria Magdalene, moderigtigt klædt i stort hoved
tøj og snørede ærmer. Ved korsets fod sidder 
Pilatus’ skriver med blækhorn i venstre hånd og 
et klæde, sandsynligvis et skriftbånd, over knæ
ene. Venstre fod er trukket ud af oksemule- 
skoen. Bag skriveren står en svend med et skø
desløst greb om en nyere (fyrretræs)stige.
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Fig. 32. Altertavle, et nordtysk arbejde fra o. 1510 (s. 2486), med en Korsfæstelsesfremstilling i midtskabet og 
apostle i sidefløjene. I fodstykket, der er udført 1980-81, er indsat seks ud af otte bevarede figurer fra en såkaldt 
nødhjælperserie. NE fot. 1985. – Flügelaltar, eine norddeutsche Arbeit, um 1510. Im Mittelschrein eine Kreuzigungs
szene. In den Flügeln Apostelfiguren. In der Predella von 1980-81 sechs von den acht erhaltenen Figuren einer sogenannten 
Nothelfergruppe.

Blandt de bageste figurer på samme side, alle 
ryttere, genkendes Longinus, soldaten, der gen
vandt synet på sine blinde øjne, da de ramtes af 
Kristi blod, i skikkelsen med den forbavset løf
tede venstre hånd under den gode røvers kors. 
På Kristi venstre side (fig. 34) er begge rækker 
domineret af ryttere, hvoraf den inderste af de 
to fornemt klædte i forreste række må være Pila
tus, den yderste høvedsmanden, der med sin pe
gende gestus understreger sin overbevisning 
om, at Kristus var Guds søn. Mellem de to heste 
sidder en lille skikkelse på hug foran en gryde, 
hvis indhold han synes at være ved at smage til. 
I venstre hånd holder han en slev. Længst mod

syd står en yngling med tørklæde om håret og 
venstre hånd knyttet om en nyere (fyrre- 
træs)knibtang.74 Foran ham leger to smådrenge. 
Af de tre kors har røvernes (forlænget 1906) kort 
tværarm, hvorpå misdæderne er ophængt i al
bueleddene (fig. 33). Kristi kors når helt op til 
feltets overkant, og hans hoved – fortrykket af 
hensyn til den perspektiviske virkning – ind
rammes af løvværksfrisen (fig. 37).

Fløjenes apostelfigurer, ca. 62 cm høje, er 
iført lange, folderige gevandter; de har bare fød
der og i de fleste tilfælde langt hår og fuldskæg. 
Flere er nu forsynet med attributter, der ikke 
svarer til de nedenunder malede navne, fra 1775.
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Fig. 33. Den onde røver på korset. Udsnit af midt- 
skab i altertavle fra o. 1510, jfr. fig. 32 (s. 2487). NE 
fot. 1985. – Der verstockte Schächer am Kreuz. Aus
schnitt aus dem Mittelschrein des Flügelaltars, um 1510. 
Vgl. Abb. 32.

Begyndende fra øverste række i nord ses 1) »S. 
Petrus«, halvskaldet med bog og nøgle. 2) »S. 
Jacobus maior« med korsstav,75 pilgrimshat og 
-taske. 3) Kaldet »S. Philippus«, halvskaldet 
med bog og sværd.76 4) Kaldet »S. Jacobus mi
nor«, med en bog i venstre hånd og en nu tom 
højre. 5) »S. Andreas« med bog og andreaskors. 
6) »S. Judas Thadæus« med bog og stok. 7) »S. 
Matthias« med hætte over hovedet, bog og 
økse. 8) »S. Johan(n)es«, en skægløs yngling 
med bog og giftbæger. 9) »S. Bartolumeus« 
med kniv. 10) (Fig. 35) »S. Simon« med bog og 
sav. 11) (Fig. 35) kaldet »S. Matthæus«, en skæg
løs yngling med bog og let bøjet stav.77 12) 
(Fig. 35) »S. Thomas« med bog og fornyet vin
kelmåler i den ligeledes fornyede hånd.

Tavlens fodstykke, som nævnt udført 
1980-81, erstatter to ældre †predellaer: 1) Sikkert 
oprindelig, 244 cm lang.78 2) Formentlig fra 
1602, fortil lukket med et bræt, hvorpå der in
denfor en ornamentbort var malet to felter med 
nadverens indstiftelsesord. Dette bræt blev i ny
ere tid, 1876(?), dækket med et tilsvarende, jfr. 
ndf.79 De i den nuværende predella placerede 
seks figurer synes sammen med to på prædike- 
stolshimlen at udgøre resterne af en såkaldt nød
hjælperserie, oprindelig bestående af mindst 14 
figurer, der alle må tænkes placeret i †predella 
nr. 1.80 Af de bevarede, ca. 40 cm høje figurer, 
alle mandlige og uden skæg, har flere mistet de
res attributter og kan ikke sikkert identificeres. 
Predellaens figurer (fig. 36a-b) er fra nord: 1) S. 
Cyriacus i diakondragt med bog og vistnok 
skæftet af et sværd. 2) S. Erasmus i bispeskrud 
med stav,81 stående i en flad gryde. 3) S. Ægi- 
dius i abbeddragt med bog i venstre hånd82 og 
noget afsavet, måske resterne af en hind, ved 
venstre fod. 4) En korthåret helgen i fodsid 
klædning med kalk i højre hånd og formentlig et 
brød (en såkaldt skonrog) i venstre.83 5) En hel
gen i bispeskrud med bog i højre hånd og afslået 
venstre.84 6) En helgen iført bispeskrud, med en 
monstrans i højre hånd og en afslået venstre 
hånd.85 På prædikestolshimlen står endvidere S. 
Eustachius (fig. 64) i kort dragt med bælte om 
livet, (jagt)horn i højre hånd og en nu tom (af
slået) venstre,86 samt S. Jørgen (jfr. fig. 65), i 
brynje, stående på og med et tykt spyd(?) i hal
sen på en lille drage.

Tavlen er på bagsiden støttet af to lodrette 
egestolper med affasede yderhjørner, den søndre 
med et karvskårent og den nordre med et 
(sort)malet »HMK (sammenskrevet) 1602«.87 
Opstillingen, nu udvidet med to vandrette bjæl
ker, minder om et senromansk retabelarrange- 
ment som det bevarede fra Vester Nykirke 
(s. 1725), men synes snarest at stamme fra en 
gennemgribende restaurering 1602, jfr. †predella 
nr. 2 samt ndf.

Kompositionelt knytter tavlen sig til nordty
ske arbejder som f.eks. altertavlen fra Hellig- 
åndskirken i Fåborg, nu i Nationalmuseet, sand
synligvis udført i Lübeck og dateret 1511. Lig-
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Fig. 34. Altertavle fra o. 1510, udsnit af midtskabets Korsfæstelse, med Pilatus’ skriver, siddende til venstre, 
samt Pilatus og høvedsmanden begge til hest. Jfr. fig. 32 (s. 2487). NE fot. 1985. – Flügelaltar, um 1510. Ausschnitt 
aus Kreuzigungsszene im Mittelschrein: der Schreiber des Pilatus (links sitzend), Pilatus und der gläubige Hauptmann, 
beide zu Pferde. Vgl. Abb. 32.

hedspunkter med denne er desuden udformnin
gen af løvværksfriserne, af nødhjælperfigurerne 
og af detaljer som Kristi lændeklæde, mens der 
stilistisk set er meget store forskelle. Et gennem
gående træk for Ansttavlens figurer er de ret 
små, højtsiddende øjne, de lange, lige næser og 
de kraftige kindben, elementer, der hos Francis 
Beckett indgår i en ikke helt overbevisende hen
førelse af tavlen til en værkstedsgruppe, som 
bl.a. omfatter altertavlen og korbuekrucifikset i 
Herslev kirke, Vejle amt.88 Fællestrækkene til 
trods er tavlens skæringer af stærkt variende 
kvalitet, med personerne om korset som de

mest velskårne, og de tre engle samt flere nød
hjælpere blandt de mere ubehjælpsomme.

Stafferingen, fra 1775, jfr. indskriften »17 B 
75« på bringepladen på skimmelen i forgrun
den, fremtræder i dag i den skikkelse, den fik 
efter restaureringen 1980-81, da enkelte tilføjel
ser foretaget ved den sidste restaurering 1906 
blev fjernet og midtskabets baggrund samt kar
mene nymalet. Den brogede, lidt blege bema
ling består af grønt til fodstykker og enkelte 
dragter, rødt, hvidt, brunt og blåt til de øvrige 
klædninger. Jomfru Marias kjole er mønstret i 
blåt og lysegult, Kristi lændeklæde er gyldent.
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Fig. 35. Apostlene Simon, Mattæus og Thomas. Ud
snit af søndre sidefløj på altertavle fra o. 1510, jfr. fig. 
32 (s. 2488). NE fot. 1985. – Die Apostel Simon, Matt
häus und Thomas. Ausschnitt aus dem südlichen Flügel des 
Flügelaltars, um 1510. Vgl. Abb. 32.

Skimmelen er blå og hvid, mens sort og brunt 
er brugt til de øvrige heste og sammen med gråt 
og gyldent til figurernes hår. Hudfarverne står 
så godt som hvide. Apostelnavnene er malet 
med hvide versaler (»maior« og »minor« til dels

med kursiv) på sort bund, mens baggrunden i 
såvel midtskab som fløje er blå, friserne røde, 
hvide, grønne og gyldne og rammeværket jern- 
oxydrødt.

Under det nuværende farvelag kunne 1905 
spores sparsomme rester af den tykke kridt
grund, hvorpå den oprindelige †staffering an
tagelig har været lagt. Herover fandtes rester af 
et (udbedrende?) farvelag, der vist stammede fra 
renæssancen, muligvis 1602, jfr. †predella nr. 2 
og det henholdsvis malede og skårne årstal på 
tavlens støttestolper. En sortmalet indskrift »I S 
L 1708« på tavlens bagside hentyder sandsynlig
vis også til en restaurering, måske den, hvor
under den oprindelige staffering blev fjernet til 
fordel for en bemaling, lagt på en meget tynd 
kridtgrund og domineret af rødtonede karnatio
ner og cinnober- samt sølvfarvede dragter. Til 
dette farvelag hørte apostelnavne skrevet med 
gule versaler på sort bund. Sytten år efter op
malingen 1775 fandtes altertavlen smukt vedli
geholdt.25 En opmaling, ifølge Helms foretaget 
1856 og af rå karakter, ønskedes allerede 1863 
udbedret, et arbejde, der først synes udført af P. 
Sønnichsen 1876.89 Sandsynligvis var det også i 
1876, at †predella nr. 2 blev forsynet med en ny 
forside, jfr. ndf. Restaureringen 1906 (jfr. rød- 
malet årstal på altertavlens bagside) omfattede 
afrensning af et fernislag, formentlig fra 1876, 
og en delvis supplerende udbedring af farverne 
fra 1775,90 hvortil kom reparationer af tavlens

Fig. 36a-b. Nødhjælperfigurer fra o. 1510, 1980-81 indsat i et nyt fodstykke til altertavlen, jfr. fig. 32. a. S. 
Cyriacus, S. Erasmus og S. Ægidius. b. Tre uidentificerede helgener, hvoraf to biskopper (s. 2488). NE fot. 
1985. – Nothelfer, um 1510. 1980-81 in eine neue Predella für den Flügelaltar eingesetzt. Vgl. Abb. 32. a. Der hl. 
Cyriacus, der hl. Erasmus und der hl. Ägidius. b. Drei unbekannte Heiligen, davon zwei Bischöfe.
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udskæringer og afstivning af dens fløje. Ved 
flytningen af alterbordet 1926 blev tavlen presset 
ind under apsisbuen, en omstændighed, der 
trods beskæring af †predellaen (nr. 2) medførte 
skader på tavlens rammeværk. Restaureringen 
1980-81 omfattede følgelig udbedring og delvis 
fornyelse91 heraf. Tavlen blev flyttet 25 cm mod 
vest og forsynet med en ny predella, i hvilken de 
seks nødhjælpere, som 1906 var flyttet fra fløje
nes overkant til en hylde i apsis, blev placeret.

Predellabræt (jfr. fig. 50), sandsynligvis fra
1876, indtil 1980 indsat i altertavlens †predella 
(nr. 2, jfr. ovf.). 39×180 cm, af fyrretræ med to 
skriftfelter hvori nadverens indstiftelsesord i 
gylden fraktur på sort bund, til venstre: »Vor 
Herre Jesus ...«, til højre: »Ligeledes tog han 
...«. Henlagt på loftet.

Altersølvet består af dele fra forskellig tid. Kal
ken (fig. 38) er skænket 1714 af generalløjtnant 
Theodosius Levetzow til Bygholm; den er 23 
cm høj og har ottetunget fod med bred fod
plade. På en af tungerne er pånittet et 4,3 cm 
højt, støbt krucifiks, mens der på tre andre er 
graveret våben for kalkens giver, »Theodosius 
Levetzouw« og den ufuldstændige indskrift: 
(Anst) »Og Giesten Kierckes Kalck 1714«. 
Begge inskriptionerne står i kursiv. Foden dri
ves stejlt op i det ottekantede skaft, hvis led ind
rammes af profiler; knoppen er fladoval med tre 
prikkede tungeborter på over- og underside og 
midterprofil, hvorpå der er nittet otte skiftevis 
store og små englehoveder. Bægeret har grave
ret korslam på siden. På fodpladens overside to 
udpudsede stempler, Københavnsmærke og 
mestermærke for Matz (Mathias) Mogensen i 
Haderslev (Bøje 1982 nr. 7021).

Disken, fra o. 1925, er 14 cm i tvm. og har 
graveret roset i bunden, cirkelkors på fanen og 
fraktur på fanens underside: »Andst Kirke«. På 
fanen modsat korset udpudset mestermærke, 
et sammenskrevet DS, muligvis for David 
Schmidt i Horsens.92 En †disk var ligesom kal
ken skænket af Theodosius Levetzow og vejede 
sammen med denne 44 lod.47

†Altersæt. En kalk og disk blev 1634/35 ind- 
og udvendig forgyldt for 3½ rosenobler (14 daler 
i guld). Til forvaring af sættet blev der samme år

Fig. 37. Kristus på korset. Udsnit af midtskab i alter
tavle fra o. 1510, jfr. fig. 32 (s. 2487). NE fot. 1985. -
Christus am Kreuz. Ausschnitt aus dem Mittelschrein des 
Flügelaltars, um 1510. Vgl. Abb. 32.

anskaffet et lille skrin med læderpose, lås og be
slag.19 1647/48 måtte kalken, formentlig efter 
ødelæggelser under krigen 1643-45, repareres 
for 1 mk 12 sk hos Diderich Guldsmed i Kol
ding. Den skulle otte år efter atter repareres.19 
1700 ejede kirken hverken kalk eller disk.53

Sygesæt, 17(08?), skænket af sognepræst Jens 
Andersen Heug og bestående af kalk, disk og 
oblatæske. Kalken (fig. 39) er 14 cm høj, har 
sekstunget fodplade, rund fod med afsæt, profil- 
indrammede skaftled og halvoval knop med go- 
dronnering på over- og underside. På bægeret, i 
graveret kursiv: »Til Guds ære og Sacramentets 
brug er den(n)e Kalck og disk foræret til Aandst 
/ og Gesten Menigheder af Hr Jens Andersen 
Heuy Kaldet til sam(m)e sted Sogne Præst / Aar 
1712 og døde d. 30. Sept. 1723. A(nn)o 1763 d. 2 
May er den(n)e Kalck igien bleven / Repareret af 
Kirckens Patron Hr Canceliraad Lautrup paa
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Fig. 38. Alterkalk, skænket af generalløjtnant Theo
dosius Levetzow 1714 (s. 2491). NE fot. 1985. – Kelch, 
gestiftet von Generalleutnant Theodosius Levetzow, 1714.

Estrup / ved Hr Høstmarck den tid Sogne Præst 
her til Stædet«. På fodpladens overside stempel 
hentydende til reparationen 1763: Mestermærke 
for Jacob Satterup i Kolding (Bøje 1982 nr. 
6590), virksom 1745-95. Disken er 7,5 cm i tvm. 
og har fane med modstillet cirkelkors og Jesu- 
monogram i cirkelmedaljon, begge dele grave
rede. Oblatæsken (fig. 41) er cirkulær, 7 cm i 
tvm. og 3,5 cm høj. Låg med godronneret kant 
og graveret kursiv på den plane flade: »Til Guds 
ære / og Kirkens Brug er / denne Brød Eske 
for-/æret af Hr Jens Ander-/sön Heug Kaldet 
Sogne / Præst til Aandst og / Giesten Menig
heder / A(nn)o 1712 og døede d. / 30 Septembr. 
1723«. Under indskriften er krydsede palmegre
ne. Mestermærket under æskens bund, en cirkel 
med »HB« over årstallet 17(08?), gælder sand
synligvis Hendrich Bötticker i Ribe (Bøje 1982 
nr. 6786-87), der efter 1725 udførte en lignende 
æske til sygesættet i Ribe S. Katrine (s. 746).93 
Sættet, hvortil der desuden hører en nyere vin

flaske af glas med sølvlåg, 8,5 cm høj, opbe
vares i nyere, cylindrisk futteral med sort skind
beklædning og rødt for. En †sygekalk og -disk af 
tin blev 1652/53 købt for 4 mk.19

Ske, 1897, af sølv, 13 cm lang. I laffets bund er 
en graveret rose omgivet af perlebort og på dets 
bagside en frakturindskrift: »Andst Kirke 1898«. 
På skaftet to stempler: Københavnsmærke 
(18)97 og guardeinmærke for Simon Groth.

Alterkande (fig. 63), sikkert anskaffet til brug 
som dåbskande 1862,62 af tin. 31 cm høj. Kan
den, en parallel til dåbskander i Hostrup 
(s. 2047) og Grindsted (nr. 1, s. 2245), har buget 
underdel med inddrejet bånd ved største run
ding, inddrejet linie ved overgangen til det 
slanke halsparti, højt, hvælvet låg og knopfor- 
met gæk. Umiddelbart over foden er graveret 
fraktur: »Andst Kirke«. †Alterkander. 1) En tin
flaske til messevinen blev anskaffet 1631/32.19 2) 
En kande af porcelæn, sandsynligvis anskaffet 
efter synets ønske 1846,13 er nævnt 1915.62

Fig. 39. Sygekalk, sandsynligvis udført af guldsmed 
Hendrich Bötticker i Ribe og skænket af sognepræst 
Jens Andersen Heug mellem 1712 og 1723. Repareret 
1763 (s. 2491). NE fot. 1985. – Krankenkelch, vermut
lich vom Goldschmied Hendrich Bötticker in Ribe ausge

führt und vom Pfarrer fens Andersen Heug gestiftet, zwi
schen 1712 und 1723. Repariert 1763.
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Oblatæske, 1897, af sølv, 9,3 cm i tvm. og 4 
cm høj. På låget er graveret et græsk kors, under 
bunden en frakturindskrift: »Andst Kirke«, 
samt tre stempler: Mestermærke for K. C. Her
mann,94 Københavnsmærke (18)97 og guardein- 
mærke for Simon Groth. En †oblatæske af por
celæn er nævnt 1915.62

Skål, anskaffet 1926,62 fra Den kongelige Por- 
celænsfabrik, hvid med guldkors og -kanter. 11 
cm høj og 16 cm i tvm.

Alterstager (fig. 40), skænket af sognepræst 
Jon Jensen Kolding 1589. De 42 cm høje stager 
har rund fod med nederst konvekst, øverst kon
kavt led, balusterskaft og rund lyseskål med ny
ere lysemuffe af blik. På oversiden af fodens 
øverste led er graveret giverens navn og årstal i 
versaler: »Ionas Kold(ing) 1589«. – Syvarmede 
stager. 1) Anskaffet 1924,62 51 cm høj Grundtvig- 
stage på rund fod. 2-3) O. 1929.12 92 cm høje, 
flade stager i jugendstil, indrettet til el og be
regnet til fastgørelse på stolegavl. Henlagt på 
loftet.

Krucifiks, o. 1925, 22 cm høj Kristusfigur af 
biskuit, sandsynligvis en typemodel fra Lauritz 
Rasmussens Bronzestøberi, på 43,5 cm højt, 
sortmalet korstræ med skilt, hvorpå »INRI« i 
fordybede versaler, og hovedskal i relief. Af
trappet, ligeledes sortmalet sokkel. Opstillet bag 
altret.

Messehagel, sikkert identisk med den 1915 
nævnte,62 afrødt silkeplys med guldkors på ryg
gen. †Messehagler. En hagel manglede 1700,53 
men var sikkert blandt de messeklæder, som 
o. 1714 (jfr. altersølv) blev skænket af kirkens 
ejer, Theodosius Levetzow.95 1834 og 1836 fand
tes ingen messeklæder, mens en messehagel af 
silkefløjl 1846 blev udsat til fornyelse.13

Alterskranker. 1) (Jfr. fig. 25), 1969, udført ef
ter tegning af arkitekt H. G. Skovgaard,96 halv
rund med sortmalede jernbalustre og bejdset 
træhåndliste. 2) (Jfr. fig. 50) fra 1863, halvrund 
med drejede, gråmalede balustre.62 Henlagt på 
loftet. En †alterskranke synes opsat efter at kirke
værge og sognefolk 1736 udtrykte ønske herom, 
til hjælp for de gamle og skrøbelige, der jo fand
tes »i mestendel af hans majestæts kirker«.97 
Skranken, der sandsynligvis var anbragt tværs

Fig. 40. Alterstager, skænket af sognepræst Jon Jen
sen Kolding 1589 (s. 2493). NE fot. 1985. – Altarleuch- 
ter, gestiftet vom Pfarrer Jon Jensen Kolding, 1589.

over koret, fra nord til syd,98 ønskedes 1862 for
nyet i bueform.62

Døbefont (fig. 42), romansk, af granit; kum
men, lidt mørkere end foden, er isprængt en del 
sorte og røde korn. Fonten, der af Mackeprang 
(Døbefonte s. 310f.) er knyttet til de såkaldte ar-

Fig. 41. Oblatæske, sandsynligvis udført af guldsmed 
Hendrich Bötticker i Ribe 17(08?) og hørende til sy
gesæt skænket af sognepræst Jens Andersen Heug, 
†1723, jfr. fig. 39 (s. 2492). NE fot. 1985. – Oblaten
dose, wahrscheinlich eine Arbeit des Goldschmieds Hen
drich Bötticker in Ribe 17(08?), und zum Krankengeräte- 
satz gehörig. Eine Stiftung des Pfarrers Jens Andersen 
Heug, gest. 1723. Vgl. Abb. 39.
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Fig. 42. Romansk døbefont af granit (s. 2493). NE 
fot. 1985. – Romanische Granittaufe.

kadefonte i grænseområdet mellem Nørre- og 
Sønderjylland, er 82 cm høj, kummens tvm. 79 
cm. Kummen har næsten lodrette sider og en 
jævnt tilhugget, rund fordybning, kantet af 
rille. Langs mundingsranden løber en vulst; en 
tilsvarende forneden bærer arkader, der som på 
fontene i Lejrskov (s. 2436) og Vedsted (DK. 
SJyll. s. 637) hviler på halvsøjler med terning- 
formet sokkel og kapitæl. Hvert af de ialt ti fel
ter rummer en figur (fig. 43a-f), tydeligvis ud
ført af samme stenhugger som hovederne på 
kirkens sydportal (s. 2470): (fra nordøst) et stort 
bladornament (fig. 43f); en fugl(?); en langhåret, 
stående skikkelse i langt gevandt med hænderne 
foran livet; en tilsvarende; en korthåret, stående 
person i lang kjortel med begge hænder fattet 
om sværd foran livet; en lignende udformet per
son (fig. 43a) med langøkse i højre hånd; en 
korthåret, skægget skikkelse (fig. 43b), der ud 
fra sit faste greb om begge de flankerende halv
søjler muligvis skal opfattes som Samson;99 en 
korthåret person (fig. 43c) klædt i bukser(?), 
med hænderne på maven (fattet om mindre gen

stand?) og benene trukket op i en slags gøgler
spring; en krølhåret person (fig. 43d) i langt ge
vandt med et liljescepter foran livet og en til
svarende skikkelse (fig. 43e) med hænderne i si
den (holdende på mindre genstand?). Figurerne, 
der har paralleller på fonten i nabokirken i Vam
drup, lader sig ikke sikkert identificere. Foden er 
formet som et omvendt toskansk kapitæl med 
hjørneknopper. – Fonten blev 1862 afpudset,62 
en proces, der 1884 fandtes utilstrækkeligt ud
ført.13 Opstillet ud for korbuens nordvange.

Dåbsfad (fig. 62), o. 1550, skænket til kirken 
1775.100 Fadet, af messing, tvm. 64 cm, er et 
sydtysk arbejde med drevet og graveret ud
smykning som på fade i bl.a. Ribe S. Katrine, 
Janderup og Sneum (s. 747, 1051 og 1825): I bun
den en cirkelmedaljon med en bebudelsesfrem- 
stilling omgivet af inderst et næsten udpudset 
minuskelbånd, yderst springende hjorte og 
hunde adskilt af småtræer og flankeret af borter 
af henholdsvis stemplede rosetter og ruder. 
Hjortefrisen og de stemplede rosetter er genta
get på fanen, der yderst afgrænses af krydsbort. 
På fanens inderkant ses et udpudset »W 3« og 
stemplet »RS«,101 efterfulgt af sekundær, grave
ret kursivindskrift: »1775 givet af Kirckens 
Eyer, Herr Cancellie-Raad, Borgemester, Bye- 
foged og Herredsfoged Hans Junghans i Col- 
ding og frue Elisabeth Just; og i samme Aar be
kostet Paa Kircken en Hoved Reparation«. Et 
†dåbsfad af messing blev o. 1714 (jfr. altersølv) 
skænket af kirkens ejer, Theodosius Levetzow.47

Dåbskande, anskaffet efter synets ønske 1891,62 
til erstatning for en knap 30 år ældre, lidt for lille 
kande, jfr. alterkande. Af messing, 33 cm høj, 
med kraftigt udbuget krop og svungen, på mid
ten fortykket hank. Under bunden stemplet: »J. 
Brandt«.

Prædikestol (fig. 45), med malet årstal 1602 og 
våben samt initialer for Caspar Markdanner og 
sognepræst Jon Jensen Kolding på den samtidige 
himmel, jfr. mindetavle nr. 1, sikkert skåret af 
samme værksted. Stolen er beslægtet med den af 
Mads Christensen Gamst signerede stol i Årre 
(s. 1792) og med den usignerede stol i Brørup 
(Malt hrd.), begge fra 1618. Modsat stolen i 
Årre er samtlige figurer dog skåret på den
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Fig. 43a-f. Figurer udhugget i arkadefelterne på den romanske døbefont fig. 42 (s. 2494). NE fot. 1985. – Reliefdarstellungen in den Arkadenfeldern der romanischen Granittaufe.

samme stive, noget forenklede måde.102 Delvis 
fornyet rygpanel og opgang fra 1926.

Kurven, hvis svungne underbaldakin, med 
æggestavslister i stødene,103 hviler på en rund 
stolpe med ring under tandsnitled øverst, består 
af fire arkadefag, som adskilles og flankeres af 
karyatider. Det høje postament har fremspring 
med fyldinger udfyldt af løvehoveder på alle tre 
sider; under fremspringene hænger englehove- 
der og under siderne gennembrudte buefriser. 
Kronliste med tandsnit. Hvert postamentfeit 
rummer en treliniet indskrift i reliefversaler med 
hentydning til arkadefelternes motiver: 1) »Dv 
skalt vndfange oc føde en søn hand skal kaldis 
Iesvs«. 2) »It barn er os fød en søn er os gifven 
Esaias IX«. 3) »Der barnet skvlde omskæris da

blef hand kaldit Iesvs«. 4) »Thenne er min elske
lig søn hannem skvlle I høre«. Storstykkets ka
ryatider, forestillende Kristus og de fire evange
lister, har alle langt hår og skæg og er hyllet i 
knælange kapper. Kapitælerne er sammensat af 
et korintisk over et pudeagtigt, jonisk, hvorpå 
figurernes identitet er angivet i reliefversaler: 1) 
»S. Mateu« (Mattæus), med en sammenkrøben 
engel i stedet for det højre ben. 2) »S. Mar- 
c[us]«, med løven ved venstre ben. 3) (Jfr. 
fig. 44) »(re)svrrexi(t)« (han genopstod), dvs. 
den opstandne Kristus, stående på og i færd med 
at jage korsstaven igennem en lille, skrigende 
djævel. 4) (Jfr. fig.44) »S. Lvcas«, med knæ
lende okse ved sit højre ben og 5) »S. Iahnes« 
(Johannes), med en ørn på det højre bens plads.

Danmarks Kirker, Ribe amt 175
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Felternes arkadebuer bæres af kannelerede pila- 
stre med bosseprydet plint og profilkapitæl, 
bueslaget har tungekant og bort af forskelligt 
udformede bosser, mens sviklerne rummer eng- 
lehoveder. Relieffernes motiver er som på præ- 
dikestolene i Årre og Brørup hentet fra Kristi 
barndom- og ungdomshistorie, men skåret efter 
andre forlæg. 1) (Fig. 46) Bebudelsen adskiller 
sig fra flertallet af tidens Bebudelsesscener ved at 
de to hovedpersoner, Gabriel og Maria (der sid
der bag et bord med liljen i en vase) er ledsaget 
af hele Treenigheden: Faderen, der kommer til 
syne over en skybræmme, Sønnen, fremstillet

som et spædbarn, der med korset som symbol 
på sin kommende lidelse svæver ned mod Ma
ria, og Helligåndsduen, der sidder på en 
senge(?)baldakin i baggrunden.104 2) Hyrdernes 
tilbedelse, med Maria, der knæler for det svøbte 
barn, i centrum, Josef med et lys i hånden til 
højre og to hyrder, hvoraf den ene bærer sække
pibe, til venstre. 3) (Fig. 44) Omskærelsen, skå
ret efter et stik, som blev udført af Virgil Solis 
1562, og som bl.a. blev brugt i Luthers Huspo- 
stille 1577 og i J. Arndts Postilla, trykt i Jena 
1620.105 Begivenheden, der finder sted under en 
baldakin, som ved små hak er forlænget ned til

Fig. 44. Omskærelsen. Storfelt flankeret af karyatider forestillende den opstandne Kristus og evangelisten 
Lukas. Udsnit af prædikestol malet 1602, jfr. fig. 45 (s. 2496). NE fot. 1985. – Beschneidung. Karyatidenähnliche 
Eckfiguren, die den auferstandenen Christus und den Evangelisten Lukas darstellen, flankieren das Mittelfeld. Ausschnitt 
aus Kanzel, bemalt 1602. Vgl. Abb. 45.
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buens vederlagshøjde, overværes af Maria og 
Josef; ypperstepræsten, i bispeskrud, sidder på 
en kurulstol, der fejlagtigt har benenes kryds 
placeret på siden. 4) Jesu Dåb, med Johannes 
ifærd med at øse en håndfuld vand over hovedet 
på Jesus, som med bortvendt ansigt knæler i det 
lave vand. Helligåndsduen svæver over parret, 
mens Gudfader fra en skybræmme breder ar
mene ud i velsignelse. Frisen er udformet som 
postamentet, idet fremspringenes fyldinger kan
tes af æggestav og felterne af oprullede kartou- 
cher. Hvert felt rummer to linier reliefversaler:
1) »Evangelivm predickis for de fattige«. 2) 
»Saalig ere de aandelig fattige«. 3) »Gvd ver mig 
arme syndere naadig«. 4) »Ver fimodig(!) dine 
synder er dig forladt«.

Himlen (fig. 65), med en lang væg- og seks 
frisider, har glat frise og gesims svarende til kur
vens; hjørnefremspringene, under hvilke der 
hænger englehoveder,106 er dog tresidede. De 
kartoucheformede topstykker bærer reliefud
smykning: 1-2) frugtklase, 3) (jfr. fig. 65) Jonas, 
der udspys af hvalens gab, under initialerne I. I. 
K. for Jon(as) Jensen Kolding, 4) Danmarks 
rigsvåben, under krone, og 5) Markdannervå- 
ben flankeret af initialerne C. M. for Caspar 
Markdanner. På hjørnerne mellem topstykkerne 
står figurer, hvoraf de to til siderne for rigsvåbe- 
net (jfr. fig. 65), skæggede vildmænd med blom
strende kæppe, er samtidige med stolen, mens 
de øvrige er hentet fra altertavlens †predella 
nr. 1, jfr. ovf. Undersiden, med fornyet (fyrre- 
træs)beklædning, har midtroset med hænge- 
klase, hvorfra der til henholdsvis hjørnerne og 
midten af vægsiden udgår profillister. Langs 
kanten er store bøjletænder.

Til rygpanelets oprindelige dele hører vistnok 
det om midtaksen symmetriske, tungekantede 
bueslag med treblade i sviklerne, og de smalle 
småvinger, mens rammeværket, med høje smal
fyldinger og profilgesims, er af nyere dato. Op- 
gangspanelet, fra 1926, er sammensat af nederst 
et panel svarende til vægpanelerne, øverst et 
parti med to fladsnitsmykkede fyldinger adskilt 
og flankeret af halvbalustre udformet som pul
piturets. Mæglerne prydes af tilsvarende halv
balustre, gesimsen af to rækker tandsnit. Panelet

Fig. 45. Prædikestol med malet årstal 1602 på den 
samtidige himmel. Sandsynligvis et værkstedsarbejde 
af Mads Christensen Gamst (s. 2494). NE fot. 1985. – Kanzel mit bemaltem Datum 1602 auf gleichzeitigem 
Schalldeckel. Wohl eine Arbeit aus der Werkstatt des Mads 
Christensen Gamst.

erstattede et enkelt †fyldingspanel (jfr. fig. 50), 
formentlig udført 1866.107

Stolens oprindelige staffering har næppe væ
ret fuldt dækkende. Den nuværende bemaling

175*
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Fig. 46. Bebudelsen. Storfelt på prædikestol malet 
1602, jfr. fig. 45 (s. 2496). NE fot. 1985. – Verkündi
gung. Mittelfeld des Kanzels, bemalt 1602, vgl. Abb. 45.

fremtræder som et resultat af opmalinger 
o. 1876,108 1908 og 1979, men synes tildels ba
seret på en ældre farvesætning, sikkert fra 1775, 
jfr. altertavle.109 De dominerende farver er cin
noberrød, blå, blågrøn, hvid og gylden. Under
baldakin og støttestolpe er holdt i rødt, brunt og 
guld, kurvens rammeværk er grønt, rødt og 
hvidt, mens karyatiderne har gyldne kapitæler 
og tøj i brunt, rødt og grønt. Arkadefelterne har 
blå bund og figurer klædt i brunt, rødt og lyst 
gyldent (guldbronze).110 Englenes hår og løve
maskerne er gyldne; indskrifterne gyldne på sort 
bund.111 Himlens gesims er ligesom kurvens 
grøn, rød og hvid, og bærer på frisen under top
stykket med rigsvåbenet årstallet 1602 i hvidt.112 
Topstykkerne er holdt i grønt, rødt, gråt, hvidt 
og gyldent, undersiden er blå med hvide lister 
og midtroset i blåt, rødt og brunt. Rygpanelet 
har blå bund og skæringer i hvidt, lyst gyldent

(guldbronze) og rødt, mens opgangspanelet har 
grønne fyldinger, grå halvbalustre og tandsnit i 
blåt, rødt og hvidt.

Stolen, hvis dækplade og pult blev fornyet i 
forbindelse med en konservering 1978-79,113 står 
på sin sikkert oprindelige plads i skibets syd- 
østhjørne.

Stolestaderne (jfr. fig. 25) har sæder og rygge 
fra et (†)stolesæt udført 1880-81,62 mens gavlene 
er forarbejdet 1926.114 Rygstykkerne har tre for
dybede, tværrektangulære felter. Gavlene efter
ligner *renæssancegavlene (jfr. ndf.), med to 
højrektangulære fyldinger, hvoraf den nedre, 
anbragt umiddelbart over gulvet, er glat, mens 
den øvre rummer fladsnitskårne bladmønstre, 
blomster, vaser og forskellige geometriske fi
gurer. Topstykkerne har indsnævret halsstykke, 
ligeledes med fladsnit, og plan overkant, afdæk
ket med en profileret liste. Øverst i hver række 
er to smalle og to brede gavle, de sidste med 
lavrektangulær nedre fylding, samlet til hen
holdsvis afskærmning mod prædikestolstrappen 
og side i degnestol fra samme tid som stolene. 
Staderne står siden restaureringen 1977f. med 
lysegrå rygstykker og sæder, gavle i mørkegråt 
med udskæringer i grønt og kant- samt toppro
filer i hvidt og lysebrunt. Elleve gavle fra 
samme sæt, nu henlagt på loftet, er malet i grå- 
gult med sort rammeværk og røde kanter.

Seks *stolestadegavle (fig. 47a-d), o. 1600, af 
egetræ. De 115 cm høje og 33 cm brede gavle 
prydes af to højrektangulære fyldinger, den 
nedre afskåret, og har separat topstykke med 
indsnævret hals og vandret overkant med pro
fileret afdækningsliste. Fyldingerne og en frise 
på topstykkets hals rummer fladsnit, de nedre 
fyldinger arkader, hvoraf flere udfyldes med 
langstilkede blomster, de øvre fyldinger blad
værk, blomstervase eller kartoucheindrammede 
englehoveder vist i enten profil eller en face (tre 
stk.). Topstykkets frise, der kun er bevaret på 
fire gavle, har varierede, hovedsagelig geome
triske mønstre. Gavlene, der siden 1893 står af
rensede,115 er 1892116 indleveret til Museet på 
Koldinghus (inv.nr. 2 29a-f).

(†)Stolestader. Af kirkens ældst kendte stole
sæt, fra o. 1600, jfr. de ovennævnte *stolestade
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gavle, blev nogle kvindestole i koret repareret 
1654/55.19 1698 fandtes staderne forfaldne og til 
dels »slet øde«,53 og 1847 blev stolene, af hvilke 
seks stod i koret, repareret og malet.13 De
1880-8162 udførte †stolestadegavle havde spids
buet arkade under halvrundt topstykke udfyldt 
med halv sol i relief (jfr. fig. 50). Egetræsådrede.

En †lukket stol stod 1846 i koret.117

†Præstekonestol. En sandsynligvis lukket stol, 
opsat af sognepræst Jens Simonsen til brug for 
hans hustru, gav på grund af sin generende pla
cering i koret anledning til en strid mellem præ
sten og hans sognebørn, som 1567 søgtes bilagt 
af Axel Viffert og superintendent i Ribe stift, 
Poul Madsen.118

En †præstestol stod ifølge Jacob Helms 1874 
nord for altret, under gitteret med det indskårne 
årstal 1574, jfr. (†)bibliotek (s. 2500). En armstol 
til brug for præsten, muligvis anskaffet 1911,119 
af barokform, står nu på kirkeloftet.

Degnestol, 1926, jfr. stolestader, †Degnestole. 1) 
O. 1550, med kraftigt foldeværk, løvforsiringer 
og indskrift i reliefminuskler: »hoc opusculum 
fecit venerabilis d(omi)n(u)s Mathias« (dette lille 
arbejde gjorde den ærværdige hr. Mathias).47 
Stolen blev efter synets ønske 1855 malet i 
samme farve som stolestaderne, og 1862 flyttet 
fra sin plads umiddelbart syd for altret til korets 
sydvæg.120 Den er muligvis ombygget i forbin
delse med flytningen.121 2) En pult bag altret er 
nævnt i inventarierne o. 1900 og 1915.62

En †stol (til præsten?), 1892, da den blev af
givet til Museet på Koldinghus, betegnet som 
en »gammel, udskåren stol«, blev året efter 
oversendt til Nationalmuseets 3. afdeling.122

Langs våbenhusets øst- og vestmur står mu
rede og pudsede bænke med gråmalede træsæ
der.123 En bænk, sikkert fra 1800’rne, af fyrre
træ, med et enkelt vandret bræt som ryglæn og 
gavle med trekanttopstykke over indsnævret

Fig. 47a-d. *Stolestadegavle fra o. 1600, nu i Museet på Koldinghus (s. 2498). a-c. NE fot. 1985. d. Helen Borg 
fot. 1992. – *Gestühlsvangen, um 1600. Heute im Koldinghus Museum.
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Fig. 48. *Egetræsskranke fra (†)bibliotek indrettet af 
sysselprovsten Christen Lange og sognepræst Jens Si
monsen 1574. Museet på Koldinghus (s. 2500). NE 
fot. 1985. – *Schranke aus Eichenholz von einer vom 
Propst Christen Lange und Pfarrer fens Simonsen einge
richteten (†)Bibliotheke. Heute im Koldinghus Museum.

hals, er sammen med tre tilsvarende, løse gavle, 
fra (†)bænke(?) henstillet på loftet.

En skammel fra 1800’rne, rund, med fire balu- 
sterben, to tvær- og en midtersprosse, sortma- 
let, står bagved altret.

Langs skibets vægge løber paneler (jfr. fig. 25- 
26) fra 1926, 150 cm høje, med tre rækker om
trent kvadratiske fyldinger og profileret gesims. 
Grå med gesims i lysebrunt, sort og grønt.

Til erstatning for en †servante, tidligst nævnt 
1900, blev der efter ønske 1963 indbygget vaske
fad i et skab.62

Fra et (†)bibliotek, indrettet 1574 bag altret, 
stammer dele af en * egetræsskranke (fig. 48), op
rindelig muligvis udformet som det nuværende 
præsteværelsesaflukke i Ribe S. Katrine (s. 748). 
Nu delt i to, henholdsvis 181 og 184 cm lange, 
134 cm høje partier med hver tretten balustre. 
Disse, af hvilke de to yderste er lidt kraftigere, 
består af firsidede led øverst og nederst og her
imellem skiftevis usmykkede kugleled og pære
formede led med varierede udskæringer, hoved
sagelig bladmønstre. Over- og underkanten af 
den ene gitterhalvdel dækkes af en reliefskåret 
kursivindskrift (fig. 49), hentydende til samlin
gens oprettelse og iniativtagerne hertil, syssel
provsten, kantor i Ribe Christen Lange og den 
lærde sognepræst Jens Simonsen (jfr. epitafium 
nr. 1): »Ut relinquerent posteris monumenta pi- 
etatis potissima voluerunt Christi Languis can
tor ripensis & Johannes Simonides ecclesiastes 
loci hic Bibliothecam fieri et testimonium fidei 
suae anno d(omi)ni 1574 mense Majo« (for til 
efterslægten at efterlade de bedste mindesmær
ker om fromhed bestemte Christen Lange, kan
tor i Ribe, og Jens Simonsen, stedets præst, at 
der her skulle indrettes et bibliotek til vidnes
byrd om deres tro. Det Herrens år 1574, maj 
måned).124 Gitteret var 1763125 opsat på begge 
sider af altertavlen, med undersiden i flugt med 
underkanten af dennes storstykke (jfr. fig. 30), 
og er sandsynligvis identisk med det træværk 
omkring altret, som 1855 ønskedes malet i 
samme farve som stolestaderne, 1865 afrenset 
og 1872 malet i egetræsfarve.13 Træet står nu af
renset. Siden 1927 på Museet på Koldinghus126 
(inv.nr. 7 19 4).127

Pengeblok, 1800’rne, 94 cm høj, med side på 18 
cm. Jernlåg med pengetragt, på to af siderne

Fig. 49. Udsnit af indskrift på *egetræsskranke fra (†)bibliotek indrettet 1574, jfr. fig. 48 (s. 2500). NE fot. 1985.
– Ausschnitt aus Inschrift auf *Eichenholzschranke von einer 1574 eingerichteten (†)Bibliotheke. Vgl. Abb. 48.
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Fig. 50. Indre set mod øst. Hude fot. o. 1910. – Innenansicht nach Osten um 1910.

jerndæksel og -låge, begge holdt fast af vand
rette, ombøjede jernbånd og lågen desuden af 
lodret. Blokken er malet i mørkt gråt med hvide 
versaler: »Y(dre) M(ission)« over låget.

To pengebøsser, formentlig anskaffet efter sy
nets ønske 1956,62 af messing, fra Dansk Para
menthandel, er ophængt indenfor indgangsdø
ren og ved udgangen til tårnrummet.

Pengetavle (fig. 52), o. 1660, til kollekter for 
Helsingør hospital, jfr. tavler i Ribe domkirke 
og Ribe S. Katrine (s. 463 og 764). Samlet 
længde 87 cm, skuffens 22. Drejet skaft, bevaret 
halvdæksel. Forsiden af det konturudsavede 
rygbræt bærer Frederik III. s kronede monogram 
over versalerne: »Helsingør«, begge dele i relief. 
Under den delvis afskallede egetræsådring 
skimtes ældre (barok?) staffering bestående af 
rødt på blå bund.

Jernbunden dørfløj, formentlig fra 1700’rne 
(1737?), med ramme og lås samt enkelte jern
bånd fra 1926, da den efter knap 40 års opmaga
sinering genindsattes.128 Fløjen består af tre lod
retstillede egebjælker af forskellig bredde, på 
både for- og bagside sammenholdt af otte vand
rette, trekantmønstrede jernbånd. Timeglasfor- 
met låseplade. På båndene umiddelbart over lå
sen er trekantmønstret afbrudt af »1737 – PBS« 
(på indersiden) og »smedemester Lund«, skre
vet med runer og efterfulgt af årstallet 1926 i 
romertal (på ydersiden). Begge indskrifter er 
graverede.

En jernring i †kirkedøren, afbrudt af fjenden 
under Torstenssonkrigen 1643-45, blev repare
ret 1647/48.19

En †(dør)lås fandtes tidligere på Museet på 
Koldinghus (inv.nr. 231).
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Fig. 51. †Orgel, 1904, bygget af Joh. P. Andresen & 
Co., Ringkøbing (s. 2502). Walther Frobenius fot. 
1958. -†Orgel von Joh. P. Andresen & Co., Ringkøbing, 
1904.

Pulpitur (jfr. fig. 26), i vest, i sin nuværende 
skikkelse fra 1881, omend let ændret 1904; med 
balustrade fra o. 1574, på midten afbrudt af org
let. De 81 cm høje balustre er udformet som på 
*skranken fra (†)biblioteket, med firsidet sokkel 
og kapitæl og herimellem skiftevis usmykkede 
kugleled og langstrakt pæreformede led med va-

Fig. 52. Pengetavle fra o. 1660, til kollekter for Hel
singør hospital (s. 2501). NE fot. 1985. – Sammelteller 

für Spenden für das Helsingør Hospital, um 1660.

rierede udskæringer. Balustradens to dele af- 
grænses af flade søjler, der som frisen under 
håndlisten er smykket med reliefskårne friser og 
knapper. Pulpituret hviler siden 1904 på fire fir- 
sidede, træklædte jernsøjler med profilkapitæler. 
Opgangen, i skibets nordvesthjørne, har balu
stre udformet som forenklede udgaver af renæs- 
sancebalustrene. Stafferingen er fra restaurerin
gen 1977f. og består af hvidt til balustrene samt 
rødt, sort og grågult til rammeværket. Pulpi
turet er tidligst nævnt 1791.129 1853 trængte dets 
gulv og stole stærkt til reparation og 1865 skulle 
det afrenses. I forbindelse med en ombygning
1881-82 blev det anbragt på to jernsøjler,13 der 
ved anskaffelsen af †orglet 1904 erstattedes af de 
nuværende lavere.62 1926 blev pulpiturets gul
vareal indskrænket og søjlerne flyttet et stykke 
mod vest.12

Fra et (†)støttesystem under pulpituret ældre 
end 1881 stammer måske en egetræssøjle, 225 
cm lang med firsidet postament og rillet skaft, 
afrenset og nu henlagt på loftet.

Orgel, 1966, med syv stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af Th. Frobenius & Co., Kgs. 
Lyngby. Disposition: Manual: Principal 8', Ge
dakt 8', Oktav 4', Rørfløjte 4', Oktav 2', Spids
fløjte 1'. Pedal: Subbas 16'. Tegnet af Rolf Graae. 
På vestpulpituret. Manualværkets bemalede fa
cade, der er indfældet i pulpiturbrystningen, er 
opdelt i fire tårne med smalle mellempartier. Pe
dalstemmen er anbragt bag gitre i to mindre 
huse bagest på pulpituret, de største piber er ført 
op gennem loftet. Spillebordet er placeret i ma
nualværkets bagvæg, †Orgel (fig. 51), 1904, med 
seks stemmer, bygget af Joh. P. Andresen & 
Co., Ringkøbing. Disposition: Bordun 16', 
Principal 8', Salicional 8', Gedakt 8', Oktav 4', 
Dolce 4'. Pneumatisk aktion.130 Anskaffet ved 
frivillige bidrag fra menigheden. På vestpulpi
turet.12 Rester af facaden, i nyromansk stil, lig
ger på loftet.

Salmenummertavler. 1-3) O. 1900,131 74×45 cm, 
med svungen under- og overkant og ring til op
hængning i den sidste; sortmalede med søm til 
tal af hvidmalet metal. 4-7) (Jfr. fig. 30) anskaffet 
efter synets ønske 1935,62 114 × 118 cm, med 
pilastre til siderne og trekantgavl med indefter
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Fig. 53-54. 53. Præsterækketavle fra 1700’rne, med nyere navneplade (s. 2503). 54. Tavle nr. 1, opsat 1602 af 
sognepræst Jon Jensen Kolding over lensmand Caspar Markdanner til minde om dennes velgerninger mod 
kirken. Tilskrevet billedskærer Mads Christensen Gamst (s. 2503). NE fot. 1985. – 53. Pastorentafel aus dem 18. 
Jahrhundert mit neuerem Namensschild. 54. Erinnerungstafel errichtet vom Pfarrer fon Jensen Kolding 1602 für den für die 
Verbesserungen der Kirche verantwortlichen Lehnsmann Caspar Markdanner. Dem Bildschnitzer Mads Christensen Gamst 
zugeschrieben.

svungne skrågesimser. Søm til tal malet med 
sort på hvide brikker. Gråbrune. Henlagt på lof
tet. Fem †salmenummertavler, malet med tavlelak 
og beregnet til kridtskrevne numre, ønskedes 
1887 opmalet.132

Præsterækketavle (fig. 53), fra 1700’rne, med 
påsat nyere plade til anførsel af navne og årstal. 
Profilindrammet tavle, 155×104 cm, omgivet af 
gennembrudt bladværk med drueklase forne
den. Brun med rødbrune profiler og navnene på 
kirkens præster efter reformationen i hvid kur
siv. Ophængt på skibets nordvæg, mellem de to 
østligste vinduer.

Præstemaleri (fig. 55), o. 1712, portræt af sog
nepræst August Richter, †1712. Maleriet, olie på 
lærred, lysningsmål 74×58 cm, viser en sort
klædt præst i halvfigur med stor hvid pibekrave 
og paryk, holdende en bog i venstre hånd. Fi

guren er ved en istandsættelse 1888 ved J. B. 
Süthölfer skåret ud, påsat et nyt lærred og delvis 
overmalet. Baggrunden blev malet sort, og ind
skriften »August Richter/ geboren 1670 (30 Oc
tober)/ gestorben 1717(!) Sein Alters/ 42 Jahr 3 
Monat« tilføjet i hvid skriveskrift i øvre venstre 
hjørne,133 til erstatning for en oprindelig ind
skrift, der også omfattede dødsdatoen »1. Sept.« 
samt »A(nn)o 1699 zum Predig Ampt«.47 Op
hængt på skibets nordvæg, over orgelpulpitu
ret.

†Præstemaleri. 1874 hang et oliemalet portræt 
af præsten Bartram Høyer, †1759, på skibets 
nordvæg.

Tavler. 1) (Fig. 54) mindetavle, opsat 1602 af 
sognepræst Jon Jensen Kolding over lensmand 
Caspar Markdanner (1533-1618), til minde om 
dennes istandsættelse af kirken (jfr. historisk
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Fig. 55. Maleri fra o. 1712, forestillende sognepræst 
August Richter, †1712 (s. 2503). NM fot. 1979. – Pa- 
storenbild, um 1712. August Richter, gest. 1712.

indledning og tårn). Tavlen, muligvis et arbejde 
af billedskærer Mads Christensens værksted (jfr. 
prædikestol), er af eg, 238×120 cm. Det højrek
tangulære midtfelt med malet versalindskrift 
flankeres af søjler med kompositkapitæler, 
prydbælte med beslagværk og diamantbosser 
samt søjlepostamenter med løvehoveder. De 
udskårne vinger har beslagværk med bosser og 
muslingeskaller. Svungent topstykke med to 
udskårne volutter og hængestykke med konsol
ler omkring et halvovalt felt med bøjler, frugt
ophæng og tovsnoning.

Den latinske indskrift i midtfeltet er i såkaldt 
falækisk versemål og lyder:

»De tvrris anatinæ strvctvra/ nobilis viri d. Caspari 
Marchoda-/ni d de Søegaard etc. pio stv-/dio deo im- 
mortali sacrata.

Has qvisqvis proficisceris per oras 
contemplare viator hancce molem 
svblimem, svpereminente clivo 
campanam aspice, pvlpitvmq(ue) celsvm, 
et svbsellia cerne perpolita.
Qvæ belle fabricavit architectvs,

sacris vsibvs atq consecravit.
Qvarto rege tenente Cristiano 
norvagvm pariterq(ue) sceptra danum 
Colgensis generosvs arcis heros.
Hæc Caspar monvmenta clara Merchdan, 
mvlto condidit ære et apparatv.
Virtvs te tva Caspar in beatas 
tvrres evehet in perenne seclvm.

Immortalitatis gloria/ dignissimo Ionas Kol/ding 
posvit 1602.

(Helliget den ædle mand hr. Caspar Markdanner til 
Søegaard m.m. i from og udødelig hengivelse for 
hans opførelse af tårnet i Anst.

Du, hvem du end er, som drager gennem disse egne,
betragt, du vandringsmand, denne bygning
ragende tilvejrs på den høje bakke,
betragt klokken og den ophøjede prædikestol
og se de fint pudsede bænke,
som bygmesteren smukt har fremstillet
og viet til from benyttelse.
Da den fjerde kong Christian bar 
sceptrene, det norske ligesom det danske.
Den ædelbårne helt på Kolding slot,
Caspar Markdanner, byggede disse herlige mindes
mærker,
byggede dem med stor bekostning og foranstaltning. 
Din dyd, Caspar, vil løfte dig til de salige 
tårne, vil løfte dig til evig tid.

For ham, som fuldt fortjente udødelighedens hæder, 
satte Jonas Kolding dette (mindesmærke) 1602)«.

Gesimsen bærer versalindskriften: »Modvlvs 
phalecio metro decvrrens (rytmen løber i falæ
kisk versemål)«, mens topstykkets midtfelt 
smykkes af initialerne »C(aspar) M(arkdanner)« 
og dennes tværdelte våben. – Den oprindelige134 
farvesætning er bevaret i den sorte bundfarve 
med forgyldte bogstaver og rød, grøn og for
gyldt staffering på rammeværket. – På skibets 
nordvæg, hvor det også hang 1874.

2) (Jfr. fig. 25) opsat 1800 af kirkeejeren, borg
mester Hans Junghans og hustru, jfr. Gesten 
s. 2535, med indskriften: »2 Mosebog 20,24,/ 
Paa hver den sted som Ieg,/ lader ihukomme 
mit navn,/ vil ieg komme til dig/ og velsigne 
dig./ H(ans) J(unghans) E(Lisabeth) J(ust)./ Aar 
1800.« – Højoval, hvælvet sort skifertavle, ca 
75×50 cm, med indhuggede, forgyldte versaler 
og skriveskrift (navne og årstal). Mellem navne-
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Fig. 56. Epitafium nr. 2, o. 1793, over præsten Jens 
Høstmark, †1793 (s. 2507). NM fot. 1979. – Epitaph 
Nr. 2 für den 1793 gestorbenen Pfarrer fens Høstmark. 
Um 1793.

trækkene er indhugget en roset. Indsat i muren 
over triumfbuen.

Belysningen, fra 1915,62 består af fem lysekro
ner, to mindre og tre større, alle i barokform 
med midtdelt hængekugle og balusterskaft, for
oven afsluttet i skål. De mindre kroner har otte 
lysearme og seks pyntearme med klokkeblom
ster, de større både otte lyse- og otte pyntearme. 
Ophængt i sortmalede jernstænger med for
gyldte kugler i henholdsvis koret (de mindre 
kroner) og skibet (de større). Desuden seks lam
petter med profileret vægplade og tre lysearme, 
ophængt i skibet.135 På loftet er henlagt dele af 
(†)petroleumslamper (jfr. fig. 50), ifølge inventa
riet o. 190062 oprindelig fire store og otte små.

Kirkeskib, skænket 1966.136 Fregat med navnet 
»Den norske Løve« i sort kursiv omgivet af sort 
kartouche på gyldent navneskilt under agter

spejlets vinduer. To batteridæk, begge med ka
nonporte prydet af løvehovedplaketter. Agter
spejl med tilsvarende plaketter, to mandsfigurer 
og bladværk, og galionsfigur af form som kro
net løve med økse. Skibet er brunt over og hvidt 
under vandlinien; agterspejlets vinduer er blå og 
plaketterne samt de udskårne dele forgyldte. 
Ophængt mellem de to vestligste lysekroner.

†Ligbårer. En ligbåre blev 1630/31 repareret af 
Christen Snedker og 1639/40 erstattet af en ny 
med »jernspoller«, dvs. spoler, tværstænger.19

Klokke, omstøbt 1894, som en kopi af og med 
gentagelse af indskrift og udsmykning på 
†klokke nr. 2, fra 1590.137 Tvm. 100 cm. Om hal
sen to linier reliefversaler adskilt af profilliste og 
flankeret af bladborter: »werbum domini ma- 
nit(!) in eternum (Guds ord bliver evindeligt) 
lod her Jon Jensen sovn prest Hans Ifversin oc 
Nis / Tamisen i Gamst kierci veri støbe dene 
kloc til Ands kierci Gvd til ere an(n)o 1590«. 
Ordene adskilles af stjerner, ruder eller plaket
ter; de sidste formet som afstøbninger af et 4,5 
cm højt, ovalt segl(?).138 Slagring med tre lister 
og indskrift i reliefversaler: »Omstøbt i Anker 
Heegaards etablissement paa Frederiksværk 
1894«. Ophængt i vuggebom.

†Klokker. 1) En klokke på 2½ skippund (400 
kg) blev afleveret ved konfiskationen 1528.139 2) 
1590, udformet som og omstøbt til den nuvæ
rende 1894, efter at den siden 1868 havde været 
revnet og midlertidigt repareret.62

Klokkestol, til én klokke, fra 1941, indbygget i 
tårnhætten og beklædt med bly.

GRAVMINDER

Epitafier. 1) (Fig. 57) o. 1577, over sognepræst 
Jens Simonsen (jfr. (†)bibliotek s. 2500), opsat af 
enken Maren Jakobsdatter, med tekst forfattet af 
efterfølgeren Jon Jensen Kolding.140

Renæssancetavlen, 188×115 cm, af eg, er arki
tektonisk opbygget, med midtfelt flankeret af 
kannelerede søjler. Den bærer foroven arkitrav 
og trekantgavl og forneden et postament med 
svungent, volut-prydet hængestykke samt hæn- 
gekugler. Tavlen er udfyldt af malede versalind
skrifter; på gavlen gravskrift for Jens Simonsen,
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på midtfeltet afdødes ord om sig selv og på hæn- 
gestykket enkens giverindskrift.

Trekantgavlen: »1577/ Incluto Fride-/rico II: 
sceptrigero: d. Io-/annes Simonides, hvivs fani/ 
symmysta fideliss: Vir stvdiis litera-/rvm insig- 
nis, ingenio acri, incredibiliq(ue) indvs-/tria: 3. 
noctis vigilia d. Lvciæ, deliqvivm spiritus/ senti- 
ens, bene confessvs in ardenti filii dei invoca- 
tione/ foeliciter vita cessit qvi longo vsv & 
divtvrno stvdio didicit morta/ lia spernere & se 
ipsvm non ignorare (1577, da den berømmelige 
Frederik II førte sceptret: Hr. Jens Simonsen, 
denne kirkes meget tro medtjener, en betydelig 
mand ved sine lærde studier og sin skarpe for
stand, med en utrolig nidkærhed, følte i den tre
die nattetime efter St. Lucie dag,141 at hans ånd 
svigtede, og efter tilbørligt skriftemål samt 
brændende påkaldelse af Guds søn, lod han glad 
livet fare, han som ved lang erfaring og daglig 
iver lærte at dø, at foragte alt andet og at kende 
sig selv)«.

Midtfeltet: »Defvnctvs elegiographvs monv- 
menti svi (Den afdøde klagesangskriver om sit 
eget mindesmærke).

Linde, gravi nixv laxavit viscera mater, 
agrestem. Agresti me genvitqve loco: 
sed schola ripensis stvdiis nvtrivit honestis, 
doctvs vbi pariter mox alios docvi.
Divini hinc verbi Koldingæ præco creatvs,
Christe tvis ovibvs pabvla sancta dedi.
Inde gregis cvstos præsentis factvs, vbi annis 
septem appone decem, mvlta docendo tvli.
Hic finis vitæ flvidæ fvit, hospes amande.
Mente tva memori verba repone mea:
Noxa hominvm conceptio, poenaq(ue) nascier vltrix, 
vita labor, lvctvs, cvra, rvina, metvs:
Sordibvs et morbis, gemitv, ploratibvs orsa, 
desinit vt cæpit tristis origo, malis.
Tot natvra parens volvit nos ferre noverca, 
criminis vt memores sic fieremvs adæ.
Hisce solvtvs dormio, consortisq cvbilis.
Ivxta me tvto pignora trina cvbant.
Bis gemina afflictam sociam, cvm prole relinquo 
qvorvm patronvs sis devs atq pater.
Nec tecvm vt vidvis benefaxis Christe paciscor, 
cvm facias cvnctis sponte, libensq(ue) bene.
Ast qvia nvnc bene dormio, non te nosco viator 
ipsvm te qvi sis noscere qvæso velis:
Id qvod es ipse fvi, qvod svmq eris, ocyvs ipse, 
vermibvs esca ego svm, vermibvs esca venis.

Fig. 57. Epitafium nr. 1, 1577, over sognepræst Jens 
Simonsen, †1577, opsat af enken Maren Jakobsdatter 
og forfattet af efterfølgeren Jon Jensen Kolding (s. 
2505). NE fot. 1985. – Epitaph nr. 1 für den 1577 gestor
benen Pfarrer fens Simonsen. Eine Stiftung seiner Witwe 
Maren Jakobsdatter und vom Nachfolger Jon Jensen Kol
ding verfasst, 1577.

(I Linde forløstes min moder med stort besvær, 
landlig var jeg, hun fødte mig på et landligt sted, 
men Ribe Skole nærede mig med hæderlige studier, 
snart blev jeg lærer for andre, da jeg næppe var deres 
lige i lærdom.
Dernæst valgtes jeg til Guds ords forkynder i Kol
ding:
Kristus, jeg gav dine får hellig føde.
Derfra gjordes jeg til hyrde for nærværende hjord, 
hvor jeg i syv plus ti år udstod meget som lærer.
Her kom mit skrøbelige liv tilende, kære gæst:
Læg dig mine ord på dit erindrende sind:
Syndig er menneskers undfangelse, at fødes er straf 
og hævn,
Livet er møje, sorg, kummer, forfald og frygt, 
opstået af smuds og sygdomme, jammer og gråd, det 
ender med onder, som dets sørgelige oprindelse be
gyndte.
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Så meget ville vor stedmoder, den fædrene natur, at 
vi skulle bære,
for således at blive mindet om Adams skyld.
Jeg sover, befriet fra alt dette. Fra hende, som delte 
mit leje,
hviler tre panter trygt ved min side.
To tvillinger, en sørgende hustru med afkom, efter
lader jeg mig.
Vær du, Gudfader, deres beskytter.
Ejheller tinger jeg med dig, Kristus, om at gøre godt 
mod enker,
da du af dig selv gør godt mod alle, og det så gerne. 
Nuvel, såsom jeg nu sover godt og ikke kender dig, 
du vandringsmand,
beder jeg dig om at ville vide, hvem du selv er:
Hvad du er, har jeg selv været, og hvad jeg er, vil du 
snart blive selv:
Jeg er ormeføde, du kommer til at blive ormeføde)«.

Hængestykket: »Viro svo desideratiss svccesso- 
ris consensv,/ gratitvdinis ergo Marina Jacobi, 
moesta. P(osuit)/ Jonas Joann./ Col: f(ecit). 
(Med eftermandens billigelse har jeg, den sør
gende Maren Jakobsdatter, anbragt dette tak- 
nemmeligheds tegn mod min dybt savnede 
mand. Jon Jensen Kolding gjorde dette)«.

Tavlen har bevaret den oprindelige134 farve- 
sætning med forgyldt indskrift på sort bund, 
mørkegrønne søjler med røde kannelurer, rød 
frise og postament med hvidmarmorering samt 
mørkegrønne og gule lister. – 1874 hang den, 
som nu, på skibets nordvæg.

2) (Fig. 56) o. 1793, over præsten Jens Høst
mark (jfr. gravsten nr. 2), †1793. »Jens Høst
march Præst til Aanst og Giesten Mee- 
nighe(de)r, hvis Fader var Hr. Proust Høst
march i Piedsted, Moder Chatarine Dorthea 
Lausen«.

Præsteportrættet, olie på lærred, 75×63 cm, er 
et brystbillede af en sortklædt præst med kort, 
sortgrå paryk og lille pibekrave. Ovennævnte 
indskrift er anført på lærredet til højre for fi
guren og er desuden overført til lærredets bag
side. Fordelt på rammeværkets topstykke, vin
ger og hængestykke står frakturindskriften: 
»Jens Høstmark, Blev Præst Anno 1759, Døde i 
Aaret 1793, Efter Loed sig/ Een Søn Niels Høst
march/ og Een Datter Chatrina Dorthea Høst
march«, afsluttet af Joh. 14,29. Ved en istand

sættelse 1908 var lærredet flænget og lappet. – På 
skibets nordvæg, hvor det også hang 1874.

Gravsten. 1) (Fig. 59 og 60) romansk, af rødlig 
granit, svagt trapezformet, 166×59/50 cm. Or
namenterede bånd, henholdsvis trekløverblade i 
rankeslyng og tovsnoninger, kanter stenen og 
deler den i to omtrent jævnstore felter. De ud
fyldes af relieffer, hvoraf det øvre viser et fron- 
talvendt, kærligt omslynget par: en kvinde iført 
tætsiddende (kone)hue med strud og et fodsidt 
skørt, og en mand med krøllet pagehår, mousta-

Fig. 58. Kirkegårdsmonument, o. 1609, over sogne
præst Jon Jensen Kolding, †1609, og hustru Maren 
Jakobsdatter (s. 2508). NE fot. 1984. – Friedhofsdenk
mal für den 1609 gestorbenen Pfarrer fon fensen Kolding 
und seine Ehefrau, Maren Jakobsdatter.
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Fig. 59. Romansk gravsten (nr. 1), øvre halvdel med 
kærligt omslynget par (s. 2507). NJP fot. 1991. – Ro
manischer Grabstein mit dem Relief eines Liebespaares.

che og ankellang kjortel.142 I stenens nedre felt 
ses et firbenet dyr, formentlig en ko,143 placeret 
vinkelret på parret. Stenen, der givetvis skyldes 
den samme stenhugger som sydportalen 
(s. 2470), er traditionelt blevet opfattet som en 
gravsten over et ægtepar. Andre tolkningsfor- 
slag går ud på, at den er udført som et stifterbil
lede,144 og at dens billeder symboliserer det him
melske bryllup, med dyret som en advarsel mod 
dødsynden vellyst (luxuria).145 – Indmuret i vå
benhusets sydmur, hvor den tidligst nævnes i 
1760’erne.146

2) O. 1793, over Jens Høstmark (jfr. epitafium 
nr. 2), præst til Anst og Gesten, †1793, med før
ste hustru Amalie Christine Margrethe Stellwa- 
gen, og anden hustru Ida Johanne Rogers, 
†16. aug. 1777.

Den grå sandsten, 178×118 cm, har rocailler i 
hjørnerne samt forhøjet og udslidt indskriftfelt

med kursiv og versaler (navne). – Stenen lå 
endnu 1880 over en †muret grav på kirkegår
den,147 nu indsat i våbenhusets østmur.

*Gravramme (fig. 61), o. 1700, over Martin 
Schoster (jfr. alterklæde s. 2486), barnefødt i 
Holsten i Wilster, †22. april 1700, i hans alders 
65. år.

Egetræsrammen, 187×80 cm, udfyldes af 
planker og bærer en indskåren versalindskrift, 
der fortsætter på tværbjælken og delvis på plan
kerne. – 1874 lå gravrammen i gulvet under de 
to mandstole foran indgangen. Optaget senest 
omkring 1900.148 Nu i Museet på Koldinghus 
(inv. nr. 7195).

En †muret grav, lukket af et plankelag, konsta
teredes 1926 i skibets midtgang.12

Kirkegårdsmonument (fig. 58), o. 1609, over 
præsten Jon Jensen Kolding, †1609, med hustru

Fig. 60. Romansk gravsten (nr. 1, s. 2507). Tegning af 
V. Koch 1892. Efter Jydske Granitkirker. – Romani
scher Grabstein. Zeichnung 1892.
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Maren Jakobsdatter. – Stor, rejst sten af gråsort 
granit, 225 cm høj, udfyldt af en fordybet, nu 
eroderet og kun tildels læselig versalindskrift på 
latin og dansk: »... Koldingensis ... vixit ... 
mort ... cæles ... nvnc ... et terre / he[r] hvile[r] 
ha[n]s .. re [hv]strv ... daater Gvd gif[ve] ... 
gledelig ops[tandelse] ... Ano 16..«.149 1922 op
stillet på sin nuværende plads på kirkegården, 
ved korets sydmur, hvor den tidligere havde lig
get i mange år.

Smedejernsgitter, anden halvdel af 1800’rne, 70 
cm højt, omkring gravsted med himmelport af 
sort granit over (først afdøde) M. Jacobsen, 
*1814 på Damgård, †1893 i St. Anst. Tresidet 
gitter af 5 fag i gotiserende former, kronet af 
trepas-spir og adskilt af ottekantede stolper med 
blomsterlignende spir. Sortmalet. Delvis defekt. 
På kirkegården, syd for tårnet.

Fig. 61. *Gravramme, over Morten Schoster, †1700 
Museet på Koldinghus (s. 2508). LL fot. 1981. – *Grabrahmen für Morten Schoster, gest. 1700.

KILDER OG HENVISNINGER

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

Ved embedet. Synsprotokol 1862f. – LA Vib. Regn
skabsbog for Anst kirke 1617-62 (C KRB 15). Kol
dinghus rytterdistrikt 1717-65. Forskelligt kirker og 
tiender m.m. vedr. 1724-66 (G Ryt. 9.2). Do. Syns
protokol for kirker og skoler 1735-36 (G Ryt. 9.23). – LA Åbenrå. Synsprotokoller for Lø og Møgeltønder 
hrdr.s provsti 1823-74.
NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands

bykirker, VII, 1885, s. 113-21. – Indberetninger. J. 
Helms 1874 (bygning, inventar, gravminder), L. A. 
Winstrup 1883 (kalkmalerier), A. E. Tiemroth 1889 
(kalkmalerier), J. Schiøtt 1889 (kalkmalerier), ano
nym o. 1890 (bygning, inventar, gravminder), V. 
Koch o. 1890 (epitafier), A. E. Tiemroth 1890 (kirke
gård), Chr. Axel Jensen 1903-05 (inventar), samme 
1905 (altertavle, prædikestol), Erik Bayer 1906 (alter
tavle), Chr. Axel Jensen 1906 (epitafier), Harald 
Munck 1925 (loft), J. Iversen 1933 (utrykt manu
skript: bygning, inventar, gravminder), Mogens Lar
sen 1977 (inventar), S. A. Aakjær 1977 (restaurerings- 
forslag), Jens Dalgaard 1978 (kalkmalerier), Robert 
Smalley 1978 (kalkmalerier), konserveringsværkste
det i Grønbæk 1981 (altertavle), Vitus Nielsen 1981 
(gravsten).
Tegninger og opmålinger. NM2. Tegning af eksteriør 

samt opmåling (plan, bygningsdetaljer, font og ro
mansk gravsten) ved A. Clemmensen 1875. Akvarel 
af romansk gravsten ved J. B. Løffler 1881. Tegning 
af eksteriør samt opmåling (plan, opstalt, bygnings
detaljer, font og romansk gravsten) ved V. Koch 
1891-92. Opmåling af spir ved H. Lønborg-Jensen 
o. 1940. Grundplan og tværsnit samt detalje af apsis 
ved Henrik Jacobsen 1992.
Litteratur. Jacob Helms: Danske Tufstenskirker, I, 

1894, s. 99-100. H. Storck: Jydske Granitkirker, 1903, 
s. 1-2, med tavle 1-5. J. Iversen: Andst Kirke og Præ
sten Jonas Jensen Koldingensis, ÅrbRibe X, 1940-43, 
s. 353-69.
Historisk indledning ved Michael H. Gelting og 

Niels Jørgen Poulsen, beskrivelse af bygning ved 
Niels Jørgen Poulsen, kalkmalerier ved Ulla Kjær, 
inventar ved Ulla Kjær, Vibeke Andersson Møller 
(præstemalerier og tavler) og Ole Olesen (orgler), 
gravminder ved Vibeke Andersson Møller og Ulla 
Kjær (gravsten nr. 1). Tysk oversættelse: Bodil Mol
tesen Ravn. Redaktionen afsluttet juni 1992.
1 DiplDan, 2. rk. II 417.

2 P. Terpager: Ripæ Cimbricæ, 1736, 446; O. Niel
sen: Gamle jydske Tingsvidner, 1882, s. 102, 103 og 
107.



2510 ANST HERRED

3 »Tunc ecclesia tantum tres habuit sacerdotes scilicet 
Broderum de sancto Clemente, Sybrandum de sancto 
Petro, Nicolaum de Anstath (dengang havde kirken 
kun tre præster, nemlig Broder fra S. Clemens’, Sy
brand fra S. Peters og Niels fra Anst)«. Ribe Bispe
krønike, udg. ved Ellen Jørgensen, KirkehistSaml. 6. 
rk. I, 28f.; Helge Søgaard: Ribe bispekrønike, Årb- 
Ribe, XVIII, 1972-74, s. 267.
4 J. Iversen: Andst Kirke og Præsten Jonas Jensen 
Koldingensis. ÅrbRibe. X, 1940-43, s. 353-69.
5 P. Terpager: Ripæ Cimbricæ, 1736, s. 446.
6 Kong Valdemars Jordebog, udgivet ved Svend Aa- 
kjær, 1926-43, I,2 s. 7. Repert 2. rk. 3263 (1473).
7 Kronens Skøder III, 265-66.
8 LA Vib. Ribe bispearkiv. Miscellanea 1726-74 (C 
4.168).
9 RA. DaKanc. A 29. Efterretninger om ejere af kir
ker og kirketiender 1726-97.
10 August F. Schmidt: Gjesten Sogns Historie, Kol
ding 1955, s. 188.
11 RA. DaKanc. 1. departement, brevsag 1332/1806.
12 J. Iversen: Andst kirke, 1933. Utrykt manuskript i 
NM.
13 LA Vib. Ribe amts østre provsti. Synsprotokol for 
Anst m. fl. hrdr. 1829-91 (C 45.4-9).
14 KancBrevb. 6. marts 1567. Formuleringen viser, at 
værgerne ikke umiddelbart kunne råde over kirkens 
part af tienden. Det samme gjaldt i disse år for Grene 
og Vorbasse (s. 2283 og 2305).
15 Jfr. Jon Jensen Kolding: En ny Danmarksbeskri- 
velse 1594, oversat og kommenteret af Allan A. 
Lund. Wormianum 1980. Jonas Jensen var en tid også 
kirkeværge, jfr. (†)indskrift på kassetteloftet 1605.
16 Jfr. note 15. J. Iversen (jfr. note 4) har fejlagtigt 
opfattet Jon Jensen som en søn af Jens Simonsen.
17 Da Atlas. V, 959; DaSagn. III 764, s. 148; DaFol- 
kemSaml. 1906/23 2665.
18 DaSagn. ny rk. III 349, s. 87.
19 LA Vib. Ribe bispearkiv. Regnskabsbog for Anst 
kirke 1617-62 (C KRB 15).
20 KancBrevb. 20.jan. 1588.
21 Også præsteindberetningen 1638 fremhæver byens 
beliggenhed ved hovedvejen, jfr. Præsteindberetnin- 
ger til Ole Worm 1625-42, udg. ved Frank Jørgensen 
1970, s. 256.
22 Note 19 og LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 
1696-1775 (C 4.189).
23 Tømmer til nye rammer til de tre riste er nævnt 
1640.
24 Nævnt i regnskaberne 1625, 1635 og 1651 (note 
19).
25 RA. DaKanc. F 47, 1792. Indberetninger fra gejst
ligheden om kirkernes tilstand.
26 Jacob Helms: Ribe domkirke, 1870, s. 98 og 102f.
27 Helms: Tufstenskirker I, 99-100.
28 Storck: Granitkirker, s. 1-2. – Andreas Clemmen-

sen fremlagde 1879 to tegninger af sydportalen, målt 
1875, i Tegninger af ældre nordisk Architechtur, I. 
Samling, 3. rk.
29 Beckett: DaKunst I, 1924, s. 97, 100f. og 108.
30 Mackeprang: Døbefonte, s. 320.
31 Mackeprang: Portaler, s. 59f.
32 Elna Møller: Er moderen jævngammel med dø- 
trene, i Strejflys over Danmarks bygningskultur, 
Festskrift til Harald Langberg, 1979, s. 83-98.
33 Jfr. Marianne Nielsen og Niels Jørgen Poulsen: På 
sporet af den »jyske fod«. Om måleenhederne i jyske, 
romanske kirker, herunder Ribe domkirke, i Kirkens 
bygning og brug, Studier tilegnet Elna Møller, 1983, 
s. 50f.
34 I tufstenskirken i Billum (s. 1075) ligger centrum 
for apsidens indvendige cirkelslag dog en murtyk
kelse øst for korgavlen.
35 Teksten s. 2364 er byttet om. Fig. 28 viser skråkan
tens profil i skibet.
36 Det første skifte over soklen måler ligeledes 49 cm i 
højden.
37 Jfr. opmåling af Andreas Clemmensen 1875.
38 Ifølge Mackeprang: Portaler (s. 58f.) omfatter Ri- 
begruppen foruden domkirken firsøjleportalerne i 
Anst, Skanderup og Vamdrup, Taps (i Vejle amt), og 
Aller, Tyrstrup og Skodborg i Sønderjylland (DK. 
SJyll. s. 260f., 279f. og 732f.). Hertil kommer de to 
tosøjleportaler i Føvling og den i Malt.
39 Den ydre, vestre søjle er i to dele.
40 I denne base er de øverste profilled tovsnoet.
41 Relieffet er kun 2,5 – 3 cm dybt.

Fig. 62. Dåbsfad fra o. 1550, skænket af kirkeejer 
Hans Junghans og hustru 1775 (s. 2494). NE fot.
1985. - Taufschüssel, um 1550. Eine Stiftung des Patrons 
Hans Junghans und seiner Ehefrau, 1775.
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42 Lise Gotfredsen og Hans Jørgen Frederiksen: Tro
ens billeder. Romansk kunst i Danmark, Herning 
1987, s. 38 og 208ff.
43 Sml. også tympanet i Bække kirke (s. 2392). Den 
ene sidefigur opfattes her fejlagtig som Johannes 
(med kalken), men bør utvivlsomt tolkes som Paulus 
med bogen.
44 Mackeprang: Døbefonte, s. 320; Portaler, s. 173.
45 Sml. også kragbåndene i Skanderup kirkes norddør 
(s. 2364, fig. 14).
46 LA Vib. Anst, Jerlev og Slavs herreders tingbog 
1699. Synsforretning 26. maj 1699, indført 31. maj.
47 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger til biskop 
J. Bloch 1766-69 (C 4.772).
48 Niels Jørgen Poulsen: Jyske kirker på Christian 
IV.s tid. Seks års kirkeregnskaber 1614-20 fra Jelling 
syssel. NMArb. 1980, s. 56-66.
49 Otto Norn: To grænseslotte. Frederik I’s Gottorp 
og Christian IV’s Koldinghus. Skrifter udgivne af Hi
storisk Samfund for Sønderjylland nr. 62, Åbenrå
1986, s. 109.
50 Der er tale om 2., 5. og 6. bindbjælke, regnet fra 
øst. Udtagningen af prøver er sket i samarbejde med 
Antikvarisk Samling i Ribe. Analysen er foretaget af 
institutionen Wormianum, Højbjerg (jfr. Wormia- 
num. Dendro-dateringer. Sag nr. 451. ASR 981, 
prøve I-III). Prøve II (6. bindbjælke) viste et fæld- 
ningstidspunkt ca. 1406.
51 To udskårne rosetter opbevares i Museet på Kol
dinghus (inv. nr. 2 30).
52 Suppleret efter Helms 1874.
53 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C
4.189).
54 Anst havde sammen med Lejrskov og Skanderup 
meget betydelige tiendeindtægter (jfr. s. 1023, fig. 4).
55 Heri var medregnet udgifterne til et loft i våben
huset, der aldrig kom til udførelse. Fire tylter deller 
skulle hentes i Åbenrå.
56 LA Vib. Koldinghus rytterdistrikt 1717-65. For
skelligt kirker og tiender m.m. vedr. 1724-66 (G. 
Ryt. 9.2).
57 Laurids Engelstofts dagbogsoptegnelser 1807-08, i 
Danske Samlinger for Historie m.m. III, 1867-68, 
s. 115.
58 Jorden blev anbragt på kirkegården nord for kirken 
og kantet med kvadre fra skibets gennembrudte vest
gavl.
59 Note 19. Til tårn og stetter indkøbtes 1635 og igen 
1651 12 skålpund brunrødt.
60 Sml. de nedbrudte kirker i Verst og Jordrup samt 
Lejrskov og Skanderup.
61 LA Åbenrå. Synsprotokoller for Lø og Møgeltøn- 
der hrdr.s provsti 1823-74.
62 Synsprotokol 1862f.
63 Indb. af provst J. Schiøtt. Figurerne fandtes på 
dækstenen over den »nye indgangsdør«, sikkert den

Fig. 63. Alterkande af tin, o. 1862 (s. 2492). NE fot. 
1985. – Abendmahlskanne, Zinn. Um 1862.

netop genåbnede præstedør i koret. Uden at antagel
sen begrundes, hedder det, at der med en vis sand
synlighed findes »større malerier højere oppe på mu
rene«.
64 Jfr. Robert Smalley og Ulla Haastrup: Problemer 
med kalkmalerierne, i Danske kalkmalerier. Ro
mansk tid (1080-1175), 1986, s. 92.
65 Ifølge indb. af Robert Smalley kunne der længst 
mod nord ses undertegningen af en stående person, 
og mellem denne og tårnet, ved siden af hinanden, en 
figurklædning og et hoved. Forudsat at fødselsscenen 
på nordvæggen kan opfattes som Jomfru Marias, kan 
fremstillingen på vestvæggen måske tolkes som Mø
det ved den gyldne port.
66 Jfr. indb. af Smalley.
67 En præcis datering af udsmykningen vanskeliggø
res af, at den ikke synes at kunne sammenlignes med 
andre kendte udsmykninger.
68 Ved afdækningen kunne der anes 11 hoveder, jfr. 
indb. af Smalley.
69 Indb. af L. A. Winstrup og af Smalley. De af Smal
ley omtalte rester af et våbenskjold i højde med bue
slagene nederst på triumfvæggens nordside kan må
ske også henføres til renæssanceudsmykningen.
70 Iversen (note 12) s. 29. Flytningen af bordet fandt 
sted, uden at dette blev nedbrudt.

Danmarks Kirker, Ribe amt 176
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Fig. 64. S. Eustachius. Figur fra nødhjælperserien på 
altertavlen fra o. 1520, nu på prædikestolshimlen (s. 
2488). NE fot. 1985. – Der hl. Eustachius. Figur aus der 
Nothelfergruppe des Flügelaltars um 1520. Auf dem 
Schalldeckel angebracht.

71 Note 62. 1899 ønskede synet et alterklæde af rød
brunt silkeplys med kors af ægte guldbrokade, men 
1915 nævnes, at altret var dækket af rødt klæde.
72 Frisen, 190 cm lang og 29 cm bred, har indtil 1981 
været deponeret på Museet på Koldinghus, inv.nr. 9 
10 2.
73 Det sydlige er fornyet.
74 Knibtangen var 1905 placeret i hånden på Pilatus’ 
skriver og ynglingen i stedet forsynet med et spyd.
75 Egentlig blot pilgrimsstav.
76 Filips almindelige attributter er et latinsk kors, et 
patriarkalkors, en sten eller en skål med en slange 
eller drage. Sværdet antyder en ombytning med Mat- 
tæus, jfr. nr. 11.
77 Mattæus’ almindelige attribut er et sværd, jfr. Filip, 
nr. 3. Den som Mattæus betegnede figur skal snarest 
opfattes som Jacob d.y., der kendes på sin valkestang.
78 Ifølge den indtil 1926 bevarede dækplade, jfr. indb. 
af Mogens Larsen 1977.
79 Indb. af Erik Bayer. Renæssancebrættet var i nyere 
tid helt dækket med sort maling.
80 Om nødhjælperne, jfr. Bengt Ingmar Kilström: 
Nödhjälperne i KultHistLeks. og N.-K. Liebgott: 
Hellige mænd og kvinder, 1982, s. 71f.
81 Venstre hånd er afslået.
82 Højre hånd er afslået.
83 C. A. Jensen foreslår 1905, at denne kvalitativt af

vigende figur kan stamme fra en senere restaurering.
84 Under forudsætning af at der er tale om en af de 
traditionelle nødhjælpere, kan denne figur muligvis 
identificeres med S. Blasius.
85 En bispeklædt helgen med en monstrans eller kalk 
findes også på altertavlerne i Tjæreby (DK. Sorø 
s. 928) og i Vester Starup (s. 1663), hér tolket som S. 
Norbert af Magdeburg eller den smedekyndige bi
skop S. Eligius, der dog som oftest afbildes med 
hammer og tang, jfr. Karl Künstle: Ikonographie der 
Heiligen, Freiburg 1926, s. 194f.
86 Figuren er af C. A. Jensen opfattet som en helgen
inde, der ved en sekundær beskæring har fået korte 
skørter over nøgne ben. Denne antagelse synes dog 
modbevist af, at der findes rester af middelalderlig 
kridtgrund på underkanten af den nuværende kofte.
87 Initialerne kan muligvis stå for »Hr. Kaspar Mark
danner«.
88 Beckett: DaKunst II, 174. Til gruppen er endvidere 
knyttet figurer fra altertavler i Rødding (Haderslev 
a.) og fra Gauerslund (Vejle a.). I modsætning til en
kelte af figurerne fra Herslev synes disse dog ikke at 
have nogen lighed med altertavlen i Anst.
89 Jfr. note 13 og indb. af Mogens Larsen 1977, med 
henvisning til Sønnichsens signatur på †predellaen.
90 I stedet for den hvide farve på karmtræet, som 
hørte til 1775-bemalingen, valgtes dog en rød, som 
formentlig stammer fra 1708. På samme måde blev 
den kraftigt blå baggrundsfarve tonet ned til en nu
ance, der ligeledes synes at kunne henføres til 1708. 
Med udgangspunkt i noget usikre, ældre farvespor 
blev der desuden malet skyer på midtskabets bag
klædning, ligesom apostlene blev forsynet med hvide 
glorieringe. De sidste tilføjelser blev atter fjernet 
1980-81. Jfr. indb. af Mogens Larsen 1977.
91 Midtskabets dækplanke måtte således udskiftes og 
den svundne bagklædning øges i midten.
92 Fortegnelse udgivet af Guldsmedefagets fællesråd 
1976, s. 29. Det temmelig udpudsede mærke minder 
om mestermærket for Koldingguldsmeden Didrik 
Seede, der fik borgerskab 1637 og døde 1658 (Bøje 
1982 nr. 6561).
93 Jfr. Sven Fritz: Guldsmed Hendrich Bötticher i 
Ribe, i Mark og montre, 1967, s. 21f., med gengi
velse af et stempel som på sygesættet i Anst s. 26, b.
94 Fortegnelse udgivet af Guldsmedefagets fællesråd 
1976, s. 54.
95 Note 47. Levetzow døde 1719.
96 Skranken er udført af smed Andreas Winther, 
Anst.
97 LA Vib. Koldinghus rytterdistrikt 1717-65. Syns- 
protokol for kirker og skoler 1735-36 (G. Ryt. 9.23).
98 1846 var koret så opfyldt med stole, at der kun var 
½ alen mellem »den øverste« og alterskranken, jfr. 
note 13.
99 Troens billeder (note 42), s. 133.
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Fig. 65. Prædikestolshim- 
mel med malet årstal 
1602, jfr. fig. 45 (s. 2497). 
Til højre ses rigsvåbenet, 
til venstre sognepræst Jon 
Jensen Koldings våben og 
på hjørnet S. Jørgen, en 
figur fra altertavlen (s. 
2488). NE fot. 1985. – Schalldeckel mit bemaltem 
datum 1602, vgl. Abb. 45. 
Rechts das dänische Reichs
wappen, links das Wappen 
des Pfarrers Jon fensen Kol
ding, und als Eckfigur St. 
Jürgen aus dem Flügelaltar.

100 1700 havde kirken intet dåbsfad, jfr. note 53.
101 Stemplet kendes fra en række tilsvarende fade, jfr. 
f.eks. Ribe S. Katrine kirke (s. 747) og lyderup (DK. 
Holbæk s. 745).
102 Til Mads Christensens værksted er endvidere 
knyttet prædikestolen i Grimstrup, opstillet 1604 og 
forsynet med (snedker?)initialerne MCS og CM 
(s. 1695 med note 39 s. 1707). Denne er både hvad 
komposition og forlæg angår nært beslægtet med sto
len i Årre, mens figurskæringerne har en ganske an
den karakter end på stolen i Anst.
103 Baldakinens bræddebeklædning er fornyet i fyr, 
formentlig o. 1823, jfr. note 61.
104 Billedtypen findes i ældre tradition, som f.eks. på 
fremstillingen i Biblia Pauperum, o. 1475-1500.
105 G. Garde: Danske silkebroderede lærredsduge fra 
16. og 17. århundrede, 1961, s. 235f. med fig. s. 288.
106 Kun de fire er bevaret.
107 1862 ønskedes trappen fornyet og fire år efter »ud
fyldt«, jfr. note 62.
108 Jfr. altertavle. 1878 fandtes prædikestolen smukt 
malet og forgyldt, jfr. note 62.
109 Jfr. indb. af Mogens Larsen 1977. Iflg. Iversen 
(note 12) s. 12 var stolens nyeste restaurering og staf
fering udført af henholdsvis hjuler Jens Ovesen i Anst 
og P. Sønnichsen, jfr. altertavle, samt dennes efter
følger J. B. Süthölfer.
110 Ifølge Mogens Larsen har især den blå bundfarve 
og de blege karnationer samme karakter som alter
tavlens 1775-bemaling.
111 De gyldne indskrifter er udført med slagmetal 
over en ældre forgyldning.

112 Skønt årstallet synes korrekt, jfr. mindetavle nr. 1, 
er det i sin nuværende form af yngre dato, ligesom 
dets placering sandsynligvis også er sekundær. 1766 
fandtes således initialerne I.I.C. under topstykket 
med Jonas, »C(hristian) 4.« under topstykket med 
rigsvåbenet og »1602 » under topstykket med Mark- 
danner-våbenet, jfr. note 47
113 Delene ønskedes allerede 1969 fornyet, jfr. note 
62.
114 Iversen (note 12) s. 20. Gavlene blev udført af 
snedker Erik Jensen.
115 Jfr. regning af 12. okt. 1893, Museet på Kolding
hus. Af farve er nu blot bevaret spor af en rødbrun 
farve i bunden af udskæringerne.
116 Jfr. brev fra sognepræst A. E. Tiemroth til Museet 
på Koldinghus. De seks gavle var efter fornyelsen af 
stolene 1880-81 henstillet i tårnrummet.
117 Note 13. Stolen var sikkert af nyere dato, idet der 
1792 hverken fandtes særskilte eller lukkede stole, jfr. 
note 25.
118 KancBrevb. 30. dec. 1567.
119 Note 62. Inventariet 1915 nævner to lænestole bag 
altret.
120 Note 13. Ifølge Iversen (note 12) s. 27 var stolen 
forsynet med en skranke inddelt i fire båse til offerga
ver, en til hver af kirkens lærere.
121 Således henviser Helms 1874 til et besøg tretten år 
tidligere og forklarer, at stolen nu er forsvundet, 
mens det hos C. A. Jensen 1905 hedder, at der i den 
gamle degnestol findes foldeværkspaneler med usæd
vanligt kraftige stave. Ifølge Iversen (note 12) s. 14 
blev stolen sendt til Museet på Koldinghus, en op-

176*
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Fig. 66. Skibets sydportal, set indefra (s. 2473). NJP 
fot. 1992. – Blick von Innen auf das Säulenportal in 
Schiffssüdwand.

lysning, som museet dog ikke har kunnet verificere.
122 Jfr. korrespondance og regning for fotografi af 
stolen, indgivet 29. dec. 1892, på Museet på Kolding
hus. Stolen er forgæves eftersøgt på Nationalmuseet.
123 1860 ønskedes stenbænkene beklædt med bræd
der, jfr. note 13.
124 Skønt kirkeordinansen 1537 foreskrev, at sogne
præsterne skulle eje visse bøger, synes det ikke almin
deligt, at de gejstlige biblioteker i den første tid var 
særlig store, jfr. L. Nielsen: Danske privatbiblioteker 
gennem tiderne, I, 1946.
125 HofmFund. Appendix til Ribe stift, 1763, hvori 
det desuden hedder, at bibliotekets bøger var fjernet 
for 30 år siden.
126 Jfr. brev fra Museet på Koldinghus til NM2 
11. febr. 1927.
127 Inventarnummeret omfatter foruden de to gitter
halvdele en gennemsavet søjle og dele af yderligere 
fire søjler.
128 1881 ønskedes den gamle dørfløj erstattet af en 
dobbeltdør til at lukke udefter, et ønske, der dog først

synes opfyldt otte år efter, 1889, (jfr. note 62 og 12).
129 LA Vib. Ribe bispearkiv, kirkesyn 1788-92 (C.
4. 190).
130 Meddelt af Th. Frobenius & Sønner. De tre sidste 
stemmer i dispositionen var oktavtransmissioner af 
de tre første.
131 Note 62. Tavlerne er ikke nævnt i et udateret in
ventarium fra o. 1900(F), men findes 1915.
132 Note 13. Tavlerne er senest nævnt i inventariet 
1915 (note 62).
133 Indtil 1908 fandtes desuden ordene »Rep 1888 af J. 
B. Süthölfer«.
134 Indb. af Mogens Larsen 1977.
135 Af de oprindelig fem ekstra lampetter, jfr. note 62, 
ligger rester på loftet.
136 Skibsmodellen, i størrelsen 1:50, er bygget på gi
verens, arkitekt E. Billings, modelskibsfabrik i Anst 
sogn og ophængt 1967.
137 Kopien af indskriften, der i første række ønskedes 
udeladt til fordel for »Andst kirkeklokke. Omstøbt 
1893 / Kommer, thi alting er beredt«, blev foretaget 
efter en særlig bevilling fra ministeriet.
138 Ifølge en skitse af den endnu ikke omstøbte 
†klokke (NM), viste plaketterne initialerne MH over 
et skjold med et bomærke udformet som et kors med 
et kryds over tværarmen og et halvt kryds (opad- 
vendt pilespids) under denne. Ifølge F. Uldall: Om de 
danske landsbykirker, VII, 1885, s. 121, bar †klokken 
dels bo- eller støbermærke med »MH«, dels et mærke 
udformet som et gejstligt segl.
139 RA reg. 108A, nr. 21. Rgsk. ældre end 1559. For
tegnelse over indkrævede klokker.
140 Jon Jensen Kolding blev 1. juni 1578 gift med Ma
ren Jakobsdatter.
141 Dvs. 13. december.
142 Jfr. Fritze Lindahl: Om dragter i dansk middelal
der, i Folk skaber klæ’r, klæ’r skaber folk, 1971, s. 66.
143 Jfr. Løffler: Gravsten, s. 15f., tavle XIV med 
fig. 72, hvor koen udlægges som en kalv eller et lam.
144 H. K. Kristensen: »Den middelalderlige gravsten 
ved Andst kirke«, ÅrbRibe. X, 1940-43, s. 370-373.
145 Torkild Hinrichsen: Corpus der romanischen 
Grabsteine Dänemarks, Hamborg 1988, IV, 468/ 
1661. Dyret er her foreslået opfattet som et æsel.
146 HofmFund. Appendiks til Ribe stift, 1763.
147 Indb. ved A. C. Tiemroth 1890.
148 C. A. Jensen konstaterede 1903-05, at gravram
men var forsvundet.
149 Allan A. Lund giver i efterordet til Jon Jensen Kol
dings Danmarksbeskrivelse (note 15) s. 133 følgende 
forslag til gravskriften, transskriberet og med den la
tinske del oversat: »Her hviler Jonas........................han leved
godt på jord / han døde også godt / himmelske han 
... / nu .... i triumf / og jorden(?) ... / her hviler 
Joannis kæ/re hustru Marine Jakobs/datter Gud give 
henner / en glædelig opstandelse / ano 16.. «.



Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1991. – Südostansicht der Kirche.

GESTEN KIRKE
ANST HERRED

Sognet nævnes første gang 1329;1 kirken var måske 
én af de fire nabokirker til Bække, som 1231 ydede en 
afgift til kronen.2 I kirkelisten i Ribe Oldemoder (ved 
midten af 1300’rne) er kirken sat til en afgift på 4 
skilling sølv (jfr. s. 1020f.).

En sognepræst i Gesten nævnes 1368,3 men antage
lig allerede i 1400’rne og senest i 1500’rne blev sognet 
anneks til Anst.4 Det blev et selvstændigt pastorat 
1886.

Sammen med Anst blev kirken 1699 udlagt fra kro
nen til oberst Brockdorff, og det følgende århun
drede havde de to kirker samme ejere (sml. s. 2463), 
indtil sogneboerne 1812 købte Gesten kirke. Den 
overgik til selveje 1912.

Ved klokkeskatten 1528 måtte kirken afgive en 
klokke.5

Sagn. Efter nederlaget i Ditmarsken 1500 skal kong 
Hans have taget ophold i kirken og skjult en skat i 
alterbordet. Den blev siden brugt til kirkens repara
tion.6

Mønter. 1976 afleveredes til Nationalmuseet seks 
middelalderlige mønter (én ituslået), fundet nogle år 
forinden ved en gulvopretning i koret. Tre danske 
mønter var slået under henholdsvis Valdemar II, Erik 
Menved og Christopher II; hertil kom to defekte hul- 
penninge, den ene slået i Hamborg.7 En hvid, slået i 
Malmø under kong Hans, blev 1982 fundet på kirke
gården nord for kirken.8
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Kirken ligger i den sydlige del af den selvstæn
dige bebyggelse Vester Gesten. Kirkegården er 
o. 1900 udvidet mod nord og »1940« (indhugget 
i kampesten i syddiget) mod øst, og i forbin
delse hermed er de solide, dobbelte stendiger 
flyttet ud. Hoved indgangen i syd er en port flan
keret af to ganglåger mellem fire granitpiller, 
rejst »1868« (indhugget indskrift), da porten 
flyttedes hertil fra nord.9 De nuværende fløje er 
fra 1967.10 En låge i vest er ført under diget, der 
her løber tværs over en gravhøj(?) I den stensatte 
bue over lågen er hugget: »Gjesten Sogn 1913«.
– †Indgange. Den gamle »ligport« i nord, der 
ledte ind fra landsbyen, var 1700 en muret †por
tal, tækket med tegl. Samme år nævnes en †rist.11 
En østre låge var 1825 dækket med tagsten, en 
søndre låge med brædder.12

Kirkegården kranses af store elmetræer i øst, 
nord og vest. En lindeallé mellem porten og vå
benhuset blev fældet 1964 og afløst af to hænge- 
birk.10

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

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

BYGNING

Kirken er en velbevaret romansk kvaderstens- 
kirke, der endnu i romansk tid er forlænget i 
både øst og vest. I senmiddelalderen er føjet et 
våbenhus til skibets sydside og 1897 et tårn til 
vestgavlen. Orienteringen har nogen afvigelse 
til nord.

Den udvidede romanske kirke er godt 27 m 
lang. Hele bygningen, også de forlængede par
tier, er rejst over en ret stejl skråkantsokkel (jfr. 
s. 2364, fig. 19). Facaderne er af veltildannede 
kvadre, muret i regelmæssige, gennemløbende 
skifter med et smukt forbandt mellem kor og 
skib. De største formater er brugt forneden, 
hvor første skifte over soklen måler 56 cm (to 
fod). Triumfmuren er muret i samme omgang 
som koret som første etape i byggeriet, der må 
være påbegyndt fra øst. Væggene er ligesom ski
bets østre gavlspids af rå og kløvede marksten. 
En gennembrydning fra 1884 i skibets østgavl, 
mellem skibets og korets tagrum, viser kasse
murens konstruktion. Der er brugt en fed, grov 
kalkmørtel.

I forbindelse med kirkens udvidelse, vistnok 
først mod vest og derefter mod øst (se ndf.), 
nedrev man de oprindelige gavle og forlængede 
murene med granitkvadre i de samme formater, 
hvorfor man i dag kun antydningsvis kan anslå 
kirkens oprindelige længde (jfr. grundplanen 
fig. 4). Det gamle kor synes at have været ret 
kort, kun ca. 5,5 m langt.

Af oprindelige vinduer er nordsidens bevaret, 
ét i koret og to i skibet. De højtsiddende, smalle 
åbninger, der er anbragt i samme skifte, har mo- 
nolite overliggere og sålbænksten. Korvinduet
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Fig. 3. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra sydvest. 
nahme von Kirche und Friedhof. Südwestansicht.

og skibets østre vindue har karme af rejste 
kvadre. Korvinduet bærer en profileret ud
smykning på ydersiden, omkring buen og de 
lodrette sider. I vinduets vestside er karmstenen 
vendt rundt, så profilen er kommet til at sidde 
inde i smigen. Af korets sydvindue anes udven
dig lidt af vestkarmen. Det vestre af skibets syd
vinduer ses fra våbenhusets loft og spores ind
vendig i murværket.

Skibets syddør er udformet som en portal (fig. 7 
og 8), hvis opbygning vistnok er ret enestå
ende.14 Den falsede, retkantede dør, dækket af et 
tilbagetrukket tympanon, bryder skråkantsok
len, der er ført om hjørnet og danner to plinter 
mellem dørkarm og ydermur. De ydre hjørner 
udgøres af fire kvaderskifter, som bærer pro
filerede kragsten, 26-27 cm høje (jfr. s. 2364, 
fig. 16-17), den vestre med tovsnoning. Det 
runde buestik herover er sat af syv kilesten, som

Sylvest Jensen fot. 1947. Det kgl. Bibliotek. – Luftauf-

omslutter det smukt huggede, halvcirkulære og 
glatte tympanon (diameter 162 cm) med et 3 cm 
fordybet, profileret felt. Døråbningen, 221×109 
cm, er af rejste kvadre med små affasede krag
sten, som »bærer« tympanet.

†Norddøren er flyttet i forbindelse med vestud
videlsen. Dørstedets placering fremgår nu kun 
af en hjørnehugget sokkelkvader, som angiver 
østkarmen. Døren har været forskudt godt en 
halv meter mod vest i forhold til syddøren, sva
rende til vinduernes forskydning.

Romanske ændringer og tilføjelser. Skibets vest
forlængelse er efter vinduesformen at dømme 
muligvis ældre end korets østudvidelse. Kvader
materialet og byggeteknikken er den samme 
som i kirkens oprindelige afsnit, dog er fire sok
kelkvadre i nord af en særlig grov granit. De 
måler tilsammen 4,5 m, hvilket omtrent svarer 
til udvidelsens længde. Soklens hjørnekvadre
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Fig. 4. Grundplan 1:300, målt af Henrik Jacobsen og tegnet af Marianne Nielsen 1992. – Grundriss.

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

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

kvadre, dog med et par rejste sten i hver side. 
Døren dækkes af en retkantet overligger. Vin
duet umiddelbart øst herfor ligner de oprinde
lige; dog synes lysningen at have ligget lidt tæt
tere ved den udvendige murflugt. Væggene er af 
de samme små marksten som i det ældste afsnit. 
Vestgavlen er ommuret i tegl »1831« (tidligere 
angivet med jerntal), og i forbindelse hermed 
indsattes tre rundbuede vinduer midt i gavlen 
(se tårn og †klokkekam).

Korets østforlængelse må efter vinduerne at 
dømme være kommet til mod slutningen af den 
romanske periode. Udvendig spores forlængel
sen i nord ved et spring i kvaderstenenes skifte
gang. Hjørnekvadrene er flyttet ud, men ellers 
er det svært at se forskel på »gamle« og »nye« 
kvadre. Udvidelsen øgede vinduestallet fra tre 
til fem. De nye, rundbuede vinduer er stærkt 
smigede indvendig (1,5 m brede i murflugten), 
mens de udvendig er af samme form som de 
ældre vinduer og kun 45 cm brede. Der er brugt 
monolite overliggere og sålbænksten, og det 
østre og søndre vindue har rejste karmsten. 
Sydvinduet er indvendig tilmuret med munke
sten, og det har nordvinduet også været; en lille 
rest af tilmuringen er bevaret forneden. I nord
muren er der øst for vinduet sekundært indsat 
en romansk vinduesoverligger med en noget bre
dere åbning.

Korudvidelsen, der er foretaget uden ledsa
gende hvælvslagning, hører til gruppen af tid
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lige forlængelser (o. 1225-1300) og kan sammen
holdes med østudvidelsen i Skast kirke 
(s. 1886f.). I Skast og Gesten er der kun anbragt 
et enkelt vindue i gavlen modsat Henne og Ål 
(s. 1240 og 1296), som fik trekoblede vindues
grupper i øst.

Korgavlen er sat om flere gange, sidst i for
bindelse med stabiliseringsarbejder 1958 (ark. 
Rolf Graae og Richard Aas), da der indvendig 
udførtes en betonforstærkning, som ved jern
bånd blev forankret i triumfgavlen. Gavlspid
sen, der ligesom væggene indvendig er af kam
pesten, står siden 1880 udvendig cementpudset. 
I det omsatte kvaderstensmurværk herunder 
indgår seksten skråkantede kvadre, som oprin
delig må have dannet korgavlens taglinie.

Fig. 6. Bomærkelignende nummerering i korets tag
værk (s. 2520). Principskitse ved NJP 1992. – Zeichen- 
ähnliche Numerierung im Dachstuhl des Chors.

Indre. Væggenes markstensbeklædning om
fatter også triumfmuren. Skibets vægflader er 
efter en afbankning 1958 meget ru. Østhjør
nerne har fra første færd været underligt afrun
dede. Den runde, kvadersatte korbue har svagt 
profilerede kragbånd og sokler (jfr. s. 2364, 
fig. 7-8.).

Tagværker. Korets tagkonstruktion består af 
ni tætsiddende spærfag med dobbelt lag hane-

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

bånd og bladede samlinger. Ældre, genanvendte 
spær i næstvestligste fag har sammen med et 
løstliggende spær rektangulære udstemninger 
(to typer) til lange skråstivere. De seks østre 
spær er på østsiden mærket med bomærkelig- 
nende stregnumre (fig. 6). Skibets tagværk, af 
samme konstruktion som korets og med korte 
spærstøtter, er lagt op i to etaper, nummereret 
fra gavlene mod midten (stregnumre i syd, fir
kantstik i nord): seks fag i det østre afsnit, ti i det 
vestre. Det velbevarede egetagværk er formo
dentligt senmiddelalderligt; det kan tidligst være 
lagt op i forbindelse med skibets forlængelse.

Det senmiddelalderlige våbenhus er af munke
sten. Det blev 1880 udvendig pudset med ce
ment med falske kvaderfuger. Huset er herligt 
overgroet med rådhusvin (Parthenocissus tricu- 
spidata), som i foråret 1992 gav skjul for ru
gende fugle. Anslaget i den spidsbuede dør midt

i gavlen er hugget bort i forbindelse med en ud
videlse 1879.9 Indvendig optages væggene af 
seks fladbuede sparenicher, en sten dybe og med 
en bænk af fire skifter. Huset stod indtil 18479 
med åben tagstol. Af hensyn til portalen er væg
gene 1924 forhøjet og det (nu gråmalede) bjæl
keloft hævet en halv meter over den udvendige 
murkrone. Et cirkelvindue i gavlen og et vindue 
i østmuren med støbejernsrammer er indsat 
1856. Taget, der som resten af kirken er tækket 
med bly, var tidligere hængt med tagsten.15

En lille, delvis tilmuret (†)kamin (fig. 10), fra 
1700’rne(?), i våbenhusets sydvestre hjørne er 
muret af røde flensborgsten i formatet 23×11×5 
cm. Indretningen, der er afdækket med vinge- 
tegl, er muret ind i de to sparenicher. Skorste
nen er nu afbrudt ved loftet. Kaminen har for
modentligt som i Skanderup (s. 2554) og Brøn- 
dum (s. 1931) været brugt til omstøbning af tag
blyet. Herudover kan den have tjent til opvarm
ning af kirken, indtil der opsattes kakkelovne 
1872 (se ndf.).

Tårnet ved skibets vestgavl er opført 1897 ef
ter tegning af arkitekt Andreas Hagerup, Kol
ding.16 Den tidstypiske, nyromanske murstens- 
bygning (i blank mur) slutter i et stejlt, ottesidet 
og skifertækket pyramidespir. Tårnet har tve
delte stræbepiller i hjørnerne, der opadtil fort
sætter som liséner, øverst forbundet af rundbue- 
friser. Murene, der hviler på en skråkantet gra
nitsokkel, er trukket lidt tilbage over første 
etage. Det samtidige trappehus i nord har rund
buet dør og vindeltrappe. I klokkestokværket er 
der et rundbuet, falset glamhul i hver side. 
Tårnrummet forbindes med skibet ved en høj, 
rund bue. En fladbuet, falset dør i vest blev ind
sat 1924 ved arkitekt Aage Bugge (jfr. glasma
leri). I forbindelse med dørens etablering blev 
den vestre del af tårnet skilt fra som vindfang og 
trapperum.

†Klokkekam. Over skibets 1831 ommurede 
vestgavl opsattes 1880 en muret klokkekam, 
muligvis efter tegning af kgl. bygningsinspektør 
L. A. Winstrup. Kammen, der blev taget ned 
ved tårnets opførelse 1897, var ifølge F. Uldall af 
små røde mursten og ret anseelig. To piller, der 
udvendig dækkede en stor del af gavlen, hvilede
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Fig. 9. Kirkens nordside set fra nordvest. NJP fot. 1992. – Nordseite der Kirche von Nordwesten.

på et rundbuet parti støttet af granitkonsoller. 
Mellem pillerne, der foroven var forbundet af to 
rundbuer, var et støbejernsvindue. Klokken 
hang øverst i en rundbuet åbning med sadeltag 
og gavle i øst og vest. En rest af »klokkeparti
ets« piller ses idag indvendig i skibets gavl.

†Klokkestabler. Som i Bække og Verst †kirke 
hang klokken før 1880 i en tømret konstruktion 
ved korets østgavl,17 i 17-1800’rne betegnet som 
»klokkehuset« eller »klokkestolen«. Stablen var 
1700 i en sådan stand, at det var farligt at ringe. 
Et blytækket tag var da taget ned.11 1766 omtales 
den som »et lidet træklokkehus«.15 En ny stabel, 
opsat 1826,12 beskrives ved nedtagningen som et 
lavt, kun tre alen højt bjælkestativ.18

Istandsættelser og vedligeholdelse. Ifølge kirkesy
net 1700 var tag, tømmerværk og mure stort set

vel ved magt.11 Vestgavlen, der hældede udad, 
blev som nævnt muret i tegl 1831. Nogle syns- 
udsatte arbejder, bl.a. en indvendig kalkning og 
reparationer på ligporten lovedes påbegyndt i 
juni 1848, »såfremt krigsurolighederne ville til
lade (det)«.9 Før Uldalls besøg 1889 og formo
dentlig i forbindelse med †klokkekammens op
sætning 1880 blev kirkens teglmurede partier: 
østre gavlspids, vestgavlen fra sokkel til spids 
og våbenhuset pudset med cement og udstyret 
med falske kvaderfuger.

En hovedrestaurering 1924 ved arkitekt Aage 
Bugge, Varde (jfr. glasmaleri), omfattede for
uden en istandsættelse af inventaret nye gulve i 
kirken. Korgulvet blev hævet og skibets gulvlag 
gennemgravet under etablering af varmekana- 
ler. I kor og skib blotlagdes loftsbjælkerne, der



2522 ANST HERRED

kom nyt loft i våbenhuset, og der indsattes en 
indgangsdør i vestsiden af tårnet, hvis nederste 
etage blev nyindrettet. Korgavlen blev forankret 
til skibet, men hældede efterhånden så stærkt 
udad, at det nødvendiggjorde en ny istandsættelse 
1958 ved arkitekterne Rolf Graae og Richard 
Aas. Forud for kormurens afstivning blev der 
lagt et omfangsdræn og foretaget en stedvis om
sætning af kvaderstenene. En afbankning af 
væggene ledte til fundet af en kalkmalet dekora
tion (se ndf.).

Træloftet har siden 1924, da en del tømmer 
blev udskiftet, stået med synlige bjælker, ledsa
get af lister og profilhøvlede brædder. Loftet er 
malet i to grå nuancer: bjælkerne mørke, bræd
derne lyse. Over brædderne og adskilt fra disse 
ved revler ligger et ældre bræddelag af store 
planker. Før 1924 var brædderne påsømmet 
bjælkernes underside. 1833 anskaffedes nye fjæl

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

til hele loftet,9 der ifølge L. A. Winstrup 1881 
var glat og malet med en »mindre heldig korset 
inddeling«.

†Loft. En ældre egetræsbeklædning i kor og 
skib var ifølge en †indskrift på loftet over alteret 
sat op 1653.15 Her stod med »træbogstaver«: 
»A(nn)o 1653 der ær(lige) og W(el)b(yrdige) 
Jørgen Siøfel til Wiisbærg Gaard, dend Tiid 
K(ongelig) M(ajestæts) Befalings Mand paa 
Koldinghuus19 med hans Tilladelse og Vel(?) og 
Vellærde Mand, M(agister) Niels i Gamst, 
Provst i Anst Herred hans Nærværelse, haver 
Oluf Jørgensen i Møgel Giesten,20 Kirke-Værge, 
ladet denne Loff og Skriffestoel giøre paa Kir
kens Bekostning. C.H.S.B = C.A.S.M«.

Gulve. 1924 blev der lagt ølandsfliser i kor og 
våbenhus og langs skibets midtgang og trægulv 
under bænkene. Tidligere var gulvene af tegl
sten, nævnt 1791,21 og omkring 1900 af træ.

Vinduerne i kirkens sydside er store og stærkt 
smigede. De har formodentlig fået deres nuvæ
rende form 1862 ved indsættelsen af de rund
buede støbejernsrammer med rosetter. Kun ski
bets vestre vindue har indvendig bevaret en rest 
af en muret og falset karm, stammende fra en 
senmiddelalderlig udvidelse.

Opvarmning. Kirken opvarmes af et oliefyr fra 
1965, tilsluttet en kalorifer fra 1924.

To †kakkelovne, en større og en mindre, blev 
anskaffet 1872.9 Ifølge Helms, som besøgte kir
ken 1874, var Gesten da den eneste kirke i amtet, 
der kunne opvarmes. Ved Uldalls besøg 1889 
stod en kakkelovn frit på gulvet i midtgangen. 
Et fotografi fra 1896 viser ovnen i kirkens vest
ende med et langt rør ført hen under loftet til 
midten af skibet. Efter sognerådets beslutning13 
anskaffedes 1897 et varmeapparat, som blev op
stillet i en gennembrydning i skibets sydmur, 
vest for døren, med indfyring fra et afskildret 
rum i våbenhusets nordvestre del. Fyrrummet 
blev fjernet 1924, da der indrettedes en kalorifer 
med varmeaggregater i søndre stolerække og 
gulvkanaler og riste under bænkene.

Den velholdte, blytækte kvaderstenskirke står 
udvendig i blank mur med undtagelse af de ce- 
mentpudsede gavle. Blytaget, der formodentligt 
rækker tilbage til middelalderen, er sidst lagt om
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Fig. 11. Indre set mod øst. NE fot. 1986. – Kirchen inneres gegen Osten.

1972 (C. M. Michaelsen og Søn). Tårnets pyra
midespir er som nævnt tækket med skifer. Ind
vendig er væggene hvidtede.

Vindfløjen over tårnet, fra 1897, er over en 
kugle anbragt på en høj stang, afsluttet i et kors. 
†Vindfløje. Over den 1897 nedtagne †klokkekam 
(se ovf.) var en fløj med opsættelsesåret »1880«. 
En vindfløj over †klokkestablen ved korgavlen 
(se ovf.) ønskedes rettet 1823.12

Glasmaleri, 1924. I cirkelvinduet i tårnets vest
side (1 m i diameter) er indsat en farvet glasmo
saik med stjerner og rosetter. I bunden er med 
skriveskrift indridset: »Aage Bugge. Architekt. 
Varde. Carl Møller. Glarmester. København 
1924«.

†Kalkmaleri (fig. 12), o. 1500. 1958 afdækkedes 
lige øst for det midterste vindue på skibets nord

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

INVENTAR

Oversigt. Fra middelalderen stammer foruden alter
bordet og døbefonten et formentlig romansk vie
vandskar samt et sengotisk korbuekrucifiks fra 
o. 1475.

Kirkerummet er domineret af inventar fra renæs
sancen. De ældste stykker er endnu præget af gotiske 
overgangsformer, således resterne af en degnestol fra 
o. 1550 og prædikestolen fra 1574, der er tilskrevet 
Hans Snedker og opsat af sognepræst Jens Simonsen 
og Per Persen Bertramsen til Revsinggård. Hoved
parten af renæssanceinventaret er i højrenæssance
form, anskaffet i den bekendte præst Jon Jensen Kol-
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Fig. 12. †Kalkmalet roset, o. 1500 (s. 2523). K. Høgs- 
bro-Østergaard fot. 1958. – †Wandmalerei, Rosette, um 
1500.

dings tid (1578-1609), jfr. Anst. Stolegavlene, én med 
Jon Jensen Koldings våben, er fra 1588, ligeledes en 
tavle med lensmanden Caspar Markdanners våben i 
altertavlens topfelt. Altertavlen må i øvrigt, som de 
velbevarede vægpaneler med en sjældent tilhørende 
dørindfatning, dateres til årene o. 1600. Klokken er 
støbt 1582 af Mathias Benninck, Lybæk.

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

1600’rne er repræsenteret af en ligbåre, muligvis 
skænket af Wilhelm Brochmand til Røjgård, og alter
stagerne, skænket af halvbrødrene Nis Jepsen, Vester 
Gesten, og Niels Nielsen, Fredericia. Altersølvet er 
skænket 1708 af kirkeejeren, generalløjtnant Theodo
sius Levetzow til Bygholm og Oksholm. Fra midten 
af 1800’rne stammer en pengeblok af jern, antagelig 
udført af jernstøber Walthersdorff.

Farvesætning og istandsættelser. 1889 fik inventaret en 
egetræsbemaling. 1904 blev altertavlen istandsat og 
forsynet med de nuværende malerier ved kunstmaler 
P. Møller, Kolding. Det øvrige inventar blev opmalet 
1924. Ved samme lejlighed fik stolegavlene nye top
stykker, og en prædikestolshimmel blev opsat. Sto
lestader, prædikestol og paneler er atter afstemt 1958, 
efter forslag af kunstmaler Ernst Trier. I forbindelse 
med fornyelsen af orglet 1986 foretog kunstmaler 
Aage Sørensen mindre farveopfriskninger.

Alterbordet, 93×178, ca. 90 cm højt, kun tilgæn
geligt fra øst, er muret af munkesten med lidt 
jernal og en enkel granitkvader. De øverste skif
ter er nye. Brunmalet bordplade af træ. Bordet 
står 72 cm fra korets østvæg.

Alterbordspanel (fig. 34), o. 1600, 188×94 cm, 
100 cm højt. Forsiden består af tre og kortsi
derne af ét glat arkadefag, indvendig kantet af 
profilramme og i bueslaget af tungekant. Svik
lerne rummer stiliserede franske liljer. Arka
derne adskilles af kannelerede pilastre med pro
filkapitæler samt rudebosser foroven. En smal 
profilliste danner overgang til den glatte frise. 
Bemalingen, formentlig fra 1924, består af rød
brun bund, blågrå pilastre, forgyldte liljer og 
bosser samt forgyldte, grå, blågrå og rødbrune 
profiler.

†Alterklæder. 1700 fandtes et brugeligt, rødt 
alterklæde.11 Et nyt alterklæde, anskaffet 1843, 
ønskedes det følgende år udskiftet med et af rødt 
fløjl, silke eller »klæde«.9 1868 var klædet af rødt 
silkefløjl med kors af guldbrokade, 1889 af rødt 
plys.9

Altertavle (fig. 14), o. 1600, et landligt arbejde 
med 1904 fornyet topstykke, hvori er indsat en 
væsentlig bedre skåren våbentavle fra 1588. Fra 
restaureringen 1904 stammer også malerierne af 
P. Møller, Kolding.

Tavlen har lavt postament, tredelt storstykke, 
todelt attika og topstykke. Storfelterne flankeres
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Fig. 14. Altertavle, o. 1600, med tavle opsat af og for lensmand Caspar Markdanner 1588 i topstykket, og 
malerier fra 1904 af P. Møller (s. 2524). NE fot. 1986. – Altar, urn 1600. Im Aufsatz eine Stiftertafel von und für den 
Lehnsmann Caspar Markdanner, 1588. Gemälde von P. Møller, 1904.

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

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

føje)«. Caspar Markdanner havde som lens
mand tilsynet med kirken. Tavlen (jfr. s. 2535) 
kan vel tænkes opsat i forbindelse med stolevær
ket 1588.

Stafferingen, fra 1904, en rekonstruktion af en 
udateret ældre bemaling, er domineret af rød
brunt med vinger i to grå nuancer, hvide søjler 
samt detaljer i gråblåt, blåt, rød lasur, sølv og 
guld. I trekantgavlen er malet et forgyldt Jesu- 
monogram, og friserne bærer forgyldte fraktur- 
indskrifter på rødbrun bund: »Hand er opstan
den Til vor Retfærdighed/ Han var Saaregjort 
for Vore Misgierninger Hand er Død paa Kaar- 
set for Vore Synder/ Da oplodes deres Øine og 
de kendte Ham!«. På postamentets bagside bæ
rer et indfældet bræt en forgyldt frakturindskift: 
»Restaureret 6. Novb. 1904. Skænket af Sogne
foged M. N. Moesgaard«.

Felterne rummer malerier fra 1904, signeret af 
kunstmaler P. Møller, Kolding. Olie på lærred. 
Storfeltet, 86×93 cm, viser Kristus i Emmaus, 
sidefelterne, 86×39 cm, en grøn palmegren og 
en hvid lilje, begge i malede forgyldte rundbuer. 
Attikaens malerier, 48×52 cm, fremstiller Bøn
nen i Gethsemane og de tre kors på Golgatha. 
Kristus er klædt i hvid kjortel og gylden kappe, 
de øvrige figurer i røde, blå og gyldne dragter.

Interiør og landskabsbaggrunde er henholdsvis 
grålige og blågrå.

1700 var altertavlen i slet stand,11 og 1766 om
tales den som værende uden sirat og med slet 
maling.15 Om et †nadvermaleri udtalte synet 
1791: »Men som Mahleren har været en stor Fu
sker, saa er Præsentationen gyselig og ligner sin 
Mester«.21 1846 trængte tavlen til at repareres, 
males og udstafferes, 1848 var samtlige materia
ler tilstede og der var truffet aftale med en maler 
i Kolding om altertavlens maling, »såfremt 
krigsurolighederne ville tillade arbejdets påbe
gyndelse«. 1850 var arbejdet udført.9 1874 viste 
malerierne et kors og lovtavlerne. Ved istand
sættelsen 1904 udskiftedes en ældre trekantgavl 
med det nuværende topstykke.

Altersølvet er skænket 1708 af kirkeejeren, ge
neralløjtnant Theodosius Levetzow til Bygholm 
og Oksholm (jfr. Anst s. 2491 og Skanderup 
s. 2560).15 Kalken (fig. 16), 23 cm høj, har seks- 
tunget fod i to afsæt, uden stempler. En tunge 
har graveret årstal »1708« omkring Theodosius 
Levetzows våbenskjold, og de flankerende tun
ger bærer initialerne »T« og »L«. Det sekssidede 
skaft har dobbelte vulster omkring fladoval 
knop med seks blade på over- og underside. Det 
bærer spor efter en reparation, muligvis en for-
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nyelse af bægeret i 1800’rne. Disken, 12,5 cm i 
tvm., har graveret cirkelkors på fanen samt »T« 
og »L« for Theodosius Levetzow under bunden. 
Et †altersæt bestående af kalk og disk var 1700 i 
brugbar stand.11

Ske, muligvis anskaffet efter synets ønske 
1889,9 15 cm lang, med gennembrudt laf og 
skaft afsluttet i gennembrudt blomst. På laffets 
underside to stempler, mestermærke »WLSS« i 
oval og sterlingsølvmærke.

Sygesæt, jfr. Anst s. 2491.
Oblatæske, o. 1900, af porcelæn fra Bing & 

Grøndahl, 14 cm i tvm., sort med guldkors og 
-kanter. Alterkande, o. 1850,22 fra Den kongelige 
Porcelænsfabrik, 27 cm høj, sort med guldkors 
og -kanter. En †alterkande af blik, tilkommet 
1846, fandtes ikke passende til kirkelig brug.9

Alterstager (fig. 17), slutningen af 1600’rne, 
skænket af halvbrødrene Nis Jepsen af Vester 
Gesten og Niels Nielsen af Fredericia.15 De 41,5 
cm høje stager har rund, stærkt profileret fod 
med flad, bred krave, balusterformet skaft og 
muslingeskalformet lyseskål med fornyede, 
kraftige lysetorne. – Syvstage, 1900’rnes første 
fjerdedel, 47,5 cm høj, med stiliseret bladslyng i 
de gennembrudte arme. – To syvarmede kande
labre, o. 1960, jfr. de tilsvarende i Vorbasse 
(s. 2312), af eg, 135 cm høje.

†Messehagler. 1700 manglede kirken en messe- 
hagel.11 1834 ønskede synet en ny hagel af rødt 
fløjl med sølvtresser; 1846 var haglen af rødt 
bomuldsstof.9 Efter en reparation 1848 blev den 
1852 udskiftet med en ny, syet af stof, der året 
før var bestilt i København.9

Alterskranke, 1867,9 halvrund, med grøn- og 
rødmalede ottekantede støbejernsstøtter med 
gennembrudte akantusblade foroven, knæfalds- 
sokkel med lignende små dekorative grå støbe
jernsstøtter samt gråmalet håndliste af træ. †Al
terskranke. 1792 var knæfaldet solidt, men ube
kvemt.23

Korbuekrucifiks (fig. 28), o. 1475. Kristusfigu- 
ren, 130 cm høj, hænger i udstrakte arme (de 
fleste fingre mangler), med hovedet svagt hæl
dende mod højre skulder og overlagte fødder. 
Figuren bærer tornekrone og har lukkede øjne, 
nedadvendte mundvige, langt hår og krøllet

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

Fig. 17. Alterstager, slutningen af 1600’rne (s. 2527). 
NE fot. 1986. – Altarleuchter. Ende des 17. Jahrhunderts.
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Fig. 18. Romansk døbefont af granit (s. 2528). NE 
fot. 1986. – Romanische Granittaufe.

skæg. Ribbenene er markerede, med skåren si
devunde, navlen er rynket og lændeklædet er 
foldet op og strammet med en knude ved ven
stre hofte. Det glatte korstræ, som er 212 cm 
højt, har lille glorieskive og trepasformede en
defelter.

Stafferingen fra 1924 står med lys karnation 
og svage røde blodspor, sort hår og skæg, grøn 
tornekrone og blåt lændeklæde. Korset er brun- 
malet med forgyldte versaler »INRI« i øvre 
korsendefelt. – Af den oprindelige staffering er 
1923 konstateret kridtgrundsrester. 1881 hang 
korset sydligt på triumfvæggen, og 1889 fik det 
i overensstemmelse med det øvrige inventar en 
egetræsbemaling.24 1923 på nordre triumfvæg,25 
nu på skibets nordvæg.

Døbefont (fig. 18), romansk, af rødlig granit, 
82 cm høj, 73 cm i tvm. Foden har form af en 
søjlebase med affladigede hjørneknopper. Si
derne bærer relieffer: Mod syd og øst koncentri
ske halvbuer, mod nord en palmetlignende ud
smykning og mod vest en fugl med udslået 
vinge (fig. 19). Foden kantes af en vulst ved 
overgangen til kummen.

Kummens koniske underdel adskilles fra den 
cylinderformede overdel af en skævt hugget 
vulst, hvis ender mødes lidt forskudt. Både 
over- og underdel bærer reliefhugget ranke
slyng. På underdelen, der i øst står utilhugget, 
udgår rankerne fra lodrette stammer. Kummen 
har mundingsprofil med vulst og et ufærdigt af
løbshul. – 1874 var hovedparten af foden ned
sænket i gulvet. 1896 stod fonten ved korbuens 
nordre vange,25 nu midt i korbuen.

Dåbsfad, antagelig anskaffet 1889,9 af messing, 
48,5 cm i tvm., glat, med fire håndgreb loddet 
på bagsiden. Et †dåbsfad, af tin, 1700 beskrevet 
som meget lille,11 var skænket af ritmester Jens 
Eriksen Kaas til Røjgård og hustru Magdalena 
Margaretha Brockmand.15 Dåbskande, sandsyn
ligvis anskaffet 1889,9 af messing, 26,5 cm høj. 
Lav, keglestubformet fod, rund bug og svungen 
hank.

Romansk vievandskar(?) (fig. 33), af rødbrun 
flammet granit, 28 cm højt, 46 cm i tvm.26 Den 
groft tilhuggede kumme er svagt firsidet med 
lodrette sider og meget ujævnt afhugget bund. 
Karret, der antagelig stammer fra kirken, var 
o. 1955 indsat i et stengærde nær kirken og blev 
1964 skænket til kirken. På muret sokkel i vå
benhusets nordøsthjørne.

Prædikestolen (fig. 21), 1574, opsat af sogne
præst Jens Simonsen og Per Persen, Revsing, er 
tilskrevet Hans Snedker,27 der har signeret præ-

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

dikestolen i Henne 1573 (s. 1257) og som tillige 
tilskrives prædikestolen i Åstrup (Gørding hrd.) 
1573.

Kurvens fire høje fag flankeres af hjørnebalu- 
stre og midtdeles vandret af profilerede ramme
stykker med tovstav. Balustrene er leddelte, 
smykket med akantusløv, rudeværk, snoninger 
og tungemønstre og har på siderne neglesnits- 
bort. Storfelterne udfyldes alle af varieret rude
værk under halvroset, i tovsnoet bueslag, med 
treblad i sviklerne. Fodfelterne rummer små 
tvedelte arkader. Krongesimsens frise smykkes

af halvrosetter, som storfelternes, og kantes for
neden af tungebort. Det fremspringende posta
ment (fig. 22) bærer under tovstav en indskrift
frise med reliefversalerne »Vel lærde Mand : Her 
lens Simensen : Per Perb28: Refs[ing]«,29 og her
under er på kølbue-hængestykker indskåret 
»1574« mellem enkelt rankeværk.

Stolen hviler på en flad balusterformet bære
stolpe, der er smykket som kurvens balustre og 
foroven afsluttet i en stor kvart-roset, på nyere 
bagramme. Opgangspanelet består af tre profil- 
og tovstavindrammede fag samt et fjerde fag,

177*
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Fig. 21. Prædikestol med skåret årstal 1574 samt nav
nene på sognepræst Jens Simonsen og kirkeværge Per 
Persen Bertramsen Revsing. Formentlig udført af 
Hans Snedker (s. 2528). NE fot. 1986. – Kanzel mit 
geschnitztem Datum sowie den Namem des Pfarrers Jens 
Simonsen und des Kirchenvorstehers Per Persen Bertram
sen Revsing. Wahrscheinlich von Hans Snedker, 1574.

degnepultens ene kortside, der antagelig 1875 er 
bygget ind i opgangen. Denne har en 1924 for
nyet dør i renæssanceformer med reliefversa
lerne »Anno Domini 1924«.

Himlen (jfr. fig. 11) fra 1924 er uregelmæssigt 
syvkantet, tilpasset murhjørnet, og udført i for
mer, der efterligner stolens. Loftet opdeles af 
otte radiære glatte ribber, udgående fra stjerne i 
midten.

Stolens bemaling fra 1985 er rødbrun, hvid, 
grøn og forgyldt på rudeværket. Indskriften står 
forgyldt på blå bund. De øvrige dele veksler 
mellem guld, hvidt, rødt, grønt og lysegrønt på 
brunt og grågrønt rammeværk; på himlen sup

pleret med gult og blåt. På kurvens bund og 
bærestolpe er malet adskillige indskrifter for 
stolens opmaling, senest 1985 af Aa. Sørensen 
og P. og F. Jung.30 Opgangspanelet er holdt i 
brunt med malede grå fyldinger samt forgyldte, 
røde og grå detaljer.

Prædikestolen er opsat i skibets sydøsthjørne 
med opgang langs triumfvæggen og er, for
mentlig 1875, sammenbygget med degnestolen.
– 1700 var prædikestolen i slet stand.11 1889 blev 
den egetræsmalet.31

Stolestader (fig. 24a-d), i deres kerne fra 1588, 
med bænke formentlig fra 1887,9 og topstykker 
fra 1924. Fire gavle er 1984 indsat i to stole og et 
skab, opstillede i koret.

Gavlene, 124 cm høje, med paralleller i de 
nærliggende kirker, Skanderup (s. 2568), Vam
drup og Brørup (Malt hrd.), har glatte arkade
felter indrammet af pilastre med 1924 fornyede 
joniske kapitæler. Bueslaget med rosetter og 
nogle steder tovstave ledsages af en buekant, og 
sviklerne udfyldes af bladværk omkring blom
sterknop. Det todelte topstykke består af en 
konkavt indsnævret frise og en 1924 fornyet tre
kantgavl med profilkant omkring bosse. Fri
serne prydes enten af fladsnitskæringer (fig. 24a) 
eller reliefskårne versalindskrifter. Skæringerne 
viser modvendte vrængemasker, ormeslyng, 
rudeværk, rosetter, spiraler, blomster, blom
stervaser, hjerter og bølger. Indskrifter på gavle 
i koret: »Maren/ Iffvers y rai (i Røj)« (nu skab), 
»Lavrits/ Christens« (i syd), »Hans Iøre/nsen 
1588« (i vest). Indskrifter på gavle i skibet, reg
net fra øst: »H. Ionas Kol/dingen pastor« (nr. 8 i 
nord) med udskåren cirkelmedaljon med Jonas i 
hvalens gab (fig. 24b, sml. prædikestolshimlen i 
Anst), »Met Pers/ Anno 1588« (nr. 9 i nord), 
»Kyrsten/ Hanses 88« (nr. 13 i nord) med sekun
dært indskårne versaler »Y. Mølgisten«20 i bue
slaget (fig. 24c), »Anres Eske/sen 1588« (nr. 15 i 
nord), »Mickel Krage 1588« (nr. 16 i nord), 
»Knvdt Iff/vrsen 1588« (nr. 17 i nord), »Jens 
Chri/stens 1588« (nr. 19 i nord), »Iør An/ersen« 
med indskriften afbrudt af bomærke, skjold 
med to krydsede leer (nr. 1 i syd) (fig. 24d), 
»Giertrvd/ Anerskven (Anderskone)« (nr. 8 i 
syd), »Tames Pers/en 1588« (nr. 9 i syd). Ind-
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gangspanelerne, o. 1600, har arkader, der blot 
adskiller sig fra vægpanelernes ved, at sviklerne, 
foruden perspektivhuller, rummer stjerner og 
sole. Skibets bænke har ryg med spejlfyldinger, 
korets desuden med tandsnit.32

Gavle og indgangspaneler står siden 198510 
rødbrune med grå og forgyldte skæringer samt 
forgyldte indskrifter. Skibets bænke er malet i to 
grå nuancer, korets bænke er brune.

1700 var stolene i slet stand.11 1791 skulle de 
nyopstilles, idet nogle kirkegængere havde for 
meget plads, andre for lidt.21 En istandsættelse, 
indledt 1847, afsluttedes 1850 ved samme maler 
fra Kolding, som arbejdede på altertavlen. 1867 
ønskede synet mandfolkestolene øget til samme 
bredde som fruentimmerstolene, men en om
bygning fandt først sted 1875, da også nogle sto
lestader blev fjernet fra koret. Samtidig med for
nyelsen af bænkene 1887 blev staderne malet 
med egetræsfarve.9 Antagelig ved samme lejlig
hed opsattes nye topstykker med trekantgavl og 
halvroset.25 1924 blev stolene istandsat og for

synet med de nuværende topstykker efter for
billede i Brørup.

Tre gråmalede bænke er opstillet i våbenhuset, 
og en er henstillet på loftet. 1875 hensattes et par 
løse †bænke i koret.9

†Skriftestol, ifølge indskrift i loftspanel 
(s. 2522) opsat 1653 af kirkeværger Oluf Jørgen-

33sen.
En degnestol (fig. 27), o. 1550, stærkt fornyet 

(vistnok 1875), er 121 cm høj og delvis indbyg
get i prædikestolsopgangen. Pultens forpanel 
udfyldes af fire fyldinger med foldeværk, mens 
sidepanelerne hver har en mindre fylding med 
foldeværk foroven. Pulten har profileret fod
stykke og pultbræt (fig. 35) med adskillige ind- 
skårne navne på løbedegne (latinskoleelever fra 
Kolding),34 eksempelvis »Anno 1601 HG«, »CG 
1606«, »Anno 1609 IPLK«, »Andreas Thome«, 
»Jacob Salomonsen-Lund 1701« og »Hans Tam
sen Brun«. Bænken har bevaret den ene gavl, 
mens prædikestolsopgangen erstatter den an
den, østvendte. Sæde og fyldingsryglæn er, an

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

tagelig 1875, fornyede.9 Bemalingen fra 1985 er 
på pulten rødbrun og på bænken grå.

1848 var stolen, der hidtil havde stået delvis 
ind foran altertavlen, istandsat og rykket fra al
tret. 1875 blev den flyttet fra koret til dens nu
værende placering ved prædikestolstrappen.9

En lyseblå skrivepult, 30×60 cm, på 115 cm høj 
fod, er hensat på loftet.

Armstol, til præsten, vel fra 1900’rnes første 
fjerdedel, med rødbrunt plysbetræk. Henstillet 
på orgelpulpituret.

Pengeblok, o. 1850, 75 cm høj, af støbejern, 
skyldes formentlig jernstøber Walthersdorff, der 
1857 udførte en lignende blok til den nærlig
gende Lejrskov kirke (s. 2440). Blokken, med 
pengetragt i toppen, har let udadskrånende sider 
med reliefudsmykning, på forsiden blomsteror
nament, på siderne blomsterkranse. Sortmalet 
med relief i sølv. I skibet, vest for indgangs
døren.

To pengebøsser, første halvdel af 1900’rne, af 
sortmalet træ, rektangulære, med pengeslids. 
Opstillet henholdsvis ved indgangsdøren og ba
geste stolerække.

En †pengetavle henlå 1962 på kirkeloftet,10 og 
en iklingpung, uden pose, fandtes i kirken.10

Paneler (jfr. fig. 11), opsat o. 1600 langs skibets 
vægge, 175 cm høje (jfr. Bække kirke s. 2408). 
Underpanelerne rummer glatte rektangulære 
fyldinger, adskilt af lister, mens overpanelerne 
består af arkadefyldinger med profilindram
ning, profilkapitæler og tandsnit i bueslaget. 
Sviklerne bærer perspektivhuller, på øst panelet 
dog englehoveder. Panelerne afsluttes foroven af 
profilgesims.

Bemalingen fra 198510 er holdt i to grå nuan
cer med delvis forgyldt gesims og brunt op
trukne arkader.

Samtidig med panelerne, o. 1600, er antagelig 
en sjælden, portalagtig dørindfatning (fig. 23), be
stående af trekantgavl, frise og pilastre, om
kring syddøren. Trekantgavlen bærer kontur- 
skåren putto med hovedskal og timeglas samt et 
fordybet indskriftbånd med reliefversalerne 
»Tempora labvntvr (Tiderne rinder)«. Den kan
tes af profiler med kraftig karnisformet tandsnit. 
Frisen rummer skæringer i fladsnit med i midten 
et kranium flankeret af franske liljer, volut- og 
planteslyng og yderst cirkelmedaljoner med 
profilansigt, i øst en kvinde, i vest en mand. 
Frisen afgrænses af diamantbosser. Pilastrene, 
der hviler på vægpanelerne, bærer fladsnit med
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volutter omkring ruder, hvori bladornament 
med ansigt.

Rammeværket, nymalet 1985,35 er brunt, fi
gurerne grå med gule konturer og indskriften 
forgyldt på rød bund. De øvrige skæringer er 
grå på rød bund, tandsnittene røde.

En ældre kirkedørsnøgle, 30 cm lang, er henlagt 
på loftet.

Skabe. Et smalt, brunmalet skab, formentlig 
o. 1900, 163 cm højt, samt et cylinderformet 
skab med indbygget servante, første halvdel af 
1900’rne, 82 cm højt, af træmalet metal, er hen
stillet på loftet.

Gulvet i et †pulpitur, sikkert i skibets vest
ende, skulle 1888 repareres.9

Orgel (jfr. fig. 20), 1986, med 11 stemmer, to 
manualer og pedal, bygget af Marcussen & Søn, 
Åbenrå. Disposition: Manual I: Principal 8', 
Rørfløjte 8', Oktav 4', Quintatøn 4', Mixtur 
III-IV. Manual II: Gedakt 8', Spidsfløjte 4', Ok
tavfløjte 2', Nasat 1 1/3'. Pedal: Subbas 16', Rør
fløjte 8'. Tegnet af Jakob Mortensen, Vejen, i 
samarbejde med orgelbyggeriet. På tårnrums- 
pulpituret; begge manualværker er anbragt bag 
pulpiturbrystningens femdelte pibefacade, far- 
vesat af kunstmaler Aage Sørensen, Brørup.

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

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

Fig. 26. Tavle nr. 1, med våben for lensmand Caspar 
Markdanner, opsat af denne i forbindelse med Fre
derik II. s død 1588. 1904 indsat i altertavlens top
stykke, jfr. fig. 14 (s. 2525 og 2535). NE fot. 1986. – Tafel Nr. 1 mit Wappen des Lehnsmannes Caspar Mark
danner, der 1588 anlässlich des Todes König Friedrichs II. 
die Tafel errichten liess. 1904 im Aufsatz des Altars einge- 
fügt, vgl. Abb. 14.
nelværk, 127×117 cm, med svungen afskæring 

og gennembrudt bladslyng, er henlagt på loftet.
Salmenummertavler. 1-3) (Jfr. fig. 11) o. 1923,25 

125×78 cm, med vandret delt felt indrammet af 
pilastre, trekantgavl med tandsnit samt profile
ret underkant med tandsnit. Til metalcifre. Grå- 
blå tavlebund, rødbrun ramme og røde tand
snit. 4-6) O. 1850,37 74×47,5 cm, med svejfet 
overkant. Den ene (jfr. fig. 11) sortmalet med 
hvid skriveskrift »Dåb« og »Alterg.«, oprinde
ligt beregnet til kridtskrevne numre, er nu for
synet med metalcifre;10 ophængt syd på triumf
væggen. De to øvrige er sorte med hvid skrive
skrift »Før Præd.« og »Efter Præd.« og beregnet 
til kridtskrevne numre. Nu henlagt på loftet.
To præsterækketavler (jfr. fig. 20), ifølge skri

veskrift på underkant »Skænket af H. Moes- 
gaards Legat 1938«, 165×90 cm, er udformet 
som salmenummertavler nr. 1-3, med rødbrun 
ramme, brun tavle, røde tandsnit og forgyldt 
fraktur »Sognepræster fra Reformationen for 
Andst og Gjesten Menigheder« og »Sognepræ-
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ster for Gjesten Menighed fra 1886«. Ophængt 
nord og syd på skibets vestvæg.

Tavler. 1) (Fig. 26) 1588, siden 1904 indsat i 
altertavlens topstykke (jfr. s. 2525). – Våbentav
len, der allerede tidligt kan have været indpasset 
i altertavlen, hang 1766 på triumfvæggen over 
prædikestolen,15 og 1881 på nordre triumfvæg.

2) (Fig. 30) 1800, opsat af kirkeejeren, borg
mester Hans Junghans og hustru (jfr. Anst 
s. 2504). »2 Mose Bog 20,24,/ Paa hver den Sted 
som leg/ lader ihukomme mit Navn/ vil leg 
komme til dig/ og velsigne dig./ H(ans) J(ung- 
hans) E(lisabeth) J(ust)./ Aar 1800«. – Højoval, 
hvælvet, sort skifertavle, 64×45 cm. Indhugget, 
forgyldt indskrift, versaler og skriveskrift 
(navne og årstal), med en roset mellem navne
trækkene. Indsat i muren over triumfbuen.

Lysekroner. 1-2) 1911. Hængekugle med gra
veret årstal, vulst og hængeknop samt baluster- 
skaft, øverst afsluttet i stor skål. Otte store og 
otte små svungne lysearme af gennembrudt sti-

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

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

liseret planteslyng. Ophængt i sorte jernstænger 
med forgyldte kugler, over midtergangen. 3) 
1911, udformet som nr. 1-2, dog kun otte lyse
arme med hver to lyseskåle. Ophængt i koret. 4) 
O. 1915, med glat hængekugle, lodret rillet ba- 
lusterskaft og otte svungne arme. I våbenhuset.
– Dele af en (†)petroleumslampe, vel slutningen af 
1800’rne, af støbejern, på loftet.

Lysearme. 1) O. 1911, med arm i gennembrudt 
planteslyng, udformet som lysekronernes. Ved 
prædikestolen. 2-3) O. 1960,10 med dråbefor
mede vægplader og svungne arme med profil- 
dyrehoved, opsat på hver side af indgangsdø
ren. 4) O. 1900, af støbejern, med blomsteror
namenter, henlagt på loftet.

En †knagerække blev efter synets ønske 1868 
anbragt over mandsstolene i syd.9

Ligbåre, slutningen af 1600’rne, muligvis 
skænket af Wilhelm Brockmand til Røjgård 
(1668-88).38 Båren, der kun har bevaret det ene 
sæt bærestolper med runde håndgreb, måler 288 
cm i længden og 75 cm i bredden og har
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Fig. 29. Klokke, støbt af Mathias Benninck, Lybæk, 
1582 (s. 2536). NE fot. 1986. – Glocke, gegossen von 
Mathias Benninck in Lübeck, 1582.

svungne ben med tværstiver og tunget gavlsarg. 
Sortmalet. På loftet.

En ældre jordpåkastelsespade, 77 cm lang, af træ 
med jernbeslået blad, er henlagt på loftet.

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

slåede slagkant lister. Hankene har langskæg
gede masker. Ophængt i vuggebom.

2) 1989, 97 cm i tvm, med versalindskrift om 
halsen »Jeg er støbt til Gesten kirke 1989 af Petit
& Fritsen i Holland at stå den gamle klokke bi« 
(støbemærke »7281«). Herunder henholdsvis en 
geometrisk og en slynget bladbort med englefi- 
gurer. På legemet indskriften »Jeg bringer bud, 
nær er dig Gud, han kalder i syngende bølger«; 
nederst en bort med løbende hund. Ophængt i 
slyngebom.

En †klokke, der vejede 2 skippd. 7 lispd., blev 
afleveret ved konfiskationen 1528.5

Klokkestol, af egetræ, delvis fra 1880.9 Stolen, 
oprindelig til én klokke, blev 1989 udvidet til to 
klokker.40

GRAVMINDER

Mindetavle (fig. 31), o. 1864, over Mikkel Thule- 
sen, *9. maj 1833 i Geising, gift 24. nov. 1858 
med Maren Lauritzen, †18. april 1864 ved Dyb
bøl.

Fig. 30. Tavle nr. 2, 1800, opsat af kirkeejer Hans 
Junghans og hustru Elisabeth Just (s. 2535). NE fot. 
1991. – Inschrifttafel Nr. 2, errichtet vom Patron Hans 

Junghans und Ehefrau Elisabeth Just, 1800.
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Fig. 31. Mindetavle fra o. 1864, over Mikkel Thule- 
sen, †1864 (s. 2536). NE fot. 1991. – Gedenktafel für 
Mikkel Thulesen, gefallen im Kriege 1864. Um 1864.

»For Danmarks Ret og Ære – Du stred den gode 
Strid,
Velsignet derfor være – Dit Navn til evig Tid,
I Jesu Navn vi haabe, Du engang samles skal, 
med Hustru og med Kjære – I Himmeriges Sal«.

Våbenskjold, 45×35 cm, af træ, indrammet af 
smal glat liste, med frakturindskrift og foroven 
ordet »Minde« indrammet af malet akantus- 
slyng, dannebrog og sværd. Tavlen står brun 
med mørkegrøn liste, forgyldt indskrift, brun
lig akantus og sværd og rød-hvide dannebrog. – Ophængt på våbenhusets østvæg.
Resterne af en †gravsten i renæssancestil, sand

synligvis fra 15-1600’rne, med indskriften »Matz 
Chri[stensen?] vdi Ref[sing] som..«, af kalksten,
56 cm bred, med versaler og kartouche, lå 1923 i 
våbenhusets nordøsthjørne.41

(†)Gravramme, 16-1700’rne, over »Peder Chri- 
tensen (sic) med sin Hwstr.../ ladit sin salig For- 

eldre begraffwe...«. Af gravrammen er kun be
varet to bjælker, længde henholdsvis 129 cm og 
255 cm, bredde 13 cm. Fordybet versalindskrift 
kantet af fordybede linier. – På kirkeloftet.

13 lyseskjolde, begravelsesskjolde af nu rusten 
jernblik til at binde parvis på alterlysene,42 fra 
1800’rne, med spor efter indskrift (jfr. Skande
rup s. 2575). Elleve er skjoldformede med rester 
af laurbærkrans og stjerne foroven, 25 × 18 cm 
og 30,5×22 cm. To er ovale, 42×33 cm, med 
oprullede vinger. 1896 var de ophængt på korets 
nordvæg,25 nu på kirkeloftet.

Tre gravkranse (fig. 32), o. 1912, over N. J. 
Bundsgaard, †15. dec. 1912. 1) Skænket af Fæl
lesforeningen for Danmarks Brugsforening, 
28×30 cm. – 2) Skænket af Kolding Folkebank, 
38×30 cm. – 3) Skænket af Gjesten Sparekasse, 
35×37 cm. – Alle er egebladskranse, af sølvmalet 
blik, ophængt i et mørkbejdset skab, 90×152 
cm, med glaslåge og trekantgavl.

To †kårder var 1881 ophængt i kirken. En, 
uden skede, med en del af en †armskinne på ko
rets sydvæg, og én med to †sporer på skibets syd
væg; sidstnævnte lå 1955 på kirkeloftet.13

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1844. »Her under 
hviler støvet af sal(ig) Niels N. Bundsgaard, fød 
i Vestergjesten d. 7 Jan. 1771. Indtraadte i Ægte
skab med Mette Jørgensdatter af Østergjesten 
1808 (jfr. nr. 2). Avlede 7 Børn hvoraf 4 ere døde 
og 3 lever, døde d. 12 Mai 1844, i en Alder af 73 
Aar, 4 Maaneder og 5 Dage. – Hviil trygt trofa
ste Fader, I Gravens tause Lund, Til Morgen sig 
oplader, For Dødens korte Blund, Du hvirkede 
for os, Intil du gik til Roe, Dit Minde derfor

Fig. 32. Tre gravkranse fra o. 1912, over N. J. Bunds
gaard, †15. dec. 1912, skænket af Fællesforeningen for 
Danmarks Brugsforening, Kolding Folkebank og 
Gjesten Sparekasse (s. 2537). NE fot. 1991. – Drei 
Kranzspenden für N. J. Bundsgaard, gest. 1912.
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skal, I vore Hjerter boe. Dette Minde sattes af 
hans efterlevende Enke og 3 Sønner«.

Lys sandsten, 128×68 cm, med ottekantet, 
forhøjet indskriftfelt (skriveskrift) og akantus- 
blade i sviklerne. Stenen har et sidestykke i hu
struens senere gravsten, nr. 2, givetvis fra 
samme værksted. – På Bundsgaards familie
gravsted sammen med nr. 2 og omgivet af et 
støbejernsgitter (jfr. ndf.), på kirkegården vest 
for våbenhuset.

2) O. 1857. »Her under hviler Støvet af sal(ig) 
Mette Jørgensdatter, født i Jorderup d. 12 Dec. 
1783, død i Vestergjesten d. 11 Mai 1857, i en 
Alder af 73 Aar 4 Maaneder og 1 Uge. – Gud 
glæde dig med Himmelsk Fryd, Du her med 
Gudsfrygt, Tro og Dyd, Din Bane haver van
dret. Som os med Moderkjærlighed Har elsket 
med en Trofasthed, Som aldrig blev forandret. 
Dette Minde sattes af hendes efterlevende 3 Søn
ner«. – Udformning og placering som nr. 1.

*Kirkegårdsmonument, o. 1793, over Truels 
Jørgensen Ravn, i Roi (Røj), *23. marts 1793, 
†27. marts 1793. – Defekt træplade med skråt af
skårne hjørner og skriveskrift, indrammet af li
ste. På tilspidset træstolpe. Nu i Museet på Kol
dinghus (inv. nr. 13594).

Støbejernsgitter, 1800’rne, omkring Bunds
gaards familiegravsted (jfr. kirkegårdsmonu- 
ment nr. 1 og 2). Det tre-sidede tremmegitter,

Fig. 33. Vievandskar(?) af granit (s. 2528). NE fot. 
1986. – Weihwasserbecken(?) aus Granit.

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

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

KILDER OG HENVISNINGER

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

Ved embedet. Synsprotokol 1925ff. – LA Vib. Gesten 
præsteembede. Skrivelser fra provsten til menigheds
rådet 1896-1922 (C 584). LA Åbenrå. Synsprotokoller 
for Lø og Møgeltønder hrdr.s provsti 1823-74.

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker, VII, 1889, s. 121-27. – Notebøger. Povl Jen
sen III, 26-30, 1923. – Indberetninger. J. Helms 1874 
(bygning og inventar), L. A. Winstrup 1881 (bygning 
og inventar), Magnus-Petersen 1904 (altertavle), Chr. 
Axel Jensen 1923 (inventar), Povl Jensen 1923 (inven
tar), Erik Skov 1978 (møntfund).

Tegninger og opmålinger. Ved embedet. Plan, opstalter 
og snit af bygningen med forslag til restaurering ved 
Aage Bugge 1924. – NM2. Grundplan og opmåling af 
døre, panel og stolestade ved L. A. Winstrup 1881. 
Opmåling af bygning, plan og snit ved Henrik Jacob
sen 1992.

Litteratur. August F. Schmidt: Gjesten sogns histo
rie, Kolding 1955 (specielt s. 182-90).

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen og af 
inventar og gravminder ved Vibeke Andersson Møl
ler og Ole Olesen (orgler) under medvirken af Ulla 
Kjær. Tysk oversættelse: Bodil Moltesen Ravn. Re
daktionen afsluttet juni 1992.

1 DiplDan. 2. rk. X, 95.
2 Kong Valdemars Jordebog, udg. ved Svend Aakjær, 
1926-43, 1,2 s. 7.
3 SRD V 560.
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4 Holger F. Rørdam: Danske Kirkelove 1536-1683, 
I-III, 1883-89, I, 460 (1555).
5 RA. Reg. 108 A, nr. 21. Fortegnelse over indkræ
vede klokker 1528-29.
6 HofmFund. Appendix til Ribe Stift.
7 Den kgl. Mønt- og Medaillesamling. F.P. 3519. Jfr. 
Nordisk Numismatisk Årsskrift 1979-80, s. 160.
8 Den kgl. Mønt- og Medaillesamling F.P. 3796.
9 LA Vib. Ribe amts østre provsti. Synsprotokol for 
Anst m. fl. hrdr. 1829-91 (C 45.4-9).
10 Synsprotokol 1925ff.
11 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C
4.189).
12 LA Åbenrå. Synsprotokoller for Lø og Møgeltøn- 
der hrdr. s provsti 1823-74.
13 August F. Schmidt: Gjesten Sogns Historie, Kol
ding 1955.
14 Af de af Mackeprang skematisk fremstillede portal
typer (Portaler s. 6) kommer Gestenportalen nærmest 
den gengivet i figur 2 g.
15 LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetninger til 
biskop J. Bloch 1766-69 (C 4.772).
16 LA Vib. Gesten præsteembede. Skrivelser fra prov
sten til menighedsrådet 1896-1922 (C 584). Venligst 
meddelt af sognepræst, dr. theol. Anders Nørgaard.
17 Danske Atlas’ omtale af et tårn må bero på en mis
forståelse.
18 Indb. af L. A. Winstrup 1881.
19 Jørgen Seefeld til Visborggård var lensmand på 
Koldinghus.
20 Dvs. Møgel Gjesten, Store Gesten.
21 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C
4. 190).
22 Alterkanden er antagelig identisk med den, som 
kirken anskaffede 1847, jfr. note 9.

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

Fig. 35. Pultbræt fra degnestol udført o. 1550, med indskårne bomærker, initialer og navne, bl.a. på løbedegne 
fra Kolding latinskole (s. 2531). NE fot. 1991.- Pultbrett des Küsterstuhls um 1550 mit eingeritzten Zeichen, Initialen 
und Namen, u.a. von den Schülern der Lateinschule in Kolding.
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35 Dørindfatningen blev opmalet 1924 sammen med 
det øvrige inventar.
36 Fire piber og fire registertræk er sammen med fir
manavneskiltet ophængt på orgelpulpituret. Yderli
gere oplysninger om orglet findes i Den Danske Or
gelregistrant. Fra orglet stammer desuden adskillige 
piber, nu henlagt på loftet.
37 1870 trængte salmenummertavierne til opmaling, 
jfr. note 9.
38 Jfr. August F. Schmidt (note 13) s. 187. K. Høgsbro 
Østergaard mener, at båren er skænket af en ritmester 
på Røjgaard 1735 (Årbøger »Fra Ribe Amt«, 
1952-55, bd. 13, s. 422).
39 Nyrop: Kirkeklokker, s. 48.

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



Fig. 1. Kirken set fra nord. NE fot. 1985. – Nordansicht der Kirche.

SKANDERUP KIRKE
ANST HERRED

Kirken var ifølge et brev 13971 viet S. Nikolaj (jfr. 
alterstager til et S. Nikolaj alter). Sognet nævnes før
ste gang 1280, da Erik Nielsen skødede gods til bi
skoppen af Ribe som erstatning for nogle kirketien
der, han uretmæssigt havde oppebåret af bl.a. Skan
derup kirke.1 I kirkelisten i Ribe Oldemoder (ved 
midten af 1300’rne) er kirken sat til en afgift på 5 
skilling sølv (jfr. s.1020f.). En sognepræst i Skan
derup er nævnt fra og med 1397.2 – Ifølge Kong Val
demars Jordebog ejede kronen i 1200’rne en del gods i 
sognet.3

Kronen skødede 1698 kirken til oberst Ditlev 
Brockdorff til Hvolgård og Estrup (Malt hrd.).4 Den 
overgik sammen med Estrup 1701 til Brockdorffs

svoger, generalløjtnant Theodosius Levetzow (til 
Oksholm), som beholdt kirken, da han 1704 afhæn
dede Estrup. Levetzows enke Anna Margrethe 
Brockdorff (til Bygholm) solgte 1753 kirken til kan
celliråd Frederik Lautrup til Estrup.5 Sønnen Henrik 
H. C. Lautrup afhændede den 1771 til overinspektør 
Bagge på Frijsendal, som året efter solgte den til 
gårdejer Jens Simonsen, Dons, af hvem gårdejer 
Niels Poulsen Buch, Nagbøl, købte den 1773.6 Den
nes enke ejede endnu kirken 1804,7 men 1809 var den 
overgået til sognets beboere.8 Kirken overgik til selv
eje 1919.

Ved klokkeskatten 1528 måtte kirken aflevere en 
klokke.9 – De militære besættelser i 1600’rne berørte
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også Skanderup. Under Kejserkrigen 1627-29 fjer
nede ryttere fra Kolding kirkeristene, brød ind i kir
ken og stjal messesærk, alterklæde og en jernplade til 
dørlåsen. Under Thorstenssonfejden 1643-45 brød 
fjenderne kirkegulvet op, slog vinduerne ud og tog 
endnu engang kirkeristene.10

Ved et kongebrev af 26. august 174611 blev sogne- 
mændene pålagt at hjælpe til ved kirkens reparation. 
Påbudet antog generel karakter og førte til en for
ordning om bøndernes almindelige pligt til at deltage 
ved kirkernes og kirkegårdsdigernes vedligeholdelse 
undtagen i så- og høsttiden.

Mønter. Ved kirkegårdsdigets omsætning 1830 
fandtes 31 mønter, de fleste tyske, den yngste fra 
1637.12

Sagn. Kirken skal være bygget af to jomfruer.13 En 
ivrig jæger »skød med sakramentet« mod kirken for

at han altid kunne ramme, hvad han sigtede på. 
Skuddet efterlod spor i både syd- og nordmuren. 
Den sidste præst af slægten Buch gik igen, indtil en 
strømpe fyldt med penge blev fundet i kirkediget.14

Kirken ligger i Kirkeby midt i sognet, godt en 
kilometer vest for landsbyen Skanderup. Sog
net, der er et højtliggende ungmorænelandskab, 
afgrænses mod nord af den østvendte Kolding å, 
mod syd af Klebækken, som udmunder i Kon- 
geåen. Den rektangulære kirkegård er 191815 ud
videt i vest og nord. Et areal uden for østdiget er 
1979 taget i brug til begravelse, og 1987 er om
rådet nord for kirkegården udformet som et 
parkagtigt anlæg foreløbig uden begravelse

Fig. 2. Matrikelkort 1:10000. Nagbøl og Dollerup byers jorder, målt 1821 af Grandjean, og Skanderups jorder, 
målt 1772 af Berg. Rettelser medtaget til henholdsvis 1853 og 1847. Kopieret af Anna Thorsen. – Katasterkarte. 
Die Ländereien der Ortschaften Nagbøl und Dollerup vermessen 1821, die der Ortschaft Skanderup vermessen 1772.
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Fig. 3. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra sydøst. Sylvest Jensen fot. 1947. Det kgl. Bibliotek. – Luftauf
nahme von Kirche und Friedhof Südostansicht.

(landskabsarkitekt Finn Andersen, Fredericia). 
Hegnet består af cementafdækkede kløvstens- 
mure, der har afløst kampestensdiger i forbin
delse med udvidelsen 1918. Kirkegårdens ho- 
vedindgang i syd, fra 1870’erne,15 er en køreport 
med ganglåge med rejste granitpiller og jern
gitre. En køreport i kirkegårdens sydvestre 
hjørne er indrettet 1935. Indgange i øst og nord 
er nu uden lukke.

De murede og teglhængte †indgange bestod i 
16-1800’rne10 af »ligporten« i syd, udformet som 
en stor rundbuet †portal, samt tre »stetter« i øst, 
vest og syd. Porten, der blev flyttet 185916 i for
bindelse med kirkegårdens udskiftning mellem 
sognets beboere, var 165210 rødkalket ligesom 
våbenhus og tårn. †Ristene i bunden af stetterne 
måtte fornyes 1632 og 1647, »da fjenden havde 
bortstjålet de gamle«. 1635 noteres det i regn

skabet, at kvæget havde fået for vane at springe 
over ristene, hvorfor lågerne fik nye hængsler 
og blev forsynet med slagbomme, så de lukkede 
af sig selv.10 1792 var ristene taget op og kirke
gården overladt til kreaturgræsning.17

Uden for den søndre kirkegårdsmur gror en 
række kastanjetræer. Til de øvrige sider er en 
blandet beplantning af bøg, elm og ahorn.

Et hvidkalket og teglhængt ligkapel i kirke
gårdens vestre del er opført 1922.6 En rødstens 
kontor- og mandskabsbygning øst for kirkegården 
er taget i brug 1987 (arkitekt Elmbæk Knudsen, 
Lunderskov). En tidligere (†)hestestald på den an
den side vejen bruges nu som redskabshus. Præ
steboligen fra 1924 på grunden øst for kirkegår
den er placeret midtvejs mellem kirken og det 
nu nedlagte missionshus, fra 1882. Tidligere lå 
præstegården i Nagbøl.

Danmarks Kirker, Ribe amt 178
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BYGNING

Kirken er en statelig romansk kvaderstensbyg- 
ning, vel fra o. 1200, der er forlænget mod vest 
endnu i romansk tid. Hertil er i senmiddelal
deren føjet et anseeligt tårn, ombygget og for
synet med spir 1871. Et †våbenhus i syd, nævnt 
første gang 1642, blev revet ned 1862 i forbin
delse med flytningen af en romansk søjleportal 
til tårnets vestside. 1934 opførtes en apsis ved 
korets østgavl. Kirkens orientering har nogen 
afvigelse til syd.

Den store kirke, der ville virke endnu større, 
hvis den ikke blev trykket af det magtfulde tårn,

er rejst på et fladt terræn. Den romanske granit
kirke, der tidligere var tækket med bly (jfr. †ka
min i tvåbenhus), var allerede før forlængelsen 
mod vest et anseeligt anlæg. Den brede bygning 
er afsat med rette vinkler. Det relativt korte kor, 
der er 0,7 m lavere end skibet, synes ikke op
rindeligt at have haft apsis.18

Bygningens historie er interessant, idet den 
endnu engang viser, at også store, tilsynela
dende helstøbte kvaderstenskirker kan være re
sultatet af en udvidelse (sml. Anst og Gesten). I 
Skanderups tilfælde er begge døre, en firsøjle-

Fig. 5. Tværsnit gennem skib set mod øst, 1:150. Målt af Henrik Jacobsen 1988, tegnet af Marianne Nielsen 1992. – Querschnitt durch Schiff gegen Osten.
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Fig. 6. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1985. – Südostansicht der Kirche.

portal i syd og en tympanonafdækket dør i 
nord, flyttet i forbindelse med skibets forlæn
gelse. Mens norddøren forblev på sin sekundære 
plads i det forlængede parti, er sydportalen som 
nævnt flyttet endnu engang, så den idag sidder i 
tårnets vestside og udgør kirkens hovedind
gang. I beskrivelsen vil dørene, der er i slægt 
med portalerne i de store nabokirker i Anst og 
Vamdrup, blive behandlet under kirkens ældste 
afsnit.

Hele bygningen, også den romanske vestfor
længelse, hviler på en attisk profileret sokkel (jfr. 
s. 2364, fig. 21), 44 cm høj, heraf 27,5 til en 
vandret rille under profilen. Korets østgavl, der 
blev nedtaget forud for apsidens tilføjelse 1934, 
var allerede 185616 ommuret i tegl. Korets kva
dersatte østhjørner er bevaret, mens det er van
skeligt nøjagtig at angive skibets oprindelige 
udstrækning mod vest. Hvis norddøren oprin

delig har siddet i samme afstand fra nordvest
hjørnet, som den gør efter flytningen, må kir
ken have været knap 5 m kortere. En udgrav
ning i gulvet vil formodentlig kunne afsløre 
fundamentet til den første vestgavl, der er ned
brudt i forbindelse med udvidelsen. Efter ud
videlsen måler skibet ca. 22 m i længden, dob
belt så meget som i bredden, og udgør således 
udvendig to kvadrater. – Springet mellem kor 
og skib er på omtrent en meter eller noget min
dre end murtykkelsen, der er ca. 120 cm. Ved en 
indvendig skalmuring 1873 blev murtykkelsen 
øget med endnu 15 cm.

Materialer og teknik. Modsat sydsiden, der er 
forstyrret af vinduesudvidelser, forekommer 
kvaderstensmurværket i nordsiden meget velbe
varet (jfr. fig. 7 og 8) og synes kun i ringe grad 
at være omsat. Det er kendetegnet ved regel
mæssige, gennemløbende skifter, 11 i koret og

178*
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Fig. 7. Udsnit af skibets nordside. Den punkterede linie til venstre angiver dørens placering før flytningen (s. 
2546). NJP fot. 1992. – Ausschnitt aus nördlicher Schiffswand. Der ursprüngliche Eingang ist gestrichelt angedeutet 
(links).

13 i skibet. Svarende til højdeforskellen er ski
bets vinduer anbragt noget højere end korets. 
Byggeriet må, som det var vanligt, være påbe
gyndt i øst, og kor og triumfgavl være bygget 
som en første etape. Et spring i de nederste skif
ter ca. 3 m vest for skibets nordøsthjørne skyl
des formodentlig et (kortvarigt) byggestop. De 
største stenformater er brugt lige over soklen, 
hvor de nederste skifter, målt fra neden, er 52,
45 og 40 cm høje. I både sokkel og facade ses 
flere meget lange kvadre, den længste er 2,2 m. 
En del kvadre stammer fra samme granitblok, 
således to røde kvadre hver med en sort stribe, 
der er anbragt ved siden af hinanden, så stri
berne tilsammen minder om et spærfag (fig. 10).

Kun triumfmurens gavlspids er gammel. Den 
er af rå og kløvet kamp støbt i en fed kalkmør
tel. En stor, fladbuet dør med sider af munke

sten kan være senmiddelalderlig og er måske 
brudt i forbindelse med tårnbyggeriet.

Af de oprindelige vinduer er kun bevaret nord
sidens, et i koret og to i skibet. De er genåbnet 
1934 og afsluttes af rundbuede stik af kilesten. 
Det lavere anbragte korvindue mangler sål
bænk, og siderne er af rejste kvadre. En enkelt 
rundbuet kilesten (fra et vindue i sydsiden?) er 
indsat øverst i skibets vestgavl, nord for tårnet.

Norddørens gamle placering 4,8 m øst for det 
nuværende dørsted fremgår dels af et spring i 
skiftegangen omkring dørens østkarm, dels af 
to konkave kvadre i 8. og 9. skifte, som har føjet 
sig til vestsiden af dørens rundbuede stik (jfr. 
fig. 7). Døråbningen bryder soklen, hvis hjørne
sten er flyttet sammen med de øvrige kvadre, 
der udgør dørens indfatning og udsmykning. 
Den retkantede åbning (fig. 7 og 9), 244×104
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Fig. 8. Skibets nordside set fra nordvest. NJP fot. 1992. – Schiffsnordwand von Nord- 
westen.

cm, er anbragt i et 28 cm dybt, rundbuet spejl. 
Kilestensstikket udgår fra rigt profilerede krag- 
sten (jfr. s. 2363, fig. 14), hvis udformning min
der om nordre korbuekragbånd i Anst (s. 2474). 
De ydre hjørner er sat af almindelige bygnings- 
kvadre, mens karmene er af rejste kvadre. Dø
ren dækkes af et halvcirkulært tympanon, om
givet af et rundbuet stik, som på undersiden 
smykkes af en tovsnoning svarende til tympa- 
nets. F. Uldall, der besøgte kirken 1885, fandt,

at døren ved omsætningen kunne være blevet 
forkert samlet: de to bueslag over tympanet er 
ikke halvcirkulære og kragbåndene er tilsynela
dende anbragt et skifte for højt.

Tympanet (fig. 11), 130 cm i diameter, optages 
af et 3 cm dybt relief, som viser Kristus mellem 
Peter (øst) og Paulus. Ligesom i Anst (s. 2473) 
og Vamdrup viser billedet en velkendt scene 
(»traditio legis«), hvor apostlene får overrakt 
deres myndighedstegn: Peter nøglen og Paulus
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Fig. 9. Norddør set udefra (s. 2546). NE fot. 1985. – Norderportal. Aussenansicht.

Fig. 10. Udsnit af skibets nordside, to kvadre med 
sort stribe, hugget ud af samme granitblok (s. 2546). 
NJP fot. 1992. – Ausschnitt aus Schiffsnordwand mit 
zwei schwarzgestreiften Quadern, aus demselben Granit
block gehauen.

bogen;19 men som i Vamdrup er Paulus und
tagelsesvis udstyret med et liljescepter, som han 
rækker frem mod Kristus. De tre frontaltfrem
stillede figurer, der alle bærer glorie og fodsid 
dragt, er anbragt i stole, hvoraf der kun er vist et 
par runde stolper, endende i knopper og prydet 
med ringe. Kristus, der er et hoved højere end 
apostlene, rækker højre hånd frem i en velsig- 
nende gestus; i venstre hånd holder han en bog. 
Peter løfter nøglen med venstre hånd, mens 
højre er åben, vist med alle fem fingre. Paulus 
holder liljescepteret i højre hånd, i venstre har 
han en bog. Kompositionen er som nævnt nøje 
beslægtet med de to tympana i Anst og Vam
drup, men som Mackeprang har bemærket, er 
Skanderup og Vamdrup håndværksmæssigt af 
en ringere kvalitet: hovederne er runde og der er 
ikke gjort rede for hår og skæg. De to tympana 
står hinanden nær (liljescepteret!), men kan 
næppe være udført af samme stenhugger.20

Den oprindelige placering af den to gange 
flyttede syddør, en stor firsøjleportal (fig. 12), 
kan ikke nøjagtig fastslås. En afvigelse i sokkel
profilen midt i skibets sydmur – overfor nord
døren – kan måske opfattes som det oprindelige 
dørsteds østside. Dørens sekundære placering i 
skibets vestforlængelse fremgår af to lodfuger.

Ved flytningen til tårnets vestside 1862 blev 
portalen anbragt i et kvadersat, tagafdækket 
fremspring (fig. 15). Den falsede, rundbuede åb
ning viderefører bygningens profilerede sokkel.
I hver af de to false er et søjlepar, som bærer de 
kilestenssatte buer. Hvidtede, profilerede krag- 
led er forlænget rundt om hele portalfremsprin
get og ind i døråbningen. Tre kilesten, der nu 
indrammer det halvrunde dørtrin, kan som fo
reslået af Mackeprang have omfattet et forsvun
det tympanon. De monolite søjleskafter (18-20 
cm i diameter) hviler på attisk profilerede baser 
(26×26 cm) med indadbøjende hjørneknopper 
under den ydre, nordre søjle og den indre søn-
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Fig. 11. Norddørens tympanon: Kristus mellem Peter og Paulus (s. 2547). Hude fot. 1905. – Norderportal. Im 
Tympanon eine Darstellung des Christus zwischen den Aposteln Petrus und Paulus.

dre. I de to andre baser er knopperne erstattet af 
groft huggede menneskehoveder. I den indre, 
nordre base (fig. 14) ses tre hoveder, de to tildels 
dækket af cement; i den ydre, søndre base er der 
kun ét rundt, skaldet hoved, mens de øvrige 
hjørner har knopper.

De forholdsvis spinkle terningkapitæler er af 
lidt afvigende form. Det indre, søndre har frem
trædende skjolde over en profileret hals, de tre 
øvrige kapitæler har forsænkede skjolde med en 
lille ryg i hjørnet. Af de to nordre kapitæler 
(fig. 13) er den indre af en sandstenslignende 
stenart (sml. døbefontens fod), og også den 
ydre, der har tovsnoninger med meget skarpe 
kanter, synes at afvige fra de øvrige granitter.

Portalen henregnes af Mackeprang21 til den 
såkaldte Ribegruppe, omfattende bl.a. firsøjle- 
portalerne i Anst (s. 2470) og Vamdrup. I sidst
nævnte kirke er en del af materialet den gul
brune Wesersandsten, et forhold som understre
ger forbindelsen til Ribe domkirke.22

Indre. Væggene, der som nævnt blev skalmu- 
rede og glatpudsede 1873, er formodentlig lige
som gavltrekanten af marksten. Den runde kor

bue har hvidtede, profilerede kragbånd (jfr. 
s. 2364, fig. 10 og 11). Både kor og skib har be
varet sine bjælkelofter (se ndf.).

Tilføjelser og ændringer. Skibets vestforlængelse 
er næppe meget yngre end selve kirken. Mate
rialer og byggeteknik adskiller sig ikke kende
ligt fra det ældste afsnit. Bygningsdelens ud
strækning lader sig som nævnt ikke nøjagtig 
fastslå, idet de indvendige vægflader unddrager 
sig en nærmere undersøgelse, og sydfacaden er 
omsat og forstyrret af vinduer. Ved udvidelsen 
nedbrød man den gamle gavl og flyttede hjørne
kvadrene ud, og ligesom i Lunde og Fåborg 
(s. 1108 og 1754) blev dørstederne lukket og nye 
døre indrettet længere mod vest. Vinduet i for
længelsens nordside har modsat de ældre rejste 
karmsten og monolit overligger. Lysningen sid
der forholdsvis tættere ved den udvendige mur
flugt, og den indvendige åbning er noget bre
dere.

Tagværkerne er af eg og formodentlig senmid
delalderlige. Korets seks spærfag med dobbelt 
lag hanebånd (bladede samlinger) og korte, tap
pede stivere er nummereret fra vest mod øst
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Fig. 12. Den gamle sydportal, i portalfremspring i tårnets vestside. Portalen er flyttet til tårnet 1862 (s. 2548). NE 
fot. 1985. – Das altes Süderportal im Portalvorsprung in westlicher Turmwand. Das Portal ist 1862 wurde den Turm 
eingebaut.

med streger i syd og firkantstik i nord. Skibets 
store, homogene tagværk, der tidligst kan være 
kommet til i forbindelse med udvidelsen, er af 
en tilsvarende konstruktion forstærket med 
skråtløbende stormlægter. Fagene er nummere
ret fra øst mod vest med øksehugne stregnumre 
i syd og firkantstik i nord. Det 20. og vestligste 
fag er vendt om – måske i forbindelse med tårn
byggeriet, da gavlspidsen blev taget ned. Den 
vestre bjælke blev udskiftet 1626 med »gul- 
landsk« tømmer, 20 alen lang.10 Store afsavede

klodser (fra ældre bjælker?) ligger i spænd mel
lem en del af bjælkerne.

Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser. Bort
set fra en udvidelse af sydsidens vinduer, af 
hvilke nu intet er at spore, har kirken næppe 
undergået de store ændringer, før der i senmid
delalderen opførtes et tårn i vest. Også †våben
huset kan meget vel være senmiddelalderligt.

Det magtfulde tårn (fig. 15) er, som det frem
træder nu, L. A. Winstrups værk. Ved ombyg
ningen 1871, to år efter at han havde bygget nyt
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Fig. 13. Sydportal, kapitæler (s. 2549). NE fot. 1985. – Süderportal, Kapitelle.

tårn på Varde S. Jacobi, blev øverste stokværk 
fornyet og et sadeltag med kamtakkede gavle 
afløst af et højt, ottesidet spir. Forinden, 1862, 
var kirkens hovedindgang blevet henlagt til tår
nets vestside, hvor som nævnt den gamle syd
portal blev indsat i et muret fremspring. Ved 
samme lejlighed blev tårnets underrum indrettet 
som våbenhus.

Tårnet hører sammen med det i Lejrskov til 
de største i amtet. Det har tilsyneladende aldrig 
haft en udvendig adgang eller trappe; etagerne 
må som nu have været forbundet med indven
dige, tømrede trapper. Murene er af røde mun
kesten i formatet 28-29×14×8,5 cm over en pro
fileret granitsokkel. Facaderne i syd og vest er i 
flere omgange skalmuret med mindre sten og 
præges af mange sortmalede jernankre; oprinde
ligt murværk ses nu kun i nord og øst. I for
bindelse med tårnets opførelse brød man en næ
sten 5 m bred, spids bue i skibets kvaderklædte 
vestgavl, og gavlspidsen blev revet ned til ni
veau med murkronen. I det oprindeligt meget 
høje underrum, hvis øverste del nu optages af en 
indskudt etage, er der i vest og nord fortandin- 
ger til et senere nedtaget hvælv. Under hvælv
forlægget i rummets vestside – og over det ind
skudte loft – ses sporene af et stort (170 cm

bredt), indvendig falset, spidsbuet †vindue. Vin
duet, der er tilmuret i forbindelse med portalens 
indsættelse 1862, bestod 164110 af tolv »særdeles« 
vinduer (dvs. opdelt i mindre afsnit), 1×2 alen, 
hvis glas delvis blev udskiftet af Blasius glarme
ster. Mellemstokværket har indvendig bevaret 
sit middelalderlige murværk, dog er sydsiden 
fra og med en meter over gulvet af røde flens-

Fig. 14. Sydportal, base (s. 2549). NE fot. 1985. 
Süderportal, Basis.
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Fig. 15. Tårnet set fra sydvest (s. 2550). NJP fot. 
1992. – Blick auf Turm von Südwesten.

borgsten. Af det gamle klokkestokværk er intet 
tilbage.

Sadeltaget var allerede i 1600’rne tækket med 
forskellige materialer: bly i syd og tegl i nord 
(sml. Lejrskov).23 Burman Beckers tegning 1870 
(fig. 16) viser tårnets tilstand året før Winstrups 
ombygning: De store, hvidtede murflader er 
uden vinduer og brydes kun af et fladbuet glam
hul i hver side. Af de stejle, kamtakkede gavle er

den vestre (ombyggede?) uden blændingsdeko- 
rationer.

Tårnet synes tidligt at have givet statiske pro
blemer, idet vestsiden hældede udad. Ved en re
paration 1617,10 da tårnet var »revnet fra øverst 
til nederst«, indlagde Villads murmester24 seks 
store bjælker, fire af fyr og to af eg, fæstnet med 
murankre. 1639 var sydsiden meget brøstfældig, 
og til en reparation, udført af Mads Jørgensen 
murmester i 28 dage, indkøbtes 46 tønder kalk, 
800 mursten og 9 pund »brunrødt«.10 Den sidste 
post viser, at tårnet da stod rødkalket.25

1771 var tårnet så brøstfældigt, at hele sten 
faldt ned. En reparation var ikke blevet til noget 
på grund af ejerskifte. 1773 forberedte man en 
nedtagning af klokken, der da hang i nordre 
glamhul.23 Men 1792 var klokken endnu ikke 
flyttet.17

Flytningen af portalen til tårnets vestside 1862 
blev gennemført trods advarsler fra synet: gav
len hældede på det tidspunkt 24-30 tommer. 
Portalen anbragtes i et kvaderklædt fremspring, 
hvis gavltrekant oprindelig var noget lavere 
(sml. fig. 16). Efter en forhøjelse 1871 blev gav
len forsynet med et hvidtet malteserkors i cir
kelblænding. I forbindelse med tårnrummets 
indretning til våbenhus 1862 afskildrede man et 
brændselsrum i nord (1935 indrettet til dåbsvæ- 
relse) og et materialrum i syd. Tårnbuen blev 
tilmuret og forsynet med en dør. Rummet var 
allerede 1832 skilt fra kirken, vistnok med en 
trævæg.26

Ved L. A. Winstrups ombygning 1871 blev 
klokkestokværket helt fornyet og fik i hver side 
dobbelte, rundbuede og falsede glamhuller over 
fælles sålbænk, flankeret af cirkelblændinger. I 
mellemstokværket indsattes små rundbuede 
vinduer. Muren afsluttes i en svær gesims med 
to savskifter. Det over ti meter høje, skifertæk
kede spir er i to afsæt: en firsidet pyramide og en 
ottekantet endende i en stor kugle og et kors.

Apsiden foran korets østgavl er opført 1934 
efter tegning af arkitekt Axel Hansen, Ribe. 
Centrum for den klædelige, halvcirkulære til
bygning ligger i den nedbrudte korgavls mur
flugt. Den blytækkede apsis er af mursten, pud
set og hvidtet over en nytildannet granitsokkel.
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Fig. 16. Plan, snit og opstalter af kirken før ombygningen 1871-73. Tegning af G. Burman Becker 1870. Det kgl 
Bibliotek. – Grundriss, Schnitt und Aufrisse vor dem Umbau der Kirche 1871-73.
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Fig. 17. Romansk †kalkmaleri, 1200-1225, på triumf
væggens nordside (s. 2555). Hovedfrisen rummer en 
apostelrække, lavfrisen Nadveren. Akvarel i NM, 
muligvis af A. Clemmensen, 1873. – Romanische 
†Wandmalerei an nördlicher Triumphwand, 1200-1225. 
Friesausschmückung mit Apostelreihe (oben) und Abend
mahlsszene (unten). Aquarell 1873.

Rummet, der tjener som sakristi, får lys gennem 
tre romansk-formede vinduer. Menigheden 
havde allerede 1904 ytret ønske om et sakristi 
ved korgavlen. Dette blev i første omgang af
vist, og i stedet blev der 1907 indsat en †dør i 
korgavlens sydlige del (arkitekt Hagerup, Kol
ding).15 Ved fremlæggelsen af Axel Hansens teg
ninger 1931 fremholdt man, at pladsforholdene i 
den stærkt besøgte kirke var utilfredsstillende, 
men først efter nogen tøven gav myndighederne 
deres tilladelse. En prøveudgravning foran koret 
i sommeren 1932 viste, at kirken næppe tidligere 
har haft apsis.

t Våbenhuset ved skibets sydside, der blev revet 
ned 1862,16 nævnes første gang 1642.10 Det var af 
ukendt alder, sandsynligvis fra senmiddelalde
ren. De kalkede mure (af munkesten?) stod 
165210 rødkalket ligesom tårnet. Tilmurede vin

duer i siderne ønskedes åbnet 1856. Taget var 
tækket med tegl,27 og våbenhuset var ligesom 
de øvrige på egnen uden loft. Planer om et 
hvælvet træloft, der respekterede sydportalen, 
blev opgivet, da man 1862 besluttede at ned
bryde huset i forbindelse med portalens flytning 
til tårnets vestside. – En †kamin i våbenhuset, en 
såkaldt »støbeskorsten«, blev nymuret 1651, og 
samme år blev de sværtede vægge repareret og 
kalket.10 Betegnelsen »støbeskorsten« viser, at 
ildstedet må have været brugt til omstøbning af 
tagets blyplader (sml. Gesten s. 2520).

Lofter. Korloftet har siden 1934 stået pudset 
og hvidtet. Bræddelaget blev fornyet 1865 og 
gipset 1868,16 og fra 1873 stod det med en kalk- 
malet †dekoration med geometriske mønstre, 
svarende til udsmykningen omkring korbuen 
(jfr. †kalkmalerier).

I 16-1700’rne dækkedes koret af et †kassetteloft, 
opsat 1626, efter at brædderne tidligere havde 
ligget over bjælkerne. Lauritz snedker i Kolding 
udførte arbejdet, hvortil der medgik seks tylter 
fyrredeller, og en maler stafferede de ti roser un
der loftet, som snedkeren havde skåret.10 Loftet 
må i store træk have svaret til de eksisterende 
kassettelofter i Bække og Anst (s. 2394 og 2478), 
prydet med profilerede lister og nedhængende 
rosetter. Det omtales 1700 som et »panel
værk«,23 og var bevaret endnu 1769,28 da præ
sten gengav den udskårne †indskrift på én af li
sterne: »1626 blev dette Paneel Loftt Samtyckt 
og bevilget af Ærlige og Velbyrdige Mand Gun- 
der Lange til Breding,29 Høveds Mand paa Col- 
dinghuus, ... (Jacob Jensen) Buch Sognepræst 
og Kirke Værge til Schanderup«.30

†Loftsindskrifter, 1586-89. Fire andre lister i ko
ret bar 1769 ordsprogsagtige, til dels versifice
rede sentenser på dansk og latin, opsat 1586-89 
af sognepræst Knud Mogensen Buch: 1) »Al 
min Elænd haver Jeg heden vend udi Guds 
Haand. Sub Christi custodia nulla sunt pericula, 
1586. Canutus Magni (under Kristi beskærmelse 
er intet at frygte, 1586, Knud Mogensen)«. 2) 
»Hvad du begynder og Tager for Hænde/ Lad 
Gud være Begyndelsen og Ende./ Vandre var
lig/ tær sparlig/ Tiden er farlig/ Døden kommer 
snarlig«. 3) »Her skulle vi Guds Ord Høre,
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Dennem af Hiertet Mærke og Lære, thi alting er 
forgængelig, Guds Ord bliver Evindelig«. 4) 
»Frygter Gud baade Mænd og Quinde, vender 
til Hannem Eders Hierte og Sinde, Thi det siger 
Jeg visselig, det er ret Vey Til Himmerig 
1589«.28

I skibet er bjælkerne klædt med profilerede, 
dekorerede brædder, opsat 1873. Over bjæl
kerne ligger et øvre bræddelag af store planker. 
Loftet dækkedes 170023 af fyrrebrædder, der 
blev fornyet 1843.16

Vedligeholdelse og istandsættelser. Foruden faste, 
tilbagevendende arbejder på blytag, vinduer, 
teglstensgulv og træloft har navnlig tårnet (jfr. 
ovf.) krævet gentagne reparationer. Kirken 
havde 1621 i alt seks †vinduer, formodentlig et i 
korets sydside, fire i skibets sydside og det 
ovenfor omtalte, store vindue i skibets vestside. 
»Slottets« (dvs. Koldinghus’) glarmester ind
satte 1646 nyt glas, efter at det gamle var blevet 
slået ud af fjenderne under den forudgående 
krig.10 179217 overvejede man at genåbne nordsi
dens fire tilmurede, romanske vinduer, hvad 
dog først skete 1873. Gulvene var indtil 
1860’erne lagt med mursten. Dette gjaldt også 
gulvet under stolestaderne, hvortil der 1649 blev 
indkøbt 2000 mursten.10 Kun våbenhuset havde 
stenbro.17 Inden kirken 1873 fik nye gulve af 
klinker var der lagt et bræddegulv i skibets 
midtgang.15 I dag dækkes tårnrum og midtgang 
af gule klinker, suppleret med en række sorte 
langs kanterne. Stolestadernes trægulv er for
nyet 1936.15 Et rødt murstensgulv i koret er fra 
1934.

Ved istandsættelsen 1873 fik sydsidens vinduer 
store, rundbuede støbejernsrammer indfattet i 
granit. I forbindelse med dette arbejde blev store 
partier af sydmurenes kvaderstensbeklædning 
sat om. Indvendig, hvor loftet blev forsynet 
med ferniserede lister, blev væggene skalmuret, 
et arbejde der ledte til fundet af romanske kalk
malerier på triumfvæggen (jfr. ndf.). De glatte, 
dekorerede vægge (jfr. fig. 33) blev 1907 udsty
ret med en romaniserende rundbuefrise af stuk 
langs loftet, og triumfvæggen blev ved liséner 
delt i tre felter (jfr. fig. 40). Denne pudsede de
koration blev fjernet ved en restaurering 1934-36,

hvorefter væggene igen står glatte og hvidtede. 
Forslaget til restaureringen, der udførtes i for
bindelse med tilføjelsen af apsis, var udarbejdet 
af Axel Hansen. Efter dennes død 1935 fortsattes 
arbejdet, hvorunder bl.a. norddøren blev gen
åbnet, af arkitekt J. C. B. Øhlenschlæger, Es- 
bjerg (jfr. indskrift på prædikestolen).

Korgavlen stod efter ommuringen 1856 med 
en cementpudset facade. I gavlspidsen var indsat 
et rundbuet støbejernsvindue, og i den sydlige 
del var fra 1907 og til gavlens nedbrydning 
forud for apsidens opførelse 1934 en dør til brug 
for præsten.

Kirken har efter en hovedistandsættelse ved 
arkitekt S. A. Aakjær 1980 i alt væsentligt be
varet det udseende, den fik 1871-73. De roman
ske afsnit står udvendig med blanke kvader- 
stensfacader. Apsis og korgavl er hvidkalket li
gesom tårnet. Som allerede nævnt var tårn, vå
benhus og kirkegårdsport i 1600’rnes første 
halvdel kalket med »rødbrunt«, svarende til 
flere af egnens kirker.31 Ved istandsættelsen 
1871-73 blev kirken overalt tækket med skifer, 
der også dækker skibets østgavl. Indtil da havde 
kirken blytag, nævnt fra begyndelsen af 
1600’rne.10

Opvarmning. Kirken fik elektrisk varme 1946.
– En †kakkelovn, opstillet 1877, blev 1894 afløst 
af en »varmeindretning«, udført af ingeniør 
Ramsing,15 formodentlig den kalorifer, der ses 
på ældre fotografier midt i skibets nordside.

†KALKMALERIER

1) 1200-25. 1873 afdækkedes på triumfvæggens 
nordlige del rester af romanske kalkmalerier, 
der nu kun kendes gennem en akvarel (fig. 17). 
Udsmykningen viser to figurfriser, adskilt af en 
spinkel palmetfrise og kronet af en savsnitfrise, 
begge med paralleller i Ål kirke (s. 1307ff.). Ho
vedfrisen, ca. 148 cm høj, afgrænses i syd langs 
triumfbuen af en fragmentarisk indramning 
med karakter af skælmønster. Den bevarede del 
af frisen indeholder resterne af en apostelrække, 
orienteret mod en (manglende) Kristusfigur 
midt over triumfbuen. De fem apostle har alle 
bøjet hoved og drejer kroppen let ind mod
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triumfbuen. De er iført fodsid dragt med kappe, 
og de fire holder bøger, mens den femte og for
reste, Peter, bærer nøglen. Lavfrisen, ca. 104 cm 
høj, fremstiller nadveren. Kristus, med korsglo- 
rie, sidder bag et bord med dug, der fra bord
kanten falder i folder som et ophængt draperi. 
Hans venstre hånd er løftet i talegestus, og højre 
hånd holder brødet frem. Ved Kristi højre side 
ses en rest af Peter med glorie og nøglen i hån
den. Ornamentfriserne står i gult, gråt og rød
ligt. Mellem brunlige randborter fremtræder fi
gurerne, på blå baggrund, med naturlig karna
tion samt dragter i brunt, rødt, hvidt, grønt og 
blåligt. Malerierne var lagt på et tyndt lag kalk, 
på et underliggende tykt lag lerpuds.32

Fig. 18. Alterbordspanel fra 1577, stærkt fornyet 1934 
(s. 2556). NE fot. 1985. – Altartischpaneel, 1577. Stark 
erneuert 1934.

Fig. 19. Alterbordspanel fra 1577, i sammenstykket 
form o. 1910 (s. 2557). Fot. i NM2. – Altartischpaneel, 
1577. In zusammengesetzter Ausgabe, um 1910.

2) Dekoration (fig. 33), o. 1873, omfattende 
en rosetbort og en medaljon med gudslammet 
indvendig i triumfbuen, en palmetbort og en 
antikvaindskrift (Matt. 11,28) omkring buen 
samt en bort med ruder i vinduessmigerne. En 
forenklet opmaling, antagelig 1907,15 var sam
hørende med en pudset lisénudsmykning og be
stod af en gennemløbende frise med snoet blad
ranke i skibet og en gentagelse af indskriften, i 
tillempet fraktur, om triumfbuen (jfr. fig. 40). 
Efter lisénernes nedtagning 1934 blev kun ind
skriften opmalet.

INVENTAR

Oversigt. Kirkens ældste inventarstykke er den ro
manske døbefont, mens senmiddelalderen repræsen
teres af højaltertavlen fra o. 1500, et omtrent samti
digt korbuekrucifiks og alterstager fra o. 1525, støbt 
af Morten Jensen til et S. Nikolaj-alter. Den øvrige 
indretning er i det væsentlige fra renæssancetiden. Al- 
terbordspanelet og resterne af en skriftestol bærer års
tallet 1577 og skyldes ligesom nogle †stolestadegavle 
samme snedker. Prædikestolen, opsat 1589 af Caspar 
Markdanner, er et charmerende arbejde i ungrenæs
sancestil, mens højrenæssancen er slået igennem i de 
få år yngre stolegavle (vistnok fra 1596). 1600’rne er 
repræsenteret ved et dåbsfad og tre relieffer med Jesu 
barndomshistorie, der ikke nødvendigvis har gam
mel tilknytning til kirken, nu indsat i nyere salme- 
nummertavler. En ældre klokke blev omstøbt 1736 af 
Caspar König og bekostet af generalinde Levetzow til 
Bygholm. Altersølvet, hvoraf kun kalken er bevaret, 
blev 1714 skænket af kirkeejeren Theodosius Levet
zow til Oksholm. Orgelpulpituret er fra 1900.

Farvesætning og istandsættelser. Inventarets hoved
stykker, altertavle, korbuekrucifiks og prædikestol, 
fremtræder med en staffering fra 1690’erne, fremdra
get og opmalet ved en stor istandsættelse 1934 og 
1936. Herunder blev også alterbord og skriftestol re
tableret, og alt blev nymalet. Orgelpulpituret blev 
udvidet og forsynet med malerier af N. Steenholdt. 
Et istandsættelsesarbejde 1981 omfattede en opmaling 
af stolestaderne.

Alterbordet (fig. 18), 1577, er et tresidet panel
værk af fyrretræ, 205×114 cm, 107 cm højt, gi
vetvis skåret af samme snedker som to †stolesta
degavle og skriftestolen. Panelværket er flere 
gange ændret og 1934 stærkt fornyet, da alt
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Fig. 20. Indre set mod øst. NE fot. 1985. – Der Innenraum der Kirche gegen Osten.

rammeværk blev nygjort med model i det op
rindelige ved arkitekt Axel Hansen.

Oprindelige er alene fem arkadefyldinger og 
tre frisefyldinger i fladsnit, indsat i for- og syd
siden på det nygjorte rammeværk, der i nordsi
den består af spejlfyldinger. Arkadernes enkle 
pilastre, med profilkapitæler, har forsænket 
midtfelt. Midtarkaden rummer en frontalt stil
let, gammel mand med langt hår og skæg. Han 
er iført modedragt med baretagtig hue, skindbe
sat kåbe og små sko. Sviklerne har englehove
der. De øvrige arkader udfyldes af akantusløv 
og i bueslaget af englehoved, adskilt af en sær
egen fortsættelse af kapitælprofilerne. I frisefyl
dingerne udgår fra et hoved i midten to over
flødighedshorn med akantusslyng. Et skrift
bånd, 1934 nyskåret efter det gamle, bærer reli
efversalerne »Svb Christi cvstodia nvlla svnt pe-

ricvla Anno 1577 (Under Kristi beskærmelse er 
intet af frygte. År 1577)« på forsiden og »Vnica 
spes mea Christvs (Kristus er mit eneste håb)« 
på sydsiden. Fodstykket, ligeledes nyskåret efter 
det gamle, har indskårne postamentprofiler.

Panelværket står hovedsageligt i blankt træ 
med skiftevis røde og grønne striber omkring 
fyldingernes spejle. Sortmalet bund for skærin
ger og indskrifter.

Ved J. Helms’ besøg 1874 var forsidens tre fag 
forøget med ét af sydsidens to fag, halvdelen af 
dets frisefylding og hovedparten af dets skrift
bånd (fig. 19). Sydsidens østfag var i stedet ud
fyldt af to †stolegavle (jfr. s. 2569). Den enklere 
nordside bestod af to høje fyldinger med ind
ridsede bueslag, i nyere dørrammer, og to 
karmstykker med indridsede pilastre.33 Indtil 
1934 stod panelværket op ad korets østvæg.
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Fig. 21. Apostlene Jakob den Ældre, Andreas og Pe
ter. Udsnit af altertavlen fra o. 1500, jfr. fig. 22 (s. 
2558). NE fot. 1985. – Die Apostel Jakobus der Ältere, 
Andreas und Petrus. Ausschnitt aus Flügelaltar, um 1500. 
Vgl. Abb. 22.

†Alterklæder. Under Kejserkrigen 1627-29 
blev et alterklæde stjålet af »rytterne fra Kol
ding«.10 Et 1655-5610 anskaffet klæde var for
svundet 1700.23 1773 blev et stjålent klæde er
stattet med et nyt.23 1861 indkøbtes et rødt 
klæde, som synet året efter ønskede besat med et 
kors af guldbrokade på forsiden.16 1901 erhver
vede man et alterklæde med kors af guldbro
kade,15 og 1927 var klædet af fløjl.

†(Side?) alter, viet S. Nikolaj, jfr. alterstager.
Altertavle (fig. 22), o. 1500, sengotisk fløjalter

tavle, 230×340 cm, 23 cm dyb, med figurrig 
Korsfæstelsesscene i midtskabet, apostelrækker i 
fløjene, og predella.

I den traditionelle korsfæstelsesscene flankeres 
Kristus på korset af den gode og den onde røver, 
begge i forvredne stillinger. Kristus, med torne
krone, hænger i udstrakte arme, med hovedet 
hældende mod højre skulder og en nedhæn

gende hårlok over samme skulder. Korset flan
keres af to figurgrupper. Under den gode røver 
(fig. 23) ses de tre Maria’er, den segnende Jom
fru Maria støttes af Johannes, og Maria Mag
dalene knæler til venstre med udslået hår. Bag
grunden fyldes af soldater, heraf to til hest, den 
ene, Stefaton, med eddikesvampen på spyd. Ved 
korsets fod står en soldat med eddikespanden, 
og foran ham knæler skriveren med skriftrullen. 
Under den onde røver (fig. 24) optages forgrun
den af tre ryttere, hvoraf den ene, Pilatus, dik- 
terer til skriveren. Blandt soldaterne bag ved 
står formentlig høvedsmanden i en form for bi- 
speskrud.

Fløjenes apostelfigurer, fordelt på to rækker, 
bærer lange kjortler og kapper med markerede 
folder. De er barfodede, har langt hår og skæg, 
undtagen Bartolomæus og Johannes, og bærer 
attributter, hvoraf nogle 1897 var ombyttet; re
konstrueret ved en istandsættelse 1936. Figu
rerne beskrives her med angivelse af 1693 ma
lede navne. Foroven fra nord: 1) (Fig. 21) »S. Ja
cobus Maior« (Jakob den Ældre) i pilgrimsdragt 
med Ibskal på hatten, vandrestav i højre hånd og 
opslået bog i venstre. Tidligere uden stav. 2) 
(Fig. 21) »S. Andreas« med skråkors bag sig og 
opslået bog i hænderne. 3) (Fig. 21) »S. Peter« 
med nøgle i højre hånd og opslået bog i venstre. 
4) »S. Philipus« med korsstav i højre hånd og 
opslået bog i venstre. Tidligere med Jacob den 
Ældres stav. 5) »S. Bartholomeus« med kniv i 
venstre hånd og opslået bog i højre. 6) »S. Tho
mas« med nygjort lanse i venstre hånd og op
slået bog i højre. 1897 med økse og 1907 uden 
attribut. 7) »S. Matheus« med sværd i venstre 
hånd og opslået bog i højre. 8) »S. Johannes«, 
med velsignende højre hånd over kalken i ven
stre. 9) »S. Jacobus Minor« (Jakob den Yngre) 
med nygjort stav i højre hånd og lukket bog i 
venstre. 10) »S. Simon« med sav i venstre hånd 
og lukket bog i højre. 11) »S. Judas Tadeus« med 
kølle i højre hånd og lukket bog i venstre. 12) 
»S. Mathias« med nygjort økse i højre hånd og 
den venstre, usædvanligt store hånd holdende i 
kappen. Tidligere med Filips korsstav.

Figurerne, ca. 60 cm høje, står alle under gen
nembrudte stavværksbaldakiner. Midtskabet
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Fig. 22. Altertavle fra o. 1500, med en Korsfæstelse i midtskabet og apostle i fløjene, samt predellamaleri fra 1693 
(s. 2558). NE fot. 1985. – Flügelaltar, um 1500. Im Mittelschrein eine Kreuzigungsszene. In den Flügeln Aposteldarstel
lungen. Predella mit Abendmahlsgemälde, 1693.

rummer tre tresidet fremspringende baldakiner, 
hvoraf den midterste, over Kristus, er bredest. 
Korsblomster og fiskeblærer er delvis fornyede. 
Fløjenes kølbuebaldakiner er enkle. Tavlen kro
nes af en delvis fornyet frise af korsblomstspir.

Kristusfiguren er i udformning og skæring 
nært beslægtet med kirkens korbuekrucifiks 
(s. 2563) og skyldes muligvis samme billedskæ
rer. Korsfæstelsesscenen er antagelig udført efter 
samme forlæg som den mindre figurrige alter
tavle, o. 1475-1500, i Varnæs kirke (DK. SJyll. 
s. 1897) og minder, med de mange beredne fi
gurer, om de sønderjyske korsfæstelsesscener.

Stafferingen fra 1693, suppleret 1936, domi
neres af figurernes laserede røde, grønne og grå 
dragter med forgyldte folder. Hår, skæg og læn
deklæder er forgyldte, øjenbind sølvfarvede og 
karnationen naturlig. På skriverens skriftrulle 
står med sortmalet skriveskrift »Jesu Nazare- 
neus Rex Judorum (Jesus af Nazaret jødernes 
konge)«. Korsene står brune, jordsmonnet sort 
og baldakinerne forgyldte, sølvfarvede, grå og 
røde. På midtskabets bagvæg skifter malede 
skyformationer fra gråt til grønt med forgyldte 
stjerner og strålekrans om sort-rød sol (kristen
dommen) og måne (jødedommen). Ramme

Danmarks Kirker, Ribe amt 179
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Fig. 23-24. Figurgruppen under henholdsvis den gode og den onde røver. Udsnit af altertavlen fra o. 1500, jfr. 
fig. 22 (s. 2558). NE fot. 1985. – Figurengruppe unter dem guten, bzw. dem verstockten Schächer. Ausschnitt aus 
Flügelaltar, um 1500. Vgl. Abb. 22.

værket er rødt med lidt sort og gråt samt for
gyldte indskrifter på sort bund. Midtskabets 
fodfelt bærer en frakturindskrift, der daterer 
staffering og predellamaleri (jvf. ndf.): »Anno 
1693 udi Kong C(hristian) 5. alders 47 Aar er 
denne Alter Taffle repareret paa Kirkens bekost
ning Skanderop Kirke«.

Til stafferingen 1693 hører predellaens maleri 
(fig. 25), Nadveren, 40×80 cm, olie på træ, lige
ledes afdækket 1936. Kristus bryder brødet, sid
dende i rød kjortel og kappe midt for bordet. 
Blandt apostlene, der alle er iført folderige røde, 
grønne og brune dragter, sidder Judas til venstre 
med pung i hånden. Maleriet, der indrammes af 
kartouche, flankeres af samtidigt malede nad- 
verindstiftelsesord »Vor Herre Jesus Christus i 
den Nat da hand bleff forraadt...« (1 Kor. 11,23– 
25), i forgyldt fraktur på sort bund.

Af tavlens oprindelige staffering blev enkelte 
rester konstateret ved restaureringen 1936. Op

malingen 1693 mindedes med en nu forsvunden 
indskrift på predellaens nedre kant: »Samme 
Aar var A. Horne Sogne Præst til Scanderup 
Menighed og Ifver Thulesen Kirkeværge«.28 I 
sidste del af 1800’rne blev tavlen flere gange 
istandsat, opmalet og forgyldt,34 og 187916 blev 
fodstykket malet med blåt, antagelig den 1907 
omtalte blå bundfarve for predellaens forgyldte 
indskrift. Samme år stod tavlens staffering med 
hvide og forgyldte baldakiner og blegblå bag
grund for figurer med forgyldt hår og skæg 
samt brune, grønne, blå og grå dragter. Midt
skabets fodfelt rummede den forgyldte indskrift 
»Det er fuldbragt« på brun bund, og fløjenes 
fodfelter bar apostelnavne i samme farvesæt- 
ning.

Altersølv. Kalken (fig. 27), 1714, 21 cm høj, 
skænket af kirkeejeren Theodosius Levetzow til 
Oksholm sammen med en †disk. Bægeret er 
muligvis fornyet ved reparation 1886.15 Den
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sekstungede fod, uden stempler, bærer et pånit- 
tet støbt krucifiks, graverede kursivindskrifter 
»Skanderup Kirkes Kalch 1714« og »Theodosius 
Levetzouw« samt dennes våben (fig. 28). Det 
sekssidede skaft har sekstunget knop med tre ru- 
debosser, hvis graverede versaler tilsammen 
danner »IHS«. I de mellemliggende felter er 
spor efter radial stråle- eller blomster-gravering. 
Disk, 1967, af sølv, 16 cm i tvm., med graveret 
cirkelkors på fanen. Under bunden stempel for 
Hans Hansen, Kolding, – †Diske. 1) 1714,35 sam
men med kalken skænket af kirkeejer Theodo
sius Levetzow, nævnes senest 1769.28 2) 1966 var 
en disk opslidt.

†Altersæt. 1) 1631-32. Kalk og disk af tin.10 2) 
1636-37. Kalk og disk, af forgyldt sølv, med en 
samlet vægt på 32 lod, udført af Didrick Guld
smed.10 1700 var kalkens fod og bæger gået fra 
hinanden.23

Oblatæsker. 1) 1967, oval, 13,5 cm lang, af 
sølv, med graveret cirkelkors på låget. Under 
bunden stempel for Hans Hansen, Kolding. 2)
O. 1850,36 14 cm i tvm., fra Bing & Grøndahl, af 
sort porcelæn med guldkors og -kanter. Alter
kander. 1) 1966, af sølv, 28 cm høj, med graveret 
cirkelkors på legemet og høj, indsnævret hals. 
Under bunden stempel for Hans Hansen, Kol
ding. 2) O. 1850,37 30 cm høj, fra Bing & Grøn
dahl, af sort porcelæn med guldkors og -kanter.
– 1892 anskaffedes en †sølvflaske til altergan-

15gen.
Syges æt. 1) Nyt, af sølv, fra C. C. Herman, 

København. Kalk, 16 cm høj, disk, 7,5 cm i

Fig. 25. Nadvermaleri udført 1693 på predellaen af 
altertavle udført o. 1500, jfr. fig. 22 (s. 2560). NE fot. 
1985. – Abendmahlsgemälde, 1693. In der Predella des 
Flügelaltars, um 1500. Vgl. Abb. 22.

Fig. 26. Korbuekrucifiks fra o. 1500 (s. 2563). NE fot. 
1985. – Triumphkreuz, um 1500.

tvm., og oblatæske, 5 cm i tvm., med indgra- 
verede kors og under bunden stempel. I samti
digt læderfutteral.

2) (Fig. 29) 1861, udført af Niels Nielsen, Kol
ding. Kalken, 12 cm høj, har rund fod, skaft 
med tunger i fordybet kontur og bæger med 
seks lignende brede tunger samt blomster langs 
mundingsranden. Disken, 7,5 cm i tvm, har cir
kelkors på fanen og oblatgemme i bunden, med 
mesterstempel (Bøje 1982 nr. 6613). Samhø
rende er en lille vinflaske i glas samt et futteral af 
en læderbetrukket, udhulet egeblok med årstal
let »1861«.

Alterstager (fig. 30), o. 1525, 33 cm høje, støbt 
af Morten Jensen til et S. Nikolaj alter, med pa
ralleller i Fåborg (s. 1765) og Vester Nebel kirke 
(s. 1983). Stagerne har næsten ensdannet konisk 
fod- og lyseskål med svag profilering og cylin
derskaft med tre skaftringe. Fodskålene hviler 
på tre fødder, formet som dyrepoter. På den ene 
fodskål er indgraveret bomærke (to parallelle 
lodrette linier, begge krydset af en vandret og 
den ene længere med kryds øverst) samt en frak- 
turindskrift, forfattet på plattysk: »Dessen

179*
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Fig. 27. Alterkalk, skænket af generalløjtnant Theo
dosius Levetzow 1714 (s. 2560). NE fot. 1985. – Kelch, gestiftet von Generalleutnant Theodosius Levetzow 
1714.
Luchter ghat merten iensson to Schandorp Ker

ken to Sanct Nicolaus altare«.38 Lysetornene er 
fornyede i jern. – 1935 var stagerne forsynet 
med elektriske lys.39

Træstager, 1800’rne. To ens, 12 cm høje, med 
stor rund fod og tykt skaft, sortmalede. To ens, 

116 cm høje, med balusterformet skaft, højt 
postament med udskåret skjold og profileret 
fod. Sort- og gråmalet. Alle i tårnets nedre mel- 
lemstokværk.
Syvarmede stager. 1) 1962, 37,5 cm høj, Ti- 

tusstage på trappefod med graveret versalind
skrift »Skanderup kirke 1962«. 2) O. 1900, 56 
cm høj, med rund fod i tre afsæt på kvadratisk 
fodplade. Skaft med cylinderformede led og 
arme med kugleled, der samles i en smal mes
singplade under kugleformede lyseskåle. Nu i 
skabet bag altret. Trearmede stager. To ens, ny
ere, 41 cm høje, med rund fod, sekssidet skaft, 
gennembrudte arme og lyseskåle på flad skål.

Messehagler. 1) O. 1900, af rødt fløjl med guld
kors og -kanter. 2-4) Nyere, i liturgiske farver. 
†Messehagler. 1627-29 blev en messehagel stjålet 
af »rytterne fra Kolding« under Kejserkrigen, 
og kort efter generhvervet mod betaling.10 
1651-52 indkøbtes seks alen blåt lærred til foer til 
haglen.10 1700 var messehaglen af rødt fløjl med 
kors af guldsnore, skænket af sognepræst Jens 
Jacobsen Buch (†1688),23 og 1769 var haglen 
gammel og grøn.28 1835 blev en hagel af rødt 
fløjl med sølvtresser anskaffet.16 1855 fik den ny 
guldbesætning,10 og 1865 erstattedes den af en 
ny af silkefløjl.15

Alterskranke (jfr. fig. 20), opsat 1876,16 halv
rund, mørklakeret håndliste og balustre samt 
læderbetrukket knæfald.

†Alterskranker. 1652-53 indkøbtes fyrredeller 
til knæskamler.10 1790 var knæfaldet brøstfæl- 
digt, og 1792 lod præsten Peder Pedersen Win- 
ther et nyt skranke opsætte.40 1829 skulle en låge 
repareres.16

Døbefont (fig. 31), romansk, med kumme, 79

Fig. 28. Alterkalk skænket 1714, udsnit af fod med 
Theodosius Levetzows våben, jfr. fig. 27 (s. 2561). 
NE fot. 1985. – Kelch. Detail vom Fuss mit Stifterwap- 
pen, 1714. Vgl. Abb. 27.
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Fig. 29. Sygesæt, udført 1861 af Niels Nielsen, Kol
ding (s. 2561). NE fot. 1985. – Krankengerätesatz von 
Niels Nielsen, Kolding, 1861.

cm i tvm., af rødlig granit, og fod, 33 cm høj, af 
grålig Wesersandsten, beslægtet med stenhug
gerarbejder i Ribe domkirke (jfr. s. 2549).

Den cylinderformede kumme, der tilhører 
den glatkummede vestjyske type (Mackeprang: 
Døbefonte, s. 166), har attisk mundingsprofil, 
hvis øvre rundstav er erstattet af platte, samt 
lille rundstav ved overgangen til det cylindriske 
skaft. Fodens øvre led er cylindrisk, det nedre 
kvadratisk. I hjørnerne (fig. 32a-c) sidder to vel- 
huggede vædderhoveder, en siddende mandsfi
gur med skulderlangt hår og hænderne samlet 
ved benene samt en grovere udhugget mands
figur i fodsid dragt. Såvel Wesersandstenen som 
hjørnefigurerne knytter foden til arbejder i Ribe 
Domkirke, hvor især vædderhovederne har 
nære sidestykker i apsidens sandstensbaser 
(s. 203f.).

1700 blev fonten forbedret med guld og far
ver.23 Efter gentagne ønsker om rensning i sid
ste halvdel af 1800’rne41 fremsattes 1882 et ønske 
om opmaling.42 1896 stod fonten i renset stand 
ved triumfbuens nordre vange.43 Siden 1936 i 
skibets nordøsthjørne.

Dåbsfade. 1) 1961, af messing, 74 cm i tvm., 
med versalindskriften »Skanderup kirke 1961« 
samt diagonalt graverede korsarme på fanen. I 
bunden Kristusmonogram. Stempel for O. 
Frandsen under bunden. 2) 1600’rne. Glat fad, af 
messing, 60,5 cm i tvm. med bred fane, der 1907 
bar udslidte adelsvåben, det ene med skrå

bjælke. Fadet nævnes første gang 1700.23 Dåbs- 
kande, 1902, af messing, 32 cm høj, skænket af
I. L. Bruun. Chokoladekandeform med lille 
vulst mellem hals og legeme samt muslingeskal 
på låg og ved hanken. Under bunden indridset 
med skriveskrift »I. L. Bruun 7/2 1902 Skan
derup«.

†Fontehimmel, 1580, af præsten 1769 beskrevet 
som »en Pyramide af træ med indschriptionen: 
1580 Baptismus Infantium est aqvæ regeneratio
nis ac renovationis Spiritus Sancti (Børnenes 
dåb er kilden til vandets genskabelse og den hel
ligånds fornyelse (Tit. 3,5))«,28 formentlig af 
samme type som i Bramminge (Gørding hrd.) 
og Arrild, Tønder amt (DK. SJyll. s. 1273).

Korbuekrucifiks (fig. 26), o. 1500. Figuren, 75 
cm høj, hænger i udstrakte arme med hovedet

Fig. 30. Alterstage, o. 1525, ifølge indskrift støbt af 
Morten Jensen til S. Nikolaj alter i Skanderup kirke 
(s. 2561). NE fot. 1985. – Altarleuchter, um 1525. Laut 
Inschrift gegossen von Morten Jensen für den St. Nikolai 
Altar in der Skanderup Kirche.
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Fig. 31. Romansk døbefont med granitkumme og 
sandstensfod (s. 2563). NE fot. 1985. – Romanischer 
Taufstein mit Granitkuppa und Fuss aus Sandstein.

Fig. 32a-c. Døbefont, detaljer af fod, jfr. fig. 31 (s. 
2563). a. Vædderhoved. b. Mandsfigur, c. Mands
figur. NE fot. 1985. – Taufstein. Details vom Fuss: Wid
derkopf und Männerfiguren. Vgl. Abb. 31.

hældende mod højre skulder, flettet tornekrone, 
skåret sidevunde og højre fod lagt over venstre. 
Øjnene er lukkede, munden halvåben, skæg og 
hår langt med en hårlok over højre skulder. Rib
benene er markerede, med indskåren linie fra 
brystkasse til navle, og lændeklædet er bundet 
midt på, med en flig ved venstre hofte. Kors- 
træet, 110 cm højt, har glorieskive i korsskærin- 
gen, og korsarmene, der kantes af udhulede 
knopper, har muligvis fornyede, glatte og kva
dratiske endefelter. – Bemalingen fra o. 1700, 
fremdraget 1936, omfatter en grålig karnation 
med røde blodstænk, forgyldt hår, skæg og læn
deklæde samt grå tornekrone. Korstræet er 
brunt med rød og forgyldt korsglorie, sorte 
kanter, sorte og indvendig grå knopper og 
grønne endefelter med forgyldte kanter.44

Trods mindre afvigelser har figuren betydelig 
lighed med altertavlens korsfæstede Kristusfigur 
og kan muligvis skyldes samme værksted. – 1874 hang det, som nu, over triumfbuen.
Prædikestol (fig. 37), 1589, opsat efter befaling 

af Caspar Markdanner. Kurven er af karnaptype 
med ni fag, fem fag i karnappen samt bredere 
nord- og sydvendte fag. Fagene er adskilt af 
kannelerede, korintiske halvsøjler, mellem kar
nap og brystning af kvartsøjler. Med undtagelse 
af det ganske enkle sydfag rummer fagene arka
defelter med toskanske kvartsøjler, der har
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Fig. 33. Indre set mod øst (prædikestol og korparti) 1905. Hude fot. – Der Innenraum 
der Kirche gegen Osten (Kanzel und Chorpartie), 1905.

glatte prydbælter. Bueslaget ledsages af en dob
belt tungekant, og sviklerne har perspektivhul
ler. Det glatte sydfag (ind mod væggen) synes 
aldrig at have båret arkadefelt. Postamentet led
sages af tandsnit forneden og har æggestavsind- 
rammede felter med reliefversaler (jfr. ndf.) på 
oprullede kartoucher. Postamentfremspringene 
bærer løvehoveder, de fleste med ring i flaben 
(fig. 35), samt enkelte vrængemasker, hvorun
der hængeknopper. Frisen har under kronlisten 
karnisformet tandsnit og skriftfelter svarende til 
postamentets. Frisefremspringene prydes af 
mands- og kvindebuster med opslåede kraver

og knaprad (fig. 34). Nordfagets mandsbuster, i 
en lidt grovere skæring, bærer huer; sydfagets 
mands- og kvindebuste er uden dragt. Indskrif
ten indledes på frisen og fortsætter på postamen- 
tet, nord- og sydfaget undtaget: »Facta/ est hec/ 
strvc/tvra/ mandato/ Præsidis/ Caspari// Marc- 
dani/ tvtore/ hvivs/ Ecclesiæ/ Domino/ 
Chanvto/ Magni (Pastore) (Denne opbygning 
er gjort på befaling af lensmand Caspar Mark
danner, denne kirkes beskytter, da hr. Knud 
Mogensen var præst)«.

Kurven hviler på en bærestolpe, der foroven 
udvider sig i en vifteform med to store rosetter
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Fig. 34-35. Detaljer af prædikestol fra 1589, jfr. fig. 37. 34. Frise med mands- og kvindebuster (s. 2565). 35. 
Postament med løvehoveder (s. 2565). NE fot. 1985. – Kanzel, 1589. Details. Fries mit Männer- und Frauenbüsten 
und Untersatz mit Löwenköpfe.

samt en lille indskåren volut i nord. På bærestol
pens knægt er opsat en mandsfigur (fig. 36), lo
kalt opfattet som Caspar Markdanner. Han har 
krøllet hår og langt skæg og holder et skjold 
med reliefversalerne »Anno Domini 1589«.

Fig. 36. Mandsfigur på bærestolpe, udsnit af prædi
kestol fra 1589, jfr. fig. 37 (s. 2566). NE fot. 1985. – Männerfigur an Kanzelstütze. Ausschnitt aus Kanzel, 
1589. Vgl. Abb. 37.

Den samtidige himmel (jfr. fig. 33) følger sto
lens karnapform. Profilled med tandsnit ind
rammer indskriftfrisen med reliefskårne versaler 
»Propter scelvs/ popvli/ mei pe/rcvssi filivm/ 
mevm qvia/ abscisvs est/ de terra/ viventivm 
(For mit folks synd har jeg ramt min søn, fordi 
han blev bortrevet fra de levendes land (Es. 
53,8))«. Det glatte loft opdeles af otte radiære 
profilribber, der udgår fra en dobbeltroset med 
nedhængende due. Loftet og duen er fornyet, 
muligvis 1883, da loftet var råddent.15

Prædikestolens staffering er sammen med ma
lerierne (jfr. ndf.) dateret af malet indskrift 
»Anno/ 1695« i nordfagets glatte skriftfelter; 
fremdraget og suppleret 1936. Stolen er rød, 
sort og hvid marmoreret med forgyldte ind
skrifter på sort bund og detaljer i gråt, sort, 
rødt, grønt, guld, sølv og laserende grønt og 
rødt. Bærestolpens mandsfigur har mørkebrunt 
hår og skæg, lysebrun dragt med sorte striber 
og rød tungebort på ærmerne samt blåt skjold 
med hvid kant og indskrift. Sydfaget er udfyldt 
af sort skriveskrift, der vidner om istandsættel
sesarbejder 1934 og 1936.45

Arkadefelternes malerier, 1695, afdækket 
1936,46 viser evangelisterne, Gudslammet, Pau
lus, Moses og Aron. De er iklædt grønne, røde, 
brune og gyldne kjortler og kapper og står på 
baggrund af ensartede dunkle landskaber i brunt
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Fig. 37. Prædikestol, 1589, ifølge indskrift opsat på befaling af Caspar Markdanner 
(s. 2564). NE fot. 1985. – Kanzel, 1589. Laut Inschrift errichtet von Caspar Markdanner.

og grønligt med hvid og blå-grøn himmel. Med 
undtagelse af Johannes har alle langt hår og 
skæg, og evangelisterne samt Paulus rammes af 
en lysstråle. Lammet bærer rød-hvidt flag. De 
sorte fodfelter rummer navne i forgyldte versa
ler. 1) »S. Pavlvs«, med gestikulerende hænder.
2) (Fig. 38) »S. Mattævs«, med opslået bog og 
pen i hænderne samt bag ham englen med op
rakte arme. 3) »S. Marcvs«, med bog under ar
men og pen i hånden samt løven bag ham. 4) 
»Moses«, med horn i panden, stav i hånden og 
bag ham kobberslangen på kors. 5) »Ecce Ag
nus Dei«. Gudslammet med højre forben hol
dende en korsfane med flag, på bakketop. 6)

»Aron«, med stav og røgelsekar i hænderne, 
iført ypperstepræstedragt. 7) »S. Lvkas«, med 
opslået bog og pen i hænderne og oksen bag 
ham. 8) »S. Iohannes«, med opslået bog og pen i 
hænderne samt ørnen bag ham.

Prædikestolen er opsat i skibets sydøsthjørne, 
med opgang gennem triumfmuren. Trappen, 
muret af røde tegl med sortmalet støbejernsge- 
lænder, har 1934 erstattet en ældre med balu
sterformet trægelænder, vel fra 1876.47

To småbuster, et englehoved, 15×26 cm, og en 
mandsbuste (fig. 50), 19×12, svarende til dem på 
prædikestolens frisefremspring, må stamme fra 
stolen. Busten har opslået krave, udskåren
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Fig. 38. Maleri af Mattæus, 1695, i storfelt på prædi
kestolen fra 1589, jfr. fig. 37 (s. 2567). NE fot. 1985. – Evangelistengemälde, 1695. Im Mittelfeld des Kanzels, 
1589. Vgl. Abb. 37.
knaprad samt hænderne samlet på brystet.48 

Begge nu ophængt i skriftestolen.
176928 var stolens inderside beklædt med tre 

(†)malerier, o. 1695, muligvis udført til beklæd
ning af en †prædikestolsopgang. Et bevaret maleri, 
nu i skriftestolen (s. 2569), viser Kong David. 
Af de to forsvundne fremstillede det ene Eze
kiel, stående med oprakt hånd, ledsaget af ind
skriften »Naar de Paaminder den Ugudelige« 
(Ez. 3,19), muligvis afsluttet af et Christian V- 
monogram. Det andet maleri, i prædikestolen 
placeret mellem David og Ezekiel, viste en 
mand, antagelig Moses, der i sin ene hånd holdt 
indskriften »See! leg haver lagt mine ord i din 
Mund« (5 Mos. 18,18).
Stol og himmel synes oprindelig af have stået 

med en partiel staffering, guld- og sølvfarve på 
profiler og karnation på fremspringenes hove
der, formentlig indtil nymalingen 1695.49 1865 
fik stolen en opmaling,15 antagelig den 1907 be

varede i hvidt, blåt og lidt guld, med stjerner på 
himlens loft (jfr. fig. 33). 1874 var mandsfiguren 
på bærestolpen henlagt på loftet, muligvis efter 
istandsættelsen samme år, og erstattet af en stor 
diamantbosse over led med kuglestave (jfr. 
fig. 33), fjernet 1936. 1883 var loftet i himlen 
råddent, og den skulle ufortøvet nedtages, for
nyes og opmales.15 – Et smukt †timeglas på præ
dikestolen havde 1790 og 1792 længe været i 
uorden.40

Stolestaderne (fig. 39) er i deres kerne forment
lig fra 1596, bænkene fornyet i slutningen af 
1800’rne, antagelig 1873.42 Gavlene, 101 cm 
høje, er sandsynligvis samtidige med to †gavle 
fra 1596 (jfr. ndf.) og har paralleller indenfor 
herredet i Gesten (s. 2530) og Vamdrup samt i 
Brørup, Malt hrd. De glatte arkadefelter ind
rammes af kannelerede pilastre med joniske ka
pitæler og æggestav. Bueslaget med diamant
bosser ledsages af profileret og tunget kant, og 
sviklerne udfyldes af blomsterornament. Gavlen 
afsluttes i profileret gesims. – Bemalingen fra 
1981 er olivengrøn og brun, suppleret med rødt 
og gråt samt forgyldte Jesumonogrammer i 
buefeltet på hver anden gavl.50

Fig. 39. Stolestadegavl, 1596 (s. 2568). NE fot. 1985. – Gestühlswange, 1596.
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Fig. 40. Indre set mod øst o. 1910. Boserup fot. – Der Innenraum der Kirche gegen Osten, um 1910.

1792 havde kirken tilstrækkeligt med stader, 
men de var af forskellig bygningsform (jfr. †sto- 
lestadegavle) og i dårlig stand.40 1851 stod sto
lene både malede og umalede.16 De fik, for
mentlig ved istandsættelsen 1873,15 en 
egetræsådring,51 fornyede bænke med fyldings- 
ryglæn og halvrunde topstykker med profileret 
bossebort omkring halvroset (jfr. fig. 40), 1936 
fjernet og henlagt på kirkeloftet.

†Stolestadegavle. To gavle, o. 1577, udført af 
samme snedker, som alterbordet og skriftesto
len. De havde over et nedre glat felt indskårne 
profilruder, flankeret af pilastre med forsænket 
midtfelt og profilkapitæler med snedkerens sær
egne vandrette forlængelse. Det formentlig 
rundbuede topstykke udfyldtes af en halvroset.
1874 var de indsat i alterbordet (jfr. s. 2557). To 
andre gavle, 1596, bar 1769 indskrifterne »Cas- 
parus Marchdanus 1596« og »Canutus Magni 
1596« (sml. prædikestolens indskrift).28

En †brudestol blev 1654-55 repareret af Knud 
Snedker.10

Skrifte- og præstestol (fig. 43), 1577, stærkt for
nyet 1934. Af de oprindelige dele er bevaret en 
dør med to fyldinger, henholdsvis en arkade 
med englehoved i buefeltet og blomster i svik
lerne og en kvadratisk med blomst i rudeformet 
spejl. Gamle er også tre fyldinger: to enkle, den 
ene hængslet til en rest af en fladsnitsfylding 
samt en arkadefylding med englehoved i buefel
tet og profilkapitæler. Arkaderne er nært be
slægtet med alterbordets og †stolestadegavlenes 
og må skyldes samme snedker (jfr. s. 2557). Af 
et panelværk med indskårne tovsnoninger og 
snoede bånd er i stolen indbygget en fast skam
mel, 45 cm høj.

De gamle dele blev 1934 indsat i nyt ramme
værk, bygget op ad alterets bagside. Ved samme 
lejlighed blev en indskriftfrise (reliefversaler) 
med tandsnit og palmetbort nyskåret i forkortet 
form: »Completvm est hoc (opus) præsens 
(mandato honesti et nobilis viri Christierni 
Lang, Cantoris Rip.) Rectore et tvtore hvivs Ec- 
clesie Domino Canvto Magni 1577 (Dette nær
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Fig. 41. Indre set mod vest. NE fot. 1985. – Der Innenraum der Kirche gegen Westen.

værende arbejde er fuldført på befaling af den 
hæderlige og ædle Christen Lange, kantor i 
Ribe, da hr. Knud Mogensen var denne kirkes 
præst og værge 1577)«.52

Skriftestolen står i blankt træ med en partiel 
staffering, røde og grønne striber omkring fyl
dingernes spejle. Fladsnit og indskrift fremtræ
der på sort bund. Indvendig er stolen overalt 
gråmalet, bagvæggens overkant med sortmalet 
indskrift (skriveskrift): »1934 blev Alterbordet 
og Resterne af Præsterummet fra 1577 udbedret 
og samlet i den nyopførte Korrunding./ Ved Al
terets Sydside ligger formentlig begravet: Sog
nepræst Knud Mogensen Buch, †1604, og Hu
stru; Provst P. P. Winther, †1792./ og Hustru 
Gjertrud Henricka Krag, †1759, og lille Datter 
Maria Anna; og 2. Hustru Dorthea Magdalene,

†1779./ Lad mig komme til Guds Alter til min 
Glædes Gud! S(alme) 43,4«.

Ved retableringen 1934 indsattes i bagvæggen 
en arkadefylding med maleri (fig. 42), o. 1695. 
Billedet, 115×31 cm, forestiller kong David, 
knælende med hænderne foldet i bøn og med 
krone, scepter og harpe liggende på jorden. Han 
er iklædt rød dragt, har mørkebrunt fuldskæg 
og hår, og det omgivende landskab er holdt i 
afdæmpede brune, grønne og grå farver. Langs 
buefeltet løber et gråt indskriftbånd med sort 
fraktur »Psalm. 118, v. 25. O Herre hielp nu, O 
Herre lad det vel lyckis nu«. – Maleriet er for
mentlig udført til beklædning af en †prædike- 
stolsopgang (jfr. s. 2568). 1769 var det placeret 
på prædikestolens inderside,28 men 1920 henlagt 
på kirkeloftet.
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1792 var skriftestolen meget ussel,40, og 1874 
var resterne af stolen henlagt på loftet.

*Degnestol, 1800’rne, nuværende højde 97 cm. 
Oprindelig en ståpult, ombygget til siddepult 
med skriveklap, to skuffer i overdelen og seks 
skuffer i underdelen. Ådret. – Første gang om
talt som kirkesangerstol 1865,15 da den skulle 
renses. 1874 stod den i koret.15 1935 blev pult og 
stol kasseret og hensat på kirkeværgen Hans 
Sommer »Stændergårds« loft.53 Siden 1981 i 
Museet på Koldinghus (inv. nr. 777×1).

†Degnestol, 1508, med indskriften »Sancta 
Maria ora pro nobis. Anno D(omi)ni MDVIII 
(hellige Maria bed for os. Herrens år 1508)«.54 
1792 var den i dårlig stand,40 og 1874 var stolen 
»i gothisk Stil« kun delvis bevaret. Skråt nedad 
på endestykkerne læstes i minuskler »maaj per« 
og »iver jese«, vel rester af indskårne degne
navne.

En ældre armstol til præsten, med rødligt læ
derbetræk, i koret. En sortmalet armstol med 
brunt lædersæde, henstillet i tårnets nedre mel- 
lemstokværk.

Løse bænke. To lange gråmalede bænke med 
rygstød, hvoraf en 1903 stod langs korets nord
væg,43 er nu hensat i tårnets nedre mellemstok- 
værk.

Et †panel blev 1907 opsat langs skibets 
vægge,15 formentlig fjernet 1936.

To nyere skabe med fyldingsdøre, malet 1981 
med olivengrønt, brunt, gråt og rødt i over
ensstemmelse med stolestaderne; i dåbsværelset.

†Pengeblokken var 1865 af træ med jernbeslag 
og forsvarlig lukkelås.15

Pengebøsser. 1) Nyere, af bejdset træ, 18 cm 
høj, med versalerne »Ydre Mission«; i tårnrum
met. 2-3) Nyere, af messing, 22 cm høje, fra 
Dansk Paramenthandel, ophængt på hver side af 
indgangsdøren i skibet. 4) Ældre kirkebøsse, af 
blik, 20 cm høj, keglestubformet kande med 
svungen hank og pengetragt. Nu stærkt rusten, 
på kirkeloftet.

Fig. 43. Dele af skriftestol fra 1577, fotograferet før 
rekonstruktionen 1934 (s. 2569). Niels Termansen 
fot. 1920. – Teile eines 1934 rekonstruierten Beichtstuhls 
von 1577. Bildaufnahme 1920.

Fig. 42. Maleri af Kong David fra o. 1695, 1934 indsat 
i den stærkt fornyede skriftestol fra 1577 (s. 2570). 
NE fot. 1985. – Gemälde, den König David darstellend, 
um 1695. 1934 in den stark renovierten Beichtstuhl von 
1577 eingesetzt.



2572 ANST HERRED

En †klingpung nævnes i inventariet 1865, og 
samme år stod nogle †»fattigblokke«, 1856, i kir
ken.15

†Dørfløje. 1618-19 erhvervedes en fyrredør til 
våbenhuset.10 Under Kejserkrigen 1627-29 stjal 
»rytterne fra Kolding« et jernbeslag for låsen, 
som kort efter blev skaffet tilveje igen.10 1651-52 
anskaffede man en ny våbenhusdør.10 1661 fik 
kirken ny kirkedør med malet giverindskrift 
»Jeppe Jepsen Buch, Mette Christens Datter af 
Nagbølle H.D.B.K. Anno 1661«; stadig i brug
1769.28 Et foto 1897 viser en fløj af 5 planker i 
norddøren.43

Et orgelpulpitur, 1900,15 blev 1936 udvidet efter 
forslag af arkitekt Axel Hansen, Ribe (jfr. 
fig. 41). I skibets vestende med opgang i det 
nordvestre hjørne.

Pulpituret bæres af to gange tre piller. Bryst
ningen, 98 cm høj, er inddelt i 13 fag med ma
lerier i profilerede rammer med bossefrem- 
spring. Frisen og postamentet bærer indskrift
felter (jfr. ndf.), adskilt af henholdsvis volutde- 
korerede fremspring og diamantbosser. – Be
malingen omfatter en sort, hvid og rød

marmorering samt detaljer i gråt, grønt, hvidt, 
sort og forgyldning. Sorte skriftfelter med for
gyldte malede versaler. Hvidmalet opgang.

Malerierne, Kristus og de tolv små profeter, 
47×40 cm, er malet 1936 af N. Steenholdt. Fi
gurerne, der alle vender sig mod den centralt 
placerede Kristus, er malet som bryststykker, 
hver med to baggrundsscener i afdæmpede far
ver. De har brunt eller gråt hår og skæg og er 
iført dragter, nogle med kapper, i gyldne, 
brune, røde, blå, grønne, grå og hvide farver. 
Malerierne ledsages af skriftfelterne, foroven 
med navne, forneden med skriftsteder. Fra syd 
ses: 1) »Hoseas«. I baggrunden trompetblæser 
og en ørn over et tempel. Hos. 8,1. 2) »Ioel«. I 
baggrunden landskab med forrevne træer og 
menneske med oprakte arme i frodigt landskab. 
Joel 3,5. 3) »Amos«. I baggrunden brændende 
hus og byport. Am. 9,11. 4) »Obadias«. I bag
grunden soldat og knælende menneskeskare. 
Obad. 17. 5) »Ionas«. I baggrunden skib i havs
nød og solbeskinnet by med tempel. Matt. 
12,39. 6) »Micha«. I baggrunden får og en 
hyrde. Mika 5,1. 7) Kristusmonogram. Kristus



SKANDERUP KIRKE 2573

Fig. 44-46. Relieffer fra første halvdel af 1600’rne, 
indsat i salmenummertavler fra 1936 (s. 2574). 44. 
Bebudelsen. 45. Hyrdernes tilbedelse. 46. Omskærel
sen. NE fot. 1985. – Reliefdarstellungen aus dem Anfang 
des 17. Jahrhunderts. In Nummerntafeln von 1936 einge
fügt. Verkündigung, Anbetung der Hirte und Beschnei
dung.

med velsignende højre hånd og venstre hånd 
støttende et kors over skulderen, i stråleglans. 
Ap.G. 10,43. 8) »Nahum«. I baggrunden Kri
stus velsignende to knælende og to mennesker 
på vej bort. Nah. 1,7. 9) »Habakuk«. I baggrun
den harpespillende engel og springende hjorte. 
Hab. 2,4. 10) »Zefanias«. I baggrunden engel 
med to mennesker ved himmerigets port og to, 
den ene på krykker, på vej mod porten. Zef. 1,7.
11) »Haggai«. I baggrunden moden kornmark 
og ødelagt kornmark. Hagg. 2,9. 12) »Zaka- 
rias«, holdende en skriftrulle med versalind
skriften »Billederne paa pulpitur/ og orgelfa
cade,/ malet i august 1936/ af N. Steenholdt/ 
Soli deo/ gloria«. I baggrunden menneskeskare 
ved himmerigets port og en mindre gruppe pe
gende mod porten. Zak. 9,9. 13) »Maiakias«. I 
baggrunden solopgang og mørkt landskab. 
Mal. 4,2.

Orgel (jfr. fig. 41), 1965, med 10 stemmer, to 
manualer og pedal, bygget af Marcussen & Søn, 
Åbenrå. Disposition: Manual I: Gedakt 8', Prin
cipal 4', Gemshorn 2', Mixtur III. Manual II: 
Spidsgamba 8', Rørfløjte 4', Principal 2', Nasat 1

1/3'; svelle. Pedal: Subbas 16', Gedakt 8'. Tegnet 
af J. K. Jepsen. Orgelhus med fem pibefelter, 
oprindelig i ubehandlet egetræ, siden 1981 grå-, 
brun- og rødmalet. På vestpulpitur, med syd
vendt spillebord.

(†)Orgel, 1899,15 oprindelig med seks stem
mer, senere udvidet til syv stemmer, bygget af 
Joh. P. Andresen & Co., Ringkøbing og skæn
ket af købmand Karlo Sørensen, Kolding. Den 
femdelte orgelfacade fik 1936 en malet marmo
rering, som pulpiturets, og versalindskriften 
»Lovsynger Herren«. På vestpulpituret. 1966 
flyttet til Træden kirke, Århus amt. Bælgen står 
stadig på loftet. En mindeplade, 21×102 cm, af 
hvid marmor bærer giverindskriften »Skænket 
kirken til minde om Karlo Sørensen. Kongehu
set« i indhuggede forgyldte versaler. Oprindelig 
opsat på pulpiturbrystningen. Nu i tårnets nedre 
mellemstokværk.

Salmenummertavler. 1-3) Rektangulære sort- 
malede tavler, 98×50, 1936, med grønne hulkan- 
tede kantlister foroven og forneden, hvid versal
indskrift »Før/ Efter/ Prædiken« samt kroge til 
letmetalcifre.
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I tavlerne er indsat relieffer (fig. 44-46), for
mentlig kisterelieffer, fra første halvdel af 
1600’rne, tidligst nævnt 1874. Reliefferne, 37×28 
cm, med scener fra Jesu barndomshistorie, har 
arkadebuer, båret af pilastre med draperiophæng 
i ringe, herover mellemled og øverst forenklet 
æggestav. Buen, med konsolformet slutsten, 
kantes indvendig af tandsnit, udvendig af æg
gestav. I sviklerne rulleværkskartouche med be
slagværk. 1) (Fig. 44) Bebudelsen. Maria sidder 
til venstre bag en læsepult. Til højre rækker Ga
briel en blomst frem med højre hånd. Ovenover 
svæver Helligåndsduen i strålekrans under en 
skybræmme med Gudfader. Arkitektonisk bag
grund med draperier. 2) (Fig. 45) Hyrdernes til
bedelse.55 Den siddende Maria til venstre viser 
barnet frem, liggende i midten på et klæde. Bag 
hende bøjer Josef sig frem. Til venstre knæler en 
hyrde, der har lagt hatten på jorden. På hver side 
bøjer en hyrde sig frem og bagest står endnu en 
hyrde, med bredskygget hat. Over scenen svæ
ver en engel i skybræmme. I baggrunden arki
tektonisk indramning med draperier. 3) (Fig. 46) 
Omskærelsen, udført efter forlæg af Hiorony- 
mus Wierix.56 Josef til venstre holder barnet 
frem til ypperstepræsten, siddende på en skam
mel ved et rundt bord. Figurgruppen bagved 
rummer Maria. Til venstre står en sidevendt 
mand med skål, og foran bordet knæler en lille 
figur med lys i hånden. Øverst omgiver en sky
bræmme Kristi navn på hebraisk. Arkitektonisk 
indramning med rundbuet dør i midten. – Be
malingen fra 193657 udgøres af lysegrå arkader, 
mørkegrå arkitekturbaggrund med sort-hvid 
skakternet gulv (nr. 1 og 3) for figurgrupperne, 
der er klædt i røde, blå, hvide og grønne drag
ter. – Nu ophængt på skibets nordvæg (nr. 2 og
3) og på triumfvæggen i nord (nr. 1). – Indtil 
190543 var reliefferne indsat i rektangulært ram
meværk med trekantgavl, og 1935 var nr. 2 og 3 
samlet i én rektangulær ramme med trekant
gavl, malet med bronzefarve, blåt og hvidt.

4-6) Anskaffet 192315 og ombygget 1936 fra 
spids til lige overkant. Rektangulære tavler, 
86×64, med affasede kantlister foroven og for
neden samt ophæng til metalcifre. En sortmalet 
med olivengrønne kanter og hvid antikva »Før/

Efter/ Prædiken« er ophængt på skibets sydvæg. 
To sortmalede med hvid antikva, hhv. »Daab/ 
Skriftemaal/ Altergang« samt grønne kanter og 
»Før/ Efter/ Prædiken« samt grå kanter. Nu i 
tårnets nedre mellemstokværk. – 7) 1800’rne, 50 
× 36 cm, sortmalet med spids overkant, bereg
net til kridtskrevne numre. Nu i tårnets nedre 
mellemstokværk.

Præsterækketavler. 1) (Jfr. fig. 41) med malet 
årstal 1836, 210×93 cm, rektangulær tavle med 
profileret ramme og kursivindskrift for »Sog
nets Præster fra Reformationen«. Skriften står 
hvid på sort bund, og rammen veksler i sort, 
grå, olivengrøn og rødbrun. Ifølge indskrift på 
prædikestolen opmalet 1936. – 1935 ophængt på 
skibets sydvæg. Nu på skibets nordvæg.

2) Sandsynligvis 1888, da synet nævner en ud
gift til en stor tavle og maling af samme.15 Tav
len måler 210×93 cm og er udformet som nr. 1 
med overskriften »Sognets Præster Fortsæt
telse«. Opmalet 1936 og ophængt ved siden af 
den ældre tavle.

Maleri af Luther, 1883, 130×110 cm, olie på 
lærred, ifølge versalindskrift på rammen skæn
ket af Skanderup menighed på Luthers 400 års 
fødselsdag. Brystbillede med sort pelsbesat 
kappe og hvid krave, på gylden baggrund. Pro
filrammen med æggestav er forgyldt, sort og 
brun. – 1935 hang maleriet på triumfvæggen i 
nord, nu over norddøren.

†Præstemaleri, o. 1870, i olie, af præsten Ulrik 
Kjerulf Schmidt, †1870, skænket 1870 af enken 
Julie Marie Bentzen. Fjernet o. 1925.6

Lysekroner. 1-2) (Jfr. fig. 41) 1925. Hænge- 
kugle med lille vulst og hængespir samt balu- 
sterskaft med kugle- og cylinderled, øverst af
sluttet i skål. Seks store og seks små s-svungne 
lysearme med bladornamenter og mandshoved i 
profil. – Ophængt i messingstænger med kug
ler, øst og vest i skibets midtgang.

3) (Jfr. fig. 20) ophængt 1948 til minde om 
sognepræst C. Moe, *22. maj 1848, ifølge gra
veret antikvaindskrift på ovalt skilt, påsat hæn- 
gekuglen. Balusterskaft med kugle- og cylin
derled samt øverst stor skål. Otte store og otte 
små s-svungne lysearme med bladornamenter. – Ophæng som nr. 1 og 2, mellem disse.
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Fig. 47. Begravelseskjolde fra o. 1871, over Ane Mar
grethe Terpager, *1787, †1871 (s. 2575). NE fot. 1985. – Begräbnisschilde für Altarleuchter. Für Ane Margrethe 
Terpager, geboren 1787 und gestorben 1871. Um 1871.
(†) Petroleumslamp er, O. 1900. 1) (Jfr. fig. 33) 

støbejern, med arme i gennembrudt planteslyng 
og hvide glas, tidligere ophængt over altret.43 

Nu henlagt på kirkeloftet. – 2) Hvid glaskuppel i 
støbejernsophæng; nu henlagt i tårnets nedre 
mellemstokværk. – 3-4) (Jfr. fig. 40) ophæng 
med gennembrudt planteslyng omkring putti, 
af forgyldt støbejern. Indtil o. 1925 i skibets 
midtergang. Nu henlagt på kirkeloftet.
Lysearme. 1-2) O. 1948, med rund vægplade 

og tre svungne arme med bladornamenter som 
lysekrone nr. 3. Siden 1980 på korets nord- og 
sydvæg. – Væglamper. 1-6) Lampetter, opsat 
1971, tegnet af arkitekt Rolf Graae, i skibet. – 7-14) 1800’rne, af sortmalet træ. Vægplade med 
buet overkant og fodplade, hvorpå fæstnet en 
nedhængende jerntråd med lyseskål. Nu på kir
keloftet. – †Væglamper, i form af hvide imiterede 
kerter, hang indtil 1980 i koret.
En gipsafstøbning, 53 cm høj, af Thorvaldsens 
Kristus; nu i skabet bag altret.

Kirkeskib, ophængt 1982. Tremastet fuldrig
ger, »Flying Cloud«, med forgyldt rankeorna

ment og navn på for- og agterstævn. Sort skrog 
med hvide striber, mørkegrøn vandlinie og for
gyldt bund. Ophængt i gråmalede jernkæder, 
midt i skibet.

Fire ældre hatteknager, af træ, har rund væg
plade med udskåren roset, gråmalede, ophængt 
i dåbsværelset.

Klokke, 1736, tvm. 105 cm, omstøbt af ældre 
†klokke (nr. 2) ved Caspar König, Viborg,58 og 
bekostet af generalinde Levetzow til Byg
holm.35 Om halsen lister hvorimellem reliefver
saler »Casparvs König me fecit Wibvrgi 1736«. 
Delvis afslået slagring med lister. Ophængt i 
slyngebom. – 1792 hang klokken så dårligt i 
nordre glamhul, at den var svær at høre; degnen 
kunne ikke ringe den ene mand, hvorfor den 
kun blev brugt mod betaling og ved ligring- 
ning.40

†Klokker. 1) Til klokkeskatten 1528 aflevere
des en klokke, der vejede 4½ skippd 8. lispd.9 2) 
En klokke, 1654-55 beslået med nyt jern, er for
mentlig identisk med den, der sprang 1730 ved 
ringningen over Frederik IV. og blev omstøbt
1736.28

Klokkestol, til én klokke, af egetræ, med et sæt 
skråstivere, delvis fornyet 1934. – †Klokkestol. 
1650-51 blev klokkens træværk fornyet.10

GRAVMINDER

En †åben begravelse, opmuret under koret, var 
o. 1670 indfalden.59 1759 optoges en egekiste og 
en barnekiste, og istedet nedsattes præsten Peder 
Pedersen Winthers første hustru, Gjertrud Hen- 
riksdatter Kragh, †1759, og senere en datter.28

34 lyseskjolde, begravelsesskjolde til at binde 
parvis på alterlysene60 (jfr. Gesten, s. 2537), 
o. 1875. Ni med bevarede indskrifter: »Hans Pe
tersen Friis. Født i Seest 1790«. – »Hans Petersen 
Friis. Død i Skanderup 1869«. – »Ane Margrethe 
Terpager, født i Skanderup d. 18. Juni 1787«. – »Ane Margrethe Terpager, død i Skanderup d. 
18. Februar 1871« (fig. 47). – »Maren Lyse, født 
Hansen, født d. 2. marts 1803« – »Maren Lyse, 
født Hansen, død d. 1(7) januar 1886« – »Johan 
Laursen, født Jorddrup d. 29. November 
18[05?]«. – »Johan Laursen, død d. 14. Maj 
1880«. – »Mette Johanne Hansen, født Thom
sen, død d. 24. maj 1887«.

Danmarks Kirker, Ribe amt 180
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Fig. 48. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1802, over 
Niels Buch, †1802 (s. 2576). NE fot. 1991. – Friedhofs
denkmal Nr. i, für Niels Buch, gest. 1802. Um 1802.

Skjoldene, af nu rustent jernblik, fordeler sig 
på to typer: skjoldformede, 29×21 cm, og høj
ovale, 29×21 cm og 24×18 cm med påsatte stjer
ner. Alle bærer forneden olivengrene og sløjfe 
og krones af en stjerne med Jahve-øje. Sortma- 
lede med gule indskrifter i skriveskrift og rester 
af grønt på kransene. Tidligere ophængt på stol
per i kirken. Nu på kirkeloftet.

To †faner, o. 1692, til minde om Hans Klein, 
†1692, bar indskriften: »Ihre Königl. Majestet zu 
Dännemarchen und Norvegen etc. Wohlbestal
ter Rittmeister unter dem Löblichen Schani- 
schen Regiment zu Pferde, der Wohl Edle und 
Wohlmannhaftte Hans Klein. Gebohren im 
Lande Braunschweig im Unter Hohendorf. Ge
storben in Schanderup dem 13. Nov. 1692, im

70. Jahre Seines Alters. Dessen Seele Gott Gnä
dig Sey«.28

Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 48) o. 1802, 
over Niels Buch, *13. feb. 1739, gift 1765 med 
Inger Jensdatter Dons, †25.okt. 1802. Gravvers. – Den rødlige sandsten, 164×90 cm, har forhøjet 
indskriftfelt (kursiv) med nedhæng og forneden 
indskriften »Restaureret af en slægtning 1906«. 
På kirkegården, ved skibets nordmur.
2) O. 1854, over S. L. Hansen, lærer ved Dol- 

lerup skole i elleve år, †29. jan. 1854, 36 år, opsat 
af distriktets taknemmelige beboere. – Granit
stele, 160×30 cm, 23 cm dyb, med affaset over
kant og indfældet indskrifttavle af sortmalet stø
bejern. Skriveskrift og versaler (navne) i relief. 
På kirkegården ved den sydvestre indgang.
3) Mindesten, 1874, over »3 danske soldater, 

faldne i kampen for fædrelandet i slaget ved Ej- 
strup 23. apr. 1849. Deres navne kjendes ikke, 
men deres daad skal lyse for kommende slægter. 
Dette mindesmærke rejstes 24 aarsd. 1874«.61 – Stele af rødlig granit, 157×54 cm, 43 cm dyb, 
med indfældet indskrifttavle (versaler) af hvid 
marmor. På en overligger, påsat to krydsede 
bronzesværd, hviler et buet topstykke, kronet 
og flankeret af kanonkugler. På sokkel. I kirke
gårdens sydvesthjørne.
4) (Fig. 49) o. 1927, for Carl Julius Moe, 
*22. maj 1848, †21.juni 1927, sognepræst i Har- 

boøre 1877-85, i Skanderup 1885-1922. Formand 
for Indre Mission i Danmark 1915-27. – Monu
ment af sort, poleret marmor, 270 cm høj, med 
indfældet portrætmedaljon i bronze af afdøde. 
Syd for skibet.
Støbejernskors. 1) 1800’rne. »Her Wiler Støvet 
af Margrede Hanse(!), fød i Gielballe og død 

Sammested«. – Korset, 105 × 71 cm, med tre- 
pas-formede korsender og støbejernsfod hviler 
på en sandstenssokkel.62 Indskrift i kursiv. Sam
men med nr. 2, 4, 5 og 7 på gravsted, syd for 
koret.
2) 1800’rne. »Her Wiler Støvet af Jens Lausen, 
Fød i Gamst, død i Gielballe. Dette Mende Sat

tes af En erkendelig søn«. – Form og placering 
som nr. 1.
3) O. 1828. Birgitte Juhl, født Due, *23.juni 
1798, †13. maj 1828. – Korset, 97×70 cm, har
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krabbebladsformede korsender og fire små 
krabbeblade omkring korsskæringen. Indskrift i 
fraktur og versaler (navne). Nu opstillet uden 
for det nordre stendige.

4) O. 1857. »Her Wiler Støvet af Martin Kri- 
esta. En Søn af Tøge lensen, fød dn. 27. Sebtem- 
ber 1857, død den 20. Ianuar 1859«. – Form og 
placering som nr. 1.

5) O. 1859. »Her Wiler Støvet af Gaar Mand 
Tøge Jensens kone af Gielballe, Maren Knusen f. 
P(å) Fønslund i Leierskov Sugn den 19. apr. 
1824, død d. 11. Febr. 1859. 2 Børen Modtog 
Hende i Evigheden. Gienforening Er Mit 
Haab«. – Form og placering som nr. 1.

6) O. 1859. Anders Peder Andersen, 
*26. marts 1826 i Store Andst, †15. juni 1859 i 
Lunderskov, Skanderup sogn. – Form som nr. 1, 
93 × 71 cm. Nu opstillet uden for det nordre 
stendige.

7) O. 1859. »Her Wiler Støvet af Gaarmand 
Thyge Jensen af Gielballe, født d. 5. Maei 1798, 
døde 8. Nov. 1859. Dette Minde Sattes af Hans 4 
Efterlevende sønner«. – Form og placering som 
nr. 1.

Støbejernsgitter, 1800’rne, omkring granitsten 
over (først afdøde) Sofie Hansen, *23. feb. 1855, 
†24. marts 1939. – Gitret, 47 cm højt, 4×3 fag, er 
i gotiserende former med drejede spir. Sortma
let. På cementsokkel. På kirkegården, sydvest 
for tårnet.

KILDER OG HENVISNINGER

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

Ved embedet. Synsprotokol 1862ff. – LA Vib. Ribe 
bispearkiv. Regnskabsbog for Skanderup kirke 
1617-62 (C KRB 386).

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker VII, 1885, s. 127-32. – Notebøger. Søren 
Abildgaard, VIII, 85. – Indberetninger. J. Helms 1874 
(bygning, inventar, gravminder), L. A. Winstrup
1875 (kalkmalerier), Chr. Axel Jensen 1907 (inven
tar), samme 1907 (alterbord og altertavle), Niels Ter- 
mansen 1921 (alterbord, altertavle og prædikestol), 
samme 1921 (panelloft og skriftestol), Peter Kr. An-

Fig. 49. Kirkegårdsmonument nr. 4, o. 1927, over 
Carl Julius Moe, †1927 (s. 2576). NJP fot. 1992. – Friedhofsdenkmal Nr. 4, für Carl Julius Moe, gest. 1927. 
Um 1927.
dersen 1935 (inventar), samme 1935 (altertavle og 

prædikestol), samme 1936 (altertavle, prædikestol, 
korbuekrucifiks, relieffer oe pulpitur), lens lohansen 
1990 (pulpitur).
Tegninger og opmålinger. NM2. Akvarel af kalkma

leri 1873. Akvarel af norddør ved A. Clemmensen 
o. 1875. Opmåling af fundament øst for koret og af 
koret samt forslag til apsis ved Axel Hansen 1931-32. 
Grundplan og tværsnit af bygning ved Henrik Jacob
sen 1988. – KglBibl. Grundplan, facade og snit ved G. 
Burman Becker 1870.
Litteratur. August F. Schmidt: Skanderup sogn 

(Anst herred), Lunderskov 1926, s. 107-147.
Historisk indledning ved Michael H. Gelting og 

Niels Jørgen Poulsen, beskrivelse af bygning ved 
Niels Jørgen Poulsen, kalkmalerier, inventar og grav
minder ved Vibeke Andersson Møller og orgler ved 
Ole Olesen. Tysk oversættelse: Bodil Moltesen 
Ravn. Redaktionen afsluttet juni 1992.
1 DiplDan. 2. rk. II 417.

2 Repert 2. rk. 5443. – Kirkens messebog indeholdt 
optegnelser om sognepræstens mensalgods omtalt i

180*
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forbindelse med ejendomsstridigheder 1484 (Repert. 
2. rk. 5443 og 5492) og 1494 (Repert. 2. rk. 7616). 
Sml. også KancBrevb. 6. april 1580.
3 Kong Valdemars Jordebog, udgivet ved Svend Aa- 
kjær, 1926-43, 1,2 s. 7.
4 Kronens Skøder III 252.
5 LA Vib. Ribe bispearkiv. Miscellanea 1726-74 (C 4. 
168).
6 August F. Schmidt: Skanderup Sogn, 1926, 
s. 107-47.
7 RA. DaKanc. G. 119. Originale skøder til kongen 
på jus vocandi (1799)-1828.
8 RA. DaKanc. A 30. Fortegnelse over kirker og dis
ses ejere 1809.
9 RA. Reg. 108A nr. 21. Fortegnelse over indkrævede 
klokker 1528-29.
10 LA Vib. Ribe bispearkiv. Regnskabsbog for Skan
derup kirke 1617-62 (C KRB 386).
11 RA. DaKanc. D. 29. Koncepter og indlæg til Jyske 
Tegneiser 1699-1771. Jyske missiver 26. aug. 1746.
12 Jørgen Olrik: Drikkehorn og Sølvtøj, 1909, s. 129 
nr. 1.
13 DaFolkemSaml. DS III, 2 B 14.
14 DaFolkemSaml. 1906/23 2667.
15 Synsprotokol 1862ff.
16 LA Vib. Ribe amts østre provsti. Synsprotokoller 
for Anst m. fl. hrdr. 1829-91 (C 45.4-9).
17 RA. DaKanc. F 47. Indberetninger fra gejstlighe
den om kirkernes tilstand 1792.
18 Der er ikke fundet krumme kvadre i og omkring 
kirken, og en udgravning øst for koret 1932 påviste 
ikke noget fundament for en apsis.
19 Jfr. Lise Gotfredsen og Hans Jørgen Frederiksen: 
Troens Billeder. Romansk kunst i Danmark, Herning
1987, s. 38 og 211.
20 Mackeprang: Portaler s. 173f.
21 Ibid. s. 58f.
22 Om (Weser)sandsten i Ribe domkirke se s. 184f. og 
188f.
23 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C
4. 189).
24 Villads er formodentlig identisk med den Villads 
murmester af Ribe, der i de samme år udførte adskil
lige tårnreparationer i Jelling syssel, et arbejde han 
synes at have gjort til sit speciale. Jfr. Niels Jørgen 
Poulsen: Jyske kirker på Christian IV. s tid. Seks års 
kirkeregnskaber 1614-20 fra Jelling syssel, i NMArb. 
1980, 56-66.
25 1652 indkøbtes 53 skålpund brunrødt til tårn, vå
benhus og port (jfr. note 10).
26 LA Vib. Ribe bispearkiv. indberetninger. Kirke- 
og præstegårdssyn 1826-32 (C 4.711).
27 1700 var der et fag med spån på begge sider, jfr. 
note 23.
28 LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetninger til 
biskop J. Bloch 1766-69 (C 4.772).

29 Gunde Lange til Brejninggård (†1652), lensmand 
på Koldinghus.
30 Ved Helms’ besøg 1874 var en rest af planken med 
de første ord af indskriften indsat i den tilmurede 
norddør.
31 Sml. de nedbrudte kirker i Verst og Jordrup samt 
Lejrskov og Anst.
32 Ved afbankning af vægpudset 1873 konstaterede L. 
A. Winstrup en ældre, næsten lineær marmorering på 
væggene.
33 1907 stod panelværket delvis stafferet med gråma- 
let indskrift, sort og rød bund for fyldingerne samt 
bemaling på de tilføjede dele.
34 1852 blev forgyldningen fornyet, og 1854 blev tav
len istandsat (jfr. note 16). 1865 blev den atter op
malet og forgyldt (jfr. note 15) og 1876 restaureret 
(jfr. note 16).
35 DaAtlas, V, 960f.
36 Antagelig identisk med den 1865 nævnte oblatæske 
(jfr. note 15).
37 Antagelig identisk med den 1865 nævnte alter
kande (jfr. note 15).
38 »Dessen Luchter ghat« er skrevet på plattysk, mens 
den øvrige del af indskriften er dansk. Venligst oplyst 
af dr. phil. H. V. Gregersen.
39 Foto i NM2. 1955 forlangte synet de elektriske lys 
fjernet (jfr note 15).
40 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C
4.190).
41 LA Vib. Provstearkiv. Anst m.fl. hrdr. 1860-77. 
Indkomne breve vedkommende kirkerne (C 45.28) 
og note 15.
42 Note 15 og 16.
43 Foto i NM2.
44 Før istandsættelsen 1936 bar figuren en bleg karna
tion, gulbrunt hår og skæg, rødt lændeklæde og grøn 
tornekrone. Korset var gulbrunt med forgyldte 
knopper og kanter om endefelterne.
45 På frisefeltet: »Planen til Kirkens Restaurering er 
udarbejdet af Arkitekt Axel Hansen i Ribe, †1935, 
Arbeidet overtaget af Arkitekt J. C. B. Øhlenslæger i 
Esbjerg – Sognepræst var Pastor J. C. Berthelsen, 
Kirkeværge H. Sommer, – Th. Madsen, H. K. Niel
sen, M. Kjær, P. Blauenfeldt, A. Pedersen, P. Poul
sen, P. Kirk, Menighedsraadets Medlemmer«.

På storfeltet: »Skanderup Menighedsraad lod i Aa
rene 1934 og 1936 følgende Arbejder udføre ved Kir
ken: I 1934 blev Apsis tilbygget, Alterbord og Præ
stens Rum istandsattes med Benyttelse af enkelte 
gamle Dele fra 1577, Koret fik Murstensgulv og mu
ret Trappe til Prædikestolen, 10 Stole og broderet Al
tertæppe, Norddøren genaabnedes, Kirkeklokken fra 
1736 restaureredes – 1936: Altertavlen fra o. 1450, 
Prædikestolen fra 1589 og Krucifixet fra ca. 1500 
istandsattes, Præstetavler og Nummertavler istand
sattes og maledes, Gulvet fornyedes, Stolestaderne
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Fig. 50. Buste, antagelig fra prædikestolen, 1589 (s. 
2567). NE fot. 1985. – Büste, wahrscheinlich vom Kan
zel, 1589.

maledes, Orgel og Pulpitur udvidedes og fornyedes, 
Loftet mod vest indsattes, Daabsværelse indrettes 
mod Nord, Paa Pulpituret maledes Kristus og de 12 
smaa Profeter, Gud lad os her i vor kære Kirke faa 
kraft til baade at ville og virke! Lad lykkes Jesu vel
signede Navn, til Sjælefred og til Folkegavn. Soli deo 
Gloria«.

På postamentfeitet: »Anno 1936 er Altertavlen, 
Prædikestolen og Krucifixet istandsat under Natio
nalmuseet ved Peter Kr. Andersen«.
46 En senere overmaling af figurernes baggrunde blev 
fjernet 1936.

47 1876 afholdtes der syn over et arbejde ved opgan
gen (jfr. note 16). Trappen ses på foto i NM2.
48 Småbusterne har, givetvis fra en opmaling 1936, 
forgyldt hår og røde kinder. Englens vinger chan- 
gerer i rødt og gråligt, og mandsbusten bærer rød 
dragt med grå krave og manchetter samt forgyldte 
knapper. – 1920 lå busten på kirkeloftet.
49 Indb. af Peter Kr. Andersen 1936.
50 I kirken er desuden: Et stolestade, hensat på kirke
loftet. En gavl med overvejende brun bemaling og et 
gråmalet panelværk til forlængelse af forreste stole
gavl, begge i tårnets nedre mellemstokværk. Et 
stade, malet som skibets, opstillet i dåbsværelset.
51 Indb. af Peter Kr. Andersen 1935.
52 Rekonstruktion på baggrund af præsteindberetnin- 
gen (note 28). En afvigende afslutning på indskriften, 
»Laus Deo«, nævnes i S. Abildgaards notebøger, 
VIII, 85.
53 Oplyst af Jørgen Sommer, Lunderskov, 22. febr. 
1982.
54 S. Abildgaards notebøger, VIII, 85. Præsteindbe- 
retningen 1769 (note 28) afslutter med »Maria Virgo« 
i stedet for årstal.
55 Hyrdernes tilbedelse er sandsynligvis udført efter 
samme forlæg som et af storfelterne i prædikestolen, 
1624, i S. Nicolai, Køge (DK. Kbh. Amt, s. 208).
56 Marie Mauquoy-Hendrickx: Les estampes des Wi- 
erix I-III, Bruxelles 1978-82, nr. 255.
57 Af ældre farvelag fandtes kun rester, hovedsageligt 
brunt.
58 Nyrop: Kirkeklokker, s. 129f.
59 RA. Rtk. Rev. Rgsk. Kirkergsk. 2. Rgsk. for kirker 
i Koldinghus amt 1669-70.
60 Jfr. Lyseplader som begravelsestilbehør, Menig
hedsrådenes Blad, nr. 3, marts 1979, s. 80. S.Ellkier- 
Pedersen: Offerlys og mindeskjolde, i Vejle amts år
bog, 1982, s. 7-60.
61 Jfr. i øvrigt K. Høgsbro Østergaard: Vore faldne og 
døde i krigen 1848-49-50 fra Ribe Amt, i ÅrbRibe 
XII, 1948-51, s. 228-74.
62 Jfr. Aase Faye: Danske støbejernskors, 1988, s. 69.



Fig. 1. Kirken set fra vest. NE fot. 1991. – Die Kirche von Skanderup. Westansicht.

SKANDERUP VALGMENIGHEDSKIRKE
SKANDERUP SOGN

Skanderup-Hjarup valgmenighed, stiftet 1910, 
indviede 24. sept. 1922 sin egen kirke i Skan
derup by. Den omgives mod vest og syd af en 
lille kirkegård, der hegnes af en lav bøgehæk.

Kirkebygningen er et resultat af en ombygning 
1922 ved arkitekt Th. Rolver, Kolding, af en 
kaseinfabrik, oprindeligt et andelsmejeri. Den 
skifertækte, hvidpudsede bygning, med gråma- 
let sålbænk og sokkel, består af et langhus med 
korte tværskibe og et smallere kor. Tårnet, med 
indgang i vest, rummer våbenhus med i syd en 
lille udbygning til toilet.

Alle bygningsafsnit har tandsnitgesims og 
rundbuevinduer. Korets er koblede, og i tvær
skibenes gavle er indsat cirkulære vinduer. Det

sydlige tværskib har desuden en dør med glat- 
blændet tympanon. Tårnet med lavt pyramide
tag, kronet af et kors, er forsynet med mindre 
rundbuede og rektangulære vinduer samt dybt- 
smigede, trekoblede glamhuller med kragbånd.

Kirkens indre fremtræder lyst med gråmalede 
vægge, hvidmalede kanter om vinduer og døre, 
delvis forgyldt profileret gesims samt hvidtet 
loft. Skibet er tøndehvælvet med en fladspændt 
triumfbue. Koret, der er hævet fire trin over ski
bets gulvniveau, er ombygget 1958, efter forslag 
af maleren Johan Thomas Skovgaard og ved ar
kitekt Roland J. Skovgaard. Herved blev østvin- 
duerne, to og to i rundbuede blændinger, indsat 
og alterpartiet fornyet. Tværskibene står vandret
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afdækkede mod skibet, med delvis fritstående 
piller i hjørnerne. I vest åbner pulpituret sig i en 
fladspændt bue med kragbånd. Skibet har klin- 
kegulv, koret trægulv. Vinduerne i korets øst
mur rummer glasmosaikker, af maleren Johan 
Thomas Skovgaard, med bibelske motiver, i 
rødt, violet, gult, grønt, brunt og blåt glas.

Inventaret er i det væsentligste fra kirkens ind
vielse og fremtræder siden 1978 med en farve- 
sætning efter forslag af konservator Bjørn Ka- 
land, Bergen.

Alterbordet er af røde teglsten med svage lisen
fremspring i siderne, med egetræsplade og et 
enkelt alterkors, 160×110 cm, af eg. Det afløste 
1958 en ældre †alterprydelse (fig. 3), der bestod af 
en gipsafstøbning af Thorvaldsens Kristusfigur, 
på alterbord, foran en arkitektonisk opbygget 
bagvæg med halvsøjler og trekantgavl. Kristus- 
figuren stod indtil o. 1966 i kirken.1

Altersølvet er ifølge graveret frakturindskrift 
på kalkens fod skænket 24. sept. 1922 af valgme
nigheden i Vejstrup. Kalken, 24,5 cm høj, har 
rund fod med kuglestav og treleddet, svagt bul
net skaft med kuglestav ved overgangen til fod 
og bæger, der har graveret kors i strålekrans. 
Under bunden er stempel for »TW« (»ML«?), 
guardeinmærke for C. F. Heise, Københavns 
bymærke 1922 og månedsmærke (løven). Dis
ken, 15 cm i tvm., har kuglestav langs fanens 
inderkant og graveret kors i strålekrans i bun
den. Under bunden stempler som på kalken. 
Oblatæsker. 1) 1978, skænket af Karen Marie 
Münster, 10 cm i tvm., bærer kors på låget samt 
versalindskriften »Skanderup valgmenighed«. 
Under bunden graveret skriveskrift: »Således el
skede Gud verden. Karen Marie Münster. Pinse 
1978« samt stempel for Carl M. Cohrs Sølv- 
varefabrik (Bøje 1982, nr. 6550) og Sterlingsølv
mærke. 2) 14 cm i tvm., sort med guldkors og 
-kanter, fra Bing & Grøndahl. Alterkande, 26 cm 
høj, i chokoladekandeform af blå porcelæn med 
guldkors og -kanter, fra Bing & Grøndahl.

Alterstager, af messing, 45,5 cm høje, med 
graveret frakturindskrift »Skanderup Valgme
nighedkirke 24 september 1922« på rund fod 
med rillet standkant. Delvis rillet skaft og keg- 
lestubformet lyseskål. Lysestager. 1) Syvstage, 52

Fig. 2. Indre set mod øst. NE fot. 1991. – Innenraum 
der Kirche von Skanderup gegen Osten.

cm høj, af messing, med graveret fraktur 
»Skanderup Valgmenighedkirke 24 September 
1922« på rund fod, balusterformet skaft og lyse
skåle som blomsterkalke. 2-3) Tre-armede sta
ger, 36,5 cm høje, af messing, med rund fod i to 
afsæt og flad skål ved overgangen til leddelt 
skaft. Gennembrudte arme. – En nyere, spinkel 
rød- og grønmalet alterskranke har afløst en †al
terskranke med balustre (jfr. fig. 3).

Døbefont, 1932 skænket af lærer Jessen og ud
ført af billedhuggeren N. Hansen-Jacobsen, Ve
jen, er af grå granit, 76 cm høj, 96,5 cm i tvm. 
Den glatte kumme har indhugget bølgekant 
langs mundingsranden, og foden har form som 
omvendt terningkapitæl med bladdekoration. I 
skibets nordøsthjørne. En †døbefont havde let 
svungen kumme på høj keglestub-lignende fod 
og stod øst i skibets midtergang (jfr. fig. 3). – Dåbsfad, 52 cm i tvm., af kobber, har fane med 
knapper og tovsnoet kant samt græsk kors på 
godronneret baggrund i bunden.
Prædikestolen har rund, riflet kurv med glatte 

friser og tandsnit, på rund bærestolpe, malet i 
rødt, gråt og guld. – Stolestaderne har fyldings- 
gavle foroven afsluttet af profileret led med 
tandsnit. Ryglæn med spejlfyldinger. Grøn, grå,
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Fig. 3. Indre set mod øst o. 1922. Boserup fot. – In
nenraum der Kirche gegen Osten, um 1922.

rød og forgyldning. – En ældre, mørkbejdset 
armstol til præsten, med blomstret betræk, i ko
ret.

Orgel, 1909, erhvervet 1977, oprindelig med 
fem stemmer, bygget af I. Starup, København, 
til Gårslev kirke, Vejle amt. Omdisponeret og 
udvidet 1955. Opstillingen blev foretaget af 
Bruno Christensen & Sønner, Terkelsbøl.2 Op
rindelig disposition: Bordun 16 Fod, Principal 8 
Fod, Gedakt 8 Fod, Viola di Gamba 8 Fod, 
Flöite 4 Fod; oktavkoppel, ét kollektiv.3 Nuvæ
rende disposition: Bordun 16 Fod, Principal 8 
Fod, Gedakt 8 Fod, Oktav 4 Fod, Flöite 4 Fod, 
Rauschquint 2 2/3’-2’; oktavkoppel, ét kollek
tiv. Mekanisk aktion, sløjfevindlade. Tegnet af 
Niels Rosenkjær.3 Orgelfacadens træværk blev 
1977 skjult bag en enkel forsats. Bemaling i 
hvidt og gråt. Klingende prospektpiber af for
niklet zink.4 Opstillet på pulpitur i kirkens vest
ende. Et brugt †harmonium blev anskaffet 1939.1

Salmenummertavler. To nyere, rektangulære 
trætavler, 80×57,5 cm, med smal kantliste. 
Hvidmalede, med ophæng til sorte letmetalchi
fre. – Tre rektangulære sortmalede trætavler, 
43×27 cm, med buet overkant og smal grøn

ramme, til kridt. I tårnets mellemstokværk. – Fire †salmenummertavler, to højrektangulære med 
buet over- og underkant samt to mindre med 
buet overkant, til metalchifre. – Nyere præste- 
rækketavle. Rektangulær, rødbrun masonit-tav- 
le, 90×68 cm, med forgyldt skriveskrift og pro
fileret ramme i gul, rødbrun, olivengrøn, hvid 
og grå. Ophængt på søndre tværskibs vestvæg.
– En tavle, o. 1978, 90×68 cm, udformet som 
præsterækketavlen, bærer en indskrift (skrive
skrift) med kirkens bygnings- og inventarhisto
rie. – Et præstemaleri, lysningsmål 78×63 cm, af 
præsten A. B. Eskesen (†1954), er signeret 1958 
af Jacob Meyer. – Tre små akvareller, af Johan 
Thomas Skovgaard, er ophængt på korets vest
vægge. Den ene, et udkast til kirkens mosaikru
der, er udført 1957 i samarbejde med arkitekt 
Roland J. Skovgaard. De to øvrige er ubenyt
tede skitser til glasmosaikker.
To lysekroner, 1926,5 med kraftig ottekantet 

hængekugle med leddelt vulst og blomster
knop. Skaftet har to kugleled, blomsterkalk og 
gennembrudt bladornament. Otte svungne ly
searme med fakkel-formede lyseskåle. Ophængt
i sorte stænger med forgyldte kugler, i skibets 
midtergang.
Klokke, 80 cm i tvm., støbt 1922 af Petit & 

Gabi Edelbrock, Westphalen, skænket af ung
domsforeningerne i Hjarup, Anst, Gelballe, 
Seest og Skanderup.5 Om halsen en bred relief
frise af blomsterornamenter. På legemet klok
kestøberiets navn i skjold. Slagring med lister. 
Ophængt i klokkestol, af jern, med slyngebom.

Redaktion ved Vibeke Andersson Møller og Ole Ole
sen (orgler) 1992.

1 Ved embedet. Gaveprotokol for Hjarup-Skanderup 
menighed 1933f.
2 Meddelt af orgelbyggeriet. Orglet var en gave fra 
Gårslev kirke (jfr. note 1).
3 Erhvervsarkivet. I. Starup & Søns arkiv.
4 Yderligere oplysninger findes i Den Danske Orgel
registrant.
5 Ved embedet. Hjarup-Skanderup Valgmenigheds 
stiftelsesprotokol 1910-1960.



Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NJP fot. 1992. – Südostansicht der Kirche.

SEEST KIRKE
ANST HERRED

Sognet, der nævnes i dokumenterne første gang 
1459,1 hørte oprindelig til Sønderjylland og til Slesvig 
stift, indtil det 15862 som følge af et mageskifte 1566 
mellem hertug Hans den Ældre og kronen blev over
ført til Koldinghus len og Ribe stift. Det ansattes 1462 
til 12 skilling i cathedraticum, en afgift til Slesvig 
domkirke.3 En sognepræst nævnes flere gange 1481- 
1511,4 og sognet må således have været et selvstæn
digt pastorat før reformationen.5 Ifølge indskriften på 
en †tavle, overført til præsterækketavlen (se s. 2604), 
var Seest i tiden før 1566 anneks til Vonsild og Dalby 
(Nr. Tyrstrup hrd., Vejle amt). Sognet havde 1931-79 
Hjarup som anneks.

Vranderup by, der tidligere hørte til Harte sogn 
(Brusk hrd., Vejle amt), blev 1714 lagt til Seest.

Kirkebygningen med tiendeindtægter og vedlige- 
holdelsespligt hørte efter 1680 til Koldinghus rytter
distrikt. Ved en auktion over ryttergodset 1765 solg
tes kirken fra kronen til Christen Erichsen i Seest.6 
Med en kort afbrydelse 1782-84, da den ejedes af 
Thyge J. de Thygeson til Mattrup, tilhørte kirken 
herefter forskellige beboere i sognet, fra 1804 samt
lige sognemænd.7 Den overgik til selveje 1910.

Kirken led stærkt under svenskekrigene 1657-60. 
1663 blev der anskaffet ny alterstager og prædikestol 
og 1669 en ny skriftestol og andre stole.8

Danmarks Kirker, Ribe amt 181
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Kirken ligger i en forstadsbebyggelse i Koldings 
sydvestre udkant, nord for den gamle landevej 
mellem Kolding og Tønder og ca. 3 km fra den 
voksende købstads centrum. Fra den højtlig
gende kirke var der tidligere en betagende ud
sigt over Kolding fjord, sådan som det ses på 
Peter Gemzøes maleri,9 1839 (fig. 6). Kirken er 
dog ikke rejst på områdets højeste punkt, terræ
net sydvest for kirkegården er 2-3 m højere. Fra 
kirkegården, hvis gamle grænser markeres af et 
kraftigt stendige, er der stærkt fald mod øst, 
nord og vest. Det smukke, græsgroede dige er 
gennembrudt i nord i forbindelse med en større 
udvidelse af kirkegården 1973. Det nye afsnit,10 
der indeholder en cirkulær urnebegravelse, af- 
grænses mod øst af præstegårdshavens randbe
plantning. Den gamle kirkegård har porte med 
jerngitterlåger fra o. 1900 i øst og vest.

Peter Gemzøes sommerlige maleri (fig. 6) vi
ser den græsklædte kirkegård, sådan som den 
tog sig ud før udstykningen i faste gravsteder. 
Diget følger det bugtede terræn. I vest er en lille 
ganglåge mellem to træstolper og udenfor et

drejeligt kors. Hovedindgangen i øst, på den 
nuværende ports plads, er en muret og hvidtet 
†portal med en rundbuet portåbning og med bly- 
tækt tag, der vender ind ad mod kirkegården. 
Græsset dækker gravene, hvoraf kun enkelte, 
foran †våbenhuset, er markeret med liggende 
gravtræer af træ. Enkelte familiegravsteder er 
indhegnet af malede, svungne stakitter.

Ifølge regnskaberne var en nordre †kirkerist 
øde 1719. 1742 blev portalen repareret, rødkal- 
ket og »marmoreret«, og 1750 blev port og nye 
låger strøget med tjære og »brunrødt«.11 Synet 
beklagede 1788, at kirkeejeren udlejede kirke
gården til græsning af kreaturer »til beskæm
melse af kirkens hvilesteder«.12 1862 var kirke
gården delvis planeret og anlagt med gange, og 
der var plantet grantræer inden for digerne. 1881 
anbefalede synet, at der blev plantet elm. Buks
bomhække omkring gravstederne er efter 1963 
afløst af thuja.13

Det hvidtede og teglhængte ligkapel øst for 
kirkegården, fra 1920'rne, blev 1963 udvidet 
med kirkegårdskontor og graverfaciliteter.

Fig. 2. Matrikelkort 1:10000, målt af M. Smidt 1821. Rettelser medtaget indtil 1866. Kopieret af Anna Thorsen. – 
Katasterkarte, vermessen 1821.
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Fig.3. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra sydøst. Sylvest Jensen fot. 1947. Det kgl. Bibliotek. – Luftauf
nahme von Kirche und Friedhof Südostansicht.

Præstegården, der tidligere var et trefløjet an
læg (sml. fig. 2), blev nybygget 1925.14 Mis
sionshuset vest for kirkegården er fra 1904.

BYGNING

Kirken består af et romansk kor og skib, op
rindelig med †apsis, samt et senmiddelalderligt 
tårn i vest. Et senmiddelalderligt †våbenhus 
foran syddøren blev revet ned ved midten af 
1800'rne. Orienteringen har mindre afvigelse 
mod syd.

Materialer og opmuring. Den noget ombyggede 
kirke er ligesom nabokirken i Hjarup opført af 
blandede materialer. Korets langmure og skibets 
østre hjørner er af granitkvadre, resten af skibet, 
der måske er lidt yngre, af kløvede kampesten. 
Korets østgavl er ommuret af teglsten 1847, 
triumfmuren og gavlen ovenover i renæssance
tiden.

Kvaderstenspartierne i koret og skibets østende 
hviler på en dobbeltsokkel, bestående af en rund

stav over et skråkantled (jfr. s. 2364, fig. 29). 
Øverste sokkelskifte i både kor og skib er for
synet med hjørneklodser. Kvaderbeklædningen 
i korets nordside udgøres af tolv skifter, de stør
ste brugt forneden. Kvadrene i skibets nordøstre 
hjørne er sat om og uden forbandt med koret. I 
syd er der brugt kvadre i de første 2,5 m af ski
bet, muret i forbandt med koret. Burman Bec
kers tegning 1861 (fig. 9) giver en idé om for
holdet mellem kor og skib uden dog at være 
præcis i detaljen.

†Apsis. To krumme sokkelkvadre er eneste 
levn af en apsis, som oprindelig har sluttet sig til 
korets østende. En er indsat i skibets vestgavl, 
syd for tårnet, vistnok med skråkantet overside, 
og én i skibets nordside, øst for dørstedet, med 
rundstav (nu vendt nedad). Fundamentet blev 
iagttaget under en restaurering 1963.15 Apsiden 
er formodentlig revet ned ret tidligt, måske al
lerede i middelalderen. Den nuværende, lige 
korgavl, fra 1847,16 er af små teglsten, der hviler 
på to granitskifter, det nederste med skråkant. I 
gavlen er 1903 indsat en retkantet dør. 13

181*
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Fig. 4. Grundplan 1:300, målt af Henrik Jacobsen 1984, tegnet af Marianne Nielsen 1992. – Grundriss der Kirche.

Skibets langmure og vestgavl, af kløvet kamp, 
er rejst over et skifte almindelige granitkvadre. 
Kun de vestre hjørner samt åbningerne er af til
dannede kvadre. Langsiderne divergerer mod 
vest, og håndværksmæssigt er arbejdet meget 
uregelmæssigt ikke mindst i det indre, hvor 
væggene er af rå marksten. Som allerede be
mærket af Jacob Helms 1874 er sydmuren tyn
dere end nordmuren (jfr. tværsnit, fig. 5) og 
smalner til opad. Foruden de to løse apsiskvadre 
er der i syd indsat en romansk gravsten (se 
s. 2606) – vel i forbindelse med ommuringer og 
reparationer.

Der er spor af to vinduer i hver af skibets lang
sider. I nord står åbningerne som dybe indven-

Fig. 5. Tværsnit 1:150 gennem skib, set mod øst. Målt 
af Henrik Jacobsen 1984, tegnet af Marianne Nielsen 
1992. – Querschnitt durch Schiff gegen Osten.

dige nicher. Det østre har bevaret sin udven
dige, noget uregelmæssige granitindfatning 
med overligger, sålbænk og to rejste karmsten. I 
syd anes de to tilmurede åbninger kun svagt i 
det udvendige. Over norddøren er udvendig 
indsat en sålbænk fra et romansk vindue, 50 cm 
bred, med undersiden opad.

Begge de kvaderindfattede (†)døre er tilmu
rede; syddøren, hvis øvre del er ødelagt af et 
vindue, ved våbenhusets nedbrydning midt i 
1800'rne, og den retkantede norddør, der er luk
ket med kampesten, formodentlig længe forin
den.

Indre. Væggene i kor og skib er af marksten, 
og rummet har bevaret sine flade bjælkelofter 
(se ndf.). Triumfmuren er muret om i renæssan
cetiden, muligvis o. 1593 (se ndf.). Der er brugt 
teglsten i munkestensformat (29×14×9 cm). 
Muren er noget tyndere, 0,8 m, end den gamle 
mur, af hvis afhuggede kerne der er bevaret en 
rest i skibets sydøstre hjørne. Den fladrund
buede korbue er forskudt lidt mod nord for
modentlig af hensyn til en †prædikestol, hvis 
opgangsåbning syd for korbuen synes at være 
samtidig med muren. En stor åbning i gavltre
kanten, der forbinder korets og skibets loft, har 
samme størrelse og form som korbuen, men er 
falset mod skibet.

Skibets vestre gavlspids er ommuret i tegl i 
senmiddelalderen. Den øverste del af gavlen er 
taget ned forud for tårnbyggeriet, da man lod 
tårnets østmur hvile på skibets vestende.

Tagværkerne er af eg og efter alt at dømme 
middelalderlige. Korets fem spærfag har hane
bånd med bladede samlinger og korte, tappede
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Fig. 6. Kirken set fra sydvest med udsigt over Kolding fjord. Oliemaleri af Peter Gemzøe 1839. I privat eje. – 
Südwestansicht der Kirche mit Aussicht über die Koldinger Förde. Ölgemälde 1839. (Privatbesitz).

stivere. Nummereringen er foretaget fra øst 
mod vest med øksehugne streger i syd. Skibets 
tagværk er i to afsnit. De første fire fag, regnet 
fra øst, har dobbelt lag hanebånd og korte, 
skråtstillede stivere (fig 5). Det femte fag er 
svagt afvigende, mens de otte vestre fag har la
vere liggende hanebånd, hvoraf de nedre bånd 
støttes af korte, krumme skråbånd mellem spær 
og hanebånd.17 Skråbåndene er fornyede 1979, 
men indsat i gamle, bladede samlinger på vestsi
den.

Ændringer og tilføjelser. Apsidens nedbrydning 
og ommuringen af triumfmuren engang i re
næssancen er allerede omtalt. I løbet af middelal
deren er de små romanske vinduesåbninger ble
vet lukket og større vinduer indsat i sydsiden. 
Korets sydvindue, der har opslugt det ældre, har 
indvendig bevaret sin senmiddelalderlige form;

det er spidsbuet og falset. Korets nordvindue 
har formodentlig fået sin fladrundbuede form i 
renæssancetiden. I senmiddelalderen rejstes tår
net ved skibets vestgavl, og man tilføjede det 
senere nedbrudte †våbenhus foran skibets syd
dør.

Tårnet (fig. 8) er muret i munkesten i munke
forbandt. Østmuren hviler på skibets vestgavl, 
hvis øverste spids blev brudt ned i forbindelse 
med byggeriet. Udvendig præges facaderne af 
skalmuringer; gammelt murværk ses nu kun i 
nord og øst. I nordsiden er bomhullerne ladt 
åbne og viser, at der ved tårnets opførelse har 
været brugt i alt ni stilladslag, ét for hvert ellevte 
skifte. Øverst er bevaret det gamle glamhul, fal
set og fladbuet, og noget skamferet og udhug
get i bunden, da man på et senere tidspunkt 
hængte klokken i selve hullet. Syd- og vestsiden
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Fig. 7. Kirken set fra nordøst. NJP fot. 1992. – Nordostansicht der Kirche.

er skalmuret med små sten i krydsforbandt, 
sidst »1837«, der sammen med Frederik VI.s 
kronede monogram er angivet i jern øverst i 
vestsiden. Døren herunder, en klassicistisk por
tal med liséner og trekantfronton, er dog først 
indsat i forbindelse med våbenhusets nedrivning 
og tårnrummets omdannelse til forhal; dette er 
sket før 1861, muligvis i forbindelse med kirkens 
istandsættelse 1847 (se ndf.). De to ommurede 
glamhuller i syd og vest er fladbuede og uden 
fals. De mange murankre er senest fornyet ved 
en istandsættelse 1981.

Den runde tårnbue, der spænder over hele 
tårnrummets bredde, blev ved omdannelsen til 
forhal (»våbenhus«) lukket med en skillevæg, 
hvori der er indsat en fløjdør. Rummet, der vist 
aldrig har været hvælvet, dækkes af et træloft 
med nye egebjælker. 1819, da det tjente som pri
vat gravkapel (se ndf.), stod loftet gipset.18 I syd 
er et fladbuet vindue, i nord en fladbuet spareni- 
che, som senere er udvidet til hele nordsidens

bredde samtidig med at man udhuggede tre 
rundbuede nicher. Tårnet er uden muret trappe, 
og der har formodentlig tidligere været adgang 
til de øvre stokværk ad en indvendig stige. I dag 
kommer man op i tårnet via orgelpulpituret og 
skibets loftsrum, hvorfra en fladbuet, falset dør 
fører ind til mellemstokværket. Her ses i væg
gene tilmurede, fladbuede åbninger i syd og 
vest. En tømret trappe fører op til klokkestok- 
værket.

Tårnet dækkes af et stejlt, firesidet og blytækt 
pyramidespir, svagt opskalket. Spiret er nævnt 
første gang 1766;19 den oprindelige tagform ken
des ikke.

En større reparation af tårnet 1742-43 belyses 
af rytterdistriktets kirkeregnskaber.11 »Klædnin
gen« på søndre og vestre side blev taget ned og 
nyopført, og hertil og til en ommuring af kirke- 
gårdsportalen brugtes 6400 »store flensborg- 
sten« og 2000 små. Arbejdet udførtes af en mu
rermester fra Skanderborgegnen, Niels Ander
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sen fra Mesing,20 som året forinden havde virket 
i Lejrskov (s. 2426). Tømmermand Christopher 
Møller indlagde nye bjælker af »gullands og 
pommersk« tømmer, og smeden i Seest, Nis 
Jensen, betaltes for murankre og for at forar
bejde 7 lispund jern til »hans majestæts krone«, 
vel Christian VI.s kronende monogram. Glar
mester Nicolai Gotfried Primon satte glas i vin
duet i tårnets sydside, og snedker Mikkel Niel
sen, Kolding, genopstillede stolestader i tårn
rummet. – Den omfattende skalmuring af tårnet 
1837 blev udført efter en resolution af Danske 
Kancelli 17. okt. 1835.21

Det senmiddelalderlige †våbenhus foran ski
bets syddør kendes nu kun fra Gemzøes maleri 
1839 (fig. 6). Det er revet ned før 1861 (jfr. 
fig. 9), måske i forbindelse med kirkens hoved
istandsættelse 1847. Maleriet viser en lav, sengo
tisk bygning, hvidtet og med tegltag, hvis ryg
ning ligger lige under skibets murkrone. Den 
kamtakkede gavl i syd prydes af tre høj blændin
ger over et vandret bånd; den rundbuede dør 
sidder i et spidsbuet spejl. 1719 indkøbtes mur
sten til husets reparation.22 To kamme på gavlen 
blev 1758 nymuret af murermester Barderich, 
Fredericia, og to blev repareret af Jørgen Chri
stian 1761.11 Loftet var uden beklædning, en 
mangel, der ønskedes udbedret 1846, men som 
næppe blev afhjulpet før våbenhusets nedbryd
ning. Menighedsrådet overvejede 1979 at gen
opføre våbenhuset, og der blev i den anledning 
foretaget en mindre udgravning, hvorunder 
man traf på vestmurens fundament.

Vedligeholdelse og istandsættelser. Kirken var 
1593 meget brøstfældig, og kongen tillod, at 
den blev istandsat for indtægten af nogle jorder, 
der en tid havde været henlagt til præsten.23 Al
tertavlen kom til 1594, og det er tænkeligt, at 
triumfmuren er ombygget i denne forbindelse. 
1700 var murene gode med undtagelse af fire fag 
øst for våbenhuset, der skulle ommures fra 
grunden.24 Igen 1813 skulle der indmures nye 
teglsten i kirkens sydside.18 Ved hovedreparatio
nen 1847, mindet ved en nu forsvundet indskrift 
på en loftsbjælke (se ndf.), blev kirkens indre 
forskønnet, og der blev ifølge provstiets syns- 
protokol gjort »flere hensigtsmæssige foran-

Fig. 8. Tårnet set fra sydvest. NJP fot. 1992. – Süd
west ansicht des Turms.

dringer«,21 en formulering der må hentyde til 
korgavlens ommuring, vel også til våbenhusets 
nedbrydning samt til inventaret, der 1902 gen
nemgik en ny hovedistandsættelse.
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Ved en restaurering 1963-64 under ledelse af ar
kitekt J. K. Jepsen, Kolding, blev der efter ud
skiftning af kirkens varmeanlæg lagt gule kva
dratiske fliser i gulvet og bræddegulv under de 
ny stolestader.

Sydsidens rundbuede og gråmalede trævin
duer, med en »palmet« foroven, er indsat 1857, 
korvinduet dog først efter 1924.

De lysegrå malede lofter står med synlige, ind
klædte bjælker, †Loftsbeklædninger. 1719 bestod 
loftet af en brøstfældig »underklædning« under 
bjælkerne.22 Dette synes afløst af et »panel
værk«, nævnt 1726,25 vel et såkaldt †kassetteloft 
(sml. bl. a. Bække og Anst), hvoraf tre fyldinger 
1744 blev limet og genopsat af snedker Mikkel 
Nielsen, Kolding. 1749 lagde Mikkel snedker 
nyt loft (13 fag) i skibet, hvilende på bjælkerne, 
der blev beklædt med nye brædder; samtidig be
klædtes også en bjælke i koret, og i alt brugtes 
23 tylter af bedste, udsøgte »Waldbord«.11 Dette 
loft blev i 1800'erne erstattet af en underklæd
ning, som 1884 blev malet »tavlet« i lyse farver 
af maler M. P. Lind i Kolding,26 således som det 
ses på fig. 24. – På vestre loftsbjælke, lige over 
døren, læstes o. 1862 †indskriften: »År 1716 den 
24. september blev dette pulpitur opsat, 1847 
blev kirkens indre istandsat og opmalet«.13

Tagbeklædning. Kirken blev 1979 igen tækket 
med bly, efter at den siden 1924 havde haft tegl
tag. 1700 var der bly overalt med undtagelse af

Fig. 9. Kirken set fra syd. Tegning af Burman Becker 
1861. Det kgl. Bibliotek. – Südansicht der Kirche. 
Zeichnung 1861.

halvdelen af skibets nordside, som var hængt 
med tegl, og sådan havde det været i mands 
minde. Siden »sidste krig« havde dog 1½ fag af 
skibets sydside været lagt med spån.24 1824 fik 
værgerne tilladelse til også at lægge tegl på ko
rets nordside.27 Tårnet har haft blytag siden 
1700'rne.

Opvarmning. En kakkelovn, anskaffet 1877,28 
blev 1915 erstattet af en kalorifer.13 Denne er 
1963 afløst af et vandvarmeanlæg med kedelrum 
i en tilbygning til ligkapellet.

Kirken står hvidtet inde og ude bortset fra 
korets kvaderklædte nordside. 1742-4311 blev 
kirken udvendig afpudset undtagen tårnet, der 
ligesom kirkegårdsportalen var »marmoreret«, 
formentlig rødkalket og med optrukne (falske) 
fuger.29 Soklen og indgangsportalen i tårnet har 
i nyere tid været gulkalket.

Vindfløjen over tårnet indeholder et gennem
brudt »1936«. En ældre fløj var 1817 bøjet mod 
nord.18

INVENTAR

Oversigt. Kirkens middelalderlige udstyr udgøres 
alene af den romanske granitfont og en klokke fra 
1300'rne. Altertavlen er et kultiveret renæssancear
bejde fra 1594, noget moderniseret 1691. Prædikesto
len, i enkel bruskbarok, er opsat 1663 af stiftsskriver 
Anders Madsen; samme år skænkedes de noget 
ældre, gotiske alterstager. Til alterdisken, med 
stempler for guldsmed Didrik Seede i Kolding (1637- 
58), hører nu en kalk fra o. 1860, mens en fin lille 
oblatæske med giverinitialerne »MKM« er udført 
1700 af Didrik Hansen Buch i Kolding.

Et pulpitur fra 1716 har samtidige malerier af Kri- 
stus og apostlene, udført af maleren Hinrich Sønnichs 
i Haderslev. Fra 1700'rne stammer endvidere en lyse
krone, skænket af Henrik Bielke til Langholtgård, en 
klingpung, skænket 1741 af en Koldingrådmand, en 
monumental præsterækketavle fra 1763 samt et riffel- 
maleri (først erhvervet 1879). Andre, samtidige styk
ker er siden 1925 i Museet på Koldinghus. Det gælder 
et usædvanlig råt udført *korbuekrucifiks fra 1736, et 
*topstykke med spejlmonogram »KPD« (fra et sam
tidigt korgitter?) samt et *maleri, vistnok fra 1782, af 
præsten Mathias Humblet.

På Koldinghus befinder sig tillige to af altertavlens 
gamle *malerier fra 1847, visende Bønnen i Getse- 
mane og Kristus efter Thorvaldsens figur. Sygesættet 
fra o. 1850 er udført af Gotthelf Andreas Hestorff i 
Haderslev.
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Fig. 10. Indre set mod øst. NE fot. 1986. – Kircheninneres gegen Osten.

Farvesætning og istandsættelser. Rummets nuværende 
fremtræden skyldes i det væsentlige restaureringen 
1963, da stoleværket fornyedes og inventaret blev re
staureret og farvesat af Ernst Trier. På pulpituret 
fremdrog man Hinrich Sønnichs malerier fra 1716, 
ligesom præsterækketavlens gamle farver atter blev 
frilagt.

Istandsættelser og nyerhvervelser i årene efter 1660 
viser, at udstyr og indretning har lidt hårdt under 
svenskekrigen. Vranderups henlæggelse til sognet 
1714 medførte 1716 en betydelig udbygning af stole
værket med pulpitur til det »unge folk«. Andre større 
arbejder kan henføres til 1736 (krucifiks m.m.) og til 
istandsættelser og nymalinger 1747, 1847 og 1902, da 
Andreas Moe udførte altertavlens nuværende male
rier (efter Rubens), mens malermester E. Oppenha- 
gen, Kolding tog sig af alt træværkets bemaling.

Alterbordet, fra 1961, er muret, 160×98 cm, 103 
cm højt, med spinkel, gråmalet bordplade af 
træ. Murværket, med korsformede blændinger,

står hvidt. Et †alterbord af sten, formentlig mid
delalderligt, fandtes endnu 1862,13 men synes 
fjernet 1902. 1862 nævnes et †alterpanel,13 der 
øjensynligt fornyedes 1902. Alterbordets tre si
der dækkes af et alterklæde fra 1990, vævet i blå
violette toner af Vibeke Høgsbro, Kolding, †Al
terklæder. Et rødt alterklæde af skarlagen med 
røde silkefrynser nævnes tidligst i inventariet 
170024 og omtales 1740 i temmelig god stand. 
1741 skænkedes et nyt alterklæde af enken efter 
konferenceråd Henrik Bielke til Langholt 
(†1736, jfr. †messehagel, lysekrone og †gravsten 
nr. 2).11 1854 var klædet af bomuldsfløjl og øn
skedes fornyet,21 1899 anskaffedes et rødt alter
klæde med guldkors (jfr. fig. 24).13

Altertavle (fig. 11), 1594, delvis fornyet ved 
istandsættelser 1691 og 1847. Fra første færd har 
tavlen været et smukt arbejde i tidlig høj renæs
sance, bestående af postament, tredelt, søjlepry-
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Fig.11. Altertavle 1594, med fornyelser fra 1691 og malerier fra 1847 og 1902 (s. 2591). NE fot. 1986. – Altar, 
1594. Erneuerungen von 1691 und Gemälde von 1847 und 1902.

det storstykke samt todelt topstykke. Storstyk
kets korintiske frisøjler har prydbælter med 
fladsnitsagtigt blad- og bruskværk, der synes 
nyskåret 1691. Søjlerne, der står foran høje pro
filfyldinger, flankerer et næsten kvadratisk 
midtfelt og to smallere sidefelter. Under yder
søjlerne afslutter en svajet hængekonsol (for
mentlig fra 1691), indersøjlerne hviler på høje, 
smalle postamentfremspring, der har profilfyl
dinger med rulleværkskartouche, forsidens med

løvehoved (fig. 13). Postamentet, hvis felt nu 
fremtræder glat, har vinger i form af rulleværk 
med højpandet englehoved i stor cirkelmedaljon 
(fig. 13). De smalle, 1691 fornyede storvinger 
består af bruskværk, der indfatter et englehoved 
og oventil løber ud i et vredt ørnehoved. Loftet 
under arkitraven prydes af drejede hængeknop- 
per. Storgesimsen springer over en glat frise 

frem som en skarprygget bjælke med let svajet 
overside og konveks underside, prydet af rulle
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Fig. 12. Altertavle 1594, topstykke med malerier fra 1847 (s. 2593). NE fot. 1986. – Altar, 1594. Oberteil mit 
Gemälden von 1847.

værk med småbosser af vekslende form. Over 
storsøjlerne brydes gesimsen af bøjleagtige 
fremspring med små bosser, og yderst på ge
simsen er et sæt spir 1902 nygjort som små kug
ler. Topfelterne (fig. 12) flankeres af joniske her
mer, en skægget mandlig mellem to kvindelige, 
der alle holder i deres kannelerede, bossepry- 
dede skafter. Felterne udgøres af arkader med 
kannelerede pilastre, profilbaser og –kapitæler 
samt hvirvelrosetter i sviklerne. Topstykkets ge
sims er en enklere udgave af storstykkets, frem
springene med kannelurer. Topgavlen er lav og 
ganske enkel, topvingerne er fornyet 1847.

Storfelterne rummer malerier fra 1902 af den 
korsfæstede mellem de to røvere, udført af An
dreas Moe som kopier efter Rubens i olie på 
lærred (signeret »AM«). I topfelterne er bibe
holdt ældre malerier på træ fra 1847 (fig. 12), i 
nord Lovens Tavler, i syd kors, bog og anker. 
Sammenhørende hermed er to *malerier fra 
storfelterne, der siden 1925 befinder sig på Kol- 
dinghusmuseet. Storfeltets maleri viser Bønnen 
i Getsemane (fig. 22), kopieret efter Carlo

Dolci, maleriet fra nordre sidefelt Thorvaldsens 
Kristus (jfr. DK.Kbh.By I, 206f.), stående i et 
bjergrigt landskab.30 Det nu forsvundne †maleri 
i søndre sidefelt viste Kristus på korset (jfr. 
fig. 24).

Tavlens bemaling er fra 1963 og skyldes Ernst 
Trier. Grundfarven er en rødbrun, der suppleres 
af gråt, sort og forgyldning. I postamentfeitet er

Fig. 13. Altertavle 1594, udsnit med postamentfrem- 
spring og postamentvinge (s. 2592). NE fot. 1986. – 
Altar 1594. Ausschnitt mit Sockelvorsprung und Kartusche.
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Fig. 14-15. 14. Alterkalk, o. 1860, udført af Johan Christian Nielsen i Kolding (s. 2594). 15. Alterstage, o. 1575, 
skænket 1663 af Inger Poulsdatter i Kolding (s. 2596). NE fot. 1986. – 14. Kelch von Johan Christian Nielsen in 
Kolding, um 1860. 15. Altarleuchter, um 1575. Eine Stiftung von Inger Poulsdatter in Kolding, 1663.

med grå versaler anført citat fra Es. 53,5. Bag på 
altertavlen ses påskrifter til erindring om tidli
gere bemalinger, således fra 1902: »Altret blev 
malet mdccccii af E. Oppenhagen Malermester 
Kolding« og fra 1963: »Tavlen blev opsat på al
tret i Seest kirke 1594 og påny stafferet 1698 
(urigtigt) og 1902 og 1963«.31

Altertavlen, hvis modernisering 1691 vel var 
en anpasning til den ny prædikestol, kaldes 1700 
et slet (glat) snedkerarbejde.24 En ny istandsæt
telse 1747 nævnes i præstens beskrivelse 1766- 
69, da tavlen siges at være »af mådelig arbejde«. 
De daværende malerier, fra 1594, 1691 eller 
1747, forestillede i storfelterne Frelseren »iblandt 
disciplene ved påskelammet og den hellige nad
ver«, flankeret af hans korsfæstelse (i nord) og 
opstandelse. Indskrifterne oplyste, at tavlen 
først var opsat på altret anno 1594, at den påny 
var renoveret og stafferet 1691, og at en ny reno
vering skete 1747. Dette seneste arbejde var,

ifølge præsten, bekostet af en ubekendt, idet 
pengene dertil var fundet i skriftestolen med en 
seddel om deres anvendelse.19 Arbejderne 1847 
må foruden en fornyelse af topvinger og ma
lerier have omfattet staffering af træværket, for
mentlig med de gråtoner og hvide søjler, der ses 
på interiørfotografiet fra o. 1900 (fig. 24).32 Efter 
indsættelsen af de nuværende malerier 1902 sat
tes de ældre på loftet, hvorfra de to bevarede 
1925 kom til Museet på Koldinghus. Malerme
ster Oppenhagens bemaling fra 1902 var mere 
broget end den nuværende.

Altersølvet (fig. 14 og 17) består af dele fra for
skellig tid. Kalken (fig. 14) er leveret af guld
smed Johan Christian Nielsen i Kolding (1855
67), 24 cm høj. Foden er cirkulær med graveret 
bladranke omkring fordybet godronering, der 
fortsætter op i en høj, konkav stilk, på hvis 
knopagtige, øvre afslutning rankemotivet er 
gentaget. Det høje, svajede bæger er glat. Johan
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Christian Nielsens stempel (Bøje 1982, nr. 6630) 
ses på standkanten, hvor også kirkens navn er 
graveret (nyere versaler). Disken (fig. 17) er 
ældre, udført af guldsmed Didrik Seede i Kol
ding (1637-58), tvm. 13 cm. På fanen ses et gra
veret cirkelkors, Didrik Seedes stempel (Bøje 
1982, nr. 6561) samt kirkens navn som på kal
ken. En tilhørende †kalk nævnes i inventariet 
1700,24 1740 kaldes kalk og disk nye med for
gyldning. 1748 var sættet til opforgyldning hos 
guldsmed Gert Thorbrügger i Kolding, og 1752 
indkøbtes et silketørklæde til sættet,11 hvis 
gamle kalk nævnes endnu 1862.13

Oblatæske (fig. 18), 1700, af sølv, med giveri
nitialerne M.K.M., udført af guldsmed Didrik 
Hansen Buch i Kolding. Den cylindriske æske, 4 
cm høj, tvm. 8 cm, har svagt hvælvet låg med 
profileret rand. På låget er graveret et krucifiks, 
flankeret af »Anno/ 1700« og med initialerne 
»M.K.M.« ved korsets fod. Didrik Hansen 
Buchs stempel (Bøje 1982, nr. 6574) ses på 
æskens underside, en nyere mærkning med kir
kens navn på lågets kant. Æsken nævnes i 
1700'rnes inventarier, 1740 som en liden sølvæs
ke, som ej er forgyldt.11 1867 ønskedes brød
æsken forstørret.13

Nyere alterkande af messing, 23 cm høj, mær
ket med kirkens navn. En †alterkande af tin øn
skedes anskaffet 1846.21

Fig. 16. Sygesæt, o. 1850, udført af Gotthelf Andreas 
Hestorff i Haderslev (s. 2595). NE fot. 1986. – Kran-
kengerätesatz von Gotthelf Andreas Hestorff in Haderslev, 
um 1850.

Sygesæt (fig. 16), o. 1850, udført af Gotthelf 
Andreas Hestorff i Haderslev (†1868). Kalken 
har sekstunget fod, knop i form af en flad kugle 
med rudebosser samt halvkuglebæger. Under 
foden ses guldsmedens stempel (Bøje 1982, nr. 
7441) tillige med vægtangivelsen 13 1/2 lod. Dis
ken, tvm. 8 cm, er glat med stemplet på under
siden. Sygesættet nævnes tidligst 1862. Da eksi
sterede tillige et ældre †sygesæt af tin,13 forment

Fig. 17-18. 17. Alterdisk, o. 1650, udført af Didrik Seede i Kolding (s. 2595). 18. Oblatæske 1700, med giveriniti
alerne »M.K.M.«, udført af Didrik Hansen Buch i Kolding (s. 2595). NE fot. 1986. – 17. Patene von Didrik Seede 
in Kolding, um 1650. 18. Oblatendose mit Stifterinschrift »M.K.M.«, von Didrik Hansen Buch in Kolding, 1700.



2596 ANST HERRED

lig fra slutningen af 1600'rne og identisk med en 
firkantet tinflaske med »skruer« til vin, der næv
nes i inventarierne 170024 og 1740.11 Sættet kan 
have mindet om et bevaret i Darum kirke (Gør
ding hrd.), jfr. også en tinflaske fra Jerne kirke 
(s. 987).33

Alterstager (fig. 15), o. 1575, skænket 1663 af 
Inger Poulsdatter i Kolding. Stagerne er af go
tisk form, 36 cm høje (med lysetorn 45 cm). 
Fod- og lyseskål er profilerede og næsten ens- 
dannede, den første lidt større og forsynet med 
tre løvefødder. Skaftet er cylindrisk med tre 
skaftringe, af hvilke den midterste står skarpt 
frem. På fodskålen er graveret »1663«, på lyse
skålen versalerne: »Inger Povelsd. S: M. E. i 
Colding hafver disse tvende Lysestager for æret 
Gvd til ære Seested Kierkis Altre at bepryde«. 
Den efter navnet anførte forkortelse kan eventu
elt opløses: S(alig) M.'s E(nke). Lysetornene er 
fornyet i jern. Stagerne nævnes i 1700'rnes in
ventarier og deres indskrift gengives i præstens 
indberetning 1766-69.19 1862 siges de at være 
fundet i præstegårdens have, hvor de havde væ-

Fig. 19. Døbefont, romansk af granit (s. 2597). NE 
fot. 1986. – Romanische Granittaufe.

Fig. 20. *Dåbsfad, o. 1650 (s. 2597), nu i Museet på 
Koldinghus. LL fot. 1981. – *Taufschüssel, um 1650.

ret nedgravede.13 Samtidig nævnes endnu et sæt 
†alterstager af malm med »sag og slukker«13, der 
kan have tjent, mens de gamle var borte.

En nyere syvstage er ifølge indskrift skænket 
til minde om stiftsprovst Ludvig Helmer Lar
sen, sognepræst 1885-95.

†Messehagler. En professionel kirketyv, Mads 
Jespersen, havde før 1635 frastjålet kirken (»Si
ersted« kirke i Koldinghus len) en messesærk, 
som han derefter havde solgt til Anne Peders- 
datter i Vilstrup.34 1700 omtales en hagel af rødt 
fløjl »med virket guldarbejde på ryggen«,24 vel 
den, der 1740 nævnes som helt gammel og 
brøstfældig, af rødblommet fløjl med smalle 
guldgaloner. En ny skænkedes 174111 af konfe- 
rensrådinde Bielke (jfr. †alterklæde, lysekrone 
og †gravsten nr. 2).19 Den omtales 1858 som 
gammel, af sølvmor, fra 1741 (dvs. med årstal), 
og ønskedes erstattet af en ny af rødt silkefløjl 
med guldgaloner.21 Det var øjensynlig sket 
1862, da inventariet anfører en hagel af fløjl med 
guldkors.13

Alterskranken, fra 1870, er halvcirkulær med 
drejede balustre. Træet står malet i gråtoner med 
lidt guld. Knæfaldet har lysegråt betræk, 1891 
ønskedes det udstoppet og betrukket med rødt 
plys.13 En god og bekvem †alterskranke nævnes
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1792,35 1846 ønskedes den gjort bredere.21 En ny 
†knceleskammel til præsten ønskedes anskaffet 
1887, dobbelt så bred som den gamle.21

Døbefont (fig. 19), romansk af rødlig granit, 87 
cm høj, kummens tvm. 73 cm. Foden er kva
dratisk med kantet vulst ved overgangen til et 
kort cylindrisk skaft i to afsæt. Den ligeledes 
cylindriske kumme er glat med en indristet kon
turlinje langs mundingsranden. Fordybningen 
er regelmæssig, og ved randens inderkant ses 
fire regelmæssigt anbragte indhugninger, 4×5 
cm, 0,5 cm dybe, vel for fastgørelse af et †låg 
(jfr. ndf.). Fonten, der nu savner farvespor, øn
skedes 1882 renset.13 1862 stod fonten ved ind
gangen til koret, øjensynligt op mod korbuens 
nordre vange,13 hvor den havde plads indtil 
1963. Nu i skibets nordøsthjørne.

Dåbsfadet er fra 1895,13 af messing, tvm. 63 
cm, med graveret blomsterranke på fanen samt 
nyere påskrift »Seest Kirke«. Det tidligere 
*dåbsfad (fig. 20), anskaffet efter 1846, er fra 
o. 1650, også af messing, ottekantet med cirku
lær fordybning, tvm. 35 cm. På fanen opdrevne 
ranker med æbler og drueklaser; talrige repara
tioner. 1700 fandtes i fonten hverken bækken el
ler fad.24 1846 ønskedes fonten forsynet med en 
træring, hvori fadet kunne ligge. Siden 1925 i 
Museet på Koldinghus (inv. nr. 6570).

En †dåbskande af tin nævnes i inventariet 
1862.13

Indhugninger i fontens mundingsrand tyder 
på tilstedeværelsen af et måske oprindeligt †fon
telåg (jfr. ovf.).

*Korbuekruciftks (fig. 36), 1736, i yderst primi
tive former. Kristusfiguren, af eg, 139 cm høj, 
hænger i stift strakte arme, hovedet holdes højt, 
kroppen lodret, og højre fod er drejet ind over 
den venstre. Tornekronen er flettet med indbo
rede torne, hår og fuldskæg har skematiske lok
ker, ansigtets træk er råt angivet. Den klumpede 
krop har sært skrånende skuldre, ribbenene er 
groft markeret, navlen tydelig, lændeklædet 
fremtræder ganske kort med egenartet krøllede 
folder. Korset, af blødt træ, 200 cm højt, er glat 
med enderne udsavet i liljeform. Oprindelig, 
måske lidt opmalet staffering. Hår og skæg er 
brunt, hudfarven har røde blodstænk, lænde-

Fig. 21. Prædikestol 1663, opsat af stiftsskriver An
ders Madsen (s. 2598). NE fot. 1986. – Kanzel, errich
tet vom Stiftsschreiber Anders Madsen, 1663.

klædet er forgyldt, korset brunt med lysgrå kant 
og forsiring af liljeenderne. Under fødderne er 
malet en dødningeskal med knogler, på øvre 
korsarm en skrifttavle med »INRI« og på den 
vandrette korsarm flankeres Kristi hoved af gi
verinitialer og årstal (hvide versaler): »H.H.S. 
K.P.D./ 1736«. Krucifikset omtales ikke i in
ventariet 1862. Formentlig var det allerede da på 
kirkeloftet, hvor det nævnes 1901.13 Siden 1925 i 
Museet på Koldinghus (inv. nr. 6558).
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Fig. 22. *Altermaleri 1847, Bønnen i Getsemane (s. 
2593). Nu i Museet på Koldinghus. LL fot. 1981. – 
*Altargemälde, 1847, Ölbergszene.

Et mindre krucifiks, fra 1864, er skåret i eg af 
billedskærer C. T. Reitzel, figuren 53 cm høj, 
korset glat, 112 × 47 cm. Bagpå indskåret: »C. 
T. Reitzel 1864 Kiøbenhavn«. Krucifikset var 
indtil 1963 mørklakeret og hang i korbuen over 
fonten (jfr. fig. 24). 1963 anbragt på skibets 
nordvæg, siden 1990 henlagt på kirkeloftet.

Fig.23. *Topstykke med spejlmonogram »KPD« og 
årstal (17)36, muligvis fra (†)korgitter (s. 2598). LL 
fot. 1981. – *Aufsatz mit Spiegelmonogramm »KPD« 
und Datum (17)36, möglicherweise von (†)Chorgitter.

(†)Korgitter(?), 1736. Et *topstykke (fig. 23) af 
egetræ med bladindfattet, gennembrudt spejl
monogram »KPD«, 45×70 cm, stammer mulig
vis fra et korgitter samtidigt med korbuekruci- 
fikset fra 1736 (jfr. ovf.). Initialerne svarer til 
sidste del af giverinitialerne (hustruens) på kru
cifikset, hvorfor topstykket må have haft en 
pendant med mandens initialer. Denne må til
svarende have suppleret de nu manglende cifre i 
et malet årstal »1736«, hvoraf »36« læses for
neden på det bevarede topstykke. Dets farver er 
oprindelige, tallene hvide på brun bund, mono
grammet forgyldt, bladene grønne. Topstyk
kerne kan have kronet dørene i et korgitter eller 
eventuelt hidrøre fra en †præste- og skriftestol i 
koret (jfr. ndf.). Topstykket henlå før 1925 på 
kirkens loft, hvorfra det er kommet til Museet 
på Koldinghus (inv. nr. 6569).

Prædikestol (fig. 21), 1663, et ret enkelt arbejde 
i bruskbarokstil, ifølge en forsvunden indskrift 
opsat af stiftsskriveren Anders Madsen. Kurven 
består af fem arkadefag, flankeret af glatskaftede 
frisøjler med profileret halskapitæl, profilbase 
samt skaftring. Arkadernes rammeværk, der 
står på en tandsnitliste, er udsavet i gennem
brudte bruskformer og pålagt felternes panel. 
Pilasterkapitæler og -baser er enkelt profilerede, 
bueslaget deles af en midtkonsol, og sviklerne 
har kuglebosse. Postamentet, med glatte felter, 
har profiler, der forkrøbber sig om fremspring 
med ovale bosser. Herunder flankerer drejede 
knopper hængestykkerne, der er udsavet i gen
nembrudt form. Frisen minder om postamentet 
men har på fremspringene diamantbosse med 
konkave indsnit i siderne, og kronlisten ledsages 
af tandsnit i to rækker. Dækplanken er fornyet 
1963, det samme gælder læsepulten (en ældre ses 
fig. 24). Prædikestolen er opsat syd for triumf
buen på en trekvartrund, muret pille, der har 
klokkeformet fod og kraver ud i to afsæt under 
kurven. Prædikestolspillen og opgangen gen
nem triumfmuren er formentlig ældre end den 
nuværende prædikestol (jfr. ndf.).

Prædikestolens himmel springer frem fra 
væggen med fem fag, hvis gennemløbende frise 
kantes af profillister og tandsnit under gesim
sen. Over hjørnerne står drejede spir, flanke-
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Fig.24. Indre set mod øst. Fot. o. 1900. – Kircheninneres gegen Osten. Bildaufnahme um 1900.

rende topstykker i form af enkelt udsavede 
bruskkartoucher. Loftet har radiære profilrib
ber, udgående fra en stor midtroset med ned
hængende Helligåndsdue.

Prædikestolens staffering fra 1963 svarer til al
tertavlens, i postamentfelterne er med sorte ver
saler anført citat fra Luk. 11,28, i himlens frise 
tilsvarende fra Ap.G. 4,29.

Prædikestolen, der må have overtaget sin 
plads og underbygning fra en ældre (jfr. ndf.), 
nævnes 1700 som vel ved magt.24 1766-69 kaldte 
præsten den mådelig. Han kunne da endnu læse 
den oprindelige indskrift på himlens frise: 
»Anno 1663 haver Ærlige og Velfornemme 
Mand Anders Madsen Stigtskriver over Riiber 
Stigt ladet denne Prædikestol opsætte og staf
fere«. Om også de malerier, han da omtalte i 
felterne, var oprindelige, vides ikke bestemt,

idet de også udmærket kan have været fra 1747 
(jfr. altertavle). Malerierne forestillede »vor 
Frelser, afmalet midt imellem de fire evangeli
ster«.19 1847 fik opgangen nyt trækværk, sten
trappen blev istandsat og træværket maledes,21 
formentlig med den staffering, der ses endnu på 
interiøret fra o. 1900 (jfr. fig. 24). Grundtonen 
var øjensynligt grå, i felterne var malet blomster 
og aks, og indskrifter (fraktur) anførte i posta
mentfelterne de Kristne dyder, på himlens frise 
citat fra Luk. 11,28. Stolen havde 1862 beklæd
ning med rødt klæde og guldfrynser, der for
nyedes 1866 og 1892.13 En ny bemaling ved ma
lermester Oppenhagen 1902 (med bibeholdte 
indskrifter) eksisterede til prædikestolen 1963 fik 
sin nuværende fremtræden.

†Prædikestol, 1593? Triumfmuren, fra renæs
sancetiden, har fra første færd været udformet

Danmarks Kirker, Ribe amt 182



2600 ANST HERRED

Fig.25. Præsterækketavle 1763 (s. 2604), tillige min
detavle over giveren, regimenstsskriver Simon 
Seest's morfar og oldefar (begge præster) samt foræl
dre. NE fot. 1986. – Pastorentafel, die gleichzeitig als 
Gedenktafel für Familienmitglieder des Stifters, Krongut- 
verwalter Simon Seest, dient. 1763.

med den eksisterende gennemgang for en samti
dig †prædikestol (jfr. s. 2586).

Stolestader, 1963, med brede, svagt buet afslut
tede gavle i glat træ. Bemaling i lysgrønt med 
lidt gråt og rødt.

†Stolestader. Kirkens stoleværk var i krigstiden 
1657-60 »ganske kommen bort«, hvorfor det 
1669-70 måtte gøres af ny. Hertil brugtes ialt 73 
alen fodlægter, seks tylter tørre deller (købt hos 
Mads Thomsen i Kolding), to tylter lægter, 
»som mandfolkene lege armene på«, samt 350 
søm. Regnskabet angiver endvidere arbejdsløn 
til snedkeren og hans svend i otte uger, hvor de 
var på kost, samt udgifter til at hente dem fra

Kolding til Seest med heste og vogn medsamt 
deres redskaber, og derfra tilbage igen.8 De ny 
stole betegnedes 1700 som værende af fyr og 
»gode nok«,24 men ansås 1714 ikke for tilstræk
kelige. I mandssiden (i syd) fandtes da 13 stole 
mellem prædikestolen og kirkedøren, bag døren 
to med plads til yderligere én. Bagved konernes 
stader stod to lange stole og i tårnrummet fem 
korte ved hver side. Pladskravet, der skyldtes 
Vranderups indlemmelse i Seest sogn, blev imø
dekommet 1716 ved opsætningen af kirkens 
vestpulpitur (jfr. ndf.), hvorpå øjensynligt 2×4 
stole fik plads; til »rækværk« (ryglæn) i mands- 
stolene medgik fire fyrrelægter.36 1743 betaltes 
Mikkel Nielsen snedker i Kolding for at have 
genopsat tårnets stole, som var »opbrækket«, 
og for at forsyne dem med nye sæder og arm
læn; endvidere reparerede han pulpiturets stole 
med nye armlæn og stivere.11 1846 nævnes stole 
i korets nordside; de ønskedes fjernet, lige som 
kirkestolene i det hele taget måtte repareres eller 
fornys.21 Året efter indsattes ny stolestader, der 
ifølge inventariet 1862 var af fyr, egetræsma- 
lede, uden døre, med »ryggelænder«.13 Kort ef
ter må stolene atter være blevet forandret (eller 
fornyet?) med de fyldingsryglæn, der ses på in
teriørbilledet fra o. 1900 (fig. 24). Gavlene havde 
da en svajet håndstøtte, der udgik fra høje, kan
tede spir. Disse gavle udskiftedes 1902 med 
enkle, retkantede fyldingsgavle, der tjente til det 
nuværende stoleværk indsattes 1963.

En ny †præste- og skriftestol bekostedes 
1669/70,8 og 1867 lagdes nyt gulv i præstens 
stol,21 der da stod i korets nordvesthjørne.13 1887 
fjernedes stolen, idet præsten fik plads bag al
tret.21 Det er muligt, at et *topstykke med spejl
monogrammet »KPD« (fig. 23) stammer fra 
stolen, der i så fald er blevet istandsat og moder
niseret 1736 (jfr. (†)korgitter?). En †degnestol 
stod 1862 i korets sydvesthjørne.13

†Herskabsstol, o. 1770, 1792 omtalt som en 
særskilt, indelukt stol, indrettet for over 30 år 
siden af Ditlev von der Lieth, Vranderup Hov
gård (ejer 1767-73, jfr. †gravstennr. 3). 1792 brug
tes stolen af kirkens gamle ejer, Lauritz Smidt.37

Pengeblok, snarest fra 1600'rne, egetræ, 90 cm 
høj. Underdelen har affasede hjørner, overdelen
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Fig.26. Indre set mod vest med pulpitur fra 1716 (s. 2601). NE fot. 1986. – Kircheninneres gegen Westen mit Blick 
auf Empore von 1716.

dækkes af jernbeklædning og -beslag med over
faldslukke. Metallet synes fornyet o. 1800 lige 
som forsidens låge (af fyr) og oversidens dæk
plade med skålfordybning og pengeslids. Træet 
står blankt forneden, metallet gråmalet. Ved 
indgangen.

†Pengetavler til ombæring i kirken nævnes 
1862;13 en ny anskaffedes 1867.21

Klingpung (fig. 30), 1741, skænket af rådmand 
Ebbe Christensen Leeh (†1746) og hans hustru, i 
Kolding. Skaftet er drejet og sortmalet, posen af 
rødt fløjl med kant i gyldent possementværk. 
Fra posen hænger i kort lænke en lille sølv
klokke med profilering og omløbende, graveret 
kursivindskrift: »Raadm(and) Ebbe Chrestensen 
Leeh Sara Chrestens d(atter) Kulerup 1741«. 
Endvidere ses mærkning med kirkens navn. 
Konserveret i Nationalmuseet 1964. En ældre

†klingpung, nævnt 1719 som »bordyret«,22 var 
1740 ganske brøstfældig på en derom værende 
liden sølvring.11

Pulpitur (fig. 26), 1716, opført efter kongelig 
bevilling (23. nov. 1714) af kollekt til et pulpiturs 
opbyggelse i Seest kirke, da Vranderup var lagt 
under Seest sogn, og der ikke var plads til de 
unge folk i kirken (jfr. †stolestader).36 Pulpituret 
er indrettet til orgel 1866, da dets underbygning 
fornyedes med de nuværende jernsøjler; opgan
gen, i nordvest, er fra 1963.

Brystningspanelet, af fyr, har under en gen
nemløbende frise 13 høj rektangulære profilfyl
dinger, adskilt af en enkel, forsænket dekora
tion. Profillister kanter frisen og afslutter pane
let forneden.

Mens fyldingernes malerier er de originale fra 
1716, fremdraget 1963, står pulpituret i øvrigt

182*



2602 ANST HERRED

Fig. 27. Lysekrone 1730, skænket af Henrik Bielke til 
Langholt (s. 2605). NE fot. 1986. – Kronleuchter gestif
tet von Henrik Bielke zu Langholt, 1730.

med en bemaling fra restaureringen dette år, 
svarende til altertavlens; i frisen er anført citat 
fra Ef. 2,19-20. Malerierne (fig. 28), der ifølge 
kirkens regnskab skyldes Hinrich Sønnichs i 
Haderslev, viser Kristus og apostlene, til dels 
efter samme forlæg som på pulpiturer fra Fol
ding (Malt hrd.) og Tyrstrup (DK.SJyll., 296f.). 
Alle er vist med attributter, stående i et åbent 
landskab på baggrund af en lysblå himmel med 
store skyer; klædningerne er røde, grønne, blå, 
brune og hvide. Fra syd ses: 1) Bartolomæus, 
lænet mod et bord, hvorpå står et stort fad med 
hans afflåede, delvis nedhængende hud. Venstre 
hånd holder kniven ud fra benene, den højre 
støtter mod fadets kant. 2) (Fig. 28) Judas Tad- 
dæus i et bjerglandskab, gående imod venstre 
med dramatisk flagrende kappe og et nedadpe- 
gende spyd i venstre hånd. 3) (Fig. 28) Johannes, 
skægløs, hans højre hånd hæver pennen, den 
venstre, med blækhus, støtter en opslået bog 
mod det fremsatte højre knæ; ved højre fod ses 
ørnen. 4) (Fig. 28) Andreas, behageligt lænet til 
sit skråkors med venstre hånd under hovedet og 
det aflastede venstreben lagt foran det højre. 5) 
Jakob den yngre med lukket bog under højre 
arm, den venstre holder fakbuen ud til siden. 6) 
Peter i et bjerglandskab, med dobbeltnøgler i

højre hånd, den venstre støtter en opslået bog 
imod hoften. 7) Kristus som Verdens Frelser 
med højre hånd løftet og et stort, skråtstillet 
korsæble i den venstre; i baggrunden en ruin. 8) 
Mattæus, gående imod beskueren med blikket 
fæstnet i en opslået bog, der ligger på hans højre 
hånd; venstre hånd sætter hellebarden med spid
sen i jorden. 9) Paulus, stående solidt med en bog 
under højre arm, venstre hånd hviler på parer- 
stangen af sværdet, der er sat med spidsen i jorden. 
I baggrunden anes en by. 10) Filip, med venstre 
arm lagt om sit jævnstore kors, højre hånd hol
der en bog imod hoften. 11) Simon, hvis venstre 
hånd er slået ud til gestus, den højre støtter en 
stor skovsav, der står skråt foran hans krop. 12) 
Tomas, stående med vægten på højre fod, højre 
hånd holder en lukket bog, den venstre hæver 
vinklen i vejret. 13) Mattias, lænet mod et bord, 
hvorpå venstre hånd hviler; højre hånd holder 
øksen ud fra hoften med bladet opefter.

Regnskabet for pulpiturets opførelse 1716 an
fører udførligt de anvendte materialer inklusive 
lim, søm og jern til fire store bærende murank
re. Hovedarbejdet leverede to snedkere fra Kol
ding, mureren huggede huller i muren, bl.a. til 
en dør for opgangen, mens kvitteringen for 
»dass Schilder und Mahlerarbeit« bærer under
skriften »Hinrich Sönnichs, Hadersleben, 
Brechling Schilder«.36 1749-50 betaltes Mikkel 
Nielsen snedker for arbejde med et skærværk 
(en skillevæg) på pulpituret,11 der 1766-69 om
tales som bygget af Frederik IV, da sognet nu 
var blevet mere folkerigt. Malerierne omtales 
som Vor Frelser mellem de tolv apostle, et ar
bejde, der – skønt en del forslidt – var meget 
smukkere end altertavle og prædikestol. Under 
billederne læstes følgende vers: »I Kiere folk, 
som her med andagt, roe og Liise/ Maa høre 
Livsens Ord og Livsens Herre priise,/ af Hiertet 
siiger Tak Kong Frederic dend fierde,/ Som 
Eder dette Stæd saa mindelig forærede/ Anno 
1716 d. 24 Sep.«.19 1830 måtte tralværket ved 
pulpituropgangen fæstes,21 og 1847 opmaledes 
pulpituret, dog under bibeholdelse af maleri
erne. Ved indretningen til orgelpulpitur 1866 
blev underbygningen fornyet med de nuvæ
rende jernsøjler, de fire midterste malerifyldin-
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Fig.28. Pulpiturmalerier 1716, apostlene Judas Taddæus, Johannes og Andreas, udført af Hinrich Sønnichs (s. 
2602). NE fot. 1992. – Emporenbilder mit Aposteldarstellungen von Hinrich Sönnichs, 1716.

ger toges ud af hensyn til orglets facade, og de 
øvrige overmaledes med resten af pulpituret. 
Herefter læstes kun orglets giverindskrift (jfr. 
ndf. torgel nr. 1) samt på den vestligste lofts
bjælke over pulpituret en indskrift fra 1847: »År 
1716 den 24. september blev dette pulpitur op
sat, 1847 blev kirkens indre istandsat og opma
let«.13 Ved orgelfornyelsen 1919 sattes tre nye 
fyldinger i brystningen, atter erstattet med de 
oprindelige 1963,38 da malerierne blev genfrem
draget og pulpituret fik sin nuværende fremtræ
den.

Orgel, 1964, oprindelig med seks stemmer, ét 
manual og anhangspedal, bygget af Frederiks
borg Orgelbyggeri, Hillerød. 1980 restaureret, 
ombygget og udvidet med én stemme af 
samme. Disposition: Manual: Gedakt 8', Spids- 
gamba 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Waldfløjte 
2' (1980, erstatter oprindelig Oktav 2'), Mixtur 
II. Pedal: Subbas 16' (1980). Orglets tredelte fa
cade med piber af tinlegering er tegnet af J. K. 
Jepsen, Kolding, to tilføjede, flankerende pedal
huse med bemalede træpiber af Rolf Graae. Be
maling som altertavlen. På pulpituret.

†Orgler. 1) 1866, med fire stemmer, bygget af 
Knud Olsen, København,39 på facaden indskrif
ten: »Givet af Jens Nielsen og hustru den 6. juli 
1866«.13 På vestpulpituret, indfældet midt i 
brystningen. 2) 1919, med seks stemmer, bygget 
af Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen.40 
Disposition: Bordun 16', Principal 8', Gedakt 8', 
Salicional 8', Voce Celeste 8', Octav 4'; oktav- 
koppel, svelle. Pneumatisk aktion, bælgventil- 
lade.41 Orglets facade, der er delvis bevaret på 
kirkeloftet, havde tre attrappibefelter med ud
skåret løvværk i barokstil samt flankerende pila– 
stre og tandsnitsgesims. På vestpulpituret, midt 
i brystningen.

Salmenummertavler. 1) 1990, 102×51 cm, hvid
malet med sorte hængecifre. En række ældre er 
henlagt på loftet: 2) O. 1850, med svajfet over
kant, udført af to fyrrebrædder, 82×33 cm, sort
malet til kridtskrift. 3) O. 1900, af fyr, 65×40 
cm, med trekantgavl, profilramme og sort be
maling med påskrifterne (fraktur) »Daab« og 
»Altergang«, hvorunder der er plads til at skrive 
med kridt. 4-5) O. 1900, ens, 129×83 cm, med 
trekantgavl og kuglespir samt to forsænkede fel-
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Fig. 29. Riffelmaleri, o. 1750, Kristus på korset med 
Maria Magdalena omfavnende dets fod, erhvervet 
1879 (s. 2604). NE fot. 1986. – Geriffeltes Gemälde: 
Der Gekreuzigte und Maria Magdalena unten den 
Kreuzesstamm umfassend. Um 1750. Erworben 1879.

ter til skydecifre. Grå bemaling, †Salmenummer- 
tavler. En tavle til kridt fra o. 1875 ses på inter
iøret fra o. 1900 (fig. 24), en stor tavle fra 1963 
på fotografiet fra 1988 (fig. 10).

Præsterækketavle (fig. 25), 1763, tillige minde
tavle over giveren, regimentsskriver Simon 
Seest's morfar og oldefar (begge præster) samt 
forældre. Tavlen, 250×147 cm, har kraftig pro
fileret ramme, der i hjørnerne og midt på si
derne prydes af pålagte rocailler. Herimellem ses 
på skraveret bund fyldingsspejle med buede en
der. Den originale bemaling er fremdraget 1963 
under fem overmalinger. Rammen er rød med 
sorte fyldingsspejle og forgyldning, det sidste 
især på rocaillerne, der i øvrigt har rødt og 
grønt. I den øvre midtrocaille er anført »1763«, 
som skriftfeltets indskrift i guld på sort bund. 
Indskriften, i gylden fraktur, indledes med gi

verens rocailleindfattede mindeindskrift: »Be
kosted/ af hans Kongl. Majst. kam(m)er Raad 
og Regimentsskriver over Koldinghus amts 
Rytter Gods/ Simon Seest/ saa vel/ til ære 
minde af de her anteignede præster hvoriblandt 
er hands/ mormoders fader hr. Ancher Buch og 
hands mor Fader hr. Knud Morsleth./ som/ til 
taknemlig erindring af hands salige Foreldre 
som her under/ ligge begravne Faderen Jacob 
Stæphensen og moderen Maren Knudsdatter 
Morsleth/ som boede og døde her i Seest./ For 
deris ifor ham givne gode og christelige opdra
gelse«. Herefter er præsterækken anført med en 
overskrift, der gentager indskriften på en †tavle 
fra o. 1566 (jfr. ndf.). Under året 1714 er indføjet 
en tak til Frederik IV for kaldets forøgelse med 
Vranderup by og mølle: »...Haf tak kong Fri- 
derich for denne store naade/ for denne Gave 
som kom Præsten her til Baade/ Gud være kon
gens Løn og lad det gaa ham vel/ Gud evig 
Glæde ham og hans til Liv og Siel«.

1873 hang tavlen midt på skibets nordvæg, 
1963 blev den flyttet til koret, 1990 til sin nu
værende plads østligt på skibets nordvæg.

En †tavle fra 1566 eller tiden derefter var opsat 
til minde om sognets overførsel fra Slesvig til 
Kongeriget (jfr. s. 2583). Indskriften gengives 
1759 og 176942 og er gentaget på præsterække- 
tavlen fra 1763 (jfr. ovf.): »Anno 1566 udi høy- 
lovlig høysalig Kong Friderich dend 2dens Tiid 
haver hertug Hans af Holstein givet Seest fra 
Holstein under Dannemarkes Crone tilforn et 
annex til Wonsyld og Dalbye«.43

Riffelmaleri (fig. 29), o. 1750, visende, fra den 
ene side, Kristus på korset med Maria Magda
lena omfavnende dets fod (fig. 29), fra den an
den Opstandelsen. Olie på fyrretræ i rødlige, til
dels mørke toner, 80×56 cm (lysningen). Samti
dig, bred ramme i fyr med profillister, forkrøb- 
bende om pyramidebosser i hjørnerne og midt 
på siderne. Rammen er sortmalet med gyldne 
lister. Maleriet er først erhvervet til kirken 1879, 
da det omtales som et dobbeltbillede.28 Op
hængt vestligt på skibets nordvæg. En restaure
ring er foretaget i Nationalmuseet 1963.

Et *portrætmaleri (fig. 31), vistnok fra 1782, vi
ser Mathias Humblet (†1784), kapellan hos fa-
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deren, sognepræst Christen Humblet. Olie på 
lærred, 73×56 cm (lysningen). Mathias Humblet 
ses i brystbillede, sortklædt med kort, grå paryk 
og pibekrave. Bag på lærredet er anført en delvis 
latinsk, skadet indskrift med oplysningerne, at 
han var født i Seest præstegård 1739, kaldet 
1771, død 1784 og malet i en alder af (vistnok) 43 
år, altså i 1782. Maleriet, der mellem 1877 og 
1885 skal være »generhvervet« til kirken,28 blev 
1925 afgivet (uden ramme) til Museet på Kol
dinghus, hvor det er restaureret 1922 og forsy
net med ramme (inv. nr. 6571).

Lysekroner. 1) (Fig. 27), 1736, skænket af Hen
rik Bielke til Langholt (†1736, jfr. †alterklæde, 
†messehagel og †gravsten nr. 2). Kronen har ba
lusterstamme, 59 cm høj, med dobbeltørn og 
hængekugle samt 2×6 S-svungne arme, der bæ
rer flade, tildels fornyede lyseskåle. Mellem de 
to rækker arme ses pyntearme i form af små 
springdelfiner. På hængekuglen er graveret med 
skriveskrift: »Givet af her under i Gud hvilende 
Høiædelbaarne Herr Conference Raad og Jæger
mester Henrich Bielke til Langholt, som sit lif 
begyndte i Kiøbenhavn Aar 1683, og endte paa 
Vranderup hov gaard 1736«. I gammelt jernop
hæng med kugler, østligt i skibet. 1740 hang

Fig. 30. Klingpung 1741, skænket af rådmand Ebbe 
Christensen Leeh, Kolding, og hans hustru Sara 
Christensdatter Kulerup (s. 2601). NE fot. 1986. – 
Klingelbeutel, 1741. Eine Stiftung des Ratsherrn Ebbe 
Christensen Leeh, Kolding, und seiner Ehefrau Sara Chri
stensdatter Kulerup.

Fig.31. *Portrætmaleri af kapellanen Mathias Hum
blet, vistnok 1782 (s. 2604). Nu i Museet på Kolding
hus. LL fot. 1981. – *Bildnis des Hilfsgeistlichen Mathias 
Humblet, wohl 1782.

kronen i koret,11 frem til 1963 vestligst i skibet. 
2) 1872, nogenlunde tilsvarende, med indskrift 
(fraktur): »Anskaffet 1872 for det af Jens Peder 
Vissing til Seest Kirke skænkede Legat«. Vestligt 
i skibet, †Lysekroner. O. 1885 nævnes fem store 
hængelamper,13 formentlig de krystalkroner til 
petroleum, der ses på interiøret fra o. 1900 (jfr. 
fig. 24).

†Ligbarer. 1669/70 betaltes for træ til en ny lig
båre,8 vel den, der 1740 omtales som gammel og 
brøstfældig, »til store lig«. Da fandtes også en 
liden båre i god stand.11 1745 nævner inventariet 
kun én ligbåre, der 1750/51 udskiftedes med en 
ny. Hertil anvendte Mikkel snedker, foruden 
fyrretræ, fire stykker egetræ til drejede piller 
(ben) samt lim og kønrøg til at sværte båren 
med. 1764 måtte der gøres et nyt, drejet ben til 
båren, og den forsynedes med fire nye knægte.11

Klokke (fig. 32), 1300'rne, tvm. 71 cm, skrift
løs, med ottekantede, glatte hanke, profileret 
hals og slagring samt to snoede lister, der ind-
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fatter et (tomt) skriftbånd om halsen (Uldall, 
53). 1742/43 gjordes en ny aksel til klokken,11 
der 1791 var uden al mangel og hørtes lydelig 
overalt i sognet. Synet tilføjer, at kirkeejeren, en 
selvejerbonde, også havde lært sig at drive han
del med klokkens ringen, idet han tog betaling, 
når der ringedes ved ligbegængelse, »i hvilket 
han ventelig har søgt at efterligne de anselige 
kirkeejere omkring sig, for dog i noget at kunne 
synes lige så fornem og tillige ligeså vinstsyg 
som de andre«.12 Klokken, med bom fra 1954, 
må før tårnets opførelse antages at have hængt i 
en †klokkestabel. Nu i tårnets nordre glug.

En †klokkestol, der 1742/43 fik nye fodstyk
ker,11 omtales 1826 som stærk.44

Fig. 32. Klokke, 1300'rne (s. 2605). Efter tegning af F. 
Uldall 1901. – Glocke, 14. Jh.

GRAVMINDER

Mindetavler. 1) Opsat 1763 over Ancher Buch, 
Knud Morsleth, Jacob Stæphensen og Maren 
Knudsdatter Morsleth, se præsterækketavle.

2) Efter 1917 opsat over lægemissionær dr. 
med. Marie Holst, *6. dec. 1866 på Virkelyst i 
Seest, †18. feb. 1917 i Mardan nær Afghanistans

grænse (Indien). Hvid marmortavle, 76×62,5 
cm, med svagt gavlformet afslutning og fordy
bet frakturindskrift, optrukket med guld, ne- 
derst citat fra Sl. 16,6. Tavlen havde oprindelig 
form som en cippus med akroterier foroven, 
plint forneden, samt en ca. 15 cm bred ramme 
og hang på skibets nordvæg. Nu på tårnrum
mets vestvæg, nord for indgangen.

Epitafium, o. 1796 over Benjamin Georg Spo- 
ron, konferensråd og amtmand over Kolding
hus amt (jfr. tåben begravelse og kisteplade), 
*3. juni 1741, †23. marts 1796. Hvid marmor
tavle 64×46,5 cm, med fordybet skriveskrift, 
optrukket med guld. 1876 opsat i tårnrummet 
over døren ind til kirken; nu på vestvæggen, syd 
for indgangsdøren.

Gravsten. 1) Romansk, af granit, ca. 90×35-30 
cm, trapezformet med kantstav og reliefhugget 
processionskors på en aftrappet fod. Indmuret 
mellem de to vestre vinduer i skibets sydside, 
hvidtet og delvis dækket med puds. Muligvis 
indsat før opførelsen af det senmiddelalderlige 
våbenhus, hvis tagspor krydser stenen.

2) O. 1737 over sognepræst Mathias Christen
sen Humblet, †1737. »[Psal: 84. v: 7] / De [som 
Lære, blive prydede me]d mange / [Velsignelser. 
/ Herunder Hviiler i Herr]en / [Dend] / V[el- 
ærværdige og Høylærde Gud]s Mand / [Mag: 
Matz Humblet / føed i Stenderup Præstega]ard / 
[d(en) 12 April 1658 / Som Var / SognePræst til 
Meenighed]en / [i Seest udi 44 aar / Og døde 
salig den 15 September / 1737 i sit 80 Aar / Gud 
give Ham en glædelig og ærefuld / Opstandelse 
paa dend yderste Dag]«.19

Gravstenen, der er delvis dækket af dørtrin og 
karm ved indgangen til tårnrummet, er af grå 
kalksten, 161×148 cm, og har et ovalt, næsten 
udslidt indskriftfelt med indhuggede versaler. 
Feltet omgives af en laurbærkrans, foroven med 
løsthængende bånd, forneden bånd med hæn
gende blomster omkring en vindrueklase. 
Skriftfeltet flankeres af joniske søjler med riflede 
baser; på søjlepostamenterne er timeglas (til 
højre) og kranium med krydslagte knogler. Ste
nens hjørner har rester af cirkelmedaljoner med 
evangelistsymboler, øverst til venstre ses kun 
indskrift (indhuggede versaler) »[Lu]cas«, ne-
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derst til højre er et simpelt hugget relief bevaret, 
og til venstre er der spor af Mattæus; på medal
jonkanten indhugget »S. M[attæ]us«. – Lå op
rindelig i kirkegulvet, nu i indgangen til tårn
rummet.

†Gravsten. 1) O. 1732 over Christine Münster, 
†1732, og hendes datter Henrica Dorothea Char
lotte Mejer, †1732. »Udi Herren hviiler herun
der / Dyderiige og Gudelskende / Matrone / 
Christine Münster, / Som begyndte sit Liv i 
Hvilsagger / dend 29 April 1696 / Sit ægteskab 
paa Wrandruphougaard / Med Høyagtbare 
Hendric Mejer / dend 20 oct: 1730 / Hvor Hun 
saligen endte sit Liv den 28 Febr: 1732 / 9 Dage 
efter forløsningen / Med første Livets Frugt / 
kaldet / Henrica Dorothea Charlotte, / Som 5 
dage efter sin Fødsel hensovede / og hidfulte / I 
Moderens Arm, / Herrens yderste Dag / skee 
Dem / Til en glædelig Opstandelse! / Moderens 
Sieleglæde«.19 Stenen prydedes af to søjler med 
indskrifterne »Mit liidet Noor af Jesu Bryst / 
Det patter Jesu Himmel=Lyst« og »Jeg Salighed
i Jesu Naun / Fandt i min Jesu bløde Faun«. – 
1791 lå stenen antagelig i kirkegulvet.45

Fig.33. Våbenskjolde på †gravsten, o. 1736 (nr. 2, s. 
2607), over Henrik Bielke til Langholt. Tegning i Sø
ren Abildgaards notebog. – Wappen von †Grabstein des 
Henrik Bielke zu Langholt, um 1736. Zeichnung im 
Notizbuch Søren Abildgaards.

Fig. 34. Benjamin Georg Sporons kisteplade, o. 1796 
(s. 2608). NE. fot. 1986. – Das Sargschild Benjamin 
Georg Sporons, um 1796.

2) O. 1736, over Henrik Bielke til Langholt 
(Ålborg amt), †1736 (sml. †alterklæde, †messe- 
hagel og lysekrone). »Staae Læser og see, / Du 
som dog intet Kand see / Uden dette Minde / af 
/ Dend Höy= og = Velbaarne / Nu hos Gud 
Himmel salige / Her Hendric Bielke til Langholt 
/ Kongelig Majestets Conference= og = Etatz- 
Raad / samt / HoffJægermæster over Destric- 
terne / Synder Jylland, Fyen og Alsen, / Som 
begyndte / Sit Liv dend 12 September 1683 / Sit 
Ægteskab dend 7 Sept: 1707 / Frembragte ald 
Hands Levetiid i Naade hos Gud / I Yndest hos 
Menniskene / indtil / Hands Lives Ende d(en) 15 
oct: 1736 / Da Hand overgav / Sin udødelige 
Siel til Gud / Sit skrøbelige Lægeme til graven / 
Sit berømmelige Eftermæle til alle Bekiendte. / 
Her er Bielkes Støv i giemme / Sielen er i Him
len Hiemme / Før Hands ædle Støv opstaar / 
Aldrig Bielkes Priiß forgaar«.19

Stenen havde 16 udhuggede, navngivne ane- 
våbener, i 1770'erne aftegnet af Søren Abild- 
gaard46 (fig. 33): i den ene side for Bielke, Ryt-
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ter, Roed, Hartgenger, »Gyldenlev« (løve over 
to bjælker), »Kisting« (zigzagdelt skråbjælke), 
Rytter og Stygge (skrådelt), i den anden side for 
Bielke, Ulfeldt, Brockenhuus, Urup, Thott, 
Juel (stjerne over bølger), Huitfeldt og Kaas. 
Abilgaard bemærkede: »en kludrer af steenhug- 
ger må have udhugget denne steen, thi både 
skrift og våbner derpå var ilde gjort, og lidet 
ophøjet i arbejdet, at allerede meget deraf var 
ukendeligt og afslidt«. – Oprindelig placeret i 
koret.47

3) 1700'rne, antagelig over kammerherre og 
hofjægermester Ditlev von der Lieth til Vran- 
derup Hovgård, †1773. O. 1865 lå stenen uden 
for kirkedøren.28

4) O. 1806, over præsten Niels Grunnet *1734 
†1806. O. 1865 lå stenen uden for kirkedøren.28

En †åben begravelse for Benjamin Georg Spo- 
ron (jfr. epitafium) var o. 1796 indrettet i tårn
rummet. O. 1862 sattes kisten ned under gulvet. 
Fra denne stammer kisteplade (fig. 34), o. 1796: 
»Benjamin Georg Sporon Conferenceraad og 
Amtman(!) over Koldinghuus=Amt Født den 
3die Junii 1741 Død den 23de Martii 1796 Gift i 
Aaret 1778 med Beata Albertine Koefoed i dette 
Egteskab havde han Fire Børn, hvoraf Tre med 
deres Moder begræde Tabet«. Den rektangulære 
kisteplade, 40,5×23,5 cm, af forsølvet messing, 
har ovalt, hvælvet indskriftfelt (skriveskrift), 
med profileret kant og knapper i sviklerne. Nu 
opsat på egetræsplade og ophængt på tårnrum
mets sydvæg, vest for vinduet.

Syv hvid-, grå- og sortmalede †trægitre på kir
kegården ses på Peter Gemzøes maleri fra 1839 
(fig. 6).

KILDER OG HENVISNINGER

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

Ved embedet. Synsprotokol 1862f. Liber daticus o. 
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Fig. 35. Kirken set fra sydøst. Foto o. 1900. – Südostansicht der Kirche.
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2610 ANST HERRED

Fig. 36. *Korbuekrucifiks 1736 (s. 2597), nu i Museet 
på Koldinghus. NE fot. 1986. – *Triumphkreuz, 1736.

36 LA Vib. Ribe bispearkiv. Ureg. korrespondance 
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41 Meddelt af organist Palle Jochumsen.
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43 Her citeret efter præsterækketavlen.
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47 HofmFund.



Fig. 1. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1986. – Nordostansicht der Kirche.

HJARUP KIRKE
ANST HERRED

Sognet nævnes første gang 1280, da Erik Nielsen skø
dede gods i Anst herred til biskoppen i Ribe som 
erstatning for nogle kirketiender, han uretmæssigt 
havde oppebåret af bl.a. Hjarup sogn.1 I kirkelisten i 
Ribe Oldemoder (ved midten af 1300'rne) er kirken 
sat til en afgift på 4 skilling sølv (jfr. s. 1020f.). Ifølge 
indberetning til Ole Worm 1638 skal kirken have væ
ret viet S. Laurentius (jfr. *(†)altertavle).

Kronen havde i 1200'rne betydelige besiddelser i 
sognet.2 – En sognepræst i Hjarup nævnes 1494 og 
1496.3 I det mindste fra 1500'rne var Hjarup hoved
sogn til Vamdrup,4 indtil det 1875 blev et selvstæn
digt pastorat. Siden 1979 har Hjarup været anneks til 
Vamdrup.

Kirken hørte under Koldinghus rytterdistrikt, op
rettet 1680. Antagelig ved en auktion 1765-67 solgte 
kronen kirken til overhofmarskal Christian Frederik 
von Moltke til Trøjborg i Sønderjylland.5 Trøjborg 
omfattede da også Østerbygård i Vamdrup sogn. Da 
Østerbygård 1772 solgtes til Frederik Vilhelm Han
sen, fulgte kirken med, og den tilhørte herefter går
dens ejere frem til 1912, da den overgik til selveje.6

Ved klokkeskatten 1528 måtte kirken afgive en 
klokke og endnu én ved klokkeindkrævningen 1601 
(jfr. †klokker).

Mønter. Ved harpning af gulvfyld fra koret fandtes 
1956 ni mønter, syv danske fra Christoffer I til Chri
stian IX og to nordtyske.7
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Fig. 2. Udsnit af kirkegårdens nordre del med præstegården bag det græsklædte stendige. EN og NJP fot. 1992.
- Ausschnitt aus nördlichem Friedhofsabschnitt mit Pastorat hinter grasbewachsenem Feldsteinmauer.

Kirken ligger midt i den store landsby, omgivet 
af velbyggede gårde (fig. 3). Byen er den eneste 
bebyggelse i sognet, der danner skel mellem Søn- 
der- og Nørrejylland. Kirkegården syd for lands
bygaden har bevaret sine gamle grænser und
tagen i vest, hvor den 1929 blev udvidet med 8

alen.6 Den hegnes af brede stendiger og kranses 
af store, gamle elmetræer og nyplantede linde
træer. Terrænet skråner mod øst og syd. Syd
skellet ligger på kanten af en stejl skrænt, som 
vender ned mod Hjarup å, der løber mod vest for 
siden at forene sig med Kongeåen ved Vamdrup.

Fig.3. Matrikelkort 1:10000, målt af C. W. Balslev 1821. Rettelser medtaget indtil 1855. Kopieret af Anna 
Thorsen. – Katasterkarte, vermessen 1821.
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Fig.4. Grundplan 1:300, målt af Henrik Jacobsen og tegnet af Marianne Nielsen 1992. Den punkterede linie 
angiver fundamentet til †apsis. – Grundriss. Die gepunktete Linie zeigt das Apsisfundament an.

Hovedindgangen i nord, ud for våbenhuset, 
er en køreport fra 1934 med smedede jerngitter- 
fløje mellem nyere granitstolper, tegnet af J. 
Bjerrisgaard.6 Porten stod før 8 m længere mod 
øst. I kirkegårdens østside fører en trappe fra 
gaden op til en ganglåge. De to indgange om
tales 1700 som indgange af træ.8 Taget over por
ten blev repareret 1739.9 Et foto o. 1900 viser 
porten med hvidmalede stolper og tremme- 
fløje.6

Synet beklagede 1792, at kirkegården var 
åben for alle slags kreaturer.10 Den blev 1869 re
guleret og planeret, og der blev anlagt en gang 
inden for diget.11

Et ligkapel, fra 1929,6 inden for det udflyttede 
vestdige, er i samme stil som den ombyggede 
kirke med kløvstensmure, teglmurede og kam- 
takkede gavle og skifertag. Et graverhus i kirke
gårdens sydvestre hjørne, opført 1975 af arkitekt 
P. C. Platz, Seest, er af røde teglsten og tækket 
med skifer.

En tømret klokkestabel (fig. 1) nordvest for 
kirken er rejst 1978 efter tegning af arkitekt S. 
A. Aakjær, Rødding. – Før opsætningen af en 
klokkekam over kirkens vestgavl 1868 hang 
klokkerne i †stabeler (»klokkeværk«, »klokke
huse«) på kirkegården. En stabel, nævnt 1700,8 
skulle 173612 fornys og tækkes med brædder. 
1791 betegnes den som et »forfaldent klokke
hus«.13

BYGNING

Kirken, der er stærkt ombygget og udvidet mod 
vest 1868, er en romansk granitkirke, bestående 
af kor og skib. En †apsis ved korgavlen er for
modentlig nedbrudt allerede i middelalderen. 
Våbenhuset ved nordsiden er fra 1860, ombyg
get 1868; det afløste et ældre af bindingsværk fra 
1725. Orienteringen har betydelig afvigelse mod 
nord.

Kirken blev 1868 forlænget med 5,5 m i vest. 
Det romanske anlæg er ualmindelig bredt; skibet 
måler 10,9 m i bredden, og inklusive apsiden har 
den oprindelige kirke været ca. 24,5 m lang. Ko
ret er forholdsvis kort, og apsiden har efter fun
damentet at dømme været halvcirkulær i grund
planen.

Materialer og teknik. Under ombygningen 
1868, der blev ledet af L. A. Winstrup, blev alt 
ommuret med undtagelse af korets og skibets 
nordside. I de øvrige sider genanvendte man de 
gamle materialer: tildannede kvadre over en sok
kel i koret og skibets østende, rå og kløvede 
marksten i skibet. Også apsiden, hvis krumme 
sten sidder i korgavlen, har været klædt med 
kvadre (se ndf.). Brugen af forskellige materia
ler antyder muligvis et byggestop efter korets 
og triumfmurens opførelse, men skiftet fra 
kvadre til marksten gælder for flere af egnens 
kirker: Seest (s. 2585) og Lindknud (Malt hrd.)
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Fig. 5. Kirken set fra sydvest. NE fot. 1986. – Südwestansicht der Kirche.

samt de middelalderlige kirker i Grene og Hejn-
svig. 14

Det kvaderklædte kor hviler på en attisk pro
fileret sokkel (jfr. s. 2364, fig. 22). Skibets 
østende har haft en tilsvarende sokkel (sml. Bur
man Beckers tegning 1866, fig. 8), der er fjernet 
1868. Under skibets sydøstre hjørne er den 
gamle, profilerede sokkelkvader vendt op og 
ned og forsynet med en ny spinkel skråkant sva
rende til den sokkel, Winstrup gav hele skibets 
sydside. Skibets markstensfacader står nu med 
en meget ru overflade i blank mur. Før ombyg
ningen var murene pudsede og hvidtede.

Døre og vinduer. Den ommurede, rundbuede 
norddør sidder formodentlig på den gamles 
plads. Sporene af syddøren var udslettet inden
1868 (sml. fig. 8). I korets nordside, tæt ved ski
bet, ses udvendig en lille, smal, tilmuret (præ- 
ste)dør. Åbningen, 168×70 cm, der rejser sig 
over soklen, har sider af almindelige kvadre og 
dækkes af en stenbjælke. Der er bevaret to små, 
smalle vinduer i nordsiden, ét i koret og ét i 
skibet, det første genåbnet 1956. De har mono- 
lite overliggere og sålbænk; i koret er bænken 
dog formet i cement. – Synet foreslog 1831, at

tre små vinduer på nordsiden blev tilmuret, da 
kirken derved ville blive mindre udsat for 
træk.15

Indre. Væggene står overalt nypudsede efter 
en restaurering 1956. Den brede, runde korbue, 
af mursten, er fra 1868; kun vangerne er af gra
nitkvadre med genindsatte kragbånd, omløbende 
mod vest og skråkantet på undersiden (jfr. s. 
2364, fig. 2).

†Apsiden, hvis fundament er påvist ved en ud
gravning 1992, har været halvcirkulær og ca. 7,5 
m i diameter. Den var revet ned længe inden 
ombygningen 1868, muligvis allerede i middel
alderen, således som det synes at være tilfældet 
med flere af egnens apsider. De krumme kvadre 
(fig. 6), der nu beklæder korgavlen, må ved ned
brydningen være brugt til at lukke apsisbuen. 
Soklen, hvoraf der er bevaret 11 kvadre (én sid
der vest for våbenhuset), adskiller sig fra korets 
ved kun at have en enkelt rundstav (s. 2364, fig. 
23). Blandt de mange kvadre er en krum vin- 
duesoverligger, indsat over den ene af to falske 
»romanske« åbninger i korgavlen.

Ændringer og tilføjelser. Bortset fra apsidens 
nedrivning og våbenhusets tilkomst synes kir-
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ken ikke at være undergået de store ændringer 
forud for ombygningen 1868.

Våbenhuset foran norddøren med pudsede og 
hvidtede mure er rejst 1860; gavlen er 1868 æn
dret i overensstemmelse med kirkens stil med 
gavlkamme og blændinger. I det indre står rum
met med åben tagstol, i gulvet ligger røde mur
sten. Det afløste et ældre †våbenhus af bindings- 
værk, opført 1725; der havde da hidtil ikke væ
ret noget »forhus«.8 Det lave, tegltækkede bin
dingsværkshus var uden loft. Det blev 1747 ud
bedret af tømrermester Christoffer Møller, 
Kolding.9

Vedligeholdelse. Synsforretninger og regnska
ber fra 1700'rne omtaler istandsættelser og al
mindelig vedligeholdelse af blytag, træloft, 
murstensgulv og vinduer. 1700 konstaterede sy
net, at korets sydøstre hjørne var ved at falde 
ned; den vestre del af skibets sydmur skulle helt 
mures om. Måske er det i forbindelse med 
denne reparation, at syddøren er blevet efter- 
muret. Efter omstøbning af blytaget og oplæg- 
gelsen af nye loftsbrædder 1725 fandt synet kir
ken »behagelig både udvortes og indvortes«.8 
Murermester i Fredericia, Hans Pedersen, repa
rerede 1744 murene overalt udvendig med »ru 
afpudsning« og hvidtede indvendig; gulvet blev 
omlagt med 2800 små flensborgsten. 1762 »af
huggede og afskrabede« man et grønt algelag på 
væggene, forårsaget af fugtighed, og pudsede 
og hvidtede.9 Korgavlen (med den tilmurede 
apsisbue) var 177116 revnet fra øverst til nederst

Fig. 6. Apsiskvadre indsat i korets østgavl (s. 2614). 
NJP fot. 1992. – Vermauerte Apsisquader in Chor-Ost- 
wand.

Fig. 7. Korets østgavl. NJP fot. 1992. – Chor-Ost- 
wand.

og vestenden var forfalden, mangler, der blev 
afhjulpet det følgende år.

Ved et besøg i kirken i begyndelsen af 
1770'erne noterede antikvaren Søren Abild- 
gaard: »Her var intet mærkværdigt, uden en be
synderlig nøgenhed og barhed fra al pyntelighed 
i denne kirke«.17 Kirkeejeren Frederik Vilhelm 
Hansen lod efter kirkesynets formening bygnin
gen forfalde (jfr. Vamdrup). 1791 manglede kir
kegården port og låge, blytaget var utæt og vin
duerne gamle og utilstrækkelige.13

Burman Beckers tegning 1866 (fig. 8) viser den 
blytækte, kullede kirke forud for ombygningen 
1868. Skibet havde da en meget stejl taghæld
ning, et træk, som gik tabt to år senere, da taget 
blev skåret ned til samme højde som koret. I syd 
var der tre retkantede vinduer med karme af 
træ, vistnok indsat 1831.15 Kvaderbeklædningen 
i øst stod i blank mur, skibet var pudset og hvid- 
tet uden antydninger af oprindelige åbninger.

Ombygningen 1868, under ledelse af kgl. byg
ningsinspektør L. A. Winstrup, gav kirken det

Danmarks Kirker, Ribe amt 183
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Fig. 8. Kirken set fra syd før ombygningen 1868. Teg
ning af Burman Becker 1866. Det kgl. Bibliotek. – 
Südansicht der Kirche vor dem Umbau 1868. Zeichnung 
1866.

udseende, den har idag. Provstesynet konstate
rede 1862, at kirken var for lille, og da den alli
gevel stod over for en hovedreparation, foreslog 
man, at den blev udvidet med 7-8 alen i vest.
1867 forelå en tegning af Winstrup, og samme år 
fik kirkeejeren tilladelse til at sælge blytaget.18 
Ved kirkesynet i juni 1868 var byggearbejdet 
vidt fremskredet; tre nye mure var rejst i øst, 
syd og vest, og nordmuren, hvoraf den østre del 
blev stående, var under opførelse. Tagværket 
var færdigt, og det meste af loftet var lagt. Synet 
fandt det ønskeligt, at våbenhuset blev ændret, 
så det fik samme stil som kirken.19

Ved ombygningen genanvendte man som 
nævnt kvadrene i koret, hvor kun nordsiden 
blev stående urørt. Skibet rejstes af rå og kløvet 
kamp over en nyhugget granitsokkel med to 
røde teglstensskifter over en lille skråkant. Kun 
den bevarede nordside øst for våbenhuset er

Fig. 9. Brudstykker af bemalet vinduesglas fra 
1400'rne (s. 2617). Tegnet af Birgit Als Hansen, 1:1. – 
Bruchstücke von bemalenem Fensterglas, 15. jhr.

uden sokkel. Østendens kvadre genbrugtes i 
hjørnerne, og vestendens hjørnekæder er mulig
vis også de gamle, der er flyttet ud i forbindelse 
med udvidelsen på 5,5 m mod vest. De blanke 
facader fremtræder efter tidens ideal som rustikt 
kløvstensmurværk støbt i cement. Kirken får lys 
gennem seks store, rundbuede støbejernsvin- 
duer med blyindfattede, diagonalt stillede ruder. 
Åbningerne har kvadersatte karme og afsluttes 
med teglmurede stik. Over vestvinduet er et ret- 
kantet felt med savskifter, sådan som det også 
ses på tårnet i Egtved (Vejle amt), opført 1862. 
De teglmurede, kamtakkede gavle optages af 
rundbuede højblændinger og cirkelblændinger. 
I korgavlen er en fladbuet dør og øverst en nu 
ubeboet storkerede. I vestgavlens blændinger er 
med jerntal angivet året for ombygningen: 
»1868« og kirkeejerens initialer »CB« (kammer
herre Carl Berling, Østerbygård). Over gavlen 
er en muret klokkekam, hvis tagspids slutter med 
et kors over en kugle. Klokken hænger i en 
rundbuet åbning. Langmurene afsluttes med en 
falsgesims af tegl; tagene er tækket med skifer. 
Skibets taghældning blev sænket, så tagryggen 
nu ligger i niveau med korets, et træk som Jacob 
Helms 1874 fandt »noget besynderlig og ikke 
meget tiltalende«.20

Koret har bevaret et middelalderligt tagværk 
af eg. De syv spærfag har dobbelt lag hanebånd, 
korte spærstivere og krydsbånd, nummereret 
med stregnumre. Et af hanebåndene er et genan- 
vendt spær (fra skibet?) med udstemning til en 
krum stiver (sml. Seest og Vamdrup). Skibets 
tagværk er af fyr, fra 1868.

Det indre præges idag af en restaurering 
1956-57 ved arkitekt J. K. Jepsen, Kolding. Her
under blev væggene afbanket for løst siddende 
puds og pudset påny med murske, så man op
nåede en lidt ujævn overflade. Det romanske 
vindue i korets nordside blev genåbnet og de 
øvrige vinduer repareret. Under skibets gulv af 
ølandsfliser blev der lagt et isolerende lag af lec- 
cabeton, og koret fik gulv af ølandsfliser, som 
afløste et gulv af teglsten. Træloftet, fra 1868, 
har profilerede bjælker, hvilende på konsoller 
ved væggene; alt er malet i grå og grågrønne 
nuancer.



HJARUP KIRKE 2617

Fig. 10. Indre set mod øst. NE fot. 1986. – Innenansicht nach Osten.

En undersøgelse af korets gulvlag i august 
1956 ved sognepræst K. Høgsbro Østergaard, 
Åstrup, afslørede fundamentet til et ældre alter
bord. Jorden var forstyrret af begravelser; syd 
for alteret var således nedgravet otte løse kra
nier. Foruden mønter og stumper af dekoreret 
vinduesglas fandtes i det nordøstre hjørne godt 
en halv meter under gulvplanet en stor *jyde- 
potte, 40 cm høj. Den indeholdt foruden løse 
sten og jord nogle fine små knogler.21 Formålet 
med pottens nedsættelse er ukendt.

Opvarmning. Efter ønske fra 33 sogneboere 
lod kirkeejeren 1889 en †kakkelovn opstille. Den 
afløstes 1912 af en †kalorifer i skibets nordøstre 
hjørne.11 Kirken fik 1956 elektrisk varme.

Middelalderlige †glasmalerier. I korgulvet blev 
der under restaureringen 1956 fundet to små
stykker af vinduesglas (fig. 9), vel fra 1400'rne.22

Det er klart, grønligt glas med rød bemaling, 
brudstykker af ruder med ornamentik og en mi- 
nuskelindskrift, hvoraf der læses »..ie..«.23

†Kalkmalede dekorationer. 1) (Fig. 25), forment
lig 1868. Korets østvæg var dekoreret med store 
»spejlfyldinger«, indeholdende bibelske senten
ser, bl.a. »Ja, kom, Herre Jesus«. Overkalket i 
begyndelsen af 1900'rne. 2) 1901.24 På triumf
væggen omkring korbuen var anført: »Hvo som 
har Sønnen, har Livet, hvo som ikke har Guds 
Søn, har ikke Livet« (1. Johs. 5,12). Overhvidtet 
1928. 3) 1928, af kunstmaler og senere præst C. 
L. Toft. På korets østvæg var malet et »tæppe« 
med vinranker, under korbuen, omgivet af en 
bladranke, korslammet og de fire evangelist
symboler. Samme citat fra 1. Johannesbrev var 
anført øverst på triumfvæggen under loftsbjæl
ken.6 Overhvidtet 1956.

183*
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Fig. 11. Korbuekrucifiksgruppe 1475-1500, siden 1868 alterprydelse (s. 2619, 2625). 
NE fot. 1986. – Triumphkreuzgruppe, 1475-1500. Seit 1868 als Altarschmuck.

INVENTAR

Oversigt. Samtidig med den romanske bygning er 
alene døbefonten, mens senmiddelalderen repræsen
teres af en korbuekrucifiksgruppe, der siden 1868 
pryder altret, samt af figurer og baldakiner fra en 
*(†)højaltertavle, som nu er i Museet på Koldinghus. 
Et †altersæt, stiftet af dronning Margrethe I, for
svandt under svenskekrigene.

Alterstager og dåbsfad stammer fra midten af 
1500'rne. I rummets møblering gør den ellers ofte så 
dominerende renæssancestil sig kun gældende ved en 
enkel prædikestolshimmel, der formentlig stammer 
fra o. 1600. Efter den anden svenskekrig skænkede 
præsten Peder Jørgensen og hans svoger i Viborg 
1659 et nyt †altersæt; det nuværende, fra 1729 og

1731, skyldes øjensynligt Koldingguldsmeden Didrik 
Hansen Buch og hans søn Jens Didrichsen Buch. 
Prædikestolen, der opsattes 1761 af Mikkel Nielsen 
snedker i Kolding, er noget ændret 1817. En kling- 
pung stammer fra o. 1770.

Farvesætning og istandsættelser. Inventaret har fået 
sin nuværende fremtræden ved istandsættelsen 
1956-57, hvorved stoleværket fornyedes, og 1977, da 
Ernst Trier foretog en ny farvesætning i dæmpede 
toner med lidt forgyldning.

Antikvaren Søren Abildgaard fæstnede sig o. 1770 
ved rummets »besynderlige nøgenhed og barhed fra 
al pyntelighed...thi hverken altertavle, prædikestol, 
præstestol eller stolestader vare malede«. Denne 
fremtræden skyldtes vel hovedsageligt forfald, dog 
var prædikestolen ny og stod kun med en foreløbig
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snedkerstaffering. Restaureringen 1868 ryddede 
grundigt ud i inventaret, der atter gennemgik istand
sættelse og nymaling 1928.

Alterbordet, fra 1868, er et fyrrepanel, 161×77 
cm, 96 cm højt, med tre profilkantede spejlfyl
dinger fortil, to ved kortsiderne. Forsidens fyl
dinger har påmalet kors, tornekrone og tilbe
dende engle (vistnok fra 1940'rne), bemalingen i 
øvrigt er Ernst Triers fra 1977, rammeværket 
har gråt, blåt, hvidt og forgyldte lister. Panelfyl
dingernes maleri har afløst ældre malede sym
boler.

Ved undersøgelsen af korgulvet 1956 frem
kom fundamentet af et muret †alterbord fra mid
delalderen (jfr. fig. 4), 150×125 cm, i en afstand 
af 68 cm fra korets østvæg. I fundamentet ind
gik fire store kampesten. Øjensynligt stod sten
bordet endnu 1740, da altret beklædtes med et 
†panel af fyrrefjæle.9

†Alterklæder. 1700 var alterklædet hullet, 1725 
havde en veninde af kirken foræret et alterdække 
af rødt klæde,8 og 1740 omtales alterklædet gan
ske forrådnet af ælde og alterbordets fugtighed; 
alterdug fandtes ikke »uden et gammelt revnet 
stykke«.9 Efter den ovennævnte fornyelse af al
terets †panel 1740 lod kirken 1743 gøre et nyt 
alterklæde med Christian VI.s monogram og 
årstallet midtpå. Hertil erhvervedes 5 1/2 alen 
rødt plys og 4 3/4 alen rødt kattuns lærred af 
Seest kirkes beholdning.25 Endvidere indkøbtes 
sølvgaloner, klæde, hvid silke, og til majestæ
tens navn og krone forbrugtes hørlærred, perga
ment, slet sølv (2 lod 1/2 kvint), »kruus sølv« (1 
kvint), guld- og »sølvcoutiller« samt blå, rød og 
hvid sysilke.9 Søren Abildgaard nævnte o. 1770 
klædet, der da »hang i pjalter«.17 1816 kaldte sy
net alterbeklædningen uanstændig,15 men øn
sket om et nyt klæde gentoges indtil 1862, da 
man i forbindelse med den forestående ombyg
ning kunne tænke sig et klæde af rødt silkefløjl 
med guldbrokade.11

Alterprydelsen, fra 1868, udgøres af figurerne 
fra kirkens senmiddelalderlige korbuekrucifiks- 
gruppe, opsat på en nygotisk arkitekturopbyg
ning af fyrretræ. Dens kvadratiske midtfelt, 
med gennembrudt, cirkelindskrevet trepas og

akantusblade i sviklerne, flankeres af to ottekan
tede, nicheprydede tårne, der bærer sidefigu
rerne. Korset, ligeledes fra 1868, rejser sig af en 
lille udsavet gavl med løvværk i form af paradis
blade. Det har afrundede ender med skiveknop
per og en fremstående kant, hvorfra der udgår 
små liljespidser mod korsmidten. Krucifiksgrup
pen (fig. 11), fra o. 1475-1500, er et velskåret ar
bejde med hovedsagelig sønderjyske sidestyk
ker. Kristusfiguren, 97 cm høj, hænger lodret i 
let skrånende arme, hovedet hælder mod højre 
skulder, kroppen er spinkel med stærkt hvælvet 
brystkasse, benene tynde med højre fod lagt 
øverst. Tornekronen er snoet, hår og skæg vil
tert bølget, øjnene er åbne med tunge låg, næsen

Fig. 12. Sørgende Maria, udsnit af korbuekrucifiks- 
gruppe 1475-1500 (s. 2620). NE fot. 1986. – Trauernde 
Maria. Detail von Triumphkreuzgruppe, 1475-1500.
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Fig. 13. *(†)Altertavle, o. 1475-1500 (s. 2620), de bevarede figurer og stavværksbaldakiner indsat i et rekonstrue
ret alterskab fra 1982 (storfeltets korsfæstelsesfigur stammer ikke fra Hjarup). I Museet på Koldinghus. NE fot. 
1992. – *(†)Altar, um 1475-1500. Die erhalten gebliebenen Figuren und die Masswerk-Baldachine wurden in einen 
rekonstruierten Schrein von 1982 eingefügt (die Figur des Gekreuzigten im Mittelfeld stammt nicht aus Hjarup). Im 
Koldinghus Museum.

slank, munden halvåben. Ribben er angivet som 
knoer med et skråstillet spydsår i højre side, 
fingre og tæer er krummet ind, lændeklædet er 
kort med snip mellem lårene; ved højre hofte 
synes en hængesnip afstødt. Maria og Johannes, 
82 cm høje, indtager sørgepositurer, Maria 
(fig. 12) med hovedet sænket og let drejet mod 
sønnen. Hendes højre fod er sat lidt frem, ven
stre hånd fører en snip af hovedklædet mod an
sigtet, den højre løfter op i kappens svære stof. 
Johannes står let vendt mod den korsfæstede 
med hænderne lagt over hinanden foran krop
pen; venstre hånd holder en bogpose. Mens Kri- 
stusfigurens dybt udhulede bagside savner 
egentligt lukke, er sidefigurernes hulninger 
skjult af formskårne rygbrædder. Figurerne 
fremtræder således fuldplastiske omend med 
noget summarisk skårne bagsider.

Kristusfiguren er skåret efter samme forlæg 
som krucifikset i Ægidiekirken i Lybæk (o. 
1450), og slutter sig derved til en række andre

både i Sønderjylland og i Kongeriget (DK. 
SJyll., 2824ff.). Gode sidestykker i Ribe amt fin
des i Hodde og Vester Starup (s. 1481, 1668). 
Sidefigurernes forlæg genfindes i en række søn
derjyske krucifiksgrupper (nærmest står Højst, 
DK.SJyll., 1579),26 hvis skæring dog forekom
mer en smule grovere end i Hjarup.

Middelalderfigurerne, der restaureredes »i 
den gamle stil« 1868, har nu en noget glat, bro
get staffering med sirlige klædeborter, udført 
1928 af maler (senere præst) C. L. Toft. Alter
prydelsen i øvrigt er nymalet 1977 i rødt, gråt 
og grønt og forgyldning.

1869 sagdes »altertavlen« at være dannet af 
»tre i egetræ udskårne figurer fra altret i den 
gamle kirke«,11 men krucifiksgruppens størrelse 
og fuldrunde udførelse viser, at den må være 
udført til en opsætning i korbuen (jfr. ndf.).

*(†)Altertavle (fig. 13), o. 1475-1500, bevaret 
er stavværksbaldakinen fra midtskabet og to fra 
sidefløjene samt 16 velskårne helgenfigurer af
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nogenlunde ens højde, 55-58 cm.27 Heraf frem
går, at tavlens nuværende, rekonstruerede ud
formning fra 1982 i princippet må svare til den 
oprindelige. Opbygningen måler 157×276 cm, 
midtskabet fremtræder næsten kvadratisk med 
højt storfelt, flankeret af 2×2 nicher over hinan
den, hvori er indsat fire helgener under selv
stændige baldakiner, heriblandt kirkens værne
helgen S. Laurentius. Sidefløjene rummer apost
lene i grupper på tre med egne baldakiner, der 
som midtskabets har kølbueform med kors- 
blomster og mellemfaldende fialer.28

Mens storfeltets relief mangler (motivet 
ukendt),29 er de øvrige originalfigurer bevarede 
bortset fra en apostel (nr. 1), der er nyskåret 
1858. Derimod er den oprindelige indbyrdes 
placering af apostlenes og af de fire helgener i 
midtskabet uvis, hvorfor alle figurer her beskri
ves i den nuværende rækkefølge.

Apostlene, der for de flestes vedkommende er 
barfodede, bærer kjortel med bælte og en lang 
kappe, hvis kraftige stof danner mønstre af 
knækkende folder. De fleste har mistet deres at
tribut men holder endnu en bog; næsten alle har 
langt, viltert hår og skæg, og ansigterne præges 
af markerede, alvorligt sammentrukne bryn. 
Begyndende foroven til venstre ses: 1) Peder(?),

naivt nyskåret 1858 i blødt træ (el?), et attribut i 
højre hånd mangler, den venstre holder en lille 
salmebog. 2) Med den skadede højre hånd ved 
siden, nu uden attribut, venstre hånd holder en 
opslået bog foran brystet. 3) Næsten som nr. 2, 
også han mangler højre hånds attribut og et 
parti af fodstykket er flækket bort. 4) (Fig. 14) 
med åben bog i venstre hånd, højre hånds attri
but mangler. 5) (Fig. 14) Mattæus(?), flenskallet 
og skægløs med bekymrede panderynker, højre 
hånd mangler, den venstre er ført til bæltet, 
hvorfra der hænger en pung. 6) (Fig. 14) Jakob 
den ældre med opkrammet pilgrimshat og mus
lingeskal. Højre hånd holder en lukket bog, den 
venstre er beskadiget og nu uden attribut. Et 
større stykke omkring højre fod mangler. 7) 
(Fig. 15) flenskallet med viltert skæg, venstre 
hånd holder en opslået bog for brystet, højre 
hånd har været tilstykket og mangler nu, ven
stre fod er flækket bort sammen med en del af 
fodstykket. 8) (Fig. 15) med opslået bog i højre 
hånd, den venstre løfter op i en flig af kappen. 9) 
(Fig. 15) Paulus, flenskallet med rester af et ned- 
advendt sværdfæste (klingen mangler) i højre 
hånd, den venstre løfter op i kappen fortil. 10) 
Johannes, skægløs med kalken i venstre hånd, 
højre hånds fingre mangler. 11) Mattias?, sam-

Fig. 14-15. *(†)Altertavle, o. 1475-1500. Apostle. 14. En uidentificeret, Mattæus(?) og Jakob den ældre (nr. 4-6, s. 
2621). 15. To uidentificerede og Paulus (nr. 7-9, s. 2621). I Museet på Koldinghus. NE fot. 1992. – *(†)Altar, um 
1475-1500. Apostle. 14. Ein unbekannter, Matthäus(?), und Jakobus d. Ä. 15. Zwei unbekannte und Paulus.
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Fig.16. *(†)Altertavle, o. 1475-1500, S. Laurentius, 
udsnit af helgenfigur (nr. 14, s. 2622). I Museet på 
Koldinghus. NE fot. 1992. – *(†)Altar, um 1475-1500. 
St. Laurentius. Ausschnitt aus Heiligenfigur. Im Kolding
hus Museum.

lende kappen med armene ind foran kroppen, 
venstre hånd holdt endnu 1901 en økse (nyere?). 
12) Skægløs med opslået bog i venstre hånd, den 
højre har været tilstykket og mangler nu.

I midtskabet ses begyndende foroven til ven
stre: 13) (Fig. 17) S. Jørgen, elegant stående på 
ryggen af dragen i færd med at stikke lansen i 
dens opadvendte, tandfyldte gab. Helgenen har 
langt bølget hår og bærer pladerustning med 
kappe; udyret er nøje skildret med knortet krop 
og hale. 14) (Fig. 16) diakonhelgen, utvivlsomt 
S. Laurentius, læsende, venstre hånd holder den 
opslåede bog, den højre (vel med risten) er 
knækket af. 15) (Fig. 18) S. Barbara, kronet, 
med opslået bog i højre hånd, tårnet stående på 
den højre. 16) (Fig. 19) S. Erasmus, stående i 
gryden iført fuldt bispeskrud, venstre hånd 
mangler, den højre har mistet attributtet. Alle 
figurer har nedboring oventil og udhulede bag
sider; træet står afrenset siden en restaurering o. 
1900.

Ifølge synet 1700 havde kirkens altertavle 
»udhugne billeder, som farver og forgyldning 
var afgangen«.8 1719 kaldes tavlen slet (glat) af 
gamle fjæle; nogen restaurering sås ikke at have 
fundet sted, og det skønnedes at ville koste 20 
rdl. at bringe den i stand med tømmerværk og 
maling.30 Atter 1734 beklagede man tavlens til
stand,31 og 1763 ønskedes den og prædikestolen 
malet med hvid oliefarve og sorte »piller«.32 Det 
skete dog ikke, for få år efter noterede Søren 
Abildgaard sig, at tavlen var fra de katolske ti
der, men både maling og forgyldning var for
svundet.17 1792 fremstod altertavlen ganske 
overkalket og hvidtet, hvilket ansås for en be
skæmmelse, da den skulle være til kirkens 
pryd.10 1858 manglede en figur i altertavlen og 
ønskedes erstattet af en ny, utvivlsomt den ny- 
skårne apostel (nr. 1). 1868 henlagdes den gamle 
tavles rester på kirkeloftet, hvorfra de o. 1890 
kom til Museet på Koldinghus (inv. nr. 67, 68 
a-b, 69 a-n). Her har man afrenset træet og 1982 
indsat baldakiner og figurer i den nuværende re
konstruktion.

Altersølvet (fig. 20 og 22), bestående af kalk fra 
1729 og disk fra 1731, skyldes øjensynligt guld
smed Didrik Hansen Buch i Kolding og hans 
søn Jens Didrichsen Buch, hvis (formodede) 
stempel ses på disken. Kalken, der er ustemplet, 
men svarer til Didrik Hansen Buchs kalk i Vam
drup (s. 2656), er 17 cm høj. Den sekstungede 
fod har bred fodplade, aftrapning og profilering 
ved overgangen til de sekssidede skaftled. Knop
pen har form af en fladtrykt kugle med godron- 
nering på over- og undersiden, det halvkugle
formede bæger har let udsvajet rand og indven
dig forgyldning. På en af fodens tunger er gra
veret Frederik IV.s kronede monogram over 
årstallet »1729«. Disken, tvm. 14 cm, har gra
veret cirkelkors på fanen og på dens underside et 
ligeledes graveret monogram for Christian VI 
over årstallet 1731. Modsat monogrammet er 
graveret: »5 Lod 3 q(vin)t«. Midt på diskens un
derside ses et stempel, der formentlig brugtes af 
Jens Didrichsen Buch (Bøje 1982, nr. 6582).33

Altersættet, der i inventariet 1740 omtales 
som nyt og i god stand, måtte allerede året efter 
repareres på kalkens fod. Arbejdet udførtes af
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Fig. 17-19. *(†)Altertavle, o. 1475-1500, tre helgenfigurer. 17. S. Jørgen. 18. S. Barbara. 19. S. Erasmus (nr. 13, 
15-16, s. 2622). I Museet på Koldinghus. NE fot. 1992. – *(†)Altar, um 1475-1500. Drei Heiligen: St. Jürgen, St. 
Barbara und St. Erasmus. Im Koldinghus Museum.

Niels Gertsen Thorbrügger, som havde enerets- 
bevilling i Kolding sammen med Didrik Hansen 
Buch og Jens Didrichsen Buch.9

†Altersølv. 1) Formentlig 1413, omtalt 1638 
som en kalk og disk, der var foræret af dronning 
Margrethe I.34 Der kendes ialt fem sådanne 
»Margrethekalke«, givet i forbindelse med hen
des ligbegængelse 1413, men kun en enkelt synes 
fuldt bevaret (jfr. s. 2014f.).35 2) Efter den anden 
svenskekrig foræredes 1659 en ny kalk og disk i

sølv af præsten Peder Jørgensen og hans svoger i 
Viborg,36 der tillige erstattede Vamdrup kirkes 
røvede altersølv (jfr. s. 2657). Altersættet, der 
1700 omtales som ganske brøstfældigt og ubru
geligt,8 eksisterede øjensynligt endnu 1769.

Oblatæske, 1862, i sort porcelæn med guld
kors fra Bing & Grøndahl.18 Alterkanden, fra 
1922, af sølv, 28 cm høj, har på låget graveret 
versalindskrift: »Skænket Hiarup Kirke af Sam
fundet 1922« (dvs. Indre missions samfund). En
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Fig. 20-21. 20. Alterkalk 1729, formentlig udført af Didrik Hansen Buch i Kolding (s. 2622). 21. Alterstage, o. 
1525-75 (s. 2624). NE fot. 1986. – 20. Kelch, vermutlich von Didrik Hansen Buch in Kolding, 1729. 21. Altarleuchter, 
um 1525-1575.

†alterkande fra 1862 var som oblatæsken af por
celæn.11

Sygesæt, nyere, †Sygesæt. 1) Præsten lod 1734 
en kirken tilhørende tinflaske forfærdige og om
støbe, formentlig et sygesæt (jfr. s. 2595f.).37 2) 
1734, omtalt 1740 som en firkantet tinflaske til 
vin. 1744 var den ganske ubrugelig og måtte re
pareres med ny bund af kandestøberen i Haders
lev.9 3) 1862 anskaffedes en kalk og disk af sølv 
til hjemmeberettelse.11

Alterstager (fig. 21), o. 1525-75, gotiske, 35 cm 
høje. Kort cylinderskaft med midtring og pro
filering, næsten ensdannet fod- og lyseskål, den 
første stående på tre tildels fornyede dyrefødder. 
Lysetornene er nygjort i jern. 1700 stod på altret 
tre små, trefodede malmstager, den ene uden 
fod.8 1719 nævnes kun de to stager, én stadig 
uden sin fod,30 der ifølge synet 1725 havde været 
afbrækket i mange år.8 1740 var stagerne brøst- 
fældige, 1743 forsynedes en af dem med en ny 
jernpig.9 Nyere syvstage og træstager.

To gulvstager af smedejern er skænket 1968 af 
smedemester Johannes Sørensen.

Messehagler. 1) Slutningen af 1800'rne, af rødt 
fløjl med rygkors af gul silke og kantning af 
guldagramaner. Måske identisk med en hagel, 
der anskaffedes 1862.11 2) Nyere, hvid. †Messe
hagler. 1700 var haglen af gammelt, rødt fløjl 
med kors af smalle guldgaloner. Det var for
mentlig den samme, der anførtes 17258 og 1740 
som »en gammel rødblommet, plydses messe- 
hagel med et kors på af gamle guldgaloner«. Ef
ter at kirken 1761 havde savnet hagel,32 anskaffe- 
des 1762 en ny, hvortil købtes 6 alen rødt fløjl, 4 
alen brunt kattuns-lærred, 10 1/2 alen brede 
sølvgaloner samt rød og hvid silke.9 1837 for
nyedes kirkens hagel i rødt fløjl med sølvtres
ser.18

Alterskranke, 1927, halvrund med spinkle træ- 
balustre, der står hvide med lidt guld, mens 
håndlisten er i blankt ferniseret træ. Af en (†)al- 
terskranke fra 1868 er bevaret fire støbejernsbalu-
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stre, nu på loftet, †Alterskranke. 1745 opsattes et 
nyt »tralværk for kommunikanterne«. Hertil 
medgik ni norske fyrrebrædder, mens Mikkel 
Jensen i Kolding fik betaling for arbejdet.9 Knæ
faldet kaldtes 1792 for mådeligt bekvemt.10

Døbefont (jfr. fig. 24), romansk af granit, 87 
cm høj, kummens tvm. 86 cm. Foden, af rødlig 
granit, har form af en søjlebase med hjørne
knopper og fire skjoldfelter, indrammet af en 
spinkel vulst. Heri ses stilke med to- og tre
blade, hugget i ganske svagt relief. En omlø
bende vulst danner overgang til kummen, der er 
udhugget i bægerform af en grålig granit. Kum
men er glat med let udadskrånende rand og en 
harmonisk fordybning, der savner afløb. Fon
ten, hvis overflade har rester af kalk og en smule 
rød farve, ønskedes 1862 afskrabet og overstrø
get med klar fernis; ønsket om en rensning gen
toges 1882.11 1846 foreslog man fonten flyttet til 
korets nordside.18 1868 anbragtes den i koret op 
imod korbuens nordre vange, hvorfra den 1956 
er flyttet ud midt for korindgangen.

Dåbsfad (fig. 23), o. 1550, i drevet messing, 
sydtysk, stemplet »RS«, tvm. 60 cm. I bunden 
medaljon med Bebudelsen, herom en frise med 
hjort og hund, der er gentaget på fanen. Ved 
synet 1700 savnedes dåbsfad; det nuværende 
kom til kirken o. 1725, da det skænkedes den af 
en veninde.8 Dåbskanden er fra 1891, af messing, 
30 cm høj.11 Den har afløst en †dabskande af sort 
porcelæn fra 1862.11 Siden 1868 er en Kristusfigur, 
en gipskopi efter Thorvaldsen, opsat ved døbe
fonten.

En korbuekrucifiksgruppe (fig. 11) fra o. 1475- 
1500 tjener siden 1868 som alterprydelse (jfr. 
ovf.). Det vides ikke, hvornår den blev nedtaget 
fra sin gamle plads i korbuen.

Prædikestolen (jfr. fig. 10), fra 1761, er noget 
ændret i 1817 og har en himmel, der snarest 
stammer fra en ældre prædikestol. Kurven ud
gør fire fag med enkle spejlfyldinger, der adskil
les af kannelerede hjørnepilastre med skivepry- 
det postament. De nyklassiske former antyder, 
at pilastrene, som også frisens triglyffer, skyldes 
en modernisering 1817. Oprindelig synes stolens 
hjørner at have haft »piller«.32 Prædikestolen, i 
skibets sydøsthjørne, hviler siden restaureringen

Fig.22. Alterdisk 1731, formentlig udført af Jens Di- 
drichsen Buch i Kolding (s. 2622). NE fot. 1986. –
Patene, vermutlich von Jens Didrichsen Buch in Kolding, 
1731.

1956 på en bærestolpe, som har været aksel i 
Hjarup vandmølle. Samtidig har en ny trappe 
afløst den gamle opgang, der havde udsavet pa
nel (»dukker«) i enkle rokokoformer.

Den store himmel kan med sine enkle renæs
sanceformer godt stamme fra 1761, men kunne 
fuldt såvel tænkes overtaget fra en ældre prædi-

Fig. 23. Dåbsfad, o. 1550, skænket kirken af en »ven
inde« o. 1725 (s. 2625). NE fot. 1986. – Taufschale, um 
1550. Eine Stiftung an die Kirche von einer »Freundin«, 
um 1725.
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Fig. 24. Indre set mod vest. NE fot. 1986. – Innenansicht nach Westen.

kestol (jfr. ndf.). For det sidste taler, at den ikke
- som venteligt – er indpasset i murhjørnet over 
kurven men udgår fra sydvæggen, svarende til 
den tidligere prædikestols anbringelse (jfr. ndf.).

Himlen udgår fra skibets sydvæg som en 
symmetrisk, syvsidet polygon med glat, gen
nemløbende frise, kantet af profillister. Hjør
nerne bærer topspir i form af små tårnbygnin
ger, der flankerer enkle gavlformede topstyk
ker. Loftets radiære profilribber udgår fra en 
syvbladet roset, hvorfra en udskåret helligånds- 
due hænger ned.

Prædikestolens bemaling i gråtoner, rødt og 
forgyldning er fra 1977, da der i frisen blev an
ført citat fra Rom. 10,17 og i himlens frise fra Ef. 
2,8 (gul skriveskrift på sort bund).

1761 fik slotsmurmester Jørgen Christian be
taling for at hugge hul i kampestensmuren til 
den ny prædikestols bærebjælker. Selve stolen, 
der kostede 30 rdl., synes udført af Mikkel Niel

sen i Kolding, der i hvert fald fik betaling for at 
opsætte den med hjælp af en svend.38 De gjorde 
»en repos« til prædikestolen, og trappen siredes 
med »udsvajfet dukker«. Smedearbejdet, bl.a. 
to »jernkrammer« til himlen, udførtes af Jørgen 
Rudolfsen i Hjarup, mens en foreløbig snedker- 
staffering påførtes af Peder Schourup i Hjarup. 
Den bestod af to overstrygninger med »grund
oliefarve« af såvel prædikestol som himmel og 
dukkeværk over trappen.

Denne enkle bemaling var endnu ikke afløst 
af en egentlig staffering ved Søren Abildgaards 
besøg i 1770'rne.17 Allerede 1771 sagdes prædi
kestolen somme steder at være ødelagt af fugt, 
og nogle lister var affaldet.16 Disse, såvel som 
stolens 1763 nævnte »piller«, må være udskiftet 
med de nuværende pilastre ved en istandsættelse 
1817. Året efter var stolen endnu ikke malet,15 
og atter 1846 behøvede prædikestolen reparation 
og maling.18 Den opsattes efter istandsættelsen
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1868 stort set uændret, forsynet med en ny stof
beklædning.11 Fotografier fra før 1956 (i NM2) 
viser prædikestolen stående på en muret fod fra
1868 og med oprindelig opgang. Den mørke be
malingen (egetræsfarve?) suppleredes af for
gyldte kors og sirater, og i frisen var anført citat 
fra Luc. 11,28. Sin nuværende fremtræden har 
prædikestolen fået ved restaureringen 1956 og 
Ernst Triers nymaling 1977.

†Prædikestol, o. 1600(?), formentlig er dens 
himmel bevaret eller har dannet forbillede for 
den nuværende (jfr. ovf.). Prædikestolen omta
les 1700 som ganske »slet« (glat), uden alt sirat 
og prydelse, sammenslået af egefjæle.8 1719 var 
den ganske udygtig og skønnedes ikke at kunne 
repareres for mindre end 30 rdl.30 1734 fandtes 
stolen så dårlig, at præsten ikke uden frygt 
kunne stå på den; og desuden stod den for vin
duet, så den tog lyset.31 1735 indhentede man 
tilbud på en ny prædikestol til 26 rdl.,39 men 
arbejdet sattes ikke i værk og i stedet gjorde 
Mikkel snedker 1748 en ny trappe til den 
gamle.9 Den gamle prædikestol stod uden tvivl 
ved skibets sydvæg (jfr. ovf.). 1754 ønskede 
man at en ny måtte få plads ved triumfmuren,32 
således som det også skete 1761.

Stolestader, 1956, med skrå fyldingsryglæn og 
enkle, retkantede gavle. Bemaling i grønne to
ner fra 1977.

†Stolestader. 1719 omtales tolv stole i kirken 
som brøstfældige,30 1725 blev kirkens stole 
overalt forbedret,8 og 1758 arbejdede Mikkel 
snedker med fruentimmerstolene.9 1840 ønske
des samtlige stolestader i den nordre side rettet, 
og 1846 skulle fire stader i koret fjernes for at 
give plads til fonten.18 Stolen til præstens fami
lie, der blev nygjort 1725,8 havde midt i 1800'rne 
form af en lukket stol »lig et fuglebur« østligst i 
skibet.40 1868 fornyede man stoleværket i spar
tanske former, ryglænene udgjordes af lodret
stillede planker, gavlene havde skiveformet af
slutning med knap (jfr. fig. 25).

†Præste- og skriftestol. 1719 ytredes ønske om 
en ny skriftestol,30 der blev indrettet 1725.8 1771 
ønskede man »nedknælingspladsen« forandret, 
da den var meget besværlig og slet indrettet for 
gamle folk og frugtsommelige koner.16 Præste-

Fig. 25. Indre set mod øst efter 1901. Efter postkort. – 
Innenansicht nach Osten, nach 1901.

stolen, der tillige med det øvrige korinventar 
henstilledes malet 1830,41 blev 1887 erstattet af 
en lænestol til præsten.18

En †degnestol i koret ønskedes 1719 fornyet,30 
1771 kaldtes den forfalden og ustadig,16 og 1828 
var gulvet under den sunket.42

Pengeblok, måske fra 1600'rne, i nuværende 
form fra 1969, 60 cm høj. Gammel er det meste 
af selve blokken, der nu er lagt ned som en lille 
kiste, 43×24 cm, 21 cm høj, og udstyret med en 
ny bukkefod samt beslag i gammel stil. Ege
træet står blankt. Nedtaget fra loftet 1969, nu 
opsat i skibet ved indgangen.

†Pengetavler. 1740 nævnes en gammel kollekt
tavle af træ.9 og 1862 ønskedes anskaffet en ny 
tavle til at ombære på de befalede højtidsdage.11

Klingpung (fig. 26), o. 1750, 144 cm lang, med 
drejet, egetræsmalet skaft, messingring og pose
i sort fløjl med possementborter og en lille mes
singklokke forneden. Klingpungen. hvis be
klædning ønskedes fornyet 1855,18 lå i mange år 
på kirkeloftet, men er i 1970'rne blevet restaure-
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ret og ophængt på skibets sydvæg ved prædi
kestolen. En †klingpung nævnes 1700.30

En *kirkenøgle af smedejern, 25 cm lang, for
mentlig fra 1700'rne, er siden o. 1890 i Museet 
på Koldinghus (inv. nr. 3439).

Orgel, 1971, med syv stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af Marcussen & Søn, Åbenrå. 
Disposition: Manual: Principal 8', Gedakt 8', 
Oktav 4', Rørfløjte 4', Gemshorn2', Mixtur IV. 
Pedal: Subbas 16'. Enkel, asymmetrisk facade, 
tegnet af J. K. Jepsen i samarbejde med orgel
byggeriet. I skibets nordvestre hjørne, †Orgel, 
1919, med seks stemmer, bygget af Horsens Or
gelbyggeri ved M. Sørensen. Disposition: Bor
dun 16', Principal 8', Gedakt 8', Salicional 8', 
Vox Celeste 8', Fløjte 4'; oktavkoppel, svelle. 
Pneumatisk aktion, bælgventillade. I vest, op
bygget på begge sider af vinduet.

Salmenummertavler, o. 1880, tre ens, 99×63 
cm, i enkel ramme med lav, udsvejfet gavl. Nu 
til hængecifre, oprindelig til påskrift med kridt. 
Bemaling i gråtoner.

Præsterækketavle, 1930'rne, 137×134 cm, i re
næssanceformer med postament og frise samt 
balusteragtige søjler, flankerende et dobbeltfelt. 
Påskrift med gylden fraktur på sort bund, ram
meværket er bemalet som stolestaderne.

Kirkens lysekroner er fra 1977, fotografier fra 
første del af 1900'rne viser †lysekroner til petro
leum.

En †ligbåre nævnes i inventariet 1740.9

Fig. 26. Klingpung, o. 1750 (s. 2627). NE fot. 1986. – 
Klingelbeutel, um 1750.

Klokker. 1) 1936, af jern, tvm. 65 cm, om hal
sen reliefversalerne: »Støbt af De Smithske Stø
berier i Aalborg Aar 1936 til Hjarup Kirke«. På 
legemet læses verset: »Jeg kalder i Sorg og 
Glæde/ at samles ved Font og Bord./ Jeg kalder 
for Gud at træde/ at høre hans Naades Ord«. I 
gavlkammen, opsat i en jernvuggebom med 
trækanordning fra kirkens vestgavl. 2) 1979, 
tvm. 75 cm, med pyntelige borter. På legemet 
læses reliefversalerne: »Støbt til Hjarup Kirke 
1979/ af Eijsbouts i Holland«, og modsat: »Om 
Herrens naade vil jeg evigt synge (Sl. 89,1)«. 
Opsat med slyngebom i klokkestablen på kirke
gården.

†Klokker, nr. 1-4 ophængt i en stabel på kirke
gården (jfr. s. 2613). 1) Ved klokkeskatten 1528 
afleveredes en klokke, der med jernfang vejede 3 
1/2 skippd., 6 lispd.43 2) Endnu en klokke, på 
136 kg, afgaves ved klokkeskatten 1601.44 3) En 
klokke, der omtales i god stand 17409 og som 
hel og brugbar 1823,42 var 1831 revnet og måtte 
omstøbes.18 4) O. 1831, kasseret 1867 som for 
lille. 5) 1868, ophængt i gavlkammen.

GRAVMINDER

Gravfliser. 1) (Fig. 27) 1613, over »Alhejt Her 
Daniels«. Lysgrå kalksten, 49×50 cm, med ind
skrift i fordybede versaler over skjold med 
hjerte gennemboret af to pile. Nederst til højre 
bomærke mellem »I D(?)«. Formentlig lagt af 
præsten Daniel Mikkelsen over sin hustru. Lå 
1971 i gulvet i kirkens vestende, nu indmuret i 
vestvæggen syd for vinduet.

2) (Fig. 28) o. 1647, over Maren Godskesdat- 
ter,†1647, og Dorthe Hansdatter,†1645, begge 
gift med sognepræsten Poul Sørensen. »Her 
vnder sofver Marin Goskesdater, sist lefvit met 
h(r) Povel Sørensøn 1 aar, døde a(nn)o 1647 oc 
vort barn« og »Dorethe Hansdater sist lefvit 
met h(r) Povel Sørensøn 21 aar døde a(nn)o 1645 
trende børn«, efterfulgt af »at opsta gledelig 
g(ive) Gud«. Grå kalksten, 76 × 88 cm, indskrift 
med fordybede versaler, opdelt i to felter. Pla
cering som nr. 1.

Kirkegårdsmonumenter. 1) Familiegravsted for 
(først afdøde) Peder Hansen, *26. dec. 1766 i
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Hjarup,†16. okt. 1837 sm. sted (fig. 29). Ældst 
er otte rektangulære, skråtstillede plader af mar
mor og sandsten, ca. 68×45 cm, optrukket ind
skrift med antikva og skriveskrift, de syv med 
malet ramme. Nord for koret.

2) Gravsted for familien Straarup, først af
døde Jørgen J. Straarup, *10. sept. 1851 i Hjarup, 
†6. dec. 1859 sm. sted. 12 rektangulære marmor
plader, fra 36×24 til 83×55 cm, med malet ind
skrift i fraktur, antikva og skriveskrift. Nord
vest for kirken.

Smedejernsgitter, omkring himmelport af sort 
granit, om grav for (først afdøde) Niels Thom
sen, *15.juni 1807 i Hjarup,†13. marts 1890 på 
Langholtgård. – Gitter med låge, 96 cm højt, 
2×2 fag, firkantede stolper med drejet spir og 
runde tremmer med franske liljer. Nordvest for 
kirken.

KILDER OG HENVISNINGER

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

Ved embedet. Synsprotokol 1862f. – LA Vib. Kol
dinghus rytterdistrikt. Kirkesessionsprotokol 1734-
35 (G. Ryt. 9.20). Forskelligt kirker og tiender vedr. 
1717-65 (G. Ryt. 9.21). Synsprotokol for kirker og 
skoler 1735-36 (G. Ryt. 9.23). – LA Åbenrå. Syns- 
protokoller for Lø og Møgeltønder hrdr.s provsti 
1823-74.

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker, VII, 1889, s. 135-39. – Notebøger. Søren 
Abildgaard VIII, s. 91. – Indberetninger. J. Helms 1874 
(bygning, inventar, gravminder), K. Høgsbro Øster- 
gaard 1956 (undersøgelser i korgulvet), Henrik Ja
cobsen 1992 (udgravning af apsisfundament).

Tegninger og opmålinger.NM2. To udgravningspla- 
ner af koret ved K. Høgsbro Østergaard 1956. 
Grundplan af bygning ved Henrik Jacobsen 1992. 
Udgravningsplan af apsisfundament ved Henrik Ja
cobsen 1992. – KonglBibl. Tegning af kirken ved Bur
man Becker 1866.

Litteratur. Oplysninger om kirken samlet af Johan
nes Friis, 1979 (duplikeret hefte).

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, in
ventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgler), 
gravminder ved Per Nielsen. Tysk oversættelse: Bo
dil Moltesen Ravn. Redaktionen afsluttet december 
1992.

Fig.27. Gravflise 1613 (nr. 1, s. 2628) over Alhejt hr. 
Daniels (formentlig sognepræst Daniel Mikkelsens 
kone). NE fot. 1986. – Grabfliese für Alhejt des Herrn 
Daniels (vermutlich die Frau des Pfarrers Daniel Mikkel
sen), 1613.

1 DiplDan. 2. rk. II, 417.
2 Kong Valdemars Jordebog, udgivet ved Svend Aa- 
kjær, 1926-43, I,2 s. 7.
3 Repert. 2. rk. 7616, 8198.
4 KancBrevb. 19.febr. 1579.
5 Kirken blev udbudt til auktion 1765 (RA. Rtk.
2241.21). 1768 var Moltke ejer af kirken (LA Vib. 
Ribe bispearkiv. C 4.168).

Fig. 28. Gravflise, o. 1647 (nr. 2, s. 2628), over Maren 
Godskesdatter, †1647, og Dorthe Hansdatter, †1645, 
begge gift med sognepræst Poul Sørensen. NE fot.
1986. – Grabfliese für die beiden Ehefrauen des Pfarrers 
Poul Sørensen. Um 1647.



2630 ANST HERRED

6 Hjarup kirke. Oplysninger om kirken samlet af Jo
hannes Friis, 1979.
7 Den kgl. Mønt- og Medaillesamling. F.P. 2488.
8 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C
4.189).
9 RA. Rtk. Rev. kirkergsk. 276-82. Koldinghus ryt
terdistrikts kirkergsk. 1719-28, 1739-65.
10 RA. DaKanc. F 47. Indb. fra gejstligheden om kir
kernes tilstand 1792.
11 Synsprotokol 1862f.
12 LA Vib. Synsprotokol for kirker og skoler 1735-36 
(G. Ryt. 9.23).
13 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C
4.190).
14 Jfr. s. 2285 og 2337. Sml. også kirkerne i Frørup og 
Rødding i Sønderjylland (DK.SJyll. s. 349 og 705).
15 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger. Kirke- og 
præstegårdssyn 1816-32 (C 4.710-11).
16 LA Vib. Ribe bispearkiv. Anst hrd. 1560-1778 (C 
4.14).
17 Søren Abildgaards notebog VIII, s. 91.
18 LA Vib. Ribe amts østre provsti. Anst m. flere 
hrdr. Synsprotokol 1829-91 (C 45.4-9).
19 Synsprotokol 1862f. Kirken blev genindviet den 
første søndag i februar 1869. Under byggearbejderne 
blev der holdt gudstjeneste i skolen.
20 Heller ikke de to skifter mursten over soklen fandt 
Helms særlig heldige.
21 Gryden førtes af Høgsbro Østergaard til præste
gården i Åstrup.
22 D 410-11/1956. Indsendt til Nationalmuseet af K. 
Høgsbro Østergaard 23. aug. 1956.

Fig. 29. Mindeplade, o. 1837, over Peder Hansen, 
†1837 (s. 2629). NJP fot. 1992. – Gedenkplatte für den 
1837 gestorbenen Peder Hansen.

23 Jfr. Birgit Als Hansen: Middelalderlige glasmale- 
rier, i Hikuin, bd. 1, 1974, s. 87-96.
24 Godkendt af synet 1901. Synsprotokol 1862f.
25 Seest kirke havde to år før fået nyt alterklæde og ny 
messehagel, fra hvis tilvirkning der åbenbart var ma
teriale i overskud.
26 Arbejderne er af Erik Moltke sammenført i den 
såkaldte Satrup-Burkal gruppe; se DK.SJyll., s. 
2828f.
27 Se Sigvard Skov: Middelalderlige Træskulpturer. 
Koldinghusmuseet 1961, s. 20f.
28 Midtskabets gitter er 134 cm langt, sidefløjenes 
hver 64 cm, gitterhøjden er overalt 12 cm.
29 Et sandsynligt motiv ville være en figurrig kors- 
fæstelsesgruppe som i nabokirkerne Anst og Skan- 
derup (s. 2486ff., 2558ff.), antydet ved den nuvæ
rende tavlerekonstruktions lille krucifiksfigur, der 
ikke stammer fra Hjarup.
30 LA Vib. Ribe bispearkiv. Reluitionsvæsnet og ryt
terdistriktets kirker og skoler 1679-1740 (C 4.149).
31 LA Vib. Synsprotokol for de reparerede kirker i 
Skanderborg, Dronningborg og Kolding rytterdi
strikter 1724-34 (X 156.4).
32 LA Vib. Koldinghus rytterdistrikt 1717-65. For
skelligt kirker og tiender vedr. 1724-66 (G. Ryt.
9.21).
33 Stemplet, der betegnes som usikkert, svarer til et, 
der brugtes af onklen Johan Hansen Buch, som vir
kede i Ribe 1698-1715.
34 Præsteindberetninger til Ole Worm 1625-42, I, 
udg. ved Frank Jørgensen, 1970, s. 259.
35 Den bevarede kalk stammer fra Krønge kirke, Ma
ribo amt (nu i Nationalmuseet). Se Henry Petersen: 
Levninger af Domkirkeskatten i Roskilde, i 
ÅrbNordOldk. 1888, 122f., DK. Kbh. Amt, 1778f. 
og Vivian Etting: Margrethe den Første. En regent og 
hendes samtid. Kbh. 1986, 126f.
36 DaAtlas.
37 LA Vib. Koldinghus rytterdistrikt. Kirkesessions- 
protokol 1734-35 (G Ryt. 9.20).
38 Note 9. Heraf fremgår ikke, hvilken snedker, der 
fik betaling for selve prædikestolen, og hans kvit
tering foreligger ikke.
39 LA Vib. Koldinghus rytterdistrikt. Synsprotokol 
for kirker og skoler 1735-36 (G. Ryt. 9.23).
40 Ifølge de lokalt optegnede »Tante Fikkes Memoi
rer« om livet i og omkring Hjarup præstegård 1836- 
1896. I menighedsrådets arkiv.
41 LA Vib. Anst m. fl. hrdr.s provsti 1860-77. Ind
komne breve vedr. kirkerne m.m. (C 45.28).
42 LA Åbenrå. Synsprotokoller for Lø og Møgeltøn- 
der hrdr. s provsti 1823-74.
43 RA. Reg. 108A, nr. 21. Fortegnelse over indkræ
vede klokker 1528-29.
44 Søren Manøe Hansen: Klokkeskatter i Ribe amt 
1526-29 og 1601. I ÅrbRibe 1984, 169.



Fig. 1. Kirken set fra nord. NJP fot. 1992. – Nordansicht der Kirche.

VAMDRUP KIRKE
ANST HERRED

Sognet nævnes første gang 1280, da Erik Nielsen skø
dede gods i Anst herred til biskoppen af Ribe som 
erstatning for nogle kirketiender, han uretmæssigt 
havde oppebåret af bl.a. Vamdrup sogn.1 I kirkelisten 
i Ribe Oldemoder (ved midten af 1300'rne) er kirken 
sat til en afgift på 5 skilling sølv (jfr. s. 1020f.). Ifølge 
indberetning til Ole Worm 1638 skal kirken have væ
ret viet S. Gregorius (jfr. klokke 1435). Sognet var i 
det mindste fra 1500'rne anneks til Hjarup,2 indtil det 
1875 blev et selvstændigt pastorat. Siden 1979 har 
Hjarup været anneks til Vamdrup.

Kirken hørte under Koldinghus rytterdistrikt, op
rettet 1680. Antagelig ved en auktion 1765-67 solgte 
kronen kirken til overhofmarskal Christian Frederik 
von Moltke til Trøjborg i Sønderjylland.3 Trøjborg 
gods omfattede da også Østerbygård i Vamdrup 
sogn. Da Østerbygård 1772 af Moltkes enke solgtes

til Frederik Vilhelm Hansen, fulgte kirken med, og 
den tilhørte herefter gårdens ejere frem til 1913, da 
den overgik til selveje.

Kirkens regnskabsbog, der blev revideret af lens
manden (»slotsherren«) på Koldinghus, er bevaret 
1643-56. Under Torstenssonfejden 1643-45 slog fjen
derne vinduerne ud, brød to gange døren op og stjal 
alterkalken.4

Mønt. Ved nedbrydningen af sakristiet øst for kor
buen 1919 fandtes en korshvid, slået under Christian I 
i Malmø.3

Majskik. Til pyntning af kirken ved forårstide be
taltes 1643 1 mark for at samle »birkemaj«.4

Sagn. På grund af sin dybe klang skulle klokken 
engang føres til København, men det blev forhindret 
ved at en skælm borede et par huller i den, så klangen 
blev ringere.6
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Fig. 2. Matrikelkort 1:10000, visende kirken og Vester Vamdrup. Målt af A. Haar 1775. Rettelser medtaget indtil 
1854. Kopieret af Anna Thorsen. – Katasterkarte, vermessen 1775.

Kirken lå før stationsbyens oprettelse frit i land
skabet mellem de to bebyggelser Øster og Ve
ster Vamdrup. Den er rejst på en svag hævning i 
et ellers jævnt terræn, 150 m syd for Vamdrup å, 
kun få hundrede meter før denne flyder sammen 
med den sydfra kommende Kongeå. Kirken er 
opført tæt ved to oldtidshøje, hvoraf den ene, kal
det »klokkehøjen« (fig. 3), ligger på kirkegår
dens oprindelige afsnit vest for kirken. Det er en 
stor, fredet høj,7 formodentlig fra bronzealde
ren,8 35 m i diameter og affladiget i toppen. 
Omtrent midtvejs er en bred afsats. Den anden 
høj,9 der næsten er helt udjævnet og svær at er
kende i terrænet, har ligget lige udenfor det 
gamle syddige med centrum ca. 50 m syd for 
skibets sydøsthjørne. Den stammer muligvis fra 
stenalderen.10 Det er ikke muligt at afgøre, 
hvornår højen er udjævnet.11

Kirkegården er i takt med det stigende befolk
ningstal udvidet flere gange mod syd: 1900, 
1922, 1947 og 1964, så arealet nu er tredoblet. 
Den gamle del hegnes af omsatte, græsgroede 
stendiger. Syddiget er flyttet i forbindelse med 
udvidelsen. De nye afsnit er omgivet af kløvede

stendiger. Indgangene består af nyere porte i 
vest, nord og øst med træfløje mellem murede 
piller.

Kirkegårdens gamle tindgange bestod i 
1600'rne12 af tre murede og teglhængte stetter og 
en port, formodentlig en muret portal. Denne 
forsynedes 1648 med to nye fløje af fyrretræ og 
revler af eg, udført af Hendrich snedker. 1651 
indkøbtes en lås til kirkegårdsporten. I de 
samme år omtales en stette i øst og én i nord
vest.4

Den græsklædte kirkegård (fig. 3 og 29) blev 
reguleret og inddelt i faste gravsteder fra og med 
1870'erne. Den nuværende randbeplantning fra 
o. 1900 består af ahorn, elm og lind. Klokkehø
jen blev 1972 frilagt for de mange træer, der var 
plantet efter at klokkestablen var fjernet 1919 
(sml. ndf.). 1792 beklagede synet, at kreaturerne 
havde deres frie gang på kirkegården.13 Ved 
mindesmærket for dragon Niels Larsen (jfr. 
s. 2667) opsattes 1874 en flagstang.14 Denne er 
senere afløst af en stang på klokkehøjen.

Et †kapel uden for østdiget blev 1956 afløst af 
et nyt kapel nord for klokkehøjen (arkitekt Si-
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gurd Madsen, Kolding). Det er en teglhængt 
bygning af røde sten med indgang i øst.

†Klokkestabler. Klokken var måske fra første 
færd og indtil tårnets opførelse 1919 ophængt i 
en tømret stabel på oldtidshøjen vest for kirken 
(fig. 3). Stabelen, med et tjæret trætag, omtales 
fra 1600'rne skiftevis som »klokkehuset« (16514 
og 166915), »klokkeværket« (173016) eller »klok
kestolen«. Reparationer og hel eller delvis for
nyelse nævnes 1719,17 1730,16 og 1758.18 1651 
indkøbtes en lås til »at hænge for klokken«;4 
1794 holdt kirkeejeren Frederik Vilhelm Hansen 
klokkehuset (»noget forfaldent træværk«) aflåst 
og udlejede kun nøglen ved begravelser.19

BYGNING

Kirken er i sin kerne en stor kvaderstensbyg- 
ning, der engang har været Danmarks vistnok 
største romanske landsbykirke.20 Heraf er nu 
kun det meget velbevarede skib tilbage, idet ko
ret, oprindelig med apsis, blev revet ned 1797. 
Kirken fik sin nuværende skikkelse som »Gen
foreningens kirke« ved en storstilet ombygning 
1919-20, hvorunder der blev opført et nyt kor i

øst og et højt tårn i vest. Til kirken er i senmid
delalderen føjet et våbenhus foran skibets syd
portal. På det gamle kors plads stod 1797-1919 et 
†sakristi, jævnbredt med korbuen. En †tagrytter 
over skibets vestgavl, nævnt fra midten af 
1600'rne, blev taget ned 1751. Kirkens oriente
ring afviger ca. 10 grader mod syd.

Det romanske anlæg (fig. 7-8), der bestod af ap
sis, kor og skib, har haft en samlet længde på 
henved 40 m, hvoraf det bevarede skib udgør 25 
m. Apsiden er revet ned allerede i middelalde
ren, idet materialerne herfra er genanvendt i vå
benhuset (se ndf.). Apsidens nøjagtige udform
ning kendes ikke, men de mange krumme 
kvadre viser, at det har været en bygningsdel af 
betragtelige dimensioner. Koret, der blev brudt 
ned 1797, var noget bredere end det, som blev 
opført 1919.

Kirkens usædvanlige størrelse lader sig ikke 
umiddelbart forklare. Sognet, der indtil 1875 var 
anneks til Hjarup, er i udstrækning ikke større 
end nabosognene. Befolkningen udgjorde 1801 
507 personer, eller lidt mindre end i f. eks. Anst.

Den rekonstruerede grundplan viser, at der 
kun har været et kort spring mellem kor og

Fig. 3. Kirken set fra nordøst. Blyantstegning af Andreas Clemmensen august 1875. – Nordostansicht der Kirche. 
Zeichnung, Bleistift, August 1875.
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Fig. 4. Grundplan 1:300, målt af Henrik Jacobsen og Marianne Nielsen 1986, tegnet af sidstnævnte 1992. Den 
punkterede linie angiver det romanske †kor med apsis, stiplingen †sakristiet 1797-1919. – Grundriss. Die gepunk
tete Linie zeigt den romanischen †Chor mit Apsis an, die gestrichelte Linie die †Sakristei, 1797-1919.

skib. Skibet er langstrakt: indvendig svarer 
længden til 2½ gange bredden. Det er en velpro
portioneret bygningskrop: murene er 8 m høje, 
og fra grunden til tagspidsen er der godt 15 m.

Kirken er formodentlig opført o. 1200. En 
dendrokronologisk datering er ikke mulig, idet 
skibets tømmer er fornyet i senmiddelalderen 
(se ndf.). Portalerne er nært beslægtede med 
dem i herredets to andre store kirker: Anst og 
Skanderup (s. 2466f. og 2544f.), og sammen vi
ser kirkernes arkitektur en betydelig afhængig
hed af Ribe domkirke. I det følgende behandles 
først skibet og herefter de nedbrudte afsnit: kor 
og apsis.

Skibet er bevaret intakt bortset fra vestgavlen, 
der blev taget ned i forbindelse med tårnbyg
geriet 1919. Det vældige hus (jfr. fig. 25-26) er 
disponeret med fem højt placerede vinduer i 
hver side. De to døre, hvoraf den søndre er en 
firsøjleportal, er anbragt mellem 4. og 5. vindue 
i vest. I kraft af bygningens højde er der en stor 
murflade mellem korbue og loft.

Materialer og opbygning. Skibet er opført af gra- 
nit, udvendig tildannet som kvadre, indvendig 
brugt som rå og kløvede marksten. I sydporta

len indgår tillige Wesersandsten, der bekræfter af
hængigheden af domkirken i dennes anden byg
geperiode. De dekorative led er ud over soklen 
begrænset til korbuens kragbånd og de to døre. 
Hovedindtrykket af kirken er de store, glatte 
kvaderstensfacader. Muligvis fra første færd og i 
hvert fald fra 1600'rne4 var taget tækket med 
bly.

Murene hviler på en profileret sokkel med 
rundstav over hulkel (jfr. fig. 9 og 10 og s. 2364, 
fig. 24). I sydøstre hjørne prydes soklen af et 
mandshoved, svarende til sydportalens. Den 
nordøstre hjørnekvader mangler, og de to vestre 
hjørner er afbrudt i forbindelse med tårnbyg
geriet. I syd er der brugt ret lange sokkelkvadre, 
to måler henholdsvis 195 og 165 cm.

De otte meter høje mure er beklædt med 19 
skifter granitkvadre (sml. fig. 26). De største 
formater er brugt forneden, men også opad er 
der ind imellem skifter med større formater, så
ledes mellem nordsidens vinduer. Østgavlen har 
trods korets nedrivning bevaret sine hjørnekæ
der. Gavltrekanten, hvoraf den nedre del er be
varet (se tværsnit, fig. 6), har mistet sin beklæd
ning, idet gavlens yderside er trukket 20-30 cm
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tilbage fra murflugten. Et spring i skiftegangen i 
den velbevarede nordfacade (4 m fra østre 
hjørne) viser, at triumfmuren (= skibets østgavl) 
er opført i ét med koret, og at der har været et 
(kortere) ophold i byggeriet, før man fortsatte 
vestover. Den ellers regelmæssige skiftegang 
brydes mellem 3. og 4. skifte og mellem 8. og 9. 
Vest for dette »byggestop« løber skifterne i 
lange vandrette bånd. I syd ses ikke noget til
svarende spring i skiftegangen.

Byggeriet er af fin kvalitet. Af kvaderstensbe- 
klædningen synes kun mindre partier i syd at 
være omsat. Forud for kirkens ombygning 1919 
var således 9 ud af 10 vinduer bevaret på deres 
gamle plads (se ndf.). Skibets tre oprindelige 
mure rejser sig – 800 år efter opførelsen – stadig 
lodret fra grunden.

†Vestgavlen, der i 1600'rne stod pudset og 
rødkalket, bar ved nedbrydningen 1919 præg af 
mange reparationer og skalmuringer. Ved Ul- 
dalls besøg (1885) bestod den »dels af huggen 
granit, dels af store og små, røde mursten«.

Dørene er udformet på samme måde som i 
Skanderup: syddøren er en søjleportal, den 
enkle norddør har et tympanonfelt med Kristus 
mellem apostelfyrsterne.

Syddøren (fig. 9-14) er en stor firsøjleportal, 
der sammen med portalerne i Anst og Skande
rup (s. 2470f. og 2548f.) af M. Mackeprang hen
regnes til den såkaldte Ribegruppe.21 Portalens 
finere bearbejdede dele er overvejende af en lys 
sandsten (»Wesersandsten«), som er anvendt til 
baser og kapitæler med undtagelse af den østre 
søjle og i de tre buestik over døren.22 Formen 
går forud for materialet: de to ydre baser (se 
ndf.) er hugget ens, men i hver sin stenart. Re
liefferne i baser og kapitæler er beslægtet med 
den samtidige døbefont (s. 2658).

Den slanke, rundbuede åbning (126-28 cm 
bred), hvis østre karm er hugget af en stor, rejst 
kvader, bryder bygningens sokkel. Sokkelprofi
len er ført videre i plinterne under de to søjlepar 
(fig. 12-13), og hjørneknopperne er formet dels 
som menneskehoveder (sml. skibets sydøstre

Fig. 5. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra syd. Sylvest Jensen fot. 1947. Det kgl. Bibliotek. – Südostansicht 
der Kirche und Friedhof. Luftbild 1947.



2636 ANST HERRED

hjørne), dels som vædderhoveder med elegant 
slyngede kramhorn.23

De monolite søjleskafter (21-22 cm i diame
ter), alle af granit, har individuelt udformede 
baser og kapitæler (fig. 10-13). De to ydre baser, 
hvoraf den vestre (af sandsten) er noget forvi
tret, er attisk profileret med høje indadbuende 
og -smalnende hjørneknopper. Af de indre baser 
har den vestre tilsvarende hjørneknopper, og 
felterne herimellem optages af en tovstav over et 
rankeslyng. Indre, østre base er en terningkapi
tæl vendt på hovedet; felterne udfyldes af pal
metter i relief, omtrent svarende til de to vestre 
kapitæler. Af de fire terningkapitæler24 udfyldes 
felterne i de to vestre af palmetter og fantasi
blomster. Den indre, østre har fint huggede re
lieffer: i vest to fugle25 (fig. 17), i syd et dyr (en 
løve?)26 i færd med at fortære en mand (fig. 18). 
Den liggende mand, med hovedet halvt inde i 
gabet, griber om dyrets forben og har benene 
mellem dets bagben.27 Den østre kapitæl har en

lille tovstav på det nedhængende skjolds yder
side.

Kragbånd med attisk profil formidler over
gangen til buestikkene, hvis kilesten på nær tre 
alle er af sandsten. Døranslaget er bevaret, og 
indvendig er døren (320 cm høj) vandret afdæk
ket med en stenbjælke. – Søjlerne har på bag
siden spor af hvidtekalk og okkergult(?).

Søjleportalen står modsat den i Skanderup på 
sin oprindelige plads. Den er med Mackeprangs 
ord »et fint og omhyggeligt arbejde«, som kon
struktivt afviger lidt fra normen, idet også 
karmstenene bærer et bueslag.28

Også den tympanonsmykkede norddør 
(fig. 15) bryder soklen. Den retkantede, tilmu
rede åbning har samme bredde (128 cm) som 
syddøren og er 260 cm høj over tærsklen. De to 
udvendige false slutter i rundbuede kilestensstik; 
indvendig er døren vandret afdækket. Det halv
cirkulære tympanon (fig. 15-16), af en rødflam- 
met granit (83×167 cm),29 optages af et lavt relief

Fig. 6. Tværsnit 1:150 gennem skibet, set mod øst. Målt af Henrik Jacobsen og Marianne Nielsen 1986, tegnet af 
sidstnævnte 1992. – Querschnitt durch Schiff gegen Osten.
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Fig. 7-8. Rekonstruktion af det romanske anlæg. 7. Opstalt. 8. Grundplan. 1:300, tegnet af Marianne Nielsen 
efter udkast af Niels Jørgen Poulsen 1992. – Rekonstruktion der romanischen Anlage. Aufriss und Grundriss.

af Kristus mellem apostlene Peter og Paulus 
(fig. 16). Ligesom i Anst og Skanderup (s. 2473 
og 2547) er der tale om en velkendt scene, en 
såkaldt »traditio legis«, hvor apostlene får over
rakt deres myndighedstegn: Peter nøglen og 
Paulus bogen,30 men som i Skanderup er Paulus 
undtagelsesvis udstyret med et liljescepter. Bil
ledet indrammes nederst af en bladranke og i 
buen af en meget flad »tovsnoning«. De tre fi
gurer er vist frontalt, stående, Kristus mellem to 
tronstolper med knop og mange ringe. De har 
flade, æggeformede hoveder (Kristus med kors- 
glorie) og bærer kapper, hvis stof og folder er 
antydet med en behugning svarende til tovsta
vens. Fødderne er vist fra siden. Kristus har en 
bog i venstre hånd, den højre er hævet velsig- 
nende. Peter og Paulus holder henholdsvis nøg
len og liljesceptret i højre hånd, mens den ven
stre hviler på brystet. Kompositionen er nær
mest beslægtet med tympanet i Skanderup,

hvor alle tre personer er vist siddende, men de 
to relieffer er næppe hugget af samme mester.31

Skibet har fem rundbuede og dobbeltsmigede 
vinduer i hver langside. De er genåbnet og re
konstrueret efter sikre spor 1919-20, hvor man 
gjorde de oprindelig 1,6 m høje lysninger 30 cm 
større ved at sænke bunden et kvaderskifte.32 At 
vinduerne er så velbevarede skyldes deres pla
cering mere end 5 m over jorden: yngre og 
større vinduer blev brudt i muren under de 
gamle åbninger, hvorved man kun har forstyr
ret sålbænkene. Vinduerne har monolite over
liggere med vandret overside og sålbænke af én 
sten. I nordsidens 3. og 5. vindue, regnet fra øst, 
er der brugt rejste kvadre som karmsten. De 
smalle smige er et autentisk træk, der bekræftes 
af en løs *karmsten, som er ført til Østerby gård 
(se ndf. under †kor). Vinduerne er dog formo
dentlig udvidet lidt i lysningen, der er rykket 
nærmere den udvendige murflugt. Det 1. vin-
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Fig.9. Sydportal. Opstalt og plan 1:30 (s. 2635). Målt og tegnet af F. Uldall 1888. – Das Südportal. Aufriss und 
Grundriss, vermessen 1888.
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Fig. 10. Sydportal. Snit set mod øst 1:30 samt detaljer af kapitæler og baser (s. 2636). Målt og tegnet af F. Uldall 
1888. – Das Südportal. Schnitt gegen Osten sowie Details von Kapitellen und Basen. Vermessen 1888.
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Fig. 11. Sydportal. De to vestre kapitæler (s. 2636). 
NE fot. 1986. – Das Südportal. Die beiden westlichen 
Kapitelle.

due i syd er 10 cm bredere end de øvrige. De 
indvendige smige i 2. og 3. vindue har et lidt 
skævt forløb, som synes at være et oprindeligt 
træk.

F. Uldall, der besøgte kirken 1885 og ople
vede den i en tilstand svarende til fig. 26 og 28, 
skriver om vinduerne: »(De) frembyder ejen
dommelige forhold, idet langhuset har haft ikke 
mindre end fem på hver side, der endnu alle la
der sig påvise, men dog i det hele er bedst be
varede på sydsiden. Endnu benyttes et på nord- 
og et på sydsiden; de øvrige er tilmurede. Blæn
dingen af det vestligste vindue på sydsiden ses

kun indvendig, idet den udvendige kvaderbe
klædning på dette sted har været helt ommuret. 
Ved de øvrige er overliggerne overalt bevarede. 
Sålbænkstenene er bevarede ved fire af vindu
erne; ved de øvrige er de forsvundne ved ind
sætningen af nyere, større, langt lavere siddende 
vinduer. På nordsiden er det væsentlig overlig
gerne, der angiver den oprindelige plads, idet 
smigstenene her tildels er borttagne og erstat
tede med mursten. De tilbageværende vinduer 
er smukt formede, og det må bemærkes, at smi
gene går påfaldende stejlt indad«.

Indre. Væggene er af marksten og det gælder 
også for triumfmurens østside (=korets vest
væg). Den store, brede korbue (fig. 30) er sat af 
veltildannede kvadre og kilesten. Buen prydes af 
to profilerede kragsten med hulkant over rund
stav (fig. 31). Stenene er indbyrdes en smule af
vigende33 og i slægt med apsis- og korbuens 
kragbånd i Anst. Bygningens højde betyder 
som nævnt, at der er en stor vægflade mellem 
korbuens toppunkt og bjælkeloftet. De svære 
bjælker blev 1919 beklædt med brædder. De for
nyede planker hviler på bjælkernes overside.

Skibets tagværk, fra midten af 1400'rne (jfr. 
ndf.), er savskåret egetømmer i betydelige di
mensioner. Det består af 21 spærfag, hvoraf det 
østre er fornyet i fyr. De enkelte fag har korte

Fig. 12-13. Sydportal, sokkel og søjlebaser (s. 2635-36.). 12. Vestside. 13. Østside. NE fot. 1986. – Südportal, 
Sockel und Basen. 12. Westseite. 13. Ostseite.
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Fig. 14. Sydportal (s. 2635). NE fot. 1986. – Das Südportal.

spærstivere, dobbelt lag hanebånd og to lange, 
krumme og krydsende skråbånd, alle med bla
dede samlinger (svalehaler) på østsiden. Tagvær
ket er lagt op i to omgange, og de enkelte spær
fag er nummereret fra øst mod vest: 1.-13. og 
14.-21. fag med firkantstik i nord og øksehugne 
stregnumre i syd. En nummerering har ikke 
kunnet iagttages på loftsbjælkerne. I det vestre 
afsnit ligger de nedre hanebånd fra og med 15. 
fag 20 cm højere. Remmene, der flugter med 
murens yderside, består i hver side af to stykker 
tømmer, som støder sammen mellem 13. og 14. 
fag. Konstruktionen støttes af samtidige storm
lægter, sømmet fast på spærenes underside.

En dendrokronologisk analyse 1992 viste, at 
tømmeret til det store, velbevarede tagværk, in
klusive loftsbjælkerne, er fældet lidt efter mid
ten af 1400'rne.34 Tagværket er af en lignende 
konstruktion som tømmeret over koret i Hjarup 
(s. 2616) og som i skibet i Sønder Hygum (DK. 
SJyll. s.748); sidstnævnte tagværk er udskiftet 
efter 1440.35 Af det oprindelige, romanske tøm
mer er der tilsyneladende ingen levn.

†Kor og apsis (jfr. forslag til rekonstruktion af 
opstalt og grundplan, fig. 7-8) har efter det be
varede materiale at dømme været beklædt med 
granitkvadre svarende til skibets og hvilet på en 
sokkel med samme profil.
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Fig. 15. Norddør. Opstalt og snit mod øst 1:30 (s. 2636). Målt og tegnet af F. Uldall 1888. – Das Nordportal. 
Aufriss und Schnitt gegen Osten. Vermessen 1888.

†Koret, der ved nedrivningen 1797 var tækket 
med bly, har været godt og vel en halv meter 
bredere i hver side end det nuværende kor. Syd
murens oprindelige plads var indtil 1919 angivet 
af en tilbageblevet sokkelsten, 64 cm fra skibets 
sydøstre hjørne. Udstrækningen mod øst kan 
nogenlunde anslås ud fra en skematisk opmåling 
1797 (fig. 27), der viser, at koret har været nær
mest kvadratisk, ca. 10,1 m i bredden og 9,7 i 
længden. Alt i alt har det været en anseelig byg
ningsdel, næppe meget lavere end skibet. Ved

nedrivningen forblev skibets hjørnekvadre 
(hjørnekæder) på plads, mens den afbrudte mur
kærne nogle steder blev udmuret med teglsten.

En del af korets kvadre genanvendtes i det 
lille †sakristi, der opførtes samme sted 1797 (se 
ndf.), men mange synes at være ført til kirkeeje
rens gård, Østerbygård. Herfra kom en del til
bage til kirken igen 1919, hvor de blev indmuret 
i våbenhuset, som allerede indeholdt et stort an
tal krumme apsiskvadre. Ved Østerbygård lig
ger stadig to profilerede *sokkelkvadre og den
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ovennævnte *karmsten til et vindue med den 
samme smalle smig som i skibets vinduer. En 
del af de plane sokkelkvadre i våbenhuset (i alt 
er der 19 m) må stamme fra koret,36 således tre 
hjørnesokkelsten med udhuggede figurer:37 I det 
sydøstre hjørne sidder en kvader med et mands- 
hoved, svarende til det i skibets sydøstre hjørne 
og de to omkring sydportalen, og våbenhusdø
ren flankeres af to stående figurer (fig. 19-20), en 
slags »dørvogtere«. De to mandsfigurer, 37 cm 
høje, er i fodside dragter og synes at holde et 
skjold.38 De to figursten kan have været anbragt 
omkring en (præste)dør i koret.

†Apsiden er revet ned allerede i middelalderen, 
idet størstedelen af våbenhusets yderside (jfr. 
fig. 28) er beklædt med krumme kvadre, der har 
været for hånden, da huset opførtes. Det drejer 
sig om fem profilerede sokkelkvadre, i våben
husets østside, og over hundrede almindelige 
kvadre.39 At dømme efter stenenes krumning 
og antal har apsiden haft et betragtelig omfang. 
Blandt tre apsiskvadre, indsat i klokkehøjens 
fod, vest for tårnet, er en krum vinduesover- 
ligger, hvis rundbuede, smigede åbning, udven
dig målt, er 62 bred.40 En kilesten samme sted 
har siddet i et rundbuet stik, måske i apsisbuen, 
der er tilmuret i forbindelse med apsidens ned
rivning.

Fragmenter af to formodede romanske *bil- 
ledkvadre(?) fra kirken befinder sig nu henholds
vis på museum og på Østerbygård. 1) (Fig. 22- 
23), af rødgrå granit med reliefhugget korslam 
og runeindskriften »agnus dei« (Guds lam). Af en

Fig.16. Norddør. Udsnit af tympanon: Paulus med 
liljescepter (s. 2637). NE fot. 1986. – Das Nordportal. 
Ausschnitt aus Tympanon: Paulus mit Lilienzepter.

Fig. 17-18. Sydportal. Kapitælet over indre, østre 
søjle. 17. Vestside, to fugle. 18. Sydside, et dyr 
(løve?), der æder en mand (s. 2636). NE fot. 1986. – 
Das Südportal. Kapitell mit Vogel- und Tierreliefs über der 
hinteren, östlichen Säule.
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Fig. 19-20. To romanske figurer, »dørvogtere«, i 
hjørnesokkelkvadre, der formodentlig stammer fra 
det nedrevne kor. Siden 1919 indsat omkring våben
husdøren (s. 2643). NE fot. 1992. – Zwei romanische 
Bildquader, »Türsteher«, vermutlich vom abgerissenem 
Chor. Seit 1919 als Eckfiguren im Sockel an der Vor
haustür.

større rest, tegnet 1643, er bevaret to mindre 
dele, som lader sig forstå i lyset af tegningen 
(fig. 21). Den viser et stykke, hvis rette sider må 
være de oprindelige, mens stenen har været ure
gelmæssigt afbrudt forneden. Fladen optages af 
et korslam, der vender hovedet bagud imod den 
skråtstillede korsstav, som holdes af et enligt 
forben. Til højre for lammet ses den tilhørende 
runeindskrift, der skal læses nedefra, mens en 
tovstav markerer stenens højre kant. Relieffets 
afgrænsning synes markeret af en linie, der har 
indrammet et nogenlunde rektangulært felt, dog 
viser den øvre relieframme en nedadgående bue.

Stenen, der var indsat i det østre kirkegårds- 
dige, blev af Ole Worm opfattet som en grav
sten. 1652 beordredes den som »runesten« sendt 
til København, men kom ikke afsted og var for
svundet indtil nyeste tid, da to fragmenter blev 
fundet i forbindelse med nedbrydningen af præ
stegårdens udlænger. Det første (fig. 23), fundet

1939, måler 30×26×cm og er 24,5 cm dybt. Det 
omfatter lammets nakkeparti, en del af forbe
nene, runerne samt et stykke af tovstaven i højre 
side. Dyrerelieffet er slidt, men konturerne be
varet. De fordybede runer »agnus dei« er velbe
varede, undtagen s og d, der delvis er ødelagt af 
et par huller i forbindelse med stenens placering 
under ladeportstolpen. Det andet fragment 
(fig. 22), fremkommet i 1960'erne ved ombyg
ning af stalden, måler 26×25×cm og er ca. 17 cm 
dybt. Det omfatter bagpartiet af lammet og et 
stykke af korsstaven. Nederst er bevaret nogle 
få centimeter af den glatte, runde reliefkant, 
hvilket giver formodning om, at hele motivet 
har været fordybet med en sådan kant på de tre 
sider og en tovstav på den sidste.

Ved undersøgelse af indskriften skønnede ru
nologen Erik Moltke, der ikke kendte den sidst 
fundne del, at det snarere drejede sig om en bil- 
ledkvader end en gravsten, men spørgsmålet 
kan næppe afgøres med sikkerhed.41

Brudstykket med runerne er overdraget til 
Museet på Koldinghus (inv. nr. 20.936), det an
det er i Vamdrup Museum (inv. nr. 1257.

2) Et brudstykke (fig. 24), nu på Østerby
gård, stammer sandsynligvis fra Vamdrup

Fig.21. Romansk *billedkvader(?) (nr. 1, s. 2643). 
Korslammet med runeindskriften »agnus dei«. Træ
snit udført til Ole Worms runeværk 1643. Efter Dan
marks Runeindskrifter. – Romanischer *Bildquader(?) 
(Nr. 1). Lamm Gottes mit der Runeninschrift »Agnus 
Dei«. Holzschnitt für das Runenwerk Ole Worms, 1643.
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Fig. 22-23. Fragmenter af *billedkvader(?) (nr. 1, s. 2643, jfr. fig. 21). 22. Stenens venstre del med korslammets 
bagparti. 23. Stenens højre del med runeindskriften. I Kongeåmuseet, Vamdrup, og Museet på Koldinghus. NE 
fot. 1992. – Fragmente eines *Bildquaders(?) (nr. 1, vgl. Abb. 21). 22. Linker Teil mit hinterem Teil des Lamm Gottes. 
23. Rechter Teil mit Runeninschrift. Im Kongeåmuseum, Vamdrup, und Koldinghus Museum.

kirke.42 Stenen, der måler 32×48 cm og er 22 cm 
dyb, har kun bevaret den ene kant, med tovstav. 
På billedfladen er i lavt relief hugget et æggefor- 
met hoved med udstående øjne,43 flankeret af to 
kors,44 hvoraf det ene er næsten helt hugget 
bort. Det kan ikke afgøres, om der er tale om en 
bygningskvader eller måske en romansk grav
sten. Stenen, der i 1930'rne blev fundet i her
regårdens staldgulv, er nu indmuret i en kamin i 
hovedbygningen.

Middelalderlige ændringer og tilføjelser. Apsiden 
er som nævnt nedbrudt inden våbenhusets op
førelse engang i senmiddelalderen. Skibet har i 
det store og hele bevaret sin romanske skik
kelse. Den væsentligste ændring vedrørte vindu
erne: De højtsiddende åbninger blev lukket og 
nye og større indrettet under de gamle. Hertil 
kom et stort spidsbuet vindue i vestgavlen (se 
†tårn(?)). Forud for ombygningen 1919 havde 
skibet tre vinduer i syd, to i nord (hvor også det 
vestre romanske vindue var i brug) og ét i vest, 
indsat i den tilmurede spidsbuede åbning.

Våbenhuset, 1648-494 omtalt som »schriftessit« 
og »schriffes« (dvs. skrøvs, jysk for skriftehus), 
er som nævnt udvendig beklædt med apsis- 
kvadre (fig. 28); kun gavltrekanten er af tegl.

Ved ombygningen 1919 blev granitbeklædnin
gen suppleret med sten fra det nedbrudte kor, 
heriblandt de to sokkelkvadre med udhuggede 
»dørvogtere« (se †kor og †apsis). Den profile
rede sokkel er 21 m lang, og heraf er 3,8 m fra 
apsiden; resten er genanvendte sokkelsten fra 
kor og vestgavl. Den oprindelig rundbuede dør, 
i spidsbuet spejl (jfr. fig. 28), blev udvidet 1919 
og er nu vandret afdækket. Samtidig ommurede

Fig. 24. Brudstykke af romansk *billedkvader(?) (nr. 
2, s. 2644). Et hoved flankeret af to kors. Hans Sties- 
dal fot. 1968, før stenen blev indmuret i kamin på 
Østerbygård. – Bruchstück eines romanischen *Bildqua- 
ders(?) (nr. 2).



2646 ANST HERRED

Fig. 25. Skibet set fra nordøst o. 1900. Til venstre ses †sakristiet (s. 2649), opført 1797 på det romanske kors 
plads. Fot. i NM. – Nordostansicht des Schiffs, um 1900. Links die †Sakristei, die 1797 den Chor ersetzte.

man gavltrekanten, prydet med tre cirkelblæn
dinger og fire mindre højblændinger. Huset 
stod 1919 hvidtet, og tegltaget var opskalket 
over en lille falsgesims. Indvendig er murene af 
munkesten i munkeskifte. Væggene optages af 
sparenicher: tre fladbuede i hver langside (de 
midterste med nyere vinduer) og to rundbuede i 
syd og herover igen to små nicher. Gulvet er 
lagt med gule mursten. Af hensyn til portalen 
har rummet en åben tagstol med en træbeklæd
ning på spærenes underside. Den nuværende 
loftsbeklædning, fra 1965-66, skyldes arkitekt J. 
K. Jepsen.

†Tårn(?) Ved Uldalls besøg 1885 sås i skibets 
omsatte vestgavl to granitkvadre, den ene en 
profileret sokkelsten, som strakte sig ud fra 
gavlmuren. De kunne, mente han, stamme fra 
et nedbrudt tårn, idet der indvendig i gavlen var 
»tydelige spor af en spidsbue af mursten«. Også 
J. Vilhelm Petersen bemærkede den fremsprin

gende sokkelsten, der »kunne tyde på, at der her 
har stået en udbygning, muligt et tårn fra den 
senere middelalder, der, hvis den har stået i kir
kens midtakse, må have været meget smalt«. 
Hvordan det uanselige »tårn« har set ud kan 
ikke afgøres; måske har der kun været tale om to 
murede piller, sådan som det kendes fra Herslev 
kirke (Vejle amt) før kirkens ombygning 1881. 
Ifølge regnskaberne var der ved midten af 
1600'rne et stort vindue45 i vest (»det store vin
due i vester ende«, »det store vindue i tårnet« 
eller »det vester vindue i tårnet«).4 Efter sam
menhængen synes vinduet at have siddet i ski
bets vestgavl, og det kan være sporene heraf, 
der i 1800'rne er blevet opfattet som en tårnbue.

Brugen at ordet »tårn« i regnskaberne 
1643-56 skyldes formodentlig den †tagrytter med 
blytækt, firesidet pyramidespir, der da sad over 
skibets vestgavl.46 Tømmeret var 170047 noget 
medtaget, og rytteren blev omgjort 173016 og
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Fig. 26. Skibets nordside. G. V. Blom fot. 1897. – Schiffsnordwand, 1897.

endelig fjernet efter en kgl. resolution 1751.48 
Tømmermand Christoffer Møller betaltes for 
nedtagningen og for at dække hullet med bly
tag, Mikkel snedker for fem fag loft »under tår
net«.18

Vedligeholdelse og istandsættelser. Regnskabsbo
gen 1643-56 beretter om almindelig vedligehol
delse på mur og tag, der normalt blev udført af 
håndværkere fra Kolding. Blasius glarmester 
indsatte 1648 231 nye ruder i kirken, og 1653 
reparerede Poul glarmester det store vindue i 
vest. Samme år blev en del af kvaderstensmur- 
værket sat om. Kirkeværgen, Carl Nielsen, 
Vamdrupgård, holdt tre karle hos murermester 
Søren Grumsen »at opvinde de store hugne sten 
på murene, som var udfalden«. Hertil brugtes et 
stort lad. Til vestgavlen indkøbtes 600 mursten 
og der indlagdes 4 murankre. Til at rødkalke 
(»staffere«) muren med indkøbtes 6 pund 
»brunrødt«. Blytaget blev i disse år omstøbt af

Niels Jensen »skifertækker«; nyt bly købtes hos 
Peder Udsen i Kolding, og Peder Pedersen smed 
i Øster Vamdrup leverede 1200 blysøm. 1651 
blev loftet »neden i kirken« repareret over 4 fag, 
hvortil der medgik 6 tylter egedeller, 6 alen 
lange, der blev ført til kirken fra Nagbøl på lige 
så mange vognlæs.4

Ifølge kirkesynet var mur og tag 1700 i no
genlunde stand, dog var lofterne i dårlig for
fatning.12 1718 betegnedes kirken dog som 
brøstfældig, og kongen tillod, at kongetienden, 
der ellers tilfaldt præsten i Vejen, blev brugt til 
dens reparation.49 En del af vestgavlens mursten 
ønskedes fornyet 1732, og 1734 havde murvær
ket i de kvadersatte hjørner givet sig, selv om 
den var forbundet med 4 jernankre.16 Nogle år 
efter tagrytterens nedtagning, 1755, blev de 
»formulskede« mursten i vestgavlens »Spitz- 
ning« udskiftet, og de øvrige mure ude og inde 
spækket og hvidtet. 1770 hedder det om ejeren,
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at han har brugt mange penge på kirken, men at 
der endnu er store mangler.

I Frederik Vilhelm Hansens tid som kirkeejer, 
1772-93, skærpedes synets sprogbrug år for år. 
1773 var muren revnet på enden af koret;12 1789 
behøvede bygningen en hastig reparation, især 
vestenden var farlig. Det følgende efterår var 
kirken endnu ikke blevet repareret og var fortsat 
brøstfældig på syd- og vestsiden, der truede 
med at falde ud. Taget var utæt, så det regnede 
ned på alteret og prædikestolen. Ejeren var uvil
lig til at lade noget gøre og måtte tvinges. 1791 
noterede man, at kirken ikke var blevet kalket, 
siden ejeren overtog den. Vestenden truede sta
dig med at falde ud, og sydsiden var værre. 
Murstensgulvet var ujævnt, og vinduerne gamle 
og utilstrækkelige. De tilmurede burde åbnes og 
nye rammer indsættes for at give mere lys i 
rummet.50 1794 var blyet utæt overalt, og loftet 
meget brøstfældigt; en synsmand faldt igen
nem.51

Istandsættelsen og ombygningen 1797 gennem
førtes på initiativ af den nye kirkeejer, general
major Ernst Fr. von Düring.52 Han søgte, så 
snart han havde overtaget Østerbygård, kancel
liet om tilladelse til at nedrive koret. Ifølge an
søgningen (13.nov. 1796)53 var den brøstfældige 
kirke alt for stor til menigheden; koret kunne 
rives ned, og på dets sted bag alteret ville han 
tilbygge og indrette et kammer med kakkelovn 
til bekvemmelighed og hvile for præsten efter 
køreturen fra Hjarup. Stolestaderne i koret 
skulle flyttes til skibet, og vinduerne, som var 
for små til at kunne give det fornødne lys, skulle 
gøres betydelig større.

Med ansøgningen, som kancelliet godkendte 
4. marts 1797,54 fulgte en tegning (fig. 27), måske 
af en bygmester i Haderslev, hvor von Düring 
havde kvartér.55 Den skitsemæssige grundplan, 
med mål i hamborgske alen og tysk tekst,56 vi
ser de påtænkte ændringer på bygning og in
ventar. Den reducerede kirke skulle indrettes

Fig. 27. Grundplan af kirken med forslag til ombygning og nyindretning, 1797 (s. 2648). a. Det romanske kor, 
foreslået nedrevet, b. Forslag til »præsteværelse« (sakristi), c. Prædikestolsalter (s. 2654, 2661). d. Pulpiturer. e. 
Trappe til pulpitur, f. Våbenhusdør. Mål i hamborgske alen. Tegning med tysk tekst i Landsarkivet for Nørrejyl
land. – Grundriss von der Kirche mit Vorschlägen für Umbau und Neueinrichtung, 1797. a. Romanischer Chor (Abbruch 
vorgeschlagen), b. Vorschlag für »Pfarrzimmer« (Sakristei), c. Kanzelaltar, d. Emporen, e. Treppe zur Empore, f. 
Eingang zum Vorhaus. Massangaben in hamburgischen Ellen. Zeichnung bei dem Landesarchiv für Nørrejylland.
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Fig. 28. Kirken set fra syd kort før ombygningen 1919. Fot. i NM. – Südansicht der Kirche kurz vor dem Umbau.

som et langhus med et prædikestolsalter (c) i 
koråbningen, lukket i øst med en lille udbyg
ning, hvortil der igen var tilføjet et præstevæ- 
relse (b). I kirkerummet skulle der – i tidens 
smag – opsættes pulpiturer (d) langs de tre 
vægge, et forslag, der dog aldrig kom til ud
førelse (jfr. s. 2664). De viste vinduesåbninger, 
tre symmetrisk anbragte åbninger i hver lang
side og én i vest, blev heller ikke gennemført.

†Sakristiet (fig. 3 og 25), der stod indtil 1919, 
fik en anden udformning end vist på den oven
nævnte tegning. Den afvalmede, teglhængte til
bygning var indvendig 5,1 m lang og 4,5 m bred 
(svarende til korbuen); materialerne var tildels 
genanvendte granitkvadre fra det gamle kor.57 
Vinduerne havde 1885 rundbuede støbejerns- 
rammer. Indvendig (fig. 34) åbnede den vestre 
del sig mod kirkerummet, og en væg afskild- 
rede et præsteværelse i den østre ende. Gulvet 
var lagt med træfjæl.

Kirkens udseende 1797-1919 kendes fra en teg
ning af Andreas Clemmensen 1875 (fig. 3) og fra 
de første fotografier i 1890'erne (fig. 25-26). Ski
bet udgjorde en vældig bygningskrop med af- 
valmet blytag. Gavlender og hjørner var hvid
tede ligesom våbenhus og sakristi; langsiderne 
stod med blanke kvadre. De lavt siddende vin
duer, tre i syd, ét i vest og to i nord fik 1860 
rundbuede støbejernsrammer, og i vestgavlen 
indsattes 1871 to mindre vinduer nær hjørnerne 
for at give lys til pulpituret.58 Indvendig stod det 
store rum med gipset loft (fig. 42); i gulvet var der 
ottekantede teglfliser. 1882-83 blev sydportalen 
og korbuens kvadre afrenset for hvidtekalk.58

1864-1920 faldt det søndre sogneskel sammen 
med rigsgrænsen til Tyskland. Ved sit besøg i 
Vamdrup 1874 skrev kirkearkæologen, sogne
præst Jacob Helms: Kirken »er jo den første på 
nørrejysk grund, ja – såvel efter grænsepælene 
som efter den almindelige opfattelse – den første
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kirke på dansk grund, som viser sig for udlæn
dinge, der nu ved dette sted ad jernvejen kom
mer sydfra ind over vor grænse. Mange af disse 
har sikkert fået et overraskende og lidet gunstigt 
indtryk af, hvorledes kirker ser ud her til lands, 
når de har fået at vide, at denne i afstand fuld
stændigt som et pakhus udseende bygning er en 
dansk landsbykirke. Denne betragtning skulle 
dog ikke være blevet fremdraget her, hvis ikke 
kirken i sig selv havde været en i virkeligheden 
udmærket bygning, som kun ved kirkeejeres 
vandalisme og havesyge og ved tilsynets slap
hed i løbet af et par slægtled har fået et sådant 
udseende. Efter mit kendskab til vore gamle kir
ker kan jeg ikke tage i betænkning at nævne 
denne kirke som en af Jyllands ældste, mærke
ligste, mest velbyggede og anseligste kvader- 
stenskirker«.

Helms havde – som det fremgår – et klart blik 
for kirkens usædvanlige arkitektur, en opfat
telse, der også præger F. Uldalls beskrivelse 
1885. Han udførte 1888 tre smukke tegninger af 
portalerne. Sydportalen blev i de samme år også 
opmålt af V. Ahlmann.

Den stort anlagte ombygning 1919-20 ved arki
tekt Andreas Hagerup, Kolding, omfattede nyt 
kor og tårn; i forbindelse hermed blev skib og 
våbenhus restaureret. Udvidelsen skyldtes sta
tionsbyens vækst (folketallet nåede 1914 3700); 
men byggeriet blev samtidig en national mani
festation i året for Sønderjyllands genforening 
med Kongeriget. Arbejdet blev indledt under 
første verdenskrig, mens den stærkt nationalsin- 
dede H. I. F. C. Matthiesen var sognepræst. 
1914 kontaktede menighedsrådet kgl. bygnings
inspektør J. Vilhelm Petersen om sagen, og 1915 
fremlagde arkitekt Hagerup et første udkast til 
en ombygning. Ved et efterfølgende kirkesyn 
foreslog biskoppen, at kirken blev udvidet med 
korsarme, og dette er formentlig baggrunden 
for, at menighedsrådet 1916 foretog en studietur 
til kirkerne i Varde, Skjern, Holstebro og Her
ning. Samme år afleverede Hagerup et overslag 
til en ombygning med 688 siddepladser til
122.000 kr. Dette fulgtes 1917 af et nyt forslag 
med 587 siddepladser til 179.000 kr.59 Efter mi
nisteriets godkendelse bevilgede staten 1918

82.000 kr og sognerådet 100.000 kr til ombyg
ningen.60

De nybyggede partier, kor og tårn, er af røde 
mursten, oprindelig pudset og hvidtet, over en 
skråkantet granitsokkel. Koret er højt, men no
get smallere end det oprindelige. Det er bygget 
over en kælder, som oprindelig brugtes til fyr
rum og hvortil der er nedgang ad en trappe ved 
nordsiden. Kælderen oplyses af to rundbuede, 
romaniserende vinduer i hver side. Selve koret 
får lys gennem to tilsvarende vinduer i hver 
langside, mens gavlen smykkes af tre rundbuede 
blændinger med prydstik, adskilt af halvsøjler.

I det indre er korgulvet hævet fem trin (80 
cm) over skibets gulv. Lofterne i kor og skib 
står med indklædte, gråmalede bjælker og grå- 
blå brædder. En meget væsentlig ændring i ski
bet var genåbningen og rekonstruktionen af de 
oprindelige, højtsiddende vinduer, et arbejde, 
der som nævnt kunne udføres efter sikre spor. 
For at give ekstra lys blev vinduerne udvidet 
med 12 tommer i bunden.60

Tårnet er på det nærmeste jævnbredt med ski
bet. Proportionerne er så store, at tårnet næsten 
tager magten fra den romanske bygning. Forud 
for byggeriet blev skibets vestgavl brudt ned og 
kvadrene herfra genanvendt nederst i murene 
sammen med nyhuggede sten indtil en højde af
3 m. En portal i vest i kirkens længdeakse smyk
kes af et nyt granittympanon med et kors i det 
fordybede felt. Tårnrummet åbner sig mod kir
ken med en høj og bred rundbue. Loftet ligger 
lidt højere end loftet i skibet og optages helt af et 
stort orgelpulpitur, hvortil der er adgang ad to 
vindeltrapper i selvstændige trappehuse i nord 
og syd. Der er fire rundbuede vinduer under 
pulpituret og fire over. Det høje mellemstok- 
værk, dækket af et betondæksel, har to lysglug
ger. I klokkestokværket er der otte rundbuede 
glamhuller, falset udvendig. De stejle gavle i 
nord og syd prydes af blændinger. Omkring de 
vestre glamhuller er med jerntal angivet opfø
relsesåret »19-19«.

Byggeriet blev efter arkitektens død 1919 le
det af hans konduktør, Petersen. Murerarbejdet 
udførtes af M. Skousen og i øvrigt medvirkede 
tømrermester H. Nielsen, stenhugger E. Niel
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Fig. 29. Kirken og kirkegården set fra nord. Maleri o. 1865 i Kongeåmuseet, Vamdrup. Billedet er malet som et 
»prospekt« af det indhegnede gravsted nord for kirken (s. 2667). – Nordansicht von Kirche und Friedhof, um 1865. 
Das Bild wurde als ein »Prospekt« von der eingefriedeten Grabstätte nördlich der Kirche gemalt. Im Kongeåmuseum, 
Vamdrup.

sen og malermester Ottzen. Ejeren af Østerby
gård tillod, at en del apsissten, der var indmuret 
i hans mølle, blev indsat i våbenhuset.61

Kirken blev genindviet søndag den 21. marts 
1920 under deltagelse af biskoppen. Om morge
nen blæstes i basuner fra tårnet, så det kunne 
høres langt syd for Kongeåen: »Nu takker alle 
Gud«, og fra prædikestolen blev kirken prokla
meret som Genforeningens kirke.60

Opvarmning. 1880 opstilledes en †kakkelovn 
midt i skibets nordside (sml. fig. 42). Ved ud
videlsen 1919 indrettedes et fyrrum i kælderen 
under koret. 1965 er installeret et vandvarmean
læg tilsluttet fjernvarmenettet.

Kirken, hvis indre blev istandsat ved J. K. 
Jepsen 1965-67, hvor der blev lagt gule, kvadra
tiske fliser i gulvet, står i dag udvendig i blank

mur; indvendig er væggene hvidtet. Skibet har 
bevaret sit blytag, de øvrige afsnit har tegltag. 
Tagene har sugfjæl og tagrender.

Rødkalkning. Skibets vestgavl blev efter en re
paration på murværket 16524 »stafferet« med 
»rødbrunt«, svarende til flere af egnens kirker.62

Blystøbegrube. I forbindelse med restaurerin
gen 1967 blev der i skibets gulv inden for syd
døren fundet rester af en blystøbegrube.

†Vindfløj. Over †tagrytteren, nedtaget 1751, 
nævnes 1744 en »fløjstang«.18

†Kalkmalerier. Østligt på skibets nordvæg af- 
dækkedes 1966 kalkmalerier fra to perioder. 1) 
Fra middelalderen stammede resterne af et ind- 
vielseskors med indridsede konturer. 2) I slut
ningen af 1600'rne var malet et epitafium (jfr. 
gravminder).
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Fig. 30. Indre set mod øst. NE fot. 1986. – Kircheninneres gegen Osten.

INVENTAR
Oversigt. Samtidig med bygningen er alene den usæd
vanlig billedrige granitdøbefont, mens middelalderen 
i øvrigt er repræsenteret af et vældigt korbuekrucifiks 
fra 1300'rne og en reliefprydet klokke fra 1435, til
skrevet støberen Kort. Fra renæssancetiden stammer 
seks stolegavle, alterstagerne bærer årstallet 1640, 
mens altersølvet er udført af Didrik Hansen Buch i 
Kolding 1729 og 1734. Af nyindretningen efter byg
ningens reduktion 1797 er kun prædikestolen igen, 
tilpasset den øvrige møblering fra 1919-20. Alterop
bygningen, med krucifiks af August Hasse, er som 
stoleværk, orgelpulpitur, salmenummertavler m.m. 
udført i enkle, hovedsagelig klassicistiske former og 
skyldes arkitekt Andreas Hagerup.

Farvesætning og istandsættelser. Siden istandsættelsen 
1965-66 står kirkens træinventar med en bemaling i 
gråtoner, brunt og lidt guld, kun krucifikset med en 
ældre staffering. Endnu i 1700'rne prægedes det store 
kirkerum af middelalderens inventar. Således kunne

antikvaren Søren Abildgaard i 1770'rne ret udførligt 
beskrive både en senkatolsk †højaltertavle, en †sideal- 
tertavle med Jomfru Maria og en †degnestol, der bar 
årstallet 1502. Ved ombygningen 1797 blev der ryddet 
ud og rummet ændret med udgangspunkt i en ind
retningsplan fra samme år (fig. 27). Alterpartiet ind
rettedes efter tidens mode (og af pladshensyn) som et 
prædikestolsalter i korbuen, og stoleværket blev 
nyordnet, dog kun med et almindeligt vestpulpitur, 
ikke med et planlagt, nærmest amfiteatralsk pulpitur 
(fig. 27). 1851 blev kirkens indre »meget forskønnet« 
ved en restaurering, der omfattende et nyt alterma
leri, en delvis fornyelse af stoleværket samt en gen
nemført nymaling. Kombinationen af alter og prædi
kestol blev opgivet 1862, og i forbindelse med en ma- 
geliggørelse af stolene 1882 (med ryglæn) holdt ege
træsådringen sit indtog i rummet. Farvesætningen 
efter ombygningen 1919-20 var præget af hvidt og 
blåt.
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Fig. 31. Korbuen og alterpartiet fra 1919 (s. 2640, 2653) set fra vest. NE fot. 1986. – 
Blick vom Innenraum auf Triumphbogen und Altaraufbau von 1919.

Alterbordet, 168×76 cm, 103 cm højt, indgår i 
alteropbygningen fra 1919-20 som et panelværk 
af fyr i to fag (ét ved siderne), hvis profilfyldin
ger flankeres af pilastre med profilkapitæl og 
-base. Det tidligere †alterbord var et enkelt panel
værk i korbuen (fig. 34), tilhørende et prædike- 
stolsalter fra 1797 (jfr. ndf.). Ifølge planen fra 
1797 skulle alterbordet måle 2×3 hamburgske 
alen (jfr. fig. 27), men det synes udført i en mere 
aflang skikkelse.

†Alterklæder. Inventarierne omtaler stedse 
røde alterklæder, det tidligste 1719.17 Efter at 
kirken nogle år havde savnet alterklæde,16 skæn
kede regimentskvartermester Christian Claudi,

Vamdrupgård, 1738 et nyt.63 1862 forsynedes al
terklædets forside med et kors i guldbrokade, og 
1887 anskaffedes et nyt af plys med tilsvarende 
guldkors (jfr. fig. 34).58

Alteropbygningen (fig. 31), fra 1919-20, er af 
bemalet fyr, udformet som et monumentalt 
stykke tempelarkitektur omkring et krucifiks af 
polykromt brændtler, udført af August Hassel. 
Det flankeres af to svære toskanske søjler, der 
bærer en glat frise og en lav trekantgavl med 
Jesumonogram. Ved siderne afskærmer lavere 
paneler med gennemgange og små kronende 
trekantgavle (rummende alfa og omega) det 
bagvedliggende præsteværelse (i syd) og ned-
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Fig. 32. Altersølv 1734 (kalken) og 1729, udført af Di
drik Hansen Buch i Kolding. Kalkens indskrift er 
overført fra et ældre †altersæt, skænket 1659 af præ
sten Peder Jørgensen og hans familie i Viborg (s. 
2656). NE fot. 1986. – Altargerät, 1734 (Kelch) und 
1729, von Didrik Hansen Buch, Kolding. Die Inschrift 
auf dem Kelch ist von einem älteren †Altargerät wiederholt 
worden, das 1659 vom Pfarrer Peder Jörgensen und seiner 
Familie in Viborg gestiftet wurde.

gangen til korkælderen. Bemaling fra 1966-67 i 
gråtoner, brunt og lidt guld.

†Altertavler og -prydelser. 1) O. 1500-1525. En 
sengotisk altertavle omtales 1700 som et gam
melt udhugget arbejde. Tavlen var da brøstfæl-

Fig. 33. Alterstager 1640 med giverinitialerne »HPB« 
(s. 2657). NE fot. 1986 – Altar-Leuchterpaar mit Stifter
inschrift »HPB«, 1640.

dig, dens guld og farver »ganske forfulet«.12 Af 
Søren Abildgaards udførlige beskrivelse frem
går, at midtskabet havde en figurrig korsfæstel- 
sesgruppe, predellaen 15 små nødhjælperhelge
ner. Tavlen har således været opbygget som 
Anst kirkes (s. 2486f.), og samme tavle bringes i 
erindring ved hans fremhævelse af ansigternes 
»kunstige« udarbejdelse, samt af korsfæstelses- 
scenens følelsesfulde kvindegruppe og turban- 
klædte ryttere. Beskrivelsen lyder: »Altertavle 
med fløjdøre, gammel katolsk billedhuggerar
bejde. Kunstig og med kostbar forgyldning og 
sirater. Midt udi forestilles Jesu Christi korsfæ
stelse iblandt de tvende røvere på korset. Be
synderlig vel og kunstig er billedernes ansigter 
udarbejdede, og til den enes side ses kvindebille
der og Johannes med bedrøvede ansigter, og 
deriblandt een ligesom i afmagt, nedsynkende 
på sine knæ; formodentlig skal det forestille Ma
ria, Jesu moder, der holdes under armene af Jo
hannes, og hun forestilles som en pyntelig pry
det kvinde med kronet turban på hovedet. En 
del stridsmænd er til hest i harnisk dragt og tur
banner på hovedet, deriblandt ses en hoben jødi
ske præster og øverster. Neden på alteret har 
stået 15 små helgenbilleder, nu beskadigede og 
deres insignia til dels afstødte; deriblandt står S. 
Jørgen øverst eller først i raden, den 5. er S. 
Christoffer etc.«.64 Tavlen kasseredes 1797, men 
er måske blevet delvis genanvendt indtil 1851 
(jfr. ndf.).

2) 1797, indrettet som et prædikestolsalter i 
korbuen, der lukkedes bagtil af det nytilkomne 
sakristi (jfr. s. 2649). Arrangementet var plan
lagt som et alterbord med en derover fremsprin
gende, trekvartrund prædikestol, hvis trappe 
løb bagved og nordom opbygningen (fig. 27). 
Det realiseredes øjensynligt nogenlunde efter 
planen med anvendelse af den endnu bevarede, 
men noget ændrede prædikestol samt en dertil 
hørende himmel, der nu ligger på loftet (jfr. 
prædikestol). Som alterprydelser tjente dels en 
altertavle af ukendt udseende under prædikesto
len (måske med delvis genanvendelse af nr. 1),65 
dels kirkens store korbuekrucifiks, der endnu 
hang over korbuen. 3) 1851 udskiftedes altertav
len med et maleri, Jesus og kvinderne i Bethania
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Fig. 34. †Alterpartiet, som det tog sig ud efter 1862 (s. 2655). Hude fot. o. 1900. – 
Der †Altaraufbau nach 1862. Bildaufnahme um 1900.

(fig. 43), udført 1850 af M. Johannsen. Det bibe- 
holdtes indtil 1919 og hænger nu i kirkens vest
ende (jfr. ndf.). 4) (Fig. 34), 1862, som nr. 3 men 
uden prædikestolen, der erstattedes af Kristus- 
figuren fra kirkens korbuekrucifiks. Altermale
riet fra 1851 og krucifiksfiguren var opsat imod 
en glat panelvæg med gennemgange ved siderne 
og et malet hængedraperi som baggrund for 
krucifiksfiguren.

†Sidealtertavle, formentlig o. 1500, med den 
apokalyptiske madonna i midtskabet. Søren 
Abildgaard beskriver en gammel katolsk alter

tavle: »i midten Maria med barnet kranses af 
engle og står hun på en halvmåne. Til højre 
knæler for hende paven, biskopper og prælater, 
til venstre knæler kronede fyrster og kvinder. I 
fløjdørene forestilles Christi undfangelse og 
fødselshistorie«.64 Tavlens udformning har 
knyttet sig nøje til mere eller mindre bevarede 
Mariatavler i Janderup (1503, s. 1047f.), Darum 
(Gørding hrd.) og Havetoft (Kreis Südtondern). 
De bevarede tavler knytter sig til den såkaldte 
Imperialissimamesters kreds (s. 1048 med note 
40). Formentlig kasseret 1797.

Danmarks Kirker, Ribe amt 186
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Fig. 35. Døbefont o. 1200, kummens relieffer nr. 1-5 (s. 2658). Efter udfoldede papaftryk ved Eigil Rothe 1904. –
Granittaufe, um 1200. Reliefdarstellungen an Kuppa (nr. 1-5). Nach entfalteten Pappabdrucken.

Altersølvet (fig. 32), kalken fra 1734 og disken 
fra 1729, er udført af Didrik Hansen Buch i Kol
ding, hvis stempel ses på disken. Kalken, 18 cm 
høj, har sekstunget, aftrappet fod med bred fod
plade og profilering ved overgangen til de seks- 
sidede skaftled. Knoppen har form af en flad
trykt kugle med godronnering på over- og un
dersiden, halvkuglebægeret er glat med let ud
svajet rand. På en af fodens tunger er graveret 
Christian VI.s kronede monogram over »1734« 
og langs bægerets rand en uafsluttet kursivind
skrift, der henfører til altersættets forgænger 
(jfr. ndf.): »A(nn)o 1659 Haver H(r) Peder Jör
gensen Sampt Hans Kiere Suoger Jacob Hasse 
Med Sin Hustru Hyldeborig Bacmands af Wi- 
borg foræred Denne og Nu forberet af..«. Dis

ken, tvm. 14 cm, har på fanen cirkelkors og på 
dens underside et ligeledes graveret monogram 
for Frederik IV. over årstallet »1729«. Langs fa
nens kant ses spor af en indprikket, næsten ud
pudset indskrift og på diskens underside Didrik 
Hansen Buchs gentagne stempel (Bøje 1982 nr. 
6572 og 6576).

Ifølge kirkens regnskab 1734 omgjordes kir
kens forgyldte kalk og disk af guldsmed 
»Borch« (Buch) i Kolding (vægten angivet til 33 
lod 2 qvint).66 Kalken, hvis indskrift må have 
skullet afsluttes med en velgørers navn, svarer 
ganske til Hjarup kirkes fra 1729 (ustemplet), 
der formentlig også skyldes Didrik Hansen 
Buch. (jfr. s. 2622). 1889 nævnes opforgyldning 
af kalk og disk.58

Fig. 37-38. Døbefont o. 1200, udsnit, relieffer på foden (s. 2658). 37. To storkeagtige fugle omkring en mindre 
fugl. 38. To hjortedyr i løb. NE fot. 1986. – Granittaufe, um 1200. Ausschnitt mit Vogel- und Tierreliefs an Fuss.
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Fig. 36. Døbefont o. 1200, kummens relieffer nr. 6-10 (s. 2658). Efter udfoldede papaftryk ved Eigil Rothe 1904. 
– Granittaufe, um 1200. Reliefdarstellungen an Kuppa (nr. 6-10). Nach entfalteten Pappabdrucken.

†Altersølv. Under Torstenssonkrigen måtte 
kirken 1643/44 anskaffe en kalk og disk af tin 
(2 mk.), »i steden for en af sølv, som af fjen
derne var borttagen«. Om man efter krigen at
ter fik et sæt af sølv, vides ikke, men 1647/48 var 
kalken gået i stykker og blev repareret hos Claus 
Guldsmed67 i Kolding.4 Efter den følgende 
svenskekrig måtte kirken atter have nyt alter
sølv, ifølge indskrift på den nuværende kalk 
skænket 1659 af den nytiltrådte præst Peder Jør
gensen og hans slægtninge i Viborg (se ovf. og 
jfr. s. 2623). 1719 var kalkens fod brækket af,68 
og 1725 havde man efter et par forsøg med sam
menlodning taget kalken ud af brug og brugte i 
stedet Hjarups.12

En oblatæske og to alterkander er af sort por
celæn med guldkors fra Bing & Grøndahl; 
æsken og den ene kande anskaffedes 1862.58

En alterkande i sølv (plet, mærket »Hertz«) er 
ifølge indskrift skænket 1944.

En †oblatæske af sølv nævnes 1719.68

Sygesæt. 1) O. 1860, kalken 11 cm høj, uden 
stempler, er bægerformet, næsten svarende til 
Grimstrup og Årre kirkers (s. 1692 med fig. 39); 
disken mangler. Samtidig glasflaske og læder
futteral. 2) 1953, mærket »Sterling«, †Sygesæt. 
Efter Torstenssonkrigen betaltes 1646/47 for en 
kalk og disk af tin, »som præsten bruger når han 
besøger syge mennesker«.4

Alterstager (fig. 33), 1640, 45 cm høje, næsten 
svarende til Farup kirkes (Ribe hrd.) fra 1642. 
Skaftet er balusterformet, foden udformet med 
to vulstled, lyseskålen med ét samt en bred 
krave. På foden er graveret et bomærke flan
keret af giverinitialer med årstal: »H« og »P. B. 
1640«. Lysetornene er fornyet i jern. Stagerne 
havde 1669 været borte i mange år (siden én af 
krigene?) men var nu blevet »opsøgt« af en 
Hans Ipsen for en findeløn af 2 rdl. (stagernes 
værdi angivet til 18 rdl.).15 Nyere syvstage.

En Christian IV.s bibel, skænket 1966, ligger 
på en bogstol ved prædikestolen, †Alterbøger. 
1651/52 købtes et nyt graduale af Peder Bog
binder i København, mens præsten skulle an
skaffe en bibel.4

Messehagler. 1) O. 1900, af rødt fløjl med ryg
kors af gul silke og kantning af guldagramaner. 
2) 1988, lilla med guldkors, †Messehagler. 
1655/56 købtes fem alen » duellich« til at under
drage haglen med.4 1700 nævnes en gammel ha
gel af rødt fløjl,12 måske den samme, som ifølge 
inventariet 1719 var af rødblommet fløjl med 
kors af guldgaloner.68 1740 var haglen øjensyn
ligt ny (»i god stand«),18 1834 anskaffedes en ny 
af rødt fløjl med »sølvtresser«,58 atter udskiftet 
1851.58 Til en ny †messeskjorte indkøbtes 1649/50 
15 alen hørlærred; den skulle sys for 2 mk. 4 sk. 
af Kirsten Hansdatter »på hendes egen kost«.4

186*
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Alterskranken er fra 1919-20, halvcirkulær med 
genanvendte træbalustre fra 1862. Bemaling 
som alteropbygningen. En udvidelse ved si
derne ønskedes foretaget 1924.60 †Alterskranker. 
1760 udførtes et nyt knæfald,18 der 1792 kaldtes 
ubekvemt.69 1834 blev skranken, vel fra 1797, 
nybetrukket med læder, mens †alterskamlen fik 
betræk i sort fløjl.58 Indtil 1862 har skranken 
øjensynligt forløbet tværs over gulvet, idet et 
nyt knæfald dette år udtrykkeligt ønskedes an
bragt »i en bue«.58 Det havde drejede balustre 
og ses på ældre fotografier dannende en svag 
bue mellem skibets hjørner (jfr. fig. 34, 42). Ba- 
lustrene er genbrugt i den nuværende skranke.

Døbefont (fig. 39), romansk, formentlig fra o. 
1200, af rødlig granit, rigt prydet med relief- 
hugne figurer, 105 cm høj. Fonten er af arkade
type og har flere syd- og sønderjyske paralleller, 
også når det gælder de svært tolkelige motiver 
(Mackeprang: Døbefonte, s. 52, 56ff., 306ff.). 
Foden har form af et omvendt søjlekapitæl med 
skjoldfelter, det østre glat, de tre andre med re- 
liefhuggede dyremotiver. I nord (fig. 37) vender 
to storkeagtige fugle næbene ned mod en min
dre fugl, der er skadet ved stenafslag. I vest ses 
et livstræ med akantusblade, ved hvis fod der 
står to modvendte, firbenende dyr, det ene en 
buk (til højre), det andet nu med afslået hoved. 
Feltet i syd (fig. 38) rummer to hjortedyr i løb 
mod højre. Kummen, tvm. 82 cm, er cylindrisk 
med kort skaft og tovstav langs mundingsran- 
den. De ti rundbuede arkader har aftrappede ba
ser og flade, retkantede kapitæler. I sviklerne ses 
fire liljer, to kors (modstående), et hagekors, en 
fugl, en vifteagtig figur samt et blad, der er rul
let sammen nærmest som hovedet på en bispe
stav. Tre arkader rummer livstræer, de syv øv
rige frontalt stående personer med fodside eller 
næsten fodside gevandter og udadvendte fød
der. Følgende den viste udfoldning af kummens 
motiver (fig. 35-36) ses vestenom: 1) En mand 
med en stor nøgle i højre hånd, i den venstre 
øjensynligt en lås. 2) Livstræ. 3) En mand med 
puldet hat og en kappe, der skjuler venstre arm; 
i den højre holder han en økse. 4) En kvinde, der 
holder hænderne på maven; hun bærer fletning i 
venstre side og brystets kvindelige form er klart

markeret. 5) En mand med fyldigt hår og en lilje 
i højre hånd, den venstre er lagt ind foran krop
pen. 6) Livstræ med snoet stamme, der flankeres 
af to fugle, mens en tredje sidder foroven. 7) En 
kvinde, der bærer et horn i højre hånd, mens 
den venstre er lagt ind foran kroppen. Hun har 
langt, lokket hår, et lille halssmykke, og skørtet 
er plisseret. 8) Et livstræ med to fugle ved dets 
fod. 9) En mand med stort viltert hår og hæn
derne løftet i orantstilling. Han synes at bære 
kasula. 10) En kvinde med hat, lange symme
trisk hængende fletninger og en sammenlukket 
kappe, der skjuler armene. Fontens fordybning 
er velhugget, uden afløb.

Motiverne viser slægtskab både med Anst 
kirkes font (s. 2493ff.) og med en døbefont, der 
formentlig stammer fra Ullerup †kirke (Vejle 
amt), og som nu står i Trinitatis kirke i Frederi
cia.70 Paradismotivet er fremtrædende såvel i 
opbygningen (arkaderne) som i sviklernes orna
menter, i udsmykningens gentagne livstræer og 
i fodens hjorte, der vel søger kilden.71 Blandt 
arkadernes figurer har Mackeprang forsigtigt 
foreslået nr. 1 (med nøgle og lås) som S. Peter, 
nr. 3 (med økse) som S. Olaf. Den sidste må 
snarest være Adam efter uddrivelsen, idet kvin
den ved siden af (nr. 4) svarer næsten helt til Eva 
på Fredericiafonten med nylig dækket nøgenhed 
og hænderne på maven (jfr. 1 Mos. 3,16).

Når fodens ene side er glat, kunne det umid
delbart tyde på en oprindelig anbringelse op 
mod en væg (jfr. eksempelvis Lintrup, DK. 
SJyll., 772). Da kummen imidlertid fremtræder 
fuldt udsmykket, skyldes fodens blanke side 
måske snarere en plan om et trin foran den. Fon
ten ønskedes 1850 sat i sømmelig stand, hvor
med formentlig mentes en rensning for farve og 
kalk.58 1751 stod fonten østligt i kirken,18 1797 
tænktes den anbragt i skibets nordøsthjørne, 
hvor den stod o. 1900 (jfr. fig. 27, 42). Efter re
staureringen 1919-20 fik den plads i koret mod 
nord, siden 1966 midt i skibets østende.

Dåbsfad, 1600'rne, af messing, glat, tvm. 55 
cm, fanen med graveret bomærke under versa
lerne »C S«. I ny tid er fadet udvidet med på- 
loddet, glat krans til nuværende tvm. 71 cm. 
Fadet synes først at være kommet til kirken efter
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Fig. 39. Døbefont, o. 1200, af granit (s. 2658). NE fot. 1992. – Granittaufe, um 1200.
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Fig. 40. Korbuekrucifiks, o. 1350-1375 (s. 2660). NE fot. 1986. – Triumphkreuz, um 
1350-1375.

1846 (jfr. ndf.). †Dåbsfad. 1700 nævnes et dåbs- 
fad af messing,12 vel det samme, der 1740 kaldes 
brøstfældigt.18 1846 ønskedes et passende døbe- 
kar anskaffet.58

Vievandskar? En noget uregelmæssig kumme 
af rødlig granit, 56 cm høj, tvm. 85 cm, er for
mentlig middelalderlig og kan stamme fra kir
ken. Den erhvervedes 1919 fra gårdejer Moos' 
have og opsattes i våbenhuset,60 siden 1966 på en 
ny, pudset fod. Endnu et muligt *vievandskar 
findes i Kongeåmuseet, Vamdrup, og kan even
tuelt stamme fra kirken (inv. nr. 1258). Karret, 
af rødlig granit, er 32 cm højt, oversiden kva
dratisk, 44×44 cm, med afrundet hjørne og skål
fordybning (tvm. 24 cm, 15 cm dyb). Såfremt

der er tale om et vievandskar, har det været af 
typen til indmuring.72

Korbuekrucifiks (fig. 40-41) o. 1350-75, med 
kors fra en restaurering 1967. Kristusfiguren, 
207 cm høj, hænger i let skrånende, udstrakte 
arme, hovedet er faldet dødt ned på højre skul
der, kroppen er lodret, de slanke ben udstrakte 
med højre fod lagt øverst. En snoet tornekrone 
med stumper af indborede torne er skåret i ét 
med det lange, bølget kannelerede hår, der læg
ger sig i to lokker foran højre skulder, mens det i 
venstre side falder ned bag nakken. Det brede 
ansigt er fortrukket, øjnene lukkede (ved et 
skråstillet snit), munden halvt åben med mar
kerede tandrækker. Tvedelt fuldskæg med kan-
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nelurer som hårets. Den kraftige, hvælvede 
brystkasse er modelleret med ribben, brystvor
ter og spydsår i højre side, mellemgulvet er 
trukket ind, maven hvælvet med navle. Det 
ganske korte lændeklæde er slået om hofterne 
med en hængesnip i hver side, fortil dannes en 
ophobning af knækkende skålfolder. Fødderne, 
med let spredte tæer, har misdannelse over nag
legabet, venstre hånd fremtræder bortset fra 
langfingeren original med indkrummede fingre, 
højre hånds fingre er fornyede 1967. Armene er 
bladet på, limningen sås 1967 at have været for
stærket med fibermateriale. Figuren er dybt hu
let bagtil, det ny kors glat med brun bemaling. 
Figurens staffering, fremdraget og kompletteret 
efter fjernelse af syv yngre farvelag 1967, har 
middelalderlig karakter, men er snarest fra 15- 
1600'rne. Hudfarven er gullig, ganske dækket 
med blodstænk i et mønster af tredråber, hår, 
skæg og tornekrone står brunt, lændeklædet 
brunrødt. Ved farveundersøgelsen 1967 fandtes 
vist intet grundlag for hårets brune, og den er 
formentlig hentet fra en da konstateret, ældre og 
velsagtens oprindelig staffering på tynd kridt
grund. Heraf iagttoges endvidere brunt på læn
deklædet samt grønt og sølv på tornekronen.

Krucifikset, der har sit nærmeste sidestykke i 
Hviding kirke (DK.SJyll., 1145ff.),73 omtales 
1753 over korsdøren (dvs. korbuen). Det var da 
løst formedelst rådne nagler og befrygtedes at 
falde ned og beskadige folk, hvorfor man øn
skede det nedtaget og istandsat.74 Ved ombyg
ningen 1797 blev krucifikset hængende over det 
ny prædikestolsalter indtil 1862, da det gamle 
kors øjensynlig blev kasseret, mens figuren op
sattes alene som en art alterprydelse (jfr. ovf. og 
fig. 34). Med nyindretningen 1919-20 kom figu
ren på loftet, herfra 1939 til Koldinghusmuseet, 
der gav den tilbage til kirken 1967. Efter restau
rering ved E. B. Rosing Holm (korset efter teg
ning af arkitekt J. K. Jepsen, Kolding) ophængt 
vestligt på skibets nordvæg over for indgangen i 
syd.

Prædikestol (fig. 44), 1797, i enkel klassicistisk 
stil, noget fornyet og moderniseret 1919-20. 
Kurven er cylindrisk (en trekvartcirkel) med 
profilerede fremspring, forneden prydet af tand

Fig. 41. Korbuekrucifiks, o. 1350-75, udsnit (s. 2660). 
NE fot. 1986. – Ausschnitt aus Triumphkreuz, um 1350- 
1375.

snit og båndomvundet laurbærguirlande, for
oven med tandsnit. Underbaldakin i form af en 
flad kegle med hængeknop. Siden er opdelt i et 
bredt bånd med rifling og en smallere skriftfrise 
foroven. Den sidste er 1919-20 forsynet med re
liefversalerne: »Kom Jesus Kristus ihu«, mens 
der midt på siden er anbragt et stort Jesumono- 
gram i medaljon. I skibets sydøsthjørne med 
trappe fra 1966 langs triumfmuren. Bemaling 
som alteropbygningen.

Prædikestolen var oprindelig opsat som led i 
et alter i korbuen (jfr. ovf.), svarende til ind
retningsplanen fra 1797 (fig. 27). Til den hørte 
en himmel i skikkelse af et beskedent cirkeluds
nit (55 cm dyb) med tandsnitsfrise (nu på loftet). 
1862 flyttedes stolen til skibets sydside mellem 
de to østligste vinduer, hvor den o. 1870 for
synedes med en ny, større thimmel i renæssan
ceformer (jfr. fig. 42).58 Til den nuværende op
stilling fra 1919-20 hørte en opgang med gelæn
der, udskiftet 1966.

†Prædikestol. 1700 var prædikestolen af ganske 
slet (glat) arbejde, dog i god stand.12 1742 købtes 
træ og to jernhager til reparation af dens him-
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Fig. 42. Indre set mod øst o. 1900. Foto i NM. – Kircheninneres gegen Osten, um 1900.

mel, og prædikestolen stod 1751-52 på en sådan 
måde, at man da kunne gøre en ny stol under 
den og et vindue nærved.18

Stolestaderne er i det væsentlige fra 1919-20, 
med let skrå fyldingsryglæn og historicerende 
gavle både mod midtgangen og væggene.75 Be
maling fra 1965-66 som alteropbygningen.

Fra ældre (†)stolestader er forrest i skibet gen- 
anvendt seks renæssancegavle fra o. 1600 (fig. 45- 
46), af en type, som med små variationer kendes 
fra Gesten, Skanderup (s. 2530, 2568) og Brørup 
(Malt hrd.), dateret ved årstallene 1588 og 1596. 
De seks gavle (fire i nord) er 124 cm høje og 
består af en egeplanke med pålagt arkade og 
gavlspids. Kannelerede joniske pilastre bærer et 
bueslag med tungekant og forskelligt formede 
bosser, der indfattes af perlestave. I sviklerne 
fladsnitornamenter. Herover afslutter en gavl
trekant med vandret profilliste over halsindskæ
ring med indskåret frise, der rummer vekslende 
fladsnit. Den forreste gavl i nordsiden har i fri

sen indskriften (reliefversaler): »Hans Pe/der- 
sen«, afsluttet af et bomærke; på den forreste i 
syd læses tilsvarende: »M I«. Mellem sydsidens 
to gavle findes en låge fra 1700'rne (fig. 45). Den 
har profilfylding og enkelt udsavet overkant, 
hvortil slutter sig et forsænket felt med spor af 
bortskåret femtal. Farver som alteropbygnin
gen.

Kirkens stole var 1700 i god stand,12 ligeledes 
1734, da de nylig var repareret af snedker Hans 
Pedersen fra Kolding.16 1751 forfærdigede Mik
kel snedker en ny stol under prædikestolen og 
flyttede den gamle, såkaldte †børnestol op til då
ben.18 Stoleværket, der før 1797 også omfattede 
stole i koret, planlagdes dette år indrettet som 
2×24 regelmæssige stolerækker, suppleret med 
et nyt, bredt vestpulpitur, der skulle fortsætte 
amfiteatralsk langs skibets nord- og sydvæg (jfr. 
fig. 27). Pulpituret blev dog opsat uden vægfor
længelser, og i gulvets samtidig nyindrettede 
stoleværk blev ældre stole i vidt omfang gen
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brugt. Af en stolestrid efter ombygningen frem
går, at kirken 1802 havde 19 mands- og 21 fruen- 
timmerstole, hver med plads til 6-7 personer, 
mens det ny pulpitur kunne rumme 100.49 1851 
skete en delvis fornyelse og nymaling af sto
lene,58 og 1883 blev sæderne rykket lidt frem og 
forsynet med fem tommer brede rygplanker, in
den alt blev egetræsmalet.58 Fotografier fra o. 
1900 viser stoleværket med gavle i enkel klassi
cistisk stil og de eksisterende renæssancegavle 
opsat forrest; endnu et par ældre låger var da i 
behold, og langs sydvæggen ses †hatteknager til 
mændene (jfr. fig. 42).

†Præste- og skriftestole. 1760 anskaffedes to nye 
døre til skriftestolen og et fyrrebræt til dens re
paration.18 1797 indrettedes præsterum i sakri
stiet bag altret.

†Degnestol, 1502 (eller 1500?). I 1770'rne om
taler Søren Abildgaard en gammel »Munke 
Stoel, udskåren i træ«, hvis indskrift han gen
giver, desværre med flere uklarheder. Forment
lig har indskriften skullet læses: »O Virgo Flos 
virginum. O vere candes lilium, tu nostre mi
serie turris et levamen. Sancta Maria virgo, in- 
terveni pro toto mundo, intercede pro devoto 
femineo sexu. Anno Domini mccccii. O Maria. 
Stilla de mamilla gloriose virginis donat rorem, 
qui ardorem extingvit libidinis (O jomfru, jom
fruers blomst. O i sandhed lyser du som en strå
lende lilje, du tårn og lettelse mod vor elendig
hed. Hellige Jomfru Maria kom til hjælp for hele 
verden. Skrid ind for det fromme kvindelige 
køn det Herrens år 1502. O Maria. Dryp fra den 
herlige jomfrus bryst, giver dug, som udslukker 
begærets hede)«.64 Afsnittet med anråbelse for 
det kvindelige køn synes hentet fra en domini
kansk tekst, det lille Mariaofficium. For den øv
rige indskrift har det ikke været muligt at fastslå 
en præcisere tekstbaggrund, idet der øjensynligt 
har været tale om en ret fri sammenstilling fra 
præstens side.76 1719 var degnestolen helt brøst- 
fældig.68 1846 ønskedes kirkesangerens stol ved 
altret repareret, 1850 stod dens maling tilbage, 
og 1862 flyttedes den i reduceret skikkelse neden 
for knæfaldet.58

†Herskabsstole. 1) O. 1570, med våbener for 
Peter Rantzau til Vamdrupgård: Rantzau og

Fig. 43. Jesus og kvinderne i Bethania, maleri 1850 af 
M. Johannsen (s. 2665). Billedet tjente indtil 1919 
som alterprydelse (s. 2654 med fig. 34). NE fot. 1986. 
– Jesus bei Maria und Martha. Gemälde von M. Johann
sen, 1850. Bis 1919 als Altarschmuck.

Buchwald. Våbnerne, der i 1770'rne sås på det 
øverste stolestade i mandssiden, er aftegnet i Sø
ren Abildgaards notebog.77

2) Kirkeejeren Frederik Vilhelm Hansen, 
Østerbygård, havde noget før 1791 ladet opføre 
en lukket stol med galleri på en forhøjning i kir-

Fig. 44. Prædikestol 1797, delvis fornyet 1919-20 (s. 
2661). NE fot. 1986. – Kanzel, 1791, teilweise erneuert 
1919-20.
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kens vestende (hvor hans begravelse skulle ind
rettes, jfr. ndf.). Den tog lys og rum fra kirkens 
vestende og blev fjernet med nyindretningen 
1797.50

†Kister. 1735 fik præsten lov til at sælge en 
gammel jernbunden kiste ved kirken (middelal
derlig?) og købe en ny til kirkens ornamenter.66

Pengeblok, måske fra 1600'rne, i sin nuvæ
rende form fra 1966, 86 cm høj. Gammel er det 
meste af selve blokken, der nu er lagt ned som 
en lille kiste, 44×23 cm, 23 cm høj, og udstyret 
med en ny bukkefod samt jernbeslag i gammel 
stil. Egetræet står blankt. Opsat ved indgangen i 
skibet. 1870 ønskedes fattigblokken befæstet,58 
og 1876 skulle den repareres og forsynes med 
lås.58

En klingpung er fra midten af 1800'rne (1862?), 
restaureret 1966. Det drejede skaft er 142 cm 
langt, pungen er udført i træ, beklædt med rødt 
plys og med læder indvendig. Den er formentlig 
identisk med en »tavle til kollekt«, der ønskedes 
anskaffet 1862 og som blev beklædt 1867. Bru
gen af klingpung var hørt op inden 1913.58 †Pen
getavle. 1740 nævnes en kollekttavle af træ.18

Kirkens dørfløje er fra 1919-20. †Dørfløje. Un
der Torstenssonkrigen måtte Morten smed i Ba-

Fig. 45. Stolegavle, o. 1600, med låge fra 1700'rne (s. 
2662). NE fot. 1986. – Gestühlswangen, um 1600. Ge
stühlstür aus dem 18. Jh.

strup 1644/45 betales for at forfærdige »låsen til 
kirkedøren, som af fjenderne tvende gange var 
brudt og sønderslagen«. 1648/49 købtes seks tør
re fyrredeller til en ny dørfløj for våbenhuset.4

†Pulpitur, 1797, i skibets vestende, stræk
kende sig til noget øst for dørene. Dets ud
førelse fulgte øjensynligt den tegnede plan 
(fig. 27), idet en her foreslået fortsættelse af 
pulpituret østover langs væggene dog ikke gen
nemførtes. Pulpituret, der havde plads til 100 
personer (jfr. †stolestader) og kan have tjent 
som orgelpulpitur (jfr. ndf.), var o. 1900 malet i 
gråtoner.

Orgel, 1953, med 16 stemmer, to manualer og 
pedal, bygget af Th. Frobenius & Co., Kgs. 
Lyngby. Disposition: Hovedværk: Principal 8', 
Rørfløjte 8', Oktav 4', Quint 2 2/3', Oktav 2', 
Mixtur, Dulcian 8'. Brystværk: Gedakt 8', Rør- 
fløjte 4', Principal 2', Sivfløjte 1 1/3', Scharf; 
manuelt betjente låger. Pedal: Subbas 16', Prin
cipal 8', Nathorn 4', Fagot 16'. Tegnet af Fin 
Ditlevsen. Opbygget med centralt orgelhus, 
flankeret af to pedaltårne. Hovedværkets og 
brystværkets facadefelter prydes af snitværk i 
gotiserende former; brystværksfacaden har ma
nuelt betjente låger. På orgelpulpitur fra 1920 i 
tårnrummet, alt malet som alterpartiet. *Orgel, 
før 1850, ombygget 1870 af Daniel Köhne. For
mentlig stående på †pulpituret i vest (jfr. ovf.). 
Siden 1926 i Lyby kirke (Viborg amt).78 †Orgel, 
o. 1920, med ni stemmer, to manualer og pedal, 
oktavkoppel og svelle, bygget af Horsens Or
gelbyggeri ved M. Sørensen. På dertil bygget, 
endnu bevaret orgelpulpitur i tårnrummet.

Salmenummertavler. 1-4) 1919-20, ens, 105×64 
cm, i enkel klassicistisk stil. Til cifre af letmetal, 
bemaling som alterpartiet med påskrift i blå ver
saler. 5-6) O. 1860. To enkle nummerbrædder, 
62×25 cm, med svunget overkant og rester af 
sort bemaling (til kridt) opbevares i kælderen og 
på loftet (det sidste beskadiget). *7-8) Tilsva
rende, men lidt større, 96×34 cm. Nu i Kongeå- 
museet, Vamdrup (inv. nr. 442). †Salmenummer
tavler. 1882 ønskedes større nummertavler,58 
formentlig dem, der ses på interiørfotografier 
fra o. 1900 (fig. 42). Tavlerne havde en lav, 
svunget gavl og løse træcifre i fem rækker.
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Fig. 46. Indre set mod vest. NE fot. 1986. – Kircheninneres gegen Westen.

Præsterækketavler, 1919-20, to ens, 160×93, 
med rammer som salmenummertavlerne. Gul 
skriveskrift på sort bund, bemaling som alter
opbygningen.

Maleri (fig. 43), 1850, Jesus og kvinderne i Be- 
thania, signeret »M. Johannsen 1850«. Olie på 
lærred, 73×98 cm (lysningen), mørke toner. 
Maleriet fungerede som alterprydelse fra 1862 til 
1919-20. Herefter hang det i præsteværelset til 
det 1966 fik sin nuværende plads vestligt på ski
bets nordvæg.

Tre nyere gipsrelieffer, kopier efter Thorvald
sen, er ophængt i våbenhuset.

Lysekronerne er fra 1967. En mangesidet hjul- 
krone af messingblik fra 1919-20 ligger nedpak- 
ket i tårnet, en anden er overdraget Kongeåmu- 
seet, Vamdrup (inv. nr. 1259). O. 1900 havde 
kirken †lysekroner til petroleum (jfr. fig. 42).

†Ligbårer. 1740 var ligbåren i god stand, 1762 
fornyedes den af snedker Mikkel Nielsen.18 Her
til var bl.a. anskaffet to 10 alen lange norske fyr
restænger og fire egestykker til drejede fødder.74

Klokker. 1) (Fig. 47), 1435, tilskrevet støberen 
Kort (Uldall, s. 167f.). Den måler 94 cm i tvm., 
hankene er profilerede og lister markerer over
gangen mellem legeme og slagring. Om halsen 
et profilkantet skriftbånd med nedertysk eller 
nederlandsk indskrift i reliefminuskler: »Anno 
d(omi)ni m cccc xxxv iare na paschen in de ere 
gher sante greghovs (i Herrens år 1435 efter på
ske til ære for gode, hellige S. Gregorius)«. Or
dene adskilles af små kors. På legemet findes 
relieffer af Maria med barnet (30 cm højt) og S. 
Gregorius i fuldt paveskrud (25 cm højt), begge 
på konsoller (fig. 48). Klokken tilhører en 
gruppe, henført til støberen Kort, der har sig-
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Fig. 47-48. Klokke (nr. 1, s. 2665), 1435, tilskrevet støberen Kort. 47. Helhed. Ældre fot. i NM. 48. Udsnit, 
relieffer af Maria med barnet og S. Gregorius (s. 2665). NE fot. 1986. – 47. Glocke, 1435, dem Giesser Kort 
zugeschrieben. 48. Maria mit Kind und St. Gregorius. Reliefdarstellungen an Glocke, 1435.

neret to sydslesvigske klokker. I Ribe amt findes 
sidestykker i Sneum (s. 1830, med ganske 
samme Madonnarelief) og i Jernved (Gørding 
hrd.), mens andre tidligere fandtes i Ribe dom
kirke (s. 518) og i Alslev (s. 2023). Jfr. også 
Ubby (DK. Holbæk amt, 1572).

Klokken, der efter 1528 var kirkens eneste, 
hang i en †klokkestabel på kirkegården (jfr. 
s. 2633). Klokkeværket (fra 1730) var 1794 så 
brøstfældigt, at klokken ikke kunne ringes uden 
fare,19 og 1817 var kneblen så »ubekvem«, at der 
skulle 4-6 mennesker til at ringe klokken.79 Ef
ter reparation ved de Smithske Jernstøberier i 
Ålborg 1919 ophængt på nuværende plads i det 
nyopførte tårn.

2) 1969, tvm. 103 cm. Om halsen læses relief
versalerne: »Støbt til Vamdrup kirke år 1969 af 
N. V. Eijsbouts, Asten, Holland«. På legemet 
ses Vamdrups byvåben og (modstillet) reliefver
salerne: »Ton adventsklokke!/ bring bud til 
slægter/ om ham, der kom og kommer«. Ifølge

plakette på klokkestolen er klokken skænket 
1968 af den daværende Vamdrup Sparekasse.

†Klokke. Ved klokkeskatten 1528 afleveredes 
en klokke.80

Klokkerne, med nyere slyngebomme, hæn
ger i tårnets klokkestol fra 1919-20.

GRAVMINDER

To †mindetavler var sat over generalmajor Wil
helm Georg Friedrich Carl von Düring til Hein- 
sen og Vamdrupgård, *14. juli 1782, †5. sept. 
1860, og hustru Martha Mortensen, *5. dec. 
1778, †18. juli 1861 i Århus, begge begravet i 
Vamdrup.81 Ifølge præstens indberetning 1890 
var også en datter nævnt på tavlerne.

†Epitafium (fig. 49), kalkmalet, o. 1675-1700. 
Det rektangulære hovedfelt indfattedes af 
bruskværk med en kraftig kvindeskikkelse ved 
hver side. Topfeltet havde form af en bredoval
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laurbærkrans, flankeret af to engle, stående på 
volutter med tulipanprydede hjørner. Farverne 
var alene grå og sort. Indskriften i hovedfeltet 
kunne ikke tydes ved afdækningen 1966, og da 
de bemalede kalklag løsnede sig, og epitafiet i 
øvrigt fremstod mangelfuldt, blev det ikke be
varet. På skibets nordvæg mellem de to østligste 
vinduer.82

†Gravsten, romansk, granit, ca. 125×60 cm og
15 cm tyk, med runeindskriften »her ligger ....
Ebbesøn.« Stenen, der 1638 befandt sig ved ind
gangen til våbenhuset (antagelig i soklen), send
tes 1652 til København, hvor den forsvandt efter 
branden 1728.83

Af to *(†)gravsten er to brudstykker fundet 
1863. Det ene ca 48,5×52 cm med en udhugget, 
stor lilje, det andet, ca. 52×52 cm, med »flere 
skrå deri indhuggede furer«. På begge var rester 
af skråt riflede kanter. – Stykkerne var indsat 
ved siden af hinanden i stengærdet om kirkegår
den. Indsendt til NM (inv.nr. 21328).84

1791 omtaltes en forhøjning i kirkens vestlige 
ende, hvor kirkeejeren, kancelliråd Frederik Vil
helm Hansen, havde planlagt en åben begravelse 
(jfr. planen fig. 27), som antagelig aldrig etab
leredes.50

†Begravelser. 1654-55 betaltes 2 rdl. for et be- 
gravelsessted i kirken til Iver Hansen af Bøn- 
strup, hvortil slotsherren på Koldinghus havde 
givet bevilling.4 – Ved udgravningen under det 
tidligere kor fremkom 1919 ved korbuen to eller 
tre trækister fra 1700'rnes første halvdel. Til Na
tionalmuseet indsendtes to kistehanke af jern, en 
rest af en kisteplade af fortinnet blik med malet 
indskrift, mindre stykker af vævet stof og guld- 
trådsforsiringer fra ligdragter.

*Begravelsesskjolde (lyseskjolde), 1874, for Ja
cob Lauritzen Thuesen, *18. feb. 182., †8. marts 
1874 i V. Vamdrup. To hvælvede blikskjolde, 
36×27 cm, påsat tre stjerner på skjoldets flade og 
én øverst; i hver side en laurbærgren og for
neden et sløjfebånd, ligeledes i blik. Skjoldene er 
sortmalede med guldmalet skriveskrift og der
under et kors; kant, stjerner og sløjfe kobberfar- 
vet. Det ene er fra ejeren af Nygård kommet til 
Kongeåmuseet i Vamdrup (inv. nr. 1256), det an
det er i privateje.85

Fig. 49. Kalkmalet tepitafium, o. 1675-1700, udsnit 
(s. 2666). Erik Skov fot. 1966. – Wandmalerei, †Epi
taph, um 1675-1700. Ausschnitt.

Kirkegårdsmonumenter. På gravstedet for fami
lien Krogh til Dyrgård, der er foreviget med 
omgivende †støbejernsgitter på et maleri 
(fig. 29), står endnu to monumenter nord for 
kirkens skib. 1) O. 1869, Peter Jensen Krogh 
*25. febr. 1801, gift 1839 med Maren Krogh, f. 
Brødsgaard, †27. marts 1869 på Dyrgård, Vam
drup sogn. Pudeformet sokkel med rundbuet, 
skråtstillet grotte, ialt 99 cm høj, med egeløv 
omkring en indsat, hvid, rundbuet marmortavle 
med indskrift. Under tavlen et håndtryk og 
øverst er påsat et marmorkors (skråtstillet tvær
arm) med egeløv. 2) O. 1891, Maren Krogh, f. 
Brødsgaard, af Dyrgaard, *8. maj 1809, †15.jan. 
1891, 101 cm højt, næsten som nr. 1, dog lodret
stående med fladbuet marmortavle og laurbær- 
løv.

†Trækors (fig. 51), o. 1880, over Ludvig 
Fr(e)d(eri)k Iversen, *27. marts 1870, †2. febr. 
1880, ca. 1 m højt, 44 cm bredt, på kirkegården.

Mindesten. 1) 1874, over dragon Jens Larsen af 
6. dragonregiment, født i Hjulby ved Nyborg, 
†12.juli 1848 under krigen. Ca. 300 cm høj, 
185×185 cm i grundmål, bestående af granitsok
kel med pyramide muret af marksten, øvre top 
afskåret og afdækket med cement, herpå sand- 
stensgrotte, kronet af grenkors. På grotten ud
hugget krydset sølvmalet sabel og gevær, der
over guldmalet hjelm. Hvide, rektangulære 
marmorindskriftstavler indfældet på pyrami-
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dens front- og bagside; indhuggede versaler, op
trukket med sort. Rejst af beboere i Vamdrup 
sogn. Øst for kirken.

2) 1913 el. derefter, over benbrudslæge Johan
nes Paulsen, *16. marts 1842, †18. juli 1913, 
273×93 cm, af grålig granit med glathugget 
front, indskrift i reliefversaler, herover høj ovalt 
portrætrelief af bronze med omgivende rosen
krans. Udført af billedhuggeren Elias Ølsgaard; 
rejst af venner og patienter. Øst for koret.

3) 1899, »Morgenrøden«, bronzefigur, 140 
cm høj, af billedhugger Niels Hansen Jacobsen 
(1861-1941), sat over familien Jørgensen. Figu
ren, signeret af støberen E. Jensen, står på en 
granitsokkel, 58×88 cm, hvorpå med indhug
gede versaler er anført: »Vilde jeg tage morgen
rødens vinger...(Sl. 139, 9-10.). På kirkegården 
syd for koret.86

KILDER OG HENVISNINGER

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

Ved embedet. Forhandlingsprotokol for menigheds
rådet 1912-30. Synsprotokol 1955f. – LA Vib. Regn
skabsbog for Vamdrup kirke 1643-56 (C KRB 482). 
Koldinghus rytterdistrikt. Kirkesessionsprotokol 
1734-35 (G. Ryt. 9.20). Forskelligt kirker og tiender 
vedr. 1717-65 (G. Ryt. 9.21).

NM2.Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker, VIII, 1885, s. 139f. – Notebøger. Søren 
Abildgaard VIII, s. 86, 89f.; Henry Petersen XI, s. 
30f. – Indberetninger. J. Herbst 1861 (døbefont), J. 
Helms 1874 (bygning, inventar, gravminder), H. P. 
Traustedt 1890 (kirkegård), J. Vilhelm Petersen 1898 
(bygning, inventar), Gregers Lind 1966 (kalkmalet 
epitafium), E. B. Rosing Holm 1967 (krucifiks), Car
sten Sønderby 1992 (dendrokronologisk analyse af 
skibets tagværk).

Tegninger og opmålinger. NM2. Prospekt af kirken 
og opmåling af døbefont ved Andreas Clemmensen 
1875. To opmålinger af sydportalen og en af nord
døren ved F. Uldall 1888. Akvarel af sydportalen ved 
V. Ahlmann (u. år). Tegning af gravminde af træ ved 
Aage Jørgensen o. 1950. Opmåling af blystøbegrube 
ved J. K. Jepsen 1967. Grundplan og tværsnit af byg
ning ved Henrik Jacobsen og Marianne Nielsen 1986.
- LA Vib. Grundplan af kirken med forslag til æn
dringer 1797 (Ribe bispearkiv (C 4.16)).

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, in

ventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgler), 
gravminder og romansk billedkvader med runer ved 
Per Nielsen. Tysk oversættelse: Bodil Moltesen 
Ravn. Redaktionen afsluttet december 1992.

1 DiplDan. 2. rk. II, 417.
2 KancBrevb. 19. febr. 1579.
3 Kirken blev udbudt til auktion 1765 (RA. Rtk.
2241.21). 1768 var Moltke ejer af kirken (LA Vib. 
Ribe bispearkiv. C 4.168).
4 LA Vib. Regnskabsbog for Vamdrup kirke 1643-56 
(C KRB 482).
5 Mønten, der var mispræget og delvis ulæselig, ind- 
sendtes til Møntsamlingen af tandlæge Friis, Museet 
på Koldinghus, til hvem den igen blev tilbagesendt.
6 DaFolkemSaml. 1906/23 2671 Ravn.
7 Det kulturhistoriske Centralregister, Sognebeskri
velse nr. 31 (1898). Fredningsnummer 3508-5. Sml. 
Olaf Olsen: Hørg, hov og kirke, 1966, s. 269-70.
8 Der er ikke gjort fund i højen.
9 Sognebeskrivelse nr. 47 (1968).
10 På stedet er ved gravning fundet to »stenhamre«, 
hvoraf den ene befinder sig i Kongeåmuseet, Vam
drup, den anden blev overladt til en privat. Notat ved 
kirkeværge Henry Roland Nielsen 1986.
11 Ingen af de to høje er angivet på matrikelkortet 
1775. I præsteindberetningen til Ole Worm 1638 hed
der det: »På kirkegården findes en høj og nogle uden
for«.
12 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C
4.189).
13 RA. DaKanc. F 47. Indberetninger fra gejstlighe
den om kirkernes tilstand 1792.
14 Indb. ved J. Helms 1874.
15 RA. Rtk. Rev. kirkergsk. 274. Rgsk. for kirker i 
Koldinghus amt 1669-70.
16 LA Vib. Synsprotokol for Skanderborg, Dron
ningborg og Kolding rytterdistrikter 1724-34 (X 
156.4).
17 LA Vib. Ribe bispearkiv. Reluitionsvæsenet og ryt
terdistriktets kirker og skoler 1679-1740 (C 4.149).
18 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 276-82. Kolding
hus rytterdistrikts kirkergsk. 1719-28, 1738-65.
19 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger. Kirke- og 
præstegårdssyn 1793-97 (C 4.704).
20 Med sine knap 40 m har den oprindelige kirke væ
ret lige så lang som tufstenskirken i Brøns i Tønder 
amt (DK. SJyll. s. 1218f.), men Vamdrup kirke er 
bredere og betydelig højere.
21 Ifølge Mackeprang: Portaler (s. 58f.) omfatter Ri- 
begruppen tillige Taps (nu i Vejle amt) og Aller, Tyr- 
strup og Skodborg i Sønderjylland (DK. SJyll. s. 
260f., 279f. og 732f.). Hertil kommer de to tosøjle- 
portaler i Føvling og den i Malt.
22 Sandstenen er lys og ikke som anført af Macke
prang »gulligbrun«. Sandsten er tillige anvendt i
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Skanderup kirkes udflyttede sydportal og i samme 
kirkes døbefont.
23 Hornede dyrehoveder ses også i fonten i Skanderup 
kirke (s. 2563), i søjlebaserne i Ribe domkirkes apsis 
(s. 201f.) samt i hjørnesoklerne i Egtved og Viuf 
(Vejle amt).
24 De to østre har »hængende« skjolde som det er 
almindeligt i Ribe domkirkes langhus (s. 228f.).
25 Lise Gotfredsen og Hans Jørgen Frederiksen: Tro
ens billeder. Romansk kunst i Danmark, Herning
1987, s. 98f.
26 Om løven i den romanske kunst se Lise Gotfredsen 
og Hans Jørgen Frederiksen (jfr. note 25), s. 330f. – 
Mackeprangs omtale af både en mandsædende løve 
og en gris i Vamdrup beror på en misforståelse 
(Mackeprang: Portaler, s. 62 med henvisning til fig. 
49).
27 Sml. de mandsædende løver under søjlerne i Kat
hoveddøren i Ribe domkirke (s. 218).
28 Mackeprang: Portaler, s. 61-62.
29 Svarende til 3×6 (jyske) fod à 28 cm.
30 Jfr. Lise Gotfredsen og Hans Jørgen Frederiksen 
(jfr. note 25), s. 38 og 211; Ulla Haastrup og M. B. 
Jørgensen: Pavens signatur. Traditio Legis. Iconogra- 
fisk post 1972, hft. 4-5.
31 Mackeprang: Portaler, s. 173f.
32 De to vestre åbninger i syd har – af hensyn til vå
benhuset – beholdt deres oprindelige højde.
33 Jfr. opmåling s. 2364, fig. 12-13.
34 Udtagningen af prøver er foretaget af Den anti
kvariske Samling i Ribe (indb. ved Per Kristian Mad
sen 1991 og 1992), analysen af institutionen Wormia- 
num, Højbjerg (jfr. Wormianum. Dendro-daterin- 
ger. Sag nr. 468. ASR 989, prøve II-VI). Der er tale 
om boreprøver af 3. loftsbjælke (fra øst) og af 4. spær 
i syd og 5. i nord, samt afsavede prøver af østre 
stormlægte i nord og af det tidligere kappede søndre 
skråbånd i 19. fag. Prøve II (4. spær i syd) viste et 
fældningstidspunkt ca. 1462.

Fig. 50. †Gravsten, romansk af granit med runerne 
»her ligger...Ebbesøn« (s. 2667). Træsnit udført til 
Ole Worms runeværk 1643. Efter Danmarks Rune
indskrifter. – Romanischer †Grabstein aus Granit mit den 
Runen »hier ruht...Ebbesøn«. Holzschnitt für das Runen
werk Oie Worms, 1643.

35 En enkelt dendrokronologisk prøve er taget af Den 
antikvariske Samling i Ribe.
36 Andre kan være fra skibets nedbrudte vestgavl.
37 Disse »figursten« kan næppe have siddet i skibets 
vestgavl, idet de ikke nævnes af hverken Helms eller 
Uldall. Det sandsynligste er, at de 1797-1919 har be
fundet sig ved Østerbygård.
38 Begge figurer sidder i profilerede hjørnesokkel- 
kvadre, den østre kort, den vestre 135 cm lang. Si
derne ind mod døren er glat, uden profil.
39 Endnu et par krumme sten er 1919 brugt til at ud
fylde skibets yngre vinduer.
40 Stenen har en vandret overside.
41 Lis Jacobsen og Erik Moltke: Danmarks Runeind
skrifter, 1942, tillæg, nr. 27. Torkild Hinrichsen: 
Corpus der romanischen Grabsteine Dänemarks. 
Dissertation Hamburg 1978, IV, s. 1064, nr. 470.
42 Også Hjarup kirke hørte en tid under Østerbygård.
43 Hovedet minder om figurerne i norddørens tym
panon.
44 Sml. gravsten i Egtved kirke (Vejle amt), hvor den 
afdøde er flankeret af to kors. Løffler: Gravsten, fig. 
74.
45 Sml. det delvist bevarede, spidsbuede vindue i tår
net i Skanderup, 170 cm bredt (s. 2551).
46 Niels Jensen skifertækker oplagde 1649 10 blytavler 
på den ene side af »tårnet«, 21 tavler på den anden, 8 
på den tredie og 6 på den fjerde side. Jfr. note 4.
47 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C
4.189). – Tagrytteren var næppe opsat af hensyn til 
klokken, idet der samtidig nævnes en klokkestabel 
(jfr. kirkegård).
48 RA. Rtk. Ekstrakter over rentekammerets danske 
resolutioner 1749-52.
49 LA Vib. Ribe bispearkiv. Ureg. korr. 1794-1812 
ang. Anst hrd. (C 4.16).
50 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C
4.190).
51 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger. Kirke- og 
præstegårdssyn 1793-97 (C 4.704).
52 Ernst Friederich Christoph von Düring (1738- 
1809), der var født i Oldenburg, naturaliseredes 1776 
som dansk adelsmand. Efter at have tjent i den sach- 
siske og preussiske hær og været i russisk tjeneste 
kom han 1765 til det danske hof. Fra 1788 var han 
chef for det holstenske rytterregiment. Han erhver
vede Østerbygård 1796 og blev dermed patron for 
Hjarup og Vamdrup kirker.
53 RA. DaKanc. Koncepter og indlæg til brevbogen 
1797.
54 RA. DaKanc. F 54. Supplikker 8 Q 1194/1798.
55 I et brev til Ribe stiftsøvrighed 27. aug. 1797 op
lyste Düring, at han håbede at kunne foretage den 
foreslåede forandring det følgende år. Han bad om, at 
man ville returnere den indsendte tegning, da han 
ikke selv havde en genpart. Tegningen sendtes efter at
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den havde været forelagt kancelliet tilbage til Düring, 
der returnerede den til stiftsøvrigheden 24. dec. 
samme år. LA Vib. Ribe bispearkiv. Ureg. korr. ang. 
Anst hrd. 1794-1812 (C 4.16).
56 Tegninger er ikke nøjagtig: springet mellem kor og 
skib er for stort, skibets mure er for tynde og våben
huset er rykket for langt mod vest.
57 I et brev til kancelliet 1798 fremholdt von Düring, 
at han ved den foretagne reparation og forandring af 
kirken var blevet nødt til at nedtage kirkens kor, 
hvorved det kom i erfaring, at blyet var så dårligt, at 
det ikke kunne lægges op igen. Han bad om, at det 
nye »kor« måtte dækkes med tagsten og blyet bruges 
på den øvrige kirke. Herredsprovsten anbefalede den 
ansøgte »liden lettelse« set på baggrund af kirkeeje
rens »store bekostninger ved denne yderst forfaldne 
kirkes fortrinlige istandsættelse«. Kancelliet god
kendte ansøgningen 7. nov. 1798. (RA. DaKanc. F 
54. Supplikker 8 Q 1194/1798).
58 LA Vib. Ribe amts østre provsti. Synsprotokol for 
Anst m. fl. hrdr. 1829-91 (C 45.4-9).
59 Hagerup udarbejdede sit forslag efter et kirkesyn 
med deltagelse af kgl. bygningsinspektør J. Vilh. Pe
tersen, murermester Christoffersen og arkitekt Palu- 
dan.
60 Forhandlingsprotokol for menighedsrådet 1912-30.
61 Jfr. foregående note.
62 Sml. Lejrskov, Anst og Skanderup samt de ned
brudte kirker i Verst og Jordrup.
63 Note 18. Giveren anføres i regnskabet som Mons. 
Claudi på Østerbygård.
64 Søren Abildgaard, notebog VIII, s. 89f.
65 Tavlen omtales 1846, da den ønskedes malet. Jfr. 
note 58.
66 LA Vib. Koldinghus rytterdistrikt. Kirkesessions- 
protokol 1734-35 (G. Ryt. 9.20).
67 Guldsmeden må være Claus Dager (†1652) eller 
Claus Rasmussen, der omtales til 1650. Se Bøje 1982, 
s. 287.
68 LA Vib. Ribe bispearkiv. Reluitionsvæsnet og ryt
terdistrikternes kirker og skoler 1679-1740 (C 4.149).
69 RA. F 47. Indberetninger fra gejstligheden om kir
kernes tilstand 1792.
70 Mackeprang: Døbefonte, s. 313ff. Motiverne er 
tolket af Hans Jørgen Frederiksen: Den middelalder
lige Døbefont i Trinitatis kirke i Fredericia, i Haders
lev Stiftsbog 1990, 87ff.
71 Lise Gotfredsen og Hans Jørgen Frederiksen (jfr. 
note 25), s. 84f., 337f. For fodens vædder(e?) under

livstræet se Nina Weibull: Trädet och bocken, Icono- 
grafisk post 1974, nr. 1, s. 12ff.
72 Jfr. Sophus Müller i ÅrbOldkHist., 1888, Kult- 
HistLeks. art. Vigvattenskar samt Jens Ingvordsen: 
Vandkar af sten, i Skanderborg Museums Årbog
1988.
73 De to krucifiksers former og forudsætninger dis
kuteres i en undersøgelse om 1300'rnes danske kruci
fikser, der 1993 er under udarbejdelse af Susanne 
W. Torgard.
74 LA Vib. Koldinghus Rytterdistrikt. Forskelligt kir
ker og tiender vedr. 1717-65 (G. Ryt. 9.21).
75 To *gavle er nu i Kongeåmuseet, Vamdrup (inv. 
nr. 1260).
76 Således er det identificerede afsnits »toto mundo« 
ændret fra »populo« og en sidestillet anførelse af præ
steskabet udeladt. Især for den sidste del af årstallet 
og den følgende Mariaanråbelse er læsningen usikker; 
måske skal årstallet i stedet være 1500 og det efter
følgende forstås som en tilføjelse til dateringen, even
tuelt »die sancte Trinitatis« (trinitatis søndag). For 
hjælp til læsning og tekstidentifikation takkes Anne 
Riising og Ritva Maria Jacobsson, Stockholms Uni
versitet.
77 Jfr. note 64. Stolen må være opsat efter faderen, 
Godske Rantzaus død 1564 og før Vamdrupgårds af
hændelse 1579.
78 Orglet, der siden flytningen til Lyby yderligere er 
ombygget to gange, har i dag seks stemmer. Den 
originale facade er forsvundet.
79 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger. Kirke- og 
præstegårdssyn 1816-25 (C 4.710).
80 Se Søren Manøe Hansen: Klokkeskatter i Ribe amt 
1526-29 og 1601. I ÅrbRibe. 1984, 168.
81 Arthur von Düring: Genealogisches Taschenbuch 
des Geschlechtes von Düring. Dillenburg 1900, s. 37.
82 Indberetning ved Gregers M. Lind.
83 Lis Jacobsen og Erik Moltke: Danmarks Runeind
skrifter, 1942, nr. 28. Torkild Hinrichsen: Corpus der 
romanischen Grabsteine Dänemarks, Dissertation, 
Hamburg 1978, IV, nr. 471, s. 1066.
84 Stykkerne var 1992 ikke tilgængelige.
85 Jfr. lignende begravelsesskjolde s. 2375, 2537, 2575 
samt S. Ellkier-Pedersen: Offerlys og mindeskjolde, i 
Vejle amts Årbog 1982, s. 7-60.
86 Se Lise Buurgård og Agner Frandsen: Træet i ste
nen. Billedhuggeren Niels Hansen Jakobsens grav
mæler og mindesten, udgivet af Hist. Samfund for 
Ribe amt, 1989, s. 26, 72.



MALT HERRED o. 1800 med de otte sognekirker: Lindknud, Brørup, Holsted, Føvling, Malt, Folding, Vejen 
og Læborg. De middelalderlige kirker i Holsted, Folding og Vejen blev revet ned henholdsvis 1885, 1896 og 1898 
og afløst af nye. 1896 indviedes en filialkirke i Hovborg (Lindknud sogn) og 1902 en i Stenderup (Føvling sogn). 
De to stationsbyer Brørup og Holsted fik hver deres kirke henholdsvis 1925 og 1928. Kirken i Askov, fra 1900, 
er oprindelig opført som valgmenighedskirke. Skodborghus ved Kongeåen var i middelalderen et kongeligt 
slot. Foruden Sønderskov og Estrup, der begge har bevaret deres gamle hovedbygninger, har der været endnu 
nogle mindre herregårde, heriblandt Nielsbygård (Føvling sogn) og Hundsbæk (Læborg sogn). Udsnit af 
Videnskabernes Selskabs kort 1804. – Die Harde von Malt um 1800 mit den acht Pfarrkirchen von Lindknud, Brørup, 
Holsted, Føvling, Malt, Folding, Vejen und Læborg. Die mittelalterlichen Kirchen in Holsted, Folding und Vejen wurden 
1885, 1896 und 1898 durch Neubauten ersetzt. Die beiden an der Eisenbahn entstandene Ortschaften Brørup und Holsted 
erhielten 1925 beziehungsweise 1928 ein Gotteshaus. Eine 1900 errichtete Kirche in Askov gehörte ursprünglich einerfreien 
Gemeinde.

Danmarks Kirker, Ribe amt 187
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ROMANSKE BYGNINGSPROFILER i Malt herred, af granit, 1:10, målt af NJP og tegnet af MN 1993. Fig. 
1-4: Kragbånd i korbue (og apsisbue). 5-8: Kragbånd i portaler. 9-16: Bygningssokler. 1. Føvling. 2. Malt. 3. 
Læborg, apsis. 4. Læborg, korbue. 5. Føvling, sydportal. 6. Føvling, nordportal. 7. Malt, sydportal. 8. Malt, 
kragbånd indsat i våbenhus. 9. Lindknud. 10. Malt, korets sydside. 11. Malt, skibets nordside. 12. Malt, tårnets 
sydside. 13. Brørup, nedbrudt apsis og kor samt skibets østende. 14. Brørup, skibet. 15. Føvling. 16. Læborg. – 
Romanische Gebäudeprofile aus Granit. Abb. 1-4: Kämpfer des Triumphbogens und Apsisbogens. 5-8: Kämpfer der 
Portalen. 9-16: Sockel.



Fig. 1. Kirken og kirkegården set fra sydvest. NJP fot. 1992. – Kirche und Friedhof, Südwestansicht.

LINDKNUD KIRKE
MALT HERRED

Sognet nævnes første gang i kirkelisten i Ribe Olde
moder (ved midten af 1300'rne), da kirken var sat til 
en afgift på 4 skilling sølv (jfr. s. 1020f.). Forekom
sten af hele to Mikaelsfigurer (jfr. inventar) tyder på, 
at kirken kan have været viet S. Mikael. Sognet blev 
anneks til Brørup senest ved reformationen.1 Det 
blev et selvstændigt pastorat 1895; samme år opførtes 
en filialkirke i Hovborg i sognets nordvestre del.

Kronen solgte 1720 kirken til overførster Hans 
Bachmann til Estrup (Malt sogn),2 og den fulgte her
efter Estrup indtil 1770'erne.3 1780 tilhørte kirken et 
antal bønder i sognet4 og herefter samtlige sognets 
beboere (sml. indskrift på altertavlen 1792). Den er 
formodentlig overgået til selveje o. 1912.

Mønter. I forbindelse med en restaurering 1968 
fandtes ved harpning af gulvlagene i koret 15 mønter, 
heraf 12 middelalderlige. Af tre danske var den ældste

slået under Valdemar Sejr. Af de øvrige, tyske, var de 
ældste mecklenborgske hulpenninge fra o. 1400.3

Sagn. Til sognet er knyttet et sagn om en lindorm, 
der holdt til ved kirken, så ingen kunne komme ind. 
Den dræbtes af en tyr, som en enlig pige opfødte med 
nymalket mælk og korn. Ifølge andre versioner skal 
kirken være flyttet fra Ulvhøj til Lindknud på grund 
af ormen eller være bygget på en brandtomt, hvor 
folk havde brændt ormen ihjel.6 En anden version 
lader lindormen være et klogt væsen, som folk råd
spurgte ved sygdom og i pengetrang; dens billede sås 
på kirkemuren.7 Kirkens tømmer skal være hentet i 
Bøgeskov syd for Lindknud.8

Kongen tillod 1554, at værgerne måtte beholde kir
kens part af tienden til at bygge og forbedre med.9 – 
1864 betaltes af kirkens kasse »krigsudgifter« af kir
keengen til den fjendtlige armé.10

187*
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Fig. 2. Matrikelkort 1:10000, sammentegnet af øverst 
(nord for bækken) et kort over Debelgårdenes jorder, 
opmålt af I. C. Baden 1820, og nederst Lindknud bys 
jorder, opmålt 1792. Rettelser medtaget indtil hen
holdsvis 1865 og 1855. Kopieret af Anna Thorsen. – 
Katasterkarte, vermessen 1820 und 1792.

Kirken omgives i dag af landsbyen mod nord og 
vest, mens der fra kirkegården stadig er frit ud
syn over eng og mark mod øst og syd. Kirken 
er rejst øverst på en tungeformet banke nord for 
og parallelt med et lille vandløb, der strømmer 
mod vest mod Holsted å (sml. situationen i Ve
ster Starup, s. 1652). Beliggenheden er formo
dentlig bestemt af et vadested, nu en dæmning, 
over bækken lidt vest for kirkegården. Kirke
bankens kontur mod vest er nu delvis udvisket 
ved opfyldning. Kirken står på et lille, græs- 
klædt plateau, tidligere optaget af grave (sml. 
fig. 3 og 7).

Kirkegården, der omgives af dobbelte stendi
ger, optager efter mindre udvidelser i nord, syd 
og vest 1880 hele den kuplede kirkebanke; i vest 
er den yderligere udvidet 1957 ved opfyldning.

De udflyttede diger tjener til fastholdelse af det 
faldende terræn. Inden for østdiget er en hæk af 
navr og mod syd en høj bøgehæk. Kirken skær
mes af store træer: ahorn, ask, lind og seljerøn.

Hovedindgangen i vest, fra en foranliggende 
parkeringsplads, er en udflyttet køreport med 
ganglåge mellem tre granitpiller, kronet med 
jernkugler fra 1883.11 Kirkegårdsporten synes 
fra gammel tid at have været i denne side. En 
vestre †låge manglede 1738 et drejeligt »kors- 
træ«, og stængerne i den underliggende †rist var 
løse.12

Kirkegården målte 1862 126×75 alen (ca. 
80×47 m) og lå da hen i græs, kun med en gang 
fra porten i vest til kirken. Efter udvidelsen 
188013 blev kirkegården i sommeren 1882 udpar
celleret i faste gravsteder, så hver sogneboer 
havde plads til mindst seks grave. Hertil kom 
gange og reservejord til nybyggere eller udflyt
tere.14 Efter udskiftningen blev det pålagt at 
holde gravstederne rene, og der blev plantet 
(gran)træer »for at få kirkegården til en mere 
hyggelig plads«.11

Et hvidkalket, teglhængt ligkapel i kirkegår
dens nordvestre hjørne er bygget 193911 og ud
videt i nordenden med graverfaciliteter 1987 
(ark. Bent Vestergård, Vejen). Sidstnævnte år 
opførtes tillige et redskabshus af træ udenfor 
norddiget.

Klokken hænger i en klokkestabel (jfr. fig. 7) 
på kirkegården nord for kirken. Stabelen er, 
som en tilsvarende i Hovborg, (fra 1914), en let 
konstruktion af betonstolper og –bjælker, dæk
ket af et tegltag. Klokken hang efter nedtagning 
fra tårnet 1875 i et spåntækket ophæng i korgav
len, før den 1887 flyttedes til en †stabel nord for 
kirken.15

BYGNING

Kirken består af romansk kor og skib, hvortil 
der i senmiddelalderen er føjet et våbenhus i syd 
og et senere noget reduceret tårn i vest. Orien
teringen har en betydelig afvigelse til nord.

Den lille romanske bygning er opført af gra
nit, der i koret og nederst i skibets langsider er
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Fig. 3. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra sydøst. Ålborg Luftfoto o. 1950. Det kgl. Bibliotek. – Luftauf
nahme von Kirche und Friedhof Südostansicht.

tildannet som egentlige kvadre og i det øvrige 
brugt som rå og kløvede kampesten.16 Murene 
bærer præg af mange reparationer og omsæt
ninger, hvorfor kun få oprindelige detaljer er til
bage. Af romanske åbninger er således kun be
varet to vinduer i koret. Korgavlen er sat om 
flere gange, og det samme gælder kirkens syd
side, hvis øverste parti står cementpudset.

Korets grundplan synes indvendig at være af
sat som et kvadrat. I det ret korte skib diver
gerer murene mod vest, hvor gavlen er godt en 
halv meter bredere end i øst.

Bygningen hviler på en profileret sokkel (jfr. 
s. 2672, fig. 9), en kraftig vulst med hjømeklod- 
ser, som kirken har tilfælles med nabokirkerne i 
Bække og Brørup (s. 2390, 2708), og som også 
kendetegner soklen i Vorbasse kirkes vestudvi
delse, hentet fra den nedbrudte kirke i Fitting (s.

2302). Hjørneklodserne, 9×9 cm, er bevaret i 
østenden bortset fra skibets nordøstre hjørne. I 
skibets forstyrrede vestende mangler den nordre 
hjørnekvader, den søndre er nu anbragt på ho
vedet nogle skifter over jorden. Andre sokkel
sten er flyttet og brugt under tårnet.

Koret er af kvadre helt til den øverste gavl
spids; under det videre byggeri vestover er an
vendt kvadre i de nedre to tredjedele af skibets 
sydside,17 mens der kun er to skifter over soklen 
i nordsiden. Vestgavlen, nu tildels skjult af tårn 
og trappehus, synes overvejende at være af 
marksten.

Ifølge F. Uldall, der besøgte Lindknud 1887, 
bar to jernankre i den omsatte korgavl årstallene 
1715 og 1749. I gavlspidsen indgår skråttilhugne 
kvadre, der har udgjort trekantens taglinie; 
endnu en kvader er indmuret i alterbordet.18
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Skibets gavle, hvoraf den vestre er delvis af
brudt i forbindelse med tårnbyggeriet, er af rå 
og kløvede kampesten.

Dørene, hvoraf den nordre er tilmuret, har 
begge mistet deres oprindelige karakter, vistnok 
ved en ommuring allerede i senmiddelalderen. 
Norddøren står indvendig som en fladbuet ni
che, 140 cm bred i murflugten (jfr. fig. 7). Ud
vendig dækkes den smalle åbning, der bryder 
soklen, af et fladbuet stik (af munkesten?). Syd
døren er stærkt udvidet 1960 (ark. Richard 
Aas)11 og nu retkantet mod våbenhuset. Ifølge 
Uldalls beskrivelse fremtrådte den tidligere i en 
skikkelse svarende omtrent til norddørens.

Vinduer. En lille romansk åbning i korgavlen,
42 cm bred i murflugten, har monolit overligger 
og sålbænk; karmene er af rejste kvadre. Vindu
ets indre, der 1887 stod som en blænding, er nu 
tilmuret. Et tilsvarende, tilmuret vindue i korets 
nordside, udvendig 57 cm bredt, står som en 
dyb, svagt smiget, indvendig blænding. Ved 
Uldalls besøg 1887 var en (oprindelig?) †egetræs
ramme endnu i behold. I korets hvidtede gavltre
kant er indmuret en løsreven overligger (måske 
den der 1887 lå foran våbenhusdøren), og endnu 
én er indsat i tårnrummets nordvæg, 63 cm bred 
i murflugten.

Indre. Væggene er af marksten, der i skibet er 
helt glatpudsede. Den runde korbue er over ve- 
derlagshøjde ommuret i tegl i to omgange, se

nest 1890. Den har stærkt profilerede, omlø
bende kragbånd af cement. I nordsiden har man 
ved sænkningen af skibets gulv 1968 fremdraget 
en sokkel, svarende til den udvendige og som 
denne med en terningformet hjørneklods mod 
skibet. En hvidtet sokkel i syd forekommer ny. 
– Ifølge Helms (1873) havde den da allerede om
murede korbue en svag tilspidsning foroven og 
ingen kragbånd; bueslaget var trukket noget til
bage fra vangernes forside.

Rummet dækkes af et træloft, hvis bjælker 
1968 blev beklædt med lysbejdsede fjæl, hvor
over der ligger umalede brædder.

Tagværkerne er nyere, af fyrretræ. I tømmeret 
over koret indgår fem ældre hanebånd af eg.

Ændringer og tilføjelser. I senmiddelalderen til
føjede man som nævnt et våbenhus i syd og et 
tårn i vest. Tårnet, der oprindelig har været no
get højere, har muligvis mistet sin overdel al
lerede i 1600'rne.

Våbenhuset foran syddøren er middelalderligt i 
sin kerne, men ændret ved restaureringerne o. 
1888 og 1967-68 (ark. Rudolph Gram). Det er 
opført af munkesten, hvilende på en gråmalet, 
fremspringende sokkel, vistnok af granit. Gav
len, der er ommuret 1967-68, smykkes af en høj, 
rundbuet tvillingblænding, som indeholder dø
ren. Denne står nu med en fladbuet afslutning 
og optager blændingen i dens fulde bredde. 
Burman Beckers tegning fra o. 1860 (fig. 6) vi

Fig. 4. Grundplan 1:300, målt af Aage Bugge 1926. Suppleret af NJP og tegnet af Marianne Nielsen 1993. – 
Grundriss.
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Fig. 5. Kirken set fra sydøst. Fot. o. 1900. – Südostansicht der Kirche, um 1900.

ser døren som en smal, falset åbning, ifølge Ul- 
dall dækket af en flad bue. Ved en restaurering 
året efter15 fik døren en retkantet afslutning og 
fremtrådte sådan frem til 1967-68 (jfr. fig. 5). Et 
lille, retkantet vindue i øst er indsat 1887.10 Det 
nuværende tegltag med konsoller under hjør
nerne er fra 1967-68, da det afløste et skifertag 
fra o. 1888. Rummet dækkes af et træloft med 
fire indklædte bjælker. Som andre af egnens vå
benhuse stod det oprindelig med åben tagstol; 
det første loft blev lagt 1847.15 I gulvet ligger 
gule teglsten på fladen, der 1960 har erstattet et 
cementgulv. 1862 var der murstensgulv.11 Mu
rede bænke langs væggene, af rå kampesten, kan 
høre til den oprindelige indretning.

Det nedskårne tårn, hvis tag nu kun ligger en 
meter over skibets, er rejst af munkesten over en 
sokkel af granit, tildels bestående af udflyttede 
sokkelkvadre fra skibet. Syd- og vestfacaderne 
er skalmurede og glatpudsede; gammelt mur
værk ses nu kun i nord. Tårnets østgavl hviler 
på skibets vestgavl. Tårnrummet, der nu dæk
kes af et træloft, forbindes med skibet ved en 
rund bue, der åbner sig i hele rummets bredde 
mod kirken. De tre sider optages af spidsbuede

spareblændmger, en sten dybe, som samtidig 
udgør en art skjoldbuer, der har båret et ned
taget thvælv (fig. 8). I murfladerne ses med 10 
skifters mellemrum kvartstens bomhuller. I et 
fladrundbuet vindue i vest er 1872 indsat en stø- 
bejernsramme.

Der er adgang til tårnets øvre del ad en vin
deltrappe i et samtidigt trappehus ved nordsi
den. En lille, lav, fladbuet dør fører ind til en 
højrevendt, muret trappe med spindel af runde 
sten. Trappen udmunder i, hvad der tidligere

Fig. 6. Kirken set fra syd. Tegning af Burman Becker 
o. 1860. Det kgl. Bibliotek. – Südansicht der Kirche, um 
1860.
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Fig. 7. Kirken set fra nordvest. NE fot. 1987. – Nordwestansicht der Kirche.

må have været tårnets mellemstokværk, men nu 
kun er et tagrum med en rundbuet lem i vestre 
gavlspids.

Det er ikke muligt at afgøre, hvornår tårnet 
har mistet sin øvre del. Dette kan være sket al
lerede i 1600'rne, da sognet led stærkt under 
svenskekrigene.19 Det er vel tænkeligt, at hvæl
vet er nedtaget (nedstyrtet?) samtidig med, at 
tårnet forfaldt på grund af manglende vedlige
holdelse. Det nuværende tag, af vingetegl, er 
lagt op ved Rudolphs Grams istandsættelse 
1967-68. Tagfladen er ved aftrappede konsoller 
under hjørnerne hævet, så taget nu har samme 
hældning som skibet. Taget havde tidligere en 
noget stejlere hældning (jfr. fig. 3 og 5).

Vedligeholdelse og istandsættelser. Kirkevær
gerne fik 1554 tilladelse til at bruge tienden til at 
bygge og forbedre kirken med (jfr. historisk 
indledning). Sognet led meget under svenske
krigene 1657-60, da befolkningen næsten blev 
udslettet,20 og det er som nævnt tænkeligt, at

tårnet er forfaldet i generationen efter krigene. 
Af sporadisk bevarede oplysninger fremgår det, 
at kirken i sommeren 1767 blev repareret på 
blyet og andet, og at der nu ikke fandtes anden 
brøstfældighed, end at loftet behøvede en liden 
hjælp.21 1789 var loft og vinduer ifølge synet 
utætte, så det trak ind i kirken. Det følgende år 
beskrives vinduerne alle som meget ringe, bjæl
kerne var rådne og tag og loft utæt, så det reg
nede ned. Disse mangler udbedredes ved en re
paration 1792, som sogneboerne mindedes ved 
en indskrift på altertavlen. Ifølge synet 8.juli 
samme år var kirken sat i stand og kalket, in
ventaret repareret og malet og gulvet lagt om.22 
1813 nævnes nye reparationer,23 og 1849 blev 
loft og tag istandsat.15

En hovedreparation 1890 har formodentlig om
fattet både en ommuring af korbuen og nyt 
gulv.10 Ved en istandsættelse 1926-27 ved arki
tekt Aage Bugge, Varde, indrettedes en fyrkæl
der under skibets nordside.
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Vinduer. De to rundbuede støbejernsrammer i 
skibets nordside er indsat i nybrudte åbninger 
1871; et lignende vindue blev det følgende år 
indsat i tårnet. Tre lidt større jernrammer i syd, 
indfattet i granit, er fra 1884.10 Sydsidens jern
vinduer afløste retkantede †trærammer, der, 
som det ses på Burman Beckers tegning (fig. 6), 
var anbragt i fladrundbuede blændinger.

Ved restaureringen 1967-68 blev korets gulv 
hævet, så det nu ligger to trin over skibets gulv. 
Det er lagt med gule, kvadratiske fliser; under 
bænkene er der træfjæl. – 1862 havde kirken 
murstensgulv i midtgangen og under bænkene 
og trægulv i kor og tårnrum. Et første flisegulv 
med diagonalt stillede sten i koret blev lagt i 
1880'erne.11

Tagbeklædning. Kor og skib har i det mindste 
siden 1700'rne været tækket med bly, mens der 
er tegltag over tårn og våbenhus. 1738 var blyet 
over det lille trappehus tildels erstattet med 
brædder;12 1862 var det helt tækket med træ.11 
1890 solgtes vist alt det gamle bly, og der ind
købtes nyt for 2784 kr.10 Det nuværende blytag, 
omlagt 1954, bærer blystøbernes initialer: »BB« 
(Bøjle Bøjlesen, Stauning), »KB« (Knud Bøjle
sen) og »SM« (Søren Munk).

Opvarmning. 1891 indkøbtes en †kakkelovn,15 
der opstilledes i skibets nordøstre hjørne. Den 
afløstes 1926 af en †kalorifer med †fyrkælder un
der skibets nordside, hvortil der var adgang via 
en udvendig trappe. 1967 installeredes luft
varme, der 1988 er ændret fra oliefyring til el
varme.

Kirkens nuværende ydre med hævede tegl
tage over våbenhus og tårn skyldes en restaure
ring 1967-68 ved arkitekt Rudolph Gram. Ved 
denne lejlighed blev lofterne fornyede og gul
vets fliselægning uskiftet. Harpning af det af- 
gravede jordfyld i koret førte til fundet af adskil
lige middelalderlige mønter (se historisk indled
ning). Den velholdte kirke står i dag hvidtet på 
nær koret og skibets sydside, der er i blank mur 
og øverst pudset med cement. Soklen under 
skib, tårn og våbenhus er gråmalet. Indvendig 
er væggene kalkede.

†Vægmaleri. 1887 betaltes Jørgen Kristensen 
for at (op)male alterets baggrund, dvs. korets

Fig. 8. Hvælvforlæg i tårnrum (s. 2677). NE fot. 
1993. – Gewölbevorsprung im Turmraum.

østvæg.10 Synet påbød 1888, at væggen blev be
klædt med blindramme og lærred og malet med 
en mørkerød oliefarve.15 Den malede kulisse ses 
på et fotografi o. 1900 (fig. 30).

INVENTAR
Oversigt. Samtidig med bygningen er vel alene den 
billedprydede romanske granitfont, men næppe me
get yngre er en *sidealterfigur af S. Mikael fra o. 
1230-60, der siden 1898 er overladt til Museet på Kol- 
dinghus. Senmiddelalderen o. 1500 er rigt repræsen
teret, i kirken ved alterbordet, et korbuekrucifiks og 
den skriftløse klokke, i Koldinghusmuseet ved *fi- 
gurer af Nådestolen, Maria med barnet og endnu en 
S. Mikael (kirkens værnehelgen?), stammende fra en 
*(side)altertavle, samt ved *sidefigurer af Maria og 
Johannes, hørende til det nævnte krucifiks.

Af en ungrenæssanceindretning er bevaret et par 
stolegavle fra o. 1580, der har dannet model for de 
nuværende, nye stolegavle, samt en *præste- og 
skriftestol med årstallet 1577, nu på Koldinghus. Fra 
samme tid stammer kirkens gode altersølv, der bærer
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Fig. 9. Indre set mod øst. NE fot. 1987. – Kircheninneres gegen Osten.

indskrift med kirkeværgernes navne og er udført af 
samme ukendte guldsmed som Alslev kirkes fra 
1579.

Altertavlen er et arbejde i høj renæssance, der må 
være udført o. 1610 af snedkeren Mads Christensen 
Gamst i Revsing. Prædikestolen knytter sig til arbej
der af hans lidt senere kollega Jens Mortensen i Kol
ding og må stamme fra tiden o. 1640; rester af dens 
*himmel er på Koldinghus. 1700'rne er repræsenteret 
ved alterstagerne fra 1710, der ifølge indskrift er givet 
af Maria Margrethe von Langenberg (til Estrup) på 
præstens opfordring, og af dåbsfadet, som dog først 
er erhvervet 1889.

Farvesætning og istandsættelser. Indretningens nuvæ
rende fremtræden skyldes restaureringen 1967-68 og 
en istandsættelse 1973-74, hvorved der på altertavle 
og prædikestol er fremdraget en klædelig, lokal staf
fering fra 1792 med tilhørende malerier i altertavlens 
storfelter. Ved samme lejlighed er krucifikset istand
sat og nymalet, mens det øvrige inventars farvesæt
ning i diskrete toner går tilbage til 1967-68.

Synet fandt 1789 inventaret så forfaldent, at alter
tavle, prædikestol og skriftestol var til vansir for kir
ken. Nymalingen 1792 blev ifølge indskrift på alter
tavlen foretaget på foranledning af lodsejere og kirke
værger. Ved en restaurering 1849 maledes der atter, 
hovedsagelig i brunt, sort og gult, og altertavlen fik 
nye (†)malerier. 1863 holdt egetræsfarven sit indtog 
ved en maling af den øvrige korindretning; den brune 
farve udstraktes 1873 til stoleværket, mens de sen
middelalderlige skulpturer samme år fik en broget 
opmaling, der er i behold på de figurer, som 1898 
kom til Koldinghusmuseet. 1877 overklæbede maler 
H. Hansen, Holsted, altermalerierne med lærredsma- 
lerier, mens tavlen i øvrigt tillige med prædikestolen 
fik en broget nymaling. Alt inventar blev 1927 ny- 
stafferet i renæssancestil af malerne R. Jung, Gesten, 
og Kr. Nielsen, Vejen.

Alterbordet er senmiddelalderligt, muret af mun
kesten og genbrugte romanske kvadre, 151×114 
cm, 95 cm højt, med bordplade i blank eg fra
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Fig. 10. Indre set mod vest. NE fot. 1987. – Kircheninneres gegen Westen.

1967-68. Teglstenene er lagt i munkeskifter, der 
afbrydes af de uregelmæssigt indsatte kvadre. 
Blandt disse er en tagrygningskvader, der viser, 
at alterbordet er sekundært i forhold til bygnin
gen. Bordet fremtræder nu muret op imod ko
rets østvæg, men dets østre del synes at være en 
sekundær udfyldning, idet en lodfuge 40 cm fra 
østvæggen må angive bordets oprindelige bag
kant. Alterbordet, der 1874 ønskedes gjort lidt 
lavere,11 står siden 1967 frilagt og hvidtet.

†Alterklæder. 1740 omtales alterklæderne som 
halvrådne,12 og fra 1841 påtalte synet alterets 
manglende beklædning, der først synes afhjul
pet 1848.15 1862 blev klædet fornyet i rødt silke
fløjl med kors af guldbrokade, ligeledes 1877 og 
1889, da man anskaffede det klæde, der ses på 
interiørbilleder fra første del af 1900'rne (jfr. fig. 
30). 1962 blev det udskiftet med et klæde af mu-

segråt fløjl med guldkors, leveret af Selskabet 
for kirkelig Kunst.11

Altertavle (fig. 12), o. 1610, et arbejde i folkelig 
renæssancestil, der må tilskrives snedkeren 
Mads Christensen Gamst i Revsing (Gesten 
sogn), hvis arbejder er dateret mellem 1602 og 
1622 (jfr. s. 1696 med note 39). Den nuværende 
staffering med naive malerier er fra 1792, frem
draget ved en restaurering 1973-74.

Tavlens storstykke, hvis tre arkadefelter flan
keres af korintiske frisøjler, hviler på et posta
ment med kvartrund gesimsbjælke og krones af 
et todelt, gavlprydet topstykke, alt med sidevin
ger, der er udformet som rulleværkskartoucher. 
Storsøjlernes glatte skafter har entasis og pryd
bælter i form af rulleværk med diademhoved og 
(sydligst) en rosetbosse (fig. 15). Søjlerne, der 
står foran høje fyldinger, hviler på postamenter,
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Fig. 11. Kristus og Samaritanerinden ved brønden, 
altermaleri 1877, nu aftrukket og opsat bag på alter
tavlen (s. 2683). NE fot. 1993. – Christus und die Sa- 
mariterin am Brunnen, Altargemälde 1877. Jetzt abmon
tiert und an der Rückseite des Altars angebracht.

hvis sider har beslagværk med bosser og dia
demhoveder, mens forsiderne prydes af små på- 
dyvlede, emblematiske relieffigurer (fig. 13a-d), 
som ikke synes umiddelbart tolkelige.24 Fra 
nord ses 1) (fig. 13a) rulleværk med en nøgen, 
kvindelig figur, der nu mangler det yderste af 
armene, men som synes at have svunget et 
større redskab (høstredskab?). 2) (Fig. 13b) en 
nøgen, gående kvinde med stort svunget ge
vandt, der synes at dies af en meget stor fugl. 3) 
(Fig. 13c) en kvinde iført lange gevandter, der 
sidder på et tronsæde med en bog i højre hånd 
og den venstre hævet, nu uden attribut. 4) (Fig. 
13d) næsten som a, men spejlvendt og øjensyn
ligt mandlig. Det brede storfelts arkade er flad
buet og bæres af korintiske pilastre med beslag
værk og diamantbosseprydet postament. Bue
slaget, med lille midtkonsol, ledsages af tunge
bort og en perspektivisk udladende knækbort; 
sviklerne har mageligt rygliggende »engle«, i 
nord med yppigt kvindelige former, i syd med 
armene krydset ind foran brystet. Sidefelternes 
arkader er nogenlunde tilsvarende (fig. 15), dog 
med svagt hesteskoformede bueslag, båret af 
kannelerede joniske kvartsøjler; i sviklerne vo- 
lutblade.

Postamentgesimsen, der er helt dækket af 
fladsnitagtigt rulleværk med diademhoveder, 
har under storsøjlerne fremspring, som yderst 
afsluttes af store hængekugler (delvis fornyede), 
mens de inderst hviler på postamentets frem
spring. Disse, der har form af volutbøjler prydet 
af løvehoved med ring i flaben, er for den neder- 
ste dels vedkommende fornyet 1973-74; nyt er 
også det glatte postamentfeit og tavlens kraftige 
fodprofil.25 Postamentets små, gennembrudte 
vinger har en velskåret akantusranke. Storvin
gerne, der foroven løber ud i bistre ørnehove
der, har englemedaljon og en frugtklase, hvis 
hængebånd er legetøj for to småengle (i nord) 
og to fugle (fig. 15). Storfrisen, med to stjerne- 
agtige hængebosser under loftet, har tandsnits- 
arkitrav og brydes af bøjler med løvehoved; 
kronlisten ledsages af en kraftig æggestav.

Topstykkets to arkadefelter er fladbuede, men 
svarer ellers til storstykkets sidefelter bortset 
fra, at bueslagene bæres af joniske pilastre, hvis 
skafter har forsænket bort med småbosser. 
Yderst flankeres felterne af lidt undersætsige 
hermer, i nord en langhåret, fipskægget mand, i 
syd en kvinde (fig. 14).26 Begge har skællet skaft 
med frugtklaser og hælder hovedet mod top
stykkets midte, hvor en lille frontal krucifiks
figur er påsat med en korstværarm følgende 
topfrisen. Topvingerne, der yderst løber ud i et 
grotesk profilhoved, har englemedaljon og et 
vinget fabelvæsen af ubetvivleligt kvindekøn; i 
syd ses endvidere en lille hund i snor (fig. 14). 
Topfrisen ledsages af tandsnit, og dens profilge
sims bærer yderst to drejede vasespir, hvorimel
lem topgavlen hæver sig som en bred rulleværk- 
skartouche omkring et skriftfelt. Herunder er 
påsat et lille skriftbånd (hørende til krucifikset), 
mens der allerøverst kommer en lille mand ud af 
rulleværket, bærende dets topvolut mellem sine 
vidt udrakte arme.

Den brogede staffering fra 1792 har efter 
fremdragelsen 1973-74 måttet suppleres en del; 
det gælder også indskrifterne, af hvilke posta- 
mentfeltets er helt ny. Stafferingen præges af 
rødt, gråt, hvidt, grønt og blåt (det sidste tildels 
som marmorering) og omfatter små sirlige 
blomsterranker samt rosengrene over topfelter
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Fig. 12. Altertavle, o. 1610, tilskrevet Mads Christensen Gamst i Revsing (s. 2681). NE fot. 1987. – Altar, um 
1610, Mads Christensen Gamst in Revsing zugeschrieben.

nes daterende indskrift: »Den(n)e Alter Tavle og 
Prædik Stoel med mere har Lindknud Sogns 
Lods-/ Eyere samt daværende Kirkeværger la
det Staffere og male 1792«. Ligeledes i brunsort 
kursiv på hvid bund er i storfrisen anført: »Hel
lige Fader/ Hellige os din Sandhed. Dit Ord er 
idel Sandhed og/ varer evindeligen«, og i posta
mentfeitet (af nyt): »Herre, til hvem skal vi gaa 
hen?...Joh. 6,68«.

Malerierne, der domineres af blå toner, er 
bedst bevaret for storfeltets vedkommende (ca. 
10% retouche). Her ses Nadveren med ganske

små skikkelser forsamlet omkring et mægtigt 
bord. I nord ses Kristus på korset, i syd Op
standelsen (fig. 15) med Kristus svævende over 
graven på baggrund af et vældigt løvværk. Side
felternes malerier viste sig ved afdækningen 
1973-74 så ødelagte, at ca. 20-30% måtte supple
res. Deres tilstand skyldtes bl.a., at malerierne 
har været overklæbet med et sæt lærredsmalerier 
i mørke toner, der tjente fra 1877 til 1974 (jfr. 
fig. 30), og som nu er aftrukket og påsat bag på 
altertavlen. Storfeltets maleri viser Kristus og 
Samaritanerinden ved Brønden (fig. 11), det
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nordre Kristus som den gode hyrde, det søndre 
Kristus på korset.

Tavlen, der må siges at være snedkerens flot
teste, kaldtes 1739 gammel og brøstfældig, næ
sten uden maling; og der var fare for, at den ville 
falde til jorden, hvis ikke den fæstenedes til mu
ren.12 Tavlens forfald og »Van-ziir« for kirken 
var et tilbagevendende klagepunkt i årene op til 
restaureringen 1792,22 da man øjensynligt har af
skrabet al ældre farve inden de nuværende på- 
førtes.27 En ny staffering 184915 var hovedsage
lig i brunt, sort og gult med †malerier, der bedst 
har ladet sig undersøge i storstykkets søndre 
felt. Her sås Troen og Håbet i form af en opslået 
bog foran et blåt anker, bogen med frakturind- 
skriften: »Vor Herres Jesu Christi Nye Testa
ment«. Baggrunden var en rødbrun marmore
ring med lysegul kant, der forneden dannede et 
buet skriftfelt med hvid kursiv: »Lader os holde 
fast Ved Haabet, Hebr. 10,23«. Det nordre side
felt havde en tilsvarende fremstilling af Lovens 
tavler,28 storfeltet vistnok et malet Gudsøje med 
strålekrans, mens topfelterne savnede maleri. 
Allerede året efter ønskede provsten en foran
dring gjort ved storfeltets maleri, der ændredes 
til et forgyldt kors i indfatning som sidefelter
nes.29 1877 blev tavlen sænket ved fjernelse af 
postamentets nedre del; et simpelt fyrrebræt an
bragtes i postamentfeitet.30 Samtidig fik trævær
ket en opmaling, der blev mindet med en på

skrift på storgesimsens søndre ende: »Opmalet 
1877 af H. Hansen, Holsted«, mens ovennævnte 
malerier (på lærred) fik plads i storfelterne. For
mentlig nogenlunde ved samme tid har topfel
terne fået de malerier af Johannes og Peter (efter 
Thorvaldsen), der ses på et ældre fotografi (fig. 
30).31 1927 foretog to lokale malere en nystaf- 
fering i renæssancestil (under bibeholdelse af 
malerierne), mindet med en ny påskrift på stor
gesimsens nordre ende: »Malet af R. Jung, Ge
sten og Kr. Nielsen, Vejen Anno 1927«. Til staf
feringen hørte indskrifter (skriveskrift og frak- 
tur) fra Matt. 8,17 og Ef. 53,5 i topfelterne, i 
storfrisen: »Hellige Fader. Hellige os i din Sand
hed. Dit Ord er Liv og Sandhed og varer Evin- 
deligen« samt i postamentet: »Jesus Krist er Liv
sens Kilde«.32 Med restaureringen 1973-74 har 
altertavlen fået sin nuværende fremtræden.

*(†)Altertavle (fig. 17), o. 1475-1500, bevaret 
er midtskabets tre figurer, en Nådestol, flanke
ret af Maria med barnet (til venstre) og S. Mi
kael på dragen.33 Nådestolen, 70 cm høj, ud
gøres af en aldrende, kronet Gudfader, der sid
der på en tronstol og holder sin korsfæstede søn 
frem for sig. Gudfaders store krone mangler nu 
sine blade, hans bryn er sammentrukne, næsen 
fyldig, munden fast, og hans lange, stride hår og 
skæg lægger sig ud over bryst og skuldre. Hæn
derne holder han støttende under kors-tværar- 
mens ender, den åbne kappe er lagt ind over

Fig. 13a-d. Altertavle, o. 1610, emblematiske småfigurer på søjlepostamenterne, utolkede (s. 2682). NE fot. 
1993. – Altar, um 1610, unbekannte, emblematische Figürchen an den Säulenuntersätzen.
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knæene, og skoene er sat bredt på det kantede 
fodstykke. Sønnen er fæstnet til et T-kors med 
næsten vandret udstrakte arme, hovedet hælder 
mod højre skulder, kroppen hænger lodret og 
højre fod er drejet ind over den venstre. Torne
kronen er snoet, øjnene lukkede, ansigtet i øv
rigt som Gudfaders. Lændeklædet er helt kort, 
alle fingre mangler. Maria, 71 cm høj, står med 
let sænket blik rækkende en åben bog til det 
krølhårede barn, der sidder på hendes højre arm. 
Hendes krone har mistet bladene. Det lange, 
bølgede hår dækker næsten hendes venstre arm, 
ansigtet er alvorligt, kappen hæftet med en strop 
i halsen og ført ind foran kroppen, hvorved 
stoffet danner store, knækkende foldeskåle. 
Barnet, hvis bare tæer stikker frem under kjort
len, griber med begge hænder om bogen. S. Mi
kael, 73 cm høj, er vist som en yngling, stående 
roligt på ryggen af udyret, idet han med begge 
hænder planter sit (nu manglende) spyd i dets 
vredt løftede gab. Kun en rest af den højt løftede 
venstre hånd er i behold, men viser spor af 
samme åbning som højre hånd, der har støttet 
våbenet foran kroppen. Det lange, fyldige hår 
kranser et rundt ansigt med en lille, tæt næse og 
falder bagud over ryggen. Kappen er fæstnet 
med en strop, men lader ellers en langærmet, 
højhalset kjortel synlig, der er indsnøret om li
vet. Den firbenede drage er knortet med et kort 
øglehoved, der har små stikkende, udstående 
øjne.

Figurerne har nedboring oventil og dybt hu
lede bagsider, der i øvrigt er summarisk skårne. 
Farverne har barokkarakter, men må være malet 
op flere gange, senest 1873, da maleren forsy
nede Jesusbarnets bog med versalerne »a b c d« 
og årstallet. Under de eksisterende ansigtsfarver 
anes en ældre og lidt lysere.

Altertavlen, der oprindelig snarest har hørt 
hjemme på et sidealter, havde endnu 1870 be
varet sit skab (i hvert fald midtskabet), idet 
O. Nielsen taler om en altertavle fra katolsk tid, 
ophængt i koret. Heri fandtes udskårne figurer 
af »i midten Gud Fader med den korsfæstede 
søn, og omkring dem Jomfru Maria, en kvinde 
med hævet venstre hånd (Mikaelfiguren), men 
hvad hun har båret er afhugget, hun træder på

Fig. 14. Altertavle, o. 1610, topstykke, kvindeherme 
og sydvinge (s. 2682). NE fot. 1993. – Altar, um 1610, 
Aufsatz, Frauenherme und südliche Kartusche.

en drage«.20 I forbindelse med figurernes opma
ling 1873 må skabet være blevet kasseret, idet de 
tre figurer ved Helms' besøg 1874 var ophængt 
østligt på skibets nordvæg; han nævner i sin ind
beretning deres nylige opmaling og morede sig 
over barnebogens abc-tekst. Nogle år senere er

Fig. 15. Altertavle, o. 1610, søndre storfelt med vinge 
og maleri, Opstandelsen, fra 1792 (s. 2681f.) NE fot. 
1987. – Altar, um 1610. Südliches Seitenfeld mit Kartu
sche und Gemälde, die Auferstehung, von 1792.
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Fig. 16. S. Mikael og dragen, *sidealterfigur, o. 1230- 
60 (s. 2686). I Museet på Koldinghus. NE fot. 1985. – 
Erzengel Michael, *Seitenaltarfigur, um 1230-60.

figurerne lagt på loftet, hvorfra de 1898 kom til 
Museet på Koldinghus (inv. nr. 9133a-c).

*Sidealterfigur (fig. 16), S. Mikael og dragen,
o. 1230-60. Den slanke dragedræber, 124 cm 
høj, står på en nu hovedløs drage med hovedet 
bøjet mod venstre. Højre arm, der har været 
hævet (med våbenet), mangler nu, den venstre 
er bøjet ind foran brystet og har holdt et nu 
manglende skjold. Hovedet er ovalt med en 
flad, stærkt skrånende nakke, hvori ses et tap
hul, der må have tjent fæstnelse af en nu mang
lende glorieskive. Det lange, let bølgede hår 
dækker ørerne og har en bølget kannelering, der 
må stamme fra en senmiddelalderlig moderni
sering. Øjnene er blot skåret som hvælvede par
tier, næsen er kort og let svajet, munden lige 
med adskilte læber. Højre arm har været tilstyk- 
ket med en rund tap, den venstre er summarisk 
angivet, da den har været dækket af skjoldet, 
som har været påsat med to dyvler. Englens 
lange kappe dækker venstre skulder og løftes af 
venstre hånd op foran brystet, hvorved der dan
nes et trækmønster af afrundede u-folder. Den 
underliggende kjortel lægger sig med bølge
sømme (omegafolder) om de bare fødder; et par 
mindre dele af stoffet er tilstykket. Dragen har 
indfoldede, bredt kannelerede vinger, og den 
lange, svungne hale er stukket lige i vejret. Dens 
skælagtige opskæring må være sengotisk, og det 
manglende dragehoved har været påsat med 
søm (som reparation?). Figurens bagside har en 
udhuling, i hvis kant der bag på englens skuldre 
ses indsnit (8 og 10 cm brede) for fæstnelse af nu 
manglende vinger, der har været sømmet på. 
Træet står delvis blottet med slidte rester af be
maling fra 17-1800'rne (1792?). To stumper kraf
tig kridtgrund med hudfarve og bolus på kap
pen (fra forgyldning) må stamme fra den sen
middelalderlige modernisering.

Den unggotiske Mikaelsfigur har en række 
danske (og nordiske) sidestykker, der vistnok 
alle må opfattes som sidealterprydelser med pa
ralleller i 11-1200'rnes kalkmalede Mikaelsbille- 
der over sidealtersteder ved triumfvæggenes 
sydsider.34 Da de manglende vinger formentlig 
har været vidt udbredte, kan figuren næppe 
have stået i et egentligt alterskab; snarere har
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Fig. 17. *Storfigurer fra gotisk altertavle, o. 1475-1500 (s. 2684). Maria med barnet, Nådestolen og S. Mikael. 
Nu i Museet på Koldinghus. NE fot. 1992. – *Standfiguren eines gotischen Schnitzaltars, um 1475-1500. Maria mit 
Kind, Gnadenstuhl und Erzengel Michael. Im Museum von Koldinghus.

den haft et enklere rygbræt, således som det 
endnu er bevaret ved en ærkeengel i Husby ved 
Flensborg.

1870 omtales Mikaelsfiguren som »en større 
Kristusfigur trædende på en drage«, vistnok op
hængt i koret.20 Da den ikke som kirkens øvrige 
middelalderfigurer er blevet opmalet 1873, må 
man ved denne lejlighed have valgt at lægge fi
guren på loftet (den nævnes ikke af Helms 1873). 
1898 kom figuren til Museet på Koldinghus, 
hvor den ved en fejl er registreret og publiceret 
(1961) som stammende fra den sønderjyske Taps 
kirke (nu Vejle amt),35 hvorfor figuren også i 
senere litteratur er henført hertil.36

Altersølv (fig. 18-19), o. 1580, af samme 
ukendte guldsmed som et altersæt fra 1579 i Al

slev kirke (s. 2013). Kalken (fig. 18), der minder 
meget om Alslevs men har fået fornyet bægeret, 
er 19 cm høj. Foden er sekstunget med bred fod
plade og er drevet stejlt op mod skaftet. Stand
kanten ledsages af en bort af små fire og fire 
anbragte huller, og følgende tungerne løber et 
tolinjet skriftbånd med smukt graverede renæs
sanceversaler: »Er denne Kale gort af den gamel 
Kalc som wet øloe Daler min ien Ort oc er der 
nv i dene Kale komen sextan Daler til/ Og haver 
Hans Rask oc Niels Rask lot dene Kalch giøre af 
di sextan D(aler) o(g) den g(amle) Kalk, som 
Kierkens Tind til Linknut Kierke er fest for oc 
weier en nv xxvii Lot«.

Skriftbåndets afslutning snor sig op på en af 
fodens tunger, og på nabotungen er graveret et

Danmarks Kirker, Ribe amt 188
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Fig. 18-19, Altersølv, o. 1580 (s. 2687), kalken med 
uidentificeret stempel (fig. 20). 18. Kalk, ifølge ind
skrift udført på foranledning af kirkeværgerne Hans 
Rask og Niels Rask som forbedring af en ældre kalk. 
Nyere bæger. 19. Disk. NE fot. 1984. – Altargerät, um 
1580. Kelch mit unbekanntem Stempel (Abb. 20). 18. 
Kelch, laut Inschrift als Verbesserung eines älteren Kelches 
ausgeführt. Neuere Kuppa. 19. Patene.

lille, enkelt kors med en støbt og pånittet kruci
fiksfigur, der svarer til Alslevkalkens. En pro
fileret krave danner overgang til de sekssidede 
skaftled. Den nærmest gotiske knop har seks 
spidstunger med graveret stavværk samt mel
lemfaldende rudebosser med påsat, fliget blad
værk. På fodpladens overside ses gentaget stem
pel i form af et bomærke (fig. 20), der svarer til 
Alslevkalkens. Det høje, stejle bæger må 
stamme fra 1874 eller 1900.10 Disken (fig. 19), 
tvm. 13 cm, har på fanen modstillede, graverede 
cirkelmedaljoner med »ihs« og et ligearmet kors 
med bladender. Til sættet hører et læderfutteral 
fra 1889.10

Oblatæske, o. 1900, af sølv, cylindrisk, med let 
hvælvet låg, kronet af et kors.37

Alterkande, 1968, af sølv, 21 cm høj, ifølge 
indskrift skænket ved restaureringen 1967-68 af 
Marie Pedersen, Lindknud. Mærket Sterling.

†Alterkander. 1847 ønskedes en alterkande af 
porcelæn »uden ophold« anskaffet,15 hvilket var 
sket 1862.11 1898 købtes en ny alterkande for 10 
kr.

Sygesæt, 1896, stemplet med Københavns- 
mærke og »I. Holm«. Kalken, 12 cm høj, har 
cirkulær fod, linseformet knop og højt, stejlt 
bæger, hvorpå er graveret to modstående kors 
med trepasender. På foden graveret skriveskrift: 
»Lindknud Kirke 1896«. Samme påskrift bærer 
disken, tvm. 7 cm, der har cirkelkors på fanen, 
og en cylindrisk oblatæske, tvm. 4 cm, hvis låg 
har et graveret, ligearmet kors.

Alterstager (fig. 21), 1710, 41 cm høje, ifølge 
indskrift skænket til kirkens bord af Maria Mar
grethe von Langenberg (til Estrup, †1715)38 på 
opfordring af præsten Lukas Debes.20 Foden er 
klokkeformet med profilering, skaftet baluster
formet med to kraftige led, der har snoet go- 
dronnering. Flad, godronneret lyseskål med 
fornyet lysetorn i jern. Om foden er graveret et 
lille vers (kursiv): »Frue Mari Margarite from, 
fordi H(r) Lucas bad derom, mig gav til Lind- 
Knud Kirkeboer/ Gud hende glæd i Engle 
Choer. 1710«. En syvstage fra 1924 er af messing, 
64 cm høj, med graveret versalskrift på foden: 
»Til Lindknud Kirke fra Søster Laura Paaskedag 
1924«.
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†Messehagler. 1725 savnedes hagel,12 1801 fandt 
synet messeklæderne ubrugelige,39 ligeledes 
1836.15 1850 anskaffede man en ny messehagel af 
rødt fløjl,15 der måtte opfarves 1882; haglen ud
skiftedes 1889 med en af rødt plys.15

Alterskranken, fra 1874, er halvcirkulær med 
drejede balustre, hylde og skammel fornyet 
1967-68. Bemaling i grønt og gråt med rød
brune lister, hylden står i blankt træ, skamlen 
har læderbetræk, †Alterskranker. 1788 ønskedes 
knæfaldet malet,22 1826 skulle det betrækkes.15 
1862 blev alterskranken gjort bredere,15 og 1874 
fornyede man den »i bueform«11 med tætsid
dende balustre (jfr. fig. 30), der til dels er genan- 
vendt i den nuværende skranke.

Døbefont (fig. 22), romansk af granit, 86 cm 
høj, med fire ejendommelige, siddende figurer i 
højt relief på kummens sider (Mackeprang: Dø
befonte, s. 55, 344f.). Foden, af en grålig granit, 
har form af en pyramidestub med rundstave i 
hjørnerne og en omløbende vulst ved overgan
gen til det ganske korte skaft. Kummen, tvm. 
83 cm, er af en mere rødlig sten, halvkuglefor- 
met med de fire figurer regelmæssigt fordelt, 
siddende med deres isser i niveau med mun- 
dingsranden. De ca. 5 cm fremspringende figu
rer er 36-37 cm høje, frontale med parallelle un
derben og armene holdt bøjet ved siderne, så

Fig. 20. Alterkalk, o. 1580, udsnit med uidentificeret 
stempel (s. 2688). NE fot. 1987. – Kelch, um 1580, 
Ausschnitt mit unbekanntem Stempel.

Fig. 21. Alterstager, 1710, skænket af Maria Margre
the von Langenberg til Estrup på opfordring af præ
sten Lukas Debes (s. 2688). NE fot. 1987. – Altar- 
leuchter mit Stifterinschrift, 1710.

hænderne er i skulderhøjde. De må vistnok op
fattes som mandlige, selv om det næppe kan af
gøres sikkert, om de eventuelt bærer et kort 
skæg. Håret er skulderlangt, ansigterne summa
riske med store, vidtåbne øjne, dragterne er fod
side med angivelse af halsudskæring, bræmmer 
og skematiske folder. Ud for armene, hvis ge
stus vel ikke entydigt lader sig bestemme (be
dende eller bærende?), løber om kummen et re
liefbånd, der rummer akantusløv i form af slyng
ranker vekslende med arkadeindfattede palmet
ter. Fordybningen er harmonisk, uden afløb. 
Fontens fod blev renset 1883.11

1846 ønskedes fonten flyttet fra korets syd
væg tæt ved prædikestolsopgangen til en plads i 
nordsiden ved korindgangen.15 1862 stod den 
ved korbuens nordre vange (jfr. fig. 30). 1966- 
67 flyttet til sin plads i skibets nordøsthjørne.

Dåbsfad (fig. 34), 1700'rne, anskaffet 1889,15 af 
kobber, tvm. 65 cm, med opdrevet motiv, tre

188*
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krydsende fisk, samt bukler og kølbuelinie på 
fanen, der har to tilføjede jernhanke. Fadet, hvis 
fremstillingssted er ukendt, har sidestykker i 
Egvad (DK.SJyll., s. 1758) og Pederstrup (Vi
borg amt).40 Det blev restaureret i Nationalmu
seet 1986. †Dåbsfade. 1725 savnedes døbekar,12 
1872 købtes et dåbsfad,10 der måtte tætnes 1888 
og året efter blev udskiftet med det nuvæ
rende.15

Dåbskande, 1960, af kobber, 33 cm høj, i for
mer svarende til dåbsfadets. I bunden ses initia
lerne: »K. og J. R. 1960« samt mærket: »O. 
Frandsen«, †Dåbskander. 1870 købtes en †dåbs- 
kande af tin, der 1888 erstattedes af en ny i mes
sing til 4 potter.11

(*)Korbuekrucifiksgruppe (fig. 23-26), o. 1475, 
krucifikset med kors og bemaling fra en restau
rering 1973-74, *sidefigurerne nu i Museet på 
Koldinghus.41 Krucifiksfiguren (fig. 23), 90 cm 
høj, hænger i let skrånende arme, hovedet hviler 
mod højre skulder, benene er parallelle med 
svagt frembøjede knæ og højre fod drejet ind 
over den venstre. Den snoede tornekrone har 
indborede, tildels fornyede torne, hår og fuld
skæg er viltert bølget, endende i to lange hårlok
ker på hver skulder. Ansigtet er forpint med næ
sten lukkede øjne og en halvåben mund, der la
der to tandrækker synlige. Kroppen fremtræder 
velmodelleret med spydsår i højre side, lænde
klædet er helt kort med snip mellem lårene og

Fig. 22. Døbefont, romansk af granit (s. 2689). NE fot. 1987. – Romanische Granittaufe.
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ved højre hofte. Venstre forfod er fornyet 
1973-74, ligeledes de indkrummede langfingre 
og dele af tommelfingrene. Issen har et lille bo
rehul, mens figurens bagside savner udhuling. 
Det ny kors er glat.

*Sidefigurerne indtager sørgepositurer stå
ende på et kantet fodstykke. Maria (fig. 24), 87 
cm høj, står med ansigtet sænket og let vendt 
mod højre, mens hun med hænderne vrider en 
snip af sit lange hovedklæde foran brystet. Bry
nene er sammentrukne, blikket forstenet og 
mundvigene hængende. Hun bærer endvidere 
hagelin og langærmet, fodsid kjole samt en 
kappe, der fra begge sider er ført ind foran krop
pen, og som falder i stærkt knækkende folder. 
Johannes (fig. 25-26), 85 cm høj, står let vendt 
mod højre med ansigtet hævet mod Kristus, idet 
han vrider hænderne foran brystet. Det skulder
lange hår danner viltre lokker, ansigtet er bredt 
med fjernt og dystert blik. Han bærer fodsid 
kjortel med krave og en kappe, der er hæftet ved 
halsen og lagt op i en stor foldesnip under højre 
arm. Fødderne er bare, den højre drejet udad. 
Begge sidefigurer har bagtil en dyb udhuling, i 
hvis kant der ses dyvelhuller efter et nu mang
lende rygbræt, som har gjort figurerne fuld
runde.

Krucifikset er nymalet 1973-74, hudfarven 
kølig, hår og skæg brunt, tornekronen grøn, 
lændeklædet forgyldt og korset gråsort. Sidefi
gurernes brogede staffering er fra 1873, snarest 
udført som delvis opmaling af ældre barokfar
ver. Hudfarven er naturlig, underklædningerne 
røde, hans kappe er grøn, hendes blå, mens ho
vedklædet er hvidt og hagelinet gult.

Det vides ikke, hvor længe krucifiksgruppen 
har bevaret sin gamle plads i korbuen. 1870 hang 
den vistnok i koret, idet O. Nielsen nævner den 
korsfæstede og Maria til højre for middelalder
altertavlen (jfr. ovf.), Johannes til venstre for 
den. Han omtaler Maria som »Marie Magda
lene«, Johannes nævnes som »en mand med 
korslagte hænder«.20 Efter nymalingen 1873 så 
Helms krucifiksgruppen opsat samlet på triumf
væggen nord for korbuen og fremhævede den 
som »godt og udtryksfuldt skåret«. Ikke længe 
efter må sidefigurerne være henlagt på loftet,

Fig. 23. Krucifiks, o. 1475, tilhørende en (*)korbue- 
krucifiksgruppe (s. 2690). NE fot. 1987. – Krucifix, 
um 1415, zu einer (*)Triumphkreuzgruppe gehörig.

hvorfra de 1898 er kommet til Koldinghusmu- 
seet. Krucifiksets †kors blev, formentlig 1873, 
udskiftet med et nyt af simple fyrrebrædder, der 
kasseredes ved restaureringen 1973-74.42 Kruci
fikset er opsat på skibets nordvæg.

Prædikestol (fig. 28), o. 1640, som sit nærme
ste sidestykke, i Guldager (s. 2079), nært be
slægtet med Koldingbilledskæreren Jens Mor
tensens arbejder og måske udført i hans værk
sted.43 Stafferingen fra 1792 er fremdraget ved 
en restaurering 1973-74. Rester af en tilhørende 
*(†)himmel findes i Museet på Koldinghus.

Prædikestolen består af fem arkadefag med re
lieffer af Kristus og de fire evangelister, flan
keret af dydehermer, hvis skælmønstrede skaf
ter dels har løvehoved (de yderste), dels engle- 
hoved med nedhængende frugtbundter. De seks 
dyder er skåret efter Hendrick Goltzius gængse 
serie.44 Fra opgangen ses: 1) Troen, af korset er 
kun det nederste i behold. 2) Håbet? Højre hånd
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Fig. 24-25. *Sidefigurer, o. 1475, hørende til (*)korbuekrucifiksgruppe (s. 2690). 24. Maria. 25. Johannes. I 
Museet på Koldinghus. LL fot. 1981. – *Seitenfiguren, um 1475, zu einer (*)Triumphkreuzgruppe gehörig. Im 
Museum von Koldinghus.

er lagt mod brystet, den venstre knækket af. 3) 
Klogskaben. Af slangen er kun en stump be
varet. 4) Uidentificeret, højre arm er afbrudt, 
venstre hånd lagt foran kroppen. 5) Uidentifi
ceret, venstre arm er afbrudt, højre hånd lagt 
foran kroppen. 6) Kærligheden. Felternes arka
der har form af muslingnicher, hvis bueslag led

sages af en æggestav; i sviklerne englehoved. 
Forneden afsluttes felterne af en tandsnitliste 
over bruskagtig skriftkartouche. Relieffigu
rerne, der alle er fremstillet stående og svarer 
nøje til dem i Guldager, beskrives fra nord med 
angivelse af den påmalede underskrift (fra 1792) 
nedenunder: 1) »St. Mathæus« med åben bog i
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venstre hånd, den højre løftet, nu uden griffel; 
foran ham en nærmest dansende engel. 2) (Fig. 
27) »St. Marcus«, pegende i sin opslåede bog. 
Han står foran en arrig løve med højtløftet 
rumpe og hale. 3) »Salvator Mundi«, Kristus 
med jordkloden i venstre hånd og den højre hæ
vet velsignende, som i Guldager skåret efter 
Maerten de Vos.45 4) »St. Lucas«, skrivende lidt 
akavet i den opslåede bog, ved fødderne en he- 
steagtig okse. 5) »St. Johannes«, bevæget, med 
krydsende ben og højre hånd slået ud; den ven
stre holder en åben bog, ørnen sidder ved højre 
fod. Reliefzonen kantes af vandrette, forkrøp- 
pede profilled, det nedre med tandsnit. Det høje 
postament har fremspring, der fortil prydes af 
vekselvis et englehoved og et løvehoved med 
ring i flaben; ved siderne bosser og bladværk. 
Frisen brydes af hjørnebøjler med englehoved 
over tandsnit og bosser, frisefelterne rummer fra 
nord: et englehoved, to duer omkring en frugt
klase, et englehoved, et løvehoved og et frugt
bundt. Over kronlisten, med æggestav, ligger 
en dækplanke med læsepult fra 1973-74. Nye, 
fra en restaurering 1927, er også hængeknop- 
perne, og de kartoucheformede hængestykker 
bortset fra det sydligste. Kurvens bund har spor 
efter en underbaldakin, der formentlig er fjernet 
i 1800'rne.

Af den tilhørende *(†)himmel er i Kolding- 
husmuseet bevaret fire *topstykker, ca. 48×45 
cm, i form af enkle rulleværkskartoucher med 
englehoved (fig. 31), samt en *roset fra loftet og 
noget *listeværk (inv. nr. 20176 a-c).

Prædikestolens bemaling fra 1792 svarer til al
tertavlens. Grundfarven er blå, suppleret af en 
lys rød, sort, grågrønt og brunt, idet den sidste 
som grundfarven stedvis fremtræder som mar
morering. Felternes underskrift er i sort kursiv 
på grå bund, i postamentfelterne står med hvid 
skriveskrift på blå bund: »Gaar ud I aid Werden 
og Prædiker Evangelium for alle folk«. Himlens 
*rester står dels afrensede, dels med en slidt be
maling i gult og gråt fra 1877.

Prædikestolens plads syd for korbuen med 
opgang gennem triumfmuren er formentlig den 
oprindelige. Af den første staffering er kun kon
stateret enkelte rester, på reliefferne lidt rød

Fig. 26. Johannes, detalje af *sidefigur (s. 2691) fra 
(*)korbuekrucifiksgruppe, o. 1475. LL fot. 1981. – 

Johannes, Detail von *Seitenfigur einer (*)Tri- 
umphkreuzgruppe, um 1415.

sølvlasur og på hjørnerammestykkerne rester af 
sorte rosetter på kridtgrund. Øjensynligt har 
man ved nymalingen 1792 omhyggeligt afskra
bet ældre farve. 1835 var himlen ved at falde ned 
og ønskedes nedtaget, restaureret og genopsat 
med to jernstænger.15 Dette arbejde, der synes 
foretaget nogle år senere,15 omfattede vistnok 
også en nærmest sort overstrygning af hele præ
dikestolen, der til gengæld savner den opmaling 
1849, som blev det øvrige inventar til del. 1877 
gav maler H. Hansen selve felterne en broget 
bemaling, mens frise, hermer og listeværk blev 
overstrøget med hvidt.11 188811 blev himlen ned
taget og dens rester snart efter overladt Museet 
på Koldinghus.46 Stolens udseende herefter 
fremgår af fotografier (jfr. fig. 30), der viser et 
hængestykke råt nygjort. De fleste hængestyk
ker blev nyskåret i gammel form ved istandsæt
telsen 1927, da en ny staffering i renæssancestil 
mindedes med påskriften »Malet Anno 1927 af 
Kr. Nielsen, Vejen« (under kronlisten). Hertil 
hørte i postamentfelterne samme indskrift (i 
fraktur) som efter den seneste restaurering
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Fig. 27. Markus, prædikestolsfelt, o. 1640 (s. 2693). 
NE fot. 1987. – Kanzelfeld mit dem Evangelisten Mar
kus, um 1640.

1973-74, der har givet prædikestolen sin nuvæ
rende fremtræden.

Stolestaderne består af bænke fra 189011 med 
skrå fyldingsryglæn samt gavle fra 1967-68 i 
sydvestjyske ungrenæssanceformer. Gavlene, 
der består af et rammeværk med dobbeltspir og 
to fyldinger med hjertegennembrudt foldeværk, 
er udført efter model af en gavl fra o. 1580, som 
nu ligger på kirkeloftet.47 Også i to af de forreste 
gavle indgår ungrenæssancedele (fig. 32). De er 
tilsvarende opbygget, men med fyldinger af fyr
retræ, de nedre med hjertegennembrudt folde
værk, de øvre med rudemønster under halvroset

med karvskårne blade i sviklerne. På de to gavle 
er kun den øvre og indre del af rammeværket 
gammelt, resten nygjort 1967-68. Bænkene står 
grå, gavlene blå med lyserødt foldeværk på grå 
bund. På de to gamle gavles fyldinger er bevaret 
en ældre, broget bemaling, vistnok fra 1792; den 
ene gavls øvre rammestykke har endvidere ud
sparet de malede initialer »CHNI« i skriveskrift 
fra 1700'rne.

†Stolestader. De to delvis bevarede gavle (fig. 
32) og den på loftet opbevarede fra o. 1580 tyder 
på, at kirkens gamle stader som i så mange af 
egnens kirker var et ungrenæssancesæt fra denne 
tid. 1738 nævnes stader i tårnrummet, de to ne- 
derste så brøstfældige, at de ikke kunne benyt
tes.12 1844 ønskedes samtlige fruentimmerstole 
rettet og istandsat, og året efter omtales behov 
for et rygstød i dem,15 mangler, der udbedredes 
1849 og blev fulgt op med en almindelig nyma
ling af stoleværket.15 1862 havde samtlige stole 
rygstød, fem endvidere låger og fyldingsryg
læn.11 Alle kvindestole »indtil døren« blev 1873 
repareret og malet i lys egetræsfarve,15 før hele 
stoleværket blev fornyet 1890. Til de bibeholdte 
bænke hørte indtil 1968 kraftige gavle med 
spærformet afslutning og smalle højfyldinger, 
kronet af en halvroset.

*Præste- og skriftestol (fig. 29), 1577, i sydvest
jysk ungrenæssancestil, reduceret 1877, således 
at nu kun langsiden med dør er bevaret, 
205×182 cm. Den består af fire fag med pro- 
filfyldinger i tre rækker. Fagdelingen er ikke re
gelmæssig, idet dørfaget er bredere end de an
dre, og den øvre række af liggende frisefyldin
ger er ude af takt med de to nedre rækker af 
højfyldinger. Den nederste række fyldinger er 
glat, de to øvre rummer forskelligt arrangeret 
akantusløv, der i ét felt vokser ud af en vase, i et 
andet danner vinger på et englehoved. I dørens 
overfylding står med reliefskårne versaler: 
»Hvies Sønder I forlader di bliver forladen (Joh. 
20,23) 1577«. Panelets rammeværk har øverst 
tandsnit og langs den ene kant neglesnit, den 
anden kant må have dannet hjørne med stolens 
nu manglende kortside. Træet står med en lys 
egetræsmaling fra 1863,11 hvorunder der stedvis 
ses en bemaling fra slutningen af 1700'rne
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Fig. 28. Prædikestol, o. 1640 (s. 2691). NE fot. 1987. – Kanzel, um 1640.

(1792?) i rødt, blåt og hvidt, de glatte fyldinger 
med mørkblå rocailler på lysblå bund.

1789 ønskedes skriftestolen malet,22 hvilket 
skete 1792. Jacob Helms nævner 1873 præstens 
lukkede stol ved alterets nordside og forklarer 
den som en gammel skriftestol, hvortil også

dens indskrift sigtede. 1874 blev den nu egetræs- 
malede præstestol formindsket.11 Det skete ved 
borttagelse af dens kortside, mens langsiden 
gennemsavedes og bøjedes i vinkel til et lille 
rum på 2×2 fag (jfr. fig. 29). Efter anskaffelse af 
en lænestol til præsten 1888 blev den gamle præ-
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stestol sat op bag i kirken.10 Afgivet til Museet 
på Koldinghus 1898 (inv. nr. 13584).

†Degnestol. Kirkesangerens stol, formentlig i 
korets sydøsthjørne, blev 1874 formindsket og 
1888 fjernet fra koret.15

En pengeblok, fra 1967-68, er af egetræ med 
messingbånd, 74 cm høj. Opsat ved indgangen i 
skibet, †Pengeblokke. 1789 havde beboere i sog
net »sidstafvigte Skærtorsdag egenmægtigt ind
sat en pengeblok«, som bispen nu krævede fjer
net. Blokken, der bar indskriften: »Denne Spar
bøsse er indsat i Lindknud Kirke til Tavlepenges 
forvaring til de fattige«, blev borttaget 11. dec. 
samme år.48 1862 beskrives kirkeblokken, af 
egetræ, som omvunden med jernbånd. Dens 
overdel, »med en messing bing (sic) at komme 
pengene i« var til at åbne og sikredes af to låse.11

En †Klingpung, nævnt som en kirkebøsse med 
læderpung, eksisterede endnu 1962.11

Våbenhusets dørfløj er fra 1960, af egetræ. 1862 
beskrives en gammel jernbunden †dørfløj mellem 
skib og våbenhus, vistnok fra 1641. Den var af 
egetræ »med jernstænger belagt på ydersiden, 
og med nøgle og lås og hængsler, at oplukkes 
indad til venstre«.11 Ifølge O. Nielsen stod der 
i jernet initialerne »KAKA. 1641«,20 hvilket 
Helms 1873 præciserede med oplysningen, at 
indskriften kun var svagt fordybet i dørens jern
beslag. Dørfløjen blev solgt 1888.11

Orgel, 1953,11 med seks stemmer, bygget af 
Wilhelm Hemmersam, København. Ombygget 
1968 af Brdr. Bruhn, Årslev. Disposition: Ge
dakt 8', Spidsgamba 8', Principal 4', Rørfløjte 4', 
Blokfløjte 2', Nasat 1 1/3'. Ved ombygningen

Fig. 29. *Præste- og skriftestol, 1587 (s. 2694), nu i Museet på Koldinghus. NE fot. 1985. – *Pastoren- und 
Beichtstuhl, 1587. Im Museum von Koldinghus.
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Fig. 30. Indre set mod øst. Fot. o. 1900. Det kgl. Bibliotek. – Kircheninneres gegen Osten, um 1900.

1968 fornyedes traktur-og registraturmekanik
ken samt luftforsyningsanlægget, orgelhuset fik 
en ny og højere sokkel, og spillebordet flyttedes 
fra bagsiden til forsiden. Oprindelig på forhøj
ning i tårnrummet;11 siden 1968 på gulvet i ski
bets nordvestre hjørne, med sydvendt facade, 
der har grå bemaling og røde lister. Kirken 
havde tidligere et †harmonium i tårnrummet.11

Salmenummertavler. 1-2) Ens, o. 1900, egetræ, 
75×70 cm, til metalcifre, øvre og nedre ram
mestykke er udformet som brede skriftbånd 
med reliefversalerne »Lovsyng vor Gud« og »Ja 
pris hans Navn«. Malet i gråtoner. 3-5) Tre ens, 
fra anden halvdel af 1800'rne, nu henlagt på lof
tet. De er af fyr med svajet overkant, 53×40 cm, 
sortmalede (til kridt) med hvid skriveskrift: 
»Før Prædiken« og »Efter Prædiken«. 1862 be

taltes for to salmenummertavler,10 1874 for to 
mere.11 Præsterækketavle, 1951, »udarbejdet« af 
Selskabet for kirkelig Kunst, 160×100 cm. Tav
len har afrundede hjørner og et ophøjet ind
skriftfelt med påskrift i mørkgrå kursiv. Malet i 
gråtoner. På tårnets sydvæg.

En kirkestævnetavle i våbenhuset, 26×38 cm, 
med hvid frakturindskrift »Kirkestævne« på 
sort bund, synes at være en moderne replik af en 
tilsvarende, der nævnes i inventariet 1862.49

Tre lysekroner af messing er anskaffet 1913, 
den ene (nu i tårnrummet) har på hængekuglen 
kursivindskriften: »Til Lindknud Kirke ved 
Sognepræst Nielsen og Hustru Julen 1913. Soli 
Deo Gloria (Gud alene æren)«. Den hang op
rindelig som den midterste af de tre kroner, der 
tændtes første gang juleaften 1913.11
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Fig. 31. *Topstykke fra *(†)prædikestolshimmel, o. 
1640 (s. 2693). I Museet på Koldinghus. NE fot. 1993. 
– *Aufsatz von *(†) Schalldeckel, um 1640. Im Museum 
von Koldinghus.

Fig. 32. Stolegavle, o. 1580, rammeværket hoved
sagelig fornyet 1967-68 (s. 2694). NE fot. 1987. – 
Gestühlswangen, um 1580. Rahmenwerk hauptsächlich 
erneuert 1961-68.

Klokke (fig. 33), o. 1500, skriftløs, tvm. 64 cm 
(Uldall, s. 133). Den har profileret slagring og 
om halsen seks små reliefkors (ca. 2,5 cm) med 
fligede ender, indfattet af lister. Hele kronen er 
fornyet i jern. I slyngebom i klokkestablen på 
kirkegården. 1740 hang klokken i tårnet; den 
fattedes da reb og stang,12 en mangel, der lige
ledes beklagedes 1819.23 1840 istandsattes klok
ken,15 og 1875 blev det tilladt at flytte den i en 
»klokkestol« (stabel) ved kirkens østgavl (jfr. 
ovf.).15

GRAVMINDER

1870 fandtes to †gravtræer (»ligsten af træ«) i kir
ken.20 1) O. 1676, over Hans Kristensen, født i 
Assersbøl, †1676 sammesteds, i hans alders 63. 
år. 2) O. 1694, over Kristen Hansen, †1694 i As
sersbøl.

Kirkegårdsmonumenter. I et gravstensmuseum 
nord for kirken står fem støbejernskors. 1)
O. 1861, over Amika Nielsen, *4. jan. 1816 i Få
borg, †12.jan. 1861 i Oxlund. Korset, der har 
paralleller i Vorbasse (s. 2320), måler 110×76 cm 
og har krabbebladsformede korsender med ro
set, samt håndtryk på bagsidens korsskæring. 
Korsfodsdekoration på begge sider. Indskrift i 
antikva og versaler (navn).

2) O. 1865, over Amika Terkelsen, *3. feb. 
1864 i Oxlund, †8. jan. 1865. Korset, 82×53,5 
cm, har profileret kant og fod samt svagt mar
kerede trepas i korsenderne. Indskrift i antikva 
og versaler (navn).

3) O. 1866, over Kjerstin Jacobsen, *22. sep. 
1844 i Oxlund, †7. maj 1866 sammesteds. Som 
nr. 1, faststøbt på granitblok.

4) O. 1867, over dannebrogsmand Ole Peder
sen, *28. juli 1779 i Tirslund, 130. marts 1846
i Lindknud og Anne Magrete(!) Pedersen, 
*9. marts 1793 i Lindknud, †17.jan. 1867 sam
mesteds. Som nr. 1, med gravskrift på begge 
sider.

5) O. 1874, over Ellen Kirstine Thøgersen, 
*18. nov. 1828, 121. dec 1874 i Oxlund. Som nr.
1, dog med gravvers på den glatte bagside og 
korsfodsdekoration på bagsiden alene.
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Fig. 33. Klokke, o. 1500 (s. 2698). Tegning af F. Ul- 
dall 1901 i Nationalmuseet. – Glocke, um 1500.

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

Ved embedet. Synsprotokol 1862f. – LA Vib. Lind
knud kirkes regnskab 1854-1919 (C KRB.272).

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker VII, 1887, s. 152-55. – Indberetninger. 
J. Helms 1873 (bygning, inventar), Chr. Axel Jensen 
1926 (altertavle), Poul Jensen (altertavle og prædike
stol), Mogens Larsen 1967 (altertavle, prædikestol, 
krucifiks), P. Fulgsang 1974 (altertavle), Georg 
N. Kristiansen 1974 (4 indb. og notater om altertavle, 
prædikestol og krucifiks), Knud Holm 1986 (dåbs- 
fad), Anker Sjögren og Ole Bjørn Jensen 1986 (dåbs- 
fad).

Tegninger og opmålinger. NM2. Opmåling af klokke 
ved F. Uldall 1901. Plan, snit og opstalter af bygning 
ved Aage Bugge 1926. Kalke af indskrifter på alter
tavle og prædikestol samt snit af altertavle og rekon
struktion af tavlens fodstykke ved Georg N. Kristian
sen 1974. Situationsplan ved B. Vestergaard 1986. – 
KglBibl. Tegning af kirken ved Burman Becker o. 
1860.

Litteratur. O. Nielsen: Historiske Efterretninger 
om Malt Herred, 1870, s. 149-57. Niels Thøgersen: 
Fra Lindknud Sogn, udg. af August F. Schmidt, 
Lindknud 1936.

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, in
ventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgler) og 
gravminder ved Anne-Sofie Elley Molter. Tysk over
sættelse: Bodil Moltesen Ravn. Redaktionen afsluttet 
juni 1993.

1 RA. Ribe bisp 1538. Register på sognepræsters ejen
dom og rente udi Varde syssel, s. 95.
2 Kronens Skøder IV, 19.
3 Endnu 1771 overtog Henrik H. C. Lautrup til 
Estrup kirken fra sin far.
4 LA Vib. Ribe bispearkiv (C 4.168); RA. DaKanc. A 
29. Efterretninger om ejerne af kirker og kirketien
der, 1726-97.
5 Mønterne opbevares i Den kgl. Mønt- og Medaille- 
samling (FP 3291, 1974).
6 DaSagn. II, 191-92 og ny rk. II, 125.
7 Becker: Orion II, 1839, s. 129.
8 DaSagn. II, 191-92.
9 Danske Kirkelove, udg. af H. F. Rørdam, 1883, I, 
373. Formuleringen viser, at værgerne ikke umiddel
bart kunne råde over kirketienden. Det samme gjaldt 
i disse år for Grene, Vorbasse, Lejrskov og Anst (s. 
2283, 2305, 2415 og 2464).
10 LA Vib. Lindknud kirkes regnskab 1854-1919 (C 
KRB.272).
11 Synsprotokol 1862f.
12 LA Vib. Ribe bispearkiv. Ureg. korrespondance 
vedr. Malt hrd. 1633-1778 (C 4.58).
13 En del af jorden tilhørte skolelodden. Læreren be
taltes årligt 3 kr for afstået jord til kirkegården.
14 1903 anskaffedes 174 nummersten til gravstederne.
15 LA Vib. Ribe amts østre provsti. Synsprotokol for 
Anst med flere herreder 1829-91 (C 45.4-9).
16 Flere af egnens mindre kirker er opført efter samme 
koncept (kvadre i koret og rå kampesten i skibet): 
Seest og Hjarup samt de middelalderlige kirker i 
Grene og Hejnsvig.
17 Et manglende forbandt i kirkens sydside, mellem 
kor og skib, behøver ikke at være et oprindeligt træk, 
men kan lige så vel skyldes omsætning.
18 Også i Gesten kirke (s. 2516f.) er kvaderbeklæd
ningen ført helt til tops i korets østgavl.
19 Jfr. O. Nielsen: Historiske Efterretninger om Malt 
Herred, 1870, s. 150-51; Aksel Lassen: Skæbneåret 
1659. Hungersnød og pest over Sydvestdanmark, 
Århus 1958.
20 O. Nielsen: Historiske Efterretninger om Malt 
Herred, 1870, s. 149-57.
21 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C
4.189).
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Fig. 34. Dåbsfad, 1700'rne, anskaffet 1889 (s. 2689). 
NE fot. 1987. – Taufschale, 18. Jh., für die Kirche erwor
ben 1889.

22 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C
4.190).
23 LA Vib. Ribe stiftsprovsti og købstadsprovsti. 
Synsprotokol for kirker og præstegårde 1812f. (C 
36A.13).
24 Snarest kan der være tale om antikke, allegoriske 
fremstillinger; b, med diende fugl, kan næppe være 
Leda med svanen og er rimeligvis at opfatte som en 
pietas-allegori. Se eksempelvis Cesare Ripa: Iconolo- 
gia of Uytbeeldinghe des Verstands, Soest 1971, s. 
176, og jfr. Henrik Bramsen: Det forsvundne Monu
ment, 1977 (om Leda-motivet).
25 Postamentfeltets ældre bræt fra 1877 er henlagt på 
kirkeloftet. Det er af fyr, 17×100 cm, og har rester af 
indskrift i gul fraktur: »Jesus Krist er Livsens Kilde«.
26 Hermerne er skåret efter samme forlæg som på Ge
sten kirkes altertavle, hvor arbejdet dog skyldes en 
anden og langt mere primitiv billedskærer. Se s. 2525 
med fig. 15.
27 1973/74 kunne kun iagttages enkelte stumper af 
formodet originalfarve. På storfrisen var svage spor 
af forgyldt skrift på sort bund, på søjlekapitælerne 
iagttoges smalte og i ornamentbunden stedvis lidt 
forgyldning.
28 Poul Jensen kunne 1927 læse lidt af indskriften i det 
nedre buefelt: »Loven er vor...est...Christum...«, 
mens Georg N. Kristiansen 1973/74 konstaterede tal
lene »1,2,3...« i bogen.
29 Jfr. note 15. At rettelsen blev foretaget (efter 1852) 
synes at fremgå af Georg N. Kristiansens undersø
gelse 1973/74. Han konstaterede i storfeltet to ma
lerier over hinanden, af hvilke det nedre øjensynligt 
kun havde stået fremme i kort tid. Alt var dog stærkt 
ødelagt.
30 Nu på kirkeloftet, jfr. note 25.
31 Jfr. malerier i †Verst og Lejrskov kirker, s. 2369, 
2383, 2433.

32 Der er 1973/74 taget kalker af indskrifterne, som 
opbevares i NM.
33 Se Sigvard Skov: Middelalderlige Træskulpturer, 
Koldinghusmuseet, 1961, s. 17.
34 Se Ebbe Nyborg: Mikaels-altre, i hikuin nr. 2, 
1977, s. 157ff. og Jörn Barfod: Holzskulptur des 13. 
Jahrhunderts im Herzogtum Schleswig, Husum 
1986, s.36, 52f., 127, 172. Lindknudfiguren er i disse 
fremstillinger fejlagtigt henført til Taps (jfr. ndf.).
35 Sigvard Skov 1961 (jfr. note 33), s. 11f. Figurens 
proveniens fra Lindknud er påvist ved en nyregistre
ring 1985, idet den fremgår af et brev, stilet til Kol
dinghusmuseet 1927.
36 Jfr. note 34.
37 1853 ønskedes en passende brødæske anskaffet. Jfr. 
note 15.
38 Jfr. H. K. Kristensen: Hovedgården Estrup i Malt 
herred, Varde 1968, s. 51f.
39 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger og syn 
1798-1802 (C 4.705).
40 Se også DK. SJyll., 2929f. og William Karlson: 
Dopfat och dopskålar, i Kulturens Årsbok 1957, illu
stration s. 87.
41 Inv. nr. 9139a-b. Jfr. Sigvard Skov: Middelalder
lige Træskulpturer, Koldinghusmuseet, 1961, s. 29.
42 Korset, der måler 167×125 cm og har ender i lil- 
jeform, er nu henlagt på kirkeloftet.
43 Tilknytningen til Jens Mortensen er tydelig når det 
gælder opbygning og billedvalg, men skæringerne 
har ikke samme volumen og svung som hans mere 
sikre arbejder, der næsten alle stammer fra 1650'erne. 
Om Jens Mortensen, der synes at have været virksom 
o. 1635-56, se Merete Bergild og Jens Jensen: »Ny
kirkemesteren« –Jens Mortensen og hans træskærer
arbejder i jydske kirker omkring midten af 1600-tal- 
let. I ÅrbRibe 1987.
44 Serien er stukket af Jacob Matham. Se Christie: 
Ikonografi II, 217f. og Hugo Johannsen: The graphic 
art of Hendrick Goltzius as prototype for danish art 
during the reign of Christian IV., i Art in Denmark, 
Leids Kunsthistorisch Jaarboek 1983, s. 97f. med fig. 
12-15.
45 Se Marie Mauquoy-Hendrickx: Les etampes des 
Wierix, Bruxelles 1978, nr. 868. Samme forlæg er 
brugt på Jens Mortensens altertavle i Jerne (s. 982) og 
på hans prædikestol i Vester Nykirke (s. 1730).
46 Tidspunktet kendes ikke, men resterne befandt sig i 
museet 1895.
47 Af gavlen, 98 cm høj, er kun fyldingerne og den 
indre del af rammeværket i behold, resten er fra 
1967/68.
48 LA Vib. Ribe bispearkiv. Ureg. korrespondance 
ang. Malt hrd. 1780-1812 (C 4.59).
49 Jfr. note 11. Tavlen er afbildet i Erik Nørr: Præst og 
administrator. Sognepræstens funktioner i lokalfor
valtningen på landet fra 1800 til 1841, 1981, s. 84.



Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NJP fot. 1992. – Südostansicht der Kirche.

HOVBORG KIRKE
LINDKNUD SOGN

Filialkirken i Hovborg,1 i Lindknud sogns nor
dre del, er bygget 1895-96 (indviet 26. januar 
1896) efter tegning af arkitekt Claudius August 
Wiinholt, Viborg.

Kirkegården, der er udvidet med et jordstykke 
mod øst 1951, omgives af lave hække af bøg og 
taks. Hovedindgangen i vest, fra 1984, er en kø
report mellem to ganglåger, lukket af hvidma- 
lede trærammer ophængt i granitstolper, tidli
gere murede piller. Et ligkapel på kirkegården, 
fra o. 1940, er af røde sten og tækket med skifer. 
Klokken hænger i en skifertækket klokkestabel, 
fra 1914, med stolper af beton og svarende til 
den i Lindknud.2 Den afløste en ældre, tømret 
stabel, rejst samtidig med kirken.

Kirken, der er af røde mursten, er en central
kirke3 i form af et græsk kors med apsis i øst og 
små kvartrunde udbygninger mellem korsar- 
mene. Af disse tjener det sydøstre som præste- 
værelse, det sydvestre som venterum for dåbs- 
gæster og de to nordre til redskaber. Murene 
hviler på en profileret sokkel og har detaljer i 
romansk stil. Apsiden er ved spinkle liséner ind
delt i fem felter bundet sammen med en rund
buefrise. De rundbuede, trekoblede vinduer 
flankeres af romaniserende småsøjler af kalk
sten. Døren i vest er en portal med fire cement
søjler i et tagafdækket fremspring.4

Ved en hovedistandsættelse 1964-65 (arkitekt 
Richard Aas, Varde) blev tårnets mure, med otte
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Fig. 2. Indre set mod øst. NE fot. 1993. – Kirchenin
neres gegen Osten.

rundbuede åbninger, skåret lidt ned og overde
len ommuret med smalle, tredelte lysåbninger. 
Det oprindeligt lave pyramidetag blev udskiftet 
med et højt pyramidespir, og skifertagene blev 
overalt erstattet af kobber. Inden for døren, un
der orgelpulpituret, indrettedes et vindfang.

I det indre, der er restaureret 1984 (arkitekt 
Sv. Aa. Aakjær, Rødding), dækkes de fire kors-

arme af tøndehvælv, mens korsskæringen har 
sortmalet træloft. Væggene er hvidtede på nær 
hjørnepillerne, der er gråmalede. I gulvet ligger 
gule, kvadratiske teglfliser mellem grå sten; un
der stolene er der trægulv.

Inventaret er dels fra opførelsen, dels i helt 
enkle former fra restaureringen 1984, da møb
leringen fik sin nuværende farvesætning i blåto
ner.

Altertavlen, fra 1895, er en enkel replik (i fyr) 
af et romansk, gyldent bueretabel med maleri, 
Getsemane, i halvbuefeltet. Det er udført af 
Olga Schmidt i olie på lærred som kopi efter 
Carl Bloch. I et felt under maleriet er 1984 anført 
citat fra Joh. 11,25.5 Altersølvet er af pletsølv, dis
ken mærket »D.F.A.«, oblatæsken i Sterlingsølv 
fra 1965 med påskriften: »Til Hovborg Kirke fra 
Vejen Bank 11. April 1965«. 1896 var toblatæske 
og alterkande af sort porcelæn med forgyld
ning.2 Alterstagerne, af messing, 40 cm høje, 
har cylinderskaft og krenneleret lyseskål, mens 
en sy vstage ifølge indskrift er skænket af Martin 
Simonsen, julen 1935.

Døbefonten, fra 1984, er af rød, råhugget gra
nit, kubisk, 52×52 cm, 87 cm høj, med lille for
dybning til dåbsfadet. Den oprindelige døbefont, 
af kridtsten med søjlebasefod, cylinderskaft og 
en ganske lille halvkuglekumme, ligger på lig
kapellets loft. Enkelt dåbsfad af messing med 
tilsvarende dåbskande.

Fig. 3-4. Grundplan og opstalt af kirken set fra syd. 
1:300. Efter forslag til ombygning ved Richard Aas 
1964, i Lokalhistorisk Arkiv for Holsted kommune. 
Tegnet af Marianne Nielsen 1993. – Grundriss und 
Aufriss der Kirche, Südansicht.
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Fig. 5. Den nyopførte kirke set fra vest. Efter Illustreret Tidende 1896. – Die neu 
erbaute Kirche, Westansicht, i896.

Prædikestolen er en talepult, der 1984 har afløst 
en prædikestol af ferniseret fyrretræ med staf
fering og påskrift fra Luk. 11,28 (nu på kapellets 
loft). Stolestaderne, fra opførelsestiden, har lod
rette ryglæn og glatte gavle i form som et nøgle
hul; 1896 stod de i ferniseret fyr med malede 
liljer.2

Orglet, fra 1970, oprindelig med fire stemmer, 
er bygget af Marcussen & Søn, Åbenrå. 1993 
udvidet af samme til seks stemmer, ét manual 
og pedal samt et forberedt svelleværk. Oprinde
lig disposition: Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 
4', Oktav 2'. Disposition efter udvidelsen 1993: 
Hovedværk: Principal 8', Gedakt 8', Præstant 4', 
Rørfløjte 4', Oktav 2', Pedal: Subbas 16'. Et 
svelleværk med fire stemmer vil senere kunne 
tilbygges. På ældre vestpulpitur med den enkle,

femdelte hovedværksfacade fra 1970 indfældet i 
pulpiturbrystningen. Et nyt svelleværkshus ved 
bagvæggen giver plads for spillebordet og flan
keres af subbassens største piber. Orgelhuse af 
ubehandlet eg, svelledøre af oregon pine. Indtil 
1993 var spillebordet placeret i orgelhusets 
nordside, †Orgel, 1909, med fire stemmer og ok- 
tavkoppel, bygget af Horsens Orgelbyggeri ved 
M. Sørensen. Pneumatisk aktion, bælgventil- 
lade. Orglet var ifølge indskrift på en lille sølv
plade over manualet »Skænket Kirken af Mads 
Lausens Enke, Vivkjær, Klelund. 1909«. Opstil
let på samtidigt vestpulpitur.

Klokken, tvm. 71 cm, er glat bortset fra relief- 
versalerne: »A. M. Høyer, Viborg, 1895«, der 
ses på legemet, flankerende støberens spejlmo
nogram.

Danmarks Kirker, Ribe amt 189
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Gravminder. På kirkegården øst for kirken 
mindesten af granit for Andreas Jensen, †8. april 
1942 i engelsk tjeneste. »Kalder dåden, vågner 
manden«; og Nikolaj J. Nikolajsen, †3. marts 
1945 i Porto Westphalen. »Han kunne dø, men 
aldrig kues«.

Litteratur. En ny Kirke paa Heden, Illustreret Tidende 
1896, s. 282; Ribe Stifts Årbøger 1965, s. 6. Tegninger. 
Restaureringsforslag med planer og opstalt ved Ri
chard Aas, 1964, i Lokalhistorisk arkiv for Holsted 
kommune. Arkivalier. Synsprotokol 1896f. Ved em
bedet. – Beskrivelse af bygning ved Niels Jørgen 
Poulsen, inventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen 
(orgler). Redaktionen afsluttet maj 1993.

1 Grunden til kirke og kirkegård blev skænket af 
Mette Marie Povlsen, enke efter kromand Nikolaj 
Povisen. Synsprotokol 1896f.
2 Synsprotokol 1896f.
3 Adskillige af C. A. Wiinholts kirker har korsform: 
Iglsø i Viborg amt (1894-95); Stenbjerg, Thisted amt 
(1895, ombygget 1922); Skærlund, Vejle amt (1895- 
96); Bording, Ringkøbing amt (1896-97); Tiphede, 
Ringkøbing amt (1900-01).
4 Opførelsen af kirken blev forestået af arkitekt An
dreas Hagerup, Kolding. Murerarbejdet udførtes af 
H. Nielsen, Kolding. Murstenene blev leveret af 
E. A. Hansens teglværk, Kolding.
5 Bag på altertavlen læses: »Alterbord, prædikestol og 
døbefont købt 1984 for midler skænket af Nikolaj 
Søndergaard Jensen, Klelund samt Fonden til opret
telse af alderdomshjem i Hovborg«.



Fig. 1. Kirken set fra nordvest. NE fot. 1993. – Nordwestansicht der Kirche.

BRØRUP KIRKE
MALT HERRED

Sognet nævnes første gang i kirkelisten i Ribe Olde
moder (ved midten af 1300'rne), hvor kirken er sat til 
en afgift på 4 skilling sølv (jfr. s. 1020f.). Brørup 
havde senest fra reformationstiden1 og indtil 1895 
Lindknud som anneks, 1895-1917 Holsted som an
neks. 1925 opførtes en filialkirke, Johanneskirken, i 
Brørup stationsby.

Kronen overdrog ved et mageskifte 1690 kirken til 
kammerjunker, sekretær Peder Rodsteen,2 som vist
nok samme år solgte den til Jørgen Skeel Due til Søn
derskov (Folding sogn).3 Kirken forblev under Søn
derskov til 1774, da tienden afhændedes til ni sogne- 
mænd.5 1803 tilhørte kirken sognets beboere.4 I de 
følgende år frem til engang efter 1859 havde også 
L. F. Lautrup til Estrup (Malt sogn) andel i kirken.6 
Denne er overgået til selveje, formentlig 1912.

Ved klokkeskatten 1528 måtte kirken afgive en 
klokke (jfr. inventar). Endnu 1949 ejede kirken nogle

engjorder, formodentlig skænket i middelalderen 
som sjælegave.5

Sagn. Da der var uenighed om kirkens placering 
tog man et par stude, der aldrig havde været under 
åg, spændte dem for en plov og lod dem gå. Hvor de 
standsede blev kirken bygget. – Kirken var julenat 
samlingssted for hedenfarne ånders gudstjeneste. Det 
hørte op, da en karl sneg sig ind for at tage del.7 
Brørup og Føvling kirker blev bygget af to kæmper, 
der var misundelige på hinanden. Brørupkæmpen 
ville slå tårnet af Føvling kirke, fordi hans egen kirke 
ikke havde tårn, og kastede derfor Tislundstenen 
mod Føvling.8

Mønter. Ved en gulvundersøgelse i koret 19539 
fandtes ved harpning af den løse fyld 13 mønter.10 Af 
ti danske var to middelalderlige, slået under Kristof
fer I og II. Blandt tre nordtyske var to mecklenborg- 
ske hulpenninge fra slutningen af 1300'rne.11
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Fig. 2. Sammentegnede matrikelkort 1:10000. Surhave, Gravengård, Brørupgård og Damgårdens jorder, op
målt 1820 af P. Hjort, og Tuesbøl og Eskelund byes jorder, opmålt 1792 af L. Astrup. Rettelser for begge kort 
medtaget indtil 1865. Kopieret af Anna Thorsen. – Katasterkarten, vermessen 1820 und 1792.

Kirken ligger frit i landskabet, midt i sognet, på 
en svag højning ved hovedvejen mellem Kol
ding og Esbjerg. Den rektangulære kirkegård er 
kort efter 19035 udvidet med en tønde land mod 
vest og nord, og samtidig blev det anseelige 
areal hegnet med cementafdækkede kløvstens- 
mure. Den gamle kirkegård, angivet på matri
kelkortet 1820 (fig. 2), var omgivet af †stendi- 
ger. Kirkegårdens hovedindgang fra 1856,6 i syd 
ud for våbenhuset, består af en køreport mellem 
to ganglåger, lukket af træfløje mellem piller af 
granit, afsluttet med svejfede pyramider; tidli
gere var fløjene af kunstfærdige jerngitre. En 
ganglåge i vest fører ud til graverhuset; en låge i 
øst, nær det nordre hjørne, har nyhuggede gra
nitpiller kronet af kugler.

Kirkegårdens †port stod før 1856 i øst. Den 
havde 16913 teglhængte, murede piller og lukke
des af træfløje. Ved porten var en låge (»stette«) 
med †rist og et drejeligt kors foran. En vestre

stette med træstolper var indrettet på samme 
måde. Porten var øde 1725, og stetternes 
»hvirvler« manglede.12

Det tilkøbte areal i nord og vest har læbælter 
af løvtræer, bl.a. elm og bøg. 1862 havde den 
endnu ikke udstykkede, græsklædte kirkegård 
kun de »nødvendigste« gange; langs diget var 
plantet poppel og el. 1879 plantedes en †lindeallé 
fra hovedindgangen til våbenhuset og en †ka- 
stanjeallé fra den østre låge til kirken. Langs de 
øvrige gange og diget var ahorn, elm og sølv
poppel.13 I forbindelse med en omlægning af 
gravene fældede man 1936 en del ældre træer.5

†Oldtidshøje. I en udjævnet stenalderhøj14 på 
kirkegården vest for kirken og lige inden for det 
gamle vestdige15 fandtes 1927 et firesidet grav
kammer, indeholdende en flintdolk.5 Syd for 
kirkegården er endnu en oldtidshøj sløjfet 1952.16

Klokkestabel. Klokken hænger (efter nedtag
ningen af en †tagrytter 1954) igen i en stabel på
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kirkegården. Den nuværende tømrede og tjæ
rede stabel sydøst for kirken er dækket med et 
pyramideformet skifertag; den er fra 1989 og en 
nøje kopi af en †stabel, som 1954 flyttedes hertil 
fra Tornby kirke (Hjørring amt), hvor den var 
opstillet 1939.

Flere †klokkestabler (»klokkehuse«) har afløst 
hinanden fra 1600'rne indtil opsætningen af en 
†tagrytter 1885. 1691 hang klokken i et tømret 
»klokkehus« nordøst for kirken. Det stod på 
otte støtter og var tækket med fjæl. Øverste del 
var da vel ved magt, nederste del var gammel, 
og forrådnede »stribånd og løsholter« skulle 
fornyes.3 1725 var klokken taget ned og afven
tede opsætningen af et nyt hus.12 1790 var klok
kehuset »ved kirkens østre ende« så brøstfæl- 
digt, at man ikke kunne ringe med klokken.17 
Burman Beckers tegning (fig. 13), o. 1860, viser 
en stabel umiddelbart øst for koret med fire 
hjørnestolper, afdækket med et træbeklædt py
ramidetag med knop i spidsen.

BYGNING

Kirken, der består af kor og skib, er en kvader- 
stensbygning, hvis skib har bevaret sin gamle, 
romanske skikkelse, mens koret er en senmid
delalderlig ombygning i genbrugte materialer.

Ombygningen, der også omfatter triumfmuren, 
har betydet en reduktion i forhold til det op
rindelige †kor, der havde tapsis. Et våbenhus 
ved sydsiden er formodentlig fra renæssanceti
den. Kirkens orientering har en mindre afvigelse 
til syd.

Arkæologiske undersøgelser ved K. Høgsbro 
Østergaard i forbindelse med en restaurering 
1953-54 afslørede fundamentet til apsis og spo
rene efter to trækirker.9 En teori om at hele kir
ken, efter at den havde fået korudvidelse og 
tårn, var ombygget i gotisk tid må afvises efter 
fornyede undersøgelser 199318 (se ndf.).

†Trækirker (fig. 3-4). Ved udgravningen 
1953-54 påvistes i skibets gulv spor efter to træ
bygninger, begge sandsynligvis kirker, som ef
ter tur har været forgængere for stenkirken.9 1) 
Af den ældste (fig. 3) fandtes stolpehuller fra en 
del af søndre langvæg, opbygget af runde 
stokke, som indbyrdes var forbundet af planker, 
formentlig fastholdt i noter i stokkene. Større 
huller med nogenlunde regelmæssig afstand an
tydede en fagdeling af stavvæggen. 2) Af et stort 
antal stolpehuller, der fremkom i et højere ni
veau, syntes en del at tilhøre en yngre bygning 
(fig. 4). Til denne kunne henføres to stolpehuller 
i skibets sydside, mellem hvilke der fandtes spor 
af en fodrem, som har hvilet direkte på jorden.

Fig. 3-4. Planer 1:300 af formo
dede ttrækirker, fremdraget 
1953-54 (s. 2707). Skitser af 
Holger Schmidt til National
museets Arbejdsmark 1961 på 
grundlag af Knud Høgsbro 
Østergaards undersøgelser (de 
stiplede linjer er Høgsbro Øster
gaards tolkning af formodede 
fundamenter til en ældre sten
kirke, jfr. fig. 12). – Grundrisse 
von vermuteten †Holzkirchen, frei
gelegt 1953-54.



2708 MALT HERRED

Fig. 5. Grundplan 1:300. Målt af Henrik Jacobsen og tegnet af Marianne Nielsen 1993. Den punkterede linie 
angiver den omtrentlige udstrækning af det oprindelige kor og apsis. De stiplede felter øst for koret viser 
udgravningsfelter 1993 med fremdragne fundamenter til kor og apsis. – Grundriss. Die gepunktete Linie gibt den 
ungefähren Umfang des ursprünglichen Chors und der Apsis an. Die gestrichelten Felder östlich vom Chor zeigen Ausgra
bungsfelder 1993 mit freigelegenen Fundamenten.

Stolpehuller ved skibets nordvæg dannede ikke 
noget mønster, og adskillige huller kan derfor 
ikke med sikkerhed henføres til de to træbyg
ninger.19 Tre grave inden for skibets nordvæg 
gennemskæres af stenkirkens fundamenter og 
må være ældre end denne.

Af den romanske stenkirke er som nævnt kun 
skibet bevaret, mens koret, som det fremtræder 
nu, skyldes en ombygning en gang i senmiddel

Fig. 6. Tværsnit gennem skibet set mod øst, 1:150. 
Målt af Henrik Jacobsen og tegnet af Marianne Niel
sen 1993. – Querschnitt durch Schiff gegen Osten.

alderen. Skibets betragtelige længde, godt 20 m, 
kan antyde en vestforlængelse. Der foreligger 
dog ingen yderligere belæg herfor bortset fra det 
forhold, at vestendens indervægge (nu skjult af 
pudslag) ifølge Uldall udviser et vist materia
leskift fra marksten til kvadre.

Skibets mure hviler på en dobbeltsokkel (jfr. s. 
2672, fig. 13-14) bestående af en kraftig vulst 
over et skråkantled. Øverste sokkelskifte har 
hjørneklodser i vest som i Bække og Lindknud 
(s. 2390, 2675).20 Østhjørnerne er molesterede, 
og det kan ikke afgøres, om de har haft lignende 
terninger.

En forskel i soklens øverste skifte mellem ski
bets østligste del (indtil ca. 2 m fra hjørnerne) og 
hvad der ligger vest herfor antyder, at den ro
manske kirke kan have været opført i to etaper. 
Man har, som det er almindeligt, rejst triumf
muren og det første stykke af skibets langmure 
samtidig med kor og apsis og herefter resten af 
skibet.

Skibets facader består af ti kvaderskifter, 
hvoraf det øverste er hvidtet. Vestgavlen, der er 
af kvadre indtil 2 m under spidsen, er omsat 
flere gange: 1797,21 1833 og 1868.6 I soklen, hvis 
profil flere steder er ødelagt, indgår almindelige 
bygningskvadre. Uldall konstaterede 1887, at 
navnlig skibets syd- og vestside var omsat, og at
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Fig. 7. Kirken set fra sydøst. NJP fot. 1993. – Südostansicht der Kirche.

der her indgik en del teglstumper mellem kva
derstenene.

Kvaderstensteknik. Granitkvadrene er tildannet 
i og omkring bygningen og affaldet fra kløv
ningen efterladt på stedet. Høgsbro Østergaard 
traf 1953-54 på store mængder af kvaderafslag 
ude og inde, heraf en stor ansamling i gulvet i 
skibets vestende. I flere afslag sås kilemærker.22 
Ved udgravningen 199318 fandtes i de øvre jord
lag uden for koret mange løst liggende afslag, 
typisk trekantede »pyramider«, 20-30 cm på 
længste led.

Døre. Skibets tilmurede norddør står som en 
retkantet udvendig blænding, 120 cm bred, 
dækket af en stenbjælke. Døren bryder øverste 
sokkelled. Siderne er af almindelige kvadre, og 
tilmuringen er foretaget med nye teglsten i 
munkestensformat. I det indre stod døren 1887 
(Uldall) som en dyb blænding, dækket af et pa
nel. Syddøren havde da udvendig en tilsvarende

udformning. Den nuværende fladbuede afslut
ning afløste 1954 en rund bue fra 1891.13 Den 
udvidede åbning bryder begge sokkelled, hvis 
hjørner er afbrudte og aftrappede.

Vinduer. Af gamle rundbuede åbninger sås 
186213 to tilmurede »fordybninger« i skibets 
nordside, mellem østhjørnet og døren (jfr. fig. 
13). De smigede karmsten og overliggere blev 
udtaget, vistnok 1875, i forbindelse med ind
sætningen af store støbejernsrammer. Vindues- 
stenene henlå herefter på kirkegården, indtil de 
genindsattes ved en »tilbageføring« 1954, sup
pleret i midten af en tredie, palmetsmykket 
overligger (fig. 11), der havde været indmuret i 
korets østvæg (her sidder endnu en underlig
ger). Den palmetprydede overligger, 65 cm 
bred i lysningen, stammer sandsynligvis fra det 
nedbrudte kor. Den er i sin udsmykning nært 
beslægtet med flere vinduer på egnen, f. eks. i 
Grimstrup (s. 1682) og Gørding kirker. Sålbæn-
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Fig. 8. Kirken set fra sydvest. NJP fot. 1993. – Südwestansicht der Kirche.

ken i skibets midterste vindue, med et lille ny
hugget kors, stammer fra Holsted †kirke (s. 
2742), nedbrudt 1885. Dette årstal var tidligere 
udhugget omkring korset.9

Indre. Skibets vægge er pudsede, hvorfor de 
gamle murflader unddrager sig en nærmere un
dersøgelse. Uldall skriver 1887: »(Væggene) er 
dels af (hugne granitkvadre), dels af rå granit. 
De hugne kvadre ses indvendig særlig i lang
husets vestlige del«. Den aftrappede inderside af 
skibets vestre gavltrekant er helt af kvadre. Et 
lille lyshul, midt i gavlen, er dannet af fire smi
gede karmsten fra to forskellige romanske vin
duer.

Koret fik sin nuværende fremtræden ved en 
senmiddelalderlig ombygning, der har et nært 
sidestykke i Bække kirke (s. 2390f.). Herved op
gav man ikke blot apsis, men koret er gjort lidt 
kortere end det oprindelige, og ydermere er 
nordmuren trukket en halv meter mod syd. 
Som i Bække hviler murene på en syld af lig

gende kampesten (i niveau med skibets skrå
kantled) med de flade sider opad. Under hjør
nerne er brugt lidt større sten. I øst er der et 
skifte profilerede sokkelsten uden tildannede 
hjørner.23 Langsidernes kvadre er uden forbandt 
med skibet. Skiftegangen er noget springende i 
nordsiden, hvor der nederst indgår en meget 
stor sten.24 Den hvidtede gavltrekant er af 
kvadre helt til spidsen; heriblandt indgår en sten 
29×56 cm med en fordybning i to afsæt, opfattet 
som et relikviegemme (se inventar). Koret, der 
oplyses af et stort vindue i syd synes ikke at have 
haft åbninger i øst og nord.

Ved korets ombygning blev triumfmuren gjort 
tyndere og trukket lidt mod vest. Af den gamle 
mur er mod koret levnet et par kampesten, der 
træder frem nederst i sydsiden. Korbuen er 
svagt spidsende. Ved en reparation 1954 konsta
terede Høgsbro Østergaard, at den var opført af 
en blanding af munkesten og rå marksten, i øst
siden muret i forbandt med korets vægge. Krag-
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stenene, vel overført fra den gamle bue, sås da at 
være sammensat af forskellige profilsten med 
munkesten imellem.25 Gavltrekanten er på østsi
den, under korets tagflade, af munkesten, ellers 
af kvadre.

†Kor og apsis. Udstrækningen af det ældre kor 
kan nogenlunde anslås ud fra det nordøstre fun- 
damentshjørne, påvist 1993.18 Det har været no
get bredere end det nuværende, hvilket ikke kan 
overraske, da der var tale om en kirke med ap
sis. Sammenføjningen mellem korets sydmur 
og skibet kan muligvis udpeges i triumfmurens 
sokkel (fig. 9), hvor skråkantleddet afbrydes 82 
cm fra skibets sydøsthjørne, hvorefter soklen er 
retkantet.

Kor og apsis har haft en profileret sokkel med 
en vulst svarende til skibets østligste del, for
modentlig som her hvilende på et skråkantled.26 
En enkel, krum og profileret sokkelkvader fra 
apsis ses i skibets sydside lige øst for våbenhu
set, og tæt herved sidder to profilerede hjørne- 
sokkelsten med menneskehoveder. De to sten 
(den ene inde i våbenhuset) har sandsynligvis 
udgjort korets østre hjørner.

Til den nedbrudte apsis kan yderligere hen
føres i det mindste fem krumme kvadre, ind
muret indvendig i skibets østre gavlspids. En 
række vinduessten: dele af overliggere indven
dig i korgavlens spids, en overligger i skibets

Fig. 11. Romansk vindue i skibets nordside, rekon
strueret 1954. Den palmetsmykkede overligger er 
hentet fra korets østvæg, sålbænken, med nyt kors- 
mærke, er fra Holsted gamle †kirke (s. 2709). NE fot. 
1993. – Romanisches Fenster in nördlicher Schiffswand, 
rekonstruiert 1954. Der mit Palmetten geschmückte Sturz
bogen wurde der östlichen Chorwand entnommen. Die mit 
einem neuen Kreuz versehene Sohlbank stammt aus der 
alten †Kirche in Holsted.

Fig. 9-10. 9. Sammenstødet mellem skib og kor. Skibet med dobbeltsokkel og det ombyggede kor hvilende på 
en liggende syld. I skibets skråkantled ses et udhugget hjørne, der formodentlig angiver det oprindelige hjørne 
mellem †kor og skib (s. 2711). 10. Udsnit af skibets sokkel, det sydvestre hjørne, set fra vest (s. 2708). NJP fot. 
1993. – 9. Verbindung zwischen Schiff und Chor. Das Schiff mit Doppelsockel und der umgebaute, auf einem Fundament 
aus Feldstein ruhende Chor. Am Sockelgesims des Schiffs eine ausgehaute Ecke, die vermutlich die ursprüngliche Verbin
dung zwischen †Chor und Schiff angibt. 10. Ausschnitt aus Doppelsockel des Schiffs, südwestliche Ecke, Westansicht.



2712 MALT HERRED

gavlspids samt den nævnte sålbænk i korets øst
væg,27 kan stamme dels fra koret, dels fra ski
bets sydside.

Efter udgravningerne 1953-54 (fig. 12) nåede 
Knud Høgsbro Østergaard til den konklusion, 
at hele den nu stående kirke var resultatet af en 
ombygning ca. 1350-1500 under genanvendelse 
af materialerne fra en romansk kvaderstenskirke 
med apsis, kor og skib, som forinden var ud
videt med et tårn i vest og en kortilbygning i 
øst.9 Antagelsen byggede på den opfattelse, at 
fundamenterne var »mærkeligt skæve« i forhold 
til kirkens mure.

En supplerende undersøgelse 199318 nord og 
øst for koret (jfr. felterne på fig. 5) påviste det 
nordøstre hjørne af korets fundament ca. 0,9 m 
længere mod syd og 0,25 m længere mod øst 
end angivet på Høgsbro Østergaards plan. Af
vigelsen må forklares ved, at han ved en fejl har 
indmålt fundamentets nordside i forhold det 
fortov, der omgiver kirken, i stedet for korets 
nordmur. Ydersiden af apsidens fundament 
fandtes, hvor det var angivet på samme plan, 
hvorimod det formodede fundament til en kor
udvidelse viste sig at være løse sten, heriblandt 
mange kvaderstensafslag, som lå over nyere 
grave.

Våbenhuset, som formodentlig er fra renæs
sancetiden, har forholdsvis tynde mure af mun

kesten over en syld af liggende kampesten. Ne
derst i vest er brugt et skifte granitkvadre. Gavl
muren er ommuret 1900 og sammen med vestsi
den skalmuret med nye store teglsten ved kir
kens istandsættelse 1954, mindet ved en 
indhugget indskrift i sylden: »Rest(aureret) 
1954«. Indvendig optages langvæggene af flad
rundbuede sparenicher, de to vestre med små, 
smigede glugger, tilmuret i det ydre. Et lille, 
retkantet vindue midt i østsiden er indsat 1855.6 
Den fladbuede og falsede dør i syd er udvidet og 
nymuret 1954. Døren stod endnu ved Uldalls 
besøg 1887 med sin oprindelige, fladbuede af
slutning, der ved gavlens ommuring 1900 blev 
ændret til en rund bue.13 I gulvet ligger gamle, 
kvadratiske fliser (ca. 20×20 cm), 1954 ført hertil 
fra skibet, og munkesten. Bjælkeloftet, fra 
1847,6 er gråmalet. En lem i loftet fører op til 
skibets tagrum. En tømret †trappe ved vestvæg
gen blev nedtaget 1954. Under indgangsdøren 
ligger en stor, flad kampesten, 160×90×25 cm. 
En muret †bænk af rå marksten ved østvæggen 
er fjernet 1954. En muret †kamin i sydvestre 
hjørne, af Uldall 1887 betegnet som »et gam
melt ildsted til blystøbning«, er formodentlig 
brudt ned 1900.

Provstesynet beklagede 1805 våbenhusets for
fatning: Da det var det sted, hvor kirkegangs
koner blev introduceret efter fødsel, »så burde

Fig. 12. Grundplan over arkæologiske undersøgelser i kirken 1953-54 (s. 2712), 1:300. Tegnet af Knud Høgsbro 
Østergaard 1961. – Grundriss von archäologischen Untersuchungen in der Kirche 1953-54.
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Fig. 13. Kirken set fra nord. Tegning af Burman Be
cker o. 1860. Korets sokkel er ikke angivet korrekt. 
Det kgl. Bibliotek. – Nordansicht der Kirche mit nicht 
korrekt angegebenem Chorsockel. Zeichnung, um 1860.

det for sådanne skrøbelige koners skyld være 
tæt, men sådan er huset ikke i Brørup kirke; thi 
ej alene er den yderste dør utæt, men der er hel
ler ingen loft, og gulvet er ujævnt og behøver at 
omlægges«.28

†Tagryttere. 1) 1885 opsattes en kobbertækket 
rytter over skibets vestgavl, ca. en meter fra 
murflugten. Den var bygget af tømrermester 
Holm i Kolding, blev båret af fire stolper og 
afsluttedes i et stejlt, ottesidet spir, der rejste sig 
over fire åbne gavltrekanter. Den afløstes 1912 af 
en blytækt tagrytter med fladbuede åbninger og 
firesidet pyramidespir.13 Rytteren blev nedtaget
1954, da klokken igen hængtes i en stabel på 
kirkegården.

Vedligeholdelse og istandsættelser. Efter kirkens 
overgang til privat eje afholdtes 13. maj 1691 et 
omfattende syn, der blev optegnet i tingbogen.3 
Her opregnes mangler på lofter, tømmer, vin
duer og blytække. Partier af skibets gavle skulle 
sættes om, klokkestabel og kirkegårdsport re
pareres. De samlede reparationer, hvortil man 
skønnede et forbrug af 36 tønder kalk og 1500 
mursten, blev anslået til en udgift på 127 slette 
daler. 1767 fandt synet, at kirken i alle måder var 
i »forsvarlig og upåklagelig stand«.29 1790 var 
blytaget utæt; det regnede ned, hvorfor loftet 
mange steder var råddent. Bygningen og dele af 
inventaret var under reparation 1792,17 og nye 
istandsættelser nævnes 1832 og 1839.6

Igennem årene er der foretaget omsætning af 
større og mindre partier af kvaderstensmurene. 
1797 var stenene i skibets sydside, vest for vå
benhuset, begyndt at skride, og samme år kon

staterede man en »bug« på vestgavlen.30 1833 
måtte stenene i vestenden genindsættes. Mellem 
1857 og 1867 blev korets tre udad hældende 
mure sat om.6 1862 skulle en del af skibets nor
dre sidemur omsættes, »såvidt som den ses at 
være ude af retning og linie«; 1867 kom også 
turen til skibets sydside, fra det sydøstre hjørne 
og hen imod våbenhuset.13

En hovedreparation 1891 omfattede navnlig kir
kens indre, hvor †gulvene, der tidligere var af 
gule mursten, blev erstattet af gule og sorte fli
ser i midtgangen og foran altret og af brædder 
under stolene.13 Under udgravningen 1954 af- 
dækkedes i skibet et gulv af røde, firkantede 
teglstensfliser, hvoraf de bedst bevarede over
førtes til våbenhuset. Flisegulvet var flere steder 
gennembrudt af grave og fliserne erstattet af en 
pikstensbelægning eller teglsten på fladen. I ski
bets vestende var gulvet af stampet ler.9

Et forslag til restaurering, 1944, ved arkitekt 
Aage Bugge, Varde, kom 1953-54 i hovedtræk
kene til udførelse under arkitekt Rudolph Gram, 
Værløse. Kirken fik nyt varmeanlæg, tagrytte
ren nedtoges til fordel for en klokkestabel på 
kirkegården, og våbenhuset blev skalmuret; 
gulvet blev sænket, døre og vinduer udskiftet, 
loftsbjælkerne blev frilagt og der indlagdes elek
trisk lys.

Tårnprojekt. Indeholdt i Aage Bugges restau- 
reringsforslag 1944 var detaljerede planer til et 
tårn ved skibets vestende. Tegningerne viser et 
tårn i tre stokværk med gavle i nord og syd og 
med en vindeltrappe ved nordsiden.

Tagværker. Korets fem spærfag, af eg, har 
korte stivere og hanebånd af genanvendt tøm
mer. Et spær i nordsiden er hugget ud af et 
krumvoksent træ.31 Skibets tagværk (18 spær
fag), 1962 forstærket med nye dragere af fyr, har 
dobbelt lag hanebånd og korte stivere med bla
dede samlinger på østsiden. Det formodentlig 
middelalderlige egetømmer er nummereret i ét 
stræk fra vest mod øst (på østsiden) med firkant
stik i nord og øksehugne numre i syd.

Ved reparationer 1962 og 1988 udskiftedes 
egebræddelaget under blyet med nyt af fyr. Af 
over et halvt hundrede gamle *blybrædder, nu i 
Nationalmuseet,32 er mange korte (100-115 cm)
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svarende til afstanden mellem spærene; andre 
har en længde svarende til tre eller fire fag. En 
del af de tommetykke brædder, der har været 
samlet med svinerygge,33 er formodentlig gen
anvendte loftsbrædder.34

Tagbeklædning. Kirken er tækket med bly, 
over koret og skibets sydside mærket »BB, KB, 
JB, 1962«, over skibets nordside »1988, KB, 
JB«. På to udskiftede blyplader på loftet læses 
henholdsvis »B, NV, LA, 1839« og »NC, 1851«. 
Kirken har haft blytag så langt tilbage, som de 
skriftlige kilder rækker. Ved overgangen til pri
vat eje 1690 skulle manglerne på taget takseres af 
en blytækker.3 Som nævnt ovenfor var der i vå
benhuset muret en †kamin til smeltning af bly. I 
skibets gulv, inden for norddøren, fandtes 
1953-54 to †blystøbergruber.9

Lofterne står siden 1954 med frilagte, malede 
bjælker og bejdsede brædder, hvilende på bjæl
kernes overside. Kun nogle få bjælker er gamle, 
de øvrige er udskiftet med fyr. Over bræddela- 
get ligger et lag kraftige planker, †Lofter. Bræd
derne var tidligere sømmet på bjælkernes under
side. Fra 1600'rne3 og indtil nedtagningen 18476 
fremtrådte de seks østre fag i skibet som et »pa
nelleret loft«, måske et †kassetteloft(?) som det 
stadig ses i Bække kirke (s. 2394). Loftet, der 
1874 ønskedes hvidmalet, synes helt fornyet ved 
kirkens restaurering 1891. Frem til 1954 var 
bræddelaget i skibet beklædt med profilerede li
ster, én under hveranden bjælke.

Sydsidens vinduer fik 1954 sammen med det 
vestre igen trærammer, med rundbuede afslut
ninger, mens nordsidens vinduer som nævnt 
blev retableret som små, højtsiddende, åbninger 
ved genindsættelse af gamle karmsten. De to 
østre sidder så nogenlunde på deres gamle plads, 
mens den vestre åbning er nybrudt. Koret havde 
1691 ét og skibet tre †vinduer med »krydsstæn
ger«,3 formentlig de nuværende tre åbninger i 
sydsiden samt vinduet i vest. 1862 opregner den 
nyanlagte synsprotokol13 de samme fire vin
duer, der da havde retkantede trærammer, ca. 
135×115 cm, under en muret bue. Trævinduerne 
afløstes 1875 af rundbuede støbejernsrammer, 
og samtidig etableredes tre nye, store åbninger i 
skibets nordside.

Efter restaureringen 1954 fremtræder kirken 
igen som en lang, blytækt og kullet bygning. 
De kvaderklædte facader er i blank mur, kun 
gavlspidserne og våbenhuset er hvidkalkede. 
Indvendig er de rustikt pudsede vægge hvid
tede, bjælkerne er gråmalede, og i gulvet ligger 
store, røde mursten i sildebensmønster; under 
stolene er der trægulv.

Opvarmning. En †kakkelovn blev 1889 opstil
let i skibets nordøstre hjørne.13 Denne blev efter 
1912 erstattet af en †kalorifer sammesteds, som
1954 afløstes af et †lavtryksdampanlæg med ke- 
del- og brændselsrum i en fritliggende kælder 
nord for skibet. Dampanlægget blev 1968 æn
dret til et varmtvandsanlæg med oliefyret kedel i 
det eksisterende fyrrum. Ved installeringen af 
dampanlægget 1954 fjernedes skibets øvre gulv
lag, og der indrettedes 75 cm dybe krybekældre 
med betongulv og varmekanaler under stole
rækkerne.

†Vindfløj(e). Over de to †tagryttere var opsat 
en vindfløj, anbragt over en kugle.

†Kalkmalede dekorationer. 1) Sandsynligvis fra 
1500'rne. 1954 afdækkedes i triumfbuen og om
kring norddøren et okkerrødt rankeslyng, ind
rammet med sort og på en gul bund. Over 
norddøren synes rankeværket at have dannet en 
art kølbuebaldakin med krabber. Et stregmøn
ster vist i samme manér iagttoges som udvendigt 
kalkmaleri på våbenhuset under tagskægget.9 2) 
1900'rnes 1. halvdel.35 Et fotografi (fig. 31) viser 
en blomster- og bladranke omkring korbuen og 
langs væggene over knagerækkerne.

INVENTAR
Oversigt. Fra middelalderen stammer alene granitdø
befonten, alterbordet og en lille helgenindefigur, må
ske S. Katharina, der nu pryder prædikestolens him
mel. Hun er formentlig det eneste bevarede af en sen
gotisk (†)altertavle fra o. 1500.

Den sydvestjyske ungrenæssancestil er repræsen
teret af en (†)skrifte- og præstestol fra 1586, opsat på 
foranledning af præsten Peder Nielsen og nu omdan
net til skab. I den kun lidt yngre altertavle fra 1589 er 
høj renæssancen ved at slå igennem, og det er sket 
fuldtud i stolestaderne, der må være kommet til 
endnu i Peder Nielsens levetid (†1612). Prædikesto-
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Fig. 14. Indre set mod øst. NE fot. 1988. – Kircheninneres gegen Osten.

len, et signeret arbejde af Mads Christensen Gamst 
fra 1612-22, er opsat af Peder Nielsens søn og efter
følger Søren Pedersen Præstkjær (†1649), der også har 
fået sit navn på klokken fra 1636, ligesom han efter 
sin afgang 1647 lod gøre sig en kirkestol med årstallet 
1648.

Altersølvet er i sin kerne fra 1689, skænket af Niels 
Christensen og hans hustru Kirsten Rasmusdatter i 
Surhave, men er efter tyveri istandsat og forbedret 
1746 af guldsmed Jørgen Nielsen Brosbøll i Vejle på 
foranledning af Christine Margrethe Bachmann. Al
terstagerne er skænket 1734 af præsten Peder Vinding 
og hans hustru Mette Vrå. 1700’rne i øvrigt repræsen
teres af en alterskranke (fra 1763?) og et *altermaleri 
(nu på Koldinghus), 1800’rne af sygesættet, der er 
udført o. 1865 af Niels Wilhelm Jørgensen i Køben
havn, samt af et altermaleri fra 1872, som skyldes 
maler H. Hansen i Holsted.

Farvesætning og istandsættelser. Altertavle og prædi
kestol står med brogede stafferinger fra 1906, der sø

ger at genskabe de originale renæssancefarver. Ellers 
præges rummet af restaureringen 1955, da prædike
stolen fik sin nuværende plads i nord, mens alt stole
værk blev afrenset og de gamle dele sparsomt, parti
elt stafferet i et forsøg på at føre dem tilbage til deres 
ældste fremtræden. Som historisk rekonstruktion 
hviler stoleværkets behandling dog på yderst spinkelt 
grundlag, hvorfor man må sige, at det reelt er 
1950’rnes glæde ved afrenset træ, som gør sig gæl
dende i inventaret.

Om en istandsættelse og nymaling midt i 1700’rne 
vidner vel foruden alterskranken også *alterbilledet 
fra denne tid og en påskrift på stoleværket, hvis årstal 
1763 måske tidsfæster arbejderne. En restaurering 
med nymaling, hovedsagelig i gråt, skete 1849, og 
1872 fik altertavlen nye (t)malerier af maler H. Han
sen i Holsted, ligesom egetræsmalingen holdt sit ind
tog i kirkerummet. Den bibeholdtes på stoleværk 
m.m. også efter den istandsættelse 1906, der gav al
tertavlen og prædikestolen deres renæssancefarver.
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Fig. 15. Altertavle, 1589, med maleri, Getsemane, udført af af Hans Agersnap 1906 (s. 2717). NE fot. 1988. – 
Altar, 1589. Gemälde, Ölbergszene, von Hans Agersnap 1906.

Alterbordet er senmiddelalderligt, muret op imod 
korets østvæg, 154×101 cm, 112 cm højt, det 
øvre skifte 6 cm fremspringende (jfr. fig. 15). 
Materialet er, udover nogle genanvendte granit
kvadre, munkesten, ca. 27×14 cm, 9 cm høje, 
lagt i uregelmæssige skifter. I bordfladen er 1953 
konstateret en 5 cm dyb forsænkning, 30×30 
cm, hvori der kan have været nedfældet en alter
sten med helgengrav (jfr. fig. 12). I syd har bor
det 50 cm fra forkanten en kvadratisk niche, 
43×43 cm, fremkommet da man 1953 fjernede 
en ældre, halvstens påmuring til bordets sydside 
(jfr. fig. 12).9 Ved restaureringen 1955 er i nichen 
indsat en boks, samtidig er bordet frilagt, kalket 
og forsynet med en bordplade i blank eg.

Fra et ældre †alterbord stammer formentlig en 
kvader, 56×29 cm, med helgengrav, nu indmuret 
højt i korets østgavl. Helgengraven, 15×20 cm, 
er i to afsæt, det nedre ca 3×3 cm, den samlede 
dybde 5 cm. Bordet, i hvis midte graven har 
været nedsat, kan have stået i den romanske tap
sis,36 hvor udgravningen 1953-54 dog ikke synes 
at have bragt spor for dagen.

Af et †alterpanel, formentlig fra o. 1600, kas
seredes de sidste rester 1955. Det omtaltes 1691 
som en liden panel klædning foran alterbordet;3 
1905 kunne Chr. Axel Jensen føle panelets tre 
»bueslag i renæssancestil« under det da fastsøm
mede klæde. 1953 eksisterede kun nogle stum
per i fyrretræ: to kannelerede pilastre samt det
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øvre rammeværk, der havde profilering og 
tandsnit.

†Alterklæder. 1850 bestod klædet alene af et 
stykke bomuldsfløjl, der var fasthæftet på en del 
af alterbordets forside; et nyt klæde af passende 
størrelse ønskedes anskaffet.6 1862 var alterklæ
det af rødt fløjl; det blev udskiftet 1864 med et i 
rødt silkefløjl med guldbrokadeskors,13 sva
rende til det, der ses på fotografier fra første del 
af 1900'rne (jfr. fig. 31).

Altertavle (fig. 15), 1589, formentlig et Kol- 
dingarbejde, især beslægtet med den noget 
større tavle fra 1586 i Lejrskov kirke (s. 2429). 
Midtfeltets maleri, Getsemane, er udført af 
Hans Agersnap 1906, den øvrige bemaling er 
ligeledes fra 1906 og søger at genskabe en origi
nalstaffering.

Tavlen udgøres af postament, skærmagtigt, 
tredelt storstykke med fire korintiske frisøjler 
samt øverst en beskeden, trekantgavl over stor
feltet. De smukt proportionerede søjler, der står 
foran høje profilfyldinger, har kanneleret skaft 
og et prydbælte, som udgøres af tre rækker små 
kartouche-skjolde med sivblade imellem. Stor
feltet, som er næsten kvadratisk, indfattes af en 
tandsnitliste, mens de smallere sidefelter savner 
rammeværk. Under de ydre storsøjler er en 
hængekugle, de indre hviler på postamentets 
kun svagt markerede fyldingsfremspring. Po- 
stamentvingerne (fig. 17) har et velskåret profil- 
englehoved, fra hvis mund der vokser spinkelt 
akantusløv af ungrenæssancekarakter. Storstyk
ket savner vinger (og spor deraf); frisen, der 
brydes af fyldingsfremspring, er glat over stor
feltet, mens den over sidefelterne har engleho- 
ved med fyldig fjerpragt. Profilgesimsen ledsa
ges af tandsnit og bærer over søjlerne tårnagtige 
småspir med profilfyldinger, tandsnitgesims og 
drejede løgspidser. En tilsvarende spids kroner 
midtgavlen, der ledsages af tandsnit og rummer 
medaljon med det reliefskårne Jesumonogram 
»IHS« i renæssanceversaler.

Storfeltets maleri, Getsemane, signeret af 
Hans Agersnap 1906, er malet i olie på lærred 
med dunkle, dæmpede farvetoner. Træværkets 
brogede staffering i hvidt, rødt, grønt, blåt, 
sølvlasurer, forgyldning og sort er ligeledes fra

Fig. 16. Nadveren, *altermaleri, o. 1750 (1763?) (s. 
2718). I Museet på Koldinghus. NE fot. 1985. – Das 
Abendmahl, *Altargemälde, um 1750, möglicherweise 
1763. Im Museum von Koldinghus.

1906, udført efter konstaterede rester af den ori
ginale staffering. Indskrifterne, i forgyldt frak- 
tur på sort bund, er dog nye, idet man 1906 blot 
kunne iagttage, at den gamle staffering havde 
omfattet sådanne indskrifter, også i sidefelterne.
I frisen er anført citat fra Luk. 22,42, i nordre 
sidefelt fra Es. 53,5, i det søndre fra Hebr. 5,6 
samt i postamentfeitet fra Luk. 22,42-43.

Fig. 17. Postamentvinge, udsnit af altertavle 1589 (s. 
2717). NE fot. 1988. – Kartusche, Ausschnitt aus Altar, 
1589.
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Fig. 18-19. Altersølv, 1689 (s. 2719), skænket af Niels 
Christensen og hustru Kirsten Rasmusdatter i Sur
have. Efter tyveri istandsat og forbedret 1746 af guld
smed Jørgen Nielsen Brosbøll i Vejle på foranledning 
af kirkeejeren. 18. Kalk. 19. Disk. NE fot. 1988. – 
Altargerät mit Stifterinschrift, 1689. Nach einem Dieb
stahl instand gesetzt und ausgebessert 1746.

Der er bevaret to ældre alterbilleder. Et *alter- 
maleri (fig. 16) fra o. 1750 (1763?) er udført i olie 
på træ og viser Nadverens indstiftelse. Panelet, 
der består af tre lodrette planker, er uregelmæs
sigt afbrudt oventil, nu 129×106 cm. Jesus, 
midtfor med Johannes ved sin skulder, gør en 
talende gestus og rækker brødet mod Judas, der 
sidder i forgrunden til højre med ansigtet drejet 
imod beskueren. De øvrige apostle, i hvide, 
røde, blå og brune gevandter, er vist gestiku
lerende, og den delvis bevarede baggrund ud
gøres af et perspektivisk rum med central por
talåbning mod et bjergrigt landskab. Siden 1931
i Museet på Koldinghus (inv. nr. 8502).37 Endnu 
et altermaleri, fra 1872, viser Kristus og Maria 
Magdalena (jfr. fig. 35) og er udført af maler 
H. Hansen, Holsted, i olie på lærred. Det er nu 
hensat på kirkeloftet.

På tavlen, der ved sine fra første færd skrift- 
dækkede sidefelter knytter sig til katekismusty
pen,38 læstes 1691 årstallet »1589«. Altertavlen 
var da vel ved magt, idet alene en del af de for
gyldte bogstaver og pillernes anstrygning var 
»afmolnet«. En renovering ville i det ringeste 
koste 10 slette daler;3 men det vides ikke, om 
den blev til noget. Engang midt i 1700'rne har 
tavlen fået nye malerier, af hvilke storfeltets 
*Nadverfremstilling er bevaret (fig. 16), mens et 
†maleri i nordre sidefelt blev undersøgt og af
dækket 1906. Det viste ifølge Chr. Axel Jensen: 
»en opstanden frelser med korsfanen, stam
mende fra 18. årh. og ikke helt dårligt gjort«. 
Efter gentagne ønsker om en maling og for
gyldning af tavlen skete istandsættelsen 1849,6 
øjensynligt med bibeholdelse og opmaling af 
1700'rnes malerier. 1862 læstes under storfeltets 
Nadvermaleri ordene »Gjører dette til min Ihu
kommelse«; i syd sås da Korsfæstelsen over 
»Det er fuldbragt« og i nord Opstandelsen over 
»Han er Opstanden«. I frisen læstes: »Elsker 
Gud og elsker hverandre«.13 1870 fremhævede 
O. Nielsen, at Opstandelsens sejrsfane »af en 
nyere maler« var gjort til Dannebrog.39 Samme 
år ønskede synet tavlen fornyet,6 hvorfor man 
1872 betalte maler Hansen i Holsted for »en al
tertavle«, hvorved dog alene må forstås nye ma
lerier til tavlen. I storfeltet indsattes det endnu
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bevarede lærredsmaleri af Jesus og Maria Mag
dalena (jfr. ovf.), i sidefelterne klæbede man nye 
†lærredsmalerier oven på de gamle. I nord viste 
Hansens maleri Jesu Dåb over citat fra Matt. 
3,17 (hvid fraktur), i syd Kristus på Korset over 
»Det er fuldbragt«. Formentlig ved samme lej
lighed blev træværket (undtagen søjlerne) over
strøget med egetræsmaling, som ses på et foto
grafi fra 1905 (fig. 35). Med restaureringen 1906 
fik tavlen sin nuværende fremtræden.

Af en sengotisk (†)altertavle, fra o. 1500, er 
bevaret en lille helgenindefigur (jfr. fig. 24), må
ske S. Katharina, nu 34 cm høj (beskåret for
neden). Hun bærer rester af en krone, håret er 
langt og lokket, ansigtet summarisk, og den 
åbentstående kappe er ført ind foran kroppen 
med store knækkende folder. Højre underarm 
synes at have været rakt frem, men er nu af
brudt. Venstre hånd holder ind mod kroppen en 
svært bestemmelig genstand, der kan være et

Fig. 20. Alterkande, o. 1854, oprindelig en gave til 
herredsfoged J. P. Münster; skænket 1952 (s. 2721). 
NE fot. 1988. – Abendmahlskanne, um 1854. Ursprüng
lich ein Geschenck für den Hardesvogt J. P. Münster; der 
Kirche gestiftet 1952.

Fig. 21. Alterstage, 1734, skænket af præsten Peder 
Vinding og hans hustru Mette Vrå (s. 2721). NE fot. 
1955. – Altarleuchter mit Stifterinschrift, 1734.

søndret marterhjul. Figuren pryder nu prædi- 
kestolens himmel og er malet med den (jfr. s. 
2724).40

Efter sin beskedne størrelse må helgeninden 
have været underordnet figur i en større alter
tavle, en nichefigur eller måske snarere en Nød
hjælper i predellaen (jfr. altertavler i Vester Sta- 
rup og Anst, s. 1663, 2488). Formentlig stam
mer figuren fra det velsagtens senmiddelalder
lige alter, som præsten Peder Nielsen lod for
bedre 1582.39 Helgenindefiguren stammer vel 
ikke nødvendigvis fra en tavle i Brørup, da præ- 
dikestolens mester øjensynligt yndede at gen
bruge sengotiske småfigurer og eventuelt kan 
have haft sit eget lille lager.41

Altersølvet (fig. 18-19) er i sin kerne fra 1689, 
skænket af Niels Christensen og hans hustru

Danmarks Kirker, Ribe amt 190
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Fig. 22. Døbefont af granit (s. 2722), vistnok ro
mansk, foden fornyet 1955 som kopi af den oprinde
lige (jfr. fig. 23). NE fot. 1988. – Granittaufe, vermut
lich romanisch. Fuss erneuert 1955 als eine Kopie des ur
sprünglichen Fusses (vgl. Abb. 23).

Kirsten Rasmusdatter i Surhave, men er efter 
tyveri istandsat og forbedret 1746 af guldsmed 
Jørgen Nielsen Brosbøll i Vejle på foranledning 
af kirkeejeren Christine Margrethe Bachmann, 
Sønderskovgård.42 Kalken (fig. 18), 20,5 cm 
høj, har sekstunget fod med bred fodplade og et 
stjerneformet afsæt, der leder konisk op til cy
linderskaftet. En af tungerne har pånittet et 6 cm 
stort, støbt krucifiks. Den godronnerede knop 
har form af en lidt flad kugle, bægeret er stejlt 
med graveret, omløbende kursivindskrift i seks 
linjer: »Gud til ære og Brörup Kirke til Ziir og 
Nytte haver Niels Christensön og hans hustrue 
Kiesten Rasmus dat(ter) i Suurhave foræret Kir
ken sölf til denne Kalk og disk A(nn)o 1689 Wog
33 lod. Paa herrens bord til æres Kar en gavmild 
haand mig sendte. Men bæged (sic) Tiuve fingre 
bar mig bort, dog Tiufven brændte sig paa mit 
Ran. Thi sam(me) nat hand underlig blev gre
ven, I Ribe-fængsel blev hand sat, hands dom

laae ferdig Skreven, Ved Øxe-hug af böddel 
haand for Kirke Ran at böde. Dog midlertid ud
gik hands Aand, Gud ved hvordan hand döde. 
Paa nÿe ieg da er pyntet næt, forgÿldet og for
bedret, Frue Bachman har bekostet det, og der
ved Templen hædret. Gud derfor lædske hendes 
Siæl, fordi hun Herrens Bæger, har ziiret. Gid: 
Hun ævig vel med Livsens Kalk sig qvæger«. På 
fodpladens underside er tilsvarende graveret: 
»Da Kalken Sönderbrudt af Tiuven blef be- 
kom(m)et Wog 30 lod 3 qt. og Weger nu 35 lod
2 qtiin«. Fodpladens overside er stemplet med 
Vejles bymærke 1746 (Bøje 1982, nr.6325), lø- 
dighedsmærke (12-lødigt) samt Jørgen Nielsen 
Brosbølls mærke (Bøje 1982, nr. 6383). Mens 
kalken ifølge indskriften var sønderbrudt af ty
ven og må være vidtgående nygjort 1746, er dis
ken (fig. 19) øjensynlig den oprindelige fra 1689. 
Den måler 14,5 cm i tvm., fordybningen har 
graveret medaljon med Jesumonogram (frak- 
tur), fanen et cirkelkors. Altersættet nævnes 
1691 tillige med en †kalk og disk af tin,3 der må 
være anskaffet efter en af svenskekrigene.

Sygesæt, o. 1865, anskaffet 1871,13 med stem
pel for den 1866 afdøde guldsmed Niels Wil
helm Jørgensen, København (Bøje 1979 nr. 
1577). Kalken, 12 cm høj, er udført i enkle ba-

Fig. 23. Døbefontens oprindelige fod (s. 2722), nu 
opstillet på kirkegården vest for våbenhuset. NE fot. 
1988. – Der ursprüngliche Fuss der Taufe. Heute auf dem 
Friedhof.
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rokformer med balusterskaft, disken er glat, 
tvm. 7 cm, også stemplet og som kalken mær
ket »13 1/2 lod«.

Oblatæske, 1887,13 sølvplet, cylindrisk, tvm. 
10,5 cm, 8 cm høj, med let hvælvet låg, der 
langs randen har en graveret bladbort og som 
krones af et kors. Under bunden nyere grave
ring: »Brørup gl. Kirke«, †Oblatæske. En pas
sende brødæske til brug ved kommunionen øn
skedes anskaffet 1847;6 æsken nævnes 1862.13

Alterkande (fig. 20), o. 1854, af sølv med stem
pel for Carl J. S. Møinichen i København, op
rindelig en gave til herredsfoged J. P. Münster, 
hvis efterkommer Jakob Peter Mynster har 
skænket den til kirken 1952. Kanden, 27 cm høj, 
har cirkulær fod, korpus er konkavt svunget, 
låget svajet, hanken vegetativ og korpus og låg 
er dekoreret med druemotiver. Under tuden er 
graveret med skriveskrift: »Til Hr. Cancellie- 
raad Herredsfoged J. P. Münster fra Beboerne i 
Gjörding Herred d. 20. Novb. 1854«. Indskrif
ten er fortsat lidt afvigende 1952: »Skænket til 
Brørup Kirkes Alter 1952 af Jakob Peter Myn
ster«. Over indskrifterne ses Carl Møinichens 
stempel (Bøje 1979 nr. 1483) og to andre, næsten 
udpudsede, af hvilke det ene må være et Køben- 
havnsmærke. En †alterkande af porcelæn anskaf
fedes 1847.6

Alterstager (fig. 21), 1734, af messingblik, 
skænket af præsten Peder Vinding (†1754) og 
hans hustru Mette Vrå.39 Stagerne, 54 cm høje, 
har cirkulær, hvælvet fod og en tilsvarende, lidt 
enklere lyseskål, ligeledes med drevne frugt- 
bundtornamenter. Skaftet udgøres af to kon
kave led, der mødes i en pæreformet knop med 
afsæt og spinkel midtvulst. Herpå er med kursiv 
graveret: »Til en liden Prydelse paa Guds Altere 
i Brörup Kirche er jeg gifven aar 1734 af Herr 
Peder Winding og Hustrue Mette Wraae«. Fod
skålene er udstøbt med bly. †Alterstager. 1) 1691 
nævnes et par gamle messing lysestager »bre
dere nedentil opfyldt inden i med træ«.3 2) 
Nævnt 1862 som et mindre sæt stager, måske 
identiske med to 1912 omtalte trælysestager.13

En nyere syv stage, 38 cm høj, er skænket af 
dannebrogsmand J. K. Jensen, lærer og kirke
sanger (1894-1930), og hustru Anne Jensen.

Fig. 24. Prædikestol, o. 1612-22 (s. 2722), signeret af 
Mads Christensen Gamst (jfr. fig. 27) og med initialer 
for sognepræsten Søren Pedersen Præstkjær og kirke
værgen. NE fot. 1988. – Kanzel mit Signatur und In
itialen, um 1612-22.

†Messehagler. 1725 manglede hagel,12 og 1801 
var messeklæderne ubrugelige.43 1824 trængte 
haglen til reparation,44 og 1834 ønskedes anskaf
fet en ny af rødt fløjl med sølvtresser.6 Nye hag
ler anskaffedes 18486 og 1864, den sidste i rødt 
silkefløjl med rygkors af guldbrokade.13

Alterskranke, o. 1750 (1763?), med udsavede, 
gennembrudte fyrretræsstivere, den nuværende

190*
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tresidede opstilling hidrører ligesom træets af
rensning fra restaureringen 1955, ligeledes hånd
listen (blank eg) og det murede, læderbetrukne 
knæfald.45 1828 var knæfaldet ved altret ikke 
sømmeligt,44 1852 burde det udstoppes,6 og 
1862 beskrives det som belagt med hynder af 
»brunel« og forsynet med rækværk af træ.13 
Skranken må da have været opsat lige, tværs 
over korgulvet, for 1863 ønskede synet knæfal
det istandsat og ændret i bueform.13 Herefter 
gav man det 1864 en femsidet form (fig. 31), der, 
ligesom en egetræsmaling fra 1872, bibeholdtes 
til 1955.

Døbefont (fig. 22), middelalderlig, vistnok ro
mansk, af granit, foden er fornyet 1955, den op
rindelige (fig. 23) opsat på kirkegården vest for 
våbenhuset. I sin nuværende form er fonten 118 
cm høj, den ny fod har som den gamle form af 
en søjlebase med skarpryggede hjørneknopper. 
Kummen, af grålig granit, tvm. 77 cm, vider sig 
konisk ud med svagt konvekse sider. Disse er 
firdelt af lodrette vulste, hvorimellem den øvre, 
tykkere del af kummen hænger skjoldagtigt 
ned. Sider og mundingsrand er groft hugget, 
fordybningen beskeden med plan bund og rette, 
skrånende sider. Den gamle fod, 55×55 cm, 42 
cm høj, er af rødlig granit, skadet ved flere af- 
sprængninger (brandskader?).

Fonten slutter sig for fodens vedkommende 
til den vanlige, vestjyske type (Mackeprang: 
Døbefonte, s. 156f.) og må vel derfor antages at 
være romansk. Den særegne kumme antyder en 
sen datering (1200'rne?), eller måske skyldes 
kummens nærmest gotiske form, at den er for
nyet i senmiddelalderen.46

1846 ønskede synet malingen på døbefonten 
fornyet,6 hvilket vistnok skete 1849. 1882 ønske
des fonten renset for farve,6 men den var endnu 
»overmalet« ved Chr. Axel Jensens besøg 1905. 
Døbefonten ønskedes 1850 hensat til et nærmere 
aftalt sted i korindgangen, formentlig korets 
nordvesthjørne, hvor den stod 1905, senere med 
cementreparationer i overgangen mellem fod og 
kumme. Disse er fjernet 1955, da fonten, med 
ny fod, fik sin nuværende plads i til skibets syd- 
østhjørne, mens den gamle fod hensattes uden 
for våbenhuset.

Dåbsfad, 1889, af messing, tvm. 63 cm, med 
graveret kors og løvværk i fordybningen, blad
bort på fanen.13 †Dåbsfade. 1725 manglede dåbs
fad,12 1853 anskaffedes et nyt, fortinnet, hvor
ved en »træbrikke« måtte anbringes som foring 
i fontens åbning.6 En †dåbskande af messing, 31 
cm høj, er fra 1887.13

Prædikestol (fig. 24-27), o. 1612-22, himlen 
med signatur »M.C.« (over billedskærejern) for 
Mads Christensen Gamst og sammenskrevne 
initialer »SP« for sognepræsten samt »CI«, vel 
for kirkeværgen.47 Prædikestolen, der især er 
beslægtet med billedskærerens tidligst daterede i 
Anst (s. 2494), står siden 1906 med en staffering, 
der er udført som forsøg på genskabelse af den 
oprindelige.

Prædikestolen består af fire arkadefag med 
flankerende, stift stående karyatidefigurer af 
Kristus og de fire evangelister, der har deres 
symbolvæsen ved højre fod. Figurerne bærer 
kompositkapitæl, et korintisk over et jonisk 
med latinsk påskrift (reliefversaler), og svarer 
især til Anstprædikestolens, idet evangelisterne 
alene holder pen og bog, ikke tillige et blækhus 
(som i Årre, s. 1793). Fra opgangen ses med an
givelse af påskriften: 1) Mattæus, »Matias«(!). 2) 
Markus, »Marcvs«. 3) Den opstandne Kristus, 
»Inri«, der sætter sin korsstav igennem en for 
hans fødder liggende, lille drage. 4) Lukas, 
»Lvcas«. 5) Johannes, »Iohanis«. Hjørnefigu
rerne står foran høje profilfyldinger. Arkadernes 
opbygning med kannelerede pilastre, rigt for
sirede bueslag og englehoveder i sviklerne er 
ganske som i Anst, ligeledes relieffernes motiver 
og deres rækkefølge. Derimod har reliefferne til 
dels en afvigende udformning; de beskrives her 
fra opgangen med anførelse af den til motivet 
hørende indskrift i postamentfeitet nedenunder 
(let skråstillede reliefversaler): 1) Bebudelsen, 
spejlvendt og lidt forenklet i forhold til Ansts, 
øjensynligt afhængig af stikket i Hans Tausens 
Postil. Englen, med scepter, kommer ind fra 
højre, Maria knæler i bedestilling bag et bord 
med opslået bog. Over hende hæver sig en bal
dakin med skællagt tag, herover svæver hellig
åndsduen i form af et englehoved(!), og aller
øverst, over en skybræmme, kommer det be-
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Fig. 25. Prædikestol, o. 1612-22, signeret af Mads Christensen Gamst, kurven (s. 2722). NE fot. 1988. – 
Kanzelkorb, um 1612-22.
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Fig. 26. Jesu dåb, prædikestolsfelt, o. 1612-22 (s. 
2724). NE fot. 1988. – Taufe Christi, Kanzelfeld, um 
1612-22.

budede barn flyvende med sit kors. »Dv skalt 
vnd fange oc føde en Søn. Hans Nafn skal kallis 
Iesvs« (Luk. 1,31). 2) Hyrdernes tilbedelse, med 
flere træk som i Anst, men stærkt forenk
let. Maria og Josef knæler om barnet, der ligger 
foran et større stykke arkitektur med to portal- 
agtige åbninger. I den venstre titter okse og æsel 
frem, i den højre melder hyrderne sig, den for
reste med sækkepibe. »let Barn er os fød, en Søn 
er os giffven Esaias ix (v. 6)«. 3) Omskærelsen, 
efter et andet stik end i Anst, dog ligeledes af 
Virgil Solis.48 Barnet ligger på et fad mellem to 
siddende mænd, den bispeklædte ypperstepræst 
til venstre. Bag ham står Maria og en anden 
kvinde, til højre en mand med fakkel. Scenen

foregår under en baldakin, og baggrunden ud
gøres af en kvader væg med to vinduer. »Der 
Barnet skulle om skieris, daa blif hand kaliet 
Iesvs (Luk. 2,21)«. 4) (Fig. 26) Jesu Dåb. Han 
står til højre i vand til lårene, sidevendt og med 
de samlede hænder løftet imod en langt større 
Johannes, der med sin venstre hånd udøser vand 
i sære tovagtige stråler. Med sin højre løfter Jo
hannes kappen fri af vandet, ansigtet har han 
vendt halvt mod en mand bag ham. Bag Jesus 
vokser et stort træ, og over ham flyver Hellig- 
åndsduen (igen i skikkelse af et englehoved), 
mens Gudfader sidder velsignende øverst bag en 
skybræmme. »Thenne er min elskelige Søn, ha
nem skvlle I høre«.

Postamentet har fyldingsfremspring, fortil 
med løvehoved.49 Frisen, der er en lidt lavere 
udgave af postamentet, har i felterne indskrif
terne: »Evangelivm predickes for de fatige/ Sal
lig er de andelig fatige/ Gvd ver meg arem Syn
der naadig/ Ver fri modig, din sy(n)der ere dig 
forlat«. Under postamentfremspringene er der 
englehoveder, mens hængestykker nu mangler. 
Svunget underbaldakin af blik (fra 1872?), men 
med gamle æggestavsribber, der i 3. fag forbin
des af en tværribbe. Nederst løber ribberne sam
men i en midtdelt, godronneret kugle, som hvi
ler på en lille, snoet jernsøjle. Gesimsen med 
dækplanke og læsepult er fornyet i blankt træ
1955, da prædikestolen fik sin nuværende plads i 
skibets nordøsthjørne og forsynedes med en ny 
opgang langs nordvæggen.

Himlen skyder ud fra triumfvæggen som en 
syvsidet polygon med lang vægside. Frisen bry
des af tresidede fremspring, hvorunder der er 
små hængekugler (næppe oprindelige), mens 
der foroven, på tre mod kirkerummet vendende 
fremspring, er opsat småfigurer. Midtfor, over 
kurvens opstandne Kristus, står en helgeninde 
(jfr. fig. 24), måske S. Katharina, som er gen
brugt fra en sengotisk (†)altertavle (jfr. ovf.). 
Hun flankeres af to fløjtespillende engle, et mo
tiv billedskæreren også har brugt som kroning 
på altertavlen i Vilslev (Gørding hrd.). Topstyk
kerne har form af ret enkle rulleværkskartou- 
cher med en cirkelmedaljon, der hovedsagelig 
rummer initialer. Fra nord ses: En kartouche
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Fig. 27. Prædikestol, o. 1612-22, topstykke på himlen 
med signatur for billedskæreren Mads Christensen 
Gamst (s. 2725). Ejnar V. Jensen fot. 1955. – Kanzel, 
um 1612-22. Aufsatz auf Schalldeckel mit Signatur des 
Bildschnitzers Mads Christensen Gamst.

med initialerne »MC« over to krydsede redska
ber (fig. 27), signatur for billedskæreren Mads 
Christensen (Gamst). Redskaberne er snarest to 
billedskærejern, men det ene kan eventuelt være 
hans kølle. 2) Kartouche med sammenskrevne 
initialer »SP« for sognepræsten Søren Pedersen 
Præstkjær (1595-1647, †1649), hvis mærke er 
gengivet nedenunder: Guds arm, der kommer 
ud af skyen holdende en kugle (et æble?). 3) 
Kartouche rummende de over hinanden gen
tagne initialer »CI«, nederst i sammenskrevet 
form. Initialerne må være kirkeværgens. 4) En 
frugtklase. Himlens loft har profilribber udgå
ende fra en stor midtroset. Et smalt rygpanel har 
form af arkadefelt mellem to fyldingslisener. 
Arkaden har kannelerede pilastre med profilka
pitæler, der bærer et let hesteskoformet bueslag 
med tungekant; sviklerne rummer perspektivi
ske okseøjer.

Den brogede bemaling fra 1906 bygger på en 
da undersøgt originalstaffering, som også er 
fulgt deri, at væsentlige partier står i blankt 
træ.50 Således har selve reliefferne og karyati
derne kun en partiel staffering (især forgyld

ning), ligesom fyldingernes bund står umalet. 
På rygskjoldet, hvis bemaling hovedsagelig går 
tilbage til 1700'rne (1763?), læses i sort skrive
skrift på grå bund: »2 Timoth K:l.v 1 ad 9 item 
v:16. Aanden hviile paa hver Læbe saa hver ord 
hver Sünd maa dræbis som hver Synder eggis 
til, Trøst Formaning ja optugtis I Retfærdighed 
lad frugtis. Fri os nu fra Hüchlers Spil«.

Prædikestolens tidligere og formentlig oprin
delige plads var i skibets sydøsthjørne med op
gang langs triumfmuren. 1691 var et stykke fjæl 
afstødt og borte, ligesom der på himlen mang
lede nogle små lister og »en hel engel corpus«; 
en anden af de fløjtespillende engle sad løs.3 Må
ske er det først ved en efterfølgende restaurering 
(anslået til 3 sldlr.) at den gotiske helgenindefi
gur har fået plads på himlen; rygskjoldets ind
skrift antyder en istandsættelse i 1700'rne. 1846 
ønskedes prædikestolen malet og forgyldt.6 Ef
ter at det var sket 1849, læstes 1862 på himlen: 
»Hellige Fader! Hellige Os i din Sandhed: Dit 
Ord er Sandhed«. Samme år fik dækplanken be
klædning med guldfrynser,13 som ses på det æld
ste fotografi fra 1905. Her fremtræder prædike
stolen opsat imod sydvæggen med opgang langs 
triumfvæggen. Dens topgangspanel med pro
filfyldinger stammede formentlig fra 1700'rene, 
ligesom en høj †bogstol. På himlen var helgen
indefiguren opsat over opgangen, de to fløjte- 
engle imod vest; bemalingen, med hvide felter, 
karyatider og listeværk, må have været fra slut
ningen af 1800'rne (1872?). Restaureringen 1906 
omfattede en ny, enkel opgang og gav i det væ
sentlige prædikestolen sin nuværende fremtræ
den. Dog foretoges i forbindelse med flytningen 
til skibets nordside 1955 en del fornyelser i 
blankt træ og en vis afstemning af bemalingen.

Stolestaderne (fig. 28-29) er i deres kerne fra o. 
1600, dog er selve bænkene, af fyr med fyldings- 
ryglæn, en fornyelse fra 1889,13 og to gavle 
stammer fra 1648.

De 26 renæssancegavle (fig. 29), der i opbyg
ning svarer til dem i Gesten, Skanderup og 
Vamdrup med dateringer 1588 og 1596 (s. 2530, 
2568, 2662), fremtræder siden 1955 stærkt for
nyede, helede og glattede.51 Gavlene, 125 cm 
høje, er nogenlunde ens, bestående af en ege



2726 MALT HERRED

Fig. 28. Indre set mod vest. NE fot. 1988. – Kircheninneres gegen Westen.

planke med pålagt arkade og gavlspids. Kanne- 
lerede joniske pilastre bærer et bueslag med tun
gekant og forsænket bort, der rummer forskel
ligt formede småbosser; sviklerne udfyldes af 
fladsnitornamenter. Herover har gavlene, mel
lem to vandrette profillister, en halsindskæring 
med rulleværk i fladsnit, og øverst afslutter en 
profilindfattet spids med tresidet bosse. Et par af 
gavlene er en smule rigere smykkede, således to 
på den samtidige (†)degnestol, der nu er opsat 
forrest i søndre stolerække (jfr. ndf. og fig. 29d, 
32) og en gavl i nord med et englehoved på 
gavlhalsen (fig. 29a). En anden (fig. 29b) bærer 
samme sted versalindskriften »Beret Chrestens 
1611«, der kan være oprindelig (og daterende for 
stoleværket), men som sandsynligvis er sekun
dær. Ved andre gavle er det tydeligt, at deres 
nuværende indskrift på gavlhalsen er senere op

skæringer. På en gavl ses således et Jesumono- 
gram, på en anden læses med tilsvarende ube
hjælpsomme reliefversaler: »Kiersten Jørgens i 
Brørngaard anno 1652«. Den nævnte gård må 
være Brørupgård nord for kirken (jfr. matrikel
kortet, fig. 2).39

De to forreste gavle i nord (fig. 29c) er fra 
1648 med en indskrift, der er fordelt over begge 
gavle og viser, at de har tilhørt en stol indrettet 
for den gamle præst Søren Pedersen Præstkjær 
efter hans afgang 1647: »Her Søfren An(n)o/ 
Prestkiær 1648«.39 Formerne er afpasset de ældre 
renæssancegavles, blot er arkaderne erstattet af 
to pilastre med profilkapitæl, stående på fyl- 
dingspostamenter med spidsbosse imellem; og 
gavlenes halsindskæring indrammes af tandsnit
lister. Som et enligt barokelement har bosserne 
forneden og i gavlspidsen små konkave indskæ
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ringer; et træk, der også ses på Seest kirkes præ
dikestol fra 1663 (s. 2598).

Stadernes indgangspaneler er af fyr med høje, 
glatte profilfyldinger. Stoleværket står siden
1955 i afrenset træ, gavlene med sorte bosser og 
sort bund for indskrifterne. Denne delvise staf
fering er tænkt som en genskabelse af gavlenes 
oprindelige, men kan ikke siges at bygge på no
gen dyberegående undersøgelse.52 På den 
nævnte gavl med årstallet 1652 findes i arkade
fyldingen rester af en 1955 afdækket indskrift fra 
1763: »Maria Kierstin Lintrup A(nn)o 1763«. 
Den står med rød skriveskrift på blå bund.

1691 nævnes i koret to kvindestole, der mang
lede et sæde og et sidestykke. Bag i kirken var to 
stole rent øde, en tredje fattedes sæde, og der var 
behov for ialt seks nye knæskamler – »de øvrige

stole er en del gamle dog intet brøstfældig«.3 
1791 trængte staderne til reparation,17 ligeledes 
1839 og 1846, da der var ønske om at kvindesto
lene måtte få »bagstykker« (rygstød) ligesom 
mændenes.6 Det må være sket 1849, da staderne 
maledes (vistnok grå) på bekostning af gården 
Hulkær; året efter ønskede man nogle stole i ko
ret fjernet.6 1862 havde samtlige stole ryglæn, 
men kun tre havde fyldingsryglæn (nr. 1, 13 og 
17), og kun en stol indbygget i norddørens niche 
var lukket, dvs. forsynet med låge. Den tilhørte 
gårdene Hulkær og Gravengård og har måske 
været en gammel therskabsstol, idet Hulkær 
havde været en adelig gård.53 Over stolen stod 
1862 at læse: »Brandte ikke vore Hjerter i Os, 
der han talede til os«.13 1875, da alt stoleværk 
blev egetræsmalet, omtales den lukkede stol

Fig. 29a-d. Stolegavle (s. 2725f.). a-b. O. 1600, b med muligvis sekundær indskrift fra 1611. c. 1648, opsat for 
præsten Søren Pedersen Præstkjær efter hans afgang 1647. d. O. 1600, på degnestolen (s. 2728, jfr. fig. 32). NE 
fot. 1988. – Gestühlswangen, a-b. Um 1600, b mit wohl nicht ursprünglicher Inschrift von 1611. c. 1648, errichtet für den 
Pfarrer Søren Pedersen Præstkjær nach seinem Amtsausscheiden 1647. d. Um 1600, am Küsterstuhl (vgl. Abb. 32).
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Fig. 30. Præste- og skriftestol, 1586 (s. 2728), tilstand 
før genanvendelse i skab 1955. Ejnar V. Jensen fot. 
1953. – Pastoren- und Beichtstuhl, 1586. Zustand vor 
Wiederverwendung in Schrank 1955.

som ubenyttet og »alt andet end smuk«, hvorfor 
den »tilmuredes«.13 1889 fik staderne deres nu
værende bænke, og alt blev nystrøget med ege- 
træsfarve. 1954 var der ialt 38 gavle (heraf to på 
loftet), men flere var nyere og kasseredes ved 
restaureringen året efter.

(†)Præste- og skriftestol (fig. 30), 1586, af fyr, 
panelet hovedsagelig genanvendt som skab ved 
korets sydvæg 1955 (jfr. ndf.). Bevaret er først 
og fremmest tre fag af stolens gamle langside 
med fyldinger, af hvilke døren udgør to fag. 
Foroven, over en vandret profilliste med tand
snit, løber tre liggende frisefyldinger; herunder 
har det faste fag to højfyldinger, den nedre glat,

den øvre med »spejl« i form af omløbende pro
fillister, der prydes af neglesnitsornamenter og 
forneden forløber helt ned til rammeværket. 
Dørens fyldinger er tilsvarende, men mellem 
dem er indskudt to små liggende fyldinger, 
hvori læses reliefversalerne: »Hvilke I forlade 
Sønder/ dem ere de forladene Ioh. xx (v. 23)«. 
Frisens østre fylding har akantusløv i fladsnit, de 
to over døren latinske indskrifter med reliefver
saler: »Beati qvorvm remissæ svnt inqvitates et 
tecta svnt Peccata. Psa. 32 (v. 1)« og »Petrvs Ni
colai hvivs ecclesiæ pastor fieri f(eci) Anno 1586 
(Peder Nielsen denne kirkes præst lod gøre år 
1586)«. Døren har gammelt smedejernsbeslag 
med ring samt herover to kikhuller. Kronlisten 
med tandsnit er nygjort 1955, ligeledes fodstyk
ket i det nuværende skab. Dets kortsider, 35 cm 
brede, består til dels også af gammelt panel fra 
skriftestolen. Vestsiden har over to glatte høj
fyldinger en frisefylding med akantus, østsiden 
er tilsvarende, idet dog den øvre højfylding har 
en stor gennembrydning i rombeform.54 Træet 
står siden 1955 blankt med sort og orange bund 
for indskrifter og løvværk.

Fotografier fra før 1955 (fig. 30, 31) viser 
skriftestolen stående i korets nordøsthjørne med 
langsiden mod vest og kortsidens to fag helt op 
imod alterbordet. Pladsen nord for altret var ef
ter al sandsynlighed den gamle, men formentlig 
var stolen engang i ældre tid blevet vendt fra en 
oprindelig opstilling øst-vest med langsiden i 
syd. Herpå tyder at langsiden indtil 1906 i nord 
havde rester af endnu et fag, som var forskåret 
af hensyn til pladsen. Under egetræsmaling fra 
1889 kunne 1905 iagttages perlemaling (fra 
1849?) og inderst rester af en oprindelig, for
mentlig partiel bemaling, hvortil hørte grønne 
akantusblade og rød ornamentbund. Skriftesto
len »udi altergulvet« nævnes tidligst 1691.3 1829 
ønskedes den »befæstet«,6 1887 ville synet have 
den fjernet, men den blev stående og maledes to 
år efter.6 Træets afrensning, i forbindelse med 
stolens omdannelse til skab 1955, var et forsøg 
på at genetablere overfladens oprindelige frem
træden.

En (†)degnestol (fig. 32) fra o. 1600 (eller se
nere?), der indtil 1955 stod sammenflikket i ko
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Fig. 31. Indre set mod øst, efter 1912. Foto i Det kgl. Bibliotek. – Kircheninneres gegen Osten, nach 1912.

rets sydøsthjørne, er i reduceret stand opsat 
foran skibets søndre stolerække (jfr. fig. 28). 
Det bevarede indgår i en delvis fornyet pult, 
gammelt er forpanelet af fyr i egnens ungrenæs
sancestil samt to gavle af egetræ, der næsten sva
rer til stoleværkets. De har under arkadens bue
slag en roset, den ene endvidere et englehoved i 
gavltrekanten (fig. 29d); den anden gavl er del
vis fornyet oventil med glat halsparti. Forpane
let har over glatte høj fyldinger tre frisefyldinger 
med fladsnitakantus, der i den midterste vokser 
ud af et vildmandshoved. Træet står afrenset, 
panelets akantus på rød og sort bund.

Før 1955 var de to gavle fordelt på en bænk og 
en pult (fig. 32); bænken var af simple, nyere 
fyrrebrædder, pulten sammenflikket, men med 
gammelt †pultbræt. Det bevarede forpanel sad 
da skjult ind mod alterbordet og havde under 
egetræsmalingen rester af en hvidgrå marmore
ring samt rødt og grønt. Det er uvist, om pane
let var oprindeligt sammenhørende med de øv

rige renæssancedele, men formentlig har i det 
mindste †pultbrættet og gavlene været rester af 
en degnestol fra o. 1600.55 Pladsen i korets syd
østhjørne må have været den samme 1691, da 
degnestolen »udi altergulvet« nævnes første 
gang.3 1801 omtales stolen som brøstfældig,56 
1887 ønskedes den fjernet, men blev i stedet ny
malet med egetræsfarve 1889.13

†Herskabsstol? Jfr. stolestader, omtalen af Hul
kærs og Gravengårds †stol.

Et skab ved korets sydvæg, 220×113 cm, 35 
cm dybt, er udført 1955 af panel fra kirkens 
gamle (†)præste- og skriftestol med årstallet 
1586 (jfr. ovf. og fig. 30).

Pengeblok, 1955, 83 cm høj, i blank eg med 
sortmalede jernbeslag. Ved indgangen i skibet.

†Klingpunge. 1691 nævnes to »arme poser«,3 
og 1878 betaltes for en ny klingpung, der næv
nes endnu 1912.13

Orgel, 1955, med fem stemmer, bygget af 
Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. Disposi-
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Fig. 32. Degnestol, o. 1600 (s. 2728), tilstand før flyt
ning til skibet 1955 (jfr. fig. 29d). Ejnar V. Jensen fot. 
1953. – Küsterstuhl, um 1600. Zustand vor dem Umstel
len ins Schiff 1955 (vgl. Abb. 29d).

tion: Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Gems- 
horn 2', Spidsoktav 1'. Tegnet af Rud. Gram i 
samarbejde med orgelbyggeriet. Facade af ube
handlet fyr med lidt rødt, blåt og forgyldning. I 
skibets nordvestre hjørne, med sydvendt facade 
og spillebord, †Orgler. 1) anskaffet 1902 eller 
1903. Den enkle, tredelte facade og det tilhø
rende brystningspanel, tegnet af arkitekt Hage- 
rup, Kolding,13 genanvendtes til torgel nr. 2. På 
forhøjning i vest. 2) 1929, med fire stemmer, 
bygget af Horsens Orgelbyggeri ved Th. Frobe- 
nius & Co.57 med anvendelse af facaden fra det 
tidligere orgel. Disposition: Bordun 16', Prin
cipal 8', Gedakt 8', Fløjte 4'; oktavkoppel, 
svelle.58 Pneumatisk aktion og vindlade. På for
højning i vest.

Salmenummertavler. En tavle fra 1955, i blank 
fyr med hvide letmetalcifre, er ophængt på 
triumfvæggens sydlige del. På våbenhusets syd
væg hænger en ældre fra o. 1850, af fyr, 119×57 
cm, sortmalet, til brug af kridt. Med hvid skri
veskrift er over to kolonner anført: »Ny S(alme-

bog)« og »Gl. S(almebog)«, herunder: »Skrifte- 
maal, Altergang, Barnedaab, Kirkegangskone«, 
†Salmenummertavler. 1862 nævnes tre sortmalede 
tavler til salmenumre, 1904 og 1905 anskaffedes 
to nye,13 af hvilke den ene ses på et ældre foto
grafi (jfr. fig. 31). Den var høj rektangulær, i 
klassicistisk stil med lav trekantgavl og tand- 
snitsborter.

Præsterækketavle, 1955, i blank fyr med buet 
overkant, 118×49 cm, påskrift med hvid anti
kva. På våbenhusets nordvæg.

Kirken belyses af lampetter fra 1955. Fire †lyse
kroner til petroleum anskaffedes 1899-1900.

En gammel fligbåre nævnes 1691.3
Klokke, 1636, ifølge plattysk og latinsk ind

skrift støbt af Baltzer Melchior i Flensborg,59 på 
foranledning af præsten Søren Pedersen, kirke
værgen (»Karchgescwar«) Hans Karstensen og 
borgmester i Varde Christen Olufsen. Klokken, 
tvm. 90 cm, har vildmandshoveder på hankene, 
profileret slagring og om halsen en tolinjet ind
skrift i reliefversaler, der kantes af profilering og 
bladspidser: »Seaweren Petry Pastor tho Bro- 
ervp Borchgemeister Christyan Ollvfsen tho 
Warde Karchgescwar Hans Karstensen. 
M. Baltzer Melchiorsen goedt mi. Ora et Labora 
(bed og arbejd) Anno 1636«. Præsten var af Var
defamilie (faderen søn af borgmester i byen),39 
og den nævnte Christen Olufsen var borgmester 
i Varde 1634-36.60 Klokken, med nyere slynge- 
bom, hænger i en klokkestabel fra 1989. †Klok
ker. 1) Ved klokkeskatten 1528 afleveredes en 
klokke, der med jernfang vejede 11/2 skippd. 
og 6 lispd. (288 kg).61 2) 1582, støbt på foran
ledning af præsten Peder Nielsen.39

GRAVMINDER

†Kisteplade af træ, efter 1754, for Mette Wraae, 
*7.juni 1694 på Estruplund ved Randers, enke 
efter sognepræst Peder Christensen Winding 
†1754 (se lysestager, 1734). Trætavle af form 
som en åben bogrulle med delvis ødelagt ind
skrift »..inden disse fiæle / nedlagt at giemes / 
fuld Opstandelses Haab / nd Læfn[i]ng af jord / 
[hu]orudi fordum boede / Ædle og Dydsirede / 
[La]uridsdatter till / ebare Siæl / else Tog dene
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jordhutte til Bo / fødselen fremkom paa Es / ber 
1694 / e fra same B...«. Tavlen, der blev fundet 
løs i en opfyldt gravkrypt i korets sydvestre 
hjørne (se ndf.), var så medtaget af fugt, at den 
gik i opløsning straks efter at indskriften var ty
det.

Ved udgravningen 1953 fremkom i korets 
sydvestre hjørne en (†)muret gravkrypt,9 sandsyn
ligvis i 1600'rne indrettet til begravelse for her
regården Sønderskov.62 Gravkammeret, i sydsi
den opmuret af marksten og i de andre sider af 
teglsten lagt i ler, har været dækket af et trædæk
sel. Det indeholdt seks sammensunkne kister, 
heraf to barnekister, der udfra lågenes blybeslag 
(fig. 33), bladranker, englefigurer og hjerte
skjolde i akantusstil, må dateres til o. 1730.

Vest for kirken ligger to ældre udslidte grav
sten, som tidligere kan have ligget inde i kirken.
1) O. 1700-50, af grålig kalksten, 182×118 cm. 
Stenens flade optages af tre fladovale laurbær
kranse med indskrift. I de fire hjørnesvikler eng- 
lehoved med vinger og i de øvrige storakantus.

2) O. 1750-75, af rødlig kalksten, 143×55 cm. 
Nederst dødningehoved modstillet to engleho- 
veder. Skriftfelt med forhøjede reliefversaler.

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1820, formodent
lig for sognepræst B. M. Christensen, †1820. 
Grå kalksten, 90×57 cm. Fladen udgør et stort 
skriftfelt. Udslidt skriveskrift i relief. Vest for 
kirken sammen med gravsten 1 og 2.

2) O. 1835, over Else Kirst. Jacobsdatter, 
*1777 i Hulvad, †1835. Rektangulær sandsten, 
95×63,5 cm, med indfældet marmorplade og 
profileret kant samt kvadratisk bladornament i 
hjørnerne. Indskrift og gravvers i fordybet skri
veskrift: »Gjerne hun lindrede Lidendes Nød/ 
Med Hungrige delede hun sit Brød...«. Opstil
let i gravstensmuseum i kirkegårdens nordve
stre hjørne.

3) O. 1852, over Ane Kirstine Hansdatter, 
*3. maj 1809 på Hundsbæk, †11.juni 1852 i Hul
vad. Rektangulær rød granitsten uden dekora
tion med indfældet marmorplade, 73×45 cm. 
Indskrift og gravvers i fordybet skriveskrift. 
Placering som nr. 2.

4) O. 1854, over dannebrogsmand Hans Chri
stian Sørensen, *1. aug. 1821 på Hundsbæk,

Fig. 33. Rester af †kistebeslag af bly, o. 1730 (s. 2731). 
Knud Høgsbro Østergaard fot. 1955. – Reste von 
†Sargbeschlägen aus Blei, um 1730.

†10.juni 1854. Rektangulær, ruhugget sandsten, 
125×71 cm, med indfældet marmorplade i det 
forhøjede midtfelt. Stenen, der har en parallel i 
Føvling, er i de øverste hjørner dekoreret med 
blomsterornamenter. Nederst, midtfor, et orna
ment i relief forestillende timeglas med vinger 
omkranset af slange, der bider sig selv i halen. 
Placering som nr. 2.

5) (Fig. 34) o. 1865, over Anne Cecilie Hü- 
bertz f. Bröchner, *5. nov. 1778 i Karbye, 
†31. okt. 1865 i Brørup. Rektangulær grå sand- 
stensgrotte, 53×51 cm, med indfældet marmor
plade af form som en delvis åben skriftrulle. 
Grotten er dekoreret med efeuornamenter. 
Gravvers. Opstillet vest for kirken.

6) O. 1874, over Hans Peder Thygesen, 
*10. dec. 1806 i Thuesbøl, †21. feb. 1874 i Sur
have. Sandstensgrotte, 72×55 cm, med efeuran- 
keornament i relief samt indfældet marmorplade 
og –bikube. Øverst marmorkors med kløver- 
bladsformede ender og profileret kant. Indskrift
i fordybede versaler. Syd for våbenhuset.

7) O. 1899, over Else Thygesen f. Frandsdat- 
ter, *28. marts 1812 i Surhave, †24. april 1899 
sammesteds. Som nr. 1, dog 77,5×56,5 cm.
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Fig. 34. Kirkegårdsmonument, o. 1865, for Anne Ce
cilie Hübertz, f. Bröchner (s. 2731). NJP fot. 1993. – 
Friedhofsdenkmal, um 1865.

Støbejernskors 1) O. 1857, over Morten Han
sen, *4.juni 1795 i Daldauer, Randbøl sogn, 
120.juni 1857 i Gjerndrup. Korset, 114×68 cm, 
har kløverbladsformede ender med stjernedeko
ration samt profileret kant. På bagsiden »Fred 
med dit Støv«. Indskrift i kursiveret antikva. I 
graverens garage.

2) O. 1864, over Bodild Katrine Hansen f. 
Christensen, *21.juni 1796 i Asboe, Bække 
sogn, †7.juni 1864 i Gjerndrup, Brørup sogn. 
Korset, 115×68 cm, har kløverbladsformede en
der med stjernedekoration øverst samt profileret 
kant. Indskrift på begge sider i antikva og versa
ler (navne). Placeret i granitblok sydvest for kir
ken.

3) O. 1872, over Ane Marie Rasmusdatter, 
*7. jan. 1803 i Vorbasse sogn, †23. aug. 1872 i 
Gjerndrup. Korset, 110×76 cm, har krabbe- 
bladsformede ender med roset samt håndtryk på 
bagsidens korsskæring. Indskrift i antikva og 
versaler (navn). Placering som nr. 2.

4) O. 1876, over Peter Madsen, *1. juli 1798 i 
Debel, Lindknud sogn, †14. feb. 1876 i Gjern
drup. Form som nr. 3, dog 115 cm højt. Placeret 
ved kirkegårdens vestmur.

5) Kors, 126×68 cm, med kløverbladsformede 
ender og profileret kant. Indskriften, der ikke 
har været støbt, men påsat med stifter, er ikke 
læselig. Placering som nr. 4.

På kirkegården findes tre rejste gravsten af 
granit (lokale vandreblokke), udført af kunst
neren Niels Hansen Jacobsen.63 1) O. 1919, over 
herredsfuldmægtig, justitsråd Christen Hansen 
Clausen af Holsted og hustru Meta Augusta 
Clausen f. Smith. Stenen, 100×57 cm, har to be
huggede flader med en blomstrende gren i re
lief. Sydvest for kirken.

2) O. 1926, over Hans Peter Andersen, *1839 
på Firing, †1909 ved Brørup station og hustru 
Maren Andersen, *1845, †1926 samme sted. Ste
nen, der måler 240×105 cm, viser på den flad- 
huggede, østvendte billedside et stiliseret træ i 
relief samt nederst indskrift i fordybet skrive
skrift. På den hvælvede bagside bibelcitat fra 
Joh. 15,5: »Jeg er vintræet, I ere grenene...«. 
Opstillet syd for kirken.

3) O. 1939, over Niels Christian Nielsen og 
Ane Nielsen, 105×145 cm. Vest for kirken.
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Fig. 1. Indre set mod øst. NE fot. 1988. – Kircheninneres gegen Osten.

JOHANNESKIRKEN
BRØRUP SOGN

Kirken ved Østergade i Brørup stationsby er 
opført 1924-25 (indviet 23. august 1925) efter 
tegning af arkitekt Rolf Schroeder.

Ønsket om en filialkirke i den voksende sta
tionsby fremsattes første gang 1909 og vandt 
bl.a. støtte hos højskoleforstander, senere mini
ster Jacob Appel, Askov. Tegninger til en kirke i 
traditionel, gotiserende stil blev 1917 udarbejdet 
af arkitekt J. Jespersen, Fredericia; men som pla

nerne modnedes, overdrog byggeudvalget 1924 
opgaven til Rolf Schroeder, København, der 
1899-1900 havde tegnet Askov (valgmenig
hedskirke. Murer- og tømrerarbejdet udførtes 
af bygmestrene Terkild Lund og Andreas Peter
sen, Brørup.

Den omgivende kirkegård toges i brug allerede 
1922. Indtil kirkens fuldførelse hang klokken i 
en †stabel på kirkegården.

Danmarks Kirker, Ribe amt 191
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Kirken er en kompakt, hvidkalket og tegl
hængt bygning, opført som en treskibet basilika 
med glat østgavl og forholdsvis små, rundbuede 
vinduer. I højkirken, der kun er hævet et mindre 
stykke over sideskibenes tagflader, er vinduerne 
fordelt i grupper på tre, korresponderende med 
den indvendige fagdeling. Det brede vesttårn 
har gavle i nord og syd, hvis skorstenspiber se
nere er nedtaget. Hovedindgangen er gennem 
tårnrummet, der i sideskibene flankeres af lig
kapel og toiletrum; i sideskibenes østende er 
præsteværelse og venterum. I det indre brydes 
højkirkens mure af rundbuede arkader. Det 
korte, brede korparti er hævet tre trin over ski
bet, mod hvilket det åbner sig med en stor flad
rund bue. Væggene står med hvidtede kalksand
sten, sideskibene med åbne tagstole og som ho
vedskibet dækket af et mørkbejdset kassetteloft 
af fyrretræ. – I forbindelse med en fornyelse af 
tagbeklædningen 1980 er et centralvarmeanlæg 
udskiftet med et varmluftsanlæg.

Inventaret er i alt væsentligt fra opførelsen 
med hovedmøblerne i bejdset fyrretræ.

Som alterprydelse tjener et ligearmet kors med 
stråleglans, Bethlehemstjernen, af egetræ, opsat 
mod væggen over alterbordet. Korset, der er 
udført af snedkermester Laurids Jensen efter ar
kitektens tegning, fremtræder partielt forgyldt 
med Jesumonogram i midten.

Altersølvet, i enkle gotiske former, bærer Kø- 
benhavnsmærke 1925, oblatæske og alterkande

er industrivarer i sølvplet, mærket »Atla«. Al
terstagerne, af messing, bærer indskriften »Jo
hannes Kirken i Brørup Anno 1934«, og en syv- 
stage er leveret af L. Rasmussen, København.

Døbefonten, af granit, er formet som en kalk 
med pikhugget overflade, 76 cm høj. Den er 
udhugget som en gave af den lokale stenhugger 
Christen Thulesen; stenen dertil er skænket af 
gårdejer Peter Gejl, Skovsminde.

Prædikestolen, i enkel barokform, har svajet 
kurv og opgangspanel med drejede balustre. 
Stolestaderne har svære, retkantede gavle, af
sluttet af en vandret profil.

Orglet, fra 1975, har 10 stemmer, to manualer 
og pedal, og er bygget af Marcussen & Søn, 
Åbenrå. Disposition: Hovedværk: Rørfløjte 8', 
Principal 4', Waldfløjte 2', Mixtur III-IV. Svelle
værk: Gedakt 8', Rørfløjte 4', Principal 2', Quint 
1 1/3'. Pedal: Subbas 16', Gedakt 8'. Bejdset fyr- 
retræsfacade med syv pibefelter, indbygget i 
vestgalleriets midtfag. †Orgel, 1925, med syv 
stemmer, bygget af Horsens Orgelbyggeri ved 
Th. Frobenius & Co. Disposition: Bordun 16', 
Principal 8', Gedakt 8', Salicional 8', Vox Celeste 
8', Octav 4', Fløjte 4'; oktavkoppel, svelle for 
svage stemmer. Pneumatisk aktion, bælgventil- 
lade. Opbygget i vestgalleriets midtfag, hvis åb
ning var udfyldt med prospektpiber af tinlege
ring. Sydvendt spillebord.

Klokken, fra 1924, tvm. 80 cm, har om halsen 
reliefversalerne: »Til Brørup Kirke gjorde de

Fig. 2. Grundplan 1:300, målt af Henrik Jacobsen og tegnet af Marianne Nielsen 1993. – Grundriss.
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Fig. 3. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1988. – Nordostansicht der Kirche.

Smithske Støberier i Aalborg mig Aar 1924«. På 
legemet tilsvarende: »Jeg kalder paa gammel og 
paa ung, mest dog paa Sjælen træt og tung, syg

for den evige Hvile«. Halsen har profilering; 
hanke mangler, da klokken er boltet direkte på 
en ny slyngebom.

Fig. 4-5. Længdesnit set mod syd og tværsnit mod vest ved Rolf Schroeder 1924. 1:300. Ved embedet. – 
Längsschnitt gegen Süden und Querschnitt gegen Westen, 1924.

191*
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Litteratur. August F. Schmidt: Brørup Sogns Historie, 
Brørup 1949, s. 210-16.

Tegninger. Ved embedet. Tegninger til kirke i Brø
rup, længde- og tværsnit samt forslag til enkeltheder, 
ved Rolf Schroeder 1924. NM. Plan ved Henrik Ja
cobsen 1993. – RA. Ikke udført forslag til kirke i Brø

rup, plan og opstalter, sign. J. Jespersen (mærket Ribe 
stift B 1919, nr. 208), Kirkeministeriets 1. kontor, sag
4 K 1168. Arkivalier. Synsprotokol 1926f. Ved embe
det. Beskrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poul
sen, inventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (org
ler). Redaktionen afsluttet maj 1993.



Fig. 1. Kirken set fra sydøst. EN fot. 1988. – Südostansicht der Kirche.

HOLSTED KIRKE
MALT HERRED

Kirken lå oprindelig på den stadig ibrugværende kir
kegård vest for byen. Den gamle kirke blev revet ned 
1885 og den nuværende – 800 m øst herfor – indviet 
1886. På det gamle kirkested rejstes samme år et lig
kapel.

Sognet nævnes første gang i kirkelisten i Ribe Ol
demoder (midten af 1300'rne), da kirken var sat til en 
afgift på 3 skilling sølv (jfr. s. 1020f.). En sognedegn 
til Holsted nævnes 1513.1

Holsted sogn var, antagelig siden 1400'rne, anneks 
til Føvling,2 indtil det 1895 blev annekteret Brørup. 
Sognet blev 1917 et selvstændigt pastorat. En filial
kirke, S. Peder, opførtes 1927-28 i Holsted stationsby.

Kronen solgte 1720 kirken til overførster Hans 
Bachmann til Estrup,3 og den hørte herefter under 
Estrup (Malt sogn) til 1788, da H. H. C. Lautrup

solgte den til Mads Christensen, Holstedgård,4 hvis 
enke ejede den endnu 1815.5 Før et flertal af sognets 
tiendeydere 18826 købte kirken, ejedes den af frem
trædende bønder og næringsdrivende på egnen: fra o. 
1820 af købmand Jens Thomsen, Varde; efter en 
tvangsauktion over dennes bo 1835 af købmand Rich, 
Altona, som det følgende år solgte den til sognefoged 
Niels Ibsen, Holsted, og købmand Laurids Friedrich- 
sen, Hjerting. Sidstnævntes halvpart afhændedes 1850 
til kromand Peder Bolding, Gørding. Niels Ibsen og 
Peder Bolding (jfr. alterkalk og deres initialer på †tår
nets vestside) ejede herefter kirken frem til 1882.7 
Kirken overgik til selveje 1917.8

Kirken var som de øvrige i Malt herred underlagt 
Varde sysselprovsti (jfr. s. 1026). Værdigheden som 
provst var i 1600'rne i hænderne på medlemmer af



2740 MALT HERRED

Fig. 2. Kirkegården med kapel fra 1886 på den ned
revne †kirkes plads. NE fot. 1993. – Friedhof mit Ka
pelle von 1886 an der Stelle der abgebrochenen †Kirche.

den adelige slægt Krag til Bramminge, indtil den sid
ste sysselprovst, baron Frederik Krag til Stensballe- 
gård, købtes ud af sine rettigheder 1720.9 Sysselprov
sterne (eller deres fogeder) synede kirkerne og revi
derede regnskaberne.

Ved klokkeindkrævningen 1528 måtte kirken af
give en †klokke. En anden †klokke fra 1503, omstøbt 
1885, påkaldte S. Thøger af Vestervig (jfr. inventar).
- I forbindelse med kirkens flytning 1885-86 holdtes 
gudstjeneste i forsamlingshuset.

Sagn. Kirken skulle have stået et andet sted, men 
hvad man byggede om dagen, rev Bjøvlund trold 
ned om natten. Man spændte da to stude (eller kvier) 
for et læs kirketømmer (eller en sten) og lod dem gå. 
Hvor de standsede, blev kirken bygget, og et billede 
af Bjøvlund trold blev indsat i muren til minde (sml. 
romansk døroverligger, nu øverst i tårnets vest
side).10 En sten med to bogstaver sidder i kirkens 
mur; den skal være kastet af Bjøvlund trold.11

Det gamle kirkested, der fortsat tjener som kir
kegård, lå indtil nyeste tid frit i landskabet ca. 1 
km vest for landsbyen, der med tiden er vokset 
til en bymæssig bebyggelse. Kirkegården ligger 
godt 100 m nord for den slyngende Holsted å, 
og fra det søndre dige er der en smuk udsigt 
over ager og eng, som fortsat holdes fri af be
byggelse.

Kirkegården er på matrikelkortet 1788 (fig. 3) 
vist som et firkantet areal, 186212 anslået til 
100×100 alen (ca. 63×63 m). Gamle skel er kun 
bevaret mod syd og vest. Efter udvidelser mod 
nord 187613 og 1904,12 frem til vejen, og mod øst 
191714 er arealet mere end fordoblet. En senere 
udvidelse mod øst, omfattende parkeringsplads 
og et afsnit til urnebegravelser samt grave i 
græs, er foretaget efter 1976 ved landskabsarki
tekterne I. P. Junggreen Have og Finn Ander
sen. Kirkegården hegnes mod syd, vest og nord 
af cementafdækkede kløvstensmure fra 1904;12

Fig. 3. Matrikelkort 1:10000, målt af S. Ravn 1788. Rettelser medtaget indtil 1865. Kopieret af Anna Thorsen. 
Stjernen angiver den nuværende kirkes beliggenhed. – Katasterkarte, vermessen 1788. Durch einen Stern wird die 
Lage der heutigen Kirche markiert.
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Fig. 4. Den nedrevne †kirke set fra nordøst. Tegning af Magnus Petersen 1875. – Nordostansicht der abgebrochenen 
†Kirche, 1875.

mod nordøst er et stablet markstensdige. Det 
yngste afsnit, mod sydøst, med kirkegårdens 
hovedindgang fra parkeringspladsen, omgives 
af græsklædte jorddiger, stensatte på ydersiden.

Kirkegården hegnedes før udvidelserne af 
kampestensdiger, hvoraf det østre indeholdt 
†kirkegårdsporten, 1862 omtalt som »ligporten«. 
Porten og en låge ved siden af lukkedes af træ
fløje, ophængt i træstolper. I norddiget var en 
tømret låge.12 Kirkesynet påbød 1766, at porten 
blev aflåst, »såsom nogle finder det for godt at 
indlade kreaturer på kirkegården«.15

På en svag hævning midt på kirkegården, 
hvor kirken tidligere stod, rejstes efter dennes 
nedbrydning 1885 et skifertækket ligkapel af 
røde sten (fig. 2), formodentlig tegnet af arkitekt 
Tage Olivarius. Som et minde fra den gamle 
granitkirke er i kapellets nordmur indsat en de
koreret overligger fra et lille romansk vindue 
(jfr. s. 2745). På kirkegårdens yngste afsnit er en 
tømret klokkestabel med skifertag. Et hus med 
maskinrum og graverfaciliteter er efter 1976 op
ført i en læbeplantning øst for den udvidede kir
kegård.

Kirkegården, sådan som den så ud før udvi
delsen, kendes fra en pennetegning af Magnus 
Petersen 1875 (fig. 4). Begravelsespladsen ligger

hen i græs, gravene er blot markeret som høj
ryggede tuer, orienteret øst-vest.16 Kun et enkelt 
gravsted, nordøst for koret, omgives af en hæk. 
Af de fåtallige gravminder ses et par støbejerns- 
kors, et ovalt, rejst gravtræ, to steler med kors 
og en skråt liggende stenplade.

DEN NUVÆRENDE KIRKE

Kirken, der ligger ved Vestergade på brinken 
ved Holsted å, er opført 1885-86 (indviet 25. juli 
1886)17 under ledelse af arkitekt Tage Olivarius, 
Randers. Arkitekten, som samme år opførte en 
kirke i Grensten (Viborg amt),18 havde kort for
inden forestået nedrivningen af den gamle kirke 
vest for byen. Bygningen består af kor og skib 
og tårn i vest. Under koret er 1936 indrettet et 
kapel; tårnet tjener som våbenhus. Bygningen er 
af røde mursten over en høj sokkel af fire skifter 
gamle, tildels nyhugne kvadre på skråkantsok
kel. Granitkvadre fra den gamle kirke er yderli
gere anvendt som hjørnekæder. Formerne er ny
romanske med rundbuefriser, som er ført op i 
gavlspidserne. Der er tre rundbuede og smigede 
vinduer i hver af skibets langsider. Koret har tre 
tilsvarende vinduer, det østre først indsat ved en 
ændring af kirkens indre 1950. Indgangsdøren er
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en portal i tårnets nordside; på overliggeren er 
med versaler hugget opførelsesåret »Anno 
1885«. I mellemstokværket er der cirkelvinduer 
og i klokkestokværket rundbuede tvillinge- 
glamhuller. Kirken er tækket med skifer. Tårnet 
afsluttes af pyramidespir med kors.

Fra den gamle kirke er foruden almindelige 
bygningskvadre overført to døroverliggere, 
nemlig syddørens tympanon, indsat over porta
len, og norddørens »Bjøvlund trold«, nu øverst 
i tårnets vestside, men indtil 1950 i korgavlen 
(overliggerne er beskrevet s. 2744). I korgavlens 
spids er et granitindfattet vindue med monolit 
sålbænk. Herunder er indmuret en lille, udkra- 
gende og på undersiden profileret kvader, ca. 
30×30 cm, muligvis en kragsten. Den bærer en 
runeindskrift »tuki«, dvs. mandsnavnet Toke.19 
Stenenes nøjagtige placering i den gamle kirke, 
hvor den kom for dagen ved nedbrydningen
1885, kendes ikke. De middelalderlige runer må 
være ristet samtidig med bygningens opførelse. 
Navnet Toke er forsigtigt foreslået som den 
gamle kirkes bygmester.

To overførte kvadre har fordybede stenhugger
felter: 1) Et halvcirkulært felt med buen opad, 
9×20 cm; i tårnets nordside. 2-3) (Fig. 30), et 
flaskeformet mærke og en trekant; i tårnets vest
side. Kvadrenes placering i den gamle kirke er 
ukendt.

I koret var der endvidere indtil ombygningen 
1950 endnu et granitindfattet vindue, hvis over
ligger ifølge Uldall var forsynet med en profil, 
dannet af to rundstave. Sålbænken med indhug

get »1885« blev 1954 afgivet til Brørup kirke (s. 
2710).

Ændringer. Et forværelse til orglet etableredes 
1901 i tårnets mellemstokværk med adgang til 
pulpitur.7 1936 indrettede man et ligkapel under 
koret med adgang gennem en port i østsiden. I 
syd leder en dør ind til toilet og fyrrum. I for
bindelse med etableringen af kælderen blev kor
gulvet, der før lå et trin over skibets, hævet med 
yderligere to trin. Under en istandsættelse 1950 
ved arkitekt Rudolph Gram sammen med 
kunstneren Kræsten Iversen afløstes vinduernes 
støbejernsrammer af galvaniserede jernrammer 
med blysprosser og »antikglas«. Samtidig blev 
det indre omfattende ændret. Den runde korbue 
blev gjort mindre og smykket med omløbende 
kragbånd af granit, affaset på undersiden. I gul
vet blev sorte og gule fliser erstattet med røde 
mursten på fladen. Rummene har træloft og 
væggene er hvidtede.

Glasmalerier, 1950-51, i de tre korvinduer og 
alle med bibelske motiver er udført af Kræsten 
Iversen, som var født i sognet.20 Det østre, der 
er en gave fra kunstneren, er opsat 1950, de to 
øvrige det følgende år. 1) (Fig. 16) i østvinduet, 
delt i tre felter, ses fra neden og opad: Jesu fød
sel, Korsbæringen og Opstandelsen. Nederst i 
søndre hjørne signaturen »Kræsten Iversen 
1950«. 2) I nord en helbredelse og Jesus velsig
nelse af børnene. »Skænket kirken af gaardejer 
Søren Johansen 1951«. 3) I syd Jesu genkomst. 
»Skænket kirken af Holsted Sparekasse Aaret 
1951«.

Fig. 5. Grundplan 1:300 af den nuværende kirke fra 1886. Målt af Henrik Jacobsen og tegnet af Marianne Nielsen 
1993. – Grundriss der heutigen Kirche von 1886.



HOLSTED KIRKE 2743

Fig. 6. Indre set mod øst. NE fot. 1988. – Kircheninneres gegen Osten.

En kalkmalet †vægdekoration (fig. 15) udførtes 
1905 på korets østvæg (to basunblæsende engle), 
korbuen og i vindueslysningerne af maleren 
Thorvald Hansen, Kolding, efter udkast af arki
tekt Andreas Hagerup.12

Opvarmning. En †kakkelovn opstilledes 1890 i 
skibets nordøstre hjørne. Den afløstes 1897 af et 
tvarmeapparat, installeret ved arkitekt Berg. 
1936 indrettedes et fyrrum i kælderen under ko
ret.

DEN NEDREVNE †KIRKE

Kirken lå som nævnt på det sted, hvor nu kapel
let ligger. Det var en lang kvaderstensbygning, 
bestående af romansk kor og skib, som var for
længet i vest sandsynligvis endnu i romansk tid. 
Hertil var i senmiddelalderen føjet et våbenhus i 
syd og et tårn i vest.

Materialer og teknik. Kirken kendes fra Jacob 
Helms' beskrivelse 1873 og arkitekt Tage Oli
varius' opmåling 1882 (fig. 7-8). Kor og skib var 
af granitkvadre. Heraf er en betydelig del i mere 
eller mindre behugget stand genanvendt i den 
nye kirke, herimellem vinduesdele, de to bil
ledsmykkede døroverliggere og en sten med ru
neindskrift (s. 2742). Murene, der var istandsat 
1865, bar præg af mange reparationer og om
sætninger, navnlig forekom soklen meget for
styrret. Denne havde ifølge Helms »snart en 
skråkant, snart et retvinklet, fremspringende 
hjørne, snart den attiske baseform«. Den attiske 
profil sås især ved bygningens hjørner, hvor der 
var små »mandehoveder«. En enkelt sten i ko
rets østgavl havde tovsnoning.

De varierede former bragte Helms til at 
spørge, »om der ikke her skulle være blevet an
vendt sokkelsten fra en eller flere ældre bygnin-
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ger«. De kan dog skyldes, at kirken er bygget i 
flere etaper, hvortil kommer forstyrrelser som 
følge af gentagne omsætninger og skibets ud
videlse. Denne var foretaget før tårnets opfø
relse, sandsynligvis længe forinden. Skibets gavl 
blev brudt ned og genopført ca. 3 m længere 
mod vest, og nye døre blev etableret vest for de 
gamle, som blev lukket. De forlængede mure 
var af genbrugte kvadre, øverst suppleret med 
marksten, som kort før kirkens nedrivning blev 
skalmuret med tegl.

Døre. Sporene af den oprindelige norddør ses 
på opmålingen ca. 2,5 m øst for det nye dørsted 
(fig. 11). Hullet var lukket med kvadre og mark
sten, men lodfuger i både øst og vest angav, 
hvor de flyttede karmsten, lange rejste kvadre, 
havde siddet. Ved sløjfningen af døren efterlod 
man overliggeren (fig. 9 og 13) på sin gamle 
plads. Den retkantede sten (nu i den nye kirkes 
tårn) har oventil aftrappede hjørner. I midten er 
et cirkulært felt, ca. 55 cm i diameter, med for
sænket relief af en mandsfigur, i folkemunde

kaldet »Bjøvlund trold« (jfr. historisk indled
ning s. 2740). Den gående figur er ejendomme
lig »kippet« til siden; fødderne viser i samme 
retning. Han har halvlangt hår, skæg og en 
dragt med lange parallelle folder til under knæ
ene. Højre arm og hånd er strakt ud og i venstre 
holder han en ikke bestemmelig genstand.

Døren i vestudvidelsens nordside fremstod 
1882 som en lav, retkantet åbning, tilmuret med 
tegl i murflugten. Åbningen hævede sig over 
soklen og var afdækket med almindelige 
kvadre, som må have hvilet på tømmer.

Om en oprindelig syddør giver opmålingen 
1882 ingen oplysninger. Døren i vestforlængel
sen (mellem våbenhus og skib) var ifølge grund
planen en smal åbning med ligeløbende sider, en 
kende forskudt mod øst i forhold til norddøren. 
Ved kirkens nedbrydning fandtes skjult over 
denne en tympanonsmykket overligger af granit 
(fig. 10 og 14), som vel er overført fra den op
rindelige syddør, og som nu er flyttet til den nye 
kirke.21 Stenen, 52×110 cm, hvis øvre hjørner er

Fig. 7. Sydfacade og grundplan af den gamle †kirke før nedrivningen. 1:300. Målt af Tage Olivarius 1882. – 
Südwand und Grundriss der alten †Kirche vor dem Abbruch. Vermessen 1882.
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aftrappede, smykkes af et halvcirkulært tympa
non. I det fordybede, profilindrammede felt, 
40×70 cm, er i relief hugget et stiliseret træ.

Af oprindelige vinduer var bevaret ét i korgav
len og to i skibets nordside, det første noget 
større end de sidste. De tilmurede vinduer havde 
monolite overliggere og karme af rejste kvadre. 
Vinduet i koret er på opmålingen tegnet med 
affasede sider. Et af skibets nordvinduer, uvist 
hvilket, kendes fra en skitse af Magnus Petersen 
1871 (fig. 12). Den runde bue kantes af en rund
stav, som er ført videre langs overliggerens un
derside, vinkelret på karmen. – En overligger 
stammende fra et lille vindue sidder som nævnt i 
kirkegårdskapellets nordside. Lysningen, der 
kun er 36 cm bred i murflugten, kantes af en 
rundstav; over den runde bue er hugget en stili
seret blomst.

I det indre havde kirken bevaret sine trælofter, 
der 1873 stod gipset. Den ombyggede koråb
ning, der var uden kragbånd, havde ifølge 
Helms en »uformelig rund bue«.

Ændringer og tilføjelser. Tårn og våbenhus, der 
knyttede sig til det forlængede skib, var af tegl
sten uden nærmere daterende detaljer. De synes 
begge opført i den senere middelalder. – Det 
lave våbenhus ved sydsiden havde en falset, flad
rundbuet dør i syd og et lille vindue i øst. Et 
kampestensgulv ønskedes 1855 erstattet af et 
gulv af mursten eller fliser.13

Tårnet, hvis østmur hvilede på vestforlængel
sens gavl, var næsten jævnbredt med skibet og 
havde en samtidig trappe i den fortykkede nord
mur. Forneden var der udvendig brugt nogle 
skifter granitkvadre fra skibets gennembrudte 
gavl, i vest med skråkantsokkel. Teglstensmu- 
rene var repareret 1865, mindet med årstallet og 
jernbogstaver med kirkeejernes initialer »PB« 
(Peder Bolding) og »NI« (Niels Ibsen) i vestsi
den. Tårnrummet, der var optaget af bænke, åb
nede sig mod skibet i hele rummets bredde. Det 
var i det mindste siden 1700'rne22 dækket af et 
træloft; men hvælvforlæg viste, at det oprinde
lig havde været (eller været tænkt) hvælvet23 – et

Fig. 8. Vest-, øst- og nordfacader af den gamle †kirke før nedrivningen. 1:300. Målt af Tage Olivarius 1882. – 
Westwand, Ostwand und Nordwand der alten †Kirche vor dem Abbruch. Vermessen 1882.
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Fig. 9-10. Døroverliggere (s. 2744), indsat i den nuværende kirke. 9. Fra norddøren, med relief af den såkaldte 
»Bjøvlund trold«. 10. Tympanon fra syddøren. NE fot. 1993. – Türsturzen. 9. Vom Norderportal mit sogenanntem 
»Bjøvlunder Troll«. 10. Vom Süderportal. Tympanon, mit stilisiertem Baum.

træk, som tårnet havde fælles med kirketårnene 
i både Lindknud, Føvling og Læborg. I et vin
due i vest var 1856 indsat en fladbuet støbejerns- 
ramme.13

Indretningen af tårnets ombyggede, øvre 
stokværk kendes ikke nærmere. Der var adgang 
udefra ad en spindeltrappe, hvortil man kom via 
en fladbuet dør i rundbuet spejl. Øverst i syd- 
og nordmuren, forskudt mod vest, var to flad
buede åbninger. Klokken har formodentlig væ
ret ophængt i selve tagrummet. I østre gavl
spids, der havde synligt fodtømmer, var to 
rundbuede glamhuller; i vestgavlen var et enkelt 
lydhul, lukket med en trælem. Sadeltaget var 
tækket med tegl.

Vedligeholdelse. Ifølge et tinglyst syn, foretaget 
i februar 1686,24 var kirken og navnlig tårnet

Fig. 11. Udsnit af kirkens nordside (jfr. fig. 8), vi
sende de to dørsteder (s. 2744). – Ausschnitt aus Nord
wand der Kirche (vgl. Abb. 8) mit den zwei Portalen.

stærkt forfalden efter en novemberstorm det fo
regående år. Kirken havde ingen midler til at 
lade de brøstfældige gavle og mure reparere og 
var tilmed selv i gæld til den tidligere syssel
provst Erik Krags arvinger. Kirkeværgen fryg
tede, at tårnet ikke kunne hjælpes på anden 
måde, end at murene blev skåret ned til højde 
med skibet og fik tag fælles med dette. Denne 
plan blev dog, som det ses, ikke ført ud i livet. – 
1791 betegnedes kirken som nylig istandsat.25 
En hovedreparation nævnes 1833,13 og en ny 
istandsættelse kom til udførelse 1865, efter at 
man gennem nogle år havde konstateret, at kor
gavlen hældede stærkt udad. Korgavl og korbue 
blev ommuret og ligeså tårnets vestmur og 
gavl.

I korets og tårnets vinduer indsattes 1856 flad
buede støbejernsrammer, og inden 1873 blev 
også trækarme i de to store åbninger i skibets 
sydside erstattet af jernrammer med træskodder. 
Vinduerne, hver med seks ruder, betegnedes 
misbilligende af Jacob Helms som »butiksvin
duer«. Han tilføjede: »Da disse ruder skulle 
kunne blæse ind, har kirkeejeren ladet anbringe 
vældigt store, umalede trælåger, som kunne 
lukkes for, men dog almindelig vis er hæftede 
tilbage på granitmuren og sandelig ikke pryder 
denne«.

Kirken stod forud for nedbrydningen med 
blanke kvaderstensmure; de teglmurede partier 
var vistnok hvidtede. Tagene var tækket med 
bly, undtagen våbenhus og tårn og den vestre 
del af skibets nordside, som havde tegltag.
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Kirkens nedbrydning og flytning. Trods repara
tionen 1865 var bygningen fortsat i en dårlig 
forfatning. Den bygningskyndige sognepræst i 
Janderup, Jacob Helms, som i disse år berejste 
amtets kirker, fandt 1873 kirken »yderst karak
terløs, dårlig bygget og slettere vedligeholdt«. 
Indvendig var murene »over al måde rå, grønne 
og uanstændige, luften næsten utålelig rå og 
fugtig«. Skønt Holsted gjaldt for mere end en 
almindelig landsby, var dens kirke »så slet holdt 
og så ubehagelig at være i, at jeg ikke véd at 
nævne nogen anden kirke, der i denne hense
ende kan måle sig med den«. Hertil kom, at kir
ken med den stigende befolkning havde svært 
ved at rumme menigheden. Efter henvendelser 
til ministeriet 1863, 1878 og 1880 foreslog kirke
synet 1881, at kirken blev udvidet med en ud
bygning mod nord, 11 alen bred og 16 alen lang 
(ca. 7×10 m).13 Forslaget fik ministeriets tilslut
ning, og efter at de to kirkeejere 1882 havde 
overdraget kirken til samtlige sognets tiende
ejere, blev der 1883 forelagt tegninger til en om
bygning. Disse var udarbejdet af Tage Oliva
rius, hvis opmåling af den stående bygning (fig. 
7-8) er dateret 3. oktober 1882. Det var i første 
omgang hans plan kun at ombygge dele af kir
ken under anvendelse af gamle materialer; men 
efter nedbrydningen af kor og skib i foråret 1884 
viste det sig, at tårnet var så dårligt, at også dette 
måtte rives ned. Der blev derfor – ligesom ved

Fig. 12. Vindue i den nedrevne †kirke (s. 2745). Teg
ning af Magnus Petersen 1871. – Fenster in der abgebro
chenen †Kirche.

Fig. 13. Norddørens overligger med relief af mands
person, i folkemunde »Bjøvlund trold« (s. 2744). 
Tegning af Magnus Petersen 1871. – Norderportal. 
Sturzbogen mit Reliefdarstellung eines Mannes, im Volks
mund »Der Bjøvlunder Troll«.

Fig. 14. Syddørens overligger. Tympanon med stili
seret træ (s. 2744). Opmåling ved Tage Olivarius 
1885.- Süderportal. Tympanon mit stilisiertem Baum.

mange andre kirker Olivarius havde med at 
gøre – tale om en fuldstændig ombygning. 
Samtidig var det et udbredt ønske, at få kirken 
flyttet nærmere byen, og ved et borgermøde 
19. juli 1885 blev det besluttet at opføre den nye 
kirke på en grund ved Vestergade, skænket af 
sognerådet.7

INVENTAR
Oversigt. Den nuværende kirkes ældre inventar er i alt 
væsentligt overført fra den nedbrudte middelalder
kirke. Ældst er den romanske granitdøbefont, mens 
et middelalderligt vievandskar, uden ganske sikker 
proveniens, er vanskeligt at datere. Fra senmiddelal
deren stammer en korbuekrucifiksgruppe og to hel
genfigurer, der har tilhørt katolske altertavler, Ma
donna med barnet og S. Anna. Overført fra den ned
brudte kirke er endvidere en prædikestol fra o. 1650, 
alterstagerne fra 1700'rne, altersølvet, udført af Hans 
Jessen Terkelsen i Ribe 1853, samt et sygesæt, der er
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Fig. 15. Indre set mod øst, efter 1905. Det kgl. Bibliotek. – Kircheninneres gegen Osten, nach 1905.

skænket til Folding kirke af dennes ejer og udført af 
Oluf Nielsen Bützou i Ribe 1792.

I forbindelse med den gamle kirkes nedbrydning 
kasseredes en †klokke fra 1503 med påkaldelse af den 
lokale, jyske S. Thøger af Vestervig. Et sjældent *al- 
tersæt af tin fra o. 1700 er efter nogle årtier i privateje 
kommet til Museet på Koldinghus, mens et *alter- 
maleri fra midten af 1800'rne efter en tilsvarende tid i 
privateje er skænket til Esbjerg Museum.

Farvesætning og restaureringer. Sin nuværende frem
træden skylder kirkerummet en restaurering 1950, da 
korbuekrucifiksgruppen fik plads på et nyt alterbord, 
mens også det øvrige inventar blev istandsat og møb
leringen farvesat af Kræsten Iversen og Niels Ibsen 
Nielsen. På krucifiksgruppen restaurerede man en 
barokstaffering, og på prædikestolen bibeholdtes en 
broget bemaling fra en lokal istandsættelse 1927. Den 
nuværende kirkes farvesætning 1886 var øjensynligt 
præget af rødbrunt og egetræsfarve; en nymaling 
fandt sted 1924.

I den gamle kirke, hvis indretning 1882 ses af fig. 7, 
fandt Jacob Helms 1873 inventarets tilstand sjældent 
tarvelig, idet han undrede sig over, hvad sognet lod 
sig byde af sine kirkeejere. Istandsættelser nævnes 
1790, da ejeren Mads Christensen lod (†)altertavle, 
prædikestol, †skriftestol og †stolestader reparere og 
male, og 1849-53, da der maledes i lysblå oliefarve, 
samt 1868, da egetræsfarven holdt sit indtog.

Alterbordet (fig. 16), fra 1950, er et panelværk i 
blank eg, 200×70 cm, 104 cm højt, med skab 
indbygget bagtil. Kortsiderne har ét fag, for
siden tre, det midterste med Kristusmonogram, 
flankeret af alfa og omega (pålagt i messing), 
sidefagene med citater fra Joh. 3,16 (i nord) og 
11,25-40 (versaler i forsænket relief).

†Alterbordet i den gamle kirke var 1862 et pa
nelværk af træ, ca. 2,5×1,2 m (jfr. fig. 7), men
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»hvilede« på en mur af brændte sten, formentlig 
resterne af et middelalderligt alterbord.12 †Alter
klæder nævnes tidligst 1738, da indflyvende 
fugle forurenede det.22 1841 ønskedes anskaffet 
et nyt alterklæde af rødt fløjl, der 1847 blev op- 
farvet.13 1862 var klædet af rødt skarlagen med 
sølvbort, men ønskedes samme år udskiftet med 
et nyt af rød silkefløjl med kors i guldbrokade.12

Som alterprydelse tjener siden 1950 kirkens 
sengotiske korbuekrucifiksgruppe (fig. 16-20) fra

o. 1520. Korset, af blank eg fra 1950, er rejst ved 
alterbordets bagkant, sidefigurerne står yderst 
på bordpladen. Den tætte og brede Kristusfigur 
(fig. 17), 97 cm høj, hænger udspændt med næ
sten vandrette arme, hovedet ligger dødt på 
højre skulder, brystkassen er udspilet, højre fod 
lagt over den venstre. Fra tornekronen er håret 
ført bagom et helt summarisk øre og falder glat 
ned i nakken. Trækkene er rolige, de lukkede 
øjne blot angivet som hvælvede partier, næsen 
er spids og let svajet, munden let åben, fuld
skægget kort og tvedelt. Skuldrene fremtræder 
sjældent muskuløse med dybe armhuler, lidt i 
modsætning til de spinkle ben. Hænderne har 
indkrummede fingre, der er delvis fornyede 
1950,26 foden er let deformeret ved kroppens 
vægt, lændeklædet kort med hængesnip mellem 
benene. Issens store nedboring er ført igennem 
til bagsidens huling, der er aflukket med et 
formskåret rygbræt. Sidefigurerne (fig. 18-19), 
98 cm høje, har samme lavstammede tæthed 
som den korsfæstede, og dertil karakteristisk 
brede ansigter. De står på afrundede, let hvæl
vede fodstykker og indtager ret traditionelle 
sørgepositurer. Marias krop danner et bevæget 
svaj bagud, hænderne knuger hun for brystet, 
og det opadvendte blik ledsages af en spids op
stoppernæse og en lille bekymret mund (fig. 
20). Det lange, bølget kannelerede hår falder ind 
bag hovedklædet og ud over armene. Kappen er 
åbentstående med en stor flig ført fra venstre i 
klemme bag højre underarm, hvorved stoffet 
fortil danner et mønster af tykke, knækkende 
folder; nederst stikker en lille spids sko frem. 
Johannes står en anelse vendt mod Kristus med 
det forstenede blik let sænket og en bar venstre- 
fod sat lidt frem på fodstykket. Højre hånd hol-

Fig. 16. Alterparti, 1950, med korbuekrucifiks
gruppe, o. 1520 (s. 2749), og glasmalerier af Kræsten 
Iversen (s. 2742). NE fot. 1988. – Altarpartie, 1950, mit 
Triumphkreuzgruppe, um 1520, und Glasgemälden von 
Kræsten Iversen.

der en bog mod brystet, den venstre holder 
oppe på en flig af kappen. Ansigtet minder om 
Marias, håret er skulderlangt med vigende tin
dinger og en bølget kannelering. Hans kappe er 
samlet ved brystet, kjortlen knappet højt op i 
halsen. Bagtil har begge sidefigurer en huling, 
der er udført med bredt hult jern; bagkanten er 
plan med dyvel- og sømspor efter nu mang
lende rygbrædder.

Bemalingen har barokkarakter, men er noget 
suppleret 1950. Hudfarven er nærmest grå, på 
Kristus med lidt udviskede blodstænk, håret er 
brunt (på Johannes sort), tornekronen grøn og 
lændeklædet rødt. Marias hovedklæde er hvidt,
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Fig. 17. Krucifiks fra korbuekrucifiksgruppe, o. 1520, 
nu alterprydelse (s. 2749). NE fot. 1988. – Kruzifix 
von Triumphkreuzgruppe, um 1520. Heute als Altar
schmuck.

kjolen rød, kappen blå, og Johannes har brun 
kappe over en mørkgrøn kjortel med rødt for.

Krucifiksgruppen, der vel må være et lokalt 
jysk arbejde, har fra første færd stået i den gamle 
kirkes korbue. At gruppen er udført til en sådan 
fri opstilling (også synlig bagfra), fremgår af si
defigurernes nu manglende rygbrædder. Uvist 
hvornår, snarest i første del af 1800'rne, er grup
pen blevet taget ned fra korbuen og anbragt tæt 
samlet i en høj rektangulær tavle med ramme. 
Det er formentlig denne opstilling, der 1862 
nævnes som en gammel altertavle, ophængt 
over for prædikestolen.12 Tavlen fik i den nu
værende bygning plads på triumfvæggen nord 
for korbuen (jfr. fig. 15), men må engang efter 
1924 være sat til side. 1950 blev rammen kasseret 
og de restaurerede figurer opsat på deres nu
værende plads.

Krucifiksgruppen afløste en altertavle fra 1886 
(jfr. fig. 15), formet som en høj rundbuearkade 
med søjler, spidsgavl og et maleri, Kvinderne 
ved Graven (192×109 cm i lysningen). Det er 
udført i olie på lærred af Truels Holm i Bobøl,

der har kopieret alterbilledet fra 1841 i Hygum 
kirke (DK.SJyll., s. 750.). Tavlen, der skænke
des af Holsted sparekasse, er siden 1950 hensat i 
kapellet under kirkens kor.

Et helgenbillede fra den gamle kirke kan være 
rest af en sengotisk højaltertavle (jfr. ndf.), men 
kirkens senere omtalte *(†)altertavle, tidligst 
nævnt 1739, må have været efterreformatorisk. 
1739 så den ilde ud og trængte til forbedring; det 
var åbenbart sket året efter.22 Atter 1766 behø
vede tavlen hjælp,15 og 1770 lod kirkeejeren 
Mads Christensen den reparere og male.25 Den 
blev malet igen 1849.13 Ved denne lejlighed, eller 
måske nogle år senere, fik tavlen et nyt *maleri, 
visende Jesus i Getsemane have. Det er malet på 
en egetræsplade, 54×68 cm. Jesus knæler mod 
højre, hvor en engel med kalken viser sig i 
skyen; de sovende apostle ses til venstre. Helms 
omtalte 1873 billedet som et stort, nyt maleri i 
altertavlen, og gav det følgende ord med: »kan 
nogenlunde gå an i afstand, men grueligt set 
nærved«. Efter tavlens kassation i forbindelse 
med den gamle kirkes nedbrydning må det be
varede maleri være kommet i privateje. Det blev 
1956 skænket til Esbjerg Museum (inv. nr. 71/ 
1956).27

To senmiddelalderlige figurer (fig. 21-22) må 
stamme fra to forskellige, sengotiske (†)altertav
ler. Den ene kan således have været en ældre 
højaltertavle (jfr. ovf.), men nok så sandsynligt 
er det vel, at der er tale om sidealterfigurer. 1) 
(Fig. 21) Maria med barnet, o. 1500, med delvis 
bortflækket hoved, nu 107 cm høj. Maria står på 
et let hvælvet fodstykke med det næsten lig
gende barn på sin venstre hånd; resterne af hen
des højre hånd holder om barnets venstre fod. 
Af Marias krone er bevaret en stump i venstre 
side, ansigtet og det meste af halsen er borte. 
Ved siderne ses dele af et løsthængende hoved
klæde, der delvis har dækket et langt hår med 
bølget kannelering. Det nøgne, krølhårede 
barn, med æble i venstre hånd, ligger bagud- 
lænet, men med det lille, summarisk skårne ho
ved rejst; ansigtstrækkene er delvis afslidte. Ma
ria bærer fodsid kjole og en kappe, der er samlet 
i halsen og ført ind foran kroppen fra højre. 
Stoffet danner små spidse skåle og rolige hænge-
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Fig. 18-19. Sidefigurer fra korbuekrucifiksgruppe, o. 1520, nu alterprydelse (s. 2749). 18. Maria. 19. Johannes. 
NE fot. 1988. – Seitenfiguren einer Triumphkreuzgruppe, um 1520. 18. Maria. 19. Johannes. Heute als Altarschmuck.

folder; nederst stikker en spids højresko frem. 
Bagsiden er udhulet og bagkanten plan med 
dyvler og søm efter fæstnelse til det nu mang
lende talterskab. I den bevarede del af hovedet 
antyder store dyvelhuller og en fals bagtil, at der 
her har været indfældet en plastisk, fremstående 
glorieskive. Træet står med stærkt slidte farver 
fra 1800'rnes første del. Huden er rødbrun, håret 
gulbrunt, hovedklædet sort, kappen blå og kjo
len rød. 1862 var figuren hensat i den gamle kir
kes tårnrum,12 hvor Helms så den 1873; allerede 
da manglede hovedet. 1917 lå figuren i den ny 
kirkes tårn,12 1924 på kirkens loft. Efter en tid i 
privateje er figuren kommet tilbage til kirken 
1976. I forbindelse hermed er foretaget en kon
servering. Nu opbevaret i tårnets forrum til or
gelpulpituret.

2) (Fig. 22) Anna Selvtredje, o. 1525, 91 cm 
høj, medtaget og dertil vansiret af moderne ny
maling. Anna står bred og frontal med det ho
ved- og armløse Jesusbarn siddende på sin højre 
arm, hendes venstre hånd ligger beskyttende 
bag Maria, der står som en ung pige ved mo
derens venstre side. Ansigterne er slidte og af
skurede, Maria let smilende, Anna med lige 
mund. Hendes hår dækkes af et hagelin og af 
den åbentstående kappe, der er lagt hætteagtigt 
over hovedet og ført ind foran kroppen. Maria, 
vistnok med rester af krone, har langt, udslået 
hår med bølgende kannelering og bærer en lang
ærmet, fodsid kjole, som hun løfter op i med 
højre hånd. Armens midterste del har været til- 
stykket og mangler nu, venstre arm er afbrudt. 
Barnet er nøgent og lasket, klædefolderne uro-

Danmarks Kirker, Ribe amt 192
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Fig. 20. Sørgende Maria, udsnit af korbuekrucifiks
gruppe, o. 1520, nu alterprydelse (s. 2749). NE fot. 
1988. – Trauernde Maria, Ausschnitt aus Triumphkreuz
gruppe, um 1520. Heute als Altarschmuck.

lige med ophobede knæk og foldedeller, fod
stykket næsten bortrådnet. Isserne har nedbo- 
ring, bagsiden en dyb udhuling med gennem
skæring bag barnet. Bagkanten er plan med spor 
efter fæstelse til talterskabet.

Figuren opbevaredes sammen med nr. 1 indtil 
begge efter 1924 kom i privateje.28 Den blev i 
miserabel tilstand taget ned fra kirkeloftet af kir
keværgen og kunstmaleren Niels Ibsen Niel
sen,29 der lagde den i fernisbad inden nymaling i 
de nuværende, brogede farver, der ikke mindst 
er misvisende for øjnenes vedkommende. Maria 
er malet som en lille, højbarmet prinsesse med 
venstre ben blottet til over knæet! Som en sådan 
Mor Danmark med sin hjemvendte datter stod 
figurgruppen i kunstnerens hjem, indtil den 
1976 kom tilbage til kirken.30 I tårnets forrum til 
orgelpulpituret.

Altersølv. 1) 1853, udført af Hans Jessen Ter- 
kelsen i Ribe. Kalken (fig. 23), med fornyet bæ

ger, 19 cm høj, har cirkulær, godronneret fod og 
en cylindrisk skaftdel med svagt konveks go- 
dronnering. Højt bæger med hældetud. På 
standkanten ses Terkelsens stempel (Bøje 1982, 
nr. 6817), og sammesteds læses i indprikket skri
veskrift kirkeejernes navne: »N. Ibsen og 
P. C. Bolding 1853«. Disken, tvm. 11,5 cm, sav
ner stempel men har samme indskrift som kal
ken. En reparation af det gamle †bæger nævnes 
1886.6 2) 1986, i helt enkelt sterlingsølv, kalken
20 cm høj med graverede versaler på standkan
ten: »Mie og Karl Albert 1986«. Disken, tvm. 14 
cm, har påskriften: »Johs. Thuesens Fond 1986«.

Et *altersæt (fig. 25) af tin fra o. 1700 er nu i 
Museet på Koldinghus. Kalken, 20 cm høj, har 
ottesidet, let rundende fod med omløbende pro
filknæk og cirkulær forsænkning ved overgan
gen til det cylindriske skaft. Knoppen har form 
af en lidt fladtrykt kugle, bægeret er glat lige
som disken, der måler 15 cm i tvm.

Sættet er et sjældent eksempel på bevaring af 
en type billigt nadverudstyr, der var meget al
mindeligt i årtierne efter 1600'rnes krige og 
plyndringer. Sidestykker findes hovedsagelig i 
behold syd for Kongeåen, således i Øster Lindet 
og Hviding kirker (DK.SJyll., s. 696, 1144).31 
Kalken og disken af tin nævnes tidligst 1834, da 
sættet ønskes omstøbt og om muligt »begge 
dele anskaffes af sølv«.13 Efter 1853 at være taget 
ud af brug må sættet være kommet i privateje, 
indtil det 1929 blev skænket til Museet på Kol
dinghus (inv. nr. 8138).32

En oblatæske af sort porcelæn med guldkors er 
tidligst nævnt 1917.33 En †oblatæske, nævnt 
1862,12 ønskedes 1870 udskiftet med en af por
celæn.13 En †alterkande af porcelæn nævnes 1917.33 
Til den gamle kirke anskaffede man 1846 en †alter
kande af tin,13 svarende til det daværende altersæt.

Sygesæt (fig. 24), 1792, skænket til Folding 
kirke af kirkeejeren Hans Gundorph i Ribe og 
med stempel for Oluf Nielsen Bützou samme
steds (Bøje 1982, nr. 6792). Kalken, 14 cm høj, 
har cirkulær, profileret fod med bred fodplade, 
cylindrisk skaft og en skarprygget knop med 
enkel bort. Langs halvkuglebægerets rand læses 
i indprikket skriveskrift: »Givet Til Foiling 
Kierke af Dens Eierre Hans Gundorph i Ribe
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Fig. 21-22. 21. Maria med barnet, alterfigur o. 1500 (s. 2750). 22. Anna Selvtredje, alterfigur, o. 1525 (s. 2751). 
NE fot. 1988. – 21. Maria mit Kind, Altarfigur um 1500. 22. Anna selbdritt, Altarfigur um 1525.

1792«. Sættet er komponeret sammen, så den 
glatte disk, tvm. 8 cm, i sammenpakket stand 
kan fæstnes under kalkens fod, mens der i bæ
geret kan ligge en lille nyere vinbeholder (mær
ket »KOH«), Ældre læderfutteral. Sættet næv
nes i inventariet 1862 som en kalk og disk til 
brug ved berettelser, som kirken havde fælles 
med hovedsognet Føvling.12

Alterstager (fig. 26), 1700'rne, 40 cm høje. De 
har cirkulær fod med profilering, spinkelt balu- 
sterskaft med skarpryggede ringe og bred, tal- 
lerkenformet lyseskål med høj lysetorn. Nævnt 
tidligst 1862.12

†Messehagler. Kirken manglede hagel både 
1725 og 1776, da den gamle var blevet stjålet. 
1777 var en ny ved at blive syet og lovedes sendt 
snarest.22 Et mangeårigt ønske om en ny hagel

blev efterkommet 1850, da der anskaffedes en af 
rødt silkefløjl.13 Den anførtes i inventariet 1862 
»med guldkors og tresser«;12 1904 købtes en ny 
hagel for 100 kr.6

Alterskranke, 1950, halvcirkulær med jernsti
vere, håndliste og hylde i blank eg samt muret 
knæfald med læderbetræk. Den ældre alter
skranke fra 1886 er nu på kirkeloftet. Den er 
halvcirkulær med drejede, gråmalede balustre 
og håndliste i blank eg (jfr. fig. 15). Den gamle 
kirkes †alterskranke, der 1834 ønskedes nybe- 
trukket,13 omtales 1862 som malet med egefarve 
på træet og »udstoppet«.12 Den udskiftedes 1874 
med en ny i bueform (jfr. fig. 7).12

Døbefont (jfr. fig. 28), romansk af rødlig gra
nit, 95 cm høj, tilhørende den glatkummede, 
vestjyske type (Mackeprang: Døbefonte, s. 166,

192*



2754 MALT HERRED

Fig. 23. Alterkalk, 1853 (s. 2752), udført af Flans Jes
sen Terkelsen i Ribe (bægeret fornyet). NE fot. 1988. 
– Kelch von Hans Jessen Terkelsen in Ribe, 1853. Kuppa 
erneuert.

408). Søjlebasefoden har hjørneknopper, der 
forbindes af en tyk, profileret vulst. Herover 
danner foden en høj keglestub mod den halv-

Fig. 24. Sygesæt, 1792, skænket til Folding kirke af 
kirkeejeren Hans Gundorph, Ribe, og udført af Oluf 
Nielsen Bützou sammesteds (s. 2752). NE fot. 1992. 
– Krankengerät mit Stifterinschrift, 1792.

kugleformede kumme, tvm. 77 cm, der nederst 
har et ganske svagt markeret skaft (eller en 
vulst?). Mundingsprofilen er attisk, idet den 
øvre rundstav som vanligt er erstattet af platte. 
Randen er bred og glat, fordybningen harmo
nisk uden afløb; et større stykke af kummesiden 
er afstødt, ligeledes en af fodens hjørneknopper.

I den gamle kirke omtales fonten 1862 som 
stor, udhugget i én granitsten og malet.12 Den 
stod da i koret ved korbuens nordre vange (jfr. 
fig. 7). 1862 ønskedes fonten afpudset og be
handlet med klar fernis, og 1882 købtes svovl
syre til rensning af døbefonten,6 der nu savner 
farvespor. I den ny kirke fik fonten plads samme 
sted, senere midt i koret, hvorfra den 1950 er 
flyttet til skibets nordøsthjørne.

Dåbsfadet, fra 1952, er af messing, tvm. 58 cm, 
fordybningen med Jesumonogram i medaljon, 
fanen med graveret antikva: »Holsted Kirke 
1952«. †Dåbsfade. Efter at kirken 1725 havde 
savnet dåbsfad, blev der 1739 anskaffet et fad,22 
som 1790 udskiftedes med et nyt, foræret af kir
keejeren Mads Christensen.25 Fadet nævnes 
endnu 1862.12 Dåbskanden, fra 1950, 23 cm høj, 
er af messing, bred, med graveret påskrift: »Fra 
Børnene i Holsted Kirkedistrikt 1950«. Mærket 
under bunden: »H. Lindemann«. En †dabskande 
ønskedes anskaffet 1862 og igen 1887-88, den 
skulle være af messing og rumme 2-3 potter.12

Et middelalderligt vievandskar (fig. 29) af rød
lig granit har stået i en have i byen og er opstillet 
i kirkens tårnrum. Det består af en uregelmæs
sigt kugleformet sten, 42×48 cm, 31 cm høj, 
hvis plant afbanede overside har en glat halv
kuglefordybning, tvm. 23 cm, 11 cm dyb. Kar
ret er af typen til indmuring.34

En senkatolsk korbuekrucifiksgruppe (fig. 16- 
20) fra den gamle kirke tjener siden 1950 som 
alterprydelse (jfr. ovf.).

Prædikestol (fig. 27), o. 1650, stærkt restaure
ret, senest 1950, og siden 1927 med nye evange
liststatuetter i felterne, udført af billedskærerin- 
den Inger Ellum, Vejen. Kurven består af fire 
arkadefag, adskilt af svære pilastre med profi
leret hals og udbugende skaft, der prydes af be
slagværk, bosser og hængeklæde. De profilind- 
rammede, dybe arkadefelter har kvartrunde søj
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Fig. 25. *Altersæt af tin, o. 1700 (s. 2752), nu i Museet på Koldinghus. NE fot. 1992. – *Altargerät aus Zinn, um 
1700. Im Museum von Koldinghus.

ler uden base, men med profilkapitæl og bue- 
slag, der udgøres af en æggestav; sviklerne har 
kuglebosser. Postamentets fremspring prydes af 
ovalbosse (fortil) og pyramidebosser, den lidt 
lavere frises af pyramidebosser, og kronlisten 
ledsages af æggestav. Under postamentfrem- 
springene ses hængekugler, der formentlig er fra
1886. I felterne, som er udført til malerier, er 
1927 indsat velmente, stående evangelistfigurer 
(29 cm høje), skåret 1926 som »kopier« efter de 
hidtidige, malede evangelister.7 Statuetterne, 
med navnene anført i skønvirkeagtig skrift på 
fodstykket, er fra opgangen: »Lucas«, »Mar
cus«, Matthæus« og »Johannes«.35 Gesimsens 
dækliste med læsepult er fra 1950, ligeledes op- 
gangstrappen. Den brogede bemaling fra 1927 
skyldes malerinden Johanne Brask, København, 
der øjensynligt har bibeholdt og opmalet ældre 
indskrifter i gylden fraktur på blåsort bund. I 
frisen læses: »Herrens Ord bliver evindelig Peter
1. Cap. V. 25«, på postamentet: »Dine Synder 
ere forladte. Frygt ikke, tro kun. Se jeg er med 
Eder alle dage. Gud er Kærlighed«.

Prædikestolen står i skibets sydøsthjørne, 
hvor den også havde plads i den gamle kirke 
(jfr. fig. 7), formentlig fra første færd. Kirkeeje
ren Mads Christensen lod den 1790 reparere og 
male,25 og 1852-53 skete en ny opmaling, for
halet af malerens sygdom.13 1862 omtales prædi
kestolen med en thimmel, der var af egetræ og 
derfor formentlig oprindelig. Gesimsen havde 
beklædning samt †bogstol, og alt var »godt ma
let«,12 felterne med evangelistmalerier fra 
1852-53, der af Helms karakteriseres som »no
get af det mest afskyelige, man kan se«.36 1870 
måtte topgangens gelænder fæstnes, og 1880 
ønskede man prædikestolen fornyet,12 men flyt
tede den alligevel 1886 over i den ny kirke (dog 
uden himmel). Her ser man på ældre fotografier 
prædikestolen med malerier og topgangspanel 
(fra 1790?), der har høje rombefyldinger.

Stolestaderne, med let skrå fyldingsryglæn, er 
fra 1886, de enkle, retkantede gavle med ud- 
trækssæder fra 1950, da stoleværket blev malet i 
lysblåt, gråt, rødt og grønt. Tre af de oprinde
lige gavle fra 1886 (jfr. fig. 15) ligger på kirkelof-
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tet, 128 cm høje. De har smal hals og cirkulær, 
skiveagtig afslutning med forsænket medaljon. 
Bemaling i rødbrunt og egetræsfarve med cir
kelkors i medaljonen.

I den gamle kirke omfattede †stolestaderne 1882 
hele 22 (i nord) og 21 rader igennem skib og 
tårn, midtgangen var som så ofte noget forskudt 
imod syd (fig. 7). Staderne nævnes tidligst 1738, 
da indflyvende fugle forurenede dem; tre-fire 
nye stader burde indrettes til mandfolkene i tår
net, og de nederste mandsstole behøvede repa
ration.22 1790 blev staderne repareret og malet. 
Året efter blev det beklaget, at der manglede 
stader til en del nye beboere, hvorfor man fore
slog at indrette »et lille rum nederst i kirken« (i 
tårnrummet?) med stole, ligesom det fandtes 
nødvendigt med et pulpitur.25 Det sidste reali
seredes dog ikke.37 1832 måtte alle stole forsynes 
med fodskamler, og året efter ønskedes kvin
destolene »rettet og hævet med nye pæle«, mens 
stolene i tårnet trængte til reparation i begge si
der.13 1847 var kirkens stole tildels fornyede, til
dels reparerede og ønskedes malet i løbet af 
sommeren; det skete dog først 1849.13 1862 op
regnedes stolene til 26 mandfolkestole, hvoraf 
to dobbelte, samt 14 (bredere) fruentimmer- 
stole, hvoraf en dobbelt og med låge; alle gav-

Fig. 26. Alterstager, 1700'rne (s. 2753). NE fot. 1988. 
– Altarleuchter, 18. Jh.

lene og ryglænene i mandsstolene stod malet i 
lysblå oliefarve. Samme år sattes rygstød også i 
kvindestolene, tre nye stole anbragtes ved hver 
side i tårnet, og ved sydvæggen opsatte man 
†hatteknager til mændene. I beboernes ansøgning 
til kirkeministeriet 1878 (jfr. s. 2747) fremholdt 
de, at kirken kun havde 150 siddepladser til 1100 
indbyggere. Selv om man havde anskaffet løse 
†bænke, hjalp det ikke stort, idet mange ikke 
kunne komme ind i kirken, men måtte stå uden
for. En træmalet †brudeskammel nævnes 1862.12

En †præste- og skriftestol blev repareret og ma
let 1790, formentlig er det den, der på grund
planen 1882 ses som et kvadratisk aflukke i væg
hjørnet nord for altret (fig. 7). En lignende mar
kering syd for altret er formentlig kirkens †deg
nestol, der 1880 måtte befæstes og forsynes med 
nyt guld.12 Da Helms ikke nævner stolen, kan 
den næppe have været middelalderlig.

To pengebøsser af messing er indkøbt 1906.6 De 
bærer påskrift: »Til de fattige«. En klingpung, 
indkøbt til den ny kirke 1886, ligger nu på kir
keloftet. Den er 154 cm lang, med drejet, lakeret 
egetræsskaft og ring med læderpose, som er be
klædt med sort plys.

Orgel, 1982, med 10 stemmer, to manualer og 
pedal, bygget af Bruno Christensen & Sønner, 
Terkelsbøl. Disposition: Hovedværk: Rørfløjte 
8', Principal 4', Quint 2 2/3', Gemshorn 2', 
Mixtur III. Svelleværk: Spidsgamba 8', Rør- 
fløjte 4', Principal 2', Nasat 1 1/3'. Pedal: Subbas 
16'. Facade fra ældre torgel genanvendt. På vest
pulpitur fra 1901, med sydvendt spillebord, 
(†)Orgel, 1900, med fem stemmer, bygget af 
Gebr. Rieger, Jägerndorf, Østrig,38 leveret af 
Joh. P. Andresen & Co., Ringkøbing. Disposi
tion: Bordun 16', Principal 8', Røhrfløite 8', Oc- 
tav 4', Spidsfløite 4'; to kollektiver. Mekanisk 
aktion, keglevindlade. Stafferet orgelfacade med 
klingende piber af tinlegering, grupperet i fem 
rundbuede pibefelter. Opsat med sydvendt spil
lebord på vestpulpitur fra 1901, der ligesom fa
caden er genanvendt det nye orgel 1982. Dele af 
værket opbevares på kirkeloftet.39

Fem ens salmenummertavler er nyere, vistnok 
fra 1950, 79×63 cm, med grå rammer og sort 
versalskrift over hængecifre i letmetal. På loftet
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Fig. 27. Prædikestol, o. 1650 (s. 2754), med evangeliststatuetter fra 1926, udført af Inger Ellum, Vejen. NE fot. 
1988. – Kanzel, um 1650. Evangelistenstatuetten von Inger Ellum, Vejen, 1926.

ligger to ens salmenummertavler, 125×58 cm, fra 
begyndelsen af 1900'rne, den ene anskaffet 1903 
(begge til stede 1917).33 De har lav trekantgavl 
med tandsnit, forgyldt frakturskrift og seks 
rækker med skydecifre af træ. Tavlerne flanke
rende korbuen (jfr. fig. 15). †Salmenummertavler. 
Den gamle kirke havde 1862 tre nummertav
ler,12 måske er det en af dem, der ses rundbuet 
og sortmalet (til kridt) i den nuværende kirke o. 
1900 (foto i NM).

To nyere præsterækketavler, helt enkle, 100×67 
cm, flankerer kirkens indgang under orgelpulpi
turet. Hvid skriveskrift på sortblå bund. På lof
tet henligger en præsterækketavle fra o. 1900, 
145×72 cm. Den har trekantgavl med tandsnit, 
bred, rødbrun ramme og påskrift i sort fraktur 
over præsterne fra 1885.

Et maleri af Luther, signeret 1886 af Truels 
Holm, er skænket til kirken i anledning af 400- 
året for reformatorens fødsel. Det er, som si
destykker i Skanderup og Føvling kirker (s.

2574, 2791), udført i olie på lærred, 109×83 cm 
(lysningen) og har ramme med påskriften: 
»Skjænket af Holsted Menighed paa Luthers 400 
Aars Fødselsdag«. Nu i tårnets forværelse til or
gelpulpituret.

I skibet hænger to lysekroner af messing fra 
1901, købt sammen med endnu en †lysekrone til 
koret for en gave fra Holsted Sparekasse.

Et kirkeskib, fuldskibet »Thermopylae« af 
Aberdeen, er bygget 1868 af skibsbygmester 
Gorm Clausen, Marstal, men først ophængt 
1938. Anonym giver.40

Klokker. 1) 1885, tvm. 85 cm, med glatte 
hanke, profileret hals og slagring med indskrift i 
reliefversaler: »Omstøbt Aar 1885 hos Chr. 
Christensens Enke i Aarhus«. Ophængt i tårnet. 
2) 1885, tvm. 57 cm, med indskrift som nr. 1. I 
kirkegårdens klokkestabel.

†Klokker. 1) 1528 afleveredes en klokke, der 
med jernfang vejede 1 1/2 skippd., 8 lispd.41 2) 
Endnu en middelalderlig klokke, fra 1503, tjente
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Fig. 28. Indre set mod vest. NE fot. 1988. – Kircheninneres gegen Westen.

i den gamle kirkes tid (Uldall, s. 233). Den bar 
tolinjet, latinsk minuskelindskrift, interessant 
bl.a. ved sin påkaldelse af den lokale, jyske 
S. Thøger af Vestervig: »anno domini mdiii ihe- 
sus nasarenus rex iudeorum help maria alpha et 
o(mega) deus et homo o rex glorie criste veni 
cum pace † sit michi in ilia invocatione sempi- 
terna salus et protexio amen ad laudem dei et 
sancti theogari amen (I Herrens år 1503. Jesus af 
Nazareth, jødernes konge. Hjælp Maria. Be
gyndelse og ende, Gud og menneske. O ærens 
konge Kristus kom med fred. Gid evig frelse og 
beskyttelse må blive mig til del i hin påkaldelse. 
Amen. Til Guds og den hellige Thøgers ære. 
Amen)«.42 1865 faldt klokken ned og skadedes, 
men blev hængt op igen uden reparation.7 1875 
var den ikke betryggende ophængt og ønskedes 
eventuelt omstøbt.13 Ved omstøbningen 1885

vejede klokken 966 pd. Dens †klokkestol ønske
des 1824 efterset på bommen og jerntøjet.37

GRAVMINDER

Kirkegårdsmonumenter. Vest for kapellet står to 
støbejernskors, fæstnet i granitblokke. 1) O. 1860, 
over Thomas Poulsen, *10. okt. 1802 i Holsted, 
†26. april 1860 sammesteds. Korset, 116×69 cm, 
er glat med profileret kant og stjernedekoration
i korsenderne. På bagsiden gravvers. Indskrift i 
skråstillet antikva og versaler (navn).

2) O. 1862, over Jens Thuesen, *15. aug. 1789, 
†13.jan. 1862 sammesteds. Korset, 80×50 cm, 
har kløverbladsformede ender med stjernedeko
ration og profileret kant samt c-formede bøjler i 
vinklerne ved korsmidten. På bagsiden grav
vers. Indskrift i kursiveret antikva og versaler.
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KILDER OG HENVISNINGER

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

Ved embedet. Synsprotokol 1862f. – LA Vib. For
handlingsprotokoller for Holsted kirkes tiendeejere, 
1882-1922 og 1917-22 (C 575D.6-7).

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker, VII, 1889, s. 161-64. Indberetninger. J. Helms 
1873 (bygning, inventar), Niels Termansen 1924 (in
ventar), K. Høgsbro Østergaard 1975 (middelalder
lige alterfigurer), Mogens Larsen 1976 (undersøgelse 
af alterfigurer).

Tegninger og opmålinger. NM2. Tegninger af dør
overligger med »Bjøvlund trold«, romansk vindue 
og døbefont ved Magnus Petersen 1871. Tegning af 
†kirke og kirkegård ved Magnus Petersen 1875. Op
måling af †kirke (grundplan og opstalter) ved Tage 
Olivarius 1882. Opmåling af tympanon og stenhug
gerfelter ved Tage Olivarius 1885. Kalke af runeind
skrift ved samme 1885. Grundplan af den nuværende 
kirke ved Henrik Jacobsen 1993.

Litteratur. Jens Chr. Frederiksen: Historiske Efter
retninger om Holsted Sogn, Holsted 1931, s. 167-80. 
Holsted kirke 1886-1986, udg. af menighedsrådet, 
Holsted 1986 (42 s.).

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygninger ved Niels Jørgen Poulsen, in
ventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgler), 
gravminder ved Anne-Sofie Elley Molter. Tysk over
sættelse: Bodil Moltesen Ravn. Redaktionen afsluttet 
juni 1993.

1 O. Nielsen: Gamle Jydske Tingsvidner, 1882, s. 93.
2 Præsten i Føvling tog 1513 sognevidne på, at hans 
forgængere havde ret til præstegårdsjord i Holsted 
sogn. Jfr. O. Nielsen: Gamle Jydske Tingsvidner (jfr. 
note 1).
3 Kronens Skøder IV, 74-75; 13.juni 1720.
4 RA. DaKanc. A 29. 1726-97. Efterretninger om 
ejerne af kirker og kirketiender.
5 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårdssyn. 
Indberetninger (C 4.709).
6 LA Vib. Ribe bispearkiv. Forhandlingsprotokol for 
Holsted kirkes tiendeejere 1882-1922 (C 575D.6).
7 Holsted kirke 1886-1986, udg. af menighedsrådet, 
Holsted 1986.
8 Om en retssag i forbindelse med overgangen til 
selveje se: Holsted kirke 1886-1986 (jfr. note 7).
9 Kronens Skøder IV, 19; 23. marts 1720.
10 DaSagn. III, nr. 878 og 920; sml. nr. 113. DaFol- 
kemSaml. 1906/23 2683 Schmidt og 1930/5 2684 Eb
besen. Sml. Becker: Orion II, 1839, s. 125.
11 DaFolkemSaml. 1906/23 Schmidt.
12 Synsprotokol 1862f.

13 LA Vib. Ribe amts østre provsti 1828f. Synspro- 
tokoller 1829-91 (C 45.4-9).
14 LA Vib. Forhandlingsprotokol for Holsted kirkes 
tiendeejere 1917-22 (C 575D.7).
15 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C
4.189).
16 Ifølge synsprotokollen 1862f. blev kun stierne fra 
indgangene til kirken holdt rene og undertiden belagt 
med grus og sand.
17 Således ifølge jubilæumsskriftet Holsted kirke 
1886-1986. Trap: Danmark opgiver 18. juli 1886 som 
indvielsesdato.
18 Tage Christian de Fine Olivarius (1847-1905) op
førte i de foregående år tre kirker i Vejle amt: Lang
skov (1880), Grejs (1882) og Uldum (1883). Ligesom 
med Grensted kirke (Viborg amt) var der i alle til
fælde tale om nybyggeri efter nedrivningen af en 
middelalderlig kirke.
19 Lis Jacobsen og Erik Moltke: Danmarks Runeind
skrifter, 1942, nr. 24 og Erik Moltke: Runerne i Dan
mark og deres oprindelse, 1976.
20 Kræsten Iversen, født 1886, var søn af kirkens byg
mester Niels Laurids Pedersen.
21 NM korrespondance. Tage Olivarius i brev 3. sept. 
1885 til Direktionen for de antikvariske Mindesmær- 
kers Bevaring.
22 LA Vib. Ribe bispearkiv. Malt hrd. 1633-1778 (C 
4.58).
23 Helms opfattede forlæggene som »forberedelser til 
en hvælving, som vel aldrig er bleven fuldført«.
24 LA Vib. Gørding og Malt herreders tingbog 
25. febr. 1686. Afskrift ved H. K. Kristensen i Varde 
byhistoriske arkiv.

Fig. 29. Vievandskar af granit, middelalderligt, (s. 
2754). NE fot. 1988. – Mittelalterliches Weihwasserbek- 
ken aus Granit.
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25 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C
4.190).
26 Nye er højre hånds pegefinger og de tre midterste 
fingre på venstre hånd.
27 Maleriet, der er anført som gave fra lokomotiv
fører Bertelsen i Østergade, har 1993 været nedpak- 
ket og utilgængeligt på museet.
28 Det må her bemærkes, at kirkens præst Vilhelm 
Bang allerede 1886 havde skrevet til Direktionen for 
de antikvariske Mindesmærkers Bevaring og bedt 
den tage vare om figurerne for at undgå vandalisme 
eller misforstået, lokal restaurering. Således skulle en 
af værgerne, på præstens ønske om en kyndig restau
rering af Mariabilledet, have svaret, at »man kunne 
slå en klat gips op i hovedet, det var mer end godt 
nok til det gamle kram«.
29 Niels Ibsen Nielsen var barnebarn af den sidste kir
keejer, Niels Ibsen (jfr. indl.).
30 En konservering 1976 indskrænkede sig til im
prægnering af træet, da dettes overflade skønnedes at 
ville lide yderligere skade, såfremt man søgte at fjerne 
de nye farver.
31 Jfr. også Holger Rasmussen: Gammelt dansk tin,
1987, s. 37.

32 Giveren var Johannes Thuesen Johansen i Hol
sted.
33 LA Vib. Forhandlingsprotokol for Holsted kirkes 
tiendeejere 1917-22 (C 575D.7).
34 Jfr. Sophus Müller i ÅrbOldkHist., 1888, Kult- 
LeksHist. art. Vigvattenskar samt Jens Ingvordsen: 
Vandkar af sten, i Skanderborg Museums Årbog
1988.
35 Under Lukas' fodstykke er indskåret årstallet 1926.
36 I sin indb. 1874 fortsætter Helms: »Det er unægte
lig bekvemt og billigt for kirkeejere, når et sogn lader 
sig sådant byde, men om et sogns beboere komme til 
deres ret, når deres kirke holdes som denne, er vel et 
andet spørgsmål«.
37 LA Vib. Ribe stifts- og købstadsprovsti. Synspro
tokol for kirker og præstegårde 1812f. (C 36A.13).
38 Iflg. meddelelse fra orgelbyggeriet.
39 Yderligere oplysninger findes i Den Danske Or
gelregistrant.
40 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 360.
41 Se Søren Manøe Hansen: Klokkeskatter i Ribe amt 
1526-28 og 1601. I ÅrbRibe. 1984, s. 169.
42 Indskriften citeret efter Uldall. Jfr. også Ellen Jør
gensen: Helgendyrkelse i Danmark, 1909, s. 53f.

Fig. 30. Stenhuggerfelter i 
granitkvader, overført til den 
nye kirke (s. 2742). Opmå
ling ved Tage Olivarius 1885.
- Steinmetzfelder in Granitqua- 
der, in die neue Kirche übertra
gen.



Fig. 1. Indre set mod øst. NE fot. 1993. – Kircheninneres gegen Osten.

S. PEDERS KIRKE
HOLSTED SOGN

Kirken1 i Holsted stationsby,2 3 km syd for sog
nebyen, opførtes 1927-28 (indviet 23. sept. 1928) 
efter tegninger af arkitekt Axel G. Jørgensen, 
der få år forinden havde ledet opførelsen af 
Kristkirken i Kolding.3

Den rummelige kirkegård, der omgives af bø
gehække, blev taget i brug allerede 1922. Det 
følgende år indviedes et lille ligkapel af røde sten, 
teglhængt og med en kobberklædt tagrytter.

Kirken, der er orienteret nord-syd, består af et 
tredelt skib med et kort, tresidet kor og et bredt 
tårn, hvis underrum tjener som våbenhus. Som

Kristkirken er bygningen i hele sin karakter på
virket af C. F. Hansens klassicisme: store rund
buede vinduer, glatpudsede flader og tønde
hvælv. De hvidtede teglstensmure hviler på en 
lav, groft tilhugget granitsokkel og afsluttes 
med en falsgesims. Tegltaget er afvalmet over 
det polygonalt afsluttede kor. De blyindfattede 
vinduer har let farvet glas. Tårnet har sadeltag 
med blændingsprydede gavle. Hovedindgangen 
i gavlmuren er en rundbuet, falset portal. Om
kring det nordre glamhul er 1978 opsat kirkens 
indvielsesår »19-28«.
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Fig. 2. Grundplan og længdesnit af kirken ved Axel G. Jørgensen. Architekten 1929. 1:300. – Grundriss und 
Längsschnitt, 1929.

I det helstøbte rum er den bærende idé hoved
skibets store tøndehvælv, en såkaldt Rabitz- 
konstruktion, ophængt i tagværket. De meget 
smalle »sideskibe« dækkes af korte tværgående 
tøndehvælv, som er forbundet indbyrdes ved 
rundbuede gennembrydninger. Koret er hævet 
nogle trin over en underliggende kælder med 
kedelrum og dækkes af et femsidet hvælv. De 
store, høje buer mod kor og tårnrum er rund
buede. Væggene er hvidtede og gulvet lagt med 
gule klinker. Under stolene er der trægulv.

I forbindelse med en restaurering 1976 ved ar
kitekterne Sv. Aa. Aakjær og Rolf Graae er der i 
det østre hjørne mellem kor og skib tilføjet et 
lille sakristi, hvortil der er adgang fra koret. 
Samtidig indrettedes et venterum i tilknytning 
til forhallen.

Inventaret stammer i alt væsentligt fra opførel
sen og skyldes fortrinsvis lokale kræfter. Sned
kerarbejdet er udført af Holger Andersen og 
Jørgen Malle, malearbejdet i grågrønne toner, 
blåt og grå marmorering af Em. Mortensen.

Alterbordet, et panelværk med ottesidede me
daljoner og reliefskåret korslam i midten, bærer 
en altertavle i gotiserende former med tredelt 
maleri, Peters Fiskedræt, hvis motiv spiller på 
kirkens navn. Maleriet, i olie på lærred, er ud
ført i sarte, især grønlige toner af maleren Kræ
sten Iversen (signeret »K. I. 1928«).4 På predel- 
laen er i gule versaler anført citater fra Lukas 
5,4-8. Over altertavlen er på væggen ophængt 
en gobelin med sol og vækster, vævet 1979 af 
Astrid Kahn, Gentofte, efter tegning af Mogens 
Jørgensen.
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Fig. 3. Opstalt og tværsnit af kirken ved Axel G. Jørgensen. Architekten 1929. 1:300. – Aufriss und Querschnitte, 
1929.

Altersølvet smykkes af vinløv og graverede 
kors og hjerter, kalken bærer indskriften »Dette 
er mit Blod«, disken »Dette er mit Legeme«. Til 
sættet hører oblatæske og alterkande, ligeledes i 
Københavnsk sølv. Alterstagerne, af messing, 
47 cm høje, er leveret af Knud Eiby i Odense.

Døbefonten, der er kalkformet, 85 cm høj, 
med et bølgeornament under mundingsranden, 
er udhugget af den lokale stenhugger Christen 
Thullesen af en rød granitsten, fundet i den sted
lige »Sjællænder-mose«. Dåbsfad og –kande er 
ganske enkle i glat messing, og over fonten er 
opstillet en marmorkopi efter Thorvaldsens 
Kristus (104 cm høj).

Prædikestol i seks fag med ottekantede fyldin
ger, spinkle balustersøjler, ottesidet himmel og 
en svungen opgang. Stoleværket er lukket med

jævnhøje fyldingslåger og –gavle, der har ud- 
trækssæder og krones af en lille lysestage.

Orglet, fra 1971, med 18 stemmer, tre manua
ler og pedal, er bygget af Th. Frobenius & Søn
ner, Kgs. Lyngby, til Grundtvigskirken i Es
bjerg. Erhvervet 1988. Disposition: Rygpositiv: 
Rørfløjte 8', Fugara 8', Principal 4', Spidsfløjte 
2', Mixtur, Dulcian 8'. Brystværk I: Gedakt 8', 
Kobbelfløjte 4', Principal 2', Quint 1 1/3'. Bryst
værk II: Quintatøn 8', Gedaktfløjte 4', Principal 
1', Krumhorn 8'. Pedal: Subbas 16', Principal 8', 
Fagot 16', Skalmej 4'. Fælles tremulant og svelle 
for Brystværk I og II. Tegnet af Ole Nielsen i 
samarbejde med orgelbyggeriet. På vestpulpitur 
fra 1928. †Orgel, 1929, med ni stemmer, ét ma
nual og pedal, bygget af Horsens Orgelbyggeri 
ved Th. Frobenius & Co. Disposition: Bordun
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Fig. 4. Alterparti, tavlen med malerier, Peters Fiske
dræt, udført af Kræsten Iversen. NE fot. 1993. – 
Altarpartie, Altarbild mit Gemälden, der Fischzug Petri, 
von Kræsten Iversen.

16', Principal 8', Gedakt 8', Gamba 8', Celeste 8', 
Oktav 4', Fløjte 4', Rauschquint II; oktavkop
pel, svelle. Pedal: Subbas 16'. Én frikombina- 
tion, fire kollektiver. Pneumatisk aktion, kegle- 
vindlade. På vestpulpituret. Piber fra orglet er 
genanvendt i et nyt instrument, i privateje.

Klokker, ophængt i jernvuggebomme i tårnet. 
1) Tvm. 90 cm, halsen med profilindrammede 
reliefversaler: »De Smithske Støberier i Aalborg 
gjorde mig til Holsted Kirke Aar 1928«. På lege
met: »Lovsang ringer jeg, Mørket tvinger jeg, 
Naade bringer jeg«. 2) Tilsvarende, tvm. 54 cm, 
om halsen: »De Smithske Støberier i Aalborg 
gjorde mig og Ungdomsforeningerne Holsted 
Sogn gav mig til dets Kirke Aar 1928«. På lege
met: »Ved Gry og ved Kvæld/ søg Livets Væld«. 
Et Klokkespil er 1982 skænket af Karen Frode 
Pedersen. De ti klokker bærer alle reliefversa
lerne: »Lovsynger Herren«.

Litteratur. Architekten XXXI, 1929, s. 106-08; Jens 
Chr. Frederiksen: Historiske Efterretninger om Hol
sted Sogn, Holsted 1931, s. 233-41; Set. Peders kirke, 
Holsted St., 1928-1978, udg. af menighedsrådet 1978.

1 Navnet Set. Peders kirke blev først officielt fastslået 
af Kirkeministeriet 1931.
2 En del af stationsbyen ligger i Føvling sogn.
3 Flere interesserede arkitekter meldte sig, bl. a. Aage 
Bugge, Varde, og N. P. Jensen, Odense.
4 Maleren, den senere professor Kræsten Iversen 
(1886-1955), var født i Holsted, hvor hans far havde 
bygget den ny kirke 1885. Et forarbejde til maleriet 
blev senere overladt den danske sømandskirke i 
Grimsby i England.



Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1992.  – Südostansicht der Kirche.

FØVLING KIRKE
MALT HERRED

Kirken, der er opført ca. 1200-05, nævnes første gang 
1331.1 I kirkelisten i Ribe Oldemoder (ved midten af 
1300'rne) er den ansat til en afgift på 6 skilling sølv 
(jfr. s. 1020f.). Sognepræster er nævnt mellem 1483 
og 1513.2 Føvling havde antagelig allerede 1513 Hol
sted som anneks;3 1895 blev det et etsognspastorat. 
En filialkirke i Stenderup blev taget i brug 1902.

Kronen overdrog ved et mageskifte 1690 kirken til 
kammerjunker, sekretær Peder Rodsteen,4 som kort 
efter solgte den til Jørgen Skeel Due til Sønderskov 
(Folding sogn).5 Kirken tilhørte derefter ejerne af 
Sønderskov – med en kort afbrydelse 1772-75, da 
oberstløjtnant Palle Krag Hoff til Ryomgård var ejer6

- indtil 1793, da kammerråd Hans Gundorph solgte 
Sønderskov, men beholdt Føvling kirke. Hans enke

solgte 1802 ved auktion kirken til ritmester von Bü- 
low, Kolding, der nævnes som ejer endnu 1824.7 Ef
ter nogle hurtige ejerskifter blev sognets beboere 
ejere af kirken.8 Den overgik til selveje 1911.9

Ved klokkeskatten 1528 måtten kirken afgive en 
klokke (se inventar).

Sogneboerne bevidnede 1691, at kirken blev »gan
ske spoleret i sidste fjendetid« dvs. under svenskekri
gene 1657-60. Kirken blev brugt som vagtstue, og 
soldaterne slog stoleværk og andet træværk i stykker 
og brugte det som brænde.5

Sagn. To herremænd var så bitre fjender, at de ikke 
kunne enes om at gå ind ad den samme kirkedør. Der 
blev derfor lavet en dør på hver side af Føvling kirke, 
og den herremand, der døde først, skulle så have sin
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dør tilmuret. Syddørens mand døde først. Hans dør 
blev tilmuret og hans hoved hugget i sten og sat op 
over syddøren (eller på tårnets vestside) for at spejde 
efter sin fjende.10 Sagnet må antagelig bunde i en vir
kelig strid 1596 (se (†)herskabsstol). – Kirkens tårn 
skal have været så højt, at man kunne se havet fra 
det.11 – Føvling og Brørup kirker blev bygget af to 
kæmper, der var misundelige på hinanden. Brørup- 
kæmpen ville slå tårnet af Føvling kirke, fordi hans 
egen kirke ikke havde tårn, og kastede derfor Tis- 
lund-stenen mod Føvling kirke.12

En mønt slået i Ribe under Erik Klipping og fundet 
på kirkegården ved skibets sydvestre hjørne blev 1954 
indsendt til Nationalmuseet og efter registrering her 
returneret til finderen.

Kirken, der i dag omgives af spredt bebyggelse 
til alle sider, lå indtil 1800'rne frit i det skovløse 
land (fig. 2). Den er ikke som venteligt rejst på 
områdets højeste punkt, men på en bakkeskrå
ning med stærkt fald mod sydvest.13

Kirkegården, hvis nordre del ligger noget høj
ere end kirken, blev 1884 udvidet mod vest og 
1897 mod øst.14 Gamle skel er kun bevaret i nord 
og syd, mens digerne i øst og vest (sml. fig. 3 og 
17) er flyttet i takt med udvidelserne. Kirkegår
den hegnes nu af dobbelte stendiger mod syd og 
vest og af græsklædte jorddiger, stensatte på 
ydersiden, mod nord og øst. I norddiget indgår 
mange store, kløvede marksten. Stendigerne i

Fig. 2. Matrikelkort 1:10000, målt af Smith 1820. Ret
telser medtaget indtil 1865. Kopieret af Anna Thor- 
sen. – Katasterkarte, vermessen 1820.

syd og vest er af små sten i indersiden, store og 
kløvede i ydersiden. Inden for digerne er der 
store træer, elm og ask i syd og vest, og nyplan
tede lind i øst.

Hovedindgangen i vest, fra 1884, er en port 
med murede og hvidtede piller afsluttet af en 
kuplet pyramide med jernkugler. Den lukkes af 
jerngitterfløje, og lignende fløje lukker to flan
kerende ganglåger, som støder umiddelbart op 
til stendiget. En østre port er fra 1898. Her af
sluttes de murede piller med svejfede pyrami
der, kronet af store granitkugler, som hviler på 
kvadratiske granitplatter. En ganglåge i syddi
get fører ind fra den nedenfor liggende parke
ringsplads.

Kirkegårdens gamle hovedindgang var en 
†port i øst, hvis piller fra tid til anden blev om
muret indtil nedbrydningen 1898. 1691 hedder 
det i et kirkesyn, at »port og stette (ganglåge) 
østen ved kirken for få år siden er med ny mur 
opsat med en ny træport og †trærist derfor«.5 De 
hvidtede piller (fig. 3 og 17) havde »træknop
per«, hvoraf én var faldet af 1797.15 1691 nævnes 
tillige en muret †stette, også med †trærist, ved 
det nordvestre hjørne.5 Denne indgang er sam
men med én i det sydvestre hjørne sløjfet i nyere 
tid. 1791 behøvedes nye låger for at holde får og 
svin ude; degnen havde hidtil slået græsset.16

Den græsklædte kirkegård (fig. 3) blev pla
neret og udstykket i faste gravsteder 1884.14 På 
det skrånende terræn vest for kirken blev gra
vene anlagt i terrasser. En regulering af grav
stederne er foretaget 1942.

Et ligkapel på kirkegårdens østre del er opført 
1971 efter tegning af arkitekt Sv. Aa. Aakjær, 
Rødding. Den lave bygning er af røde sten med 
sortglasseret tegltag. I nordre gavlende er der 
rum for graveren. – En †skole med stald og lade 
syd for kirkegården (fig. 3) var opført 1868 og 
blev nedrevet o. 1960.

BYGNING

Kirken er en statelig, romansk kvaderstensbyg- 
ning, bestående af apsis, kor og skib samt et 
senmiddelalderligt tårn i vest. Et tvåbenhus
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Fig. 3. Kirken, kirkegården og †skolen set fra vest. Foto fra tiden 1868-83 i Lokalhistorisk arkiv for Holsted 
kommune. – Kirche, Friedhof und †Schule. Westansicht. Aufnahme aus der Zeit 1868-83.

foran skibets norddør var nedrevet inden 1691. 
Orienteringen har en mindre afvigelse til syd.

Kirken er opført ca. 1200-05 (jfr. dendrokro- 
nologisk analyse af tagværket) og hører til 
blandt de bedst bevarede granitkirker i Jylland; 
nordsiden er så godt som uændret siden byg
geriet i Valdemar Sejrs første regeringstid. Ved 
sin størrelse, arbejdets kvalitet og portalernes 
udformning er bygningen i slægt med kirkerne i 
Anst, Skanderup og Vamdrup, og sammen er de 
inspireret af byggeriet ved Ribe domkirke.

Plan og opstalt. Det romanske anlæg er 32 m 
langt. Apsiden er halvcirkulær, med centrum i 
korgavlens ydre murflugt. Det korte kor har et 
relativt lille tilbagespring (50-56 cm) i forhold til 
skibet. Facaderne er glatte, og de få dekorative 
led foruden soklen og skibets to søjleportaler 
indskrænker sig til apsis- og korbuens krag- 
bånd. Hertil kommer en billedsten, et mands- 
hoved af granit, uvist hvorfra og nu indsat i tår
net. Apsiden udmærker sig ved at have tre vin
duer, et træk den har tilfælles med tufstenskir- 
kerne i Billum, Vilslev og Jernved. I øvrigt er 
alle gamle åbninger intakte eller sikkert bevid

nede. Ud over de tre i apsis har vinduerne været 
fordelt med to i koret og otte i skibet, fire i hver 
langside. Foruden portalerne er der en dør i ko
rets nordside.

Materialer og teknik. Udvendig er der alene 
brugt granitkvadre, forarbejdet til smukke, gen
nemløbende skifter med forbandt mellem de en
kelte afsnit: apsis, kor og skib. Hele bygningen 
hviler på en dobbeltsokkel (fig. 10-11), bestående 
af en attisk profil over et hulet skråkantled (jfr. 
s. 2672, fig. 15). Sokkelprofilerne er formodent
lig sine steder »strammet op« i forbindelse med 
murenes omsætning: apsis og korets sydside 
1873, skibets sydside 1875. Soklens hjørnevink
ler mellem apsis og kor, og kor og skib er for
met i stenene. Facaderne består af 12 skifter i 
apsis, 14 i koret og 15 i skibet. Øverste skifte er 
hvidtet. De første fire skifter, regnet fra neden, 
måler henholdsvis 47, 42, 37 og 42 cm.17

Kvadrenes omsætning synes ikke afgørende at 
have ændret kirken, der før arbejderne gik i 
gang af Jacob Helms 1873 blev betegnet som en 
»velbevaret og karakterfuld bygning«. Ved ud
tagningen af kvadrene i skibets nordmur 1964
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Fig. 4. Kirken set fra nord. Den romanske del, apsis, kor og skib, er opført ca. 1200-05. NE fot. 1992. –
Nordansicht der Kirche. Der romanische Teil, Apsis, Chor und Schiff, wurde etwa 1200-05 aufgeführt.

sås det, at kassemurens fyldmateriale bestod af 
marksten og kvaderafslag. Lagdelingen fulgte 
kvadrenes skiftehøjde.18 Som bindemiddel var 
tildels brugt ler. Indvendig er murene af rå og 
kløvede marksten samt efter sigende af lidt tuf
sten. Det sidste materiale blev bemærket af sog

nepræst Chr. Krarup ved en istandsættelse af 
kirkens indre vistnok i 1850'rne,19 men spores 
dog ikke i de tilgængelige vægflader over hvæl
vene. Her er de kløvede, til dels firhugne mark
sten muret i en fed mørtel, og der ses rester af 
puds, dækket af mange lag hvidtekalk.

Fig. 5. Grundplan 1:300. Målt af Henrik Jacobsen og Marianne Nielsen 1987, tegnet af sidstnævnte 1993. – 
Grundriss.
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Døre. Præstedøren vestligt i korets nordside 
er genåbnet 1885.9 Den lille åbning er 240 cm 
høj og 71 cm bred. Karmene, der er af lodretstil
lede kvadre, bryder begge sokkelled, hvis pro
filer er hjørnehuggede. Døren afsluttes med et 
rundbuet stik, dannet af tre kilesten over to ve- 
derlagssten. Indvendig er døren smiget og 
vandret afdækket.

Skibets to døre, der sidder lige over for hinan
den, er praktisk talt ens.20 De er udformet som 
tosøjleportaler af granit og henregnes af M. Mac- 
keprang til den såkaldte Ribegruppe.21 Syddø
ren har længe været tilmuret, mens norddøren 
først er lukket 1868 i forbindelse med etablerin
gen af den nuværende indgang i tårnets vest
side.22

I syddøren (fig. 6) indrammes den retkantede, 
falsede åbning af to søjler som bærer et rundbuet 
stik, omgivende et tympanonfelt. Døren bryder 
bygningens sokkel, hvis hulkantede led er ført

ned til jorden, mens det øverste, profilerede led 
er skåret af i en ret vinkel. Søjleskafterne (ca. 22 
cm i diameter) består hver af et langt og et kor
tere stykke. De hviler på attisk profilerede baser 
med indadbøjende hjørneknopper. I østre base 
er den sydvestre knop dog udformet som et 
menneskehoved. Østre terningkapitæl (fig. 9) 
har en rygradslignende perlestav mellem de 
glatte halvcirkulære felter. I vestre kapitæl (fig. 
8) optages felterne af lave relieffer: i øst en pal
met, i syd et lille dyr, en grif eller en løve. Krag- 
stenene har omløbende attiske profiler (s. 2672, 
fig. 5), helt som på sydportalen i Anst. Det no
get forvitrede tympanon med forsænket, pro- 
filindrammet felt, er trukket 24 cm ind fra mur
flugten. Indvendig er døren rundbuet og har 
svagt smigede sider af granitkvadre.

Nordportalen (fig. 7) svarer nøje til den søn
dre, dog er baserne, der kun har hjørneknopper, 
mere plumpe, og de monolite søjler er lidt kraf

Fig.  6-7 .  Por ta ler  ( s .  2769) .  6 .  Skibets  sydpor tal .  7 .  Skibets  nordpor tal .  NJP fot .  1993.  –  6.  Süderportal .  7 . 
Norderportal.
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Fig. 8-9. Skibets sydportal, kapitæler og kragbånd (s. 2769). 8. I vest. 9. I øst. NJP. fot. 1993. – Süderportal, 
Kapitelle und Kämpfer.

tigere. Tympanon-stenen er velbevaret, med et 
felt svarende til det i syd.

Vinduer. Af de oprindeligt 13 åbninger mang
ler i dag kun korets sydvindue og de tre østre i

Fig. 10. Soklen i skibets sydside (s. 2767). NJP fot. 
1993. – Sockel in Schiffssüdwand.

skibets sydside. Indtil 1876 var alle vinduer in
takte, på nær korets sydvindue og det østre i 
skibets sydside. Vinduerne er anbragt i samme 
relative afstand fra murkronen, idet overlig
gerne sidder i fjerde øverste skifte. Alle over
liggere og sålbænke er udformet i én sten, kun i 
skibets sydvestre vindue er sålbænken i to dele. 
De smigede sider udgøres af to skifter alminde
lige kvadre.

En romansk billedsten, et mandshoved af gra
nit (fig. 12), er indmuret øverst i tårnets vest
side, lidt under de to glamhuller. Hovedet, der 
udgør den ydre ende af en stenbjælke, måler 
28×20 cm og springer ca. 20 cm frem fra mur
fladen. Hovedet har markerede træk med ud
stående, ægformede øjne, en lige mund med let 
adskilte læber og kraftige folder omkring næ
sen. Håret er midtdelt, og man fornemmer et 
fuldskæg omkring hagen. Stenen, der indtil for 
år siden var tjæret, har givet næring til et lokalt 
sagn om to herremænd (jfr. historisk indled
ning). Den nævnes i tårnet før ombygningen
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177323 og må oprindelig have siddet i kirkens 
romanske del, måske i skibets vestgavl, som 
blev nedbrudt i forbindelse med tårnbyggeriet. 
Et romansk granithoved med lignende træk fin
des i nabokirken i Lintrup, ligeledes øverst i tår
nets vestmur (DK. SJyll. s. 766).24

Indre. Væggene er som nævnt af rå og kløvede 
marksten, dog er apsis- og korbuens vanger og 
apsidens hjørner mod koret af granitkvadre. 
Apsiden har været dækket af et (†)halvkuppel- 
hvælv, hvoraf den øverste del blev nedtaget 1873 
og erstattet af et gipset træhvælv. Også den øvre 
del af apsisbuen er af træ, mens den nordre 
vange er delvis ommuret i forbindelse med op
sætningen af en gravsten 1703. Korbuen er 
usædvanlig høj og harmonisk udformet med ve
derlag 3,5 m over skibets gulv. Kragbåndene i 
begge buer er omtrent ens, med en profil på 
undersiden, der i apsiden er ført om på vestsi
den. Profilen (jfr. s. 2672, fig. 1) svarer til det 
øverste led i bygningens sokkel. Den nuværende 
betydelige niveauforskel mellem korets og ski
bets gulve skyldes en hævning af koret 1924. 
1875 var der to trin mellem skib og kor,25 nu er 
der tre. Kor og skib var indtil indbygningen af 
gotiske hvælv dækket af †trælofter. Spor efter 
søm på et par af de bevarede bjælker viser, at 
brædderne må have været sømmet på bjælker
nes underside.

Fig. 12. Romansk billedsten, mandshoved af granit, 
indmuret øverst i tårnets vestside (s. 2770). NJP fot. 
1993. – Romanischer Bildquader, Männerkopf aus Granit, 
vermauert ganz oben in westlicher Turmwand.

De to østre gavlspidser er nedtaget i forbin
delse med kirkens istandsættelse 1875, skibets 
vestre gavlspids allerede forud for tårnbygge
riet.

Tagværker. En dendrokronologisk analyse26 
muliggør en nøje datering af de enkelte afsnit, 
der alle er af egetræ. Skibet har bevaret, hvad

Fig. 11. Udsnit af dobbeltsoklen i apsis, nordsiden (s. 2767). NJP fot. 1993. – Ausschnitt aus Sockel in der Apsis.
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der må opfattes som det oprindelige tømmer, 
fældet ca. 1203; dog er de fem vestre spærfag 
fornyet i 1590'erne. Tømmeret over apsis og kor 
er udskiftet allerede i 1380'erne.

Skibets tagværk (de 16 østre ud af 21 fag) har 
to lag hanebånd og korte stivere; men udstem
ninger i spærenes underside viser, at det oprin
deligt har haft dobbelte, krydsende skråstivere 
samt øverst et lille, kort bånd.27 De 16 spærfag, 
der er af samme konstruktion, er lagt op i to 
afsnit: de 10 østre fag er nummereret med fir
kantstik fra vest mod øst, de følgende seks fag 
fra øst mod vest. Fordelingen 10+6 fag antyder, 
at tagværket oprindelig har bestået af 10+10 fag. 
De fem fornyede fag i skibets vestende er af 
spinkelt tømmer med to lag hanebånd. Træet er 
fældet ca. 1593.

Apsidens tagværk, udskiftet i 1380'erne, er af 
ret spinkelt tømmer og består af 10 fag med 
korte spærsko og stivere.28 Det samtidige tag
værk over koret har syv fag, hver med to hane
bånd, som senere er delvis fornyet med fyrre
træ. Spærskoene synes at være loftsbjælker, der 
er skåret af forud for indbygningen af hvælv.

Fig. 13. Tværsnit 1:150 gennem skib, set mod øst. 
Målt af Henrik Jacobsen og Marianne Nielsen 1987, 
tegnet af sidstnævnte 1993. – Querschnitt durch Schiff 
gegen Osten.

Kun vestre bjælke er bevaret i sin fulde længde.29

Ændringer og tilføjelser. I senmiddelalderen 
blev kor og skib hvælvet og der opførtes et tårn 
ved skibets vestende. Også våbenhuset, nedre
vet i 1600'rne, var formodentlig senmiddelalder
ligt. Ved hvælvslagningen respekterede man 
vinduerne, som imod sædvane ikke blev udvi
det bortset fra det østre i skibets sydside.

Hvælvene er formodentlig indbygget o. 1500 
(jfr. kalkmalerier). Skibets fire fag hviler på hel
stens spidse skjoldbuer og runde gjordbuer. 
Hjørne- og vægpiller er falsede og uden veder- 
lagsmarkering. Ved hvælvslagningen er der ta
get hensyn til dørene, hvorfor det vestre fag er 
noget mindre. Vægpillen ved norddøren er dog 
behugget for ikke at genere adgangen. Hvæl
vene er seksdelte med undtagelse af 1. fag, som 
er firdelt. Ribberne er dels profilerede og høj
ryggede, dels af kvarte sten, varierende fra fag 
til fag. 1. fag har profilerede ribber, samlet i 
rund »slutsten«. Lette, helstens overribber med 
trinkamme. 2. fag har kvartstensribber, to dog 
profilerede, samlet omkring slutsten. Overrib
ber, svarende til de ovennævnte, i nordøst og 
sydvest. 3. fag har profilerede ribber; omkring 
skæringspunktet er der brugt kvarte sten. 4. fag 
har kvartstensribber. Der er rest af en overribbe 
i det ommurede sydvestre hjørne. Her har der 
muligvis været en nu tilmuret †lem.

Et stort antal spygatter er ladt åbne. I 1. fag er 
alle otte huller runde; i 2. fag er kun to (i de 
sydøstre svikler) runde, resten er retkantede li
gesom gatterne i to vestre fag. På hvælvenes 
overside er lommerne fyldt op, og i pudsen er 
formet små kanaler for at vandet kan løbe ned til 
spygatterne.

Korhvælvets øvre del er et pudset træskelet, 
opsat 1875. Det murede (†)hvælv synes at have 
svaret til skibets med falsede hjørnepiller i vest; i 
østsiden udgår skjoldbuerne og de profilerede 
ribber fra apsisbuens kragsten.

Tårnet, hvis øverste del med pyramidespir er 
fra 1773,30 er opført af munkesten i munkefor
bandt. I de nederste 3-4 m er i syd og vest brugt 
udflyttede kvadre fra skibets gavl. Dobbeltsok
lens kvadre ses nederst i alle tre sider, også under 
det samtidige trappehus. Østmuren hviler på
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Fig. 14-15. Længdesnit set mod nord og grundplan 1:300. Målt og tegnet af Andreas Clemmensen 1875. – 
Längsschnitt gegen Norden und Grundriss, vermessen und gezeichnet 1875.

skibets vestgavl, hvis spids er fjernet forud for 
byggeriet. Syd- og vestsiden er skalmuret og 
øverst helt ommuret »1773«, angivet med jern
tal i vest.

Tårnrummet åbner sig mod skibet med en høj 
spids bue. De øvrige sider optages af tilsva
rende, skjoldbuelignende, helstens dybe spare- 
blændinger, hvoraf den nordre er noget smallere 
og trukket mod vest af hensyn til trappen. 
Rummet, der nu dækkes af et højtliggende 
bræddeloft, har oprindelig været (eller været 
tænkt) hvælvet. Det fremgår af små halvstens- 
piller i hjørnerne og fortandinger i nord og vest. 
I syd er spareblændingens stik hugget bort, lige
ledes hvælvforlægget over tårnbuen.31 1691 hed
der det i et kirkesyn, at »tårnet tilforn har været 
med loft, som er aldeles borte«.5 I vestre spare- 
blænding ses den øvre del af et stort, tilmuret, 
fladbuet og falset tvindue,32 hvis bund er øde
lagt ved gennembrydningen af den nuværende 
indgangsdør 1868. Vinduet var tilmuret 1691 
(for siden at blive genåbnet), og det blev da an
slået, at et nyt med glas, bly og jern samt ar
bejdsløn ville koste 20 slette daler.5 Indgangs
døren, med indhugget »1868« på overliggeren,

efterligner skibets granitportaler; tympanets 
plads er dog optaget af et rundbuet vindue.

Det afskildrede tårnrum tjente efter †våben
husets nedtagning i 1600'rne dels som †material- 
rum med †kalkkule, dels som venterum for kir
kegangskoner. Der var adgang udefra gennem 
en rundbuet †dør i nordsiden, tilmuret 1868. 
1790 indskærpede synet, at der blev lagt loft, da 
præst og kirkegangskoner var udsatte for regn 
og sne.16 1838 skulle rummet, »hvor mødrenes 
introduktion finder sted«, hvidtes og ryddes for 
gamle materialer.8 Ved indretningen til forhal 
1868 blev en gammel dør i skillevæggen i tårn
buen afløst af en fløjdør.

Der er indgang til trappehuset fra nordsiden 
gennem en udvendig falset, fladbuet dør i spids
buet spejl. Trappen, som delvis ligger i tårnets 
murliv, har rund spindel, skakt af løbere og loft 
af fladbuede, udkragede binderstik. Trinnene er 
cementpudsede. Lige inden for døren er i væg
gen ridset »1723«. Trappen, hvorfra der også er 
adgang til skibets loft, udmunder i mellemstok- 
værket i en fladbuet dør. I nordsiden og i vestsi
dens nordre del er oprindeligt murværk med 
høje spareblændinger. Den øvrige del er af små
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sten, fra ombygningen 1773. Et lille fladbuet 
vindue i nord anvendtes, når der skulle gives 
signal til klokkeringning ved begravelser.33 I 
klokkestokværket er kun bevaret gammelt mur
værk i nord. De seks glamhuller, fra 1773, er 
rundbuede og ligeløbede. I øst er to (liggende) 
ovale åbninger. Muren afsluttes med en profi
leret gesims under det teglhængte, svagt svej
fede pyramidetag.

Tårnet, der oprindeligt var højere, dækkedes 
før 1773 af et †sadeltag med gavle i øst og vest. 
Sydsiden var tækket med bly, nordsiden med 
træspån.34 Samme materialer nævnes 1691.5

†Våbenhuset foran skibets norddør var nedre
vet inden 1691.5 Ved et syn dette år sås endnu 
»steylet« (tagsporet?), men ellers var alt nedta
get »i forrige tider«. Det havde været 4 fag langt 
og 10 alen i bredden (ca. 4,5×6 m) og var bygget 
med »kirkemur« (munkesten?).35 1791 anså man 
det for meget gavnligt for kirken, at der op
førtes et våbenhus, hvad dog ikke skete.16

Vedligeholdelse og istandsættelser. Af Anders Sø
rensen Vedels regnskabsbog 1586-8736 fremgår 
det, at han som sysselprovst havde 10 daler i 
forvaring på kirkens vegne. Heraf skulle kirke
værgerne Jens Skriver og Peder Hansen bruge 6 
daler til indkøb af tømmer i Vejle, der skulle 
benyttes til reparation af tårnet.

Kirken led overlast under svenskekrigene 
1657-60. Det allerede omtalte syn 1691 i forbin
delse med kirkens overgang til privat eje afslø
rede mangler, der, hvis de skulle afhjælpes, ville 
koste ikke mindre end 469 slette daler. Heri var 
dog også medregnet et nyt våbenhus til 120 da
ler. Foruden inventaret var der mangler ved tår
net, ved tagværket, blytaget, gulvene og hvæl
vene. Samtidig nævnes det, at sysselprovsten, 
baron (Frederik) Krag, 1678 havde givet 159 
slette daler til istandsættelse af tårnet, der ellers 
ville være blevet »ruineret« og faldet ned.5

Siden 1700'rne var de fleste reparationer afledt 
af hvælvenes tryk på murene, hvis bevægelser 
fik kvaderstensfacaderne til at »skyde mave«. 
Skibets sydmur blev sat om 1766,37 og herom 
vidner formodentlig kirkeejeren Samuel Nico
laus Claudius' indridsede initialer (skriveskrift) i 
en kvader.38 Ifølge et syn 1801 var murene igen 
udskredne og korhvælvet revnet flere steder.39 
Kirken var under reparation 1803, da synsmæn- 
dene traf flere håndværksmestre på stedet.40 Den 
dendrokronologiske datering af skibets tagværk 
viser, at en del af spærskoene er udskiftet ved 
denne lejlighed.41 1807 meldtes kirken i særdeles 
god stand, da taget i den forløbne sommer var 
belagt med nyt bly, og bygningen var udspæk- 
ket og kalket både ud- og indvendig.40

Fig. 16. Kirkens nordside 1:300, målt og tegnet af V. Koch 1890. Efter Jydske Granitkirker. – Schiffsnordwand, 
vermessen und gezeichnet 1890.
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Fig. 17. Kirken set fra sydvest o. 1870 med den opstillede menighed, formentlig i forbindelse med indvielsen af 
vestdøren 1868. Billedet er taget før indsættelsen af nye vinduer i kirkens sydside (1874-76) og kirkegårdsdigets 
udflytning 1883. Foto i Lokalhistorisk arkiv for Holsted kommune. – Südwestansicht der Kirche um 1870.

En omfattende istandsættelse blev gennemført i 
årene 1873-75 under tilsyn af kgl. bygningsin
spektør L. A. Winstrup.42 Arbejdet indledtes i 
apsis og kor, hvis kvadre (i koret den sydlige 
side) sammen med soklen blev sat om og rettet 
op. De østre gavltrekanter blev taget ned, og de 
murede hvælv erstattet med hvælvinger af træ. 
Herefter fulgte en opretning af skibets sydside, 
hvor strækningen fra portalen til det sydvestre 
hjørne hældede en halv alen ud i forhold til den 
øvrige mur (jfr. Andreas Clemmensens opmå
ling 1875, fig. 15).43 I skibet blev tre tværgående 
ankerbjælker suppleret med fire trækbånd af 
jern. I forbindelse med sydsidens omsætning 
indsattes de fire nuværende, rundbuede vinduer 
med støbejernsrammer, indfattet i granit. Som

nævnt var inden da kun korets sydvindue og det 
ved prædikestolen i skibets sydøstre hjørne ble
vet udvidet (fig. 15). Vinduet vest for sydporta
len bevarede sin romanske form. Her som i de 
øvrige gamle vinduer blev blysprosser 1868 af
løst af jernrammer.

Ved en fornyet istandsættelse 1924 (arkitekt 
Aage Bugge, Varde) blev korgulvet hævet en 
halv meter i forhold til skibet, hvor der blev 
afgravet ca. 25 cm og lagt et cementgulv.

Såvel bygning som inventar er grundigt 
istandsat ved en omfattende restaurering 1964-66 
under ledelse af arkitekterne Rolf Graae og Sv. 
Aa. Aakjær. Kvadrene i skibets nordside blev sat 
om, og de skæmmende tværbjælker og træk
bånd i skibets indre blev fjernet efter at man
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Fig. 18-19. Kalkmalerier i skibets hvælv, o. 1500 (s. 2776). 18. Skjoldfigur med fisk. Fig. 19. Hvirvelfigur med 
fuglehoveder. NE fot. 1993. – Ausmalung an den Schiffsgewölben, um 1500. 18. Schildfgur mit Fischen. 19. Wirbelfi- 
gur mit Vogelköpfen.

havde styrket hvælvene ved en »opsyning« af 
gjordbuerne.

Gulvene er siden 1924 belagt med ølandsfliser, 
dog er der trægulv under stolestaderne, †Gulve. 
1691 hedder det i synet, at gulvene »fra forrige 
tider« har været lagt med mursten. Disse var da 
såvel i gangene som ind i stolene »ganske op
trådte og stenene mest borte og i stykker«, 
hvorfor der skulle lægges nye sten, efter at hul
lerne var fyldt op med sand.5 Dette ville kræve 
4000 nye mursten, mens man 1792 beregnede 
2500 til en udbedring af gulvene.44 1846 ønskede 
man kampesten (piksten?) under stolene vest for 
dørene afløst af brædder eller brændte sten som 
under de øvrige stole.8 1865 blev der lagt bræd
degulv i koret, og dette og det øvrige gulv af 
røde mursten blev 1887 afløst af sorte, gule og 
blå fliser.14

Den velholdte kirke står udvendig i blank 
mur undtagen murstenspartierne i tårnet, det 
øverste kvaderstensskifte i apsis, kor og skib og 
vinduesåbningerne, der er kalket hvidt. Indven
dig er alt hvidtet på nær korbuen, som på prov
stens bud blev renset for kalk 1883.8 Tagene er 
beklædt med bly, dog er der vingetegl på tårnets 
pyramidespir. Trappehuset var dækket med træ, 
indtil det 1894 fik blytag.9

Opvarmning. Et tvarmeapparat anskaffedes 
1893 efter at et stort antal af beboerne havde 
ytret ønske herom. Det afløstes allerede 1900 af 
et nyt »særligt« tvarmeapparat i skibets nord- 
østre hjørne, leveret af jernstøber Porlin i Es
bjerg.9 1924 indrettedes en †kalorifer samme 
sted med indfyring fra en underliggende kælder, 
hvortil der var adgang fra kirkegården. Kalori
feren blev 1964 udskiftet med et luftvarmean
læg, som 1990 er tilsluttet en gasfyret kedel i 
kapelbygningen, hvorefter en skorsten over ski
bets østgavl er taget ned.

En †vindfløj over tårnets spir, nævnt 1868,9 ses 
på Andreas Clemmensens opmåling 1875. Det 
afløstes o. 1881 af et forgyldt kors.

Glasmalerier i de tre apsisvinduer er udført 
1924 af glarmester C. Møller, København, efter 
tegning af Aage Bugge.

KALKMALERIER

Under restaureringen 1964 fremkom i skibets 
hvælv rester af en senmiddelalderlig ribbedeko
ration samt kalkmalede våbenskjolde. Hvælvene 
var ifølge Egmont Lind rigt dekorerede med grå 
og rødbrune sparrer på ribberne og spredte små- 
tegnerier, bl. a. omkring spygatterne. Disse fo
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Fig. 20. Indre set mod øst. NE fot. 1992. – Kircheninneres gegen Osten.

rekomster overhvidtedes igen. Synligt er idag: 
en geometrisk roset, tegnet med passer; i 1. fags 
østre kappe. Et våbenskjold, lodret delt i sort og 
rødt; i 1. fags nordre kappe. En skjoldfigur (fig. 
18) med en triskele i form af tre skellede fisk, 
som mødes i midten, malet med okkerrøde stre
ger; i 3. fags nordøstre kappe. En hvirvelfigur 
(fig. 19) med fire fuglehoveder med forskelligt 
formede næb, sat sammen som et svastika; i 3. 
fags sydøstre kappe.

INVENTAR
Oversigt. Samtidig med den romanske bygning er 
alene den enkle granitdøbefont, mens senmiddelal
deren repræsenteres af en degnestol og et lille kruci
fiks til alter- og processionsbrug. Af renæssanceind
retningen er kun bevaret enkelte dele af et (†)stole

værk (fra 1583?) og en (†)herskabsstol fra 1597, mens 
et sydtysk dåbsfad fra o. 1550 og alterstagerne fra o. 
1600 er skænket så sent som 1805 af kirkeejeren køb
mand Jens Vissing og hans hustru Anna Maria Vis
sing i Kolding.

Kirkerummet får sit præg af landlig senbarok fra 
altertavle og prædikestol, begge opsat 1753 af kirke
ejerne Samuel Nicolaus Claudius og Christine Mar
grethe Bachmann på Sønderskov, samt fra nordvæg
gens epitafier for 1700'rnes ejere af Nielsbygård. Al
tersølvet, dateret 1716, bærer våben og initialer for 
kirkeejeren Jørgen Christopher Due til Sønderskov 
samt stempler for Hendrich Bötticher i Ribe, mens 
sygesættet, fra 1758, er udført i Gert Nielsen Thor- 
brüggers værksted i Kolding. Fra 1700'rne stammer 
endvidere en pengetavle og kirkeklokken, der er 
støbt 1793 af Johan Nicolaus Bieber i Hamborg.

Farvesætning og istandsættelser. Sin nuværende frem
træden skylder inventaret hovedsagelig en restaure
ring 1965, da barokaltertavlen genfik sin gamle plads 
på altret. På hovedstykkerne, altertavle og prædike-
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Fig. 21. Kristus på korset, altermaleri, 1753 (s. 2780). 
Mogens Larsen fot. 1965. – Der Gekreuzigte, Altarge
mälde 1753.

stol, har man da fremdraget en original staffering fra 
1753, der også omfatter malerier. Samme bemaling er 
tillige fremdraget på krucifikset, mens det øvrige in
ventar blev nymalet i lysgrønt og gråt.

Kirkens renæssanceindretning omfattede øjensyn
ligt en †altertavle (1616?), en †prædikestol af lektorie- 
type samt et sæt (†)stolestader i ungrenæssancestil 
(1583?), der var opstillet i hele tre rader og inklu
derede (†)herskabsstole både for Nielsbygård og en 
anden adelsgård i sognet. Svenskekrigen 1657-60 gik 
hårdt ud over inventaret, som det fremgår af et syn 
1691 (se (†)stolestader). En større fornyelse kom dog 
først med de store nyanskaffelser 1753. Istandsættel
ser blev endvidere foretaget 1792 og 1847-50, da der 
maledes med en gulgrå grundfarve, samt 1892 og 
1902, da næsten alt fik egetræsfarve. En restaurering 
1924 omfattede først og fremmest indsættelse af de 
nuværende stolestader med gavle i ungrenæssancestil, 
der kopierer de ældre (†)staders, mens man på altret 
opsatte en alterprydelse med krucifiks, tegnet af Aage 
Bugge (nu i ligkapellet).

Alterbordet er et panelværk fra 1924, 123×86 cm, 
98 cm højt, i nyrenæssancestil, udført efter teg
ning af Aage Bugge og hørende til en nu ned

taget alterprydelse (jfr. ndf.). Forsiden har to 
forsirede arkadefag, kortsiderne to glatte pro
filfyldinger, og bagtil aflukkes bordet af to lå
ger. Samtidig bemaling. Et ældre †alterbord med 
†alterbordsforside af stærkt flikket renæssancepa
nel fra o. 1600 ses på fotografier fra 1924.45 For
siden havde midtfor et bredt arkadefelt og i syd 
en smal, styltet arkade; i nord var det gamle træ 
øjensynligt erstattet med en forskåret retkant- 
fylding.

Bordet dækkes af et alterklæde fra 1990, vævet 
af Lisbeth Ihle. †Alterklæder. 1691 nævnes et 
gammelt hørgarns alterklæde, som var i styk
ker.5 Nyanskaffelser omtales 1827,8 1862 og
1890, de to sidstnævnte skulle være af rødt silke- 
fløjl med kors i guldbrokade.9

Altertavlen (fig. 22), fra 1753, er en ret smal 
opbygning i landlig barokstil med initialvåbener 
for kirkeejerne Samuel Nicolaus Claudius og 
Christine Margrethe (Bachmann), Sønderskov. 
Tavlen udgøres, over et højt postament, af stor
stykke, attika og topstykke, der i størrelse af
tagerjævnt opefter, og som indfattes af udsavet, 
gennembrudt akantusløv. Postamentet har let 
udsvejfede sider og brydes af to pålagte, retkan- 
tede fremspring. Det næsten kvadratiske stor
stykke er et panelværk med to pålagte pilastre i 
form af drejede balustre, der adskiller et cen
tralt, listeindfattet malerifelt fra to tilsvarende, 
men smallere fyldingsfelter ved siderne. Pila- 
strene hviler på småkonsoller og bærer foroven 
tilsvarende, men omvendte konsoller, mens en 
pålagt karnisgesims afslutter foroven. Attikaen 
er en lidt enklere udgave af storstykket, uden 
sidefelter, mens topstykket er yderligere forenk
let til et fyldingspanel med glat rammeværk. 
Øverst indfatter tavlens næsten sammenvoksede 
akantusløv en lille højoval topmedaljon.

Siden restaureringen 1965 fremstår tavlen 
med original staffering og malerier i klare far
ver. Storfeltets maleri viser Nadverens indstif
telse ved et nærmest kvadratisk bord, opsat 
foran en romersk arkitekturopbygning i blåt 
med rødt hængedraperi. Jesus skal til at række 
brødet imod Judas, der sidder stift i forgrunden 
med blikket vendt mod beskueren. De øvrige 
apostle gestikulerer oprørt, flere med sært skæv-
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Fig. 22. Altertavle, 1753, med initialvåbener for kirkeejerne Samuel Nicolaus Claudius og Christine Margrethe 
Bachmann (s. 2778). NE fot. 1992. – Altar mit den Initialwappen der Patronen, 1753.
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Fig. 23. Alterkalk, 1716, med våben og initialer for 
kirkeejeren Jørgen Christopher Due, Sønderskov, 
udført af Hendrich Bötticher i Ribe (s. 2781). NE fot. 
1992. – Kelch, 1716, von Hendrich Bötticher in Ribe. 
Wappen und Initialen des Patrons, Jørgen Christopher 
Due, Sønderskov.

trukne øjne, der får dem til at virke næsten ori
entalske. I attikafeltet ses Kristus på korset (fig. 
21) med to grædende engle og en sortblå nat
himmel som baggrund. Topmaleriet viser Op
standelsen. Kristus, med sejrsfanen, svæver 
over graven omgivet af to forfærdede, romerske 
soldater. På træværket dominerer rød, blå og 
grå marmorering med forgyldte sirater; pila- 
strene er som motiv gentaget på topstykkets 
rammeværk i form af illusionistisk malede søj
ler. Akantusløvets grønne har markering af 
slyngværket i sølv og guld, i topmedaljonen ses 
Jahves navn (på hebraisk) i forgyldt stråleglans, 
og på postamentet holder løver kronede rocail-

ler med giverinitialerne »SNC« og »CMC«. Po- 
stamentindskriften, i forgyldt skriveskrift på 
sort bund, knytter sig til Nadverbilledet: » 1. 
Cor. 10. Cap. 16. ve: Velsignelses Kalk, som vi 
velsigne er dend ikke Christi Blods Samfund? 
Det brød som vi bryde, er det ikke Christi Le
gems Samfund? 1753«.

Ved restaureringen 1965 fjernedes to ældre 
overmalinger. Den første, sandsynligvis fra 
1847, havde som grundfarve en gulgrå, der led
sagedes af hvidt og marmorering på hvid og rød 
bund. Formentlig ved samme lejlighed havde 
malerierne fået en kraftig overmaling, der bl.a. 
skjulte det meste af baggrundene. En senere 
overstrygning med egetræsmaling var fra 1902, 
da der i storfeltet indsattes et nyt maleri, Kvin
derne ved graven, udført af Hans Agersnap (jfr. 
fig. 37).46 Man bibeholdt da de to øvre malerier i 
deres overmalede stand, ligeledes giverinitia
lerne; i storstykkets sidefelter maledes enkle 
planteaks, og under maleriet af Kristus på korset 
anførtes med frakturskrift citat fra 2. Kor. 5,15.

I årene mellem 1924 og 1965 var tavlen op
hængt på skibets nordmur og afløst af en alter
prydelse med krucifiks fra 1924, tegnet af Aage 
Bugge og nu i kirkens ligkapel.47 Den er af for
gyldt træ, 255 cm høj. Krucifikset, i middelal
derformer, er opsat over et rektangulært fod
stykke i skønvirkestil med udskåret løvværk og 
druer omkring et korslam; forneden læses i re
liefversaler: »Iesu Christi Guds Søns Blod renser 
os fra al Synd«. En alterprydelse fra o. 1900, af 
ukendt herkomst, er henlagt på kirkeloftet. Den 
har form af en portalopbygning af fyr med søj
ler, flankerende et rundbuet malerifelt (nu tomt) 
samt cirkelkors i gavlen. Bemaling i gråt og 
rødt.

En †altertavle, øjensynligt med årstal 1616, 
omtaltes 1691 som »gammelagtig med stafferin
gen« og med nogle billeder affaldne. Såvidt det 
skønnedes, var tavlen ikke blevet renoveret si
den 1616, hvilket nu behøvedes og nok kunne 
gøres for 15 sldlr.5 1739 var altertavlen ikke fast 
og burde afstives.48

Et lille sengotisk krucifiks (fig. 26) kan even
tuelt have haft plads på en samtidig taltertavle 
(jfr. ndf.).
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Altersølv, 1716, med våben og initialer for kir
keejeren Jørgen Christopher Due til Sønder
skov, samt stempler for guldsmed Hendrich 
Bötticher i Ribe.49 Kalken (fig. 23), hvis bæger 
1865 er forhøjet med 3 cm,14 er nu 22 cm høj. 
Den sekstungede fod, der er drevet stejlt op 
mod skaftet, har på en af tungerne pånittet en 
lille støbt krucifiksfigur. En graveret streg mar
kerer tungernes kontur, og en lille profil danner 
overgang til de sekssidede skaftled. Knoppen er 
af gotisk form, sekstunget med graveret rude- 
mønster på tungernes overside, samt mellem
faldende rudebosser, der har graverede versaler 
dannende navnet »Hiesvs«. Bægeret, der hviler i 
en lille stjerneformet kurv, er stejlt og har på 
siden graveret givervåbnet, et skjold med en 
træstub; hjelmtegnet flankeres af initialerne 
»IC/D« og under skjoldet læses »1716«. På over
siden af den brede fodplade Böttichers gentagne 
stempel (Bøje 1982, nr. 6786). Disken, tvm. 14 
cm, har på fanen cirkelkors med fligede ender 
og (modstillet) et Jesumonogram i cirkelmedal
jon; stempel savnes. Disken opbevares nu i præ
stegården, mens kalken normalt benyttes sam
men med en disk fra 1932, tvm. 14 cm, glat, 
undersiden med gravering »I.N.S. 1933« og 
stempel for Cohrs Fabrikker i Fredericia.

†Altersølv. Kirkens ældre altersølv må som 
vanligt være gået til i 1600'rnes krige, idet synet

Fig. 24. Sygesæt, 1758, med stempel for Gert Nielsen 
Thorbrügger (†1756) i Kolding (s. 2781). NE fot. 
1992. – Krankengerät mit Stempel des Gert Nielsen Thor
brügger (†1756) in Kolding, 1758.

Fig. 25. Sølvlåg fra (†)alterkande af porcelæn, 1835, 
skænket til minde om sognepræst H.C.M. Krarup (s. 
2781). NE fot. 1992. – Silberner Deckel einer (†)Abend
mahlskanne aus Porzelan, gestiftet zum Andenken an den 
Pfarrer H.C.M. Kramp, 1835.

1691 nævner kalk og disk af tin. Altersættet op
bevaredes da i degnestolens skab.5

Oblatæske, formentlig 1892, i hvid porcelæn 
med guldkors og mærke for Bing og Grøndahl. 
Alterkander. 1) 1892,14 i hvid porcelæn svarende 
til oblatæsken. 2) 1908, sølvplet med indskrift: 
»Sine & Herman Madsen, Nielsbygaard d. 
28.10. 1908«. Af en (†)alterkande fra 1835 af por
celæn8 med låg og hank af sølv er sølvdelene 
bevaret (fig. 25). Låget har form som en hjerte
musling, 13×11 cm, med tilsvarende gæk, 
hvorpå hanken er fæstnet. På lågranden graveret 
skriveskrift og versaler: »Minde om afdøde 
Sognepræst H. C. M. Krarup. Feuling Kirkes 
Eiendom 1835«. 1888 ønskedes låget på alter
kanden fæstnet.9

Sygesæt (fig. 24), 1758, med stempel for Gert 
Nielsen Thorbrügger (†1756) i Kolding, men 
udført efter hans død i det af enken fortsatte 
værksted. Kalken, 11 cm høj, har sekstunget fod 
med profilering ved overgangen til de sekssi
dede skaftled. Knoppen er linseformet med go- 
dronnering, bægeret stejlt med graveret dob-
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Fig. 26. Krucifiks, o. 1500, til alter- og processions- 
brug (s. 2780, 2782). NE fot. 1992. – Kruzifix für 
Altar- und Prozessionsgebrauch, um 1500.

beltlinje langs mundingen. På undersiden af den 
brede fodplade er graveret i skriveskrift: »Peder 
Winther 1758 W: 28 lod 1 qintin«, og samme
steds ses Thorbrüggers stempel (Bøje 1982, nr. 
6583). Disken, tvm. 7 cm, har cirkelkors på fa
nen og på undersiden samme stempel som kal
ken. Til sættet hører et futteral fra 1800'rne.

Alterstager (fig. 27), o. 1600, skænket 1805 af 
Koldingkøbmanden Jens Vissing og hans kone 
Anna Maria Vissing 1805.50 De 42 cm høje sta
ger (uden lysetorne), har høj, konisk og stærkt 
profileret fod med omløbende bort af grupper 
med fem huller, alt hvilende på ryggen af tre 
små løvefigurer. Skaftet, der har tre tynde, 
skarpryggede ringe, er cylindrisk med en svag 
indsmalning mod den cirkulære lyseskål. Om 
foden er graveret i skriveskrift: »Givet til Föÿ- 
ling Kircke af Kiöbmand Jens Wissing og Anna 
Maria Wissing i Colding 1805«. På den ene stage 
er en løvefod fornyet og lysetornen knækket,

den anden har fået lysetornen erstattet af en løs i 
jern. 1891 måtte en fod på den ene stage befæ
stes.8 †Alterstager. 1691 nævntes tre gamle alter
stager, der var afbrudt på fødderne.5 En syvstage 
fra 1924 bærer indskriften: »Skænket af Smed 
K. L. Knudsen & Hustru Maren Cæcilie Knud
sen. Føvling d. 1/2 1924«. Siden 1988 opsat bag 
degnestolen.

Et lille krucifiks (fig. 26) fra o. 1500 må have 
tjent alter- og processionsbrug og kan have hørt 
til en samtidig taltertavle. Kristusfiguren, 45 cm 
høj, hænger lodret i skrånende, udstrakte arme, 
hovedet er let drejet mod højre skulder, knæene 
bøjet frem og højre fod lagt ind over den ven
stre. Den flettede tornekrone har indborede 
torne, der tildels er fornyede ved restaureringen 
1965.51 Ved samme lejlighed er næsen nygjort, 
efter at den ved en tidligere, lokal istandsættelse 
havde været fornyet i kit. Ansigtet i øvrigt er 
summarisk med smertefuldt sammentrukne 
bryn, lukkede øjne og tvedelt fuldskæg. Bryst
kassen er hvælvet med spydsår i højre side, læn
deklædet kort med snipper mellem lårene og

Fig. 27. Alterstager, o. 1600, skænket 1805 af Kol
dingkøbmanden Jens Vissing og hans hustru Anna 
Maria Vissing (s. 2782). NE fot. 1992. – Altarleuchter, 
um 1600. Eine Stiftung des Koldinger Kaufmannes Jens 
Vissing und seiner Ehefrau, 1805.
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ved højre hofte. Fingrene er delvis afstumpede, 
naglerne nye og der savnes både issehul og en 
huling af figurens bagside. Korset, 92×63 cm, 
har hvælvet midtprofil, skiveformede og hulede 
bladknopper langs kanterne samt kvadratiske 
endefelter med cirkulær skålfordybning. Kors- 
midten danner en glat glorieskive bag Kristus- 
hovedet. Et støttekors af eg er 1965 anbragt bag 
på korset.

Bemalingen er fra 1753, hudfarven gulrød 
med en smule blod, hår og skæg brunt, lænde
klædet gråt, korset lysbrunt med blå kant og rød 
indramning af skålfordybningerne, hvori læses: 
»Inri/ An/no 1753«. Indskriften er i sorte versa
ler og kursiv på hvid bund. Bemalingen er af
dækket 1965 under to yngre farvelag. Det æld
ste, nok fra 1847, var hovedsagelig en gentagelse 
af barokfarverne uden indskrift, den yngre var i 
mørkere toner med blåt lændeklæde (fra 1924?).

1870 og endnu i begyndelsen af 1900'rne hang 
det lille krucifiks på triumfvæggen oven for 
prædikestolen (jfr. fig. 37).52 Pladsen antyder, at 
det siden renæssancetiden kan have tjent som 
korbuekrucifiks i forbindelse med kirkens †lek- 
torieprædikestol (jfr. ndf.).53 1960 hang kruci
fikset på skibets nordvæg under det østligste 
vindue, siden 1988 i nichen for skibets syddør.

Alterskranke, o. 1865, bønneformet med balu- 
stre i messing samt sortmalet håndliste og 
hylde. Betræk fra 1990 afstemt efter alterklædet, 
†Alterskranker. 1790 ønskedes knæfaldet forsynet 
med rækværk, idet kommunikanterne sad på 
det bare gulv.16 Det skete 1792.54 1835 krævedes 
knæfaldet forsynet med læderbetræk,8 og 1862 
fremgår, at skranken må have været lige, idet 
den ønskedes fornyet i bueform.9

Døbefont (fig. 29), romansk af granit, vel som 
bygningen fra o. 1200-05. Den ganske enkle 
font, 84 cm høj, har fod i form af en korsformet 
plint i grå granit, som måske er oprindelig.55 
Den glatte kumme, tvm. 75 cm, er af rødlig 
granit og udgør lidt mere end en halvkugle. En 
kraftig vulst forneden danner overgang til et 
kort, konisk »skaft«, som måske har været ned
fældet i en oprindelig fod. Langs mundingsran- 
den løber to spinklere rundstave, fordybningen 
er velhugget med udfladende bund, i hvis midte

Fig. 28. Dåbsfad, o. 1550, sydtysk, stemplet »RS« (s. 
2784). NE fot. 1992. – Taufschale, eine süddeutsche Ar
beit mit Stempel »RS«, um 1550.

der er en lille rund forsænkning (tvm. 8 cm, 0,8 
cm dyb). Fonten, der siden 1883 står afrenset,8 
havde o. 1900 plads ved korbuens nordre vange. 
Siden 1965 midtfor i korindgangen.

Fig. 29. Døbefont af granit, formentlig o. 1200-05 (s. 
2783). NE fot. 1992. – Granittaufe, wohl um 1200-05.
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Dåbsfad (fig. 28), o. 1550, i drevet messing, 
sydtysk, stemplet »RS«, ifølge indskrift skæn
ket til kirken 1805. Fadet, der måler 58 cm i 
tvm. har i bunden medaljon med Bebudelsen, 
herom en stærkt udpudset frise med hjort og 
hund, der er gentaget på fanen. Inderst på fanen 
ses også stemplet og her er giverindskriften an
ført med graveret skriveskrift: »Givet til Föÿ- 
ling Kircke af Kiöbmand Jens Wissing og Anna 
Maria Wissing i Colding 1805« (jfr. alterstager). 
Fadets bagside har reparationer, †Dabsfade. 1691 
omtales et bækken til fonten,5 og 1790 var der 
hul i dåbsfadet.16 Alterkanden er fra 1892, af mes
sing, 34 cm høj, mærket »I. Brandt«.14 1862 øn
skedes en alterkande anskaffet.9

Prædikestol (fig. 31), 1753, med initialvåbner 
for kirkeejerne Samuel Nicolaus Claudius og 
Christine Margrethe (Bachmann), Sønderskov, 
øjensynligt oprindelig planlagt som en lektorie- 
prædikestol foran korbuen. Kurven udgøres af 
fem oprindelige fag, hvortil kommer et sjette, 
nyere og ganske enkelt imod væggen. Spinkle 
pilastre i form af drejede balustre adskiller fa

gene, der har profilindrammede kølbuefelter. 
Profillister inddeler kurven vandret, og under 
balustrene har postamentet spidskantede frem
spring, der flankerer de rektangulære, profilind- 
fattede felter. Frisen svarer til postamentet men 
er lidt lavere, og felterne indfattes af c-bøjler. 
Under kurvens hjørner er udsavede, svejfede 
hængestykker, underbaldakinen er firsidet, let 
svajet og ender i et profilled med kugle, stående 
på den forreste kirkebænk. Såvel kuglen som 
baldakinens beklædning er fra restaureringen 
1965.56 Den profilerede krongesims har kraftig 
dækplanke og en ligeledes oprindelig læsepult 
med udsvejfede sider. Opgangen er fra 1924 i 
nyrenæssance, lågens sidevanger er dog i sengo
tisk stil svarende til degnestolens.

Himlen har plan som en halv tikant med fem 
fag ud mod kirkerummet og en ret bagkant, der 
ikke er afpasset hvælvpillen bagved. Frisen sva
rer til kurvens, ligeledes hjørnehængestykkerne. 
På hjørnerne flankerer små, drejede spir top
stykkerne, der er udsavet i vegetative former. 
Det centrale topstykke er større, udsavet som to

Fig. 30a-c. Prædikestol, 1753, malerifelter (s. 2785). a. Markus, b. Johannes, c. Johannes, en ufærdig formaling 
for b. Mogens Larsen fot. 1966. – Kanzel, Evangelistengemälden, 1753. a. Markus, b. Johannes, c. Eine nicht 
abgeschlossene Vorarbeit für b.
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Fig. 31. Prædikestol, 1753, med initialvåbener for kirkeejerne Samuel Nicolaus 
Claudius og Christine Margrethe (Bachmann), Sønderskov (s. 2784). NE fot. 
1992. – Kanzel mit den Initialwappen der Patronen Samuel Nicolaus Claudius und 
Christine Margrethe (Bachmann), Sønderskov, 1753.

kronede rocailler, der holdes af flankerende lø
ver. Loftet er opdelt i fyldinger.

Prædikestolen fremtræder siden 1965 med ori
ginale malerier og bemaling svarende til alter
tavlens. Til malerierne, der viser evangelisterne, 
hører en anførelse af deres navne med forgyldte 
versaler på sort bund i postamentfelterne neden
under. Evangelisterne sidder iført fodside ge
vandter på baggrund af røde hængedrapperier 
og antydede sydlandske træer og landskaber. 
Fra opgangen ses: 1) »S. Matthæus«, siddende 
med albuen på sit manuskript til højre for sig og 
med blikket drejet op mod englen, der står bag
ved. 2) (Fig. 30a) »S. Marcus«, øjensynligt sid
dende på løven(!), han skriver ivrigt i bogen, der 
står opslået i skødet, mens venstre hånd er slået 
talende ud. 3) »S. Lucas«, mageligt siddende 
med højre arm hvilende på den lukkede bog,

venstre hånd holder pennen, mens en olm okse 
ligger for hans fødder. Motivet er malet oven på 
et første udkast visende Kristus som Salvator 
Mundi, der blev konstateret 1965. 4) (Fig. 30b) 
»S. Johannes«, siddende under et træ, hans ven
stre hånd holder manuskriptet mod låret, den 
højre hviler i skødet, mens hovedet er drejet 
bagud og op imod inspirationens lys. En spinkel 
ørn sidder ved hans side. Motivet er malet oven 
på et første udkast til Lukas, der har svaret til nr. 
3. 5) (Fig. 30c) »S. Johannes« igen, som nr. 4 
men skitseagtigt malet som et udkast. Trævær
kets grundfarve er en rød marmorering, balu- 
stre og fremspring har hvid marmorering, li
steværket tildels en brun, der også er lagt på 
underbaldakinens nye beklædning. Videre er an
vendt lidt blåt, guld og sølv, topvåbnet bærer 
initalvåbnene »SNC« og »CMC« svarende til
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Fig. 32. Indre set mod vest. NE fot. 1992. – Kircheninneres gegen Westen.

altertavlen, og i himlens frise læses med gylden 
skriveskrift på sort bund: »Verbum domini ma
net in æternum (Guds ord bliver evindelig)«.57

Det fremgår af prædikestolens form, hvorved 
både kurv og himmel er udført til at springe 
symmetrisk frem fra en plan bagkant, at stolen 
oprindelig må have været planlagt som lektorie- 
prædikestol foran kirkens høje korbue.58 Til de 
fem malerifelter var der disponeret med motiv
rækkefølgen: Mattæus, Markus, Kristus (Salva
tor Mundi), Lukas og Johannes, og fra malerens 
side synes de at have været udført som skitser, 
der skulle færdiggøres ved stolens opsætning i 
kirken. Her må man have besluttet sig for en 
anden opstillingsmåde, formentlig som nu i ski
bets sydøsthjørne, hvorved kun fire fag ville 
blive synlige imod kirkerummet. Dette er i 
hvert fald den enkleste forklaring på den omdis
ponering af de oprindelige malerier, der kunne 
konstateres 1965: Man nøjedes med de fire evan
gelister, idet de to sidste rykkedes frem og male- 
des oven på forskitserne til Kristus og Lukas. I 
det sidste felt ind mod væggen fik den oprinde

lige skitse til Johannes lov at stå ufærdig (fig. 30c).
1801 var nogle lister faldet af på prædikesto

len,59 der formentlig 1847 fik en overmaling, 
som også omfattede malerierne; træværkets 
grundfarve var en bleggrøn på rammeværket. 
1862 blev topgangen rettet,9 og 1902 fik trævær
ket egetræsmaling med lidt blåt og forgyldning. 
Samtidig sænkedes stolen noget, og der anskaf
fedes øjensynligt en ny †trappe, som ses på in
teriørbilleder fra begyndelsen af 1900'rne (fig. 
37). Heraf fremgår endvidere, at både kurv og 
himmel da var opsat med bagkanten nord-syd, 
så der var et vældigt gab mellem himlen og 
hvælvpillen. Denne opstilling, der antagelig gik 
tilbage til 1753, bibeholdtes også efter 1924, da 
den nuværende opgang kom til og alt blev malet 
i brogede farver som stolestaderne. Felternes 
malerier og postamentindskrifterne dækkedes, 
og i kurvens frise opfriskedes en indskrift fra 
1800'rne: »Salige er de som høre...(Luk. 11,28)«. 
1965 drejedes prædikestolen noget fri af syd
væggen og fik ved afdækning af de gamle farver 
og malerier sin nuværende fremtræden.
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†Prædikestol, vel fra renæssancetiden, af lek- 
torietype, idet den 1691 beskrives som bygget 
midt over korbuen. Prædikestolen var da gam
mel og slet, så at den vaklede, når man gik på 
den. Ved opgangen, tilsyneladende en trappe 
midtfor fra koret, manglede en stang at holde 
på. Et sådant gelænder »med sine sirlige opstæn- 
ger« (stivere) skønnedes ikke at kunne opsættes 
for mindre end 2 1/2 mk.5 Atter 1739 fandtes 
prædikestolen ikke fast og dertil noget brøstfæl- 
dig.48

Stolestaderne er i alt væsentligt fra 1924 men 
med enkelte dele af (†)stoleværk fra slutningen 
af 1500'rne (jfr. ndf.). Bænkene har let skråstil
lede fyldingsryglæn og gavle i ungrenæssance
stil, der er udført som standardiserede kopier 
(med udtrækssæde) af de samtidig kasserede 
ældre staders (jfr. ndf.). Gavlene udgøres af et 
rammeværk med småspir, glat underfylding og 
overfyldinger, der for 15 gavles vedkommende 
er genbrugt fra de gamle stader. Overfyldinger- 
nes øvre del har halvroset og akantusløv i flad- 
snit, der nedtil afsluttes af en spinkel neglesnit- 
bort; herunder fremtræder overfyldingerne 
glatte. Langs væggene lave paneler med hatte
knager. Den forreste stol i syd har karakter af en 
genetableret herskabsstol med låge og en lidt 
bredere gavl med kopi af en *fylding med års
tallet 1597 (fig. 36b), der stammer fra en ældre 
(†)herskabsstol (jfr. ndf.).60 Staderne har en be
maling fra 1965 i lysegrønne toner med mørke
grå fyldinger.

Af to bænke, der i 1800'rne er opsat mod tårn
rummets vægge, har den nordre et rygpanel i 
ungrenæssancestil, som må stamme fra de 
gamle stolestader, 108×238 cm. Det har femet- 
halvt fag fyldinger i to rækker, de nedre stående, 
de øvre liggende, og øverst løber en liste med 
neglesnit over tandsnit. Bænkene står gråma- 
lede.

(†)Stolestader (fig. 37), vistnok fra 1583, i eg
nens ungrenæssancestil med gavle, der har dan
net forbillede for de nuværende. Foruden de 
ovennævnte gavlfyldinger og panelet, der nu ses 
anvendt i tårnets bænke, er der af staderne be
varet en gavlfylding med årstallet »1583«, gen
brugt på degnestolens bænk (jfr. ndf.), samt fire

gavle (fig. 33), der er hensat på kirkeloftet. De er
109 cm høje og har som de tilhørende bænke fra 
1847 en grå bemaling, som må være fra 1850.61

Staderne, der frem til 1847 var opsat i hele tre 
rader med to snævre gange imellem, omtales 
tidligst i synet 1691. Sogneboere kunne da be
vidne, at kirken i den sidste fjendetid (svenske
krigen 1657-60) var blevet ganske spoleret, »ja 
stole og andet træting i stykker slagen og op- 
brændt«. Øjensynligt derfor skelnede man 1691 
mellem stader »efter gammel model« og nyere, 
der må have været indsat i tiden efter ødelæggel
serne. I den søndre rad var af 16 stader de 13 
»slet øde efter gammel model« og kunne ikke 
repareres for under 19 1/2 sldl. Af den nordre 
rads 15 kvindestole var seks så godt som øde og 
kunne ikke skikkelig igen opsættes for mindre 
end 8 sldl. Også de resterende ni måtte repare
res. I midtraden, »Mit Radstoelle«, var der øst 
for kirkedøren 16 stader, hvoraf seks øde og 
ubrugelige, mens de ti øvrige også var gamle og

Fig. 33. Stolegavle, vistnok 1583, nu på kirkeloftet (s. 
2787). NE fot. 1993. – Gestühlswangen, wohl 1583. 
Heute abgestellt.

Danmarks Kirker, Ribe amt 194
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trængende. Mens midtraden ikke fortsatte vest 
for døren, var der her i syd og nord henholdsvis 
seks og fem yderligere stole, der især var dårlige 
i nord; heraf var intet i behold uden sædet, som 
tilmed var gammelt og ubrugeligt. Endelig 
fandtes i koret syv stolestader, deraf tre med pa
neleret bagstykke (panel). Af forpanelerne var 
det ene gammelt, det andet brøstfældigt.5 1791 
kaldte synet stolene gamle, men af eg og stærke. 
De tre rader ønskede man reduceret ved fjer
nelse af den midterste, så der blev plads i mel
lemgangen og en række for mænd og en anden 
for kvinder. Et pulpitur skulle godtgøre for de 
tabte pladser og ansås for meget nødvendigt.16 
Ved en efterfølgende istandsættelse 1792 bygge
des ikke pulpitur,54 og ønsket om en samling af 
staderne i to rader synes heller ikke virkeliggjort 
før ved restaureringen 1847.62 Man synes da at 
have fornyet bænkene;52 malingen af staderne

Fig. 34. Degnestol, o. 1525 (s. 2788). NE fot. 1992. – 
Küsterstuhl, um 1525.

Fig. 35. Degnestol, o. 1525 (s. 2788). 1:30. Opmåling 
ved V. Koch 1890. Efter Jydske Granitkirker. – Kü- 
sterstuhl, um 1525. Gemessen 1890.

var først afsluttet 1850.8 1855 fandtes endnu sta
der i koret, da de to forreste ønskedes borttaget 
af hensyn til knæfaldet.8 1892 blev kirkestolene 
istandsat14 og egetræsmalet,9 hvorefter deres 
fremtræden kendes fra ældre fotografier (jfr. fig. 
37). Heraf ses, at gavlene var nummereret parvis 
fra øst, og at flere fornyede gavle i sydsiden ud
gjordes af glatte planker, der ikke desto mindre 
havde spir som fyldingsgavlene. Bænkene, med 
enkle planker som rygstød, må antagelig have 
været fra 1847; langs sydvæggen ses †hatteknager 
for mændene. Kasseret 1924.

Degnestol (fig. 34-35), o. 1525, kun pulten ori
ginal, tilskrevet samme snedker (i Ribe?) som 
degnestole i Stadil (Ringkøbing amt) samt i 
Daler og Mjolden kirker (DK.Sjyll. s. 1348, 
1453).63 Pulten har glatte vanger, 160 cm høje, 
som krones af store reliefskårne, gennembrudte 
kolbeblomster, der er let supplerede 1924. For
panelet, i tre fag, har fyldinger i to rækker, de 
øvre i form af liggende frisefyldinger med ud
skårne ranker af krabbeblade og vindrueklaser. 
De nedre, højrektangulære fyldinger er glatte, 
den midterste er lidt bredere og danner en 
skabslåge. Herpå ses to lange hængselbeslag af 
smedejern, der ender i tre snoede spidser med 
gennembrudte krabbeblade. De svarer til besla
gene på en tilsvarende låge i Vester Starup kirke 
(s. 1673). Nøglehulsbeslaget er fornyet, ligele
des pultens inderside. I det skråstillede pultbræt
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ses indskårne initialer m.m. (for løbedegne?), 
således »LNB 1626«. Bænken er fra 1924 med en 
stolegavl, hvis fylding stammer fra de gamle 
stolestader og bærer årstallet »1583« (jfr. ovf.). 
Bemaling i grønne og grå toner som stolevær
ket.

Allerede 1691 savnede stolen »bagstykke« 
(bænk), pulten var gammel med skab under »at 
forvare kalk og disk udi med mere«. Dens låge 
syntes længe at have været uden lås og nøgle, og 
en reparation skønnedes ikke at kunne gøres un
der 3 sldl.5 1862 ønskede man kirkesangerens 
stol, der vel hidtil som vanligt havde stået i ko
rets sydøsthjørne, flyttet til korindgangen.9
1891, da den blev malet med egetræsfarve, stod 
degnestolen endnu i koret, hvorfra den 1924 
flyttedes til sin nuværende plads i skibets nord- 
østhjørne foran stolestaderne.

Af en (†)herskabsstol fra 1597 for Peder Juel og 
Margrethe Ulfstand er bevaret en *gavlfylding af 
fyr (fig. 36b), 43×20 cm, med årstallet og hen
des fædrene Ulfstandvåben. Det krones af ves- 
selhorn og indfattes af akantusløv. Under våb
net ses reliefversalerne: »F(ru) M(argrethe) W(lfs- 
tands) F(ædrene)«; over det et Jesusmonogram 
indfattet af årstallet »15/97«. Fyldingen har haft 
plads i én af ialt fire rammeværksgavle, hvis 
våbner blev aftegnet af Søren Abildgaard i be
gyndelsen af 1770'erne, alle under årstallet 
»1597«. Forrest i mandssiden sås Juelvåbnet over 
versalerne »P(eder) J(uels) F(ædrene)« og et 
Skramvåben over »P(eder) J(uels) M(ødrene)«, 
forrest i kvindestolene et Lange/Munk våben 
over »F(ru) M(argrethe) W(lfstands) M(ød- 
rene)« samt det bevarede våben.64 Endnu om
kring 1850 eksisterede begge stole,65 men 1870 
var kun kvindestolen med Margrethe Ulfstands 
våbener i behold,52 og 1874 var dens gavle eller 
fyldinger opslået forneden på skibets nordvæg. 
Den bevarede *fylding indsendtes 1924 til Na
tionalmuseet, hvor den er konserveret 1982 (inv. 
nr. D 10712).66 Til kirken udførtes en kopi af 
fyldingen, indsat i en art genetableret herskabs
stol forrest i søndre stolerad (jfr. stolestader).

Herskabsstolen viser, at parret en tid har resi
deret i sognet, på hvilken gård vides ikke.67 Sto
lens opsætning gav anledning til en strid, der

belyses af et kongebrev fra 1596. Det pålagdes 
herved lensmanden Valdemar Parsberg, at han i 
provstens og kirkeværgernes nærværelse skulle 
anvise Peder Juel og hans hustru stolestand i 
Føvling kirke, »dog således som sædvanligt er 
med andre adelspersoner og kongens undersåt
ters ret hermed i alle måder uforkrænket«.68 
Modstanden må være kommet fra sognets etab
lerede herskab på Nielsbygård, der i forvejen 
havde en therskabsstol i kirken (jfr. ndf.). Og 
striden mellem adelsfolkene har øjensynligt le
vet videre i den stedlige tradition og givet an
ledning til sagnene om kirkedørene og det ro
manske hoved (jfr. s. 2765, 2770).

En †herskabsstol for Nielsbygård må have væ
ret få år ældre end ovenstående, formentlig sam
menhørende med det gamle †stoleværk (1583?).
I hvert fald sås stolegavlenes (fig. 33) fladsnit- 
agtige akantusløv tilsvarende på en \gavlfylding

Fig. 36a-b. a. †Gavlfylding med våben for Peder 
Harbo fra therskabsstol for Nielsbygård, formentlig 
1583 (s. 2789). b. *Gavlfylding med Margrethe Ulfs
tands fædrende våben fra *(†)herskabsstol 1597 for 
Peder Juel og Margrethe Ulfstand (s. 2789 i NM). 
Foto 1924. – a. †Wangenfüllung mit Wappen aus einem 
†Hemchaftstuhl für Nielsbygård, wohl 1583. b. *Wangen- 

füllung mit dem väterlichen Wappen der Margrethe Ulfs
tand aus einem *(†)Herrschaftstuhl für Peder Juel und 
Margrethe Ulfstand, 1597.
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Fig. 37. Indre set mod øst. Foto. o. 1910. – Kircheninneres gegen Osten, um 1910.

fra herskabsstolen (flg. 36a), der var i behold 
endnu 1924. Fyldingen, af fyr, målte ca. 50×18 
cm, og havde over klumpet akantusløv et vå
benskjold, der må tilhøre Peder Harbo til Niels
bygård. Det rummede to små egern omkring en 
rund frugt (et agern?) og herunder de relief- 
skårne initialer »P.H.«, alt på en baggrund med 
små karvskårne stjerner.69 Fyldingen, der må 
være fremkommet ved †stoleværkets nedtag
ning 1923, kendes kun gennem fotografiet (fig. 
36).70

1691 nævnes en gammel †kirkekiste uden lås.5
Pengeblok, o. 1825, 88 cm høj, sammenslået af 

fyrreplanker med beklædning i jernblik samt 
fire omløbende jernbånd. Oversiden har penge
tragt i jern, forsiden en låge, 26×22 cm, med to 
overfaldslukker og nyere hængelås. Blokken er 
sortmalet. 1813 savnede kirken blok,71 1862 øn
skedes blokken flyttet ned i kirken,8 nu står den 
ved indgangen syd for døren.

Pengetavle, o. 1700-1750, 38 cm lang, skuffen 
22×18 cm, 9 cm høj., med halvdæksel og ud- 
svejfning af rygbrættet og den nærmeste del af 
siderne; drejet håndtag. Sekundær bemaling i 
sort med gylden frakturskrift på tre sider og års
tal under håndtaget: »Feuling Sogns Fattig Kasse 
1850«.

Kirkens dørfløje er nyere bortset fra tårndø
rens, der må være fra o. 1800-1825, af fyr, 
165×74 cm. Fløjen består af tre planker, der 
sammenholdes bagpå af en skrårevle. Ydersiden 
er gråmalet, indersiden umalet.

Orgel, 1965, med syv stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af Th. Frobenius & Co., Kgs. 
Lyngby. Disposition: Manual: Gedakt 8', Quin- 
tatøn 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Oktav 2', 
Spidsfløjte 1'. Pedal: Subbas 16'. Tegnet af Sv. 
Aa. Aakjær og Rolf Graae i samarbejde med or
gelbyggeriet. På ældre vestpulpitur fra 1907, 
hvis brystning er fornyet 1965. Manualværket er
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opbygget som brystningspositiv med spillebord 
i bagsiden, †Orgel, o. 1907,9 med fem stemmer, 
leveret af Joh. P. Andresen & Co., Ringkøbing. 
Disposition: Bordun 16', Principal 8', Gedakt 4', 
Fløjte 4', Oktav 2'. Mekanisk aktion, keglevind- 
lade.72 På samtidigt vestpulpitur, der er bevaret 
med ny brystning.

Præsterækketavler, to ens vistnok fra 1960'- 
erne, 110×62 cm, sortmalede med hvid skrive
skrift. Vestligst på skibets nordvæg.

Salmenummertavler. 1) O. 1875, 62×32 cm, 
med buet overkant, sortmalet (til kridt). På ko
rets sydvæg. 2-4) O. 1900, tre ens, 118×75 cm, 
med lav, svejfet gavl. Gråmalede med sort på
skrift og hængecifre i letmetal.

Et maleri af Martin Luther er signeret 1883 af 
den lokale maler Truels Holm, der boede i Bo- 
bøl 1878-86. Det er udført i olie på lærred,
110×83 cm, og skænket til kirken i anledning af 
400-året for Luthers fødsel. Billedet, der har si
destykker i Skanderup og Holsted kirker (s. 
2574, 2757), hang indtil 1924 nord for korbuen 
(jfr. fig. 37), derefter vestligt på skibets nord
væg. Siden 1965 opbevares det i præstegården 
uden ramme. På trammen var anført: »Skjænket 
af Føvling Menighed paa Luthers 400 Aars Fød
selsdag«.

Et †ildbækken nævnes i inventariet 1691.5
Fire lysekroner af messing er anskaffet 1912,9 

korets afviger lidt fra de øvrige.
En †ligbåre nævnes 1691 som ubrugelig.5
Klokke (fig. 38), 1793, støbt af Johan Nicolaus 

Bieber i Hamborg,73 tvm. 93 cm. På legemet 
læses reliefversalerne: »Feuling Sogn fecit J. N. 
Bieber in Hamburg anno 1793 (...gjort af J. N. 
Bieber i Hamburg år 1793)«. Et reliefbånd om 
halsen kantes af omløbende laurbærguierlander, 
der gentages på den profilerede slagring; han
kene er glatte. Ophæng i nyere slyngebom.

†Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1528 aflevere- 
des en klokke, der med jernfang vejede 2 1/2 
skpd.74 2) 1691 nævnes en klokke,5 som 1791 var 
gammel og revnet to steder, hvorfor den skulle 
omstøbes.16

Klokkestolen er af fyr fra 1890, da den blev 
gjort af ny i bedste sydsvenske tømmer.8 1691 
ønskedes †klokkestolen istandsat.5

Fig. 38. Klokke, 1793, støbt afjohan Nicolaus Bieber 
i Hamborg (s. 2791). NE fot. 1993. – Glocke von Johan 
Nicolaus Bieber in Hamburg, 1793.

GRAVMINDER

Om en †middelalderlig begravelse 1331 vidner en 
indførsel i en af Ribe domkirkes anniversariebø- 
ger: »I Herrens år 1331 døde Johannes kaldet 
Tøndring...hans legeme hviler ved Føvling 
kirke, men hans sjæl er hos Guds hellige«.75 Jfr. 
også gravsten nr. 1.

Epitafier og mindetavler. 1) (Fig. 40), o. 1703, 
Hans Vandal Terpager, præst 1695-1703, sat af 
broderen Peder Terpager, der tillige har forfattet 
den latinske indskrift: »Mox infra lapidem 
hunc...(Umiddelbart neden for denne sten hvi
ler den ærværdige hr. Johannes Wandal Terpa
ger, født i Ribe den 5.juni år 1668, lovligt kaldet
i selve denne kirke 12. søndag efter Trinitatis år 
1695 til Føvling og Holsted pastorat efter begge 
menigheders enstemmige beslutning i nærvæ
relse og med støtte af kirkeherren Jørgen Scheel 
Due til Sønderskov. Efter alvorlige anfald af
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Fig. 39. Mindetavle, o. 1738, over sognepræst Bendix 
Didriksen og hustru Birgitta Schurman (s. 2792). NE 
fot. 1992. – Epitaph für den Pfarrer Bendix Didriksen und 
seine Ehefrau, um 1738.

skørbug fromt afdød på Bededag, nemlig 4. maj 
år 1703 i sit embeds 8., sin alders 35. år, efter
ladende sønnen Niels Terpager, hvilken han 
som den eneste med sin ærbare og elskede hu
stru Cathrine Bentsdatter havde avlet. Til den 
almægtige Guds og sin broders minde opsatte 
P. Terpager [denne tavle])«.76 Mindetavle i 
brun, marmoragtig kalksten, 77×74 cm, ind
skrift med indhuggede versaler. Opsat i apsisbu- 
ens nordside, formentlig den oprindelige plads.

2) (Fig. 39), o. 1738, sognepræst Bendix Did
riksen (†1738) og hustru Birgitta Schurman 
(†1742): »Stat og læs et Efterminde/ om hvis 
Nafne du kand finde/ neden denne Marmor 
Steen./ Æt(atis) 62 (hans alders 62. år). Herr 
Bendix lod Gud behage/ med Birgitha Schur

man drage/ hid at giemme deres Been./ Fra sin 
Fader kom til lære/ i det Haab hand skulle wære/ 
Herrens Ords rætsindig Tolk./ Derudover blef 
udvaldet/ af Græv Reventlau og kaldet,/ til det 
Øster-Rigets Folk./ Af Kong Friderich den Fi- 
erde/ sendtes hid, hvor hand oplærde/ Guds en 
daabelt Menighed./ To gang sexten Aar hand 
tiente/ midlertid ni Børn kiendte/ lever nu i Roe 
og Fred«. Rektangulær mindetavle i brun, mar
moragtig kalksten, 158×93 cm, med indskrifter i 
indhuggede versaler. En højoval laurbærkrans i 
hele stenens bredde indfatter et let hvælvet felt 
med gravskriften. Kransen prydes øverst og ne- 
derst af englehoved, og øverst krones stenen af 
en mindre, bredoval krans med akantusløv, 
hvori læses: »Psalm. 86, 4/ Glæd din Tieneris/ 
Siæl, thi til dig/ Herre opløfter/ ieg min Siæl«. 
Løvværket har rester af en laserende grøn farve, 
englene forgyldte vinger. Uden for kransene 
står stenen hvidkalket som den omgivende væg. 
Indsat i korets sydvæg øst for vinduet, forment
lig på oprindelig plads.

3) (Fig. 41), o. 1757, Terman Madsen, Niels
bygård, *28. nov. 1692 på Engelsholm, †10.

Fig. 40. Mindetavle, o. 1703, for sognepræst Hans 
Vandal Terpager (s. 2791), sat og forfattet af broderen 
Peder Terpager. NE fot. 1992. – Epitaph für den Pfar
rer Hans Vandal Terpager, errichtet und Verfasst von dem 
Bruder Peder Terpager, um 1703.



FØVLING KIRKE 2793

marts 1757 65 år gammel, og hustru Magretha 
Christensdaatter Sevel, *25. okt 1689 i Darum 
præstegård, †17. jan. 1748. De indlod sig i ægte
skab 12.juni 1721 og antog samtidig forpagtnin
gen af Krogsgaard, hvor de boede indtil 1732, 
da de efter hans salig fader, Mads Termansens 
død bekom Nielsbye Gaard til arv og eje. I deres 
ægteskab avlede de fem børn, tre sønner og to 
døtre.52

Epitafium i bemalet egetræ, 350×230 cm, be
stående af højrektangulært storstykke og kva
dratisk topstykke med segmentgavl, alt indfat
tet af vinger og hængestykke i form af næsten 
sammenhængende, udsavede rocailler. Stor
stykkets profilindrammede skriftfelt flankeres af 
særegne, spinkle frisøjler med langsprofilerede 
skafter, fantasikapitæler og attiske baser. De står 
på små postamenter med profilfylding og bærer 
en profilgesims med kraftige fremspring, hvor
over topstykket rejser sig, lidt enklere og med 
tilsvarende søjler. Nederst hviler epitafiet på to 
volutkonsoller, der flankerer hængestykket, og 
øverst krones den profilindrammede gavl af et 
drejet spir.

Samtidig staffering med indskrifter i gylden 
fraktur og skriveskrift (egennavne) på sort 
bund, samt malerier i topfeltet og på storvin
gerne, hvor de allegoriske motiver er angivet 
med sort skriveskrift. Rammeværket har blå og 
brun marmorering på blå bund, søjlerne står 
røde og forgyldte, og vingerne har rocailler og 
akantusmotiver i blåt og forgyldning. Topma- 
leriet viser Opstandelsen (fig. 42) med Kristus 
svævende over den åbne sarkofag, ved hvis fod 
tre romerske soldater kryber i skjul. Yderst til 
venstre ses en stående mand i profil med sit åbne 
åsyn vendt op mod frelseren; da han bærer sam- 
tidsdragt må der snarest være tale om et lille 
portræt af Terman Madsen.77 Til maleriet slutter 
sig topgavlens indskrift: »1. Corinth 15 v. 53. 
Det bør dette forkrænkelige at føres i Ufor- 
krænkelighed og dette dødelige at føres i Ud
ødelighed«. På heraldisk højre storvinge er i ro- 
cailleindfatning malet en allegori (fig. 43) på 
»Conscientia bona (den gode samvittighed)«, en 
kvinde, der sidder ved en rosenbusk med ven
stre hånd under kind og en lampe i den højre.

Fig. 41. Epitafium, o. 1757, for Terman Madsen, 
Nielsbygård, og hustru Margrete Kristensdatter Se
vel (s. 2792). NE fot. 1992. – Epitaph für Terman Mad
sen, Nielsbygård, und seine Ehefrau, um 1757.

Bag hende står et kors, og ved siden af hende er 
på en åben bog sat et hjerte, omsluttet af en 
slange (billede på evigheden). På venstre vinge 
er tilsvarende malet (fig. 44) »Victoria de inemi- 
cis et calamitatibus (sejren over fjenderne og 
fortrædelighederne)« i form af en kvinde, der 
står med løveham, bue og korsprydet skjold og 
hjælm ved siden af palme og alter med rygende 
røgelsekar.78 Hængestykket bærer under en ma
let dødningeskal indskriften: »Dine Velgiernin- 
ger skulle giøre Dig behagelig for alle levendes 
Mennisker, ja beviis ogsaa de Døde Dine Wel- 
gjerninger. Syrach 7 v. 37 (33-36)«.

Epitafiet, der hænger på oprindelig plads øst- 
ligst på skibets nordvæg, har aldrig været over
malet. En restaurering fandt sted 1967.

4) (Fig. 45), o. 1778, Hr. Christen Therman- 
sen, Nielsbygaard, *30. dec. 1725, †16. maj
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Fig. 42. Epitafium, o. 1757 (jfr. fig. 41), topmaleri, 
Opstandelsen (s. 2793), med indføjet mand i samtids- 
dragt, formentlig Terman Madsen. Mogens Larsen 
fot. 1965. – Epitaph, um 1151 (vgl. Abb. 41), Gemälde, 
Die Auferstehung, mit einem eingefügten Mann in zeitge
nössischer Kleidung, vermutlich den Terman Madsen dar
stellend.

1778, og hans søster Agatha Wass, *17. juli 1723, 
†20. sept. 1779 (jfr. †kisteplade).52

Epitafium af bemalet egetræ, 365×240 cm, 
bestående af høj rektangulært storstykke med 
volutgavl, luftigt gennembrudte rokokovinger 
af fletværk og nederst en hængende, svungen 
laurbærguirlande, der danner en krans midti. 
Storstykket har to profilindrammede skriftfel
ter, et øvre kvadratisk over et mindre bredrek
tangulært. De kantes af laurbærguirlander, der 
hænger ned fra en profilgesims, som yderst bæ
rer småvaser med laurbærløv; en lignende, 
større vase kroner gavlen. Inden for vingernes 
kontur, der dannes af rocailler, består de af et 
rudemønster med små blomster i skæringerne.

Original staffering med et lille naivt opstan- 
delsesmaleri i topgavlen og indskrift i forgyldt 
fraktur og skriveskrift (egennavne) på sort 
bund. Gravskriften indledes med et vers: »Herre 
lær os at kiende vore Dage at vi bekomme Wiis- 
dom i Hiertet...«; det nedre felt synes aldrig at 
være udfyldt. Bemalingen udgøres hovedsagelig

af en svag mørkgrå marmorering på lysgrå 
bund, bladværket har grøn sølvlasur, fletvær
kets blomster blå og rød sølvlasur. Opstandel- 
sesmaleriet, med to vildt flygtende soldater og 
Maria Magdalene stående ved sarkofagens fjer
neste ende, blev 1873 ganske træffende karak
teriseret af Jakob Helms: »det er som en skøn 
yngling, der stiger ud af en badekumme, me
dens Maria Magdalene – i dragt omtrent som en 
bondekone – står og ser derpå«. Epitafiet, der 
ikke har været overmalet, hænger på sin gamle 
plads på skibets nordvæg i andet fag fra øst. En 
istandsættelse er sket 1967.

†Eftermiddelalderlige begravelser. 1) 9. marts 1659 
blev præsten Peder Mortensen Limes »legeme 
nedsat udi hans sovekammer her udi vores sog
nekirke Føvling kirke«,79 øjensynligt i et muret 
gravkammer. 2) Fra begravelsen for Agate 
Wass, 1779 (jfr. epitafium nr. 4), fremkom ved 
gulvarbejder under restaureringen 1924 en †ki
steplade af bly, 38×28,5 cm, der siden er gået til, 
men som kendes i aftegning.80 Heraf ses, at pla
den var højoval og let hvælvet med enkel, bøl
get rand. Indskriften, i graveret skriveskrift med 
en smule fraktur, gengives her i sin helhed: »I 
denne Urne giemmes Det Dödelige af den i Li
vet Velædle, nu salige Madame Agatha sal. Lau
rids Wassis, Fød Termansen. Indgik i Verden paa 
Krogsgaard den 17. July 1721, traade i et kiærlig 
Ægteskab den 27. Augusty 1745 efter 25 aars 
Ægtestand og 9 Aars Enkestand, udgik af Ver
den paa sin og Forfædrenes Gaard Nielsbye 2[0] 
September 17 [79] i sin Alders 58 Aar .. Maane- 
der og 3 Dage. Og med Glæde efterloed Gaard 
og Gods til sin eeneste Søn og Arving Hr. Peder 
Wass. Grav Skrift. Sov vel du salig Siæl/ I Him
mel Fryd og Fred/ Vi lærte ved din Grav/ At 
Dyden bliver ved«.

Gravsten. 1) (Fig. 46) o. 1200-50, romansk 
med latinsk runeindskrift, i grå granit med røde 
korn, uregelmæssigt trapezformet, 210×68 cm, 
og ret tyk (33 cm), tilspidsende mod fodenden.81 
Stenens afplanede overside har et indristet 
skriftbånd med indskriften, som udgør et heksa
meter: »p(eriit) Æsbern (h)ic langsum cubat in 
Christo requiescens (Esbern Langsom døde, her 
ligger han, hvilende i Kristus)«. Den indledende



FØVLING KIRKE 2795

Fig. 43-44. Epitafium, o. 1757 (jfr. fig. 41), malede allegorier på storvingerne (s. 2793). 43. Den gode sam
vittighed. 44. Sejren over fjenderne og fortrædelighederne. NE fot. 1992. – Epitaph, um 1151 (vgl. Abb. 41), 
gemalte Allegorien an den Flügeln. 43. Das gute Gewissen. 44. Die Besiegung der Feinde und Widerwärtigkeiten.

forkortelse »p.«, foretaget af hensyn til verse
målet og her opløst som »periit (døde)«, lader 
sig ikke sikkert tolke og kan også tænkes at 
dække en standsbetegnelse.82 I stenens hoved
ende, umiddelbart til venstre for indskriftens 
begyndelse, er indristet et processionskors 
(28,5×13,5 cm) med trapezformede arme. Den 
nedre (nu øvre) arm står ganske svagt, men har 
klart processionskorsets endetap.

Stenen, der nu er rejst som en bautasten, stå
ende på hovedenden, har oprindelig skullet 
ligge over graven med den brede hovedende i 
vest.83 Den omtales tidligst 1638 »næsten så stor 
som en ligkiste«, liggende over en grav på kir
kegården, hvor den havde plads ganske nær kir
kens nordmur indtil 1852.84 Stedet, der af Pont-

oppidan angives til tre alen nord for kirkemuren 
(DaAtlas V, 692), kan udmærket have været det 
oprindelige over graven. Den dødes identitet 
kan ikke nærmere fastslås, men han har snarest 
været en fremtrædende lægmand.85 Den stedlige 
præst Peder Mortensen Lime ville 1642 vide, at 
den først havde ligget over en adelsmands grav, 
men senere var blevet lagt på en bondes. En an
den lokal udlægning blev 1643 videregivet i Ole 
Worms runeværk: »Det, som fortælles af lokale 
folk om en gylden ridder, der blev dræbt af tre 
bønder og begravet her, savner ikke enhver 
sandsynlighed, selv om omstændighederne kan 
synes tvivlsomme«.

Stenen, der 1827 sagdes at være meget ned
sunken,86 blev 1852 gravet op og vistnok i 1857
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Fig. 45. Epitafium, o. 1778, for Kristen Termansen 
og hans søster Agate Wass, Nielsbygård (s. 2793). 
NE fot. 1992. – Epitaph für Kristen Termansen und seine 
Schwester Agate Wass, Nielsbygård. Um 1778.

opstillet umiddelbart ved siden af præstedøren 
ved korets nordside (jfr. fig. 16). 1893 fik den sin 
nuværende plads i kirkens tårnrum.

2) O. 1761, over Christian J(en)S(e)N, *16. 
april 1751, †5. maj 1761 i Stenderup. Den røde 
sandsten, 35×47 cm, har indskrift i fordybet 
skriveskrift og versaler og lå tidligere som flise 
med skriftsiden nedad på et nu sløjfet gravsted. I 
gravstensmuseum nordøst for kirken.

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1806, over Niels 
Bolvig, *20. aug. 1786 på Nielsbygaard, †7. maj 
1806 i Bækbølling. Den grå sandsten, 130×69 
cm, har profileret kant samt stiliserede solsikker 
i hjørnerne. Nederst en træstamme med bikube 
og planteornamenter i relief. I midten er ind
fældet en marmorplade med indhugget skrive
skrift. Nordøst for kirken.

2) Familiegravsted for (først afdøde) danne
brogsmand Mads Elbæk, *1738 i Holsted, †1823
i Bobøl. Seks ens rektangulære, skråtstillede 
sandstensplader over begravede i perioden 
1823-67, 94×57 cm, med indskrift i fordybet 
skriveskrift. Nordøst for kirken.

3) O. 1854, over Søren Petersen Eeg, *1816 i 
Lundtofte, †1854. Rektangulær ruhugget sand
sten, 125×70 cm, med indfældet marmorplade i 
det forhøjede midtfelt. Stenen, der har en paral
lel i Brørup, er i hjørnerne dekoreret med stili
serede blomsterornamenter. Nederst, midtfor, 
et ornament i relief forestillende timeglas med 
vinger omkranset af slange, der bider sig selv i 
halen. Nordøst for kirken.

4) O. 1898, over Hans Juelsen, *17. dec. 1826 i 
Holsted, Gjørding sogn, †11. jan. 1891 i Tobøl 
og Johanne Juelsen f. Petersen, *14. marts 1834 i 
Tobøl, †20. okt. 1898. Sandsten, 119×55 cm, 
med egeløvsbort samt indfældet fladbuet mar
morplade og medaljon med Nattens Genius ef
ter Thorvaldsen. Øverst spor efter afbrækket 
marmorkors. Placeret på sokkel med egegren 
og –løv i relief nordøst for kirken.
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Oluf Nielsen: Historiske efterretninger om Malt Her
red, 1870, s. 117. Ifølge Jydske Granitkirker, 1903, er

Fig. 46. Gravsten af granit, o. 1200-1250, med latinsk 
runeindskrift: »Esbern Langsom døde, her ligger 
han, hvilende i Kristus« (s. 2794). Erik Moltke fot. 
1930 (optrukket). – Grabstein aus Granit mit lateinischer 
Runeninschrift: »Esbern Langsam starb, hier liegt er, in 
Christus ruhend«. Um 1200-50.



2798 MALT HERRED

rhinsk tuf anvendt i indersiderne af skibets mure.
20 Begge døråbninger er 112 cm brede, svarende til 4 
jyske fod à 28 cm.
21 Ifølge Mackeprang: Portaler (s. 58f.) omfatter Ri- 
begruppen foruden domkirken firsøjleportalerne i 
Anst, Skanderup og Vamdrup (s. 2470f., 2548f. og 
2635f.), Taps (i Vejle amt) og Aller, Tyrstrup og 
Skodborg i Sønderjylland (DK. SJyll. s. 260f., 279f. 
og 732f.). Hertil kommer tosøjleportalen i Malt.
22 Syddøren var lukket (længe) inden 1791, da præ
sten fandt det ønskeligt, at den blev genåbnet og 
norddøren tilmuret, hvad der ville give mindre kulde 
i kirken. Norddørens fløj havde en sådan åbning, »at 
endog harer undertiden løber ind i kirken«. LA Vib. 
Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C 4.190).
23 DaAtlas., 1769: »I den vestre side af tårnet sidder et 
mandshoved af sten«.
24 Et mandshoved centralt anbragt i Ølgod kirkes ap
sis kan opfattes som Kristus selv (s. 1523), ligeledes et 
overflyttet granithoved i Raklev kirkes østgavl (DK. 
Holbæk, s. 1379). Granithuggede mandshoveder 
kendes i øvrigt bl. a. i Tømmerby kirkes apsis (DK. 
Tisted, s. 166) og i Staby og Stadil (Ringkøbing amt). 
Jfr. Lise Gotfredsen og Hans Jørgen Frederiksen: Tro
ens billeder. Romansk kunst i Danmark, 1987, s. 
265ff.
25 Jfr. Andreas Clemmensens længdesnit 1875 (fig. 
14).
26 Udtagningen af prøver er foretaget af Den anti
kvariske Samling i Ribe (indb. ved Per Kristian Mad
sen 1992), analysen af Carsten Sønderby ved institu
tionen Wormianum, Højbjerg (jfr. Wormianum. 
Dendro-dateringer. Sag nr. 507. ASR 1027, prøve I- 
XXIII).
27 En analyse af i alt 10 prøver (to boreprøver i spær 
og otte afsavede spærsko) viste, at det ældste tømmer 
(fem prøver) var fældet ca. 1203. Bedste prøve var 10. 
spær i nord (regnet fra øst), som har bevaret 14 år
ringe med splint. I 14. spær i syd er yngste daterede 
årring fra 1178; hvis kun splintved mangler, hvad der 
er sandsynligt, er fældningsåret her ca. 1201 (næppe 
før 1191, næppe efter 1211). De øvrige prøver viste, 
at de pågældende, udskiftede spærsko er af tømmer, 
fældet ca. 1701 og 1802-03.
28 Af seks prøver (afsavede ender af spærsko) blev to 
med barkkant analyseret. De viste, at tømmeret var 
fældet i vinteren 1387-88.
29 Boreprøver i korets 4. spærsko i syd og i den be
varede loftsbjælke viste, at træet, der er uden splint, 
er fældet efter henholdsvis 1373 og 1381 – eller for
modentlig samtidig med apsidens tømmer.
30 I Palle Krag Hoffs tid som kirkeejer.
31 Sml. de nedtagne eller aldrig fuldførte tårnhvælv i 
Lindknud, Holsted †kirke og Læborg.
32 Sml. lignende store †tårnvinduer i Skanderup og 
Vamdrup.

33 Pastor Krarups beskrivelse af kirken o. 1870. I 
synsprotokol 1862f.
34 I kirkesynet 1791 (jfr. note 16) hedder det: »At kir
ken ikke nu er så anselig som førhen, kommer deraf, 
at dets tårn for ungefær en snes år siden er gjort 3 à 4 
alen lavere og i steden for at samme var dækket på 
den ene side med bly og på den anden side med spån, 
går nu taget op i en med røde tagsten bedækket spids. 
Blyet af tårnet blev bragt til Sønderskov; men Føv
ling kirke mangler sit førhen faste gode tag, og uagtet 
de mange lufthuller imellem tagstenene er der næsten 
bestandig hul på tårnets tække«.
35 Et nyt våbenhus kunne 1691 (note 5) »med mur, 
således som det forhen været haver, samt tømmer og 
tækning med det dertil behøvendes indkøb, vognæg
ter og arbejdsløn« ikke opføres for under 120 slette 
daler.
36 RA. Anders Sørensen Vedels regnskab 1586-87.
37 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C 
4.189).
38 Under andet vindue fra øst.
39 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger og syn 
1798-1802 (C 4.705).
40 LA Vib. Malt hrd.s provsti. Synsprotokol for kir
ker og præstegårde 1803-12 (C 43G.6).
41 Jfr. note 27.
42 Erklæring fra L. A. Winstrup 12.juni 1872 er ind
ført i synsprotokollen.
43 Allerede 1847 havde synet konstateret, at skibets 
sydmur på midten hældede 11 tommer udad (knap 30 
cm). Jfr. note 8.
44 1500 mursten skulle hentes i Skovhøj (en gård i 
Brørup sogn), 1000 sten i Bramminge, Kærgård eller 
Endrupholm. Jfr. LA Vib. Ribe bispearkiv. Ureg. 
korr. ang. Malt hrd. 1780-1812 (C 4.59).
45 Fotografier i Lokalhistorisk arkiv for Holsted kom
mune.
46 Maleriet, i lyse toner, udført i olie på lærred, er 
signeret »H. Agersnap«. Det opbevares nu i præste
gårdens konfirmandstue.
47 Alterprydelsen var 1965-85 i Stenderup skole.
48 LA Vib. Ribe bispearkiv. Ureg. korr. ang. Malt 
hrd. 1633-1778 (C 4.58).
49 Se Sven Fritz: Guldsmed Hendrich Bötticher i 
Ribe. I Mark og Montre 1967, s. 21ff.
50 Deres datter var gift med H. C. M. Krarup, der var 
præst 1800-27.
51 De nye torne er umalede.
32 O. Nielsen: Historiske Efterretninger om Malt 
Herred, 1870, s. 103-25.
53 Jfr. †krucifiks i Øse kirke (s. 1616) og Marie Louise 
Jørgensen: Lektorieprædikestole i Østdanmark, i Kir
kens bygning og brug. Studier tilegnet Elna Møller, 
1983, s. 100f.
54 LA Vib. Ribe bispearkiv. Ureg. korr. ang. Malt 
hrd. 1780-1812 (C 4.59).
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55 Mackeprang: Døbefonte, s. 36.
56 Man fjernede da en nyere beklædning i fyr, af hen
syn til hvilken de gamle bøjler var forskårne. De fik 
1965 deres oprindelige, stærkere svajede form, og da 
bøjlerne savnede spor af ribber, er beklædningen 
samlet i grater over hjørnerne.
57 Det sidste ord er gentaget på vægfaget, jfr. ndf. om 
prædikestolens oprindelige opstilling og flytning af 
maleriernes motiver.
58 Den påfaldende sene plan om en sådan opstillings
form kan eventuelt skyldes, at man 1753 har villet 
videreføre formen fra kirkens hidtidige renæssance- 
prædikestol, der vides at have været af lektorietype 
(se ndf.). Jfr. Ebbe Nyborg: Lektorieprædikestole og 
katekismusaltertavler, i Tro og bilde i Norden i Re- 
formasjonens århundre, Oslo 1991, s. 231f.
59 LA Vib. Malt hrds. provsti 1812. Synsprot. 1793- 
1801 (C 43G.4).
60 Kopien, skåret af snedkermester J. Malle i Holsted, 
er bagpå mærket »kopi«.
61 Gavle og bænke må antages at være kommet på 
loftet før 1892, da alt stoleværk fik egetræsmaling.
62 Korrespondancen omkring arbejdet 1792 giver 
ikke klarhed om, hvad der realiseredes. Oplysningen, 
at reduktionen af staderækkerne skulle være sket 1847 
er så sen som fra Herman Madsens indb. 1924.
63 Se Jensen: Snedkere, s. 42 og Sigurd Schoubye: 
Folkekunsten på Tønderegnen, Tønder 1955, s. 18f.
64 Foruden Søren Abildgaards aftegning i sin notebog 
har han udført en rentegning 1774 (i NM), hvor våb
nerne fremtræder normaliserede, det bevarede således 
med hjelmtegn. Ved rentegningen er Peder Juels 
mødrene våben endvidere blevet til endnu et Ulfs- 
tandvåben.
65 Våbnerne er aftegnet i Liber Daticus 1849-74.
66 Før konserveringen var fyldingen indstøbt i gips, 
nu er den fæstnet på en masonitplade.
67 Peder Juel skrev sig til Alstedgård, Øster Nykirke 
sogn (Vejle amt). O. Nielsen antager i Herredsbeskri- 
velsen, s. 118, at deres gård i Føvling sogn snarest har 
været Lervad eller Astoft, der begge ifølge sagn har 
været beboet af adelsfolk.
68 KancBrevb. 28. okt. 1596.
69 Peder Harbo (den yngre) kendes mellem 1575 og 
1625. Hans våben forklares i A. Thiset: Danske Ade
lige Sigiller, 1905, CXLVI,1 som to løver, der holder 
et hjerte. Gengivelsen på fyldingen og en lignende i 
Øse kirke (s. 1625 med fig. 40) viser imidlertid klart, 
at der er tale om to egern.
70 Den er her vist med fyldingen fra Margrethe Juels 
herskabsstol, men blev ikke som denne afgivet til 
Nationalmuseet.
71 LA Vib. Ribe stifts- og købstadsprovsti. Synsprot. 
for kirker og præstegårde 1812f. (C 36A.13).
72 Meddelt af Th. Frobenius & Sønner.
73 Se Robert Körner: Zur Geschichte der Glocken-

giesser in Hamburg, Hamburg 1905, s. 41 f. Jfr. 
C. Nyrop: Om Danmarks Kirkeklokker og deres 
Støbere, 1882, s. 50.
74 Søren Manøe Hansen: Klokkeskatten i Ribe amt 
1526-29 og 1601, i ÅrbRibe. 1984, s. 169.
75 Til Johannes Tøndrings sjælemesse i Ribe Dom
kirke var henlagt halvdelen af en eng i Rør i Vedsted 
Mark, som domkapitlet havde købt af kanniken Jo
han Bundæ. Se SRD V, 556 og Nielsen: Herredsbe- 
skrivelse, s. 119, og jfr. s. 86.
76 Jfr. Peder Terpager: Appendix inscriptionum Ri- 
pensium, 1714, s. 66.
77 Jfr. eksempelvis en lignende tilskuer på Nadverbil
ledet fra 1769 i Hodde kirke, s. 1476 med fig. 13.
78 Motiverne er gengivet og udlagt i Allgemein nütz
lich Sinnbild-Kunst... in deutsch-lateinische-und 
französisch Sprache beschrieben und durch dreyhun- 
dert Umrisse erklärt. Nürnberg 1800. Et fælles ældre 
forlæg må forudsættes. For oplysningerne takkes Jens 
Jensen.
79 Malt herreds tingbog 30.juni 1660. Dødsåret kor
rigerer oplysningerne i Wiberg: Præstehist. og Niel
sen: Herredsbeskrivelse, s. 120. Venligst meddelt af 
Ejnar C. Larsen, Hornum.
80 Aftegningen ved P. Linde 1925 er i Nationalmu
seet, hvor man skønnede pladens tilstand så smuld
rende, at den ikke kunne bevares.
81 Lis Jacobsen og Erik Moltke: Danmarks Runeind
skrifter, 1942, nr. 26. og Moltke: Runerne, s. 335f. 
Udførlig redegørelse for stenen og dens historie hos 
Mogens Juhl: Runegravstenen i Føvling gennem 350 
år, i ÅrbRibe, 1992, s. 392-406.
82 Læsningen »periit« er foreslået i Torkild Hinrich- 
sen: Corpus der romanischen Grabsteine Dänemarks 
(utrykt dissertation), Hamburg, 1978, VI, 1923f. Jfr. 
også Juhl (note 81), s. 403. I Danmarks Runeindskrif
ter er forkortelsen forsøgsvis opløst »præpositus 
(provst)« med følgende læsning: »P(ræpositus?) Æs- 
bern (h)ic Langsum cubat in Christo requiescens (Her 
ligger (provst?) Esbern Langsom hvilende i Kri
stus) «.
83 Som påvist af Anders Bæksted: Vester Marie-Ste- 
nen og de danske Runeligsten, i Danske Studier, 
1935, s. 50, 55f. ville den korte afstand mellem skrift
båndets begyndelse og den rejste stens »bund« ikke 
give tilstrækkelig støtte ved nedgravning, lige som 
det ville være utænkeligt, at korset fra første færd var 
sat på hovedet. Stenens trapezform er normal for høj
middelalderen, jfr. eksempelvis runegravstenen i 
Bjolderup, DK. SJyll., s. 1843 (nu atter i kirken).
84 Stenen er tidligst omtalt og aftegnet af præsten Pe
der Mortensen Lime i hans indberetninger til Ole 
Worm (1638, 1642). Jfr. Mogens Juhl (note 81).
85 Jfr. Mogens Juhl (note 81), s. 403f.
86 P. G. Thorsens efterladte papirer, gengivet af Mo
gens Juhl (note 81), s. 398f.



Fig. 1. Indre set mod koret. NE fot. 1993. – Kircheninneres gegen Chor.

STENDERUP KIRKE
FØVLING SOGN

Filialkirken i Stenderup er opført 1901-02 (ind
viet 14. sept. 1902) efter tegninger af arkitekt 
Andreas Bentsen, Vallekilde.

Ønsket om egen kirke i Føvling sogns vestre 
del blev fremsat 1897. Ministeriet satte som be
tingelse for et statstilskud, at beboerne selv skaf
fede en byggegrund og pegede på Andreas 
Bentsen som arkitekt. Grunden i Stenderup by 
blev skænket af sognerådet, og arkitektens teg
ninger forelå i januar 1900; 1901-02 bevilgedes 
på finansloven 10000 kr til en kirke. Arbejdet

udførtes af bygmestrene M. B. Henriksen, Hans 
Jørgensen og Chr. Bendiksen, Brørup.

Kirkegården, der 1943 er udvidet mod syd, 
omgives af bøgehække og nyanlagte stendiger 
med taks. Nord for kirkegården er 1980 rejst et 
teglhængt redskabshus af røde sten, tegnet af ar
kitekt Sv. Aa. Aakjær. Her lå indtil 1966 en 
hvidkalket †kirkestald af kampesten fra o. 1915. 
Huset, der havde plads til ca. 20 heste og endvi
dere rummede toiletter, afløste en ældre †stald 
lidt længere mod øst, fra 1902.
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Kirken består af kor og skib med koret orien
teret mod vest. Det er en lille skifertækket tegl- 
stensbygning i romaniserende former, smykket 
af rundbuefriser mellem liséner og med rund
buede vinduer. Rigest udsmykket er østgavlen 
ud mod vejen med indgangsdøren. Skibets 
østende rummer en forhal med to små tilstø
dende rum: præsteværelse i syd og trapperum i 
nord. Tagrytteren herover dækkes af et firsidet 
pyramidespir endende i et kors. Rytteren fik af 
besparelsesgrunde en noget enklere udformning 
end foreslået i arkitektens første udkast, der viser 
en tagrytter med gavle i hvert verdenshjørne.

I det indre dækkes de lyse rum af trælofter, 
der efter en restaurering 1960 står med gråma- 
lede bjælker; brædderne er blågrønne i skibet og 
karryfarvede i koret. Korgulvet er hævet to trin. 
Den runde korbue flankeres i syd af en rundbuet 
åbning til prædikestolen, i nord af en niche, som 
oprindelig har indeholdt en varmeovn med mu
ret afskærmning, og nu danner baggrund for en 
skulptur »Duer blandt aks og druer«, udført som 
et spinkelt gitterværk i støbejern, 180×60 cm, af 
Erik Heide 1991.

Inventaret omfatter altersølv fra 1713 men er 
ellers i det væsentlige fra opførelsen, farvesat 
med en lysgrøn grundfarve af Ernst Tier 1960.

Altertavlen er en høj gavlopbygning i enkle 
klassicistiske former med maleri, Vandringen til 
Emaus (olie på lærred), udført af Hans Agersnap 
1910.

Altersølvet (fig. 3), fra 1713, er udført af Niels 
Johnsen, København, og overladt til kirken 
1902 af ministeriet. Kalken, 18,5 cm høj, har cir
kulær, aftrappet fod, cylinderskaft, knop i lidt 
flad kugleform med godronnering samt fornyet 
bæger med hældetud. På oversiden af den brede 
fodplade ses Niels Johnsens stempel med års
tallet (Bøje 1979, nr. 261), et Københavnsmærke 
med ulæseligt årstal, guardeinstempel for Con
rad Ludolf (1679-1729) samt månedsmærke for 
krebsens tegn. På fodpladens underside er ind
prikket med skriveskrift: »No: 14= 32 l(od) 3 
q(uint) 1 ort«. Disken, tvm. 13,5 cm, er glat 
med Johnsens stempel under bunden.

En alterkande med graverede motiver og på
skriften »Minde fra Galten Sogn« på korpus, er

Fig. 2. Grundplan og opstalt 1:300, tegnet af Andreas 
Bentsen 1900. I Kunstakademiet. – Grundriss und Auf
riss, 1900.

ifølge indskrift skænket af C. Enghof 1902. 
Messingstagerne med lange, snoede skafter bæ
rer påskrift i fraktur: »Skjænket af N. Juncker 
1902«, mens en syvstage ifølge indskrift er 
skænket 1926 af lærer Hans Ebbesen og hustru.

Fig. 3. Altersølv, 1713 (s. 2801), udført af Niels John
sen, København. NE fot. 1993. – Altargerät, 1703, von 
Niels Johnsen, København.
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Døbefonten, i grå granit, 85 cm høj, er formet 
som en kalk med arkadefrise under mundings- 
randen. Dåbsfadet, af messing, har skålfordyb
ning med tre prikgraverede, krydsende fisk 
samt på fanen tilsvarende graveret: »Katrine 
Dreyer 1902«. En enkel dåbskande er vistnok 
sammenhørende.

Prædikestolen, foran søndre niche og med ad
gang fra koret, har fem fag med arkadefelter, 
der før 1960 prydedes af malede blomstermoti
ver. Stolestaderne er ligeledes ganske enkle, de 
retkantede gavle med rektangulær fylding samt 
nederst en arkadegennembrydning; foroven af
slutter en pålagt arkadefrise.

Orglet, fra 1945, med fem stemmer, er bygget 
af Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. Disposi
tion: Principal 8', Gedakt 8', Gemshorn 4', Ita
liensk Principal 2', Mixtur. Mekanisk traktur og 
registratur, sløjfevindlade. Tegnet af Fin Ditlev- 
sen. På pulpitur i øst (fra 1902) med sydvendt

spillebord, †Orgel, med én stemme og mekanisk 
aktion, leveret 1908, antagelig af Joh. P. Ander
sen & Co., Ringkøbing. På østpulpituret.

Tagrytterens klokke fra 1976, tvm. 62 cm, har 
profilering af hals og slagring samt om halsen 
reliefversalerne: »Jeg støbtes i året 1976 til Sten
derup kirke af John Taylor & Co.«. Den ældre 
klokke er nu ophængt i en lille galge vestligst på 
kirkegården. Den er af jern, tvm. 62 cm, med 
det tyske støberis navn anført i reliefversaler på 
halsen: »B. V. G. Bochum 1901«.

Litteratur. Peter Riemann: Nye kirker i Ribe stift, i 
Ribe Stifts Årbog 1953, s. 31-34. Tegninger til kirke i 
Stenderup ved Andreas Bentsen 1900. I Kunstakade
miet. Arkivalier. Protokol for opførelse af kapel i 
Stenderup, 1898-1909, og synsprotokol 1904f. Ved 
embedet. – Beskrivelse af bygning ved Niels Jørgen 
Poulsen, inventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen 
(orgler). Redaktionen afsluttet juni 1993.



Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NJP fot. 1993. – Südostansicht der Kirche.
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Sognet nævnes første gang i en indførsel fra o. 1300 i 
Ribe Oldemoder.1 I kirkelisten i samme håndskrift 
(ved midten af 1300’rne) er kirken sat til en afgift på 4 
skilling sølv (jfr. s. 1020f.). Malt har i det mindste 
siden 1500’rne haft Folding som anneks.2 Askov er 
1986 udskilt som et selvstændigt sogn. Den tidligere 
valgmenighedskirke i Askov tjente 1972-86 som fi
lialkirke.

En række kilder giver et detaljeret indblik i kirkens 
betrængte økonomi i århundredet forud for overgan
gen til privat eje 1699. 1586-87 var sognepræst Søren 
Hansen Brun og Søren Terkelsen kirkeværger og af
lagde regnskab over for den kongelige tilsynsmyn
dighed, sysselprovsten.3 Kirketienden var forpagtet 
ud.4 1590 klagede bønderne over, at kirken forfaldt,

fordi forpagtningsafgiften ikke blev betalt til tiden, 
og bad om, at værgerne selv måtte overtage forpagt
ningen.5 Thomas Juel til Estrup gentog samme be
skyldning 1593, og han fik lov til selv at forpagte 
tienden, idet den gamle tiendefæster nylig var død.6 I 
de følgende år oparbejdede kirken en betydelig gæld 
til Thomas Juel, der også var kirkeværge. Han bad 
1617 om, at stiftets formuende kirker måtte komme 
Malt til hjælp.7 Forholdet mellem Thomas Juel og 
sysselprovsten, Niels Krag, synes i disse år at have 
været ret anstrengt; sidstnævnte lod 1621 Thomas Juel 
stævne for retten og anklage for forsømmelse og 
byggesjusk (jfr. s. 2814).8 1635 klagede Thomas Juel 
igen over, at kirken skyldte ham penge, og kongen 
pålagde Niels Krag at refundere ham, hvad han havde

Danmarks Kirker, Ribe amt 195
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lagt ud til reparation.9 Dette var endnu ikke sket 
1636, da Krag blev mindet om kongens befaling.10

Efter svenskekrigenes ødelæggelser (se ndf.) fik 
den nye ejer af Estrup, Margrethe Reedtz, 1662 lov til 
at nyde kirkens indtægter, indtil hun og hendes arvin
ger var blevet betalt for deres udlæg ved kirkens re
paration.11 Et tinglyst syn 1686 dokumenterede kir
kens brøstfældighed.12 Sønnen Claus Sehested fik 
1688 tilladelse til at købe kaldsretten til halv pris som 
godtgørelse for sit tilgodehavende.13 Overdragelsen 
fandt dog først sted 1699 og da til oberst Ditlev 
Brockdorff, som 1698 sammen med Estrup havde 
overtaget fordringerne på kirken.14 Forud for over
tagelsen blev der optaget et tinglyst syn.15 Kirken 
hørte herefter under herregården Estrup, indtil den 
ved midten af 1800’rne blev overtaget af sognets be
boere. Den overgik til selveje 1911.

Ved klokkeskatten 1528 måtte kirken afgive en 
klokke (jfr. inventar).

Sognet led stærkt under svenskekrigene 1657-60, 
hvor polske hjælpetropper en tid havde lejr i sognet 
og på Skudstrup mark syd for Kongeåen. Sognepræst 
Jakob Simonsen Sejrup klagede efter krigen over, at 
»alle mine sognefolk uden få mennesker (er) slet ud

døde og stederne mestendel afbrændte«. Ifølge Claus 
Sehesteds ansøgning 1688 blev kirken så »ruineret og 
nedfalden«, at der ikke kunne forrettes gudstjeneste.16

Arkæologiske undersøgelser ved Knud J. Krogh af 
korgulvet 1958 og bag altret 1971 ledte til fundet af 
stilladshuller fra kirkens opførelse, fragmenter af 
glasmalerier samt dele af et såkaldt gyldent alter 
m.m.17

Mønter. I forbindelse med undersøgelsen 1958 fand
tes i korgulvet 73 spredt liggende mønter, heraf 55 
middelalderlige. Ældst er en frisisk mønt slået under 
Bruno III, greve af Frisland 1038-57. To mønter er 
slået under Valdemar I, fem under Valdemar II.18

En helligkilde på Kongensbjerg nordøst for kirken, 
besøgtes førhen Valborgsdag eller sankthansaften.19

Kirken ligger midt i sognet, på toppen af et 
jævnt stigende terræn og omgivet af en nyere, 
spredt bebyggelse mod nord og vest. Matrikel
kortet 1783 (fig. 2) viser kirken og kirkegården 
frit i landskabet godt en kilometer nord for 
landsbyen Maltbæk, hvor præsten residerede

Fig. 2. Matrikelkort 1:10000, målt af S. L. Bie 1783. Rettelser medtaget indtil 1856. Kopieret af Anna Thorsen. –
Katasterkarte, vermessen 1783.
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Fig. 3. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra sydøst, 
nahme von Kirche und Friedhof, Südostansicht, 1947.

indtil 1871 (i den nuværende Meshøjgård). 
Endnu i 1800’rne blev der ved pløjning fundet 
spor af en ældre bebyggelse omkring kirken.20 
Af sognets to øvrige byer, Askov og Estrup, 
blev den sidste øde under svenskekrigene og 
jorden lagt under herregården Estrup.

Den rektangulære kirkegård har bevaret sine 
gamle skel21 og hegnes af kampestensdiger. Ho
vedindgangen i vest er en nyere køreport, lukket 
af jerngitterfløje mellem svære, teglhængte 
kløvstenspiller. En låge østligt i norddiget, ind
rettet 1871,22 har granitstolper afsluttet med py
ramider. – Ældre, tømrede †indgange bestod 
1699 af to stetter (låger) i øst, mens en stette i 
syd var sløjfet. †Porten fandtes da i norddiget 
med »stænger og tække«, men var stærkt for
falden; fløje af bøgetræ lå på jorden.15 173823 
nævnes kun én låge i øst; den blev 1871 flyttet til 
nord for at være ved vejen. Porten var inden 
1862 flyttet til kirkegårdens vestside.22

Sylvest Jensen fot. 1947. Det kgl. Bibliotek. – Luftauf-

En ældre beplantning af elmetræer (jfr. luft
foto, fig. 3) er udtyndet og delvis afløst af birk 
og lind. Elmene ses som nyplantede træer på en 
tegning 1875 (fig. 47). Øst for koret vokser en 
fuldkronet rødbøg. På parkeringspladsen vest 
for kirkegården er ved omlægningen 1966 plan
tet egetræer.

Et ligkapel fra 1966 syd for kirkegårdens syd
vestre hjørne er o. 1980 udvidet med kontor og 
graverfaciliteter. Huset, der har gavle i øst og 
vest, er hvidtet, og eternittag er erstattet af tegl. 
Det afløste et ældre †kapel, fra 1930’rne,20 inden 
for vestdiget (fig. 3) med rundbuet dør i østgav
len.

På pladsen vest for kirkegården (fig. 3) ned
brød man 1966 det såkaldte Malt †kirkehus, en 
bygning fra o. 1900. Husets beskedne forgænger 
benævnes 1691 »kroen ved kirken«24 og ses på 
matrikelkortet 1783 (fig. 2). Nord for kirkehuset 
langs vejen til Askov lå 1912-66 et †forsamlingshus.

195*
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Fig. 4. Kirken set fra nordvest. NJP fot. 1993. – Nordwestansicht der Kirche.

†Klokkestabel. Klokken hang indtil 1878 i en 
tømret stabel ved korets østgavl (fig. 12, 47). 
Stabelen, der formodentlig først er sat op efter 
tårnets reduktion 1743 (se tårn), hvilede på to 
stolper og var fastgjort til koret med to vandret
te bjælker.25 Det afvalmede tag var beklædt med 
brædder.26 Stablen brød sammen under aften- 
ringningen 5. sept. 1878, hvorved klokkeren, 
Peter Iversen, blev dræbt.27 Et forslag til en frit
stående stabel, udarbejdet af C. F. Holm 1878, 
kom ikke til udførelse; klokken blev det føl
gende år ophængt i en tagrytter over kirkens 
vestende.

BYGNING
Kirken er en romansk kvaderstensbygning be
stående af kor og skib. Underdelen af et vest
tårn, hvis øvre stokværk blev nedtaget 1743, er

også af granitkvadre; der er formodentlig tale 
om et tårn, som er opført ret kort tid efter selve 
kirken. Våbenhuset ved skibets sydside er i sin 
kerne senmiddelalderligt, men stærkt ommuret 
1879, da kirken fik sit nuværende udseende med 
skifertag og en tagrytter over vestgavlen. Ori
enteringen har en mindre afvigelse mod nord.

Kor og skib er sandsynligvis opført i sidste 
trediedel af 1100’rne og næppe meget senere end 
Valdemar I.s død 1182, idet to mønter slået i 
Ribe og Slesvig i hans regeringstid er fundet i 
kirkens formodentlig ældste gulvlag.28 Ved un
dersøgelsen 1958, som kun omfattede korets 
østre del, blev der ikke iagttaget spor efter en 
forgænger.

Materialer og teknik. Murene er på vanlig vis 
rejst som kassemure med en udvendig skal af 
granitkvadre og en indre af marksten. Kernen 
består af små marksten og stenaffald fra kvader
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Fig. 5. Grundplan 1:300. Målt af Henrik Jacobsen og tegnet af Marianne Nielsen 1993. – Grundriss.

tilhugningen i kalkmørtel. Udvendig hviler mu
rene på en svagt profileret sokkel, kendetegnet 
ved en vandret linie indhugget lidt under kan
ten. Linien mangler på nogle af sokkelstenene i 
nordsiden, heriblandt de to, der flankerer nord
døren (s. 2672, fig. 10-11). Skiftegangen er re
gelmæssig med forbandt mellem kor og skib. 
Der er 10 skifter i koret og 12 i skibet, som er 0,8 
m højere. Kun skibets sydside bærer præg af 
omsætning. De øvrige mure må være ret ufor
styrrede, da der endnu ses stilladshuller fra byg
geriet (se ndf.). Blandt kvadrene er flere af en 
betragtelig længde. 7. og 8. skifte er noget la
vere end de øvrige, og her er der brugt rejste 
kvadre i skibets østhjørner. Skibets vestgavl, se
nere gennembrudt af en tårnarkade, er tykkere 
end de øvrige mure og kvaderklædt også på in
dersiden. I det nordvestre hjørne ses i 3. og 4. 
skifte en stor rejst hjørnekvader med false til si
derne i sammenstødet med de omgivende 
kvadre. To sten i samme niveau omkring syd
portalen er tildannet på tilsvarende måde. Flere 
kvadre er tydeligvis kløvet ud af samme granit
blok; som hjørnesten i korets 3. skifte er således 
brugt to lange, rødlige »søstersten«. Et stenhug

gerfelt øst for skibets sydportal har form som en 
halvcirkulær forsænkning, 18 cm i diameter.

Gavlspidserne i korets og skibets østende er 
udvendig kvaderklædte, indvendig af rå og klø
vede marksten. I skibets østgavl er i nyere tid 
brudt en rundbuet dør med karme af små røde

teglsten. Af skibets vestre gavltrekant er kun be
varet det nederste parti, af kvadre både ude og 
inde.

Undersøgelsen 1958 gav anledning til en 
række bygningsarkæologiske iagttagelser, som 
belyser selve byggeprocessen (fig. 7-8).29 Forud 
for kirkens opførelse er der lagt et afretningslag 
på byggegrunden, som skråner mod syd.30 Hul
ler til nedgravede stolper indvendig i kirken og 
efterladte, åbne bomhuller viser, at håndværkerne 
har brugt byggestillads både ude og inde. Bom
hullerne er med et par undtagelser hugget ud i

Fig. 6. Tværsnit 1:150 gennem skib, set mod øst. Målt 
af Henrik Jacobsen og tegnet af Marianne Nielsen 
1993. – Querschnitt durch Schiff gegen Osten.
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Fig. 7. Kirken under opførelse. Rekonstruktionsforslag ved Knud J. Krogh (s. 2807). Efter Aarbøger for nordisk 
Oldkyndighed 1959. – Die Kirche während des Baus. Vorschlag zur Rekonstruktion.

kvadernes underkant, i 4. og 8. skifte over sok
len.31 Gavltrekanterne, der er muret efter at spæ
rene var rejst, har krævet yderligere to stillads
gulve. En kvader med bomhul, nu indsat i vå
benhusets vestside, og én i tårnets vestside, 
stammer formodentlig fra skibets gennem
brudte vestgavl.

Døre. Syddøren er en tosøjleportal (fig. 10-11), 
der sammen med portalerne i Føvling (s. 2769)

Fig. 8. Arkæologiske undersøgelser i koret 1958. Plan og tværsnit set mod øst 1:150. Jordlagene er angivet med 
tal: 1. oprindelig terræn, 2. og 3. afretningslag, 4. byggelag. Bevarede bomhuller i murenes yderside er indtegnet 
(i 4. skifte med fuld streg, i 8. skifte med punkteret streg) og byggestilladserne er søgt rekonstrueret (s. 2807). 
Tegnet af Knud J. Krogh. Efter Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1959. – Archäologische Untersuchungen im 
Chor 1958. Grundriss und Querschnitt gegen Osten. Die Zahlen weisen auf die Erdschichten hin: 1. Gewachsener Boden, 
2. und 3. Ausgleichschichten, 4. Bauschicht. Die erhaltenen Rüstlöcher an der Aussenseite der Mauern sind eingezeichnet 
(in 4. Schicht mit einer ungebrochenen Linie, in 8. Schicht mit einer gestrichelten Linie). Die Baugerüste versuchsweise 
rekonstruiert.

henregnes til den såkaldte Ribegruppe.32 Søj
lerne har monolite skafter, hvilende på attisk 
profilerede baser med små, skarpryggede hjør
neknopper. Plinten er hugget ud i selve byg- 
ningssoklen og viderefører dennes profil. Af 
terningkapitælerne har kun det vestre forsæn
kede skjolde. De spinkle kragsten er profilerede 
på undersiden (s. 2672, fig. 7). Det rundbuede 
stik nærmer sig hesteskoform, et træk der kan
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være inspireret af Ribe domkirkes Kathoveddør 
(s. 215f.). I kanten er en rundstav over et stærkt 
fordybet hulled. Stikket dannes af ni kilesten, 
skiftevis af en lysere og mørkere granit. Det 
omfatter et tympanon, 84×146 cm, med et for
sænket, halvcirkulært og profilkantet felt.

Under tympanonfeltet er med fordybede ma
juskler indhugget en latinsk indskrift: »Pulsate et 
apperitur vobis (bank på og der skal lukkes op 
for jer, Mat. 7,7, Luk. 11,9)«. Skriftstedet af
sluttes med et lille korset kors. Den ret sjældne 
dørindskrift kan sammenholdes med sentensen 
over Gjellerup kirkes norddør (Ringkøbing 
amt)33 og tympanonindskriften over Ribe dom
kirkes Kathoveddør (s. 220).34

Den retkantede åbning, der nu måler 230×122 
cm, er udvidet i siderne 1927.20 Dørens oprinde
lige mål – at dømme efter aftryk i tympanets 
underside og karmstenes længde – synes at have 
været 224×112 cm, svarende til 8×4 jyske fod. 
Målene bekræftes af et ældre fotografi,35 men 
stemmer ikke overens med en opmåling 1875 
(fig. 11), der viser døren endnu smallere.36

Indvendig er de kvadersatte sider forhugget i 
forbindelse med åbningens udvidelse. Døren af- 
dækkes af en stor vandret stenbjælke. I væggen 
herover anes skyggen af en tilmuret rund bue.

Den tilmurede norddør (fig. 12) har karme af 
rejste kvadre, som bryder soklen. Åbningen, 
211×116 cm, dækkes af en stenbjælke, som nær 
den nedre kant er forsynet med en vandret streg. 
Tilmuringen er udvendig foretaget med munke
sten og syv granithugne kilesten, der formo
dentlig stammer fra korbuen (se ndf.). Indven
dig spores døren kun svagt.

Vinduer. Af korets tre vinduer er det nordre 
stadig i brug, mens det østre er tilmuret i lys
ningen. Det søndre er ødelagt ved indsættelsen 
af et større vindue, men løse granitdele kan mu
ligvis henføres til dette vindue (se ndf.). Østvin
duet har monolit overligger og sålbænk og 
karme af rejste kvadre; det nordre dækkes af et 
stik med tre kilesten.37

Skibet har bevaret to vinduer i nord, der vist 
aldrig har været lukkede. De er anbragt et skifte 
højere end korets vinduer og er af samme kon
struktion som vinduet i korgavlen, blot lidt

Fig. 9. Kirkens nordside med to udtagne kvadre. Ag
ner Frandsen fot. o. 1980. – Nordseite der Kirche mit 
zwei herausgenommenen Quadern.

større. Vinduerne var en tid indvendig omgivet 
af nyere stukrammer, der blev hugget bort 1927. 
Et tilmuret vindue i skibets sydside er placeret 
kun 2,5 m fra sydvestre hjørne og påfaldende 
tæt ved portalens bue. Over våbenhusets vestre 
tagflade ses overliggeren og det øverste af kar
mene. Åbningen kan ikke umiddelbart spores 
indvendig.38

I våbenhusets østside er udvendig indsat en 
overligger og en sålbænksten fra et vindue, 
55-56 cm bredt i lysningen, svarende til målene i 
skibets nordvinduer. Endnu en sålbænksten er 
genbrugt med bunden opad i våbenhusets sok
kel øst for døren. Her måler lysningen 52 cm i 
bredden, hvad der svarer til de to bevarede vin
duer i koret. Sålbænken kan således stamme fra 
korets sydvindue, og fra dette vindue stammer
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Fig. 10. Skibets sydportal med indskriften »Bank på 
og der skal lukkes op for jer« (s. 2808). NE fot. 1988. – Schiff, Südportal mit der Inschrift »Klopfet an so wird 
euch aufgetan«.
formodentlig også en kilesten, der nu sidder ud

vendig i kirkegårdens syddige.
Om fund af en vinduesrude og af vinduesbly se 

ndf. under glasmalerier.
Indre. Væggene er af marksten bortset fra ski

bets vestende, hvor der som nævnt er brugt 
kvadre. I korbuen, som har enkle kragbånd (s. 
2672, fig. 2), sås endnu 1923 en skråkantsokkel i 
nord.39 Den runde bue er nymuret 1927 med 
tegl mod koret og et stik af granit mod skibet. 
Buen stod indtil da (jfr. fig. 38) groft forhugget 
efter en forhøjelse, som formodentlig var fore
taget ved prædikestolens opsætning som lekto- 
rium i 1500’rne. Af buestikket var 1927 kun lev
net et par sten nederst i hver side. Syv kilesten, 
der idag sidder udvendig i den tilmurede nord
dør, synes at stamme fra korbuen. Stenene er 
indmuret med den hule krumning udad; den 
længste er 70 cm.40

Rummet dækkes af et gråmalet træloft, hvis 
bjælker blev frilagt 1927 efter at brædderne siden 
186541 havde været sømmet på undersiden. I ski
bet er ældre bjælker af eg; korets er nyere og af 
fyr.

Det muligvis romanske tårn er en meter smal
lere end skibet og af kvadre både ude og inde. 
Det blev 1743 skåret ned til højde med skibets 
mure og fik tag fælles med dette. Materialerne i 
den bevarede underdel er romanske, delvis med 
genbrug af kvadre fra skibets vestgavl. Ud
formningen af den forsvundne overdel, der flere 
gange var ommuret, kendes ikke, og i øvrigt 
savnes arkitektoniske detaljer (vinduer og døre), 
der kunne give en nærmere datering. Tårnet var 
allerede i 1500’rne meget skrøbeligt og måtte 
genopbygges efter nedstyrtninger i både 
1590’erne og 1680’erne. En løs søjlerest af gra
nit, nu på loftet, er blevet opfattet som hørende 
til tårnet, men herom kan intet sikkert siges. 
Overliggeren til en enkeltsmiget åbning kan 
være en rest af en glug (se ndf.).

Opmålingen 1875 (fig. 12-13) viser tårnet få år 
før en omsætning af kvadrene 1879 (markeret 
ved årstallet i gavltrekanten, senere ændret til 
»1179«).42 Murene er relativt tykke og hviler på 
en profileret sokkel (s. 2672, fig. 12), svarende 
omtrent til den under selve kirken. Fem sokkel
kvadre (=5,2 m), vel fra skibets vestgavl, er ud
styrret med den omtalte vandrette linie; de øv
rige sokkelsten er uden horisontlinie, men på 
nær nogle få forekommer de gamle. De nederste 
skifter er af samme højde som stenene i kor og 
skib og må stamme fra skibets gennembrudte 
vestgavl (jfr. den allerede nævnte kvader med 
bomhul). Herover er kvadrene af et noget min
dre format og ikke så fint forarbejdede, i flere 
ses afslåede hjørner.

Tårnet er tydeligvis opført senere end skibet: 
der er ingen forbandt mellem de to afsnit, og i 
forbindelse med byggeriet forblev skibets hjør
nekvadre på plads. Tårnmurene kan efter mate
rialet at dømme være rejst relativ kort tid efter 
kirken; de mindre kvadre i de øvre skifter må 
trods deres ringere kvalitet regnes som roman
ske og kan næppe være tildannet meget senere 
end i 1200’rne. Et sådant romansk tårn er yderst
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Fig. 11. Sydportal (s. 2808) målt og tegnet af E. H. Pell(?) 1875. 1:30. – Südportal, vermessen und gezeichnet 1875.

sjældent i Sydvestjylland (sml. dog et oprinde
ligt tufstenstårn ved †S. Klemens kirke i Ribe, s. 
832). Andre tidlige tårne i stiftet har en rigere 
arkitektur og en planudformning med frem
springende mure i forhold til skibet, således den 
bevarede tårnunderdel i Viuf (Vejle amt) og det 
magtfulde tårn i He (Ringkøbing amt). Det for
bliver derfor en mulighed, at tårnet er rejst i den 
senere middelalder med genanvendelse af 
kvadre fra en anden kirke. Genbruget af mate
rialer kan da muligvis forklare tårnets dårlige 
tilstand, der som nævnt tidligt resulterede i en 
sammenstyrtning.

Tårnrummets vægge, der ifølge Helms og 
Uldall er af granitkvadre, står nu glatte og ce- 
mentpudsede. Rummet får lys gennem et rund
buet vindue i vest, indvendig smiget. Vinduet

var tidligere af senmiddelalderlig karakter, 
spidsbuet og indvendig med tredobbelt falsede 
sider. I sydsiden sidder udvendig i 6. skifte en 
sekundært anbragt kvader nederst med et halv
cirkulært, tilmuret hul, 20 cm bredt (fig. 48). 
Ved murens omsætning 1981 blev kvaderen op
fattet som overliggeren til en indadsmiget †glug. 

Tårnet forbindes med skibet ved en 3,6 m bred, 
rundbuet arkade uden særlige træk. Åbningen er 
brudt igennem skibets vestgavl, og ifølge Uldall 
er de pudsede vanger af granit indtil vederlags- 
højde, mens buen er muret af tegl. Tårnrummet 
dækkes af et tøndehvælv af træ, opsat 1891. Over 
tøndehvælvet, ca. 4,5 m over gulvniveau, er 
kvaderstensvæggene i de tre frie sider trukket 
7-8 cm tilbage, og i hjørnerne over dette til
bagespring hviler resterne af et gotisk †hvælv af
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munkesten med kvartstens ribber. Hvælvet 
nævnes i forbindelse med nedstyrtningen i 
1680’erne; ved et kirkesyn 168643 lå der 4 alen 
brokker i bunden af tårnet.44

Der er adgang til tagrummet via en dør østligt 
i tårnets nordside, med bund 1,5 m over jorden. 
Døren er formodentlig indrettet år 1800 samti
dig med opsætningen af en pulpiturstol (se †her
skabsstol nr. 3).45 Senest ved etableringen af 
denne åbning har man sløjfet en lavere siddende, 
retkantet og kvadersat †dør af ukendt alder, 1,5 
m fra hjørnet mod skibet. Den tilmurede dør, 
der blev skjult bag kvaderbeklædningen 1879, 
ses på opmålingerne 1875 (fig. 12-13) og var 
fremme igen i forbindelse med kvadrenes om
sætning 1981.

Et tilmuret, portallignende †dørsted midt i 
vestsiden må være af yngre dato.46 Døren er for
modentlig indrettet kort efter 1875,41 da man 
ønskede kirkens indgang flyttet til tårnet, og 
sløjfet igen få år senere.47 Dørstedet, der ikke 
spores indvendig, fremtræder idag som et ud

vendigt, rundbuet felt, 2 m bredt, med små 
kragsten af granit. F. Uldall beskrev 1887 for
holdene på følgende måde: »ved den foretagne 
ombygning (er) antydet en indgang, der dog er 
blændet og som med undtagelse af et par granit
gesimser, der siges at være huggede ved denne 
lejlighed, kun er pudset i cement«.

Om tårnets †overdel ved man kun, at det i 
1600’rne havde sadeltag, formodentlig med 
gavle i øst og vest. 1686 nævnes et omløbende, 
muret bånd (»en listlaug af hugne sten, som 
fandtes rundt omkring uden på tårnet«).12

I de skriftlige kilder nævnes tårnet første gang 
1590, da man frygtede, at det ville styrte sam
men.5 Allerede 1593 hedder det i en ansøgning, 
at tårnet »for nogle år siden er faldet ned og har 
gjort skade på kirken og slået skriftehuset (vå
benhuset) ned«. Til brug ved genopbygningen 
fik værgerne tilladelse til at købe det nødvendige 
tømmer hos de selvejende bønder i Anst her
red.6 1686 faldt en stor del af tårnet igen ned, og 
yderligere en del måtte nedtages.16 Klokken lå

Fig. 12. Opstalt af kirkens nordside 1:300, målt i forbindelse med herredsrejse (1875). – Aufriss, Nordseite der 
Kirche, vermessen 1875.

Fig. 13. Grundplan af kirken 1:300, målt i forbindelse med herredsrejse (1875). – Grundriss, vermessen 1875.



MALT KIRKE 2813

på jorden, og tårnrummet var opfyldt af brok
ker fra de nedstyrtede mure og hvælv. Syns- 
mændene foreslog, at kvaderstensmurene blev 
brækket ned til to skifter over det omtalte bånd 
(»listlaug«), og nye gavle opmuret.12 1699 an
slog man, at tårnet var ca. 6 alen (3,8 m) højere 
end skibet. Øverst var der brugt mursten, ellers 
var murene af kvadre. Taget var tækket med 
træfjæl, der ønskedes erstattet med bly.48

Tårnoverdelen må være nedtaget 1743, der 
tidligere stod at læse på vestgavlen.49 Ved ud
givelsen af Danske Atlas (1769) huskede man 
endnu, at kirken »i mands minde (havde) haft et 
højt tårn, som nu var borte«.

I tårnrummet, der i 1800’rne tjente som ma- 
terialrum, nævnes 1848 en †kalkbænk.41 Efter 
herskabsstolens nedtagning 1891 blev rummet 
inddraget i kirken.22

To løse søjlefragmenter af granit (fig. 46), mu
ligvis romanske, lader sig ikke umiddelbart ind
passe i kirken. Det drejer sig et stykke af en 
søjleskaft (diameter 20 cm) og en base med om
trent samme dimensioner som sydportalens søj
ler. Fragmenterne, der nu henligger på loftet, er 
først kommet til kirken efter 1923.50 De er hen
tet fra et hus nord for kirkegården,51 og lå indtil 
1979 uden for våbenhuset. De er blevet opfattet 
som stammende fra portalen i tårnets vestmur; 
men denne dør må som nævnt være af nyere 
dato.

Tårnprojekt. Et forslag 1945 ved arkitekt Aage 
Bugge til genopførelse af tårnet kom aldrig til 
udførelse.

Våbenhuset ved skibets sydside er stærkt æn
dret ved en ombygning vistnok 1879, da det 
sammen med den øvrige kirke fik skifertag. Hu
set omtales som »skriftehuset«, da det 1593 blev 
»slået ned« ved tårnets sammenstyrtning.6 Mu
rene er udvendig af genanvendte romanske 
kvadre, heriblandt tre vinduessten (jfr. ovf.). 
Disse store »hugne sten« nævnes allerede 1699.15 
Nyhugget ved ombygningen er den svagt frem
springende skråkantsokkel og en portallignende 
dør med affasede kragbånd.52 Døren afsluttes 
med en rund bue af vekselvis mørke og lyse ki
lesten af granit, tydeligvis inspireret af sydpor
talen. Over den pudsede, teglmurede gavlspids

Fig. 14. Tårnunderdelen set fra sydvest. NE fot. 1993. – Unterer Teil des Turms, Südwestansicht.
er en hvidtet gesims. Indvendig er de hvidtede 

vægge glatte og cementpudsede. I gulvet ligger 
ølandsfliser, og loftet er et tøndehvælv som 
tårnrummets.
Grundplanen 1875 (fig. 13) viser våbenhuset 

før ombygningen. Det havde da et vindue i øst
siden, og døren var en smal, udvendig falset åb
ning. Et loft lagt op o. 185041 ønskedes 1860 æn
dret til et tøndehvælv af hensyn til skibets syd
portal.
Provsten foreslog 1863, at våbenhuset blev re

vet ned og kirkens hovedindgang henlagt til tår
nets vestende. Planerne blev approberet 1867,53 
men kom som det ses ikke til udførelse. 187522 
gentog man ønsket om at flytte indgangen til 
vestenden; en dør her blev dog sløjfet igen få år 
efter.
Tagværkerne over kor og skib er af eg og 

gamle, men med præg af omsætning og delvis 
udskiftning. Korets seks spærfag har ét lag ha
nebånd og korte stivere. Nummereringen (med
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stregnumre i syd og små trekanter i nord) er 
foretaget på østsiden fra vest mod øst. – I kor
gavlens inderside ses aftrykket af oprindeligt 
tagtømmer med en opretstående sule over hane
bjælken.

Af skibets 14 fag (1699: 15 fag)15 er det vestre 
fornyet i fyr. Det kraftige tømmer har dobbelt 
lag bladede hanebånd og korte, tappede stivere. 
2.-4. fag, regnet fra vest, er samlet på østsiden 
og nummereret med stregnumre fra 1 til 3. De 
følgende seks fag er fortløbende nummereret på 
vestsiden med stregnumre fra 5 til 10. 12. fag 
skiller sig ud fra de øvrige ved at være af spin
kelt tømmer. To taphuller i hver af spærene vi
ser, at dette fag oprindelig har haft lange, kryd
sende stivere. Dette er dog næppe skibets op
rindelige tagkonstruktion, der må have haft ha
nebånd: i triumfgavlens vestside ses afsatsen til 
en hanebjælke.

Tagbeklædning. Tagene er siden 1879 tækket 
med skifer.41 I 1600’rne var der bly på kor og 
skib.54 I årene efter 169915 blev nordsiden tækket 
med tegl, nævnt første gang 1739,23 og frem til 
1879 stod kirken, inklusive tårnpartiet, med bly 
i syd og tegl i nord. Små luger i tagets nordside 
(fig. 12 og 47) ønskedes 1853 malet.41 – Tårn
overdelen var efter genopbygningen i 1680’erne 
tækket med træfjæl; våbenhuset havde tegltag.15

Tagrytteren over kirkens vestgavl er opsat 1879 
efter tegning af C. F. Holm. Den firkantede, ski- 
ferklædte rytter har gavle i øst og vest og her
over et stejlt, sekssidet pyramidespir. Den blev 
repareret efter lynnedslag 1883.22

Vedligeholdelse og istandsættelser. Kirken beteg
nedes 1590 som bygfældig »både med tag og i 
andre måder«.5 Som nævnt i den historiske ind
ledning (s. 2803) oversteg udgifterne til vedlige
holdelse ofte kirkens indtægter. Den adelige 
værge og tiendeforpagter blev 1621 anklaget for 
byggesjusk, en retssag, der nåede helt til lands
retten.8 Det blev her indvendt, at han ikke 
havde benyttet den murermester, som syssel
provsten havde anvist, og at der var muret med 
ler i stedet for kalk.55

Efter svenskekrigene måtte både tag og loft 
sættes i stand. Kirkeværgen Margrethe Reedtz 
til Estrup ønskede 1663 at købe tømmer på Kol-

dinghus eller Haderslevhus.16 Blandt synsmæn- 
dene ved et syn på tårnet 1686 var murermester 
Espen Nielsen, Vejen,12 og ved et omfattende 
syn forud for kirkens overgang til privat eje 
1699 deltog murermester Søren Hansen, Plov
strup, og tømmermand Niels Terkelsen i Bobøl. 
Sidstnævnte syn anslog, at en samlet reparation 
af tårn, våbenhus, blytag og kirkegårdsind- 
gange ville koste 403 slette daler.15

En hovedistandsættelse 1879, formodentlig un
der ledelse af C. F. Holm, omfattede nyt skifer
tag, tagrytter og nye vinduer i skibets sydside 
foruden ombygning af våbenhuset og en total 
omsætning af tårnpartiets kvaderstensbeklæd- 
ning.

I forbindelse med prædikestolsåbningens til- 
muring 1905 foreslog arkitekt Andreas Hage- 
rup, at den forhuggede korbue blev ommuret. 
Dette skete dog først ved Aage Bugges restaure
ring 1927, der også på andre måder ændrede ved 
kirkens indre: loftet fik synlige bjælker, sydpor
talen blev udvidet og skibets sydvinduer om
muret.

Gulvet er 1958 lagt med gule mursten på fla
den i sildebensmønster. Det afløste et flisegulv 
fra 1889.41 Et murstensgulv i våbenhus og midt
gang var 1699 »formolsket og optrådt«.15 Inden 
1851 var der lagt et bræddegulv omkring alte
ret.41

I vinduerne i kirkens sydside indsattes 1879 
store rundbuede støbejernsrammer, udvendig 
indfattet i granit. Indvendig blev skibets vinduer
1927 ændret i overensstemmelse med det i ko
ret. Dette rundbuede vindue har bevaret sin sen
gotiske karakter med tredobbelt falsede munke- 
stenskarme.

Opvarmning. En †kakkelovn ønskedes 1890 
opstillet i skibets nordøstre hjørne,41 men synes 
dog at være blevet placeret i det sydvestre 
hjørne. Her indrettedes 1933 en fyrkælder med 
†kalorifer, hvortil der var adgang via en udven
dig trappe ved våbenhusets østmur. Kaloriferen, 
der var til fast brændsel, afløstes 1961 af et olie
fyr. Det nuværende el-luftvarmeanlæg blev 1980 
installeret i den eksisterende kælder, og samtidig 
sløjfede man den udvendige adgang og nedtog 
en skorsten over skibets tagrygning.
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Fig. 15A-G. Brudstykker af middelalderlige *(†)glas- 
malerier, fundet ved arkæologiske undersøgelser i 
korgulvet 1958 og bag altret 1971 (s. 2815). B, C og D 
tegnet af Birgit Als Hansen, de øvrige af Knud 
J. Krogh. 1:2. – Bruchstücke mittelalterlicher *(†)Glas- 
malereien, gefunden bei den archäologischen Untersuchung
en im Chorfussboden 1958 und hinter dem Altar 1971.

Kirken står udvendig i blank mur; hvidkalket 
er kun en stribe under tagskægget og partiet 
omkring nordsidens vinduer. Kvadrene i tårn
underdelen er som nævnt omsat 1981, da man 
også fjernede hamborgerfuger fra 1879. Indven
dig er væggene hvidtede med undtagelse af gra
nitstikket over korbuen. – 1791 var kirken hvid
kalket både ude og inde;56 1875 var nordsiden 
ukalket (jvf. fig. 47).

Vindfløjen over tagrytteren er som denne op
sat »1879«, angivet med gennembrudte tal på 
fløjen.

†Vægmaleri. »Baggrunden til alteret«, dvs. ko
rets østvæg, ønskedes 1882 opmalet.22 På ældre 
fotografier (fig. 38 og 45) står væggen med en 
mørk farve. Den er formodentlig blevet over- 
hvidtet 1927.

GLASMALERIER
I tårnets vestvindue indsattes 1985 et glasmaleri 
med vedbendmotiv, udformet af Sven Hav- 
steen-Mikkelsen i samarbejde med glarmester 
Mogens Frese, København.

Middelalderlige *(†)glasmalerier (fig. 15A-G 
og 18). Ved de arkæologiske undersøgelser i 
korgulvet 1958 og bag altret 197157 fremkom i 
alt ca. 350 fragmenter af middelalderligt vin- 
duesglas, der nu opbevares i Nationalmuseet.58 
Glasset er ret nedbrudt og for det mestes ved
kommende uigennemskinneligt. Kun på en 
mindre del af skårene kan farven erkendes; de 
fleste er klare med et grønligt skær, men gul
brunt og blåt forekommer også. 51 skår bærer 
spor af bemaling, i de fleste tilfælde brunt eller 
rødbrunt, i et enkelt tilfælde (B) gråt.

Blandt motiverne er fragmenter af tre menne
skehoveder, således et hageparti (fig. 18) og et 
næsten helt bevaret ansigt (fig. 15A). Et dyreho- 
ved (fig. 15B), der snarest har tilhørt et evange
listdyr (okse eller løve), er fundet bag altret og 
stammer vel fra østvinduet. En del skår kan op
fattes som dragtdetaljer, bl.a. findes stykker 
med parallelle folder og vistnok en hovedbe
klædning. Af ornamenter er fundet et smukt ud
ført rankeslyng (fig. 18, 15C), der antagelig ud
gør en del af en omløbende randbort. Skårene 
(fig. 15D-G) viser henholdsvis en enkel, kraftig, 
geometrisk ornamentik, en smal perlebort, et 
kløverblad og et mere fliget bladværk. Af andre 
ornamentdele kan nævnes en symmetrisk, stjer- 
nelignende figur og en stump, der måske er ran
den af en medaljon.

Motivet er enten malet på glasset med pensel, 
så billedet står som en mørk aftegning mod lyset 
(f. eks. A og F), eller glasset er påført et tykt lag



2816 MALT HERRED

maling, hvori motivet er indridset. Ved den sid
ste metode kommer billedet til at stå gennem
lyst, translucident (C).59

Fragmenternes beskedenhed og tilstand van
skeliggør en nærmere bestemmelse. Set i sam
menhæng med vinduesstørrelsen (oprindelig 
lysning ca. 70×30 cm) må det være sandsynligt, 
at figurfremstillingerne hovedsagelig har haft 
karakter af stående skikkelser med enkelt eller 
dobbelt kantbort som de senromanske vinduer 
med bispehelgener, der kendes fra kirkerne i 
Bjerreby (Svendborg amt) og Roager (DK. 
SJyll. s. 1192f.).60 Ansigtstegningen har karakter 
som i disse malerier, et bortstykke (D) forekom
mer tilsvarende groft som deres ornamentik, 
mens et andet (C) er af væsentlig mere kultiveret 
udførelse. Det har et sidestykke fra Sønder 
Tranders kirke (Ålborg amt)61 og slutter sig i 
rankeformen nøje til en bort på det gyldne alter 
fra Sindbjerg kirke (Vejle amt).62 Ingen former 
synes yngre end 1200’rne, og det må anses for 
sandsynligt, at malerierne i hovedsagen hører til 
kirkerummets ældste, rige indretning fra årti
erne o. 1200 (jfr. inventar).

En intakt, klar *vinduesrude, måske fra sen
middelalderen, fandtes også i mellemrummet 
bag alterbordet. Den er rhombeformet med 
største mål 13×7,6 cm og af 3 mm tykt let grøn
ligt glas.63

*Vinduessprosser. Sammen med glasset blev 
fundet i alt syv fragmenter af vinduessprosser af 
bly, alle med H-formet tværsnit.64 På et af frag
menterne, et kryds, var påloddet en ring, for
met af et stykke sprossebly, til vinduets fast
gørelse til vindjern.65

INVENTAR
Oversigt. Om bygningens romanske indretning og 
udstyr vidner alterbordet, den usædvanlig gode, re- 
liefprydede granitdøbefont samt en række interes
sante fund, gjort ved arkæologiske undersøgelser i kor
gulvet og bag alterbordet 1958 og 1971. Det drejer sig 
om rester af et *(†)gyldent alter med retabel fra o. 
1200 og om liturgisk udstyr, der i det væsentlige må 
stamme fra 1200’rne: Et *bronzekors (fra en *(†)pro- 
cessionsstav?), en lille *messeklokke (håndklokke), 
*låget af et *(†)chrismatorium (oliegemme) samt 
stumper af *bogbeslag (alle fund i Nationalmuseet).

Senmiddelalderen repræsenteres af to små helgenfi
gurer fra en (†)altertavle, hvortil også har hørt en *fi- 
gur af S. Kristoffer, nu i Koldinghusmuseet. En 
†klokke fra 1492 var udført af støberen Peter Hansen i 
Flensborg og bar kirkeværgernes navne.

Som så ofte er det århundredet efter reformatio
nen, der giver indretningen sit hovedpræg. Prædi
kestolen er udført 1588 i ungrenæssancestil med for
sinkede, gotiske træk; den var vistnok oprindelig af 
lektorietype. Altertavlen, fra o. 1610, er et højrenæs- 
sancearbejde, tilskrevet Mads Christensen Gamst i 
Revsing. Dåbsfadet er sydtysk fra o. 1575, altersta
gerne barokke (o. 1650), og altersølvet er udført af 
Johan Jacob Heinrich Rühle i Ribe 1854. En *penge- 
tavle og en *klingpung, begge fra o. 1800, opbevares 
i Den Antikvariske Samling i Ribe.

Farvesætning og istandsættelser. Altertavle og prædi
kestol har bemaling i hovedsagelig brunt og doden- 
koprødt fra en restaurering 1927-28, da altertavlens 
storfelter fik de nuværende malerier af Troels Trier. 
En let farveafstemning er sket 1984, da stoleværk 
m.m. maledes i gråt og rødt.

Engang i første halvdel af 1700’rne blev altertavlen 
nystafferet med grå grundfarve, blå marmorering, 
grønt, rødt og guld samt nye †malerier. Prædikesto
len synes at have stået med delvise stafferinger indtil 
1849, da alt inventar blev istandsat og malet i gråto
ner. Malerier fra denne restaurering er bevaret på al
tertavlen, dels i topfelterne dels bag de nuværende fra 
1927. 1867 gjorde egetræsfarven sin entré i rummet, 
og 1891 nedtog man en †pulpiturstol for Estrups ejere 
(fra 1800) og indsatte de nuværende stolestader.

Alterbordet (fig. 17) er romansk, muret af hele og 
kløvede marksten, stærkt reduceret ved forhug- 
ning fortil 1870 og forhøjet ved påmuring med 
mark- og munkesten. Bordet, der er opført 6-10 
cm fra østvæggen, måler 138×nu 96 cm, og er 
nu 102 cm højt. Oprindelig højde har været 92 
cm, dybden formentlig ca. 115-20 cm. En delvis 
fjernelse af forhøjelsen afdækkede 1971 bordets 
gamle, glatpudsede overflade af kalkmørtel (jfr. 
fig. 17). Heri sås det østligste af en helgengrav 
give sig til kende i den brudlinje, som nu danner 
alterbordsrestens forkant. Fra graven må 
stamme et fragment af en *dæksten i fint slebet, 
rødbrun porfyr, 3,3×3,3 cm, 1,3 cm tykt (fig.
18, nederst), der 1958 er fundet i gulvet nord for 
altret.66 Bagtil sås bordets gamle pudsoverflade 
afbrudt i et ca. 15 cm bredt, nord-sydgående 
bånd ca. 20 cm fra bordfladens bagkant. Dette 
har undersøgeren, sikkert med rette, opfattet
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Fig. 16. Indre set mod øst. NE fot. 1988. – Kircheninneres gegen Osten.

som spor af en oprindelig, påmuret trinforhøj- 
ning som støtte for et romansk (†)alterretabel, 
hvis stumper samtidig blev konstateret omkring 
altret (se *(†)gyldent alter).67 1870 lod man af 
hensyn til et nyt knæfald bordet formindske (i 
vest) »indtil en alen og 15 tommer fra muren«.22

Fundamenter for †sidealtre fandtes 1958 i ski
bets østhjørner. Det nordre, ca. 165 cm bredt og
110 cm dybt, udgjordes af marksten, lagt i ler; 
fortil sås en opstående pudskant, der viser, at 
bordet har stået med glattet puds. Fundamentet 
under prædikestolen i syd var tilsvarende.68

Alterpanelet, fra 1927, er af fyrretræ, 162×111 
cm, 104 cm højt, gråmalet. Det har afløst et lig
nende, enkelt †alterpanel af fyr. En eventuel ro
mansk †alterbordsforside er nævnt nedenfor (se 
*(†)gyldent alter).

Et grønt alterklæde dækker siden 1988 alterpa
nelets forside, †Alterklæder. 1841 savnedes vist
nok alterklæde, 1849 var klædet affalmet og 
burde fornys.41 1862 ønskede man atter en for
nyelse, i rødt fløjl med kors af guldbrokade. 
Den skete året efter,22 og siden har altret haft 
sådanne klæder indtil midten af 1900’rne (jfr. 
fig. 45).

Altertavle (fig. 19), o. 1610, tilskrevet billed
skæreren Mads Christensen Gamst i Revsing, 
især beslægtet med hans tavler i Harte (Vejle 
amt, regnskabsbelagt 1618-19) og Skodborg 
(Haderslev amt, 1610).69 Over et lavt postament 
udgøres tavlen af tredelt, frisøjleprydet stor
stykke og tredelt topstykke med bred topgavl. 
Kun postamentet har nu vinger (fig. 21); stor
vinger har øjensynligt aldrig hørt til, formentlig
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Fig. 17. Alterbord, romansk, muret af hele og klø
vede marksten, reduceret ved forhugning fortil 1870 
(s. 2816). Bordfladen har rester af en helgengrav og 
ca. 20 cm fra bagkanten spor efter en trinagtig forhøj
ning, som må have været støtte for et samtidigt, kob- 
berklædt retabel (s. 2822, jfr. fig. 18 og 26). Plan og 
snit, 1:50, ved Knud J. Krogh 1971. – Romanischer 
Altartisch aus Feldstein, 1870 reduziert an der Vorderseite. 
In der Altartischplatte befinden sich Reste eines Sepul- 
crums. Etwa 20 cm von der Hinterkante gibt es Spuren 
einer stufenartigen Erhöhung, die als Stütze eines gleich
zeitigen, kupfergedeckten Retabels gedient haben mag (vgl. 
Abb. 18 und 26).

fordi en ældre †præstestol ikke levnede plads 
(jfr. ndf.). De korintiske søjler, hvis prydbælter 
har rulleværk med et lille englehoved, står foran 
høje profilfyldinger. Æggestavslister indfatter 
malerifelterne og kanter storstykket yderst (på 
vingernes plads). Den kvartrunde, kassette- 
værksprydede postamentgesims har under de 
ydre storsøjler en drejet hængeknop (fra. 1927- 
28); under de indre søjler danner postamentet 
fremspring i form af volutbøjler med løveho
ved. Storfrisen, hvis underside har »loft« i form 
af profilfyldinger med spor efter hængeknopper,

er gennemløbende med tandsnitsarkitrav og en 
perlestavsprydet profilgesims. Herpå står yderst 
to helgenfigurer fra en sengotisk (†)altertavle 
(nødhjælperhelgener, jfr. ndf.), der skal gøre det 
ud for evangelisterne Markus (i nord) og Mat- 
tæus med deres symbolvæsner ved fødderne 
(fig. 23-24). Mellem dem hæver sig det noget 
fortrykte topstykke, der har haft †vinger, hvi
lende på storgesimsen (spor ses). Topstykkets 
arkadefelter (fig. 20) flankeres af joniske herme- 
pilastre med kannelerede skafter. Alle fire her
mer er kvindelige, de indre krydser hænderne på 
et hængeklæde med maske, der dækker skaftets 
øvre del; de ydre er nøgne og griber fat i frugt
klaser foran skafterne. Felternes arkader er ens, 
bortset fra at midtfeltets er væsentlig bredere 
end sidefelternes og forsynet med en fladrund
bue. Bueslagene, der har tungekant og prydes af 
forsænket slyngbånd mellem perlestave, hviler 
på sidevendte, joniske karyatidefigurer af sær
egent barmfagert tilsnit, som genfindes på tav
len i Skodborg.70 I sviklerne volutblade. Top
gesimsen er svajet med tvedelte volutbøjler, 
topgavlen formet som en bred rulleværkskar- 
touche med rektangulært skriftfelt, drejede spir 
(fra 1927-28) samt en kronende kartouche med 
medaljon. Heri ses Kristus stående i dramatisk 
positur med fødderne på verdenskuglen og 
højre hånd hævet velsignende.

Træværket har bemaling fra restaureringen 
1927-28, udført af maler Richard Jung i Ge
sten.71 Dominerende er brunt og dodenkoprødt, 
der på profilled og sirater suppleres af rødt, blåt, 
grønt, hvidgråt og guld. Fra samme tid stam-

Fig. 18. Fund fra arkæologiske undersøgelser i koret 1958 og 1971. Foroven otte dele af forgyldt kobberblik fra 
*(†)gyldent alter, o. 1200 (s. 2822). Fra venstre: Tårn fra retabel (a), spirprydelser med bjergkrystal (b-e), 
formentlig også fra retabel (jfr. fig. 26), samt indfatninger for bjergkrystal (f-h). I mellemste række liturgisk 
udstyr af bronze, 1200’rne (s. 2825): *Kors (forgyldt), måske fra processionsstav, lille *messeklokke (hånd
klokke) med jernknebel, *låg af chrismatorium (oliegemme), samt to *bogspænder og et *bogbeslag. Nederst: 
to fragmenter af senromansk *(†)glasmaleri med rankeslyng og et underansigt (s. 2815, jfr. fig. 15C), samt 
fragment af *dæksten i rødbrun porfyr fra det romanske alterbords helgengrav (s. 2816, jfr. fig. 17). I National
museet. NE fot. 1993 – Archäologische Funde aus dem Chor 1958 und 1971. Oben acht Teile aus vergoldetem Kupfer
blech eines *(†)Goldnen Altares, um 1200. Von links: Turm eines Retabels (a), Spitzenzierden mit Bergkristall (b-e), 
vermutlich auch vom Retabel (vgl. Abb. 26), sowie Einfassungen für Bergkristall (f-h). In der mittleren Reihe liturgische 
Ausstattung aus Bronze, 13. flu: *Kreuz (vergoldet), vielleicht von einem Prozessionsstab, kleine *Messglocke (Hand
glocke) mit eisernem Klöppel, *Deckel eines Chrismatoriums sowie zwei *Buchschlösser und ein *Buchbeschlag. Unten: 
zwei Fragmente spätromanischer *(†)Glasmalerei mit Rankenfries und dem unteren Teil eines Gesichts (vgl. Abb. 15) 
sowie Fragment eines *Decksteins aus Porphyr vom Sepulcrum des romanischen Altartischs (vgl. Abb. 17).
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Fig. 19. Altertavle, o. 1610, tilskrevet Mads Christensen Gamst (s. 2817). Storfelternes malerier er af Troels Trier 
1927, topstykkets fra 1849. NE fot. 1988. – Altar, um 1610, zugeschrieben Mads Christensen Gamst. Gemälde in den 
Hauptfeldern von Troels Trier, 1927, im Aufsatz von 1849.

mer storfelternes tre malerier, der er udført af 
Troels Trier 1927 i olie på lærred. I midtfeltet ses 
Kristus i Emmaus, malet efter Rembrandt,72 i 
nord Jesu fødsel, i syd Dåben. Til fremstillin
gerne svarer frakturindskrifterne i postamentet: 
»Bliv hos os Mester« og i storfrisen: »Uden no
gen bliver født paany... (Joh. 3,5)«. De ældre 
topmalerier er fra 1849,41 muligvis udført af maler 
Lind i Jernved,73 idet midtfeltets Golgatascene 
(fig. 20) dog snarest er opmaling af en under

liggende fremstilling fra 1700’rnes første halv
del. Til scenen henviser topgavlens indskrift: 
»Se det Guds Lam, som bærer Verdens Synd 
(Joh. 1,29)«. I sidefelterne ses to apostle efter 
Thorvaldsen, i nord Paulus (fig. 20), i syd Jo
hannes. De er 1924 og 1927-28 fremdraget under 
kraftig overmaling fra 1867 (jfr. ndf.). Sammen
hørende med topmalerierne er et sæt ældre ma
lerier i storfelterne, skjult bag de nuværende lær- 
redsmalerier. Midtfeltet rummer en fremstilling
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Fig. 20. Altertavle, o. 1610, udsnit af topstykke med malerier fra 1849, Korsfæstelsen og apostlen Paulus (s. 
2818f.). NE fot. 1988. – Altar, um 1610, Ausschnitt aus Oberteil mit Gemälden, Kreuzigung und Aposteldarstellung, 
1849.

af Nadveren (fig. 22), nordre sidefelt viser Hyr
dernes Tilbedelse, det søndre Jesu Dåb (jfr. fig. 
38). Farverne er klare, stemningen præget af 
forklaret lys. Malerierne fra 1849, både de syn
lige i topfelterne og de dækkede i storfelterne, er 
malet på tavlens gamle egepanel. Dette viste ved 
en undersøgelse 1980 ingen spor af renæssan
cemalerierne, idet oprindelig farve alene konsta
teredes på træværket.74 Derimod ligger der un
der billederne fra 1849 (dog ikke top-sidefelter- 
nes) et sæt †malerier fra 1700’rne, vistnok med 
samme motiver.75 De har hørt til en staffering 
med grå grundfarve som baggrund for blå mar
morering, grønt, rødt og forgyldning samt gule 
indskrifter på blå bund. Til denne nymaling af 
renæssancetavlen har hørt våbenskjolde, hvor
om oplysningerne er modstridende. Ifølge Dan
ske Atlas (1769) sås på tavlen kirkeejeren Theo
dosius Levetzows og hustrus våbener med års
tallet 1702; få år senere aftegnede Søren Abild- 
gaard imidlertid våbener på tavlen, der klart må 
opfattes som tilhørende Hans Bachmann og hu
stru Kristine Margrethe Bachmann, som var 
kirkeejere 1714-45.76

1846 kaldtes tavlen falmet og afskallet; en re
staurering og opmaling henstod dog til 1849,41 
da tavlen fik de delvis bevarede malerier, der 
eventuelt kan henføres til nævnte maler Lind.

Hertil hørte en bemaling af træværket i hoved
sagelig hvidt og gråt med bibeholdt, udsparet 
forgyldning og rødt fra 1700’rnes staffering. 
1867 overstrøg maler H. Hansen, Skodborghus, 
det meste af tavlen med lysebrun egetræsådring. 
På søjler og snitværk bevaredes hvidt og lidt 
rødt; også malerierne blev ladt urørt bortset fra 
topstykkets sidefelter, hvor apostlene overmale- 
des som grisaillebilleder med deres navne anført 
på sokler.

Tavlens tilstand kendes herefter fra ældre fo
tografier (fig. 38), der viser den med de to hel
genfigurer stående som nu, blot ombyttede. 
I postamentfeitet læstes Nadverindstiftelsen

Fig. 21. Altertavle, o. 1610, udsnit med postament- 
fremspring og -vinge (s. 2817). NE fot. 1988. – Altar, 
um 1610, Ausschnitt mit Sockelvorsprung und Kartusche.
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Fig. 22. Nadveren, tidligere altermaleri fra 1849 (s. 
2821). Ole Dufour fot. 1984. – Das Abendmahl, ehema
liges Altargemälde von 1849.

(fraktur), hørende til storfeltets daværende ma
leri, i topgavlen samme indskrift som nu. Siden 
1907 arbejdedes med planer om at fa tavlen re
staureret og forsynet med andre malerier.20 Med 
henblik på en sondering efter eventuelle ældre 
malerier indsendte man 1924 til Nationalmuseet 
topstykkets søndre maleri (Johannes), hvis 
overmaling fra 1867 blev fjernet. Ved restaure
ringen 1927-28 blev en tilsvarende afdækning 
foretaget ved det nordre i forbindelse med, at 
tavlen i alt væsentligt fik sin nuværende frem
træden. Istandsat 1984.

*(†)Gyldent alter. Ved gulvundersøgelsen i ko
ret 1958 og en opfølgende tømning af det smalle 
mellemrum bag alterbordet 197177 (jfr. fig. 17) 
fremkom stumper af forgyldt kobberblik, der 
må være rester af et såkaldt gyldent alter fra o. 
120078 (fig. 18, foroven): a) Formet som et let 
hvælvet tårn med udkraget kegletag, 8,8 cm 
højt; forneden tre sømhuller til fæstnelse på træ
kernen.79 b-d) Tre smalle, kegleformede spir af 
kræmmerhusagtigt ombøjet kobber, kun det 
ene (b) øjensynligt fuldt bevaret med en afslut
tende bjergkrystal i pånittet, cirkulær indfat
ning, 14,6 cm høj (fig. 26). Kobberet er fæstnet 
til en trækerne med fire søm, anbragt parvis ved 
metallets sammenføjning, der må opfattes som

spirets bagside. En lidt uregelmæssig cirkulær 
åbning i indfatningens bund har tilladt bagfra- 
kommende lys at skinne igennem bjergkrystal
len, der måler 2,3 cm og er 1,1 cm tyk. Spirene c 
og d er tilsvarende, nu 14,4 og 12,6 cm høje, det 
første med delvis bevaret trækerne, det andet 
med spor efter træet.80 e) En bjergkrystal (rev
net) som spir b’s i en tilsvarende indfatning 
(tvm. 2,9 cm) med hul i bunden. Har hørt til et 
spir som ovenstående, formentlig d (jfr. fig. 
18).81 f-m) Indfatninger til bjergkrystaller, cir
kulære (tvm. 4,7 og 3,0 cm) og ovale med stør
ste mål mellem 2,8 og 4,5 cm. De mere eller 
mindre mishandlede indfatninger består af en 
flad bund med opstående kant, hvis pålodning 
skjules af en omløbende kobbertråd. Bunden 
har sømhuller fra fæstnelse.82 n-o) Fem brud
stykker af mindst to indfatninger som ovenstå
ende; formen kan ikke bestemmes.83 p-ø) Tolv 
ubestemmelige stumper kobberblik; tre med re
ster af forgyldning må med nogenlunde sikker
hed stamme fra altret.84

Fig. 23-24. Nødhjælperhelgener fra sengotisk (†)alter
tavle, o. 1500 (s. 2823, jfr. fig. 25). 23. S. Margaretha 
(formentlig). 24. S. Cyriacus. Figurerne er genbrugt 
på altertavle fra o. 1610 som evangelister, henholdsvis 
Markus og Mattæus (s. 2818, jfr. fig. 19). NE fot. 
1988. – Nothelferfiguren eines spätgotischen (†)Schnitzal- 
tars, um 1500. Die Figuren sind als Evangelistenfiguren 
eines Altars um 1610 wiederverwendet (vgl. Abb. 19).
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Væsentligst for forståelsen af stumpernes 
gamle sammenhæng er det lille tårn a, der har så 
nøje paralleller på retablet ved det gyldne alter i 
Sahl kirke (Ringkøbing amt), at man må tænke 
sig et lignende retabel i Malt. Som påvist ved 
undersøgelsen 1971 kan spor efter en trinforhøj
ning ved bordfladens bagkant yderligere be
kræfte eksistensen af et sådant retabel (jfr. ovf. 
og fig. 17), som man endvidere kunne tænke sig 
prydet med de særegne spirprydelser (b-e).85 
Tilstedeværelsen af et rigt formet retabel gør det 
i sig selv højst rimeligt, at der i alterprydelsen 
har indgået en alterbordsforside; de mange uens 
bjergkrystalindfatninger må tale yderligere her
for. Retablets sammenhæng med alterbordets 
udformning antyder, at det gyldne alter går til
bage til kirkens første indretning. En datering 
som Sahl-alterets til tiden omkring 1200 vil også 
rime udmærket med de i samme gulvlag fundne 
stumper af kirkens senromanske *(†)glasmale
rier (jfr. ovf.).

Det gyldne alter har tydeligvis været udsat for 
voldelig ødelæggelse og plyndring, måske en
gang i de urolige 1300-år.86 Ransmændene synes 
helt bevidst at være gået efter de værdifulde 
bjergkrystaller, hvis spir og mishandlede ind
fatninger jo udgør fundets hovedmængde.87

Af en sengotisk (†)altertavle fra o. 1500 er be
varet tre små helgenfigurer, de to i kirken, den 
*tredje i Museet på Koldinghus. To 37 cm høje 
helgener er nu opsat yderst på renæssancealter
tavlens storgesims som »evangelister« (jfr. 
ovf.). Den nordre (fig. 23) er en kvinde, for
mentlig S. Margareta. Hun har krone og langt, 
udslået hår; i højre hånd holder hun en opslået 
bog, den fodside kappe er lagt op over en nu 
afbrudt venstrearm, og ved hendes højre fod 
ligger et dyr, der vel må opfattes som dragen. 
Dets noget løveagtige udseende kan skyldes op
skæring i forbindelse med, at figuren fik sin nu
værende funktion som evangelisten Markus. 
Den søndre må være S. Cyriacus (fig. 24), i dia
kondragt med halvlangt, lokket hår. Venstre 
hånd holder en opslået bog mod brystet, den 
højre gør en helbredende gestus mod et knæ
lende, bedende barn foran venstre fod (forment
lig kejser Diokletians datter Artemia).88 I sin nu-

Fig. 25. *S. Kristoffer, nødhjælperhelgen fra (†)alter
tavle o. 1500 (s. 2823, jfr. fig. 23-24). I Museet på 
Koldinghus. LL fot. 1981. – *Der hl. Christophorus, 
Nothelferfigur eines (†)Schnitzaltars um 1500.

værende anbringelse må figuren have været op
fattet som Mattæus med sit symbolvæsen, eng
len. Den tredje er en *Kristofferfigur (fig. 25), 
nu 40 cm høj, fremstillet med det nu hoved- og 
armeløse Jesusbarn på sin højre skulder, va
dende gennem vandet, der er angivet som ske
matiske bølger på fodstykket. Hans ansigt kran
ses af viltert lokket hår og fuldskæg, højre hånd 
støtter barnets fod, venstre arm er afbrudt, en 
flig af kappen kiltet op ved det snoede bælte. 
Figuren, der som de to i kirken savner huling 
bagtil, står nu i afrenset træ.89
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Da figurerne har nogenlunde samme størrelse 
og synes at måtte identificeres med helgener, der 
hører til de 14 nødhjælpere, stammer de efter al 
sandsynlighed fra én og samme tavle. Denne må 
antages at have haft en serie med alle fjorten 
nødhjælperhelgener, måske anbragt på række i 
predellaen som eksempelvis i Vester Starup (s. 
1663) og Anst (s. 2488, jfr. også Brørup, s. 
2719).90 Tavlen kan have været kirkens sengoti
ske højaltertavle, der i så fald er blevet nedtaget 
ved renæssancetavlens anskaffelse, idet man 
først har ribbet den for brugelige figurer. Det er 
dog også muligt, at figurerne er sekundært op
sat på renæssancetavlen, idet de eksempelvis 
kunne stamme fra en gammel †altertavle, som 
Helvig Arenfeldt til Estrup 1650 byttede sig til 
fra S. Katrine kirke i Ribe.91 Jacob Helms var 
1873 ikke opmærksom på tavlens to genbrugte

Fig. 26. *Spirprydelse af forgyldt kobberblik med 
bjergkrystal, der har været gennemlyselig bagfra. 
Fragment af *(†)gyldent alter, o. 1200, formentlig fra 
retablet (s. 2822 (b), jfr. fig. 18). Opmåling, 1:2, ved 
Knud J. Krogh 1971. – *Spitzenzierde aus vergoldetem 
Kupferblech mit einem von hinten durchleuchtbaren Berg
kristall. Fragment eines *(†)Goldnen Altares, um 1200, 
vermutlich von Retabel (vgl. Abb. 18).

Fig. 27. Alterkalk, 1854, udført af Johan Jacob Hein
rich Rühle i Ribe (s. 2824). NE fot. 1988. – Kelch, 
geschaffen von Johan Jacob Heinrich Rühle in Ribe, 1854.

helgenfigurer, men nævnte den lille Kristofferfi- 
gur i kirken.

Altersølv, 1854, udført af Johan Jacob Heinrich 
Rühle i Ribe. Kalken (fig. 27), 20 cm høj, er 
ganske enkel med cirkulær, aftrappet fod, cylin
derskaft med midtring samt et glat, let svajet 
bæger, der muligvis er fornyet o. 1881. På stand
kanten graveret skriveskrift: »Malth Sogns Kirke 
Eiere 1854«. Her ses også Rühles stempel (Bøje 
1982, nr. 6806) og et lødighedsmærke (ll-lø- 
digt). Disken, tvm. 13 cm, er glat, undersiden 
med indprikket indskrift som kalkens (stempler 
savnes). 1872 skulle kalken forandres til en »pas
sende form«, og 1881 ønskedes den gjort smal
lere.22

Indtil 1854 var altersølvet fælles for Malt og 
Folding,41 hvor man endnu bruger det gamle al
tersæt fra 1703 (se s. 2859). Ligeledes har kirken 
haft et †altersæt af tin fælles med Læborg kirke 
(s. 2926).
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Oblatæske (fig. 28), 1854, hørende til altersæt
tet og ligeledes leveret af Johan Jacob Heinrich 
Rühle i Ribe. Den ganske lille æske er cylin
drisk, tvm. 8 cm, 3 cm høj, med et svagt hvæl
vet låg, der prydes af en kartouche med slynget 
bladværk omkring et krucifiks med håndtryk 
under korset. Under bunden ses indprikket 
samme indskrift som på altersølvet samt Rühles 
stempel (Bøje 1982, nr. 6806). †Alterkander. 1847 
anskaffedes en alterkande af porcelæn,41 der atter 
blev udskiftet 1906.22

Sygesæt, se under Folding.
Alterstager (fig. 29), o. 1650, 45 cm høje, balu- 

sterformede med profilering, beslægtet med sta
gerne i Varde S. Jacobi (s. 900) og i Mjolden 
kirke, dateret 1649 (DK.SJyll., s. 1450). En syv- 

stage er anskaffet o. 1940 for legatmidler.20

†Messehagler. 1835 anskaffedes en ny hagel, 
der allerede 1846 ønskedes udskiftet.41 Det skete
1852, da man købte en messehagel af silkefløjl,41 
vel den, der 1862 nævnes som højrød, og som 
1889 udskiftedes med en ny i mørkerødt plys 
med rygkors og kanter i to tommer bred guld
brokade.22

Ved de arkæologiske undersøgelser i koret 
1958 og 1971 fremkom en række genstande, der 
har tjent altret og dets liturgi i 1200’rne (fig. 18, 
mellemste række):

Et *kors (fig. 18) af forgyldt bronze, 10,5 cm 
højt, måske fra en *(†)processionsstav. Korsar-

Fig.28. Oblatæske, 1854, udført af Johan Jacob Hein
rich Rühle i Ribe (s. 2825). NE fot. 1988. – Oblaten
dose, geschaffen von Johan Jacob Heinrich Rühle in Ribe, 
1854.

Fig. 29. Alterstager, o. 1650 (s. 2825). NE fot. 1988. – Altarleuchter, um 1650.
mene, med cirkulært tværsnit (tvm. 1,0 cm), af

sluttes af småterninger med affasede hjørner. 
Nederst har korsfoden en mejselagtig æg til kor
sets fæstnelse, formentlig som øvre afslutning.pa en processionsstav.92

En lille *messeklokke (fig. 18) af bronze, 5 cm 
høj, tvm. 4,5 cm, med øsken og en knebel (nu løs) af　jern, der har været ophængt i en halv- 
cirkelformet bøjle (også af　jern), indsat i klok

kens bund og nittet fast på dens yderside.93 Der 
er tale om en sjælden messeklokke af den ældste, 
ganske lille type (en håndklokke), der først og 
fremmest hørte 1200’rne til.94

*Låg (fig. 18) af bronze, 7,9×6,6 cm, fra et 
*(†)chrismatorium (oliegemme) til de tre slags 
olier, som brugtes ved præstens salvninger.95 

Låget har hørt til en beholder af form som tre 
sammenkoblede cylindere for de respektive 
olier, hvis navne er markeret på det trekløver
formede låg med de indridsede versaler »I«, »C« 
og »S«.96 Endvidere har låget to modsat an
bragte øskner til hængsel og lukke samt midtpå 
et lille opstående kors.97
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Fig. 30. Døbefont, romansk af granit (s. 2826). NE 
fot. 1988. – Romanische Granittaufe.

To *bogspænder og en stump af et *bogbeslag 
(fig. 18) i bronze med smårester af bogbindene. 
Det største spænde er 4,4 cm langt, bestående af 
beslag og hængsel. Beslaget udgøres af et sam
menbøjet bånd, der har omsluttet bogbindets 
kant og været nittet fast med to delvis bevarede 
stifter; beslagets overside har en tovstavsagtig 
kantbort. Hængslet, der er støbt, består af en 
fortykning med hul og et dyre- eller drageho
ved, hvis næse er gennembrudt af et hul til 
lukke; øjnene ses som to fordybninger, der kan 
have indeholdt glasfluss. Spor af forgyldning 
findes på bagsiden, ligeledes af det andet 
spænde, som er støbt i form som et beslag, 2 cm 
langt, med lukkeøsken. Det består af en over- 
og en underdel (som en bøjle), der har omsluttet 
bogbindets kant og har været nittet sammen 
med en delvis bevaret stift. Overdelen er udfor
met som et lille femblad, vistnok med afslut
tende dyrehoved. Beslagresten er fra et bog
hjørne, nu 2×1,8 cm, bestående af to plader, der 
har været nittet sammen med tre stifter. Over
siden har let fliget rand og indgravering (tremu- 
lerstik), vistnok i form af bladværk.98

Døbefont (fig. 30-31), romansk, af granit, 88 
cm høj, et usædvanlig fornemt arbejde med to 
tvekampscener i højt relief (Mackeprang: Døbe
fonte, s. 345f.). Mens det cylindriske skaft og 
kummen (tvm. 89 cm) er af rødlig granit, er 
foden af en mere grålig sten. Den har form af en 
lav søjlebase med kloagtige hjørneknopper, der 
knytter an til egnens vestjyske fontetype. En 
spinkel vulst danner overgang mellem skaftet 
og kummen, hvis side prydes af fire regelmæs
sigt fordelte, parvis kæmpende krigere, ca. 54 
cm høje, der træder op til 8 cm frem på bag
grund af indristede motiver. De kæmpende, den 
ene en kentaur, er alle barhovede med langt hår 
og et skæg, hvortil hører markeret moustache. 
Det ene par står begge med hævet sværd (med 
blodrille) og et spidsovalt skjold, hvorpå anes 
indristede skråbjælker (fig. 30). Deres klædning 
udgøres af kort kofte over en knælang kjortel 
samt spidse sko; dragtens stiliserede foldekast 
må snarere angive klæde end ringbrynje. Det 
andet par (fig. 31) består af en kentaur med langt 
tvedelt skæg og en tilsvarende udrustning 
(skjoldet dog med skjoldbule), der værger sig 
mod en skytte, som spænder en bue med stærkt 
markerede sløjfeknuder. Mens skytten er klædt 
som de førnævnte krigere, synes kentauren iført 
kjortel og bukser. Kentaurens haledusk har 
form af frodigt, indristet bladværk ganske sva
rende til to livstræer, indristet i andre mellem
rum mellem de kæmpende (fig. 32). Bag bue
skytten er det indristede motiv et billede af Sam
son i kamp mod løven (fig. 33). Han er behørig 
langhåret og fremstillet siddende på dyrets ryg, 
idet han med begge hænder griber i dets kæft.99

Fontens stridsscener må forstås som udtryk 
for en kamp mellem gode og onde kræfter (en 
såkaldt psykomaki), hvori Kristus er til stede i 
skikkelse af Livstræet og Samson, der her er 
sindbillede på Kristus, som besejrer djævelen.100 
De dygtigt gennemmodellerede relieffer synes 
at knytte fonten til arbejder ved domkirkerne i 
Ribe og Slesvig samt i en række landsbykirker 
spredt over Syd- og Sønderjylland og nærlig
gende øer. Francis Beckett, der kalder fonten for 
mesterværket blandt de jyske granitfonte, har 
endvidere fremholdt ligheder med støbte, relief-
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Fig. 31. Døbefont, romansk af granit (s. 2826). NE fot. 1993. – Romanische Granittaufe.
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Fig.32-33. Døbefont, detaljer (s. 2826). 32. Kæm
pende kentaur og indristet bladværk. 33. Indristet 
Samsonfremstilling. Formerne er tydeliggjort med 
kalk. Agner Frandsen fot. 1987. – Taufe, Details. 32. 
Kämpfender Zentaur und eingeritztes Blattornament. 33. 
Eingeritzte Samson-Darstellung. Die Formen mit Kalk 
verdeutlicht.

prydede malmfonte, som billedhuggeren kan 
have kendt.101

Den første, der fæstnede sig ved fonten, var 
øjensynligt Jacob Helms, der 1860-62 kaldte den 
det mærkeligste ved Malt kirke og gav en ret 
nøje beskrivelse, hvori det vanskelig skelnelige 
Samsonbillede tolkedes som »en kvinde, der 
holder et barn foran sig i sine udstrakte hæn
der«.102 Fonten stod da op imod korbuens nor
dre vange med de to sværdkæmpere delvis 
skjult (jfr. fig. 38). 1883 blev fonten renset (for 
maling?),22 og 1984 fik den sin nuværende an
bringelse i koret lige midtfor korbuen.

Dåbsfad (fig. 34), o. 1575, sydtysk, tvm. 53 
cm, bunden med fremstilling af Syndefaldet ef
ter samme forlæg som på et fad i Sønder Alslev 
kirke (DK. Maribo, s. 1400). Herom ses to bånd 
med majuskler og minuskler samt rækker af 
stemplede ornamenter, der gentages i en lidt va
rierende form på fanen. Fadet nævnes tidligst 
1862.22 En †dåbskande af messing til døbefonten 
ses i inventariet 1911.22

Prædikestol (fig. 35), 1588, oprindelig vistnok 
af lektorietype, nu bestående af fem fag, de fire 
med høje, slanke arkader, det sydligste (ind mod 
væggen) nu uden arkade. Fagene flankeres af 
spinkle, kannelerede kvartsøjler med attisk base 
(dobbeltvulst oventil) og et søjlehoved, der har 
landligt stiliserede, joniske former. Søjlerne står 
op imod høje, kantprofilerede rammestykker, 
der over kapitælerne danner et lille ornament 
med to små kølbuer. De helt enkle arkader, hvis 
bærende pilastre har profilkapitæl, rummer re- 
liefskårne, stiliserede akantusvækster med et 
blomsteragtigt rosetmotiv lidt over midten. I 
selve buefeltet herover har man på et tidspunkt 
bortskåret dekorationen; kun i sydfaget er blad- 
værksstænglen bevaret i fuld højde.

Kraftige, vandrette profilled indfatter posta
ment og frise, der er ens udformet med svagt 
markerede, tosidede fremspring, prydet af for
sænkninger i nøglehulsform. De profilindram- 
mede frise- og postamentfelter rummer en fort
løbende indskrift med reliefversaler, afbrudt af 
årstallet og et Jesumonogram i det midterste po- 
stamentfelt: »Gvd vnd os alle paa denne øe 1588/ 
erlig at lefve IHS oc salig at dø«. Krongesimsen, 
ledsaget af tandsnit, har fornyet dækplade 
(blankt egetræ) fra 1984 med bogstol af form 
som en opslået bog. Fra restaureringen 1984 er 
også trappen og bærestolpen under prædike- 
stolskurven, der er opsat i skibets sydøsthjørne. 
Af en oprindelig †himmel er kun loftets midtro
set bevaret (fig. 37), nu på kirkeloftet. Himlen 
havde plan som kurven, men var noget større 
med tandsnitlister og topstykker i form af tre
kantgavle (jfr. fig. 38). En ældre †bogstol ses på 
gamle fotografier (jfr. fig. 38, 45).

Prædikestolen står med en broget bemaling 
som altertavlens fra 1928, men udført af maler
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Kr. Nielsen, Vejen.103 Herunder synes 1983 kon
stateret nogenlunde de samme farvelag som på 
altertavlen. Under den i hovedsagen grå bema
ling fra 1849 fandtes dog to delvise stafferinger, 
hvorved det umalede træ havde været suppleret 
med grønt og siden med rødt (mønje).

Prædikestolen kan fra første færd have været 
anbragt som i tiden frem til 1905, da den var 
opsat syd for korbuen med opgang gennem 
triumfmuren (fig. 38). En række omstændighe
der taler imidlertid for, at stolen oprindelig har 
været opsat som en lektorieprædikestol foran kor
buen. Dennes betydelige forhøjelse kan forkla
res med en sådan indretning (se s. 2810), der 
krævede plads til at præsten kunne gå på et højt
liggende gulv inde i buen.104 Og fotografier fra 
før 1927 viser tillige træk i selve prædikestolens 
form og opsætning, der kan pege tilbage imod 
en sådan tidligere opstillingsform. Således havde 
den da bevarede †himmel samme plan som kur
ven, udgørende en halv tikant med lige bagkant; 
en form, der er typisk for lektorieprædikestole. 
Også stolens usædvanlig høje anbringelse (ca. 
220 cm over gulvet) frem til 1905 kan meget vel 
forstås i forlængelse af en tidligere anbringelse i 
korbuen.105 En grov, sekundær †underbaldakin, 
fjernet 1927 (jfr. fig. 38), må stamme fra 17-

Fig.34. Dåbsfad, o. 1575 (s. 2828). NE fot. 1988. – Taufschale, um 1575.

Fig. 35. Prædikestol, 1588, oprindelig formentlig af 
lektorietype (s. 2828). NE fot. 1988. – Kanzel, 1588, 
ursprünglich wahrscheinlich vom Typ eines Lettnerkan- 
zels.

1800’rne og kan være tilsat i forbindelse med en 
eventuel nedtagelse fra korbuen.106

En sådan prædikestolsflytning kan senest 
være sket 1849, da synet dog alene taler om re
paration og maling af prædikestolen, eller 1851, 
da der nævnes ændring af den gamle, for stejle 
prædikestolstrappe samt fornyelse af prædike
stolens bund (med baldakin?).41 1860 havde præ
dikestolen sin senere kendte plads,102 1867 male- 
des den med egetræsfarve, og 1881 tales atter om 
fornyelse af opgangstrappen i koret.22 Klager 
over at prædikestolen sad for højt, medførte 
1905 en sænkning af kurven,22 mens himlen blev 
siddende oppe under loftet; præstens adgang 
forlagdes fra koret til en trappe langs triumf
muren. 1927-28 fjernede man himmel og under
baldakin,107 og der tilføjedes i nord og syd to 
senere nedtagne brofag i gammel stil,108 inden 
alt maledes i de nuværende farver. Med restau-
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Fig. 36. Tavle, o. 1900 (s. 2832). NJP fot. 1993. – Ta
fel, um 1900.

reringen 1984 har prædikestolen fået sin nuvæ
rende fremtræden.

Stolestaderne er fra 1890, gavlene nygjort 
1927-28 i egnens ungrenæssancestil med småspir 
og foldeværksfyldinger.109 Bemaling fra 1984 i 
gråt med rødt foldeværk, der svarer til hyn
derne. Egetræsmaling afløstes 1927-28 af bema
ling i hovedsagelig violette og røde toner.110 
Kirkens †stolestader blev fornyet og malet 1849,41 
1862 nævnes 30 kirkestole med maling og 
numre, alle uden låger og fyldingsryglæn.22 De 
til de nuværende bænke hørende †gavle fra 1890 
var i enkel nygotisk stil med tagformet afslut
ning (jfr. fig. 38).

En †præste- og skriftestol, formentlig fra renæs
sancetiden, havde form af et afskildret, lukket 
rum i korets nordøsthjørne, idet den 1846 sag
des at skjule en del af altertavlen, ligesom den 
var fæstet til alterbordet.111 Stolen skulle derfor 
flyttes og omdannes, hvilket var sket 1850, da 
man også ønskede dens indre malet, gerne i lys 
perlefarve.41 1862 nævnes præstens lukkede stol 
med en læderbetrukket lænestol; 1870 blev sto
len flyttet til korets nordvesthjørne, hvor den 
stod 1878 (fig. 40). Fjernet 1883.22

I korets sydvesthjørne står en degnestol, sam
menflikket af nyere panel og to gavle som sto
lestadernes. Den har afløst en †degnestol, der 
1870 ønskedes flyttet fra korets sydøsthjørne 
»ned i koret«,22 men som ikke ses på indret
ningsplanen 1878 (fig. 40).

†Herskabsstole for ejerne af Estrup. 1) Fra re
næssancetiden, ifølge Abildgaard med våben for 
Stjerne-Juel udskåret på lågen. Våbenet sås o. 
1770 på den forreste mandsstol.112 Herskabssto
len må antages at være indrettet af Kristoffer 
Juel (tl588) eller Thomas Juel (†1647).

2) På »øverste stolestade« så Abildgaard end
videre malede våbener for Theodosius Levet- 
zow og hans første hustru Clare Grabov, der må 
stamme fra tiden 1701-04.113 Det kan have drejet 
sig om en ny stol eller nyindretning af en ældre 
(nr. 1?).

3) En lukket pulpiturstol, indrettet 1800 af 
kirkeejeren Henrik Lautrup og hustru Catrine 
Bolvig i skibets vestende. Opbygningen, der 
ifølge indskrift skyldtes tømrermester Niels 
Møller (Nielsen), omtales 1862 som »et rumme
ligt pulpitur over stolestaderne i den vestre ende 
af højkirken (skibet), hvortil der er adgang fra 
nordre side gennem en lille fyrredør, der åbnes 
udad«.22 Planen fra 1878 viser en opbygning i og 
foran tårnbuen med tresidet fremspring over 
midtgangen og den nævnte adgang ad en ud
vendig trappe gennem tårnets nordmur (fig. 40, 
jfr. s. 2812). Af pulpituret kendes et stykke kan- 
neleret rammeværk af fyr, 117×69 cm, hvis 
kvadratiske hjørnefelter prydes af båndorna
mentik, siderne af rektangulære vinger med ind
skriften: »Bygd Aar 1800/ af Hr. Assessor Hen
rich Lautrup/ og Frue Catrine Bolvig/ ved Niels

Fig. 37. Roset fra prædikestolens †himmel, 1588 (s. 
2828). NE fot. 1993. – Rosette vom †Schalldeckel des 
Kanzels, 1588.
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Fig. 38. Indre set mod øst o. 1900. Foto i NM. – Kircheninneres gegen Osten, um 1900.

Møller af Lindingbroe«. 1850 ønskedes indgan
gen til pulpiturtrappen istandsat,41 og 1868 blev 
opgangen fornyet. 1887 malede man yderdøren 
til pulpituret mørkebrun, og 1888 blev den ud
vendige trappe ommuret med røde mursten 
yderst og loftet over pulpituret fornyet. Pulpi
turstolen fjernes 1891.22 Det nævnte ramme
stykke blev 1947 afgivet til museet på Ladelund 
Landbrugsskole, hvorfra det 1966 kom til Den 
Antikvariske Samling i Ribe,114 der 1991 har de
poneret det i museet på Sønderskov.

En pengeblok med årstal »Anno 1945«, 102 cm 
høj, er gråmalet med »rustikke« jernbeslag. I 
skibet ved indgangen. 184841 og 186222 nævnes 
udtrykkeligt, at kirken savner en blok til tav
lepengene.

*Pengetavle (fig. 43), o. 1800, 79 cm lang, be
stående af en kasse, 23,5×16 cm, 8 cm høj, med 
let skrå forside, halvdæksel og drejet skaft. 
Brunmalet. I Den Antikvariske Samling i 
Ribe.115 Sammesteds opbevares en *klingpung

(fig. 44), ligeledes fra o. 1800, 100 cm lang, med 
drejet egetræsskaft og pose af blåt fløjl med kant 
af guldtråd. Skaftet har rester af sort maling.116

Mellem våbenhus og skib fandtes 1862 en 
†dørfløj af »egetræ belagt med jernskinner«, der 
åbnedes indad.22 Den var snarest fra 15- 
1600’rne.

†Pulpitur se †herskabsstol nr. 3.
Orgel, 1954, med syv stemmer, ét manual og 

pedal, bygget af Marcussen & Søn, Åbenrå. 
Disposition: Manual: Principal 8’, Gedakt 8’, 
Oktav 4’, Rørfløjte 4’, Oktav 2’, Quint 1 1/3’. 
Pedal: Subbas 16’. Tredelt facade med høje, skråt 
afsluttede sidefelter og lavt, gavlformet midt
felt. I vest. †Orgel, 1906, leveret af Joh. P. An
dresen & Co., Ringkøbing. I kirkens vestende, 
uden om vinduet.22

Salmenummertavler. 1) 1927-28, 102×65 cm, til 
hængecifre, rødmalet med grå ramme. Nord for 
korbuen. 2-5) Nu på kirkeloftet: 2) O. 1860, af 
fire sortmalede brædder, sortmalet til kridt. 3-4)
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Fig. 39. Indre set mod vest. NE fot. 1988. – Kircheninneres gegen Westen.

To ens, o. 1880, 56×50 cm, sortmalet til kridt og 
med egetræsmalet profilramme; nederst hylde 
til kridtet. 5) Som 3-4 men højrektangulær, 
94×41 cm, ses på interiøret fig. 38, ophængt ved 
korbuen. †Salmenummertavler. Interiørfotogra
fiet fig. 38 viser foruden ovenstående nr. 5 en 
pendant ved korbuen. På et fotografi fra o. 1920 
(fig. 45) ses en stor salmenummertavle i nyre- 
næssancestil hængende nord for korbuen, vel 
den, der anskaffedes 1897, og som nævnes i in
ventariet 1911 sammen med fire mindre, ube
tydelige tavler (vel de bevarede på loftet).22

En tavle fra o. 1850 med hvid skriveskrift: 
»Altergang i Dag« på sort bund består af et en
kelt fyrrebræt, 15×55 cm. Det opbevares på kir
keloftet med en større tavle (fig. 36) fra o. 1900 
med sortmalet antikvaskrift: »I denne Stol maa 
gjøres Plads for Kirkegangs-koner og Børn,

som skal døbes«. Gjort af tre fyrrebrædder med 
sortmalet ramme. En tredje †tavle hang 1909 i 
skibet over den forreste stol i nord (jfr. fig. 38).

En præsterækketavle fra 1927-28 svarer i ud
formning til salmenummertavle nr. 1, 159×100 
cm. Versalskrift på rød bund, gråmalet ramme.

Et maleri, Martin Luther, fra 1883, er skænket
i 400’året for hans fødsel på foranledning af før
stelærer og kirkesanger Mejer (†1914).20 Male
riet, i olie på lærred med kraftig profilramme, er 
udført efter samme forlæg og måske af samme 
maler som et Luthermaleri i Hygum kirke 
(DK.Sjyll., s. 758), signeret af Truels Holm (i 
Bobøl) 1884. Jfr. dennes Luthermalerier i Skan- 
derup, Holsted og Føvling kirker (s. 2574, 2757, 
2791). Oprindelig på triumfvæggen nord for 
korbuen (jfr. fig. 38), senere på skibets nord
væg, nedtaget 1990.117
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To ens lysekroner af messing, skænket o. 
1905,20 omtales i inventariet 1911 som »pragt
fulde messinglysekroner«.22

Kirkeskib. Et koffardiskib, »Hulda«, er op
hængt 3. feb. 1889 som en gave fra Askov høj
skole. Det er henved ti år ældre, vistnok bygget 
af skibsinspektør, kapt. Jeppe Hagedorn, og op
hængtes første gang 1. april 1879 i Askov høj
skoles forsamlingssal som minde for Poul La 
Cours hustru Hulda.20 Repareret 1918.118

Klokke, 1880, tvm. 85 cm, med støberiets 
navn i reliefversaler på slagringen: »Jacob 
H.Meilstrup Randers 1880«. Den helt glatte 
klokke, med samtidig vuggebom, er ophængt i 
tagrytteren.

†Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1528 aflevere
des en klokke, der med jernfang vejede 3 
skippd. og 3 lispd.119 2) 1492, ifølge indskrift 
udført af klokkestøberen Peter Hansen, Flens
borg, på foranledning af de to kirkeværger Jes 
Nielsen og Johannes Nielsen. Indskriften, der 
gengives noget forskelligt af Søren Abildgaard 
og O. Nielsen, synes at skulle læses: »aar efter 
gvds bord mcdlxxxxii. iehsus nasarenus rex iu- 
deorum, help, maria. gvd til lof oc heder oc alle 
gvds hellen amen. oc then gode sancte peder. 
gvd gifve hans siel rad. piter hansen, ter mey 
stepte. ies nielsen. joh(anne)s nielsen (år efter 
Guds byrd 1492. Jesus af Nazareth jødernes 
konge, hjælp Maria. Gud til lov og hæder og 
alle Guds helgener, amen. Og den gode S. Pe
der. Gud give hans sjæl råd, Peter Hansen, der 
mig støbte. Jes Nielsen og Johannes Niel

sen) «.120 Klokken må havde lignet de henved 40 
andre fra årene mellem 1475 og 1512, der er be
varet fra den flittige støbers hånd, fortrinsvis i 
Jylland.121 Indskriften er typisk i ordlyden og sin 
blanding af latin og folkesprog; normalt supple
res latinen med plattysk, men Malt-klokkens 
danske er også almindeligt, således på Ribe 
S. Katrine kirkes klokke og på klokken i Vor- 
basse (s. 772, nr. 3, s. 2318). Efter tårnoverde
lens nedtagning 1743 fik klokken plads i en †sta
bel ved korets østgavl. 1849 var den revnet og 
måtte loddes eller omstøbes; omstøbt 1853.41 3)
1853, måske udført af klokkestøberne Henrik 
Gamst og Hans Christian Lund i København, 
hos hvem kirken 1851 havde forhørt sig.122 Øde
lagt ved nedstyrtning fra †klokkestablen ved ko
rets østgavl 1878 (jfr. s. 2806).

GRAVMINDER
†Epitaf, fra tiden o. 1700, over forpagter Niels 
Jessen og familie. Det omtales 1870 som et da 
forsvundet »gravmæle over en Niels Jessen med 
familie, prydet med portrætter«.123

Gravsten. 1) (Fig. 41), o. 1777, Hollen Nielsen 
af Eggerriis, †5. aug. 1777, 58 år gammel, og 
hustru Ellen Tekkelsdatter †11.febr. 1793(?), 88 
år. Gravvers. Sten af lysgrå ølandskalk, 195 x 
135 cm, med profileret, kanneleret kant. Ind
skriften med versaler og skriveskrift i forsænket 
relief optager næsten hele stenen, dog er det ne- 
derste ladt ubenyttet. – Indmuret i våbenhusets 
vestvæg o. 1927; tidligere i våbenhusgulvet,

Fig. 40. Grundplan 1:300 målt af landinspektør J. Jensen, Brørup, 1878. Ved præsteembedet. – Grundriss, 1878.
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Fig. 41. Gravsten (nr. 1, s. 2833), o. 1777, over Hollen 
Nielsen, Egeris, †l777, og hustru Ellen Tekkelsdat- 
ter, †l793(?). NE fot. 1988. – Grabstein, um 1777.

hvortil den efter sigende blev flyttet fra en grav 
på kirkegården, ved kirkens sydside.20

2) O. 1846, gårdmand Jens Andersen, *1811 i 
Askou by, †5.juli 1846 sammesteds; indlod sig i 
ægteskab 1842 med Karen Hansdatter og levede 
med hende et kærligt ægteskab, uden at de blev 
velsignet med livsfrugt. Gravvers. Rødlig sand
sten, 196×104 cm, med profileret kant. Stenen 
optages helt af indhugget frakturskrift; i hjør
nerne små reliefhugne rosetter, dannet af ege
blade. Nederst et (sekundært?) kors. – Indmuret 
i våbenhusets østvæg.

†Gravsten. 1) O. 1776, over »velfornemme 
mand Niels Nielsen, født i Aschoe« 1713, †1776, 
med hustru. Ligstenen lå ifølge Helms 1873 in
den for kirkedøren, hvormed vel menes i selve 
kirken.

2) O. 1830, assessor Joh(an) Fred(erik) 
Schrum, *14. juli 1784, †4. okt. 1830, byfoged i 
Ringkøbing, tidligere herredsfoged i Gørding

og Malt herreder, og hustru Charl(otte) Luise 
Byberg, *i nov. 1785, †9. marts 1818, samt en 
søn død som student. 1870 på kirkegården.16

Kirkegårdsmonumenter. 1828, rejst støbejerns- 
plade for Else Sørensdatter, *14. nov. 1794 i 
Askou, †24. juni 1828 på Melwonggaard. I ægte
skab med gårdmand Ebbe Jensen Morsbøl 5. 
dec. 1814. Fire sønner og en datter. Gravvers. 
Støbejernspladen er i nygotisk ramme, 102×40 
cm, endende i kors; på bagsiden en engel. I kir
kegårdens nordøstre del.

Fem gravsten, rejste sten af granit, er udført 
af billedhuggeren Niels Hansenjacobsen, Vejen. 
Tre er signeret »NHJ«.124

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

Ved embedet. Synsprotokol 1862-1944. – LA Vib. 
Viborg landstings dombog C, 1622 (B 24.560).

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker, VII, 1887, s. 164-68. – Notebøger. Søren 
Abildgaard X, s. 36f. – Indberetninger. Jacob Helms 
1873 (bygning, inventar, gravminder), Niels Ter- 
mansen 1907 (altertavle), Chr. Axel Jensen 1923 (byg
ning, inventar), Kr. Due 1925 (altertavle), Birgitte 
Wåhlin Andersen 1958 og 1971 (arkæologiske fund), 
Mogens Larsen 1980 (inventar), samme 1982 (brand
skader), Ole Dufour 1984 (altertavle, prædikestol).

Tegninger og opmålinger. Ved embedet. Grundplan af 
kirken ved landinspektør Jensen 1878. Forslag til frit
stående klokkestabel ved C. F. Holm 1878. Forslag til 
opsætning af tagrytter ved C. F. Holm 1879. Forslag 
til flytning af prædikestol ved A. Hagerup 1905. Skit- 
semæssig opmåling af fundament til skibets nordre 
sidealterbord ved Gudmund Kelstrup 1958. – NM2. 
Tegning af døbefont 1848. Tegning af døbefont ved 
A. Clemmensen 1875. Opmåling af sydportal ved 
E. H. Pell(?) 1875. Plan, tværsnit og nordfacade af 
bygning (1875). Opmåling af vindue i korets nord
side ved F. Uldall 1895. Tryk af opmåling af vestgavl 
ved A. Havsteen-Mikkelsen 1981. Plan og tværsnit af 
bygning ved Henrik Jacobsen 1993. – KglBibl. Teg
ning af kirke og døbefont ved Burman Becker 1861. – Privat (ark. K. Lehn-Petersen, Odense). Skitse af kir
ken ved J. Vilh. Petersen 1875.
Litteratur. Jacob Helms: Fortsatte Meddelelser om 

gamle Kirkebygninger paa den jydske Halvø, i Kir- 
kehistSaml. 2. rk. II, 1860-62, s. 572f. Samme: Dan
ske Tufstenskirker, I, 1894, s. 98-99. Oluf Nielsen: 
Historiske Efteretninger om Malt Herred, 1870, s.
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1-27. Jakob Witt-Hansen: En Kirke fra Valdemarsti- 
den, Askov 1944. Knud J. Krogh: Stilladser til et kir
kebyggeri i 1100-tallet, i ÅrbOldkHist. 1959, s. 
201-13. Samme: Gyldent alter, glasmalerier og andre 
fund fra Malt kirkes kor, i ÅrbRibe XVII, 1971, s. 
513-47.

Historisk indledning ved Michael H. Gelting og 
Niels Jørgen Poulsen, beskrivelse af bygning og 
gravminder ved Niels Jørgen Poulsen, glasmalerier 
ved Jens Andersen, inventar ved Ebbe Nyborg og 
Ole Olesen (orgler). Tysk oversættelse: Bodil Molte
sen Ravn. Redaktionen afsluttet december 1993.

1 Ribe Oldemoder, s. 74-75.
2 H. F. Rørdam: Danske Kirkelove III, 1889, s. 59. 
Malt kirke fik allerede i 1200’rne gods i Folding sogn, 
men herfra kan dog ikke sluttes til noget annekte- 
ringsforhold (Ribe Oldemoder s. 74-75).
3 RA. Anders Sørensen Vedels regnskabsbog 
1586-87.
4 Om de regnskabstekniske forhold se Niels Jørgen 
Poulsen: Jyske kirker på Christian IV. s tid. Seks års 
kirkeregnskaber 1614-20 fra Jelling syssel, i NMArb. 
1980, s. 56-66.
5 KancBrevb. 18. aug. 1590.
6 KancBrevb. 9. dec. 1593.
7 KancBrevb. 16. aug. 1617. Thomas Juel tilbød selv 
200 rdl. af egen lomme til kirkens istandsættelse. – Kirken skyldte Thomas Juel 305 rdl., men kongen 
anså det ikke for rimeligt, at andre kirker skulle bi
drage, hvis ikke han ville eftergive denne gæld og 
selv yderlige bidrage til en istandsættelse. Også sog- 
nemændene skulle bidrage, enhver efter sin formue. 
Ville de ikke det, skulle lensmanden sørge for, at kir
ken – før andre blev betalt – fik det nødvendige til 
almindelig vedligeholdelse. KancBrevb. 21. febr. 1618.
8 H. K. Kristensen: Hovedgården Estrup i Malt her
red, udg. af Historisk Samfund for Ribe amt, Varde 
1968, s. 22-23; LA Vib. Viborg landstings dombog C,
19. jan. 1622 (B 24.560).
9 KancBrevb. 7. jan. 1635.
10 KancBrevb. 17. april 1636.
11 Nielsen: Herredsbeskrivelse, s. 20; RA. Rtk. 
311.164. Matrikelekstrakt 1680-81.
12 LA Vib. Gørding-Malt hrdr.s tingbog 1686, syn 
12. maj. Referat ved Valdemar Andersen i kronik i 
Kolding Dagblad 21. aug. 1958.
13 Oluf Nielsen: Historiske Efterretninger, s. 20. 
Ifølge Claus Sehested skyldte kirken med gammel 
gæld og med en forestående reparation af taget, an
slået til 400 slette daler, ham i alt 1089 slette daler.
14 Kronens Skøder III, 304.
15 LA Vib. Gørding-Malt hrdr.s tingbog 1699, syn 
16. febr. Referat ved Valdemar Andersen i kronik i 
Kolding Folkeblad 21. aug. 1958.
16 Nielsen: Herredsbeskrivelse, s. 1-27.

17 Knud J. Krogh i ÅrbOldkHist. 1959, s. 201-13, og i 
ÅrbRibe. XVII, 1971, s. 513-47.
18 Den kgl. Mønt- og Medaillesamling F.P. 2608; 
Nordisk numismatisk Årsskrift, 1959, s. 169; Knud 
J. Krogh 1971, s. 538, 546-47.
19 Schmidt: Helligkilder, s. 284-85.
20 Jakob Witt-Hansen: En Kirke fra Valdemarstiden, 
Askov 1944.
21 Kirkegårdens omfang blev 1862 angivet til 132×84 
alen (ca. 83×52 m). Synsprotokol 1862-1944.
22 Synsprotokol 1862-1944.
23 LA Vib. Ribe bispearkiv. Malt hrd. 1633-1778 (C 
4.58).
24 Valdemar Andersen: Malt kirkehus, kronik i Kol
ding Folkeblad 4. sept. 1964.
25 Gennembrydningen til de to bjælker ses endnu i 
korgavlens vestside.
26 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger. Kirke- og 
præstegårdssyn 1807-10 (C 4.708).
27 Hans gravsten ses syd for våbenhuset.
28 Mønterne slået under Valdemar I er fundet i et lag,

Fig. 42. Døbefonten (s. 2826) med udtegning af bue
skytte. Tegning af Burman Becker, 1861. Det Kgl. 
Bibliotek. – Taufe mit Detailldarstellung eines Bogen
schützen.
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som må formodes at være en rest af kirkens ældste 
gulv. Et afretningslag herunder danner en klar 
grænse, som udelukker, at mønterne kan hidrøre fra 
en aktivitet på stedet ældre end den nuværende kirke 
(Knud J. Krogh 1971, s. 546-47). – Det er usikkert, 
hvor længe de pågældende mønter har været i omløb. 
De optræder i en række jyske kirkefund, men ikke i 
Grenå-fundet, der er fra o. 1225. Venligst meddelt af 
Jørgen Steen Jensen.
29 Knud J. Krogh 1959, s. 201-13.
30 I afretningslaget fandtes nedtrådt en del skarpkan
tede granitafslag, og umiddelbart over afretningsla
get lå et lag byggeaffald af mørtel og kvaderafslag. 
Dette tyder på, at stenhuggerne tildels har arbejdet 
inde i kirken i læ af de voksende mure.
31 Forholdene er bedst belyst i koret og i skibets nord
side. I skibets sydside er kvadrene med bomhuller 
ved murens omsætning spredt rundt i murfladen. 
Her er dog bevaret bomhuller på hver side af syd
portalen, henholdsvis øverst i 3. skifte (øst) og ne- 
derst i 4. skifte. Sml. også bomhullerne i Varde S.Ja
cobi kirke, s. 875.
32 Mackeprang: Portaler, s. 64-65 og 136.
33 Den latinske indskrift på Gjellerup kirkes nordre 
tympanon kan oversættes: »Den som træder ind i 
denne hal, om han er brødefuld, aflægger han syn
den, og hvad han rettelig beder om, dermed bøn
hører ham den fromme (dvs. nådige) Gud« (s. 250, 
note 26).

Fig. 43-44. *Pengetavle og *klingpung, begge o. 
1800 (s. 2831). I Den antikvariske Samling i Ribe. LL 
fot. 1980. – *Sammelteller und *Klingelbeutel, beide um 
1800.

34 På Kathoveddørens tympanon læses for neden: 
»Kongen dør, hun græder, den kære sørger, den 
ufromme (dvs. brødebetyngede) beder«.
35 Foto af Niels Termansen 1907 i NM.
36 På opmålingen er åbningen 40 tommer bred (105 
cm). Der synes at være tale om en fri fortolkning, 
udført ved rentegningen. Opmålingen er på anden 
måde unøjagtig: buestikket er tegnet som en halvbue, 
og indskriften er udeladt.
37 Kilestenene og østre karmsten er på grund af for
skydninger i murværket skudt ud af deres oprindelige 
placering.
38 Vinduet kan ikke undersøges fra våbenhusloftet, 
som er utilgængeligt. Chr. Axel Jensen var 1923 i 
tvivl om, hvorvidt vinduet sad på sin oprindelige 
plads. Dette må dog være tilfældet, idet det er svært 
at forestille sig, at man skulle have rekonstrueret et 
vindue på dette sted.
39 Indberetning ved Chr. Axel Jensen 1923.
40 En lignende kilesten er indmuret i tårnets nordvæg, 
over tøndehvælvet, mens en kilesten udvendig i kir
kegårdens syddige som nævnt synes at stamme fra et 
vindue.
41 LA Vib. Ribe amts østre provsti. Synsprotokol 
1829-91 (C 45.4-9).
42 En fornyet omsætning af kvadrene 1981 respekte
rede nøje stenenes placering 1879.
43 Note 12 og 15. 1699 hedder det: »Udi tårnet kan og 
ses at have været i forrige tider en hvælving, men 
som der ville stor bekostning medgå, om samme igen 
således skulle forfærdiges, syntes vi det kunne hjælpe 
sig med fjæleloft«.
44 Frem til tøndehvælvets opsætning 1891 var tårn
rummet dækket af et fladt træloft.
45 Døren er ommuret 1981, og i den forbindelse er en 
udvendig, muret trappe fjernet.
46 Ved istandsættelsen 1981 kunne ingen sikre spor af 
en ældre portal følges indad i murlivet.
47 Åbningen omtales ikke af Helms (1873) og er heller 
ikke vist på opmålingen 1875 (fig. 13). Den er vist 
som en niche på landmåler Jensens grundplan 1878 
(fig. 40), men er ikke angivet på C. F. Holms forslag 
til tagrytterens opsætning 1879.
48 Note 15. Sml. også syn 28. nov. 1696. LA Vib. Ribe 
bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 (C 4.189).
49 Note 16 og 23. Klokken hang endnu i tårnet ved 
kirkesynet 1739.
50 De nævnes ikke i ældre indberetninger.
51 Venligst oplyst af provst Agner Frandsen.
52 Kragbåndene (jfr. s. 2672, fig. 8) synes nyhuggede. 
De er som portalens karme og sokkel svagt smigede 
indad og derfor næppe romanske.
53 LA Vib. Anst med flere hrdr.s provsti 1860-77. Ind
komne breve (C 45.28).
54 Note 16. En omlægning blev 1688 anslået til at ville 
koste 400 slette daler.
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Fig. 45. Indre set mod øst o. 1920. Foto i NM. – Kircheninneres gegen Osten, um 1920.

55 Blandt reparationerne nævnes sydsidens vinduer, 
»den vester glarvindue vesten på tårnet« og »begge 
hvælvinger inden og uden«, hvormed formentlig sig
tes til de rundbuede vinduesstik.
56 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C 
4.190).
57 Knud J. Krogh 1971, s. 514-22.
58 Inv. nr. D 153-178/1958 og D 624-631/1971.
59 Birgit Als Hansen. Middelalderlige glasmalerier, 
Hikuin 1, 1974, s. 87-96.
60 Aage Roussell: Die Glasmalereien des Mittelalters 
in Skandinavien: Dänemark, i Corpus Vitrearum 
Medii Aevi Skandinavien, Stockholm 1964, s. 293f. 
Se også et nyfundet glasmaleri (Bebudelsen) fra Si
versted kirke (Flensborg amt), Nordelbingen 1974, s. 
321f. Om tidens glasmaleri generelt se foruden Birgit 
Als Hansen også Aron Anderssons afsnit om Sverige 
(især Gotland) i samme bind af Corpus Vitrearum 
samt L. Grodecki: Le vitrail roman, Fribourg 1977.
61 Venligst meddelt af Birgit Als Hansen.
62 Poul Nørlund: Gyldne Altre, 1926, s. 155.
63 Inv. nr. D 625/1971.
64 Inv. nr. D 152/1958 og D 624/1971.
65 Knud J. Krogh 1971, s. 520f. med fig. 5 og 6.
66 I NM, inv. nr. D 150/1958.
67 Knud J. Krogh 1971, s. 522f., 545f. En tilsvarende 
trinforhøjelse kendes fra Råsted kirke (Randers amt), 
hvor der også er fundet stumper af et gyldent alter. Se 
Tage E. Christiansen: Fyrretyve Aar, tillæg til anden 
udgave af Poul Nørlund: Gyldne Altre, Aarhus 1968, 
s. 9*f.
68 Skitseopmåling med beskrivelse af Gudmund Kel
strup 1958.

69 DK.SJyll. s. 735. Jfr. om snedkeren under Grim- 
strup kirke, s. 1707, note 39.
70 Jfr. også svikkelfigurer på tavlen i Lindknud, s. 
2682.
71 Han har signeret med årstallet »1928« på kronge- 
simsens nordlige endestykke.
72 I venstre hjørne læses nederst: »1927 malt Kopi ef
ter Maleriet i Statens Museum for Kunst«. Troels 
Trier havde først arbejdet med lignelsen om den tabte 
søn som motiv. Se Witt-Hansen, s. 23f.
73 Oplysningen om Linds ansvar for arbejdet er så sen 
som fra Niels Termansens indb. 1907 i NM.
74 Den oprindelige staffering, på kridtgrund af vari
erende tykkelse, er vistnok til stede i væsentligt om
fang. Konstateret er bl.a. på et af søjlernes prydbælter 
cinnoberrødt og spor efter metal, muligvis guld; eng- 
lehovedet havde hudfarve.
75 Når der ikke i de ydre topfelter findes spor af ma
lerier ældre end 1849, kan det eventuelt skyldes, at 
storgesimsens to helgenfigurer (eller to andre »evan
gelister«?) tidligere har stået foran buefelterne.
76 Søren Abildgaards notebog X, 36. De her tegnede 
våbener svarer til dem på *herskabsstolen i Folding 
(s. 2865).
77 Ved Knud J. Krogh. Undersøgelsen 1971 skete i 
samarbejde med Tage E. Christiansen.
78 Knud J. Krogh 1971, s. 523-31, 538f. og Tage 
E. Christiansen: Fyrretyve Aar, tillæg til anden ud
gave af Poul Nørlund: Gyldne Altre, Aarhus 1968, s. 
10*.
79 NM. Inv. nr. D 141/1958, fundet i korets nord- 
østhjørne.
80 NM Inv. nr. D 619/1971, D 620/1971 og D 142/

197*
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1958. Den sidste er gulvfund, b og c fra mellemrum
met bag alterbordet.
81 NM inv. nr. D 621/1971. Fundet bag altret.
82 NM inv. nr. D 143/1958 a-f. Gulvfund, især syd
vest for alterbordet.
83 NM inv. nr. D 144/1958 a-e. Gulvfund nord, vest 
og sydvest for alterbordet.
84 NM inv. nr. D 145/1958 a-1. Gulvfund fra korets 
østlige del.
85 Som anført af Krogh (s. 543) har de høje holdere til 
bjergkrystaller ingen egentlige paralleller ved beva
rede gyldne altre. Men de er rimeligst at opfatte som 
spirprydelser på retablet, hvor de har skullet spille i 
lyset fra det bagvedliggende mosaikvindue.
86 Jfr. også de andre gulvfund (ndf. s. 2825), der ho
vedsagelig må stamme fra 1200’rne.
87 Det er vel næppe tilfældigt, at de to efterladte 
bjergkrystaller (b og e) begge er fundet i mellem
rummet bag alterbordet, hvor de har kunnet gemme 
sig (jfr. Krogh, s. 542). Påfaldende er også, at der 
blandt de ganske mange stumper kobberplade ikke er 
en eneste fra alterets relieffer eller ornamentborter.
88 Se J. Braun: Tracht und Attribute der Heiligen in

Fig. 46. Søjlefragmenter af granit, nu på loftet (s. 
2813). Målt af NJP og tegnet af MN 1993. 1:10 – 
Säulenfragmente aus Granit, heute abgestellt.

der deutschen Kunst. Stuttgart 1943, s. 178f. samt 
nedenfor om Cyriacus som nødhjælperhelgen.
89 Inv. nr. 726. Afrensningen må være sket i Museet 
på Koldinghus. Figuren, der købtes hertil 1890-93, 
har fejlagtigt været henført til Vejen kirke. Se Sigvard 
Skov: Middelalderlige Træskulpturer, Koldinghus- 
museet, 1961, s. 23f.
90 Se Bengt Ingmar Kilströms art. Nödhjälparna i 
KultHistLeks. samt Cecilia og Bendt Gammeltoft- 
Hansen: Den sorte Gryde. Nødhjælpere i Danmark, 
Svendborg 1975.
91 Denne, formentlig middelalderlige tavle må have 
været forgængeren til S. Katrine kirkes nuværende 
højaltertavle fra 1650. Det vides ikke om Helvig 
Arenfeldt tog den hjem på Estrup eller eventuelt lod 
den komme sin sognekirke i Malt til gode. Oplys
ningen stammer fra en tilskrift i David Grønlunds 
eksemplar af Peder Terpagers Ripae Cimbricae (1736) 
i Ribe katedralskoles bibliotek. Her ses overfor s. 370 
tilskrevet: »1 Sølv æske til Oblater givet af Frue Hel
vig Ahrenfeldt til Estrup for en gammel altertavle, 
hun bekom«. At byttet blev til noget bekræftes bl.a. 
derved, at S. Katrine kirke stadig har en oblatæske 
med Helvig Arenfeldts våben. Se s. 743, 744, 773 
(note 16) samt J. Kinch: Ribe Bys Historie og Be
skrivelse II, 1884, s. 558.
92 NM inv. nr. D 623/1971. Fundet 1971 i mellem
rummet bag altret. Krogh 1971, s. 545.
93 NM inv. nr. D 110/1958. Fundet i korets sydøst- 
hjørne. Krogh gengiver (1971) s. 534f. en opmåling af 
klokken i tværsnit og en skitse af fundforholdene.
94 Håndklokkens ringning i koret markerede messens 
begyndelse og korbønnen samt selve messeunderet 
(elevationen). Se KultHistLeks. art. Klockringning 
(Niels-Arvid Bringéus) og Bendt Gammeltoft-Han- 
sen: Den nordiske kirkeklokkes historie, i Arv og Eje 
1983-84, især s. 47f., samt Adolf Reinle: Die Ausstat
tung deutscher Kirchen im Mittelalter, Darmstadt 
1988, s. 251.
95 NM inv. nr. D 112/1958, fundet umiddelbart nord 
for alterbordet. Knud J. Krogh 1971, s. 532f.
96 Bogstavet I står for »(oleum) infirmorum«, salve til 
syge og døende, C for »(oleum) catechumenorum« 
eller »Chrisma« til dåb og konfirmation, S for 
»(oleum) sanctum« til indvielse af personer eller gen
stande. Jfr. KultHistLeks. art. Olja och oljeinvigning.
97 Om chrismatorier se KultHistLeks. art. Liturgiska 
kärl (sp. 625f.) og Thomas W. Lassen: Chrismatorier 
til bare to slags olie, i hikuin nr. 6, 1980, s. 59-64, 
med videre henvisninger.
98 NM inv. nr. D 134/1958, D 132/1958 og D 133/ 
1958, fundet henholdsvis i den nordlige og (de to sid
ste) den sydlige del af koret.
99 Mackeprang jævnførte 1941 (Døbefonte s. 38) 
Samsonfremstillingen med en ristning på Lerbjerg 
kirkes portal (Randers amt), hvis tolkning (som løve
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Fig. 47. Kirken set fra nordøst i sommeren 1875. Blyantsskitse af J. Vilh. Petersen. I privateje. – Nordostansicht der 
Kirche, Sommer 1875. Skizze, Bleistift. Im Privatbesitz.

kamp) han imidlertid har fraveget 1948. Se Macke- 
prang: Portaler, s. 180f., 186f.
100 Se Eigil Rothe: Rytterkampbilledet i Aal Kirke 
samt andre Kampscener i danske Kirker, i ÅrbOldk
Hist. 1908, s. 92f., Beckett: DaKunst I, 236, Macke- 
prang: Døbefonte, s. 54, 61, samt Lise Gotfredsen og 
Hans Jørgen Frederiksen: Troens Billeder, Herning 
1988, s. 131. Om psykomakier generelt artiklen Tu
genden und Laster i Herders Lexikon der Christli
chen Ikonographie, 1968f. og Joanne S. Norman: Me
tamorphoses of an Allegory. The Iconography of the 
Psychomachia in Medieval Art. New York, Bern, 
Frankfurt, Paris 1983. Kentauren som motiv (et bil
lede på utøjlede lidenskaber) er behandlet af Inger- 
Lise Kolstrup: Physiologus- og bestiariefremstillin- 
ger i dansk romansk stenskulptur. Romanske Sten
arbejder 2, Højbjerg 1984, s. 92f.
101 På egnen findes sidestykker bl.a. i Øster Starup 
(Vejle amt) og i Skodborg kirkes font (DK.SJyll., s. 
738). Fonten er behandlet og afbildet i en lang række 
kunsthistoriske værker, således Beckett: DaKunst I, 
236, M. Mackeprang: Den romanske Stenskulptur i 
Danmark, i Danmarks Billedhuggerkunst, 1950, s. 
38, Otto Norn: Jydsk Granit, 1968, s. 21, Aron An- 
dersson: The Art of Scandinavia 2, London, New 
York, Sydney, Toronto, 1970, s. 62.
102 KirkehistSaml. II, 1860-62, s. 572f.
103 I frisens sydligste felt sås 1984 indkradset: »Malet
1928 af Kr. Nielsen, Vejen«.
104 Jfr. s. 1621, 1733, 2861 samt Ebbe Nyborg: Lekto- 
rieprædikestole og katekismusaltertavler, i Tro og 
bilde i Norden i Reformasjonens århundre, Oslo, 
1991, s. 23lf.
105 Jfr. s. 1622, 2861.
106 Underbaldakiner synes af pladsgrunde ikke at

have været almindelige ved lektorieprædikestole. Se 
s. 1621 og Marie-Louise Jørgensen: Lektorieprædike
stole i Østdanmark, i Kirkens bygning og brug, Stu
dier tilegnet Elna Møller, 1983, s. 95.
107 Begge henlagdes på kirkeloftet, hvor flere dele 
nævnes 1980. Nu er kun den nævnte roset fra himlen i 
behold.
108 Fagene, i fyrretræ, ligger nu på kirkeloftet.
109 Gavlfornyelsen skyldtes forslag fra Aage Bugge, 
jfr. Witt-Hansen, s. 29.
110 Af fire ekstra gavle, henlagt på kirkeloftet, har de 
to bibeholdt bemalingen fra 1927-28.
111 Stolen eller en forgænger har formentlig været 
ældre end renæssancealtertavlen, idet dennes mang
lende vinger vel skyldes hensynet til store, flanke
rende kirkemøbler (jfr. ovf.).
112 Søren Abildgaards notebog X, 37.
113 Dateringen må ligge mellem Levetzows overta
gelse af Estrup 1701 (da også hustruen døde) og ind
gåelsen af hans andet ægteskab 1704. Abildgaard har 
aftegnet våbnerne i sin notebog X, side 37.
114 Inv. nr. E 1524.
115 Inv. nr. E 1523. Opbevaredes 1947-1966 ved mu
seet på Ladelund Landbrugsskole.
116 Inv. nr. D 1522. Opbevaredes 1947-66 i museet ved 
Ladelund Landbrugsskole.
117 Maleriet er 1993 nedpakket (utilgængeligt) for re
staurering.
118 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 361.
119 Søren Manøe Hansen: Klokkeskatter i Ribe amt 
1526-29 og 1601, i ÅrbRibe. 1984, s. 169.
120 Søren Abildgaards notebog X, 37 og O. Nielsen: 
Herredsbeskrivelse, s. 21. Et par steder, som ikke gi
ver mening hos Abildgaard og delvis er ladt ulæst af 
Oluf Nielsen, er her søgt rekonstrueret efter tilsva
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rende indskrifter på støberens klokker i Sanderum og 
Odense Vor Frue (Odense amt) samt Nørre Sundby 
(Ålborg amt), gengivet af Uldall, s. 227f. Abildgaard 
læste: »... oc her bode sancte peder. gud gifve hans siel 
rad...«. Rad kunne være fejllæsning for »nad« (nåde) 
men er her fastholdt, da det stemmer med støberens 
plattyske formel: »god gheve siner sele rad« (jfr. ek
sempelvis Hjerpsted, DK.SJyll. s. 1397).
121 Se Uldall, s. 221f. og Bjørn Poulsen: Klokkestø
beren, i Skalk 1986 nr. 5, s. 26f.

122 Note 41. Jfr. Nyrop: Kirkeklokker, s. 135f.
123 O. Nielsen: Herredsbeskrivelse, s. 21. Niels Jessen 
var fæster af Askovgård, men ejede selv flere ejen
domme. I 1680’erne var han forpagter af herregår
dene Estrup og Skodborghus. Han levede endnu 
1690. Jfr. H. K. Kristensen: Hovedgården Estrup i 
Malt herred, Varde 1969, s. 32-39.
124 Lise Buurgaard og Agner Frandsen: Træet i ste
nen, Niels Hansen Jacobsens grav- og mindesten. Hi
storisk Samfund for Ribe Amt 1989, s. 71.

Fig. 48. Overligger til indadsmiget 
glug, indsat i tårnunderdelens sydmur 
(s. 2811). Målt af NJP og tegnet af MN 
1993. 1:15. – Sturzbogen für Fensterchen, 
in der Südwand des Turmunterteils.



Fig, 1. Kirken set fra sydvest. NE fot. 1993. – Südwestansicht der Kirche.

ASKOV KIRKE
MALT HERRED

Kirken er opført som valgmenighedskirke 1899- 
1900 (indviet 28.januar 1900). Efter valgmenig
hedens nedlæggelse 1972 tjente den som filial
kirke, indtil Askov 1986 udskiltes fra Malt som 
et selvstændigt sogn og eget pastorat.

Kirken, der ligger ved en dam i højskolebyens 
nordre del, omgives af en kirkegård, hegnet af 
høje bøgehække.1 Vest for kirkegården er 1981 
opført et rødstens kapel med kontor for grave
ren ved arkitekt Steffen M. Søndergaard. En
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gulkalket bygning med konfirmandstue, fra 
1991, nordøst for kirken skyldes samme arki
tekt.

Den oldkirkeligt inspirerede kirke er af røde 
mursten og tækket med skifer. Den er tegnet af 
arkitekt Rolf Schroeder, der samtidig har byg
get præsteboligen nord for kirken.2 Et ældre, 
ikke benyttet forslag fra Schroeders hånd (fig.
3), dateret marts 1899, viser en centralkirke med 
stor kuppel i midten. Hans endelige forslag, der 
altså fik en hel anden udformning, blev fore
trukket frem for tegninger til en hvid kirke, ud
arbejdet af Eyvind Mørch.3

Den brede bygning består af et treskibet lang
hus med apsis i øst og et tårn over midtskibets 
nordvestre hjørne. Den høje apsis, der er uden 
åbninger, smykkes af liséner og rundbuefrise. 
Kirken er indvendig ret mørk, idet sideskibenes 
vinduer blot er små kvadratiske glugger med 
farvet glas,4 anbragt i pudsede, rundbuede blæn
dinger. Højkirken belyses i hver side af 4×5 
rundbuede småvinduer, korresponderende med 
den indvendige fagdeling og dækket af sam- 
menmurede prydstik. I vestfacaden, med ho
vedindgangen, er brugt de samme vinduesfor
mer som i sideskibene og højkirken. Den bly-

Fig.2. Plan og opstalt set fra syd. 1:300. Målt af Sv. Aa. Aakjær 1975, tegnet af Marianne Nielsen 1993. – Grundriss und Aufriss, Südansicht.
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Fig. 3. Projekt til valgmenighedskirke i Askov (s. 2842). Opstalt ved Rolf Schroeder 1899. Farvelagt tegning i 
Lokalhistorisk arkiv for Vejen kommune. – Entwurf für eine Kirche der freien Gemeinde in Askou. Aufriss 1899.

tækte gavlkam har en svær, muret gesims, af
sluttet med en afrundet toptinde med cirkelkors. 
Det høje tårn, der kan minde om italienske 
kampaniler, har tvillingglamhuller og dækkes af 
et konvekst pyramidespir, som ender i en bøjle 
med kors.

I det indre forbindes midt- og sideskibe af 
rundbuede arkader. Pillerne smykkes ligesom 
den runde apsisbue af kragsten af granit med 
bølgelinier. I væggene mod midtskibet marke
res fagdelingen af murede halvsøjler med tra- 
pezkapitæler, hvilende på høje retkantede plinte. 
Væggene er i blank mur indtil buernes veder- 
lagshøjde; partierne herover er bortset fra halv
søjlerne gulkalkede ligesom sideskibenes

»halve«, pudsede tøndehvælv. Midtskibet har 
fladt loft med korslagte bjælker. Trægulvet er i 
østre fag hævet to trin. – Vestenden af nordre 
sideskib, der nu er materialrum, brugtes tidli
gere som ligkapel.

En gave fra Ingeborg Schrøder i anledning af
25 års jubilæet 1924 var tiltænkt en kalkmalet 
udsmykning omkring triumfbuen, som ønske
des udført af Niels Skovgaard; men først 1939 
realiseredes tanken om en udsmykning, idet der 
under loftet opsattes en frise med engle i kera
misk arbejde (jfr. prædikestol).

Inventaret er i alt væsentligt fra opførelsen og 
tilfaldet kirken som gaver. Alterpartiet, der skyl
des arkitekten, er i blankt egetræ, alterbordet
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Fig. 4. Indre set mod øst. NE fot. 1993. – Kirchen inneres gegen Osten.

med reliefskåret Jesumonogram mellem knæ
lende engle, retablet bueformet med et kors, der 
har trekløverender og forgyldt strålekrans.5

Altersølvet er københavnsk, mærket »(18)99« 
og »I. Holm«. Den bægerformede, brede kalk 
prydes af vinløv og bærer påskriften: »Askov 
Valgmenighed fra Ryslinge Valgmenighed«. 
Disken har dekoration med Jesumonogrammer, 
ligeledes oblatæsken, der er skænket af 36 præ
ster; alterkandens udsmykning svarer til kal
kens.6 En nyere alterkande er ganske enkel med 
graveret kors. Alterstagerne, af gotisk form, er en 
gave fra forstander L. Schrøder, en syvstage gi
vet af Ryslinge valgmenighed.

Døbefonten, af grå granit, 85 cm høj, har tresi
det fodplade med tre kugler, der bærer en halv
kuglekumme med indhugget bølgemotiv.7

Dåbsfadet er af messing med slyngranker og i 
bunden en drevet bebudelsesscene, hvorom ver
salerne: »Livets Ord af Guddoms Rod, Kilden 
er til Livets Flod«.

Den murede prædikestol er fra 1939, prydet af 
keramiske relieffer, evangelistsymbolerne, som 
skyldes H. G. Skovgaard. Kirkens første †præ- 
dikestol var ligeledes muret, men blev allerede 
til indvielsen udskiftet med en ganske enkel, po
lygonal †prædikestol i blankt træ, der som fon
ten hvilede på tre kugler. Stolestaderne, som er 
af bejdset fyr, ganske enkle, har imod midtgan
gen kraftige buegavle med forsænket cirkelkors 
og en lille balusteragtig frisøjle under sædet.

Orgel, 1963, med seks stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. 
Lyngby. Disposition: Manual: Gedakt 8', Prin
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cipal 4', Rørfløjte 4', Oktav 2', Spidsfløjte 1'. 
Pedal: Subbas 16'. Oprindelig på pulpitur i vest; 
siden 1973 på gulvet i skibets vestende, syd for 
midtergangen. †Orgler. 1) 1906, leveret af Joh. 
P. Andresen & Co., Ringkøbing. På gulvet. 2) 
1916, med seks stemmer, bygget af Horsens Or
gelbyggeri ved M. Sørensen med genanvendelse 
af dele fra torgel nr. 1.8 Omdisponeret 1948 af 
Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby og Hor
sens.9 Disposition 1916: Bordun 16', Principal 8',  
Gedakt 8', Salicional 8', Æoline 8', Oktav 4'; 
oktavkoppel, svelle.10 Disposition 1948: Bordun 
16', Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', Quint 2 
2/3', Oktav 2'; oktavkoppel, svelle.9 Pneumatisk 
aktion, bælgventil-vindlade. På pulpituret. 
Skænket af gårdejer Søren Peder Knudsen, Lille 
Skovgaard.11

Et fotografi af professor Poul la Cour, i glas
ramme, er ophængt vestligst i nordre sideskib.

Enkle lysekroner har 1990 afløst to store, hjul
formede messinglysekroner, der nu er på kirke
loftet.

Klokken, fra 1972, tvm. 80 cm, bærer om hal
sen reliefversalerne: »Jeg støbtes i Året 1972 af 
A. Paccard, Annecy le-Vieux, Savoyen, til 
Askov Valgmenighedskirke«. Hals og slagring 
har profilering og vinløv, legemet versalind
skrift: »Kirkeklokke mellem ædle malme, ma
geløs er for mit hjerte du«. En oprindelig 
†klokke, med samme salmelinjer, havde af be- 
sparelsesgrunde været udført af jern.12

Gravminder. Blandt de mange begravede på 
kirkegården med tilknytning til højskolen er 
valgmenighedens første præst Axel Helweg, 
†1914, og hustru, hvis mindesten er udført af 
Niels Larsen Stevns. 17 gravsten, udført af bil
ledhuggeren Niels Hansen Jacobsen, er bevaret 
på nær én.13

Litteratur. Højskolebladet 1900, spalte 169-84. Frede
rik Schrøder: Askov Valgmenighed 1899-1924, Kol
ding 1924. Asger Højmark og Uffe Hansen: De 
grundtvigske Fri- og Valgmenigheder, Odense 1944, 
s. 281-92. Arkivalier. Lokalhistorisk arkiv for Vejen 
kommune: Forhandlingsprotokol for Askov valgme
nighed, 1899-1971.

Tegninger og opmålinger. Ved embedet: Plan, opstal- 
ter og snit ved Sv. Aa. Aakjær, 1975. Lokalhistorisk 
arkiv for Vejen kommune: Ikke udført forslag til 
kirke ved Rolf Schroeder, marts 1899.
1 Kirkegården, der o. 1922 er udvidet mod øst, blev 
indviet juledag 1900. Den første begravelse var dog 
foretaget allerede grundlovsdag samme år.
2 Rolf Schroeder har også bygget det såkaldt hvide og 
røde hus på højskolen, 1898-99. 1924 opførte han den 
beslægtede Johanneskirke i Brørup stationsby (s. 
2735-38).
3 Rolf Schroeders endelige forslag svarede omtrent til 
den bygning, der blev opført, dog blev størrelsen

formindsket i forholdet 3:4. De bygningskyndige, 
der blev rådspurgt, var arkitekt Marstrand, bygme
ster A. Bentsen, Vallekilde, og N. Pedersen, Dalhus.
4 Ovenlys vinduer i sideskibenes tage er sløjfet 1975.
5 Plankerne til korset er givet af H. D. Kloppenborg- 
Skrumsager, arbejdslønnen af J. N. H. Skrumsager.
6 Kanden er skænket af pastor A. Helweg, der også 
har givet dåbsfadet.
7 Fonten givet af Direktør A.Brodersen, Rønne.
8 Orglet er opført som en nybygning i Horsens Or
gelbyggeris katalog 1923; Organist- og Kantorembe
derne, 5. udg. 1953 betegner arbejdet som en om
bygning.
9 Organist- og Kantorembederne, 5. udg. 1953.
10 Organist- og Kantorembederne, 4. udg. 1944.
11 Jyllands-Posten 12. maj 1963.
12 Den var skænket af købmand Gotfr. Beck, Århus.
13 Lise Buurgaard og Agner Frandsen: Træet i stenen. 
Billedhuggeren Niels Hansen Jacobsens gravmæler 
og mindesten. Historisk Samfund for Ribe amt 1989, 
s. 69.



Fig. 1. Kirken og kirkegården set fra syd. NJP fot. 1993. – Südansicht von Kirche und Friedhof.

FOLDING KIRKE
MALT HERRED

Kirken er opført 1897-98 (indviet ll.sept. 1898) som 
afløser for en middelalderlig kirke på samme sted. 
Sognet, der mod syd grænser ned til Kongeåen, næv
nes første gang o. 1300, da Ribe domkapitel nylig 
havde købt gods i sognet af Folding kirke.1 I kirkeli
sten i Ribe Oldemoder (ved midten af 1300’rne) er 
kirken sat til en afgift på 4 skilling sølv (jfr. s. 102f.). 
Folding har i det mindste siden 1500’rne været anneks 
til Malt.2

Kronen solgte 1720 kirken til overførster Hans 
Bachmann til Estrup og Sønderskov.3 Kirken tilhørte 
herefter med få og korte afbrydelser ejerne af Sønder
skov (jfr. *herskabsstol og det Claudiusske gravsted 
på kirkegården) indtil begyndelsen af 1800’rne, da 
den blev overtaget af sognets beboere.4 Kirken over
gik til selveje 1911.5

Sagn. Der skal have været en løngang fra Sønder
skov til herregårdens gravkammer på kirkegården.6 
En kæmpe i Dover bjerge, syd for Kongeåen, kastede 
en sten efter Folding kirke (jfr. †kampesten øst for 
kirkegården).7

Kirken ligger højt på en magtfuld banke i et bøl
get bakketerræn. Fra kirkegården er der fald til 
alle sider, stærkest mod nordvest ned mod Kan- 
nebæk, som danner skel mod Føvling sogn og i 
Foldingbro forenes med Kongeåen.

Kirken er rejst i umiddelbar nærhed af fire 
oldtidshøje (fig. 2-3).8 Højene, hvoraf to er sløj
fet, har ligget på en række nordnordøst-sydsyd-
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Fig. 2. Kirken i landskabet 1:10000, tegnet af MN på 
grundlag af geodætisk målebordsblad 1869. Kirken er 
opført i tilknytning til fire oldtidshøje (s. 2847), 
hvoraf den fjerde, syd for kirkegården, var sløjfet in
den 1869. Høj nr. 2. fra nord blev udjævnet ved den 
gamle †kirkes nedrivning 1897. I høj nr. 3 indrettedes 
1756 et gravkammer (s. 2870). – Die Kirche in der 
Landschaft. Zeichnung gründet sich auf ein geodätisches 
Messtischblatt von 1869. Der Bau der Kirche erfolgte in
mitten von vier Hünengräbern, von denen das vierte, süd
lich des Friedhofs, vor 1869 eingeebnet war. Grab Nr. 2 
von Norden wurde in Verbindung mit dem Abbruch der 
alten †Kirche in 1897 eingeebnet. Im Grab Nr. 3 wurde 
1756 ein Grabmal eingerichtet.

vest med den nordligste og største på bankens 
øverste punkt. De to midterste er indlemmet i 
selve kirkegården. De fire høje er, regnet fra 
nord mod syd:

1) Den såkaldte »kirkehøj« (fig. 4) lige uden 
for norddiget. Den store høj, der er fredet 1885, 
er 6 m høj og 24-27 m i tværmål. Diget har 
skåret lidt af den søndre højfod.9

2) En †bronzealderhøj (fig. 41), der tidligere 
bar †klokkestabelen (se ndf.), i kirkegårdens 
nordøstre del, sløjfet 1897-98.10 Den kun delvis 
udjævnede høj, der i dag fremtræder som en 1 m 
høj kuppel, har været ca. 20 m i tværmål. Den 
har tangeret det østre dige og nået næsten frem 
til nordhøjen. Ved sløjfningen af højen fandt

man et lerkar, en bronzenål og et rør af sam
menbøjet bronzeblik (NM inv. nr. B 6798-99).

3) En mindre høj (fig. 4) sydvest for kirken 
lige inden for syddiget, der har bortskåret den 
søndre del. I højen er 1756 indrettet et muret 
gravkammer for familien Claudius (se gravmin
der).11

4) En †høj syd for kirkegården ud for den før
nævnte høj var sløjfet inden 1869.12

Kirkegården har bevaret sine gamle skel und
tagen imod vest, hvor den er udvidet 1972 sam
tidig med anlæggelsen af en parkeringsplads. 
Kirkegården hegnes af brede kampestensdiger, 
overgroet med græs, bregner og andre urter. 
Det vestre dige er flyttet i forbindelse med ud
videlsen. Hovedindgangen i øst er en port og 
ganglåge. Den lukkes ligesom en ny indgang i 
vest med trætremmefløje mellem kløvstenspil- 
ler af granit. †Porten i øst, 182913 kaldet »lig
porten«, bestod 1801 af tre murede, teglhængte 
piller.14 På et prospekt 1896 (fig. 12) krones pil
lerne med kugler. En nu sløjfet †låge i norddiget 
lukkedes 182913 med et drejeligt »korstræ«.

Et hvidkalket hus, fra o. 1900, nordøst for

Fig. 3. Kirken og de omgivende gravhøje. Penne
skitse ved J. J. A. Worsaae nedtegnet efter forklaring 
af landinspektør J. Jensen 1884. – Kirche mit umliegen
den Grabhügeln. Federskizze nach einer Beschreibung, 
1884.
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Fig. 4. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra syd. Sylvest Jensen fot. 1947. Det kgl. Bibliotek. – Luftaufnahme 
von Kirche und Friedhof Südansicht, 1947.

kirkegården, med gavle i nord og syd, tjener 
som graverbolig.

Kirkegården og gravhøjene lå i 1800’rne fri og 
uden beplantning. Inden opførelsen af en ny 
kirke 1898 var der plantet træer omkring selve 
bygningen, der med tiden blev en tæt bevoks
ning (jfr. luftbilledet fig. 4), før de blev fældet. 
Området vest og nord for kirkegården blev 1935 
tilplantet med bøg.15 – Kirkegården var endnu 
ikke planeret 1862.5 Ældre fotografier viser den 
græsklædte kirkegård med højryggede gravtuer 
og enkelte gravsteder indhegnet med gitre af træ 
og støbejern.

En †klokkestabel (fig. 12 og 41) på †gravhøjen 
nordøst for kirken (jfr. ovf.) blev nedtaget 1897. 
Den tømrede stabel, 1797 kaldet for »klokkehu
set«,16 støttedes af skråstivere og var dækket af 
et lille trætag med gavle i øst og vest.

Nogle nu fjernede †kampesten uden for det 
østre kirkegårdsdige opfattedes af Abildgaard (i

1770’erne) som et »hedensk stenalter«. De »an
selige, store sten« lå 12 à 16 skridt fra den sløj
fede gravhøj (nr. 2).17

DEN NUVÆRENDE KIRKE
Kirken fra 1897-98 er opført på det gamle kirke
sted18 efter tegning af arkitekt Johan Christian 
Fussing, Kolding.19 Den består af kor og skib 
med en tagrytter over vestgavlen.

Bygningen er af røde sten med tag af skifer og 
ligner i mangt og meget de nyromanske kirker, 
som Fussing i de foregående år havde opført på 
egnen.20 En granitsokkel med skråkant er for
modentlig tildannede kvadre fra den gamle 
kirke. Murene har hjørneliséner, forbundet af en 
rundbuefrise, der også er ført op i gavlene. Vin
duerne er rundbuede og falsede. I korgavlen er 
en falset cirkelblænding med mønstermuret 
malteserkors; herunder en lille, retkantet præ-
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Fig. 5. Kirken, opført 1897-98, set fra nordøst. NE fot. 1988. – Nordostansicht der 1897-98 errichteten Kirche.

stedør, afdækket med en tagformet overligger af 
granit. Indgangspartiet i vest, under et cirkel
vindue, er en rundbuet portal i tagafdækket 
fremspring. Åbningen flankeres af romanise
rende søjler af en hvidgrå granit, nyhugget 
1990, da de afløste søjler af sandsten. Det lige
ledes fornyede tympanon smykkes med kors og

alfa og omega. På stenbjælken herunder er med 
versaler og romertal udhugget: »A(nn)o d(om- 
ini) 1897«. Den ottekantede, blyklædte tagrytter 
har rundbuede glamhuller og dækkes af et stejlt 
spir, afsluttet med kugle og kors.

Indvendig står det enkle rum efter en istand
sættelse 1978 (ark. Alan Havsteen-Mikkelsen)

Fig. 6. Grundplan 1:300 af den nuværende kirke fra 1897-98. Tegnet af Marianne Nielsen 1993 på grundlag 
opmåling ved Alan Havsteen-Mikkelsen 1978. – Grundriss der heutigen Kirche von 1897-98.
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Fig. 7. Interiør mod øst. NE fot. 1988. Innenansicht gegen Osten.

med hvidtede vægge, dækket med et oxydrødt 
træloft med profilerede bjælker på små konsol
ler. I gulvet ligger gule, sorte og røde fliser. Un
der bænkene er der igen trægulv efter at der en 
tid havde været gulve af kork. Den runde kor
bue smykkes af rundstave mod kor og skib. I 
vestenden er orgelpulpituret indrettet over tre 
små rum: forhal i midten, venteværelse i syd og 
trapperum i nord.

Opvarmning. Kirken opvarmedes i den første 
generation af en stor muret tovn i skibets nord- 
østhjørne. Denne afløstes af en †kalorifer med 
nedgravet fyrrum samme sted. 1978 indrettes 
fyrrum i graverboligen øst for kirkegården med 
varmeledning til kirken.

Tre †kalkmalede vægdekorationer, der efter tur 
har afløst hinanden, kendes kun fra fotografier. 
Den første, formodentlig fra 1898, omfattede et 
vandret bånd med rankeslyng i kor og skib ca. 
1,5 m over gulvet samt en afstribning og tov

snoning omkring korbuen. Den afløstes af en 
lidt varieret dekoration, måske den der 1915 ud
førtes af kunstmaler Johnsen.21 En tredie udma
ling, bl. a. med krabbeblade (i stuk?) omkring 
korbuen, er formodentlig fjernet ved en istand
sættelse af kirkens indre forud for 50 års jubilæet 
1948 (ark. Sottrup-Jensen, Esbjerg).

DEN NEDREVNE †KIRKE
Kirken, der blev brudt ned 1897, var en lille ro
mansk bygning bestående af apsis, kor og skib, 
hvortil der – muligvis i 1500’rne – var føjet et 
våbenhus foran syddøren. Ifølge Danske Atlas 
(1769) sås endnu »grundstenene« til et tidligere 
†tårn(?), men disse eventuelle spor var væk hun
drede år senere. Kirkens udseende i årene forud 
for nedrivningen kendes fra fotografier, en op
måling 1897 og fra beskrivelser ved J. Helms 
(1873) og F. Uldall (1887).

Danmarks Kirker, Ribe amt 198
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Fig. 8. Opstalter, grundplan og snit af den gamle †kirke kort før nedrivningen, 1:300. Målt og tegnet af J. Chr. 
Fussing 1897. – Aufrisse, Grundriss und Schnitt von der alten †Kirche kurz vor dem Abbruch, vermessen 1897.

Materialerne i den romanske bygning var rå og 
kløvet kamp med halvt tildannede hjørne
kvadre. Murene hvilede på en sokkel af granit 
med hulet skråkant over en lille vandret rille.

Grundplan. Apsiden var lav og kun svagt 
fremspringende; centrum for krumningen lå i 
korgavlens vestside. Springet mellem kor og 
skib svarede omtrent til murtykkelsen. Planens 
mest påfaldende træk var dørenes placering 
langt mod vest, helt henne ved gavlen. Helms 
mente, at de usædvanlige forhold var en følge 
af, at skibet var blevet afkortet i vestenden, idet 
han fandt det usandsynligt, at dørene oprinde
ligt havde været anbragt så langt mod vest. Han 
foreslog, at de ovennævnte fundamenter (hvoraf 
intet længere var at se) frem for et tårn kunne

stamme fra skibets nedbrudte vestende. Om ski
bet virkelig har været længere kan ikke afgøres. 
Uldall noterede ingen forstyrrelser i vestenden, 
kun at gavlens øverste spids var ommuret i tegl. 
På fotografiet (fig. 10) synes murværket ikke at 
skille sig ud fra kirkens sydside.

Af dørene var den nordre tilmuret og over- 
kalket. Den var udvendig kantet af tilhugne 
kvadre og afsluttet med en rund bue. I den ret- 
kantede syddør, der ifølge Uldall »mulig syntes 
noget forandret«, var vestre anslag hugget bort. 
Som dæksten tjente den idag på kirkegården be
varede billedsten (fig. 11) med figursiden nedad. 
Af det da hvidtede relief af Mikael med dragen 
så Helms kun »ansigt og krop«, idet resten må 
have været skjult.
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Fig. 9. †Kirken set fra syd kort før nedrivningen. L. Poulsen fot. Ved embedet. – Südansicht der 
†Kirche kurz vor 
dem Abbruch.

Stenen, der vel er en karmsten, er af rød og 
sortflammet granit og måler 177×50 cm; tykkel
sen er 18-24 cm. Hovedenden er afrundet, og 
det retkantede, aldrig færdiggjorte billedfelt er 
et svagt forsænket relief (0,5 cm). Feltet til ven
stre for hovedet er ikke hugget ud. Personen 
med et dyr ved højre fod forestiller formodent
lig Mikael og dragen, men manden med det æg
geformede hoved er uden arme endsige vinger, 
og udyret ved højre fod lader sig ikke nærmere 
bestemme. Som en mulig karmsten med den 
dragedræbende S. Mikael som dørvogter har 
billedstenen fornemme paralleller i Øster Starup 
(Vejle amt) og i nordportalen i Tulstrup kirke, 
Gjern hrd. (DK. Århus s. 3685f.).22 Den afrun
dede hovedende kan dog også tale til fordel for 
at stenen oprindelig har været udført som grav
sten.23 – Ved opførelsen af den nye kirke blev 
stenen indsat i nordvæggen i kirkes forhal. Her
fra er den 1978 bragt ud på kirkegården, hvor 
den nu ligger syd for kirken.

En afbrydelse i soklen i korets sydside tæt ved 
skibet opfattedes af Uldall som et muligt spor af 
en (præste)dør.

Vinduer. Et vindue midt i apsis var forstyrret 
ved indsættelsen af en retkantet træramme. 
Nordsidens rundbuede åbninger, ét i koret og to 
i skibet, var tilmurede og fremtrådte som ind
vendige blændinger. De smalle åbninger var ud
vendig dækket med monolite overliggere, og 
smigene var her meget stejle, indadtil noget bre
dere. I skibets østre vindue sås ifølge Uldall 
endnu den oprindelige egetræsramme. I våben
husets gavlspids var indmuret en lille overligger 
fra et sløjfet vindue.

Indre. Den runde apsisbue, af hjørnehugne 
kvadre, var delvis forstyrret i nordsiden; i syd 
var bevaret et kragbånd, nederst smykket med to 
rundstave. Korbuens vanger med skråkantsok
kel var bevaret indtil vederlagshøjde, markeret 
med enkle kragbånd, affaset på undersiden. Åb
ningen var stærkt udvidet i højden, muligvis i 
forbindelse med opsætningen af en †lektorie- 
prædikestol i 1500’rne (sml. de tilsvarende for
hold i Malt). Kilestenene fra den oprindelige, 
runde bue var indmuret i våbenhuset. Apsiden 
dækkedes af et halvkuppelhvælv; kor og skib 
havde bevaret flade trælofter.

198*
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Fig. 10. †Kirken set fra sydvest kort før nedrivningen. L. Poulsen fot. I privateje. – Südwestansicht der †Kirche kurz 
vor dem Abbruch.

I korets og skibets østgavle var gennembrudte 
åbninger, der tillod passage mellem lofterne. 
Åbningen mellem kor og apsis var så lille, at 
man kun har kunnet krybe igennem det.

Ændringer og tilføjelser. Sydsidens vinduer var 
afløst af større åbninger, der i 1800’rne stod med 
retkantede trækarme. Det lille, teglhængte vå
benhus, hvis vestmur flugtede med skibets gavl, 
var af blandede materialer: rå kampesten, 
kvadre og små teglsten (i gavlen). Brugen af ki
lesten fra den oprindelige korbue antyder, at hu
set først er rejst efter buens ændring, måske i

1500’rne. Den fladbuede dør var anbragt i et 
spejl, hvis overside synes forstyrret i forbindelse 
med gavlspidsens ommuring. I østmuren var et 
lille retkantet vindue.

Kor og skib havde blytag, nævnt første gang 
1725, da der var huller i blyet.24 En tavle i ski
bets sydside var mærket »1802«. Tagværkerne 
var efter opmålingerne at dømme af en enkel 
konstruktion med et lag hanebånd i koret, to lag 
i skibet.

Den uopvarmede kirke var ved nedbrydnin
gen hvidtet ude og inde. Gulvet i midtgang og

Fig. 11. Romansk billedsten med relief af S. Mikael, tidligere indsat over den gamle †kirkes syddør, nu på 
kirkegården. Muligvis en gravsten (s. 2852). NE fot. 1993. – Romanischer Bildquader mit Reliefdarstellung des hl. 
Michaels. Früher über dem Südportal der alten †Kirche, heute auf dem Friedhof. Möglicherweise ein Grabstein.
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Fig. 12. Den gamle †kirke og kirkegården set fra øst. Akvarel af C. C. C. Bock 1896. I privateje. – Ostansicht der 
alten †Kirche und des Friedhofs. Aquarell 1896.

kor var lagt med teglfliser, under bænkene med 
mursten. Lofterne var limfarvede.

Jacob Helms betegnede 1873 kirken som »lille 
og uanselig«. En plan 1889 om at fjerne eller 
flytte dele af pulpituret (se inventar) blev fore
løbig udsat, da man regnede med at kirken 
skulle brydes ned. Ved provstesynet 8. juni 1891 
afventede man en tegning til en ny kirke i løbet 
af sommeren,13 men kirken kom dog til at stå 
endnu nogle år. Nybyggeriet blev muliggjort 
ved en bevilling på tillægsloven for finansåret 
1896-97, hvorefter værgerne ansøgte ministeriet 
om tilladelse til at nedrive den gamle kirke og 
opføre en ny efter tegninger af arkitekt Fussing. 
I et brev fra ministeriet 25. maj 1897, ledsaget af 
kgl. bygningsinspektør Jens Vilh. Petersens be
skrivelse af den gamle kirke, blev Nationalmu
seet spurgt, om det måtte ønske, at der blev 
truffet særlige foranstaltninger før nedrivnin
gen. Museet bad om, at der blev foretaget en 
opmåling, og en sådan blev da udført af arkitek
ten.

INVENTAR
Oversigt. Det væsentlige inventar og udstyr er over
ført fra den gamle kirke. Ældst er den romanske dø
befont, mens senmiddelalderen repræsenteres af 
klokken fra 1512, der er interessant ved en fransk
sproget indskrift og navnet »Medarde« efter en

fransk helgen. Altertavlen er skænket af Thomas Juel 
til Sønderskov 1634, prædikestolen må være samtidig 
og skyldes samme landsbysnedker. Langt fornem
mere er en række reliefprydede *frisestykker, der for
mentlig har hørt til i et (†)pulpitur fra o. 1625. De 
indgår nu i en *herskabsstol i form af et pulpitur med 
lukket stol fra 1739, der siden 1897 er i Museet på 
Koldinghus.

Dåbsfadet er et nederlandsk arbejde fra o. 1650, 
alterstagerne fra o. 1675-1700, og altersølvet bærer 
årstallet 1703 samt våben og initialer for Theodosius 
Levetzow til Estrup. Fra 1800’rne stammer en oblat
æske, udført af Andreas Dyrbye i Ribe (1831-91), og 
det o. 1854 anskaffede sygesæt.

Farvesætning og istandsættelser. Sin nuværende frem
træden skylder indretningen den seneste restaurering 
1978, da altertavlen fik en effektfuld nystaffering med 
malerier ved Sven Havsteen-Mikkelsen, der tillige 
har farvesat det øvrige inventar. 1898-1978 stod møb
leringen mørkere, de gamle hovedstykker i afrenset, 
ferniseret træ med lidt ornamenter, stoleværk m.m. 
egetræsmalet.

Den gamle kirkes indretning umiddelbart før ned
rivningen 1897 fremgår af plan, snit og fotografi (fig. 
8, 20). Endnu mere fortættet har rummet fremtrådt 
med de ældre, 1890 kasserede †stolestader og med en 
katolsk †sidealtertavle, der eksisterede endnu i 
1770’erne. *Pulpiturstolens indretning og staffering 
med malerier 1739 var muligvis led i en mere almen 
istandsættelse. En større restaurering med nymaling i 
lyse toner fandt sted 1848-51. 1862 overstrøg man 
stoleværket med egetræsfarve, og 1886 forsynede 
maler A. N. Andersen, Vejen, altertavlens storfelter 
med nye malerier efter Auguste Doré (nu i skab på 
pulpituret).
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Fig. 13. Nadveren, tidligere altermaleri, udført 1886 
af A. N. Andersen, Vejen (s. 2857). Ole Alkærsig fot. 
1976. – Das Abendmahl, ehemaliges Altargemälde, 1886.

Alterbordet, fra 1898, er et panelværk i fyr, 
148×83 cm, 100 cm højt, med tre fyldinger for
til, to ved siderne; bagtil skabslåger. Rødmalet 
med altertavlen.

†Alterbordet i den nedrevne kirke var 1862 »af 
mur« (middelalderligt?) med †alterpanel, der for
mentlig har været ganske simpelt, da det om
tales som en fyrrebeklædning.5 På planen 1897 
(fig. 8) er angivet et rektangulært alterbord, ca. 
170×80 cm, stående med bagkanten i flugt med 
apsisbuen.

†Alterklæder. Alterbordet stod åbenbart udæk
ket 1841, da det ifølge synet burde behænges 
med et alterklæde.13 1847 ønskedes alterklædet, 
som var affalmet, fornyet.13 1862 havde kirken 
et klæde af rødt, uldent tøj, måske det (med 
kors), der eksisterede ved den gamle kirkes ned
brydning (jfr. fig. 20). Den nuværende kirke 
havde indtil 1978 et klæde af fløjl med guldkors 
(jfr. fig. 33).

Altertavle (fig. 14), 1634, skænket af Thomas 
Juel til Sønderskov, et snedkerarbejde i forsin
kede renæssanceformer, nu præget af en nystaf
fering med malerier ved Sven Havsteen-Mik- 
kelsen 1978.

Tavlen består af postament, tredelt, søjlepry- 
det storstykke med høj frise samt beskedent 
topstykke med trekantgavl, alt med ganske 
enkle, hovedsagelig udsavede vinger. Storfel
terne, det midterste lidt bredere end sidefel
terne, indfattes af æggestavslister og flankeres af 
korintiske frisøjler med attiske baser og sær
egent klumpede kapitæler; to små ringe deler de 
glatte søjleskafter noget under midten. Søjlerne 
står foran smalle højfyldinger, indersøjlerne hvi
ler på brede postamentfremspring, og under de 
ydre har den halvrunde postamentgesims helt 
spinkle, drejede hængeknopper (fra 1800’erne?). 
Såvel postamentfremspring som -gesims prydes 
af kassette- og beslagværk. Mens postamentets 
vinger er helt glatte, er der på de smalle storvin
ger, med ørnehoved foroven, antydet rulleværk 
ved en let opstående kant. Under storfrisen er 
der »loft« med små drejede hængeknopper, ar- 
kitraven har æggestavsliste, og de profilindram- 
mede frisefelter flankeres af gennembrudte vo
lutbøjler med englehoved over pyramidebosse. 
Yderst på storgesimsen flankerer drejede spir det 
næsten kvadratiske topstykke, hvis felt kantes af 
to toskanske søjler med skaftringe. Topvin
gerne, med småspir og diminutivt ørnehoved, 
er groft skrubhøvlede også fortil og snarest for
nyede i 17-1800’rne. Over topsøjlerne bærer 
bøjler med kassetteværk den flade trekantgavl, 
der krones af småspir.

Sven Havsteen-Mikkelsen har 1978 givet tav
len en massiv mørklilla (dodenkop) med gule 
lister omkring felterne, der rummer en stor ma
let komposition, Kristus stiller stormen (olie på 
lærred).25 Mens de syv felter i postament, stor
stykke og frise domineres af vandets blå og en 
sortagtig himmel, bryder et klart, gult lys igen
nem i topfeltets.26

Et sæt ældre malerier, på felternes gamle ege
panel, opbevares siden 1978 på kirkens pulpitur. 
Topmaleriet er vistnok fra 1851 og viser Jesus på 
korset, hængende dybt i armene på baggrund af



FOLDING KIRKE 2857

Fig. 14. Altertavle 1634, skænket af Thomas Juel til Sønderskov (s. 2856). Malerier, Kristus stiller stormen, ved 
Sven Havsteen-Mikkelsen 1978. NE fot. 1988. – Altar, 1634. Eine Stiftung von Thomas Juel zu Sønderskov. 
Gemälde, Christus stillt den Sturm auf dem Meer, 1978.

Jerusalems dunkle bygninger og en næsten sort 
himmel. De tre øvrige malerier er udført 1886 
(efter Gustave Doré) af maler A. N. Andersen, 
Vejen, der har signeret storfeltets Nadverscene 
(fig. 13). Nordre sidefelt viser Dåben i Jordan,

det søndre Piskningen (jfr. fig. 20). Farverne do
mineres af gråbrune og grønne toner. Bag 
1800’rnes malerier er alle spor af panelets æl
dre malerier bortskrabet (røntgenundersøgelse 
1977).



2858 MALT HERRED

Fig. 15. Alterkalk, 1703, med våben og initialer for 
Theodosius Levetzow, Estrup (s. 2859). NE fot. 
1988. – Kelch, 1703. Wappen und Initiale für Theodosius 
Levetzow, Estrup.

Tavlen må være skåret af samme, velsagtens 
lokale snedker som prædikestolen. De gamle 
indskrifter var åbenbart i behold 1769, da Dan
ske Atlas oplyser, at tavlen var bekostet 1634 af 
Thomas Juel.27 1841 ønskede man topstykket 
fastgjort,13 og 1848 trængte tavlen til at opmales 
og forgyldes, hvilket vistnok skete 1851.13 I 
samme omgang må der formentlig være udført 
nye malerier, af hvilke det nævnte topmaleri er i 
behold. Tavlens øvrige †malerier forestillede o. 
1860 Nadveren, Kristi Dåb og Hudflettelsen.28 
1870 blev tavlens hvide bemaling opfrisket og 
det hele ferniseret; 1885 ønskede man anskaffet 
et nyt alterbillede, hvilket skete med udførelsen 
af A. N. Andersens ovennævnte malerier 1886. 
Han ændrede næppe meget på bemalingen i øv
rigt, der på et fotografi fra 1890’erne (fig. 20) ses 
som en lys overstrygning med indskrifter i frak- 
turagtig skriveskrift på sort bund. I postament

feitet læstes: »Gi[ørerJ dette til min Ihukom- 
[melse] (Luk. 22,19)«, i frisen (fra nord): »Uden 
nogen bliver født...(Joh. 3,5)«, »See det Guds 
Lam...(Joh. 1,29)« og »Men han er saaret for 
vore...(Es. 53,5)«, og i topfrisen: »Død for Syn
dere«. I forbindelse med tavlens overflytning til 
den ny kirke 1898 blev træværket afrenset, ferni
seret og forsynet med lidt forgyldning på sira
terne, malede englehoveder på søjleskafterne og 
palmegrene på topvingerne; de eksisterende ind
skrifter bibeholdtes. Endelig fik tavlen 1978 sin 
nuværende fremtræden.

En katolsk †sidealtertavle med Maria, snarest 
fra senmiddelalderen, nævnes af Søren Abild
gaard o. 1770. Han kalder den liden og forfalden 
med Marias billede i midten og »Slaugdørre« 
ved siderne. Malingen var aldeles fortæret, og 
der sås hverken årstal eller inskription.17 Fløje
nes omtale som slagdøre tyder på, at de alene 
har været malede, hvorfor der vel har været tale 
om en udpræget sidealterprydelse som eksem
pelvis Mariatavlen i Bedsted (DK.SJyll., s. 
1726). Dette taler imod, at tavlen o. 1770 skulle 
have fungeret på højaltret, hvilket ellers må si
ges at ligge i Abildgaards formulering.29 Efter al

Fig. 16. Sygekalk, o. 1854 (s. 2859), med uidentifi
cerede stempler (fig. 40). NE fot. 1988. – Kranken
kelch mit unbekannten Stempeln (Abb. 40), um 1854.
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sandsynlighed har den lille tavle da været an
bragt et andet sted i kirkerummet.

Altersølv, 1703, kalken med årstal samt våben 
og initialer for Theodosius Levetzow, ejer af 
Estrup i Malt sogn, tidligere brugt både i Malt 
og Folding kirker. Kalken (fig. 15), 20 cm høj, 
har sekstunget fod, der er drevet stejlt op mod 
de sekssidede skaftled. På en af tungerne det gra
verede våben og årstal, flankeret af initialerne 
»TL« på nabotungerne. Knoppen er linseformet 
med spidse blade, muligvis fornyet ligesom bæ
geret (fra. o. 1853?), der har ny hældetud. Den 
sammenhørende disk (fig. 17), tvm. 11 cm, har 
på fanen et graveret, ligearmet kors og (modstil
let) et stregkors med koncentriske cirkler. Sæt
tet, der (i hvert fald nu) fremtræder uden stemp
ler, nævnes tidligst 1853, da det sagdes at have 
været benyttet i både Malt og Folding. En gra
veret påskrift »Folding« kan have siddet på det 
daværende †bæger, ligesom eventuelle stempler. 
Sættet ønskedes da repareret,13 og måske er det 
ved denne lejlighed, at kalken er delvis fornyet.

En oblatæske (fig. 17), med stempel for An
dreas Dyrbye i Ribe (1831-91), må være udført 
efter 1853, da man ønskede anskaffet en pas
sende brødæske.13 Den har form af en høj og 
smal cylinder, 12,5 cm høj, tvm. 4 cm. Den 
glatte side prydes af et smalt midtbånd med 
blomster, låget har oventil graverede høstred-

Fig. 19. Alterstager, o. 1675-1700 (s. 2860). NE fot. 
1988. – Altarleuchter, um 1675-1700.

skaber og på siden en rifling, der gentages langs 
æskens bund. Under bunden ses Dyrbyes gen
tagne stempler (Bøje 1982, nr. 6809). †Alter

kande, 1847,13 af porcelæn. Den omtales 1862 
som sort med guldkors og nævnes endnu 1911.5

Sygesæt, o. 1854, af ukendt guldsmed. Kalken 
(fig. 16), 14 cm høj, har en nærmest klokkefor- 
met fod med profilering og en lille riflet krave

Fig. 17-18. 17. Alterdisk, 1703 (s. 2859), og oblatæske fra o. 1853, udført af Andreas Dyrbye i Ribe (s. 2859). 18. 
Dåbsfad, o. 1650, nederlandsk (s. 2861). NE fot. 1988. – 17. Patene 1703, und Oblatendose um 1853, geschaffen von 
Andreas Dyrbye in Ribe. 18. Taufschale, niederländisch, um 1650.
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Fig. 20. Den gamle †kirkes indre set mod øst kort før nedrivningen. L. Poulsen fot. Ved embedet. – Kircheninne
res gegen Osten kurz vor dem Abbruch der alten †Kirche.

ved overgangen til det spinkle, balusterformede 
skaft med godronnering. Bæger med næsten 
lodrette sider og profilering langs randen. På fo
dens standplade ukendte stempler (fig. 40), et 
cirkulært, vistnok med bogstavet »G« og et an
det, der synes at vise et lille fyrfad eller et træ. Et 
ældre *sygesæt, skænket 1792 af kirkeejeren 
Hans Gundorph, bruges nu i Holsted (s. 2752).

Alterstager (fig. 19), o. 1675-1700, 37 cm høje, 
med balusterskaft, cirkulær fod og ensdannet, 
lidt mindre lyseskål. Tornene er fornyet i jern. 
De enkle stager, der er nært beslægtede med Læ
borg kirkes (s. 2926), nævnes tidligst 1862.5 En 
syv stage (såkaldt Titusstage) er skænket o. 1940 
og bærer påskriften: »Til Minde om Mor Karo
line Hansen. Født i Folding d. 29. 8. 1873. Bør
nene«. Ude af brug.

En messehagel fra o. 1900, af rødt fløjl med 
guldkant og -rygkors, er henlagt på kirkeloftet. 
†Messehagler. 1776 var kirken blevet frastjålet en 
rød, »overskåren« fløjlshagel med sølvfrynser 
omkring og med et sølvkors med krone over.24 
1852 ønskedes anskaffet en ny hagel af passende 
størrelse og forsynet med alt tilbehør,13 vel én af 
de to af højrødt silkefløjl med ægte guldtredser, 
der fandtes 1862. 1911 nævnes kun en hagel.5

Alterskranke, 1898, halvcirkulær med baluster- 
stivere og håndliste i blank eg. Gråmalet med 
betræk i gråt lærred. I den gamle kirke omtales 
†alterskranken 1820 som et løst stakitværk for 
koret.30 1840 var knæfaldets beklædning for 
kort, og 1847 blev rækværket og fodstykket 
foran altret fæstet.13 Det må da have forløbet 
tværs over korgulvet, eftersom knæfaldet 1867
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Fig. 21. Prædikestol, formentlig fra 1634 (s. 2861). 
NE fot. 1988. – Kanzel, vermutlich 1634.

ønskedes forandret i bueform, som det frem
trådte ved kirkens nedbrydning (jfr. fig. 8).5

Døbefont (jfr. fig. 32), romansk af granit, 83 
cm høj, kummens tvm. 73 cm. Foden, af grålig 
granit, har form af en søjlebase med svagt mar
kerede hjørneknopper og en vulst ved overgan
gen til den halvkugleformede kumme. Kum
men er af en rødlig sten, fordybningen regel
mæssig med ret stejle sider.31 1846 ønskede man 
fonten rengjort og istandsat,13 og 1882 skulle 
den afrenses for maling.5 Den stod da nordvest- 
ligst i den gamle kirkes kor (jfr. fig. 8). I den ny 
kirke har fonten haft plads i skibet ved korbuens 
nordside indtil 1978, da den blev anbragt midt 
foran korbuen.

Dåbsfad (fig. 18), o. 1650, tvm. 49 cm, neder
landsk med opdrevet relief af spejderne, der 
vender hjem fra Kanaaens land (4 Mos., 13). Det 
noget udpudsede relief omgives af bladværk 
med tulipaner, fanen smykkes af to stemplede 
ornamentbånd med mandelformede bukler. Fa
det, der har sidestykker bl.a. i Vejleby (DK.Ma

ribo, s. 831), nævnes tidligst 1862.5 En dåbskande 
fra 1888 er af messingblik,5 ganske enkel, 32 cm 
høj.

Prædikestol (fig. 21), formentlig anskaffet 
1634, da den i former og udførelse svarer nøje til 
altertavlen. De fire høje og smalle fag, flankeret 
af søjler som altertavlens, suppleres siden 1898 
af et ganske enkelt forbindelsesfag til væggen i 
syd. Over og under søjlerne har postament og 
frise fremspring med kassetteværk fortil og en 
lille udsparet arkade på siderne. Nederst sidder 
der under fremspringene drejede hængebosser 
flankerende enkle, udsavede hængestykker. En 
underbaldakin dannes af seks udbugende fririb- 
ber med neglesnit, nu samlet i en bærestolpe fra 
1898. En topgang fra 1898 med fyldingspanel 
(jfr. fig. 33) er 1978 afløst af den nuværende, 
enkle trappe. Bemaling fra 1978 i mørklilla og 
rødt som alterpartiet. Under felternes røde anes 
en dekoration med kronede korsvåben fra 1898 
(jfr. ndf.).

Prædikestolen, der siden 1898 har plads i den 
ny kirkes sydøsthjørne, var opsat samme sted i 
den gamle kirke, påfaldende højt, med opgang 
gennem triumfmuren og en henved to meter 
lang bro herfra (jfr. fig. 20). Placeringen var for
mentlig oprindelig; men den påfaldende høje 
anbringelse havde rimeligvis sammenhæng med 
en forgænger af lektorietype, opsat i korbuen 
(jfr. ndf.). Muligt er det vel også, at den nu
værende prædikestol en kortere tid har været 
anbragt som lektorieprædikestol (jfr. s. 1622, 
2786f.). Om †roen (fig. 20) har været samtidig 
eller lidt yngre lader sig næppe sige. Den var 
forsynet med drejede balusterstivere, en kraftig 
profilgesims og forneden hængestykker som 
kurvens. Denne havde i felterne malerier af stå
ende evangelister, man aner på billedet Markus 
(vistnok) og Lukas med symboldyr ved fød
derne, begge skrivende og pegende i opslåede 
bøger. Malerierne kan have været sammenhø
rende med pulpiturets fra 1739. På samme bil
lede ses underbaldakinen ende i en drejet †hæn- 
geknop; en stejl †bogstol var fra 1862,5 bemalin
gen lys som altertavlens.

Prædikestolen, der 1725 var temmelig løs,24 
blev 1851 opmalet og opforgyldt,13 hvilket for-
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Fig. 22. *Herskabsstol, i sin nuværende form fra 
1739, indrettet af Hans Bachmann og hustru Chri
stine Margrethe på Sønderskov (s. 2862); delvis ud
ført af udskåret panel (fig. 23-29), der kan stamme fra 
et (†)pulpitur fra o. 1625 (s. 2868). I Museet på Kol
dinghus. LL fot. 1981. – *Herrschaftstuhl, in seiner heu
tigen Gestaltung von 1739, eingerichtet von Hans Bach
mann und seiner Frau, Christine Margrethe, auf Sønder
skov; teilweise aus einer beschnitzten Brüstung bestehend 
(Abb. 23-29), die von einer (†)Empore um 1625 stammen 
mag.

mentlig også har berørt malerierne af de fire 
evangelister, der nævnes 1862.5 1867 ønskedes 
opgangen flyttet »nedenfor koret«,5 hvilket ikke 
ses at være sket. Ved overflytningen til den nu
værende kirke blev alt træ afrenset (også maleri- 
felternes) og ferniseret; felterne forsynedes med 
en spinkel dekoration af kronede korsvåben, si
raterne i øvrigt med lidt forgyldning (jfr. fig.
33).

†Prædikestol af lektorietype? Korbuens bety
delige forhøjelse (jfr. s. 2853) kan som nævnt 
meget vel være foretaget af hensyn til en lekto- 
rieprædikestol ældre end den nuværende prædi
kestol (jfr. s. 1621, 1716, 1733).32

Stolestaderne, fra 1898, har let skrånende fyl- 
dingsryglæn og bagudbuende gavle med afslut
tende halvroset og en lille frisøjle under sædet. 
Siden 1978 gråmalede med lærredshynder, op
rindelig egetræsfarvede.

†Stolestaderne i den gamle kirke trængte 1819 
til reparation; den øverste fruentimmerstol var 
aldeles brøstfældig.30 Atter 1846 ønskede man 
stolene repareret og de ældre fornyet,13 hvilket 
skete året efter; malingen henstod dog til 1851.13 
1862 var stolene dels af eg, dels af fyr, fire havde 
døre (låger), ingen egentlige fyldingsryglæn. 
Samme år satte man rygstød (ryglægte) også i 
kvindestolene, og alt fik en overstrygning med 
egetræsfarve samt ny nummerering.13 1890 blev 
alle stole angivelig fornyet i form som Holsted 
kirkes og malet i egetræsfarve (jfr. fig. 8, 20); 
fotografiet o. 1895 viser stader med enkel ryg
lægte samt gavle med højfyldinger og en pålagt, 
profileret afslutning. De to forreste gavle i nord 
ses at have dobbeltfyldinger med udskæringer, 
hvilket tyder på, at der endnu har været tale om 
gamle ungrenæssancegavle fra slutningen af 
1500’rne.

En †præste- og skriftestol, indrettet i apsiden 
bag altret, omtales 1801 som brøstfældig.33 Et 
ønske 1849-50 om en ny lænestol til præsten og 
et lille bord blev imødekommet, vistnok 1851.13 
1862 anfører inventariet præstens lænestol »i 
hvælvingen bag altret«; den ønskedes atter for
nyet 1887.5 †Degnestol. 1846 ønskedes kirkesan
gerens stol ved altret fornyet, men man nøjedes 
med en reparation.13 1862 skulle stolen have nyt 
fodstykke og egetræsmales, og 1867 blev den 
flyttet til korets sydvesthjørne (jfr. fig. 8).5

En *herskabsstol (fig. 22) i form af et pulpitur 
med lukket højstol for kirkeejeren Hans Bach
mann og hustru Christine Margrethe er indret
tet 1739, hovedsagelig af ældre, smukt udskåret 
panel m.m. fra o. 1625, der kan stamme fra et 
(†)renæssancepulpitur (jfr. ndf.). Opbygningen, 
henved 10 m lang, med staffering omfattende 
apostelmalerier, indskrifter, herskabsvåbener og 
årstal 1739, optog hele skibets nordside over 
kvindestolene (jfr. fig. 8, 20) og befinder sig si
den 1897 i Museet på Koldinghus (inv. nr. 
13587).



FOLDING KIRKE 2863

Fig. 23. *Herskabsstol (jfr. fig. 22), udsnit af brystning med relieffer fra o. 1625 af Adams og Evas formaning og 
uddrivelse (til venstre) og Jesu omskærelse (nr. 4-5, s. 2863) samt malerier fra 1739 af apostlene Jakob den ældre 
og Johannes (nr. 4-5, s. 2866). I Museet på Koldinghus. NE fot. 1992. – *Herrschaftstuhl (vgl. Abb. 22), Ausschnitt 
aus Brüstung mit Reliefdarstellungen, Vermahnung und Vertreibung aus dem Paradies (links) und Beschneidung Christi, um 
1625. Apostelgemälde 1739.

Pulpiturstolen udgøres af 12 fag, af hvilke den 
østligste del træder frem med ét smalt frem- 
springsfag (37 cm bredt) og tre fag, udgørende 
den egentlige lukkede stol med overbygning i 
3×3 fag. Fire spinkle søjler med plint, glat skaft 
og profilkapitæl bærer pulpituret. Dets bryst
ning udgøres af glat fyrrepanel (vandrette plan
ker) fra 1739 med en bred, genbrugt renæssan
cefrise, hvis udskårne felter flankeres af volut
bøjler med pyramidebosse under tandsnit og 
kassetteværk, der prydes vekselvis af et engle- 
hoved og en seksoddet stjerne. En dobbelt neg- 
lesnitbort kanter de profilindrammede frisefel
ter, der rummer udskårne scener i bredoval kar
touche (dog ikke fremspringsfeltet nr. 9), ind
fattet af vekslende borter af blade, skæl, perle- 
og æggestave. Overbygningen har en tilsva
rende frise, hvis forreste hjørner hviler på glatte 
panelstykker (delvis fornyede), der i kirken var 
suppleret af tre †sprosser i syd (jfr. fig. 20).

Frisefelterne beskrives her fra vest med an
givelse af en tilhørende, påmalet indskrift i gyl
den fraktur (enkelte versaler), der nogle steder 
er fælles for flere relieffer. Nr. 13-15 og 16-18 
pryder overbygningens frise, henholdsvis i syd 
(mod kirkerummet) og i vest, hvor de er be
skrevet fra nord. Flere relieffer er beskadiget 
med afstødte hoveder og andre detaljer.

1) Vistnok Adams og Evas skabelse, nu util
gængelig bag en skorsten. 2-3) Syndefaldet (fig. 
24) og dragens (Lucifers) nedstyrtelse (fig. 25) 
med Vorherre og hans engle i skyen, ærkeenglen 
Mikael med hævet sværd til højre. Fælles ind
skrift: »Quindens Sæd skall Knuse Slangens 
hoffuitt Gen: 3 (v. 15)«. 4) Formaningen af 
Adam og Eva (til venstre) og deres uddrivelse af 
paradis (fig. 23). Den uddrivende ærkeengel 
svæver med hævet sværd midt i feltet; Adam og 
Eva dækker i begge scener deres blusel: »Naa- 
den er giffuen ved Jesum Christ«. 5) Omskærel-
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Fig. 24-25. *Herskabsstol (jfr. fig. 22), to relieffer fra o. 1625 (nr. 2-3, s. 2863). 24 Syndefaldet. 25. Dragens 
nedstyrtelse. LL fot. 1981. – *Herrschaftstuhl, zwei Reliefdarstellungen, um 1625. 24. Sündenfall. 25. Absturz des 
Drachen.

sen (fig. 23), Maria sidder med det nøgne barn, 
mens en krumbøjet ypperstepræst fører kniven. 
Til højre bag Maria står Josef og griber i hendes 
arm, bag præsten endnu to personer. Templet er 
vist ved arkader med dukatborter: »Daa bleff 
hans naffn kaldet Jesus. Luce 2 (v. 21)«. 6) Kon
gernes tilbedelse. Maria sidder til venstre bøjet 
over det nøgne barn på sit skød og med Josef og 
et hus (stalden) bag sig. Foran hende knæler og 
står kongerne tæt samlede med deres gaver, den 
bageste viltert viftende med sin krone. Til højre

Fig. 26. *Herskabsstol (jfr. fig. 22), udsnit af frisepa
nel fra o. 1625 med relief af Mådeholdet i skikkelse af 
en kvinde med bidsel (nr. 9, s. 2864). LL fot. 1981. – *Herrschaftstuhl, Friesfüllung mit Tugendrelief (Tempe- 
rantia), um 1625.

ses bag nogle træer Betlehem som en lilleputby: 
»Oc skenckte han(n)em guld røgelse oc mirra. 
Mat. 2 (v. 11)«. 7) Jesus underviser i templet, der 
atter er vist ved arkader, her med en dør til ven
stre. Jesus sidder med udslåede arme, mens fire 
skriftkloge med bøger lytter omkring ham: »Jeg 
skal vere i det, som er min faders. Lvc. 2 (v. 
49)«. 8) Jesu dåb i Jordanfloden, der er vist som 
en hel sø med Jesus stående i bølger til lårene 
vendt mod Johannes, som knæler imod ham på 
den venstre bred. Bag Johannes vokser padde- 
hatteagtige træer, på venstre bred ses en by, og 
over vandet kommer en Helligåndsdue i stråle
krans ud af skyen: »Denne er min elskelige Søn. 
Mat.. (3, 17)«. 9) Fremspringsfaget (fig. 26) med 
en lille arkade, der har skælornament på pilastre 
og bueslag. Den rummer fremstilling af Måde
holdet i skikkelse af en kvinde med bidsel og 
tøjle: »Temperantia (mådehold)«. 10) Vandrin
gen til Emmaus og måltidet i Emmaus (fig. 28). 
Jesus og apostlene kommer gående med van- 
dringsstokke som et par herrer fra 1600’rne, til 
højre spiser de under bygningens arkader: 
»Brende icke voris Hiertte i os: Lvce 24 (v. 32)«.
11) (Fig. 29), den vantro Thomas rækker sin 
hånd frem mod Jesu sidevunde. Den påfaldende 
lille Jesus står til højre med venstre hånd hævet 
velsignende mod apostlene: »Min Herre og min 
Gud: Iohann. 20 (v. 28)«. 12) Kristi Himmelfart. 
Hans fødder er ved at forsvinde i en stråleom- 
kranset sky for øjnene af Maria og seks apostle, 
der sidder og knæler i bøn: »Du opfaerest i hiøc- 
heden: Psalm. 68 (v. 19)«. 13) De dødes opstan
delse og dommens dag (fig. 27). I midten over 
hovederne af tre opstandne troner Kristus på
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Fig. 27. *Herskabsstol (jfr. fig. 22), udsnit med relief fra o. 1625, de dødes opstandelse og dommens dag (nr. 13, 
s. 2864). LL fot. 1981. – *Herrschaftstuhl, Ausschnitt mit Reliefdarstellung, Auferstehung der Toten und Jüngstes Gericht, 
um 1625.

regnbuen omgivet af to nedfarende basunengle; 
til venstre fører en engel tre frelste mod paradis, 
mens en vinget djævel til højre leder fordømte i 
ilden: »Staar op i døde oc kommer for Dom«. 
14) Skabelsen. Gud står yderst til højre med ska
bergestus og holder om Adams håndled; foran 
ham et landskab med træer, en fugl og alskens 
dyr; to heste og et hjortedyr (enhjørning?) kom
mer springende frem: »I begyndelsen skabte 
Gud Himmelen oc Jorden«. 15) Opstandelsen. 
Flankeret af to svævende engle står Kristus med 
sejrsfane og udslået højrearm; ved siderne står 
og sidder tre forfærdede soldater: »Jeg opvacte 
hannem i rettwished: Esai 4 (45,13)«. 16-17) 
Nadveren og Kristi Våben, der holdes frem af to 
engle, flankeret af arkadebuer: »Mig for... hier- 
telige att...Paaskelammit med eder.. (Luk. 
22,15)«. 18) Bønnen i Getsemane. I midten ses 
Jesus frontalt, knælende med udslåede arme;

over hans venstre svæver en engel, over den 
højre viser kalken sig i skyen. Yderst til højre 
sover to apostle under et træ, til venstre den 
tredje: »Faader tag den(n)e kalck fraa mig. Mar.. 
(Mark. 14,36)«.

Bemalingen er i alt væsentligt fra 1739, en del 
opfrisket 1857 og nu noget afslidt. Grundfarven 
er en klar rød, reliefferne er grå på gulbrun 
bund, indskrifterne forgyldte. Frisens farver og 
frakturindskrifter er en opmaling og forenkling 
af disse deles gamle renæssancestaffering, der er 
delvis bevaret indenunder. På panelet flanke
rende herskabsstolens åbning ses Hans Bach- 
manns og Christine Margrethe Bachmanns ini
tialer »H.B« og »C.M.B« over deres våbener og 
»Anno 1739«. På brystningspanelet under frisen 
er fagdelingen markeret ved kraftige røde søjler 
med volutkapitæler, hvorimellem der er malet 
grå kvadermur med fladbuede arkader, der

Fig. 28-29. *Herskabsstol (jfr. fig. 22), udsnit af relieffer fra o. 1625 (s. 2864). 28. Vandringen til Emmaus og 
måltidet sammesteds (nr. 10). 29. Den vantro Thomas stikker hånden i Jesu sidevunde (nr. 11). LL fot. 1981. – *Herrschaftstuhl, Ausschnitte aus Reliefdarstellungen, um 1625. 28. Der Gang nach und das Mahl in Emmaus. 29. 
Christus und der ungläubige Thomas, um 1625.
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Fig. 30. *Herskabsstol, 1739, maleri af apostlen Bar- 
tolomæus (nr. 12, s. 2866). I Museet på Koldinghus. 
LL fot. 1981. – *Herrschaftstuhl, 1739, Apostelgemälde.

rummer stående apostle på baggrund af et land
skab med beskedne vækster. Apostlene er tildels 
udført efter samme forlæg som på et pulpitur fra 
1716 i Seest kirke (s. 2601f.). Tonen er lys, drag
terne røde, grønne lysblå, brune og grå. Maleri
erne beskrives fra vest med de ledsagende 
navne, der er angivet i versaler på de mørke 
bueslag:

1) S. Peter, nu utilgængelig bag en skorsten. 2) 
»S. Paulus«, som i Seest stående med en bog 
under højre arm, venstre hånd hviler på fæstet af 
et sværd, der er sat med spidsen i jorden. 3) »S. 
Andreas«, som i Seest lænet til sit skråkors med 
venstre hånd under hovedet og det aflastede 
venstreben lagt foran det højre. 4) (Fig. 23) »S. 
Iacobus Maior«, Jakob den ældre stående fron
talt med vandrestøvler og en lille hue på sned. 
Venstre hånd bærer en bog, i den højre holder 
han vandringsstaven med grebet pegende ud fra 
kroppen. 5) (Fig. 23) »S. Iohannes« træder frem, 
skægløs, med blikket hvilende på kalken i højre 
hånd. Venstre hånd holder en bog mod hoften 
(med kappen lagt op over), og ved venstre fod 
sidder ørnen. 6) »S. Thomas«, som Judas Tad- 
dæus i Seest, gående mod venstre med drama
tisk flagrende kappe og et nedadpegende spyd i

venstre hånd. 7) »S. Philippus«, som i Seest med 
venstre arm lagt om sit kors, højre hånd holder 
en bog imod hoften. 8) »S. Matthæus«, som i 
Seest gående imod beskueren med blikket fæst
net i en opslået bog, der ligger på hans højre 
hånd; venstre hånd sætter hellebarden med spid
sen i jorden. 9) I fremspringsfeltet »S. Tad- 
dæus«, Judas Taddæus gående tænksom med en 
lukket bog under højre arm og venstre arm hvi
lende mod en kølle, hvis hoved står på jorden. 
10) »S. Simon« med vigende hårrand, læsende i 
en bog, som han holder i begge hænder. Højre 
albue støtter på en stor skovsav. 11) »S. Mat
thias«, som i Seest lænet mod et bord, hvorpå 
venstre hånd hviler. Højre hånd holder øksen ud 
fra kroppen med bladet opefter. 12) (Fig. 30) »S. 
Bartholomæus«, som i Seest lænet mod et bord, 
hvorpå står et fad med hans afflåede, delvis ned
hængende hud. Venstre hånd holder kniven ud 
fra benene, den højre støtter mod fadets rand.

Pulpiturstolens renæssancefrise med hele 18 
velskårne relieffer må stamme fra en ældre op
bygning, formentlig et (†)pulpitur opsat i tiden 
o. 1625 (jfr. ndf.). Fra denne ældre opstilling 
stammer rester af oprindelig farve, konstateret
1897 og 1923 og delvis frilagt på et af felterne 
(nr. 16). En cinnoberrød grundfarve suppleres af 
guld på lister og sirater, mens relieffet står hvidt 
(vel som imitation af alabast) med guld på frem
stående dele samt malede øjne, læber og kinder.

Indretningen med den lukkede pulpiturstol 
1739 er udført i nok så enkelt snedkerarbejde og 
må fra første færd antages at have haft den se
nere kendte udformning med opgang i vest (fig.

Fig.31. *Pengetavle, o. 1700 (s. 2867). I Museet på 
Koldinghus. LL fot. 1981. – * Sammelteller, um 1700.
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Fig. 32. Interiør mod vest. NE fot. 1988. – Innenansicht gegen Westen.

8). Den lukkede stol har tjent herskabet, det øv
rige pulpitur over kvindestolene vel herregår
dens folk. Apostelmaleriernes paralleller i Seest 
kirke antyder, at den dér virksomme maler Hin- 
rich Sønnichs kan have leveret malearbejdet 
1739.34 1769 nævnes den »indlukt« stol med jæ
germester Bachmanns og frues våbener.35 1850 
ønskedes pulpituret, der da benyttedes af pro
prietær Momsen på Sønderskov, istandsat og 
passende malet, således at det ikke stak af i for
hold til kirkens øvrige maling.13 Det skete øjen
synlig 1857, da opgang og gulv fornyedes.13 
1889 ønskede man pulpituret fjernet,5 men det 
blev i kirken til 1897. To relieffer blev 1900 sendt 
til Nationalmuseet med henblik på undersøgelse 
for ældre farver, men en afdækning opgivet. En 
mindre restaurering synes foretaget o. 1923.

†Herskabsstol, 1662-67, opsat af Jørgen Skeel 
Due til Sønderskov og hans første hustru Elsebe 
Krabbe.36 Den udgjorde i 1770’erne de forreste 
stole i skibet. I nord var malet hans Duevåben 
(Taube) og initialerne »ISD« i syd hendes Krab
bevåben (af Østergaard) og initialerne »EK«. 
Søren Abildgaard, der har aftegnet våbnerne, 
angiver endvidere ved siden af hendes våben 
versalerne »RHR« over hinanden.37

En *pengetavle (fig. 31) fra o. 1700 er i Museet 
på Koldinghus (inv. nr. 1203). Den består af en 
æske, 21×12 cm, 8,5 cm høj, let skrånende (og 
nu beskadiget) og med enkelt udsvejfet rygbræt 
og halvdæksel. Drejet skaft, 51 cm langt. Tavlen 
står nu i blankt egetræ.

Klingpung, o. 1750, næsten helt fornyet 1898, 
152 cm lang. Gammel er alene posens messing-

Danmarks Kirker, Ribe amt 199
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Fig. 33. Interiør mod øst, ca. 1920. Foto ved embedet. – Innenansicht gegen Osten, um 1920.

ring med konisk bøsning, prydet af profilering 
og snomønstre. På undersiden ses en øsken for 
en lille †klokke. Det drejede fyrreskaft er fra
1898 ligesom den stærkt ødelagte fløjlspose med 
påsyet, gyldent »1898«. 1797 behøvede »tavlen 
eller den såkaldte klingbeutel« en lille repara
tion.16 184813 og 18625 nævnes udtrykkeligt, at 
kirken ikke havde nogen fattigblok til tavlepen
gene.

†Dørfløjen i den gamle kirkes syddør var 1862 
af egetræ beslået med jernskinner (fra 1600’rne?).5

*(†)Pulpitur? O. 1625. *Pulpiturstolens frise
stykker med 18 velskårne relieffer (fig. 23-29) 
hidrører formentlig fra et pulpitur fra nogen
lunde samme tid som den af Thomas Juel skæn
kede altertavle og prædikestolen. Kvaliteten er 
så påfaldende bedre end disse stykkers, at man 
umiddelbart må tænke sig et sådant pulpitur op

sat af Thomas Juel selv (ejer af Sønderskov 1614- 
1647), og da snarest til egen brug.38 Der savnes 
dog oplysninger om nogen herskabsstol, ind
rettet af ham; og den omstændighed, at Jørgen 
Skeel Due 1662-67 indrettede sig †herskabsstole 
på gulvet (jfr. ovf.), taler imod, at et pulpitur da 
skulle have rummet en herskabsstol. På den an
den side er der også problemer ved at tænke sig 
et pulpitur uden en eller anden form for her- 
skabsloge. Hvis dette således skulle have savnet 
det nuværende pulpiturs lukkede stol, vil det 
være vanskeligt at forestille sig plads til dennes 
frisestykker i én lang, fortløbende brystning, 
også selv om pulpituret eventuelt tillige skulle 
have omfattet kirkens vestende (jfr. fig. 8).39 På 
frisestykkerne, hvis nuværende rækkefølge sy
nes noget ombyttet, er konstateret oprindelig 
staffering, delvis frilagt på et felt (nr. 16).
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Orgel, 1987, med syv stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af Bruno Christensen & Sønner, 
Terkelsbøl. Disposition: Manual: Principal 8', 
Gedakt 8', Oktav 4', Rørfløjte 4', Oktav 2', 
Mixtur II-III. Pedal: Subbas 16'. Tegnet af Alan 
Havsteen-Mikkelsen i samarbejde med orgel
byggeriet. På vestpulpitur fra 1898. Den enkle 
pibefacade indrammes af pulpiturets søjlefor
mede tømmerkonstruktion. †Orgel, 1906, med 
tre stemmer, leveret af Joh. P. Andresen & Co., 
Ringkøbing. Disposition: Principal 8', Gedakt 
8', Fugara 4'. På vestpulpituret.5 Flyttedes 1945 
til Hjerpsted kirke (DK.SJyll., s. 1391, 1396). 
*(†)Orgel, 1945,40 med fem stemmer, bygget af 
A. C. Zachariasen & Søn, Århus. Disposition: 
Bordun 16', Principal 8', Rørfløjte 8', Gemshorn 
4', Rauschquint II;41 oktavkoppel; svelle for 
Rørfløjte, Gemshorn og Rauschquint. Pneuma
tisk aktion, keglevindlade. Enkel, rektangulær 
pibefacade. På vestpulpituret med sydvendt 
spillebord. Piber og tangenter fra instrumentet 
er o. 1991 anvendt til en udsmykning i Skibe
lund efterskoles foredragssal, udført af J. D. 
Flansmose.

Salmenummertavler. En nyere tavle, 98×60 cm, 
gråmalet med hængecifre og smal ramme, hæn
ger nord for korbuen. En lignende er på loftet 
sammen med to salmenummertavler fra 1898, 
der på ældre fotografier ses flankerende korbuen 
(jfr. fig. 33). De er af fyr, 134×83 cm, med hæn
gecifre, profilramme og kreneleret gesims. Sort- 
malede med rød og grøn ramme. To †salmenum
mertavler nævnes 1862,5 måske dem, der ses ved 
den gamle kirkes korbue som enkle tavler til 
påskrift med kridt (jfr. fig. 20).

Et relief i kallipásta, brystbillede af Maria i 
bebudelsesøjeblikket (efter Luca eller Andrea 
della Robbia?), 48 cm højt, hænger på vestvæg-
gen.42

Kirkens belysning (PH-lamper) er fra 1978. 
To ottesidede lysekroner af messingblik fra o.
1920 ligger nu på kirkeloftet; oprindelig havde 
den nuværende kirke tre †lysekroner til petro
leum (jfr. fig. 33).

En †ligbåre nævnes 1862.5
Klokken, fra 1512, er enestående i landet ved 

sit navn »Medarde« (fransk helgen, †ca. 560) og

Fig. 34. Klokke 1512, kaldet »Medarde«, udsnit af 
fransksproget omskrift med relief af Maria med bar
net (s. 2870). EN fot. 1993. – Glocke, genannt »Me
darde«, 1512. Ausschnitt mit Umschrift in französischer 
Sprache und Reliefdarstellung von Maria mit dem Kind.

Fig. 35. Klokke 1512, kaldet »Medarde«, udsnit af 
omskrift med små pladerelieffer (s. 2869). EN fot. 
1993. – Glocke, genannt »Medarde«, 1512. Anschnitt aus 
Umschrift mit kleinen Reliefplatten.

ved at have fransk indskrift (Uldall, s. 287). Den 
måler 76 cm i tvm, slagring og hals har pro
filering, og langs hankene går en fin, snoet 
rundstav. Om halsen løber et minuskelbånd: 
»ih(e)s(us) maria medarde fuis nomee et fut 
faicte en lan m vc et xii au moys dapuril (Jesus, 
Maria. Medarde er jeg kaldet, blev støbt i året 
1512 i april måned)«. Ved indskriftens begyn
delse findes fem ganske små pladerelieffer (fig. 
35) visende liljer, et kors på aftrappet Golgatha- 
høj og et S-slyng med blade og rudefigurer. Tre

199*
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Fig. 36. Det Claudiusske gravsted indrettet 1756 i en gravhøj på kirkegården (s. 2870). NE fot. 1993. – Grabmal 
der Familie Claudius, 1756 in einem Grabhügel auf dem Friedhof eingerichtet.

tilsvarende er indsat i skriftbåndet modsat (efter 
ordet »faicte«), og lige efter navnet »Maria« 
brydes skriftbåndet af et noget større relief (10 
cm højt) af en stående madonna med barnet (fig.
34). I den gamle kirkes tid hang klokken i en 
stabel på kirkegården (s. 2849). 1788 manglede 
klokken en lænke til at ringe med,43 og 1850 
hang den løs og måtte fæstnes.13 Nu i kirkens 
tagrytter.

GRAVMINDER
To *lyseskjolde, 1874, for Peder Andersen, *1790

i Lourup, †23. sept. 1874 i Foldinggaarde. De 
ovale, hvælvede blikskjolde, der har været til at 
binde på alterlysene,44 omgives af grønmalede 
palmegrene og viltre sløjfebånd og afsluttes af 
en strålekrans; samlet højde 52 cm. Under ind
skriften med sort skriveskrift en udstanset evig- 
hedslampe. I Museet på Koldinghus (inv. nr. 1
36  13a-b).

Romansk gravsten? En billedsten med relief af 
S. Mikael, tidligere indsat over den gamle †kir
kes syddør, er muligvis en romansk gravsten (s. 
2852, fig. 11).

En gravsten af kalksten, 180×125 cm, nu brugt 
som trappe foran kirkens vestre indgang, er helt 
udslidt og indskriften ulæselig. Stenen, der for
modentlig har ligget i gulvet, kan være lagt over 
amtmand Jørgen Skeel Due til Sønderskov, som 
blev begravet i kirken 26. maj 1701. – To andre 
gravsten fra kirken indgår nu i Claudius’ grav
sted (se ndf.).

Det Claudiusske gravsted (fig. 36, 38). I oldtids- 
højen sydvest for kirken (jfr. høj nr. 3, s. 2848) 
er 1756 indrettet en familiebegravelse for kirke
ejeren Samuel Nicolaus Claudius til Sønder
skov. Skjult af den græsgroede høj er et muret 
kammer (355×295 cm, højde 175 cm), dækket af 
et lavt tøndehvælv, orienteret nord-syd. I nord
siden træder kammeret frem som en 5,2 m lang, 
nu cementpudset mur. Heri er der adgang gen
nem en fladbuet dør, hvis fløj med nyere jerntal 
bærer årstallet »1756«. Kammeret, der er bereg
net til to voksenkister, var tømt længe inden 
1884.

Ved gravstedet er opstillet en stentavle med 
byggeindskrift (se ndf.) samt tre gravsten: en for 
S. N. Claudius selv (†1771), en for hustruen 
Christine Margrethe f. Bachmann (†1756) og en
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Fig. 37. Gravsten (nr. 2, s. 2872), o. 1771, over amts
forvalter Samuel Nicolaus Claudius, †1771, tidligere 
besidder af Sønderskov og kirkeejer. Agner Frandsen 
fot. 1976. – Grabstein für den 1771 gest. Amtmann 
Samuel Nicolaus Claudius, ehemaliger Besitzer vom Her
renhof Sønderskov und Kirchenpatron. Um 1771.

tredie, ulæselig, der formodentlig er lagt over 
svigerforældrene Hans og Christine Margrethe 
Bachmann (tl745). Kun Claudius’ kiste vides at 
være henstillet i højen;45 hustruen og svigerfor
ældrene blev begravet i kirken, hvad der for
klarer sliddet på deres gravsten, der oprindelig 
har ligget i kirkegulvet.

Indskrifttavlen foran døren beretter om grav
stedets indretning: »Jeg Samuel Nicolaus Clau
dius til Sønderskov/ Kongl(ig) Mai(estæts) 
(Cancelli)raad og Amtsforvalter/ (i Lügomclo- 
ster)/ haver A(nn)o 175(6 ladet indrette denne) 
Begravelse/ aleene (for mig og) min Familie/ Jeg 
hav(er efterladt) Rum til Begravelse/ inde i og 
(ved Kirken for mine Efter)kommere/ thi vilde 
de lade de her hvilende sove i Roe/ og dette Sted 
forblive urørt/ indtil vi alle opvekkes paa hin 
store Dag«. Sandsten, 78×113 cm, med profi
leret kant. Delvis udslidt indskrift46 med relief
versaler.

De ved begravelsen opstillede gravsten er: 1) 
O. 1756, for Christine Margrethe Claudius. Den 
omfattende, nu delvis udslidte indskrift indledes 
med en tiltale til læseren og afsluttes af et grav
vers. Af hovedafsnittet kan anføres:46 »...Den 
velædle og velbyrdige Frue/ Fr(u) Christina

Fig. 38. Det Claudiusske gravsted (s. 2870). Indgan
gen til det murede gravkammer, flankeret af gravsten 
for (tv.) Samuel Nicolaus Claudius, †1771, og hustru 
Christine Margrethe f. Bachmann, †1756. I forgrun
den stentavle med byggeindskrift. Agner Frandsen 
fot. – Grabmal der Familie Claudius. Grabsteine flankie
ren den Eingang zur gemauerten Gruft. Im Vordergrund 
eine Steintafel mit Bauinschrift.

Margareta Claudius./ Hendes brave Forældre/ 
Hr. Hoff Jægermester Hans Bachmann/ og/ 
Fr(u) Christina Margar(etha) Bachmann/ saae 
hende (komme til denne) Udlændighed/ 17.. 
15.Juni/ Hendes (Ægte) Foreening/ med mig 
(hendes) bedrøvede/ Samuel (Nicolaus) Clau
dius/ begyndte (paa Synderskov/ 17.. (2)8. Au- 
gusti/ Den brag(te ...) (Søn) til Lyset/ Men ach/ 
den var (saa kort) som kjærlig/ Hendes (alt for 
tid)lige Død/ foraarsaged(es af Kopper/ hvorudi 
hun/ efter udstandne heftige Smerter/ overleve
rede (sin Sjæl) i Skaberens Haand/ 1756 .. Julii«. – Sandsten, 176×100 cm, med riffelhugget kant, 
helt optaget af indskriften med reliefversaler.
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Fig. 39. Gravsten (nr. 3, s. 2872), o. 1740-60, formo
dentlig over hofjægermester Hans Bachmann og hu
stru Christine Margrethe Bachmann, begge †1745 og 
begravet inde i kirken. NJP fot. 1993. – Grabstein um 
1740-60, wahrscheinlich für den Hofjägermeister Hans 
Bachmann und seine Frau Christine Margrethe Bachmann, 
beide gest. 1745 und in der Kirche begraben.

Afdøde blev begravet i kirken 7. aug. 1756, hvor 
stenen nævnes endnu 1870.47 Den er formodent
lig flyttet til gravhøjen i forbindelse med den 
gamle kirkes nedbrydning 1897. Nu indmuret i 
gravkammerets nordside, vest for døren, hvor 
den også ses på et fotografi 1903.

2) (Fig. 37), o. 1771, for »...Velædle og vel
byrdige Herre/ Herr Samvel Nicolavs Clavdivs/ 
fordum Hans Kongl(ige) Maiestæt til Danmark/ 
og Norge virkelige Cancellieraad./ Hans ærvær
dige Forældre/ Herr Johannes Clavdivs/ fordum 
provst til Græfskabet Schachenborg/ og Sogne
præst til Emerlef Menighed/ og/ Frue Magda
lena Avgusta Clavdivs/ saae ham komme til 
denne Verden/ d(en) 17. April 1719./ 1742 
traadte han i hans Kongl(ig) Maiestæts Tjeneste/ 
som Amtsforvalter, Branddirector og Husfo
ged/ udi Amtet Lügomcloster/ og/ 1767 blev

han paa sin allerunderdanigste/ Ansøgning aller- 
naadigst dimitteret/ fra disse Æmbeder./ 1750 
begyndte hans Ægteforening med/ Frøken 
Christ(ina) Marg(areta) Bachmann/ her paa 
Sønderskov/ hvilken Gud velsignede med 2 
Døttre og 1 Søn./ Fra 1750 til 1769 eiede han 
Sønderskov/ og boede i de sidste 2 Aar i 
Haderslef./ 1771 d(en) 15.Jun(i) overleverede 
Døden efter/ udstandne heftigste Gigtbesvær
ligheder/ hans ædle Siel i Skaberens/ Haand«. 
Som foregående sten, men i en bedre bevarings
tilstand; dog er stenen brækket på tværs. Ne- 
derst gravvers med skriveskrift. Indmuret i 
gravkammerets nordside øst for døren.

3) (Fig. 39), o. 1740-60, måske Hans Bach
mann og hustru. Ølandskalk, 210×108 cm, rev
net på midten og med ulæselig indskrift. Op
højet, rektangulært indskriftfelt, indrammet af 
rocailler. På midten formodentlig en liggende 
Kristus, sådan som det ses på en gravsten i 
Kalvslund kirke (Ribe hrd.). Stenen, der oprin
delig må have ligget i kirken, er nu stillet skråt 
op ad højens østside. Hofjægermester Hans 
Bachmann og hustru blev begravet i kirken hen
holdsvis 23. juli og 20. dec. 1745.48

Det Claudiusske gravsted er kulturhistorisk 
interessant ved at være et meget tidligt eksempel 
på en standsmæssig begravelse i det fri, tilmed i 
en oldtidshøj. Gravhøjen i Folding er genind- 
rettet som gravsted 20 år før interessen for na
tionens fortidsminder blev vakt ved udgravnin
gen af en høj ved Jægerspris 1776 og en genera
tion før det romantiske kirkegårdssværmeri 
kom til Danmark i 1780’erne.49

Kirkegårdsmonument, o. 1856, over Maro Sofus 
Peter Høegh Stürup, discipel i Ribe katedralsko
les øverste klasse, *5. april 1838, †28.juli 1856. 
Mindet sat af hans plejeforældre M. S. Høegh, 
P. Høegh, F. Fuglede.50 Liggende sten af granit, 
130×78 cm, med profileret kant. Nu ved det 
Claudiusske gravsted, tidligere syd for skibet.

En gravsten af granit er udført af billedhug
geren Niels Hansen Jacobsen, Vejen, over Knud 
Jepsen †1934 og Kirstine Jepsen †1947. Signeret 
»NHJ«, 90×95 cm.51

Støbejernskors. 1) O. 1859, over Engeborg Kir
stine Sørensen, *1803, †1859. Korset, 96×50 cm,
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har kløverbladsformede ender med profileret 
kant og c-formede bøjler. På bagsiden »Her ad
skilles med Sorg, hisset samles med Glæde«. 
Indskrift med skråstillet antikva. Sydøst for kir
ken.52

2) O. 1876, over Søren Christensen, *1. maj
1800 i Eskelund, †13. sept. 1876 i Nørbølling. 
Bladkrans i øvre korsende, på bagsiden stjerne 
og »Gjensynest(!) lyse Haab lindrer Adskille- 
sens(!) dybe Smerte«. Størrelse, form og pla
cering som nr. 1.

KILDER OG HENVISNINGER

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

Ved embedet. Synsprotokol 1862-1944.
NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands

bykirker, VII, 1887, s. 168-71. – Notebøger. Søren 
Abildgaard X, 35-36. – Indberetninger. I NM2: Jacob 
Helms 1873 (bygning, inventar, gravminder), Ole 
Alkærsig 1977 (røntgenundersøgelse af altermale
rier). I Koldinghusmuseet: Kristian Due 1923 (*her
skabsstol) og udateret beskrivelse af *herskabsstol.

Tegninger og opmålinger. NM2. Planskitse af kirke
gården og omgivende gravhøje ved J. J. A. Worsaae 
1884. Plan, snit og opstalter af †kirke samt herskabs
stol (ved J. Chr. Fussing 1897). Blyantsskitse af †kir
ken dagen før nedrivningen ved Chr. Jørgensen 1897.
Tegning af døbefont 1902. Tegning og afskrift af tre 
gravsten ved Gudmund Kelstrup 1946. Tryk af plan, 
snit og opstalter af nuværende kirke ved A. Havsteen- 
Mikkelsen 1978. – KglBibl. Penneskitse af †kirken ved 
Burman Becker 1861. – Privateje. Akvarel af †kirke og 
kirkegård ved C. C. C. Bock 1896.

Litteratur. Oluf Nielsen: Historiske Efterretninger 
om Malt Herred, 1870, s. 27-44.

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, in
ventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgler), 
gravminder ved Anne Sofie Elley Molter og Niels 
Jørgen Poulsen. Tysk oversættelse: Bodil Moltesen 
Ravn. Redaktionen afsluttet december 1993.

1 Ribe Oldemoder, s. 74-75.
2 H. F. Rørdam: Danske Kirkelove III, 1887, s. 59.
3 Kronens Skøder IV, 75.
4 Hans Jochumsen i Skovhøj (Brørup sogn) ejede kir
ken ca. 1793-95. En kort tid o. 1797 var den ejet af 
gartner Johan Georg Obst. Kirken hørte endnu under 
Sønderskov 1824, men inden 1855 var den overgået 
til sognets beboere. RA. Da Kanc. A 29; LA Vib. Ribe

bispearkiv. Kirke og præstegårdssyn 1793-1840 (C 
4.704-11); Anst med flere hrdr.s provsti 1829-91 (C
45.4-9).
5 Synsprotokol 1862-1944.
6 DaSagn. V 1320, s. 376.
7 DaSagn, ny rk. III, 78, s. 23.
8 Sml. Olaf Olsen: Hørg, hov og kirke, 1966, s. 269.
9 Det kulturhistoriske Centralregister. Sognebeskri
velse, Folding nr. 62.
10 Sognebeskrivelse, Folding nr. 63.
11 Sognebeskrivelse, Folding nr. 64.
12 Sognebeskrivelse, Folding nr. 65. Højen er ikke an
givet på det geodætiske kort 1869 (sml. fig. 2).
13 LA Vib. Anst m. fl. hrdr.s provsti 1829-91 (C
45.4-9).
14 LA Vib. Malt herreds provsti. Kirkesynsprotokol 
1793-1801 (C 43G.4).
15 Ifølge en mindesten fra 1935 ved indkørslen til par
keringspladsen er plantagen på kirkebakken skænket 
til KFUM i Holsted, Brørup og Vejen af gårdejer 
Knud Jepsen, Foldinggårde.
16 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger. Kirke-og 
præstegårdssyn 1793-97 (C 4.704).
17 Søren Abildgaards notebog X, 35-36.
18 Ved en restaurering 1978 traf man på †våbenhusets 
fundamenter og gulv ud for det vestre vindue i syd.
19 Ifølge Trap: Danmark skulle kirken være opført af 
Andreas Hagerup; men der synes her at være tale om 
en forveksling med en anden Kolding-arkitekt: J. C. 
Fussing. Et brev fra ministeriet til Nationalmuseet 
25. maj 1897 refererer til værgernes ønske om at ned
rive den gamle kirke og opføre en ny efter tegninger 
af arkitekt Fussing, Kolding, og samme arkitekt har 
også foretaget en opmåling af den gamle †kirke.
20 Nørre Bjært (Vejle amt), Grene, Verst og Jordrup 
(s. 2273, 2367 og 2447). Disse nybygninger afløste 
alle middelalderlige kirker.
21 Jakob Witt-Hansen: En Kirke fra Valdemars-Tiden, 
Askov 1944.
22 Jfr. Lise Gotfredsen og Hans Jørgen Frederiksen: 
Troens billeder. Romansk kunst i Danmark, Herning 
1988, s. 293.
23 Jfr. Torkild Hinrichsen: Corpus der romanischen 
Grabsteine Dänemarks, Dissertation, Hamburg 1978,

Fig. 40. Stempler på sygekalk, o. 1854, uidentifice
rede (s. 2860). EN fot. 1993. – Unbekannte Stempel 
eines Krankenkelchs, um 1854.
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IV, nr. 472, s. 1070. Mikaelsmotivet kendes også på 
gravsten, jfr. således en sten i Egtved kirke (Vejle 
amt), hvor ærkeenglen er afbildet bag den afdøde. 
Lise Gotfredsen og Hans Jørgen Frederiksen (note 
22), s. 304-05.
24 LA Vib. Ribe bispearkiv. Malt herred 1633-1778 (C
4.58).
25 Signatur »S. Havsteen 1978« bagpå.
26 Se Ole Wivel: Sven Havsteen-Mikkelsen som reli
giøs kunstner i en irreligiøs tid. Herning 1992.
27 Pontoppidans omtale må vise, at tavlen da funge
rede på højaltret. Der må derfor være tale om en 
unøjagtighed, når Søren Abildgaard fa år senere taler 
om kirkens altertavle som en lille katolsk tavle. Den 
katolske tavle må antages at have været anbragt an
detsteds i kirken (jfr. †sidealtertavle).
28 Nielsen: Herredsbeskrivelse, s. 44. Helms kalder 
1873 malerierne »senere og værdiløse«.
29 Han indleder: »Altertavlen var liden og forfalden 
fra katolske Tider...«. Jfr. også ovf. under den nu
værende renæssancetavle, der må være nævnt på høj
altret 1769.
30 LA Vib. Ribe stifts- og købstadsprovsti. Synspro
tokol for kirker og præstegårde 1812f. (C 36A.13).
31 Fonten omtales ikke i Mackeprang: Døbefonte.
32 Jfr. Ebbe Nyborg: Lektorieprædikestole og kate
kismusaltertavler, i Tro og bilde i Norden i Reforma- 
sjonens århundre, Oslo 1991, s. 231f.
33 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger og syn 
1798-1802 (C 4.705).
34 Han anføres i forbindelse med arbejdet i Seest 1716 
som boende i Haderslev, i hvis arkivalier fra tiden han 
dog vanskeligt lader sig identificere.
35 DaAtlas.
36 Dateringen gives af ægteskabet; hun var død inden 
april 1667.
37 Note 17. Stolen nævnes også i DaAtlas.
38 Der findes gode vidnesbyrd om Thomas Juels 
kunstinteresse, der bl.a. må have givet sig udslag i det 
usædvanligt avancerede gravmæle i Galten kirke 
(Randers amt). Se H. K. Kristensen: Hovedgården 
Estrup i Malt Herred, Varde 1968, s. 18f. og Otto 
Rydbeck: Två Märkliga Konstnär, Stockholm 1918, 
s. 122f.

39 Når man tøver med at tro på en udformning med 
lukket pulpiturstol o. 1625, skyldes det bl.a., at så
danne indretninger ved denne tid så at sige alene sy
nes at have hørt hjemme i fyrstelige kapeller (jfr. DK. 
Kbh. Amt., s. 1724f., DK. Frborg., s. 624f.). Den 
tydelige sammenflikning, bl.a. i fremspringsfaget 
(fig. 26), antyder som dette fags nu noget enligtstå- 
ende dydemotiv, at frisepanelet 1739 kunne være hen
tet fra en anden og større sammenhæng, eventuelt på 
Sønderskov (en musiktribune?).
40 A. C. Zachariasen: Fortegnelse over leverede org
ler; i Den Danske Orgelregistrant.
41 Sv. E. Erbs ændrede 1979 Rauschquintens sammen
sætning fra 2 2/3’-2’ til 2’-l/3’.
42 Relieffet er skænket af fru toldforvalter Wøhlers, 
Foldingbro og Maren Ebbesen, Sønderskov Mølle. 
Se Jakob Witt-Hansen: En kirke fra Valdemars-Ti- 
den, Askov 1944, s. 38.
43 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C
4.190).
44 Jfr. S. Ellkier-Pedersen: Offerlys og mindeskjolde, 
i Vejle amts årbog, 1982, s. 7-60.
45 Søren Abildgaard (note 17), der besøgte Folding i 
1770’erne, skriver: »i sydvestre hjørne på kirkegården 
(er) en tillukt, indmuret begravelse over hr. kancel
liråd Samuel Nicolaus Claudius«. Herefter følger i 
kort referat teksten på hans gravsten og kun denne.
46 Her suppleret efter sognepræst Gudmund Kel
strups afskrift 1946.
47 Nielsen: Herredsbeskrivelse, s. 42 og 44.
48 H. K. Kristensen: Hovedgården Estrup i Malt her
red, Varde 1968, s. 56. I landinspektør Jensens for
klaring overfor J.J. A. Worsaae 1884 (jfr. fig. 3) bru
ges udtrykket »Claudius’ og Bachmanns begravelse«.
49 Jfr. Karin Kryger: Allegori og Borgerdyd. Studier i 
det nyklassicistiske gravmæle i Danmark 1760-1820, 
1985, s. 76 og 155-70.
50 Filip Fuglede (†1855) var 1821-42 sognepræst i 
Malt-Folding, fra 1842 i Vejen-Læborg. Læsningen 
skyldes sognepræst Agner Frandsen.
51 Lise Buurgaard og Agner Frandsen: Træet i stenen, 
Niels Hansen Jacobsens grav- og mindesten. Histo
risk Samfund for Ribe Amt 1989, s. 70.
52 Jfr. Aase Faye: Danske Støbejernskors, 1988.

Fig. 41. †Kirken og kirkegården set fra syd med †klokkestabel (s. 2849). Laveret penneskitse ved Burman Becker 
1861. Det kgl. Bibliotek. – Südansicht der †Kirche und des Friedhofs mit †Glockengehäuse.



Fig. 1. Kirken, opført 1896, set fra det gamle kirkested. I forgrunden en rest af våbenhusets nordmur og et 
tympanon fra den adsplittede sydportal (jfr. fig. 17). NE fot. 1993. – Blick von der alten Kirchenstätte auf die 1896 
errichtete Kirche. Im Vordergrund ein Rest der nördlichen Vorhausmauer sowie ein Tympanon vom auseinandergenommenen 
Südportal (vgl. Abb. 17).

VEJEN KIRKE
MALT HERRED

Den middelalderlige kirke blev revet ned 1896 og en 
ny opført samme år lidt østligere.

Kirken nævnes første gang 1280, da Erik Nielsen 
skødede gods i Anst herred til biskoppen af Ribe som 
erstatning for de kirketiender, han uretmæssig havde 
oppebåret af bl. a. Vejen sogn.1 I kirkelisten i Ribe 
Oldemoder (ved midten af 1300’rne) er kirken sat til 
en afgift på 2 skilling sølv (jfr. s. 1020f.). Sognet var

på reformationstiden (en kort tid?) anneks til Læ
borg,2 men allerede 1538 var det hovedsogn med Læ
borg som anneks.3

Kronen solgte 1720 kirken til overførster Hans 
Bachmann til Estrup.4 Den hørte herefter under her
regården Estrup (Malt sogn) til 1772, da Henrik 
H. C. Lautrup solgte den sammen med hovedgården 
Skodborghus til Hans Gundorph. Lautrup købte 1787
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Fig. 2. Den gamle †kirke og kirkegården set fra sydvest. Foto i Lokalhistorisk arkiv for Vejen kommune. – Südwestansicht der alten †Kirche und der Friedhofs.

kirken tilbage fra toldkontrollør Michael Møller.5 Da 
sønnen Laurids Frederik Lautrup 1831 solgte Estrup, 
beholdt han selv kirken, som kom til at høre under 
hans nye gård i sognet, Dortheasminde. Sognets be
boere købte 1874 kirken af ejeren af Dortheasminde 
L. E. Iversen.6 Kirken overgik til selveje 1. jan. 1910.7

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

Sagn. Kirkens tømmer skal være hentet i en ege
skov ved Hundsbæk i Læborg sogn.8

Kirkestedet ligger på den gamle landsbys plads i 
byområdets nordre del ikke langt fra hovedve
jen Kolding-Esbjerg. Ved åbningen af jernbanen 
mellem Lunderskov og Esbjerg 1874 opstod en 
ny bykerne en kilometer længere mod syd, og 
de to bydele er vokset sammen i løbet af 
1900’rne. Nørregade, der løber forbi kirkegår
dens østre og oprindelige del, er Jyllands gamle 
hovedfærdselsåre, Hærvejen, endnu i 1800’rne 
omgivet af markante rækker af oldtidshøje. 
Sognet var tidligere meget beskedent. Der var
1801 kun 296 indbyggere, og Vejen var eneste 
landsby, beliggende omtrent midt i sognet, nær 
den nordøstre grænse, som udgøres af Vejen å. 
Kongeåen danner skel mod syd og her stod i 
middelalderen et kongeligt slot, Skodborghus,

som 1580 kom i adeligt eje (jfr. altertavle o. 
1606, prædikestol, †herskabsstole og gravmin
der).

Matrikelkortet 1785 (fig. 3) viser kirkegården i 
landsbyens vestre udkant. Arealet er siden man
gedoblet med udvidelser mod vest og sydvest, 
så det gamle område idag kun udgør en mindre 
del. Det gamle kampestensdige, der oprindelig 
har hegnet hele kirkegården, er bevaret i nord 
og øst, i sidstnævnte side dog til dels som klø
vede sten. I syd er skellet o. 1900 flyttet lidt ud 
og stenene brugt i en cementafdækket kløv- 
stensmur, mens vestdiget er sløjfet i forbindelse 
med en udvidelse efter 1880. En ny udvidelse 
mod vest fulgte 1902, og 1917 inddrog man et 
større areal mod sydvest.6 Det nordvestre om
råde frem til Vester Allé er taget i brug 1971, og 
1988 inddrog man den tidligere sportsplads syd 
for kirkegården. Et nyt anlæg her med grave i 
græs er tegnet af landskabsarkitekt Finn Ander
sen, Fredericia. – Kirkegårdens ældste parti 
henlå i græs med spredte gravtuer indtil 1880. 
En tegning af Valdemar Kochs 1892 viser kirke
gården med indhegnede gravsteder, gange og 
nyplantede træer. Et forslag til en regulering af
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gravene omkring det gamle kirkested blev 1961 
udarbejdet af kirkegårdsgartner Rud Nielsen, 
Horsens.

Kirkegårdens indgang i det østre dige – over 
for den nuværende kirke – består af port og låge, 
lukket af jerngitterfløje mellem stenpiller. 1768 
nævnes en muret †indgang i diget.9

Den gamle kirkes våbenhus tjente frem til 
1932 som †ligkapel, før det blev nedbrudt og af
løst af et rødstens kapel nordøst for den nye 
kirke. Et nyt og større kapel ved Nørregade, 
nord for kirken, er fra 1993 og tegnet af arkitekt 
Jakob Mortensen. Samme arkitekt forestod 1986 
opførelsen af en sognegård syd for kirken.

DEN NUVÆRENDE KIRKE

Kirken ved Nørregade overfor den gamle kirke
gård er opført under ledelse af arkitekt Vilhelm 
Ahlmann og indviet 20. december 1896. Byg
ningen er af røde sten i nyromanske former og 
har skifertag. Den består af et tresidet afsluttet 
langhus med korte korsarme (den nordre med 
underliggende fyrkælder). Til tårnet i vest, der 
tjener som forhal, er 1969-70 føjet små tværfløje 
(ark. Sv. Aa. Aakjær og Rolf Graae). Murene 
hviler på en skråkantsokkel af genbrugte granit
kvadre fra den gamle kirke, et skifte i vest og to

Fig. 4. Kirkegårdens oprindelige afsnit med angivelse 
af †kirken og de tre gravhøje (s. 2880). Tegnet af Ma
rianne Nielsen. 1:1250. – Ursprünglicher Abschnitt des 
Friedhofs mit Angabe der †Kirche und der drei Grabhügel.

i øst, hvor terrænet er faldende. Murene afslut
tes af en lille gesims og prydes af tynde kridt- 
stensbælter. Det tredelte korparti har afvalmet 
tag. Korsarmenes spidsgavle smykkes af enkle 
højblændinger. I de rundbuede, falsede vinduer

Fig. 3. Matrikelkort 1:10000, målt af S. L. Bie 1785. Rettelser medtaget indtil 1865. Kopieret af Anna Thorsen. – Katasterkarte, vermessen 1785.



2878 MALT HERRED

Fig. 5. Kirken, opført 1896, set fra sydøst. NE fot. 1992. – Südostansicht der 1896 errichteten Kirche.

er 1992 indsat nye jernrammer (ark. Jakob Mor
tensen), der efterligner kirkens oprindelige vin
duer. 1921-92 havde kirken almindelige, tradi

tionelle støbejernsrammer med tonede ruder.
En dør i østenden benyttes af præsterne. Ho

vedindgangen i tårnets vestside er en rundbuet

Fig. 6. Grundplan 1:300, tegnet 1994 af Marianne Nielsen med enkelte rettelser efter opmåling af Rolf Graae og 
Sv. Aa. Aakjær 1969. – Grundriss.
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portal i murfremspring med arkitrav af kridt
sten. I tårnets mellemstokværk er i vest indsat 
det østre korvindue fra den gamle kirke; et lille 
granitindfattet vindue i tårnets sydside dækkes 
af en romansk overligger, formodentlig fra et af 
nordvinduerne i den gamle kirkes skib (s. 2884). 
Klokkestokværket har i hver side tvillingglam- 
huller i rundbuet spejl med romaniserende søj
ler. Tårnet dækkes af et stejlt, firsidet pyramide
spir.

Ændringer og udvidelser. Ved en istandsættelse 
1921 (ark. Harald Peters, Esbjerg) blændedes de 
to vinduer i østpartiet, og i stedet skaffede man 
lys til koret gennem et tagvindue. Tre andre vin
duer er blændet 1979 og 1992. 1921 nedbrød man 
tillige et †trappehus ved tårnets sydside og for
længede skibet mod vest, så tårnet kun springer 
en anelse frem fra selve kirken. Til denne vest
udvidelse er som nævnt 1969-70 føjet to mindre 
tilbygninger med venterum i nord og præste- 
værelse i syd, udformet som langhusets kors
fløje. I vestfacaden indgår nu efter flere omflyt
ninger interessante romanske granitdele fra den 
nedbrudte kirke: sydligst den usædvanlige præ- 
stedør (s. 2881) og syd for hovedindgangen ko
rets nordvindue med et hoved i overliggerens 
runding (s. 2884). Et granitindfattet vindue nord 
for indgangen forekommer derimod nyt.

Kirkens indre (fig. 23) præges i dag af en 
istandsættelse 1979-80 (ark. Jakob Mortensen og 
Rolf Graae). Væggene er malet med en gullig 
tone, også bjælkeloftet er gult og i gulvet ligger 
ølandsfliser, dog er der trægulv under stolene. 
Korsarmenes arkader mod skibet fik deres nu
værende kurvehanksform 1921, efter at de op
rindelig havde været fladbuede. Tårnets mel
lemstokværk er indrettet som et galleri med et 
triforium mod skibets vestende.

Et ældre foto (fig. 43) viser rummets oprinde
lige udseende: de østre vinduer var åbne, og 
korsarmenes fladbuede arkader prydedes af en 
geometrisk †kalkmalet dekoration i stil med det 
rigt udsmykkede loft. I gulvet ses brændte fliser. 
Efter ændringerne 1921 stod loftet malet i en ro
lig grå tone.

En vindfløj over tårnet med gennembrudt 
malteserkors er formodentlig opsat 1896.

Fig. 7. Romansk vindue, overført fra korets nordmur 
i den nedrevne †kirke (s. 2884). NJP fot. 1993. – Ro
manisches Fenster, ursprünglich Chorfenster in der Nord
wand der alten †Kirche.

Fig, 8. Romansk portal, oprindelig præstedør i den 
gamle †kirke (s. 2881). NE fot. 1993. – Romanischer 
Portal, ursprünglich Priestertür der alten †Kirche.
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DEN NEDREVNE †KIRKE

Kirken var en romansk kvaderstensbygning be
stående af kor og skib, hvortil der i senmiddelal
deren var føjet et tårn i vest og et våbenhus i 
nord.

Kirkens beliggenhed midt på kirkegårdens 
gamle afsnit (fig. 1) markeres af våbenhusets 
nordre hjørner og en mindesten med kirkens 
grundplan i relief og indskriften: »Her laa Vejen 
gamle Kirke i ca. 800 Aar indtil 1896«. Placerin
gen er interessant, idet man ved kirkens opfø
relse har inkorporeret to gravhøje fra oldtiden i 
selve kirkegården, nordvest og nordøst for kir
ken, mens en tredie høj ligger umiddelbart uden 
for norddiget (fig. 4). Den nordvestre høj, der

har ligget helt ind i hjørnet, er nu kun ca. en 
meter høj. Den var allerede i slutningen af 
1800’rne dækket med grave. Den nordøstre høj, 
hvis fod skæres af det østre dige, er for fa år 
siden indrettet som urnehøj med små gravste
der, efter at der vist længe havde været grave på 
stedet. Gravhøjen nord for kirkegården har be
varet en betydelig højde og er tilgroet med græs 
og træer. Højens søndre fod skæres af kirke- 
gårdsdiget.10

Den ved nedbrydningen velbevarede kvader- 
stenskirke kendes fra Valdemar Kochs opmålin
ger 1892 (efter nedrivningen publiceret i Jydske 
Granitkirker 1903) og fra fotografier. Den sær
egne præstedør og det ene af de to usædvanlige 
vinduer i koret blev tegnet af maleren Heinrich

Fig. 9. Den gamle †kirkes nordside. 1:300. Målt og tegnet af V. Koch 1892. Efter Jydske Granitkirker. – Nordseite 
der alten †Kirche, vermessen und gezeichnet 1892.

Fig. 10. Grundplan 1:300 af den gamle †kirke. Målt og tegnet af V. Koch 1892. Efter Jydske Granitkirker. – Grundriss der alten †Kirche, vermesssen und gezeichnet 1892.
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Fig. 11. Den gamle †kirke set fra nordvest. Foto i Lokalhistorisk arkiv for Vejen kommune. – Nordwestansicht der 
alten †Kirche.

Hansen allerede 1858 (fig. 21). En søjleportal i 
skibets sydside var sløjfet inden midten af 
1800’rne.

De granithugne detaljer i vinduer og døre 
minder bortset fra sydportalens tympanon ikke 
umiddelbart om dem, der træffes i den sydlige 
del af Ribe stift, og antyder muligvis, at bygme
ster og stenhuggere har været tilkaldt fra det 
nordligere Jylland, måske fra Århus stift.

Kor og skib var godt 19 m lang, og grund
planen helt enkel med lige afskåret korgavl. De 
veltildannede granitkvadre var muret i regel
mæssige skifter. Muren hvilede på en attisk pro
fileret, stærkt udhulet sokkel (fig. 21), sådan som 
det stadig fremgår af de bevarede plinter fra syd
portalen (se ndf.). En del almindelige, plane 
kvadre er som nævnt brugt i soklen under den nye 
kirke, hvortil også er flyttet præstedøren og de 
to korvinduer. Hvad der er blevet af de øvrige 
kvadre, herunder sokkelstenene, vides ikke.11

Døre. Karmstenene i den lille præstedør i korets 
sydside (fig. 14 og 16) er nu indsat i vestsiden af 
den søndre tilbygning til tårnet (fig. 8). Døren 
var før flytningen tilmuret i den ydre del, og 
den beskedne åbning (136×67 cm) viser, at 
karmstenene må have været noget omsat og dø
ren reduceret i højden. Indvendig sås døren som 
en blænding, men højden på denne oplyses des
værre ikke. Den monolite tærskel, smykket af 
en tovstav i bunden, indgik som en del af byg
ningens sokkel. Bevaret og overflyttet er et tym
panon, to karmsten med figurer fra dørens vest
side og tærsklen, der dog er afkortet i vestre 
side. I det lille tympanonfelt (36×76 cm), med 
en profileret ramme, er i lavt relief hugget en nu 
næsten udvisket dyreskikkelse, vistnok en 
løve.12 Den omgives af en bølgende bladranke. I 
de to karmsten fra dørens vestside er med svage 
linier udhugget to mandsfigurer. Den øverste, 
med et æggeformet hoved, bærer en knælang
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Fig. 12-13. 12. †Korets østvindue (s. 2883). 13. †Korets nordvindue (s. 2884). 1:30. Målt og tegnet af V. Koch 
1892. Efter Jydske Granitkirker. – 12. Östliches Chorfenster. 13. Nordliches Chorfenster.

kjortel med bælte, hvorunder der er parallelle 
folder. Han bevæger arme og ben næsten som i 
dans. I venstre, løftede og bøjede arm holdes en 
skjoldlignende genstand, mens det et svært at 
udpege det spyd (eller stav), som Uldall og 
Koch viser på deres tegninger. Den mindre figur 
i stenen herunder bærer ligeledes kjortel og her
til en spids hovedklædning; benene er spredte og 
de bøjede arme løftede.

Præstedøren i Vejen havde samme placering i 
korets sydside, tæt ved skibet, som præstedøren 
i Fåborg (s. 1753). Også denne dør er meget 
smal, kun 56 cm. Den er ca. 2 m høj, et mål, der 
nogenlunde kan have været gældende for døren 
i Vejen.

Skibets norddør, der var i brug indtil kirkens 
nedbrydning, var retkantet og helt enkel i sin 
udformning. Det øverste parti skjultes af våben
husloftet.

Skibets syddør, en *tosøjleportal med tympa
non, var tilmuret med små mursten inden Hein
rich Hansens besøg 1858 og flere af dens granit- 
dele ført bort fra kirken. Den adsplittede portal 
lader sig i hovedtrækkene rekonstruere udfra 
hvad der i dag ligger på kirkegården (de to plin
ter og tympanet) og er bevaret i Nationalmuseet 
(*søjlefragmenter: kapitæler, baser og seks dele

Fig. 14. Præstedør i †korets sydside (s. 2881). 1:30. 
Målt og tegnet af V. Koch 1892. Efter Jydske Granit
kirker. – Priestertür in südlicher †Chorwand, 1892.
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af søjleskafterne). Grundplanen viser, at den ret- 
kantede åbning, der brød soklen, har været ca. 1 
m bred. Plinterne (fig. 21) var som i Malt kirkes 
sydportal (s. 2808) udhugget i ét med bygnin
gens sokkel og videreførte dennes profil. Søjle
skafterne13 er 19,5 cm i diameter. Baser og kapi
tæler er parvis identiske uden at det endegyldigt 
kan afgøres, hvilke der er baser, og hvilke der er 
kapitæler. De to enklest udførte (fig. 20b), vel 
baserne, er 22 cm høje og har affasede hjørner i 
lighed med døbefontens fod. De to andre (fig. 
18, 20a) er kun 18 cm høje, men rigere udsmyk
ket. På de to synlige sider af det øverste, ret- 
kantede led (abakus) er hugget en zigzag-bort 
og herunder, over et cirkulært, ringformet led, 
en båndfletning,14 afbrudt af små hjørneblade. 
Døren var dækket af et tympanon (fig. 17) med et 
forsænket, profilindrammet felt, mindende om 
de to tympana i Føvling (s. 2769) og det i Malt 
(s. 2809). Den halvrunde tympanonblok, der 
måske har hvilet på indskudte, nu manglende 
kragsten, måler 65×130 cm, det forsænkede felt 
49×91 cm.

Ved kirkens nedbrydning 1896 sås buestikket, 
der omgav tympanet, men ellers sad kun plin
terne tilbage; åbningen var tilmuret med tegl. 
Plinterne ligger i dag på det gamle kirkested 
sammen med tympanet, der blev ført hertil fra 
en have i byen 1947, efter at man havde for
hindret, at det blev brugt som gravsten. Kapitæ
ler og baser og fire søjledele kom 1927 til Natio
nalmuseet fra gårdejer Bojesen, Ullerød, Nord
sjælland.15 Disse dele fulgtes 1929 af endnu to 
søjlestykker, skænket af ejeren af Dortheas
minde, Vejen. (De ti dele opbevares tilsammen 
under inventarnummeret D 11152).

Vinduer. Kirken har oprindelig haft syv vin
duer, tre i koret og to i hver side af skibet. Af 
disse var 1896 bevaret korets østre og nordre og 
de to vinduer i skibets nordside, alle i tilmuret 
tilstand. Korvinduerne, hvis ydre granitdele er 
overført til den nye kirke, har som nævnt begge 
usædvanlige træk. I den gamle kirke var de an
bragt to skifter lavere end skibets vinduer, kun 
1,9 m over soklen. Vinduerne består af monolit 
overligger og sålbænk, siderne er af rejste karm
sten.

Fig. 15. †Korets nordvindue (s. 2884). 1:30. Målt og 
tegnet af F. Uldall 1888. – Nördliches Chorfenster.

Korets østvindue (fig. 12) omgives af en lille 
hulkant. Midt i den skrånende bund nær den 
udvendige murflugt er – i ét med sålbænken – hugget en lille forhøjning, formet som en keg
lestub. I centrum af dens plane og vandrette 
overside (ca. 12 cm i diameter) er et lille hul, og 
på ydersiden er hugget et kors. F. Uldall, der

Fig. 16. Præstedør i †korets sydside (s. 2881). 1:30. 
Målt og tegnet af F. Uldall 1888. – Priestertür in südli
cher †Chorwand.

Danmarks Kirker, Ribe amt 200
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Fig. 17. Tympanon fra †skibets sydportal (s. 2883), 
opstillet på kirkegården. NJP fot. 1993. – Tympanon 
vom Südportal des †Schiffs, auf dem Friedhof

opmålte vinduerne 1888, foreslog, at det lille hul 
var »et relikviegemme«16 og henviste til et lig
nende eksempel i apsidens østvindue i Hillerslev 
kirke (DK.Tisted, s. 308, note 9), en tolkning 
som snart afvistes af J. Helms17 og som M. Mac- 
keprang senere fandt problematisk. Valdemar 
Koch, der opmålte vinduerne 1892, mente, at 
forhøjningen kunne være en søjlebase og tol
kede en forstyrrelse øverst i den runde bue som 
spor efter en søjle. Senest har Otto Norn fore
slået, at forhøjningen er en lysestage til anbrin
gelse af en aftenkærte, et symbol på Kristus, så 
lyset kunne ses inde fra kirken.18 Det interes
sante vindue blev 1896 anbragt i vestsiden af det 
nye tårn, så højt, at det desværre ikke umiddel
bart er tilgængeligt.

Fig. 18. *Søjlefragment fra †skibets sydportal, kapitæl 
eller base (s. 2883). I NM. NJP fot. 1994. – *Säulen

fragment vom Südportal des †Schiffs, Kapitell oder Basis.

Korets nordvindue (fig. 7, 13, 15) omgives 
udvendig af en tovfletning i lavt relief, hvorfra 
der øverst i østsiden udgår et dyrehoved, an
givet med enkle streger. Et usædvanligt mands- 
hoved er hugget ud i overliggerens krumning. 
Granithovedet vender ansigtet nedad og issen 
indad mod lysningen, og halsen er afskåret i 
flugt med den ydre murflade. Det særegne 
nordvindue opfattes af Otto Norn som et mod
stykke til vinduet i øst: det lille hoved øverst i 
fletbåndet er en øgle, der som Satan forsøger at 
trænge ind i kirken.19 Vinduet er siden 1969 an
bragt i vestsiden af tårnets søndre tilbygning 
ved siden af præstedøren.

De to højt placerede vinduer i skibets nord
side havde monolite overliggere og sålbænke, 
mens siderne var af almindelige bygnings- 
kvadre. Det østre havde en profil langs sider og 
sålbænk, men ikke på overliggeren. En over
ligger, nu indsat over mellemetagens vindue i 
tårnets sydside, kan stamme fra det ene af de to 
vinduer.

Stenhuggerfelt. I kvaderen over præstedørens 
tympanon (fig. 16) var udhugget en skålformet 
fordybning med en lille rille omkring, diameter 
ca. 10 cm.

Indre. Den runde korbue var ommuret med 
munkesten.20 Rummet dækkedes af bjælkelof
ter. Et nyt bræddelag var sømmet på bjælkernes 
underside kort efter 1863 og gipset, sådan som 
det ses på et foto (fig. 22) kort før nedrivningen. 
Gulvet i midtgang og kor var lagt med teglfli- 
ser. Et pikstensgulv under stolene ønskedes 1846 
afløst af træ.21

Ændringer og tilføjelser. Det senmiddelalderlige 
tårn var opført af munkesten i munkeforbandt. 
Nederst i syd- og vestmuren var brugt et større 
antal kvadre fra skibets vestgavl, heriblandt 
også de profilerede sokkelsten. De samme, vejr
udsatte sider var skalmuret indtil flere gange, og 
sydmuren har muligvis været ommuret omtrent 
fra grunden. Ved Uldalls besøg 1887 var tårnets 
ydre cementpudset bortset fra de kvaderklædte 
partier. Tårnrummet, der dækkedes af et samti
digt krydshvælv med kapperne hvilende i væg
gene, åbnede sig mod skibet med en spids bue. 
Væggene optoges af spidsbuede spareblændin-
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Fig. 19. Den gamle †kirke set fra sydøst før en restaurering o. 1882. Foto i Lokalhistorisk arkiv for Vejen 
kommune. – Südostansicht der alten †Kirche vor einer Restaurierung um 1882.

ger i nord og vest, sidstnævnte med et vindue 
med rundbuet støbejernsramme. En tilsvarende 
blænding er formodentlig forsvundet i syd i for
bindelse med en ommuring. Rummet indeholdt 
fra o. 1756 og indtil midten af 1800’rne en åben 
begravelse for slægten Lautrup (se gravminder), 
adskilt fra kirken ved et jerngitter. Synet påbød 
1871,21 at »muren« mellem skib og tårn blev 
nedtaget og der blev opstillet bænke i tårnrum
met.

Der var adgang til tårnets øvre del ad en vin
deltrappe i et samtidigt trappehus i hjørnet mel
lem skib og tårnets nordside. Den nedre dør var 
fladbuet og anbragt i et spidsbuet spejl. Mellem- 
stokværket fik lys gennem små glugger i nord 
og syd, klokkestokværket havde to fladbuede 
glamhuller i nord og et i øst. Tårnet dækkedes af 
et blytækt sadeltag. Østre gavlspids havde be
varet gammelt murværk og var prydet med tre

højblændinger. Burman Beckers tegning 1861 
viser tillige to vandrette bånd med savskifter.

Våbenhuset var anbragt foran skibets norddør 
formodentlig af hensyn til landsbyens beliggen
hed. Det var af munkesten, således som det 
endnu ses af de bevarede hjørner på kirkegården 
(fig. 1). Langmurene var tynde, og kan have væ
ret ommuret. Døren ses på Burman Beckers 
tegning 1861 som en traditionel sengotisk åb
ning i spidsbuet spejl. Åbningen var inden 1887 
udvidet ved indsættelsen af en retkantet fløjdør, 
måske i forbindelse med loftets fornyelse 1874.21 
I gavlspidsen var en lille glug over to korsfor- 
mede blændinger. Et retkantet vindue i vestsi
den var muligvis først indsat 1856. I det indre 
ønskedes de murede bænke langs væggene 1859 
beklædt med brædder.21 Rummet var 179122 og 
1846 uden loft. Efter kirkens nedbrydning tjente 
våbenhuset indtil 1932 som ligkapel.

200*
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Fig. 20 a-b. *Søjlefragmenter fra †skibets sydportal 
(s. 2883), i NM. Skitsemæssig opmåling 1:10. – *Säu- 
lenfragmente vom Südportal des †Schiffs.

Fig. 21. Skitser af arkitekturdele i den gamle †kirke: 
sokkelprofil, korets østvindue og sydportalens vestre 
plint. Heinrich Hansen 1858. – Skizzen von Baufrag
menten aus der alten †Kirche: Sockelprofil, östliches Chor

fenster und westliche Plinte des Südportals, 1858.

Vedligeholdelse. På granitkvadrene over nord
døren læste Magnus Petersen 1896 årstallene 
»1560« og »1789«. Tallene var anført med kalk
kost og angiver formodentlig en istandsættelse 
eller hvidtning de nævnte år. Foruden alminde
lig vedligeholdelse af f. eks. blytag og vinduer 
har navnlig tårnet krævet gentagne reparationer. 
Murværket havde 171323 en lang sprække, og 
173824 var der revner i både, syd, vest og nord. 
182425 skulle kampestensmuren i syd rettes op, 
og 185021 blev en del af tårnmuren taget ned og 
ommuret. Kirkeejeren Hans Gundorph lod o. 
1780 kirken reparere og male.22 Kirken havde 
179122 tre vinduer i syd, et i koret og to i skibet, 
og et i tårnets vestside. Heri var 1841 indsat nye, 
smukke trærammer.21 Inden kirkens nedbryd
ning var der indsat rundbuede støbejernsram- 
mer i skibet og tårnet, mens vinduet i korets 
sydside, der havde bevaret sin senmiddelalder
lige karakter, endnu stod med en retkantet træ
ramme. Korets østgavl blev ommuret o. 1882.21 
Skibets østre gavltrekant var taget ned og partiet 
mellem korets og skibets tagflader beklædt med 
bly.

Kirken stod forud for nedbrydningen i blank 
mur med undtagelse af tårn og våbenhus, der 
var hvidtet. Tagene var klædt med bly bortset 
fra våbenhuset og den vestre del af skibets nord
side, som i det mindste siden 1700’rne havde 
været hængt med tegl.9

Opvarmning. En kakkelovn ved skibets nord
væg (fig. 22) var opstillet kort før 1881, da tag
værket skulle ændres af hensyn til skorstenen.

Vindfløje. En fløj fastgjort til en jernstang med 
bøjle ses over tårnets vestgavl på tegningen 1892 
(fig. 9). Her sad 1768 »et lille spir med hane«.9

Kalkmalet dekoration. En malet »kappe« bag 
alteret ønskedes 185821 overhvidtet. Før nedriv
ningen blev alle vægge undersøgt af Magnus Pe
tersen for mulige kalkmalerier, men uden at no
get blev fundet.

Kirkens nedbrydning og flytning. Kirken blev 
overtaget af samtlige, jordejende sogneboere 
1874, og samme år fik Vejen status af stationsby. 
Det var kombinationen af befolkningstilvækst 
og ambitionerne om en større kirke, der førte til 
nedbrydningen af den gamle. Allerede 1881 var
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Fig. 22. Den gamle †kirkes indre set mod øst kort før nedrivningen. L. Poulsen fot. Det kgl. Bibliotek. – Inneres 
der alten †Kirche gegen Osten. Aufnahme kurz vor dem Abbruch.

beboerne stemt for en ny kirke, og provstesynet 
fandt 1888, at det snart ville blive nødvendigt 
med en udvidelse, idet kirken kun havde 150 
siddepladser. Fra og med det følgende år afstod 
man fra større istandsættelser, indtil det var af
klaret, hvad der skulle ske med kirken. Det ind
gik her som et argument i debatten, at kirken 
var i en meget dårlig stand. Dette afvistes imid
lertid af den kongelige bygningsinspektør, der 
efter en besigtigelse i februar 1891 udtalte, at kir
ken efter forholdene var velbevaret, der mang
lede ikke én kvadersten og murene var fuldstæn
dig rette.7 Ministeriet var stemt for at bevare 
kirken, der skulle udvides, så den kunne rumme 
den voksende befolkning. Dette synspunkt 
stødte dog på modstand, da beregningerne vi
ste, at en ombygning af den gamle kirke ville 
blive lige så bekostelig som opførelsen af en ny. 
Det blev herefter besluttet at bygge en ny kirke 
efter tegninger af Vilhelm Ahlmann og placere 
denne øst for kirkegården.

Der holdtes gudstjeneste i den gamle kirke 
sidste gang 2. påskedag 1896, og umiddelbart 
efter begyndte nedbrydningen. Hermed mistede 
Jylland en velbevaret kvaderstenskirke med 
usædvanlige bygningsdetaljer. En del kvader
sten fandt anvendelse i den nye kirke, og tegl
stenene fra tårnet blev benyttet til en bagbyg
ning.

INVENTAR
Oversigt. Indretningens hovedstykker er overført fra 
den gamle kirke. Samtidig med denne er alene den 
romanske granitdøbefont, mens senmiddelalderen i 
kirkerummet er repræsenteret af en lille fylding fra en 
(†)degnestol. En smuk *pietágruppe fra o. 1425 blev 
ved middelalderkirkens nedbrydning afgivet til Mu
seet på Koldinghus, mens en ligeledes sengotisk 
†klokke er omstøbt 1853. Fra slutningen af 1500’rne 
stammer en del stolefyldinger i ungrenæssancestil, re
ster af bl.a. en (†)præstestol og en (†)herskabsstol 
med årstallet 1589. Højrenæssancen er slået igennem i 
den gamle kirkes alterbordsforside og altertavle fra 
1606 (henholdsvis på loftet og i søndre korsarm), af
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Fig. 23. Indre set mod øst. NE fot. 1992. – Kircheninneres gegen Osten.

hvilke den sidste har våbener for Eggert Abildgaard 
og Mette Juel og må skyldes billedskæreren Mads 
Christensen Gamst. Prædikestolen fra 1632 (eller kort 
før) er stærkt fornyet 1896, da man nedtog en †him
mel, hvis topstykker med våbener for Manderup 
Abildgaard og Else Juel nu pryder salmenummertav- 
lerne. Det sydtyske dåbsfad fra o. 1550 er formentlig 
først senere kommet til kirken. Altersølvet er i sin 
kerne fra 1697, og er som oblatæsken (1692) og alter
stagerne skænket af oberst Herman Frantz Schwane
wede og hustru Christine Dyre. En lysekrone er 
skænket af Maren Lautrup o. 1756-62, mens et syge
sæt fra 1842 har stempler for Johan Jacob Heinrich 
Rühle i Ribe.

Farvesætning og istandsættelser. Den nuværende ind
retning med altermaleri af Carl Holsøe og stoleværk i 
enkel skønvirkestil er i alt væsentligt fra 1896. Det 
gamle inventar står dels i afrenset træ (prædikesto
len), dels med enkel bemaling fra sidste del af 
1800’rne. Ældre staffering findes alene på gravmin
derne og på alterbordsforsiden, der har en smuk 
blomstermaling fra o. 1800. Det nyere inventar er 
farvesat af Aage Sørensen 1979-80 i grønt og lyse

brunt med lidt sort og forgyldning. Forandringer i 
kirkerummet 1921 omfattede en nymaling, men be
rørte ellers hovedsagelig gravminderne.

Den gamle kirkes indretning, med præg af renæssan
cetidens herskaber på Skodborghus, fremgår af pla
nen 1892 og et nogenlunde samtidigt fotografi (fig. 
10, 22). En almindelig istandsættelse og nymaling 
blev foretaget af kirkeejeren Hans Gundorph o. 1780; 
herunder foretoges vistnok også fornyelse af et ældre 
epitafium (nr. 2). Andre arbejder er sket i tiden o. 
1800 (1797?), 1847 og o. 1875, da den gamle altertavle 
fik sin nuværende bemaling med malerier, der må 
skyldes Hans Hansen i Holsted.

Alterbordet (fig. 24), fra 1896, er et panelværk af 
fyr, 208×87 cm, 98 cm højt, med firkoblede 
hjørnesøjler i senromansk stil. Bordet er sam- 
menkomponeret med altertavlen og malet som 
den (se ndf.).

Den gamle kirkes †alterbord er på planen (fig. 
10) vist stående op imod korets østvæg. Bordet
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var ca. 1 m dybt, højde og bredde gives nogen
lunde af en alterbordsforside (fig. 25) fra o. 1600, 
der er af fyr og måler 104×157 cm. Den har tre 
arkadefyldinger, flankeret af kannelerede pila- 
stre, hvis kapitæler nu mangler. Arkaderne ud
gøres af profilerede pilastre, der løber igennem 
forneden, mens de foroven har profilkapitæl og 
bærer et tunget bueslag; i sviklerne volutblade. 
Øverst en frise med tandsnit og små udsparede 
arkadefelter. Bemaling fra o. 1800 (1797? – jfr. 
epitafium nr. 1). Rammeværket står lysblåt, til
dels som marmorering, lister og sirater frem
hæves af lidt rødt og gult, og i felterne er malet 
en blomstervase (midtfaget), frugtkurve og 
henkastede blomster og blade, alt i lyse, pastel- 
agtige farver på hvidgrå bund. Et sidestykke til 
blomstermalingen findes på en pengetavle i Læ
borg kirke (1804, s. 2930; jfr. også stafferingen 
af Lindknud kirkes altertavle 1792, s. 2682f.). 
Forsiden, hvis »afbildninger af frugter og blom
ster« nævnes 1870,2 er siden 1896 hensat på kir
keloftet.

†Alterklæder. 1846 skulle alterklædet fornys i 
rødt fløjl, og atter 1862 ønskedes et nyt klæde af 
rødt silkefløjl med kors i guldbrokade,21 vel det, 
der ses på (fig. 22).

Altertavlen (fig. 24) har form af en bred rund
buearkade i skønvirkestil med maleri, Nedtagei
sen af korset, udført 1897 af Carl Holsøe efter 
forlæg af Fra Bartolommeo.26 Maleriet, i olie på 
lærred, præges af dunkle toner. Rammeværkets 
bemaling i grønt og lysebrunt med lidt sort og 
forgyldning er fra 1979-80, da man i skriftfeltet 
under maleriet dækkede en tindskrift »Hans 
Død er vor Sejr!«. Den havde o. 1925 afløst fel
tets oprindelige tindskrift fra 1 Kor. 11,26.

Den gamle kirkes altertavle (fig. 26) fra 1606 er 
nu opsat i søndre korsarm. Den bærer Eggert 
Abildgaards og Mette Juels navne og våbener og 
må tilskrives billedskæreren Mads Christensen 
Gamst i Revsing.27

Opbygningen er mesterens typiske. Tavlen 
har tredelt, søjleprydet storstykke og et todelt, 
gavlkronet topstykke, alt med vinger i form af 
rulleværkskartoucher; postamentet er i 1700’rne 
(vel o. 1780) reduceret til en enkel, glat planke. 
Fire korintiske frisøjler deler storstykket i et næ-

Fig. 24. Alterparti 1897 med maleri, Nedtageisen af 
korset, udført af Carl Holsøe (s. 2889). NE fot. 1992. – Altarpartie, 1897. Gemälde, die Kreuzabnahme, von 
Carl Holsøe.
sten kvadratisk storfelt og to smalle sidefelter. 

Søjlerne, med glat skaft og prydbælte i form af 
rulleværk med løvehoved, står foran høje fyl
dinger med tandsnitlister og hviler på småfrem- 
spring, der bryder den kvartrunde postament- 
gesims. De groft formede storvinger prydes af 
frugtklase og løber foroven ud i et ørnehoved. 
Et »loft« med fyldinger og drejede hængeknop- 
per ses under den glat gennemløbende storfrise, 
hvis arkitrav ledsages af tandsnit. Topfelterne 
flankeres yderst af to joniske hermer, en mand
lig (i nord) og en kvindelig, der står med hæn
derne hvilende øverst på et kanneleret skaft, 
som prydes af rulleværk, frugtbundter m.m. 
Mellem felterne er påsat et krucifiks, der rækker 
op foran den glatte topfrise. I topvingerne er i 
relief skåret årstallet »16/06«, et Abildgaard-vå-
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ben over versalerne »Eggert Abildgord« (i nord) 
og et Juel-våben over »Mete Ivl«. Den profi
lerede gesims bærer en lav trekantgavl med Hel- 
ligåndsdue og et skriftbånd (hørende til kruci
fikset). Gavlen krones af et stort vasespir, og på 
dens skråsider hviler to nøgne frifigurer af lidt 
ubestemmeligt køn; vistnok en mandlig og en 
kvindelig. En række kuglespir på stor- og top
vingerne må være fornyelser fra 1800’rne.

Stafferingen er fra 1875 eller kort efter,21 lige
ledes malerierne, der nok må skyldes maler Hans 
Hansen, Holsted. I storfeltet ses Frembærelsen i 
Templet, i sidefelterne grisaillemalerier af apost
lene Johannes (i nord) og Peter, begge efter 
Thorvaldsen. Topmalerierne viser Getsemane (i 
syd) og Himmelfarten, det første efter Carlo 
Dolci,28 det sidste svarende til H. Hansens ma
leri (fra 1867) øverst på en tidligere altertavle i 
Læborg kirke (s. 2926). Træværket har en broget 
bemaling, domineret af perlegråt og en sortbrun 
marmorering, der nu dækker skriftfelterne.

O. 1770 registrerede antikvaren Søren Abild
gaard omhyggeligt Abildgaard-våbenets farver; 
æblerne stod forgyldte med grøn frugtstilk, 
gærdet var blåt og bunden sort.29 Ved samme tid 
nævnes storfeltets daværende †maleri, vel det op
rindelige, der forestillede Nadveren, og hvortil

der sluttede sig indskriften: »Vor Herre Jesus 
Christus i den Nat...« (1 Kor. 11,23-25).9 O. 1780 
lod kirkeejeren Hans Gundorph foretage en ny
maling,30 hvis farver er ret velbevarede under de 
nuværende.31 1870 og 1873 fremstillede maleri
erne foruden Nadveren Jesu bespottelse og 
korsfæstelse (i sidefelterne) samt i topfelterne 
Himmelfarten og Opstandelsen; de var ifølge 
Helms opmalet i nyere tid »på en gruelig måde«.2 
1875 ønskedes tavlen nymalet, hvorved den fik 
sin nuværende fremtræden. Den fungerede en 
kort tid i den ny kirke, hvorefter tavlen opsattes 
ved nordre korsarms østvæg (jfr. fig. 43); siden
1921 ved søndre korsarms østvæg.

En *pietàgruppe (fig. 27) fra o. 1425 må have 
tilhørt en *(†)sidealtertavle. Den 67 cm høje fi
gurgruppe er nu stærkt medtaget. Maria sidder 
på et blokagtigt tronsæde med sin døde søn lagt 
hen over skødet; ikke meget mere end hans 
torso er bevaret. Et let svaj går gennem hendes 
skikkelse; med sin højre hånd støtter hun søn
nens nakke, den venstre hviler på hans ben, og 
sit blik vender hun ømt mod hans (nu mang
lende) hoved. Marias ansigt og hals indfattes af 
et hovedklæde, der næsten skjuler det fint bøl
gede hår. Den åbentstående kappe lader kjoleli
vet synligt og danner bølgende og knækkende

Fig. 25. Alterbordsforside, o. 1600, med blomstermaling fra o. 1800 (s. 2889). NE fot. 1993. – Altartischpaneel, 
um 1600. Blumenmalerei, um 1800.
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Fig. 26. Altertavle, 1606, med våbener for Eggert Abildgaard og Mette Juel (s. 2889). Tilskrevet billedskæreren 
Mads Christensen Gamst. Malerier fra o. 1875. NE fot. 1992. – Altar, 1606. Wappen für Eggert Abildgaard und 
Mette Juel. Dem Bildschnitzer Mads Christensen Gamst zugeschrieben. Gemälde um 1875.
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Fig. 27. *Pietagruppe, o. 1425, fra (†)sidealter (s. 2890). I Museet på Koldinghus. LL fot. 1981. – *Vesperbild, um 
1425, vom (†)Seitenaltar.

folder om benene. Nederst stikker to skospidser 
frem på et fortrøsket fodstykke. Jesus bærer 
lændeklæde og har hænderne lagt krydsende ind 
over kroppen. Hans manglende ben har været 
tilstykket i to taphuller; tilsvarende har hovedet 
og den afgåede højre del af brystkassen været 
gjort separat og dyvlet fast. I Marias isse findes 
en nedboring, der er ført igennem til figurgrup
pens dybe bagsidehuling, som er udført med 
bredt, hult jern. Træet står nu blottet uden far
verester.

Pietàgruppen tilhører en type, der var meget 
udbredt i årtierne omkring 1400,32 men som nu 
er sjælden i Danmark. Nævnes kan to sidestyk
ker fra Kværs og Hørup kirker, begge i Museet

på Sønderborg Slot (DK.SJyll., s. 1954, 2369) 
og en smuk lille gruppe i Orø kirke (DK. Hol
bæk, s. 880).33 1873 fandt Helms gruppen (»en 
lille Pietà«) henstående i den gamle kirkes tårn
rum. Maria bar da en †krone, som må have væ
ret løs og næppe oprindelig. Gruppen, der var i 
meget dårlig stand, blev 1896 overladt Museet 
på Koldinghus (inv. nr. 214).34

Altersølvet er i sin kerne fra 1697, skænket af 
oberst Herman Frantz von Schwanewede og hu
stru Christine Dyre; kalken er forandret 1711 og 
1896, disken nygjort 1963. Kalken (fig. 30), nu
22 cm høj, har sekstunget fod, der er drevet 
stejlt op mod det sekssidede nedre skaftled; øvre 
skaftled har form af en let konkav cylinder.
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Knoppen er sekstunget med mellemfaldende ru- 
debosser, hvorpå med renæssanceversaler er 
graveret navnet: »Hiesvs«. Tungerne prydes af 
rudeskravering både på over- og undersiden. 
Bægeret, der 1896 er forhøjet med 5 cm, har på 
siden graveret årstal 1697, alliancevåben for gi
verne samt deres initialer »HFVSW« og »CD«. 
Langs den gamle bægerrand læses i graveret 
skriveskrift: »om giort og For bedret med 4 lod 
Sölf af Jens Christensen Lintrup Vein Kerke 
werge 1711«. Midt på bægerforhøjelsen er med 
lignende skrift graveret: »Udvidet til Brug i den 
ny Kirke i Vejen 1896«. Ingen stempler. Disken 

fra 1963, tvm. 15,5 cm, har på fanen Jesumono- 
gram mellem alfa og omega, på undersiden læ
ses: »Til Vejen Kirke fra Edel Strøm/ A(nno) 
D(omini) 1963«. Mærket Sterling. En ældre 
†disk, vel sættets oprindelige fra 1697, nævnes så 
sent som i forbindelse med sættets istandsættelse 
1896.6 Samme givere, der ejede del i Hundsbæk- 
gård (Læborg sogn),2 skænkede 1680 et altersæt 
til Jordrup kirke, hvoraf kun kalkens fod er i 
behold (s. 2450).

Oblatæsken (fig. 31) fra 1692 er som altersølvet 
skænket af oberst Herman Frantz von Schwane
wede og Christine Dyre. Æsken er cylindrisk, 
tvm. 8 cm, 3,2 cm høj, låget graveret med kro
nede alliancevåben, initialer og årstal svarende 
til kalkens. Også her savnes stempler. Æsken 
nævnes 1768, men må være kommet bort i 
1800’rne, hvorefter den blev genfundet i med
taget stand ved en istandsættelse af præstegården 
1929.35

Alterkander. En alterkande fra 1959 er mærket 
»Cohr«. En ældre kande, af sort porcelæn med 
guldkors fra Den kongelige Porcelænsfabrik, er 
købt 1846.21

Sygesæt. 1) (Fig. 32), 1842, udført af Johan Ja
cob Heinrich Rühle i Ribe, skænket af Magda
lene Dorthea Poder, Dortheasminde.36 Kalken 
har konisk, glat fod, indrettet som vinbeholder, 
skaftet er cylindrisk med midtring, bægeret 
halvkugleformet med graveret skriveskrift: 
»Taalmod i Lidelser, Fred i Døden og Naade hos 
Gud finde Enhver, som med oprigtigt Hjerte 
søger sin Frelser! Magdalene Dorthea Poder, föd 
Fogh. Dortheasminde d. 20. Febr. 1842«. Under

Fig. 28. Dåbsfad, o. 1550 (s. 2895). NE fot. 1992. – Taufschale, um 1550.
foden ses Rühles gentagne stempel (Bøje 1982, 

nr. 6806); den glatte disk, tvm. 8 cm, savner 
stempler. 2) Nyt, mærket Sterling, i sammen
hørende futteral.

Fig. 29. Døbefont, romansk af granit (s. 2894). NE 
fot. 1992. – Romanische Granittaufe.
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Fig. 30. Alterkalk, 1697, skænket af oberst Herman 
Frantz Schwanewede og hustru Christine Dyre, for
andret 1711 og 1896 (s. 2892). NE fot. 1992 – Kelch, 
1697, mit Stifterinschrift. Geändert 1711 und 1896.

Alterstager (fig. 33), med samme våbener og 
initialer som altersølv og oblatæske, hvorfor de 
vel er skænket 1692 eller 1697. De 45 cm høje 
stager har cirkulær fodskål med pånittede kugle
tæer og ensdannet, lidt mindre lyseskål. Cylin
derskaftet har (konkav) godronnering og en 
kraftig, kugleagtig midtring. På fodskålene er 
graveret våbener med initialer »HFSW« og 
»CD« for giverne oberst Herman Frantz Schwa
newede og hustru Christine Dyre.37 1740 behø
vede den ene stage lodning,24 atter 1873 skulle en 
stage repareres, og 1888 ønskedes begge stager 
forsynet med vægt i bunden, så de ikke væl
tede.21 Yderligere et sæt alterstager er fra 1896, 52 
cm høje, med cylindrisk skaft og skarpryggede 
skaftringe. En syvstage er skænket af nogle sog
neboere 1920 i anledning af pastor John Charles 
Richters halvfjerdsårsdag.

Et sæt †alterstager, vistnok fra 1700’rne (af 
træ?), supplerede messingstagerne i den gamle 
kirke (jfr. fig. 22).

En messehagel fra o. 1900, af rødt fløjl med 
guldkors og -kanter, opbevares på kirkeloftet. 
†Messehagler. 1713 var haglen gammel, messe
skjorten forslidt.23 1834 og 1850 ønskedes an
skaffet en ny hagel, ligeledes 1862, da den skulle 
være af rødt silkefløjl med kors i guldbrokade.21

Alterskranken er fra 1896, femsidet, med dre
jede balustre, hvis antal er stærkt forøget 1921. 
Bemaling i grønt, gråt og sort fra 1979-80. Den 
gamle kirkes †alterskranke ønskedes 1834 forsy
net med puder; 1847 skulle gelænderet foran al
teret males, og 1862 ville synet have skranken 
fornyet.21 Det er næppe sket, for på planen 1892 
(fig. 10) fremtræder skranken stadig lige, som 
det var almindeligt i tiden frem til midten af 
1800’rne.

Døbefont (fig. 29), romansk af rød granit, gan
ske enkel, 77 cm høj.38 Den kvadratiske fod er 
lav med pudeagtigt affasede hjørner og rundstav 
ved overgangen til det ganske korte, cylindriske 
skaft. Kummen, tvm. 74 cm, har næsten lod
rette sider og betydelig, harmonisk formet for
dybning. Stenen står afrenset uden farvespor. 
Allerede 17689 stod fonten på sin senere kendte 
plads i den gamle kirke ved korbuens nordvange 
(jfr. fig. 10); nu midt i kirkens korsskæring.

Fig. 31. Oblatæske, 1692, med våbener og initialer for 
oberst Herman Frantz von Schwanewede og hustru 
Christine Dyre (s. 2893). NE fot. 1992. – Oblatendose, 
1692, mit Stifterwappen und Initialen.
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Eksistensen af yderligere en mulig fontefod 

hviler kun på en usikker efterretning.39

Dåbsfad (fig. 28), o. 1550, af messing, syd
tysk, tvm. 48 cm, fanen udvidet til nuværende 
tværmål 62 cm (vistnok 1896). Fadets bund har 
medaljon med en drevet fremstilling af Bebu
delsen. Herom løber et næsten udpudset minu- 
skelbånd og en bort af små stemplede ornamen
ter. To tilsvarende borter smykker den oprinde
lige fane. Dens udvidelse er glat mellem en indre 
perlestav og en ydre tovstav. En dåbskande fra 
1896 er af messing, ganske enkel, 30 cm høj. En 
†dåbskande i den gamle kirke nævnes 1891.7

Prædikestolen (fig. 34), fra 1632 eller lidt tid
ligere, er et ganske rigt arbejde med (nu ned- 
tagne) våbener for Manderup Abildgaard og 
Else Juel til Skodborghus, stærkt fornyet og op
skåret ved overførslen til den nuværende kirke. 
Herved er de oprindelig fire fag øget med et 
femte ganske enkelt (ved opgangen). Af de 
ældre dele er hovedsagelig skæringer og orna
menter bevaret, indsat i nyt rammeværk. De fire 
gamle fag rummer muslingarkader med evange- 
listrelieffer, flankeret af joniske dydehermer, 
hvis skafter har dukatmønster og prydes af hæn
gende frugtklaser. Fra opgangen ses: 1) (Fig. 35) 
Kærligheden (med lam). 2) (Fig. 35) Klogskaben 
(med spejl). 3) Formentlig Retfærdigheden, med 
en lille stav hævet i venstre hånd, nok grebet af

Fig. 32. Sygesæt, 1842, med stempler for Johan Jacob 
Heinrich Rühle, Ribe, skænket af Magdalene Dor
thea Poder, Dortheasminde (s. 2893). NE fot. 1992. – Krankengerät, 1842, von Johan Jacob Heinrich Rühle, 
Ribe. Gestiftet von Magdalene Dorthea Poder.

Fig. 33. Alterstager, formentlig 1692 eller 1697, skæn
ket af oberst Herman Frantz Schwanewede og hustru 
Christine Dyre (s. 2894). NE fot. 1992. – Altarleuch- 
ter, wohl 1692 oder 1697, mit Stifterinschrift.

vægten. 4-5) Nu begge Troen, de oprindelige 
arme har været afbrudt og er 1896 forsynet med 
nye kors. Felternes arkader har joniske halspila- 
stre, hvis skafter prydes af semikolontegn, ædel- 
stensbosse og hængeklæde. Bueslaget ledsages 
af æggestav, og sviklerne har blomsterroset med 
bladværk. Fra opgangen ses: 1) (Fig. 35) Mat- 
tæus, gående mod venstre med sin åbne bog, 
hvorpå Guds hånd viser sig. Foran evangelisten, 
hvis højreben er blevet sært forkrøblet, rækker 
en lille engel hans blækhus i vejret. 2) Markus, 
gående mod højre med den opslåede bog og en 
hundeagtig løve ved fødderne; feltet er efter ty
veri nyskåret 1982 af Lucien Hecklen, der kun 
har haft begrænset støtte i et dårligt fotografi af 
det oprindelige trelief. 3) Lukas, skægløs og 
med lille hat, stående bevæget med blikket fæst
net i den opslåede bog, der ligger på venstre 
arm; højre hånd holder pennen, oksen ved fød
derne er forsynet med en vældig manke. 4) Jo
hannes, gående med ørnen foran de ganske små 
fødder og den opslåede bog i armene. Det ho
vedsagelig fornyede postament har fremsprin
gende, karnisformet gesims med fladsnitsdeko-
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Fig. 34. Prædikestol, 1632 eller lidt tidligere, stærkt fornyet 1896 (s. 2895). NE fot. 
1992. – Kanzel, 1632 oder etwas früher, 1896 stark erneuert.

ration og tandsnit. Gamle er alene volutfrem- 
springene med stærkt opskårne englehoveder og 
semikolontegn; det øvrige er nygjort efter det 
oprindelig postament, hvis kartoucheformede 
†hængestykker dog er udeladt (jfr. fig. 22). Fri
sen brydes af englehoveder (nr. 2 fra opgangen 
fornyet) og har delvis fornyede tandsnitlister og 
semikolonprydede bøjler under den ny profilge
sims. En bogstol med udsvejfede sider er fra 
1700’rne. Kurven hviler på en firsidet, kanne- 
leret stolpe, der som opgangstrappen er fra 
1896. Træet står afrenset, det nye rammeværk 
med en koksgrå bemaling, som i frisen danner 
baggrund for evangelisternes navne, skrevet 
med gyldne versaler. Prædikestolen står siden 
1896 i korsskæringens sydøstre hjørne med op
gang langs korvæggen.

Af en nedtaget (†)himmel er bevaret de fire 
topstykker (26×36 cm), siden 1914 opsat som 
prydelse på salmenummertavlerne. Topstyk

kerne har form af rulleværkskartoucher med 
Manderup Abildgaards og Else Juels fædrene og 
mødrene våbener: Et Abildgaard-våben, to Juel- 
våbener (hans mødrene og hendes fædrene) 
samt hendes mødrene Ulfstand-våben (fig. 39). 
Den brogede bemaling med grå grundfarve er 
vistnok fra 1885. Himlen var polygonal med 
gennemløbende frise, der ledsagedes af tandsnit 
under kronlisten (jfr. fig. 22).

I den gamle kirke var prædikestolen opsat i 
skibets sydøsthjørne med opgang fra koret gen
nem en åbning i triumfmuren (fig. 10, 22). 
Endnu midt i 1800’rne sås en oprindelig ind
skrift: »Anno 1632 lod ærlig og velbyrdig Mand 
Mandrup Abildgaard til Skodborghus på Kir
kens vegne denne Prædikestol staffere og 
male«.2 Indskriften må være blevet bibeholdt 
ved kirkeejeren Hans Gundorphs nymaling af 
inventaret o. 1780. En nymaling af kurven må 
være sket o. 1860;40 1866 og 1880 ønskedes re
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paration af himlen, der 1885 skulle tages ned og 
males. På fig. 22 ses prædikestolen med en ret 
lys staffering, frakturindskrifter på sort bund, 
stofbeklædning og en portalagtig udsmykning 
med pilastre omkring opgangens åbning. Efter 
at prædikestolen 1896 har fået sin nuværende 
form og plads er en mindre istandsættelse fore
taget 1972, da træet befriedes for en mørk la
kering.

Stolestaderne, fra 1896, har let skrånende ryg
læn og rundbuegavle med halvroset, der indtil 
1921 kronedes af små †kuglespir (jfr. fig. 43). I 
de forreste gavle er genbrugt fem udskårne fyl
dinger, 36×17 cm, med udskæringer fra 1589, 
der stammer fra den gamle kirkes stoleværk. De 
forreste gavle har fyldinger med våbener for Eg
gert Abildgaard og hans hustru Mette Juel, om
kranset af akantusløv og med skriftbånd forne
den, hvori læses deres navne (reliefversaler) og 
årstallet: »Eggert 15 Abelgart« (i syd) og »Met 
89 Iull«. To fyldinger i nordsidens 2. og 3. gavl 
(fig. 36-37) er tilsvarende, alene med den for
skel, at både hendes og hans skriftbånd har års
tallets to sidste cifre »89« anført midtpå. Mens 
disse fire fyldinger må stamme fra den samme

Fig. 35. Prædikestolsfelt, Mattæus, med flankerende 
dydehermer, Kærligheden (til venstre) og Klogska
ben. 1632 eller lidt før (s. 2895). NE fot. 1992. – Kan- 
zelfeld, Mathäus, mit flankierenden Tugendhermen, die 
Liebe (links) und die Weissheit. 1632 oder etwas früher.

(†)herskabsstol for Skodborghus, kan endnu en 
fylding (fig. 38) i nordsidens 4. gavl også tænkes 
at stamme fra de almindelige stader (jfr. ndf.).

Fig. 36-38. Fyldinger i stolestader fra 1896 (s. 2897), overført fra ældre stolegavle. 36-37. 1589, med våbener for 
Eggert Abildgaard og hans hustru Mette Juel. Fra (†)herskabsstol (s. 2899). 38. Formentlig 1589 (s. 2898). NE 
fot. 1992. – Gestühlsfüllungen, von älteren Gestühlswangen übernommen. 36-37. 1589, mit den Wappen des Eggert 
Abildgaards und seiner Ehefrau Mette Juel. Vom (†)Herrschaftstuhl. 38. Wahrscheinlich 1589.
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Fig. 39. Topstykke med Ulfstandvåben fra prædike- 
stolens †himmel (jfr. fig. 22), der bar våbener for 
Manderup Abildgaard og Else Juel (s. 2896). Nu på 
salmenummertavle (s. 2900). NE fot. 1992. – Aufsatz 
mit Wappen von †Schalldeckel des Kanzels (vgl. Abb. 
22). Heute auf Nummerntafel.

Den har akantusløv, der udgår fra en stilk, kro
net af et englehoved. Mens stadernes bemaling i 
grønt med lidt blåt, gråt, gult og guld er fra 
1979-80, står de gamle fyldinger endnu med en 
broget bemaling fra slutningen af 1800’rne.

Den gamle kirkes †stolestader var ret tætpak
kede ved nedrivningen (fig. 10, 22), omfattende 
både skibet, korbuens sydside og korets nord
væg. Gavlene var øjensynligt fra slutningen af 
1500’rne, idet de efter områdets almindelige ung- 
renæssanceskik udgjordes af et rammeværk med 
to fyldinger. De vanlige små dobbeltspir synes 
på et tidspunkt afløst af vandrette profillister. 
Den ovennævnte akantusfylding (fig. 38) kan 
stamme fra de almindelige stader eller fra (†)her
skabsstolen forrest i skibet (jfr. ndf.), hvis date
ring 1589 formentlig gælder hele stoleværket. 
1768 var staderne åbenbart opsat nogenlunde som 
ved kirkens nedrivning, idet der da nævnes 13 
mandsstole med 5-6 pladser i hver, tre mindre 
med plads til én, ti kvindestole med 5-6 pladser 
samt yderligere to kvindestole med to pladser.9 
1847 var samtlige stole netop malede, 1861 øn
skedes rygstød i form af ryglægter i kvindesto- 
lene, og 1871 skulle sæderne gøres bredere. 1888 
begrundedes et ønske om kirkens udvidelse 
med, at den kun havde 150 siddepladser.21

En præstestol er 1896 indrettet som et aflukke 
bag alteret. Af en (†)præste og skriftestol (fig. 40), 
der i sin kerne var fra slutningen af 1500’rne, er

bevaret en dørfylding med indskrift i skråstil
lede reliefversaler: »Gvds engl gledis offver en 
syndere, som giør penitentze. Lvce xv (v. 10)«. 
Stolen, der fra første færd må have været »luk
ket«, udgørende et højt vægpanel til afskildring 
af korets nordøsthjørne (jfr. eksempelvis s. 1230, 
1624, 2728), nævnes tidligst 1713, da den behø
vede reparation.23 Ved en påfølgende istandsæt
telse, vel o. 1780, har stolen fået den form som 
kendes fra en opmåling 1892 (fig. 40, jfr. også 
fig 10, 22). Den udgjorde da et brysthøjt panel
værk, kronet af kraftige, udsvejfede topstykker 
og småspir i hjørnerne. Selve fyldingspanelet, 
der i vest bestod af tre fag med døren i midten, 
synes at have været dele af den gamle stol, med 
indskriften i dørens øvre fylding. Den gengives 
1873 af Helms, der inde i stolens bagvæg nævner 
en †skriftetavle i form af to rækker små huller, 15 
i hver rad, hvis anvendelse havde været den, at 
»præsten flyttede en lille pind frem fra hul til 
hul, for hver han skriftede, hvorved han altså 
kunne kontrollere tallet«.41 1889 anskaffedes 
spejl og servante til præstens stol,21 der kassere
des 1896, idet dog skriftfyldingen fik plads i en 
ny degnestol (se ndf.); heri findes tillige gen
brugt andre ungrenæssancefyldinger, der kan 
hidrøre fra den gamle præstestol.

Fig. 40. (†)Præste- og skriftestol, slutningen af 
1500’rne, men stærkt ændret, formentlig o. 1780 (s. 
2898). Målt og tegnet af V. Koch 1892. Efter Jydske 
Granitkirker. – (†)Pastoren- und Beichtstuhl, Ende des 
16. Jh, stark erneuert, wahrscheinlich um 1780.
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En degnestol (fig. 41) er udført 1896 i stil med 
stolestaderne og malet som dem. I stolen er gen
brugt fem ældre fyldinger. Lågen rummer oven
nævnte skriftfylding fra en (†)præste-og skrif
testol, og modsat lågen ses dels en frisefylding 
fra o. 1525, der er overført fra en middelalderlig 
(†)degnestol (se ndf.), dels tre højfyldinger fra 
slutningen af 1500’rne. Den ene svarer til stole
fyldingen (fig. 38) og må ligeledes hidrøre fra 
det gamle stoleværk. De to andre er rombefyl
dinger med kronende halvroset, 40×18 cm; de 
kan ligeledes være gavlfyldinger fra ungrenæs- 
sancestaderne eller eventuelt hidrøre fra (†)skrif
testolen. Ved korets nordvæg.

Af en (†)degnestol fra o. 1525 er bevaret en fri
sefylding, 11×40 cm, med en ranke af løvværk i 
form af krabbeblade og drueklaser, nu overført 
til den nye degnestol (se fig. 41). Fyldingen slut
ter sig nær til de tre frisefyldinger på forpanelet 
af Føvling kirkes degnestol, hvorfor stolen me
get vel kan have svaret til denne (s. 2788). En 
modernisering synes foretaget o. 1600, idet fig.
22 viser degnestolen stående i korets sydøst- 
hjørne med gavl af renæssancetype. Stolen be
stod da af bænk og en pult (i nord, jfr. fig. 10), 
den sidste med nævnte gavl, der ses at have haft 
udskåret fylding og kronende trekant over buet 
halsindskæring. Helms nævner 1873 det lille 
stykke »gotisk snitværk med vinløv og druer«, 
der vel da var degnestolens eneste bevarede go
tiske skæring.

Af en (†)herskabsstol fra 1589 er bevaret fire 
gavlfyldinger med årstallet samt våbener og 
navne for Skodborghus’ daværende ejere Eggert 
Abildgaard og Mette Juel (fig. 36-37, jfr. sto
lestader). De må stamme fra fire gavle (parvis 
ens), der har været opsat forrest i skibets sto
lerækker. Herskabsstolene her havde som van
ligt dobbeltsæde og var aflukket med fyldings- 
panel (jfr. fig. 10, 22). Våbener og inskriptionen 
på de to øverste stolestader bemærkedes både af 
pastor Hans Fog 1768,9 af Søren Abildgaard29 og 
af Helms 1873.

Det hedder 1813 udtrykkelig, at kirken ingen 
pengeblok har, ejheller pulpitur.25

Orgel, 1980, med 20 stemmer og tre transmis
sioner, to manualer og pedal, bygget af P.

Bruhn & Søn, Årslev. Disposition: Hovedværk: 
Principal 8', Blokfløjte 8', Oktav 4', Quint 2 
2/3', Oktav 2', Terts 1 3/5', Quint 1 1/3'; tremu
lant. Svelleværk: Bordun 16', Rørfløjte 8', 
Gamba 8', Vox Celeste 8', Principal 4', Spids
fløjte 4', Gemshorn 2', Mixtur V, Fagot 16', 
Trompet 8'; tremulant. Pedal: Subbas 16', Bor
dun 16' (trm.), Oktav 8', Oktav 4', Fagot 16' 
(trm.), Trompet 8' (trm.). Tegnet af Rolf Graae i 
samarbejde med orgelbyggeriet. I nordre kors- 
arm. Hovedværkshuset, med spillebord i sok
len, er placeret i murbuen under et todelt, svun
get tag og har prospektpiber i mitraformet op
stilling. Det bagvedstående orgelhus rummer 
svelleværket, med jalousi-front, flankeret af pe
dalværket, med to rektangulære pibefelter. 
†Harmonium, anskaffet 1900 ved private bidrag.7 
†Orgel, 1909, oprindelig med syv stemmer og 
svelle, bygget af Horsens Orgelbyggeri ved 
M. Sørensen. Udvidet og omdisponeret 1931, 
tre forberedte stemmer indsat 1939 og én 
stemme udskiftet 1953; alle disse arbejder udført 
af Marcussen & Søn, Åbenrå.42 Disposition 1939 
(16 stemmer, to manualer og pedal): Manual I:

Fig. 41. Degnestol 1896 (s. 2899), med genbrugte fyl
dinger fra en senmiddelalderlig (†)degnestol (s. 2899), 
en (†)præste- og skriftestol og fra andet stoleværk i 
ungrenæssancestil (s. 2898). NE fot. 1992. – Küster
stuhl, 1896, mit wiederverwendeten Füllungen eines spät- 
mittelalterlichen (†)Küsterstuhls, eines (†)Pastoren- und 
Beichtstuhls sowie von anderem Gestühl im Stil der Früh
renaissance.
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Fig. 42. Lysekrone, skænket o. 1756-62 af Maren Lau
trup (s. 2900). NE fot. 1993. – Kronleuchter, gestiftet 
um 1756-62 von Maren Lautrup.

Quintatön 16', Principal 8', Rørfløjte 8', Spids
fløjte 4', Quartian II, Mixtur III. Manual II: Ge- 
dakt 8', Salicional 8', Principal 4', Rørfløjte 4', 
Gemshorn 2', Sesquialtera II, Krumhorn 8'; 
svelle. Pedal: Subbass 16', Principal 8', Rørquin- 
tatøn 4'. Én frikombination, tutti. Pneumatisk 
aktion, bælgventil-vindlade (1909) og kegle- 
vindlader (1931). Den meget brede facade bestod 
dels af et midtparti (1909) med tre pibefelter og 
to smalle gitterfelter, dels af to aftrappede side
partier (1931), hver med tre gitterfelter. Ramme
værket var udsmykket med udskæringer og be
malet. Prospektpiberne var attrapper af sølv
bronzeret zink, med kroneformede topstykker; 
en plade bag prospektpiberne var prydet med 
stjerner. Skænket af Maren Lauridsen, Grønne
vang, der også bekostede ombygningen 1931.7 
Opstillet i nordre korsarm, med sydvendt fa
cade og spillebord.

Salmenummertavlerne er fra 1914,7 fire (nr. 3-6) 
med genanvendte renæssancetopstykker fra præ- 
dikestolshimlen (jfr. ovf.). 1-2) Til hængecifre, i 
smal ramme med kannelerede sider, 74×57 cm. 
Bemaling i gråtoner; i søndre korsarm og buen 
til den nordre. 3-4) Tilsvarende, kronet af præ-

dikestolstopstykke med Juel-våben og Ulfs- 
tand-våben (fig. 39). Ophængt vestligst i skibet, 
henholdsvis på nord- og sydvæggen. 5-6) Til
svarende, men større, 143×80 cm, kronet at top
stykke med våbener for Abildgaard og Juel. 
Østligt i skibet, ophængt henholdsvis i nord og 
syd. †Salmenummertavler. I den nuværende kir
kes første år brugte man to store nummertavler 
til hængecifre (jfr. fig. 43), mens to ældre tavler 
til kridt synes overført fra den gamle kirke,7 
hvori en sådan (fig. 22) ses hængende nord for 
korbuen. 1872 ønskedes nummertavlerne opmalet.21

Som præsterækketavle tjener siden 1797 eller 
1858 et epitafium (nr. 1) fra o. 1592 (se ndf. og 

fig. 44).
Lysekroner. 1) (Fig. 42) o. 1756-62, af messing, 

skænket af Maren Lautrup, måske i forbindelse 
med hendes søn Jens Nikolaj Mules død 1756 
(jfr. tåben begravelse og †kisteplader). Den no
get fornyede krone, 80×74 cm, ophængt i en nu 
hovedløs flaktørn, har balusterstamme, stor glat 
hængekugle (fornyet) og 2×6 S-svungne lyse
arme med fornyede skåle og små mellemfal
dende pyntearme. Lysearmene prydes af blad
værk, og fra deres midte udgår små obeliskspir. 
1768 var kronen ophængt vestligst i den gamle 
kirke, umiddelbart ved den nævnte tåbne be
gravelse i tårnrummet.9 Nu hænger den i kors- 
skæringen. 2-3) 1896, af messing, indkøbt for 
midler indsamlet af sognets kvinder samt ind
tægt ved salg af kakkelovnen;6 ophængt i skibet.
Klokke. 1936, tvm. 90 cm, med støberiets 

navn anført i reliefversaler om halsen: »De 
Smithske Støberier i Aalborg gjorde mig i Aaret 
1936 til Vejen Kirke«. På legemet står tilsva
rende: »Jeg ringer for Øren, jeg toner til Sind, 
jeg minder om flygtende Timer. Tid ringer jeg 
ud kun, men Evighed ind, og om Himmerigs 
Glæder jeg kimer«. Klokken savner krone, da 
den er boltet direkte på en vuggebom af støbe
jern.
†Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1528 aflevere

des en klokke, der med jernfang vejede 1 1/2 
skippd. og fire lispd.43

2) Senmiddelalderlig, med en ejendommelig, 
latinsk minuskelindskrift, der alene kendes gen
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Fig. 43. Kirkens indre set mod øst før ændringerne 1921. Fot. i Det kgl. Bibliotek. – Kircheninneres gegen Osten vor 
den Änderungen 1921.

nem Hans Fogs afskrift 1768.9 Teksten synes at 
skulle læses: »nofara ahcrsrna (?). Scripsit titu- 
lum pilatus ac posuit super crucem scilicet iesus 
nazarenus rex ivdeorum. Maria mater ejus kle- 
ophe ac maria magdalena steterunt apud cru
cem. Tanquam amentes prostraverunt pæne de- 
sperantes propter exanimacionem sanctus nico- 
demus tunc calicem argenteum eis aque potum 
dedit. Qvod intererat christi resurreccioni nesci- 
tur. Sicut scribit casareus tamen veraciter nesci- 
tur interesse ihesu christi resurreccioni. Tamen si 
ne suscitacionem uiseris, uideas et laudeas jesum 
Christum stantem in dextris virtutis dei (...Pila
tus skrev en indskrift og satte den på korset, 
nemlig: Jesus af Nazaret, Jødernes konge. Ma
ria, hans moder (og hans søsters moder, Maria) 
Cleophas’ og Maria Magdalena stod ved korset. 
Som afsindige kastede de sig på jorden næsten i 
fortvivlelse på grund af oprivende bevægelse. Så

gav S. Nikodemus dem et sølvbæger med vand. 
Om han var til stede ved Kristi opstandelse vi
des ikke. Således skriver Cæsarius nemlig, at det 
ikke med sikkerhed vides, at han var til stede 
ved Jesu Kristi opstandelse. Dog, selv om du 
ikke vil få opstandelsen at se, skal du se og lov
prise Jesus Kristus, som står ved Guds krafts 
højre hånd)«.

Indskriften, der synes enestående for en 
klokke, må antagelig have knyttet sig til en re
lieffremstilling med en Golgatascene. Bortset fra 
de første, svært tolkelige ord, er læsningen sik
rest for tekstens første del, idet de to følgende 
sætninger udgør citater fra Joh. 19,19 og 25, dog 
med udeladelse af oplysningen om Maria Cle
ophas’ familieskab, som her i oversættelsen er 
suppleret efter vulgata. For det efterfølgende er 
læsningen meget usikker, så længe man ikke 
kender tekstforlæggene; indskriften nævner selv



2902 MALT HERRED

Fig. 44. Epitafium, o. 1592, over præsten Søren Pe
dersen (Struc) og hans hustru Sara Ibsdatter (s. 2902). 
Siden 1858 (eller 1797?) anvendt som præsterække- 
tavle (s. 2900). NE fot. 1992. – Epitaph für den Pfarrer 
Søren Pedersen (Struc) und seine Frau Sara Ibsdatter. Um 
1592. Seit 1858 (oder 1797?) als Pastorentafel.

forfatteren Cæsarius (af Heisterbach?, †1240).44 
1851 var klokken revnet, og 1853 blev den om
støbt.21

3) 1853, tvm. 79 cm, med profileret hals og 
slagring samt indskriften: »Aaret 1853 lod Vejen 
Kirke Ejer denne Klokke omstøbe. Gud til Ære 
og Kirken til Ziir støbt i Randers af P. P. Meil- 
strup«. Omstøbt 1921.45

GRAVMINDER

Epitafier. 1) (Fig. 44) o. 1592, over præsten Søren 
Pedersen (Struc) og hans hustru Sara Ibsdatter 
(begge †1592), ifølge indskrift restaureret 1694, 
1797 og 1858; senest da har tavlen fået sin nu
værende funktion som præsterækketavle.

Epitafiet er arkitektonisk opbygget, de enkelt 
udsavede vinger, hængestykket og en kronende, 
lav rundbuegavl er fornyelser, snarest fra 1797.

Det højrektangulære, profilkantede felt flanke
res af nærmest korintiske frisøjler med pryd
bælte i form af akantusløv i ungrenæssancefor- 
mer. Under søjlerne er der postamentfrem- 
spring med et ganske velskåret løvehoved, mens 
fornyede hængekugler flankerer hængestykket, 
der nu går i ét med postamentfeitet. Den lave, 
ganske enkle frise har stærkt fremspringende 
profilgesims, hvorpå to drejede vasespir (fra 
1797?) flankerer gavlen.

Træværkets bemaling i hovedsagelig gråtoner 
med en del marmorering går tilbage til 1858, 
ligeledes postamentets indskrift (antikva), der 
må opsummere ældre indskrifter: »Sören Peder
sen og Hustru Sara Ibsdatter haver bekostet 
denne Tavle, den blev restaureret 1694 af Anders 
Stephansen, 1797 af Hans Gundorph, 1858 af 
Stephan Iversen og Hustru Abelone Cathrine 
Fog«. I gavlen er med nyere antikva anført over
skrift for præsterækken (skriveskrift), der op
tager storfeltet. Dette må oprindelig have haft et 
maleri, velsagtens med portrætter. Allerede 1690 
var tavlen så »formuvet«, at årstallene derpå 
ikke kunne læses.2 1768 noterede Hans Fog, at 
de afdødes navne var opmalet 1694, mens års
tallet var ulæseligt. Epitafiet hang da på skibets 
nordvæg over kvindestolene,9 hvor det havde 
plads indtil 1896 (jfr. fig. 22). Siden 1921 på kor
væggen syd for altret.

2) (Fig. 46), 1593 men fornyet o. 1780, opsat 
af Eggert Abilgaard over to sønner, døde på 
hans gård Schodborg, Povel Abildgaard, †lang
fredag 5. april 1588, otte uger gammel, og Chri
stopher, †en tirsdag aften 16. jan. 1593, treet- 
halvt år gammel. Gravskriften afsluttes med øn
sket om, at Eggert Abildgaard til Schodborg og 
hans kære hustru Mette Juel »næst Guds hielp« 
selv må hvile »herhos« (jfr. epitafium *nr. 3 og 
†gravkrypt i koret).

Lille tavle af fyrretræ, 77×40 cm, med kro
nende trekantgavl og smal ramme af profillister, 
der tillige deler tavlen i et stort, rektangulært 
skriftfelt og et gavlfelt foroven. Bemalingen fra 
o. 1780 omfatter sort frakturskrift på lysgrå 
bund og i gavlfeltet et Jesumonogram over 
Abildgaard- og Juel-våbener i rødt, blåt og gult, 
flankeret af årstallet »1593« (i rødt).
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Fig. 45. Epitafium, o. 1625, over ukendte, genbrugt og nymalet o. 1775 for to 
børn af Hans Gundorph og Cecilia Bødker, Maria Katharina og Jens (s. 2905). NE 
fot. 1992. – Epitaph, um 1625, für Unbekannte. Um 1775 wiederverwendet und neu 
bemalt für zwei Kinder des Hans Gundorphs und der Cecilia Bødker.

Epitafiet hang 1768 i korbuens nordside, hvor 
pastor Fog omtaler det som næsten forrådnet.9 
Få år senere blev tavlen skrevet af og våbenerne 
skitseret af Abildgaard,29 der derpå (hjemme) 
udførte en farvelagt tegning (fig. 47), hvis kilde
værdi, når det gælder den oprindelige fremtræ
den, næppe er bedre end den nuværende, for
nyede tavles fra o. 1780. Dog viser tekstgen
givelsen, at indskriften oprindelig har stået med 
versaler, ligesom stavemåderne må være nær

mere det oprindelige end i den ret normaliserede 
udgave på den fornyede tavle. Fornyelsen må 
være sket ved den af Hans Gundorph iværksatte 
restaurering o. 1780, måske i en reverens for 
gamle ejere af Skodborghus, der som Gundorph 
selv havde måttet begrave to småbørn (jfr. epi
tafium nr. 4). Helms vurderede 1873 rigtigt, at 
tavlen måtte være en fornyelse fra 1700’rne. Han 
nævner den på den oprindelige tavles plads i 
korbuens nordside, hvor den vistnok også anes
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Fig. 46-47. Epitafium, 1593, fornyet o. 1780, over to sønner af Eggert Abildgaard, Poul og Kristoffer (s. 2902). 
46. Nuværende tilstand fra o. 1780. NE fot. 1992. 47. Før fornyelsen, farvelagt tegning af Søren Abildgaard 
1774. I NM. – Epitaph für Poul und Kristoffer, zwei Söhne des Eggert Abildgaards, 1593. Erneuert um 1780. 46. 
Zustand nach Erneuerung um 1780. 48. Zustand vor Erneuerung. Kolorierte Zeichnung, 1774.

på (fig. 22). Nu ophængt nordligst i korrundin
gen.

*3) 1622, over Eggert Abildgaard, †7. aug. 
1622 i hans alders 62. år, hans hustru Mette Juel 
(†1623) samt deres børn (jfr. nr. 2). Epitafiet, der 
som den af parret opsatte altertavle må tilskrives 
billedskæreren Mads Christensen Gamst, er 
1867 overladt som altertavle til Læborg kirke, 
hvorunder det er beskrevet (s. 2925 med fig. 16). 
Tavlen består af storstykke med smalle sidefel
ter, gavlprydet topstykke samt vinger i form af 
rulleværk; det oprindelige †hængestykke er fjer
net 1867.

Under den nuværende bemaling fra 1867 fin
des rester af ældre farver, og 1993 er der ved 
røntgenundersøgelse af de eksisterende malerier 
konstateret et underliggende, oprindeligt op- 
standelsesmaleri i topfeltet. Derimod sås intet 
bevaret af storfeltets oprindelige maleri, der

ifølge pastor Hans Fogs og Søren Abildgaards 
beskrivelser fra tiden o. 1770 viste de afdødes 
portrætter på baggrund af en korsfæstelses- 
scene.46 Samme kilder oplyser om 16 anevåbe- 
ner, afmalet to og to i de smalle sidefelter.

Abildgaard kalder i sin lommebog (fig. 48) 
malingen på Eggert Abildgaards træepitafium 
fordærvet, »dog har hans og fruens billeder med 
deres børn derpå været malede i mignatur i knæ
lende positurer. Hans billedes hoved er borte, 
det øvrige er sortklædt med en før nedhængende 
sid guldkæde. Bag ved ham en ligedan klædt 
ung herre (Manderup Abildgaard) med en guld
kæde over venstre skulder skråt over brystet til 
højre side og et lidet barn i kvindehabit. Fruen 
har en sort hue opkriget tillige med linnedet i 
tindingerne, guldkæde om halsen og sort habit. 
Ligeledes bag ved hende 3de unge fruentimmer 
billeder (døtrene Kirsten, Lisbet og Dorthe)
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med høje perlestukne huer og guldkæde«. 
Abildgaard skitserer herefter to kvindehoveder 
(fig. 48).

Af gravskriften, vel i postamentfeitet, læstes 
kun: »Anno 1[6]22 den 7. Augusti kallede Gud 
erlig oc welbyrdig Mand Eggert Abildgaard udi 
hans [Alders] 62 [Aar]..«. Teksten har forment
lig stået med versaler, lige som øjensynligt en 
angivelse af slægtsnavnene under de to og to 
afmalede våbener, som Abildgaard 1774 har ud
tegnet særskilt.47 Eggert Abildgaards otte ane- 
skjolde, vel malet i (heraldisk) højre sidefelt, an
fører Søren Abildgaard således: »Abildgaard« 
og »Ulfeldt«, »Rønnov« og »Lunge«, »Anfeld« 
og »Vebner« samt »Hvider« og »Rosenkrantz«, 
hendes tilsvarende: »Iul« og ulæseligt, »Rosen
krantz« og »Friis«, »Westener« og »Høger« 
samt »Hakker« og »Iul«. Pastor Fogs gengivelse 
er for de sidstes vedkommende noget afvi
gende.48

Epitafiets plads var på korets nordvæg. Her er 
det muligvis blevet opmalet allerede inden det 
1867 afhændedes til Læborg kirke. I hvert fald 
kan hovedfeltets nuværende maleri af Jesus på 
korset godt være et par årtier ældre end den øv
rige staffering fra 1867 (jfr. s. 2925).

4)(Fig. 45) o. 1625 (over ukendte), genbrugt 
o. 1775 over »Tvende tilig dog salig hensovede 
Sydskende«, jomfru Maria Catharina Gun- 
dorph, datter af velædle forældre Hans Gun- 
dorph og Cecilia Bødker, *på Skodborghus 
26. nov. 1774, †24. dec. samme år, og hendes 
broder Jens Gundorph, *sammesteds 2. sept. 
1775, †24 timer efter sin fødsel.

Epitafiet er arkitektonisk opbygget i højre
næssanceformer med kvadratisk midtfelt, flan
keret af velskårne, korintiske frisøjler, der har 
prydbælter med beslagværk og står på baggrund 
af kanneleret rammeværk. Under dem har det 
høje postament fyldingsfremspring med løve
hoved, hvorunder hængekugler (fra o. 1775) 
flankerer hængestykket, der har form af en en
kel halvkartouche med afsluttende englehoved. 
De sært spinkle og spidse storvinger med me
daljon udgøres også af rulleværk, men er på
faldende forskellige fra hængestykket, måske 
som følge af sammenstykning eller fornyelse o.

1775. Frisefremspringene har spinkelt bladværk 
i fladsnit, og den stærkt profilerede gesims bæ
rer yderst to kuglespir (fra o. 1775), flankerende 
en lav fladbuet topgavl med akantusbort.

Staffering fra o. 1775 med små emblematiske 
malerier og indskrifter i gul, noget afrundet 
fraktur på sort bund. Gravskriften er anført i 
midtfeltet; i postamentet læses: »Thi fra dette 
usle Liv Gud tiilig tog dem ud, men meget bed
re liv de nyder nu hos Gud«, i hængestykket: 
»Dersom en Retfærdig end døer tiilig, skal han 
dog være i hvile. Sap: 4,7«. Træværkets grund
farve er blå, søjleskafterne står gråmarmore- 
rede, og lister og sirater fremhæves af rødt, 
hvidt, sort og forgyldning. Malerierne, i klare 
farver, viser i vingernes medaljoner en engel 
med bue og pil (heraldisk højre) og Livets 
Krone, liggende på en piedestal, omvundet med 
hvidt klæde. I frisen ses døden i skikkelse af en 
benrad og en fugl (sjælen), der forlader sit bur 
(det jordiske fængsel, dvs. kroppen). Topgavlen 
rummer nok et forkrænkelighedsmotiv: en 
blomstrende have med sæbebobleblæsende 
putto, siddende under et udgået træ.49

Fig. 48. Udsnit af Søren Abildgaards notebog med 
beskrivelse af Eggert Abildgaards og Mette Juels 
*epitafium, o. 1622 (s. 2904), samt en skitse af to ma
lede †kvindeportrætter. Epitafiet er nu i Læborg kirke 
(s. 2925 med fig. 16). – Ausschnitt aus dem Notizbuch 
Søren Abildgards mit einer Beschreibung des Epitaphs Eg
gert Aildgaards und Mette Juels sowie eine Skizze von 
zwei gemalten †Frauenporträts. Das Epitaph befindet sich 
heute in der Kirche in Læborg.
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Fig. 49. Mindetavle, o. 1864, for menig soldat Lukas 
Jensen, død for fædrelandet (s. 2906). NE fot. 1992. – Gedenktafel für einen Gefallenen, um 1864.

Renæssnaceepitafiet, der oprindelig må have 
haft maleri (med portrætter?) i midtfeltet, kunne 
tænkes at have tilhørt præsten Peder Sørensen 
Buk (†1628),2 men nok så sandsynligt er det vel, 
at Hans Gundorph 1775 har skaffet tavlen til sine 
børn fra en anden kirke.50 Den hang på den 
gamle kirkes triumfvæg nord for korbuen (jfr. 
fig. 22). Siden 1921 i koret nord for altret.

Mindetavle (fig. 49) o. 1864, over Lucas Jen
sen, menig af 11. regiment, 4. kompagni, 
*9. feb. 1839, »Under Kampen for Fædrelandet 
død paa Lazarethet i Svendborg den 29.Juni 
1864«. Fyrretræsplade, 76×62 cm, udsvejfet for
oven, siderne ledsages af spinkle, pålagte halv- 
balustre, underkanten af en lignende, kvar
trund. Samtidig staffering med gul fraktur- og 
skriveskrift i skjoldformet felt, omgivet af løv
værk, alt på sort bund. Løvet har form af to 
forneden sammenbundne grene, den ene laur
bær (heraldisk højre) med Dannebrogsfane, 
rummende Christian IX. s kongemonogram, 
den anden egeløv med en tilsvarende fane, 
hvorpå er anført kongens valgsprog. Ud for den

faldnes navn er malet hans tapperhedsmedalje, 
og øverst ses et gudsøje i strålekrans. Tavlen, 
der oprindelig var ophængt i den gamle kirkes 
våbenhus,7 hænger nu på søndre korsarms syd
væg.

Gravsten. 1) (Fig. 50) o. 1716, over hr. Jacobus 
Benedicti (Jakob Bendtsen), *i Jerne 1669, 
†17□, og hans (første) hustru Johanna Jørgens- 
datter Bang, *i Sandager på Fyn 1664, †l7□. 
Han arbejdede ved skolen i 12 år samt i Vejen og 
Læborg kirker, til hvis præst han blev kaldet af 
kong Frederik IV år 1699.

Grå kalksten, 117×79 cm, med latinsk ind
skrift i reliefhugget skriveskrift. Stenen udfyldes 
næsten af et højovalt skriftfelt, omkranset af to 
laurbærranker, der er bundet sammen med et 
bånd forneden. Indskriften er optrukket med 
sort. Den manglende udfyldning af såvel hans 
dødsår (1719) som hendes (1716), tyder på, at 
stenen er bestilt i forbindelse med oprettelsen af 
et gensidigt testamente 18. maj 1716. Oprindelig 
i den gamle kirkes tårnrum,2 hvor stenen 1873 
var indmuret i sydvæggen. Nu indsat i skibets 
vestvæg, nord for indgangen.

2)(Fig. 51) o. 1742, over Simon Madsøn, *i 
Foldingbroe 15. maj 1694. Han kom 1. maj 1732 i 
Weien Mölle at bo, er så 4. juni 1734 kommet i 
ægteskab med »Mademoiselle« Karen Knuds- 
datter, og døde efter otte års kærligt ægteskab i 
Weien mölle 23. nov. 1742. Fredagen efter blev 
han 30. nov. nedsat i Weien kirke i sin alders 49. 
år.

Rød kalksten, 135×90 cm, med kluntede re
liefversaler i stort højovalt felt, indfattet af laur
bær. Øverst en mindre laurbærkrans med Jesu- 
monogram, holdt af flankerende engle, der 
svinger med palmegrene. Stenens kant ledsages 
af stiliserede akantusblade, i nederste højre 
hjørne ses et dødningehoved med korslagte 
knogler, i det venstre et flot vandmøllehjul, der 
må henvise til afdødes profession som møller.51 
Indskriften og enkelte andre partier står for
gyldt. 17689 og 1873 sås stenen indmuret i den 
gamle kirkes sydvæg, nu indsat i skibets vest
væg, syd for døren.

3) (Fig. 52) o. 1788?, med næsten udslidt grav
skrift i reliefhugget kursiv, hvori årstallet
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Fig. 50-51. Gravsten (nr. 1 og 2, s. 2906). 50. O. 1716, over præsten Jakob Bendtsen og hans (første) hustru 
Johanne Jørgensdatter Bang. 51. O. 1742, over møller Simon Madsen. NE fot. 1992. – Grabsteine. 50. Für den 
Pfarrer Jakob Bendtsen und seine (erste) Frau, um 1716. 51. Für den Müller Simon Madsen, um 1742.

»1788« ses, uden at sammenhængen fremgår. 
Grå kalksten, 178×119 cm, med højrektangulært 
skriftfelt, der ved buede indskæringer giver 
plads til et vinget timeglas forneden, foroven til 
to palmesvingende engle, der mellem sig holder 
en laurbærkrans; ved siderne akantusløv med 
frugt- og blomsterhæng. Udsmykningen ind- 
fattes af en bred, profileret kant. Stenen må til
skrives en anonym, sønderjysk stenhugger, hvis 
arbejder findes spredt i Nordslesvig og kan da
teres mellem o. 1777 og o. 1810. En tilsvarende 
udformning ses således på sten i Skrave (o. 
1790), Toftlund (o.1796) og Agerskov (o. 
1803).52 Gravstenen er antagelig identisk med et 
»ulæseligt gravmæle«, der midt i 1800’rne fand
tes i den gamle kirkes tårnrum.53 Nu i kirkens 
forhal under tårnet.

En †gravkrypt under den gamle kirkes kor var 
indrettet for Eggert Abildgaard til Skodborghus

og hans familie, formentlig o. 1593 (jfr. epitafi
erne nr. 2 og *3). Heri fandtes 1768 otte †kister 

og et »balsameret« legeme, hvis kiste var for
rådnet, samt en helt »forbrændt« kiste med en 
del kul. Kisternes våbener og epitafier, dvs. de
res †kisteplader, var da bortstjålne.9

I den gamle kirkes tårnrum var en †åben be

gravelse, indrettet mellem 1756 og 1762 af Maren 
Lautrup for sig og sin ægtemand Frederik Lau- 
trup (†1776) samt deres familie.54 Rummet var 
1768 afskildret med et †jerngitter, foran hvilket 
der hang en lysekrone, som var skænket af Ma
ren Lautrup (jfr. ovf. og fig. 42). 1768 stod i 
begravelsen to †kister tilhørende Maren Lautrup 
(tl762), og hendes søn af første ægteskab, stu
dent Jens Nikolaj Mule, hvis død 1756 må have 
givet anledning til begravelsens indretning. †Ki

stepladernes indskrifter gengives her i Hans Fogs 
afskrift. 1) 1756, for Jens Nikolaj Mule: »Her
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hviler den i Live af Herkomst adelig, af gemyt 
ædle, i himmelsk Viisdom vel oplyst, og efter 
sin alders Maade i adskillig ver(d)slig Viisdom 
berømmelig lærde Studios(us): Jens Nicolai 
Mule, fød på Serritslewgaard d. 10.Juni 1738. 
En god og vittig Søn af den for sin Redelighed 
og vittighed vit bekiendte velædle og velbyr
dige) Hr. Henrich Mule, fordum Kongel(ig) 
May(e)st(æt)s virkel(ige) Cancelie Assessor og 
Herre til Serritslew-gard samt velædle og vel
byrdige Frue, Frue Maren Høstmark nu Can- 
cellie-Raadinde og Frue til Estrup og Schod- 
borghuus. Død en god og sand Christen i Fre- 
deritz d. 20. Oct. A(nn)o 1756. Thi/ Guds Frygt 
med Kærlighed, Troe Lydighed og mere/ Som 
haver Navn af Dyd, maa stedse saa florere/ Hos 
denne Salig Siæl, hvad Under derfor at/ Enhver 
begræd ham da hand verden bød godnat«.9

2) 1762, for Maren Lautrup: »Gode læser! For- 
restill dig din visseste forandring, naar du tæn
ker paa de inden disse Fiæle forvarede jordiske 
Levninger af den fordum velædle og velbyr
dige) nu fra det synlige Selskab afskilte Frue, 
Frue Maren Lautrup, hvis timelige Liv begyndte 
i Urlev Præsteg(aard) A(nn)o 1704 af Faderen 
Hr. Jens Høstmark og Moderen Madam Bir
gitte Høstmark. Blev bragt til timelig Lyksalig
hed ved første Ægteskab med velb(yrdig) As
sessor Henrich Mule, begavet i samme Ægte
skab med 1 Søn og 1 Datter; men efter megen 
Møye og langvarig Svaghed endede sit Livets 
Løb paa Estrupg(aard) d. 5 juni 1762. /Mit Liv 
med Møye bragtes hen/ før dette Legem kom 
igien/ I dette Rum at giemmes./ Men dette Le
gems Aske skal/ af Dødnings Land og Mørk- 
heds Dal/ til Herlighed forfremmes./ Gak nu 
Læsere og tænk saa: Coram vive Deo, Deus om
nibus omnia, vere/ en Domino Demum qui sa- 
pit ille sapit (Lev i Guds nærhed, Gud er alt for 
alle, den, som tilslut i sandhed er vis i Herren, 
han er vis)«.9

Foruden Frederik Lautrup vides også Henrik 
Hans Christian Lautrup (tl802) at have været 
hensat i begravelsen. Hans †kiste blev dog ved 
hustruens død 1805 hentet ud til et nyt, fælles 
begravelsessted i Estrup skov.54 De øvrige kister 
var ved 1800’ernes midte nedsat under gulvet.2

Fig. 52. Gravsten, o. 1788?, nu med udslidt gravskrift 
(s. 2906). NE fot. 1992. – Grabstein, um 1788? Inschrift 
heute verwischt.

†Gravkranse. I begyndelsen af 1900’rne næv
nes to gravkranse af sølv, skænket af pastor 
Hans Svejstrups (†1893) enke. De var indsat i en 
glasmontre (jfr. Gesten kirke, s. 2537).7

Kirkegårdsmonumenter. Vest for det gamle kir
kested er på samme gravsted opsat to støbejerns- 

kors. 1) O. 1855, over proprietær Jesper Thom
sen af Skodborghuus, *12. nov. 1821, †10. dec. 
1855.55 Korset, 103×78 cm, har enkle trekløver
ender, hvis blade er svagt tilspidsede. På bag
siden læses: »Fred med dit Stöv«. Indskrift med 
antikva; sortmalet med hvide bogstaver.

2) O. 1866, Ane Marie Thomsen föd Hansen 
af Skodborghuus, *29. marts 1816, †2. dec.
1866. Korset, 105×76 cm, har krabbebladsfor- 
mede ender med roset som eksempelvis i Vor- 
basse og Lindknud (s. 2320, 2698). Under 
gravskriften læses: »Dit Minde lever«, på bag
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siden: »Hun er ikke död men sover«. Indskrift i 
antikva; sortmalet med hvid skrift.

På kirkegården findes endvidere et stort antal 
rejste gravsten af granit, udhugget af den til 
byen knyttede kunstner Niels Hansen Jacob
sen.56
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Fig. 1. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1993. – Nordostansicht der Kirche.

LÆBORG KIRKE
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Sognet nævnes første gang i kirkelisten i Ribe Olde
moder (ved midten af 1300’rne), hvor kirken er sat til 
en afgift på 2 skilling sølv (jfr. s. 1020f.). Præsten 
residerede på reformationstiden (en kort tid?) i sog
net, men siden 1538 har Læborg været anneks til Ve
jen (jfr. 2875).

Fru Bege Clausdatter Emmiksen til Hundsbæk, 
enke efter Peder Galskyt, aflagde som kirkeværge 
1586-87 regnskab overfor sysselprovsten Anders Sø
rensen Vedel (jfr. (†)altertavle).1 I tiden efter svenske

krigene giver tingbogen visse oplysninger om tien
den, dennes opkrævning og bortforpagtning. I Erik 
Krags tid som sysselprovst forbød hans fuldmægtig 
Hans Hansen 1662 sognemændene i Læborg at ind
tage deres korn, før negene var blevet talt på mar
kerne. Tienden blev 1675 bortforpagtet til sogne
mændene på vegne af fire navngivne mænd fra Gam
melby, Nyby, Nordenskov og Drostrup. Forpagt
ningen skulle gælde for de pågældendes livstid, men 
blev opsagt overfor provstiskriveren ved herredstin-



2912 MALT HERRED

get 1680, idet sogneboerne, modsat hvad der var ble
vet lovet dem, var blevet afkrævet skat af tienden.2

Kronen solgte 1720 kirken til overførster Hans 
Bachmann til Estrup.3 Den tilhørte herefter herregår
den Estrup (Malt sogn) til 1831, da Laurids Frederik 
Lautrup solgte gården men beholdt kirken, der kom 
til at høre under hans nye gård Dortheasminde (Vejen 
sogn).4 Sognets beboere købte kirken 1874,2 der 1911 
overgik til selveje.5

En signet fra 1000’årene for hertug Balduin (IV) af 
Flandern (†1035) blev 1906 fundet nær Hærvejen syd 
for kirkegården.6 Kirken måtte ved klokkeopkræv
ningen 1528 afgive en †klokke (se inventar).

Sagn. Tømmeret skal være hugget i en skov ved 
Hundsbæk. Skoven blev siden brændt af for at for
jage en lindorm, som holdt til der; men ormen lagde 
sig i stedet om kirken, indtil det lykkedes at dræbe

den.7 Tårnets nedstyrtning og reduktion 1818 (jfr. 
ndf.) har givet anledning til flere sagnagtige historier. 
Det skal have været 15 alen højere og have tjent som 
sømærke for Vesterhavet.8

Kirken ligger i den nyere landsbys sydlige ud
kant med smuk udsigt over det bakkede terræn. 
Kirkestedet hørte i fællesskabets tid til byen 
Drostrup østligere i sognet. Matrikelkortet 1784 
(fig. 2) viser den fritliggende kirke nær ved 
Hærvejen kun med et par huse som nærmeste 
naboer. Den næsten kvadratiske kirkegård, heg
net af dobbelte stendiger, har bevaret sine gamle 
skel undtagen mod syd, hvor den er udvidet 
1921.2 Det sløjfede syddige markeres nu af en

Fig. 2. Matrikelkort 1:10000 af Drostrup bys jorder, målt af Astrup 1784. Rettelser medtaget indtil 1865. Kopi
eret af Anna Thorsen. – Katasterkarte, vermessen 1784.
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Fig. 3. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra syd. Sylvest Jensen fot. 1947. Det kgl. Bibliotek. – Luftaufnahme 
von Kirche und Friedhof Südansicht, 1947.

thujahæk. Terrænet falder mod sydvest fra et 
punkt nordøst for kirkegården. Som i Føvling 
ligger kirken altså ikke på stedets højeste punkt. 
Hovedindgangen midt i norddiget lukkes af jern
gitre mellem tre rejste kampesten. Indgangen 
synes at stå på samme sted som den gamle †kir
kegårdsport, 18289 benævnt som »ligporten«. En 
østre †låge synes at have været placeret midt i det 
gamle østdige (sml. fig. 2).

To asketræer flankerer indgangen i nord. 
Store, ældre træer inden for vestdiget (fig. 3) er 
fældet for få år siden. Den græsklædte kirkegård 
var formodentlig langt ind i 1800’rne uden vi
dere beplantning, og endnu degnen Hans Han
sen, der virkede fra 1856, brugte afgrøderne 
som staldfoder. Leen hang i en tjørn i et hjørne 
af kirkegården.2

Et ligkapel med mandskabsrum er 1987 opført 
øst for kirkegårdens udvidede afsnit (ark. Jakob 
Mortensen). Samme år nedbrød man et †kapel

(fig. 3) fra 1935 i den gamle kirkegårds sydvestre 
hjørne.

En †klokkestab el af egetømmer var opsat nogle 
år inden 1791,10 fordi tårnet var brøstfældigt. 
Det er formodentlig denne stabel, der 1804-12 
omtales som »klokkehus«, Inden nedstyrtnin
gen 1818 var klokken igen ophængt i tårnet (se 
ndf.).2

En stor runesten fra vikingetiden, den såkaldte 
Læborgsten, er opstillet på kirkegården foran 
våbenhuset. Stenen, der er forsøgt kløvet, lå tid
ligere på marken ca. 150 m nord for kirken. Ind
skriften ledsages af to Thorshamre og lyder: 
»Tue, Ravns ætling, huggede disse runer efter 
Thyre sin drotning (dvs. sin drots hustru)«. Ste
nen hører indholdsmæssig sammen med Horne- 
stenen (s. 1445) og Bækkestenen (nr. 1, s. 2389). 
Den blev flyttet til kirkegården og fredlyst 1822, 
anbragt liggende inden for diget. 1935 blev den 
rejst på en sokkel, og et lille stykke af stenen,
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Fig. 4. Grundplan og snit, 1:300, målt af Aage Bugge og Rudolph Gram 1946. Grundplanen omtegnet af 
Marianne Nielsen 1993. – Grundriss.

der var kommet for dagen ved omsætning af 
diget 1888, blev muret fast på sin oprindelige 
plads. Andre granitstykker af samme karakteri
stiske stenart som runestenen, med mange røde 
korn, er fundet blandt digets sten.11

En †helligkilde i kirkegårdens sydvestlige 
hjørne, nævnt i præsteindberetningen til Ole 
Worm 1638, forsvandt med kirkegårdens dræ
ning i 1870’erne.12

BYGNING

Kirken er en romansk kvaderstensbygning, be
stående af apsis, kor og skib. Hertil er i senmid
delalderen føjet et tårn i vest og et våbenhus ved 
skibets nordside. Tårnet, der oprindelig var høj
ere, fik sin nuværende form efter en sammen
styrtning 1818. Orienteringen har en mindre af
vigelse til nord.

I den lille, helstøbte kvaderstenskirke har den 
halvcirkulære apsis centrum i korgavlens yder
side. Koret er afsat som et indvendigt kvadrat, 
mens skibets langmure divergerer en del mod 
vest, hvor gavlen er 0,7 m bredere end i øst. 
Skibet har, efter hvad man kan dømme, bevaret 
sin oprindelige længde, men hele vestenden er 
invendig ommuret i tegl i forbindelse med tårn
byggeriet.

Kvaderstensmurene hviler på en dobbeltsokkel 

med hulede skråkanter (s. 2672, fig. 16). I nord
siden er soklen tildels dækket af terrænet. I syd 
er fundamentet blottet ved afgravning: soklen 
hviler på flade marksten, der springer 15-20 cm 
frem fra muren. Mellem apsis og kor, og kor og 
skib, er skråkantprofilernes hjørner hugget ud i 
vekselvis 1. og 2. sokkelskifte. Herover er gra
nitkvadrene muret i regelmæssige skifter med 
forbandt mellem hver bygningsdel. Der er otte
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Fig. 5. Kirken set fra sydøst. Sven Thoby fot. 1965. Det kgl. Bibliotek. – Südostansicht der Kirche, 1965.

skifter i apsis, ni i koret og ti i skibet. Mens 
sydsiden, navnlig skibets vestre del, er forstyr
ret ved omsætninger, forekommer nordsiden 
velbevaret. I skibets nordmur, 1,5 m fra det 
østre hjørne, antyder et spring i skiftegangen, at 
byggeriet har været afbrudt i en kortere eller 
længere tid. Byggearbejdet er, som det er van
ligt, påbegyndt i øst med apsis, kor og triumf
mur som første etape, hvorefter man er gået vi
dere med skibets mure.

Vinduer. Et vindue midt i apsis og tre i nordsi
den, et i koret og to i skibet, er genåbnet ved en 
restaurering 1950-51. Alle har monolite overlig
gere og sålbænke. Apsisvinduet er anbragt i 4. 
skifte over soklen; korets og skibets vinduer sid
der i samme niveau med bund i 6. skifte. Skibets 
vinduer har karme af rejste kvadre, det vestre 
dog sammenflikket af flere sten. Vinduerne 
fremtræder indvendig som forholdsvis smalle 
åbninger; det lille apsisvindue måler kun 50 x 18 
cm i lysningen. Nordsidens vinduer, der nævnes

som tilmurede 1791,10 er formodentlig lukket al
lerede i senmiddelalderen. Fra et af sydsidens 
ødelagte vinduer stammer formodentlig en 
overligger, der er indsat i våbenhusets vestside 
med hulningen opad. Åbningen er kun 45 cm 
bred i murflugten og dermed mindre end de be
varede vinduer i kirkens nordside.

Døre. Ingen af kirkens tre døre er bevaret i 
deres oprindelige skikkelse. En præstedør i ko
rets sydside er tilmuret ligesom skibets syddør, 
mens den ibrugværende norddør er stærkt ud
videt. Præstedøren (fig. 7) ses kun udvendig, 
hvor den fremtræder som en lav, retkantet åb
ning, 157×74 cm, tilmuret med kvadre. Kar
mene er tildels af rejste kvadre, der bryder 
begge sokkelled. Døren dækkes af en sten
bjælke, der dog oprindelig må have ligget høj
ere.

Skibets døre blev begge ændret i det indven
dige, hvor de afsluttedes med fladbuer, i for
bindelse med en senmiddelalderlig ombygning
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Fig. 6. Parti af korets tagrum (s. 2916) med planker 
fra (†)dørfløj o. 1650 (s. 2931), genanvendt som skrå
stivere. EN fot. 1993. – Chor, Dachboden. Partie mit 
den als Streben wiederverwendeten Planken eines (†)Tür- 

flügels, um 1650.

Fig. 7. Præstedør i korets sydside (s. 2915). NJP fot. 
1993. – Priestertür in südlicher Chorwand.

af skibets vestende (se ndf.). Af den tilmurede 
syddør ses nu kun det udvendige, nedre parti. 
Forholdene er diffuse som følge af omsætninger, 
på plads er dog den nedre, hjørnehugne sokkel
sten i øst. En lang kvader (118 cm) er indmuret i 
åbningen, der ellers er lukket med tegl. Indven
dig spores den østre karm. Den ommurede 
norddør, udvidet i østsiden 1950, er retkantet 
mod våbenhuset, hvor karmene er af kvadre.

Indre. Væggene er af marksten ligesom de to 
østre gavltrekanter (jfr. fig. 6); kun apsis- og 
korbuen er af tildannede kvadre, der i 1880’erne 
blev afrenset for hvidtekalk. Skibets vestparti er 
som nævnt ommuret i senmiddelalderen. Apsi
den dækkes af et støbt kvartkuglehvælv, hvis øvre 
del er noget fladtrykt. Tagrummet er utilgænge
ligt, hvorfor en nærmere undersøgelse ikke er 
mulig. Fundet af romanske †kalkmalerier 1950 
(se ndf.) viser dog, at en ønsket ommuring i 
1850’erne4 kun kan have været af begrænset om
fang. Den runde bue smykkes af enkle kragbånd 

(s. 2672, fig. 3) med en hulet skråkant på under
siden ind imod rummet (den søndre dog også i 
vestsiden). Korbuen (fig. 9) har lignende krag

bånd (s. 2672, fig. 4) og ved foden en skråkantsok

kel. Vanger og bue er »udluset« med mindre 
granitstykker; i søndre vange er i 2. skifte en 
sprække (45×7 cm) ladt åben mellem de to hjør
nehugne kvadre. Træloftet over kor og skib står 
siden 1950 med synlige bjælker.

Tagværker. Korets omsatte egetagværk, 5 fag, 
er uden stivere bortset fra fire dørplanker (jfr. 
(†)dørfløj) og har hanebånd af gamle spær. I 
både spær og hanebjælker ses rektangulære ud
stemninger (jfr. fig. 6) fra en ældre konstruktion 
med to sæt lange (krydsende) skråstivere, an
bragt i en indbyrdes afstand af 160-170 cm. 
Øverst er der udstemninger til korte, bladede 
hanebånd. Det velbevarede, ret svære tømmer 
stammer måske fra et ældre tagværk i skibet. 
Dette har nu 13 spærfag med dobbelt lag hane
bånd, tappet forneden og bladet foroven. Heller 
ikke her er der stivere, men stormlægter.13
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Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser. Sam
tidig med opførelsen af tårnet foretog man en 
ombygning af skibets vestende med munkesten. 
Arbejdet omfattede gavlen med den runde tårn
bue og ca. 4 m af skibets langmure. Udvendig 
bibeholdt man langsidernes kvaderstensbeklæd- 
ning bortset fra den øvre halvdel af skibets syd
mur. Indvendig blev de to døre nymuret og fik 
flade buer. I norddørens vestside, 1 m over gul
vet, udformedes et bomhul, 180 cm dybt. Hullet, 
21×11 cm, har sider af tegl og viser, at muren på 
dette sted har været nedtaget til grunden. Samti
dig med denne ombygning er måske også til- 
muringen af nordsidens vinduer, mens sydsi
dens formodentlig allerede forinden var udvidet.

Tårnet, hvis højde 1768 blev angivet til 27½ 
alen (17,3 m), blev reduceret med klokkestok- 
værket efter en sammenstyrtning 1818. Målt til 
spidsen af sadeltaget er det idag godt 13 m højt. 
Nederst i murene er der i syd og vest brugt 
kvadre fra skibets vestgavl. Herover er muren af 
store, røde munkesten, som i dag bedst ses fra 
skibets tagrum. De nedskårne mure afsluttes 
med en falsgesims. Jernbogstaver og -tal i vest
siden angiver en reparation: »F(rederik) L(au- 
trup), M(aren) L(autrup) 1756« og genopbyg
ningen »L(aurids) F(rederik) L(autrup) 1818«. 
Tårnrummets vægge optages af spidsbuede spa- 
reblændinger til de tre sider, det vestre med et 
nu rundbuet vindue. Forlæg i væggene viser, at 
rummet har været (eller været tænkt) hvælvet – et træk det har fælles med tårnene i Lindknud og 
Føvling samt i Holsted gamle †kirke.14 Det dæk- 
kes nu af et betonloft, tidligere af et træloft.
Der er adgang til de øvre stokværk via en vin

deltrappe i et samtidigt trappehus ved nordsi
den, hvortil man kommer gennem en fladbuet 
dør i spidsbuet spejl. Over døren er en lille 
rundbuet blænding, 70×36 cm, med et kors af 
munkesten. Under tagskægget et bånd med to 
savskifter. I overetagen, det tidligere mellem- 
stokværk, er der spareblændinger i de tre sider, 
det nordre med en lille glug. Klokken hænger 
nu i tagrummet, hvis gavle, fra 1818, hver har 
tre fladbuede glamhuller, et mindre over to 
større. Det opskalkede tag er tækket med bly i 
syd og vingetegl i nord.

Fig. 8. Tårnets trappehus (s. 2917) og nærmeste om
givelser. Niels Termansen fot. 1938. – Turm, Partie 
vom Treppenhaus.

Tårnet var tidligt i en ringe tilstand, muligvis 
fordi det ligesom skibets vestende har været dår
ligt funderet. 1738 betegnedes murene som 
brøstfældige, og tårnet var »færdig til at falde 
ned«, en beskrivelse, der blev gentaget de to føl
gende år.15 1791 oplyses det, at kirkeejeren nogle 
år forinden havde nedtaget klokken, fordi tårnet 
ikke var stærkt nok til at tåle »ringeriet«.10 Sa
deltaget og vestre gavlspids styrtede ned under 
en vinterstorm natten mellem 15. og 16. januar 
1818, hvor også klokken løsnede sig og faldt 
ned.2 Ved en istandsættelse samme år blev det 
tilladt at gøre tårnet 4 alen lavere,9 men som 
nævnt valgte man at reducere det med hele 
klokkestokværket. – En †kalkbænk i tårnrummet 
(»kirkens vestre ende«) ønskedes fjernet 1848.4 
Ved Uldalls besøg 1888 var gulvet hævet tre 
trin, træloftet var gipset og der var nylig indsat 
en rundbuet støbejernsramme i vestvinduet.

Våbenhuset foran skibets norddør er af munke
sten i øst og nord. I vest er der nederst brugt 3-4 
skifter kvadre, hvilende på en skråkantsokkel, 
som vel stammer fra skibets nordside, hvor
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Fig. 9. Indre set mod vest. NE fot. 1986. – Kircheninneres gegen Westen.

dobbeltsoklens øverste led mangler. I kvader- 
stensmurværket indgår en lille retkantet glug 
(tilmuret indvendig), hvis bund udgøres af den 
allerede omtalte, romanske vinduesoverligger. 
Den udvidede dør i nordsiden er fladbuet, af 
form formentlig omtrent svarende til den blæn
ding, der oprindelig omgav åbningen. Gavl
spidsen, der tidligere kan have været højere, 
smykkes af tre spidsbuede blændinger over et 
bånd med to savskifter. Rummet får lys gennem 
et lille vindue i øst. I nordvæggen flankeres dø
ren af to fladbuede nicher; langs øst- og vest
væggen er der murede bænke. I gulvet ligger 
siden 1950 røde mursten på fladen, og træloftet 
står gråmalet. En †kamin (»skorsten«), måske til 
smeltning af tagbly, ønskedes 18594 lukket med 
en låge (sml. Gesten, s. 2520).

Vedligeholdelse og istandsættelser. Foruden en ny 
altertavle var der i regnskabsåret 1586-87 udgif

ter til kirkegårdsdigets istandsættelse og »anden 
kirkens behov«.1 Navnlig tårnet, hvor der ofte 

var revnedannelser, har krævet jævnlige istand
sættelser, ligesom også kvadrene i kirkens syd
side med års mellemrum måtte sættes om, såle
des var 1713 nogle sten »udskredne«.16 Kirken 
var under reparation 1813 og meldtes det føl
gende år i god stand. Efter tårnets genopbyg

ning 1818 blev der igen repareret 1825.9 Nogle 
ikke nærmere angivne mangler blev udsat 1848 
på grund af »tidsomstændighederne« (den sles

vigske krig).4 Nye trærammer i sydsidens vin
duer blev indsat 176810 og igen 1842. De afløstes 

o. 1875 af rundbuede støbejernsrammer, og i 
forbindelse hermed blev åbningerne forhøjet 

med godt en alen.4 Trælofterne var 179110 gamle 
og skrøbelige og måtte forbedres. En †luge til 

korloftet nævnes 1830.4 Lofterne, også det i 
tårnrummet, stod gipset 1866-1950.
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Fig. 10. Indre set mod øst. NE fot. 1986. – Kircheninneres gegen Osten.

Ved en restaurering 1950-51 (ark. Aage Bugge 
og Rudolph Gram) genåbnede man de roman
ske vinduer i apsis og kirkens nordside. Et lille 
fladbuet vindue i apsidens sydside af ukendt al
der blev tilmuret, og samtidig afløstes støbe- 
jernsrammerne i korets og skibets sydside af 
fladrundbuede trævinduer med blyindfattede 
ruder. Norddøren blev udvidet og lofternes 
gipsdække fjernet, så bjælkerne (korets med en 
beklædning af brædder) igen blev synlige. Bjæl
kerne står grågrønne, og de ovenpåliggende fyr
rebrædder er bejdsede. I gulvene blev fliser af
løst af røde mursten på fladen. Korets gulv er 
hævet to trin over skibets gulv, tårngulvet et 
enkelt trin.

Tagbeklædning. Apsis, kor og skib var i 
1700’rne tækket med bly (jfr. †kamin i våben
huset). 1791 var der tagsten på den vestre del af 
skibets nordside;10 18464 nævnes stentag over

hele »højkirken«, men dette var inden 1861 igen 
afløst af bly. En mindre parti med tegl over 
vestenden af skibets nordside blev 1968 belagt 
med bly. Tårnet er idag tækket med bly i syd og 
tegl i nord. Både før og efter nedstyrtningen 
1818 havde nordsiden trætag. Dette ønskedes 
tjæret 1870 og blev siden dækket med tagpap.5 
Våbenhuset har nu som før tegltag.

Opvarmning. En †kakkelovn, skænket af Jeppe 
Andersen og hustru Ane Kirstin 1888, ønskedes 
fornyet 1900.5 Synet anbefalede 1914 en ny ovn 
af Morsø-fabrikat, som senere afløstes af en ka
lorifer, der som ovnen var opstillet midt i ski
bets nordside med skorsten op gennem den ro
manske vinduesniche. Kirken fik el-varme 1950, 
hvorefter skorstenen kunne nedtages.

Kirken, der afventer en fornyet istandsættelse 
af det ydre, står i dag præget af restaureringen 
1950-51. De romanske afsnit er i blank kvader-

Danmarks Kirker, Ribe amt 202
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Fig. 11. Romanske †kalkmalerier, Majestas Domini og siddende apostle, o. 1200-1250, afdækket i apsiden 1950 
(s. 2920). Victor Hermansen fot. – Maiestas Domini und thronende Apostel, romanische †Wandmalereien, um 1200- 
1250. Freigelegt 1950 in der Apsis.

stensmur, våbenhus og tårn er hvidtet. Indven
dig er alt hvidkalket på nær apsis- og korbuen.

†KALKMALERIER
1950 fremkom i apsiden rester af romanske 
kalkmalerier, mens nogle udsmykninger i skibet 
i det væsentlige var fra tiden efter reformatio
nen. Da det fundne ikke skønnedes at kunne re
staureres, blev alt overkalket og kendes nu ho
vedsagelig gennem fotografier.

1) (Fig. 11) o. 1200-50, en romansk apsisud- 
smykning med tronende Majestas Domini i 
halvkuppelhvælvet og derunder en række af sid
dende apostle, der må have været fordelt på 
begge sider af vinduet.

Af halvkuplen var kun den midterste del af
dækket med siderne af en mandorla og derimel
lem dele af den tronende Kristus. Fotografier vi
ser over en indadskrånende trone konturer af 
kroppen med antydede klædefolder og vistnok 
en bog i venstre side.

Apostelrækken, der kun sås nord for vinduet, 
dannede en billedfrise, hvis øvre afgrænsning 
udgjordes af en bort i højde med vinduets over
kant; figurfeltets nedre grænse sås intetsteds i 
behold, men den må have forløbet ud for eller 
lidt under vinduets underkant. Dele af seks 
apostle var bevaret, hovedsagelig som skygger, 
slanke, med lidt mørkere glorieskiver og vist
nok bredt satte knæ. Af klædedragten kunne 
iagttages nogle ret bevægede folder; den yderste 
apostel i nord synes at vende hovedet delvis
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mod sin sidemand. Foroven løb en lysere rand
stribe, der øjensynligt var ført ned mellem fi
gurerne som smalle, lodrette bånd (i hvert fald 
mellem de to nordligste). Borten ovenover ud
gjordes af bueslag med store bladpalmetter (én 
hel ses), kantet forneden af en mørk stribe. Et 
fotografi af den delvis afbankede triumfvæg i 
skibet synes at vise, at der også her (nord for 
korbuen) fandtes romansk maleripuds.

Det nærmest kendte sidestykke til apsidens 
billedprogram kendes fra Farup kirke (Ribe 
hrd.), hvor de nu overkalkede apostle var til
svarende smalskuldrede, og hvor der ses en lig
nende palmetbort.17 Der kan også jævnføres 
med †malerier i Tulstrup kirke (DK. Århus, s. 
3692f.), hvor sådanne apostle sad tæt sammen 
(på triumfvæggen), adskilt af en tilsvarende, 
lodret afstribning. Disse sidestykker hører 
hjemme i tiden o. 1200, men udsmykningen kan 
udmærket have været noget senere. Den skal 
have været udført på en puds, som snarest hen
viste malerierne til senromansk-tidliggotisk 
tid.18

2) Vistnok sengotiske. I apsidens sydside sås 
med brunrød farve malet et stykke stærkt stili
seret arkitektur, 46×86 cm, bestående af seks 
højrektangulære bygningsled med buet over
kant og kronende småkors; de to yderste havde 
øjensynligt porte. Samtidigt var vistnok dele af 
en roset, malet i skibet nord for korbuen.

3) (Fig. 12) 1695, en bredrektangulær tavle af 
karakter som et epitafium med store, ubehjælp
somme renæssanceversaler, malet i sort farve på

Fig. 12. Kalkmalet †epitafium, 1695 (s. 2921), afdæk- 
ket 1950 på skibets nordvæg. Victor Hermansen fot. – Wandgemaltes †Epitaph, 1695. Freigelegt 1950 an der 
Schiffsnordwand.

skibets nordvæg. Indrammet af en vegetativ 
knækbort med udstående, spinkle småblomster 
sås i midten et hjerte med et »H«, omgivet af 
»TABD«, der måske skal opfattes som initialer. 
Andre spredte bogstaver synes ikke at give sam
let mening, bortset fra, at der nederst læstes: 
»...sogn anno 1695«.

4) 1600’rne, måske sammenhørende med nr. 3 
fra 1695. En lignende, bredrektangulær tavle 
med ubehjælpsom versalskrift, også på skibets 
nordvæg. Den bølgede ramme havde små ud
stående kviste og i hjørnerne store stjerneorna
menter. Til venstre for et svunget bånd med 
hængekvast, der midtdelte tavlen, læstes: »I be
gyndelsen skabte Gvd himmel oc iorden...(l 
Mos. 1-3)«. Til højre læstes: »Om verden[s s]ka- 
belse de første te capitel«, og skråt herunder del
vis med skriveskrift: »Gud giorde os oc icke os 
sielf«.

INVENTAR
Oversigt. Samtidig med bygningen er alene den ro
manske granitfont. Et sjældent alterkrucifiks er fra o. 
1300, mens senmiddelalderen repræsenteres af en 
klokke fra 1482 og en stor figur fra et sengotisk 
*(†)korbuekrucifiks, der nu befinder sig i Museet på 
Koldinghus.

Af en (†)altertavle i enkel ungrenæssance fra 
1586/87 er bevaret sidefelterne med malerier fra 1783 
(på loftet). Tilsvarende malerier ses på en *prædike- 
stol fra o. 1600, siden 1951 på Koldinghus. Altersta
gerne er fra 1675-1700, altersølvet, med oblatæske, er 
leveret 1854 af Johan Jacob Heinrich Rühle i Ribe, 
mens et sydtysk dåbsfad fra o. 1550 først er kommet 
til kirken efter 1725. En pengetavle fra midten af 
1700’rne prydes af blomstermaling, dateret 1804. I ti
den 1867-1950 tjente som altertavle et epitafium fra o. 
1622, erhvervet fra Vejen kirke; det er nu opsat i tårn
rummet.

Farvesætning og istandsættelser. Rummet har fået sin 
nuværende fremtræden ved restaureringen 1950-51, 
da alterkrucifikset fik plads som alterprydelse. Samti
dig er udført en ny prædikestol, stolestaderne har fået 
gavle i renæssanceformer, og inventaret er farvesat i 
lysegrønne toner med lidt gråt, sort, rødt og forgyld
ning.

1783 lod kirkeejeren Henrik Hans Christian Lau
trup staffere den daværende (†)altertavle og *prædi- 
kestol med de tildels endnu bevarede malerier, der må 
skyldes samme maler. 1846 eller kort derefter restau
reredes i kirken. 1867 og nærmestfølgende år skete

202*
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Fig. 13. Alterkrucifiks, o. 1300, Kristusfiguren (s. 
2922, jfr. fig. 14). NE fot. 1988. – Christuscorpus vom 
Altarkruzifix, um 1300 (vgl. Abb. 14).

der nye arbejder i forbindelse med, at man fra Vejen 
kirke overtog ovennævnte gamle epitafium som al
tertavle. Den fik da sine nuværende malerier af maler 
Hans Hansen, Holsted, og blev som det øvrige in
ventar overstrøget med egetræsfarve. 1875 blev 
*prædikestolen, som indtil da havde stået midt i kir
ken, flyttet til skibets sydøsthjørne, og 1892 indsatte 
man de nuværende stolestader.

Alterbordet er et panelværk fra 1951 i blank eg, 
198×98 cm, 100 cm højt, med tre fag fortil, to 
ved siderne. Det rummer et skab med låger bag
til. Et muret †alterbord, måske middelalderligt, 
omtales 1768,19 ligesom rester af det blev iagtta
get 1950-51. 1905 nævnes et †alterpanel med låge 
bagtil.5

†Alterklæder. 1849 ønskedes et nyt klæde an
skaffet,4 og 1862 havde kirken et alterklæde af 
rødt silkefløjl med kors af guldbrokade, der 1901

udskiftedes med en nyt af rødbrunt silkeplys 
med tilsvarende kors (jfr. fig. 23).

Som alterprydelse tjener siden 1951 et alterkruci- 
fiks fra o. 1300 (fig. 13, 14), opsat foran et kraf
tigt nyt støttekors. Kristus, 52 cm høj, hænger i 
ganske svagt skrånende arme med hovedet let 
sænket mod højre, benene er let bøjede, det 
højre udaddrejet med foden lagt over den ven
stre. Håret er midtdelt og svagt bølget med an
tydning af leje for en nu manglende †torne
krone, der på et tidspunkt har været fæstnet med 
søm (spor ses). Brynene er let sammentrukne, 
øjnene formet som store hvælvede partier (luk
kede?), næsen er lige med rynker ved fløjene, 
munden lille, det korte fuldskæg kanneleret. 
Krave- og ribben er stærkt markerede, et spyd- 
sår er skåret i højre side, maven er lille og hvæl
vet. Det knælange lændeklæde danner fortil 
kraftige, knækkende skålfolder og ved siderne 
flade rørfolder med bølgesømme. På venstre fod 
ses summarisk skårne tæer; højre forfod er del
vis flækket af. Armene er tappet fast, fingrenes 
led markerede, venstre hånd har mistet det me
ste af tommelfingeren og det yderste af lang
fingrene. I issen ses en tilpløkket nedboring; fi
gurens bagside er uden huling med summarisk 
angivelse af lændeklædet.

Korset måler 102,5×77 cm, medregnet en 10,5 
cm lang fæstnelsestap forneden. Dets arme har 
hvælvet midtprofil og skrånende kanter, ende
felterne er cirkulære med fire spidse, hulede 
»hjørneblade« og forsænket, profilindrammet 
felt. Huller heri kan stamme fra dyvler til fæst
nelse af smårelieffer.

Figuren har en enkel bemaling fra 1800’rne 
(1846?), hudfarven er grålig, håret brunt, lænde
klædets røde er ved en misforståelse ført op over 
hoften i venstre side. Korset står i afrenset eg.

Det lille krucifiks må fra første færd have væ
ret et alterkrucifiks, måske anbragt i et retabel 
som det kendes fra Vester Nykirke, der har tap
hul til fæstnelse af et krucifiks i midten (s. 
1725f.).20 Krucifiksets højgotiske stil og udtryk 
har sine nærmeste sidestykker i korbuekrucifik- 
serne i Janderup, Billum og Sønder Vium 
(Ringkøbing amt), der måske alle kan henføres 
til samme værksted (i Ribe?).21
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Fig. 14. Alterkrucifiks, o. 1300, nu alterprydelse (s.
2922). NE fot. 1988. – Altarkruzifix, um 1300. Heute 
als Altarzierde.

Helms nævner 1873 krucifikset som »et lille 
trækrucifiks på skibets østvæg, nord for kor
buen«. Her hang det øjensynligt allerede 1768, 
da der nævnes et krucifiks hængende »over fru- 
entimmerstolene«.22 Ophængningen på triumf
væggen, hvorved det lille krucifiks vel må have 
fortrængt det langt større *korbuekrucifiks (s. 
2928) fra pladsen foran menigheden, kan være 
foretaget samtidig med *prædikestolens opsæt
ning o. 1600 (jfr. ndf.). Krucifikset hævedes 
1893 af hensyn til pastor Svejstrups billede og 
flyttedes siden syd for korbuen (jfr. fig. 4, 23). I 
forbindelse med dets opsætning på altret 1951 
gennemgik krucifikset en istandsættelse med 
fjernelse af farvelagene på korset.

Af en (†)altertavle, der ifølge sysselprovsten 
Anders Sørensen Vedels regnskabsbog blev an-

Fig. 15. (†)Altertavle, 1586/87, sidefelter med male
rier fra 1783, Jesus på korset og Opstandelsen (s.
2923). NE fot. 1993. – (†)Altarbild, 1586/81. Seitenfel
der mit Gemälden, der Gekreuzigte und die Auferstehung, 
1783.

skaffet 1586/87,1 er bevaret sidefelterne med ma
lerier fra 1783 (fig. 15). Tavlen kendes gennem 
en ganske lille skitsetegning fra 1860 (fig. 28), 
der viser en enkel opbygning af tidligprotestan
tisk type, bestående af en predella, bærende et 
nærmest kvadratisk midtfelt med trekantgavl 
samt de endnu eksisterende, smallere sidefelter. 
Felterne, der måler 105×40 cm, har fals til ind- 
fældning i det gamle rammeværk. Deres ube
hjælpsomme malerier (fig. 15) viser i nordre felt 
Opstandelsen med en spinkel Kristus, der har 
rejst sig i graven omgivet af forfærdede soldater. 
På søndre felt ses Jesus på korset, hængende 
dybt i armene på en baggrund af Jerusalems 
mure og dunkle skyformationer. Opstandelses- 
billedets farver er lysere, præget af himlens blå 
og af den Dannebrogssvingende frelsers røde, 
flagrende gevandt.

Tavlen, der ifølge regnskabsbogen blev betalt 
af kirkens værge »fru Bege Clausdatter til 
Hundsbæk«,23 var oprindelig af katekismus
type, alene eller hovedsagelig prydet af malede 
indskrifter: 1768 nævnes den som en gammel 
tavle med inskription; på den ene side (det ene 
sidefelt) læstes De ti Bud, på den anden Trosbe-
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Fig. 16. Kirkens altertavle 1867-1951, et epitafium fra o. 1622, oprindelig i Vejen kirke som epitafium over Eggert 
Abildgaard til Skodborghus og hans hustru Mette Juel (s. 2925, jfr. s. 2904). NE fot. 1993. – Altarbild der Kirche 
1867-1951, um 1622. Ursprünglich in der Kirche von Vejen als Epitaph für Eggert Abildgaard zu Skodborghus und seine 
Frau Mette Juel.

kendelsen og »i midten« Nadverindstiftelsesor- 
dene. De sidste kan vel have været at læse i 
midtfeltet; men mere troligt er det, at ordene 
har været anført på predellaen og har knyttet sig 
til et †maleri i storfeltet. Tavlen ville herved, 
også når det gjaldt bemalingen, knytte sig nært 
til en række lignende altertavler, anskaffet ved

Vedels mellemkomst, således i Øse, Næsbjerg 
og Hostrup (s. 1612, 1638, 2043).24 1783 fik tav
len på kirkeejerens foranledning (jfr. *prædike- 
stol) en nymaling omfattende de på sidefelterne 
bevarede malerier og et †maleri i storfeltet, 
Nadveren,25 der måske gentog sit motiv fra et 
ældre billede (jfr. ovf.). 1846 skulle altertavlen
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atter istandsættes og males.4 1860 kaldtes den 
brøstfældig og ønskedes repareret efter indsendt 
forslag med tegning. Notitsen herom er i syns- 
protokollen ledsaget af den nævnte lille skitse 
(fig. 28).26 1862 ønskede man i stedet altertavlen 
udskiftet,4 hvilket skete med opsætningen af ne
denstående gamle epitafium 1867. Den kasse
rede tavle blev opsat i tårnrummet, men kom 
efter 19115 på kirkeloftet, hvor sidefelterne endnu 
opbevares. 1930 lå tavlen itubrudt på loftet.

Som altertavle tjente efter 1867 et gammelt 
epitafium fra o. 1622 (fig. 16), erhvervet fra Ve
jen kirke og siden 1951 opsat på sydvæggen i 
tårnrummet. Opbygningen, der må tilskrives 
billedskæreren Mads Christensen Gamst i Rev- 
sing,27 består af tredelt, søjleprydet storstykke 
samt topstykke med gavl, der som vingerne ud
gøres af rulleværk; nederst ses spor efter epita
fiets 1867 fjernede †hængestykke. Storstykket 
har et næsten kvadratisk midtfelt og to ganske 
smalle sidefelter, flankeret af korintiske frisøjler 
med prydbælte, som udgøres af rulleværk med 
druer, frugtklaser og englehoved. Søjlerne står 
foran høje profilfyldinger, og under dem brydes 
det ret høje postament af volutbøjler med dia
demhoved. Storvingerne er ganske beskedne, 
under den glatte frise er der loft med profilfyl
dinger, og storgesimsen ledsages af en perlestav. 
Topfeltet flankeres af nøgne, joniske hermepila- 
stre, en mandlig (i nord) og en kvindelig med 
skældækket skaft, foran hvilket der hænger en 
drueklase. Begge hermer har hænderne samlet i 
bøn foran brystet. Topstykkets vinger, der hvi
ler på storgesimsen, har englehoved i medaljon 
og løber ud i billedskærerens karakteristiske 
profilhoveder. Tandsnit ledsager topfrisen, hvor
over gavlen slutter af med en medaljon, der 
rummer relief af Kristus i halvfigur. Han løfter 
sin højre hånd med fladen frem, den venstre 
holder korsæblet, som kun har en stump af kor
set i behold. Topgavl og topgesims bærer små 
drejede spir fra 1867; af dyvelhuller ses, at der 
også har stået †spir yderst på storgesimsen, lige
som †hængeknopper har flankeret †hængestyk- 
ket forneden.

Staffering og malerier er vistnok altsammen 
fra 1867, udført af maler Hans Hansen i Holsted.

Fig. 17. Alterkalk, 1854, udført af Johan Jacob Hein
rich Rühle i Ribe (s. 2926). NE fot. 1988. – Kelch, 
geschaffen von Johan Jacob Heinrich Rühle in Ribe, 1854.

Muligt er det dog, at storfeltets maleri af Jesus 
på korset er et par årtier ældre; frelseren hænger 
dybt i armene på baggrund af natmørke skyer 
og Jerusalems tårne.28 I sidefelterne er malet go- 
tiserende ornamenter omkring buefelter med

Fig. 18. Alterstager, o. 1675-1700 (s. 2926). NE fot. 
1988. – Altarleuchter, um 1675-1700.
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Fig. 19. Dåbsfad, o. 1550 (s. 2928). NE fot. 1988. – Taufschale, um 1550.
malerens vanlige grisaillebilleder efter Thor

valdsen; i nord Johannes, i syd Peter, begge på 
rød bund. I topfeltet ses Himmelfarten. Trævær
ket står egetræsmalet med lidt rødt og hvidt 
samt kulører på prydbælterne.

Fig. 20. Døbefont, romansk af granit (s. 2927). NE 
fot. 1988. – Romanische Granittaufe.

Tavlen er oprindelig udført til Vejen kirke 
som epitafium for Eggert Abildgaard til Skod- 
borghus, hans hustru Mette Juel og deres børn, 
hvis portrætter var malet i storfeltet (se nærmere 
s. 2904).29 Sidefelterne rummede deres 2×8 ane- 
våbener. Ved en røntgenundersøgelse 1993 kon
staterede man i topfeltet et ældre, oprindeligt 
maleri af Opstandelsen under det nuværende (s. 
2904), mens storfeltets portrætmaleri viste sig at 
være afskrabet før nymalingen.30 Også trævær
ket har rester af ældre farver under de nuvæ
rende.

Altersølvet er fra 1854, leveret af Johan Jacob 
Heinrich Rühle i Ribe, disken dog fornyet 1978. 
Kalken (fig. 17) er ganske enkel, 18 cm høj, fo
den er cirkulær, skaftet består af to konkave led 
med midtring, bægeret er stejlt med let udsvej- 
fet rand. På standkanten er med graveret skrive
skrift anført: »Læborg Sogn 1854«, efterfulgt af 
Rühles stempel (Bøje 1982, nr. 6806), Ribes by
mærke og et lødighedsmærke (11-lødigt). Den 
glatte disk, tvm. 18 cm, har på fanens underside 
graveret versalerne: »Læborg sogn 1978«. Alter
sættet, indbefattet den originale †disk og neden
stående oblatæske, anskaffedes sammen med et 
helt tilsvarende udstyr til Malt kirke (s. 2824) og 
blev forevist ved synet dér 1854.4

Indtil 1854 havde kirken et †altersæt af tin fæl
les med Malt kirke. Dette arrangement, der må 
gå tilbage til 1600’rnes krige, nævnes tidligst 
1768.19 1791 hedder det, at kalk og disk kun var 
af tin og tilmed for små.10

Oblatæsken, fra 1854, skyldes som kalken Jo
han Jacob Heinrich Rühle i Ribe og svarer til 
Malt kirkes (S. 2825, fig. 28). Den er cylindrisk, 
tvm. 8 cm, 3 cm høj, med svagt hvælvet låg, der 
prydes af en kartouche med slynget bladværk 
omkring et krucifiks med håndtryk under kor
set. På undersiden ses samme indskrift, som på 
kalken, og samme stempler. †Alterkander. 1847 
anskaffedes en kande af porcelæn,4 og 1896 øn
skedes vinkanden forsynet med et låg, der 1911 
ses at have været af sølv.5

Sygesæt, se Vejen kirke.
Alterstager (fig. 18), o. 1675-1700, nu 32 cm 

høje, med cirkulær, hvælvet fod, flad lyseskål 
og balusterskaft. Lysetornene er fornyet i jern.
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Stagerne, der er beslægtet med Folding kirkes, 
nævnes tidligst 1768.19 En syvstage, såkaldt 
Grundtvigstage, er ifølge indskrift skænket 
1911: »Læborg Kirke. Minde om Skolelærer 
H. Hansen og Hustru Vilhelmine Jørgensen. 
Skænket af Børn og Svigerbørn 1911«.

†Messehagler. 1713 var der ingen hagel, og 
messeskjorten var gammel og halvt opædt.16 
1834 ønskedes anskaffet en ny messehagel, lige
ledes 1847 og 1850, da den skulle være af rødt 
fløjl.4 Inventariet 1901 nævner blot »messetøj«.5

Alterskranke, 1951, halvcirkulær, med smede- 
jernsstivere, håndliste og hylde i blank eg samt 
læderbetrukket knæleskammel. †Alterskranker. 

1834 ønskedes knæfaldet forsynet med læder.4 
Et knæfald med drejede balusterstivere, der ek
sisterede indtil 1951 (jfr. fig. 23), var vistnok fra 
1862, da man fornyede gulvet omkring altret.5

Fig. 22. *Kristusfigur fra (†)korbuekrucifiks, o. 1520 
(s. 2928). I Museet på Koldinghus. LL fot. 1981. – *Corpus eines (†)Triumphkreuzes, um 1520.

Fig. 21. Kristushoved, udsnit af *figur fra (†)korbue- 
krucifiks, o. 1520 (s. 2928). I Museet på Koldinghus. 
LL fot. 1981. – Christuskopf, Ausschnitt aus *Corpus 
eines (†)Triumphkreuzes, um 1520.

Døbefont (fig. 20), romansk af rødlig granit, 
84 cm høj.31 Foden har form af en stærkt for
enklet søjlebase med glatte sider og hjørnehove
der med stiliserede ansigter og hætteagtigt hår. 
Et kort cylindrisk skaft danner overgang til den 
halvkugleformede kumme, tvm. 75 cm, der har 
en gnidret attisk profil, hvis øvre rundstav er 
erstattet med platte. Midt på mundingsranden 
løber en indhugget rille, der måske er markering 
for et †fontelåg. Fordybningen er harmonisk 
med skrånende sider og flad bund uden afløb. 
Granitten står afrenset med spor af nogen op
hugning i ny tid; farverester ses ikke. Fonten 
omtales 1768 som en stenfont, hugget i ét 
stykke.19 1846 ønskede synet fonten malet,4 
mens man 1882 ville have den renset, så granit
ten kom frem.5 1951 flyttet fra korbuens nord
vange til skibets nordøsthjørne, ved korbuen.
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Fig. 23. Indre set mod øst. Johs. Brorson fot. o. 1900. Det kgl. Bibliotek. – Kircheninneres gegen Osten, um 1900.

Dåbsfad (fig. 19), o. 1550, af drevet messing, 
sydtysk, tvm. 33 cm, fanen udvidet 1890 til nu
værende tvm. 58 cm.5 Bunden har medaljon 
med stærkt udpudset fremstilling af S. Jørgen og 
dragen; foran ridderen knæler prinsessen, bag 
ham ses et lille felt med hendes forældre. Medal
jonen kantes af to næsten udpudsede minuskel- 
borter og af stemplede ornamenter, der er gen
taget på den ganske smalle, gamle fane. Dens 
udvidelse smykkes af en graveret, bølgende 
bladranke, randen af profilering med tovstav. 
Fadet må være kommet til kirken efter 1725, da 
dåbsfad savnedes.15 En dåbskande af messing, 37 
cm høj, er anskaffet 1895.5 Under bunden ses 
stempel: »Wilh. Steinfath. Kolding«.

Af et *(†)korbuekrucifiks fra o. 1520 er bevaret 
en armløs Kristusfigur (fig. 22), nu i Museet på 
Koldinghus.32 Den 162 cm høje figur hænger 
lodret og udspændt med hovedet let sænket 
mod højre. Hovedet (fig. 21) bærer en meget 
stor, flettet tornekrone, hvorfra to fritskårne,

delvis snoede hårlokker falder ned på brystet. 
Ansigtet er indfaldent og forpint, øjnene halv
åbne, munden åbentstående, det spidse fuld
skæg viltert. Skuldrene er kraftige, brystkassen 
udspilet med knoagtig angivelse af ribben; lavt
siddende spydsår i højre side. Det korte lænde
klæde ligger løst om hofterne med en foldebue 
fortil og to lange hængesnipper ved siderne. Be
nene er tynde og udstrakte med uformeligt 
tykke, delvis afflækkede fødder, og de mang
lende arme ses at have været fæstnet i påfaldende 
små, runde taphuller. Figurens bagside savner 
udhuling; egetræet er ret nedbrudt og nu blottet 
for al farve.

Det store krucifiks er formentlig blevet for
trængt fra korbuen med prædikestolens opsæt
ning o. 1600. I stedet synes det lille alterkrucifiks 
at have overtaget pladsen som »korbuekruci- 
fiks« på triumfvæggen (jfr. ovf.). Der vides dog 
intet konkret om det store krucifiks, før Museet 
på Koldinghus 1898 anmodede ministeriet om at
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måtte fa »et gammelt krucifiks i Læborg kirke« 
til opbevaring. Året efter undersøgte J. Magnus 
Petersen figuren, der da fremtrådte som nu. 
Han fandt den stående i kirkens vestende, men 
antog, at den var nedtaget fra kirkeloftet, hvor 
han forgæves søgte efter figurens manglende 
arme og korstræ. Et længere ophold på loftet 
må da også være den rimeligste forklaring på 
Kristusfigurens tilstand og på den omstændig
hed, at hverken O. Nielsen eller Helms nævner 
den. Da figuren ikke skønnedes at kunne restau
reres til kirkens brug blev den 1904 afgivet til 
museet.5

Prædikestolen, udført 1951 efter tegning af Ru
dolph Gram, er en enkel opbygning i seks høje 
fag, opsat i skibets sydøsthjørne. Bemaling i ly
segrønne toner med lidt gråt, sort, rødt og for
gyldning.

En ældre *prædikestol (fig. 25), fra o. 1600, er 
let ændret 1783, da den fik sin nuværende staf
fering med malerier på foranledning af kirkeeje
ren Henrik Hans Christian Lautrup og hans hu
stru Karen.33 Stolen, der oprindelig kan have 
været af lektorietype, består nu af tre fag med

Fig. 24. *Prædikestolsfelt, o. 1600, med maleri af 
evangelisten Markus fra 1783 (s. 2930). I Museet på 
Koldinghus. LL fot. 1981. – *Kanzelfeld, um 1600, mit 
Evangelistengemälde von 1783.

Fig. 25. *Prædikestol, o. 1600, med malerier fra 1783 
(s. 2929). I Museet på Koldinghus. LL fot. 1981. – *Kanzel, um 1600, mit Gemälden von 1783.

arkader, der udgøres af kannelerede pilastre med 
profilkapitæl og profilerede bueslag. Felterne 
flankeres af drejede frisøjler fra 1783, der har op
efter udbugende skaft samt attisk profileret base 
og profilkapitæl. Under søjlerne brydes posta- 
mentet af bøjler med enkelt kassetteværk. Den 
noget lavere frise har fremspring med ædel- 
stensbosser på siderne; fortil vidner dyvelhuller 
om en nu manglende, tilsvarende dekoration. 
Kron- og fodliste er profilerede. En †himmel 
nævnes 1889.5

Den nu noget slidte bemaling fra 1783 har blå 
grundfarve, søjleskafter og lister står røde, til 
dels i form af marmorering. I postamentfelterne 
læses en indskrift med forgyldt skriveskrift, der 
har været fortsat på et nu manglende fag til 
højre: »A(nn)o 1783 lod kirkens Patron Kammer 
Assessor Hendrich Hans Christian Lautrup og 
Fru Karen Lautrop til Estrup denne Alter tavl[e 
og Prædikestol staffere og male]«.34 Malerierne, 
der må skyldes samme landlige maler, som har 
malet den daværende (†)altertavles sidefløje, fo
restiller tre evangelister, indfattet af grå søjler 
med omvundet draperi, der oventil er snoet op 
som en baldakin. Evangelisterne, der har røde 
og blå gevandter og er malet på en grå bag
grund, beskrives fra venstre med anførelse af



2930 MALT HERRED

nedenunder anførte navne (hvid skriveskrift): 1) 
»St. Mathæus«, siddende i profil mod højre med 
opslået bog i venstre hånd, pen i den højre; han 
ser ned på en noget forknyt engel foran sig. 2) 
(Fig. 24) »St. Marcus« stående med åben bog og 
pen; i baggrunden ses et spinkelt bord med 
blækhuse, foran ham løven. 3) »St. Lucas« stå
ende i profil mod venstre med åben bog og pen; 
en frontal okse hviler foran ham. Frisen har 
frakturindskrift fra midten af 1800’rne: »Guds 
Ord Varer Evindelig (Es. 40,8)«.

Prædikestolen, der 1768 omtales som værende 
af slette, høvlede fjæle uden ornament,19 og hvis 
trappe 1846 ønskedes fornyet,4 vides herefter at 
have stået »midt i kirken«. Hermed menes for
modentlig, at den var anbragt foran korbuen 
som lektorieprædikestol. Oluf Nielsen, der giver 
oplysningen, udtrykker dog samtidig den for
mening, at prædikestolen »tidligere havde været 
anbragt på korpillen, på samme måde som til
fældet er andre steder«.25 Hvad der ligger heri, 
er ikke ganske klart; måske mente han, at stolen 
havde været opsat i en af korbuens sider med 
opgang fra koret.35 1869 ønskedes prædikestolen 
malet, dog med bibeholdelse af »afbildningen«, 
men ved Helms’ besøg 1873 var både malerier 
og indskrift borte. 1875 opgav man prædikesto- 
lens plads midt i kirken, idet synet ønskede den 
flyttet »nærmere korbuens hjørne ved sydvæg- 
gen«.5 Formentlig er det ved denne lejlighed, 
man har fjernet et †fag i syd med det nu mang
lende †maleri af Johannes samt restaureringsind- 
skriftens afslutning. 1889 ønskedes prædikesto- 
lens †himmel befæstet eller borttaget.5 Den er 
formentlig fjernet o. 1900, idet den mangler på 
et ældre fotografi (fig. 23), som viser prædike-

Fig. 26. Pengetavle, o. 1750, med bemaling fra 1804 
(s. 2930). NE fot. 1993. – Sammelteller, um 1750, mit 
Bemalung von 1804.

stolen opsat ret højt i skibets sydøsthjørne med 
stejl opgang i nord. 1938 udarbejdedes forslag til 
restaurering af stolen, der imidlertid 1951 blev 
afgivet til Museet på Koldinghus,36 hvor man 
ved en konservering 1954 har fjernet to brune 
overstrygninger til fordel for den nuværende 
staffering med malerier fra 1783.

Stolestaderne er fra 18925 med let skrå fyldings- 
ryglæn og enkle indgangspaneler, gavlene for
nyet 1951 og forsynet med udtrækssæder. Gav
lene er brede med afsluttende spidsgavl over 
tandsnitliste. Bemaling som prædikestolen.

†Stolestader. 1768 nævnes i kirken 15 mand- 
folkestole og 13 fruentimmerstole. Midtgangen 
synes som vanligt at have været noget forskudt 
mod syd, idet hver kvindestol rummede fire- 
fem personer, mandsstolene kun to. Fire yderli
gere stole var enkeltsæder til kvinder.19 Synet 
ønskede 1846 stolene fornyet eller repareret, da 
de var i mådelig stand, navnlig »ledtræerne« ved 
væggene, sæderne, stiverne og mandsstolenes 
forstykker (gavle). En »åben stol«, opført i ko
rets nordvesthjørne skulle fjernes.4 Hvor meget, 
der kom til udførelse de følgende år, vides ikke.
1861 indsatte man rygstød i kvindestolene, 1863 
rettede man en lukket stol (med låge) i nordsi
den, inden alt 1867 blev overstrøget med ege- 
træsfarve.4 1880 ønskedes mandsstolene fornyet, 
og 1892 fik kirken de nuværende stader,5 hvis 
oprindelige †gavle havde enkle former med af
sluttende trekantgavl. De ses på ældre interiør
billeder ligesom rækker af †hatteknager på væg
gene over stolene (jfr. fig. 23).

†Herskabsstol. I forbindelse med stridighed om 
stolestader 1705 og 1730 nævnes Hundsbæks stol 
øverst i kirken.2

†Præstestol. 1898 anskaffedes en polstret læne
stol til præsten.5 En †degnestol nævnes tidligst 
1846, da man ønskede kirkesangerens stol 
istandsat,4 1862 flyttedes den »neden for til ko
ret« (til korets sydvesthjørne?),5 snarest fra den 
vanlige degnestolsplads i korets sydøsthjørne.

Pengetavle (fig. 26), o. 1750, 58 cm lang, æsken 
27×16 cm, 7 cm høj, med halvdæksel, udsvejfet 
rygbræt og smukt drejet skaft. Mens skaftet står
i blankt egetræ, har æsken en bemaling fra 1804 
med rose på halvdækslet. Grundfarven er blå,
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Fig. 27. Klokke, 1482, med påkaldelse af Gud, Maria 
og S. Johannes (s. 2931). NE fot. 1988. – Glocke mit 
Inschrift, 1482.

kanterne røde, på siderne læses i gul skriveskrift: 
»Sognets/ fattiges/ Tavle«, på rygbrættet »1804«. 
Den blomstrede bemaling minder om stafferin
gen på den gamle alterbordsforside i Vejen kirke 
(s. 2889).37 Opsat (fæstnet) i våbenhuset.

Af en jernbunden (†)dørfløj fra o. 1650, stam
mende fra skibets norddør, er fire planker gen
brugt som stivere i korets tagværk (fig. 6). Ege
træet er usædvanlig svært og knudret (7,5-8,5 
cm tykt), plankerne 23-28 cm brede, tilsammen 
103 cm, alle afkortet foroven til højder mellem 
184 og 201 cm. På forsiderne ses aftryk og søm
spor efter op til 19 vandrette jernbånd, ca. 4 cm 
brede. Bagsiderne har udstemninger for to 
vandrette, indfældede tværrevler (forneden og 
foroven), hvorpå gangjernene må have siddet. 
Blandt de fire planker er dørens inderste, med 
dørfals på indersiden, og den yderste, hvorpå 
ses nøglehul (10 cm højt), spor efter kasselås 
samt indfældninger for jernbåndenes ombøjning 
på anslagskanten.38 På dørfløjen, der må have 
målt ca. 210×103 cm, ses mellem jernbåndenes 
aftryk rester af lysblå maling og derunder en 
ældre gråsort, som også findes på plankernes

bagside. 1873 nævner Helms i indgangen til 
selve kirken »en meget gammel egetræsdør med 
et meget svært beslag af vandret liggende jern
stænger«.

Orgel. 1973, med fem stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. 
Lyngby og Horsens. Disposition: Manual: Rør
fløjte 8’, Principal 4’, Gedaktfløjte 4’, Spidsfløjte 
2’, Oktav 1’ (vakant). Pedal: Subbas 16’. Facade 
af standardtype »Gunslev«, med otte rektangu
lære pibefelter, af hvilke de højeste er anbragt i 
siderne. I tårnrummet. †Orgel, 191039, med tre 
stemmer, bygget af Horsens Orgelbyggeri ved 
M. Sørensen. Disposition: Principal 8’, Gedakt 
8’, Fløjte 4’; oktavkoppel. Pneumatisk aktion, 
bælgventil-vindlade. Facaden havde attrappiber 
af sølvbronzeret zink, grupperet i et uindram- 
met midtparti og to rektangulære sidefelter. På 
forhøjning i tårnrummet.

Salmenummertavler, 1951, to ens, 89×55 cm, i 
smal profilramme. Sorte hængecifre og påskrift 
med sort antikva, bemaling i øvrigt som prædi
kestolen. †Salmenummertavler. En tavle til på
skrift med kridt ses på ældre fotografier (jfr. fig. 
23), vel en af de fire salmenummertavler, der 
nævnes i inventarierne 1901 og 1911.5

Et maleri af »H. Sveistrup præst i Veien og 
Læborg 1870-1893« er udført 1893 af Niels Ter- 
mansen. Brystbilledet, i olie på lærred (62×54 
cm i lysningen) er malet i grisaille og har ulæ
selig signatur foran »(18)93«. Bred, glat ramme 
med malet blomsterdekoration i skønvirkestil 
samt den citerede indskrift forneden i malede 
versaler. Oprindeligt på triumfvæggen nord for 
korbuen (jfr. fig. 23), nu på nordvæggen i tårn
rummet.

En †kirkestævnetavle nævnes 1911.5
To lysekroner af messing nævnes tidligst i in

ventariet 1911.5
Kirkeskib, model af fregatten »Jylland«, byg

get af modelbygger P. Christensen, Kastrup. 
Gave fra Anders Poder, Skovkrog, ophængt ef
ter kirkerestaureringen 7. dec. 1952.40

Klokke (fig. 27), 1482, tvm. 94 cm, med pro
filkantet latinsk/plattysk minuskelbånd om hal
sen: »anno dom(ini) m cccc lxxxii help got unde 
marie unde sunte iohans (år 1482, hjælp Gud og
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Maria og S. Johannes)«. Overgangen mellem le
geme og slagring har profilering, hankene er 
snoede (Uldall, s. 107). Nyere slyngebom, to 
ældre bomme og tre knebeler er ophængt i tår
nets mellemetage. Klokken blev nogle år før 
1791 flyttet fra tårnet til en 
†klokkestabel, men 
fik atter plads i tårnet 1812 (jfr. ovf.).2 Dets ned
styrtning 1818 skadede øjensynligt ikke klok
ken. En †klokke afleveret ved klokkeskatten 1528 

vejede med jernfang 2 skippd.41

Klokkestolen er fra 1800’rne i sortmalet fyr, 
dog med et par genbrugte, let svungne ranker af 
egetræ (495 cm lange), der har udstemninger fra 

ældre anvendelse.
GRAVMINDER

Et kalkmalet †epitafium fra 1695 (fig. 12) er be
handlet under tkalkmalerier.

†Gravrammer. Jacob Helms iagttog 1873 en 
gravramme fra o. 1695, hvis indskrift han gen
giver således: »Johan Er...man, †1695, Gam
melby«. Rammen var lille, lagt over et barn, og 
tildels udslidt. Ifølge Helms skulle der ikke 
længe før hans besøg have været mange grav

rammer af egetræ i kirken.
Kirkegårdsmonumenter. I kirkegårdens sydvest
hjørne står et støbejernskors fra o. 1864 over Fre
derikke Lovise Eiler, *1.nov. 1832 i Leirskov, 
†14. marts 1864 i Gam(m)elby. Korset, 73×70 
cm, har ender med gotiserende bladværk og 
indskrift i skråstillet antikva (på bagsiden sen
tens). På kirkegården findes endvidere tre gra
nitmonumenter, udført af billedhuggeren Niels 

Hansen Jacobsen.42

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

benyttet:
Ved embedet. Synsprotokol 1862f. – LA Vib. Vejen- 
Læborg præstearkiv. Liber daticus 1768-1838 (C

578.26).
NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker VII, 1888, s. 176-80. – Notebøger. Søren 
Abildgaard X, 35. – Indberetninger. Jacob Helms 1873 
(bygning, inventar, gravminder), J. Magnus Petersen 
1899 (krucifiksfigur), Niels Termansen 1930 (alter

tavle), Elmer W. Fabech 1993 (epitafium = altertavle 
1867-1951).

Tegninger og opmålinger. NM2. Tegning af runesten 
ved Søren Abildgaard 1774. Tegninger af døbefont
1862 og 1902. Plan, snit og opstalter af bygning ved 
Aage Bugge og Rudolph Gram 1946. Kalkmalet de
koration i apsis (1950). Tryk af plan og snit af tårn ved 
Jakob Mortensen 1984. Tryk af situationsplan ved 
samme 1987.
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sen: Hærvej-sognet Læborg, Kolding 1961, s. 46-64.
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Fig. 28. (†)Altertavle, 1586/87 (s. 2923). Tegning i 
synsprotokol i Landsarkivet, 1860. – (†)Altarbild, 
1586/87. Zeichnung 1860.
18 Brev fra Victor Hermansen i NM. En sagkyndig 
konservatorbesigtigelse fandt ikke sted.
19 LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetning til bi
skop Bloch 1768 (C 4.774).
20 Den lange, koniske tap antyder måske løs opsæt
ning, således at krucifikset har kunnet aftages og an
vendes i processioner.
21 S. 1052f., 1094f. og Ebbe Nyborg: Korbue, kruci
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kuin 14, s. 139f.
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23 Om Bege Clausdatter (†1613) se Valdemar Ander
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altertavle (s. 2820 med fig. 20).
29 Tavlens erhvervelse fra hovedsognet fremgår ikke 
af kirkernes arkivalier men eftervises i Helms’ indb. 
1873.
30 Sidefelterne undersøgtes ikke, Kun det nordre har 
bevaret sit gamle panel, det søndre er fornyet i fyr
1867.
31 Fonten er ikke medtaget i Mackeprang: Døbefonte.
32 Inv. nr. 9137. Se Sigvard Skov: Middelalderlige 
Træskulpturer, Koldinghusmuseet 1961, s. 26f.
33 Om dem se H. K. Kristensen: Hovedgården Estrup 
i Malt Herred, Varde 1968, s. 74f.
34 Indskriftens afslutning er her suppleret efter 
O. Nielsens afskrift (jfr. note 25).
35 Oluf Nielsen (jfr. note 25) taler om »spor af« præ- 
dikestolens tidligere anbringelse. At hans erindring 
og notater fra besøget i kirken (vel adskillige år tid
ligere) har været usikre, fremgår imidlertid klart. Så
ledes kaldes de malede evangelister »udskårne«, og 
postamentets restaureringsindskrift anføres som stå
ende foroven.
36 Inv. nr. 16431.
37 Jfr. også en bemaling fra 1792 på Lindknud kirkes 
altertavle (s. 2682f.).
38 En af de midterste planker synes fra første færd 
genbrugt, da den har endnu et nøglehul med spor 
efter nøgleskilt, som ejendommeligt nok er vandret
liggende.
39 Svend Prip: Erklæring vedr. orglet 5.juni 1971, i 
NM.
40 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 361.
41 Søren Manøe Hansen: Klokkeskatter i Ribe amt 
1526-29 og 1601. I ÅrbRibe 1984, s. 169.
42 Se Lise Buurgaard og Agner Frandsen: Træet i ste
nen. Billedhuggeren Niels Hansen Jacobsens grav
mæler og mindesten. Historisk Samfund for Ribe 
Amt, 1989, s. 37f., 71.
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GØRDING HERRED o. 1800 med de otte sognekirker: Åstrup, Gørding, Vejrup, Darum, Bramminge, Vils- 
lev, Hunderup og Jernved. Stationsbyen Bramminge fik sin egen kirke, S. Ansgar, 1915, og i Gredstedbro 
indviedes en lille filialkirke 1925. Gørding herred, beliggende mellem Sneum å og Kongeåen, var i middelal
deren en del af Varde syssel. Foruden de bevarede herregårde Bramminge Hovedgård og Kærgård (Hunderup 
sogn) har der været endnu nogle mindre herregårde: Varhogård og Stårupgård (Gørding sogn) og Plovstrup 
(Jernved sogn). Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort 1804. – Die Harde von Gørding um 1800 mit den acht 
Pfarrkirchen von Åstrup, Gørding, Vejrup, Darum, Bramminge, Vilslev, Hunderup und Jernved. Die beiden Ortschaften 
Bramminge und Gredstedbro erhielten 1915 beziehungsweise 1925 ein Gotteshaus.
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ROMANSKE BYGNINGSPROFILER i Gørding herred, af granit, 1:10. Målt af HeJ 1977 og NJP 1994, tegnet 
af MN 1994. Fig. 1-5: korbuekragbånd, 6-13: bygningssokler. 1. Åstrup. 2-3. Gørding. 4. Darum. 5. Jernved. 6. 
Gørding. 7. Darum, kor. 8. Darum, skib. 9. Bramminge, kor. 10. Bramminge, skib. 11. Vilslev. 12. Hunderup. 
13. Jernved. – Romanische Gebäudeprofile aus Granit. Abb. 1-5: Kämpfer des Triumphbogens. 6-13: Sockel.



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

ÅSTRUP KIRKE
GØRDING HERRED

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

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

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

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

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

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

203*
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bl.a. til fundet af otte mønter, heraf syv middelalder
lige. Fem mønter var slået under Valdemar Sejr, 
hvoraf én var hidtil ukendt.13

Om runeindskrifter ved korets vinduer se s. 2944.

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

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

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

BYGNING

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INVENTAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRAVMINDER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KILDER OG HENVISNINGER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

GØRDING KIRKE
GØRDING HERRED

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

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

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

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

Kirken og kirkegården ligger i Gørding gamle 
landsby på nordsiden af Holsted å og ca. halvan
den kilometer nord for den noget større sta
tionsby. Kirken er rejst på en lille fremskudt 
tunge på et terræn, der skråner mod syd og vest. 
Set fra sydsiden af åen er kirken smukt og mar
kant placeret i landskabet, men den ligger dog 
ikke på områdets højeste sted. Som i Føvling og 
Læborg findes dette punkt nordøst for kirken.
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Kirkegården (fig. 4) er siden stationsbyens til
komst udvidet i flere omgange, idet man har 
inddraget både et skolelod mod syd og lands
byens kro mod nordvest. Krobygningerne blev 
nedrevet 1968. Kirkegårdens gamle skel, mar
keret ved stendiger, fremgår af matrikelkortet

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

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

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

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

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

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

BYGNING

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

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

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

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

Danmarks Kirker, Ribe amt 205
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Fig. 5. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1987. – Nordostansicht der Kirche.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fig. 7. Tværsnit 1:150 gennem skib set mod øst. Målt 
af Henrik Jacobsen 1977 og tegnet af Marianne Niel
sen 1994. – Querschnitt durch Schiff gegen Osten.
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Fig. 8. Kirken set fra nord. NJP fot. 1994. – Nordansicht der Kirche.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INVENTAR

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

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

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

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

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

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

Fig. 15. †Kalkmalerier, senmiddelalderlige? Kæmpende fantasidyr (s. 2978), afdækket 1916 på skibets nordvæg. 
Poul Nørlund(?) fot. 1916. – †Wandmalerei, spätmittelalterlich? Kämpfende Phantasietiere, 1916 an der Schiffsnordwand 
freigelegt.



2980 GØRDING HERRED

Fig. 16. Altertavle (jfr. fig. 17), topstykke, måske som maleriet, Himmelfarten, fra 1732 (s. 2980, 2982). NE fot. 
1987. – Altar (vgl. Abb. 17), Kartusche, vielleicht wie das Gemälde, die Himmelfahrt, von 1732.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En oblatæske af sort porcelæn fra Bing & 
Grøndahl er købt 1854,3 mens en tilsvarende al
terkande fra Den kongelige Porcelænsfabrik for
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mentlig er fra 1846, da en porcelænskande øn
skedes anskaffet.3 Kanden står nu i våbenhuset.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

side). Kronerne havde forgyldning (uægte),

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1823 skulle prædikestolen efterses og have en 
støtte under sig,18 og 1848 ønskedes nogle ned
faldne sirater genopsat.3 1856 var trappen netop 
fornyet,3 og 1877 ønskede man murens gennem-



2992 GØRDING HERRED

Fig. 29. Herskabsstol, 1597, med våbener for Frands 
Pol til den nu forsvundne adelsgård Stårupgård (s. 
2994). NE fot. 1987. – Herrschaftsstuhl mit Wappen für 
Frands Pol zu dem jetzt verschwundenen Adelshof Stårup
gård.

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

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

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

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

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

En †præste- og skriftestol i koret omtales 1768 
som »skriftekammeret«. På døren læstes: »Be
der og eder skal gives, leder og I skal finde, og 
hvo som banker han skal oplades. Math. 7-7«.5



GØRDING KIRKE 2993

1834 ønskede synet, at stolen indeni skulle have 
en passende forbedring.3 Øjensynligt kasseredes 
skriftestolen 1861, da †alterbordet blev rykket 
frem for at give plads for en †lænestol til præsten 
bag altret.18 1916 etableredes her et aflukke med 
forhæng til præsten (jfr. fig. 34).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRAVMINDER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lagt over en bonde ved navn Hans (eller Hen
rik?) Jensen med følgende gravskrift: »Herunder 
hviler disse salige Guds Børn, den vel for
nemme Mand salig Henri(?) Jensen fød i Tange 
ved Ribe Aar 1683, død i Starup 1752 i sit Alders
69 Aar med sin salig Hustrue Maren Nielsdatter 
fød i Starup Aar 1694, og døde sammesteds 
17□ i sit alders □«. Et gravvers lød: »Her 
ligger vi død/ Af os, som Børn er fød/ Vi hvile 
saa sød/ Vor Frelsers Død/ Den gjør os til Ar
ving i Glæden saa sød«.5 Om stenen kunne
O. Nielsen fortælle, at den var lagt af en søn 
Niels, der drog til København og blev slagter
dreng hos kongens slagter, hvorefter han ved 
studehandel i Jylland blev en holden mand og 
giftede sig til en herregård.37
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Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1984. – Südostansicht der Kirche.

VEJRUP KIRKE
GØRDING HERRED

Sognet nævnes første gang i den ældste del af hånd
skriftet Ribe Oldemoder (ca. 1291).1 I kirkelisten (fra 
midten af 1300’rne) i samme håndskrift, er kirken sat 
til en afgift på 4 skilling sølv (jfr. s. 1020f.). Ved en 
tilføjelse o. 1500 til kirkelisten betegnes kirken som 
øde (desolata),2 et udtryk, der ikke behøver at betyde 
andet, end at kirken har været fritaget for afgiften 
eller ikke har været i stand til at betale.3 I Vejrups 
tilfælde taler meget dog for, at 1300’rnes epidemier 
og efterfølgende affolkning virkelig har betydet en 
længere afbrydelse af kirkens gudstjeneste og brug.

Mens samtlige Gørding herreds kirker ved klokke
opkrævningen 1528-29 afgav en klokke, er der ikke 
nævnt nogen for Vejrup.4 Det kan skyldes, at kirken 
nok eksisterede men kun havde én klokke. En anden 
mulighed er, at bygningen endnu ved klokkeopkræv
ningen lå hen som ruin. Bygningshistorien viser, at 
man umiddelbart efter, o. 1530, har foretaget en så 
omfattende fornyelse af stedets romanske kirke, at 
det er nærliggende at se arbejderne som genopførelse 
af en sammenfalden kirke. Inventaret taler ikke af
gørende mod denne tolkning. Den senromanske font

Danmarks Kirker, Ribe amt 207
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kan have stået i ruinen, og alterkrucifiksets gamle 
korstræ fra o. 1300 kunne eventuelt være anskaffet 
andetsteds fra i forbindelse med en ny ibrugtagning af 
kirken.

1538 anføres ingen præstegårdsjord eller præsteti- 
ende for Vejrup, hvilket kunne være yderligere et 
tegn på, at sognet har været øde i en længere år
række.5 Sognet synes allerede ved denne tid at have 
været anneks til Gørding, et forhold der varede ved 
indtil 1978, da det blev et selvstændigt pastorat med 
Vester Nykirke som anneks.

Kronen solgte 1722 kirken til generalmajor Chri
stian Rantzau til Bramminge Hovedgård.6 Den hørte 
under denne gård indtil 1805, da Terman Øllgaard 
skødede den til sine fæstebønder i sognet.7 Den tilhørte 
herefter sognets beboere og overgik til selveje 1912.8

Sagn. Bygmesteren, der opførte Fåborg kirke, ville 
også have bygget Vejrup kirke, men fik ikke arbejdet.
I vrede herover kastede han en stor sten mod Vejrup 
kirke.9

Kirken, der nu er omgivet af bebyggelse til alle 
sider, lå tidligere frit i landskabet øst for selve 
landsbyen (fig. 2) og kun med et par gårde nord 
for kirkegården. Denne har beholdt sine gamle 
skel i øst, nord og vest, mens den er udvidet i 
syd efter 1924 og suppleret med et areal i sydvest 
1960. Kirkegårdsdiget, der er bevaret i øst og 
vest, har kløvede kampesten på ydersiden, in
dersiden udgøres af græsgroede skråninger. Ste

nene i det gamle norddige er 1935 brugt i en 
cementafdækket kløvstensmur. Det indlem
mede areal i syd hegnes af en tjørnehæk. Inden 
for vestdiget er en hæk af elm, inden for øst- og 
norddiget forblæste birketræer. Et luftfoto 1947 
(fig. 3) viser kirkegården omkranset af træer, 
hvoraf den østre række blev fældet 1962.8

Kirkegårdens hovedindgang i øst består af ny
ere port og låge, lukket med jerngitterfløje mel
lem granitpiller afsluttet med pyramider. Midt i 
den nordre kløvstensmur er en lille ganglåge. 
†Indgange. 1791 var der i stendiget en »stakit
port« og tre »stetter« (låger),10 formodentlig i 
øst, nord og vest. De sidste manglede 1821 dre
jelige »korstræer«.11

Et hvidtet og teglhængt ligkapel med toiletter, 
i kirkegårdens vestre del, er opført 1943 efter 
tegning af arkitekt J. K. Jepsen. To †toiletter 
(»nødtørftsanstalter«) til henholdsvis mænd og 
kvinder ønskedes 1908 anbragt på kirkegården.12

BYGNING

Kirken, der først fik tårn 1943, er en lille sen
middelalderlig teglstensbygning, bestående af 
kor og skib. Den er formodentlig opført o. 1530 
(jfr. dendrokronologisk analyse af tagværket),

Fig. 2. Matrikelkort 1:10000, målt af Christen Poder 1800. Kopieret af J. Wichmann. – Katasterkarte, 1800.
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Fig. 3. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra sydøst. Sylvest Jensen fot. 1947. Det kgl. Bibliotek. – Luftauf
nahme von Kirche und Friedhof Südostansicht.

men indeholder rester af en romansk stenkirke. 
Et våbenhus foran skibets syddør er fra 1788; 
her stod tidligere et †våbenhus af bindingsværk. 
Orienteringen er solret.

Den lille teglstenskirke,13 hvis helstøbte ydre 
gik tabt ved tilføjelsen af tårnet, er sammen med 
Ho kirke (fra o. 1450) en af de få senmiddelal
derlige kirker i amtet. Bygningen er for skibets 
vedkommende opført på fundamenterne af en 
romansk †kirke, der muligvis (jfr. den historiske 
indledning) har stået øde i længere tid. Fra denne 
kirke stammer også en enlig vinduesoverligger, af 
granit, indsat nederst i korets nordside. Den har 
vandret overside, og den rundbuede åbning er
48 cm bred i den udvendige murflugt.

Ved kirkens genopbygning få år før reforma
tionen rejstes først skibet og derefter koret. Den 
nette lille bygning med stejle tegltage er som 
kirken i Ho (s. 1351f.) uden oprindelige åbnin

ger i nord og øst, bortset fra norddøren i skibets 
vestende. Som i Ho optages væggene indvendig 
af flere nicher.

Skibets mure, der er af røde munkesten, er 
rejst over en skråkantet sokkel af granit, der må 
stamme fra den ældre kirke. I sydsiden ses over 
soklen yderlige tre skifter granitkvadre (145 cm 
høje), og ifølge Uldall, der besøgte Vejrup 1886, 
var der også brugt granitkvadre nederst i den 
siden nedtagne vestgavl. Her hvilede den om
byggede mur på to skråkantede sokkelskifter, 
uden tvivl de sten, der 1943 blev brugt nederst i 
tårnet. Fortandinger i skibets østgavl (ca. 3,5 m 
over terræn) viser, at skibet er opbygget før ko
ret, og at man havde tænkt sig et noget bredere 
kor, end det der blev bygget formodentlig kort 
tid efter. Skibets østre gavlspids, der som korets 
er velbevaret, fremstår på østsiden som en fa
cade med fint behandlede fuger (fig. 9). Det

207*
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Fig. 4. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1994. – Nordostansicht der Kirche.

øverste af en retkantet, en sten bred lys
sprække14 antyder, at gavlen har været beregnet 
til at stå fremme en tid, inden koret kom til.15 
Vestsiden er aftrappet med en halv sten i to trin. 
Der er efterladt åbne bomhuller i hvert 11. 
skifte.

Koret hviler i modsætning til skibet på en syld 
af store flade kampesten (fig. 8), hvis overside 
omtrent ligger i niveau med oversiden af skibets 
skråkantsokkel.16 På grund af terrænets hæld
ning sydover træder sylden tydeligst frem under 
sydmuren, mens den er næsten helt dækket af 
jord i nord. I syd er der over sylden brugt to 
skifter granitkvadre, det nederste med en ure
gelmæssig skråkant, i øst og nord et skifte af 
almindelige kvadre. Gavlen prydes øverst af tre 
spidsbuede højblændinger over et vandret bånd 
af dobbelte savskifter (sml. f.eks. koret i Bække, 
s. 2393).

Døre og vinduer. Skibets ibrugværende syddør, 
udvidet og omdannet 1943, havde 1886 (Uldall) 
karme af granitkvadre og var afsluttet med en 
rund bue, muret af munkesten; indvendig var 
den dækket af en flad granitsten. Den tilmurede, 
rundbuede norddør er indvendig anbragt i en 
dyb, fladbuet niche. De tre fladbuede og falsede 
vinduer i syd fik 1943 i hovedtrækkene deres 
oprindelige, senmiddelalderlige skikkelse, idet 
bundet dog er sænket. De nuværende »roman
ske« vinduer i nordsiden er kommet til 1943. 
Helms og Uldall pointerede begge, at de ikke 
fandt mindste spor af vinduer i denne side.17

Indre. De fladloftede rum står med glatte, 
pudsede vægge. Den runde triumfbue prydes af 
profilerede kragbånd i tegl. I koret er der tre flad
buede vægnicher med bund 1-1,1 m over nuvæ
rende gulv. De er en munkesten dybe og 5-6 
skifter høje.
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Fig. 5. Opstalter, snit og plan af kirken, 1:300, målt af J. K. Jepsen 1941. – Aufriß, Schnitt und Grundriß der Kirche, 
vermessen 1941.

Skibets †vestgavl, der blev nedtaget 1943, var 
ifølge Uldall skalmuret med små mursten i ny
ere tid. Øverst i gavlspidsen var et rundbuet 
glamhul til klokken. Denne var 179110 ophængt i 
en †klokkestabel (et »skur«) ved samme gavl. 
Indvendig i gavlmuren var der nederst en 3 m 
bred, rundbuet †niche (jfr. grundplanen fig. 5), 
der ifølge Helms kunne »være afsat med hensyn 
til den mulighed, at man engang skulle få råd til 
et tårn«.

Det lille våbenhus foran syddøren er opført 
178810 af små teglsten, udvendig afsluttet med en 
gesims. Den nuværende, fladbuede dør midt i 
gavlen har 1943 afløst en mindre, fladrundbuet, 
der var forskudt lidt mod øst. Et fladt bjælkeloft 
blev 1908 erstattet af et hvidmalet tøndehvælv af 
træ.12 Huset afløste 1788 et ældre †våbenhus af 
bindingsværk, nævnt første 1713, da det behø
vede jern at slå på en bjælke og to spær, så huset 
ikke skulle »komme til skade og falde ned«.18

Fig. 6. Grundplan 1:300, tegnet af Marianne Nielsen 1994 efter opmåling ved arkitekterne Kjær og Jessen 1988 
med enkelte rettelser ved Niels Jørgen Poulsen. – Grundriß der Kirche.
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Fig. 7. Skibets østre gavlspids set fra øst (s. 3005). NE 
fot. 1994. – Schiff, Ostgiebel. Ostansicht.

Vedligeholdelse. Kirken var under reparation 
177218 og 1788.10 1835 ønskedes uigennemsigtige 
ruder udskiftet med lysere glas.19

Den lille, kullede kirke, af Oluf Nielsen 1872 
karakteriseret som »en af de uanseligste i lan
det«, kunne med tiden knap rumme sin menig
hed. 1907 gjorde man sig overvejelser om en 
udvidelse og et tårn,20 et ønske der blev gentaget
1917.8 Den kgl. bygningsinspektør angav to

Fig. 8. Syldsten under korets sydside set mod vest (s. 
3006). NJP fot. 1994. – Blick gegen Westen auf Funda
mentstein in südlicher Chormauer.

muligheder: enten at skibet blev forlænget mod 
vest og der opførtes en tilbygning på nordsiden, 
eller kirken blev omdannet til en »korskirke« 
ved at der opførtes to korsarme og et nyt kor. 
Samtidig var der røster, som talte til fordel for 
en hel ny kirke, en løsning, der blev frarådet af 
Nationalmuseet, som i stedet foreslog en ud
videlse med vest.

Der kom dog til at gå endnu en lille genera
tion, idet tårnet ved kirkens vestside først blev 
rejst »1943« som angivet øverst på vestsiden. 
Det grovpudsede, hvidtede og teglhængte tårn 
er tegnet af J. K. Jepsen, der synes inspireret af 
Harald Lønborg-Jensens byggeri. Forud for op
førelsen nedbrød man skibets vestgavl, hvis 
dobbelte skråkantsokkel genanvendtes under 
tårnets mure. Ud for skibets vestre hjørner rej
stes svære, teglhængte piller, og en vindeltrappe 
med adgang både ude- og indefra er indrettet i et 
tilsvarende pillelignende trappehus vestligst i 
tårnets nordside. Tårnrummet åbner sig mod 
skibet med en bred, spidsende bue med retkan- 
tede kragbånd, der efterligner korbuens. Det 
rummelige tårnrum får lys gennem et vindue i 
syd, svarende til kirkens øvrige vinduer, og 
dækkes af et bjælkeloft i samme niveau som lof
terne over kor og skib. I mellemstokværket er 
der kun små lyssprækker, klokkestokværket op
tages af otte fladbuede glamhuller. Den østre 
gavltrekant smykkes af fem højblændinger med 
trappestik, vestre gavlspids af tre tilsvarende 
blændinger, flankeret af cirkelblændinger.

Ved tårnets tilkomst 1943 fik kirken i hoved
trækkene det udseende, den har i dag. De tre 
fladbuede vinduer i syd, der var udvidet i si
derne, blev gengivet deres oprindelige skikkelse 
med murede false. Samtidig blev vinduerne dog 
gjort højere, idet man sænkede bunden. I nord 
blev der som nævnt brudt tre pseudoromanske 
åbninger.

Kirken er hvidtet ude og inde. I gulvet ligger 
røde mursten på fladen. Lofterne21 er malet røde 
i forbindelse med en istandsættelse 1980 (ark. Kaj 
Øhlenschlæger, Esbjerg), da også taget blev for
nyet. Endnu en istandsættelse (ark. Kjær og Jes
sen) er foretaget 1989-90 i forbindelse med ud
skiftningen af varmeværk og orgel.
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Tagværkerne, af eg, skibets dateret o. 1529, har 
dobbelt lag hanebånd og korte stivere med tap
pede samlinger. Der er fem fag i koret og op
rindelig 12 i skibet, hvoraf det vestre er fjernet 
ved tårnbyggeriet. I skibet er tømmeret num
meret på vestsiden fra vest mod øst med romer
tal i både syd og nord. Flere ældre stormlægter. 
En dendrokronologisk analyse 1981 af fire bjælke
ender fra skibets sydside viste, at tømmeret var 
fældet o. 1529.22

Tagbeklædning. Tagene blev 1980 overalt for
nyet med røde vingetegl, der afløste ældre tegl
tage med undtagelse af korets sydside, som var 
tækket med bly. 179110 var der bly på hele koret, 
i 1800’rne og frem til 1980 dog kun på korets 
sydside. Våbenhuset var 1834 tækket med træ- 
fjæl, 1846 med både brædder og tagsten.19 – Tegltagene over skib og tårn stod i tiden efter 
1943 med optrukne, hvidtede fuger (fig. 3).
En †falsgesims over skibets langsider, muret

1871,12 blev nedtaget igen 1943, da man tillige

fjernede †vindskeder. Skibets tagflader er stadig 
svagt opskalket.

Opvarmning. En cylindrisk †kakkelovn (fig. 
19) blev 189712 opstillet i skibets nordøstre 
hjørne. Den afløstes 1943 af en kalorifer, instal
leret i en kælder under tårnet. Denne er 1990 
erstattet af et elvarmeanlæg.

INVENTAR

Oversigt. Fra tiden før kirkens nybygning o. 1530 
stammer først og fremmest en senromansk granitfont 
og et interessant alterkors fra o. 1300. Begge kan have 
tjent i den romanske kirke; såfremt bygningen har 
ligget øde i den senere middelalder (jfr. indledning), 
må korset antages tilført andetstedsfra i forbindelse 
med kirkens ibrugtagning. En nytilsat Kristusfigur 
på det gamle kors må høre til nyindretningen o. 1530. 
Det samme gælder måske en smuk gotisk alterdisk 
og en alterfigur af madonna med barnet, der kan 
stamme fra en sengotisk †højaltertavle. Begge disse 
stykker kan dog udmærket være udført før og er her 
dateret o. 1520.

Fig. 9. Udsnit af teglstensmurværket i skibets østre gavlspids (s. 3005, jfr. fig. 7). NJP fot. 1994. – Schiff, 
Ostgiebel. Detail vom Mauerwerk aus Backstein.
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Fig. 10. Alterparti med alterbordsforside fra o. 1580 
(s. 3010) og altertavle med maleri, Abraham på vej til 
offerstedet med Isak, udført 1898/99 af Heinrich 
Dohm (s. 3011). NE fot. 1984. – Altarauflau mit Altar- 
tischpaneel von etwa 1580. Altarbild mit Gemälde, ge
schaffen 1898/99 von Heinrich Dohm.

Alterbordsforsiden og prædikestolen er udført o. 
1580 i egnens ungrenæssanceformer, den sidste med 
dominerende præg af forsinket sengotik. Det neder
landske dåbsfad fra o. 1650 er først kommet til kirken 
efter 1713; barokalterstagerne bærer giverinitialerne 
»CJL« og »MPD«, og en klokke er leveret af Jan Al
bert de Grave i Amsterdam 1730. Den til nævnte al
terdisk hørende kalk er leveret af Johan Jacob Hein
rich Rühle i Ribe 1854.

Farvesætning og restaureringer. Rummet, der frem
træder med altermaleri, Abraham på vej til offerste
det med Isak, udført af Heinrich Dohm 1898/99, har 
faet sit hovedpræg ved en restaurering 1943/44. Da 
blev alterbilledets ramme stærkt forenklet, nye sto
lestader i ungrenæssancestil indsattes, og alterkruci

fiks og prædikestol underkastedes restaurering med 
fremdragelse af gamle barokfarver fra tiden o. 1700. 
Det nyere inventars diskrete bemaling fra 1943/44 er 
1989/90 veget for en mere kontrastrig farvesætning i 
gråtoner, orange, blåt, rødt sort og mørkbrunt.

Den tidligere †altertavle var et sengotisk alterskab, 
hvis figurer var taget ud til fordel for malerier, søjler 
m.m. Om arbejder i baroktiden vidner foruden de 
ovennævnte bemalinger også kirkens gamle, helt 
enkle †stolestader. Mindre istandsættelser og nyma
linger er foretaget omkring midten af 1800’rne og 
1898/99.

Alterbordet (fig. 24) er senmiddelalderligt, muret 
op mod korets østvæg, stærkt ødelagt ved for- 
hugning og nu utilgængeligt bag alterpanelet. 
Bordet består af munkesten med en kerne af 
teglbrokker, kampesten og grus. Højden er ca. 
105 cm, siderne er delvis nedbrudt, den søndre 
med rester af en 42 cm dyb niche, 38 cm høj. 
Åbningens bredde kan ikke angives, da nichens 
vestre del er borthugget sammen med det meste 
af bordets forside. Bordfladen står pudset, vist
nok med den østligste del af en helgengrav, som i 
øvrigt er forsvundet ved bordets reduktion. 
Forhugningen må i hovedsagen være foretaget 
1866, da man ønskede alterbordet formind
sket.12

(†)Sidealterbord? Prædikestolen i skibets syd- 
østhjørne hviler på en underbygning af munke
sten i lidt varierende størrelse, nu ca. 105×70 
cm, 1 m høj, der formentlig i sin kerne har ud
gjort et senmiddelalderligt sidealterbord. Som 
opbygningen kunne iagttages 1943/44 har den 
dog været stærkt ommuret i flere omgange.

Alterbordspanelet (fig. 10), af fyr, er fra o. 1580, 
kortsiderne dog fra restaureringen 1943/44, 
172×97 cm, 108 cm højt. Siderne i nord og syd 
er enkle med fyldingsinddeling som forsiden, 
der består af fire fag med højfyldinger under en 
række ligeledes profilkantede frisefyldinger, 
som rummer akantusløv i fladsnit. Højfyldin- 
gerne har rudefelt med akantus og smykkes i de 
øvre hjørner af okseøje. Et vandret profilled 
med tandsnit adskiller fyldingsrækkerne, hvis li- 
ste- og rammeværk er en del fornyet, ligesom 
beskadigelser i træværket er udluset ved restau
reringen. Samtidig konstateredes det, at forsi
den oprindelig må have haft (mindst) et fag
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Fig. 11. Indre set mod øst. NE fot. 1984. – Kircheninneres gegen Osten.

mere i nord, formentlig fjernet i forbindelse 
med alterbordets formindskelse 1866.12 De 1943 
udskiftede kortsider var af fyr, fra 1866 eller 
1898/99, med en pålagt fyldingsinddeling som 
den nuværende. Bemaling fra 1989/90, ramme
værket i gråtoner, akantusløvet orange og blåt 
på henholdsvis rød og mørkbrun bund. Den har 
afløst brogede farver fra 1944, hvorunder er 
konstateret en grågul bemaling med uægte guld, 
egetræsfarve og inderst en rødbrun strygefarve.

†Alterklæder. 1713 dækkedes alterbordet af et 
pjaltet rødt klæde, som var »skammeligt at 
se«.18 1846 ønskedes anskaffet et nyt rødt fløjls- 
alterklæde, hvilket vistnok først skete 1852.19 
1925 anskaffedes et fløjlsomhæng med guldkors 
til altret.8

Som altertavle (fig. 10) tjener et maleri fra 
1898/99, Abraham på vej til offerstedet med 
Isak, udført af Heinrich Dohm i olie på lærred.23 
Figurer og landskab glider næsten i ét og beher
skes af samme brunlige toner. Billedet har pro- 
filramme og predellaagtigt fodstykke fra 
1943/44, nymalet 1989/90 i rødt, grønt, gråt, 
sort og forgyldning. På fodstykket er med 
gyldne versaler anført: »Gud skal selv udse sig 
offerlammet (1 Mos. 22,8)«. Maleriets oprinde
lige †ramme, udført af fyr i enkel skønvirkestil 
(jfr. fig. 19), havde samme citat forneden, mens 
der foroven læstes citat fra Rom. 3,28. Som un
derbygning for rammen tjente yderst to fyl- 
dingsfag, der var udført i samme stil som alter
bordets forside.
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Fig. 12. Maria med barnet, alterfigur o. 1520 (s. 3012). 
NE fot. 1984. – Maria mit Kind, Standfigur eines Altars, 
um 1520.

Den ældre †altertavle var et sengotisk fløjal- 
terskab, hvis figurer var erstattet med søjler og 
malerier, formentlig nogenlunde som det ses i 
Gørding (s. 2980 med fig 17). En af tavlens op
rindelige storfigurer er muligvis bevaret i skik
kelse af en madonna med barnet fra o. 1520 (jfr.

ndf. og fig. 12). Helms beskrev 1873 tavlen som 
»i hovedsagen det tømte skab af et gammelt 
fløjalter, der i nyere tid er pyntet op med nogle 
indsatte forskrækkelige søjler og med smagløs 
og grel maling i kassernes tomme bund. På bag
siden af begge fløjene ses endnu de omtrentlige 
ydre omrids af en enkelt stor helgenfigur med 
glorie, men selve maleriet er helt afskallet og 
borte«. 1791 kaldte synet altertavlen for »meget 
gammeldags«.10 1839 ønskede man dens træ
værk og maling istandsat, 1846 beklagede synet, 
at tavlen delvis skjultes af de ved siderne stående 
†præste- og degnestole, og 1852 skulle altertav
len males af en duelig maler efter indsendt teg
ning til approbation.19 1887 bemærkedes brøst- 
fældighed ved tavlens søndre fløjdør, og 1890 
blev begge fløje befæstet,12 inden tavlen blev ud
rangeret 1898. Den henstod herefter nogle år i 
kirkens vestende, hvorefter den synes at være 
gået tabt.

En alterfigur, Maria med barnet (fig. 12), fra o. 
1520 eller måske dog så sen som fra kirkens ny
indretning o. 1530, kan stamme fra den oven
stående, sengotiske †altertavle (vel kirkens ka
tolske højaltertavle) eller fra en †sidealtertavle. 
Maria, 119 cm høj, er fremstillet som den apoka
lyptiske kvinde, stående på halvmånen, hvis ene 
horn er knækket bort sammen med Marias højre 
fod. Et let svaj går gennem figuren, og Marias 
hoved hælder svagt mod det nøgne, krølhårede 
barn, der sidder rankt på hendes højre arm. Ven
stre arm, der har været rakt frem mod Jesus- 
barnet, er nu afbrudt. Fra Marias krone, nu uden 
spir, falder hendes lokkede hår langt ned over 
ryggen. Det rolige ansigt er ovalt med høj 
pande og tunge øjenlåg. Kappen, der lader kjo
len synlig over brystet, er fra venstre side ført 
ind foran kroppen og danner tunge, knækkede 
folder fortil; den endnu bevarede venstresko er 
af komuletypen, der kom på mode først i 
1500’rne. Barnet, hvis hoved er noget uforme
ligt, sidder med krydsende ben; fødderne er af
brudte lige som begge arme. I Marias krone fin
des en tilpløgget nedboring, og hendes figur er 
dybt hulet bagfra. Træet står afrenset og noget 
mørktonet med enkelte rester af formentlig op
rindelige farve på kridtgrund. På barnet findes
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hudfarve, på Marias hår rester af forgyldning, 
på kjolen grønt og rødt (foret), og på kappen er 
konstateret forgyldning og rester af en graveret 
prydbort (tremulerstik). Kappens for har været 
blåt, og på månemandens læber er fundet rødt.

Figuren, der nævnes ved den nordre mur 
187224 men ikke omtales af Helms året efter, 
fandtes 1907 henliggende på våbenhusets loft. 
Da manglede Marias hoved, der først kom for 
en dag i forbindelse med arbejder ved våbenhus
taget 1909. Ved figurens påfølgende restaurering 
1910 blev hovedet påsat og nyere farver fjernet 
til fordel for de nævnte farverester. Figuren er 
opsat i skibet, i norddørens niche.

Altersølvet er vel i sin kerne et sengotisk sæt, 
hvis kalk er nygjort 1854 af Johan Jacob Hein
rich Rühle i Ribe. Kalken, 20 cm høj, er ganske 
enkel svarende til samme guldsmeds kalke i 
Malt og Læborg (s. 2824, 2926). Foden er cirku
lær, skaftet består af to konkave led med mid
tring, og bægeret er stejlt med let udsvejfet 
rand. På standkanten ses Rühles gentagne stem
pel (Bøje 1982, nr. 6806). Disken (fig. 13) er et 
ret sjældent, sengotisk stykke fra o. 1520, tvm. 
13,5 cm. Fanen har graveret cirkelkors med fli
gede ender og skraveret bund, og den firpasfor- 
mede fordybning er i sviklerne smykket med 
bladværk i små spidsfelter.

Fig. 13. Alterdisk, o. 1520 (s. 3013). NE fot. 1984. – Patene, um 1520.

Fig. 14. Alterkrucifiks, o. 1300, korstræet uden den 
sekundære Kristusfigur (s. 3014). NE fot. 1994. – Al-
tarkruzifix, um 1300. Das Kreuz ohne die später hinzuge
kommene Christusfigur.

Den ældre †kalk, vel sammenhørende med 
disken, ønskede synet 1853 istandsat og opfor- 
gyldt. Da guldsmeden imidlertid fandt den for 
slidt, lod man ham gøre en ny og større 1854.19

Oblatæske og alterkande i sort porcelæn fra 
Den kongelige Porcelænsfabrik, æsken indkøbt
1897,12 kanden 1847.19 En †oblatæske ønskedes 
anskaffet 1853.19 Sygesæt, nyere.

Alterstager (fig. 17), o. 1700, med giverinitia
lerne »CJL« og »MPD«, 44 cm høje. Den flade, 
cirkulære fod hviler på tre kugleben, skaftet er 
balusterformet med de nævnte initialer graveret 
i versaler på et pæreformet midtled. Lyseskålen 
har form af tre muslingeskaller, som eksempel
vis et sæt stager i Lisbjerg kirke fra 1705 (DK. 
Århus, s. 1413f.). En syvstage er mærket »Knud 
Eibye Odense 1947«.
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Fig. 15. Alterkrucifiks, o. 1300, figuren fornyet o. 1530 (s. 3014). NE fot. 1994. – Altarkruzifix, um 1300. Corpus 
erneuert um 1530.

Et alterkrucifiks (fig. 15) fra o. 1300 har en vel
skåret figur fra o. 1530, hvis arme er nygjort ved 
en restaurering 1943/44. Den slanke Kristusfi- 
gur, 54 cm høj, hænger med hovedet nedsunket 
mod højre skulder, hoften er forskudt mod 
højre, benene udstrakte med højre fod lagt over 
den venstre. Håret er midtdelt og kanneleret bag 
tornekronen, der har mistet sine torne, og falder 
i to let snoede hængelokker ned på brystet. An
sigtet (fig. 16) er forpint og dødt med halvåben 
mund og et kort, lokket fuldskæg. Den ud

spændte brystkasse, med spydsår i højre side, er 
modelleret med en knoagtig markering af ribbe
nene. Lændeklædet er kort med knude ved højre 
hofte (delvis fornyet) og en snip mellem benene, 
der må have fortsat i en flagresnip ud fra venstre 
lår.25 På venstre fod er to tæer fornyede; de lige
ledes nye, let skrånende arme har sammenknu- 
gede hænder. Figuren savner huling bagtil.

Det oprindelige korstræ fra o. 1300 (fig. 14), 
101×73 cm, minder i formerne om korset ved 
Guldager kirkes korbuekrucifiks (s. 2076).
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Korsstammen har skråt affasede kanter, hvorfra 
udgår hulede skiveknopper. Korsskæringen 
danner en glat glorieskive, der fortsætter i form 
af en tavleagtig udvidelse af stammen bag fi
guren; også denne bredere del af stammen har 
skråkant, men den savner sideknopper. Endefel
terne er kvadratiske med fordybede firpasfelter 
og ædelstensgruber i sviklerne. Nederst findes 
en 9 cm lang, dråbeagtigt formet tap. Dele af 
glorieskiven og er par endefelter er ved restaure
ringen fuldstændiggjort, og bagpå korstræet er 
indfældet en forstærkning.

Krucifikset står med en barokstaffering, vel 
fra o. 1700, der er frilagt 1943/44 og let komplet
teret (ca. 15 %). Figuren har lys hudfarve med 
lidt blod, hår og skæg er gulbrunt, tornekronen 
blågrøn med lidt guld, lændeklædet forgyldt. 
Korset fremstår brunligt, sideknopperne er vek
selvis røde med guldkant og gule med sølvkant, 
endefelterne har grøn lasur, og firpassene er 
røde med forgyldt kontur og vekselvis røde og 
gule ædelstensgruber. Ingen ældre farver er kon
stateret.

Fem cm over fodnaglens fæstnelse ses i kors
træet et ældre naglehul, der var i brug frem til 
1943/44 (da figuren hang højere), men som for
mentlig går tilbage til korsets oprindelige, høj
gotiske †figur. Denne har således nok været lidt 
mindre end den nuværende (ca. 50 cm høj) og 
kan have svaret til Guldagerkrucifiksets. Fæst- 
nelsestappens dråbeform antyder, at krucifikset 
har kunnet fæstnes ved at skubbes ind i en til
svarende formet udstemning, måske i et retabel 
(jfr. Vester Nykirke s. 1725f. og Læborg s. 
2922).

Krucifikset nævnes ved midten af 1800’rne på 
nordmuren i skibet.24 Engang ved denne tid har 
figuren fået armene fornyet i rå form, vandret 
udstrakte og med gulerodsfingre. En vistnok til 
denne fornyelse hørende nymaling omfattede 
gullig hudfarve med blod, blågrønt lændeklæde 
og brunsort kors med blå flrpas. Farverne, så- 
velsom en endnu yngre, broget bemaling (fra 
1898?), fjernedes 1943/44, da krucifikset fik sin 
nuværende fremtræden. På skibets nordvæg.

†Messehagler. 1791 omtales haglen som ringe,10 
1824 manglede kirken hagel,11 og atter 1834 på-

Fig. 16. Krucifiksfigur o. 1530, udsnit af alterkrucifiks 
(s. 3014). NE fot. 1994. – Christuscorpus, um 1530. 
Ausschnitt aus Altarkruzifix.

bød synet, at en messehagel af rødt fløjl med 
sølvtresser skulle anskaffes.19 1870 ønskedes en 
ny hagel indkøbt.12

Alterskranke, 1865, med lidt mere end halv
cirkulær plan, balusterstivere, bemaling i gråto
ner samt skammel med blåt betræk. Skrankens 
opsætning var planlagt 1863 men måtte grundet 
krigsforholdene udsættes.12 Den ældre †alter
skranke, der 1834 ønskedes betrukket med læ
der,19 omtales 1863 som meget dårlig. Da den 
ønskedes fornyet i bueform,12 må knæfaldet an
tages at have forløbet lige, tværs over korgul
vet.

Døbefonten (jfr. fig. 20), fra 1200’rne, er af gra
nit med en nygjort, cylindrisk fod fra begyndel
sen af 1900'rne, 84 cm høj. Kummen, i en rød-
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Fig. 17. Alterstage, o. 1700, med giverinitialer »CJL« 
og »MPD« (s. 3013). – Altarleuchter mit Stiftermono
grammen, um 1700.

lig, storkornet granit, tvm. 74 cm, har en helt 
enkel, senromansk form, svarende til de got
landske fonte af såkaldt keglestubstype (Macke- 
prang: Døbefonte, s. 380f.).26 Stenen fremtræ
der med en del cementreparationer. 1865 øn
skede synet fonten flyttet til korets nordvestlige 
hjørne, og 1870 skulle den befris for kalk, så 
stenen kom frem.12 1873 omtaler Helms fonten 
som en råt hugget kumme af granit, der da stod 
på en muret fod. 1889 ønskedes gammel oliema
ling fjernet fra fonten,12 der 1941 havde fået sin 
nuværende fod og var opsat ved korbuens nord
vange (foto i NM). 1967 fik fonten sin nuvæ
rende plads midt i korbuen.

Dåbsfad (fig. 21), o. 1650, tvm. 38 cm, neder
landsk, med opdrevet relief af en hest, der går 
blandt bladranker. Herom ses en stemplet bort 
af små cirkler, mens fanen smykkes af et stem

plet ornamentbånd med mandelformede bukler. 
Fadet ligger i en løs, nyere messingring (tvm. 51 
cm), hvorpå læses versalerne: »I Faderens og 
Sønnens og Helligåndens navn«.

Fadet er først kommet til kirken efter 1713 og 
nævnes tidligst 1852-53, da det var utæt og blev 
snavset, fordi det lå nede i fontens fordybning. 
Man ønskede derfor »et låg at lægge over fon
ten«, så fadet kunne anbringes derpå.19 Ønsket 
blev gentaget 1870, da fadet stadig lå nede i fon
ten.12 †Dåbsfade. 1713 savnedes dåbsfad, hvorfor 
degnen, hver gang børn skulle døbes, måtte 
»trygle sig en træskål eller lerfad til samme 
brug«.18 1852 brugtes sammen med det eksiste
rende dåbsfad et fajancefad, der stod oveni.19

Dåbskande. 1) En nyere messingkande, med 
stærkt udbugende korpus, 26 cm høj, er under 
bunden mærket: »Hans V. Jensen, Enebærvej 2, 
Næstved«. 2) (Fig. 18), 1862 eller kort efter,12 af 
tin, 26 cm høj, urneformet, svarende til Gør
ding kirkes, der har stempel for Niels Frederik 
(Ebbesen) Sørensen i Odense (s. 2984, jfr. også 
DK. Århus, s. 1682).27 Hanken er 1994 afbrudt 
og kanden ude af brug.

Fig. 18. Dåbskande af tin, 1862 eller kort tid senere, 
leveret af Niels Frederik (Ebbesen) Sørensen, Odense 
(s. 3016). NE fot. 1984. – Taufkanne aus Zinn, um 
1862, von Niels Frederik (Ebbesen) Sørensen, Odense.
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Fig. 19. Indre set mod øst o. 1910. Foto ved L. Poulsen, Vejen. – Kircheninneres gegen Osten, um 1910.

Et lille krucifiks af egetræ, korset 110×60 cm, 
er udført i begyndelsen af 1940’rne af billedskæ
rer P. L. Brodersen, Hjerpsted. Figuren er re
liefagtig, træet står blankt. Krucifikset var op
rindelig tiltænkt Hjerpsted kirkes altertavle, 
men har været i privat eje til det 1990 via en 
sognebo kom til Vejrup kirke; nu ophængt på 
tårnrummets nordvæg.

Prædikestol (fig. 22), o. 1580, men endnu i sen
gotiske former med foldeværk. Stolen har fire 
fag med vandret tværdeling. Fagene er uens 
brede, idet andet fag fra opgangen er bredere 
end de øvrige og yderligere deles af et lodret 
rammestykke, hvorved dette fag får fire felter. 
Felterne rummer lidt varierende foldeværksmo- 
tiver, hvis ornamentrande danner hjerteformede 
udsnit. På de ret kraftigt profilerede, lodrette 
rammestykker er øverst konstateret udstemnin
ger (7 cm lange, 1,5 cm dybe, nu udlusede), som 
tyder på, at der oprindelig har været snitværk,

en bue- eller korsblomstfrise, under stolens pro
filgesims. Til gesimsen hører en ganske smal 
frise under dækplanken, der har karnis. Dæk
planken er delvis fornyet 1943/44, ligeledes sto
lens bund og fortrøskede dele af felterne. Her er 
skæringerne dog så vidt muligt bibeholdt og 
kun det bagvedliggende træ udskiftet. En bog
stol har ved restaureringen afløst en høj, ældre 
†bogstol, vel fra 1700’rne.

Prædikestolen står i skibets sydøsthjørne på 
en muret underbygning, der måske i sin kerne 
er et gammelt sidealterbord (jfr. ovf.). Muret 
opgangstrappe langs triumfmuren fra 1943/44 
med samtidigt panel i to fag.

Prædikestolens barokstaffering, måske fra o. 
1700, er fremdraget ved restaureringen 1943/44 
og let kompletteret (ca. 10 %). Foldeværket står 
rødt med lidt guld på en grønblå bund, mens 
lister og rammestykker fremstår med brunt, 
sort og forgyldning. Frisen og fagenes vandrette
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Fig. 20. Indre set mod vest. NE fot. 1984. – Kircheninneres gegen Westen.

rammestykker har delvis rekonstruerede og 
kompletterede indskrifter i gul fraktur på sort 
bund. I frisen læses: »I Dag naar I hører hans 
Røst forhærder ikke Eders Hjerter. Hebr: 4-7. 
Herre! til hvem skal vi gaa? Du er det evige Livs 
Ord. Joh. 6-68«. På rammestykkerne: »Salig er 
de, som hører Guds Ord og bevarer det. Luc. 
11-28. Anno 1944«. Af frisens indskrift er blot i
1. og 2. fag konstateret ordene »...som I høre 
hans Røst...«, og på rammestykket i 2. fag or
dene »...som høre...«.

Kurvens opbygning med et lidt bredere ho
vedfag skråt ud mod menigheden antyder, at

prædikestolens plads er den oprindelige. Med 
sin formodede frise af snitværk under gesimsen 
slutter den sig til prædikestole i kirker som 
Lunde, Ovtrup og Næsbjerg (s. 1122, 1148, 
1642). Felternes foldeværk med hjerteformede 
gennembrydninger har især sine sidestykker på 
egnens stoleværk fra årene o. 1580. Prædikesto
len nævnes tidligst 1713 som gammel og »uden 
krone« (himmel).18 1836 blev gulvet fornyet og 
stolen hæftet fast.19 Atter 1840 trængte prædi
kestolen til eftersyn, og 1851 ønskedes den ma
let, hvilket dog ikke var sket 1852.19 Fra disse 
årtier stammer formentlig en nymaling i hvidt
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med lysblå felter og gule hjerteudsnit, siden af
stemt med røde hjerter. Efter en nymaling 
1898/99 fremtrådte prædikestolen med en grå- 
brun grundfarve; til en ældre, muret trappe 
hørte et enkelt gelænder i form af en håndlægte. 
1943/44 blev opgangstrappen fornyet, og un
derbygningen befriet for en påmuring i vest,28 
lige som stolen i alt væsentligt fik sin nuværende 
fremtræden.

Stolestaderne er fra 1943/44, udført i egnens 
ungrenæssancestil med forbillede i alterbords- 
forsiden. Bænkene har let skrånende fyldings- 
ryglæn, og gavlene er formet som et fyldings- 
panel med småspir, glat underfylding og en 
overfylding svarende til alterpanelet. Gavlene 
har udtrækssæder. Bemaling fra 1989/90 som al- 
terbordspanelet. En armstol fra o. 1900 står ved 
prædikestolen, to andre, i lys eg med årstallet 
»1982«, flankerer alteret i koret.

De ældre †stolestader (jfr. fig. 19) kan have væ
ret fra 1700’rne og vel delvis fra 1846, da sta
derne skulle repareres og tildels fornys.19 De var 
helt enkle med ret smalle siddeplanker, rygstød i 
form af en ryglægte, samt gavle af en glat 
planke, hvis afsluttende dobbeltknopper slut
tede sig til egnens ungrenæssancetradition. Sta
derne, med knæfald, nævnes tidligst 1791.10 1836 
var stolene løse og skulle hæftes, og 1846 skete

Fig. 21. Dåbsfad, o. 1650, nederlandsk (s. 3016). NE 
fot. 1984. – Taufschale, niederländisch, um 1650.

Fig. 22. Prædikestol, o. 1580 (s. 3017). NE fot. 1994. – Kanzel, um 1580.
de nævnte arbejder,19 der ikke omfattede ryg

stød i kvindestolene. Sådanne kom først til 1878, 
da sæderne endvidere gjordes lidt bredere.12 Sta
derne stod med egetræsmaling, da de kasseredes 
1943 – som velnok amtets sidste stoleværk, der 
havde bibeholdt ældre tiders enkle almuepræg 
(jfr. Nørre Nebel og Oksby kirker, s. 1205, 
1399f.). †Hatteknager nævnes 1896, da de male- 
des med perlefarve.12

En †præste- og skriftestol stod 1846 i korets 
nordøsthjørne, så tæt på altret, at den sammen 

med en †degnestol i syd delvis skjulte altertav
len. Stolene ønskedes derfor flyttet, hvilket dog 
ikke skete, idet man 1850 nøjedes med at male 
præstestolen.19 1863 ønskedes pladsproblemerne 
i koret løst ved at flytte altret frem og anbringe 
præstestolen bagved; heller ikke det skete, og 
stolen synes kasseret 1865.12 Indtil 1943 fandtes 
et aflukke for præsten i korets sydvesthjørne.
Degnestol, 1943/44, svarende til stoleværket, 

opstillet forrest i skibets nordside. En †degnestol, 
der 1835 trængte til reparation, ønskedes 1846 
flyttet, da den som nævnt stod for tæt på alterets 
sydside. 1850 ville synet have den repareret og
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Fig. 23. Klokke, 1730, støbt af Jan Albert de Grave i 
Amsterdam (s. 3020). NE fot. 1984. – Glocke, gegossen 
von Jan Albert de Grave in Amsterdam, 1730.

malet, eller eventuelt fornyet,19 og 1865 ønske
des den flyttet til korets nordvesthjørne.12

†Pengetavle. 1865 ønskedes anskaffet en ny 
tavle til ombæring i kirken.12 1853 trængte en 
†klingpung til fornyelse.19

Orgel, 1990, med 11 stemmer, to manualer og 
pedal, bygget af Anders Havgaard Rasmussen, 
Bramming. Disposition: Hovedværk: Blok
fløjte 8', Fugara 8', Principal 4', Quint 2 2/3' 
Oktav 2', Trompet 8'; svelle (manuel betjening). 
Rygpositiv: Trægedakt 8', Gemsfløjte 4', Tvær
fløjte 2', Terzian II (diskant). Pedal: Subbas 16'. 
Kilebælg. Hovedværket, med svelledøre, og 
rygpositivet, med tre pibefelter, er proportio
neret ens. I tårnrummet, †Harmonium, omtalt
1907.12 Ved prædikestolsopgangen.29 †Orgel,
1912,8 oprindelig med tre stemmer, bygget af 
Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen, 1957 
ombygget og udvidet med én stemme af 
Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. Oprindelig 
disposition: Bordun 16', Principal 8', Salicional 
8'; oktavkoppel, svelle.30 Disposition efter om

bygningen: Manual: Gedakt 8', Principal 4', 
Rørfløjte 4', Oktav 2'. Pneumatisk aktion, bælg- 
ventil-vindlade. I forbindelse med tårnets opfø
relse blev orglet 1944 placeret på en forhøjning i 
tårnrummet og forsynet med en ny orgelfacade i 
historiserende stil, bestående af tre rektangulære 
felter med attrappiber af sølvbronzeret zink og 
prydet med udskårne topstykker, sidevinger og 
pibegitre.31 Facaden fra 1944 er henstillet på kir
keloftet.

Salmenummertavle, o. 1920, af fyr, 110×68 cm, 
med fodprofil og gesims med tandsnit. Til hæn- 
gecifre, malet i gråtoner med lidt rødt og for
gyldning. Ophængt nord for korbuen, før 1943 
i syd. Ældre fotografier viser syd for korbuen en 
†salmenummertavle fra slutningen af 1800’rne, 
højrektangulær, til påskrift med kridt (jfr. fig. 
19).

Tre nyere lysekroner hænger i skibet.
Kirkeskib, 1980, model af orlogsbriggen 

»Lougen« (1814), bygget af toldinspektør An
dreas Nissen, Varde, efter originaltegninger fra 
Orlogsværftet. Skænket anonymt og ophængt 
nov. 1980.

Klokker. 1) (Fig. 23), 1730, nederlandsk, støbt 
af Jan Albert de Grave i Amsterdam,32 tvm. 52 
cm. Om halsen latinsk indskrift med reliefversa-

Fig. 24. Alterbord, senmiddelalderligt fra o. 1530, nu 
stærkt forhugget (s. 3010). Georg. N. Kristiansen fot. 
1943. – Spätmittelalterliches Altartisch, um 1530. Heute 
stark verhauen.
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Fig. 25. Kirken set fra sydøst o. 1910 før tårnets tilkomst og mens der endnu var bly på koret. Ældre foto i 
Nationalmuseet. – Südostansicht der Kirche, um 1910. Aufnahme vor dem Bau des Turms, und als das Chordach noch mit 
Blei gedeckt war.

ler: »Me fecit De Grave Amsterdam Anno 1730 
(De Grave i Amsterdam gjorde mig år 1730)«. 
Indskriften kantes af profiler og bladborter, pro
filering findes endvidere på slagringen og ved 
overgangen mellem legeme og slagring. I nyere 
slyngebom af fyr. Klokken hang 1791 »i et skur 
ved vestenden«, senere i et glamhul i gavlen (jfr. 
ovf.);10 siden 1943 i tårnet. 2) 1972, tvm. 67 cm, 
med indskrift i reliefversaler om halsen: »Støbt 
år 1972 af Eijsbouts, Holland til Vejrup kirke«. 
På legemet læses tilsvarende: »Kalde på gammel 
og på ung, mest dog på sjælen træt og tung«. 
Halsens skriftbånd kantes af figurale borter som 
på støberiets klokke i Hjarup (s. 2628).

GRAVMINDER

Gravsten, o. 1600, over en mand med fornavnet 
Anders. Grålig kalksten, 117×129 cm. Den ud
slidte sten har øverst været optaget af en ind

skrift med reliefversaler (i det mindste fire li
nier), hvoraf nu kun læses: »Her ligger begrave

...erlig Mand Anders...hensovet«. Herunder ses 
midt på stenen svage rester af et bomærke
skjold, hvis indhold ligeledes er helt bortslidt. 
Stenen, der tidligere må have ligget i kirkegul
vet, henligger nu på kirkegården øst for våben

huset.
Støbejernskors, 1864, rejst over Otto Pedersen, 

født i Nørre Vejrup 1796, død 15. maj 1864. 
Korset, 98×57 cm, har kløverbladsender. En løs 
marmortavle herunder oplyser, at »Han blev 
dræbt af en østrigsk soldat«. På kirkegården, in
den for vestre dige.

KILDER OG HENVISNINGER

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

Ved embedet. Synsprotokol 1912f.
NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands

bykirker VII, 1886, s. 188-90. – Indberetninger. Jacob 
Helms 1873 (bygning, inventar), Erik Bayer 1906 
(krucifiks), Niels Termansen 1907 (figurgruppe, al-
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Fig. 26. Kirken set fra sydøst. Penneskitse ved Bur
man Becker 1861. Det kgl. Bibliotek. – Südostansicht 
der Kirche. Federskizze 1861.

terstager), 1910 (madonna), Georg N. Kristiansen 
1944 (prædikestol, krucifiks, alterbordspanel), Kjeld 
Christensen 1981 (dendrokronologisk analyse).

Tegninger og opmålinger. NM2. Opmåling af prædi
kestol ved Georg N. Kristiansen (1944). Opmåling af 
bygning ved Kjær og Jessen 1988. – Ved embedet. Plan, 
snit og facader af bygning ved J. K. Jepsen 1941.

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

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

1 Ribe Oldemoder, s. 82.
2 Samme sted s. 110.
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Fig. 1. Kirken set fra nord. NJP fot. 1994. – Nordansicht der Kirche.

DARUM KIRKE
GØRDING HERRED

Kirken var viet S. Laurentius (jfr. (†)højaltertavle og 
(†)sidealtertavle nr. 2).1 En sognepræst i Darum næv
nes 1263.2 Kirken blev 1278 inkorporeret i skoleme
sterens (skolastens) præbende ved Ribe domkapitel,3 
hvorefter præsterne havde status af vikarer,4 der i 
1400’rne ses at have resideret i sognet. Således nævnes 
der i årene mellem 1462 og 1532 flere sognepræster i 
Darum,5 hvis underordning gav sig udslag i en afgift 
til skolemesteren.6

Det rige sogn havde i middelalderen og nyere tid 
betydelige tiendeindtægter. I kirkelisten i Ribe Olde
moder (ved midten af 1300’rne) er kirken sat til den 
højeste afgift, 8 skilling sølv (jfr. s. 1020f.).

Et Vor frue alter (jfr. (†)sidealtertavle nr. 1) nævnes i 
Varde syssels kirkestol i begyndelsen af 1600’rne.7

Kronen skødede 1679 kirken til oberst Johan Rant
zau til Bramminge Hovedgård,8 og kirken hørte her
efter under denne gård9 indtil o. 1881,10 da den blev

afhændet til møllerne i Gørding og Hunderup.11 Kir
ken er overgået til selveje efter 1910.

Ved klokkeskatten 1528 fik kirken tilbageleveret en 
klokke, som den havde afgivet (se inventar).

Biskop Hans Adolph Brorson beklagede i sin be
retning, at kun få medlemmer af menigheden var 
mødt op ved visitatsen 1750, fordi de samme dag var 
tilsagt til hovarbejde.12

Sagn. Kirken skal oprindelig have ligget i nærhe
den af præstegården, midt i byen.13 Den er bygget af 
sten fra Toesmarken, som trolden Breum fra Breum 
banker kastede efter trolden Toes på Toesbanke.14

Mønter. Ved kirkens restaurering 1979 fandtes ved 
harpning af gulvlagene fra skibets nordre del i alt 12 
mønter. Den ældste danske var en kobbersterling 
slået under Erik af Pommern. Blandt tyske mønter 
var fire mecklenborgske oksehovedbrakteater samt 
en regnepenning fra Nürnberg.15
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Fig. 2. Matrikelkort 1:10000, målt af Christian Gylding 1820. Rettelser medtaget til 1860. Kopieret af Anna 
Thorsen. – Katasterkarte, vermessen 1820. Berichtigungen bis 1860 mitgenommen.

Kirken ligger nord for landsbyen, stadig med 
frit udsyn over det dyrkede land mod nord. Før 
tilplantning var der fra kirkegården en storslået 
udsigt mod vest ud over marsken og Vadehavet 
mod Fanø, fastholdt i en tegning af Valdemar 
Koch 1885 (fig. 4). Den langstrakte kirkegård 
(fig. 2) har bevaret sin gamle form bortset fra en 
udvidelse mod nord 1931.16 Kirkegården hegnes 
af stensatte jorddiger, hvis kampesten blev klø
vet 1887-88.11 Det nordre dige er flyttet ud i for
bindelse med udvidelsen.

Kirkegårdens gamle hovedindgang syd for 
våbenhuset er en køreport (fig. 3) fra 1796.17 Den 
lukkes af hvidmalede stakitfløje, ophængt mel
lem to murede og hvidtede piller. Pillerne af
sluttes som aftrappede, lidt svejfede pyramider, 
der formodentlig tidligere har været afdækket 
med bly (sml. fig. 4). De krones hver af en urne- 
formet knop af granit. En ganglåge vest for por
ten, nu også lukket med en stakitfløj, havde i 
1800’rne et drejeligt »korstræ«.18 En port i kirke
gårdens nordside, der leder ind fra parkerings
pladsen, er opført 1931 som en efterligning af 
den førnævnte og med genanvendelse af gamle 
granitknopper.

Kirkegårdens †indgange bestod i ældre tid af 
den ovennævnte port (med låge) i syd, der gav 
adgang fra landsbyen, og af fodgængerlåger i 
øst og vest. De omtales 179119 som »port og tre

stetter med jernriste«.20 Porten ønskedes fornyet 
1788,19 da den var i stykker og ikke kunne holde 
kreaturerne ude. Synsmændene fandt 1796, at 
der skulle opføres tre nye stetter ved kirken, 
fordi »de gamle var blevet til vansir, da nedrige 
mennesker havde fjernet blyet, hvormed de var 
belagt«.17 Den østre indgang blev efter 188321 
flyttet til diget nord for kirken, hvorfra den igen 
blev rykket frem ved kirkegårdens udvidelse 
1931 og ændret til en port. Den vestre »stette«, 
hvis piller havde samme form som sydportens, 
er nedlagt efter 1885, da den endnu ses på Kochs 
tegning (fig. 4).

Fig. 3. Søndre kirkegårdsport, opført 1796 (s. 3024). 
NJP fot. 1994. – Südliches Friedhofstor, 1796.
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Fig. 4. Kirken og kirkegården set fra sydøst. Blyantstegning af Valdemar Koch 1885. – Kirche und Friedhof, 
Südostansicht. Zeichnung, Bleistift, 1885.

Den græsklædte kirkegård22 ønskedes 1863 
forsynet med gange, der skulle afsættes i 2½ 
alens bredde. Et forslag til planering og beplant
ning blev fremlagt 1883.23 Tegningen 1885 (fig. 
4) viser den åbne kirkegård med nyplantede 
træer og hække. Kirkegården var 1947 omkran
set af store træer. Heraf er rækken indenfor det 
søndre dige, gamle elm og ahorn, stadig tilbage. 
I det gamle nordskel står en fuldkronet elm og 
rødbøg. Der er hække af seljerøn i øst og vest. 
En regulering af kirkegårdens nordre del er fo
retaget efter 1981 efter forslag af landskabsarki
tekt Finn Andersen, Fredericia.16

Et ligkapel nordvest for kirken er opført 1944 
(ark. Chresten Jensen, Bramminge). Det er en 
hvidkalket og teglhængt bygning med gavle i 
øst og vest. I porten, i østenden, har den lokale 
smed udført følgende indskrift med runer i jer
net: »Naar her du lades inde, hvorlunde da dit 
minde«.

BYGNING

Den lange kirke (35,5 m) er resultatet af flere 
udvidelser og tilføjelser. Kernen er en romansk 
bygning bestående af kor og skib, oprindelig

med †apsis. Denne kirke, der var opført af kva
dersten og tuf, blev tidligt udvidet i vest, i hvil
ken forbindelse man flyttede de to døre. Koret 
blev forlænget og omdannet til et hvælvet rum i 
tiden 1250-1300. I senmiddelalderen tilføjedes et 
våbenhus ved det forlængede skibs sydside og et 
tårn ved vestenden. En †tagrytter over skibets 
østende, et middelalderligt messeklokkespir, 
blev nedtaget 1741. Orienteringen har betydelig 
afvigelse til syd.

†Trækirke(?). Ved en orienterende undersø
gelse 1967 i forbindelse med indføring af var- 
merør fra kirkegården til kalorifergrav i skibets 
nordøstre hjørne fandtes nedgravninger, der 
måtte tolkes som grave hørende til en forgænger 
for den nustående kirke. Et enkelt, fremdraget 
stolpehul kunne tænkes at stamme fra en tid
ligere †kirke af træ.24

Det romanske anlæg. Den oprindelige kirke var 
ca. 21,5 lang, hvortil kom en †apsis. Af denne 
bygning, der formodentlig kan nærmere dateres 
ved en dendrokronologisk analyse af de beva
rede tagværker (se ndf.), er bevaret det meste af 
korets langsider samt hele skibet på nær vest
gavlen. Murene, der hviler på en profileret sok
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Fig. 5. Kirkens sydside 1:300, målt og tegnet af Valdemar Koch 1885. Efter Danske Tufstenskirker. – Südwand der 
Kirche, vermessen und gezeichnet 1885.

Fig. 6. Grundplan 1:300, målt af Henrik Jacobsen 1977 og tegnet af Marianne Nielsen 1994. – Grundriß.

kel af granit (s. 2940, fig. 7-8) er for korets og 
triumfmurens vedkommende rejst af granit
kvadre, mens skibets langsider er af rhinsk tuf, 
ledsaget af tufstensarkitekturens vanlige ud
smykning. Skibets mure divergerer kraftigt 
mod vest, hvor vestforlængelsens gavl er 1,2 m 
bredere end østgavlen. De to afsnit, kor og skib, 
var fra første færd lige høje, idet koret ikke er 
forhøjet i forbindelse med udvidelsen.

Materialefordelingen følger et udbredt møn
ster i det sydvestjyske kirkebyggeri (sml. Ov- 
trup, Ål, Tjæreborg og Gørding): man har på
begyndt arbejdet i granit og er efter fuldførelsen

af skibets østende skiftet til tuf. Om arbejdet har 
ligget stille en tid mellem de to byggeetaper lader 
sig ikke sikkert afgøre. Skibets sokkel svarer til 
den under koret, hvorfor man må antage, at hele 
grundplanen har været stukket ud ved arbejdets 
begyndelse. Skiftet i materiale fandt sted inden 
triumfgavlens færdiggørelse, idet gavlspidsen – som i Gørding – er af tuf.
Koret har været omtrent kvadratisk i det 

ydre. Den oprindelige længde, knap 6 m, lader 
sig anslå ved en iagttagelse af soklen, idet man 
skal påregne, at hjørnekvadrene er flyttet i for
bindelse med udvidelsen. At dømme efter
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Fig. 7. Kirkens nordside 1:300, målt og tegnet af Valdemar Koch 1885. Efter Danske Tufstenskirker. – Nordwand 
der Kirche, vermessen und gezeichnet 1885.

mængden af genanvendte granitkvadre i østfor
længelsen forekommer det sandsynligt, at kor 
og †apsis har været et rent kvaderstensparti. Fra 
apsiden er bevaret 14 krumme sokkelsten, for
delt i korforlængelsens syd- og nordside (fig. 
13-14). Hvis samtlige sokkelkvadre er til stede, 
har apsiden udgjort en halvkreds på ca. 8,8 m 
med en diameter på ca. 5,6 m. Da koret er 6,4 m 
bredt, har springet mellem apsis og korets østre 
hjørner altså kun været ca. 0,4 m. Apsidens øv
rige kumme kvadre er navnlig brugt i korfor

længelsens gavl og nordside. Almindelige, plane 
kvadre i korforlængelsens sydside må være hen
tet fra korets sydmur, hvis øvre parti er om
muret i tegl i forbindelse med udvidelsen. Et par 
kilesten, indsat i østgavlens sokkel, stammer 
formodentlig fra den nedtagne †apsisbue.

Det romanske skib var ca. 5,5 m kortere end 
det nuværende. Den oprindelige længde afsløres 
ved et brud i den nordre murrem (jfr. tagvær
ker), der svarer til et afbræk i soklen, hvortil 
skal lægges den manglende hjørnesokkelkvader.

Fig. 8-9. Tværsnit set mod vest. 8. Gennem korets vestre hvælvfag. 9. Gennem skibet. 1:150. Målt og tegnet af 
Bernt Kure 1973. – Querschnitte gegen Westen. 8. Durch westliches Chorjoch. 9 Durch Schiff.
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Den sydvestre hjørnesokkelsten er flyttet ud og 
anbragt i vestforlængelsens hjørne, mens gamle 
sokkelkvadre fra skibets vestgavl nu sidder i tår
nets vestside.

Triumfmuren med skibets østre hjørner er af 
granit, der umiddelbart vest herfor afløses af 
tufsten. Karakteren af tufstensmurværket kunne
1979 studeres i skibets sydvæg i det parti (fig. 
12), der skjules af vægpanelet. Tufstenene er 
henmuret i regelmæssige, vandrette skifter, og 
skiftegangen veksler mellem et almindeligt for
bandt, med løbere og bindere, og rulleskifte. 
Som nævnt er også triumfmurens gavltrekant 
(fig. 18-19), den eneste bevarede af de oprinde
lige gavlspidser, af tuf. Også her er der tale om 
fint arbejde med regelmæssige skifter og bom- 
huller til byggestillads i hvert 11. skifte. Forma
terne er gennemgående af munkestensstørrelse, 
men der er også tufsten af 12 og 15 cm.s højde. 
Murkernen er af små marksten.

Facadeudsmykningen i skibets langmure består 
af liséner forbundet af en rundbuefrise. Nordsi
den, der er bedst bevaret, optages af fire blæn
dinger med skråkantet sål, hver afsluttet med tre

rundbuer og oprindelig hver med et vindue (se 
ndf.); den vestre, der har indeholdt døren, har 
dog fire rundbuer. Sydmuren har formodentlig 
været udsmykket på tilsvarende måde, men her 
er buerne tildels ødelagt ved vinduesudvidelser, 
mens vestre blænding, hvis der har været en så
dan, er udvisket ved ombygning og våbenhu
sets tilføjelse.

Vinduer. Der er ingen oprindelige vinduer be
varet i det ombyggede kor. Skibet har haft tre 
rundbuede vinduer i hver langside, der alle er 
ødelagt ved udvidelse på nær de to midterste, 
som stadig spores trods tilmuring.

Døre. En †præstedør vestligt i korets sydside er 
tilmuret og den øvre del ødelagt ved korets om
bygning. Den 1 m brede åbning spores nu kun 
svagt udvendig, hvor den har brudt soklen. Ind
vendig, hvor åbningen er tilmuret med tegl, kan 
man stadig påvise de kvadersatte karme. – Om
ridset af skibets nu tilmurede, rundbuede nord
dør er udvendig antydet i pudsen. Den ret brede 
åbning, der er placeret midt i vestre blændings- 
felt, bryder soklen over en strækning på 1,3 m. I 
syd har den nu helt udviskede dør muligvis sid-
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Fig. 10-11. Skibets nordside. NJP fot. 1994. – Schiffs- 
nordwand.

det i en plan vægflade. Åbningen antydes nu 
kun af et afbræk i soklen over 1,2 m.

Indre. Vægfladerne i de nedre, bevarede dele af 
korets langsider er af egentlige granitkvadre, der 
siden 191711 står som upudsede partier i vestre 
hvælvfag. Også triumfmuren er af granitkvadre 
ligesom det allerøstligste af skibets sidevægge – svarende nøje til den udvendige materialeforde
ling. Triumfmuren er forstyrret ved en repara
tion og omsætning muligvis i forbindelse med 
korets ombygning. Murens øvre halvdel er om
muret under bevarelse af de kvadersatte hjørner, 
der i sydøst står som en »fortanding«. En sok
kelkvader er indsat med den profilerede side 
nedad i næstøverste skifte. Overgangen fra kor
åbningens vanger til den runde, kilestenssatte 
bue formidles af et »sokkelskifte« med omlø
bende profil (s. 2940, fig. 4) af en anden ud
formning, end den udvendige sokkelprofil. Det 
kan være korbuens egen sokkel, der er flyttet op 
og brugt som vederlagsmarkering på kragbån- 
denes plads. Over dette niveau er murplanet

Fig. 12. Udsnit af tufstensmurværk i skibets sydvæg 
(s. 3028). J. J. Dalgaard fot. 1979. – Ausschnitt aus Tuff
mauerwerk in südlicher Schiffsinnenwand.

trukket et par tommer tilbage. Skibets lang
vægge, der dækkes af høje paneler, er af tuf. Det 
øverste parti af nordvæggen, ca. trekvart meter, 
var ifølge V. Kochs opmåling (sml. tværsnit, 
fig. 16) trukket lidt tilbage, sådan som det stadig 
ses i skibet i Gørding kirke (s. 2974). Skibet har 
bevaret sit flade bjælkeloft. Også koret må have 
haft træloft før ombygningen.

Højmiddelalderlige ændringer og tilføjelser. Kir
kens forlængelse i både øst og vest er formo
dentlig foretaget i løbet af 1200’rne. Den ind
byrdes rækkefølge kan ikke endelig fastslås, 
men flere ting tyder dog på, at skibets vestfor
længelse med rundbuet norddør og trappefrise 
er ældst, måske fra århundredets midte, mens 
korets ombygning kan være fra tiden 1250-1300. 
I forbindelse med skibets udvidelse flyttedes dø
rene ca. 4 m mod vest, og de gamle dørsteder 
blev tilmuret.

Skibets vestforlængelse, der hviler på en uregel
mæssig, retkantet granitsokkel, er af blandede 
materialer, tegl og tuf. Nordsiden (fig. 11), der 
prydes af en murblænding med trappefrise,25 er af 
røde munkesten. Munkesten er også brugt i
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Fig. 13. Korets nordside. NJP fot. 1994. – Nördliche Chorwand.

gavltrekanten, hvis spids er ommuret i forbin
delse med tårnbyggeriet. Sydsiden er udvendig 
noget forstyrret, men fra våbenhusets loft ses 
det, at muren er af tufsten. Den udvidede og nu 
fladbuede syddør er anbragt i et 2,7 m bredt 
murfremspring, synligt i våbenhuset og i dettes 
tagrum, men afbrudt over våbenhusets tagfla
der. Den tilmurede norddør øst for den trappe- 
frise-smykkede murblænding fremtræder ud
vendig som en forholdsvis lille, rundbuet blæn
ding, 215×85 cm; indvendig er den 115 cm 
bred.

Det langstrakte, hvælvede kor (fig. 13-14) 
knytter sig som type til en gruppe senromansk- 
unggotiske korudvidelser.26 Som i Ål og Henne, 
der dog oprindelig var uden hvælv, er udvidel
sen foretaget ved en forlængelse af det eksiste
rende kor. Østgavlen i Darum har sandsynligvis 
ligesom i disse to kirker og i det hvælvede lang
kor i Vester Vedsted været smykket af en tre
koblet vinduesgruppe.

Ved ombygningen nedbrød man †apsis og 
genbrugte de krumme kvadre i forlængelsen. 
Her indgår som nævnt også en del kvadre fra 
korets sydside, der blev nedbrudt til lidt under 
midten. Hjørnekvadrene er rykket ud og genan- 
vendt i den nye, lige gavl ca. 4 m øst for den 
gamle. Den øverste del af korets oprindelige 
sydside er af tegl ligesom partierne omkring de 
to nordvinduer. Her prydes den østre del af 
murkronen af et savskifte. Gavlspidsen, der er af 
små teglsten, er helt ommuret »1842«. Årstallet 
er angivet i jern sammen med initialerne »TF«, 
for kirkeejeren Terman Fabricius.

De to bevarede vinduer i nordsiden (genåbnet 
vistnok 1917) er disponeret sammen med hvæl
vene og placeret lige under skjoldbuerne. Ud
vendig er de dobbeltsmigede åbninger begge 
rundbuede, mens de afviger en smule fra hinan
den indvendig; det østre vindue er rundbuet og 
lidt lavere placeret end det slankere vestvindue, 
der står med en svagt spidsende bue. Gavlen
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Fig. 14. Korets sydside. NJP fot. 1994. – Südliche Chorwand.

(fig. 13) er nu uden åbning, men det ommurede, 
midterste parti har efter alt at dømme indeholdt 
et †trekoblet vindue. Indvendig ses karmene i, 
hvad der kunne være en fælles blænding for en 
sådan vinduesgruppe. Denne tilmurede åbning 
blev af Valdemar Koch 1885 tegnet som en niche 
i gavlvæggen (fig. 16-17), 2,4 m bred og med 
bund godt 2 m over gulvet.

Rummet dækkes af to hvælvfag (fig. 15 og 17), 
der er udført som fire-ribbede kubehvælv. De 
helstenstykke kapper udgår fra spidse skjold
buer, der hviler på falsede hjørne- og vægpiller, 
prydet med profilmurede kragbånd. Mellem de 
to fag er en kraftig gjordbue, 60 cm dyb. 
Hvælvkappernes fødselslinier markeres af små 
rundstave, mens de runde, krydsende ribber ne
derst støttes af små dværgsøjler af lidt varie
rende form. Den østre kuppel, der er 0,5 m la
vere, er nymuret 1944 og står med en pudset 
overside. Forinden var den ommuret 1857, mu
ligvis allerede 1842 (jfr. istandsættelser s. 3034).

Vestre kuppel, der på undersiden står med 
mange hvidtelag, er formentlig ommuret i re
næssancen. Den er, som det kan ses fra tagrum
met, af munkesten i meget små formater, kop
perne kun 6-6,5×12-13 cm.

Jacob Helms fæstnede sig i sin beskrivelse ved 
forskellen mellem de to hvælvfag og de dertil 
hørende nordvinduer og drog den slutning, at 
det vestre fag var ældre og indbygget inden ko
rets forlængelse. Dette kan dog ikke være til
fældet, idet hvælvet ikke udfylder rummet.

Tagværkerne over kor og skib afspejler kirkens 
udvidelsesfaser, idet det oprindelige tømmer sy
nes at være bevaret over korets vestre del og 
skibets østre afsnit. Disse ældre tagværker, 6 fag 
i koret og 14 i skibet,27 har nu – som de for
længede afsnit – en konstruktion med hanebånd 
(to lag i skibet) og korte stivere (bladede sam
linger); men de har oprindeligt været støttet af 
lange (krydsende) skråstivere, hvis ovale taphul
ler ses i spærenes underside (jfr. fig. 9).
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Fig. 15. Korets hvælv set mod nordvest (s. 3031). NE 
fot. 1989. – Chorgewölbe gegen Nordwesten.

En tømret, blyklædt †tagrytter over skibets 
østende, et middelalderligt messeklokkespir, 
blev nedtaget 1741 efter kirkeejerens ansøg

ning.28 Rytteren betegnedes da som en brøstfæl- 
dig »liden spids«, opsat »på kirkens høje tag«, 
hvormed der formentlig menes skibets tagryg
ning. Denne placering synes at kunne bekræftes 
af udstemninger i 3. og 4. fag i skibets tagværk 
(sml. fig. 9). Ifølge Danske Atlas (1769)29 havde 
den nedtagne rytter, med to klokker, været an
bragt »over koret«, men dette udtryk kan meget 
vel sigte til skibets østende.30 Ifølge kirkeejeren, 
stiftamtmand Chr. Carl von Gabels ansøgning 
1741 havde tagrytteren ved sin tyngde sprængt 
bygningen, og blyet var af onde mennesker stjå
let af pillerne. Han fandt, at »den forfaldne kir
kespids« ikke var til nogen nytte for kirken, da 
tårnet allerede havde et anseeligt spir, hvorfor 
han bad om at den måtte kasseres.31

Senmiddelalderlige tilføjelser. Det lille våbenhus 
er uden daterende detaljer, men den oprindelige, 
spidsbuede †dør (jfr. V. Kochs opmåling fig. 5) 
antyder, at huset ligesom tårnet må være rejst i 
senmiddelalderen. De svære mure, der hviler på 
et uregelmæssigt skifte af granitkvadre, er ud
vendig af små mursten, som måske skyldes en 
ommuring i forbindelse med kirkens reparation 
1768. Et lille vindue i vest er genåbnet 1855.32 
Den nuværende, fladbuede dør skyldes en ud
videlse efter 1894.21 Gavlspidsen herover prydes 
af tre små, retkantede blændinger, der har afløst

Fig. 16-17. Tværsnit gennem skib set mod øst og længdesnit af kor set mod nord, 1:150. Målt og tegnet af 
Valdemar Koch 1885. Efter Danske Tufstenskirker. – Querschnitt durch Schiff gegen Osten und Längsschnitt von Chor 
gegen Norden. Vermessen und gezeichnet 1885.
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en †korsblænding, i hvis midte der i mørtel var 
formet et lille hoved. To murede bænke langs 
indervæggene ønskedes 1859 beklædt med bræd
der.32 Våbenhuset var uden loftsbeklædning ind
til 1792.19

Det høje tårn, der er synligt fra Vadehavet og 
Fanø så langt som fra Sønderho, skulle tidligere 
vedligeholdes »for de søfarendes skyld«.33 Det 
præges af en ombygning og forhøjelse »1768«, 
angivet med jerntal øverst i sydsiden. Tårnet, 
der vel oprindelig har haft sadeltag, var da al
lerede afsluttet med et »anseeligt spir«, omtalt 
som sådant 1741.28 Murene, hvoraf den østre 
hviler på skibets vestgavl, er rejst af munkesten. 
Nederst i syd- og vestsiden, der er skalmuret fra 
grunden af, ses et skifte med udflyttede, pro
filerede sokkelkvadre. I østre og nordre facade 
er bevaret et dobbelt savskifte under glamhul
lerne og herover et enkelt savskifte, som mulig
vis omtrentlig angiver tårnets oprindelige 
højde.

Tårnrummet forbindes med skibet ved en 
spidsbuet arkade, lukket af en nyere blændings- 
mur med fladbuet døråbning. Væggene optages 
af spidsbuede spareblændinger, det vestre med 
et spidsbuet og falset vindue. Rummet dækkes 
af et samtidigt krydshvælv med kvartstens rib
ber. Man kommer op i tårnet via en muret vin
deltrappe i den fortykkede nordmur. En lille, 
fladbuet dør leder ind til en højredrejet trappe, 
som udmunder i mellemstokværkets nordside.

Det er svært at afgøre, hvor omfattende om
bygningen 1768 har været, idet tårnet muligvis 
allerede da var noget ændret. Indvendig i mel- 
lemstokværket, der har rundbuede og falsede 
åbninger i syd og vest, er der stedvis brugt små 
(hollandske?) teglsten; men der kan her blot 
være tale om mindre udmuringer. En del af øst
muren mod skibets tagrum er ommuret, men 
ellers er alt af munkesten i munkeskifte. Dette 
gælder også de otte ligeløbede glamhuller i 
klokkestokværket. Herover er muren indvendig 
trukket en halv sten tilbage og af små mursten. 
Dette parti, der vel er en forhøjelse fra 1768, 
optages af tre fladovale åbninger, i syd, vest og 
nord. Det firesidede pyramidespir er svagt op- 
skalket og afsluttes med en vejrhane.

Fig. 18. Skibets østre gavltrekant set fra vest (s. 3028), 
NE fot. 1994. – Östliches Giebeldreieck des Schiffs, West
ansicht.

Istandsættelser og vedligeholdelse. Kirkeejeren, 
generalmajor Rantzau, fik 1723 tilladelse til at 
lade våbenhuset tække med tegl, for at blyet 
kunne bruges til kirkens tag. Skønt taget her var 
sat i stand for kun ni år siden, måtte det igen

Fig. 19. Udsnit af tufstensmurværk i skibets østre 
gavl trekant, vestsiden (s. 3028). NJP fot. 1994. – Aus
schnitt aus Tuffmauerwerk im östlichen Giebeldreieck, 
Westseite.
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repareres, da en del tavler var stjålet.34 Stiftamt
mand Gabel til Bramminge fremholdt i sin an
søgning 1741 (jfr. †tagrytter), at han havde ladet 
foretage en »anseelig reparation«. Hele blytaget 
var lagt om, og murene skulle nu sættes istand 
ude og inde, hvad der ville koste ham nogle 
hundrede rigsdaler.28

En istandsættelse 1768 omfattede formodent
lig først og fremmest tårnet (jfr. årstal i jern), 
der som nævnt blev forhøjet. Et regnskab over 
kostudgifterne fra august til oktober 176835 gi
ver os navnene på adskillige af de håndværkere, 
der var beskæftiget ved kirken. Christen Hansen 
(vel i Darum) havde murermestrene Christen 
Jørgensen og Anders Nørgaard på kost i hen
holdsvis 18 og 19½ uge foruden to tømmermænd 
i 7½ uge og en glarmester i tre dage. Hos Chri
sten Hansen spiste også murerne (igen benævnt 
»murmester«) Niels og Jens Christensen, der til
lige en tid, sammen med »kalkslåer« Mads, var i 
forplejning hos skomageren. – Nye hovedrepa
rationer nævnes 180317 og 1835.32

Ommuringen af korgavlen 1842 (jfr. årstal i 
jern) blev foretaget efter at synet det foregående 
år havde skønnet, at »den østre ende af kirken 
uundgåelig måtte nedtages for igen at opføres«. 
Korets østende og østre hvælvfag vedblev dog 
at volde problemer. 1857 konstaterede synet, at 
den søndre skjoldbue (»den øverste del af den 
hvælvede bue over korvinduet«) var styrtet ned 
to år forinden; den østre del af ydermuren var 
revnet i både syd og nord, så hvælvingen var 
usikker. Hvælvingen og en del af begge side

mure måtte nedtages og ommures eller sikres 
forsvarlig med dragere.32

Kirken blev restaureret 1917-18, i hvilken for
bindelse man rensede korvæggenes granitpartier 
for hvidtekalk og fornyede træloftet i skibet.11 
Et restaureringsforslag 1943 (ark. Chresten Jen
sen, Bramminge), som indebar vidtrækkende 
ændringer, bl. a. hovedindgang i tårnets vestside 
og retablering af en apsis i øst, kom ikke til ud
førelse. Forslaget var afledt af nogle revner i ko
rets østre hvælv, som angiveligt skulle skyldes 
minesprængninger i Vadehavet.

Ved den seneste restaurering 1979-80 (ark. S. A. 
Aakjær) blev væggene renset for kalk og løstsid
dende puds. Nedtageisen af vægpanelerne i ski
bet afslørede interessante kalkmalede paneler fra 
den første lutherske tid (se kalkmalerier), og ved 
omlægningen af gulvet i skibets nordside frem
kom adskillige mønter (se historisk indledning).

Bjælkerne i skibets træloft står med en ind- 
klædning fra 1917. Bjælkerne er rødmalede, 
mens profilerede lister er gule og grå. Bræddela- 
get, der sidst er udskiftet 1980, er malet gråt. 
Denne staffering afløste en geometrisk dekora
tion fra 1917 (fig. 45), udført af maler J. Hansen, 
Esbjerg.11 Bræddelaget var tidligere sømmet på 
bjælkernes underside, et træk, der i det mindste 
kan følges tilbage til 1700’rne.19

Vinduer. De tre spidsbuede vinduesrammer i 
skibets nordside er indsat 1854.32 Sydsidens flad
buede og falsede åbninger, to mindre i koret og 
tre større i skibet, har formodentlig i hoved
trækkene fået deres eksisterende form i senmid-

Fig. 20. Grundplan 1:300, målt og tegnet af Valdemar Koch 1885. Efter Danske Tufstenskirker. – Grundriß, 
vermessen und gezeichnet 1885.
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Fig. 21. Indre set mod vest. NE fot. 1994. – Kircheninneres gegen Westen.

delalderen, dog er skibets vinduer forhøjet 
1795.17 Vinduerne har retkantede, nu hvidma- 
lede trærammer med småsprossede ruder. Et 
lille lavtsiddende vindue vest for våbenhuset gi
ver lys til pulpituret og er formodentlig kom
met til samtidig med dette 1624.

I gulvet ligger teglfliser i flere forskellige for
mer og farver, vist hovedsagelig fra 1917: sorte 
og gule, retkantede i korets østre del, sorte og 
gule ottekantede i den vestre del, og i skibets 
midtgang røde og gule, diagonalt stillede fliser. 
Under bænkene er der trægulv; i tårnrum og

Danmarks Kirker, Ribe amt 209
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Fig. 22. Kalkmalet nøgle i skibets nordvæg (s. 3037). 
J. J. Dalgaard fot. 1979. – Schlüssel, Wandmalerei an 
Schiffsnordwand.

våbenhus er gulvet af røde mursten på fladen. 
179119 og 180317 var gulvet overalt af røde mur
sten.

Den velholdte kirke har i det ydre bevaret den 
skikkelse, den fik ved tårnets forhøjelse 1768. 
Murene er hvidtede med undtagelse af kvader- 
stenspartiet i koret. Også i det indvendige, hvor

inventaret præges af istandsættelsen 1979-80, er 
alt hvidtet bortset fra den kvadersatte korbue og 
de nedre, vestre partier i korets langvægge. Ta
gene er nu som i 1700’rne,19 ja formentlig siden 
middelalderen, tækket med bly. Dette gælder nu 
også våbenhuset, der i 17-1800’rne havde tegl
tag.

Opvarmning. En †kakkelovn, opstillet 1884 i 
skibets nordøstre hjørne, ønskedes 1888 malet 
med »hvid alabast«.21 Den afløstes 1917 af en 
kalorifer i underliggende kælder på samme 
sted.12 Denne er 1967 erstattet af et luftvarmean
læg. En skorsten i skibets nordøsthjørne blev 
nedtaget 1979. Det nuværende elvarmeanlæg er 
installeret 1992.

En vindfløj over tårnets spir har form af en 
vejrhane. Den er gengivet på V. Kochs tegnin
ger 1885 og er vel opsat samtidig med spiret 
1768.

KALKMALERIER

Imiterede vægpaneler (fig. 23) fra 1500’rnes midte 
eller senere del, nu skjult bag træpaneler fra o. 
1580 (eller 1604), hvormed de er blevet afløst. 
Ved træpanelernes nedtagning 1979 fremkom på 
begge skibets langvægge kalkmalede paneler,36 
der udgøres af slanke, rundbuede arkader, ca. 
165 cm høje og med bund ca. 50 cm over nu
værende gulvniveau. Det nordre panel, der er

Fig. 23. Kalkmalet, imiteret vægpanel i skibets nordside, o. 1550-80 (s. 3036). J. J. Dalgaard fot. 1979. – Wandma
lerei, eine imitierte Vertäfelung darstellend, an Schiffsnordwand. Um 1550-80.
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Fig. 24. Indre set mod øst. NE fot. 1989. – Kirchen inneres gegen Osten.

bedst bevaret, strækker sig fra skibets østhjørne 
til den nu tilmurede norddør, knap 4 m fra ve
stre hjørne. 24 ud af 27 arkadefelter er tilbage, 
idet de tre østre, svarende til en bredde på 140 
cm, er forsvundet i forbindelse med opmurin- 
gen af en skorsten. Der er malet med rødbrunt, 
gråt og sort. Over hvert bueslag er der seks 
sorte, koglelignende opsatser og midt i buernes 
svikler en bladformet udfyldning i rødt. De 
rundbuede felter adskilles af 5-10 cm brede 
stave, og den nedre afslutning udgøres af et bånd 
af tilsvarende bredde. I seks af felterne sås kalk- 
malede bomærker, der formodentlig har henvist 
til den vedstående bænk. En lodretstillet nøgle 
(fig. 22) i vestre felt, 34 cm høj, er muligvis 
ældre end panelet. I flere felter afdækkedes skit
serede konturtegninger (nærmest rankeslyng),

der synes ældre end panelet, mens en stregteg
ning af et (kvinde)ansigt kan være udført i for
bindelse med opsætningen af træpanelet. Teg
ningen synes at have karakter af en lille karika
tur, hvormed et bomærke er udnyttet som ho
vedbeklædning.37 – Af det tilsvarende søndre pa
nel sås kun fragmentariske rester. Puds og kalk
lag blev her som i nordsiden fæstnet og renset, 
hvorefter den kalkmalede dekoration siden 1979 
igen er gemt bag træpanelerne.

Såfremt væggenes træpaneler er fra 1604, må 
de kalkmalede, imiterede paneler være samhø
rende med stoleværket fra o. 1580. Men væg
dekorationen kan også have hørt til et ældre sto
leværk. Dele af et lignende, malet panel, fra o. 
1575, fremkom 1953 på skibets nordvæg i Få
borg kirke (s. 1760).

209*
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Fig. 25. Alterparti med alterbordsforside fra o. 1600 
(s. 3039) og altertavle fra 1847 (s. 3039), hvori er gen
brugt renæssancesøjler fra en ældre (†)højaltertavle (s. 
3041). NE fot. 1989. – Altaraufbau mit Altartischpaneel 
von etwa 1600. Altarbild, 1847, mit wiederverwendeten 
Renaissancesäulen eines älteren (†)Hochaltars.

INVENTAR

Oversigt. I den righoldige indretning er middelalderen 
nu alene repræsenteret ved en romansk granitdøbe
font, et sæt sengotiske alterstager samt to apostelfi
gurer fra o. 1500, der må have prydet kirkens sengoti
ske †højaltertavle. Af to eller snarest tre (†)sidealter- 
tavler fra samme tid er bevaret *Madonnafiguren fra

en (†)Mariatavle, nu i Varde Museum, en *figur af 
værnehelgenen S. Laurentius samt en mindre *Ger- 
trudfigur, de to sidste i Nationalmuseet.

Endnu gotiske i formerne er stolestadernes folde- 
værksgavle, der må være opsat o. 1580, og som sam
tidig eller 1604 er suppleret med høje vægpaneler. 
Nogenlunde samtidigt er også det sammenflikkede 
alterpanel, et stærkt fornyet vestpulpitur har båret 
årstallet 1624, og fra årtierne henimod 1600’rnes 
midte stammer prædikestolen og en fontehimmel, 
hvis malede årstal, 1652 (eller 1632), formentlig da
terer begge stykker. De synes udført af samme billed
skærer, måske i Jens Mortensens Koldingværksted.

Et sjældent sygesæt af tin synes anskaffet o. 1700, 
altersølvet må være lokalt arbejde fra tiden 1750-1850, 
klokken er støbt 1785 af Johan Nicolaus Bieber i 
Hamborg, mens en *klingpung fra midten af 
1700’rne opbevares på Nationalmuseet. Den nuvæ
rende altertavle er fra 1847 med Nadvermaleri af den 
lokale C. F. Lind og genbrugte renæssancesøjler, der 
svarer til prædikestolens.

Dåbsfadet fra o. 1550 har kirken formentlig først 
erhvervet i årtierne o. 1800, og det samme gælder nok 
to sjældne *portrætmalerier fra o. 1614 af bispen og 
forfatteren Peder Hegelund og (snarest) hans tredje 
hustru Anne Andersdatter Klyne, der nu befinder sig 
i Den antikvariske Samling i Ribe.

Farvesætning og istandsættelser. Sin nuværende frem
træden skylder indretningen den seneste restaurering 
1980, da stolebænkene fornyedes i enkle former og 
inventaret blev nystafferet af Aage Sørensen i dæm
pede toner med koksgrå grundfarve og dodenkop- 
rødt. Kun på de to sengotiske apostelfigurer, der da 
blev nedtaget fra altergesimsen, er bibeholdt en 
stærkt broget bemaling fra 1918.

Ind i 1800’rne har kirkerummets stemning været 
sjældent fortættet med et dominerende præg af mid
delalder. Højaltertavlen rummede bl.a. værnehelge
nen Laurentius’ billede, og havde en moderniserende 
renæssanceudbygning. Derudover stod i rummet to 
fuldt bevarede sidealtertavler for Jomfru Maria og 
S. Laurentius, som højaltret med lysende forgyld
ning. Ved en restaurering 1847 blev altertavlen ud
skiftet med den nuværende, koret ryddedes for en 
†præstestol og en †degnestol, og †stolestaderne blev 
istandsat, inden C. F. Lind nymalede inventaret i ho
vedsagelig hvidgråt, grønt og rødbrunt med lidt cin
noberrødt og blåt. Formentlig ved samme lejlighed er 
sidealtertavlerne og deres figurer blevet hensat på 
pulpituret, hvor de middelalderlige kunstværker 
gjorde dybt indtryk på Jacob Helms 1854 og 1858. 
1873 så han dem henlagt blandt skrammel på våben
husets loft, hvorfra figurerne et par år senere blev 
fjernet til en privatsamling.

Ved en istandsættelse 1889 fornyede man stolebæn
kene og malede staderne i en lys egetræsfarve, der
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Fig. 26. Altermaleri, Nadveren (efter Leonardo da Vinci), udført 1847 af C. F. Lind (s. 3040). NE fot. 1989. – Altargemälde, das Abendmahl (nach Leonardo da Vinci), eine Arbeit von C. F. Lind 1847.

øjensynligt også udstraktes til andet inventar. En re
staurering 1918 omfattede foruden nye altermalerier 
af maler J. Hansen (hovedbilledet nu på pulpituret) en 
nystaffering ved samme, hvis brogede farver frem
trådte særlig lasurrigt på prædikestolen.

Alterbordet er et renæssancepanel af fyrretræ, 
186×78 cm, 101 cm højt, lukket bagtil af en ny
ere mur; afstanden til korets østvæg er 75 cm. 
Det noget sammenbragte panel, fra o. 1600, har 
fortil fire fag (fig. 25) profilindrammede højfyl
dinger under en frise af liggende rombefyldin
ger; mellem de to fyldingsrækker en kraftig pro
filliste. Kortsiderne prydes af en smal arkadefyl- 
ding, der udgøres af kannelerede pilastre med 
profilkapitæl (fornyet), tunget bueslag med for
sænket prydbort (bosser og rosetter) samt i 
sviklerne englehoved og hvirvelroset. Øst her
for ses beslagværk med kronende englehoved

samt et nu forskåret, kanneleret rammestykke. 
Panelets forhjørner er affaset ved indsættelse af 
skråstillede, profilerede smalfelter, formentlig 
engang i 1800’rne; under den nyere bordplade 
løber en tandsnitliste. Lysbroget bemaling fra 
1980 på koksgrå bund. Under de brogede farver 
fra 1918 er 1977 konstateret blåt med okkerfarvet 
rammeværk (fra 1847?), og herunder en grå an- 
strygning direkte på træet, der måske fra første 
færd har stået umalet.

†Alterklæder. 1846 ønskedes anskaffet et nyt 
alterklæde af rødt fløjl,32 og 1905 skulle klædets 
kors forgyldes eller fornys.16

Altertavlen (fig. 25) er en enkel opbygning af 
fyrretræ fra 1847, udført af snedker P. Vedsted i 
Størsbøl (V. Nykirke sogn) med genbrug af re- 
næssancedele (eg) samt maleri, Nadveren, der 
ifølge påskrift skyldes C. F. Lind i Jernved.
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Fig. 27-28. Apostlene Johannes og Peter, o. 1500, for
mentlig fra (†)højaltertavle (s. 3041). NE fot. 1989. – Die Apostel Johannes und Peter, um 1500. Wohl Figuren 
eines (†)FIochaltars.
Tavlen har over enkelt postament et næsten 

kvadratisk storstykke og et gavlprydet, noget 
mindre topstykke, begge med profilindrammet 
malerifelt og flankerende søjler fra o. 1640, gen
brugt fra den ældre (†)højaltertavle (jfr. ndf.). 
De landligt korintiske storsøjler, der hviler på 
postamentets glatte fremspring, har prydbælte 
med beslagværk. Storgesimsen er profileret med 
tandsnit og har over søjlerne fremspring, der 
bærer store kugler. De har 1980 afløst sengotiske 
apostelfigurer (fig. 27-28, jfr. fig. 45), der som 
søjlerne må være overført fra den ældre tavle. 
Topsøjlerne er nærmest joniske med prydbælte 
som storsøjlernes, gesimsen er en mindre ud
gave af storstykkets, den kronende topgavl 
halvcirkulær.
Storstykkets oprindelige nadvermaleri (fig. 

26) har C. F. Lind udført efter Leonardo da 
Vinci i olie på lærred. Topmaleriet, Jesus på 
Korset (olie på lærred), er udført 1918 af J. Han
sen, Esbjerg. Et sammenhørende maleri, Jesus i 
Emmaus, der 1918-80 havde plads i storfeltet, er

nu ophængt på orgelpupituret (jfr. ndf.). Træ
værket har siden 1980 en lysbroget bemaling 
med dodenkoprød bund og indskrifter i gylden 
fraktur på sort bund. I postamentfeitet læses: 
»Gjører dette til min Ihukommelse (Luk. 
22,19)«, i topgavlen: »Død for vore Synder«. 
Bag på altertavlen er dens opsætning mindet ved 
to påmalede medaljoner med skriveskrift: »1847 
blev Alteret bygget af P. Vedsted Størsbøl./1847 
malet af C. F. Lind, Jernved. Bekosted af S: T: 
Hr. T. Fabricius til Bramming«.

Ved anskaffelsen 1847 kaldtes tavlen »aldeles 
ny og ret smuk«.32 Det til C. F. Linds nadverbil
lede hørende †topmaleri viste som det nuvæ
rende Jesus på korset. Den samtidige staffering 
af træværket beherskedes af grå og hvide farver. 
Søjlerne stod hvidgrå med grønt på kapitælerne 
og blå bund i prydbælterne; en lignende blå sås 
på postamentfremspringene, og rammeværket i 
øvrigt havde gråt med hvidt og blegrødt på li
sterne, mens storgesimsen fremtrådte med grøn 
baggrund for brunlaserende tandsnit og bl.a. 
cinnoberrødt på profilerne.

En delvis strygning med lys egetræsfarve er 
formentlig foretaget 1889. Den til J. Hansens 
malerier hørende staffering fra 1918 var stærkt 
broget med dodenkoprød grundfarve. Den er 
bibeholdt på de to senmiddelalderlige apostelfi
gurer (fig. 27-28), der nedtoges 1980, da tavlen 
fik sin nuværende fremtræden.

Fra kirkens sengotiske (†)højaltertavle og flere 
(†)sidealtertavler er bevaret fem figurer, to i kir
ken (fig. 27-28), *tre i museer (fig 30, 34 og 36), 
hvortil kommer en række †relieffer og †figurer 
kendt gennem omtale og ældre fotografier (fig. 
31, 35). Næsten hele kirkens usædvanlig for
nemme samling af sengotisk alterskulptur blev 
o. 1875 fjernet til en privatsamling, senere på 
Gellerupholm, hvis delvise bortauktioneringer 
1915 og 1929 gjorde det muligt for Nationalmu
seet og Varde Museum at erhverve de nævnte 
stykker. Selv om skabe og figurer er relativ ud
førligt omtalt af pastor Hillerup (1768), Pontop- 
pidan (Danske Atlas 1769), af Jakob Helms 
(1873, 1887) og i fortegnelser over samlingen på 
Gellerupholm (1895, 1900, 1906),38 er det ikke 
muligt med fuld sikkerhed at fordele kendte fi
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Fig. 29. (†)Sidealtertavle (nr. 1, s. 3042), rekonstruktion med udgangspunkt i opgivne mål (ved Jacob Helms) og 
beslægtede altertavler i Havetoft og Janderup. Tavlens kendte dele er anbragt på deres formodet oprindelige 
plads. Rekonstruktion, 1:15, ved Sissel F. Plathe, tegnet af Marianne Nielsen 1994. – (†)Nebenaltar. Eine Rekon
struktion, wobei Maßangaben von Jacob Helms und verwandte Altäre von den Kirchen in Havetoft und Janderup als 
Grundlage dienen. Die bekannten Teile des Altars sind an ihrer vermutlich ursprünglichen Stelle angebracht.

gurer og relieffer på de tre middelaldertavler, 
der foreligger oplysning om. Snarest har der 
foruden højaltertavlen været tale om hele tre si
dealtertavler.

Om den senmiddelalderlige (†)højaltertavle, 
formodentlig fra o. 1500, vides ikke meget 
mere, end at værnehelgenen S. Laurentius’ bil
lede sås på den (DaAtlas). Her kan næppe være 
tale om en bevaret figur af denne helgen, hvis 
beskedne højde ville passe bedre på en af sideal
tertavlerne (ndf. nr. 2). Det er sandsynligt, at 
højalterskabet i fløjene har rummet 12 apostelfi
gurer, af hvilke de to, Johannes og Peter, er be
varet i kirken (fig. 27-28), ca. 60 cm høje. De er

begge iklædt fodsid kjortel og kappe og har en 
nøgen fod stikkene ud forneden. Johannes frem
træder ung og skægløs med langt spirallokket 
hår, mens Peter har fyldigt skæg i tætte spiraler. 
Johannes holder i sin venstre hånd kalken, hvis 
indhold han velsigner med den højre. Peters 
nøgle er så stor, at han må holde den i begge 
hænder, mens bogen er klemt fast under højre 
arm. Apostlene, der er udhulede i ryggen, står 
med broget bemaling og forgyldning fra 1918.

I renæssancetiden, måske 1632 eller 1652, har 
altertavlen gennemgået en modernisering, 
hvoraf er bevaret to par korintiske og joniske 
søjler (138 og 79 cm høje), der smykker kirkens
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Fig. 30. *Sidealterfigur, Maria med barnet, den så
kaldte Darummadonna, stående på måneseglet, o. 
1500, fra (†)sidealtertavle (nr. 1, s. 3042), jfr. rekon
struktion fig. 29. I Varde Museum. Henrik Wich- 
mann fot. 1994. – *Standfigur eines (†)Nebenaltars, Ma
ria mit Kind, sogenannte Darummadonna, um 1500. Vgl. 
Rekonstruktion Abb. 29. Im Museum von Varde.

nuværende altertavle fra 1847 (fig. 25).39 Anta
gelig har moderniseringen svaret til den, der 
endnu ses i Lunde kirke (s. 1115 med fig. 14), 
idet de to storsøjler (med yderligere to) har væ
ret sat foran alterskabenes rammeværk, mens de 
to små søjler har prydet et renæssancetopstykke.

1768 omtales tavlen som et gammelt, smukt 
billedhuggerarbejde med ulæselig indskrift.40 
Ved samme tid kunne Pontoppidan berette om 
et Laurentiusbillede på tavlen, og 1791 kaldes 
den et billedhuggerarbejde fuld af levninger fra 
den katolske tid; tavlen sås at have været for
gyldt, men var nu noget fordærvet.19 1846 øn
skedes tavlen repareret eller en ny anskaffet,32 
hvorefter den det følgende år udskiftedes med 
den nuværende. Herpå blev de to bevarede apo
stelfigurer genbrugt yderst på storgesimsen (jfr. 
fig. 45), mens de øvrige siden er forsvundet. 
Det eneste spor synes at være et brev, hvori de 
1887 sagdes at være ført bort og kløvet for at 
finde relikvier i dem.41 De to bevarede apostle er 
siden 1980 ophængt på korets sydvæg.

(†)Sidealtertavler. 1) En Mariatavle fra o. 1500, 
til hvis bevarede *hovedfigur af Maria med bar
net (fig. 30) hørte små figurgrupper ved hendes 
fødder, der repræsenterede det gejstlige og 
verdslige hierarki (henholdsvis mod nord og 
syd), mens fløjene rummede fire relieffer: Be
budelsen, Fødslen, Kongernes tilbedelse og 
Præsentationen i templet, der alle kendes gen
nem beskrivelser og fotografier. Tavlen er her 
søgt rekonstrueret (fig. 29) med støtte i en ret 
velbevaret tavle af samme opbygning i Havetoft 
kirke (Aventoft) syd for Tønder42 og en delvis 
bevaret i Janderup (s. 1047, fig. 19).

Den bevarede *Mariafigur (fig. 30) er usæd
vanligt velskåret og smuk. Maria, 128 cm høj,43 
gengivet som den apokalyptiske Madonna på 
måneseglet (højre spids brækket af), står med et 
let svaj i kroppen. Hendes udsmykkede krone, 
der nu savner takker, men som ifølge Helms 
(1873) havde gennembrudte gotiske korsblom- 
ster, afsluttes forneden af en snoet perlekrans 
med roset fortil.44 Det løsthængende, fyldige 
hår falder i bløde bølger ned over skuldrene. 
Marias ovale ansigt har høj, hvælvet pande, fint 
buede øjenbryn, lige næse og lille spidst smil
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samt en fast hage (fig. 32). Øjnene, med tunge 
øjenlåg, har ikke været rettet ned mod barnet, 
men mod hendes nu manglende højre hånd. 
Maria er iklædt kappe og fodsid, enkel kjole 
med rund halsudskæring og dobbelt midtfold; 
særken eller halslinet ses i udskæringen. Kap
pen, der holdes sammen over brystet med et 
ædelstensprydet bånd fæstet med to rosetter, fø
res af hendes venstre hånd ind foran kroppen, 
hvorved der dannes rige knækkede folder. En 
spids sko med træsandal stikker frem forneden 
(spidsen afbrækket). Det nøgne barn er vist 
halvt liggende på Marias venstre underarm, 
støttet af hånden. Det krølhårede barn, med 
markeret baghoved, har ansigtstræk som mo
derens og slanke lår med fine deller; begge arme 
er afbrudte.

Både moder og barn har i issen en nedboring, 
Marias 15 cm dyb (tvm. 3,5 cm), barnets 26,5 
cm dyb og ført gennem hele kroppen (tvm. 2,2 
cm). I barnets nedboring er der fundet et stykke 
bleget hørlærred, »et stykke af Jomfru Marias 
særk«, men efter kvaliteten at dømme fra ca. 
1800.45

Figuren står i dag afrenset, med ubetydelige 
farverester på kridtgrund; på venstre hånds fing
re ses rester af karnationen; i håret guld og på 
kappens for blåt (Varde museum, inv. nr. 2109, 
»Marias særk« inv. nr. 2110).

Fig. 32. Maria og barnet, udsnit af *figur fra (†)side- 
altertavle (nr. 1, s. 3043, jfr. fig. 30), o. 1500. I Varde 
Museum. Henrik Wichmann fot. 1994. – Maria mit 
Kind, Detail von *Standfigur eines (†)Nebenaltars, um 
1500. Im Museum von Varde.

Fig. 31. Præsentationen i templet, Kongernes Tilbedelse og Bebudelsen, †relieffer fra (†)sidealtertavle (nr. 1, s. 
3044, jfr. fig. 29), fotograferet formodentlig på Gellerupholm inden bortauktionering 1915. Foto i NM. – Darstellung Christi im Tempel, Anbetung der Drei Könige und Verkündigung, †Reliefs von einem (†)Nebenaltar. Bildauf
nahme vermutlich auf dem Hof Gellerupholm vor einer Versteigerung 1915.
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Fig. 33. *S. Gertrud, o. 1500, formentlig fra (†)sideal- 
tertavle (nr. 3, s. 3047, jfr. fig. 34). Udsnit. I Natio
nalmuseet. Henrik Wichmann fot. 1994. – *Die hl. 
Gertrud, um 1500, wohl von einem (†)Nebenaltar. Detail
ansicht.

Det tilhørende skab, der fremdeles var beva
ret i 1854, målte ifølge Helms (1873) 2 1/4 alen i 
højden (godt 140 cm), og havde ifølge Hillerups 
beskrivelse 1768 »neden under et a parte rum, 
som formodentlig har været til at gemme reli
kvier udi«, antagelig en predella med et rum til 
relikvier (jvf. s. 1122).

Ved Mariafigurens fødder havde der, ifølge 
Helms (1873), været to små grupper knælende 
personer, 15 tommer høje (ca. 39 cm); på den 
ene side en pave og en biskop, på den anden en 
kejser (med lukket krone) og en konge.

Fløjenes fire scener, skåret i højt relief, målte 
ifølge Helms (1873) mellem 15 og 18 tommer i 
højden og 3/4 alen i bredden (ca. 39-47×47 cm); 
de forreste figurer var skåret fri af baggrunden. 
De forsvundne relieffer må i opbygning have 
stemt ganske godt overens med de bevarede i

Havetoft. Alle fire skimtes på et interiørbillede 
af Tøger Teilman blandt sine antikviteter (for
mentlig på Armvanggård før 1893),46 og en næ
roptagelse af de tre bevarede relieffer fra o. 1915 
(fig. 31). Reliefferne beskrives her i kronologisk 
rækkefølge:

a) (Fig. 31, til højre) Bebudelsen, med Jomfru 
Maria iklædt kappe og kjole, knælende ved læ
sepulten i et panelklædt rum. Hun vender sig 
halvt mod den bagved stående engel, der bærer 
alba og korkåbe. b) Fødslen, kan kun skimtes på 
det nævnte interiørbillede og kendes hovedsage
ligt gennem Helms beskrivelse fra 1873: »Maria 
knælende for det nyfødte barn; lige overfor 
hende en gammel mand, formodentlig Josef, 
men han er iført en gejstlig eller ordens dragt, 3 
unge mænd (engle?) i en lignende dragt, holder 
et klæde op.« c) (Fig. 31, i midten) Kongernes 
tilbedelse, Maria sidder på en bænk med det 
nøgne Jesusbarn på skødet. Den ældste konge 
med sammenlagte, tilbedende hænder knæler 
foran dem. Han er iklædt ærmeløs, fodsid kåbe, 
mens han har sat hatten med krone foran sig. 
Bag ham står de to andre konger, den yngste, 
gengivet som »morian« (neger), med højre hånd 
ført op til kronen. Han er iklædt kappe, kort 
kropsnær dragt og stramtsiddende hoser samt 
komulesko, mens den mellemste konge, med 
langt hår og skæg, bærer kåbe med stor krave. 
Bag barnet står Josef, i kjortel med hætte, bæ
rende et skrin i hænderne. d) (Fig. 31, til venstre) 
Præsentationen i templet. På et alterbord står det 
nøgne Jesusbarn foran en altertavle af neder
landsk type. Han flankeres af Maria (til venstre), 
der blidt støtter sin søn, og den gamle Simon, 
som rækker ud efter barnet med delvis tildæk
kede hænder. Bag Maria står Josef, der har mis
tet sin højre hånd (med kurv og duer?), og en 
kvinde med konelin. Bortset fra Maria, med 
små spidse sko, bærer alle komulesko.

Ifølge Helms (1873) var relieffernes placering 
således, at man på den ene fløj så Bebudelsen 
(foroven) og Præsentationen i templet (af Helms 
omtalt som Omskærelsen),47 på den anden Kon
gernes tilbedelse (foroven) og Fødslen. De noget 
senere fotografier gengiver reliefferne afrensede, 
tilsyneladende uden farverester.
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Darummadonnaen synes at være skåret efter 
samme forlæg som en Mariafigur fra Jakobi 
kirke i Lübeck,48 men nok ikke i samme værk
sted. Overens stemmer såvel kronens udform
ning, kjolens snit, det lavtsiddende smalle bæl
tets placering og kappens draperi som barnets 
halvt liggende placering. Nærmere beslægtet, 
sandsynligvis fra samme værksted, er Maria 
med barnet i Møgeltønder kirke,49 mens en an
den nær parallel findes i Daler kirke (DK. SJyll. 
s. 1309 og 1344). Alle er henført til den såkaldte 
Imperialissimamesters kreds (jfr. DK. SJyll. s. 
2832 f.).

Sidealtertavlen må have tilhørt det i kirken 
nævnte Vor frue alter (jfr. indledning). 1768 
nævnes det store Mariabillede i et skab »med to 
låger for« på den ene pille mellem kirken og 
koret,40 utvivlsom ved triumfvæggens nord
side. Danske Atlas fremhævede skabets stærke 
forgyldning, ligeledes Helms, der endvidere 
fæstnede sig ved Marias gyldne krone og den 
delvis bevarede baggrund. Ved hans besøg 1854 
og igen 1858 var alterskabet placeret på pulpi
turet sammen med kirkens øvrige middelalder
figurer. Henved 20 år senere, i 1873, var figu
rerne fjernet fra kirkerummet og henlagt på vå

Fig. 34-35. Helgenfigurer, formentlig fra (†)sidealtertavle (nr. 3, s. 3047), o. 1500. 34. *S. Gertrud. I National
museet. 35. †S. Katharina? Henrik Wichmann fot. 1994 og foto i NM., o. 1915. – Standfiguren, vermutlich von 
(†)Nebenaltar, um 1500. 34. *Die hl. Gertrud. Im Nationalmuseum. 35. †Die hl. Katharina?
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benhusloftet, hvor Helms efter lang tids søgen 
fandt tavlernes sørgelige rester. Ved præstens 
hjælp fik han taget figurerne ned, »det værste 
smuds renset af«, og opstillet i tårnrummet; 
selve skabet og den lille gruppe med pave og 
biskop var gået tabt. Det ene relief fra skabets 
fløje, Fødslen, var svært beskadiget, idet de tre 
engle manglede hovederne. 1887 erfarede 
Helms, at figurerne var fjernet fra kirken. Ifølge 
den daværende sognepræst, H.F. Feilberg, var 
figurerne borttaget fra kirken før hans tid, 12-13 
år tidligere, af en privat samler, Tøger Teilman, 
Armvanggård ved Varde, der efter eget udsagn 
havde skaffet sig den daværende kirkeejers sam
tykke. Allerede samme år, 1887, henvendte Na
tionalmuseet sig til Tøger Teilman for at bringe 
figurerne tilbage til kirken. Teilman vedgik, at 
der i hans samling var genstande fra Darum 
kirke, men kunne ikke huske hvilke, og oplyste, 
at han med stor bekostning havde ladet figu
rerne restaurere så godt, det lod sig gøre.41 Ved 
Henry Petersens besøg på Gellerupholm 189538 
så han af tavlen kun Maria på måneseglet, de 
knælende konger samt tre af reliefferne, Bebu
delsen, Kongernes tilbedelse og Omskærelsen 
(Præsentationen i templet); det fjerde relief 
(Fødslen) må være gået tabt ved branden på 
Armvanggård 1893.50 De overlevende stykker, 
af hvilke reliefferne senere blev indbygget i ryg
gen på en sofa, kunne Jørgen Olrik 190638 regi
strere i Teilmans samling – tillige med noget 
stavværk, der muligvis også var fra tavlen, men 
som nu var genanvendt i et kabinetskab.51 Snit
værkerne kom på auktion 1915, og kendes ikke 
senere, bortset fra Mariafiguren, der er kommet 
til Varde museum, uvist hvornår.52

2) Af en Laurentiustavle fra o. 1500 er bevaret 
selve *Laurentiusfiguren, 95 cm høj (fig. 36). 
Han står læsende med vægten på højre ben, det 
magre, tænksomme ansigt har lige næse, høje 
kindben, lille mund og fast hage. Håret er fyl
digt og falder ned bag skuldrene i spiralformede 
krøller. Martyren bærer diakondragt, fodsid 
alba, dalmatika med frynsekant og amictus 
(halslin) samt spidse sko. I højre hånd bærer han 
den åbne bog, i venstre har han holdt sin nu 
forsvundne rist. Venstre hånd mangler de yder-

Fig. 36. *S. Laurentius, o. 1500, formentlig fra (†)si- 
dealtertavle (nr. 2, s. 3046). I Nationalmuseet. NE 
fot. 1994. – *Der hl. Laurentius, um 1500, wohl von 
einem (†)Nebenaltar. Im Nationalmuseum.

ste led på alle fingre, bortset fra tommelfinge
ren, ligeledes er dele af jordsmonnet gået tabt. 
Figuren er udhulet i ryggen og har i issen en 
nedboring, 12,5 cm dyb (tvm. 3 cm).

Træet står nu helt afrenset, bortset fra enkelte 
rester af kridtgrund i håret og nærmest mikro
skopiske rester af zinnoberfarve på bogens om
slag.
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Den velskårne Laurentiusfigur har nære paral
leller inden for den før omtalte Imperialissima- 
mesters kreds (DK. SJyll. s. 2838), nærmest står 
S. Laurentius i Ravsted, der synes skåret efter 
ganske samme forlæg (DK. SJyll. s. 1590, fig. 
6).

Ifølge Danske Atlas var det tilhørende †skab 
mindre end Mariatavlen, lige som Pastor Hil- 
lerup 1768 omtalte tavlen som et mindre Lau- 
rentii billede i et meget brøstfældigt skab, der 
var placeret oppe i koret.40 Da Helms besøgte 
kirken første gang 1854, manglede skabet. Dal- 
matikaens frynser var i 1873 fremdeles røde, 
grønne og blå. Figuren stod 1854 på pulpituret 
og delte siden skæbne med de øvrige sidealterfi
gurer (jvf. nr. 1) indtil 1929, da den købtes af 
Nationalmuseet på Nøhrmanns auktion i Odd 
Fellow Palæet. Konserveret 1967 og 1974 (inv. 
nr. D11459).

3) Formentlig fra en tredje sidealtertavle, ud
ført o. 1500, stammer en *figur af S. Gertrud 
(fig. 34), 83 cm høj, samt en nærtbeslægtet og 
jævnstor †helgeninde,53 formodentlig S. Katha
rina af Alexandria, der nu kun kendes gennem 
omtale og et fotografi fra o. 1915 (fig. 35).

S. Gertrud, der ikke er så velskåret som Ma- 
ria- og Laurentiusfiguren, står rank på et hvæl
vet jordsmon. Under det brede ansigts fint bu
ede bryn er øjenåbningerne næsten som tynde 
sprækker, næsen lige, munden lille og spids, ha
gen fast. S. Gertrud er iklædt ordensdragt be
stående af hoved- og halslin over løsthængende 
kjortel og kappe med store knækkede folder; en 
spids sko ses under kjortlens kant. Højre arm er 
brækket af og i venstre hånd holder hun en kir
kemodel (fig. 33) med ottekantet tårn og spir 
(afbrækket øverst). I kirkens ene ende er gen
givet en fin jernbeslået dør. S. Gertrud, hvis for
reste ansigtsparti med hovedlin engang må være 
faldet af og nu er limet lidt forskudt på, er ud
hulet i ryggen og har en nedboring i issen. Træet 
står nu afrenset uden rester af staffering; konser
veret 1960.

Gertrudfiguren, der 1854 stod på pulpituret 
med de øvrige sidealterfigurer, kom senere sam
men med dem til Teilmans samling og blev 1929 
købt af Nationalmuseet (inv. nr. D11460).

Den nu forsvundne helgeninde (fig. 35) var 
fremstillet som kronet jomfru med langt lokket 
hår (kronens takker manglede). Ansigtstræk og 
dragtfolder var som Gertrudfigurens. Hun var 
iklædt kjole med stramt liv og halslin, foruden 
omfangsrig kappe, holdt sammen over brystet.
I højre hånd holdt hun en opslået bog, mens 
venstre arm var brækket af. Ifølge Henry Peter
sen (1895)38 sås ved hendes ene fod rester af et 
marterhjul, S. Katharinas attribut, mens Trap 
Danmark kalder figuren S. Barbara. Omtalt i 
kirken første gang 1854 og som de øvrige sideal
terfigurer i Teilmans samling indtil 1915 (se nr.
1). Dens videre skæbne kendes ikke.

Altersølvet (fig. 37) er formentlig af lokalt ar
bejde, ustemplet, vel fra tiden 1750-1850. Kal
ken (fig. 37), 20 cm høj, har cirkulær fod, der er 
drevet stejlt op i en keglestubform. Standkanten 
har en lille korsbort, på fodens side er pånittet et 
lille støbt krucifiks (5,2 cm), og en graveret 
bladkrans danner foroven overgang til det cylin
driske skaft. Knoppen er udformet som en flad
trykt kugle, bægeret har afrundet bund og en let 
svajet mundingsrand. Den meget flade disk (fig. 
37), tvm. 13,5 cm, smykkes på fanen af pro
filering og et graveret cirkelkors. Til kalken hø
rer en moderne indsats med tud. I præsteindbe- 
retningen 1768 nævnes kalk og disk af sølv uden 
inskription; giveren kendtes da ikke.40 Det er

Fig. 37. Altersølv, ustemplet, formentlig lokalt ar
bejde, o. 1750-1850 (s. 3047). NE fot. 1994. – Altarge
rät, ohne Stempel, wohl die Arbeit einer örtlichen Werk
statt, um 1750-1850.

Danmarks Kirker, Ribe amt 210
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Fig. 38. Sygesæt af tin, o. 1700 (s. 3048). NE fot. 
1989. – Krankengerät aus Zinn, um 1700.

uvist, om omtalen gælder det nuværende alter
sæt eller et ældre.

Alterkande, nyere af pletsølv, højde 28 cm. 
†Alterkander. 1846 ønskedes en tinalterkande er
stattet med en af porcelæn.32 En †oblatæske skulle 
indkøbes 1853.32

Sygesæt. 1) (fig. 38), af tin, formentlig fra o. 
1700. Det består af sammenbygget flaske, oblat
gemme og bæger, der ialt måler 13,5 cm i høj
den. Foden er en keglestubformet flaske, i hvis 
låg der findes et cylindrisk oblatgemme. Herpå 
sidder det fladbundede bæger, hvis korte skaft 
kan påskrues med et indvendigt gevind. Sættet 
har et sidestykke af samme materiale fra Jerne 
kirke (s. 987).54 2) 1905,21 med Københavnstem- 
pel og mestermærke »KCH«, formentlig for 
K. C. Hermann. Kalken, 13 cm høj, har cirku
lær fod, cylindrisk skaft, knop i forenklede mid
delalderformer samt et højt bæger med graveret 
kors. Disken, tvm. 7,5 cm, har på fanen gra
veret cirkelkors og kan monteres inde i kalkens 
fod. I dens bæger kan indpasses en tilhørende 
vinflaske af slebet glas med sølvskruelåg.

Alterstager (fig. 39), gotiske fra o. 1500, noget 
ændrede og nu 33 cm høje. Fodskålen er hvælvet 
med profilering, den lidt mindre lyseskål lige
dannet, skaftet cylindrisk med linseformet 
midtring. Fodskålen hviler på ben i form af tre 
små siddende løvefigurer, af hvilke én kan være 
fra renæssancetiden; de øvrige er fra 1979;16 også 
lysetornene er nyere. Oprindelig har stagerne 
formentlig stået på tretåede dyrepoter, som 
nærtbeslægtede stager i Lunde, Henne, Ål og 
Ølgod kirker.55 En syvstage fra 1911, 46 cm høj, 
bærer på foden frakturindskriften: »Gave til Da
rum Kirke fra Johanne M. Jessen, Ch. H. Jessen,
H. Ch. Jessen 1911«.

†Messehagler. 1834 burde messehaglen omgø
res og forbedres, og 1846 ønskedes en ny af rødt 
fløjl anskaffet.32 1864 forsøgte kirkeejeren at få 
tøj til en ny messehagel, men forhindredes deri 
af krigen. Haglen kunne anskaffes efter freden, 
og 1874 blev kirkens hagel atter fornyet.16

Fig. 39. Alterstage, gotisk, o. 1500 (s. 3048). NE fot. 
1989. – Gotischer Altarleuchter, um 1500.
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Alterskranken er fra 1847,32 halvcirkulær, med 
enkle stivere af træ. De er som skamlen grøn- 
malede, håndliste og hylde står grå. 1889 blev 
skranken mahognimalet, mens stiverne bronze
redes.21 En ældre †alterskranke ønskedes 1834 be
trukket med læder.32

Døbefont (fig. 40), romansk af rødlig granit, 
85 cm høj, tilhørende gruppen af arkadefonte 
(Mackeprang: Døbefonte, s. 306f.). Foden har 
form af en lav søjlebase med forholdsvis enkle 
hjørnehoveder, der har markeret, midtdelt hår. 
Herover rejser sig et konisk udladende skaft 
med vulst over platte ved overgangen til den 
cylindriske kumme, tvm. 72 cm. Herpå er i ret 
spinkelt relief udhugget elleve arkader med 
ringformet kapitæl og skaftring, let fladtrykt 
bue og en lille knop i sviklerne. Mundingsran- 
den har tovsnoning, og fordybningen er harmo
nisk med afrundet bund. Rester af kalk samt rød 
og sort farve, fortrinsvis på foden.

Fonten har som sidestykker i amtet de noget 
afvigende arkadefonte i Vester Vedsted og på 
Mandø (Ribe hrd.), mens en lang række andre 
arkadefonte findes fordelt over Syd- og Sønder
jylland. Nærmest står velnok fonte i Sædding 
(Ringkøbing amt)56 og i Humtrup lige syd for 
den nuværende grænse.57 Typen må opfattes 
som udpræget senromansk. »En hulet kampe
sten« kaldtes fonten 1768 af præsten, der tillige 
citerede det lokale mundheld: »Den er så stor 
som Darum font«.40

1883 blev fonten flyttet fra koret »ned under 
korbuen til højre«,16 d.v.s. til dens nuværende 
plads ved korbuens nordre vange.

Dåbsfadet, fra o. 1550, er sydtysk, tvm. 44 cm, 
stærkt udpudset med drevet bebudelsesrelief og 
på fanen små stemplede ornamenter. Sidestyk
ker findes bl.a. i Lunde og Vejen kirker (s. 1120, 
2895) samt i Vilslev. Fadet omtales tidligst 1853, 
da man ønskede anskaffet et »låg« (vel en træ
ring), så fadet ikke som hidtil skulle stå i fontens 
bund.32 En †dåbskande fra 1976 er 31 cm høj, med 
gæk. Den har afløst en ældre †dåbskande.16

Fontehimmel (fig. 40), med malet årstal 1652 
(fejlopmaling for 1632?), måske af samme bil
ledskærer som prædikestolen, udstyret med 
samtidigt eller lidt senere galgeophæng. Him-

Fig. 40. Døbefont, romansk (s. 3049), med fontehim
mel, der bærer malet årstal 1652 (eller 1632) og har 
samtidigt eller lidt yngre, drejeligt ophæng (s. 3049). 
NE fot. 1989. – Romanische Granittaufe und Taufdeckel 
mit bemaltem Datum, 1652 (oder 1632).
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Fig. 41. Prædikestolsfelt o. 1640 (jfr. fig. 43), evange
listen Johannes, mellem trekoblede søjler (s. 3052). 
NE fot. 1989. – Kanzelfeld (vgl. Abb. 43) mit Evangeli
stenrelief zwischen Tripelsäulen, um 1640.

len, 155 cm høj, tvm. 90 cm, er sekssidet med 
bøjlebaldakin, der samles foroven i et profileret 
ophæng og omslutter en central figurgruppe af 
Kristi dåb (fig. 42). Omkring denne bærer de 
svungne bøjler putti, der har poseret med nu 
manglende lidelsesredskaber; én af dem har kors 
og søjle i behold. Frisen, der brydes af volut- 
bøjler med semikolontegn over pyramidebosse,

Fig. 42. Fontehimmel, udsnit med midtgruppens 
dåbsscene og omkringstående putti (s. 3050), for
mentlig 1652 eller 1632. NE fot. 1989. – Tatifdeckel, 
Ausschnitt, Taufszene und Putten.

har udsvejfede topstykker med pyramidebosse 
mellem bøjlerne, der krones af små drejede va
sespir. Midtgruppen står på et lille sekssidet po
dium, og det indvendige loft har radiære profil
ribber.

Det sjældne, drejelige galgeophæng udgøres 
af en affaset stolpe med øvre bærearm, der har 
form af en kraftig, menneskelig underarm, som 
udgår fra gabet af et fiskedyr, måske en hvalfisk.

Den brogede staffering med koksgrå grund
farve samt gul og rødmosset karnation er Aage 
Sørensens fra 1980. Friseindskriften i gylden 
fraktur må være oprindelig men fremtræder ny
malet: »Sandelig siger jeg dig, uden saa er at 
nogen bliver født af Vand og Aand, da kan han 
ikke komme i Guds Rige (Joh. 3,5). 1652«.

Det malede årstal (1632 eller 1652) daterer må
ske alene den ældste staffering men gælder vel 
snarest hele tilvirkningen. Skæringerne minder 
om prædikestolens og viser som dennes slægt
skab og måske tilknytning til Koldingbilledhug- 
geren Jens Mortensens arbejder.58 Himlens nær
meste sidestykker må dog snarest henføres til 
Vardebilledskæreren Jens Olufsen, således en 
fontehimmel fra 1652 i Janderup (s. 1051).59 Som 
denne har vel også Darumhimlen haft en hellig- 
åndsdue ophængt over dåbsgruppen. Et nu for
svundet sidestykke til drejeophænget kendes fra 
Guldager kirke (s. 2075).60

Præsteindberetningen 1768 anfører i sit citat af 
indskriften årstallet »1632«; låget omtales som et 
dæksel, hængende ved en træarm, »som går ud 
af en fiskes mund«.40 En undersøgelse af farvela
gene 1977 viste under farverne fra 1918 den af 
maler Lind påførte staffering fra 1847, der præ
gedes af lysgrønt og lysblåt med cinnoberrøde 
kanter, mens skulpturerne stod grå. Lidt rester 
af grå frakturskrift på hvid bund samt sand- 
stensfarve var næppe mange årtier ældre.

Prædikestol (fig. 43), o. 1640, måske udført 
samtidig med den beslægtede fontehimmel, der 
er opsat 1632 eller 1652, eller i det mindste første 
gang stafferet et af disse år. Prædikestolskurven 
udgøres af fem arkadefag med relieffer af Kri
stus og de fire evangelister, flankeret af trekob
lede korintiske frisøjler, der tydeligt efterligner 
domkirkens prædikestol fra 1596-97 (s. 438f.).
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Fig. 43. Prædikestol, o. 1640 (s. 3050), måske udført samtidig med den beslægtede fontehimmel (1652 eller 
1632?). NE fot. 1989. – Kanzel, um 1640, vielleicht mit dem verwandten Taufdeckel gleichzeitig ausgeführt (1652 oder 
1632?).

Som i domkirken har prydbælterne varierende 
beslagværk, skafterne derimod er ikke kanne- 
lerede men fremtræder glatte. De fem relieffer 
svarer nøje til prædikestolene i Guldager og 
Lindknud (s. 2079, 2691), hvor man også gen
finder deres muslingenicher med æggestav, eng
lehoved i sviklerne samt nedre afslutning i form 
af tandsnitliste over en skriftkartouche. Relief
ferne beskrives her fra opgangen med angivelse 
af de nedenunder anførte (malede) navne: 1) »St.

Matheus«, med åben bog i venstre hånd, den 
højre løftet (nu uden griffel) og foran ham en 
nærmest dansende engel. 2) »St. Marcus«, pe
gende med højre hånd i sin opslåede bog; han 
står foran en arrig løve med højtløftet rumpe og 
hale. 3) »St. Salvator«, Kristus som verdens 
frelser med jordkloden i venstre hånd og den 
højre hævet velsignende; relieffet er skåret efter 
Maerten de Vos.61 4) »St. Lucas«, skrivende lidt 
akavet i den opslåede bog; ved fødderne en he-
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Fig. 44. Stolegavle, o. 1580 (s. 3053), og til staderne 
hørende vægpanel fra o. 1580 eller 1604 (s. 3053). NE 
fot. 1989. – Gestühlswangen, um 1580, und eine zum 
Gestühl gehörige Wandvertäfelung von etwa 1580 oder 
1604.

steagtig okse. 5) (Fig. 41) »St. Johannes«, be
væget, med krydsende ben og højre hånd slået 
ud; den venstre holder en åben bog, mens ørnen 
sidder undseelig ved højre fod. Prædikestolens 
postament har under søjlegrupperne frem
spring, der under midtsøjlen fremtræder spids
vinklet fremstående, under sidesøjlerne retkan- 
tet med små profilfyldinger. Frisen er tilsva
rende, ligeledes med en forkrøppet tandsnitliste 
foroven. Under postamentfremspringene er der 
englehoveder (de tre fornyet 1918); den noget 
kluntede underbaldakin, vistnok fornyet 1847, 
har ribber i stødene og ender i en lille hænge- 
kugle. Gesimsens dækliste er som læsepulten i 
blank eg, begge fra restaureringen 1980, da også 
den enkle trappe blev udført.

Den lysbrogede bemaling med koksgrå 
grundfarve er fra 1980. Indskrifterne, i gult på 
sort bund er vel oprindelige, men har undergået 
op- og nymalinger. Mens de ovenciterede ind
skrifter under reliefferne er i versalskrift, har 
frise og postament en gennemløbende indskrift i 
fraktur, begyndende i frisen: »Hver den som 
paakalder Herrens Navn skal vorde salig. Hvor
ledes skulle de vel paakalde den paa hvem de 
ikke have troet, men/ hvorledes skulle de troe 
paa den om hvem de ikke have hørt, men hvor
ledes skulle de høre, uden der er nogen, som 
prædiker. Rom. 10-13-14 (10,13-14)«.

Prædikestolens plads i skibets sydøsthjørne er 
formentlig den oprindelige. Relieffernes tilknyt
ning til prædikestolene i Guldager og Lindknud 
er så nær, at der må være tale om samme sned
ker – en efterligner af billedskæreren Jens Mor
tensen i Kolding eller måske en svend hos 
ham.58 Når søjler og rammeværk afviger fra 
snedkerens normale mønster, må det skyldes, at 
han har haft instruks om at eftergøre opbyg
ningen i den prædikestol, Odensebilledskæreren 
Jens Asmussen nogle årtier tidligere havde le
veret til domkirken.62 Af oprindelig farve er 
1977 konstateret en blågrå, der har dannet bund 
for søjleprydbælternes forgyldte beslagværk, og 
på listeprofiler er der flere steder fundet cinno
berrødt.

1768 nævner præsten prædikestolens smukke 
billedskærerarbejde og »bibelske sprog« samt 
årstallet »1526«, der må være fejllæst.40 1807 an
skaffedes en ny magelig prædikestolsopgang, da 
den gamle var meget ubekvem.17 1847 blev sto
len repareret og malet32 af C. F. Lind med domi
nerende grønt og rødbrunt, relieffer og søjler 
stod gråhvide, mens en blå dannede bund for 
prydbælternes skæring og for de bibelske ind
skrifters gule frakturskrift. Helms noterede 
1873, at der savnedes en himmel over prædi
kestolen, som nogle år senere, vistnok 1889, fik 
en delvis overstrygning med lys egetræsfarve. 
Restaureringen 1918 omfattede en vis fornyelse 
af lister og snitværksdetaljer, opsætning af en ny 
trappe (jfr. fig. 45) samt nystaffering ved maler 
Hansen. Hans farvesætning af prædikestolen var 
noget rigere end på det øvrige inventar, med
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Fig. 45. Indre set mod øst o. 1920. Foto i Det kgl. Bibliotek. – Kircheninneres gegen Osten, um 1920.

anvendelse af ægte forgyldning samt rød, grøn 
og blå sølvlasur på reliefferne.

†Prædikestol, 1586/87, omtalt i sysselprovsten 
Anders Sørensen Vedels regnskabsbog som en 
ny prædikestol, hvoraf kirkeværgen Knud Tue
sen havde en udgift på 60 dl. 3 mk. 13 sk.63

Stolestaderne er i deres kerne fra o. 1580 med 
usædvanlige, høje vægpaneler, som er samtidige 
eller eventuelt dateret (og snedkersigneret?) ved 
indskriften »IHS 1604«. På pulpituret fem »rak
kerbænke« fra o. 1750-1850 (se pulpitur). Sta
dernes helt enkle bænke er fra 1980, da gavlenes 
gamle form fra o. 1580 blev genetableret ved 
fornyelse af rammeværkets småspir. Gavlene 
(fig. 44) er af eg, 111 cm høje, med to profilind- 
rammede fyldinger, der rummer udskåret folde
værk i to udformninger, en kantet og en mere 
afrundet, der oprindelig har hørt til henholdsvis

i mands- og kvindesiden. Nu står gavltyperne 
mellem hinanden. Indgangspanelerne med fyl
dinger er vistnok fra restaureringen 1918. Ski
bets vægpaneler (fig. 44) er af fyr, 185 cm høje, 
udført i egnens ungrenæssanceformer med 
smalle højfyldinger under kvadratiske frisefyl
dinger, indfattet af kantprofileret rammeværk. 
Fagene er ca. 40 cm brede, ved sydmuren findes
29 fag, ved nordmuren 34, et antal, der meget 
vel kan have svaret til det gamle stoletal i skibet 
(jfr. ndf.). Det østligste fag i nord har i frisefyl
dingen indskåret »IHS 1604«, måske et Jesumo- 
nogram, måske en snedkersignatur.64 Bortset 
fra dette fag er de otte østligste fag i nord for
nyede efter fjernelse af varmeværk; andre for
nyelser er foretaget ved istandsættelsen 1980. 
Tidligere fandtes også †vægpanel i koret (jfr. 
ndf.).
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Fig. 46. Pengeblok, o. 1800 (s. 3054). NE fot. 1989. – Opferstock, um 1800.
Stader og panel har bemaling fra 1980, stolene 

i toner af lilla, vægpanelerne står med koksgrå 
fyldinger og rammeværk i toner af hvidt, gråt 
og beige.
Stadernes gamle udformning med to let vari

erende gavltyper for henholdsvis mands- og 
kvindestolene er et træk, der genfindes eksem
pelvis i Billum kirke (s. 1097). Stoleværket må 
fra første færd have været kombineret med væg
panel, de første år måske med en kalkmalet pa
nelimitation (s. 3036, fig. 23), og i det mindste 
siden 1604 med de eksisterende, høje træpaneler, 
hvortil der kendes en del sidestykker, men sjæl
dent så velbevarede (s. 2408, 2532, jfr. også Vils- 
lev kirke). Ved en farveundersøgelse 1977 iagt- 
toges tegn på, at stolegavlene oprindelig havde 
stået umalede. Af ældre farve fandtes på disse og 
på vægpanelerne alene lidt rester af en blågrøn 
overstrygning. 1768 opregnede præsten 30 
mandsstole med fire sæder og 32 kvindestole 
med fem samt på pulpituret 10 stole til fem 
mandspersoner.40 1847 blev stoleværket istand
sat og malet. 1862 anskaffede man i koret to nye 
langsgående †bænke i syd »mellem korbuerne« 
svarende til to overfor stående og med tilsva
rende panel.21 Bænkene i koret ses på indret
ningsplanen 1885 (fig. 20), der i øvrigt viser væ
sentlig færre stader end 1768. 1889 blev bænkene 
fornyet i fyrretræ, gavlenes gamle spir afsavedes 
til fordel for tresidede gavlspidser og alt blev 
overstrøget med lys egetræsmaling.21 1893 øn

skedes fornyelse af vægpanelet i korets syd
side,21 der kunne males med egetræsfarve 1895.16 
Ved restaureringen 1918 maledes med 
dodenkoprød grundfarve og okkergult på stole
gavlenes foldeværk.

En †prceste- og skriftestol ønskedes 1846 flyttet 
fra sin plads i korets nordøsthjørne (»mellem 
gelænderet og altret«). Ved det følgende års re
staurering blev den fjernet og erstattet af en læ
nestol bag altret,32 der atter blev udskiftet 
1885.16 †Degnestole. Også den gamle degnestol, 
formentlig i korets sydøsthjørne, blev fjernet i 
forbindelse med altertavlefornyelsen 1847 og en 
ny stol til kirkesangeren opsat »i koret«.32 1862 
blev den flyttet til korbuens nordside,21 og 1883 
blev den øverste mandsstol (under prædikesto
len) indrettet som degnestol (jfr. fig. 20).16 Den 
fjernedes 1980.

Pengeblok (fig. 46), o. 1800, 99 cm høj, be
stående af en kasse, 33×25 cm, 24 cm høj, på 
enkel bærestolpe af genanvendt træ. Kassen har 
låg med bred pengetragt af blik samt enkle jern
beslag og en lille låge på siden. Bemaling fra
1980 i grønlige toner. 1977 konstateredes under 
bemaling fra 1918 egetræsfarve (1889?), en blå
grøn (1847?) og inderst en dodenkoprød. Ved 
tårndøren i syd.

En *klingpung (fig. 47) fra o. 1750 er 144 cm 
lang, udført i to dele, en ydre spids med ring af 
jern, og et drejet skaft af egetræ, der har hånd
greb, regelmæssigt anbragte profilknopper og et 
konisk samleled. Spidsen har en hertil svarende 
dølle, tre spinkle profilled og en ring (tvm. 12 
cm) med pose af blomsterbroderet silke i rødt, 
blåt, hvidt og brunt. Silken, hvis mange sømme 
viser, at den må være genbrugt kjolestof, har 
foring af lærred og inderst rester af finere stof. I 
Nationalmuseet (inv. nr. F. 23 IV/341).

Fig. 47. *Klingpung, o. 1750 (s. 3054). I Nationalmu
seet. NE fot. 1994. – *Klingelbeutel, um 1750.
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Pulpituret er fra 1624, indrettet som orgelpul
pitur 1905, da det blev delvis fornyet. Pulpituret 
optager skibets vestende til umiddelbart øst for 
syddøren (jfr. fig. 21). Brystningspanelet fra 
1905 er af fyr, med to gange tre profilfyldinger, 
der flankerer orgelfacaden fra 1986. Oprindeligt 
er bjælkeværket og flere af de retkantede bære
stolper; de fire ud mod midtgangen har kanne- 
lering. Bemaling fra 1980 som vægpanelerne, 
under orgelfacaden læses versalindskriften: 
»Synger og spiller i eders hjerter for Herren. 
EPH. 5. cap. 19. vers« (Ef. 5,19). På pulpituret 
står fem gamle »rakkerstole«, tre nord for orglet 
(fig. 48), tre i syd, med ryglægte og gavl i form 
af et afrundet bræt. Stolene, der kan stamme fra 
o. 1750-1850, står med en slidt grå og brun be
maling.

1768 omtales pulpituret således: »Her er et 
pulpitur, hvorudi der ved den nu forehavende 
reparation bliver lagt et nyt loft, har ti stole til 
mandspersoner og hver til 5 personer. Årstallet 
1624«.40 1847 ønskedes pulpituret sat i stand (el
ler bortfjernet), og kunne herefter 1849 males 
sammen med stolestaderne.32 1884 ønskedes 
halvdelen af stolene på pulpituret fornyet, resten 
repareret med gamle materialer.16 Helms om
talte 1894 pulpiturets gamle brystning »med ret 
karakteristisk balustrade og enkelte udskæringer – deriblandt årstallet »1624«. Den blev fjernet 
ved indretningen til orgelpulpitur 1905, og det 
stærkt fornyede pulpitur malet i egetræsfarve 
sammen med den midtfor indbyggede †orgelfa- 
cade (jfr. ndf.).
Orgel, 1986, med 10 stemmer og én transmis

sion, to manualer og pedal, bygget af Anders 
Havgaard Rasmussen, Bramming. Disposition: 
Manual I: Principal 8', Træfløjte 8', Oktav 4', 
Oktav 2', Pommer 16'. Manual II: Rørfløjte 8', 
Copula 4', Quint 2 2/3', Sedecima 1'. Pedal: 
Subbas 16', Baspommer 16' (transmission). Fa
cade med tre rundbuede pibefelter indfældet i 
vestpulpiturets brystning og bemalet i samklang 
med det øvrige inventar. Spillebord i orglets 
sydside, (†)Orgel, 1905, med fire stemmer, byg
get af Emil Nielsen, Århus. Disposition: Bor
dun 16', Principal 8', Gedakt 8', Octav 4'. Pneu
matisk aktion, keglevindlade. Facaden havde tre

Fig. 48. »Rakkerbænke« fra o. 1750-1850 på vestpul
pitur fra 1624 (s. 3055). NE fot. 1989. – Gestühl für die 
Armen, um 1750-1850. Auf Westempore von 1624.

rundbuede pibefelter, indrammet af pilastre, og 
afsluttedes opefter af en kronliste med tandsnit. 
Prospektpiberne var attrapper af sølvbronzeret 
zink. Skænket af Lambert og Mette Kristensen. 
På vestpulpituret, med sydvendt spillebord; nu 
for væsentlige deles vedkommende henlagt på 
kirkeloftet, †El-orgel, anskaffet 1972.

Salmenummertavle, o. 1905, 104×64 cm, med 
halvt så bred, drejelig vinge, hængecifre i let
metal, profilramme samt udsavet topgavl i re
næssancestil. Koksgrå bemaling med lilla kant
lister fra 1980. I skibets nordøsthjørne. Kirkens 
†nummertavler skulle opmales 1873.21

Præsterækketavle, nyere, 110×78 cm, med 
hvide versaler på sort bund. På våbenhusets øst
væg.

En sognestævnetavle fra o. 1880 består af et fyr
rebræt med afrundet over- og underkant, 32×19 
cm, sortmalet med hvid fraktur: »I Dag er Kir
kestævne«. På våbenhusets vestvæg.

Et maleri fra 1918, Jesus i Emmaus, udført 
som altermaleri af maler J. Hansen, Esbjerg, og 
skænket af lærerne P.J. Nielsen og Chr. Hansen 
(olie på lærred),11 er nu ophængt på pulpituret i
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Fig. 49. Biskop Peder Hegelund, *maleri fra o. 1614, 
diskrevet Laurits Andersen Riber (s. 3056). I Den an
tikvariske Samling i Ribe. LL fot. 1977. – Der Bischof 
Peder Hegelund, *Gemälde um 1614. Laurits Andersen 
Riber zugeschrieben.

ny profilramme. Det tjente 1918-80 som alter
maleri.

To *portrætmalerier (fig. 49-50) fra o. 1614, vi
sende Ribebispen og forfatteren Peder Hegelund 
og formentlig hans tredje hustru Anne Anders- 
datter Klyne, har henligget på kirkens loft indtil
o. 1860, da kirkeejeren skænkede dem til Den 
antikvariske Samling i Ribe (inv. nr. 247-48).65 
De fremtræder som brystbilleder på egetræ, 
hans 48×35 cm, hendes 40×34 cm, udført i olie 
på tynd kridtgrund med hovedsagelig mørke, 
grå og hvide toner på sortbrun bund. Peder He
gelund (fig. 49), der vender hovedet lidt mod 
venstre, er vist i præstekjole med pibekrave og 
hænderne op foran sig, den højre holdende en 
lille bog. Over ham er langs billedets overkant 
anført en samtidig eller ikke meget yngre på
skrift i hvid antikva: »Icon M(agistri) PETRI

Hegelund S(uperintendentis) R(ipensis) QUI 
obiit A(nno) d(omin)i 1614 die XVIII F(ebr)VA- 
RII Ætatis 72 (portræt af magister Peder Hege
lund, Ribes biskop, som døde i det herrens år 
1614, den 18. febr. i sin alders 72. år)«. På kvin
deportrættet (fig. 50), der er stærkt ødelagt af 
afskalning, vender hovedet tilsvarende lidt mod 
højre. Ansigtet fremtræder ret udvisket, klæd
ningen udgøres af sort kappe med pibekrave og 
en hvid, hætteagtig hovedklædning svarende til 
de samtidige kvindeportrætters i domkirken.

Portrætterne, der nu har smalle, sekundære 
profilrammer, synes at være noget reducerede, 
måske savet ud af en større sammenhæng. Dette 
kunne forklare hans afskårne hænder og de to 
billeders lidt uens formater. Portrætternes lette 
sidevending (vel mod hinanden) taler for, at de 
er sammenhørende, ligeledes den fælles male- 
måde, der gør en tilskrivning til Laurits Ander
sen Riber nærliggende.66 Hegelunds billede må 
være hans mest autentiske portræt og vel et fin
gerpeg om hans fremtræden på de nu for
svundne †epitafiemalerier i domkirken, der vi
des at have været udført af Laurits Andersen 
1591 og 1608 (s. 575f.).67 Kvindeportrættet sva
rer påfaldende til Karine Nielsdatters på dom
kirkens epitafiemaleri over hende og hendes 
mand Hans Jessen Søhane, der er signeret af 
Laurits Andersen Riber 1608 (s. 553 med fig. 
376).

Den nærliggende tanke, at de to små portræt
ter simpelt hen kunne være savet ud af malerier 
fra domkirkens Hegelundepitafier efter deres 
nedtagning 1843-45, må dog nok afvises.68 Ma
lerierne har snarere haft hjemme i en verdslig 
sammenhæng. Udelukkes kan det næppe, at de 
er malet endnu i bispens levetid og påskriften 
tilkommet efter hans død. Men det sandsynlig
ste må være, at portrætterne er udført i årene 
efter 1614, og at kvinden derfor er hans tredje 
kone Anne Andersdatter Klyne, der levede til 
1640.69 Pastor Hillerups indberetning 1768 næv
ner intet om portrætterne. Og det må være 
sandsynligt, at de er kommet til Darum med 
hans efterfølger, den bekendte historiske samler 
David Grønlund (præst 1777-84),70 og er endt på 
kirkeloftet.
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Fig. 50. *Kvindeportræt, formentlig Peder Hege
lunds tredje hustru Anne Andersdatter Klyne, o. 1614 
(s. 3056, jfr. fig. 49). I Den antikvariske Samling i 
Ribe. LL fot. 1977. – *Frauenbildnis, wohl die dritte 
Ehefrau Peder Hegelunds darstellend, um 1614.

Lysekroner, tre fra 1905,16 ens, idet korets dog 
er lidt mindre end de to i skibet, der på hænge- 
kuglen har graveret skriveskrift. På den østlige 
læses: »Skænket af Kristen Andersen Kristensen 
1905«, på den vestlige: »Skænket af Thomas 
Jensen Rasks Enke 1905«.

Klokke, 1785, tvm. 75 cm, støbt på kirkeeje
rens foranledning af Johan Nicolaus Bieber i 
Hamborg. Klokken har profilering og orna
mentale borter på slagring og krone samt ind
skrifter i reliefversaler. På legemet læses: »Anno 
1785 har Termann Øllgard til Bramminge ladet 
denne Klokke omstøbe«, over slagringen: »Fecit 
Ioh(annes) Bieber in Hamburo«.71 Ophængt i 
slyngebom.

†Klokker. 1) Middelalderlig, afleveret ved 
klokkeskatten 1528 men tilbagegivet kirken.72 
2-3) Middelalderlige, to messeklokker, der ind
til 1741 hang i messeklokkespiret over skibets 
østende (jfr. †tagrytter). 4) 1590, nævnt i præ
stens indberetning 1768 som kirkens eneste, 
hvorpå der med »munkebogstaver« læstes en

plattysk indskrift: »Jens Nielsen Borgemester 
tho Warden, Bartholdt Klasen Borger tho Ri
pen, Ingvard Fransen tho Alderop...A(nn)o 
1590 (Jens Nielsen borgmester i Varde, Bartheld 
Klasen borger i Ribe, Ingvard Frandsen i Alle- 
rup...år 1590«. Sproget tyder på, at støberen har 
været fra hertugdømmet eller Nordtyskland. De 
nævnte må være folk, som kirken har overladt 
klokkeanskaffelsen.73

Klokkestolen er gammel, af egetræ.

GRAVMINDER

Gravsten. 1) 1600’rne, øverste del af en nedslidt 
sten, 87×119 cm, revnet på midten. Grå kalk
sten, hvorpå nu kun ses to englehoveder i hjør
nerne. Ligger som trappesten foran våbenhus
døren.

2)(Fig. 51), o. 1703, over Laust Frandsens dat
ter, »som død kom til verden« i Lille Darum 14. 
jan. 1703. Den grå kalksten, revnet på midten, 
58×32 cm, optages af højovalt skriftfelt med 
versaler, i hjørnerne enkle blomster. Tidligere i 
kirkegulvet, nu indmuret i tårnrummets nord
væg som den østligste af tre.

3) o. 1718, over Peder Thomas Lyngbye, *i 
Hørby præstegård i Sælland 1. aug. 1673, †i Da
rum 17. sept. 1709; sognepræst til Darum og 
Bramminge menigheder i 16 år, provst over 
Gørding herred i 1½ år. Tillige med hustruen 
»hæderbårne matrone« Dorthe Margrete Chri- 
stensdatter Sevel (datter af Christen Sørensen 
Sevel, jfr. gravsten nr. 4), *23. okt. 1678 i Da
rum, død efter 4 års ægteskab og 9 års enkesæde 
5. nov. 1718.74

Grå kalksten, 174×111 cm, nu med en svært 
læselig indskrift med reliefversaler i stort høj
ovalt felt, omkranset af laurbær, og med blad
ranker i hjørnerne. Indtil 1887 i skibets gulv ud 
for prædikestolen,75 nu indmuret i tårnrummets 
sydvæg som den vestligste af to.

4)(Fig. 52), o. 1720, over Christen Sørensen 
Sevel (jvf. †kisteplade), ordineret til Darum og 
Bramming sogne 4. okt. 1674, †9. sept. 1703 i 
Ribe i hans alders 54. år efter 30 års tro tjeneste i 
Herrens vingård. Sammen med hans »efterladte 
vidve, hæderlig matrone« Maren Jensdatter
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Bramming, †27. aug. 1720 i hendes alders 65. år. 
De levede sammen i 28 år og avlede 4 børn (jfr. 
gravsten nr. 5). Det oplyses endvidere, at hun 
lod stenen lægge over ham, men da indskriften 
er udført under ét, må den dog først være ind
hugget efter hendes død.

Grå kalksten, 193×120 cm, med indskrift i re
liefversaler i højovalt felt omgivet af laurbær
krans. Nederst i feltet to våbenskjolde, det ene 
med Korslammet (heraldisk venstre), det andet 
med fuglehoved over møllehjul og med en fugl 
som hjelmemærke. I hjørnerne de fire evangeli
ster i helfigur, øverst Mattæus og Markus, ne
derst Lukas og Johannes, alle med deres sym
boler og navne på små skriftbånd. Mellem evan
gelisterne er der rektangulære indskriftfelter 
med fordybede versaler, øverst et citat efter 
Rom. 14,8, nederst »Jeg ved at min frelser lever 
oc hand skal opvecke mig af jorden«. – Grav-

Fig. 51. Gravsten (nr. 2, s. 3057), o. 1703, over Laust 
Frandsens dødfødte datter, †1703. EN fot. 1988. – Grabstein für die im Jahre 1703 totgeborene Tochter des 
Laust Frandsen. Um 1703.

stenen er beslægtet med en sten fra o. 1711 i Fa
rup kirke (Ribe hrd.) og en fra o. 1720 i Henne 
(s. 1266, fig. 41). Den lå indtil 1887 i koret, ved 
alteret,75 nu indmuret i tårnrummets nordvæg, 
som den vestre af tre.

5)(Fig. 53), o. 1722, over Søren Christensen 
Sevel, *i Darum præstegård 24. mai 1680, †28. 
jan. 1698 samme sted i hans alders 18. år. »Og 
herhos hannem hviler hans søster« Christiane 
Barbara Christensd(atter) Sevel, *21. aug. 1687, 
†27. oct. 1722 i hendes 43. år (børn af Christen 
Sørensen Sevel, jfr. gravsten nr. 4).74

Grå kalksten, 172×108 cm, med indskrift i re
liefversaler i laurbærindrammet, højovalt felt 
omgivet af akantusløv og enkelte kurveblom
ster. I de øverste hjørner siddende engle med 
palmegrene i hænderne, som holder et lille ovalt 
skriftfelt mellem sig. Teksten, med fordybede 
versaler, er hentet fra salme 47,5. Salme 17,15 
ses ligeledes i et ottekantet felt nederst på stenen. 
Feltet omgives af siddende dydefigurer, Troen 
med kors og bog (til venstre) og Håbet med 
anker og fugl i hånden. – Gravstenen er i sin 
hovedform nært beslægtet med stenen over Pe
der Kraglund i Ribe domkirke (s. 629). Den lå 
indtil 1887 i skibets gulv nær prædikestolen,75 nu 
indmuret østligst i tårnrummets sydvæg.

6)(Fig. 54), o. 1764, over Hans Curtz, *1714 i 
Darum præstegård, †1764; kaldet til præst 1740 
og sjælesørger for Darum og Bramminge me
nigheder i 24 år. Stenen er lagt af hans efterladte 
enke Anna Steensdatter, med hvem han levede i
17 års kærligt ægteskab, med 4 efterlevende 
børn, 3 sønner og en datter.76

Gravstenen, af sandsten, 200×69 cm, er et ka
rakteristisk, signeret arbejde fra Bastian Andre
sen Slesvigs stenhuggerværksted i Tjæreborg. 
Højrektangulært indskriftfelt med reliefversaler
i hele stenens bredde. Øverst holder to engle 
med palmegrene en stor krone, hvorunder ses et 
rocailleindrammet Jesumonogram. Nederst un
derstøttes skriftfeltet af en allegori over Tiden, 
en halvt siddende, halvt liggende vinget genius 
med skæg. Ved fødderne ses hans le, bag ryggen 
et timeglas, alt omgivet af bladværk og blom
ster. Lige over Tidens hoved, indridset i stenen, 
ses signaturen »BASV« (fig. 55). Motiverne gen
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Fig. 52-53. 52. Gravsten (nr. 4, s. 3057), o. 1720, over sognepræst Christen Sørensen Sevel, †1703, og hustru 
Maren Jensdatter Bramming, †1720. 53. Gravsten (nr. 5, s. 3058), o. 1722, over Søren Christensen Sevel, †1698, 
og hans søster Christiane Barbara Christensdatter Sevel, †1722. NE fot. 1989. – 52. Grabstein für den 1703 gest. 
Pfarrer Christen Sørensen Sevel und seine 1720 gest. Ehefrau Maren Jensdatter Bramming. Um 1720. 53. Grabstein für 
den 1698 gest. Søren Christensen Sevel und seine 1722 gest. Schwester Christiane Barbara Christensdatter Sevel. Um 
1722.

findes på de nært beslægtede mindetavler i Skast 
kirke (s. 1904, nr. 1, fig. 33) og Sdr. Bork (Ring
købing amt) samt på gravsten i Jerne og i Søn- 
derho (s. 998, nr. 8, s. 2190 nr. 3). – Stenen var 
1768 placeret på kirkegården, på den nørre side 
af kirken.40 Den er nu indmuret i tårnrummets 
nordvæg som den midterste af tre.

Et †gravminde af træ, fra 1692, muligvis en 
gravramme, var ifølge indskrift lagt over Hans 
Nielsen Thierreborg, som boede og døde i Da
rum 23. marts 1677 i hans alders 69. år. Han var 
fordum værge til Darum kirke. Samt hans hu
stru Kiersten Jesdatter, †12. aug. 1690 i hendes 
alders 77 år. Dateret »1692« og signeret (af en 
søn?) »Jes Hansen T(jære)B(org)«.40

En †kisteplade, 1703, over sognepræst Chri
sten Sørensen Sevel, †1703 (jvf. gravsten nr. 4), 
havde latinsk indskrift, udgivet af Peter Terp-

ager 1714. Han blev født i præstegården i Sevel
1. nov. 1649, og efter opdragelse i hjemmet 
modtog han sin humanistiske uddannelse i Vi
borg skole. Da han havde studeret i fem år ved 
Københavns universitet, varetog han i to år an
dres uddannelse. Han blev 4. okt. 1674 i Ribe 
viet til præst i Darum. Han levede samdrægtig 
med sin gode hustru Marie Jensdatter Bram
ming i et 24-årigt, kærligt ægteskab. Han var en 
god og redelig far til fire børn, en uangribelig 
kirkens tjener og et fremragende eksempel for 
sin betroede flok. Han døde i Ribe 9. sept. 1703 i 
en alder af 54 år.77

To næsten ens støbejernskors står på kirkegår
den vest for tårnet. Begge er sortmalede og har 
hvide bogstaver.

1) O. 1895. S. F. H. Sørensen, *11. juli 1871 i 
Tjæreborg, †5 dec. 1895 i Darum. 90×50 cm.
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Fig. 54. Gravsten (nr. 6, s. 3058), udført af Bastian 
Andresen Slesvig, o. 1764, over sognepræst Hans 
Curtz, †1764. – NE fot. 1989. – Grabstein für den 1764 
gest. Pfarrer Hans Curtz. Eine Arbeit von Bastian Andre- 
sen Slesviger, um 1764.

Type med kløverbladsformet afslutning på 
korsarmene, på korsstammen smykket med en 
stjerne. På fodstykket er pånittet en støbt vind
mølle.

2) O. 1891, over Johanne Hendriksen, *28. 
sept. 1841 i Tjæreborg, †12. nov. 1891 i Darum. 
Samme type og mål som nr. 1, dog uden vind
mølle.

KILDER OG HENVISNINGER

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

Ved embedet. Synsprotokol 1862f. Darum sognearkiv. 
Tiendeprotokoller for Darum kirke 1881-1903 og re
stancelister 1896-1903 (arkivnr. 1982/10). Afskrift af 
liber daticus 1766-1820 (1987/24).

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker VII, 1887, s. 189-94. – Indberetninger. Jacob 
Helms 1873 (bygning, inventar, gravminder), 1887 
(fjernelse af gotisk inventar), Knud J. Krogh 1967 (ar
kæologisk undersøgelse), Bernt Kure u. å. (bygning, 
inventar), Mogens Larsen 1977 (inventar), Lucien 
Hecklen 1979 (vægpaneler), Kirsten Trampedach 
1979, Mogens Larsen 1979 og Jens J. Dalgaard 1979 
(kalkmalet panel), Barbara Berlowicz 1979 (nadver
billede), Lucien Hecklen 1980 (inventar), Sissel 
F. Plathe 1994 (gravminder).

Tegninger og opmålinger. NM2. Skitse af kirken i 
landskabet samt opmålinger og tegninger af bygning 
og døbefont ved Valdemar Koch 1885 (forlæg for 
Danske Tufstenskirker 1894). Tegninger af døbefont, 
apostelfigur, hvælvningsdetalje og alterstagefod ved 
E. Rondahl 1895. To grundplaner af bygning, tvær
snit af kor og skib samt rekonstruktionsforslag til eta
per af kirkens bygningshistorie ved Bernt Kure 
1973-74. Grundplan af bygning ved Henrik Jacobsen 
1977.

Litteratur. Valdemar Andersen: Thomas Hillerups 
optegnelser om Darum sogn (= præsteindberetning 
til biskop Bloch 1768), i ÅrbRibe, 1978, s. 199-209. 
Jacob Helms: Danske Tufstenskirker I-II, 1894. 
P. J. Nielsen: Fra Darum sogn, Esbjerg 1925, s. 43-51.

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning og kalkmalerier ved Niels Jørgen

Fig. 55. Detalje af gravsten nr. 6, o. 1764, med Ba
stian Andresen Slesvigs signatur, over sognepræst 
Hans Curtz, †1764 (s. 3058). EN fot. 1988. – Grab
stein, um 1764 (vgl. Abb. 54), Ausschnitt mit der Sig
natur des Steinmetzen Bastian Andresen Slesviger.
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Poulsen, inventar ved Ebbe Nyborg, Sissel F. Plathe 
(gotiske (†)altertavler) og Ole Olesen (orgler), grav
minder ved Sissel F. Plathe. Tysk oversættelse: Bodil 
Moltesen Ravn. Redaktionen afsluttet juni 1994.

1 ActaPont. III 2275, VII 6089; Repert. 2. rk. 9127.
2 DiplDan. 2. rk. I, 404.
3 DiplDan. 2. rk. II, 328.
4 Således 1330; DiplDan. 2. rk. X, 218.
5 ActaPont. III, 2248 og 2275, VII, 6089; Frederik I.s 
Registranter 323 og 334. Sml. KancBrevb. 26. maj 
1554.
6 Repert. 2. rk. 9127.
7 H. K. Kristensen: Varde Syssels Kirkestol, i Årb
Ribe. 1940, s. 102.
8 Kronens Skøder II, 476.
9 Proprietær Øllgaard, Bramminge Nygård, nævnes 
som kirkeejer o. 1860, da han skænkede to malerier til 
Den antikvariske Samling i Ribe (jfr. s. 3056). Om 
han på dette tidspunkt var eneejer eller kun havde del 
i kirken, kan ikke afgøres.
10 Darum sognearkiv. Tiendeprotokoller for Darum 
kirke 1881-1903 samt restancelister 1886-1903 (ar- 
kivnr. 1982/10).
11 P. J. Nielsen: Fra Darum sogn, Esbjerg 1925, s. 
43-51.
12 H. A. Brorson: Visitatsberetninger og breve, udg. 
ved L. J. Koch, 1960, s. 60. Brorson skriver: »Ønske
ligt var det derfor, om proprietærerne kunne få aller- 
nådigst ordre på sådanne dage under stor straf ikke at 
måtte kalde deres bønder til hovarbejde eller rejser; 
thi det er dog tungt, når man ofte har rejst mange 
mile med stor vanskelighed, og dog ikke kan komme 
bonden i tale for deres husbonds skyld«.
13 DaFolkemSaml. 134 2694 Møller.
14 DaFolkemSaml. 1906/23 2697 Kragelund.
15 Mønterne opbevares i Den kgl. Mønt og Medaille- 
samling (F.P. 3581).
16 Synsprotokol 1862f.
17 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger. Kirke-og 
præstegårdssyn 1793-1810 (C 4.704-08).
18 LA Vib. Ribe stifts- og købstadsprovsti. Synspro
tokol 1813-28 (C 36A.13)
19 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C
4.190).
20 Udtrykket »stette« bruges her – som så ofte i Vest
jylland – i to betydninger: dels om en ganglåge med 
murede piller, dels om selve de murede piller.
21 LA Vib. Ribe stiftsprovsti og Ribe-Gørding hrdr.s 
provsti. Synsprotokol 1862-1911 (C 37.4-6).
22 Om gravskikke i ældre tid, se P. J. Nielsen.
23 Ifølge P.J. Nielsen fandt kirkegårdens nyregule
ring dog først sted 1886.
24 Indberetning ved Knud J. Krogh november 1967.
25 Sml. murblændinger med tilsvarende trappefrise i 
Kalvslund og V. Vedsted kirkes nordside (Ribe hrd.).

26 Jfr. DK. SJyll. s. 2712 med henvisning til sønder
jyske paralleller.
27 I skibet bærer de 12 østre spærfag samt 16. og 17. 
fag spor af den ældste konstruktion. De sidste to fag 
er flyttet, idet 14 fag svarer omtrent til skibets op
rindelige længde.
28 RA. DaKanc. D 29. Koncepter og indlæg til jyske 
tegneiser, 1699-1771.
29 Ifølge Danske Atlas blev det »lidet tårn«, som »kir
ken ej kunne bære«, nedtaget allerede 1736.
30 Om de mange sønderjyske tagryttere sml. over
sigten i DK. SJyll. s. 2704-05.
31 I argumentationen indgik, at kirken lå »på marken 
uden for byen« og derfor var »så meget mere ex- 
poneret onde menneskers gevalt«.
32 LA Vib. Ribe amts østre provsti. Synsprotokoller 
1829-61 (C 45.4-8).
33 Da Atlas.
34 LA Vib. Ribe bispearkiv. Gørding herred 1592- 
1784 (C 4.30).
35 LA Vib. Bramminge hovedgårds arkiv. Dok. vedr. 
kirkerne 1767-1857 (G 476.82).
36 Tre indberetninger 1979 ved Mogens Larsen, Jens J. 
Dalgaard og Kirsten Trampedach.
37 Sml. den kalkmalede karikatur af »Jeppe murer« i 
Vordingborg kirke. DK. Præstø, s. 175 og Henrik 
Græbe i Danske kalkmalerier, Gotik 1375-1475, 1985, 
s. 64-65.
38 Gellerupholmsamlingen kendes gennem Henry Pe
tersens notesbog, IV, 15, 1895; Tøger Teilmans notes
bog: Fortegnelse over Antikvitet Samlingerne på 
Gjellerupholm, 1. april 1900 (privateje) og Jørgen Ol- 
riks fortegnelse over godsejer Teilmans samlinger på 
Gellerupholm 1906 (afskrift 1915, nu i Varde Byhisto
riske Arkiv).
39 Søjlerne svarer til prædikestolens og må derfor, 
som denne, dateres i tilslutning til det på fontehimlen 
overleverede årstal.
40 Valdemar Andersen: Thomas Hillerups optegnelser 
om Darum sogn (= præsteindberetning til biskop 
Bloch 1768), i ÅrbRibe, 1978, s. 199-209.
41 NM2. Brev fra Tøger Teilman 9. sept. 1887.
42 Die Kunstdenkmäler des Kreises Südtondern, Ber
lin 1939, s. 48, fig. 93. Maria er her spejlvendt i for
hold til Darum.
43 Af Helms (1873) oplyst at være 2 alen høj.
44 På kronens højre side er sekundært boret et hori
sontalt hul ind i kronens yderkant.
45 H. K. Kristensen: Fra Vester Nebel kirke, i Årb
Ribe, 1980, s. 517. For bestemmelse af hørlærredet 
takkes venligst Mariann Ploug, Varde museum.
46 Billedet er gengivet i Carsten Teilman Hald: Vest
jyske adelsfolk. Den Gjellerupske samling, Varde 
1966, s. 13. Det er angiveligt taget (på Gellerupholm) 
ca. 1900, men mere troligt på Armvanggård inden 
branden 1893.



3062 GØRDING HERRED

47 Scenen omtales således også af Henry Petersen 
(1895), Tøger Teilman (1900) og Jørgen Olrik (1906).
48 Nu i Annenmuseum i Lübeck,
49 Selv om Jesus her er iklædt kjortel, og både moder 
og barn er spejlvendt i forhold til Darum, er Marias 
ansigtsform og -træk samt barnets karakteristiske ho
vedform så godt som identiske. Madonnaen fra Mø- 
geltønder kan have været placeret i et skab med til
svarende relieffer som i Darum. Det bevarede fød- 
selsrelief i Møgeltønder stemmer også meget godt 
overens med beskrivelsen af det nu forsvundne fra 
Darum.
50 Carsten Teilman Hald: Vestjyske adelsfolk. Den 
Gjellerupske samling. Varde 1966, s. 8.
51 Jørgen Olrik 1906, jfr. note 38.
52 NM2. Notat af Chr. Axel Jensen om auktion på 
Gellerupholm 10. marts 1915.
53 Helms (1873) opgiver begges høje til 1½ alen.
54 Jfr. også †sygesæt i Seest og Hjarup (s. 2595, 2624) 
samt Holger Rasmussen: Gammelt dansk tin, 1987, s. 
40f.
55 S. 1119, 1253, 1328, 1538. Jfr. også stagerne i Tvi- 
lum klosterkirke (DK. Århus, s. 3423).
56 Beckett: DaKunst. I, 234.
57 Jfr. Die Kunstdenkmäler des Kreises Südtondern, 
Berlin 1939, s. 123 med fig. 165.
58 Jfr. Merete Bergild og Jens Jensen: »Nykirkeme
steren« – Jens Mortensen og hans træskærerarbejder i 
iyske kirker omkring midten af 1600’rne. I ÅrbRibe, 
1987, s. 34f.
59 Jfr. også fontehimle i Møgeltønder (DK. SJyll., s. 
1314) samt i Hee og Stadil kirker (Ringkøbing amt).
60 Jfr. H. K. Kristensen: Fontehimmel og kirkeværge, 
i ÅrbRibe, 1968, s. 59f.
61 Jfr. Marie Mauquoy-Hendrickx: Les etampes des 
Wierix, Bruxelles 1978, nr. 868.
62 Om Jens Asmussen jfr. også Birgitte Bøggild Jo- 
hannsen: Hvorledes Odense Domkirkes prædikestol 
blev til tre, i NMArb. 1994.
63 RA. Anders Sørensen Vedels regnskabsbog.
64 Der synes ikke ved denne tid at have eksisteret no
gen snedker i Ribe, hvis navn kunne passe på sådanne 
initialer.
65 Museets indførsel anfører blot, at billederne havde 
ligget på kirkeloftet og var skænket af kirkeejeren, 
proprietær Øllgaard på Bramminge Nygård. I be
tragtning af det lave museumsnummer må overdra
gelsen være sket få år efter Den antikvariske Samlings 
stiftelse 1855, hvorfor den nævnte kirkeejer har været 
Niels Øllgaard (†1874).
66 Jfr. Merete Bergild og Jens Jensen: Rosenholm-ska- 
bet og dets mestre Mikkel van Groningen og Laurids 
Andersen Riber, i Fra Randers Amt 1987, s. 29f.,

samt Ebbe Nyborg: »Hans og Sten Maler af Ribe«. 
Om Ribes malermiljø og dets »marked« i 1600’rnes 
Vestjylland. I Synligt og usynligt, Studier tilegnede 
Otto Norn, 1990, s. 144.
67 Det afviger noget fra portrættet i domkirkens serie 
af bispemalerier, der må anses for en ret sen kopi, og 
som vel næppe er udført efter Darum-billedet eller et 
dermed sammenhørende originalmaleri (jfr. s. 490 
med fig. 324).
68 Dels passer bispens håndstilling ikke med den of
test bedende attitude på epitafiemalerier, dels ville på
skriftens form være utænkelig i en sådan sammen
hæng. At påskriften skulle være kommet til så sent 
som efter 1843-45, udelukker skrifttypen.
69 I det mindste Peder Hegelunds maleri må i så fald 
tænkes udført som kopi af et da eksisterende portræt 
fra hans levetid, men snarest er vel begge billeder da 
kopierede. Præget af Laurits Andersens malemåde 
kan i så fald skyldes, at han var mester for de nu 
forsvundne originalportrætter, hvilket ville være 
yderst sandsynligt i betragtning af bispens fra hans 
almanakoptegnelser kendte forkærlighed for Laurits 
Andersen som maler. En kopiering (efter 1614) kunne 
eventuelt skyldes en anden maler, men også Laurits 
Andersen selv kan komme på tale, skønt han da var 
flyttet fra Ribe og boede i Århus. Jfr. Merete Bergild 
og Jens Jensen (jfr. note 66), s. 29f.
70 Han havde forinden i 30 år været residerende kapel
lan ved S. Katrine kirke i Ribe og har således haft rig 
mulighed for at erhverve sådanne gamle portrætter i 
byen.
71 Jfr. Robert Körner: Zur Geschichte der Glocken- 
giesser in Hamburg, Hamburg 1905, s. 41 f., og C. 
Nyrop: Om Danmarks Kirkeklokker og deres Stø
bere, 1882, s. 50.
72 RA. Fortegnelse over indkrævede klokker 1528-29. 
Reg. 108 A nr. 21. Jfr. Søren Manøe Hansen: Klokke
skatter i Ribe amt 1526-29 og 1601, i ÅrbRibe., 1984, 
s. 168.
73 Jfr. en klokke fra 1636 i Brørup kirke (s. 2730), 
hvor en anden Vardeborgmester var involveret. Om 
Jens Nielsen se C. Lindberg Nielsen: Varde Bys Hi
storie, Varde 1942, s. 261, 280. Det ville være nærlig
gende at opfatte Ingvard Frandsen som kirkeværge, 
men stednavnet Allerup må formentlig henføres til 
Sneum sogn.
74 Suppleret efter præsteindberetning til biskop Bloch 
1768 (jfr. note 40).
75 Jfr. note 11 og 40.
76 Gennem deres datter Kristine blev de morforældre 
til Steen Steensen Blicher.
77 P. Terpager: Appendix inscriptionum Ripensium, 
1714.



Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Susanne Lose fot. 1995. – Südostansicht der Kirche,
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Sognet1 nævnes første gang i Ribe Oldemoders kirke
liste fra midten af 1300’rne, hvor kirken er ansat til en 
afgift af 4 skilling sølv (jfr. s. 1020f.).2 Kirken sagdes 
1768 at bære navn af S. Knud,3 men traditionen om en 
indvielse til helgenkongen kan ikke følges længere 
tilbage end 1734 (jfr. sagn).4 1532 nævnes sognepræ
sten Peder i Bramminge,5 der mellem 1509 og 1538 
blev hovedsogn til Hunderup.6 1654 gjordes Hun- 
derup til hovedsognet, og 1669 blev Bramminge an
neks til Darum,7 indtil sognet 1903 kom til at udgøre 
et selvstændigt pastorat. I sognet ligger den 1914-15 
opførte S. Ansgar kirke i stationsbyen Bramminge (s. 
3102).

Kronen solgte 1679 Bramminge kirke til oberst Jo
han Rantzau til Bramminge,8 og den hørte endnu un
der denne hovedgård 1873, men solgtes til sognets 
beboere før 1890. Kirken overgik til selveje 1914.9 
1678 beskadigedes tårnet af lynild.10

Sagn. Kirken skal være bygget af Knud den Hel
lige. I den åbne begravelse i tårnet lå ridder Kaj med 
sit hoved ved fødderne. Lagde man det på rette plads, 
lå det dog næste morgen igen ved fødderne.11

Møntfund. Ved en restaurering 1970-72 fremkom 26 
mønter, heraf 21 danske, de ældste slået af Valdemar
II i Ribe, endvidere hulpenninge fra Lüneburg og 
Mecklenburg-Schwerin samt en regnemønt.12

Danmarks Kirker, Ribe amt 211
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Kirken ligger omgivet af træbevoksning i en 
lille lund, der blot lader den fri mod nordvest ud 
mod landevejen. I kort afstand mod syd løber 
Ilved å, der få hundrede meter længere mod vest 
forenes med Holsted å, og nordvest for kirken 
ligger herregården Bramminge Hovedgård (fig. 
2) på den modsatte side af landevejen fra Bram
minge mod nord i retning af Vester Nykirke og 
Endrup.

Kirkegården, der har bevaret sine gamle af
grænsninger, er regelmæssigt rektangulær, dog 
med et skråt afskåret hjørne i nordvest, hvilket 
muligvis skyldes en tidligere regulering af lan
devejen (sml. fig. 2). Arealet, der i dag er delvis 
græsklædt, skærmes mod nord og vest af høje 
elmetræer umiddelbart inden for diget. En regu
lering af kirkegården planlagdes 1986 (land
skabsarkitekt Finn Andersen) med partiel ud
lægning i græs, specielt i nordvesthjørnet.9

Den eneste indgang til kirkegården er fra nord 
ret ud for våbenhuset. Den brede port flankeres 
af refend-fugede piller af mørkerøde tegl. For
oven afsluttes de af dækplade og kugle af sand
sten. På nordsiden af hver pille er en stemplet 
teglsten med initialerne »TØ« for kirkeejeren 
Terman Øllgaard og herunder en lille sandstens-

Fig. 2. Matrikelkort 1:10000 med kirkegården og 
Bramminge Hovedgård. Målt af V. S. Haahr 1820. – Katasterkarte mit dem Friedhof und dem Gutshof, Bram
minge Hovedgård. Vermessen 1820.

tavle med indskrifterne »Anno« og »1793«. Por
ten lukkes af brunlakerede tremmelåger. På hver 
side af pillerne er en kort stump samtidig tegl
mur, der foroven har en afdækning muret af 
svungne formsten formuret i rulskifte.

Flere †indgange omtales 1791 uden nærmere 
præcisering af placeringen.13 Kirkeejeren lod o. 
1872 indsætte en låge med drejekors i syddiget 
som erstatning for en ældre i øst. Grundet be
sværinger herover fremførtes det, at den nye 
placering var mere bekvem for ejeren; kirkesy
net ytrede i denne forbindelse ønske om, at dre- 
jekorset udskiftedes med en låge. 1899 befalede 
synet, at lågen enten skulle istandsættes, eller 
fjernes og hullet lukkes med stendige.9

Kirkegårdens hegn udgøres til alle fire sider af 
stendiger, der omtales første gang 1791;13 i syd 
og øst enkeltsidede med sten på indersiden og 
jord ud mod den omgivende træbevoksning, i 
nord og vest dobbelte stendiger med jordfyld. 
Det førnævnte, skråt afskårne nordvesthjørne 
hegnes af en kort strækning mur af kløvet kamp 
i cement. 1871 lod kirkeejeren digerne i syd og 
øst omsætte som dobbelte stendiger med jord
fyld, hvilket gav mulighed for beplantning.9

Bygninger ved kirkegården. Nord for kirken, 
ved østkanten af den uden for diget liggende 
parkeringsplads, er 1982-83 opført en lille byg
ning af røde teglsten, der indeholder toilet, ma- 
terialrum og opholdsrum for graveren. Et †brænd- 
selsskur af træ, der lå i kanten af kirkegården, 
skulle 1973 nedbrydes eller nødtørftigt istand
sættes;9 1969 havde bygningen rød træfarve.

Et stenbrolagt †fortov om kirken blev omlagt 
1899 og tjæret 1905.9

BYGNING

Kirken består af kor og skib, der er opført o. 
1200, men præges stærkt af senere ændringer i 
1200’rnes midte, slutningen af 1400’rne samt 
1767. Hertil er o. 1500 føjet et våbenhus i nord og 
et tårn i vest. Orienteringen er omtrent solret.

†Trækirke? I forbindelse med en restaurering 
1970-72 foretoges en mindre arkæologisk son
dering i koret.14 Herved afdækkedes dels et byg
gelag fra den nu stående kirke indeholdende gra-
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Fig. 3. Kirken set fra nord. G. Jensen fot. 1898. – Nordansicht der Kirche, 1898.

nitafslag, tuf og mørtel, dels herunder et lag in
deholdende aske og trækul. Dette »brandlag« 
kan stamme fra en forgænger til kirken, en træ
kirke, men kan også være væsentligt ældre og 
uden forbindelse med de senere aktiviteter på 
stedet.

Materiale og teknik. Både kor og skib står på en 
profileret granitsokkel. Under koret og de øst- 
ligste 150-60 cm af skibet har den et karnisprofil, 
der forneden ledsages af en svagt markeret rille, 
vest herfor en hulet skråkant (s. 2940, fig. 9-10). 
Skiftet i soklens profil markerer sandsynligvis 
en pause i byggeriet. Af opgående murværk er i 
det væsentlige kun bevaret nordmuren i kor og 
skib. Byggematerialet synes at have været en 
blanding af granitkvadre og tuf. Vestre halvdel 
af skibets nordmur er af kvadre i fuld højde, 
mens østre halvdel er af granit til en højde af ca. 
190 cm over soklen; herover er 188715 skalmuret 
med små teglsten, men ifølge Helms16 var såvel

ydersiden som indersiden indtil da hovedsagelig 
opmuret af tuf. Korets nordmur er til en højde 
af 115-150 cm beklædt med kvadre; teglstens- 
murværket herover hidrører formentlig fra om
bygningen af kirken i midten af 1200’rne (jfr. 
ndf.), dog registrerede Helms en smule tuf 
længst mod vest. Østgavlen, der omsattes fuld
stændigt 1874,15 er af granit til en højde af 280 
cm og herover opmuret af små tegl.17 Hele kir
kens sydside hidrører fra en gennemgribende 
ommuring 1767.13 Indvendig er formentlig kun 
murenes nederste del oprindelig; de er opført af 
rå kamp, der i koret når en højde af ca. 130 cm 
over gulvet og afsluttes af en indkragning, i ski
bet til vinduernes underkant.

Døre og vinduer. Skibets norddør er bevaret i 
brug. Vangerne er opmurede af kvadre, og åb
ningen overdækkes af en vandret overligger. 
Døren mangler anslagsfalse, og den smigede 
dørniches sider er sandsynligvis ommurede,

211*
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Fig. 4. Plan 1:300. Målt af HeJ 1977 og tegnet 
af Mogens Vedsø 1995. – Grundriß.

muligvis 1800 ved anbringelsen af den nuvæ
rende fløjdør i indre murflugt.18 †Syddøren spo
res ikke.

Af vinduerne er ingen bevaret på plads, men 
ved det senere indsatte vestlige nordvindue i ski
bet har en oprindelig granitindfatning fundet 
anvendelse i det ydre. Den smigede, rundbuede 
vinduesåbning har monolit sålbænk, og vestsi
den er sat af én rejst kvader, mens østsiden ud
gøres af to kvadre; den monolitte overligger har 
tagformet overside og buen ledsages af en ind
fældet rundstav, der krones af en palmet. Denne 
dekoration er karakteristisk for en halv snes syd
vestjyske kirker (jfr. Gørding, s. 2973).

Fig. 5. Tværsnit 1:150. Målt af HeJ 1977 og tegnet af 
Mogens Vedsø 1995. – Querschnitt.

Det indre er, som det ydre, stærkt præget af 
senere ændringer. Den kurvehanksbuede kor
bue er sandsynligvis indsat 1841-42,19 og samti
dig må hovedparten af triumfmuren være om
muret. Helms registrerede 188716 tuf i tilknyt
ning til triumfmuren, men nævner ikke hvor; 
det er formentlig kun murens nederste, tykkere 
del, der indeholder middelalderlige rester. Ski
bets østre gavltrekant har en stor, fladbuet gen
nemgang til koret og er sandsynligvis opmuret 
samtidig med korbuens fornyelse. Både kor og 
skib har flade, malede trælofter med underlig
gende bjælker, der dækkes af en tynd bræddebe- 
klædning med profil ved hjørnerne og en pro
filliste ved overgang til loftet. Farven er lys grå.

Ændringer og tilføjelser. Allerede i 1200’rnes 
midte må kirken være underkastet en ombygning, 
der i dag først og fremmest erkendes i nordsi
dens nu tilmurede vinduesåbninger, en i koret 
og to i skibet; de synes alle tre opmurede af tegl. 
De to lysåbninger i skibet fremtræder indadtil 
rundbuede med parallelle vanger og en halv- 
stensfals i indre murflugt (fig. 9), det vestre ud
ført i tilknytning til ovennævnte, genanvendte 
granitomfatning i det ydre, mens det østre er 
ødelagt udvendigt ved skalmuringen 1887. Ko
rets nordvindue, der er tilmuret med en halv- 
stensmur midt i lysningen, er fladbuet med 
halvstensfals såvel ude som inde. Både udform
ning og dimensionering sandsynliggør – trods 
en divergerende bueform – samtidighed med de 
to i skibet; korvinduets overdækning må da 
skyldes en senere ændring (jfr. ndf.).20
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Fig. 6. Kirken set fra nordvest. Susanne Lose fot. 1995. – Nordwestansicht der Kirche.

Det kan ikke afgøres, i hvilken udstrækning 
murværket i øvrigt er ændret ved denne om
bygning.21 Helms konstaterede 188716, at korets 
nordmur over granitkvadrene næsten helt var 
opført af tegl – tuf registreredes blot længst mod 
vest – hvilket kan tyde på, at teglmurværket ho
vedsagelig stammer fra ombygningen.

I slutningen af 1400’rne ombyggedes skibets 
vestgavl. Den fornyede gavltrekant er opført af 
munkesten i munkeskifte; som eneste prydelse 
er anbragt to savskifter adskilt af et glat skifte i 
højde med tagfoden. Gavlen brydes af en senere 
gennemgang fra tårnet til skibets loftsrum.

Omtrent samtidig synes korets mure forhøj
ede en smule, muligvis i forbindelse med en ud
skiftning af tagværket (s.d.). Forhøjelsen, der 
bragte murkronen i niveau med skibets, er kun

bevaret i nord og omfatter næppe mere end 
nogle få skifter. Det kan være i forbindelse med 
samme arbejde, at nordvinduets stik er ændret 
til en fladbue.

Våbenhuset ud for skibets norddør er opført o. 
1500 af munkesten i munkeskifte over en synlig 
syld af rå og kløvet kamp. Vestre flankemur 
prydes foroven af et savskifte. Eneste lyskilde er 
et nyere, kvadratisk vindue med karm og 
ramme af træ sydligt i østre flankemur. Midt i 
nordgavlen er bevaret den oprindelige, fladbu- 
ede indgangsdør. Åbningen har ret gennemlø
bende sider og en enkelt halvstensfals i stikket 
(fig. 7). Indadtil har døren én sten dybe anslags- 
false og vandret overdækning. Gavltrekanten 
prydes af et dobbelt savskifte, der, formentlig af 
hensyn til døren, er hævet noget over tagfods-
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højde. Herover udfyldes den resterende del af 
gavlfladen af et stort, ligearmet korset kors. 
Den øvre korsarm udfyldes af en, nu tilmuret, 
lyssprække, mens den nedre og korsmidten er 
forstyrret ved opsætning af nedennævnte byg- 
ningstavler. En omtrent identisk udsmykning 
var tidligere at finde på korets østgavl i Verst †kirke (s. 2378). To bygningstavler er opsat hen
holdsvis 1734 og 1739 af Christian Carl Gabel. 
Den nedre er en mørk grå, rektangulær sand- 
stensplade, ca. 64×96 cm:

Herre Gud Sebaoht 

Bevar din Kircke 
og gif mig og mine en gledelig Opstandelse 

er mit ÿnske 
Christian Carl von Gabel 

Ridder Geheimeraad og Stiftsambt= 
mand over RiiberHuus Stift.

1734
Herover er opsat en hvid marmorplade med alli- 

ancevåben for Gabel og hans 2. hustru, Anne 
Benedicte Steensen. Over våbenerne ses en adels
krone og til siderne to stående, kronede løver

Fig. 7. Våbenhusets gavl set fra nord (s. 3067). Ældre 
fot. i NM. – Vorhausgiebel, Nordansicht.

som skjoldholdere. Forneden er i et bånd op
hængt Dannebrogsordenen, hvis kors flankeres 
af: »Anno 1739«.

Våbenhusets indre prydes af fladbuede vægni
cher, to brede i hver flankemur og to smalle 
flankerende indgangsdøren i nordgavlen; under
kanten er hævet ca. 40 cm over nuværende gulv. 
Rummet overdækkes af et malet træloft med 
synlige bjælker.

Tårnet er i begyndelsen af 1500’rne opført med 
østmuren hvilende oven på skibets kun lidt 
ældre vestre gavltrekant. Tilbygningen er opført 
af munkesten i munkeskifte, men oprindeligt 
murværk ses nu kun forneden på nordmuren og 
i tårnrummet; fra underkanten af mellemstok- 
værket og op er tårnet helt fornyet ved en om
bygning 1767.13 Muren er stabiliseret ved mur
ankre til alle sider i højde med etageadskillel
serne og herudover ses øverst på vestsiden års
tallet for ombygningen fordelt med to jerncifre 
på hver side af glamhullet. Bygningen krones 
over en rødmalet, profileret trægesims af et op- 
skalket, blyklædt pyramidespir, der formentlig 
er samtidigt med den nævnte ommuring.

Tårnrummet står i forbindelse med skibet 
gennem en rundbuet tårnbue; til de øvrige sider 
er helstens dybe, spidsbuede sparenicher – den 
nordre kun i halv bredde af hensyn til tårntrap
pen. Rummet oplyses fra vest af et vindue, der 
udvendig er enkeltfalset og kurvehanksbuet, 
indvendig smiget og vandret overdækket. Den 
ydre udformning skriver sig formentlig fra tår
nets ændring 1767, mens den indre er ældre, om 
end ikke oprindelig. Åbningen har karm og af- 
sprodsede rammer af træ og her indenfor et mo
derne jerngitter. Tårnrummet overdækkes af et 
krydshvælv med kvartstens ribber.22

Adgangen til overetagerne er gennem et trap
pehus (fig. 46) østligt på tårnets nordside. Den 
smalle indgangsdør er falset og fladbuet under et 
højt, rundbuet spejl. Den højredrejende trappe 
snor sig om en halvstens spindel og overdækkes 
af flade halvstensstik; trappen udmunder i mel- 
lemstokværkets nordøsthjørne ad en dør, der 
overdækkes af stigende, fladbuede binderstik.

Mellemstokværkets murværk hidrører, som 
nævnt, fra ombygningen 1767, undtagen mur



BRAMMINGE S. KNUDS KIRKE 3069

Fig. 8. Kirken set fra nordøst. Kr. Hude fot. 1905. – Nordostansicht der Kirche, 1905.

værket omkring trappedøren (et vandret afdæk
ket halvstensfremspring) og skibets vestgavl; 
sidstnævnte blev dog samtidig delvis skalmuret 
på østsiden. Etagens eneste lyskilde er en lille 
rundbuet glug i vest.

Klokkestokværket har et enkelt rundbuet, fal
set glamhul til hver side, de tre jævnstore, det 
østre mindre af hensyn til skibets tagryg. Glam
hullerne forsynedes o. 1883 med jalousier – »persienner«,15 undtagen det nordre, hvor klok
ken var ophængt. Murkronen har til hver side 
tre, nu i hovedsagen lukkede, bjælkehuller – de 
ydre radiært stillede.
Eftermiddelalderlige ændringer. Kirken, ikke 

mindst dens ydre, præges afgørende af den al
lerede i forbindelse med tårnet nævnte ombyg
ning 1767. Ved denne ombyggedes tillige hele 
kirkens sydside.13 Udvendig er alt murværk

over granitsoklen fornyet i tegl, indvendig sy
nes ældre murværk kun bevaret i koret til en 
højde af 130 cm over nuværende gulv, i skibet til 
vinduernes underkant. Samtidig indsattes sydsi
dens vinduer, ét i koret og tre i skibet (s.d.). 
Murværket stabiliseredes lidt over sålbænkni
veau med en række murankre af samme form 
som tårnets, to i koret og syv i skibet. Et til
svarende anker øverst i korets gavlspids hidrø
rer formentlig fra en samtidig forstærkning af 
tagværket (s.d.).

De følgende 120 år medførte, ud over almin
delig vedligeholdelse, de nævnte ændringer af 
korbuen 1841-42 og korets østgavl 1874. Kirken 
fremstod hvidtet udvendig indtil 1883, da gra
nitkvadrene rensedes for hvidtekalk og ce
ment.23 Større arbejder gennemførtes 1887, 
hvor den østlige del af skibets nordmur skal-
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Fig. 9. Vindue i skibets nordside fra ombygning i 
1200’rnes midte (s. 3066). Set fra skibet. NE fot. 
1994. – Fenster in nördlicher Schiffsinnenwand vom Um
bau Mitte des 13. Jh.

muredes med små teglsten. Ved denne ændring 
synes hovedparten af kirkens tilbageværende 
tufstensmurværk at være gået tabt.15

En restaurering 1942 (arkitekt Arne Finsen) 
gjaldt først og fremmest lofterne i kor og skib 
samt sikring af murværket over sydsidens vin
duer. En restaurering 1970-72 (arkitekterne Rolf 
Graae og Richard Aas) var væsentlig mere om
fattende: alle gulve nylagdes, murværket puds- 
repareredes og kalkedes, og der installeredes nyt 
varmeanlæg.

Niveauforholdene i kirkens gulve er bemær
kelsesværdige, idet skibets gulvflade er belig
gende ca. 50 cm højere end terrænet på kirke
gården syd herfor og ca. 35 cm højere end gul
vet i våbenhuset; sidstnævnte højdeforskel ud
lignes ved en trappe med tre trin inden for ski
bets norddør. Østligt i skibet hæves gulvfladen 
yderligere ét trin og omtrent midt i koret endnu 
ét. Sidstnævnte to trin er etablerede ved restau

reringen 1970-72 som erstatning for et enkelt 
højere trin østligt i korbuen (sml. fig. 29). Tår
nets gulv er ligeledes hævet et trin i forhold til 
skibet. Gulvene i kor, skib og tårn er lagt ved 
den seneste restaurering af gule, kvadratiske 
teglfliser; i stolestaderne er bræddegulv. Indtil 
da havde koret, tårnrummet og skibets stolesta
der bræddegulve, mens midtgangen havde en 
stribe bestående af to brede planker flankeret af 
røde munkesten på fladen (sml. fig. 29); samme 
materialefordeling er omtalt 1791.13 I våbenhuset 
ligger et gulv af røde teglsten flankerende en 
stribe granitkvadre i midtaksen. En formentlig 
middelalderlig gulvrest af munkesten på fladen 
registreredes i koret 1970 ved en mindre arkæo
logisk sondering i første fase af restaureringen.14 
Den var beliggende i det nordvestre hjørne ca. 
15 cm lavere end det yngste gulv. Dette sam
menholdt med iagttagelser ved alterbordets fun
dament viser, at korgulvet næppe har ligget me
get lavere i middelalderen. Skibets gulv har fået 
sin nuværende højde senest ved anlæggelsen af 
en gravkrypt under tårnrummet (s.d.), idet der 
ikke spores ændringer af trappens udgangsni
veau; oprindelig må skibets gulvflade dog have 
ligget i omtrent samme højde som norddørens 
tærskel.24 Et par fragmenter af glaserede fliser, 
henholdsvis sorte og lysegule, der fremkom ved 
ovennævnte undersøgelse, kan hverken stedfæs
tes eller dateres.

Vinduerne i sydsiden hidrører uden tvivl fra 
ombygningen 1767. De falsede åbninger over
dækkes af fladrundbuede stik med et lille knæk i 
vederlagene. Vinduerne lukkes af rektangulære 
trævinduer med afsprodsede rammer, fire i ski
bets tre åbninger, to i korets lidt mindre lys
giver. Samtidig med indsættelsen af disse fire 
vinduer er det ydre af tårnets vestvindue ændret 
til et lignende udseende.

Tagværkerne er endnu i en vis udstrækning 
middelalderlige af eg, således skibets vestligste 
tre fag, der viser spor af lange, eventuelt kryd
sende, skråstivere mellem spær og bindbjælker. 
Korets tagværk er forholdsvis velbevaret, dog 
er dets østligste (sjette) spærfag fjernet i forbin
delse med en omsætning af gavlmuren. Tagsto
len har ét lag hanebånd og lodrette stivere ved
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Fig. 10. Indre set mod øst. NE fot. 1994. – Kircheninneres gegen Osten.

spærfoden. Nummereringen er fra vest mod øst 
med romertal i sydsiden og firkantstik i nord. 
Træværket er sandsynligvis middelalderligt, 
men næppe korets oprindelige; det kan være op
sat ved den ovennævnte senmiddelalderlige for
højelse af murkronen. Den resterende del af ski
bets tagværk er hovedsagelig af eg og har to 
hanebånd og lodrette stivere;25 det bærer stærkt 
præg af senere ændringer og udskiftninger. Ko
rets hanebånd bærer tre ankerbjælker; de to 
ydre, af fyr, er fra 1861 og skulle forbinde spær
værket til »kirkens mur«, formentlig triumfgav
len, på hvis vestside ses to jernankre.26 Den 
midterste bjælke, der tidligere har været oplagt 
på hanebåndene i en anden position, er af genan- 
vendt egetømmer og har oprindelig indgået i en 
bindingsværkslignende konstruktion. At døm

me ud fra det bevarede jernanker i gavlspidsen 
af korgavlen (jfr. fig. 1) kan bjælkens nuværende 
anvendelse være samtidig med ombygningen
1767.

I skibets vestligste spærfag er mellem de to 
hanebånd bevaret en lodret stolpe af fyr. Den 
har udboring til en aksel på østsiden og må hid
røre fra en †vinde (sml. Jernved). Endnu 1940 var 
der en lem i bræddeloftet herunder.27

Tagbeklædningen er tegl på koret og våbenhu
set, bly på skibet og tårnspiret. Samme forde
ling af tækkematerialerne eksisterede formentlig 
1791, da kirken sagdes at være blytækt men med 
blå teglsten på koret;13 1803 var spir og skib bly- 
klædt, våbenhus og kor med blå glaserede tegl.18 
Et tagvindue anbragtes 1862 i skibets nordre 
tagflade i 4. fag fra vest; fornyet 1885 (sml. fig.
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8).15 1887 blev hele »højkirken« dækket af et nyt 
blytag.28 En plade fra denne tagbeklædning bæ
rer påskriften: »N. Møller/P. Møller/Blytæk
kere/Øster Hjerting/1887«. Indskriften er ind
graveret undtagen årstallets cifre, der er pålod- 
dede. Henlagt i tårnets mellemstokværk. Ski
bets beklædning er atter fornyet 1993.29

Tårnets spir afsluttes foroven af en fløjstang, 
der bærer en vindfløj i form af en vejrhane af 
sortmalet jernplade.

Opvarmning. En †kakkelovn anskaffedes 1894 
og opsattes i skibets nordøsthjørne;9 den store 
tromleovn var, formentlig til beskyttelse af træ
loftet mod strålevarmen, forsynet med en »him
mel« af jernplade ophængt i en jernstang (sml. 
fig. 48). En senere indrettet †kalorifer udskifte
des ved restaureringen 1970-72 med et el-opvar- 
met luftvarmeanlæg.

†Kalkmaleri. I forbindelse med udvendig af
rensning af murværket ved restaureringen regi
streredes 1971 i spejlet over trappehusdøren et 
kalkmalet årstal »1791« (fig. 46). Dette refererer 
formentlig til en fuldstændig udspækning og 
kalkning af kirken, der fandt sted både ude og 
inde det nævnte år.13 – Se tillige epitafium nr. 2 
(o. 1748) og nr. 4 (o. 1827).

INVENTAR
Oversigt. Af rummets rige indretning er kun den 
enkle, romanske granitfont samtidig med bygningen. 
Endnu en *fontekumme (brugt som vievandskar?), 
nu i Den antikvariske Samling i Ribe, kan være fra 
kirken, og det samme gælder et *chrismatorium (olie
gemme), der er fundet i sognet og overladt National
museet. Fra den senere middelalder stammer klok
ken, et korbuekrucifiks og fontens meget sjældne låg, 
mens en *alterfigur af Maria med barnet via privateje 
er kommet til Nordiska Museet i Stockholm.

De stærkt ændrede stolestader er fra o. 1580-1600, 
mens en herskabsstol bærer årstal 1639 samt våbener 
for Iver Lange og Inger Hvas til Bramminge Hoved
gård. Samme våbener og årstallet 1635 prydede kir
kens gamle †altertavle (brændt 1847), hvorfor vel 
også den udaterede prædikestol kan formodes at være 
fra årene 1635-40. Den har storartede originale ma
lerier, der må skyldes Jacob Bartholomesen og/eller 
Jacob van Meulengracht i Ribe.

Et sydtysk dåbsfad fra o. 1550-75 er formentlig 
først senere kommet til kirken. Det samme gælder 
altertavlen fra o. 1600, egentlig en epitafieramme fra

Ribe domkirke, let ombygget og opsat 1849. Og det 
gælder en flot renæssancelysekrone fra o. 1600, der 
skal være skænket af Christian Carl Gabel. En af ham 
iværksat kirkeistandsættelse 1733-34 er mindet ved et 
(ældre) maleri, angiveligt af kirkens formodede vær
nehelgen S. Knud, der er udbygget som mindetavle 
med vidtløftige indskrifter over helgenkongens og 
Gabels fortjenester: »..Han tage skal sin pris af denne 
altertavle, af prædke- skriftestol, af loft, af hver en 
nagle, han kostet har og vist at være kirkens ven..«.

Altersølvet (eller i det mindste kalken), skænket o. 
1714 af kirkeejeren Christian Rantzau-Friis, har han 
bragt med sig fra et regiment, som han de forud
gående år havde kommanderet i Holland. Oblat
æsken, udført 1735 af Hendrich Bötticher i Ribe, bæ
rer alliancevåben for kirkeejerne Christian Carl Gabel 
og Anne Benedicte Steensen, mens et sygesæt fra 
1756 ifølge indskrift er skænket af de følgende kirke
ejere, Henrik Christian Wormskjold og Ingeborg 
Christiane Teilmann; sættet bærer stempler for Jo- 
chum Böttcker i Ribe. Dørfløjene mellem våbenhus 
og skib bærer årstal 1800 og initialer for kirkeejeren 
Terman Øllgaard.

Farvesætning og istandsættelser. Sin fremtræden skyl
der indretningen den seneste restaurering 1970-72, 
der omfattede alt inventar og præsenterer det med 
udmærket harmonerende bemalinger fra flere perio
der. En på fontehimlen frilagt hvidgrå bemaling med 
lidt rødt, blåt og forgyldning stammer formentlig fra 
de af Iver Vind og Inger Hvas iværksatte arbejder 
o. 1635-40; det samme gælder velsagtens prædikesto- 
lens smukt rensede malerier og en dertil hørende staf
fering med maureske, der lod sig fremdrage på et 
enligt topstykke fra prædikestolens †himmel. Kor- 
buekrucifikset har fået renset en staffering fra 1674, 
da en vis Peder Nielsen lod det restaurere med nyt 
kors, mens der på prædikestolens træværk er frilagt 
en lysbroget staffering med lidt marmorering fra en 
større istandsættelse 1733-34, iværksat af kirkeejerne 
Christian Carl Gabel og Anne Benedicte Steensen. 
Fra denne stammer tillige den aldrig overmalede staf
fering på mindetavlen (1734) med det nævnte maleri 
af S. Knud. Endelig har man ved restaureringen ladet 
altertavlen bibeholde sin grå perlefarve med brunt og 
forgyldning fra 1849, mens stoleværk mm. fremtræ
der nystafferet i toner af beige.

De ældre arbejder og restaureringer o. 1635-40, 
1674 og 1733-34 fulgtes op 1800 med en overstryg- 
ning af stoleværket og den nye fløjdør i blåt. †Alter
tavlen fra 1635, der 1733 havde fået nye malerier (bl.a. 
af »Jesu milde ansigt«), fik ny staffering 1839, inden 
den brændte juledag 1847. Herved ødelagdes også det 
meste af den øvrige korindretning, der med den ny 
altertavle blev restitueret 1849 og maledes i samme 
lyse perlefarve som den. Istandsættelsen 1849 omfat
tede øjensynligt en tilsvarende bemaling af stolevær-
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Fig. 11. Indre set mod vest. NE fot. 1994. – Kircheninneres gegen Westen.

ket og af prædikestolen, hvortil hørte en vansirende 
opmaling af malerierne (bevaret for Markusmaleriets 
vedkommende). Efter 1862, da en stolestaderenove

ring iværksattes, bredte egetræsmalingen sig på in
ventaret, der o. 1910 atter fik en mere broget farve- 
holdning i gråt med lidt brunt, gult, rødt og grønt.
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Fig. 12. Altertavle, tilvirket 1849 af en epitafieramme fra o. 1600, erhvervet fra Ribe domkirke (s. 3075). NE fot. 
1984. – Altarbild, angefertigt 1849 aus einem Epitaphrahmen um 1600, der vom Riber Dom erworben wurde.

Alterbordet er fra 1849, muret af genbrugte tegl
sten, hovedsagelig i munkestensformat, 142×105 
cm, 105 cm højt. Bordet, der er muret op mod 
korets østvæg, står siden 1972 blottet og hvidtet 
med bordplade i egetræ.

Foran alterbordet iagttoges 1970 rester af fun
dament for et middelalderligt †alterbord, hvis 
materiale kan være genbrugt i det nuværende. 
Fundamentstenene lå fast i en grov, grålig mør
tel.

Et †alterpanel synes brændt 1847 og derpå for
nyet.26 †Alterklæder. I anledning af kirkeejeren 
Christian Rantzau-Friis’ død 1731 skænkede en
ken Anne Benedicte Steensen et sort alterklæde 
med deres våbener »i massiv Sølv«. Herunder 
sås ligeledes sølvbroderet initialerne »S.C.R.F« 
(for Salig Christian Rantzau-Friis) og »A.B.S.«. 
Ifølge pastor Hillerups indberetning 1768 havde 
en tyv fire år tidligere afskåret og stjålet våbener 
og initialer.30 1846 ønskedes anskaffet et rødt al
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terklæde,18 ligeledes 1910, da klædet skulle være 
forsynet med »ægte guldkors« (jfr. fig. 29, 48).

Altertavle (fig. 12), o. 1600, en smukt skåret 
epitafieramme, erhvervet fra Ribe domkirke og 
omgjort til altertavle 1849. Opbygningen, hvis 
hængestykke 1849 er afløst af et højt postament 
med lisenfremspring (af fyr), består herover af 
epitafiets storstykke med vinger og topgavl i 
form af rulleværk i højrenæssancestil. Storfeltet 
flankeres af korintiske frisøjler (fig. 13), hvis 
prydbælter har indskåret rudedekoration, måske 
fra 1849; søjlerne hviler på konsoller med dia
demhoved og beslagværk på siderne. Storfeltet 
har form af en arkade, hvis perspektiviske pila- 
stre har profilkapitæl og bærer et profileret bue
slag med slyngbånd; i sviklerne englehoved. 
Vingerne (fig. 13), der smykkes af frugtklaser og 
småfugle, har i midten en halv (gennemskåret) 
løvemaske i perlestavsmedaljon og afsluttes for
oven af et profilhoved; nedentil er vingerne for
skåret 1849. Frisen, der på undersiden har mar
keret »loft« med rosetknopper, ledsages af pære
stav over tandsnit og brydes over søjlerne af 
fremspring med diademhoved. Den gennem
brudte topgavl har frugtklaser omkring et bred
ovalt felt i perlestavsindfatning og krones af et 
lille, drejet spir (af ukendt oprindelse), påsat 
1972.

Stafferingen er fra 1849 som storfeltets maleri, 
Korsnedtagelsen, udført i olie på lærred som 
kopi efter Jean Jouvenets maleri på Louvre.31 
Dets brogede farver er klare med helt blå him
mel. Træværket står i toner af gråt (perlefarve) 
og brunt med forgyldning og en smule blåt. I 
topfeltet ses Jahves øje i guld på blå bund, og i 
postamentfeitet læses i gylden fraktur: »Herre! 
Du skal ikke lade Din hellige see Forraadnelse 
(Ap.G. 2,27)«.

Det oprindelige epitafium solgtes af domkir
ken ved auktion efter restaureringen 1843-45 
(jfr. s. 578).32 I Bramminge omtales tavlen un
der arbejde 1849,26 og 1899 ønskedes en affalden 
prydelse på den fastgjort, måske †topspiret, der 
manglede 1905 (jfr. fig. 29). En istandsættelse er 
foretaget 1970-72.

†Altertavle. Den tidligere altertavle, der 
brændte ved en ildsvåde i koret juledag 1847,26

Fig. 13. Altertavle (jfr. fig. 12), storsøjle og vinge, o. 
1600 (s. 3075). NE fot. 1984. – Altarbild, Säule und 
Flügel, um 1600.

bar årstallet 1635 og våbener for Iver Lange og 
Inger Hvas til Bramminge (jfr. herskabsstol).33 
Tavlen blev istandsat 1733 og 1839, da kirkesy
net fremhævede dens opmaling som en forskøn
nelse af kirken.18 Oluf Nielsen, der 1872 huskede 
tavlen som smukt udført, havde endvidere no
teret sig, at der midtpå var en fremstilling af 
Brylluppet i Kana, ved siderne Kristus og Mo
ses. Foruden disse motiver, vel malerier i stor
felterne, nævner han som topmaleri et særdeles 
skønt ansigt, hvorunder der stod: »Jesu milde 
ansigt, renoveret 1733«.10 Beskrivelsen tyder på, 
at opmalingen 1839 hovedsagelig har omfattet 
træværket, mens man har bibeholdt malerier fra 
den af C. C. Gabel iværksatte restaurering.
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En *alterfigur, Maria med barnet (fig. 15a-b), 
fra o. 1500, har formentlig haft plads i en (†)side
altertavle. Den slanke Mariafigur, nu 110 cm 
høj, står på måneseglet med højre knæ sat lidt 
frem og hovedet en anelse bøjet mod det nøgne, 
krølhårede barn, der sidder på hendes venstre 
arm. Fra Marias krone, der har mistet spirene, 
falder det bølgede hår ned over skuldrene med 
en lang lok på hver side af hendes højre arm. 
Panden er høj og glat, øjnene smalle, næsen 
spinkel, munden lille og spids over en vigende 
hage. Højre hånd har været rakt frem, men 
mangler nu og er aføst af en ny i blank eg. Kjo
len har kantet halsudskæring, kappen dækker 
skuldrene og er fra venstre ført ind foran krop
pen i knækkende folder, hvorunder to skospid
ser stikker frem. Barnet, med træk som mode
ren, leger med en perlekrans, hvoraf kun den 
midterste del (skåret i ét med maven) er oprin
delig. Højre underarm er tilstykket, venstre arm 
nygjort i blankt træ som det meste af kæden.

Fig. 14. Fontelåg, o. 1525-50 (s. 3080). NE fot. 1984. – Taufdeckel, um 1525-50.

I Marias krone ses to nedboringer (tvm. 2,5 
og 1,2 cm), og figurens bagside (fig. 15b) er dybt 
udhulet. I bagkanten ses endvidere udskæringer 
for en nu manglende strålekrans, der i øvrigt må 
have været fæstnet til alterskabets bagklædning. 
Bemaling fra første del af 1800’rne. Karnationen 
er bleg, håret brunt, klædningen grøn, blå og 
brun. Da Helms ikke omtaler figuren 1873, har 
den vel været sat på loftet (siden 1849?). Erhver
vet af tandlæge A. M. G. Friis i Kolding før 1889, 
da han skænkede den til Nordiska Museet i Stock
holm (inv. nr. 55212).34 Fornyelserne er for
mentlig foretaget, mens figuren tilhørte tand
læge Friis.

Altersølvet er muligvis sammenhørende. Kal
ken (fig. 16) er fra 1702, men stærkt fornyet, 
først skænket af oberstløjtnant Sten Skinkel til et 
i Holland tjenende regiment, siden af dettes ge
neralmajor, kirkeejeren Christian Rantzau-Friis 
(jfr. †alterklæde), overdraget til kirken, uagtet at 
kalken ifølge sin første overdragelse efter kom
pagniets hjemkomst skulle tilfalde en nødli
dende kirke på Sjælland. Kalken er 22 cm høj, 
kun bægeret øjensynlig oprindeligt, idet både 
den cirkulære, profilerede fod og det spinkle ba- 
lusterskaft synes at udgøre en fornyelse. Det ret 
høje, stejle bæger med udsvajet mundingsrand 
har på siden graveret Sten Skinkels våben og 
derom en indskrift på tysk (skriveskrift): »Die
sen Kelch habe ich Anno 1702 an das Regiment 
von Hr. Brigadiér Numsen verehret, sol auch so 
lange dabey verbleiben als das Regiment in Hol- 
landt ist, und wieder in Dennemarck komt, als 
dan aber der sich der Zeit befindender Hr. 
Oberster belieben wird diesen Kelch an einer 
nottürfftigen Kirche zu geben in Seelandt. Steen 
Schinckel Oberstlieutnant (år 1702 har jeg for
æret denne kalk til brigadér Numsens regiment, 
hvorved den skal blive så længe regimentet er i 
Holland; når det kommer tilbage til Danmark 
skal den til den tid værende oberst efter eget 
skøn give denne kalk til en nødlidende kirke på 
Sjælland. Steen Schinckel oberstløjtnant)«. Efter 
regimentets hjemvenden og opløsning 171435 
skænkede Christian Rantzau-Friis kalken til kir
ken (DaAtlas), hvortil pastor Hillerup bemær
ker, at det jo egentlig syntes at støde mod gi-
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Fig. 15a-b. *Maria med barnet, alterfigur, o. 1500 (s. 3076), set forfra og fra bagsiden, der har udskæringer for en 
nu manglende strålekrans. I Nordiska Museet, Stockholm. Verner Thomsen fot. 1992. – *Madonna aus einem 
Schnitzaltar, um 1500, Vorderansicht und Rückansicht. Im Rücken Befestigungsspuren eines jetzt fehlenden Strahlenkran
zes. Im Nordiska Museet, Stockholm.
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Fig. 16. Alterkalk, 1702 (stærkt fornyet), oprindelig 
givet af oberstløjtnant Sten Skinkel til et i Holland 
tjenende regiment, efter dettes opløsning 1714 skæn
ket af kirkejeren, generalmajor Christian Rantzav- 
Friis (s. 3076). NE fot. 1984. – Kelch, 1702 (stark er
neuert), ursprünglich ein Geschenk vom Oberstleutnant 
Sten Skinkel an ein in den Niederlanden diensttuendes Re
giment, das 1714 aufgelöst wurde, wonach der Kelch vom 
Kirchenpatron, Generalmajor Christian Rantzav-Friis an 
die Kirche gestiftet wurde.

verens vilje.3 Stempler ses ikke og må forment
lig have siddet på den oprindelige fod. Dennes 
fornyelse kan være sket i årtierne o. 1900. Disken 
(fig. 17), tvm. 13 cm, har på fanen graveret cir- 
kelkoros og Jesumonogram samt på undersiden 
et uidentificeret stempel (fig. 52), vistnok med 
initialerne »WR«. Skønt disken ikke nævnes på 
kalkens indskrift, kan den være sammenhørende 
og stemplet tilhøre en guldsmed, der har udført 
hele sættet.

Oblatæske (fig. 19), 1735, udført af Hendrich 
Bötticker i Ribe, med alliancevåben for kirke

ejerne Christian Carl Gabel og Anne Benedicte 
Steensen. Æsken er cylindrisk, tvm. 8 cm, 4 cm 

høj, låget med profileret kant og det kronede 
våben graveret. Under æskens bund er langs 

kanten graveret (skriveskrift): »Christian Carel 
von Gabel : Anne Benedicte Steensen«. Her ses 

også Böttickers gentagne stempel (Bøje 1982, 
nr. 6787).

Alterkande, 1896, af sort porcelæn med guld
kors fra Den kongelige Porcelænsfabrik.9 1846 
og 1853 ønskedes anskaffet en †alterkande af por
celæn.36

Sygesæt (fig. 18), 1756, udført af Jochum 
Böttcker i Ribe, ifølge indskrift givet af kirke
ejerne Henrik Christian Wormskjold og Inge
borg Christiane Teilmann (jfr. epitafium nr. 3). 
Kalken, 14 cm høj, har cirkulær, profileret fod 
med en indbygget, kugleformet vinbeholder, 
hvis skruelåg danner overgang til de konkave 
skaftled. På vinbeholderen ses et graveret kruci
fiks, knoppen er linseformet, bægeret lavt med 
omløbende, graveret skriveskrift på siden: 
»Henric Christian WormSkiold Ingeborg Chri
stiane Teilmann Bram(m)ing 1756. Givet denne 
Kalk og Disk Til at Berette Syge med i Bram-

Fig. 17. Alterdisk (s. 3078), måske fra 1702 og sam
menhørende med kalken (jfr. fig. 16). På undersiden 
uidentificeret stempel (fig. 52). NE fot. 1984. – Pa
tene, vielleicht 1702 und zum Kelch gehörig. An der Un
terseite unbekannter Stempel (Abb. 52).
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minge Sogn. Som Dertil Altiid Forbliver i 
Brammingegaars Ejeres giemme«.37 Midt under 
kalkens bund ses Böttckers stempel (Bøje 1982, 
nr. 6791). Den sammenhørende disk, tvm. 9,6 
cm, har på fanen et graveret cirkelkors og (mod
stående) et Jesumonogram (stempel savnes).

Alterstagerne er fra 1955, 39 cm høje, med cir
kulær fod, balusterskaft og lille, flad lyseskål.9 
†Alterstager. 1791 nævnes stager af malm,13 og 
1853 anskaffedes nye,26 der anes på et interiørfo
tografi o. 1905 (fig. 29). En syvstage fra 1935 bæ
rer indskriften: »Skænket af Katharine og N. P. 
Sørensen 1. 8. 1935«.

Et *chrismatorium (oliegemme) af bronze (fig. 
20a-b), fra 1200’rne, til de tre slags olier, som 
brugtes ved præstens salvninger, er fundet i sog
net og kan stamme fra kirken. Beholderen, 4 cm 
høj, har vanlig form af tre sammenkoblede cy
lindere for de respektive olier, hvis navne er 
markeret med indridsede majuskler på indersi
den af det trekløverformede låg. Her læses »I« 
for »(oleum) infirmorum« (til syge og døende), 
»S« for »(oleum) sanctum« (til indvielse af per
soner og genstande) samt et uncialt, lukket »E«, 
der kan være fejl for det vanlige »C« og må stå 
for »(oleum) catechumenorum« eller »chrisma« 
(til dåb og konfirmation). Låget, med hængsel 
og lukke, krones af et ganske lille kors.38 Fundet 
1879 på Sønderho mark, tilbyttet Nationalmu
seet 1881 (inv. nr. D 1623).

Messehagler, to nyere. †Messehaglen var 1791 af 
sølvbrokade,13 1834 skulle haglen omgøres, og 
1846 ønskedes anskaffet en ny af rødt fløjl.18 At
ter 1900 ønskedes en ny hagel af silkefløjl, det 
gamle, gyldne rygkors kunne gerne genbruges.9

Alterskranken er fra 1972, bestående af et spin
kelt metalgelænder med knæfald tværs over 
korgulvet, †Alterskranker. 1) Den nuværende 
skrankes forløb tværs over korgulvet er over
taget fra en ældre, formentlig fra sidste del af 
1700’rne, hvis stærkt formuldede rem 1970 
kunne iagttages i korgulvet. Skranken ses på in
teriørfotografiet o. 1905 (jfr. fig. 29), der viser 
udsavede stivere med gennembrydning i hjerte
form. 1834 ønskedes knæfaldet betrukket med 
læder.19 2) O. 1910, halvcirkulær med gotise- 
rende, hvidmalede stivere af træ (jfr. fig. 48).

Fig. 18. Sygesæt, 1765, udført af Jochum Böttcker i 
Ribe, ifølge indskrift givet af kirkeejerne Henrik 
Christian Wormskjold og Ingeborg Christiane Teil
mann (s. 3078). NE fot. 1984. – Krankengerätesatz mit 
Stifterinschrift, 1765. Eine Arbeit von Jochum Böttcker in 
Ribe.

Fig. 19. Oblatæske, 1735, udført af Hendrich Böttic- 
ker i Ribe, med alliancevåben for kirkeejerne Chri
stian Carl Gabel og Benedicte Stensen (s. 3078). NE 
fot. 1984. – Oblatendose, 1735, von Hendrich Bötticker in 
Ribe, mit Allianzwappen für die Kirchenpatrone Chri
stian Carl Gabel und Benedicte Stensen.

Danmarks Kirker, Ribe amt 212
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Fig. 20a-b. *Chrismatorium (oliegemme), 1200’rne, 
fundet i sognet (s. 3079). I Nationalmuseet. NE fot. 
1994. – *Chrismatorium, 13. Jh., in der Gemeinde gefun
den. Im Nationalmuseum.

Døbefont (jfr. fig. 11), romansk af granit, 86 
cm høj.39 Foden er af rødlig granit og har form 
af en søjlebase med hjørneknopper. Herover er 
1972 indsat et nyt, støbt skaft. Kummen, af en 
mere grålig sten, tvm. 72 cm, har over en ko
nisk underdel lodrette sider; fordybningen er 
harmonisk med plan bund. Fonten har spor af 
kalk og af en sort bemaling, der dækkede den 
1888 og da ønskedes afrenset. 1896 havde den 
fået et nyt »fodstykke« i form af et højt skaft af 
cement (jfr. fig. 29), der ønskedes malet med en 
grå stenfarve i lighed med selve fonten.9 Den 
havde da plads i korets nordvesthjørne; siden 
1972 står den ud for korbuens nordvange.

En romansk *fontekumme (fig. 47) af rødlig 
granit og angiveligt stammende fra kirken fand
tes tidligere i Gørding stationsby. Den er 55 cm 
høj, tvm. 74 cm, halvkugleformet med cylin
drisk skaft. Kummen, der allerede 1897 var søgt 
solgt, blev 1932 tilbudt Nationalmuseet men er
hvervedes i stedet af Den antikvariske Samling i 
Ribe (inv. nr. 7471).

Dåbsfad (fig. 49), o. 1550-75, sydtysk med re
lief af Syndefaldet i bunden, tvm. 46 cm. Re
lieffet omkranses af et næsten udpudset minu- 
skelbånd og en bort af små stemplede ornamen
ter, der gentages på fanen. Fadet svarer til ek
sempelvis Felsted kirkes (DK. SJyll. s. 1883). 
Det omtales tidligst 1853, da der anskaffedes et 
»låg« (vel en ring af træ) til fonten, hvori fadet 
kunne stå.26 En dåbskande fra o. 1910 er af mes
sing, 28 cm høj, i skønvirkestil.

Fontelåg (fig. 14), o. 1525-50, formet som en 
ottesidet pyramide med spir og en bundplade, 
der formentlig er sekundær (af fyr). Siderne har 
i stødene profilribber med knopper, som stedvis 
danner dobbeltknopper. Ribbernes rygprofil, 
der på nogle ribber fremtræder snoet, vokser 
oventil højere som overgang til spirets nedre, 
champignonformede del. Herover hæver sig en 
stang med terningmønster, kronet af en roset
skive med firslynget cirkelemblem.40

Låget har hvidgrå bemaling med forgyldning 
på knopperne og på spiret, der endvidere er 
fremhævet med rødt og blåt. Stafferingen, der 
er fremdraget og kompletteret 1970-72 under to 
yngre bemalinger,41 er fra renæssancetiden, sna-
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Fig. 21. Korbuekrucifiks, o. 1475-1500, udsnit (s. 3081, jfr. fig. 22). NE fot. 1994. – Triumphkreuz, um 1475-1500, 
Ausschnitt (vgl. Abb. 22).

rest fra o. 1635-40. Under den er konstateret en 
ældre og muligvis oprindelig bemaling med 
hvidgrå felter og røde hjørnelister (spiret ikke 
undersøgt).

Fontelåget tilhører en nu meget sjælden mid
delaldertype, der tillige er repræsenteret i Arrild 
kirke (DK. SJyll. s. 1273) og i Humtrup syd for 
Tønder.42 Låget må engang i 1800’rne være lagt 
på våbenhusloftet, hvorfra det 1970 blev taget 
ned og istandsat.

Korbuekrucifiks (fig. 22), o. 1475-1500, med 
kors fra 1674. Kristusfiguren, 144 cm høj, hæn

ger i let skrånende arme med hovedet hvilende 
på højre skulder; kroppen er lodret, knæene let 
frembøjede, højre fod lagt over den venstre. Fra 
den store, snoede tornekrone falder det bølgede 
hår i to lokker ned foran skuldrene. Ansigtet 
(fig. 21) er forpint og dødt, øjnene som spræk
ker, næsen skæv, munden halvåben med tænder 
angivne. Den udspilede brystkasse er velmodel
leret med et gabende spydsår i højre side, lænde
klædet er kort og stærkt foldet med snip ved 
højre hofte. Fødderne fremtræder realistisk de
formeret over naglegabet (en storetå er fornyet),

212*
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Fig. 22. Korbuekrucifiks, o. 1475-1500, med korstræ 
og bemaling fra 1674 (s. 3081). NE fot. 1984. – Tri
umphkreuz, um 1475-1500, Kreuz und Bemalung 1674.

og de kraftige arme, med korte, udstrakte hæn
der (tommelfingrene fornyet), er tappet på. Den 
store, glatte isse har øverst en nedboring, og 
figurens dybe udhuling bagtil er bag lændeklæ
det lukket med en rygplade. Det 1674 fornyede 
kors, 296×210 cm, er kraftigt med endefelter i 
form af store pålagte rosetter samt et lille sym
metrisk »INRI«-bånd.

Bemalingen er fra 1674, renset og udbedret 
1970-72. Hudfarven er lys med meget blod, hår 
og skæg brunt, tornekronen grøn, lændeklædet 
forgyldt, korset brunt med enderosetter i blåt, 
grønt, rødt, brunt, hvidt og guld. Om istand
sættelsen og stafferingen 1674 vidnede en †ind
skrift, gengivet i sognepræstens indberetning 
1768: »Denne Crucifix Gud til Ære og Bram
minge Kirke til Prydelse lod Peder Nielsen staf
fere og med et nye Kreutz forbedre Anno 1674«. 
1768 hang krucifikset »over for Prædikestolen«,3

dvs. på den nordlige del af triumfvæggen, hvor 
også Oluf Nielsen så det.10 1873 hang krucifikset 
på korets nordvæg, hvorfra det 1972 flyttedes til 
skibets sydvæg over for indgangen.

Prædikestolen (fig. 23), formentlig fra o. 1635- 
40, er et ret enkelt, men veludført snedkerar
bejde med gode og til dels velbevarede, samti
dige malerier, tilskrevet Jacob Bartholomesen 
og/eller Jacob van Meulengracht i Ribe.43 Træ
værket har staffering fra 1733-34.

Prædikestolen består af fire arkadefag, af 
hvilke de tre danner karnap, det fjerde (lidt 
smallere) en kort bro ved opgangen. Felterne 
flankeres på hjørnerne af joniske frisøjler med to 
skaftringe. Arkaderne (fig. 26-27) har kannele- 
rede pilastre med profilbase og -kapitæl samt et 
tunget bueslag, der ledsages af en forsænket bort 
med små pyramidebosser. Bueslaget midtdeles 
af en volutkonsol, og sviklerne udfyldes af be- 
slagværk. Postamentet har hjørnefremspring 
med ædelstensbosse, og den noget lavere frise 
brydes tilsvarende af bøjler med semikolontegn 
over tandsnit. Under postamentfremspringene 
flankerer små drejede hængekugler (to fra 1970- 
72) enkelt udsavede hængestykker (ét nygjort). 
Kronlisten ledsages af tandsnit, og den frem
springende profilgesims bærer en bogstol fra o. 
1800-1850 med udsvejfning og gennembrydning 
i hjerteform. Opsat på en stolpe fra 1972 i ski
bets sydøsthjørne med trappe vistnok fra 1849 i 
nord langs triumfmuren. Af en til prædikestolen 
hørende †himmel er bevaret et topstykke i form 
af en udsavet kartouche (fig. 24), nu genbrugt 
som bekroning af en salmenummertavle (jfr. 
ndf.).44

Malerierne, der er udført i klare farver på 
hvidgrå bund, viser brystbilleder af Paulus og 
tre evangelister, hvis navne er påmalet i de til
hørende frisefelter ovenover. Fra nord ses: 1) 
(Fig. 25) »S. Pavlus«, malet efter et stik i Hen
drick Goltzius’ hyppigt anvendte apostelserie fra 
1589.45 Paulus, tyndhåret og gråskægget, sidder 
i et klippefyldt landskab med venstre hånd støt
tende på det opstående sværdfæste og en lukket 
bog i den højre. På stenen foran ham ligger et af 
hans breve (med fire segl), en detalje, som ikke 
findes på stikket, og som eventuelt kan være
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Fig. 23. Prædikestol, formentlig o. 1635-40 (s. 3082), med samtidige malerier, tilskrevet Jacob Bartholomesen 
og/eller Jacob van Meulengracht i Ribe (evangelisten Markus nymalet o. 1850). NE fot. 1984. – Kanzel, vermut
lich 1635-40, mit gleichzeitigen Gemälden, zugeschrieben Jacob Bartholomesen und/oder Jacob van Meulengracht in Ribe 
(Evangelistengemälde mit Markus neu gemalt um 1850).

tilsat på præstens foranledning. 2) (Fig. 27) »S. 
Matthevs«, som de øvrige evangelister malet ef
ter Geldorp Gortzius gennem stik af Chrispin de 
Pas den ældre.46 Apostlen ser op fra sin læsning. 
Venstre hånd ligger i en opslået bog, højre hånd 
holder endnu et skrift, og bag den ses en tænk
som engel med hånd under kind. 3) »S. Marcvs« 
(jfr. fig. 23), nymalet i 1800’rne med en særegen 
løve, der stikker hovedet frem forneden. Med 
lidt god vilje fornemmer man bag det Chrispin 
de Pas’ stik, som det oprindelige maleri må have 
fulgt.47 4) (Fig. 26) »S. Lvcas«, nøje følgende 
Chrispin de Pas den ældres stik, idet dog et lille 
blækhus med penne på bogpulten foran udgør 
en lille tilføjelse. Lukas ser op fra bogen, som 
han holder åben med begge hænder; bag hans 
venstre skulder ses oksens hoved.

Den lysbrogede barokstaffering, uden tvivl 
fra 1733-34, domineres af grønt, hvidgråt og en 
klar rød, hvortil kommer forgyldning, lidt blåt 
og en brunrød marmorering. Indskrifterne står

forgyldte på sort bund, frisens i versaler, posta- 
mentfelternes med fraktur: »Alting er forgen- 
gelig. Guds Ord det bliffuer Ewin...« (jfr. 1 Pet. 
1,24-25). Ord- og bogstavformer antyder, at 
indskrifterne er overtaget fra den til de tre ma
lerier hørende, oprindelige staffering. Af denne 
konstaterede man 1970-72 lidt grønt, brunt, 
hvidgråt, forgyldning og grønlaseret sølv (alt på 
kridtgrund), mens originalfarven på det nævnte 
topstykke fra †himlen blev fremdraget i sin hel
hed (fig. 24). En midtmedaljon har brun 
maureske på hvidgrå bund, omgivet af orna
mentik i gulbrunt, rødt, hvidt og blåt.

Prædikestolens noget uregelmæssige form og 
manglende maleri af evangelisten Johannes vi
ser, at den har været større, formentlig udstyret 
med ét fag mere i syd. Oprindelig kan stolen 
eventuelt have haft plads som lektorieprædike- 
stol foran korbuen, i så fald vel i form af en 
karnap med kortere brofag i nord og syd. 1768 
må prædikestolen have stået nogenlunde som
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Fig. 24. Prædikestol, formentlig 1635-40, topstykke 
fra †himmel med oprindelig bemaling (s. 3082-83). – Kanzel, vermutlich 1635-40, Aufsatz von †Schalldeckel 
mit ursprünglicher Bemalung.
nu, da korbuekrucifikset (på triumfvæggens 

nordside) omtales over for den.48 Ud over den 
på træet bevarede barokstaffering har prædike
stolen midt i 1800’rne (vel 1849) fået en over
maling, der også omfattede malerierne. De

Fig. 25. Paulus, prædikestolsmaleri, o. 1635-40 (s. 
3082, jfr. fig. 23). NE fot. 1994. – Paulus, Kanzelge
mälde, um 1635-40.

fremtrådte herefter til dels forvanskede, trævær
ket med en staffering i hovedsagelig hvidt, 
brunt og blåt. 1873 har stolen været reduceret til 
sin nuværende størrelse, idet Helms da nævner 
de samme fire malerier som nu. Det ene, Mat- 
tæus, var ladt urørt af opmaling og viste maleri
ernes gode oprindelige arbejde, de andre var 
derimod »blevne forfærdelige at se på«. Prædi
kestolen var 1873 anbragt lidt nordligere end nu, 
med opgangsfaget inde i selve korindgangen og 
trappe fra koret ved korbuens sydside. Sin nu
værende opsætning og trappeplacering har præ
dikestolen fået sidst i 1800’rne, da rammeværket 
maledes i gråt med enkeltheder i guldbronze, 
brunt, rødt og grønt (jfr. fig. 29). 1970-72 hen
tedes stumpen af den ved en af 1800’rnes istand
sættelser nedtagne himmel frem,44 og prædike
stolen fik sin nuværende fremtræden.

Stolestaderne er i deres kerne fra o. 1580-1600 
med stærkt omdannede gavle og enkle bænke 
fra 1970-72. Gavlene, nu 107 cm høje, har på 
egnens ungrenæssancevis to fyldinger og krones 
af lave trekantgavle fra 1970-72. Af rammevær
ket er en del oprindeligt, en del fra 1700’rne (vel 
1733-34), da gavlene øjensynlig er blevet gjort 
smallere. Det ses især på de fire forreste, hvis 
gamle fyldinger er bibeholdt i forskåret stand 
(fig. 50). Overfyldingerne har her akantusløv, 
underfyldingerne foldeværk med egnstypiske, 
hjerteformede gennembrydninger. Fra o. 1580- 
1600 er også indgangspanelerne i fem fag, det 
østre med højfyldinger under neglesnit, det ve
stre endvidere med frisefyldinger. Bemaling fra 
1972 i beige. På stadernes gamle dele er 1967 
konstateret seks farvelag, inderst sås mørke
brunt (1639?),49 derover mørkegråt (1733-34?), 
blåt (1800),50 lysegråt (1849?), egetræsmaling fra 
slutningen af 1800’rne og en nyere bemaling i 
gråt, brunt og gult, vistnok fra o. 1910.

1768 nævnes i kirken 15 mandsstole med fem 
sæder samt 12 kvindestole »ligeledes« og en her
skabsstol i tårnet (jfr. ndf.).3 1863 savnede kvin
destolene rygstød, og det besluttedes, at de in
den længe burde fornys. Det må være sket en
gang før 1895, da stolene i syd blev repareret og 
forandret svarende til nordsidens.9 Herefter 
fremtrådte staderne som det ses af interiørfoto-
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Fig. 26-27. Prædikestol, formentlig 1635-40 (jfr. fig. 23), evangelistmalerier tilskrevet Jacob Bartholomesen 
og/eller Jacob van Meulengracht i Ribe (s. 3083). 26. Lukas. 27. Mattæus. NE fot. 1994. – Kanzel, vermutlich 
1635-40, Evangelistengemälde, Lukas und Matthäus, zugeschrieben Jacob Bartholomesen und/oder Jacob von Meulengracht 
in Ribe.

grafiet o. 1905 (fig. 29) med gavlafslutninger fra 
de seneste moderniseringer og bibeholdte †for- 
paneler fra o. 1580-1600.

Af en (†)præste- og skriftestol, oprindelig fra o. 
1580-1600, er bevaret en højrygget »lænestol« 
for præsten, 140 cm høj, udført formentlig 1849 
af planker med enkel udsvejfning (fig. 28). Kir
kens skriftestol, for hvis renovering Gabel pri
stes 1734 (se maleri ndf.) blev angiveligt ødelagt 
ved korbranden juledag 1847.26 I den 1849 gen
rejste skriftestol ses dog at have indgået en hel 
panelvæg med dør fra o. 1580-1600, der må have 
stammet fra den gamle. Væggen, som i en højde 
af ca. to meter aflukkede korets nordøsthjørne 
(jfr. fig. 29), udgjordes af to fag med tre rækker

højfyldinger samt sydligst en dør, hvis overfyl- 
ding var åben som et vindue. Stolen var o. 1905 
egetræsmalet, o. 1910 hvidmalet (jfr. fig. 48). 
Kasseret før 1940 bortset fra lænestolen, der ind
til 1972 stod ved korets sydvæg, nu ved dets 
nordvæg.

†Degnestole. En degnestol, ligeledes berørt af 
branden 1847, blev 1849 genopført.26 Det er for
mentlig den, der anes syd for alteret på et foto
grafi o. 1905 (fig. 29), der tillige viser en pult til 
degnen lige under prædikestolen.

Herskabsstol (fig. 30), 1639, for Bramminge 
Hovedgård, med fædrene våbener for Iver 
Lange og Inger Hvas. De to gavle, 139 cm høje, 
har pålagt pilaster med kannelering, profilkapi
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tæl og postament med ædelstensbosse, samt 
kronende topstykke i form af en rulleværkskar- 
touche. Herpå ses over ovale felter med »Anno/ 
1639« (reliefversaler) medaljoner med de nævnte 
våbener indfattet af neglesnit. Det ene er et Lan
gevåben med initialerne »ILF« for »Iver Langes 
Fædrene«, det andet et Hvasvåben (af Orm- 
strup) med »IHF« for Inger Hvas’ Fædrene. 
Mellem gavlene har en låge to kvadratiske fyl
dinger og hængsler, hvis bukkehornsbeslag er 
delvis fornyede. Mens bænkene er nye, er for
panelet (kirkens vestre indgangspanel) måske fra 
1639, men snarere tilhørende stolestadernes op
rindelige dele fra o. 1580-1600 (jfr. ovf.). Malet 
1972 i toner af beige med hvide indskrifter og 
skjolde. Herunder er 1967 konstateret samme 
farvelag som på stolestadernes ældre dele (jfr. 
ovf.). Efter sin type må stolen oprindelig have 
stået forrest blandt skibets stader med en pen
dant overfor. Nu i skibets nordside vest for ind
gangen.

Fig. 28. Præstesæde, vistnok 1849, fra ældre (†)præ- 
ste- og skriftestol (s. 3085). NE fot. 1984. – Pastoren
sitz, wohl 1849, von älterem (†)Beichtstuhl.

En †herskabsstol, indrettet 1736 af Christian 
Carl Gabel og Anne Benedicte Steensen som en 
»indelukt Stool« nederst i kirken (DaAtlas), har 
været af den tids type med vægge, loft og vin
duer.51 1768 omtales den som Bramminggårds 
stol »i tårnet« med dobbelte døre for,3 mens 
Helms 1873 nævner kronende våbener for Gabel 
og Steensen samt årstallet »1736«. Fjernet med 
opsætning af torgel nr. 2 1910-11.

Fløjdør (fig. 51), 1800, mellem våbenhus og 
skib, 230×127 cm. Fløjene har to fyldinger med 
rifling og anslag i form af en ligeledes riflet 
midtpilaster med rosetkapitæl. Øverst læses i re
lief »18/00« (udvendig) og »T/Ø« for kirkeeje
ren Terman Øllgaard. Låsetøj og låseblik af 
messing synes oprindeligt. Malet som stolesta
derne. 1967 konstateredes som oprindelig bema
ling en blå, der har været afpasset stolestaderne.

Orgel, 1939, med fire stemmer, bygget af 
Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. Disposi
tion: Manual: Quintatøn 16’, Rørfløjte 8’, Prin
cipal 4’, Rauschquinte II; oktavkoppel, svelle. 
Pneumatisk aktion, keglevindlade. Facade med 
uindrammede attrappiber af sølvbronzeret zink. 
På podium i tårnrummet. †Orgler. 1) Antagelig 
bygget o. 1860 af Peter Mortensen Gudme, 
Svendborg. Et manual med o. fire stemmer. 
Placeret i det nordøstre stoleværk, med vest
vendt facade og spillebord (jfr. fig. 48).52 2) 1910 
eller 1911, med fire stemmer, bygget af Horsens 
Orgelbyggeri ved M. Sørensen. Pneumatisk ak
tion, bælgventil-vindlade.53 På samtidigt †orgel
pulpitur i kirkens vestende.15

Salmenummertavle, o. 1920, 110×51 cm, med 
hængecifre og mørkebrun bemaling, siden 1972 
kronet af ovennævnte renæssancetopstykke (fig. 
24) fra prædikestolens †himmel. En †salmenum- 
mertavle fra 1800’rnes senere del, sortmalet til 
påskrift med kridt, ses nord for korbuen på in
teriørfotografi fra o. 1905 (fig. 29).

Præsterækketavle, o. 1900, 179×133 cm, med 
enkel skønvirkeramme og hvid påskrift på mør
kebrun bund under overskriften: »Præster ved 
St. Knuds Kirke Bramminge«. Rammen står 
egetræsmalet med lidt uægte guld. Før 1972 på 
skibets vestvæg syd for tårnbuen, nu opsat på 
nordvæggen i tårnrummet.
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Fig. 29. Indre set mod øst. Kr. Hude fot. 1905. – Kircheninneres gegen Osten, 1905.

Et maleri (fig. 36) fra midten af 1600’rne, af en 
ukendt franciskanerbroder, er 1734 skænket af 
kirkeejeren Christian Carl Gabel som et billede 
af den formodede værnehelgen S. Knud og da 
forsynet med tavleagtige vinger med en vidt
løftig indskrift, forfattet af den daværende præst 
Poul Kurtz. Den omfatter dels et mindeskrift for 
S. Knud, dels en hyldest til Gabel, der som kir
kens patron har ladet den reparere og staffere.

Selve maleriet, 190×123 cm, med en smal 
rundstavsramme, er udført i olie på lærred, som 
siden en restaurering i 1800’rne er overført på 
træ. Det viser en midaldrende mand med tonsur 
og kort, let gråsprængt skæg, stående ved et 
bord iført mørkegrå kutte og med bare fødder i 
sandalerne. Venstre hånd hviler på en bog med 
hebraisk skrift, der ligger opslået på bordet, den 
højre holder en rød perlekæde med et lille kors

og en hængemedaljon. Baggrunden er gråbrun 
med et hængeklæde, der som dugen er rød, gul
vet udgøres af skaktavlslagte fliser i hvid og sort 
marmor. Da billedet er stærkt helet ved en re
staurering 1914 (jfr. ndf.) har en naiv tegning fra 
o. 1875 (fig. 34) en vis værdi ved at fremstille 
maleriets ældre tilstand.

Rammen må som vingerne være fra 1734, da 
tilsvarende, spinklere rundstave indfatter vinge- 
tavlerne, som har en omgivende, udsavet for
siring, malet med rød og forgyldt akantus samt 
blomster og frugtbundter på hvidgrå bund; 
rammelisterne er rødmarmorerede. Indskriften, 
i forgyldt fraktur på sort bund, lyder: »På Dette 
Stychche kand Mand See Kong Knud Den Fi- 
erde, Kong Svends den anden Søn, som otte 
Aar regierde, Halffiersindstiuge og Tre Konger 
For Ham var I Dannemarch. Men Hand Den
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Første Ære bar, at Hand Een Fader For Guds 
Huus har Vildet Være, Som Baade Holt Guds 
Ord og Tiennere I ære. Hand Privilegier Til 
Geistlige udgaf, Som Hannem Tacche Maa Der- 
Fore I Hans Graf. Hand Bød af Præsterne til 
Deris Løn og Føde Bør gifvis Tiende af Ald 
Qvæg og Jordens Grøde. Mens ach, Da Louens 
Lius Forbedred blef Antendt, Den Salig Herris 
Lius og Lif blef Slugt og Endt. Thi Nørre Jy
derne, Som Nødig Vilde Tiende, Til Odense I 
Fyen, Som Aabenbare Fiende Forfulte Ham, 
Udi Albani Kirche Blef Hand Dræbt og Offret; 
BLACH, Som Judas Verchet dref. For Slig et Lif 
og Død Er Denne Konge Blefven I Kirchen 
Schriinlagt Blant Helgene indschreven. Til Een 
Afmindelse at Hand ey Glemmis bør Er Bygt 
Knuds Kirche Som Udødelig Ham giør. Den 
Helget Konge Knud, Der Døde Som Een Abel, 
Opreyse Lader Her Geheimeraad von Gabel,

Fig. 30. Herskabsstol for Bramminge hovedgård, 
1639 (s. 3085). NE fot. 1984. – Herrschaftstuhl für den 
Gutshof Bramminge Hovedgård, 1639.

Fig. 31. Lysekrone, o. 1600, med arme vistnok fra 
1733-34, angiveligt skænket af Christian Carl Gabel 
(s. 3089). NE fot. 1984. – Kronleuchter, um 1600, mit 
Lichtkränzen wohl von 1733-34, angeblich eine Stiftung 
des Christian Carl Gabels.

Patron For Kircherne, Vor Stifts Befalings 
Mand, Som Kongen, Riget Troe har Tient til 
Land og Vand. Hand ey Alleene Har her Ladet 
Reparere, Men Dette, Som Er Rart Blant Alle 
udstaffere. Guds Kirche Dette Verch Alleene 
Vidne Bær, Hand ærer Gud, og af Hands Ord 
Een Elscher er. Hvert Kostbar Schilderie af 
Schildre kand hans hierte, Der Tacher Gud, 
Som Sit Ord og Huus Ham Lærte, Naar Mand 
blant Ellefve hvert StycheRet Beseer, Hans lef- 
vende Portrait Dog Ziirer Kirchen Meer. Hand 
Tage Schal Siin Priis af Denne Altar Taufle, af 
Præche Schrifte Stoel, af Loft af hver Een Nauf- 
le, Hand Kostet har og Viist, at være Kirchens 
Ven. Han Bygget har Guds Huus, Gud Bygge 
Hans igien. Glem ey hver Kirchens Len Her 
Gabel Tach at yde, Fordi hand Kirchen har Saa 
herlig Ladet Pryde. Af hver Een Kirche Stoel 
Schal giøris for Ham bøn. Gud Selver Være Vil 
Hans Schiold og Stoere Løn. Poul Curtz Sogne 
Præst Til Bramminge og Darum Sogner. Anno 
1734«.

Få år efter mindetavlens opsætning i skibet 
over kirkedøren, ville Terkel Klevenfeldt i sin 
rejsedagbog 1741 vide, at det gamle portræt i
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»munkehabit« var hidført af Gabel fra S. Knuds 
Kloster i Odense »og derfor prætenderer at være 
kong Knud«. Selv holdt Klevenfeldt portrættet 
for en gråbrodermunk, »og var det helt ufor
døjeligt for kong Knud, om sådan en karl skulle 
tillægges kongelig ære i hans sted«.54 Såvel pa
stor Hillerup som Erich Pontoppidan videregi
ver traditionen om portrættets erhvervelse i 
Odense og opfattede det som en fremstilling af 
helgenkongen, ifølge Pontoppidan »i Harnisk 
og med en Munkekappe over« (DaAtlas).55 1872 
mente Oluf Nielsen at kunne genkende den af
bildede som et portræt af Odense Klosters sidste 
prior, Kristen Poulsen (†1575),56 en tanke, som 
Helms med rette afviser med henvisning til den 
klart gengivne gråbroderklædning. Tavlen, hvis 
maleri engang i 1800’rne er klæbet over på træ, 
trængte 1910 stærkt til restaurering9 og maleriet 
blev yderligere opflosset ved en da udført ned
tagning. Efter en omfattende og helende restau-

Fig. 32. Løvehoved med delfinring, detalje af lyse
krone, o. 1600 (s. 3089, jfr. fig. 31). NE fot. 1994. – Löwenkopf mit Delphinhenkel, Detail von Kronleuchter, 
um 1600.

Fig. 33a-b. Lysekrone o. 1600 (jfr. fig. 31), topfigur 
»Vera Lux« (s. 3089). a. Forside. b Bagside. NE fot. 
1994. – Die Figur »Vera Lux« vom Kronleuchter, um 
1600 (vgl. Abb. 31). a. Vorderseite. b. Rückseite.

rering 1914 er tavlen ophængt på sin gamle plads 
i skibet over indgangen.

Et *maleri af sognepræst I. F. P. Hougaard 
(†1922) hang indtil 1972 nordligt på skibets vest
væg; nu i S. Ansgars kirke (s. 3108).

Lysekroner 1) (Fig. 31) o. 1600 med noget yng
re arme, angiveligt skænket af Christian Carl 
Gabel, måske i forbindelse med hans restaure
ring af kirken 1733-34. Den prægtige krone, 
132×151 cm, har 2×8 S-svungne lysearme, der 
ud fra deres enkle, klingelignende form må være 
sekundære, vel fornyet i forbindelse med op
sætningen i kirken. Balusterstammen har skarpe 
ringe, pæreformet midtled og nederst et afslut
tende løvehoved med delfinhængering (fig. 32). 
Øverst står som topfigur vera lux (det sande lys)
i skikkelse af en nøgen kvinde (fig. 33a-b) med 
sirligt lagt hår, halskæder og en lang fakkelstav i 
højre hånd; venstre hånd er nu tom, men kan 
have holdt et våbenskjold.57 Kronen, der vel fra
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Fig. 34. Maleri af ukendt franciskanerbroder, o. 1650 
(s. 3087f., jfr. fig. 36), aftegnet i den formening, at 
det skulle forestille Odense Klosters sidste prior Kri
sten Poulsen (†1575). Akvareltegning o. 1875. – Bild
nis eines unbekannten Franziskanerbruders, um 1650 (vgl. 
Abb. 36), nachgezeichnet in dem Glauben, es stelle den 
letzten Prior Kristen Poulsen (†1575) vom Kloster in 
Odense dar.

første færd har hørt hjemme på en herregård 
(Bramminge?), omtaltes 1768 midt i skibet, og 
det tilføjedes, at den skulle være givet af gehei- 
meråd Gabel.3 Kronen hænger stadig på sin 
gamle plads. 2-3) To nyere messingkroner i ba
rokform med hængekugle. I skibets øst- og 
vestende.

Kirkeskib, skonnertbriggen »Gerda«, bygget 
o. 1936 af overportør N. C. Poulsen, Bram
minge og bortloddet til fordel for juleindsam
ling. Ophængt 29. aug. 1948 som gave fra Hans 
P. Høe, der havde købt den af indsamlingens 
vinder.58

Klokker. 1) 1987, tvm. 56 cm, med indskrif
ten: »Støbt til Sct. Knuds kirke i Bramming af 
Paccard 1987«. Hals og slagring smykkes af vin
ranker. Ophængt i slyngebom i tårnets nordre 
glamhul. 2) (Fig. 35) 1300’rne, tvm. 55 cm, med 
to tovsnoede lister om halsen og profilering ved 
overgangen mellem legeme og slagring (Uldall, 
s. 53). Frem til 1987 ophængt i slyngebom i tår
nets nordre glamhul. Nu ude af brug, opsat i 
våbenhuset med sin bom. En †klokke afleveredes 
ved klokkeskatten 1528.19

GRAVMINDER

Epitafier. 1) (Fig. 37) o. 1744, over Dorthe Rant- 
zov, hvis hvilested beredtes af Geheimeråd von 
Gabel. Født 1673 af en højberømmelig stamme, 
hendes fader og moder var Frans Rantzov og 
Helle Urne, hendes brødre det navnkundige 
heltepar, de kongelige generalløjtnanter Johan 
og Jørgen Rantzov. I sit ægteskab med brigadér 
Niels Munth blev hun velsignet med to sønner, 
som sørgende efterlever. †17. maj 1744 i Vejle 
efter 71 års møjsommeligt levned.

Gravtavlen, 156×135 cm, er udført af fem 
glatte fyrreplanker, sammenpløjet til en plade,

Fig. 35. Klokke (nr. 2, s. 3090), 1300’rne. NE fot. 
1984. – Glocke, 14. Jh.
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Fig. 36. Ukendt franciskanerbroder, maleri o. 1650, skænket af kirkeejeren Christian Carl Gabel 1734 som en 
fremstilling af kirkens (formodede) værnehelgen S. Knud af Odense (s. 3086). NE fot. 1984. – Unbekannter 
Franziskanerbruder, Gemälde um 1650, gestiftet vom Kirchenpatron Christian Carl Gabel 1734 als ein Bildnis des Hl. 
Knud von Odense.

der er enkelt forsiret ved udsavning, oventil i 
form af en krone. Gravskriften er malet med 
forgyldt fraktur på sort bund, kronen fremtræ
der forgyldt, og ved siderne kanter rødt og 
grønt akantusløv indskriften, hvis afsluttende 
gravvers rimer på godt jysk: »...Den rette Kiær- 
lighed til Gud du haver baaren, og som en Chri
sten mod Din Næste altid vaaren. Med de Nød- 
trængende medlidenhed Du bar. Hvad skal vi 
sige meer! Du ret en Rantzov var«.

Epitafiet hænger siden 1972 atter på sin op
rindelige plads på skibets sydvæg.60 Formentlig 
1849 blev det flyttet til korets sydvæg, hvor 
O. Nielsen og Helms så det.61 1899 måtte »min
detavlen i koret« tilbørlig fastgøres,9 1951 skøn
nedes dens tilstand så miserabel, at den næppe 
stod til at redde, hvorfor menighedsrådet 1957 
ønskede den nedtaget og forgæves tilbød den til 
Den antikvariske Samling i Ribe; bl.a. manglede

nedre del af den planke, hvorpå gravversets 
strofeindledninger stod at læse. Ved restaurerin
gen 1970-72 blev dette parti fuldstændiggjort (i 
egetræ), og påskriften suppleret efter ældre af
skrifter, inden epitafiet ophængtes på sin nuvæ
rende plads.

2) (Fig. 39) o. 1748, »Paa Brammin[ge Kirke- 
gaards nordos]t Side er i Grundmuret Begra
velse nedsat...« Christian Carl von Gabel til 
Bramminge, ridder, gehejmeråd, stiftsbefa- 
lingsmand over Riber Stift og amtmand over 
Riberhus amt, *Mortensaften (10. nov) 1679 i 
København, †3. aug. 1748 på Bramminge, med 
samt sine hustruer, Friderica Amalia Schultz, †1731 i Ribe, som ved ham fødte otte børn »i 
Herren hensovede«, og Anna Benedicta Steen
sen, ＜†1756 i Ribe＞, som levede med ham uden 
livsarvinger. Han har med største berømmelse 
tjent tre danske konger og fædrelandet. Han
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Fig. 37. Epitafium (nr. 1, s. 3090), o. 1744, over Do
rothea Rantzau. NE fot. 1984. – Epitaph für Dorothea 
Rantzau, um 1744.

blev søløjtnant 1700, søkaptajn 1704, kammer
junker 1708, kommandør til søs 1711 og schout- 
bynacht 1713. Tilfægtede med den danske 
eskadre over den svenske 24. april 1715 sin 
konge ved Colberger Heide en fuldkommen sejr 
og fratog den svenske schoutbynacht Wacht
meister syv orlogsskibe og fregatter. Derpå blev 
han viceadmiral 1. maj 1715, kammerherre og 
ridder af Dannebrog 1717, overkrigssekretær 
1719, stiftsbefalingsmand over Riber stift og 
amtmand over Riberhus amt 1726 og geheime- 
råd 1731, »Han var gudfrygtig, retsindig, be
leven, from, mandig, troe, efterlod sig et 
udødeligt Navn. Kirker, Skoler, Hospitaler i 
hele Stiftet raaber: Ach, [Ach vor Gabe]ll er 
borte«.

Monumentet (jfr. gravkammer nr. 1), af sand
sten, 390 cm højt, er formet som en obelisk med 
Gabels foranstillede buste i hvid marmor (fig. 
38), 92 cm høj. Den viser ham med streng mar
tialsk mine, en lang, lokket paryk og brysthar
nisk med ordensbånd. Et højt postament, med 
gravskriften i fordybede versaler, bærer busten,

der omgives af trofæer i form af hjelm, sejl, an
ker, morgenstjerne, kanon, ladestok, kugler 
m.m. Over busten ses Gabels våben udhugget 
på obelisken, der øverst krones af en kanneleret 
vase med roser. Gravskriften er 1970-72 supple
ret efter ældre afskrifter,62 ligesom monumen
tets oprindelige staffering er udbedret og helet. 
Indskriften står forgyldt på sort bund, våben
skjoldet heraldisk malet, trofæerne sorte og 
gule. Sandstenen i øvrigt og Gabels buste står 
nu i stenens farve, idet en hvid overstrygning fra 
1879 er fjernet.

Monumentets opbygning bærer præg af en
gelsk tradition og skyldes formentlig Simon 
Carl Stanley, der netop 1747 var vendt tilbage til 
København efter i en længere årrække at have 
virket i England.63 Epitafiet, der har sin oprin
delige plads ved skibets nordvæg lidt øst for

Fig. 38. Christian Carl Gabel, buste på epitafium (nr. 
2, s. 3092), o. 1748, tilskrevet Simon Carl Stanley. 
NE fot. 1994. – Büste des Christian Carl Gabels. Epi
taph, um 1748, zugeschrieben Simon Carl Stanley.
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indgangen,3 omtales 1769 som »nylig opsat« 
(DaAtlas). Det synes fra første færd indfattet af 
et sort, kalkmalet †sørgedraperi på den omgi
vende vægflade. Heraf sås 1970 ca. to meter over 
gulvhøjde en hængesnip, hvorfra der kunne føl
ges et skråt forløb op imod monumentets top. 
Draperiet stod øjensynlig fremme til 1879, da 
kirkesynet ønskede »den sorte kant på muren 
om Gabels mindesmærke« afskrabet og selve 
monumentet hvidtet.15 Forinden havde der 1883 
været forslag om en restaurering af det med
tagne monument, og nye fulgte 1929 og 1942, 
inden mindesmærket 1970-72 underkastedes en 
gennemgribende istandsættelse.

3) (Fig. 40) o. 1760, Henrik Christian Worm- 
skjold (jfr. sygesæt), herre til Bramminge og 
kongelig majestæts kancellisekretær, *17. okt. 
1726 i Aalborg, †6. maj 1760 på Bramminge og 
begravet ved denne kirkegårds sydøsthjørne i en 
muret grav. Gift 5. sept. 1749 med Ingeborg 
Christiane Teilmann, *1720 på Schrumsager, 
〈†4. maj 1785〉. I ægteskabet avledes i følgende 
orden: Peder Wormskiold, *26. aug 1750 på 
Bramminge. Christine Marie Wormskiold, 
*8. juni 1752. Ane Marie Wormskiold, *25. juli
1753, †8. okt. Christian Wormskiold, *7. aug.
1754. Christiane Friderica Charlotte Amalia 
Wormskiold, *2. okt. 1756. I et afsluttende 
gravvers henvender hustruen sig til sin ægte
mand: »Far evig vel afdøde ven! Skiønt mig du 
ikke lever, for mig dog daglig op igien Du lever, 
stedse svever. Saa levende du hos mig gaar, at 
tit, skiønt her dig sauner, jeg griber, tenker, dig 
ieg faar, Men ak! Kuns skyggen fauner. Disse 
sidste Afskeeds Linier tilsatte af I. C. Teil
mann«.

Epitafiet (jfr. gravkammer nr. 2), af kalksten, 
har form af en gravsten, 195×124 cm, med 
gravskriften i et stort, udsvejfet og let ophøjet 
skriftfelt (reliefskriveskrift). Herom udfyldes 
hjørner og mellemrum af finthugget løvværk og 
rocailler, og øverst flankeres de afdødes våbener 
af to engle, der med deres venstrehånd peger 
ned mod et timeglas og et kranium ved deres 
fødder. Epitafiet har original bemaling, indskrift 
og ornamenter står forgyldte på sort bund, og 
på våbnerne ses dertil blåt, hvidt og rødt.

Epitafiet er siden 1972 atter indmuret på op
rindelig plads østligt på skibets nordvæg.64 1894 
fortrængtes det herfra ved opsætningen af en 
kakkelovn i skibets nordøsthjørne. Ved restau
reringen 1972 var bemalingen så slidt, at ca. 10% 
måtte suppleres.

Fig. 39. Epitafium (nr. 2, s. 3091), o. 1748, over Chri
stian Carl Gabel samt hans hustruer Frederica Amalia 
Schultz og Anna Benedicte Steensen. Tilskrevet Si
mon Carl Stanley. NE fot. 1984. – Epitaph, um 1748, 
für Christian Cad Gabel sowie für seine beiden Ehefrauen. 
Zugeschrieben Simon Carl Stanley.
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Fig. 40. Epitafium (nr. 3, s. 3093), o. 1760, over Hen
rik Christian Wormskjold og hans hustru Ingeborg 
Christiane Teilmann. NE fot. 1984. – Epitaph, um 
1760, für Henrik Christian Wormskjold und seine Ehefrau 
Ingeborg Christiane Teilmann.

4) (Fig. 41) o. 1827. »I Øst-siden af denne Ker- 
kegaard er i en grundmuret Begravelse nedsat 
det jordiske af Justitsraad Termann Øllgaard«, 
*14. sept. 1745 i Varde, †19. juni 1827 på Bram
minge. Han var ejer af Bramminge gård og 
gods fra majdag 1775 indtil sin dødsdag og le
vede stedse i ugift stand. Skønt han ikke var 
embedsmand, har han dog som medlem af flere 
kongelige kommissioner i Ribe amt tjent staten. 
»Et godt Rygte er bedre end en god Salve, og 
Dødens Dag bedre end Fødselens Dag (Præd. 
7,1)«.

Monumentet (jfr. †støbejernskors og grav
kammer nr. 3) udgøres af en høj rundbueniche 
med imiteret kvaderindfatning, hvori er indfæl
det en hvid marmortavle, 153×90 cm, med

gravskriften i fordybet skriveskrift. Tavlen kro
nes af en lav gavl med æggestav og akroterier, 
under indskriften er i relief udhugget en bånd- 
omvundet laurbærkrans, og nederst afslutter en 
dobbeltvolut med bladværk. Kvadrene står 
brunmarmorerede, nichens bund sortmalet. 
1970-72, da denne bemaling udbedredes, kunne 
det konstateres, at den udgjorde en nyere gen
skabelse af monumentets oprindelige, som fin
des bevaret under et mellemliggende staffe- 
ringslag fra 1879.15 Det omfattede blågrå kvadre 
og en mørkebrun nichebund.

Gravsten. 1) O. 1711, sat af ægtemanden over 
ærlig og gudfrygtig matrone Helle Justdatter 
Holst, *5. feb. 1686 i Langegaard i Braming 
sogn. Hun kom 4. nov. [1703] i ægteskab med 
Christen Sørensen Rygaard, forvalter på Bra
ming, †14. april [1711], var i ægteskab 7 1/2 år og 
avlede tre børn, [to] sønner og en datter, af

Fig. 41. Epitafium (nr. 4, s. 3093), o. 1827, over Ter- 
man Øllgaard. NE fot. 1984. – Epitaph, um 1827, für 
Terman Øllgaard.
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hvilke her hviler den ene søn Iohan Christensen 
Rygaard, [†3. aug.] 1710 1 1/4 år gammel, og 
datteren Sophie Amalia Christensdatter Ry
gaard, †24. april 1711 i hendes alders 6. år. 
Gravskriften er her suppleret efter afskrifter 
1768 og 1872.65

Grå kalksten, 207×135 cm, med gravskrift i 
reliefversaler, indfattet af stor, højoval laurbær
krans, der forneden rummer et lille våbenskjold, 
hvis blomstermotiv gentages på hjelmtegnet. 
Stenens øvrige indskrifter er i indhuggede ver
saler. I de øvre hjørner holder engle palmegrene 
og over gravskriften et af blomsterranker kran
set ovalfelt med ordene: »Wer tro indtil døden, 
da vil ieg gieve dig lifsens Krone. Apoc. 2 (Åb. 
2,10)«; efter ordet »krone« er udhugget en bøjle- 
krone. I de nedre hjørner står Moses med Lo
vens Tavler og Johannes Døberen (fig. 42), 
begge med deres navn på et lille skriftbånd. De 
flankerer et ovalfelt med ordene: »Denne steen 
hafuer Christen Sørensen Rygaard bekosted sine 
af døde salige hustru oc børn til æreminde«. 
Ranker og blomster fylder ud i mellemrum
mene, og øverst på stenens rand er (på hovedet) 
indhugget navnene på de tre gravlagte.

Stenens gamle plads var i korgulvet,65 hvor 
den 1901 var sunket og ønskedes hævet. 1904 
ønskede kirkesynet, at den sammen med nr. 2 
blev optaget af gulvet og sat mod væggen i ko
rets sydside.15 Nu indmuret i tårnrummets syd
væg.

2) O. 1717, over tre salige børn af Laust 
Frandsen af Lild Darum, Anna Laustdaat(er), 
†10. april 1717 i hendes alders 6. år, Søren Lau
sten, †17.juni 1710 tre uger gammel, og Søren 
Lausten, †12. sept. 1713 fem uger gammel. Grå 
kalksten, 133×89 cm, med indskrift i reliefversa
ler, omfattet af en stor, højoval laurbærkrans. 
To engle i stenens øvre svikler sætter en krone 
over gravskriften, og stenen i øvrigt fyldes ud af 
storakantus. Stenens gamle plads var i skibets 
gulv, hvorfra den 1904 ønskedes optaget og 
hensat med nr. 1 mod væggen i korets sydside. 
Nu opsat svært tilgængelig ved tårnrummets 
nordvæg.

En muret gravkrypt (fig. 45) under tårnet må 
formodes indrettet sidst i 1600’rne af Johan

Fig. 42. Johannes Døberen, udsnit af gravsten (nr. 1, 
s. 3095), o. 1711, sat af Christen Sørensen Rygaard 
over hustruen Helle Justdatter Holst og deres børn. 
NE fot. 1994. – Johannes der Täufer, Ausschnitt aus 
Grabstein, errichtet von Christen Sørensen Rygaard für 
seine Frau und ihre Kinder. Um 1711.

Rantzau (†1708), idet den skal rumme en tidligt 
afdød broder til ham foruden hans 2. hustru So
fie Amalie Friis’ stedfader Kaj Lykke (†1699 eller 
1702), der levede sine sidste år på deres gård 
Bramminge. Krypten måler 310×225 cm og er 
180 cm høj (jfr. fig. 4), med tøndehvælving og 
nedgang ad en stejl trappe i øst, hvortil der er 
adgang via to svære gulvlåger vestligst i skibets 
midtgang.

De to kister (fig. 45), der står hævet på lave 
murbænke, er begge fornyede i 1800’rnes senere 
del, af egetræ, egetræsmalede og forsynet med 
enkle kisteplader af messing. 1) En Rantzau, for
mentlig Frederik Rantzau (jfr. ndf.), kisten fra 
o. 1875, 212 cm lang, med skråkantet, profileret 
låg og på kistepladen graveret: »Rantzau«. Det
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Fig. 43. Inderkiste af bly, slutningen af 1600’rne, for
mentlig Frederik Rantzaus (s. 3095). Fot. 1941 i 
NM2. – Innensarg aus Blei, vermutlich für Frederik Rant
zau. Ende des 17. Jh.

nu hovedløse lig ligger i en oprindelig inderkiste 
af bly, ca. 190 cm lang, der er tildannet efter 
legemets form med særligt hovedrum (fig. 43). 
Sydligst i krypten. 2) Kaj Lykke, kisten fra 1886, 
i størrelse som en velvoksen barnekiste, 160 cm 
lang, med kannelerede hjørnelisener, kuglefød
der og skråkantet, knopforsiret låg. På kistepla
den læses i graveret skriveskrift: »Cai Lykke for
hen Herre til Gisselfeld, Rantzausholm m.m. 
Oberst til Hest, Befalingsmand på Aalborghus, 
født 1624, død 1702. Fred!«. Det sammenrodede 
skelet savner sit hoved (fig. 44), der længe var i 
Anatomisk Museum i København, og som si
den 1994 er i Bramming Egnsmuseum.

Krypten kaldes 1768 en åben begravelse med 
to †kister af egetræ, den ene med ødelagt låg, 
hvorved man kunne se en indre blykiste.3 Året 
efter sagdes begravelsen at rumme en ung Rant
zau i en blykiste, broder til Johan Rantzau, samt 
den ulykkelige Kaj Lykke (DaAtlas). Oluf Niel
sen ville midt i 1800’rne vide, at den ene kiste 
var af bly og rummede »en ung Rantzau balsa
meret, han var død på en udenlandsrejse og bro
der til Johan, Jørgen og Palle Rantzau«. I så fald 
må der være tale om Frederik Rantzau, der vides 
død i Frankrig.66 Om Kaj Lykkes kiste kunne 
han berette, at den var af fyr(?) og engang midt i 
1700’rne havde haft låget løst, hvorved man så 
hans legeme ligge helt og holdent, »men Gabel 
lod kisten igen tilslå«. Siden var der sket megen

forstyrrelse i begravelsen, idet næsten alt var 
hensmuldret, og Kaj Lykkes hoved havde en 
mand taget med sig til København og uden til
ladelse foræret det til Anatomisk Museum. Her 
»fremkaldte Kaj Lykkes hoved en interessant 
undersøgelse, idet franskmanden Quatrefages 
ville påvise, hvorledes menneskeslægten går 
frem fra et lavere trin til et højere og påstod, at 
man af og til kunne finde hoveder, der var en 
gentagelse af dem, der fandtes på de ældre trin; 
Kaj Lykkes hoved skulle være et eksempel 
herpå, idet han, der var sin tids skønneste mand, 
havde et hoved som en idiots. Klogskab var for
modentlig dog ikke denne mands stærke side, 
og hans skønhed véd jeg ikke, om man tør 
fremhæve; det var på grund af hans rigdom, at 
verset lyder: Enhver skøn jomfru hun ønsker 
sig, Gud give Kaj Lykke han vil have mig«.67

Hovedet har siden givet anledning til fortsat 
anatomisk debat og figureret i talrige, også hi
storiske værker.68 Dets fjernelse fra gravkrypten 
var sket 1858 og skyldtes den medicinstude
rende Gabriel Michael Friis (1832-1900),69 der i 
et brev til Nationalmuseet 1869 berettede føl
gende herom: Under et besøg på Bramming var 
han gået ned i begravelsen med et par folk, der 
kendte den. Her fandtes levninger af to lig og 
ikke flere; det ene lå i en blykiste, det andet i en 
trækiste, hvoraf dog kun rudimenter var til-

Fig. 44. Kaj Lykkes kranium (s. 3096, jfr. fig. 45). Efter 
Naturens Verden 1938. – Der Schädel Kaj Lykkes.



BRAMMINGE S. KNUDS KIRKE 3097

bage. Man bragte ham først et hoved, som man 
erklærede for Kaj Lykkes, og som han fandt 
særdeles stygt, idet det »mere så ud til at kunne 
have tilhørt en idiotisk person end Danmarks 
smukkeste mand«. Det andet kranium, der
imod, var et af de smukkeste, Friis havde set, 
hvorfor hans første tanke var, at der måtte være 
sket en forbytning. Imidlertid kunne dette ikke 
være tilfældet, da det smukke hoved tydeligvis 
havde tilhørt en ung mand på nogle og tyve år, 
mens Kaj Lykke jo var død gammel.70

Den megen opmærksomhed om ligene kan 
være årsagen til, at man herefter lod de nuvæ
rende kister gøre, først Rantzau-kisten og 1886 
Kaj Lykkes, der af sparehensyn kunne ind
skrænkes til barne- eller konfirmandstørrelse. 
Og 1893 pålagde synet kirkeværgerne at holde 
kryptens lemme lukkede og aflåste, ligesom ki
sternes låg straks skulle fasttømres.9

Den videnskabelige debat om Kaj Lykkes kra
nium foranledigede 1941 en undersøgelse af ki
sterne, hvorved det kunne fastslås, at hovedet i 
Anatomisk Museum, der medbragtes til lejlig
heden, virkelig hørte til skelettet i hans kiste.71 I 
offentligheden vakte det misnøje, at de køben
havnske videnskabsmænd herefter tog det fa
møse hoved med sig tilbage frem for nu at efter
lade det hos sin ejermand i kisten.72 Hovedet 
blev 1978 tilbageleveret kirken, imod at det 
skulle lægges i kisten. Her begyndte kraniet 
imidlertid at vise tegn på smuldring, hvorfor det 
1994 bragtes til Bramming Egnsmuseum.

Kirkegårdsmonument, o. 1838, over den 
fromme datter og ømme søster jomfru Margre
the Hedvig Øllgaard, *29. juli 1813 på Bram
minge Nygaard, †19. dec. 1838 sammesteds, 
»Forældre, Broder huggede ind Dit Minde 
skjøndt det Tiden sletter, Din Wandel derimod 
gav vort Sind Den Tro, som hist dig Liv for
jætter«. Stele af sandsten i to afsæt med flad py
ramidetop, 172 cm høj, der på den ene side har 
indskrift i indhugget skriveskrift (sortoptruk- 
ket). Til monumentet er o. 1855 føjet en lille 
foranstående tavle af marmor, 50×35 cm, over 
Jeannette Cathrine Oline Amalia Øllgaard, født 
Mørch l.juli 1823 i Sæbye, †11. aug. 1855 på 
Bramminge Nygaard. Syd for kirkens kor.

Et støbejemskors fra o. 1853 er sat over Wil
helm Fabricius, *7. april 1777 i Ansager, †9. dec. 
1824 »paa Bramming«, og Margrete Fabricius, 
*17. feb. 1774 på Sneumgaard, †8. okt. 1853 på 
Bramming. Det svære kors, 107 cm højt, har 
gravskrift i antikva fordelt på begge sider, samt 
hjerteformede ender med to små rosetter om
kring en lilje. Øst for koret, hørende til den af 
Terman Øllgard indrettede begravelse (se ndf. 
gravkammer nr. 3). †Støbejemskors. På samme 
gravsted stod endnu i 1930’rne to lignende stø- 
bejernskors over Terman Øllgaard (†1827, jfr. 
epitafium nr. 4) samt over Terman Øllgaard Fa
bricius (†1857) og hans hustru Theodora (†1858). 
Tidligere skal kirkegården have haft yderligere 
nogle støbejemskors.73

Tre murede gravkamre findes på kirkegårdens 
østlige del; to af dem (nr. 1, 2) er angivet på 
udskiftningskortet (fig. 2): 1) Indrettet for Chri
stian Carl Gabel o. 1748 i kirkegårdens nord
østlige hjørne (jfr. epitafium nr. 2). Heri er for
uden Gabel nedsat begge hans hustruer samt to 
brødre.74 1890 og atter 1898 erklærede kirkevær
gerne sig villige til at vedligeholde den Gabelske 
begravelsesplads på kirkegården og til at sætte 
en grå sten med navnet »Gabel« på pladsen 
imod til gengæld at oppebære 8 kr. fra det Ga
belske legat i Ribe.15 2) Indrettet o. 1765 for

Fig. 45. Gravkrypt fra slutningen af 1600’rne med 
(fornyede) kister, rummende formentlig Frederik 
Rantzau (til venstre) og Kaj Lykke (s. 3095). NE fot. 
1994. – Gruft, Ende des 17. Jh., mit (erneuerten) Särgen, 
den Begräbnissen von vermutlich Frederik Rantzau (links) 
und Kaj Lykke.
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Fig. 46. Trappehusets dør med †kalkmalet årstal 1791 
ved kirkens restaurering (s. 3068, 3072). Henrik 
Græbe fot. 1971. – Tür zum Treppenhaus mit in †Fresko 
gemalter Jahreszahl 1791.

Henrik Christian Wormskjold og hans hustru 
Ingeborg Teilmann i kirkegårdens sydøstre 
hjørne (jfr. epitafium nr. 3). 3) Indrettet o. 1827 
øst for koret for Terman Øllgaard og hans fami
lie (jfr. epitafium nr. 4 og støbejemskors).

KILDER OG HENVISNINGER

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

Ved embedet. Synsprotokol 1862-1913 og 1949-(92). 
Darum Sognearkiv. Afskrift af liber daticus 1766-1820 
(1987/24).

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske 
Landsbykirker V, 1889, s. 242 og VII, 1887, s. 194. – Notebøger. Søren Abildgaard IX, s. 1f. – Indberetninger. 
Jacob Helms 1873 (bygning, inventar, gravminder), 
V. Clausen 1881 (Gabels epitafium), Chr. Axel Jensen 
1907 (gravminder), Niels Termansen 1911 (maleri af 
»S. Knud«), R. Meyer-Heiselberg 1940 (bygning, in
ventar, gravminder), V. Hermansen 1941 og K. Fi
scher Møller 1941 (Kaj Lykkes skelet), Georg N. Kri
stiansen 1951 (Gabels epitafium), Vitus Nielsen 1967 
(døbefont, epitafier), E. B. Rosing Holm 1967 og 
1973 (inventar og gravminder), Knud Høgsbro 
Østergaard 1970 (gulviagttagelser), Mogens Larsen 
1970 (kalkmaleri), Per Kristian Madsen 1988 (tag

værk), Poul Grinder-Hansen 1984 og Sissel F. Plathe 
1994 (gravminder).

Tegninger og opmålinger. Farvelagt tegning af maleri 
af en gråbroder, der anføres som Odenseprioren 
Christiern Poulsen; Skitse af Gabels monument ved 
V. Clausen; Opmåling af klokke ved F. Uldall 1901; 
Opmåling af grundplan og snit af bygning ved Hen
rik Jacobsen 1977.

Litteratur: Oluf Nielsen: Historiske Efterretninger 
om Gørding Herred, 1872, s. 56-59.

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning ved Mogens Vedsø, inventar og 
gravminder ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (or
gler). Tysk oversættelse: Bodil Moltesen Ravn. Re
daktionen afsluttet feb. 1995.

1 Ifølge redaktionsprincipperne for Danmarks Kirker 
staves sognets og kirkens navn »Bramminge«, jfr. 
Trap: Danmark, 5. udg.
2 Ribe Oldemoder, udg. af O. Nielsen, 1869, s. 110.
3 Thomas Hillerups indberetning til biskop Bloch
1768, afskrift i Liber Daticus 1766-1820, i Darum 
Sognearkiv.
4 Kilden er et maleri i kirken, angiveligt forestillende 
S. Knud og med mindeskrift over helgenkongen, der 
er opsat i kirken 1734 (se inventar). O. Nielsens op
lysning om kirkens indvielse til S. Knud i herredsbe- 
skrivelsen (note 10) synes alene at bygge herpå, og 
ikke mindre usikkerhed er forbundet med Knudsnav- 
nets tilknytning til en helligkilde i sognet. Se 
Schmidt: Helligkilder, s. 286f. og S. Svane: Danske 
Helligkilder og Lægedomskilder, 1984, s. 268.
5 Kong Frederik den Førstes danske Registanter, udg. 
Kr. Erslev og W. Mollerup, 1879, s. 433.
6 En egen sognepræst i Hunderup optrådte endnu 
1509, men 1538 var Hunderup anneks til Bramminge. 
RA Ribe bisp. Register på sognepræsternes ejendom 
og rente udi Vardesyssel 1538, s. 92f.
7 DaAtlas.

Fig. 47. *Fontekumme af granit, måske fra kirken (s. 
3080). I Den antikvariske Samling i Ribe. Fot. i NM2 
1932. – *Kuppa aus Granit, vielleicht von der Kirche. In 
Der antiquarischen Sammlung in Ribe.
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8 Kronens Skøder II, 476.
9 Ved embedet. Synsprotokol 1862f.
10 Nielsen: Herredsbeskrivelse s. 56f.
11 DaSagn IV, 175, jfr. gravminder.
12 Den kgl. Mønt- og Medaillesamling. F. P. 3075 og 
3111.
13 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1792 (C 
4.189-90).
14 Ved pastor K. Høgsbro Østergaard.
15 LA Vib. Ribe stiftsprovsti og Ribe-Gørding hrdr.s 
provsti. Synsprotokoller 1862-1911 (C 37.3-6).
16 Helms: Tufstenskirker, s. 88.
17 En vandret indkragning af murens inderside ca. 130 
cm over gulvet kunne repræsentere ældre, bevaret 
murværk, men hidrører snarest fra 1874 som en gen
tagelse af den tilsvarende, nedennævnte indkragning 
af sydvæggen.
18 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger. Præste
gårds- og kirkesyn 1798-1804 (C 4.705-706).
19 LA Vib. Ribe amts østre provsti. Synsprotokoller 
1829-1854 (C 45.4-7).
20 Vinduer af omtrent tilsvarende udformning kendes 
fra Kolby på Samsø og dateres der til o. 1250. DK. 
Holbæk, s. 2634.
21 Et uregelmæssigt forløb af vægplanet i skibets 
nordside længst mod øst (sml. fig. 5) kunne måske 
antyde, at ombygningen her har været af mere om
fattende art.
22 Oversiden utilgængelig.
23 Note 15. På skibets nordside gennemførtes afrens
ningen dog kun op til et for kor og skib fælles niveau, 
mens kvadrene i den øvre del af skibets vestende sta
dig fremstod hvidtede (sml. fig. 5). Afrensningen her 
er foretaget efter 1932 (sml. fig. 7).
24 Ved den 1970 gennemførte undersøgelse konstate
redes, at skibets nordvæg fortsatte ubrudt 30-40 cm 
ned under nuværende gulvflade.
25 Dette gælder nu også de tre vestlige fag.
26 LA Vib. Ribe stifts- og købstadsprovsti 1812. Syns
protokol for kirker og præstegårde 1813-61 (C 
36.A13).
27 Indberetning ved (senere museumsinspektør) 
R. Meyer-Heiselberg. Rapport udarbejdet i 4. mel
lem under et lejrskoleophold på Bramminge Hoved
gård.
28 Note 9 og 15.
29 En plade på nordsiden bærer påskriften: »AWKT 
LW 1993« (sml. Jernved, s. 3250 note 47).
30 DaAtlas. og note 3.
31 Se Erik Moltke: Nogle malerier i vore kirker og 
deres forbilleder. ÅrbOldkHist. 1955, s. 105. Jfr. DK. 
Frborg. s. 1446f.
32 Oplysningen findes i Helms’ indb. 1873 i NM2.
33 Nielsen: Herredsbeskrivelse, s. 56f. DaAtlas næv
ner ikke årstallet og omtaler våbnerne som en Langes 
med en rose og hans frues med tre krydsbjælker.

Fig. 48. Indre set mod øst. Fot. i NM2 o. 1910. – Kir
cheninneres gegen Osten, um 1910.

34 I Nordiska Museet er figuren noteret som stam
mende fra Bramminge kirke i Jylland, en gave fra 
tandlæge Friis i Kolding 1889. Gaven var en støtte til 
Arthur Hazelius i hans opbygning af samlinger fra 
hele Norden, i hvilken anledning Hazelius 1886 havde 
henvendt sig til Friis med ønske om at få nogle 
»gamla skulpterade foremål«. Tandlæge Friis, der 
også skænkede Nordiska Museet en unggotisk bispe- 
figur fra sit hjemsogn Hylke (Århus amt), lod efter 
grundlæggelsen af Museet på Koldinghus denne in
stitution nyde frugterne af sin samlervirksomhed. Se 
Sigvard Skov: Koldinghus Museet 1890-1965, Kol
ding 1965, især s. l0f.
35 Regimentet var Det andet Sjællandske, hvilket for
klarer giverens betænkning af en sjællandsk kirke. Se 
nærmere O. Vaupell: Den dansk-norske Hærs Histo
rie, 1872.
36 Note 18 og 26.

Fig. 49. Dåbsfad, o. 1550-75 (s. 3080). NE fot. 1984. – Taufschale, um 1550-75.
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37 Indskriften synes en smule yngre end overdragel
sen, idet Henrik Christian Worm først 1757 adledes 
Wormskjold.
38 Jfr. låget fra et lignende chrismatorium, fundet i 
Malt kirke (s. 2825). Se generelt KultHistLeks. artik
lerne »Olja och oljeinvigning« og »Liturgiska kärl« 
samt Thomas W. Lassen: Chrismatorier til bare to 
slags olie, i hikuin nr. 6, Højbjerg 1980, s. 59-64, med 
videre henvisninger.
39 Fonten er ikke omtalt i Mackeprang: Døbefonte.
40 Motivet er et ældgammelt guddomssymbol. Se Pa
trik Reuterswärd: The Forgotten Symbols of God, i 
Konsthistorisk Tidskrift 1982 og 1985.
41 De to overlejrende bemalinger var en hvidgrå med 
rødt på hjørnelister og spirfod, samt derunder en 
grønliggrå med grøn spirfod og blå bund i topro
setten.
42 Die Kunstdenkmäler des Kreises Südtondern, Ber
lin 1939, s. 123. Nærmest står låget i Humtrup, hvis 
champignonformede kugleknop måske går tilbage til

Fig. 50. Stolegavl, o. 1580-1600, ændret i 1700’rne og 
1970-72 (s. 3084). NE fot. 1984. – Gestühlswange, um 
1580-1600, geändert im 18. Jh. und 1970-72.

1200’rne. Jfr. også et fontelåg i Mölln kirke. Se Wolf
gang Teuchert: Taufen in Schleswig-Holstein, Heide 
1986, s. 12 med fig. 5.
43 Se Ebbe Nyborg: »Hans og Sten Maler af Ribe«. 
Om Ribes malermiljø og dets »marked« i 1600rnes 
Vestjylland. I Synligt og Usynligt. Studier tilegnede 
Otto Norn, 1990, især s. 144f., 157f.
44 Stykket fandtes 1972 skjult bag et af prædikestolens 
hængestykker.
45 Samme serie har malerne benyttet 1654 til en serie 
pulpiturmalerier i Sønder Borris kirke (Ringkøbing 
amt). Se Ebbe Nyborg (jfr. note 43), s. 144f. samt 
Hugo Johannsen: »The graphic Art of Hendrick 
Goltzius as Prototype for Danish Art during the 
Reign of Christian IV«. I Art in Denmark, Leids 
Kunsthistorisch Jaarboek 1983, Delft 1983, s. 96f.
46 Se Georg Garde: Danske silkebroderede lærreds- 
duge fra 16. og 17. Århundrede, 1961, s. 287f.
47 Det fandtes 1972 helt bortskrabet.
48 En 1800 omtalt flytning af prædikestolen må derfor 
antages kun at have været en mindre omplacering. 
Jfr. note 18.
49 Den mørkbrune fandtes som ældste lag også på 
herskabsstolen fra 1639 (jfr. ndf.). Når intet ældre er 
konstateret på det almindelige stoleværk, kan grun
den være, at det (som ofte) fra første færd har stået i 
blankt træ med lidt partiel staffering.
50 Farvelaget svarer til det ældste på indgangens fløj
dør (jfr. ndf.) og må derfor hidrøre fra samme istand
sættelse 1800.
51 Jfr. s. 1337 med fig. 75 og s. 1548 med fig. 51.
52 Beslægtede Gudme-orgler findes bl.a. i Tystrup 
kirke (Sorø amt) og Købelev kirke (Maribo amt).
53 Note 15. LA Vib. Ribe domkirkes inspektion. Ind
komne breve 1906-1915 (C 630.8). Horsens Orgel
byggeri: Katalog 1923.
54 Magazin for rejseiagttagelser I, 255. Her citeret 
gennem Nielsen: Herredsbeskrivelse, s. 58.
55 Såvel DaAtlas som pastor Hillerup (jfr. note 30) 
oplyser om mindetavlens plads over kirkedøren.
56 Nielsen: Herredsbeskrivelse, s. 58. Her henvises til 
en af Abildgaard udført tegning af Kristen Poulsen, 
som O. Nielsen kendte gennem aftegning i Burman- 
Beckers samling af tegninger. Jfr. DaMag. II, 65.
57 Vera lux synes, skønt oplagt for en monumental 
lysgiver (jfr. Joh. 1), ikke at være almindelig som top
figur på sådanne lysekroner. Om motivet, for hvis 
identifikation Carsten Bach-Nielsen takkes, se Lexi
kon der Christlichen Ikonographie, udg. E. Kirsch- 
baum, Bd. 3, 1971, artiklen Licht, Lichterscheinun
gen.
58 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 358.
59 Søren Manøe Hansen: Klokkeskatter i Ribe amt 
1526-29 og 1601, i ÅrbRibe 1984, s. 168.
60 Pastor Hillerup (jfr. note 3) nævnte 1768 epitafiet 
»tæt ved prædikestolen«.
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61 Oluf Nielsen (jfr. note 10) meddeler, at det for
mentlig var om hendes ligfærd, det endnu på hans tid 
berettedes, at det østfra kommende ligtog havde væ
ret så langt, »at da ligvognen kom forbi Borre, kunne 
enden af toget næppe ses på bakken til øster, en af
stand af henved 2000 alen«.
62 Før 1970 fremtrådte indskriften med adskillige hul
ler og afslag. Ældre afskrifter foreligger ved pastor 
Hillerup og O. Nielsen (jfr. note 3 og 10), Chr. Axel 
Jensen og P. Meyer-Heiselberg (jfr. note 27).
63 Tilskrivning ved Karin Kryger. For monumentfor
men, obelisk med foranstillet buste, kan henvises til 
talrige eksempler i Westminster Abbey. En lignende, 
men rigere opbygning har Stanleys monument for 
Lord Maynard i Little Easton (Essex), hvor den døde 
er fremstillet teatralsk i fuld figur foran en mørk obe
lisk. Se A. Esdaile: English Church Monuments 1510 
to 1840, London, 1946, s. 31 med fig. 21. I Danmark 
kan jævnføres med billedhuggerens monumenter for 
Tycho de Hofman (1754) i Nebsager kirke (Vejle amt) 
og Jochum de Lichtenhielm (1754) i Horsens kloster
kirke. Se Sv. Aage Bay: Horsens Klosterkirke 1275- 
1975, Horsens 1975, s. 72f. med fig. 24.
64 Her nævnes det 1768 (jfr. note 3).

Fig. 51. Fløjdør, 1800, mellem våbenhus og skib (s. 
3086). NE fot. 1984. – Flügeltür, 1800, zwischen Vor
haus und Schiff.

Fig. 52. Alterdisk, måske 1702 (jfr. fig. 17), uidentifi
ceret stempel (s. 3078). NE fot. 1984. – Unbekannter 
Stempel an Patene, vielleicht 1702 (vgl. Abb. 17).

65 Jfr. note 3 og 10.
66 DaAdÅrb. XII, 2, 61.
67 Nielsen: Herredsbeskrivelse, s. 58f., jfr. også s. 51f.
68 Det var her af betydning, at såvel den nævnte fran
ske antropolog A. de Quatrefages som den tyske pro
fessor Rudolf Virchow 1869 så kraniet i København 
og siden gav det opmærksomhed som jævnførelse til 
det da netop fremkomne Neanderthalfund. Se 
V. Normand: Kaj Lykkes Kranium, i Naturens Ver
den XXII, 1938, s. 401-6, og Sofus Bang: Kaj Lykkes 
Kranium endnu engang, sammesteds 1939, s. 221-25, 
med videre henvisninger.
69 Han var søn af pastor Hans Friis i Vilslev. Om ham 
se Carsten Teilman Hald: Breve fra Vilslev Præste
gård. Et vestjysk tidsbillede fra midten af 1800-tallet 
(utrykt). Helms oplyser 1873, at det da var vel be
kendt på egnen, at hovedets bortfører var Gabriel 
Friis (da læge i Tønder). Kirkens ejer havde fortalt 
Helms, at han for flere år siden havde »lånt« hovedet 
til Friis, som havde ønsket at få det undersøgt i Kø
benhavn og lovet at bringe det tilbage.
70 Brev 19. sept. 1869 til Conrad Engelhardt (i NM2). 
Gabriel Friis gør her ikke rede for kraniets videre vej 
til København. V. Nordmann, der ikke 1938 kendte 
til Friis’ rolle, meddeler herom (jfr. note 68, s. 402f.), 
at kraniet skulle være kommet Japertus Steenstrup i 
hænde med Emil Christian Hansen som mellem
mand. Videre skulle Peder Ludvig Panum 1872 have 
meddelt Rudolf Virchow, at kraniet var blevet over
ladt museet af Kaj Lykkes adelige efterkommere.
71 Når også skelettet i Rantzaukisten nu er hovedløst, 
må det velsagtens skyldes et senere tyveri foranledi
get af den megen nyfigenhed omkring ligene. Jfr. i 
øvrigt begravelserne i Hunderup kirke s. 3199f.
72 Se indlæg i Nationaltidende 22. okt. og 1. nov. 1941 
samt i dagbladet Sydvestjylland 23. okt. 1941. Man 
må vel sige, at brammingboerne selv, ved deres nøg
terne sparsommelighed med kistelængden, havde 
indkasseret en gevinst, der nu vanskeliggjorde en lo
kal argumentation for tilbageføring af kraniet med 
henvisning til respekt for gravfreden.
73 Venligst meddelt af E. Rohde-Johansen.
74 Jfr. epitafiets gravskrift og Nielsen: Herredsbeskri
velse, s. 59.



Fig. 1. Kirken set fra nord. Susanne Lose fot. 1995. – Nordansicht der Kirche.

BRAMMINGE S. ANSGAR KIRKE
BRAMMINGE SOGN

Bramminge1 stationsby er beliggende på om
trent fladt terræn ca. 1,7 km stik syd for sognets 
gamle S. Knuds kirke (s. 3063). S. Ansgar kirke 
er opført 1914-15 under ledelse af arkitekt Ha
rald Lønborg-Jensen i udkanten af den lidt ældre 
bydannelse på nordøstsiden af Nørregade, der 
fra byens centrum løber mod nordvest for læn
gere ude at dreje mod nord i retning af S. Knuds 
kirke og Bramminge Hovedgård. Indvielsen af 
den nye kirke fandt sted 12. december 1915.

Bybebyggelsen opstod omkring en station på 
den 1874 åbnede jyske sydbane Lunderskov-Es- 
bjerg-Varde, og dens betydning øgedes ved nye

baneanlæg 1875, 1889 og 1916, der gav stedet 
status som trafikknudepunkt.2 Kirkeværgerne 
ved Bramminge S. Knuds kirke blev 19083 på
lagt at fremkomme med planer til anlæg af en 
kirkegård i tilknytning til stationsbyen; et øn
ske, der blev gentaget de følgende år.4 1912 søg
tes om statstilskud til opførelse af en ny kirke
bygning på den planlagte assistenskirkegård til 
afløsning for den gamle sognekirke, og året ef
ter forelå tilladelsen til anlæggelse af begravel
sespladsen.5

Kirkegårdens størrelse er siden indvielsen øget 
flere gange; 1952 købtes et stykke af Bramminge
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Hovedgårds jorde, 1962 indlemmedes et gart
neri nord for kirken (jfr. fig. 5), og 1971, 1979 og 
1983 er foretaget yderligere arealudvidelser.6

Kirkens nærmeste omgivelser reguleredes 
1968 med delvis omlægning af stendigerne, og 
1978 udlagdes et areal til urnekirkegård,6 mens 
det 1983 anskaffede areal henligger som såkaldt 
naturkirkegård. Umiddelbart syd for kirken er 
indrettet et anlæg til minde om fire unge mænd, 
der faldt under den tyske besættelse.

Et nyt ligkapel af røde tegl opførtes 1965-66 
nordøst for kirken (arkitekt Richard Aas) og 
ombyggedes 1977 med høj tagrejsning,6 mens 
en bygning til kirkekontor ved parkeringspladsen 
nord for kirken opførtes 1985.7

Den hvidkalkede kirke, der er opført af tegl, 
består af kor, skib og tårn med våbenhus ved 
sydsiden, endvidere en tilbygning (tidligere 
†ligkapel) ved skibets nordside samt to diminu
tive tilbygninger i hjørnerne mellem koret og 
triumfgavlen. Kirken projekteredes af arkitekt 
Harald Lønborg-Jensen, København, og murer
arbejdet udførtes af murermester Anders Olsen 
Skjærbæk, Bramminge.8 Bygningen er oriente
ret øst-vest med betydelig afvigelse til nord.

Kirkens arkitektur er, karakteristisk for tiden, 
sammensat af en række velkendte elementer fra 
middelalderens kirkebyggeri og kan jævnføres 
med arkitektens mange andre byggerier i om
rådet.9 Især knytter den sig til ombygningen af 
kirken i Hejnsvig, hvis skib og tårn er udformet 
stort set som i Bramminge (sml. fig. 3 og s. 
2338-39 fig. 5).

Kirkens langmure og hjørner støttes af stræ
bepiller, der er afsluttede et stykke under tag
foden. På koret prydes gesimsen af en spærstik- 
frise,10 mens falsgesimsen på skibet ledsages af et 
savskifte. Hovedadgangene til kirken er dels 
gennem en fladbuet dør i våbenhusets sydgavl, 
dels i vestgavlen ad en falset, spidsbuet portal 
med kraftigt markerede kragbånd og glat spejl 
over den vandret afdækkede åbning. En nu til
muret dør i nordre tilbygnings gavl, med en 
korsformet blænding i spejlet, ledte tidligere ind 
til †ligkapellet (sml. ndf.); desuden findes ind
gange i kapelbygningens vestmur og i det lille 
præsteværelse ved korets sydside. Vinduerne er

alle falsede og spidsbuede. Skibets og korets øst
gavle er glatte, mens våbenhuset og nordre til
bygning prydes af højblændinger med stigende 
rundbuer. Tårnet, der krones af et let opskalket 
pyramidespir, er indbygget i skibets vestende, 
hvor det bæres dels af vestgavlen, dels af to pil
ler (jfr. nedf.).

Det indre overdækkes af krydshvælv med 
undtagelse af våbenhuset og nordre tilbygning. 
Ribberne i korhvælvet og i skibets øst- og vest
hjørner bæres af konsoller af form som menne
skehoveder, der angiveligt skal forestille de lo
kale håndværkere, som medvirkede ved kirkens 
opførelse. Skibets hvælv iøvrigt bæres af kraf
tige skjold- og gjordbuer. Den lille tilbygning 
på korets sydside indeholder, som nævnt, et 
præsteværelse, hvorfra tillige er opgang til præ
dikestolen, mens den tilsvarende i nord oprinde
lig indgik i kirkens opvarmningssystem.

Nordre tilbygning havde ved opførelsen en 
lav, hvælvet underetage, der tjente som †ligka- 
pel. Herover var et †orgelpulpitur, der var til
gængeligt dels ad en ligeløbstrappe fra skibet,

Fig. 2. Indre set mod vest. Roberto Fortuna fot. 1994.
– Kircheninneres gegen Westen.
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Fig. 3. Planer, snit og opstalter 1:300. Tegnet af 
Harald Lønborg-Jensen 1914. I kirkens arkiv. – Grundrisse, Schnitt und Aufrisse.
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Fig. 4. Indre set mod øst. Roberto Fortuna fot. 1994. – Kircheninneres gegen Osten.

dels ad førnævnte yderdør. Efter at bygningen 
1966 var overflødiggjort som ligkapel, blev 
yderdøren to år senere tilmuret, og i forbindelse 
med en restaurering af kirken 1985 fjernedes 
hvælvet, hvorved tilbygningen nu er inddraget i 
kirken som en korsarm.6

Tårnet bæres som ovenfor berørt af to kraf
tige, lave rundpiller i skibets vestende (fig. 2 og
3), og mellem disse og vestgavlen er tillige ind
skudt et pulpitur.

Kirken fremtræder iøvrigt stort set uændret 
siden opførelsen. En udvendig istandsættelse 
fandt sted 1968, da tegltaget udskiftedes og mu
rene sandblæstes og nypudsedes, mens en ind
vendig restaurering fulgte 1985.6

Oprindeligt opvarmedes kirken af et †luftvar- 
meanlæg i nordre kortilbygning med varmeka- 
naler under gulvet og udsugning af returluft

gennem en åbning i triumfmuren nord for kor
buen. En stor tøndehvælvet kælder under koret, 
hvortil der er adgang fra nord, tjente som kul
rum. 1961 installeredes toliefyr, der 1975 erstat
tedes af fjernvarme.6

Inventaret stammer i det væsentlige fra opfø
relsen og må i betydeligt omfang skyldes arki
tekten. Det fremtræder siden 1988 med en oli
vengrøn grundfarve, der genfindes på rummets 
tekstiler, og som især suppleres af brune og 
sorte toner. En oprindelig farvesætning i mørk
grønt med lidt rødt har 1969-88 været afløst af 
en lysere med hvidgrå grundtone.

Altertavlen, skænket af stiftsprovst Peder Ju
lius Petersen i Ribe og udført af den i byen bo
siddende billedskærer Rasmussen, har form af 
en nederlandsk fløjaltertavle med skønvirkeor- 
namentik og maleri af Simeon og Anna, sig-
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neret »Johanne Cramer Brask 1915-1951«.11 Bil
ledet flankeres i fløjene af ti mindre malerier af 
engle og scener fra Barndoms- og Lidelseshisto
rien, træværket står nu forgyldt, postamentet 
med rød skønvirkeindskrift på brun bund: 
»Mine Øine have set din Frelse. Lukas 2,29-30«.

Altersølvet, i gotiske former (pletsølv), bærer 
graveret frakturkrift: »Givet af sognepræst 
Hougaard og Hustru Bramminge 1915« (jfr. 
maleri). Alterkanden har under bunden ind
skriften: »Kirkeligt Samfunds Kvindekreds 
1964« og er som den sammenhørende oblatæske 
mærket »Sterling«.12 Alterstagerne, i barokfor
mer, 31 cm høje, har klokkeformet fodskål på 
kugletæer og balusterskaft, og kan være ældre 
end kirken (fra o. 1700?). En syvstage er ifølge 
påskrift givet af beboerne i Bramminge ved 
»Ø.M.’s« (Østerlandsmissionens) basar 1934«.

Døbefonten, af rødlig granit, 100 cm høj, er i 
sin kerne romansk men næsten nyhugget med

tovstavsprofil 1915 og øjensynligt forsynet med 
ny fod (jfr. fig. 2). Fonten, der er erhvervet fra 
en smedje ved Endrupholm, står siden 1969 
foran åbningen til kirkens nordkapel. Et kruci
fiks, figuren ca. 1 m høj og vistnok i galvanopla- 
stisk arbejde, er ophængt over korbuen. Prædi
kestolen, i renæssanceformer, består af fem fag 
med hammerfyldinger mellem joniske hjørne
søjler, og har i frisen malet citat fra Luk. 11,28 i 
forgyldte versaler. Stolestaderne, med stejle 
bænke, har udtrækssæder og glatte gavle med 
topvolut i skønvirkestil.

Orglet, fra 1948, med 12 stemmer, to manua
ler og pedal, er bygget af Th. Frobenius & Co., 
Kgs. Lyngby. Disposition: Hovedværk: Rør
fløjte 8', Spidsgamba 8', Principal 4', Blokfløjte 
4', Gedaktpommer 2', Mixtur. Rygpositiv: Ge
dakt 8', Rørfløjte 4', Principal 2', Quint 1 1/3'.13 
Pedal: Subbas 16', Principal 8'. Mekanisk aktion, 
sløjfevindlader. Tegnet af Fin Ditlevsen i samar

Fig. 5. Luftfotografi af kirken og kirkegården set fra sydøst. Sylvest Jensen fot. 1947. Det kgl. Bibliotek. – Luftaufnahme von Kirche und Friedhof Südostansicht, 1947.
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bejde med orgelbyggeriet. På pulpitur fra 1915 i 
tårnrummet, med rygpositivet indfældet i 
brystningen. Kirkens oprindelige †orgel fra 1915, 
med seks stemmer, ét manual og anhangspedal, 
var bygget af Horsens Orgelbyggeri ved M. Sø
rensen. Disposition: Manual: Bordun 16', Prin
cipal 8', Gedakt 8', Salicional 8', Æoline 8', Ok
tav 4'; oktavkoppel, svelle. Pedal: anhang.14 
Pneumatisk aktion, bælgventil-vindlade. *Or- 
gelfacaden, tegnet af H. Lønborg-Jensen, genan
vendtes 1951 i Fruering kirke (DK. Århus, s. 
2999); nu i Hylke kirke (Århus amt). På †pulpi
tur i nordkapellet.

Tre lysekroner, i renæssancestil, hænger i ski
bet. De to østlige er ifølge indskrifter på hænge- 
kuglerne (skriveskrift) skænket af beboerne i 
Bramminge ved Kirkeligt Samfund henholdsvis 
2. sept. 1928 og 31. aug. 1930, mens den tredje 
(uden indskrift) er en gave fra sognets kvinde
kreds 1955.6 Et maleri af »I. F. P. Hougaard, 
*1867, †1922, sognepræst i Bramminge 1903- 
22« i brystbillede (olie på lærred) har forgyldt 
skønvirkeramme med indskriften på en lille 
sølvplade. På orgelpulpituret, tidligere i den 
gamle kirke (jfr. s. 3089).

Klokken, tvm. 96 cm, er i renæssancestil med 
indskrifter i reliefversaler. Om halsen læses: 
»Støbt af B. Løw & Søn København«, på lege
met: »Kommer hid til mig, hører, saa skal Eders 
Sjæl leve. Es. 55(,3)«. Vuggebom.

KILDER OG HENVISNINGER

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

Ved embedet. Synsprotokoller 1862-1913, 1949-(92) 
og 1952-(86).

Tegninger. Ved embedet. Projekt, plan, opstalter og 
snit 1914 ved H. Lønborg-Jensen. – Beskrivelse af 
bygning ved Mogens Vedsø, inventar ved Ebbe Ny
borg og Ole Olesen (orgler). Redaktionen afsluttet 
feb. 1995.

Litteratur: Poul Haahr: Historien om Sct. Ansgar 
Kirkes tilblivelse. I Lokal-Årbogen 1990, Bramming, 
1990, s. 74-89.

1 Jfr. Bramminge S. Knuds kirke, s. 3098 note 1.
2 Byens betydning øgedes allerede 1875 ved åbningen 
af banen Bramminge-Ribe, der 1887 forlængedes 
over den daværende grænse til Tønder. Anlæggelsen 
af »Den skæve Bane«, dvs. diagonalbanen fra Langå 
til Bramminge via Silkeborg besluttedes ved lov i 
1908; denne banes funktion var styrkelse af transittra
fikken fra Nord- og Østjylland over Esbjerg havn. 
De indledende arbejder udførtes 1913 og tre år senere 
åbnede den første delstrækning – banen fra Bram
minge til Brande.
3 Ved embedet. Synsprotokol 1862-1913.
4 LA Vib. Ribe domkirkes inspektion. Indkomne 
breve 1909-15 (C 630.8).
5 LA Vib. Bramminge hovedgårds arkiv. Dokumen
ter vedr. kirkerne 1767-1857 og 1911-13 (G 476.82).
6 Ved embedet. Synsprotokol 1952-(86).
7 Ved embedet. Synsprotokol 1949-(92).
8 Venligst meddelt af E. Rohde-Johansen.
9 H. Lønborg-Jensen blev flittigt benyttet som arki
tekt ved ombygninger og nyopførelse af kirker i om
rådet. De to kirker i Stenderup og Skovlund opførtes 
henholdsvis 1908-09 og 1909-10 (s. 1596 og 1593). 
1914-15 fulgte S. Ansgar kirke i Bramminge og om
bygning af kirkerne i Hejnsvig 1918-19 (s. 2342) og 
Grindsted 1921-23 (s. 2236).
10 En af de få afvigelser fra projektet, idet bygnings
tegningerne viser en rundbuefrise.
11 Det sidste år gælder en opmaling.
12 Frem til 1964 tjente kande, oblatæske og skål i hvid 
porcelæn med guldkors fra Bing & Grøndahl.
13 Yderligere én stemme, Krumhorn 8’, er forberedt i 
rygpositivet.
14 Organist- og Kantorembederne, 4. udg. 1944. 
Horsens Orgelbyggeri: Katalog 1923.



Fig. 1. Kirken set fra øst med Kongeåen i forgrunden. EN fot. 1985. – Ostansicht der Kirche mit der Königsau im 
Vordergrund.

VILSLEV KIRKE
GØRDING HERRED

Sognet nævnes første gang i kirkelisten i Ribe Olde
moder (midten af 1300’rne), da det var sat til en afgift 
af 6 skilling sølv (jfr. s. 1020f.).1 Kirken omtales 1411, 
1417 og 1500 som viet S. Nikolaj.2 Et Helligkorsalter 
nævnes i en indskrift på en dertil skænket *kalk fra o. 
1475-1500 (se inventar).

I senmiddelalderen ses Vilslev sognekald ofte for
bundet med stillinger ved Ribe domkirke. Som sog

nepræst nævnes tidligst Johannes Nielsen, der 1411 
tillige var alterpræst ved stiftskirkens S. Jakobs alter.3 
1464 havde en af kannikkerne præstekaldet,4 og præ
sten Maurits Orm var 1509 samtidig vikar ved dom
kirken, 1518 kannik.5 1672 fik kaldet Hunderup som 

anneks.6
Kirken planlagdes 1558 henlagt til bispens embeds- 

indtægter,7 men det skete ikke. 1687 skødede kronen
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Vilslev kirke til præsident (førsteborgmester) i Ribe 
Matthias Worm,8 og formentlig før 1697 (jfr. alter
sølv) kom den til generalløjtnant Frederik Gersdorff 
til Kærgård (Hunderup sogn), hvorefter den hørte 
under denne gård til 1786, da sognets beboere købte 
kirken.9 Kirken er overgået til selveje 1. jan. 1915.10

Sognet, der er fordelt på begge sider af Kongeåens 
udløb og således ligger både i Nørre- og Sønderjyl
land, var tidligere stærkt udsat ved stormfloder. Såle
des steg havvandet 1634 til en højde af ca. 2 1/2 alen 
over kirkens gulv, endnu markeret på et stykke væg
panel (se inventar).11 Natten mellem 16. og 17. okt. 
1862 slog lynet ned i tårnet og forårsagede en brand, 
der kun begrænsedes til tårnet takket være to hjem
meværende sømænd, der under livsfare steg op ind
vendig og bekæmpede ilden med ophejsede spande.12

Sagn. Tårnet står på nordsiden af bygningen for at 
markere, at kirken er den yderste i Nørrejylland,13 og 
vandet i døbefonten holder sig altid friskt.14 I kirken 
stod længe det uforrådnede lig af en mand, der havde 
svoret sin kæreste ikke at ville rådne i sin grav, hvis 
han svigtede hende, men som dog sveg hende. Liget 
sank hen til støv, da han fik tilgivelse fra sin afdøde 
kærestes genfærd.15 En hollandsk admiral, der faldt i 
et slag på Kongeåen, skal være begravet i kirken.16 En 
genganger skal være nedmanet under en sten i eller 
uden for våbenhuset, og en helhest og en sort hund 
tuder for lig på kirkegården.17

Møntfund. Under restaureringen af kirken 1958 
fremkom ved harpning af jord fra koret ialt ni møn
ter, syv danske, hvoraf den ældste var slået af Kristof
fer I i Ribe, samt to nordtyske hulpenninge.18

Kirken er smukt beliggende i landsbyens søndre 
udkant umiddelbart nord for Kongeåen og ud til 
vidtstrakte marskenge mod vest. Det 1938 regu
lerede åløb var tidligere stærkt snoet og forløb

da tættere på kirkegårdens søndre side. Præste
gården ligger nordøst for kirken.

Kirkegården er uregelmæssigt firsidet og har 
gamle grænser mod syd, øst og nord, mens der 
mod vest er foretaget en mindre udvidelse o. 
1975.10 Både o. 186519 og i forbindelse med ud
videlsen er foretaget opfyldning på det lavtlig
gende terræn.

De fire indgange har formentlig alle gammel 
hævd. Hovedindgangen midt i norddiget har en 
hvidkalket, muret portal, sandsynligvis fra 15- 
1600’rne, med både køreport, ligporten, og 
ganglåge. Udvendig, på nordsiden, er begge åb
ninger falsede, ganglågen dog kun i siderne, 
indvendig omgives de af vandret overdækkede 
blændinger. Portalen er tækket med tagtegl, 
men endnu 1860 nævnes blytag.20 Herudover er 
mod nord en ganglåge til præstegårdshaven, 
mod øst en køreport nær nordøsthjørnet og i 
sydøst en ganglåge, der fører ud til et tidligere 
spang over Kongeåen, nu en støbt fodgænger
bro. Alle tre flankeres af murede piller af røde 
tegl og med aftrappede overdækninger. Indgan
gen i sydøst har afløst en endnu 1884 bevaret 
†muret portal (jfr. fig. 15). Frem til 1876 var alle 
fodgængerlågerne udstyrede med †drejekors 
istedet for tremmelåger.19

Kirkegården omgives af stendiger, der til dels 
er jorddækkede på indersiden, hvor der tillige er 
en læplantning af bl.a. elmetræer. 1791 var kir
kegården afgrænset af jorddiger og havde da en 
port foruden tre andre indgange.21 1862 registre

Fig. 2. Matrikelkort 1:10000. Målt af Tinghuus 
1820. – Katasterkarte, vermessen 1820.
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Fig. 3. Luftfotografi af kirken og kirkegården set fra sydvest. Sylvest Jensen fot. 1947. Det kgl. Bibliotek. – Luftaufnahme von Kirche und Friedhof Südwestansicht.

redes fire indgange, tre med murede piller og 
korstræ, ligporten med låge. Kirkegården heg- 
nedes på søndre og østre side med diger af flæk
kede kampesten, på vestre side af et jorddige og 
i nord dels af stablet rå kamp, dels et jorddige.10

En 1938 planlagt ændring af våbenhuset til 
ligkapel gennemførtes ikke, og istedet opførtes, 
før 1947 (jfr. fig. 3), det nuværende hvidkalkede 
ligkapel med helvalmet tegltag umiddelbart øst 
for hovedindgangen.

Kirken omgives af et brolagt fortov, der 1958 
lagdes som afløsning for ét ældre støbt i beton.

BYGNING

Kirken består af apsis, kor og skib, der er opført 
o. 1175, samt to senmiddelalderlige tilbygnin
ger: et tårn, der tillige rummer kirkens sakristi, 
ved korets nordside og et våbenhus ud for nord
døren. Orienteringen er omtrent solret.

Bygningen er en af de stateligste repræsentan
ter for Ribeegnens tufstenskirker. Dens plan er 
generelt afsat med stor præcision, iøjnefaldende 
er dog skibets tiltagende bredde, ca. 0,7 m, fra 
øst mod vest. Den store apsis har centrum i ydre 
murflugt af østgavlen på koret, der er relativ 
kort i forhold til bredden.22 Flere detaljer i apsis 
og kor bærer præg af en »modernisering«, der 
må have fundet sted relativ kort tid efter kirkens 
opførelse.23

Materialer og teknik. Murene hviler på en gra
nitsokkel med et let kantet, attisk profil over en 
langsgående rille (s. 2940, fig. 11). I skibets tre 
vestligste fag følger soklen det vestover faldende 
terræn. Ved skibets østhjørner ses over soklen 
en enkelt granitkvader,24 ligesom det vestligste 
fag herover har et skifte af glatte kvadre. Mur
værk iøvrigt er overalt af vulkansk tuf i regel
mæssige skifter omtrent af tykkelse som en 
munkesten (8-10 cm). I skibets mure er såvel

Danmarks Kirker, Ribe amt 214
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Fig. 4. Kirken set fra nordvest. NE fot. 1985. – Nordwestansicht der Kirche.

ude som inde registreret skifter af rejste tuf
kvadre. På indersiden af nordmuren konstatere
des det ved restaureringen 1958, at disse skifter 
indtil i højde med vinduernes sålbænk var lagt et 
à to skifter højere end byggestilladsets løbebroer 
(jfr. ndf.), mens de herover var placeret tættere 
og mere uregelmæssigt. Udvendig ses tilsva
rende skifter i dag (jfr. fig. 10) alene omkring 
norddøren, hvor tufmurværket fremtræder 
uden puds. Fra tårnets mellemstokværk ses, li
gesom tidligere fra våbenhusets loftsrum, at kir
kens ydermure stod i blank murværk uden 
dække af puds og kalk endnu ved opførelsen af 
disse to tilbygninger.25

I nordvæggen er adskillige bomhuller, der 
genåbnedes 1958. Det ses heraf, at stilladset 
havde ialt fem løbebroer,26 og at stolperne i de 
fire østlige fag var opstillede umiddelbart øst for 
vinduerne (fig. 9). En del af de tilsvarende huller

på murens yderside var stadig bevarede 1884 
(jfr. fig. 8c) og tre ses endnu umiddelbart vest 
for norddøren.

Midlertidige byggestop. Allerede 1859 registre
rede Jacob Helms ca. 0,5 m vest for triumfmu
ren et tydeligt byggeskel,27 der tillige afspejles af 
forskelle i korets og skibets arkitektur. Ophol
det i byggeriet har formentlig kun været kort
varigt, omend kor og apsis må formodes fuld
ført inden skibet blev påbegyndt. Små variatio
ner i udformningen af skibets detaljer sandsyn
liggør, at der også her er mindre tidsforskelle, et 
forhold der dog kun vanskeligt lader sig fastslå 
grundet senere om- og skalmuringer af især 
vestgavlen og sydsidens tre vestligste fag. For
skelle i buefriserne på nordre og søndre langside 
(jfr. ndf.) antyder, at de to mure ikke er op- 
muret helt samtidigt, ligesom hele vestenden 
synes opført for sig.28
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Facadeudsmykning. Apsiden underdeles af 
halvsøjler på svagt fremspringende liséner i fem 
rundbuede blændingsfelter med falsede stik. I 
syd afsluttes blændingsrækken af en bred lisén, 
og en lignende må formodes dækket af det se
nere tilføjede trappehus i nord. Halvsøjlerne 
(fig. 12) har attisk profilerede baser med hjørne
knopper og bæres hver af en kubusformet plint 
udsparet i sokkelprofilet. Foroven afsluttes søj
lerne af terningkapitæler med forsænkede 
skjoldfelter. Herover er profilerede dækplader 
samt tilsvarende kragbånd på den søndre lisén. 
De nævnte dele er af granit, mens søjleskafterne 
er opmurede af tuf. Forneden afsluttes blændin
gerne med et skråkantled, der har afløst to, 
endnu 1884 bevarede, spinklere hulkele. Også 
bueslagene og murværket herover præges af re
guleringer; yderste led i buerne er nu retkantet, 
men registreredes 1884 som afrundet. De 
nævnte ændringer er formentlig udført i forbin
delse med en »udvendig afpudsning« 1896.19

Korets langmure prydes af to blændinger, der 
hver overdækkes af et enkelt, rundt bueslag. 
Hovedparten af nordsiden dækkes af tårnet, 
men den vestligste del af vestre blænding er syn
lig, og den øvre del af stikket over den østre ses 
fra tårnets mellemstokværk.

To †kragbånd (fig. 13b), der indtil o. 1900 var 
bevaret på korets søndre langmur på henholds-

Fig. 6. Tværsnit 1:150. Målt af HeJ 1977 og tegnet af 
Mogens Vedsø 1995. – Querschnitt.

vis midtlisénen og vestre endelisén,29 hidrørte 
formentlig fra den nævnte modernisering (jfr. 
ndf.). Båndene var sammensat af tre vandret
liggende, spinkle rundstave, hvoraf den midter
ste sprang en smule frem i forhold til de flan
kerende. Der er ikke registreret oplysninger om

Fig. 5. Grundplan 1:300. Målt af HeJ 1977 og tegnet af Mogens Vedsø 1995. – Grundriß.
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materialet, men dimensionerne antyder, at krag- 
båndene må have været udført i tegl. Tykkelsen 
var ca. 8 cm, og båndet på midtlisénen var ud
formet i tre stykker, hvoraf det midterste var 
23,5-24 cm langt.

Skibets langmure inddeles af smalle liséner i 
syv blændingsfag, der forneden har et skråkan- 
tet led bindig med lisénforsiderne, og foroven 
afsluttes af rundbuefriser. Udsmykningen af 
sydsidens tre vestre fag er, sammen med vest
gavlens, forsvundet ved en skalmuring 1784.30 
Frisen i de fire bevarede blændingsfag har hver 
fem styltede rundbuer, der bæres af konsoller 
affasede på alle tre sider; ca. halvdelen af konsol
lerne er borthuggede.31 Buestikkene (fig. 13a) er 
karakteriserede ved, at inder- og yderside ikke 
er koncentriske, idet sidstnævnte forløber efter 
en stigende kurve mod buens top.32 Den nu
værende høje placering af den nedre skråkantede 
afslutning af nordsidens to vestre fag (jfr. fig. 
8c) skyldes en ommuring 1845.20 Frisen i denne 
langmurs blændinger har fire buer i hvert fag – dog undtaget det vestre, der kun har tre og til
lige er adskilt fra de øvrige ved en væsentlig bre
dere lisén. Samtlige bueslag er, i modsætning til 
sydsidens, regelmæssigt rundbuede, men stadig 
med den ovennævnte udformning af stikket, 
omend mindre markant. Den nuværende meget 
regelrette fremtræden af nordfacaden og dens 
buefriser – særlig tydelig øst for våbenhuset – skyldes dog uden tvivl en cementpudsning ud
ført 1896.33

Døre og vinduer. Koret har en nu tilmuret præ- 
stedør centralt placeret i sydsidens vestre blæn

ding. Udvendig er den lukket bindigt med faca
den, men gav sig endnu 1884 til kende ved en ca. 
140 cm bred afbrydelse af granitsoklen (jfr. fig. 
8b). Indvendig fremtræder dørstedet som en 28 
cm dyb og 120 cm bred blænding (fig. 66) med 
smigede vanger og et fladt bueslag, der nærmest 
har karakter af et spærstik. Tilmuringens inder
side er formentlig sammenfaldende med dørens 
anslag, og dette sammenholdt med den store 
udvendige bredde angiver, at døren har haft et 
par ydre false.
Skibets norddør i 5. fag fremstår i det store hele 
velbevaret (fig. 10), blot udvidet i lysningen ved

borthugning af anslagene.34 Den oprindeligt ca. 
100 cm brede åbning bryder soklen og afsluttes 
foroven af et rundbuet stik, der omslutter en 
tympanonagtig udmuring af tuf; den nuværende 
hidrører fra en restaurering 1954,35 før denne var 
feltet – ligeledes sekundært – udmuret med tegl 
iblandet enkelte tufkvadre.36 Over døren prydes 
murfladen af et baldakinlignende murfrem
spring båret af et rundbuet stik koncentrisk med 
dørens på profilerede konsoller; sidstnævnte er 
udskåret i en hvid kridtsten. Murfremspringet 
er foroven afsluttet med en vandret skråkant og 
prydes af en blænding overdækket af tre noget 
affladede rundbuer,37 hvoraf den midterste er 
højest. Buernes stik er muret af sten på fladen og 
adskilles af konsoller udformet som dem, der 
bærer langmurenes buefriser; disse, såvel som 
stikket over midtbuen og en enkelt sten umid
delbart herunder, er af kridt. Halvdelen af det 
østre stik og den tilknyttede konsol er rekon
strueret ved seneste restaurering. Indadtil er den 
smigede døråbning overdækket af et fladbuestik 
og herover er en rundbuet, tympanonlignende 
blænding. Fladbuen er muret af tegl og uden 
tvivl sekundær, hvilket formentlig tillige gælder 
udmuringen af rundbuefeltet.

Skibets syddør er helt tilmuret og skjules tillige 
udvendig af den skalmur, der dækker de tre 
vestligste fag.38 Den østre karm er repræsenteret 
ved et vandret spring i soklen (jfr. fig. 8b) og 
indvendig er dørens østside og stik markeret i 
pudsen. Sidstnævnte er fladbuet og opmuret af 
tegl, hvilket formentlig betyder, at udformnin
gen er ændret på tilsvarende vis som norddøren; 
murværket i væggen over dørstedet er tilsynela
dende helt ommuret.39

Kirkens oprindelige vinduer i apsis og kor sy
nes ændret ved den nævnte ombygning. I apsi- 
den er bevaret tre åbninger, den søndre helt til
muret og delvis ødelagt indvendig ved skalmu
ring af apsisvæggen, mens midterste og nordre 
er blændet i ydre murflugt.40 Det sidstnævnte 
(fig. 14) måler 147×85 cm i indre murflugt og 
79×30 cm i lysningen, der indenfor glasfalsen er 
prydet med en trekvartrundstav af tuf. I hvor 
høj grad de nævnte lysåbninger stammer fra 
moderniseringen kan ikke afgøres med sikker-
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Fig. 7. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1985. – Nordostansicht der Kirche.
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Fig. 8a-e. Opmålinger 1:300. a. Plan. b. Opstalt af kirkens sydside. c. Opstalt af kirkens nordside. d. Opstalt af 
kirkens østside. e. Tværsnit af kirken set mod øst. Forlæg til Danske Tufstenskirker. Målt og tegnet af Th. Bin- 
desbøll 1884. – a. Grundriß. b. Aufriß, Südwand der Kirche. c. Aufriß, Nordwand der Kirche. d. Aufriß, Ostwand der 
Kirche. e. Querschnitt. 1884.

hed, men i hvert fald rundstaven i lysningen må 
hidrøre fra denne.41

I koret har formentlig oprindelig været to 
vinduer til hver side svarende til blændingsind- 
delingen. Det nuværende vestre sydvindue ud
viser ganske samme træk som apsidens lysåb

ninger og må, i større eller mindre omfang, 
stamme fra ændringen. 1873 noterede J. Helms, 
at et vindue i korets nordside, der var bevaret i 
vestfaget frem til væggens nedennævnte skal
muring 1884, viste spor af at være ombygget på 
et tidspunkt før tårnets opførelse.42
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I skibet er der endnu bevaret syv lysåbninger, 
fem i nord og to i syd – alle i brug og udstyret 
med rektangulære afsprossede trærammer;43 
frem til 1910 var bevaret yderligere et sydvindue 
i 4. fag. Samtlige åbninger er dobbeltsmigede og 
rundbuede. I nord måler de fire østlige ca.

140×60 cm i ydre murflugt, ca. 115×37 cm i lys
ningen, mens den vestlige måler ca. 155×75 og 
120×40 cm;44 de tilsvarende mål i syd er hen
holdsvis ca. 160×78 og 130×42 cm.

Indre. Apsiden overdækkes af et halvkuppel- 
hvælv, der fornyedes 188427 i små teglsten sam-
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Fig. 9. Skibets nordvæg (s. 3112) under restaurering 
1958 med rester af sengotisk †kalkmaleridekoration 
om vinduernes stik (s. 3112). Tage E. Christiansen 
fot. 1958. – Schiffsnordwand während der Restaurierung 
1958 mit Resten einer in †Fresco gemalten spätgotischen 
Dekoration über dem Stich der Fenster.

tidig med en partiel skalmuring af indervæggen 
mod syd. Apsisbuen har en dyb fals – svarende 
til gavlmurens tykkelse – og vederlagene har 
været markerede af nu næsten helt borthuggede †kragbånd. I nord prydes buen af en indfældet 
trekvartsøjle (fig. 16) i det forreste, vestre 
hjørne; den må formodes oprindeligt at have 
fortsat indtil i højde med kragbåndet, men af
sluttes nu ca. 1,7 m over gulvet. Det tilsvarende 
østre hjørne, ved overgangen til den krumme 
apsisvæg, har en spinkel, indfældet 72 cm høj 
søjle med skaftring foroven; den udgår fra et 
niveau ca. 1,7 m over gulvet. Ved restaureringen 
1958, hvor de to indtil da overpudsede søjler af- 
dækkedes, konstateredes tillige, at der i falsens 
indvendige hjørne havde været yderligere én, nu 
helt borthugget, trekvartsøjle. Arrangementet 
forudsætter tilsvarende søjler i syd og evt. tillige 
en eller to rundstave i forbindelse med apsis- 
buens stik. Sikre spor heraf konstateredes til
syneladende ikke, men såvel søndre vange som 
stikket er præget af senere ændringer.45 Disse er

dels udført 1838, da »buen over koret« var del
vis nedstyrtet,46 dels i forbindelse med hvælvets 
fornyelse 1884.47 Sidstnævnte år skalmuredes 
korets nordvæg på nær den østligste del på 
grund af brøstfældighed.48

Den runde korbue har spinkle, hulkantede 
kragbånd og rester af tilsvarende profilerede 
sokler under vangerne. I hele triumfvæggen 
præges murværket af sætningsskader, der bl.a. 
kan være forårsaget af gennembrydningen af 
prædikestolsopgangen (jfr. ndf.). Nordre kor- 
buevange er behugget, især forneden, i forbin
delse med opstilling af døbefonten. En 1878 på
budt hel eller delvis retablering af vangen synes 
ikke effektueret.19 Nordre halvdel af buens stik 
er, sandsynligvis samtidig med de øvrige arbej
der i koret 1884, fornyet som et helstensstik af 
munkesten.

Den eneste bevarede gavltrekant er skibets 
vestre, hvis yderside, som nævnt, er skalmuret 
1784. Indvendig aftrappes murværkets tykkelse 
i niveauer svarende til henholdsvis bindbjælken 
og de to hanebånd i tagværket. Østgavlene i kor 
og skib er erstattet af udmurede spærfag.49 Såvel 
kor som skib overdækkes af flade lofter, i først
nævnte med brædderne fastgjort til bjælkernes 
underside, mens disse står synlige i skibet.

Arkitektur og datering. Samtlige oprindelige 
detaljer i kirkens arkitektur relaterer sig nært til 
østafsnittet i Ribe domkirke. Således må valget 
af det enkelte bueslag over apsidens og korets 
blændinger, der iøvrigt er unikt blandt egnens 
tufstenskirker, afspejle udformningen af mel
lemste blændingsstokværk på domkirkens apsis 
og understokværket på korsarmene (s. 203 og 
208). Ligeledes direkte tilknyttet domkirkens 
arkitektur er den særegne bueform, der i Vilslev 
kirke er registreret i forbindelse med skibets 
buefriser i begge langmure; stiktypen, der tillige 
har fundet anvendelse i Jernved kirke, genfindes 
i domkirken udelukkende i østafsnittet (s. 193).

Udsmykningen af skibets norddør savner pa
ralleller i domkirken, men blændingsformen – tre koblede rundbueblændinger, hvoraf den 
midterste er højest – ses i Ål kirke på triumf
væggen syd for korbuen (s. 1300).50 Forekom
sten af kridtsten i det baldakinlignende frem-
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Fig. 10. Skibets norddør (s. 3114) set fra våbenhuset. NE fot. 1985. – Blick vom Vorhalts auf das Nordportal des 
Kirchenschiffs.
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spring over døren er usædvanlig, men en lig
nende sporadisk tilstedeværelse af – formentlig 
hjemlig – kridt er registreret i domkirkens sønd
re korsarm (s. 186).

Kirken er sandsynligvis, som allerede fore
slået af J. Helms,27 opført samtidig med Ribe 
domkirkes østparti (s. 242-48) og lader sig der
med datere til o. 1175.

Den flere gange omtalte ombygning af apsis og 
kor har tilsyneladende fundet sted relativ kort 
tid efter kirkens fuldførelse. Rundstave i vin- 
dueslysningerne kendes helt tilsvarende i Brøn- 
dum kirkes kor og må dér være et resultat af 
byggevirksomhed i 1240’rne (s. 1926f).51 Samme 
sted genfindes motivet fra det tredelte krag
bånd, der i apsis har fundet anvendelse som

skaftringe på indersidens halvsøjler i øvre blæn- 
dingszone (s. 1922); samme profil, omend noget 
kraftigere, kendes i talrige eksempler fra Løgum 
klosterkirkes østafsnit (DK. Sjyll. s. 1073), der 
regnes for opført i tidsrummet 1225-50.

Det kan ikke udelukkes, at ombygningen har 
været mere omfattende end det ovenfor frem
førte. Således er den nu forsvundne afrunding af 
hjørnet i det yderste stik over blændingerne i 
apsis et »sent« træk, der bl.a. kendes fra en 
række blændinger i Løgum klosterkirkes ældste 
bygningsafsnit (DK. Sjyll. s. 1066-68). På det 
givne grundlag må den formodede modernise
ring af Vilslev kirkes apsis og kor dateres til an
den fjerdedel af 1200’rne og ses i sammenhæng 
med kirkens senromanske, kalkmalede ud-

Fig. 11. Kirken set fra sydøst. Kr. Hude fot. 1905. – Südostansicht der Kirche.
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Fig. 12-13. 12a-b. Detaljer af apsis (s. 3113), 1:20. a. Opstalt. b. Snit. 13a. Detalje af buefrise på skibets sydside (s. 
3114), 1:10. 13b. †Kragbånd på korets sydside (s. 3113), 1:10. Forlæg til Danske Tufstenskirker. Målt og tegnet af 
Th. Bindesbøll 1884. – 12a-b. Details von der Apsis. a. Aufriß. b. Schnitt. 13a. Detail von Bogenfries an der südlichen 
Schiffswand. 13b. †Kämpfer an der südlichen Chorwand. Vermessen und gezeichnet 1884.

smykning (jfr. ndf.). Dateringen understøttes af 
en 1994 udført dendrokronologisk analyse af kir
kens tagværker (jfr. ndf.).52

De eneste middelalderlige tilføjelser er tårn og 
våbenhus, der begge formentlig er opført o. 
1500. Det fire stokværk høje tårn er, på usæd
vanlig vis, placeret ved nordsiden af koret, hvil
ket snarest skyldes økonomiske hensyn, idet 
tårnrummet fandt anvendelse som sakristi. Til
bygningen er opført af munkesten i munkeskifte 
med genanvendelse af korets udflyttede granit
sokkel under nordsiden; sydmuren bæres af ko
rets nordmur. Murværket præges stærkt af se
nere ommuringer, ikke mindst i 1700’rne,53 
hvor hele vestsiden og dele af sydsiden – over 
korets tagflade – skalmuredes;54 klokkestokvær- 
kets murværk til de to nævnte sider blev helt 
nymuret. Jævnaldrende hermed er de talrige, 
sortmalede murankre. Tårnet krones af et bly- 
klædt pyramidespir, der formentlig er opsat 
samtidig med ovennævnte ændringer, men som

helt fornyedes efter en brand forårsaget af et 
lynnedslag 1862.10 Understokværket har lave, 
fladbuede vinduesåbninger i høje, spidsbuede 
blændinger mod nord og øst.55 Åbningerne, der 
nu lukkes af trærammer med blysprosser og 
næppe helt har den oprindelige udformning, er 
genåbnede o. 1930. Tårnrummet, sakristiet, 
overdækkes af et samtidigt krydshvælv med 
kvartstensribber, der hviler på forlæg i murene – også ind mod koret. I alle fire vægge er helstens- 
dybe, spidsbuede spareblændinger. Østsidens er 
asymmetrisk placeret af hensyn til vindeltrap
pen; opmuringen af sydsidens blænding og 
hvælvvederlag har forårsaget delvis bortbryd
ning af korets nordmur. Rummet forbindes 
med koret ved en fladbuet dør med halvstensfals 
til begge sider.
Trappehuset er placeret på tårnets østside 

længst mod syd med trappen anbragt dels i tår
nets murliv dels i en udhugning i korets nord- 
østhjørne og det tilstødende apsismurværk. Hu
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set rejser sig over delvis synlig syld med en en
kelt genanvendt granitkvader på nordøsthjørnet 
og dækkes af et pulttag. Adgangen er fra østsi
den ad en fladbuet dør i spidsbuet spejl og i 
samme side er øverst en smal lyssprække. Den 
højresnoede trappe har halvstensspindel og 
overdækkes af fladbuede halvstensstik; den ud
munder i mellemstokværkets sydøsthjørne gen
nem en fladbuet døråbning.

Første mellemstokværk har i øst en fladbuet 
lysglug, der på ydersiden udmunder i en høj, 
slank, spidsbuet blænding og lukkes af en af- 
sprosset træramme. I sydvæggen spores endnu 
en oprindelig aflastningsanordmng, der har bå
ret en del af vægten af tårnets sydmur, idet mu
ren var brudt af fire slanke, fladbuede – nu til
murede – åbninger; trappen udmunder delvis

Fig. 14. Apsidens nordøstre vindue (s. 3114). Plan og 
opstalt 1:20. Målt af Hans Stiesdal og tegnet af John 
Petersen 1958. – Nordöstliches Fenster der Apsis. Plan 
und Aufriß.

inde i den østligste af disse åbninger. Væggene i 
andet mellemstokværk brydes til alle fire sider af 
spareblændinger, der midtdeles af helstensbrede 
piller og fortsætter ubrudt op i det følgende 
stokværk. Blændingerne i vest og syd er ud
murede i forbindelse med ovennævnte ændrin
ger af murværket. Klokkestokværket har til 
hver side et glamhul, der er placeret i den øvre 
del af de nævnte spareblændinger. I ydre mur- 
flugt overdækkes de af et rundbuet, helstens- 
dybt stik af små tegl, mens de inden for bryder 
murkronen uden overdækning. 1881 ønskedes 
glamhullerne udstyrede med »persienner« – dvs. jalousier – men året efter var istedet opsat 
oplukkelige lemme.19

Våbenhuset ud for skibets norddør har spinkle 
mure af munkesten i munkeforbandt – to sten 

tykke i flankemurene, to en halv sten i gavlen; 
murværket forneden omkring nordvesthjørnet 
er skalmuret med små teglsten. Gavltrekanten, 
hvis spids er ommuret, brydes af to rækker åbne 
bomhuller. Gavlens relativ brede, fladbuede 
døråbning kan være oprindelig, mens flanke
murene hver har et nyere fladbuet vindue med 
afsprossede trærammer. Til begge sider ses en 
oprindelig – knap én sten bred og tre skifter høj – lysåbning, der nu er tilmuret i ydre murflugt. 
Indadtil er åbningerne let smigede og overdæk
kes af en løber båret af to fremspringende bin
dere med afrundede hjørner forneden. Den østre 
glug har bevaret sin indadskrånende sål, mens 
den i vest synes borthugget og erstattet af en tre 
skifter høj og én sten tyk brystning.56 Herud
over har hver flankemur to små, fladbuede ni
cher; den søndre i øst nu skjult af en opstillet 
gravsten. Rummet overdækkedes oprindeligt af 
et fladt bjælkeloft, der 1954 blev erstattet af en 
åben tagstol af hensyn til frilægningen af blæn- 
dingspartiet over skibets norddør.
Eftermiddelalderlige ændringer. I forbindelse 
med opstilling af prædikestolen o. 1620 blev 

triumfvæggen gennembrudt længst mod syd 
(fig. 6) og åbningen overdækket med et kurve- 
hankbuet stik. 1788 og 185357 klagedes over rev
nedannelser i murværket i forbindelse med op- 
gangsåbningen; den nuværende fladbuede over
dækning er formentlig opsat 1904 samtidig med
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Fig. 15. Kirken og kirkegården set fra sydøst. Forarbejde til Danske Tufstenskirker. Blyantstegning ved Th. 
Bindesbøll 1884. – Südostansicht von Kirche und Friedhof. Zeichnung, Bleistift, 1884.

en forlængelse nedad af åbningen forårsaget af 
prædikestolens sænkning.19

Kirken blev i 1780’erne underkastet en gen
nemgribende istandsættelse på foranledning af 
dens ejer, Christoffer Frederik von Gersdorffs 
enke, Margrethe von Rosenørn; begges initialer 
er anbragt på skibets vestre gavltrekant sammen 
med årstallet 1784.58 I forbindelse med vestgav
lens skalmuring med røde teglsten prydedes 
dens gavlspids med en enkel dekoration i form 
af en timeglasformet, aftrappet blænding flan
keret af to små kors og herover fire fremsprin
gende bindere symmetrisk omkring et åbent 
bomhul. Arbejdet omfattede desuden en skal
muring af skibets tre vestre fag på sydsiden og 
formentlig tillige de ovennævnte ændringer af 
tårnet.59

Blytagene gav ofte anledning til reparationer. 
1794 var blyet over koret omstøbt.60 Apsistaget 
skulle omlægges 1858, dette skete dog først året 
efter, istedet omstøbtes taget over trappehuset 
og renden mellem korets tagflade og tårnet.20

En række reparationer af murværket, specielt 
i slutningen af 1800’rne, er allerede omtalt. 
Endnu o. 1900 stod skalmuringerne i vestenden i 
blank mur; efterfølgende er sydsiden overpudset 
med markering af den formodede oprindelige 
blændingsudsmykning, mens gavlen o. 1938 
hvidkalkedes. En mere gennemgribende ind
vendig restaurering (arkitekt Rolf Graae) ind
ledtes 1954 med våbenhusets istandsættelse og 
fortsattes 1958 med den øvrige kirkes indre. For 
bygningens vedkommende indskrænkede arbej
derne sig til reparationer af murværket, der i vid 
udstrækning befriedes for yngre pudslag og 
samtidig frilagdes de indfældede trekvartsøjler i 
apsisbuens nordside. 1975 udskiftedes våbenhu
sets tagbeklædning, der formentlig har været af 
tegl fra opførelsen, med bly.

Gulvene er overalt nylagte af tegl ved restau
reringerne i 1950’erne; i apsis, kor og skib af 
gule, kantstillede munkesten i skifter vinkelret 
på væggene og med et enkelt trin i korbuen. I 
våbenhuset er gulvet af røde munkesten lagt på
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Fig. 16. Nordre vange i apsisbuen (s. 3118). Roberto 
Fortuna fot. 1994. – Nördliche Wange im Apsisbogen.

fladen i opus spicatum. Tidligere fandtes bræd
degulv i skibets midtergang og stolestader.

Vinduer. Frem til henholdsvis 1910 og 1928 var 
på skibets og korets sydside (jfr. fig. 8b) bevaret 
to fladrundbuede og indadtil falsede vinduesåb- 
ninger, der formentlig var indsat i 1500’rne.
1830 ønskedes det nævnte vindue i skibet for
nyet og to år senere udsattes vinduerne i nordsi
den samt et af korets sydvinduer til udskift
ning.61 1910 udskiftedes skibets vindue med et 
nyt rundbuet, der placeredes centralt i 2. fag og 
udstyredes med trækarm med fire afsprossede 
rammer; samtidig anbragtes et tilsvarende vin
due i 4. fag. Korets vindue ændredes til lignende 
form og placering 1928. Vestgavlens fladbuede, 
falsede lysåbning er formentlig samtidig med 
skalmuringen 1784. Skibets vestre og korets 
østre gavltrekant har hver en lille 1862 indsat 
kvadratisk lysåbning med træramme.10

Tagværkerne over apsis, kor og skib er endnu i 
en vis udstrækning middelalderlige af eg. Af ap- 
sistagværket er bevaret en krumtvokset, nord- 
sydgående bindbjælke, der bærer kongestolpen, 
hvis fritstående, blyklædte knap er afkappet ef
ter 1884. En øst-vestgående bindbjælke er tappet 
i førnævnte umiddelbart syd for kongestolpen. 
De 11 spærfag er i hovedsagen bevarede; heraf 
bæres de tre af bindbjælkerne, med hvilke de har 
været yderligere forbundne ved skråstivere, 
mens de øvrige står på korte spærsko.

Korets tagstol har ialt seks spærfag, der idag 
afstives af to lag hanebånd; det nedre har afløst 
lange skråstivere til midten af bindbjælkerne 
(jfr. fig. 6). De to østligste bindbjælker og mu
ligvis tillige de tilsvarende spær synes udskiftede 
ved en tidlig ombygning, omend næppe den 
samme, idet spærene, som de ældre, har spor af 
skråstivere, hvilket mangler på bjælkerne. Alle 
spær blev kappet i nordsiden og afstivet med en 
drager i forbindelse med tårnets opførelse.

Skibets tagstol er relativ velbevaret, omend 
med nogen udskiftning af tømmer. Den inde
holder ialt 19 spærfag, der hver har to hanebånd. 
Et spring i hanebåndshøjden mellem 10. og 11. 
fag – svarende til et stød i murremmene, viser at 
tagværket er afbundet og opsat i to etaper. Den 
østre etape er nummereret fra vest mod øst med 
stregnumre i syd og firkantstik i nord. Det ve
stre afsnit er nummereret fra øst mod vest med 
øksehugne stregnumre i begge sider.

Tagværket i tårnets spir er fornyet i fyr efter 
branden 1862; våbenhusets udskiftedes ved re
staureringen 1954 med en åben tagstol med et 
lag hanebånd samt spærsko og -stivere, men 
uden bindbjælker.

Den ovennævnte dendrokronologiske analyse af 
tagværkerne over apsis, kor og skib gav som 
resultat, at de to førstnævnte er afbundet af træ 
sandsynligvis fældet i 1230’rne. Deres opsætning 
kan formentlig hermed knyttes til den flere 
gange omtalte »modernisering« af disse to byg- 
ningsafsnit. Skibets tagværker falder i to klart 
adskilte grupper, hvoraf fældningstidspunktet 
for træet i den østre rimeligvis ligger mellem 
1431 og 1447, mens det i vest sandsynligvis kan 
fastlægges til 1459.52
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Fig. 17. Indre set mod øst. NE fot. 1985. – Kircheninneres gegen Osten.

Opvarmning. Varmeapparat i form af en ka
lorifer i skibets nordøsthjørne installeredes 1904 
og samtidig indrettedes sakristiet til opbevaring 
af brændsel.19 Anlægget afløstes 1950 af el
varme, der delvis blev fornyet ved restaurerin
gen 1958.

Tårnets spir afsluttes af en fløjstang, der kro
nes af et kors og på midten bærer en kobber
kugle; den tilhørende vindfløj bærer årstallet 
1886. Frem til dette år bar fløjstangen (jfr. fig. 
8b-c) en †vindfløj i form af en oprejst ørn. Det 
fortælles o. 1760,62 at dens udformning skulle 
referere til kirkeejeren, Margrethe von Rosen
ørns, navn (sml. Hunderup), men den 1886 fjer
nede fløj kan først være opsat efter branden 
1862.

Kirken står overalt hvidkalket med sorttjæ- 
rede sokler og har blytækte tage og spir.

KALKMALERIER

Ved nedtagelse af skibets gamle vægpaneler fra 
o. 1600 iagttog Jacob Helms 1859 et par snarest 
sengotiske indvielseskors og rester af en dekora
tion (panelimitation?) fra midten af 1500’rne. 
Det fundne blev atter tilkalket, mens en i årene 
før 1894 fremkommet gotisk hvælvdekoration i 
sakristiet fik lov at stå fremme urestaureret.27 
Ved udhugning for en skorsten i skibets nord
østhjørne fremkom 1904 malerirester på triumf
muren, og 1913 blev der her og på hele den øvre 
del af triumfvæggen samt i korbuen afdækket 
fornemme kalkmalerier fra o. 1225-50. De re
staureredes året efter af Eigil Rothe, der doku
menterede maleriernes tilstand før og efter re
touche såvel i sort-hvide fotografier som i en 
serie usædvanlig tidlige farveoptagelser (fig. 22, 
23).63 Efter besigtigelse ved Nationalmuseet
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Fig. 18. Abels offer, kalkmaleri fra o. 1225-50 i kor
buens sydside (s. 3126f.). NE fot. 1985. – Opfer Abels, 
Wandmalerei im südlichen Teil des Chorbogens. Um 
1225-50.

1939 lod man sakristiets hvælvdekorationen op- 
male af en lokal maler, og 1951 blev de senro- 
manske malerier genrestaureret af Egmont Lind 
og Harald Borre. En ny genrestaurering skete 
1958 ved Olaf Hellvik, der konserverede yderli
gere et romansk fragment på korets vestvæg 
(fig. 24), frilagt ved pudsafbankningen samme 
år. Af nogle samtidig fremkomne, især sengoti
ske dekorationer i skibet bevaredes kun et ind-

vielseskors på sydvæggen fremme. Den seneste 
genrestaurering 1975 omfattede alt kalkmaleri 
undtagen dekorationen på sakristihvælvet, der 
er istandsat 1987.

1) O. 1225-50, sammenhørende med kirkens 
senromanske modernisering (jfr. ovf.) og op
rindelig utvivlsomt omfattende hele koret og 
triumfmuren.64 Malerierne, karakteristiske ved 
deres sikre tegning i sort kontur på en lysblå 
bund, indfattes af randstriber med nu meget 
fragmentariske majuskelindskrifter i sort på 
hvid bund; tilsvarende indskrifter ses på skrift
bånd. På væggene må malerierne have været 
disponeret i to figurfriser med kantende orna
mentale borter; de stående frisefigurer er 105 cm 
høje. Figurmaleriet fremstår tildels som frag
menter og med en beskeden, nøjagtig retouche 
fra 1914, der ved 1950’ernes genrestaureringer 
var dæmpet så meget, at det 1975 skønnedes 
nødvendigt at optrække visse konturer. De or
namentale dele er i højere grad suppleret og ført 
igennem for at skabe sammenhæng i udsmyk
ningen.

I koret har nypudsning ødelagt alt undtagen 
det nævnte, 1958 fremkomne fragment, der er 
en rest af vestvæggens øvre frise lige syd for 
triumfbuen (fig. 24). Her ses sydligst det øvre af 
en glorieret person med brunt hår, som vender 
hovedet halvt bort fra triumfbuen, mens der 
nord for ham er bevaret rester af endnu en per
son. Man ser dele af den smukt draperede klæd
ning i hvidt og brunt samt underarmene, som 
holdes ind foran kroppen. Foroven afslutter en 
mørk randstribe, mens man herover på fotogra
fier fra afdækningen 1958 (i NM) ser yderligere 
to †randstriber, en lys og en mørk.

I korbuens sydside (fig. 18-20) ses Abel, der 
rækker sit offerkid op mod en topmedaljon, 
hvori ikke er bevaret meget mere end den vel- 
signende højre hånd af Gudherren i brystbillede. 
Abel er fremstillet som en slank og elegant yng
ling, stående på et bølget jordsmon, halvt side
vendt og med ansigtet vendt opimod kiddet, 
som han løfter i vejret med begge hænder. Ved 
hans fødder strækker moderfåret ængsteligt hal
sen, og foroven slikker flammer ned over kid
dets ryg som tegn på, at offeret modtages.65
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Fig. 19-20. Abels offer, kalkmaleri fra o. 1225-50 i korbuens sydside (s. 3126f.). 19. Efter afdækning, 1913. 20. 
Efter restaurering, 1914. Eigil Rothe fot. – Opfer Abels, Wandmalerei im südlichen Teil des Chorbogens. Um 1225-50. 
19. Nach Freilegung, 1913. 20. Nach Restaurierung, 1914.

Abels hår er brunt som den korte kjortel, og 
især den røde kappe med fint modellerede, 
knækkende folder står idag væsentlig svagere 
end på Rothes fotografier fra 1913-14 (fig. 19- 
20).66 Af disse ses tillige, hvor misvisende den 
1975 påførte optrækning er (jfr. fig. 18), og det 
fremgår, at der 1914 var mere erkendeligt af de 
ydre randstribers majuskelskrift end ordet 
»amen«, der nu læses forneden. Ud for Abels

overkrop anedes på randstriben i vest et »n«, i 
øst flere bogstaver, hvoraf bedst læstes »..ga 
..si..«, samt på topmedaljonens indre randstribe 
»..ai.s..« I buens nordside og top, hvor alt ved 
afdækningen var ødelagt af en nymuring sidst i 
1800’rne, er i kontur markeret det resterende af 
topmedaljonen samt indfatningen for den frem
stilling af Kains offer, der må have dannet mod
stykke til Abels. Blandt de ganske mange, især

Danmarks Kirker, Ribe amt 215
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Fig. 21. Nadveren, Himmelfarten og Indtoget i Jerusalem, kalkmalerier fra o. 1225-50 foroven på triumfmuren i 
skibet (s. 3128f.). NE fot. 1985. – Abendmahl, Himmelfahrt Christi und Einzug in Jerusalem, Wandmalereien zuoberst 
an Triumphwand. Um 1225-50.

Fig. 22-23. Kalkmalerier fra o. 1225-50 foroven på triumfvæggen (jfr. fig. 21). 22. Himmelfarten (s. 3130). 23. 
Indtoget i Jerusalem (s. 3128). Tilstand efter afdækning, 1914. Eigil Rothe fot. – Wandmalereien zuoberst an der 
Triumph wand (vgl. Abb. 21). 22. Himmelfahrt Christi. 23. Einzug in Jerusalem. Zustand nach Freilegung, 1914.

jyske korbuefremstillinger af Kains og Abels of
fer, er Vilslevs usædvanlig ved topmedaljonens 
orientering mod koret og Abels følgelige afma- 
ling i syd.67

På triumfvæggen findes foroven tre scener af 
Jesu lidelseshistorie (fig. 21), begyndende i syd 
med Indtoget i Jerusalem; i nord ses Nadveren 
og midt over korbuen Himmelfarten. Mens den 
sidste scene er næsten helt bevaret, er de to yder
ste motiver ødelagt i de nedre partier og ud 
imod sidevæggene. Kronfrisen, med akantus- 
palmetter under bueslag, er kun for den midter
ste del gammel, resten er ført igennem som re
konstruktion. Tilsvarende er kun den øvre del af 
en bort med halvlukkede akantusblade om kor
buen oprindelig, idet Rothe har fortsat den ned 
til vederlaget, lige som han i denne højde ved 
afstribning har markeret kalkmaleriernes nedre

afgrænsning. Den er uden baggrund i det 
fundne. Det var derimod ikke en tilsvarende af
stribning til markering af grænsen mellem væg
gens to formodede billedfriser, der blev fjernet 
ved genrestaureringen 1958. Heraf var en stump 
i syd original og kunne godtgøre, at øvre billed- 
frise har været 124 cm høj.

Indtoget i Jerusalem (fig. 23) er orienteret 
mod korbuen, idet Jesus kommer ridende mod 
venstre, hvor Jerusalems port er angivet ved et 
stykke tårnagtig, kreneleret arkitektur. Sydligst 
er hovedsagelig bevaret æslets hoved samt om
ridset af Jesus med højre hånd hævet velsig- 
nende. Foran ham breder en ung mand et klæd
ningsstykke ud på vejen, mens ivrige drenge 
(den ene med økse) bestiger en palme og kaster 
grene ned. I og foran byporten står en gruppe 
gestikulerende, langskæggede mænd med jøde-
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Fig. 24. To personer, fragment af kalkmaleri, o. 
1225-50, foroven på den sydlige del af korets vestvæg 
(s. 3126). Roberto Fortuna fot 1994. – Zwei Personen, 
Fragment einer Wandmalerei zuoberst an der südlichen Teil 
der westlichen Chorwand. Um 1225-50.

hatte, øjensynligt farisæere. Én synes at lægge 
hånden dæmpende på en lille knægt med palme
grene, mens den forreste, halvt vendt bagud 
mod de øvrige, peger med højre hånd på et 
langt skriftbånd, af hvis majuskler kun stumper 
er i behold. Måske kan med støtte i ældre foto
grafier udskilles: »..eic..æsci..«.

Nadverscenen i nord (fig. 21) viser Jesus sid
dende midt bag bordet med Johannes i sit skød 
og to andre apostle bænket til venstre for sig. 
Nord for Jesus er alt ødelagt, og her har næppe 
været plads til flere end yderligere tre apostle. 
Foran det dækkede bord anes rester af Judas, og 
i syd afgrænses scenen af endnu et stykke arki
tektur. På et skriftbånd ned over scenen synes 
Rothe at have kunnet udskille bogstaverne: 
»..mv..mt..«.

Himmelfarten (fig. 22) viser Jesus næsten for
svundet i himlen, der er angivet som et bueseg

ment med skyer. Kun underbenene med flag
rende gevandter ses, venstre fod står endnu på 
klippen, den højre er let løftet, efterladende sit 
aftryk. Omkring ham svæver to engle med 
lange skriftbånd,68 jordklippen kantes af stilise
rede træer, og yderst bevidnes underet af to per
songrupper, der omfatter såvel Maria (i nord) 
som apostle og helgener, der må deles lidt om 
glorierne. Skriftbåndenes tekst må antages at 
have lydt: »Viri Galylei, qvid admiramini aspici- 
entes in cælum?« (i syd), og: »Sic veniet quem- 
admodum vidistis eum ascendentem in cælum 
(Galilæiske mænd, hvad beundrer I, mens I ser 
op i himlen?/ Således som I har set ham stige til 
himmels, således skal han komme. Ap.G. 1,11). 
Tydningen bygger på det af svarsentensen i nord 
bevarede: »..sic veniet cve[madmodum].. (såle
des skal han komme)«, der jo synes at forud
sætte spørgsmålet i syd. Tydningen, der allerede 
blev foreslået af Eigil Rothe 1914, finder dog 
ikke klar støtte i en stump, der faktisk synes 
erkendelig nederst på søndre skriftbånd, vist
nok: »ra..«.69 Af randstribens indskrift over 
triumfvæggens passionsscener læses blot over 
Himmelfartens sydlige del: »..vi mundvm 
..(..verden)«, mens en række efterfølgende 
bogstaver anes.

Teknik og farver. Maleripudsen, hvis grå-gul- 
rødlige tone måske skyldes, at den hæfter di
rekte på tufstenene, er en tynd berapning, der 
ikke fremtræder glittet, kun afkostet. De to or
namentborter har sort baggrund, figurscenerne 
en lys blågrå (kalk og sort), idet korbuens Abel- 
figur dog står foran et indre felt, der har været 
laseret med mønjerødt, og et ydre med blågrøn 
tone. Hudfarven er ensartet let rødlig, hår an
givet med ganske fine linjer, og rødt er anvendt 
både i form af mønje og cinnober (især til drag
ter og randstriber), der fremtræder dekompo- 
neret. Endvidere er brugt sort, hvidt, gråt, 
grønt samt rød og gul okker, derimod ingen ren 
blå farve.

Stil og datering. Malerierne tilhører samme tra
dition som udsmykninger i Ål (s. 1307f.), Give 
(Vejle amt) og i nabokirken Farup. Som her sy
nes ikke mindst ornamentikken afhængig af 
kunsten i det rhinlandske område, der også le
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verede Ribeområdets tufstensarkitektur.70 Ka
rakteristisk for malerierne er en naturlig, linje- 
båret udtryksfuldhed, som vel finest kommer til 
udtryk i den elegante, næsten klassiske Abel- 
skikkelse og i indtogsscenens drenge, hvis liv
fulde klatrebevægelser synes hentet ud af virke
ligheden. Dette, i forening med tekniske træk 
som pudsgrundens behandling og den blågrå 
baggrund, viser en frigørelse fra de romanske 
traditioner og henviser malerierne til over
gangstiden mod gotikken. Dragtfolderne frem
træder plastisk modellerede med en forkærlig
hed for de knækkende og »knitrende« flige, der 
er karakteristiske for især mellemtysk maleri i 
årtierne omkring 1200’rnes midte (»Zacken
stil«). Som allerede Francis Beckett 1926 gjorde 
opmærksom på, kendes samme træk også i 
England, hvor både han og Poul Nørlund er 
nok så tilbøjelige til at søge Vilslevmaleriernes 
forudsætninger.71 Nørlund peger især på lighed 
med fremstillingerne i et illumineret psalter i 
Cambridge, der antages udført i London o. 
1220-30.72 En datering af malerierne til årtierne 
herefter ville også rime udmærket med bogstav
formerne, der endnu er romanske i karakteren, 
med enkelte runde uncialformer.

Mens kalkmaleriernes program for korets ved
kommende er ukendt, må udsmykningen på 
korbue og triumfvæg ses som led i en stor bil- 
ledliggørelse af liturgiens messeoffer med dets 
ublodige gentagelse af Kristi offerdød. Selve 
korsfæstelsen har, i form af et nu manglende 
korbuekrucifiks, dannet hovedmotiv midt i 
korbuen.73 Hertil har Kains og Abels offer knyt
tet sig som gammeltestamentligt, typologisk 
forbillede, mens triumfvæggens scener i kort 
form gennemspiller passionen fra Kristi indle
dende, triumfale indtog i Jerusalem til hans en
delige ophøjelse i Himmelfarten. Fremstillin
gerne har spillet nært sammen med messetek
sten, der foruden Nadverindstiftelsesordene 
også rummer en erindring om Himmelfarten, 
lige som Abels offer er nævnt i bønnen til offer- 
toriet (frembærelsen af brødet og vinen). Ende
lig giver himmelfartsscenens skriftsbåndstekst, 
der optræder i Kristi Himmelfartsmessens offer
torium, udsmykningen en eskatologisk dimen-

Fig. 25. Kalkmalet hvælvdekoration i sakristiet, o. 
1500 (s. 3131). Tilstand før opmaling. Farvelagt teg
ning fra begyndelsen af 1900’rne. – Gewölbemalerei in 
der Sakristei, um 1500. Zustand vor Übermalung.

sion ved sin afsluttende henvisning til Kristi 
genkomst.74

2) (Fig. 25), o. 1500, en noget opmalet de
koration på sakristiets hvælv. Den består af spa
rer vekslende i hvidt, rødt og sort på ribberne, 
der kantes af røde krabber, mens hvælvtoppen 
er markeret med en seksbladet roset i rødt og 
sort. Efter fremdragelse i slutningen af 1800’rne 
stod dekorationen urestaureret indtil engang i 
årene efter 1939, da den opmaledes af en lokal 
maler. Opmalingen omfattede dog ikke nogle 
rester af til dekorationen hørende †zigzagbånd 
langs hvælvets gjord- og skjoldbuer (nævnt 
1914), som i stedet overkalkedes. Udsmyknin
gen er renset 1987.

3) Sengotisk, et indvielseskors, malet i sort 
højt på skibets sydvæg ca. tre meter fra triumf
væggen (jfr. fig. 17), tvm. ca. 0,5 m. Den gan
ske usædvanlige placering kun ca. én meter un
der loftet rejser spørgmålet, om korset markerer 
et vievandsstænk foretaget fra et †lektorium 
foran triumfvæggen (jfr. ndf.). Afdækket og re
staureret 1958.

†Kalkmalerier. 1) Måske sammenhørende med 
ovenstående (nr. 2-3) var endnu nogle indviel
seskors og lette dekorationer i skibet, der i det 
væsentlige har tilhørt middelalderens slutning. 
To røde indvielseskors, fremkommet lavt pa
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skibets vægge ved panelnedtagningen 1859, op
fattedes dog af Helms som romanske.75 Foto
grafier fra 1958 viser endvidere halvdelen af et 
højeresiddende viekors på sydvæggen, delvis 
ødelagt af andet vindue fra øst. Om nordvæg
gens romanske vinduesstik sås da en dekoration 
af små korsblomster (jfr. fig. 9) og på sydvæg
gen (under det romanske vindue) rester af en 
større geometrisk roset, der var omgivet af en 
bladkrans (fotografier i NM).

2) Snarest imiteret vægpanel fra o. 1550, som 
det kendes fra Fåborg og Darum kirker (s. 1760, 
3036). Udsmykningen fandtes 1859 bag skibets 
†vægpanel fra o. 1600 og omtales af Helms som 
en malet dekoration af røde og sorte buer, som 
sås langs ned ad væggenes sider.76 Fotografier 
fra 1958 (i NM) synes at vise stumper af dekora
tionen, og allerøverst mellem loftsbjælkerne ses 
en buefrise, der formentlig var fra samme tid.

INVENTAR

Oversigt. Af kirkens righoldige inventar er væsentlige 
dele fra katolsk tid. Den rigt billedprydede granitfont 
er romansk, og det samme synes at gælde alterbords- 
pladen, måske hele alterbordet. Klokken tilhører sna
rest tiden o. 1400, en korbuekrucifiksfigur er fra o. 
1475-1500, mens tre store alterfigurer er fra o. 1500. 
De to, Nådestolen og Maria med barnet, har for
mentlig prydet midtskabet i en sengotisk højalter
tavle, mens den tredje, en hovedløs *figur af Johan
nes Døberen, snarest stammer fra en sidealtertavle. 
Sidstnævnte er nu i Den antikvariske Samling i Ribe, 
mens en *kalk fra nogenlunde samme tid, anskaffet 
til kirkens Helligkorsalter, ad omveje er kommet til 
Nationalmuseet.

Fig. 26. Alterpanel, o. 1600 (s. 3134). NE fot. 1985. – Altartischpaneel, um 1600.

Af den efterreformatoriske indretning stammer en 
del fra årene lige omkring 1600. Det gælder et vest
pulpitur med årstal 1599, en alterbordsforside, nogle 
stoleværksdele, herunder en rest vægpanel med 
stormflodsmærke 1634, samt en ligbåre, der bærer 
årstal 1609. Prædikestolen, tilskrevet HP snedker, må 
være opsat o. 1620, mens den vældige altertavle fra 
samme tid oprindelig stammer fra Varde S. Nikolaj 
kirke og først er kommet til kirken 1684; den er til
skrevet billedskæreren Mads Christensen Gamst. Fra 
1600’rne stammer også alterstagerne og altersølvet 
med årstal 1697, der er af samme Odensearbejde som 
Hunderups og ligeledes forsynet med initialer for 
Frederik Gersdorff og Edel Margrethe Krag til Kær
gård. Et sydtysk dåbsfad er udført o. 1550 men synes 
først erhvervet væsentlig senere. 1700’rne repræsen
teres af en pengeblok og sygesættet fra 1787 med 
stempel for Oluf Nielsen Bützov i Ribe, 1800’rne især 
af det nygotiske stoleværk, der er anskaffet efter for
billede af domkirken.

Farvesætning og istandsættelser. Sin fremtræden skyl
der indretningen den seneste restaurering 1958, da re
næssanceinventaret fik afrenset sine gamle malerier 
og frilagt sammenhørende bemaling på træværket. 
På altertavlen stammer malerier og staffering fra 1684 
og må tilskrives Villem Stensen i Ribe, mens prædi- 
kestolens og pulpiturets malerier må være henimod et 
halvt århundrede ældre og henføres til Villem Sten
sens far, Sten Adamsen, og/eller dennes kompagnon 
Hans maler i Ribe. Mens farverne på prædikestolens 
træværk er sammenhørende med malerierne, er pul
pituret 1958 nymalet i en blå farve, der også er ud
strakt til stoleværket. Kirkens middelalderskulpturer, 
der 1958 blev leveret tilbage fra museet i Ribe, står 
ustafferede.

1847 blev prædikestolen forsynet med en himmel 
og underkastedes som altertavlen en restaurering, ny
maling og opforgyldning ved malermester Poulsen i 
Ribe. 1859 kasserede man kirkens renæssancestader 
med tilhørende vægpaneler og indsatte de nuværende 
stole, der som andet inventar fik egetræsmaling. 
Kalkmaleriernes istandsættelse 1914 betød nedtagelse 
af den nævnte prædikestolshimmel, der nu er henlagt 
på pulpituret.

Alterbordet er middelalderligt, muret af munke
sten med kraftig bordplade af granit, 164×105 
cm, 100 cm højt (jfr. fig. 5, 8a), kun den hvid
tede bagside tilgængelig. Bordpladen, der ud
gøres af tre sten, er 15 cm tyk med skråkant
fremspring (svagt hulede) fortil og ved siderne, i 
nord 8 cm, i syd 3 cm. Et fotografi af det blot
tede bord 1958 (i NM) viser murværk i uregel
mæssigt, nærmest polsk forbandt og ovenpå
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Fig. 27. Altertavle, o. 1610, erhvervet 1684 fra Hunderup kirke, der kort forinden havde købt den af S. Nikolaj 
kirke i Varde (s. 3134). Tilskrevet Mads Christensen Gainst i Revsing. NE fot. 1985. – Altarbild, um 1610, 
erworben 1684 von der Kirche in Hunderup, die es kurz vorher von der Nikolaikirche in Varde gekauft hatte. Zugeschrieben 
Mads Christensen Gamst in Revsing.
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Fig. 28. Nadveren, altermaleri fra 1684, tilskrevet Vil
lem Stensen i Ribe (s. 3136). NE fot. 1985. – Abend
mahl, Altargemälde 1684, Villem Stensen in Ribe zu- 
geschrieben.

bordpladen en grov (nu fjernet) påmuring, lige
ledes i munkesten. Bordet kan være senro
mansk, men da tegl ikke ellers kendes i byg
ningens romanske murværk, tyder materiale og 
skiftegang snarest på, at alterbordet er opsat i 
senmiddelalderen, måske med genbrug af en ro
mansk bordplade.

Alterbordet dækkes af alterpanel fra o. 1600 i 
fyrretræ, 172×112 cm, 113 cm højt. Kortsiderne 
udgøres af to fag enkle højfyldinger, forsiden 
(fig. 26) af fire profilindrammede arkadefyldin
ger, indfattet af lister med æggestav og negle- 
snit. De smalle arkader har kannelerede pilastre 
med profilkapitæl og særegne baser, der synes at 
efterligne diamantkvadre. Det tungede bueslag 
ledsages af en forsænket bort med småbosser, og 
sviklerne smykkes af rosetter og (i de to midt
fag) englehoveder. Træet står blankt siden re
staureringen 1958. Dets gamle farver77 må være 
fjernet 1890, da panelet frilagdes, eller senest 
1906, da forside og endestykker skulle olieres 
med omhu.10

†Alterklæder. Et klæde af sort fløjl med kirke
ejerne Frederik Gersdorffs og Edel Margrethe

Krags navne og våbener bar årstal 172478 og må 
have svaret til et i Hunderup (s. 3176). Det om
tales 1766 som broderet med guld og sølv 
og forsynet med initialerne »H:F.G.« og 
»F:E.M.K.«.79 1842 og 1846 ønskedes nyt alter
klæde af rødt fløjl,20 og 1890 var klædet fortæret 
af fugt. Et nyt anskaffedes dog ikke, da alteret 
fandtes beklædt med »smuk træskærearbejde« 
(alterpanel), som i stedet frilagdes.19

Altertavle (fig. 27), o. 1610, erhvervet 1684 fra 
Hunderup kirke, der kort forinden havde købt 
den af S. Nikolaj kirke i Varde. Tavlen, der må 
tilskrives Mads Christensen Gamst i Revsing,80 
har staffering fra 1684, hvortil hører malerier, 
som må tilskrives Villem Stensen i Ribe.81

Den statelige altertavle består af postament, 
tredelt storstykke og attika samt et todelt, gavl- 
prydet topstykke, alt med vinger, der udgøres af 
rulleværk. Storstykket opdeles af fire korintiske 
frisøjler, der har prydbælte med beslagværk og 
løvehoved. De står foran høje profilfyldinger, 
og felterne indfattes af tandsnit og borter af 
småbosser. Under storsøjlerne brydes den 
kvartrunde postamentgesims af fremspring, de 
ydre afsluttes forneden af hængekugle, de indre 
hviler på postamentets volutfremspring, der 
prydes af englehoved. Postamentvingerne har 
frugtklase, storvingerne englehoved og løber 
foroven ud i et profilstillet ørnehoved. Storfri
sen, hvis underside har markeret »loft« med små 
drejede hængeklokker, ledsages på arkitraven af 
tandsnitliste, mens et større tandsnit under 
kronlisten nu er borttaget.

Attikaen (fig. 30) er opdelt af joniske karyati
der i form af de samme lidt stive evangelistfi
gurer med bog, blækhus og symbolvæsen ved 
fødderne, som billedskæreren har benyttet på 
sine prædikestole.82 Figurerne, der står på kon
soller foran fyldinger med tandsnit, er fra nord 
(med anførelse af konsollernes påmalede navne): 
»S. Matheus, S. Marcus, S. Lucas, S. Iohan- 
nus(!)«. Attikafelterne har (som topfelterne) en 
lidt enklere indramning end storfelterne. Vin
gerne smykkes af en tænksom engel i brystbil
lede og har yderst et obeliskagtigt spir med løg
formet top. Attikafrisen brydes af fremspring 
med semikolontegn, og dens let svajede gesims
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Fig. 29. Altertavle, o. 1610, udsnit af topstykke med krucifiks, der flankeres af malerier fra 1684, visende Maria (i 
nord) og Johannes sørgende (s. 3136). NE fot. 1985. – Altarbild, um 1610. Ausschnitt, Kruzifix, flankiert von 
Gemälden, 1684, mit den trauernden Maria (im Norden) und Johannes.

bærer yderst små fløjtespillere som på den af 
Mads Christensen Gamst signerede prædikestol 
i Brørup (s. 2724). Herimellem rejser sig et top
stykke, hvis felter flankeres af to joniske her

mer, en mandlig (i nord) og en kvindelig (fig. 
29). Han har foldede hænder for brystet og på 
skaftet et kvindehoved flankeret af to vrænge- 
masker i profil; hun har lagt hænderne ind foran

Fig. 30. Altertavle, o. 1610, udsnit af attika med evangelistkaryatider (s. 3134) og malerier fra 1684, Kors
fæstelsen, tilskrevet Villem Stensen i Ribe (s. 3136). NE fot. 1985. – Altarbild, um 1610. Ausschnitt aus Attika mit 
Evangelistenkaryatiden und Kreuzigungsgemälde, 1684, dem Maler Villem Stensen in Ribe zugeschrieben.
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livet og har om skaftet et klæde med vrængema- 
ske. Mellem de to topfelter er opsat et krucifiks, 
der rækker op foran den glatte topfrise. Top
gesimsen ledsages af tandsnit og bærer yderst to 
vasespir, som flankerer en gavl med kronende 
frifigur af den opstandne Kristus.

Tavlens malerier fra 1684 svarer meget til de af 
Villem Stensen 1668 signerede malerier på alter
tavlen i Lønborg kirke (Ringkøbing amt) og til 
hans regnskabsbelagte malerier fra 1677 i Rejsby 
(DK. SJyll. s. 1158). De er malet i olie på tavlens 
gamle maleripanel, farveholdningen er lysbro- 
get, dragterne især hvide, baggrunden grå og 
overskyet. Storfeltets fremstilling af Nadveren 
(fig. 28) er en let variation af motivet i Rejsby, 
idet Judas dog her sidder til venstre med sin pen
gepung. Ligeledes som i Rejsby rummer stor
stykkets sidefelter malerier af Jesu Dåb (i nord) 
og Getsemane. Dåbsscenen viser Jesus stående i 
Jordanfloden med sine hænder bedende for bry
stet, mens en sindig Johannes hælder vand over 
ham med sin højrehånd; foroven viser Helligån
dens due sig i en mørk sky. Scenen i Getsemane 
følger også gængse stik, Jesus knæler mod ven
stre, hvor en engel viser sig med den bitre kalk, 
mens apostlene sover i mellemgrunden og sol
daterne ses på vej lidt borte. De tre attikama- 
lerier (fig. 30) rummer en Golgatafremstilling, 
fordelt med Maria og Johannes ved korsets fod i 
midtfeltet, de to røvere i hver sit sidefelt. Ende
lig er dette motiv gentaget i topstykket, idet 
dets to malerier atter viser Maria og Johannes 
(fig. 29) under korset, der her har form af top
stykkets nævnte, udskårne krucifiks.

Den med malerierne sammenhørende staffe
ring er mørkbroget med især gråt og grønt samt 
mindre rødt og forgyldning, alt på en bund af 
matblåt og brunt, der stedvis optræder som 
marmorering; under storgesimsen ses malet 
tandsnit. Postamentfeltets Fadervor i gylden 
fraktur på sort bund er måske videreført fra tav
lens første staffering: »Fader vor, du som est...«. 
Af de øvrige indskrifter i hvidgule, pyntelige 
versaler på sort bund taler frisens om tavlens 
opsætning i Vilslev kirke 1684: »Gvd til Ære, sit 
Hvs til Prydelse, hafver Hvnderup Kierke denne 
Tafle ladet bekoeste og indsette Anno 1684, da

H(er) Hans Mortensen Friis war Sogne Præst«.
Indskriftens omtale af Hunderup kirke som 

bekoster af tavlen viser, at den må være identisk 
med den altertavle, Hunderup kirke netop 
havde købt af S. Nikolaj kirke i Varde men øjen
synligt ikke selv fundet plads til (jfr. s. 953, 
3178). Dette rummer samtidig en forklaring på 
tavlens for en landsbykirke usædvanlige stør
relse og pragt, idet den således oprindelig er ud
ført til en bykirke.83 Selv om friseindskriften 
ikke direkte siger det, må tavlens staffering med 
de nuværende malerier være sket i forbindelse 
med dens opsætning i Vilslev 1684.84 Om dens 
fremtræden i Varde kan blot siges, at postamen- 
tet som nævnt kan have bibeholdt sin gamle 
indskrift, lige som topfelterne må have beholdt 
deres motiver (givet af det skårne krucifiks).85

Sognepræst Niels Lang kaldte 1766 altertavlen 
moderne, skænket i »forrige Seculo« fra Hun
derup kirke.86 1846 var en del af forgyldningen 
afskallet og tavlen ønskedes istandsat, hvilket 
skete 1847, da malermester Poulsen fra Ribe re
staurerede, malede og opforgyldte. En ny farve- 
opfriskning skete 1859,20 lige som nogle løse 
dele blev fæstnet 1901,10 hvorefter tavlens frem
træden kendes fra ældre fotografier (fig. 50). Ma
lerier og træværk bar da præg af de nævnte, ret 
grove overmalinger, og foran postamentfeitet 
var påsat en fyrretræsplade med gul skriveskrift: 
»Gjører dette til min Ihukom(m)else«. Ved re
staureringen 1958 er overmalingerne fjernet, og 
tavlen har fået sin nuværende fremtræden.

Til samme (†)altertavle fra o. 1500, formentlig 
kirkens højaltertavle, må henføres en Nådestols- 
gruppe og en figur af Maria med barnet. Nå- 
destolsgruppen (fig. 32), 131 cm høj, udgøres af 
en aldrende fader i kongeligt skrud, der sidder 
på et tronsæde og holder sin martrede søn frem i 
skikkelse af en smertensmand, mens to engle bi
står ved siderne. Faderen, hvis krone har mistet 
spirene, er karakteriseret ved et vældigt lokket 
hår og skæg. Han holder sin venstre hånd (lang
fingrene mangler) imod hoften af sønnen, hvis 
underarme er afbrudte. Højre hånd har holdt en 
kalk under sidesåret, hvor endnu en stump ses, 
venstre underarm ses at have været dyvlet på, 
ligesom også englen bag Kristus i det væsentlige
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Fig. 31-32. Altertavlefigurer, o. 1500, formentlig fra (†)højaltertavle (s. 3136f.). 31. Maria med barnet. 32. 
Nådestolen. Sofus Bengtson fot. 1936. – Altarfiguren, um 1500, vermutlich von einem (†)Hochaltar. 31 Madonna. 32. 
Gnadenstuhl.

er tilstykket. Der er gjort nøje rede for smer- 
tensmandens anatomi ned i detaljer som under
benenes fremstående blodårer, især kendelige på 
den flot svungne højrefod (fig. 68). I skinnebe
net herover er ved restaurering 1936 indsat en

lidt unødvendig reparation, mens en kraftig 
revne forneden i figurgruppen ikke er søgt ud
bedret.

Mariafiguren (fig. 31), 134 cm høj, står let 
svajet med det nøgne, krølhårede barn siddende
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Fig. 33. Johannes Døberen, *alterfigur, o. 1500, for
mentlig fra (†)sidealtertavle (s. 3138). NE fot. 1985. – Johannes der Täufer, *Altarfigur, um 1500, vermutlich 
von einem (†)Nebenaltar.
rankt på venstre arm, mens højre underarm har 

været tilstykket og nu mangler. Marias krone, 
hvis spir mangler, afsluttes forneden af en snoet 
perlekrans med roset fortil. Hendes ansigt er ret 
smalt med høj, glat pande og små øjne, håret 
falder i bølger ned bag skuldrene, kjolen er høj
livet, den åbenstående kappe ført fra venstre ind

foran kroppen. Barnet har mistet venstre ben og 
det meste af sine arme men synes at have rakt 
ud, måske efter en genstand i moderens hånd.

Begge figurer er stærkt hulede bagfra, isserne 
forsynet med nedboringer. Træet står blottet 
med beskedne rester af kridtgrund og farve, der 
dels fremstår oprindelig, dels overmalet. På Nå
destolen har faderen således rødt på kappen, blåt 
på foret, endvidere ses gråt, blåt, grønt og for
gyldning. Marias kappe har spor af forgyldning, 
og kjolen har vistnok fremstået hvid med et 
mønster.

De ganske velskårne figurer, med deres ka
rakteristiske lange smalle næser, har nære side
stykker i altertavler med tilsvarende opbygning 
i Tjæreborg (s. 1854f.) og Seem (Ribe hrd.). 
Som der må Nådestolsgruppen have haft plads 
midt i hovedskabet, flankeret af Maria (i nord), 
og en tredje nu manglende storfigur, snarest 
værnehelgenen S. Nikolaj (jfr. indl.). Tavlen har 
formentlig været højaltertavle indtil den nuvæ
rende altertavles opsætning 1684. Snitværkerne 
synes tildels bibeholdt i kirkerummet frem i 
1800’rne; 1862 nævnes de to figurer med neden
stående *Johannesfigur og kirkens gamle kruci
fiksfigur som »fire helgenbilleder næsten fortæ
rede af ælde«.10 1873 fandt Helms Nådestolen 
hensat på pulpituret, og 1894 lå alle figurer på 
kirkeloftet.27 Noget kan have været blandt de 
»gamle ornamenter«, der 1862 var lagt på loftet 
til opbevaring.10 1936 blev figurerne efter restau
rering i Nationalmuseet afgivet til Den antikva
riske Samling i Ribe. Herfra er de 1958 tilbagele
veret kirken, hvor Nådestolsgruppen nu er op
hængt nord for korbuen, Mariafiguren på ski
bets sydvæg.

En *figur af Johannes Døberen (fig. 33), fra o. 
1500, nu hovedløs, 133 cm høj, kan på grund af 
sin størrelse ikke stamme fra samme tavle som 
ovenstående figurer og må derfor have hørt 
hjemme i en (†)side altertavle. Johannes står på et 
frønnet fodstykke med højre ben blottet; hans 
højrehånd med afbrudte fingre har peget mod 
lammet og bogen, som han bærer på venstre 
hånd. Kappen falder i store knækkende folder 
endende i noget, der kunne ligne et dyrehoved 
over venstre fod (måske angivelse af kamelhårs-
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Fig. 34. Alterkalk, 1697, med våbener for Frederik 
Gersdorff og Edel Margrethe Krag, udført af Simon 
Matthiesen i Odense eller hans søn Matthis Simonsen 
(s. 3139). NE fot. 1985. – Kelch mit Stifterwappen, 
1697. Eine Arbeit von Simon Matthiesen in Odense oder 
seinem Sohn Matthis Simonsen.

kappen). Med hovedet er også afgået en større 
del af brystpartiet, der tildels synes at have været 
tilstykket; bagsiden er stærkt udhulet. Sammen 
med kirkens øvrige gotiske snitværksstykker 
kom figuren i den senere del af 1800’rne på kir
keloftet og herfra 1936 til Den antikvariske 
Samling i Ribe (inv. nr. 7565b). Her er den for
blevet efter de øvrige figurers tilbagelevering 
(jfr. ovf.).

Altersølv (fig. 34, 35), 1697, med våbener og 
initialer for Frederik Gersdorff og Edel Margre
the Krag, udført af Simon Matthiesen (eller søn
nen Matthis Simonsen) i Odense og næsten sva
rende til samme guldsmedeværksteds et år ældre 
kalk i Hunderup kirke. Kalken (fig. 34), 21 cm 
høj, har sekstunget fod, den ene tunge med på- 
nittet, 3 cm høj, krucifiksfigur, den modstående 
med givernes våbener graveret tillige med deres 
initialer »F.G.« og »E.M.K.« samt årstallet. Fo
den er drevet stejlt op imod skaftledene, der vi
derefører den sekstungede form ligesom knop
pen, der har mellemfaldende rudebosser, hvis 
graverede versaler tilsammen danner navnet 
»Ihesus«. Det halvkugleformede bæger har ny
ere, påloddet tud. På standpladens overside ses 
Simon Matthiesens stempel (Bøje 1982, nr. 
4080).87 Den sammenhørende disk (fig. 35), 
tvm. 16 cm, har på fanen et graveret cirkelkors 
og overfor et cirkelindskrevet Jesumonogram 
(stempel savnes). Sættets anskaffelse parallelt 
med Hunderups må forudsætte, at Frederik 
Gersdorff og Edel Margrethe Krag også i for
hold til Vilslev kirke 1697 har optrådt i egenskab 
af kirkeejere. Altersættet slutter sig i formerne 
til de mange fynske arbejder fra Simon Matthie
sens værksted.88 Det nævnes 1766 med sine vå
bener;79 en istandsættelse er sket 1987.

En *alterkalk (fig. 38) fra o. 1475-1500, ifølge 
indskrift anskaffet til Helligkorsalteret i kirken, 
er tidligt kommet bort og opbevares nu i Natio-

Fig. 35. Alterdisk, 1697 (s. 3139, jfr. kalken fig. 34). 
NE fot. 1985. – Patene, 1697.
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Fig. 36-37. *Alterkalk, o. 1475 (jfr. fig. 38), detaljer 
(s. 3140). 36. Knop og skaftled. 37. Fodens underside 
med indskrift. NE fot. 1994. – *Kelch, um 1475 (vgl. 
Abb. 38). Details. 36. Knauf und Schaft. 37. Inschrift an 
der Unterseite des Fußes.

nalmuseet. Den er 17 cm høj, foden sekstunget 
med en lille støbt, 3 cm høj, krucifiksfigur fæst
net til en af tungerne på et graveret kors. Foden 
er drevet stejlt op mod skaftet (fig. 36), hvis 
sekssidede led har graveret bladværk. Knoppen 
er sekstunget med graverede stavværksvinduer 
(på over- og undersiden) samt mellemfaldende 
rudebosser, hvis graverede minuskler dannende 
navnet »Ihesvs«. Det lille bæger er udpræget go

tisk i formen. På undersiden af den delvis af
brudte fodplade (fig. 37) er graveret den latinske 
minuskelindskrift: »Calix eccle(sie) Vilslof ad 
[altare sanc]te crucis ibid(em) specialiter depu- 
tat(us) (Vilslev kirkes kalk særligt bestemt til 
Hellig Kors’ alter sammesteds)«. Hertil har man 
siden føjet en indridset værdiansættelse: »lvi 
marck och iiii sk(illing)«, og på fodtungen over 
for krucifkset er ligeledes sekundært graveret: 
»OB AB 1631«. Initialerne tilhører kalkens da
værende ejere Otto Brahe og Anne Bille til 
Næsbyholm på Sjælland. Senere, efter 1755, er 
kalken foræret til den ved Næsbyholm liggende 
Tyvelse kirke, hvis ejer 1856 skænkede kalken til 
Nationalmuseet (inv. nr. 15619).

Oblatæsker. 1) 1958, med kors på låget og på 
siden graveret: »Til Minde om Vilslev Kirkes 
Genindvielse 16/12 1958«. Stemplet »Cohr«. 2) 
1862,10 af sort porcelæn med guldkors fra Bing 
& Grøndahl. Alterkander. 1) 1967, 22 cm høj, 
med påskrift: »Marie Otzen Hillerup 1967«. 
Mærket »Sterling«. 2) 1847,20 af sort porcelæn 
med guldkors fra Bing & Grøndahl.

Sygesæt. 1) Moderne. 2) 1787, kun kalken be
varet (fig. 67), med stempel for Oluf Nielsen 
Bützov i Ribe (Bøje 1982, nr. 6793-95). Den er
11 cm høj, foden cirkulær med profilering og 
bred standplade, skaftet cylindrisk, knoppen 
kugleformet med graveret bladværk, bægeret 
halvkugleformet. Herpå ses en graveret, tolinjet 
kursivindskrift med kirkeejernes navne, adskilt 
af en omløbende dobbeltlinje: »Friderich Gers
dorff Kiergaard 1787 Frideriche Louise v. Leth«.

Alterstager (fig. 39), 1600’rne, 44 cm høje, med 
høj, profileret fod, ensdannet lyseskål og balu- 
sterskaft af vekslende konkave og konvekse led. 
De kraftige stager har inden for amtet nære si
destykker i Vorbasse kirke (s. 2311), mens andre 
findes i sønderjyske kirker.89 Stagerne nævnes 
tidligst 1791.21

Messehagel, o. 1900, af rødt fløjl med rygkors 
og kantning af guldagramaner. †Messehagler. 
1834 ønskedes en ny hagel anskaffet, ligeledes 
1851,20 og 1876 var messehaglen netop fornyet.19

Alterskranke, 1958, halvcirkulær, med gen
brugte, enkle balusterstivere fra midten af 
1800’rne (jfr. ndf.), der er gråmalede, mens
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Fig. 38. *Alterkalk, o. 1475, ifølge indskrift anskaffet til kirkens Helligkorsalter (s. 3139). I Nationalmuseet. NE 
fot. 1994. – *Kelch, um 1475. Laut Inschrift für den Heiligenkreuzaltar der Kirche erworben. Im Nationalmuseum.

skranken i øvrigt står i blank eg. †Alterskranker. 
1794 istandsattes skranken ved alteret,60 og atter
1831 ønskede synet reparation af rækværket ved 
knæfaldet, der 1834 blev betrukket med læder. 
1851 skulle skranken gøres bredere og anbringes 
i en halvcirkel.20 Den fornyede skranke, udført i 
fyrretræ,10 ses på indretningsplanen 1884 og (let 
ændret) på ældre interiørfotografier (fig. 8a og

50). Stiverne er genbrugt i den nuværende 
skranke.

Døbefont (fig. 42), romansk af granit, af arka- 
detypc med relicffremstillinger, der nu fremtræ
der noget ophuggede (Mackeprang: Døbefonte 
s. 324f.). Den 91 cm høje font har en ganske 
enkel fod af rødlig granit med lidt fladtrykte 
hjørnehoveder, hvis midtdelte hår ender i op-
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Fig. 39-40. 39. Alterstager, 1600’rne (s. 3140). 40. Dåbsfad (nr. 2, s. 3142), o. 1550. NE fot. 1985. – 39. Altar- 
Leuchterpaar, 17.Jh. 40. Taufschale, um 1550.

adsvungne lokker, samt en spinkel vulst ved 
overgangen til kummen. Kummen, der er af grå 
sten, tvm. 75 cm, fremtræder over en konisk 
underdel med bølgeranke cylindrisk, smykket 
med otte arkader, der har antydede baser, pude
kapitæler og i sviklerne treblade og hoveder. 
Arkaderne rummer: 1-2) To løver med krop
pene vendt fra hinanden, men hovederne bag- 
uddrejede og deres lange tunger forenede med 
de store haleduske (jfr. fig. 42). 3-4) (Fig. 41) to 
krigere i tvekamp med sværd og spidsovale 
skjolde; bag den ene en fugleagtig figur. 5-6) To 
ranke, modvendte løver med fremrakte, kløf
tede tunger. 7-8) To frontalt stående mænd i 
fodsid dragt med nærmeste hånds vidt spredte 
fingre slået ud mod hinanden, mens de i den 
anden hånd holder en bog (nr. 7) og en ube
stemmelig genstand. En spinkel vulst ledsager 
randen af kummen, der har en harmonisk for
dybning. På fonten ses spor af kalk og rødlig 
farve.

Fonten tilhører en lille sydjysk gruppe, hvor
til også hører fonten i Grene (s. 2277).90 Mens 
dyremotiverne og de to frontale mænd er van
skeligt tolkelige,91 må krigerne opfattes som ud
tryk for en kamp mellem gode og onde kræfter 
(en såkaldt psykomaki) svarende til den langt 
bedre huggede font i Malt kirke (s. 2826).92

1766 omtales fonten som en udhuggen kam
pesten, der stod i koret ved den søndre side, 
henimod alteret. Præsten anførte videre den tra
dition, at døbefonten skulle kunne konservere 
vandet bestandig, »uden al forrådnelse«, hvilket 
han vidste af egen erfaring men dog ikke havde 
villet lade komme an på videre forsøg, »for ej at 
vove for meget«.79 1851 blev fonten anbragt ved 
»indgangen til koret«,20 formentlig den nuvæ
rende plads ved korbuens nordside (jfr. fig. 8a 
og 50). Helms beskrev udførligt fonten 1873 og 
1894,27 og såvel Andreas Clemmensen som 
Thorvald Bindesbøll har tegnet den,93 før stenen 
1887 blev renset for oliemaling19 og i 1900’rne 
ophugget. Heraf ses, at denne mishandling ikke 
i væsentligt omfang har medført indgreb i moti-
verne.94

Dåbsfade. 1) 1989, af blåt glas (tvm. 69 cm), 
designet af Per Lütken og udført på Holme- 
gaards Glasværker. 2) (Fig. 40), o. 1550, syd
tysk, af drevet messing, tvm. 42 cm, med stærkt 
udpudset relief af Bebudelsen i bunden og 
herom næppe nok erkendelige spor efter en 
skriftbort. På fanen ses to borter af små stemp
lede ornamenter samt en sekundær indskrift i 
graverede versaler: »Dorotea Tobings«. Navnet 
kan være en tidligere ejers, eventuelt den per
son, som har skænket fadet til kirken. Det næv
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nes tidligst 1862,10 1889 ønskedes det renskuret, 
så den naturlige messingfarve kom frem.19

Dåbskande, 1862, af tin, 23 cm høj, af barok
form, cylindrisk med profilering, bøjlehank, et 
let hvælvet låg med knopgæk samt snabelformet 
hældetud. I bunden tre gange gentaget, ovalt 
stempel med Ribes byvåben.95 1862 ønskedes 
anskaffet et fad af tin til at bringe døbevandet i.19

(†)Korbuekrucifiks, o. 1475-1500, bevaret er 
selve Kristusfiguren (fig. 43), ret medtaget og 
nu 141 cm høj. Den kraftige figur hænger ud
spændt i let skrånende arme, det delvis afflæk
kede hoved ligger dødt mod højre skulder, 
brystkassen er udspilet, knæene let bøjede og 
højre fod lagt over den venstre.

Af hovedet (fig. 44) er pande og isse borte, 
kun lidt af tornekronen er i behold, dertil et luk
ket venstreøje, næsen og en gabende mund, der 
indfattes af flot lokket fuldskæg. Skulderpartiet 
er usædvanlig muskuløst, sidesår angivet i højre 
side, lændeklædet er kort med snip mellem be
nene og ved venstre hofte. Fødderne fremtræder 
afslidte, armene er tappet på, hænderne nu fin
gerløse. Bagsidens udhuling dækkes af et form
skåret rygbræt. Træet står blottet kun med en
kelte rester af kridtgrund, der på lændeklædets 
for har lidt blåt.

Krucifiksfiguren har en nær parallel i Holsted 
kirke (s. 2749) men forekommer noget bedre 
skåret. Korbuekrucifikset må have hørt til det 
Helligkorsalter (vel foran korbuen), hvortil en 
*kalk ifølge indskrift er skænket (jfr. ovf.), må
ske samtidig med krucifiksets opsætning i eller 
over korbuen. Her synes det engang i barokti
den afløst af nedenstående mindre †krucifiks. 
1862 synes Kristusfiguren med de gotiske alter
figurer omtalt under »fire helgenbillder, næsten 
fortærede af ælde«, og den var vel blandt de 
gamle ornamenter, der samme år sattes på lof
tet, hvor Helms nævner den 1894.27 1936 blev 
figuren efter restaurering i Nationalmuseet af
givet til Den antikvariske Samling i Ribe, hvor
fra den blev tilbagegivet 1958. Nu opsat på ko
rets nordvæg.

Et mindre †krucifiks i barokformer, figuren 
beslægtet med en i Guldager (s. 2079), hang 
over korbuen indtil begyndelsen af 1900’rne, da

Fig. 41. To krigere i tvekamp, udsnit at romansk dø
befont (s. 3142, jfr. fig. 42). NE fot. 1985. – Krieger im 
Zweikampf Ausschnitt aus romanischer Taufe.

fotografier viser figuren fæstnet til et glat kors 
med kraftig fodkonsol, alt mørkt egetræsmalet 
(jfr. fig. 50). Krucifikset ses senest nævnt i et 
inventarium fra o. 1915.10

Lektorium? Et kalkmalet indvielseskors meget 
højt på skibets sydvæg, ca. tre meter fra triumf
væggen (jfr. fig. 17), kunne antyde eksistensen af 
en høj lektorietribune foran triumfvæggen i ti-

Fig. 42. Døbefont, romansk af granit (s. 3141). NE 
fot. 1985. – Romanische Granittaufe.

Danmarks Kirker, Ribe amt 216
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Fig. 43. Korbuekrucifiksfigur, o. 1475-1500 (s. 3143). Sofus Bengtson fot. 1936. – Corpus eines Triumphkreuzes, 
um 1500.

den o. 1500 (jfr. Sneum og Jernved kirker, s. 
1825, 3221).

Prædikestol (fig. 45), o. 1620, tilskrevet H.P. 
snedker, med samtidige eller lidt senere staffe
ring og evangelistmalerier, der må tilskrives 
Sten Adamsen i Ribe og/eller hans kompagnon 
Hans maler.

Prædikestolen består af fem fag med små, næ
sten kvadratiske arkadefelter, flankeret af korin- 
tiske frisøjler med profilbase. Buerne bæres af 
forneden omløbende pilastre, der prydes af små 
bosser og har profilkapitæler med neglesnit. 
Langs denne indfatning ses spor efter et nu fjer
net tandsnit, svarende til det, der stadig ledsager

bueslagene i forening med en forsænket bort 
med småbosser; sviklerne udfyldes med akantus- 
treblade af ungrenæssancekarakter. Postamentet 
og frisen fremtræder ens med fremspring, der 
har løvemaske af hver sin for billedskæreren ka
rakteristiske type. Postamentets er af en olm, 
skævmundet art (fig. 48), frisens mere som en 
skovtrold med udhængende tunge. I frisen læses 
reliefversalerne: »Salig ere de som høre Gvds 
ord och bevare det« (Luk. 11,28), i postament- 
felterne: »Iesvs Christ(us) kom til verden at giø
re syndere salige« (1 Tim. 1,15). Under posta- 
mentfremspringene flankerer englehoveder hæn- 
gestykker, der har form af lidt gnidrede rulle-
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værkskartoucher. Gesimsen er kraftigt profileret 
med spor efter nu manglende tandsnit, og den 
kluntet fornyede underbaldakin (fyrretræ) er 
svajet med profilribber, der ender i en profileret 
knopkonsol. Stolen er opsat i skibets sydøst- 
hjørne med muret opgang igennem triumfmu
ren. Bogstol fra 1958.

De fire ud mod rummet vendende felter har 
evangelistmalerier, udført efter stik af Crispin 
de Pas den ældre.96 De er malet direkte på træet i 
flygtige strøg af især rødt, blåt, brunt og hvidt 
på en sortbrun bund. Fra nord ses: 1) (Fig. 46) 
Mattæus siddende bag pulten med højre hånd på 
en bogrulle og åben bog i den venstre; bag ham 
holdes et lys op af englen, hvis krop delvis 
mangler. 2) Markus, fordybet i sin skrivning 
med begge hænder om bogen, mens løvens ho
ved titter frem til højre for ham. 3) (Jfr. fig. 45) 
Lukas, med fyldigt, skægløst ansigt, læsende 
med bogen i begge hænder og oksens hoved 
synligt bag hans højre skulder. 4) (Fig. 47) Jo
hannes, bevæget, med pennen løftet i højre 
hånd, mens den venstre ligger under bogen; bag 
ham ses ørnen. Femte fags felt ind mod væggen 
står umalet.

Træværkets staffering er som malerierne ud
ført direkte på træet og må være samtidig. Do
minerende er rødt, grønt og forgyldning, søj
lerne har koksgrå skafter, og partier som løve
hovederne synes fra første færd at have stået 
umalet med detaljer optrukket i guld. Også ind
skriften står forgyldt, på sort bund.

En 1914 nedtaget himmel fra 1847 (jfr. fig. 50) 
er nu henlagt på pulpituret. Den har fem fag ud 
mod rummet med glat gennemløbende frise og 
under gesimsens hjørner genbrugte englehove
der (tre af fem bevarede), der ikke svarer til H.P. 
snedkers og snarest er fra o. 1625-50. Af bekro
ningen er bevaret de fem topstykker med kolbe
frugt (noget skadede),97 mens hjørnernes dre
jede spir synes borte lige som de nedre hjørners 
hængekvaste og volutter (jfr. fig. 50). Bevaret 
her er kun selve hængestykkerne i enkel køl
bueform. Himlen har glat loft med småstjerner 
omkring en stor seksoddet midtstjerne, hvis 
midtroset nu har mistet sin nedhængende kolbe. 
Bemaling fra 1847 (og 1859) i lysgråt med røde

Fig. 44. Korbuekrucifiksfigur, o. 1475-1500, udsnit 
med Kristushovedet (s. 3143). Roberto Fortuna fot. 
1994. – Triumphcorpus, um 1500. Ausschnitt.

og hvide profiler samt blåt loft og (uægte) guld 
på stjernerne. I frisen anes begyndelsen af en 
indskrift med gul skriveskrift på lysgrøn bund: 
»Salig er den...«.

Ved sin udformning med malerifelter knytter 
prædikestolen sig nærmest til et af H.P. sned
kers tidlige arbejder, prædikestolen i Sneum fra 
1604 (s. 1826). En del taler dog for, at den sna
rere er udført i den senere del af snedkerens 
virke, der kan dokumenteres frem til hans sig
nering af prædikestolen i Grindsted 1626.98

For det første ville det være noget flot, hvis 
kirken allerede o. 1600 skulle have bekostet sto
len til afløsning for en næsten ny forgænger fra

216*
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Fig. 45. Prædikestol, o. 1620, tilskrevet H.P. snedker (s. 3144), malerierne tilskrevet Sten Adamsen og/eller 
Hans maler i Ribe. NE fot. 1985. – Kanzel, um 1620, H.P. snedker zugeschrieben. Die Gemälde werden Sten Adamsen 
und/oder Hans maler in Ribe zugeschrieben.

1587 (jfr. ndf.), og dernæst vides malerne, der 
må sættes i forbindelse med de bevarede, ældste 
malerier, først at have begyndt deres virke i 
Ribe i årene 1618-20."

Måske har selve prædikestolen stået færdig 
nogle år, før den fik staffering og malerier. Den 
omstændighed, at vægfeltet savner maleri, an
tyder vel, at prædikestolen i forbindelse med en 
mere fri opstilling har været tænkt med et femte 
(centralt) maleri af Kristus, som det ses på 
samme maleres prædikestol i Visby kirke (DK. 
SJyll. s. 1360f.).

De genbrugte englehoveder på himlen kan 
eventuelt stamme fra en ældre †himmel, lige

som en fortegnelse over præsterne siden refor
mationen, nævnt på prædikestolen 1769 (DaAt- 
las), vel snarest kan have stået på et trygpanel 
(jfr. s. 2725). 1846 sagdes prædikestolen dog ud
trykkelig at mangle himmel, hvorfor den ved en 
istandsættelse 1847 blev forsynet med oven
nævnte himmel. Ved samme lejlighed er vel den 
nuværende underbaldakin kommet til, inden alt 
blev malet og opforgyldt af malermester Poul
sen i Ribe; en ny opmaling nævnes 1859. 1853 
truede opgangens murgennembrydning med 
nedstyrtning, hvorfor stikket måtte ommures,20 
og 1904 sænkede man såvel stolen som den til
hørende murgennembrydning med ca. 90 cm;19
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Fig. 46-47. Prædikestolsmalerier, tilskrevet Sten Adamsen og/eller Hans maler i Ribe (s. 3145). 46. Mattæus. 47. 
Johannes. NE fot. 1985. – Kanzelfelder mit Evangelistengemälden, Sten Adamsen und/oder Hans maler in Ribe znge- 
schrieben. 46. Matthäus. 47. Johannes.

den ældre gennembrydning spores endnu (jfr. 
fig. 6). Herefter ses stolen på ældre fotografier 
(jfr. fig. 50) overmalet og med himlen indbyg
get i væghjørnet ovenover. Af hensyn til de 
fremdragne kalkmalerier blev himlen 1914 hen
lagt på pulpituret. Med restaureringen 1958 er 
1800’rnes overmalinger fjernet, hvorved prædi
kestolen har fået sin nuværende fremtræden.

†Prædikestol, 1587. Dette år havde kirkevær
gen udgivet 35 dl. 3 mk. for en ny prædike
stol.100

Stolestader, 1859, af fyr, bænkene med let skrå 
fyldingsryglæn, gavlene, 133 cm høje, i enkle 
nygotiske former med to fyldinger. I stolevær
ket, der udtrykkelig er udført efter forbillede af 
de daværende i domkirken (s. 454, 2169),20 ind
går enkelte ældre dele. Forpanelerne er fra o. 
1600 med 2×6 højfyldinger under tandsnitliste, 
det østre indgangspanel er tilsvarende (i syv 
fag), det vestre fra 1700’rne med profilfyldinger 
i fem fag. På pulpituret findes endvidere »rak
kerbænke« fra 17-1800’rne med to gavle forrest i 
syd (fig. 53), der vel som pulpituret er fra 1599. 
De er let afskårne foroven, nu 105 cm høje, med 
tre smalle højfyldinger og afsluttende halvroset,

der smykkes af neglesnit. Af tilsvarende gavle 
ses én genbrugt i degnestolens bænk (jfr. ndf.), 
og resterne af en fjerde henligger på kirkeloftet.

Mens pulpiturbænkene er gråmalede, står 
selve stoleværket siden 1958 blåmalet med en

Fig. 48. Postamentfremspring med løvemaske (s. 
3144), udsnit af prædikestol fra o. 1620 (jfr. fig. 45). 
NE fot. 1985. – Sockelvorsprung mit Löwenmaske. Aus
schnitt aus Kanzel um 1620.
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(ældre) hvid nummerering, som begynder øst- 
ligst i syd og i nord forløber fra vest mod øst.101 
Staderne stod fra første færd egetræsmalede og 
fik 1901 en opfriskning med lys egetræsmaling, 
der vistnok 1939 måtte vige for en gråblå. Foto
grafier fra o. 1900 (i NM) viser †hatteknager ved 
sydvæggen. To armstole fra 1976, i blank eg med 
læderbetræk, har under et topstykke med ud
skåret Tro, Håb og Kærlighed årstallet: »Anno 
mcmlxxvi«.

†Stolestader. De ovennævnte ældre stoledele 
tyder på, at kirken har haft et sæt stader i egnens 
ungrenæssancestil fra o. 1580-1600. Hertil hørte 
(†)vægpaneler som i Darum (s. 3053), hvoraf 
endnu er bevaret et frisestykke (fig. 59), 40×78 
cm, med to profilfyldinger kantet af tand- og 
neglesnit. På den ene fylding er som angivelse af 
stormflodshøjden indskåret »An(n)o 1634«, på 
den anden er med samtidig eller kun lidt senere 
sort fraktur påmalet »Vandflod«. Ældre blågrøn

Fig. 49. Pengeblok, o. 1750 (s. 3151). NE fot. 1985. – Opferstock, um 1750.

bemaling med lidt hvidt og rødt samt sort op- 
trækning af årstallet. Panelets vandflodsmærke 
nævnes tidligst ved midten af 1700’rne som en 
angivelse af vandstanden 1634 tre alen over kir
kegulvet.102

1683 skulle stiftslensmanden og bispen tilveje
bringe ordning på stolestaderne, da Vibeke Ro
senkranz (på Kærgård) havde klaget over stor 
uskikkelighed, eftersom en del kvinder ikke 
havde faste stolestader.103 I forbindelse med fort
satte stolestridigheder ses 1692, at møllerens for
gænger, Tobias Lindenhahn, på egen bekostning 
havde ladet indsætte to stader i vest lige inden 
for døren.104 Af en stoleordning 1692 fremgår, at 
der da også var stader i koret. Nordsidens for
reste kvindestol her var nylig indsat men stod 
»straks mod alteret«, hvorfor den skulle opbry- 
des; de to forstykker tilfaldt giverne. Den næste 
stol var lille, til to »fuldkomne eller tre middel
mådige personer«, den tredje tilhørte præsteko
nen, mens der i skibet, fra korbuen til kirke
døren, var 15 kvindestole til seks personer. Også 
de tre forreste stader i skibets sydside var kvin
destole, mens der herfra vestover til den tilmu
rede syddør stod 15 mandsstole, hvortil kom 14 
store karlestader under pulpituret.105 1803 
trængte flere stole, især på pulpituret, til repara
tion og rygstykker;60 1834 blev kirkestolene for
bedret og malet, ligeledes 1847, og 1851 lod man 
staderne i koret fjerne,20 hvilket medførte klage 
fra deres brugere.106 Inden stadernes og vægpa
nelets nedtagning 1859 nåede Helms at måle ef
ter, at panelets stormflodsmærke befandt sig 2 
alen 2 1/2 tomme over gulvet (122 cm). Af pane
let bevarede man det nævnte stykke (fig. 59), 
der nu er opsat ved korbuens sydside.

En †skriftestol nævnes 1692, da den forreste 
kvindestol i koret var opsat for nær op til den.107 
Skriftestolen må derfor have stået på den sæd
vanlige plads nord for altret.

En degnestol er fra 1859, af fyr. Pulten har 2×2 
fyldinger med perlestavslister, dens vanger tre 
tilsvarende fyldinger over hinanden, og pult
brættet er gjort af genbrugt panel. Til pulten hø
rer en stolebænk i fuld længde, der i øst afsluttes 
med en stolegavl fra o. 1600, 112 cm høj, sva
rende til dem på pulpituret (fig. 53, jfr. stolesta-
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Fig. 50. Indre set mod øst. Kr. Hude fot. 1905. – Kircheninneres gegen Osten.
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Fig. 51. Interiør fra skibets vestende, norddøren (s. 3114), og udsnit af pulpitur fra 1599 med malerier fra o. 
1625-50 (s. 3151). NE fot. 1985. – Das Innere vom Westende des Schiffs mit Norderportal und Ausschnitt aus Empore von 
1599. Gemälde um 1625-50.
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der), men nu suppleret oventil. Gråmalet, pult
brættet dog med ældre egetræsmaling og på
skrift i sort skriveskrift: »Vilslev« og »Jedsted«. 
I korets nordvesthjørne; 1884 overfor i syd med 
kortere bænk (jfr. fig. 8a).

Pengeblok (fig. 49), o. 1750, 81 cm høj, be
stående af en affaset, blåmalet stolpe bærende en 
lille jernboks, 13×13 cm, 18 cm høj, der har låg 
med tre overfaldslukker, sikret af to ældre 
stanglåse og en hængelås. Boksen, hvis jernbånd 
har tungekant, står brun med hvid kursivskrift: 
»Almise Til de Fattige i Vilslef«. Tidligst nævnt 
1862.10 I korbuen ved sydsiden.

To pengebøsser fra o. 1900, af metalblik, 23 cm 
høje, har form som en pyramidestub med høj 
pengetragt. Sortmalede med hvid antikva: »Gud 
elsker en glad Giver«. I skibet, flankerende ind
gangen (jfr. fig. 51).

Pulpitur (jfr. fig. 51, 60), 1599, med lidt senere 
malerier, indrettet til orgelpulpitur 1915. Pulpi
turet er hovedsagelig af fyr og optager skibets 
vestende frem til døren. Det bæres af 3×4 firsi- 
dede stolper, der bortset fra tre (midtunder) sy
nes oprindelige (af eg). Brystningen har 14 fag 
med felter i to rækker, de nedre har form af høj
rektangulære profilfyldinger, de øvre af en gen
nembrudt frise med drejede balusterstivere. Fel
terne kantes ved siderne af slyngbånd, forneden 
løber såvel et slyngbånd og en tandsnitliste, 
mellem de to rækker felter en perlestav og 
øverst under kronlisten et skråstillet tandsnit. Af 
bærestolperne er de forreste og bageste ud mod 
midtgangen søjleagtigt udformede med rosetbe
sat postament, kannelerede og beslagværkspry- 
dede skafter samt noget blokagtige søjlehove
der, der udgøres af to led. Det nedre har karak
ter af et jonisk kapitæl med indskårne arkader på 
siderne, de øvre har volut og enkel karvskåren 
ornamentik samt på de to forstolper reliefversa
lerne: »Anno/ 1599«. Af yderstolperne er kun de 
to forreste kannelerede, og udsmykningen er af 
enkel, karvskåret art.

Pulpituret har opgang langs vestvæggen i 
nord, vistnok fra 1859, og på bærebjælken ved 
sydmuren ses hatteknager fra samme tid. Orglet 
flankeres af amfiteatralsk opsatte rakkerbænke 
(fig. 53, jfr. stolestader), hvis brugere i bryst-

Fig. 52. Pulpitur, 1599, brystningens dækplanke med 
indskårne navne og årstal (s. 3151). NE fot. 1985. – Empore, 1599. Deckbrett der Brüstung mit geschnitzten 
Namen und Jahreszahlen.
ningens dækplanke har indristet talrige navne, 

initialer, årstal, brætspil mm., især i 1600’rne 
(fig. 52).108

Pulpituret, hvis træværk siden 1958 står blå
malet, har i sine 14 felter malerier af Kristus og 

apostlene samt S. Jeronimus. De er som prædi- 
kestolsmalerierne tilskrevet Sten Adamsen og/ 
eller hans kompagnon Hans maler i Ribe og må 
være udført i 1600’rnes anden fjerdedel eller 
midte. Malerierne er udført direkte på træet 
med ret flygtig pensel, dragterne er hvide, 
brune og røde, baggrunden gråsort, og der spo
res også efter en rensning 1958 nogen overma
ling. Som i Grimstrup og Guldager, hvor 
samme malere har udført næsten tilsvarende 
pulpiturmalerier 1642 og 1652 (s. 1702, 2086), er

Fig. 53. Pulpiturstole (s. 3147, 3151), »rakkerbænke« 
fra 17-1800’rne, de to forreste med ældre renæssan
cegavle (1599?). NE fot. 1985. – Emporengestühl, 
Bänke für arme Leute, 18.-19 Jh. Die zwei vordersten 
haben ältere Renaissancewangen (1599?).
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Fig. 54-55. Pulpiturmalerier, o. 1625-50, tilskrevet Sten Adamsen og/eller Hans maler i Ribe (s. 3152). 54. Jakob 
den ældre. 55. Mattæus. NE fot. 1985. – Emporengemälde, um 1625-50, zugeschrieben Sten Adamsen und/oder Hans 
maler in Ribe. 54. Jakobus der Ältere. 55. Matthäus.

til forlæg benyttet en serie stik af brødrene Ra
phael og Johannes Sadeler i Antwerpen.109 Ma
lerierne, med Kristus midt blandt apostlene og
S. Jeronimus yderst i nord, beskrives her fra syd 
med anførelse af deres nedenunder stående på
skrifter i hvid fraktur; som det fremgår, er et par 
apostle forbyttede: 1) »S. Simon« (egentlig Judas 
Taddæus), med ansigtet i profil mod højre skul
der, spyd i højre hånd, en åben bog i venstre. 2) 
»S. Paulus«, med ansigtet vendt mod venstre, 
opslået bog i venstre hånd og den højre gribende 
om fæstet af et stort tohåndssværd. 3) »S. Mat
thias«, læsende, med bogen i venstre hånd, en 
kort økse i den højre. 4) »S. Judas Thadæus«, 
med hovedet støttet på en lang stok i venstre 
hånd, den højre holder en bogrulle, og under 
armen ses en bog. 5) (Fig. 54) »S. Jacobus 
Maior« (egentlig Thomas) fordybet i en bog, 
som han holder med højre hånd, mens den ven

stre har ført en vinkel mod højre skulder.110 6) 
(Fig. 55) »S. Matthæus«, læsende, med bogen i 
højre hånd, den venstre for brystet og en helle
bard hvilende mod venstre skulder. 7) (Fig. 56) 
»Salvator«, Kristus som verdens frelser med 
korsæblet i venstre hånd, den højre hævet vel- 
signende. 8) (Fig. 57) »S. Petrus«, med hæn
derne foran brystet, den højre i bevæget gestus, 
den venstre med en stor nøgle. 9) »S. Jacobus«, 
Jakob den ældre set halvt fra venstre med pil
grimstaven foran sig og en vandringshat med 
muslingskal på ryggen. 10) »S. Andreas« hol
dende det skæve kors foran sig, hvilende imod 
venstre skulder. 11) »S. Johannes«, set i profil fra 
højre, skægløs med langt bølget hår, løftende 
højre hånd over kalken. 12) »S. Philippus« med 
korsstav og bog. 13) »S. Bartholomæus« med 
kniven i højre hånd, den venstre ført bevæget 
for brystet. 14) »S. Hieronimus« med åben bog i
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Fig. 56-57. Pulpiturmalerier, o. 1625-50, tilskrevet Sten Adamsen og /eller Hans maler i Ribe (s. 3152). 56. 
Kristus som verdens frelser. 57. Peter. NE fot. 1985. – Emporengemälde, um 1625-50, zugeschrieben Sten Adamsen 
und/oder Hans maler in Ribe. 56. Salvator Mundi. 57. Petrus.

venstre hånd og den højre hvilende på et kra
nium med knogler, der ligger på bordet foran 
ham.111

En undersøgelse af pulpiturets rammeværk 
1956 antydede, at det fra første færd kun har haft 
en partiel bemaling, måske en »snedkerstaffe
ring«, der har måttet tjene, indtil pulpituret blev 
rigtigt stafferet med malerier. 1833 trængte pul
pituropgangen til eftersyn, 1847 blev alt malet 
og stolene repareret, og 1851 tales atter om re
paration af pulpituret, som man dog allerhelst 
ville nedtage.20 1859 foretoges istandsættelse og 
nymaling af træværket med egetræsfarve,112 der 
var blevet overmalet med brogede farver og 
derpå gråblåt inden 1958, da pulpituret fik sin 
nuværende fremtræden.

Orgel, fra 1942, med otte stemmer, ét manual 
og pedal, bygget af Th. Frobenius & Co., Kgs. 
Lyngby. Erhvervet til kirken 1958; stod 1949-56

i den midlertidige Helleruplund kirke, Køben
havns amt.113 Oprindelig disposition: Manual: 
Gedakt 8', Principal 4', Oktav 2', Quint 1 1/3', 
Sesquialtera II, Scharf III-IV, Messingregal 8'; 
delte registre (bas/diskant). Pedal: Dulcian 16'.114 
Dispositionen ændredes senere, og i 1958 fjer
nede Bruno Christensen & Sønner, Terkelsbøl, 
registerdelingen i manualets labialstemmer.115 
Dispositionen er herefter: Manual: Gedakt 8', 
Principal 4', Rørfløjte 4', Oktav 2', Quint 1 1/3', 
Mixtur IV, Krumhorn 8' (bas/diskant). Pedal: 
Subbas 16'. Mekanisk aktion, sløjfevindlade. 
Tegnet af Werner March, Berlin.114 Den særpræ
gede, stærkt konkave facade har ét stort felt med 
piber i V-opstilling foran et enkelt og kraftigt 
gitterværk; pibefeltet flankeres af kannelerede 
pilastre. På vestpulpituret. †Orgel, 1915,116 med 
fem stemmer, bygget af A. C. Zachariasen, År
hus.117 Facaden, der havde tre rundbuede pibe
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Fig. 58. Klokke, formentlig o. 1400, med indskrift 
»ave maria« (s. 3154, jfr. fig. 69). Tegning af F. Uldall 
1901. – Glocke, mit Inschrift »ave maria« (vgl. Abb. 69), 
vermutlich um 1400.

felter, var udsmykket med kannelerede pilastre, 
tandsnitfriser mm., og det store midtfelt krone- 
des af en trekantgavl. På vestpulpituret.118

Salmenummertavler. 1) Vistnok 1905,10 102×60 
cm, med lav trekantgavl, hængecifre og grå be
maling. Opsat (svingbar) østligt på skibets

Fig. 59. Frisestykke med stormflodsmærke 1634, rest 
af (†)vægpaneler fra o. 1580-1600 (s. 3148). NE fot. 
1985. – Tafel mit Markierung des Wasserstandes bei der 
Sturmflut von 1634. Rest einer (†) Wandvertäfelung um 
1580-1600.

nordvæg. 2) Tilsvarende, men mindre, 88×41 
cm, på samme væg under pulpituret. Fire †sal
menummertavler nævnes 1862,10 formentlig de 
enkle, sorte tavler til påskrift med kridt, der ses 
på ældre fotografier (jfr. fig. 50).

Præsterækketavle, 1972, i egetræsramme med 
kronende skjoldmonogram for Margrethe II 
samt årstallet, 189×122 cm. Hvid skriveskrift på 
lysbrun bund. På skibets nordvæg. En †præste- 
række nævnes 1769 på prædikestolen (jfr. ovf.).

Et †maleri, brystbillede af Jesus, fra midten el
ler den senere del af 1800’rne, ses på et interiør
foto o. 1920 (i NM) hængende nord for kor
buen. Det fik 1910 ny ramme.19

To lysekroner fra o. 1910, da kirken fik indlagt 
elektricitet,19 hænger i skibet.

En Ligbåre (fig. 64) fra »1609« bærer årstallet 
indskåret på den midterste tremme.119 Båren er 
af egetræ, 278×73 cm, 46 cm høj, ganske enkel. 
Kun bærestængerne med fem forbindende trem
mer er oprindelige, benene fornyet i 1900’rne. 
1894 på kirkeloftet (uden ben),27 nu i ligkapellet.

Klokke (fig. 58), formentlig o. 1400, tvm. 85 
cm, nært beslægtet med klokker i Lunde (s. 
1124) og Nørre Løgum (DK. SJyll. s. 1538), der 
formentlig skyldes samme støber (Uldall, s. 
74f.). Klokken har profilering om halsen og ved 
overgangen mellem legeme og slagring. Fordelt 
på legemets øvre del ses otte ubehjælpsomme 
reliefminuskler (fig. 69), der synes at skulle læ
ses: »ave maria«, idet »ave« står på hovedet.27 
Hankene er affasede (én fornyet). Ophængt i 
nyere slyngebom. Klokken er formentlig iden
tisk med den klokke, kirken skulle have afle
veret ved klokkeskatten 1528, men som blev le
veret tilbage.120 1766 opfattede præsten minusk- 
lerne som et årstal, der henførte klokken til 
16. årh.79 Lynnedslaget i tårnet 1862 og den ef
terfølgende brand fik klokken til at styrte ned, 
men den led ingen skade.27

†Messeklokke. 1766 oplyser Knud Lang, at der 
i forrige tider havde hængt en lille klokke i ko
ret, hvilket endnu kunne sluttes ud fra det til
bageværende træværk.79

Klokkestolen er af fyr, formentlig fra reparatio
nen efter tårnbranden 1862, da den ældre †klok
kestol brændte.27
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Fig. 60. Indre set mod vest. NE fot. 1985. – Kircheninneres gegen Westen
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Fig. 61. Gravsten (nr. 1, s. 3156), o. 1624, over Terkel 
Eskildsen og hans hustru Gunder Terkildsdatter (her 
retvendt). NE fot. 1985. – Grabstein für Terkel Eskild
sen und seine Ehefrau Gunder Terkildsdatter (hier richtig 
gekehrt), um 1624.

GRAVMINDER

Grausten. 1) (Fig. 61), o. 1624. »[Her under hvi
ler ærlig mand] Terkel Eskels[en] i Iedsted, som 
døde den 1. aprilis a(nn)o 1[6]24 [i hans alders 
90. aar, hans s(jæl) g(ud) h(aver). Item hans hu
stro] Gvnder Terkels(datter) [salig meste]r Clav- 
ses datter i Welsle, [som og hensoved i Herren d.
6. maj 1632 i hendes alders 78. år]«. Gulgrå 
sandsten, afkortet i hovedenden og nu 192×125 
cm. Den omløbende, toliniede gravskrift i re
liefversaler er stærkt udslidt og her suppleret ef
ter en ældre afskrift,79 der findes gengivet på en 
nyere tavle ophængt ved siden af stenen. Midt 
på stenen ses rester af to udslidte skjolde, det ene 
(hendes) med antydning af et Jesumonogram.

På stenens øvre del er der endvidere spor efter 
sekslinjet, tilsvarende indskrift, hvoraf kun 
brudstykker læses.

Stenens udformning med omløbende ind
skrift og skjolde til afdødes initialer eller bo
mærker kan sammenlignes med Peder Jepsen 
Byløbers gravsten i domkirken fra o. 1618 (s. 
605 med fig. 432). Terkel Eskildsen var i samti
den kendt for sin lægekunst og sine salver, hvis 
opskrifter endog kom Christian IV til gode.121 
Om de gravlagte fremhævede Knud Lang 1766, 
at de på to år nær havde levet et halvt århun
drede sammen i ægteskab, begge havde opnået 
en usædvanlig høj alder og levet i seks præster 
tid, »ja deres descendenter findes efter al for
modning endnu, den dag i dag, i Jedsted by, 
som i så mange generationer har propageret det 
navn Terkel og Eskeld fra fader til søn, da jeg i 
gamle tiendebøger fra forrige seculo finder de 
navne Eskeld Terkelsen og Terkel Eskeldsen im
mer at have omvekslet med hverandre«. Stenen 
omtales da som stor og forslidt, liggende i gul
vet tæt ved koret.79 1862 lå den vestligt i skibets 
midtgang (jfr. fig. 8a), stærkt afslidt.122 1947 til
bød en efterkommer, der var ked af at se sin 
stamfaders sten blive stadig mere udslidt, at be
tale alle omkostninger i forbindelse med en flyt
ning. Herefter er stenen 1954 opsat (på hovedet) 
imod våbenhusets vestvæg (jfr. fig. 10).

2) (Fig. 62), 1682, Thomas Christensen af Hil- 
dervp, som var kongelig majestæts delefoged til 
Riberhus i Kalslvnd og Frøts herreder i (30) år, 
(†29. jan. 1687) i hans alders ＜80.＞ år. Han le
vede i ægteskab først med Maren Christensdaa- 
ter i 26 år og havde med hende tre sønner og 
fem døtre, siden i 22 år med sin anden hustru. 
Med ham hviler her Anne Mortensdaater af Hil- 
dervp, †8. maj 1682 i hendes alders 64. år.

Grå kalksten, 225×154 cm, stenens øvre halv
del med en fremstilling af Thomas Christensen 
og Anne Mortensdatter i halvfigur, stående un
der et draperi i form af en dobbeltarkade med 
englehoved midtfor. Han holder i højre hånd en 
stridshammer, mens den venstre hviler imod 
kroppen, hun har foldet hænderne foran sig. 
Under ægteparret ses gravskriftens lidt kluntede 
reliefversaler inden for et felt, hvis kølbuefor-
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Fig. 62. Gravsten (nr. 2. s. 3156), 1682, over Thomas 
Christensen, Hillerup, delefoged i Kalvslund og Frøs 
herreder, og hans anden hustru Anne Mortensdatter. 
NE fot. 1985. – Grabstein, 1682, für Thomas Christen
sen, Hillerup, Vogt in den Harden von Kalvslund und 
Frøs, und seine zweite Ehefrau Anne Mortensdatter.

mede nedre afslutning giver plads for dødssym- 
bolerne timeglas og kranium med knogler. 
Skriftfeltet flankeres af »Fides« (Tro) og »Spes« 
(Håb) i form af dydefigurer under et bueslag 
med bladværk, og i stenens nedre hjørner sidder 
putti med fakler. De øvre hjørner rummer initi
alskjolde, hans med »TCSH« omkring et træ, 
mens der i Anne Mortensdatters nu kun anes et 
»D« og en fugl (due?). Mellem de afdødes bille
der er med skrå reliefversaler anført skriftsteder, 
ud for ham læses: »Ieg hafvar stridt [de]n gode 
strid (Tim. 4,7)«, ud for hende ses nu kun et par 
spredte bogstaver. De to skriftsteder løber ne- 
derst ud i årstallet »an(n)o . . . 2« ,  der må vise hen 
til stenens udførelse i Anne Mortensdatters 
dødsår 1682.

Dateringen er placeret ganske som udførelses
året 1671 på rådmand Jørgen Hansens gravsten i 
domkirken, der er tilsvarende udformet men 
noget sikrere hugget (s. 623 med fig. 458). Ste
nen anføres 1766 midt på kirkegulvet,79 mens 
den 1862 lå i skibets vestende (jfr. fig. 8a).122 
Siden 1954 opsat i våbenhuset imod østvæggen 
(jfr. fig. 10).

†Gravsten, o. 1656. »Herunder huiler udi Her
ren dend Karel Jens Mikelsen, som døde her i 
Jedsted d. 26. Julii 1656, hans alder var 36 aar og 
var dend Salige Karel fød udi Bislef, liggendes 
ved Alborrig«. Da Knud Lang 1766 nedfældede 
gravskriften lå den gamle og ved »tidens 
længde« sønderbrudte ligsten på kirkegården. 
Præsten undrede sig over, at der for denne frem
mede på egnen havde været vilkår, som kunne 
bekoste en så anselig sten, og det så meget mere, 
som der da ikke på kirkegården fandtes andre 
egentlige ligsten.79

†Gravflise, 1600’rne, af indskriften læstes 1766: 
»Her sofver i Herren ærlig...Bernt Termat, som 
er fød til Meppel i Nederlandene og fik sit Bane 
Saar i Ribe og døde d...Aar 16..«. Den lille, 
gamle, firkantede ligsten lå da »forslidt og ulæ
selig« i korgulvet.79

†Gravtræ, o. 1738, over Anders Barckman, 
der døde dette år. Gravtræet var ifølge Knud 
Langs indberetning 1766 »udhuggen i en død 
mands lignelse, der ligger klædt som et lig med 
en bog i hænderne«, hvorudi læstes det latinske 
skriftsted: »Ego novi redemptorem... (jeg ved, 
at min frelser lever..)« (Job. 19,25). Afdøde, der 
var broder til sognepræsten Christen Barckman 
(†1746), havde i mange år opholdt sig i Spanien 
og Portugal for endelig at leve sine sidste 12 år i 
præstegården. Broderen havde da i anledning af 
hans »besynderlige fata og øvrige karakter« la
det forfærdige det særegne gravminde, der »for- 
medels sin ekstraordinære skikkelse har tildraget 
sig utallige tilskueres øjne«. 1766 på kirkegår
den.123

†Kisteplade, 1716, Else Baggesdatter, *i Kø
benhavn 8 dage før Mikkelsdag 1657 (21/9), op- 
født fra sit 3. til 16. år udi Ribe hos sin mormo
der Ide Grefve, raadmand og tolder Casten 
Olufsens (jfr. s. 780f.), kom i ægteskab med
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Fig. 63. Kirkegårdsmonument, 1865, over soldat Ib 
Andersen, Jedsted (s. 3158). Bagsiden med krydsende 
Dannebrogsfaner. EN fot. 1985. – Friedhofsdenkmal 

für einen Gefallenen, 1865. Rückseite mit gekreuzten Da- 
nebrogfahnen.

Hans Mort(ensen) Friis 1673 og blev med ham 
udi 35 års kærlig omgængelse moder til 17 børn,
12 sønner og 5 døtre, hun var en ret enke i 8 år 
og 4 dage, †14. maj 1716 efter 59 års liv. Ind
skriften kendes gennem Knud Lang, der 1766 
var i besiddelse af en afskrift.79

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1800-25, over 
ukendte, af form som en gravsten, udført i grå
lig sandsten, 127×74 cm. En riflet og prikhugget 
kantbort med liljer i hjørnerne indfatter det op
højede midtfelt, der nu har sekundær, indfældet 
skriftplade i hvid marmor over en forsænket 
medaljon med bikubemotiv. Let skråtliggende, 
nordvest for våbenhuset.

2) O. 1851, Magrethe Michelsdatter, *21. 
marts 1804 i Allerup, †23 juni 1851 i Vilslev, Mi
chel Pedersen, *19. aug. 1829 i Vilslev, †7. jan

1851 sammesteds, Peder Nielsen Schade, *14. 
okt. 1782, †24. sept. 1855 sammesteds. Klassi
cistisk stele af sandsten, 168 cm høj, firsidet med 
kronende kugle og på siderne indfældede, æg
formede marmortavler med indskrift i fordybet 
skriveskrift optrukket i sort. Gravskrifterne er 
fordelt på hver sin tavle, af hvilke Peder Nielsen 
Schades er fremhævet ved overhængende, sløj- 
feopbundet hængeløv. Den fjerde tavle bærer 
ordene: »Sønlig Hengivenhed og Broderkjær
lighed reiste dette Minde«. Skaftets nedre del og 
soklen har indfældet og fæstnet yderligere otte 
marmorplader for senere slægtninge. Nordøst 
for våbenhuset.

2) (Fig. 63) 1865, »Minde over Soldat Ib An
dersen af Jedsted. Falden i Kampen for Fædre
landet 1864«. Gravstele af granit, 86 cm høj, 
med lille rundbuegavl, der fortil har udhugget 
halvroset. Herunder indfældet, oval plade af 
hvid marmor med gravskriften i fordybet skri
veskrift (sortoptrukket). På en tilsvarende, rek
tangulær plade, indfældet i soklen, læses: »Flere 
Fædrelands-Venner i Vilslev Sogn reiste dette 
Minde«, og på monumentets bagside (fig. 63) 
ses udhugget krydsende Dannebrogsflag over 
årstallet »1865«.

Ældre tegninger og fotografier viser på kirke
gården flere †støbejernskors (jfr. fig. 15); et stod 
endnu 1985 nord for våbenhuset men var 1994 
borttaget.

KILDER OG HENVISNINGER

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

Ved embedet: Synsprotokol 1862f.
NM2. Håndskrifter: F. Uldall: Om de danske Lands

bykirker IV, 1886, s. 136, VII, 1887, s. 199. Indbe
retninger. Jacob Helms 1873 (bygning, inventar, grav
minder). Eigil Rothe 1914 og 1915 (kalkmalerier). Ei
nar V. Jensen 1956 (alterbordspanel, altertavle, prædi
kestol, pulpitur). Hans Stiesdal (bygning). Olaf Hell- 
vik 1958, Mogens Larsen 1973 samt Knud Simonsen 
og Charles Gallefant 1975 (kalkmalerier). Lars Gram- 
bye 1985 (gravminder). Mogens Larsen 1987 (kalk
malerier og stoleværk). Leif Vognsen 1987 (kalkma
lerier). Per Kristian Madsen 1994 (tagværk).
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Tegninger og opmålinger. NM2. Aftegning af klok
keindskrift ved Jacob Helms 1855. Plan, snit og faca
der ved A. Clemmensen? 1875. Tegning af døbefont 
ved A. Clemmensen 1875. Tegninger af alterstage ved 
Erik Schiødte 1884 og 1887. Tegning af eksteriør samt 
opmålinger af plan, snit, facader, korrunding, byg- 
ningsdetaljer og font ved Thorvald Bindesbøll 
1884-85 (forlæg for Danske Tufstenskirker 1894). 
Tegninger af Nådestolsgruppe og alterstage ved 
E. Rondahl 1895. Farvelagt tegning af kalkmalet 
hvælvdekoration ved H. C. Amberg? Usigneret teg
ning af panelrest med vandstandsmærke. Opmåling 
(tryk) til forandring af vestgavl ved Arne Finsen 
1937. Tegning af kalkmalet kronfrise på triumfvæg
gen ved Egmont Lind. Plan, opstalt og detaljer fra 
korets nordøsthjørne samt opmåling af alterbord ved 
Hans Stiesdal 1958. Grundplan og snit af bygning ved 
Henrik Jacobsen 1977.

Litteratur. Sognepræst Knud Langs Optegnelser 
om Vilslev og Hunderup Sogne, i JySaml. 3. rk. IV, 
1904-6, s. 53-62. J. Helms: Danske Tufstenskirker 
I-II, 1894.

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning ved Mogens Vedsø, kalkmale
rier, inventar og gravminder ved Ebbe Nyborg og 
Ole Olesen (orgler). Tysk oversættelse ved Bodil 
Moltesen Ravn. Redaktionen afsluttet jan. 1995.

1 Ribe Oldemoder, udg. af O. Nielsen, 1869, s. 110.
2 ActaPont. III, 2308-2309 og V, 3753. P. Terpager: 
Ripæ Cimbricæ seu Urbis Ripensis in Cimbria sitæ 
Descriptio, 1736, s. 217-18.
3 Terpager 1736 (jfr. note 2), s. 217-18. Han nævnes 
også 1417, Repert. 1. rk. 5669.
4 ActaPont. III, 2308-18. En sognepræst er muligvis 
også nævnt 1470, og 1500 fik klerken Peder Esgersen 
pavelig provision på kirken, der var ledig ved præ
sten Jacob Stages død. Repert. 2. rk. 2851, ActaPont. 
V, 3753.
5 Repert. 2. rk. 11205. Terpager 1736 (jfr. note 2), s. 
174. En præst nævnes også 1536. DaKancReg. 
1535-59 (1536 14. nov.).
6 H. J. J. Sørensen: Om Vilslev og Darum Præstekald 
ved Ribe. KirkehistSaml. 4. rk. I, 162f.
7 KancBrevb. 8. dec. 1558 og 13. sept. 1560.
8 Kronens Skøder II, 619-20. Baron Jens Juel til Juel- 
linge ansøgte ved samme tid forgæves om at få Vils
lev kirke i mageskifte. Sammesteds 631.
9 RA DaKanc. A 29. Efterretninger om ejerne af kir
ker og kirketiender 1726-97; LA Vib. Ribe bispearkiv. 
Beneficeret gods og kirkeejere 1794, 1798-1809 (C 
4.697); RA DaKanc. Brevbog 1787 nr. 1564.
10 Ved embedet. Synsprotokol 1862f.
11 Jfr. Ole Degn: Livet i Ribe 1560-1700 i samtidiges 
optegnelser, Århus 1971, s. 154.

12 Helms: Tufstenskirker, I, 133. Dagbladet Vestky
sten 22. jan. 1971.
13 Præsteindberetninger til Ole Worm I, Ålborg og 
Ribe stifter 1625-42, udg. Frank Jørgensen, 1970, s. 
269. DaAtlas. s. 690, jfr. Farup (Ribe hrd.). Sogne
præst Knud Langs Optegnelser om Vilslev og Hun
derup Sogne, i JySaml. 3. rk. IV, 53.
14 DaSagn III, 107, 328. Se også døbefont.
15 I en anden version er det et skelet, der får fred, da 
én har danset med det. DaSagn III, 248-50. Historien 
synes at gå tilbage til et mumificeret lig i Gersdorffer- 
nes åbne begravelse i Hunderup kirke, jfr. herunder 
og DaSagn IV, 206.
16 DaSagn III, 328.
17 DaSagn III, 233; DaFolkemSaml. 1906/23.
18 Mønterne opbevares i Den Kongelige Mønt- og 
Medaillesamling. F. P. 2589.
19 LA Vib. Ribe stiftsprovsti og Ribe-Gørding hrdr.s 
provsti. Synsprotokol 1862-1911 (C 37.3-6).
20 LA Vib. Ribe amts østre provsti. Synsprotokoller 
1829-61 (C 45.4-8).
21 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C 
4.190).
22 Sml. Billum (s. 1075), Jernved (s. 3211) og Farup 
(Ribe hrd).
23 Da flere enkeltheder fra denne modernisering kun 
vanskeligt lader sig adskille fra den oprindelige byg
ning, beskrives de to faser her under ét.
24 Sådanne har formentlig også været at finde på ko
rets hjørner. Det sydøstre er ommuret 1838 (jfr. note 
46) og det nordøstre borthugget ved tårnets opførelse – en kvader fra sidstnævnte hjørne er sandsynligvis 
udflyttet og genanvendt i trappehuset.
25 Ved våbenhusets seneste restaurering (jfr. ndf.) 
fjernedes loftet og murværket afrensedes i fuld højde.
26 Bomhullerne til den nederste dækkes af stolestader
nes vægpanel.
27 Helms: Tufstenskirker, I, 131-33.
28 En markant lodfuge øst for den tilmurede syddør 
skyldes snarere en kraftig ombygning af de tre vest
ligste fag end en pause i byggeriet på dette sted. Et

Fig. 64. Ligbåre 1609 (s. 3154). EN fot. 1985. – Toten
bahre, 1609.
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Fig. 65. Plan 1:300. Målt og tegnet af A. Clemmensen 1875. – Grundriß 1875.

mindre knæk i murflugten vest for døren kunne an
tyde et byggeskel her i sydmuren mellem 5. og 6. fag, 
mens det blotlagte murværk umiddelbart vest for 
norddøren ikke viser noget skel mellem de tilsva
rende fag i nordmuren; et sådant kan imidlertid være 
at finde lidt længere mod vest – og dermed nu dækket 
af våbenhusets vestmur – idet lisénen mellem 6. og 7. 
fag er ekstraordinær bred ligesom 6. fags vindue (jfr. 
ndf.) er markant større end nordsidens øvrige. Årsa
gen til afvigelserne er sandsynligvis, at opførelsen af 
langmurene – til og med dørstederne – er blevet 
fremskyndet på bekostning af skibets vestligste del. 
Granitsoklens udformning er helt identisk under ap
sis, kor og skib.
29 Borthugget mellem 1884 og 1905, idet kragbån- 
dene er opmålt af Th. Bindesbøll 1884 og mangler på 
Kr. Hudes fotografi af kirken fra 1905. Skaden er 
sandsynligvis sket 1896 ved oppudsningen af sydfaca
den (jfr. note 19). I en skrivelse fra Vilh. Lorenzen til 
NM2, dateret 25. 08.1911, omtales at pilasterkapitæ- 
lerne på koret er borthuggede og muren aldeles glat 
efterpudset og overkalket. At kragbånd manglede på 
østre endelisén allerede 1884 kan skyldes ommuring 
af sydøsthjørnet 1838 (jfr. note 46).
30 Angivet med murankre i gavltrekanten. Sydsidens 
skalmur er før 1928 overpudset og den oprindelige 
blændingsinddeling markeret i pudsen, omend ikke 
nødvendigvis korrekt, jfr. udformningen af de tilsva
rende fag i nord. Østligste bueslag i 5. fags oprinde
lige frise er bevaret.
31 Dette træk genfindes i rekonstruktionen af de tre 
vestfag (jfr. note 30).
32 Konstateret ved 2. fags midterste bueslag, hvor 
pudsen afbankedes ved opmålingen 1884. Såvel dette 
træk, som det forhold at den enkelte stiksten ikke er 
placeret radiært i forhold til bueslagets centrum er 
uden tvivl teknisk betinget (jfr. s. 193).

33 Jfr. note 10 og 19.
34 Tegningen af døren i Helms: Danske Tufstenskir
ker, II, pl. 15, er udført på grundlag af måleblade 
dateret 1884 ved Th. Bindesbøll, men er tilsynela
dende rentegnet ved V. Koch, der gengiver døråbnin
gen i delvis rekonstrueret skikkelse, idet den allerede 
da var udvidet til samme bredde som nu.
35 Udført i forbindelse med våbenhusets restaurering 
og frilægningen af dørpartiets øvre del i det nævnte 
år.
36 Den oprindelige udformning kan ikke klarlægges 
med sikkerhed, men feltet kan have stået åbent, jfr. 
beskrivelsen af dørens indre.
37 Buernes nederste del er udhugget i de vandretlig
gende vederlagsten, hvilket yderligere medvirker til 
at understrege det flade udseende.
38 Døren omtales allerede 1692 som tilmuret, jfr. note 
107.
39 Jfr. note 28. Helms’ omtalte (note 27) ommuring af 
nordsiden kan ikke ses, men der er formentlig tale 
om en fejlskrivning for sydsiden.
40 På tegninger fra Herredsrejserne 1875 – formentlig 
udført af A. Clemmensen – er alle tre vinduer synlige 
som indvendige blændinger, og det midterste tillige 
udvendigt (fig. 65).
41 Dog skal bemærkes, at de – især indadtil – er mar
kant større end vinduerne i skibet. Der registreredes 
tilsyneladende ingen direkte spor af ændringer ved 
restaureringen 1958, men vinduerne kan eventuelt 
være udvidede ved behugning.
42 På de note 40 nævnte tegninger ses vinduet at stå 
som indvendig blænding og af samme dimensioner 
som den modsvarende åbning i syd.
43 Nordsidens vestre vindue stod 1884 tilmuret og 
synlig som udvendig blænding, men er genåbnet før 
1942.
44 Dette vindue sidder ydermere lidt højere end de
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fire øvrige. Det bemærkes, at dets mål kun er ube
tydeligt mindre end ved åbningerne i sydsiden.
45 På et fotografi fra restaureringen af murværket om
kring buens nordre kragbånd anes uregelmæssighe
der inde i falsen over kragbåndet, der kan hidrøre fra 
en borthugget rundstav.
46 Jfr. note 20. Samtidig hermed ommuredes kirkens 
sydøsthjørne, der var »udtrykket«.
47 Buestikket er ophængt i jernankre, der må være 
fastgjort i loftsrummet, evt. i tagværkets østre bind
bjælke.
48 Helms (jfr. note 27). Skaderne kan være forvoldt af 
tryk fra tårnets sydmur, der er opført oven på kor
muren, eller snarest af nedsivende vand fra renden i 
taget mellem koret og tårnet.
49 1844 omtales spændtræet (dvs. spæret) mellem høj- 
og lavkirken (henh. skibet og koret). Jfr. note 20.
50 Ål kirkes ældste afsnit dateres til o. 1200 – en den- 
drokronologisk analyse af tømmer fra koret gav 
fældningsåret 1191 (jfr. s. 1348, note 114).
51 Tilføjelse af rundstave i lysning og smighjørner ved 
senromanske-unggotiske vinduesombygninger er 
ikke ualmindelig, se f.eks. Skærbæk kirke (DK. SJyll. 
s. 1248).
52 Prøvetagning ved Den antikvariske Samling, Ribe 
(jour. nr. ASR 1122). Dendrokronologisk analyse ved 
Wormianum, Højbjerg (sag nr. 533). I én prøve i ap
sis var yngste, daterede årring dannet 1232, mens 
fældningstidspunktet næppe lå efter 1238. I koret gav 
fire prøver sikre resultater med fældningstidspunkter 
henholdsvis ca. 1226 ± 9 år, 1231 ± 8 år, 1233 ± 8 år 
og 1235 ± 8 år. Heraf fremgår, at dateringerne over
lapper i perioden ca. 1227-1235. En prøve fra et af de 
muligvis fornyede spær i øst dateres til »efter 1209«, 
og dets tømmer kan derfor være samtidig med det 
resterende i koret. I skibet dateredes fire prøver, to fra 
hver af de nævnte etaper.
53 Formentlig i 1780’erne samtidig med skalmuringen 
af skibets vestende, sml. †vindfløj.
54 Det retkantede sokkelfremspring på vestsiden er 
udført i tegl samtidig med skalmuringen.
55 På de note 40 nævnte tegninger vises tillige et vin
due i vest. Dette kan ikke verificeres på anden vis og 
er snarest en lapsus fra tegnerens side.
56 Forsøg på at tolke de nævnte åbninger som skyde
skår (Johan Lange: Værn og våben i kirker og klostre, 
1987, s. 96 og fig. 72-75) må anses for grundløse.
57 Jfr. note 19 og 21.
58 C. F. von Gersdorff døde 1748. Initialernes første 
litra, »C«, er gået tabt, men omtales af Helms, jfr. 
Danske Tufstenskirker, I, 131.
59 Tårnets reparation kan dog være gennemført en 
halv snes år senere, idet dets ene side 1794 omtales 
som nymuret. Jfr. note 60.
60 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårdssyn 
1793-1810 (C 4.704-08).

61 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger. Kirke- og 
præstegårdssyn 1826-1832 (C 4.711).
62 LA Vib. Præstearkiver. Vilslev-Hunderup. Histori
ske oplysninger om pastoratet ca. 1760-61 (C 573.20).
63 Jfr.Ulla Haastrup: Konservering og restaurering af 
kirkelig billedkunst i Danmark fra 1800-tallet til i 
dag. I udstillingskataloget »Bevar for fremtiden«, So- 
phienholm, Lyngby 1983, især s. 42.
64 Nørlund-Lind: Kalkmalerier, kat. nr. 79, Beckett: 
DaKunst, I, 283 samt Søren Kaspersen og Ulla Haa
strup i Danske Kalkmalerier, senromansk tid, 1175- 
1275, red. Ulla Haastrup, 1987, s. 134f.
65 Dette tegn, der kan føres tilbage til en bibelkom
mentar af Hieronimus, og som optræder hos flere 
middelalderlige eksegeter, er sjældent i billedkunsten 
og optræder ikke i andre danske fremstillinger af mo
tivet. Se Søren Kaspersen: Kains og Abels offer i 
dansk, romansk vægmaleri. I Imagines Medievales, 
Uppsala 1983, især s. 233f.
66 Rothes (til fig. 19 svarende) farvebillede af korbue- 
motivet inden retouche er gengivet i Danske Kalk
malerier, Senromansk tid 1175-1275, 1987, s. 135.
67 Normalt er buetoppens velsignende Gud altid ori
enteret mod skibet og Kain malet i syd, Abel i nord. 
Se Søren Kaspersen (jfr. note 65), s. 214.
68 Vel de to mænd i hvide klæder, der nævnes i Ap.G. 
1,10.

Fig. 66. Præstedør i korets sydmur (s. 3114) set fra 
koret. Roberto Fortuna fot. 1994. – Blick vom Chor auf 
Priestertür in südlicher Chorwand.

217*



3162 GØRDING HERRED

Fig. 67. Sygekalk, 1787, udført af Oluf Nielsen Büt- 
zov i Ribe (s. 3140). NE fot. 1985. – Krankenkelch, eine 
Arbeit von Oluf Nielsen Bützov in Ribe, 1787.

69 Selv læste Rothe i nord kun sikkert: »..n et cve«. 
Hvad der i dag læses mere, må antages erkendt og 
tydeliggjort ved genrestaureringen 1951, hvorfra in
gen dokumentation foreligger.
70 Frisen med cirkelindskrevne palmetter findes såle
des næsten tilsvarende her, ligesom den kendes fra de 
gyldne altre i Sahl, Ølst og Odder. Se Nørlund-Lind: 
Kalkmalerier, s. 177. Korbueborten med de halvluk- 
kede akantusblade synes ikke at have direkte hjemlige 
sidestykker, men Beckett (jfr. note 64) har peget på 
dens forekomst i Brauweiler ved Køln.
71 Beckett: DaKunst I, 283, Nørlund-Lind: Kalkma
lerier, s. 177f. Tanken ville være i udmærket sam
klang med den almene karakter af Ribes kunstmiljø i 
1200’rne: generelt stærkt domineret af rhinlandske 
forbindelser, men med klart erkendelige vestligere 
islæt. Jfr. eksempelvis kalkmalerier og altersølv i 
Brøndum kirke (s. 1938f., 1949) samt Skatte fra Val
demar Sejrs tid. Viborg Stiftsmuseums Udstilling i 
750året for Jyske Lov, Viborg 1991, s. 12-23.
72 Heri blev han stærkt støttet af Johnny Roosval i 
hans anmeldelse i Fornvännen 1945, s. 218. Hånd
skriftet (Trinity College MS B. 11.4) er sammen med 
et nært sidestykke (Cambridge Emmanuel College 
MS 252) fremlagt af N.I. Morgan: Early Gothic Ma
nuscripts, 1190-1250, Oxford 1982, s. 98f. med ills.

167-178. Fremstillingerne her er endvidere beslægtet 
med en serie glasmalerier af Thomas Beckets mirak
ler i Canterbury domkirke.
73 Der har været tale om en forgænger til kirkens sen
gotiske (†)korbuekrucifiks, måske som dette knyttet 
til et Helligkorsalter foran korbuen (se ndf.). Jfr. 
Ebbe Nyborg: Korbue, krucifiks og bueretabel. Om 
de ældste vestjyske triumfkrucifikser, deres udform
ning og anbringelse. Hikuin 14, 1988, s. 133f.
74 Se Søren Kaspersen (jfr. note 65), især s. 251, samt 
Ulla Haastrup: Kristi Himmelfart i billede og spil, i 
Danske Kalkmalerier, senromanske tid, 1987, s. 136f. 
Malerierne opfattes her, ikke ganske overbevisende, 
som vidnesbyrd om stedlige himmelfartsspil. Jfr. 
også Lise Gotfredsen og Hans-Jørgen Frederiksen: 
Troens billeder. Romansk kunst i Danmark, 1987. s. 
123f., 184, 194f. samt Ebbe Nyborg: Passionsrelief- 
ferne i Store Rise kirke på Ærø. I Kirkens bygning og 
brug. Studier tilegnet Elna Møller, 1983, især s. 83f. 
med note 21.
75 Helms: Tufstenskirker, I, 132. De omtales her som 
utvivlsomt fra kirkeskibets ældste tid, malet med lige 
lange arme og indskrevet i en cirkelrund kreds.
76 Helms: Tufstenskirker, I, 132, hvor dekorationen 
skønnedes næppe at være ældre end fra 16. årh.
77 1956 konstateredes under den daværende lakering 
enkelte stumper af kridtgrund med bl.a. mønjeagtigt 
rødt.
78 DaAtlas.
79 Sognepræst Knud Langs Optegnelser om Vilslev 
og Hunderup Sogne, i JySaml. 3. rk. IV, 1904-06, s. 
53-62 (= præsteindberetning til biskop Bloch 1766).
80 Se om ham s. 1707, note 39. Jfr. også Jensen: Sned
kere s. 52.
81 Se Ebbe Nyborg: »Hans og Sten Maler af Ribe«. 
Om Ribes malermiljø og dets »marked« i 1600rnes 
Vestjylland. Synligt og usynligt. Studier tilegnede 
Otto Norn, Herning 1990, s. 157, 164 med note 120.
82 Jfr. prædikestole i Årre, Anst og Brørup kirker (s. 
1793, 2494, 2722).
83 Man kan jævnføre med den nogenlunde samtidige 
renæssancealtertavle i Vardes bevarede bykirke, S. Ja
kobi, der har en lignende opbygning med en attika 
indskudt mellem stor-og topstykke (s. 894).
84 Når indskriften nævner »Hunderup kirke« som be
koster af altertavlen, kan den ikke gælde en opsæt
ning dér, eftersom man da blot ville have skrevet på 
»kirkens« bekostning. Tavlen var altså i Vilslev 1684, 
hvorfor også Niels Langs oplysning 1766, at tavlen 
skulle være skænket af Frederik Gersdorff og hans 
hustru, må være forkert (jfr. note 79).
85 Heri ligger også, at attikamalerierne oprindelig må 
antages at have haft andre motiver, da den nuværende 
gentagelse af Golgatamotivet forekommer urimelig.
86 Hans yderligere oplysning, at den skulle være en 
gave fra Frederik Gersdorff og hans hustru, kan der
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imod ikke være rigtig, da de først overtog kirkerne 
flere år efter, at tavlen var opsat i Vilslev kirke (jfr. 
note 84).
87 Samme stempel benyttedes af sønnen, Bøje 1982, 
nr. 4093.
88 Se Finn Grandt-Nielsen: Fynsk Kirkesølv, Odense
1983, s. 32f.
89 Se eksempelvis stager i Gammel Haderslev, Bran- 
derup og Magstrup (DK. SJyll., s. 227, 589, 856).
90 Mackeprang: Døbefonte, s. 324. Til gruppen reg
nes endvidere fontene i Give og Øster Nykirke (Vejle 
amt) samt Lintrup (DK. Sjyll. s. 773). Af disse skøn
ner Mackeprang, at fontene i Vilslev, Nykirke og 
Give skyldes samme stenhugger.
91 Mackeprang opfatter (s. 55) mændene som velsig- 
nende. For løvemotiverne se Lise Gotfredsen og 
Hans Jørgen Frederiksen: Troens Billeder. Romansk 
kunst i Danmark, Herning 1987, s. 330f.
92 Se Eigil Rothe: Rytterkampbilledet i Aal Kirke 
samt andre Kampscener i danske Kirker, i ÅrbOldk- 
Hist. 1908, s. 92f., Mackeprang: Døbefonte s. 61, 
325f. samt Lise Gotfredsen og Hans-Jørgen Frederik
sen (jfr. note 91), s. 253f. For psykomakier generelt se 
s. 2839 note 100.
93 Th. Bindesbølls tegning findes gengivet i Helms: 
Tufstenskirker, II, 1894, T. 14.
94 Det samme ses af et gnidebillede af tvekampen, 
udført af Egil Rothe 1905 og gengivet i Mackeprang: 
Døbefonte, s. 326.
95 Stemplet ses ikke i Poul Halkjær Kristensen: Dan
ske Tinmærker, 1983.
96 Stikkene gengivet af Georg Garde: Danske silke- 
broderede Lærredsduge fra 16. og 17. Århundrede, 
1961, s. 294.
97 Tre af topstykkerne er opsat på orglets bagside.
98 Om snedkeren, der har signeret prædikestole i 
Horne, Sneum, Fåborg, Ølgod og Grindsted, og 
som formentlig boede i Heager, se især s. 1543 med 
note 71, 1766, 2246. Et par udaterede arbejder i Hard- 
syssel, således prædikestolene i Holstebro og Idum 
kirker (Ringkøbing amt), kan eventuelt være udført 
efter 1626, idet snedkeren vel i så fald er flyttet til 
dette område.
99 Det drejer sig om Sten Adamsen (hvis søn Willum 
Stensen 1684 stafferede altertavlen) samt enten Hans 
Jensen eller Hans Bølling. Se Ebbe Nyborg: »Hans 
og Sten Maler af Ribe«. Om Ribes malermiljø og 
dets »marked« i 1600rnes Vestjylland. Synligt og 
usynligt. Studier tilegnede Otto Norn, 1990, især s. 
148f., 154, 156f.
100 RA Anders Sørensen Vedels regnskabsbog. Jfr. 
Ebbe Nyborg: Lektorieprædikestole og katekismus
altertavler. Om inventarfornyelse i de sydvestjyske 
kirker i reformationsårhundredet. I Tro og Bilde i 
Norden i Reformasionens århundre, Oslo 1991, s. 
241.

101 I syd ses bænkene 1-20, i nord 22-37. De to nu 
udtagne bænke er hensat på loftet.
102 HofmFund., DaAtlas.
103 RA. DaKanc. Jyske Tegneiser 15. marts 1683.
104 LA Vib. Ribe bispearkiv. Gørding hrd. 1592-1784 
(C 4.30).
105 Stolestadeordningen fremlagdes i kopi i forbin
delse med en ny stolestrid 1797. Jfr. note 107.
106 Se F. Elle Jensen: Kirke- og kulturhistoriske Smaa- 
ting. I ÅrbRibe 1960-63, s. 376f.
107 LA Vib. Ribe bispearkiv. Ureg. korr. ang. Gør
ding hrd. 1779-1812 (C 4.31).
108 Ældst er øjensynligt »CTI 1616«, »HMI 1617« og 
»TI WRI 1617«.
109 Holstein’s Dutch and Flemish Etchings, Engra
vings and Woodcuts, XXII, nr. 82-87 og 317-27. 
Stikkene er for fleres vedkommende gengivet i Ny
borg 1990 (jfr. note 99), hvortil generelt henvises.
110 Fremstillingen følger her forlægget, mens den i 
Guldager har en påfaldende, delvis afvigelse (s. 2087f. 
med fig. 43). Se også Ebbe Nyborg (jfr. note 99) s. 
150.
111 Jeronimusmotivet (dog efter andet forlæg) har ma
lerne anbragt tilsvarende (nordligst ved kirkedøren) 
på pulpituret i Grimstrup (s. 1702) som billede på

Fig. 68. Nådestolen (jfr. fig. 32), udsnit med smer- 
tensmandens ben (s. 3137). Roberto Fortuna fot. 
1994. – Gnadenstuhl (vgl. Abh. 32), Ausschnitt mit Bei
nen des Schmerzensmannes.
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lærdom og bodfærdighed. Se Ebbe Nyborg (jfr. note 
99), s. 149.
112 LA Vib. Ribe amts østre provsti. Synsprotokol for 
Anst m.fl. hrdr. 1828-61 (C 45.4-8).
113 Orglet var oprindelig bestilt til musiksalen i den 
tyske skole i Emdrup, København, (det senere Em- 
drupborg seminarium), men skolebyggeriet standse
des august 1942, og orglet henstod herefter en år
række på orgelbyggeriet. (Meddelt af orgelbygger 
Walther Frobenius).
114 Meddelt af orgelbygger Walther Frobenius.
115 Iflg. medd. fra orgelbygger Bruno Christensen.
116 LA Vib. Kirkeregnskab Vilslev 1898-1922 (C 
KRB.510).

117 A. C. Zachariasen & Søn: Fortegnelse over leve
rede orgler, i Den Danske Orgelregistrant.
118 Facaden kendes fra et fotografi 1955 i NM.
119 Se K. Høgsbro Østergaard: De gamle Ligbaarer, i 
ÅrbRibe 1952-55, s. 423, hvor der dog angives års
tallet 1630.
120 RA Reg. Fortegnelse over indkrævede klokker 
1528-29 (108A nr. 21). Jfr. Søren Manøe Hansen: 
Klokkeskatter i Ribe amt 1526-29 og 1601. I ÅrbRibe
1984, s. 165f.
121 K. Carøe: Terkel Eskildsen og hans salver. I Årb
Ribe 1911-14, s. 629f.
122 Jfr. note 10 og 27.
123 Jfr. note 27 og 79.

Fig. 69. Klokke (jfr. fig. 58), indskrift, »ave maria« 
(s. 3154), aftryk ved Jacob Helms 1855. – Glockenin
schrift, »ave maria«, von Jacob Helms abgedruckt, 1855.



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

HUNDERUP KIRKE
GØRDING HERRED

Sognet nævnes første gang i kirkelisten i Ribe Olde
moder (midten af 1300’rne), hvor det var sat til en 
afgift af 4 skilling sølv (jfr. s. 1020f.).1 Det var et 
selvstændigt præstekald 1509, da sognepræsten Bro
der Markvartsen nævnes.2 Senest 1538 blev kirken 
anneks til Bramming,3 1654 gjordes Hunderup til ho
vedsognet, og 1672 knyttedes sognet i stedet til Vils
lev som anneks.

1579 fik kirkeværgerne lov at oppebære kronens 
tiende af sognet til kirkens bygning og brug.4 1633 
var Hunderup kirke meget brøstfældig og uden mid
ler, hvorfor kongen billigede, at provstiets andre kir
ker måtte hjælpe den med 50 slette daler.5

Kronen skænkede 1690 Hunderup kirke til Frederik 
Gersdorff til Kærgård i sognet,6 og kirken tilhørte

derefter denne gård indtil godset blev udstykket 
1789-90. Kirken blev da erhvervet af stiftsfysikus 
A. F. Fridsch til Varho, hvis enke endnu ejede den
1809.7 1822 tilhørte kirken stiftsprovst C. D. Koefoed 
i Ribe,8 og 1850 købtes den af sognets beboere.9 Kir
ken er overgået til selveje 1913.10 En †klokke måtte 
afleveres ved klokkeskatten 1528 (se inventar). Sagn, 
se under Vilslev kirke.

Kirken ligger på fladt terræn i østkanten af be
byggelsens nordlige del. Umiddelbart syd for 
kirkegården passerer vejen til Sejstrup og i vest 
ligger den nu nedlagte skole.
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Kirkegården er rektangulær med den største 
udstrækning i øst-vest. Gamle grænser synes be
varet mod syd, øst og vest, mens begravelses- 
området (sml. fig. 2 og 3) er successivt udvidet 
mod nord o. 193310 og senest 1980. 1862 ind
skærpedes et lovpåbud om istandsættelse af kir
kegården; denne var endnu ikke planeret, hvil
ket først skete 1879.10

Til alle sider har den hegn af nyere, jordfyldte 
stendiger, der i nord er samtidige med de re
spektive udvidelser. Stendigerne omtales tidligst 
o. 1760.11 En etapevis omsætning af stendigerne 
påbegyndtes 1905.10 Langs indersiden af digerne 
er plantet enkelte træer med stor afstand, men 
frem til 1980’erne var her en række elmetræer 
(fig. 3), og endnu flankeres gangen fra porten i 
vest til tårnet af træer. En lignende tilplantning, 
men med asketræer, fandt sted 1881.10

I vest og syd er indgange med murede portaler, 
der benævnes henholdsvis ligporten og bryllups
porten. Begge er formentlig opført i 1500’rne og 
har falsede åbninger, i vest en bred, rundbuet 
køreport, i syd en kurvehanksbuet ganglåge 
(fig. 52). Portalerne afdækkes af tagtegl med fald 
til begge sider og har ved hver ende en svungen, 
muret gavlkam, der foroven afsluttes af en spin-

Fig. 2. Matrikelkort 1:10000. Kopieret af Thobøll 
1820. – Katasterkarte. Kopiert 1820.

kel toptinde, og som formentlig er tilføjet i 
1700’rne. Åbningerne lukkes af tremmelåger af 
jern, tidligere af træ. 1831 var det fornødent med 
udspækning og kalkning af begge portalerne, og 
atter 1843 kalkedes piller ved ligporten.12

Bygninger på kirkegården. Et ligkapel af røde 
tegl med helvalmet tegltag og port i syd er o. 
1940 opført i kirkegårdens nordøstre hjørne. 
1978 indrettedes toilet i nordre ende af bygnin
gen, der samtidig hvidtedes. I nordvesthjørnet 
af den seneste kirkegårdsudvidelse er samtidig 
med denne opført et materialhus af træ med be
klædning af grønfarvede, lodretstillede brædder.

Omkring kirkebygningen er et pikstensbro- 
lagt fortov. Dets anlæggelse krævedes ved et kir
kesyn 1862, dog således at nordre halvdel kunne 
vente til det følgende år, men endnu 1892 mang
lede det lovbefalede fortov.10 I forbindelse med 
kirkens restaurering 1950 ændredes belægnin
gen, der havde været delvis udstøbt med asfalt, 
og såvel 1968 som 1971 overvejedes det at sløjfe 
fortovet.10

BYGNING

Kirken består af kor og skib, der er opført o. 
1200, samt to senmiddelalderlige tilbygninger: 
et tårn i vest og et våbenhus ud for skibets syd
dør. En østforlængelse af koret kan sandsynlig
vis dateres til ca. 1569. Orienteringen har nogen 
afvigelse mod syd.

Bygningen tilhører den gruppe af Ribe-eg- 
nens kirker, der fortrinsvis er opført af granit
kvadre, men hvor den vulkanske tuf alligevel 
udgør et væsentligt indslag i arkitekturen, såle
des prydes både koret og skibets nordside af li- 
séner, førstnævnte tillige af buefriser. Kirkens 
plan er regelmæssigt udstukket, omend skibets 
bredde tiltager ca. 0,7 m fra øst mod vest.

Materialer og teknik. Murene i kor og skib rej
ser sig over en ensartet sokkel, der smykkes af et 
fladt hulkelprofil (s. 2940, fig. 12). Herover er 
nedre halvdel af korets mure, fem skifter, af gra
nitkvadre, mens den resterende, øvre del er af 
tuf- muligvis iblandet en del tegl. I skibet synes 
hele sydsiden opført af granit, fraregnet senere 
ændringer, mens der til nordsiden tillige er an
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Fig. 3. Luftfotografi af kirken og kirkegården set fra sydvest. Sylvest Jensen fot. 1947. Det kgl. Bibliotek. – Luftaufnahme von Kirche und Friedhof Südwestansicht.

vendt tuf i den øvre del af østre endelisen og i et 
lidt lavere liggende vandret bælte herfra og frem 
til døren;13 indersiden af skibets nordmur er for 
den øverste dels vedkommende hovedsagelig af 
granitkvadre.

Det oprindelige kors østafslutning og hjørner 
er ikke bevarede, men af de genanvendte sok
kelkvadre under østforlængelsen ses, at koret fra 
opførelsen har haft ret østgavl. Af soklens ud
strækning under nordmuren fremgår tillige, at 
kun selve hjørnet mangler.

Byggefaser. Der ses ikke spor i murværket af 
egentlige byggestop, men til gengæld afslører 
fordelingen af byggematerialer, at byggeriet fo
regik i tre faser, der formentlig fulgte hurtigt 
efter hinanden. Hele kirkens sokkel synes udlagt 
af én gang, og herpå opførtes fem skifter granit
kvadre af korets mure og sandsynligvis et enkelt 
skifte af skibets. Efterfølgende fuldførtes koret 
og triumfmuren med anvendelse af tuf og sam

tidig muredes den nederste del af skibets nord
mur frem til dørstedet i samme materiale. Af
slutningsvis opførtes skibets sydside og vest
ende samt nordmurens øverste del af granit.14

Facadeudsmykningen på koret er indskrænket 
til langmurenes øverste, i tuf udførte, halvdel. 
Heraf står nordsiden velbevaret med to blæn- 
dingsfelter, ét på hver side af det oprindelige 
vindue. Blændingernes skråkantede nedre af
slutning er højt anbragt, omtrent i vinduets 
halve højde, og de overdækkes af buefriser med 
henholdsvis fire og fem rundbueslag, der bæres 
af ens konsoller med en karakteristisk udform
ning (fig. 50), som desuden kendes fra Kalvs
lund kirke (Ribe hrd). Sydsiden er stærkt for
styrret af senere ombygninger og indeholder 
næppe længere dele af den oprindelige udsmyk
ning; murens øvre halvdel prydes af én vandret 
overdækket blænding, der hæver sig fra over
kanten af øverste granitkvaderskifte.
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Skibets nordside prydes af to rektangulære 
blændinger øst for dørstedet. De adskilles af en 
lisén og afgrænses mod øst af en bredere endeli- 
sén. Dispositionen bærer stærkt præg af den net
op for denne mur gældende særegne materia
leblanding. Hver blænding afsluttes forneden af 
to skråkantede led – vistnok af tuf. Indtil en 
højde lidt under vinduernes sålbænk er såvel 
bunden af blændingerne som lisénen herimellem 
af tuf. Blændingernes øverste halvdel er opmu- 
ret af granitkvadre og let udkraget over en om
vendt skråkant; den øvre afslutning er vandret, 
ligeledes med et skråkantet profil.15 Vestenden, 
omkring døren, er helt glat over soklen. Mur
værket er, som nævnt, velbevaret med undta
gelse af en mindre omsætning af øvre vestre 
hjørne af vestblændingen. Skibets sydmur er 
uden udsmykning og helt af granitkvadre.16

Døre og vinduer. Begge skibets døre er beva
rede, den søndre i brug og den nordre tilmuret i 
ydre murflugt, men synlig som indvendig blæn
ding. Norddøren bryder soklen, der mangler på 
et kort stykke på hver side af døren; i syd synes 
forholdene at svare hertil. Begge døre er smi
gede og vandret overdækkede. I syd er bredden 
udvidet ved borthugning af den østre anslags- 
fals.17

Af de oprindelige vinduer er tre bevarede, et i 
korets og to i skibets nordside, sidstnævnte om
trent midt i hver af de to facadeblændinger.

Korvinduet, der måler ca. 115×48 cm i ydre 
murflugt, 85×30 cm i lysningen, er tilsynela
dende opmuret af tuf. Skibets vinduer er af gra
nit med monolitte overliggere og sålbænke; 
størrelsen, især højden, er en smule mindre end i 
koret. To vinduesoverliggere og en sålbænk 
(sml. fig. 6d), der er indmuret i våbenhusets øst
mur, har dimensioner omtrent som skibets 
nordvinduer og stammer formentlig fra dets 
sydside.

I det indre er kun bevaret få oprindelige detal
jer. Hele korets østgavl blev nedrevet ved kir
kens forlængelse mod øst, og samtidig eller evt. 
senere er også triumfmuren med den tilhørende 
gavltrekant fjernet. Både kor og skib har flade, 
gråmalede trælofter med synlige, dog delvis pa- 
nelklædte, rødbrune bjælker.

Middelalderlige tilføjelser til kirken er tårn og 
våbenhus, idet sidstnævnte dog kan være opført 
efter reformationen.

Tårnet er bygget af munkesten i munkefor
bandt over et enkelt skifte granitkvadre, sand
synligvis udflyttede fra skibets vestgavl, og hvi
ler på en delvis synlig syld af rå kamp. Murvær
ket præges stærkt af senere om- og skalmurin
ger, således lod kirkeejeren Margrethe Rosenørn 
tårnets vest- og sydside samt det meste af østsi
den skalmure, hvilket er angivet ved initialerne 
»sCFvG« og »MvRØ«18 på vestsiden og årstallet 
1766 på sydsiden. Eneste rest af oprindelig ud

Fig. 4. Grundplan 1:300. Målt af HeJ 1977 og tegnet af Mogens Vedsø 1995. – Grundriß.
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Fig. 5. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1989. – Nordostansicht der Kirche.

smykning er en kort strækning af et dobbelt 
savskifte på nordsiden umiddelbart under mur
kronen; af dette er blot bevaret den østre del, 
men endnu 1861 synes det bevaret i hele nord
facadens udstrækning (sml. fig. 8). Det blytækte 
pyramidespir er opsat o. 1760,11 formentlig som 
erstatning for et sadeltag med gavle i øst og 
vest. Ved reparationen 1766 indsattes adskillige 
ankre i murværket suppleret med fladjernsbånd 
omkring vesthjørnerne.

En bred, fladbuet dør i let tilspidset spejl er 
indsat i tårnets vestmur. Den planlagdes 1933,10 
men udførtes først 1945 (arkitekt Arne Finsen) 
og erstattede da et formentlig oprindeligt †vin
due af omtrent samme udformning som åbnin
gerne i skibets sydside. Dette vindue ønskedes
1832 fornyet og havde formentlig frem til fjer
nelsen trækarm af tilsvarende udformning som i

kirkens sydvinduer. Samme år var en reparation 
af tårnets sydøsthjørne fornøden med et nyt, 
endnu bevaret, muranker.19 På nordsiden er en 
slank, rundbuet glug, der giver lys til mellem- 
stokværket.

Klokkestokværket har store, rundbuede glam
huller i vest og syd og et lignende, men mindre, 
i øst; alle hidrører i deres nuværende udform
ning fra ombygningen 1766.

Tårnrummet har helstensdybe, spidsbuede 
spareblændinger til alle fire sider – den nordre 
smallere og asymmetrisk anbragt af hensyn til 
den delvis i murtykkelsen anlagte vindeltrappe. 
Rummet forbindes med skibet ved en rundbuet 
tårnbue, der er jævnbred med ovennævnte spa- 
reniche i østvæggen og har samme vederlags- 
højde som denne. Det samtidige hvælv bæres 
dels af forlæg i væggene dels af halvstens piller i
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Fig. 6a-e. Opmålinger 1:300. a. Plan. b. Opstalt af kirkens sydside. c. Opstalt af kirkens nordside. d. Opstalt af 
kirkens østside. e. Tværsnit af kirken set mod øst. Forlæg til Danske Tufstenskirker. Målt og tegnet af V. Koch 
1885. –a. Grundriß. b. Aufriß, Südwand der Kirche. c. Aufriß, Nordwand der Kirche. d. Aufriß, Ostwand der Kirche. e. 
Querschnitt. 1885.

rummets hjørner. Ribberne er halvstens og på 
oversiden er der helstens overribber med trin
sten; et klokkerebshul gennembryder østkappen.

Trappehuset på nordsiden, der giver adgang til 
de øvre stokværk, overdækkes af et halvtag. En 
slank fladbuet dør i spidsbuet spejl leder ind til 
det højresnoede trappeløb, hvis vægge er op- 
muret af lutter løbere og derved får et karak
teristisk kantet forløb; trapperummet overdæk
kes af flade binderstik og udmunder i mellem- 
stokværkets nordøsthjørne gennem en fladbuet 
overdør.

Våbenhuset er, formentlig i første halvdel af 
1500’rne, opført af munkesten i munkeskifte 
samt en del granitkvadre, deriblandt to vindues- 
overliggere og en sålbænksten (jfr. ovf.).20 Mu
rene rejser sig over en delvis synlig syld af rå 
kamp. Flankemurene er bemærkelsesværdigt 
tynde, blot halvanden sten – ca. 45 cm. Dog er 
der forstærkninger i hjørnerne mod gavlen samt 
hvor østmuren møder skibets sydmur. Østmu
ren har et formentlig ved restaureringen 1950 
indsat fladbuet trævindue med to rammer. Det 
afløste en mindre, kvadratisk lysåbning, mulig-
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vis fra 1856,12 lidt længere mod nord. På ind
retningsplanen 1822 (fig. 9) angives omtrent 
midt i hver af flankemurene en smal glug, der 
kan være våbenhusets oprindelige lysgivere. I 
gavlen er en fladrundbuet, sandsynligvis oprin
delig, døråbning med halvstensfalse og vandret 
plankeoverdækning forinden. I den glatte gavl
trekant er en lille rundbuet glug.

Det indre har gråmalet bjælkeloft. Et loft i 
våbenhuset blev lagt 1806,19 efter at der bade 
179121 og 180319 havde været fremført klager 
over at dette manglede; 1908 forsynedes det med

et »underskudsloft« og bjælkerne beklædtes.10 
Efter indsættelse af en ny hovedindgangsdør i 
tårnet 1945 tilmuredes våbenhusets dør, for
mentlig i forbindelse med kirkens restaurering
1950, og rummet tjente herefter som material- 
rum. En samtidig påtænkt anvendelse som op- 
stillingssted for Niels Lange og Abel Skeels 
gravmonument skete ikke. Rummet indrettedes 
1978 til præsteværelse mm. og døren i syd gen
åbnedes.

Efiermiddelalderlige tilføjelser og ændringer. En 
korforlængelse er sandsynligvis opført o. 1569
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(jfr. ndf.) for at skabe plads til Niels Langes fa
miliebegravelse. Han gravlagdes nævnte år i en 
krypt midt i det oprindelige kor og opstillingen 
af det store gravmonument herover o. 1569 
nødvendiggjorde en flytning mod øst af alter og 
altertavle. Forlængelsens syd- og østmur er op
ført på en fremspringende sokkel, der for sydsi
dens og hjørnernes vedkommende er udflyttet 
fra det ældre kor, mens en skråkant i øst er ud
formet i tegl over et glat granitkvaderskifte.22 
Herover er fire å fem skifter granitkvadre, mens 
den resterende del af murene er opført af mun
kesten i polsk skifte.23 Korudvidelsens to oprin
delige vinduer, der er falsede og fladbuede, er 
bevarede i henholdsvis nordre og søndre flanke
mur. Gavlen prydes umiddelbart under tagfods- 
højde af to skråtstillede skjoldblændinger med 
turnérsnit og herover af fem højblændinger med 
kurvehanksbuede stik. Den nævnte gavlud
smykning er genskabt i forbindelse med en total 
omsætning af forlængelsens ydre murskal 1991 
(arkitekt Søren Kjær); indtil da var (jfr. fig. 6d) 
kun skjoldene og den midterste højblænding be
varet. Miseren skyldes korforlængelsens man
gelfulde fundamentering; nødvendigheden af en 
forankring af østgavlen omtales 1832,19 og lige
ledes 1881 og 1913 nævnes gavlmurens hældning 
udad.10

Den oprindelige udformning af det indre la
der sig kun delvis klarlægge. I østvæggen er an
bragt to fladbuede nicher med bunden ca. 70 cm 
over gulvet. Nicherne er, formentlig af hensyn 
til et herimellem opstillet †alterbord, placeret 
helt ude ved rummets hjørner. Nordre og sønd
re langvæg har hver to store, ca. 30 cm dybe 
vægblændinger, hvoraf det østre par rejser sig 
omtrent i væggens fulde højde. Den nordre ud
går fra gulvniveau, mens den søndre har en af
trappet bund hævet et par skifter over gulvet. 
Det vestre blændingspar, der til dels er forstyr
ret ved senere ændringer, er delvis skabt ved ud
hugning i østre halvdel af væggene i det oprin
delige kor. De er væsentlig lavere end de østre, 
ca. 265-80 cm over gulvet, og går derved fri af 
vinduerne i det forlængede kors vestre, ældste 
del.24 Af den nordre er hovedparten af stikket 
borthugget ved opstilling af Christopher Fr.

Gersdorffs epitafium, bevaret er blot den vest
ligste del – nu tilmuret, men markeret i pud
sen.25 Den søndre blænding er bevaret, men be
hugget i vestenden ved opstilling af kirkens nu
værende prædikestol o. 1700. Denne flyttedes 
1950 ca. 1,5 m mod vest og blændingens vest
ligste, forhuggede del tilmuredes. Blændings- 
inddelingen af langvæggene, hvor den vestligste 
del lades fri, afspejler formentlig rummets ind
retning med et †korgitter el.lign. som skille 
mellem kor og skib (jfr. s. 3181).26

Korbuens nedbrydning lader sig ikke direkte 
knytte til korets forlængelse, men må uden tvivl 
ses i forbindelse med denne. Vanskeligere at pla
cere i tid er en udvidelse af skibets areal, der, på 
korets bekostning, har fundet sted ved behug- 
ning af den vestlige del af korets vægflader. Ski
bets indre murflugter forlængedes herved (jfr. 
fig. 6a) ca. 2,2-2,4 m mod øst inkl. tykkelsen af 
den nedrevne triumfmur. Da dispositionen iøv- 
rigt er i fin samklang med hele korets indretning 
som gravkor, synes der al mulig grund til at tro, 
at også dette arbejde er sket samtidig med de 
øvrige ændringer af koret.27 Ændringen er en 
bevidst udvidelse af skibets gulvareal uden ned
rivning af tårnet og med minimale ændringer i 
det oprindelige kor.28 Arealudvidelsen er senere 
indskrænket, i nord 1894 ved opførelse af en 
skorsten, i syd 1950-51 ved en opmuring i for
bindelse med prædikestolens ovennævnte flyt
ning mod vest.

Korforlængelsen og de nævnte ændringer i 
det oprindelige kors vestende må dateres ud fra 
deres sammenhæng med indretningen af Niels 
Langes (og Abel Skeels) begravelse i årene 
1565-69 (fig. 25). Da krypten indrettedes (o. 
1565), stod det oprindelige kor tydeligvis endnu 
urørt, mens udvidelsen klart er knyttet til mo
numentets opstilling 1569 omtrent midt i det 
forlængede kor.29

En restaurering af hele kirken gennemførtes 
1950 (arkitekt J. K. Jepsen). Der skete kun få 
egentlige bygningsændringer – tilmuring af dø
ren og forstørrelse af vinduet i våbenhuset – men gulve, vindueskarme, varmeanlæg mm. 
fornyedes (s.d.) og murværket istandsattes (sml. 
inventar).
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Fig. 7. Kirken set fra sydøst. Kr. Hude fot. 1905. – Südostansicht der Kirche.

Gulve. Tårnrummet fik nyt gulv af røde tegl
sten 1945 efter det herværende gravkapels ryd
ning og inddragelse til indgang for kirken. Kir
kens øvrige gulve er fra restaureringen 1950 og 
dækkes af røde munkesten på fladen i sildebens
mønster, korets hævet to trin over skibets. I sto
lestaderne blev samtidig lagt bræddegulv. 1862 
var gulvene af røde mursten og gule fliser, men 
året efter lagdes bræddegulv mellem alteret og 
knæfaldet og 1867 ligeledes i »fruentimmersto- 
lene« og midtgangen. Endnu 1891 var der sten
gulv i koret,10 men få år senere var også dette 
erstattet af brædder (sml. fig. 46).

Vinduer. I 1500’rnes første halvdel erstattedes 
de oprindelige vinduer i kirkens sydside, to i 
skibet og et i koret, af store fladbuede, falsede 
lysåbninger opmuret af tegl (sml. våbenhus). I 
nordsidens tre oprindelige vinduer er blyindfat
tede ruder indsat direkte i murværket; heraf

stammer i hvert fald skibets østre og formentlig 
tillige den vestre fra 1700 (jfr. glasmaleri). Træ
karme i sydsidens såvel som det forlængede kors 
nordvindue angives 1803 at være indsat få år tid
ligere.19 Opmålingerne 1885 (jfr. fig. 6b-c) og 
senere fotografier viser torammede sprodsevin- 
duer med buede overstykker. Ved restaurerin
gen 1950 erstattedes de af trævinduer med fire 
rammer, hver med 12 blyindfattede kulørte ru
der; sidstnævnte udskiftedes 1986 med en en
kelt, klar rude.

Tagværkerne er stærkt ombyggede egetagvær
ker, der nu har to lag hanebånd og lodrette sti
vere ved spærfoden. Oprindelig har tagstolen 
over kirkens oprindelige dele haft et enkelt højt- 
placeret hanebånd og herunder skråstivere til 
bindbjælkernes tredjedelspunkter. Tagværket 
over korforlængelsen er samtidigt med denne, 
men senere en del ændret. Tømmeret i tårnets
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Fig. 8. Kirken set fra nord. Tegning ved Burman Bec
ker 1862. Det kgl. Bibliotek. – Nordansicht der Kirche. 
Zeichnung 1862.

nuværende pyramidespir er af fyr og opsat o. 
1760 kort før tårnets store istandsættelse.11

Langhuset og spiret er blyklædt, mens våben
huset er teglhængt, hvilket tidligere også gjaldt 
hele kirkens nordside;30 dennes udskiftning med 
bly iværksattes 1976, mens taget på korets syd
side blev omstøbt 1982.

Opvarmning. En †kakkelovn opsattes 1894 i 
skibets nordøsthjørne, hvor den angiveligt del
vis dækkede for udsynet til det dengang ved ko
rets nordvæg opstillede monument for Niels 
Lange og hustru (jfr. fig. 46). Ovnen omtales
1903, da den skulle males, og endnu 1913, da en 
reparation eller udskiftning var fornøden. 1925 
var kakkelovnen erstattet af et †varmeapparat, 
formentlig en kalorifer, der fornyedes 1931.10 
Ved restaureringen 1950 anskaffedes en ny og 
større †kalorifer, der 1978 afløstes af et el-luft- 
varmeanlæg.

Vindfløjen på tårnets pyramidespir er udfor
met i en ørns skikkelse og angives o. 1760 at 
referere til kirkeejeren Margrethe Rosenørn (jfr. 
epitafium og fig. 6b-d).11 Den forgyldte fløj er af 
kobberplade og bæres af en 1863 fornyet fløj
stang af smedejern.10

Glasmaleri. I skibets østre nordvindue er ind
sat blyindfattede ruder (fig. 51), hvoraf den mid
terste, større, er bemalet med Frederik von 
Gersdorffs initialer og årstallet 1700 samt hans 
våben med hjelmmærke – højpuldet hat med

strudsefjer over krone – og nu næsten bortfor- 
vitrede skjoldholdere. Af farverne er blot be
varet sort og gult.

†Kalkmalerier. Ved korforlængelsens restaure
ring 1991 afdækkedes på dens østvæg rester af to 
malede udsmykninger. 1) 1500’rne? Umiddel
bart under loftet nær nordhjørnet var bevaret en 
dekoration bestående af tre cirkelslag, hvoraf 
det midterste var ridset i pudsen. Herfra udgik 
til siderne og opad tre løgformede gevækster. 
Farven var hovedsagelig mørkerød samt grå, 
sort og teglrød.

2) 1700’rne? På væggens sydlige del. For
mentlig en rest af et draperi omkring altertav
len. Sandsynligvis udført i temperateknik; 
bundfarven var grå og draperingen mørkerød, 
okkergul og sort.

Kirkens murværk fremtræder overalt hvidtet, 
dog er soklens granitkvadre ubehandlede.31 Alle 
tage er blyklædte med undtagelse af det tegl
hængte våbenhus.

INVENTAR

Oversigt. Middelalderen repræsenteres kun af den ro
manske granitdøbefont, renæssancetiden af klokken, 
støbt 1599 af Dirick Borstelmann i Hamborg, mens 
såvel alterpanelet fra 1638 som alterstagerne fra 1657 
bærer våbener for Kærgårds ejere Peder Lange og 
Lisbeth Friis.

Sit hovedpræg af højbarok har indretningen fået i 
årene efter Frederik Gersdorffs erhvervelse af patro
natsretten 1690. Altertavlen må være opsat 1700 lige
som prædikestolen, der foruden årstallet bærer hans 
og hustruen Edel Margrethe Krags initialer. Mens 
disse stykker angiveligt er københavnske arbejder, 
slutter den lidt senere, rigt udskårne dør fra ægtefæl
lernes (†)gravkapel i tårnrummet sig snarest til søn
derjysk tradition. Frederik Gersdorffs og hans hus
trus initialer pryder tillige altersølvet, der er leveret 
1697 af Simon Matthiesen i Odense.

Fra 1700’rne og tiden henimod 1800 stammer en 
dørfløj, et sæt drejede alterstager og en pengeblok, 
mens 1800’rne repræsenteres af et ældre altermaleri 
fra 1847, en klingpung fra 1866 og en oblatæske, der 
er leveret 1857 af Jacob Heinrich Rühle i Ribe.

Farvesætning, istandsættelser og indretning. Sin nuvæ
rende fremtræden skylder kirkerummet den seneste 
restaurering 1950-51, da Niels Langes og Abel Skeels 
prægtige gravmonument fra 1569, tilskrevet Cornelis 
Floris i Antwerpen, blev genopsat i korets østlige del,
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Fig. 9. Indretningsplan 1822. De anførte tal angiver ifølge påskriften: 1. Våbenhuset. 2. Gersdorffs begravelse. 3. 
Trappen til pulpituret. 4. Stedet hvor døbefonten stod før begravelsens nedtagelse. 5. Døbefonten hvor den nu 
står. 6. Stedet hvor Langes monument stod midt i koret. 7. Indgang til en hvælvet begravelse under det sydøstre 
hjørne i kirken, hvor monumentets stykker er nedsatte. 8. Knæfaldet for alteret. 9. Alteret. 10. Kirkesangersto
len. 11. Skriftestolen. 12. Grunden af den hvælvede kælder, hvis nedgang er nr. 7, hvori stykkerne af det 
nedtagne monument er hensatte undtagen siden, som ligger i gulvet. 13. Prædikestolen. Tegning, måske ved 
Jeppe Stavn. – Einrichtungsplan 1822. Laut Beschriftung zeigen die angegebenen Zahlen folgendes an: 1. Vorhaus. 2. 
Begräbnis Gersdorffs. 3. Treppe zur Empore. 4. Lage der Taufe vor der Beseitigung des Begräbnisses. 5. Heutige Lage der 
Taufe. 6. Die ehemalige Lage des Grabmal Langes mitten im Chor. 7. Eingang zu einer Gruft unter der südöstlichen Ecke 
in der Kirche, wo die Einzelteile vom Monument aufbewahrt werden. 8. Betschemel vor dem Altar. 9. Der Altar. 10. Der 
Kirchensängerstuhl. 11. Der Beichtstuhl. 12. Der Grund des gewölbten Kellers, dessen Niedergang Nr. 7 ist, und wo die 
Einzelteile vom abgerissenen Monument abgestellt sind, abgesehen vom Seitenstück, der im Fußboden liegt. 13. Der 
Kanzel. Zeichnung, vielleicht von Jeppe Stavn.

hvorved alteret er rykket frem midt i koret. Samtidig 
er det historiske inventar blevet istandsat, stolebæn
kene fra 1866 har fået deres nuværende gavle og alt er 
nymalet i hovedsagelig gråtoner, der på altertavle og 
prædikestolen har en blå ornamentbund. Videre om
fattede restaureringen fjernelse af et †pulpitur i ski
bets nordvesthjørne (jfr. fig. 6a, 9), og der anskaffe- 
des nyt orgel (1952).

Opsætningen 1569 af Niels Langes og Abel Skeels 
fritstående monument over deres gravkrypt (nr. 1) 
midt i det smalle kor må have sat et afgørende nyt 
præg på rummet. Måske i forbindelse med indret
ningen af en ny gravkrypt (nr. 2) under korets 
østende købte kirken 1684 (eller lidt før) en *alter- 
tavle af S. Nikolaj kirke i Varde, som dog aldrig blev 
opsat men i stedet fik plads i hovedkirken Vilslev.

Kirkeejerne Frederik Gersdorffs og Edel Margre
the Krags gennemgribende restaurering 1700 (jfr. 
glasmaleri) omfattede som nævnt altertavlen og præ
dikestolen, der fremtrådte blåmalede med forgyld

ning, mens indretning af deres kapel i tårnet hoved
sagelig må være sket o. 1724. Af to †alterklæder med 
deres våbener bar i hvert fald det ene årstallet 1724 og 
synes således skænket i anledning af hans død.

Sønnen Christoffer Frederik Gersdorff og hans hus
tru Margrethe Rosenørn overtog 1766 Niels Langes 
og Abel Skeels gravkrypt (nr. 1) og fik o. 1786 et 
klassicistisk epitafium ovenfor ved korets nordvæg. 
Selve det store renæssancemonument, der unægtelig 
stod dominerende i det snævre kor, blev stående ind
til 1822, da kirkeejeren, stiftsprovst Koefoed, på præ
stens begæring beordrede det fjernet. Vandaliseringen 
af monumentet medførte, at han 1824 af kongen blev 
pålagt at genopsætte det, dog nu mod korvæggen. 
Og sagen afsatte foruden tegninger af monumentet 
før og efter restitueringen en kirkeplan, der viser 
rummets indretning ved denne tid (fig. 9).

Ved en restaurering 1847 blev altertavlen landligt 
moderniseret og som prædikestolen malet og opfor- 
gyldt. 1862 ryddede man ud i korindretningen, hvor

Danmarks Kirker, Ribe amt 218
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alteret rykkedes frem; 1866 opsattes nye stolestader, 
og 1869 og 1877 maledes med egetræsfarve, hvorefter 
det indre fremtrådte som det ses af planen 1885 (fig. 
6a). 1920 underkastedes altertavlen en stærk fornyelse 
af historicerende art og blev forsynet med sine nu
værende malerier, mens prædikestolen blot nymale- 
des.

Alterbordet er fra 1950, muret og hvidtet, med 
indbygget skab bagtil, opsat nogenlunde midt i 
det langstrakte kor (fig. 25). †Alterbordet synes 
1766 at have været muret (vel fra o. 1700), efter
som det omtales som »beklædt« med nedenstå
ende panel.32 Alteret havde da plads helt op 
imod korets østvæg (jfr. fig. 9), hvorfra det 1862 
flyttedes godt et par meter frem (jfr. fig. 6a, 46), 
vistnok alene som panelværk.

Bordet skjules på de tre sider af et alterpanel 
(fig. 10) fra 1638, 142×89 cm, 99 cm højt, med 
malede våbener og initialer for Peder Lange til 
Kærgård og Sneumgård og hans hustru Lisbeth 
Friis (jfr. alterstager).33 Panelet er af fyr, kortsi
derne har to fag enkle højfyldinger, forsiden tre 
arkadefag, der adskilles af rammestykker med 
beslagværkagtig dekoration i fladsnit. Kannele
rede pilastre med profilkapitæl bærer et tunget 
bueslag, der ledsages af en forsænket prydbort 
med små bosser. Sviklerne har i sydfaget engle
hoved, i de to andre S-volutter og hvirvelroset
ter, der flankerer en datering i reliefversaler: 
»Anno 1638/ Octob. 13«. Øverst afsluttes pane
let af tandsnit.

Fig. 10. Alterbordsforside, 1638, med malede våbener 
for Peder Lange til Kærgård og hans hustru Lisbeth 
Friis (s. 3176). NE fot. 1989. – Altartischpaneel, 1638, 
mit gemalten Wappen für Peder Lange zu Kærgård und 
seine Ehefrau Lisbeth Friis.

Den i hovedsagen originale staffering er af
dækket og stærkt opmalet af kunstmaler Alfred 
Larsen 1905. Grundfarven er en lys brun, ram
meværket har brunrødt med røde og blå pro
filer, pilastrene er gule med røde kannelurer, 
buetungerne brunrøde, de små bosser forskel- 
ligfarvede med forgyldning, skriften gul. Midt
arkaden har forgyldt jesumonogram med sort 
kontur, den nordre Peder Langes våben under 
initialerne »P.L.«, den søndre hans hustrus un
der »L.F.« for Lisbeth Friis. Hans våben frem
stod ved afdækningen 1905 velbevaret, af hen
des sås i det væsentlige skjoldkonturen samt 
hjelmens træ og ene egern. Kortsiderne har på- 
malede arkader med spinkle kors sluttende sig 
til forsidens.

Panelet omtales 1766 med dets malede våbe
ner,32 der efter midten af 1800’rne er blevet 
overmalede med egetræsfarve, måske 1862, da 
alterbordet flyttedes frem.

Frem til 1905 dækkedes alteret af †alterklæder. 
To klæder, skænket af kirkeejeren Frederik 
Gersdorff, i det mindste det ene i hans dødsår 
1724, omtales 1766. Et var til daglig brug af rødt 
blommet fløjl, det andet til de store højtider af 
sort fløjl og rigt sølvbroderet.32 1820 ønskedes 
kirkens alterklæde fornyet,34 ligeledes 183219 og 
1850, da det gamle var fra 1724 med årstallet 
broderet i sølv omkring en sølvplade med våbe
ner og initialer for Frederik Gersdorff og hans 
hustru Edel Margrethe Krag.35 Synet ville even
tuelt stille sig tilfreds med en opfarvning af det 
gamle klæde, men dets sølvplade måtte ikke 
overføres til et nyt, der tænktes udført af rødt 
silkefløjl. Et 1862 nævnt klæde af bomuldsfløjl 
ønskedes 1863 opfarvet eller fornyet og forsynet 
med kors af sølv- eller guldbrokade, atter 1870 
og 1903 var der tale om nye klæder (jfr. fig. 
46).10

Altertavle (fig. 11), 1700, af fyr, et køben
havnsk arbejde sammenhørende med prædike
stolen men stærkt ændret, senest ved en istand
sættelse 1920, da den fik sine nuværende ma
lerier.

Tavlens originale kerne er et arkitektonisk op
bygget storstykke, hvis buefelt flankeres af joni- 
ske pilastre med store blomsterbundter i snor-
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Fig. 11. Altertavle, o. 1700, københavnsk arbejde, delvis nygjort 1847 og 1920 (s. 3176). NE fot. 1989. – Altarauf- 
bau, um 1700, eine Kopenhagener Arbeit, teilweise erneuert 1847 und 1920.

ophæng. Feltets bladstavsramme har bittesmå, 
let hældende joniske kapitæler, og sviklerne ud
fyldes af akantusløv. Det nygjorte postament 
har på fremspringene en lille medaljon med 
hængeklæde og sløjfe, mens den lave, forkrøb- 
bede frise rummer akantusløv med ornamenter, 
der vistnok må opfattes som vekselvis kalke og 
diske (set ovenfra). Som en art vinger tjener si

den 1920 høje stykker med udskåret akantusløv, 
og over den stærkt profilerede gesims hæver sig 
et topstykke fra samme tid. Det består af et 
korskronet buefelt i akantusindfatning med 
flankerende, tårnagtige spirprydelser, der fortil 
har blomsterhæng (svarende til storstykkets pi
lastre) samt beskedne, udsvejfede akantusvin
ger.

218*
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Fig. 12. Nadveren, tidligere altermaleri, 1847 (s. 3178, 
3185). NE fot. 1989. – Abendmahl, ehemaliges Altarge
mälde, 1847.

Malerierne, som nævnt fra 1920, viser i stor
feltet Jesus i Bethania, i topfeltet Jesus på korset 
(olie på lærred). Træværkets staffering er fra 
1950 med grågult løvværk på blå ornamentbund 
samt i postamentfeitet de forgyldte versaler »Et 
er fornødent« (sort bund).

Et ældre altermaleri (fig. 12), Nadveren, fra 
1847, er ophængt på kirkens vestvæg. Det er 
malet i olie på lærred, noget ubehjælpsomt i 
blege toner. Jesus, med himmelvendte øjne, vel- 
signer brødet, omgivet af ret uformelige 
apostle, af hvilke Judas sidder isoleret i forgrun
den. Scenen er et perspektivisk rum med et 
grønt hængeklæde som indfatning.

Tavlen omtales i præsteindberetningen 1766 
som værende af samme arbejde og ælde som 
prædikestolen, »lavet i København«.32 Den har 
et nært sidestykke i en lille tavle fra 1698 til †her- 
regårdskapellet på Søholt herregård og kan som 
denne hovedsagelig have bestået af storstykket 
(DK. Maribo amt, s. 751).36 Nok så sandsynligt

må det dog være, at der foruden et topstykke fra 
første færd har hørt vinger til tavlen; måske 
stammer et par udskårne *akantusranker fra så
danne dele.37 1791 kaldtes tavlen liden og »gan
ske anstændig«.21 184712 blev den forsynet med 
ovennævnte Nadvermaleri i storfeltet og dertil 
stærkt udbygget, så den fremtrådte som på 
ældre fotografier (jfr. fig. 46) med enkelt posta
ment, groft udsavede og konturmalede vinger 
samt rundbuet topstykke med †maleri, Jesus på 
korset, kantet af tårnagtige spir.38 Af fotografier 
ses endvidere, at bemalingen o. 1900 var præget 
af grå og hvide toner og at postamentfeitet 
havde frakturindskrift på sort bund. Ved restau
reringen 1920 fjernedes tilføjelserne, hvis former 
imidlertid dannede udgangspunkt for en histori- 
cerende nyskabelse af tavlens udenværker. Her
til hørte samme postamentindskrift som nu 
(men i fraktur) samt bemaling i stærke guld- og 
sølvlasurer på en blå ornamentbund, der er 
dæmpet ved den seneste farveafstemning 1950.

*Altertavle. En altertavle fra begyndelsen af 
1600’rne, tilskrevet Mads Christensen Gamst i 
Revsing, købtes 1684 (eller lidt før) af S. Nikolaj 
kirke i Varde men blev åbenbart ikke opstillet, 
da den dette år afgaves til Vilslev kirke, hvor 
den stadig står (jfr. s. 953, 3134).39 Måske har 
man ved købet i Varde glemt at tage højde for, 
at tavlen med sin betydelige højde (360 cm) var 
for stor til at kunne rummes i Hunderup kirkes 
lille kor.

Altersølvet er i hvert fald for kalkens vedkom
mende fra 1696, udført i Simon Matthiesens 
værksted i Odense og forsynet med årstal og 
kronede initialer for kirkeejerne Frederik Gers
dorff og Edel Margrethe Krag samt initialer og 
våbener også for hendes forældre Erik Krag og 
Vibeke Rosenkrantz (jfr. tilsvarende altersæt 
skænket 1697 til Vilslev kirke, s. 3139). Kalken 
(fig. 14) er 20,5 cm høj med sekstunget fod; den 
ene tunge har de sammenskrevne initialer »FG« 
og »EMK« graveret over årstallet, to modstå
ende tunger bærer våbener og initialer »H.E.K.« 
og »W.R.K.« for Hr. Erik Krag og Vibeke Ro
senkrantz, mens der på en tredje tunge ses på- 
nittet en lille krucifiksfigur. Foden er drevet 
stejlt op imod de cylindriske skaftled, knoppen
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er sekstunget med mellemfaldende rudebosser, 
og bægeret er fyldigt med svagt udsvajet rand. 
På den brede fodplade ses det gentagne stempel 
for Simon Matthiesen eller sønnen Matthis Si
monsen (Bøje 1982, nr. 4080, 4093). Til kalken, 
der i formerne slutter sig til guldsmedens mange 
fynske arbejder,40 hører nu en ganske enkel, glat 
disk, tvm. 14 cm, der savner stempler og for
mentlig er en fornyelse (fra 1854?) af en oprinde
ligt sammenhørende †disk, der vel har svaret til 
Vilslev kirkes. 1766 nævnes kirkens altersæt som 
skænket af »Friderich von Gersdorff«,32 og 1854 
trængte kalk og disk til reparation.12

Oblatæsken er anskaffet 185312 og skyldes Ja
cob Heinrich Rühle i Ribe (†1858). Æsken svarer 
til Malt og Læborg kirkers fra 1854 (s. 2825 med 
fig. 28, 2926) når bortses fra, at den ikke er cy
lindrisk, men oval, 12 cm lang, 3 cm høj. Det let 
hvælvede låg prydes af en lille støbt kartouche 
med slynget bladværk omkring et krucifiks med 
håndtryk under korset. Langs lågets rand ses et 
par fine prikborter, og på undersiden Rühles 
stempel (Bøje 1982, nr. 6806) samt Ribes by-

Fig. 13. Alterstager, 1657, skænket af Peder Lange til 
Kærgård og hans hustru Lisbeth Friis (s. 3179). NE 
fot. 1989. – Altar-Leuchterpaar mit Stifterinschrift, 1657.

Fig. 14. Alterkalk, 1696, udført af Simon Matthiesen i 
Odense (eller sønnen Matthis Simonsen), med våbe
ner for kirkeejerne Frederik Gersdorff og Edel Mar
grethe Krag samt for hendes forældre Erik Krag og 
Vibeke Rosenkrantz (s. 3178). NE fot. 1989. – Kelch, 
mit Wappen der Kirchenpatrone, 1696, ausgeführt von Si
mon Matthiesen in Odense (oder dem Sohn Matthis Si
monsen).

mærke. En †alterkande af porcelæn ønskedes an
skaffet 1846,12 vel den, der nævnes 1862.10

Sygesæt se under Vilslev kirke.
Alterstager (fig. 13), 1657, skænket af Peder 

Lange til Kærgård og Sneumgård og hans hus
tru Lisbeth Friis (jfr. alterpanel). Stagerne er 42 
cm høje, balusterformede med pæreformet led 
over et kugleformet, hvorpå giverinitialerne 
»PL« og »LF« er graveret over de respektive, 
noget udpudsede våbener og årstallet (fig. 53).

Et sæt *Alterstager af træ, snarest fra o. 1800, 
er siden 1951 i Esbjerg Museum (inv. nr. 148/ 
1951). De er 31 cm høje, bestående af en kraftig, 
cylindrisk fod med affasning samt et glat, påsat 
skaft, der øverst spidser til som lysetorn. De 
sortmalede stager har et sidestykke i Tjæreborg
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Fig. 15. Dåbsfad, o. 1550, sydtysk, stemplet »HS« 
(fig. 54), øjensynligt skænket 1670 (s. 3180). NE fot. 
1989. – Taufschale, eine süddeutsche Arbeit mit dem Stem
pel »HS« (Abb. 54), wahrscheinlich gestiftet 1670.

kirke (s. 1857 med fig. 33). En syvstage, 40 cm 
høj, bærer påskrift: »Skænket af B. Th. Ber- 
tramsen og Hustru, Sejstrup. Anno 1935«.

†Messehagler. Kirken synes 1766 at have haft 
hagler sammenhørende med de af Frederik

Fig. 16. Døbefont, romansk af granit (s. 3180). NE 
fot. 1989. – Romanische Granittaufe.

Gersdorff (†1724) skænkede †alterklæder (jfr. 
ovf.).32 1828 kaldtes messeklæderne ubruge
lige,34 og 1834 ønskedes anskaffet en ny hagel,12 
måske den 1862 nævnte af bomuldsfløjl med 
kantning og kors af guldbrokade.10 1876 ville sy
net ikke godkende, at en nyindkøbt hagel havde 
»uægte« galoner og rygkors;41 atter 1916 fornye
des haglen.10

Alterskranken er fra 1950, femsidet, med hånd
liste i blank eg og sortmalede jernstivere. †Alter
skranker. 1) Vist på indretningsplanen 1822 som 
et knæfald tværs over korgulvet (fig. 9). 1834 
ønskedes knæfaldet betrukket,12 1846 skulle dets 
gelænder males,12 og 1862 havde synet udsat 
skranken som gammel og skrøbelig.10 2) 1862,10 
i bueform, gengivet på planen 1885 (fig. 6a). 3) 
1897, halvcirkulær med drejede stivere (jfr. fig. 
46), 1899 malet med mahognifarve, mens sti
verne bronzeredes.10

Døbefont (fig. 16), romansk af rødlig granit, 84 
cm høj, en variant af egnens almindelige vestjy
ske fontetype, hvor fodens hjørneknopper har 
en særegen sløjfeagtig form (Mackeprang: Dø
befonte, s. 166).42 Et kort konisk skaft danner 
overgang til kummen, tvm. 72 cm, der har 
spinkel, omløbende vulst under mundingsran- 
den. Fordybningen er harmonisk med rette, 
skrånende sider og svagt konkav bund. Enkelte 
rester af sort farve.

Døbefonten, der 1850 blev forsynet med ma
ling,12 ønskedes 1888 og 1889 renset for den 
mørke farve, der dækkede stenen.10 Fonten stod 
frem til 1822 i korindgangen ved det nordre 
hjørne af Niels Langes og Abel Skeels monu
ment; herefter rykket til sin nuværende plads i 
korets nordvesthjørne, foran kvindestolene (jfr. 
fig. 6a, 9).

Dåbsfad (fig. 15), o. 1550, sydtysk, tvm. 56 
cm, stemplet »HS«, med indridsede initialer og 
årstal der tyder på, at det først er kommet til 
kirken efter 1670. Fadet er af udbredt type med 
bebudelsesrelief i bunden, svarende til eksem
pelvis Vester Nebel kirkes (s. 1984). Relieffet 
omsluttes af et næsten udpudset majuskelbånd, 
en snoet ranke og en bort af små stemplede 
blade. På fanen, der smykkes af en frise med 
hjort og hund, ses et (vanligt) rektangulært
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Fig. 17. Prædikestol, 1700, københavnsk arbejde, med initialer for kirkeejerne Frederik Gersdorff og Edel Mar
grethe Krag (s. 3181). NE fot. 1989. – Kanzel, 1700, eine Kopenhagener Arbeit, mit Initialen der Kirchenpatrone.

stempel »HS« og et skjoldformet, der under 
versalerne »HS« har rester af en krebseagtig fi
gur (fig. 54). På fanen ses tillige indridset »1670« 
og initialerne »S.H« og »A.W«,43 formentlig for 
de daværende ejere. Fadet måtte loddes 1948.10 
Dåbskande, nyere, af messing, 25 cm høj.

†Korgitter? Et *topstykke i renæssancestil fra 
o. 1600-1625 (fig. 18) kan muligvis stamme fra 
et (iøvrigt ukendt) korgitter (jfr. s. 3172) eller et 
epitafium. Se tepitafium.

Prædikestol (fig. 17), 1700, et københavnsk ar
bejde i akantusbarok med initialer for kirkeejer
ne Frederik von Gersdorff og hans hustru Edel 
Margrethe Krag. Stolen, der er af fyr med skæ
ringer i eg, har fire fag med glat panel, der kan
tes af hjørnerammestykker med blomsterbund
ter i snorophæng svarende til altertavlens. Frise 
og postament prydes af smalle, gennemløbende 
akantusranker, som rummer ovalfelter med de 
nævnte initialer »F.V.G.« og »E.M.K.« (i frisen)
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Fig. 18. *Topstykke, o. 1600-25, måske fra et †korgit- 
ter (s. 3181) eller et tepitafium (s. 3193). I Esbjerg 
Museum. NE fot. 1983. – *Aufsatz, um 1600-25, viel
leicht von einem †Chorgitter oder einem †Epitaph. Im 
Esbjerg Museum.

og »Anno/1700«. Hængestykkerne har form af 
et sammenhængende, bølget draperi (sydfagets 
fra 1950), og underbaldakinen dannes af fire 
svungne akantusranker, der ender i en drueklase 
fra 1950. Den oprindelige opgang har gennem-

Fig. 19. Dørfløj fra 1700’rne mellem skib og våbenhus 
(s. 3184). NE fot. 1989. – Türflügel, 18. Jh., zwischen 
Schiff und Vorhaus.

brudte, udsvejfede stivere med akantus; kurvens 
gulv er fornyet 1950, ligeledes læsepulten.

Himlen skyder symmetrisk ud fra væggen 
over kurven med seks sider ud mod rummet. 
Dens frise og 1950 nyskårne hængestykker sva
rer til kurvens, på hjørnerne står små akantus- 
topstykker (det ene nygjort), og himlen krones 
af en baldakin, som udgøres af svungne akan
tusranker. Loftet er glat med en lille Helligånds- 
due i midten. Frem til 1950 havde himlen enkle, 
udsvejfede *hængestykker (jfr. fig. 46), vel fra 
1847, der nu er i Esbjerg Museum.44

Prædikestolen er 1950 nystafferet med hvid
gule (patinerede) skæringer på blå og mørkgrå 
bund, lidt rødt og forgyldning på profilerne og i 
felterne ovale kartoucher på rødmarmoreret 
bund. Kartoucherne har i gylden kursiv (på 
mørkgrå bund) et fortløbende citat fra Rom. 10, 
13-15, der er videreført fra ældre stafferinger.

Prædikestolen, der siden 1950 er opsat vest- 
ligst ved korets sydmur, havde før plads et par 
meter østligere, øst for det vestligste korvindue 
(jfr. fig. 6a, 9, 46). Denne anbringelse gik for
mentlig tilbage til 1700, da Frederik Gersdorff 
må have bestilt prædikestol og altertavle i ho
vedstaden.45 De sjældne stykker københavnsk 
akantusbarok kan jævnføres med indretninger i 
andre af provinsens herregårdskirker såsom Lel- 
linge og Hammel, begge 1694 (DK. Præstø, s. 
235f., DK. Århus, s. 3461f.).46

Prædikestolen nævnes 1766 som et billedhug
gerarbejde, blåmalet med forgyldning, hvorpå 
fandtes de Gersdorffers og Kragers våben med 
årstal 1700.47 1807 trængte prædikestolen til re
paration, da den stod ganske vaklende, så præst 
og menighed befrygtedes at kunne komme til 
skade.19 Atter 1835 omtaltes stolen som løs, lige 
som dens †bogstol burde efterses.12 1847 fore
toges en istandsættelse, maling og opforgyld- 
ning,12 en delvis overmaling med egetræsfarve 
er snarest sket 1869, hvorefter stolen fremtrådte 
som på de ældste fotografier (jfr. fig. 46). Til 
den brune grundfarve hørte på snitværket en 
(uægte) forgyldning på blå bund, og felterne 
havde konturmalede buefelter med samme citat 
som nu i frakturskrift. En nymaling 1920 bibe
holdt indskrifterne men i en afvigende indram-
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Fig. 20. Indre set mod øst. NE fot. 1989. – Kircheninneres gegen Osten

ning, og stafferingen fik større farvekontraster 
og lasurer på sølv. Med restaureringen 1950 er 
foretaget en del snedkermæssige fornyelser og 
suppleringer,48 hvorefter prædikestolen har fået 
sin nuværende plads og fremtræden.

Stolestaderne har glatte plankegavle med tag
formet afslutning fra 1950, mens selve bænkene 
med let skrånende fyldingsryglæn er fra 1866. 
Bemaling i gråtoner og brunt med gule profilli- 
ster.

†Stolestader. Sidst i 1700’rne nævnes mands- 
og kvindestole med sæde for fire til fem perso
ner, formentlig samme stoleværk, som er vist på 
indretningsplanen 1822 (fig. 9). Her ses 19 
egentlige stader i nord og 18 i syd, adskilt af en 
ret bred midtgang, og endvidere forrest †her
skabsstole samt et †pulpitur over kvindestolenes

vestende (jfr. ndf.). 1860 var mandsstolene net
op repareret og forsynet med »ryglister« og hat
teknager, og de skulle nu males lige som nogle 
bænke i koret.12 En fornyelse også af kvindesto
lene, der 1862 savnede ryglægte,10 blev udskudt 
af krigstiderne, til man 1866 valgte at forny hele 
stoleværket.10 Herefter opgjordes de ny stader 
til 19 kvindestole og 17 mandsstole, øjensynligt 
noget bredere end de gamle (jfr. fig. 6a).41 1869 
maledes med egetræsfarve,10 atter 1877,41 og ef
ter mindre forandringer 1899 og 1903 fremtrådte 
stoleværket med let svajede gavle, der endte i 
små afrundede dobbeltspir med knopper på for
siden (foto i NM).49

En †præste- og skriftestol, formentlig fra renæs
sancetiden, er på indretningsplanen 1822 vist 
som et kvadratisk aflukke i korhjørnet nord for
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Fig. 21. Klingpung, 1866 (s. 3184). NE fot. 1989. – Klingelbeutel, 1866.
altret (fig. 9). 1846 fandt synet stolen brøstfæl- 

dig, og da den stod så tæt ved altertavlen, at den 
delvist blev skjult, ønskedes præstestolen repa
reret og flyttet. Det skete 1847,12 og 1862 blev 
den gamle stol kasseret, da der i stedet indrette
des et rum til præsten bag det fremrykkede alter 
(jfr. fig. 46).10

På en †degnestol læstes 1766 indskåret og ma
let: »A(nn)o 150(?) d: 5 decemb«, hvorfor den 

ifølge præsten kunne »passere som en liden anti
kvitet i kirken«.32 Stolen synes således at have 
været sengotisk fra de første år af 1500’rne. 1822 
stod den på det traditionelle sted syd for altret 
(fig. 9), hvorfra den 1832 ønskedes flyttet lidt og

Fig. 22. Indre set mod vest. NE fot. 1989. – Kirchen- 
inneres gegen Westen.

vendt, således at den »med forsiden vender mod 
vinduet«. Samtidig skulle stolen repareres og 
forsynes med en ny fod med bænk.19 1847 blev 
malingen på kirkesangerens stol fornyet,12 og
1862 blev degnestolen flyttet frem foran prædi
kestolen lige over for døbefonten (jfr. fig. 6a).10 
Samtidig, eller måske 1877,50 må stolens ældre 
dele være blevet helt fornyet, da den på et foto
grafi fra 1950 (i NM) fremtræder som et enkelt 
snedkerarbejde fra 1800’rne.

Et sæt †herskabsstole for ejerne af Kærgård var 
opsat mellem 1661 og 1687 af Erik Krag og Vi
beke Rosenkrantz, hvis initialer læstes på stolene 
1766, hans »E.K.« på den ene, hendes »W.R.« på 
den anden.32 Stolene ses på planen 1822 opsat i 
korindgangen, foran de øvrige stader (fig. 9).

Pengeblok (jfr. fig. 40), nok fra 1700’rne, 77 
cm høj, sammenslået af egeplanker og forsynet 
med to vandrette jernbånd samt låg med pen
geslids og overfaldslukke. Blankt træ med sort- 
malede beslag. Opsat i skibets vestende ved 
tårnbuens sydside.

En klingpung (fig. 21) fra 1866 er 89 cm lang, 
det drejede skaft sortmalet, posen af oprindelig 
rødt, nu brunligt fløjl med broderet årstal 
»1866«.

Dørfløjen (fig. 19) mellem skib og våbenhus er 
snarest fra 1700’rne, 213×93 cm, udført af to 
svære egeplanker, samlet på bagsiden med tre 
revler, hvis lange, storhovede søm er slået ind 
fra forsiden og vejnet bag på revlerne. Forsiden 
har gammelt ringgreb i jern og spor efter to 
tværgående jernbånd øverst og nederst. Nøgle
skilt, kasselås og gangjern (på indersiden) er ny- 
gjort i 1900’rne; i dørnichen er ophængt en stor 
jernnøgle i gammel stil. 1862 nævntes døren 
som jernbeslået af egetræ.10 Trappetårnets dørfløj 
er fra o. 1800, 163×69 cm, gjort af tre fyrreplan
ker, samlet med to revler bagpå; brunmalet med 
nyere gangjern. Kirkens øvrige †dørfløje var 1862 
også af fyrrebrædder med jernbeslag.10

Et †pulpitur nævnes tidligst 1791 og var næppe 
meget ældre.21 Det optog skibets nordvestlige 
del over kvindestolene og havde opgang langs 
vestvæggen (jfr. fig. 6a, 9); et fotografi (i NM) 
viser lidt af en brystning med højrektangulære 
fyldinger. 1862 rummede pulpituret fem stole
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med plads til ialt 15 personer.10 Indrettet til or
gelpulpitur 1903,10 nedtaget 1951.

Orgel (jfr. fig. 22), 1952, med seks stemmer, 
bygget af Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. 
Disposition: Gedakt 8', Spidsgamba 8', Principal 
4', Rørfløjte 4', Gemshorn 2', Quint 1 1/3'; ma
nuelt betjent svelle.51 Tegnet af Fin Ditlevsen 
i samarbejde med orgelbyggeriet. Facaden be
står af syv smalle, rektangulære pibefelter. I ski
bets nordvestre hjørne. †Orgler. 1) 1903 eller
1904.10 På †pulpituret i skibets nordvesthjørne. 
2) 1924, med fire stemmer, bygget af A. C. Za
chariasen, Århus.52 †På pulpituret i skibets 
nordvesthjørne.

Salmenummertavler. 1-4) I kirken hænger fire 
ens nummertavler fra 1950, 69×45 cm, i blank 
eg (uden ramme) med sorte hængecifre i letme
tal. 5-7) Tre ens nummertavler, vistnok fra
1904,10 er henlagt på våbenhusloftet. De måler 
94×62 cm, har enkel ramme, skydenumre og 
sort bemaling. †Salmenummertavler. 1862 havde

Fig. 23. Gryde med blade (lægeplanten salvie), udsnit 
af klokke 1599 (jfr. fig. 24), formentlig støberens 
mærke (s. 3186). Roberto Fortuna fot. 1994. – Aus
schnitt aus Glocke, 1599 (vgl. Abb. 24), Topf mit Blättern 
der Arzneipflanze Salbei, vermutlich eine Gießmarke.

Fig. 24. Klokke, 1599, støbt af Dirick Borstelman i 
Hamborg (s. 3185). Roberto Fortuna fot. 1994. -
Glocke, ein Guß des Dirick Borstelmans in Hamburg, 
1599.

kirken to nummertavler, og 1935 anskaffedes en 
nummertavle med forgyldte tal.10

Et tidligere altermaleri, Nadveren (fig. 12) fra 
1847 er siden 1950 ophængt på skibets vestvæg 
(jfr. ovf.). Dets ramme efterligner altertavlens 
maleriindfatning.

Tre nyere messinglysekroner, de to skænket
1906,10 hænger i skibet og korindgangen.

Kirkeskib, skonnertbriggen »Maria«, ophængt 
1925. Det er bygget og givet af kaptajn Hans 
Christian Nielsen, Mandø. Repareret 1952.53

En ny †ligbåre ønskedes anskaffet 1860, even
tuelt blot skamler og bærestænger til kisterne.12

Klokke (fig. 24), 1599, støbt af Dirick Bor- 
stelmann i Hamborg. Klokken, der måler 81 cm 
i tvm., har profileret slagring og om halsen en 
tolinjet, plattysk indskrift med reliefminuskler, 
der kantes af en rosetbort (foroven) og en lil
jebort: »Ick bin in Gottes Namen dorchs fur ge- 
flaten, Dirick Borstelman hefft mi tho/ Ham- 
borch gegaten, is Godt mit uns wol(?) kan wed-
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der uns. Anno mdlxxxxix (jeg er i Guds navn 
flydt gennem ilden. Dirick Borstelmann har 
støbt mig i Hamborg. Hvis Gud er med os, 
hvem kan da være imod os. År 1599)«. I skrift
båndet ses et par blade af læge- og krydderiplan
ten salvie,54 utvivlsomt frembragt ved rigtige 
blade lagt på klokkens voksform. Tilsvarende 
blade pryder et midt på legemet anbragt relief af 
en trebenet gryde med to småhanke (fig. 23), vel 
støberens mærke.55 Klokken, der hænger i en 
nyere slyngebom, nævnes 1766 tillige med stø
berens navn.32 1832 skulle en revne i klokken 
repareres,19 og endnu en reparation er foretaget 
1971. En †klokke måtte afleveres ved klokkeskat
ten 1528.56 Klokkestolen er nyere af egetræ.

GRAVMINDER

Et fritstående gravmonument (fig. 26f.) fra o. 1569 
er ifølge indskriften sat over Niels Lange til 
Kiergaard, †11. juni 1565, og hans hustru Abel 
Skielsdatter til Kiargordt, †□ (jfr. †gravkrypt 
nr. 1 og kisteplader). Det er efter nedtagning 
1822 og efterfølgende reduceret opsætning gen
skabt 1951 i korets østre del bagved alteret (jfr. 
fig. 25). Gravmælet har form af en sarkofag (et

kenotaf), 245×192 cm, 130 cm høj, af poleret, 
sort og rødflammet belgisk marmor med de af
dødes legemsstore gravfigurer og indsatte evan- 
gelistmedaljoner af alabast, alt tilskrevet Corne- 
lis Floris i Antwerpen.57 Gravmælets form er i 
det væsentlige den oprindelige, idet man ved 
genopsætningen har kunnet støtte sig såvel til de 
bevarede dele som til beskrivelser og en farve
lagt tegning fra 1806 (fig. 34).58

Gravfigurerne (fig. 26, 28) er velbevarede 
bortset fra mindre skader og revner, der er he
lede ved restaureringen 1951.59 Trods den lig
gende position med kvastprydede puder under 
hovederne er ægteparret tillige fremstillet som 
levende og stående, idet øjnene er åbne og fjernt 
skuende, lige som hendes klædedragt falder i 
luftige folder imod fødderne. Niels Lange, 178 
cm høj, fremtræder med tætkrøllet hår og et 
langt, lokket og tvedelt skæg (fig. 56). Han bæ
rer fuld pladerustning, der kun lader en lille pi
bekrave og et par flæsede ærmelinninger syn
lige. Venstre hånd er lagt over låret, den højre 
hviler med let krummede fingre (lillefingeren 
mangler) på klingen af adelssværdet, som ligger 
ved hans side. Abel Skeel (fig. 28), 173 cm høj, 
der med begge de løst foldede hænder (noget

Fig. 25. Oversigtsplan af koret 1:150. a. Oprindelig placering af Niels Langes monument (s. 3188). b. Nu
værende placering af Niels Langes gravmonument (s. 3186). c. †Gravkrypt nr. 1 (s. 3200). d. †Gravkrypt nr. 2 (s. 
3201). e. Epitafium over Christopher Frederik Gersdorff (s. 3192). f. Alterbordets nuværende placering (s. 3176). 
g. Tidligere placering af †alterbord, h. Rekonstruktion af det oprindelige kor. Tegnet af Mogens Vedsø 1995. – Übersichtsplan vom Chor. a. Ursprüngliche Lage des Grabmal Niels Langes. b. Heutige Lage des Grabmals. c. †Gruft Nr. 
1. d. †Gruft Nr. 2. e. Epitaph für Christopher Fr. Gersdorff. f. Heutige Lage des Altartisches. g. Ehemalige Lage des 
†Altartisches. h. Rekonstruktion vom ursprünglichen Chor.
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Fig. 26. Niels Lange og Abel Skeel, udsnit af monumentets gravfigurer, o. 1569 (s. 3186). NE fot. 1989. – Niels 
Lange und Abel Skeel, Ausschnitt aus den Liegefiguren des Grabmals, um 1569.

skadede) holder en bog foran kroppen, er iført 
højhalset enkedragt, kappen med lange bånd, 
som falder udover håndledene og næsten til fød
derne; om halsen bærer hun en kæde med ægte
mandens ring, og ved hendes fødder (højre sko
snude afslået) ligger som hustruens troskabs- 
symbol en lille hund, der har mistet hovedet ved 
monumentets nedtagning 1822.60 Allerede 1766 
manglede et tilsvarende dyr ved hans fødder, 
formentlig en løve.32

Gravfigurerne er hugget i ét med hver sit leje, 
der har form af en rektangulær plade med af
rundede hjørner og ligger på podiets blanke 
marmoroverflade.61 Selve sarkofagen, 245×192 
cm, 130 cm høj, er i hovedsagen nygjort 1951, 
idet næsten kun langsiderne fremtræder med 
originale dele. Af podiets profilerede sokkel og 
dækplade, udført i sort marmor, er således alene 
to sokkelstykker gamle. De to langsider har 
midtfor sorte marmortavler med gravskrifterne

(hans i syd) indhugget i versaler. Tavlernes enkle 
kartoucheramme er nygjort, ligesom to tilsva
rende tavler midt for kortsiderne, hvis latinske 
skriftsteder gentager de gennem afskrift kendte 
originale. I vest læses: »Semen Mvlieris conteret 
Capvt Serpentis. Gen. iii(, 15) (Kvindens sæd 
skal knuse slangens hoved)«, i øst: »Sive vivi- 
mus, sive morimvr, Domini svmvs. Rom. xiii 
(14,8)62 (Hvad enten vi lever eller dør, hører vi 
Herren til)«. Efter det sidste skriftsted var op
rindelig anført endnu en linje med datering og 
muligvis en mestersignatur: »A.V.F.T. a(nn)o 
1569«.63

Sarkofagsidernes hjørner er af rødflammet 
marmor, som fremtræder oprindelig på langsi
derne, hvor der i profilindfatning er indsat me
daljoner (tvm. 39 cm) med noget mutilerede ala- 
bastrelieffer af evangelisterne (fig. 29-32). De er 
vist sidevendt, siddende i lange antikke gevand
ter, fordybede i deres bøger, alle ledsaget af de
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res symbolvæsen og omkranset af en sky
bræmme. På sydsiden ses i vest Mattæus (fig. 
29), vendt imod højre og øjensynligt skrivende 
med en afbrudt højre hånd i bogen, som hviler 
mod knæet og støttes af den foran han stående 
engel, hvis hoved og venstre underarm mang
ler. Over for ham sidder i øst den modvendte 
Markus (fig. 32), der har sin bog liggende op
slået i skødet med begge hænder hvilende på 
den. Venstre hånd holder et lille blækhus, den 
højre har formentlig været skrivende, men er nu 
delvis afbrudt; bag ham ligger en løve med væl
dig, krøllet manke. Nordsidens ligeledes mod
vendte evangelister er stærkere skadet og nu 
begge hovedløse. I øst ses Lukas (fig. 30), der 
med venstre hånd holder bogen, mens den vist
nok skrivende højrehånd nu er afbrudt, ligesom 
mulen på den bagvedliggende okse. I vest har 
Johannes (fig. 31) foruden hovedet mistet både 
arme og bog, ligesom den foransiddende ørn 
fremtræder hovedløs. Endnu 1885 havde begge 
de sidstnævnte evangelister deres hoveder i be
hold (jfr. fig. 35).

Af monumentets heraldiske udsmykning, de 
afdødes aneskjolde i alabast, er kun bevaret frag
menter af fire hjelmtegn (fig. 27b), 25×30 cm, 
nu indsat i korets østmur,64 og et *Kragvåben 
(fig. 27a), 11×9 cm, der er kommet til Den anti
kvariske Samling i Ribe (inv. nr. 777).65

Det usædvanlig fornemme monument udgør 
et lidt enklere sidestykke til Cornelis Floris’ ar-

Fig. 27a-b. Gravmonument over Niels Lange og 
Abel Skeel, o. 1569, rester af heraldisk udsmykning 
(s. 3188). a. *Våben for slægten Krag. I Den anti
kvariske Samling, Ribe. b. Rester af hjelmtegn. Ro
berto Fortuna fot. 1994. – Grabmal für Niels Lange und 
Abel Skeel, um 1569. Reste der heraldischen Ausschmük- 
kung. a. *Ahnenwappen der Familie Krag. In Der anti
quarischen Sammlung in Ribe. b. Reste von Helmzeichen.

kivalsk belagte og næsten samtidige gravmæle 
over Herluf Trolle og Birgitte Gøje i Herlufs
holm kirke (DK. Sorø, s. 1148f.). Gravfigurerne 
fremtræder nogenlunde ens,66 ligesom der er 
slægtskab mellem evangelistfremstillingerne, 
der i Herlufsholm er udført som frifigurer på 
særskilte podier ved sarkofagens hjørner.67 Som 
Birgitte Gøje har Abel Skeel fulgt kongehusets 
eksempel ved at bestille monumentet hos Cor
nelis Floris i Antwerpen,68 hvor de to monu
menter må antages at have været i arbejde samti
dig. Mens den på det genskabte monument ude
ladte, formodede signatur forekommer ret gå
defuld,69 må det vedføjede årstal 1569 gælde året 
for færdiggørelsen og velsagtens tillige tumba- 
ens opsætning i Hunderup kirke.70 Dens anbrin
gelse her, hvor der unægtelig er beskeden plads 
til et sådant monument, var i korets vestre del 
(jfr. s. 3171-72 og fig. 9, 25) lidt øst for selve 
begravelsen, der fandtes i en gravkrypt under 
gulvet (ndf. †gravkrypt nr. 1).

1759 omtales gravmælet som et kostbart mo
nument af sort poleret marmor og hvid alabast, 
stående midt på altergulvet med en »harnisket 
mand og frue« liggende i fuld korpus. Videre 
citeres gravskrifterne, og der nævnes nedenun
der en lille, hvælvet grav med Niels Langes og 
Abel Skeels lig, forfærdiget 1569.71 Pastor Knud 
Langs indberetning fra 1766 oplyser om monu
mentets mål (4×3×1,5 alen) og om sidernes røde 
marmor, ligesom han er eneste kilde til ordly
den af den formodede signatur.72

Jeppe Stavns farvelagte tegning (fig. 34) viser 
monumentet fra syd, nogenlunde som det frem
stod 1806,58 idet gravskrifterne dog er trukket 
ud og gengivet særskilt uden deres indfatning. 
Denne manglende redegørelse for langsidernes 
midtpartier gør det umuligt at afgøre, om 
Helms har ret i den formodning, at tumbaens 
heraldiske alabastudsmykning havde haft sin 
plads her i forbindelse med gravtavlerne.73 Teg
ningen viser i vest medaljonen med Johannes 
(nu på nordsiden), mens Markus (som nu) ses i 
øst, idet han dog af Stavn er tegnet spejlvendt. 
Den lille hund ses lagt midt for ægtefællernes 
fodpartier, endnu med hovedet i behold; Niels 
Langes sværd er ikke kommet med.
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Fig. 28. Niels Lange og Abel Skeel til Kærgård, gravfigurer på deres monument fra o. 1569, tilskrevet Cornelis 
Floris i Antwerpen (s. 3186). LL fot. 1953. – Niels Lange und Abel Skeel zu Kærgård, Liegefiguren auf ihrem Grabmal 
von 1569, zugeschrieben Cornelis Floris in Antwerpen.
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Monumentets upraktiske placering i koret 
(jfr. fig. 9) foranledigede sognepræsten til fredag 
før pinse 1822 at forelægge sit ønske om en flyt
ning for kirkeejeren stiftsprovst Conrad Daniel 
Koefoed (senere biskop i Ribe), mens de om af
tenen var sammen i kirken. De gav en i kirken 
beskæftiget murer besked på at nedtage grav
mælet, hvilket han gjorde dagen efter, idet dets 
medtagne dele efterfølgende blev henlagt i ko
rets østligste †gravkrypt (nr. 2, jfr. fig. 9). Det 
skete foranledigede, at kammerjunker Andreas 
Charles Teilmann til Kærgård i Riber Stifts

Adresseavis 4. juni protesterede over vandalise
ringen: »... efter Kirke-ejerens Befaling er dette 
kostelige Monument i disse Dage paa en saare 
barbarisk Maade nedrevet og slængt i den aabne 
Begravelse i Kirken, den sorte Marmorplade, 
hvorpå Statuerne hviilede, er slagen i mange 
Stykker; Fru Langes Billede er i tvende Stykker. 
Nogle af Basreliefferne ere beskadigede, som 
det hele med denne Medfart temmelig er øde
lagt«. Da indlægget få dage efter optoges i den 
københavnske avis Dagen (8. juni), vakte det 
stor opmærksomhed og foranledigede 11. juni et
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Fig. 29-32. Evangelister fra Niels Langes og Abel 
Skeels gravmonument, o. 1569, tilskrevet Cornelis 
Floris i Antwerpen (s. 3187f.). 29. Mattæus. 30. Lu
kas. 31. Johannes. 32. Markus. Fot. Roberto Fortuna 
1994 (fig. 29, 32) og NE 1989. – Evangelistenreliefs vom 
Grabmal für Niels Lange und Abel Skeel, um 1569, zuge
schrieben Cornelis Floris in Antwerpen. 29. Matthäus. 
30. Lukas. 31. Johannes. 32. Markus.

kongeligt reskript til Danske Kancelli om at un
dersøge sagen. Dette medførte, at kirkeejeren, 
der i sin erklæring vægrede sig ved at vedgå, at 
han havde givet murermesteren utvetydig ordre 
om arbejdet, 1824 blev pålagt så vidt muligt at 
restaurere monumentet, dog således, at bille
derne blev indmuret i korvæggen.74

Når man ikke krævede monumentet genopsat
i sin gamle skikkelse, skyldtes det dels dets vidt
gående ødelæggelse,75 dels en forståelse for, at 
opbygningen vitterlig ville være til hinder i det 
smalle kor. Den Kongelige Kommission for

Oldsagers Opbevaring, der tidligt havde været 
inddraget i sagen, tiltrådte denne delvise restitu
ering, der nu fandt sted – ikke som undervejs 
forudsat ved korets sydvæg, men vestligst på 
dets nordvæg. I et brev til Koefoed 26. okt. 1824 
bifaldt C. J. Thomsen på Oldsagskommissio- 
nens vegne en (usigneret) tegning til monumen
tets genopsætning (fig. 33).76 Den enkle klassi
cistiske †portalindfatning er herpå angivet sort- 
og rødmarmoreret (pilasterskafterne), en frem
træden, der vel skulle vise hen til monumentets 
gamle materialevirkning, men som her tænktes

Danmarks Kirker, Ribe amt 219
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Fig. 33. Gravmonument over Niels Lange og Abel 
Skeel, o. 1569 (jfr. fig. 28), farvelagt forslag til gen
opsætning imod kormuren (s. 3191), o. 1824, måske 
ved Jeppe Stavn. – Grabmal für Niels Lange und Abel 
Skeel, um 1569 (vgl. Abb. 28). Kolorierter Vorschlag, 
vielleicht von Jeppe Stavn gezeichnet, für die Wiederauf
stellung an die Chorwand, um 1824.

opnået ved bemaling. Monumentet stod færdigt 
i sensommeren 1825 og manglede da kun den 
afsluttende maling,77 der måske aldrig foreto
ges, idet indfatningen i hvert fald senere stod 
hvidtet (jfr. fig. 46). Under de to stående grav
figurer blev gravskrifterne indmuret, og mellem 
figurernes fødder fik den nu hovedløse hund 
plads. Evangelistmedaljoner og andre dele fik 
lov at blive liggende i gravkrypten.

1833 beklagede adjunkt Peter Tetens Hansen i 
Ribe, at evangelistmedaljonerne således henlå i 
gravkælderen,78 hvor Helms 1854 stadig fandt 
monumentets ikke opsatte dele »henslængte«.

1862, da krypten tilkastedes, henlagdes evange- 
listmedaljonerne i tårnet, og 1880 blev de ind
muret to og to på korets østvæg bag altertavlen. 
Andre dele endte ifølge Helms på kirkegården 
og i kirkediget, noget skal være solgt,79 mens 
det nævnte *våbenskjold (fig. 27a) erhvervedes 
af Den antikvariske Samling i Ribe o. 1860.

Ved evangelistrelieffernes optagning fra kryp
ten 1854 var de beskadigede, men ikke så øde
lagte som nu. Således var Johannes’ hoved nok 
gået af men fandtes endnu løst,80 hvorfor det har 
kunnet indtegnes på Andreas Clemmensens og 
Valdemar Kochs tegninger af reliefferne 1875 og 
1885 (fig. 35, 49). Her fremtræder også Lukas 
med sit nu manglende hoved, der som det løse 
Johanneshoved må være gået tabt i de følgende 
årtier. 1899 påtalte synet, at de forskellige til 
monumentet hørende dele ikke burde være op
stillet spredt forskellige steder i kirken.41 1900 
var der tanker fremme om en samling af monu
mentets dele,81 og 1945 optoges forhandling 
med Nationalmuseet om dets genskabelse, i før
ste omgang i våbenhuset, siden i korets østende, 
hvor monumentet fik sit nuværende udseende 
ved den 1951 af C.J. Baumbach og Vitus Niel
sen foretagne restaurering.

Epitafium (fig. 37), o. 1786, Christopher Fri- 
derich v. Gersdorff, oberstløjtnant af kavalleriet 
og herre til Kiærgaard, *19. nov. 1699, †1. maj 
1748, og hans frue Margrethe Rosenørn, *24. 
aug. 1715, †24. maj 1786, begge begravet i kir
ken (jfr. †gravkrypt nr. 1 og 2 samt †kisteplade). 
I deres 15 års ægteskab avlede de fem sønner og 
syv døtre, af hvilke en søn og en datter døde i 
den spæde ungdom. Tre sønner og fire døtre 
overlevede den længstlevende og lod med de 
forhen afdøde to ældste døtres børn sætte dette 
æreminde over deres salige forældre.

Epitafiet, med den fordybede versalskrift i et 
højrektangulært midtfelt af sort marmor, er en 
klassicistisk opbygning i næsten fuld væghøjde, 
udført af grå marmor med detaljer i hvid og 
rødflammet marmor. Skriftfeltet flankeres af pi
lastre, der forneden smykkes af hvide olielam
per, derover af et udhævet, glat felt, der som 
laurbærkapitælbåndene er af rød marmor. Over 
skriftfeltet er indfældet en hvid marmortavle
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Fig. 34. Gravmonument, o. 1569, over Niels Lange og Abel Skeel til Kærgård (s. 3188). Tilstand før ned
tagningen 1822. Tegning ved Jeppe Stavn 1806, her gengivet i rentegning (ved samme?) fra o. 1823. – Grabmal, 
um 1569, für Niels Lange und Abel Skeel zu Kærgård. Zustand vor der Beseitigung 1822. Zeichnung von Jeppe Stavn 
1806, hier als Reinzeichnung (vom selben Künstler ?) wiedergegeben, um 1823.

med rosenkrans i båndophæng, under det en til
svarende med krydsende fakler, hvorudaf der, 
noget usædvanligt, vælder blomster og korn
aks. På endnu en hvid marmortavle i fodstykket 
ses ægteparrets skråtstillede våbener, kantet af 
kannelerede plinte, og øverst på den tandsnit- 
prydede gesims knejser den afdøde frues »Ro
senørn« i en bunke visne roser (fig. 36).

At Rosenørnen (jfr. vindfløj) alene kroner 
monumentet vidner vel om, hvorledes de børn, 
der satte monumentet, kun har haft beskeden 
erindring om deres fader og derfor i hovedsagen 
har opfattet æremindet som moderens. Tilsva
rende udgør rosenkransen et dekorationsele- 
ment, som er særegent for tidens kvindegrave.

Epitafiet, der kan være rejst nogle år efter 1786, 
må skyldes en velskolet stenhugger, dog næppe 
Carl Frederik Stanley, den københavnske me
ster, hvis arbejder det ellers synes at stå nær
mest.82 Opsat på oprindelig plads i en vægniche 
midt på korets nordvæg (jfr. fig. 25, 46).

†Epitafium? Et *topstykke (fig. 18) af egetræ 
fra o. 1600-25 kan stamme fra et iøvrigt ukendt 
epitafium eller eventuelt fra et inventarstykke 
(jfr. †korgitter?). Det har form af ganske vel
skåret rulleværk, 54×125 cm, med en medaljon i 
perlestavsindfatning; en kronende frifigur eller 
et spir mangler nu. Ældre, broget bemaling. 
Fundet på kirkens loft og 1951 afgivet til Esbjerg 
Museum (inv. nr. a 146/1951).

219*



3194 GØRDING HERRED

†Gravsten, o. 1630, over Niels Hansen, †1630, 
og hans hustru, ejere af gården Molvad. Den 
rektangulære sten, ca. 1,5×0,9 m, lå oprindelig 
over deres grave østligst i skibet. 1885 var stenen 
flyttet til skibets vestende lige inden for våben
husdøren, hvor indretningsplanen (fig. 6a) an
tyder, at den hovedsagelig optoges af indskrift. 
De gravsattes †kister var 1749 sunket sammen, 
og ved det efterfølgende gulvarbejde fremkom 
nævnte årstal i form af †kistebeslag af bly.83

Gersdorffs kapel. En (†)åben begravelse i tårn
rummet, indrettet o. 1724, rummede †kisterne 
for gehejmeråd og generalløjtnant Frederik 
Gersdorff til Kærgård, †1724, hans hustruer Ide 
Sophie Juel, †1685, og Edel Margrethe Krag, †1739 (jfr. inventar), samt en tidligt afdød søn 
Erik af andet ægteskab. Efter begravelsens ned
læggelse 1944 er foruden tårnbuens rigt ud
skårne dør bevaret tre *kisteplader i Varde Mu
seum samt en række kistebeslag, hvoraf *nogle 
siden 1951 er i Nationalmuseet.
Begravelsens fløjdør (fig. 40), formentlig fra o. 

1724, er af egetræ i rigt udskåret, gennembrudt 
arbejde, 337×251 cm, der udfylder hele tårn
buen. Dørfløjene har højfyldinger med Frederik 
Gersdorffs og Edel Margrethe Krags kronede 
spejlmonogrammer (hans i syd) i indfatning af 
storakantus og overhængende blomsterguirlan
der, samt forneden lavere fyldinger med tilsva
rende guirlander. Dørene flankeres af korintiske

pilastre, der som deres postamenter har blom
sterbundter i båndophæng. Pilastrene bærer en 
frise, der yderst og midtfor over døranslaget 
brydes af udskårne trofæer såsom kanonmun
dinger, harnisker, faner og kårder (fig. 55). På 
gesimsen står yderst småspir med flammende 
lamper og i midten på en konsol den opstandne 
Kristus i frifigur (venstre hånd mangler), der 
flankeres af pluskæbede englebørn, som ligger 
på blomstersmykkede akantusvolutter og hol
der ægtefællernes våbener (fig. 38); under hans 
skjold ses den 1707 erhvervede Dannebrogsor
den hængende. Træet står siden 1863 blankt.

Fløjdøren har adskillige ligheder med kirkens 
altertavle og prædikestol fra 1700, men kan ikke 
være udført før 1707 (jfr. nævnte Dannebrogs
orden) og forekommer dertil friere og sikrere 
skåret, nært beslægtet med et epitafium over 
Edel Margrethe Krags bror, baron Frederik 
Krag (†1728), i Vær kirke ved Horsens (Århus 
amt). Familieskabet gør det yderligere sandsyn
ligt, at begge opgaver har været betroet samme 
billedskærer, i så fald snarest den i Horsens vir
kende sønderjyde Christian Jürgen Hansen 
Skov.84 Muligheden foreligger dog også, af fløj
dørene skyldes en tilvirkning i hertugdømmet, 
hvor lignende arbejder kendes ikke mindst fra 
det Peder Pedersenske værksted i Tønder.85

Kapellets †kister, tre store og en lille, var be
trukket med sort fløjl og bar foruden indskrift-

Fig. 35. Gravmonument over Niels Lange og Abel Skeel, o. 1569, medaljoner med evangelisterne Lukas og 
Johannes (s. 3188, 3192). Tilstand med hovederne i behold (jfr. fig. 30-31, 49). Tegning ved Valdemar Koch 1885. – Grabmal für Niels Lange und Abel Skeel, um 1569. Medaillons mit den Evangelisten Lukas und Johannes. Zustand mit 
den noch erhaltenen Köpfen (vgl. Abb. 30-31, 49). Zeichnung 1885.
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Fig. 36. Rosenørnen, topfigur på Christoffer Frederik 
Gersdorffs og Margrethe Rosenørns epitafium, o. 
1786 (s. 3193). NE fot. 1989. – Der Rosenadler, als 
bekrönende Figur des Epitaphs für Christoffer Frederik 
Gersdorff und Margrethe Rosenørn, um 1786.

plader også kistekrucifikser (jfr. ikke stedfæ
stede kistebeslag nr. 1),86 samt våben- og pryd
beslag.87

*Kistepladerne, i Varde Museum,88 er føl
gende: 1) 1691, Erich Gersdorff, som var første 
og ældste søn af Friderich Gersdorff, ridder og 
kongelig majestæts højtbetroede geheimeråd og 
generalløjtnant, og Edel Margrethe Krag, *21 
marts og †2. okt. i året 1691. Teksten og et af
sluttende gravvers,89 er formentlig forfattet af 
faderen.90 Messingplade, oval, 31×19,5 cm, med 
graveret kursiv.

2) (fig. 41), 1724, Friderick von Gersdorff til 
Kiærgaard, ridder, geheimeråd og generalløjt
nant, født i Norge 11. juni 1651 af højadelige for
ældre, faderen oberst Christopher Frederick von 
Gersdorff til Obersitz, moderen Dorethe Gede.
I krigen tjente han fra menig til kaptajn under 
den stormægtigste prins af Oranien og de høj
mægtige herrestater i Holland, siden under to 
højpriselige danske konger, Christian V og Fri
derich IV, så trolig, at han blev ophøjet til ge
neral en chef og førte kommandostaven i Un
garn og Holland, altid berømmelig. Han var i 
ægteskab to gange, først med Ide Sophie Juul, 
uden børn, siden med Edel Margrete Krag (jfr. 
ndf.), med hvem han avlede seks børn, tre søn
ner og tre døtre, af hvilke en søn og to døtre er

døde, mens to sønner og en datter endnu lever 
med deres højbedrøvede moder, †6. maj 1724. 
Gravvers. Højoval, ganske enkel plade af kob
ber, 43×32 cm, med graveret kursiv.91

3) Øjensynligt lidt ældre end dødsåret 1739, 
Edel Margrete Kragh til Kiergar, *13. sept. 1663
i Kiøbenhaufn af højædle og velbårne forældre, 
faderen Erick Kragh til Kiærgard, ridder, gehei
meråd og oversekretær, moderen Wibeek Rosen 
Krandz. Hun indlod sig i ægteskab med Fride
rick von Gersdorff, ridder, geheimeråd og ge
neralløjtnant, højlyksaligt, thi hun var seks

Fig. 37. Epitafium, o. 1786, over Christoffer Frederik 
Gersdorff og Margrethe Rosenørn (s. 3192). NE fot. 
1989. – Epitaph für Christoffer Frederik Gersdorff und 
Margrethe Rosenørn, um 1786.
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Fig. 38. Fløjdør, o. 1724, til Frederik Gersdorffs ka
pel, udsnit (jfr. fig. 40), engel med Edel Margrethe 
Krags våben (s. 3194). NE fot. 1989. – Flügeltür, um 
1724, zur Gruft Frederik Gersdorffs gehörend, Ausschnitt 
mit wappenhaltendem Engel.

børns moder og 39 børnebørns mormoder, 
»mæt af ære, kæed af werden kiær af himlen«. 
Gravvers.92 Højoval ganske enkel plade af kob
ber, 40×26 cm, med graveret kursiv.

Første hustrus †kisteplade fra 1685 er kendt i 
ældre afskrift: »Her under hviller den høyædelle 
oc welbaarne Frue Fru Ide Sophia Juele vel-

baarne Fridrich Gersdorff Kongl. Mayest. Obri- 
ste ofuer det Regiment de Marine kjære 
Huustrve som war den høyædele og velbaarne 
Herre til Worgaard Ridder af Elephanten Hans 
Kongl. Mayest. til Dannemarck og Norge Ge- 
hejme Etats og Cansely Raad samt Præsident 
udi Commerce Collegie og Assessor udi den 
højeste Ret og den højædelle og velbaarne Fry 
Herrinde og Frue Wibecke Scheel deres Datter. I 
Aar fød udi Sjælland paa Walbyegaard Anno 
1663 den 14. January oc døde udi Kjøbenhafn 
Anno (16)85 17. January udi hendis Lefnids 
Dage 21 Aar 1 Maanidt og 6 Dager. Sjælen er 
allerede i Guds Haand. Gud give hende med alle 
from Christen een ærefuld Opstandelse«.93

Kistebeslagene opbevares som nævnt dels i kir
ken, fæstnet på en tavle fra 1951 på tårnrummets 
nordvæg (fig. 39), 106×82 cm, dels i National
museet.94 De følgende, alle af forgyldt messing
blik, synes at kunne henføres til bestemte kister: 
Fra Ide Sofie Juels †kiste (1685) må stamme en 
friherrekrone, 6×16,5 cm, opsat øverst i midten 
på nævnte tavle (fig. 39) samt en lille *messing- 
plade, 9×8 cm, med to krydslagte ankre og en 
krone (fig. 43c), der tilhører faderen Jens Juels 
1680 forbedrede våben.95 Snarest fra Erik Gers
dorffs kiste (1691) stammer vel et Gersdorffvåben, 
14,5×13 cm, lidt afvigende fra den til faderens 
kiste henførbare våbenserie (jfr. ndf.); opsat 
midt på tavlen (fig. 39). Fra Frederik Gersdorffs 
kiste (1724) synes bevaret én af to store *adels- 
kroner, 33 cm brede (i NM),96 et større prydbe
slag (34×48 cm) visende en sovende, romersk 
kriger (fig. 42) med laurbærkrans og omgivende

Fig. 39. Tavle, 1951, med Hedvig Eleonora Juels ki
steplade (fra †gravkrypt nr. 2, s. 3202) samt beslag fra 
†kisterne i Gersdorffs kapel (s. 3196f.). Til Ide Sofie 
Juels †kiste (1685) må henføres en friherrekrone 
øverst, til Erik Gersdorffs †kiste (1691) et våben 
midtpå, til Frederik Gersdorffs †kiste (1724) to våbe
ner i de øvre hjørner og en sovende kriger med tro
fæer forneden, samt til Edel Margrethe Krags †kiste 
(1739) de resterende to hele og to halve dobbeltvåbe- 
ner. Som indfatning tjener en række kantbeslag (ikke 
stedfæstede kistebeslag nr. 2-10, 11-18, jfr. fig. 45). 
NE fot. 1989. – Tafel, 1951, mit dem Sargschild Hedvig 
Eleonora Juels (von †Gruft Nr. 2, vgl. fig. 25) sowie 
Beschlägen von den †Särgen in der Gruft Gersdorffs.
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Fig. 40. Fløjdør, o. 1724, hørende til Frederik Gersdorffs kapel i tårnrummet (s. 3194). NE fot. 1989. – Flügeltür 
um 1724, zur Gruft Frederik Gersdorffs im Turmraum gehörend.
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Fig. 41. Frederik Gersdorffs *kisteplade, 1724 (s. 
3195). I Varde Museum. NE fot. 1982. – Das *Sarg- 
schild Frederik Gersdorffs, 1724. Im Varde Museum.

trofæer (en fane har spejlmonogram »G« for 
Gersdorff), samt fire anevåbener, nu ca. 10×13 
cm. De *to (fig. 43a-b), et Gersdorffvåben og et 
våben for den østrigske slægt Nutzen (en stej
lende hest), er i Nationalmuseet, mens to til
svarende udgøres af et Ulfeldtvåben og et No- 
stitzvåben (to vesselhorn).97 De sidstnævnte er 
siden 1951 fæstnet foroven på tårnrummets tavle 
(fig. 39). Fra Edel Margrethe Krags kiste (1739) må 
stamme den ene af to *adelskroner, 33 cm brede 
(i NM, jfr. ovf.), samt syv *bånd med parvis 
anførte anenavne i reliefversaler, 3,5 cm brede, 
op til 24 cm lange (fig. 44). Herpå læses »Rosen- 
crantz. Krabbe« (moderens forældre), »Wind. 
Rantsow« (farmoderens forældre), »Kragh. 
Stampe« (farfarfars forældre), »Juul. Lyche« 
(morfarsmors forældre), »[Ro]sencrantz...« (vel 
morfars forældre), »..[J]uul..« (farfars forældre) 
samt »Rantsow. Sceel«, der ikke synes at passe i 
anerækken. Båndenes fælles form antyder dog,

at alle er sammenhørende (i NM). Og konstella
tionen Rantzau-Skeel vil da medvirke til også at 
knytte en sammenhørende serie af to dobbeltvå- 
bener, 17,5×24 cm, og to fragmentariske skjolde 
fra (et eller to) tilsvarende dobbeltvåbener til 
hendes kistes heraldiske udsmykning. Våb
nerne, nu opsat på tavlens mellemste del (fig. 
39) er Rantzau-Skeel, Vind-Høeg (Banner) samt 
Ulfstand (mandsvåben) og Lange (kvindevå
ben).98

Ikke stedfæstede kistebeslag, alle af messingblik:
1) Et korsformet *beslag, forgyldt, 45×16 cm, 
der må have dannet underlag for et †kistekruci- 
fiks (i NM). 2-10) Ni ens, forsølvede kantbe
slag, 9 cm brede, de fuldt bevarede 46,5 cm 
lange, med en akantusbølgeranke, der rummer 
børn, fugle, løver og to tæt omslyngede havfolk 
(fig. 45). Frisen kantes af en lille, snoet stav og 
oventil af en bølgekant. De seks er fæstnet langs 
tavlens sider og underkant (fig. 39), *tre er i 
NM. 11-18) Syv ens kantbeslag, dels forgyldte, 
dels forsølvede, 7 cm brede, op til 33 cm lange, 
med en akantusbølgeranke, der rummer blom
sterhoveder og liggende kvindeskikkelser (fig. 
45). Kantning som nr. 2-10. De to er fæstnet 
langs tavlens overkant (fig. 39), mens *fem er i 
NM. 19-23) Fem *kantbeslag med en enkel 
akantusbølgeranke, 4 cm brede, et bevaret i fuld 
længde 43,5 cm (i NM). 24-32) Ni *kantbeslag i

Fig. 42. Sovende romersk kriger, omgivet af trofæer. 
Prydbeslag fra Frederik Gersdorffs †kiste, 1724 (s. 
3196, jfr. fig. 39). NE fot. 1989. – Schlafender römischer 
Krieger mit Trophäen. Beschlagzierde vom †Sarg Frederik 
Gersdorffs, 1724.
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Fig. 43a-c. *Kistebeslag fra Gersdorffs kapel (s. 
3196f.). a-b. Våbener for slægterne Gersdorff og Nut
zen (østrigsk) fra Frederik Gersdorffs †kiste (1724). c. 
Fra Ide Sofie Juels †kiste (1685), en rest af faderen Jens 
Juels 1680 forbedrede våben. I Nationalmuseet. NE 
fot. 1995. – *Sargbeschläge von der Gruft Gersdorffs. a-b. 
Ahnenwappen für die Familien Gersdorff und Nutzen 
(österreichisch) vom †Sarg (1724) Frederik Gersdorffs. c. 
Vom †Sarg (1685) Ide Sofie Juels, ein Rest vom 1680 
verbesserten Wappen des Vaters Jens Juel. Im Nationalmu
seum.

Fig. 44. *Kistebeslag, bånd med parvis anførte slægts
navne (s. 3198), fra Edel Margrethe Krags †kiste 
(1739). I Nationalmuseet. NE fot. 1995. – *Sargbe- 
schläge, Bänder mit paarweise angegebenen Familienna
men. Vom †Sarg der Edel Margrethe Krag (1739). Im 
Nationalmuseum.

form af en buefrise med udstående bladspidser, 
7,5 cm brede, op til 64 cm lange (i NM). 33-38) 
Seks *beslag i oval form, 19×23 cm, med gen
nembrudt akantus omkring en blomsterroset (i 
NM). 39-41) Tre *beslag, kvadratiske, 19×19 
cm, med fra midten udgående skedebladsakan- 
tus (i NM). 42-44) Tre *beslag i form af akan- 
tusblade, et helt, 15×15 cm, og to fragmenter (i

NM). 45) Et *beslag i form af et englehoved, 
hvis vinger vokser ud af akantusvolutter, 
14,5×34 cm. (i NM).

Dørens »billedhuggerier« nævnes 1728, da 
enken Edel Margrethe Krag lod henlægge fire 
gårde til begravelsens evige opretholdelse.99 
Dørene kaldtes 1759 kunstige,100 1766 udskårne 
og så sirligt gjort, »at adskillige billedhuggere 
selv har admireret dem«.101 1850 blev gravrum
met sat istand med nyt vindue og hvidtning. 
Mens selve kisterne 1855 fandtes i en for kirken 
usømmelig forfalden tilstand,12 sagdes døren
1862 at være af udmærket skønhed, og den blev
1863 afrenset (for staffering) og afpudset med 
olie.10 1889 mentes der fra kisterne at trænge 
dårlig luft ud i kirken, hvorfor værgen forgæves 
ønskede dem nedsat på kirkegården.102 1908 
nævnes Frederik Gersdorffs kiste stående i mid
ten, flankeret af hustruernes lidt mindre kister, 
mens Erik Gersdorffs kiste kaldtes en »sort 
kasse, der også henstår i kapellet, og som menes 
. . . a t  have været brugt som ligkiste for et lille 
barn«. Kassen tjente da som gemme for affaldne 
kistebeslag, mens de tre bevarede kisteplader af 
slægten var hjemtaget til Gellerupholm.103 1938 
var kisterne miserable, fløjlet næsten borte, og 
det havde allerede én gang været nødvendigt at 
lave nye kister, hvori de oprindelige var ned
sat.104 Også de gravsattes efterkommere, der 
principielt ville fastholde kirkens vedligeholdel-

Fig. 45. Udsnit af *kantbeslag fra †kisterne i Gers
dorffs kapel (s. 3198, ikke stedfæstede kistebeslag nr. 
2-10 (foroven) og 11-18, jfr. fig. 39). I Nationalmu
seet. NE fot. 1995. – Ausschnitt aus den *Randbeschlä- 
gen der †Särge in der Gruft Gersdorffs (vgl. Abb. 39). Im 
Nationalmuseum.
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Fig. 46. Indre set mod nordøst. Kr. Hude fot. 1905. – Kircheninneres gegen Nordosten.

sespligt (ifølge legatet), måtte nu finde tilstan
den uværdig: Mange anevåbener og messing
prydelser var borte eller lå henslængt bagved ki
sterne. Og tre gange hævdede slægtningene at 
have tillukket kisterne til ingen nytte, idet nys
gerrige atter åbnede dem.105 1944 blev kisterne 
nedsat på kirkegårdens nordvestre del, hvor der 
er opsat en rød granitsten med de gravlagtes 
navne indhugget. Mens kistepladerne af slægten 
er skænket til Varde Museum, blev de aftagne 
kisteprydelser 1950 istandsat i Nationalmuseet, 
hvorefter en række af de bedste stykker 1951 
blev fæstnet til den nævnte tavle (fig. 39) i tårn
rummet, mens andre *dele forblev i National
museet.106

†Gravkrypter, nu tillukkede. 1) Indrettet o. 
1565 for Niels Lange og Abel Skeel midt under 
kirkens oprindelige kor og lidt vest for det sted, 
hvor deres monument blev opsat 1569 (fig. 25).

Krypten, muret af munkesten, måler angiveligt 
230×91 cm og er 160 cm høj, dækket af et øst- 
vestgående tøndehvælv, som ved siderne ud
springer i en højde af 125 cm. Murværkets puds 
og hvidtning skjuler skiftegangen. Kryptens op
rindelige adgang ad en muret trappe i vest er 
lukket med opstablede bindere.

Af Niels Langes og Abel Skeels †kister er kun 
bevaret de to kisteplader af messing med tilhø
rende våbenplader (fig. 47-48), der gengiver de
res fædrene og mødrene våbener (15×15 cm). 
Niels Langes kisteplade fra 1565 (fig. 47) er rek
tangulær, 17×25 cm, med versalindskrift næsten 
som kenotafets, udført i gennembrudt arbejde 
med indfatning af rulleværk. Abel Skeels kiste
plade fra 1585 (fig. 48) er tilsvarende men en 
smule større, 20×32 cm, og føjer til monumen
tets gravskrift:..»som hensovede vdi Heren den 
7. febrvari ar 85 oc findis her hendis ret fæderne
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oc mæderne vaben. Gvd gifve hende med ale tro 
christne en erefvld oc gledelig opstandels paa 
den yderste domedag«.

Gravrummet, der ved et tilfælde åbnedes 1749 
(jfr. †gravsten),32 blev 1766 ryddet til fordel for 
C. F. Gersdorffs begravelse (jfr. ndf.). Niels 
Langes og Abel Skeels medtagne kister blev da 
nedgravet i kryptens gulv, idet man dog først 
aftog kistepladerne og omviklede dem med en 
†blyplade, der bar en indskrift med beretning 
om gravrydningen, nedtegnet af birkedommer 
L. Larsen.107 Kistepladerne er siden 1885 fæstnet 
til kartoucheplader (54×49 cm) af sort marmor 
(vel fra monumentet), hans opsat på korets syd
væg, hendes på nordvæggen (jfr. fig. 46).

Den 1766 indsatte †kiste (flyttet fra gravkrypt 
nr. 2) med Christoffer Frederik Gersdorff stod 
ved en besigtigelse 1950 stadig i krypten tillige 
med hans hustru Margrethe Rosenørns 1786 
nedsatte †kiste (jfr. epitafium). Begge var da åb
nede og stærkt formuldede uden plader og be
slag, lige som skeletdelene ikke lå i orden. En 
omtale af hans kiste 176632 må gengive indskrif
ten på †kistepladen fra 1748: Oberstløjtnant Chri

stopher Friderich von Gersdorff, herre til Kær- 
gaard, *19. nov. 1699 på Bramstrup i Fyn af fa
deren Gehejmeråd og generalløjtnant Friderich 
von Gersdorff og moderen Fru Edel Margrethe 
Krag, †1. maj 1748 her på Kærgaard.

2) Indrettet formentlig o. 1685 af Frederik 
Krag til Kærgård under korets østende med 
nedgang i vest ad en trappe ved sydvæggen 
(fig. 9, 25). På indretningsplanen 1822 (fig. 9) er 
angivet både selve den kvadratiske gravkrypt 
(med nr. 12), ca 3×3 m, med grathvælv, og ned
gangen (nr. 7). I krypten har været nedsat Fre
derik Krags første hustru Hedvig Eleonora Juel, †1685,108 en tysk adelsmand, der skal have været 
forlovet med hans moster (vistnok Ingeborg 
Rosenkrantz), den 1748 afdøde C. F. Gersdorff, 
der 1766 blev overflyttet til gravkrypt nr. 1 (jfr. 
ovf.), samt Anna Margrethe Gersdorff, †1766.109 
Da Helms 1854 besøgte krypten var dens tre ki
ster alle forfaldne og »vistnok uden nogen be
varet angivelse af, hvis ben de indeholdt«. Ved 
begravelsens nedlæggelse 1862 blev kisterne 
nedsat på kirkegården,110 idet dog Hedvig Eleo
nora Juels kisteplade blev aftaget og gemt.

Fig. 47-48. Kisteplader for Niels Lange, 1565 (til venstre) og Abel Skeel, 1585, med tilhørende fædrene og 
mødrene våbener (s. 3200). NE fot. 1989. – Sargbeschläge für Niels Lange, 1565 (links) und Abel Skeel, 1585, mit den 
dazugehörigen väterlichen und mütterlichen Wappen.
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Fig. 49. Gravmonument over Niels Lange og Abel 
Skeel, o. 1569, medaljon med evangelisten Johannes 
(s. 3192, jfr. fig. 30-31, 35). Tegning ved Andreas 
Clemmensen 1875. – Grabmal für Niels Lange und Abel 
Skeel, um 1569. Medaillon mit dem Evangelisten Johan
nes (vgl. Abb. 30-31, 35). Zeichnung 1875.

Kryptens tre †kister var følgende. 1) 1685, 
ifølge kistepladen (fig. 39) rummende Hedewich 
Eleonora Iuell, friherreinde til Iuling, højædle 
og velbårne baron Friderich Kragh til Kier- 
gaard, kongelig majestæts højtbetroede envoyè i 
Hollands husfrue, *22. nov. 1662 i Stockholm, 
faderen var Iens Iuell, friherre til Iuling, herre til 
Worgaard, Ridder af Elefanten, Kongelig Ma
jestæts gehejme-, etats- og kancelliråd, præsi
dent i Kommersekollegiet, assessor i højesteret, 
moderen Wibecke Scheel, friherreinde til Iuling, 
†24. sept. 1685 i barselsseng i Haag i Holland 
efter at hun havde levet 22 år, ni måneder og 23 
dage og været i ægteskab et år, ni måneder. Hun 
efterlod en datter Ianna Wibecke Kragh. Bredo
val, let hvælvet kisteplade af messing, 22×29 
cm, med graveret versalskrift og en let skadet 
indfatning af akantusløv. 2) Beskrevet 1766 som 
læderbetrukken med messingbeslag men uden 
våbener eller inskriptioner, rummende en »bal
sameret« tysk adelsmand, som skulle have været 
forlovet med en moster til Edel Margrethe Krag 
og være faldet i et slag i Tyskland. Kisten var 
1766 åben, og »det døde legeme ligger derudi

ganske ufortæret som en ægyptisk mumie og 
har været nedlagt i en slags urter, som nu fast ser 
ud som humle«.111 3) 1766, †kistepladen kendt i 
afskrift:112 Anna Margrete Gersdorff, en datter 
af konferensråd og amtmand Gersdorff, herre til 
Vornis gaard, opdraget på Kjærgaard og gift 
1764 med major Johan Fredr. Leth ved husarerne 
i Ribe, men død i Ribe i sit 18. år af børnekopper 
og bisat 2. aug. 1766 i Hunderup kirkes begra
velse øverst koret.

I krypten, der 1759113 og 1766 kaldtes en åben 
begravelse, henlagdes 1822 resterne af Niels 
Langes og Abel Skeels monument, hvoraf dele 
blev liggende indtil begravelsens nedlæggelse 
1862, da krypten opfyldtes og lågerne blev bort
taget (jfr. fig. 9, nr. 7).10

Nogle på væggen ophængte †gravkranse (jfr. s. 
2537 med fig. 32) ønskedes fjernet 1905 og så
danne ikke fremtidig ophængt uden værgernes 
tilladelse.10

KILDER OG HENVISNINGER

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

Ved embedet. Synsprotokol 1862f.
NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands

bykirker IV, 1887, s. 259, og VII, 1886, s. 202. Jacob 
Helms samling med udskrift af akter fra sag om ned- 
tagelse af Niels Langes og Abel Skeels monument 
1822-24. – Notebøger. H. P. VI 99f. – Indberetninger. 
K. F. Wiborg 1842 (Niels Langes og Abel Skeels mo
nument), Jacob Helms 1873 (bygning, inventar, grav
minder), Th. Sørensen 1890 (gravminder), Alfred 
Larsen 1900 og Chr. Axel Jensen 1905 (alterpanel), 
Victor Hermansen 1950 (gravkrypt), Georg N. Kri
stiansen 1951 (altertavle og prædikestol), C. J. Baum- 
bach? 1952 (Niels Langes og Abel Skeels monument), 
Ole Alkærsig og Kirsten Trampedach 1991 (tkalkma
leri), Bent Aaby 1995 (blade på klokke).

Tegninger og opmålinger. NM2. Farvelagt tegning af 
Niels Langes og Abel Skeels monument ved Jeppe 
Stavn 1806. Rentegning af samme, forslag til monu
mentets genopsætning samt grundplan af kirken, far
velagte uden signatur og datering (fra 1822-23). Teg
ning af medaljon fra Niels Langes monument ved 
Andreas Clemmensen 1875. Skitse af kirken samt op
målinger og tegninger af bygning, font og Niels Lan
ges monument ved Valdemar Koch 1885 og 1887 
(forlæg for Danske Tufstenskirker 1894). Tegning af 
døbefont ved E. Rondahl 1895. Tegning af alterbord
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med altertavle ved Alfred Larsen 1905. Aftegning af 
kisteplade og våbenskjolde ved Peter Linde 1951. 
Grundplan af bygning ved Henrik Jacobsen 1977.

Litteratur. Sognepræst Knud Langs Optegnelser 
om Vilslev og Hunderup Sogne, i JySaml. 3. rk. IV., 
1904-6, s. 53-62. Jacob Helms: Danske Tufstenskirker 
I-II, 1894. J. M. Lauridsen m. fl.: »Kjærgaard«. Den 
gamle Ridderborgs Historie op til Stavnsbaandets 
Løsning og Tiden Derefter, 1938, s. 148-158.

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning ved Mogens Vedsø, inventar og 
gravminder ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (org
ler). Tysk oversættelse: Bodil Moltesen Ravn. Redak
tionen afsluttet jan. 1995.

1 Ribe Oldemoder, udg. af O. Nielsen, 1869, s. 110.
2 Repert. 2. rk. 11205.
3 RA Ribe bisp. Register på sognepræsternes ejendom 
og rente udi Varde syssel 1538, s. 92f.
4 KancBrevb. 27. feb. 1579.
5 KancBrevb. 10. april 1633; RA. DaKanc. Jyske Teg- 
nelser 10. april 1633.
6 Kronens Skøder III, 56. Baron Jens Juel til Juellinge 
havde 1687 forgæves ansøgt om at måtte erhverve 
bl.a. Hunderup kirke. Sammesteds s. 631.
7 LA Vib. Ribe bispearkiv. Beneficeret gods og kirke
ejere 1794, 1798-1809 (C 4.697); RA DaKanc. A 30. 
Fortegnelse over kirker og deres ejere 1809.
8 Jfr. nedenfor om Niels Langes gravmonument. 
y J. Madsen: Kærgaard, i ÅrbRibe 1908, s. 84.
10 Ved embedet. Synsprotokol 1862f.
11 LA Vib. Præstearkiver. Vilslev-Hunderup. Histori
ske oplysninger om pastoratet ca. 1760-61 (C 573.20).
12 LA Vib. Ribe amts østre provsti. Synsprotokol for 
Anst m.fl. hrdr. 1828-61 (C 45.4-8).
13 Jacob Helms registrerede tuf i begge skibets øst
hjørner; Helms: Tufstenskirker, s. 138.
14 Kirkerne af blandede bygningsmaterialer er oftest 
påbegyndt i granit og fuldført i tuf, omend der ken
des et enkelt eksempel, hvor rækkefølgen er om
vendt, jfr. Hostrup s. 2035. Sml. Elna Møller: Er mo
deren jævngammel med døtrene? I Strejflys over 
Danmarks bygningskultur, festskrift til Harald Lang- 
berg, 1979, s. 90-91.
15 Vandret overdækkede facadeblændinger er usæd
vanlige ved tufstenskirkerne, men kendes dog også 
fra Lydum, s. 1217, samt nordsiden af skibet i Sdr. 
Bork (Ringkøbing amt), jfr. Helms: Tufstenskirker, 
II, T. 65.
16 Jfr. dog note 13.
17 Efter 1885, jfr. Helms: Tufstenskirker, II, T. 26.
18 Salig Christopher Frederik von Gersdorff (†1748) 
og Margrethe von Rosenørn.
19 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger. Kirke- og 
præstegårdssyn 1798-1832 (C 4.705-11).
20 Opførelsen er rimeligvis sket samtidig med ind

sættelsen af nye vinduer i skibets sydside (jfr. ndf.), 
hvorfra de nævnte vinduesdele sandsynligvis stam
mer, men det (gen)anvendte granitkvadermateriale 
synes talrigere end de få sten, der kan være fjernet fra 
skibets sydmur. Sml. note 23. De tynde flankemure 
med forstærkninger i hjørnerne mod gavlen taler for 
et relativt sent opførelsestidspunkt.
21 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1788-92 (C 
4.190).
22 En 88 cm lang, retkantet kvader i syd med over
liggende skråkant af tegl kan evt. være indsat som 
lukke i en ventilationsåbning til †gravkrypt nr. 2 i 
korets sydøsthjørne.
23 Kvadrene kan delvis være tilført andetsteds fra, idet 
deres antal langt overstiger, hvad der kan hidrøre fra 
det oprindelige kors nedtagne gavl. Dennes øverste 
halvdel har vel, som i langmurene, været af tuf. Op
mærksomheden må dog henledes på, at en række 
kvadre fra skibets vestgavl ikke fandt genanvendelse 
ved tårnets opførelse i begyndelsen af 1500’rne; de 
kan derfor have »ligget på lager« og være benyttede 
ved opførelsen af såvel korforlængelsen som våben
huset.
24 Blændingerne kan kun have tjent til pryd og kan 
ikke være tænkt som forlæg for hvælv, da de dels har 
markant forskellig højde, dels ikke rækker ned i ko
rets vestligste del. De må være samtidige med korfor
længelsen og ikke senere murede op af dennes inder
side, idet murværket da kun ville have haft en tyk
kelse af ca. 60 cm. At nordsidens østre blændings stik 
delvis kolliderer med vinduets overdækning taler 
ikke herimod, men er blot et udtryk for den mang
lende akkuratesse, der præger hele arbejdet.
25 Det nævnte murparti var frem til 1950 dækket af 
resterne af Niels Langes og Abel Skeels monument 
(s.d.). Markeringen har sandsynligvis fundet sted i

Fig. 50. Detalje af buefrise på korets nordside (s. 
3167), 1:10. Forlæg til Danske Tufstenskirker. Målt og 
tegnet af V. Koch 1885. – Detail von Bogenfries an nörd
licher Chorwand.
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Fig. 51. Glasmaleri, 1700, i skibets østligste nordvin
due (s. 3174). NE fot. 1989. – Glasmalerei, 1700, östli
ches Fenster in Schiffsnordwand.

forbindelse med dets nedtagelse og retablering 1951.
26 En nærmere undersøgelse af placeringen af Niels 
Langes og Abel Skeels gravmonument afslører, at 
dette sandsynligvis (sml. fig. 9 og 25) har været pla
ceret nøjagtigt ud for det vestlige blændingspar, såle
des at der herved blev en ca. 30 cm bredere passage til 
hver side.
27 Ændringen ses ikke på indretningsplanen 1822 af 
kirken (fig. 9), men da denne rummer en række andre 
unøjagtigheder i målangivelserne, kan den ikke tages 
til indtægt for, at ombygningen først har fundet sted 
efter det nævnte tidspunkt.
28 En tilsvarende, om end mere gennemgribende, 
ombygning gennemførtes 1604 af Ågerup kirke (DK. 
Holbæk, s. 250).

29 Krypten ses at ligge omtrent midt i det oprindelige 
kor (jfr. fig. 25c og h). Vedrørende monumentets 
sammenhæng med forlængelsen, se note 26.
30 Dette forhold tidligst omtalt 1791, jfr. note 21.
31 Korforlængelsen afventer endnu (1995) kalkning 
efter restaureringen 1991.
32 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger til biskop 
Bloch 1766-69 (C 4.772).
33 Jfr. J. M. Lauridsen m. fl.: »Kjærgaard«, 1938, s. 
103f.
34 LA Vib. Ribe stifts- og købstadsprovsti 1812. Syns
protokol for kirker og præstegårde 1813-61 (C 
36A.13).
35 Note 12. Klædet kan meget vel være skænket i an
ledning af Frederik Gersdorffs død.
36 Søholttavlen har som topstykke alene en lille vå
bengavl, holdt af to buttede englebørn.
37 De to ranker, 58 cm lange, 16 cm brede, og let 
tilspidsende, er siden restaureringen 1951 i Esbjerg 
Museum (inv. nr. 147/1951). Det vides ikke med be
stemthed, om de stammer fra altertavlen.
38 Når det anføres i Helms: Tufstenskirker (s. 138), at 
kirken da (1894) havde maleri af Kristus, der velsig- 
ner børnene, må det bero på en erindringsforskyd
ning.
39 Tavlen er omtalt under Varde uden viden om, at 
den faktisk er bevaret i Vilslev kirke, og salget derfor 
fejlagtigt henført til 1690 (s. 953 med note 39).
40 Om Simon Matthiesen se Finn Grandt-Nielsen: 
Fynsk Kirkesølv, Odense 1983, s. 32f. med illustre
rede kalke s. 97f., 105.
41 LA Vib. Ribe stiftsprovsti og Ribe-Gørding hrdrs. 
provsti. Synsprot. 1862-99 (C 37.3-5).
42 Samme træk ses ved fontene i Horne, Vester Starup 
og Gørding (s. 1458, 1667, 2984).
43 Jfr. Helms: Tufstenskirker, s. 138 note.
44 Inv. nr. 146/1951. De fem ens hængestykker, 8×56 
cm, har mørkgrøn bemaling med brun konturmar
kering.
45 Oplysningen om den københavnske udførelse fin
des i den ganske vist nogle årtier yngre præsteindbe- 
retning 1766 (jfr. altertavle).
46 Både i Lellinge og Hammel er arbejderne forsøgs
vis tilskrevet Christian Nerger (†1708), hvis hånd 
næppe lader sig finde i Hunderupinventarets ret enkle 
skæringer. Se Roar Hauglid: Akantus, Oslo 1950, I, 
116f. og jfr. også Hunseby kirkes altertavle, DK. Ma
ribo, s. 912f.
47 Jfr. note 32. Ved restaureringen 1951 konstateredes 
som eneste rester af den her omtalte, oprindelige be
maling en blå farve, der fandtes som bund bag skæ
ringerne i frisen og på hjørnerammestykkerne.
48 Udover de ovenfor nævnte drejer det sig om en del 
erstatning af skørnet træ, især i gesimsen, hvis dæk
planke er afdækket med en tynd fyrretræsplade.
49 Jfr. Gørding kirkes †stolestader fra 1853, s. 2992.
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50 Dette år omtales maling af degnestolen, jfr. note 
10.
51 Svellen, der betjenes med et udtræk, mærket 
»døre«, omfatter ikke prospektpiberne.
52 A. C. Zachariasen & Søn: Fortegnelse over leve
rede orgler, i Den Danske Orgelregistrant.
53 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 360.
54 Det er bladenes bagside, som ses. Symbolsk kan 
deres helbredende virkning være et billede på klokke
klangens. En nærmere artbestemmelse inden for 
slægten Salvia er usikker. Lægesalvie (S. officinalis), 
Engsalvie (S. pratensis) og Muskatsalvie (S. sclarea) 
forekom alle i Danmark o. 1600. Lægesalvie er påvist 
arkæologisk i 11-1200’rne (i Lund) og optræder hos 
Henrik Harpestreng o. 1300. Bestemmelse ved Bent 
Aaby (indb. i NM) med henvisning til Johan Lange: 
Kulturplanternes indførselshistorie i Danmark, 1994.
55 Se Helms: Tufstenskirker, s. 138 og C. Nyrop: Om 
Danmarks Kirkeklokker og deres Støbere, 1882, s. 
49. Dirick Borstelmann nævnes ikke i Robert Kör
ner: Zur Geschichte der Glockengiesser in Hamburg, 
Hamburg 1905.
56 Søren Manøe Hansen: Klokkeskatter i Ribe amt 
1526-29 og 1601, i ÅrbRibe 1984, s. 168.
57 Se Helms: Tufstenskirker, s. 138f. (med den af Ju
lius Lange foretagne tilskrivning), Francis Beckett: 
Renaissancen og Kunstens Historie i Danmark, 1897, 
s. 170, Robert Hedicke: Cornelis Floris und die Flo- 
risdekoration, Berlin 1913, s. 46f. og Otto Norn: 
Niels Langes og Abel Skeels Gravmæle i Hunderup 
Kirke, i NMArb. 1953, s. 73f.
58 Tegningen findes i to eksemplarer, den her gen
givne rentegning, vel fra 1823, og en oprindelig mere 
skitseagtig fra 1806, der er signeret »J. Stavn 1806«. 
Hvortil senere er føjet om monumentet: »Nedsat i en 
begravelse Kort før Pinsefæsten Aar 1822«.
59 På selve figurerne er intet rekonstrueret eller tilføjet
1951, kun i deres hvileplader og i tumbaens gamle 
marmordele er indsat fyringer.
60 Bruddet fremtræder nu glatslebet, hvilket Helms 
(jfr. note 57) opfatter som et forsøg på at dølge den 
lemlæstelse, der blev monumentet til del 1822.
61 Oprindelig var figurernes hvileplader nedfældet i 
tumbaens dækplade, en solid konstruktion, der vist
nok var en væsentlig årsag til den overlast figurerne 
led ved nedtagningen 1822.
62 Den fejlagtige bibelhenvisning er kommet til 1951, 
idet afskriften i præstindberetningen 1766 (og dermed 
vel originalindskriften) har det korrekte »Rom: xiiii«.
63 Jfr. note 32. Når den formodede signatur ikke er 
genskabt 1951, skyldes det, at man ikke har villet 
sætte en mestersignatur på monumentets nye dele.
64 Hjelmtegnene, hvis største rest måler 11×12 cm, er 
påsat en hvid marmorplade, 25×30 cm.
65 Kragvåbenet må repræsentere Abel Skeels farfaders 
moder, Kirsten Krag.

Fig. 52. Søndre kirkegårdsportal set fra nord. Fot. 
1962 i NM. – Friedhof Südertor, Nordansicht.

66 Beckett (jfr. note 57) fæstner sig ved det fælles 
præg ned i detaljer som hårets udformning og hæn
dernes omhyggelige udførelse uden angivelse af 
knoer og fingerled.
67 Otto Norn (jfr. note 57, s. 76) har endvidere peget 
på figurtypernes lighed med Frans Floris’ oldinge, 
som de ses på altertavlen i Sønderborg slotskirke (Jfr. 
DK. SJyll. s. 2133f).
68 Frederik I.s monument fra 1551-55 i Slesvig dom
kirke. Få år senere udførtes også Christian III.s mo
nument i Roskilde domkirke hos Floris (1574-75). Se 
Birgitte Bøggild Johannsen & Hugo Johannsen: Kon
gens Kunst, Ny Dansk Kunsthistorie bd. 2, 1993, s. 
78f., DK. Kbh. Amt, s. 1836f. og Die Kunstdenk
mäler der Stadt Schleswig, 1966, s. 533f.
69 Helms, s. 139 note, Hedicke, s. 46, Norn, s. 77 (jfr. 
note 57).
70 Monumentet blev hermed en af de få ikke konge
lige frigrave, som nåede at opsættes inden kongen 
1576 forbød, at adelen gjorde sig sådanne fritstående 
monumenter smykket med »allabaster og slig mær
kelig bekostning«.
71 HofmFund., s. 582. En tilsvarende, lidt kortere be
skrivelse gives 1769 i DaAtlas.
72 Jfr. note 32. 1791 omtaler synet monumentet som 
en sort marmor ligkiste, ophøjet overjorden, hvorpå 
udhugget i alabast ligger en mands og fruentimmer 
person næsten i fuld størrelse. Jfr. note 21.
73 Otto Norns formodning (jfr. note 57, s. 76), at 
skjoldene har været anbragt omkring evangelistme-
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Fig. 53. Våbener og initialer for Peder Lange og Lis
beth Friis, udsnit af alterstage, 1657 (s. 3179, jfr. fig. 
13). NE fot. 1989. – Wappen und Initialen der Stifter, 
Ausschnitt aus Altarleuchter, 1657.

daljonerne, bygger måske på den noget uklare for
mulering i A. C. Teilmanns nedennævnte avisindlæg 
1822, hvori det da nedtagne monument beskrives 
som: »forskiønnet med 4 Basreliefs i hviid Marmor, 
prydet med Absalons Frænders, de berømmelige 
Hviiders og Langers Vaaben«. På Herlufsholmmonu- 
mentet findes ingen våbenskjolde, idet anerækkerne 
her er anbragt på et særskilt vægepitafium. Blandt de 
ret få fritstående Florismonumenter har baron von 
Merodes i Gheel (1554) aneskjolde, der er opsat imod 
gravfigurernes lejeplade. Nogen spor af en sådan op
sætning ses ikke på Niels Langes og Abel Skeels mo
nument. Se Hedicke (jfr. note 57) s. 42f., med plan
che XX.
74 Kancelliet indstillede 29. sept. 1824, at stiftsprov
sten dertil fik tilkendegivet kongens allerhøjeste mis
hag, men dette mildnedes i kongens resolution 
23. okt. således, at kongen i betragtning af hans iøv- 
rigt rosværdige embedsførelse tilgav ham forseelsen. 
En injurieproces, som Koefoed måtte anlægge imod 
avisprotestens ophavsmand, gik ham imod. Hele sa
gen er udførligt behandlet i Helms: Tufstenskirker, s. 
139f.
75 Selve podiet var sønderslået. Noget fandt menig
heden ved pinsegudstjenesten efter fjernelsen henlagt 
som gulv, hvor monumentet havde stået, og den 
store dækplade fandtes sønderbrudt og henslængt på 
kirkegården.
76 Tegningen har været fasthæftet til C. J. Thomsens 
koncept for det nævnte brev 26. okt. Tegneren er som 
indretningsplanens (fig. 9) ukendt, idet kun den tred

je til sagen hørende tegning (af selve monumentet, 
fig. 34) er forbundet med signatur, af Jeppe Stavn, og 
her kun på den oprindelige tegning fra 1806 (jfr. note 
58). Jeppe Stavn var som en art hofkunstner knyttet 
til Tøger Teilmann til Endrupholm og hans bror, den 
nævnte Andreas Charles Teilmann. Det fremgår såle
des, at sidstnævnte som forkæmper for monumentet 
må have ladet Stavns tegning af dets tilstand 1806 
tilflyde myndighederne, og at der til brug for sagen 
er foretaget en rentegning i et bedre perspektiv (teg
ningerne vides af Oldsagskommissionen oversendt til 
Kancelliet 31. jan. 1824. Brevkoncept i NM). Om 
Stavn eller en anden tegner har udført rentegningen, 
er uvist, og samme usikkerhed gælder hans rolle i 
forhold til genopsætningsforslaget og indretningspla
nen, der tilflød Oldsagskommissionen med et brev 
25. jan. 1824 fra overhofmarskal A. W. Hauch (i 
NM). Jfr. i øvrigt s. 1740 og om Andreas Charles 
Teilmann og Jeppe Stavn: J. Richter: Jægermesteren 
paa Kærgaard, i ÅrbRibe 1923-27, s. 603f. samt især 
Carsten Teilman Hald: Jeppe Stavn, i ÅrbRibe 1975, 
s. 62.
77 Brev fra stiftsprovst Koefoed til Oldsagskommis
sionen 16. aug. 1825.
78 Brev til Oldsagskommissionen 1. jan. 1833. Se Vic
tor Hermansen: Antikvarer i det gamle Ribe, i Årb
Ribe 1956-59, s. 637f.
79 Se også J. Madsen: Kærgaard, i ÅrbRibe 1908, s. 
83f., hvor det videre nævnes, at et stykke af den sorte 
marmorplade da skulle findes som underlag for ak
selen i Hunderup mølle.
80 K. F. Wiborg beretter i sin indb. 1842, hvordan han 
søgte at tage vare om nogle smådele ved at henlægge 
Johannes’ løse hoved og hånd tilligemed et våben
fragment i den Gersdorffske begravelse.
81 Korrespondance i NM.
82 Han ville således næppe have lagt navn til de uorto
dokse fakler og til olielamperne, der synes at udgøre 
krydsninger med røgelseskar. Venligst meddelt af 
Karin Kryger. Jfr. Karin Kryger: Allegori og Borger
dyd. Studier i det nyklassicistiske gravmæle i Dan
mark 1760-1820, 1985.

Fig. 54. Stempler på dåbsfad (jfr. fig. 15), o. 1550 (s. 
3181). Roberto Fortuna fot. 1994. – Stempel an Tauf 
schale (vgl. Abb. 15), um 1550.
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83 Jfr. note 32. Måske var det de samme to kister, der 
kunne iagttages ved gulvarbejde 1950.
84 Christian Jürgen Hansen Skov, der var født på Als, 
fik borgerskab i Horsens 1720 og var død 1735 
(skifte). For oplysninger om Skov og Frederik Krag- 
epitafiets formentlige tilskrivning til ham takkes Jens 
Jensen. Jfr. Vibeke Michelsen: Snedkere og billedskæ
rere i Horsens snedkerlav 1603-1745, i Synligt og 
usynligt, Studier tilegnede Otto Norn, 1990, s. 130, 
hvor billedskæreren opfattes som to forskellige, 
Christian Jürgen Schou og Christen Jørgen Hansen.
85 Herfra kendes således engle med samme kraftige 
kæber, hvis hår dog er afvigende glatlokket. Se DK. 
SJyll. s. 2883f.
86 Helms: Tufstenskirker, s. 141 med note.
87 For bestemmelse af våbener takkes Knud Prange, 
ligeledes Carsten Teilman Hald, der har kunnet bi
drage med særlig viden om de i kirken gravsattes fa
milieforhold.
88 Inv. nr. 2148-50.
89 Gravverset lyder: »Spør nogen vidre Svares der/ 
Mig verden ikke Kiente/ Men Kient af Gud, hvem 
jeg var Kiær/ Mig derfor strax af hente./Jeg var vel 
Fædres Lyst og Lee,/ Som første Søn frembaaren/ 
Som først Føde Kærere/ Blef Jeg af Gud udkaaren«.
90 Frederik Gersdorff vides således at have forfattet 
Griffenfelds gravskrift.
91 Kistepladens fulde tekst er citeret i Helms: Tuf
stenskirker, s. 141 note.
92 Gravverset lyder: »Vil nogen spørge mer hvad Li
vet har at Give/ Et stort Exsempel hun for alle Kunde 
blive./ Forsøgt i Verden nok Mod Verden dog holt 
ud./ Ei skiøttet verden stoert. Men schattede Sin 
Gud«.
93 Pastor Knud Langs indberetning 1766 (jfr. note 32), 
indlagt løsark.
94 Inv. nr. D 98-119/1971. Redaktionen er bekendt 
med, at der herudover hos Sofie Amalie Bratli (jfr. 
note 105) fandtes yderligere skjolde og beslag fra ki
sterne.
95 Teoretisk kunne friherrekronen og våbenpladen 
lige så vel stamme fra hendes søster Hedvig Eleonora 
Juels †kiste i †gravkrypt nr. 2. Fra denne begravelse 
synes dog ingen kisteprydelser bevaret udover den
nes kisteplade (s. 3201).
96 Den anden må antages at have prydet 2. hustru 
Edel Margrethe Krags kiste, da kronerne svarer til 
fløjdørens.
97 Jfr. Carsten Teilman Hald: Anetavle og Adelsprø- 
ve, i Mark og Montre 1975, s. 43f.
98 Edel Margrethe Krags farmors far var en Vind, 
men en konstellation til Høeg ses ikke i familien; 
konstellationen Ulfstand-Lange bør være hendes 
mormormors forældre.
99 LA. Vib. Ribe bispearkiv. Gørding hrd. 1592-1784 
(C 4.30).

Fig. 55. Kapitæl og trofæer, udsnit af fløjdør, o. 1724, 
hørende til Frederik Gersdorffs kapel i tårnrummet 
(jfr. fig. 40). NE fot. 1989. Kapitelle und Trophäen, 
Ausschnitt vom Flügeltür der Kapelle Gersdorff.

100 HofmFund. s. 582.
101 Jfr. note 32. Herudover nævnte præsten da, at der 
over begravelsens hvælving efter fjernelse af sand og 
grus var blevet fundet »en gammel hel benrad af et 
dødt menneske..., som ingen vidste, hvorledes der 
kunne være kommet«.
102 Jfr. note 10. Slægtningene gav ikke tilladelse, jfr. 
nævnte legatforpligtelse.
103 J. Madsen: Kærgaard, i Årb.Ribe 1908, s. 86f.
104 J. M. Lauridsen m. fl.: »Kjærgaard«, 1938, s. 122f. 
Her fortælles tillige, hvorledes ligene da var tilgænge
lige: »Man får en underlig følelse, når man stilles an
sigt til ansigt over for så gamle historiske mumier«.
105 Sofie Amalie Bratli (født Teilman): »Vestjydske 
Herregaarde – deres Glansperiode og Forfald«, kro
nik i dagbladet Vestkysten 25. maj 1939.
106 Inv. nr. D 98-119/1971.
107 Blypladen med Niels Langes og Abel Skeels ki
steplader fandtes 1885 henlagt på en af de da i krypten 
stående kister. Blypladen, der skulle være gennedlagt 
i gravkammeret, men som Helms 1894 vidste i kirke
sangerens værge, havde ifølge Helms følgende ind
skrift: »Disse Indviklede Plader Fandtes i denne Be
gravelse 1766 Tilligemed de Til Hørende Liige Som 
blev i Begravelset Bond ned Satt, der efter er i Be
meldte Begravelse need satt den 12te Jul Obrist C. F. 
von Gersdorff til Kiergaard Som døde den 1ste Maij

Danmarks Kirker, Ribe amt 220
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1748 og den 13e Junj 1786 hans efter Levende enke 
Frue Margrethe Rosenørn Som døde Paa ermelte Ki- 
ergaard den 24de Maij 1786. Dette er tegnet og need 
lagt af L. Larsen Bercke dommer til Hunderup 
Berck«. Helms: Tufstenskirker, s. 141 note.
108 Frederik Krag selv er med sin 2. hustru begravet i 
Vær kirke (Århus amt), jfr. s. 3194. Om familien se 
J. M. Lauridsen m.fl.: Kjærgaard, 1938, s. 112f.

109 Hun var datter af Christian Gersdorff (1707-57), 
amtmand over Kalø.
110 Helms: Tufstenskirker, s. 141.
111 Jfr. note 32. Knud Lang oplyser endvidere, at det 
var Edel Margrethe Krag selv, der i levende live 
havde berettet ham om adelsmandens identitet.
112 Afskrift i Th. Sørensens indb. 1890 (i NM).
113 HofmFund., s. 582.

Fig. 56. Niels Lange og Abel Skeel, udsnit af monu
mentets gravfigurer, o. 1569 (s. 3186). NE fot. 1989. – Niels Lange und Abel Skeel, Ausschnitt aus den Liegefi
guren des Grabmals, um 1569.



Fig. 1. Kirken set fra nordøst. NE fot. o. 1965. – Nordostansicht der Kirche.

JERNVED KIRKE
GØRDING HERRED

Sognet nævnes første gang i den ældste del af Ribe 
Oldemoder (ca. 1291).1 I dette håndskrifts kirkeliste 
fra midten af 1300’rne er kirken anført med en afgift 
af 5 skilling sølv (jfr. s. 1020f.). 1296 nævnes Jernved- 
præsten Tuve, der da skødede sin gård ved skolen i 
Ribe til domkirkens Laurentiuskapel,2 og atter 1447 
og 1497 nævnes præster ved kirken.3 Når kirken me
nes inviet til S. Nikolaj, synes det alene at bygge på 
denne helgens afbildning på en klokke, der ifølge ind
skrift er støbt 1444 til ære for Vor Frue og S. Nikolaj 
(se inventar).4

Sognet blev 1560 henlagt til Ribebispens embeds- 
indtægter (jfr. Lunde og Outrup s. 1105), idet patro
natsretten dog udøvedes af domdekanen (jfr. †kalk
malerier nr. 2). Af sognets afgifter henlagdes 1634

kirkens del (bygningstienden) til underhold for bisp
ens kapellan i sognet.5 Ved dekanatets nedlæggelse 
1719 fratoges bispen sine rettigheder, og kapellanen 
fik kirken i fæste af rentekammeret, der samme år 
forgæves søgte at sælge den på auktion. Uenighed 
om ejendoms- og tiendeforholdene førte 1777-78 til 
en proces, hvis afgørelse dog ikke tog stilling til, om 
kirken tilhørte kongen eller bispen.6 Reelt genind
trådte bisperne i deres rettigheder, og endnu 1824 
sagdes kirken at være ejet af bispestolen.7 1867 købte 
sognets beboere kirken, der er overgået til selveje
1911.8

I sognet, om end i Malt herred, lå den nu for
svundne hovedgård Plovstrup, som er blevet sat i 
forbindelse med Sorteplov, Erik Emunes banemand.9

220*
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Kirken ligger på kanten af en flad skråning ned 
mod Kongeådalen med vid udsigt, der indbe
fatter den på åens modsatte side liggende kirke i 
Hjortlund. Kirken er placeret nord for Jernveds 
gårde, der fordeler sig langs vejen mod Gred- 
stedbro, og umiddelbart sydvest for bebyggel
sen Jernvedlund. Vejen herfra passerer øst om 
kirkegården, og på dens modsatte side ligger 
forsamlingshuset (jfr. fig. 3).

Kirkegården er regelmæssigt firsidig med lidt 
tiltagende bredde mod vest og har gamle græn
ser i nord, øst og syd, mens den mod vest er 
udvidet i årene efter 1929.10

Området hegnes af stendiger, der i vid ud
strækning er omlagte 1987. Vestdiget er et ældre 
enkelt stendige, der er jorddækket på indersi
den, mens de resterende er dobbelte, jordfyldte 
stendiger. Hegningen omtales kun sjældent, 
men 1791 præciseres, at kirkegården omgives af 
stendiger.11 Det nævnes 1821, at kirkegården var 
omgivet af 160 favne stendige, der adskillige ste
der trængte til reparation og omsætning.7 1862 
var der overalt diger med kampesten ud- og 
indvendig og fyld af sten eller jord. Frem til om
sætningen 1987 var der i syd og øst på stræk
ningen mellem de to indgange mur af kampe
sten lagt i cement; heraf var den søndre del op- 
muret 1906. Indtil 1987 havde diget i syd, vest 
for portalen, samme udformning som vestdiget.
1864 anbefaledes en tilplantning af kirkegården

Fig. 2. Matrikelkort 1:10000. Målt af Aftrup 1817. –
Katasterkarte, Vermessen 1817.

med træer langs digernes inderside; denne fandt 
sted året efter, og der er endnu træer i nord og 
øst.10 I vest er digets inderside tilvokset med bø
gehæk.

Af de ialt tre indgange har de to i syd og øst 
gammel hævd. Den søndre prydes af en muret 

portal med fodgængerlåge (fig. 10), der lukkes af 
en hvidmalet tremmefløj af træ. Den fladrund
buede åbning har fals til begge sider og dens 
vederlag markeres af affasede kragbånd. Siderne 
krones af en enkelt falsgesims over et savskifte, 
og herover er en overdækning af vingetegl lagt 
med fald til begge sider. Ved enderne er små 
svungne, gavlkamme med en spinkel toptinde 
(sml. Hunderup). Portalen er sandsynligvis op
ført i 1500’rne, om end den angives at være fuld
stændig fornyet 1721-22. Den leder nu blot ud til 
åben mark, men tidligere forløb vejen fra Gred- 
stedbro langs kirkegårdens sydside (sml. fig. 2). 
Portalen i øst, der har såvel fodgængerlåge som 
køreport med malede tremmefløje, er forment
lig opmuret i sidste halvdel af 1800’rne, men har 
afløst en ældre, som omtales i forbindelse med 
en reparation 1724-25. 1740-41 opstilledes »pæle 
med kryds-træer« uden for lågerne, og samtidig 
fremstilledes nye †kirkeriste med rammer af ege
træ.12 Allerede 1765 var rammen om den østre 
rist ved porten forrådnet,11 mens drejekorsene 
ved begge låger måtte fornys 1809.13 1820 var 
tremmelågen i ligporten, dvs. køreporten i øst, 
så forfalden, at den måtte aftages og hensættes i 
våbenhuset, ligesom den søndre låge manglede 
sit drejekors. Manglerne synes delvis afhjulpne 
1828, men kirkegården lå stadig »helt åben«.7 
Endnu 1839 og 1841 manglede »omløb«, dvs. 
drejekors, i henholdsvis søndre og østre låge; 
1842 havde kreaturerne stadig fri adgang til kir
kegården.14

Bygninger ved kirkegården. Et ligkapel nord for 
kirkegårdens nordvesthjørne, hvortil der er for
bindelse ved en nyere, umarkeret gennembryd- 
ning af norddiget, blev taget i brug 1968. Byg
ningen, der tillige indeholder toilet og material- 
rum, er opført af røde teglsten og dækkes af et 
valmtag lagt med sorte vingetegl.10

Kirken omgives af et brolagt fortov, der har 
afløst en ældre udstøbning med beton.
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Fig. 3. Luftfotografi af kirken og kirkegården set fra sydøst. Sylvest Jensen fot. 1947. Det kgl. Bibliotek. – Luftaufnahme von Kirche und Friedhof Südostansicht.

BYGNING

Kirken består af apsis, kor og skib opført o. 
1175, de to førstnævnte bygningsdele dog helt 
fornyede 1866. Hertil er føjet, formentlig i 
1200’rnes sidste halvdel, et tårn i vest, mens et 
våbenhus ud for skibets syddør skriver sig fra 
1400’rnes sidste halvdel. Orienteringen er om
trent solret.

Mål og proportioner. Bygningen regnes med 
rette for en af de fornemste af Ribe-egnens tuf
stenskirker. Planen er udstukket med en usæd
vanlig præcision, og skibet er opbygget over to 
kvadrater, hvor længden er nøjagtig dobbelt så 
stor som bredden målt udvendig. Tilsvarende 
indlysende målforhold registreres ikke for ko
ret, men det bemærkes dog, at dets udvendige 
bredde er identisk med den indvendige diago
nal, ligesom den udvendige længde er lig den 
indvendige bredde. En nærmere sammenligning

af de nævnte mål sandsynliggør en måleenhed 
på godt 27 cm.15 En analyse af bygningens rejs
ning vanskeliggøres af fornyelsen af kor og ap
sis, men i skibet ses, at den indvendige højde fra 
(oprindeligt) gulv til bjælkeunderkant er iden
tisk med indvendig bredde, ligesom korbuens 
vederlag er anbragt i den halve højde.

Materialer og teknik. Alle oprindelige mure er 
hovedsagelig af tuf i regelmæssige skifter og 
hviler på en attisk profileret granitsokkel (s. 
2940, fig. 13), der er overordentlig præcist hug
get.16 Herover er i bygningens hjørner, i dekora
tivt øjemed, anbragt en enkelt granitkvader; i 
sydvest (jfr. fig. 7b) indgår dog yderligere skif
ter af granit i indtil to tredjedele af hjørnelisé- 
nens højde.17 Ligeledes er der et enkelt skifte 
granitkvadre indvendig på nordmurens vestre 
halvdel ca. 1,5 m over nuværende gulv. På in
dersiden af skibets vestgavl ses oprindelig tegl- 
stensmur, ialt syv skifter over loftsbrædderne,
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Fig. 4. Plan 1:300. Målt af HeJ 1977 og tegnet af Mogens Vedsø 1995. – Grundriß.

herover er atter tuf.18 Tufskifterne varierer i tyk
kelse fra 6,5-8 cm, men overalt optræder rejste 
skifter (jfr. fig. 11, sml. Vilslev s. 3112) med en 
højde på o. 18 cm. Vestgavlens yderside dækkes 
af et pudslag, der er ældre end det tidligt til
føjede tårn (s.d.)

Fig. 5. Tværsnit 1:150. Målt af HeJ 1977 og tegnet af 
Mogens Vedsø 1995. – Querschnitt.

I forbindelse med murværkets nypudsning 
1978 registreredes en del stilladsbomhuller i ski
bets nordmur (fig. 49). I de to østfag lå den ne- 
derste række huller 158 cm over sokkelover
kant, i de resterende fag 165-69 cm; den føl
gende række lå overalt 178 cm højere.

Midlertidige byggestop. Der kan næppe være 
tvivl om, at hele kirkens plan er udstukket på én 
gang (jfr. ovf.), men i begge skibets langmure 
registreres spor af en, formentlig kortvarig, 
pause i opførelsen. I nordmuren sandsynliggø
res et byggestop af det ovennævnte spring i stil
ladshøjderne mellem 2. og 3. blændingsfag fra 
øst – umiddelbart vest for lisénen. Dette under
støttes af indersidens ovennævnte granitskifte i 
de tre vestre fag samt af uregelmæssighederne i 
rundbuefriserne i de samme fag.19 I syd ses (fig. 
11) en tydelig fortanding i syddørens portal
fremspring over og lidt øst for østre dørvange.20

Facadeudsmykningen på skibet er bevaret in
takt, mens den på kor og apsis hidrører fra for
nyelsen 1866, men dog uden tvivl er i overens
stemmelse med den oprindelige udformning, 
omend genskabt i små, røde teglsten.21 Apsiden 
er af halvsøjler delt i fem blændingsfag. Hver 
blænding overdækkes af et dobbelt rundbuestik, 
der er indfattet af et enkelt, halvcirkulært bue
slag. Halvsøjlerne har en flad lisén som bag
grund og prydes af apsidens oprindelige baser,
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Fig. 6. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1994. – Südostansicht der Kirche.

kapitæler og kragbånd af granit. Søjleskafterne 
var oprindelig opmurede af tuf.22 Baserne bæres 
af en retkantet plint, der er udhugget i sokkel
kvadrene og bryder disses profil. Det nederste 
rundled har kraftigt markerede, foroven afrun
dede hjørneknopper, og de to østre prydes til
lige af en perlestav i det øverste hulled. Kapitæ
lerne er terningformede med halvcirkulære, for
dybede skjoldfelter, der til tider ledsages af et 
smalt, koncentrisk bånd. Søjlerne samt de to en- 
deliséner i nord og syd afsluttes øverst af et 
kragbånd med et stejlt karnisprofil på den frem
springende del; det andet kragbånd fra syd synes 
fornyet. Endelisénerne har, i lighed med halv- 
søjleplintene, forsiden bindig med sokkelfor
kanten. Facadeblændingernes inderste, dobbelt 
rundbuede del afsluttes forneden af en skråkant, 
der oprindelig, som apsidens øvrige murværk, 
har været udformet i tuf. Koret har i såvel nord 
som syd to blændinger, der hver afsluttes af en 
skråkant forneden og tre rundbueslag foroven.

Skibets blændingsdekoration er usædvanlig 
velbevaret. Sydsiden er ved liséner delt i fire 
blændingsfag fordelt med tre øst for portalfrem
springet og én vest herfor. De har alle forneden 
en skråkant, der som det øvrige murværk er af 
tuf, og foroven en frise med fire rundbueslag i 
hvert fag. Nordsiden er mindre regelmæssig. 
De to østre fag har samme dimensioner og ud
formning som i syd, mens det følgende fag er 
bredere og har fem buer i frisen. Vest for portal- 
fremspringet er to smallere blændingsfag, der 
hver har tre bueslag i frisen foroven; ydermere 
er denne placeret lidt lavere end i de øvrige fag. 
Alle buer i frisen har den fra Ribe domkirke og 
Vilslev (s. 193 og 3114) kendte udformning, der 
er karakteriseret ved, at stikkets ud- og indven
dige konturer ikke er koncentriske.

Døre og vinduer. Indtil ombygningen 1866 var 
der tilsyneladende i koret bevaret en †præstedør, 
om end tilmuret, i sydsidens vestre blændings
fag. På Kornerups prospekt af kirken (fig. 16)
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ses den rundbuede åbning, men materialet i stik 
og karme kan ikke bestemmes. Både soklen og 
skråkanten i facadeblændingen angives, for
mentlig ukorrekt, at løbe igennem under dø- 
ren.

Skibets døre er ens udformede, omend det por
talfremspring, hvori de er anbragt, er af mar
kant forskellig bredde – ca. 305 cm i syd mod 
ca. 220 cm i nord. Begge åbninger er rundbuede 
og bryder soklen. Vangerne er glatte og opmu- 
rede af fire skifter granitkvadre i syd, tre i nord, 
og begge stik udgøres af tre krumhugne sten 
med koncentisk over- og underside (fig. 11). 
Indadtil er dørene let smigede og overdækkes af

fladbuestik. Norddøren er tilmuret i lysningen 
med munkesten i krydsskifte (fig. 12), men 
fremtræder som indvendig niche.

Apsiden har tre dobbeltsmigede, rundbuede 
vinduer, der er placerede i henholdsvis det mid
terste og de to yderste blændingsfag. Alle er re
konstruerede i deres oprindelige skikkelse ved 
ombygningen 1866. Frem til denne var det mid
terste †vindue bevaret, mens det nordøstre stod 
som indvendig blænding; det sydøstre var op
slugt af en yngre vinduesudvidelse.24

Korets vinduer i sydmuren er fra ombygnin
gen; før denne var i sydsidens østre fag bevaret 
et †vindue som indvendig blænding, men op
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Fig. 7a-d. Opmålinger 1:300. a. Plan. b. Opstalt af 
sydsiden. c. Opstalt af nordsiden. d. Opstalt af østsi
den. Forlæg til Danske Tufstenskirker. Målt og teg
net af Erik Schiødte 1884. – a. Grundriß. b. Aufriß von 
Südseite. c. Aufriß von Nordseite. d. Aufriß von Ostseite. 
Vermessen 1884.

rindelig har der sandsynligvis været to i hver 
langmur. Bredden synes at have været omtrent 
identisk med apsisvinduernes, mens højden ikke 
kendes.

Skibet har fire oprindelige vinduer i hver 
langmur; heraf er toppen af alle bevaret, mens 
den nedre del er bortskåret ved senere vindues- 
udvidelser. De dobbeltsmigede, rundbuede lys
åbninger har en udvendig bredde af ca. 70 cm. I 
begge langmures tre østre facadeblændinger er 
vinduerne forskudt lidt mod vest, omtrent sva
rende til tredje bueslag i frisen foroven; i nordsi
dens tredje fag sidder vinduet dog omtrent cen
tralt placeret grundet dette fags større bredde. I

vestenden er sydsidens vindue rykket langt mod 
øst, næsten op til portalfremspringet, mens det i 
nordsiden er anbragt midt i den østre af de to 
blændinger; herved er opnået, at også disse to 
åbninger, trods den forskellige fagdeling i hen
holdsvis nord- og sydsiden, sidder omtrent ret 
over for hinanden, ligesom det er tilfældet med 
de tre østre vinduespar.

Indre. Apsidens og korets indre er, som det 
ydre, et resultat af ombygningen 1866. Ved 
denne genskabtes apsidens halvkuppelhvælv, 
der tidligere var erstattet af et fladt, gibset loft. 
Dette var indlagt i højde med apsidens mur- 
krone og afskar toppen af apsisbuen, hvilket
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Fig. 8. Detalje af apsis, kapitæl (s. 3213). NE fot. 
1994. – Detail von Apsis, Kapitell.

også gjaldt en østligt i koret indlagt anker
bjælke. Begge foranstaltninger var forårsaget af 
det tiltagende forfald, der nødvendiggjorde de 
to nævnte bygningsdeles totale fornyelse. En re
paration af gibsloftet nævnes 1851.14 Apsisbuen 
fremtræder efter ombygningen med fremsprin
gende vanger, mens den indtil da havde en dyb 
fals svarende til gavlmurens tykkelse (sml. fig. 4 
og 7a).

Den relativ bredt proportionerede korbue er 
velbevaret; vederlagene markeres af granitkrag-

Fig. 9. Detalje af apsis, base (s. 3213). NE fot. 1994. – Detail von Apsis, Basis.

bånd med et stejlt, noget kantet, karnisprofil (s. 
2940, fig. 5). Skibets østgavl fornyedes samtidig 
med de øvrige ændringer 1866. I såvel denne 
som korets gavl er brede, henholdsvis rund- og 
fladbuede, gennemgange. De to gavle udstyre
des ved ombygningen med høje kamme og en 
toptinde (fig. 10), der senere atter er fjernet (sml. 
fig. 3).25 Skibets glatte vestgavl er bevaret ind
bygget i tårnets østmur, dog mangler der ca. 1 
m af toppen. Dens eneste udsmykning er en 
vandret skråkant ca. 60 cm over tagfoden, og i 
samme højde ses en retkantet indkragning på 
indersiden (fig. 13a). Såvel kor som skib dækkes 
af gråmalede, flade trælofter med synlige bjæl
ker.

Arkitektur og datering. Facadeudsmykningen er 
nært knyttet til østafsnittet af domkirken i Ribe. 
Dette gælder ikke mindst apsiden, hvis tvilling
delte blændinger genfindes i nederste stokværk 
af domkirkens apsis.26 Tilsvarende apsisdekora- 
tioner ses i Roager (DK. SJyll. s. 1169) og Farup 
(Ribe hrd.), omend disse synes at stå det store 
forbillede lidt fjernere. Ligesom den karakteri
stiske udformning af buefrisernes stik peger 
ovennævnte træk mod en datering af det sam
lede bygningsværk til tiden o. 1175.

Middelalderlige tilføjelser og ændringer. Ældst er 
uden tvivl tårnet, der tiltrækker sig mere end 
sædvanlig interesse både ved sin datering til pe
rioden 1250-1350 og ved sin oprindelige indret
ning (fig. 13a-e). Dets nuværende udformning 
er et resultat af en ombygning o. 1500. Fra 
denne stammer tårnrummets hvælv, trappehu
set og gavlene.27 Tårnet er opført uden synlig 
syld af munkesten i munkeskifte og rejser sig i 
tre stokværks højde. Oprindeligt murværk lader 
sig nu kun iagttage i nord og øst, mens faca
derne mod vest og syd er skalmurede af flere 
gange, senest o. 1866. Fra en højde af ca. 9 m 
over jordsmon, svarende til overkanten af mel- 
lemstokværket, er de to nævnte mure fornyede i 
fuld tykkelse. Nordmuren har ved underkanten 
af øverste stokværk fem gennemgående, to skif
ter høje bomhuller (fig. 13a), der er tilmurede i 
det ydre, men synlige i tårnets indre; det yderste 
hul i hver side er radiært anbragt. Ca. 1 m under 
murkronen prydes muren af et savskifte, der
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Fig. 10. Kirken set fra syd, i forgrunden søndre kirkegårdsportal (s. 3210). Kr. Hude fot. 1905. – Südansicht der 
Kirche, im Vordergrund das südliche Friedhofstor.

dog ikke når helt ud til hjørnerne. Umiddelbart 
herover ses yderligere fem bomhuller, og i 
samme højde findes seks huller i øst; alle med 
dimensioner og placering svarende til de før
nævnte. Vestsidens bomhuller er forsvundne 
ved ombygningen af denne facade, og i syd er 
de erstattet af fire i højde med murkronen.

Tårnrummet var oprindelig overdækket af et 
højtliggende bjælkeloft, der kun lå ca. 140 cm 
lavere end skibets loft; bjælkerne, ialt tre, er 
endnu bevarede – over det senere indsatte hvælv
– og bærer gulvet i mellemstokværket.28 Rum
met står i dets fulde bredde i forbindelse med 
skibet ved en rund tårnbue, der sandsynligvis er 
samtidig med tårnets opførelse. Det én sten høje 
stik bæres af ca. 10 cm tykke, profilerede krag- 
bånd, der er sammensat af to spinkle, let affla
dede rundstave, hvoraf den øvre er lidt krafti
gere end den nedre.29 Til de tre øvrige sider har

tårnrummet lavt anbragte, trekvart sten dybe 
nicher: i nord tre jævnbrede, der overdækkes af 
én sten høje spærstik, og i vest tre tilsvarende, 
hvis øverste del er erstattet af en planke ved ind
sættelse af tårnets nuværende vestvindue. I syd 
er kun én niche, der til gengæld er bredere end 
de øvrige og af hensyn til en oprindelig yderdør 
er anbragt længst mod vest.30 Den tilmurede 
døråbning sidder udvendig i en rundbuet blæn
ding, hvis nuværende udformning hidrører fra 
skalmuringen af facaden; ifald formen er oprin
delig, må nichen have dannet spejl over den 
sandsynligvis dobbeltfalsede åbning. Indadtil er 
åbningen smiget og overdækket med et helstens 
spærstik.31 Over nicherne fandtes i hver af de 
frie sider et vindue, der endnu i hovedsagen er 
bevaret, omend tilmuret i såvel ydre som indre 
murflugt. Lysningen er én sten dyb og anbragt 
helt ude ved ydre murflugt, hvor den blot ca. 30
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Fig. 11. Våbenhusets indre med skibets syddør (s. 3214), jernbunden dørfløj fra 1677 (s. 3242), vievandskar (s. 
3235), pengeblok (s. 3242) samt gravsten (nr. 2, s. 3245, jfr. fig. 45), o. 1787, over vicepastor Christian Nielsen. 
NE fot. 1994. – Das Innere vom Vorhaus mit Blick auf südliches Schiffsportal, eisenbeschlagenen Türflügel von 1677, 
Weihwasserbecken, Opferstock sowie Grabstein für den Pfarrer Christian Nielsen (vgl. Abb. 45).

cm brede åbning overdækkes af et spærstik.32 
Højden kan ikke bestemmes, men ses i søndre 
vindue at være mindst 140 cm.33 Indvendig har 
de 120-150 cm brede vinduer smigede karme, 
hvis form er usædvanlig, idet de danner et 
knæk, således at den sidste sten i karmen nær
mest indre murflugt står vinkelret på denne.34

Overdækningen er et fladt halvstensstik, der har 
karakter af spærstik, omend med en svag krum
ning. Stikkets inderste del, svarende til den hele 
sten i vangerne, har vandret isselinie, mens den 
resterende del falder udefter. Udvendig er kun 
det nordre vindue synligt (fig. 7c), idet den 
øverste del endnu er åben ind til hulrummet
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mellem de to helstensmure, der udgør tilmurin- 
gerne i ydre og indre murflugt. I tårnets indre 
ses toppen af alle tre vinduer over det senere 
hvælv. Her ses tillige, at tårnrummet, eller i 
hvert fald dets øvre del over nicherne, har stået i 
blank mur frem til hvælvets indbygning.

I både nord- og sydvæggen registreres en 
halvstens indkragning af murflugten i en højde 
af ca. 225 cm over nuværende gulv,35 dvs. i om
trent samme højde som kragbåndene i tårnbuen. 
Tilbagespringet i væggene har sandsynligvis bå
ret et nord-sydgående bjælkelag, der må have 
dannet gulv i et tømret galleri. Det er uvist, 
hvorvidt et sådant dækkede hele tårnrummet el
ler eventuelt blot dets vestre del, ligesom man 
ikke har kendskab til dets detaljer iøvrigt.

Den oprindelige adgang til mellemstokværket 
var ad en fritrappe til en endnu bevaret, højt an
bragt dør midt på nordfacaden. Døråbningen har 
haft én sten dybe anslagsfalse ved ydre murflugt, 
den østre er endnu bevaret, mens den vestre er 
helt borthugget. Åbningen overdækkes af et ty
deligvis senere indsat spidsbuestik; oprindelig 
har stikket formentlig været fladbuet eller spær- 
stikformet. Den indre dørniche overdækkes af 
et spærstik, i hvis østside er foretaget en ud
hugning, der levnede plads til det opslåede dør
blad. Stikket er opmuret af vekselvis en løber og 
to bindere, og i toppen ses en kiledannet sten. 
Døråbningen har en tid tjent til ophængning af 
kirkens klokke (sml. fig. 7c og klokke). En lys
åbning i syd er ligeledes oprindelig og udformet 
som døren, men delvis forstyrret udvendig ved 
facadens skalmuring; ved denne borthuggedes 
formentlig en anslagsfals til en luge – en fals ses 
endnu i stikket ca. en sten inden for ydre mur- 
flugt. Mellemstokværkets østmur udgøres af 
skibets vestre gavltrekant; ved tårnets opførelse 
skalmuredes dens østside fra en højde af ca. 140 
cm over skibets loftsniveau.36 Etageadskillelsen 
er udformet som tårnrummets med nord-syd
gående bjælker på indmurede remme; af bjæl
kerne synes endnu de to midterste bevaret.

Tårnets øvre stokværk har ikke bevaret op
rindelige deltaljer ud over de førnævnte gen
nemgående bomhuller. Dets syd- og vestmur er 
nyopført i fuld tykkelse i forbindelse med en

reparation af tårnet. I nord, og oprindelig sand
synligvis tillige i syd, indskrænkes murtykkel
sen en halv sten i forhold til etagen nedenunder; 
i vest er indkragningen én sten dyb.37 Der ses 
ingen spor af et eventuelt oprindeligt klokke- 
stokværk.

Ved såvel sin oprindelige opbygning som sine 
detaljer udskiller tårnet sig klart fra hovedmas
sen af sydvestjyske kirketårne. Usædvanligt er 
ikke mindst det højloftede, fladt overdækkede 
tårnrum, hvis opbygning med nicher og vin
duer er arkitektonisk velovervejet. Stor interesse 
knytter sig også til den i rummet indskudte eta
geadskillelse, der næppe kan opfattes som andet 
end et »herskabsgalleri«, hvortil der var nem ad
gang udefra via døren i tårnets sydmur. Den ri
gelige anvendelse af spærstik og hovedparten af

Fig. 12. Skibets norddør set fra nord ved kirkens re
staurering (s. 3214). EN fot. 1978. – Nordliches Schiffs
portal, Nordansicht während der Restaurierung der Kirche.
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Fig. 13. Rekonstruktionsskitser af tårnet i oprindelig skikkelse 1:300. a. Snit set mod nord. b. Snit set mod øst. c. 
Plan af mellemstokværket. d. Plan af tårnrummet i højde med vinduerne. e. Gulvplan af tårnrummet. Målt og 
tegnet af Mogens Vedsø 1995. – Rekonstruktionsskizzen vom Turm in seiner ursprünglichen Gestalt. a. Schnitt gegen 
Norden. b. Schnitt gegen Osten. c. Plan vom Zwischenstockwerk. d. Plan vom Turmraum, Fensterhöhe. e. Bodenplan vom 
Turmraum.

disses udformning som helstensstik taler sam
men med de enkeltsmigede vinduer for en rela
tiv tidlig datering af tårnet – formentlig til pe
rioden 1250-1300, eventuelt et stykke ind i 
1300’rne.38

Våbenhuset er i sidste halvdel af 1400’rne op
ført af munkesten i munkeskifte ud for skibets 
syddør. Begge flankemure prydes foroven af 
dobbelte savskifter, der tillige markerer tagfo
den på gavlen i syd. Den kamløse trekant har 
blændingsudsmykning af »Tørring-lensk« type
–  tre slanke spidsbuede højblændinger, der flan
keres af korte, dobbelte savskifter. I den midter
ste blænding er en smal lyssprække og forneden 
i gavlen er den oprindelige indgangsdør bevaret; 
falset til begge sider, fladbuet udvendig og 
vandret overdækket på indersiden. Umiddelbart 
over dørens stik og brydende gavlens dobbelte 
savskifte ses en kvadratisk ca. 20×20 cm stor 
teglflise med et nu stærkt eroderet Kristushoved 
omgivet af korsglorie (fig. 14).39 Flankemurenes 
lysåbninger er nyere; 1855 var våbenhusets vin
duer tilmurede,14 og endnu i begyndelsen af 
1900’rne fandtes blot et enkelt, omtrent kvadra

tisk trævindue i østmuren.40 Dette er siden delt 
af en muret midtpille, og en smallere lyssprække 
er åbnet i vestmuren noget syd for midten.

Våbenhusets indre har siden en restaurering 
1914 haft åben tagstol af hensyn til frilæggelsen 
af skibets syddør og det omgivende murværk.10 
På hver side af døren i sydvæggen er en flad
buet, helstens dyb niche. Den vestre af disse var 
endnu 1884 skjult af en †blystøberkamin,14 der var 
opmuret i rummets sydvesthjørne og havde af
træk gennem et skorstensrør i gavltrekanten; 
sidstnævnte sløjfedes 1867.10 Våbenhuset under
kastedes 1914 en restaurering, ved hvilken det 
indtil da hvidtede murværk afrensedes, tagvær
ket fornyedes og taget lagdes med vingetegl; 
indtil da havde der været bly på vestsiden og 
dels bly, dels tegl på østsiden (sml. fig. 10 og 
7d).

I senmiddelalderen, o. 1500, gennemførtes en 
ombygning af tårnet med tilføjelse af hvælv, trap
pehus og ny øvre afslutning. Tårnrummets 
krydshvælv, der hviler på forlæg i murene, har 
kvartstensribber, og på oversiden er helstens, 
lette overribber med trinsten. Forlæggene er i
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nord og syd skabt ved en halvstens tyk skal
muring af de ovennævnte indkragninger i væg
gene, i vest dannes forlægget af stikket over det 
samtidigt indrettede vestvindue, og i øst må der 
være hugget et forlæg i tårnbuestikkets vestside. 
I vestkappen er et klokkerebshul lidt nord for 
midten. Hvælvets indbygning kan dateres til be
gyndelsen af 1500’rne (sml. †kalkmalerier). Af 
det jævnaldrende vestvindue er bevaret den in
dre, dybe smig overdækket af et fladrundbuet 
stik, mens åbningen udadtil er omdannet i ana
logi med skibets og korets vinduer.

Ved ombygningen tilføjedes et halvtagsdæk- 
ket trappehus som erstatning for den udvendige 
fritrappe. Husets nordfacade flugter med skibet, 
men dets murkrone ligger ca. 2 m lavere. Ad
gangen er fra nord gennem en fladbuet, falset 
døråbning. Det højresnoede trappeløb, der del
vis er etableret ved udhugning i tårnets murtyk
kelse, har halvstensspindel og overdækkes af 
fladtspændte stik af bindere på fladen; trappen 
udmunder i mellemstokværket ad en dør, der er 
brudt gennem tårnets nordmur længst mod øst, 
og som overdækkes af stigende, fladbuede bin
derstik. Trapperummet har været belyst af en 
højt anbragt lysglug i vestmuren nær hjørnet 
ved tårnets nordmur.

Fra mellemstokværket er indrettet en gen
nemgang til skibets loftsrum. Den smalle, flad
buede åbning, hvis stik er opmuret af bindere på 
fladen, er tydeligvis brudt gennem gavlen se
nere end tårnets opførelse. Dog kunne den 
omhu, hvormed pudsen på gavlens vestside ef
terfølgende er repareret, antyde, at døren er væ
sentlig ældre end de øvrige ombygninger af tår
net, muligvis endog omtrent jævnaldrende med 
tårnet selv. I de tyndt pudsede partier omkring 
den i tegl opmurede døråbning markeredes fu
gerne, og bueslaget udstyredes med et blot i 
pudsen angivet prydskifte; efterfølgende kalke
des med en lys rød farve, og fugerne blev truk
ket op med hvidt.

Klokkekammeret er, som ved en række af eg
nens andre kirker, indrettet i tårnets tagrum. 
Den østre gavltrekants dekoration er stort set 
velbevaret. To sammenstillede, fladbuede glam
huller krones af jævnbrede, spidsbuede højblæn-

Fig. 14. Flise med Kristushoved over våbenhusdøren 
(s. 3220). NE fot. 1994. – Fliese mit Christuskopf über 
der Vorhaustür.

dinger, og til hver side herfor ses en lidt bredere 
blænding, der har sål i samme højde som glam
hullerne. Nærmest tagfoden er rester af yderli
gere en blænding, og udsmykningen suppleres 
derudover af nogle korte stumper savskifte (jfr. 
våbenhuset). Glamhullerne overdækkes af flad
buede stik, der ledsages af prydskifter af bindere 
på fladen, og på indersiden har gavlen en ind- 
kragning i højde med lydåbningernes vederlag. 
Vestgavlen er nymuret i forbindelse med skal
muringen af denne og sydsiden. 1881 anbragtes 
»persienner« i tårnets lydhuller, dvs. gavlenes 
glamhuller og åbningen i mellemstokværkets 
sydmur.41

I triumfmuren er, muligvis inden udgangen af 
middelalderen, indrettet en †gennemgang, der 
evt. har givet adgang til et †lektorium? (jfr. 
s. 3143). Den fladbuede åbning er anbragt højt 
og helt ud mod skibets sydøsthjørne (fig. 5); 
dens nederste del er fjernet ved gennembryd- 
ning af den nuværende, lavere siddende adgang 
til prædikestolen (s.d.).

Eftermiddelalderlige ændringer. Bygningsarbej
der rakte sjældent til mere end almindelig ved
ligeholdelse. Her voldte ikke mindst murværket 
i tårnets syd- og vestside samt i koret og apsiden 
problemer. 1735-36 måtte tårnets vindue repare
res efter »et nedfald af muren«, og 1762 brugte 
to karle tre dage til at fjerne mange læs »sten-
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Fig. 15. Vinde på skibets loft (s. 3223). NE fot. 1994.
- Winde auf Schiffsdachboden.

grus« fra tårnhvælvets overside, der ellers var i 
fare for at få skader af den tunge byrde.12 Stabili- 
tetsproblemerne i apsiden omtales allerede 1771, 
da »runddelens gavlmur« (korgavlen) havde fire 
revner fra øverst til nederst og måtte repareres 
med egebjælker og jernankre.42 1825 påtaltes 
manglen af tre †kroge til en stige og en brand
hage på kirkens nordside. Året før konstatere
des, at murværket på tårnets vestside havde 
»trukket sig«, dvs. skallen var sprægt løs fra 
murkærnen, således at en ommuring var for
nøden,14 men arbejdet hermed påbegyndtes til
syneladende først 1865 og resulterede i en fuld
stændig skalmuring af tårnets vestre og søndre 
facade. Samme år blev såvel apsis som kor af 
kirkesynet udsat til ombygning.10 Denne gen
nemførtes det følgende år under ledelse af byg
ningsinspektør i Århus, arkitekt V. Th. Walther. 
De gamle bygningsdele blev nedrevet til grun
den og alt opgående murværk genopførtes i 
små, røde teglsten under genanvendelse af de

originale granitdele; dog fornyedes, som oven
for nævnt, et enkelt kragbånd og tre sokkel
kvadre.43 De oprindelige former synes omhyg
geligt respekterede, dog undtaget korets vin
duer, gavlenes kamme og apsisbuens udform
ning. En gennemgribende restaurering af vå
benhuset fandt, som ovenfor nævnt, sted 1914. 
1946-49 restaureredes hele kirken (arkitekt 
Chresten Jensen), dette indbefattede reparation 
af gulve, vægpuds, vinduer mm., men koncen
treredes derudover fortrinsvis om inventaret. 
Våbenhuset underkastedes atter 1973 reparation 
på gulv, murværk mm. (arkitekt S. A. Aakjær) 
og 1978 fulgte resten af kirken (arkitekt John 
Jensen), idet al udvendig puds fjernedes ved 
sandblæsning forud for nypudsning og -kalk
ning, ligesom bræddelofterne og hovedparten af 
tagbeklædningen udskiftedes.

Gulvene i kor og skib, der ligger i samme 
højde, er lagt med ottekantede, gule fliser veks
lende med mindre kvadratiske, sorte fliser. In
den for knæfaldet ligger gulvet et trin højere og 
er lagt af gule munkesten ved restaureringen 
1978. I stolestaderne og tårnrummet er brædde
gulve, mens der i våbenhuset er kvadratiske, 
gule fliser. 1735-36 brugtes et stykke stillads
tømmer til en bjælke i gulvet foran alteret.12 
1791 nævnes, at kirken havde murstensgulv, dog 
uden omtale af dets udstrækning.11 1828 skulle 
teglstensgulvet i våbenhuset omlægges,7 1849 
burde gulvet under stolene jævnes, hvilket må 
betyde, at det endnu på dette tidspunkt var af 
sten,14 og 1865 lagdes en del af gulvet under sto
lene i skibets vestende af fliser. Trægulvet foran 
alteret, der var fornyet ved korets nybygning 
1866, var allerede 1871 så medtaget af svamp, at 
det måtte erstattes af et betongulv. Oprindelig 
var dette dækket af et tæppe, men 1907 forhørte 
kirkesynet sig hos kirkeministeriet, om det 
måtte erstattes af linolium. 1925 blev gulvfli- 
serne i tårnrummet omlagt og delvis fornyet.10

Vinduerne må formodes gradvis at være for
størrede; 1884 sås over skibets østligste sydvin
due (sml. fig. 7b) et kurvehanksbuet stik, der 
kan hidrøre fra en ændring i 15-1600’rne, og 
frem til ombygningen 1866 fandtes to store vin- 
duesåbninger i korets vestfag i henholdsvis
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nord- og sydsiden.44 1828 gennemførtes en fuld
stændig udskiftning af kirkens vinduer, ialt 12.7 
Disse må have fordelt sig med et mod sydøst i 
apsis, to mod henholdsvis nord og syd i koret, 
fire i hver side af skibet og et i tårnets vestmur. 
Alle var rektangulære åbninger med trækarme 
og fire oplukkelige rammer, der hver havde seks 
ruder forneden og fire foroven (sml. fig. 7b-c og
10).45 Kirkesynet foreslog 1864 trækarmene er
stattet med jernvinduer, hvilket skete i koret ved 
dets ombygning 1866, mens ønsket om udskift
ning af vinduerne i skib og tårn blev gentaget 
både 1899 og 1909, men først effektueret 1913. 
De erstattedes da af store, smigede, rundbuede 
åbninger med støbejernsstel som de, der tidli
gere var anbragt i korets sydside.10

Tagværkerne over apsis, kor og skib er stærkt 
ændrede, men indeholder adskillige rester af 
middelalderlige tagstole, der kan være kirkens 
oprindelige. I apsistagværket, der ligesom ko

rets er genanvendt ved ombygningen 1866, har 
hvert spær haft en nu fjernet skråstiver. I kor og 
skib er spærfagene ensdannede og havde oprin
delig to sæt krydsende skråstivere, der senere er 
erstattet af to hanebånd og korte, lodrette sti
vere ved spærfoden. Samtlige bindbjælker er 
fornyede. På skibets loft står en vinde af fyrretræ 
(fig. 15). Tårnets tagværk er formentlig senmid
delalderligt med et enkelt hanebånd og korte, 
lodrette spærstivere, mens våbenhusets er for
nyet ved restaureringen 1914. Et 1754 omtalt 
spir på tårnet har ikke efterladt sig spor;46 det 
kan eventuelt være identisk med den lille bly- 
klædte fløjstang, der endnu rejser sig over tår
nets vestgavl. Den tilhørende vindfløj har fane i 
gennembrudt arbejde over en diminutiv flad 
kugle.

Tagbeklædning. Kirken er overalt tækket med 
bly, hvilket formentlig har været tilfældet siden 
opførelsen, dog undtaget våbenhuset, (s.d.) der

Fig. 16. Kirken set fra syd. Prospekt ved Jacob Kornerup 1865. – Südansicht der Kirche, 1865.
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en overgang fra 1800’rnes begyndelse frem til 
1914 delvis var tækket med tegl.7 Tagfladerne på 
kor, skib og tårn er senest omstøbt i årene 
1978-79, hvilket er angivet ved tagplader med 
initialer og årstal.47 17- og 1800’rne frembyder 
adskillige større og mindre reparationer på bly
tagene. En plade i apsistaget, mod sydøst, bærer 
årstallet 1851,48 ligesom en genanbragt blyplade 
i skibets søndre tagflade med årstallet 1930 vid
ner om en omstøbning dette år.

Opvarmning. 189710 installeredes i skibets 
nordøsthjørne en †kalorifer, der udfyldte hjør
net helt ud til midtergangen (sml. fig. 39). An
lægget udskiftedes 1959 med det endnu funge
rende el-varmeanlæg, dog erstattedes †stråleov- 
nene i våbenhuset 1973 med gulvvarme.

Hovedparten af bygningen er, med undta
gelse af granitsoklen og apsidens granitdetaljer, 
pudset og hvidtet, dog er halvsøjlerne på apsis 
gråmalede. Våbenhuset fremtræder i blank mur 
såvel ude som inde.

†KALKMALERIER

1921 vidste man i sognet om fund af smukke 
kalkmalerier på skibets vægge og i tårnet.49 
Vistnok 1925 afdækkedes på skibets vægge fi
gurmaleri og 1969 farvespor, der formentlig 
hørte til en barokudsmykning med store bispe- 
portrætter, som endnu stod fremme og lod sig 
beskrive i sidste del af 1700’rne. 1979 undersøg
tes på tårnhvælvet en dekoration af den såkaldte 
Liljemester fra begyndelsen af 1500’rne. Alt blev 
atter overkalket.

1) O. 1500-20, på tårnhvælvet, følgende det 
typiske mønster for egnens hvælvudsmyknin
ger af Liljemesteren.50 Kappernes røde liljer kro
nede sortplettede, grå trekantspidser, der rum
mede tre røde blade, hvis stilke løb af mod en 
ring i vekselvis rødt og gråt. Langs trekanternes 
yderside løb en rød kontur med udskydende 
krabbeblade. Tilsvarende krabber kantede 
hvælvribberne, der som hvælvenes fødselslinjer 
var smykket af sparer i rødt og gråt; hvælvtop
pen markeredes af en bladroset i samme farver. 
Udsmykningen var i de fremdragede partier 
velbevaret, udført på en hvidtekalk tilsat sand;

før bemalingen havde maleren indridset dekora
tionens fortegning i den friske malebund.

2) O. 1650-81, en serie malerier af stiftets ef- 
terreformatoriske bisper, fordelt på »kirkens 
nordre og søndre side« og ledsaget af latinske 
indskrifter, som findes gengivet i en indberet
ning 1766-69.51 Af de ialt ti bisper frem til Peder 
Jensen Kragelund (1650-81) var de fem tidligste 
afmalet på sydvæggen, de fem senere i nord.

Bisperækken anførtes med nummer i romer
tal samt vedføjede virkeår og samlet virketid. På 
kirkens søndre side læstes: »Series Ripensium 
Episcoporum, qui ab anno restauratæ in Dania 
Doctrinæ Euangelicæ mdcxxxvii Orthodoxiam 
Religionis Lutheranæ Dei beneficio propaga- 
runt. I M(agister) Johannes Vandalus, Gos- 
lar(iensis) ab Anno 1537 ad A(nnum) 1541. 4. II 
M(agister) Johannes Tausanus, Fionensis ab 
A(nn)o 1541 ad 1561. 20. III M(agister Paulus 
Matthiæ, Seland(ensis) ab A(nn)o 1561 ad 1569. 
IV M(agister) Johannes Lagonius, Rip(ensis) ab 
A(nn)o 1569 ad 1594. ætat(is) 64. 25. V M(agi
ster) Petrus Johannis Heglund, Rip(ensis) ab 
A(nn)o 1595 ad 1614. 19. Gaudete in Domino et 
exulate, quoniam merces vestra copiosa est in 
Coelis. Qui docent alios duplici honore digni 
sunt, et comparantur stellis lucentibus in Coelo 
(Fortegnelse over de bisper i Ribe som siden året 
for den evangeliske læres genoprettelse i Dan
mark, 1537, med Guds hjælp har udbredt den 
lutherske religions rette tro. I Magister Johan 
Wenth fra Goslar fra 1537 til 1541. 4. II Magister 
Hans Tausen fra Fyn fra 1541 til 1561. 20. III 
Magister Poul Madsen fra Sjælland fra 1561 til 
1569. IV Magister Hans Laugesen fra Ribe fra 
1569 til 1594, i sin alders 64. år. 25. V Magister 
Peder Jensen Hegelund fra Ribe fra 1595 til 1614. 
19. Glæd jer i Herren og lovsyng, for jeres løn er 
rigelig i himlen. De, der underviser andre, er 
værdige til dobbelt ære og sammenlignes med 
stjernerne, der lyser på himlen (delvis Matt. 5,12 
og 1 Tim. 5,17))«.

På nordre side i kirken, hvor indskrifterne (og 
malerierne?) tydeligvis var i en noget dårligere 
tilstand, læstes: »VI ..Ivari Hemmethæus. ab 
Anno 16... 1629. VII Janus Dionysius Jersinus 
s(anctis)s(imæ) Th(eologiæ) Doct(or) ab
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Fig. 17. Kirken set fra nordøst. Forarbejde til Danske Tufstenskirker. Blyantstegning ved Erik Schiødte 1884. – 
Nordostansicht der Kirche. Zeichnung, Bleistift, 1884.

A(nno)...1635. 5 1/2. VIII ...Borchardi s(anc- 
tis)s(imæ) Th(eologiæ) Doct(or) ab Anno 
1635... 1643. 8. [IX] ...Monrad... 16... [X] Petrus 
Jani Kragelund, Berg(ensis) s(anctis)s(imæ) 
Th(eologiæ) Doct(or) ab A(nn)o 1650... Sacras 
Episcoporum Rip(ensium) Effigies manu Picto- 
ris lubens heic exprimi... (VI ...Iversen Hemmet 
fra 16... til 1629. VII Jens Dinesen Jersin, Dr. 
Teol., fra ...1635. 5 1/2. VIII ...Borchardsen, 
Dr. Teol., fra 1635... 1643. 8. [IX] ...Monrad 
...16.. [X] Peder Jensen Kragelund fra Bergen, 
Dr. Teol., fra 1650 ...med glæde malerens hånd 
fremstille de hellige portrætter af Ribes bisper)«.

Malerierne bør være udført i den seneste, af
bildede biskop Peder Jensen Kragelunds virketid 
(1650-81).52 Den afsluttende sætning synes at 
have fremhævet navnet på maleriernes bestiller, 
måske bispens kapellan i sognet, Lauge Søren
sen (†1659).53 Portrætserien må ses i sammen
hæng med kirkens tilhørsforhold til bispestolen 
(jfr. indl.) og med en lignende †udsmykning af 
kalkmalede bisper i Brøndum kirke fra o. 1650 
(s. 1941f.). Begge disse bisperækker har for-

mentlig været inspireret af en kort forinden 
(1639?) i Ribe bispegård anlagt serie af malede 
bispeportrætter, der nu er i domkirken (s. 
483f.). At man i Jernved har brugt lærredsma- 
lerier som forlæg antydes ved den til biskop 
Hans Laugesen vedføjede aldersangivelse »æta- 
tis 64«, der må antages at have stået at læse på 
portrætforlægget.

Udsmykningen nævnes tidligst i forbindelse 
med Mads Pedersen Rostochs hyldestdigt til fø
debyen Ribe (afsluttet o. 1690),54 senest 1791, da 
kirken vægge omtales som skikkelig hvide med 
en del af Ribebisperne malet derpå.11 Mens bispe- 
serien i Brøndum var malet i koret, må sted
fæstelsen til »kirkens nordre og søndre side« be
tyde, at bispemalerierne i Jernved har prydet 
skibets vægge. Vistnok under malearbejdet i kir
ken 1925 frembankedes i skibet »mindst én figur 
i legemsstørrelse eller derover«, men den blev 
efter ordre fra den daværende kirkeværge atter 
tildækket.55 1969 lod intet sammenhængende sig 
fremdrage i skibet, men på nordvæggen sås 20 
cm vest for det østligste vindue to lodrette, grå-
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sorte striber, den østligste 8 cm bred, den anden
2 cm. Lidt vest herfor anedes endvidere lidt ly
serødt. Farverne lå på et gulligt, meget ujævnt 
kalklag.

INVENTAR

Oversigt. Mens alene den romanske døbefont går til
bage til kirkens opførelsestid, er senmiddelalderen 
endnu rigt repræsenteret i kirkens indretning. Et kor- 
buekrucifiks, udskåret i former fra 1200’rne, kan 
næppe dateres snævrere end 13-1400’rne, og et vel
skåret, mindre krucifiks synes udført o. 1400-1425. 
Det kroner nu kirkens sengotiske altertavle fra o. 
1475-1500, mens man ved samme tid har opsat et vie
vandskar (måske en ældre fontekumme) i våbenhu
set. Klokken, der er tilskrevet støberen Kort, er støbt 
1444 til ære for Vor Frue og S. Nikolaj, og de gotiske 
alterstager må være fra o. 1525-50. Til senmiddelal
derens indretning har måske også hørt et †lektorium, 
og fra ældre omtale kendes en †messeklokke, en 
†degnestol fra 1444 samt en †alterkalk, skænket 1471 
til S. Annas ære.

Fra renæssancetiden stammer først og fremmest 
den af snedkeren Anders Katkier signerede prædike
stol fra 1585, der har en lidt senere himmel med års
tallet 1603. Fra samme tid stammer kernen i stolesta
derne (med årstallene 1591 og 1600), hvortil der for
rest hører en art herskabsstole, den nordre fra 1772. I 
skibets syddør sidder en dørfløj med årstallet 1677, en 
klingpung stammer fra 1700’rne, mens 1800’rne re
præsenteres af altersølvet, udført 1849 af Johan Jacob 
Heinrich Rühle og 1853 (oblatæsken) af Hans Jessen 
Terkelsen, begge Ribe.

Farvesætning og istandsættelser. Siden en restaure
ring af inventarets hovedstykker 1949 står såvel alter
tavle, korbuekrucifiks som prædikestol med en da 
fremdraget, ret lys staffering fra 1772. Stoleværk 
m.m. er senest nymalet 1978, afstemt i brunt og blåt 
med grå lister.

Stoleværket, hvortil formentlig fra første færd 
hørte †vægpaneler, var opsat i hele tre rader indtil en 
større istandsættelse 1772, da et †pulpitur over kvin
destolene blev slået sammen med et †karlepulpitur i 
tårnet til ét stort †pulpitur i vestenden. Samtidig blev 
†skrifte- og degnestole i koret nyindrettet og alt ma
let. En del arbejder fandt sted i årene o. 1850, og i 
forbindelse med korets nybygning 1866 blev alter
tavle og prædikestol gennemgribende istandsat og 
som det øvrige inventar nymalet. Prædikestolen gen
nemgik en ny restaurering 1909; 1925 blev de nu
værende stolebænke indsat, og †vestpulpituret blev 
nedtaget i forbindelse med en fornyelse af orglet 
1972.

Alterbordet er et panelværk, 173×110 cm, 95 cm 
højt, i sin kerne fra o. 1600, men stærkt fornyet 
og forenklet 1852, da det flyttedes frem (jfr. fig. 
7a).14 Kortsiderne har tre fag, forsiden fire, alle 
med højrektangulære fyldinger, der som de 
mellemværende, lodrette rammestykker er op
rindelige og af fyrretræ. Rammestykkerne er 
profilerede, forsidens midterste beslagværkpry- 
det med prikket bund. Det omløbende, glatte 
rammeværk er nygjort (egetræ), det nedre ved 
en restaurering 1974, da det kunne iagttages, at 
fyldingerne oprindelig har haft arkader, ligesom 
der konstateredes ældre farverester.56 Bordet, 
der tillige tjener som skab med låger bagtil, er 
1974 nystafferet i brunt med blå fyldinger i grå 
kantning. Frem til 1852 var †alterbordet af sten,57 
velnok senmiddelalderligt, da det nævnes som 
stående op imod muren (apsisvæggen, jfr. ovf.).

†Alterklæder. 1791 omtales klædet som »ikke 
af de kostbareste«, men ingenlunde pjaltet.11 
1834 anskaffedes et nyt klæde med »fornødne 
fryndser og sølvtresser«,14 der 1862 ønskedes af
løst af et nyt med kors af ægte sølv eller guld
brokade. 1902 skulle alterklædet opfarves og 
forsynes med nyt guldkors og -bort, 1915 for
nyedes det,10 og et alterklæde bibeholdtes frem 
til 1972.

Altertavlen (fig. 19) er en sengotisk fløjalter- 
tavle fra o. 1475-1500 med kronende, lidt ældre 
krucifiks fra o. 1400-1425 samt staffering fra 
1772, der er fremdraget og suppleret ved en re
staurering 1949.

En glat predella bærer midtskabet, 171×145 
cm, der har tre storfigurer, Maria med barnet 
mellem to diakonhelgener, S. Vincent (i nord) 
og formentlig S. Laurentius, mens de halvt så 
brede fløje rummer apostelfigurer i to rækker. 
Midtskabet (fig. 20) har forneden et fodfelt med 
tre stavværksfyldinger (fiskeblærer), og foroven 
krones storfigurerne af separate, tresidet frem
springende kølbuebaldakiner med stavværk, fi
skeblærer, korsblomster og under hjørnefialerne 
profilerede hængekonsoller (fornyede). Fløjenes 
fire felter har glatte fodfelter og deres tredelte 
baldakiner er en enklere udgave af midtskabets. 
Af stavværket er større dele fornyet 1866, andet 
1949.
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Fig. 18. Indre set mod øst. NE fot. 1994. – Kirchen inneres gegen Osten.
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Fig. 19. Altertavle, o. 
1475-1500 (s. 3226). NE 
fot. 1994. – Spätgotischer 
Schnitzaltar, um 1475- 
1500.

Fig. 20. Altertavle, o. 
1475-1500, midtskabet 
(s. 3226f.). NE fot. 
1994. – Spätgotischer 
Schnitzaltar, um 1475- 
1500, Mittelschrein.

Hovedfiguren, Maria med barnet (fig. 20, 
22), 94 cm høj, står foran en mandelformet strå
lekrans, som er indfældet i tavlens iøvrigt glatte 
bagklædning. Som de øvrige figurer står hun på 
et afrundet fodstykke. Hoften er forskudt mod 
venstre, blikket sænket, og det livfulde barn sid
der rankt på hendes venstre arm og griber ud 
imod et nyere, lillebitte æble i hendes fremrakte 
højrehånd; 1895 holdt hånden et scepter.58 Af 
Marias store krone er tre korsblade senest for
nyet 1949, håret falder i bølgende lokker til mid
jen, ansigtet er afklaret med blødt løftede øjen- 
buer og en høj glat pande. Kjolens brystparti 
lades synligt af en åbenstående kappe, som er 
ført ind foran kroppen og danner knækkende 
folder, der forneden kun lader det yderste af en 
spids højresko synlig. Barnet (fig. 22) er nøgent 
og krølhåret med et æble i sin venstre hånd.

De flankerende diakonhelgener (fig. 20, 21),
90 cm høje, står næsten ens med hovedet let

sænket og vendt mod Maria og det ydre ben 
aflastet. Begge har kort hår med tonsur og krøl
lede lokker, S. Vincent (fig. 21) bærer i venstre 
hånd den møllesten, hvormed han kastedes i ha
vet, mens hans højrehånd kan have grebet om 
endnu et tabt attribut, eventuelt en martyr
palme.59 Diakonen i syd holder en spændebog 
foran brystet, mens venstre hånd har grebet om 
et nu manglende attribut, efter al sandsynlighed 
Lauretiusristen;60 1808 nævnes den ene diakon 
(Vincent) med en sol i hånden, den anden med 
»en Dug«? Diakonerne har vistnok som Maria 
en tilpløgget nedboring i issen, og alle tre storfi
gurer er udhulet fra bagsiden.

Fløjenes apostelfigurer, ca. 50 cm høje, er bar
fodede med omgjordet kjortel og kappe, og de 
fleste har en fyldigt lokket hårpragt med skæg. 
Mens næsten alle apostle bærer en bog, er deres 
egentlige attributter i hovedsagen nygjorte 
1949, idet kun Paulus, Andreas og Johannes (nr.
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5, 9, 10) ved begyndelsen af 1900’rne havde de
res kendetegn i behold (jfr. fig. 39). Apostlene, 
hvis udhulede bagside har snedkernummerering 
med minuskler (fig. 28),61 beskrives her fra 
nord, begyndende foroven, med gengivelse af 
det påmalede navn i fodfeltet nedenunder. 1) »S.

Petrus« let vendt mod venstre med den ny nøgle 
i højre hånd, mens den venstre holder en opslået 
bog frem. 2) (Fig. 25) »S. Iacob Mi(nor)«, Jakob 
den yngre med lukket spændebog mod brystet 
og (ny) valkestok i højre hånd. 3) »S. Bartholo
meus« med (ny) kniv i højre hånd og en bog
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Fig. 21. S. Vincens, udsnit af altertavle, o. 1475-1500
(s. 3228). NE fot. 1994. – Hl. Vincens, Ausschnitt aus 
Altar, um 1475-1500.

under venstre arm, hvis hånd løfter op i en kap
peflig. 4) (Fig. 26) »S. Matthæus« med en op
slået bog hvilende i højrehånden, en (ny) økse i 
den venstre. 5) (Fig. 27) »S. Paulus«, flenskal
det, tænksomt læsende med bogen holdt som 
Mattæus og venstre hånd støttende det mod jor
den satte sværd. 6) »S. Thomas« med (nyt) spyd 
i højre hånd, den venstre holder op i en flig af 
kappen. 7) (Fig. 24) »S. Iudas Thad(dæus)«, 
skalpandet med (ny) kølle i højre hånd, skeptisk 
læsende i en bog, som holdes opslået i venstre 
hånd. 8) (Fig. 24) »S. Iacob Ma(jor)«, Jakob den 
ældre med muslingskal på vandrehatten, rejseta
ske, bog i højre hånd og (ny) vandrestok i den 
venstre. 9) (Fig. 24) »S. Andreas« med tunge

øjenlåg. En flig af kappen hænger ud over skrå
korset, som han med venstre hånd holder foran 
sig, mens den højre griber til fligen. 10) »S. Io- 
hannes«, skægløs, velsignende kalken, som han 
holder i venstre hånd. 11) »S. Simon« med luk
ket bog i venstre hånd, mens den højre holder 
en (ny) sav med spidsen mod jorden. 12) »S. 
Filip«, tænksom med opslået bog på sin højre 
hånd, et (nyt) kors i den venstre.

I predellaens sider ses skabslåger, såvel midt- 
skab som fløje har i siderne cirkulære huller (jfr. 
fig. 21) for bærestænger (til transport), og langs 
tavlens overkant vidner dyvelhuller om en nu 
manglende bekroning.

Over midtskabet hæver sig det nævnte ældre 
krucifiks (fig. 23), der kan have hørt til tavlen 
som alterkrucifiks fra første færd, men som 1808 
var opsat »udi en udhuling lige for indgangen 
(norddørens niche)«.62 Kristusfiguren, 51 cm 
høj, hænger i udstrakte, let skrånende arme med 
hovedet sænket mod højre skulder og højre fod 
drejet ind over den venstre. Tornekronen er 
snoet, håret falder glat ned bag skuldrene, og 
det asketiske ansigt (fig. 47) er afklaret med til
faldne øjne, let sammentrukne bryn og kort tve
delt fuldskæg. Spydsår ses i brystkassens højre 
side, lændeklædet er kort med let knækkende 
tværfolder og ved højre hofte en knude, hvorfra 
der hænger en fyldig snip med bølgesømme. 
Hænderne er svagt krummede, issen har en til- 
pløgget nedboring, bagsiden ingen huling. Kor
set, 119×80 cm, har hvælvet midtprofil, skrå
kant med hulede bladknopper, glat glorieskive 
samt endefelter i form af hulede firpas med små- 
spidser. I anførte længde indgår en 13,5 cm lang 
fæstnelsestap forneden.

Altertavlens lysbrune grundfarve suppleres af 
mørkere brunt, gråt, rødt, blåt og forgyldning, 
der yderligere danner højlys på dragtfolderne, 
mens midtskabets baggrund har kvadermaling. 
Indskrifterne er nymalede 1949 på lysblå bund, 
fløjenes apostelnavne står i gyldne versaler som 
også predellaindskriftens øverste linje: »Se det 
Guds Lam..(Joh. 1,29)«, mens Nadverindstiftel- 
sesordene (1 Kor. 11, 23-25) herunder er i for
gyldt fraktur. På bagsiden af tavlen, hvis grå
overstrygning også dækker fløjenes malerifelter,
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Fig. 22. Maria med barnet, udsnit af altertavle, o. 1475-1500 (s. 3228). NE fot. 1994. – Maria mit Kind, Ausschnitt 
aus Altar, um 1475-1500.

er anført: »Aar 1949 er kirkens inventar istandsat 
under Nationalmuseet ved Peter Kristian An
dersen og Einar V. Jensen«.

Især Mariafigurens former og udtryk knytter 
altertavlen til en gruppe andre arbejder i Sydjyl
land, således en altertavle i Øster Starup kirke 
(Vejle amt).63 På tavlens figurer og stavværk er 
iagttaget beskedne rester af oprindelig kridt- 
grundsstaffering med lidt polerforgyldning. En 
velnok delvis overmaling med rødt, hvidt og 
grønt er gået forud for den nuværende staffe

ring, der må henføres til restaureringen 1772.12 
1791 sagdes altertavlen forhen at have været 
stærkt forgyldt, men den havde i tidens løb tabt 
lidt af stadsen.11 1849 skulle fodstykket (predel- 
laen) forsynes med en »passende inskription«, 
der året efter måtte rettes, idet den var udført 
med gule bogstaver i stedet for forgyldning.14 
1863 fandt kirkesynet tavlen falmet, uskøn og 
lidet passende for kirken, hvorfor det henstil
lede, om ikke en ny kunne anskaffes, da den 
gamle ikke var værd at reparere.10 1866 bibe-
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Fig. 23. Krucifiks, o. 1400-25, fæstnet som bekroning 
af altertavlen (s. 3230). NE fot. 1994. – Kruzifix, um 
1400-25, als Bekrönung des Altars befestigt.

holdt man dog tavlen og underkastede den en 
større restaurering ved billedhuggeren Valde
mar Fjeldskov og malermester P. O. Hansen, 
København.64 Der skete en del fornyelser, bl.a. i 
mahognitræ, og alt blev nymalet i hovedsagelig 
grålige toner med nogen forgyldning. Den på 
predellaen anførte indskrift fra Joh. 1,29 ønske
des af samme års kirkesyn ommalet65 og frem
trådte herefter i guldbronzeret antikva. En teg
ning af storfigurerne ved E. Rondahl 1895 viser 
Maria med scepter og en noget ødelagt krone, 
der fik tre korsblade fornyet ved en mindre 
istandsættelse 1902. Tavlen, hvis udseende her
efter kendes fra ældre fotografier (jfr. fig. 39), 
har fået sin nuværende fremtræden med restau
reringen 1949.

Altersølv (fig. 29), 1849, udført af Johan Jacob 
Heinrich Rühle i Ribe. Kalken, 22,5 cm høj, har 
aftrappet, cirkulær fod med bladværk på nopret 
bund, skaftledene er konkave, knoppen og bæ
gerets underdel godronnerede. På standkanten 
læses med indprikket skriveskrift: »Tilhører

Jernved Kirke. Omgjort 1849. Vegt 44 Lod«. 
Her ses også Rühles gentagne stempel (Bøje 
1982, nr. 6806) samt Ribes næsten udpudsede 
bymærke. Bægeret har nyere indsats med hæl
detud. Den tilhørende disk er glat, tvm. 13 cm, 
med Rühles gentagne stempel på undersiden. 
Til sættet hører et oprindeligt læderfutteral.

†Altersølv. På en forgyldt alterkalk fra 1471 læ
ste Søren Abildgaard følgende plattyske minu- 
skelindskrift (fig. 48): »Anno d(omi)ni m cccc 
lxxi iar do gaf hille moringhes desse(n) kelk in 
sv(n)te an(n)e(n) ere dat er got gnedich sy (i det 
herrens år 1471 gav Hille Morighes denne kalk 
til S. Annas ære at Gud må være ham nådig)«. 
Indskriften stod på foden »rundt omkring ved 
bredden af fodbladet«, øjensynlig som på en 
samtidig kalk fra Vilslev langs underkanten af en 
tungeformet fod (s. 3140 med fig. 37). Videre 
læste Abildgaard på kalkens knop navnet 
»ihesvs«,66 mens præsten 1808 nævner et »lidet 
cruxifix« på foden, der efter hans formening var 
meget antik (bægeret da fornyet?). Kalken til

Fig. 24. Apostlene Judas Taddæus, Jakob den ældre 
og Andreas, udsnit af altertavle, o. 1475-1500 (s. 
3230). NE fot. 1994.- Apostelfiguren, Thaddäus, Jako
bus der Ältere und Andreas. Ausschnitt aus Altar, um 
1475-1500.
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Fig. 25-27. Apostle fra altertavle, o. 1475-1500 (s. 3229f.). 25. Jakob den yngre. 26. Mattæus. 27. Paulus. NE fot. 
1994. – Apostelfiguren aus spätgotischem Schnitzaltar, um 1475-1500. a. Jakobus der Jüngere. b. Matthäus. c. Paulus.

hørte et altersæt med en formentlig sammen
hørende disk.67 1770 sagdes altersættet, som var 
gjort 1471, at være »så tynd og sprukken«, at det 
kun kunne bruges med største forsigtighed og 
derfor trængte til omstøbning.11 Et futteral an
skaffedes 1834;14 omgjort 1849.

Oblatæske (fig. 29), 1853,14 leveret af Hans Jes
sen Terkelsen i Ribe. Æsken er oval, 11×8,5 cm, 
2,5 cm høj, med let hvælvet låg, hvorpå der er 
graveret i skriveskrift: »Jernved Kirke 1853«. På 
undersiden guldsmedens gentagne stempler 
(Bøje 1982, nr. 6817, 6821). †Oblatæsker. I in
ventariet 1747-48 optræder som nyanskaffelser 
en liden sølvæske og nok en æske af blik, begge 
til oblater.12 1832 var blikæsken endnu til stede,14 
og 1852 ønskedes en passende æske til brød an
skaffet.14 En †alterkande af sort porcelæn med 
guldkors fra Den kongelige Porcelænsfabrik er 
tidligst nævnt i inventariet 1862.10

Sygesæt, 1871, leveret af Rasmus Marcus Ja
cobsen Obbekjer i Ribe. Kalken, 12 cm høj, har 
cirkulær fod, kugleknop og svajet bæger med 
graveret skriveskrift: »Jernved Kirke 1871«; på 
standkanten guldsmedens stempler (Bøje 1982, 
nr. 6833, 6834). Den glatte disk, tvm. 8 cm, har 
på undersiden samme indskrift som kalken samt 
stempel (Bøje 1982, nr. 6834). En nu tilhørende

oblatæske er nyere (uden stempler), cylindrisk, 
tvm. 5 cm, med tungekant og cirkelkors på lå
get. †Sygesæt. Foruden altersølvet anfører in
ventariet 1736 en lille kalk og disk af tin samt en 
flaske af tin, der opbevaredes hos pastor Omeis’ 
enke.12 Udstyr af denne art er bevaret fra Jerne 
og Darum sogne.68

Fig. 28. Snedkernummerering med minuskler, malet 
på bagsiden af apostelfigurerne i altertavlen, o. 1475- 
1500 (s. 3229). Øvre rækkes fire første tegn (fra ven
stre) tilhører angiveligt Peter, Andreas, Johannes og 
Jakob den ældre. Tegnet af MN 1995 efter kalker af 
Peter Kr. Andersen 1949. – Schnitzernumerierung mit 
Minuskeln, gemalt an den Rückseiten der Apostelfiguren 
vom Schnitzaltar, um 1475-1500. Die ersten vier Zeichen 
(von links) in der oberen Reihe gehören angeblich Petrus, 
Andreas, Johannes und Jakobus dem Älteren.
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Fig. 29. Altersølv, 1849, udført af Johan Jacob Hein
rich Rühle (s. 3232), oblatæsken 1853 af Hans Jessen 
Terkelsen (s. 3233), begge Ribe. NE fot. 1994. – Sil
bernes Altargerät, 1849, von Johan Jacob Heinrich Rühle, 
die Oblatendose, 1853, von Hans Jessen Terkelsen, beide 
Ribe.

Alterstager (fig. 30), gotiske fra o. 1525-50, 39 
cm høje. Den hvælvede fodskål hviler på tre 
vistnok fornyede løver, skaftet er cylindrisk 
med tre linseformede skaftringe, lyseskålen kre- 
neleret med gennembrydninger i form af fem 
små huller. 1821 manglede en fod, der ønskedes

Fig. 30. Alterstager, o. 1525-50 (s. 3234). NE fot. 
1994. – Altar-Leuchterpaar, um 1525-50.

nygjort,7 og 1891 stod stagerne på †messing
fade.10 Nyere syv stage. En dobbelt †lysestage af 
jern nævnes 1674.69

†Messehagler. 1674 nævnes i kirkens behold
ning en messehagel.69 En hagel, omtalt 1736, 
kaldtes 1748 gammel, og 1760 sagdes kirkens 
hagel at være af rødblommet fløjl.12 1791 var 
messeklæderne »ikke af de kostbareste, men dog 
ingenlunde pjaltede«,11 og 1821 kaldtes haglen 
aldeles ubrugelig »og har været det i flere år«.7 
1834 anskaffedes ny hagel af rødt fløjl med sølv
tresser,14 1858 skulle en ny være af rødt silkefløjl 
med guldgaloner,14 1905 af silkefløjl.10

Alterskranke, vistnok fra 1874,70 buet med stø- 
bejernsbalustre og håndliste i ferniseret egetræ. 
†Alterskranken manglede 1819 en låge,7 1846 
skulle dens gelænder males, og 1849 blev skran
ken repareret og malet.14

Døbefont (jfr. fig. 41), romansk af rødlig granit 
tilhørende den glatkummede vestjyske type 
(Mackeprang: Døbefontes. 166), 91 cm høj, kum
mens tvm. 76 cm. Foden har form af en søjle
base med usædvanlig kraftig, omløbende vulst 
og små hjørneknopper, der har samme sløjfe- 
agtige form som på fontene i Horne, Vester Sta
rup, Gørding og Hunderup.71 Den halvkugle
formede kumme har mundingsprofil i form af 
platte over hulkel, ledsaget af indhugne kontur
linjer, der også ses på randens overside. Fordyb
ningen er harmonisk med en en lille forsænk
ning (tvm. 11 cm) i bunden. I fordybningen og 
på kummens sider ses rester af kalk. 1853 ønske
des fonten slebet,14 1888 renskuret.41 Den stod 
1884 ved korbuens nordside, siden 1925 midt i 
korindgangen.

Dåbsfadet er fra 1851,14 af messing, glat, tvm. 
60 cm, hvoraf 9 cm udgør en nyere udvidelse af 
fanen. †Dåbsfade. Et dåbsfad af messing, tidligst 
nævnt i inventariet 1736, var 1748 »brudden«.12

1829 manglede fadet,11 hvorfor der 1832 anskaf
fedes et nyt.14

Dåbskander. 1) 1965, af messing, 24 cm høj, 
med påskrift: »Skænket 1965 af Dagmar og 
Niels Puggard«. 2) 1862,41 af tin, 26 cm høj, ur- 
neformet, bunden med stempel for Niels Fre
derik (Ebbesen) Sørensen, Odense. Tilsvarende 
findes i Gørding, Vejrup og Spørring kirker.72
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Fig. 31. Korbuekrucifiks, 13-1400’rne, udført efter forbillede fra 1200’rne (s. 3235). NE fot. 1994. – Tri
umphkreuz, 14.-15. Jh., eine Arbeit nach Vorbild aus dem 13. Jh.

En †fontehimmel, der 1894 henlå på pulpituret, 
var ifølge Jacob Helms fra renæssancetiden, kun 
mindre godt bevaret.73

Et vievandskar, måske oprindelig en romansk 
fontekumme,74 er opsat på en muret underbyg
ning i våbenhuset øst for skibets sydportal (jfr. 
fig. 11). Den ret groft huggede kumme er af grå
lig granit, halvkugleformet, 48 cm høj, tvm. 88

cm, med en stor, afrundet fordybning. Stenen 
har formentlig sin senmiddelalderlige plads. 
1765 kaldtes den en gammel ubrugelig font i vå
benhuset,12 i Danske Atlas 1769 »en udhuggen 
sten, som har været brugt til vievand«.75

Korbuekrucifiks (fig. 31), fra 13-1400’rne, men 
øjensynlig udført efter et forbillede fra 1200’rne; 
korset og bemalingen stammer fra 1772. Kri-
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Fig. 32. Udsnit af korbuekrucifiks, 13-1400’rne (s 
3236, jfr. fig. 31). NE fot. 1994. – Ausschnitt aus Tri
umphkreuz, 14.-15. Jh.

stusfiguren, 157 cm høj, hænger i udstrakte, let 
skrånende arme. Det højt holdte hoved hælder 
en smule mod højre skulder, kroppen er lodret 
med brede hofter, fødderne overlagte med den 
højre øverst. Hovedets kalot med ovale fordyb
ninger må være resterne af en kongekrone med 
ædelstensgruber og nu afskårne, opstående 
blade (fig. 32). Også det bølgede hår, der ender i 
en krøllespiral på skuldrene (den højre mang
ler), tilhører 1200’rnes type, ligeledes fuldskæg
gets små krogede hagelokker og ansigtets rolige 
træk med måske oprindelig åbne øjne. Kroppen 
er summarisk modelleret med spydsår i højre 
side, og lændeklædet er på 1200’rnes vis bundet 
med lændevulst og en stor knude ved højre 
hofte. Dets tætsiddende form og skålagtige fol
der er senere træk, og forneden synes klædet 
afkortet ved sekundær forskæring.76 Benene er 
strakte, fødderne derimod bøjet lidt frem. Af

armene er den venstre oprindelig med markeret 
skulderfæste og en slank, åben hånd; højre arm 
må være fornyet efter den gamle.77 Figurens 
bagside er dybt udhulet. Det nuværende kors fra 
1772 er af fyrreplanker, ret bredt med ornamen
talt udsavet kant og skriftbånd fra 1949 påsat 
den korte øvre korsarm. Sammenhørende med 
korset er bemalingen, der svarer til altertavlens. 
Hudfarven er grå med en del blodstænk, øjnene 
er malet lukkede, hår og skæg brunt, lændeklæ
det brunt med rødt højlys, korset gråt, og på det 
ny skriftbånd læses versalerne: »Iesus Nazarenus 
Rex Iudæorum«.

Krucifiksets udførelse i gammeldags former, 
eventuelt som kopi af et bestemt unggotisk kru
cifiks, er ikke uden paralleller.78 Det kan ud
mærket tænkes udført så sent som henimod 
middelalderens slutning, men sandsynligere er 
måske en tilvirkning i 1300’rne eller tiden o. 
1400. Således synes figurens modernisering med 
afkortning af lændeklædet og beskæring af kon
gekronen (vel til fordel for en løs †tornekrone) 
endnu middelalderlig i sin omhu, og man ville

Fig. 33. Dragehoveder, udsnit af prædikestol, 1585 (s. 
3237, jfr. fig. 34). NE fot. 1994. – Drachenköpfe, Aus
schnitt aus Kanzel, 1585.
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måske næppe underkaste et få årtier gammelt 
arbejde en sådan forandring. Højre arms forny
else med klumpet hånd kan skyldes en senere 
istandsættelse. Under den nuværende staffering 
fra 1772 konstateredes 1949 rester af ældre farve 
på figuren, mens to yngre bemalinger da fjerne
des. Den ældste, med mørkblåt lændeklæde, 
stammede fra 1851, da kirkesynet foranledigede 
krucifikset over korindgangen restaureret og 
malet;14 den yngste var påført 1866 med lysere 
blåt klæde og et stort »inri« påmalet den øvre 
korsarm (jfr. fig. 39). Ophængt på triumfvæg
gen over korbuen.

†Lektorium? En †gennembrydning sydligst i 
triumfmuren over den nuværende gennemgang 
til prædikestolen kan være en senmiddelalderlig 
adgang til et lektorium (se s. 3221), hvor i så fald 
korbuekrucifikset har haft sin gamle plads (jfr. 
s. 1825, 3143).

Prædikestol (fig. 34), 1585, signeret af Anders 
Katkier, med himmel fra 1603, alt med en staf
fering fra 1772, der er fremdraget og istandsat 
ved restaureringen 1949.

Prædikestolen har syv høje, smalle fag, af hvil
ke de fem danner kurv, de to en kort bro ved væg
gen. Fagene midtdeles af vandrette profillister i 
to rækker felter og flankeres af leddelte hjørne- 
balustre med akantusløv, rudeværk, snoninger 
og kannelurer. Øverst krones balustrene af et 
skægget mandshoved med fladpuldet hat, ne- 
derst løber de ud i et nærmest gotisk drageho
ved (fig. 33). De nedre felter rummer stiliseret 
akantusløv i vekslende mønstre, i de øvre (fig. 
36) er tilsvarende løvværk arrangeret omkring 
bladkranse med et hoved (nogle er engle, i nord
faget to hoveder), mens der øverst gives plads til 
en gennemløbende, latinsk indskrift med relief
versaler: »Beati qvi avdiv(n)t verbvm dei et 
cvstodivnt illvd: Lvc. xi (11,28). C (bomærke) 
N: a(nn)o d(omi)ni 1585. Anders sneker« (fig. 
36). De øvre felter kantes foroven af ramme
stykker med tandsnit, mens tilsvarende med 
neglesnit afgrænser de nedre felter mod fodli
sten, der ledsages af tandsnit og en bort af små 
bladspidser. Under den profilerede gesims løber 
en tovstav. Prædikestolen, med bund, dæk
planke, læsepult og bærestolpe fra 1949, er opsat

Fig. 34. Prædikestol, 1585, signeret af Anders Kat
kier, med himmel fra 1603 (s. 3237). NE fot. 1994. – Kanzel, 1585, signiert von Anders Katkier, mit Schalldek- 
kel von 1603.
i skibets sydøsthjørne med opgang gennem 

triumfmuren.
Den lidt yngre himmel fra 1603 har plan som 

selve stolen, men består kun af seks fag. Frisen 
(fig. 35) brydes af volutfremspring med beslag
værk, dukat-og skælmønstre, hvorunder engle- 
hoveder (med jonisk kapitæl) flankerer hænge- 
stykker i form af rulleværkskartoucher (det syd
ligste fornyet 1949). Øverst flankerer tildels for
nyede, obeliskagtige hjørnespir79 kartouchetop- 
stykker, af hvilke de to centrale over læsepulten 
har medaljon med brystbillede af en konge med 
pibekrave. De øvrige topstykker prydes af en 
blomsterroset, mens det sydligste rummer
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Fig. 35. Prædikestolshimmel, 1603, udsnit (s. 3238) 
med bomærke og initialer CN (kirkeværgens? jfr. fig. 
36). NE fot. 1994. – Schalldeckel, 1603, Ausschnitt mit 
Hausmarke und Anfangsbuchstaben des CN (des Kirchen
vorstands? Vgl. Abb. 36).

samme bomærke og initialer »CN«, som ses på 
stolen (fig. 35, jfr. fig. 36). Himlens bagkant er 
forsynet med et rygbræt, som har svejfet bue
markering og indskårne, seksoddede stjerner. 
Loftet prydes af tilsvarende stjerner, både ind
skårne og påsatte, og fra midtrosetten hænger 
en spinkel Helligåndsdue, vistnok fra 1772.

Bemalingen fra 1772 (jfr. fig. 36) har som do
minerende farver hvidgråt og grønt samt en 
brun, der danner bund for skæringerne. Hertil 
kommer gult, gråt, blåt, lidt rødt samt en brun
violet lasur, forgyldning og hudfarve på hove
derne. Stolens indskrift står forgyldt på blå 
bund, himlens tilsvarende, men på sort bund.

Den Anders snedker, som har signeret stolen, 
skal ifølge Danske Atlas have lydt navnet An
ders Katkier og nået en alder af 113 år.80 Initia
lerne »CN«, der ses forbundet med samme bo
mærke både på selve stolen og på den 18 år yng
re himmel, må antagelig være kirkeværgens;81 
bomærket ses også på en stolegavl fra 1591 (jfr. 
ndf. og fig. 37b). Under prædikestolens nuvæ
rende bemaling er 1949 konstateret renæssance

staffering på kridtgrund. Felterne har haft blå 
bund, på bladværket er iagttaget forgyldning, 
på bladkransene grøn sølvlasur og på gesimsens 
profilled en mønjeagtig rød.

1745 blev en †bænk gjort i prædikestolen,12 der 
1866 fik en lys nymaling i gråt, blåt, rødbrunt, 
uægte forgyldning samt lidt rødt, svovlgult og 
sort. Samtidig etableredes en muret underbyg
ning, der fik malede arkader, og som ses på fo
tografier fra 1905 tillige med en ældre †bogstol 
(jfr. fig. 39). Ved en ny restaurering 1909 erstat
tede man murværket med en ikke mindre klod
set underbaldakin i renæssancestil, ligesom sto
len fik tilsat hængeværk i fyrretræ.10 En samti
dig nymaling var broget med uægte forgyld
ning, guldbronze og brunlig bund for skærin
gerne. Bemalingerne fra 1866 og 1909 fjernedes 
ved restaureringen 1949, da prædikestolen fik 
sin nuværende fremtræden.

Stolestaderne (fig. 37) er i deres kerne fra o. 
1590-1600, men med ændringer og fornyelser 
senest 1925, da de nuværende bænke indsattes; 
de forreste stader har karakter af herskabsstole 
(se ndf.). Stolegavlene, 103 cm høje, har på eg
nens ungrenæssancevis form af et rammeværk 
med to småspir og to fyldinger, der overalt 
fremstår glatte. Nordsidens gavle har mellem 
spirene et lille buefelt med en halvroset, sydsi
dens gavle er her blot spærformet afsluttede (fig. 
37b). På den forreste af de almindelige gavle i 
nord er rosetten erstattet af et forsænket felt med 
reliefskåret årstal »1600« (fig. 37a), mens gavlen 
overfor i syd (fig. 37b) her har indskåret årstallet 
»1591« omkring samme bomærke, som på præ
dikestolen ses forbundet med årstallene 1585 og 
1603 og initialerne CN (en kirkeværge? Jfr. 
ovf.). De to gavle omkring indgangen er lidt 
højere end de øvrige og nu yderligere forhøjet 
ved tilføjelse af et udsvejfet topstykke med års
tallet »Anno 1925« (reliefversaler). Indgangspa- 
nelerne har seks fag højrektangulære fyldinger 
under dobbelt tandsnit. Til stoleværket hører 
vægpaneler med to rækker fyldinger, der senest 
er nygjort 1978 i en form, der næppe går læn
gere tilbage end midten af 1800’rne. Bemaling 
fra 1978, rammeværket brunt, fyldingerne blå 
med grå profiler.



JERNVED KIRKE 3239

Fig. 36. Prædikestol, 1585, udsnit med bomærke og initialer CN (kirkeværgens?) samt Anders Katkiers signatur 
(s. 3237). NE fot. 1994. – Kanzel, 1585, Ausschnitt mit Hausmarke und Anfangsbuchstaben des CN (des Kirchenvor
stands?) sowie der Signatur Anders Katkiers.

Stoleværket, hvortil vel fra første færd har 
hørt †vægpaneler, var indtil 1772 opsat i hele tre 
rader med to smalle gange imellem (jfr. eksem
pelvis Jerne og Føvling kirker s. 990, 2787). Stri
digheder om pladserne førte 1750 til optagelse af 
en ny stolefortegnelse, der i søndre rad angiver
11 mandsstole mellem prædikestolen og indgan
gen, vest herfor yderligere fem, som kaldes 
lange, vel fordi der vest for dørstederne kun var 
to rader. Også tårnet rummede mandsstole, dels 
i form af et »karleloft« (se †pulpiturer), dels her
under, hvor der i syd stod 4, i nord 5 stole, de 
sidste fortsættende i endnu 5 mandsstole bagest i 
nordre rad. Kvindestolene udgjordes af nordre 
rads øvrige 12 stader, med præstekonens stol

forrest, samt af den midterste rads 13 stader; 
herudover fandtes i koret to korte kvindestole, 
mens en trappe mellem nordre rads kvinde- og 
mandsstole vistnok førte op til et »kvindeloft« 
(se †pulpiturer).82 Kvindestolene i nordre rad 
blev repareret 1760,12 og 1772, da det nævnte 
»kvindeloft« flyttedes til skibets vestende, blev 
stoleværket ombygget og fordelt på kun to læn
gere rader, så at der kunne blive én »magelig 
opgang til koret i stedet for to smalle«, og alt 
maledes.12 Stolenes ændring medførte nye stri
digheder i sognet og 1774 en ny stoleordning, 
der omfattede 25 mandsstole i søndre rad, 23 
kvindestole og to mandsstole i nord samt 60 
pladser på det nyindrettede vestpulpitur.83 1791
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Fig. 37a-b. Stolegavle (s. 3238). a. Kvindegavl 1600. 
b. Mandsgavl 1591. NE fot. 1994. – Gestühlswangen. 
a. Frauengestühl 1600. h. Männergestühl 1591.

Fig. 38. Herskabsstol, o. 1600, med tilføjelser 1684 og 
1772 (s. 3240). NE fot. 1994. – Herrschaftstuhl, um 
1600, mit Ergänzungen 1684 und 1772.

Fig. 39. Indre set mod øst. Kr. Hude fot. 1905. – Kir
cheninneres gegen Osten, 1905.

kaldtes stolene nye med fodskamler overalt,11

1830 anskaffedes i koret en †bænk til brug for 
skolebørnene om søndagen, og 1846 var der kun 
†vægpanel ved nordvæggen, hvorfor nyt panel 
ønskedes opsat i syd.14 1866 blev stoleværket 
oliemalet, ligeledes vægpanelet,43 der 1896 måtte 
delvis fornys ved nordvæggen,41 mens sydvæg
gens blev fornyet 1900.84 Ved denne tid kendes 
staderne på indretningsplanen 1884 (fig. 7a) og 
de tidligste interiørfotografier, der viser mands- 
stolene med en profileret ryglægte, mens kvin
destolene endnu savnede rygstød (jfr. fig. 39). 
Det fik de såvel som stolene på pulpituret 1907, 
hvorefter alt blev overstrøget med lys egetræs
farve.41 Med bænkefornyelsen 1925 og den 1978 
foretagne panelfornyelse og nymaling har sto
lestaderne fået deres nuværende fremtræden.

En †præste- og skriftestol i koret omtales 1772 
som et nyindrettet skriftekammer.12 1835 begæ- 
redes en skuffe til bordet i præstens stol, der 
1850 kaldtes »vansirende« og ønskedes erstattet 
af en passende stol bag altret.14

På en †degnestol fra 1444 aftegnede Søren 
Abildgaard tre udskårne våbener og den beva
rede første del af en minuskelindskrift på plat
tysk (fig. 48): »anno d(omi)ni m cccc xliiii iar na 
der bort...(år 1444 efter (Jesu) fødsel..)«. Af teg
ningens tre skråstillede våbener, i tartscheform, 
kan det ene (til venstre) ved sine tre roser be
stemmes som Lange (Munk). Det midterste, vi
sende en stjerne og en fugl på en træstub, synes 
noget tolket ved rentegningen,85 mens det sidste 
rummer et bomærke. 1772 blev stolen nyindret
tet,12 og 1851-52 blev kirkesangerens stol malet 
og flyttet til korindgangen,14 hvor den stod 1884 
ved korbuens sydside (jfr. fig. 7a, 39).

Af et sæt herskabsstole, der på vanlig vis af
slutter stolerækkerne i øst, er den søndre (fig. 
38) fra o. 1600 med tilføjelser 1684 og 1772. 
Dens tre gavle, med låger imellem, er 127 cm 
høje og svarer til de øvrige staders, idet de dog 
krones af tilføjede, udsvejfede topstykker; mens 
østre gavls bærer årstallet »1772«, læses på de to
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vestre tilsammen »Anno/1684« (reliefversaler i 
forsænket felt). Den vestre låge er fra o. 1600 
med to nogenlunde kvadratiske profilfyldinger 
og et lille udsvejfet topstykke fra 1772. Den 
østre med højfylding og tilsvarende afslutning 
må i sin helhed være fra 1772, ligeledes et kort 
forpanel i ét fag ved korbuen. Bænkene er for
nyet 1925.

Den nordre herskabsstol (fig. 40) fra 1772 har 
mod gangen to brede gavle, 135 cm høje, med 
dobbelte låger imellem, alt kronet af udsvejfede 
topstykker. Gavlene, af hvilke den østre er bre
dest, har spidsfyldinger med tresidet pyramidal
ske bosser, der yderst kantes af et udstemt felt 
med karvskårne bladspidser. Tilsvarende felter 
danner frise indfattet af pyramidebosser og 
vandrette profillister. Lågerne er tilsvarende ud
formet men med hammerfyldinger, ligeledes 
fire fag bagpanel, der veksler mellem spids- og 
hammerfyldinger, mens et kort forpanel med 
halvanden højfylding er genanvendt fra o. 1600. 
Herskabsstolene, der står malet med stolevær
ket, omtales 1862 som tre kirkestole med fyl- 
dingsryglæn og døre10 og ses i tiden o. 1900 op
sat som nu, den nordre opfyldt af kirkens var
meapparat (fig. 7a, 39).

Fig. 40. Herskabsstol, 1772 (s. 3242). NE fot. 1994. -
Herrschaftstuhl, 1772.

Pengeblok (jfr. fig. 11), 1700’rne, formet som 
en ottesidet egestolpe, 65 cm høj, nu på en 17 
cm høj fod af samme form. Blokken, der har to 
vandrette jernbånd og et låg med pengetragt og 
overfaldslukke (ny lås), står i blankt træ med 
sorte jernbånd. Blokken, der nævnes 1827,7 står 
i våbenhuset vest for indgangen til skibet.

En klingpung fra 1700’rne, nu uden pose, er 
128 cm lang, jernringen fæstnet til et drejet, 
sortmalet skaft. I tårnrummet.

Dørfløjen mellem våbenhus og skib (jfr. fig.
11), fra 1677, 203×104 cm, er afrundet og ud
gøres af to svære egeplanker, der sammenholdes 
af to indfældede tværrevler på indersiden. For
siden er bundet med jernbånd, hvoraf et er pla
ceret lodret over dørmidten og oventil spaltet i 
bukkehorn. Ni andre er tværsatte, to af dem 
(med hængslerne) er fornyede ligesom låsen og 
låseskiltet. En dørring herover synes gammel, 
dens beslag nyt. I forsiden er indskåret årstallet 
1677 under en signatur, der omfatter initialerne 
»MB«, men i det væsentlige har karakter af bo
mærke. Beslagene står sølvgrå, træet egetræs- 
malet. Herunder er 1975 konstateret to lidt 
ældre bemalinger, en tilsvarende brun med grå- 
grønne beslag, og en bleggrøn farve med for
sølvede beslag. Herunder sås træet at have stået 
tjæret med øjensynlig ubehandlede beslag, hvil
ket antyder, at fløjen da kan have tjent som ud
vendig dør.

†Pulpiturer. Midt i 1700’rne fandtes et. »karle
loft« i tårnet,83 mens et »kvindeloft« over kvin
destolene 1772 angiveligt flyttedes til kirkens 
vestende.12 Pulpituret her, der dog i det væsent
lige må være nyopført 1772, indrettedes 1903/4 
til orgelpulpitur. Et fotografi fra denne tid viser 
pulpituret, der strakte sig ca. 2,5 m ud fra kir
kens vestende, hvilende på ret spinkle runde 
stolper og med en brystning bestående af høj
rektangulære fyldinger (jfr. fig. 7a).86 Pulpituret 
rummede i stoleordningen 1774 60 pladser, 
hvori velsagtens var medregnet det gamle karle
loft bagved.42 1852 ønskedes pulpiturets trappe 
fornyet og dets stole repareret og malet;14 det 
skete vistnok 1856, et årstal, der 1921 læstes på 
pulpituret.49 Atter 1885 og 1907 stod stolene for 
tur.41 Pulpituret fjernedes 1972.
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Fig. 41. Indre set mod vest. NE fot. 1994. – Kircheninneres gegen Westen.

Orgel, 1972, med syv stemmer, to manualer 
og pedal, bygget af Vestre’s Orgel- & Pianofa- 
brikk, Haramsøy-Ålesund, Norge. Disposition: 
Hovedværk: Rørfløyte 8', Principal 4', Block- 
fløyte 2'. Svelleværk: Tregedakt 8', Koppelfløy- 
te 4', Quint 1 1/3'. Pedal: Subbass 16'. Den 
asymmetriske facade, af umalet fyrretræ, er op- 
bygget med et pedalfelt i syd samt, over svelle
værkets jalousidøre, tre hovedværksfelter. Peda
lets prospektpiber er af fyrretræ, hovedværkets 
af tinlegering. I tårnrummet. †Orgel, 1903 eller
1904, med fire stemmer, bygget af Gebr. Rieger, 
Jägerndorf; leveret af Joh. P. Andresen & Co.,

Ringkøbing. Disposition: Bordun 16', Principal 
8', Gedackt 8', Oktav 4'.87 Mekanisk aktion, 
keglevindlade. Skænket af Hans Hagen. På vest
pulpituret, med sydvendt spillebord og den 
høje, tredelte facade indfældet i brystningen.88

Salmenummertavler. 1-4) 1900,10 fire ens, 75×60 
cm, med skydenumre, grå skriveskrift og be
maling som stoleværket. 5) 1908,10 som nr. 1-4, 
men lidt større, 102×70 cm, med svejfet over
kant.

Præsterækketavler, 1914,49 to ens, 170×122 cm, 
med kreneleret ramme, påskrift i hvid antikva 
under overskriften: »Præster ved St. Nicolai

Danmarks Kirker, Ribe amt 222
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Fig. 42. Klokke, 1444 (s. 3244), tilskrevet klokkestø
beren Kort, støbt til ære for Vor Frue og S. Nikolaj 
(jfr. fig. 48). NE fot. 1994 – Glocke mit Umschrift und 
Relief (vgl. Abb. 48), dem Gießer Kort zugeschrieben, 
1444.

Kirke i Jærnved«, samt bemaling som stolevær
ket. Oprindelig ophængt i skibet over dørste
derne, siden 1972 på skibets vestvæg flanke
rende tårnbuen.

To nyere lysekroner er ophængt i skibet.
Et kirkeskib, tremasteren »St. Nikolaj«, er 

bygget og givet af jernbaneassistent Jens Møller, 
Brabrand, og ophængt 1922.89 En model af kir
ken, oprindelig en afskedsgave fra sognet til pa
stor Niels Anton Jensen (1903-14),90 udført af 
Niels Hansen Jacobsen, er siden 1990 opsat i 
norddørens niche.

Et †fyrfad af jern omtales som gammelt i in
ventariet 1736.12 En †ligbåre nævnes 1674,69 lige
ledes i inventariet 1736.12

Klokke (fig. 42), 1444, tilskrevet klokkestø
beren Kort (Uldall s. 170), tvm. 96 cm. Om 
halsen plattysk minuskelindskrift (jfr. fig. 48): 
»anno d(omi)ni m cccc xliiii iar na der bort xpi 
vnser leven vrovven unde sante nicolae ((støbt) 
år 1444 efter Kristi fødsel (til ære for) vor kære 
Frue og S. Nikolaj)«. Indskriften, hvis ord ad

skilles af små kors, kantes af dobbelte lister, og 
på legemet ses et 31 cm højt relief af den nævnte 
S. Nikolaj (fig. 43) med bispestav og velsig- 
nende gestus. Overgangen mellem legeme og 
slagring markeres af lister, og hankene har af
rundet profil. Klokken tilhører en gruppe, hen
ført til støberen Kort, hvis signatur bl.a. kendes 
fra en klokke i Dänischenhagen (Sydslesvig), 
der prydes af et helt tilsvarende Nikolajbillede.91 
I Ribe amt kendes sidestykker i Sneum og Vam
drup kirker (s. 1830, 2665), mens andre tidligere 
fandtes i Ribe domkirke og i Alslev kirke (s. 
518, 2023). Ophængt i nyere slyngebom. Arbej
der ved klokkeværket foretoges 1734 og 1747, 
de sidste foranlediget af den idelige ringen for 
salig kongen,12 og 1839 var klokken løs og skulle 
have ny aksel.14 1884 hang klokken i tårnets nor
dre glug (jfr. fig. 7c), hvorfra den 1929 flyttedes 
til sin nuværende plads i tårnets tagrum.10 
†Klokker. 1) En klokke afleveredes ved klokke-

Fig. 43. S. Nikolaj, relief på klokke 1444 (s. 3244, jfr. 
fig. 42). NE fot. 1994. – H1. Nikolaus, Reliefdarstellung 
an Glocke, 1444.
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skatten 1528.92 2) En messeklokke, nævnt 1674 
som en liden klokke i koret.69

Klokkestolen er af genbrugt egetræ, i ét fag 
med skråstivere. Den indtil 1929 brugte klok
kestol ved tårngluggen (jfr. ovf.) er ligeledes af 
genbrugt egetræ. 1820 var den løs og skulle re
pareres,7 ligeledes 1923.10

GRAVMINDER

Gravsten. 1) (Fig. 44), o. 1660-80, over Hans 
T[amss af Skylvad93 fordum Delfuget (delefo- 
ged) i Gøring Herred, †1654] og hans hustru Ka
ren M.D. Kolding †□, der levede i ægteskab 
...og af Herren blev velsignet med 10 børn, 
samt (hendes 2. mand) [Christen Peiders Sand
mand i Gøring Herred], vistnok *1616. Grav
skriften er her suppleret efter Helms, der sam
menfattede den 1873, og som udtrykkeligt op
lyser, at 2. mands dødsår manglede (var uud- 
fyldt?).

Grå kalksten, afbrudt forneden, nu 138×101 
cm. Afslidt og fragmentarisk gravskrift i ind
huggede versaler, dels omløbende på stenens 
kant (første ægteskab), dels på et højrektangu
lært skriftfelt, der flankeres af relieffigurer af 
Kristus (til venstre) og Johannes Døberen i 
smalle arkadefelter. Kristus viser med venstre 
hånd mod skriftfeltet, Johannes peger mod lam
met ved hans fødder, hvorunder er bevaret lidt 
af en konsol, som har båret hans navn (kun 
»S...« læses). Over skriftfeltet står den op
standne Kristus med sejrsfane, omgivet af sky
bræmme og et hængeklæde, som fremholdes af 
to små flankerende engle med palmegren og 
kors. De står på volutter, der rummer dødssym
boler i form af timeglas (til venstre) og kranium 
med knogler, af hvilke kun det sidste har be
varet sin latinske underskrift: »Qvis evadet 
(hvem undflyr (døden))«. Under skriftfeltet re
ster af tre initialskjolde. Af 1. mands er kun en 
stump med »H« i behold (til venstre), på hendes 
(i midten) læses det første »K« af fire initialer, på 
2. mands »CPS«. De to sidste skjolde har 
midtpå spor af vistnok vegetative mærker.

Stenen har i sin opbygning, der er typisk for 
årtierne omkring 1600’rnes midte, en lang række

Fig. 44. Gravsten (nr. 1, s. 3245), o. 1660-80, over 
Hans Thomsen eller »Tams«, hans hustru Karen 
M. D. Kolding og hendes 2. mand Christen Pedersen 
eller »Peiders«, sandemand i Gørding herred. NE fot. 
1994. – Grabstein, um 1660-80, für Hans Thomsen oder 
»Tams«, seine Ehefrau Karen M. D. Kolding und ihren 2. 
Ehemann Christen Pedersen oder »Peiders«, Schiedsmann 
in der Gørding Harde.

sidestykker, som dels er meget sikre, dels som 
denne mere kluntede i udførelsen. Nærmest står 
vel et par gravsten i Ovtrup og Nørre Nebel (o. 
1666), der formentlig skyldes samme stenhug
ger.94 1873 kaldte Helms stenen mørk, liggende 
i kirkens vestende (jfr. fig. 7a). Siden lå stenen 
på kirkegården til 1978, da den fik sin nuvæ
rende plads, opsat udvendig mod våbenhusets 
vestvæg syd for nr. 3.

2) (Fig. 45), o. 1787, over Christian Nielsen 
vicepastor til Jernved menighed, *1725 i Odense
i Fyen, blev kapellan til Jernved... Kom i ægte
skab med Anne Mar... velsignet med 2 sønner 
og 2 døtre, †... Jan. (1787) i Jernved præstegård i 
hans alders 62. år. (Endvidere hans hustru)... 
Hillerup, *i Hillerup i Wil[slev] sogn, †□ i sin 
alders □. Den noget ødelagte indskrift er her let 
suppleret efter en ældre afskrift.95
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Fig. 45. Gravsten (nr. 2, s. 3245), o. 1787, over vice- 
pastor Christian Nielsen og hans hustru. NE fot. 
1994. – Grabstein für den Pfarrer Christian Nielsen und 
seine Ehefrau, um 1787.

Rød sandsten, 177×121 cm, med gravskrift i 
reliefversaler i et stort, rektangulært skriftfelt, 
der forneden har rester af et trelinjet gravvers 
i reliefhugget kursiv: »Oprigtig som Guds 
elsk...«. Skriftfeltets øvre hjørner afskæres af to 
hjørnemedaljoner med englehoved, mens to til
svarende i de nedre hjørner flankerer et vinget 
timeglas over de indhuggede versaler: »Me
mento mori (husk du skal dø)«. Inden for en 
riflet kantbort fyldes mellemrummene ud af 
spinkle akantusblade og smalle rokokobøjler 
samt foroven af en lille fremstilling af slangen 
med æblet. Gravstenen må, som nr. 3, tilskrives 
et stort sønderjysk stenhuggerværksted, hvis 
talrige arbejder kan dateres mellem o. 1777 og o. 
1810.96 Stenen, der oprindelig må have ligget i 
kirkegulvet, lå siden på kirkegården og flyttedes 
1912 til sin nuværende plads op mod våbenhu
sets vestvæg (jfr. fig. 11).

3) (Fig. 46), o. 1780, over [Erich Lauridsen 
Wester, toldvisitør i Gredstedbro, *1691, †17.. 
og hans hustru Katharina Thode]. Rødgul sand
sten, 182×124 cm, med næsten udslidt reliefkur
siv i et højrektangulært skriftfelt, der ved ind
skæringer giver plads for et englehoved forne
den, foroven til to palmesvingende engle, der 
mellem sig holder en laurbærkrans med ordene: 
»Memento Mori (husk du skal dø)«. Akantus- 
løv, rokokobøjler, frugt-og blomsterhæng fyl
der ud ved siderne, og alt indfattes af en riflet 
kant.

Vester døde 1749, hvorfor stenen må være 
lagt af enken, der overlevede ham mere end 20 
år.97 Den har et sidestykke (fra 1788?) i Vejen 
kirke (s. 2906) og må som denne (og ovenstå
ende nr. 2) skyldes en anonym sønderjysk sten
hugger, der har leveret tilsvarende sten til bl.a. 
Skrave, Toftlund og Agerskov kirker.98 Helms, 
der opsummerer den nu ulæselige indskrift, så 
stenen i våbenhusgulvet (jfr. fig. 7a); senere lå 
den ved kirkediget, hvorfra den 1978 er flyttet 
til sin nuværende plads ved våbenhusets vest
mur, nord for nr. 1.

†Gravsten, o. 1698, over velfornemme mand 
Ifver Lavridssen af Stafnaacer (Stavnager, Seem 
sogn), som var kirkeværge i 8 år, †31. marts 
1690 i hans alders 65 år, og hans hustru salig 
Kiersten [Th]omasdaatter af Stafnaager, som le
vede i et kærligt ægteskab med ham i 28 år, vel
signet med en søn og en datter, †1698 i hendes 
alders 61. år. Så også deres kære, lydige søn, 
unge karl salige Lavridtz Ifversen Stafnager, 
†25. marts 1690. Til gravskriften, i et stort, cir
kulært felt midt på stenen, var i et ovalt felt for
neden føjet gravskrift over unge karl salig Søren 
Blyer Iversen af Staunager, †11 marts 1748 i hans 
alders 21. år, samt øverst i stenens fulde bredde 
over salig Iens...[Stavna]ger, *23. feb. 1730, 
†11. maj 1777, og hans hustru ...[I]ensk(one) af 
Staunager, *2. feb..., †□ i hendes alders □ år.99

1733 var tre †begravelser i kirkegulvet sunket, 
hvorfor der måtte betales for »samme med jord 
at fylde og gravene (gravstenene?) at lægge 
igen«. 1759-60 var det salig hr. Hans Steensens 
(præst 1659-72) og Hr. Omeises (Ludvig Om
eis, præst 1713-33) grave ved alteret, som var
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sunket og måtte opfyldes med to gange tre læs 
sand og jord; en murer brugte halvanden dag på 
at nylægge gulvet.100 1761 gentog det samme sig 
for to af Hr. Omeises børns grave midt i kirken, 
idet der for opfyldningen måtte betales to karle 
med heste og vogn samt deres kost og tæring i 
to vinterdage.12

Kirkegårdsmonumenter. Et støbejernskors (fig. 
50) er sat o. 1809 over Frederike L. Eiler født 
Biørnsen, *7. maj 1771, †20. juli 1809. Korset, 
132 cm højt, har aftrappet fod, smalle arme, 
muslingformede korsender og reliefskriveskrift. 
Sortmalet med hvidt optrukket skrift. Opsat 
nord for skibet i en lille samling af ældre grav
minder.

KILDER OG HENVISNINGER

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

Ved embedet. Synsprotokol 1862f.
NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands

bykirker V, 1889, s. 233f. og VII, 1889, s. 207f. – Notebøger. Søren Abildgaard X, 5. N. L. Høyen X, 
38. J. Kornerup IV, 10. – Indberetninger. S. Eiler 1808 
(inventar), Jacob Helms 1873 (bygning, inventar, 
gravminder), Peter Kr. Andersen 1949 (altertavle, 
krucifikser), Einar V. Jensen 1950 (prædikestol), Mo
gens Larsen 1966 og 1972 (altertavle og alterbord), 
Knud Høgsbro Østergaard 1969 (kalkmaleri), Jens 
Johansen 1974 (alterbord), Mogens Larsen 1975 (dør
fløj), Mogens Larsen 1979 (kalkmaleri), Sissel 
F. Plathe og Ebbe Nyborg 1994 (gravminder).
Tegninger og opmålinger. Udtegning af indskrifter og 

våbener på †alterkalk, †degnestol og klokke ved Sø
ren Abildgaard. Prospekt ved J. Kornerup 1865. Op
målinger af kor og apsis ved V. Th. Walther (kalke 
ved J. Helms) 1865. Opmålinger af plan, facader, snit 
og detaljer ved G. Tersling (o. 1873). Tegninger af 
detaljer af stoleværk ved Erik Schiødte 1875. Opmå
linger af plan, facader, snit og detaljer samt prospekt 
ved Erik Schiødte 1884. Opmåling af apsis ved
I. Mørk-Hansen (o. 1884). Tegning af interiør (delvis 
rekonstrueret) ved V. Ahlman (u.dat.). Tegninger af 
altertavlens midtskab og udsnit af prædikestolen ved 
E. Rondahl 1895. Kalker af snedkernummerering på 
alterfigurer ved Peter Kr. Andersen 1949. Opmåling 
af plan og snit ved Henrik Jacobsen 1977. Forslag til 
inventar ved Jørgen Jensen 1978. Rekonstruktions- 
tegning af tårn ved Mogens Vedsø 1995.

Fig. 46. Gravsten (nr. 3, s. 3246), o. 1780, over told- 
visitør Erik Laursen Vester og hans hustru Katharina 
Thode. NE fot. 1994. – Grabstein für den Zollbeamten 
Erik Laursen Vester und seine Ehefrau Katharina Thode, 
um 1780.

Litteratur. Jacob Helms: Danske Tufstenskirker I-II, 
1894. Bidrag til Jernved Sogns Historie, af flere Jern- 
vedboere, red. P. Nygaard, 1. halvbind, Flensborg 
1921.

Historisk indledning ved Michael H. Gelting og 
Ebbe Nyborg, beskrivelse af bygning ved Mogens 
Vedsø, kalkmalerier, inventar og gravminder ved 
Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgler). Tysk oversæt
telse: Bodil Moltesen Ravn. Redaktionen afsluttet 
jan. 1995.

1 Ribe Oldemoder, udg. af O. Nielsen, 1869, s. 72.
2 DiplDan. 2. rk. IV, 207. Jfr. herom s. 101.
3 P. Terpager: Ripæ Cimbricæ seu Urbis Ripensis in 
Cimbria sitæ Descriptio, 1736, s. 449. Repert. 2. rk. 
8269. Sognedegnen Niels Persen optræder 1488, 1494 
og 1499. Nielsen: Herredsbeskrivelse, s. 7-8. Repert.
2. rk. 7718, 8750.
4 Det er vel også tænkeligt, at Trap Danmarks næv
nelse af S. Nikolaj som værnehelgen skyldes forveks
ling med Vilslev. Ud fra højaltertavlens fremhævelse 
af Maria, S. Vincent og (vistnok) S. Laurentius er det
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Fig. 47. Udsnit af krucifiks, o. 1400-25 (s. 3230, jfr. 
fig. 23). NE fot. 1994. – Ausschnitt aus Kruzifix, um 
1400-25.

nærliggende, at kirken har været viet en eller flere af 
disse helgener.
5 KancBrevb. 13. sept. 1560 og 20. marts 1634. RA. 
Rtk. Matrikelstrakter, Riberhus amt (311.164). Ka
pellanen ses siden af sin tiendeandel at have måttet 
videregive opimod halvdelen til kirkens vedligehol
delse.
6 Bidrag til Jernved Sogns Historie af flere Jernved- 
boere, red. P. Nygaard, 1. halvbind, Flensborg 1921, 
s. 34f. Heri redegørelse for sagen med udførlige cita
ter fra akterne.
7 LA Vib. Ribe stifts- og købstadsprovsti 1812. Syns
protokol for kirker og præstegårde 1813-61 (C 
36.A13).
8 Jernved Sogns Historie (jfr. note 6), s. 34f, og note 
10.

9 O. Nielsen: Historiske Efterretninger om Malt Her
red, 1870, s. 157f.
10 Ved embedet. Synsprotokoller 1862f.
11 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkesyn 1696-1775 og 
1788-92 (C 4.189-190).
12 LA Vib. Ribe bispearkiv. Diverse kirkeregnskaber 
1720-1775. Jernved kirkes regnskaber 1720-24, 
1730-31 og 1732-73 (C 4.1424).
13 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger. Kirke- og 
præstegårdssyn 1807-10 og 1826-32 (C 4.708 og 
4.711).
14 LA Vib. Ribe amts østre provsti. Synsprotokoller 
1829-76 (C 45.4-8).
15 Med en »fod« på godt 27 cm kan murtykkelserne i 
kor og skib angives til 3 fod – undtagen triumfmu
ren, der er 4 fod tyk.
16 Soklen er genanvendt under de fornyede bygnings- 
partier – kor og apsis. En enkelt sokkelkvader med 
samme profil henligger ved det nordre kirkegårds- 
dige (sml. note 43).
17 Nordvesthjørnet har i dag blot en enkelt kvader 
umiddelbart over soklen, svarende til forholdene i 
øst, men hjørnet er delvis ommuret ved trappehusets 
opførelse og kan oprindelig have indeholdt flere gra
nitkvadre.
18 Til de 1866 nyopførte bygningsdele, apsis og kor, 
er – over den oprindelige granitsokkel – benyttet 
små, røde teglsten.
19 Sidstnævnte er dog også betinget af portalfrem
springenes forskellige bredde i nord og syd.
20 Til gengæld er der ikke utvetydige spor af det ellers 
hyppigt forekommende byggestop mellem triumf
muren og skibets langmure. En lodfugelignende af
tegning på nordmurens inderside nær østhjørnet kan 
hidrøre fra en sådan pause, men kan også være forår
saget af et fjernet skorstensrør (sml. s. 3224).
21 Kirke- og undervisningsministeriet udbad sig 1884 
en redegørelse for arbejdet ledsaget af tegninger fra 
bygningsinspektøren, arkitekt V. Th. Walther. LA 
Vib. Bygningsinspektoratet Århus. Forskellige kirker 
1850-1905 (B 239.123). De ønskede oplysninger var 
til brug i forbindelse med ministeriets udgivelse af J. 
Helms: Danske Tufstenskirker, 1894. Det fra mini
steriet fremsendte materiale skulle returneres efter 
brug, men en skitseagtig kalke af tegningerne findes 
blandt Helms’ papirer i NM2.
22 Tufstenen er muligvis genanvendt i søjlerne – som 
det eneste sted – ved ommuringen af apsis og kor, 
mens materialet iøvrigt, som nævnt, er teglsten.
23 Prospektet gengiver kirken i delvis rekonstrueret 
skikkelse og indeholder flere fejl: skibets oprindelige 
vinduer er anbragt midt i skibets tre østre blændings
fag, og i det vestre fag mangler et af de ialt fire bue
slag i frisen. Døren kan ikke verificeres på anden vis. 
J. Helms nævner den ikke i sin beretning fra 1873 og i 
J. Helms: Tufstenskirkerne i Omegnen af Ribe, Kir-



JERNVED KIRKE 3249

Fig. 48. Minuskelindskrifter og våbener på (fra oven) †alterkalk 1471 (s. 3232), †degnestol 1444 (s. 3240) og 
klokke 1444 (s. 3244). Tegning af Søren Abildgaard. – Minuskelinschriften und Wappen an †Kelch 1471, darunter 
†Küsterstuhl 1444 und Glocke 1444.

kehistSaml. 2. rk. I, 1857-59 omtales blot (s. 613), at 
ingen af kirkerne (vel de 18-19 tufkirker, artiklen om
handler) manglede en kordør – hvilket iøvrigt ikke er 
korrekt.
24 Sml. den note 21 omtalte kalke.
25 Dette er formentlig sket ved en omstøbning af bly
taget 1930.
26 I Ribe mangler dog kapitælernes dækplader af gra
nit og lisénen bag halvsøjlerne; begge optræder til 
gengæld i apsidens følgende stokværk (s. 201 og 203).
27 I realiteten blot den østre, idet den vestre er fornyet 
ved senere ombygninger.
28 Bjælkeenderne hviler på ca. 15 cm høje remme af 
egetræ indmurede i tårnets nord- og sydmur.
29 Tårnbuen kan synes lav i forhold til tårnrummets 
oprindelige højde til det flade loft, men forskellen er 
dog ikke større end den tilsvarende mellem korets og

korbuens højde. Buen synes ikke indsat senere, f.eks i 
forbindelse med hvælvets indbygning, og der ses da 
heller ikke spor af en ældre, højere bueåbning, hver
ken ind mod skibet eller tårnruinmet (over hvælvet).
30 Nichen er, som de øvrige, overdækket med et 
spærstik, men det kan dog ikke afgøres, hvorvidt 
også dette er helstens.
31 Gennem den overlejrende puds og kalk ses stikket 
at være opmuret af vekselvis en løber og to bindere.
32 Mod vinduets indre er stikket opbygget af to tag
stillede løbere, mens det udadtil synes udført som ved 
nicherne i tårnrummet – et helstens stik muret af 
vekslende en løber og to bindere.
33 Vinduet er tilgængeligt gennem et hul øverst i den 
indre tilmuring.
34 Vestvinduet er bredere end de to øvrige, hvilket 
kan skyldes murens større tykkelse, 165 mod 135 cm.
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Fig. 49. Detalje af tufstensmurværk med bomhuller 
på skibets nordside (s. 3212). EN fot. 1978. – Detail 
vom Tuffmauerwerk mit Rüstlöcher in Schiffstiordwand.

35 Højden kan ikke fastslås nøjagtigt, idet murhylden 
har fundet anvendelse til bæring af det senere indsatte 
hvælv. I forbindelse hermed skalmuredes væggenes 
øvre del op til hvælvets underside; denne skalmuring 
dækker tillige vinduernes nedre del. Skalmurenes 
ujævne flade danner en markant kontrast til de præ
cist opmurede nicher forneden i væggene.
36 Skalmuringen er formentlig udført for at udligne 
én eller flere vandrette indkragninger på gavlens in
derside. I modsætning til gavlens tufmurværk har 
skalmuren et klart markeret hjørne i nord svarende til 
tårnets nordøsthjørne (sydøsthjørnet er ommuret).
37 Dette er respekteret ved vestmurens ommuring i 
modsætning til ved sydmuren, der i dag flugter med 
etagen nedenunder.
38 Et forsøg på en dendrokronologisk datering af det 
bevarede træværk er iværksat i samarbejde med mu
seumsinspektør Per Kristian Madsen, Den Antikvari
ske Samling, Ribe. Et eventuelt resultat heraf vil 
blive bragt under tilføjelser og rettelser.
39 Ganske identiske fliser kendes fra S. Katrine i Ribe 
(s. 711), hvor de indgår i skibets udsmykning på arka
depillerne umiddelbart over kragbåndene. Opførel
sen af denne del af kirken sættes til 1400’rnes anden 
halvdel (s. 704). Desuden kendes en enkelt flise fra 
gavltrekantens midterblænding på nordgavlen af sa
kristiet i Roager (DK. SJyll. s. 1170), hvis gavlud
smykning iøvrigt omtrent svarer til gavlen i Jernved. 
40 Formentlig jævnaldrende med de vinduer, der 1828 
indsattes i apsis, kor, skib og tårn.
41 LA Vib. Ribe stiftsprovsti og Ribe-Gørding hrdr.s 
provsti. Synsprotokoller 1862-1911 (C 37.3-6).
42 LA Vib. Ribe bispearkiv. Gørding hrd. 1592-1784. 
(C 4.30).
43 LA Vib. Ribe amtsstuearkiv (B 23.777).

44 På den note 21 omtalte kalke er de vist som 2 alen 
brede åbninger, hvoraf den søndre ses at være rund
buet. Disse to vinduer er sandsynligvis ældre end den 
nedennævnte fornyelse 1828, idet de da indsatte lys
åbninger tilsyneladende manglede stik.
45 Dog må apsisvinduet have været mindre, da dets 
bredde synes at være overtaget fra det oprindelige 
vindue på dette sted (sml. note 21).
46 LA Vib. Jernved, forskellige kirkeregnskaber 1754- 
1758 (C 574.15).
47 På tårnets nord- og sydside ses HPAW 1978, på 
skibets sydside AWKJ 1979 og på korets sydside 
AWKJ JH 1979. Initialerne refererer til håndværkere 
fra blytækkerfirmaet H. Hermansen & Søn.
48 Note 14. Pladen ses ikke umiddelbart at være se
kundært anbragt, men apsidens tagflade kan næppe 
stamme fra tiden før ombygningen 1866. Ved sam
menholdelse af tagets nuværende udseende med Kr. 
Hudes fotografi fra 1905 i (NM2) ses, at der ikke 
siden da er sket ændringer.
49 Jernved Sogns Historie (jfr. note 6), s. 9f.
50 Se eksempelvis s. 1892, 1978f., 2010f., samt gene
relt Niels Jørgen Poulsen: »Liljemesteren« – en jysk 
murermester, i Danske Kalkmalerier, Sengotik, 1500- 
1536, 1992, s. 76-79, med kort over udbredelsen af 
værkstedets arbejder s. 271.
51 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetning til biskop 
Bloch 1766-1769 (C 4.772).
52 I så fald kan fortsættelsen af hans i afskriften anførte 
årstal »fra 1650...« antages ikke at have været fyldt 
ud.
53 Jernved Sogns Historie (jfr. note 6), s. 74.
54 Under en fortegnelse over bisperne har Rostoch 
her anført: »Alle disse Lutherske Bisper findes afma
lede i Jærne (Jernved) kirke udi Ribe, hvilket kald 
ligger til Biskopdømmet«. Se Dend gamle og navn
kundig Kiøbstæd Ribe korteligen beskreven af Mads 
Pedersen Rostoch, udg. Mogens Bencard, Ribe 1967, 
s. 71.
55 Værgens anledning til at foranledige overkalkning 
skulle have været angst for en dyr restaurering. Brev 
fra kunstmaler Niels Steenholdt i NM2.
56 På fyldingerne nævnes en (formentlig) oprindelig 
gul farve med rødbrunt mønster (på kridtgrund), 
mens de gamle rammestykker havde rester af rødt og 
grønt.
57 Helms: Tufstenskirker, s. 136.
58 Næppe oprindeligt. Det ses på E. Rondahls teg
ning i NM2.
59 Jfr. for møllestenen som attribut en figur i Nustrup 
kirke (DK. SJyll. s. 653) og generelt hos Joseph 
Braun: Tracht und Attribute der Heiligen in der 
Deutschen Kunst, Stuttgart 1943.
60 De to diakonhelgener forekommer ofte sammen 
og var efter en (sen) tradition brødre. Se KultHist- 
Leks. art. Laurentius og Vincentius.
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61 Jfr. eksempelvis Ho kirke s. 1362f. med fig. 24. På 
de 1949 tagne kalker (op til 7 cm høje) er desværre 
ikke angivet, hvad der vendte op og ned.
62 Indb. ved S. Eiler 1808 (i NM2). 1949 konstaterede 
bemalingsrester synes at vise samme farvelag som på 
tavlen i det mindste tilbage til 1772.
63 Venligst oplyst af Sissel F. Plathe. Nævnes kan end
videre madonnaer i Sønder Borris kirke (Ringkøbing 
amt) og fra Sønder Stenderup kirke (Vejle amt), nu i 
NM2.
64 Note 43. 1949 fandtes i et hulrum i tavlen en seddel 
med ordene: »Restaureret i august 1866 af Billedhug
ger Valdemar Fjeldskov, København«.
65 Note 43. Predellaens ommalinger 1849 og 1866 må 
være grunden til det umiddelbart lidt usædvanlige, at 
man ved restaureringen 1949 fandt rester af langt flere 
farvelag på predellaen end på tavlen iøvrigt.
66 NM2. Søren Abildgaards notebog nr. X, s. 5.
67 Jfr. note 12. DaAtlas meddeler 1769 at »Kalk og 
Disk er antiqve, given 1471«
68 Se s. 987, 3048 samt Holger Rasmussen: Gammelt 
dansk tin, 1987, s. 40f.
69 Syn over Jernved kirke 19. okt. 1674, gengivet i 
Jernved Sogns Historie (jfr. note 6), s. 27f.
70 Jfr. note 10. Knæfaldet ønskedes da omlagt.
71 S. 1458, 1667, 2984, 3180.
72 S. 2984, 3016 med fig. 18 samt DK. Århus, s. 1682. 
Jfr. i øvrigt Holger Rasmussen: Gammelt dansk tin, 
1987, s. 50.
73 Helms: Tufstenskirker, s. 135.
74 Jfr. Sophus Müller i ÅrbOldkHist. 1888, KultHist- 
Leks. art. Vigvattenskar samt Jens Ingvordsen: Vand
kar af sten, i Skanderborg Museums Årbog 1988.
75 DaAtlas. Også pastor Eiler opfattede 1808 kum
men som et levn af den katolske kult, »et stort Wie- 
vands Kar af steen i form af en døbe font og staaende i 
det saa kaldte Waabenhuus ved Indgangen«. Se tillige 
Helms: Tufstenskirker, s. 136.
76 Det antydes ved den manglende harmoni i folder
nes nedre afslutning og ved sporene efter en vandret 
afgrænsning lidt nede på lårene, der må angive klæ
dets oprindelige længde.
77 Det ses af den kluntede hånd og vel af den om
stændighed, at det tilstødende skulderparti nu mang
ler hårspiral.
78 Se M. Mackeprang: Afvigende Krucifiksformer, i 
ÅrbOldkHist. 1907, s. 50f., og A. Anderberg: Stu
dier öfver Skånska Triumfkrucifix, Lund 1915, s. 94f.
79 To er fornyet i mahognitræ 1866, to er fra 1949.
80 DaAtlas., hvis formulering nærmest antyder, at 
snedkeren skal have haft den høje alder ved udførel
sen: »Prædikestolen forfærdiget 1585 af snedker An
ders Katkier, som skal have været 113 år gammel«. 
Jfr. også Jensen: Snedkere s. 38, 47.
81 Initialerne passer dog ikke på de kort efter stolens 
opsætning nævnte værger, kapellanen hr. Chresten

og Jørgen Hvid, der optræder 1586/87 i Anders Sø
rensen Vedels regnskab. At initialer og bomærke 
næppe kan være kapellanens, ses af hans fulde navn 
Christen Thorstensen (nævnt 1584, †1608). RA. An
ders Sørensen Vedels regnskabsbog. Om kapellanen 
se Jernved Sogns Historie (jfr. note 6), s. 72f.
82 Note 42. Stoleordningen er gengivet i Jernved 
Sogns Historie (jfr. note 6), s. 19f.
83 Note 42. Jernved Sogns Historie (jfr. note 6), s. 
17f.
84 De da nedtagne vægpaneler var tilsvarende at 
dømme efter en interiørskitse ved V. Ahlman gen
givet i Helms: Tufstenskirker, s. 136.
85 Den originale aftegning, i Abildgaards notebog (X, 
5), viser under en antydet stjerne fuglen ved siden af 
minusklen »P« og derunder noget, som ved renteg
ningen er tolket som en stub.
86 Fotografi i Jernved Sogns Historie (jfr. note 6), s. 
15.
87 Orglets fire stemmer var udledt af to piberækker: 
Bordun/Gedackt og Principal/Octav.
88 Jernved Sogns Historie (jfr. note 6), s. 15 og 26; 
gengivelse af orglet s. 15. Bodil Dibbern: Orglet i 
Jernved kirke, Dansk Kirkemusiker-Tidende 1978, 2, 
s. 14.
89 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 360.

Fig. 50. Støbejernskors, o. 1809, over Frederikke L. 
Eiler, født Bjørnsen (s. 3247). NE fot. 1994. – Gußei
sernes Kreuz für Frederikke L. Eiler, geb. Bjørnsen, um 
1809.
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90 Jernved Sogns Historie (jfr. note 6), s. 115f.
91 Die Kunstdenkmäler des Landes Schleswig-Hol- 
stein, Kreis Eckernförde, München 1950, s. 68.
92 Søren Manøe Hansen: Klokkeskatter i Ribe amt 
1526-29 og 1601. I ÅrbRibe 1984, s. 168.
93 Hans Thomsen eller Tams i Skølvad er opført i en 
fortegnelse over tiendeyderne 1651. Se Bidrag til 
Jernved Sogns Historie, 2. halvbind, af Hans Duborg 
og P. Nygaard, 1930, s. 23.
94 Se s. 1154 med fig. 29 og s. 1209 med fig. 41. Som 
eksempler på tilsvarende opbygning i en langt bedre 
udførelse kan nævnes Andreas Romdorfs sten (o. 
1673) i Ribe domkirke (s. 624 med fig. 459) og Varde
borgmesteren Steffen Nielsens (o. 1659) fra Varde

S. Nikolaj kirke (s. 959f., 1435f. med fig. 28).
95 Jernved Sogns Historie (jfr. note 6), s. 82.
96 Se DK. SJyll. s. 2779f. Opbygningen med engle- 
medaljoner var værkstedets hyppigste, jfr. eksempel
vis gravsten i Hviding og Visby kirker (DK. SJyll. s. 
1150 med fig. 13 og s. 1366 nr. 6.).
97 Se H. N. Skade: Gredstedbro ved Kongeåen, Ribe 
1968, s. 70f.
98 Se DK. SJyll. s. 728, 844, 885 samt generelt s. 
2779f.
99 Afskrift med angivelse af skriftens placering på ste
nen i NM2 (H. B. Storcks papirer).
100 Om de to præster se Jernved Sogns Historie (jfr. 
note 6), s. 75f., 78f.



Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1984. – Südostansicht der Kirche.

GREDSTEDBRO KIRKE
J E R N V E D  S O G N

Filialkirken i Gredstedbro er opført 1924-25 un
der ledelse af arkitekt Axel Hansen1 nær den 
nordøstlige udkant af bebyggelsen, der i tidens 
løb opstod omkring det vigtige overfartssted 
ved Kongeåen.2 Såvel byggegrunden som en del 
af de økonomiske midler til kirkens opførelse 
skænkedes af kroejer Marius Clausen, mens det 
resterende beløb bragtes til veje ved en indsam
ling blandt byens beboere samt ved statstil
skud.3

Kirken omgives af et lille anlæg, der hegnes af 
et kampestensdige i syd og hække til de øvrige 
sider. Adgangen sker fra syd ad en bred port, 
der flankeres af to hvidtede, refendfugede piller 
(fig. 2). Hovedparten af området henligger i 
græs med spredt træbevoksning. Vest for kirken 
ligger en lille bygning af røde tegl, der rummer 
ligkapellet.

Kirkegården er anlagt på et areal vest for skolen 
og nord for landevejen til Esbjerg. Projekterin-
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Fig. 2. Kirken set fra syd 
kort efter opførelsen. 
Ældre fot. i Det kgl. Bi
bliotek. – Südansicht der 
Kirche kurz nach der Er
richtung.

gen heraf indledtes 1947, og 1953 synedes den 
nye begravelsesplads.4 Indtil da havde menig
heden måttet benytte sig af kirkegården ved 
Jernved kirke. En mindre bygning på området 
indeholder materialrum mm.

Kirken er en lille langhusbygning, hvori på 
velovervejet vis er benyttet en række let gen
kendelige motiver fra egenes middelalderlige 
(og senere) arkitektur. De hvidkalkede mure, 
der rejser sig over en synlig syld af rå kamp, er 
opført af tegl, og taget er hængt med røde vin- 
getagsten. Begge langmure har nær enderne en 
blænding, der overdækkes af et tvedelt stik af 
spidsbuer. Østre blænding i syd og vestre i nord 
omfatter døre til henholdsvis præsteværelset og 
pulpiturtrappen (sml. Fåborg kirkes trappehus, 
s. 1757), mens den vestlige i syd er udstyret med 
et lille smiget rundvindue. Begge gavltrekanter 
er blændingsprydede, og desuden er herunder 
på østgavlen anbragt to blændinger med tagfor
mede overliggere og halvcirkulært tympanon
felt (sml. f.eks. dørene i Ål kirke, s. 1299). Ho
vedadgangen er fra vest, hvor der projekteredes 
en bred (ikke udført) granitportal inspireret af 
korbuen og portalerne i †Vildbjerg kirke (Ring
købing amt).5 Indgangen skærmes af et nyere

halvtag. Sydsidens to »gotiske« vinduer er fal
sede og overdækkes af et karakteristisk, fladt 
buestik med knæk i buetoppen, mens nordsi
dens »romanske« lysåbninger er små, rundbu
ede og smigede. Klokken hænger vestligt på 
tagryggen i en tagrytter, der gentager udform
ningen af det nu forsvundne †klokkespir i Farup 
(Ribe hrd.).6

I det indre er i vestenden indrettet en forhal 
flankeret af dåbsværelse i syd og trapperum i 
nord, alt beliggende under et pulpitur. Alteret er 
opstillet i øst i en dyb, tøndehvælvet niche, hvis 
vederlag markeres af kragbånd sammenstillede 
af tre spinkle rundstave (sml. Vilslev, s. 3113). 
Til hver side herfor er indrettet henholdsvis 
præsteværelse i syd og fyrrum i nord. Fra først
nævnte er der adgang til prædikestolen i kirke
rummets sydøsthjørne ad en rundbuet falset dør 
syd for korbuen, og med en placering svarende 
hertil ses i nord en rundbuet, tvillingdelt åb
ning, der kopierer vinduerne til †kapitelsalen i

Fig. 3. Plan, snit og opstalter 1:300. Tegnet af Axel 
Hansen 1924. – Grundriß, Schnitt und Aufrisse, 1924.
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Ribe S. Katrine kloster (sml. s. 689 med fig. 5). 
Rummet har fladt loft med synlige bjælker.

Gulvet i midtergangen og østenden er lagt af 
røde munkesten i »opus spicatum«, sildebens
mønster, mens der er bræddegulve i stolesta
derne. Opvarmningen klaredes oprindelig af en 
†kakkelovn opstillet i fyrrummet med indblæs- 
ning af den varme luft gennem ovennævnte åb
ning. Ovnen blev 1970 erstattet af el-varme og 
den tilhørende skorsten fjernet.4

Inventaret er i det væsentlige fra opførelsen og 
ligesom bygningen i historicerende former, der 
knytter konkret an til områdets gamle monu
menter. Farvesætningen af stoleværk mm. præ
ges af grønt, gråt, beige og rødt (med mat
chende hynder), mens prædikestolen står lidt ly
sere med især grønt og blåt på dodenkoprød 
bund.

Alterprydelsen, fra 1929, af forgyldt fyrretræ, 
er et kors med spirende blade (livstræet), der 
kopierer et højgotisk korstræ i Randerup kirke 
(se DK. SJyll. s. 1466 med fig. 10), og som rejser 
sig over et lavt retabelbræt med udskåret vin
løv.7 Altersølvet udgøres af en kalk med graveret

Fig. 4. Alterstager med årstal 1614, formentlig nyere 
stilkopier (s. 3256). Roberto Fortuna fot. 1994. – Al- 
tar-Leuchterpaar mit Jahreszahl 1614, vermutlich Stilko
pien neueren Datums.

kors på det svajede bæger (Københavnsmærke 
»1925«), en disk (pletsølv) med vinløv på fanen 
samt en oval oblatæske, der har perlebort langs 
lågranden (mærket »Malm«). Alterstagerne (fig.
4), der som fonten er skænket af Abeline Clau
sen, Gredstedbro kro,3 kan være fra renæssan
cetiden, men er snarest nyere stilkopier, 40 cm 
høje. De har sekssidet fod med årstallet »1614« 
omkring et lille skjold, sekssidet drypskål med 
englehoveder i hjørnerne samt balusterformet 
skaft; de løse lyseskåle er sekundære. Nyere syv- 
stage.

Døbefonten, af granit, er udført efter egnens 
sydvestjyske type (82 cm høj), mens dåbsfadet 
(af sort metal) smykkes af en graveret fremstil
ling af Kristus og børnene. Prædikestolen, i fem 
fag, slutter sig med hjørnebalustre, akantusløv 
og buefriser til egnens ungrenæssancetype, nær
mest vel til prædikestolen i Outrup (s. 1148); 
som denne på midtfagets rammeværk bærer års
tallet »Anno 1582« læses sammesteds i Gred
stedbro »Anno 1924«. Stolestaderne er tilsvarende 
udført i ungrenæssancens »Ribestil« med spir- 
prydede rammeværksgavle, hvis overfyldinger 
på de forreste stader smykkes af foldeværk med 
hjerteformede gennembrydninger. Et pulpitur i 
vest har 17 højfyldinger med malerier udført 
1937 af den i byen barnefødte kunstmaler Niels 
Steenholdt. De forestiller »Jesus Salvator Mundi 
(Jesus verdens frelser)« mellem de stående 
apostle, mens der i yderfagene er malet Jesumo- 
nogram over »Soli Deo Gloria (Gud alene 
æren)« og årstallet »1937«.

Orglet, fra 1968, er et »kisteorgel« med fire 
stemmer, bygget af Marcussen & Søn, Åbenrå. 
Disposition: Manual: Gedakt 8', Rørfløjte 4', 
Quintatøn 4', Principal 2'. På vestpulpituret. 
Indtil 1968 anvendtes et †harmonium.

Et kirkeskib, en orlogsfregat »Jylland«, er 
bygget af skibstømrer Thiesen i København, 
skænket af stationsforstander T. A. Thiesen, 
Gredstedbro, og ophængt 1928.8

Klokken, tvm. 66 cm, har om halsen anført 
reliefversalerne: »Støbt af B. Løw & Søn Kø
benhavn«, og på legemet læses tilsvarende: 
»Anno 1926«. Profileret hals og slagring. Boltet 
til nyere vuggebom i tagrytteren.
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Fig. 5. Indre set mod øst. NE fot. 1984. – Kirchenitmeres gegen Osten.

KILDER OG HENVISNINGER

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

Ved embedet. Synsprotokoller for Jernved kirke 
1862f. og for Gredstedbro kirke 1927f.

Tegninger. Ved embedet. Projekt, plan, opstalter og 
snit 1924 ved Axel Hansen. – Beskrivelse af bygning 
ved Mogens Vedsø, inventar ved Ebbe Nyborg og 
Ole Olesen (orgler). Redaktionen afsluttet feb. 1995.

1 Axel Hansen fungerede som konduktør ved restau
reringen af S. Katrine kirke i Ribe 1918-29 under le
delse af H. Lønborg-Jensen (jfr. s. 697f.). I Ribe amt

forestod han, foruden kirken i Gredstedbro, tillige 
1928-29 opførelsen af kirken i Agerbæk (s. 1776f.).
2 Betydningen øgedes, da byen 1875 blev station på 
jernbanelinien Bramminge-Ribe.
3 Venligst meddelt af Hans Otto Kristensen.
4 Ved embedet. Synsprotokol 1862f.
5 H. Storck: Jyske Granitkirker, 1903, T. 63. Macke- 
prang: Portaler, s. 33 og 181-82.
6 Danske Tufstenskirker, II, T. 8-9.
7 Alterkorset er en anonym gave til kirken (jfr. note 
4). Korset slutter sig i formen til en ikke udført kor- 
buekrucifiksgruppe, der er angivet på tegningerne til 
kirken (fig. 3, tværsnit B).
8 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 358.



RIBE HERREDs område o. 1800 med de fem middelalderlige sognekirker: Farup, Hjortlund, Kalvslund, Seem 
og Vester Vedsted. Mandøs sognekirke fra 1727 har afløst en middelalderkirke på det nordligere Gammel Mandø 
(oversvømmet 1558), mens et kloster ved Munkesøen i Seem flyttedes derfra allerede 1173. Opførelsen af en 
sognekirke i Obbekær 1885 skyldes grænsedragningen 1864, der også har bestemt omfanget af det 1859 op
rettede herred. Som det ses var området tidligere delt mellem Hviding herred (syd for Ribe Å) og et eget 
Kalvslund herred. Dette synes o. 1300 udskilt af Frøs herred, hvorunder Mandøs kirke endnu o. 1350 anførtes. 
Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort 1804. – Die Havde von Ribe um 1800 mit den fünf mittelalterlichen Pfarrkir
chen: Farup, Hjortlund, Kalvslund, Seem und Vester Vedsted. Im Jahre 1727 wurde eine mittelalterliche Kirche auf dem 
nördlicher liegenden Alt-Mandø (1558 überflutet) durch die heutige Pfarrkirche ersetzt, während ein Kloster am Mönchsee 
in Seem schon 1173 vom Ort verlegt wurde. Die Errichtung einer Pfarrkirche in Obbekær 1885 ist auf der Grenzziehung 
von 1864 zurückzuführen, die auch den Umfang der 1859 errichteten Harde bestimmt hat. Aus der Karte geht hervor, daß 
das Gebiet früher in die Harde von Hviding und eine gesonderte Harde von Kalvslund geteilt war. Die letztere scheint um 
1300 aus der Frøs Harde ausgegliedert zu sein, zu der die Pfarrkirche von Mandø noch um 1350 gehörte. Ausschnitt aus der 
Karte der Gesellschaft der Wissenschaften 1804.

Danmarks Kirker, Ribe amt 223
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ROMANSKE SOKKELPROFILER i Ribe herred, af granit, 1:10. Målt og tegnet af Mogens Vedsø 1996. 
Fig. 1-4. Farup. 5. Hjortlund. 6. Kalvslund. 7. Seem. 8-11. Vester Vedsted. – Romanische Sockelprofile aus Granit.



Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1985. – Südostansicht der Kirche.

FARUP KIRKE
RIBE HERRED

Kirken, der var viet S. Nikolaj,1 nævnes tidligst 1279, 
da dens bygning blev betænkt i kantoren Jacobs testa
mente.2 En sognepræst er muligvis nævnt i den æld
ste del af Ribe Oldemoder (fra o. 1291), og i samme 
håndskrifts kirkeliste fra midten af 1300'rne anføres 
kirken med højeste afgift, 8 skilling sølv (jfr. s. 
1020f.).3 Kirken tilhørte måske domkapitlet allerede 
inden 1448,4 da den blev annekteret til S. Lucius' alter 
under domkirkens store tårn (jfr. s. 102).5 Ved biskop 
Iver Munks nyordning af Ribe domkirkes præbender 
1502 nævnes præbendet »under tårnet af Farup« som 
det første af de tolv bedste, der forbeholdtes de resi
derende kanniker.6 1525 havde ærkedegnen klaget til 
Frederik I over, at bønderne i Farup og Brøns (begge

kapitelskirker) nægtede at svare den skyldige tiende, 
hvorfor kongen pålagde sin søn, hertug Christian i 
Haderslev, at bringe forholdene i orden.7 Hertugen 
forstærkede imidlertid sine tidlige reformatoriske be
stræbelser i det ham underlagte Tørning len og ind
skærpede 1530 domkapitlet, at det i sin kirke i Farup 
ville lade prædike »et klart og godt Guds ord og 
evangelium uden hykleri«.8

Efter reformationen, der i almindelighed bragte 
kirkerne under landsherren, må kirken være forblevet 
under domkapitlet, indtil dets funktioner kom til op
hør med enevælden. 1683 lagde Christian V sogne
kaldet til kapellaniet ved S. Katrine kirke i Ribe.9 Kir
ken er overgået til selveje 1912.10

223*



3262 RIBE HERRED

Ved stormfloden 1634 blev skibe og skuder opsat 
ved kirken og 295 mennesker i sognet skal være om
kommet.11 Katastrofen må antages at ligge bag et an
dragende om bygningshjælp fra sognefolkene 1636, 
selv om kirken heri sagdes at have været bygfældig en 
tid lang »och endnu dag for dag foruerris«. Da kirken 
var uden midler til reparation, pålagdes kirkerne i
Haderslevhus lens to provstier at yde den bidrag efter
evne.12

Sagn. Farup kirketårn stod ved bygningens sydside 
for at markere, at kirken var den yderste i Slesvig (jfr. 
Vilslev s. 3110).13 En kæmpe i Vilslev kastede en sten 
efter Farup kirketårn. Stenen sidder nu i kirkediget og 
bærer fem huller efter kæmpens fingre.14

Kirken ligger i den nordlige udkant af bebyggel
sen Kirkeby centralt i den østlige del af sognet, 
der i nord og syd begrænses af henholdsvis 
Kongeå og Ribe å. Mod vest ligger bebyggelsen 
Tanderup ud til det flade marskland og længere 
mod syd sognets hovedbebyggelse, Nørre Fa
rup.

Den store, rektangulære kirkegård har gamle 
grænser og skærmes af høje træer til alle sider.

Indgange. Hovedadgangen er fra syd ud for 
kirkens tårn ad en kørelåge med fodgængerlåger 
til begge sider; de flankeres af i alt fire granit
piller, der krones af kugler – de to midterste 
piller er lidt højere end de to til siderne. De 
yderste bærer cifrene »18« og »53«, de inderste 
»18« og »42«. En tilsvarende fodgængerlåge fin
des i øst længst mod syd, blot mangler her kug
ler og årstal. Fire store sten anskaffedes 1841 til 
kirkens indgange, og det følgende år betaltes

Fig. 2. Matrikelkort 1:10000. Målt af N. Thyregod 
1838. – Katasterkarte, vermessen 1838.

stenkløver Christian for tilhugning af de fire 
granitsøjler og to kugler til det ene par; der ind
købtes tillige †gitre og †kirkeriste til de to ind
gange gennem diget. 1852 betaltes smeden for at 
omarbejde en gammel jern-kirkegårdsport, og 
året efter anlagdes en ny port med »stænger af 
sten«.15 Det fremgår ikke, hvorvidt den nuvæ
rende opstilling i syd er etableret sidstnævnte år 
eller senere; 1883 godkendte Kirkesynet, at den 
østre låge holdtes aflåst uden for kirketiden, og 
1894 skulle de nedfaldne stenkugler ved kirke
gårdsporten genanbringes på deres plads og 
jerngitterportene afskrabes og males.16 I det nor
dre dige er længst mod øst en nyere gennem
gang til kirkens affaldsplads. En reparation af 
†kirkeporten og begge †stetterne samt de tilhø
rende †riste bekostedes 1724-25.15 1834-35 an
skaffedes en ny kirkegårdsport, formentlig en 
jernlåge til en af de ældre porte, og 1842 blev 
†indgangen i vest sløjfet og de tilhørende, mu
rede piller nedrevet.15

Hegn. Kirkegården omgives til alle sider af 
jordfyldte stendiger, der formentlig har gammel 
hævd; dog omtales 1842-43 et stykke mur »mel
lem kirkegårdsporten og hr. Hansens hus«. 1853 
var kirkegården blevet bedre indhegnet,15 men 
først 1868 præciseres, at den hegnes af stablede 
kampestensdiger som de nuværende; diget blev 
nævnte år delvis omsat,17 og atter 1880 leveredes 
sten til opsætning af et nyt stykke dige.17

Kirken omgives af et brolagt fortov, der første 
gang omtales i forbindelse med en omlægning 
1871-72.18

BYGNING

Kirken, der er opført 1175-1200, består af apsis, 
kor og skib. I sidste halvdel af 1200'rne eller be
gyndelsen af det følgende århundrede blev kir
ken forlænget betragteligt mod vest. Et våben
hus i syd opførtes 1835 som afløser for et for
mentlig senmiddelalderligt †tårn, mens et tårn i 
vest tilføjedes 1932. Orienteringen er omtrent 
solret.

Kirken hører sammen med Vilslev og Jernved 
kirker (s. 3109 og 3209) til de største af Ribe- 
egnens tufstenskirker. Som det også er tilfældet
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Fig. 3. Kirken set fra nordøst. Forarbejde til Danske Tufstenskirker. Tegning ved Th. Bindesbøll 1884. – Nordost- 
ansicht der Kirche. Zeichnung, 1884.

med den sidstnævnte, er Farup kirkes plan og 
opbygning afsat med usædvanlig præcision. 
Den store apsis har centrum beliggende omtrent 
midt i korgavlens murtykkelse, og koret gør sig 
bemærket ved at være kort i forhold til bred
den.19 Der kan ikke umiddelbart iagttages ind
lysende målforhold i de enkelte bygningsdele; 
dog ses, at korets indre bredde er lig udvendig 
længde, apsidens udvendige bredde flugter med 
korets indre murflugter, hvilket også gælder for 
forholdet mellem kor og skib.

Materialer og teknik. Murværkets nuværende 
dække af puds og kalk levner ikke mulighed for 
detailundersøgelser, men alt opgående murværk 
synes opført af tuf. Murene hviler overalt på en 
granitsokkel med noget varierende profiler. Ap
sidens sokkel har en skråkant, hvori er udsparet 
plinte til halvsøjlernes baser (fig. 6b), og her
over et glat skifte. Korets sydside har to skrå
kanter (s. 3260, fig. 1), hvoraf den øvre brydes 
af murens liséner, mens nordsiden har profilsok- 
kel med en trekvartrundstav over en kraftig hul
kel (s. 3260, fig. 2). Dette sokkelprofil genfindes 
under den østlige del af skibets nordside, mens 
den resterende del af denne har en noget ud-

fladet karnis (s. 3260, fig. 3). Profilet på skibets 
sydside er en spinklere variant af korets nordside 
(s. 3260, fig. 4). Sokkelskiftet på hele nordsiden 
og på skibets sydside springer så kraftigt frem, 
at det kan føres ret igennem under lisénerne, 
mens et overliggende skifte af glatte granit
kvadre forkrøbbes om disse. Fordelingen af pro
filerne antyder et midlertidigt byggestop mellem 
kor og skib og muligvis yderligere ét undervejs i 
skibets opførelse.

Facadeudsmykningen er generelt velbevaret på 
alle tre oprindelige bygningsafsnit. Apsiden 
prydes af fem blændinger adskilt af halvsøjler 
(fig. 6a-b). Søjleskafterne er opmuret af tuf, 
mens de tilhørende baser og kapitæler er af 
sandsten; dog er kragbåndene på lisénerne i 
hjørnerne mod koret af granit. Baserne, der står 
på en retkantet plint med affasede øvre hjørner, 
har attisk profil og kapitælerne er terningfor
mede med forsænket skjoldfelt. Det runde bue
slag i hver blænding indfatter en dobbelt rund
bue, der i midten bæres af en konsol (fig. 9b), i 
siderne af et retkantet led bag halvsøjlerne. Af 
undersøgelser i forbindelse med opmålingen 
1884 fremgår, at de nævnte bueslag karakteri-
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Fig. 4. Tværsnit 1:150. Målt af Fr. Fogh, Berit 
Goldschmidt, Jesper Tøgern og Per Ørting 1948; teg
net af Per Ørting. – Querschnitt.

seres ved, at fugerne mellem de enkelte stiksten 
ikke er anbragt radiært i buen (fig. 9a), mens det 
ikke ses klart, om stikkenes ydre og indre kon
turer er koncentriske (sml. Vilslev, s. 3114 med 
note 32).

Korets langsider har hver to facadeblændin
ger, der foroven afsluttes af to bredt proportio
nerede rundbuer, mens skibet er delt i fire blæn- 
dingsfelter, der hver har en frise med tre bueslag 
båret af konsoller af omtrent samme udform
ning som på apsis. Vestligste blændingsfag i syd 
er delvis forstyrret af de skiftende tilbygninger 
foran skibets syddør. Blændingerne rejser sig 
forneden direkte over profilsoklen.

Døre og vinduer. En dør i koret er anbragt vest
ligt i sydsidens vestlige blænding. Det rundbu
ede stik er opmuret af tuf, mens de glatte vanger 
hver udgøres af to rejste kvadre; de østre er op
rindelige og af sandsten, mens de to vestre af 
granit er indsat ved en restaurering 1938 sam
men med den vestre halvdel af stikket. Den øvre 
karmsten i øst bærer præg af stærkt slid, bl.a. i 
form af talrige vandret forløbende »sliberidser« 
(sml. Ribe domkirkes nordre korsarmsportal, s. 
215 med note 20). Indadtil er døren stærkt æn

dret, idet hele østre halvdel var fjernet ved ud
hugning af en bred, mandshøj skabsniche. I vest 
konstateredes ved dørens rekonstruktion den 
oprindelige smigede vange med rester af stabler. 
Overdækningens form kendes ikke. Den nuvæ
rende udformning med parallelle vanger og 
rundbuet overdækning hidrører fra dørens gen
åbning 1938 og skyldes hensynet til prædike- 
stolsopgangen.

Skibets døre, der tilsyneladende er ens udfor
mede, er anbragt midt i 4. fags facadeblænding. 
Den nordre står siden en restaurering i 1930'rne 
synlig som udvendig blænding. Den er relativt 
bred med rundbuet stik af tuf og karme af rejste 
kvadre. Syddøren var i brug som kirkens ho
vedindgang frem til tårnets opførelse 1932; her
efter bevaredes den åben indtil indretningen af 
nyt varmeanlæg 1951 (s.d.); den tilmuredes 
1982, men er bevaret som indvendig blænding. 
Udformningen i det ydre var identisk med 
norddøren med en anslagsfals liggende ca. 25 
cm bag ydre murflugt. På indersiden er dørens 
vanger omtrent vinkelrette på murflugten og 
den øvre afslutning nærmest spærstikformet 
(sml. fig. 43).

Apsiden har – hvad der er usædvanligt for tuf- 
stenskirkerne – kun én lysåbning. Det dobbelt- 
smigede, rundbuede vindue genåbnedes 1940 i 
forbindelse med indsættelse af et glasmaleri 
(s.d.), men tilmuredes atter 1954 og fremtræder 
nu som udvendig blænding. Alle kirkens øv
rige, oprindelige vinduer i både nord- og sydsi
den genåbnedes eller rekonstrueredes 1936. Af 
vinduerne i koret registreredes angiveligt ingen 
rester ved retableringen, men udformningen af 
de frem til restaureringen bevarede vinduesåb- 
ninger (sml. fig. 8b og 8c) – fire i alt, én midt i 
hvert blændingsfag – antyder, at der i det ydre
kan have indgået dele af oprindelige lysåbnin-

20ger.
I skibet havde hvert fag – med undtagelse af 

dørfaget (det 4. fag) – ét vindue anbragt midt i 
facadeblændingen. Alle er rundbuede, dobbelt- 
smigede vinduer, hvoraf nordsidens 1. og 3. 
samt sydsidens 3. er helt bevarede, mens der af 
de tre øvrige blev fremdraget bueslag og dele af 
smigene ved genåbningen. Sydsidens vinduer er
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Fig. 5. Grundplan 1:300. Målt af Fr. Fogh, Berit Goldschmidt, Jesper Tøgern og Per Ørting 1948; suppleret og 
tegnet af Mogens Vedsø 1996. – Grundriß.

fremhævede ved at være ca. 15 cm højere end 
nordsidens. Åbningen i nordsidens 4. fag – over 
døren – blev indsat ved restaureringen uden 
baggrund i ældre forhold.21

Indre. Apsisbuen, der har en dyb og bred fals i 
vanger og stik, er velbevaret (fig. 20); dog er 
nordre vanges forreste hjørne noget forhugget 
og stikkets nordre del præges af brud forårsaget 
af sætninger i murværket. Korbuens overgri
bende, rundbuede stik er velbevaret, mens van
gerne, der nu mangler kragbånd, er fornyede. 
På begge sider af buen har triumfvæggen haft 
sidealternicher, hvoraf den nordre endnu er velbe
varet, mens den søndre er forstyrret ved gen- 
nembrydning af opgangen til prædikestolen. 
Den nordre niche, der genåbnedes o. 1928, har 
halvcirkulær plan og kvartkugleformet hvælv.

Apsiden overdækkes af et oprindeligt halv- 
kuppelhvælv, mens den resterende del af kirken 
har flade trælofter. Koret har loft af grønmalede 
brædder, fastgjort på bjælkernes underside, og 
prydes på midten af et loftsmaleri (s.d.). Skibet 
har bjælkeloft, der blev genfremdraget 1931; ho
vedparten af bjælkerne i det nu brunt bejdsede 
loft er formentlig oprindelige.

De oprindelige gavltrekanter på korets og ski
bets østgavle er delvis bevarede. Korgavlen har 
på ydersiden en rest af en stigende rundbuefrise; 
bevaret er nederste bueslag i nord samt en 
stump af det korresponderende i syd. En tilsva

rende, fornyet, buefrise kendes fra Ballum.22 
Gavlens midterste del forsvandt ved en for
mentlig senmiddelalderlig ombygning (jfr. 
ndf.). Skibets fortrinsvis af tegl opmurede østre 
gavltrekant, der formentlig er oprindelig og 
brydes af en senere udhugget, muligvis middel
alderlig, rundbuet gennemgang, mens vestgav
len forsvandt ved den nedennævnte udvidelse af 
skibet.

Middelalderlige tilføjelser. En vestforlængelse, der 
øgede skibets areal betragteligt, tilføjedes i sid
ste halvdel af 1200'rne eller evt. begyndelsen af 
1300'rne; udvidelsen kan muligvis sættes i for
bindelse med kantoren Jacobs testamentariske 
betænkning af kirkens bygning 1279 (jfr. ovf.). 
Murene, der er opført af en blanding af tuf og 
tegl, rejser sig over en granitsokkel, der delvis 
må stamme fra det oprindelige skibs nedrevne 
vestgavl. Således er der identiske sokkelprofiler 
under henholdsvis den frie del af sydsiden og de 
vestlige tre fag af det oprindelige skibs nordside, 
mens forlængelsens nordside har sokkel af dels 
forskelligt profilerede, dels uprofilerede kvadre.

Flankemurene prydes af en facadeudsmykning, 
der tilstræber lighed med det oprindelige skib, 
idet blændingerne dog ikke har underkant i sok
kelhøjde, men udgår fra et niveau svarende til 
vinduernes sålbænke (fig. 8c). På nordsiden re
gistreres to fag blændinger, der hver overdæk
kes af en frise af tre rundbuer svarende til ud
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Fig. 6a-b. Detaljer af apsis (s. 3263). a. Kapitæl. b. 
Base. Mogens Vedsø fot. 1996. – Details von Apsis. a. 
Kapitell. b. Basis.

formningen i det oprindelige skib. Den østre 
blænding er velbevaret, mens den vestre er re
guleret 1938, da et tredje, vestre bueslag tilføje
des tilsyneladende uden sikre holdepunkter i 
murværket. Indtil da var blændingen smallere 
og overdækkedes af kun to bueslag. Dette kan 
være den oprindelige udformning, omend nord
vesthjørnet tydeligvis var ommuret (sml. fig. 7 
og 8c). Sydsiden rekonstrueredes ovennævnte år 
uden sikre spor i det skalmurede og i en vis ud
strækning ommurede murværk.

Forlængelsen har fire vinduer midt i hver af de 
respektive facadeblændinger. Alle er dobbelt- 
smigede, spidsbuede åbninger af omtrent 
samme størrelse som skibets oprindelige vin
duer. Frem til restaureringen i 1930'rne var kun 
det østre nordvindue bevaret, omend tilmuret, 
mens de øvrige er murede uden holdepunkter i 
det undersøgte murværk. Sandsynligvis har der 
været en lysåbning i det østre fag i sydsiden, 
men denne var helt opslugt af et nyere vindues- 
hul. I samme sides vestfag registreredes ingen 
åbning, og om det tilsvarende nordfag siges, at 
der ikke tidligere havde været vindue på dette 
sted.23 Forlængelsens vestgavl, hvis yderside var 
helt eller delvist skalmuret med små tegl, for
svandt ved opførelse af kirkens nuværende tårn 
1932.

I det indre har der været markeret en vis ad
skillelse mellem det oprindelige skib og vestfor
længelsen, idet gulvet i sidstnævnte indtil oven
for omtalte restaurering lå hævet et trin over det 
øvrige. Hvorvidt der herudover har været en 
arkitektonisk adskillelse mellem de to bygnings- 
afsnit er uvist, men næppe sandsynligt.24

Frem til 1835 fandtes et †tårn på skibets syd
side omtrent samme sted som det samme år op
førte våbenhus, dog forskudt lidt mod vest.25 
Tårnet, hvis underste etage tjente som adgangs- 
rum til kirken, angives at have været 30 alen 
højt,26 men benævntes i øvrigt som uanseligt. 
Tårnets tag omtales 1711 som blytækt,27 og af 
indberetningen til biskop Bloch synes at 
fremgå, at tårnet havde gavlene orienteret mod 
nord og syd.28 Tårnet kan ikke dateres nærmere, 
men hidrørte, trods den usædvanlige placering 
(sml. den historiske indledning), formentlig fra 
senmiddelalderen. Tårne med tilsvarende place
ring ses ved kirkerne i Sønder Bork og Hem
met, begge i Nørre Horne herred, Ringkøbing 
amt. 1732-33 regnedes en reparation for højest 
nødvendig.15 Nedrivningen 1835 var en følge af 
råd i tårnets og skibets træ- og murværk grun
det nedsivende vand fra graten mellem skibets 
søndre tagflade og tårnets nordmur.29 Arbejdet 
hermed blev forestået af N. Møller i Hjerting.30

Ved en formentlig senmiddelalderlig ombyg
ning af korets østgavl opmuredes en bredt spændt,
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Fig. 7. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1985. – Nordostansicht der Kirche.

spids aflastningsbue over apsisbuen, og den 
samtidigt murede gavlspids prydedes over ap- 
sistaget af en blænding formet som et korset 
kors;31 inden for amtets grænser fandtes tidligere 
en beslægtet blænding i Verst.32

Eftermiddelalderlige ændringer og tilføjelser. Et 
våbenhus, nu ligkapel, ud for skibets syddør af
løste 1835 det samme år nedrevne †tårn, hvis 
underetage indtil da tjente som våbenhus. Den 
hvidkalkede, relativt store bygning har tynde 
mure af tegl og blyklædt tag. Samtidig med op
førelsen skalmuredes den del af skibets sydside,

der dækkedes af tilbygningen, dog udsparedes 
en niche omkring syddøren. Den nuværende 
fremtræden skyldes en ombygning 1938 (arki
tekt J. K. Jepsen). Hver langside udstyredes ved 
denne lejlighed med to fladbuede, falsede vin
duer, hvoraf det nordre i østsiden 1951 erstatte
des af en fladbuet dør (jfr. ndf.), og den glatte 
gavltrekant afløstes af en blændingsgavl med 
syv spidsbuede højblændinger, hvoraf de tre 
midterste hver har en lille lyssprække i bunden 
og har hævet sål af hensyn til buestikket over 
døråbningen, der samtidig fik lidt høj rejsning.
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Fig. 8a-e. Opmålinger 1:300. a. Plan. b. Opstalt af kirkens sydside. c. Opstalt af kirkens nordside. d. Opstalt af 
kirkens østside. e. Tværsnit af kirken set mod øst. Forlæg til Danske Tufstenskirker. Målt og tegnet af Th. Bin- 
desbøll 1884. – a. Grundriß. b. Aufriß, Südwand der Kirche. c. Aufriß, Nordwand der Kirche. d. Aufriß, Ostwand der 
Kirche. e. Querschnitt gegen Osten. 1884.

Indtil 1938 fremstod bygningen (fig. 8b og 8d) 
med glat gavl og bred, fladbuet dør i syd samt et 
stort rektangulært vindue i øst.

Våbenhusets indre har kalkede vægge og træ
loft med synlige bjælker. Rummet opdeltes 1951 
ved en tværgående skillevæg; den søndre del har 
siden tjent som ligkapel, mens den nordre del 
anvendtes først som fyrrum (jfr. opvarmning), 
nu som materialrum.

Tårnet opførtes 1932 (arkitekt Axel Hansen) 
som afløser for den 1835 over skibets vestende 
opsatte †tagrytter. Det hvidkalkede murværk er 
opført af tegl. Sydsiden har en stor fladbuet, fal

set døråbning i spidsbuet spejl; i tilknytning her
til er udsparet et vindfangslignende rum i mur
tykkelsen. I nord og vest er fladbuede, falsede 
vinduer med smedejernsrammer, mens den 
højtsiddende lysåbning i syd er udformet som et 
smiget cirkelvindue. Det højtliggende mellem- 
stokværk er til hver af de frie sider forsynet med 
en smal lyssprække med aftrappet overdækning; 
klokkestokværket har til hver side to fladbuede, 
falsede glamhuller. Tårnet afsluttes foroven af et 
ottekantet, blyklædt spir, der hæver sig over fire 
gavle. Gavlfoden markeres af et dobbelt savskif
te, og herover rejser sig fem spidsbuede høj
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blændinger. Hver af gavlene har øverst en flad 
knap, mens spiret afsluttes at en fløjstang med 
kugle og vejrhane.

Det høje tårnrum er ved en indskudt etagead
skillelse delt i to. Den nedre del, der tjener som 
våbenhus, er forbundet med skibet ved en bred 
døråbning i lukkemuren forneden i den høje 
rundbuede, falsede tårnbue. Fra den dybe vin- 
duesniche i tilknytning til nordvinduet er ad
gang dels til et lille opbevaringsrum i murtyk
kelsen mod øst, dels til en ligeløbstrappe i vest
muren. Tårnrummets øvre del tjener som orgel
pulpitur. Trappen udmunder ved en fladbuet 
dør længst mod syd i vestvæggen og fra en til
svarende nordligt i væggen fortsætter endnu et 
trappeløb videre op i tårnet. Fra mellemstok- 
værket er gennem en bred, fladbuet døråbning i

østvæggen forbindelse til skibets loftsrum. 
Denne væg prydes desuden af fire murankerfor- 
skud dannende årstallet 1835, der er året for en 
stor reparation af kirken.15

Ved det ældre tårns nedrivning 1835 overflyt
tedes klokkerne til den nyopførte †tagrytter over 
skibets vestende. Den spinkle rytter, hvori de to 
klokker var ophængt over hinanden (jfr. s. 
3299), kronedes af et let svejfet pyramidespir 
med fløjstang, kugle og kors. Klokkerne hang i 
bjælker i rytterens øst- og vestside (fig. 8b-c), 
der yderligere afstivedes af hver to sæt knægt- 
agtige, svungne skråstivere.33 Tagrytteren op
sattes af bygmester Lund, der formentlig tillige 
forestod opførelsen af våbenhuset; i forbindelse 
med arbejdets udførelse betaltes 1834-35 for 
bygmesterens transport til Hjortlund for at be-
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sigtige denne kirkes 1816 opsatte »spir« (jfr. s. 
3317), ligesom der året efter betaltes for »et bud 
til Rødding angående standsning med hugning 
af egetræer« på grund af ændrede planer for tag
rytteren.15 Efter hyppige klager over tagrytte
rens dårlige stand, erstattedes den 1932 af kir
kens nuværende tårn.

Restaureringer. På foranledning af sognepræst 
P. Gamrath gennemgik kirken fra o. 1928 og 
knap en snes år frem en lang række istandsættel
ser og restaureringer. I de første år, under ledelse 
af arkitekt Axel Hansen, blev skibets bjælkeloft 
afdækket, nordre sidealterniche genåbnet og en
delig opførtes 1932, som tidligere nævnt, kir
kens nye tårn. Yderligere arbejder 1938, under 
ledelse af arkitekt J. K. Jepsen, indbefattede om
bygning af våbenhuset, retablering af facade
blændingerne på vestforlængelsen samt genåb
ning henholdsvis rekonstruktion af kirkens op
rindelige vinduer. Kirkens seneste større restau
rering (arkitekt S. Aa. Aakjær) gennemførtes
1982.

Fig. 9a-e. Detaljer af apsis (s. 3263), 1:20. a-c. Detaljer 
af apsidens buefrise med halvsøjlekapitæl og konsol. 
d. Halvsøjlebase. e. Kragbånd ved nordre hjørneli- 
sén. Forlæg til Danske Tufstenskirker. Målt og tegnet 
af Th. Bindesbøll 1884. – a-c. Details von Bogenfries der 
Apsis mit Halbsäulenkapitell und Konsole. d. Halbsäulen- 
basis e. Kämpfer an nördlicher Ecklisene. Vermessen und 
gezeichnet 1884.

Gulvene, hvoraf korets er hævet to trin over 
skibets, dækkes siden restaureringen i 1930'rne 
af røde munkesten lagt i zig-zag mønster; dog 
blev der først o. 1950 lagt tegl i skibets midter
gang, da de herværende gravsten flyttedes (jfr. 
gravsten). 1835-36 indkøbtes fliser i Jylland, og 
året efter omlagdes gulvet i koret;15 yderligere 
omlægning fandt sted 1868, hvor en ligsten i 
skibets midtergang var knækket i tre stykker 
(jfr. tgravsten nr. 7).17 Den ødelagte sten kas
seredes, og de øvrige »rykkedes op«, mens det 
opståede hul lukkedes med gule fliser. 1878 flyt
tedes en ligsten ned i skibet fra en plads midt i 
koret, hvorefter der lagdes bræddegulv her.17

Kirkens †lofter nævnes 1711 at være af ege- og
– hovedsagelig – fyrrebrædder sømmede på 
bjælkernes underside.27 Kirkeværgerne blev 
1864 pålagt at forsyne hele kirken med nyt loft, 
men dette forsinkedes på grund af krigen og 
gennemførtes, for skibets vedkommende, først 
1868, da »højkirken« (skibet) fik pudset og 
hvidtet loft.18 Loftet i koret maledes 1887.17 Da 
dele af skibets loft faldt ned 1903, udskiftedes 
det med et kassetteloft af brædder, med påsøm
mede lister og rosetter (sml. fig. 41).34

†Vinduer. Før restaureringen i 1930'rne havde 
koret til hver side to relativt slanke rund- eller 
fladrundbuede vinduer, der delvis må opfattes 
som udvidelser af denne bygningsdels oprinde
lige lysåbninger. Dette kan være sket efter 1842, 
da sognepræsten klagede over »de små uigen- 
nemskinnelige og stygge vinduer« i koret og 
ønskede disse ændret.35 I skibet var brede, kur- 
vehanksbuede vinduer, to i nord, tre i syd og et i 
vestgavlen; disse lader sig ikke datere nøjere, 
men var formentlig alle eftermiddelalderlige. 
Samtlige åbninger lukkedes af afsprossede træ
vinduer. Kirkens vinduer omtales kun sjældent i 
kilderne, dog nævnes, at den 1768 havde fået 
indsat nye vinduer næsten overalt.36 Atter 
1814-15 skete en delvis udskiftning af vinduerne, 
idet kirken noteredes for en indtægt af salget af 
nogle gamle vinduesrammer.15

Tagværkerne over apsis, kor og skib er middel
alderlige, af eg, men kraftigt omsatte og æn
drede; således ses tydeligt, at både koret, og ikke 
mindst skibet, har fået lavere taghældning end
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Fig. 10. Indre set mod øst. NE fot. 1985. – Kircheninneres gegen Osten.
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Fig. 11. Ærkebispehelgen, kalkmaleri i apsisbuen, o. 
1200 (s. 3276). Egmont Lind fot. 1940. – Hl. Erz- 
bischof, Wandmalerei im Apsisbogen, um 1200.

oprindeligt – sidstnævnte har ydermere fået op- 
skalket tagfoden. Apsidens spær hviler af mod 
en kongestolpe og hvert af dem understøttes af 
en kort skråstiver. Kor og skib har to lag hane
bånd, og i koret er desuden korte, lodrette spær
stivere, mens der af sådanne i skibet kun ses de 
tomme taphuller i spærenes underside. Tagvær
kerne over våbenhus og tårn er af fyr og samti
dige med de respektive bygningsdele.

Tagbeklædningen har været af bly så langt det 
skriftlige kildemateriale rækker tilbage. Korets 
tagflade hidrører fra en udskiftning 1837, der

blev udført af Niels Møller, Øster Hjerting, 
mens skibets fornyedes 1937 af H. Hermansen.37 
Våbenhuset har været blytækt siden opførelsen 
1835, men de nuværende tagflader lagdes ved 
ombygningen 1929. Tårnets blytag er lagt sam
tidig med dets opførelse 1932.

Den ældste omtale af blyklædningen er fra 
1636,38 og 1711 præciseres, at hele kirken – in
klusive det 1835 nedrevne †tårn – er tækket med 
dette materiale.27 Peder Møller39 gav 1862 tilbud 
på omlægning af beklædningen på 12 fag af ta
get, mens arbejdet efter licitation udførtes de 
følgende år af blytækker Peder Juhlsen Gram. 
Nævnte år havde bispen ønsket kirkens tagbe
klædning udskiftet med skifer, men dette mødte 
modstand hos såvel provsten som sognets be
boere.40 1872 indkøbtes bly til fornyelse af taget 
over apsiden og våbenhusets østside, og atter 
1889 var reparationer fornødne, denne gang på 
kirkens nordside.17

Opvarmning. Kirkens nuværende varmekilde 
er el-varme, anskaffet 1982 som afløser for en 
†kalorifer, der 1951 installeredes i våbenhusets 
nordre, afskilte del. En †kakkelovn opstilledes 
1896 i skibets nordøstre hjørne (sml. fig. 41).16 
En skorsten, hvortil der 1863 indkøbes sand, ler 
og helbrændte mursten, har næppe tjent i for
bindelse med opvarmning, men har snarere væ
ret til en †blystøberkamin, der kan have haft sin 
plads i våbenhuset (sml. Kalvslund, s. 3353).41

Kirken står i dag med hvidkalket murværk 
undtagen apsidens halvsøjler, der o. 1940 afren- 
sedes for kalk.

KALKMALERIER MM.

Kalkmalerier. Ved murarbejde i kirken 1868 iagt
tog M. K. Sørensen spor af »frescomalerier«, 
hvoraf han mente, at der navnlig måtte have væ
ret nogle på korbuen og omkring prædikesto
len, dvs. på triumfvæggens sydlige del. Her var 
de dog ødelagt ved korbuens ommuring 1843. 
Hans eftersøgning rundt i kirken førte videre til 
fund af en efterreformatorisk indskrift på skibets 
nordvæg, der atter overkalkedes, ligesom kalk
kosten inden 1880-81 havde fjernet en (måske 
sammenhørende) indskrift »over kirkedøren«.42
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Fig. 12. Udsnit af apsidens nordre del med kalkmalerier, o. 1200. Langs apsisforkanten akantusbort (s. 3276f.), i 
hvælvingen rester af en †Majestas Dominifremstilling, hvoraf ses dele af Markusløven og to sidefigurer. Eg
mont Lind fot. 1940. – Ausschnitt aus Norderteil der Apsis mit Wandmalerei, um 1200. Entlang der vorderen Kante ein 
Akanthusfries, im Gewölbe Reste einer †Maiestas Domini Darstellung mit Teilen von dem Markuslöwen und zwei 
Seitenfiguren.

1940 afdækkedes rester af fornemme roman
ske kalkmalerier i apsiden, på apsisbuen, i koret, 
i triumfbuen og på triumfvæggen i skibet, hvor 
det fundne må ses i sammenhæng med de 1868 
iagttagede spor. Malerierne stod urestaurerede

indtil 1946, da Egmont Lind konserverede de i 
apsisbuen og korbuen værende, mens resten at
ter tildækkedes. En mosaik, indsat 1942 i det 
1940 åbnede apsisvindue (jfr. s. 3264), tænktes 
kombineret med en kalkmalet nyudsmykning af
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Fig. 13-14. Gammeltestamentlige konger, kalkmalede, foroven i apsisbuen, o. 1200 (s. 3276). 13. David, i nord. 
14. Formentlig Salomon, i syd. Egmont Lind fot. 1940. – Alttestamentliche Könige, Wandmalerei zuoberst im 
Apsisbogen, um 1200. Im Norden David. Im Süden vermutlich Salomon.

Fig. 15. Gammeltestamentlig konge, formentlig Salomon, udsnit af kalkmaleri i apsisbuen, o. 1200 (s. 3276). 
NE fot. 1995. – Alttestamentlicher König, vermutlich Salomon. Ausschnitt aus Wandmalerei im Apsisbogen, um 1200.
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apsidens hvælv ved Ole Søndergaard. I stedet 
overlodes opgaven til Stefan Viggo Pedersen, 
der 1954 udstyrede hele apsiden med et stort 
maleri, Kristi Forklarelse. Samtidig tildækkede

man nogle 1952 fremkomne, efterreformatori- 
ske malerirester på skibets nordvæg, hvor der 
atter var lidt rankeværk fremme 1972. Endelig 
har man ved en genrestaurering af middelalder-

Danmarks Kirker, Ribe amt 224
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Fig. 16. Apostlene Filip og Andreas, udsnit af †kalk
maleri, o. 1200, på apsisvæggens nordre del (s. 3277). 
Egmont Lind fot. 1940. – Aposteldarstellungen, Aus
schnitt aus †Wandmalerei an nördlicher Apsiswand. Um 
1200.

malerierne 1987 søgt at fjerne en del tilføjelse og 
opmaling fra 1954 på apsisbuens romanske ud
smykning.

Kirkens romanske kalkmalerier, der har været 
opfattet som dele af én sammenhængende ud
maling fra begyndelsen af 1200'rne, må ud fra 
stilen, teknikken og nye iagttagelser ved gen
restaureringen henføres til to forskellige ud
smykninger.43

1) (Fig. 11, 13-15), o. 1200, i apsisbuen, hørende 
til en dekoration, der må have omfattet apsiden, 
koret, korbuen og formentlig tillige triumfvæg
gen i skibet. Apsisbuen har på hver side haft to 
siddende, frontale figurer over hinanden, øverst 
to modstillede, gammeltestamentlige konger, 
snarest David og Salomon, nederst i nord en 
ærkebispehelgen, hvis pendant i syd nu mang
ler. Figurerne er malet på en blå bund med ok
kergule og hvide randstriber, og udsmykningen 
suppleres langs apsidens forkant af en noget

kompletteret bort med akantuspalmetter under 
bueslag (fig. 12, 20). Malepudsen, lagt direkte 
på tufstenen, er brunlig med en meget fin korn
størrelse og vistnok glittet.44

Af de glorierede konger må den nordre være 
David (fig. 13), idet et skriftbånd i venstre hånd 
rummer indledningen til hans salme 112, anført 
med store majuskler: »Beat(us) vier qvi t[i]met 
[domin]um in man[datu eius volet nimis] (Salig 
er den mand som frygter Herren og ret har lyst 
til hans bud)«. Billedet står i dag mere udvisket 
end ved afdækningen, og indskriften er næsten 
borte, hvorfor læsning og beskrivelse må støtte 
sig på det, som da lod sig erkende. Afdæknings- 
fotografiet viser David siddende rank med højre 
hånd løftet til gestus foran brystet, venstre knæ 
peger lige frem, det højre er drejet udefter, lige
som de ret tætsatte fødder er noget udadrettede. 
Af kronen ses netop så meget, at den kan an
tages at have svaret til Salomons, ligeledes det 
smalle hoved med højtløftede øjenbuer, halv
langt hår og langt tilspidsende skæg. Kongen 
bærer fodsid, okkerfarvet kjortel med blå og 
hvide foldelinjer samt en i halsen samlet kappe 
med hermelinsfoer og okkerfarvet, ædelstensbe- 
sat bræmme. På benene ses røde hoser og ud
ringede sko.

Da kongen i syd (fig. 14) danner pendant til 
David, må han antagelig være Salomon, men 
det lidt laveresiddende skriftbånd er ulæseligt. 
Derimod fremstår især hovedet (fig. 15) meget 
velbevaret med ædelstensbesat krone, vidtåbne 
fjerntskuende øjne og vidnesbyrd om en yderst 
minutiøs detaljering af rynker, hår mm. Højre 
hånd holder et slankt, kuglebesat scepter op 
imod skulderen, mens den nu manglende ven
stre må have grebet om skriftbåndet; knæene er 
sat bredt, fødderne næppe erkendelige. Den 
grønne kjortel bæres under en okkerfarvet 
kappe med fint palmetmønster og en hvid, 
ædelstensbesat bræmme.

Af ærkebispehelgenen i nord (fig. 11) er ikke 
meget mere end grundkonturen i behold. Under 
mitraen viser afdækningsfotografiet spor af vidt
åbne øjne og et kort fuldskæg, indfattet af en 
hvid glorie. Hænderne holdes samlet foran bry
stet, støttende en stav, hvis afsluttende knop
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anes vel over den højre skulder. Et T-formet 
ærkebiskoppeligt pallium bæres over en rød
brun kåbe med hvide bræmmer. I akantusborten 
langs apsidens forkant (fig. 12) er anvendt hele 
det romanske maleris palet, rækkende fra hvidt 
over gråt, lys og mørk okker, blåt, grønt, sort 
og mønjerødt.

Apsisbuens malerier har sluttet sig til de 1940 
undersøgte †kalkmalerier i apsiden, hvis hvælv 
har haft en fremstilling af Majestas Domini med 
omgivende evangelistsymboler og to gange to 
sidefigurer, mens apsisvæggen herunder havde 
en 135 cm høj frise af tronende apostle, fordelt 
med fem på hver side af det nu blændede vin
due. Figurbaggrund og randstriber svarede til 
apsisbuens, i hvert fald når det gjaldt apostelfri
sen og formentlig også i hvælvet. Nedtil afslut
tedes apsisudsmykningen af en 54 cm bred bort 
med ukendt motiv og et 120 cm bredt draperi 
(vistnok i mønjerødt), mens apsiskanten ledsa
gedes af en knækbort i blåt, hvidt og grønt.45

Af hvælvingens Majestasfigur sås alene ho
vedtrækkene samt rester af en omgivende, man- 
delformet glorie (mandorla). Syd herfor var in
tet bevaret, mens man i nord fremdrog en ret 
velbevaret Markusløve, sluttende sig tæt til 
mandorlaens underdel, og yderst det nedre af to 
stående personer (fig. 12). Løven vendte krop
pen bort fra apsidens centrum, de fjedrede vin
ger var løftet op langs mandorlaen, og det fron
tale, mankeprydede hoved domineredes af 
skråtstillede, stirrende øjne og en vid, tandbesat 
flab (poterne anes fig. 17). Den nærmeststående 
sidefigur har antagelig været Maria, men foto
grafiet antyder blot en dragt med bræmmer og 
måske en venstrehånd hævet mod Majestasfigu- 
ren. Yderst viser fotografiet dele af en frontal 
figur med udadvendte fødder og en fodsid klæd
ning, hvis hvide, lodrette midtbræmme kan 
have været rest af et ærkebiskoppeligt pallium.

Apsisvæggens apostle var fremstillet siddende 
på en marmoreret bænk (fig. 16) og havde deres 
navne anført ovenover på en bort med hvide 
majuskler. Mens der syd for vinduet kun fandtes 
et hoved i behold, var nordsidens fem apostle 
mere eller mindre erkendelige, her beskrevet fra 
syd. Nærmest vinduet sås »Petrfusj« (fig. 17)

Fig. 17. Apostlene Andreas og Peter, udsnit af †kalk
maleri, o. 1200, på apsisvæggens nordre del (s. 3277). 
Egmont Lind fot. 1940. – Aposteldarstellungen, Aus
schnitt aus †Wandmalerei an nördlicher Apsiswand. Um 
1200.

med kort, måske let krøllet hår, holdende en 
stor nøgle op foran højre skulder. Han bar, som 
vistnok alle de følgende, en okkerfarvet kappe 
over hvid kjortel. Nord for ham sad »Andreas« 
(fig. 16, 17) som rækkens bedst bevarede med et 
ansigt næsten som apsisbuens konger. Han 
gjorde med venstre hånd en gestus foran bry
stet, mens den højre løftede en bog i vejret. Fo
tografierne (især fig. 16) viser endvidere kappen 
med et elegant svunget og kompliceret folde
mønster, der var angivet i rødbrunt; af kjortlen 
ses de snævre ærmer. Mens de nævnte apostle 
var frontale, vendte »Filippus« (fig. 16) sig halvt 
mod Andreas og løftede hånden imod ham med 
en talende gestus. Ansigtet var øjensynlig smalt 
med et langt og let svunget, mørkt skæg. Af 
»[Ba]rtholomeus« afdækkedes ikke meget mere 
end glorieskiven og visse konturer, mens side
manden i nord var næsten helt borte, inklusive 
navnet. På korvæggene iagttoges 1940 dele af 
samme palmetfrise som langs apsidens forkant 
og dertil »andre velkendte former for romansk

224*
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ornamentik«, således lidt af en ubestemmelig 
bladbort på østvæggen langs apsisbuen (foto i 
NM). Bedst bevaret fremstod det fundne her, på 
korets vestvæg og på triumfvæggen i skibet, men 
ingen steder »opfordrende til videre afdæk
ning«.46 Om alt, hvad disse sonderinger fik 
frem 1940, tilhørte den samme, ældste udsmyk
ning som i apsiden, er selvsagt uvist. Således 
kunne ved genrestaureringen 1987 iagttages to 
malerilag i korbuen, idet der under det bevarede, 
senromanske maleri konstateredes ældre frag
menter.47

Program, stil og datering. Den på Johannesåben- 
baringen hvilende apsisvision af guddommen 
over tronende apostle følger et udbredt romansk 
skema, som inden for amtet kendes fra Læborg 
(s. 2920), mens der syd for Ribe kan nævnes 
sidestykker i Hviding og Ballum (DK. SJyll., s. 
1139, 1407).48 Hertil har sluttet sig apsisbuens 
jødiske konger og ærkebisp(er?), vel nok som 
repræsentanter for den gamle og den ny pagt.49 
Malerierne hører til de bedste eksempler på en 
Ribetradition, der bl.a. karakteriseres ved en 
rhinlandsk inspireret bladornamentik, som ken
des fra domkirken (s. 379f.), og som går igen 
næsten tilsvarende i kirker som Ål (s. 1307f.), 
Give (Vejle amt) og Vilslev (s. 3130f.).50 Nært 
står ikke mindst malerierne i Ål, der har flere 
tilsvarende hoveder, og som (især før deres re
staurering) synes at have udvist en lignende blød 
og forfinet modellering af ansigter og klædefol
der. Andreasfigurens stærkt svungne og »klæ
bende« foldemønstre (fig. 16) har således visse 
paralleller i Ål, bl.a. på den eneste †figur, som 
kendes fotograferet i urestaureret stand.51 Jævn
føres kan også med de endnu dårligere doku
menterede †apostle i Hviding kirkes apside (se 
akvareller i DK. SJyll., s. 2750f.) og med fynske 
kalkmalerier fra o. 1200, som de kendes i Sande
rum, Sønder Nærå og Fraugde kirker (Odense 
amt).52

2) (Fig. 18), o. 1225-50, en fremstilling af 
Kains offer i korbuens sydside. Han er vist stå
ende med et let svaj i kroppen, venstre hånd er 
sat i siden og holder en kort stav (mordvåbnet), 
den højre løfter offerneget i vejret. Ansigtet er 
tegnet næsten som en karikatur med grove træk,

halvlangt pjusket hår og en antydet skægvækst. 
Han bærer kort, grøn kjortel med okkerfarvede 
bræmmer under en lys kappe, der er samlet i 
halsen og falder ned bag armene; fødderne 
mangler nu. Over Kain er bevaret dele af to små 
sidestillede felter, det ene (i øst) med en djævel, 
der modtager offerneget, det andet med resterne 
af en engel. Øverst anes lidt af kanten fra en 
topmedaljon, som må have rummet Gud Her
ren, ligesom der til udsmykningen må have hørt 
Abels offer som pendant i korbuens nordside.

Malebunden minder om de ældre maleriers,53 
men figurerne er på afvigende vis konturteg- 
nede (i sort) og står her på en grøn bund, der 
indfattes af afstribninger i hvidt, rødbrunt og 
lysrødt (mønje). Kainfiguren har endvidere væ
ret kantet af en smal rankebort, der anes på af- 
dækningsfotografierne.

Motiv, stil og datering. Kains og Abels offer er 
en udbredt korbuefremstilling i Jyllands roman
ske kalkmaleri. Det er et sent træk, at Kains dår
lige karakter er udpenslet ved en næsten trodsig, 
skulende holdning og ved den modtagende djæ
vel.54 Fremstillingen, der har været knyttet til 
korbuekrucifikset som et gammeltestamentligt, 
typologisk forbillede (jfr. ndf. og Vilslev, s. 
3131), får herved en forstærket sakramental ka
rakter af opfordring til kirkegængerne om at 
yde deres offer af et rent hjerte.55 Udsmyknin
gen, der må opfattes som en modernisering eller 
komplettering af den ældre, forekommer langt 
mere moderne og gotisk, men behøver ikke 
derfor at være flere årtier yngre. Nære paralleller 
til Kainfigurens sikre og stærkt karikerende 
streg findes i samme engelske håndskriftillustra
tioner fra 1220'rne, som synes at ligge bag den 
vel nok til 1230'rne daterede udsmykning i Vils
lev (s. 3130f., jfr. s. 3120f.).56 Malerierne må 
altså antages at høre hjemme i samme periode 
og kunstmiljø som Vilslevs, hvilket måske 
havde været nok så iøjnespringende, hvis mere 
af udsmykningen havde været i behold. For
skelle kan dog også erkendes, således har Kain
figuren ret lidt af nabokirkens fine dragtmodel
lering.57

3) 1954, Kristi Forklarelse (jfr. fig. 20), malet 
som alterprydelse i apsiden af Stefan Viggo Pe-
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dersen. Farverne er hovedsagelig gule, lysblå og 
grønne, og maleriet er i syd signeret »SVP 
1954«.

†Kalkmalerier. 1) Formentlig fra 1600'rne. 
M. K. Sørensen oplyser 1880-81 om en ind
skrift, der havde stået at læse over kirkedøren (i 
våbenhuset?): »Gaar ind ad Herrens Porte med 
Taksigelse« (S1. 100,4). Nu havde kalkkosten 
fjernet den. 1868 havde han endvidere kunnet 
iagttage resterne af en måske sammenhørende 
inskription på skibets nordvæg. Den var malet 
med store versaler og havde været omgivet af en 
malet ramme med mange snirkler og slyngnin
ger: »Sah../31. V. 14 (S1. 31, 14-15)/ ..mange 
deris/ Fryct trint omkring/..ad..oge offuer och/ 
betenght.. Liffuet af.. /men.. haabte../..Herre.. 
/ Du est min/ Gud«. De læselige dele synes nær
mest at slutte sig til Christian IV.s bibel fra 1647. 
Da ingen ville restaurere det fundne, blev det 
tildækket.42 Dele var øjensynligt atter fremme
1952, da der mellem skibets 2. og 3. vindue sås 
rester af en dekoration »fra senrenæssancens 
tid«, bestående af blade og blomster i sort og 
gråt (indskriftrammen?). 1972 konstateredes 
højt på skibets nordvæg farvespor med ranker, 
som også kan have hørt hertil.

2) Fra 1700'rne, formentlig 1768-69, stam
mede en marmorering af apsiden og af skibets 
sydøsthjørne omkring prædikestolen, der ses på 
et fotografi fra 1905 (fig. 41).58

Loftsmaleri. Korloftets centrale felt (jfr. s. 
3265) rummer et maleri af Dommedag (fig. 19), 
udført 1768 af Benjamin Richter. Det er malet i 
olie på træ og viser verdensdommeren med sine 
vunder, svævende i en strålekrans, der omgives 
af mørke skyer med fire små basunblæsende 
engle. Maleriet må høre til den maling af kirken 
»indentil«, som ifølge kirkebogen blev foretaget 
1768 af Benjamin Richter fra Stepping, og som 
tillige omfattede prædikestolen (med signatur), 
korbuekrucifiksgruppen og andet inventar (jfr. 
ndf.), foruden vel nok en kalkmalet †marmore
ring (se ovf. †kalkmalericr nr. 2). Loftsmaleriet 
er renset og istandsat 1938.

Glasmalerier. I planerne for genåbning af apsi
dens lysåbninger 1937 indgik tanker om glasma
lerier i dens da formodede tre vinduer. Et for-

Fig. 18. Kains Offer, kalkmaleri, o. 1225-50 i triumf
buens sydside (s. 3278). NE fot. 1995. – Opfer Kains, 
Wandmalerei im südlichen Teil des Triumphbogens. Um 
1225-50.

slag udarbejdedes af Carl Trock-Madsen, hvis 
skitsetegning viser Kristus stående med velsig- 
nende gestus mellem to sidefigurer i bøn, »alt 
holdt i dybe, middelalderlige farvetoner«. 1939
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Fig. 19. Dommedag, loftsmaleri i koret, 1768, udført af Benjamin Richter (s. 3279). NE fot. 1979. – Jüngstes 
Gericht, Deckenmalerei im Chor, ausgeführt von Benjamin Richter, 1768.

ønskedes sidefigurerne ydermere udstyret med 
insignier for Maria og værnehelgenen S. Niko
laj. Da der 1940 viste sig kun at være ét vindue i 
apsiden, udførtes Kristusmaleriet hertil og blev 
indsat 1942.59 Mosaikruden fandtes 1954 ikke at 
harmonere med alterkrucifikset og de nytil- 
komne kalkmalerier i apsiden, hvorfor den året 
efter blev fjernet. Nu i materialrummets vest
vindue.

INVENTAR

Oversigt. Jævngammel med kirkebygningen er alene 
den interessante sandstensdøbefont (med blykedel), 
et sjældent importarbejde fra stenbruddene ved Bent
heim, hvorpå 1928 skal være konstateret hele 20 lag 
gammel bemaling. Af en korbuekrucifiksgruppe er 
sidefigurerne fra o. 1225-50, mens selve krucifikset 
må henføres til 1300'rne (korset nygjort 1768). Sto
lestaderne, i egnens ungrenæssancestil, er i deres 
kerne fra o. 1580, mens en klokke, ligeledes med 
gammeldags, gotiske træk, ifølge indskrift er støbt 
1599 af Melchior Lucas i Husum. Den lidt senere re
næssance repræsenteres af et nederlandsk dåbsfad 
med årstal »1623«, af alterstagerne fra 1642 og af den

monumentale prædikestol, der bærer årstal »1657« og 
en formodet snedkersignatur »ANR«. En messehagel 
er dateret 1688, mens en fontehimmel fra 1695 først er 
kommet til kirken 1843 (fra Hygum kirke).

Fra 1700'rne stammer altersølvet, som skyldes 
Hendrich Bötticker i Ribe (1707-39), og den tidligere 
altertavle, der er udført 1769 som kopi efter Nicode- 
mus Tessins alter i Vor Frelsers Kirke på Christians
havn. Videre må et sæt alterstager af træ dateres til 
tiden 1750-1800, mens kirken i ny tid har mistet et 
†pulpitur fra 1761 og en †klokke, der var støbt 1791 af 
Johan Nicolaus Bieber i Hamborg.

Farvesætning og istandsættelser. Rummets fremtræ
den skyldes i det væsentlige lokale arbejder 1925-28 
og en efterfølgende, meget langstrakt istandsættelse 
1932-54, hvorved alteret som prydelse fik en bron- 
zestøbt kopi af Herlufsholmkrucifikset på baggrund 
af Stefan Viggo Pedersens apsisudsmykning. På ho
vedstykker som prædikestolen, fontehimlen og alter
tavlen fra 1769 (siden 1942 opsat i kirkens vestende) 
ses en broget bemaling, påført 1925-26 af kunst
malerinden Johanne Juul Brask, der var veninde af 
den daværende præstefrue. På tavlen har hun fået af
taget det oprindelige maleri, Getsemane, udført af 
den i sognet fødte Anders Nielsen Windfeldt, til for
del for en ny Golgatascene i stærke farver. Resulta
terne af arbejderne 1925-26 er ved den efterfølgende
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istandsættelse søgt mildnet, idet man 1938-39 lod det 
aftagne altermaleri fra 1769 konservere, ligesom man 
da restaurerede dele af træinventaret, der var gået 
mere eller mindre fri af fru Juul Brasks pensel. Det 
gjaldt prædikestolsdøren, der har bibeholdt staffering 
og malerier fra 1768 af Benjamin Richter (udsparet 
signatur på prædikestolen), og krucifiksgruppen, 
som fremtræder med samme malers staffering og 
evangelistmalerier i korsendefelterne. Ved istandsæt
telsen 1932-54 er i øvrigt foretaget en delvis fornyelse 
af stolestaderne, hvis bemaling i gråtoner med lysblå 
lister senest er afstemt 1990 efter orgelfornyelse. 1979 
er foretaget en snedkermæssig istandsættelse af fonte
himlen og prædikestolen, mens den gamle altertavle 
afventer istandsættelse.

Langt ind i 16-1700'rne har kirkerummet bibeholdt 
sit middelalderpræg med gotisk †høj altertavle og 
†lektorium i form af et trægalleri med udskårne »hel
gener« foran triumfvæggen. Lektoriet kan ikke have 
bevaret sin gamle form af pulpitur efter prædikestols- 
opsætningen 1657, idet man vel senest ved denne lej
lighed har reduceret arrangementet til den udskårne 
†brystning, opsat øverst på triumfvæggen. Prædike
stolen synes under svenskekrigen at have stået ufær
dig (jfr. s. 910), idet den åbenbart først blev stafferet 
1667, måske af Villem Stensen i Ribe (udsparet signa
tur). Om en større istandsættelse 1768-69 vidner en 
indførsel i sognets kirkebog, ifølge hvilken kirken 
1768 maledes »indentil« af Benjamin Richter i Step
ping, mens den året efter opsatte altertavle blev malet 
af Anders Nielsen Windfeldt, barnefødt i sognet. Ar
bejderne 1768-69 omfattede foruden inventaret i det 
mindste ét loftsmaleri (fig. 19) og dertil øjensynlig en 
kalkmalet †marmorering (jfr. ovf.) som baggrund for 
den ny, københavnske altertavle og for prædikesto
len, der blev udbygget med bl.a. nævnte opgangsdør. 
Som det synes at ligge i kirkebogsoplysningen, har 
Windfeldts rolle snarest været begrænset til alteret, så 
meget mere som i hvert fald loftets og krucifiksets 
malerier bærer præg af Richters stivere malemåde og 
hårdere konturering.

Hvis †lektoriebrystningen ikke blev fjernet 
1768-69, må den være kasseret ved arbejder o. 1835 
og 1843, da man udskiftede det meste af stoleværket, 
anskaffede fontehimlen og malede i kirken. Endelig 
foretoges i forbindelse med anskaffelse af †orgel 1915 
en nymaling af stoleværket og af det daværende †pul
pitur.

Alterbordet er fra 1947, muret og pudset, dækket 
af et samtidigt alterpanel, 145×79 cm, 103 cm 
højt. Panelet (jfr. fig. 20) er i forenklet ungre
næssancestil, forsiden i fem fag, siderne i to, 
med frisefyldinger over høj fyldinger, alt i blank 
eg. †Alterborde. 1) Middelalderligt, et »gammelt

Fig. 20. Alterparti med alterkrucifiks fra 1947 (s. 
3281f.) på baggrund af apsidens kalkmaleri, Kristi 
Forklarelse, udført 1954 af Stefan Viggo Pedersen (s. 
3278). NE fot. 1985 – Altar mit Kruzifix von 1947 vor 
einer im Jahre 1954 von Stefan Viggo Pedersen ausgeführ
ten Wandmalerei, Verklärung Christi, in der Apsis.

stenbord«, hvori der ved en reparation 1835 
fandtes et relikvie i form af en lille †blyæske. Den 
rummede et beskedent benstykke, »som af en 
finger, – men uden nogen skrift ved«. Helms, 
der 1854 havde fået dette oplyst af den davæ
rende degn, ville 1873 vide, at det fundne atter 
var blevet indmuret i alterbordet. 2) Det alter
bord, der eksisterede i 1800'rnes senere del, sy
nes dog dårligt at have kunnet være ældre end 
1835, idet indretningsplanen 1884 viser en op
bygning af meget beskeden dybde, ca. 230×60 
cm, med afrundede hjørner fortil (fig. 8a, jfr. 
fig. 41). †Alterklæder. Endnu 1905 tjente et klæde 
med årstal »173. (?)« under Christian VI.s mono
gram, hvoraf dele kan anes på et interiørfoto- 
grafi (fig. 41). Blonder og andre dele synes at 
være udskiftet 1893.17 Også o. 1835 skal et alter
klæde være anskaffet,60 mens et snart efter 1905
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Fig. 21. Tidligere altertavle, 1769, udført efter forbillede af Nicodemus Tessin i Vor Frelsers kirke på Christians
havn (s. 3283). Malet Golgatascene 1925-26 ved Johanne Juul Brask. NE fot. 1985. – Ehemaliges Altar, 1769, 
geschaffen nach dem Vorbild des Altars von Nicodemus Tessin in Vor Frelsers Kirche auf Christianshavn in Kopenhagen. 
Kreuzigungsgemälde von Johanne Juul Brask ausgeführt, 1925-26.
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erhvervet, nyt klæde med guldkors ses på et fo
tografi fra 1936 (i NM).

Som alterprydelse (fig. 20) tjener siden 1947 et 
alterkrucifiks med en bronzestøbt og forgyldt 
kopi af Herlufsholmfiguren, 72 cm høj, der 
skyldes William Larsen og er støbt af Lauritz 
Rasmussen, København. Det tilhørende kors, i 
blank eg, er ganske enkelt og hæver sig over et 
lavt retabelbræt. Krucifikset, som nu ses på bag
grund af Stefan Viggo Pedersens kalkmalede ap- 
sisudsmykning fra 1954, var de første år kombi
neret med en glasmosaikrude af Carl Trock 
Madsen i vinduet bagved (jfr. ovf.).

Den tidligere altertavle (fig. 21) fra 1769 er ud
ført efter forbillede af Nicodemus Tessins alter i 
Vor Frelsers kirke på Christianshavn (jfr. DK. 
Kbh. By, s. 504f.), dog med en malet Getsema- 
nefremstilling ved den lokale Anders Nielsen 
Windfeldt, som siden har måttet vige for en 
Golgatascene, udført af Johanne Juul Brask 
1925-26.

Tavlen har form af en søjlefacade med brudt 
segmentgavl, som åbner sig for det malede pa
norama, foroven videreført på en skærmagtig 
øvre afslutning med bølgekant. Arkitekturen, 
som savner forbilledets krumning, er symme
trisk med brede plinte bærende de to gange to 
korintiske frisøjler, hvorimellem står to dydefi- 
gurer, Fromhed (til højre, fig. 22) og Retfærd 
(henvisende til Christian V.s valgsprog) i en væ
sentlig sindigere udgave end Tessins. Højre gavl
stykke rummer Caroline Mathildes kronede 
monogram, mens Christian VII.s nu mangler 
som pendant i den anden side (jfr. fig. 23).61

Den malede Golgatascene, med musicerende 
engle i skyerne ovenover, domineres af en klar 
blå farve og præges i øvrigt af grønt, rødt og 
lilla. Maleriet, med næsten ulæselig signatur,62 
er udført i olie på lærredsbund, som er klæbet på 
træpanelet. Træværket i øvrigt har sammenhø
rende bemaling i brunt, gråt, rødt, grønt og for
gyldning med årstallet »1926« anført yderst på 
den ene plint.

Af Winfcldts oprindelige staffering er kun 
indskrifterne i behold, malet med forgyldt frak- 
tur på sort bund. På den venstre plint læses: 
»Uden Blods udgydelse skeer ike forladelse.

Fig. 22. Dydefigur, Fromhed, udsnit af tidligere al
tertavle 1769 (s. 3283, jfr. fig. 21). NE fot. 1985. – 
Tugendfigur, Frömmigkeit, Ausschnitt aus ehemaligem Al
tar 1769.

Ebr. 9 v. 22«, på den venstre: »Saa Elskede Gud 
Verden, at han haver givet sin Søn den een- 
baarne. Joh. 3 v. 16«. Mens disse skriftsteder 
knytter an til de to ovenfor stående dydefigurer 
og gør dem til repræsentanter for henholdsvis 
den gamle og den nye pagt, har en indskrift 
imellem dem knyttet sig til den oprindelige, 
malede Getsemanescene: »See, O Siel, hvor Al
magt ryster under afmagts blodig sved, som for 
dine synder rinder strømme viis paa Jesu need. 
Lad dog sådant siun dig røre til u-rørlig kiærlig- 
hed. Hvilken nød og død ey rokker, men gaaer 
ind i Hærlighed«.

Af Anders Nielsen Winfeldts oprindelige Get- 
semanemaleri, malet på lærred, er bevaret den 
1925 aftrukne hovedscene (fig. 24), 147×76 cm, 
som har udfyldt hele midtpartiet til vel oppe 
mellem gavlene. Jesus, med rød kappe, knæler
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Fig. 23-24. Tidligere altertavle, 1769. 23. Altertavlen 
med Anders Nielsen Winfeldts oprindelige maleri (s. 
3284). 24. Getsemane, Anders Nielsen Winfeldts op
rindelige hovedscene, nu aftrukket (s. 3283). Fot. o. 
1910 i NM og NE 1985. – Ehemaliger Altar, 1769. 23. 
Bildaufnahme, um 1910, mit dem ursprünglichen Gemälde 
Anders Nielsen Winfeldts. 24. Ölbergsszene, jetzt abgezo
gen.

bevæget i bøn, støttet af en engel, der løfter sin 
venstre hånd mod kalken, som holdes frem af en 
ud af skyen svævende engel med flagrende blå 
kappe. Herover boltrer putti sig i skyerne og i 
lyset fra en stråleglorie, som har befundet sig 
lige over to centrale putti, der peger op mod 
lysvældet, og som afslutter det aftrukne billed- 
felt foroven. Før 1925 dækkedes hele skærmen 
over stråleglorien af skyer og putti (fig. 23). 
Bortset fra lidt malet forgrund har Winfeldt nøje 
fulgt Tessins skulpterede Getsemanescene i Kø
benhavn, der igen går tilbage til et maleri af 
Charles Le Brun gennem stik af Gilles Rous- 
selet. Selve alterformen er i sidste ende inspire
ret af Berninis alter i SS. Domenico e Sisto i 
Rom og hans pavelige Cathedra i Peterskirken.63

Tavlen tilkom som en frivillig gave fra sogne- 
mændene,15 og om maleren fortæller et notat i 
kirkebogen: »Anno 1769 blev Fardrup Kirke 
prydet med en nye Alter Tauvle, som er malet af 
Mons. Andreas Nielsen Windfeldt. Barnefød i 
Farderup Sogn«.36 Ifølge lokal overlevering skal 
han have malet på den i syv måneder og an
strengt sig således dermed, at det udtømte hans 
livskræfter, så han døde straks efter, at den var 
færdig.64 Han har endvidere malet og signeret to 
udmærkede, illusionistiske altertavler, den ene 
fra Torstrup kirke (1757), den anden i Tistrup 
kirke 1764 (s. 1426, 1503).65 Maleriet i sin gamle 
udstrækning kendes nu kun gennem ældre interi
ørfotografier (jfr. fig. 23, 41), der vel tillige vi
ser træværkets oprindelige bemaling (eventuelt
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noget opmalet 1843). Rammeværk og lister stod 
hovedsagelig i hvidt, ligeledes dydefigurerne, 
der vel herved har skullet illudere som forbille
dets marmor. 1925-26 blev det bevarede hoved
stykke af Windfeldts maleri aftrukket og som 
lærredsmaleri ophængt i profilramme på kirkens 
sydvæg, mens selve tavlen fik sin nuværende 
fremtræden med nyt Golgatamaleri og brogede 
farver. 1938-39 blev det gamle maleri udbedret, 
konserveret og opsat på nyt lærred, og altertav
len er efter nedtagning 1942 opsat vestligst på 
skibets nordvæg.66 En istandsættelse har længe 
været planlagt.

†Altertavle. Frem til 1769 tjente øjensynlig en 
middelalderlig tavle, eftersom præsten 1766 no
terede, at altertavlen sås at være fra før reforma
tionen.28

Altersølvet (fig. 27-28) er formentlig fra 
1730'rne, udført af Hendrich Bötticker i Ribe 
(1707-39). Kalken (fig. 27) har sekstunget, stejlt 
opdrevet fod, sekssidede skaftled og en knop, 
hvis seks tunger har graveret rudemønster, 
mens der på de mellemfaldende rudebosser læ
ses versalerne: »Hiesvs«; bægerets rand er let

Fig. 25. Alterstager, formentlig o. 1750-1800, af træ 
(s. 3286). NE fot. 1985. – Altar-Leuchterpaar aus Holz, 
vermutlich um 1750-1800.

Fig. 26. Messehagel, 1688, skænket af Anna Hanses 
(s. 3286). NE fot. 1985. – Meßgewand, 1688, gestiftet 
von Anna Hauses.

udsvajet. På fodpladen ses guldsmedens gen
tagne stempel (Bøje 1982, nr. 6787). Den tilhø
rende disk (fig. 28), tvm. 10 cm, har på fanen 
graveret cirkelkors og (modstående) cirkelind- 
skrevet Jesumonogram. Sættet, der kan tænkes 
anskaffet samtidig med et †alterklæde fra 
1730'rne (jfr. ovf.), har nære sidestykker i bl.a. 
Føvling (1716), Kalvslund (1724) og Skærbæk 
(1713).67 1886 blev bægeret loddet, og atter 1894 
måtte kalken repareres.17

To nyere oblatæsker, den ene stemplet »KCH« 
og med Københavnsmærke 1942, den anden af 
pletsølv, har afløst en †oblatæske af sort porcelæn 
med guldkors, der var anskaffet 1868.16 En ny
ere alterkande af pletsølv, 27 cm høj, mærket
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Fig. 27. Alterkalk, formentlig 1730'rne, udført af 
Hendrich Bötticker i Ribe (s. 3285). NE fot. 1985. – 
Kelch, geschaffen von Hendrich Bötticker in Ribe, vermut
lich aus den 1730er Jahren.

ATLA, har tilsvarende afløst en †alterkande af 
porcelæn fra 1868 (jfr. fig. 41).41

Sygesæt, anskaffet 1993-94. Et ældre †sygesæt 
indkøbtes 1869.41

Alterstager. 1) (Fig. 29), 1642, 42 cm høje, nært 
beslægtet med stagerne i Varde S. Jacobi kirke 
og i Vamdrup fra 1640 (s. 900, 2657). Skaftet er 
balusterformet, foden forsynet med to vulstled, 
lyseskålen med ét samt en bred krave. På foden 
er graveret »NS 1642« med ret ubehjælpsom 
hånd (N'et spejlvendt). 2) (Fig. 25), vel fra o. 
1750-1800, af blødt træ, drejede, foden med bly
foring. Nu på kirkeloftet. Lignende stager ken
des bl.a. fra Hunderup kirke (s. 3179). En syv- 
stage er nyere, 48 cm høj. 1833-44 anskaffedes et

sæt lakerede †alterlamper til olie; 1853 måtte de 
nylakeres af degnen.15

Messehagel (fig. 26), »1688«, skænket af »Anna 
Hanses«, kun broderierne er originale, nu på 
rødt, nyere fløjl. Over giverens navn med års
tallet, broderet i gyldne versaler, er i tykt bro
deri fremstillet en Golgatascene, hvis figurer er 
ca. 40 cm høje. Jesus hænger på et højt kors med 
bladender, »Inri«-bånd, og blod løbende ned 
mod stammens fod, hvor Adams hovedskal 
hviler. Nedenfor står Maria og Johannes i be
vægede positurer, hun med hænderne knuget 
over brystet, han med sine samlet foran krop
pen. Farverne er blegnede, guldtråd er kun 
brugt til mindre partier, således tornekronen; 
karnation og glorier fremtræder i sølv, kors- 
træet nu sortgråt, sørgefigurerne i falmet grønt, 
blåt og gult. Haglen er i ny tid gjort vendbar 
med hvidt lærred og gyldent rygkors.

Alterskranke, 1943, halvcirkulær, med stivere 
af sortmalet smedejern samt skammel og hånd
liste i blank, ferniseret eg. Den ældre †alter- 
skranke, der skal være opsat 1843,60 dannede en 
beskeden bue foran apsiden og var forsynet med 
enkle, drejede balustre og en læderbetrukket 
skammel (jfr. fig. 8a, 41). Udsat 1942 som dårlig 
og uskøn.59

Fig. 28. Alterdisk, formentlig 1730'rne, udført af 
Hendrich Bötticker i Ribe (s. 3285). NE fot. 1985. – 
Patene, geschaffen von Hendrich Bötticker in Ribe, ver
mutlich aus den 1730er Jahren.
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Fig. 29. Alterstager, 1642, med initialerne »NS« (s. 
3286). NE fot. 1985. – Altar-Leuchterpaar, mit den Initi
alen »NS«, 1642.

Døbefont (fig. 32), o. 1200, af gulgrå sandsten, 
importeret færdig fra stenbruddene i Bentheim 
(Mackeprang: Døbefonte, s. 23, 367). Den er 88 
cm høj, foden cirkulær med cylindrisk skaft og 
en kraftig vulst ved overgangen til den cylindri
ske kumme, tvm. 79 cm. Dens side smykkes 
midtpå af en omløbende bølgeranke med vinløv 
og druer, der kantes af tovstave (den øvre dob
belt), mens der langs underkanten løber en bort 
af fordybede buefelter. Kummens fordybning 
rummer en 36 cm dyb blykedel, tvm. 65 cm, 
der har rette, let skrånende sider og en svagt 
konkav bund. Kedlens let udbøjede rand passer 
ind i en tilhørende fals i stenranden. Fonten har 
beskedne spor af sort og lysrød farve samt kalk.

Fonten er både i materiale og former et typisk 
arbejde fra Bentheim, der ligger tæt på den hol
landske grænse. Fontene herfra kendes i et stort 
område omkring produktionsstedet og mere 
spredt i Westfalen, Rhinlandet, Holland og Øst- 
frisland med udløbere op i Nordfrisland og 
Vestslesvig, hvor Farupfonten er den allernord- 
ligste.68 Sidestykker kan nævnes i Keitum på

Sild og i Hviding, hvor kummen er tilsvarende 
foret med en blykedel (DK. Sjyll. s. 1144).69 
Fonten stod 1885 i korets nordvesthjørne (jfr. 
fig. 8a), hvor et fotografi 1905 viser den med 
dåbsfad og himmel (fig. 31). Stenens overflade 
fremstod da delvis blottet, men man aner på bil
ledet en »overgroende skimmel«, som foranle- 
digedes fjernet 1928, da maler Laurids Nielsen 
fra Ribe tilbragte tre dage med at skrubbe fonten 
i lud og sæbevand. Ud for kirkeprotokollens 
oplysning herom er i parentes tilføjet: »var ma
ling! ca 20 lag«.16 De bevarede farvespor synes 
altså at være rester af en bemalingshistorie, der 
har omfattet århundreder og vel går tilbage til 
romansk tid.70 Siden 1926 opsat i skibets nord
østhjørne.

Dåbsfad (fig. 30), 1623, nederlandsk, med op
drevet reliefmedaljon af Syndefaldet, tvm. 66 
cm, hvoraf de 12 udgøres af en rand fra 1882. 
Det stærkt udpudsede motiv omfattes af tov
stav, snoet vinranke og versalindskriften: »Hadt 
Adam gedaen Godts Woort wyssoo waer hy ge
bleven int Paradys. Anno 1623 (havde Adam ag
tet på Guds ord var han forblevet i paradis. År 
1623)«. Fanen smykkes af to stemplede orna
mentbånd med mandelformede bukler. Et nært- 
beslægtet fad med samme motiv findes i Søn- 
derho kirke (s. 2167), mens lignende neder
landske fade kan nævnes i Folding, Gørding og 
Vejrup (s. 2861, 2984, 3016). Fadet er anskaffet 
186841 og istandsat med udvidet rand 1882.17 Et 
†dåbsfad med håndklæde indkøbtes 1828-29.15

Fig. 30. Dåbsfad, 1623, nederlandsk (s. 3288). NE 
fot. 1985. – Taufschale, niederländische Arbeit, 1623.
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Fig. 31. Døbefont, o. 1200 (s. 3287), med fontehim
mel 1695 (s. 3288) og korbuekrucifiksets sidefigurer 
fra o. 1225-50 (s. 3292). Hude fot. 1905. – Bildauf
nahme 1905 von Taufe um 1200, Taufdeckel 1695 sowie 
von Nebenfiguren einer Triumphkreuzgruppe um 
1225-50.

Dåbskanden er af messing, 35 cm høj, med på
skriften: »Til Farup Kirke fra de Unge 1928-30«.

Fontehimmel (fig. 55), 1695, af eg og blødt træ, 
erhvervet til kirken 1843 fra Hygum kirke (jfr. 
DK. Sjyll. s. 752).71 Den ottesidede himmel med 
englehoveder på frisehjørnerne (det ene for
nyet) har bruskede bøjler i form af kvindeher
mer, der foroven samles i et profileret bæreled 
med kronende vindrueklase. Over en tungekant

markeres arkitraven af flammelister, og den 
profilerede gesims bærer drejede hjørnespir, 
som flankerer fyldige akantustopstykker. De tre 
rummer Christian V.s kronede monogram, 
flankeret af versalerne »Anno/ 1695«, mens fire 
andre midt i har masker og englehoveder. Det 
ottende er fra 1926 med det malede årstal i me
daljon, opsat i stedet for et gammelt *topstykke 
med maske, der nu er i Den antikvariske Sam
ling i Ribe.72 Himlens loft har omkring medal
jon med Helligåndsdue en flammet strålekrans 
og yderst en kantbort med akantusløv, alt på 
prikket bund. Ophængets jernstang med kugler 
er efter at have henligget på loftet genopsat 
1979, da himlen blev sænket noget (jfr. fig. 31) 
og fru Juul Brasks brogede bemaling fra 1926 
søgtes let afstemt. Frisens udsparede indskrift 
kan gå tilbage til den oprindelige staffering men 
må i nuværende form være fra 1843: »Hvo som 
troer og bliver døbt skal blive salig, men hvo 
som ikke Troer, skal blifve fordømt (Mark. 
16,16). Ren(ovata 1843)«. Det afsluttende »reno
veret 1843« henviser til en restaurering af himlen 
i forbindelse med dens anskaffelse. Formentlig 
har der for malingens vedkommende alene væ
ret tale om en let oppudsning, da et fotografi fra 
1905 synes at vise himlen med staffering fra 16- 
1700'rne (fig. 31). Det samme ældre indtryk gør 
farverne på det i Ribe opbevarede topstykke 
(rødt, grønt, karnation og forgyldning), der 
ikke som himlen i øvrigt har været udsat for 
nymaling 1926.

En korbuekrucifiksgruppe (fig. 33) består af dele 
fra forskellig tid, idet Kristusfiguren fra o. 1325- 
1400 har korstræ fra 1768 og to sidefigurer fra o. 
1225-50, der er bibeholdt fra et ældre krucifiks
arrangement. Bemalingen fra 1768 er afdækket 
og suppleret ved en restaurering 1938, dog ikke 
korsendernes evangelistmalerier, der må skyldes 
Benjamin Richter, og som aldrig har været 
overmalede.

Kristusfiguren, 163 cm høj, hænger i kun let 
skrånende, udstrakte arme, hovedet er svagt 
hældet og drejet mod højre skulder, kroppen 
lodret, knæene en smule bøjede og underbenene 
krydsede med højre fod lagt over den venstre. 
Fra den snoede tornekrone falder håret glat ned
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Fig. 32. Døbefont, o. 1200, af sandsten, importeret fra Bentheim (s. 3287). NE fot. 
1985. – Sandsteintaufe, um 1200. Import aus Bentheim.

bag skuldrene, ansigtet er asketisk med hvæl
vede øjne, skarpkantet næse og et kort, kløftet 
fuldskæg. Kroppen er skematisk modelleret 
med spydsår i højre side, det knælange lænde
klæde krøllet i ejendommeligt knækkende fol
der og forsynet med en hængesnip ved hver 
hofte. Skinnebenene er skarpryggede og de ud- 
addrejede fødder misdannede over naglegabet. 
De ret spinkle arme har udstrakte hænder med 
fingre, der er delvis fornyede 1938; figurens

bagside er glat uden nogen huling. Korstræet, 
265×160 cm, er af fyr, ganske enkelt med på
lagte kvadratiske endefelter, som er forsynet 
med en spinkel rundstavsramme.

Sidefigurerne (fig. 34), der har mistet det meste 
af fodstykkerne og nu måler 89-90 cm, indtager 
begge sørgepositurer let vendt mod den kors
fæstede. Maria, med hænderne knuget for bry
stet, har en antydning af bevægelse igennem den 
slanke skikkelse og hælder hovedet mod venstre
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Fig. 33. Korbuekrucifiksgruppe (s. 3288). Kristusfiguren fra o. 1325-1400, sidefi
gurerne ældre, fra o. 1225-50, korset fornyet 1768 med malerier af Benjamin Rich
ter. Gruppen må i middelalderen have haft plads på et †lektorium (s. 3292). NE fot. 
1985. – Triumphkreuzgruppe. Corpus um 1325-1400, Nebenfiguren älteren Datums, um 
1225-50, Kreuzbrett erneuert 1768 mit Gemälden von Benjamin Richter. Im Mittelalter 
wahrscheinlich auf einem †Lettner aufgestellt.

skulder. Det ret fyldige, midtdelte hår dækker 
ørerne og danner tynde, bagudfaldende lokker 
ned i nakken. Issen fremtræder glat, måske fordi 
den har skullet skjules af en nu manglende me- 
talkrone.73 Det fine ansigt har skarpt fremstå
ende bryn, hvis bue fortsætter i en lige næse 
uden fløje eller bor. De store øjne er spidsovalt 
modellerede, munden vemodig med adskilte læ

ber, hagen afrundet. En fodsid kappe ligger fra 
venstre skulder stramt ned om underarmen og 
op bag hænderne, hvorfra en buet søm forløber 
ned foran venstrebenet. I højre side kommer 
kappen kun til syne under albuen og lader en 
fodsid, langærmet kjole med spids halsudskæ
ring fri i hele sin længde. Kappen danner fine 
trækmønstre med delvis modløbende v-folder,
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og kjolens tynde stof ligger næsten klæbende 
mod højre lår og former bugtende, dobbelte fol
derør over de svagt udadrettede sko (venstre 
skospids afbrudt).

Johannes (fig. 34, 35) sænker hovedet let mod 
den korsfæstede, men står ellers frontalt med 
venstre knæ bøjet en smule frem og de bare, 
parallelle fødder hvilende på fodstykkets rester. 
Højre hånd er ført åben mod kinden, venstre 
holder en bog op for brystet. Det korte hår, med 
tonsur, er kanneleret og danner fyldige krøller, 
der dækker ørerne. Ansigtet er rundt med øjne 
som Marias, næsen lille (med fløje og bor), 
munden lige med fyldig underlæbe. Kappen, 
der i venstre side hænger ned bag armen, er fra

Fig. 34. Maria og Johannes sørgende, sidefigurer, o. 
1225-50, hørende til korbuekrucifiksgruppe (s. 
3288f., jfr. fig. 33, 35). NE fot. 1985. – Maria und 
Johannes, Nebenfiguren, um 1225-50, zu einer Triumph
kreuzgruppe gehörend.

Fig. 35. Johannes, udsnit af sidefigur, o. 1225-50, fra 
krucifiksgruppe (s. 3291, jfr. fig. 34). NE fot. 1985. –
Johannes, Ausschnitt aus Nebenfigur, um 1225-50, einer 
Triumphkreuzgruppe.

højre ført i en vulst ind om livet og sat i klemme 
bag venstrearmen. Herunder falder kappen med 
bølgesømme om det fremsatte knæ, hvorunder 
den langærmede kjortel kommer til syne med 
enkle hængefolder og en vandret søm over fød
derne. Tæerne mangler spidserne og er til dels 
opskårne, mens fodstykkets rester har fornyelse 
i fyr.

Figurernes isser savner nedboring, og deres 
bagsidehulinger er skjult bag formskårne kryds
finerplader fra 1938. To dyvler bagtil i Johannes- 
figurens fodstykke må tolkes som vidnesbyrd 
om, at der oprindelig har hørt †rygbrædt (dor
sale) til sidefigurerne.74

Korsets endefelter har evangelistmalerier fra 
Benjamin Richters oppudsning i kirken 1768 og 
gruppen i øvrigt en dertil hørende staffering, 
der er afdækket og suppleret 1938. Karnationen 
er bleg med lidt blodstænk ved vunderne og

Danmarks Kirker, Ribe amt 225
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Fig. 36. Mattæus, maleri af Benjamin Richter, 1768, 
på korbuekrucifiksets nedre endefelt (s. 3292). NE 
fot. 1985. – Evangelistengemälde, Matthäus, von Ben
jamin Richter, 1768, in der unteren Endscheibe vom Brett
kreuz der Triumphkreuzgruppe.

kindrødt på sidefigurerne. Lændeklædet er gråt 
med rødt i folderne, sørgefigurernes kapper 
grønblå med lysrødt foer og deres underklæd
ninger perlegrå. Korset fremtræder brunt med 
Inri-bånd og evangelisterne malet som brystbil
leder i mørke toner, alle med symbolvæsen og 
påmalet navn i forgyldte versaler. Nederst ses 
»S. Matthæi« (fig. 36), seende op på en mod det 
høje pegende engel. Ud for den korsfæstedes 
højre hånd er »S. Iohannis« vist skrivende med 
ørnen ved sin venstre skulder – modsat »S. 
Lucæ«, der har taget bogen under højre arm og 
slår bevæget ud med den venstre, mens en nys
gerrig okse kigger ind fra højre. Endelig viser 
topfeltet »S. Marci«, bevæget, med venstrehånd 
støttende den åbne bog, mens den højre hviler 
lidt umotiveret på det meste af et englehoved 
foran ham. Ældre staffering er konstateret på 
Johannesfiguren, der har middelalderlig kridt
grund med lidt blåt (azurit) på kappeforet.

Den korbuekrucifiksgruppe, hvortil de to si
defigurer oprindelig hørte, kan være opsat sam
tidig med udførelsen af den kalkmalede kor- 
bueudsmykning, hvis offermotiv (fig. 18) har 
knyttet sig til korbuekrucifikset (s. 3278).

Samme engelske impulser, som synes erkende
lige i malerierne, gør sig muligvis gældende i 
sidefigurerne, således i den slanke og naturligt 
bevægede Mariafigur.75 Såfremt nedenstående 
†lektorium gik tilbage til 1200'rne, må krucifiks
gruppen allerede da have indgået centralt i dets 
brystning foran triumfvæggen, men arrange
mentet kan også tænkes etableret senere i mid
delalderen, eventuelt i forbindelse med anskaf
felsen af et nyt (og vel større) krucifiks, hvortil 
den nuværende Kristusfigur fra 1300'rne har 
hørt (se s. 3292f. og ndf.). Krucifiksgruppen kan 
have haft plads i forbindelse med †lektoriets 
brystning endnu 1768, da det nuværende kors 
udførtes tillige med Richters staffering. Men 
ved denne lejlighed eller senest ved arbejder i 
kirken o. 1835 og 1843 blev krucifikset opsat på 
skibets nordvæg. Sidefigurerne må være henlagt 
på loftet, idet Thorvald Bindesbøll 1884 kunne 
fremdrage dem fra våbenhusloftet.26

Fotografier (i NM) viser 1905 krucifikset 
mørkt opmalet samt sidefigurerne i en fri op
stilling til lejligheden, øjensynligt endnu med 
Richters klædelige farver (fig. 31). De to figurer 
var da forsynet med nyere fodstykker og stod 
normalt i våbenhuset, hvor de nævnes 1912 som 
et par værdiløse træfigurer. Mens krucifikset gik 
fri af fru Juul Brasks pensel 1926, blev Maria og 
Johannes kunstfuldt nymalede, Maria med et 
flot svunget overskæg! (foto i NM). Efter re
staureringen 1938, der har givet gruppen sin nu
værende fremtræden, blev den i første omgang 
opsat på en bjælke i korbuen (fig. 4).76 Her 
mente man imidlertid 1954, at den tog udsynet 
til Stefan Viggo Pedersens nye, kalkmalede al
terbillede, hvorfor gruppen fik sin nuværende 
plads på skibets nordvæg.

†Lektorium, o. 1250-1500, brystningen nævnt
1880-81 som »et trægalleri med udskårne og til 
dels forgyldte helgenbilleder«, der forhen havde 
været »tværs over kordøren« (korbuen), men 
som nu var borte.77 Der må have været tale om 
et lektorium som kendt især fra Hyrup og 
Nørre Haksted kirker ved Flensborg, hvor 
brystningerne med deres udskårne relieffer efter 
reformationen blev bibeholdt, opsat øverst un
der loftet på triumfvæggen.78 Som her kan ar-
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Fig. 37. Prædikestol, 1657, muligvis med signatur »ANR« (s. 3294). NE fot. 1985. – Kanzel, 1657, möglicherweise 
mit der Signatur »ANR«.

rangementet i Farup have gået tilbage til 
1200'rne og eventuelt fra første færd have om
fattet den krucifiksgruppe, hvori de to sidefi
gurer (fig. 33-35) tidligst har indgået (jfr. 
ovf.).79 Men det er også muligt, at lektoriet var 
senmiddelalderligt som vel de formodede †lek- 
torier i Sneum, Vilslev og Jernved (s. 1825, 
3144, 3221) samt et delvis bevaret fra Balkåkra i 
Skåne og en række endnu eksisterende i England 
og Nordvesttyskland.80

Den ubestemte betegnelse »helgenbilleder« 
udelukker vel ikke, at der kan have været tale 
om passionsrelieffer som på de nævnte bryst

ninger fra 1200'rne. Men en brystning med Kri- 
stus og apostlene ville have flere sydslesvigske 
paralleller fra 13-1400'rne, der snarere kunne 
passe på benævnelsen.81 Reelt er det selvsagt 
uvist, hvad man har kunnet erindre i sognet 
1880-81. Lektoriet, hvorpå krucifiksgruppen må 
have været anbragt (jfr. ovf. og fig. 33), kan 
næppe have beholdt sin middelalderlige pulpi
turform efter prædikestolens opsætning 1657, 
og senest da har man vel nedtaget alt og alene 
bibeholdt den udskårne brystning til pryd 
øverst på triumfvæggen. Herfra kan »trægalle
riet« være nedtaget 1768-69 eller snarere i for-
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Fig. 38. Bebudelsen, prædikestolsrelief, 1657 (s. 
3294). NE fot. 1985. – Verkündigung, Relief an Kan- 
zelkorb, 1657.

bindelse med arbejderne o. 1835 og 1843. Hvis 
noget kom på loftet (som sidefigurerne), må det 
snart efter være kasseret.82

Prædikestol (fig. 37), 1657, muligvis med sig
natur »ANR«, udbygget med ekstra vægskjold i

Fig. 39. Prædikestol, 1657, udsnit af postament med 
løvemasker og påmalede indskrifter til erindring om 
stafferinger 1667 (ved Villem Stensen?) og 1768 ved 
Benjamin Richter (s. 3296). NE fot. 1985. – Kanzel, 
1651. Ausschnitt aus Untersatz mit Löwenmasken und 
aufgemalten Inschriften zur Erinnerung an Bemalungen 
1661 (bei Villem Stensen?) und 1168 bei Benjamin Rich
ter.

syd 1768, da Benjamin Richter signerede en staf
fering, som bortset fra enkelte partier fremtræ
der groft overmalet 1926.

Prædikestolen har fem arkadefag, af hvilke 
det ene danner en kort bro ved væggen. De 
tandsnitindfattede relieffelter flankeres på hjør
nerne af ret plumpe, nærmest korintiske frisøj- 
ler, hvis prydbælter har skematisk bladværk 
med enkelte blomster. Ørnepilastre med profil
kapitæl bærer arkadernes let hesteskoformede 
bueslag, der midtdeles af en volutkonsol og led
sages af forsænket bort med småbosser; i svik
lerne rosetbosse på prikket bund. Reliefferne, 
der for de tre førstes vedkommende svarer til 
samme snedkers fremstillinger på prædikestolen 
i Mandø, er fra opgangen: 1) (Fig. 38) Bebudel
sen. Englen kommer ind fra venstre med en 
stav, der er omvundet med skriftbånd, mens 
Maria sidder sammensunket, holdende store, 
foldede hænder for brystet. Baggrunden udgø
res af romersk arkitektur, og i skyen til venstre 
ses Gud Fader, hvorfra udgår en bred lysstråle 
med Helligåndsduen. 2) Hyrdernes tilbedelse. 
Barnet, med løftet højrehånd, ligger i forgrun
den mellem Maria, der knæler fra venstre, og tre 
hyrder, af hvilke den bageste letter på hatten. 
Lige over barnet stikker koen og æslet nysger
rige hoveder frem, og bag Maria står Josef med 
et lys. Baggrunden udgøres af perspektivisk ar
kitektur, hvorover man ser stjernen og englen, 
der kommer ud af skyen med sin hilsen. 3) 
Korsfæstelsen, med flankerende røvere og Ma
ria Magdalene i en knælende omfavnelse af kor
sets fod, foran hvilken Adams hovedskal ses lig
gende. 4) Himmelfarten. Af Jesus ses kun un
derbenene og de bare fødder i skyen; hans fodaf
tryk flankeres af to gestikulerende engle (jfr. 
Ap. G. 1,10), og i forgrunden knæler apostlene 
og Maria, der ses bagfra i stærk forkortning. 5) 
Opstandelsen. Sovende romerske soldater lig
ger omkring sarkofagen, hvorpå den frontale Je- 
sus står skyomkranset med sin højre hånd løftet 
velsignende og korsfanen i den venstre.

Lidt forskellige, forkrøbbede buefriser danner 
overgang til postamentet og frisen. Den sidste 
brydes af bøjler med tandsnit over bosse, mens 
postamentet under søjlerne har fremspring (fig.
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Fig. 40a-b. Prædikestolsdør, 1768, malerier af Benjamin Richter. a. Kong David. b. Bathseba (s. 3296). NE fot.
1985. – Kanzeltür mit Darstellungen von König David und Bathseba. Eine Arbeit von Benjamin Richter, 1768.

39) med gnidrede løvemasker og bladværk på 
siderne. Herunder flankerer englehoveder hæn- 
gestykker med frugtbundter, hvoraf det sydlig
ste er større og udgår fra et under postament
feitet indskudt panelstykke med fladsnitagtigt 
bladværk. Krongesimsen ledsages af tandsnit og 
æggestav, og i nord afsluttes kurven af et stort, 
nedhængende vægskjold i form af en rulleværks- 
kartouche med kronende ørnehoved. Herpå ses
i højoval laurbærkrans Frederik III.s kronede 
monogram med årstallet »1657« samt frugt
bundter omkring et indskriftfelt delvis under 
kurven. Det rummer reliefversalerne: »Soli Deo 
gloria (Gud alene æren)« samt (indskåret) den 
formodede snedkersignatur »ANR«. Det 
nævnte vægskjold i syd fra 1768 er udført som 
en pendant, dog enkelt udsavet og alene med 
reliefskæring af Christian VII.s kronede mono
gram.

Prædikestolen, i skibets sydøsthjørne, hviler 
på en sekssidet, muret underbygning og har op
gang gennem triumfvæggen. Til trappen hører 
en dør fra 1768 i korets vestvæg. Den har pro

fileret gerigt, en kronende, udsavet gavl og en 
dørfløj med to store malerifyldinger mellem 
smalle skriftfyldinger samt bukkehornsbeslag.

Himlens plan svarer til kurvens, ligeledes fri
sen, og under gesimsen løber en bort af slynget 
bladværk. Under frisefremspringene flankerer 
englehoveder enkle hængestykker med oval- 
bosse, og øverst står på hjørnerne drejede vase
spir mellem topgavle med frugtbundter og små- 
spir. Himlens kassetteloft udgår fra en stor midt
roset, og dets felter har flade pyramidebosser. 
Bagtil har et beskedent rygskjold reliefskåret Je- 
sumonogram og en gentagelse af årstallet 
»1657«.

Prædikestolen står med Johanne Juul Brasks 
stærkt brogede bemaling på lysrød bund fra 
1926, hvortil hører indskrifter, malerier og sted
vis bibeholdt staffering, signeret af Benjamin 
Richter 1768. Indskrifterne er i forgyldt fraktur 
og skriveskrift på sort bund. I frisen læses: »Tael 
dette og forman og overbeviis med al alvorlig 
befaling. Titum 2 Cap. v. 15«, i postamentet: 
»Ja, jeg kommer snart. Amen. Ja kom. Herre
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Jesu (Åb. 22,20)« samt i det sydligste felt (fig. 
39) en række navne mm., som til dels må være 
gentaget fra stolens ældste staffering: »Knud Si- 
mensen Kjærbøll. Thermen Hansen Farderup. 
1667 (jfr. gravsten nr. 3). Renov(ata) 1768. B. 
Richter pinxit (istandsat 1768. B. Richter ma
lede)«. Navnene flankerer en scepteragtig figur, 
der foroven bærer initialerne »W. S. T. R.«, må
ske en signatur for maleren Villem Stensen i 
Ribe (jfr. ndf.). Det søndre vægskjold har i et 
påmalet felt anført valgsproget (symbolum): 
»Symb(olum): Det at Leve, er mig Christus, og 
det at døe en vinding. Philip 1. v. 21.«, under
skrevet »C. Volqvartz P(astor) L(oci)«, dvs. 
Carsten Volqvartz stedets præst. Endelig læses i 
himlens frise: »Ja, salige ere de som høre Guds 
Ord og bevare det. Lucæ 11 v. 28«.

Mens der på selve prædikestolen ikke er me
get andet synligt af Richters bemaling end ind
skrifterne, er hans farver med indskrifter og ma
lerier i behold på prædikestolsdøren i koret. 
Topgavlen har på rød bund rocailler og blom
ster omkring ordene: »1 Corin: 1 v: 23. Vi Præ
dike den korsfæste Christum, som er Jøderne en 
Forargelse, men Grækerne en Daarlighed«, dør- 
gerigtet står gråmarmoreret, dørfløjen blågrå 
med røde lister og en sort maleriindfatning med 
lidt forgyldning. Til fløjens øvre maleri (fig. 
40a), som viser kong David med aftagen krone, 
skuende ind i et lys på bordet foran sig, hører 
indskriften: »Dit Ord er en Lygte for min Fod 
og et Lyss paa min Stie. Ps. 119 v. 105«. Det 
nedre maleri (fig. 40b) viser Bathseba, som so
ver halvnøgen med fødderne over en lille bæk, 
og træer i baggrunden. Til det hører ordene: »At 
holde tugt er Vey til Livet, men den som for
lader straffen hand far vild. Ordsp. 10 v. 17«.

Prædikestolen må som nævnt tilskrives 
samme snedker som Mandø kirkes, der oprin
delig tjente i Ribe Hospitals †kirkesal (s. 823f.). 
Til mesteren, og hans formodede signatur 
»ANR«, synes endvidere at kunne knyttes et ba
rokbord fra 1659 i Den antikvariske Samling i 
Ribe.83 Prædikestolens anbringelse og murede 
underbygning må være oprindelig. Øjensynligt 
har stolen stået ufærdig under svenskekrigen og 
er først færdiggjort 1667, idet dette årstal med

vedføjede kirkeværgenavne (fig. 39) vel gælder 
dens afsluttende staffering. I så fald kan de 
nævnte, i en figur indsatte initialer »W. S. T. R« 
tænkes at vise hen til maleren Villem Stensen i 
Ribe.84 Renoveringen 1768 omfattede de om
talte tilføjelser og Benjamin Richters nystaffe
ring, hvortil muligvis hørte en kalkmalet †mar
morering af vægpartierne omkring prædikesto
len (jfr. ovf. og fig. 41). Richters farver synes 
kun at have været udsat for beskeden, partiel 
opfriskning frem til overmalingen 1926.85 
1938-39 fjernedes al overmaling på den 1926 
urørte opgangsdør i koret. Den seneste istand
sættelse 1979 omfattede alene en snedkermæssig 
sikring og enkelte farveudbedringer.

Stolestadernes kerne udgøres af de bageste 
gavle (9 i nord, 10 i syd), der er udført i egnens 
ungrenæssancestil o. 1580 (fig. 42). De øvrige 
gavle er nygjort efter de gamle 1954, da også 
bænkene kom til. De 120 cm høje gavle har i 
begge fyldinger foldeværk, hovedsagelig med 
de hjerteformede gennembrydninger, som er så 
karakteristiske for egnen; af de gamle gavle sav
ner seks hjertegennembrydninger. Stadernes be
maling i gråtoner med lysblå lister og orna
mentbund er 1990 afstemt til orgelfacaden ved 
dodenkoprød overstrygning af gavlenes ram
meværk.

Stoleværket omtales tidligst 1732-33, da der 
indsattes to nye kvindestole og en karlestol for
uden et stade for Lundgård i »altergulvet«.15 
Staderne suppleredes 1760-61 med et vestpulpi
tur (jfr. ndf.) og de forreste stader blev 1843 ud
skiftet med enkle fyrretræsbænke, hvis fyldings- 
gavle med knopper efterlignede de gamle (jfr. 
fig. 41). 1880-81 opregnedes 31 mands- og 20 
kvindestole (foruden pulpituret),60 der på ind
retningsplanen 1884 ses opsat tætpakket i to lige 
brede rækker (fig. 8a). 1898 og 1915 omtales ma
ling af kirkestolene,16 der endvidere omfattedes 
af Johanne Juul Brasks nymaling i kirken 1926. 
Til stolestaderne hørte †hatteknager, to rækker i 
syd, én i nord (jfr. fig. 41), fjernet 1954, da sto
lestaderne fik den nuværende fremtræden.

En †degnestol nævnes 1873, da der blev lagt nyt 
gulv i den.17 Fjernet 1915.16 En †pengeblok be
tegnedes 1936 som gammel og ønskedes repare-
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Fig. 41. Indre set mod øst. Hude fot. 1905. – Kirchen inneres gegen Osten.
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ret.59 En †kirkebøsse af blik anskaffedes 1872 og 
blev derefter lakeret og forsynet med inskrip
tion. 17

†Pulpitur, opført 1761, hvorefter dets stole 
blev solgt på auktion til kirkens indtægt.15 Pul
pituret, der 1764 omtaltes som »neu erbaut« 
(nylig bygget),86 optog kirkens vestende næsten 
frem til det første vindue i syd og havde opgang
i nord langs vestvæggen (jfr. fig. 8a). 1882 sattes 
en stiver under galleriloftet,17 og 1905 skete ny
indretning til orgelpulpitur (jfr. ndf.), hvorved 
brystningen fornyedes og blev malet i lys ege- 
træsfarve.34 Atter 1915 omtales maling af pulpi
turet,16 der fjernedes 1932 til fordel for det nu
værende orgelpulpitur i tårnrummet (jfr. ndf.).

Orgel, 1988, med 14 stemmer, 2 manualer og 
pedal, bygget af P. Bruhn & Søn, Årslev. Dis
position: Hovedværk: Principal 8', Gemshorn 
8', Oktav 4', Dækfløjte 4', Oktav 2', Mixtur IV. 
Rygpositiv: Rørfløjte 8', Principal 4', Copula 4', 
Blokfløjte 2', Quint 1 1/3'. Pedal: Subbas 16', 
Oktav 8', Fagot 16'. Hovedorglets facade har

Fig. 42. Stolegavle, o. 1580 (s. 3296). NE fot. 1995. – 
Gestühlswangen, um 1580.

fem rektangulære felter med profilerede gesim
ser og prospektpiber i mitraformet opstilling; 
rygpositivet har tre tilsvarende felter, adskilt af 
to små mellemfelter. Bemaling fra 1990 præget 
af dodenkoprødt. På orgelpulpitur fra 1932 i 
tårnrummet. †Orgel, (jfr. fig. 43), 1905,87 op
rindelig med fem stemmer, bygget af Emil 
Nielsen, Århus.88 Ombygget og udvidet 1947 af 
Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby og Hor
sens.89 Oprindelig disposition: Bordun 16', 
Principal 8', Salicional 8', Gedakt 8', Oktav 4'; 
oktavkoppel.90 Disposition efter ombygningen 
1947 (9 stemmer, 2 manualer og pedal): Manual 
I: Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', Nasat 2 2/3', 
Mixtur III-IV. Manual II: Quintatøn 8', Rør
fløjte 4', Oktav 2'. Pedal: Subbas 16'. Pneuma
tisk aktion, keglevindlader. Den klassicistiske 
facade, der siden orgeludskiftningen 1988 har 
været opsat mod pulpiturets bagvæg, har tre 
rundbuede felter med piber af sølvbronzeret 
zink. Midtpartiet krones af en gavltrekant med 
kors.91 Oprindelig på †vestpulpitur fra 1761, si
den 1932 på orgelpulpitur i tårnrummet, med 
spillebord i orgelhusets sydside.

Salmenummertavler, 1954, fire ens, 85×56 cm, i 
glat panel med svejfet overkant, hvid bemaling 
og hængecifre af letmetal. †Salmenmnmertavler. 
1869 betaltes en snedker for tre store tavler til 
salmenumre, malet med oliefarve, foruden tre 
mindre tavler til skriftemål;17 af de sidste anes én 
opsat på nordsidens hatteknager 1905 (jfr. fig. 
41). To store tavler med skydenumre fra o. 1900 
ses på et interiørfoto 1936 (i NM).

En præsterækketavle fra 1930, 215×100 cm, er i 
barokstil, udført i blank eg med lidt forgyldning 
og sort frakturskrift afsluttet med oplysningen: 
»Gave til Farup Kirke fra de gamle. 1930«. Op
sat vestligt på skibets sydvæg.

Lysekroner. 1) (Fig. 44), o. 1600, med balu
sterstamme og 2×2 S-svungne lysearme, hvis 
indre slyng ender i en roset. Forneden afslutter 
et løvehoved med ring (fig. 45), øverst en kro
net flakt ørn. Forskellige dele synes fornyet 
183560 og 1901,16 og smedejernsophænget fra o. 
1950 har afløst et gammelt, der var markeret 
med store trækugler. Det ses på interiøret 1905 
(fig. 41), der viser kronen hængende på sin nu
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Fig. 43. Indre set mod vest, endnu med orgel fra 1905. NE fot. 1985. – Kircheninneres gegen Westen, noch mit Orgel 
von 1905.

værende plads midt i skibet, hvor den forment
lig har gammel hævd.92 2-3) Nyere, i barokstil, 
den ene bærer årstal »1932« og er ifølge påskrift 
leveret af Eibye, Odense. Ophængt i skibet vest 
og øst for nr. 1. En †lysekrone af glas var anskaf
fet af pastor Hans Christian Clausen (†1840) »og 
andre« til kirkens prydelse og ophængtes i koret 
1840-41.15 Her nævnes den 1880-81 hængende 
under korloftets maleri,60 ligesom den ses på 
ældre fotografier (jfr. fig. 41). De viser en krone 
med balusterstamme, seks S-svungne, snoede 
lysearme og tilsvarende pyntearme, alt med 
guirlandevis hængende glaskrystaller. Kasseret 
o. 1950.

Kirkeskib, model af orlogsfregatten »Torden
skjold« (bygget 1852, senere koffardifregat), ud
ført 1937 af kaptajn B. C1. Jensen, Ribe. Model

len, der er givet af menigheden, er ophængt
1945 i skibets sydvesthjørne.93

Klokker. 1) (Fig. 46), 1599, støbt af Melchior 
Lucas fra Husum som en mere beskeden udgave 
af hans samme år leverede, vældige storm
klokke i Ribe domkirke (s. 515, jfr. også s. 
1434).94 Klokken, tvm. 83 cm, har om halsen en 
let forkortet udgave af samme plattyske støber
rim som på den i Ribe (reliefversaler): »Anno 
1599. Uth dem fvir bin ick geflaten. M. Mel
chior Lvcas tho Husum heft mi gegaten (År 
1599. Ud af ilden er jeg flydt, m(ester) Melchior 
Lucas fra Husum har støbt mig)«. Skriften kan
tes af rammelister og buefriser med korsblom- 
ster af gotisk karakter. Slagringen er kraftigt 
profileret, hankene prydet af tovstave og kvin
dehoveder. Før 1835 havde klokken plads i det



3300 RIBE HERRED

Fig. 44-45. 44. Lysekrone, o. 1600 (s. 3298). 45. Detalje af lysekrone, o. 1600, løvehoved med ring (s. 3298). NE 
fot. 1985 og 1995. – 44. Kronleuchter, um 1600. 45. Detail von Kronleuchter, um 1600. Löwenkopf mit Henkel.

middelalderlige †tårn (jfr. s. 3267), hvor der 
1731-33 nævnes reparation ved klokken.15 1833 
sagdes klokken at være ringet i stykker.29 Den 
fik 1835 plads underst i tagrytteren (jfr. fig. 8b), 
og 1837-38 indrettedes et »hus« til klokkesnoren 
for udvendig ringning. 1917 ønskedes klokken 
nedtaget og omstøbt, men solgtes i stedet 1920 
til Nationalmuseet (inv. nr. D 9584), hvorfra 
den blev tilbagekøbt 1936. Herefter repareret og 
opsat i slyngebom i det nuværende tårn.

2) 1921, tvm. 74 cm, med indskrifter i relief- 
versaler. Om halsen, kantet af lister: »For Farup 
Kirke gjorde De Smithske Klokkestøberier i 
Aalborg mig om år 1921«, på legemet: »Kom! 
Thi nu er alting rede«. Nyere slyngebom.

†Klokker. 1) 1732-33 anskaffedes en ny 
klokke.15 2) (Fig. 47), 1791, støbt af Johan Nico
laus Bieber i Hamborg,95 tvm. 63 cm. Før om
støbning 1921 er den dokumenteret i et fotografi 
(fig. 47), der viser profilering og bladborter om 
hals og slagring samt på legemet reliefversa- 
lerne: »Er denne Klokke paa Fardrup Sogns 
Gaardbeboeres faelleds bekostning omstøbt. Me 
fecit Ioh. Nic. Bieber in Hamburg Anno 1791 
(mig gjorde Johan Nicolaus Bieber i Hamburg 
1791)«.

Klokkestolen er fra 1932. †Klokkestole. 1861 re
pareredes tagrytterens klokkestol med ny jern
aksel,41 atter 1889 skulle træværket omkring den 
store og den lille klokke sættes i stand,17 og 1912 
sagdes klokkestolen i nær fremtid at skulle for
nys.

GRAVMINDER

Gravsten. Af gravstenene har de fleste (nr. 1-8) 
haft deres gamle plads i kirkegulvet, hvor de lå 
på række midt ned igennem kirken (fig. 8a, 41) 
indtil o. 1950, da de blev opsat imod væggene, 
dels i kirkens vestende, dels i det til ligkapel ind
rettede våbenhus. Andre uden for kirken lig
gende sten (nr. 9-12) må ligesom en række 
†gravsten (nr. 1-6) formodes altid at have haft 
plads på kirkegården, der således siden 1700'rne 
har været ganske rigt forsynet med gravminder 
af sten (jfr. s. 2092f.).96

1) O.1648, af rødlig kalksten, 209×147 cm, 
glat og kun midtpå forsynet med de indhuggede 
versaler »H(er) L H S«, der må gælde præsten 
Laurits Hansen Weibøl (†1648). Stenen, som nær
mest har karakter af en markeringssten (jfr. s.
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524), lå 1873 og 1884 i skibets midtergang, vest- 
ligst (jfr. fig. 8a, nr. 1). Nu på kirkegården som 
dørsten foran kirkens indgang.

2) (Fig. 48), o. 1648, over Hans Nielssen af 
Farup, [*1584], †8. april 1648 i hans alders ...år, 
og hans hustru Doret Andersdatter, [*1591], 
†〈...dec. 1659〉 i hendes 〈67〉 år. De levede i 
ægteskab 38 år og avlede sammen fem sønner 
og tre døtre. Grålig kalksten, 199×139 cm, med 
reliefversaler i et næsten kvadratisk skriftfelt, 
hvis nedre hjørner ved en volutindskæring giver 
plads for de afdødes initialskjolde, hans »HNF« 
(til venstre), hendes »DAD«. Herimellem ses 
endnu et skjold med en bomærkeagtig figur (en 
rist?), og skriftfeltet krones af et Jesumonogram 
under kølbuevolut med rester af indskrift samt 
afsluttende kuglespir. Stenen kan i sin enkle ud
formning sammenlignes med eksempelvis bager 
Jakob Hansens (før 1635) i S. Katrine kirke i 
Ribe (s. 795). Den lå 1873 og 1884 i skibets mid
tergang som nr. 6 fra vest (fig. 8a nr. 6, jfr. fig. 
41). Nu opsat mod ligkapellets sydvæg, øst for 
indgangen.

3) (Fig. 49), o. 1694, over Termen Hansøn af 
Farup, som var kirkens formynder i 30 år (jfr. 
prædikestol s. 3296), †27. okt. 1685 i hans alders 
61. år, og hans hustru Edel Madtsdatter af Fa
rup, †10. jan. 1694 i hendes alders 72. år. De 
levede i et fredsommeligt ægteskab 36 år og av
lede sammen fem sønner og tre døtre. En se
kundær gravskrift er o. 1768 tilføjet over Mads 
Termensen af Kierbøl, †5. maj 1768 i hans alders 
[75.] år samt hans hustruer Kierstine Iørgens- 
daatter Rauns, †24. maj 1727 i hendes alders 
[2]6. år og Kiersten [Morte]nsd[at]er, †..jan. 
[1759] i hendes alders 65. år.97

Gråbrun kalksten, 212×147/136 cm, med den 
oprindelige gravskrifts reliefversaler i en højoval 
bladkrans, der flankeres af dyderne Tro (til ven
stre) og Håb, stående i muslingnicher på små- 
konsoller med indskriften »Iob. 19. cap. 2. vers« 
henvisende til et skriftsted nedenunder: »Ieg ved 
at min frelsere lefver/ oc hand skal her efter op- 
vecke mig af iorden« (indhugne versaler). Ste
nens hjørner har ottesidede medaljoner med de 
skrivende evangelister og deres symbolvæsener, 
hvis til dels læselige navne ses på medaljonkan-

Fig. 46. Klokke, 1599, støbt af Melchior Lucas i Hu
sum (s. 3299). NE fot. 1985. – Glocke, ein Guß des 
Melchior Lucas aus Husum, 1599.

Fig. 47. †Klokke (nr. 2, s. 3300), 1791, støbt af Johan 
Nicolaus Bieber i Hamborg. Foto i NM. – †Glocke, 
ein Guß des Johan Nicolaus Biebers aus Hamburg, 1791.
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Fig. 48. Gravsten (nr. 2, s. 3301), o. 1648, over Hans 
Nielsen af Farup og hans hustru Doret Andersdatter. 
NE fot. 1985. – Grabstein für Hans Nielsen aus Farup 
und seine Ehefrau Doret Andersdatter, um 1648.

ten (reliefversaler). Foroven flankerer »Math(æ- 
us)« (til venstre) og »Marcus« to engle, der over 
skriftfeltet sætter en krone med skriftbåndet: 
»Vær tro indtil døde, da vil jeg gifve dig lifsens 
krone« (indhuggede versaler). I de nedre hjørner 
ses Lukas (til venstre) og Johannes under engle- 
holdte skjolde med Termen Hansøns initialer 
»THSF« og et anker (til venstre) samt Edel Mads
datters »EMDF« med en fugl. På stenens nedre 
parti mellem skjoldene og evangelistmedaljo- 
nerne er den oprindelige dekoration, der kan have 
svaret til nr. 4 og 5, borthugget for at give plads 
til den sekundære gravskrifts reliefversaler.

Stenen ligner Peder Jensen Terpagers fra o. 
1684 i Ribe domkirke (s. 626) og slutter sig i 
opbygning til de nedenstående, noget yngre 
gravsten nr. 4 og 5, af hvilke især den sidste 
fremtræder væsentlig dårligere hugget. 1873 og 
1884 lå stenen i skibets midtergang som nr. 3 fra

vest (fig. 8a, nr. 3). Nu opsat mod skibets vest
væg i nord.

4) (Fig. 50), o. 1700, [Hans] Niel[se]n Wind- 
fe[l]d, delefoged over..., †(1700) i hans alders 
...år, og hans (anden) hustru [B]ar[bara Knuds- 
datter] Windfeld, †[17. okt 1708]. De levede i et 
kristelig ægteskab i [43 år og fik fem sønner og 4 
døtre].98 Grå kalksten, 205×136/135 cm, næsten 
helt svarende til nr. 3, men mere slidt. Grav
skriften og skjoldenes initialer, »HNW« og 
»BKDW«, er også her i reliefhugne versaler, li
gesom evangelistnavnene (kun »Marcus« læses), 
mens de øvrige indskrifter er indhuggede. I det 
beskedne omfang, de kan læses, svarer de til 
ordlyden på nr. 3, i stedet for hvis sekundære, 
nedre skriftfelt der ses et originalt, hjerteformet 
felt med rester af religiøs indskrift. Det krones 
af et lille englehoved, og nederst findes udhug
get timeglas og kranium med knogler.

Stenen lå 1873 og 1884 som den østligste i 
skibets midtergang (jfr. fig. 8a, nr. 7). Nu opsat 
mod skibets vestvæg, syd for indgangen.

5) O.1700, over ukendt ægtepar med initia
lerne »SC« (hans) og »KND«. Grålig kalksten, 
187×137 cm, med næsten udslidt skrift. Stenen 
er nært beslægtet med nr. 3 og 4, men noget 
dårligere hugget. Gravskriftens rester af relief
versaler indfattes af en cirkulær laurbærkrans, 
hvorunder et mindre, hjerteformet skriftfelt 
krones af englehoved og synes at have haft en 
indhugget, religiøs indskrift. Øverst flankerer 
hjørnernes ottesidede evangelistmedaljoner et 
ulæseligt skriftbånd, nederst levnes akkurat 
plads for timeglas, kranium og knogler. Skrift
felterne flankeres øverst af initialskjolde med de 
nævnte forbogstaver, begge over rester af vist
nok vegetative mærker. Under skjoldene ses til 
venstre Jesus på korset over Syndefaldet, til 
højre den opstandne Kristus over en dødning 
med timeglas og åben grav. Sammenstillingen af 
scenerne knytter sig nært til udsmykningen på 
sognepræsten og ærkedegnen Hans Olufsens 
gravsten fra o. 1641 i Ribe domkirke (s. 612), der 
meget vel kan have tjent som forbillede. Stenen, 
der 1873 og 1884 lå i koret og af Helms kaldtes 
udslidt, står nu op ad ligkapellets sydvæg, vest 
for indgangen.
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Fig. 49-50. Gravsten. 49. O. 1694 (nr. 3, s. 3301), over Terman Hansen i Farup, kirkens formynder i 30 år, og 
hans hustru Edel Madsdatter. Sekundær gravskrift o. 1768 over Mads Termensen af Kærbøl og hans hustruer 
Kirstine Jørgensdatter Raun og Kirsten Mortensdatter. 50. O.1700 (nr. 4, s. 3302). Hans Nielsen Windfeld, 
delefoged, og hans hustru Barbara Knudsdatter. NE fot. 1985. – Grabsteine. 49. Um 1685, für Terman Hansen in 
Farup, 30 Jahre lang Vormund der Kirche, und seine Ehefrau Edel Madsdatter. Zweite Grabinschrift um 1768 für Mads 
Termensen aus Kærbøl und seine Ehefrauen Kirstine Jørgensdatter Raun und Kirsten Mortensdatter. 50. Um 1700. Hans 
Nielsen Windfeld, Vogt, und seine Ehefrau Barbara Knudsdatter.

6) (Fig. 51), o. 1711, over S(alig) Morten [Ter
mansen af] Kierbøl, sandemand [i Calslund] 
herred i 30 år, †8. dec. 1711 i hans alders 8. år, 
og hans hustru Maren Hansda[tter], †[17..] i 
hendes alders ...år. De levede i fredsommelig 
ægtestand i 30 år, velsignet med fire børn... en 
datter.99

Grå kalksten, 207×142 cm, med gravskriftens 
reliefversaler i stort, højovalt skriftfelt, øvrige 
indskrifter i indhugne versaler. I stenens hjørner 
slidte relieffer af de fire evangelister, hvis navne 
er anført i deres bøger, foroven »S. Mat(tæus)« 
(til venstre) og »S. Marc(us)«, forneden tilsva
rende »S. Luc(as)« og »S. Ioh(annes)«. Over 
gravskriften ses et kantet skriftfelt med rester af

en religiøs indskrift, under det et rektangulært 
felt, hvori læses: »Men nu begere de et Bedre 
som er det Himmelske... Ebreer cap. 11 v. 16«. 
Stenen i øvrigt fyldes ud af akantusløv, der ud 
for gravskriftens afslutning danner et slyng med 
de afdødes initialer »MTS« (til venstre) og 
»MHD«; under gravskriften er endvidere ind
hugget to ens bomærker (stenhuggerens?).

Stenen, der har et nært sidestykke fra o. 1720 i 
Darum kirke (s. 3057, nr. 4), lå 1873 og 1884 i 
skibets midtergang som den femte fra vest (fig. 
8a, nr. 5, jfr. fig. 41). Nu opsat mod skibets 
sydvæg, vestligst.

7) (Fig. 52), o. 1714, over Termen Knudsen af 
Kierbøl, †1714, i hans alders ..år, og hans hustru
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Fig. 51-52. Gravsten. 51. O. 1711 (nr. 6, s. 3303). over Morten Termansen af Kærbøl, sandemand i Kalvslund 
herred, og hans hustru Maren Hansdatter. 52. O. 1714 (nr. 7, s. 3303), over Terman Knudsen af Kærbøl og hans 
hustru Ingeborg Termansdatter. NE fot. 1985. – Grabsteine. 51. Um 1711 für Morten Termansen aus Kærbøl, 
Schiedsmann in der Kalvslund Harde, und seine Ehefrau Maren Hansdatter. 52. Um 1714 für Terman Knudsen aus Kærbøl 
und seine Ehefrau Ingeborg Termansdattter.

Engeborg Termensdatter, †17□ i hendes alders 
□ år. De levede sammen i ægteskab .. år og 
blev af Gud velsignet med 12 børn, 9 sønner og
3 døtre.

Brungrå Ølandskalksten, 176×119 cm, næsten 
hele fladen optaget af gravskriftens reliefversa
ler. Hjørnerne har skjolde med reliefhugne ini
tialer, forneden flankerer hans »TKK« og hendes 
»ETD« et Jesumonogram, foroven må skjolde
nes initialer »KTD« (til højre) og »KSK« vel 
henvise til en efterlevende datter og svigersøn. 
1873 og 1884 i skibets midtergang som nr. 2 fra 
vest (jfr. fig. 8a, nr. 2), nu opsat mod nordvæg
gen i våbenhuset.

8) (Fig. 53), o. 1738, over højagtbare og velfor
nemme mand Terman Mortensen, overformyn
der, køb- og handelsmand i Ribe samt Fardrup

sogns kirke værgere, *30. juli 1687, kom 18. 
nov. 1723 i ægteskab med Maren Iensdaatter Se
vel, efterladt enke efter s[al. R]asm[u]s Hansen 
Rahr, handelsmand i Ribe. De levede i ægteskab.. 
år, 8 måneder, og døde [1738].. efter.. 8 dage."

Grå kalksten, 208×151 cm, med gravskriftens 
reliefversaler i stor, højoval laurbærkrans, om
givet af velhugget akantusløv. Skriftfeltet kro
nes af en mindre krans med ægtefællernes spejl
monogram, der holdes af to flankerende engle, 
som i deres frie hænder svinger en palmegren. 
Nederst flankeres et englehoved af to små, cir
kulære laurbærkranse, der har rummet initialer, 
hvoraf nu kun læses hans »T..« (til venstre) og 
hendes »M..«.

Stenen har en lang række sidestykker fra 
1700'rnes første halvdel, af hvilke de nærmeste
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synes at være Knud Hauchs og Sophie Bruns (o. 
1703) i Ribe S. Katrine kirke og samme kirkes 
†gravsten over Peder Knudsen og hans hustruer 
(o. 1739).100 Stenen lå 1873 og 1884 i skibets 
midtergang som nr. 4 fra vest (jfr. fig. 8a, nr. 4). 
Nu opsat mod skibets nordvæg, vestligst.

9) (Fig. 54), o. 1788, over [jens Frandsen af 
Farup, †1748, 47 år gammel, og hans hustru 
Dorthea Kathrine Jep]s Datter, [†1788] 86 år 
gammel, samt en søn [Jens Jen]sen, [†1768 i] 
hans alders 27. år. Rød sandsten, 184×107 cm, 
med indskrift i reliefversaler og kursiv (navne), 
der er næsten udslidt og her suppleret efter ældre 
afskrift.60 Gravskrift i rocailleindfattet skriftfelt, 
der optager stenens nedre del og krones af eng
lehoved. Herover har et lidt lavere, tilsvarende 
felt rester af religiøs indskrift, mens stenens øvre 
tredjedel optages af et relief visende Jesus på 
korset og Maria Magdalene omfavnende dets 
fod. Scenen flankeres af to mod korset vendte, 
svævende basunengle samt udfyldende rocailler. 
Gravstenen viser ligheder både med arbejder af 
Åbenråbilledhuggeren Andreas Hinrichsen (s. 
630, DK. SJyll. s. 2777f.) og af Frands Bastian- 
sen i Tjæreborg.101 Den ligger på kirkegården 
sydøst for kirkens østende. 1880-81 nævnes den 
på kirkegården.60

10) O.1803, over Andreas Peter Tranberg, 
*23. feb. 1803, †26. dec. samme år. Gravsten i 
grå kalksten, 66×35 cm, med reliefkursiv i et 
skriftfelt, der optager stenens midtparti i hele 
dens bredde og har svejfet afskårne hjørner. 
Øverst kroner en vase med bladværk og blom
ster, forneden ses rocailleagtigt bladværk. Ste
nen er som nr. 9, 11 og 12 nært beslægtet med 
arbejder af Frands Bastiansen i Tjæreborg.102 På 
kirkegården øst for apsis med nr. 11 og 12.

11) O.1806, over Anne Termansdatter Tran
berg, *31. juli 1764, gift 28. juni 1793, †15. jan. 
1806. I hendes ægteskab med Niels Tranberg 
(jfr. †kirkegårdsmonument nr. 2) blev hun mo
der til fem børn, hvoraf den sidste var dødfødt, 
som hviler i hendes arme. Grå kalksten, 172×73 
cm, reliefkursiv i hele stenens bredde endende i 
gravvers. Øverst afslutter en bue dannet af et 
slynget bånd, forneden en bladguirlande. Stenen 
er nært beslægtet med arbejder af Frands Basti-

Fig. 53. Gravsten (nr. 8, s. 3304), o. 1738, over Ter
man Mortensen, overformynder, køb- og handels
mand i Ribe samt kirkeværge i Farup, og hans hustru 
Maren Jensdatter Sevel. NE fot. 1985. – Grabstein für 
Terman Mortensen, Obervormund, Kauf- und Handels
mann in Ribe sowie Kirchenvorsteher in Farup, und seine 
Ehefrau Maren Jensdatter Sevel. Um 1738.

ansen i Tjæreborg.102 På kirkegården øst for ap
sis med nr. 10 og 12.

12) O.1814, Andrea Cathrine Tranberg, 
*8. sept. 1812, †2. juni 1814. Grå kalksten, 72×33 
cm, som nr. 10, beliggende sammesteds.

†Gravsten. 1) O.1745? Hans Sørensen Ny- 
gaard, †1701?, 38 år gammel, hans hustru Karen 
Mortensdatter, †vistnok 1763, samt hendes an
den mand Anders Jensen, †1745. Nævnt i kirken 
af M. K. Sørensen 1880-81, der havde svært ved 
at læse et par af årstallene.60

2) O. 1747, over Kristen Kristensen Hjerting 
af Kjærbøl, †1747, 82? år gammel, samt Morten 
Hansen af Kjærbøl med deres fælles hustru 
Mette Kathrine Andersdatter. Til de to sidstes 
dødsår og -dato var afsat plads på stenen, der
1880-81 lå på kirkegården.60
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Fig. 54. Gravsten (nr. 9, s. 3305), o. 1788, over Jens 
Frandsen af Farup og hans hustru Dorthea Kathrine 
Jepsdatter. NE fot. 1985. – Grabstein für Jens Frandsen 
aus Farup und seine Ehefrau Dorthea Kathrine Jepsdatter, 
um 1788.

3) O. 1761, Morten Hansen Nygaard af Kjær
bøl, *1705, †1761, og hans hustru Johanna Niels- 
datter Skade, *1715, †1766. Stenen lå 1880-81 på 
kirkegården.60

4) O.1768? Hans Jensen Vindfeld af Lund- 
gaard, *1700, †1778, og hans hustru Gunder 
Knudsdatter Vindfeld, *16. aug. 1695, †28. april 
1768, samt en søn Klaus Hansen Vindfeld, †1753 
24 år gammel. Nævnt på kirkegården 1880- 
81.103

5) O.1765? Årstallet var det eneste, som 
kunne læses 1880-81, da stenen lå på kirkegår
den.60

6) O.1803, »Frøken Ane Antoinette Gers- 
dorf«, stenen omtalt som meget løs 1880-81, da 
den lå på kirkegården, utvivlsomt over et muret 
gravkammer ved vestre dige, hvori hun blev 
gravsat 1803.103

7) 1868 kasseredes en ligsten i skibets midter
gang, da den var i flere stykker, og »de tre neden 
for liggende« rykkedes op.16

Begravelsesskjolde (lyseskjolde), til at binde 
parvis på alterlysene.104 1) Slutningen af 
1800'rne, A. C. Brorsen, *1. feb. 18..? i Farup,
†25. okt. 18..? samme sted. Kun det ene skjold 
bevaret, af rustent jernblik, 48×23 cm, en høj
oval hvælvet plade med olivengrene og kronet 
af Jahve-øje. Rester af sort skriveskrift over en 
påmalet olielampe. På kirkeloftet. 2) 1904, To
bias Hansen, *16. marts 1834, †5. maj 1904. To 
ens skjolde, 48×24 cm, næsten svarende til nr. 1, 
dog med påskrift i antikva.

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1829, Frederich 
Ussing, *13. maj 1753 i Lille Lyngbye i Sjælland,
†23. feb. 1829 i Fardrup præstegård. Præst for 
Fardrup menighed i 42 år. Skråtstillet minde
plade af grå kalksten, 67×44 cm, med sortop- 
trukket, indhugget skriveskrift. På gravstens- 
museum i kirkegårdens sydvesthjørne.

2) O.1840, Maria Dorthea B...?, *20. jan. 
1798, †23. marts 1840. Skråtstillet, grå kalkstens- 
plade, 105×42/35 cm, med fordybet skriveskrift 
under et indhugget kors; afsluttende gravvers. I 
kirkegårdens sydvesthjørne.

†Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1816, Hans Ibsen 
Vindfeld, *3. marts 1748, †5. jan 1816, og hans 
hustru Mette Hansdatter Vindfeld, *20. sept. 
1756, †28. maj 1837.103 2) O.1844, Niels Tran
berg, †1844 75 år gammel, og hustru (Anne Ter- 
mansdatter Tranberg), *1764, gift 1795, †1806, 
(jfr. gravsten nr. 11).60 3) O. 1864, Terman Tran
berg og hustru Dorthea Vindfeld.103

Støbejernskors. 1) O.1849, S. D. Brorsen født 
Windfeldt, *16. juli 1821 på Lundgaard, 
†25. sept. 1849 i Fardrup. Korset, 92 cm højt, 
har trekløverformede, stjerneprydede korsen
der. På bagsiden relief af Troen samt ordene: 
Her Adskilles med Sorrig. Hisset Samles med 
Glæde«. Reliefkursiv. Sydøst for apsis på 
samme gravsted som nr. 3 og 4.

2) O. 1863, gårdejer Terman K. Windfeld, 
*12. dec. 1786 på Tanderup, †15. jan. 1863. Ved 
hans side hviler hans forældre, tre søstre og ni 
børn. Korset, 115 cm højt, har trekløverender, 
hvis blade er svagt tilspidsende. Reliefskrift i an
tikva. Vest for tårnet.

3) O.1865, Helene Katrine Brorsen f. Hansen, 
*25. marts 1832 i Farup, †13. nov. 1865 samme



FARUP KIRKE 3307

steds. Korset, 76 cm højt, har trekløverender med 
stjerner. Gravvers på bagsiden. Reliefversaler og 
-antikva. På samme gravsted som nr. 1 og 4.

4) O.1886, A. K. Brorsen, *6. okt. 1815 i Fa
rup, †20. okt. 1886 sammesteds. Korset, 68 cm 
højt, har trekløverender med bladværk samt på 
bagsiden ordene: »Til de Forudgangne kjære 
gaar jeg hen«. Reliefversaler. På samme grav
sted som nr. 1 og 3.

KILDER OG HENVISNINGER

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

RA. DaKanc. Indlæg til Registre og Tegneiser samt 
henlagte sager (B 160). Rentekammerets undersøgel
seskommission. Haderslev amt 1708-15. Kirkesager 
(G 2). LA Vib. Ribe bispearkiv. Ribe domkirke 1530- 
1749 (C4-88). Ribe bispearkiv. Arkidiakonatets kir
keregnskaber 1865-99. Nr. Farup kirkes regnskaber 
(C 4-1406). Farup kirkeregnskabsbog 1723-1854 (C 
KRB-96). Farup kirkeregnskabsbog 1856/57-69 (C 
KRB-97). Farup kirkes hovedkirkebog 1695-1791 (C 
593-1). Farup kirkeprotokol 1867-1938 (C 593-17). 
LA Åbenrå. Tørninglen provsti 1773-79. Ribe bispear
kiv. Bispesager. Indkomne breve fra Tørninglen 
provsti 1829-64. Haderslev amt. Tørninglen kirke- og 
skolesager 1842. Haderslev amt. Tørning Kirkevisita- 
torialsager 1862/63. Ved embedet. Synsprotokol 1965f. 
Forslag med tegninger til kirketårn ved Axel Hansen 
1930. Korrespondance angående korudsmykning 
1937-42 med skitseagtig tegning til glasmalerier ved 
Carl Trock-Madsen.

NM2. Håndskrifter. Jacob Helms 1873 (bygning, in
ventar, gravminder). Peter Kr. Andersen 1936 og 
1938 (inventar). Egmont Lind 1940 (kalkmaleri). Ro
bert Smalley 1972 (kalkmaleri). Mogens Larsen 1978 
(inventar). Jens Johansen 1979 (inventar). Verner 
Thomsen 1987 (kalkmaleri). Lars Grambye 1985 samt 
Martin Ellehøj og Steen Tullberg 1995 (gravminder).

Tegninger og opmålinger. Tegninger af eksteriører og 
døbefont ved J. Vilhelm Petersen 1875. Tegning af 
eksteriør samt opmålinger af plan, snit, facader, de
taljer og døbefont ved Thorvald Bindesbøll 1884 
(forlæg for Danske Tufstenskirker 1894). Usigneret 
forslag til alterparti (tryk). Tegning til alterkrucifiks 
ved Aage Roussell 1947. Opmåling af plan, snit og 
facader ved Kunstakademiets Bygningsskole 1948.

Litteratur. J. Helms: Danske Tufstenskirker I-II, 
1894. M. K. Sørensen: Bidrag til en Beskrivelse over 
Farup Sogn. JySaml. 1880-81, s. 23f.

Historisk indledning ved Michael H. Gelting og 
Ebbe Nyborg, beskrivelse af bygning ved Mogens

Vedsø, kalkmalerier, inventar og gravminder ved 
Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgler). Tysk oversæt
telse ved Bodil Moltesen Ravn. Redaktionen afsluttet 
juli 1996.

1 Repert. 1. rk. nr. 7800. ActaPont. IV, 2822, 2874-75.
2 DiplDan. 2. rk. II, 381. Han er formentlig identisk 
med den magister Jacob »fra Farup«, som nævnes 
1273, og gaven således begrundet i hans slægtstilhør i 
Sognet. Se DiplDan. 2 rk. II, 206 og Ebbe Nyborg: 
Kirke – sognedannelse – bebyggelse. Nogle overvej
elser med udgangspunkt i et bebyggelsesprojekt for 
Ribeområdet. I hikuin nr. 12, Højbjerg 1986, s. 24f.
3 Ribe Oldemoder, udg. af O. Nielsen, 1869, s. 72, 
109.
4 Oldemoder (jfr. forrige note), s. 58.
5 Repert. 1. rk. nr. 7800. Annekteringen stadfæstedes 
af paven 1482 og 1483. ActaPont. IV, 2822, 2874-75. 
Jfr. også Troels Dahlerup: Ribe Domkantorat paa Re- 
formationstiden, i KirkeHistSaml. 1967, s. 263.
6 Oldemoder (jfr. note 3), s. 106. Samtidig blev 
landsbyen Lusby frataget sognet og lagt til Hellig 
Gravs sogn i Ribe (jfr. s. 846). Se J. Kinch: Ribe Bys 
Historie og Beskrivelse I, 1869, s. 417f.
7 Se J. Kinch (jfr. forrige note), s. 476.
8 »..klare unnd ware Gotts wort, unnd Ewangelium, 
ohne Huchelley«. LA Vib. Ribe bispearkiv. Ribe 
domkirke 1530-1749 (C4-88). Jfr. DK. SJyll. s. 32, 
38f., Troels Dahlerup 1967 (note 5) og generelt om 
reformationen i Tørninglen H. V. Gregersen: Plat
tysk i Sønderjylland, Odense 1974, s. 249f. og 
samme: Reformationen i Sønderjylland, Aabenraa 
1986, s. 63f., 136f.
9 Kronens Skøder II, 527.
10 Note 16. Overdragelsessyn 23. april.
11 Ole Degn: Livet i Ribe 1560-1700 i samtidiges op
tegnelser, Århus 1971, s. 154. Se også J. Kinch: Ribe 
Bys Historie og Beskrivelse, 2. Del, 1884, s. 337f.
12 KancBrevb. 12. marts og 26. okt. 1636.
13 DaAtlas, s. 690.
14 DaSagn III, 212, s. 41. Hullerne stammer fra sten
kløvning. DaFolkemSaml. 1906/23 2703.
15 LA Vib. Farup kirkeregnskabsbog 1723-1854 (C 
KRB-96).
16 LA Vib. Farup kirkeprotokol 1867-1938 (593-17).
17 LA Vib. Ribe bispearkiv. Arkidiakonatets kirke
regnskaber 1865-99. Nr. Farup kirkes regnskaber (C 
4-1406).
18 Note 16 og 17.
19 Dette er ikke usædvanligt ved de største af tufsten- 
skirkerne, sml. Vilslev kirke (s. 3111 med note 22).
20 Ikke mindst i nordsiden, hvor Th. Bindesbøll til
syneladende konstaterede tuf i vinduesstikkene ved 
opmålingen 1884, jfr. notat på måleblad af nordsiden.
21 Note 23. Det må bero på en lapsus, at Th. Bindes-
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Fig. 55. Fontehimmel, 1695, erhvervet 1843 fra Hy
gum kirke (s. 3288). NE fot. 1985. – Taufdeckel, 1695, 
erworben 1843 aus der Kirche in Hygum.

bølls plan antyder et smiget vindue på dette sted.
22 Sml. DK Tønder s. 1404 og note 26.
23 Note 16. Heri sognepræst P. Gamraths redegørelse 
for restaureringsarbejderne.
24 Det er bemærkelsesværdigt, at skibets døre, trods 
den store forøgelse af skibets længde, ikke flyttes.
25 DaKanc. 1. dept. Brevsag 1833 no. 1158.
26 Helms: Tufstenskirker I, 129-31.
27 RA. Rentekammerets undersøgelseskommission. 
Haderslev amt 1708-15. Kirkesager (G 2).
28 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetninger til biskop 
Bloch 1766-69 (C4-772).
29 LA Åbenrå. Ribe bispearkiv. Bispesager. Ind
komne breve fra Tørninglen provsti 1829-64.
30 Niels Møller tilhørte en familie af »kirkearbej
dere«, der påtog sig alt forefaldende tømrer-, murer-, 
blytækker- og inventararbejde ved kirkerne. N. Møl
ler var den ældste, herefter fulgte hans søn(?) Peder 
Møller (Se Bramminge, S. Knuds kirke, s. 3072 og 
Kalvslund kirke, s. 3352, 3354 og 3355). Begge var 
tillige virksomme i Haderslev og Tønder amter, sml. 
DK. SJyll., s. 3042. (De her anførte navne P. Møller 
og P. Nielsen Møller dækker uden tvivl samme per
son).
31 Blændingens midterste del blev rekonstrueret ved 
lukning af en lille vinduesåbning ved kirkens restau
rering i 1930'rne. Sml. fig. 3 og 7.
32 S. 2378, sml. Halk, DK. Haderslev s. 452.
33 Denne udformning af tagrytteren genfindes ved 
kirken i Gredstedbro (s. 3254).
34 LA Vib. Ribe stiftsprovsti og Ribe-Gørding her
reders provsti. Synsprotokol 1900-11 (C 37-6).

35 LA Åbenrå. Haderslev amt. Tørninglen kirke- og 
skolesager 1842.
36 LA Vib. Præstearkiver. Farup kirkes hovedkirke
bog 1695-1791 (C 593-1).
37 I koret er to tagplader i henholdsvis nord- og sydsi
den mærket »1837 N. Møller«, mens skibet tilsva
rende har »1937 H. H.«.
38 RA. DaKanc. Indlæg til Registre og Tegneiser samt 
henlagte sager (B 160).
39 Sml. note 30.
40 LA Åbenrå. Haderslev amt. Tørning kirkevisita- 
torialsager 1862/63.
41 LA Vib. Farup kirkeregnskabsbog 1856/57-69 (C 
KRB-97).
42 M. K. Sørensen: Bidrag til en Beskrivelse over Fa
rup Sogn. I JySaml. VIII, 1880-81, s. 26f. Sml. note 
26.
43 Se Nørlund og Lind: Kalkmalerier, Kat. nr. 80, 
hvor muligheden for to malefaser næsten ligger im
plicit i beskrivelsen (s. 37, jfr. s. 153f., 175f. samt 
Danske Kalkmalerier, red. Ulla Haastrup og Robert 
Egevang, Senromansk tid 1175-1275, 1987, s. 132f., 
196).
44 Robert Smalley taler i sin indb. 1987 (i NM) om en 
glittet overflade. Ifølge Egmont Lind var malepudsen 
glat, men ikke glittet.
45 Apsisudsmykningen blev som nævnt overkalket
1946 og dertil i sin helhed nedhugget 1954. Der var 
lokalt ønske om bevaring af apostelfrisen (eventuelt 
med et nyt maleri af Ole Søndergaard ovenover), 
men Egmont Lind skønnede pudsen så løstsiddende, 
at end ikke et forsøg på aftrækning ville kunne redde 
noget. Da han 1946 ankom til kirken med henblik på 
afsluttende dokumentation med fotografering, fandt 
han grundet en misforståelse murerne i fuld gang 
med afpudsning af murværket. Siden gav National
museet, af hensyn til Stefan Viggo Pedersens nye de
koration, tilladelse til en afhugning af hvælvet, men 
den ses udstrakt helt ned til gulvet.
46 Der foretoges ikke afdækningsforsøg i sidealterni
chen nord for korbuen, ved hvis åbning o. 1928 der i 
den øvre runding var konstateret rester af forgyldte 
stjerner (tvm. ca. 1″) på blå bund. Jfr. note 23.
47 Mundtlig meddelelse fra Robert Smalley til Ulla 
Haastrup, jfr. Danske Kalkmalerier (note 43), s. 196.
48 Majestasfremstillingens supplering med en apostel
frise nedenunder opfattes af Nørlund og Lind (note 
43) s. 37 som et sent træk, der peger frem mod tiden 
efter 1200. Mere nærliggende er det vel at se på de 
grænser, den arkitektoniske målestok har sat. En rank 
tufstensbygning som Farup har (som også mange 
skånske kirker) muliggjort et mere udbygget pro
gram end de ofte ganske lave sjællandske apsider.
49 Nørlund og Lind: Kalkmalerier, s. 88, 174, hvor 
der jævnføres med de i korbuen sammenstillede 
fremstillinger af David og Salomon i Måløv kirke
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(jfr. DK. Kbh. Amt., s. 624). Se også Torkel Eriks
son i Danske Kalkmalerier (jfr. note 43), s. 132f. og 
Otto Norn: Grenen fra Livets Træ, Herning 1993, s. 
27f., 72f.
50 Om domkirkemalerierne, se også Ebbe Nyborg i 
Danske kalkmalerier (jfr. note 43), s. 126-29. Tilsva
rende ornamentikborter kendes i områdets glasmaleri 
(ovf. s. 2815) og ikke mindst i metalkunsten, se Poul 
Nørlund: Gyldne altre, 1926, især s. 155f. og 177f.
51 S. 1313 med fig. 32. Som nærmeste hjemlige paral
lel til en sådan draperibehandling må dog nævnes det 
gyldne alter fra Sindbjerg. Se Poul Nørlund (jfr. note 
50), fig. 131-36.
52 Se Ulla Haastrup og Mogens Larsen: Kalkmaleri
erne i Fraugde kirke på Fyn, i NMArb. 1978, s. 
119-30, og Danske Kalkmalerier (jfr. note 43), s. 48f.
53 Nørlund og Lind: Kalkmalerier omtaler den som 
glat, men ikke glittet (jfr. note 44).
54 Nørlund og Lind: Kalkmalerier, s. 153f., 175f. og 
Søren Kaspersen: Kains og Abels offer i dansk, ro
mansk vægmaleri. I Imagines Medievales, Uppsala
1983, s. 228f.
55 Se nærmere Søren Kaspersen (jfr. note 54), der s. 
227f. har samlet en række tekstlige belæg og sidestyk
ker for de moraliserende og psykologiske aspekter af 
Kainsfremstillingen.
56 Mens Poul Nørlund 1944 (jfr. note 43) for Vilslevs 
vedkommende tilsluttede sig Francis Becketts forslag 
om engelsk indflydelse, tog han ikke direkte stilling 
til baggrunden for Kainfiguren i Farup. Det var først 
Johnny Roosval, der i sin anmeldelse af Nørlunds og 
Linds værk (Fornvännen 1945, s. 216f.) fremdrog Fa- 
rups Kain som et overbevisende eksempel på engelsk 
stilindflydelse. Han henviser kun til det af Nørlund 
(for Vilslev) nævnte håndskrift (Cambridge Trinity 
College MS B 11,4), der ikke synes at være det mest 
oplagte, når det gælder denne engelske specialitet: ka
rikerede skurke. Mange gode eksempler ses derimod 
i det nærtstående Cambridge Emmanuel College MS 
252 fra o. 1220-30 og allerede i den såkaldte Guthlac 
Roll fra o. 1210 og i Robert de Lindeseys psalter fra 
1222. Kainfigurens datering til o. 1275 i Danske Kalk
malerier (jfr. note 43) må således være for sen. De 
engelske manuskripter er fremlagt af N. I. Morgan: 
Early Gothic Manuscripts, 1190-1250, Oxford 1982, 
cat. nr. 22, 47, 51-52.
57 Denne forskel kan i øvrigt også være forlægsbe- 
stemt. Således har illustrationerne i Cambridge- 
håndskriftet Trinity College MS B 11,4 en gennem
ført dragtmodellering som i Vilslev, det nærtstående 
Emmanuel College MS 252 langt mindre.
58 Fuldstændigheden af bemalingen omkring prædi
kestolen 1905 antyder, at det ikke har været på dette 
parti af triumfmuren, der 1868 blev sonderet efter 
kalkmalerier (eller er barokbemalingen efterfølgende 
istandsat?).

59 Ved embedet. Korrespondance mellem C. Trock- 
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60 M. K. Sørensen: Bidrag til en Beskrivelse over Fa
rup Sogn. JySaml. 1880-81, s. 23f.
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Danmark, 1924, s. 123, 182f. samt J. Montague: The 
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Windfeldt angives her født på Tanderup 1721. Ifølge 
slægtshistorien blev han døbt 9. nov. 1719 og begra
vet 16. juni 1770 i kirken. Se Mary Windfeldt Kaiser: 
Slægten Windfeld, 1979, s. 25.
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Slyll. s. 876) oe muligvis i S. Katrine kirke i Ribe
1765 (ovf. s. 742).
66 1949 var den henstillet imod skibets vestvæg.
67 Se s. 2781, 3360 og DK. Sjyll. s. 1252 samt Sven 
Fritz: Guldsmed Hendrich Bötticher i Ribe, i Mark 
og Montre 1967, s. 21f.
68 Se Georg Pudelko: Romanische Taufsteine, Berlin 
1932, s. 105f. (hvor Farup angives »Frarupk«), Fon
tene har udbredelsesområde og sammenhæng med 
gravsten og sarkofager af lignende sandsten, der ken
des op til Ribe. Se s. 530f., 588 med den i noterne (24 
og 6) anførte litteratur samt Hermann Haiduck: Kir
chenarchäologie. Beginn und Entwicklung des Kir
chenbaues im Küstengebiet zwischen Ems- und We
sermündung bis zum Anfang des 13. Jahrhunderts, 
Aurich 1992, s. 85f., 105f.
69 Die Kunstdenkmäler der Provinz Schleswig-Hol- 
stein, Kreis Südtondern, Berlin 1939, s. 363. For ked
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70 Se Karin Kryger: Middelalderens bemalede sten
skulptur i Danmark. I hikuin nr. 3, Højbjerg 1977, s. 
183f. samt Ulla Haastrup: Hjerl Hedes døbefont, i 
Fram, Fra Ringkøbing Amts Museer 1993, s. 66-79.
71 Se H. K. Kristensen: Fontehimmel og kirkeværge, i 
ÅrbRibe 1968-71, s. 75.
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geløv mellem knopper, der angiveligt skal stamme 
fra fontehimlen. Stykkerne har inv. nr. E 37-39.
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normen blandt 1200'rnes mange sønderjyske kruci
fiksgrupper. Se Jörn Barfod: Die Holzskulptur des 
13. Jahrhunderts im Herzogtum Schleswig, Husum
1986, samt Ebbe Nyborg og Verner Thomsen: Fra 
Paris til Sneslev. De ældste danske krucifikser og hel
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ders Hansen (Holmand) / som største Bidragyder. / 
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Fig. 1. Kirken, kirkestalden (s. 3312) og østre kirkegårdsportal (s. 3312) set fra øst. Mogens Vedsø fot. 1996. – 
Kirche, Kirchstall und östliches Friedhofstor, Ostansicht.

HJORTLUND KIRKE
RIBE HERRED

Sognet nævnes tidligst ved midten af 1300'rne, dels i 
et brev,1 dels i håndskriftet Ribe Oldemoders kirkeli
ste, hvor det var sat til den beskedne afgift af 4 skil
ling sølv (jfr. s. 1020f.).2 I det mindste fra 1500'rne 
var sognet anneks til Kalvslund,3 siden 1659 hoved
sogn i pastoratet. Med reformationen kom kirken 
under landsherren, fra 1580 kongen,4 og forblev i 
hans besiddelse til 1913, da den overgik til selveje.5

Sagn. I den hedenske tid var der en lund, hvor nu 
Hjortlund kirke ligger. Her gik hjortene ned til åen 
for at drikke, hvoraf sognets navn.6 Lunden skal have 
været helligdom for soldyrkelse i hedensk tid.7

Kirken ligger midt i bebyggelsen på en lille høj- 
ning nord for vejen, der skærer sig ind i sydsi
den af kirkebakken, mens den endnu øst for kir

ken fremtræder som en jævn græsklædt skrå
ning op mod kirkegårdens hovedindgang. Mod 
nord breder flade engarealer sig ned mod Kon- 
geåen.

Den rektangulære kirkegård har bevaret gamle 
grænser til alle sider. Langs øst-, nord- og vest
siden er høje elmetræer, der ønskedes plantet 
1853.8

Der er indgange i øst og syd. Hovedadgangen 
er fra øst ad en muret portal med køreport og 
ganglåge, begge falsede og kurvehanksbuede. 
Buernes vederlag markeres af kragbånd med en 
spinkel hulkel. Den hvidkalkede portal dækkes 
af et teglhængt sadeltag, der ved begge ender
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afsluttes af en tindeprydet kam (sml. Hunderup 
s. 3166). I ganglågens søndre vange ses årstallet 
1790 med indhuggede, sortmalede cifre, hvilket 
ikke nødvendigvis er opførelsesåret (jfr. ndf.). I 
lågen en sortmalet støbejernsfløj, i porten 
grønne tremmefløje af træ. I syd står en tilsva
rende muret portal med fodgængerlåge, blot 
uden fals i åbningen. Den er formentlig opført 
1728-29, da en †stette af træ repareredes med 
sten, kalk og tagsten;9 den omtales som omsat 
1884.10 I lågen en sortmalet støbejernsfløj. Ny 
låge og nye porte anskaffedes 1835-36, og atter 
1843-44 købtes materialer til en ny låge ved kir
kegården.9 En gennemgang i østre dige umid
delbart nord for stalden er formentlig af yngre 
dato.

Kirkegårdens hegn udgøres til alle sider af 
dobbelte, jordfyldte diger af rå og kløvet kamp, 
der hovedsagelig er stablede; dog er indersiden i 
nord muret af rå sten og ydersiden i øst nord for 
stalden af kløvede. 1738-40 opsattes i alt 114 
favne stendiger,9 hvilket svarer til noget over 
halvdelen af kirkegårdens omkreds. Diget blev
1881-82 omsat, således at de store sten kløvedes 
og anbragtes i ydersiden, mens de mindre fandt 
anvendelse på indersiden.10 En kort strækning 
teglmur mellem nedennævnte kirkestalds syd
vesthjørne og østre kirkegårdsportal er opført 
samtidig med stalden.

Fig. 2. Matrikelkort 1:10000. Målt af Tinghuus 1838.
– Katasterkarte, vermessen 1838.

Kirkestalden uden for kirkegårdens østside 
umiddelbart nord for hovedindgangen er opført 
1862 af røde mursten med halvvalmet tegltag. 
Midt i sydgavlen en stor, fladbuet, grønmalet 
køreport. Opførelsesåret læses i sortmalede 
jerncifre på gavlens øvre del.11 I langsiderne er 
fladbuede vinduer med støbejernsstel. Den seks 
fag lange bygning forlængedes 1900 mod nord 
med yderligere tre fag,12 idet kirken manglede 
†retirader, †kulrum og mere staldplads. Bygnin
gen indeholder i dag ligkapel, toilet, fyrrum mm.

Kirkens klokke hang indtil 1745 i et †klokke
hus, der formentlig har været en fritstående byg
ning på kirkegården. Reparationer på huset 
nævnes 1724-25 og 1731-32.9

Kirken omgives af et stenpikket fortov, der 
lagdes i forbindelse med en restaurering 
1975-81. Det erstatter en 1880 udført †udstøb
ning med beton.10 Af hensyn til dræningen af- 
gravedes grønsværen omkring kirkebygningen 
1868 og erstattedes af ler og grus.10

BYGNING

Kirken består af kor og skib, der er opført i før
ste halvdel af 1200'rne, formentlig med en kort 
pause mellem de to bygningsafsnit. Hertil er i 17 
eller 1800'rne føjet et våbenhus i syd, og 1913 
byggedes et tårn i vest. Orienteringen afviger 
mod nord.

Materialer og teknik. Koret og de østligste ca. 
1,5 m af skibet rejste sig oprindelig over en skrå- 
kantet sokkel af tuf, der endnu er bevaret under 
østgavlen, mens den er forsvundet på sydsiden 
og i nord er omtrent helt fornyet i tegl. Den 
resterende del af skibet står på en skråkantet gra
nitsokkel (s. 3260, fig. 5), hvis overkant ligger 
noget lavere end i koret. Murværket er hoved
sagelig af tuf, men med en markant iblanding af 
tegl. Således er sidstnævnte materiale enerå
dende i de nederste 14-15 skifter af korets inder- 
vægge samt i trappefrisen på skibets nordside. 
Det bevarede tufmurværk er af fornem teknisk 
udførelse, hvor fugerne til tider antager karakter 
af knasfuger. I alle undersøgte mure (jfr. fig. 7 
og 8) er iagttaget skifter af rejste sten (sml. Vils
lev, s. 3111).
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Fig. 3. Grundplan 1:300. Målt af Lars Klint og Henrik Reitzel 1969 og tegnet af Mogens Vedsø 1996. – Grundriß.

Et midlertidigt byggestop mellem kor og skib 
giver sig klart til kende både ude og inde i form 
af en stående fortanding ca. 1,2 m vest for ski
bets ydre østhjørner.

Facadeudsmykningen er bedst bevaret på kir
kens nordside. Koret har to blændingsfelter, der 
forneden udgår fra en skråkantet sål og foroven 
afsluttes af en frise med tre rundbuer; den østre 
lisén og halvdelen af den tilstødende bue er gået 
tabt ved en ommuring, der dog ikke har berørt 
selve østhjørnet (fig. 5b).

Af sydsidens udsmykning er bevaret den ve
stre lisén i hjørnet mod skibet samt to et halvt 
bueslag af frisen. Disponeringen har formentlig 
svaret til nordsidens med to blændingsfag, ad
skilt af en smal lisén. Den skråkantede sål i det 
vestre fag er hævet højt over soklen af hensyn til 
kordøren, mens den mod øst formentlig har lig
get i samme højde som i nord.

Østgavlen, der er velbevaret, bortset fra den 
senere fjernede †gavltrekant, er uden udsmyk
ning, dog ses i højde med blændingssålen i lang
murene en dublering af skråkantsoklen.

Af blændingerne på skibets sydside er kun 
levnet få rester. Oprindelig har facaden øst for 
døren formentlig været delt i tre fag (sml. nord
siden), der hver overdækkedes af tre bueslag. 
Bevaret er blot nedre del af den vestre lisén samt 
et helt og to halve bueslag i midterste fag (fig.

5d); midterbuen er noget fladtrykt (ommuret?) 
omkring et af de oprindelige vinduer.

Skibets nordside har tre tilsvarende dispone
rede blændingsfag, men disse overdækkes hver 
af fire trappestik i tegl (sml. Kalvslund, s. 3350). 
Frisen fremtræder i dag noget forhugget ved se
nere ændringer, bl.a. udhugning til et stort †vin
due i midterfaget.13

Døre og vinduer. Korets syddør er anbragt i et 
fremspring, der har bevaret en skråkantet afslut-

Fig. 4. Tværsnit 1:150. Målt af Lars Klint og Henrik 
Reitzel 1969 og tegnet af Mogens Vedsø 1996. – Quer
schnitt.
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Fig. 5a-d. Opmålinger 1:300. a. Tværsnit af kirken set mod øst. b. Opstalt af kirkens nordside. c. Opstalt af 
kirkens østside. d. Opstalt af kirkens sydside. Forlæg til Danske Tufstenskirker. Målt og tegnet af E. Schiødte 
1884. – a. Querschnitt gegen Osten. b. Aufriß, Nordwand der Kirche. c. Aufriß. Ostwand der Kirche. d. Aufriß, Südwand 
der Kirche. 1884.

ning foroven, men fremtræder stærkt forhugget 
i østsiden. Oprindelig har partiet formentlig ud
gjort den hævede sål i vestre blændingsfag i syd
murens facadeudsmykning. Den rundbuede 
døråbning, der kun svagt anes gennem puds- og 
kalklagene, er udvendig tilmuret i murflugten. 
Af Erik Schiødtes opmålinger 1884 ses, at åb
ningen havde en bredde af ca. 127 cm, og det 
synes tillige at fremgå, at der her indenfor var en 
ca. 11,5 cm dyb og 19,5 cm bred fals.14 Lysnin
gen, hvis overdækning er ukendt, må da have 
været ca. 88 cm bred.15 Helms oplyser, at stikket 
over den ydre åbning var opmuret vekselvist af 
tegl og tuf;16 dette er dog ikke bemærket ved de 
senere undersøgelser. Døråbningens inderside er 
stærkt forstyrret ved anbringelse af et indbygget 
skab i åbningen, men 1978 konstateredes, at 
overdækningen var fladbuet.

Skibets syddør synes bevaret helt intakt. Den 
ca. 215 cm høje og 95 cm brede åbning har glatte 
vanger og rundbuet overdækning med anslags- 
fals ca. 30 cm inden for ydre murflugt. Inder
siden har smigede vanger og fladbuet overdæk
ning. Norddøren er tilmuret bindigt med såvel 
ydre som indre murflugt. Ydersiden skjules nu 
af en skalmuring af munkesten i krydsskifte.17 
1884 registreredes en ca. 187 cm høj og 84 cm 
bred døråbning, der ikke brød soklen. Vangerne 
var formentlig oprindelige, mens den fladbuede 
overdækning uden tvivl var resultat af en eller 
flere senere ændringer.18 Indvendigt registrere
des 1978, at den ca. 110 cm brede dør havde 
fladbuet overdækning som i syd.

Af kirkens oprindelige vinduer er bevaret i alt 
fire, to i koret og to i skibet; alle dobbeltsmi- 
gede, rundbuede åbninger. Korets østvindue,
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Fig. 6. Opmåling 1:150. Plan. Forarbejde til Danske Tufstenskirker. Målt og tegnet af E. Schiødte 1884. – 
Grundriß. 1884.

der står bevaret som indvendig blænding bag 
altertavlen, er sammenlignet med de øvrige åb
ninger bemærkelsesværdigt både ved den min
dre højde og den lave anbringelse (fig. 7). Lys
åbningen måler udvendig ca. 88×64 cm i ydre 
murflugt og ca. 48×25 cm i lysningen; under
kanten er hævet ca. 185 cm over øvre skråkant
led i soklen.

Korets nordvindue er anbragt centralt i østre 
blændingsfag. Åbningen, der er tilmuret i plan 
med begge murflugter, måler udvendig ca. 
110×54 cm; underkantens afstand til blændings- 
sålen er ca. 230 cm. Lysningens bredde kunne 
1978, da den ydre tilmuring var delvis fjernet, 
måles til ca. 38 cm. Samtidig registreredes rester 
af en oprindelig (†)træramme med 6-6,5 cm brede 
og 3 cm tykke rammestykker, hvoraf buen var 
udført i ét stykke, samt en 5 cm bred tvær
sprosse, alt samlet med bladninger sikrede med 
jernsøm. Talrige søm havde fastholdt ruden på 
rammens yderside.

Skibets bevarede, men helt tilmurede nord
vindue sidder midt i vestre blændingsfag og må
ler udvendig ca. 157×62 cm. Ved en partiel ud
hugning 1975 fremgik, at glasset i dette vindue 
(som resultat af en ændring?) havde været fast
gjort direkte i en muret fals. Et tilsvarende vin
due skimtes indvendig i sydsiden umiddelbart 
vest for det østre vindue (fig. 16). Fordelingen af 
de to vinduer i skibet samt fravær af oprindelige 
åbninger i østre blændingsfag viser, at denne 
bygningsdel oprindelig har været disponeret 
med to lysåbninger til hver side i henholdsvis 
midterste og vestre blændingsfag.

I det indre er den rundbuede korbue velbevaret, 
blot er en †udhugning i søndre vange, forårsaget 
af opgangen til prædikestolen, nu atter lukket. 
De karnisprofilerede kragbånd er udformet i tuf. 
Kor og skib overdækkes af bræddelofter, der er 
sømmet på bjælkernes underside. Lofterne er af 
pålagte profilbrædder inddelt i henholdsvis 2×2 
og 4×8 felter, der hver kantes af en smal liste
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Fig. 7. Detalje af korets østgavl befriet for puds (s. 
3313), set fra øst. EM fot. 1978. – Details von dem von 
Putz befreiten Chorostgiebel, Ostansicht.

(fig. 16). Profilbrædderne er grå med grønne 
profiler og felterne mørkebrune med gule friser.

Der er ingen muret gavltrekant mellem kor 
og skib (jfr. Kalvslund s. 3351). Det lodrette 
spring mellem korets og skibets tagflader er luk
ket af blyklædt træ; en not i undersiden af det 
bevarede gavlspær antyder, at dette også har væ
ret tilfældet ved kirkens opførelse (sml. tag
værk).

Eneste bevarede middelalderlige ændring er en 
ombygning af korets østre gavltrekant, der i 
sidste halvdel af 1400'rne udskiftedes med en 
»Tørninglensk« gavl af tegl (fig. 5c). Et par skif
ter over tagfoden løber to savsnit med mellem
faldende glat skifte, og herover rejser sig tre høj
blændinger med nærmest rundbuede stik. Alle 
brydes af retkantede glugger, hvoraf den mid
terste er tilmuret.

Eftermiddelalderlige tilføjelser er få. Våbenhuset 
foran skibets syddør er opført af små røde mur

sten i krydsskifte formentlig i sidste halvdel af 
1700'rne. Murene er hvidkalkede, taget af bly.19 
I gavlen er en kurvehanksbuet indgangsdør og i 
østre flankemur et lille kvadratisk, afsprosset 
trævindue. Våbenhusets indre overdækkes af et 
gråmalet træloft på synlige bjælker. I det syd
vestlige hjørne stod endnu 1884 en †blystøberka
min (fig. 6), der var vendt med åbningen mod 
nord.20

Tårnet i vest er opført 1913 som afløser for 
nedennævnte †tagrytter.21 Det kalkede murværk 
er opmuret af tegl over en granitsokkel med 
samme profil som skibets. Tårnrummet belyses 
af et fladbuet dobbeltvindue i vest og et højt 
anbragt fladbuevindue i spidsbuet spejl på sydsi
den; sidstnævnte tjente som lyskilde for orgel
pulpituret, før dette 1976 flyttedes mod øst. Et 
tilsvarede, men lavere siddende, vindue i nord 
tilmuredes 1978. Det fladloftede rums åbning 
mod skibet flankeres at to piller, som forbindes
af et bueslag i loftsrummet og bærer tårnets øst-

22mur.
Mellemstokværket, der nås ad en trætrappe 

fra orgelpulpituret, har høje, smalle lyssprækker 
i vest og nord, sidstnævnte nu tilmuret. Klok- 
kestokværket har falsede, fladbuede glamhuller, 
to mod øst og vest, et mod nord og syd. Her-

Fig. 8. Detalje af skibets sydvæg befriet for puds 
(s. 3312), set mod sydvest. Mogens Larsen fot. 1976. 
– Details von dem von Putz befreiten Südwand des Schif
fes.
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Fig. 9. Kirken set fra syd. Mogens Vedsø fot. 1996. – Südansicht der Kirche.

over rejser de stejle, nord-sydvendte gavle sig 
med gentagelser af korgavlens blændingsdeko- 
ration; midtblændingens sål er dog noget hævet 
af hensyn til tårnurets skiver. I syd årstallet 
»1913«. Taget er blytækket.

En †tagrytter over skibets vestende var opsat 
1745,23 formentlig som afløser for et klokkehus 
på kirkegården (se ovf.). Spiret, der fornyedes 
1816,9 var firsidet og rejste sig over en lukket, 
kubusformet, blyklædt kasse med synlige hjør
nestolper, som foroven afstivedes af profilerede 
knægte (fig. 5b og 5d). Det opskalkede, bly- 
klædte pyramidespir kronedes af en fløjstang 
med kugle og †vindfløj med årstallet 1816. Klok
ken blev båret af to tværbjælker i øst og vest; 
begge afstivet af profilknægte. En blyklædning 
af stolper og knægte udførtes 1870.10 Nedtaget 
1913 ved tårnets opførelse.

Et lille †klokkespir over korets østende var op
sat 1848-49 som bærer for en †urklokke (sml. 
tårnur og †klokker). Hjørnestolperne rejste sig 
direkte fra korets tagflader uden underbygning, 
og det lave, let svungne pyramidespir afslutte
des foroven af en blyklædt knop (fig. 5c). Ned
taget 1913 ved urets flytning til tårnet.

Reparationer og restaureringer. Formentlig i 
1600'rne udførtes en partiel skalmuring af vestre 
del af skibets nordside sammen med en ændring 
af buen over norddøren. Af større omfang var 
en 1724-25 gennemført istandsættelse af vest
gavlen,9 der sammen med de tilstødende dele af 
langmurene skalmuredes med små tegl. Fire 
murankre på gavlen dannede årstallet 1725.16 
Samtidig repareredes kirkens østende, og det 
kan være på det tidspunkt, at blændingsdekora- 
tionerne på langmurenes østender forstyrredes.
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Fig. 10. Kirken set fra nordøst. Mogens Vedsø fot. 1996. – Nordostansicht der Kirche.

Kirkens loft istandsattes 1840-41 med 24 
brædder;9 1873 blev loftet i både kor og skib 
malet med »forgyldte stjerner«.24

Kirkens restaurering 1975-81 (arkitekterne Rolf 
Graae, Richard Aas og Herløv Thorup) med
førte store ændringer i kirkens belysningsfor
hold (se vinduer). Desuden foretoges omfat
tende reparationer af murværket; i bygningens 
indre afrensedes den nederste del af væggene for
– fortrinsvis sekundær – puds, udvendig afban- 
kedes nordsiden og østgavlen totalt (sml. fig. 
7-8), og kraftige revnedannelser i korets hjørner 
og midt i østgavlen udbedredes.

Gulvene i kor, skib og våbenhus er lagt med 
gule, ottekantede fliser med mellemfaldende, 
små kvadratiske sten; midtergangen er delvis 
dækket af en løber. Gulvet bibeholdtes, let sup
pleret, ved ovennævnte restaurering og er mu
ligvis indlagt i tilknytning til tårnets opførelse 
1913. I stolestaderne er plankegulve, og inden 
for den halvcirkulære alterskranke er ligeledes

trægulv med de kileformede planker liggende 
radiært.

Kirken havde tilsyneladende bræddegulve 
1834, da gulvet udskiftedes og maledes.25 1873 
nævnes, at stengulvet i stolestaderne erstattedes 
af brædder.10

De nuværende vinduer i korets og skibets syd
side er indsat ved restaureringen 1975-81 og har 
rundbuede egetræskarme med hver fire sprosse
delte rammer. De anbragtes i ældre åbninger, 
hvis lysningsmål indskrænkedes ved opmuring 
af yderligere en fals, og samtidig tilmuredes et 
tilsvarende vindue på skibets nordside. Forgæn
gerne var (†)jernvinduer (sml. fig. 5b og 5d), 
anskaffet 185626 og af J. Helms betegnet som 
uformeligt store. Blytaget udstyredes 1868 med 
to †tagvinduer af støbejern,27 der 1889 supplere
des med yderligere ét.10

Tagværkerne over skib og kor er i det væsent
ligste middelalderlige, af eg, men noget æn
drede; dog undtaget skibets vestligste spærfag,



HJORTLUND KIRKE 3319

Fig. 11. Nordsiden af kor og skib under restaurering (s. 3318), set fra nordvest. EM fot. 1978. – Nördliche Chor- 
und Langhauswand während Restaurierung, Nordwestansicht.

der er af fyr og opsat 1913 ved tårnets opførelse. 
Koret har fire fag med to hanebånd og korte, 
lodrette spærstivere samt et gavlspær, der står på 
spærfødder og kun har de lodrette stivere. Tag
værket er sandsynligvis i denne udformning 
senmiddelalderligt, men hanebåndene ses at 
være genanvendte spær fra et ældre (†)tagværk, 
der formentlig var af samme type som i skibets 
østende.

Skibets middelalderlige tagværk er på i alt 11 
fag. De fem østre – gavlspæret medregnet – har 
haft lange, krydsende †skråstivere, der endnu 
giver sig til kende ved taphuller i spær og bjæl
ker (fig. 4), samt korte lodrette stivere nær bjæl
keenderne. Dette tagværk er sandsynligvis sam
tidigt med skibets fuldførelse. Skråstiverne er 
sekundært erstattet af to hanebånd – tilsynela
dende uden nedtagning af tagværket. I gavlspæ
rets underside ses ovennævnte not, der kan have 
fastholdt en bræddebeklædning til erstatning for 
den manglende, murede gavltrekant.

Et stød i murremmene i både nord og syd ca. 
5,7 m fra skibets østhjørner angiver en udskift
ning af de vestre spærfag.28 De seks fag er ud
styrede med to hanebånd og korte, lodrette sti
vere. Nummereringen forløber fra vest mod 
øst; i nord firkantstik og i syd skåret med hul-

jern.29
Våbenhus og tårn har tagværker af fyr, som er 

samtidige med de respektive bygningsafsnit.
Tagbeklædningen på kor, skib, våbenhus og 

tårn er bly, der senest er omlagt 1977-78 (blystø
ber H. Hermansen & Søn). Våbenhusets tagbe
klædning var formentlig oplagt 1783 (jfr. ovf.), 
mens en omlægning af den østlige del af blyta
get på skibets sydside fandt sted 1838.30 En 
større reparation fulgte 1890, hvor den vestre 
ende af skibets tagflader udskiftedes, syv fag i 
syd og tre i nord.31 En omlægning af tårntaget 
fandtes fornøden allerede 1924 – 11 år efter op
førelsen,21 og 1944 udskiftedes taget over våben
huset.32
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Fig. 12. †Kalkmaleri, o. 1625, pokallignende figur og 
vægdraperi på triumfvæggen nord for korbuen (s. 
3321). Egmont Lind fot. 1939. – †Wandmalerei, um 
1625. Pokalähnliche Figur und Wanddraperie an Triumph
wand nördlich des Chorbogens.

På oversiden af de genanvendte spær i korets 
tagværk ses borede naglehuller med en afstand 
af 25-28 cm, muligvis stammende fra fastgørelse 
af lægter eller rafter til en ældre tagbeklædning – 
et †stråtag? (sml. Kalvslund s. 3354).

Opvarmning. Kirkens nuværende varmekilde 
er et centralvarmeanlæg, der ved restaureringen 
1975-81 installeredes i en fyrkælder i kirkestal
den som afløser for et ældre anlæg med samme 
placering og udformning. En †kakkelovn opstil
ledes 1883 i skibets nordøsthjørne (fig. 40);10 fem 
år senere ønskedes ovnen malet med hvid as
best.12

Kirken står i dag med hvidkalket murværk 
med undtagelse af granitsoklen under skib og 
tårn, mens alle tagflader er blytækte.

KALKMALERIER
På nordvæggen i koret findes en kalkmalet præ- 
sterækketavle fra o. 1800, mens andre †udsmyk
ninger kendes fra undersøgelser 1939 og 
1975-76. 1939 afdækkedes på triumfvæggen i 
skibet rester af renæssancemaleri, som må have 
hørt til en større udsmykning fra o. 1625, der 
kunne iagttages både i kor og skib ved væggenes 
istandsættelse 1975-76. Samtidig fremkom i ko
ret en grafittiagtig tegning af renæssancekarak
ter og på østvæggen flere dekorationer, som 
knyttede sig til altertavlen og må være fra 17- 

1800'rne.
En præesterækketavle østligt på korets nordvæg 
synes udført i Jens Christian Ramsings præstetid 
(1794-99). Den måler 165×190 cm og udgøres af 
to kolonnefelter med sort bund og en enkel 
ramme i bruntoner. I venstre kolonne er under 
overskriften: »Siden Reformationen haver i 
Hiortlund og Calslunds annekterede Menighe
der været følgende Præster« anført navne og 
årstal til og med den nævnte, alt med den 
samme ensartede, hvide skriveskrift som et af
sluttende vers: »Stoel Vandringsmand paa Tiden 
ey...Job. 16. cap. 22. v.« I højre kolonne er med

Fig. 13. Mandshoved og ulæselig indskrift, skitseag
tig †tegning på korets nordvæg, o. 1575 (s. 3321). 
Mogens Larsen fot. 1976. – Männerkopf und unleserli
che Inschrift, skizzenhafte †Zeichnung an nördlicher 
Chorwand, um 1575.
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Fig. 14. Kirken set fra nordøst. Forarbejde til Danske Tufstenskirker. Blyantstegning ved E. Schiødte 1884. – 
Nordostansicht der Kirche. Bleistiftzeichnung, 1884.

samme skrift (men vekslende skrivemåde) fyldt 
ud til 1965, hvorefter de seneste navne er fortsat 
på en nedenunder hængende trætavle (jfr. præ- 
sterækketavle, s. 3339).

†Kalkmalerier. 1) (Fig. 13) o. 1575, en skitse
agtig tegning med rødkridt på korets nordvæg, 
150 cm over gulvet og i en afstand af ca. 165 cm 
fra triumfmuren. Her var på et tyndt kalklag 
tegnet et 25 cm højt mandshoved med langt ha
geskæg og kraftige knebelsbarter, bærende en 
flad baret med fjer i venstre side. I issehøjde øst 
for hovedet rester af en ulæselig indskrift og på 
venstre albues sted sås et blad. Lignende ridse- 
rier i samme bekvemme højde anedes hen mod 
triumfmuren. Undersøgt 1976, tilkalket 1993.

2) O.1625, omfattende dekorationer til frem
hævelse af altertavlen og prædikestolen samt 
vægdraperi mm., alt snarest tilhørende én og 
samme udsmykning. På korets østvæg afdække- 
des 1976 skyggemaleri til markering af renæssan
cealtertavlens konturer, dog med yderligere for
siring i form af bladslyng og hængekvaste (fig. 
15); den sorte farve var kun ført så langt ind bag

tavlen, som man har kunnet se. Beslægtet med 
dette konturmaleri var en samtidigt iagttaget 
dekoration omkring prædikestolen. Langs kur
vens sydside og fortsættende op til lydhimlen 
var på okkergul bund udført en afstregning som 
en art malet rygpanel. Det ledsagedes af ran
keudsmykning, ligesom der omkring himlens 
østlige kant sås en sort ranke. Rødt vægdraperi 
iagttoges 1939 på triumfvæggen nord for kor
buen (fig. 12) og 1975-76 midt på skibets nord
væg, 190 cm over gulvet. Det røde draperi, 1939 
angivet som 55 cm højt, var ophængt i gule 
ringe på en sort stang med skyggemarkering. 
Over draperiet var på triumfvæggen malet en 
pokallignende figur (fig. 12), og højere oppe sås 
rester af versalskrift og en volut med akantus- 
blade på en lysbrun bund, der også er iagttaget i 
korbuen. Malebunden var både i kor og skib en 
ret glat berapning. Såfremt alt var sammenhø
rende, må dekorationen være udført i forbin
delse med prædikestolens opsætning 1617 eller 
kort efter. Tilsvarende skyggemaleri kendes især 
i Øresundsområdet; nævnes kan sidestykker i
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Fig. 15. †Kalkmaleri, o. 1625, skyggemaleri omkring 
altertavlens nordre vinge (s. 3321). Mogens Larsen 
fot. 1976. – †Wandmalerei, um 1625. Schattenmalerei um 
den nördlichen Altarflügel.

Tårnby og Karlslunde kirker (DK. Kbh. Amt, s. 
289, 1050), Hørve kirke (DK. Holbæk Amt, s. 
2537) samt i slotskapellet på Varberg slot.33

3-7) Dekorationer på korets østvæg, alle øjen
synligt malet som alterbaggrund i 17-1800'rne. 
En af de senere må henføres til 1873, da maler 
Peter Frederik Fredendal betaltes for loftets ma
ling med forgyldte stjerner (jfr. ovf.) og en mar
morering af muren bag alteret.10 3) Vistnok et 
draperi, malet i rødbrune og gråbrune nuancer 
på blegrød bund. 4) Som de følgende oliemalet, 
bestående af vekslende grå og gråmarmorerede 
kvadre langs ydermurene og herimellem en lys
blå farve med mørkegrøn marmorering som al
terbaggrund. 5) Tilsvarende, men med grå
hvide, rødbrunt marmorerede kvadre og lysgrå 
baggrund. 6) Tilsvarende, men med gulbrunt 
marmorerede kvadre og gråbrun baggrund. 7)

Tilsvarende, men med grå, brunmarmorerede 
hjørnekvadre, der havde en bred skyggemarke- 
ret fuge og indadtil ledsagedes af en række små 
kvadre med brun dupning og spinkel sort mar
morering på lysgrå bund. Herimellem mørkgrå 
baggrund.34

INVENTAR

Oversigt. Samtidig med bygningen er alene den ejen
dommelige, tøndeformede granitfont; en klokke af 
støberen Herman, må være leveret henimod 1300, 
mens en ligeledes interessant, jernbunden dørfløj 
næppe kan være ældre end 1300'rne.

Hovedindretningen er fra renæssancetiden. Alter
tavlen, tilskrevet Mads Christensen Gamst i Revsing, 
er skænket 1608 af Niels Rasmussen i Gredstedbro og 
hans hustru Karen, mens prædikestolen bærer årstal 
»1617« og præsten Oluf Bruns navn ved fødderne af 
den centrale Kristusfigur. Alterstagerne er forsynet 
med årstal »1632« og initialerne »NK«, et dåbsfad 
med år »1583« samt våbener og initialer for tidligere, 
adelige ejere. Fadet vides først 1766 i kirkens besid
delse, ligesom endnu et renæssancedåbsfad ses an
skaffet så sent som 1874.

Skønt opsat 1699, er et stærkt forbygget vestpulpi
tur i renæssancestil, mens en pengetavle bærer våben 
for Frederik IV (1699-1730). Det af ribeguldsmeden 
Hendrich Bötticker (1707-39) udførte altersølv er må
ske leveret 1735, ligesom en fontehimmel kan være 
opsat dette år eller 1749. Et sæt ældre altermalerier er 
udført af C. F. Lind 1845, og endelig har man til det 
nuværende orgel fra 1976 bibeholdt en ældre orgelfa
cade fra 1841, mens et tårnur er leveret 1848-49. Som 
slagklokke tjente indtil 1913 en lille sengotisk †messe- 
klokke.

Farvesætning og istandsættelser. Ved den seneste ind
vendige restaurering 1980-81 har man i rummet fast
holdt 1800'rnes brune farveholdning, som den fore- 
fandtes i en staffering fra 1934. Dog er farvesætningen 
afstemt ved Aage Sørensen, der har tonet den brune 
imod det lilla og tilsat cremede farvetoner, fortrinsvis 
på altertavlens og prædikestolens figurale dele. Den 
mørkebrune farve gør sig også gældende som ind
fatning for altermalerierne, der er udført af Anker 
Lund 1886.

Måske i forbindelse med prædikestolens opsætning 
1617 er der foretaget arbejder, omfattende en større 
kalkmalet †dekoration (†kalkmalerier nr. 2). 1735 
blev altertavlen istandsat med nye malerier, træet 
stafferet med bl.a. rød og blå marmorering, og ind
satsen mindet i en latinsk indskrift, sat af præsten 
Hans Munk (1713-40). Samme år vides døbefonten 
»opmalet«, og da Hans Munk også forfattede et op
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Fig. 16. Indre set mod øst. NE fot. 1995. – Kircheninneres gegen Osten.

byggeligt vers på den daværende †præste- og skrif
testol, er det utvivlsomt, at arbejderne 1735 har om
fattet mere end altertavlen. Men de lader sig ikke ud
skille fra en ny oppudsning 1749, da kirken overalt 
blev »sirlig anstrøgen«.

1700'rnes farver afløstes 1842-45 af en bemaling 
med hovedpræg af grågrønt, blegrødt og hvidt, 
hvortil 1845 kom nye altermalerier af C. F. Lind. 
Hertil hørte formentlig en hvid prismemaling af lof
tet, og muligvis har Johan Andreas Ohrts orgelfacade 
allerede ved denne tid fået den egetræsfarve, der 1873 
udstraktes til det meste af det øvrige inventar, samti
dig med at loftet nymaledes med påklæbede, for
gyldte stjerner (jfr. også †kalkmaleri nr. 3-7).

Alterbordet er fra 16-1700'rne, en opbygning i 
skalmur, hvoraf kun den østligste del er i be
hold, muret op imod korets østvæg, 157 cm 
bred, højde 101 cm. Materialet er genbrugte 
munketegl og tufsten, hulrummet delvis fyldt

op med små marksten og brokker.35 Bordet 
dækkes af alterpanel fra midten af 1800'rne (1842- 
45?), 94×168 cm, 110 cm højt, med afskårne 
hjørner fortil (jfr. fig. 6). Panelet, der synes gen
brugt af lidt ældre materialer, har fortil tre pro- 
filfyldinger i bredt, glat rammeværk, ved si
derne halvandet fag. Lys egetræsmaling.

Alterklædet (jfr. fig. 16) er nyere, af rødt fløjl 
med guldkors, †Alterklæder. 1760 anskaffedes et 
nyt klæde af fløjl med sølvkniplinger, der atter 
udskiftedes 1839,9 og 1855 erhvervede man et 
klæde af fløjl med ægte guldgaloner og guld
kors.36 1870 købtes til et nyt klæde guldbrokade 
og sølvfrynser hos sadelmager H. Ehlers, 1888 
entrerede man om materialerne hos skrædder
mester J. Petersen på Gråbrødretorv i Køben
havn, og 1899 var det J. H. Quedens i Ribe, der 
leverede materialer til et klæde.10
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Fig. 17. Altertavle, 1608, udsnit af topstykke med 
kvindeherme og vinge (s. 3324). NE fot. 1995. – Al
tar, 1608. Ausschnitt aus Aufsatz mit Frauenherme und 
Flügel.

Altertavle (fig. 19), 1608, ifølge indskrift skæn
ket af Niels Rasmussen i Gredstedbro og hans 
hustru Karen, tilskrevet Mads Christensen 
Gamst i Revsing og nu med malerier af Anker 
Lund fra 1886.

Tavlen slutter sig i opbygning og detaljer til 
samme snedkers tavler, især i Vejen og Åstrup 
(s. 2889, 2952). Over postamentet hæver sig et 
tredelt storstykke med korintiske frisøjler og et 
todelt, gavlprydet topstykke, alt med vinger i 
form af rulleværkskartoucher. De fire storsøjler,

Fig. 18. Altertavle, udsnit af postament med giveren 
Niels Rasmussens navn og årstallet 1608 (s. 3324, jfr. 
fig. 19). NE fot. 1995. – Altar, Ausschnitt aus Sockel mit 
Stifternamen und Datum 1608.

hvis prydbælter har beslagværk med diademho
ved, står foran høje fyldinger med tandsnitind
fatning. Under søjlerne har den kvartrunde po- 
stamentgesims fremspring, de ydre med hænge- 
kugle, de indre hvilende mod postamentets vo- 
lutfremspring, der prydes af løvehoved med 
ring i flaben (fig. 18). De flankerer et profilind- 
fattet felt, mens postamentvingerne rummer gi
vernes navne i reliefversaler, i nord læses: »Niels 
Rasmesen i Gredstidbro 1608« (fig. 18), i syd: 
»Karen Nielskvn i Gredsted Bro«. Storvingerne 
prydes efter snedkerens vane af et englehoved i 
medaljon og løber oventil ud i et ørnehoved. 
Frisen danner på undersiden »loft« med små ro
setknopper og ledsages på arkitraven af tand
snit, mens en æggestav pryder gesimsen, som 
yderst bærer to drejede vasespir. De to topfelter 
flankeres af joniske kvindehermer (fig. 17), der 
har hænderne krydset over maven og på skaftet 
prydes af et klæde med løvemaske. Mellem fel
terne er fæstnet et krucifiks, som rækker op foran 
topfrisen. Topvingerne (fig. 17) har frugtklase 
og gennembrudt medaljon med et spidsskægget 
mandshoved i profil, og topgavlen smykkes af 
tandsnit omkring et bånd med »INRI«, som hø
rer til krucifikset. Øverst afslutter et drejet vase
spir, flankeret af to nøgne kvindefigurer, der 
ligger henslængt på de skrå gavlsider.

Tavlens malerier er som nævnt fra 1886, i olie 
på lærred, malet i lyse, blege toner og signeret 
»Anker Lund 1886« på storfeltets fremstilling af 
Vandringen til Emaus. I sidefelterne er lærredet 
delt i småfelter, der rummer brystbilleder af de 
fire evangelister og deres navne (øverst og ne
derst) i gylden fraktur, i nord: »St. Matthæus« 
(foroven) og »St. Lucas«, i syd »St. Marcus« og 
»St. Johannes«. I topfelterne ses to stående, mu
sicerende engle, der slutter sig til det skårne kru
cifiks imellem dem. Træværket har staffering fra 
1934 i mørkebrunt med brunmarmorerede søjle
skafter, forgyldte sirater og indskrifter samt en 
tilsætning af cremede farvetoner fra 1981. I fri
sen læses (fraktur): »Det er en troværdig Tale 
værd at anammes at Christus Jesus kom til Ver
den at giøre Syndere salige« (1 Tim. 1,15), i po
stamentfeitet: »Bliv hos os Herre thi det er mod 
Aften og Dagen helder« (Luk. 24,29).
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Fig. 19. Altertavle, 1608, ifølge indskrift skænket af Niels Rasmussen i Gredstedbro og hans hustru Karen, 
tilskrevet Mads Christensen Gamst i Revsing (s. 3324). NE fot. 1985. – Altar mit Stifterinschrift, 1608. Eine Arbeit 
des Mads Christensen Gamst in Revsing.

De oprindelige maleripaneler med malerier af 
C. F. Lind fra 1845 er ophængt i kirken. I storfel- 
terne (fig. 20) har han fremstillet Nadveren efter 
Leonardo da Vinci, flankeret af Hyrdernes Til
bedelse (i nord) og Jesu Dåb, i topfelterne (fig. 
22) Jesus på korset og Opstandelsen. Farverne er 
hovedsagelig hvide, grå og brune, Nadversce

nen svarer næsten til samme malers fremstilling 
fra 1847 i Darum (s. 3040 med fig. 26). Under 
billederne fra 1845 ligger ældre malerier fra 
1735, hvoraf der lidt til venstre for storfeltets 
midte står en lille renseprøve (fra 1970) fremme, 
visende det meste af et rødmosset apostelhoved 
fra en Nadverscene (fig. 21).
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Fig. 20. Altermalerier, 1845, Hyrdernes Tilbedelse, Nadveren og Jesu Dåb, udført af C. F. Lind (s. 3325). 
Mogens Larsen fot. 1970. – Altargemälde, Anbetung der Hirte, Abendmahl und Taufe Christi, eine Arbeit von 
C. F. Lind, 1845.

Til altertavlens stifterindskrift for Niels Ras
mussen og Karen Nielskone kom en malet ind
skrift i form af et latinsk, elegisk distikon, skre
vet af den daværende præst: »Ætherea qvicqvid 
respirans vescitur aura Collaudet, celebret glori-

Fig. 21. Udsnit af altermaleri, Nadveren, 1845 (jfr. 
fig. 20), med afdækningsprøve af ældre maleri fra 
1735 (s. 3325). NE fot. 1995. – Ausschnitt aus Altarge
mälde, Abendmahl, 1845 (vgl. Abb. 20), mit Freilegungs
probe eines älteren Gemäldes aus dem Jahre 1735.

ficetq(ue) Deum. Olaus Severini Bruun Pastor 
1608 (Alt, der ånder og næres af den himmelske 
luft, skal love, prise og ære Gud. Oluf Sørensen 
Bruun, præst, 1608)«.37 Den tilhørende, origi
nale staffering var vistnok kun partiel med dele 
af træet stående umalet eller tyndt brunt anstrø
get. Konstateret er en lys cinnoberrød, lidt grøn 
sølvlasur og måske forgyldning.38 Den latinske 
indskrift bibeholdtes ved en istandsættelse 
1735,9 der af præsten Hans Munk mindedes med 
en ny påskrift, som udgør afslutningen (et dak
tylisk pentameter) af et distikon: »In manibus 
Domini sorsq(ue) salusq(ue) mea. Renov(atum) 
anno 1735 (Min skæbne og frelse er i Guds hæn
der. Renoveret 1735)«. Arbejderne omfattede en 
nystaffering med †malerier, der 1766 angives som 
Den hellige Nadver imellem Kristi fødsel og dåb 
(dvs. i storfelterne).23 Træets tilhørende bema
ling havde en grå grundfarve med rød og blå 
marmorering på blå bund samt karnation, cin
noberrødt, grønt, forgyldning, hvide søjleskaf
ter og gylden frakturskrift på blå bund.
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Fig. 22. Altermalerier 1845, Jesus på korset og Opstandelsen, udført af C. F. Lind. (s. 3325). Mogens Larsen fot. 
1970. – Altargemälde, der Gekreuzigte und Auferstehung, ausgeführt von C. F. Lind, 1845.

Et andragende fra kirkeværgen 1842 om at 
måtte lade maler Hansen opmale og forgylde 
tavlen gav kammerjunker og kirkeskriver J. 
Krogh anledning til følgende betragtninger over 
tavlen, der var »af gammeldags arbejde, men 
fuldtud fyldestgørende for den ringe kunstfor
stand der på egnen. En fuskers smøreri ville så
ledes dårligt kunne ændre noget, hvorfor man 
ikke løb nogen risiko ved at imødekomme vær
gens andragende«.39 Samme år kunne maler 
Hansen staffere træværket med hvidt, grågrønt, 
blegrødt og forgyldning samt gul frakturskrift 
på hvid bund.9 Men han fik alligevel ikke be
troet malerierne, idet C. F. Lind 1845 fuldendte 
arbejdet ved sin fornyelse af disse (fig. 20, 22).39 
Med henblik på en ny istandsættelse var præsten 
og kirkeværgen 1884 i Kolding for at bese nogle 
malerier af maler H. Lauridsen. Han fik imid
lertid 1886 alene overladt arbejdet på træværket, 
en egetræsådring med stedvis mørk lasur og ud

sparet forgyldning, mens de nye malerier, som 
det fremgår, købtes hos »figurmaler Anker 
Lund i København« for 600 kr.10 Tavlens ud
seende herefter, med samme skriftsteder som 
nu, ses af ældre fotografier (fig. 40). Efter træ
værkets nymaling 1934, er 1980 foretaget en 
snedkermæssig istandsættelse efterfulgt af en 
mindre farveafstemning 1981.

Altersølvet, uden stempler, må tilskrives Hen
drich Bötticker i Ribe (1707-39)40 og kan således 
tænkes anskaffet 1724, da guldsmeden gjorde et 
lignende altersæt til annekskirken Kalvslund (s. 
3360), eller eventuelt 1735 i forbindelse med kir
kens istandsættelse. Kalken (fig. 23), 20 cm høj, 
har fået bægeret fornyet ved en reparation 1830,9 
som må skyldes Johan Jacob Heinrich Rühle i 
Ribe.41 Foden er cirkulær med seks fordybede 
tunger, den ene med en lille støbt krucifiksfigur, 
og lidt graveret bladværk danner overgang til 
det sekssidede skaftled. Knoppen er ret flad,
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sekstunget med mellemfaldende rudebosser, 
hvis graverede frakturbogstaver tilsammen dan
ner navnet »Ihesus«. Rühles bæger er højt med 
godronneret underside og en let udsvajet rand 
med nyere, påloddet hældetud. Disken (fig. 24), 
tvm. 11 cm, har på fanen Böttickers typiske cir
kelkors med fligede ender og modstillet et Jesu- 
monogram i cirkelmedaljon. Sættet nævnes 
1766 som kalk og disk af sølv, uden inskriptio- 
ner.

Alterkander. 1) (Fig. 25) 1847, udført af Johan 
Jacob Heinrich Rühle i Ribe, 27 cm høj. Den 
cirkulære fod, med guldsmedens gentagne 
stempel (Bøje 1982, nr. 6806), prydes af en om
løbende bladbort, ligesom korpus, hvis under
side er godronneret. Det hvælvede låg har om
løbende graveret skriveskrift: »Tilhører Hjort
lund Kirke 1847« og er forsynet med gæk i form

Fig. 23. Alterkalk, udført af Hendrich Bötticker i 
Ribe (1707-39), måske 1724 eller 1735 (s. 3327). NE 
fot. 1995. – Kelch, vielleicht 1124 oder 1735. Eine Arbeit 
von Hendrich Bötticker in Ribe (1707-39).

Fig. 24. Alterdisk, udført af Hendrich Bötticker, Ribe 
(s. 3327). NE fot. 1995. – Patene, ausgeführt von Hen
drick Bötticker, Ribe.

af et krucifiks med gaffelkors. I forbindelse med 
kandens anskaffelse nævnes, at den skulle være 
lidt højere end på guldsmedens tegnede forslag 
med gæk i skikkelse af en hane, og i stedet for 
denne sidste ønskedes et lille krucifiks. Oprin
delig med læderfutteral.24 2) 1891, af pletsølv, 31 
cm høj, med svungen hank og vinløv på kor
pus, der bærer påskriften: »Hjortlund Kirke 
1891« (skriveskrift).

Sygesæt, slutningen af 1800'rne, sølvplet, kal
ken 11 cm høj, ganske enkel, bægeret med gra
veret kors (trekløverender), disken glat, tvm. 
6,5 cm. Futteral.

Alterstager (fig. 26), 1632, 33 cm høje, den 
klokkeformede fod med graverede initialer 
»NK«, der omgiver et bomærke og efterfølges 
af »anno 1632«. Lyseskålen er tilsvarende, men 
lidt mindre, skaftet formet som en kort baluster 
med et kugleformet led mellem to skarpe ringe. 
En syvstage fra 1938, 42 cm høj, bærer påskrift: 
»Skænket til Hjortlund Kirke i Aaret 1938 af 
Knud Madsen Truelsen af Oakland i Californien 
i taknemlig Erindring om det gamle Hjem
sogn«.

Alterskranke, 1870,10 halvcirkulær med vegeta
tive støbejernsstivere (jfr. fig. 16), håndliste og 
hylde er i ferniseret eg, skamlen læderbetrukket. 
†Alterskranker. Et 1839 opsat knæfald9 udskifte-
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des 1855 med et nyt, der havde »gelænder med 
mahognikant og jernbalustre«.36 En knæleskam- 
mel for præsten, af fyr med fløjlsbetræk, er an
skaffet 1843.9

1871 indkøbtes en silkefløjls †messehagel med 
ægte guldgaloner hos W. B. Lorias efterfølger i 
Gothersgade i København.10

Døbefont (fig. 29), romansk, af granit, af cy
lindrisk type (Mackeprang: Døbefonte s. 28f.) 
med tøndeagtigt udhvælvede sider, udført i én 
sten, overfladen glat ophugget 1901.42 Fonten, af 
en rødlig sten, er 88 cm høj, største tvm. udgør 
93 cm, mens randens tværmål er 73 cm. Under
delen har kraftig profil i form af dobbelte hul
kele og rundstave, mens mundingsranden ledsa
ges af platte. Den harmoniske fordybning har 
lodrette sider og et let konkav bund. 1735 næv
nes renovering og opmaling af »dåben«,9 der

Fig. 25. Alterkande, 1847, udført af Johan Jacob 
Heinrich Rühle i Ribe (s. 3328). NE fot. 1995. – 
Abendmahlskanne, ausgeführt von Johan Jacob Heinrich 
Rühle in Ribe, 1847.

Fig. 26. Alterstager, 1632, med initialerne »NK« (s. 
3328). NE fot. 1995. – Altar-Leuchterpaar mit den Initi
alen »NK«, 1632.

ved Helms' første besøg i kirken 1854 var grøn- 
malet. Snart efter så han den malet, som var den 
af marmor, og 1873 fandt han den malet »med 
en skiden gulgrå farve og beslået med sand, da 
den nu skulle gælde for sandsten. Man lod dog 
til at ville følge mit råd og atter borttage denne 
pynt, som man indrømmede ikke var køn, og så 
lade stenen gælde for det den er, granit, og intet 
andet«. Fonten blev aftegnet af Erik Schiødte, 
inden den 1889 frigjordes for oliemaling og 1901 
blev »afpudset« med hammer.12 1873 stod fon
ten i korbuen ved nordsiden (jfr. fig. 6), hvorfra 
den (midt i 1900'rne) er flyttet til sin nuværende 
plads i skibets nordøsthjørne.

Dåbsfade. 1) (Fig. 27), o. 1550, sydtysk, med 
relief af Syndefaldet og på fanen årstallet 1583 
samt våbener og initialer for tidligere ejere. Fa
det, tvm. 34 cm, har omkring bundens medal
jon med det nævnte, stærkt udpudsede relief, en 
stemplet bort samt på fanen en lignende bort og 
yderst rester af en buefrise. Oven i den er over 
det nævnte årstal graveret våbener med tilhø
rende initialer »KHM« og »DD« for Claus 
Hundermark til Gerdrup og hans hustru Dorte 
Daa samt årstallet »1583« (fig. 30).43 Fadet var i 
kirken 1766, da pastor Thun i sin indberetning 
aftegnede våbnerne og kunne berette udførligt 
om, hvordan han under en tur til »de navnkun-
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Fig. 27-28. Dåbsfade. 27. Dåbsfad (nr. 1, s. 3329), o. 1550, sydtysk. 28. Dåbsfad (nr. 2, s. 3330), o. 1625, 
nederlandsk. NE fot. 1979. – 27. Taufschale, süddeutsche Arbeit, um 1550. 28. Taufschale, niederländische Arbeit, um 
1625.

dige kong Gorms og Thyre Dannebods Monu
menter ved Jelling« havde set et meget lignende 
fad på kakkelovnen i Bække kro.23 2) (Fig. 28), 
o. 1625, nederlandsk, tvm. 69 cm, med en frem
stilling af Syndefaldet samt på fanen løbende 
hjorte, alt omgivet af tæt rankeslyng og blom
ster. Et nært sidestykke stammer fra Tisted

Fig. 29. Døbefont, romansk af granit (s. 3329). NE 
fot. 1979. – Romanische Granittaufe.

kirke (DK. Tisted, s. 43f.), mens beslægtede 
fade kan nævnes i Sønderho (s. 2167) og på 
Mandø. Anskaffet 1874.10

Fontehimmel (fig. 31), formentlig 1735 eller 
1749, af fyr, ottesidet, tvm. 75 cm, med enkle, 
udsvejfede bøjler, som samles oventil i et pro
fileret hængeled. Den smalle frise udgøres af en 
profilliste, hvortil slutter sig enkelt udsavede 
hængestykker og topgavle med en gennem- 
brydning, som afgrænses af buestykker. Det 
profilindfattede loft har flammeribber udgående 
fra en ottesidet midtknop. Bemaling fra 1981 i 
okker, lilla og koksgrå.

Som ældste staffering er 1970 konstateret grå- 
blåt med marmorering og røde profilled, øjen
synligt svarende til 1700'rnes farver på inven
tarets hovedstykker. En bemaling i brune og grå 
toner med lidt guldfarvet sølv må være påført 
ved arbejderne 1842-45, før himlen blev ned
taget 1870; den hang da i »et stykke træ« (vel en 
galge jfr. s. 3049f.), som også skulle borttages.12 
1970 lå himlen i miserabel tilstand på våbenhus
loftet, hvorfra den er nedtaget 1980 og istandsat.

Prædikestol (fig. 33), 1617, med særegne hjør
nefigurer af evangelisterne og Kristus, på hvis 
fodstykke læses årstallet og navnet på den da
værende præst Oluf Sørensen Brun (jfr. alter
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tavle), mens initialerne »SW« på himlen må til
høre en kirkeværge.

Kurven består af fire fag med lave, næsten 
kvadratiske arkadefelter, som flankeres af korin- 
tiske søjler, hvori de nævnte figurer danner 
skaft. De kun 23-25 cm høje statuetter indfattes 
af en art baldakin og står på profilerede fodstyk
ker, hvis påskrifter med reliefversaler i øvrigt 
angiver navnene. Fra opgangen ses: 1) »S. Mat- 
thævs«, frontal, pegende i en mod beskueren 
opslået bog, der holdes af englen. 2) (Fig. 32a) 
»S. Marci«, tilsvarende, men skrivende; ved 
fødderne løven med en stor ring i flaben. 3) 
(Fig. 32b) Kristus stående på slangen med sin 
velsignende højrearm sært udgående fra hofte
højde. På fodstykket: »Olavss Brvn 1617«. 4) 
(Fig. 32c) »S. Lvce«, som Markus, oksen kom
mer op fra neden og synes at slikke bogen. 5) 
»S. Iohannise«, tilsvarende men skuende bevæ
get mod det høje; forneden rører ørnen bogen 
med sit næb.

Arkadebuerne bæres af kannelerede pilastre 
med bosseprydet base og profilerede kapitæl
bånd i volutform. De tungede bueslag ledsages 
af forsænket bort med rosetter, slyngbånd og 
perlestave, mens sviklerne udfyldes af rulle
værk. Bag arkaden har felterne form af tomme 
nicher, der forneden afsluttes af lister med veks
lende æggestav og småbosser. Vandrette profil- 
led med tandsnit danner afgrænsning mod po-

Fig. 30. Dåbsfad (nr. 1), o. 1550, våbener for de tidli
gere ejere Claus Hundermark til Gerdrup og Dorte 
Daa, 1583 (s. 3329). NE fot. 1995. – Taufschale, um 
1550, mit Wappen für die ehemaligen Besitzer Claus Hun
dermark zu Gerdrup und Dorte Daa, 1583.

Fig. 31. Fontehimmel, formentlig 1735 eller 1749 (s. 
3330). NE fot. 1995. – Taufdeckel, vermutlich 1735 oder 
1749.

stamentet og den lavere frise, der har ensartede 
fremspring med diamantbosser i falske fyldin
ger. Mens frisefelterne udfyldes med fladsnit- 
agtigt beslagværk har postamentfelterne ind
skrifter i reliefversaler, opgangsfeltets et latinsk 
bibelcitat: »Omnis homo fœnum, verbum 
aut(em) Do(mi)ni manet in æternum (Ethvert 
menneske er som græs, men Herrens ord for
bliver til evig tid)«.44 Indskrifterne i de tre føl
gende felter afbrydes midt i et skriftsted: »Dene 
er min elskelige søn i hvilcken ieg hafver behag/ 
See det Gvds lam som bær ale verdens syndr 
Ioh. (1, 29)/ Sa hafver Gvd elst verden at hand 
hafver gie...(Joh. 3, 16)«. Under postamentfem- 
springene afslutter englehoveder, som flankerer 
udsavede, glatte hængestykker, der formentlig 
er fra 1700'rne. Den ganske let svajede under
baldakin har i stødene profilribber, som samles i 
en profileret hængeknop. Prædikestolen er opsat 
i skibets sydøsthjørne mod sydvæggen med op
gang langs triumfvæggen. Af opgangspanelet er 
den øvre del af tre skråfag oprindelig med tre 
fyldinger, profileret rammeværk og håndliste 
med tandsnit. En underbygning med yderligere 
panelfag i glat rammeværk ved gulvet og bag 
kurven er på en lille messingplade anført som en 
gave fra Elias Bertelsen til kirkens udsmykning 
og forskønnelse 1979.

Prædikestolens himmel skyder ud fra sydmu
ren som en lidt skævdrejet polygon med seks
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Fig. 32a-c. Hjørnefigu
rer på prædikestol,
1617 (s. 3331). a. Mar
kus. b. Kristus, fodstyk
ket med præsten Oluf 
Bruns navn. c. Lukas. 
NE fot. 1995. – Eckfigu- 
ren an Kanzel, um 1650. 
a. Markus, b. Christus, 
Fußstütze mit dem Namen 
des Pastor Oluf Bruns. c. 
Lukas.

fag ud imod rummet. Frisen, med profilindfat- 
tede felter, kantes af tandsnit og brydes af spidse 
fremspring med bosser. Herunder afslutter eng
lehoveder og sekundære hængestykker som 
kurvens, og øverst krones himlens hjørner af 
obeliskspir mellem kartouchetopstykker, der 
bortset fra det østligste rummer et lille korspry
det skjold med reliefversaler. Herpå læses (fra 
øst) initialerne »SW«, »1617« og et Jesumono- 
gram »IHS«. Himlens loft har radiære profil- 
ribber udgående fra en stor roset i midten.

Prædikestolens bemaling i mørkebrunt med 
forgyldte indskrifter er i hovedsagen fra 1934, 
afstemt 1981 med lilla, beige og en beskeden far- 
vestaffering, fortrinsvis på figurerne.

Der har ikke kunnet konstateres rester af præ
dikestolens renæssancebemaling, og det må 
være et åbent spørgsmål, om nichefelterne har 
været beregnet på malerier eller indsatte figu
rer.45 En tilsvarende usikkerhed knytter sig til

spørgsmålet om postamentindskriftens afbry
delse, der vel tyder på, at stolen kan have haft et 
nu manglende femte fag. Dette ville på den an
den side have brudt symmetrien i den nuvæ
rende dekoration med Kristusfiguren midtfor 
og to evangelister ved hver side. En nymaling 
svarende til altertavlens 1735 må være samtidig 
eller eventuelt fra 1749.46 Dominerende var 
grønt og rødt, den sidste bl.a. som marmore
ring på listerne. 1842-45 blev prædikestolen ma
let med grågrønt, blegrødt og hvidt, og 1867 
sænkedes den 14 tommer og flyttedes 6 tommer 
ind mod triumfvæggen, hvorved en bekvem
mere trappe kunne opsættes.12 Formentlig ved 
samme lejlighed fik stolen en hvid overstryg- 
ning med lidt forgyldning, 1873 overmaledes 
med egetræsfarve, og med nymalingen 1934 har 
prædikestolen fået sin nuværende fremtræden.

Stolestaderne er fra 1913 med let skrånende fyl- 
dingsryglæn og gavle, 119 cm høje, der under en
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Fig. 33. Prædikestol, 1617 (s. 3330). NE fot. 1995. – Kanzel, 1617.

tandsnitprydet spidsgavl har konkav halsind
skæring og udskåret symbol i medaljon.21 Gav
lene står i blank, lakeret eg, bænkene med ma
ling i brunrøde toner fra 1981. Nyere armstol af 
eg; ved våbenhusets vægge to bænke fra midten 
af 1800'rne med tilhørende hatteknager ovenover.

De ældre †stolestader, der antagelig var fra re
næssancetiden, bestod 1766 af 14 mands- og 15 
kvindestole med 4-5 sæder, hvortil kom pulpi
turets 10 stole (jfr. ndf.).23 1873 blev der strøget 
egetræsfarve på staderne, hvis antal og opstilling 
synes uændret 1885 (fig. 6), når der ses bort fra
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Fig. 34. Orgelfacaden med de originale piber fra 1841; 
sidefelternes piber var attrapper af sølvbronzeret træ. 
De lodrette sprossers bemaling efterlignede kannele- 
rede pilastre (s. 3338). Mogens Larsen fot. 1970. – 
Orgelprospekt mit den originalen Prospektpfeifen aus dem 

Jahre 1841; die Pfeifen in den Seitenfeldern waren Attrap
pen aus silberbronziertem Holz. Die Bemalung der senk
rechten Baluster bildeten kannelierte Pilaster nach.

et indgreb forårsaget af kakkelovnen. Når man 
1895-96 ønskede at forny stolenes træpaneler 
ved væggene, antyder det, at der til staderne kan 
have hørt vægpaneler af renæssancetype (jfr. s. 
3053f., 3238f.).

En †præste- og skriftestol bar følgende vers af 
præsten Hans Munk (1713-40), velnok påmalet 
1735 (jfr. altertavle): »Din Synd du angre og be- 
kiendt/ Troe dernæst at Gud Fader/ For sin Søns 
skyld, som hand har sendt/ Dig ald din Synd 
forlader/ Den sande Poenitentzes Frugt/ Lad 
kiende udi dette/ At du ved Naadens reene Tugt/ 
Dit Levnet lader rette./ H. Munch«.47 Stolen, 
der efter sædvane må have haft plads nord for 
altret som pendant til degnestolen i syd, blev 
1855 helt eller delvis fornyet i polygonal form 
og flyttet til korets nordvesthjørne (jfr. fig. 
40).36 1873 overstrøget med egetræsfarve;10 kas
seret vistnok 1934. En øjensynligt syd for altret 
stående †degnestol flyttedes 1855 ligeledes frem i 
koret,36 hvor den 1885 stod i sydvesthjørnet med 
en tilsvarende polygonal panelindfatning som 
†præstestolen overfor. Egetræsmalet 1873,10 kas
seret vistnok 1934.

Pengeblok, 1700'rne (1735 eller 1749?), 106 cm 
høj, en egestolpe med affasede hjørner og en høj 
låge på forsiden. Høj pengetragt og fire vand
rette jernbånd samt et lodret, der tjener som 
lukke med lås og nøglehul forneden. Egetræs
malet, opsat ved tårnbuens sydside.

Pengetavle (fig. 38), o. 1720, af egetræ, 42 cm 
lang, med drejet håndtag. Skuffen, 25×18 cm, 
har halvdæksel og udsvejfet rygbræt, 19 cm 
højt. Også siderne har som overgang til ryg
brættet en gennembrudt udsvejfning. Tavlen da
teres mellem 1699 og 1730 ved Frederik IV.s 
kronede og forgyldte monogram på rygbrættet, 
det eneste bevarede af oprindelig staffering, ud-

Fig. 35. Orgel, spillebord fra Frederik Nielsens orgel 
(nr. 2, s. 3338), o. 1903. Den skrå sokkel under kla
viaturet er en reminiscens fra J. A. Ohrts orgel 1841; 
den rummede tidligere anhangspedalets mekanik. 
Fot. Annelise Olesen 1975. – Orgel, Spieltisch von Fre
derik Nielsens Orgel, um 1903. Der schräge Sockel unter 
dem Manual ist eine Reminiszens der Orgel J. A. Ohrts 
aus dem Jahre 1841 und hat früher die Mechanik des An
hangpedals enthalten.
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Fig. 36. Indre set mod vest. NE fot. 1995. – Kirchen inneres gegen Westen.

sparet i den nuværende bemaling fra 1798. Tav
len fremtræder grøn med sorte og røde konturer 
samt påmalede røde fyldinger med gule lister. I

den forreste fylding læses med gule tal »1798«.
Dørfløj (fig. 39, 41), middelalderlig, rigt jern- 

bcslået, svarende til fløje i Grimstrup, fra Årre
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Fig. 37. Pulpitur, 1699 (s. 3337), med orgelfacade fra 1841, leveret af Johan Andreas Ohrt (s. 3338). NE fot. 1995.
– Empore, 1699, mit Orgelprospekt 1841, geliefert von Johan Andreas Ohrt.

og i Sneum (s. 1700, 1797, 1830). Dens to svære 
egeplanker, 210×106 cm, synes at være gamle 
fornyelser, da de ikke som de øvrige dørfløjes er 
samlet med revler men alene holdes sammen af 
gangjernene og forsidens jernbeslag. Disse ud
gøres af fire vandrette bladranker, de to udgå
ende fra gangjernene, en tredje fra en spinklere 
skinne midtpå og den sidste fra en kantskinne 
foroven. Gangjernene er tre steder splittede og 
smedet i en rudeformet figur, hvorfra der op- og 
nedefter vokser stængler med fint bladværk, 
nogle steder endende i små kors, blomster og 
liljespidser. Også den mellemste ranke er tre
delt, med en næsten cirkulær figur i midten, 
hvori fire liljespidser løber korsagtigt sammen. 
Den flankeres af ranker med blomsterspidser, 
også her udgående fra rudefelter på skinnen; det

ene rummer nøglehullet. Fra kantskinnen for
oven udgår blot mindre dobbeltstængler. Skråt 
neden for nøglehullet sidder et cirkulært beslag 
med dørringen, der som Årre-dørens synes at 
have rudimentære slangehoveder. Gangjern og 
stængler har mejslet rudemønster og zig-zag de
koration. Dørfløjen, med ældre lås, står ege- 
træsmalet med sorte jernbeslag.

Dørfløjen må være udført i samme værksted 
som egnens sidestykker. Udformningen med 
rudefelter har tyske paralleller fra 1300'rne og 
noget senere fra Skåne og Mellemsverige.48 Flø
jen har sin gamle plads i skibets syddør, hvor 
Helms nævner den med smukke og velbevarede 
beslag.16 Under den nuværende bemaling er 
1970 iagttaget fire ældre, der alle har været for
bundet med sortmalede beslag. Inderst sås blå-
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gråt, måske med lidt rødt (fra 1749?), dernæst 
gulbrunt, hvidt og en lys ådring, vel fra 1873.

Pulpitur (fig. 37), 1699. 1841 omdannet til or
gelpulpitur, hvorved brystningens midtparti er 
fjernet til fordel for orgelfacaden (jfr. ndf.). Pul
pituret, der siden 1976 omfatter tårnrummets 
østlige del og skibets vestende frem til døren, 
hviler på fire da genopsatte bæresøjler, der har 
snoet skaft mellem retkantede nedre og øvre af
slutninger med karvskåren, geometrisk orna
mentik og snoede borter. Af to rigere udfor
mede forsøjler bærer den søndre på plintens 
øvre del det reliefskårne årstal »1699«. Orgelfa
caden har af brystningen kun levnet 2 1/4 stærkt 
fornyede fag ved hver side. De udgøres af to 
rækker felter, de nedre i form af høje profilfyl
dinger, de øvre af en gennembrudt frise med 
balusterstivere. Frisen kantes af vandrette lister 
med tandsnit og buefriser, og tilsvarende løber 
langs brystningens underkant. Dens to yderfag 
er nygjort 1976, og af de oprindelige dele er det 
glatte nedre rammestykke ført igennem af nyt i 
forbindelse med orgelfacadens indsættelse 1841. 
Bemaling fra 1981, rammeværket står brunt, 
fyldingerne koksgrå med gule profiler.

Pulpituret, der i opbygning har svaret til det 
100 år ældre i Vilslev (s. 3151), rummede 1766 ti 
stole23 og må fra første færd have omfattet hele 
skibets vestende frem til det vestligste vindue i 
syd (jfr. fig. 6). 1970 en inderst konstateret be
maling fra 1700'rne (vel 1749), på felterne rød

Fig. 38. Pengetavle, o. 1720, med Frederik IV.s mo
nogram (s. 3334). NE fot. 1995. – Opferstock, um 
1720, mit Monogramm König Friedrichs IV.

Fig. 39. Sydportal (s. 3314) med dørfløj fra 13- 
1400'rne (s. 3335). NE fot. 1979. – Südportal mit Tür
flügel aus dem 14.-15. Jh.

marmorering med cinnoberrøde profiler, på 
rammeværk og gesims en blå marmorering. 
Over en grågrøn farve lå herefter gulbrun ege
træsmaling, der på orgelfacaden er den ældste 
og formentlig stammer fra 1842-45. 1913 rykke
des pulpituret ud i det nye tårnrum (fig. 34), 
hvorved det blev betragtelig reduceret (til kun 
1½ brystningsfag ved siderne) og kom til at hvile 
på vægbjælker, mens fire af de rigest udskårne 
gamle søjler blev henlagt på loftet. De har atter 
fundet anvendelse 1980-81, da opbygningen fik 
sin nuværende plads og form.

Orgler. 1) 1976, med syv stemmer, ét manual 
og anhangspedal, bygget af P. Bruhn & Søn,



3338 RIBE HERRED

Fig. 40. Indre set mod øst o. 1920. Fot. i NM. – Kircheninneres gegen Osten, um 1920.

Årslev, med genanvendelse af facaden fra 1841 
og dele af det flere gange ombyggede orgelhus. 
Disposition: Principal 8', Gedakt 8', Gamba 8', 
Oktav 4', Fløjte 4', Quint 2 2/3', Oktav 2'.49 
Skænket af Hans Brorsen.50

Facaden fra det af Johan Andreas Ohrt 1841 
leverede orgel (jfr. ndf.) har tre rektangulære pi
befelter under en profileret gesims med tand- 
snitsfrise; midtfeltet afsluttes foroven af en buet 
pibeafskærmning.51 I siderne er tilsat et udskåret 
vingepar fra 1700'rnes begyndelse, med gen
nembrudt storakantus.52 Oprindelig havde 
midtfeltet 11 klingende piber af tinlegering, med 
påloddede labier, mens sidefelterne hver havde 
fem attrappiber af sølvbronzeret træ (jfr. fig. 
34). Bemalingen er fra 1981 i gråt, hvidt og for
gyldning. Årstallet »1841«, malet med guld
skrift, stod ikke tidligere at læse på facaden. Ud
formningen er påvirket af Marcussen & Reuters 
orgel fra 1827 i Øsby kirke (jfr. DK. SJyll., s. 
481, 492) og er beslægtet med andre af Ohrts 
arbejder, bl.a. orglet fra 1839 i Sønder Bjert 
kirke, Vejle amt. Sammenstillingen af klingende

metalpiber og attrappiber af træ er karakteristisk 
for J. A. Ohrts orgelfacader, jfr. Varde S. Jacobi 
kirke (s. 917). Attrappiberne og fem af de klin
gende prospektpiber opbevares ved kirken. 1976 
fik facaden nye, klingende piber af tinlegering, 
grupperet som de oprindelige.53 På vestpulpi
turet, med sydvendt spillebord.

2) (jfr. fig. 34-35), med fem stemmer, bygget 
o. 1903 af Frederik Nielsen, Århus, med genan
vendelse af facade, orgelhus, bælgværk og piber 
fra forgængerinstrumentet.54 Bælganlægget for
nyedes 1909, og på et tidspunkt foretoges en 
mindre omdisponering.55 Disposition: Bordun
16 Fod fra D, Gedakt 8 Fod, Viola di Gamba 8 
Fod, Octav 4 Fod, Fløite 4 Fod.56 Ved omdis
poneringen, der ikke medførte ændring af regi
sternavnene, indsattes en overblæsende Fløite 4 
Fod.57 Mekanisk aktion, keglevindlade.58 Bælg
anlægget fra 1909 var placeret i orgelhusets ba
geste del og indrettet til manuel betjening. Over 
pumpehåndtaget fandtes et indrammet, cirkel- 
formet måleinstrument med skive og viser, der 
angav magasinbælgens stilling.59 På pulpituret,
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med sydvendt spillebord; 1913 flyttedes orgel og 
pulpitur fra skibets vestende til det nye tårnrum. 
Facade og hus er genanvendt i det nuværende 
orgel. Spillebordet, vindladen, bælgene, nogle 
af piberne, hovedparten af det mekaniske anlæg 
samt tiloversblevne dele af orgelhuset opbevares 
ved kirken.

†Orgel, anskaffet 1841, med otte stemmer, ét 
manual og anhangspedal, opstillet af Johan An
dreas Ohrt, Gram, der i alt fik udbetalt 1236 
mk. af kirkens kasse.60 Repareret og ombygget 
o. 1897 af Frederik Nielsen, Århus.61 Oprindelig 
disposition: Manual: Principal 8 Fod, Gedacht 8 
Fods ton, Viola di Gamba 8 Fod fra c, Octav 4 
Fod, Fløite 4 Fod, Qvint 3 Fods ton (dækkede 
piber), Octav 2 Fod, Terzie 1 3/5 Fod. Pedal: 
Anhang. Manualomfang: C-c'". Instrumentet 
havde to kassebælge og var stemt i kammer
tone.62 Den enkelt udformede orgelbænk med 
ryglæn genanvendtes til Frederik Nielsens orgel 
o. 1903 og opbevares nu i orgelhuset. På vest
pulpituret, med facaden indfældet i brystningen 
og spillebordet placeret i orgelhusets sydside.63 
Facade og orgelhus genanvendtes i de nye orgler 
o. 1903 og 1976.64

Salmenummertavler. 1-3) 1913, tre ens, 83×52 
cm, til skydenumre, kronet af muslinggavl og 
to kuglespir. Egetræsmalede, opsat på skibets 
vægge. 4-5) Tilsvarende, men uden gavl, 67×52 
cm, opsat i tårnbuen.

Præsterækketavle, efter 1967, 84×190 cm, ud
ført som fortsættelse af en kalkmalet præste- 
række fra o. 1800 på korets nordvæg (se ovf.) og 
ophængt under denne.

En kirkestævnetavle fra o. 1880 udgøres af et 
fyrrebræt med svejfet overkant, 20×29 cm, sort
malet med indskriften »Kirkestævne« i gul skri
veskrift. Ophængt på våbenhusets nordvæg.

Malerier, tidligere altertavlebilleder, se alter
tavle.

Lysekroner, 1923, tre ens i skønvirkestil, otte- 
sidede med kædeophæng og nedhængende el
pærer.

Tårnur, anskaffet 1848-49.9 Længde 114 cm, 
bredde 103 cm og højde 35 cm. Otte-dages værk 
med hagegang. Jernpendul med linse. Stokke
drev overalt i værket. Konventionel udløsning af

Fig. 41. Dørfløj, middelalderlig (s. 3335). Tegning af 
E. Rondahl 1895. – Mittelalterlicher Türflügel. Zeich
nung 1895.

slagværket. Trævalser med spærhager. Optræk 
med gear. Alle aksler ligger parallelt på en 
ramme, der står på korte ben. Siden tårnets op
førelse 1913 anbragt i dettes tagrum, men uden 
urhus. Fire skiver på tårnet. Indtil 1913 stod 
værket på korets loft med urskive på korets øst
gavl (sml. fig. 5) og på skibets vestgavl. Spor af 
transmission til viserne er stadig i behold. Lod
derne var da anbragt i en kasse i korets sydvest
hjørne. I et lille †spir over korets tag hang en 
†urklokke (jfr. ndf.).

Klokker. 1) (Fig. 42), o. 1275-1300, tvm. 65 
cm, ifølge indskrift støbt af Herman (den 
ældre), hvis signatur genfindes på en klokke i 
Kollerup (Vejle amt).65 Den slanke form er tid- 
liggotisk med dobbelte lister mellem legeme og 
slagring samt flankerende halsens reliefmajusk
ler: »Hermanus me f(ecit) (Herman gjorde

Danmarks Kirker, Ribe amt 228
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Fig. 42. Klokke (nr. 1, s. 3339), o. 1275-1300, ifølge 
indskrift støbt af Herman. NE fot. 1979. – Glocke, um 
1275-1300, laut Inschrift von Herman gegossen.

mig)«. Indskriften indledes af et hammerkors og 
udgøres af både versale og unciale bogstavfor
mer, pynteligt forsirede ved vokstråde lagt på 
klokkemodellen (jfr. s. 1485f. med fig. 26). 
Hankene er affasede (to nygjort 1969), klokken 
ophængt i gammel slyngebom. Den havde plads 
i et †klokkehus frem til 1745, derefter indtil 1913
i en tagrytter over skibets vestende, hvor den 
ringedes fra kirkegården (jfr. s. 3317 og fig. 5, 
14). 2) 1913, tvm. 80 cm, med indskrifter i relief
versaler, om halsen: »Til Kirken i Hjortlund 
gjorde de Smithske Klokkestøberier i Aalborg 
mig Aar 1913«, på legemet: »Ring ud hans Bud/ 
Ring hjem til Gud«. Nyere vuggebom.

En senmiddelalderlig †messeklokke (fig. 46), 
tvm. ca. 20 cm, hang efter 1849 i et lille †spir 
over korets østende (jfr. fig. 5, 14), hvor den 
tjente som urklokke indtil 1913 (jfr. tårnur). 
Klokkestolen fra 1913 er af egetræ i to fag.

GRAVMINDER

Gravsten. 1) (Fig. 43), o. 1736, over ... Michelsen 
af Heegaard, †22. nov. 1736 i hans alders 39. år, 
tilligemed hans kære hustru Johanna Sørensdat- 
ter, †... sept. 1729 i hendes alders 37. år. Rødlig 
kalksten, 177×120 cm, med spinkel kantprofil 
og reliefversaler i forsænkede bånd, der udfylder 
hele stenens overflade. Indskriften afsluttes med 
ønske om en glædelig og ærefuld opstandelse 
både for dem og deres arvinger(!) samt ordene: 
»Salig og hellig er den, som haver Part i den 
første Opstandelse. Over disse haver den anden 
Død ikke Magt. Apoc...6 (Åb. 20,6)«. Oprinde
lig formentlig i kirkegulvet, 1905 flyttet fra kir
kegården til sin nuværende plads, opsat nord- 
ligst mod våbenhusets østvæg.12

2) (Fig. 44), o. 1747, over Kirstine Sophia 
Lang, *5. jan. 1725 i Deiberg præstegård, kom i 
ægteskab med dette steds sognepræst 8. feb. 
1743, blev moder til to efterlevende døtre, blev 
hjemkaldt ved døden 2. feb. 1747 og begravet 
8. feb. Grå kalksten, 200×110 cm, med grav
skrift i reliefversaler, optagende den øvre del af 
et stort, høj rektangulært skriftfelt, som indfattes 
af storakantus. Efter gravskriften kroner et 
ovalfelt med symmetrisk bladværk et gravvers i 
reliefhugget skriveskrift, underskrevet af den ef
terlevende ægtefælle Peder Thun med fordybet 
skrift: »Mit korte Liv var her af Gud/ Velsignet 
med Hans Naade/ Fandt hisset dog ved Dødens 
Bud/ Den allerstørste Baade/ Jeg tabte ey ved 
Liv og Død/ Som Gud os begge giver/ Men er 
ved Døden atter Fød/ Til Liv som evigt bliver. 
Posuit maritus P. Thun (sat af ægtemagen 
P. Thun)«. Stenen, hvis indskrift Peder Thun 
gengav i sin indberetning 1766 (jfr. †gravsten 
over hans 2. hustru),23 lå 1867 i våbenhusgulvet, 
hvorfra den da flyttedes til sin nuværende plads 
op imod våbenhusets nordvæg, vest for døren.12

3) (Fig. 45), 1740'rne, Niels Mickel[sen] af 
Heedegaard, fordum denne kirkes værge, 
†4. marts 174.? i hans alders 70. år, og hans hu
stru Dorre[the] Madsdaater, †□ i sin alders □ 
år. De levede sammen i kærligt ægteskab i 41 år 
og velsignedes af Gud med tre sønner og to dø
tre. Rødlig kalksten, 212×153 cm, med grav-
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skriftens reliefversaler i stor, højoval laurbær
krans, omgivet af velhugget akantusløv. I ste
nens øvre hjørner sidder to engle med palme
grene, der mellem sig holder en mindre blad
krans med ordene: »Salige ere de døde som døe i 
Herren. Apoc. 14 (v. 13)«. Gravskriften afsluttes 
med et andet bibelcitat: »Lige som alle døe i 
Adam, saa skal og alle levendegiøres i Christo. I 
Cor. 15. v. 22«. Oprindelig formentlig i kirke
gulvet, 1905 flyttet fra kirkegården til sin nu
værende plads, opsat mod våbenhusets østvæg, 
sydligst.

4) Helt blankslidt, af rødlig kalksten, 131×75 
cm, liggende i våbenhusgulvet foran indgangen, 
hvor også Helms nævner den 1873. Måske iden
tisk med nedenstående †gravsten.

†Gravsten, o. 1758, over Elisabeth Lange, sog
nepræst Peder Thuns 2. hustru (jfr. gravsten nr. 
2) samt fire fælles børn. Indskriftens to vers, der 
må være forfattet af Peder Thun, gengives i hans 
indberetning 1766: »Elisabeth Lange gifftet 
Thun/ hviler her mit Legems Aske/ Da min Siæl 
hviler i Jesu Skiød/ Effter 37 aars velsignet Al
der/ Jeg glæded med mit Liv 1721/ Jeg bedrø
vede med min Død 1758/ Jeg troster med min 
Salighed«, og: »Det haarde Staal og Jern Mag
neten til sig drager/ Hvo kand begribe her Na
turens Vunder-Verk!/ Gud giør dog mere med 
det, hand som Magnet det mager/ At Hiertet 
drages Selv til Himlen nok saa Stærk/ Hvo un
drer de at ieg har Ryggen kundet vende/ En Eg- 
teven saa kiær som eget Kiød og Blod/ En Dat
ter Skiøde-Barn saavelsom Sønner/ Naar Gud 
drog som Magnet og ieg mig drage lod!/ Jeg 
mister dem dog ey, de mister mig og ikke/ Jeg 
veed de følger mig, ieg gaar for Dennem frem/ 
Jeg drikker Livsens Vand de skal og med mig 
drikke/ Gud har giort vel med mig, hand giør 
det og med Dem«.23

Kirkegårdsmonumenter. På kirkegårdens sydve
stre del står 13 støbejernskors, alle med trepasfor- 
mede korsender og indskrift i reliefkursiv: 1) 
O.1818, Birgitte Marie Leerbech, f. Svendsen 
*11. april 1783, †6. okt. 1818. 103 cm højt, en
derne med tre stjerner, øvre korsarm med relief 
af engel med palme og kors. 2) O.1858, Chri
sten Johansen, *26. aug. 1855, †18. marts 1858.

Fig. 43. Gravsten (nr. 1, s. 3340), o. 1736, over ... 
Mikkelsen af Hedegård og hans hustru Johanna 
Sørensdatter. NE fot. 1979. – Grabstein für ...Mikkel
sen von Hedegård und seine Ehefrau Johanna Sørensdatter, 
um 1736.

87 cm højt, korsenderne med stjerner, også på 
bagsiden, hvorpå læses: »Elsket og savnet«. 3) 
O.1859, Hans K. Brorsen, *3. dec. 1802 i Far
drup, †28. april 1859. 95 cm højt, øvre korsende 
med stjerne over engel med palme og kors. På 
bagsiden gravvers. 4) O. 1862, Karen Johansen, 
*21. aug. 1860, †15. dec. 1862. Som nr. 2. 5) O. 
1869, Maren Bertelsen, f. Christensen *18. nov. 
1832 i Hiortlund, †4. feb. 1869 i Steens. 102 cm 
højt, med stjerne i øvre korsende og gravvers på 
bagsiden. 6) O.1870, Tove Elias Datter, *6. maj 
1801 i Steens, †9. juli 1870 i Hedegaard. 103 cm 
højt, bagsiden med gravvers. 7) O.1875, Dor
the Marie Johansen, *21. marts 1857, †3. aug. 
1875. Som nr. 2. 8) O.1881, Tove Martine Jo
hansen, *9. juli 1865, †16. juni 1881. Som nr. 2.
9) O. 1884, Johanna Brodersen, f. Knudsen

228*
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Fig. 44. Gravsten (nr. 2, s. 3340), o. 1743, over Kri
stine Sophia Lang, med gravvers af ægtemanden, 
sognepræst Peder Thun. NE fot. 1979. – Grabstein für 
Kristine Sophia Lang, mit Grabversen des Ehemannes, 
Pfarrer Peder Thun, um 1743.

*1812, †23. sept. 1884. 95 cm højt, øvre kors
ende med laurbærkrans, bagsiden med citat fra 
Ef. 2,5 og stjerner på korsenderne. 10) O. 1887, 
Kristen Iversen, *25. jan. 1801 i Hedegaard, †21. 
aug. 1887 smst. 100 cm højt, med stjerne på øvre 
korsende og på bagsiden citat fra Ef. 2,8. 11) 
O.1896, Johanne Kristensen, f. Bertelsen *9. 
jan. 1827, †16. dec. 1896. Som nr. 9. 12) O. 1899, 
Johan Christensen i Hjortlund, *17. feb. 1829, 
†14. marts 1899. Som nr. 9, bagsiden dog med 
»Hvil i Fred«. 13) O.1905, Hans H. Nissen, 
*10. april 1835, †28. jan 1905 i Hjortlund. Som 
nr. 9, bagsiden dog med citat fra 1 Joh. 1,7.

KILDER OG HENVISNINGER

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

LA Vib. Hjortlund Kirkeregnskabsbog 1723-1856 
(C KRB.192). Haderslev Amtsarkiv. Kirke- og skole
sager 1740-1861 (B 9.B1). Hjortlund kirkeregnskaber 
1865-1899 (C 4.1404). – LA, Åbenrå. Haderslev amt. 
Tørninglen kirke- og skolesager 1842 og 1845. Tør- 
ninglen kirkevisitatorialsager 1852/53 og 1862/63. 
Tørninglen provstearkiv. Protokol for skolevisitatser 
mm. 1855-69. – Stadtarchiv Flensburg. Mollers sam
linger. Indberetninger til Thurah 1754. – Ved embedet. 
Synsprotokol 1868-1982.

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske 
Landsbykirker V, 1886, s. 21 og VII, 1887, s. 227. 
Indberetninger. Jacob Helms 1873 (bygning, inventar, 
gravminder). Peter Kr. Andersen 1934 (inventar). 
Egmont Lind 1939 (kalkmaleri). Mogens Larsen 1970 
(inventar) og 1976 (kalkmaleri). Rolf Graae, Aas & 
Thorup 1974 (bygning, inventar, gravminder). Jens 
Johansen 1984 (altertavle). Henrik Larsen 1978 samt 
Martin Ellehøj og Steen Tullberg 1995 (gravminder).

Tegninger og opmålinger. Alterstage og dørfløj 
usign. 1877 (H. B. Storck). Plan, snit, facader og de
taljer samt tegninger af eksteriør, alterstage, døbe
font, dørfløj mm. ved E. Schiødte 1884 (forlæg for 
Danske Tufstenskirker 1894). Døbefont og dørfløj 
ved E. Rondahl 1895. Plan og snit ved Lars Klint og 
Henrik Reitzel 1969. Tryk af plan og snit med æn
dringsforslag, orgelpulpitur mm. ved Rolf Graae, 
Aas & Thorup 1974. Skitseopmåling af alterbord ved 
samme 1980. Plan og snit ved Mogens Vedsø 1996.

Litteratur. Helms: Tufstenskirker, s. 133-34 og tavle 
17-18.

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning ved Mogens Vedsø, kalkmale
rier, inventar og gravminder ved Ebbe Nyborg, 
Hans Stiesdal (tårnur) og Ole Olesen (orgler). Tysk 
oversættelse ved Bodil Moltesen Ravn. Redaktionen 
afsluttet febr. 1996.

1 DiplDan. 3. rk. III, 567.
2 Oldemoder, s. 109.
3 Danske Kirkelove 1536-1686, udg. af. H. F. Rør
dam, 1883-89, III, 59.
4 Se generelt DK. SJyll. s. 37f. og H. V. Gregersen: 
Reformationen i Sønderjylland, Aabenraa 1986.
5 Ved embedet. Synsprot. 1868-1982.
6 DaSagn III, 815.
7 DaAtlas, s. 167.
8 LA, Åbenrå. Haderslev amt. Tørninglen kirkevisi
tatorialsager 1852/53.
9 LA Vib. Hjortlund kirkeregnskabsbog 1723-1856 og 
1856-69 (C KRB. 192-93).
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10 LA Vib. Hjortlund kirkeregnskaber 1865-1899 (C 
4.1404).
11 LA, Åbenrå. Haderslev amt. Tørninglen kirkevisi- 
tatorialsager 1862/63.
12 LA Vib. Ribe stiftsprovsti og Ribe-Gørding hrds. 
provsti. Synsprot. 1862-11 (C 37.3-6).
13 Østre stik i vestre blænding er fejlagtigt angivet 
som rundbuet på Erik Schiødtes opmåling (fig. 5b).
14 Målene er anført på de til opmålingerne hørende 
måleblade.
15 Der hersker nogen usikkerhed vedrørende dørens 
bredde, idet der ved en undersøgelse 1978 i forbin
delse med kirkens restaurering registreredes en ydre 
bredde af ca. 90 cm.
16 Helms: Tufstenskirker, s. 133.
17 Denne er tilsyneladende omsat 1978 i forbindelse 
med kirkens restaurering, jfr. EM fot. i NM2.
18 På E. Schiødtes måleblade har buens østre halvdel 
karakter af kurvehanksbue med kileformet vederlags- 
sten, mens den vestre halvdel, der angives at være 
repareret, er regulært fladbuet.
19 Heri sad frem til restaureringen 1975-81 i østre tag
flade en blyplade med årstallet 1783.
20 Note 8 og 23.
21 Ved embedet. Synsprot. 1868-1982.
22 Bueslaget er stabiliseret ved et muranker i veder- 
lagshøjde med udvendige, synlige ankerforskud.
23 LA Vib. Ribe Bispearkiv. Præsteindberetning til bi
skop Bloch 1766-69 (C 4.772).
24 Note 10 og 12.
25 LA Vib. Haderslev Amtsarkiv. Kirke- og skolesa
ger 1740-1861 (B 9.B1).
26 Note 36. Siden restaureringen henlagt på loftet 
over kirkestalden.
27 Ses ikke på E. Schiødtes rentegnede opmålinger 
1884, men er angivet på de tilhørende måleblade.
28 Stødet i tagremmen er uden sammenhæng med 
kirkens etapevise opførelse, idet skellet mellem de to 
bygningsafsnit i denne ligger blot ca. 1,2 m fra øst
hjørnerne.
29 Nummererede 1-5, idet nr. 4 optræder dels på rette 
plads, dels mellem nr. 2 og 3.
30 Note 9. En blyplade var mærket med det nævnte 
årstal.
31 Note 10 og 21. To plader i henholdsvis nord og syd 
var mærkede med årstallet.
32 Note 21. En blyplade i øst var mærket 1944, og en i 
vest »Stouge/ Ribe«.
33 Se Bengt-Arne Person: Altaruppsatsen i Varbergs 
slottskyrka. I Varbergs Museum – Årbok 1988, s. 77f. 
Jfr. også en dekoration i Linå kirke (DK. Århus amt, 
s. 3281).
34 Foto i NM2.
35 Fotografier og opmåling 1980 i NM2.
36 LA, Åbenrå. Tørninglen Provstearkiv. Protokol for 
skolevisitatser mm. 1855-69.

Fig. 45. Gravsten (nr. 3, s. 3340), 1740'rne, over Niels 
Mikkelsen af Hedegård, tidligere kirkeværge, og 
hans hustru Dorthe Madsdatter. NE fot. 1979. – 
Grabstein ans den 1740er Jahren für Niels Mikkelsen von 
Hedegård, ehemaliger Kirchenvorsteher, und seine Ehefrau 
Dorthe Madsdatter.

37 Note 23 og 46.
38 Farveundersøgelsen 1970 var for den ældste bema
lings vedkommende vanskeliggjort derved, at man 
før den efterfølgende nystaffering 1735 har gennem
ført en omhyggelig afrensning. Om denne afrensning 
også omfattede maleripanelerne vides ikke.
39 LA, Åbenrå. Haderslev amt. Tørninglen kirke- og 
skolesager 1842 og 1845.
40 Se S. Fritz: Guldsmed Hendrich Bötticher i Ribe, i 
Mark og Montre 1967 og 1976 (tillæg).
41 Bægeret svarer til Rühles kalk i Ovtrup (s. 1147); 
jfr. at samme guldsmed 1847 leverede nedenstående 
alterkande nr. 1 til kirken.
42 Fonten er ikke nævnt i Mackeprang: Døbefonte.
43 Der ses ikke i øvrigt nogen forbindelse mellem 
dem og Hjortlund. Da Claus Hundermark (†1593) og 
Dorte Daa (†1624) blev gift 1582, må fadet have hørt 
til deres tidlige fælles udstyr. Begge er begravet i Ger- 
drups sognekirke Eggerslevmagle (DK. Sorø s. 788).
44 Jfr. Es. 40,6-8 og 1 Pet. 1,24-25.
45 Nicheformen lægger vel umiddelbart op til skårne 
figurer, men hverken sådanne eller eventuelle male
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rier synes at kunne forenes særlig godt med arkader
nes kraftigt fremstående kapitælbånd.
46 Stadtarchiv Flensburg. Mollers samlinger. Indbe
retninger til Thurah 1754.
47 Indberetninger til Thurah 1754 og til biskop Bloch
1766 (jfr. note 23 og 46). Afskriften følger her den 
sidste.
48 M. Mackeprang: Fyenske jærnbundne Kirkedøre 
fra Middelalderen, i ÅrbOldkHist. 1943, s. 2f. og 
Lennart Karlsson: Medieval Ironwork in Sweden, 
Sthlm. 1988, Vol. I, 127f. Mens Mackeprang anså de 
sydvestjyske dørfløje for senromanske, vil Karlsson 
datere gruppen til 1300'rne eller muligvis senere. Se 
nærmere s. 1700f. med noterne 43 og 44.
49 Endvidere er to stemmer forberedt: Terz 1 3/5' i 
manualet og Subbas 16' i pedalet.
50 Inskription på sølvplade i facaden: »Orglet er 
skænket af / Hans Brorsen / 19 – Hjortlund – 71«.
51 Indtil 1976 havde de lodrette sprosser påmalede 
striber, der efterlignede kannelerede pilastre.
52 Vingerne kan være leveret af Ohrt og stamme fra et 
instrument, han har nedtaget eller ombygget i en an
den kirke.
53 Orglet byggedes efter tegninger af Rolf Graae og 
Richard Aas.
54 Nordjyllands Orgelbyggeri i Aalborg ved Emil 
Nielsen: Fortegnelse over leverede Orgler, o. 1920.
55 Det vides ikke, hvem der udførte disse arbejder. 
Bælganlægget er af udmærket kvalitet, mens omdis
poneringen, der muligvis kan have fundet sted i for
bindelse med orgelflytningen 1913, ikke synes at være 
foretaget af en omhyggelig fagmand.
56 De fleste af piberne er forsvundet. Orglet rum
mede, i hvert tilfælde efter omdisponeringen, ingen 
klingende piber fra 1841, men det må antages, at en 
del af de piber, der indsattes i Ohrts orgel ved Fre
derik Nielsens omdisponering 1896-97, blev genan- 
vendt o. 1903. Ohrts facadepiber fra 1841 bibeholdtes

i Frederik Nielsens orgel, men var ikke længere klin
gende.
57 Den oprindelige fløjte har antagelig, i overens
stemmelse med Frederik Nielsens almindelige prak
sis, været en gedaktfløjte med åbne, koniske piber i 
diskanten; den nye fløjte havde åbne piber og var 
overblæsende fra c'.
58 Frederik Nielsen, der normalt byggede sløjfevind- 
lader, forsøgte sig sideløbende med forskellige andre 
vindladekonstruktioner; muligvis er keglevindladen i 
Hjortlund bygget som et eksperiment.
59 Bælganlægget består af tre enkeltfaltede parallel
bælge: to fødebælge og en stor magasinbælg.
60 Note 39. Det udbetalte beløb svarede til knap 2 
stemmers pris, så orgelværket har antagelig været 
brugt, selv om organist Hansen i sin synserklæring 
1841 omtaler det som »det nye Orgel, som er bygget 
af Ohrt i Gram.«
61 Note 10. F. Nielsen i Århus betaltes for en hoved
reparation, med bl.a. ny disposition.
62 Note 39. Instrumentet blev den 18. oktober 1841 
afsynet af Ribe domkirkes organist, Carl August 
Hansen, der fandt det i god stand og med tilfredshed 
noterede sig, at det var stemt i kammertone (og ikke i 
den højere kortone) og således var let at synge efter. 
Dispositionen fremgår også af den bevarede register
navneliste på orgelhusets sydside; den har hvid skri
veskrift på sort bund og afspejler registrenes række
følge på vindladen, fra vest mod øst: Terzie 1 3/5 Fod, 
Qvint 2 2/3 Fod, Octav 2 Fod, Fløite 4 Fod, Octav 4 
Fod, Viola de Gamb 8 Fod, Gedact 8 Fod, Principal 8 
Fod.
63 Orgelhuset, der var 236 cm bredt, 238 cm dybt og 
201 cm højt, var dimensioneret til også at rumme 
bælgene.
64 Yderligere oplysninger om orglerne findes i Den 
Danske Orgelregistrant.
65 Uldall s. 23f.

Fig. 46. †Messeklokke, senmiddelalderlig, 1849-1913 
anvendt som urklokke (s. 3340). Skitse af E. Schiødte 
1884. – †Meßglocke, spätmittelalterlich, 1849-1913 als 
Uhrglocke verwendet. Skizze 1884.



Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1995. – Südostansicht der Kirche.
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Sognet nævnes første gang ved midten af 1300'rne i 
håndskriftet Ribe Oldemoders kirkeliste, hvor det er 
sat til den beskedne afgift 4 skilling sølv (jfr. s. 
1020f.).1 Det var i det mindste siden 1500'rne hoved
sogn til Hjortlund,2 fra 1659 anneks i samme pastorat. 
Med reformationen kom kirken under landsherren, 
fra 1580 kongen,3 og forblev i hans besiddelse, indtil 
den er overgik til selveje, formentlig 1913 (jfr. hoved
sognet Hjortlund s. 3311).

Sagn. Kirken skulle have stået på bakken ved kir
ken, men hvad man byggede om dagen, blev revet

ned om natten. Man besluttede da at bygge kirken, 
hvor man næste morgen fandt den fjerneste byg- 
ningssten (jfr. s. 3346).4 To kæmper skulle ved sten
kastning afgøre, hvem der var den stærkeste. Den ene 
kæmpe stod ved Hygum kirke, og han slog tårnet 
ned på Kalvslund kirke. Kæmpen ved Kalvslund 
kirke kunne kun kaste sin sten halvvejs til Hygum.5

Møntfund. Ved en arkæologisk undersøgelse 1952- 
53 i forbindelse med kirkens restaurering fremkom i 
alt 13 mønter, otte danske, hvoraf de ældste var slået 
af Valdemar II før ca. 1225, samt fem nordtyske hul-
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penninge.6 Samtidig afdækkedes som *gulvfund et 
gennembrudt og med øsken forsynet hænge- eller på- 
syningssmykke af sølv formet som en seksoddet 
stjerne indfattet i en krans af små perler,7 samt et antal 
keramikskår, fragmenter af rudeglas, søm mm.8

Kirken ligger på relativt fladt terræn umiddel
bart syd for landevejen mellem Ribe og Folding- 
bro. I syd falder terrænet let ned mod landsbyen 
Kalvslund og Hjortvad å, der ligger i en afstand 
af ca. 2 km fra kirken.

Kirkegården, der har bevaret sine gamle græn
ser til alle sider, er omtrent kvadratisk med af
rundede hjørner. Den kranses langs digets in
derside af stynede elmetræer. Der er indgange i 
henholdsvis syd og vest. Førstnævnte er hoved
adgangen og har en bred låge med to sortmalede 
støbejernsfløje ophængt i obeliskformede gra
nitpiller, der kan være identiske med de 1872 af 
stenhugger H. Knudsen leverede to sten.9 Fod
gængerlågen i vest flankeres af granitpiller og 
lukkes af en enkelt sortmalet tremmefløj af træ. 
En †kirkegårdsportal nymuredes 1727-28, men 
måtte underkastes reparation allerede 1736-37 
og igen 1753-54.10

Til alle sider er dobbelte, jordfyldte stendiger af 
stablede, rå kampesten. Ved et kirkesyn 1864 
konstateredes, at diget måtte omsættes, hvortil 
udarbejdedes overslag af P. Møller (sml. tagryt
ter) og »den dueligste stenhugger her på eg
nen«,11 der formentlig er identisk med oven
nævnte stenhugger H. Knudsen, der udførte en 
del af dette arbejde 1872 (sml. gravminder).9

Fig. 2. Matrikelkort 1:10000. Målt af Boesen 1865. – 
Katasterkarte, vermessen 1865.

Et ligkapel i kirkegårdens nordøsthjørne ind
viedes 1971.12 Bygningen, der har hvidkalkede 
langmure, gavle af sortmalet træ og afvalmet, 
rødt tegltag, indeholder tillige toilet og material- 
rum.

Før opførelsen af tagrytteren over kirkens 
vestende (jfr. ndf.) hang kirkens klokke i et 
tømret †klokkehus, der 1766 nævnes øst for kir
ken. Det var formentlig en fritstående bygning, 
omend det ikke kan udelukkes, at den var sam
menbygget med østgavlen.13 Klokkehuset ho- 
vedrepareredes 1745-46, og igen 1763-64 var en 
istandsættelse fornøden. 1825-26 sattes et par 
nye brædder i husets klædning, og der anskaffe
des en ny stige. Denne har dog muligvis blot 
skullet gøre nytte ved reparationen, idet en 
trappe til brug ved klokkeringningen opsattes 
1834-35; et år senere omtales to nye hængsler til 
husets låge.10

En †kirkestald, der opførtes 1808-09 til præ
stens hest, var af lerklinet bindingsværk og tæk
ket med lyng. 1820-21 forlængedes stalden med 
et fag, og der anskaffedes lås og nøgle hertil. En 
større reparation af bygningen, der tillige be- 
nævntes præstens vognskur, blev gennemført 
1848, da der anskaffedes mursten, tømmer, ler 
til klining samt lyng og rør til taget.10 En ny 
(†)staldbygning opførtes 1889;14 det er forment
lig den nedre del af dennes sydmur af kløvet 
kamp opmuret i cement, der indgår i ydersiden 
af søndre kirkegårdsdige nær vesthjørnet (sml. 
fig. 2).

Omkring kirken er lagt et stenpikket fortov. 
Ønske om et †fortov fremsattes 1888,15 og i for
bindelse med restaureringen 1952-53 mente 
man, at cementbelægningen burde erstattes af 
en stenlægning.

BYGNING

Kirken består af kor og skib, der er opført i før
ste halvdel af 1200'rne med en kort pause mel
lem de to bygningsafsnit. Hertil er 1864 føjet et 
våbenhus i syd. Orienteringen har en mindre 
afvigelse mod syd.

†Trækirke? I forbindelse med restaureringen 
1952-53 udførtes en omfattende arkæologisk
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Fig. 3. Grundplan 1:300. Målt af Lars Klint og Henrik Reitzel 1969 og tegnet af Mogens Vedsø 1996. – Grundriß.

sondering i både kor og skib. I koret registre
rede undersøgeren, K. Høgsbro Østergaard, en 
grav ældre end den nu stående bygning og så 
heri et indicium for en ældre kirkebygning på 
stedet. I skibet fremkom under dets oprindelige 
lergulv et relativt omfangsrigt lag af frådstens- 
smuld og trækul; også dette tolkedes som rester 
af en ældre bygning. Tolkningen forekommer 
usikker; snarere drejer det sig om udrømning fra 
en kalkovn, hvori et frådstensparti er brændt til 
kalk umiddelbart forud for det nuværende skibs 
opførelse (jfr. byggepause mellem kor og skib). 
En krumt forløbende række stolpehuller inde i 
skibet nær nordvæggen og ældre end oven
nævnte lag er sandsynligvis uden forbindelse 
med byggeriet.

Materiale og teknik. Kor og skib står på funda
menter af relativt små kampesten og rejser sig 
over en granitsokkel, der er profileret med en 
stejl hulkel (s. 3260, fig. 6). Herover ses i koret 
og skibets østhjørner to til tre skifter granit
kvadre, ligesom der også er registreret kvadre i 
triumfmurens vestside op til samme højde som 
korbuens kragbånd. Materialet i øvrigt er ho
vedsagelig tuf, dog er frisen på skibets nordmur 
formentlig af tegl, der ligeledes indgår i den 
øverste del af triumfmurens vestside.16

Korets oprindelige østafslutning er gået tabt 
ved nedrivning af en †apsis, hvis tilstedeværelse 
røbes af en lang række krumme mur- og sokkel
kvadre i den sekundære østgavl. Korets oprin
delige østhjørner har ligget ca. 50 cm vest for de

Fig. 4. Tværsnit 1:150. Målt af Lars Klint og Henrik 
Reitzel 1969 og tegnet af Mogens Vedsø 1996. – Quer
schnitt.
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Fig. 5a-e. Opmålinger 1:300. a. Plan. b. Opstalt af kirkens sydside. c. Opstalt af kirkens nordside. d. Opstalt af 
kirkens østside. e. Tværsnit af kirken set mod øst. Forlæg til Danske Tufstenskirker. Målt og tegnet af V. Koch 
1885. – a. Grundriß. b. Aufriß, Südwand der Kirche. c. Aufriß, Nordwand der Kirche. d. Aufriß, Ostwand der Kirche. e. 
Querschnitt gegen Osten. 1885.

nuværende. Et par kvadre forneden i hjørnet 
mod nord er bevaret på plads (sml. fig. 5c), lige
som det er tydeligt, at den bevarede hjørnesok- 
kelkvader er udflyttet ved gavlens ombygning; i 
korets indre registreredes ved kirkens restaure
ring 1952-53 en hertil svarende lodfuge (fig. 12).

I en sokkelkvader umiddelbart øst for nord
døren (fig. 7) er i hulkelen udsparet en plint- 
lignende klods,17 hvis funktion ikke umiddel
bart lader sig bestemme.

Et midlertidigt byggestop antydes af den i tek
nisk henseende mangelfulde sammenbygning af 
kor og skib, hvor triumfmurens vestside flugter 
med skibets østhjørner. Disponeringen af blæn- 
dingsudsmykningerne på korets nord- og syd
mur viser klart, at der ikke ved disses opførelse 
var planlagt tilslutning til et muret skib, mens 
det på den anden side ikke kan udelukkes, at 
koret har været tilknyttet en anden, ældre byg
ningsdel på nuværende skibs plads (jfr. ovf.).



KALVSLUND KIRKE 3349

Forskelle i materialefordelingen samt markante 
lodfuger, dels i skibets sydøstre hjørnelisén (fig. 
5b), dels indvendig på nordvæggen (fig. 10), an
giver formentlig, at skibets østhjørner er opført 
til fuld højde før den resterende del af skibet.

Facadeudsmykningen, der er bedst bevaret på 
kirkens nordside, udviser markante forskelle 
mellem kor og skib.18 Blændingsudsmykningen 
på korets nordside er fuldstændig bevaret og in
deholder to blændingsfelter, der forneden udgår 
fra en højtplaceret skråkant, ca. 130 cm over 
sokkeloverkant, og i siderne begrænses af rela
tivt smalle liséner.19 Hvert felt afsluttes foroven 
af en frise med tre let fladtrykte rundbuer båret

af karakteristiske konsoller med svungne sider; 
tilsvarende kendes fra Hunderup kirkes kor (s. 
3167). På korets sydside er bevaret en lisén i vest 
samt, i tilknytning hertil, tre et halvt bueslag af 
en frise med konsoller svarende til nordsidens. 
Buernes dimensioner antyder, at sydsiden kun 
har haft ét blændingsfelt, overdækket af otte 
rundbuer. Feltets nedre afslutning er efter talrige 
ommuringer noget udflydende, men har for
mentlig ligget i samme højde som i nord.

Skibets sydside prydes af tre, kun delvis be
varede blændingsfelter, der adskilles af to 95-100 
cm brede liséner. Afgrænsningen udgøres i øst 
af en bred hjørnelisén, i vest af et spring i facade-
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Fig. 6. Skibets nordportal (s. 3350). NE fot. 1995. –
Nordportal des Kirchenschiffs.

flugten nær ved syddørens østvange. Af den til
hørende buefrise er kun levnet det meste af én 
rundbue i vest; dennes bredde viser, at hvert felt 
må have været afdækket af to buer. Forneden 
udgår felterne fra en skråkant ca. 50 cm over 
sokkeloverkanten.

Skibets nordside har kun to blændingsfelter, 
hvis nedre skråkant ligger ca. 25 cm over sok
len. Foroven afsluttes de hver med en frise af 
fem trappestik. Denne stiktype er fortrinsvis 
knyttet til tegl; det er derfor sandsynligt, at dette

Fig. 7. Detalje af skråkantsoklen på skibets nordside 
med udsparet plint umiddelbart øst for døren (s. 
3348). Mogens Vedsø fot. 1996. – Detail von Sockel an 
Schiffsnordwand mit ausgesparte Plinthe, unmittelbar öst
lich des Nordportals.

materiale er anvendt i murens øverste del. Af
vigelsen i udformning og muligvis tillige i ma
teriale kan skyldes en ombygning, men er sna
rere et oprindeligt træk.20

Døre og vinduer. Korets syddør er i sin nu
værende udformning resultat af en ændring (jfr. 
ndf.), men den har uden tvivl afløst en ældre, 
formentlig oprindelig, åbning. De bevarede en
keltheder antyder en udformning som skibets 
norddør.

Døren i skibets nordside er velbevaret, om
end tilmuret i lysningen (fig. 6).21 Døråbningen, 
der bryder soklen, har indfatning af granit. I 
bunden en tærskelsten, i hver side to karmsten 
og foroven en overligger, der har vandret un
derside og tagformet overside. Dørpartiet kro
nes af et muret tympanonfelt af tuf. Dets smalle 
stik ledsages af et fremspringende, vandnæselig- 
nende profil, mens selve feltet prydes af et vand
ret savskifte, der på midten krones af et menne
skehoved. Indadtil har døren symmetrisk smi
gede karme og fladbuet overdækning. Dørparti
ets udformning er velkendt blandt tufstens- 
kirkerne; en omtrent identisk udformning af 
tympanonfeltet ses i Billum (s. 1078) og Alslev 
(s. 2006); nært beslægtet er endvidere dørene i 
Ål (s. 1299) og Hvidding (DK. SJyll. s. 1136 og 
2690-91), hvor de tagformede døroverliggere 
tillige genfindes. Syddøren, der formentlig har
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Fig. 8. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1995. – Nordostansicht der Kirche.

været udformet som den nordre, har tilsynela
dende bevaret sine karme og smige uændret; 
den er udvendig vandret afdækket og har ind
adtil en høj fladbue, der delvis må være skabt 
ved behugning af den oprindelige overdækning.

Kirkens nordside har bevaret tre rundbuede 
og dobbeltsmigede vinduer, et i korets østre 
blændingsfag og et i hver af skibets to blændin
ger, hvilket formentlig svarer til det oprindelige 
antal i denne side. Lysåbningerne var tilmurede 
frem til restaureringen 1952-53 (sml. fig. 5c og
8), korets vindue dog synligt som indvendig 
blænding.

I det indre er den rundbuede korbue velbevaret. 
Soklen har samme profil som den udvendige, 
mens kragbåndene har skråt affaset underside. 
Triumfmurens vestside er op til samme højde 
som korbuens vederlag opmuret af granit
kvadre, dog isprængt enkelte tufsten, mens 
kragbåndene, korbuens stik og det omgivende 
murværk er af tuf (sml. ovf.). Kor og skib over
dækkes af bræddelofter, der er sømmet på bjæl

kernes underside. Lofterne er af pålagte profil
brædder inddelt i henholdsvis 2×2 og 3×8 felter. 
Profilbrædderne er gule og felterne blå.

Der er ingen muret gavltrekant mellem kor 
og skib, hvilket kan skyldes den særegne ud
formning af sammenbygningen mellem de to 
bygningsdele (sml. dog Hjortlund s. 3316); i ste
det er det lodrette spring mellem korets og ski
bets tagflader lukket af blyklædt træ.

Datering. På grundlag af stilistiske betragtnin
ger fremførte Jacob Helms, at kirken måtte hen
føres blandt tufstengruppens yngste.22 En un
dersøgelse af skibets tagværk 1993 (jfr. ndf.) 
godtgjorde, at det med stor sandsynlighed var 
oprindeligt. En efterfølgende dendrokronologisk 
analyse af træværket gav en datering til tiden 
1225-50; denne må rimeligvis tillige gælde ski
bets opførelse. Som ovenfor nævnt er koret no
get, omend næppe meget ældre.

Middelalderlige ændringer. Kirkens sydside 
fremviser enkelte spor af en ombygning, der 
kan have fundet sted endnu i 1300'rne. Som
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Fig. 9. Præstedør i korets sydside (s. 3351). Mogens 
Vedsø fot. 1996. – Priestertür in südlicher Chorvand.

ovenfor nævnt blev korets syddør helt eller delvist 
ommuret; ændret er i hvert fald det spidsbuede 
stik. Dettes fremspringende prydskifte samt det 
over buetoppen anbragte hoved, hvis træk nu er 
stærkt udviskede, må uden tvivl hidrøre fra en 
oprindelig døråbning. Indadtil er døråbningen, 
der nu tjener som skab, fladbuet med vinkelrette 
karme.21

Samtidig er formentlig en ombygning af buefri
sen over midterste blændingsfag på skibets syd
side. En frise af fire slanke spidsbuestik er tyde
ligvis indføjet mellem de nu kun delvis bevarede 
liséner, der afgrænsede faget til hver side (sml. 
fig. 5b). Udformningen kan være inspireret af 
en buefrise øverst i Ribe domkirkes store tårn, 
der formentlig fuldførtes 1333 (s. 276-77), og en 
lignende frise fra 1300'rnes slutning ses på korets 
nordside i Tranebjerg, Samsø (DK. Holbæk s. 
2570).

Eftermiddelalderlige ændringer og tilføjelser. For
mentlig o. 1575 (jfr. †kalkmalerier) erstattedes 
apsis af en lige korgavl, der opførtes med øst
hjørnerne ca. 50 cm østligere end de oprinde
lige. Materialet er forneden genanvendte granit
kvadre, der hovedsagelig stammer fra den ned
brudte korrunding, og herover synes tegl at 
være enerådende. Gavltrekanten rejser sig over 
et let fremspringende skifte i tagfodshøjde og 
prydes af tre tætstillede højblændinger med kur- 
vehanksbuet stik, der nu kun er fuldt bevaret 
mod syd (jfr. flg. 5d). I den midterste blænding 
er en nærmest fladbuet glug, der indadtil har 
vandret overdækket fals (fig. 5e).

Gavlens inderside brydes af en ca. 25 cm dyb 
og 170 cm bred vandret overdækket niche, der 
er udført i tilknytning til alterbordet og har un
derkant fælles med dettes bordplade (sml. alter
bord).

En tagrytter anbragtes 1841 over skibets vest
ende som afløser for et klokkehus på kirkegår
den (se ovf.). Spiret, der udførtes under ledelse 
af Niels Møller, er firsidet og rejser sig over en 
lukket, kubusformet, blyklædt kasse med synlige 
hjørnestolper, der foroven afstives af profilerede

Fig. 10. Udsnit af skibets nordøsthjørne med frem- 
gravet †sidealter (s. 3357) og synlig lodfuge i nord
væggen (s. 3349). K. Høgsbro Østergaard fot. 1952- 
53. – Ausschnitt aus nordöstlicher Schiffsecke mit freigele
genem †Nebenaltar und sichtbarer Lotfuge in der Nord
wand.
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Fig. 11. Udgravningsplan 1:300. 
Målt og tegnet af K. Høgsbro 
Østergaard henholdsvis 1953 og 
1974. – Ausgrabungsplan, vermes
sen und gezeichnet, bzw. 1953 und 
1974.

knægte. Den flade, svungne blyklædte hætte 
krones af en fløjstang med kugle og vindfløj, 
sidstnævnte med årstallet »1841«. Fløjstangen er 
i forbindelse med den seneste udskiftning af kir
kens blytag 1993 ændret fra en nærmest balu
sterformet til en uprofileret stang (sml. fig. 5b-d 
og 8). Klokken bæres af to tværbjælker i øst og 
vest; begge afstivet af knægte, der oprindeligt 
havde profil, men før 1929 var erstattet af nye 
uprofilerede.23 En partiel blyklædning af stolper 
og knægte yngre end 1885 (sml. fig. 5b og 1) 
fjernedes 1993.24

Våbenhuset foran skibets syddør opførtes 1864 
af små røde mursten i krydsskifte. Murene er 
hvidkalkede og taget af røde tegl. Nævnte år 
ønskedes et ældre †våbenhus fornyet, om muligt 
med genanvendelse af en del af gavlmuren, hvil
ket dog ikke synes at være sket.11 I gavlen er en 
fladbuet, falset indgangsdør, og derover prydes 
gavltrekanten af et fremspringende skifte langs 
tagfladen og to korte falsede gesimsbånd ved 
tagfoden. Et bredt fladbuet vindue i østmuren 
stammer fra restaureringen 1952-53, hvor det 
afløste et betydeligt smallere falset, fladbuet vin
due. Våbenhusets indre overdækkes af et gråma- 
let træloft på synlige bjælker. Loftet blev 1875 
malet med lys perlefarve.15 I det sydøstlige 
hjørne stod endnu 1929 en †blystøberkamin (fig. 
5a), der var vendt med åbningen mod vest.25

Bygningen afløste et †våbenhus, der reparere
des 1726-27 og 1778 betegnedes som faldefær
digt.26 En omtale 1842-43 af en skorsten viser, at 
våbenhuset formentlig, ligesom sin efterfølger, 
har rummet en †blystøberkamin.10

Reparationer og restaureringer. Småreparationer 
var talrige i 1700'rne og 1800'rne. Af større om
fang var formentlig en 1731-32 omtalt istandsæt
telse af vestgavlen, idet denne ses at være helt 
fornyet med anvendelse af små teglsten i kryds
skifte.10 Indvendig aftrappes murtykkelsen i den 
ommurede gavl med tre vandrette spring i mu
rens øvre halvdel (fig. 14), idet dog det mellem
ste er forkrøbbet over vestvinduet. En partiel 
ommuring af korets sydside, formentlig dens 
østre del, udførtes 1868.9

Kirken fik nyt loft 1848;10 1874 blev loftet i 
koret kittet og malet med lys perlefarve, og året 
efter fulgte skibets loft.15

Kirkens restaurering 1952-53 (arkitekt J. K. Jep
sen) omfattede for bygningens vedkommende 
fornyelse af gulve, vinduer og opvarmning. De 
oprindelige tre vinduer på kirkens nordside gen
åbnedes, og to tilmurede døråbninger, korets i 
syd og skibets i nord, udhuggedes som blændin
ger.

Gulvene blev 1952-53 lagt med gule munke
sten i sildebensmønster, der i koret er hævet to 
trin over skibet. Ved den under nævnte restaure
ring gennemførte arkæologiske undersøgelse 
påvistes i både kor og skib rester af oprindelige 
lergulve, der lå i samme niveau. Disse var senere 
afløst af teglgulve, der dog var fjernet forud for 
undersøgelsen.27 Frem til restaureringen var 
gulvene af gule fliser, der formentlig var lagt i 
perioden 1838-40.10

Vinduerne, der er indsat ved restaureringen 
1952-53, er fladbuede med karme og seks ram
mer af eg; ruderne er blysprossede. I kirkens
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sydside ses omkring de nuværende lysåbninger, 
en i koret og to i skibet, de bevarede karme og 
fladbuestik af tre store, formentlig senmiddelal
derlige †vinduer (fig. 5b). I årene 1821-25 gen
nemførtes en successiv udskiftning af †træram- 
merne,10 og 1868 indsatte kirkearbejder Peder 
Møller fra Øster Hjerting nye †støbejernsvin- 
duer fra Ribe Jernstøberi i stedet for †trækar- 
mene – tre store rundbuede i sydsiden (fig. 5b) 
og et mindre i vestenden. Samtidig anbragtes 
det endnu bevarede lille vindue i korets østre 
gavltrekant samt to †tagvinduer, der fjernedes 
ved tagets omlægning 1993.9

Tagværkerne, af eg, over skib og kor er endnu 
i vid udstrækning middelalderlige. Skibets 14 
fag lange tagværk (fig. 4) har ét oprindeligt, højt 
placeret hanebånd, mens to par lange skråstivere 
senere er erstattet af yderligere et hanebånd og 
en lang skråstiver inden for spærfoden. De til
hørende bindbjælker er kæmmet ned over en 
murrem nær langmurenes ydre murflugt. Ho
vedparten af tømmeret, der er nummereret med 
stregnumre fra vest mod øst, må være samtidig 
med skibets opførelse.

Korets seks fag lange tagværk har ét hanebånd 
og en kort, lodret spærstiver nær spærfoden. 
Dette tagværk må være resultat af en middelal
derlig udskiftning, der fandt sted før apsidens 
nedrivning (jfr. ndf.).

Våbenhuset har et spinkelt fyrretræstagværk, 
der er samtidigt med bygningen.

Den dendrokronologiske analyse af træværket vi
ste, at skibets må dateres til perioden 1225-50, 
mens korets var tilvirket i 1400'rne, formentlig 
tredje fjerdedel; usikkerheden skyldes, at der in
tetsteds er bevaret barkkant og kun i ringe om
fang splintved.28

Tagbeklædningen på kor og skib er bly, der se
nest er omlagt 1993.29 Ved undersøgelsen dette 
år registreredes på oversiden af skibets spær 
rækker af naglehuller, der var anbragt med en 
afstand af ca. 20 cm, dog undtaget de nederste 
ca. 90 cm, hvor der i stedet registreredes nogle 
store søm med samme afstand; naglerne var alle 
afskårne eller -brækkede i plan med spærets 
overflade.28 Undersøgeren tolkede disse som re
ster af fastgørelse til brædder, lægter eller rafter.

Fig. 12. Udsnit af korets nordøsthjørne med spor af 
ombygning efter apsidens nedrivning (s. 3352) samt 
rester af dekorativt †kalkmaleri fra o. 1575 (s. 3355). 
K. Høgsbro Østergaard fot. 1952-53. – Ausschnitt aus 
nordöstlicher Chorecke mit Spuren eines Umbaus nach 
Abriß der Apsis sowie mit Resten einer dekorativen
†Wandmalerei um 1575.

Sammenholdt med tilsvarende, tidligere iagt
tagne nagler i Brørup,30 forekommer det rime- 
ligst, at de har fastholdt lægter, eller snarere raf
ter, til et †stråtag (sml. Hjortlund, s. 3320). Nag
lerne har næppe været slået igennem rafterne, 
men har vel skullet forhindre disse i at glide ned 
af spæret. De kraftige søm forneden på spæret 
viser, at der her enten har været monteret 
skalke, eller at rafterne har været fastgjort på 
mere sikker vis end højere oppe, hvor der må 
have været anvendt besnøringer med reb.31

Den nævnte tagbeklædning kan være skibets 
oprindelige, men hvorvidt den kun har været af 
midlertidig karakter eller har fået længere leve
tid, er uvist. Bly har uden tvivl gammel hævd 
som tækkemateriale på kirken, hvilket fremgår 
af fund 1952-53 af tre †blystøbergruber inden for 
skibets døre, henholdsvis en i nord og to alter
nerende i syd. De to sidstnævnte var anlagt fra
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et gulvniveau højere end skibets oprindelige ler
gulv,32 mens førstnævnte lå i plan med gulvet og 
dermed næppe var meget yngre end skibets op
førelse.

Reparationer af blytagene nævnes talrige 
gange i 1700'rne og 1800'rne (jfr. †blystøberka- 
min i våbenhuset). En større udskiftning udfør
tes 1892 af kirkearbejder Niels Møller, Hjer
ting,33 hvor hele sydsidens tag fornyedes.9

Opvarmning. Kirkens nuværende el-varme er 
indlagt ved restaureringen 1952-53. En 1821-22 
omtalt †kakkelovn i »skriftestuen« lader sig ikke 
placere med sikkerhed,10 men den kan muligvis 
være identisk med den ovenfor omtalte †blystø- 
berkamin i det nedrevne †våbenhus. En †kak
kelovn fra Ribe Jernstøberi opstilledes 1889 i 
skibets nordøsthjørne (fig. 24).14

Kirken står i dag med hvidkalket murværk 
undtagen granitsoklen, der 1883 afrensedes for 
kalk.15 Soklen har senere været overkalket, men 
er nu atter befriet for hvidtning.

tKALKMALERIER

En kalkmalet præsterække fra første del af 
1700'rne er blevet overkalket engang efter 1766. 
Ved restaureringen 1952-53 fremkom både i kor 
og skib spredte rester af dekorativt maleri, der 
hovedsagelig var efterreformatorisk. Det fund
ne blev atter overkalket.

1) Tidligmiddelalderlige? På triumfvæggen 
over et i skibets nordøsthjørne konstateret †side- 
alterfundament (jfr. s. 3357) iagttoges »rester af 
en farvebort, der lå helt inde på det inderste 
pudslag«. Farverne angives som røde i borten 
og blågrønne i mindre og større pletter i feltet. 
Rester af borten sås også på skibets tilstødende 
nordvæg ca. 50 cm fra triumfvæggen.34

2) (Fig. 12), o. 1575, især på korvæggene, der 
har haft en udsmykning af ca. 10 cm brede bor
ter malet på hvidtekalk, formentlig alene i sort 
og rødt. Nord-, øst- og vestvæggen havde i en 
højde af ca. 220 cm over gulvet rester af en 
vandret bort med liggende, sammenslyngede 
S'er og udfyldende prikker. Hertil hørte en bort 
med sparer i korets nordøsthjørne (på østvæg
gen), en lignende i nordvesthjørnet med linje og

prikker samt på nordvæggen under loftet en 
knækbort med prikker. Sammenhørende her
med var formentlig en udsmykning »på forkan
ten og undersiden« af triumfbuen med vekselvis 
røde og hvide imiterede kvadre i sort kontur og 
en sort bue udenom. Udsmykningen minder 
om senmiddelalderens enkle hvælvdekoratio
ner, men må tilhøre 1500'rnes slutning, da dens 
teknik og former genfindes i en †dekoration i 
Fåborg kirke, der ved yderligere arkader og 
halvrosetter klart røber renæssancekarakter (s. 
1760 med fig. 14-15).35 Ligeledes ses udsmyk
ningen at være udført efter etableringen af ko
rets nuværende østafslutning, måske i direkte 
tilslutning til dette arbejde (jfr. fig. 12 og s. 
3352).

3) 16-1700'rne. I skibet fandtes på syd-, vest- 
og nordvæggen spor af »brede, sorte bånd
slyng«. Tilsvarende båndslyng fremkom under 
korbuens kragsten, der begge havde stået sorte. 
Formentlig har der været tale om rester af sort 
»drapering« malet i anledning af begravelse.35

4) En præsterække på korets nordvæg var for
mentlig fra 1719 og må i hvert fald være malet i 
Hans Munks præstetid (1713-40). Den havde 
følgende ordlyd: »Præsterne til denne Menighed 
siden Reformationen haver været disse: Hr. 
Hans Pedersen/ Hr. Oluf Brun/ Hr. Bertel Stur/ 
Hr. Bertel Struck/ Hr. Povel Wedel/ Hr. Johan 
Beltoft/ Hr. Casten Als/ Hr. Niels Feilman/ Hr. 
Hans Munck 1719/ Tænker paa Eders Lærere 
som haver sagt Eder Guds ord, hvilkes Endeligt
1 skulde see til, og effterfølge Troe. Ebr. 13. v. 
8«.13

INVENTAR

Oversigt. Fra kirkens opførelsestid stammer alene gra
nitdøbefonten, som er ene om at repræsentere den 
glatkummede, sydvestjyske type syd for Kongeåen. 
Altertavlen er i ungrenæssancestil fra o. 1585, prædi
kestolen udført i en lokal og formentlig forsinket høj
renæssancestil, vel o. 1650. Alterstagerne er endnu 
gotiske, snarest fra o. 1600, og en lignende datering 
bør gælde alterdisken, skønt det næppe kan udeluk
kes, at den er udført så sent som sammen med den af 
Heinrich Bötticker 1724 leverede alterkalk.

Tiden o. 1700 repræsenteres endvidere af en fonte
himmel og en pengeblok, altermalerierne stammer 
fra 1746, måske også en dørfløj, mens den af Johan

Danmarks Kirker, Ribe amt 229
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Fig. 13. Indre set mod øst. NE fot. 1995. – Kircheninneres gegen Osten.

Hinrich Armowitz i Lybæk støbte klokke bærer årstal 
1761.

Farvesætning og istandsættelser. Sit præg af senbarok 
farveholdning med marmoreringer skylder inventa
ret en istandsættelse 1953, da der på prædikestolen 
fremdroges en staffering fra 1712, mens altertavlen fik 
sine malerier og storvinger fra 1746 igen og i øvrigt 
nystafferedes i samklang hermed. Samtidig istandsat
tes fontehimlens barokbemaling (fra 1746?), og den 
genophængtes. De nuværende stolestader er ligeledes 
anskaffet 1953; deres bemaling i hovedsagelig grønne 
toner skyldes som den øvrige farvesætning Aage Sø
rensen og er foretaget ved en mindre istandsættelse
1983.

Mens der bag altertavlens barokmalerier gemmer 
sig renæssancemalerier, synes prædikestolen at have 
stået ustafferet, indtil den ved en restaurering 1712 fik 
sin nuværende bemaling. Også i pastor Hans Munks 
virketid (1713-1740) blev kirken istandsat, da han ses 
at have forfattet versificerede indskrifter både på dø

befonten og †skriftestolen (jfr. Hjortlund). Ved en 
istandsættelse 1746 fik altertavlen sine nuværende 
malerier samt en staffering med grøn grundfarve, og 
1852 lod man staderne forny, hvorefter maler Ander
sen 1855 malede både dem og det øvrige inventar i 
gråtoner og gulbrunt. Kirkesynet foranledigede 1875 
staderne egetræsmalet, og 1880 reparerede maler 
B. Hansen fra Ribe hovedinventaret med fortrinsvis 
hvidt, grønt og brunt. Endelig undergik altertavlen 
1903 en restaurering, hvorved den fik sit nuværende 
topstykke, bemaling med stor skønvirkeskrift samt 
nye altermalerier, Jesus og den værkbrudne, af Hein
rich Dohm. De er ophængt på skibets nordvæg siden 
istandsættelsen 1953, da man kasserede et †pulpitur 
fra 1600'rne.

Alterbordet, muret vistnok af genbrugte tufsten 
(nu utilgængeligt), er formentlig fra renæssan
cetiden, ca. 170×75 cm, 103 cm højt. Det står op
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Fig. 14. Indre set mod vest. NE fot. 1995. – Kircheninneres gegen Westen.

imod korets østvæg, hvis store niche (jfr. s. 
3352) hører sammen med bordet og indebærer 
en udbygning af bordpladen med 25 cm ind i 
væggen.36 1952-53 sås i skibets nordøsthjørne 
fundamentrester efter et †sidealterbord (jfr. fig.
10), ca. 120×100 cm, hvortil muligvis havde hørt 
en kalkmalet udsmykning på triumfvæggen 
ovenover (se †kalkmalerier nr. 1).

Alterpanel, 1953, 176×82 cm, 110 cm højt, for
siden har fem fag, kortsiderne to, der udgøres af

profilfyldinger i to rækker. Bemaling i mørke- 
gråt med brune fyldinger og gule lister; bord
plade i blank eg.

†Alterklæder. 1738 købtes seks alen rødt klæde 
samt groft lærred til underfoer for et nyt alter
klæde, der atter udskiftedes 1760 og 1841; nyan
skaffelsen 1841 nødvendiggjordes af et tyveri.10

1868 anskaffedes »til alteret« rødt fløjl, guld- 
frynser og -bånd, indkøbt hos H. Wilkens' 
mode og manufaktur i Roskilde,9 og atter 1895
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Fig. 15. Altertavle, o. 1585 (s. 3358), med malerier fra 1746 og topstykke fra 1903. NE fot. 1995. – Altar, um 1585, 
mit Gemälden von 1746 und Aufsatz von 1903.

betalte værgen for »tøj til et nyt alterklæde samt 
farverløn for samme« (jfr. fig. 24).9

Altertavle (fig. 15), o. 1585, med malerier fra 
1746 samt topstykke fra en restaurering 1903 ved 
snedker Hans Dau i Ribe.9 Spinkle, korinthiske 
frisøjler med attiske baser deler storstykket i et 
næsten kvadratisk, profilkantet midtfelt og to 
tilsvarende, ganske smalle sidefelter. Søjlerne, 
der står foran høj fyldinger, hviler på fremspring 
i postamentgesimsen, der under ydersøjlerne 
har udsvejfede hængeknopper fra 1746. Posta- 
mentet er på ungrenæssancevis højt med slanke, 
fyldingsprydede fremspring, mens dets enkelt 
udsavede vinger som de tilsvarende storvinger

er tilsat 1746. Under storfrisen sidder små hæn
geknopper, dens volutfremspring prydes af eng- 
lehoved over beslagværk (fig. 34), og gesimsen 
ledsages af forkrøbbet tandsnit. Det nyere top
stykke slutter sig i form til postamentet og kro
nes af en lav gavl.

Tavlens malerier er som nævnt fra 1746, udført 
på det oprindelige maleripanel. I storfeltet (fig.

16) ses Nadveren med et lille anretterbord og to 
opvartende børn i forgrunden. Nordre sidefelt 
viser Bønnen i Getsemane med Jesus knælende 
mod venstre og de tre apostle sovende i bag
grunden under træer, der leder tanken hen på 
kineserier. I søndre felt ses Jesus på korset med



KALVSLUND KIRKE 3359

Fig. 16. Nadveren, altermaleri 1746 (s. 3358). NE fot. 1995. – Abendmahl, Altarge
mälde 1746.

Maria Magdalene knælende ved korsets fod og 
Adams hovedskal liggende på jorden foran. Til 
nadvermaleriet er bevaret sammenhørende ind
skrifter i forgyldt fraktur på sort bund, i posta
mentfeitet: »Hvert Menniske skal prøve sig 
selv... 1. Corinth. 11 (v. 28-29)«, i frisens storfelt: 
»Hvo som æder mit Kiød...Joh. 6 (v. 54-55)«. 
Stafferingen fra 1746 er derudover kun i behold 
på storvingerne, der har brunt akantusløv på 
gråblå bund omkring medaljoner med maleri af 
en evangelist i brystbillede, vendt mod tavlens 
midte og med navnet anført i hvid skriveskrift. I 
nord ses en rødklædt »S. Mattheus« (fig. 33) ved 
bogpulten, i syd en blåklædt »S. Marcus«. Træ

værkets bemaling i øvrigt er fra 1953, i gråt, 
rødt og brunt (med grå marmorering) samt ver- 
salindskrifter på sort bund. I topfeltet citat fra 
Joh. 14,6, i frisen over sidefelterne (også på nyt 
panel): »Vaag og bed« og »Det er fuldbragt«.

Et sæt altermalerier fra 1903, malet i olie på 
lærred af Heinrich Dohm, blev 1953 ophængt på 
skibets nordvæg. De forestiller, fordelt over tre 
felter, Jesus og den værkbrudne; øverst til højre 
er anført: »Malet til Kalvslund Kirke i Aaret 
1903. H. Dohm«. Rammen er ligeledes fra 1903 
og er lavet til de da udskiftede barokmalerier.

Altertavlens renæssancemalerier, der ligger 
velbevarede under de nuværende barokmalerier,
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Fig. 17. Alterkalk, 1724, udført af Hendrich Bötticker 
i Ribe (s. 3360). NE fot. 1995. – Kelch, eine Arbeit von 
Hendrich Bötticker in Ribe, 1724.

Fig. 18. Alterdisk, formentlig o. 1600 (s. 3361). NE 
fot. 1995. – Patene, vermutlich um 1600.

er udført på kridtgrund og begge sæt har øjen
synlig haft samme motiver. 1953 sås således 
øverst på nordre sidefelts Getsemanefremstilling 
et englehoved, der må tilhøre englen med den 
bitre kalk (foto i NM). Også oprindelige ind
skrifter, i fraktur (med sølv) på sort bund, er i 
behold under 1700'rnes skrift.

Istandsættelsen med de nuværende vinger og 
malerier 1746 omtales i kirkeregnskabet som en 
hovedreparation af altertavlen10 og blev mindet 
med en latinsk indskrift, der som initiativtager 
nævner (kirkeværgen) Anders Nielsen: »A(nn)o 
1746 Pastore Petro Thun in melius mutatum ab 
Andrea Nicolai (Ændret til det bedre af Anders 
Nielsen 1746, mens Peder Thun var præst)«.37 
Træværkets samtidige staffering havde grøn 
grundfarve. 1855 blev altertavlen som det øv
rige inventar malet af maler Andersen,38 og 1868 
betaltes Peter Frederik Freudendal for malerar
bejde på bl.a. alteret.9 Efter at man 1878 havde 
overvejet at kassere tavlen, foretog maler 
B. Hansen fra Ribe 1880 en nymaling,9 vistnok 
som på prædikestolen i hvidt, grønt og brunt. 
Den følgende restaurering 1903 omfattede for
uden tilføjelse af topstykket og nye malerier ved 
Heinrich Dohm en broget staffering med store 
indskrifter i forgyldt skønvirkefraktur på sort 
bund (jfr. fig. 24). I topfelt og frise læstes: »Søn, 
vær frimodig, dine synder ere dig forladte«, i 
postamentet: »Jeg er det Livsens Brød«. For
mentlig allerede før 1903, vel ved en af 1800'rnes 
småistandsættelser, må tavlens barokvinger 
være blevet lagt på kirkeloftet. De blev taget 
ned og genopsat 1953, da en omfattende istand
sættelse gav tavlen sin nuværende fremtræden. 
En mindre istandsættelse efter udtørringsskader 
er foretaget 1983.

Altersølvet er i det mindste for kalkens ved
kommende udført 1724 af Hendrich Bötticker i 
Ribe,39 disken er formentlig ældre. Kalken (fig. 
17), 18,5 cm høj, nu med let svajet bæger fra 
1867, har sekstunget fod, den ene tunge med en 
lille støbt krucifiksfigur. Foden er drevet stejlt 
op mod sekssidede skaftled, knoppen er seks
tunget med graveret rudemønster og mellem
faldende rudebosser, hvis graverede versaler til
sammen danner navnet »Hiesvs«. På fodpladen
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Fig. 19. Alterstager, o. 1600 (s. 3361). NE fot. 1995. – 
Altar-Leuchterpaar, um 1600.

læses i graveret skriveskrift: »Curante Pastore I. 
Munck 1724 hæc vasa Sacra facta sunt Ecclesiæ 
Kalslundensi (På foranledning af pastor I. 
Munck er disse hellige kar 1724 udført til Kalvs
lund kirke)«, efterfulgt af Böttickers stempel 
(Bøje 1982, nr. 6787). Disken (fig. 18) er snarest 
fra o. 1600, tvm. 12,5 cm, med fempasformet 
fordybning, der har graveret kontur og små- 
blade, samt på fanen cirkelkors med bladender 
på rudemønstret bund; stempler savnes. Til sæt
tet hører futteral fra 1891.

Det må anses for sandsynligt at kalk og disk 
er anskaffet samtidigt (1724), men disken svarer 
ikke til Böttickers sædvanlige (se eksempelvis s. 
3327 med fig. 23) og stammer formentlig fra et 
ældre sæt.40 1748 blev kalk og disk repareret og 
fik et læderbetrukket †futteral af drejet træ, som 
blev fornyet 1805.10 Bægerfornyelsen 1867 fore
toges af Marcus Obbekjer i Ribe, der gjorde det 
større end det gamle og tillige loddede foden.9

†Altersølv. 1711 manglede kirken kalk og disk, 
som var blevet bortstjålet »for nogle år siden«,41 
eventuelt under svenskekrigene.

Oblatæske, 1901,15 af sort porcelæn med guld
kors leveret af Bing & Grøndahl. En †oblatæske i

form af en blikdåse købtes 1894 hos blikkensla
ger C. V. Knoop.

Alterkander. 1) 1901 svarende til oblatæsken. 2) 
1958, af sølv med påskriften: »Skænket til 
Kalvslund kirke 1958 af kirkeværge Hans 
N. Brunsgaard, »Højvang«, Kalvslund«. 1868 
blev †alterkanden malet og forgyldt.10

Sygesæt, se under hovedkirken Hjortlund. 
Alterstager (fig. 19), o. 1600, 40 cm høje, nu 

med profilerede kugletæer fra baroktiden. Sta
gerne har kraftigt profileret, konisk fodskål, 
svært cylinderskaft med midtring og rifling 
samt en lyseskål, der endnu på gotisk vis er 
krenneleret og prydet med cirkulære gennem- 
brydninger i femgrupper. 1843 forsynedes sta
gerne med bliklamper,10 der atter fjernedes 1898, 
idet man »i stedet for de vansirende belysnings- 
apparater« ønskede vokslys.15 En syvstage fra 
1908 har påskrift: »Til Minde om Gaardejer i 
Hjortvad Poul Knudsen og hans Hustru Lene 
Johanne Hansdatter. Skænket af deres Børn til 
Kalvslund Kirke Aar 1908«.

†Messehagler. 1760 anskaffedes ny hagel, lige
ledes 1841, da værgen betalte købmand Quedens

Fig. 20. Døbefont, romansk af granit (s. 3362). NE 
fot. 1995. – Romanische Granittaufe.
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Fig. 21. Fontehimmel, o. 1700-1750 (s. 3362). NE fot. 
1979. – Taufdeckel, um 1700-1750.

i Ribe for stoffet og endvidere måtte udrede sy
løn og kost i tre dage.10 1885 skulle en ny hagel
udføres af rødt klæde.9

Alterskranke, 1953, femsidet i rustikeret jern
med håndliste og hylde i blank eg samt læder-
betrukket skammel, †Alterskranker. 1859 gaves
overslag på omlægning og forandring af knæfal
det,42 og 1859 anskaffedes en skranke, der havde
halvcirkulær plan og enkle, drejede stivere (jfr. 
fig. 5a, 24).

Døbefont (fig. 20), romansk af grå granit, til
hørende den glatkummede, vestjyske type 
(Mackeprang: Døbefonte s. 166), 85 cm høj. Fo
den har form af en søjlebase med små skarpryg- 
gede hjørneknopper og en dobbelt vulst ved 
overgangen til den lidt mere end halvkuglefor
mede kumme, tvm. 68 cm. Dens mundingsrand 
ledsages af attisk profil, hvis øvre rundstav er 
erstattet med platte. På mundingsranden er om
kring fordybningen en indristet kontur, måske 
markering for et låg. Den harmoniske fordyb
ning er afrundet med en ægagtig tilspidsning.

Fonten har spor af kalk og lidt sort farve. 1766 
havde fonten en påmalet indskrift, signeret af 
præsten: »Den dyre Pagt erindre dig/ Som du 
med Christo giorde/ Elsk ham, at du i Him
merig/ Med ham kand Salig vorde. H. 
Munch«.13 1890 ønskedes fonten frigjort for sin 
gamle oliemaling.15 Den stod 1885 i korbuen 
ved nordsiden, siden 1953 i skibets nordøst- 
hjørne.

Dåbsfad, 1868,10 tvm. 46 cm, glat, liggende i 
en formentlig samtidig krans af gråmalet fyr. Et 
†dåbsfad af tin nævnes 1766.13

Fontehimmel (fig. 21), o. 1700-50, af fyr, otte
sidet, tvm. 80 cm, istandsat og genophængt 
1953.43 Himlen har udsvejfede bøjler, der samles 
oventil i et profileret hængeled. Delvis fornyede 
profillister kanter frisen, hvortil forneden slutter 
sig enkelt udsavede hængestykker, mens top
stykker nu savnes. Det profilindfattede loft er 
glat, jernophænget formentlig oprindeligt med 
to store kugleled. Bemalingen er fra 1700'rne, 
måske 1746, med blå grundfarve, noget opmalet 
1953 og afstemt 1983. På frisen er med sort frak- 
tur anført: »En god Samvittigheds Pagt med 
Gud formedelst Jesu Christi Opstandelse. Pet. 
3. v. 21«. På himlens loft er malet en due på 
okkerrød bund.

Ved istandsættelsen 1953 konstateredes, at 
himlen oprindelig havde stået umalet med 
samme indskrift som nu, men i gul fraktur. Ef
ter påføreisen af den nuværende bemaling 
(1746?), har himlen ikke yderligere været malet, 
inden den engang i 1800'rne blev lagt på loftet. 
Ved nedtageisen herfra 1953 manglede flere dele, 
således var af topstykkerne kun bevaret et lille 
brudstykke, der viste, at de havde været glatte 
med udsvejfet kontur.

Prædikestol (fig. 22), o. 1650, med en bemaling 
fra 1712, der er fremdraget ved istandsættelsen 
1953. Kurven udgør fire fag med arkadefelter, 
der på hjørnerne flankeres af dydefigurer under 
særegne, »joniske« baldakiner med skælbelæg
ning. Dydefigurerne (fig. 23a-e), der røber en 
noget uskolet hånd, er regnet fra opgangen: 
Troen, Håbet (uden attribut), Kærligheden, 
Retfærdigheden og Styrken. Felterne indfattes af 
profillister, forneden af tandsnit. Arkadernes
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Fig. 22. Prædikestol, o. 1650 (s. 3362), med bemaling fra 1712. – Kanzel, um 1650, 
mit Bemalung von 1712.

profilerede pilastre har profilkapitæl bærende et 
hesteskoformet bueslag, der som pilastrene led
sages af tandsnit. Buernes toppunkt markeres af 
en diamantbosse, sviklerne af en rosetbosse. 
Forkrøbbede, vandrette buefriser, den øvre med 
neglesnit, danner overgang til frisen og posta- 
mentet. Postamentfremspringene har form af en 
volut med treblade, frisens fremspring af bøjler 
med semikolontegn over tandsnit og diamant
bosse. Nederst flankerer optimistiske engleho
veder udsvejfede hængestykker, og foroven led
sages den stærkt fremspringende profilgesims af 
tandsnit og æggestav. Opgang med formentlig

oprindeligt, stejlt panel med to fag profilfyldin
ger (delvis fornyede) samt profileret mægler, 
der krones af et kuglespir. Opsat i skibets syd- 
østhjørne med opgang langs triumfmuren.

Den sammenhørende himmel, af fyr, danner 
en regelmæssig, sekssidet polygon udgående fra 
sydvæggen. Frisen kantes af tandsnit og ægge
stav, hængeværket svarer til kurvens, og tre 
topstykker har form af rulleværkskartoucher 
med medaljon; hjørnespir mangler nu. Loftet, 
indfattet af æggestav, har radiære profilribber 
udgående fra en stor midtroset med vindrue
klase.
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Fig. 23a-e. Prædikestol, o. 1650, dydefigurer (s. 3362): Troen, Håbet, Kærligheden, Retfærdigheden og Styrken. 
NE fot. 1995. – Kanzel, um 1650, mit Tugendfiguren, Glaube, Hoffnung, Liebe, Gerechtigkeit und Tapferkeit.

Barokstafferingen fra 1712 præges af rødt, 
grønt, blåt og brunt med megen marmorering. 
Dyderne har hudfarve og hvidgrå dragt med 
forgyldte bræmmer, listerne står røde og for
gyldte, indskrifterne i gult på sort bund. I frise- 
felterne står med skriveskrift: »Anno 1712 dend
10 Juny paa Kirckens bekostning Repareret«, i 
postamentfelterne med fraktur (første felt tomt): 
»Herre, Bønhør Retfærdighed, gif act paa mit 
Raab, merk min bøn som icke udgaar af en falsk 
mund. Psalm: 17 v. 1/ Lofver Herren, Lofver I 
Herrens Tienere, Lofver Herrens Nafn, Lofvet 
være Herrens Nafn til ævig Tid. Psalm: 113 v. 
1,2/ Jeg vil ophøye dig, min Gud, du Konge, og 
lofve dit Nafn altid og ævindeligen. Psalm: 145 
v. 1«.

Da intet 1953 kunne konstateres under den 
nuværende staffering, har prædikestolen for
mentlig stået umalet til 1712, ligesom den ikke 
omfattedes af nymalingerne 1746. 1855 anstrøg 
maler Andersen stolen med gråtoner og gul
brunt,38 idet han dog udsparede indskrifterne. 
Det samme gjorde maler B. Hansen fra Ribe 
1880,9 da træet i øvrigt fik bemaling i hvidt,

grønt og brunt, hvortil i felterne kom et gyldent 
kors på blå bund. 1899 blev stolen sænket og 
trappen forandret i forhold hertil.15 Herefter vi
ser fotografier prædikestolen med ret flikket op
gang, en himmel, der ikke var flyttet med ned 
1899, samt under kurven en volutagtig bære
konsol (jfr. fig. 24). Den fjernedes 1953, da præ
dikestolen fik sin nuværende fremtræden.

Stolestaderne er fra 1953 med let skrå fyldings- 
ryglæn og glatte gavle, der har udtrækssæde og 
krones af gavlspids med profillister. Fra ældre 
stoleværk stammer indgangspanelerne, med 
høje profilfyldinger i fem fag, der må stamme 
fra o. 1580. Bemaling fra 1983 i grønne toner 
med kanter og lister i brunt, sort og hvidt. I 
våbenhuset to bænke fra o. 1900. På loftet ligger 
en stoledør af fyr fra 1852, 90×46 cm, med høj
rektangulær profilfylding og egetræsmaling fra 
o. 1875, samt et tilsvarende stykke panel i to fag, 
106×88 cm.

†Stolestader. 1753 omtales forskellige stolere
parationer, bl.a. på kirkens †pulpitur (jfr. 
ndf.),10 der 1766 rummede seks stole, mens der i 
øvrigt fandtes 14 mands- og 18 kvindestole,
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Fig. 24. Indre set mod øst o. 1920. Foto i NM. – Kircheninneres gegen Osten, um 1920.

hver med fire sæder.13 1842 opslog man fhatte- 
knager langs væggene, 1852 indsattes nye sto
lestader, der først blev malet 1855,10 og 1875 
skulle staderne og deres døre males med ege- 
træsfarve inden to år. Herefter kendes stolevær
ket fra indretningplanen 1885 og ældre fotogra
fier (fig. 5a, 24), der viser staderne fra 1852 med 
glatte, profilafsluttede gavle og fyldingslåger 
som den på loftet bevarede (jfr. ovf.).

†Præste- og skriftestole. 1766 læstes på skrifte
stolen følgende indskrift, signeret af pastor 
Hans Munk (1713-40): »Hvo sin Misgierning vil 
fortie og fordølge/ Ulykken hannem skal i ind 
og udgang følge/ Men hvo den samme vil be- 
kiende og afstaae/ Skal vist af Himmlen aid 
Held og Naade faae/ Prov: 28.13. H. Munch«.13 
Formentlig 1852 afløstes stolen af en ny i korets 
nordvesthjørne, formet som et højt polygonalt 
panelværk med dør og bænk i murhjørnet in
deni. Stolen kendes hovedsagelig gennem ind
retningsplanen 1885 (fig. 5a), der i hjørnet over
for viser en tilsvarende †degnestol. Den sidste er 
kasseret i begyndelsen af 1900'rne, mens præ- 
stestolen eksisterede til 1953 (jfr. fig. 24).

Et †skab til opbevaring af messeklædningen 
anskaffedes 1843.10

Pengeblok (fig. 25), formentlig o. 1700, 64 cm 
høj, udført af en stolpe, som er helt dækket af 
jern i form af lodrette plader og tre omløbende 
bånd, alt påsat med storhovede søm. Toppen, 
med pengeslids, danner låg og er sikret med to 
vinklede overfaldslukker, der ligesom en min
dre tamp med volutspiral mellem dem prydes af 
en mejslet knækbort. Sortmalet med spor efter 
ældre rød maling. I skibet ved indgangen. 1895 
skulle blokken fastgøres forsvarligt.15 En penge
bøsse fra o. 1885 er af blik, terningformet med 
pengetragt, 16×16 cm, 20 cm høj. Sortmalet 
med påskrift i hvid antikva: »Fattigbøsse«. I vå
benhuset.

Dørfløj, 1700'rne (1746?), mellem skib og vå
benhus, 270×108 cm, ydersiden med fire bred
rektangulære profilfyldinger og gammelt nøgle
skilt, indersiden med jernbeslået lås og hængs
ler, som har bukkehornsbeslag. Bemaling i grå
toner, indersiden med brunt rammeværk.

Et †pulpitur i skibets vestende stammede øjen
synligt fra 1600'rne og kendes nu især fra et fo
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tografi, der viser det efter indretning til orgel
pulpitur o. 1913 (i NM). Pulpituret strakte sig til 
lidt øst for indgangen og blev båret af otte søjler 
(jfr. fig. 5a), der havde kannelerede skafter og 
landlige, joniske kapitæler. Brystningen udgjor
des af høj rektangulære fyldinger under en gen
nembrudt frise med udsavet akantusløv, der må 
have været nygjort i 1700'rne (1746?). Pulpituret 
nævnes 1766 som opsat »tværs forneden i kir
ken«, rummende seks stole.13 1868 gjordes en ny 
stige som opgang,9 og o. 1913 blev brystningens 
midtfag fjernet til fordel for †orglets facade (jfr. 
ndf.). Pulpituret var ved nedtagningen 1953 ma
let med lyse fyldinger og lidt mørkere, stedvis 
ornamenteret rammeværk.

Orgel, 1953, med fem stemmer, bygget af 
Marcussen & Søn, Åbenrå. Disposition: Gedakt 
8', Spidsgamba 8', Principal 4', Rørfløjte 4', 
Oktav 2'. Facaden har kromatisk pibeforløb 
med bassen i nord, dvs. modsat tangenternes 
rækkefølge i klaviaturet. Orgelhuset er malet i 
harmoni med stolestaderne. I skibets nordvestre 
hjørne, med østvendt facade og spillebord. †Or-

Fig. 25. Pengeblok, formentlig o. 1700 (s. 3365). NE 
fot. 1979. – Opferstock, vermutlich um 1700.

gel, o. 1913, med tre stemmer, oktavkoppel og 
svelle, bygget af Horsens Orgelbyggeri ved 
M. Sørensen.44 Pneumatisk aktion, bælgventil- 
vindlade. Den historiserende facade bestod af et 
rektangulært midtfelt og to smallere, lavere og 
lidt tilbagetrukne sidefelter, der tilsammen af
spejlede hovedfeltets form og pibegruppering. 
Pibernes mundinger skjultes bag plader, der var 
bemalet som udskårne pibegitre i rokokostil. 
Hvert af felterne hvilede på et fyldingspanel og 
kronedes af en enkel, profileret gesims. På 
†vestpulpituret, med facaden indfældet i bryst- 
ningspanelet.45

Salmenummertavler, 1953, tre ens, de to 70×54 
cm, den tredje kun 38 cm bred, helt enkle med 
hængecifre i letmetal, bemaling i gråtoner samt 
påskrift i sorte versaler, †Salmenummertavler. 
1869 og 1897 omtales maling af nummertavler,15 
en sortmalet til påskrift med kridt ses på ældre 
fotografi (fig. 24).

Præsterækketavler, to ens, den ældste velnok 
fra o. 1800, fortsættelsen fra 1868,9 af fyr med 
sortmalet profilramme, 152×72 cm. Sort skrive
skrift på grå bund under overskriften: »Præ
sterne. I Hjortlund og Kalvslund efter reforma
tionen var Præst her:«. På korets vestvæg, for
delt syd og nord for korbuen. En †præsterække- 
tavle fra pastor Hans Munks tid (1713-40) er be
handlet under †kalkmalerier (nr. 4).

To lysekroner fra 1953 hænger i skibet. Tid
ligere var der †lysekroner til petroleum fra den 
senere del af 1800'rne (jfr. fig. 24).

Klokke, 1756, støbt af Johan Hinrich Armo- 
witz i Lybæk,46 tvm. 82 cm, legemet med relief
versalerne: »Ignem permeavi Lubecæ a(nn)o 
mdcclvi præ[si]de præf(ectu)ræ Hadersl(ebien- 
sis) heröe F. v. Klingenberg omine fausto in 
usum ecclesiæ Calslundensis pastore P. Thun. 
Me fudid(!) Iohan Hinrich Armowitz (Jeg gik 
gennem ilden i Lybæk i året 1756, mens den vel
bårne mand F. v. Klingenberg var amtmand i 
Haderslev amt. Johan Hinrich Armowitz støbte 
mig lykkeligt til brug for Kalvslund kirke under 
pastor P. Thun)«. Indskriften omgives af tre 
englehoveder; hals og slagring har bladborter af 
renæssancekarakter, hankene profilering. Op
hængt i slyngebom af egetræ i tagrytteren.
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GRAVMINDER 
Ved den arkæologiske gulvundersøgelse 1952-53 
konstateredes to †middelalderlige begravelser i ko
rets sydlige del (jfr. ovf. og fig. 11). Af den ene 
viste konturen sig først »nede i den uforstyrrede 
jordoverflade«, og i fylden sås ikke antydning af 
ovenover liggende gulvlag, hvorfor udgraveren 
på planen har anført graven som værende »før 
1200«. Den anden grav strakte sig ind under 
sydvæggens fundament og var således ældre end 
stenkirken, snarest fra †trækirkens tid.47

Gravsten (fig. 26), o. 1775, over Christen Pe
dersen af Ravning, †16. feb. 1775 i hans alders 
?2. år og 5 måneder, og hans hustru Bodel Chri
stens, †□ i hendes alders □ år. Rødlig kalksten 
med reliefhugget skriveskrift (navne) og versa
ler i et stort, højrektangulært felt, der foroven 
holdes frem af en engel i brystbillede, mens det 
forneden giver plads for et relief af den hvilende 
frelser med timeglas. Feltet, afsluttet af et ulæ
seligt gravvers, er indfattet af rocailler og en 
profileret kant. Stenen synes at have et stærkt 
ødelagt sidestykke i Folding (s. 2872, nr. 3). Op
sat mod våbenhusets østvæg.

En gravramme (fig. 27-28), o. 1655, er ifølge 
Danske Atlas (1781) lagt over Poul Jensen Bart- 
skær (med hustru), som forbandt Christian IV 
under søslaget ved Femern 1644, og som derfor 
som belønning fik en gård i Villebøl. Indskrif
ten, der ved en afkortning af rammen har fået et 
par lakuner, lyder: »Her hviler i Herren erlig 
mand Povel lensen af W[ildbøl] som saaligen 
h[ensof]vit i Herren den □ an(n)o 16□ i hans 
Alders □ Aar. Herhuos hviler i Herren erlig oc 
gvdfryctig Quinde .... Povels af Wild[bøl som] 
saalig hensof den 19. feb. an(n)o 1655 hindis Al
ders 66 Aar«. Egetræ, nu 171 cm lang, 140 cm 
bred, formet som en dobbeltramme med tvær
stykker i Dannebrogsform og de afdødes grav
skrifter i reliefversaler løbende omkring hver sin 
indrammede grav; begge indskrifter påbegyn
des i hovedenden (i vest) og afsluttes på det 
korte tværstykke. Rammehjørnerne har flade 
bosser, og midt for hoved- og fodende ses en 
blomsterroset.

Om den gravlagte ville Danske Atlas (VII, 
165) vide, at han almindeligvis kaldtes »Povel

Fig. 26. Gravsten, o. 1775, over Christen Pedersen af 
Ravning og hans hustru Bodel Christens (s. 3367). 
NE fot. 1995. – Grabstein für Christen Pedersen von 
Ravning und seine Ehefrau Bodel Christens, um 1775.

Bartskiær« og havde været med Christian IV, da 
majestæten i egen person anførte flåden mod de 
svenske og mistede sit øje. Poul Jensen havde 
kunnet »kurere« øjet, da han i sin ungdom 
havde lært kirugi, men som følge af et begået 
mord herefter havde været tvunget i landflyg
tighed. Først da flåden behøvede mandskab og 
ikke tog det så nøje, havde han fundet tjeneste 
som matros. Majestæten havde som tak givet 
ham »fred og frelse« samt en skattefri gård i Vil
lebøl. Her skulle Poul Jensen efter sigende være 
druknet i den tæt nedenfor flydende Kongeå. 
Måske antydes 1700'rnes levende tradition også 
af formuleringen i pastor Thuns indberetning 
1766, hvor det slet og ret hedder: »Gravrammen 
over Povel Jensen ligger i koret«.13 Her lå den 
vesthgst, delvis inde i korbuen (fig. 5a) indtil
1953, da den blev taget op og opsat på sin nu
værende plads imod våbenhusets østvæg.
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Fig. 27. Gravramme, o. 1655, over Poul Jensen 
(Bartskær) og hans hustru (s. 3367). Han havde for
bundet Christian IV.s øje under søslaget ved Femern 
1644 og derfor modtaget en skattefri gård i Villebøl. 
NE fot. 1979. – Grabrahmen für Poul Jensen (Bartskær) 
und seine Ehefrau, um 1655. Er hatte das Auge König 
Christians IV. während der Seeschlacht bei Femern 1644 
verbunden und dafür einen steuerfreien Hof in Villebøl er
halten.

Ved gulvundersøgelsen 1952-53 søgtes de til 
gravrammen hørende †begravelser lokaliseret. 
Herved fandtes under rammen kun en så smal 
nedgravning, at den ikke kunne have rummet 
begge. Udgraveren anså derfor denne grav for 
hustruens, mens en umiddelbart vest derfor lig
gende grav kunne være Poul Jensens, idet man 
åbenbart ikke havde fundet plads til også at be
grave ham inde i den smalle korbue (jfr. fig. 11). 
Ved undersøgelsen konstateredes også andre ef-

Fig. 28. Gravramme, o. 1655, udsnit med Poul Jensen 
Bartskærs navn (s. 3367, jfr. fig. 27). NE fot. 1995. – 
Grabrahmen, Ausschnitt mit dem Namen Poul Jensen 
Bartskærs, um 1655.

termiddelalderlige begravelser, både i skibet og 
koret (jfr. fig. 11).48

Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 29), 1865, Inge 
M. Paulsen, *i Hygum, †8. maj 1864 i Kalvslund 
kro. Stele, 105 cm høj, af granit med spærformet 
afslutning og kronende kors, der lige som en 
indfældet, bredoval skrifttavle er af hvidt mar
mor; herpå indhugget kursiv og skriveskrift 
(navnet). Den kraftige plint har buefelt med det 
reliefhuggede årstal »1865«. Over tavlen ses til
svarende et buestykke og et lille kors, under den 
et englehoved af renæssancetype; stelesiderne 
har bladværk, bagsiden et kors. Monumentet 
må som de følgende (nr. 2, 3, 5, eventuelt også 
nr. 4) skyldes en lokal stenhugger, hvis arbejder 
er eksempler på folkekunst med sjældent for
sinkede stilformer. Han kan være den stenhug
ger H. Knudsen, der 1872 leverede to sten til en 
kirkegårdsport og omsatte en del af kirkegårds- 
diget (sml. s. 3346). Samme stenhuggers hånd 
genfindes i en stele fra 1865 i Vilslev (s. 3158 
med fig. 63). Vest for kirken med nr. 2 og 5.

2) (Fig. 30), 1866, Knud Knudsen, *.. sept. 
1797 i Kalvslund kro, †2? feb. 1865 sammesteds. 
Stele af granit, 106 cm høj, som nr. 1, men med 
småafvigelser. Plinten savner buefelt om årstal
let »1866«, indskrifttavlen krones af et malteser
kors, og et hoved under den virker nærmest ro
mansk. Også bagsiden har reliefhugget kors 
samt spor efter endnu en skrifttavle. Vest for 
kirken med nr. 1 og 5.

3) (Fig. 31), o. 1869, Hans Pedersen, *3. sept. 
18?7 i Baungaard, †13. nov. 1869 sammesteds. 
Stele af granit, 118 cm høj, som nr. 1 og 3, idet 
plinten dog prydes af et nærmest romansk løve
dyr. Over tavlen ses et englehoved i renæssan
cestil, under den en bikube med bladværk, som 
slutter sig til klassicistisk tradition. Sydvestligt 
på kirkegården.

4) 1860'erne, Ane Maria Sørensen, *1801 i 
Hjortvad, †1834 på Baungaard, og Else Peder
sen, *1807 i Vejen, †186? på Baungaard. Granit
stele med retkantet plint og baseagtig afslut
ning, hvis kronende kors mangler, nu 100 cm 
høj. Gravskrifter i fordybet antikva på to høj
ovale marmorplader, førstafdødes indfældet i 
stenens forside med omgivende udhuggede ro-
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Fig. 29-31. Kirkegårdsmonumenter (nr. 1-3, s. 3368), alle udført af samme lokale stenhugger. 29. 1865, over 
Inge M. Paulsen. 30. 1866, over Knud Knudsen. 31. O. 1869, over Hans Pedersen. NE fot. 1995. – Fried- 
hofsmonumente, alle vom gleichen örtlichen Steinmetzen ausgeführt. 29. 1865 für Inge M. Paulsen. 30. 1866 für Knud 
Knudsen. 31. Um 1869 für Hans Pedersen.

setter over en groft hugget bikube. Sidstafdødes 
plade indfældet i siden, mens endnu en plade i 
den anden side mangler. Måske samme stenhug
ger som nr. 1-3 og 5. Sydvestligt på kirkegår
den.

5) (Fig. 32), 1870, Knud P. Knudsen, *20. okt. 
1861 i Kavlslund (sic) kro, †16. nov. 1867. Stele 
af granit, 104 cm høj, beslægtet med især nr. 1-3 
og udført af samme stenhugger. Den har nær
mest kølbueformet afslutning med kronende 
marmorkors og gravskrift i indhugget kursiv og 
fraktur (navnet) på indfældet marmorplade, der 
kantes af perlestav og krones af et englehoved. 
Under pladen ses de indhuggede versaler: »Fred 
med dit Støv. Gud glæde din Siel i det høje«, på 
plinten tilsvarende »1870« over reliefhugget 
bladværk, der genfindes på stelens korsprydede 
bagside. Vest for kirken med nr. 1 og 2.

Otte støhejernskors har trekløverender og ind
skrifter i reliefkursiv. 1) O. 1840, Bodel Marie 
Lauritzen, *18. juni 1828, †20. dec. 1830, og Ane 
Marie Lauritzen, *3. juni 1821, †1. feb. 1840. 103 
cm højt, øvre ende har stjerne, korsmidten bøj
ler. Nordvestligt på kirkegården med nr. 4. 2) 
O. 1853, Mikkel Nielsen, *5. jan. 1763 i Kals- 
lund, †10. juni 1853. 95 cm højt med stjernepry- 
dede ender og gravvers på bagsiden. Sydvest for 
kirken med nr. 3 og 5. 3) O. 1864, sognefoged 
Hans Thøgersen, *1. sept. 1780 i Hygum, †20. 
dec. 1864 i Kalslund. 92 cm højt, som nr. 1. 
Sydvest for kirken med nr. 2 og 5. 4) O. 1877, 
Søren Johansen Lauritzen, *12. maj 1867 i Hjort
vad, †16. dec. 1877 i Ribe. 103 cm højt, øvre 
ende blomsterprydet, korsmidten med bøjler. 
Nordvestligt på kirkegården med nr. 1. 5) 
O. 1887, Else Maria Thøgersen, f. Hansen
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Fig. 32. Kirkegårdsmonument (nr. 5, s. 3369, jfr. 
fig. 29-31), 1870, over Knud P. Knudsen. NE fot. 
1995. – Friedhofsmonument (vgl. Abb. 29-31), für Knud 
P. Knudsen, um 1870.

*20. dec. 1794 i Kalslund, †1. okt. 1887 samme
steds. 93 cm højt, som nr. 1. Sydvest for kirken 
med nr. 2 og 3. 6) O. 1890, Trine Schmidt, 
f. Kjems *25. juli 1862 på Gudenaagaard, 
†28. sept. 1890. 100 cm højt, øvre korsende med 
laurbærkrans, bagsiden med stjerner, korsmid- 
ten med bøjler. Opsat i samling af ældre grav
minder på kirkegårdens nordlige del. 7-8) Uden 
indskrift, 75 cm høje, det ene med laurbærkrans
i den øvre ende, stjerner i de øvrige på begge 
sider. Plads som nr. 6.

KILDER OG HENVISNINGER

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

RA. Tyske Kancelli indl. afdeling. Rentekamme
rets undersøgelseskommission, Ribe amt, 1708-15.

Kirkesager (G 2). – LA Vib. Kalvslund kirkeregnskab 
1724-1869 (C KRB.248-49). Kalvslund kirkes regn
skaber 1866-1922 (C 4.1405). – LA, Åbenrå. Tørning
len provsti 1773-79 og 1854-56. Haderslev amt. Tør
ninglen kirkevisitatorialsager 1864-66. Uordnede kir- 
keregnskabssager. – Ved embedet. Synsprotokol 1935f.

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker V, 1888, s. 18 og VII, 1888, s. 231. – Indbe
retninger. Jacob Helms 1873 (bygning, inventar, grav
minder), Georg N. Kristiansen 1947, 1948 og 1953 
(altertavle, prædikestol, fontehimmel), Knud Høgs- 
bro Østergaard 1952 og 1953 (arkæologisk gulvun
dersøgelse), Mogens Larsen 1979 (inventar), Martin 
Ellehøj og Steen Tullberg 1995 (gravminder).

Tegninger og opmålinger. NM2. Opmålinger og må
leblade af eksteriør, plan, snit, facader, døbefont mm. 
ved V. Koch 1885 (forlæg for Helms: Tufstenskirker). 
Tegning af eksteriør ved E. Rondahl 1895. Skitse af 
kalkmalede ornamentrester på triumfvæggen samt 
skitseplaner fra arkæologisk undersøgelse ved Knud 
Høgsbro Østergaard 1953. Opmålinger af plan, faca
der og snit ved Knud Bastlund, Henrik Lassen, Knud 
Friis Nielsen, Elmar Moltke Nielsen, Niels Noach og 
Einar Olesen 1948. Opmåling af plan og snit ved Lars 
Klint og Henrik Reitzel 1969. – Kunstakademiets Bib
liotek. Opmålinger af plan, facader og snit ved 
H. Norrild 1929. Måleblade til opmålinger i NM2 
ved Knud Bastlund m.fl. 1948.

Litteratur: Helms: Tufstenskirker, s. 134-35 og tavle 
19-21. Knud Høgsbro Østergaard: Nogle Iagttagelser 
i Kalvslund Kirke under Restaureringen 1952-53, i 
ÅrbRibe 1972-74, s. 404-428.

Historisk Indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygning ved Mogens Vedsø, kalkmale
rier, inventar og gravminder ved Ebbe Nyborg og 
Ole Olesen (orgler). Tysk oversættelse ved Bodil 
Moltesen Ravn. Redaktionen afsluttet feb. 1996.

1 Oldemoder, s. 109.
2 Danske Kirkelove 1536-1686, udg. H. F. Rørdam 
1883-89, III, 59.
3 Se generelt DK. SJyll. s. 37f. og H. V. Gregersen: 
Reformationen i Sønderjylland, Aabenraa 1986.
4 DaAtlas s. 165. DaFolkemSaml. 1906/23 2705.
5 DaFolkemSaml. 1906/23 3057.
6 Mønterne opbevares i Den Kongelige Mønt- og 
Medaillesamling. F. P. 2331.
7 Tvm. 0,6 cm. I NM2, inv. nr. D3/1953. Note 27, s. 
421.
8 I NM2, inv. nr. D4-D17 og D98/1953.
9 LA Vib. Kalvslund kirkes regnskaber 1866-1922 (C
4.1405).
10 LA Vib. Kalvslund kirkeregnskab 1724-1869 (C 
KRB.248-49).
11 LA, Åbenrå. Haderslev amt. Tørninglen kirkevisi
tatorialsager 1864-66.
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Fig. 33. Mattæus, maleri på altertavlens nordre vinge, 
1746 (s. 3359). NE fot. 1979. – Evangelistengemälde, 
Matthäus, auf nördlichem Altarflügel, 1746.

12 Ved embedet. Synsprot. 1932-76.
13 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indberetning til biskop 
Bloch 1766-69 (C 4.772).
14 Note 9 og 15.
15 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kalvslund og Frøs her
reder. 1545-1778 (C 4.56).
16 Sidstnævnte kan være en sekundær udmuring af en 
aftrapning af murtykkelsen lidt under loftsbjælkernes 
niveau.
17 Udformningen svarer til de fra apsider kendte 
plinte til halvsøjler (sml. Vilslev s. 3121 fig. 12 og 
Jernved s. 3216 fig. 9). Kvaderen er formentlig be
varet på sin oprindelige plads. En lignende sokkel
kvader kendes fra skibets nordøsthjørne i Seem (Ribe 
hrd.); den er muligvis flyttet dertil fra koret.
18 Der er ikke på de bevarede sokkelkvadre fra apsis 
antydning af en oprindelig facadedekoration på denne 
bygningsdel i form af plinte fra halvsøjler eller lisé- 
ner. En eventuel dekoration har formentlig haft højt- 
placeret, skråkantet nedre afslutning som det også ses 
på koret.

19 Hjørnelisénen i øst er senere øget i bredden i for
bindelse med apsidens nedrivning og gavlens flytning 
mod øst.
20 Oprindelige trappefriser er ikke ukendte blandt 
tufstenskirkerne; se f.eks. kirkerne i Rejsby, Roager 
og Spandet (DK. SJyll. s. 1154, 1169 og 1184).
21 Frem til restaureringen 1952-53 var dørens ydre til
muret i plan med facaden.
22 Helms: Tufstenskirker, s. 79 og 134. Sml. Ebbe 
Nyborg: Kirke – sognedannelse – bebyggelse, i hi- 
kuin 12, Højbjerg 1986, s. 17-44.
23 Sml. fig. 5b-d og opmåling fra nævnte år i Kunst
akademiets Bibliotek.
24 Indklædningen kan have fundet sted 1892 samtidig 
med en partiel fornyelse af kirkens blytag (s.d.).
25 Forsvundet før 1948; sml. opmålinger fra de to 
nævnte år i hhv. Kunstakademiets Bibliotek og 
NM2. Se desuden note 27, s. 416.
26 Note 10 og 37.
27 K. Høgsbro Østergaard, 1972-74, s. 408-9 og 419.
28 Undersøgelse, prøvetagning mm. ved Per K. Mad
sen, Antikvarisk Samling, Ribe (Jour. nr. ASR 1105); 
datering ved Carsten Sønderby, Wormianum (Sag nr. 
524).
29 I beklædningen findes tre plader mærket »Stofre
gen/ Struer/ 1993«, to i skibet og en i koret.
30 K. Høgsbro Østergaard: Arkæologiske undersø
gelser i Brørup kirke 1953-54 og 1962, i ÅrbOldk- 
Hist. 1961, s. 29.
31 Dette er ikke ualmindeligt ved yngre stråtage, jfr. 
Allan Hjorth Rasmussen: Stråtage. En gennemgang 
af danske tækkemetoder, 1966, s. 11.
32 Note 27, s. 413f.
33 På kirkens loft ligger en blyplade med indskriften: 
»B.T./ N. P. Møller/ J. P. Møller/ Hjerting Ask- 
bek(?)/ 1892« (B.T. kan evt. stå for Blytækker).
34 Note 27, s. 413.
35 Note 27, s. 423f.
36 Note 27, s. 419, hvor det udtrykkeligt siges, at bor
det savner relikviegemme. Når det videre hedder, at 
der under venstre alterhjørne lå et stykke teglsten, og 
at bordet derfor ikke kunne være oprindeligt, må det 
vel tages som vidnesbyrd om, at byggematerialet i 
øvrigt var tufsten.
37 Indb. til biskop Bloch 1766 (jfr. note 13), hvori 
pastor Thun videre nævner, at tavlen i midten havde 
malet Nadveren, ved siderne evangelisterne og ne
denunder indstiftelsens ord.
38 LA, Åbenrå. Tørninglen provsti 1773-79 og 
1854-56.
39 Se Sven Fritz: Guldsmed Hendrich Bötticher i 
Ribe, i Mark og Montre 1967 og 1976 (tillæg).
40 Sven Fritz (jfr. forrige note) anfører (1967, s. 29) 
kun kalken som Böttickers. Spørgsmålet vanskelig
gøres ved guldsmedens generelle anvendelse af for
ældede former. Diskens udformning og bladværk
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kan eksempelvis jævnføres med en alterdisk fra 1599 i 
Ølgod kirke (s. 1537 med fig. 30).
41 RA. Tyske Kancelli indl. afdeling. Rentekamme
rets undersøgelseskommission, Ribe amt, 1708-15. 
Kirkesager (G 2).
42 LA, Åbenrå. Uordnede kirkeregnskabssager.
43 Jfr. H. K. Kristensen: Fontehimmel og kirkeværge, 
i ÅrbRibe 1968-71, s. 75.

44 Horsens Orgelbyggeri: Katalog 1923.
45 Efter nedtagningen opbevaredes orglet en årrække 
på Kalvslund skole, indtil det kasseredes endeligt o.
1984.
46 C. Nyrop: Om Danmarks Kirkeklokker og deres 
Støbere, 1882, s. 121 og 127.
47 Note 27, s. 420.
48 Note 27, s. 409 og 420.

Fig. 34. Altertavle, o. 1585, frisefremspring med eng- 
lehoveder (s. 3358). NE fot. 1995. – Altar, um 1585, 
Friesenvorsprung mit Engelsköpfen.



Fig. 1. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1991. – Nordostansicht der 1885 aufgerichteten Kirche.

OBBEKÆR KIRKE
RIBE HERRED

Sognets område udgjorde i ældre tid dele af Fole og 
Hygum sogne (Frøs herred, Haderslev amt), men 
blev ikke som resten af disse afstået ved grænsedrag
ningen 1864. Til 1881 betalte man kirke- og præsteti- 
ende som hidtil, mens forhandlinger om opførelse af 
en kirke for distrikterne Obbekær og Vesterenge var 
indledt 1879. Med ministeriel skrivelse af 14. decem
ber 1885 oprettedes Obbekær sogn, således at sogne
præsten (den første tiltrådt 23. januar 1888) tillige var 
lærer ved Obbekær skole. Denne ordning varede ved 
til 1946, da sognet blev forenet med et nyoprettet 
kapellani ved S. Katrine kirke i Ribe;1 siden 1977 har 
det været anneks til Hjortlund-Kalvslund. Oprindelig 
ejedes kirken af distrikternes tiendeydere og gik med 
kirkelovene af 1922 over til selveje året efter.

Kirken er rejst i det flade landskab nord for Ribe 
å, ved et vejkryds med spredt bebyggelse og en

del træer og læhegn. Da tiendeyderne 12. fe
bruar 1883 samledes for at vælge byggeplads, 
besluttede man sig for at modtage et af gårdejer 
H. P. Madsen som gave tilbudt areal på en halv 
tønde land. Nivellementer godtgjorde, at det 
var det højest beliggende af de steder, der kunne 
komme på tale. Man vedtog ved køb at øge are
alet til det dobbelte. Efter at kirken var færdig, 
skulle jordsmonnet planeres »og vil være at be
lægge med et lag ler for at forebygge sand
flugt«.1

Kirkegården, der blev reguleret en snes år efter 
anlæggelsen,2 er en rektangulær parcel, hvis heg
ning overvejende udgøres af tjørn; navnlig mod 
nord og vest ledsages hækken endnu delvis af en 
bræmme af buske. I efteråret 1885 tilbød bispen
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Fig. 2. Opstalter af vest-, syd- og østsiden 1:300. L. A. Winstrup 1883. – Aufrisse aus dem Projekt von dem Architekt 
L. A. Winstrup 1883.

at yde et engangstilskud til hegning »svarende 
til det af egepæle med malet stakitværk, som er 
blevet sat på østsiden af S. Katrine kirkegård i 
Ribe«.1 Mod hvert verdenshjørne, undtagen det 
søndre, er der omtrent i midten en indgang; i 
nord en låge, mod øst og vest porte. Alle steder 
er der sortmalede stakitfløje ophængt på træstol
per. Fortov af piksten omkring kirken er senest 
sat i stand samtidig med bygningens hovedre
staurering i 1980'erne.

Ved nordre skel er der en gruppe af blandede 
løvtræer i tilknytning til en »rund jordhøj, 25 
alen i diameter og tre høj« opkastet i kirkegår
dens allerførste år af H. P. Madsen, der ved area
lets overdragelse havde betinget sig ret til et 
»gravmindesmærke«. Sognerådsformanden, der 
i klage af 28. september 1885 nævner, at der på 
højen var opstillet »tre mindestøtter af kampe
sten med inskriptioner over 7 a 8 personer«, 
fandt højen latterlig, og Synet, der anså den for

»vansirende«, søgte forgæves at få den sløjfet.1 
1966 fandt den en ny funktion som underlag for 
en af Svend Aage Aakjær tegnet, pyramidalsk, 
foroven bræddeklædt klokkestabel.

Den enkle, skiferhængte kirkebygning (indviet 
20. januar 1886), hvis ydre præges af nyroman
ske enkeltheder, er opført efter tegning 1883 (jfr. 
fig. 2) af områdets kgl. bygningsinspektør L. A. 
Winstrup (1815-89). Udformningen er i flere 
henseender beslægtet med andre af arkitektens 
arbejder3 og har tillige grundlæggende træk fæl
les med adskillige af periodens mange nye kir
ker.

Ikke uden diskussion fjernedes i 1960'erne en 
markant klokkekam over korets gavl; ellers står 
bygningen i alt væsentligt i sin oprindelige skik
kelse: Et kort, bredt kor er ved en relativt stor, 
rundbuet åbning sat i forbindelse med det rekt
angulære forsamlingsrum, der optager hele ski
bet. Hertil slutter sig som en selvstændig ud

Fig. 3. Grundplan 1:300 tegnet af KdeFL 1995 efter Svend Aage Aakjær 1982. – Grundriss.
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Fig. 4. Kirken set fra sydøst før klokkekammen blev taget ned 1966. Ældre fotografi i NM2. – Südostansicht der 
Kirche vor dem Abbruch des Glockenhaus auf den Ostgiebel.

bygning i vest et forrum eller våbenhus, der på 
en usædvanlig måde er forsynet med to ind
gange, en bredere i kirkens hovedakse og en lidt 
smallere i nordsiden. Angiveligt har overvejel
ser om vindretning og træk influeret på disposi
tionen, men samtidig giver placering og størrel
sesforskel vestindgangen en forrang, som fort
sat finder udtryk i de to døres brug.4

Facaderne, der bl.a. er accentueret ved liséner 
forbundet foroven med rundbuefriser, er i blank 
mur af røde, håndstrøgne sten, lagt i blokfor
bandt med ret brede fuger. Skibets vestgavl, 
hvor der med jernbogstaver og -cifre er skrevet 
»Anno 1884«, krones med et lille, slankt og otte
kantet tårn, der skyder op over gavlkammens 
toptinde. Over en svær gesims rejser sig et højt, 
siden 1980'erne blytækket spir med gulmalet 
kors over kugle.

Som nævnt var der oprindeligt over korets 
gavl en tung, muret †klokkekam, der var stor 
som en tagrytter og bar en †vindfløj. Tæret af 
vind og vejr viste murværket i 1960'erne stort 
behov for en istandsættelse, der skønnedes at 
ville resultere i en bekostelig nyopførelse. Man

enedes derfor om at pille klokkeopbygningen 
ned.

Op til 100-års jubilæet og foranlediget af be
skadigelser 1982 som følge af et løbsk varmean
læg, underkastedes kirken i årene herefter en be
varende istandsættelse med Svend Aage Aakjær 
som arkitekt. Tagenes skifer og gavlkammenes 
inddækninger blev udbedret eller fornyet. I det 
indre fjernedes vinduesåbningernes og triumf
buens kvaderdekoration, og alle vægge kalkedes 
hvide. Gulvet af større gule og mindre grå tegl- 
fliser blev udbedret, og vinduernes jernstel sat i 
stand.

Opvarmning fandtes ikke i begyndelsen, men 
etableredes efter Synets ønske 1902 med †kak
kelovn i skibets nordøstre hjørne (jfr. fig. 5). 
Indlæggelse af strøm 1953 muliggjorde lamper
nes omdannelse og installation af elektrisk 
varme.

Inventaret er hovedsagelig fra opførelsestiden, 
vigtige stykker dog ældre, idet altertavlen fra 
1851 er skænket af Jordrup kirke, mens både al
tersølv og klokke er fra baroktiden. Inventarets 
arveholdning i brune toner og egetræsfarve er i
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Fig. 5. Indre set mod øst. Fotografi i NM2. – Kircheninneres gegen Osten vor der Restaurierung in den 1980er Jahre.

det væsentlige oprindelig, men fremtræder si
den den seneste restaurering 1983-84 noget af
stemt med cremede nuancer (ved Aage Søren
sen).

Alterbordet er et panelværk af fyr, 180×80 cm 
og 97 cm højt, dækket af et nyere alterklæde af 
rødt fløjl med guldkors.

Altertavlen, skænket af Jordrup kirke 1884, er 
udført 1851 med genanvendelse af de velskårne 
korintiske storsøjler fra denne kirkes †renæssan- 
cealtertavle (o. 1600), der formentlig har tjent 
som forbillede (jfr. s. 2460). Tavlen er af renæs
sancetype med postament, tredelt storstykke og 
gavlprydet topstykke, alt med enkle, udsvejfede 
vinger, storstykkets fra 1983. Sidefelterne har 
form af nygotiske trekløverbuer, storgesimsen 
ledsages af tandsnit og perlestav, og over den er 
indskudt et særskilt postament for topstykket 
og dets vinger. Topstykket kantes af søjler med 
profilbase og -kapitæl, dets frise svarer til stor
stykkets, og topgavlen har i midten et lille mus- 
lingornament. Træets bemaling med rulleværks-

ornamentik i brune og grå toner er fra 1882 lige
som storstykkets malerier, der er udført i olie på 
lærred af P. N. Møller, Kolding. I storfeltet ses 
Kristus hos Martha og Maria, i sidefelterne to 
apostle, Johannes (i nord) og Peter, begge kopi
eret efter Thorvaldsen. I postamentfeitet er med 
antikva anført: »Et er fornødent«, og i topfeltet 
er (på træ) malet et ornament med kors.

Altersølvet (fig. 6) bærer stempel for den kø- 
benhavske guldsmed Niels Johnsen (1705-34), 
hvis enke (†1757) fortsatte værkstedet. Kalken,
20 cm høj, har cirkulær fod, profileret cylinder- 
skaft, linseformet knop med tæt godronnering 
samt et højt bæger med nyere indsats. På stand
pladens overside ses foruden Johnsens mærke 
med årstal »1713« (Bøje 1979, nr. 261) tre andre 
stempler: et Københavnsmærke med ulæseligt 
årstal, et falsk guardeinmærke for Conrad Lu- 
dolph (Bøje 1982, nr. 9041) samt månedsmærke 
krebsen. Disken, tvm. 13 cm, er glat med me
sterstempel som kalkens på undersiden. Både 
kalk og disk har under bunden graveret »No:
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17«, kalken endvidere vægtangivelsen »34 l(od)
½ quint«. Nummereringen viser, at sættet, hvor
til hører et ældre læderfutteral, oprindelig er ud
ført til orlogsflåden. Det må derfor som et til
svarende i Stenderup kirke (s. 2801) være skæn
ket af kultusministeriet.5 Oblatæske og alterkande
i sort porcelæn med guldkors fra Bing og Grøn- 
dahl. Alterstagerne, 46 cm høje, er i gotisk stil.

Døbefonten, af granit, er bægerformet, 82 cm 
høj, med cylindrisk skaft og omløbende riller på 
kummen. Dåbsfad, af pletsølv, glat, tvm. 37 cm, 
dåbskande, af tin, 31 cm høj, skønvirkestil, mær
ket »HB«.

Prædikestolen har fire fag med profilfyldinger, 
aftrappet opgangspanel og i frisen påmalede 
versaler: »Salige ere de som høre Guds Ord og 
gjøre derefter«. Stolen er udført efter L. A. Win- 
strups tegning, og det samme gælder stolesta
derne (jfr. fig. 5), der har gavle med topmedaljon 
samt små cylindriske ornamenter. På skibets 
nordvæg hænger et maleri (jfr. fig. 7) fra 1887, 
Jesus på korset, udført i olie på lærred og sig
neret »Hensel 1887 Fædsted«. På den kraftige 
profilramme er med hvid skriveskrift anført: 
»Givet af Hans Andresen Hansen, Obbekjær, 
1888«. Tre ens petroleumslysekroner og tilsva
rende lampetter er skænket 1906 af Ribe Kate
dralskole,2 og 1953 omdannet til elektrisk be
lysning.

Orglet fra 1979, med seks stemmer, ét manual 
og pedal, er bygget af P. Bruhn & Søn, Årslev. 
Disposition: Manual: Rørfløjte 8', Principal 4', 
Gedaktfløjte 4', Gemshorn 2', Mixtur II. Pedal: 
Subbas 16'. I skibets nordvesthjørne. Indtil 1979 
anvendtes et †harmonium.

Klokken er fra 1750, tvm. 59 cm, om halsen er 
et skriftbånd med reliefversalerne: »Soli Deo 
Gloria. Anno 1750 (Gud alene æren. År 1750)«. 
Indskriften kantes af lister og bladværk, og slag
ringen har profilering. Slyngebom. Klokken 
hang i en †tagrytter over korets østende indtil 
den fik plads i den nye klokkestabel nord for 
kirken.

Gravminder. På kirkegården står tre støbejerns- 
kors. 1) O. 1886, over toldofficiant W. Jensen, 
*12. juli 1812 i Flensborg, †7. maj 1886 i Obbe
kjær. 71 cm højt, trekløverender med bladkrans

Fig. 6. Alterkalk, første del af 1700'rne (efter 1713), 
med stempel for Niels Johnsen i København (1705- 
34) (s. 3376). Fot. i Antikvarisk Saml. – Silbernes Al
targerät, Anfang des 18. Jh. (nach 1713), mit Stempel für 
Niels Johnsen in Kopenhagen (1105-34).

(den øvre) og stjerner samt bøjler omkring 
korsmidten. Gråmalet, øst for klokkestablen 
(jfr. fig. 1).

2) O. 1895, over Sigvald Hense, *1812, †1895. 
100 cm højt, med stjerneprydede trekløverender 
og bøjler omkring korsmidten. Hvidmalet, 
gravskrift i påmalet rød fraktur. I kirkegårdens 
sydvesthjørne.

3) O. 1904, over Anna Dothea Hense, *1814, 
†1904. 113 cm højt, med buede korsender, der 
som arme og stamme har form af gennembrudt, 
stiliseret planteslyng. I korsskæringen en cirku
lær indskrifttavle med påmalet rød fraktur. 
Hvidmalet, på samme gravsted som nr. 2.
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Fig. 7. Indre set mod vest. NE fot. 1991. – Kircheninneres gegen Westen.

KILDER OG HENVISNINGER

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

Ved embedet. Kaldsbog 1888-1959.
NM2. Opmåling af bygning og inventar ved S. Aa. 

Aakjær 1982-83. Privateje. Projekt 1883 ved L. A. 
Winstrup. Kgl. bygningsinsp. Århus. Korrespondance 
og tegninger siden 1931.

Beskrivelse af bygning ved Kjeld de Fine Licht, 
inventar og gravminder ved Ebbe Nyborg samt orgel 
ved Ole Olesen. Redaktionen afsluttet feb. 1996.

1 Kaldsbogen.
2 LA Vib. Provstearkiver. Ribe stiftsprovsti og Ribe- 
Gørding hrdr.s provsti. Synsprot. 1877-1911.
3 Således er spiret en formindsket udgave af det tårn 
og spir, som Winstrup nogle år tidligere havde sat på 
Them kirke (DK. Århus, s. 4115).
4 Ved den beslægtede, få år yngre kirke i Grene, teg
net af J. C. Fussing (s. 2273) opgav man ideen med de 
to døre.
5 Jfr. DK. Holbæk, s. 1294 og Roskilde Stiftsblad 
1983, nr. 7, s. 103.



Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Henrik Wichmann fot. 1995. – Südostansicht der Kirche.

SEEM KIRKE
RIBE HERRED

Sognet nævnes første gang i håndskriftet Ribe Olde
moders kirkeliste fra midten af 1300’rne, hvor kirken 
er anført med en afgift af 4 sk. sølv (jfr. s. 1020f.).1 
1396 nævnes kirken som viet S. Andreas.2 En præst, 
Mathias Iversen, synes omtalt 1508,3 og omkring 
1520 muligvis flere præster.4

Med reformationen kom kirkerne generelt under 
landsherren.5 1539 kunne lensmanden i Haderslev så
ledes i kongens navn indsætte en Jakob Simonsen 
som præst i Seem. Hertugdømmet Slesvigs deling 
1544 førte kongen og hertug Hans den Ældre ud i en 
langvarig strid om områdets kirker, hvori også for
holdene i Seem var inddraget. Situationen afklaredes 
nogenlunde med hertugens død 1580, da Tørninglens

kirker blev kongelige.6 For Seems vedkommende 
kom det dog til ny strid om patronatsretten, nu med 
hertugerne af Gottorp, hvorved kirken 1616 sagdes 
»udi langsommelig Tid at have staaet ledig uden no
gen vis Sognepræst«.7

1632 henlagde kongen kaldet til underhold for de 
to Ribekirkers kapellaner i fællesskab, således at de på 
skift skulle varetage embedet i Seem og dele dets ind
tægter.8 Det medførte en ganske forståelig utilfreds
hed hos sognefolkene. De fremsatte stadige klager 
over forsømmelig betjening og demonstrerede ved 
efter kapellanens ankomst at forblive snakkende på 
kirkegården, uanset at han ved klokkeslag lod dem 
opfordre til at gå ind til gudstjenesten.9 1683 lagdes
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Fig. 2. Låge i kirkegårdens nordøstre hjørne (s. 3380). 
Henrik Wichmann fot. 1995. – Tür, Nordostecke der 
Friedhofsmauer.

kaldet da alene til kapellanerne ved domkirken,10 og 
1806 gjordes Seem til hovedsogn, idet præsterne dog 
først 1872 flyttede fra deres kapellanbolig i Ribe til en 
ny præstegård i Seem.11 Kirken er overgået til selveje 
i årene efter 1903.

Under svenskekrigene var kirken 1657-59 uden 
indtægt, og begge kirkeværger nævnes som døde i 
regnskaberne, der bærer klart vidnesbyrd om rytter
nes hærgen. Således var den forrige lås »ganske 
borte«, en ny med bom blev indsat, vinduer og stole 
repareret, og der måtte anskaffes alterklæde, hagel 
samt kalk og disk af tin, »eftersom alteret i denne 
krigstid var berøvet«.12

Møntfund. Efter kirkens restaurering 1900-01 ind- 
sendtes til Nationalmuseet i alt otte mønter, der var 
fremkommet ved afgravning af yngre gulvlag.13 Den 
ældste af fundets syv danske mønter er slået under 
Valdemar Sejr, den yngste 1713; desuden er registre
ret en hulpenning fra Stralsund.

Sagn. Da Seem kirke skulle bygges, kunne man 
ikke enes om beliggenheden. Man bandt da to kvier 
sammen og lod dem gå om natten. Hvor de blev 
fundet om morgenen, blev kirken bygget.14 Nogle 
bjælker i kirken skal have groet i Obbekær enge.15

Kirken ligger i sognets nordvestre hjørne, iso
leret fra bebyggelsen, der hovedsagelig samler 
sig syd for landevejen mellem Ribe og Gram, 
mens kirken ligger nord herfor. Den er opført 
på en lille bakkeknold, der endnu rejser sig mar
kant over det omgivende flade landskab, engene 
omkring Ribe å i nord, den nu stort set tilsan
dede Varming sø i nordøst samt det lidt jævnere 
terræn i syd. Påfaldende nok ligger kirken ikke 
på knoldens højeste sted, men umiddelbart nord 
herfor. Bygningen skærmes i øst og vest af plan
tageagtig træbevoksning. Fra landevejen forlø
ber en vejstrækning stik nord med kurs mod 
kirken; vejen fortsætter tilsyneladende syd og 
øst om kirkegården, hvor den antager karakter 
af hulvej.

Kirkegården har bevaret gamle grænser til de 
tre sider, mens et allerede 189516 erhvervet areal 
vest for kirken, der primært skulle tjene til læ
plantning, siden 1968 delvis er indlemmet til be
gravelsesplads;17 her er tillige længst mod vest o. 
1995 opstillet en samling af ældre gravsten fra 
hjemfaldne gravsteder. En plan for regulering af 
kirkegården udarbejdedes 1942 af havearkitekt 
Johannes Tholle.18 Ud over den nedennævnte 
bevoksning langs kirkegårdsdiget findes enkelte 
fritstående træer, bl.a. en ask. Til beplantning af 
kirkegården anskaffedes 1855 elletræer, bukke- 
torn og ligusterplanter,19 mens der 1885-86 plan
tedes elm og hvidgran. Arbejdet fortsattes 1893 
med hvidgran og bjergfyr, og med disse træar
ter tilplantedes også det to år senere erhvervede 
areal.16

Indgange. Hovedadgangen er midt i sydsiden, 
hvor en køreport og fodgængerlåge, opført 
1851,16 flankeres af murede piller af tegl med fal
sede hjørner og aftrappet top, kronet af granit
kugle. En tilsvarende fodgængerlåge er anbragt 
i nord op mod nordøsthjørnet (fig. 2). I begge 
indgange er ophængt sortmalede låger af smede
jern. Yderligere en køreport er anbragt i tilknyt
ning til kirkegårdsudvidelsen mod vest. Den 
flankeres af ældre cementpiller og lukkes af to 
sortmalede smedejernsfløje med indskrift: 
»Anno/Seem Kirke/1969/HA«. Indtil anbringel
sen af sidstnævnte adgang synes kirkegården al
tid at have haft to indgange: én med port og låge
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i syd og en fodgængerlåge mod øst. Denne var 
oprindelig placeret ved sydøsthjørnet, men flyt
tedes senere mod nord.20 1665 fornyedes således 
en †port og to †låger.21 Af det omfattende ar
bejde der 1719 udførtes på porten og »stetterne« 
fremgår, at i det mindste førstnævnte var an
bragt i en stor muret †portal. Nis Hansen, mu
rermester fra Skærbæk, betaltes bl.a. for mur
sten samt tagsten til tækning og desuden for en 
skabelon til portbuen. Niels Jensen Boch frem
stillede to træfløje til porten og to låger til stet
terne »samt bomme og pæle til deres løb«22 
– formentlig en anordning, der gjorde lågerne 
selvlukkende.23 Porten blev nedrevet 1851 og er
stattet af de nuværende piller.19 †Fløjene ved 
disse fornyedes både 187824 og 1886,16 sidst
nævnte år leveret af Ribe Jernstøberi. 1714 var 
østre stette i stedet for en fløj udstyret med et 
drejekors på en pæl.19 En tilsvarende anordning 
synes allerede 1655 anbragt ved en af stetterne, 
og samme år præciserede man, at kirkegårdens 
indgange havde to †riste,19 der begge fornyedes 
nævnte år samt 168822 og atter 1720.19

Hegn. Kirkegården afgrænses mod nord af 
hække og elmetræer og i øst af et kløvstensdige 
med jorddækket inderside kronet af egetræer.

Sydsidens dige øst for indgangen er udformet 
som i øst, mens der mod vest er et dobbelt, 
jordfyldt dige af kløvede sten. Mod vest lukkes 
området af ovennævnte læplantning af eg, ask, 
hyld m.m., dog er der på en kort strækning et 
jorddige længst mod syd ved køreporten ud 
mod samlingen af gravsten. Kirkegårdens †sten- 
diger måtte ofte partielt omsættes, arbejder her
med omtales både 1664 og 1681-87.25 1744 om
sattes diget fuldstændigt langs nord-, vest- og 
sydsiden under medvirken af bl.a. Hans Ander
sen snedker og Jens Lauritsen.26 Hidtil havde di
get tilsyneladende været stablet af rå kamp, men 
1874 genopsattes en strækning af kløvet kamp 
med jorddækket yderside, og de overskydende 
sten afhændedes.19

Et ligkapel ved kirkegårdens sydvestre hjørne 
er i 1980’erne opført af røde mursten med tag af 
sorte tegl og bræddeklædte, sortmalede gavle. 
Indgangen til kapellet, i form af et glasparti, er 
anbragt i sydfacaden, og i vestenden er indrettet 
materialrum og toilet. Planer om opførelse af et 
ligkapel fremførtes 1916, men blev opgivet al
lerede året efter.18 Et †vognhus, der ikke ellers 
optræder i kilderne, omtales 1702 i forbindelse 
med en reparation af taget.27 1786-87 blev en

Fig. 3. Matrikelkort 1:10000. Målt af Baden 1838. – Katasterkarte, 
vermessen 1838.
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†kalkkule til 12 tønder kalk gravet og overdæk
ket.19 En i nyere tid fjernet †kirkestald, hvori til
lige var indrettet en †beboelseslejlighed til udlej
ning, opførtes 1870 af murermester M. P. Chri
stensen.28 1895 udførtes en tilbygning til stalden 
indeholdende †pissoir og †latrin,19 og 1909 ud
videdes bygningen yderligere.18

Et †halsjern, der var udført af Hans Hansen, 
smed i Ribe, opsattes 1730 på en pæl på kirke
gården.26

BYGNING

Kirken består af apsis, kor og skib, der sandsyn
ligvis er opført i begyndelsen af 1200’rne. Hertil 
er o. 1500 føjet et tårn i vest, mens et omtrent 
samtidigt †våbenhus ved syddøren er nedrevet 
1900-01. Orienteringen er omtrent solret.

Bygningen er bevaret i sin oprindelige ud
strækning, men præges stærkt af en restaurering 
1900-01. Kirkens plan er regelmæssigt udstukket 
og gør sig især bemærket ved, at koret er rela
tivt kort, mens apsis til gengæld er usædvanlig 
bred.

Materiale og teknik. Murværket rejser sig over 
en granitsokkel med et stejlt attisk profil, der 
ledsages af en indhugget rille (s. 3260, fig. 7). I 
den næstøstligste sokkelkvader på skibets nord
side er udsparet en plintlignende klods, hvis an
vendelse er uvis (fig. 58a); en tilsvarende findes 
øst for norddøren i Kalvslund (s. 3348). Soklen 
på hele kirkens sydside er fornyet ved oven
nævnte restaurering;29 indtil da prydedes den 
sydvestre hjørnekvader i skibet af et lille hjør
neblad (fig. 58b). En lignende dekoration ken
des blandt tufstenskirkerne kun i Årre (s. 
1781).30 Siden restaureringen er alt opgående, 
synligt murværk over soklen i tegl. Helms regi
strerede 1874 tuf overalt i kirkens nedre dele, i 
nord indtil en højde af 4-5 alen, i syd blot 1-2 
alen, mens murene herover var opmuret af tegl, 
der overalt bar præg af mange ændringer. Sand
synligheden taler for, at materialeskiftet blot in
dikerer en ændring under opførelsen, men det 
kan dog ikke helt udelukkes, at det kan være en 
følge af en større, relativt tidlig ombygning, jfr. 
Vester Vedsted (s. 3442).

Facadedekoration. Apsis er i sin nuværende 
skikkelse uden anden dekoration end to lisen
stumper ved gavlen mod koret. Disse var sand
synligvis oprindelig ført højere op og må have 
været forbundet med en form for buefrise. Intet 
tyder på, at facaden har været yderligere under
delt af lisener. Udsmykningen er forsvundet al
lerede ved en middelalderlig forhøjelse af apsis 
(jfr. ndf.), og sporene heraf er yderligere ud
slettet ved bygningens talrige ombygninger og 
fornyelser, senest 1900-01. Korets mure frem
viser i dag ingen spor af oprindelig dekoration, 
og en sådan kan have manglet fra opførelsen. 
Skibets langmure underdeles ved lisener i blæn- 
dingsfag, tre i hver side, der alle er anbragt øst 
for dørene. Blændingerne har forneden en skrå- 
kantet sål over granitsoklen31 og afsluttes for
oven af trappefriser, der hver udgøres af tre 
trappestik, østre fag i nord dog af fire. Stikkene 
stammer i vid udstrækning fra den nævnte re
staurering, dog var de over den midterste blæn
ding i hver side stort set bevarede intakte.

Døre og vinduer. Skibets døre er ens udformet 
og velbevarede, men begge tilmuret – norddø
ren 172626 og syddøren samtidig med våbenhu
sets nedrivning 1900-01 (fig. 13). De rundbuede, 
relativt slanke åbninger, der bryder soklen, er 
opmuret af granitkvadre. I den nordre dør ud
gøres hver side af to kvadre med noget uregel
mæssige ydersider, en lang forneden og herover 
en mindre, mens stikket er opmuret af tre regel
mæssigt tildannede, krumhugne kvadre af veks
lende længde. De nederste karmsten har en fals 
til forkrøbning om soklen, ligesom det synes at 
have været tilfældet i Vester Vedsted (s. 3442). 
Indvendig står døren synlig som en høj, flad- 
buet niche med let smigede vanger. Den søndre 
dør fremtræder efter restaureringen 1900-01 no
get reguleret. Oprindelig var vangerne, som i 
nord, opmuret af to sten, men ved restaurerin
gen sænkedes disse en smule, og der indføjedes 
en tredje, lav kvader øverst under stikket, der er 
udformet som i nord, men opmuret af fire sten. 
Dørens inderside er omtrent som i nord.32

Af oprindelige vinduer er blot korets nordre 
og apsidens nordøstre – af i alt tre – bevaret i 
omtrent uændret skikkelse, omend reguleret og
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Fig. 4. Grundplan 1:300. Målt af HeJ 1977 og tegnet af Mogens Vedsø 1999. – Grundriß.

suppleret ved restaureringen, og også apsidens 
midtvindue må delvis hidrøre fra opførelsen; 
alle er rundbuede og dobbeltsmigede.33 Om 
ikke mindst korvinduet gælder, at lysningen er 
anbragt bemærkelsesværdigt tæt på ydre mur- 
flugt, hvoraf følger, at dimensionerne er væ
sentligt mindre i det ydre end i det indre. Frem 
til 1900-01 var alle nævnte vinduer tilmuret i 
ydre murflugt, og apsidens østvindue var ind
vendig ved behugning i underkanten omskabt 
til en slank, rundbuet niche (sml. fig. 6d).

Indre. Apsis forbindes med koret ved en rund 
apsisbue med dyb fals og overdækkes af et 
kvartkuglehvælv, der synes helt eller delvist 
ommuret 1729, da snedker Hans Andersen be
taltes for at have »giort Træ Bouen (dvs. skabe
lonen) at sætte under Hvellingen i Coret som 
den nye Hvelling blev muuret paa«.26 Oversi
den er pudset og hvælvlommen udmuret til stor 
højde. Den rundbuede korbue har sokkel af 
rundled over skråkant og afrundet kragbånd, 
begge dele synes stærkt regulerede ved over- 
pudsning. Buen flankeres i nord af en rundbuet 
sidealterniche med halvcirkulær plan;34 en til
svarende i syd synes opslugt af en nyere opgang 
til prædikestolen. Såvel kor som skib har fladt 
loft af brædder på bjælkernes underside. Korets 
murede østgavl blev nedrevet 174626 og erstattet 
af　en bræddevæg, fastgjort til østre spærfags øst
side. Den murede gavl må have været usædvan
ligt spinkel, idet apsisbuens placering kun levner

plads til en gavlmur med en tykkelse af ca. 50 
cm. Samme år klagede man over, at muren mel
lem »Choret og Hvelvingen over Alteret« var 
revnet og den inderste del sunket.35 Skibets 
østre gavltrekant står velbevaret; den er opmu
ret helt af tegl med to vandrette indkragninger 
på vestsiden mod skibets loftsrum. En rundbuet 
dør til korloftet blev brudt gennem gavlen 1746 
af ovennævnte Hans Andersen, således at der 
blev mulighed »for at efterse brøstfældigheden

Fig. 5. Tværsnit 1:150. Målt af HeJ 1977 og tegnet af 
Mogens Vedsø 1999. – Querschnitt.
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Fig. 6a-e. Opmålinger 1:300. a. Opstalt af kirkens sydside. b. Plan. 
c. Opstalt af kirkens østside. d. Tværsnit af kirken set mod øst. e. 
Opstalt af kirkens nordside. Efter Danske Tufstenskirker. Målt og 
tegnet af Th. Bindesbøll og Erik Schiødte 1884-85. – a. Aufriß, 
Südwand der Kirche. b. Grundriß. c. Aufriß, Ostwand der Kirche. d. 
Querschnitt. e. Aufriß, Nordwand der Kirche. 1884-85.
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på tømmeret og blyet, som forhen af mangel på 
indgang var bleven beskadiget«.22

Middelalderlige ændringer og tilføjelser. Ældst er 
en ombygning, der formentlig udførtes i senmid
delalderen i forbindelse med en udskiftning af 
kirkens tagværk (s.d.). En forhøjelse af apsis på 
knap 1,5 m, af tegl i munkeforbandt, er opmu
ret uden forbandt med korgavlen. Ved forhø
jelsen bragtes murkronen i niveau med hvælvets 
top. Over skibets vestende opførtes o. 1500 en 
ny gavltrekant, som er nært beslægtet med tår
nets gavle og sandsynligvis kun lidt ældre end 
disse (jfr. ndf.). Den er helt af tegl og prydes af 
syv højblændinger, hvoraf de yderste omtrent 
skjules af tårnets nord- og sydmur (fig. 9). Top
pen af de spidsbuede blændinger flankeres af 
stumper af dobbelte savskifter, som det er sæd
vanligt for gavltypen (jfr. tårnet), ligesom tag
foden markeres af et gennemgående, dobbelt 
savskifte.36 Bunden af blændingerne og de til
stødende false dækkes endnu i vid udstrækning 
af oprindelig puds og hvidtekalk. Gavlens kon
turer, der forløber tæt på blændingstoppene, 
står velbevarede og er kun let sløret ved tårnets 
tilføjelse. På indersiden registreres tre vandrette 
indkragninger af murflugten. Midtblændingen 
afbrydes nær midten af en sekundært gennem
brudt adgang til skibets loft.37

Tårnet, der o. 1500 føjedes til skibet foran den 
formentlig kun få år ældre vestgavl, er opført af 
tegl i munkeforbandt. I nord rejser murværket 
sig over en delvis synlig syld af rå kamp, mens 
denne i syd 1900-01 erstattedes af en glat sokkel 
af granitkvadre. Nordsiden og i en vis udstræk
ning østsiden fremviser endnu oprindeligt mur
værk, mens sydsiden er helt skalmuret, sand
synligvis 1900-01, og vestsiden stærkt flikket til 
forskellig tid, jfr. de indsatte murankre. De 
mange ankre på tårnets sydside er ældre end 
skalmuringen; to hhv. vest og øst for glamhul- 
lerne bærer øverst på forskudet cifrene »9« og 
»4«.38 På vestsiden danner fire ankre ved glam
hullernes underkant årstallet 1806 og mellem de 
to åbninger ses et spejlmonogram for Christian 
VII.39

Der er adgang til tårnrummet fra vest ad en 
fladbuet, falset dør i spidsbuet spejl. Denne er

indsat 1900-01 som afløser for et allerede da om
muret, men muligvis oprindeligt vindue og tje
ner nu som kirkens eneste adgang. Forbindelsen 
til skibet er gennem en rund tårnbue, der kun er 
ubetydeligt smallere end rummet og indsat sam
tidig med tårnets opførelse. Den er siden restau
reringen delvist lukket af en indskudsmur med 
en fladbuet døråbning. Tårnrummets vægge har 
sparenicher, der er rundbuede i syd og vest, 
mens den nordre, som er smallere af hensyn til 
den delvis i murtykkelsen indbyggede vindel
trappe, er spidsbuet. Oprindelig var rummet 
overdækket af et †krydsribbehvælv (sml. fig. 
6b), der blev båret af et halvstensled i hvert 
hjørne. Hvælvet erstattedes 1900-01 af et træloft 
med synlige bjælker, og samtidig forhøjedes 
hvælvpillerne i hjørnerne til rummets fulde 
højde (fig. 10). Tårnrummet belyses ensidigt af 
et oprindeligt, fladbuet, falset vindue i syd, der 
blev genåbnet ved restaureringen. Et vindue i 
vest, der 1900-01 erstattedes af den nuværende 
dør, beskrives 1888 af F. Uldall som rundbuet, 
men kan være en ændret oprindelig lysåbning. I 
denne udskiftedes 1726 både jern og glas. Det 
søndre vindue var endnu åbent 1743, da nogle af 
dets jernstænger udskiftedes.26

En vindeltrappe i en halvtagsbygning østligst 
på nordsiden giver adgang til de øvre stokværk. 
Underdøren er falset og fladbuet under et stejlt, 
spidsbuet spejl med prydskifte af bindere. Trap
pen, der har halvstensspindel og vægge opmuret 
udelukkende af løbere, overdækkes af meget 
flade stik af kopper på fladen og fortsætter i et 
tilsvarende overdækket stejlt, lige løb op gen
nem tårnets nordmur til andet mellemstokværk, 
hvor den udmunder i en fladbuet dør, der lige
ledes har stik af bindere på fladen.

Mellemstokværket har til hver af de frie sider 
to spareblændinger, der uden overdækning fort
sætter op i klokkestokværket. I nord og syd er 
en fladbuet glug, der er anbragt i den vestlige af 
spareblændingerne, mens en vestre glug er an
bragt i søndre blænding. Kun den nordre er be
varet i oprindelig skikkelse med udvendig fals. I 
dag er der kun gulv på den korte strækning fra 
trappedøren til gennemgangen til skibets loft. 
Gulvets oprindelige placering fire skifter lavere
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Fig. 7. Kirken set fra nordøst. Henrik Wichmann fot. 1995. – Nordostansicht der Kirche.

angives af en rille i murværket. Ved etableringen 
af det flade loft i tårnrummet opstod mellem 
dette og mellemstokværkets gulv en lav, ind
skudt etage.

Klokkestokværket krones af spidsgavle til alle 
fire sider. Gavlene i nord og øst er bevaret om
trent uændrede, mens de to i vest og syd er om
muret i nyere tid. Gavlene prydes af tre spids
buede højblændinger, hvis toppe flankeres af 
korte stumper dobbelt savskifte, der ligeledes 
markerer gavlfoden. I de to førstnævnte gavle er 
en lille glug i blændingen længst mod hhv. vest 
og nord, og her ses også bevaret hovedparten af 
de oprindelige fem bomhuller, der har været i 
hver gavl umiddelbart over gavlfoden. Stok
værket har til hver side to relativt høje, flad-

buede glamhuller, der endnu i nord og øst har 
bevaret deres prydskifter af kopper; indvendigt 
har glamhullerne dybe false. I glamhullerne ind
sattes 174326 nye lemme, og 1891 skulle hullerne 
udvides med en halv alen nedad og lukkes med 
persienner og lemme på indersiden.24 Stokvær
kets indvendige spareblændinger, der som 
nævnt fortsætter op fra mellemstokværket, 
overdækkes af fladbuestik.

Et †våbenhus foran skibets syddør blev ned
revet 1900-01. Den uden tvivl senmiddelalder
lige bygning var opført af tegl og havde en rela
tivt kraftig murtykkelse (fig. 6a-c). En falset dør 
i sydgavlen, der havde rundbuet overdækning 
under spidsbuet, falset spejl, var sandsynligvis 
oprindelig;40 dette kan også gælde et vindue i
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Fig. 8. Kirken set fra sydvest. Kr. Hude fot. o. 1905. – Südwestansicht der Kirche.

østmuren forskudt mod nord. Den fladbuede 
lysåbning havde udvendig retvinklede karme og 
smige indadtil. I det indre havde væggene i øst 
og vest to fladbuede sparenicher, og i sydvest
hjørnet var en †blystøberkamin, sandsynligvis 
indsat 1738,26 hvis skorstenspibe kronede gavl
spidsen. Endnu en †skorsten var opmuret i rum
mets nordøsthjørne (sml. fig. 6b); den var ifølge 
H. C. Amberg ude af brug og nedbrudt over 
loftshøjde 1895. I forbindelse med våbenhusets 
nedrivning sås det, at den tidligere forløb skråt

opad over skibets dør i retning af våbenhusets 
rygning (sml. fig. 13).

Kirkens vedligeholdelse omtales adskillige 
gange i de skriftlige kilder. Størst problemer sy
nes tårnet at have voldt, især syd- og vestsiden; 
således udførtes her omfattende ommuringer 
1696, 170626 og 1714 samt atter 1743.3 Først
nævnte år måtte også våbenhuset repareres, og 
1721 udbedredes dettes loft og loftsluge.26 Kir
ken betalte 1726 en »tømmermand« og en mu
rermester fra Skærbæk for rejsen til kirken for at
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rådgive om en udvidelse med et »udskud« (en 
tilbygning til langsiden) i stedet for et planlagt 
pulpitur; dette arbejde iværksattes dog ikke.26 
En række af tidens istandsættelser nævntes i 
kalkmalede †bygningsindskrifter på skibets syd
væg øst for døren og på østvæggen nord for 
korbuen (sml. s. 3393). Tårnets stilladsbomhul- 
ler tilmuredes 1784-85 med ler – formentlig for 
at hindre fuglene i at bygge reder.26

Helms konstaterede 1873, at kirkens stærkt 
flikkede murværk overalt dækkedes af hvidte
kalk. I forbindelse med våbenhusets nedrivning 
1900-01 registreredes, at kirkens murbehandling 
da var en teglstensimitation (sml. fig. 13), for
mentlig i rødt med hvidt opstregede fuger.41

Planer til en omfattende indvendig restaurering 
af kirken fremsattes 1895 af arkitekten 
H. C. Amberg,16 men arbejdet hermed blev ud
skudt til 1900-01 og projekteredes da af Hor- 
sens-arkitekten Hector F. Estrup.24 Herunder 
gennemførtes en fuldstændig regulering af byg
ningen såvel ude som inde. Våbenhuset blev 
nedrevet og indgangen flyttet til tårnet. Det re
sterende tufmurværk nederst i murene erstatte
des med tegl, mens resten af murene blev gen
nemgribende istandsat. Der indsattes nye vin
duer i skibet og korets sydside, mens de op
rindelige lysåbninger i korets nordside og apsi- 
den blev rekonstrueret, ligesom også skibets 
trappefriser suppleredes. I det indre restaurere
des en kalkmalet frise øverst på triumfmurens 
vestside, mens væggene i øvrigt blev tykt over
pudsede. En istandsættelse uden ændring af den 
eksisterende udformning af bygningen gennem
førtes 1981 (arkitekt Sv. Aa. Aakjær).

Tagværkerne, af eg, over apsis, kor og skib 
skyldes en sandsynligvis senmiddelalderlig æn
dring, jfr. forhøjelsen af apsis og fornyelsen af 
skibets vestgavl. Apsidens tagværk har i alt 11 
spær, der er nummererede fra vest mod øst med 
stregnumre, hvoraf nordsidens er gennemstre- 
gede. Tagværket bæres af en samtidig rem med 
fals til en sugfjæl og sammenbindes forneden af 
en art trempelkonstruktion.42 En kraftig bind
bjælke langs korgavlen bærer det vestligste spær 
i hver side;43 yderligere to bjælker bærer det 
næstøstligste spær i hver side og er tappet i bind-

Fig. 9. Udsnit af skibets senmiddelalderlige vestgavl 
(s. 3386). Henrik Wichmann fot. 1995. – Ausschnitt 
aus dem spätmittelalterlichen Westgiebel des Schiffs.

bjælken nær dennes midte. De to sidstnævnte 
bjælker forbindes nær ydre ende af et tømmer
stykke, i hvilket tillige midtfagets spærfod er 
indtappet. Samtlige spær har lodrette spærsti
vere, og de to vestligste samt midtfaget afstives 
desuden af hanebånd.

Fig. 10. Opmåling 1:150. Skibets vestgavl og snit gen
nem tårn (s. 3386). Målt og tegnet af Hector Estrup 
o. 1901. – Westgiebel des Schiffs und Schnitt durch Turm. 
Um 1901.
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Fig. 11. Udsnit af malet loft i skibet, 1743 (s. 3391); foroven ses en loftslem 
(s. 3990). Nord opad. Henrik Wichmann fot. 1995. – Ausschnitt aus Deckenmalerei im 
Schiff, 1743; oben eine Falltür zum Dachboden.

Korets tagstol udgøres af seks spærfag, der er 
nummereret med stregnumre fra vest mod øst – nordsidens gennemstregede. Hvert spærfag har 
lodrette, tappede stivere og to hanebånd, der 
fastholdes af hageblade.
Skibets tagværk, der næppe er helt samtidigt 

med korets og apsidens, er rejst i to etaper og 
udgøres af hhv. syv og seks spærfag, regnet fra 
øst. Nummereringen forløber ligeledes fra øst 
mod vest med stregnumre i syd og firkantstik i 
nord. Såvel de lodrette spærstivere som de to 
hanebånd er tappet i spærene.
Tårnets oprindelige spirkonstruktion af eg er 

velbevaret. Et bjælkekryds i højde med de fire 
gavles spids bæres af stolper bag de respektive 
gavle samt i midten, alt sikret med påbladede 
skråstivere foroven, sidstnævnte tillige med tap
pede stivere forneden. Dette kryds bærer dels

spærene i de små tage bag gavlene, dels den høje 
kongestolpe. Denne er forbundet med spirets 
spær ved tre lag hanebånd, og herimellem er 
dens hjørner affasede. Spirets tømmerkonstruk
tion er repareret flere gange; 1689 udskiftedes 
således flere hanebånd og spærfødder samt et 
stykke af kongestolpen. Blytækkeren fik 1738 
betaling for »hans Skruer, som blev brugt til at 
rette Tårnet med«.26 Fire blyklædte †brandstæn- 
ger på tårnets gavle er muligvis fjernet ved tår
nets seneste tagomlægning 1976 (sml. ndf.).44

En vinde af fyr er ophængt på skibets loft i syd 
mellem 7. og 9. spærfags nedre hanebånd; i til
knytning hertil er der i skibets flade loft en lem, 
der er anbragt over den oprindelige ganglinje 
inden for syddøren (fig. 65). En †vinde, men af 
eg, nævnes 1731, da den anskaffedes for at lette 
indhejsning af byggematerialer.26
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Tagbeklædningen er overalt bly. Oplægnings
årene for de enkelte tagflader fremgår af en 
række plader med blystøberinitialer.45 Tagtæk- 
ningsmaterialet har gammel hævd på alle de be
varede bygningsdele. En reparation af spirets 
beklædning omtales 1663,19 og 1667 repareredes 
apsistaget, idet en del af nordsidens bly var ble
vet stjålet.21 Op gennem 16- og 1700’rne omtales 
adskillige reparationer. Tagbeklædningen på 
trappehuset(?) på tårnets nordside har tilsynela
dende en – formentlig kun kort – tid efter 1686 
været erstattet af brædder,19 og også på †våben
huset synes materialet at have vekslet gennem 
tiden. 1663 blev der lagt brædder på våbenhusets 
tagflader,19 men det fremgår ikke, hvorvidt 
dette er som egentlig tagbeklædning eller som 
underlag for tagsten eller bly. 1704 var taget af 
sten på både øst- og vestsiden; 1738 blev der 
oplagt bly på bygningen, men nogle år senere 
var dele af taget stadig hængt med tagsten, idet 
der 1744 blev oplagt nye sten på vestsiden. 1781 
lagdes nyt bly på våbenhusets vestside, og året 
efter fulgte østsiden.26 En reparation af apsista
get 181846 angives ved en – genanvendt – plade 
med dette årstal i tagfladens sydøstre del.47

Det malede loft i skibet er opsat 1743 af sned
ker Hans Andersen (jfr. fig. 14-15).26 Det ud
gøres af i alt otte sektioner, der hver er sammen
sat af fire kvadratiske fyldinger (fig. 11), i vest 
dog kun to. De enkelte fyldinger er indsat i fladt 
rammeværk med profileret kant, mens hver 
sektion adskilles af smalle profilbrædder. De fri- 
sede fyldinger er marmorerede i lyse rødbrune 
nuancer med mørk grå frise og brunt akantusløv 
i de afskårne hjørner. Rammeværket er marmo
reret i mørkt brunt med røde profiler, og profil- 
brædderne mellem sektionerne er røde med 
hvide profiler. Ved loftets restaurering 1982 af- 
dækkedes på bagsiden af et stykke rammetræ 
nord for ovennævnte lem en indskrift med rød
kridt: »1743 blef denne underste Loft lagt«. Staf
feringen udførtes det følgende år af maler Lars 
(Las) Jensen fra Skærbæk, mens det hertil for
nødne stillads opsattes af Hans Andersen.26

Korets malede loft, der opsattes tre år senere af 
samme snedker, har 2×3 rektangulære fyldinger 
indfattet af profileret rammeværk (fig. 12). I

Fig. 12. Udsnit af malet loft i koret (s. 3391). Henrik 
Wichmann fot. 1995. – Ausschnitt aus gemalter Decke im 
Chor.

hver fylding er et englehoved med naturlig kar- 
nation og mørkebrune vinger indfattet i et ko
boltblåt felt. Den resterende del af fyldingen 
dækkes af en marmorering i lys okkergul med 
rød og grøn ådring. Rammeværket er grønt 
med hvide og røde stafferinger. Den nuværende 
bemaling er formentlig udført i 1800’erne,48 dog 
med bibeholdelse af de oprindelige englehove- 
der. Den ældste marmorering var holdt i blålige 
og violette nuancer med akantusornamenter i 
fyldingernes hjørner. Efterfølgende har hele lof
tet været dækket af en grå farve, der i forbin
delse med den nuværende bemaling er bortskra
bet over englene. Loftets oprindelige staffering 
udførtes 1747 af ovennævnte Lars (Las) Jensen 
og samme år lagde Hans Andersen et loft »over 
korets bjælker for at disse og underloftet kunne 
bedre blive konserveret end forhen«.26 Begge 
lofter blev restaureret 1981-82 ved konservator 
Niels Ole Funder Buch.

Kor og skib havde oprindelig flade †trælofter, 
der i hvert fald i skibet synes fastgjort til bjæl
kernes underside flugtende med den kalkmalede 
frise på triumfmuren. Seks fag bræddeloft re
pareredes 1689,26 og 1701 blev loftet udskiftet i
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hele koret og fem fag af skibet.26 Af en omtale 
1711 fremgår, at lofterne da var lagt af fyrre
brædder på bjælkerne, dog var en del af korlof
tets »panelværk opslagen under bjælkerne«.49

Gulvene hidrører formentlig i hovedsagen fra 
restaureringen 1900-01. I apsis og kor, der er hæ
vet et trin over skibet, er gulvet af gule kvadrati
ske fliser med en bræmme af to rækker sorte 
fliser langs væggene og trinnet, der er udført af 
granit. I skibets midtergang er et tilsvarende 
gulv med bræmme af en enkelt række sorte fli
ser, mens der er bræddegulve i stolestaderne. I 
tårnet er lagt et gulv af vekslende gule og 
mørke, kvadratiske fliser.

†Gulve. Korgulvet (»Altergulvet«) omtales 
1653, da en murermester førte sand ind i kirken 
til dets forhøjelse.19 I stolestaderne måtte tegl
gulvet fornyes 1699, da det gamle var så »for
faldent og fordervet, at den største Part af Ste
nene var slidt bort, saa at Menigheden maatte 
falde paa Knæ i det bare Sand«,26 og 1726 om
lagdes gulvet i våbenhuset med firkantede gulv
sten.26 Til en gulvomlægning i kirken anskaffe
des 1847 et større antal sten, dels ottekantede, 
dels små firkantede, lige mange af hver.19 Et an
tal blå(sorte?) og gule fliser, der erhvervedes 
1887, fandt formentlig anvendelse i koret.50 
Ifølge H. C. Amberg havde våbenhuset 1895 
gulv af Ølandsfliser.

Kirkens nuværende vinduer hidrører fra re
staureringen 1900-01, apsidens og korets nordre 
som genåbnede eller rekonstruerede lysåbnin
ger, mens de øvrige store, smigede og rund
buede vinduer, et i korets sydside og tre i hver af 
skibets langmure, er nyskabninger. Vinduerne 
udfyldes af blyindfattede, rektangulære glasru
der.

Frem til restaureringen sporedes i kirkens 
sydside tre formentlig senmiddelalderlige, flad
buede †vinduer (fig. 6a), et i koret og to i skibet 
øst for våbenhuset. Et nyt stort vindue indsattes
1717 ved prædikestolen,26 og 1725 fulgte et nyt i 
koret, da det gamle var »dumt, mørkt og brøst- 
fældigt«; formentlig drejer det sig om det syd
ligste af apsisvinduerne, idet »det gamle vindve, 
som sad i korets sydøsthjørne« blev solgt året 
efter.26 Snedker- og glarmester Hans Jensen i

Vodder fik 1768 betaling for udførelse af nye 
trævinduer til kirken, så den 1771 kunne bort
sælge sit gamle vinduesbly.26 Vinduer på kirkens 
(dvs. skibets) nordside omtales første gang 
1787-88, da snedker Niels Nielsen i Seem lavede 
to nye vindueskarme, som murermester Jørgen 
Hansen i Allerup indmurede, og i hvis fire ram
mer Claus glarmester i Ribe lagde nyt glas.19 I 
løbet af 1850’erne blev trævinduerne udskiftet 
med støbejernsrammer fra Ribe Jernstøberi; fire 
indkøbtes 1854, formentlig til vinduerne i koret 
og skibets sydside samt tårnets vestside. Et op
lukkeligt fulgte 1857, og endelig udskiftedes de 
to i skibets nordside 1859.19 Kirkesynet klagede 
1867 over det mørke loftsrum, hvortil der året 
efter indkøbtes tre tagvinduer fra støberiet (sml. 
fig. 6a og c).51

Opvarmningen sker siden 1981 ved et el-opvar
met luftvarmeanlæg i en muret grube i skibets 
nordøsthjørne. En †kakkelovn på samme sted 
opsattes 1885 og ønskedes året efter malet med 
hvid asbest.52 Den tilhørende skorsten var tid
ligere opmuret i hjørnet, men blev ved restaure
ringen 1900-01 hugget ind i triumfmuren. Ov
nen, der var blevet repareret 1924,17 udskiftedes 
1932 med et †centralvarmeanlæg til fast brænd
sel, som blev anbragt i den endnu benyttede 
grube i skibets nordøsthjørne. 1949 ønskedes 
anlægget udskiftet, men da de indhentede tilbud 
var for dyre, reparerede man i stedet anlægget
1952.18 En oliefyret †kedel blev anskaffet 1972; 
efter dennes udskiftning 1981 sløjfedes skorste
nen i triumfmuren.17

Et solur bestående af en rektangulær sand- 
stensplade med sortmalet inddeling og årstallet 
»1861« er anbragt over skibets syddør. »Solski
ven« blev istandsat det nævnte år,19 men er for
mentlig ældre. Skiven, der maledes 1892,16 sad 
da på våbenhuset over indgangsdøren i gavlen 
(jfr. fig. 6a). Kort efter restaureringen 1900-01 
flyttet til nuværende plads.53 Et gammelt †solur 
på våbenhuset blev fornyet 1727.26

Vindfløjen på tårnspiret har form af en vejr
hane og bærer årstallet 1738. Nævnte år fornye
des fløjen, fløjstangen samt »Moldingen« (vel 
kuglen under vindfløjen), og øverst anbragtes 
kongens forgyldte, kronede spejlmonogram
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Fig. 13. Skibets sydportal (s. 3382), efter våbenhusets nedrivning under kirkens 
restaurering 1900-01 (s. 3387). Nørgaard-Nielsen, Ribe fot. – Südportal des Schiffs, 
nach Abbau der Vorhalle während der Restaurierung 1900-01.

(sml. fig. 6a). Materiale til krone og monogram 
fremskaffedes i form af en messingkedel (sml. 
vindfløjen i Vester Vedsted, s. 3456). Fløjen og 
kuglen forgyldtes 1781-82, mens kronen udhug- 
gedes af nyt kobber.26

Kirkens teglstensmurværk står overalt i blank 
mur over de ligeledes ubehandlede granitsokler.

KALK- OG GLASMALERIER

1) O. 1225. Ved restaureringen 1900-01 afdække- 
des øverst på triumfmurens vestside en frise 
med et perspektivisk terningmønster i farverne

rødbrun samt lys og mørk grå. Kraftigt supple
ret og opmalet ved afdækningen.

†Kalkmalerier. 1) »Gotisk«. Maria med barnet 
siddende under en baldakin. På triumfmurens 
vestside, syd for korbuen. Afdækket 1884 af 
Erik Schiødte og Th. Bindesbøll.54

2) O. 1743. I skibet registreredes 1900-01 langs 
kanten af loftet rester af en guirlandefrise i sort 
med gule kvaster. Formentlig samtidig med ski
bets malede loft.

3) O. 1750. I skibet fandtes hhv. øst for syd
døren og nord for korbuen to bygningsindskrif- 
ter (sml. s. 3389), der begge var udført på foran
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Fig. 14. Indre set mod vest. Henrik Wichmann fot. 1995. – Kircheninneres gegen Westen.

ledning af kirkens værge siden 1715, birkedom
mer Niels Andreasen Saabye. Indskrifterne ken
des i afskrift fra 1766-69,3 og ved restaureringen 
1900-01 afdækkedes rester af den søndre, der vi
ste sort skrift på hvidtekalk. Den refererede til 
en række af Saabyes renoveringer af kirken: 1716 
reparation af tårnet, 1719 nye stætter til kirke
gården, 1721 skab og skriftestol til koret samt 
dør og loft i våbenhuset, 1729 indsattes murank
re i tårnet, 1733 opsattes pulpitur i kirken, 1738 
nyt bly på spiret, 1739 blev pulpituret stafferet, 
1743 lagdes nyt loft i skibet, og kirken blev 
overalt repareret på mur og tag, 1745 maledes

loftet og en tavle på skibets sydvæg, 1746 lagdes 
nyt loft i koret, og endelig 1747 anskaffedes lå
ger til stolestaderne, panel til alterbordet, og 
korloftet blev malet. Den østre indskrift lyder: 
1739 renovering af altertavlen, 1743 nyt loft i 
skibet og 1745 maling af samme. Det er uvist, 
om indskrifterne er samtidige med de sidst an
førte årstal, eller om de er udført successivt.

To glasmalerier pryder apsidens sidevinduer. 
De udgøres af cirkelmedaljoner, udfyldt med og 
omgivet af geometriske mønstre i grønt, gult, 
rødt og blåt glas. Skænket efter restaureringen 
1900-01 af en anonym giver.20
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Fig. 15. Indre set mod øst. Henrik Wichmann fot. 1995. – Kircheninneres gegen Osten.

INVENTAR

Oversigt. Alterbordet og dets sjældne relikviesamling 
er fra kirkens opførelsestid, mens en gotlandsk døbe
font, kirkeklokken samt to messeklokker, der nu 
bruges som bryllupsklokker, er senromanske. Af det 
senmiddelalderlige udstyr er bevaret et korbuekruci- 
fiks og 12 apostel- og evangelistfigurer fra kirkens 
sengotiske (†)højaltertavle, genbrugt i den nuvæ
rende tavle. I Nationalmuseet opbevares siden 1885 
den sengotiske tavles tre *hovedfigurer samt et *al- 
terkrucifiks (o. 1375), fire udskårne *alterskabsfløje 
(o. 1400) og en siddende *Madonna (o. 1475), hidrø
rende fra to eller tre (†)sidealtertavler. Også korbue- 
krucifiksets *sidefigurer har været i Nationalmuseet, 
men indgår siden 1946 i alterpartiet i Haderslev Dom
kirke.

I stolestaderne indgår foldeværk fra o. 1570, men 
ellers er hovedstykkerne kommet til i Christian IV. s 
tid. Prædikestolen er udført o. 1625, altertavlen o.

1645, formentlig af Jens Olufsen i Varde, og fra 
samme tid stammer også altersølv og -stager. Endelig 
repræsenteres 1700’rne af en degnestol, en ligbåre fra 
1701, et korskab fra 1721, af alterbordets panel, der er 
udført 1747 af snedker Hans Andersen, og af et vest
pulpitur med brystning fra et 1733 indrettet (†)pulpi
tur ved skibets nordvæg.

Farvesætning og istandsættelser. Altertavlen og præ
dikestolen har bibeholdt deres farver fra o. 1900, ho
vedsagelig blå, grøn og rød samt forgyldning, for
mentlig på baggrund af farveholdninger fra hhv. 1733 
og 1739. Det øvrige inventar er siden en istandsæt
telse 1980-82 malet i fortrinsvis blå og grå nuancer, 
nok inspireret af en bemaling fra 1747.

På initiativ af kirkeværgen, birkedommer Niels 
Andreasen Saabye (1715-47?), gennemførtes en om
fattende renovering af kirkerummet, hvilket tidligere 
kunne læses på to kalkmalede tindskrifter på skibets 
vægge (jfr. s. 3394). 1733 stafferede Hans Poulsen i

Danmarks Kirker, Ribe amt 232
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Ribe altertavlen, hvoraf kun topstykkets meget over
malede malerier er bevaret. Samtidig malede han en 
†bogstol og ligbåren. 1739 stafferedes (†)nordpulpi- 
turet og prædikestolen af maler Christian Peter Bjer
rum, også fra Ribe. 1744 og 1747 fuldførtes maler
arbejdet af Lars (Las) Jensen fra Skærbæk, der staf
ferede alterbordspanelet og sydvæggens epitafium i 
overvejende røde nuancer samt blåt og grønt. Derud
over malede han i blå og grå nuancer †skrifte- og 
degnestol samt korskabet. 1773 opfriskede maler J. L. 
alterbordspanelet og malede altertavlen, sidstnævnte 
formentlig i hvidt med lyse blå, røde og grønne de
taljer foruden forgyldninger. 1843 udførte maler P. 
Aagaard altertavlens Nadverbillede og malede 
sammme år også prædike- og degnestol og nogle 
bænke i overensstemmelse med tavlens farvehold- 
ning. Ved en restaurering o. 1900 ændredes rummets 
farver til olivengrønt ved bemaling af stolestader, 
degnestol og korskab.

Alterbordet er middelalderligt, formentlig kir
kens oprindelige fra begyndelsen af 1200’rne, 
men delvis ommuret, senest 1900; nu 167×128 
cm, 101 cm højt, med affasede hjørner og bord
plade af rødmalet træ; afstanden til apsisvæggen 
er 110 cm. Tilgængelig er kun bordets pudsede 
bagside, som er dækket af mange lag hvidte
kalk. Materialet kan derfor ikke entydigt be
stemmes, men det er formentlig tegl. En hel
gengrav af tufsten med 13 relikvier55 i tre bly
kapsler, der blev fundet midt i bordfladen 1900, 
er siden 1903 nedmuret under glasdække i bord
fladen bag altertavlen. Helgengraven må være 
udført til kirkens romanske alterbord, og det er 
formentlig dette, der er nogenlunde i behold.56 
Alterbordet kendes gennem undersøgelser 1900 
og 1971-74, der desværre ikke er særlig veldoku- 
menterede. 1900 nævnes bordets »regelret« be- 
rappede murflade i syd, og 1974 angives det be
varede murværks længde til ca. 155 cm, bredden 
til ca. 50 cm. Højden fremgår ikke, men bordet 
må til dels være bevaret i sin fulde højde. Den 
forhøjelse af bordet, hvis fjernelse 1900 førte til 
helgengravens fund, har snarest været eftermid- 
delalderlig.

Helgengraven (fig. 16), udført i en tufsten, 
37×21 cm, 10 cm høj, er efter sædvane i to afsæt: 
det øvre 19×15 cm, ca. 5 cm dybt, det nedre, 
egentlige gemme måler 7×7 cm og går gennem 
hele stenen. Gemmet skjultes af en dæksten af

poleret travertin,57 18,5×13,5 cm, 2,5-3 cm tyk. 
Ved optagningen 1900 var den faststøbt i gips, 
der tillige fyldte gemmet og indstøbte dets ind
hold.58

I gemmet var nedlagt tre kapsler af bly: et 
cylinderformet rør, ca. 7 cm langt, tvm. ca. 3 
cm og lukket i den ene ende af to næsten cirku
lære plader samt to små kvadratiske pakker, 
tynde og flade, hver formodentlig bøjet sam
men af et blystykke; den ene pakke var 3,5 cm 
bred og 7 cm lang med en 2 cm bred udvidelse 
midt på den ene langside.59

Relikvierne (fig. 17), omviklet med perga
mentstrimler og tøjstumper, er undersøgt 1901 
og 1973 på Nationalmuseet.60 I den cylinderfor
mede kapsel blev fundet seks relikvier, der iden
tificeredes ved deres små pergamentstrimler: 
»Os s(an)c(t)i agapiti martiris. Os s(an)c(t)i 
joh(ann)is baptiste. Os s(an)c(t)i willebrordi 
ep(iscop)i. Os s(an)c(t)i pancratij mart(iris). Os 
s(an)c(t)i Godehardi ep(iscop)i. S(an)c(t)or(um) 
Cantianor(um)« (Knogle af martyren S. Agapi
tus. Knogle af den hellige Johannes Døber. 
Knogle af den hellige biskop Willebrord. 
Knogle af den hellige martyr Pancratius. Knogle 
af den hellige biskop Gotthard. Noget af de hel
lige Cantianere). I den ene lille blypakke regi
strerede man kun ét relikvie, omviklet med to 
lidt større pergamentstrimler; på den ene var 
skrevet: »Reliq(u)ie s(an)c(t)i Gereonis & so- 
cior(um) ei(us)« (Relikvie fra S. Gereon og hans 
fæller); den anden strimmel, kun med brudstyk
ker af en tekst bevaret, var sekundært anvendt 
og stammede fra et håndskrift (homiliebog?). 
De seks sidste relikvier, registreret første gang 
1973, kunne også identificeres ved hjælp af deres 
pergamentstrimler: »Os s(an)c(t)i Georgij 
mart(iris). Os s(an)c(t)i steph(an)i p(ro)thom(ar- 
tiris). Capilli b(eat)e marie magdalene. Os beati 
bartholomei. De artic(u)lis dext(r)i pedis 
S(an)c(t)i martini. Lapis s(an)c(t)i steph(an)i 
p(ro)thom(artiris)« (Knogle af martyren S. Ge
org. Knogle af S. Stefan den første martyr. Ho
vedhår fra den salige Maria Magdalene. Knogle 
af den salige Bartholomæus. Af tæerne af 
S. Martins højre fod. Sten fra S. Stefan den før
ste martyr).
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Fig. 16a-b. a. Helgengrav af tufsten med dæksten af travertin (s. 3396). – b. Helgengraven uden dæksten og med 
de to øverste relikviekapsler indstøbt i gips. M. Mackeprang fot. 1903. – a. Sepulcrum aus Tuffstein mit Deckplatte 
aus Travertin. b. Sepulcrum ohne Deckplatte und mit den beiden obersten, in Gips eingegossenen, Reliquienkapsel.

Ved analyse af skriften på de tilsammen 14 
pergamentstrimler viste det sig, at de 11 var 
skrevet af samme hånd, formentlig i 1100’rne; 
håndskriftfragmentet var muligvis fra 800’rne 
eller 900’rne. De to sidste strimler stammede 
formentlig fra 1000’rne og var skrevet af for
skellige skrivere.

Udvalget af helgener, hvoraf den senest kano
niserede, Gotthard, blev erklæret for helgen 
1131, og pergamentstrimlernes datering kan tale 
for, at relikviesamlingen er erhvervet samlet i 
sidste halvdel af 1100’rne, muligvis i et stift, i 
hvis kalender de ovennævnte helgener var re
præsenteret. Minden, Paderborn, Bremen eller 
Hamborg stifter kan således være mulige op
rindelsessteder.

Tekstilerne var efter sædvane fortrinsvis af 
silke og ensfarvede, hhv. i blågrønt, rødbrunt 
og lyserødt, alle lærredsvævede. Et gult var i en 
mere avanceret samitumbinding, karakteristisk 
for nærorientalske silketøjer. Derudover var der 
et lille stykke lærredsvævet, hvidt hørstof.61

Alterbordspanel, 1747, af fyrretræ, udført af 
snedker Hans Andersen i Seem,62 nu med be
maling fra 1773, 101×160 cm, sidestykkerne 
101×108 cm. Såvel forside som sidestykker har 
en stor, glat fylding i rammeværk og smykkes af 
et malet draperi i en dodenkoprød farve med 
mørk rødbrunt i folderne, udført af maler J. L. 
1773.19 På forsidens midte er en malet dekora
tion bestående af to engle med blå vinger i 
lange, gyldne kjortler og med hvide bånd bun

det tværs over brystet (fig. 18). Begge har en 
palmegren i hånden og holder mellem sig en 
hjerteformet akantusramme i hvidt, blegrødt og 
gult. Heri står med gul skriveskrift: »Soli Deo 
Gloria« og årstallet 1773. Forneden ses lange 
frynser i beige og gulorange på rødbrun bund. 
Under denne dekoration var en rødbrun ådring, 
sandsynligvis udført 1747 af maler Lars (Las) 
Jensen fra Skærbæk (jfr. korloft s. 3391).63 Dra
periet rensedes for senere overmalinger 1974.

En †knæleskammel ved alteret blev gjort 166112 
og 1726 overtrukket med sort, »barket« læder.26

Fig. 17. Relikviekapsler af bly fra helgengraven. Reli
kvier og silketekstiler omviklet med pergament
strimler (s. 3396). Fot. efter 1973, i NM.- Reliquien
kapsel aus Blei von Sepulcrum. Reliquien und Seiden
stücke sind mit Pergamentstreifen umwunden.

232*
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Fig. 18. Alterbordspanel, 1747, detalje (jfr. fig. 19), 
med maleri fra 1773 (s. 3397). M. Larsen fot. 1971. – 
Altartischpaneel, 1747. Detail mit Gemälde, 1773 (vgl. 
Abb. 19).

†Alterklæder. 1661 anskaffedes et nyt rødt al
terklæde, efter at det gamle var bortrøvet i 
»denne krigs tid«.12 1688 og 1742 indkøbtes lær
red til alterklæde og til samme formål blåt klæde 
1764 og endelig 1772 hos Søren Lyhne i Ribe.26

1894 betaltes for beklædning af alteret med sil
kefløjl, frynser og bånd.64

†Alterduge, nævnes første gang 1706, da syv 
alen lærred indkøbtes. Den gamle var da ganske 
forslidt, museædt og ubrugelig. Til ny dug an- 
skaffedes 1732 grønt klæde og 1757 lærred og 
vævede kniplinger.26

Altertavle (fig. 19), o. 1645, sikkert fra billed
skæreren Jens Olufsens værksted i Varde, med 
genbrug af 12 sengotiske figurer, og nærmest 
beslægtet med Billum kirkes altertavle fra 1647 
(s. 1084). Storfeltets maleri er udført 1843 af P. 
Aagaard i Rødding,19 topstykkets 1733 af Ribe- 
maleren Hans Poulsen,26 mens træværkets be
maling stammer fra o. 1900.

Alterpostamentet har fremspring med løve
hoved over diamantbosse og volut, glat gesims 
og volutvinger med skælstav og rudebosse. Det 
arkitektonisk opbyggede, tredelte storstykke 
deles af fire glatte, toskanske søjler med pryd
bælter på svunget postament med oval bosse. 
Midtfeltet er indrammet af en smal, profileret

liste og bryder både postament og frise, mens de 
smallere sidefelter indrammes af fladbuede arka
der med forneden omløbende, profileret 
ramme. I hvert arkadefelt står en middelalderlig 
apostelfigur på konsol. Storvingerne er udfor
met som halvkartoucher, der løber ud i et ørne
hoved foroven, og hver rummer ligeledes en 
sengotisk apostel i et rundbuet arkadefelt. På 
storgesimsen er genanvendt yderligere fire mid
delalderfigurer, de to inderste placeret på volut- 
gavle med englehoved.

Topstykket har særskilt postament med en 
kraftig kvartrund, beslagværksprydet gesims
bjælke. Det dobbeltbuede, profilindrammede 
felt med kartoucher flankeres af endnu to mid
delalderfigurer. Topgesimsen bærer yderst de to 
sidste apostle på hver sin side af gavlen, der er 
formet som en kartouche med bredovalt felt 
kronet af et korsæble. På postamentets bagside 
er i tidens løb indridset flere navne, årstal og 
tegninger.65

Tavlen må fra første færd have været bestemt 
til at rumme de 12 apostel- og evangelistfigurer fra 
en (†)altertavle, o. 1490 (jfr. s. 3402), placeret på 
samme måde som middelalderfigurerne i Jens 
Olufsens tavle fra o. 1635 i Bevtoft (DK. SJyll. 
s. 894).66 Figurerne, ca. 50-52 cm høje, er efter 
sædvane barfodede og iklædt kjortel med bælte 
og lang kappe. Kun én skiller sig ud ved at bære 
liturgisk dragt. Karakteristiske er deres store 
hænder med lange fingre og spiralsnoet hår og 
skæg. Mange har mistet det oprindelige attri
but, men flere holder endnu en lukket eller åben 
bog i hænderne (jfr. fig. 21a).

I nederste række står fra nord: 1) Peter med tre 
nøgler i højre hånd, heraf er de to formentlig 
sekundære.67 2) Andreas med det skrå kors bag 
ryggen, skåret i ét med figuren; han har derud
over i højre hånd en sekundært tilsat sav, der 
ellers kendetegner Simon Zelotes. 3) Jakob den 
ældre, iført pilgrimsdragt, opkrammet hat med 
muslingeskal, skuldertaske og sko på fødderne. 
Staven i højre hånd er sandsynligvis nyere. 4) 
Johannes, skægløs med kalk i venstre hånd. På 
storfeltets gesims og på begge sider af topstyk
kets malerier ses fra nord: 5) Evangelisten Lukas 
(fig. 21b), der har rundt hoved (skægget påma-
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Fig. 19. Altertavle, o. 1645, formentlig udført i Jens Olufsens værksted (s. 3398). 
Henrik Wichmann fot. 1995. – Altarbild, vermutlich eine Arbeit aus der Werkstatt Jens 
Olufsens, um 1645.

let) med dyb rynke i panden og skaldepande 
med lille krølle. Han bærer storkravet kappe og 
har skriveredskaberne, blækhus og kniv, i bæl
tet.68 6) Mattias med økse. 7) Ubestemmelig, 
der med højre hånd holder kappen foran sig; nu 
uden attribut. 8) Ubestemmelig, med lille, ui
dentificerbar, nok nyere attribut i højre hånd; 
figuren er skåret efter samme forlæg som nr. 7, 
men spejlvendt. 9) Sandsynligvis evangelisten 
Mattæus (fig. 21a), med påmalet skæg, i katolsk 
præstedragt, bestående af messeskjorte (alba),

halslin (amictus), messehagel (casula) og spidse 
sko. Efter håndstillingen at dømme kan han ef
ter sædvane have haft et sværd i hånden.69 10) 
Muligvis Thomas eller Judas Thaddeus, der nu 
har en kort, formentlig sekundær, lanse i højre 
hånd. På siderne af topgavlen står fra nord: 11) 
Sandsynligvis Paulus, nu med sværd i venstre 
hånd. 12) Ubestemmelig, uden attribut, en gen
tagelse af figur nr. 7.

Figurerne er skåret efter samme forlæg som 
flere andre apostelrækker, heriblandt dem i
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Fig. 20. Altertavle, o. 1645, formentlig udført i Jens Olufsens værksted, topstykke (s. 3398). Henrik Wichmann 
fot. 1995. – Altarbild, vermutlich eine Arbeit aus der Werkstatt Jens Olufsens, um 1645.

Oksby (s. 1394), Hjarup (s. 2621), Sdr. Sten
derup (Vejle a.) og Ørbæk (Svendborg a.).

På de seks fritstående figurer ses i figurernes 
udhulede bagside en mærkning med påmalede 
minuskler; a(?), b, f, k, 1 og m, (fig. 60), for
mentlig en afmærkning af deres oprindelige pla
cering i skabet.70

Efter en restaurering 1983 står tavlen nu med 
en bemaling fra o. 1900, der måske er et forsøg 
på at rekonstruere 1700’rnes farver. Hovedfar
verne er blå, grøn og rød, suppleret med beige 
og brun samt forgyldning; søjleskaft og -posta- 
menter er marmorerede.

Tavlens mange fraktmindskrifter, opmalet o. 
1900, gengiver den underliggende tekst, for
mentlig fra 1700’rne, i guld på sort bund. Under 
storfeltets Nadvermaleri (jfr. ndf.) står i posta
mentfeitet følgende bibelcitater: »Jeg haver hjer
telig længtes efter at æde dette Paaskelam med 
Eder førend jeg Lider.« (Luk. 22,15). På begge 
sider af maleriet, i sidearkadernes postamentfel- 
ter og over apostelfigurerne, ses hhv. i nord:

»Sandelig Jeg siger Eder Dersom nogen holder 
mit Ord han skal ikke see Døden evindelig« 
(Joh. 5,24) og »Jesus kom til Verden«, og i syd: 
»Kommer hid til mig alle I som arbeide og ere 
besværede Jeg vil vederqvæge Eder« (Matt. 
11,28) samt »Gjøre Syndere salige«.

Under topfeltets malerier står: »Jeg er Op
standelsen og Livet« (Joh. 11,25), og på topge
simsen: »See det Guds Lam som bærer Verer- 
dens[!] Synd« (Joh. 1,29). I topmedaljonen læ
ses: »Saa haver Gud elsket Verden, at han haver 
hengivet sin Søn den eenbaarne at hver den som 
troer paa ham ikke skal fortabes men have det 
evige Liv.« (Joh. 3,16).

Malerier. Storfeltets maleri, Nadveren (efter 
Leonardo da Vinci), er udført 1843 af maler 
P. Aagaard i Rødding.71 Farverne er afdæmpede. 
I et grågrønt interiør fremhæves Kristus ved en 
blå kjortel, mens apostlenes dragter er i røde og 
grønne nuancer. I baggrunden ses et blånende 
landskab. Maleriet afløste 1843 et ældre †maleri, 
ligeledes en Nadverfremstilling, nævnt 1766.3
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Fig. 21a-b. a. Figur fra (†)højaltertavle, o. 1490, evangelisten Mattæus (s. 3398). b. Figur fra (†)højaltertavle, o. 
1490, evangelisten Lukas. Henrik Wichmann fot. 1995. – a. Matthäus der Evangelist, Figur eines (†)Hochaltars, um 
1490. b. Lukas der Evangelist, Figur eines (†)Hochaltars, um 1490.

Topfeltets maleri, der ved en lodret streg deles 
i to motiver, Korsfæstelsen og Opstandelsen, er 
udført 1733 af Hans Poulsen, Ribe.26 Det er ma
let i olie på træ efter forlæg benyttet i flere af 
hans altertavlemalerier. De oprindelige farver er 
nu så godt som dækket af en »opfriskning« fra 
1700’rne, muligvis udført af maler J. L. 1773 (jfr. 
s. 3397),19 og af nyere tilføjelser. Originale de
taljer kan kun iagttages i det rødbrune jords
mon. Motiverne svarer til dem i altertavlen i 
Nordby på Fanø (s. 2122).72

Den oprindelige renæssancestaffering, regi
streret ved en undersøgelse 1966, havde tilsyne
ladende kun været partiel. Af bevarede rester 
fandtes en forgyldning på lys cinnober eller 
mønje. Ifølge en kalkmalet tindskrift (jfr. s.
3394) lod kirkeværgen, Niels Andreasen Saa- 
bye,73 altertavlen renovere 1739, hvorved der 
vel sigtes til Hans Poulsens arbejde i 1730’rne.26 
Hans bemaling domineredes af blåt, rødt og 
hvidt. Figurerne havde en varm rødlig karna
tion, og forgyldning forekom enkelte steder.26
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Fig. 22a-c. a. Altertavlefigurer, o. 1490, fra (†) højaltertavle (s. 3398). a. *Maria med barnet. b. *Nådestolen. c. 
*Bispehelgen. Henrik Wichmann fot. 1995. – Figurengruppe eines (†)Hochaltars. a. *Maria mit dem Kind. b. 
*Gnadenstuhl. c. *Heiliger Bischof. Um 1490.

Marmoreringer, i blåt og rødbrunt, var udført 
hhv. på de svungne baser og på flere profilled og 
lister. 1773 stafferede maler J. L. tavlen,19 mulig
vis en overvejende hvid bemaling, ledsaget af 
forgyldning og lyse nuancer i rødt, rødbrunt og 
gråt. 1862 påførtes de 12 middelalderfigurer 
hvid farve af maler Anders Hansen.19 1894 om
tales altertavlen som »overmalet med perle
farve, hvorigennem skimtedes oprindelige, liv
fulde farver«.54

Altertavlen er tidligst nævnt 1729,26 da den 
blev genopsat af snedker Hans Andersen.74 In
den stafferingen i 1730’rne (jfr. ovf.) udbedredes 
den yderligere af (samme?) snedker Hans.26

Af en sengotisk (†)højaltertavle er i National
museet bevaret de tre hovedfigurer, *Nådesto- 
len, *Maria med barnet og en *bispehelgen, 
dendrokronologisk dateret til o. 1490.75 Tavlens
12 apostelfigurer er som nævnt genanvendt i den 
nuværende altertavle (jfr. s. 3398), mens rester 
af stavværk er benyttet i degnestolen (jfr. s. 
3418). Tavlen har sandsynligvis været af den vel
kendte type med tre stående figurer i midter
skabet, formentlig Maria mod nord, Nådestolen 
i midten og bispehelgenen mod syd, samt de 12 
apostle i fløjene. De tre hovedfigurer er skåret 
efter forlæg, benyttet af værksteder i Imperialis- 
simamesterens kreds.76 Dette slægtskab gælder



SEEM KIRKE 3403

Fig. 23a-b. a. Altertavlefigur, o. 1490, *Nådestolen, detalje (jfr. fig. 22b), fra (†)højaltertavle (s. 3403). – b. 
Altertavlefigur, o. 1490, *Maria med barnet, detalje (jfr. fig. 22a), fra (†)højaltertavle (s. 3403). Henrik Wich- 
mann fot. 1995. – a.*Gnadenstuhl, Detailaufnahme von Figurgruppe eines (†)Hochaltars, um 1490 (vgl. Abb. 22b). b. 
*Maria mit dem Kind, Detailaufnahme von Figurengruppe eines (†)Hochaltars (vgl. Abb. 22a).

navnlig Nådestolen og bispehelgenen, mens 
Maria er gengivet med en sarthed og ynde, der 
til dels adskiller sig fra denne tradition.77

*Nådestolen (fig. 22b og 23a), 127 cm høj, ud
gøres af den stående Gud Fader, iført fodsid 
kjortel med bræmme forneden, hvorunder hans 
nøgne fødder er synlige, samt kappe. På hove
det har han krone, hvis spir nu er gået tabt, samt 
langt, spiralsnoet hår og skæg. Den høje pande 
hvælver sig over markante øjenbryn, næsen er 
lige (spidsen afbrækket) og munden markant. 
Med begge hænder holder han foran sig Søn
nens martrede legeme. Kristus, med torne
krone, skulderlangt, lokket hår og kort krøllet 
skæg, har høje, markerede kindben og halvt 
lukkede øjne. Kroppen er spinkel med fremtræ
dende ribben. Højre arm er brækket af ved al
buen; kun rester efter fire fingre lige under side
såret er bevaret. Venstre hånd mangler yderste 
led på fire fingre.

*Maria med barnet (fig. 22a og 23b), 108 cm 
høj, står let svajet mod højre med Jesusbarnet på 
venstre arm. På hovedet bærer hun krone, nu 
uden spir, over en perlesnoet krans med midter
roset. Hendes ovale ansigt har høj, hvælvet 
pande, små øjne uden bryn, lige næse, lille 
mund og en fast hage. Det løsthængende, bøl
gede hår falder i lange spiralkrøller foran og bag 
skuldrene. Hun er iklædt kappe og to fodside 
kjoler. Kappen holdes sammen foran af et ædel
stensprydet bånd fæstnet med to rosetter. Den 
langærmede øvre kjole har udskåret bort for
neden. I venstre side holdes kjolen oppe, så man 
ser den underste kjole, også med bort, og en lille 
spids sko. Marias højre hånd er brækket af, og 
på venstre mangler det yderste led på lille- og 
langfinger. Hårlokkerne i figurens højre side og 
dragtens nederste kant er lettere beskadiget. Det 
nøgne barn har et bredt, rundt hoved med krøl
let hår og stærkt vigende hårgrænse over hvæl
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vet pande, ret store ører og ansigtstræk beslæg
tet med moderens. Barnet har mistet begge 
hænder, det meste af venstre underarm og ven
stre fod.

*Bispehelgenen (fig. 22c), 120 cm høj, har kraf
tige ansigtstræk med markerede øjenbryn, lige 
næse (spidsen beskadiget) og fast hage. Han er i 
fuldt ornat. Den ædelstensprydede bispehue har 
nedhængende bånd (mitra med infulae), det ene 
brækket midt over. Inderst bærer han messe
skjorte (alba) og hovedlin med fast stykke i nak
ken (amictus med parurae), derover dalmatika 
med frynser forneden og messehagel (casula), 
som foran falder i rige folder. På den bevarede 
højre hånds liturgiske handske (chirotheca) er 
der på pege- og ringfingers inderste led rester 
efter små jernsøm, formentlig som fæste for 
†fingerringe. Venstre arm mangler fra midt på 
underarmen. Fra den bevarede del hænger et 
håndlin (manipulus), også med frynser, og på 
fødderne har han spidse sko og træsandaler med 
vristrem. Dele af jordsmonnet i figurens højre 
side mangler, og tæt ved højre fod er rester efter 
en afbrækket genstand, givetvis en bispestav.

Alle tre figurer har dyb ryghulning, groft ud
ført med flere gennemskæringer.78 På figurernes 
for- og bagside er pålimet små stykker lærred til 
dække over knaster og revner eller for at ud
glatte andre ujævnheder. I hovederne er nedbo- 
rede huller, ca. 4 cm i tvm., Marias 11 cm dybt, 
Kristi 12,5 cm, mens Gud Faders munder ud i 
bagsidens udhulning; bispefigurens hul er endnu 
tilproppet.

På de afrensede figurer er bevaret enkelte re
ster af oprindelig staffering på kridtgrund. Kri- 
stus, Maria og Jesusbarnet har haft lys hudfarve, 
de sidstnævnte med røde kinder, mens Gud Fa
ders og biskoppens hud var lys rødlig. På Kristi 
højre kind ses rester efter tykke blodstriber. Ma
rias hår var forgyldt, biskoppen og Gud Fader 
havde gråt hår og skæg, mens Kristi hår var 
brunt. Marias kappe har været sølvfarvet, hvor
imod kjolen var gylden, begge dele med blåt 
foer.79 Også Gud Faders kappe og kjortel var 
forgyldte og foret med blåt. Kjortlen havde der
udover påmalet mønster i rød farve.80 Kristi 
lændeklæde havde været hvidt med guldkant,

tornekronen grøn. Bispen havde hvid messe
skjorte, forgyldt dalmatika og messehagel, 
førstnævnte med skiftevis røde og blå frynser og 
gult foer.81 Håndlinet var rødt med frynser sva
rende til dalmatikaens, bispehuens bånd røde 
med blåt foer, handskerne hvide og skoene 
røde. Nådestolsgruppen og bispehelgenen har 
derudover levn af en sekundær bemaling.82

Ved anskaffelsen af den nuværende altertavle 
o. 1645 blev de 12 fløjfigurer som allerede om
talt genanvendt heri (jfr. s. 3398), mens de re
sterende dele af altertavlen formodentlig blev 
lagt på loftet, hvor J. Helms så dem 1854. 1885 
blev de sammen med andet middelalderinventar 
(jfr. oversigt s. 3395) skænket til Nationalmu
seet (inv.nr. D2124, D2126 og D2125).83

Fra to (†)sidealtertavler, dendrokronologisk da
teret til o. 1405,75 er bevaret hhv. tre *fløje (side
altertavle nr. 1) og én *fløj (sidealtertavle nr. 2). 
De fire sammenbragte fløje indgik i 17- 
1800’rne84 i et alterskab sammen med en *ma- 
donnafigur fra o. 1475 (jfr. s. 3407),85 der kan 
stamme fra en tredje (†)sidealtertavle.86 Fire af 
de fem dele kom 1885 til Nationalmuseet; den 
sidste i 1918.

Af de fire fløje er tre med sikkerhed fra 
samme skab (nr. 1), mens den fjerde, der adskil
ler sig ved sin størrelse og motivernes indram
ning, må have hørt til et andet skab (nr. 2). 
Begge skabe har antagelig været af baldakinty
pen med fast rygbræt og fire bevægelige fløje, 
der har kunnet lukkes omkring en helgenfigur, 
omtrent svarende til den fragmenterede tavle i 
Nationalmuseet fra Kirke Helsinge (DK. Hol
bæk s. 1260f).

1) Af det ene skab er der, som ovf. nævnt, 
bevaret tre fløje (fig. 24a-c) ud af fire mulige. 
Den første (fig. 24a), der savner sin nabofløj, må 
have udgjort den yderste mod nord (tv.), mens 
de to øvrige har siddet i syd (th.) (fig. 24b og c). 
De måler 111-12 cm i højden, idet nordfløjen 
dog er reduceret til 106 cm.87 Den inderste fløj 
på sydsiden (fig. 24b) er 23 cm bred, men mang
ler et tilsat stykke i højre side; de to yderfløje er 
20,5 hhv. 21 cm brede.88

Fløjene rummer seks relieffer, der gengiver 
fire episoder fra Jesu barndomshistorie. See-
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Fig. 24a-c og 25. 24. *Alterskabsfløje fra (†)sidealtertavle nr. 1, o. 1405, med scener fra Barndomshistorien. a. 
Bebudelsen og Besøgeisen. b-c. Barnemordet i Betlehem og Kongernes tilbedelse (s. 3404). 25. *Alterskabsfløj 
fra (†)sidealtertavle nr. 2, o. 1405, med to scener fra Barndomshistorien, Bebudelsen og Fødslen (s. 3406). 
Henrik Wichmann fot. 1995. – 24. *Flügel eines (†)Nebenaltars Nr. t mit Szenen aus der Kindheit Jesu. a. Verkündi
gung und Heimsuchung Mariä. b-c. Bethlehemitisches Kindermord und Anbetung der Könige. Um 1405. 25. *Flügel eines 
(†)Nebenaltars Nr. 2 mit zwei Szenen aus der Kindheit Jesu, Verkündigung und Geburt. Um 1405.

nerne, der er skåret i et to cm dybt relief, er 
anbragt i høje, smalle felter under trebladfor- 
mede arkader. I sviklerne er cirkulære gruber, 
der formentlig efterligner halvædelstene (bjerg
krystaller). Flere steder bryder motivet ram
men. På nordre fløj er gengivet Bebudelsen 
(foroven) og Besøgeisen (forneden). Af første 
scene ses kun englen Gabriel med et skriftbånd i 
hænderne. Englen er mod sædvane iført diakon
dragt bestående af messeskjorte, halslin og dal

matika. I Besøgeisen herunder står Maria med 
utildækket, opsat hår vendt mod Elisabeth, der 
har konelin. De to svangre kvinder bærer lange, 
vide kjoler med snævre ærmer, og i omfavnel
sen er deres kapper draperet, som var de klædt i 
én kappe. Begge markerer de deres tilstand ved 
håndens placering.

De to samhørende fløje på sydsiden (fig. 24b 
og c) gengiver Barnemordet (foroven) og Kon
gernes tilbedelse (forneden). Øverst i højre felt
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Fig. 26. *Siddende Jomfru Maria med barnet, o. 
1475, formentlig sekundært placeret i (†)sidealtertavle 
nr. 1 eller nr. 2 (s. 3404f.). LL fot. 1983. – *Sitzma- 
donna, um 1475. Vermutlich im (†)Nebenaltar Nr. 1 oder 
Nr. 2 wiederverwendet.

sidder kong Herodes på en trone. Han bærer 
krone, kort polstret, snæver vams med poseær
mer, lavtsiddende, bredt bælte og hoser. Af hans 
håndbevægelser fremgår, at han har givet ordre 
til ugerningen, der vises i feltet lige overfor, ud
ført af en soldat, som allerede har gennemboret 
et nøgent barn med sit sværd. Bag soldaten ses 
to fortvivlede mødre, den ene river i hans krave 
og ærme, den anden sidder med sit myrdede 
barn i skødet. Kvinderne, den ene med hoved
lin, er iklædt lange kjoler med vide ærmer.

I Kongernes tilbedelse herunder ses kun de tre 
konger, alle vendt mod figuren i den nu for
svundne del af skabet, formentlig Maria med 
barnet, til hvem de frembærer deres gaver, tre 
lågpokaler på høj fod. Den ældste, en knælende,

skægget mand uden krone, er iført en lang, høj
halset kåbe (en houppelande) med vide ærmer 
og bredt bælte i livet. De to øvrige konger er 
klædt i dragter svarende til Herodes.

Spor efter hængsler ses på alle tre fløje, og 
lukketøjets placering afsløres af mærker midt på 
bagsiden af det ene smalle panel. På scenernes 
rammeværk er blotlagt indridsede vertikale og 
horisontale hjælpestreger.

De to sydfløje står med en bemaling fra 
1700’rne.89 Indramning og baggrund er holdt i 
blå nuancer, baggrunden mørkest forneden; det 
røde draperi bag Herodes er dog malet mod en 
brunlig vægflade. Dragternes farver varieres i 
nuancer af blåt, blågråt og rødt. Af en ældre 
bemaling er kun bevaret sporadiske rester af 
kridtgrunden. Nordfløjen har efter afrensning 
o. 1900 kun spor efter rødt og blåt.

Fløjene beskrives 1766 som et »futteral«, der 
kunne slås til side. Skabet stod da i nordre side
alterniche (jfr. s. 3383).3 1854 opregnede 
J. Helms på kirkeloftet fire »relieffer«, hvoraf 
han udførte to skitser.90 De to sydfløje blev 1885 
sammen med andet middelalderinventar (jfr. 
oversigt s. 3395), skænket til Nationalmuseet 
(inv.nr. D2130), mens den nordre fløj 1918 blev 
lokaliseret i Verninge præstegård på Fyn.91 Den 
skænkedes samme år til Nationalmuseet (inv.nr. 
D9558).92

2) (Fig. 25). Den 111 cm høje og 24 cm brede 
fløj har sandsynligvis været placeret nærmest 
rygbrættet i nordsiden af et baldakinskab. Moti
verne, Bebudelsen og Fødslen, er skåret i et to 
cm dybt relief i rektangulære felter. I Bebudel
sen knæler Jomfru Maria ved læsepulten og dre
jer hovedet bagud (englen må have været i den 
yderste fløj). Hun har langt, utildækket hår, 
kjole med bred halsudskæring og folderig 
kappe. Ved hendes fødder står en vase med en 
lilje. I fødselsscenen ses fire personer. Maria, 
med det lille svøbelsesbarn i sine hænder, gen
gives halvt liggende i en seng eller på en 
(siv)måtte på gulvet. Hendes slanke legeme, 
iført kjole, anes under sengetæppet. Bag lejet 
står en kvinde med utildækket, opsat hår og 
sammenlagte hænder, formentlig en fødsels
hjælper (Salome).93 Den skæggede Josef bagest,
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med hue og kjortel, støtter sig til sin stav. Ind
ramningen er skråfaset ind mod skæringerne, 
øverst dog med lige fas, hvor et ca. ni cm højt, 
nu forsvundet stavværk kan have været indsat.94

Bemalingen, i røde og blå nuancer, fra 
1700’rne,95 stemmer overens med den på syd
fløjene fra skab nr. 1. Fløjen er 1885 sammen 
med de tre ovennævnte skænket til Nationalmu
seet (inv.nr. D2130).

3) Fra en tredje(?) sidealtertavle stammer mu
ligvis en figur, *Maria med barnet (fig. 26), fra o. 
1475, 85 cm høj. Maria sidder på en trone med 
Jesusbarnet på skødet. Hun har hoftelangt, bøl
get hår under kronen og et yndigt ansigt med 
høj pande og lille, lige næse; munden er nær
mest hjerteformet. Hun er iført kjole med rund 
halsudskæring og derover kappe, som er lagt 
over hendes knæ. Det krølhårede Jesusbarn, 
med ansigtstræk som moderens, er i en meget 
lang kjortel, der kun lader den venstre fod syn
lig. Med højre hånd (alle fingre mangler) rækker 
barnet efter en pærelignende frugt i moderens 
hånd.

Fig. 27. Krucifiks, 1700’rne (s. 3407). Henrik Wich- 
mann fot. 1995.- Kruzifix, 18. Jh.

Fig. 28. *Alter- og processionskrucifiks, ca. 1350- 
1400 (s. 3408). Henrik Wichmann fot. 1995. – *Altar-
und Prozessionskreuz, um 1350-1400.

Figuren er stærkt hulet i ryggen med gennem- 
brydninger på begge sider af barnet og nederst 
på Marias kjole. Den har nu en bemaling fra 
1700’rne, der stemmer godt overens med de 
ovenfor omtalte fløje (jfr. s. 3404). Marias kjole 
er blå, kappen lys gråblå med blåt foer, og Jesu 
kjortel er rød. Begge har brunt hår og rødlige 
kinder.

Figuren, der nævnes 1766 sammen med de 
fire fløje,3 omtales 1769 som et »gammelt, 
smukt opmalet Mariæ billede«.96 Ifølge J. Helms 
stod den frem til o. 1843 i nordre sidealterni
che.97 Skænket til Nationalmuseet 1885 (inv.nr. 
D2127) sammen med andet middelalderinventar 
(jfr. oversigt s. 3395).

Krucifiks (fig. 27), 1700’rne?, af messing, 27 
cm højt. Kristus, fæstnet til korset med tre nag
ler, hænger tungt i armene. Ved øvre korsarm er 
en øsken, der viser, at det lille krucifiks, ligesom 
de nært beslægtede i Skuldelev og Søborg (DK. 
Frborg. s. 2590, 1147), har været beregnet til op
hængning. Nu monteret på fod af træ. O. 1900 
placeret på alteret, nu bag altertavlen.
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Fig. 29. Alterkalk, o. 1648, med ny fod fra 1844 (s. 
3408). Henrik Wichmann fot. 1995. – Kelch, um 1648, 
mit neuem Fuß, 1844.

Et *alter- og processionskrucifiks (fig. 28) er fra 
anden halvdel af 1300’rne. Kristusfiguren, 60,5 
cm høj, er mager med fremtrædende ribben og 
relativt store hænder og fødder. Hovedet, med 
høj pande, skårne øjeæbler, lille næse og mund 
samt kort, tvedelt fuldskæg og skulderlangt hår, 
er sænket mod højre skulder.98 Efter den nu for
svundne tornekrone er kun rester af trædyvler i

Fig. 30. Disk, o. 1648 (s. 3408). Henrik Wichmann 
fot. 1995. – Patene, um 1648.

Kristi hovedbund tilbage. De udstrakte, spinkle 
arme med markerede sener har åbne hænder 
(venstre hånds tommelfinger mangler),99 og 
lansesåret er placeret højt i højre side. De velfor
mede lægge har fremtrædende sener, svarende 
til armenes, og højre fod er placeret over ven
stre. Lændeklædet, der har bløde tværfolder og 
er fæstnet ved begge hofter, hvor der fra den ene 
hænger en lang snip ned, når til ned under knæ
ene.

Figuren er fæstnet til korset med tre nyere 
trænagler foruden en ældre, indboret gennem 
brystkassen. Korset, 92×80 cm, med skråkant 
og hulede bladknopper, har glat glorieskive og 
endestykker med reliefskårne evangelistsymbo
ler med skriftbånd i kantstillede kvadrater, hver 
omgivet af fire kølbueformede blade. Foroven 
ses Johannesørnen, forneden Markusløven, 
mens Mattæusenglen og Lukasoksen er gengi
vet på tværarmene.

Den delvist afskallede staffering er formentlig 
efterreformatorisk, dels anlagt på ældre kridt
grund, dels direkte på træet. Karnationen er 
hvid med rødligt skær, hår og skæg brunt, blo
det stærkt rødt og lændeklædet hvidt med gyl
den bort. Korstræet er brunmalet. Skænket til 
Nationalmuseet 1885 (inv.nr. D2128) sammen 
med andet middelalderinventar (jfr. oversigt s.
3395). Konserveret 1967 og 1974.

Altersølv. Kalken (fig. 29) er formentlig fra før
1648,26 foden dog fornyet 1844.19 Den 19 cm 
høje kalk har cirkulær fod med svagt skrånende 
standkant, der er arbejdet op i seks flader mod 
de ligeledes sekskantede skaftled. På fodens ene 
side er en pånittet krucifiksgruppe. Den seks- 
tungede knop har mellemfaldende rudebosser, 
hvis graverede versaler på skraveret bund til
sammen danner navnet »Ihesvs«; højt, ægfor
met bæger med hældetud. På fodens standkant 
ses to stempler (fig. 61), et mestermærke100 og 
Ribes bymærke. Under bunden er graveret med 
skriveskrift: »Renovirt d. 4. Marts 1844« og 
med versaler: »XXXXII lod, BR«, sidstnævnte 
sandsynligvis sølvsmedens initialer. Disken (fig. 
30), tvm. 15 cm, er muligvis samtidig med kal
ken.26 På fanen ses et graveret cirkelkors; for
dybningen er afrundet ved overgangen mellem
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Fig. 31. Oblatæske, før 1876, fra H. C. Drewsens 
elektropletfabrik (s. 3409). Henrik Wichmann fot. 
1995. – Oblatendose aus der Elektroplattierungsfabrik 
H. C. Drewsens, vor 1876.

bund og fane. Sættet blev istandsat 1778 af Fre
derik Christian Hansen, 1818 af Claus Guldager 
Biørn (Bøje 1982, s. 311) og af ukendt mester 
1844 (jfr. ovf.).19

Oblatæske (fig. 31), o. 1876,16 af sølvplet, 4 cm 
høj, tvm. 9 cm, fremstillet af H. C. Drewsens 
elektropletfabrik i København (fabr. nr. 412).101 
Den cylindriske æske har på det let hvælvede låg 
et graveret kors omkranset af liljer. Under bun
den stemplet »H. C. Drewsen« med versaler, 
herover et våbenskjold med timeglas (fig. 63).

Sygesæt, formentlig fra o. 1910, af sølvplet, 
kalken i enkel bægerform, 10 cm høj, disken 
glat, tvm. 6 cm. Oblatæsken er cylindrisk, 3,5 
cm høj og 5,5 cm i tvm., med profilerede sider 
og let hvælvet låg; den lille urneformede vinbe
holder, tilpasset kalkens bæger, er af slebet glas 
og har skruelåg i sølvplet. Kalken er stemplet 
»WM F « .  Sættet opbevares i et samtidigt fut
teral af imiteret læder, foret med rødt plys.

†Sygesæt. 1) 1660 betaltes for en kalk og disk af 
tin.12 2) 1747, fremstillet af Ribemesteren Jo- 
chum Bötticker på biskop Brorsons forlangende 
til kapellan ved Ribe S. Katrine, David Mogen
sen Grønlund.102 1755 omtalt som tilhørende 
Seem.19 3) Nævnt 1755, da det forgyldte sæt var 
»aparte«.103 1766 havde kirken to sygesæt,19 for
mentlig de to sidstnævnte. En liden og tynd 
kalk blev stjålet 1828.46 Det tilbageværende sæt 
nævnes endnu 1906.24

Alterstager (fig. 32), o. 1650, nært beslægtet 
med stagerne i Hunderup, skænket 1657 (s. 
3179), Tistrup og Grene (s. 1504 og s. 2276). De 
er 47 cm høje, balusterformede med et pærefor- 
met led over et kugleformet. Omtalt første gang 
1707.26 Syvstage, udført 1952, ifølge fabrikanten 
Knud Eibye, Odense, en såkaldt »Kingo- 
stage«,18 45 cm høj, ifølge indskrift »Skænket af 
Menigheden til Seem Kirke 1952«.

†Lyseslukkere. 1) 1721 og 1724 nævnes et sluk
kehorn til vokslysene.22 2) 1804 betales Jacob 
Kandestøber for en lyseslukker.

†Alterbøger. 1648 omtales en bibel og en alter
bog.26 Sidstnævnte erstattedes 1680 af en ny.3 
1689 betales for endnu en alterbog.26 En Chri
stian IV-bibel var ifølge inventariet 1707 skæn
ket af salig Hendrich Jørgensen Rønnov (jfr. 
epitafium. nr. 2 og †messehagel nr. 3). Den 
nævnes igen 1718.26

†Bogstol, o. 1700, af træ, til ovf. omtalte bibel 
er nævnt i inventariet 1718.26 1733 blev »læsnin
gen ved koret« renoveret af maler Hans Poulsen 
fra Ribe.104 Den fungerede muligvis på samme

Fig. 32. Alterstager, o. 1650 (s. 3409). Henrik Wich
mann fot. 1995. – Altar-Leuchterpaar, um 1650.
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Fig. 33. Messeklokker, middelalderlige, nu benyttet 
som bryllupsklokker (s. 3410). Henrik Wichmann 
fot. 1995. – Mittelalterliche Meßglocken, jetzt als Hoch
zeitsglocken benutzt.

måde som bogstolene i Nykøbing Sjælland 
(DK. Holbæk s. 3381) og Bedsted (DK. SJyll. s. 
1731).

Messehagler. 1) Formentlig fra 1867, af rødt 
fløjl med guldkors.19 2) Nyere, af hvidt møn
stret brokadestof, applikeret med rødt fløjl og 
gyldne bånd.

†Messehagler. 1) 1648 omtalt som en rød fløjls- 
messehagel med guldpossementer;26 stjålet før 
1661 »i denne Krigs Tiid«.12 2) 1661 anskaffedes 
en blå fløjlshagel,12 muligvis den, der benævnes 
som gammel og grøn 1711.105 3) 1707 blev en rød 
atlaskmessehagel med guldkniplinger og brode
ret kors på ryggen skænket af Anna Nisdatter,106 
enke efter Hendrich Rønnov (jfr. epitafium nr. 
2). 4) 1781 betaltes »hr. Cöster«107 for en ny ha
gel.26

To messeklokker (fig. 33), senromanske af 
form, uden indskrift, begge med tvm. 20 cm.108 
De to klokker var stadig i brug 1739, da nyt reb 
købtes til at »ringe de små klokker med i kir
ken«.26 1766 var de ophængt på korets vestvæg, 
sandsynligvis lige over korbuen.3 1843 betaltes 
maler P. Aagaard for at male loftet i koret såvel 
som indretningen til klokkerne.19 J. Helms om
talte klokkerne 1859109 og oplyste 1873, at de for 
ikke mange år siden »hang i hvælvingen under 
tårnet«. De opbevaredes 1887 på kirkeloftet og 
blev 1955 ophængt i våbenhuset (tårnrum
met),110 hvor de nu benævnes bryllupsklokker.17

†Skriftetavler. 1722 fremstilledes en tavle, 
hvortil hørte en svamp, til brug i †skriftestolen 
(jfr. s. 3417), og 1737 betaltes for en viser til at 
holde tal på de personer, der skulle til skrifte.26

Alterskranke (jfr. fig. 14), o. 1900, halvcirkulær 
med glatte, gennembrudte balustre i træ; blåma- 
let med grå balustre og brun håndliste. †Alter
skranker. 1) 1701 udførtes et nyt gitter til brug for 
gamle folk, »der havde besvær ved at rejse sig 
op fra knæ for alteret«.26 Skranken maledes 
172226 og fik 1793 indsat en dør med ramme.19

2) 1857 anskaffedes nyt knæfald og gelænder af 
ti støbte jernbalustre, leveret af Ribe Jernstø
beri.19

Døbefont (fig. 34), senromansk, af hvidgrå 
gotlandsk kalksten (Mackeprang: Døbefonte, s. 
15, 64, 288, 413), 104 cm høj, kummens tvm. 72 
cm. Den er en gotlandsk eksportfont af keg- 
lestubtype med skaft og kumme hugget hver for 
sig. Den beskedne fod med lodret standkant er 
hugget i ét med det keglestubformede skaft, der 
øverst afsluttes med en vulst. Fonten, som er ret 
beskadiget, er nu samlet med cement. Kum
men, med afløbshul i bundens midte, er 36 cm 
dyb og har næsten lodrette sider. Beslægtede 
fonte findes i Herredskirke, Kagstrup, Rørvig 
og Nykøbing Sjælland.111 Fonten, der 1900 blev 
renset for farvelag, var ifølge J. Helms 1873 
stærkt malet og marmoreret. Bemaling nævnes 
første gang 1722,26 men rækker formentlig til
bage til middelalderen. I 17-og 1800’rne blev den 
jævnligt malet sammen med det øvrige inven
tar; 1747,3 1773, 184319 og sidst 1884. Den blev 
repareret af murermester Peder Christensen 
171626 og igen 1884; det er formentlig sidst
nævnte år, at det knækkede skaft blev samlet 
med cement. Fonten står nu i korbuen ved nor
dre vange, hvortil den var flyttet inden 1894. 
1747 stod den i koret.19

Dåbsfad, udført 1867 af N. Hansen,19 af mes
sing, tvm. 47 cm, 10 cm dybt, uden udsmyk
ning. †Dåbsfad, 1701, med tilhørende †fontelåg 
nævnt 1718,26 bar indskriften: »Denne Bækken 
haver Rasmus Pedersen Møller og Anna Mads- 
D[atte]r: givet til Daaben udi Seem Kirke, for 
den Stolestand som er under Korset; 1701 «3 (jfr. 
stolestader s. 3416). 1718 nævnt som et dåbsfad
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af kobber,26 1766 beskrevet som et »messing
bækken med låg«.3

Dåbskande (fig. 35), købt 1844,19 Ribearbejde 
af tin, 23 cm høj. Kanden, der har buet korpus 
med slankere, cylindrisk halsparti, er af form 
beslægtet med kanderne i Ølgod, Hostrup, 
Grindsted og Anst.112 Låget er i tre afsæt og har 
bladformet gæk. På den slanke, buede hank er et 
ovalt stempel med Ribes byvåben (fig. 62).113

Håndklædeholder (jfr. fig. 14), muligvis fra 
1600’rne, af gråmalet træ med to udsavede 
knægte.114 Den blev malet 1722, og 1729 ind
købtes lærred til håndklæde.26 Hænger nu på 
korbuens nordlige vange.

(*)Korbuekrucifiksgruppe (fig. 36-37), o. 1500. 
Krucifikset, med korstræ fra 1700’rne, er 1983 
genophængt på gruppens gamle plads over kor
buen. Sidefigurerne Maria og Johannes pryder 
siden 1946 hovedalteret i Haderslev domkirke 
(DK. SJyll. s. 134).115

Fig. 34. Døbefont, senromansk, af gotlandsk kalk
sten (s. 3410). Henrik Wichmann fot. 1995. – Spätro
manische Taufe aus gotländischem Kalkstein.

Fig. 35. Dåbskande, udført 1844 af Riewald (s. 3411). 
Henrik Wichmann fot. 1995. – Taufkanne, eine Arbeit 
von Riewald, 1844.

Krucifiksfiguren har en nær parallel i Vilslev 
(s. 3143), og sidefigurerne slutter sig til figurer i 
Holsted.116 Kristusfiguren (fig. 37), 135 cm høj, 
hænger i let skrånende arme med hovedet hvi
lende mod højre skulder. Brystkassen er udspi
let, knæene let bøjede og højre fod lagt over den 
venstre. Hovedet, der bærer en tornekrone af 
sammenbundne grene, har lukkede øjne, lang, 
lige næse og lukket mund omgivet af rigt, lok
ket fuldskæg. Den velproportionerede overkrop 
har muskuløse skuldre og bredt, hævet bryst
parti med lansesåret angivet i højre side. Lænde
klædet er kort med snip både mellem benene og 
ved højre hofte. Navle og brystvorter er skåret i 
træet, armene tappet ind i skulderpartiet og ryg
gens hulning dækket af et formskåret bræt.

Korstræet fra 1700’rne, 185×196 cm, er glat 
med affasede kanter og kvadratiske, profilind- 
rammede endefelter, af hvilke tværarmens er 
moderne fornyelser. Øvre korsarm er sekun
dært forkortet 1843 (jfr. ndf.), så endefeltet nu er 
fæstnet direkte på tværarmen.

*Sidefigurerne, Maria og Johannes (fig. 
36a-b), hhv. 115 og 117 cm høje, har karakteri
stisk brede ansigter og afrundede, let hvælvede 
fodstykker. Maria står lænet let bagover med 
opadvendt ansigt og hænderne foldet i fortviv
lelse og bøn. Hendes hoved er dækket af et løst
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draperet tørklæde, hvorunder det lange, bøl
gede hår er synligt omkring ansigt og hals samt 
nedad ryggen. Ansigtet har fine træk med små 
øjne, lille næse og hjerteformet mund foruden 
en lille, fast hage. Kjolen har vertikale folder på 
forstykket og snævre ærmer, lukket med små 
runde knapper langs underarmen. Den om
fangsrige kappes ene flig er ført fra venstre foran 
kroppen, holdt i klemme ved højre underarm, 
hvorved stoffet fortil danner et mønster af 
tykke, knækkede folder; nederst stikker en lille 
spids sko frem.

Johannes, med skulderlangt hår med spiral
krølle i panden og ansigtstræk ikke ulig Marias,

står med en bog i højre hånd, mens han med 
venstre (fornyet tommelfinger) holder den fol
derige kappe ind foran kroppen. Den nøgne fod 
ses ved kjortlens bræmme. Begge figurers ryg 
har en udhuling, der nu er dækket af et nyere 
bræt.

Krucifiksgruppens nuværende bemaling er en 
blanding dels af farver fra 1700’rne, vel samti
dige med korstræet, dels fra 1843, udført af ma
ler P. Aagaard. På krucifikset, hvor disse farver 
er fremdraget 1983, går kun en blå marmorering 
på korstræets to gamle endefelter tilbage til 
1700’rne. På det øvre står med hvide versaler 
»INRI«. Farverne fra 1843 omfatter rødlig hud-

Fig. 36a-b. *Sidefigurer til korbuekrucifiks, o. 1500, Maria og Johannes (s. 3411f.). Henrik Wichmann fot. 1995. – Maria und Johannes, *Nebenfiguren einer Triumphkreuzgruppe, um 1500.
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Fig. 37. Korbuekrucifiks, o. 1500 (s. 3411). Henrik Wichmann fot. 1995. – Tri
umphkreuz, um 1500.

farve, mørkebrunt hår og skæg og orangerødt 
lændeklæde, mens korstræet i øvrigt står ege- 
træsådret.

På sidefigurerne er bemalingen fremdraget 
ved en restaurering 1950. Johannes har hoved
sagelig farver fra 1700’rne, grøn kjortel og oran
gerød kappe med rødt foer, mens farverne i Ma
rias dragt overvejende er fra 1843; gråhvidt ho
vedlin og kjole, lysblå kappe og sorte sko. Hen
des ansigt var 1950 helt blottet for farve og blev 
derfor malet i overensstemmelse med Johannes.

Figurerne havde herunder bevaret rester af 
middelalderlig bemaling på kridtgrund. Kristus- 
figuren havde bruntonet hudfarve, og på lænde
klædet fandtes rester af poleret bladguld og azu- 
rit (blåt). Sidefigurene havde lyst, rødbrunt hår 
og forgyldte kapper med blåt foer, mens kjortel 
og kjole formentlig havde været hvide.

Kristusfigurens staffering fra 1700’rne blev 
undersøgt 1983. Den omfattede rødlig hudfarve 
med blodstænk, lændeklædet var opdelt i et 
parti med sølv og et med guld, korstræet var 
mørkebrunt og endefelternes blåmarmorering 
havde en mørkebrun kantning samt rester af på
skrift i det nedre felt.

Endnu 1766 stod krucifikset, og antagelig hele 
gruppen, på en †korbuebjælke.117 Formentlig i 
forbindelse med nymalingen 1843 blev gruppen 
hævet helt op under loftet, hvilket må have for
anlediget den nævnte afkortning af øvre kors- 
arm. Mellem 1873 og 1900 blev krucifikset flyt
tet til skibets nordvæg og nymalet, mens sidefi
gurerne 1885 skænkedes til Nationalmuseet 
sammen med andet middelalderinventar (jfr. 
oversigt s. 3395). Fra museet kom de 1946 til 
Haderslev domkirke.118 Krucifikset hænger si-
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Fig. 38a-c. Prædikestol, o. 1625, arkadefagenes relieffer (s. 3414). a. Fødslen. b. Dåben. c. Korsfæstelsen. Henrik 
Wichmann fot. 1995. – Kanzel, Bogenfelder mit Reliefdarstellungen von Geburt (a), Taufe (b) und Kreuzigung (c). Um 
1625.

den 1983 igen over korbuen, men så lavt, at det 
respekterer den kalkmalede frise (s. 3393).

Prædikestol (fig. 39), o. 1625, bekostet af navn
givne beboere i Høm og sandsynligvis fra 
samme værksted som Gørdings fra 1622 (s. 
2990). Kurven har fem arkadefag med relieffer, 
flankeret af korintiske frisøjler, der har pryd
bælte med beslagværk. Felternes perspektiviske 
arkader (fig. 38a-c) udgøres af kanellerede pila- 
stre med profilkapitæl og tunget bueslag, hvor
over en forsænket bort med småbosser af veks
lende form. I sviklerne er der planteornamentik i 
fladsnit; felterne afsluttes forneden med en tand- 
snitsliste.

Reliefferne, med scener fra Jesu barndoms- og 
lidelseshistorie, fremstiller fra nord: 1) Fødslen 
(fig. 38a), ligesom i Gørding skåret efter et stik i 
Habermanns bønnebog fra 1586,119 men noget 
forenklet. Svøbelsesbarnet ligger i en krybbe, 
mens den tilbedende Maria knæler til venstre og 
Josef står bagved med en lygte. 2) Dåben (fig. 
38b). Jesus, som er iført kort lændeklæde og står 
i Jordanflodens vand til midt på lårene, har sam
menlagte hænder. Han flankeres af den knæ
lende Johannes Døber, der med sin højre hånd 
øser vand over hans hoved, og af en engel, som 
holder hans kappe. Ovenover svæver den store 
Helligåndsdue, mens Gud Fader ser til fra et

skysegment foroven. Fremstillingen er beslæg
tet med Jesu dåb, gengivet i P. Lauritzøns kate
kismus, trykt 1594 i København,120 men flere 
enkeltheder må dog stamme fra andre forlæg. 3) 
Korsfæstelsen. På et nærmest T-formet kors 
mellem sol og måne hænger Jesus flankeret af de 
to røvere, der er hængt op ved albuerne på tyn
dere kors. Nederst omfavner Maria Magdalene 
korsets fod. 4) Opstandelsen, ligeledes efter et 
stik i Habermanns bønnebog fra 1586,121 gen
giver Jesus med flagrende kappe og sejrsfane, 
næsten svævende over den lille sarkofag. To ro
merske soldater, halvt sovende, værger for sig, 
den ene med et skjold. 5) Himmelfarten. 
Øverst, i et skysegment, ses det nederste af Jesu 
kappe og hans bare fødder. Herunder fodaftryk
kene i klippen omgivet af seks skæggede 
apostle.

Kraftige profiler danner overgang til posta
ment og frise. Frisefremspringene har engleho- 
ved foran og på siderne bosser. På postament- 
fremspringene er beslagværk. Mens det høje po
stament i felterne har rulleværkskartoucher med 
ovalt skriftfelt, har frisefelterne enkle, aflange 
felter, hvis indskrift, med reliefversaler, er for
søgt fjernet, men som dog til dels kan læses. Fra 
nord: 1) Hans Olvis Pro, 2) ...h..., 3) Iap Niel
sen Høm, 4) Niels lapsen Høm, 5) (ulæseligt).
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Fig. 39. Prædikestol, o. 1625 (s. 3414). Henrik Wichmann fot. 1995. – Kanzel, um 
1625.

Under postamentfremspringene flankerer eng- 
lehoveder enkle hængestykker. Den svajede un
derbaldakin har fornyede profilribber (elmetræ) 
fra o. 1900.

Prædikestolens himmel (jfr. fig. 15) skyder sig 
ud fra østvæggen som en femkant. Frisen, med 
profilindfattede felter, kantes af tandsnit og bry
des af retkantede fremspring med bosser. 
Øverst krones hjørnerne af dråbeformede spir

mellem kartouchetopstykker med roset. Loftet 
har radiære profilribber udgående fra en stor ro
set i midten.

Prædikestolens bemaling fra o. 1900 bygger 
til dels på ældre farver (især fra 1739). Hoved
farverne er rød, blå, grøn og beige, foruden for
gyldning på beslagværk, pilastre og kapitæler. 
Relieffernes baggrund er blå, karnationen hvid, 
mens de øvrige farver er lyse, blågrøn i flere
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Fig. 40. Stolestadegavl, o. 1575 (s. 3416). Henrik 
Wichmann fot. 1995. – Gestühlswange, um 1575.

nuancer, brunlilla, brun og beige. Indskrifter 
med gylden fraktur. I postamentfelterne læses 
fra nord (sidste felt tomt): »Et Barn er født, en 
Søn er os givet. Denne er min Søn den Elske
lige. Sandelig han bar vor Sygdom og tog vor 
Pine paa sig. Jeg er Opstandelsen og Livet« (Es. 
9,6, Matt. 3,17, Matt. 8,17, Joh. 11,25). I him
lens frise: »Raab høit spar ikke Opløft Din Røst 
som en Basun og kundgiør mit Folk deris over
trædelser« (Es. 58,1).

Ved en farveundersøgelse 1979 konstateredes 
ingen rester af oprindelig bemaling. 1739 hen
tedes maler Christian Peter Bjerrum fra Ribe for 
at renovere prædikestolen,3 der skulle males 
(opfriskes?) i overensstemmelse med pulpituret

(s.d.).26 Denne bemaling, som registreredes ved 
ovennævnte farveundersøgelse, bestod af blåt, 
rødt og hvidgråt samt sølv og guld på søjlerne; i 
postamentfelterne gyldne indskrifter, 1766 
nævnt som »skønne bibelske citater«.3 En be
maling af stol og himmel 1843 ved P. Aagaard 
bestod, ifølge J. Helms 1873, af hvidt med for
gyldninger. H. C. Amberg omtaler 1895 stolen 
som gråmalet.19

Allerede tidligt var der problemer med under
baldakinen og ophængningen af stolen. 1661 
købtes to nye »hængere« af jern til dens fæste.12 
1721 »hæftedes« dens underste del, hvilket blev 
gentaget 1780.26 1895 hang stolen atter skævt.

Prædikestolen er opsat syd for korbuen, med 
opgang gennem triumfmuren. Trappen er mu
ligvis murermester Peder Christensens »nye 
stentrappe« fra 1716.26 En tidligere †trappe ud
førtes 1691, samtidig med degnestolens flytning 
(jfr. s. 3418).26

†Timeglas. Et timeglas nævnes i inventariet
1718,26 sandsynligvis det glas med fire »quar
ter«, som blæste ned få år senere. Dette erstatte
des 1722 af et nyt til kun 6 sk.22 Året efter købtes 
endnu et timeglas fra Flensborg, med fire glas 
placeret i en vendbar ramme.22 Sandet heri ville 
imidlertid ikke løbe, og glasset sendtes derfor 
1724 til reparation i Flensborg.26 1738 omtales 
timeglasset som ubrugeligt og et andet, rødt 
»anstrøget« og forgyldt, blev anskaffet.26 Om
talt senest 1787.19

Bogstolen er fra restaureringen 1983. 1746 gjor
des en †bogstol til prædikestolen.19

Stolestaderne (fig. 40) er i deres kerne fra o. 
1575, men ændret 1746, da snedker Hans Ander
sen i Seem erstattede en tredjedel af gavlene, og 
ved restaureringen 1900, da stolene blev nyop- 
stillet og fik nye ryglæn og sæder. Gavlene er 
alle beskåret forneden. De ældste, som fortrins
vis står østligst i skibet, er bredre end de yngre. 
De ældste gavle har, som det var almindeligt på 
Ribeegnen, to fyldinger med foldeværk i ram
meværk og profilerede spir, de sidstnævnte re
noveret 1900. Fyldingerne, der på bagsiden er 
skråfasede, er af fyr, rammeværket af eg. Varia
tioner i fordelingen af foldeværkets hjertefor
mede gennembrydninger deler gavlene i to ty-
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per: én (syv gavle), hvor gennembrydningerne i 
øverste fylding tilsyneladende er i tre lag og i 
den nederste i to lag,122 og én (17 gavle) kende
tegnet ved kun at have gennembrydninger i 
øvre fylding. Foldeværket på de fleste gavle er 
nu på det nærmeste høvlet glat. Hans Andersens 
gavle fra 1746, i alt 11, hvoraf fire nu er på loftet, 
er helt af fyrretræ med glatte, falske fyldinger.

Stolenes bemaling, fra 1980-82, er over
vejende blå med foldeværket i gråhvidt og pro
fillisterne i en mørkere blå samt rødt.
1979 blev stolenes tidligere farvelag undersøgt. 
Ældst var en delvis bemaling fra 1500’rne med 
brunbejdset foldeværk på sort bund, mens ram
meværket stod i træets farve. 1691 fik stolene 
malede numre.26 Efter renoveringen fik stolene 
1747 ens bemaling, sandsynligvis udført af ma
ler Lars (Las) Jensen, Skærbæk:117 rammeværket 
berlinerblåt og foldeværket hvidt. På de nye 
stole blev foldeværket imiteret, ligeledes i hvidt. 
En brun egetræsådring blev udført af maler An
ders Hansen 1862.19 I forbindelse med restaure
ringen 1900 fik stolene igen nye farver: ramme
værket olivengrønt, foldeværket okkergult på 
blå bund og kantprofilerne cinnober. En vissen
grøn farve på rammeværket og gråt i fyldin
gerne var udført o. 1935.17

Talrige tilføjelser og ændringer er foretaget 
gennem tiden. 1651 blev der lavet to nye stole,19 
og 169126 forbedredes kvindesidens stole. Sto
lene i begge rækker udbedredes atter 1729 med 
sæder og fodskamler af Hans Andersen.26 Hans 
arbejde 1746 omfattede nye »forstykker« (gavle) 
i alle kvindestole, mens mandsstolene blev for
bedret med de bedste gavle fra de gamle kvin
destole, og de resterende gavle benyttedes til 
»stolper« i tårnrummets stole.26 1747 forsynede 
Hans Andersen stolene med døre, hvoraf tre er 
bevaret på skibets loft.123

En stolestadsfortegnelse fra 1746 oplyser, at 
der var 28 mandsstole, gennemgående med fire 
pladser i hver, mens der i kvindesiden kun var
13 stole, hver med plads til seks.124 På pulpi
turerne var der mere end 60 pladser. O. 1765 af
stedkom en indskrænkning af afstanden mellem 
stolene for at give plads til to nye stader mange 
klager og megen splid i sognet.3 1766 var der 30

mands- og 14 kvindestole i kirken, på pulpituret 
seks stole til mændene og 11 til kvinderne;3 1862 
noteredes samme antal pladser nede i kirken.19 
Planen 1894 (jfr. fig. 6b) viser omtrent samme 
fordeling. Alle stole i tårnrummet var forbe
holdt mænd.

1701 skænkede Rasmus Pedersen Møller og 
Anna Madsdatter et †dåbsfad for et stolestade 
under korset (jfr. s. 3411),3 nok den østligste stol 
i skibet.

†Hatteknager, nævnt 1747, da Peder smed i 
Seem betaltes for »søm til de lister, som mæn
dene hang deres hatte på«.26

Bænke på vestpulpituret, sandsynligvis fra 
1733, med udskårne, svungne gavle, 99 cm 
høje, i 1859 flyttet hertil fra (†)nordpulpituret 
(s.d.). Bænkene er nu blåmalede, mens en bænk 
på loftet har en lysere blå farve, muligvis be
malingen fra 1739.3

†Stoleværker. 1858 fremstillede snedkermester 
P. Chr. Aanst 18 stole med ryg, sæde og sirater, 
nok som erstatning for tårnrummets ældre †sto- 
leværk, nedtaget samme år.19 Samtidig blev et 
†vægpanel i tårnrummet fjernet. En såkaldt †rafe- 
kerstol bagerst i tårnrummet fjernedes ved re
staureringen 1900.20

†Lukkede stole. 1-3) Tre lukkede stole nævnes 
på (†)nordpulpituret 1733,26 muligvis dem, der 
var bekostet af kirkeværge Niels Andreasen Saa- 
bye, og hvis døre ændredes 1747.62 4) En lukket 
stol under opgangen til vestpulpituret omtales 
første gang 1735.26 I flere år benyttedes tre plad
ser heri af Christian Møller i Skallebæk mølle, 
hans hustru og en tjenestepige.26 Senest omtalt
1858.19

Lænestol til præsten, anskaffet 1891,64 af bejdset 
fyrretræ, med polstret sæde med korsstingsbro- 
deri. Nu syd for alteret.

†Præste- og skriftestol (jfr. †skriftetavler s. 3410) 
nævnt 1691 og 1716,26 da stolen blev flyttet. Den 
fik nyt gulv 1721,117 blev malet af Hans Willum- 
søn og fik grønne gardiner foran gitteret;26 ma
let igen 1747 af Lars (Las) Jensen.117 1772 be
klagede man, at stolen var så trang, at kun to 
personer kunne skrifte heri samtidig. Skriftemå
let kunne af denne grund, især om vinteren, tage 
hele dagen. Man ønskede derfor at udvide sto-
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Fig. 41. Degnestol, sammensat af dele fra forskellige 
perioder, heriblandt stavværk fra (†)højaltertavle, o. 
1500 (s. 3418). Henrik Wichmann fot. 1995. – Küster- 
stuhl, zusammengesetzt aus Teilen verschiedener Epochen, 
darunter Maßwerkstücke aus einem (†)Hochaltar, um 
1500.

len, hvilket sandsynligvis skete, idet den året ef
ter blev malet af J. L.125

Degnestol (fig. 41), 1716?,26 sammenbygget af 
dele fra forskellig tid, af fyr, bortset fra ryg
panelets øvre udsmykning, der har gotisk stav
værk af eg. Den karnapformede pult har glatte 
fyldinger i rammeværk med kantprofiler fra 
1700’rne. Rygpanelet med bænk er dannet af to 
fag, hver med to rektangulære fyldinger med 
profiler svarende til pultens.126 Som frise er an
bragt et brædt med falske fyldinger og tre goti
ske stavværkskølbuer (fig. 64), den ene beskåret 
i siden, 16 cm høje og tilsammen 109 cm lange, 
utvivlsomt fra (†)højaltertavlens ene sidefløj (s. 
3402). Lågen, der på ydersiden har sekundære 
profiler, er formentlig fra o. 1600, men er i 
1700’rne vendt om og afkortet i begge ender, 
hvilket bl.a. fremgår af navnet »Jens Wind- 
feldt«, indskåret med versaler på indersiden. 
Ved øvre højre hængsel er med versaler indrid
set »Broder« eller »Brober«.

Stolen står nu med en bemaling fra 1980-82, 
blå med gråhvide fyldinger, cinnoberrød ind
ramning og gråhvidt stavværk. Det ældste lag 
på pultens fyldinger er en mørk blågrøn bema
ling kombineret med mørk cinnoberrød på 
kantprofilerne, udført af Hans Willumsen 1722 
eller Lars (Las) Jensen 1747.117 Herover er et 
hvidt lag, kun med cinnoberrød håndliste og 
kantprofiler, antagelig påført 1843 af P. Aa- 
gaard.19 Rygpanelets og lågens ældste malelag er 
gulgråt, senere dækket af blåt. Ved restaurerin
gen 1900 fik stolen olivengrønne fyldinger med 
cinnoberrøde kantprofiler og gråt rammeværk.

1718 stod degnestolen i koret.26 Nu, som i 
1894, i dets sydvestre hjørne, foran opgangen til 
prædikestolen (jfr. fig. 14-15).

†Kister. Et »lille skrin at gemme messeklæder 
i« omtales første gang 1710, og 1718 nævnes en

Fig. 42. Skab, 1721, i koret (s. 3419). Henrik Wich
mann fot. 1995. – Schrank, 1721, im Chor.
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Fig. 43. Pengebøsse, før 1719, forhøjet 1786 af Ru
dolph Pedersen (s. 3419). Henrik Wichmann fot. 
1995. – Opferstock, vor 1719, von Rudolph Pedersen er
höht, 1786.

lille grønmalet kiste til alterklæder, kalk og disk; 
låsen manglede.26 Tre år senere opregnedes i vå
benhuset to gamle kister,19 hvorfra en gammel 
kistelås og andet »forrustet« jern blev genan- 
vendt 1726.26

Skab (fig. 42), 1721, 190×100 cm, 35 cm dybt. 
Skabet har en kraftig gesims foroven, ramme
værk med falske fyldinger, dør med to hammer
fyldinger og glatte sider. Svarende til resten af 
inventaret er skabet 1980-82 malet blåt, fyldin
gerne er grålige med en blegrød rosenbuket i 
beige vase og røde og beige bladranker, listerne 
mørkere blå og røde. Skabets ældste bemaling, 
gråt rammeværk og cinnoberrøde lister, er 
sandsynligvis udført af Hans Willumsen 1722.26 
Herover er en hvidgrå farve, muligvis påført af 
Lars (Las) Jensen 1747.117 En bemaling fra o. 
1900 var olivengrøn på fyldinger (farven bibe

holdt inde i skabet) med cinnoberrøde lister og 
gråt rammeværk. 1721 indkøbtes materiale til et 
»nyt skab til messeklæderne«, med drejede 
knopper og ny lås.26 Det blev ifølge den kalk- 
malede tindskrift (jfr. s. 3393) udført på kirkens 
bekostning for kirkeværgen Niels Andreasen 
Saabye.3 Skabet stod 1747, som nu, ved triumf
væggen i korets nordvestlige hjørne.

Et †skab til kalk og disk fik 1691 ny lås.26 1721 
er det beskrevet som et stort, grønt skab med lås 
for, hvori man opbevarede en del af kirkens in
ventar.19

†Pengeblokke. 1) Omtalt første gang 1779, da 
smeden gjorde hullet i blokken større,19 sidste 
gang 1904.18 2) 1904 nævntes endnu en penge
blok.18

Pengebøsse (fig. 43), nævnt tidligst 1718,26 af 
kobber, 23 cm høj, cylindrisk med snoet bånd 
foroven, hvælvet låg og hank formet af tyk me
taltråd. Lidt under midten ses en reparation

Fig. 44. Dørfløj, jernbeslået, o. 1675 (s. 3420). Henrik 
Wichmann fot. 1995. – Eisenbeschlagener Türflügel, um 
1675.
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rundt om hele korpus, antagelig fra 1786, da 
Rudolph Pedersen, kobbersmed i Ribe, gjorde 
bøssen større. 1721 låstes den med tre nøgler og 
benyttedes til tavlepengene.19 Nu vestligst i ski
bet på lille konsol. †Bryllupsbøsse, fra 1783, af 
kobber, udført af ovennævnte Rudolph Peder
sen til indsamling af penge til de fattige ved 
bryllupper.19 Sandsynligvis den, der blev stjålet 
1828.46

†Pengetavler. 1661 lod kirkeværge Terchel An
dersen gøre en tavle til Helsingør hospitals og 
skoles almisse (jfr. tavler i Ribe domkirke, Ribe 
S. Katrine og Anst, s. 463, 764 og 2501),12 mu
ligvis den, der 1718 omtales som en gammel

Fig. 45. †Orgel, 1908, på vestpulpitur fra 1710 med 
brystning og orgelfacade fra (†)nordpulpitur opsat 
1733 (s. 3422). Annelise Olesen fot. 1975. – †Orgel, 
1908, auf Westempore von 1710 mit Brüstung und Orgel
prospekt aus (†)Nordempore, errichtet 1733.

tavle af træ til kollekten.26 1766 opregnes to tav
ler af træ.19 1722 blev der lavet et †offerkar til 
degnestolen, muligvis det bækken, til hvilket 
der 1739 blev gjort en »slagstol« (klapbord) ved 
kirkedøren.26

Af en klingpung, anskaffet 1778,19 er bevaret 
jernringen med dølle samt dobbelt skindpose. 
Nu på skibets loft.

Dørfløje. 1) (Fig. 44), fra 1600’rne,12 forment
lig skibets syddør, af egetræ, 213×117 cm. Den 
fladbuede dør, der er beskåret i højden og hvis 
fals er borthugget, består af tre store planker, 
beslået med otte vandrette jern, heraf to gang
jern. Et stort, sandsynligvis sekundært jern
håndtag er placeret lodret hen over fjerde og 
femte jern ved siden af et nøglehulsbeslag. Her
under hænger endnu den oprindelige dørring. 
Et ældre hul, udluset med en træklods, må have 
rummet den første †las, indsat 1709. Før den tid 
kunne døren åbnes uden nøgle.26 Berent smed i 
Ribe fremstillede 1729 en anden lås hertil.26 Un
der et brunt farvelag har døren rester af lyseblåt. 
Den var 1895 placeret mellem skib og våbenhus, 
nu på skibets loft.

2-3) (Jfr. fig. 45), o. 1900, hhv. mellem skib 
og tårnrum og i døren til vestpulpituret, med 
fyldinger svarende til korskabets (jfr. s. 3419), 
nu malet i blå nuancer fra 1980-82.

†Dørfløje. 1661 isattes nyt †låsetøj i kirkedø
ren, formentlig våbenhusdøren, eftersom den 
forrige »efter krig og fjendtligt indfald« var gan
ske borte.12 1721 udførtes ny dør med dobbelt 
lås til våbenhuset,127 malet 1729 af snedker Hans 
Andersen.26 Tårndøren fornyedes 1667,21 og heri 
indsattes nye låse både 1720105 og 1747, sidst
nævnte smedet af Enevold smed i Ribe.26

Vestpulpitur, opsat 1859,19 da det blev øget i 
bredden med et fag i forhold til et ældre †vest- 
pulpitur fra 1710 (s.d.).26 I pulpituret indgår 
genanvendte dele fra det 1859 fjernede (†)nord- 
pulpitur fra 1733 (s.d.).26 1908 indrettet til orgel
pulpitur. Det er placeret foran tårnbuen i hele 
rummets bredde, bæres af fire bjælker, indmuret 
i nord- og sydvæggen, og støttes af to søjler fra 
1900. Samme år opsattes en trappe, der gav ad
gang fra tårnrummet. Den afløste en ældre 
trappe vestligst i skibet, langs nordre væg.
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Brystning og nuværende orgelforside (fig. 
47), af fyr, stammer fra (†)nordpulpituret fra 
1733. Brystningen har næsten kvadratiske fyl
dinger, flankeret af udstemmede, smallere felter 
med karvskårne bladspidser, i friserne varianter 
heraf, adskilt af pyramidebosser. Foran to af de 
vertikale felter står snoede søjler. På begge sider 
af den midterste, mangesidede spejlfylding er 
parvist placerede ottesidede spejlfyldinger, 
hvorimellem hammerfyldinger, de førstnævnte 
vekselvis med malede rankeornamenter eller 
trekantbosser i hjørnerne. Øverst har brystnin
gen en kraftig gesims, forneden en fodliste. Un
der den sidstnævnte et hængestykke med ud
skåren bladranke med en centralt placeret, lig
gende oval medaljon med skåret årstal 1733. 
Nært beslægtede paneler findes i Jernved (s. 
3242) og Toftlund, Haderslev amt.128

Midt på pulpiturbrystningen er opsat front- 
partiet fra (†)nordpulpituret. Båret af to korte, 
snoede søjler med blokkapitæl og -base ses, 
flankeret af løver, Christian VI.s kronede, laur- 
bærkransede spejlmonogram med elefantorde
nen,129 muligvis i den udformning, det fik ved 
Lars malers (Lars (Las) Jensen, Skærbæk?) æn
dringer 1744, da »noget ved kongens våben og 
krone forandredes«.26

Fig. 46. (†)Nordpulpitur, 1733, detalje fra brystning 
(s. 3421). Henrik Wichmann fot. 1995. – (†)Nordem- 
pore, Detail von Brüstung, 1733.

Fig. 47. Vestpulpitur, 1710, med brystning og orgel
forside fra (†)nordpulpitur, opsat 1733 (s. 3422). Hen
rik Wichmann fot. 1995. – Westempore, 1710, mit Brüst
ung und Orgelprospekt aus (†)Nordempore, errichtet 1733.

Ved en restaurering 1979 konstaterede man, at 
brystningens staffering var den oprindelige fra 
1739, kun med mindre ændringer, udført 1859 af 
maler Anders Hansen.19 Fyldingerne, med mørk 
grå bund under berlinerblå lasur, har bibelcitater 
med gylden fraktur.130 Citaterne, i redigeret 
form, er muligvis hentet fra kirkens †Christian 
IV-bibel (jfr. s. 3409).131 Indfatningerne er røde, 
bosserne rød- eller blålaserede, og de udstem
mede felter lyst blågrå med hvidt og okkergult. 
Gesims og fodstykke har brune marmoreringer. 
Topstykket, der rensedes og forgyldtes 1982, 
har ligeledes farver fra 1739, suppleret 1744 med 
bemaling af ændringer, som udførtes samme 
år.26 Løverne er gulbrune, monogrammet for
gyldt.

(†)Nordpulpitur, 1733,132 opsat på foranledning 
af kirkeværgen på kirkens bekostning133 af sned
ker Hans Andersen og stafferet 1739 af Christian 
Peter Bjerrum, Ribe.26 Foruden de i det nuvæ
rende vestpulpitur genanvendte dele (Christian 
VI.s spejlmonogram og panelerne) er bevaret to 
paneler, ligeledes med bibelcitater: Ef. 5,10 og 5 
Mos. 28,6 (fig. 46). De er ophængt i skibets to
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Fig. 48. Klokkestol (s. 3423). Henrik Wichmann fot. 
1995. – Glockenstuhl.

blændede døre. På loftet opbevares yderligere to 
paneler, begge i slet tilstand, med bibelcitater 
fra: Sl. 146,2 og Rom. 14,12.

Tilladelsen til at opsætte et nordpulpitur til 
kvindestole blev givet 1733.134 Samme år ind
købtes materialer hos rådmand Jacob Bjørnsen 
og Frederik Andersen i Åbenrå og Therman 
Mortensen i Ribe. Murermester Thomas 
Thomsen, Skærbæk, indlagde bjælkerne under 
pulpituret, der opsattes af »snedker Hans« (An
dersen?); smedearbejdet udførtes af Peder smed, 
Seem.26 Opgangen til pulpituret var fælles med 
den til †vestpulpituret (s.d.). Pulpituret ønske
des nedtaget 1855, da det stod næsten ubenyttet 
hen,135 men det fjernedes dog først 1859.19

†Vestpulpitur, 1710, bygget for »unge folk« og 
anbragt tværs over kirken vest for indgangen. 
1729 købtes jern til støtte for pulpituret, antage
lig de søjler, som var fjernet inden udvidelsen
1859.26 En trappe nederst i tårnet, der gav ad
gang til pulpituret, renoveredes af snedker Hans 
Andersen 1729 og solgtes 1733,26 da en ny trappe 
opsattes »midt i kirken«, formentlig ved tårn
buen,135 fælles for begge pulpiturer(jfr. ovf.).19 
1855 ønskedes trappen flyttet ud i tårnet, »da 
ungdommen, ved dens op- og nedgang fra pul
pituret, forstyrrede andagten«.135

Orgel (fig. 47), 1983, med syv stemmer, ét 
manual og pedal, bygget af P. Bruhn & Søn, 
Årslev. Disposition: Manual: Rørfløjte 8’, Prin
cipal 4’, Dækfløjte 4’, Quint 2 2/3’, Gemshorn 
2’, Mixtur II. Pedal: Subbas 16’. Tegnet af S. A. 
Aakjær i samarbejde med orgelbyggeriet. En
kel, rektangulær facade med tre pibefelter, del
vist dækket af frontpartiet fra †nordpulpitur. På 
vestpulpituret, med sydvendt spillebord.

†Orgel (fig. 45), 1908, med fire stemmer, byg
get af A. C. Zachariasen, Århus.136 Disposition: 
Bordone 16’, Principale 8’, Bordone 8’, Fugara 
4’; oktavkoppel. Pneumatisk aktion, keglevind- 
lade. Klingende og stumme prospektpiber af 
sølvbronzeret zink, opstillet i buet formation 
bag frontpartiet fra †nordpulpituret. Skænket af 
gårdejer Jens Vind, Seem.137 På vestpulpituret, 
med spillebord i orgelhusets sydside.

Fire salmenummertavler, anskaffet 1897,138 er 
sandsynligvis fremstillet af H. C. Puggaard, 
Ribe. Tre af dem, til hængetal, måler 75×65 cm, 
den fjerde, til brug ved dåb, skriftemål og nad
ver, med skydetal og indrammet af profilliste, 
måler 102×43 cm. Tavlerne er sortmalede med 
hvid skrift, mens listerne er blå og røde. En 
sortmalet tavle med smal profilramme, til hæn
getal, 64×60 cm stor, er sandsynligvis den, der 
købtes 1873 og ophængtes på triumfvæggens 
nordside;139 nu på loftet.

†Salmenummertavler. 1824 omtales fem tavler 
til salmenumre; tre maledes 1862 sorte af Anders 
Hansen.19

Præsterækketavle, fra o. 1900, 122×124 cm. 
Tavlen, hvis form er inspireret af korskabets 
(jfr. s. 3418), har sortmalet skriftfelt omgivet af 
forkrøppede lister i rødt, blåt og gråt. Præster
nes navne er malet med gul antikva. Ophængt 
på korets vestvæg over skabet.

To lysekroner, af messing, anskaffet efter 
1936.140

To lakerede †bliklamper, købt 1835, er senest 
omtalt 1843.19 1892 erhvervedes 25 †lampetter og 
100 †lyseholdere.16

Ligbåre (fig. 65), 1701, af fyr, 378 cm lang og 
55 cm høj. Benene er balusterformede, og bære
stængerne afsluttes med profilerede knopper. 
1701 indkøbtes træ til ny ligbåre, der 1733 blev
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repareret af snedker Hans Andersen og udsmyk
ket med malede billeder og indskrift af Hans 
Poulsen, Ribe.26 Nu på loftet. En †ligbåre, der 
1701 omtales som ubrugelig og i stykker,26 næv
nes senest 1711.105

Klokker (Fig. 48). 1) O. 1225, tvm. 64 cm, 
med lister om halsen og ved overgangen mellem 
legemet og den kraftige slagring (Uldall, s. 12). 
Ophængt i ny slyngebom. Nævnt i tårnet 166721 
og 1766.3 Klokken blev 1845 loddet af urmager 
Engel.19 2) 1870, omstøbt af klokkestøber Jacob 
Hansen Meilstrup, Randers (jfr. †klokke), tvm. 
68 cm, vægt 360 pd. Indskrift på slagring, med 
reliefversaler: »J Meilstrup Randers 1870«. Op
hængt i slyngebom 1978, samtidig med instal
lering af automatisk ringning.

†Klokke, vægt 331 pd., blev 1870 nedtaget og 
sendt til omstøbning i Randers.50 Klokken, der 
var uden indskrift, nævnes 1667, 1766 og 
1845.141

Klokkestolen, af egetræ, er muligvis den, der 
opsattes 1667.21 Den står nu frit i tårnets øvre 
stokværk. 1723 forstærkedes den med to 
bomme.26

GRAVMINDER

Epitafier og mindetavler. 1) Mindetavle (fig. 49), 
o. 1698, over »S(alig) Nigla Christian Pilavh« 
(Nicolai Christian Pilov), †1698 (jfr. gravflise). 
Lille oval egetræsplade med ramme med forhø
jet bølgeornamentik, 58×45 cm. I midten er ind
fældet et stykke sandsten, 23×14 cm, formet 
som et miniature barokepitafium med rundbuet 
arkadefelt, top- og hængestykke.

Bemalingen, fra o. 1900, er en delvis opma
ling af de oprindelige farver. Sandstenen er grå 
med partiel forgyldning; indskriften med 
gyldne versaler. Rammen, i grønt med rødt, 
omgiver den diskret rød- og brunmarmorerede 
bund, hvorpå det gyldne årstal 1698 er malet. 
1873 var tavlen placeret højt på triumfvæggen, 
nord for korbuen. Den hænger nu øst for nord
døren, lige over den indmurede gravflise (jfr. s. 
3428).

2) (Fig. 51), efter 1707, over Hendrich Jørgen
sen Rønnov, delefoged på Schackenborg og kir-

Fig. 49. Mindetavle nr. 1, o. 1698, over Nicolai Chri
stian Pilov (s. 3423). Henrik Wichmann fot. 1995. -
Gedenktafel Nr. i für Nicolai Christian Pilov, um 1698.

kens værge, †1698, i hans alders 50. år, og hans 
hustru Anna Nisdatter. Efter 21 ægteskabsår le
vede hun som enke til sin død og opsatte tavlen 
Gud til ære og kirken til pryd.142 Ægteparret, 
der skænkede bibel og messehagel til Herrens 
alter (jfr. s. 3409, 3410), begravedes ved dets fod 
(jfr. indskrift på hængestykket). Epitafiet må 
formentlig være udført efter 1707, da messehag- 
len blev givet til kirken dette år.

Epitafiet, af eg med detaljer i blødt træ, er 
tredelt og måler 170×163 cm. I midtfeltet sidder 
et maleri, flankeret af snoede søjler, der bærer 
gesimsen med fremspring og frisefelt samt det 
udskårne topstykke. Under postamentet, lige
ledes med fremspring, er et udskåret hænge
stykke. På fremspringenes forside er diamant
bosser, mens topstykket og gesimsen prydes af 
drejede, urneforede spir; under postamentets 
fodliste ses hængekugler. På begge sider af ma
leriet er panelfelter med ottekantede fyldinger 
og trekantbosser i hjørnerne; foroven og for
neden frisefelter. Sidepanelerne omgives af ud
savet rankeværk.

I midtfeltets maleri ses et kors, flankeret af to 
verdslige personer i samtidsdragter, vel de to af-
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Fig. 50. Storfeltmaleri med Hendrich Jørgensen Røn- 
nov og Anna Nisdatter flankerende det tomme kors, 
efter 1707, detalje fra epitafium nr. 2 (jfr. fig. 51). 
Henrik Wichmann fot. 1995. – Hauptfeld mit den Bild
nissen von Hendrich Jørgensen Rønnov und seiner Ehefrau 
auf beiden Seiten des leeren Kreuzes. Detail von Epitaph 
Nr. 2 (vgl. Abb. 51). Nach 1707.

døde. Det tomme, brune kors, hvor kun skrift
båndet med »I.N.R.I« er ladt tilbage, har i ende
felterne siddende evangelister med deres sym
boler. Af de to personer har manden (ved kor
sets heraldisk venstre side) skulderlangt hår og 
bog i venstre hånd. Han er iklædt knækort, gul 
dragt, kort, rød kappe og røde støvler til lige 
under knæet. Den dydige matrone med sam
menlagte hænder bærer hvidt hovedlin, lang blå 
kjole med kort hvidt forklæde og lang rød 
kappe. I baggrunden ses kuppelprydede bygnin
ger og en blå himmel fyldt med grå og hvide 
skyer. Nederst i billedfeltet en indskrift med 
gule versaler på sort bund: »S: Hendrich Jörgen
sen Rönnou (1)698«.

Epitafiets oprindelige staffering er altoverve
jende bevaret, bortset fra en tynd overmaling af 
enkelte farver og nyforgyldning af detaljerne, 
udført o. 1900.143 Tavlens farveholdning er rød
brun med sorte indskriftsfelter med gule ind

skrifter. Søjlerne er hvide, mens spir, hænge- 
kugler, bosser og gesims er marmorerede, hhv. i 
brunt, gråt og rødt; topspiret og enkelte andre 
detaljer er forgyldt. I sidefelterne og hængestyk- 
ket gengives giverindskriften med fraktur, 
navne med versaler. På topstykket læses: »Gud 
alleene ære Havde din Lov ikke været ....« (Sl. 
119,92); i de øvre frisefelter: »Jeg agtede ikke at 
vide noget iblant eder uden Jesum Christum 
Korsfæstelse«, i de nedre: »Herre lad nu dien 
Tienerende fare i fred«.

1766 hang epitafiet på korets nordvæg, hvor 
det endnu var 1895. Efter en restaurering 1983 
ophængtes det på skibets nordvæg mellem de 
østligste vinduer.

3) (Fig. 54), 1744 eller 1745, uden angivelse af 
navn eller gravskrift, men ifølge regnskaberne 
og en kalkmalet tindskrift (s. 3393) opsat af bir
kedommer Niels Andreasen Saabye på kirkens 
bekostning. Det er udført af snedker Hans An
dersen og malet af Lars (Las) Jensen fra Skærbæk 
(jfr. skibets loft s. 3391).144 Epitafiet, af fyr, 
248×161 cm, består af et højrektangulært stor
stykke og et kvadratisk topstykke, kronet af 
gavl med udsavede akantusranker, der indram
mer en cirkulær medaljon. Storstykkets vinger 
og hængestykket har ligeledes rankeværk og 
medaljoner, som på vingerne er ovale og på 
hængestykket lyreformet.

Storstykkets postament består af en smal fod
liste og frisefelt mellem fremspring og kronliste, 
der bærer de glatte søjler, som flankerer et ma
leri. Søjlerne har attisk base og kapitæl samt 
skaftring. Storstykket afsluttes foroven med et 
frisefelt og kraftig, fremspringende kronliste, 
hvorpå der står to udskårne engle. Topstykkets 
riffelmaleri er indrammet af profillister; øverst 
en lige kronliste. Nederst, under fodlistens 
fremspring, er hængekugler; gavlen prydes af et 
kors.

Epitafiets oprindelige staffering, der endnu er 
velbevaret, består hovedsagelig af en grønlig 
marmorering, på søjlerne lys grålig. Akantus- 
rankerne er røde, blå og grønne med farvernes 
lysere nuancer som højlys. Englene har hvide 
dragter, røde kapper og bånd, der er bundet på 
skrå over brystet.
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Fig. 51. Epitafium nr. 2, efter 1707, over Hendrich Jørgensen Rønnov og hustru 
Anna Nisdatter (s. 3423). Henrik Wichmann fot. 1995. – Epitaph Nr. 2 für Hendrich 
Jørgensen Rønnov und Ehefrau Anna Nisdatter, nach 1707.

Malerier. Storfeltets maleri gengiver Domme
dag (fig. 66), muligvis malet efter et stik i Chri
stian IV.s bibel fra 1647. Øverst ses den døm
mende Kristus med hvid kjortel og rød kappe, 
omgivet af basunblæsende engle og tilbedende 
salige i skyerne. Lige nedenunder, mellem de 
døde, der opstår af deres grave, er gengivet en 
stor rød- og hvidklædt, basunblæsende engel. I 
baggrundens venstre side står de frelste, iført 
hvide kjortler, i lange rækker anført af en engel, 
mens brune djævle indfanger de fortabte og fø
rer dem til et mørkt, ildsprudende helvedesgab i 
maleriets anden side. I de to frisefelter i stor
stykket ses bibelcitater med gylden fraktur på 
sort bund. I postamentet læses: »Og de skulle 
gaa frem, som have giort got,...« (Joh. 5,29) og

over maleriet: »Der som vi tro, at Jesus er død 
og opstanden, « (1. Tess. 4,14).

I medaljonerne er malet siddende evangelister 
i halvfigur med deres symboler, i gavlen Mat- 
tæus, på vingerne Markus (fig. 53) og Lukas og i 
hængestykket Johannes.

Topstykkets riffelmaleri viser, set fra øst, Kri
stus på korset (fig. 52a), og fra vest, Opstandel
sen (fig. 52b). I det første motiv ses Kristus hæn
gende på korset mod en baggrund af mørke 
skyer, mens han i Opstandelsen svæver i en strå
leglans med sejrsfanen i hånden over tre solda
ter, der kryber sammen i forfærdelse. Forlægget 
til sidste scene er beslægtet med det, der benyt
tedes af Hans Poulsen på kirkens altertavle (sml. 
fig. 20).145
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Fig. 52a-b. Detalje fra epitafium nr. 3 (jfr. fig. 54), 1744 eller 1745, topfeltets riffelmaleri (s. 3425). a. Set fra øst, 
Kristus på korset. b. Set fra vest, Opstandelsen. Henrik Wichmann fot. 1995. – Riffelbild im Aufsatz, Detail von 
Epitaph Nr. 3 (vgl. Abb. 54). a. Ostansicht, der Gekreuzigte. b. Westansicht, die Auferstehung. 1744 oder 1745.

Fig. 53. Detalje fra epitafium nr. 3 (jfr. fig. 54), 1744 
eller 1745, maleri i venstre vinges medaljon, evangeli
sten Markus (s. 3425). Henrik Wichmann fot. 1995. – Evangelistengemälde, Markus, im Medaillon des linken 
Flügels. Detail von Epitaph Nr. 3 (vgl. Abb. 54). 1744 
oder 1745.

Epitafiet hang tilsyneladende allerede 1745, 
som nu, på skibets sydvæg.

4) Opsat o. 1864 over soldat Hans Nissen 
Hansen, *16. aug. 1836, †13. marts 1864 ved 
Dybbøl. Opsat af sognets beboere. Sten af grå 
marmor med rosa skær, 48×72 cm, med gylden 
indskrift med skriveskrift. Hang 1873 nord for 
korbuen,146 under epitafium nr. 2. 1983 indmu
ret midt på skibets nordvæg, under samme epi
tafium.

†Ligkister. 1718 betaltes skat af fire egekistebe- 
gravelser »ved kirken«, bl.a. af Karen Madsdat
ters kiste, bekostet af hendes søn, kirkeværgen 
Niels Andreasen Saabye.147

Gravsten. 1) (Fig. 55), 1600’rnes begyndelse, 
genanvendt 1762 og 1774, hvorved dele af den 
oprindelige, omløbende indskrift er borthugget. 
Først lagt over »[Chresten] Niels[e]n Stafna- 
ger«, †10. jan. 1605 i hans alders 77. år. Han 
»lefvede med sin kiere hvstrv Daarette Chre- 
stens i et(?) 38(?) aar«. Hendes dødsdato og -år 
er ikke udfyldt. Genanvendt over en slægtning, 
Iver Jensen Stavnager, †9. jan. 1762 i hans alders
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Fig. 54. Epitafium nr. 3, 1744 eller 1745, uden navneangivelse, opsat af birke
dommer Saabye (s. 3424). Henrik Wichmann fot. 1995. – Epitaph Nr. 3 ohne Na
mensangabe, errichtet von Amtsrichter Saabye, 1744 oder 1745.

70. år, og hans hustru Anna Beyer Ivers, 
†17. april 1774, 88 år gammel.148

Brun kalksten, 203×128 cm, med oprindelig 
indskrift med reliefversaler langs stenens kanter. 
Efter tekstbåndets sidste bogstav er i lavt relief 
hugget en hånd, der peger mod indskriftens vi
dere forløb. I hvert hjørne en medaljon, de to

øverste med englehoveder i relief, de nederste 
med hhv. timeglas og kranium. Under den øvre 
indskrift er en skjoldformet kartouche med se
kundære initialer JJB. Den sekundære indskrift, 
også med versaler, er hugget lige herunder, 
mens resten af stenen er glat. Den står nu op ad 
skibets vestvæg, nord for tårnbuen.

Danmarks Kirker, Ribe amt 234
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Fig. 55. Gravsten nr. 1, 1600’rnes begyndelse, over 
Kristen Nielsen Stavnager og hustru Dorte, genan
vendt o. 1774, over Iver Jensen Stavnager og hustru, 
Anna Beyer (s. 3426). Henrik Wichmann fot. 1995. – Grabstein Nr. 1, Anfang des 17.Jhs., wiederverwendet um 
1774.
2) 1600’rne, af grå sandsten, 178×119 cm, nu 

meget forvitret. En seks cm bred indramning 
kan anes, mens indskriften er forsvundet. Inden 
for rammen skimtes, i de øvre hjørner, engle, 
den højre muligvis med en palmegren i venstre 
hånd. Nu østligst i tårnrummets gulv.
3) (Fig. 57) o. 1698, med to tilføjelser til ind

skriften 1748 og 1777. Først lagt over »Ifver 
Lavridtsen af Stafnaager«, kirkeværge her til 
kirken i 8 år, †31. marts 1690 i hans alders 65. år 
og hans hustru, gudfrygtig dannekvinde, salige 
»Kiersten [Th]omasdaater af Stafnaager«, som 
levede i kærligt ægteskab med ham i 28 år, af 
Gud velsignet med en søn og to døtre, †1698 i 
hendes alders 61. år. Så også deres kære lydige 
søn, unge karl »Lavridtz Ifversen Stafnager«, 
†25. marts 1690, i hans alders 22. år. Sekundær 
gravskrift o. 1748 over ungkarl Søren Beyer 
Iversen af Stavnager,149 †11. marts 1748, 21 år 
gammel (søn af Iver Jensen Stavnager og Anna

Beyer Sørensdatter, jfr. gravsten nr. 1). Sekun
dær er også gravskriften over Iens [Iwersen af 
Stavnager], *23. feb. 1730, †11. maj 177[7], samt 
hans hustru, dydige [Botilla I]ensk[one] af Stav
nager,150 *2. feb. Dødsdato og -år ikke udfyldt.

Grå kalksten, 211×148 cm, med stort, ovalt 
laurbærkranset felt med reliefversaler. De se
kundære indskrifter, også med reliefversaler, ses 
hhv. i et liggende, ovalt felt forneden og i hele 
stenens bredde foroven. Stenen lå 1748 i koret, 
hvor den blev hævet i forbindelse med ny gulv
belægning.19 1873 lå den ved syddøren; siden 
1895 i tårnets nordvæg.

4) 16-1700’rne?, af rødlig sandsten, 195×136 
cm, meget forvitret, uden synlig indskrift eller 
dekoration. Nu vestligst i tårnrummets gulv. 
Det er muligvis den sten, der før 1861 lå på kir
kedigets udvendige side, hvorfra den samme år 
blev flyttet til indgangen ved våbenhuset, hvor 
den lå 1895.

Gravflise (fig. 56) o. 1698, over Nicolai Chri
stian Pilov †1698 (jfr. mindetavle nr. 1). Grå 
kalksten, nærmest kvadratisk, 51×50 cm, med 
meget nedslidt indskrift, med fordybede versa
ler. O. 1698 lagdes flisen i gulvet ved »pillen«.151 
Den omtales 1884 i våbenhuset, hvorfra den
1895 ønskedes optaget og indsat i væggen under 
mindetavlen. Nu indmuret på skibets nordvæg 
under denne.

Fig. 56. Gravflise, o. 1698, over Nicolai Christian Pi
lov (s. 3428). H. Wichmann fot. 1995. – Grabfliese, um 
1698.
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Fig. 57. Gravsten nr. 3, o. 1698, over kirkeværge Iver 
Lauridsen Stavnager og hustru Kirsten Thomasdatter 
samt deres søn Laurids Iversen Stavnager. O. 1748 
genanvendtes stenen over Søren Beyer Iversen af 
Stavnager og i 1770’erne over Jens Iversen af Stavna
ger med hustru Botilla (s. 3428). Henrik Wichmann 
fot. 1995. – Grabstein Nr. 2, um 1698. Eine Zweitver
wendung fand um 1748, späterhin in den 1770er Jahren 
statt.
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søgelseskommission. Haderslev amt 1708-15. Kirke
sager (G 2). DKanc B 160, 15. feb. og 30. marts 1616.
- LA Vib. Kirkeregnskaber. Regnskabsbog 1648-1786 
(C KRB.367). Kirkeregnskaber for landsognene. 
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kirkeregnskaber for Tørninglen 1625-1863 (C 
4.1393). Ribe bispearkiv. Arkidiakonatet. Kirkeregn
skaber 1645-1875 (C 4.1401). Ribe bispearkiv. Kir
keregnskaber 1876-99 (C 4.1421). Ribe bispearkiv. 
Arkidiakonatets dokumenter vedr. Tørninglen. ad 
reg. 7, capsa 57. Ribe bispearkiv. Indkomne breve fra 
Ribe amts søndre provsti 1813-18 og 1825-28. Ribe 
bispearkiv. Indkomne breve fra Tørninglens provsti 
1829-64. Ribe bispearkiv. Hvidding hrd. 1571-1740. 
ad reg. nr. 7, capsa 16. – LA Åbenrå. Ribe bispearkiv. 
Bispesager. Indkomne breve fra Tørninglen provsti.
- Ved embedet. Synsprotokol 1917f., Menighedsråds- 
protokol 1904-1961.

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker V, 1888, s. 14f. og VII, 1888, s. 220f. – Note- 
bøger. Jacob Helms I, 47f., III, 51, V, 5, IX, 141f. og 
XVIII, 4f. – Indberetninger. Jacob Helms 1873, tilføjel
ser 1887 (bygning, inventar, gravminder), Hans 
Chr. Amberg 1895 (bygning, kalkmalerier, inventar, 
gravminder), H. F.J. Estrup 1900 (kalkmalerier, al
terbord, relikviegemme) og 1901 (alterbord, relikvie
gemme, mønter), A.J. W. Mollerup 1901 (relikvie
gemme; helgennavne), Mogens Larsen 1966 (alter
tavle), 1971 (alterbordspanel), 1979 (lofter og inven
tar), Jens Vellev 1971 (relikviegemme), Tue Gad 1973 
(relikviegemme; helgennavne), Else Østergård 1973 
(relikviegemme; tekstilfragmenter), Georg N. Kristi
ansen 1974 (alterbordspanel), 1975 (2 × prædikestol), 
N. O. Buch 1982 (lofter), 1983 (inventar og gravmin
der), Erik Skov 1983 (loft), Martin Ellehøj og Steen 
Tullberg 1995 (gravminder), Knud Erik Stavnager
1995 (gravminder).

Tegninger og opmålinger. Tegning af detalje fra side
alterfløj, Besøgeisen, ved A. Clemmensen 1875. Pro
spekt og detalje fra sidealterfløj, Kongernes tilbe
delse, ved J. Vilhelm Petersen 1875. Opmåling af 
bygning (plan, snit og opstalter) samt font ved 
Th. Bindesbøll 1884. Opmåling af lysestage ved Erik 
Schiødte 1884. Tegning af detaljer fra stolestaderne og 
middelalderligt stavværk på degnestol ved E. Ron
dahl 1895. Tegning af gavle og detaljer på pulpitur 
ved Hans Chr. Amberg. Tegning af kalkmalet frise 
ved E. Rondahl 1900. Snit og isometri af helgengrav 
ved Birgit Als Hansen 1974.

Litteratur. Jacob Helms: Danske Tufstenskirker I-II, 
1894.

Historisk indledning ved Michael H. Gelting og 
Ebbe Nyborg, beskrivelse af bygning og kalkmale
rier ved Mogens Vedsø, inventar og gravminder ved 
Sissel F. Plathe og Ole Olesen (orgler). Tysk over
sættelse: Bodil Moltesen Ravn. Redaktionen afsluttet 
1997.

234*



3430 RIBE HERRED

1 Oldemoder, s. 108.
2 Testamenter fra Danmarks Middelalder, udg. Kr. 
Erslev, 1901, s. 164.
3 LA Vib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetninger til 
biskop Bloch 1766-69 (C 4.773).
4 ActaPont. VI, 4629, 4648, 4870. Sognenavnet er i 
alle tre breve så forvansket, at identifikationen er 
usikker. Kirken har måske i senmiddelalderen (efter 
bispernes erhvervelse af Seemgaard 1438?) været in
korporeret i bispebordet, jfr. brevudtog nedenfor 
note 5.
5 H. V. Gregersen: Reformationen i Sønderjylland, 
Aabenraa 1986, s. 63f., 136f.
6 RA. De sønderjyske Fyrstearkiver. Hans den 
Ældre. D. 40. Sager vedr. stridigheder mellem Hans 
den Ældre og kongen om den gejstlige og verdslige 
jurisdiktion i Haderslev, Tørning og Tønder hrd.; 
Gregersen (jfr. note 5), 234f. I sagsakterne indgår et 
kongeligt krav på Seem kirke, der »af Alders Tid 
havde ligget til Ribebispernes Fadebur. saaledes som 
den ogsaa nu ligger til Kgl. Majestæts vor naadige 
Herres Fadebur til Riberhus, fordi hele Sognet til
hører hans Kgl. Majestæt«. Her overfor hævdede 
hertugens sagførere, at kirken lå under Løgumklo- 
sters patronatsret. Om de komplicerede kirkeligt ad
ministrative forhold i sognet, se Søren Mulvad: Seem 
Sogn. Lidt administrationshistorie fra de blandede di
strikter, ÅrbRibe 1986, s. 646f.
7 RA. DKanc B 160, 15. feb. og 30. marts 1616. Se 
også Mulvad (jfr. note 6), s. 650.
8 KancBrevb. 27. april 1632.
9 J. Kinch: Ribe Bys Beskrivelse, 2. del, fra Reforma-

Fig. 58a-b. Opmåling 1:20. Kirkens sokkel. a. Korets 
nordøstre sokkelkvader, nu i skibets nordside nær 
østhjørnet (s. 3382). b. Skibets sydvestre sokkelkva
der (s. 3382). Målt og tegnet af Th. Bindesbøll 
1884-85. – Sockel der Kirche. a. Nordöstlicher Sockelqua
der des Chors, jetzt in nördlicher Schiffswand nahe der 
Ostecke. b. Südwestlicher Sockelquader des Schiffs. 
1884-85.

Fig. 59. Blyantsindskrift med datering på oversiden 
af rammestykke i skibets malede loft (s. 3391). NM 
fot. 1980. – Bleistiftinschrift mit Datum an der Oberseite 
eines Rahmens in der gemalten Decke des Schiffs.

tionen indtil Enevoldsmagtens Indførelse, Odder 
1884, 334f. Se også Mulvad (jfr. note 6), s. 652f.
10 Kronens Skøder II, 527. Samtidig fik kapellanerne 
ved S. Katrine kirke tillagt Farup kirke, jfr. s. 3261.
11 Mulvad (jfr. note 6), s. 652.
12 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkeregnskaber for Tør
ninglen 1625-35, 1640-48, 1652-65, 1673-74, 1677-80 
(C 4.1391).
13 Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling. F.P. 
823.
14 DaFolkemSaml. 1906/23 2707 Johansen. Sagnet 
skal forklare, hvorfor kirken ligger helt ude vestpå 
ved havet. Stedfæstelsen bygger måske på forveks
ling med Vester Vedsted.
15 Danske Sagn III 2028, s. 395.
16 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkeregnskaber 1876-99 
(C 4.1421).
17 Ved embedet. Synsprot. 1917f.
18 Ved embedet. Menighedsrådsprot. 1904-61.
19 LA Vib. Ribe bispearkiv. Arkidiakonatet. Kirke
regnskaber 1645-1875 (C 4.1401).
20 Jfr. Andreas Nørgaard: Træk af Seem Sogns Hjem- 
stavnshistorie, u.sted. 1945, s. 65-66.
21 LA Vib. Ribe bispearkiv. Diverse kirkeregnskaber 
A 1591-1673 (C 4.1390).
22 Note 19 og 26.
23 Sml. Besser, DK. Holbæk, s. 2720.
24 LA Vib. Ribe stiftsprovsti og Ribe-Gørding hrds. 
provsti. Synsprot. 1862-1911 (C 37.3-6).
25 Note 21 og 26.
26 LA Vib. Kirkeregnskaber. Regnskabsbog 1648- 
1786 (C KRB.367).
27 Note 26. En forveksling med våbenhuset kan ikke 
helt udelukkes.
28 LA Vib. Kirkeregnskaber for landsognene. Seem 
1863-1896 (C KRB.368) og note 19.
29 Soklen er sandsynligvis anbragt lidt lavere end op
rindeligt, jfr. sænkningen af syddørens karmsten.
30 Sml. Helms: Tufstenskirker, I, 127.
31 Skråkanten i nordsiden er, som det eneste i byg
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Fig. 60. Apostelfigurer fra (†)højaltertavle, o. 1490, bogstavmarkering i figurernes udhulede bagside, a(?), b, f, 
k, 1, m (s. 3400). Henrik Wichmann fot. 1995. – Apostelfiguren eines (†)Hochaltars mit Buchstabenmarkierungen auf 
der Rückseite der ausgehöhlten Figuren,a(?), b,f, k, l, m. Um 1490.

ningens ydre, endnu udført af tuf, der dog i en vis 
udstrækning synes suppleret og nyhugget 1900-01.
32 Østvangen næsten vinkelret på murflugten, mens 
vestvangen er klart smiget.
33 Af Th. Bindesbølls måleblade synes at fremgå, at 
korvinduets stik var af tuf; det er uvist, om det heraf 
kan udledes, at murværket i øvrigt i tilknytning til 
vinduerne var af tegl, men dette var formentlig i ho
vedsagen tilfældet. F. Uldall nævner, at kun vinduets 
øverste stiksten var af tuf.
34 Nichen var endnu åben 1754, jfr. note 3, mens 
H. C. Amberg 1895 nævner, at nichen da var tilmuret 
med en halvstensmur, men at den burde genfrem
drages ved en kommende restaurering.
35 Den ringe tykkelse taget i betragtning er det mu
ligt, at der kun har været opført en lukkemur mod 
apsidens hvælvlomme til samme højde som korets 
murkrone, mens den resterende del af gavlen helt fra 
opførelsen kan have været af træ. Vedr. gavle af træ, 
se Hjortlund og Kalvslund s. 3316 og 3351.
36 Der bemærkes en tydelig skævhed i gavlens dis
position, idet blændingerne i nordre halvdel gennem
gående har vederlaget placeret to å tre skifter højere 
end i syd.
37 Muligvis indrettet samtidig med loftsdøren i ski

bets østgavl 1746, idet der året efter omtales to døre 
på loftet, jfr. note 19.
38 Tårnet fik 1694 indlagt 4 bjælker beslået med jern
ankre, jfr. note 26.
39 1729 indsattes øverst på tårnets vestside fem små 
ankre »i og uden for Christianij Qvartij med Aars Tal 
1729«, note 26. Årstallet er senere forsvundet, og mo
nogrammet udskiftet med det nuværende for Chri
stian VII.
40 Østsidens inderste fals var borthugget.
41 Sml. med murbehandlingen i Vester Vedsted (s. 
3454).
42 Se f.eks. Holmstrup kirke, DK. Holbæk, s. 1818.
43 Det er formentlig denne bjælke, der har forårsaget 
forhøjelsen, idet den da, mod sædvane, ikke skulle 
forkrøbbes over hvælvtoppen.
44 Brandstængerne var endnu bevaret 1943, jfr. foto
grafi ved Kirsten Weber i NM.
45 Skibets sydside: »HP/IP/66«. Tårnets syd- og vest
side: »HPAW/HJ/1976«; nordsiden: »IPAW/1976«. 
Korets nord- og sydside: »AWKT/IW/1994«.
46 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indkomne breve fra Ribe 
amts søndre provsti 1813-18 og 1825-28.
47 På pladen er under årstallet anbragt seks stjerner i 
tre rækker.
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Fig. 61. Alterkalk, o. 1648, stempler på fod fra 1844 
(s. 3408). Henrik Wichmann fot. 1995. – Kelch, um 
1648. Stempel auf dem Fuß, 1844.

48 Før 1895, jfr. indb. ved H. C. Amberg.
49 RA. Rentekammerets undersøgelseskommission. 
Haderslev amt 1708-15. Kirkesager (G 2).
50 Note 16 og 64.
51 Note 19 og 64.
52 Note 24 og 64.
53 Sml. ældre fot. i NM. Soluret mangler på en op
tagelse af K. Hude kort efter afslutningen af restaure
ringen 1900-01 (fig. 8), men ses på fotografi i NM, 
optaget 1943 af Kirsten Weber.
54 Helms: Tufstenskirker, I, 128.
55 Jens Vellev: Fra Helgengraven, i Skalk 1972/3, s. 
18f.; samme: Relikvierne fra Seem kirke, i hikuin 1, 
1974, s. 55f.
56 Muligt er det dog også, at alterbordet i hovedsagen 
er senmiddelalderligt og har fået overført helgengrav 
og relikvier fra et ældre bord.
57 Stenen formodedes 1900 at være af marmor, men er 
nu identificeret som travertin. Undersøgelsen er fore
taget af Søren Floris, Københavns Universitets mi- 
neralogisk-geologiske institutter. Ved åbningen af 
den glasoverdækkede helgengrav 1971 var stenen 
brækket i to dele.
58 Jens Vellev: Altre og alterindvielser – særligt i 
Odense stift, i Fynske Minder 1975, s. 23f. Heri be
skrives en sandsynlig procedure ved en alterbords- 
indvielse mod 1400’rnes slutning, der kan have byg
get på ældre sædvane. Muligvis kan vi her finde en 
forklaring på tilstedeværelsen af gips i helgengraven. 
Da denne ikke kun er hugget ned i stenen, men helt 
igennem denne, har det været nødvendigt at lukke

Fig. 62. Dåbskande, 1844, udsnit fra hank med Ribe 
bys stempel (s. 3411). Henrik Wichmann fot. 1995. – Taufkanne, Detail von Henkel mit Ripener Stadtwappen, 
1844.

Fig. 63. Oblatæske, før 1876, stempler under bunden 
(s. 3409). Henrik Wichmann fot. 1995. – Oblatendose 
mit Stempel an der Unterseite, vor 1876.

det nedre hul inden nedlæggelsen af relikvierne. Her
til kan bispen have benyttet den vievandsblandede 
mørtel, der også skulle bruges til fastmuring af dæk
pladen.
59 Note 17 og 24. 1971 åbnedes den glasoverdækkede 
helgengrav; denne og dens indhold undersøgtes 1973 
på ny. På trods af en indskærpelse 1902 om, at bly
kapslerne aldrig måtte åbnes, heller ikke af præsten, 
var relikviebeholderne brutalt bøjet ud af form, og 
relikvier, tekstiler og pergamentstrimler rodet sam
men, sandsynligvis af indbrudstyve 1947, der også 
havde forvoldt ødelæggelser på selve helgengraven.

Den ene af de små blyæsker registreredes først 
1973. Hvor denne har ligget gemt ved tidligere un
dersøgelser vides ikke med sikkerhed, men den kan 
have været placeret længere nede i fyldmassen og 
først være kommet frem ved en senere tvedeling af 
tufstenen. Herfor taler, at hullet i kalkblandingen nu 
er langt større end gengivet på et fotografi fra 1903.
60 W. Mollerup: Nationalmuseets anden afdeling. Re
degørelse for dens Virksomhed siden 1892. Kbh. 
1908, s. 151f., og Tue Gad: Seem-relikviernes perga
mentstrimler, i hikuin 1, 1974, s. 64f. Syv perga
mentstrimler er læst af W. Mollerup 1901. Alle strim
ler genlæstes, og de latinske forkortelser opløstes og 
oversattes af Tue Gad 1973.
61 Else Østergård: Analyse af tekstilmaterialet fra 
Seem-relikvierne, i hikuin 1, 1974, s. 67f.
62 Note 3 og 22.
63 Note 26. Lars (Las) Jensen, maler i Skærbæk, op
træder fem år tidligere i Ribe domkirke (s. 415, 432). 
Se også register DK. Sjyll.
64 LA Vib. Kirkeregnskaber for landsognene. Seem 
1863-1896 (C KRB.368)
65 Blandt de ældste indridsninger, med versaler, kan 
læses »Andreas A. 1679, X og Spandet (sammenskre
vet) anno 1687 die 20 april, H W A 1697, Hans Teil- 
man 1724, c M ano 1740 og I. Wandell«. Flere steder 
ses derudover »HB« (sammenskrevet) og »S 174?«; 
samme initialer er gengivet i en kirkelignende byg
ning, dateret 1747.
66 I Spandet (DK. SJyll. s. 1187) er den tidligere alter
tavles middelalderfigurer genanvendt på samme 
måde i en mere end 100 år yngre kopi af Seemtavlen.
67 Allerede bemærket af J. Helms 1861.
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68 Pungen, eller snarere blækhuset, og kniven samt 
det skægløse udseende fortæller, at personen ikke skal 
søges blandt de sædvanlige 12 apostle. Skriveredska
berne, fremhævet ved den venstre hånd, der hviler i 
bæltet, er blandt andre evangelisten Lukas’ attribut
ter. Lukas gengives oftest som skægløs, sml. Natio
nalmuseets altertavle fra Preetz, Holsten (inv.nr. 
MMCXXVI). Jfr. Josef Braun: Tracht und Attribute 
der Heiligen in der deutschen Kunst. Stuttgart 1943, 
sp. 480f.
69 Mattæus gengives undertiden som præsteviet, jfr. 
Josef Braun: Tracht und Attribute der Heiligen in der 
deutschen Kunst, Stuttgart 1943, spalte 522f. Heri 
omtales kun ét eksempel på Mattæus i præstedragt, 
en figur i Bergensfahreralteret i Mariakirken i Lü
beck, hvor han holder et sværd i hånden. Jfr. Die 
Bau- und Kunstdenkmäler der Freien und Hansestadt 
Lübeck, Lübeck 1906, s. 228. I en altertavle fra o. 
1500 fra Birket kirke på Lolland, i Nationalmuseets 
samling (inv.nr. 8451), gengives den navngivne Mat
tæus på samme måde. Under figuren er hans navn 
bevaret. I apostelrækker på middelalderlige altertav
ler i Danmark er én af »apostel«figurerne ofte i præ
stedragt. Det må derfor antages, at figuren er Mat
tæus, og at man blandt hans attributter bør regne den 
liturgiske dragt.
70 Hhv. a? = nr. 9, b = nr. 5 (Lukas), f = nr. 6 (Mat- 
tias), k = nr. 11, 1 = nr. 10 og m = nr. 12 (Mattæus). 
Jfr. Ho (s. 1363) og Jernved (s. 3233). Ved restaure
ring af Vålse kirkes altertavle (Maribo amt) 1958-60 
registrerede man både i skabets kridtgrund og i de 
tolv apostles hulning korresponderende minuskler fra 
a til m, der markerede de enkelte figurers oprindelige 
placering. (Konserveringsrapport i NM’s topografi
ske arkiv.)
71 Note 19 og LA Åbenrå. Ribe bispearkiv. Bispesa- 
ger. Indkomne breve fra Tørninglen provsti. Maleriet 
fragtedes hertil fra Kolding. 1847 anbefaledes maler 
Aagaard i Rødding til et lignende arbejde i Vodder 
(Tønder a.).
72 Korsfæstelsen er ligeledes benyttet som motiv i 
tavlen fra Ribe hospitals †kirkesal (s. 822), nu på 
Mandø (s. 3537), og på altertavlerne i Ovtrup og Ho
strup (s. 1145, 2043), mens Opstandelsen kan ses i 
Lunde (s. 1116).
73 Note 3. Iflg. den kalkmalede tindskrift beskikkedes 
Niels Andreasen Saabye som kirkeværge 1715 og må 
have fungeret som sådan i det mindste til 1747, da han 
lod stolestaderne male. Han må være død inden 1751. 
Dette år begravedes hans enke.
74 Snedker Hans Andersen boede 1747 i Seem.
75 NNU rapport nr. 20, 1995, udført af Orla Hylle- 
berg Eriksen.
76 Jfr. DK. SJyll. s. 2832f.
77 En Mariafigur fra Egvad kirke, Ringkøbing amt, 
nu i Den Antikvariske Samling i Ribe, (inv.nr. 8211),

Fig. 64. Degnestol, detalje (jfr. fig. 41), stavværk fra 
(†)højaltertavle, o. 1500 (s. 3418). Henrik Wichmann 
fot. 1995. – Küsterstuhl, Detail (vgl. Abb. 41), Maßwerk 
aus einem (†)Hochaltar, um 1500.

er nært beslægtet med Mariafiguren i Seem, men be
høver ikke nødvendigvis være fra samme værksted.
78 Gennemskæringer kan ses på Mariafiguren ved 
højre hofte, i Nådestolsgruppen tæt ved Kristi ene 
fod og tre steder på bispefiguren. En skade ved Kristi 
pande er udbedret med to trædyvler. I revnerne i Nå
destolen er indsat trækiler, hvoraf flere senere er gået 
tabt; mest markant er en o. 55 cm lang revne fra Gud 
Faders højre fod og opefter.
79 I restaureringsrapporterne omtales smalte i flere 
dragtdeles foer, men da dette farvestof først anvendes 
fra o. 1550, kunne der være tale om azurit.
80 Forgyldningen er her tilsyneladende lagt over en 
stoflig struktur, der antagelig er frembragt ved præg
ning i et vokslignende materiale, en teknik, som sy
nes beslægtet med presbrokade.
81 Dalmatikaen har nu en brunlig overmaling, hvor
igennem kan ses små rester efter en ornamentik i rødt 
og sort på den forgyldte baggrund.
82 Gud Fader, Kristus og bispehelgenen havde lys 
rødlig hudfarve, Kristus desuden kraftige blodstriber 
ned ad ansigtet. Gud Faders hår og skæg var gråt, 
mens det på Kristus var malet mørkebrunt.
83 Arkitekt H. Storck blev ved et besøg på kirkens 
loft 6. jan. 1884 opmærksom på flere middelalderlige 
figurer. På hans foranledning og med stor velvillig
hed og hjælp fra sognepræsten (K. Vinding) og kirke
værgerne skænkedes figurerne til Oldnordisk Mu
seum, hvortil de ankom i marts 1885. Blandt gen
standene var »en Nådestol, en stående biskop og en 
ligeledes stående Madonna med barnet«.
84 Note 3. I præsteindberetningen 1766 beskrevet som 
»en udskåret figur af Maria med barnet, omgivet af et 
skab, som kunne slås til side«.
85 Dateringen bygger på stilistiske kriterier. En den- 
drokronologisk datering af træet var umulig, da det, 
gennem sin vækst, havde været udsat for skader eller 
sygdomsangreb, der visse steder havde gjort årring
dannelsen abnorm. Jfr. note 75.
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Fig. 65. Vinde og ligbåre, sidstnævnte fra 1701, på 
skibets loft (s. 3422). Henrik Wichmann fot. 1995. – Winde und Totenbahre, letztere von 1701. Auf Schiffs
dachboden.
86 V. Thorlacius-Ussing: Danmarks billedhugger

kunst fra oldtid til nutid. 1950, s. 94. Heri omtales 
altertavlen som et hele.
87 Den er savet midt over og beskåret forneden, mu
ligvis også foroven.
88 Ifølge NNU rapport nr. 20, 1995 (jfr. note 75), 
stammer de to fløje formentlig fra samme planke. 
Den tredje fløj, der nu måler 23 cm i bredden, kan 
ved indramningens udformning beregnes til at have 
været 28 cm bred.
89 Note 3. Heri nævnes, at den forrige kirkeværge, 
måske af fromhed, havde ladet den lille altertavle 
smukt opmale.
90 J. Helms omtaler 1854 fire fløje med relieffer. Ind
lagt i notebogen er skitser af to af reliefferne, Be
søgeisen og den yngste konge i Kongernes tilbedelse. 
De samme motiver udførtes 1875 af A. Clemmensen 
og J. Vilh. Petersen, sandsynligvis på grundlag af J. 
Helms’ skitser.
91 Sognepræsten i Verninge, H. V. Kristensen, var 
præst i Seem 1905-12, hvor han havde fundet relief
ferne »under gammelt ros« og erhvervet dem af me
nighedsrådet.
92 1920 modtog sognepræst H. V. Kristensen gipsaf
støbninger af alle fire fløje fra Seem kirke som tak for 
de originale relieffer. Brevveksling i NM’s korre
spondancearkiv.
93 Salome, fødselshjælperen, er et symbol på Marias 
jomfruelighed. Se Gertrud Schiller: Ikonographie der 
christlichen Kunst, bd. 1, Gütersloh 1966, s. 74f. og 
Herder: Lexikon der christlichen Ikonographie, bd.
2, 2. udg. 1994, s. 95f.
94 Rester af hængsler, der på grund af rust har be
skadiget træet, er bevaret i begge sider af panelet, 12 
cm fra nedre og 27 cm fra øvre kant.
95 Note 3 og note 89.
96 DaAtlas., s. 674.

97 J. Helms nævner 1854, at der på loftet opbevares 
forskellige helgenbilleder af træ, deriblandt det af 
Pontoppidan omtalte Mariabillede. Jfr. også note 54.
98 I hovedets isse er et nedboret, tilproppet hul. Jern
søm ses gennem en revnedannelse i hovedets ene side 
samt i halsen.
99 De to arme er skåret i ét stykke og indfældet i fi
gurens ryg; fæstnet ved skuldrene med dyvler.
100 Fejlagtigt identificeret som Johan Jacob Heinrich 
Rühle (Bøje 1982, nr. 6806 el. 6807). Bøje anfører 
1982, at kalken repareredes 1844 af J. J. H. Rühle. Me
stermærket er dog ikke identisk med Rühles, men 
kan muligvis læses BRoühle, hvilket stemmer over
ens med de uidentificerede initialer »BR« under kal
ken.
101 Fabrikken fremstillede med sikkerhed denne type 
oblatæsker fra 1861. Jfr. Christian Waagepetersen: 
Dansk sølvplet før 1900. En foreløbig oversigt med 
to faksimilerede kataloger fra H. C. Drewsen 1861 og 
1883. Kalundborg og Omegns Museums skrifter nr.
3, 1975.
102 Note 26. Fra 1747 residerende kapellan i Ribe 
S. Katrine og kompastor i Seem.
103 Note 19. Sættet opbevaredes hos Peder Augusti- 
nussen Haard, men tilhørte Seem kirke. P. A. Haard 
var residerende kapellan ved Ribe domkirke og kom
pastor i Seem 1746-58.
104 Note 3 og 26. Iflg. kalkmalet indskrift (jfr. s. 3393) 
stafferedes »læsningen« 1739, men da den nævnes i 
regnskaberne 1733, er dette årstal mere sandsynligt.
105 LA Vib. Ribe bispearkiv. Arkidiakonatets kirke
regnskaber for Tørninglen 1625-1863 (C 4.1393).
106 Note 19 og 26.
107 Hans Coster, kompastor i Seem og kappelan ved 
domkirken 1777-85.
108 Jfr. Agerskov og Rinkenæs (DK. SJyll. s. 878, 
1940).
109 Jacob Helms: Tufstenskirkerne i Omegnen af 
Ribe, i Ny kirkehistoriske Samlinger, II rk. 1. bd, 
1857-59, s. 645, note.
110 Note 17 og 18.
111 DK. Maribo s. 580, DK. Sorø s. 1072, DK. Hol
bæk s. 2074 og 3381.
112 Jfr. s. 1538, 2047, 2245, 2492.
113 Samme stempel, gentaget tre gange, findes på 
dåbskande i Vilslev, s. 3143. Det nævnes ikke i Poul 
Halkjær Kristensen: Danske tinmærker, 1983.
114 Beslægtet med håndklædeholdere i Haderslev amt, 
bl.a. i Halk, s. 820, ’af amtets almindelige type’, dog 
langt enklere i formen.
115 Se også Otto Norn: Krucifiks og alter i Haderslev 
domkirke, i Haderslev stiftsbog 1977, s. 5.
116 Sidefigurerne er skåret efter samme forlæg som 
dem i Holsted (s. 2749f.). Figurerne fra Seem bør, 
med de særegne brede ansigter, knyttes sammen med 
altertavlefigurerne i Jerne, Billum og Lunde (s. 986, 
1087 og 1117).
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117 Note 3 og 26.
118 Kirkeministeriets tilladelse til at afhænde de to si
defigurer blev givet 18. juli 1944. Undervisningsmi
nisteriets bemyndigelse er fra 18. aug. s.å.
119 Se Georg Garde: Danske silkebroderede lærreds- 
duge fra 16. og 17. århundrede, 1961, s. 236f., 276.
120 Garde (note 119), s. 339.
121 Garde (note 119), s. 277.
122 Se Chr. Axel Jensen: Danmarks snedkere og bil- 
ledsnidere i tiden 1536-1660, 1911. s. 43f.
123 Samtidig fremstillede Peder smed, ligeledes fra 
Seem, 75 »Henge Ridser«, sandsynligvis kroge til 
stoledørene.
124 Note 19. Ligger sammen med regnskabet fra 1746. 
Tilsyneladende har man kun registreret sognets gård- 
mænd og jordbrugere. Håndværkere, der ikke havde 
jordbrug, og andre beboere er tilsyneladende ikke 
omtalt. Af gårde nævnes Skakkenborgs gård, Præ
stegården, Munkegård og Møllen, Staunagergård, 
Karkovgård og Varming. De enkelte familiers mand
lige og kvindelige medlemmer sad ikke samlet, men 
var placeret forskellige steder i kirken. Præstegården 
havde 4. stade i 8. og 9. stol til mændene, 1. stol på 
søndre side ’på loftet’, dvs. på pulpituret, og 3. og 1. 
stade i hhv. 5. og 8. stol på kvindesiden. Iver Jensen 
på Staunager havde 1. stade i både 8. og 9. stol for
uden 4. stade i 13. stol, på kvindesiden 1. og 6. stade i 
8. stol og 6. stade i 9. stol.
125 Note 19 og LA Vib. Ribe bispearkiv. Arkidiakona
tets dokumenter vedr. Tørninglen. ad reg. 7, capsa 
57.
126 Samme profil som på stolestaderne, formentlig fra 
1747.
127 Note 26. Iflg. kalkmalet indskrift (jfr. s. 3393) ud
ført på kirkens bekostning 1721, hvilket stemmer 
godt overens med kirkens regnskaber.
128 Pulpituret i Toftlund (DK. SJyll. s. 840), udført 
1731 af Lauritz snedker, har et næsten identisk hæn- 
gestykke med rankeværk og ornamenter mellem de 
profilindrammede fyldinger. Nært beslægtede pane
ler fra Åbenråegnen, til profant brug, er gengivet i R. 
Mejborg: Gamle danske hjem, 1888, s. 113, fig. 133.
129 Note 18. Heri noteredes, hvor vigtigt det var for 
menigheden at bibeholde topstykkets to løver, som, i 
det mindste 1908, blev opfattet som de to slesvigske 
løver, der holdt fast på Danmarks krone.
130 De er, regnet fra syd, hentet fra: Sl. 128,2, Joh. 
13,30, 3. Mos. 25,14, 1. Tess. 4,4, 1. Pet. 2,17, 2. Sam. 
7,29, 1. Tim. 4,8, Es. 1,19, 2. Krøn. 20,20, Rom. 
10,11 og Ap. G. 4,11. Det sidste citat er hentet fra Ap. 
G. 4,12 og ikke fra Ap. G. 4,11, som anført på pane
let.
131 Citaterne er angiveligt hentet fra en af Chr. IV. s 
bibeloversættelser, men kun ét, Sl. 146,2, fra 1647- 
udgaven, er gengivet ord- og bogstavret. Flere steder 
er ikke hele det angivne vers citeret, men gengivet i

Fig. 66. Detalje fra epitafium nr. 3 (jfr. fig. 54), 1744 
eller 1745, storfeltets maleri, Dommedag (s. 3425). 
Henrik Wichmann fot. 1995. – Hauptfeld mit Gemälde, 
Jüngstes Gericht. Detail von Epitaph Nr. 3 (vgl. Abb. 
54). 1744 oder 1745.

forkortet version med variation i ordlyd og stave
måde, dog uden at ændre indholdets betydning.
132 Note 26. Allerede inden 1724 ønskedes et nyt eller 
større pulpitur i kirken. Dette år betaltes skipper 
Hans Sørensen, Mandø, for at hjemkøbe brædder fra 
Glückstadt til et pulpitur. Grundet uenighed om be
hovet for nok et pulpitur (jfr. †vestpulpitur), og fordi 
brædderne lå i vejen, solgtes de 1726-28.
133 Note 26. Da der i disse år ikke var behov for større 
reparationer, måtte kirkens beholdning, 105 rdl., stå 
hos værgen, birkedommer Saabye, uden rente. Om 
birkedommerembedet under grevskabet Schacken- 
borg, herunder Lustrup birketing, se Søren Mulvad: 
Seem Sogn, i Fra Ribe amt 1986, s. 660.
134 LA Vib. Ribe bispearkiv. Hvidding hrd. 1571- 
1740. ad reg. nr. 7, capsa 16.
135 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indkomne breve fra Tør- 
ninglens provsti 1829-64.
136 A. C. Zachariasen: Fortegnelse over leverede org
ler, i Den Danske Orgelregistrant. Orglet restaurere
des 1947 af A. C. Zachariasen & Søn.
137 Ella Nicolaisen: Orglet i Seem kirke. Dansk Kir- 
kemusiker-Tidende 1977,8 s. 9.
138 Note 16 og 24.
139 Note 19 og 24.
140 Note 18. Elektrisk lys indlagt i kirken 1936.
141 Note 3, 19 og 21.
142 Note 26. I ægteskabet fødtes mindst én søn, der 
døde 1699. Ved begravelsen blev givet et par vokslys 
og to rdl. til kirken.
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143 I H. Chr. Ambergs restaureringsforslag 1895 om
tales epitafiernes farver som noget afblegede, og de 
anbefales renset og opfrisket.
144 Note 117. Nævnt i regnskaberne 1744, mens den 
kalkmalede tindskrift (s. 3393) anfører årstallet 1745.
145 Motivet kan også være påvirket af en opstandel- 
sesfremstilling på titelbladet i Chr. IV. s bibel fra 1647.
146 Dets oprindelige plads ses af krogen på triumf
væggens nordside.
147 Søren Manøe Hansen: Egekistebeskatningen i 
Ribe amt 1717-21, i Fra Ribe Amt, 1984, s. 133.
148 Iver Jensen Stavnager gift med Anna Beyer Sø-

rensdatter, datter af Søren Beyer Holm og hustru Ca
trine, (gravsten på Skast kirkegård, DK. Sjyll. 
s. 1483, nr. 3).
149 Helms (note 54) s. 128, note****.
15° Iflg. Knud Erik Stavnagers indberetning 1995 var
hendes fornavn Botilla.
151 Iflg. J. Helms’ indberetning 1887 læstes indskriften 
1884 af arkitekt Erik Schiødte. De sidste linjer tolke
des: »Hans tavle til Kirkens ziraat og sit Navns Ære
minde er...........herovenfor paa Pi..en.«. Det sidste ord
tolkedes af J. Helms 1894 som »pillen«.



Fig. 1. Luftfotografi af det næs i Munkesøen, hvortil Seem †kloster med stor sandsynlighed kan stedfæstes. Nord 
opad. I nederste højre hjørne Munkesøen og ovenfor næsset Skallebæk. Hans Stiesdal fot. 1963. – Luftaufnahme 
einer in den Munkesøen hineinreichenden Landspitze, auf der mit großer Wahrscheinlichkeit †Kloster Seem lag. Norden ist 
oben. Links unten liegt Munkesøen und oberhalb der Landspitze Skallebcek.

†SEEM KLOSTERKIRKE
SEEM SOGN

Et kloster af benediktinerordenen må være grundlagt 
i Seem i første halvdel eller midten af 1100’rne, øjen
synligt af Ribebisperne.1 Det var, som en del af denne 
ordens stiftelser, organiseret som et dobbeltkloster 
for både munke og nonner.2 En gennemgribende for
andring foretoges af bisp Radulf (1162-71), idet non
nerne udskiltes og snarest blev overført til S. Nikolaj 
kloster i Ribe (jfr. s. 840), mens stiftelsen i Seem reor
ganiseredes som mandskloster af cisterciencerorde- 
nen. Heri indgik en tilførsel af munke fra denne or
dens skånske kloster i Herrisvad, hvis abbed Stefan 
efter Radulfs død 1171 overtog hans bispestol i Ribe. 
Herrisvadmunkene kan være ankommet endnu i Ra

dulfs bispetid, men meget tyder på, at de først er 
rykket ind i Seem 1173. I så fald er en efterfølgende 
flytning af klostret til dets blivende sted i Løgum ikke, 
som gerne antaget, sket dette år, men først 1175.3

Munkene i Løgumkloster (DK. SJyll., s. 1050f.) 
beholdt godset i Seem, der antagelig blev omdannet 
til en ladegård (grangie).4 Klostergodset i Seem, der i 
senmiddelalderen optrådte under navnet »Munke
gård«, afhændedes 1501 ved mageskifte med Ribebi
sperne.5

Om en †kirke og (†)begravelsesplads i Seem haves 
alene oplysningen, at en vis Hellavus blev begravet i 
Seem og siden overført til Løgum (jfr. dog ndf.).6
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Klosteranlæggets bygninger er ikke sikkert 
stedfæstede. Sandsynligheden taler dog for en 
placering centralt i sognet på et næs, der fra vest 
skyder sig ud i den engang udtørrede, men nu 
atter vandfyldte Munkesø (fig. 1). Næsset af- 
grænses mod syd og øst af søen, mod nord af 
Nørbæk, der udgør søens afløb til Ribe å. Vand
standen, der reguleres ved Skallebæk mølle (tid
ligere Munkemølle), har uden tvivl tidligere væ
ret højere, således at næsset i endnu videre ud
strækning end nu har været omgivet af vand.

Der er ikke registreret bygningsrester på næs
set, hvor Munkegård endnu i forrige århun
drede var beliggende;7 gården er senere flyttet et 
par hundrede meter mod vest.8 Efteråret 1998 
gennenførtes yderst på næsset en mindre, ar
kæologisk prøvegravning. Ved denne registrere
des en række øst-vest orienterede nedgravnin
ger, hvoraf mindst én, formentlig i alt ni, var – sandsynligvis kristne – grave, der med nogen 
forsigtighed lader sig datere til 1100erne.9

KILDER OG HENVISNINGER

Historisk indledning ved Michael H. Gelting og 

Ebbe Nyborg, beskrivelse ved Mogens Vedsø. Tysk 
oversættelse ved Bodil Moltesen Ravn. Redaktionen 
afsluttet marts 1999.
1 DiplDan. 1. rk. III, 163. Et nekrologium fra 1518 

(for efterfølgerklostret Løgum) anfører messer for ri- 
bebisper tilbage til Elias (1142-62), der således må 
have betænkt munkene i Seem (SRD. IV, 580). Se i 
øvrigt: M. Mackeprang: Løgum Kloster og dets

Gods, Sønderjydske Aarbøger 1945, s. 25f.; Svend E. 
Green-Pedersen: De danske cistercienserklostres 
grundlæggelse og den politiske magtkamp i det 12. 
årh., Middelalder, Metode og Medier, Festskrift til 
Niels Skyum-Nielsen, 1981, s. 51f.; B. P. McGuire: 
The Cistercians in Denmark, Cistercian Studies Se
ries 35, Kalamazoo, Michigan, 1982, s. 105; J. France: 
The Cistercians in Scandinavia, Cistercian Studies 
Series 132, Kalamazoo, Michigan, 1992, s. 56f. og 
66f.; Thomas Hill: Könige, Fürsten und Klöster. Stu
dien zu den dänischen Klostergründungen des 12. 
Jahrhunderts, Frankfurt am Main, Bern, New York, 
Paris 1992, s. 314f.
2 Se note 1 og artiklen Doppelkloster (M. Parisse) i 
Lexikon des Mittelalters, München und Zürich 
1980ff.
3 Således Green-Pedersen (jfr. note 1), s. 52, der føl
ges af France (jfr. note 1), s. 57 og 67, samt Hill (jfr. 
note 1), s. 314.
4 En notits hos Hamsfort (SRD. I, 278) synes at have 
ført til den misopfattelse, at der 1215 endnu var et 
kloster i Seem, som da erhvervede Løgum klosters 
gods i sognet. Således DaAtlas VII, s. 186 og J. Kinch: 
Ribe Bys Historie og Beskrivelse indtil Reformatio
nen, Ribe 1869, s. 27. Jfr. DiplDan. 1. rk. V, 50.
5 SRD. VIII, 103 samt Mackeprang 1945 (jfr. note 1), 
s. 47 og Kinch (jfr. note 4), s. 416f., 496.
6 SRD. IV, 587.
7 Sml. kort over Ribe hrd. 1804 s. 3259.
8 Ved en sondering på det nypløjede næs i efteråret
1996 iagttoges en del tegl og keramik, der uden tvivl 
hører den eftermiddelalderlige gård til; dog blev også 
en enkelt stump af en tagsten af middelaldertype iagt
taget.
9 Undersøgelsen gennemførtes 24. sep. 1998 af Den 
Antikvariske Samling Ribe, journalnr. ASR 1311. I 
den ene, sikre grav registreredes særskilt udgravet 
rum til ligets hoved, sml. Varde †S. Nikolaj, s. 360.



Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Mogens Vedsø fot. 1996. – Südostansicht der Kirche.

VESTER VEDSTED KIRKE
RIBE HERRED

Sognet nævnes første gang i håndskriftet Ribe Olde
moders kirkeliste fra midten af 1300’rne, der anfører 
kirken med en afgift af 5 sk. sølv (jfr. s. 1020f.).1 
Kirken, som er indviet til S. Andreas,2 blev 1455 in
korporeret i Ribe domkapitel med virkning fra præ
stens afgang 1462.3 En præst, nævnt kort efter, må 
således have været vikar4 ligesom Bo Nielsen og Sø
ren Jensen, der henholdsvis 1475 og 1504 kaldes ka
pellaner til kirken.5 1505 nævnes præbendet »Vester 
Vedsted« blandt kapitlets 12 bedste, der var forbe
holdt de residerende kanniker.6

Som led i Hertug Christians reformatoriske be
stræbelser i Tørning len indskærpede han 1530, at 
domkapitlet i dets kirke i Vedsted skulle lade prædike

»et klart og godt Guds Ord og Evangelium uden 
Hykleri« (jfr. s. 3261).7 Kapitlet beholdt kirken, der 
1555 henlagdes til underhold for læsemesteren (lek
tor) ved Ribe skole.8 Ordningen ophævedes atter 
1738, da sognet blev eget pastorat.9 Kirken, der over
gik til selveje før 1913, var efter 1923 en tid hovedsogn 
for Hviding og Rejsby (Tønder amt) og blev 1993 
hovedsogn for Mandø.

Sagn. Kirketømmeret skal være hugget i en skov 
på Skjøgum banke, som nu ligger i havet ud for Ribe 
ås munding.10 Alterkalken er et bæger, som præstens 
kusk engang tog fra elverfolkene i Spindbakke ved 
vejen fra Ribe til Vester Vedsted.11 Se også under 
Seem.
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Fig. 2. Gravsten placeret på skråning øst for koret (s. 3482). Henrik Wichmann fot. 1995. – Grabstein, aufgestellt 
auf Böschung östlich des Chors.

Kirken ligger i bebyggelsens vestre udkant på en 
lav højning i et i øvrigt fladt terræn og skærmes 
mod vest delvis af plantage. Nord for kirken 
løber Vester Vedsted bæk i retning af havet, og 
her passerer også vejen, der via ebbevejene fører 
til Mandø. Kirkens tårn hæver sig markant over 
plantagebevoksningen og er fra havet i vest syn
ligt på stor afstand.

Kirkegården har gamle grænser til de tre sider, 
mens der i nyere tid er foretaget en betragtelig 
udvidelse mod nord og nordøst.12 Afgrænsnin
gen mod øst udgøres delvis af præstegården 
med en 1738 opført hovedbygning, der er op
muret af tegl, hvidkalket og stråtækt. En tilhø
rende, ligeledes kalket og stråtækt staldbygning 
indgår i kirkegårdsmuren og benyttes nu af kir
ken (jfr. ndf.). Kirkegårdsdiget ledsages til alle 
sider af høj træbevoksning, der tillige stadig 
markerer den gamle grænse mod nord. Denne 
beplantning anbefaledes i et cirkulære, udsendt

af biskoppen 1854,13 men er muligvis først ud
ført 1882, da der indkøbtes birk, elm, ask, 
ahorn, eg og kastanje til kirkegården.14 Af cir
kulæret 1854 fremgik desuden, at kirkegården 
skulle reguleres, og en sti anlægges langs digets 
inderside, ligesom der skulle lægges en sti tværs 
over kirkegården – formentlig mellem indgan
gene i øst og vest. En ny regulering af begravel
sespladsen fandt sted 1912.15

Indgange. Hovedadgangen er i øst fra den 
græsklædte gårdsplads foran præstegården, 
hvor der er såvel køreport som ganglåge. Begge 
flankeres af kalkede piller af tegl, der foroven 
har blyklædt afdækning kronet af et sortmalet 
kors, og lukkes af sortmalede tremmefløje af 
smedejern. De nuværende piller, der er rykket 
mod øst i forhold til den tidligere placering, er 
muligvis opført 1933.16 Den østre †port og †låge 
omtales første gang 1667,17 da de tilsyneladende 
opførtes »af nyt«. Af en omtale 1727,18 da porta
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len atter fornyedes, fremgår, »at Dødeporten 
var muret og overhvælvet«. Der søgtes 1826 om 
tilladelse til at reparere »Ligportens« murpiller 
og trælåger, hvoraf fremgik, at porten forment
lig da havde samme udformning som nu. En 
»Stakitluge« i indgangen var 1830 itu og ønske
des udskiftet med »tætte Fjelluger med Drivere 
til selvlukkelse«.19 Den vestre port har samme 
udformning som den østre; pillerne nymuredes
1971.20 De ældre †piller var tilsyneladende opført 
i Christian IX.s regeringstid,21 formentlig o.
1875.22 En fodgængerlåge i syd med hvidmalet 
trætremmefløj opsattes 1912.15 †Riste i indgan
gene omtales 1670, da en ny rist af jern skulle 
udføres,17 og 1691 repareredes både østre og ve
stre rist med jern og ramme af egetræ. Den ve
stre rist var 1830 itu og skulle enten sælges eller 
anbringes i kirken til senere brug.19

Kirkegårdens hegn udgøres i sydøst og syd af 
dobbelte jordfyldte diger af stablede kampesten, 
mens kampestensdiget i vest er jorddækket på 
indersiden. I nord markeres grænsen af en skrå
ning, hvis krone ledsages af en enkelt række 
kampesten. Diget måtte ofte omsættes, således 
nord- og østsiden 1753, og tre år senere fortsat
tes arbejdet i syd og vest.23 Tilsvarende arbejder 
påbegyndtes med det østre dige 1867.22

Ligkapel, graverrum, materialrum og toilet er 
indrettet i den nordre del af præstegårdens

gamle staldbygning, der er sammenbygget med 
kirkegårdens østre dige. Opførelsen af et †nød- 
tørftshus blev vedtaget 1928.15

Kirken omgives af et stenpikket fortov. Et øn
ske om anlæggelse af et †fortov af grus eller sten 
fremsattes første gang 1867.22

BYGNING

Den store kirke består af et skib opført 1175- 
1200, hvortil o. 1250 er føjet et nyt større kor 
som afløser for et ældre med apsis. Det høje tårn 
i vest er tilføjet i 1300’rne, mens sakristiet på 
korets nordside stammer fra middelalderens sid
ste årtier. Et middelalderligt †våbenhus på nord
siden blev 1739 afløst af et †våbenhus mod syd. 
Orienteringen er omtrent solret.

Af den oprindelige kirke er blot bevaret det 
usædvanligt lange skib, der er relativt præcist 
udstukket, dog tiltager bredden en smule mod 
vest. En tydelig lodfuge ca. 3,4 m vest for ski
bets nordøsthjørne viser, at triumfgavlen og det 
nærmeste stykke af langmurene er opført først – sandsynligvis samtidig med det oprindelige 
†kor.
Materiale og teknik. Murværket rejser sig over 

en granitsokkel med varierende skråkantet pro
fil, der oftest er let hulet (s. 3260, fig. 8-11); øst 
for syddøren er hulkanten på en enkelt kvader

Fig. 3. Matrikelkort 1:10000. Målt af Thyregod 1839. – Katasterkarte, 
vermessen 1839.
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ledsaget af en rille forneden (s. 3260, fig. 9). 
Over soklen kan oprindeligt murværk kun iagt
tages på nordsiden. Ved østhjørnet, i skibets 
først opførte etape, er anvendt relativt små tuf
sten indtil nedennævnte gesimsfrises vederlags- 
niveau; samme materiale genfindes i nordmuren 
i øvrigt indtil en højde af ca. 1,8 m, længst mod 
vest dog lidt mindre (fig. 7e), herover er an
vendt tegl. Kun fornyede undersøgelser kan af
gøre, hvorvidt denne materialefordeling er op
rindelig. Murkronen og gesimsfrisen stammer 
uden tvivl fra en senere ombygning (jfr. ndf.), 
og dette gælder rimeligvis også det øvrige tegl
murværk, omend det ikke kan udelukkes, at ho
vedparten kan stamme fra kirkens opførelse.24 I 
skibets nordvesthjørne indgår to granitkvadre 
over soklen, og i det sydvestre hjørne ses en 
enkelt kvader, der dog næppe sidder på oprinde
lig plads (sml. ndf.).25 Indervæggene er tilsyne-

Fig. 4. Opmåling 1:20. Karmsten fra skibets syddør 
(s. 3442). Målt og tegnet af Th. Bindesbøll 1884. – Stein von der Laibung des Süderportals.

ladende fortrinsvis af tegl. En let forskydning af 
murflugten på triumfmurens vestside, omtrent 
en halv meter under nuværende loft, angiver 
formentlig det niveau, hvortil oprindeligt mur
værk er bevaret, mens partiet herover er en ud
muring fra 1847 af en indkragning, der sandsyn
ligvis angav den oprindelige gavlfod. Dette 
sammenholdt med den relativt lave korbue an
tyder, at langmurene i kirkens ældste skikkelse 
var en smule lavere end nu.

Facadeudsmykningen er ligeledes kun bevaret 
på skibets nordside, hvor liséner deler langmu
ren op i tre blændingsfag øst for døren (der er 
anbragt i en meget bred lisén) og ét vest herfor. 
Blændingsfelterne afsluttes forneden af et skrå- 
kantet led af tuf (sml. s. 3260, fig. 10-11), mens 
den øvre afslutning er ukendt, idet den nuvæ
rende trappefrise må hidrøre fra ombygningen 
(jfr. ndf.).

Døre og vinduer. Placeringen af syddøren er an
givet ved et ca. 180 cm bredt brud i soklen under 
det vestligste af skibets nuværende vinduer. Fra 
den o. 1845 tilmurede dør er bevaret en karm
sten (fig. 4 og 64), der måler ca. 205×40×23 cm. 
På forsiden langs vestre hjørne og på den til
stødende smalside ses to 14-15 cm brede bånd 
med slyngværk, i førstnævnte er i midten inkor
poreret et kors. I stenens øvre, østre hjørne er en 
udhugget fals.26 Stenen kan have været anbragt 
helt fremme i murflugten, men disponeringen af 
udsmykningen og åbningens store bredde an
tyder snarest, at karmstenen har været anbragt 
som anslag inden for en fals.27 Karmstenen i dø
rens modsatte side har uden tvivl været tilsva
rende, mens udformningen af overdækningen er 
ukendt; både et muret stik af granitkvadre og – snarest – et tympanon kan tænkes. J. Helms 
nævner 1873, at de to karmsten blev udtaget af 
døren 1845-47 i forbindelse med nedrivningen af 
søndre våbenhus. En bortsolgtes ved auktion og 
er siden forsvundet, mens den endnu bevarede 
fandt anvendelse som trappesten foran den sam
tidigt indrettede vestdør i tårnet; nu opstillet i 
tårnrummets sydøsthjørne.
Placeringen af den oprindelige †norddør angi

ves ved to hjørnekvadre i soklen under den 
brede dørlisén. Det er dog usikkert, om deres
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Fig. 5. Grundplan 1:300. Målt af Søren Gottfred Petersen 1977 og tegnet af Mogens Vedsø 1999. – Grundriß.

nuværende afstand, ca. 225 cm, angiver dørens 
oprindelige bredde. Den østre kvader er anbragt 
ca. 25 cm øst for nuværende dør, der sandsyn
ligvis hidrører fra ombygningen (jfr. ndf.); 
denne kvader befinder sig rimeligvis på oprin
delig plads, mens den vestre kan være flyttet 
mod vest.

Samtlige oprindelige †vinduer i skibet for
svandt ved gennembrydning af større muråb
ninger.

Det oprindelige †kor og apsis, hvis byggema
terialer er genanvendt i den nu stående korbyg
ning, giver sig først og fremmest til kende i gra
nitsoklen. Koret må have været en smule smal
lere end det nuværende og har formentlig haft 
kvadratisk plan, mens apsis har haft centrum i 
østgavlens ydre murflugt.28

Eneste oprindelige detalje i det indre er den 
rundbuede korbue, der har sokkel med samme 
profil som skibets ydre, og hvis vederlag an
gives ved kun lidt fremspringende kragbånd 
med hulkant på undersiden. De nu glatpudsede 
og kalkede bånd, der ifølge Helms er af tuf, kan 
næppe være overleveret i fuldt autentisk skik
kelse. Den noget undersætsige bueåbning op
tager omtrent halvdelen af skibets indvendige 
bredde.

En omfattende ombygning, der sandsynligvis 
var forårsaget af en brand eller anden ødelæg
gelse af bygningen, gennemførtes o. 1250. Før

ste fase i denne ombygning var en fuldstændig 
fornyelse af kirkens kor.29

Koret er en to fag lang bygning, der kun er lidt 
smallere end skibet. Byggematerialet er i hoved
sagen tuf, der i vid udstrækning må være genan
vendt fra det oprindelige kor,30 samt i nogen 
udstrækning tegl, der fortrinsvis har fundet an-

Fig. 6. Tværsnit 1:150. Målt af Søren Gottfred Peter
sen 1977 og tegnet af Mogens Vedsø 1999. – Quer
schnitt.

Danmarks Kirker, Ribe amt 235
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Fig. 7a-f. Opmålinger 1:300. a. Plan. b. Opstalt af kirkens sydside. 
c. Opstalt af kirkens østside. d. Tværsnit af kirken set mod øst. e. 
Opstalt af kirkens nordside. f. Detaljer 1:20. Efter Danske Tuf- 
stenskirker. Målt og tegnet af Th. Bindesbøll 1884-85. – a. Grund
riß. b. Aufriß, Südwand der Kirche. c. Aufriß, Ostwand der Kirche. d. 
Querschnitt. e. Aufriß, Nordwand der Kirche. 1884-85.
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Fig. 8. Udsnit af det ombyggede skibs vestgavl 
(s. 3448). Mogens Vedsø fot. 1996. – Ausschnitt aus 
dem umgebauten Westgiebel des Schiffs.

vendelse i murkronen, bagmurene og gavltre- 
kanterne.31 Murene rejser sig over den profile
rede granitsokkel, der er overflyttet fra den op
rindelige bygning, på en sådan måde, at de 
krumme apsiskvadre fortrinsvis er anbragt i øst
gavlen og i de tilstødende dele af langmurene. 
Sydmuren er dækket af nyere skalmuringer, og 
dette gælder tillige delvis østgavlen og den øst- 
ligste del af nordmuren. Af korets oprindelige 
vinduer er bevaret to i nordmuren og en gruppe

Fig. 9. Udsnit af skibets nordside. 1. fag med lodfuge, 
der angiver skel mellem kirkens to hovedetaper (s. 
3441). Birgit Als Hansen fot. 1982. – Ausschnitt aus 
Schiffsnordwand. Erstes Joch mit Lotfuge, die die Grenze 
zwischen den zwei Hauptbauetappen der Kirche zeigt.

med tre koblede vinduer i østgavlen. Alle er 
smigede og spidsbuede lysåbninger, hvoraf de 
to nordre er relativt lave (fig. 7e), mens østgav
lens er noget højere med det højeste i midten 
(fig. 1). Koret er bemærkelsesværdigt ved vest
ligst i langmurene at være udstyret med to 
(†)døre, der begge kan være oprindelige. Syd
døren giver sig i dag kun til kende i det skal- 
murede ydre ved et brud i soklen (jfr. fig. 7a).32 
Dørens indre afdækkedes ved kirkens restaure
ring 1980-85, men blev ikke registreret nær
mere, dog fremgik det, at den havde fladbuet 
overdækning. Norddøren fremtræder i det ydre 
som en uregelmæssigt rundbuet åbning, tilmu
ret i flugt med den omgivende mur. En udhug
ning ved restaureringen afslørede, at der en halv 
sten bag tilmuringen fandtes en smallere, flad
buet døråbning af tegl. Det fremgik, at forsiden 
af denne åbning var behugget i forbindelse med 
tilmuringen; sandsynligvis har der her været en 
halvstens fals, og den øvre rundbuede afslutning 
af tilmuringen kan repræsentere »aftrykket« af 
et fjernet rundbuestik, der i givet fald har om
sluttet et spejl over den fladbuede lysning. Dø
rens indre afdækkedes som syddøren 1980-85 og 
var som denne fladbuet. Den usædvanlige 
omhu, hvormed sporene af døren er søgt skjult 
ved tilmuringen, kan skyldes, at døren kun har 
haft en kort funktionstid. Tilstedeværelsen af de 
to – formentlig oprindelige – døråbninger kan 
forklares ved, at koret har fundet anvendelse 
som midlertidig kirke under det fortsatte ar
bejde med skibets genopførelse (jfr. omtale af 
triumfmurens gavltrekant ndf.).

Korets indre viser i sin nuværende glatpudsede 
skikkelse kun få oprindelige enkeltheder. Kor
buen er uden tvivl overtaget uændret fra det op
rindelige kor. Østligt i sydmuren afdækkedes 
ved restaureringen en lille, spærstikafdækket ni
che, der sandsynligvis er oprindelig; dens uregel
mæssige bund kan antyde, at nichen har inde
holdt en (†)piscina? med afløb i murtykkelsen.33 
Endnu en (†)niche, der overdækkedes af en slank 
spidsbue eller et spærstik, var tidligere at finde 
nordligst i østgavlen. Koret overdækkedes op
rindelig af et fladt træloft af brædder sømmet på 
bjælkernes underside.
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Fig. 10. Kirken set fra syd. Mogens Vedsø fot. 1996. – Südansicht der Kirche.

Den østre gavltrekant, der i det ydre er glat 
og opført helt af tegl, har på indersiden en kraf
tig aftrapning af murtykkelsen umiddelbart 
over gavlfoden; yderligere et par aftrapninger 
ses i højde med tagværkets hanebånd.34 En flad- 
buet lysåbning nær gavlspidsen er næppe op
rindelig i sin nuværende form.

Gavltrekanten over triumfmuren er tydeligvis 
opført efter rejsningen af det nuværende kors 
tagværk fra en højde omtrent svarende til korets 
murkrone, dvs. ca. en halv meter under gavlfo
den.35 Trekanten er i overvejende grad opmuret 
af tuf, dog er godt en meter forneden på østsi
den af tegl. Gavlen, der øverst i spidsen på vest
siden har en lille, korsformet blænding, rejstes i 
første omgang blot til en højde svarende til ko
rets tagflader (jfr. fig. 6), hvilket må betyde, at 
skibet stod uden tag, dvs. vel som ruin, da det 
nye kor opførtes. Gavlen brydes noget nord for 
midten af en nyere, rundbuet loftsgennemgang 
af tegl.

Korets datering og arkitektoniske forudsætninger. 
En dendrokronologisk undersøgelse af tagvær
ket (jfr. ndf.), der uden tvivl er oprindeligt, 
godtgør, at tømmeret tidligst er fældet 1239. 
Sammenholdes dette med bygningens detaljer, 
sandsynliggøres en datering til 1250-75. Tilsva
rende korombygninger er velkendte i området, 
dels i form af korforlængelser, dels som rene 
nybygninger. Til førstnævnte hører korbygnin
gerne ved kirkerne i Henne, Ål og Darum (s. 
1242, 1300 og 3029-30), mens der blandt sidst
nævnte kan peges på Nørre Nebel (s. 1185) samt 
Sønder Bork (Ringkøbing amt),36 Agerskov 
(Haderslev amt) og Emmerlev (Tønder amt).37 
Om disse arbejder gælder, at de hovedsageligt 
må dateres til sidste halvdel af 1200’rne.

Omfanget af arbejdet i forbindelse med skibets 
genopførelse lader sig i dag kun vanskeligt be
stemme. Forhøjelsen (i tegl) af triumfgavlen hø
rer utvivlsomt sammen hermed, men dette må 
også i en vis udstrækning gælde langmurene.
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Nordsidens murkrone og den tilknyttede frise 
stammer givetvis herfra, og dette kan, som 
ovenfor nævnt, også gælde det øvrige teglmur
værk på denne side. Nordvesthjørnet synes om
bygget fra et niveau ca. 1,5 m over soklen, og 
fra tårnets mellemstokværk ses, at også væsent
lige dele af vestgavlen må hidrøre fra genop
førelsen.

Det genopførte skibs facadeudsmykning ses 
endnu bevaret på nordmuren og tillige delvis på 
vestgavlen, mens hele sydsiden er skalmuret. Af 
de fire facadeblændinger i nord – tre øst for og 
én vest for døren – overdækkes de østre af en 
trappefrise, der i sin nuværende skikkelse er en 
rekonstruktion fra 1931, idet de midterste partier 
i hvert fag var opslugt ved store vinduesgen- 
nembrydninger (jfr. fig. 7e).15 I østre fag fandtes 
tidligere en vandret udkragning, der blev båret 
af små konsoller; længst mod vest var dog halv
andet trappestik. Det synes rimeligt at opfatte 
dette afsnit som en sen ændring.38 Den vestre 
facadeblænding overdækkes af en vandret ud
kragning, hvilket sandsynligvis svarer til den 
oprindelige udformning. Frisen ledsages for
oven af et forsænket savskifte, der 1885 endnu 
var bevaret for den midterste tredjedels ved
kommende, mens det resterende formentlig 
hidrører fra den nævnte rekonstruktion 1931.

Af vestgavlens udsmykning er i tårnets 1. 
mellemstokværk bevaret to rundbuede blændin
ger, omend delvis dækket af tårnets nord- og 
sydmur. De to knap 2,5 m brede blændinger 
(fig. 8), der adskilles af en ca. 1,2 m bred mur
pille, har toppen af halvstensstikket beliggende 
ca. 0,5 m over skibets nuværende murkrone, 
mens underkantens placering ikke kendes.39 Af
standen fra blændingerne til vestgavlens respek
tive hjørner er ca. 2 m, og disse murpartier får 
derved ikke karakter af hjørneliséner.40 Det fra 
mellemstokværket synlige murværk er opmuret 
i tegl, dog ses nederst i den søndre blænding et 
enkelt skifte tuf.

Den eneste muråbning, der kan knyttes til 
ombygningen, er skibets norddør. Den usædvan
ligt brede åbning, der bryder soklen, har vanger 
af tuf, mens det rundbuede helstensstik er af tegl 
opmuret vekselvis af én løber og to bindere; det

ledsages af et nu forgnavet prydskifte af løbere, 
der oprindelig var fremspringende med afrundet 
forkant.41 Dørens 265 cm høje inderside over
dækkes af et fladtspændt spærstik af tuf. Af 
bredden – 210 cm – fremgår, at begge vanger 
forløber omtrent vinkelret på indre murflugt, 
og at der ikke er false i åbningen ud over en 
anslagsfals i hver side. Døren er tilmuret i plan 
med indre murflugt, mens den udvendig frem
træder som en ca. 10 cm dyb blænding, i hvis 
midte ses en – ligeledes tilmuret – døråbning 
(jfr. ndf.).

Den vestre gavltrekant må, som hovedparten 
af det underliggende murværk, tilhøre genop
førelsen. Trekanten, der er opmuret helt af tegl 
(sml. note 31), er uden udsmykning og står vel
bevaret på nær den bortbrudte gavlspids, der 
forsvandt ved tårnets opførelse.

Skibets genopbygning må være foretaget 
umiddelbart efter opførelsen af kirkens nye kor; 
dog sandsynligvis, som nævnt, efter en kort 
pause. Dette bekræftes af facadeblændingerne, 
der er overdækket af såvel trappefriser som et 
enkelt rundbuestik, som må henføres til anden 
og tredje fjerdedel af 1200’rne.42

Middelalderlige ændringer og tilføjelser. Der sy
nes at have hersket en usædvanlig byggeaktivi
tet i 1300’rne, hvortil både korets hvælv og tår
net samt formentlig et (eller flere) vinduer (s.d.) 
kan henføres. De to fag krydshvælv i koret hviler 
på falsede vægpiller, der tillige bærer de spids
buede, helstens gjord- og skjoldbuer. Pillernes 
yderste led, der bærer disse buer, er helstens 
brede,43 mens det ribbebærende led på sædvan
lig vis er halvstens. Ribbernes profil er pære- 
stavformet, men nu noget udflydende grundet 
tyk overpudsning.

Det hele fem stokværk høje tårn er opført af 
tegl og rejser sig over en granitsokkel. På nord
siden og den nordlige del af vestsiden er soklen 
sammensat af udflyttede kvadre fra skibets vest
gavl, mens den søndre dels glatte sokkel må 
være tilført andetsteds fra.44 Nordsidens og til 
dels østsidens murværk står relativt velbevaret, 
mens sydsiden er skalmuret for den nederste 
etages vedkommende og derover helt nyopført 
ved en ombygning i 1700’rne (jfr. ndf.), ligesom
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Fig. 11. Udsnit af kirken set fra nordøst. Mogens Vedsø fot. 1996. – Ausschnitt aus 
der Kirche, Nordostansicht.

også vestsiden i vid udstrækning er skalmuret. 
Klokkestokværket, hvis underkant mod øst og 
vest markeres af et forsænket savskifte, og de 
tilhørende gavle skyldes dels en senmiddelalder
lig ombygning, dels en restaurering efter et lyn
nedslag med deraf følgende brand 1845.

Tårnrummet er forbundet med skibet ved en 
spidsbuet åbning – der nu delvis lukkes af en 
indskudsmur – og som sandsynligvis tilhører 
den ovennævnte senmiddelalderlige ændring af 
tårnet. Af en ældre oprindelig forbindelse mel
lem de to bygningspartier kan ikke påvises spor.
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Fig. 12. Glug i nordsiden af tårnets 2. mellemstok
værk (s. 3450). Mogens Vedsø fot. 1996. – Öffnung in 
Turmnordwand, im zweiten Zwischenstockwerk.

En spidsbuet, falset dør i vest indsattes ved tår
nets genopførelse 1847 efter branden to år tid
ligere. Nord- og sydvæggen prydes hver af to 
fladbuede, helstens dybe nicher; af iagttagelser 
gjort ved restaureringen 1980-85 fremgår, at 
vestvæggen tidligere har haft en tilsvarende ud
formning, men nichernes fladbuestik og eventu
elle piller er her borthugget ved indsættelsen af 
døren og en samtidig skalmuring af bagvæg
gen.45 En indskrænkning af murtykkelsen 
umiddelbart over nicherne, ca. 2,5 m over nu
værende gulv, angiver placeringen af tårnrum
mets oprindelige træloft.46 Det nuværende bjæl
keloft, indlagt 1847, er beliggende ca. 1,2 m hø
jere oppe og bæres af en halvstens skalmuring af 
alle fire vægge over den nævnte indkragning. I 
østre niche i syd og vestre i nord ses to enkelt- 
smigede glugger, der indadtil overdækkes af et 
rundbuestik; udadtil er de smalle lysåbninger 
ændrede ved murværkets skalmuring og ved 
indsættelse af trækarme.

Det første mellemstokværk er mindsket i høj
den ved den omtalte hævning af loftet over tårn
rummet, mens loftet, som tårnets øvrige etage
adskillelser, er indlagt 1847 i oprindeligt leje.

Rummet oplyses af en nu ca. 65 cm bred glug i 
nordmuren. Den enkeltsmigede åbning har ud
vendig en halvanden sten dyb lysning med pa
rallelle sider og indvendig et karakteristisk knæk 
i smigene, idet den inderste halve sten er for
muret vinkelret på væggen. Det højtrejste flad
buede halvstensstik er ved behugning ændret til 
rundbuet form, ligesom lysindfaldet er øget ved 
delvis behugning af den vestre smig. En ca. 95 
cm bred, men i øvrigt formentlig tilsvarende 
glug midt i vestmuren er helt tilmuret og giver 
sig kun til kende på indersiden ved de bevarede 
vanger, mens overdækningen er borthugget. 
Eventuelle lysåbninger i syd i dette og de føl
gende stokværk er forsvundet ved murens fuld
stændige fornyelse fra dette niveau.

Andet mellemstokværk er disponeret ganske 
som det forrige. Den ca. 60 cm brede nordre 
glug (fig. 12) står velbevaret, mens den ca. 120 
cm brede lysåbning i vest er helt tilmuret og har 
mistet sit stik. Rummets østvæg udgøres af det 
genopførte skibs vestre gavltrekant, der brydes 
af en døråbning til skibets loft – sandsynligvis 
brudt efter 1847.47 Gavltrekantens østside har, 
fra et niveau svarende til tagværkets hanebånd, 
en halvstens udkragning til bæring af tårnets 
østmur. Udkragningen (fig. 13) er udformet 
som to sidestillede flade spærstik, opmuret af 
bindere på fladen og i midten båret af et konsol- 
lignende, to sten bredt fremspring, hvis under
side er borthugget ved indretningen af loftsgen- 
nemgangen.48

Tredje mellemstokværk er stort set en replik 
af de underliggende. I omtrent halv højde har 
væggene i nord og vest en halvstens indkrag
ning, et træk der er gentaget i syd ved murens 
fornyelse. Den nordre glug, der skæres af ind- 
kragningen, er velbevaret. Vestsiden synes sna
rest at have haft to åbninger(?), der blot giver sig 
til kende ved en lodret fals ca. 170 cm fra nord
vesthjørnet. Disse har siddet i en højde af kun 45 
cm over gulvet mod nordre glugs ca. 105 cm. I 
rummets østvæg er en oprindelig, nu tilmuret 
gennemgang til skibets loft, der på usædvanlig 
vis udmunder med underkanten i højde med 
tagværkets nedre hanebånd. Dørens østside, der 
er ca. 85 cm bred og omtrent 2 m høj, over
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Fig. 13. Det ombyggede skibs vestgavl (s. 3448). Østsiden med tilføjede aflastningsstik for tårnets østmur (s. 
3450); øverst oprindelig loftsadgang fra tårnet (s. 3450). Mogens Vedsø fot. 1996. – Umgebauter Westgiebel des 
Schiffs. Ostseite mit hinzugefügtem Entlastungsbogen für die östliche Turmwand; oben der ursprüngliche Zugang zum 
Dachboden vom Turm.

dækkes af et fladbuet halvstensstik og har halv- 
stens anslagsfalse én sten bag facaden; ind mod 
mellemstokværket overdækkes åbningen, der 
her er ca. 56 cm bred og 160 cm høj, af et nær
mest kurvehanksbuet halvstensstik. To skifter 
under loftsbjælkerne ses i væggene en række 
bomhuller, der ved hjørnerne forløber diagonalt 
gennem murtykkelsen, men nu alle er tilmurede 
i ydre murflugt. Fem huller i nord og fire i øst 
udgør den samlede bestand, mens der i vest blot 
er bevaret et enkelt længst mod nord.49

Af et oprindeligt øvre (klokke?)stokværk er 
kun bevaret en antydning i nord i form af en 
vægflugt en halv sten bag den nuværende.

Tårnet er i sin hele opbygning usædvanligt, 
bl.a. ved sine mange mellemstokværk, men sav

ner ikke sidestykker i Syd- og Sønderjylland, 
hvor en hidtil omtrent upåagtet gruppe af tårne 
rummer en række fælles træk. Denne tårn
gruppe mangler endnu en nøjere, samlet gen
nemgang, men følgende indeholder alle – eller 
de fleste af – de nedennævnte kendetegn: Henne 
og Jernved (s. 1243 og 3116) samt Brøns, Skær
bæk, Højst og Bedsted (DK. SJyll. s. 1221, 1249, 
1571 og 1721).50 Om tårnene i Jernved, Brøns og 
Skærbæk gælder med sikkerhed, at de har to 
byggefaser – en »ældre« samt en senmiddelal
derlig ombygning med hvælv, nyt klokkestok- 
værk m.m. – og dette gælder sandsynligvis også 
Henne. De vigtigste kendetegn er tårnrum med 
2-3 nicher i nord og syd (ofte tillige i vest), en- 
keltsmigede glugger med »knækket« smig samt
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Fig. 14. Kirken set fra syd. Ældre fot. i NM, før 1931. – Südansicht der Kirche.

et aflastningssystem med to buer eller stik over 
skibets vestgavl og en højtsiddende, oprindelig 
loftsgennemgang.51 Flere af tårnene synes også 
at have haft oprindelige yderdøre til tårnrum
met. Nærmest beslægtet med tårnet i Vester 
Vedsted er nok Brøns og Skærbæk. Deres da
tering må bygge på et skøn, men adskillige af de 
omtalte træk virker »gammeldags« i forhold til 
de nævnte senmiddelalderlige ombygninger. 
For Jernved er foreslået en datering til den se
nere del af 1200’rne, evt. lidt ind i 1300’rne, 
mens de tre sidstnævnte tårne formentlig bedst 
lader sig datere til 1300’rne.

Ved en ombygning af tårnet o. 1500 blev tårn
rummet forbundet med skibet ved den endnu 
bevarede tårnbue med ret gennemløbende van
ger og spidsbuet halvandenstensstik. Over dette 
er i vest en indkragning af murflugten, der dan
nede vederlag for et formentlig samtidigt ind
bygget, men 1845 nedbrudt, †hvælv, der til de 
tre øvrige sider må have været båret af skjold
buer eller vederlag, opmuret over den indkrag

ning af murværket, som bar det oprindelige, 
flade loft. Hovedparten af klokkestokværket, 
der har to fladbuede, delvis ommurede glam
huller til hver side, må også stamme fra denne 
ombygning. De fire gavle og det tørninglenske 
spir er i deres nuværende skikkelse fra genop
bygningen efter branden 1845, men afspejler 
uden tvivl en ældre udformning sammenhø
rende med den nævnte ombygning.52

Sakristiet ved korets nordmur er opført o. 
1500 af tegl i munkeskifte over en sokkel dels af 
udflyttede kvadre fra den dækkede del af kor
muren, dels af rå kamp; bygningen er forhøjet 
betragteligt endnu i middelalderen. Den beva
rede gavltrekant, hvis oprindelige del prydes af 
fem spidsbuede højblændinger, rejser sig over et 
forsænket dobbelt savskifte i tagfodshøjde. Ene
ste lysgiver er en nyere falset, kurvehanksbuet 
vinduesåbning midt i gavlmuren, der er opmu
ret af små moderne tegl og bryder de nævnte 
savskifter. En kurvehanksbuet døråbning midt i 
østmuren er ligeledes indsat i nyere tid.53 Sa
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kristiets indre overdækkes af et krydshvælv, der 
er kuplet næsten uden indskæringer over rib
berne. Det bæres af skjoldbuer til alle sider, hel
stens mod koret,54 halvstens til de øvrige sider, 
ligesom der er murede halvstensstave i hjør
nerne til at bære ribberne. Trods skjoldbuerne er 
hvælvet sandsynligvis samtidigt med murene. 
Rummet forbindes med koret ved en fladbuet 
døråbning, der har halvstens fals mod koret og 
helstens dybe anslagsfalse mod sakristiet; den 
vestre, hvor dørfløjen må have været ophængt, 
er lidt bredere end den modstående. Forhøjelsen 
er sandsynligvis udført i nær tilknytning til byg
ningens fuldførelse.55 Flankemurene er forhøjet 
ca. 1 m og gavltrekanten tilsvarende øget med 
bibeholdelse af den oprindelige taghældning. 
Gavlspidsen prydes over den ældre af to par for
sænkede savskifter.

Et †våbenhus foran skibets norddør var sand
synligvis middelalderligt; det blev nedrevet 1739 
(sml ndf.).56 En omtale af, at »den ene Skriffse« 
blev kalket 1682 kan betyde, at kirken da havde 
to våbenhuse.23

Eftermiddelalderlige ændringer og tilføjelser. Som 
nævnt opførtes 1739 et nyt †våbenhus foran syd
døren til afløsning af det ældre foran norddø
ren.56 Fundamentsten fra bygningens vestvæg 
afdækkedes ved restaureringen 1980-85 i en af
stand af ca. 1,5 m fra sydvesthjørnet af skibet 
(sml. fig. 7a). 1788 ombyggedes tilbygningens 
overdel, og den forsynedes med ny skorsten, 
mens et nyt vindue indsattes 1825.23 Våbenhuset 
blev nedrevet 1845-47 samtidig med, at der i 
tårnrummet indrettedes ny forhal med adgang 
fra vest (jfr. s. 3450).

En ombygning af skibets norddør kan ikke nø
jere tidsfæstes, men må høre hjemme i 16- 
1700’rne.57 Ved ændringen lukkedes den store 
åbning ca. 10 cm bag ydre murflugt med en ind- 
skudsmur, hvori indsattes en lille rundbuet dør
åbning med retvinklede karme (fig. 7e). På in
dersiden sås 1980-85 en blot få cm dyb anslags- 
fals. Ved en senere lukning af denne dør udmu- 
redes den i plan med murflugten,58 således at 
den oprindelige dør fremtrådte som udvendig 
niche.59 Efter restaureringen fremtræder også 
den lille åbning som udvendig niche.

Fig. 15. Kirken og præstegården set fra nordøst. 
P. Boesen fot., før 1914. – Kirche und Pastorat von 
Nordosten, Bildaufnahme vor 1914.

I løbet af 1600’rne og især 1700’rne udførtes i 
flere tempi omfattende skalmuringer af hele kir
kens øst-, syd- og vestside. Et muranker ved 
korets sydøsthjørne er mærket 1689, hvilket må 
betyde en partiel ommuring af hjørnet dette år. 
Skibets skalmuring må være ældre end søndre 
†våbenhus, opført 1739, idet aftryk af dette, der 
var bygget uden forbandt med skalmuren, 
endnu sporedes 1885 (fig. 7a).

I tårnets mure ses adskillige ankre, der vidner 
om en successiv udskiftning af facademurvær
ket. Ældst er et anker i vest umiddelbart syd for 
indgangsdøren, hvor der til ankerforskudet er 
fæstnet cifrene 17 og 21 (sml. Mandø, s. 3501). 
Fire enkeltcifre på sydsiden, der danner årstallet 
1733, markerer formentlig en større reparation, 
mens nogle karakteristiske ankre, der griber 
omkring sydvesthjørnet, er dateret 1752. Nogle 
ens udformede forskud nederst på vestsiden bæ
rer dels årstallene 1829 og 1847, sidstnævnte re
fererende til den store genopbygning efter bran
den to år tidligere (jfr. ndf.), dels initialerne 
»LPR« og »NH«. Et mindre istandsættelsesar
bejde 1952 er mindet ved et anker på sydsiden.20

En (†)niche i triumfmurens vestside syd for 
korbuen, én sten dyb og atter tilmuret, er ud
hugget, muligvis i 1700’rne, for at give bedre
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plads ved opgangen til prædikestolen. En rund
buet (†)niche i skibets sydside under orgelpulpi
turet er formentlig af senere dato, og dette gæl
der også en (†)dør eller (†)niche herover, der var 
tilgængelig fra pulpituret. Sidstnævnte åbning 
har over østsiden et kurvehanksformet stik af 
munkesten, mens den vestlige del af stikket ved 
behugning er gjort nærmest fladbuet.

Korets østre gavltrekant er forankret ved et 
langsgående muranker af kraftigt rundtømmer, 
der er ført gennem triumfgavlen og fastholdes 
på dennes vestside af en stor trækile. Ankret 
omtales første gang 1760, da kirken anskaffede 
en ilanddreven skibsmast til indsættelse som an
kerbjælke, hvilket dog ikke skete, da masten 
ikke fandtes velegnet til formålet.56 To mindre 
træankre, der ligeledes er forkilede på triumf
gavlens vestside, fastholder korets tagværk.

Den 26. august 1776 slog lynet ned og forår
sagede brand i såvel præstegården som kirken, 
hvor skibets loft brændte,60 mens inventaret an
giveligt blev stærkt skadet.61 Endnu en brand 
hærgede kirken 1845 efter et lynnedslag i tårnets 
spir den 30. september klokken 12 midnat. Tår
net udbrændte fuldstændigt, mens det lykkedes 
at forhindre ildens spredning til resten af byg
ningen;62 dog skete der store skader på inven
taret. Genopførelsen indledtes halvandet år se
nere – efter syn ved kirkeværgen og murerme
ster og blytækker Peder Møller63 – med delvis 
nedrivning af de hårdest medtagne dele af tår
nets murværk. Tårnrummet omdannedes samti
dig til våbenhus ved indsættelse af en dør i vest
siden, mens tårnbuen blev delvis blændet med 
en lukkemur, hvori indsattes en dør mellem tårn 
og skib. Det var påtænkt at restaurere tårnrum
mets senmiddelalderlige hvælv, men i stedet 
blev dette nedrevet og erstattet af et fladt træ
loft, ligesom alt øvrigt tømmer i tårnet indlag
des af nyt. Størst problem voldte det tørning- 
lenske spir og de fire tilhørende gavle. Dette ar
bejde projekteredes af tømrermester og mølle
bygger P. O. Hjort, men bygmesteren, tømrer
mester Skaderiis, beklagede sig over, at tårnet 
angiveligt skulle genopføres i en lidt lavere skik
kelse end oprindeligt, og at spirkonstruktionen 
var for spinkel. Efter en erklæring i sagen fra

ovennævnte P. Møller fuldførtes arbejdet efter 
tømrermesterens ændringsforslag.64

Murbehandling. 1894-95 blev samtlige murfla- 
der afskrabet og pudset med cement. I hvert fald 
for skibets og korets vedkommende var denne 
rødfarvet og afstregedes med hvide fuger (fig.
16).65 Denne farveholdning var endnu bevaret i 
andet årti af dette århundrede (sml. fig. 14), 
hvorefter kirken atter på sædvanlig vis vedlige
holdtes med hvidtekalk.

En mindre restaurering af tårnet gennemførtes
1952,20 mens en væsentlig større istandsættelse 
(arkitekt Rolf Graae) indledtes i 1978-79 med 
tårnets ydre, hvorefter den resterende del af kir
ken fulgte i årene 1980-85. Restaureringen om
fattede, ud over inventararbejde, en fuldstændig 
fornyelse af al ud- og indvendig murbehandling 
samt stabilisering af svage murpartier.

Tagværker. Korets tagværk, 9 fag af eg, er 
uden tvivl opsat i umiddelbar forlængelse af 
bygningsdelens opførelse. Af de oprindelige 
bjælker er bevaret tre,66 mens de øvrige er redu
ceret til spærsko i forbindelse med hvælvenes 
indbygning. Bjælkerne er kæmmet over en kam 
på de bevarede murremme. Spærfagene er bla
det på siden af bjælken og har et enkelt hane
bånd, der ligeledes er fæstnet med blade. En 
lodret spærstiver i hver side, fastgjort uden ud
stemning i tømmeret, har afløst oprindelige 
skråstivere, som var tappet i spærene og bladet 
på bjælken. Ved en dendrokronologisk undersøgelse 
1978 blev udtaget tre prøver, hvoraf én senere 
har kunnet bestemmes som hidrørende fra tøm
mer fældet tidligst 1239.67

Skibets tagværk, 18 fag af eg, er middelalder
ligt, men sandsynligvis yngre end den oven
nævnte ombygning. Spærfagene har to hane
bånd, det øvre fæstnet med blade, det nedre 
med tappe, samt lodrette spærstivere, der er tap
pet i såvel spær som bjælke. Tømmeret er num
mereret med romertal fra øst mod vest, i nord 
med stregnumre, i syd med trekantstik. Sakri
stiets hanebåndstagværk kan være samtidigt 
med bygningens forhøjelse, mens tårnets spir
konstruktion er udført 1847.68

Tagbeklædningen er overalt af bly, der har 
gammel hævd. Blytækkerfirmaet H. Herman-
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sen & Søn, Pandrup, udførte 1979-80 en om
støbning af samtlige tagflader.69 En række bly
plader med initialer og årstal, nu opsat på tag
værkernes inderside, angiver ældre arbejder på 
tagbeklædningen. I korets nordside er to plader 
mærket: » P L / N P  1800« og » I H B T  1785«,70 i 
syd: »1775«. I skibets nordside er ligeledes to 
plader: »1780« og »1818«, i syd: » I H B T  1783«. 
På klokkestolen er opsat en plade med årstallet 
»1847«, der hidrører fra tårnets blyklædning. 
Tagbeklædning omtales første gang 1667, da der 
blev indkøbt en egefjæl til taget på våbenhuset, 
hvor blyet var stjålet,17 og atter 1682, da der an
skaffedes engelsk bly til reparationsarbejder, 
dog tagsten til våbenhuset.23 1713 betaltes en 
blytækker for arbejde forårsaget af en stor skade 
på kirken.56 En skorsten (med tilhørende kamin) 
til at smelte bly i opmuredes 1750,71 og der be
taltes for at hente og bringe en støbekiste (for
mentlig støbeformen) i Brøns til et arbejde, der 
omfattede ni fag på kirken samt nogle steder på 
spiret.56 Yderligere reparationer fandt sted 1774 
og 1809; førstnævnte år omlagdes ni fag på syd
siden.23 Atter 1818 trængte taget til udbedringer, 
der udførtes af blytækker Niels Møller fra Hjer
ting for frivillige bidrag indbetalt af menighe
den.72 En storm 1824 beskadigede skibets tag 
ved tårnet,18 mens der tilsyneladende kun skete 
mindre skader i forbindelse med branden 1845 
bortset fra tårnspiret, der helt måtte fornyes.52 
Dette skete 1847 ved blytækker Jakob Clausen 
Fiilsøe.64 Alle tagflader synedes samme år af 
gørtler Bernbom fra Ribe, der kun fandt anled
ning til at påtale en skævhed i spirets fløjstang, 
samt at ni fag på skibets sydside73 var for tynde i 
støbningen.64

Skibet har fladt loft med synlige bjælker, gen
fremdraget 1915;74 brædderne nylagdes nævnte 
år, mens egebjælkerne i hovedsagen er oprinde
lige. De prydes af akantusranker, sort på rødt, 
der er malet af Harald Munk i forbindelse med 
fremdragelsen. Under denne dekoration er af
dækket rester af en rød marmorering fra midten 
af 1700’rne; en tilhørende dekoration af loftet er 
delvis bevaret på en række (†)loftsbrædder: 
akantusranker malet med sort kontur på hvid 
baggrund samt lidt blåt.75 Udskiftninger af

Fig. 16. Udsnit af sakristiets østside med rest af ældre 
murbehandling (s. 3454). Hans Stiesdal fot. 1981. -
Ausschnitt aus Sakristeiostwand mit Resten einer Mauer
behandlung älteren Datums.

†loftsbrædder i 1600’rne vedrørte fortrinsvis tår
net, 17 mens skibets loft formentlig er blevet for
nyet 1750, da de gamle brædder blev anvendt 
som »lægter«.23 1845-1915 var skibets loftsbræd- 
der sømmet på bjælkernes underside.52

Gulvene er for hovedpartens vedkommende 
om- eller nylagte ved seneste restaurering. I 
tårnrummet (våbenhuset) og sakristiet er der 
gulve af diagonalt lagte gule teglfliser, og i ski
bets midtergang er en belægning med gule otte
kantede teglfliser, afvekslende med små sorte di
agonalt lagte fliser; under stolestaderne brædde
gulve. Korets gulvflade, der er hævet et trin 
over skibets, dækkes af brædder med en frise af 
gule kvadratiske fliser langs væggene. Brædde
gulvet bag den halvcirkulære alterskranke, for
mentlig fra 1847,76 har et indlagt, stjerneformet 
mønster af mørktfarvet træ. Oplysninger om 
ældre gulve er fåtallige. Efter branden 1845 plan
lagdes et nyt gulv af brædder fra vest til knæfal
det uden trin i korbuen,63 men i betingelserne 
for reparationsarbejderne angives, at der i tårnet
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Fig. 17. Opmåling 1:10. Formsten fra †vindue(?) (s. 
3456). Tegnet af Mogens Vedsø 1999 efter opmåling 
ved Rolf Graae 1982. – Profilierter Bachstein eines †Fen- 
sters(?).

skulle lægges gulv af tegl på kant, i skibet af tegl 
eller fliser lagt i ler med et trin af eg, afbanet 
kamp eller sandsten mod koret og sidstnævnte 
sted et bræddegulv »på den i smukke vånings- 
værelser brugelige måde«.52 Sakristigulvet øn
skedes 1868 fornyet enten af træ eller fliser.22

Vinduer. Kirken har i alt seks vinduer i sydsi
den, to i koret og fire i skibet. Korets vinduer er 
fladbuede og fremtræder med en enkelt fals i det 
ydre og med en dyb niche indadtil. De kan ikke 
dateres nærmere, men kan være samtidige med 
sydsidens omfattende skalmuring. Det østre ud
mærker sig ved at have afrundede hjørner ind
vendig, hvilket kan skyldes, at åbningen inde
holder rester af et ældre vindue (jfr. ndf.). Ski
bets vinduer må være kommet til efter 1845, idet 
det vestre af de fire ens udformede vinduer først 
kan være indsat efter nedbrydningen af søndre 
†våbenhus.77 De enkeltfalsede åbninger er ud
adtil nærmest rundbuede efter en ombygning 
1931 (arkitekt Aksel Hansen),15 men var indtil da 
kurvehanksbuede (sml. fig. 7a og 14). Indadtil 
var de oprindelig dobbeltfalsede, men vangerne 
er senere ved behugning ændret til smige, mens 
stikkene har beholdt falsene. Lysningsarealet er 
på et tidspunkt øget nedad. Nordsiden har i dag 
to romansk udseende vinduer, der 1931 indsattes 
i større, ældre vinduer, ét midt i hvert af de østre 
blændingsfag. 1845 ønskedes indsat to vinduer i 
skibets nordside af størrelse som dem i syd;63 de

1885 eksisterende tre falsede, fladbuede †vinduer 
var dog formentlig indsat samtidig.

Nogle formsten, der sandsynligvis kan henfø
res til et †vindue,78 blev ved seneste restaurering 
fundet i skalmuringen af tårnets sydmur. Der 
registreredes i alt fire forskellige stentyper (fig.
17): afrundet hjørne, stor og lille affasning samt 
sten med et pærestavsprofil, flankeret af en kel 
til hver side. Især den sidstnævnte formsten er 
karakteristisk og lader sig formodentlig datere 
til 1300’rne. Åbningen kan muligvis lokaliseres 
til korets sydside; dels gennemgik koret i denne 
periode en modernisering med indbygning af 
hvælv, dels indeholder det østre vindue ældre 
rester i form af afrundede hjørner mod korets 
indre, der kan harmonere med de fundne form
sten. Det er sandsynligvis dette †vindue, der øn
skedes ombygget 1666; et arbejde, der gennem
førtes 1673.79

Kirkens opvarmning sker ved elektriske rør
ovne. En overgang til elektrisk opvarmning 
planlagdes 1931,80 og 1940 gennemførtes en 
række ændringer af anlægget ved ovnfirmaet 
Hess i Vejle.79 En †kakkelovn anskaffedes 1895 
og opsattes med tilhørende skorsten i skibets 
nordøsthjørne.22 En kamin i søndre våbenhus, 
omtalt 1750 og 1788, anvendtes til blystøbning, 
jfr. s. 3455 og 3453.

†Solur. Kirken betalte 1709 for vognleje til 
malere fra Tønder, der bl.a. skulle male en sol
skive.56 1740 blev den gamle solskive atter malet 
og monteret med tre nye jernhager.81

På tårnspiret er en vindfløj i form af en vejr
hane på en høj fløjstang over en kobberkugle og 
med kors på toppen. Såvel hane som kugle og 
kors er forgyldt. Den nuværende vindfløj og 
fløjstang er muligvis opsat 188323 som kopi af 
den, der fremstilledes efter branden 1845.63 I 
kuglen fandtes 1979 en kobberplade med ind
skrift på begge sider: »Aaret 1847 foretoges Ho
vedreparation paa denne Kirke som Følge af, at 
Lynilden afbrændte Taarnet og beskadigede Kir
ken. Tilsynsmændene ved denne Reparation var 
Kirkeværge Peter Davidsen og Knud Hansen 
Lassen fra Vestervedsted.« / »Aar 1883 foretoges 
en Reparation paa Kirketaarnets Blytag samt 
opsattes ny Fløistang. Kors, Hane og Kugle blev
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Fig. 18. Indre set mod øst. Henrik Wichmann fot. 1995. – Kircheninneres gegen Osten.

forgyldt. Daværende Kirkeværge N. Th. Jør
gensen i Okholm og H. K. Truelsen i V. Ved
sted. Sogne Præst Lund.«82 †Fløjstangen fornye
des 1720, og samtidig fremstillede man en ny 
†vindfløj, hvortil blev »købt en svensk Kobber
penge vejet 5 pd.«.56 Denne fløj og en †kugle 
blev forgyldt 1796.23

Alle kirkens bygningsdele er, med undtagelse 
af granitsoklerne, hvidkalkede over et tyndt 
pudslag, der især på nordsiden lader det forvit
rede murværk synligt.

Korets og korbuens kalkmalede udsmykning 
udførtes 1914-16 af maleren Harald Munk.

INVENTAR

Oversigt. På trods af flere brande i kirken, den alvor
ligste i 1845, er der bevaret en del middelalderligt 
inventar. De ældste stykker er den usædvanlige ro
manske døbefont af arkadetypen, en klokke fra o. 
1225 og et vievandskar. Af de middelalderlige alter
tavler er bevaret en figurfrise fra predellaen til en 
(†)altertavle (nr. 1), dendrokronologisk dateret til 
1350-75, nu genbrugt i altertavlen fra 1847, og en 
Anna selvtredjefigur fra en (†)sidealtertavle fra mid
delalderens slutning. Et stort antal †middelalderfigu- 
rer blev reddet ved branden 1845, men solgtes 1873. 
Blandt figurerne var muligvis en stor †krucifiks- 
gruppe, hvis figurer var beklædt med fint lærred. Al
terstagerne er fra o. 1500, og en stolegavl, fra o. 1525,
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Fig. 19. Indre set mod vest. Henrik Wichmann fot. 1995. – Kircheninnneres gegen Westen.

genanvendt i en nyere stol i koret, vidner om †præ- 
stestolens tidligere rigdom. Kalk og disk er ligeledes 
fra o. 1525, dog blev kalken 1685 delvis ændret af 
guldsmed Johann Andersen, Ribe. Et tårn med gen
nembrudt stavværk til et *(†)monstranshus, o. 1500, 
tre *vægpaneler med perspektivisk foldeværk, 1575- 
1600, fra kirkens første stoleværk og en *dørfløj, 
1575-1600, ligeledes med foldeværk, er nu på mu
seum, dels Nationalmuseet, dels Den Antikvariske 
Samling i Ribe. På skibets nordvæg hænger tre præ- 
sterækketavler, den ældste fra 1696 over lektorerne i 
Ribe, der tillige var sognepræster i Vester Vedsted, 
efterfulgt af en tavle fra 1769. Et maleri, sandsynligvis 
udført af M. Rørbye 1848, skænkedes o. 1850.

Ellers stammer indretningen af den lange, højlof- 
tede kirke fra genopbygningen efter branden 1845. 
Kirkens hovedstykker, prædikestolen fra 1608, him
len fra 1700’rne og stolegavlene, dateret 1778, blev 
suppleret og genopsat 1847 af snedkermester 
Chr. Knudsen, Ribe, der også udførte alt det nye in
ventar. I altertavlen genanvendtes den ovenfor om
talte predellafrise, fem figurer fra 1708 og et maleri,

dateret 1802, alt bevaret fra ældre (†)altertavler (nr. 1 
og 2). Alterskranke, stol til præsten, prædikestols- 
opgang og pulpitur blev nyfremstillet.

Farvesætning og istandsættelser. Siden istandsættelser 
1978 og 1984 står prædikestolen og altertavlen med 
bemaling (i røde, blå, grønne, gule og brune nuancer 
samt forgyldning) fra hhv. 1914-16 og 1942, udført af 
Harald Munk, der også har præget den øvrige farve
sætning. Stolestaderne i skibet og på orgelpulpituret 
maledes 1933 i grå nuancer med forgyldte detaljer, 
mens stolene i koret 1942 fik en rødbrun farve.

Middelalderkirkens indretning har været rig med 
flere †altertavler dels på hovedalteret, dels på sideal
tre. Efter reformationen suppleredes inventaret med 
†stoleværk i skib og kor. Middelalderinventaret synes 
at have bibeholdt en bemaling i guld og farver, mens 
prædikestolen fra 1608 og (†)altertavlen fra 1708 har 
stået med deres oprindelige stærke og klare farver. 
Efter en renovering 1847 ændredes farvesætningen 
radikalt. Den nye altertavles hvide og grå nuancer, 
suppleret med guld og blåt, fremhævedes af lys ege
træsmaling på stolestader og prædikestol.



VESTER VEDSTED KIRKE 3459

Fig. 20. Korets indre set mod øst. Henrik Wichmann fot. 1995. – Chorinneres gegen 
Osten.

Alterbordet er formentlig samtidigt med korfor
længelsen (jfr. s. 3447); det er muret af munke
sten og måler 178×113 cm, 104 cm højt. Mur
værket, der kun er synligt på bagsiden, hvidte- 
des 1984. I bordets overside, under en løs bord
plade af træ, er bevaret en helgengrav, nu uden 
dæksten og med et tomt relikviegemme af bly;83 
heri var et †relikvie indtil 1845.13 1754 hed det, at 
der midt i alteret var et lille hul, dækket af en 
flise, hvori der lå en lille, gammel »blykiste, én 
finger lang, med to små stykker ben«, som 
skulle have tilhørt S. Andreas.84 Senere oplystes, 
at benstykkerne var indsvøbt i en lille silke
klud,85 1808 præciseret som et rødt silkeklæde. 
Ved branden 1845 blev relikviegemmet reddet af 
Bodil Pedersdatter,86 der efter at have hjembragt 
det erfarede, at selve relikviet, benstumperne, 
var gået tabt. Efter en restaurering 1847 stod 
æsken med silkestrimlen et stykke tid bag al
teret, indtil også tekstilet forsvandt. Blyæsken 
opbevaredes herefter af Bodil Pedersdatters søn
nesøn, ringer Carl Andreassen, indtil sogne
præst J. M. Jensen 1943 igen kunne nedlægge 
den i helgengraven.87

Alterklæde, 1985, af rødt fløjl.88 †Alterklæder. 
1663 var alteret beklædt med et rødt klæde. 
Stoffet vendtes 1673 af Thomas skrædder, der, 
med gult og blåt, igen syede de gamle årstal og 
navne på stoffet.79 1802 indkøbtes skarlagen, 
guldkniplinger og guldbånd til et nyt alter
klæde, 1839 anskaffedes endnu et,23 og 1852 be
taltes hr. Giørtz i Ribe for nok et klæde til al
teret.63 †Alterdug, skænket 1751 af Karen, Peder 
Brus hustru, fra Farup.89

Altertavle (fig. 22), udført 1847 af snedkerme
ster Chr. Knudsen, Ribe,63 der genanvendte en 
figurfrise fra predellaen til en middelalderlig 
(†)hovedaltertavle (nr. 1) og fem figurer fra 
(†)altertavle (nr. 2), der var opstillet 1708, samt 
et maleri fra storfeltet i samme altertavle, mulig
vis udført 1802 af Andreas Jürgensen fra Roa
ger.23 Maleriet i topfeltet er udført 1847 af maler 
Hansen, Ribe.63 Tavlen står nu med en bemaling 
fra 1942.

Tavlen, 424×343 cm, er skåret af fyr med de
taljer i pæretræ (de ældre dele af eg) i en blan
ding af nygotik og nyrenæssance og består af 
storfelt, top- og fodstykke. Storstykket, der

Danmarks Kirker, Ribe amt 236
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Fig. 21. Maleri i altertavlens storfelt, muligvis udført 
1802 af Andreas Jürgensen fra Roager (s. 3462). Hen- 
rik Wichmann fot. 1995. – Gemälde vom Hauptfeld des 
Altars, möglicherweise von Andreas Jürgensen in Roager, 
1802.

foroven er afgrænset af en profileret gesims med 
fremhævet midterparti, kronliste, arkitrav med 
tandsnit og frise med rosetter, er delt af fire søj
ler. Midterfeltets maleri omgives af en elipsefor- 
met indramning med udvidelser i siderne og 
gennembrudt stavværk i sviklerne. I sidefelter
nes arkader, forneden afgrænset af postament- 
felt, står to figurer: Kristus med verdenskuglen 
mod nord, Johannes Døber med lammet og 
korset (nyere?) mod syd, hhv. 89 og 91 cm høje, 
begge fra (†)altertavle (nr. 2). Figurerne er let 
hulede i ryggen. Storstykkets vinger har gen
nembrudt stavværk, fiale og hængeornament.

Det kølbueformede topstykke har tre rund
buede arkader, den midterste højest, båret af fri- 
søjler og foroven med stavværksudsmykning. 
Øverst er et nyere kors.90 Oprindelig må her

have været den figur af den sejrende Kristus (fig.
23), ligeledes fra (†)altertavle (nr. 2), som nu står 
på en konsol ved korets nordvæg.13 Figuren er 
56 cm høj, med arme og fødder fra 194291 og 
fane af blik fra 1947.63 Tavlens topstykke flan
keres af fialer, hvorimellem apostelfigurer. Peter 
med nøgle og bog (mod nord) og Paulus med 
sværd; de er begge rundskårne, hhv. 65 og 66 
cm høje, og – som de øvrige figurer – fra (†)al
tertavle (nr. 2).

I fodstykket, der foroven har profileret kron
liste over frisefelt med hængeornamenter, er, 
bag rundbuede arkader med frisøjler næsten 
svarende til topstykkets, placeret figurer (fig.
24) fra predellaen til en middelalderlig (†)alter
tavle (nr. 1), dateret til 1300’rnes tredje fjerde
del.92 Figurfrisen, der er skåret i lavt relief i en 
32×168 cm og 3 cm tyk planke, gengiver syv 
skæggede mænd i halvfigur, formentlig gam
meltestamentlige profeter, i rundbuede nicher. 
De er iklædt kjortel, kappe og – for de flestes 
vedkommende – tidstypisk hovedbeklædning, 
hvoraf én ligner en frygisk hue (nr. 2 fra nord), 
og alle holder (nu tomme) skriftbånd i hæn
derne.93 Kun de to figurer, Moses med Lovens 
tavler og »horn« i panden og den kronede David 
(hhv. nr. 3 og 4 fra nord), kan identificeres. Pro- 
fetfriser svarende hertil findes f.eks. på en alter
tavle i Bosau (Holsten) o. 1370.94

Efter en restaurering 1984 står tavlen med 
staffering fra 1942.95 Rammeværk, friser og pro
filled er overvejende sorte og rødbrune med de
taljer i guld og røde nuancer, mens søjler og 
rosetter er hvide, nicherne blågrønne og vinger
nes stavværk i guld og sølv. Figurerne fra 1708 
har rødtonet hudfarve og dragter i gult, rødt, 
grønt og blåt. Predellaens figurer har derimod 
bruntonet hudfarve, dragter i blå, brune, røde 
og gule nuancer og hvide skriftbånd mod en 
gylden baggrund. Indskrifterne i arkadernes po- 
stamentfelter er malet med gylden fraktur på 
sort bund, mod nord: »Han bærer alle Ting med 
sin Krafts Ord« og mod syd: »Se det Guds Lam, 
som bærer Verdens Synd« (Joh. 1,29).96

1978 fandt man på predellafrisen små frag
menter af den formentlig oprindelige staffering, 
bestående af en blågrå baggrundsfarve. Herover
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Fig. 22. Altertavle, 1847, udført af Chr. Knudsen i Ribe med genanvendelse af dele 
fra tidligere altertavler (s. 3459). Henrik Wichmann fot. 1995. – Altar, ausgeführt von 
Chr. Knudsen in Ribe unter Wiederverwendung von Teilen älterer Altäre, 1847.

lå rester af en staffering, der stemte overens med 
underste lag på figurerne fra 1708: fin rødtonet 
hudfarve og klæder i grågrønt, rødbrunt og 
grønlaseret sølv. Baggrunden var sort. Tavlens

staffering fra 1847, på kridtgrund, domineredes 
af gråt og hvidt med mindre detaljer i guld og 
blåt samt ultramarinblåt i nichernes baggrund. 
Johannes’ hudfarve var hvid, og hans kappe

236*
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Fig. 23. Kristusfigur fra (†)altertavle, 1708, nu på ko
rets nordvæg (s. 3460). Henrik Wichmann fot. 1995. – Figur des Auferstandenen von (†)Altar, 1708. Jetzt an 
nördlicher Chorwand.
blegrød med foer i en dæmpet grøn nuance. Pre- 

dellaens figurer havde ligeledes hvid hudfarve 
og dragter i sarte farver. Den sydligste profet 
havde hvid kappe over bleggrøn kjortel og hue 
smykket med blegrødt bånd, mens baggrunden 
var ultramarin.97

I forlængelse af Harald Munks arbejde i kir
ken 1914-16 (jfr. s. 3455, 3457) ændredes tavlens 

overvejende lyse kulør ved tilføjelse af grå og 
brune nuancer.80 En indskrift på postamentfei
tet, fremdeles synlig under en senere sort over
maling, hidrører sandsynligvis fra denne farve- 
justering: »Kom hid til mig, alle som lider Møie

og tynges af Byrder, og jeg vil give Eder Hvile. 
Matt. XI. 28«.

Malerier. Storstykkets maleri, Nadveren (fig. 
21), fra 1802, olie på lærred, er udført af maler 
Andreas Jürgensen fra Roager.98 Motivet er til 
dels kopieret efter et stik i Merians bibel fra 
1627. Scenen med Kristus, midt for bordets 
langside under en olielampe, er gengivet umid
delbart før velsignelsen. I baggrunden er en dør, 
hvorigennem man ser et månebelyst landskab. I 
forgrunden ses en tjenestedreng stående ved en 
kurv fyldt med tallerkener.99 Farvemæssigt do
mineres det grøngullige rum af Kristi hvide 
kjortel, mens apostlene har mangefarvede drag
ter.

Ved genanvendelsen 1847 i den nye altertavle 
blev motivet opmalet og i let beskåret stand op- 
klæbet på fyrretræ. 1928 blev det erstattet af et 
maleri af Agnes Schmidt (jfr. ndf.) og indsat i en 
rektangulær, profileret ramme,15 der ophængtes 
under orgelpulpiturets nordlige del. Herfra flyt
tedes billedet 1942 til korets nordvæg, før det 
1982 atter monteredes i tavlens storfelt i en ny 
ramme.

Topstykkets maleri, fra 1847, olie på lærred, 
udført af maler Hansen,63 viser Forklarelsen på 
bjerget, efter Rafael.100 Øverst i den midterste 
arkade ses Kristus svævende i hvide klæder, om
givet af et stærkt, hvidt lys og blålige skyer. 
Elias og Moses, ligeledes svævende og i hvide 
klæder, ses hhv. mod nord og syd. De tre 
apostle, som ligger kastet til jorden i forfær
delse, bærer røde, gule og blåhvide kjortler.

1928-84 var storfeltet optaget af et maleri, 
Kristus og den blodsottige kvinde, 123×86 cm, 
olie på lærred, udført o. 1928 af Agnes 
Schmidt.101 Det hænger nu på skibets sydvæg i 
ramme fra 1985 .

(†)Altertavler. 1) Trefløjet tavle fra 1300’rnes 
sidste tredjedel, hvoraf nu kun predellaens pro
fetfrise (jfr. s. 3459) er bevaret. Tavlen havde, 
iflg. sognepræsten 1808, to bevægelige fløjdøre, 
hver med seks apostle, placeret i to rækker over 
hinanden. Midterskabet med 12 figurer var lige
ledes opdelt i to rækker, i den øverste Maria 
med barnet og ved hendes side en engel, der 
holdt en stav. De øvrige figurer havde krone på
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Fig. 24. Altertavle, 1847, predella med genanvendte figurer fra (†)altertavle, o. 1375-1400 (s. 3460). Henrik 
Wichmann fot. 1995. – Altar, 1847, mit wiederbenutzten Figuren eines (†)Altars um 1375-1400.

hovedet. Midt i underste række stod en mo- 
rian.102 De 24 figurer var, iflg. Jacob Helms, 23 
tommer (godt 60 cm) høje.103 Efter beskrivelsen 
1808 at dømme har tavlen formodentlig været af 
samme type som Højertavlen (DK. Sjyll. s. 
1032) med to rækker figurer, hvilket er en for
enkling i forhold til gruppens hovedskabe: me
ster Bertrams Grabowertavle fra 1383 og alter
tavlen i Lunds domkirke fra 1398.104

Altertavlen omtales første gang 1708, da et 
nyt alterbord i kirkens nordside blev opmuret til 
den i forbindelse med flytning fra hovedalte
ret.105 1715 blev den malet med »guld og farver« 
af to malere fra Tønder, Jürgen Petersen og 
Thomas Müller.23 1808 stod den fremdeles i ski
bets nordre side. Ved branden 1845 blev figu
rerne reddet, mens selve skabet blev flammernes 
bytte. 1854 noterede J. Helms, at »en hel 
mængde ret gode apostle og andre helgenfigurer 
lå på tårnloftet«.106 1894 oplyste han, at de sam
men med andre figurer var solgt til en omrej
sende opkøber 1873.107

2) 1708, malet 1709,84 udført bl.a. for midler 
indsamlet i sognet 1704-05 af sognepræst Peder 
Nielsen Terpager, i alt 25 lybske mk.108 Tavlens 
udformning kendes kun gennem to præsteind- 
beretninger. 1754 oplyses, at der tværs over den 
smukke tavle var en †indskrift fra 2. Mos. 17,15: 
»Herren min Banner«,84 og 1766, at tavlen var 
lille og forestillede »...Frelseren med de 12 
Apostler malede«. Omkring tavlen var »et lidet 
Løbværk af Billedhugger Arbejd«.109 Som 
nævnt erstattedes tavlens oprindelige maleri 
1802 af et nyt Nadvermaleri (jfr. s. 3462), og 
samtidig maledes tavlens øvrige dele med olie

farver, sølv og guld, alt udført af Andreas Jür
gensen fra Roager. Ved branden 1845 reddedes 
formentlig kun de fem figurer og Nadverma
leriet, der genanvendtes i den nuværende alter
tavle (jfr. ovf.).64

Fig. 25. Anna selvtredje fra (†)sidealtertavle, o. 1475, 
med nyere konsol og rygbræt (s. 3464). Henrik 
Wichmann fot. 1995. – Anna Selbdritt, Nebenaltarsfigur 
um 1475, Sockel und Rückbrett jüngeren Datums.
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Fig. 26. Alterkalk, o. 1525 (jfr. fig. 28), detalje fra 
knoppen, der formentlig 1685 sattes omvendt på (s. 
3465). Henrik Wichmann fot. 1995. – Kelch, um 1525 
(vgl. Abb. 28). Detail von Knauf, der vermutlich im Jahre 
1685 umgekehrt aufgesetzt wurde.

Fig. 27. Alterkalk, o. 1525 (jfr. fig. 28), pånittet kruci
fiks på foden (s. 3465). Henrik Wichmann fot. 1995. – Kelch, um 1525 (vgl. Abb. 28). Fuß mit angenietetem 
Kruzifix.

Fra en (†)sidealtertavle er bevaret en Anna selv- 
tredje (fig. 25), o. 1475. Den stående Annafigur, 
58 cm høj, har på venstre arm en lille siddende 
Maria med Jesusbarnet på skødet. Anna bærer 
hoved- og halslin og kjole med bælte, hvorun
der ses parallelle vertikale folder. Hendes fol
derige kappe er ført rundt om kroppen og fæst
net ved venstre albue. Under kappens kant stik
ker en lille spids sko frem. Den tilstykkede højre 
underarm og hånd mangler. Mariafiguren, i 
fodsid kjole, mangler store dele af hoved og 
overkrop. Det forholdsvis store, nøgne Jesus- 
barn holder en frugt, formentlig et æble, i hæn
derne. Anna, der er udhulet i ryggen, er fæstnet 
til et rygbræt, 90×45 cm, med gavl og konsol, 
formentlig fra H. Munks restaurering o. 1920.80 
Figuren står i blankt træ, bortset fra en rødlig 
karnation i ansigt og på hænder og forgyldning 
på halslin og inderside af hovedlin, æble, bælte 
og det nederste af kappen. Kun ganske små 
fragmenter af den oprindelige staffering er be
varet i foldernes fordybninger nederst på Annas 
kjole. Figuren lå 1854 på tårnloftet, næsten øde
lagt efter branden 1845.110 Som den eneste alter
tavlefigur blev den ikke solgt 1873, formentlig 
fordi den var ophængt i sakristiet.111 Den flytte
des til den nuværende plads på skibets nordvæg 
før 1942.

†Sidealtertavler. 1) En Mariatavle, formentlig 
senmiddelalderlig, blev 1808 beskrevet som »et 
stort Maria skab med to fløjdøre, på hvis inder
side apostlenes endeligt var gengivet«. Muligvis 
er det denne Maria, i solgisel, som J. Helms no
terede på tårnets loft 1854.112 Iflg. P. C. Andrea
sens beretning fra 1920’rne, der omtaler et jær
tegn ved tavlen lige inden branden 1845, havde 
den i midten Den hellige Jomfru og Jesusbarnet 
og på de malede fløje en beretning om en apo
stels liv og martyrdød (uvist hvilken).113 Tavlen 
maledes 1715 med guld og farver af Jürgen Pe
tersen og Thomas Müller.23

Tavlen omtales tidligst 1708 på den nordre 
side i kirken (jfr. ovf.),56 formentlig ved triumf
muren nord for korbuen, hvor den stod 1808. 
Ved branden reddedes kun Mariafiguren, der 
antagelig solgtes sammen med de øvrige mid
delalderfigurer 1873.108
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2) Et relief med Nikolaus og »tre nøgne børn i 
et baljeformet kar«,111 beskrevet af J. Helms 
1894, stammede sandsynligvis fra en tredje mid
delalderlig altertavle, der omtales 1708 i kirkens 
nordre side.56 Det var 1854 henlagt på loftet.114

Altersølv, o. 1525. Kalkens bæger fornyet 1685 
af guldsmed Johann Andersen i Ribe (Bøje 1982, 
nr. 6781).23 Den 18,5 cm høje kalk (fig. 28) har 
sekstunget fod med stjernespidser mellem tun
gerne, lodret standkant med gennembrudte 
korsblomster og lille støbt, pånittet krucifiks 
(fig. 27).115 Foden er drevet stejlt op mod skaftet 
og ved overgang til skaftled, under en krave, er 
et påloddet, støbt bladværk. Sekssidet skaft og 
knop af gotisk type, hvis rudebosser har ind
graverede majuskler, der danner navnet »Ihe- 
sus«, herimellem er graverede stavværksvinduer 
(fig. 26). Knoppen er, formentlig ved renove
ringen 1685, sat omvendt på. Det fladbundede 
bæger har stejle sider. På undersiden af fodpla
den (fig. 29) ses en graveret indskrift med versa
ler og skriveskrift: »Dette kalch veger 33 lod(.) 
Kapen er blefvett om giort: Anno 1685:«. Disken 
(fig. 30), 15 cm i tvm., er med den ottetungede 
fordybning et forholdsvis sjældent stykke. Fa
nen har graveret hjulkors. Nævnt tidligst 1658.23

Kalken, der vejede 32 lod før reparationen,116 
istandsattes 1859 af guldsmed Chr. Dyrebye, 
Ribe. Ved indførelse af særkalke 1928 omgjordes 
den, så den kunne benyttes både som fælleskalk 
og til betjening af særkalke. 1676 syedes en †pose 
til kalken af en gammel rød fløjlsmessehagel 
(jfr. s. 3467), og 1685 forærede Hans Rosenberg 
en anden †pose af »guldpajel« (forgyldt læder), 
formentlig også til alterkalken.56

Oblatæske (fig. 31), anskaffet 1891, af tin.23 
Den cylindriske, 6,5 cm høje æske, tvm. 13 cm, 
har let buet låg og under bunden et tre gange 
gentaget, ovalt stempel med Ribes byvåben (fig. 
65).117 †Oblatæske. En »forsølvet stor, trind æske 
til oblaterne« købtes 1677.23 Senest omtalt
1686.56

Alterkande, købt 1865,23 af sort porcelæn med 
guldkors, 28 cm høj, fra Bing og Grøndahl. 
†Vinflasker omtales 1676, da en ny skrue mon
teredes på den store flaske.23 1686 oplyses, at den 
kunne rumme 1½ pot vin.56

Fig. 28. Alterkalk, o. 1525, bæger fornyet 1685 af Jo
hann Andersen i Ribe (s. 3465). Henrik Wichmann 
fot. 1995. – Kelch, um 1525, Kuppa erneuert 1685 von 
Johann Andersen in Ribe.

Et †klæde af »drejls dug til at brede på skam
lerne for dem som går til alters til at opfange 
smuler fra nadverbrødet«, nævnes 1663.118

Fig. 29. Alterkalk, o. 1525, detalje med indskrift på 
fodpladens underside fra 1685 (s. 3465). Henrik Wich
mann fot. 1995. – Kelch, um 1525. Detail mit Inschrift 
an der Unterseite des Fußes von 1685.
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Fig. 30. Alterdisk, o. 1525, med ottetunget fordyb
ning (s. 3465). Henrik Wichmann fot. 1995. – Patene 
mit achtpaßförmige Vertiefung, um 1525.

Sygesæt, fra 1800’rne, af messing. Kalken (fig. 
32), 11,5 cm høj, har cirkulær, hvælvet fod med 
flad standplade, cylindrisk skaft med profileret 
knop og næsten halvkugleformet bæger. På 
standpladens overside to uidentificerede stemp
ler, »LC« med skriveskrift og »HC« eller »MH« 
med versaler. Glat disk med smal fane, tvm. 10 
cm; stempel på fanens underside, »LC«, sva
rende til kalkens. †Sygesæt. 1) Kalk og disk af

Fig. 32. Sygekalk, formentlig fra 1800’rne (s. 3466). 
Henrik Wichmann fot. 1995. – Krankenkelch, vermut
lich aus dem 19. Jh.

Fig. 31. Oblatæske af tin, købt 1891 (s. 3465). Henrik 
Wichmann fot. 1995. – Oblatendose, Zinn, kauflich er
worben 1891.

tin, med †pose af lærred til begge, nævnt første 
gang i inventariet 1663.56 1676 syedes en ny 
†pose af blåt stof til »tinkalken«, der omstøbtes
1701.23 2) Kalk og disk af tin »at bruge i husene« 
støbtes 1701 af det gamle sæt af Jochum 
kande(gyder?), vel nedenfor nævnte Joachim 
Henerich Tyll. Hertil hørte et »hus« i stedet for 
pose; 1788 anskaffedes nyt futteral.23 En lille for
sølvet †oblatæske til sygebesøg blev anskaffet
1677.23 og omtaltes igen 1686.56 †Vinflasker. 1) Et 
lille †glas til sygebesøg, erhvervet 1676,23 det 
omtales 1686 som »sønderslaget«.56 2) 1685 køb
tes af Joachim kandestøber (Joachim Henerich 
Tyll)119 i Ribe en †tinflaske med opbevaringsrum 
til oblaterne forneden.

Alterstager. 1) (Fig. 33) gotiske, formentlig fra 
o. 1500, 37 cm høje. De harmoniske stager, ikke 
meget forskellige fra dem i Lunde, Ål, Ølgod 
og Brøndum,120 bæres af tre fødder, udformet 
som løvepoter. Den hvælvede fodskål er aftrap
pet og profileret, skaftet cylinderformet med 
skarprygget midterring og en lyseskål af nogen
lunde samme form som fodskålen; lystorn af 
jern. Nævnt tidligst 1663.56 2) (Fig. 34) formo
dentlig fra o. 1750, svarende til Sneums (s. 
1824), skænket 1926.80 Stagerne, 41 cm høje, har 
cylinderskaft med profileret midterring og 
hvælvet cirkulær fodskål, der tidligere må have
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haft tre pånittede fødder. Den flade, profilerede 
lyseskål har fornyet lystorn af messing. Syv- 
stage, såkaldt Kingostage, 45 cm høj, købt 1938 
hos Knud Eibye, Odense,121 og iflg. indskrift 
med versaler på foden givet til »Minde om Ve
ster Vedsted præstegaard’s 200 aars jubilæum d. 
19. juni 1938«.

†Alterbøger. Inventarierne 1663 og 1686, begge 
med tilføjelser,56 omtaler flere alterbøger: Hans 
Poulsen Resens bibel, en gammel alterbog, for
mentlig med nyt bind og spænde fra 1661;12 en 
ny, forgyldt alterbog, givet 1675 af Hans Rosen
berg (jfr. †pose til alterkalk s. 3465), foruden en 
ny alterbog, 1689.122

†Messehagler. En messehagel af rødt fløjl om
tales 1663. Den var »halvt bortstjålet« før 1676, 
da en †pose til alterkalken (jfr. s. 3465) blev syet 
af det tiloversblevne stof.56 En messehagel af 
klosterlærred anskaffedes 1679,123 og 1869 køb
tes en ny hagel.23

Fig. 33. Alterstage nr. 1, o. 1500 (s. 3466). Henrik 
Wichmann fot. 1995. – Altarleuchter Nr. 1, um 1500.

Fig. 34. Alterstage nr. 2, o. 1750, skænket 1926 (s. 
3466). Henrik Wichmann fot. 1995. – Altarleuchter 
Nr. 2, um 1750, gestiftet 1926.

Alterskranke, 1847, tegnet og udført af snedker 
Chr. Knudsen. Den halvcirkulære skranke for
bindes med væggene ved lige stykker, hvori lå
gerne sidder. Den har under håndlisten de for 
egnen sædvanlige stiliserede træer af støbejern, 
1847 betegnet som »gelændersprosser« og ind
købt i støberiet i Haderslev.63 Efter restaurerin
gen 1985 står skranken med mørktlakeret hånd
liste og det øvrige træværk i grå nuancer, mens 
»støbejernstræerne« er brunmalede og for
gyldte. 1896 ønskedes skranken egetræsmalet.22 
En ældre †alterskranke, der var »givet og gjort 
1691«, betegnedes da som »sprinkelværket i ko
ret«.56 1813 fik den nyt læderbetræk.23

1698 gjorde Termand Pedersen en ny liden 
†skammel ved alteret, »til præsten at falde på knæ

o pa«.23

Døbefont (fig. 35a-b), romansk, af granit, til
hørende den arkadeprydede sønderjyske type,124



3468 RIBE HERRED

Fig. 35a-b. Døbefont, romansk, af granit (s. 3467). a. Udsmykning set fra øst, arkader med baser og kapitæler, 
b. Set fra vest, med en stor ranke med træk fra 1000’rnes Ringerike- og Urnesstil. Henrik Wichmann fot. 1995. – Romanische Granittaufe. a. Blick vom Chorraum auf Dekoration, Arkadenfelder mit Basen und Kapitellen. b. Blick vom 
Kircheninneren auf einen großen Ranken im Ringerike- und Urnesstil des 11. Jhs.

højde 92 cm, kummens tvm. 74 cm. Den høje 
fod, nu delvis under gulvniveau, er næsten kva
dratisk, ca. 49×50 cm, med mandshoveder som 
hjørneknopper, det sydøstlige beskadiget. Et 
kort, konisk skaft danner overgang til den cylin
derformede kumme, hvis udsmykning indtager 
en særstilling blandt arkadefontene, idet arka
derne kun dækker to tredjedele af kummen. De 
syv arkader i lavt relief har fremhævede baser og 
kapitæler. Den sidste tredjedel optages af en stor 
ranke med træk fra 1000’ernes Ringerike- og 
Urnesstil. På kummens mundingsrand er ind
ridset en akantusranke.125

Fonten står siden 1894 afrenset,23 men med 
svage rester efter rød maling på fod og skaft. 
1709 stafferedes den af to malere fra Tønder;56 
1889 ønskedes den befriet for maling og over
kalkning.22 Efter en flytning 1933 står fonten nu 
midt i korets vestre hvælvfag.15 1884 var den 
placeret ved korbuens nordvange.

Dåbsfad (fig. 36), o. 1550, af drevet messing, 
sydtysk, tvm. 62 cm. I bunden et cirkulært be-

budelsesrelief, omgivet af et majuskelbånd med 
bogstaverne »BAIEWIShN(spejlvendt)BI«, gen
taget fire gange, og en frise med hjort og hund 
samt en smal, stemplet bort. Frisen med hjort 
og hund gentages på fanen, hvorpå endvidere 
ses et sekundært indgraveret skjold med initia
lerne »HHV«, omgivet af »HH« og »KID«, alle 
uidentificerede (fig. 66). Fadet erhvervedes 1753 
på auktion i Hviding præstegård.108

Dåbskande, købt 1945 hos Knud Eibye, 
Odense, af messing, 33 cm høj.126 Under bun
den stemplet »K. EIBYE«. En ældre †dåbskande 
af emaljeret jern var anskaffet 1903.22

Vievandskar? (fig. $37), af grovkornet rødlig 
granit.127 Den groft tilhuggede ovale kumme, 
100×67 cm, kom til kirken mellem 1920 og -40. 
Muligvis er der tale om det kar, der 1739 fjerne
des fra kirken af kirkeværgen Anders Ibsen og 
derefter brugtes som svinetrug.128 Nu på granit
sokkel delvis indmuret i tårnrummets sydvæg.

†Krucifikser. Sognepræsten omtaler 1808 to 
krucifikser, et meget stort på væggen og et min
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dre over korbuen. Det ene, formentlig først
nævnte, kan have været en del af en middelal
derlig krucifiksgruppe, omtalt første gang 1715, 
da krucifikset og sidefigurerne, Maria og Johan
nes, stafferedes med guld og farver af Thomas 
Müller og Jürgen Petersen fra Tønder.23 Iflg. 
J. Helms 1873 var krucifiksfiguren mere end le- 
gemsstor, mens sidefigurerne var lidt mindre.129 
Johannes holdt en bog i venstre hånd og førte 
den højre til brystet; Maria stod med foldede 
hænder. De tre figurer var belagt med fint lær
red, der var malet. De solgtes samme år.

Prædikestol (fig. 39) 1608,130 med reparationer, 
tilføjelser og opgang af fyr, udført 1847 af sned
ker Chr. Knudsen. Himmel, fra 1700’rne, er i 
sønderjysk, landlig rokoko og ligeledes istand
sat 1847.

Kurven har fire arkadefelter med relieffer, 
flankeret af toskanske frisøjler med beslagværk; 
søjlen nærmest sydvæggen er glat. Bag søjlerne 
er høje profilfyldinger. Felternes perspektiviske 
arkader (fig. 38a-c) indrammes af pilastre med 
beslagværk og profilkapitæl, hvorover bueslag 
med tungebort, perlestav, dukatmønster og æg
gestav. Beslagværk pryder også sviklerne og ar
kadernes postamentfeit. Reliefferne fremstiller 
fra opgangen: 1) Bebudelsen (fig. 38a). I for-

Fig. 36. Dåbsfad, o. 1550, sydtysk (s. 3468). Henrik 
Wichmann fot. 1995. – Taufschüssel, süddeutsch, um 
1550.

Fig. 37. Vievandskar(?), af grovkornet, rødlig granit, 
nu i tårnrummet (s. 3468). Henrik Wichmann fot. 
1996. – Weihwasserbecken (?), aus grobkörnigem, rötli
chem Granit. Jetzt im Turmraum.

grunden knæler Maria ved bedepulten og mod
tager budskabet fra ærkeenglen Gabriel med 
scepter i hånden, mens Helligåndsduen svæver 
over Marias hoved. Såvel duen som Maria har 
stråleglorie; Gabriel er klædt i messeskjorte og 
korkåbe. Rummet er oplyst af et stort blyglas
vindue. En tandsnitsliste markerer grænsen til 
bueslaget, hvor man ser Betlehems tage og spir. 
2) Hyrdernes tilbedelse (fig. 38b). Omgivet af 
Maria og de tilbedende hyrder ligger det lille 
svøbelsesbarn i en krybbe, udformet næsten 
som en vugge. Oksen og æslet står bagved i 
stalden, der har rundbuede arkader, tegltag og 
tårn med spir. Øverst svæver en engel. 3) Om
skærelsen (fig. 38c). I et arkadeprydet rum med 
flisegulv ses, under en baldakin, Jesusbarnet 
omgivet af tre personer. Det nøgne barn holdes 
af den ældre mand i midten, mens en yngre, 
knælende mand rækker en skål frem, og den 
tredje holder kniven. 4) Jesu dåb. Jesus er vist 
med korslagte arme, mens den knælende Johan
nes udfører dåbshandlingen. Motivet er for
mentlig en spejlvendt gengivelse efter P. Laurit- 
zøns katekismus fra 1594.131 Over Jesus svæver 
Helligåndsduen, hvorover ses et vandret sky
segment og et nu tomt, rundbuet felt.
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Fig. 38a-c. Prædikestolsfelter (s. 3469). a. Bebudelsen. b. Hyrdernes tilbedelse. c. Omskærelsen. Henrik Wich
mann fot. 1996. – Kanzelfelder. a. Verkündigung, b. Anbetung der Hirte. c. Beschneidung.

Kraftige profiler, nok fra 1847, danner over
gang til postament og frise (flere reparationer 
ses), der er næsten lige høje og ens af udform
ning med glatte indskriftfelter. Frisefremsprin
gene over søjlerne er smykket med englehoved, 
postamentfremspringene med frugtklase og, på 
siderne, rosetter. Gesimsen øverst er prydet 
med tandsnit. Underbaldakinen, fra 1847, af
sluttes nederst af en drejet hængekugle. Nyere 
læsepult. Opgangen, der er opsat langs triumf
væggens sydlige del, er ligeledes udført 1847 af 
snedker Chr. Knudsen og har i begge sider 
slanke, søjleformede balustre beslægtet med al
terskrankens (s.d.).

Den ottesidede himmel, fra 1700’rne, har glatte 
friser og hjørnefremspring, smykket foroven og 
forneden med drejede kugler,132 og har udsavede 
hængestykker med rocailler og hængekugler. 
De gennembrudte grenværkstopstykker krones 
af englehoveder. Loftet har profilribber samlet i 
en midtroset med stjerne. Himlen er ophængt i 
tre jernstænger.

Prædikestolens bemaling er udført af Harald 
Munk 1914-16. På kurven er benyttet røde, blå, 
grønne, gule og brune nuancer samt hvidt og 
forgyldning. Søjler og underbaldakin er brune. 
Indskrifterne i postament- og frisefelterne, med 
gul skriveskrift på sort bund, stammer øjensyn

lig fra en staffering udført 1847 af maler Hansen, 
Ribe.63 På postamentet læses fra nord: »Salige er 
de fattige i Aanden thi Himmeriges Rige er de
res. Matth. 5, III«, »Herre til hvem skal vi gaa 
hen? Du har det evige Livs Ord. Ioh. VI. 68«, 
»Den som ikke elsker, kender ikke Gud. Ioh. 
IV. 8« og »Bed og I skal faa for at Eders Glæde 
maa blive fuldkommen. Ioh. XVI. 24«. I de fire 
frisefelter et fortløbende citat: »Gud er Kærlig
hed og den som bliver i Kærlighed bliver i Gud 
og Gud i ham. Ioh. IV. 16«. Opgangen har brun 
håndliste og grå balustre med forgyldte kapitæ
ler og baser. Himlen har røde top- og hænge
stykker, sorte friser og blå loftsfelter med brune 
profillister.

Stolens ældre farvelag undersøgtes 1978. På 
det ældste var arkadefelterne og deres indram
ning formentlig umalede, mens det øvrige som 
bund havde en hård hvid kridering eller under
strygning. Herover var benyttet grønt, cinno
berrødt og sort samt en forgyldning. Frisen og 
postamentets blågrønmalede felter indeholdt 
vistnok ingen indskrift, dog omtales 1766

Fig. 39. Prædikestol, 1608, himmel formentlig fra 
1700’rne, begge med tilføjelser fra 1847 (s. 3469). 
Henrik Wichmann fot. 1996. – Kanzel, 1608, Schall
deckel vermutlich aus dem 18. Jh. Beide mit Ergänzungen 
von 1847.
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Fig. 40. Stolestadegavle fra 1778 (s. 3472). Henrik 
Wichmann fot. 1996. – Gestühlswangen, 1778.

»smukke bibelsprog« på stolen.109 1847 fik den 
en lys gul egetræsådring, bortset fra søjler og 
enkelte profillister, der maledes med brunt, 
mørkegrønt, gråt og hvidt foruden forgyld
ning. Opgang og himmel fik i 1890’erne en ege
træsådring, himlen med blå loftsfelter.133

Efter begæring af Peder Terpager opsatte 
snedker Peder Thomsen 1734 et sæde i prædi
kestolen.18 27. marts 1765 faldt lydhimlen ned 
over sognepræst Jens Wilhelmsen Høhne, mens 
han stod på prædikestolen. Som ved et mirakel 
kom han ikke til skade. Efter at være befriet fra 
det nedfaldne »gik Præsten op igien, og holdte 
sin Prædiken, under øverste attention fra Me
nigheden«.134 1885 støttedes stolen med nyt for
svarligt underlag og forankredes i muren.22

†Timeglas. I inventarierne 1663 og 1686 om
tales et timeglas, indfattet i messing. Endnu et 
timeglas blev givet til kirken nytårsdag 1689. 
Det havde fire kvartérglas med hvidt sand og 
jernbeslag til at fæstne det til prædikestolen.

Stolestader. 1) Skibets stole har gavle og døre 
af eg, dateret ved reliefskåret årstal 1778,135 mens 
bænke, vægvendte gavle og fodstykker er ud
ført 1847 i fyrretræ af snedker Chr. Knudsen, 
Ribe (fig. 40).63 Efter klager over, at stolene var 
ubekvemme, ændredes de 1896-97.136 De glatte 
gavle krones af udskåret topstykke med rocail- 
ler. To gavle midt i nordre række er med versa
ler dateret »Anno/1778« i rocailleprydede felter. 
Heri ses over årstallet en due med udbredte vin

ger og nedenunder en femtakket stjerne. Lå
gerne har spejlfyldingspaneler og prydes af ud
skåret rankeværk på øverste kant.

Stolestaderne står med en bemaling, forment
lig fra 1933:15 gråt i to nuancer med detaljer i 
rødbrunt, beige, brunt og okker. Rankeværk og 
numre er hhv. brune og forgyldte. Under denne 
bemaling er afdækket fire farvelag. Ældst er et 
mørkegråt lag, muligvis malet umiddelbart ef
ter 1778. Derover ligger to lag egetræsådring, en 
brun og en gulbrun, sandsynligvis malet 1847 
og 1899.22 En bemaling fra 1915, udført efter 
Harald Munks vejledning,15 bestod af grå nuan
cer.

En ulige fordeling af pladser (jfr. †stolestader) 
blev ændret 1778. Kvinderne fik alle stader i ko
ret, fem i syd og fire i nord, og de 31 stader i 
skibets nordside foruden de tilsyneladende 
hævdvundne tre pladser i en lukket stol i sydsi
den neden for prædikestolen (jfr. s. 3473). De 
resterende 36 stader i syd samt pladserne i tårn
rummet reserveredes mændene. 1895 fjernedes 
de to øverste kvindestole.136

2) To rækker stolestader langs væggene i ko
rets vestre fag (jfr. fig. 41) er fra 1847, af fyr, 
udført af snedker Chr. Knudsen.137 De er udfor
met næsten som korstole og har hver syv plad
ser. Den nordre række er muligvis delvis for
nyet 1900.22 De enkelte pladser er adskilt ved 
udskårne armlæn og under sæderne drejede ba
lustre. I sydsidens vestende er genanvendt en 
stolegavl, o. 1525 (fig. 42), fra en middelalderlig 
†præstestol (jfr. s. 3474). Den har indad mod

Fig. 41. Stolestade i koret, 1847, (s. 3472). Mogens 
Larsen fot. 1978. – Gestühl im Chor, 1841.
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sædet et reliefskåret våbenskjold, der krones af 
en stor, gennembrudt kolbeblomst; ydersiden 
(den oprindelige inderside) er glat. Gavlen til
skrives samme snedker (i Ribe?) som degnesto
lene i Føvling (s. 2788), Daler og Mjolden (DK. 
Sjyll. s. 1348, 1453) og to stole i Stadils kor 
(Ringkøbing amt).138 Det uidentificerede, tvær
delte våbenskjold er anbragt i en cirkel, omgivet 
af en stjerneformet roset med bladornament i 
hver af de seks spidser. Våbenet viser en oprejst 
halv bjørn eller løve over en rose.139 Topstyk
kerne på de nye gavle gentager middelalderfor
men.

Stolenes bemaling er rødbrun med detaljer i 
gråt, formentlig fra 1942. Herunder ligger fem 
egetræsådringer, hvoraf den ældste må være fra
1847.22

*Vægpaneler, 1575-1600, af eg og formodent
lig sammenhørende med det ældre †stoleværk 
(jfr. ndf.). De opbevares dels i Den Antikvariske 
Samling i Ribe, dels på Nationalmuseet. 1) (Fig. 
43), øverste del af et panel, 43×198 cm, med seks 
fyldingsfelter, hvert 26×19 cm. Felterne har to 
forskellige typer perspektivisk foldeværk, me
get veludviklet og kompliceret, i fire lag over 
rundstave med hjerteudskæringer og bladværk. 
Under den delvist beskadigede, profilerede 
kronliste er tandsnit; fyldingsfelterne indram
mes af profillister. Panelet kom til Den Antik
variske Samling før 1902 (ASR inv.nr. 80). 2-3) 
(Fig. 44a-b), to næsten ens paneler, af eg med 
reparationer af fyr, er nært beslægtede med det 
ovenfor omtalte. De måler hhv. 144×136 cm og 
143×126 cm og har foroven fyldingsfelter af 
samme størrelse som på nr. 1. Panelernes nedre 
del udgøres af hhv. to en halv og to høje, glatte 
fyldinger. På kronlisten ses en bladfrise og dob
belt tandsnit; samme slags liste er benyttet under 
de mindre fyldingsfelter. Panelerne kom til Na
tionalmuseet fra værtshuset Weis’ Stue i Ribe 
hhv. 1882 og 1900 (NM inv.nr. D16989 og 
D4852).140

En farveundersøgelse 1997 afslørede, at panel 
nr. 1 og 2 under den øvre mørkebrune farve 
havde ens bemaling, et blåt og gråt lag, nr. 2 
havde derudover et gult lag. Det sidste panel er 
ikke undersøgt.

Fig. 42. Stolegavl, o. 1525, fra †præstestol (s. 3472). 
M. Mackeprang fot. 1903. – Wange aus †Pastorenstuhl, 
um 1525.

†Stolestader nævnes første gang 1582, da plad
serne fordeltes blandt sognets beboere.130 1652 
repareredes enkelte stole, som var beskadiget af 
en loftsbjælke, der var faldet ned året forinden.23 
Den sædvanlige strenge opdeling i mands- og 
kvindeside var fraveget i to tilfælde: 1663 fik 
Niels ...esen tilladelse til at oprette et stolestade 
på kvindesiden til sig selv og hustruen,56 og 1721 
fik Barbara Pederskone (Jensdatter) (jfr. grav
sten nr. 1), Peder Bjerrums hustru i Yder Bjer- 
rum og Anders Ibsens moder (Anne Nielsdat- 
ter) i Vester Vedsted tilladelse til at bygge en 
lukket kvindestol til tre sæder under prædike
stolen.141 De øvrige stole ændredes og reparere
des til stadighed.142

1766 var der 31 stolestader til »mandfolkene« 
med plads til ca. 140 personer, mens kvinderne 
kun havde 21 stolestader med ca. 100 pladser. 
Sognepræsten Jens Wilhelmsen Høhne, der 
havde foretaget fordelingen af pladser, fik flere 
klager: nogle familier havde flere stader, end de
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Fig. 43. *Vægpanel nr. 1, o. 1575-1600, øverste del med hjertefoldeværk (s. 3473). I Den Antikvariske Samling i 
Ribe. Henrik Wichmann fot. 1996. – *Wandvertäfelung Nr. 1, um 1575-1600. Oberteil mit herzförmigem Faltwerk.

behøvede, mens andre var tildelt ikke nær de 
nødvendige.109 1779 til 1823 betaltes en årlig sto
lestadeleje.23

Foruden †stolestader på vestpulpituret, for 
hvilke der betaltes leje første gang 1805,23 var 
der i tårnrummet en †rakkerstol til byrakkeren og 
hans kone.143

En stol til præsten 1848, af bøg, er udført af 
snedker Chr. Knudsen63 efter samme model 
som stolene i koret.144 Nu nordøstligst i koret, 
tidligere ved korbuens nordlige vange. Samme 
snedker udførte 1847 et lille bord på ét ben op ad 
korets sydvestlige pille, beregnet til brug for 
degnen, der havde sit sæde her.63 Præstestol og 
degnepult er malet svarende til korets stole.

†Skriftestole. 1) 1689 benyttedes dele af en 
gammel stol til en skriftestol i korets nord
side.145 Sandsynligvis er det denne stol, der 1813 
omtales som »præstestolen ved siden af alte
ret«,23 og som reddedes ud ved branden 1845,64 
men senere solgtes.63 2) En skriftestol noteredes 
sidste gang 1889.22

Af kirkens (†)præstestol, o. 1525, er kun be
varet den genanvendte gavl i korets sydlige stol 
(jfr. s. 3474). Stolens øvrige udsmykning er be
skrevet 174785 og 1766.109 To gavle havde hver et 
våbenskjold, det ene tre røde roser på blå bag
grund for biskop Iver Munk, det andet en for
gyldt stjerne over et hvidt Andreas- eller diago
nalkors, også på blå bund, for Ribe stift.146 Sto

Fig. 44a-b. *Vægpaneler, o. 1575-1600 (s. 3473). a. (Nr. 2). I Den Antikvariske Samling i Ribe. b. (Nr. 3). I NM. 
Ældre foto i NM og Henrik Wichmann fot. 1996. – * Wandvertäfelungen, um 1575-1600.
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len kan være fremstillet til kapellanen/den resi
derende kannik ved Ribe domkirke, der o. 1525 
havde Vester Vedsted kirke som præbende (jfr. 
historisk indledning s. 3439).

En gammel †stol i våbenhuset blev malet
1740.56

†Kaldsstol, formentlig til læsemesteren (lekto
ren) ved Ribe skole (jfr. historisk indledning s. 
3439), omtalt 1725, da seks nye støtter og et 
sæde indsattes.23

†Lukkede stole. †Præstekonestol, opsat o. 1742 af 
sognepræst Jens Höhne.147 Nye vinduesrammer, 
indsat 1779, godtgør, at stolen oprindelig eller 
senere må have været bygget som en †lukket stol. 
Den var rimeligvis placeret ved skibets nordind
gang, der efter våbenhusets nedrivning og indtil 
1777 fungerede som indgang for præstekonen.23

En †børnestol nævnes 1685, da Johan glarme
ster i Ribe betaltes for to nye vinduer i »bør- 
nestolen« og et lille vindue i døren sammesteds.

Møbler i sakristiet. 1848 udførte snedker 
Chr. Knudsen »et bord af egetræ« til sakristiet, 
muligvis det egetræsådrede bord, der nu står 
her.63

†Møbler i sakristiet. En ny skammel udførtes til 
sakristiet 1755.23 Et langt bord solgtes ved auk
tionen 1847.63

En †kiste af fyrretræ til vokslysene købtes 
1667.17 Det er muligvis den ene af de to »kas
ser«, der solgtes ved auktionen 1847.63

*(†)Monstranshus (fig. 47), o. 1500. Bevaret er 
kun den øverste, tårnlingnende del, der sand
synligvis har tilhørt et skab, beslægtet med det i 
Mørkøv (DK. Holbæk amt, s. 799). Samlet 
højde 178 cm (heraf spiret 106 cm), bredde 41 
cm og dybde 28 cm. Tårnet, der har åben bag
side og derfor må have stået op ad en væg, har 
gennembrudt stavværk på de tre sider, og hjør
nerne afsluttes med fialer; langs topspirets flader 
ses krabber. En farveanalyse 1997 viste, at det 
ældste lag var orange, muligvis mønje, delvis 
dækket af gråt, efterfulgt af et blåt lag. Herover 
var tre lag egetræsmaling, nok fra 1800’rnes 
slutning. Det er formodentlig dette skab, »til 
kalk og disk«, der 1654 fik lås og nøgle.148 Selve 
skabet blev antagelig solgt 1847.63I Den Anti
kvariske Samling i Ribe (inv.nr. 8213).

Fig. 45. *Dørfløj, o. 1575-1600, formentlig fra kirken 
(s. 3475). I Den Antikvariske Samling i Ribe, omtalt 
som dør fra Maren Spliids hus. Henrik Wichmann 
fot. 1996. – *Türflügel, vermutlich aus der Kirche, um 
1575-1600. In Den Antikvariske Samling in Ribe als die 
Tür vom Hause Maren Spliids erwähnt.

En †pengeblok omtales 1828, da den blev brudt 
op ved et tyveri.19 Den solgtes 1847.63 1777 køb
tes en bjælde til en †klingpung,23 der 1965 havde 
en pose af broderet fløjl.

Dørfløje. Dobbeltdøren med glatte fyldinger 
mellem skib og tårnrum og døren til sakristiet er 
sandsynligvis fra 1847.149 Døren i tårnets vest
side, af eg med jernbeslag, er fornyet 1936 efter 
arkitekt J. K. Jepsens tegning.121

*Dørfløj (fig. 45), 1575-1600, af eg, nu 135×78 
cm, er tidligere omtalt som dør fra Maren 
Spliids hus i Ribe,150 men stammer sandsynlig
vis fra Vester Vedsted.151 Den afkortede fløj har 
på den ene side seks parvist ordnede fyldings
felter indrammet af profillister, de (nu) nederste

Danmarks Kirker, Ribe amt 237
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stærkt angrebet af råd. Det kan ikke umiddel
bart afgøres, hvad der er op og ned på fløjen, 
der i den afkortede (nu nedre) ende må have haft 
yderligere to felter.152 Fyldingsfelternes perspek
tiviske foldeværk, i fire lag over rundstave med 
hjerteudskæringer og bladværk, er nært beslæg
tet med *vægpanelerne (jfr. s. 3473). Dørens an
den side har et tilsvarende antal glatte fyldinger. 
Der ses ingen mærker efter jernbånd, men 
mange huller og spor efter hængsler og låsetøj 
vidner om gentagne flytninger. På døren, der nu 
har en rødbrun farve, er 1997 påvist seks farve
lag. Ældst var en hvid farve dækket af gråt, her
over et lag blåt og et gråt, efterfulgt af et rødt 
farvelag.

Fløjen, der muligvis en tid har været anbragt i 
skibets nedblændede norddør (s. 3453 med note 
57), kan have været blandt de fem døre, der 
solgtes 1847. To omtaltes da som gamle, den ene 
uden nærmere beskrivelse.153 1882 solgte R. 
Mejborg døren sammen med *vægpanel nr. 2 
(jfr. s. 3473) til Nationalmuseet. 1964 deponeret 
i Den Antikvariske Samling i Ribe (NM2, 
inv.nr. D1697).

†Dørfløje. En kirkedør er omtalt 1662, da lås 
og nøgle anskaffedes hertil. 1684 reparerede Ib 
Truelsen en dør, og 1696 købtes hos Peder sko
mager en ny hængelås til våbenhusdøren. 1713 
brugtes et skippd. jern og fire store planker til 
ny dør, muligvis den »gamle dør med jern
bånd«, der solgtes 1847. 1715 maledes »begge 
kirkedøre« af Thomas Müller og Jürgen Peter-

Fig. 46. Nøgle af smedejern (s. 3477). Henrik Wich
mann fot. 1996. – Schmiedeeiserner Schlüssel.

Fig. 47. Top af *(†) monstranshus, o. 1500 (s. 3475). I 
Den Antikvariske Samling i Ribe. Henrik Wichmann 
fot. 1996. – Aufsatz von *(†)Monstranz, um 1500.

sen fra Tønder.23 Norddøren solgtes 1739, og 
nordre våbenhusdør genanvendtes som lægter. 
På den gamle norddørs plads indsattes en dob
beltdør lavet af planker, som var leveret af sog
nepræst Jens Höhne.56 De to fløje blev fornyet 
allerede 1750, den ene med vindue. Nordind
gangen tilmuredes 1777.23

Sakristiet fik 1744 to nye dørfløje, begge med 
vinduer, til hhv. en åbning i østmuren og mel
lem sakristi og kor.154
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Låsetøj, nøgle (fig. 46), af smedejern, 30 cm 
lang, muligvis den, der købtes 1741.23 Tidligere 
ophængt ved korbuens sydside, nu i tårnrum
met.

Orgel, 1977, med 12 stemmer, to manualer og 
pedal, bygget af Bruno Christensen & Sønner, 
Terkelsbøl.

Hovedværk Pedal
Principal 8’ Subbas 16’
Rørfløjte 8’ Gedaktbas 8’
Oktav 4’
Gedaktfløjte 2’
Mixtur III-IV

Svelleværk
Gedakt 8’
Rørfløjte 4’
Principal 2’
Oktav 1’
Sesquialtera II
Tremulant

Manualomfang: C-g’”, pedalomfang: C-f’ Kopler: 
SV-HV, HV-P, SV-P.

Facaden (jfr. fig. 19), der ifølge sin udformning 
kunne være bygget o. 1800 af Caspar Worm, 
Engum,155 blev muligvis anskaffet brugt til kir
ken 1848 (jfr. torgel nr. 2). Prospektet er op
bygget med tre polygonale tårne: et højt midt
tårn og to sidetårne, hvorimellem to lavere mel
lempartier, hvert med to etagevist anbragte pi
befelter. En gennemløbende, profileret gesims 
sammenbinder forneden tårne og felter, og for
oven afsluttes facaden med profilpartier i vek
slende niveauer; sidetårnenes gesimser fortsæt
tes i orgelhusets gavle. Facaden må oprindelig 
have haft storvinger, men ved opsætningen 
1848, hvor den indfældedes i pulpiturbrystnin
gen, har der ikke været plads til disse, hvorfor 
snedkermester Chr. Knudsen i stedet fremstil
lede de nuværende, spinkelt skårne sidestykker 
(fig. 48), der begge afbilder en guitar og et no
deblad, omgivet af rankeværk.156 Tårne og felter 
prydes foroven af pibegitre, udført som blad
ranker, og forneden af friser med korsdekora- 
tion. Felterne krones af rankeværk og tårnene af 
diminutive topstykker med bladornamenter og 
enkle kors.157 Under tårnene findes profilerede

Fig. 48. Orgelfacade, detalje af søndre sidestykke (jfr. 
fig. 19) muligvis udført af Chr. Knudsen 1847 (s. 
3477). Henrik Wichmann fot. 1995. – Orgelprospekt, 
Detail vom südlichen Seitenstück (vgl. Abb. 19), mögli- 
cherweise von Chr. Knudsen ausgeführt, 1847.

konsoller med kapitællignende halvrosetter. 
Midtpibens udskårne stjerne er rekonstrueret 
1977 efter et fragment af en cymbelstjerne, (dvs. 
en drejelig facadestjerne, der via en aksel har væ
ret forbundet med et mekanisk klokkespil inde i 
orglet).158 De nuværende prospektpiber af tin- 
legering er indsat 1977. Facadens rammestykker 
har rødbrun bemaling, og profillisterne er end
videre stafferet med blåt, rødt, hvidt samt gråt i 
flere nuancer; snitværkerne er forgyldte. Svelle
værket og pedalværket er placeret ved skibets 
bagvæg i et særskilt hus; pedalet, i nord, har 
gitterfront, medens resten af husets forside ud
gøres af bevægelige jalousidøre. Facaderestaure
ringen, orgelhusets ombygning og tilbygningen 
af svelle- og pedalværk er udført 1977 efter teg
ninger af Rolf Graae.159 På vestpulpituret.

237*
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†Orgler. 1) Anskaffet 1803, muligvis leveret 
brugt af Caspar H. G. Worm, der tilså og re
parerede instrumentet de følgende år.160 På sam
tidigt †vestpulpitur.161

I forbindelse med redningsarbejdet under kir
kens brand 1845 blev orglet, eller i hvert fald 
dettes piber, bjerget af sognets beboere, hvor
ved det led betydelig skade.162 1847 foretog Jo
han Andreas Ohrt, Gram, efter anmodning en 
undersøgelse af de nedtagne orgeldele og gav 
tilbud på hhv. istandsættelse, ombygning og 
nybygning. Ohrt betegnede instrumentet som 
ramponeret og frarådede en istandsættelse, bl.a. 
fordi det efter hans vurdering næppe nogensinde 
havde haft den ønskelige kvalitet; således var pi
berne usædvanligt små, hvilket resulterede i en 
skærende tonekarakter uden klanglig fylde. I 
stedet anbefalede orgelbyggeren en fuldstændig 
udskiftning, eller – dersom midlerne ikke måtte 
strække hertil – en gennemgribende ombyg
ning, der ville resultere i følgende disposition:

»1, Principal 8 Fod af Tin, de nederste 7 Piber Quinta- 
dena, ny.
2, Octav 4 Fod Metal, ny.
3, Quint 3 Fod Metal af det gamle Orgel.
4, Octav 2 Fod Metal ligesaa.
5, Terz 1 3/5 Fod Metal ligesaa.
6, Bourdun 16 Fodston – nye af Træ.
7, Gedact 8 Fodston – ligesaa, de 2 øverste Octaver af 
Metal.
8, Fløite 4 Fodston – nye af Metal.«

Ombygningstilbudet omfattede endvidere en 
ændring af det tekniske anlæg samt en ny vind
lade af eg. Man besluttede sig fra kirkens side 
for den foreslåede ombygning, og Ohrt fik 1848 
anvist de 600 rbdl., som arbejdet kostede.63 For
skellige omstændigheder kunne imidlertid tyde 
på, at Ohrt kun i yderst begrænset omfang gen
anvendte dele af det gamle orgel i det instru
ment, der opsattes i kirken 1848 og bl.a. var 
udstyret med en ny (brugt) facade.163 En »Orgel 
Kasse«, der bortsolgtes for 42 sk. ved en auktion 
4. december 1847, kan have været det gamle or
gelhus, evt. med tilhørende facade.63

2) Leveret 1848 af Johan Andreas Ohrt; mu
ligvis en nybygning med anvendelse af ældre 
dele fra forskellige instrumenter, bl.a. piber

m.v. fra †orgel nr. 1.164 Dispositionen omfattede 
ni stemmer, ét manual og anhangspedal:

Manual Pedal
Bourdon [16’] Anhang
Terts [1 3/5’]
Oktav 2’ Cymbelstjerne.165

Kvint [2 2/3’]
Fløjte [4’]
Gedakt [8’]
Oktav 4’
Viola de Gamba [8’]
Principal [8’]

Facaden (jfr. s. 3477), der oprindelig havde haft 
en smal underdel med spillebord og ikke kan 
have hørt til †orgel nr. 1,166 indgik i overens
stemmelse med Ohrts almindelige praksis i et 
brystningsinstrument med sidevendt spillebord 
(jfr. det nuværende orgel) og udstyredes, orgel
byggerens sædvane tro, med en kombination af 
klingende metalpiber (sidetårnene) og attrappi
ber af træ (midttårnet samt felterne).167 Klokke
spillets drejelige stjerne var anbragt på midtpi
ben. Orglet opsattes på det nye vestpulpitur. 
1874 leverede Ohrt to nye bælge, bygget af or
gelbygger J. A. Demant, Århus.23 Facaden gen
anvendtes i torgel nr. 3 og derefter (med nye 
prospektpiber) i det nuværende instrument.

3) 1902, med seks stemmer, bygget af Gebr. 
Rieger, Jägerndorf, Østrig,168 med genanven
delse af facaden fra torgel nr. 2, og leveret af 
Joh. P. Andresen & Co., Ringkøbing.169 Vind
laden var indrettet efter det riegerske transmis
sionssystem, der gjorde det muligt at uddrage to 
registre af hver piberække:

Manual 
Bordun 16’
Principal 8’
Gedackt 8’ (C-f”: transmission af Bordun 16’) 
Salicional 8’
Octav 4’ (C-f”: transmission af Principal 8’)
Dolce 4’ (C-f”: transmission af Salicional 8’)

Manualomfang: C-f”’. To kollektiver (Mezzoforte 
og Forte).
Mekanisk aktion, keglevindlade.

På vestpulpituret, med spillebord i orgelhusets 
søndre gavl. I forbindelse med en reparation
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1937 ved Emil Nielsen, Esbjerg, installeredes en 
elektrisk blæser.13

Orgelpulpitur i skibets vestende, fra genop
bygningen af kirkens indre 1847. Det hviler på 
fire søjler, to på hver side af midtergangen. 
Brystningen, hvori orgelfacaden er indfældet, 
består af et åbent gelænder med krydsende 
rundbuer på slanke søjler, formentlig leveret af 
P. Pedersen i Ribe.63 Pulpituret er malet i tre grå 
nuancer, søjlerne rødbrune med gyldne detaljer, 
nok fra 1933 og muligvis en genopmaling af Ha
rald Munks farvesætning fra 1915.15

†Orgelpulpitur, 1803,23 hvilende på søjler, 
hvoraf to solgtes 1847.63 1826 omtalt som ’orgel- 
loftet’.19 †Pulpitur. Materiale til et i øvrigt 
ukendt pulpitur indkøbtes 1777.170

Fire ens salmenummertavler, til skydenumre, 
købt 1816,108 80×52 cm, kronet af buet top-

Fig. 49. Præsterækketavle nr. 1. Lektortavle opsat 
1696 (s. 3479). Henrik Wichmann fot. 1996. – Pasto
rentafel Nr. 1. Lektorentafel errichtet 1696.

Fig. 50. Præsterækketavle nr. 2, opsat 1769 (s. 3480). 
Henrik Wichmann fot. 1996. – Pastorentafel Nr. 2, er
richtet 1769.

stykke. Sortmalede med hvid skriveskrift på rød 
baggrund. Alle er nu ophængt i skibet.

Præsterækketavler. 1) (Fig. 49), lektortavle, op
sat 30. okt. 1696,18 183×73 cm, lavet af én ege
planke, indrammet af en profileret liste, sand
synligvis med domkirkens †lektorrækketavle 
som forbillede (s. 482). Nederst er indskåret V 
og RT, hhv. i venstre og højre hjørne. Den la
tinske indskrift, dels med versaler, dels med an
tikva, står med hvidt på sort bund: »Lectores 
Theologi Ripenses Ædis hujus D(ivi) Andreæ in 
Wester Wedsted Pastores ab Anno 1555. qvo Ec
clesia hæc Lectoratui annexa est:« (Teologiske 
lektorer i Ribe, præster ved denne kirke, Skt. 
Andreas kirke i Vester Vedsted, siden 1555 da 
kirken blev knyttet til lektoratet). Herunder 
navnene på kirkens præster, der tillige var lek
torer i Ribe og residerede der, begyndende med
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Fig. 51. Maleri, sandsynligvis udført af Martinus 
Rørbye, o. 1848, skænket o. 1850 af Marie Margrethe 
Cecilie Biering af Åstrup, enke efter sognepræst Jør
gen Bang (s. 3480). Henrik Wichmann fot. 1996. – Gemälde, wahrscheinlich von Martinus Rørbye, um 1848. 
Eine Stiftung von Marie Margrethe Cecilie Biering zu 
Åstrup, verw. Pfarrer Jørgen Bang, um 1850.
Jens Knudsen Holm 1544-55 og sluttende med 

Peder Terpager 1687-1738, svarende til domkir
kens †tavle. Tavlen ophængtes 1696 på korets 
nordvæg over †skriftestolen (jfr. s. 3474) og var 
1766 fremdeles i koret.109 Nu på skibets nord
væg, vestligst.
2) (Fig. 50), udført 1769, af eg, ca. 203×120 

cm, »til de her residerende præsters og deres 
navns ihukommelse«.23 Tavlen, der er sammen
sat af fem planker omgivet af en profileret 
ramme, har hhv. på siderne og forneden smalle, 
udsvejfede vinger og lille hængestykke. Øverst 
et rundbuet topfelt med profileret ramme.
I topfeltet er malet et krucifiks på hvid bund 

samt en frakturindskrift på dansk: »Har af Guds

Naade smaget Døden for alle og Eenhver.« Den 
latinske indskrift øverst i det rektangulære felt er 
malet med hvid fraktur på sort bund: »Ab anti- 
qvato Lectoratu Ripensi Pastores Ecclesiæ We
ster Wedstadiensis« (Præster ved Vester Vedsted 
kirke siden afskaffelsen af lektoratet i Ribe). 
Herunder er med røde bogstaver, dels antikva, 
dels skriveskrift, gengivet præsternes data, be
gyndende med Jens Höhne, sognepræst fra 
1738, og sluttende med Jørgen Bangs fratræ
delse 1838. Blomster og blade på vinger og hæn
gestykke er malet i brune, grå og grønne nuan
cer. Tavlen hænger nu på skibets nordvæg, vest
ligst, mellem tavle nr. 1 og 3.

3) Nyere tavle, 182×72 cm, udført som kopi 
af nr. 1. På sort bund er overskriften malet med 
rødt, mens præsternes navne, fra 1838 og frem, 
er gengivet med hvide versaler. Tavlen hænger 
på skibets nordvæg, som den østligste af de tre.

Maleri (fig. 51), Kristus på korset, skænket o. 
1850 af Marie Margrethe Cecilie Biering, 
Åstrup, enke efter sognepræst Jørgen Bang.171 
Det er usigneret, men iflg. traditionen malet af 
Martinus Rørbye, muligvis 1848.172 Maleriet, 
olie på lærred, 145×85 cm, gengiver den Kors
fæstede foran et mørkt landskab, inspireret af 
sletten ved Akropolis og den romerske kam
pagne. Kristus, der er korsfæstet med fire nag
ler, hænger udstrakt på det asymmetrisk place
rede kors; i forgrunden knæler en skikkelse med 
foldede hænder, formentlig Johannes. Farve- 
holdningen er mørk, dog er Kristi legeme op
lyst af en stærk lyskilde; Johannes’ dragt er rød 
og blå.

Den nygotiske ramme, 230×125 cm, af eg, 
har korsblomstprydet kronfrise og hængeorna- 
menter. En tilhørende og tilsvarende indskrifts- 
tavle, olie på lærred, 66×86 cm, gengiver med 
hvide versaler på sort bund et bibelcitat: »Hvo 
som troer paa sønnen,...« (Joh. 3,36). Begge 
rammer er i blankt træ med forgyldte detaljer. 
Indskriftstavlen hænger nu under maleriet på 
skibets nordvæg.

Lysekroner. 1-2) To ens, 1925, kopier efter en 
ældre krone, hver til 8×2 kærter, formentlig ud
ført af Knud Eibye, Odense. Samme år instal
leredes elektrisk lys i kirken.15 Iflg. indskrift
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Fig. 52. Kirkeskib »Havfruen«, bygget 1939 af kap
tajn B. Clausen Jensen, Ribe (s. 3481). Henrik Wich
mann fot. 1996. – Votivschiff »Meerjungfrau«, gebaut 
von Kapitän B. Clausen Jensen, Ribe, 1939.

med skriveskrift på den østligste krones hænge- 
kugle er de 1925 skænket af Jep Peter Lausten til 
minde om hans forældre, husmand Paust(?) 
L. Sørensen, †1875, og Ane Jeppesdatter, †1884, 
og ham selv. 3) Krone til seks kærter, indviet 
16. juli 1939, skænket til kirkens våbenhus (tårn
rummet) af lysekronefabrikant Emil Thomsen, 
København, der havde været feriedreng i Vester 
Vedsted.173 Hængekuglens indskrift nævner 
værterne: »Til Minde om Niels og Marie Ok- 
holm. Vester Vedsted«. Nu ophængt i sakristiet.
4) Lille krone til otte kærter, iflg. indskrift med 
versaler på hængekuglen foræret af håndværkere 
ved restaureringen 1985. I tårnrummet.

†Belysning. 1837 omtales olielamper i kirken.23

Kirkeskib (fig. 52), 1939, model af orlogsfre- 
gatten »Havfruen«, som var bygget 1825, om
bygget til koffardiskib 1865. Modellen, der er 
udført af kaptajn B. Clausen Jensen, Ribe, er 
skænket af menigheden i forbindelse med præ
stegårdens 200 års jubilæum 1938; ophængt
4. juni 1939. Skibspapirer er nedlagt.174 Hænger 
midt i skibet.

Ligbåre (fig. 53), 1664,56 fornyet 1779,23 be
nene af eg, de yngre dele af fyr, 225 cm lang, 69 
cm bred og 66 cm høj.175 Benene, der forbindes 
med udsvejfede tværstivere, er rigt ornamente
ret med dukatmønstre og – på de nedre klodser
- med bosser. Mellem stigens trin ligger tvær

brædder, hvoraf kun det midterste udfylder hele 
mellemrummet mellem stængerne. Sortmalet 
med hvide ornamentdetaljer og indskrifter med 
skriveskrift, der ved restaureringen 1940 blev 
genopfrisket og nymalet efter Chr. IV.s bibel. 
Dateringen »Anno 1663« er nymalet på stigens 
to yderste trin.176 På tværbrædderne læses: »Be- 
skick dit huus Thi du skal døe. 2. Kong. 20 cap. 
IV« og »O Menniske Betenck Døden« samt ny
malede citater fra Davids salmer (Sl. 146,4) og 
Johannesevangeliet (Joh. 11,25). Båren benyttes 
nu som katafalk ved begravelser. Indtil 1779 
blev den repareret flere gange, bl.a. 173956 og
1753.23 †Ligbårer. To gamle ligbårer er omtalt 
1663 og 1686.56

Klokker. 1) (Fig. 54) o. 1225, tvm. 76 cm, med 
lister om halsen og ved overgangen mellem det 
glatte legeme og slagringen (Uldall s. 12). Om
talt første gang 1663, da klokken fik nyt reb.56 
Ved branden 1845 faldt klokken ned og rev
nede,177 en skade, der senere forsøgtes udbedret 
af kobbersmed Teudt i Ribe.178 1924 solgtes 
klokken til Den antikvariske Samling i Ribe,80 
hvorfra den er generhvervet 1937.121 Ophængt i 
slyngebom, vistnok fra 1937, østligst i klokke
stolen.

2) 1924, tvm. 96 cm.13 Om halsen indskrift 
med reliefversaler: »Støbt af B. Løw & Søn. Kø
benhavn 1924«, om korpus: »Kirkeklokke mel
lem ædle malme for mit hierte mageløs er du« 
(Grundtvig). Ophængt midt i klokkestolen i 
vuggebom af støbejern med støberiets navn.

Klokkestol fra 1847, af fyr, med tre fag, dateret 
ved påsømmet blyplade.

Fig. 53. Ligbåre, 1779, med ben fra 1664(?) (s. 3481). 
Henrik Wichmann fot. 1996. – Totenbahre, 1779. Beine 
aus dem Jahre 1664 (?).
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Fig. 54. Klokke nr. 1. fra o. 1225 (s. 3481). Henrik 
Wichmann fot. 1996. – Glocke Nr. 1, um 1225.

GRAVMINDER

Gravsten. I kirken og på kirkegården er bevaret 
et betydeligt antal gravsten fra 1700’rne, for
trinsvis lagt over personer fra sognets større 
gårde. Kun to sten (nr. 7 og 8) har tilsynela
dende ligget i kirkens gulv, de øvrige hidrører 
fra begravelser på kirkegården. 11 sten ligger nu 
på en skråning øst for koret (fig. 2), resten er 
placeret i tårnrummet. 1766 omtales fire ligsten 
med ordinære indskrifter på kirkegården. Flere 
sten er genanvendt på forskellig vis. 1884 be
mærkede Thorvald Bindesbøll blandt de 12 eller
13 ligsten på kirkegården flere, der havde nyind
satte marmorplader med indskrifter.179

1) (Fig. 55), o. 1697, over »Han[s] ..., †1697 i 
Wed[st]ed i hans 35 år, og [hans hustru Ba]re- 
bra, der levede sammen syv år og havde ... og 
... datter«, samt »Peder [Pe]dersen Bierum i 
Sønder Farup«, †i april 17??, fra hvem hun døde 
efter 35 års og 10 måneders ægteskab. Genan
vendt 1873, for gårdmand Jes Nielsen.180

Der må være tale om Hans Jensen Rytter, 
*1662, †14 nov. 1697, og hans hustru Barbara 
Jensdatter (jfr. †stolestader, s. 3473), døbt 9. feb. 
1668, †3. maj 1737. De indgik ægteskab 5. okt. 
1690 og fik i dets syv år fem børn, en datter og 
fire sønner. Peder Pedersen Bierum, *18. maj

1672, †11. april 176(?), var Barbara Jensdatters 
anden mand, med hvem hun giftede sig 26. juni 
1701 og levede med i 35 år og 10 måneder. I 
ægteskabet fødtes en søn, Peder Pedersen Bi
erum (jfr. nr. 15).181

Gravstenen, af grå kalksten med ortoceratit- 
ter, 200×123 cm, er meget nedslidt og forvitret. 
Af to sekundære udsparinger fra 1873 er en lille 
foroven, 8×17 cm, nu uden indhold, mens en 
større midt i stenen, 69×52 cm, har bevaret en 
marmortavle. Indskrift med reliefversaler i rekt
angulært midterfelt over Hans Jensen Rytter og 
Barbara Jensdatter, langs stenens yderkanter 
over Peder Pedersen Bierum. I hjørnerne medal
joner med evangelistsymboler. Mellem de øvre 
et englehoved, mellem de nedre en bølgeranke, 
muligvis tilkommet o. 1760. På kirkegården, øst 
for koret, som nr. 8 fra syd.

2) O. 1720, genanvendt o. 1842 over »Hans 
Jens [Jacob]sen Kloster, *11. juni 178(5) i Søn- 
derfarup«, †17. aug. 1842 samme sted.182 Han 
indlod sig i ægteskab 4. nov. 1818 med Karen 
Mads Datter (jfr. gravsten nr. 3) af Kallund 
(Kalvslund), levede i kærligt ægteskab i 23 år og
9 måneder og avlede med hende syv børn, to 
sønner og fem døtre. Kun tre døtre levede ved 
faderens død.

Grå kalksten, 196×126 cm. Rundt om stenens 
højovale indskriftfelt er en, formentlig oprinde
lig, indskrift med fordybede versaler, hentet fra 
1. Kor. 15,55-57. I feltet er o. 1842 hugget den 
sekundære indskrift med fordybet skriveskrift. 
Ovalens nedre del udfyldes af et opbyggeligt 
vers.183 I hjørnerne ses de fire evangelister sid
dende med deres symboler og navne på små 
skriftbånd. Mellem disse er foroven en delvis 
forvitret figur, muligvis et englehoved, og et 
skriftbånd, hvori kun »...AM« kan læses. Et lille 
fladovalt indskriftfelt forneden er nu uden spor 
efter indskrift. Stenen er nært beslægtet med 
gravsten i Henne, Darum og Farup.184 På kirke
gården, øst for koret, som nr. 1 fra syd.

3) O. 1720, genanvendt o. 1829 over »Karen 
Kloster af Sønderfardrup, *2. april 1790, †1(6). 
mai 1829«. Afdøde må være identisk med Karen 
Madsdatter gift med Hans Jacobsen Kloster (jfr. 
gravsten nr. 2).185
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Grå kalksten, 182×122 cm, med sekundær 
indskrift med fordybet skriveskrift i det oprin
delige, højovale felt. Stenen, der er meget for
vitret, har i hjørnerne siddende figurer, sand
synligvis evangelister. På kirkegården, øst for 
koret, som nr. 2 fra syd.

4) (Fig. 56), o. 1721, over »tvende af Anders 
Ibsens (jfr. nr. 7 og 8) børn«, en datter, Anna, 
*22. marts 1712, der straks døde, og en søn, 
*1721, som »ikke så dagens lys«.186

Den rødlige kalksten, 68×36 cm, med af
skårne hjørner, optages af et højrektangulært 
skriftfelt med fordybede versaler; foroven og 
forneden englehoveder. Stenen lå tidligere på 
kirkegården, men opbevaredes fra o. 1925 i tårn
rummet.187 Nu indmuret i sydvæggen smst.

Fig. 55. Gravsten nr. 1 (s. 3482), o. 1697, sandsynlig
vis over Hans Jensen Rytter, *1662, †14 nov. 1697, og 
hustru Barbara Jensdatter, †3. maj 1737, samt over 
Barbara Jensdatters anden mand, Peder Pedersen 
Bjerrum, *18. maj 1672, †11. april 176(?). Genanvendt 
1873, lagt over gårdmand Jes Nielsen. Henrik Wich
mann fot. 1995. – Grabstein Nr. 1, um 1697, vermutlich 

für Hans Jensen Rytter und seine Ehefrau sowie ihren 
zweiten Ehemann. Wiederverwendet für den Hofliesitzer 
Jes Nielsen, 1873.

Fig. 56. Gravsten nr. 4 (s. 3483), o. 1721, over to af 
Anders Ibsens børn. En datter, *22. marts 1712, 
†samme dag, og en dødfødt søn *1721. Henrik Wich
mann fot. 1996. – Grabstein Nr. 4 für zwei von den 
Kindern Anders Ibsens.

5) O. 1725, rødlig sandsten 193×149 cm. Ste
nen er så forvitret, at man kun aner omridset af 
et formentlig akantusomvundet, højovalt felt, 
ornamentikken i sviklerne og en profileret 
ramme.188 På kirkegården, øst for koret, som 
nr. 11 fra syd.

6) (Fig. 57), o. 1733, over »ungkarl Jørgen 
Hansen af Vester Vedsted, †13. jan. 1733, i hans 
alders 24. aar, 4 maaneder og 14 dage«. Rød 
kalksten, 179×109 cm, nu med næsten forvitret 
indskrift med reliefversaler i højovalt, laurbær- 
omkranset felt, på siderne omgivet af akantus. I 
hjørnerne de fire evangelister siddende i helfi- 
gur. Mellem de nedre evangelister er et cirku
lært felt med ulæselig indskrift. På kirkegården, 
øst for koret, som nr. 4 fra syd.

7) O. 1750, grå sandsten, 160×62 cm, revnet 
på midten og så nedslidt, at indskriften ikke kan
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Fig. 57. Gravsten nr. 6 (s. 3483), o. 1733, over ung
karl Jørgen Hansen †13. jan. 1733, 24 år gammel. 
Henrik Wichmann fot. 1995. – Grabstein Nr. 6 für den 
Junggesellen Jørgen Hansen, um 1733.

læses;189 med højt, ottekantet indskriftfelt, op
rindelig med reliefversaler, og englehoveder i 
hjørnerne. Indtil 1845-47 lå stenen i kirkens 
gulv, hvorfra den flyttedes til den nuværende 
plads lige inden for tårnets vestdør.190

8) O. 1750, over ukendt kvinde, »en kær hu
stru, der levede i ægteskab i 37 aar og fik fire 
sønner«.191 Grå sandsten, 156×60 cm, med højt, 
sekskantet skriftfelt med reliefversaler. På ste
nens midte er skriften meget nedslidt. Mellem 
skriftfelter på nedre halvdel er et skjoldformet 
ornament, hvori ses et hjerte eller en vase med 
fire liljeformede blomster. I de øvre hjørner 
englehoveder. Sandsynligvis flyttet til tårnrum
met 1847. Nu opsat ved vestvæggen, syd for 
døren.

9) O. 1750, grå kalksten med ortoceratitter, 
176×120 cm, med stærkt nedslidt og forvitret 
ornamentik og indskrift. Inden for en profileret 
ramme har stenen foroven et indrammet, halv-

cirkulært felt med en reliefhugget, siddende Kri
stus med palmegren i højre hånd. På hver side 
står en engel med sejrskrans i hånden. I sviklerne 
ligeledes engle med sejrskranse. Det rektangu
lære indskriftfelt er omgivet af bladranker. På 
kirkegården, øst for koret, som nr. 3 fra syd.

10) Fra 1700’rne, grå kalksten med ortoceratit
ter, 179×119 cm. Ornamentik og indskrift meget 
forvitret. Inden for en glat ramme har stenen 
foroven et cirkulært relief af den korsfæstede 
Kristus, muligvis flankeret af to personer (Maria 
og Johannes?). Det næsten kvadratiske ind
skriftfelt ender forneden i en dråbeform. I hjør
nerne gengives siddende evangelister, de øvre 
vendt udad, de nedre indad. En næsten kvadra
tisk udsparing midt i stenen vidner om, at også 
den er blevet genanvendt i sidste halvdel af 
1800’rne. På kirkegården, øst for koret, som nr.
5 fra syd.

Fig. 58. Gravsten nr. 11 (s. 3485), o. 1765, muligvis 
over Jens Pedersen Bjerrum, *2. aug. 1732, †11. feb. 
1766, og hustru Maren Jensdatter Clausen, *5. maj 
1732, †14. nov 1782. Henrik Wichmann fot. 1995. – Grabstein Nr. 11, möglicherweise für Jens Pedersen Bjer
rum und seine Ehefrau, um 1765.
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11) (Fig. 58), o. 1765, over »Jens Peder...«. 
Rød kalksten, 181×108 cm, med nedslidt og for
vitret ornamentik og indskrift med reliefversa
ler. Inden for den glatte ramme er et lille, laur- 
bæromkranset, højovalt felt, der på hver side 
holdes af en engel. Herover ses tre mindre ind
skriftmedaljoner, en liggende oval, hvor dele af 
navnet kan læses, omgivet af nyreformede med 
citater, det højre muligvis fra Rom. 3,24. 
Øverst ses et rektangulært korsfæstelsesrelief, 
flankeret af to svævende engle, der bryder den 
ydre indramning med deres fødder. På kirkegår
den, øst for koret, som nr. 7 fra syd.

12) (Fig. 59), o. 1765, over »Andreas Hans 
Christiansen, farver i Sønder Farup, †18.juni 
1765, i hans 26. aar«.192 Trapezformet grå kalk
sten, 150 cm høj, forneden 63 cm bred. Indskrift 
med reliefversaler i højovalt felt begyndende 
med citat fra Åb. 12,11. Stenens øvre del er 
brækket diagonalt af, men må, efter resterne at 
dømme, have haft en laurbæromkranset medal
jon flankeret af engle. I sviklerne forneden ses 
bladornamenter. På kirkegården, øst for koret, 
som nr. 9 fra syd.

13) O. 1770, over »...h..s Christiansd[att]er af 
Farup«, *dec. 1751, †17??.193 Rødlig, forvitret 
kalksten, 180×106 cm. Det højovale, laurbær- 
omkransede indskriftfelt med reliefversaler kro
nes af et englehoved, flankeret af engle med pal
megrene. Nederst flankerer to dydefigurer, 
Troen til højre, Håbet til venstre, en grenprydet 
fladoval medaljon, fra hvis indskrift kun kan ty
des »sov«. På kirkegården, øst for koret, som 
nr. 6 fra syd.

14) (Fig. 60), o. 1771, over »Studiosus Philo
sophiae Peder Pedersen Bierrum«, *22. nov. 
1733 i Sønder Fardrup, †26. nov. 1771 (søn af 
Peder Pedersen Bierum og Barbara Pedersdatter 
jfr. nr. 15).194 Rødlig kalksten, 178×115 cm. Ste
nes profilindrammede indskriftfelt med relief- 
versaler, titel og navn dog med kursiv, har ind- 
skårne, buede hjørner. Dekorationen består af 
akantusornamenter over og under indskriften, i 
hjørnerne foroven rosengrene,195 i hjørnerne 
forneden siddende dydefigurer, Troen (tv.) og 
Håbet. Fra 1847 på kirkegården, 1985 nedlagt i 
tårnrummets gulv, i sydvestre hjørne.

Fig. 59. Gravsten nr. 12 (s. 3485), o. 1765, over An
dreas Hans Christiansen, farver i Sønder Farup, 
*1739, †18.juni 1765. Henrik Wichmann fot. 1995. -
Grabstein Nr. 12 für Andreas Hans Christiansen, Färber 
in Sønder Farup, um 1765.

15) (Fig. 61), o. 1771, over »Peder Pedersen 
Bierum af Synder Farup«, †20. dec. (1771), (søn 
af Barbara Jensdatter og hendes anden mand Pe
der Pedersen Bierum, jfr. gravsten nr. 1) og hans 
kære hustru Barbara Peders (datter), †jan. (1738) 
i hendes alders 38. år og 9 måneder. De levede 
sammen i kærligt ægteskab i seks år og ni måne
der og velsignedes med tre sønner (jfr. sten nr.
14) og (to) døtre.196 Grå kalksten, 185×123 cm. 
Laurbærkranset, højovalt indskriftfelt med re
liefversaler inden for glat ramme. Øverst er 
laurbærkransen draperet med et klæde. Herover 
gengives i relief den sejrende Kristus, der træ
dende på slangen velsigner med højre hånd. På 
hver side af Kristus ses en engel, som holder en 
stor skriftrulle og peger på et bibelcitat, skrevet 
med fordybede versaler, det venstre ulæseligt, 
det højre fra 1. Kor. 15,43. I sviklerne siddende 
evangelister med deres symboler. 1847-1985 på
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Fig. 60. Gravsten nr. 14 (s. 3485), o. 1771, over stu
dent Peder Pedersen Bjerrum, *22. nov. 1733, 
†26. nov. 1771. Henrik Wichmann fot. 1996. – Grab
stein Nr. 14 für den Studenten Peder Pedersen Bjerrum, um 
1771.

kirkegården, nu i tårnrummets gulv, i sydøstre 
hjørne.

16) Fra 1700’rnes sidste tredjedel,197 genan
vendt, sandsynligvis 1820, over gårdbruger An
ders Lassen Nielsen, *7. feb. 1760, †19. nov. 
1820, der indtrådte i ægteskab med Mette Jens 
Datter 26. okt. 1787. »Han var den ömmeste 
Ægtemand/Syv Börns kierligste Fader«.198 Grå 
sandsten, 209×124 cm. I højovalt felt gengives 
indskriften med skriveskrift i relief. Samme 
skrift er benyttet til et citat fra Luk. 12,37 i en 
lille liggende oval øverst på stenen og til et vers 
på fire linjer i et nedre felt med indskårne, buede 
hjørner.

»Efter en Kort Vandring 
Haaber de her Efterladte 
At samles med Ham 
Den gode Mand og Fader«.

I sviklerne ses lette akantusornamenter. På kir
kegården, øst for koret, som nr. 10 fra syd.

En †gravsten i mange dele er o. 1982 fotogra
feret øst for koret.199

Begrav elsesskjold (fig. 62), o. 1850, af jernblik. 
Ovalt, hvælvet blikskjold, der har været til at 
binde på alterlysene, givet i forbindelse med be
gravelse.200 Tidligere omgivet af stråler og spi
ralsnoede bånd, hvoraf kun små rester er be
varet. Øverst Guds øje i trekant omgivet af strå
lekrans.201 Fuld højde 43 cm, største bredde 23 
cm. Indskriften ødelagt af rust. Beslægtede 
skjolde kendes bl.a. fra Varde S. Jacobi og Fol
ding (s. 936 *nr. 1 og s. 2870). Nu på skibets 
loft.

Kirkegårdsmonumenter af træ. 1) (Fig. 63a), o. 
1819, over Niels Davidsen af Wester Wested, 
*8. aug. 1762 i Nørtarb (Nørtarp), Strille (Strel- 
lev sogn, Ringkøbing amt), †25. sept. 1819, gift 
23. jan. 1784 med Anne Lauridsdatter (jfr. nr. 2). 
Monumentet, en sjælden type, af form som en

Fig. 61. Gravsten nr. 15 (s. 3485), o. 1771, over Peder 
Pedersen Bjerrum, *1701, †20. dec. 1771, og hustru 
Barbara Pedersdatter, *1699, †6. jan. 1738. Henrik 
Wichmann fot. 1996. – Grabstein Nr. 15 für Peder Pe
dersen Bjerrum und seine Ehefrau, um 1771.
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Fig. 62. Begravelsesskjold, o. 1850 (s. 3486). Henrik 
Wichmann fot. 1996. – Sargschild, um 1850.

stele, er skåret i egetræ, højde 167 cm, største 
bredde 28 cm; det har været nedgravet lodret, så 
kun de øverste 127 cm var over jorden. Øverst 
på stelen er en vifteformet palmet, herunder et 
højovalt indskriftfelt med malet indskrift med 
skriveskrift, nu næsten udvisket, men som 
kunne læses 1942.202 Indskriften afsluttes med 
første vers af salmen »Grav, jeg venter dig med 
Længsel«.203 Nederst et kranium over korslagte 
knogler. Konserveret med linolie.13 Nu i tårn
rummets sydvestre hjørne.

2) (Fig. 63b), o. 1824, over Ane Laustdatter af 
Wester Wested, †1824, gift med Niels Davidsen 
(jfr. nr. 1). Af samme type og udformning som 
ovenstående, 181 cm høj, 24 cm bred, højde 
over jorden 124 cm. Nederst i indskriftfeltet en 
ulæselig indskrift, 1942 identificeret som sjette 
vers af salmen »Far, Verden, Farvel!«.204

†Kirkegårdsmonument, af sten, sat over Hans 
Jørgen Bang, *18. febr. 1728, †28. febr. 1806, 
sognepræst i Vester Vedsted, »i sit 26de aar blev 
han kaldet til religiøs lærer«, levede 26 år i ægte

skab med Maren Sophie Welleius og tilbage
lagde de sidste 26 år som enkemand.205 Af form 
som en bautasten.68 Indskriften var på en høj
oval marmortavle; på stenens bagside stod: 
»Sand broderkærlighed satte dette minde«. Mo
numentet væltede og knustes under stormen 
20. feb. 1962.

Indskriftstavler fra †kirkegårdsmonumenter. På en 
høj nordøst for koret er samlet et stort antal tav
ler fra ældre gravminder, heraf fire fra før 1850. 
Hertil kommer én, der fremdeles ligger på fami- 
liegravstedet syd for tårnet (nr. 5).

1) O. 1766, over Kiersten Iannicks Daatter, 
*1. nov. 1764, †15. nov. 1766.206 Rødlig sand
sten, 47×47 cm. Tavlen, hvis indskrift står med

Fig. 63a-b. Kirkegårdsmonumenter af træ (s. 3486), 
sat over et ægtepar. a. O. 1819, over Niels Davidsen, 
*8. aug. 1762 i Nørtarp, Strellev sogn, Ringkøbing 
amt, †25. sept. 1819 i Vester Vedsted. b. O. 1824, over 
Ane Laustdatter, *1. maj 1766, †6. aug. 1824. Henrik 
Wichmann fot. 1996. – Hölzerne Friedhofsmonumente 

für ein Ehepaar. a. Niels Davidsen, um 1819. b. Ane 
Laustdatter, um 1824.
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reliefversaler, er i hvert af de øvre hjørner ud
smykket med en blomst, muligvis en rose;195 
under indskriften en blomsterranke. Nu på høj
ens sydside, i øverste række, som nr. fire fra 
vest.

2) O. 1780, over »Maren Hans Lavrits kone af 
W(ester) Wedst(ed)«, †30. dec. 1780 i hendes 28. 
år, »og 2 dage efter Jul havde fød en dødfød 
Daat(ter), som blev begraven i kisten med 
hende«.207 Grålig sandsten med rosa skær, 
46×46 cm. Indskrift med reliefversaler. Nu på 
højens sydside, i øverste række, som nr. tre fra 
vest.

3) O. 1846, over Han? ... Poulsen, *30. juli 
1828, †28. april 1846. Lys grålig sandsten, 68×46 
cm. Indskrift med fordybet skriveskrift, den 
sidste linje er et citat fra Joh. 13,7. Nu på højens 
sydside, i nederste række, som nr. tre fra vest.

4) O. 1846, over ukendt mand, †19. juli 1846 i 
»Vestervedsted«, gift anden gang 8. jan. 18?? 
med »Anne J... Pedersen af Østervedsted«. 
Rødlig skifer, 55×56 cm. Indskrift med fordybet 
skriveskrift, herunder et vers. Nu på højens syd
side, i nederste række, som nr. fire fra vest.

5) O. 1854, over Jørgen Hansen, *16. april 
1806, †9. maj 1854. »Indgik i Ægteskab den 30 
Mai 1840 med Anne Marie, Enke efter afdøde 
Niels Andersen i Ocholm og velsignedes med 3 
Børn, hvoraf 2 hjemkaldtes til Herren og kort 
efter døde deres Moder«.208 Gift anden gang
9. nov. 1850 med Bodil Marie Østergaard fra 
Lundsmark og havde med hende to børn. Rød
lig skifer, 56×56 cm. Indskrift med fordybet 
skriveskrift, herunder et vers. Nu på kirkegår
den, syd for tårnet, på Okholms familiegrav
sted.

KILDER OG HENVISNINGER

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

LA Vib. Ribe Bispearkiv. Div. kirkeregnskaber A. 
1591-1673 (C 4.1390). Kirkeregnskaber for Tørning
len 1625-1842 (C 4.1391-97). Kirkeregnskaber for 
Tørninglen B. 1843-49 (C 4.1398). Kirkeregnskaber 
for Tørninglen 1865-99 (C 4.1423). Indkomne breve 
fra Ribe amts søndre provsti 1813-65. LA Åbenrå. 
Arrild kirke. Liber daticus (jfr. DK. SJyll. s. 1279). 
Stadtarchiv Flensburg. Mollers samlinger. Indberet
ninger til Thurah 1754. Ved embedet. Tiendeprotokol 
samt enkelte løse dokumenter 1663-1914, Liber dati
cus 1845-1852 samt beskrivelse af kirken 1870, Be
tingelser for arbejde udført 1847 efter branden 1845, 
Liber daticus 1853-1948, Menighedsrådets forhand
lingsprotokol 1904-1941, Dagbog 1949-1987.

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske 
landsbykirker IV, 1886, s. 133f. og VII, 1886, s. 224f.
- Notebøger. Abildgaard XI, 12, Jacob Helms I, 70f., 
V, 101, IX, 147f. – Indberetninger. Jacob Bang 1808 
(inventar, gravminder), Jacob Helms 1873 (bygning, 
inventar, gravminder), Thorvald Bindesbøll 1884 
(bygning, gravminder), Kirsten Weber-Andersen 
1942 (bygning, inventar, gravminder) og 1945 (grav
minde fra 1771), Anne Bolette de Saint-Aubain 1968 
(gravminder), Svend Lykkeberg og Stig Hornshøj-

Møller 1969 (gravminder), Mogens Larsen 1978 (gulv 
i kor og loftsbrædder, kalkmalerier, inventar), Step
hanie Noerbel og Bent Mørkenborg 1983 (prædike
stol, lydhimmel, ramme til Rørbyemaleri og ind- 
skriftstavle, sidealterfigur), Barbara Berlowicz 1983 
(Rørbyemaleri) og Jette Madsen 1983 (indskriftstav- 
le), Søren Bernsted 1984 (altertavlemalerier på lærred 
1802, 1847 og 1926), Niels Bonde 1984 og 1996 (alter- 
tavlepredella, dendrokronologi), Bent Mørkenborg 
1985 (altertavle), Stephanie Noerbel 1986 (loftsbræd
der, altertavle inkl. figur fra 1708, predella), Martin 
Ellehøj og Steen Tullberg 1995 (gravminder).

Tegninger og opmålinger. Plan, snit, opstalter, de
taljer og prospekt 1884 (Th. Bindesbøll). Plan og snit 
1977 (Søren Gottfred Petersen). Planer, snit og detal
jer 1982 (Rolf Graae).

Litteratur. Jacob Helms: Danske Tufstenskirker 
I-II, 1894. P. C. Andreasen: Bidrag til Vester Vedsted 
Bys og Kirkes Historie, i ÅrbRibe 1923-27, s. 309-74 
(Andreasen 1923-27). Svend B. Troelsen: Vester Ved
sted sogns slægts- og ejendomshistorie I-III, 1992.

Historisk indledning ved Michael H. Gelting og 
Sissel F. Plathe, beskrivelse af bygning og kalkma
lerier ved Mogens Vedsø, inventar og gravminder 
ved Sissel F. Plathe og Ole Olesen (orgler). Tysk 
oversættelse: Bodil Moltesen Ravn. Redaktionen af
sluttet 1999.
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1 Oldemoder, s. 108.
2 Oldemoder, s. 222f.; ActaPont. III, 2255, 2285.
3 P. Terpager: Ripæ Cimbricæ seu Urbis Ripensis in 
Cimbria sitæ Descriptio, 1736, 222f.; Repert. 2. rk., 
450; ActaPont. III, 2255.
4 Repert. 2. rk. 2572. Det er uklart, om en præst, 
Niels Ræv, som i 1400’rne skænkede gods til kirkens 
bygning, var sognets præst, eller om han eventuelt 
var identisk med sognepræsten Niels Ræv i Løjt (†før 
1456). Oldemoder, s. 86; Repert. 2. rk. 588.
5 Repert. 2. rk. 3680, 10128.
6 Oldemoder, s. 106. Se også J. Kinch: Ribe Bys Hi
storie og Beskrivelse I, 1869, s. 417f.
7 LA Vib. Ribe bispearkiv. Ribe domkirke 1530-1749 
(C 4.88). Jfr. DK. SJyll. s. 32, 38f. og H. V. Greger
sen: Reformationen i Sønderjylland, Aabenraa 1986, 
s. 63f., 136f.
8 Holger F. Rørdam: Danske Kirkelove I, 1883, s. 
480.
9 Jfr. Kronens Skøder V, 136.
10 Danske Sagn III 416, s. 80.
11 DaFolkemSaml. 1930/5 2708 Davidsen.
12 Sidstnævnte del af kirkegården ligger på lavere ter
ræn og prydes af en lille dam, der er omgivet af bir
ketræer.
13 Ved embedet. Liber Daticus 1853-1948.
14 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkeregnskaber for Tør- 
ninglen 1865-99 (C 4.1423).
l5 Ved embedet. Menighedsrådets forhandlingsproto
kol 1904-41.
16 Sandsynligvis samtidig med nedrivningen s.å. af 
præstegårdens nordre længe. Note 15.
17 LA Vib. Ribe bispearkiv. Diverse kirkeregnskaber 
A. 1591-1673 (C 4.1390).
18 Ved embedet. Tiendeprotokol og P. C. Andreasens 
optegnelser, u.å.
19 LA Vib. Ribe bispearkiv. Indkomne breve fra Ribe 
amts søndre provsti 1813-65.
20 Ved embedet. Dagbog 1949-87.
21 Ved nedrivningen fandtes i den søndre en stump 
sammenfoldet blyplade indeholdende et fortæret 
avisudklip samt nogle mønter, der mentes at være 
slået under nævnte konge. Note 20.
22 LA Vib. Ribe stiftsprovsti og Ribe-Gørding hrd.s 
provsti. Synsprot. 1862-1911 (C 37.3-6).
23 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkeregnskaber for Tør- 
ninglen 1625-1842 (C 4.1391-97).
24 Jfr. Helms: Tufstenskirker, s. 125-26.
25 Sml. Vilslev, s. 3111.
26 Beskrivelsen refererer til nuværende opstilling i 
tårnrummet, jfr. ndf. og note 27.
27 Ifald karmstenen har været anbragt inden for en 
fals, har den udekorerede del af forsiden været helt 
eller delvist dækket af foranliggende murværk. Med 
en sådan placering kan det ikke afgøres, om stenen 
har siddet i dørens østre eller vestre side.

Fig. 64. Karmsten fra skibets syddør, opstillet i tårn
rummet (s. 3442). Henrik Wichmann fot. 1996. – Stein von der Laibung des Süderportals.

Den udhugne fals i hjørnet kan imidlertid tydes 
således, at karmstenen har siddet fremme i murflug
ten, idet tilsvarende udhugninger i Seem (s. 3393, fig. 
13) formidler overgangen mellem karmsten og sok
kel – i så fald har stenen været anbragt i dørens øst
side, og den er nu opstillet med nedre ende opad.
28 Der er bevaret ca. 9,25 m apsissokkel, hvilket, un
der forudsætning af, at apsiden har haft halvcirkulær 
plan, svarer til en diameter på ca. 6 m. Af korsoklen 
er bevaret ca. 18 m; hvis bygningens ydre murflugter, 
sædvanen tro, har flugtet med skibets indervægge, 
kan koret rekonstrueres som en kvadratisk bygning 
ca. 8×8 m.
29 Det har hidtil været antaget, at dette arbejde blot 
omfattede en forlængelse mod øst af det oprindelige 
kor, jfr. Helms: Tufstenskirker, s. 125 og Ebbe Ny
borg: Kirke – sognedannelse – bebyggelse. Nogle 
overvejelser med udgangspunkt i et bebyggelsespro- 
jekt for Ribeområdet, i hikuin 12, Højbjerg 1986, s.
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21-23. Dette kan imidlertid ikke være tilfældet, idet 
der ikke kan påvises byggeskel mellem korets to fag, 
ligesom det klart fremgår, at korets langmure – i 
hvert fald for den øvre dels vedkommende – er se
kundære i forhold til triumfmuren.
30 Det kan ikke udelukkes, at der tillige er tilført ned- 
rivningsmaterialer fra skibet, hvor i hvert fald vest
gavlen og formentlig tillige nordmuren synes genop
ført i tegl for den øverste halvdels vedkommende. 
Den skalmurede sydmurs ældre materialefordeling 
kendes ikke.
31 På murkronens inderside optræder en karakteri
stisk teglsten med brunrød, smuldrende overflade og 
sort kerne, der genfindes på indersiden af skibets se
kundære vestgavl.
32 Nu udfyldt af en retkantet granitsokkel, der hidrø
rer fra seneste restaurering, da den oprindelige tær
skelsten fjernedes.
33 Ved en restaurering af koret 1914 angives en flaske 
med forskellige stedlige oplysninger at være »ned- 
muret« i denne niche, jfr. note 15.
34 Det kan på det forhåndenværende grundlag ikke 
helt udelukkes, at gavltrekanten kan være ommuret 
på et senere tidspunkt i middelalderen.
35 Det ses, at gavlen er opmuret mod den vestre af 
korets loftsbjælker, der endnu er bevaret, omend ryk
ket lidt mod øst.
36 Helms: Tufstenskirker, s. 166-67.
37 DK. SJyll. s. 868 og 1371.
38 Friseafsnittet fortsatte ubrudt i kort afstand hen 
over stikket af det mellem 1845 og -85 gennembrudte 
vindue (sml. s. 3456), hvilket næppe havde været mu
ligt, hvis frisen var ældre end stikket.
39 Grundet den ringe dybde, ca. 5 cm (mod normalt 
en halv sten, dvs. 12-14 cm), syntes blændingernes 
bund, ved en umiddelbar betragtning, at have været 
opmuret uden forbandt med det omgivende mur
værk; de kunne derfor opfattes som tilmurede åb
ninger. En udhugning i søndre blændings nordside 
efterlader dog ingen tvivl om murværkets samtidig
hed.
40 Nordsidens vestligste lisén, hjørnelisénen, har til 
sammenligning en bredde af blot 90 cm. Det er der
for næppe heller sandsynligt, at blændingerne udgik 
fra sokkelhøjde og rejste sig i murens fulde højde.
41 Helms: Tufstenskirker, s. 125-26. Sml. Kalvslund, 
s. 3350.
42 Sml. Vilslev, s. 3120-21, hvis rundbuede blændin
ger i korets langmure formentlig må henføres til en 
ombygning i anden fjerdedel af 1200’rne (sandsynlig
vis hen mod slutningen), samt Hjortlund og Kalvs
lund, s. 3313 og 3350.
43 Dette træk underbygger en datering af overhvælv- 
ningen til 1300’rne.
44 En enkelt kvader – ved sydvesthjørnet – er udstyret 
med en rille langs overkanten.

45 Disponeringen behøver ikke nødvendigvis at være 
analog med langsiderne. En udformning med to 
smallere nicher flankerende en oprindelig dør kan 
også tænkes, jfr. Henne, s. 1243.
46 Alene af denne årsag fremgår, at tårnbuen, der når 
langt op over dette niveau, må være senere indsat.
47 Dette år indrettedes ny adgang fra orgelpulpituret 
til skibets loftsrum samt yderligere en lem i loftet til 
indhejsning af byggematerialer, jfr. ndf. Døren er 
sandsynligvis yngre end disse arbejder.
48 Stikkene er formentlig anbragt sammenfaldende 
med en oprindelig indkragning i gavlens murtyk
kelse. Herved er opnået, at der blot skulle foretages 
en begrænset udhugning i murværket omkring stik
kenes laveste dele.
49 De fire bomhuller i øst er disponerede under hen
syntagen til skibets tagryg.
50 Beslægtede træk udvises også af tårnene i Hjerpsted 
og Døstrup (DK. SJyll. s. 1388 og 1506).
51 Den »knækkede« smig kendes tillige fra nogle kir
ker i Frederiksborg amt. I Nørre Herlev ses den i 
tilknytning til i øvrigt traditionelt udformede rund
buede, smigede vinduer i vestforlængelsen, der da
teres til o. 1200. Desuden genfindes den i hhv. vest
forlængelsen i Ølsted og korudvidelsen i Torup, her i 
forbindelse med fladbuede stik; disse to dateres til o. 
1400 eller muligvis ældre (DK. Frb. s. 1938 og 1960 
note 12, samt s. 1530 og 1641).
52 Ved embedet. Betingelser for arbejde udført 1847.
55 Note 23. Muligvis før 1796, idet glarmesteren dette 
år indsætter et vindue i sakristidøren.
54 Ved opmuringen af denne skjoldbue synes korets 
facadeskal delvis borthugget, idet vægpartiet under 
buen er trukket ca. 10 cm tilbage i forhold til korets 
nordre murflugt (sml. Vilslev, s. 3121).
55 Formålet hermed er uvist, idet det relativt lavt an
bragte hvælv med lethed kunne rummes inden for det 
oprindeligt planlagte tagværk.
56 Ved embedet. Tiendeprotokol.
57 Det kan ikke afgøres, om nedblændingen er fore
taget i nordre †våbenhus’ funktionstid eller først i til
knytning til dets nedrivning 1739.

En bevaret *dørfløj (s. 3475), der dateres til 1575- 
1600, passer i bredden nøje til denne sekundære dør
åbning. Hvis dens manglende del, der i givet fald må 
regnes som den øvre, rekonstrueres som halvcirku
lær, er også højderne overensstemmende. Døråbnin
gen fremviser rester af stabler i højre side – vestsiden; 
vendes fløjen med udsmykningen udad, synes også 
denne hængslet i højre side, idet et muligvis oprinde
ligt nøglehul ses i venstre side. Disse iøjnefaldende 
sammenhænge medvirker dog ikke til datering af 
døråbningen, idet den kan være opmuret senere un
der hensyntagen til en ældre, ved kirken opbevaret 
dørfløj.
58 Tilmuringen var udført af tegl lagt i ler.
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59 De omtalte arbejder kan, som nævnt, ikke nøjere 
tidsfæstes, men 1738 forudsås, at der ville blive plads 
til flere stolestader i kirken, når våbenhuset flyttedes 
til kirkens sydside og norddøren tilmuredes, jfr. note 
56; indskrænkningen af dørens størrelse er derfor 
sandsynligvis udført før dette tidspunkt.
60 Skibets tagværk er middelalderligt, og dette gælder 
formentlig tillige i vid udstrækning loftsbjælkerne.
61 LA Åbenrå. Arrild kirke. Liber daticus (jfr. DK. 
SJyll. s. 1279).
62 Middelalderlige tagværker er bevaret over både kor 
og skib.
63 LA Vib. Ribe bispearkiv. Kirkeregnskaber for Tør
ninglen B. 1843-49 (C 4.1398).
64 Ved embedet. Liber Daticus 1845.
65 Note 14 og 22.
66 Den yderste i hver ende samt den midterste over de 
senere indbyggede hvælvs gjordbue.
67 NM, D 1304-06. Udtaget af hhv. spærskoene i 2. 
og 4. fag fra vest samt murrem. Prøven i 4. fag da
teredes oprindelig på universitetet i Hamborg til efter 
1217. Prøveresultatet er senere korrigeret, jfr. NNU 
rapport nr. 15, 1994.
68 Ved embedet. P. C. Andreasens optegnelser, u.å.
69 Arbejdet angives ved plader med firmanavn og års
tal på samtlige tagflader, to på hhv. kor, skib og sa
kristi, samt fire på tårnet.
70 B T står sandsynligvis for blytækker, sml. Kalvs- 
lund, s. 3371, note 33.
71 Det er sandsynligvis den samme skorsten, der var 
placeret i våbenhuset, og som ommuredes 1788, sml. 
s. 3453.
72 Note 19. Sml. Farup, s. 3308, note 30.
73 De samme ni fag, der omstøbtes 1774?
74 Note 15 og 81.
75 Opbevares nu i loftsrummet.
76 Snedker Chr. Knudsen i Ribe fremstillede nævnte 
år »korgelænder, korgulv og altertavle«, jfr. note 63.
77 I forbindelse med den nævnte restaurering ønske
des det vestre vindue flyttet 1¼ alen mod øst, jfr. note 
63, men selv med en placering den nævnte afstand 
længere mod vest ville dette vindue blive delvis dæk
ket af våbenhusets vestre tagflade (sml. fig. 7a). Ved 
restaureringen 1980-85 konstateredes i øvrigt, at vin
duerne syntes at være yngre end skalmuren.
78 Formstenene kunne også have fundet anvendelse i 
en døråbning, men de fire kendte døre, to i koret og 
to i skibet, synes ikke ombygget i den aktuelle pe
riode. En anvendelse i en eventuel oprindelig eller 
ombygget dør i tårnet synes heller ikke sandsynlig, 
men kan dog ikke helt udelukkes.
79 Note 17 og 23.
80 Ribe Stiftstidende, 1. okt. 1942.
81 Note 56. Den omtales i forbindelse med udgifter til 
det året før opførte våbenhus, uden at det dog klart 
fremgår, hvorvidt den var eller blev opsat på dette.

82 Afskrift 1979 ved pastor emeritus Kristian Eskild- 
sen, i NM.
83 Brev fra arkitekt Rolf Graae 6/11 1984, NM2 kor
respondanceark.
84 Stadtarchiv Flensburg. Mollers samlinger. Indbe
retning til Thurah 1754.
85 Note 84 og Abildgaards notebog nr. 11, s. 12 (105). 
86 Bodil Pedersdatter var gift med ringer og kirke
værge Hjuler Andreas Jensen.
87 Note 13. Æsken nedlagdes 5. aug. 1943, umiddel
bart inden pastor J. M. Jensen forlod sognet. 1938 
blev helgengraven, der efter branden var blevet fyldt 
med mørtel, oprenset af bygmester Chr. Bruun, Ve
ster Vedsted.
88 Vestkysten, Ribe 8. juni 1985.
89 Note 56 og 68. Der er formentlig tale om Karen 
Michelsdatter, Tocke Pedersen Bierums tredje hu
stru. Troelsen, bd. 3, s. 66.
90 Nuværende kors er fra 1984. Det tidligere kors, fra 
1857, er gået tabt. Dette var 1916 erstattet af endnu et 
†kors, udført af lærer Peter Bolsen.
91 Note 13. Figuren restaureredes 1942 af H. Munk, 
efter at nye arme og fødder samt sejrsfane af bemalet 
læder var tilsat af snedkermester Hans eller Einer Dau 
og billedskærer Larsen, Ribe.
92 En dendrokronologisk undersøgelse gav det resul
tat, at sidste årring kan dateres til 1343, hvortil skal 
lægges mindst 20 år. Træet formodes derfor at være 
fældet efter 1355 og sandsynligvis inden 1375. NM. 
NNU j.nr. A 6115, 1996.
93 V. Thorlacius-Ussing: Danmarks billedhugger
kunst fra oldtid til nutid. 1950, s. 93f.
94 Se Norbert Wolf: Überlegungen zur Entstehung, 
Funktion und Verbreitung der deutschen Schnitzreta- 
bel, i Figur und Raum. Mittelalterliche Holzbild
werke im historischen und kunstgeographischen 
Kontext. Udgivet af Uwe Albrecht und Jan von 
Bonsdorff. Berlin 1994, s. 104.
95 Indskrift på tavlens bagside, sydligst: »Istandsat 
Aar 1942 H. Munk.«
96 Indskrifterne er ikke synlige på fotografier, taget 
inden restaureringen 1942.
97 1942 omtales, at tavlen tidligere havde stået hvid på 
blå baggrund, de mindste figurer var angiveligt malet 
helt hvide.
98 Note 23. I regnskaberne omtalt som »Andr. Jürg- 
gensen fra Roager«. Andre arbejder fra hans hånd fin
des i Rejsby (1803) og Døstrup (1800), (DK. SJyll. s. 
1156 og 1510).
99 Personerne rundt om bordet er tydeligt hentet fra 
Merians bibel 1627, se Christie: Ikonografi 2, s. 96, 
der også må have været forlæg for titelbladet i Chr. 
IV. s bibel fra 1647. Forgrundsfiguren må være hentet 
andetsteds fra, dog genfindes den i et nadvermaleri 
fra Faster (Ringkøbing a.), nu i Ringkøbing Museum 
(mus.nr. 301).
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Fig. 65. Oblatæske, købt 1891, detalje, tre ens stemp
ler med Ribes byvåben under bunden (s. 3465). Hen
rik Wichmann fot. 1995. – Oblatendose, kauflich erwor
ben 1981. Detail mit drei gleichen Ripener Stadtwappen an 
der Unterseite.

100 Allerede påpeget af Helms 1863, Helms notebog 
nr. 9, s. 148.
101 Note 15 og 79.
102 Præsten antog 1808, at gengivelsen af en morian i 
tavlen kunne have forbindelse med Ap.G. 8,27.
103 J. Helms notebog nr. 5, s. 101.
104 Erik Lassen: Dansk Kunsthistorie, bd. I, 1972, s. 
228, og Paul Portmann: Meister Bertram, Zürich 
1963.
105 Note 56 og 68. 1983 registreredes huller mellem 
skibets to østre vinduer, måske efter træklodser til 
ophængning. Brev fra arkitekt Rolf Graae, 14. april 
1983, i NM2, korrespondanceark.
106 I sine notebøger (nr. 1, s. 70 og nr. 5, s. 101) for
modede J. Helms, at nogle middelalderlige figurer i 
Ribe domkirke, i kapellet under tårnet, er kommet 
fra Vester Vedsted kirke: »Et krucifiks med sidefi
gurer, alle tre med lærredsbeklædning«.
107 Salgssummen var 18. rdl. Helms: Tufstenskirker, 
bd. 1, s. 126 samt bl. 91, 112. Se også Andreasen 
1923-27, s. 335-337. Iflg. P. C. Andreasens barn
domserindringer, nedskrevet i 1920’rne, lå de mange 
store figurer på rad og række på bakkeskråningen 
vest for kirken inden den omrejsende, jødiske op
køber kom og hentede dem i sin vogn.
108 Note 23 og 56.
109 LA Vib. Præsteindberetninger til biskop J. Bloch, 
1766 (C 4.773).
110 J. Helms notebog nr. 1, s. 70.
111 Helms: Tufstenskirker, bd. 1, s. 126.
112 Note 110. Her omtales sidefigurerne til korbuekru- 
cifikset, Johannes og Maria i solgisel, men da denne 
fremstilling normalt ikke forekommer i en krucifiks- 
gruppe, kan der være tale om en sammenblanding.

113 Se Andreasen 1923-27, s. 335-337.
114 Brev fra J. Helms til J.J. A. Worsaae, 30. sept. 
1854. Fotokopi i NM2.
115 Et sagn fortæller om denne (eller en ældre kalk), 
hvordan præstens kusk tog den fra elverfolket, jfr. 
historisk indledning.
116 Note 23 og 56. I inventariet 1686 er noteret en 
vægt på 32 lod og det oplyses, at bægret omgjordes 
1685. Vægt i dag 465 gr.
117 Stemplet er ikke medtaget i Poul Halkjær Kristen
sen: Danske tinmærker, 1983.
118 Note 56. Der er ikke tale om et sædvanligt kalk
klæde, men om et langt større stykke stof.
119 Note 23. Formentlig den samme som Jochim kan- 
destøber/Jochum kandegyder, der arbejdede ved 
Ribe S. Katrine kirke hhv. 1689 og 1700 (s. 773, 746).
120 s. 1119, 1328, 1538 og 1949.
121 Note 13 og 15.
122 Danmarks og Norges kirkeritual fra 1685 er no
teret i inventariet 1686 sammen med en forgyldt sal
mebog, skænket 1675 af løjtnant Jens (Lauridsen) 
Rytter, se også Troelsen, bd. II s. 121.
123 Note 23. På markedet i Løgumkloster indkøbtes 
også andre kirketekstiler; 1774 købtes på biskop Ha- 
gerups ordre 14 alen fint lærred til ny »messekjortel« 
og 6 alen drejl til ny alterdug.
124 M. Mackeprang: Døbefonte s. 41 (note 1), 306, 
308, 311 og 327.
125 Note 111. Sml. fonten i Grædstrup (DK. Århus s. 
3952) hvor en latinsk indskrift er placeret samme 
sted.

Fig. 66. Dåbsfad, o. 1500, sydtysk, detalje (jfr. fig. 
36) med våbenskjold (s. 3468). Henrik Wichmann 
fot. 1995. – Taufschüssel, süddeutsch, um 1500. Detail 
(vgl. Abb. 36) mit Wappen.
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126 Note 13. Indviet 26. dec. 1945.
127 Vievandskar svarende til dette findes i Hejnsvig og 
Anst (s. 2350 og 2528).
128 Se Troelsen, bd. II, s. 147.
129 J. Helms 1854 og 1861 (notebøger nr. 1, s. 70 og nr.
5 s. 101).
130 Peder Hegelunds Almanakoptegnelser 1565-1613, 
udg. ved Bue Kaae, 1976.
131 Se Georg Garde: Danske silkebroderede lærreds- 
duge fra 16. og 17. århundrede. 1961, s. 339.
132 1899 drejedes fem knopper til prædikestolshimlen.
133 Note 22 og 23.
134 Note 109, gengivet i Skalk 1968/6, s. 32.
135 Note 52. Iflg. betingelserne for genopsætningen 
1847 skulle de 34 gamle låger med »forstykker« 
(gavle) og 14 enkeltlåger benyttes. Nye gavle skulle 
svare ganske til de gamle. Derudover genbrugtes 17 
sæder.
136 Note 22. På skibets loft opbevares to låger og tre 
gavle, gråmalede, den ene gavl med udsmykket gavl
felt i sort, foruden en låge i tårnets andet stokværk, 
med samme farveholdning som dem i skibet.
137 Note 63. Efter branden 1845 fandt man, at sto
lestader ikke mere var nødvendige i hele koret.
138 Se Jensen: Snedkere, s. 42, og Sigurd Schoubye: 
Folkekunsten på Tønderegnen. Tønder 1955, s. 18f.
139 Note 109. Iflg. en beskrivelse fra 1747 var dyret 
forgyldt på rød grund, mens blomsten, omtalt som 
en lilje, var hvid på blå bund. Sandsynligvis var våbe
net malet på samme måde 1766, da »den halve, for
gyldte bjørn« omtaltes som springende op af et blåt 
felt.
140 De tre paneler var sandsynligvis blandt de »otte 
mørke, gamle træornamenter«, som ved en auktion
1847 købtes af snedker Knudsen (J. Helms 1854). Kø
beren nævnes kun som snedker Knudsen, sandsynlig
vis identisk med føromtalte snedker Chr. Knudsen, 
Ribe. Det ene panel har muligvis derefter været ejet af 
fru Weis, Weis’ Stue i Ribe, hvor R. Mejborg 1881 
tegnede det. Året efter solgtes det til Nationalmuseet. 
Siden 1964 deponeret i Ribe. Det andet panel købtes 
1900 – ligeledes fra Weis’ Stue – af opkøber Ludvig 
Hansen for Nationalmuseet. Det er i museets pro
tokol indskrevet uden proveniens, men må ud fra 
overensstemmelser i udformning og mål også 
stamme fra Vester Vedsted.
141 Note 19 og 56. Tilladelsen er underskrevet Thurah 
og Mathias Lange. 1770 var der en alvorlig strid om 
den lukkede kvindestol under prædikestolen. 1739 
omtales Anders Ibsen som kirkeværge. Vedr. Anna 
Nielsdatter og Barbara Jensdatter se Troelsen, bd. II, 
s. 122, 146.
142 Note 17 og 23. 1666 købtes træ til en mandsstol 
bag kirkedøren, muligvis den samme, som Anders 
Lassøn 1686 blev betalt for at reparere. 1696 erstattede 
Terman Pedersen »en lang stol« nede i kirken, 1698

reparerede han flere stole, og 1701 betaltes han igen 
for en (ny) stol.
143 Ved embedet. Stolestadefortegnelse 1778 og note 
63.
144 Note 52. Planlagte lukkede stole til præst og degn, 
hhv. i korets nord- og sydside, blev ikke udført.
145 Note 23. Plankerne hertil købtes hos Søren Ander
sen.
146 Våbenerne identificeredes af S. Abildgaard 1775. 
Abildgaards notebog nr. XI, s. 12 (2. aug. 1775).
147 Note 23 og 56. Formentlig til hans første kone 
Anna Kristine Clemensdatter Fog af Hviding. Iflg. 
regnskaberne 1742 betaltes stolen af kirkens midler 
efter biskoppens og herredsfogedens ordre.
148 Note 23. Underskrevet Rasmus Clausen, Lector 
Rip.
149 Note 52. Iflg. en aftale 1847, skulle der laves tre 
nye døre til kirken: indgangsdør, dør mellem tårn
rum og skib samt én mellem kor og sakristi.
150 Se Jensen: Snedkere s. 46.
151 Ved farveanalyser 1997 viste det sig, at sammen
sætningen i de blå og grå farvelag på hhv. døren og to 
af *vægpanelerne (nr. 1 og 2) tilsyneladende er den 
samme.
152 Sml. note 57.
153 Note 63. De to gamle døre har sandsynligvis lig
get på loftet, da kirken inden branden kun havde tre 
døre.
154 Note 23. Materialerne købtes hos Jens Raar (råd
mand Jens Rahr?) i Ribe.
155 Facaden har flere træk tilfælles med Caspar Worm- 
facaden fra o. 1804 i Nørre Sandager kirke (Odense 
amt). Worm leverede muligvis et (brugt) orgel til Ve
ster Vedsted 1803 (jfr. torgel nr. 1), men der synes her 
at være tale om et andet og mindre instrument.
156 Note 63. Guitaren, der kom på mode i Danmark i 
årene o. 1830, anvendes normalt ikke som motiv på 
kirkeinventar. Instrumenternes form tyder iflg. 
Dorthe Falcon Møller på, at forbilledet har været en 
guitar fra perioden o. 1820-40. Også andre af facadens 
snitværker, der udviser slægtskab med altertavlens 
udskæringer, kan være skåret af Chr. Knudsen.
157 Tårnenes diminutive, fladt skårne topstykker er 
sekundære; iflg. arkitekt Rolf Graae har de tidligere 
topstykker været konvekst krummede. Korsene er 
sømmet fast på bagsiden af topstykkerne og kan me
get vel være yngre end 1848; det er tænkeligt, at de er 
tilkommet ved kirkerestaureringen 1914-15, hvor 
loftshøjden øgedes. Før facadens restaurering 1977 
var træskærerarbejderne meget forfaldne, og det blev 
derfor nødvendigt at nyskære dele af dem. Midttår
nets topstykke, hvoraf kun mindre fragmenter var 
bevaret, blev fuldstændig fornyet.
158 Det var på tale at anskaffe et klokkespil 1977, men 
ideen blev ikke realiseret.
159 Note 15. Her omtales en opmaling af facaden 1933.
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160 Note 23. C. H. G. Worm havde værksted i En- 
grnn.
161 Note 23. Hos Andreasen 1923-27 oplyses, at orglet 
var opbygget med spillebord midtfor i soklen, og at 
organisten derfor måtte følge altertjenesten via et 
spejl. Andreasen beretter endvidere, at instrumentet 
indtil branden 1845 havde mindst en halv snes stem
mer, anhangspedal og klokkespil, og at det forringe
des betydeligt ved ombygningen efter kirkebranden. 
Andreasens oplysninger om orgelforholdene før kir
kebranden baserer sig antagelig på mundtlig over
levering og lader sig ikke bekræfte. J. A. Ohrts re
parations- og ombygningstilbud 1847 synes tvært
imod at vise, at det gamle orgel var lille og utids
svarende. I Liber daticus findes en beretning om org
lets medvirken ved reformationsfesten 1817: »Ved 
Reformations=Festens Helligholdelse den 30. Okto
ber og 1. November i Aaret 1817 var Kirken fornem
melig ved Hr. Math. Müllers Foranstaltning meget 
smagfuldt udpyntet med Krandse, Festons og Guir
lander af Grønt, Boxbom og Gran. 14 unge hvid- 
klædte Piger her af Sognet afsang 2de skiønne 
Psalme-Melodier og Te Deum. Sangen fra Orgelet 
accompagnertes af 3 Fioliner og 1 Bas. Det Heele var 
meget smukt og høytideligt.« Andreasen 1923-27. 
(Den pågældende liber daticus er senere bortkom
met).
162 Andreasen 1923-27 skriver herom: »...Men hvil
ken Ødelæggelse og Forstyrrelse blev man dog Vidne 
til! Sognemændene havde nedrevet Orgelet, Stolesta
derne, Prædikestolen, Alterets Prydelser og alle de 
gamle Træbilleder fra Middelalderen – alt sammen laa 
det ude paa Kirkegaarden i mer eller mindre beskadi
get Tilstand...« Liber daticus 1845 nævner i sin, noget 
mere kortfattede, beskrivelse af begivenhederne intet 
om, at instrumentet blev bjerget i sin helhed; det op
lyses blot, at orgelpiberne blev flyttet ud af kirken. 
Note 64.
163 Note 23. I kirkeregnskabet 1848 tales ikke længere 
om ombygning; det anføres, at orglet er leveret af 
Ohrt.
164 Note 63. J. A. Ohrt oplyser 16. april 1847, dvs. 
kun 13 dage efter, at han havde afgivet sit ombyg
ningstilbud, at en ny Bourdun-stemme og en ny 
vindlade allerede var næsten færdige på værkstedet; 
bygningen af disse dele har altså været påbegyndt, før 
Ohrt besøgte kirken og afgav sit tilbud.
165 Disposition iflg. Andreasen 1923-27, der kun an
fører tonehøjden for to af stemmerne; de sandsynlige 
tonehøjdebetegnelser for de øvrige stemmer er her 
tilføjet i parentes. Andreasen anfører, at Viola og 
Fløjte var meget smukke med »bløde, festlige To
ner«, samt at Principal og Bourdon var noget svagere 
i klangen end de tilsvarende i orglet fra 1902 (jfr. tor
gel nr. 3). Iflg. Andreasen var bælgene anbragt i tår
nets nederste stokværk, hvorfra en kanal førte gen

nem muren; det står dog ikke klart, om denne op
lysning gælder torgel nr. 1 eller 2.
166 Facaden har tidligere, inklusive sin sokkel, haft en 
højde, der umuliggjorde en placering på pulpituret i 
Vester Vedsted. Iflg. Andreasen 1923-27 havde kir
kens orgel ganske vist før branden sit spillebord pla
ceret foran i soklen, men der må nødvendigvis have 
været tale om en anden, betydeligt mindre, facade. 
Jfr. Rolf Graaes orgelarkiv, Musikhistorisk Museum.
167 Nogle af disse prospektpiber opbevares ved kir
ken. Såvel træ- som tinpiberne var malet lysegrå med 
mørkegrå labier. Andreasen 1923-27 beretter, at faca
den tidligere var meget smuk med laseret og forgyldt 
snitværk foroven og på begge siderne. Andreasens 
kilde til disse oplysninger er tilsyneladende gået tabt, 
og det kan derfor ikke med sikkerhed afgøres, om 
beskrivelsen gælder torgel nr. 1 eller 2.
168 Iflg. medd. fra Thor F. Kørber findes leverancen 
opført som nr. 939 i Riegers opusliste: »Wested 
1902«.
169 Joh. P. Andresen studerede 1901, med statstilskud, 
orgelbygning hos Gebr. Rieger, og de følgende år 
leverede Rieger en række orgler til Ringkøbing-flr- 
maet, beregnet til opstilling i danske kirker. På org
lets spillebord fandtes et firmaskilt fra »Joh. P. An- 
dresen & Co. – Ringkjøbing«.
170 Note 23.
171 Sognepræst i Vester Vedsted 1804-38, †1846, jfr. 
præsteindb. 1808.
172 Maleriet nævnes af J. Helms 1854 som »Madam 
Bangs korsfæstelse«. Den knælende skikkelse ved 
korsets fod er identificeret som Johannes 1869 (note- 
bog nr. 9, s. 148), maleren formodes at hedde Simon
sen. I Trap, 2. udg. 1879, s. 526, omtales maleriet 
første gang som udført af Rørbye og skænket af præ- 
steenke fru Bang i Ribe. Maleriet er ikke registreret i 
Rørbyekataloget fra Thorvaldsens Museum 1981, se 
Dyveke Helsted: Martinus Rørbye 1803-1848, Kbh. 
1981, men har så mange overensstemmelser i moti
vet, at det muligvis kan være et forstudie (eller kopi) 
af et maleri i Ribe domkirke (s. 496), signeret M. 
Rørbye 1848, ligeledes formentlig skænket af enken 
efter Jørgen Bang, jfr. note 171.
173 Note 23 og Kristeligt Dagblad, 18. juli 1939.
174 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 367. bl. 142.
175 Se også K. Høgsbro Østergaard: De gamle Lig- 
baarer, i ÅrbRibe 1952-55, s. 422.
176 Note 13 og Ribe Stiftstidende, 28. feb. 1940. 1940 
antog man fejlagtigt på baggrund af tiendeprotokol
lens inventarium fra 1663, at ligbåren var fra 1663.
177 Helms notebog nr. 1, 1854, s. 71.
178 Ribe Stiftstidende og Vestkysten, hhv. 8. og 9. 
sep. 1937.
179 Indb. 20. nov. 1884. NM2, H. Storcks Saml.
180 Troelsen, bd. 1, s. 228.
181 Troelsen, bd. 2, s. 121f., bd. 3, s. 40f.
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Fig. 67. Kirken set fra nordøst. Efter Danske Tufstenskirker. Tegnet af Th. Bindesbøll 1884. – Nordostansicht von 
Kirche. Zeichnung, 1884.

182 Troelsen, bd. 3, s. 60, 67 og 68. Heri omtales, at 
Hans Jensen Kloster var født uden for ægteskab to år 
efter, at moderen, Anne Jacobsdatter, var blevet enke 
anden gang. Han fødtes 8. juni 1785 (på gravstenen 
står 11. juni). Som barnefader blev udlagt Frands Ja
cobsen af Rodenis.
183 »Jeg gaaer i Døden under, glid nu tid (el. gled min 
Tid) bag Skygger (n)ed.
Jeg har Liv i Jesu Wunder, jeg har Arv i Evighed 
Min Forløser kun ved dig, har jeg vei til Himmerig 
Mer har jeg ei fornøden, paa den Tro gaaer jeg i Dø
den«.
184 s. 1266, nr. 2, s. 3057, nr. 4 og s. 3303, nr. 6.
185 Jfr. Troelsen, bd. 3, s. 68.
186 Troelsen, bd. 2, s. 147.
187 Andreasen 1923-27, s. 347.
188 Muligvis beslægtet med to sten i S. Katrine kirke i 
Ribe, s. 799f. nr. 25 og †nr. 19.
189 Note 68. Iflg. mundtlig overlevering skulle stenen 
være lagt over kirkeværge og sognefoged Anders Ib
sen, *2. juli 1690, †22. marts 1746 (jfr. vievandskar s. 
3469). Jfr. Troelsen, bd. 2, s. 147. Andreasen 1923-27, 
s. 346f., oplyser, at Anders Ibsen begravedes i gulvet 
neden for koret, hvor hans hustru senere lagdes ved 
hans side.
190 Helms: Tufstenskirker, bd. 1, s. 126, note ***.

191 Note 68. Iflg. mundtlig overlevering over Anne 
Pedersdatter Bierum. Se også Andreasen 1923-27, s. 
346f., og Troelsen, bd. 2, s. 147.
192 Muligvis søn af Christian Johansen Farver, se Tro
elsen, bd. 3, s. 138.
193 Formentlig en yngre søster til Andreas Hans Chri
stiansen (jfr. nr. 12). Se også Troelsen, bd. 3, s. 138.
194 Troelsen, bd. 3, s. 106.
195 Om rosens betydning, se Karin Kryger: Allegori 
og Borgerdyd, 1985, s. 149.
196 Se Troelsen, bd. 3, s. 106f.
De fik tilsammen fem børn, tre sønner og to døtre.
197 Stenens bladranker stemmer godt overens med or
namentikken på sten nr. 12.
198 Se Troelsen, bd. 2, s. 170f. og bd. 3, s.89f.
199 Knud Erik Stavnager: Stenene fortæller historie. I 
Ugeavisen for Ribe og omegn, 16. nov. 1982.
200 Om anvendelse af begravelsesskjold/lysskjold, se 
Sissel F. Plathe: Museet Holmen i Løgumkloster og 
Nordisk Kirkeprojekt. Betragtninger og resultater fra 
det igangværende pilotprojekt, i Løgumkloster-Stu- 
dier 5, Løgumkloster 1992, s. 113f.
201 Betydning og brug, se Karin Kryger: Allegori og 
Borgerdyd. 1985, s. 141.
202 Se Troelsen, bd. 1, s. 149f.
203 Gengivet efter Evangelisk-kristelig Psalmebog til
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Brug ved Kirke- og Huus-Andagt. Kbh. 1813. Nr. 
417, vers 1, med flere afvigelser.
204 Note 203. Nr. 429, vers 6.
205 Optegnelse ved embedet, 11. juni 1963, af sogne
præst Kr. Eskildsen med gengivelse af marmortav
lens versalindskrift.

206 Troelsen, bd 2, s. 148. Her angives hendes fødsels
dag som 1. sept. 1764.
207 Se Troelsen, bd. 2, s. 124. Gift med Hans Laurids 
Jefsen 1780.
208 Anne Marie Laustdatter, †11. nov. 1848, jfr. Troel
sen, bd. 2, s. 172.



Fig. 1. Kirken set fra sydvest. NE fot. 1983. – Südwestansicht der Kirche.

MANDØ KIRKE
RIBE HERRED

Mandø nævnes vistnok som sogn 1321 og optræder i 
håndskriftet Ribe Oldemoders kirkeliste fra o. 1350 
med en beskeden afgift på 4 sk. (jfr. s. 1020f.).1 Med 
reformationen kom kirken under kronen,2 som 1743 
solgte den til øens indbyggere, der forpligtedes til 
som hidtil at holde den ved lige.3 Beboerne nævnes 
endnu 1890 som ejere af kirken,4 hvis overgang til 
selveje må være sket i årene efter 1903. En præst ved 
navn Svend synes at kunne henføres til midten af 
1500’rne og at være den tidligst kendte på Mandø, der 
siden 1993 er anneks til Vester Vedsted.5

At kirkelisten o. 1350 kun nævner én kirke viser, at 
man ikke kan fæste megen lid til senere, sagnagtige 
beretninger, der vil vide, at øen før en vandflod 1416 
var to mil lang, én mil bred og havde hele tre kirker.6 
Derimod er det utvivlsomt, at øen i ældre tid var en 
del større med tyngdepunktet på det nordligere 
»Gammel Mandø« (jfr. kortet s. 3260).7

Her stod øens middelalderlige †kirke, en forgænger 
til den nuværende bygning fra 1639, hvis middelal
derinventar må formodes overført fra den opgivne 
kirke på Gammel Mandø. Hvis det er rigtigt, dateres
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denne måske af en senromansk døbefont fra midten 
af 1200’rne. Gammel Mandø og dens kirke skal være 
blevet overskyllet ved en vandflod, der af traditionen 
henføres til 1558, men som måske snarere fandt sted 
allerede 1532.8 Om genopførelsen herefter9 haves en 
delvis sagnagtig beretning ifølge en overlevering 
1570 (jfr. ndf.), men opførelsen må være sket på det 
gamle sted og i hvert fald ikke på den nuværende 
kirkes. Efter den store vandflod 1634, som »undtagen 
sanddynerne« satte hele øen under vand,10 fik bebo
erne nemlig 1639 lov at flytte deres meget forfaldne 
og delvist tilsandede kirke og opføre den nu stående 
bygning.11 Mens præsten 1766 nævner synlige rester 
af nordøens gamle Mandø by (kældre, teglsten, pot
teskår), skal der på kirkens sted kun have været »et 
stort og bundløst hul«.12

Siden 1500’rne nævnes Mandøs kirke jævnligt som 
en af stiftets fattigste,13 hvorfor den ved flere lejlig
heder måtte bistås. Som hjælp til opførelsen af den nu 
stående kirkebygning pålagdes det således 1639 lenets 
andre kirker om muligt at yde støtte,14 og 1685 le
veredes fra det nedbrudte Riberhus 10.000 mursten 
mm. til »den ringe ø Mandø kirkes reparation«.15 En 
tilstået kollekt i de fire nørrejyske stifter 1726 gav 210 
rdl. til kirkens (og præsteboligens) istandsættelse, 
hvoraf kirken restaureredes 1727.16 1767 bevilgedes 
samme kollekt gentaget,17 og dog nød sognets fattige 
1768 slet intet af kirkens egne tavlepenge, idet alt gik 
til bygningen.18 Som det også var tilfældet på Fanø 
(jfr. s. 2110f.) blev kirkens indtægter suppleret ved 
udlejning af stolestader (s. 3514).

Fig. 2. Matrikelkort 1:10.000. Målt af N. Thyregod 
1839. – Katasterkarte, vermessen 1839.

Fig. 3. Kirken og kirkegården set fra nordvest. Fot. 
før 1915 i NM. – Nordwestansicht der Kirche und des 
Friedhofs.

Sagn. Den nævnte præst, Svend (jfr. ovf.), skal ef
ter ødelæggelsen 1558 (1532?) have genopført kirken 
1570 og prædiket for syv overlevende familier, fra 
hvilke de senere Mandøboere nedstammede. Han 
kom undertiden over fra fastlandet, hvorfor man 
sagde om nogen, der skulle vade: »Han skal have hr. 
Svends støvler på«.19

Efter stormfloden 1634 blev kirken, i 1639, flyt
tet til sin nuværende plads i den sydlige udkant 
af øens nuværende bebyggelse. Mod vest skær
mes kirkegården af en enkelt klitrække; bebyg
gelsen når i nord og – især – øst tæt på kirken, 
mens området mod syd kun er sparsomt bebyg
get.

Kirkegården har gamle grænser mod nord, syd 
og øst, mens en udvidelse mod vest gennem
førtes 1875.20 Arealet henligger hovedsageligt i 
græs, dog er enkelte gravsteder markeret af 
grøn- eller hvidmalede træstakitter.

Den eneste indgang er fra nord ad en låge med 
murede, kalkede piller og hvidmalede tremme- 
fløje af træ. 1822 anskaffedes to †støtter til Stet
ten foran kirken.21

Kirkegården hegnes af en kalket teglmur, der 
opførtes 1973 til afløsning for et †trådhegn.22 
1844 var kirkegården omgivet af en jordvold,23 
og ved begyndelsen af vort århundrede hegne- 
des området af et lavt †trægærde (fig. 3).

Vest for kirken, umiddelbart op til kirke- 
gårdsmuren, er opstillet en sorttjæret klokkesta
bel med lavt pyramidetag. Stabelen skænkedes 
1939 af skibsreder J. Lauritzen, hvilket oplyses 
på en metalplade på sydsiden; senest istandsat
1978.22 Den afløste en ældre †stabel, opført 1877
- i fortsættelse af kirkegårdens udvidelse to år 
tidligere – og klokken overførtes hertil fra kir-
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kens østgavl (sml. s. 3518); denne stabel »for
nyedes« 1893.20

Også tidligere har klokken hængt i en †stabel 
eller snarere et tømret †klokkehus, der 1715-16 
havde behov for reparation med syldsten, spær 
og brædder (til beklædning?).21 Istandsættelsen 
var tilsyneladende endnu ikke gennemført 1727, 
hvor det nævnes, at det var fornødent med nye 
»fødder« til klokkehuset.23 Reparationen gen
nemførtes 1729, samtidig med at huset flyttedes 
til et andet sted på kirkegården; arbejdet fuld
førtes 1732-33, da klokkehuset blev tjæret. En 
omfattende fornyelse synes at have fundet sted 
1777, da der foruden brædder og spær forbrug
tes 18-20 arbejdsdage til klokkehusets rejsning. 
Mindre reparationsarbejder gennemførtes 1798 
og 1810,21 og endnu 1830 omtales et klokkehus, 
hvorfor klokken først efter dette år flyttedes til 
klokkeophænget på kirkens østgavl.24

En lille bygning indeholdende toilet opførtes 
1993 uden for kirkegården umiddelbart øst for 
indgangen.

Fra kirkegårdslågen frem til våbenhusets nor
dre dør er en pikstensbrolagt sti, mens kirke
bygningen i øvrigt omgives af et fortov af røde 
teglsten. Det til dette formål noget usædvanlige 
materiale har tilsyneladende gammel hævd, idet 
der 1731 brugtes nogle mursten til en †gang 
»omkring ved begge kirkedøre«.21 Et †fortov 
omtales 1861, da der burde anlægges en gang tæt 
omkring kirken,24 og 1882 skulle fortovet om
lægges med fald bort fra bygningen.5

BYGNING

Kirken er et udelt langhus, opført 1639. Hertil 
blev 1728 føjet et våbenhus i vest. Orienteringen 
er omtrent solret.

Den diminutive bygnings plan, der er præcist 
udstukket, kan indskrives i to kvadrater, idet 
den udvendige bredde er næsten nøjagtigt det 
halve af længden.

Materiale og teknik. Langhuset er tykt over
pudset,25 men på indersiden af den østre gavltre
kant ses det at være opført af munkesten i kryds
skifte.26 Murene rejser sig over en profilsokkel 
med stejl karnis; denne er nu kun bevaret på

Fig. 4. Grundplan 1:300. Målt af Knud Lehn Petersen 
1957 og tegnet af Mogens Vedsø 1996. – Grundriß.

østgavlen og dele af vestgavlen inde i det senere 
tilføjede våbenhus, mens den på langsiderne ved 
ommuring og overpudsning er ændret til en 
skråkant.27 Langmurenes gesimser, der er sam
mensat af en kvartrundstav mellem to false, kan 
hidrøre fra kirkens opførelse, men stammer sna
rest fra den omfattende istandsættelse 1727 (jfr. 
ndf.). Østgavlen krones nu blot af en lav, glat 
kam med en noget forbygget toptinde, men har 
bevaret væsentlige rester af sin oprindelige ud
smykning (fig. 30). I såvel tagfodshøjde som i 
gavltrekantens halve højde, omtrent i niveau 
med tagværkets hanebånd, har gavlen et vandret 
gesimsbånd sammensat af en skråkant over et 
fremspringende savskifte. Trekantens nedre 
etage prydes af tre slanke blændinger, der hver 
overdækkes af to noget affladede rundbuestik. 
Disse bæres i midten af en konsol af to bindere, 
den øvre med hulkelet underside, den nedre lod
retstillet med afrundet forkant. I de ydre blæn
dinger er stikkene anbragt stigende og korre
sponderende med gavlkonturen, mens de er

Fig. 5. Tværsnit set mod øst 1:150. Målt af Knud Lehn 
Petersen 1957 og tegnet af Mogens Vedsø 1996. – Querschnitt gegen Osten.
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jævnhøje i midtblændingen, der brydes af en 
kurvehanksbuet glug. Gavltrekantens øvre, 
glatte etage er ommuret. En serie liljeformede 
murankre, fire i nedre gesimsbånd og to i øvre, 
kan være oprindelige. Af vestgavlen er intet be
varet over gavlfodshøjde, men den nuværende 
gavls svungne konturer afspejler formentlig, 
trods fuldstændig ommuring, en ældre udform
ning.28 Den eksisterende gennemgang i gavlen – fra loftet over det senere tilføjede våbenhus – har 
sandsynligvis afløst en oprindelig luge, der gav 
adgang til langhusets loft. Ved restaureringen 
1959 iagttoges oprindelig murbehandling i form 
af rødkalkning med hvidt optrukne fuger på 
nordmurens yderside.
Dør og vinduer. Eneste adgang til kirkerummet 

er en dør midt i vestgavlen. Den kurvehanks- 
buede åbning har i det ydre en kraftig fals og 
flankeres af spinkle, halvstensbrede pilastre, der 
står på høje plinte, omkring hvilke gavlens sok
kelprofil er forkrøbbet (fig. 6). Pilastrene har 
herover egen profilsokkel, og de afsluttes for
oven med et fremspringende, rundkantet krag- 
bånd, der tillige markerer vederlaget i dørfalsen;

Fig. 6. Kirkens vestdør (s. 3500). B. Stürup fot. 1967. – Westeingang der Kirche, 1967.

desuden har de i godt halv højde en – ligeledes 
rundkantet – »skaftring«. Over pilastrene for
løber et fremspringende, afrundet skifte kon
centrisk med dørens bueslag. I det indre har 
døråbningen vinkelrette vanger og kurvehanks
buet overdækning.

Sydmuren har fire oprindelige vinduer, 
hvoraf det østligste, der er anbragt nær hjørnet, 
er væsentligt smallere end de øvrige; i nordmu
ren er der længst mod øst et vindue, dimensio
neret og placeret som det tilsvarende i syd. Alle 
kirkens oprindelige vinduer er kurvehanksbu- 
ede, falsede åbninger, der er bevaret stort set 
uændrede, omend med yngre trækarme og ram
mer (jfr. ndf.). Yderligere to lysåbninger i nord
muren er sandsynligvis senere indsatte (jfr. 
ndf.), selv om de er udformet som de modstå
ende i syd.

Kirkens indre udgøres af et udelt, lavt rum, 
overdækket af et fladt træloft med brædderne 
lagt på bjælkernes overside. Væggene er overalt 
dækket af hvidkalkede bløde isoleringsplader og 
unddrager sig nærmere undersøgelse. Vinduer
nes disponering med en smal lysåbning længst 
mod øst i hver langmur kan være dikteret af en 
særlig indretning af langhusets østende, f.eks. 
degne- og præstestol i form af to små afskilrede 
rum ved østhjørnerne (jfr. s. 3515).

Datering og arkitektur. Kirkens opførelsesår har 
oftest været regnet for 1727 under henvisning til 
stiftamtmand Christian Carl Gabels neden
nævnte bygningstavle, hvor sognets beboere 
priser ham for at have »opsat« kirken.29 Adskil
lige træk røber imidlertid, at hovedparten af den 
stående bygning må hidrøre fra 1639, da sogne
boerne fik tilladelse til at flytte kirken (jfr. den 
historiske indledning). Tydeligst fremgår dette 
af østgavlens dekoration, der nærmest må ka
rakteriseres som forsinket renæssance og har 
nære slægtninge i gavlene på Rømø kirkes ve
stre nordkapel opført 1626 og det 1641 ombyg
gede rådhus i Tønder.30 Her genfindes en gavl
dekoration med vandrette gesimsbånd og blæn
dinger overdækket af smalle, koblede rundbu
estik, ligesom de svungne konturer på rådhusets 
gavle næppe heller har manglet på kirkens øst
gavl. Beslægtede arkitekturtræk kunne tidligere
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Fig. 7. Kirken set fra nordvest. NE fot. 1983. – Nordwestansicht der Kirche.

ses på det 1617-18 opførte, men nu ombyggede 
tårn ved Ribe S. Katrine kirke (s. 726-27), hvor 
de store murflader etagedeltes af gesimsbånd og 
prydedes af tvillingdelte blændinger; gavlenes 
udseende dér er ukendt. En datering til 1639 
modsiges ikke af de øvrige bygningsdetaljer, 
omend det ikke synes muligt at pege på direkte 
paralleller til vestdørens udformning; daterin
gen falder også fint i tråd med den på nordsiden 
iagttagne murbehandling med rødkalkning og 
optrukne fuger.31

Ændringer og tilføjelser. Et reparationsarbejde i 
kirken, hvortil der 1685 bevilgedes mursten og 
fyrretømmer fra det nedrevne Riberhus, kan 
ikke eftervises i bygningen.32 En grundig 
istandsættelse, der gennemførtes 1727 på foran
ledning af ovennævnte C. C. Gabel, omfattede 
reparation af murværket samt, ikke mindst, for
nyelse af kirkens tag og loft.23

Et samme år planlagt våbenhus opførtes 1728 
ved vestgavlen.23 Den lille tilbygning, der an
giveligt ønskedes tilføjet af hensyn til kirke
gangskonerne, er opmuret af tegl over en skrå- 
kantet sokkel. I hver flankemur er længst mod 
vest anbragt en kurvehanksbuet dør og midt i 
vestgavlen ses en falset, fladbuet vinduesåbning, 
hvis lysningsmål formentlig er formindsket ved 
senere udmuring. Gavltrekanten har svungne 
konturer, der i mindre målestok gentager lang
husets vestgavl. I dens midte er en fladbuet luge, 
der i en periode har fremtrådt udvidet i bredden, 
men atter indsnævredes for endeligt at blive 
fuldt retableret ved restaureringen 1959 (jfr. fig.
1). Lugen flankeres af to murankre, til hvis 
overkant er fastgjort cifrene 17 og 27; nævnte år 
fremstillede Hans Hansen smed i Ribe fire nye 
murankre med »årstal«.33 Flankemurene har på 
indersiden nærmest langhusgavlen en forstærk-
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Fig. 8. Bygningstavle, formentlig fra o. 1727 (s. 
3502). H. Wichmann fot. 1995. – Bautafel, vermutlich 
um 1727.

ning, der sandsynligvis er samtidig med våben
huset og tjener til afstivning af langhusets gavl
mur. Det indre overdækkes af et træloft med 
synlige bjælker, hvoraf den østligste delvis dæk
ker prydskiftet over døren til kirkerummet.

De ovennævnte arbejder mindes ved en byg
ningstavle (fig. 8), formentlig fra o. 1727, af eg, 
131×117 cm. Tavlen, der er udskåret af ét stykke 
træ, har i midten et skriftfelt, omgivet af en ud
skåret, forkrøppet profilliste og fyldige akantus- 
ranker. I feltet ses en genopmalet indskrift med 
sort kursiv: »Hans Exelence Herr Gabel, lod vor 
Kirke nye Opsette 1727. Gud glæde ham som 
var saa god vi kan det ey forgiette, Til en Ihuko- 
melse og ævig æreminde, for os og vor Efter- 
komere, Hans Naun vi her bör finde.« På vest
væggen nord for døren, tidligere midt på nord
væggen.

Senere arbejder har kun sjældent strakt sig til 
mere end almindelig vedligeholdelse; dog blev 
der 1792 gennemført en større hovedrepara
tion.34 Omfattende var også en fuldstændig om
muring af langhusets vestgavl, som tilsynela
dende har fundet sted tidligere i vort århun
drede.35 En restaurering 1959 (arkitekt Knud 
Lehn Petersen) gjaldt fortrinsvis kirkens ydre og 
dens inventar.

En kort årrække frem til 1877 var kirkens 
klokke anbragt i et †klokkeophæng på østgavlen 
(jfr. s. 3518), hvor der på indersiden ses to kraf
tige, sekundært udhuggede og nu tilmurede 
bjælkehuller anbragt lidt lavere end underkanten 
af hanebåndet. Bjælkerne har været fastgjort til 
to endnu bevarede lodrette tømmerstykker, der 
er rejst mellem loftsbjælken og hanebåndet i 3. 
fag fra øst.

I kirken skal angiveligt være en indmuret 
(†)æske, der 1890 formodedes at indeholde op
lysninger »om Øen Kursand og Gammel=Manø 
som gik under i Stormfloden 1634«.36

Gulvet i midtergangen blev lagt 1903 af gule 
og sorte, kvadratiske, diagonaltstillede teglfli
ser.20 De øvrige gulve, af tegl lagt i siksak, stam
mer fra restaureringen 1959; i langhusets 
østende, der er hævet et trin, og under stolesta
derne er gule tegl, i våbenhuset røde. I lang
husets østende lå 1880 et bræddegulv, hvoraf 
halvdelen måtte udskiftes, eller hele gulvet er
stattes med cement.5 Frem til 1959 var der bræd
der i stolestaderne, cement i våbenhuset og lino
leum på cementunderlag i kirkens hævede øst
parti.

Vinduer. Alle kirkens lysåbninger har udmu
rede spejl over kvadratiske eller rektangulære 
karme og afsprossede rammer af hvidmalet træ.
I langhusets nord- og sydside er de indsat hhv.
1848 og 1849.24 Det østligste, smalle vindue i 
begge sider har en enkelt ramme, mens de øv
rige, bredere, tvedeles af en lodpost. I syd har 
karmene på indersiden en stejl hulkel og lod
postene et tilsvarende profil på de frie hjørner; 
nordsidens karme har samme profil, mens lod
postene har en trekvartstav på hjørnerne flan
kerende en flad hulkel.37 De tilhørende rammer 
fornyedes 1982. I sydsidens andet vindue fra øst 
er – tydeligvis sekundært – indsat et glasparti, 
der underdeles af en enkelt lodret støbejerns- 
sprosse, i buen over vinduet (jfr. fig. 1); dette 
må være udført af hensyn til lyset ved prædi
kestolen. Af regnskaberne i tilknytning til 
istandsættelsen 1727 fremgår, at de to vestlige 
vinduer på nordsiden blev indsat dette år,38 da 
»kirken er blevet noget for mørk«, mens de øv
rige repareredes.23 Frem til udskiftningen
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Fig. 9. Interiør set mod vest. H. Wichmann fot. 1996. – Kirchen inneres gegen Westen.

1848-49 var glasset i rammerne indfattet i bly
sprosser. 24

Træloftets udseende er, bortset fra farverne, 
næppe ændret væsentligt siden kirkens opfø
relse. Ved C. C. Gabels istandsættelse 1727 for
nyedes syv af de i alt ni loftsbjælker, ligesom 
brædderne, formentlig det følgende år, blev ud
skiftet.23 En loftsbjælke, nu sekundært anvendt 
som spær, bærer på østsiden en indskrift: »Anno 
/ Denne Lÿse=Crone Ha[ver til] Guds Huuses 
Ziir givet disse Personer Michel Hansen, ... 
Niels Jörgensen, Hans Hansen Simonsen / 
1736« (sml. lysekroner); med skriveskrift, for
delt på to linjer mellem de to dele af årstalsangi- 
velsen. Indskriften er sort og bjælken gråblå 
med blå staffering.39 Yderligere en bjælke, lige

ledes genanvendt som spær, har på vestsiden en 
indskrift: »Anno / Hvor lykkelige ere Dine Sa
lige Herre ...«. Omtrent halvdelen af indskriften 
er bevaret øverst på spæret, mens det resterende 
nu er ulæseligt. Hvid skriveskrift på sort bjælke 
med gul og grå staffering.40 De to bjælker kan 
stamme fra kirkens opførelse og må senest være 
indlagt i loftet ved restaureringen 1727; deres 
nuværende placering vidner om udbedringer af 
loftet efter nævnte år. En lem, formentlig 
samme sted som den endnu eksisterende, ind
sattes 1808 af Ove Hansen.21 Loftet ønskedes 
1854 malet med hvid perlefarve,24 og atter 1895 
var maling af kirkens og våbenhusets loft nød
vendig.20 Endnu i 1920’rne var loftet tilsynela
dende hvidt, mens det i 1940’rne havde en de
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Fig. 10. Interiør set mod øst. H. Wichmann fot. 1995. – Kircheninneres gegen Osten.

koration af vekslende bølgelinjer og tandfriser 
på mørk bund.41 Ved restaureringen 1959 ud
skiftedes en enkelt loftsbjælke – nr. 2 fra vest – og den angiveligt oprindelige farveholdning, 
gråblå bjælker med blå staffering og grå bræd
der, genfremdroges.
Tagværket er et simpelt hanebåndstagværk af 

fyr med et par genanvendte tømmerstykker af 
eg. Spærene er delvis fornyede ved istandsættel
sen 172723 og bærer tillige vidnesbyrd om flere 
senere omsætninger, jfr. de ovenomtalte æn
dringer af loftet.42

Til kirkens opvarmning er der 1974 installeret 
el-varme.22 En †kakkelovn, der stod ved lang

husets nordvæg foran trinet op til det hævede 
østparti, anskaffedes 1897. En planlagt anbrin
gelse midt for væggen blev ikke effektueret, da 
der herved ville gå for mange siddepladser tabt 
for de kvindelige kirkegængere.20 Denne ovn 
erstattedes 1959 med en †oliefyret ovn.43

På tagryggen umiddelbart bag vestre gavl
spids er anbragt en høj fløjstang med vindfløj og 
vejrhane; fløjen bærer initialerne »AH« og års
tallet 1815 i gennembrudt arbejde. Allerede 1832 
måtte stangen fornyes og fløjen repareres.21

Kirken er hvidkalket med gråmalet sokkel og 
taget tækket med røde vingetegl.

INVENTAR

Oversigt. Inventarets ældste, middelalderlige stykker, 
en senromansk døbefont og tre sengotiske helgen
figurer (jfr. ndf., tidligere alterprydelser nr. 1) kan 
være overført fra den overskyllede †kirke på Gammel 
Mandø. Ellers er indretningen samtidig med det lav
loftede kirkerum fra 1639. Hovedstykkerne, en præ
dikestol fra o. 1650 og en tidligere altertavle (nr. 2) fra 
1726, blev 1828 erhvervet brugt og i reduceret tilstand 
fra Ribe hospitals †kirkesal. Til altersølvet fra 1687, 
udført af Johan Andersen i Ribe, hører yderligere en 
oblatæske, leveret 1782 af Frederik Christian Hansen 
smst. De spinkle alterstager, skænket 1739, er vistnok
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Fig. 11. Altertavle, 1898, kopi efter Joakim Skovgaards maleri fra 1890 »Kristus fører røveren ind i Paradis«, malet af 
Johan Rohde (nr. 1, s. 3506). NE fot. 1983. – Altarbild, gemalt von Johan Rohde, 1898. Eine Kopie von dem Gemälde 
Joakim Skovgaards, »Christus führt den Räuber ins Paradies«, 1890.

støbt i Holland, et dåbsfad (fra o. 1600) er givet o. 
1740, mens to små lysekroner opsattes 1736 og o. 
1738, alt med giverinitialer. Den ældste krone var op
hængt i en loftsbjælke med giverindskrift (jfr. s. 
3503). Endnu en tidligere alterprydelse (nr. 3), et ma
leri fra 1792, som stadig hænger i kirken, bærer signa
tur af Jacob Hansen i Ribe.

Den nuværende alterprydelse er et maleri, »Kristus 
fører røveren ind i Paradis«, udført 1898 af Johan 
Rohde efter original af Joakim Skovgaard. I øvrigt er 
1800’rne repræsenteret af en ligbåre, en klokke fra 
1823, stolestader fra 1865-66 og – som noget karak
teristisk for Vadehavets kirkerum – hatteknager i 
form af rensdyrgevirer samt en hel lille flåde af kirke
skibe.

Farvesætning og istandsættelser. Siden en istandsæt
telse 1993 har prædikestolen og altertavlen fra 1726 
atter de barokfarver, hvormed de blev erhvervet fra

Ribe hospital. Farvesætningen i øvrigt er hovedsage
lig fra 1959, da stolestaderne fik nye vægpaneler og 
maledes i rødlilla, gråt og blåt efter spor af deres æld
ste bemaling fra 1860’erne.

Renæssancekirkens første indretning har været be
skeden med en måske genbrugt taltertavle, der som 
†prædikestolen alene prydedes af malerier. C. C. Ga
bels renovering af kirken 1727 omfattede næppe æn
dringer af inventaret, der de følgende år suppleredes 
ved gaver i form af alterstager, lysekroner og dåbs
fad. †Stolestaderne, der som følge af pladsmangel 
stod meget tæt, fik 1758 nye vægpaneler. Nyindret
ningen 1828 med Ribe hospitals gamle inventar lod 
som nævnt dettes barokmaling urørt. Senere i 
1800’rne fik barokaltertavlen en hvidgrå overstryg- 
ning på rammeværket og prædikestolen en lys ege
træsmaling, men begge dele har som ovf. nævnt nu 
atter de oprindelige farver.
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Alterbordet, formentlig fra o. 1890, er et panel
værk, 138×80 cm, 97 cm højt. Bordets tre sider 
er dækket af et alteromhæng af opspændt, groft 
lærred. †Alterbordet var 1808 sammenslået af 
brædder og hvidmalet indvendig.44 1861 var si
depanelerne rådne,24 og både 1881 og 1888 øn
skedes det fugtangrebne alterbord fornyet.20

Alterklæde, af lilla uldstof, sandsynligvis fra 
1959. Herunder er bordets tre sider dækket af et 
alteromhæng (jfr. ovf.), som er rødmalet og har 
gyldent kors, »frynser« forneden og hvid »knip- 
lingsbort« foroven. †Alterklæder. 1766 var klæ
det et stykke skarlagen, der hang foran og om
kring alterbordet.19 Et ønske om nyt alterklæde 
1840 blev imødekommet året efter ved en gave 
fra Jens Jørgensens enke, Mette, til minde om 
hendes mand.45 1853 ønskedes klædet opfarvet 
eller fornyet,24 1873 nævnes panelet som util
dækket, og 1888 var klædet »fortæret af 
svamp«.5 1889 erhvervedes fra S. Katrine kirke i 
Ribe et alterklæde, der var ude af brug, og som 
farvedes året efter.20 Et alterklæde af rødt fløjl 
brugtes frem til 1959.

Alterprydelsen er et maleri (fig. 11) fra 1898 
»Kristus fører røveren ind i Paradis«, kopieret af 
Johan Rohde efter Joakim Skovgaards original, 
der efter få år i kirken måtte nedtages.46 Kopien, 
olie på træ, 115×170 cm (lysningen), er i nedre, 
højre hjørne mærket: »Kopi efter I. F. Skov- 
gaard 1890«. Billedet er malet i lyse toner med 
modellerede, forgyldte detaljer (glorier, englens 
flammesværd og brystskjold) og med Kristus 
stående i positur som Thorvaldsens. Bred, pro
fileret brunbejdset ramme med lavt, udsvejfet 
topstykke i skønvirkeformer.

Joakim Skovgaards originale *maleri, udført 
på opfordring af pastor Harald Peter Martini 
Hansen, der også foreslog motivet,47 er malet 
med olie på lærred, 119×173 cm, og signeret »I. 
F. Skovgaard 1890«. Da fugt i kirken truede lær- 
redsmaleriet, fik kunstneren det o. 1895 retur 
mod at levere en kopi.48 Originalen erhvervedes 
1897 af Heinrich og Pauline Hirschsprung. Nu i 
den Hirschsprungske Samling, København.49

Tidligere alterprydelser. 1) Af en sengotisk (†)yal
tertavle fra 1510-20, muligvis en sidealtertavle, er 
bevaret tre forvitrede, nu umalede helgenfigurer,

hvoraf to er bevaret i fuld højde, 85 cm, stående 
på en profileret, hjørneaffaset sokkel. Maria 
Magdalene (fig. 12a)50 bærer et turbanlignende 
hovedtøj over det lange, løsthængende og lok
kede hår. Det ovale ansigt er afslidt. Kappen er 
samlet over brystet med et ædelstensprydet 
bånd og holdes med venstre hånd (pegefingeren 
mangler) ind foran kroppen; højre hånd, der må 
have holdt attributtet (en salvekrukke?), er 
brudt af. Den nedringede kjole har midtfold, 
lange snævre ærmer og lader forneden en komu- 
lesko synlig; soklens nedre parti er tilstykket. 5. 
Jørgen og dragen (fig. 12b),51 nu kun 68 cm høj, 
mangler fodstykke og dragefigur. Endvidere 
savnes såvel fødder som højre arm, der må have 
hævet en lanse, mens den venstre har fattet om 
våbnet foran kroppen. Det ovale ansigt kranses 
af langt, lokket hår, skjorten har høj, snæver 
hals, den korte vams små pufærmer og er under 
bæltet lagt i brede læg til midt på lårene. Benene 
synes harniskklædte. Både ærmerne og vamsens 
livstykke har de for tysk renæssancemode ka
rakteristiske, lange, skårede eller syede slidser. I 
bæltets højre side ses to borede huller, muligvis 
til fæste for et våben. Anna selvtredje (fig. 12c) 
står frontalt med Maria på venstre arm. Maria 
bærer på skødet det nøgne Jesusbarn, hvoraf 
kun en del er bevaret. Annas højre arm er brudt 
af ligesom halvdelen af fodstykket. Hendes ho
vedlin er lagt krydsende over brystet, og under 
den folderige kappe bærer hun en fodsid kjole, 
der lader en komulesko synlig. Maria, med 
langt, udslået jomfruhår, bærer rester af en 
krone med spor efter påsatte spir. Venstre hånd 
er afbrudt, kjolen langærmet og fodsid.

Alle tre figurer har udhulet ryg og nedboring 
i issen (Maria Magdalenes tilproppet), mens dy
velhuller i bagsider og under fodstykker vidner 
om figurernes fastgørelse i †alterskabet. Ved en 
istandsættelse 1964 udbedredes en del mangler 
med træmasse,52 ligesom nyere farverester fjer
nedes til fordel for enkelte oprindelige på kridt
grund.53 Rester af forgyldning ses på figurernes 
hår og på Maria Magdalenes kappe, der har haft 
blåt foer, mens der er konstateret cinnoberrødt 
på Marias og Maria Magdalenes kjoler samt på 
deres kappefoer.
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Fig. 12a-c. Tre helgenfigurer fra sengotisk (†)altertavle, 1510-20 (s. 3506). a. Maria Magdalene(?), b. S. Jørgen og 
dragen, c. Anna selvtredje. NE fot. 1983. – Standfiguren eines spätgotischen (†)Schnitzaltars, 1510-20. a. Maria 
Magdalena(?), b. St. Jürgensgruppe, c. Anna Selbdritt.

Om figurerne og den tilhørende tavle oprin
delig har haft plads i den overskyllede †kirke på 
Gammel Mandø kan ikke afgøres, men må an
ses for sandsynligt. 1808 var de opsat ved kir
kens indgang og betegnedes da som tre meget 
»ildegjorte« helgenbilleder – et Mariabillede 
med barnet og to »lemlæstede« figurer. Før 
1873(?) anbragt på kirkeloftet, hvorfra de blev 
nedtaget 1959. Nu på vestvæggen, syd for dø
ren.

2) (Fig. 13) 1726, en lille altertavle med samti
dige malerier af Hans Poulsen i Ribe, erhvervet 
1828 fra Ribe hospitals †kirkesal, hvor den al
lerede 1799-1800 havde mistet storgesims og

topstykke (s. 822f.). Ved en restaurering 1993 af 
den stærkt medtagne tavle er genfundne dele af 
storfeltsmaleriet indsat og storgesims, fodlister 
samt andre dele fornyet (jfr. s. 823, fig. 6), lige
som træværkets oprindelige bemaling er frem
draget og konserveret.

Tavlens storstykke har reminiscens af en arki
tektonisk vandret tredeling, idet postamentets 
kraftige, kvartrunde gesims (delvis fornyet) og 
storgesimsen løber igennem som hhv. nedre og 
øvre afgrænsning for sidefelterne, der i øvrigt 
har karakter og form af vinger. To postament- 
fremspring med pyramidebosse over fladsnits- 
ranke bærer toskanske frisøjler, som flankerer

Danmarks Kirker, Ribe amt 239
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Fig. 13. Altertavle, malet 1726 af Hans Poulsen i Ribe og skænket Ribe hospitals †kirkesal af hospitalsforstander 
Christian Therkel Hansen; købt herfra til Mandø kirke 1828 (nr. 2, s. 3507). H. Wichmann fot. 1995. – Altarbild, 
gemalt von Hans Poulsen in Ribe, 1726. Eine Stiftung des Spitalvorstehers Christian Therkel Hansen an den †Kirchensaal 
des Ripener Spitals; 1828 an der Mandø Kirche verkauft.

storfeltet, hvis kvadratiske malerifelt har af
skårne hjørner og indfattes af flammelister, del
vis fra 1993. Også den fladsnitsprydede trekant i 
nedre højre hjørne og dele af karmlisten er for
nyet. Storvingerne udgøres (som postamentets) 
af udsavede, gennembrudte akantusranker, der 
indfatter forskårne, højovale medaljoner med 
spinkel rundstavsramme.

Malerierne, nu stærkt slidte, er udført i olie på 
træ efter Hans Poulsens næsten faste forlæg. 
Storfeltets Nadverscene svarer således til moti
vet på altertavlerne i Varde S. Jacobi, Outrup, 
Hostrup, Nordby og Lunde, hvor også højre 
vinges fremstilling af Jesus på korset ses tilsva
rende (dog savnes motivet i Lunde).54 I venstre 
vinge gengives Hyrdernes tilbedelse, hvor Ma
ria tilbeder Jesusbarnet, som ligger i den linned- 
forede krybbe. Fire hyrder hilser barnet, den 
forreste knælende, mens Josef ses på Marias an

den side; i baggrunden oksen og æslet foran stal
den. Foruden rødt og blåt er i malerierne be
nyttet lidt brunt, grønt og hvidt.

Til nadvermaleriet svarer postamentfeltets al
drig overmalede indskrift: »Vor Herre Jesus Kri
stus...« (1. Kor. 11,23-25) med gylden fraktur på 
sort bund. Træværket i øvrigt er blå- eller rød- 
marmoreret, lister og fladsnit gyldne på blå eller 
rød bund og søjlerne lyst gullige med forgyldte 
baser og kapitæler. Vingernes rankeværk er 
rødt, blåt, gult og blågrønt, stedvis forgyldt. De 
tilsatte dele står i ubehandlet egetræ. I Ribe ho
spital, hvorfra også prædikestolen stammer (jfr. 
ndf.), blev tavle og prædikestol 1799-1800 sam
menbygget til et prædikestolsalter med prædi- 
kestolskarnap indsat over storfeltet i stedet for 
det gamle topstykke mv. (jfr. s. 824). Da man på 
Mandø i 1828 atter skilte prædikestolen ud, fik 
man således en altertavle, som ved sin mang-
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lende overdel passede smukt ind under de lave 
loftsbjælker, og som må have fremtrådt stort set 
som nu. En overmaling af træværket med grå
hvidt synes foretaget midt i 1800’rne, før tavlen 
1890 afløstes af Joakim Skovgaards maleri. Den 
anbragtes da i tredje fag fra øst på nordvæggen20 
og flyttedes muligvis 1973 til præstegården,22 
hvor den 1984 lå stærkt ramponeret på loftet. 
1993 blev tavlen ophængt midt på kirkens nord
væg.

3) (Fig. 14, 1792, et maleri, Nadveren, olie på 
træ, 127×98 cm (lysningen), signeret af Jacob 
Hansen, Ribe.55 Under en olielampe bag et rekt
angulært bord ses Jesus og apostlene. Ved hans 
venstre side den unge Johannes med foldede 
hænder, til venstre foran bordet ses Judas med 
pengepose i venstre hånd og den højre hævet i 
en talegestus.56 Farveholdningen er mørk, inte
riøret i brungrønne nuancer, draperiet grønt og 
Jesus fremhævet ved rød kjortel. Signatur med 
skriveskrift nederst i venstre hjørne: »Jacob 
Hansen pinxit i Riibe. 1792«. Profileret fyrre- 
træsramme fra 1981.

1808 beskrives maleriet således: »Nadveren og 
de 12 Apostler, der alle ligner en flok berusede 
Bønder yderlig fiskeragtig afbildet; ...Maleren 
har fundet for godt at lægge et Elands Fruentim
mer (ø-fruentimmer) op til Jesu bryst istædet for 
Johannes«. Maleriet hang 1873 på skibets nord
væg lige over for prædikestolen og 1889 østligst 
på samme væg. Nu atter over for prædikestolen.

†Altertavle, omtalt 1766 som en »gammel ge
men tavle, af ringe maling, der oprindeligt 
kunne lukkes sammen«. På fløjene var malet de 
fire evangelister, i midterskabet Jesus på korset, 
flankeret af Maria og Johannes.19 Efter beskri
velsen at dømme kan tavlen enten have været en 
genanvendt middelaldertavle med efterreforma- 
toriske malerier eller en lutheransk fløjaltertavle 
fra 1580’erne.57

Altersølv, 1686, udført af Johan Andersen i 
Ribe. Kalken (fig. 15), 19 cm høj, har cirkulær 
fod, stejlt opdrevet mod skaftet og med kruci
fiks i form af en lille støbt Kristusfigur, der er 
nittet på graveret kors med »INRI«-bånd og vo- 
lutender. En graveret bladbort danner overgang 
til det nedre, cylindriske skaftled (det øvre er nu

Fig. 14. Altermaleri, Nadveren, malet 1792 af Jacob 
Hansen i Ribe, formentlig placeret på alteret 1792– 
1828 (nr. 3, s. 3509). Fritz Thode fot. 1982. – Altarge
mälde, Abendmahl, von Jacob Hansen in Ribe, 1792. Ver
mutlich auf dem Altar 1792-1828.

firesidet). Den gotisk formede knop har seks 
tunger med skravering og mellemfaldende ru- 
debosser, hvis graverede versaler danner ordet 
»Hiesvs«. Bægret, vistnok oprindeligt, er stejlt 
med udsvajet mundingsrand. Under den smalle 
fodplade mesterstempel (Bøje 1982, nr. 6781) 
samt det graverede årstal 1686. En prikgravering 
i skriveskrift, »Mannöe« er sekundær (fra 1782?, 
jfr. ndf.). Diske. 1) Tvm. 14 cm, med graverede 
cirkelslag og på fanen cirkelkors på skraveret 
bund. Undersiden har samme indprikkede på
skrift som kalken, vistnok fra 1782, da kalk og 
disk dette år blev »vedgjort« af Frederik Chri
stian Hansen i Ribe (jfr. oblatæske). Ingen stem
pler. Ældre læderfutteral. 2) Nyere, af sølvplet, 
tvm. 16 cm, med asymmetrisk fane, hvori en 
lille fordybning; i diskens bund et latinsk relief- 
kors.58

Oblatæske (fig. 16), 1782, leveret af Frederik 
Christian Hansen i Ribe, cylindrisk, tvm. 5,5 
cm, 3 cm høj. Over den smalle fodplade en gra-
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Fig. 15. Alterkalk, udført 1686 af Johann Andersen i 
Ribe (s. 3509). NE fot. 1983. – Kelch von Johann An
dersen in Ribe, 1686.

veret dobbeltlinje. Låget danner tre afsæt, de to 
nedre med graverede akantusranker. Under 
bunden ses det gentagne mestermærke (Bøje 
1982, nr. 6796) samt Ribes bymærke (Bøje 1982, 
nr. 6770) og herunder med indprikket skrive
skrift: »Mannöe 1782« (fig. 32). †Oblatæsker. 
1766 omtales et »oblathus« af sølv,19 og 1888 an
skaffedes en æske til alterbrødet.5

Alterkande, o. 1896,20 af sort porcelæn med 
guldkors, fra Bing & Grøndahl. Den har afløst 
en tilsvarende †alterkande, købt 1845.24

Sygesæt, nyere, af sølvplet. Kalken, 10 cm 
høj, har i bægeret en glasflaske, 7 cm høj, med 
skruelåg, stemplet »NS«. Disken er 6 cm i tvm. 
Tilhørende cylindrisk oblatæske, tvm. 5,5 cm, 
højde 2,5 cm, med indgraveret cirkelkors på lå
get. Alt i læderfutteral med rødt fløjlsfoer.

Alterstager. 1) (Fig. 17), skænket 1739, 51 cm 
høje, med tresidet, profileret fod på kugletæer 
og med balusterskaft, hvis midtring adskiller to 
pæreformede led; flad, cirkulær lyseskål. Den 
ene stage har på fodens øvre del indgraverede 
giverinitialer »LHS : BHS : HHS : AHS : TJS : 
1739«.59 Nogle af initialerne findes også på andet 
af kirkens messinginventar, »HHS« på lysekro
nerne og dåbsfadet, »AHS« på lysekrone nr. 2. 
Ligesom to nært beslægtede par i Rømø kirke, 
fra 1733 og 1735 (DK SJyll., s. 1426), er stagerne 
formentlig støbt i Holland. 1847 og 1854 var de 
forsynet med »bliklys»,24 en billig erstatning for 
stearinlys, der fra 1880 anskaffedes igen.20

2) Skænket 1921 og 1924, 20 cm høje, obelisk
formede med firesidet fod og lyseskål. På den 
ene stages fod er indgraveret med skriveskrift 
»N. C. Hermansen 22/1 71 – 28/1 21«, på den 
anden »A. Hermansen 22/4 71 – 23/1 24«. Syv- 
stage, såkaldt Titusstage, nyere, af messing, 30 
cm høj. †Alterstager. 1766 stod, foruden de nu
værende, endnu et par stager på alteret;19 for
svundet efter 1806.60

†Messehagel, omtalt 1806,60 muligvis den, der 
1846 burde forsynes med nye guldgaloner og 
kors.24

Alterskranke, 1901,20 med låger midtfor og 
drejede balustre, malet i beige og brunt. Placeret 
på tværs af kirkerummet mellem prædikestolen 
og nordvæggen. Fra en (†)alterskranke, forment-

Fig. 16. Oblatæske, 1782, udført af Frederik Christian 
Hansen i Ribe (s. 3509). NE fot. 1983. – Oblatendose 
von Frederik Christian Hansen in Ribe, 1782.
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lig fra 1828,24 stammer syv 80 cm høje, brun- 
malede træbalustre, der nu ligger på kirkeloftet. 
Skranken er tidligst nævnt 1849.24

Døbefont (fig. 18), romansk, af rødlig granit, 
88 cm høj, tilhørende den syd- og sønderjyske 
arkadetype (Mackeprang: Døbefonte, s. 306f.). 
Foden har enkel baseform med lodrette, glatte 
sider med omløbende rille og en vulst, som dan
ner overgang til kummens cylindriske skaft. 
Kummen er omtrent cylindrisk, tvm. 69 cm, 
undersiden med vulst, siderne med 14 bueslag 
foroven og forneden, forbundet ved fælles pila- 
stre, hvis midterplacerede baser er stiliseret som 
store gentagne kors. På kummens rand en ind
hugget rille.

Fontens nærmeste sidestykker er sønderjyske. 
Således kendes sidernes gentagne buemotiv også 
fra fontene i Gram og Hjerpsted (DK. SJyll., s. 
800, 1393) samt fra Drelsdorf i Sydslesvig. Fon
ten, der 1766 omtaltes som »truelig« stor,19 
kaldtes 1888 »i højeste grad smudsig«,5 men 
blev formentlig først renset 1893.20 Nu, som i 
1873, placeret ved skibets nordøsthjørne.

Dåbsfad (fig. 19), o. 1600, formentlig sydtysk, 
af messing, tvm. 52 cm, en gave fra o. 173821 
med giverinitialerne »HHS«, måske for Hans 
Hansen Simonsen (jfr. lysekrone nr. 1 og alter
stager nr. 1). I den konkave bund ses en frem
stilling af Spejderne med drueklasen. Josua og 
Kaleb, iklædt samtidsdragter, bærer den store 
drueklase, hvorfra udgår et tæt bladværk, der 
tilsvarende dækker fanen. Her ses springende 
dyr: hjort, enhjørning og harer, jaget af hunde. 
Giverinitialerne ses på fordybningens rand. Fa
nens kant er o. 1886 forstærket med en indlagt 
jernring.20 Nært beslægtede fade findes i Nor- 
drup (DK Sorø, s. 508), Godsted (DK Maribo, 
s. 1179) samt i Laurbjerg (Randers a.).61

Prædikestol (fig. 20), o. 1650, i arkaiserende 
renæssancestil med enkelte barokke træk, er
hvervet 1828 fra Ribe hospitals †kirkesal (s. 
823), hvor den allerede 1799-1800 var reduceret 
til tre fag ved indbygning i et prædikestolsalter 
(jfr. altertavle nr. 3). Opgang og underdel er ud
ført af Hans Dau 1927,62 og efter restaurering 
1993 står de gamle dele med fremdragne (og 
supplerede) farver fra 1700’rne.

Fig. 17. Alterstager, muligvis støbt i Holland, skæn
ket 1739 (s. 3510). NE fot. 1983. – Altar-Leuchterpaar, 
möglicherweise ein niederländischer Guß, gestiftet 1739.

Kurven udgøres af tre arkadefag, der i op
bygning svarer til Farups prædikestol (s. 3294), 
som er dateret 1657 og bærer en formodet sned
kersignatur »ANR«. De tandsnitsindfattede fel
ter flankeres af frisøjler med varierende kapitæ
ler (korintiserende og bladkapitæler), hvis pryd
bælter har beslagværk med rosetter. Arkadens 
bueslag med småbosser mellem tværrektangu
lære felter bæres af ørnepilastre med profilkapi
tæler, i sviklerne rosetbosser. Reliefferne, der er 
skåret efter samme forlæg som i Farup, men 
med små variationer i detaljerne, er set fra op
gangen: 1) Bebudelsen (fig. 21a). Englen kom
mer ind fra venstre med et liljescepter omviklet 
med skriftbånd i venstre hånd. Maria, knælende 
foran bedepulten under en baldakin, har på det 
lange, løsthængende hår en lille, rund hue; i 
midten står en vase med blomster. Øverst til 
venstre ses Gud Fader i skyformation, hvorfra 
udgår en lysstråle med Helligåndsduen. Til 
højre ses kvaderstensbygninger med blyindfat
tede ruder. 2) Hyrdernes tilbedelse (fig. 21b). 
Fra venstre kommer englen svævende ud af 
skyen med det glædelige budskab, mens Jesus-
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barnet, velsignende med hævet højre hånd, lig
ger i krybben omgivet af den knælende Maria, 
Josef, som står bag hende med et tændt lys, og 
de tre hyrder, hvoraf den bageste letter på hat
ten, mens de to andre knælende tilbeder barnet. 
Oksen og æslet, med oppakning på ryggen, står
i baggrunden foran den teglhængte stald. 3) 
Korsfæstelsen. De to flankerende røvere hænger 
på afkvistede træstammer, og den knælende 
Maria Magdalene omfavner korsets fod, hvor 
Adams hovedskal og knogler ligger; i baggrun
den Jerusalems mur og huse.

Felterne afsluttes forneden af tandsnit. Små 
forkrøppede buefriser (den øvre med neglesnit) 
danner overgang til frise og postament. Det sid
ste har under søjlerne volutfremspring med gro
teske dyremasker (fig. 22). Frisen brydes af bøj
lefremspring vekselsvis med engle- og diadem
hoveder over tandsnit og bosser (fig. 23), og 
krongesimsen ledsages af tandsnit og æggestav. 
Underdelen, fra 1927, har panelfelter mellem 
pilastre med drueklase, mens den samtidige 
opgang er udført i renæssanceformer, inspireret

Fig. 18. Døbefont, romansk, af rødlig granit (s. 3511). 
NE fot. 1983. – Romanische Taufe aus rötlichem Granit.

Fig. 19. Dåbsfad, o. 1600, formentlig sydtysk (s. 
3511). H. Wichmann fot. 1995. – Taufschüssel, vermut
lich süddeutsch, um 1600.

af kurvens. Læsepulten er formodentlig fra 
1800’rne.

Den 1993 istandsatte bemaling er en kombi
nation af to farvelag fra 1700’rne, det ene mulig
vis fra 1736. Helt nymalet er sydrelieffet,63 lige
som underbygning og opgang er afstemt efter 
kurvens farver. Rammeværket står i grønt og 
rødbrunt med detaljer i rødt, hvidt og gult. Re
lieffernes baggrund er blågrøn, mens figurer og 
bygninger er i hvidt, rødt, rødbrunt, brunt, blåt 
og gråt, skyerne hvidgrå. I frisefelterne ses 
akantusranker i gult og brunt på sort bund, og i 
postamentfyldingerne læses en malet indskrift 
med gul kursiv, ligeledes på sort baggrund: 
»Guds Engels røst er Kiær og Sød Os bliver 
Snart en Frelser Fød. Det Barn der tvinger Sa
tans magt, Er her i Straa og Klude lagt. Kors
fæste Ven ved Dine Saar Din Bruud sin Fred og 
Frelse faaer«.

Af prædikestolens ældste staffering er under 
de to nuværende farvelag konstateret spar
somme rester på kridtgrund. De 1993 fjernede, 
yngre farvelag antyder, at prædikestolen efter 
opsætning på Mandø 1828 har fået lov at stå 
med sine barokfarver til engang efter midten af 
1800’rne (1873?), da den fik en lys egetræsåd
ring, som også dækkede to af indskriftsfelterne.
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Fig. 20. Prædikestol, o. 1650, købt 1828 fra Ribe hospitals †kirkesal (s. 3511). Op
gang og fodstykke fra 1927. H. Wichmann fot. 1995. – Kanzel, um 1650. Im Jahr 
1828 aus dem †Kirchensaal des Ripener Spitals kauflich erworben. Treppe und Stütze 
wahrscheinlich von 1927.

Et blågrønt farvelag med lidt rødt og hvidt er 
snarest fra 1906, da stolen fik ny †opgang,64 mens 
en staffering i lyseblåt, grågult og brunt samt 
guld- og sølvbronze nok har tilhørt Hans Daus 
restaurering 1927. Dens indskrifter: »Jesus Men
neskers Frelser.« (i frisen) og »Salige er De som 
hører Guds Ord og bevarer det.« (i postamen-

tet), gentoges i gylden fraktur på lillarosa bund 
1959, da man opmalede træværket. 1845 ønske
des ny beklædning af prædikestolen med rødt 
fløjl eller silke;24 udført 1859.21

Over prædikestolen, på sydvæggen, hænger 
en lysearm, anskaffet før 1927, mens to nyere, 
slanke lysestager står på stolens krongesims. 1873
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Fig. 21a-b. Prædikestol, o. 1650 (s. 3511). a. Bebudelsen, b. Hyrdernes tilbedelse. H. Wichmann fot. 1995. – Kanzel, um 1650. a. Verkündigung, b. Anbetung der Hirte.

stod her en lille †lysestage med bogstaverne 
M.N.S.M.65

†Prædikestol, omtalt 1766 som gammel, »et 
slet og enkelt arbejde og af ringe maling, be
stående af nogle apostle og den velsignende Frel
ser med verdenskuglen«. Stolen, der var uden 
indskrifter,66 beklædtes flere gange: 1732 med 
rødt klæde og grønne filtfrynser, 1800 igen med 
rødt klæde og i 1809, efter reparation 1808, med 
grønt klæde.21

†Timeglas. 1710 anskaffedes et timeglas på 
prædikestolen, og 1752 erhvervedes et nyt dob
belt »Stundeglas«.21

Stolestader, fra hhv. 1865 og 1866, da kvinde- 
og mandssiden fik nye gavle,20 som er 115 cm 
høje, formet som et rammeværk med to pro
filfyldinger og trekantet øvre afslutning; rygstø
dene har på gammel vis form af en ryglægte. 
Sæderne er fornyet 1959 ligesom de 118 cm høje 
vægpaneler. Bemalingen, ligeledes fra 1959, tager 
udgangspunkt i farverne fra 1867.21 Rammevær
ket står i lillarosa,67 fyldingerne i beige, bæn
kene i blåt. 1897 fjernedes de to østligste kvin
destole for at give plads til en kakkelovn (jfr. s. 
3504).20

En bænk, nyere, af brunmalet træ, står i vå
benhuset øst for syddøren. En læderbetrukken 
lænestol til præsten er anskaffet 1883, formentlig 
den der nu står syd for alteret. 1806 købtes en 
†lænestol til præsten »at sidde på«.

De ældre †stolestader, formentlig fra 1639, om
fattede 1711 også stader i »koret« (østpartiet)68 
og var suppleret med †vægpaneler, som 1736 om
tales sammesteds. 1758 købtes planker til kir
kens »klædning«, fragtet hertil fra Hamborg.21 
1766 omtaltes 15 mands- og 15 kvindestole med 
fem sæder i hver, hvoraf en stol ved siden af 
alteret var indrettet til præstens familie.19 1819 
var antallet af udlejede pladser reduceret til
136,21 og 1863 oplyses, at stolene stod så tæt, at 
der ikke var plads til rygstød i kvindesiden.20 
Småreparationer udførtes jævnligt, 1801 af Niels 
Mikkelsen, 1806, da Hans Ottesen reparerede en 
»fruentimmerstol« og 1810, da Ove Hansen 
»gjorde et mandssæde«.21

En †skrifte- og †præstestol nævnes tidligst 1731, 
da en skammel anskaffedes hertil.21 1824 gjordes 
skriftestolen i stand med døre,21 og 1853 ønske
des dens bræddebeklædning fornyet.69 1873 om
taltes stolen som åben, placeret i det sydøstlige
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hjørne, og 1883 trængte den til maling.20 En 
†degnestol omtales første gang 1822, da den re
pareredes med træ og søm. En dør isattes 1860,21 
dog nævntes stolen 1873 som åben, placeret i 
nordøstre hjørne, som pendant til †præstestolen. 
Den trængte 1883 til maling, ønskedes udskiftet 
1890 og blev endelig fjernet 1902.20 Bygningens 
disposition kunne antyde oprindelige, lukkede 
†stole(?) i rummets østhjørner (jfr. s. 3500).

†Pengeblok, 1736, omtalt 1738 som en blok til 
tavlepenge. 1811 betaltes for ny nøgle og »dør« 
med slå for til kirkeblokken.21 En pengebøsse, ny
ere, af jernblik, halvcylindrisk, med pengetragt, 
18 cm høj, sortmalet med hvid påskrift, er pla
ceret på stolestadegavl syd for indgangsdøren. 
En lille †pengebøsse, nævnes 1873.65 †Pengetavle. 
Inventariet 1706 omtaler en lukket tavlebøsse, 
der endnu nævnes 1766.19

Dørfløje. Kirkerummets vestindgang har dør
fløje med skønvirkeornamentik, muligvis fra

Fig. 22. Prædikestol, o. 1650, dyremaske på posta- 
mentets fremspring (s. 3512). H. Wichmann fot. 
1995. – Kanzel, um 1650, Untersatz mit Löwenmaske.

Fig. 23. Prædikestol, o. 1650, diademhoved på ge
simsfrise (s. 3512). H. Wichmann fot. 1995. – Kanzel, 
um 1650. Diademkopf auf Gesimsfries.

1920’rne. Våbenhusets ens indgangsdøre i hhv. 
nord- og sydside er ligeledes nyere, hver sam
mensat af otte planker og med kraftige smedede 
gangjern. †Dørfløje. Inden våbenhusets tilbyg
ning 1728 kan kirkens vestindgang have været 
udstyret med to sæt dørfløje, idet den yderste 
1711 fik ny lås.21 1727 lavedes ny dørfløj til vest
døren af fire brædder og med dørbånd af jern.23 
1731 anskaffedes en ny kirkelås, året efter endnu 
én, og 1783 udskiftedes jernhængslerne af Mi
chel Nielsen.21 Våbenhusets to indgange blev i 
forlængelse af nybyggeriet 1728 udstyret med 
døre, hver med to dørbånd, klinke og hånd
tag.23 1806 fik nordre kirkedør nyt hængsel.21

Orgel, 1976, »kisteorgel« med fire stemmer, 
bygget af Bruno Christensen & Sønner. Dispo
sition: Gedakt 8’, Rørfløjte 4’, Principal 2’, Na- 
sat 1 1/3’ fra c’. I skibets nordvestre hjørne, med 
vestvendt klaviatur. Malet beige grå og bonde
blå. Indtil 1976 anvendtes et †harmonium.

Salmenummertavler. 1) Anskaffet 1873,20 af træ, 
med profilramme, 75×66 cm, egetræsmalet med
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Fig. 24. Lysekrone skænket 1736 (nr. 1, s. 3516). NE 
fot. 1983. – Kronleuchter, gestiftet 1736.

hvide tal (skydenumre) på sort bund. 2) En 
ældre tavle, af sortmalet træ, 100×89 cm, til at 
skrive på med kridt, ligger på loftet.

En indskriftstavle (jfr. fig. 10), o. 1870,70 af 
sortmalet lærred med bred profileret træramme, 
73×85 cm. Herpå er med gyldne versaler malet 
et bibelcitat (1. Pet. 1,24). Indskriften fortsatte 
med næste vers på en tilsvarende †tavle.71 1873 
hang tavlerne på østvæggen, flankerende alter
tavlen. På ældre foto (i NM) ses den bevarede 
tavle nord for altertavlen. Hænger nu syd her
for.

I kirkens tre lysekroner benyttes fremdeles le
vende lys. 1) (Fig. 24), skænket 1736. Den for
holdsvis lille krone har balusterstamme med 
seks S-svungne lysearme og forneden stor hæn- 
gekugle. Under fem af lyseskålene er med versa
ler indgraveret årstal og initialer: »Anno 1736, 
NJS, JNS, MHS, HHS«, det første initial sand
synligvis for Niels Jørgensen og de to sidste for 
hhv. Michel Hansen og Hans Hansen Simonsen, 
jfr. indskrift på loftsbjælke, s. 3503. 1738 om
tales kronen som den store,21 og 1766 fortælles, 
at den var skænket af beboere »befriet« fra havs
nød.19 1873 midt i kirken, nu vestligst i skibet.

2) O. 1738,21 ligeledes skænket af beboere som 
tak for frelse fra havsnød.19 Lille krone med 
spinkel balusterstamme, på hvis skaftring er 
indgraveret versalerne »AHS, HHS« (jfr. alter
stager nr. 1), og seks S-svungne lysearme, for

neden afsluttet af lille hængekugle. 1873 over 
»korsdøren« (alterskranken), nu midt i skibet.72

3) 1927, kopi af baroklysekrone med otte ly
searme og otte pyntearme. Støbt hos broncestø- 
ber G. Erstad-Pedersen, Århus.73 På hængekug- 
len indskrift med skriveskrift: »Skænket af 
Mandøkvinder den 14 August 1927«. Ophængt 
østligst i skibet.

Lysearme. O. 1935, to ens, af messing, hver 
med to S-svungne arme og cirkulær vægplade, 
ophængt på nordvæggen. Den østligste har på 
vægpladen indskrift med indgraverede versaler: 
»Jeff Niels Jørgensen *1863 †1906. Carl Her
mann *1898 †USA 1920. Gode minder slægtens 
arv«. Den vestlige tilsvarende: »Anker Her
mann Jørgensen *1901 †England 1934. Mindes 
med tak«. Indtil 1958 til levende lys. 1738 havde 
kirken to †lysearme af messing samt en †lygte, der 
1752 erstattedes af en ny.21

De tre ældste af kirkens fire kirkeskibe om
taltes 1873 som kun få år gamle.65

1) (Fig. 25), navnløs orlogskorvet, ca. 40 cm 
lang, med sort skrog, under vandlinjen grønt, 
og med 14 kanoner, gøs, flag og vimpel; red
ningsbåd i begge sider.74 Før 1927 ophængt nord 
for midtergangen, vestligst, nu sydfor.

2) (Fig. 26), briggen »Broders Minde«. Ca. 50 
cm lang med brunt skrog, hvid ræling, røjel på 
begge toppe; redningsbåd i bagbord side. Re
pareredes 1947 af fiskeskipper Niels Lindberg 
(jfr. nr. 4).74 Hænger nu syd for midtergangen, 
østligst.

3) (Fig. 27), briggen »Dorthea«. Ca. 50 cm 
lang, bygget og skænket af A. M. Jørgensen 
(†1873), med brunt skrog, under vandlinjen gul
ligt, røjel på begge toppe, galion, gøs og flag; 
redningsbåd agter.74 Istandsat 1947 af Niels 
Lindberg. Nu nord for midtergangen, østligst.

4) (Fig. 28), 1947. Navnløst firemastet fuld
skib, bygget og skænket af opsynsmand og fi
skeskipper Niels Lindberg. Ca. 84 cm langt, 
med sort skrog, under vandlinjen grønt, klip
perstævn og fire redningsbåde, to i hver side. 
Nord for midtergangen, vestligst.

†Kirkeskibe. 1) Omtalt første gang 1706, som 
et lille hængende skib til kirkens pryd, kaldet 
»De tre Kroner«.22 Det hang 1766 midt i kirken
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Fig. 25-26. 25. Kirkeskib, navnløs orlogskorvet, o. 1870 (nr. 1, s. 3516). NE fot. 1983. 26. Kirkeskib, briggen 
»Broders Minde«, fra o. 1870 (nr. 2, s. 3516). H. Wichmann fot. 1995. –25. Votivschiff, namenloses Kriegsschiff, um 
1870. 26. Votivschiff, die Brigg »Broders Minde«, um 1870.

over gulvet19 og omtaltes 1806 som et net og 
regelmæssigt tiltaklet fregatskib.60 2) Navnløs 
tremastet bark, anskaffet før 1846, da der tales 
om ophængte skibe i kirken.24 Barken havde 
hvidt skrog med sort stribe, plan hæk og red
ningsbåde. Hang syd for midtergangen, vest
ligst, øjensynligt forsvundet i 1920’rne.

Som hatteknager tjener rensdyrtakker,75 der 
må være hjembragt af sømænd (jfr. Rømø, DK. 
SJyll., s. 1433),76 de nuværende stammer vist
nok fra begyndelsen af 1800’rne. Takkerne, som

er fæstnet til træplader og opsat mellem syd
væggens vinduer, omtales 1873 som overkal- 
kede rensdyrhorn;65 o. 1894 ønskedes de på 
væggen anbragte »Hjortetakker« frigjort for på
smurt kalk.20 Lignende †hatteknager omtales i in
ventariet 1706 som et hjortehoved med to store 
takker; 1766 kasseredes to hjortehoveder.21

En enkel ligbåre, fra o. 1820, er af sortmalet 
fyrretræ, 333 cm lang, 66 cm høj. Den opbe
vares på loftet, hvor to kister altid står klar. 
Nævnt første gang 1824, da en planke købtes til

Fig. 27-28. 27. Kirkeskib, briggen »Dorthea«, bygget og skænket af A. M. Jørgensen, ophængt o. 1870 (nr. 3, s. 
3516). NE fot. 1983. 28. Kirkeskib, navnløst firemastet fuldskib, bygget og skænket 1947 af Niels Lindberg (nr.
4, s. 3516). H. Wichmann fot. 1995. – 27. Votivschiff, die Brigg »Dorthea«, gebaut und gestiftet von A. M. Jørgensen, 
aufgehängt um 1870. 28. Votivschiff, namenloses viermastiges Vollschiff, gebaut und gestiftet von Niels Lindberg 1947.
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ligbåren.21 På en auktion samme år solgtes den 
gamle †ligbåre fra 1708. 1786 fremstilledes et par 
hængere til at hænge ligbåren i, muligvis på kir
keloftet.21

Klokke, 1823, støbt af Jacob Friederich Bese
ler, Rendsborg, tvm. 61 cm. Profileret slagring 
og hals med lister, på legemet indskrift med re
liefversaler: »Gegossen im Iahre 1823 von Iacob 
Friederich Beseler bey Redensburg« (Støbt i året 
1823 af Iacob Friederich Beseler ved Redens- 
burg). Klokken har nyere slyngebom og hænger 
i klokkestabel vest for kirken (jfr. s. 3498). Tid
ligere65 hang den i 2 bjælker udvendigt på øst
gavlen,77 hvortil den engang efter 1830 var flyt
tet fra et tømret †klokkehus på kirkegården.

†Klokker. En klokke, der tidligst nævnes
1706,21 oplyses 1766 at være fra Hamborg.19 
Dette år, da den var placeret under en »træhat« 
på kirkegården (jfr. †klokkehus, s. 3499), om
tales den som værende uden inskriptioner og 
med ulæseligt årstal. En beskrivelse fra 1808 op
lyser, at der på klokken fandtes en hollandsk 
indskrift med et navn og stedet, hvor den var 
støbt, hvilket sandsynliggør, at der er tale om to 
forskellige klokker. 1823 blev en klokke, nok 
den sidstnævnte, nedtaget og fragtet til Altona, 
hvor den omstøbtes (jfr. ovf.).21

GRAVMINDER

Gravsten, o. 1840, over Niels Michelsen, 
*3. dec. 1775 på Mandø, †l. april 1840 smst.; 
stenen lagt af efterlevende 2. hustru. Han indgik 
1803 ægteskab med Maren Gregersdatter, †14. 
jan. 1806, og fik en levende søn. Andet ægteskab 
indgået 15. april 1811 med Karen Knudsdatter, 
sammen avlede de fire døtre, hvoraf tre levede 
ved faderens død. Grå kalksten, 158×52 cm, 
med affaset kant, helt udfyldt af indskriften, der 
er i fordybet skriveskrift, og afsluttes af et lille 
vers: »Hvil sødt Du ædle Mage, Fader! Din 
Vandretid er nu Fuldbragt...« Stenen, der ligger 
øst for kirken, er forneden revnet både horison
talt og vertikalt.

Gravflise, o. 1850, over Claus Jefsen, *9. sept. 
1795, †10. nov. 1849. Han indgik ægteskab
10. nov. 1815 med Anna Kirstine Bundesen og

efterlod sig fem sønner og seks døtre. Rød sand
sten, 55×55 cm, 3 cm tyk med indskrift i for
dybet skriveskrift. Mindet er sat af taknemme
lige børn og ligger nu øst for kirken.

En †gravramme, o. 1697, var lagt over guld
smed Niels Nielsen (Harrebye), *l.maj 1663 i 
Mandø præstegård, søn af sognepræst Niels Ja
cobsen Harrebye og Anna Nielsdatter Warde, 
†1697 på havet i hans alders 34. år og begravet på 
Mandø. Han levede i ægteskab i seks(?) år med 
Anna Pedersdatter, der lod gravmindet gøre.65 
En tegning fra 1873, udført af sognepræst Adam 
Wind, viser en rektangulær træramme med 
tværplanke, alt med indskåret indskrift, for
mentlig med versaler.65 1706 oplyses, at Niels 
Harrebyes »nedfaldne« †begravelse i kirken var 
opfyldt.21 Rammen må være blevet liggende, da 
den 1873 fremdeles lå midt i kirkens gulv.

KILDER OG HENVISNINGER

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

RA. Jydske Tegneiser. 10. nov. 1685. LAVib. Ribe 
bispearkiv. Hvidding herred 1572-1769. ad. reg. nr. 7 
capsa 16. – Præsteindberetninger til biskop J. Bloch 
1766-1769. (C 4.773). – Manø kirkeregnskabsbog 
1706-1867. (C KRB.286). Ved embedet. Liber daticus 
1812-51, 1852-1923. – Kirkeprotokol 1956-(83).

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker V, 1889, s. 240f. og VII, 1889, s. 214f. – Indberetninger. Henrik Bruun, 1808 (præsteindberet- 
ning), Jacob Helms 1873 (bygning, inventar, grav
minder), N.J. Termansen 1961, 1964 (middelalderfi
gurer), Kr. Eriksen 1964 (kalk, disk, døbefont, præ
dikestol), Jens Johansen 1990, 1992, 1993 (prædike
stol, altertavle), Mogens Larsen 1977 (altertavler), 
Fritz Thode 1981 (altertavlemaleri), Ulla Kjær 1983 
(gravminder), Martin Ellehøj 1995 (gravminder).
Tegninger og opmålinger. Opmåling, døbefont, ved 

E. Rondahl 1895.
Litteratur. Henrik Bruun: Forsøg på en fysisk oeko- 

nomisk Beskrivelse over Ejlandet Mandøe under Ri
ber Stift og Amt. Haderslev 1806. O. Vald. Vedsted: 
Manø sogns præstehistorie. 1975. Marianne Zenius: 
Mandø i hundrede år. Esbjerg 1993.
Historisk indledning ved Michael H. Gelting og 

Ebbe Nyborg, beskrivelse af bygning ved Mogens 
Vedsø, inventar og gravminder ved Sissel F. Plathe 
og Ole Olesen (orgler). Tysk oversættelse: Bodil 
Moltesen Ravn. Redaktionen afsluttet feb. 1997.
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1 DiplDan. 2. rk. VIII, 340, og Ribe Oldemoder, udg. 
af O. Nielsen, 1869, 109. Kirken er her opført under 
Frøs hrd., jfr. kortet s. 3259 og J. Kinch: Ribe Bys 
Historie og Beskrivelse indtil Reformationen, 1869, 
106, Ulf.
2 Jfr. H. V. Gregersen: Reformationen i Sønderjyl
land, Aabenraa 1966, 63f., 136f.
3 Kronens Skøder V, 205.
4 Ved embedet. Liber daticus 1852-1923.
5 Musse Beck: Mandø sogns præste- og degnehisto
rie, Mandø-posten nr. 118, 1992.
6 Udførligt i DaAtlas, 730f.: »Landet har fordum væ
ret langt større baade til Land- og Hav-Siden, og man 
har en Tradition, at Mannøe i ældgamle Tider skal 
mod Synden grændset til Rømøe og mod Norden til 
Fanøe, og været saa got som Landfast med det faste 
Land, alene at nogle Revierer har løbet imellem. Man 
veed endnu at anvise og nanvgive Steder i Havet, 
hvor fordum har staaet Kirker, Byer og Skove. Men 
Vandfloderne og Havets Magt har Tid efter andet 
borttaget store Stykker Land«. Se også Henrik 
Bruun: Forsøg til en fysisk oekonomisk Beskrivelse 
over Ejlandet Mandøe under Riber Stift og Amt, Ha
derslev 1806, 1f., H. Weitemeyer: Om Manø for 150 
Aar siden, JySaml. IV, 1, 1911-14, 196f., samt 
M. Beck (jfr. note 5). Den rige traditionsdannelse må 
til dels bunde i Johannes Mejers (†1674) mere eller 
mindre »historiske« kort over Nordfrisland, der 
tryktes i Caspar Danckwerth: »Newe Landesbe
schreibung der zwey Herzogutümer Schleswich und 
Holstein«, Husum 1652. Kortenes og traditionernes 
manglende tilforladelighed eftervistes allerede af J. 
N. Schmidt: Undersøgelser angaaende troværdighe
den af Johan Mejer’s Kort over Nordfrisland 1240 hos 
Dankwerth og Landets Tilstand i ældre Tid, 
AnnOldk. 1851, 161f.
7 M. Beck (jfr. note 5). 1769 var Gammel Mandø så
ledes nok den mindste, men roses for sin kostelige 
engbund, mens »Nye Mannøe« kaldes meget tør og 
sandig (DaAtlas, 729).
8 DaAtlas, 730, Weitemeyer (jfr. note 6), s. 198 og 
M. Beck (jfr. note 5).
9 Årstallet i præsteindberetninger til biskop J. Bloch, 
jfr. note 19.
10 DaAtlas, 730. Om vandfloden 1634 se også under 
Vilslev og Farup, hvor floden satte skibe og skuder 
op ved kirken, s. 3110, 3262, samt alment Boy Hin- 
richs m.fl.: Flutkatastrophe 1634, Natur, Geschichte, 
Dichtung, Husum 1991.
11 KancBrevb. 3. feb. og 4. april 1639.
12 Weitemeyer (jfr. note 6), s. 197.
13 Danske Kirkelove 1536-1686, udg. H. F. Rørdam 
1883-89, I, 456, III, 220; Kancbrevb. 26. nov. 1586, 
23. april 1632.
14 Jfr. note 11. Om øens fattigdom efter 1634 se Jy
Saml. VII, 1878-79, 144f. og Michael Mikkelsen: Et

Fig. 29. Hatteknager af rensdyrtakker (s. 3517). NE 
fot. 1983. – Huthaken aus Rentiergeweihen.

par Træk af Mandø Præstehistorie, i ÅrbRibe 
1915-18, 213f.
15 Note 32, samt Hugo Matthiessen m.fl.: Ribe Bys 
Historie 1660-1730, 1929, s. 63.
16 LAVib. Ribe bispearkiv. Hvidding hrd. 1572-1769. 
ad. reg. nr. 7 capsa 16.
17 Reskript 25. sept. 1767, refereret i Erich Pontoppi- 
dan: Den danske Atlas VII, 1781, 187.
18 Note 19 og Weitemeyer, jfr. note 6, s. 201f.
19 LAVib. Præsteindberetninger til biskop J. Bloch 
1766. (C 4.773).
20 LAVib. Ribe stiftsprovsti og Ribe-Gørding hrdr.s 
provsti, synsprot. 1862-76, 1877-88, 1889-99, 
1900-11. (C 37.3-6).
21 LAVib. Manø kirkeregnskabsbog 1706-1867. (C 
KRB.286).
22 Ved embedet. Synsprot. 1956-(83).
23 LAVib. Ribe bispearkiv. Div. kirkeregnskaber 
1720-75. Mandø kirkes opførelse 1727-29. (C 4.1424).
24 LAVib. Ribe stiftsprovsti og Ribe købstadsprovsti 
1812. Synsprot. for kirker og præstegårde m.m. 
1808-11. (C36. A13).
25 F. Uldall nævner 1889, at koret – formentlig øst
gavlen – da endnu sås med stenens røde farve.
26 Stenstørrelse: 25-27×11-12×8-8,5 cm.
27 Note 24. Det er formentlig soklen, der omtales 
1847, da stenbeklædningen rundt om kirkens fod 
trængte til reparation.
28 Det skal bemærkes, at gavlens antydning af etage
deling stemmer ganske overens med den vandrette 
deling af østgavlen (jfr. fig. 30).
29 Jfr. f.eks. Helms 1873 og Mackeprang: Landsbykir
ker, s. 156.
30 DK. SJyll, s. 1421 og Henrik Gram, Flemming 
Mathisen og Jørgen Overby: Tønders gamle raadhus, 
i Bygningsarkæologiske Studier 1985, s. 41-46.
31 Se f.eks. M. Mackeprang: Udvendig murdekora
tion på middelalderkirker og renæssancebygninger, i 
ÅrbOldkHist 1914, s. 175-76.
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Fig. 30. Kirken set fra sydøst. B. Stürup fot. 1967. -
Südostansicht der Kirche.

32 RA. Jydske Tegneiser. 10. nov. 1685.
33 Note 23. De to resterende ankre kan være identiske 
med to endnu bevarede i langhusets vestgavl. Helms 
antog 1873 ankrene med årstal for at hidrøre fra 
1800’rne. Sml. dog et tilsvarende anker, dateret 1721, 
på vestsiden af tårnet i Vester Vedsted kirke (s. 3453). 
1873 læste Helms tillige årstallet 1792 på gavlen, hvil
ket refererer til en reparation dette år.
34 Note 21. Ved dette arbejde anskaffedes bl.a. otte 
murankre, sml. note 33.
35 Til ommuringen er benyttet små røde teglsten, der 
sandsynligvis er genanvendte. Adskillige af stenene 
bærer teglstempler, og enkelte har grønglaseret eller 
stærkt sintret overflade. Siden denne ommuring må 
der være foretaget yderligere ommuringer af selve 
kammen (jfr. fig. 1 og 7), bl.a. ved kirkens restaure
ring 1959.
36 Den 19. juni 1890 forespurgte købmand P. Klem- 
mensen-Pedersen i Holsted Nationalmuseet om mu
ligheden af at skaffe den nævnte æske til veje i for
bindelse med en dette år planlagt reparation af kirken. 
Klemmensen-Petersen havde kendskab til æsken fra 
en beskrivelse af kirken, som han kort forinden havde 
købt af en tidligere Mandøboer. Uddrag af beskrivel
sen fremsendtes til museet sammen med forespørgs
len, men blev tilsyneladende returneret uden afskrift.
37 Begge profiler er velkendte fra samtidige vinduer i 
Ribe, se Steffen M. Søndergaard: Ribe-lodposte, i 
Bygningsarkæologiske Studier 1986, s. 91-100.
38 Sandsynligvis blev de to karme indsat i nymurede 
vindueshuller, omend dette ikke kan afgøres sikkert 
uden nærmere undersøgelse af murværket.
39 Bjælken er genanvendt som søndre spær i 9. fag fra 
øst.
40 Bjælken er genanvendt som søndre spær i 4. fag fra 
øst.
41 Jfr. ældre postkort i hhv. NM og Handels- og Sø
fartsmuseet, Kronborg.
42 Som omtalt er en loftsbjælke, der endnu 1736, jfr. 
indskriften, lå på plads, sekundært anvendt i 9. fags

søndre side, men bærer nummeret 10. Heraf følger, at 
tagværket må være omsat mindst to gange siden 
ovennævnte år.
43 Den til de to tovne hørende skorsten er endnu be
varet i kirkerummet, men fjernet over loftshøjde.
44 En desertør havde her haft sit skjulested. Jfr. Hen
rik Bruun, indb. 1808. Udg. i Christian Adamsen og 
Vivi Jensen (red.): Danske præsters indberetninger til 
Oldsagskommissionen af 1807, Vest- og Sydjylland, 
Højbjerg 1995, s. 135.
45 Det røde klæde havde angiveligt en indskrift påsyet 
med snore: »Niels Pedersen til Æreminde 1841«, hvil
ket må være en fejlafskrift. Indskriften blev efter hø
jere ordre fjernet 1844. Ved embedet. Mandø kirke. 
Liber daticus 1812-51 og note 24.
46 Se H. Weitemeyer (jfr. note 6) s. 202, note 1.
47 Hver 8. Dag, Illustreret Ugeskrift (Kbh. 1896- 
1929), 17. marts 1907.
48 Maleriet udstilledes på Forårsudstillingen 1890. I 
forbindelse hermed skrev Sophus Michaelis 5. maj 
bl.a., at et sådant kunstværk for enhver pris burde 
erhverves til galleriet – i stedet for at begraves i en 
eller anden fjern landsbykirke.
49 Jfr. Katalog over Den Hirschsprungske Samling af 
danske kunstneres arbejder, skænket af Heinrich og 
Pauline Hirschsprung til den danske stat 1902. Kbh. 
1989. Kat.nr. 540.
50 Maria Magdalene adskiller sig i regelen fra de øv
rige helgeninder (jomfruhelgener) ved ikke at have 
krone (martyrkronen), da hun ikke led martyrdøden, 
men ved at bære en turban eller et – ofte ædelstens
prydet – turbanlignende hovedklæde, der fortæller 
om hendes østlige oprindelse. (Sml. Hviding, Felsted 
og Asbøl kirke, se DK. SJyll. s. 1143, 1880, 1910.)
51 S. Jørgens kamp med dragen kan gengives ved, at 
den stående S. Jørgen gennemborer dragens mund el
ler krop med sin lanse. Sml. Hammelev kirke DK. 
SJyll. s. 618.

Fig. 32. Alterkalk, 1686. Johann Andersens stempel 
og årstallet 1686 under fodpladen (s. 3509). H. Wich
mann fot. 1996. – Kelch, 1686. Stempel und Datum an 
der Unterseite des Fußes.
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52 Bl. a. en stor revne gennem Annafiguren. Derud
over var egetræet så svækket af fugtighed, at det min
dede om kork, muligvis forårsaget af lang tids op
hold i havvand.
53 Over den oprindelige staffering var partielt bevaret 
en tung, rød farve, herover rester af kalk, foruden 
gråt på Maria Magdalenes hår og sort på S. Jørgens.
54 Jfr. s. 896, 1146, 2043, 2122 og 1116.
55 Maleriet er muligvis beskåret forneden og i højre 
side, dog kun få cm.
56 Motivet er muligvis en spejlvendt gengivelse efter 
samme forlæg, som er benyttet i Hejnsvig (s. 2348).
57 Typen er velkendt fra 1570’erne til 1590’erne, ek
sempelvis i Lydum, fra 1581 (s. 1226) og Læborg, fra 
o. 1586 (s. 2923). Se også Ebbe Nyborg: Lektoriepræ- 
dikestole og katekismusaltertavler. Om inventarfor
nyelse i de sydvestjyske kirker i reformationsårhun- 
dredet: Tro og bilde i Norden i Reformasjonens år- 
hundre, red. Martin Blindheim, Erla Hohler, Louise 
Lillie. Oslo 1991.
58 Under bunden indgraveret med skriveskrift 
»Bunde« (antagelig for sølvsmed Hans Bunde).
59 1873 havde kun den ene stage indskrift.
60 Henrik Bruun (jfr. note 6), s. 13.
61 En sikker opdeling af messingdåbsfade mellem 
sydtyske (Nürnberg) og nederlandske er vanskelig. 
Iflg. sammenligning med fade i Sverige (se Sigurd 
Erixon: Massing. Svenska Manufakturer och konst- 
hantverksprodukter under 400 år. Lund 1978, s. 264f. 
fig. 355f.) er fadet i Mandø kirke muligvis fremstillet 
i Sydtyskland, Nürnberg. Se også William Karlson: 
Dopfat och dopskålar. I Kulturen 1957, s. 51f., speci
elt bild 1.
62 På en sølvplade i stolen læses: »Restaureret ved 
H.Dau 1927 Ribe«.
63 Note 20. Muligvis afrenset i forbindelse med re
paration af stolens søndre side 1896.
64 Note 20. Opgangen kan ses på ældre foto i NM.
65 Brev fra Adam Wind til J. Helms, dateret 22. okt. 
1873. I NM, Jacob Helms’ samling.
66 Note 19. Oplysningerne fra præsteindb., gentaget i 
H. Weitemeyer: Om Manø for 150 Aar siden. I Jy- 
Saml. IV, 1. 1911-14, s. 203. Om prædikestolens op
rindelse oplyser han, note 1, at stolen blev skænket til 
kirken 1727 fra Klosterkapellet i Ribe, dog uden kil-

Fig. 32. Oblatæske udført 1782 af Frederik Christian 
Hansen. Stempler, mestermærke, Ribe bymærke fra 
1772, og indskrift under bunden (s. 3509). H. Wich
mann fot. 1996. – Oblatendose von Frederik Christian 
Hansen in Ribe, 1782. Stempel, Meisterzeichen, Stadt
wappen Ripens von 1772 und Inschrift an der Unterseite.

dehenvisning eller nærmere angivelse af, hvilket klo
sterkapel det kunne være.
67 Samme farve som blomsten Lav Hindebæger, der 
vokser på øen, lokalt kaldet ’Mandølyng’.
68 Note 21. Stolen ændret af Jørgen Ibsen.
69 Note 15. Nu kaldet præstestol.
70 Note 65. Her oplyses, at tavlerne var ophængt for 
nogle år siden
71 »Men Herrens ord bliver evindeligen og dette er 
det ord som er forkyndt for Eder til saligheden.« (1. 
Pet. 1,15).
72 Kronen afstøbt af bronzestøber G. Erstad-Peder- 
sen, Århus. Fra 1940-61 solgt til fire kirker. Udskrift 
af kartotekskort hos G. Erstad-Pedersen.
73 Udskrift fra G. Erstad-Pedersens kartotekskort. 
Model nr. 9, konstrueret (egen model).
74 Henningsen: Kirkeskibe Ribe, s. 361.
75 Gevirerne identificeret som rensdyrtakker af Mo
gens Andersen, Zoologisk Museum.
76 Vedrørende søfart, se: Marianne Zenius: Mandø i 
hundrede år. 1983, specielt s. 14.
77 Helms, der beskrev kirken samme år, formentlig 
fortrinsvis ud fra Adam Winds oplysninger, note
rede, at klokken var støbt 1823 i Altona.



GENSTANDE I MUSEER
OG ANDRE IKKE LOKALISEREDE GENSTANDE FRA AMTETS KIRKER

Genstandene hidrører antagelig fra kirker i Ribe amt, 
men ej heller denne brede proveniens er helt sikker. 
Der er set bort fra kirkelige genstande uden proveni
ens i Museet på Koldinghus (Vejle amt), selv om en 
betydelig del af dem formentlig stammer fra det nært 
tilgrænsende Ribe amt. I stedet vil disse genstande bli
ve publiceret samlet under Vejle amt. Jfr. også under 
Grindsted kirkemuseum, s. 2250 med fig. 38-40.

BYGNING

Søjle (fig. 1), romansk, bestående af base og ter
ningkapitæl af sandsten samt et kort søjleskaft af 
kalksten (såkaldt akvaduktmarmor?), der kun ud
gør et fragment. Kapitælet har svagt fordybede 
skjolde til de tre sider, mens den fjerde er glat. 
Formerne er karakteristiske for Ribe domkirke, 
hvorfor søjlen rimeligvis må stamme herfra (jfr. 
s. 196, note 23). Opstillet, med kapitælet på ba
sens plads og basen på kapitælets, i haven ved 
Bramminge hovedgård, Bramminge sogn, Gør
ding hrd. I 1800'rne gik søjlen under navnet 
»Jomfrustøtten«, vel betinget af, at der oven på 
den var anbragt en granitsten med tre udhug
gede hoveder, dateret 1795. Granitstenen er nu i 
Bramminge egnsmuseum.

Søjlebase, senromansk, af granit, kvadratisk, 41,5 
×41,5 cm, 30 cm høj, attisk profileret med hjør
neblade. Plinten er glat, og en søjlestump, udfort 
i ét med basen, måler 28 cm i tvm. Det nederste 
profilerede led er glat på den ene side, hvorfor 
søjlen formentlig har været opsat imod en mur, 
snarest som del af en portal. I Lydumgårds have, 
Lydum sogn, V. Horne hrd., hvor basen er opstil
let med bunden opad på en møllesten.

INVENTAR

Stavværksbaldakiner, o. 1500, fra en sengotisk alter
tavle. De fem baldakiner, med en samlet længde 
på 226 cm, er af egetræ, formet som kølbuer med 
gennembrudt stavværk. Nyere rødbrun og sort 
bemaling med forgyldning af stavværket. Balda-

Fig. 1. Romansk søjle med base og kapitæl, antagelig 
fra Ribe domkirke (s. 3523). Opstillet (med basen som 
kapitæl) i haven ved Bramminge hovedgård. Målt af 
Henrik Jacobsen 1977 og tegnet af Marianne Nielsen 
2003. 1:20. – Romanische Säule mit Base und Kapitell, 
vermutlich aus dem Dom zu Ribe.
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kinerne har været genbrugt på et skab og er sam
men med dette indkommet til Købstadsmuseet 
Den gamle By i Arhus 1915. Da skabet angiveligt 
stammer fra Vardeegnen, må det samme forment
lig gælde alterbaldakinerne (inv. nr. D 24.1 – 66).

Altertavlerelief, Nadveren, o. 1630, udskåret i en 
egetræsplade, 41×85 cm, der er let hvælvet. Bag 
det lange bord, der er dækket op med påskelam, 
sidder Jesus midtfor med Johannes i sit skød. Je
sus, hvis hoved har været tilstykket og nu mang
ler, peger mod Judas, der har plads som nr. to 
til højre for ham. Ti andre apostle omkring bor
det viser deres forfærdelse ved bevæget gestus; 
også flere af apostlene mangler hovedet, en en
kelt overkroppen. For bordenderne ses apostle
nes stole med svungne volutben, og foran bordet 
står en stor køler med vin. Slidt hvidlig bemaling 
med ternet gulv fra 1800'rne; herunder anes æl
dre staffering i dekomponeret brunt og sort. Re
lieffet har været fastgjort med en dyvel forneden

og kan således formodes at have været øvre af
slutning på en altertavles midtstykke. Skæringer
ne viser et vist slægtskab med reliefferne på en 
*herskabsstol fra o. 1625 fra Folding kirke (s. 
2862ff.). Relieffet er indkommet o. 1865 til Den 
antikvariske Samling i Ribe uden oplysning om 
proveniens (inv. nr. 363).

Stolegavle, o. 1590, to ens plankegavle med ni- 
tunget toproset, der forneden har små volutbla- 
de med neglesnit. Herunder prydes gavlene af 
tre smalle profilfelter, af hvilke det midterste er 
vandret midtdelt. De noget medtagne gavle har 
rester af egetræsmaling, den ene med utydelig 
nummerering (sort skriveskrift), »No. 2«(?); der
under en lyseblå bemaling, der formentlig stam
mer fra 1700'rne. I Den antikvariske Samling i 
Ribe uden oplysning om proveniens (inv. nr. E 
2284).

Redaktion: Niels Jørgen Poulsen og Ebbe Nyborg.



GENSTANDE I MUSEER
OG ANDRE IKKE LOKALISEREDE GENSTANDE FRA AMTETS KIRKER

Genstandene hidrører antagelig fra kirker i Ribe amt, 
men ej heller denne brede proveniens er helt sikker. 
Der er set bort fra kirkelige genstande uden proveni
ens i Museet på Koldinghus (Vejle amt), selv om en 
betydelig del af dem formentlig stammer fra det nært 
tilgrænsende Ribe amt. I stedet vil disse genstande bli
ve publiceret samlet under Vejle amt. Jfr. også under 
Grindsted kirkemuseum, s. 2250 med fig. 38-40.

BYGNING

Søjle (fig. 1), romansk, bestående af base og ter
ningkapitæl af sandsten samt et kort søjleskaft af 
kalksten (såkaldt akvaduktmarmor?), der kun ud
gør et fragment. Kapitælet har svagt fordybede 
skjolde til de tre sider, mens den fjerde er glat. 
Formerne er karakteristiske for Ribe domkirke, 
hvorfor søjlen rimeligvis må stamme herfra (jfr. 
s. 196, note 23). Opstillet, med kapitælet på ba
sens plads og basen på kapitælets, i haven ved 
Bramminge hovedgård, Bramminge sogn, Gør
ding hrd. I 1800'rne gik søjlen under navnet 
»Jomfrustøtten«, vel betinget af, at der oven på 
den var anbragt en granitsten med tre udhug
gede hoveder, dateret 1795. Granitstenen er nu i 
Bramminge egnsmuseum.

Søjlebase, senromansk, af granit, kvadratisk, 41,5 
×41,5 cm, 30 cm høj, attisk profileret med hjør
neblade. Plinten er glat, og en søjlestump, udfort 
i ét med basen, måler 28 cm i tvm. Det nederste 
profilerede led er glat på den ene side, hvorfor 
søjlen formentlig har været opsat imod en mur, 
snarest som del af en portal. I Lydumgårds have, 
Lydum sogn, V. Horne hrd., hvor basen er opstil
let med bunden opad på en møllesten.

INVENTAR

Stavværksbaldakiner, o. 1500, fra en sengotisk alter
tavle. De fem baldakiner, med en samlet længde 
på 226 cm, er af egetræ, formet som kølbuer med 
gennembrudt stavværk. Nyere rødbrun og sort 
bemaling med forgyldning af stavværket. Balda-

Fig. 1. Romansk søjle med base og kapitæl, antagelig 
fra Ribe domkirke (s. 3523). Opstillet (med basen som 
kapitæl) i haven ved Bramminge hovedgård. Målt af 
Henrik Jacobsen 1977 og tegnet af Marianne Nielsen 
2003. 1:20. – Romanische Säule mit Base und Kapitell, 
vermutlich aus dem Dom zu Ribe.

Danmarks Kirker, Ribe amt 240
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kinerne har været genbrugt på et skab og er sam
men med dette indkommet til Købstadsmuseet 
Den gamle By i Arhus 1915. Da skabet angiveligt 
stammer fra Vardeegnen, må det samme forment
lig gælde alterbaldakinerne (inv. nr. D 24.1 – 66).

Altertavlerelief, Nadveren, o. 1630, udskåret i en 
egetræsplade, 41×85 cm, der er let hvælvet. Bag 
det lange bord, der er dækket op med påskelam, 
sidder Jesus midtfor med Johannes i sit skød. Je
sus, hvis hoved har været tilstykket og nu mang
ler, peger mod Judas, der har plads som nr. to 
til højre for ham. Ti andre apostle omkring bor
det viser deres forfærdelse ved bevæget gestus; 
også flere af apostlene mangler hovedet, en en
kelt overkroppen. For bordenderne ses apostle
nes stole med svungne volutben, og foran bordet 
står en stor køler med vin. Slidt hvidlig bemaling 
med ternet gulv fra 1800'rne; herunder anes æl
dre staffering i dekomponeret brunt og sort. Re
lieffet har været fastgjort med en dyvel forneden

og kan således formodes at have været øvre af
slutning på en altertavles midtstykke. Skæringer
ne viser et vist slægtskab med reliefferne på en 
*herskabsstol fra o. 1625 fra Folding kirke (s. 
2862ff.). Relieffet er indkommet o. 1865 til Den 
antikvariske Samling i Ribe uden oplysning om 
proveniens (inv. nr. 363).

Stolegavle, o. 1590, to ens plankegavle med ni- 
tunget toproset, der forneden har små volutbla- 
de med neglesnit. Herunder prydes gavlene af 
tre smalle profilfelter, af hvilke det midterste er 
vandret midtdelt. De noget medtagne gavle har 
rester af egetræsmaling, den ene med utydelig 
nummerering (sort skriveskrift), »No. 2«(?); der
under en lyseblå bemaling, der formentlig stam
mer fra 1700'rne. I Den antikvariske Samling i 
Ribe uden oplysning om proveniens (inv. nr. E 
2284).

Redaktion: Niels Jørgen Poulsen og Ebbe Nyborg.



Fig. 1. Ikke realiseret forslag til kalkmalet udsmykning af Ribe domkirkes østparti ved Georg Christian Hilker. 
Formentlig fra 1860'erne (s. 3526). Farvelagt tegning i Kunstakademiets Bibliotek. – Nicht realisierter Entwurf einer 
gemalten Ausschmückung im Dom zu Ribe von Georg Christian Hilker. Um 1860-70.

TILFØJELSER OG RETTELSER

Foruden egendige korrektioner bringer afsnittet først 
og fremmest tilføjelser vedr. bygning, inventar og grav
minder, når der efter redaktionens afslutning er frem
kommet væsentlige nye oplysninger om dateringer, 
ophavsmænd etc., og når formodet forsvundne inven
targenstande eller gravminder siden er kommet for da
gens lys. Derimod bringes ingen oplysninger vedr. re
staureringer, nybygninger og nyanskaffelser m.m., der 
måtte være foretaget efter redaktionens afslutning. Så
danne må søges i Nationalmuseets arkiver.

Ribe domkirke. Bd. 1, s. 55, h. sp., lin. 1 f. n.: 
med forfatterens tilføjelser, læs: med F. Uldalls 
tilføjelser.

S. 65, v. sp., lin. 11 f. o., døde 1177, læs: døde 
1182/83.

S. 82, note 22, 2.rk., læs: l.rk.
S. 88, h. sp., lin. 3 f. o. tilføjes: Af et brev 1519 

fremgår, at Englenes alter også var vikarernes al
ter.1

S. 95, h. sp., lin. 18 f. n., Kristian af Vardesys
sel, læs: Kristian af Hardsyssel.

S. 250, note 25 tilføjes: Indskriftens parallel 
i Silos og dennes betydning for læsningen er 
først påvist af Erik Fischer: Note on a possible 
Relation between Silos and the Cathedral of

240*
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Fig. 2. Ikke realiseret forslag til kalkmalet udsmykning 
af Ribe domkirkes apsis og korsskæringskuppel ved 
Georg Christian Hilker. Formentlig fra 1860'erne (s. 
3526). Farvelagt tegning i Kunstakademiets Bibliotek. 

— Nicht realisierter Entwurf einer Ausschmückung im Dom 

zu Ribe von Georg Christian Hilker. Um 1860-70.
Ribe in the XIIth Century. I Classica et Me- 

diaevalia IX, 1947, s. 216f.
S. 301, fig. 198, billedtekst, Hugo Matthies- 
sen fot. 1946, læs: Foto 1919, KglBibl. Stenders 

samling.
S. 315, h. sp., lin. 8 f. o., lensmand, læs: amt

mand.
S. 341, h. sp. lin. 7 f. o., A. Adler, læs: Peter 

Chr. Adler.
S. 365, h. sp., lin. 13 f. n., C. Meyn, læs: P. 

Meyn.
S. 366, h. sp., lin. 7 f. o., Gundtzmann, læs: 

Gnudtzmann.
S. 388, v. sp., lin. 20 f. n. tilføjes: Om et 
ikke udført projekt til kalkmalet udsmykning 
af kirkens østende vidner fem farvelagte teg
ninger af Georg Christian Hilker, forment

lig fra 1860'erne.2 Det fuldstændigste forslag 
(fig. 1) viser hvælvsfærerne himmelblå med 
stående engle i apsishvælvet og et netværk 
af englemedaljoner i korsskæringskuplen, alt 
smykket af spinkelt bladværk og indfattet af 
mørkebrun kantning. Væggene herunder er 
angivet lysebrune og grå, i apsidens blændar- 
kader er antydet stående figurer på mør
kebrun bund (Kristus mellem apostle?), og 
korsarmsbaldakinerne opfyldes af grønt, ma
let draperi under et mørkebrunt hvælv. Lig
nende udkast alene til apsidens og kuplens 
udsmykning (fig. 2) er mere gennemarbej
dede i detaljerne med farver på blændarka- 
dernes figurer og en antydet, dækkende ud
smykning med antikiserende vaseornamen
ter og bladværk på væggene. Her fremtræder 
apsiskuplen ribbedelt med 5-7 stående eng
le, dels med et tilsvarende antal mindre eng
lemedaljoner på baggrund af et tæt, grønt 
bladværk.3

S. 393, fig. 258, billedtekst, synd og nåde, læs: 
Jesus på korset mellem fremstillinger af Isaks 
ofring og Kobberslangen i ørkenen.

S. 412, h. sp., lin. 9 f. n., til et »Synd-og- 
Nåde«-maleri, læs: med typologiske fremstillin
ger af Isaks ofring og Kobberslangen i ørke
nen.

S. 414, h. sp., lin. 14 f.n., Andreas Harkrouch, 
læs: Anders Harkruch.

S. 415, v. sp., lin. 1 f. o., Harkrouch, læs: Har
kruch.

S. 429, v. sp., lin. 1 f. o., ang. døbefonten: Un
dersøgelserne til en omfattende udgivelse af mid
delalderens bronzedøbefonte har påvist, at dom
kirkens font må være udført i et lybsk værksted 
engang i 1300'rnes sidste tredjedel. Dette fremgår 
bl.a. af våbenet i felt nr. 8, der må opfattes som 
Lybæks våben (skønt noget uortodokst), og som 
ledsages af støbemærker, der ikke kendes i øvrigt.4

S. 462, v. sp., lin. 1 f. n., Tønne Blochs bispe- 
tid (1775-84), læs: Tønne Blochs bispetid (1775- 
88).

S. 486, h. sp., lin. 7 f. o. og følgende sider til
føjes ang. bispemalerier nr. 2-9: De er tilskre
vet »Jacob Maler i Ribe«, formentlig Jacob van 
Meulengracht.5
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S. 492, h. sp., lin. 15 f. o., 1696-1700, læs: 
1696-1701.

S. 493, h. sp., lin. 8 f. n., Tønne Bloch, 
1775-86, læs: Tønne Bloch, 1775-88.

S. 494, h. sp. lin. 23 f. o., malet 1921, læs: malet
o. 1930.6

S. 496, v. sp., lin. 11 f. n., Peter Johannes Hjort 
Ussing, læs: Stephan Peter Johannes Hjort Us- 
sing.

S. 512, højre spalte, tilføjelse vedr. klokker: 
En yderligere klokke (fig. 3), fra 1300'rne, tvm. 
98 cm, har lister ved overgangen mellem lege
me og slagring og to omløbende dobbeltlister 
om halsen. En tovsnoning på hankene omfat
ter kun deres ene side (Uldall: Kirkeklokker, 
s.53). Klokken har nyere slyngebom af egetræ 
og hænger øverst i Mariatårnet (et stokværk 
over nr. 4).

S. 518, v. sp., lin. 21 f. o., Otte Struff, læs: Otto 
Strufe.

S. 522, h. sp., lin. 3 f. o., †1177, læs: 
†1182/83.

S. 524, v. sp., lin. 12 f. o., Ivar Munk, †1538, 
læs: Ivar Munk, †1539.

S. 528, h. sp., lin. 26 f. o. tilføjes vedr. Kri
stoffer I.s gravsten og stenkiste: Ved en arkæ
ologisk gulvundersøgelse efter ciboriealterets 
fjernelse 1986 er gravsten og kiste optaget og 
anbragt i nordre korsarm. En herved mulig
gjort ny undersøgelse vil blive publiceret af 
Per Kristian Madsen i værket Danske Konge
grave.7

S. 537, h. sp., lin. 16 f. o. tilføjes: 11) Ved ud
gravning 1971 i det store tårns S. Lucii kapel 
fremkom omtrent midt i gulvet et delvist urørt 
skelet i formuldet trækiste, der af udgraveren 
formodedes at kunne være stifteren af S. Lucii 
alter »under det store tårn«, biskop Kristiern 
Hemmingsen (†1454).8

S. 538, v. sp., lin. 7 f. n., †1533, læs: †1539.
S. 543, h. sp., lin. 10 f. n. og følgende sider, 

rettelse vedr. det såkaldte Ribeværksted: Be
nævnelsen er misvisende, da dets arbejder nu 
kan tilskrives Jacob Jacobsen, billedhugger i 
Haderslev.9

S. 544, v. sp., lin. 2 f. n., hustru, †1565, læs: 
hustru, †1554. —V. sp., lin. 5 f. n., Erik Emune,

Fig. 3. Klokke, 1300'rne, i Ribe domkirkes Mariatårn 
(s. 3527). Opmåling ved F. Uldall 1899. – Glocke, 14. 

Jahrhundert. Im Marienturm des Domes zu Ribe.

†1139, læs: Erik Emune, †1137. – H. sp., lin.
6 f. n., C. Tønnesen, †1681, læs: C. Tønnesen, 
†1667. – H. sp. lin. 16 f. n., 1601. læs: 1641. —
H. sp., lin. 17 f. n., hustru, †1601, læs: hustru, 
†1639. – H. sp., lin. 23 f. n., hustru, †1633, læs: 
hustru, †1615.

S. 545, v. sp., lin. 7 f. o., Mathurin du Pont, 
†1581, læs: Mathurin du Pont, †1681. —V. sp., 
lin. 19 f. n., Kongemalerierne, o. 1550-75, og de 
tilhørende skrifttavler, 1576, læs: Kongemalerierne, 
1576, og de tilhørende skrifttavler. – V. sp., lin.
16 f. n., Erik Emune (†1139), læs: Erik Emune 
(†1137).

S. 546, fig. 371, billedtekst, jfr. rettelse til s. 
545, v. sp., lin. 19 f. n.

S. 547, v. sp., lin. 27 f. o., additis Epita, læs: 
additis Epitaphiis, F(ieri) F(ecit).10 – Fig. 372, 
billedtekst: jfr. rettelse til s. 545, v. sp., lin. 19 
f. n.

S. 548, v. sp., lin. 13 f. n., forherligede J. Svan- 
ning, dette steds dekan, i året 1576 den 16. 
marts disse billeder med tilføjede epitafier, læs: 
lod J. Svanning, dette steds dekan, i året 1576
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den 16. marts disse malerier og tilhørende epi
tafier (gravskrifter) udføre.

S. 554, h. sp., lin. 10 f. o., rettelse og tilføjel
se vedr. Mogens Graves og Gunder Lamberts- 
datters epitafium: Dateringen o. 1610 rettes 
til o. 1635; maleriet er tilskrevet »Jacob ma
ler i Ribe«, formentlig Jacob van Meulen- 
gracht.5

S. 556, v. sp., lin. 2 f. o., sin (3.) hustrus grav, 
læs: sin (1.) hustrus grav. – H. sp., lin. 4 f. o. til
føjes vedr. *portrætmalerierne af Ægidius Lau
ridsen og (vistnok) en søn: Malerierne er til
skrevet Lauritz Andersen Riber.11 – Samme sp., 
lin. 3 f. n.: utvivlsomt et »emblem«, læs: et ta
lende våben.

S. 558, v. sp., lin. 5 f. n., og følgende sider til
føjes vedr. epitafierne nr. 10, 11 og 12: Portræt
malerierne er tilskrevet »Jacob Maler i Ribe«, 
formentlig Jacob van Meulengracht.5

S. 560, v. sp., lin. 23 f. o. og følgende sider, 
rettelse og tilføjelse vedr. epitafierne nr. 11, 13,
14, 15, 16: Deres tilskrivning til et såkaldt Ri- 
beværksted (jfr. s. 543) er misvisende, idet de 
nu kan tilskrives Jacob Jacobsen billedhugger i 
Haderslev.9

S. 570, h. sp., lin. 10 f. o. tilføjes henvisning til 
fig. 401.

S. 572, h. sp., lin. 1 f. o.: henvisning til fig. 401 
udgår.

S. 573, v. sp., lin. 15 f. o., rettelse: notetal 35 
skal være 33. – Fig. 401, viser ikke som anført 
epitafium nr. 19 men derimod nr. 18 over råd- 
og handelsmand Jens Lauridsen Baggesen.

S. 574, v. sp., lin. 3 f. n., rettelse vedr. Maria 
Svanningsdatters †epitafium 1578: Tavlen (fig. 
4), der blev stjålet fra kirken 1981, er vendt til
bage 1985 (med post fra Köln), og er nu gen
opsat, hvor den hang 1981.

S. 578, h. sp., lin. 6 f. n. tilføjes vedr. maleri 
af apokalypsen: Det er tilskrevet »Jacob maler 
i Ribe«, formetlig Jacob van Meulengracht, og 
må sikkert dateres o. 1623.5

S. 585, h. sp., lin. 11 f. n. og følgende sider, 
rettelse vedr. det formodede stenhuggerværk
sted i Ribe (Ribeværkstedet): Benævnelsen er 
misvisende, da arbejderne nu kan tilskrives Ja
cob Jacobsen billedhugger i Haderslev.9

S. 594, v. sp., lin. 16 f. n.: 1602, læs: 1591.
S. 604, fig. 431 og 432: de to billeder er blevet 

ombyttet.
S. 605, v. sp., lin. 18 f. n., Fig. 431, læs: Fig. 

432.
S. 608, v. sp., lin. 12 f. o., indføjes henvisning 

til fig. 431.
S. 611, v. sp., lin. 4 f. o., Elisabet Pedersdat(ter 

Hegelund), læs: Elisabet Pedersdat(ter).12

S. 613, h. sp., lin. 8 f. o. og følgende sider, ret
telse og tilføjelse vedr. gravsten nr. 57, 62, 63, 
65, 66, 68, 69, 74: Deres tilskrivning til et så
kaldt Ribeværksted (jfr. s. 585f.) er misvisende, 
idet de nu kan tilskrives Jacob Jacobsen billed
hugger i Haderslev.9

S. 620, h. sp., lin. 1 f. o., Mette Rasmusdatter 
Terpager, læs: Maren Rasmusdatter Terpager.

S. 625, v. sp., lin. 6. f. n., indføjes henvisning 
til fig. 461.

S. 629, v. sp., lin. 8 f. o., (Fig. 475): Jfr. rettelse 
til s. 641

S. 630, v. sp., lin. 28 f. o., (Fig. 476): Jfr. rettelse 
til s. 641.

S. 641, fig. 475 og 476: de to fotos (dog ikke 
de tilhørende billedteksterne) er blevet ombyt
tet.

S. 654, v. sp., lin. 10 f. n., Catharine Nielsdatter 
Endorph, †1705, Matthias Worms, læs: Cathrine 
Nielsdatter Endorph, †1705, Carsten Mathisen 
Worms.

S. 660, v. sp., lin. 2 f. o., Karsten Worm, læs: 
Carsten Mathisen Worm.

S. 663, v. sp., 3. afsn., lin. 4. Efter 1781. Ca
thrine Ste(beck) Brorson, læs: O. 1741. Cathri
ne Sten(beck) Brorson (biskop Hans Adolf Bror
sons 1. hustru).

S. 664, v. sp., lin. 7 f. o., Sverige, læs: Schwa
ben (Svevia).

S. 665, v. sp., lin. 22 f. n., efter Ole-Christian 
Engelstoft tilføjes: (Oluf Christensen Engelstoft).
- H. sp., lin. 10 f. o. tilføjes: 17) 1764, Hans 
Adolph Brorson. Indskriften, må i væsentlig 
grad ligge til grund for et anonymt mindedigt, 
der i dødsåret blev publiceret af Vejle-præsten 
Hans Henrich Neuchs.13

S. 668, note 10, lin. 6, hans hustru, læs: hans
1. hustru.
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Fig. 4. Ribe domkirke. Epitafium af messing, 1578, opsat over Maria Svanningsdatter af hendes mand, historikeren 
Anders Sørensen Vedel. Stjålet 1981, tilbageleveret 1985 (s. 3528). Henrik Wichmann fot. 1995. – Dom zu Ribe. 
Epitaph aus Messing für Maria Svanningsdatter, 1578 von ihrem Ehemann, dem Historiker Anders Sørensen Vedel aufge
setzt. Gestohlen 1981, zurückgeliefert 1985.
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Ribe S. Katrine kirke. Bd. 2, s. 740, h. sp., lin. 3 
f. o., tilføjelse vedr. altertavlens bemalinger: En 
opmaling foretoges 1701 af Andreas Pedersen 
Harkruch.14

S. 766, h. sp., lin. 24 f. o., tilføjelse vedr. ma
leri 1694: Ved en restaurering 1989 er konsta
teret signatur for maleren Hans Christian Wil- 
rich (1653-1722): »HC.Willerich pingsit 1694« 
(HC. Willerich malede 1694).15

S. 772, v. sp. lin. 16 f. n., tilføjelse vedr. klokke 
nr. 2: Den er tilskrevet støberen Peter Hansen i 
Flensborg (Uldall, s. 124).

S. 777, h. sp., lin. 6 f. o. og følgende sider, 
rettelse vedr. det såkaldte Ribeværksted: Beteg
nelsen er misvisende, idet dets værker nu kan 
tilskrives Jacob Jacobsen billedhugger i Hader
slev.9 Det drejer sig om epitafium nr. 2 og grav
sten nr. 19-21.

S. 782, v. sp., lin. 6 f. o. tilføjes ang. epitafium 
nr. 3: Maleriet af Knud Hauch og Sophie Brun, 
der vides udført i Rendsborg, må tilskrives den 
her virkende maler Hinrich Conrad Bauditz.16

S. 786, h. sp., lin. 14. f. o. tilføjes vedr. (†)epi
tafium nr. 4: de bevarede portrætmedaljoner er 
tilskrevet Lauritz Andersen Riber.11

S. 787, h. sp., lin. 3 f. o., 18. maj 1616, læs: 18. 
maj 1606.

S. 793, v. sp., lin. 6 f. o., Olvf Christian En
gelstoft, født 1658, †□, læs: Olvf Christian 
Engelstoft, født 1638, †□ (iflg- †kistepladen 
født 1636, jfr. s. 665).

S. 795, v. sp., lin. 2 f. n. og følgende, rettelse: 
Våbenerne er begge Mads Lassen Limes, idet 
stjernerosetten er hans slægtsvåben.17

S. 796, v. sp., lin. 12 f. n. og følgende sider, ret
telse og tilføjelse vedr. gravsten nr. 19-21: Deres 
tilskrivning til det såkaldte Ribeværksted (jfr. s. 
777f.) er misvisende, idet de nu kan tilskrives 
Jacob Jacobsen billedhugger i Haderslev.8

S. 801, v. sp., lin. 19 f. n., Maren Iepsdater Joer- 
som, læs: Maren Iepsdatter Foersom.

S. 802, v. sp., lin. 2 f. o., kommentar til Terp- 
agers læsning af Karin Pedersdatters dødsår 
1606: Han har formentlig læst forkert, da hun 
nævnes både 1612 og 1619 i forbindelse med 
arveafkald efter hende.18 —V. sp., lin. 14 f. n., 
rettelse: henvisning til kisteplade nr. 6 rettes

Fig. 5. Formodet piscina, romansk, af granit. Fremkom
met 1990 i Ribe å (s. 3531). EN fot. 2003. – Vermutete 
Piscina aus Granit. 1990 im Fluss Ribe Å gefunden.

til nr. 4, idet den afdøde ikke var Johan Ander
sen guldsmeds 1. hustru, men derimod hans 2. 
hustru, Anne Cathrine Iversdatter Wandel (jfr. 
ndf. rettelser til s. 805).

S. 805, v. sp., lin. 7 f. o., 36 år, læs: 36 (38?) 
år. – V. sp., lin. 19 f. o. tilføjes vedr. kisteplade 
nr. 4 over barnet Anders Johansen: Pladen må 
formodes udført af faderen Johan Andersen 
guldsmed. —V. sp., lin. 33, rettelse og tilføjelse 
vedr. kisteplade nr. 6: Dateringen 1701 rettes til 
1676, idet Maren Christensdatter (Mulvad) var 
Johan Andersen Guldsmeds 1. hustru og døde 
1676. Dødsåret 1701 gælder hans 2. hustru An
ne Cathrine Iversdatter Wandel (jfr. ovf., rettelse 
til s. 802). Pladen kan som nr. 4 formodes ud
ført af Johan Andersen guldsmed.

S. 806, v. sp., lin 15 f. o., tilføjelse og rettelse 
vedr. kisteplade nr. 16: Afdøde, der på pladen 
anføres som Apelone Hans Daater Sevel, hed 
faktisk Andersdatter (efter faderen Anders Jen
sen Sevel). Denne fejl i indskriften taler vel 
imod antagelsen, at kistepladen skulle være ud
ført af den efterlevende ægtemand, guldsmed 
Jochum Bøttcker.19

Kirkegårde i Ribe. Bd. 2, s. 815, v. sp., lin. 16 f. 
o., begravet 10. dec. 1911, læs: begravet 10. dec. 
1811.

†S. Klemens kirke. Bd. 2, s. 831, fig. 4, billed
tekst, 1:20.000, læs: 1:2000.

†Franciskanerkirken S. Laurentius. Bd. 2, S.
846f., tilføjelse: Kirken og dens gravplads er 
for en væsentlig del udgravet 1993. Se forelø
bige fremlæggelser ved Connie Jantzen, Jacob
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Kieffer-Olsen og Per Kristian Madsen: De små 
brødres hus i Ribe, i Mark og Montre 1994, s. 
26-36, og Jacob Kieffer-Olsen: Ribe Gråbrød- 
rekloster, i hikuin nr. 23, 1996, s. 107-116.

S. 846, h. sp., lin. 26 f. o., Kristinas, læs: Chri
stines.

S. 851, v. sp., lin. 5 f. n., Lange Laurids, læs 
Laurids Lange. – H. sp., lin. 12 f. n., Christina, 
læs: Christine.

Ikke lokaliserede kirkelige genstande i Ribe.
Bd. 2, s. 862, h. sp., lin. 24 f. o. tilføjes vedr. ob
latæske o. 1300: Den har meget nære sidestyk
ker i Horsens Museum og fra Hjerpsted kirke, 
nu i Flensborg bymuseum (DK. SJyll. s. 1393 
med fig. 6). – H. sp., lin. 14. f. o. tilføjes: En 
formodet piscina (fig. 5) romansk, af rødlig gra
nit, er 1990 fundet i Ribe å, Frislusen. Stenen 
er kvadratisk, 38×38 cm, 22 cm høj, med hjør
nehoveder og i den plane overside en cirkulær 
fordybning, tvm. 22 cm, 5 cm dyb. Fordybnin
gen har afløb i den ene side, markeret ved en 
svær U-formet rundstav, hvorunder afløbet er 
dybt underskåret. Stenens modstående side pry
des af et reliefhugget dyr, åbenbart et svin, de 
to andre har hver en opstående dobbeltvolut; i 
den ene side vender volutterne imod hinanden, 
i den anden fra hinanden.20 Under hjørneho
vederne faser stenen noget uregelmæssigt af og 
kan således have stået på en søjle eller pille. En 
vanskelighed, ved at opfatte stenen som piscina 
er, at det tydeligvis oprindelige afløbet ikke kan 
have haft forbindelse til nogen mur, men må 
have ledt vandet til (et afløb i?) gulvet. Samme 
afløb udelukker selvsagt ganske, at der kan have 
været tale om noget vievandskar. I Den anti
kvariske Samling i Ribe (inv. nr. 949×1).

Varde, S. Jakobi kirke. Bd. 2, s. 875, v. sp., lin. 1 
f. o., (s. 875), læs: (fig. 6).

S. 890, h. sp., lin. 23 f. o., samme forening, læs: 
i forening.

S. 896, fig. 20, billedtekst og h. sp., lin. 7 f. o., 
rettelse vedr. altermaleri i tavlens nordre side
felt: Det fremstiller ikke Jesusbarnet, der bades, 
men formentlig S. Katharina af Sienas mysti
ske formæling med Jesus. Maleren Hans Poul
sen har øjensynligt benyttet et katolsk stik, hvis 
motiv han ikke kendte.

Fig. 6. To *hermer fra (†)fontehimmel, udført 1686 
af Søren Jensen, Horsens, til Varde S. Jacobi kirke (s. 
3531). I privateje med fire tilsvarende. John Lee fot. 
2003,- Zwei *Hermen von einem (†) Taufdeckel, 1686 
von Søren Jensen, Horsens für die Jacobikirche in Varde 
ausgeführt.

S. 899, v. sp., lin. 12 f. o., Poul Hansens, læs: 
Hans Poulsens.

S. 900, v. sp., lin. 7 f. o., smedet, læs: udført.
S. 902, h. sp., lin. 8 f. o. tilføjes vedr. døbefont: 

Den slutter sig ved sin form og udsmykning 
til lüneburgsk tradition, hvorfor støberen, Niels 
Klokkestøber, må antages at have lært sit hånd
værk i Lüneburg.4

S. 903, h. sp., lin. 2 f. n., tvm. 158 cm, læs: tvm. 
58 cm.

S. 904, v. sp., lin. 7 f. n., rettelse og tilføjelse: 
Af †fontehimlen fra 1686 er i privateje bevaret 
seks joniske hermer (fig. 6), der er udskåret 
i egetræ, nu 40 cm høje. Hermerne, der er 
vekselvis mandlige og kvindelige, udgør nøgne 
hoftefigurer, mens skafterne prydes af brusk
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maske over en frugtklase. Kvinderne har ar
mene krydsede over brystet, mændene bærer 
fuldskæg og løfter de samlede hænder op foran 
højre skulder. Det nederste af skafterne er o. 
1900 afsavet og erstattet med en nyere fodpro- 
fil, ligesom hermerne bagtil er fæstnet til smal
le panelstykker. Det afrensede træ står med en 
mørk lakering fra samme tid.

Hermerne, af hvilke der formentlig i alt har 
været otte, viser, at himlen har været rigt ud
formet med en åben overbygning, båret af her
merne, således som det eksempelvis ses på en 
fontehimmel fra 1619 i Tønder kirke.21 Him
lens mester, Søren Jensen, Horsens, blev ifølge 
regnskabet kørt til og fra Horsens.22 Himlen 
må være bortsolgt fra kirken engang sidst i 
1800'rne, hvorved i det mindste hermerne hav
nede i Tøger Teilmanns samling på Gjellerup- 
holm.23

S. 915, v. sp., lin. 9 f. n. tilføjes: Et sæt †her
skabsstole for ejerne af Varde ladegård må være 
opsat af Maren Juel o. 1615, da de bar hendes 
fædrene og mødrene våbener (Juel og Munk);24 
Arbejdet skyldtes formentlig snedker Lars Jen
sen.25 I forbindelse med en stolestadestrid 1652 
omtales østligt i nordre rad en stolestand, hvis 
dør havde Juelvåben med hjelmtegn over Ma
ren Juels initialer »MI« og et Munkvåben over 
»MIM« for Maren Juels mødrene. Nogenlun
de overfor i syd nævnes ligeledes tvende »luk
te« stolestande (dvs. med låger), den forreste 
med hendes våbener. Videre fremgår, at stolen 
i syd havde plads umiddelbart vest for Lunde- 
rups herskabsstol, 26 dvs. hvor †lukket stol nr. 3 
indrettedes 1747 (jfr. samme side og s. 892, fig. 
17, nr. 3 samt ndf. rettelse til s. 922).

S. 922, h. sp., lin. 24 f. o. tilføjes: To †tavler 
fra o. 1615 med påmalede fædrene og mødre
ne våbener for Maren Juel på Varde ladegård 
hang 1652 i kirken; våbenerne svarede til dem 
på hendes †herskabsstole (jfr. ovf., rettelse til s. 
915).

S. 923, fig. 43, billedtekst, og s. 924, h. sp., 
lin. 5. f. o., rettelse vedr. lysekrone nr. 2: Den er 
formentlig udført o. 1600-25 til givernes hjem, 
idet det graverede »1642« snarest angiver året 
for kronens overdragelse til kirken.

S. 925, v. sp. , lin. 13 f. n., kunstsmed Ejbye, 
læs: kunstsmed Knud Eibye.

S. 930, h. sp., lin. 3 f. n.: det såkaldte Ribe
værksted, læs: Haderslevbilledhuggeren Jacob 
Jacobsen.9

S. 931, v. sp., lin. 11 f. n., udrigget kjole, læs: 
udringet kjole.

Varde, †S. Nikolaj kirke. Bd. 2, s. 953, v. sp., lin. 
13 f. o., rettelse vedr. †altertavle nr. 1: Den ek
sisterer som altertavle i Vilslev kirke og er ud
ført o. 1610, øjensynligt af Mads Christensen 
Gamst i Revsing (se s. 3134f., 3178). – Fig. 9, 
billedtekst: Ørrestrup, læs: Ørrenstrup.

S. 954, v. sp., lin. 20 f. o., samt lin. 3 f. n.: Ør
restrup, læs: Ørrenstrup.

S. 959, v. sp., lin. 23 f. o., rettelse vedr. †klokke 
nr. 2, 1726: Klokken er bevaret og findes nu 
i Vonsild kirke (Vejle amt), under hvilken den 
vil blive nærmere behandlet. Klokken er ifølge 
indskrift støbt af Gerh. Behrens i Hamborg og 
bærer aftryk afVarde bys segl.

Esbjerg, Jerne kirke. Bd. 2, s. 982, v. sp., lin. 1 f. 
o. tilføjes: Altertavlen er tilskrevet billedskærer 
Jens Mortensen i Kolding.27

S. 987, v. sp., lin. 19 f. o., samt s. 988, fig. 21, 
billedtekst: Hans Pedersen, læs: Hans Pedersen 
Satterup.

S. 990, h. sp., lin. 22 f. o., 16 stemmer, læs: 15 
stemmer. – Lin. 24 f.o., Principal 8', læs: Princi
pal 8' (transmission). – Lin. 29 f. o., Pneumatisk 
aktion; keglevindlader, læs: Mekanisk aktion, 
sløjfevindlader. – Lin. 10 f. n., efter to manualer 
og pedal tilføjes: Pneumatisk aktion; keglevind
lader.

S. 994, v. sp., lin. 13 f. o. tilføjes: Signaturerne 
»B.A.S.V.« og »F.B.S.« skyldes stenhuggerne Ba
stian Andressen Slesvig og hans søn Frands Ba- 
stiansen.28

Esbjerg, Zions kirke. Bd. 2, s. 1006, h. sp., lin. 
24 f. o.: moduleret, læs: modelleret.

S. 1009, h. sp., lin. 3 f. o. tilføjes: Orglet 
blev 1971 gennemgribende restaureret og del
vis ombygget af Frederiksborg Orgelbyggeri.– 
H. sp., lin. 3 f. o. tilføjes vedr. †Orgler: I de før
ste år benyttedes et †orgel med otte stemmer, 
ét manual og pedal, bygget 1906 af I. Starup 
til Classenske Boligers kirke, København.29 In
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Fig. 7. S. Jacobi kirke, Varde, set fra sydøst 1867. Over tårnet ses den †kuppel, i folkemunde kaldet »kalotten«, som 
bygmester Mikkel Stobberup lod opsætte 1810 (s. 886). Nyerhvervet blyantstegning af Ferdinand Richard i NM.
– Varde, Jacobikirche von Südosten gesehen, 1867.

strumentet blev lejet hos Chr. Winther & Th. 
Frobenius, København. Det stod på pulpituret i 
kirkens vestende.30 Det orgel, der 1921 levere
des af Th. Frobenius & Co., var muligvis bygget 
1906 af Furtwängler & Hammer, Hannover.31

Janderup kirke. Bd. 2, s. 1042, h. sp., lin. 9 f. 
n., tilføjelse til †alterklæder: 1695 var alteret om
hængt med et gammelt stykke rødt og guld- 
blommet tøj.32

S. 1046, v. sp., lin. 4 f. o., Johan Sadeler, læs: 
Johan(nes) Sadeler.

S. 1051, v. sp., lin. 12 f. o., tilføjelse til †messe- 
hagler. 1695 fandtes i sakristiet en gammel hagel 
»af rødblommet fløjl med Kristus på (korset) i 
figur stafferet og med nogle sølv...« (resten ulæ
seligt).

S. 1052, h. sp., lin. 20 f. o. tilføjes vedr. †vie
vandskar. 1808 taltes udtrykkeligt om et vie
vandskar, der da stod ved siden af døbefonten.33

S. 1059, h. sp., lin. 1 f. o., tilføjelse vedr. †kir
kekiste: Den nævnes allerede 1695 som en gam
mel beslagen kiste.

S. 1060, h. sp., lin. 24 f. o. tilføjes: Dispositionen 
lød herefter: Manual: Bordun 16', Principal 8', Fu- 
gara 8', Gedakt 8', Principal 4', Oktav 2', svelle.34

S. 1062, h. sp., lin. 17 f. n., tilføjelse: En gam
mel †ligbåre med årstallet 1602 nævnes 1695.

S. 1065, h. sp., lin. 8 f. o., tilføjelse: Gravste
nen må kunne tilskrives billedskæreren Jens 
Olufsen i Varde, jfr. rettelse til s. 1128.

S. 1067, v. sp., lin. 3 f. n., Anne Enevoldsen, 
læs: Anne Enevoldsdatter.

Billum kirke. Bd. 2, s. 1073, lin. 3 f. n., efter hans 
enkes død 1809 blev den overtaget af sognets 
beboere, læs: efter hans enkes død (1789) blev 
den 1809 overtaget af sognets beboere.

S. 1081, fig. 11, billedtekst, J. G. Burman Be
cher, læs: J. G. Bur man Becker.
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S. 1092, v. sp., lin. 1 f. n., tilføjelse til †mes- 
sehagler: 1697 fandtes en gammel messehagel af 
fløjl med de tolv apostle udi bordyring (for
mentlig middelalderlig).35

S. 1099, v. sp., lin. 7 f. o., tilføjelse vedr. †kir
kekiste: Den omtales allerede 1697.4

S. 1100, fig. 35, billedtekst og h. sp., lin. 23 f. 
o., Peder Johansen, læs: Peder Jensen.

S. 1101, v. sp., lin. 1 f. o.: Peder Johansen, læs: 
Peder Jensen.

S. 1102, note 31, Burman Becher, læs: Bur
man Becker.

Lunde kirke. Bd. 2, s. 1105, h. sp., lin. 6 f. n., 
Tisland kirke, læs: Tislund kirke.

S. 1117, v. sp., lin. 1 f. n. tilføjes: 1808 blev 
tavlen omhyggeligt og kyndigt beskrevet: »I 
Midten... staar Maria holdende barnet; der
næst forestilles Gud Fader, forevisende Søn
nen korsfæstet; og St: Stephan ved Siden med 
Bog i den ene, og Steene i den anden Haand. 
Dernæst findes de 12 Apostler alt giort af 
Træe«.36

S. 1118, v. sp., lin. 10 f. n., Grå Svend, læs: 
Svend Graa.- H. sp., lin. 23 f. n., Jens Sigsgaard, 
læs: Johs. Siggaard.

S. 1126, fig. 35, billedtekst, samt s. 1129, v. sp. 
lin. 11 f. o. og s. 1133, fig. 43, billedtekst, tilføj
elser: Tegningerne skyldes I. Ellung (jfr. s. 1792 
med note 39).

S. 1128, v. sp., lin. 9 f. n. og følgende, rettelse: 
Initialerne »CCT« og »KCD« tilhører datteren, 
Karen Christensdatter (KCD), og hendes mand 
Christen Christensen Tarp, der således må have 
bekostet gravstenene nr. 1 og 2 (venligst med
delt af Holger Hertzum). Da der dermed ikke 
er tale om signaturer, bør de to gravsten kunne 
tilskrives billedskærer Jens Olufsen i Varde, som 
således også synes at have arbejdet i sten.

S. 1129, v. sp. lin. 11 f. o., jfr. rettelse til s. 
1126.

S. 1133, fig. 43, billedtekst, jfr. rettelse til s. 
1126.

Ovtrup kirke. Bd. 2, s. 1147, v. sp., lin. 14. f. n. 
tilføjes: Et sæt *alterstager af træ, fra 1700'rne, 39 
cm høje, har cirkulær fod med tre knoptæer. 
Træet står bronzeret. I Museet på Koldinghus 
(inv. nr. 13 575 a-b).

S. 1150, h. sp., lin. 5 og 24 f. o., P. C. Bagger, 
læs: P. J. Bagger. – H. sp., lin. 12 f. n., rettelse: 
Den nævnte *stolegavl stammer ikke fra kirken 
men fra Øse kirke. Se s. 1623, *stolegavle nr. 8-9 
med fig. 34.

S. 1154, h. sp., lin. 2 f. n.: †1673, læs: †1649.
Kvong kirke. Bd. 2, s. 1172, v. sp., lin. 8 f. o., 

indgraveret, læs: indgraveret et våben med.
S. 1174, h. sp., lin. 18 f. o., drejer kuglespir, 

læs: drejede kuglespir.
S. 1177, h. sp., lin. 11 f. o. tilføjes vedr. klok

ke: Den er tilskrevet støberen Peter Hansen i 
Flensborg.

Nørre Nebel kirke. Bd. 2, s. 1189, h. sp., lin. 15 
f. o. tilføjes: Arbejderne 1750 udførtes af Otto 
murmester fra Varde.37

S. 1203, v. sp., lin. 13 f. n., Bjergager kirker, 
læs: Bjerager kirker. – V. sp., lin. 9 f. n., Christen 
Christensen (kirkeværge?), læs: Christen Chri
stensen Tarp (kirkeværge)47a.

S. 1207, v. sp., lin. 16. f. o. tilføjes: Orglet er 
tegnet af Rolf Graae og Richard Aas.

S. 1213, fig. 43, i billedtekst tilføjes: Tegnin
gen skyldes I. Ellung.

S. 1214, tilføjelse af note: 47a Christen Chri
stensen Tarp boede på en gård i Nørre Nebel, 
som sønnen Jens senere overtog. Han var bir
kefoged i Kærgaard birk og dertil herredsfo
ged i Vester Horne hrd. 1581 måtte han bøde 
en okse for en »løcki« (eng), som han ulovligt 
satte hegn om. Venligst oplyst af Holger Hert
zum med henvisning til Riberhus lensregn- 
skab 1581 og et medtaget brev fra 1588 (i LA 
Vib.), hvorpå ses aftryk af Christen Christen
sens bomærkesignet.

S. 1226, h. sp., lin. 4 f. n., Ancher Lund, læs: 
Anker Lund.

Lydum kirke. S. 1232, v. sp., lin. 11 f. o. tilføjes: 
Orglet er tegnet af Rolf Graae og Richard Aas.

Henne kirke. Bd. 2, s. 1245, h. sp., lin. 20 f. n., 
ikke anerkendt slægtsmærke, læs: slægtsmærke.

S. 1248, fig. 14, billedtekst, og s. 1270, v. sp., 
lin. 10 f. o. tilføjes: De gengivne og nævnte teg
ninger skyldes I. Ellung (jfr. s. 1792 med note 
39).

S. 1261, h. sp., lin. 10-12 f. o., rettelse: (†)Her
skabsstolen fra 1587 synes at dømme efter våbe
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ner og genealogi at måtte være opsat af Chri
sten Henriksen Vind til Lydumgård. Dette rej
ser imidlertid det vanskelige spørgsmål, hvorfor 
stolen så findes i Henne og ikke i Lydum kir
ke.38

S. 1269, v. sp., lin. 20 f. o., Morten Bakkensen, 
*26. sept. 1865, læs: Morten Bakkensen, †26. 
sept. 1865.

S. 1270, jfr. rettelse til s. 1248.
Lønne kirke. Bd. 2, s. 1284, v. sp., lin. 5 f. n. tilføj

es vedr. renæssanceskæringerne: De er tilskre
vet billedskærer Jens Mortensen i Kolding.35

Ål kirke. Bd. 2, s. 1293, h. sp., lin. 4 f. o., indtil 
den efter Rygaards enke, Dorte Margrethe Ro- 
senbergs død 1809 overgik til sognets beboere, 
læs: indtil den 1809, efter Rygaards enke, Dorte 
Margrethe Rosenbergs død (1789), overgik til 
sognets beboere.

S. 1299, v. sp., lin. 3 f. n. tilføjes: En lignende 
billedkvader findes vedVejrum kirke (Ringkø
bing amt).

S. 1322, h. sp., lin. 1 f. o., (†1769), læs: 
(†1768).

S. 1337, fig. 74, billedtekst, og v. sp., lin. 5 f. n.: 
Skave, læs: Svave. – H. sp., lin. 4. f. o., Skavevåb- 
net, læs: Svavevåbenet, lin. 5, Skave, læs: Svave.

S. 1340, h. sp., lin. 19 og 11 f. n., Peder Johan
sen, læs: Peder Jensen.

S. 1341, v. sp., lin. 14 f. o., Albrito, læs: Albri- 
tus.

S. 1350, h. sp., lin. 11 f. n., Peter Steens, læs: 
Peter Steen.

Ho kirke. Bd. 2, s. 1368, h. sp., lin. 13 f. n. til
føjes vedr. sygesæt nr. 2: Det er fra slutningen 
af 1800'rne, en standardvare fra Württember- 
gische Metallwaren Fabrik i Geisslingen ved 
Stuttgart.39

S. 1379, h. sp., lin. 15 f. n., gravsten nr. 3, læs: 
gravsten nr. 2.

S. 1381, note 19, Carl Block, læs: Carl 
Bloch.

Oksby kirke. Bd. 2, s. 1388, h. sp., lin. 21 f. 
o., Niels Jensen Nielsen Hoe, læs: Jens Nielsen 
Hoe.

S. 1398, h. sp., lin. 27 f. o. tilføjes: Et sæt *al
terstager (fig. 8), 28 cm høje, anskaffet 1862, er 
siden 1894 i Nationalmuseet (inv. nr. F 18a-b.

Fig. 8. Alterstager fra Oksby kirke, sammenstykket 
1862 af hovedsagelig ældre dele (s. 3535). I NM. NE 
fot. 1994. – Altarleuchter aus der Kirche von Oksby, 1862 
aus hauptsächlich älteren Teilen zusammengeflickt.

236/1894). De noget hjemmgjorte stager ud
gøres dels af et vel nok genbrugt cylinderskaft 
med midtring (fra o. 1575?) og en diminutiv 
lyseskål, dels af en cirkulær kobberfod med ud
stående, bladagtige tæer, der rimeligvis er gjort 
til lejligheden 1862. Stagerne ses på alterbordet 
s. 1389 fig. 8. – I samme sp. lin. 30 udgår oplys
ningen om udskiftning af stager 1862.

S. 1402, h. sp., lin. 12 f. o. tilføjes: Fra et kir- 
kegårdsmonument, 1845, over Mette Kirstine 
Frandsdatter, stammer en *gravplade fra o. 1845 
i form af en fladbanket tinspisetallerken, tvm. 
22,5 cm, hvorpå kunne læses: »Mette Kirstine 
Frandsdatter/ Imens du stod i Livets bedste 
Dage/ dig Døden kaldte bort fra Barn og 
Ægtemage/ to gamle også sørgede med slægt 
og Venner/ flere thi du dem alle elskede/ hvil 
nu i Fred du kære/ Fred med dit Støv. 1845«. 
Skriftart oplyses ikke, og indskriften er nu helt 
borte. Esbjerg Museum, siden 1974 deponeret 
i Blåvand Museum (inv. nr. B 1112).

Torstrup kirke. Bd. 3, s. 1435, v. sp., lin. 10 f. 
n. tilføjes: Gravsten, romansk af granit, den ene 
ende afbrudt, nu 128×68 cm. Stenen er rødgrå 
med en omløbende rundstav, og på den plane 
flade, der er stærkt slidt, anes kun svage spor af 
et planteornament ved den afbrudte ende. De 
kan eventuelt have dannet en vegetabilsk fod 
for et processionskors.40 Stenens slid stammer 
fra en nyere brug som trinsten i Torstrup præ
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stegård. Siden o. 1950 i Varde Museum (inv. nr. 
4910). – H. sp., lin. 9 f. o., (s. 1065 med fig. 29), 
læs: (s. 1065 med fig. 47).

Horne kirke. Bd. 3, s. 1460, h. sp., lin. 14 f. o., 
og s. 1462, h. sp., lin. 2 f. o., rettelse: De anførte 
bogstavforkortelser må dække over snedkerens 
navnetræk og et fast af ham benyttet mund
held: »H. P. S(nedker). Gvd gif gløck«. Se under 
Ølgod kirke s. 1543 med note 71.

Hodde kirke. Bd. 3, s. 1471, h. sp., lin. 2 f. n., 
tilføjelse vedr. bygning:Ved kirkens restaurering 
1982 sås konturerne af den tilmurede norddør, 
ca. 180×70 cm, lidt øst for det store vindue 
vestligst i langhusets nordmur. Midt i denne 
mur iagttoges tillige to rundbuede vinduer for
modentlig af samme form som vinduet i øst
gavlen.41

S. 1480, v. sp., lin. 4 f. o., højgotiske altersæt, 
der stammer fra begyndelsen af 1300'rne, læs: 
unggotiske altersæt fra o. 1250.

S. 1481, h. sp., lin. 3 f. n. tilføjes: Et formodet 
*vievandskar af rødlig granit opbevares på en 
gård i sognet og stammer formentlig fra kir
ken, hvis der da ikke skulle være tale om en 
nyere drejekværn.42 Karret, der kan stamme fra 
o. 1300, udgøres af en 12 cm høj sten med ure-

Fig. 9. Rygbræt til (†)pengetavle, 1688, fra Skast kirke 
(s. 3537). I NM. NE fot. 1994. – Rückbrett von (†)Op

ferstock, 1688, aus der Kirche von Skast.

gelmæssig form og til dels afbrudt kant, største 
mål 30×34 cm. I den plane overside findes en 
regelmæssig, cirkulær fordybning, tvm. 17 cm, 
6 cm dyb. En del af kanten krummer og kan 
antyde, at formen har været afrundet, en anden 
del rager lidt ud og kan have været indmuret 
i en væg, som karret har stået ud fra. Stenen 
er revnet, og i undersiden ses et hul efter en 
stabel, hvorfor den må have haft en sekundær 
anvendelse som dør- eller portsten.

Tistrup kirke. Bd. 3, s. 1506, h. sp., lin. 8 f. n. til
føjes: Prædikestolen har et helt nært sidestykke 
fra 1612 i Starup kirke (DK. SJyll., s. 429).

S. 1511, v. sp., lin. 5 f. n., Søren Marenssen 
Suorup, læs: Søren Marcussen Suorup.

Ølgod kirke. Bd. 3, s. 1538, h. sp., lin. 7 f. n. til
føjes vedr. døbefont: Den slutter sig som Varde 
S. Jacobi kirkes font (s. 902) til lüneburgsk tra
dition og kan eventuelt skyldes dennes mester, 
Niels klokkestøber.4

S. 1548, h. sp., lin. 29 f. o., rettelse og tilføjel
se: Indskriften må læses: »Fra 1670/ Erasmus/ 
Claudii Sagerus/ Coldingensis/ til 1674 10. 
ap./ SI W (Fra 1670 Rasmus Clausen Sager, 
Kolding til 10. april 1674. SI W)«. Om Rasmus 
Clausen Sager, der ikke var degn, men kapel
lan, se H. K. Kristensen: En Ølgodkapellan, i 
ÅrbRibe 1968-71, s. 316-17.

S. 1552, h. sp., lin. 4 f. o.: Sedecima 1°', læs: 
Sedecima 1'. – H. sp., lin. 13 f. o.: standartype, 
læs: standardtype.

S. 1554, v. sp., lin. 8 f. n., tilføjelse vedr. †klok
ke nr. 2: Klokkens til dels latinske indskrift blev 
1808 afskrevet således: »Coelum et Terra transi- 
bunt;Verbum Domini manet in æternum. Her. 
Iens Iuel, Frue Ide Giøe« (himmel og jord for
går, Guds ord forbliver evindeligt).43

S. 1559, v. sp., lin. 10 f. o., Gravvers Madsen, 
læs: Gravers Madsen.

Bejsnap kirke. Bd. 3, s. 1563, h. sp., lin. 5 f. o.: P. 
C. Schledermann, læs: C. J. Schledermann.

S. 1564, fig. 3, billedtekst, samt v. sp., lin. 30 
f. o., rettelse: Altermaleriet skyldes ikke Joakim 
Skovgaard, men sønnen Johan Thomas Skov- 
gaard.44

S. 1565, h. sp., lin. 3 f. n., H. G. Gamst & H. 
C. Lundes, læs: H. Gamst & H. C. Lunds.
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Ansager kirke. Bd. 3, s. 1590, h. sp., lin. 20 f. o., 
Jens Sørensen Jessen, læs: Jes Sørensen Jessen.

Øse kirke. Bd. 3, s. 1625, v. sp., lin. 3 f. o., rettel
se: Af de to våbener må det ene, med to mod
vendte egern, identificeres som Harbo. Jfr. s. 
2790 og 2799 note 69.

S. 1626, v. sp., lin. 5 f. n.: standtartype, læs: 
standardtype. – V. sp., lin. 2 f. n.: Rørfløjte 8°, 
læs: Rørfløjte 8'.

Grimstrup kirke. Bd. 3, s. 1707, note 39, Jon 
Jonsen Colding, læs: Jon Jensen Kolding.

Vester Nykirke. Bd. 3, s. 1736, lin. 5 f. o., Skeel- 
våben, læs: Sandbergvåben.38

S. 1738, v. sp., lin. 24 f. o. tilføjes: Et †orgel var 
opsat i †herskabsstolen.45

Fåborg kirke. Bd. 3, s. 1751, v. sp., lin. 12 f. o., 
rettelse: Pastor H. N. T. Friis overtog allerede i 
slutningen af 1820'rne kirken efter sin svigerfar 
Tøger Teilmann til Endrupholm (†1827).46

Årre kirke. Bd. 3, s. 1783, v. sp., lin. 8 f. n. tilføjes: 
Fra kirken stammer formentlig også en romansk 
vinduesoverligger, der er fremkommet i Arre, 
dog ikke ganske nær kirken. Den er af rødlig 
granit, 38×78 cm, buens ydre tvm. er 59 cm, det 
indre 24 cm. Siden o. 1985 i Varde Museum.

Sneum kirke. Bd. 3, s. 1805, v. sp., lin. 6 f. o. tilføj
es: Af et brev fra 1508 fremgår, at indtægterne af 
Tømmerby fra arilds tid havde været delt mel
lem på den ene side Sneums kirke og præst, på 
den anden side Bramminges kirke og præst.47

S. 1819, h. sp., lin. 9 og følgende, rettelse: 
Benedicte Øllegaard Rantzau skænkede 1751 
et †alterklæde og søsteren Øllegaard Rantzau 
1752 de bevarede alterstager og messehagelen.

S. 1831, h. sp., lin. 7 f. o. tilføjes vedr. epita
fium, o. 1736: Det er tilskrevet Mathias Ulrik- 
sen Sartz, billedhugger i Århus.48

S. 1834, note 57, Andreas Trausing, læs: An
dreas Frausing.

Tjæreborg kirke. Bd. 3, s. 1866, v. sp., lin. 17 f. 
o., tilføjelse: I forbindelse med udvidelsen 1980 
indsattes manualstemmen Quint 1 1/3 i stedet 
for Scharf II. – V. sp., lin. 18 f. o.: arkitekt Holm, 
læs: Helge Holm. – V. sp., lin. 21 f. o.: 2) ...Ring
købing., læs: 2) 1901, bygget af Gebrüder Rie
ger, Jägerndorf, antagelig opstillet af Joh. P. An
dresen & Co., Ringkøbing.

Skast kirke. Bd. 3, s. 1902, h. sp., lin. 6 f. o. tilføjes: 
Af en *(†)pengetavle fra 1688 er bevaret det ud- 
svejfede rygbræt, 18×17 cm. Forsiden har over 
spor efter kassens fæstnelse et forsænket, skjold
formet felt, på bagsiden (fig. 9) Christian V.s kro
nede monogram over årstallet. Ældre staffering, 
på forsiden lidt gråt og i feltet de forgyldte ver
saler: »Schads [Kirke]«. Bagsiden har rød bund, 
kronen er mørkerød, mens tal og sirater står 
(uægte) forgyldt. Rygbrættet, der i formen slut
ter sig til tavler i Ribe domkirke og S. Katrine 
kirke (s. 463f., 764f.), er siden 1913 i National
museet (inv. nr. F 51 176/1913).

Brøndum kirke. Bd. 3, s. 1913ff. rettelse og sup
plering: Kirkens bygningshistorie bør efter nye iagt
tagelser korrigeres på to væsentlige punkter – jfr. 
den nyskraverede plan (fig. 10): 1) Kvaderstens- 
kirken, bestående af apsis, kor og skib er næppe 
opført senere end 1200, idet skibet dog kort tid 
efter og endnu i romansk tid er forlænget mod 
vest. 2) Korpartiets rige indvendige udformning 
med unggotiske hvælv og blændingsfriser må 
skyldes en »modernisering«, der dendrokronolo- 
gisk kan tidsfæstes til 1240'rne, hvor det indre er 
ommuret i tuf og tegl, men i hovedsagen under 
bevarelse af den ydre granitbeklædning.

Skibets vestforlængelse afsløres af to profilerede 
hjørnekvadre, der er forblevet på deres gamle 
plads i det nedre sokkelled, én i hver side og 
ca. 4,4 m fra de nuværende hjørner. Skibet må 
altså oprindelig have været kortere, og ved ud
videlsen er gavlen brudt ned og flyttet mod 
vest. Påvisningen af denne forlængelse giver en 
forklaring på dørenes placering langt mod øst, 
næsten midt i langsiderne. Samtidig forklarer 
udvidelsen også, hvorfor det vestre vindue i 
nord (i det forlængede afsnit) er anderledes 
udformet end de tre østre vinduer, der står 
med affasede smige (s. 1925). Udformningen af 
det vestre og yngre vindue (med småsøjler og 
»knogleagtige« samlinger svarende til vinduer
ne i Vester Starup kirke) viser, at forlængelsen 
er foretaget relativ kort tid efter kirkens opfø
relse.

Ved korpartiets modernisering i 1240'rne synes 
den ydre granitbeklædning i det store hele at 
være blevet bevaret, samtidig med at det indre
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(af hensyn til hvælvene) blev fornyet i blødere 
materialer, tuf og tegl. De store vinduer (tre 
i apsis og tidligere fire i koret) er som nævnt 
rundbuede i det ydre og i lysningen, men spids
buede i det indre, hvor de indrammes af tuf- 
stens-rundstave. En undersøgelse af ydersidens 
vindueskvadre, sålbænke og overliggere viser, at 
vinduerne er udvidet ved behugning (i udven
dig bredde fra ca. 77 cm (=bredden i skibets 
vinduer) til de nuværende 93 cm). Oplysende 
er navnlig den løse overligger fra skibets nord- 
østre vindue, nu indmuret nederst i sakristiets 
vestvæg (fig. 22, s. 1926), hvor stenhuggeren 
ved udvidelsen har behugget den palmet, der 
smykker den runde bue.

Også den høje triumfbue, der er af tuf og 
tegl nederst i begge vanger, må være ommuret 
i forbindelse med korpartiets modernisering, 
idet man dog har genanvendt kragbånd og ki
lesten. At den rundbuede præstedør i korets 
nordside indvendig er af granit, må tyde på, at 
døren hører til korets oprindelige udstyr.

Koret har efter al sandsynlighed haft træloft, 
før man moderniserede rummet og murede 
hvælvene. Disse svarer som nævnt ret nøje til de 
unggotiske hvælv, der i de samme år blev muret 
i domkirkens midtskib (s. 254ff.). I domkirken 
var hvælvslagningen ledsaget af en udvidelse af 
vinduerne (højkirkevinduerne), hvad der med
førte et væsentligt indgreb i den ældre arkitek
tur. Andre eksempler på vinduesudvidelser fin
der man i kvaderstenskirken i Skærbæk (DK. 
Sjyll., s. 1248), hvor indersmigene er ommuret 
i tegl, og vinduerne i lysningen og i indre mur
flugt er forsynet med rundstave, svarende til 
dem i Brøndums korparti. Også i Vilslev (s. 
3111 ff.) må der være foretaget en modernise
ring af apsis og kor relativ kort tid efter kirkens 
opførelse. Her er apsidens vinduer, der er forsy
net med rundstave i lysningen, markant større 
end vinduerne i skibet, og også her synes udvi
delsen at være sket ved en behugning.

S. 1941, h. sp. lin. 24 f. n., Jens Dinesen Jersin 
(1629-24), læs: Jens Dinesen Jersin (1624-34).– 
H. sp., lin. 4 f. n., (1631-46), læs: (1631-45).

S. 1942, v. sp., lin. 6 f. n., Johan Monrad, læs: 
Erik Monrad.

S. 1956, h. sp., lin. 1 f. n., tilføjelse: †Harmo
nium, anskaffet 1959.49

S. 1958, billedtekst, Klangenberg, læs: Kla
genberg.

Hostrup kirke. Bd. 3, s. 2048, v. sp., lin. 1 f. o., 
tilføjelse vedr. *vievandskar. Det nævnes 1808 i 
våbenhuset som en stor udhulet sten, som syn
tes at have været brugt i den katolske kultus.50

– V. sp., lin. 6 f. n., †Krucifiks. Et lille krucifiks 
uden arme henlå 1916 over tårnets hvælving, 
læs: †Krucifikser. 1) Et korbuekrucifiks, hvis kors 
1808 hang på skibets nordvæg, mens selve fi
guren var »af ælde nedfalden«.50 2) Et mindre 
krucifiks til alter- og processionsbrug. Det hang 
1808 i skibet på korbuens nordre del, 50 1916 
henlå det uden arme over tårnets hvælving.

S. 2052, fig. 24, billedtekst, Peder Johansen, 
læs: Peder Jensen.

S. 2053, v. sp., lin. 12 og 22 f. o., Peder Johan
sen, læs: Peder Jensen. V. sp., lin. 4 f. n., Abraham 
Møller Jessen, læs: Anders Møller Jessen.

Guldager kirke. Bd. 3, s. 2083, h. sp., lin. 14 f. 
o. (og følgende), rettelse: Peder Madsens mød
rene våben var Væbner, hans i øvrigt ukendte 
hustrus fædrenevåben var Basse, det mødrene 
Tridie.51

S. 2089, v. sp., lin. 22 f. n., †Orgel, 1852, læs: 
†Orgel, 1858.

S. 2090, h. sp., lin. 4 f. o., d. 2. Junii, læs: d. 2. 
Julii. – H. sp., lin. 4 f. n., Peder Johansen, læs: 
Peder Jensen.

S. 2091, v. sp., lin. 7 f. o., Peder Johansen, læs: 
Peder Jensen.

S. 2095, h. sp., lin. 4, Faulov, læs: Taulov.
Nordby kirke. Bd. 3, s. 2123, h. sp., lin. 9 f. o., 

borgmester Hemeteus, læs: biskop Hemmet.
S. 2131, v. sp., lin. 9 f. o., Esbjerg, læs: Ribe.

Sønderho kirke. Bd. 3, s. 2176, h. sp., lin. 14 f. n. 
og følgende, rettelse og tilføjelse vedr. lysearme 
nr. 1 og 2: De er udført af Hans Rogier i Am
sterdam, da indskrifterne må læses: »Sterck als 
den leev/ voorsichtich voort/ tslanghen vier/ 
fe(cit) Hans Rogier. 1599« (stærk som løven, 
forsigtige ord, slangen vogter. Hans Rogier 
gjorde (mig) 1599).52

Grindsted kirke. Bd. 3, s. 2243, h. sp., lin. 4 f. o., 
Jens Sigsgaard, læs: Johs. Siggaard.
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Fig. 10. Grundplan 1:300 af Brøndum kirke med korrigerende skravering, der angiver vestforlængelse og »mo
dernisering« af korparti (s. 3537f.). Tegnet af Marianne Nielsen 2003 efter opmåling af Henrik Jacobsen 1979. – 
Grundriss 1:300 der Kirche zu Brøndum mit korrigierender Schraffierung, die eine Erweiterung nach Westen angeben sowie 
eine Modernisierung des Chores.

S. 2246, h. sp., lin. 13 f. n., ev/indelig, læs: 
evvindelig.
S. 2254, h. sp., lin. 16 f. o., Berent Bodsmann, 
læs: Bernt Bodemann.

Urup kirke. Bd. 4, s. 2267, v. sp., lin. 4 f. o., N. 
Christof Hansen, læs: Niels Christoffer Han
sen.

Grene kirke. Bd. 4, s. 2277, v. sp., lin. 12 f. o. 
tilføjes: Et †røgelsekar nævnes 1808 som udført 
af »en slags sort Skiefersteen med en uendelig 
mængde Zirater og Huller«.53 – V. sp., lin. 18 
f. o. tilføjes: Et †krucifiks fandtes 1808 hos en 
mand i Grene by. Præsten anså det for muligt, 
at det i de katolske tider havde tilhørt kirken.53 

S. 2281, note 4, H. Sander-Sørensen, læs: H. 
Sander Sørensen.

Grene gamle †kirke. Bd. 4, s. 2287, v. sp., lin. 6 
f. n., vi icke kom af, læs: vi kan icke kom af.

Billund kirke. Bd. 4, s. 2293, v. sp., lin. 2 f. n., 
Kirk Christensen, læs: Kirk Christiansen.

S. 2295, h. sp., lin. 12 f. o., Eisbouts, læs: Eijs- 
bouts.

Hejnsvig kirke. Bd. 4, s. 2354, h. sp., lin. 4 f. o. 
tilføjes: Et †harmonium (nr. 2) leveredes 1894 af 
Petersen & Steenstrup, København.54

Verst kirke. Bd. 4, s. 2371, h. sp., lin. 2 f. o., Bing 
og Grøndal, læs: Bing & Grøndahl.

Verst †kirke. Bd. 4, s. 2385, h. sp., lin. 3 f. o., 
Pelvg, læs: Pelvg (Pelug).

Bække kirke. Bd. 4, s. 2389, fig. 4, billedtekst: 
Klokkestabel, læs: †Klokkestabel.

S. 2392, v. sp., lin. 13 f. o. og følgende, rettelse: 
Tympanet viser Kristus mellem Peter og Pau
lus, der far overrakt henholdsvis en nøgle og en 
bog (den nye lov, evangeliet).

S. 2400, h. sp., lin. 3 og 7 f. n., hhv. Bing 
og Grøndal og Bing & Grøndal, læs: Bing & 
Grøndahl.

Anst kirke. Bd. 4, s. 2474, v. sp., lin. 5 f. o., lex 
novum, læs: lex nova.

S. 2494, h. sp., lin. 10 f. n. tilføjes: Et †kor- 
buekrucifiks nævnes 1808 som et muligt levn 
fra den katolske kult.55 – H. sp., lin. 3 f. n., 
den usignerede stol, læs: den ligeledes signerede 
stol. – Følgende lin.: begge fra 1618, læs: hhv. 
fra 1618 og o. 1612-22.

S. 2499, v. sp., lin. 16 f. o. tilføjes: På †prœste- 
og skriftestolen så Søren Abildgaard o. 1770 to 
våbener udskåret i træ. Det venstre rummede 
en bomærkeagtig figur som to modvendte fire-
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taller,56 det højre tre blomster som for slægten 
Lange.57

S. 2502, h. sp., lin. 14 f. n.: bygget af Joh. P. 
Andresen & Co., Ringkøbing., læs: leveret af 
Joh. P. Andresen & Co., Ringkøbing, antagelig 
bygget af Gebrüder Rieger, Jägerndorf.

S. 2509, h. sp., lin. 12 f. o. tilføjes: Notebøger. 
Søren Abildgaard VIII, 88.

Gesten kirke. Bd. 4, s. 2519, h. sp., lin. 2 f. n. 
tilføjes vedr. bygning: En dendrokronologisk 
analyse 1999 af korets tagværk omfattede to 
spær i nordsiden og gav som resultat, at tøm
meret i det 8. spær (det næstvestligste) var fæl
det o. 1245, mens tømmeret i det 7. spær var 
fældet i vinterhalvåret 1412-13.58 Det 8. spær, 
der er genanvendt og oprindelig har haft lange 
skråstivere, er sandsynligvis lagt op i forbindel
se med korets østforlængelse (jfr. s. 2518), der 
altså skulle kunne dateres til o. 1245. Daterin
gen af det 7. spær viser, at der o. 1413 må være 
foretaget en omsætning og delvis fornyelse af 
korets tagværk, der nu har dobbelte lag hane
bånd.

s. 2524, h. sp., lin. 5 f. o., 1708, læs: 1703. – 
H. sp., lin. 14-15 f. o.: og en prædikestolshim- 
mel blev opsat, sætningen udgår, ligeledes (i lin. 
15) ordet prædikestol. – H. sp., lin. 19 f. o. til
føjes: 1808 oplyses, at alterbordet fordum skulle 
have haft en hulning i sig, hvorudi kong Hans 
år 1500 skulle have indmuret en skat, der siden 
var fundet og anvendt på kirken (jfr. s. 2515).53

S. 2526, h. sp., lin. 17 og 22, 1708, læs: 1703.
S. 2527, fig. 16, billedtekst: 1708, læs: 1703. – 

V. sp., lin. 6 f. o.: muligvis anskaffet efter synets 
ønske 1889, læs: købt 1878.

S. 2529, h. sp., lin. 5 f. o., Per Perb, læs: Per 
Perss (Per Perssøn).

S. 2530, v. sp., lin. 1 f. o.: der antagelig er byg
get ind i opgangen. Sætningen udgår, og det 
følgende ord: Denne, erstattes af: Opgangen. – 
V. sp., lin. 5 og 19 f. o., rettelse: årstallet 1924 
erstattes af 1946, årstallet 1985 af 1924. – H. 
sp., lin. 13-14 f. o., formentlig fra 1887, læs: fra 
1924. Fire gavle, læs: Seks gavle.

S. 2531, v. sp., lin. 6 f. o., 1985, læs: 1924.- H. 
sp., lin. 10 f. o., vistnok 1875, læs: 1924.- H. sp., 
lin. 7 f. o., kirkeværger, læs: kirkeværge. – H. sp.,

lin. 13 f. o., sidepanelerne, læs: sidepanelerne fra 
1924. – H. sp., lin. 20 f. o. (og følgende), ret
telse: bænken er i sin helhed fra 1924, ligeledes 
bemalingen.

S. 2532, v. sp., lin. 5-6 f. o., flyttet fra koret 
til dens nuværende placering ved prædikestols- 
trappen, læs: hensat på kirkeloftet, hvorfra den 
atter nedtoges 1924. H. sp., lin. 10 f. o., 1985, 
læs: 1924.

S. 2533, v. sp., lin. 3 f. o., 1985, læs: 1990. – H. 
sp., lin. 3 f. o.: 11 stemmer, læs: 10 stemmer. – 
H. sp., lin. 6 f. n.: Pedalet har ingen Rørfløjte 
8'.

S. 2535, fig. 27, billedtekst: vistnok fra 1875, 
læs: fra 1924. – H. sp., lin. 5 f. o.: O. 1915, læs: 
O. 1978. Lin. 11 f. o.: O. 1960, læs: 1985.

Skanderup kirke. Bd. 4, s. 2573, h. sp., lin. 7 
f. n.: Nu i tårnets nedre mellemstokværk, læs: 
1936 flyttet til tårnets nedre mellemstokværk.

S. 2578, note 38, rettelse: Hele indskriften er 
på plattysk.

Seest kirke. Bd. 4, s. 2590, h. sp., lin. 2 f. n., Gott- 
helf Andreas Hestorff i Haderslev, læs: Gotthelf 
Andreas Hestorff i Åbenrå.

S. 2595, h. sp., lin. 1 f. o., Gotthelf Andreas 
Hestorff i Haderslev, læs: Gotthelf Andreas Hes
torff i Åbenrå.

S. 2597, v. sp., lin. 14 f. o. tilføjes: Af en tvist 
1668 fremgår, at døbefonten allerede da havde 
sin plads i koret, »mellem kirken og alteret«.59

S. 2600, v. sp., lin. 6 f. o. tilføjes: 1668 syne
des en plads i kirken mellem kirken og koret, 
hvor Christoffer Adolf Fandina i Seest foregav 
at have kirkekommisærens tilladelse til at lade 
indsætte en stol til sin hustru. Man fandt, at 
dette ikke kunne ske uden hindring for alter
gæsterne, der så ikke ville kunne sætte sig på 
det sædvanlige sted. Ligeledes stod fonten net
op, hvor stolen var tænkt opsat og kunne ikke 
bekvemt stå andetsteds i kirken. Hustruen hen
vistes derfor til et »fremer« stolestade midt i 
kirken, »hvormed hun kunne være vel fornøj
et«.59

Vamdrup kirke. Bd. 4, s. 2652, v. sp., lin. 9 f. n., 
August Hasse, læs: August Hassel.

Lindknud kirke. Bd. 4, s. 2673, v. sp., lin. 4 f. n., 
o. 1912, læs: o. 1916.
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S. 2683, v. sp., lin. 3 f. o., samt daværende, læs: 
samt de daværende. – V sp., lin. 6 f. o., Hellige 
os din, læs: Hellige Os i din.

S. 2700, note 34: hikuin nr. 2, læs: hikuin nr. 3.
Brørup kirke. Bd. 4, s. 2730, h. sp., lin. 9 f. n. 

tilføjes: †Middelalderlige grave. Ved udgravningen 
1953 fremkom der en række middelalderlige 
grave, hvoraf nogle lå ind under kirkens fun
damenter (jfr. s. 2708) og derfor må have hørt 
til †trækirkerne (se s. 2712, fig. 12). Disse gra
ve var nærmest trapezformede, kun 50-60 cm 
brede, og ikke mere end hen ved 60 cm dybe. 
Skeletterne var gennemgående forsvundet som 
følge af den fugtige og kalkfattige jord; kun et 
par rester af kranier fremkom, og der savnedes 
kistespor. I nogle grave sås derimod en tynd, 
sort bølget stribe, der af udgraveren blev opfat
tet som spor af et svøb eller lignende, hvori den 
døde var begravet. Af disse tidlige grave var der 
ingen, som skar hinanden. De var åbenbart en 
smule anderledes orienteret end de øvrige, se
nere grave, som er indtegnet på udgravnings- 
planen (s. 2712, fig. 12), og som har hørt sten
kirken til.60

Holsted kirke. Bd. 4, s. 2739, v. sp., lin. 1 f. 
o., Mads Christensen, Holstedgård, læs: Mads 
Christensen, Holstedgård (jfr. †dåbsfad).

S. 2755, h. sp., lin. 10 f. o., evangelistmalerier, 
læs †evangelistmalerier.

S. 2757, h. sp. nederst, tilføjelse vedr. †klokke 
nr. 2: Den er tilskrevet støberen Peter Hansen i 
Flensborg.

Holsted, S. Peders kirke. Bd. 4, s. 2763, h. sp., 
lin. 6 f. o., Knud Eiby, læs: Knud Eibye.

Føvling kirke. Bd. 4, s. 2778, h. sp., lin. 27 f. o.: 
pilastre i form af, læs: halvsøjler af form som.

S. 2784, v. sp., lin. 13 f. o., Alterkanden, læs: 
Dåbskanden.

Stenderup kirke. Bd. 4, s. 2801, v. sp., lin. 32 f. 
o., tilføjelse: Altersølvet er oprindelig udført til 
brug på orlogsflåden, jfr. tilsvarende sæt i Ob- 
bekær (s. 3376) og Reersø kirker (DK. Hol
bæk, s. 1294) samt Roskilde Stiftsblad 1983, nr. 
7, s. 103.

Malt kirke. Bd. 4, s. 2814, h. sp., lin. 15 f. o. til
føjes vedr. bygning: Kirkens udseende efter ho
vedistandsættelsen 1879 fremgår af et fotografi

fra 1884 (fig. 11).61 Tårnpartiets kvaderbeklæd
ning stod da hvidtet, og våbenhuset havde fået 
svungne †gavlkatnme, der igen er nedtaget.

S. 2826, v. sp. nederst tilføjes: Alterskranken er 
fra 1870, halvcirkulær med drejede balustre, rød 
bemaling og læderbetrukket skammel. †Alter- 
skranke. 1862 nævnes et knæfald med en hynde 
af læder.62

S. 2828, h. sp., lin. 8 f. o., rettelse vedr. †dåbs- 
kande: Den eksisterer stadig, jfr. s. 2832 fig. 39.

S. 2832, h. sp., lin. 7 f. o., tilføjelse: Maleriet 
af Martin Luther er signeret »Julius Petersen
188..«, idet årstallet vistnok skal læses '1884'. 63

S. 2839, v. sp., lin. 8 f. o., s. 131, læs: s. 253f.
Askov kirke. Bd. 4, s. 2843, h. sp., lin. 2 f. n., 

rettelse: Alterbordet var ved redaktionen 1993 
ikke det oprindelige, men fornyet 1939 med 
forside ved Hans Georg Skovgaard.64

Folding kirke. Bd. 4, s. 2855, h. sp., lin. 2 f. n., 
Auguste Doré, læs: Gustave Doré.

S. 2870, h. sp., lin. 9 f. o. tilføjes vedr. det 
Claudiusske gravsted: I forbindelse med dets 
renovering 1996 fremdrog man i gravkamme
ret resterne af to †kister, der ifølge de bevarede 
kisteplader har rummet hhv. Christine Margre
the Claudius, †1756, og hendes mand Samuel 
Nicolaus Claudius, †1771.65

*Kistepladerne, hvoraf hendes er noget læde
ret, er af messing med graverede indskrifter i 
skriveskrift. Pladerne er efter en konservering 
1998 udstillet på Museet på Sønderskov:

1) 1756, for »Frue Christ(ine) Margaretha 
Claudius«. Vidtløftig og til dels svært læselig 
indskrift, hvoraf det fremgår, at hun var født
15. juni 1719 af velbårne forældre, Hans Bach- 
mann, hofjægermester og herre til Sønderskov, 
og Christina Margareta Classen. Hun blev 1750 
beskikket i et lyksaligt ægteskab med den nu 
hjertesårede Samuel Nicolaus Claudius, herre 
til Sønderskov, men døde 30. juli 1756. Hun var 
i ægteskabet et spejl af oprigtig ægte kærlighed, 
imod sine børn et mønster på en ret moders 
hjerte og i sine svare lidelser en prøve på tålmo
dighed. Hun udstod i 111 dage en hård lidelser
nes strid, dog gik hun ved bøn og tålmodighed 
igennem kampen til kronen. Hun efterlod sig 
tre levende billeder i en søn og to døtre.

241*
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2) 1771, for Samuel Nicolaus Claudius, for
dum Kongelig Majestæts virkelige kancelliråd. 
»Hand gik ind i denne usle Verden den 17. 
April 1719 og fuldendte sit Løb den 15. July
1771...«.

S. 2870, h. sp., lin. 6 f. n., var tømt længe in
den 1884, læs: var vistnok tømt længe inden 
1884.

Vejen kirke. Bd. 4, s. 2886, h. sp., lin. 1 f. o. til
føjes vedr. bygning: Den nedrevne †kirkes til
stand i begyndelsen af 1700'rne belyses af et 
syn 24. nov. 1701 med deltagelse af seks syns- 
mænd samt en murermester, Hans Christen
sen af Rodebæk (Fåborg sogn), og en blytæk- 
ker, Niels Sørensen af Lyne mølle (Ringkøbing 
amt). Bygningens brøstfældighed sagdes da at 
være forårsaget af »torden og jordskælv«.66

Læborg kirke. Bd. 4, s. 2914, fig. 4, rettelse: På 
grundpanen skal korbuens omgivelser stå med 
tæt (romansk) skravering, ikke gotisk.

S. 2932, note 6, tilføjelse: Jfr. Marius Kristen
sen: Et middelalderligt Signet, fundet ved Læ
borg. I ÅrbRibe. 1908, s. 178-80.

Åstrup kirke. Bd. 5, s. 2948, v. sp., lin. 7 f. n. til
føjes: Taget på tårnet manglede ved et kirkesyn 
1668 både lægter og blytækning.67

S. 2950, v. sp., lin. 3 f. n., Karen Pedersdatter, 
læs: Karen Pederskone.

S. 2957, h. sp., lin. 7 f. n. tilføjes: 1622 nævner 
kirkesynet både kalk og disk.68

S. 2958, v. sp., lin. 13 f. o., Karen Pedersdatter, 
læs: Karen Pederskone. —V. sp., lin. 2 f. n. tilføjes: 
Et sæt ældre †alterstager nævnes 1622.58 – H. sp., 
lin. 10 f. o. tilføjes: En ældre †messehagel nævnes 
1622.58 – H. sp., lin. 11 f. n. tilføjes: Døbefonten 
stod 1668 i tårnrummet.57

S. 2962, h. sp., lin. 1 f. n., tilføjelse: 1622 fat
tedes klokken (†nr. 2) både jernbånd og reb.68

S. 2968, note 32, Theodor Knuhtzen, læs: 
Theodor Knuthsen.

Gørding kirke. Bd. 5, s. 2969, v. sp., lin 4 f. o. 
tilføjes: I forbindelse med kronens afhændelse 
af kirken 1679 blev der optaget og tinglyst et 
syn. Den sidste kirkeværge inden overgangen 
til privat eje var Hans Hansen på Varho.69

S. 2971, h. sp., lin. 2 f. o. tilføjes vedr. kirkegår
dens †indgange: 1668 skulle den nordre og østre

stette repareres med både mursten og tagsten. 
1679 var den nordre, murede stette ganske øde 
og nu erstattet af træværk; den østre og søndre 
stette manglede jernriste.68

S. 2977, v. sp., lin. 16 f. o. tilføjes vedr. byg
ning: Ved et syn 1668 var tårnets sydvestre 
hjørne til dels faldet ned, og murpartiet mel
lem glamhullerne og granitkvadrene nederst 
burde repareres inden vinteren; men 1679 
var tårnet stadig meget brøstfældigt. Ligeledes 
manglede nogle blyplader på kirken og våben
huset.69

S. 2979, h. sp., lin. 6 f. o., Anna Benedikte 
Stensen, læs: Anne Benedicte Steensen.

S. 2980, v. sp., lin. 1 f. o. tilføjes: 1622 savnede 
kirken både alterklæde og messehagel.68

S. 2983, h. sp., lin. 4 f. n. tilføjes: Altersættet 
nævnes tidligst 1622.68

S. 2984, v. sp., lin. 25 f. n. tilføjes: Et sæt ældre 
†alterstager nævnes 1622.68

S. 2994, h. sp., lin. 8. f. n., †Herskabsstol, 1647, 
for ejerne afVarho, tilføjelse: Lågerne med årstal 
og initialerne »MKSEB« for Margrethe Krag 
S (alig) Erik Bildes (i syd) samt hans initialer 
»SEB« i nord.70

S. 3000, h. sp., lin. 10 f. o. tilføjes: Johnny 
Roosval: Studier i Danmark, Stockholm 1918, 
s. 68ff.

Vejrup kirke. Bd. 5, s. 3004, h. sp., lin. 12 f. o. til
føjes vedr. kirkegårdens †indgange: 1668 var den 
østre stette brøstfældig og manglede en port, 
mens den nordre stette manglede overdække. 
På grund af disse defekter lå »kirkejorden« så 
godt som »under fæfødder« (dvs. den blev over
rendt af kreaturer).67

S. 3007, h. sp., lin. 4 f. n. tilføjes: †Våbenhu- 
set (»Schrifftis«, skrøvset) var 1668 stærkt for
faldent; der manglede tagsten, og tømmer og 
dørfløj rådnede.67

S. 301l, v. sp., lin. 6 f. n. tilføjes: 1622 savnedes 
alterklæde.68

S. 3013, h. sp., lin. 1 f. o., tilføjelse: 1622 
manglede kirken både kalk og disk.68

S. 3015, v. sp., lin. 2 f. n. tilføjes: 1622 savnedes 
messehagel.68

S. 3020, h. sp., lin. 9 f. n. tilføjes: En †lysekrone 
til petroleum fandtes o. 1910 (jfr. fig. 19).
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Fig. 11. Malt kirke set fra sydvest få år efter kirkens istandsættelse 1879 (s. 2814 og 3541). Foto i Lokalhistorisk 
arkiv for Vejen kommune. – Die Kirche von Malt von Südwesten gesehen wenige Jahre nach der Restaurierung 1879.

Darum kirke. Bd. 5, s. 3023, v. sp., lin. 3 f. n. til
føjes: I forbindelse med kronens salg af kirken 
1679 blev der optaget et tinglyst syn. Den sid
ste kirkeværge før overgangen til privat eje var 
sognepræsten selv, Christen Sørensen Sevel.69

S. 3024, v. sp., lin. 4 f. n. tilføjes vedr. kirke
gårdens †indgange: 1668 nævnes en østre stette 
med port samt to andre stetter; 1679 manglede 
jernristen ved porten og ved den vestre stette. 
Der manglede korstræer foran alle tre indgan
ge.71

S. 3033, h. sp., lin. 1 f. o. tilføjes: Ved kirkesyn 
1668 og 1679 var tårnets mure forfaldne på 
syd- og vestsiden.71

S. 3048, v. sp., lin. 2 f. o., tilføjelse: †Altersølv. 
1622 havde kirken kun en kalk og disk af tin, 68 
ligeledes 1668 og 1690.72 –H. sp., lin. 11 f. o.

tilføjes: Alterstagerne nævnes tidligst 1622.68 –
H. sp., lin. 6 f. n. tilføjes: 1668 savnedes mes- 
sehagel.73

S. 3050, h. sp., lin. 9 f. n. tilføjes: *Vievandskar? 
En rødgrå granitblok (fig. 12a-b), romansk til
hugget i kubisk form, 23×36 cm, 27,5 cm høj, 
og forsynet med ornamenter og runetegn stam
mer fra sognet og kan have udgjort et vievands
kar i kirken. Om oversiden fra første færd har 
haft fordybning er dog uvist, idet stenen senest 
har tjent som underligger i en kværn og dermed 
har fået en nyere, cirkulær fordybning (fig. 12a) 
med sideafløb (tvm. 18 cm, 7 cm dyb). På to af 
blokkens sider er indhugget en blanding af runer 
og runelignende tegn, på den ene side (A) arran
geret i tre rækker, på den anden og tilstødende 
(B) inden for en dobbeltcirkel (fig. 12b). På den
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Fig. 12a-b. Formodet *vievandskar, romansk af granit, fra Darum kirke (s. 3543). a. Siderne A og B med uforståelige 
runer. b. Side B og stenens (sekundære?) fordybning med afløb. I NM. NE fot. 1994. – Vermutetes *Weihwasserbecken, 
romanisch aus Granit, aus der Kirche von Darum, a. Die Seiten A und B mit unverständlichen Runen, b. Die Seite B und die 
(sekundäre?) Versenkung mit Ablauf.

tredje side (C, stødende op til A) ses ben og krop 
af en lille menneskeskikkelse, mens blokkens 
sidste side fremtræder glat. Runetegnene giver 
ingen mening og må opfattes som værnema
gi.74 Den glatte side tyder på, at stenen har haft 
plads op ad en kirkevæg med en mindre, oprin
delig fordybning som vievandskar.75 Stenen er 
fra strandfoged Peder S. Pedersen i Store Darum 
erhvervet til museet i Ribe og derfra 1911 ind
sendt til Nationalmuseet (inv. nr. D 7874).

S. 3054, h. sp., lin. 18 f. o. tilføjes: 1622 næv
nes en †kiste, der tjente til opbevaring af alter
sølv og messetøj; den var da 'brøden både ne
den og oven, og ingen lås for'.68

S. 3057, v. sp., lin. 6 f. o. tilføjes: En †ligbåre 
nævnes 1690.69 – H. sp., lin. 3 f. n. tilføjes: De to 
små klokker nævnes tidligst 1668 og 1690.69

S. 3062, note 76, Kristine, læs: Kirstine Curtz.
Bramminge kirke. Bd. 5, s. 3063, overskriften, 

BRAMMINGE S. KNUDS KIRKE, læs: 
BRAMMINGE KIRKE.- H. sp., lin. 2 f. o. til
føjes: I forbindelse med kronens salg af kirken 
1679 blev optaget et tinglyst syn.69

S. 3064, h. sp., lin. 6 f. o. tilføjes: En muret 
og teglhængt portal nord for kirken var 1679 
brøstfældig.

S. 3067, h. sp., lin. 5 f. o. tilføjes: Våbenhuset 
var 1668 tækket med træfjæl og uden loft.76

S. 3068, h. sp., lin. 10 f. o. tilføjes vedr. 
bygning: Tårnet var 1679 brøstfældigt og 
muren revnet efter et lynnedslag mikkelsdag 
1678.69

S. 3072, h. sp., 3. afsn., lin. 7, Iver Vind, læs: 
Iver Lange.

S. 3074, h. sp., lin. 2 f. o. tilføjes: 1622 savnede 
kirken alterklæde.69

S. 3078, v. sp., lin. 2 f. n. tilføjes: Et sæt ældre 
†altersølv omtales 1622.69

S. 3079, v. sp., lin. 9 f. o. tilføjes: †Alterstager 
nævnes tidligst 1622.69 —V. sp., lin. 17 f. n. tilføj
es: En †messehagel nævnes 1622.69

S. 3086, h. sp., lin. 9 f. o. tilføjes: En gammel 
jernbunden †kiste nævnes 1690.72

S. 3101, note 68, V. Nordmand, læs: V Nord- 
mann.- Note 70, Japertus Steenstrup, læs: Jape- 
tus Steenstrup.

Vilslev kirke. Bd. 5, s. 3110, h. sp., lin. 9 f. o. til
føjes vedr. kirkegårdens †indgange: Et kirkesyn 
1668 omtaler fire murede og teglhængte stet- 
ter, én i hvert verdenshjørne.77

S. 3136, h. sp., lin. 18 f. o., Niels Lang, læs: 
Knud Lang.
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S. 3140, h. sp., lin. 15 f. o. tilføjes: Den gotiske 
*alterkalk er formentlig endnu nævnt i kirken 
1622, da et kirkesyn omtaler kalk og disk af'sølv 
forgyldt'.69 – H. sp., lin. 8 f. n. tilføjes: Et sæt æl
dre †alterstager nævnes i et kirkesyn 1622.68

S. 3156, v. sp., lin. 5. f. o. og billedtekst til fig. 
61: Gvnder Terkels(datter) og Gunder Terkilds- 
datter, læs hhv.: Gvnder Terkels og Gunder Ter- 
kilds.

S. 3163, note 103 tilføjes: Stolestadestriden 
1682-83, der skyldtes de trange pladsforhold, 
belyses yderligere af et syn optaget i kirken 6. 
okt. 1682 og refereret i tingbogen. Synet fandt, 
at der ikke var plads til flere kvindestole øst- 
ligst i den nordre række, uden at det ville skabe 
trængsel for »sognefolkene, som går til alters«, og 
for de »lig (dvs. ligkister), som indbæres udi kir
ken, og udi altergulvet (dvs. koret) skal der ven
des, når de igen udbæres«. Kirkeværgen, Niels 
Jacobsen i Vilslev, bevidnede sammen med to 
sognemænd, at flere kvinder var uden faste sto
lestader og måtte stå i stolen med deres mænd, 
fordi der ikke kunne indsættes flere stole.78

Hunderup kirke. Bd. 5, s. 3166, v. sp., lin. 8 f. n. 
tilføjes: Kirkegårdens to murede †portaler omta
les 1668 som »sønder og vester stette«.77

S. 3179, v. sp., lin. 11 f. n. tilføjes: †Altersølv. 
1622 måtte kirken nøjes med kalk og disk af 
tin.68 – Billedtekst til fig. 14, rettelse: Kalken har 
initialer for kirkeejerne og våbener med initia
ler for Edel Margrethe Krags forældre.

S. 3192, h. sp., lin. 4 f. n., olielamper, læs: 
flammeurner.

S. 3194, h. sp., lin. 3 f. n.: Peder Pedersenske, 
læs: Peter Petersenske.

S. 3205, note 57 suppleres litteraturen til 
Niels Langes og Abel Skeels monument med: 
Antoinette Huysmans: De Grafmonumenten 
van Cornelis Floris, Revue Belge D'Archéolo- 
gie et D'Histoire de L'Art 1987, s. 91ff.

Jernved kirke. Bd. 5, s. 3215, h. sp., lin. 6 f. n. til
føjes: Ifølge et kirkesyn 1668 var »hvælvingen 
over alteret« (apsisbuen) revnet tværs igennem, 
og også muren over »Brixdøren« (korbuen) var 
revnet.77

S. 3220, v. sp., lin. 11 f. o., Tørring-lensk, læs: 
Tørning-lensk.

Fig. 13. *Kalk fra *sygesæt, udført o. 1875 til Obbekær 
kirke af Johan Georg Christian Holm, København (s. 
3546). I Den antikvariske Samling, Ribe. Museumsfo
to. – *Krankenbesuchskelch, um 1875 für die Kirche zu 
Obbekær von Johan Georg Christian Holm, Kopenhagen, 
hergestellt.

S. 3226, h. sp., lin. 19 f. o. tilføjes: Et †alter- 
klæde nævnes 1622.68

S. 3234, h. sp., lin. 5. f.n., »Skænket 1965 af 
Dagmar og Niels Puggard«, læs: »Skænket 1965 
af Dagmar og Niels Puggaard«.

S. 3242, v. sp., sidste lin. tilføjes: En †kiste til 
forvaring af messeklæderne nævnes 1622.68

S. 3244, h. sp., lin. 8 f. n., slyngebom, læs: vug
gebom. – V. sp., lin. 10 f. n. tilføjes: Et †ildkar 
nævnes 1622.68

S. 3246, h. sp., lin. 25 f. o., rettelse: Gravstenen 
er ikke forsvundet men hører til i Seem kirke, 
hvor den er beskrevet som nr. 3 (se s. 3428).

S. 3250, note 38, tilføjelse: Forsøget på at opnå 
en dendrokron ologisk datering lykkedes ikke. 

Farup kirke. Bd. 5, s. 3280, v. sp., lin. 8 f. o.: Nu 
i materialrummets vestvindue, læs: Nu i Hellig 

Kors klosters kirke på Dejbjerg hede.
S. 3283, v. sp., lin. 4 f. n. og h. sp. lin. 5 f. n.: 

Winfeldts, læs: Windfeldts.
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S. 3284, billedteksterne fig. 23-24 samt v. sp., 
lin. 7 f. n.: Winfeldt, læs: Windfeldt.

S. 3307, v. sp., lin. 20 f. o., NM2. Håndskrifter, 
læs: NM2. Indberetninger.

S. 3310, note 81, Jørgen Barfod, læs: Jörn 
Barfod.

Kalvslund kirke. Bd. 5, s. 3356, v. sp., lin. 2 f. o., 
1761, læs: 1756.

S. 3361, v. sp., lin. 3 f. o., pastor I. Munck, læs: 
pastor H. Munch.

Obbekær kirke. Bd. 5, s. 3377, v. sp., lin. 9 f. o. 
tilføjes: Døbefonten er fra 1907, solgt 1955 til 
Nørlem kirke, Ringkøbing amt (jfr. DK. Ring
købing, s. 617). – V. sp., lin. 8 f. o. tilføjes: *Sy- 
gesæt, o. 1875, udført af Johan Georg Christian 
Holm (†1882), København. Kalken (fig. 13),
11,4 cm høj, har cirkulær fod i to afsæt, cylin
derskaft med ring og halvkuglebæger med et 
graveret kors, der har trekløverender. Disken, 
tvm. 6,6 cm, er glat med cirkelkors på fanen. 
På undersiden tre stempler, der er bedre bevaret 
end bægerets tilsvarende: Et tretårn (årstal ulæ
seligt), et »S« samt guldsmedens stempel (Bøje
1982, nr. 1452). I Den Antikvariske Samling, 
Ribe.-V. sp., lin. 5 f. n., tilføjelse: Klokken stam
mer fra Vor Frelsers Kirke i København (jfr. DK 
Kbh.By, Bd. 2, s. 601, * klokke nr. 2).

Seem kirke. Bd. 5, s. 3402-06, billedteksterne til 
fig. 22-26 tilføjes alle: I NM.

S. 3408, h. sp., lin. 17 f. n., fornyet 1844, læs: 
fornyet 1844 af Johan Jacob Heinrich Rühle, 
Ribe. – Samme sp., lin. 5 f. n., »XXXXII lod, 
BR«, skal formentlig læses »XXXXII lod, HR« 
idet de to initialer må stå for Heinrich Rühle i 
Ribe. Jfr. rettelse til s. 3434, note 100.

S. 3409, v. sp., lin. 3 f. o., ukendt mester 1844, 
læs: Johan Jacob Heinrich Rühle, Ribe, 1844.
- H. sp., lin. 1 f. o. tilføjes: Et *låg til et chrisma- 
torium (oliegemme), formentlig fra 1200'rne, 
er 1993 fundet ved Seem og stammer rimelig
vis fra kirken. Det er af mørknet bronze, seks- 
tunget, 5,3×4,7 cm, med spor af forgyldning 
og bevaret hængsel. Selv om grundformen ik
ke er helt cirkulær, må det være sandsynligt, 
at oliegemmet har været cylindrisk og dermed 
kun tjente én type olie; dette ville være usæd
vanligt, jfr. litteratur anført s. 3100, note 38. I

Den antikvariske Samling i Ribe (inv.nr. 1076 
×4).

S. 3412, billedtekst til fig. 36, tilføjelse: Nu i 
Haderslev domkirke.

S. 3434, note 100, rettelse: Mestermærket er 
nok let varieret fra Johan Jacob Heinrich Rüh
les sædvanlige, men må være hans, bl.a. fordi 
det jo optræder sammen med et Ribemærke.

Vester Vedsted kirke. Bd. 5, s. 3458, v. sp., lin. 1 
f. o., †præstestolens, læs: †degnestolens.

S. 3462, h. sp., lin. 12 f. n., Agnes Schmidt, læs 
Agnes Smidt.

S, 3468, h. sp., lin. 9 f. n., (fig. $37), læs: (fig. 
37).

S. 3472, h. sp., lin. 1 f. n., og s. 3473, billed
tekst til fig. 42, †præstestol, læs: †degnestol.

S. 3474, h. sp., lin. 8 f. o., (†)præstestol, læs 
(†)degnestol. – H. sp., lin.10 f. o., (jfr. s. 3474), 
læs: (jfr. s. 3472). H. sp., lin. 1 f. n.: stolen kan 
være fremstillet til kapellanen/den residerende 
kannik ved Ribe domkirke, der o. 1525 havde 
Vester Vedsted kirke som præbende (jfr. histo
risk indledning s. 3439): Udgår.

Mandø kirke. Bd. 5, s. 3502, v. sp., lin. 6 f. o., ret
telse og tilføjelse vedr. bygningstavle: Den eksi
sterende tavle er ikke fra o. 1727, men må være 
fornyet engang i første del af 1900'rne. Af den 
oprindelige *(†)bygningstavle er der bevaret fire 
166 cm høje fyrrebrædder, til dels flækkede og 
brækkede, der sammen med et femte må have 
udgjort tavlens midtfelt (bræddernes samlede 
bredde 110 cm). Rester af hvid indskrift på 
sort bund inden for en akantusramme: »Hans 
Exelen.../ lod vor Kirke... [1]727... d. glæde 
ham so... od/ vi kan det ey... / Til en 
Ihukom(m)else... inde/ for os oc vor... /Hans 
Naun...«. Omkring skriftfeltet er fyldt ud med 
mørkeblåt og sorte kantninger. Indskriftens re
ster viser, at det drejer sig om samme ordlyd, 
og at den eksisterende tavle må være fornyet 
efter den gamle. Hvad angår formen, må det dog 
være sket ret frit. Resterne af den gamle tavle 
lå indtil 1962 hos turistforeningen i Ribe (på et 
lagerrum), hvor man blot vidste, at den skulle 
komme fra en af egnens kirker. Indbragt 1962 
til Den antikvariske Samling i Ribe (inv.nr. E 
343).
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NØGLE TIL SAGREGISTER

(Opslagsordet til registret er markeret med fed skrift)

Aflastningsbuer – se Bygningsdetaljer og -konstrukti
oner

Akvamaniler – se Alterudstyr
Alterborde, -podier og -skranker (s. 3553) – se også 

Sidealterborde 
Alterbordsnicher – se Alterborde, -podier og skranker 
Alterbordspaneler – se Alterborde, -podier og -skranker
Alterbøger – se Alterudstyr
Alterdiske – se Altersølv
Alterduge – se Altertekstiler under Tekstiler
Alterkalke – se Altersølv
Alterkander – se Altersølv
Alterklæder – se Altertekstiler under Tekstiler
Alterkrucifikser – se Krucifikser
Alternicher (s. 3553)
Alteromhæng – se Omhæng under Tekstiler 
Alterretabler – se Alterprydelser under Alterudsmykninger 
Alterskamler – se Alterborde, -podier og -skranker 
Alterskranker – se Alterborde, -podier og -skranker 
Alterstager – se Alterudstyr 
Altersølv (s. 3553)
Altertavlefigurer, løse – se Alterudsmykninger 
Altertavler – se Alterudsmykninger 
Alterudsmykninger (s. 3555)
Alterudstyr (s. 3556)
Altre, gyldne – se Alterudsmykninger 
Ankerforskud – se Murankre under Bygningsdetaljer 

og -konstruktioner 
Antemensaler – jfr. Alterbordspaneler under Alterborde, 

-podier og -skranker 
Antependier – jfr. Alteromhæng under Tekstiler 
Apsider (s. 3557)
Arkadepiller – se Bygningsdetaljer og -konstruktioner 
Baser – se Bygningsdetaljer og -konstruktioner 
Begravelser (s. 3557)
Begravelser, murede – jfr. Gravkrypter under Begravelser 
Begravelsesskjolde – se Begravelsestilbehør 
Begravelsestekstiler – se Tekstiler 
Begravelsestilbehør (s. 3558)

Belysning (s. 3558)
Benhuse (s. 3559)
Berettelsestøj – jfr. Sygesæt under Altersølv 
Beslag – se Låsetøj og beslag
Biblioteker – se Rumindretninger og -funktioner
Binderskifter – se Prydskifter under Bygningsdetaljer 

og -konstruktioner 
Bindingsværk – se Bygningsdetaljer og -konstruktioner
Bispestole – se Gejstlige stole under Stoleværk og andre 

møbler
Blysprosser – se Vinduesglas under Vinduer 
Blytegn – se Diverse
Blændinger (s. 3559) – se også Gavlblændinger
Bogpulte –se Læsepulte under Prædikestole 
Bogstole – se Alterudstyr samt Stoleværk og andre 

møbler
Bomhuller – se Bygningsdetaljer og -konstruktioner 
Bomærker (s. 3559)
Bondegravsten – se Gravsten under Gravminder 
Borde – se Stoleværk og andre møbler 
Brandslukningsmateriel – se Diverse 
Brudestole – se Stoleværk og andre møbler 
Brønde (s. 3560)
Bukkehornsbeslag –se Låsetøj og beslag 
Buster – se Portrætter 
Byggematerialer (s. 3560)
Byggeri i etaper (s. 3560) – se også Ombygninger 
Bygningsdetaljer og -konstruktioner (s. 3560) 
Bygningstavler og -indskrifter (s. 3563)
Bæltemuring – se Mønstermurværk under Bygningsde

taljer og -konstruktioner 
Bænke – se Stoleværk og andre møbler 
Bænke, murede – se Stoleværk og andre møbler 
Børnestole – se Stolestader under Stoleværk og andre 

møbler 
Chrismatorier – se Alterudstyr
Cirkelblændinger – se Blændinger samt Gavlblændinger
Cirkelåbninger – se Hvælv 
Dateringer, naturvidenskabelige (s. 3563)
Degnestole – se Gejstlige stole under Stoleværk og an

dre møbler
Dekorationsmaleri – se Kalkmalerier samt Væg- og 

loftsmalerier



3550 SAGREGISTER

Dendrokronologiske dateringer – se Dateringer, natur
videnskabelige 

Diske – jfr. Alterdiske under Altersølv 
Diverse (s. 3564)
Dragerstole – se Tagkonstruktioner under Tage 
Dueslag – se Diverse 
Døbefonte (s. 3564)
Døbefonte, tilbehør (s. 3565)
Dørbeslag – se Låsetøj og beslag 
Døre, jernbundne – se Dørfløje 
Døre og portaler (s. 3565)
Dørfløje (s. 3566)
Dørringe – se Låsetøj og beslag 
Dåbsfade – se Døbefonte, tilbehør 
Dåbskander – se Døbefonte, tilbehør 
Dåbstøj – se Dåbstekstiler under Tekstiler 
Eftermiddelalderlige kirker (s. 3566)
Faner – se Tekstiler
Figurer, løse – se Altertavlefigurer, løse under Alterud

smykninger og Løse figurer fra korbuekrucifikser un
der Krucifikser 

Figursten – se Gravsten under Gravminder 
Firkløverfriser – se Gesimser og gesimsfriser under Byg

ningsdetaljer og –konstruktioner 
Flensborgfliser – se Flisegulve under Gulve 
Fløjstænger – se Vindfløje og fløjstænger 
Fontegitre – se Døbefonte, tilbehør 
Fontehimle – se Døbefonte, tilbehør 
Fontelåg – se Døbefonte, tilbehør 
Forlængelser af dele af kirkerne – se Ombygninger 
Forsvarsindretninger (s. 3566)
Fortandinger – se Bygningsdetaljer og –konstruktioner 
Fortidsminder (s. 3567)
Friser – se Gesimser og Gesimsfriser under Bygningsde

taljer og –konstruktioner
Fugebehandling – se Murbehandling 
Gabestokke med halsjern – se Strafferedskaber under Kir

kegårde
Gallerier – se Pulpiturer og gallerier
Gangjern – se Låsetøj og beslag 
Gavlblændinger (s. 3567) – se også Blændinger 
Gavle (s. 3567)
Gavlkamme – se Gavle 
Gemmenicher – se Nicher
Gesimser og gesimsfriser – se Bygningsdetaljer og 

–konstruktioner 
Geværskabe – se Skabe, kister og skrin 
Gitre – se Gravkapeller under Begravelser, Fontegitre un

der Døbefonte, tilbehør og Gitre på kirkegårde under 
Gravminder 

Glamhuller (s. 3567)
Glasmalerier og – mosaikker (s. 3567)
Glugger (s. 3567)
Graffiti (s. 3568)
Grathvælv – se Hvælv 
Grave, murede – se Begravelser 
Gravfaner – se Faner under Tekstiler 
Gravfliser – se Gravminder
Gravheller – se Gravfliser og – heller under Gravminder 
Gravhøje – se Fortidsminder
Gravkamre – jfr. Gravkrypter under Begravelser 
Gravkamre på kirkegårde – se Begravelser

Gravkapeller – se Begravelser 
Gravkrypter – se Begravelser 
Gravminder (s. 3568)
Gravpotter – se Grav– og Kisteudstyr under Begravelser 
Gravrammer – se Gravminder og Kirkegårdsmonumen– 

ter smst.
Gravsten – se Gravminder
Gravtræer – se Gravminder og Kirkegårdsmonumenter 

smst.
Gravudstyr – se Begravelser
Grotter – se Kirkegårdsmonumenter under Gravminder 
Grundstensdokumenter – se Diverse 
Gulve (s. 3570)
Hagioskoper – se Diverse 
Hallekirker – se Kirketyper 
Halsjern – se Strafferedskaber under Kirkegårde 
Harmonier – se Orgler 
Hatteknager – se Diverse 
Helgenfaner – se Faner under Tekstiler 
Helgenfigurer – se Alteraltertavlefigurer, løse under Alter

udsmykninger 
Helgengrave – se Alterborde med helgengrave under Al

terborde, – podier og – skranker 
Helligkilder (s. 3570)
Helstenshvælv – se Hvælv
Herskabsgallerier – se Herskabspulpiturer og – gallerier 

under Pulpiturer og gallerier 
Herskabspulpiturer – se Pulpiturer og gallerier 
Herskabsstole – se Stoleværk og andre møbler 
Hospitaler – se Kirkegårdsbygninger 
Hvælv (s. 3570)
Håndklæder – se Dåbstekstiler under Tekstiler 
Ildkar – se Røgelseskar under Alterudstyr samt Opvarm

ning
Indridsninger – se Graffiti 
Indristninger (s. 3571)
Indvielseskors – se Kalkmalerier
Jernankre – jfr. Murankre under Bygningsdetaljer og 

–konstruktioner
Jordfæstegrave – se Begravelser 
Kakkelovne – se Opvarmning
Kalkbænke – se Kalk og mørtel under Byggematerialer 
Kalkhuse – se Kirkegårdsbygninger 
Kalkklæder – se Altertekstiler under Tekstiler 
Kalkkuler – se Kalk og mørtel under Byggematerialer 
Kalkkøller – se Kalk og mørtel under Byggematerialer 
Kalkmalerier (s. 3571)
Kaloriferer – se Opvarmning 
Kaminer – se Opvarmning 
Kamtakker – se Gavlkamme under Gavle 
Kandelabre – se Belysning 
Kapeller (s. 3572)
Kapitæler – se Bygningsdetaljer og – konstruktioner 
Karmsten – se Døre og portaler
Kassettelofter – se Lofter
Katekismustavler—se Altertavletyper under Alterudsmyk

ninger 
Kirkegårde (s. 3572)
Kirkegårdsbygninger (s. 3572)
Kirkegårdsmonumenter – se Gravminder 
Kirkelader – se Rumindretninger og –funktioner 
Kirker som sømærker – se Diverse
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Kirkeriste – se Kirkegårde 
Kirkeskibe (s. 3572)
Kirkespilsudstyr – se Diverse 
Kirkestalde – se Kirkegårdsbygninger 
Kirkestævnetavler – se Meddelelsestavler under Tavler 
Kirketyper (s. 3573)
Kistekrucifikser – se Kisteplader og – beslag under Begra

velser
Kisteplader og – beslag – se Begravelser 
Kister – se Ligkister under Begravelser, samt Skabe, ki

ster og skrin
Kisteudstyr – se Grav– og Kisteudstyr under Begravelser 
Klingpunge – se Pengebeholdere 
Klokkehuse m.m. (s. 3573)
Klokkeophæng (s. 3573)
Klokker (s. 3573)
Klokkerebshuller – se Klokker 
Klokkespil – se Klokker
Klokkestabler – se Klokkehuse og – stabler under Klokke

huse m.m.
Klokkestole – se Klokkeophæng
Klokkestøbergrave – se Klokker 
Klostre (s. 3574)
Knæleskamler – jfr. under Alterborde, – podier og – skran– 

ker
Kollektbækkener – se Pengebeholdere 
Kongestolper – se Tagkonstruktioner under Tage 
Konsoller – se Bygningsdetaljer og – konstruktioner
Korbuekrucifikser – se Krucifikser 
Kordongesimser – se Gesimser og gesimsfriser under Byg

ningsdetaljer og –konstruktioner 
Korforlængelser – jfr. Østforlængelser af kor under Om

bygninger 
Korfornyelser – se Ombygninger 
Korkåber – se Messetøj under Tekstiler 
Korporaler – jfr. Kalkklæder under Tekstiler 
Kors – se Alterprydelser under Alterudsmykninger samt 

Kirkegårdsmonumenter under Gravminder 
Korsfæstelsesgrupper – se Alterprydelser under Alterud

smykninger samt Korbuekrucifiksgrupper under Kru
cifikser; se endvidere s. 3589f.

Korstole – se Gejstlige stole under Stoleværk og andre 
møbler

Kragbånd – se Bygningsdetaljer og – konstruktioner 
Krucifikser (s. 3574)
Kvaderridsninger – se Murbehandling 
Lamper – se Belysning
Langhuskirker – se Kirketyper
Latinskoler – jfr. Skoler under Kirkegårdsbygninger
Legendebøger – se Diverse
Lektorieprædikestole – se Prædikestolstyper under Prædi– 

kestole
Lektorier – se Pulpiturer og gallerier
Lemme – se Hvælv
Ligbårer – se Begravelsestilbehør
Ligkapeller – se Kirkegårdsbygninger
Ligkister – se Begravelser
Ligsten – jfr. Gravsten under Gravminder
Ligtøj – se Begravelsestekstiler under Tekstiler
Ligvogne – se Begravelsestilbehør
Liséner – se Bygningsdetaljer og – konstruktioner
Lofter (s. 3574)

Loftsmalerier – se Væg – og loftsmalerier
Lydhimle – jfr. Prædikestolshimle under Prædikestole 
Lygter – se Belysning 
Lysearme – se Belysning
Lysekister – se Kister under Skabe, kister og skrin
Lysekroner – se Belysning
Lysepiber – se Belysning
Lyseskjolde – se Belysning
Lyseslukkere – se Belysning
Lysestager – jfr. Alterstager under Alterudstyr
Læsepulte – se Prædikestole
Løberskifter – se Prydskifter under Bygningsdetaljer og 

– konstruktioner 
Låsetøj og beslag (s. 3574)
Malerier, løse (s. 3575)
Materialhuse – se Kirkegårdsbygninger 
Messehagler – se Messetøj under Tekstiler 
Messeklokker – se Klokker 
Messeskjorter – se Messetøj under Tekstiler 
Messetøj – se Tekstiler 
Mindekranse m.m. – se Begravelsestilbehør 
Mindesten – se Kirkegårdsmonumenter under Gravminder 
Mindetavler – se Epitafier og Mindetavler under Grav

minder og Kirkegårdsmonumenter smst.
Monstranser – se Alterudstyr
Monstransskabe – se Skabe under Skabe, kister og skrin 
Munderingsskabe – jfr. Geværskabe under Skabe, kister 

og skrin
Murankre – se Bygningsdetaljer og – konstruktioner 
Murbehandling (s. 3575)
Murværk, farvelagt – se Murbehandling 
Mønstermurværk – se Bygningsdetaljer og – konstruk

tioner 
Mønter (s. 3575)
Måleenheder – se Diverse 
Nicher (s. 3575)
Oblatæsker – se Altersølv
Oliebeholdere – jfr. Chrismatorier under Alterudstyr 
Ombygninger (s. 3575)
Opus spicatum – jfr. Sildebensmuring under Bygnings

detaljer og – konstruktioner 
Opvarmning (s. 3575)
Orgelpulpiturer – se Pulpiturer og gallerier
Orgler (s. 3576)
Paténer – jfr. Alterdiske under Altersølv 
Pengebeholdere (s. 3576)
Pengeblokke – se Pengebeholdere 
Pengetavler – se Pengebeholdere
Petroleumshængelamper – se Lysekroner under Belysning 
Pilastre – se Bygningsdetaljer og – konstruktioner
Pilgrimstegn – se Diverse
Piller – se Bygningsdetaljer og – konstruktioner
Pinakler – se Gavlkamme under Gavle 
Piscinae (s. 3576)
Portaler – se Døre og portaler og Kirkegårdsindgange 

under Kirkegårde 
Portrætter (s. 3576)
Prydskifter – se Bygningsdetaljer og – konstruktioner 
Prædikestole (s. 3577)
Præsterækketavler – se Personrækketavler under Tavler 
Præste – og skriftestole – se Gejstlige stole under Stole

værk og andre møbler
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Pulpiturer og gallerier (s. 3578)
Pulpiturstole, lukkede – se Herskabsstole under Stole

værk og andre møbler 
Pyramidetage – se Tagformer under Tage 
Relieffer – se Portrætter samt Skulpturudsmykninger 
Relikvier (s. 3578)
Rumindretninger og – funktioner (s. 3578) 
Rundbuefriser – se Gesimser og gesimsfriser under Byg

ningsdetaljer og – konstruktioner 
Runeindskrifter – se Indristninger 
Runesten – se Fortidsminder 
Røgelseskar – se Alterudstyr 
Sagn (s. 3578)
Sakristier (s. 3578)
Salmenummertavler – se Meddelelsestavler under Tavler 
Sarkofager – se Begravelser
Savsnitsfriser – se Gesimser og gesimsfriser samt Prydskif

ter under Bygningsdetaljer og – konstruktioner 
Segl og signeter – se Diverse 
Sejerværker – jfr.Tårnure under Ure 
Series Pastorum – jfr. Præsterækketavler under Tavler 
Sidealtertavler – se Alterudsmykninger 
Sidealterborde og – nicher (s. 3578)
Signeter – se Segl og signeter under Diverse 
Sildebensmuring – se Mønstermurværk under Bygnings

detaljer og – konstruktioner 
Skabe, kister og skrin (s. 3578)
Skabsaltertavler – se Altertavletyper under Alterudsmyk

ninger 
Skabsnicher – se Nicher 
Skeer – se Altersølv
Skiftegange – se Murbehandling
Skjoldblændinger – se Blændinger og Gavlblændinger 
Skoler – se Kirkegårdsbygninger
Skriftarter på gravminder – se Gravminder 
Skriftestole – se Gejstlige stole under Stoleværk og an

dre møbler 
Skriftetavler – se Meddelelsestavler under Tavler 
Skulpturudsmykninger (s. 3579)
Skåle – se Altersølv
Skåltegn – se Sten med skåltegn under Fortidsminder 
Slukkehorn – jfr. Lyseslukkere under Belysning 
Smedejern, gravminder af – se Kirkegårdsmonumenter 

under Gravminder 
Sokler – se Bygningsdetaljer og – konstruktioner 
Solure – se Ure
Spareblændinger – se Blændinger
Spidsbuefriser – se Gesimser og gesimsfriser under Byg

ningsdetaljer og – konstruktioner 
Spir – se Tagformer og Tagkonstruktioner under Tage 
Sprøjtehuse – se Kirkegårdsbygninger 
Spygatter – se Bygningsdetaljer og – konstruktioner 
Stavkirker – se Trækirker
Steler – se Kirkegårdsmonumenter under Gravminder 
Stolestader – se Stoleværk og andre møbler 
Stolestadestridigheder – se Stoleværk og andre møbler 
Stoleværk og andre møbler (s. 3579)
Strafferedskaber – se Kirkegårde
Stræbe – og støttepiller – se Bygningsdetaljer og –kon

struktioner
Støbejern, gravminder af– se Kirkegårdsmonumenter un

der Gravminder

Sygesæt – se Altersølv 
Syvstager – se Alterstager under Alterudstyr 
Søjleportaler – se Døre og portaler 
Søjler – se Bygningsdetaljer og – konstruktioner samt 

Kirkegårdsmonumenter under Gravminder 
Sømærker – se Kirker som sømærker under Diverse 
Tagbeklædninger – se Tage 
Tage (s. 3581)
Tagkonstruktioner – se Tage 
Tagryttere – se Klokkehuse m.m.
Tagstole, åbne – se Tagkonstruktioner under Tage 
Tandsnitgesimser – se Gesimser og gesimsfriser under 

Bygningsdetaljer og – konstruktioner 
Tavler (s. 3581) – se også Bygningsindskrifter og – tavler 

samt Kirkegårdsmonumenter under Gravminder 
Tekstiler (s. 3582)
Timeglas – se Prædikestole
Trappefriser – se Gesimser og gesimsfriser under Byg

ningsdetaljer og – konstruktioner
Trappehuse – se Tårntrapper i trappehuse under Trapper 
Trapper (s. 3583)
Trempelkonstruktioner – se Tagkonstruktioner under Tage 
Triforier – se Bygningsdetaljer og – konstruktioner 
Trækirker (s. 3583)
Træ, gravminder af – se Kirkegårdsmonumenter under 

Gravminder 
Tympana – se Døre og portaler
Tøndehvælv – se Hvælv 
Tårne (s. 3583)
Tårntrapper – se diverse grupper under Trapper 
Tårnure – se Ure 
Ure (s. 3583)
Urklokker – se Klokker 
Valmtage – se Tagformer under Tage 
Vandkedler – se Akvamaniler og vandkedler under Alterudstyr 
Vejrhaner – se Vindfløje og fløj stænger 
Vestforlængelser – se Forlængelser under Ombygninger 
Vestgallerier – jfr. Herskabspulpiturer og – gallerier under 

Pulpiturer og gallerier 
Vievandskar (s. 3583)
Vievandsnicher – se Nicher 
Vindeltrapper – se Trapper
Vinder, hejseværk – se Bygningsdetaljer og – konstruk

tioner
Vindfløje og fløjstænger (s. 3583)
Vinduer (s. 3584)
Vinduesglas – se Vinduer 
Vinduesrammer – se Vinduer 
Vinduesstavværk – se Vinduer 
Vinflasker – se Altersølv 
Vinkander – jfr. Alterkander under Altersølv 
Væg – og loftsmalerier (s. 3585)
Vægbeklædninger (s. 3585)
Vægpaneler – se Vægbeklædninger 
Vægskabe – se Skabe under Skabe, kister og skrin 
Vægtæpper – se Alterudsmykninger 
Værnehelgener (s. 3585)
Våben – se Grav – og Kisteudstyr under Begravelser 
Våbenhuse (s. 3586)
Våbenskjolde (s. 3586)
Ølandsfliser – se Flisegulve under Gulve 
Østforlængelser – se Forlængelser under Ombygninger
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ALTERBORDE, -PODIER OG -SKRANKER
ALTERBORDE 

Granit. Middelalderlige: †836* †1042*, 1113*, 
1145, 1169, †1193*, 1322*, 1576*, 1980, 2816*. 

Tuf. Middelalderlige: 1083*, 2012* (plade af gra
nit). 1550-1650: 3356 (genanvendt).

Jernal. Middelalderlige: 1502, 1660.
Tegl. Middelalderlige: †738, †1426, (†)1475, 1576, 

†1687, †1788, 1943, †1944, †2240, 2397*, 2485, 
†2749, 2950, 3010*, 3132* (plade af granit), 3396, 
3459. Efter 1900: passim.

Granit og tegl. Middelalderlige: 1042*, 1452, 1531, 
2308, 2524, †2619, 2680, 2716*. 1600-1800: 3323. 

Træ. 1575-1600: †2287, †2778. 1700-1800: †1850, 
†2653*. Efter 1800: passim.

ALTERBORDE MED HELGENGRAVE 
Middelalderlige: 1042* (to), 1083*, 1113*, 1145, 

1169*, 1531, (†)1576*, 1943, 2012*, †2240, 2486, 
2716, (†)2716, 2816*, (†)2950, 3010*(?), †3281, 
3396*, 3459.

ALTERBORDSNICHER 
Middelalderlige: 981, 1475, 1660, 2397* (reposito- 

rium), 2485 (repositorium?).
ALTERBORDSPLADER 

Granit. Middelalderlige: 1042*, 1322*, 1531, 2012*, 
3132*.

Kalksten. Middelalderlige: 981*.
ALTERBORDE, FLYTNING AF

†2979 (1861), 3176 (1862).
ALTERBORDSPANELER 

Snedker- og billedskærerarbejder. 1575-1600:
1042, 1222*, 1452*, 1576*, 1637*, 1761*, 1820*, 
†2043, 2951*, 3010*, 2556* (1577), 1722* (1581), 
1611* (1587). o. 1600: 1113*, 1194*, 1660*, 
1944*, 2308*, 2524*, †2716, 2889*, 3039*, 
3134*, 3226*. 1625-1650: 1281*, (†)2368, 3176*. 
1700-1800: 1360, 2012, 3397*. 1800-1900: 1145, 
1503, 2888*, 3323*, 3506. Efter 1900: 738, 981, 
1475, 1850, 1980, 2042, 2068, 2762*, 2817, 2922, 
2979, 3281*, 3357.

Med malerier. 1550-1650: †2043, †2486, 3176*. 
1700-1800: 1246*, †1322, 2161*, 2889*, 3397*. 
Efter 1900:1787*.

CIBORIEALTRE
†409 (o. 1200), 409* (o. 1900).

ALTERSKAMLER 
1700-1800: 1051. 1825-1850: 2047, 2074, 3329, 

2166 (1842) (med indskrift), 2017 (1850) (med 
indskrift). Efter 1850: passim.

ALTERSKRANKER 
Træ. 1600-1700: †3467 (1691). 1700-1750: 2312*, 

†2625, †3410. 1750-1800: †1285*, †1582, 1984, 
2047*, †2350*, 2721, 2783, †3079*. 1800-1850: 
†2436*, 3049, †3286*. Efter 1850: passim.

Jern. 1650-1700: (†)746* (delvis bevaret som kor- 
gitter). 1700-1750: †1051, 2166. 1800-1850: 3467. 
Efter 1850: passim.

Messing. 1775-1875: †955, 988, 2783.

ALTERNICHER
(se også SIDEALTERBORDE OG -NICHER)

Middelalderlige: 306* (spidsbuet), 310, 2231* (spær- 
stikformet afslutning).

ALTERSØLV
ALTERKALKE

Sølv. 1250-1350: †402 (flere), 1948* (knop og 
skaftled). 1300-1400: †403, 1479* (knop), 2687* 
(knop). 1400-1500: †401, †2014, †2623, 3140*, 
†3232*. 1500-1550: (†)1050* (knop og skaftled), 
(†)1091 * (knop og skaftled), 1227*, †3013, 3465*. 
1550-1600: †987, †1050, 1199*, 1284*, 1479* 
(fod), 1613* (knop og skaftled, fynsk arbejde), 
†1823, †2046, 2687*, †2957, 2983*. 1600-1650: 
†2433, †2491, †2561, 3408*. 1600-1650?: (†) 1368, 
†1429, †2072. 1650-1700: 1789*, 2045*, †2311, 
†2623, †2657. 1650-1700?: †900, †1091, †1456, 
†1614, †2527, †2595. 1675-1700: 954*, 1479* 
(bæger), †1857, 2275*, 2450*, 2720*, 2892*, 
3139*, 3178*, 3509*. 1700-1725: 423*, 986*, 
1050*, †1147, 1253*, 2242*, 2491*, 2526*, 
2560*, 2781*, 2801*, 2859*, 3076*, 3327*, 
3360*, 3376*. 1700-1800?: †1118. 1725-1750: 
954*, 1171*, 1666*, 2310*, 2349*, 2433*, 2622*, 
2656*, 3285*. 1750-1800: 1091* (fod og bæger), 
1327*, 1504*, 1613, †1898, 1948* (fod og bæ
ger), 1983, 2370*. 1750-1800?: †1641. 1750-1850: 
3047*. 1800-1850: 744, 1147*, 1367*, 1406*, 
1428*, 1580*, 2400*, 3232*. 1850-1875: 2594*, 
2752*, 2824*, 2926*, 2957, 2957*, 3013. 1875- 
1900: 1005, 1118*, 1398, 1564, 2072, 2702, 2844. 
1900-1920: 1350, 1594, 1598, 1727, 2264, 2267, 
2327, 3107. 1920-1930: 1398, 1777, 2581, 2736, 
3256. 1930-1960: 1118. Efter 1960: 900, 986,
1710, 1857, 2295, 2752.

Tin. 1625-1650: †2561 (1632), †2657 (1644). 
1625-1650?: †2311. 1650-1675: †2072 (1659), 
†2400 (1662). 1650-1700?: †987, †1050, †1171, 
†1199, †1254, †1504, †1581, †1641, †1667, †1728, 
†1764, †1790, †1823, †2046, †2287, †2349, †2720, 
†2781. 1700-1800: 2752*, †2926.

Guld. Middelalderlige: †401, †402 (tre), †403.
Alterkalkskrucifikser. 1400-1500: 3140*, †3232. 

1500-1550: 1227*, 3465*. 1550-1600: 1199*, 
1691*, 2013*, 2688*. 1650-1700: 1764*, 1983* 
(delvis fornyet), †2072, 2164*, 2720*, 3139*, 
3178*, 3509*. 1700-1750: 1050* (kun lidt beva
ret), 1253*, 1456*, 1823*, 2125*, 2310*, 2349*, 
2491*, 2561*, 2781*, 2983*, 3327*, 3360*. 
1750-1850: 1091*, 1327*, 1368*, 1580*, 1640*,
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ALTERSØLV (fortsat)
1856, 2400*, 3047*, 3078*, 3408*. 1850-1900:
1898. Efter 1850: 2957*.

Krucifiksgrupper. 3408* (1844). 1575-1600:
743*, 1537*.

ALTERDISKE 
Sølv. Middelalderlige: 1227*, 1948*, †2623, 3013*, 

3465*, †2014 (1413), †3233 (1471). 1550-1600: 
744, 1614. 1575-1600: †987, 1284, 1368*, †1823, 
†2046, 2688*, 2957*, 3361*, 2014* (1579), 1691*
(1586), 1537* (1599). 1600-1650: †1429, †2072, 
†2561, 2595*, 3408*. 1650-1700: †1091, †1456, 
†1614, 1764, 1790, †1857, 1983, 2045*, 2046*, 
†2072, 2164*, 2276, †2451, †2623, 2720*, †2893, 
3139*, †3179. 1700-1725: 423, 987, 1050, †1147, 
2126*, †2491, 2527, 2781, 2801*, 2859*, 3078*, 
3328*. 1725-1750: 954, 1171, †1254, 1254, 1456, 
1667, 1823*, 2349, 2433, 2622*, 2656*, †2983. 
1750-1800: 1091, †1118, †1199, 1504*, †1641, 
1641, 1898, †2371, 3509. 1750-1850: 3047*. 1800- 
1850: 1118, 1147, †1368, 1406, 1428* 1580, 1857, 
2400*. 1850-1875: 1327, †1327, 1398, 1480, 2752, 
2824, †2926, 3179. 1875-1900: 1005, 1564, 2072, 
2451, 2702, 2844. 1900-1920: 1350, 1594, 1598, 
1728, 2264, 2267, 2327, 3107. Efter 1900: 2983, 
3509. 1920-1950: 1199, 1777, 2242, 2371, 2491, 
2581, 2736, 2781, 3256. Efter 1960: 900, 1710, 
1790, 1857, 2561, 2752, 2893, 2926.

Tin. 1600-1700: †1171, †1581, †1641, †1667, 
†1728, †1764, †1823, †2046, †2287, †2720, 2752*, 
†2781, †2561 (1632),†2657 (1644), †2072 (1659), 
†1790 (1668), †1504 (1688). 1700-1800?: †2926.

ALTERSÆT 
Sølv. Middelalderlige: †850. 1550-1700: †423 (to), 

†954, †1050, †1171, (†) 1368, †2243, †2400, †2527. 
1700-1800: †822, †822, †2400, †3361. Efter 1900: 
1969, 2102, 2295, 2360, 2360, 2763.

Tin. †3543 (nævnt 1622), †3545 (nævnt 1622). 
1600-1700: †2243, †2382.

OBLATÆSKER 
Sølv. Middelalderlige: †402, 2016* (o. 1400) (pyxis). 

1650-1700: 423*, 744*, 2595* (indgraveret kruci
fiks) , 2893*, †3465. 1700-1750: †900, 954*, †2434, 
2434* (digt på låget), †2657, 3078*, †3233, 3285*. 
1750-1850: 1429 (på låget graveret alterbord), 
†2046, 3509*, †3510. 1850-1900: 1005, 1327*, 
†1456, 1538, 1564, †1728, 2493, 2688, †2721, 
2721, 2825*, 2844, 2859*, 2926, †3048, 3179, 
3233*, 3409*. 1900-1950: 1983, 2581, 2736, 3256, 
3285. Efter 1900: 1050, 1764, 1898, 2015, 3285. 
Efter 1950: 900, 986, 1199, 1456, 1667, 1710, 
1823, 1857, 2126, 2276, 2311, 2349, 2451, 2561, 
2581, 2702, 3107, 3140.

Porcelæn. 1845-1860: 987, 1147, †1614, 2276, 
2311, 2349, 2371, 2561, 2983. 1860-1870: †1050, 
1171, 1398, 1504, 1581, 1692, †1790, 1857, †1898,

1983, †2073, †2451, 2623, 2657, 3140, †3285. 
1870-1880: 1092, 1118, †1199, 1227, 1480, 1641. 
1880-1900: 1254, 1285, 1368, 1406, 1728, 2046, 
2126, 2527, 2781, 3013. 1900-1920: 1598, †1764, 
1778, 1898, 1949, 2243, 2264, 2267, 2327, 2360, 
2400, 2752, 2957, 3361, 3377. Efter 1980: 2243.

Blik. 1750-1900: †1285, †1368, †2046, †2126, 
†3233, †3361, 823 (o. 1800).

Andre materialer. Middelalderlige: †402 (guld, 
pyxis), †402 (ciborier af strudseæg), 862* (o. 1300) 
(forgyldt kobber, ciborium). 1750-1900: †1823 
(træ), 2165* (messing), †2400(?) (forgyldt'kalkdå
se'), 3465* (tin).

Oblatæskekrucifikser. 1850-1865: 1327*, 2825*, 
2926, 3179.

ALTERKANDER
Sølv. 1600-1800: †424, †744, †2165 ('potel'), 423 

(1654). 1840-1850: †1172, †1327, 1538, 3328* 
(med gæki form af krucifiks). 1850-1900:744, 900, 
900, 1005, 2721*, 2844, 3328, †3361. 1900-1950: 
1227, 1327, 1429, 1949, 1983, 2434*, 2623, 2657, 
2736, 2781. Efter 1900: 1398, 1778, 1898, 2844, 
3048, 3285. Efter 1950: 900, 986, 1199, 1368, 
1456, 1598, 1614, 1710, 1823, 2126, 2276, 2349, 
2561, 2688, 2893*, 3107, 3140, 3361.

Porcelæn. 1830-1840: (†)2781* (1835) (sølvlåg for
met som hjertemusling), 1254 (1836). 1840-1850: 
†1199, 1285, †1614, 1641, 2126, †2126, 2165, 
2276, 2349, 2371, †2434, †2492, †2721, †2825, 
†2859, 2893, †2926, 2957, 3013, 3140, †3510. 
o. 1850: 1050, 1118, 1147, †2451, 2527, 2561. 
1850-1860: †900, 1171, 1728, †1823, 1983, 2015. 
1850-1900: 1857. 1860-1870: †987, †1327, 1368, 
1398, 1429, 1480, 1504, 1581, †1692, 1790, 
†1898, †1949, †2073, 2657, †2688, †3179, †3233, 
†3286, 3465. 1870-1890: 1092, 2311. 1890-1900: 
1406, †2046, †2688, 2781, 3078, 3510. 1900-1910: 
†1764, 1898, 2360, 2371, 2400, †2825, 3361. Efter 
1900: 3377. 1910-1925: †1456, 2264, 2267, 2327,
2581, 2752.

Tin. 1650-1725: †744, 1429 (1654). 1845-1865: 
†2015, 2492*, †2595, †2752, †3048.

Messing. 1800-1900: 2595. 1875-1950: 1581, 2784, 
2801.

Blik. 1840-1850: †987, †1456, †1480, †1504 (sort- 
lakeret), 1581, †1692, †1692, †1790, †1857, †1898, 
†1949, 2434, †2527.

Andre materialer. 1700-1850?: †1227 (fajance), 
†1368 (stentøj). Efter 1950: 2046 (stål).

SKÅLE
Middelalderlige: †401 ('cyphus', forgyldt skål). Efter 

1900: †2165 (porcelæn), 2493 (porcelæn).
VINFLASKER

Sølv. †2561 (1892).
Tin. 1600-1750: †1368, †1504, †1764, †2382 (to), 

†2434, †2492 (1632), †2400 (1636).



ALTERSØLV – ALTERUDSMYKNINGER 3555

ALTERSØLV (fortsat)
SYGESÆT

Kalke og diske af sølv. 1600-1700: 745* (med 
yngre oblatæske), †200, †2073, †3466. 1700-1750: 
†424, 1172* (med yngre vinflaske), 2016* (med 
oblatæske), †2073, 2491* (med oblatæske), †3409, 
†3466. 1750-1800: 987*, 1118*, 1328* (med vin
flaske), 2073* (med ældre disk), 2126*, 2752* 
(med vinflaske), 2781*. 1800-1850: 1050, 1199 
(med oblatæske), 1254, 1504*, 1581*, 1614*, 
2893*. 1800-1900: 3466*. o. 1850: 1368*, 2165*, 
2371, 2595* 2958*, 2984* (med oblatæske). 1850- 
1900: 1764*, 1823* (med vinflaske), 1949, 2276 
(med oblatæske og glasflaske), 2311, (†)2434*, 
2561* (med vinflaske), †2624, 2657 (med vinfla
ske), 2688 (med oblatæske), 2720, 3233, †3286,
3328, 3546*. 1900-1920: 1898, 2243 (med vin
flaske), 2349 (med vinflaske), 3409 (med oblatæ
ske), 3409. Efter 1900: 423, 900, 1429, 2624, 2893, 
3013, 3140, 3510 (med oblatæske). Efter 1950: 
2657, 3286.

Sygekalke af sølv. 1550-1800: 954*, †1898, 3140*. 
1800- 1900: 1429*, 1692*, 2859*. Efter 1900: 
2561 (med oblatæske).

Sygediske af sølv. 1650-1800: 1429* (o. 1650) 
(med indbygget oblatæske), 1949 (o. 1765).

Oblatæsker af sølv. †3466 (1677). Efter 1900: 
1254, 3233.

Vinflasker. 1600-1700: †424, †3466. Efter 1900:
1254.

Sammenbyggede sæt. 1650-1800: 1538*, 3078*. 
Efter 1900: 1368*, 1368, 3048.

Tin. 1650-1700: 987* (vinflaske med oblatgem
me), †2311, †2492, †2595 (flaske), †2657, †3409, 
†3466 (vinflaske med oblatgemme). 1700-1750: 
†954 (vinflaske), †2382, †2624 (vinflaske), 3048* 
(sammenbygget sæt), †3233 (sæt med vinflaske), 
†3233 (sæt med vinflaske).

Andre materialer. Middelalderlige: †401 (disk 
af kobber). 1750-1900: †2165 (sæt af elfenben), 
†2434 (oblatæske af horn).

SKEER
Efter 1880: passim.

ANDET
†401 (o. 1200) (fade, flasker eller kander), †402 (o. 
1300) (fire sølvflasker), 424* (1596) (pokal).

ALTERUDSMYKNINGER 
ALTRE, GYLDNE

o. 1200: †410(?), (†)2822* (dele fra retabel?). 
ALTERTAVLETYPER

Skabsaltertavler. 1375-1400: (†)3462 (predella 
bevaret). 1400-1450: (†)1365, (†)3404 (o. 1405) 
(tre fløje bevaret), (†)3406 (o. 1405) (en fløj 
bevaret). 1400-1550: †410, †3012, †3285(?), 
(†)3402, †3464, †3509. 1450-1500: 985*, 1194*,

(†)1284, (†) 1323*, (†)2621*, (†)2684*, 3226*. 
o. 1500: (†)1087, 1090*, 1113*, †1118, 1247*, 
1251* 1252*, (†)1361(?), (†)1366, (†)1395, 2558*, 
(†)2980*, (†)3041, (†)3042*, (†)3047, (†)3523 
(stavværksbaldakiner bevaret). 1500-1525: 2486*, 
†2654. 1550-1600: 1224* (1581), †1428 (1589) 
(epitafie-altertavle?). 1900-1950: 1282*, (†)1364*, 
1393*, 3106.

Katekismustavler. 1570-1590: 1452*, †1612, 
†1788, †2398, 1226* (1581), 1638* (1587), 2043* 
(1587), (†)2923* (1587), 2717* (1589).

Epitafie-altertavler. †1428(?) (1589).
Prædikestolsaltre. 1785-1810: †822*, †899*, 

†2124, †2654*
Bærealtre. †402 (nævnt 1313).

ALTERTAVLER, GENERELT
Snedker- og billedskærerarbejder. Middelal

derlige: †3285 (nævnt 1766). 1375-1400: †743, 
(†)3462. 1400-1550: †418, †2242, †3012, (†)3402, 
†3509(?). o. 1450: (†)1323*. 1475-1500: †416, 
985*, 1194*, (†)1284, †1578, (†)1822*, (†)2620*, 
(†)2684*, 3226*. o. 1500: (†)1087, 1090*, 1113*, 
1247*, (†) 1361, (†) 1361 *, (†) 1395*, †1664, 1688*, 
(†)1854*, (†)1897(?), 2558*, (†)2719, (†)2750, 
†2782, (†)2823*, (†)2955, 2980*, (†)3041, (†)3136. 
1500-1525: 1660*, 2486*, †2654, (†)2750. 1580- 
1590: †1147, †1428 (epitafie-altertavle?), 1452*, 
†1788, †1897, (†)2369*, 3358*, 1224* (1581), 
2429* (1586), 1612* (1587), 1638* (1587), 2043*
(1587), 2525* (1588), 2717* (1589). 1590-1600: 
†823, 2591* (1594), 1532* (1596), (†)410* (1597), 
2308* (1599). o. 1600: 1169*, (†)1326, (†)1364, 
†2013, 2346*, 2524*. 1600-1610: 2889* (1606), 
3324* (1608). 1600-1625: 1114* 1145*, 1194*, 
1248*. 1600-1650: 1820*. o. 1610: 2681*, 2817*, 
2952*, 3134*, 3178. 1615-1625: 1761*, †2780, 
894* (1616), 1980* (1616), 1894* (1620), 2122*
(1622), 1452* (1625). 1630-1650: 2069*, †3075, 
3398*, (†)3524, 2856* (1634), 1722* (1637), 
1944* (1638), 1044* (1645), 1084* (1647), 738*
(1650). 1650-1700: †953, †953, 1850*, (†)2287, 
†2460, 982* (1654), 3176* (1700). 1700-1725: 
†1479, †1504, (†)3463 (1708), 2161* (1717). 
1725-1750: †1396*, (†)2750, 822* (1726), 823* 
(1726), 3507* (1726), (†)2240* (1740). 1750-1770: 
†1327(?), †1578, (†)1282* (1750), 1170* (1752), 
1360* (1753), 2778* (1753), 1426* (1757), 1503* 
(1764), 1475* (1769), 3283* (1769). 1835-1850: 
1577*, †1983, 3039*, 3075*, 3459*. 1850-1900: 
†899 (projekt), 1145, †1789, †2124, 2368*, †2398*, 
2460*, 2702, 3376. 1900-1940: 1282*, 1364* 
(med genanvendte gotiske figurer), 1393*, 1564*, 
1594*, †1612, 1640*, 1777*, 2368*, †2450*, 
†2653*, 2801, 3106.

Malerier på træ. o. 1500: 1117*. 1580-1600: 
1638* (†)2044, †3359, 1224* (1581), 1535 (1596),
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ALTERUDSMYKNINGER (fortsat)
410* (1597). 1600-1650: (†)1946, †2071, †2890, 
2953*, 1454* (1625), 1046* (1645). 1650-1700: 
983* (1654), 3136* (1684), (†)2370* (1688), 
2560* (1693). 1710-1730: 1116*, †2013, 2163* 
(1717), 2043* (1721), 2122* (1723), 1250 (1725), 
822* (1726), 3508* (1726). 1730-1750: 953* (fra 
altertavle 1677?), 2718*, †3325*, 2980* (1732), 
3400* †(1733), 1146* (1734), 2242* (1740), 
2348* (1740), 3358* (1746). 1750-1770: †1578, 
1896*, †3400, 1170* (1752), (†)1171* (1752), 
1361* (1753), 2778* (1753), 1426* (1757), 2431* 
(1758), 1503* (1764), 1475* (1769). 1780-1800: 
†2890, 2923* (1783), 1196* (1797), 2683* (1792). 
1800-1850: 1723*. 1840-1850: †1226*, 1612*, 
(†)1789, 1822*, 2071*, 2310, 2593*, †2684, 2750, 
2820*, 2821*, 3075*, 3325*, 3400*. 1850-1860: 
2275*, 2275*, †2460(?), 2856, †2858. 1860-1890: 
2369*, 2432, 2857, 2890*, 2925*, 3506*. Efter 
1900: 1946, 1982, 3106(?).

Malerier på lærred. 1750-1800: 3283* (1769). 
1800-1850: 3462* (1802), 1577* (1838), 3039* 
(1847), 3178* (1847), †3178 (1847), 3462* 
(1847), 3075* (1849). 1850-1870: 1046* (1858), 
2124* (1864). 1870-1880: 898*, 2683*, (†)2718*, 
†2719*. 1880-1890: (†)1226, 1789*, 2432*, 2450*, 
2460*, 2750*, 3324*, 3376. 1890-1900: 1145, 
1479*, 1504, 1535, 1763*, 2275*, 2368, 2702, 
2889*, 3011*. 1900-1910: 1594*, 1612, 1640*, 
2164*, 2360*, 2526*, 2593*, 2717*, †2780*, 2801, 
3359. 1910-1920: 1564*, 2263*, 3040*, 3055, 
3178*. 1925-1945: 1006, 1009, 1777*, 1788*, 
1894*, 2398*, 2762* (tredelt), 2820*, 3283*, 
3462. Efter 1950: 2856*.

Malerier på metal. 1170* (1953).
Malerier på ukendt materiale. 1600-1650: 1084* 

(1647), 741* (1650). 1700-1800: 896* (1710), 
†3075 (1733), †741* (1765). Efter 1800: †1763 
(før 1844), 1086* (1906).

Metalarbejder. 1456* (1874) (relieffer i zink), 
1426 (1898) (bronzerelief).

SIDEALTERTAVLER 
Snedker- og billedskærerarbejder. 1400-1500: 

†416, (†)1284(?), (†)1365, (†)1397, (†)2890*, 
(†)3407(?), (†)3464, (†)3404 (o. 1405), (†)3406 (o. 
1405). 1400-1550: †954 (to Mariaaltre), †1691, 
†2858, †3464, †3465. o. 1500: †1049, 1251*, 
1252*, (†)1366, 1897(?), †2655, (†)3042* (†)3046, 
(†)3047, (†)3076, (†)3138. 1500-1520: (†)3506(?), 
†1048 (1503), †2013 (1503).

ALTERTAVLEFIGURER, LØSE 
Uvis datering: †2983(?) (Kristushoved). Middelalder

lige: †418*, †1147, †1613(?), †1640(?). 1200-1400: 
1088*, 2686*. 1400-1500: 417*, 1365*, 1396*, 
1578*, 2684*, 3398* (o. 1490) (mærket på bag
siden). o. 1500: 986*, 1049*, 1117*, (†)1198,

1198*, 1366*, 1397*, 1664*, 1666*, 1854, 2719*, 
(†)2750*, 2955*, 3041*, 3042*, †3044*, 3046*, 
†3047*, 3047*, 3076*. 1500-1525: (†)2751* 
(†)2956*, 3012*, 3506*, 1047* (1503). 

ALTERPRYDELSER 
Alterretabler. 1200-1300: †410(?), 1725* (alter

stolper). 1850-1890: 1322* (med kors). 1850-1900: 
1394* (med kors), 1405 (med krucifiks), 1820* 
(med krucifiks), 2619*, 2780, 2843* (med kors). 
1900-1930: 1479 (med kors), 1598 (med kors), 
2240* (med korsfæstelsesgruppe), 2327 (med 
korsfæstelsesgruppe).

Kors. 1800-1900: (†)415*, †2013*. 1900-1950: 
1007, 1350* (broderi, rosenguirlande), †1598 
(ringkors med evangelistsymboler), 2013, 2267*, 
2653* (brændtler), 2736, 2780, 3256 (livstræ), 
3283*. Efter 1950: 1010, 1012, 1322, 1710, 2102, 
2581, 2922*.

Korsfæstelsesgrupper. 1850-1950: 2493, 2619*, 
2749*.

Thorvaldsens Kristus. 1860-1930: †1006 (zink), 
2045* (gips), †2398* (gips), †2581* (gips), 2625*
(gips).

Andet. Efter 1960: 2295* (stålrør danner kors), 
2360* (bronzeskulptur).

VÆGTÆPPER 
Efter 1970: 1968*, 2105.

ALTERUDSTYR 
ALTERSTAGER 

1250-1550: 1328*. o. 1400: †403. o. 1500: 1119*, 
1254*, 1368*, 1538*, 1641*, 1692*, 1949*, 3048*, 
3466*. 1500-1550: 2017*, 2126*, 2561*, 3234*. o. 
1550: 987*, 1092*, 1199*, 1285*, 2073*, 2401*, 
2624*. 1575-1600: 1227*, 1765*, 1983*, 2596*, 
3535*, 2493* (1589). o. 1600: 425*, 1172*, 
1480*, 1790*, 2782*, 3361*. 1600-1650: 1898*, 
2435*, 2349* (1610), 3328* (1632), 2657* (1640), 
3286* (1642), 2984* (1648). 1600-1700: 3140*. 
1625-1650: 1504*, 2958*. o. 1650: 900*, 1429*, 
1456*, 1582*, 1667*, 1728*, 2276*, 2311*, †2460, 
2825*, 3409*. 1650-1700: †746, 1050*, †1398, 
†1824, 2311*, †2460, †2721, †2782, 2894*, 1857*
(1651), 3179* (1657), 746* (1670), 2371* (1696). 
1675-1700: 2527*, 2860*, 2926*. o. 1700: 2073*, 
2165*, 2243* (tidligere med lysattrapper), 3013*,
3107. 1700-1750: †823, †954, 1147*, †1857, 
3466*, 2688* (1710), 2721* (1734), 3510* (1739). 
1700-1800: 2753*. 1750-1800: 2165, †3079, 3286*, 
†3510, 1824* (1752). 1850-1875: †1398*, 1614, 
2126*, †2596, †3079*. 1875-1900: 1005, 1398, 
1406, 2451, 2702, 2844, 2894, 3377. 1900-1930: 
1594, 1598, 1778, †2127, 2264*, 2277, 2360, 2435, 
2581, 2763, 2801, 3510. Efter 1900: 1538, 3256*. 
Efter 1950: 1710, 2102 (tiener også som blomster
vase), 3079.
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ALTERUDSTYR (fortsat)
Træ. 1550-1700: 746*, 11480. 1700-1800: 1857*, 

†2894(?), 3534. 1800-1900: †900, †900, 2562, 
†2721, 3179, 746* (1869). Efter 1900: 2327. 

Andre materialer. †3234 (nævnt 1674) (jern), 
2046* (o. 1700) (messingblik), †1857 (nævnt 1791) 
(tin), 1565 (1892) (bronze), 2312 (1942) (sølv), 
2295* (1973) (stål).

Syvstager. 1890-1900: 2844 (1899). o. 1900: 1791,
2562. 1900-1910: 426, 1457, 1692, 2360, 3361. 
Efter 1900: 900, 1092, 1200, 1254, 1285, 1328,
1480, 1538, 1565, 1598, 1614, 1641, 1764, 1898, 
1950, 2018, 2046, 2452, 2527, 2596, 2624, 2657,
2721, 2984, 3234, 3256, 3286, 3510. 1910-1920: 
1050, 1227, 1398, 2126, 2165, 2349, 2435, 2894, 
2927, 2958, 3048. 1920-1930: 988, 1119, 1172, 
1369, 1778, 1859, 2073, 2073, 2244*, 2312,
2372, 2401*, 2451, 2493, 2581, 2688, 2782, 2801. 
1930-1940: 1147, 1582, 1667, 1728, 2017, 2825, 
2860, 3079, 3180, 3328, 3467. 1940-1950: 1429,
2264, 2267, 2327, 3013. Efter 1950: 1710, 2277, 
2527 (egetræ), 2562, 3409.

Femstager. Efter 1900: 746 (to par), 1983. 
Gulvstager. 2624* (1968).
Trearmede stager. 2349 (1968).
Bliklys og -holdere. Uvis datering: 2311 (lysattrap

per af gulmalet træ). 1800-1900: †1254, †1983, 
2165, †2435 (blikrør som lysattrapper).

Lyseriste. 1400-1550: †2244 (jernblik).
ALTERBØGER 

Med specifikation. Middelalderlige: †401 (homilie
bog, missale, messebog), †402 (collectarium, tidebøn- 
ner, messebog, ordinale og benedictionale), †845 (le
gendesamling, prædikensamling over S. Johannes), 
†846 (breviarium), †849 (missale), (†)2415* (antipho- 
nale). 1550-1600: 426. 1550-1700: 1429, †1615, 
†1667, †1765, †1857 (flere), †2047, †2073, †2382, 
†3409, 13467, †3467. 1700-1800: †823, †900, †955, 
†955, †1254, †1538, †2017, †2166, †2958, †3409. 

Uden specification. Middelalderlige: †401, †402 
(seks), 851. 1550-1600: †746. 1600-1700: †900, 
†1824 (fire), †2244, †2287, †2401, †2460, †2657, 
†3409, †3467. 1700-1800: 746, †1457, †2166, 
†2382. Efter 1800: 746.

Bogbeslag og -bind. 1200-1300: 2826* (bog
spænder og stump af bogbeslag). 1700-1800: 
†2165, 2165* (sølvbeslag), 2984.

BOGSTOLE OG LÆSEPULTE 
Middelalderlige?: †449, †450. 1700-1800: †450, 

†2725, 2896, †3017, †3409. 1800-1850: †450 (to), 
†2755, 3082*. Efter 1900: 3017.

Talerstole, o. 1850: 449*, †450*.
RØGELSESKAR 

Middelalderlige: †401 (sølv), †402 (flere, sølv og 
kobber), 1050*, †1369, †2073(?), †2090(?), 2287*, 
†3539.

Ildkar. Efter 1600: †925 ('fyrbord'), †1429, 1553* 
(malm), †1615, †1764 ('ildspand'), †1764 (ildtang), 
2022* (smedejern), †2090, †3545.

MONSTRANSER 
Middelalderlige: †406 (forgyldt kobber).

OLIELAMPER 
MiddelaIderlige: †401 (?) (to sølvlamper), 862 (frag

mentarisk).
AKVAMANILER OG VANDKEDLER 

Middelalderlige: †403 (fire).
CHRISMATORIER 

Middelalderlige: (†)2825* (låg), 3079* (med lille 
kors på låget), 3546 (låg).

VARMEÆBLER 
Middelalderlige: †402.

FREDSKYSTAVLER 
Middelalderlige: †403, †404.

GEJSTLIGE VÆRDIGHEDSTEGN 
Middelalderlige: †401 (bispestav og -hue), 1402 

(pontifikalier, sølvstav og ring m.m.), 538* (bispe
hue).

APSIDER
1100-1250: 201* (domkirken, hesteskoformet), 

875*, 973* (ommuret), 1077*, †1297, 1421*, 
1524*,†1809, 1915*, †2035, †2378, †2393, 2467* 
(hesteskoformet), †2585, †2614, †2643, †2711*, 
†2852*, 2914*, †3027, 3111*, 3212* (fornyet 
1866), 3265*, †3347, 3383*, 13443, 3537, 
2767* (o. 1205). 1400-1550?: 1141*. Efter 1900: 
1593*, 1596*, 2266*, 2325*, 2552* (tilføjelse), 
2842*.

BEGRAVELSER
JORDFÆSTEGRAVE

Middelalderlige: 780, 837, 844, 845, 960, 960, 3367.
GRAVE, MUREDE, MIDDELALDERLIGE 

Tegl. 1100-1250: 536 (med hovedrum), 843 (med 
hovedrum), 844 (tre). 1200-1400: 536 (to), 780 
(trapezformet), †836*, †840, 844. 1300-1350: 536* 
(dobbeltgrav, kalkmalet). 1400-1550: 298 (i pro- 
cessionsgang), 536 (to), 537, 659.

Tuf. 1100-1250: 535, 536* (med hovedrum),
†840.

Tuf og tegl. 1100-1250: †840* (med hovedrum).
GRAVKAMRE PÅ KIRKEGÅRDE 

1750-1800: 999 (i oldtidshøj), 1590, 1746, 2870* 
(i oldtidshøj), 3097*, 3097*. Efter 1800: †2508, 
3098.

GRAVKAPELLER 
I tidligere kapeller. 1620-1630: 306, 649.
I sideskibe. †312 (o. 1440), †654 (1763).
I tårnrum. 1700-1800: †654, †1069, †1156, †1234. 
Tilbygninger. 306 (efter 1365) (senere del af side

skib), 999* (o. 1740) (nu sakristi).
Gitre. 1600-1800: 649*, †654, 1234*.

242*
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BEGRAVELSER (fortsat)
GRAVKRYPTER OG ÅBNE BEGRAVEL

SER
1550-1600: 660, †1l30, 1233, †1379, 1437, 1513, 

1743*, †1907, †1995, †2097, †2907, †3200*. 
1600-1650: (†)653, †1069, 1233, †2097 (tre), 
(†)2255, †2319, †2319, †2999. 1600-1700: †2575, 
(†)2731, †2966 (flere). 1600-1800: †933, 960. 
1650-1675: †659, †661, †934, 1267, †1874, 
†2667, †2794. 1675-1700: †656, †657, 658, †934, 
†1130, †1210, †1437, 1465, 2028, 3095*, †3201*. 
1700-1750: 658, †662, †663 †934, †1069, †1342, 
†1590, †1832, †1995, †2029, (†)3194. Efter 1750: 
†655, †662, †1210, 1267, †1343, †1907, †2410, 
†2442 (tre), †2608, †2907.

LIGKISTER
Middelalderlige: 844 (trapezformet), 845 (kun spor). 

1575-1600: (†)1437 (to). 1600-1700: †663, †1437, 
(†)1513, 1744 (to). 1600-1800: †653 (syv), †659, 
†1744 (flere), †1772, †1875, 1962, †2255 (flere), 
†3426. 1700-1800: †655 (flere), †662 (flere), 1744 
(to), †1907, 3095*, 3096* (flere).

GRAV- OG KISTEUDSTYR
Gravpotter. Middelalderlige: 537, †530 (1259) 

(kongegrav).
Våben. 1600-1700: †654, †666, 961, †2537. 

1700-1800: 935, 1069, 1070, 1557, 2029.
Andet. 1700-1800: 814 (løse smykker). 

KISTEPLADER OG -BESLAG
Kobber. 1580-1600: 1437*, 1745*, 2096*. 1700- 

1750: 3195*, 3195. 1750-1800: 655*, 656, (†)2410 
(kobberblik).

Messing. 1550-1600: 1130*, 3200*. 1600-1700:
661*, 805*, †2256, 2999*, 3195. 1700-1800: 660, 
805, 1745, 1746*, †1907* 2608* (forsølvet), 3541 
(to). Efter 1800: 3095, 3096.

Messingblik. 1650-1700: 666, 804, 805, 808, 
1875*, 3198*. 1700-1750: 660*, 662*.

Bly. Middelalderlige: 527* (tre authentikker). 
1550-1700: 804* (1597), 1875 (o. 1655), 2097* 
(o. 1679). 1700-1750: 934*, 999, 1745*, †2731*. 
1770-1800: †935, †1l57, 1343, 1557, †2256, †2794.
Tin. 1700-1750:663 (flere), 805 (flere), 1234, 2667. 

1750-1800: 663 (flere), 805, 806, 1234*, 1746*, 
2256.
Jern. 1600-1750: 808, †1875* (bærehank), 2667 

(bærehanke).
Andre materialer. †2730 (o. 1754) (bogrulle af 

træ), †935 (o. 1775) (pap).
Ukendt materiale. 1600-1650: †654 (tre). 1675- 

1700: †656 (flere), †657 (flere), †658 (flere), †659 
(flere), †661, †662 (flere), †663 (flere), †806, †1437 
(to), †3196* 1700-1725: †657, †658 (to), †659, 
†660, †664 (flere), †665 (fire), †807, †1746, 3059, 
†3157. 1725-1750: †935, †960, †961, †1069 (fle

re), †2256, †3201. 1750-1775: 656*, 1267 (fire), 
†1343, †1438, †2256, †2257, †3202. 

Kistekrucifikser. 1650-1800: †808 (kobber eller 
messing), 2029, 935 (o. 1700), 1557 (o. 1796) 
(bly).

MUR- OG PILLEGRAVE, NICHEGRAVE 
1150-1200: †114*, 526*.

SARKOFAGER
Middelalderlige: 526 (tuf), 533* (sandstenskister), 

530* (1259) (kongegrav, sandsten).

BEGRAVELSESTILBEHØR
LIGBÅRER 

1550-1600: †508. 1600-1650: †1062, †1378, †1433,
†2090, †2410, †2461, †2505, 3154* (1609). 
1650-1675: †1994, 2053, †2384, †2441, †2605, 
†3244, †3481, 3481* (1664). 1675-1700: †1402, 
†1433, †1464, †1626, †1645, 1674*, †1738, 
†1772, †1830, 2254*, 2535, †2730, †2791, †3481. 
1700-1725: †925, 1266, †1378, †1402, †1485, 
†2318, †3423, †3518, 3422* (1701). Efter 1700: 
2185* (to). 1725-1750: †508 (seks),  †1100, †l288, 
†2628, †2665. 1750-1800: †925, †958, †2441, 
†2605, 2962. 1800-1825: †925, †1288, 3517. 
1850-1875: †1127, †1340, †1402, †1511, †1589, 
†1704, †1799, †2869, †3185. Efter 1900: 770.

LIGVOGNE 
1900-1925: 2254*.

BEGRAVELSESSKJOLDE 
Jernblik. Efter 1800: 936* (seks), 2537 (13). 

1850-1900: 2375 (to), 2575* (34 stk.), 2667 (to), 
3306 (et), 3486* (et). Efter 1900: 3306 (to).

MINDEKRANSE M.M. 1910-1915: 1154 (bøge
løv), 2537* (egeløv).

ANDET
Ligbærerlaugets udstyr. 1650-1850: 507* (lade, 

bærerstænger, pengebøsse).
Medgivet den afdøde. 1700-1800: †666 (laur

bærkrans) .

BELYSNING
LYSEKRONER 

1600-1700: 924*, 2175*, 3089* (løvehoved med del- 
fin-hængering). 1700-1750: 2175*, 767* (1703), 
†825* (1730), 3516* (1736). 1750-1800: †958, 
2175, †2176. 1800-1850: 1553 (prismer), 2176, 
†3299* (1840) (af glas), †1288* (1841) (med glas
kupler og prismer). 1850-1875: †925 (af jern),
2605. 1875-1900: †500 (af træ), 991, 1553, 
1589 (byzantinsk stil), †2134*, (†)2361, 2900. 
1900-1925: 500, 1402, 1433, 1464, 1565, 1626, 
1674, 1704, 1738, 1771, 1799, 1903, 1957, 2253, 
2269*, 2279, 2329* (af træ), 2354, 2361, 2409* (af 
træ), †2454, 2535, 2574*, 2697, 2869, 2931, 2962 
(gotisk form, med dobbeltørne), 3154. Efter 1900: 
1598, 1645, 1830, 2052, 2962, 3020. 1925-1950:
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BELYSNING (fortsat)
1433, 2318, 2574*, 2582, 3108, 3481. Efter 1950: 
768, 1207, 1485, 1589, 1994, †2135 (kranse af ga
slamper), 2295* (koglelamper, P. H.), 2361, 2628* 
(glaskupler), 2665* (lysekranse), 2845* (lysekran
se), 2869* (P. H.), 3481.

Med dobbeltørne. o. 1600: 923*, 3298*. 1640- 
1660: 924* (1642), 1866* (1652). 1700-1750: 
767* (to), 1062*, †1376, 2022, 2605*. Efter 1750: 
2135, 2900*.

Renæssanceform. 1890-1900: 925, 2962. 1900- 
1925: 1062, 1127, 1153, 1340, 1511, 2090, 2279, 
(†)2441*, 3480. 1925-1950: 925, 1232, 1266, 1376, 
2022, 2318.

Barokform. 1890-1900: 1006, 2409. 1900-1925:
1100, 1177, 2265*, 2375, 2505, 2757, 2791, 2833, 
2996, 3057, 3185. 1925-1950: 2279, 3299, 3422, 
3516. Efter 1950: 2176, 3366.

Hjulkroner. 2134 (1972). 1900-1920: 1598, 2052, 
2665, 2845.

Skønvirke. 1900-1925: 1127, †2022* 2253*,
 †2409*, 2454*, 3339*.

Petroleumshængelamper. 11402 (1862). 1875- 
1900: †1626, †1645*, (†)2441, (†)2535, †2605, 
†3366*. o. 1900: †2318*, (†)2505, 2575*, †2628, 
†2665*, †2730, †2869*, †2996, †3020*. 1900- 
1920: †1207, 1340, 2269, †2409*, †2962*, 
3377*.

LYSEARME
2176* (1599) (to). 1600-1700: 441, †925 (flere), 
2253, 502* (1619) (to), 503* (1655), 768* (1682), 
769* (1684). 1700-1750: †955, †958, †1670, 
2178* (flere), †3516, 1828* (1711), 504* (1724). 
1750-1800: †2135, 2179 (flere). 1800-1850: †505, 
769. 1900-1950: 2535, 2575, 3515*, 3516. Efter 
1900: 505 (to), 925. Efter 1950:2535.

LAMPER
Lampetter. †925 (1857). 1800-1900: 2575. 1850- 

1900: †769, 1153, †1376, †3422. 1900-1950: 991, 
1738, 2253, 2375, 2441*, 2505, 3377*. Efter 1950: 
2134, 2575, 2730*.

Olielamper. †3481 (nævnt 1837).
STAGER

1600-1900: †505, †2165 (i skriftestol), †3514. Efter 
1900: 3513* (på prædikestol).

KANDELABRE
1475-1500: 500* (med læsepult). Efter 1800: 500 

(seks), 2165, 2277.
Smedejern. Efter 1850: †769, 769, 2244.
Træ. Efter 1900: 1153, 2312*.

LYGTER
†3516 (nævnt 1738).

LYSEHOLDERE
1800-1900: (†)454, (†)506, †3422.

LYSEPIBER
†505 (nævnt 1610).

LYSESKJOLDE
1700-1720: 2179*. Efter 1800: 2375 (to), 2537, 2870.

LYSESLUKKERE
Efter 1700: †3409, †3409 ('slukkehorn').

LYSESTEL
Middelalderlige: 1614* (smedejern).

GASLYS
1890-1900: †769 (gaskrone), †889, †923.

ANDET
2103 (1978) (flere hundrede uafskærmede pærer).

BENHUSE
Eftermiddelalderlige: †137, †308.

BLÆNDINGER
MURBLÆNDINGER, UDVENDIGE

Rundbuede. 1100-1250: 193 (tenderende spids
bue), 201* (delt af halvsøjler), 204* (falset), 208 
(tvillingdelt), 208*, 229, 237 (tredelte), 241*, 
1077*, 1298*, 3028*, 3113*, 3114* (tregruppe), 
3167*, 3263*, 3264*, 3313*, 3349*. 1250-1350: 
3265*. 1400-1500: 1038*. 1400-1550: 2917* (med 
kors). Eftermiddelalderlige: 2476* (1592).

Med rundbuefrise. 1100-1250: †1782*, 1811, 
1837*, 3167* 3213*.

Med trappefrise. 3448* (efter 1250). 1100-1250: 
1837, 3350*.

Vandret afdækkede. 1100-1250: 1217*, 3167*, 
3168* (o. 1200). 1225-1300: 264.

Spidsbuede. 1225-1350: 237 (portalblænding), 
276. 1400-1550: 702*, 3122.

Korsblændinger. 2302 (o. 1516).
Cirkelblændinger. 1400-1500: 1244.

MURBLÆNDINGER, INDVENDIGE
Rundbuede. 1100-1250: 193, 206, 208, 1300* (tri

umfvæg), 229 (o. 1225).
SPAREBLÆNDINGER

Rundbuede. 1225-1300: 265. 1400-1550: 1187, 
2646, †3007.

Fladbuede. 1300-1400: 3450. 1400-1550: (†)268, 
269, 708, 1079, 1109, 1164*, 1188, 1189, 1243, 
1422, 1526, 1605, 1606, 1635, 1657, 1758, 1814, 
1976, 2039, 2064, 2423*, 2424, 2475, 2520, †2588, 
2588, 2588, 2646, 2918, 2975*, 2976, 3068, 3122, 
3220, †3388.

Spidsbuede. 1300-1350: 316 (våbenhus). 1450- 
1500: 268 (sideskib).

Spidsbuede i tårn. Efter 1400: passim.
Spærstikformede. 1250-1350: 3217*.
Fladrundbuede. 1550-1650: 2712. 1700-1750: 

269, 978.

BOMÆRKER
Uvis datering: 1143*. 1400-1550: 430, 2010*, 2127, 

2520*, 2561, †3240* (1444), 1451* (1517), 646* 
(1540). 1500-1700: 1571(?). 1500-1800: 584* (36),
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BOMÆRKER (fortsat)
591, 594, 789*, 1060, 1658*, 2088, 2658. 1550- 
1600: 548, 600*, 743*, 1056(?) (1575). 1575-1600: 
590, 602*, 789*, 1699*, 2688*, 2014 (1579), 1098 
(1581), 3237* (1585), 1731* (1588), 3238* (1591). 
o. 1600: 426, (†)603, 1790, 2662, 2983*. 1600- 
1625: 594, 604*, 605*, 606*, 608, 801*, †2193, 
3238* (1603), 803* (1608), 2628* (1613). 1625- 
1650: 610*, 614*, 645*, 794*, 3328* (1632), 
646* (1635), 442 (1637), 2657 (1640). 1650-1675: 
563*, 617, 618*, 624*, 797*, 1436*, 620 (1659), 
621* (1660). 1675-1700: 628, 1437, 2248* (1700). 
1675-1800: 646*.

BOMÆRKESKJOLDE 
1550-1600: 789, 1378*, 3021, 2530* (1588). 1600- 

1650: 792, 795, 3156*(?), 3301*(?), 803* (1608), 
793* (1613). 1650-1700: 794*, 796*, 798, 1154, 
1209*, 1873*, †953* (1677). 1700-1750: 3303*.

BRØNDE
†134* (nævnt 1634).

BYGGEMATERIALER
GRANITKVADRE 

1100-1250: passim.
FRÅDSTEN 

1100-1250: 186, †2333.
TUF

Enerådende eller sammen med granit og tegl. 
1100-1250: 184, 188, 190, 211, 242, 526, †833, 
†838, 842, 947, 1076, 1138*, 1184*, 1275, †1276, 
1295, 1603, 1809*, 1836, 1882, 2035, 12036, 2039, 
2971*, 2974, 3026*, 3065, 3111* 3166, 3211*,
3263, 3382, 3442*, 3443. 1200-1300: 255, 264, 
1185, 1216, 1300, 1781, 1917*, 2002, 2768, 3029, 
3265, 3312, 3347.

SANDSTEN 
1100-1250: 184, 189, 218, 229, 230, 242, 2634,

3263. 1200-1300: 222, 265.
SANDAL OG JERNAL 

1100-1250: 875, 1496, 1568, 1604*, 1682, 1918, 
†2457, 2943.

KRIDTSTEN 
1225-1350: 186, 255, 276.

TEGL
1200-1300: 700, 1185, 1242, 1300, 1809*, 1917, 

3066, 3211, 3312, 3347, 3382, 3442. o. 1300: 1471 
(langhuskirke). Efter 1300: passim. 1400-1500: 
†372 (hollandske klinker), 1353 (o. 1450) (kor og 
skib), 3004 (o. 1530) (kor og skib).

Formsten. 1200-1300: 255, 264, 276, †319, 3211. 
1300-1400: 301, †307, 702, 3456*. 1400-1550: 
708*, 1634* (trekløverformet), 2587, †2774, 2947,
 †2948, 2976. 1500-1550: 2061* (trekløverformet), 
2772, 3005*, 3068, 3122.

Glaserede. 702 (o. 1400) (grønglaserede).

KALK OG MØRTEL
Kalkbænke. Efter 1800: †1303, †2813, †2917.
Kalkkuler. †3382 (1787).
Kalkkøller. Efter 1800: 1675*.

BLY
Blystøbergruber. Middelalderlige: 1081, †1190, 

†1450, 1528, 1658, †1759, †1818, (†)2651, †2714, 
†2946, †3354.

Blykamre. 1550-1800: 304, †304, †310.
Blystøberkaminer. 1400-1550: †1931. 1600-1800: 

304, 310, †322, (†)2520* †2712, †3220, †3316*, 
†3353, †3388, †3455. 1800-1900: †1039, †1303, 
1976, †2062, †2425, †2918(?), †3272(?), †3353*.

Brændejern. †374 (nævnt 1720) (til mærkning af 
blytavler).

ANDET
Myremalm. 1100-1250: 184, 188, 242.
Trachyt. 1100-1250: 184, 232.
Havsten. Middelalderlige: †1276.
Hollandske klinker. †372 (efter 1402).

BYGGERI I ETAPER 
(se også Ombygninger)

KOR
Ældre end skib. 1100-1250: 1035, 1107, 2469, 

2972, 3112, 3167*, 3263, 3313, 3348.
SKIB

Ældre end kor. 3005 (o. 1530).
I flere etaper. 1100-1250: 229, 1035, 1077, 2469, 

2708, 2915, 3112, 3212, 3349*, 3441*.

BYGNINGSDETALJER OG -KONSTRUKTIO
NER

AFLASTNINGSBUER
1100-1250: 210 (over triforieåbninger), 211*, 2420. 

1300-1350: 3450*. 1400-1550: 710* (over tri
forieåbninger), 1757, 1932, 2062, 3122, 3267.

ARKADEPILLER
1100-1250: 230*. 1350-1400: 301*. 1450-1500: 708*.

BALUSTRE
1600-1610: 280 (tårn).

BASER
Attiske. 1100-1250: 240* (oprullede hjørnebla

de), 255, 861*, 2636*, 3263*. 1225-1300: 265, 
861*(?).

Attiske med hjørneknopper. 1100-1250: 201* 
(med skulpturudsmykning), 204, 205, 208, †215, 
218*, 229, 230*, 232, 234, 241, 1077*, 2470*, 
2548*, 2769*, 2808*, 3113*, 3523. 1225-1300: 279.

Terningformede. 1100-1250: 2636*, 2826* (med 
hjørneknopper), 2883*(?), 3213*.

Særformer. 1100-1250: 206 (karnis over kvar
trundstav), 208 (profilbase), 256 (profilbase), 
2883*(?) (zigzag-bort og båndfletning).

BINDINGSVÆRK
1400-1550: †1387. 1600-1800: †1165, †1219(?),
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†1277, †1277, †1356, †2286, †2340, †2379, †2457, 
†2615, †3007.

BOM- OG BJÆLKEHULLER
Til bygningsstilladser. Middelalderlige: 280, 

2677*, 2917, 3216* 3451. 1100-1250: 208 (tuf og 
sandsten), 875, 1077* (tuf), 2393, 2807*, 2974* 
(tuf), 3028* (tuf), 3112*, 3212*.

FORTANDINGER
1100-1250: 1035, 3212*, 3313. 1400-1550: 2551, 

2773, 3005*.
GESIMSER OG GESIMSFRISER

Bæltegesimser, kordongesimser. 230 (o. 1225), 
708* (o. 1500), 2476* (1592), †727 (1618).

Firkløverfriser. 1250-1550: 848* (enkelte profil- 
sten bevaret).

Rundbuefriser. 1100-1250: 208, 1138*, 1810*, 
1837*, 2004*, 2036*, 3028*, 3114*, 3265.

Rundbuer, krydsende. 1100-1250: 1077*, 2004*.
Savsnitsfriser. o. 1300: 1471. 1400-1550: 268, 

705*, 1572 (dobbelt), 1606, 11756, 1757*, 1977, 
2475, 3316*. Eftermiddelalderlige: 3499* (1639) 
(udkragede), 1718 (1164).

Skråkantled. 1100-1250: 1445, 1521, 1883 (ud
kragede), 1916.

Spidsbuefriser. 1250-1350: (†)276* (kraget ud 
over facader), †280.

Tandsnitgesimser. 2476* (1592). 1400-1550:
1140.

Trappefriser. 1100-1250: 1837, 3382*. 1250-1300: 
3448*. Eftermiddelalderlige: 886 (1812).

Trappefriser, kombineret med andet. 1100- 
1250: 3313*. o. 1300: 1471*.

Andet. 1100-1250: 211 (profilerede), 1714* (profile
rede, udkragede), 1883 (rundstav over hulkel), 1916 
(udkraget med rundstav). 1400-1550: 2056* (pro
filerede). Eftermiddelalderlige: 978 (o. 1740) (rund
stav over rulskifte), 2114 (1186) (profilerede).

KAPITÆLER
Bladkapitæler. 1100-1250: 192*, 201* (bæger

blad), 204*, 205, 208, 210, 212*, 218*, 232* (bæ
gerblad), 241*, 255, 256, 258*, 861*. 1225-1300: 
266* (bægerblad).

Korinthiske. 1100-1250: 2470*.
Terningformede. 1100-1250: 192*, 201*, 204*, 

205, 206, 206*, 208, 210*, 210, 229*, 230*, 232*, 
234 (med ornamenter), 2473*, 2473*, 2549*, 
2636*, 2808*, 2883*, 3113*, 3213* (med forsæn
ket skjoldfelt), 3263* (med forsænket skjoldfelt), 
2769* (o. 1205). 1225-1300: 265*. 1450-1500: 
711.

Trapezformede. 1100-1250: 238*, 240*.
Andet. 1100-1250: 212* (med menneskefigurer), 

256 (glatte), 861* (med fremspringende skjolde), 
1077* (hjørneknopper og med fordybede sider),

1887* (i hjørnerne fire reliefhoveder), 1922* 
(affasede), 2883* (zigzag-bort og båndfletning). 
1225-1300: 266 (foldekapitæl, til treknippesøjler), 
862* (knopkapitæl, af engelsk Purbeck-marmor).

KONSOLLER
Karnisformede. 1100-1250: 205, 3349*.
Konsolhoveder. 1100-1250: 206, 255. 1275-1350: 

278*.
Profilerede. 1100-1250: 202*, 206, 208, 1077*, 

3263*. 1275-1350: 278*, 279 (genanvendte granit- 
sokkelkvadre).

Trekantede. 1100-1250: 3114*.
Andet. 1100-1250: 256 (med siddende mand), 

260* (knælende mænd).
KRAGBÅND

(se også profiltegninger s. 1030, 1416, 1600, 2364, 
2672, 2940, 3260).

Granit, affaset. 1100-1250: 3263*.
Granit, med attisk profil. 1100-1250: 229 (på 

halvsøjler), 230 (på halvsøjler).
Granit, med hulkel. 1100-1250: 206, 2231.
Granit, med karnisprofil. 1100-1250: 3113*, 

3213.
Granit, med ornamentik. 1100-1250: 240*.
Sandsten, med attisk profil (?). 1100-1250:

240.
Tuf, med karnisprofil. 1100-1250: 3315.
Tegl, retkantet. 1300-1550: 1110. 1400-1550: pas

sim (på hvælvpiller). 1500-1625: 1889 (på hvælv- 
piller).

Tegl, afrundet. 1350-1400: 1813 (på hvælvpiller).
Tegl, med rundstav. 1450-1500: 708*.
Tegl, med to rundstave. 1250-1350: 3217.
Tegl, med tre rundstave. 1225-1250: †3113*.
Tegl, med glat skifte over hulkel og rundstav. 

1450-1500: 708*.
Tegl, med rundkant over glat skifte. 1600-1700: 

1527* (o. 1622).
Tegl, med sammensat profil. 1400-1550: 877 

(på hvælvpiller).
KRAGBÅND I KOR- OG APSISBUER 

(se også profiltegninger jfr. KRAGBÅND).
Granit, affaset. 1100-1250: 1109 (ført omkring 

vesthjørnerne), 1163, 1185, 1241*, 1300*, 1604, 
1655 (ført omkring vesthjørnerne), 1754*, 1839, 
1974*, 2007*, 2060*, 2392*, 2614*, †2853, 2916*. 
Efter 1900: 1524 (1914) (i apsisbuen).

Granit, retkantet. 1100-1250: 1139, 1497.
Granit, med attisk profil. 1100-1250: 206, 1036*,

1604, 1634, 1682.
Granit, med hulkel. 1100-1250: 1421 (ført om

kring vesthjørnerne), 1421 (i både kor- og apsis- 
bue), 1716*, 1784* 2810*.

Granit, med hulkel over karnisprofil. 1100-1250: 
†2232*.

Granit, med karnisprofil. 1100-1250: †2232*,
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2640*, 3029* (formentlig opflyttede sokkelkvad
re), 3216*.

Granit, med rundstav. 1100-1250: †2379, 2519*.
Granit, med to rundstave. 1100-1250: 1926*,

 †2853 (i apsisbuen).
Granit, med rundstav over affasning. 1100- 

1250: 1446*, 1887*.
Granit, med sammensat profil. 1100-1250: 975* 

(rundstav i både over- og underkant), 2474* (i 
apsisbuen), 2474*, 2549*, 2711, 2945*, 2974*, 
3029* (genanvendt sokkelkvader).

Al, affaset. 1100-1250: 1570.
Tuf, affaset. 1100-1250: 1218, 3351.
Tuf, afrundet. 1100-1250: (†)835(?).
Tuf, retkantet. 1100-1250: 1812.
Tuf, med hulkel. 1100-1250: 3443*.
Tuf, med karnisprofil. 1100-1250: 1078*.
Tuf, med to afrundede skifter. 1100-1250:

2038.
Tegl, med rundkant over affasning og glat 

skifte. 1600-1700: 1524 (o. 1622).
KRAGBÅND I PORTALER

(se også profiltegninger jfr. KRAGBÅND).
Granit, med attisk profil. 1100-1250: 2470*, 

2517*, 2636*, 2769*, 2771*.
Granit, med karnisprofil. 1100-1250: 2808*.
Granit, med sammensat profil. 1100-1250: 

2547*.
Sandsten, med attisk profil. 1100-1250: 218.
Tegl, afrundet. 1400-1600: 2056*. 1600-1700: 

3500* (1639).
KVADERSATTE INDERVÆGGE

1100-1250: 2231.
LISÉNER

1100-1250: 204, 208, 229, 237, †701, †833, 1077*, 
1138*, 1217*, 1298* 1525, 1810*, 1837*, 2004*, 
2036*, 3114*, 3168*, 3213*, 3263*, 3313*, 3349*, 
3382*, 3442*. 1275-1350: 276*. 1300-1350: †309, 
1471*. 1450-1500: †268.

LOFTSGENNEMGANGE
1100-1250: 1076*, 1525, 1604, 1634, 1682, 2974*. 

1300-1350: 3450.
MURANKRE

Ankerforskud med initialer og/eller årstal. 
1600-1700:727*, †1080, †2148, 3453. 1700-1725: 
1635, 1890, 2008, 2039, †2148, 3453. 1725-1750: 
1189, 1756, 1758*, †2063, †2148, †3317, 3453, 
3501*. 1750-1775: 1038, †1142, 1305, 1472, 1500, 
1526, †1684, 1717*, 1784, 1815, 2008, 2917, 
2976*, 3033*, 3068, 3168, 3453. 1775-1800: 1079, 
1110, 1141, 1165, †1932, †1976, †2063, 2121, 
†2158, 3123. 1800-1850: 1656, 2588*, 2917, 3269, 
3386, 3453. 1850-1900: 1841, 1932, 2063, 2616. 
Efter 1900: 1165, 1756, †2063.

MØNSTERMURVÆRK
Bæltemuring i tegl og tuf. 1100-1250: 1810*.
Sildebensmuring. 1450-1500: 268.
Andet. 1275-1300: †312* (trekløverformede buer). 

1450-1500: 267 (røde og sorte sten), 267 (rombe- 
formet mønster af sorte kopper).

PILASTRE
1100-1250: 238, 240*. 1225-1300: 264, 316. Efter

middelalderlige: 3500*.
PILLER

1100-1250: 206, 210*.
PRYDSKIFTER

Løberskifter. 1100-1250: 701*, 3448.
Binderskifter. 3221 (o. 1500), 3386 (o. 1500), 3387 

(o. 1500).
Binder- og løberskifter. 1250-1300: 3448.
Savskifter i murfladen. 1100-1250: 1078*, 2006* 

(i tympanonfelt), 3350*. 1250-1350: 1471*, 3216, 
3448*. 1400-1550: 2062, 2917*, 3033*, 3169*, 
3449. 1450-1500: 705*, 3220. 1500-1550: 1975*, 
2301*, 3067.

Savskifter i gavlfod. 1250-1300: 3030*. 1400- 
1550: 1930*, 2062, †2378*, †2885, 2918*. 1450- 
1500: 3067, 3220. o. 1500: 1976*, 3067*, 3386.

Savskifter i gavlkompositioner, o. 1300: 1471*. 
1400-1550: 1038*, 1079*, 1189, 1219, 1244, 1355, 
1784*, 1930*, 2424. o. 1500: 1165, 2393*, 3221, 
3386, 3387*, 3387*, 3452*. 1500-1550: 1303, 
1841, 2423*, 3006*. 1600-1650: 3499* (1639).

SOKLER
(se også profiltegninger jfr. KRAGBÅND).

Granit, dobbeltsokkel, med attisk profil over 
skråkant. 1100-1250: 237, 2003, 2767*.

Granit, dobbeltsokkel, med hulkel over skrå
kant. 1100-1250: 2035*, (†)2393*.

Granit, dobbeltsokkel, med karnisprofil over 
skråkant. 1100-1250: 2003, 2035*.

Granit, dobbeltsokkel, med rundstav over 
skråkant. 1100-1250: 1034*, †2378*, 2390*, 
2390*, 2468*, 2475, 2585*, 2708*, 2711*.

Granit, dobbeltsokkel, med skråkant over at
tisk profil. 1100-1250: 1916.

Granit, dobbeltsokkel, med to attiske profiler. 
1100-1250: 2972*.

Granit, dobbeltsokkel, med to hulkele. 1100- 
1250: 1809*.

Granit, dobbeltsokkel, med to skråkanter. 
1100-1250: 1915, 2059*, 2914*, 3263*.

Granit, firedobbelt sokkel, med attiske profi
ler. 1100-1250: 201.

Granit, med attisk profil. 1100-1250: 201, 208, 
229, 237, 842*, 860*, 1680*, 1714*, 1916, 2003*, 
2545*, 2614*, †2743, 2767*, †2881*, 2972*, 
3026*, 3111*, 3211*, 3382*, 3382.

Granit, med hulkel. 1100-1250: 1076, 1138*, 
1275, 1276, 1300, 1633, 1752*, 1781* 1837*,
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1882 (kvader med zigzagmønster), 1882, 1973*, 
2035*, 2390*, (†)2393*, 3166*, 3347*, 3348*. 
1250-1300: 1781*.

Granit, med karnisprofil. 1100-1250: 230*, 
1034*, 1519, 2003, 2035*, 2229, †2457, 2634*, 
2807*, 2810*, 3065*, 3263*, 3263*.

Granit, med rundstav. 1100-1250: 1034*, †2332*, 
(†)2367, †2378*, 2390*, 2468*, 2475, 2585*, 
†2614*, 2675*, 2708*, 2711*.

Granit, retkantet. 1250-1500: 1302, 1497.
Granit, skråkantet. Middelalderlige: 1141, 3005. 

1100-1250: 237, 875, 973, 1034*, 1034*, 1076*,
1108, 1139, 1162, 1184, 1216, 1240, 1295, 1300, 
1419, 1445, 1496, 1525, 1602, 1633, 1654*, 
1809, 1809, 1882, 1915, 1915, 1916, 2003, 2035*, 
2035*, 2035, 2059*, 2059*, †2285, 2299, 2337, 
†2378*, 2390*, (†)2393*, 2418*, †2457, 2468*,
2475, 2516*, 2585*, 2708*, 2711*, 2767*, †2852, 
2877, 2914*, 2942*, 3065*, 3263*, 3312*, 3313*, 
3441*, 3442*.1250-1300: 1185, 1242. 1400-1550: 
708, 877, 978, 1164, 1188, 1929.

Al, skråkantet. 1100-1250: 1569.
Tuf, skråkantet. 1100-1250: †833*, 835*.
Tuf, med hulkel. 1100-1250: †833*.
Tuf, dobbeltsokkel, med to skråkanter. 

1100-1250: 1833*.
Tegl, skråkantet. 3501* (1728).
Tegl, med karnisprofil. 3499* (1639).

SOKLER I KORBUER
(se også profiltegninger jfr. KRAGBÅND).

Granit, med attisk profil. 1100-1250: 2060.
Granit, med hulkel. 1100-1250: 3351.
Granit, med karnisprofil. 1100-1250: 1037 (til

lige på triumfmuren), 3029* (genanvendt som 
kragbånd).

Granit, med rundstav over skråkant. 1100-1250:
1241, 3383.

Granit, retkantet. 1100-1250: 1218 (tillige på tri
umfmuren) .

Granit, skråkantet. 1100-1250: 975, 1163, 1185, 
1218 (tillige på triumfmuren), 1300, 1497 (tillige 
på triumfmuren), 1524 (tillige på triumfmuren), 
1682*, 1754*, 1784, 1839 (tillige på triumfmu
ren), 2232* (tillige på triumfmuren), 2519*, 
2810*, †2853, 2916, 2945 (tillige på triumfmu
ren), 3443*.

Granit, skråkantet mellem rundstave. 1100- 
1250: 1887.

Granit, skråkantet over rundstav. 1100-1250:
1446.

Tuf, skråkantet. 1100-1250: 1078*, 1218 (tillige 
på triumfmuren).

SPYGATTER
1400-1550: 266, †371, 2772*.

STENHUGGERFELTER 
1100-1250: 1108, 1420(?), 1520, 1532(?), 2742*, 

2807, 2884*.
STRÆBE- OG STØTTEPILLER 

Udvendige, oprindelige. o. 1250: (†)700. 1250-1350: 
276*. 1350-1400: 301, †307, †312. 1450-1500: 705. 

Udvendige, sekundære. 1300-1400: †701. o. 1500: 
†1814*. 1700-1800: 1449, †1498.

Indvendige, sekundære. 3502 (1728).
SØJLER

Dværgsøjler. 1100-1250: 206, 208, 256* (del af 
hvælv), 260.

Fritstående. 1100-1250: 210, 232, 240*, 2470*, 
2548*, 2808*, 2813* (løse fragmenter), 3523*, 
2769* (1205). 1275-1350: 279* (del af vindue). 

Halvsøjler. 1100-1250: 201*, 203*, 206, 208*, 229, 
230*, 255, 257, 260, †833, 1077*, 1922*, 1923, 
2004*, 3113*, 3263*. 1225-1300: 264*, 265*. 
1450-1500: 711.

Nichesøjler. 1100-1250: 205.
Andet. 1100-1250: 238* (rundstavhalvsøjler), 238 

(kvartsøjler), 256 (søjleknippe), 260 (søjleknippe), 
2883 (søjlefragmenter), 3118* (trekvartsøjler). 

TEGLMÆRKER 
1750-1800: 1573, 1718*, 2949, 3064. 

TRIFORIER 
1100-1250: 208, 210*, 230 (søjledelte), 232*. 1450- 

1500: 710 (delt af piller).
VINDER, HEJSEVÆRK 

Efter 1700: 1685*, 1721, †2949, †3071, 3223* †3390.

BYGNINGSTAVLER OG -INDSKRIFTER 
BYGNINGSTAVLER 

Sandsten. 1550-1600: †2411 (1592). 1730-1780: 3068*
(1734), 3068* (1739), 2871* (1156), 2477 (1175). 

Træ. 3502* (o. 1121).
Andet. Eftermiddelalderlige: †922 (mindetavle for 

kirkens brand).
BYGNINGSIND SKRIFTER 

Indhuggede. 1100-1250: 2809*. 1400-1550: †316 
(1482?).

Kalkmalede. 1500-1600: †281, †312, 1451 (1517).
1650-1750: †3389.

Blyplader i tage. 1740-1780: 1189, 1422, 1424, 
1451, 1685*, 1785.

Kobberplader. 1730-1780: 375* (i spir), 376* (i 
spir). 1840-1850: 376* (i spir).

Malet på loftsbjælke. (†)2478 (1605), †2590 
(nævnt 1862).

Andre. Middelalderlige: †320(F) (1411?) (på dør
fløj). 1600-1800: (†)293, (†)293, 294, 376, 1451, 
1570, †1817, 1891*. 1840-1850: 294, 1658.

DATERINGER, NATURVIDENSKABELIGE 
DENDROKRONOLO GISKE DATERINGER 

Tagtømmer. 1100-1250: 2771 (o. 1203), 3351 (efter
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1225) (skib), 3124 (efter 1230) (apsis og kor), 3454 
(efter 1239), 3540 (o. 1245). 1400-1550: 3540 (1412), 
3124 (efter 1431) (skib), 2641 (efter 1450), 977 (o. 
1462) (tårn), 2300 (o. 1516), 3009 (o. 1529).

DIVERSE
BRANDSLUKNINGSMATERIEL 

Efter 1700: †1244, †3222, †3390.
DUESLAG 

1450-1500: †270.
FLAGSTÆNGER 

†280 (o. 1864) (på tårn).
HAGIO SKOPER 

1600-1700?: 1525.
HATTEKNAGER 

1700-1800: 2185*, †3417 (på stolestader), †3517 
(hjortegevir). 1800-1900: †1124 (hylde), †1955, 
†2139, †2139 (på pulpitur), †2248 (på stolestader), 
(†)2410*, †2461, †2663*, †2788*, †2930*, †3183 
(på stolestader), †3296*, 3333 (i våbenhus), †3365, 
3517*, 3517 (rensdyrtakker).

HÅNDKLÆDEHOLDERE 
1600-1700: 3411*.

REDEKAMME
†402 (nævnt 1313) (til liturgisk brug).

KANONER
†291 (1645) (på tårn).

KIRKER SOM SØMÆRKER 
973, 1934, 2062, 2148, 3440.

KORPORALETASKER 
†402 (nævnt 1313).

KRONER
†402 (nævnt 1313) (to, hhv. sølv og kobber).

LEGENDEBØGER
†1515 (nævnt 1494) (med kirkens adkomstbreve).

MÅLEENHEDER 
Middelalderlige: 178, 1520, 1915.
PILGRIMSTEGN 

902* (1437).
PROPORTIONERINGER 

Middelalderlige: 177*, 190 (kvadrenes dimensio
ner), 192 (murtykkelser), 832*, 838, 875, 973, 
1163, 1520, 1973, 3211.

SALGSBODER 
1500-1800: †136, †138, †322.

SEGL OG SIGNETER 
Stamper. Middelalderlige: †407*, 850*, 960*.

1500-1700: 1658* (signetring).
Aftryk. Middelalderlige: 690*, 819*, †841*, 847*, 

850*, 1101* (klokkestøbermærke?), 2912.
BLYTEGN 

1150-1200: 115* (plader med tre bispenavne).
GRUNDSTENSDOKUMENTER 

2271 (1891).

KIRKESPILSUDSTYR
Middelalderlige: †405 (Kristusmaske).

SMYKKER
Fingerringe. 1400-1550: 13404.

DØBEFONTE
GRANIT

Middelalderlige: 2402*. 1100-1250: 862 (fontekum
me?), 862*, 988*, 1285*, 1329 (fragment), 1398 
(kun fontefod), (†)1430, (†)1540, 1765* (tovsno
ning langs mundingsranden), †1825, 1858, 2075*, 
2167*, 2244* (kumme udformet som terningka
pitæl), 2350, 2373*, 2528*, 2625*, 2689*, 2783* 
(korsformet plint som fod), 2826* (rigt billedpry- 
det), 2861*, 2894*, 2927* (kumme med attisk 
profil), 2958* (med farverester), 3080*, 3080*,
3107. 1200-1300: 3015*.

Vestjysk type. 1100-1250: 955*, 1051*, 1120*, 
(†)1286 (fragment), 1369*, 1406, 1481, 1506, 
1582*, 1641*, 1791* (krydsende rundbuer, billed- 
prydet), 1824* (med hvælvende mundingsrand), 
1858*, 1898*, 1950 (med indskrift og konsekra- 
tionskors), 1984* (med krydsende rundbuer og 
konsekrationskors), 2047*, 2563* (fod af weser- 
sandsten), 2722*, 2753*, 3234*, 3362*.

Vestjysk type, variant. 1100-1250: 747* (Tybo
type, med indskrift og konsekrationskors), 1006*, 
1092*, 1148*, 1173* (Tybotype), 1200*, 1228 
(med benediktionskors), 1255*, 1430*, 1458*, 
1615* (med benediktionskors), 1667* (med †be
maling), 1692*, 2017*, 2074* (med relieffer på 
foden), 2312, 2984*, 3180*.

Arkadetype. 1100-1250: 3049* (med farverester), 
3467*, 3511*.

Arkadetype, billedprydet. 1100-1250: 2277*, 
2436*, 2493*, 2658*, 3141*.

Sønderjyske rankefonte. 1100-1250: 2452*.
Cylindrisk type. 1100-1250: 1328*, 1329, 2597*,

3329.
Paradisfonte. 1100-1250: 1728* (billedprydet, 

med malingsrester).
KALKSTEN

Kalksten, gotlandsk. 1200-1250: 3410*.
SANDSTEN

Bentheimtype. o. 1200: 3287* (med blykedel og 
†bemaling).

MALM
1350-1400: 429*, 3526 (lybsk arbejde). 1400-1500: 

2127* (med indskrift), 902* (1437) (med ind
skrift), 1538* (1455) (med indskrift).

ANDRE MATERIALER
Marmor. 1398 (1891), 1350 (1902), 1710 (1961).
Beton. 2295 (1973).
Træ. Efter 1950: 1010, 1013 (lamineret træblok).

DØBEFONTE MED INDSKRIFTER
1100-1250: 747* (majuskler), 1950* (græske tegn?).



DATERINGER, NATURVIDENSKABELIGE – DØRE OG PORTALER 3565

DØBEFONTE (fortsat)
1400-1550: 2127* (minuskler), 902* (1437) (mi- 
nuskler), 1538* (1455) (minuskler).

DØBEFONTE MED VIDNESBYRD OM BE
MALING

1100-1250: †1667*, 1728*, 2167*, 2958*, 3049*, 
†3287*, †3329*, 3410*.

DØBEFONTE, TILBEHØR
FONTEHIMLE 

1550-1650: 1540*, †3235, †2563 (1580), †432 
(1633), 1120* (1638), †2075* (1647) (i drejelig 
galge). 1650-1700: †748, †1729, 3050* (i drejelig 
galge), 1051* (1652), (†)1984 (1653), †904 (1686), 
3288* (1695). 1700-1800: †1952, 3362*, 3330* 
(1735). Efter 1800: (†)1985* (i galge).

FONTELÅG 
Træ. 1525-1550: 3080*.1600-1700: †1399, †1859, 

†2018. 1700-1800: †1583, †1668, †2128, †2167, 
†2383(?). Efter 1800: †1201(?), †2047*, †904* 
(1843).

Materiale uoplyst. Middelalderlige: †432, †2597(?). 
1650-1700: †989, †1370, †1370, †1694, †1792. 
1700-1800: †1094, †1616, †1899, †2437, †3410 
(tilhørende dåbsfadet).

FONTEGITRE 
Træ. Efter 1600: †748, †904* (1689), (†)432* 

(1742), †748 (1837).
Jern. Efter 1600: †432 (o. 1600), †432* (1845).

DÅBSFADE 
Messing. o. 1550: 432*, 747, 903, 1051, 1093, 1120, 

1148*, 1173*, 1430, 1540* 1583, 1825, 1984, 
2436, 2452, 2494*, 2625*, 2784*, 2895*, 2928*, 
2958*, 3049, 3142*, 3180* (rest af krebseagtig 
figur ved stempel), 3329*, 3468*. 1550-1575: 
2402*, 3080*. o. 1575: 1729, 2828*. o. 1600: 
2167*, 3511*. 1600-1625: 2245*, 3287* (1623) 
(nederlandsk). 1600-1700: 2658. 1600-1700?:
2563, †2660, †3410. o. 1625: 2984*, 3330*. o. 
1650: 2597*, 2861*, 3016*. 1675-1700: 2277. 
1700-1750: †1458, †2090(?), †2436, †3234, †3234, 
†2494 (o. 1714), †2959 (1730), 1228 (1734), 1955 
(1735). 1750-1800: †1668, 2018, 2167* (1766). 
1840-1860: 1255, 1641, 1694, 1792, 1951, 3234. 
1860-1880: 1200, 1286, 1329, 1616, 1899, 3362, 
3410. 1880-1900: 904 (forsølvet), 1006* ( for
sølvet), 1399 (forsølvet), 1766, 2128, 2312, 2350,
2373, 2528, 2597, 2722, 2844. 1900-1920: 989, 
1594, 1598, 1951, 2047, 2264, 2313, 2360, 2802. 
1920-1940: 1201, 1201, 1565, 1778, 2328, 2763. 
Efter 1940: 1148, 1667, 1899, 2563, 2754.

Sølv. Middelalderlige: †402 (nævnt 1313). Efter 
1880: 904, 1370, 1859, 2295, 2436, 3377.

Tin. o. 1650: 1329*. 1650-1700: †2527, †904 (1689), 
(†)2313* (1692). 1700-1800: †1825, 2350*, †2383, 
†3362. 1800-1850: 1370, †1399, †2722.

Kobber. †1481 (1844) (fortinnet), †1506 (1844) 
(fortinnet). 1700-1800: †2047, 2689*.

Andre materialer. 3142 (1989) (glas). 1700-1800:
†1458 (1716) (lerkar), †1481 (1716) (lerfad). 
1800-1900: 989 (bly), †1255 (fajance), 1458 (gal- 
vanoplastisk kopi), 1506 (galvanoplastisk kopi), 
†1565 (aluminium), †904 (1829) (stenfad), 1481 
(1897) (galvanoplastisk kopi).

DÅBSKANDER
Messing. 1880-1890: 1729, 2373, 2528, †2690, 

†2722, 2861 (messingblik). 1890-1900: 1766,
1899, 2277, 2350, 2452, 2494, 2625, 2895, 2928. 
1900-1910: 2360, 2403, 2563, 3080. Efter 1900: 
1093, 1694, 1859, 1984, 3016. 1910-1920: 1051 
(messingblik), 1458, 2018, 2128, 2268, †2828. 
1920-1930: 1406, 1616, 1641, 1778, 2245, 2264, 
2763, 3288. 1930-1940: 1201, 1255, 1286 (mes
singblik), 1565, 1792, 1952. 1940-1950: 1120, 
1228, 1668, 1825, 2754, 2984, 3468. Efter 1950: 
748, 1540, 1899, 3234.

Sølv. Efter 1930: 904, 1859, 2075, 2437.
Tin. 1840-1860: 1173, 2047, 2245*, 3411*. 1860- 

1880: 1406*, †2075, 2245*, 2437, †2597, †2690, 
2984, 3016*, 3143, 3234. 1880-1900: 1201, 1430,
1481, †1565, 1694, 2167. 1900-1915: 989, 1120, 
1329, 1594, 1598, †1792, †2075, 3377.

Andre materialer. Efter 1850: 1370 (porcelæn), 
†2047 (en flaske), 2328 (kobber), 2690 (kobber).

DØRE OG PORTALER 
VANDRETTE AFDÆKNINGER

Granit, monolitoverliggere. 1100-1250: 876, 
974, 1108, 1109, 1163, 1185, 1240, †1496, (†)1521, 
(†)1570* (overliggeren udsmykket med rundsta
ve), 1603, 1634, 1654, 1681* (tagformet overlig
ger), 1714, 1753, 1754, 1837, 1840, 1840*, 1883, 
1924*, 1974*, (†)2005*, 2059*, (†)2300*, †2378, 
(†)2391, 2469, †2475, †2518*, 2586, (†)2614, 
2709*, †2744*, 2809*, †2812*, †2852 (billedsten 
som dæksten), †2882, 2915*, 2943, 3065, 3168*, 
3350*, 3351*.

Med tympana, tuf. 1100-1250: 1078, 1299*, 
3114*.

RUNDBUEDE
Granitkvadre. 1100-1250: 1811*, 2419*, 2470*, 

2517*, 2546*, 2635*, 2808* (nærmer sig hestesko
form), †2852, 3214*, 3382*, 2769 (o. 1205).

Tuf. 3448 (efter 1250). 1100-1250: 207*, 1218*, 
2974*, †3028*, †3213*.

Granit og tuf. 1100-1250: 240*, 1078*, (†)1139,
3264, 3264*, 3264 (samt sandsten).

Tuf og tegl. 1100-1250: 1035* (med omløbende 
stav), 3314, 3314*.

Granit og tegl. 1100-1250: 1035* (med omlø
bende stav). 1400-1550: 2233*.

Tegl. 3448 (efter 1250). 1400-1550: 1472, †2285, 3006.
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DØRE OG PORTALER (fortsat)
Tegl, falsede. 701* (o. 1250) (flerfalset, med pryd

skifte af krumme løbere). 1250-1350: (†)3217*. 
1400-1550: †2676*, †3387*.

SPIDSBUEDE 
Sandsten. 1250-1350: †277.
Tegl. 1100-1250: †319 (rundstavprofileret). 1400- 

1550: †1277*, 2520, 3032*.
Tegl, falsede. 1400-1550: (†)1243.
Tuf. 1100-1250: (†)2037(?) (indrammet af rundstav).

FLADBUEDE 
Tuf. 1100-1250: 1076*, 1218, 2419, 3350*.
Tegl. 1100-1250: 3314 (med tuf), (†)3446* (kor). 

1250-1350: 1186*, (†)3219* (eller spærstikfor- 
met). 1400-1500: 1109. 1400-1550: 879, 977, 1038, 
1422, †1448, 1472, 1498, 1526, 1605, 1930, 1931, 
1975, 2039 (to), 2064, 2546, †2746* (i rundbuet 
spejl), 2917*, †3007, 3033, 3121, 3122, 3122, 3170. 
1500-1600: †2854*.

Tegl, falsede. 1400-1550: 268, 270, 708, 712, 1037, 
1078, 1140, 1303, 1423, 2008, 2302, 2423*, 12458, 
2677*, †2745*, 3067*, 3171*, 3220, 3221, 3386, 
(†)3451, 3453. 1550-1650: 269, †2477, †2712.

KURVEHANKSBUEDE 
Tegl. 1700-1800: 1718, 3501*.
Tegl, falsede. 1600-1800: 3316*, 3500* (1639), 

†1572 (1775).
I SPIDSBUET SPEJL 

Fladbuede, tegl. 1400-1550: †702* (tredobbelt 
falsede karme), 1079*, 1140, 1354*, 1447, 1526, 
1571, †1606*, 1634, 1635, 1656, 1684, 1757* 
(tvillingspidsbuet spejl kantet af rundstav og kro
net af kors), 1784, 1814, 1841, 2064, 2773, †2885, 
†2885*, 2917*, 2947, 2976*, 3122, 3170, 3386. 

Rundbuede, tegl. 1250-1300: 1783* (med tuf). 
1400-1550: †1890, 1932, †2645*, †3387*.

I FLADBUET SPEJL 
1400-1550: †1277*, †1606 (To fladbuer delt af hæn- 

gestav).
SØJLEPORTALER 

Granit. 1100-1250: 214*, 215* (med sandsten), 
†232, 234, 2230*, 2470*, 2548*, 2635*, 2808*, 
†2882, 2769* (o. 1205) (to).

PORTALFREMSPRING 
Vandret øvre afslutning. 1100-1250: †214, †215, 

†240*, 3114*.
Baldakinportaler. 1100-1250: 212*, 240* (o. 

1200).
INDVENDIGE AFDÆKNINGER 

Vandrette afdækninger. 1100-1250: 1811, 1922*. 
Rundbuede. 1100-1250: 1184, 1884, 1924 (to),

2059.
Fladbuede. 1100-1250: 1883, 2973, 3114*, 3382.

TYMPANA 
Glatte, granit. 1100-1250: 215*, 2059*, 2517*, 

2809*, 2883*, 2769* (o. 1205), 2770* (o. 1205).

Skulpturudsmykkede, granit. 1100-1250: 218*,
(†)1924* 2006*, 2230*, 2473*, 2547*, 2636*, 
2744*, 2974*, 3539* (Kristus mellem Peter og 
Paulus).

Felter muret af tuf. 1100-1250: 1078*, 1299* 
(to), 2005*, 3114*, 3350*.

Typen ukendt. 1100-1250: (†)2059.
KARMSTEN 

Glatte, granit. 1100-1250: 974, 3382*, 3442*.
PRÆSTEDØRE 

1100-1250: 974, †1297(?), 1919*, †2037(?), (†)2614, 
†2853, †2881*, 2915*, †2943, †3028*, 3114*, 
†3213*, 3264, 3351*, 2769 (o. 1205). 1250-1300: 
1186*.

VESTDØRE 
1100-1250: (†) 1924*.

DØRFLØJE
Middelalderlige: †312 (med indskrifter og bille

der), †466 (to), 468*, †319 (1411) (med tre- 
enighedsbillede), †469 (1411) (med indskrift). 
1500-1600: 1645*, 3475*. 1550-1650: 2532*, 
(†)2931*, †2572 (1619), †2461 (1635), †2664 
(1649). 1650-1700: †464*, (†)468, (†)958* (med 
løvehoved), 1099, †1463, †1738, †2021, †2085, 
†2440, †2572, †2572, †3420, †3476, 2250*
(1652), 466* (1677). 1700-1750: †1400, †1674, 
3194*, †3420, †3476, †3476, †3515, 469* (1743), 
759 (1746). 1700-1800: 1433, 3184*, 3365. 
1750-1800: 1156* (med malede dekorationer), 
†1176, †1263, †2207, 1058* (1769), 1232 (1783), 
2132 (1786), 759* (1795). o. 1800: 1432, 1485, 
1588, 1674, 1737, 2052, 3086*, 3184. 1800-1850: 
1464*, †467, †1176, †2250, 2790, 1626 (1805), 
1099 (1844), 3475 (1847), 1673* (1850). Efter 
1850: passim.

JERNBUNDNE 
Middelalderlige: 1059*, †1206, †1551, 1700*, 

1797*, 1830*, 3336*. 1500-1600: 1263*, 1956*. 
1550-1700: †1993, †2052*, †2831, †2868, 3420*, 
†2696 (1641), †1376 (1659), 3242* (1677). 
1700-1800: †2353, 2501, †3476 (1713), †320 
(1717), †3515 (1727).

EFTERMIDDELALDERLIGE KIRKER
1550-1650: †819, 3499 (1639). 1750-1800: 2155 

(1782), 211A (1786). 1880-1890: 1003, 2448, 3373. 
1890-1900: 966, 1012, 1385, 1405, 1563, 2271, 
2366, 2701, 2841. 1900-1910: 1273, 1349, 1593, 
1596, 2358, 2800. 1910-1920: 1007, 2262, 2266, 
3102. 1920-1930: †1014, 1776, 2325, 2580, 2761, 
3253. 1960-1970: 1010, 1012, 1013, 1709. Efter 
1970: 1968, 2101, 2292.

FORSVARSINDRETNINGER
Vagtkamre. Middelalderlige: 280 (i tårn).
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FORTIDSMINDER
GRAVHØJE

973, 1780, 1912*, †2389, 2516(?), 2632*, †2706, 
2848* (fire, to sløjfet), 2880 (to).

RUNESTEN 
800-1050: 1445, 2226, 2389, 2913.

STEN MED SKÅLTEGN 
1632 (bronzealder).

GAVLBLÆNDINGER 
CIRKELBLÆNDINGER 

1400-1550: 1815, 2646*, 2975*. 
ENKELTBLÆNDINGER 

Rundbuede. 3448* (efter 1250). 1400-1500: †317*. 
Spidsbuede. 1400-1550: 1634*.
Fladbuede. 1400-1550: 1189, 1784*. 

ETAGEDELTE, SPIDSBUEDE 
1500-1525: 1303*.

HØJBLÆNDINGER 
Med glugger. 1400-1550: 2423*, 3316*. 
Tvillingdelte. 1400-1550: 2975*.
Afslutning ukendt. 1400-1550: 2302* (o. 1516). 

HØJBLÆNDINGER, FLADBUEDE 
Falsede. 2394 (o. 1600). 1400-1550: 2062*. 
Tvillingdelte af lisener. 1400-1550: 2008. 

HØJBLÆNDINGER, KURVEHANKSBUEDE 
1550-1600: 1606, 3172, 3352*. 

HØJBLÆNDINGER, RUNDBUEDE 
Gruppe på tre. 1400-1550: 2476, †2885*, 2947, 

2976, 3316*. 1600-1650: 3499* (1639). 
Midterste delt af hængestav. 1400-1550: 1244, 

2423*.
Midterste med tvillingdelt stik. 1400-1550: 2676*, 

2976*. 1600-1650: 3499* (1639). 
HØJBLÆNDINGER, SPIDSBUEDE 

Falsede. o. 1500: 1975*, 3386*.
Gruppe på tre. 1250-1300: 1242* (den midterste 

med 'aftrappet' bue). 1400-1550: 977, 1355, 1606, 
1684, 1930*, 2393*, 2393*, †2589*, 2918*, 3006*, 
3220*, 3387*.

Trinvis stigende. 1400-1550: 1038*, 2646*, 3221*, 
3452*.

Mønstermurede bunde. 1400-1550: 1684 ('tæp
pe' af savskifter).

Tvillingdelte af hængestave. 1400-1550: (†)2008. 
PRYDBLÆNDINGER 

Korsblændinger. 3447*. 1400-1550: 1165, †2885*. 
Korset kors. 1400-1550: †2378* †3033*, 3068*, 

3267*.
SKJOLDBLÆNDINGER 

Flankerer høj blændinger. 3172* (o. 1569). 
SMÅBLÆNDINGER 

Rundbuede med hængestav. †727 (o. 1618). 
ANDET

1526 (1757) (ovale), 3123 (o. 1780) (timeglasfor- 
met, flankeret af to kors).

GAVLE 
GAVLKAMME 

Glatte. 1815 (1772). 1100-1250: 1570. 1200-1250: 
1926. o. 1300: 1471*. 1450-1500: 977, 1355*, 
3387*. 1500-1550: 1841.

Glatte med toptinder. 3499* (1639). 
Kamtakker. †307 (o. 1363). 1400-1550: †705*, 

†2422, †2552*, †2589*.
Kamtakker og pinakler. 1400-1500: †317*. 
Svungne. 1600-1700: 2394*, 3500*. 1700-1750: 

†318*, 372, †729, †879*, †948*, 3501*.

GLAMHULLER 
FLADBUEDE 

1400-1500: 1038*, 1111, 1244. 1400-1550: 1079, 
1140, 1188, 1219, 1472, †1606*, 1635, 1684, 1890, 
1932, 2008, 2039, †2552*, 2587*, †2885*, 2947, 
3033*. o. 1500: 1165, 3122 (i spidsbuet spejl), 
3221*, 3387*, 3452*. 1500-1550: 1304, 1757, 1841, 
2423*. 1750-1850: 1977 (1786), 2917* (1818). 

FLADRUNDBUEDE 
1700-1800: 1784, 1572 (1750), 1718 (1764). 

RUNDBUEDE 
1400-1550: 977, 2008, †2746*, 2976. 1600-1800:

1448, 1526, 1890, 3069, 3169, †727* (1618), 
2774* (1773).

SPIDSBUEDE 
1250-1350: 276* (falsede). 1400-1550: 1784* (ad

skilt af smal højblænding).

GLASMALERIER OG -MOSAIKKER 
GLASMALERIER

Middelalderlige: 11530, (†)1818*, †1934*, †2617*, 
(†)2815*, †2949 (rester af bemaling). 1550-1700: 
†379, (†)730* 3174*. 1800-1900: 2120. Efter 
1900: 1168, 1474, †1609, 1636, 2237, 2523, 2742*, 
2776, 2815, 3280, 3394.

GLASMOSAIKKER 
Efter 1900: 1010, 1014, 1307, 2359, 2581, 2582.

GLUGGER 
CIRKELFORMEDE 

1400-1550: 1472, 1815.
FLADBUEDE 

1300-1350: 3450*. 1400-1550: 1110, 1219* (false
de), 1526, 1635, 1841, 2008, 3122, 3386 (falsede). 

KORSFORMEDE
1605 (o. 1500).

RUNDBUEDE 
1100-1250: 208. 1400-1550: 3169*, 3171*. 

SPIDSBUEDE 
1400-1500: 1244.

SPÆRSTIKFORMEDE 
1525-1550: 2423*.

VANDRET OVERDÆKKEDE 
1400-1550: 1657, 1757, 2917*, 2918*.
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GLUGGER (fortsat)
LYSÅBNINGER OG- SPRÆKKER 

1100-1250: 204. 1400-1550: 268, 2064, 2975, 3006*, 
3068*.

GRAFFITI 
INDRID SNINGER 

1550-1800: 376 (niveau for stormflod), 446*, 749, 
756*, †1081, 1197, 1699* (pultbrædt på degne
stol), 1702, 2170*, 2407, 2531* (pultbrædt på deg
nestol), 2993, 3151*.

GRAVMINDER 
EPITAFIER OG MINDETAVLER 

Sten- og billedhuggerarbejder. 1550-1600: 780* 
(1565). 1600-1650: 555* (med gitter), (†)579*, 
650*, 959 (sandstensherme fra †epitaf?), 1063*, 
1556*, †2092. 1650-1700: 560*, 563*, 564*, 566*, 
780*, 930*, 3423* (sten og træ), 1867* (1652), 
2024* (1678), 568* (1679). 1700-1725: 570 (sten 
og træ), 572*, 2791*, 782* (1703). 1725-1750: 
784*, 785*, 2442*, 2792*. 1750-1775: (†)573*, 
1154*, 1434*, 1739*, 1904*, 3093*, 1127 (1760). 
1775-1800: 1740*, 1904*, 1958*, 2504*, 2535*, 
2606, 3192*, 932* (1782), 1590 (1789). 1800-1850: 
1435, 2091*, 3094*. 1850-1900: 579, 581, 1557, 
2147, 3426. Efter 1900: 1154, 2027, 2140, 2573,
2606.

Snedker- og billedskærerarbejder. 1575-1600:
551*, (†)578* (to), 1464*, (†)2385, 2505*, †1464 
(1583), †1435 (1589) (epitafie-altertavle), 2902* 
(1593). 1600-1625: (†)1208* (løsdele), 1554*, 
2023*, (†)2385, 2905*, 2963*, †3193* (topstyk
ke), 2503* (1602), †576 (1608), 2904* (1622), 
2925* (1622). 1650-1700: (†)579*, 3423* (træ og 
sten), †1994 (1650). 1700-1750: (†)579*, 992*, 
1589*, 1831*, (†)1872(?), 2997*, 3090*, 3423*, 
3424*. 1750-1775: 1154*, †1378, 2091*, 2793*, 
2026 (1763), 2606* (1763). 1775-1800: 1177*, 
1486*, 2026, 2507*, 2794*. 1800-1850: †788 (fle
re), 1065*, 1486*. 1849-1851: 1266, 1341*, 1511*, 
2319*. o. 1864: 1341, 1590, 2537*, 2906*. 

Kalkmalede. Middelalderlige: †933. 1600-1700: 
†2666*, †2921*.

Malerier på træ. 1550-1575: 545* (to), (†)549* 
(1569). 1600-1625: (†)554*, (†)578*, 579*, †959, 
1554*, (†)553* (1608), †576 (1608). 1625-1650: 
(†)556*, 558*, 556* (1644) (cirkulær skive). 
1650-1700: 781*, (†)562* (1652), 570* (1675), 
1628* (1675), 931* (1677). 1700-1800: 2793*, 
2794*, 3424*, 2384* (1775).

Malerier på lærred. 1650-1800: 1869* (1652), 
2507* (o. 1793).

Malerier på metal. 1575-1600: †574* (1578). 
1650-1700: 564*, 566*, 931*, 560* (1650), 568* 
(1679). 1700-1725: 782* (1703).

Malerier på sten. 1600-1650: 650* (1624).
Malerier på ukendte materialer. 1575-1650:

†575, †932, †932, †575 (1591), †1994 (1650).
Metalarbejder. 1550-1700: †574* (1578) (mes

sing), 2026* (1682) (messing). 1750-1800: 1741* 
(kisteplade), †2092 (tin). 1800-1850: 1557 (bly).

Ukendt materiale. 1550-1600: †575, (†)786* (to 
portrætter bevaret), †786 (to), †786, †1958, †2604, 
†574 (1565), †575 (1581). 1600-1650: †576, †578 
(fem), †787, †787 (1608), †576 (1623), †577 
(1629). 1650-1700: †577, †578, †932, †932, †959, 
†2833, †577 (1652).

GRAVSTEN
Middelalderlige. 1100-1250: 526* (dæksten), 

534*, 587 (af form som gravtræ), 587* (hvælvet 
kistelåg), 588* (billedgravsten), †837 (kistelåg), 
862, †1129* (såkaldt smedegravsten), 2027(?), 
2410(?), 2606, †2667*, 2997*, 3535. 1200-1300: 
2319* (trapezformet), 2794*, †635 (o. 1230), 
†528* (1259) (kongegravsten), 589* (1291) (tra
pezformet), †635 (1296). 1300-1350: (†)589*, 
†635 (tre), †635, 789*. 1300-1400: (†)590* (tra
pezformet), 592* (messingbeklædning), (†)594* 
(to, nederlandske), 789. 1300-1550: 589 (otte), 
590 (to, trapezformede), 590* (trapezformet), 591 
(flere, trapezformede, nederlandske). 1350-1400: 
†635* (flere), †637 (tre). 1400-1500: †637 (fire), 
(†)646*, 1341* (1494), †637 (1500).

1500-1600. 598. 1525-1550: 598*, †960, (†)646* 
(1540), †637* (1546). 1550-1575: 598*, 599*, 600, 
601*, †638 (tre), 1378*, 637 (1558). 1575-1600: 
(†)602* 603*, †638 (tre), 789* (tre), 790*, 602 
(1597).

1600-1700. o. 1600: 603* (to), 791 (to), (†)1067 
(fragment), 3021. 1600-1610: 604 (to), †638 (to), 
791, †801, †933, †2193, 2508*, 2998*. 1600-1625: 
(†)1799. 1600-1650: 608, †639, 795*, 1065*, 
†1068, 3427*. 1600-1700: †802 (flere), (†)960, 
3057. 1600-1800: 2319, 3428, 3428. 1610-1620: 
605* (to), †638 (to), (†)604* (1612), 792* (1613) 
(dobbeltgravsten, familiesten). o. 1620: 605, †638, 
†1801 (to). 1620-1630: 608, 610*, †638, †639 (to), 
†1209*, †1961, 3156*, †3194, †639* (1622), 606*
(1623), (†)609 (1625), 609* (1627). 1630-1640: 
(†)610*, 611*, 612* (tre), †641*, †642, 794*, 795, 
†1267, †641 (1635) (to). 1640-1650: 612*, 613*, 
614*, †642, (†)646, 795, 796*, 1065*, †1068 (to), 
†1129, †1209, †1743, 3300*, 3301*, †642 (1642), 
1128* (1642) (to), 613 (1645), †1832 (1649). o. 
1650: 615*, 616*, (†)646* 1066. 1650-1660: †642 
(fire), †643 (fem), †1068, 2319, 2319*, †3157, 
617* (1651) (to), †643 (1652), 618* (1654). 
1650-1700: 628, 933, 1154*, (†)1628 (fragment), 
1872*. 1650-1750: 628, 2281*, 2998. o. 1659: 620, 
†643 (to), †644, 796* (dobbeltgravsten), †933, 
959, 1435*, (†)619 (1659). o. 1660: 620, 796*,
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621* (1660). 1660-1670: 1208*, 1209*, 1266, 
622* (1665). 1670-1680: 624*, †644 (to), 797*, 
798, 1436, †2092, 622 (1671), 624* (1673), 625 
(1679). o. 1680: 1378*, 1437, 1628*. 1680-1690: 
626 (to), 626* (to), †644 (to), †933, 1128*, †1156, 
†2028, 798* (1683). 1690-1700: 627 (to), †644, 
799*, 863 (fragment), †2092, †3246, 3301*, 3428*, 
3482*.

1700-1800. o. 1700: 628, (†)646, 2870, 2998*, 
3302, 3302*. 1700-1710: 628, 629*, 630*, †644 
(tre), 799*, 3057*, 629* (1706). 1700-1750: †802, 
†2093 (fem), †2094 (seks), 2731. 1700-1800: 
(†)801, 1379, 2254 (fragment), †2608, 3484. 
1710-1720: †645 (to), 1066*, 1742*, †1743, 1905, 
2189*, 2906*, 3057, 3095 (to), 3303*, 3304*. o. 
1720: †645, 1266*, 3057*, 3483. 1720-1730: 1342, 
3058*, 3483*, 3483. 1730-1740: †645, 1742*, 
1772*, 1959* (to), †1961, 2606, †2607, †2607*, 
3304*, 3340*, 3483*, †802* (1739). 1740-1750: 
800, 995*, 1873*, 1905*, 2906*, 2965*, †3305 
(to), 3340* (to). 1740-1760: 2872*. o. 1750: 
995 (to), 1799*, 1873*, 3484. 1750-1760: 996, 
997, †1801, 2871, †3341. 1750-1800: 1743, 1832, 
†2095 (syv), †2442, 2731, 3486. o. 1760: 630*, 
1465*, 2190. 1760-1770: 997 (to), 1155*, 1379, 
1994, 2796, 3058*, †3306 (tre), 3485*. o. 1770: 
(†)646, †1994, 3485. 1770-1780: 631*, 863 
(fragment), 998* (med gengivelse af afdøde), 
998, 1799* (Tjæreborgværkstedet), †1801, 1960, 
†1962, 2833*, †2834, 2872*, 3246*, 3367*, 
3485*. 1780-1790: 801, 998, 1873*, †2028, 2092*, 
2907*, 3245*, 3305*. 1780-1800:†2140 (flere). 
1790-1800: 631*, 631, 801 (to), 1960* (to), 2027 
(to), 2140, 2508, 1800* (1791) (Tjæreborgværk
stedet).

Efter 1800. o. 1800: 2027, 2028, †2095. 1800-1810: 
2190, 2191*, 2192*, †2608, 3305 (to), †3306. 
1810-1860: 2538, †2834, 2834, 3305, 3518.

Figursten. 1100-1250: 2507* 2853*(?). 1300-1400:
(†)593* (to, nederlandske, med indlægninger), 
(†)594*. 1500-1550: 594*, 596*, †933. 1550-1600: 
598*, 600*, 1511* (1592) (oprindelig epitaf?). 
1600-1650: 615*, 792*, 792*, 794*. 1650-1700: 
618*, 3245*, 622* (1663), 623* (1671), 3156* 
(1682). 1700-1750: 994* (1714) (portræt af hel fa
milie), 995* (1751).

Bondegravsten. 1550-1700: 994* (1594), 2289 
(1659). 1700-1800: †1235, 1704, 999 (o. 1792). 
1800-1850: 1129, 1235 (to), 999 (o. 1806), 1235 (o. 
1845).

Skippersten. 1700-1800: 12092 (adskillige). 1760- 
1810: 2189*, 2190*, 2191*.

GRAVFLISER OG -HELLER
1600-1650: 645*, 645 (to), 2628*, 803* (1608), 

2628* (1613), 646 (1644). 1600-1700: †1069,

†3157. 1650-1700: 646, 1800*, 3428*, 803 (1687). 
1700-1750: 803, †804 (1705) (fire). 1770-1790: 
646 (to), 803*, 803 (fire), 804, †804, 1437, 2254*.
o. 1850: 3518 (på kirkegården).

Markeringssten. 1600-1700: 646* (flere). 
Gravminder af tegl. 1700-1800: †1068, †1177, 

2319. 1800-1850: 1068* (tre).
GRAVRAMMER 

1550-1600: †1067, 1067, 1101, 1342*, †1962. 1600- 
1650: †1068, †1209, †1704, †1801. 1600-1700: 
(†)2255, (†)2537. 1600-1800: †1130, †1832 (med 
fliser). 1650-1675: †1068, †1209, 2028*, †2966, 
3367*, †2096 (1664). 1675-1700: †1209, 1962, 
2028*, 2508*, †2932, †3059(?) , †3518. 1700-1800: 
† 1177, †2096 (flere), 2385* (1740).

GRAVTRÆER 
1675-1700: †2698, †2698. 1700-1800: †1675, †1705, 

†2053, †2193, †2255 (flere), †3157 (liggende fi
gur). 1750-1800: †1380.

KENOTAFER 
3186* (o. 1569).

KIRKEGÅRDSMONUMENTER 
Sten. o. 1800: 1210. 1800-1825: 936, 1210 (to), 

1379*, 1487, 1558. 1825-1850: 999 (to), 1210, 
1380 (tre). 1850-1880: 936, 1235, 1558 (to, 
cippusinspireret).

Tavler. 1760-1800: 3487, 3488. 1800-1820: 815, 
2576*, 2731, 2796. 1820-1840: 815 (to), 816 (fem), 
2097, 2796. 1840-1860: 816 (to), 817, 1131, 2140, 
2141, 2731 (to), 2731, 2796, 3488 (to). 1860-1900: 
817 (to), 2731, 2796.

Tavler, marmor. 1830-1860: 2629, 2629*, 3097.
1860-1880: 1402, 2320.

Steler. 1800-1820: 814*, 815* (flere), 1070, 1875*, 
2151*, 2193*, 2194* (to), 3486*. 1820-1840: 815 
(to), 1070, 1832, 3097, 3487*. 1840-1860: 2576, 
3158. 1860-1880: 937, 1773, 1875, 2576, 3158*, 
3368* (flere), 3369*.

Mindesten og mindetavler. 1800-1850: 1130 
(to), 3306 (to). 1850-1900: 2141 (over otte om
komne søfolk), 2872. 1900-1950: 1275, 2141 (over 
24 omkomne søfolk), 2704 (to), 2845.

Kors, marmor. 1825-1850: 936, 1343* (to).
1850-1875: 817* (to), 936, 1130.

Kors, støbejern. 1800-1830: 1746 (tre), 2576, 
3341, 3247* (o. 1809). 1820-1880: 937 (otte), 
1876 (to). 1840-1850: 816 (flere), 1210* (flere), 
1344, 1380, 1438, 1487, 1488* (flere), 2097, 2196, 
2410*, 3306. 1840-1860: 1513. 1840-1890: 1646 
(fire), 3369 (otte). 1850-1860: 817, 999, 1131, 
1178, 1773*, 1832 (med Dødens genius), 2141, 
2196, 2196* (to), 2197 (fire), 2320*, 2410*, 2442, 
2576 (to), 2577 (fire), 2732, 2758, 2872, 2908, 
3097, 3341 (to). 1850-1870: 1268*, 1488 (fire), 
1559 (to), 1773 (ni). 1850-1880: 817*, 1211 (flere), 
1269, 1439 (tolv), 1558 (elleve), 1802. 1850-1900:
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1235 (ni), 2732. 1860-1870: 817, 1000 (to), 1131, 
1157*, 1290*, 1381, 1402, 2257, 2289*, 2411, 
2442, 2698 (fire), 2732, 2758, 2908, 2932, 3021, 
3306 (to), 3341 (tre). 1860-1880: 1290 (fem), 
2320 (fire). 1870-1880: 1157* (flere), 1269*, 1402, 
1489*, 2698, 2732 (to), 2873, 3341. 1870-1910: 
1489 (otte), 1774 (seks), 3377. 1880-1890: 2257, 
3306, 3341 (to), 3342. 1880-1900: 1402, 1440 
(to), 1559. 1890-1900: 1290*, 1647* (fem), 3059 
(med pånittet, støbt vindmølle), 3060, 3342 (to). 
1900-1930: 1489*, 3342, 1440* (o. 1929).

Andre gravminder af støbejern. 1820-1880: 
1211 (tavle), 2834 (1828) (plade).

Gravminder af træ. 1790-1800: 2538 (o. 1793). 
1800-1830: †1211 (sortmalede brædder), 2140* 
(skjoldformet tavle), 3486*, 3487*. 1860-1880: 
(†)2257* (to), †2667*.

Gravminder af smedejern. 1860-1890: 2197 
(to), 2289*.

Gravrammer. 1830-1900: †1211 (to, af træ, ud
fyldt med mursten), 1746 (støbejern). 1880-1900: 
1290 (to, af cement).

Krigsmindesmærker. 1890-1900: 1519 (faldne 
1848-50 og 1864). 1900-1950: 695 (faldne 
1940-45), 695 (faldne 1848-50, 1864 og 1940-45), 
1268 (engelsk krigsminde, prototype fra 2. Ver
denskrig), 1268 (tysk krigsminde, prototype fra
1.Verdenskrig), 2152 (tyske marinere, 1.Verdens
krig), 2195 (tyske marinere).

Gravsten udført af N. Hansen Jacobsen. 1910- 
1940: 2732 (flere), 2834, 2872, 2909.

Grotter. 1850-1900: 2029, 2667* (flere), 2731* 
(flere).

Søjler. 1790-1800: 936* (søjleskaft med urne). 
1800-1900: 1741* (terracotta, oprindelig i kir
ken), 2152* (knækket).

Andet. 1830-1850: 1380 (tavle af tin), 2097* (cip- 
pus). 1850-1900: 1290* (kakstensplader), 1402 
(blok), 2668 (skulptur). 1900-1925: 2141 (obelisk), 
2320 (tavler af skifer), 2668 (relief).

GITRE PÅ KIRKEGÅRD
Smedejern. 1850-1900: 1590, (†)2257, 2257, 2509, 

2629.
Støbejern. 1800-1900: 1380*, 2141 (fem), 2152, 

2197, 2538, 2577. 1820-1850: 1832 (o. 1828). 
1850-1860: 1438*, 1488, 2289* (to). 1850-1900: 
†817* (tre), 1290 (to), 2411. 1860-1880: 1514, 
2289*, †2667*. 1900-1920: 1403, †2141*.

Træ. 1830-1850:†2608*, †1210* (1844). o. 1900: 
†2141* (mange, hvidmalede).

SKRIFTARTER PÅ GRAVMINDER
Majuskler. Middelalderlige: 589* (to), 590, 592*, 

†636*, 789*.
Minuskler. 1400-1550: 594* (flere), 596*, 1341* 

(1494).

Fraktur. 1600-1725: 553, 570, 572, 614*, 930, 931, 
11721, 2025*.

Versaler. 1540-1550: 598*, †637* (1546). 1550- 
1575: 545*, 598*, 599* (flere), 600, 601, 602*, 
1378*, 3187, 596* (1565), 780* (1565). 1575-1600: 
590* (flere), 598*, 602* (flere), 603* (tre), 789 
(to), 1342*, 1438*, 1745*, 2097*, 2505, 3021, 
†574 (1578), 1512* (1592), 994 (1594). Efter 
1600: passim.

Versaler og fraktur. 1580-1660: 551*, 563, 650. 
Kursiv. 799* (o. 1695).
Versaler og skønskrift. o. 1760: 573, 590*. 
Skriveskrift. 1625-1700: 569, 609, 623, 627. Efter 

1700: passim.

GULVE
LERGULVE

Middelalderlige: †1305, (†)1442, †1529, †1812, 
†2713, †3353.

JORDGULVE
†1388 (nævnt 1688) (sandjord). 

NATURSTENSGULVE 
Pikstensgulve. Middelalderlige: †1221, †1658.

1500-1800: †884, †1142, †1189, †2884.
Udløbet med mørtel. Middelalderlige: †835, †1923. 

TEGLGULVE 
Munkesten. Middelalderlige: 317, †836, 1423, 

1450.
Mursten. 1550-1700: †979, †2040, †2555, †2776, 

†2814, †2286 (nævnt 1619), †1759 (1696). Efter 
1700: passim.

FLISEGULVE 
Flensborgfliser. 1700-1900: †887, †2380. 
Teglfliser. 1700-1850: 367 (gule og blå), †730, 

1473 (1721) (gule klinker). Efter 1850: passim. 
Glaserede teglfliser. Middelalderlige: †836, †950.

1500-1700: †1112.
Ølandsfliser. Efter 1700: 2425 ('svenske fliser'), 

2616, 2813, †3392, 1424 (1769).
TRÆGULVE 

1700-1800: †320 (1793). 1800-1850: †3318, †3455 
(1847). Efter 1850: passim.

HELLIGKILDER
1441, 1651, 2001 (med †kapel?), 2297, 2804, 
2914.

HVÆLV 
GRATHVÆLV 

1225-1250: 234* (tuf).
KUPPELHVÆLV 

1100-1250: 211. 1250-1350: 280*. 
TØNDEHVÆLV 

Rundbuede. 1200-1350: 280, †241 (o. 1225). 
1400-1550: 270 (i trappeskakt), 1472*. 1850-1900: 
1004.
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HVÆLV (fortsat)
Rundbuede, af træ. 1600-1800: †1079, †2148, 

†2159. 1850-1900: 2008, †2475, 2811, 2813.
Spidsbuede. 1250-1350: 280.
Fladrundbuede. 887 (1828).

RIBBEHVÆLV
Krydshvælv, oprindelige. 1200-1300: †701 (anta

gelig helstens kapper), 1186, 3031* (helstens kap
per), 1923 (o. 1240) (helstens kapper). 1250-1350: 
278, 279. 1400-1550: 270, 1037, 1078, †1079*, 
1079, 1110, 1140, 1164, 1188, 1219, 1243, 1422, 
1447, 1498, 1606, 1634, 1656, 1684, 1717, †1813, 
1814, 1930, 1976, 2008, 2039, 2063, †2884, 2947, 
2976, 3033, 3121, 3169, †3386*, 3453, 976 (o. 
1460). 1500-1550: 1303, 1303, 1571, 1757, 1841, 
2423, 3068.

Krydshvælv, senere indbyggede. 1200-1300: 256
(af tuf), 3031* (kuplet, helstens kapper). 1300-1350: 
3448. 1400-1500: 1109, 1446, 1526. 1400-1550: 
306, 877, 1038, 1140, 1219, 1244 (aldrig fuld
ført), 1497, 1813, 2039, 2772, †2812, 3220, †3452. 
1500-1550: †948*, 1889, 2007, †2061. o. 1550: 
1304. 1550-1600: 1932 (profilerede ribber).

Seksdelte. 1400-1550:270, (†)711, †835, 977, 1140, 
2061, 2772.

Syvdelte. 1100-1250: 255* (af tuf). 1400-1550: 270.
Ottedelte. 1100-1250: 259 (af tuf), o. 1300?: 316. 

1400-1550: 268, (†)712, 977, 1037, 1038, 1447,
2039. 1500-1550: 1605, 1888, 1975, 2007, 2061.

HVÆLVVEDERLAG
Sekundært udhuggede. 1400-1550: 306. 1575- 

1600: 1932.
Markeret af rundstave. 1100-1250: 1923. 1250- 

1300: 1187, 3031*. 1400-1550: 1813.
RIBBER

Halvstens. 1400-1550: passim.
Kvartstens. 1400-1550: passim.
Profilerede. 1100-1250: 256, 257, 260, 261. 

1250-1300: 1187. 1300-1400: 301, 3448 (pærestav). 
1350-1550: 848* (flere ribbesten). 1400-1550: 306, 
†835* (med platteryg), 977, 1078 (skarpryggede), 
1140 (skarpryggede), 1446, 1446 (med platteryg), 
1526, 1813 (trekvartrunde), 1889 (skarpryggede), 
2061*, 2772. 1575-1600: 1932*.

Femsidede. 1250-1350: 278, 279.
Overribber med trin. 1400-1550: 1164, 1447,

1975, 2772, 3170, 3220.
HVÆLVSLUTSTEN

Cirkulære. 1400-1550: 268, 1038, 1078, 1140, 
1219*, 1447, 2039, 2772.

Topruder. 1400-1550: 1079, 1188. o. 1550: 1304.
Nedhængende. 1100-1250: 257 (med stjernefor

met tværsnit), 260* (dekoreret med roset), 261* 
(dekoreret med roset), 1923* (terning), o. 1500: 
1813 (o. 1500) (kugle).

Slutring. 1225-1250: 256.

HELSTENSHVÆLV 
1100-1250: 1813 (rekonstruktion), 1923*. 1250- 

1300: †701, 1186, 3031*.
HVÆLVFORSTÆRKNINGER 

Topkvadrater. 1400-1550: 1447.
CIRKELÅBNINGER 

1500-1550: 2061*. 1575-1600: 1932.
LEMME

1400-1550: 1244, †1498, †1888, †1889, †2007, 
12061, †2772(?).

INDRISTNINGER
PÅ DØBEFONTE 

1100-1250: 2826*, 3468*.
MENNESKEFREMSTILLINGER 

1100-1250: 2944*.
RUNEINDSKRIFTER 

1100-1250: 1299 (stenhuggerens signatur?), 1912, 
2643*, †2667*, 2742, 2794*, 2944*, 3543*.

KALKMALERIER
(se også Kalkmaleriværksteder i Kunstner- og 
håndværkerregister (s. 3691))

Middelalderlige: †2307, †2651. 1100-1250: 381, 
†1040, †1112, 1530, †1759 (kvaderstensimitation), 
†2483*, 3276*, †3277*. 1200-1250: 381*, 1307*, 
†2484*, †2555*, †2920*, 3126*, 3278*, 3393*. 
1250-1300: 1936*. 1300-1350: 1081*. 1375-1425: 
†1321 * (rester af våbenfrise). 1400-1550: †384, 
†731, †1574, †1940, †2238*, 2776*, †2921, 
†2978*, 3131*, †3393. o. 1450: 1191*. o. 1500:
1082, 1221*, †1245, 1451*, †2523*, 3131*. 
1500-1525: 384*, 1501*, †1530, 1574*, †1609, 
1759, (†)2067*, 2307*, 2427*, †2428, 1451* 
(1517). 1550-1600: †980, †1941, 2307*, †2344, 
†2949* †3321*, 1320* (1558), †1940 (1592). 
1550-1650: †2239. 1600-1700: †1941, †2067, 
†2484*, †3224, 2067* (1607), (†)1502* (1610), 
†2921* (1695). 1700-1800: †1245*, †2239, 2307, 
†2344, †3355, †3393.

UDVENDIGE
†1609* (o. 1500), †3072* (1791).

DEKORATIONSMALERI 
1100-1250: (†)379* †381*, 382*, †3355. 1300- 

1350: 536* (gravdekorationer). 1400-1550: †1819, 
†2042, †384 (1499). 1500-1600: †2714, †3174. 
1550-1600: †1760*, †1941, 1979*, †2286, 3036* 
(imiterede vægpaneler), †3132 (imiterede væg
paneler), †3355*. 1600-1700: †2666*, †3321*, 
†3355, (†)1502* (1610). 1700-1750: †2239, †2286, 
†3393, †889 (1710), †952 (1748). 1700- 1800: 
†3174, †3322. 1750-1800: †1530, †3279*, 932* 
(1782). 1860-1870: 3526* (ikke udført projekt).

INDSKRIFTER 
1300-1350: 1082*. 1450-1550: †889, †889 (o. 1477), 

†384 (1499), 1451* (1517). 1550-1700: †386,

Danmarks Kirker, Ribe amt 243
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†1721* †3279. 1700-1800: †309, †312, †386, 
3320, †3393, 386 (1703).

INDVIELSESKORS 
1400-1550: †731, †1940*, †2238*, †3131, 3131*.

KAPELLER 
I TILBYGNINGER

1300-1550: †307*, †308, †309, †310, †312. 1550- 
1650: †308, †1526.

I TÅRNRUM 
1250-1450: 277, 279, 306, 307.

I APSIS
†314 (nævnt 1292).

I SIDESKIB
†312 (nævnt 1440). 

INSTITUTIONSKAPELLER 
1550-1600: †820*, †964.

KAPELLER, FRITLIGGENDE 
Middelalderlige: †966, †1238, †1442, †2001 (kilde- 

kapel?), †2109(?).

KIRKEGÅRDE
ASSISTENSKIRKEGÅRDE

872* (o. 1810).
KIRKEGÅRDSINDGANGE 

Portaler, murede. 1400-1550: 2227*. 1500-1700:
†3110*, 3210*. 1600-1700: †694*, †945*, †1913*, 
2056* (1693) (smykket med †vindfløie). 1700- 
1800: 1294*.

Portaler, murede, med køreport og fodgæn
geråbninger. 1600-1700: †130, †130, †694*, 
†1602, †1632, †2417, †2584*, †2632, †3381, 
†3440. 1700-1800: †871, 1294*.

Piller, murede ('stetter'). 1600-1700: 1136*, 
†1836*. 1700-1800: 692*, 692*, †871*, 873*, 
1162*, †1182*, 1494*, 1494*, †2766*, †2848*, 
3064*, 3498*, 1418* (1774), 3024* (1796). 1800- 
1900: 1601*.

Stolper af træ. 1600-1800: †1075, †1470, †1680, 
†1806, †2284, †2805, †2913.

Drejekors. Efter 1500: passim. 1700-1850: †2584*. 
KIRKERISTE

Efter 1500: passim. 1800-1850: 2057*. 
MINDELUNDE

2197* (1949) (for omkomne søfolk). 
BEPLANTNING 

Alleer. 1800-1900: 1712, 2114, 2417, 2448, †2706, 
3025*, 3210*.

Haveanlæg. Middelalderlige: †132 (nævnt 1442) 
(såkaldt lindegård). 1800-1900: 873, 2298, 2584, 
2632, 2674, 3374.

STRAFFEREDSKABER 
Gabestokke med halsjern. 1600-1800: †2154, 

†872 (1629), †3382 (1730).
Andet. 1700-1800: †1137 (træhest).

ANDRE INDRETNINGER
†872 (1790) (rebslagerbaner).

KIRKEGÅRDSBYGNINGER 
KIRKESTALDE 

1700-1800: †1032*, †1137 (kørestald til præsten), 
†2034, †2366, †3381 (vognhuse). 1800-1900: 
1806*, 1972, †2273, †2417, (†)2543, †2800, 
3312*, †3346, (†)3346*, †3382 (indrettet til be
boelse). Efter 1900: †1712, †1781*, †1913, †2516, 
†2800.

MATERI ALHUSE OG -RUM 
Fritliggende. 1850-1900: 1032, 1806*, 2298. 1900- 

1950: 1032. Efter 1960: passim.
I tidligere våbenhuse. †1526 (1732). Efter 1950:

†3171, 3268.
I tårnrum. 1700-1800: 2008. 1800-1900: 1164, 

†1550, †1757, †2063.
Andet. 1600-1700: (†)728 (i sideskib). 1700-1800:

303 (i processionsgang), †1932* (i skibets vesten
de).

HOSPITALER
†1295 (1811).

KALKHUSE 
Fritliggende. †137* (1592).

KAPITELHUSE 
1200-1250: †318.

LIGKAPELLER 
Fritliggende. †873 (1864) (af træ). 1880-1900: 966 

(1881), 2741* (1886), 814 (1890), 2146* (1894), 
1014 (1897). Efter 1900: passim.

I tidligere våbenhuse. †2877 (1896), †978 (1914). 
SKOLER

1500-1600: †136, †872*, †872 (latinskole). 1600- 
1700: †1518 (degnebol). 1700-1800: †1137 (deg
nebol), †1183* (degnebol), (†)1602 (degnebol), 
†2227, †2336*. 1800-1900: †872, 1137*, †1162*, 
1445, 1470*, 1517, †2766*.

SPRØJTEHUSE 
1800-1850: †872, †138* (1809).

KIRKEHUSE
†1295* (o. 1600). 1700-1800: †1107*, †1352*. 
1800-1900: †1295 (med almuebibliotek), 1712, 
†2271, †2805*.

RESIDENSER
†140 (nævnt 1305) (bispebolig). 1550-1600: †138 
(lektorbolig), (†)140* (bispebolig). 1700-1800: 142 
(for provst), 142 (bispebolig).

ANDET
1550-1600: †137* (klokkerbolig), 143 (kapellan

bolig). 1600-1700: †138 (organistens bolig), †138 
(vagthus).

KIRKESKIBE 
NAVNGIVNE 

1700-1800: 1062*, 2180*, †3516. 1800-1850:
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1402*, 1866, 2182*. 1800-1900: 2181. 1850-1870: 
2052*, 2182*, †2185, 2757, 3516*, 3516*. 
1870-1900: 1266, †1288, 1288, 2183, 2183, 2833. 
1900-1920: 769, 770, 1378, 1406, 2184, 2185*. 
Efter 1900: 1464, 1589, 1674. 1920-1930: 770, 
1626, 1645*, 2253, 3185, 3244, 3256. 1930-1940: 
507, 991, 1153, 1207, 2138*, 2279, 2318, 3090, 
3299, 3481*. 1940-1960: 1100, 2138, 2962. Efter 
1960: 1350, 1710, 2022, 2280, 2329, 2454, 2505, 
2575, 3020.

NAVNLØSE 
1600-1620: 1377*. 1700-1750: 2135*, 2135*, 2136*. 

1750-1800: †2022, †2052, 2090, †2139, †2185. 
o. 1800: †2090, 2138, 2138. 1800-1900: 2181, 
2181*, †2962. 1820-1850: †2090, 2090*, 2139, 
2182*, †3517. 1850-1900: 1340, 2090, †2139, 
2183, †2185, †2185, 3516*. 1900-1930:770, 1957, 
2138*, 2184*, 2185. 1930-1960: 1127, 1994, 2355, 
2931, 3516*. Efter 1960: 1969, 2361.

KIRKETYPER 
LANGHUSKIRKER

o. 1300: 1470.
HALLEKIRKER 

Toskibet. 1500-1525: †948 (efter ombygning).

KLOKKEHUSE M.M.
KLOKKEHUSE OG -STABLER

Middelalderlige: †838, †1654(?) (ved tidlig trækirke). 
1600-1700: †695, †1356*, †2154, †2284, †2366, 
†2389*, †2521, †2613, †2633*, †2707. 1700-1800: 
†2147, †2806*, †2849*, †2913, †3007, †3346, 
†3499. 1800-1900: †2227*, †2284*, †2336*, 
†2389*, †2448, †2458, †2521, †2674, †3498, 
†3499. Efter 1900: 2613*, 2701, 2707, 2730*, 
2741, 3374, 3498*.

KLOKKEKAMME 
1850-1900: †2520, †2613, 2616, 3375*. 

KLOKKEKAMRE 
1275-1350: 280. o. 1500: 3221 (o. 1500). 

TAGRYTTERE 
1300-1400: †293*. 1600-1700: †2458, †2646. 

1700-1800: †293*, †2121*, †3317*. 1800-1850: 
†3269*, †3317*, 3352*. 1850-1900: 293*, †1356*, 
1385, 1405, 1564, †2273, †2713, 2814, 2850*. 
1900-1950: †1777, 2120*, †2713, 2801, 2801, 
3254*. Efter 1950: 1356. 

MESSEKLOKKESPIR 
Middelalderlige: †728*, †1038(?), †3032 (nedtaget 

1741).

KLOKKEOPHÆNG 
KLOKKESTOLE 

1500-1600: 1434, 1589. 1600-1700: 1646, 1738, 
3423*. 1700-1750: 773, 1554, 1627. 1750-1800:
1208, 2186, 2441, 2997. Efter 1800: passim.

KLOKKER
Middelalderlige. †516, (f)836 (klokkehank be

varet), †2384. 1200-1250: 1589*, 1645*, 1674*, 
†2962*, 3423*, 3481*. 1200-1300: 958*, 1485*, 
1626, 3339*. 1300-1400: 772*, 1704*, 2605*, 
2996*, 3090*, 3527*, †516 (1333).

Senmiddelalderlige. 1738*, 2441*, †2900. o. 
1400: 1127*, 3154*, †1866 (1400), †518 (1406), 
2454* (1407). 1430-1440: †1153, †2090 (1430), 
†1153 (1431), 1340 (1431), 2053* (1431), 1100* 
(1432), 2665* (1435), 514* (1436). 1440-1450: 
1830* (1443), 1266* (1444), †2023 (1444), 3244* 
(1444), †518 (1447). 1450-1500: 1799*. 1470- 
1500: 772* (1477), 2931* (1482), †2833 (1492). 
o. 1500: †1772*, 2698*. 1500-1520: 2318*, 1177 
(1503), †2757 (1503).

†Klokker afleveret 1528. †991, †1233, †1288, 
†1434, †1464, †1486, †1511, †1554, †1589, †1627, 
†1645, †1675, †1704, †1738, †1772, †1799, †1831, 
†1866, †1903, †1958, †1994, †2023, †2053, †2090, 
†2318, †2384, †2447, †2461, †2505, †2536, †2575, 
†2628, †2666, †2730, †2757, †2791, †2833, †2900, 
†2932, †2932, †2962, †2997, †3057, †3090, †3186, 
†3244.

1540-1600. †518, †2289, †2628, †3057. 1540-1560: 
2355* (1547), 928 (1552). 1560-1580: †959*, 
†1233, 928* (1561), 928* (1565). 1580-1600: 
2536* (1582), †2730 (1582), 515* (1599), †1434* 
(1599), 3185* (1599), 3299* (1599), †518 (1600), 
†2410 (1600).

1600-1700. †517, †928, †1208, †1288, †1402, 
†1464, †1511, †1958, †2140, †2628, †2791, †3423, 
†3518. 1600-1620: 2254*. 1620-1640: †1378, 
†2186, 2280*, 2730. 1640-1660: †518, †772, 
†1062, †1554, †2575. 1680-1700: †518, †928, 
†1627.

1700-1800. †991, †1994, †3518. 1700-1720: †517, 
†518, †773, 1207, †1903*. 1720-1740: †959*, 
†1511, 2575, 3020*, †3300. 1740-1760: 1464, 
3366, 3377. 1760-1780: 516, 1994*. 1780-1800:
†1958, †2091, 2147, 2375, 2410*, 2791*, 3057, 
†3300.

1800-1900. 1800-1820: †991, †2023. 1820-1840:
1553*, †2628, 3518. 1840-1860: 517, 517, 772, 
†928, †1289, 1402, †1511, 1866, †2833, 2902. 
1860-1880: 518, 1153, †1958, †2628, 2833, 3423. 
1880-1890: 1006, 2022, 2090, 2186, 2454, 2757. 
1890-1900: 928, 1062, 1378, †1402, 1407, 1565, 
2505, 2703, †2845.

Efter 1900. 1900-1910: 1288, 1350, 1433, 1595, 
1903, 2361, 2802. 1910-1920: 991, 1511, 2265, 
2269, 2329, 2355, 2962, 3108, 3340. 1920-1930: 
1626, 1772, 1778, 2254, 2582, 2736, 2764, 2764, 
3256, 3300, 3481. 1930-1940: 1232, 1598, 2628, 
2900. 1950-1970: 1710, 1958, 2666, 2996. 1970- 
1980: 966, 1010, 1207, 1402, 1433, 2103, 2295,

243*
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KLOKKER (fortsat)
2295, 2628, 2802, 2845, 2962, 2962, 3021. Efter 
1980: 1062, 1969, 2105, 2536, 3090.

MESSE- ELLER KORKLOKKER 
Uvis datering: †518, †519 (tre), †928(?), †1554, 

†2401(?), †3057, †3154, †3245. 1200-1300: 2825* 
(håndklokke), 3410*. 1400-1550: †3340*.

URKLOKKER
†3340*, †519 (1600), †519 (nævnt 1720) (to).

KLOKKESPIL
512 (1933), 927 (1964), 2295 (1981), 2164 (1982).

KLOKKEREBSHULLER 
1200-1250: 1923. 1400-1550: 294 (træforet), 1038, 

1164, 3170, 3221. 1550-1600: 1932(?).
KLOKKENAVNE

514* (Maria- eller fjerdeklokke), 515* (stormklok
ke), †516 (stormklokke), 517 (tolvklokke), 517 
(kvarterklokke), †517 (kvarterklokke), †518 (an
denklokke), †518 (førsteklokke), 772 (S.Katarina), 
958* (stormklokke), 2318 (Anna), 2869* (Medar
de), 3410 (bryllupsklokker).

KLOKKESTØBERGRAVE 
†1101 (nævnt 1766).

KLOKKESTØBERMÆRKER 
1100* (1432).

SKIB SKLOKKER 
†2186 (nævnt 1865).

KLOSTRE
BENEDIKTINERE

†840, †3438*.
CISTERCIENSERE

†3438*.
KANNIKEKLOSTRE

†135, †297.
DOMINIKANERE

685.
FRANCISCANERE

†846.
JOHANITTERE

†848.

KRUCIFIKSER
ALTER- OG PROCESSIONSKRUCIFIKSER 

o. 1300: 2922*, 3014*. 1350-1400: 3408*. 1400- 
1500: 1248*, 1371*, 2782*. 1400-1550: 2956*, 
3014*, 3230*.

ALTERKRUCIFIKSER 
1600-1650: 2889*, 3136*, 3324*. 1850-1900: 1564, 

1820*, †2127*, 2166. Efter 1900: 1013, 1595, 
2350.

KORBUEKRUCIFIKSER 
1200-1225: (†)1330*. 1300-1400: 2660*, 3288*, 

2076* (o. 1300), 1985* (1318) (med relikviegem
me). 1300-1500: 3235* (udført efter ældre forbil
leder). 1400-1550: 955*(?), 2372*. o. 1475: 1481*,

1668*, 1766*, 2527*. 1475-1500: 1859*, 1952*, 
3081*, (†)3143*. o. 1500: 433*, 1729*, 2402*, 
2564*. o. 1525: 904*, 1541*. 1575-1600: 434. 
1700-1750: 2591*. 

KORBUEKRUCIFIKSGRUPPER (MED MA
RIA OG JOHANNES)

Uvis datering: †1694 (nævnt 1191). 1200-1250: 
1255*, 2984*. o. 1300: 1052*, 1094*, 2076*. 
1300-1400: 3288* (sidefigurer ældre). 1400-1500: 
434*, 2619*, 2690*. o. 1500: 1370*, 2749*, 3411*. 
1500-1525: 1120*.

LØSE FIGURER FRA KORBUEKRUCIFIK
SER

Kristus. 1475-1525: (†)2928*, 3143*.
Maria og Johannes. 3289* (o. 1250), †1053* (o. 

1300), 3411* (o. 1500).
KRUCIFIKSER, LØSE

Uvis datering: †402 (nævnt 1313) (to). 1100-1250: 
†401 (hvaltand). 1300-1400: †435* (1318). 1600- 
1800: 435 (gravkrucifiks?), 2079*, 2168 (på præ
dikestol), 2402*, †3143*, 3407*. 1850-1900: 
1005, 1006, 2018, 2598*. Efter 1900: 989, 2277*, 
3017.

LOFTER
TRÆLOFTER

Bjælkelofter (brædder over synlige bjælker). 
Middelalderlige: 978, 1078*, †1109 (aftryk af det 
oprindelige loft på overvæggene), †1218, 1241, 
1243, 1355, 1423, 1525, 1570, 1655, 1682, 1716, 
2302, 2640. 1550-1700: †713*, †730, 1472, 3503*. 
1700-1800: †730, 978, †1390*, 2115, 2155*, 3502. 
Efter 1800: passim.

Bræddelofter (brædder under bjælker). Mid
delalderlige: †876, †975, (†)1039, †1300*, †1302,
1421, 1472, 1784, †2771, †3122. 1550-1700: 
2394, †3391. 1700-1800: †2590, †3034, 3265*, 
†3270.

KASSETTELOFTER
1600-1650: 2394*, †2425, †2554, †2714, 2478* 

(1605). 1700-1750: †2590, 3391*, 3391*.

LÅSETØJ OG BESLAG 
FRA ALTERBORDSPANELER

1700-1800: 1850 (bukkehornsbeslag).
FRA DØRFLØJE

Kasselåse. Middelalderlige: 1700.
Låsebeslag. 1700-1800: 2250, 2501, 3242.
Låseblik. Middelalderlige: 1797*. 1700-1800: 

3420*.
Låsetøj. 1500-1600: 1645. 1600-1700: 159, 1588, 

468 (1696). 1700-1800: 469, 1232 (1783) (nøg- 
le). 

Dørringe og -beslag. Middelalderlige: 464* ('Kat
hovedet'), 1797* (ornamenteret), 1830*. 1500-1600: 
1645*, 1956*. 1600-1700: 3240, 3420*.
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LÅSETØJ OG BESLAG (fortsat)
Bukkehornsbeslag. 1700-1750: 2248*. 
Gangjern. Middelalderlige: 1700*, 1797* (ornamen

teret). 1550-1700: 1626, 3420*.
FRA KISTER 

1400-1550: 1151*.
FRA STOLEVÆRK OG ANDRE MØBLER 

1500-1750: 1548 (vingebeslag), 1673* (hængsel
beslag endende i snoede spidser), 2788* (blad
hængsler), 3086* (1639) (bukkehornsbeslag), 1672 
(1708) (hængsler).

ANDET 
1700-1800: 3477* (nøgle).

MALERIER, LØSE
PÅ LÆRRED 

1600-1700: 487*, 489*, 490* (to), 491* (to), 494* 
(to), 766*, 3087*. 1700-1800: 492, 492* (fire), 493*, 
2503*, 2604*. 1800-1850: 494 (fem), 496 (to), 766, 
2089* (to), 2665*, 3480*. 1850-1900: 494*, 1771*, 
2574, 2757, 2791, 2832*, 2931, 3377*. 1900-1950: 
494 (seks), 496*, 1402, 1957, 2134*, 3055, 3108. 
Efter 1950: 493, 494 (to), 1376.

PÅ TRÆ
1550-1650: 1246*, 1401* (tolv apostelportrætter), 

†1232* (1588) (to), 495* (1604), 3056* (o. 1614). 
1750-1800: 2175*. Efter 1950: 2295.

RIFFELMALERIER 
o. 1750: 2604*, 3425*.

PÅ SPEJL 
1600-1750: †496*.

MURBEHANDLING
FUGEBEHANDLINGER

Middelalderlige: 267 (indvendige ridsefuger), 973 
(glattede fuger), 3005*, 3221, 3312 (knasfuger i 
tufmurværk).

KVADERRIDSNINGER 
1100-1250: 973.

MURVÆRK, FARVELAGT 
Brunrødt. 1600-1700: † 1307, †2427, †2457, †2477, 

†2555.
Rødkalkning og optrukne fuger. o. 1500: 3221.

1600-1800: 2155, †3501.
Andet. 1600-1700: †318 (1691) (sværte til hvælv

buer).
SKIFTEGANGE 

Uregelmæssige. 1100-1250: 3028* (rulskifter, tuf). 
1400-1550: †836 (rulskifter). 1550-1650: 1607 
(blokskifter).

MØNTER
347, 662, 831, 841, 944, 972, 1074, 1181, 1516, 
1651, 1751, 1805, 1912, 2033, 2388, 2416, 2447, 
2515, 2542, 2611, 2631, 2673, 2705, 2766, 2804, 
2942, 3023, 3063, 3110, 3345, 3380.

NICHER
GEMMENICHER 

1100-1250: 976, 1755, 1812, 2300. 1200-1300:
1187, †1472, 1887, 2007, (†)3446. 1400-1550: 
1037, 1355 (seks), †1890, 1930, 3006 (tre).

SKABSNICHER 
1355 (o. 1450).

VIEVAND SNICHER 
1100-1250: 1218*, 3446. o. 1450: 1355.

OMBYGNINGER
FORHØJELSER 

Kor og skib. 2301 (o. 1516).
FORLÆNGELSER 

Østforlængelser af kor. 1100-1250: 1886, 2038, 
2518. 1250-1300: 1140, 1241, 1300, 3030*. 1550- 
1600: 3171*.

Vestforlængelser af skib. 1100-1250: 1108, 
1138(?), 1185, 1300, 1754, 1886, 2475, 2517, 2549, 
2744, 2945, 2974*, 3537. 1200-1300: 1242, 3029,
3265. 1300-1400: 1839. 1400-1550: †1277(?),
1497, 2229(?), †2233(?), †2457, 2301 (o. 1516) 
(udvidet med korsarme). 1850-1870: 2340, 2616.

KORFORNYELSER 
1200-1300: 1185, 3443*, 3537. 1400-1500: 2393, 

2710.
NYBYGNING PÅ ÆLDRE KIRKES PLADS

2153 (1782). 1450-1500: 704.
UDVIDELSER I BREDDEN 

Skib. 1500-1525: †948 (toskibet'hallekirke'). 1650- 
1750: †2148.

OPVARMNING
OPVARMNING GENERELT 

Efter 1900: passim.
KAMINER 

I våbenhuse. 1500-1800: †2395, (†)2520*†2554, 
†3388*.

I kirkesale. 1700-1800: 1820*.
KAKKELOVNE 

1870-1880: †2555, †2590, †2522 (1872). Efter 1880: 
passim.

KALORIFERER 
1880-1900: †1818, †1843, †2010, †2555, †2851*, 

†3224* Efter 1900 : passim.
FYRPANDER 

1450-1500: †318, †506. 1650-1750: †442 (messing
ovn på prædikestol), †3244.

ILDFADE
12791 (nævnt 1691), †2090 (nævnt 1715).

ILDKAR 
1600-1700?: 1553*, 2022.

ILDPOTTER 
1700-1800: 1553*.

VARMEÆBLER
†402 (nævnt 1313), 1406 (nævnt 1736) (fem).
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OPVARMNING (fortsat)
GAS

†730 (1896).

ORGLER
Middelalderlige. †470 (to), †762.
1550-1800. †470, †762, †918, †1060 (positiv), †1060. 
1800-1900. 1800-1850: †1866, †1866, 2132*, 

†3339, †3478, †3478. 1850-1810: 917, 1588*, 
†2089, 2089, †2603, †3086*. 1880-1890: †763, 
1007, †1060, 2453. 1890-1900: †1433, 1552*, 
†2052, †2252*, †2440, (†)2573, (†)2756. 

1900-1925. 1900-1905: 1473, †919, †990, †1177, 
†1339*, 1674, †1738, †1830, †1866, †1957, 2173*, 
†2374, †2408, †2502*, †2534*, †2730, 2996, 
(†)3055, †3185, †3243, †3298*, 3338*, †3478. 
1905-1910: †1100, †1126, †1207, †1288, †1464, 
†1626, †1771, †1798*, †1903, 2582, †2703, †2791, 
†2802, †2831, †2845, †2869, †2899, †2931, †3086, 
†3422*. 1910-1915: †1152, †1232, †1376, †1595, 
†1598, †1645, 1703*, †1993, †2021, †2361, †2374, 
†2961, †3020, †3108, †3153, †3366. 1915-1920: 
†1340, †1400, 1565, †2133, †2278, †2354, †2603, 
†2628, †2664, †2845. 1920-1925: †1009, †1510, 
†2268, †2329, †2736, †3185.

1925-1950. 1925-1930: 1006, †1265, †1778, †2317, 
†2730, †2763. 1930-1940: †763, 3086. 1940- 
1945: †990, 1126*, 2802, (†)2869, 2996, 3153. 
1945-1950: 1009, †1376, 1485, 1866, 2440, 3107. 

1950-1975. 1950-1955: 917, 1433*, 1645, 1771, 
2664, 2696, 2729, 2831, 3185*, 3366. 1955-1960: 
1207, 1464, 1595. 1960-1965: 1232, 1265, 1339, 
1710, 1798, 1993, 2251*, 2265, 2317, 2361, 2573*, 
2603, 2790, 2844. 1965-1970: 1012, 1013, 1060, 
1152, 1510, 1626, 1738, 1956, 2089, 2278*, 2502, 
2703, 3256. 1970-1975: 470, 1012, 1012, 1176, 
1400, 1406, 1598, 1703, 1830, 1969, 2021, 2052, 
2295, 2354, 2408, 2628, 2736, 2763, 2931, 3243. 

Efter 1975. 1975-1980: 761, 990, 1100, 1350, 1376, 
1376, 1674, 1902, 2268, 2374, 2899, 3337, 3377, 
3477*, 3515. 1980-1985: 1288, 1778, 1969, 2103, 
2329, 2453, 2756, 2961, 3422*. 1985-1990: 1552,
2265, 2317, 2533*, 2869, 3020, 3055, 3298. Efter 
1990: 2278.

HARMONIER 
1890-1900: †1153, †1265, †1376*, †2252, †2278, 

†2354, †2899. 1900-1950: †1350, †1485, †2052, 
†2265, 2329, †3020*, †3256. Efter 1950: †1830, 
†3515.

ORGELFACADER 
o. 1450: †476. 1600-1800: 474*. 1700-1800: 761*, 

1060*, 3477*. 1800-1900: 917*, 3338*. 1900- 
1925: †1153*, †2252*, (†)2534*, (†)2603, †2900,
3108, 3298, 3422*, †2730 (7). 1925-1950: 1126*, 
2440, †2900, 3020, 3108. Efter 1950: 917*, 1012, 
2252*, 2408*, 3185*.

PENGEBEHOLDERE 
PENGEBLOKKE 

Træ. 1500-1550: 2084*. 1600-1700: †463, †764, 
764*, †916, 1262*, 2600, 2664, 3365*. 1700-1750: 
463 (to), †463, †764, 1484*, 3334, †3515. 1700- 
1800: 1059, 3184*, 3242*. 1750-1800: †463 (to), 
916, †958, 1176, 2132*, †2172, †2696, †3419. o. 
1800: 1099, 1151*, 1206, 1375*, †1400*, 1432*, 
1588*, 1673 (trækasse), 2021, 2353*, 3054*. Efter 
1800: passim.

Jern. o. 1750: 3151*. 1800-1900: 2500.
Støbejern. 1850-1875: 1463, 2440*, 2532. 

PENGEBØSSER 
Blik. 1700-1800: 464 (to), 2172* (to). 1800-1900: 

1059, 1550, 1551*, 1797, 2571, 2961, 3151*, 
3365.

Jern(blik). 1700-1800: †464 (to). 1850-1900: 1126, 
1262, †1510, †1737 ('jer nkasser').

Kobber. 3419* (før 1718), †3420 (1783) (bryllups- 
bøsse), 1485 (nævnt 1862) (fattigbøsse).

Messing. 964* (o. 1600) (bryllupsbøsse), 1338 
(1856). Efter 1900: 916, 1126, 1288, 1588, 1700, 
1737, 1865, 2052, 2132, 2250, 2316, 2374, 2501, 
2571, 2756.

Træ. 1800-1900: 1865, †1993, 1993*. Efter 1900:
2268, 2278, 2408.

PENGEKISTER
764* (1718).

PENGETAVLER 
1650-1700: 463*, 463, 764*, 765*, †916, †1432, 

2501*, 2867*, †3420, 3537* (1688). 1700-1750: 
†916, †1059, †1099, †1375, †2021 (med sølvbjæl- 
de), †2052, †2384, †2627, †2664, 2790, 2930*, 
3334*, †3515. 1700-1800: †958, 1956. 1700- 
1800?: †1176, †1432 (til husarme), 1485, †1737, 
†2601, †3020. 1750-1800: †990, †1232, †1626, 
†1645, †1673, †1700, 1771*, †1830, †1865, †1993, 
†2085, 2172*, 2831*.

KLINGPUNGE 
1700-1750: †916, (†)2173, 2867, 3054*. 1700-1800: 

†1059, 1551*, 3242. 1700-1900: 2251, †2532. 
1750-1800: †958, 2831*, (†)3420. 1800-1900: 464 
(to), †916, 1126, 2172*, 2664, †2729, 2756, 3184*. 
Efter 1900: 2328.

Klokker, løse. 1700-1800: 2601*, 2627*, †3475. 
KOLLEKTBÆKKENER

†3420 (1722) (kaldet'offerkar').

PISCINAE
1100-1250: 1218*, 1421* (granithugget kumme), 

(†)3446(?), 3531*. o. 1450: 1355.

PORTRÆTTER 
PÅ EPITAFIER OG MINDETAVLER 

Malede. 1575-1600: †786, †786 (to), 786*, †959. 
1600-1625: †788, †932, †932, 1554*, †2904*.
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PORTRÆTTER (fortsat)
1650-1700: 781*, 931*, 931*, 1628*, 1869*. 
1700-1800: 782*, 2507*, 2793*, 3424*.

Buster. 3092* (o. 1748).
KALKMALEDE 

1650-1700: †3224.
PÅ GRAVMONUMENTER 

På kenotafer. 3186* (o. 1569) (skulpterede helfi- 
gurer).

På gravsten. 863 (1779?), 2668 (o. 1913) (portræt
relieffer).

KONGEPORTRÆTTER 
3237(?) (1603).

MALERIER, LØSE 
På lærred. 1575-1700: 3087*. 1700-1800: 2503*, 

2604*. 1800-1900: 496, †2503, 2574, 2582, 2757, 
2791, 2832*, 2931, 3108, †3154.

På træ. 1575-1700: †1232*, 1246*, 3056*.
PORTRÆTRÆKKER 

Bispemalerier. 483* (efter 1639) (25 portrætter).
1650-1700: †1941, †3224.

Præstemalerier. 2604* (o. 1782).
PÅ ALTERTAVLER

1894* (1620), †953 (1677).
Relieffer. 3324* (1608) (mandshoved i profil), 

894* (1616) (hoveder i profil).
PÅ PRÆDIKESTOLE 

Relieffer. 1122 (1583) (antagelig giveren), 2566* 
(1589).

PÅ STOLESTADEPANELER
1056*(?) (1575).

SELVPORTRÆTTER
1476* (1769) ( malerens selvportræt?).

RELIEFFER, LØSE 
1100-1250: 2507*.

PRÆDIKESTOLE
PRÆDIKESTOLSTYPER 

Lektor ieprædikestole. 1550-1600: †990(?), †1733 (?), 
†2862(?). 1580-1590: †1458, 1616*, 1861(?), 
(†)2048, †2288(?), 2828*. 1590-1600: 2018, 
(†)2313, 2930*(?). Efter 1600: 3083*(?) (1635), 
†2787 (nævnt 1691), 2784* (1753), †1229 (1783) 
(fornyet).

Karnapprædikestole. 2564* (1589).
Amboer. †442 (nævnt 1424) (på lektorium).

PRÆDIKESTOLE, GENERELT 
Murede. 1500-1550: †1203 (niche i skibets syd

væg). Efter 1900: 1007, 1012, 1598, 2102, 2844*, 
†2844.

Snedker- og billedskærerarbejder. 1540-1550:
(†)442* (1549). 1550-1575: (†)442* 989*, 1257*, 
1372*, (†)2383* 2528*, 2959*. o. 1580: 1201*, 
(†) 1399*, 3017*. 1580-1585: 1122*, 1148* 1286*, 
1458*, 1616*, 2277*, 3237*. 1585-1590: 1173*, 
1228*, 1859*, 1899*, 2048*, 2828*, †3147.

1590-1600: 438*, 2018*, 2168* 2313*, 2351*, 
2437*, †2627, 2929*. 1600-1610: 1695*, 1826*, 
2494*, 3469*. 1600-1625: 1053*, 2722*. 1610- 
1620: 1792*, 3144*, 3330*. 1620-1630: (†)2246*, 
2990*, 3414*. 1630-1640: 1095*, 1333*, 2403*, 
2861*, 2895*, 3082*. o. 1640: 2079*, 2691*, 3050*. 
o. 1650: 823*, 905* (alabast; med indskrifter på 
fremmede sprog), 2754*, 3362*, 3511*. 1650-1675: 
1860*, 1987*, 2598*, 3294*. 1700-1750: †955, 
3181* (københavnsk arbejde). 1750-1800: †2460, 
2625*, 2661*. 1880-1900: 1006, 1399, 1406, 1565, 
2373*, 2452*, 3377. 1900-1950: 1350, 1595, 2245*, 
2264*, 2268*, 2328*, 2360, 2581, 2736, 2763, 
2801, 3107, 3256. Efter 1950: 1399, 1969*, 2929. 

Med malerier. 1600-1650: 1054*, 1460*, 1827*, 
3082*, 3145*. 1650-1700: 2566*. 1700-1800: 
1669*, 1899*, †2439, †2599, 2784*, 2929*. 
1800-1900: †1229, 1954*, †2383*, †2755. Efter 
1900: 1954, 2130*.

PRÆDIKESTOLE MED SAMTIDIGE HIMLE 
1575-1600: 749*, 1482*, 2564*. 1600-1625: 1430*, 

1506*, 1542*, 1583*, 1766*, 1826, 1952*, 2128*, 
3414*. 1635-1655: 1668*, 1730*, 1990*.

PRÆDIKESTOLSHIMLE 
1550-1600: 440*, 442, 1174*. 1600-1625: 1123, 

1148*, 1202*, 1257*, 1460*, (†)1620, †1642, 
†1696, 1899*, †2288, 2625*, 3237*. 1625-1675: 
907*, 1794, 1860, 2168*, (†)2896*. 1700-1800: 
1372 (med enkelte gotiske dele), 1696*, 2959, 
3470*. 1800-1900: (†)989, †1399, 2080*, †2352, 
†2661*, 3145*. Efter 1900: 2405, 2530.

PRÆDIKESTOLSOPGANGE 
1575-1600: 1123 (1588). 1600-1700: 1053, †1202, 

†1584, (†)2080*, †2861*. 1700-1800: 752, †824*, 
1173, †1229* 1544, 1617, †1698, 2169*, †2313*. 
1800-1850: †438, 1372, †3052, 3470*. 1850-1900: 
989, 1432 (støbejern), 1463 (støbejern), †1584, 
†1828, †1828 (støbejern), 2019*, 2130, †2439*, 
†2861*. Efter 1900: passim.

Prædikestolsdøre. †438* (o. 1549), 3296* (1768) 
(med malerier).

PRÆDIKESTOLSRYGSKJOLDE 
1600-1620: 1123, 1148*, †1202. 1700-1800: †3146, 

3295*.
LÆSEPULTE 

1600-1700: 752, 907, 1669, 2018, †2383. 1700-1800: 
1054, 1257, 1507, 2170* (på låge ved prædike
stolen), 2313, 2784*, †3414. 1800-1900: 1123, 
†1399*, †2828*, †2861*, †2960* (som en opslået 
bog), †3238*, 3512*. Efter 1900: passim.

TIMEGLAS 
1600-1700: †442, †753, †1768, †3472, †3472. 

1700-1800: †442, †912, †955, †2169, †2568, †3414, 
†3414, †3514, †3514.

ANDET
1650-1750: 440 (med indbygget skab), 908* (ind-
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PRÆDIKESTOLE (fortsat)
skrifter på 11 forskellige sprog), 1899* (med bæ
restolpe af skibstømmer), †3238 (bænk i prædike
stolen) .

PULPITURER OG GALLERIER
HERSKAB S PULPITURER OG -GALLERIER 

Snedker- og billedskærerarbejder. 1263* (1776). 
Tømrede. †3219(?) (o. 1300).

LEKTORIER 
Middelalderlige: †1825(?). 1400-1550: †394, †3143(?), 

†3221(?), †3237(?), †3292.
PULPITURER 

Snedker- og billedskærerarbejder. 1575-1600: 
3151 * (1599). 1600-1625: †1510, (†)2868(?), 2995*, 
3055*. 1600-1700: †3366*. 1650-1700: 2085*, 
3337*. 1700-1750: 2173, 2601*, †3242, (†)3421*, 
†3421. 1750-1800: †1099, 1376 (prydet med mid
delalderlige figurer), 1551, †1738, †2664*, †3184, 
†3242, †3298*, †3479. 1800-1850: †760*, 916*, 
2132. 1850-1900: 1006, 2453*, 2502*, 3420*.

Med malerier. 1600-1700: 1701*, 2086*, †2440, 
3151*. 1700-1800: †1339 (med genanvendte al
tertavlerelieffer), 2173*, 2602*. o. 1850: (†)1956.

ORGELPULPITURER 
o. 1450: †478. 1600-1650: (†)478* (svaleredepulpi- 

tur), †921, †921, 1701. 1650-1700: †1061 (i ko
ret). 1750-1800: †336, †478, †761, 761. 1800-1850: 
†479, 3337*, †3479, 3479. 1850-1900: 1565, 
†1589, 2085*, †2354, 2374.

Med malerier. 1650-1800: 919*, †921, 1060*.

RELIKVIER
Middelalderlige: † 841 (Hellig-blods relikvie).

RELIKVIEGEMMER OG -KAPSLER 
I alterborde. Middelalderlige: 2486*, †3281. 

1100-1250: 1169*, 2012*, 3396*. 1200-1300:
1576*, 3459. 1400-1550: 1145.

I krucifikser. Middelalderlige: †436, †436 (1318), 
1986* (1318).

I stathuer. 1089*(?) (o. 1300).
RELIKVARIER AF SÆRLIG FORM 

Middelalderlige: †402 (seks sølvkar til højalteret), 
†402 (to forgyldte kroner, kiste beslået med sølv
plader), †403 (sølvhånd).

RELIKVIESKRIN 
Middelalderlige: †65, †402, †406.

RUMINDRETNINGER OG -FUNKTIONER
BIBLIOTEKER 

1400-1600: †306, †322, †458, (†)2500.
KAPITEL- OG LANDEMODESALE 

1550-1800: †320, †459, †1911(?).
SKRIFTEMÅLSBYGNINGER 

Indrettet i våbenhus. 1550-1700: 1498(?), 2008(?), 
2040(?), 2062(?).

ANDRE
Arkivrum. 1550-1600: 291.
Kirkelader. 1600-1650: †320 (i kapitelhus?).
Krudtlager. 1600-1650: 291.
Vejerrum. 1700-1750: 291.
Vinkælder. 1500-1650: †320 (i kapitelhus).

SAGN
944, 972, 1031, 1073, 1105, 1135, 1161, 1181, 
1215, 1239, 1274, 1293, 1385, 1417, 1443, 1516, 
1568, 1751, 1779, 1805, 1912, 2055, 2113, 2128, 
2146, 2153, 2181, 2226, 2283, 2298, 2416, 2464, 
2515, 2542, 2631, 2673, 2705, 2740, 2765, 2847, 
2876, 2912, 2941, 2969, 3004, 3023, 3063, 3110, 
3262, 3311, 3345, 3380, 3439, 3498.

SAKRISTIER 
VED KORETS NORDSIDE

1400-1550: †978, 1037*, 1078*, 1109, 1303*, 
†1607(?), 1929, 3121 (i tårnrum), 3452.

ANDRE PLACERINGER
1700-1800: 978*, 2114, †2148, †2649*. Efter 1900: 

1007, 2263*, 2294.
I tårnrum. Middelalderlige: 3121 (ved korets nord

side) .
I klosterfløje. Middelalderlige: †727.

SIDEALTERBORDE OG -NICHER 
SIDEALTERBORDE

Middelalderlige: (†)416 (flere), †738, †1687, †1820*, 
†2308(?), †2558(?). 1100-1250: †1531, †1814, 
†1932, †2061, †2817 (fundamenter).

Natursten. Middelalderlige: †3357* (fundamen
ter). 1100-1250: (†)1532 (alterbordsplade?).

Tegl. 1400-1550: 1113*, 1145, 1247, †1426, 1637*, 
†1660, 3010(?).

SIDEALTERNICHER
Middelalderlige: 208* (med søjlebaldakin), 212* 

(med søjlebaldakiner), 306* (spidsbuet), (†)416* 
(flere), 1299*, 1421*, (†)1525, †2232*, 3265*, 
3383*.

SKABE, KISTER OG SKRIN 
SKABE

Til altersølv. 1600-1800: †1550, †3419.
Monstransskabe. 1500-1525: †956*, (†)1375*, 

(†)3475*.
Til alter- og messeklæder. o. 1500: 1673 (pult 

i degnestol). 1600-1900: †1432, †1550, †1992, 
†2084, †3365, 3419*. 1700-1900: †825, †1463, 
†1484, †1510, †1956.

Vægskabe. 1400-1550: 1375. 1600-1700: 440 (i 
prædikestol), †1902 (til tingbøger), †2052 (til al
tersølv).

Arkiv- og bogskabe. 1400-1550: †463 (brevskab). 
1550-1750: †463 (to).
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SKABE, KISTER OG SKRIN (fortsat)
Geværskabe. 1700-1800: †1151, †1295, †1351, 

11432, †1902, †2021, †2289.
Uspicificerede. 1400-1550: †462 (tre). 1600-1800:

†315, †758, 11626 (degnestolens pult), †2408. 
KISTER

Til alter- og messeklæder. Middelalderlige: †1375. 
1550-1700?: †758, †1262, †1288, †1400 (også til 
lys), †1673, †1673, †1992, †2384, †2961. 1600-1750: 
†1510, †3418.

Lysekister. †3475 (1667).
Afladskister. 1400-1550: †1059, †1099, †1550.
Munderingskister. 1700-1800: †2289.
Uspecificerede. Middelalderlige: †462 (nævnt 1313), 

†2664 (nævnt 1735). 1400-1550: 1125*, 1151*, 
1864*. 1550-1600: 1770*. 1550-1700?: †462, 
†1206, †1432, †2052, †2440, †2790.

SKULPTURUDSMYKNINGER 
RELIEFFER PÅ ROMANSKE GRAVSTEN

534*, 588*, 2508*, 2606, 2853*.
Kors. 587*, 587 (to), 863, 2027*, 2319*, 2997*. 

RELIEFFER PÅ MURVÆRK
Dyrehoveder. 1100-1250: 201*, 204* (væddere, 

løver), 2636*, 2884*.
Dyrefremstillinger. 1100-1250: 204*, 218* (lo

ver overfalder mennesker), 1523* (løve), 1604*, 
1753*, 1887*, 2636*, 2643*, 2769*, 2881* (lo
ve?).

Bladværk. 1100-1250: 201*, 204*, 208, 210, 
212*, 256* (hvælvkapitæler), 975*, 1714*, 1716*, 
1919*, 1925*, 2745* (stiliseret træ), 2881*, 2973* 
(palmet), 2974* (palmet), 3066 (palmet).

Kors. 1100-1250: 1241, 1302*, 1604* (malte
serkors), 1754 (på Golgatahøj, indristet), 1887*, 
1925*, 2809*, 2883*, 2974* (flettede), 3442*.

Kristusmotiver. 1100-1250: 218*, 1523*(?), 2230* 
(på tympanon), 2473*, 2637*. 1200-1300: 222* 
(kathoveddørens trekantrelief). 1450-1500: 711* 
(tegl).

Menneskefremstillinger. 1100-1250: 212*, 2636*, 
2643* (dørvogtere), 2744* ('Bjøvlund trold'), 
2881*. 1200-1250: 256* ('siamesisk tvillingpar'), 
256* (siddende mand), †260, 260* (tre). 1200- 
1300: 224* (engle). 1450-1500: 711* (tegl, mand 
med korslagte arme).

Menneskehoveder. 1100-1250: 201*, 202*, 208 
(konsoludsmykning), 212, 1241*, 1523* (Kristus- 
hoved?), 2390*, 2470*, 2549*, 2634*, 2644*(?), 
2711*, 2884*. 1200-1250: 255 (ansigtsmaske), 
1887* (kapitæler), 2006*, 2769*, 2770*, 3350*, 
3352*. 1200-1300: 224*. 1250-1350: 278* (tre).

Ornamenter. 1100-1250: 260* (16-bladet roset), 
1241*, 1241* (halvkugle delt af reliefbånd), 
1299* (lilje? over skålagtig fordybning), 1300* 
(rundbuer og rankeslyng), 1523* (stiliseret ka

pitæl og base), 1604*, 1922*, 2300* (tovsno
ninger), 2473*, 2517*, 2547*, 2549* (tovsnonin
ger), 2636*, 2709*, †2745*, 2769*, 2809*, 2883*, 
2884*, 3442*.

Ornamenter på vinduesoverliggere. 1100-1250: 
1603*, 1655*, 1682*, 1925*.

Tympana. 1100-1250: 1681*, 1924*, 2392*, 2547*, 
2744*, 2881*, 2883*, 2974*.

Teglbilleder, Kristushoved. 1450-1500: 711*, 
3220*.

RELIEFFER PÅ DØBEFONTE
Dyrefremstillinger. 1100-1250: 747*, 1791*, 

1858, 2277*, 2277*, 2277*, 2563* (vædderhove
der), 2658*, 2826*, 3142*.

Fugle. 1100-1250: 2075, 2528*, 3142*(?).
Benediktionskors. 1100-1250: 1228, 1858, 1950*, 

1984*.
Liljer. 1100-1250: 1092*, 1984*, 2075.
Menneskefigurer. 1100-1250: 1791* (Torneud

trækkeren), 1858, 2436*, 2494*, 2494* (Samson?), 
2563*, 2658*, 2689* (fire), 2826*, 3142* (kæm
pende krigere), 3142 (stående mænd).

Menneskehoveder. 1100-1250: 988*, 1006*, 
1728*, 2927*, 3049*, 3142*, 3468*.

Ornamenter. 1100-1250: 1092*, 1228 (krydsen
de rundbuer), 2436*, 2452*, 2494*, 2658*, 2753* 
(hjørneknopper), 2984* (sløjfeagtige hjørneknop
per), 3049*, 3049*, 3080*, 3180* (hjørneknop
per), 3234* (sløjfeagtige hjørneknopper), 3511*.

Bladværk. 1100-1250: 1173*, 1951* (palmetter), 
1984*, 2528* (rankeslyng), 2689* (akantusløv og pal
metter), 3142* (bladranke), 3287* (vinløv og druer).

STOLEVÆRK OG ANDRE MØBLER
BRUDESTOLE

1600-1800: †757, †1262 (brudeskammel), †1375 
(brudeskammel), †2021, †2051, †2084, †2569.

BÆNKE
Løse. 1400-1550: 448*. 1650-1700: †308, †315. 

1700-1800: 1671, 3147* (på pulpitur, 'rakkerbæn
ke'), 3417. 1800-1900: 2020, 2499, 2571, 2787.

Korbænke. 1700-1850: †914 (discipelstole), †1261 
(til skolebørnene), †3240 (til skolebørnene).

BÆNKE, MUREDE
I skib. 1100-1250: †2060.
I våbenhuse. Middelalderlige?: †949, 1037, 1472, 

†1683, 2475, 2520, 2677, †2745, 2918, 3033. 
1550-1800: 879, 1796, 2062, †2250, 2395, †2425, 
†2712.

I tårnrum. 1400-1500: 1037. 1400-1550: 1814.
EMBEDSMANDSSTOLE

Borgmesterstole. 1550-1750: †754, †956.
Birkedommerstole. 1700-1800: †2132, †2151.
Lensmandsstole. 1590-1600: †452, †754.
Magistratsstole, o. 1600: †452, †754 (rådmands- 

stole).
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STOLEVÆRK OG ANDRE MØBLER (fortsat)
Andre. 1700-1750: †914 (rektorstol), †3475 (læse- 

mesteren ved Ribe latinskole).
GEJSTLIGE STOLE

Bispestole. 1550-1750: †312 (kaldes også munke- 
stole), †756, 1757, †1992.

Celebrantstole. Middelalderlige: †448.
Degnestole. 1400-1550: †990, (†)1673*, †2571, 

2788*, (†)2899, 2993*, †3184*, (†)3472, (†)3472, 
†3240* (1444), †2663 (1502). 1500-1600: †1288*. 
1550-1575: (†)1698 (pultbrædt bevaret), †2499, 
2531*. 1550-1625: †1151, 2315*. 1550-1700: 
†1400*, 3418*. 1575-1600: †1206, (†)1484* (pult
brædt bevaret), †1587, 1625*, (†)1644*, †1645 
( pultbrædt bevaret), (†)1737*, †1796, (†)1864, 
†2020, †2051, (†)2728*, †2961. 1575-1650: †1992. 
1600-1700: 1057*. 1700-1800: †914 (hørerens stol), 
†1262, †1902, †2084, †2132, †2460. 1800-1850: 
†2439, †3085*, 3474 (degnepult). 1800-1900: 
2571.

Kannikestole. †452 (nævnt 1594), (†)453* (1664).
Korstole. 1200-1300: †447. 1400-1550: †448. 

1500-1525: 444*, 755*.
Præste- og skriftestole. 1550-1650: †1400*, 

†1698, †1902, †2288*, †2756*, †2830, †3183*, 
†3334*. 1570-1580: †1829, †2499, (†)1672* (1574) 
(panelvæg bevaret), 2569* (1577), 2694* (1577). 
1575-1600: †1287*, †1463, †1484*, (†)2898*, 
(†)3085*. 1580-1590: (†)1587, (†)1624*, (†)1770, 
(†)1796*,(†)2728* (1586),(†) 1644* (1587). 1590- 
1600: (†)1206*, 1230*, †1262. 1600-1650: †2353, 
2726* (indrettet til præsten efter hans afgang). 
1650-1700: †756, 1374* (med genanvendte renæs
sancepaneler), †2406, †2531, †2600. 1700-1750: 
†825, †914, †2627. 1700-1800: †456, †1549*, 
†1956, 2171*. 1750-1800: †756, †825*, †956 (ud
videt skriftestol). 1800-1850: 3474.

Skriftestole i sakristi. 1750-1800: 1058*, 1098*, 
†1956, †2132*, †2151. 1800-1810: †915 (i om
bygget apsis).

HERSKABSSTOLE
(†)2083 (1546). 1570-1580: †2663, 1205* (1576). 
1575-1600: 3240*. 1580-1590: (†)2051, †2789*, 
1337* (1580), (†)2083 (1582), †1623 (1584), 1992 
(1585), (†)1261* (1587), (†)2899* (1589). 1590- 
1600: †452 (våbenprydede adelsstole), †1230, 
1735*, (†)2789*, 3240*, 2994* (1597). 1600-1650: 
1124*, †1432, 1547*, (†)1549*, †1829, †1864, 
†2406, 3085*, †3532. 1650-1700: †915, †2867, 
†3184*. 1700-1750: †2930. 1750-1800: †916, 
1230*, †1736, 3242*.

Lukkede stole på gulvet. 1650-1700: 2131*. 
1700-1750: 336, †455, †3086. 1700-1800: †915, 
†916, †956, †1829, †1864, †2499. 1750-1800: 
†456, †824, 1337*, †2383, †2600. Efter 1800: 
2171*.

Lukkede pulpiturstole. 1650-1700: †455 (1677). 
1700-1750: †455, †915, 2862*, †3417. 1700-1800: 
†1992 (over tårnrummet). 1750-1800: †456 (fem), 
(†)1058*, †1151 (med malerier), 1263, †1548, 
†2663*, †2830*. Efter 1800: †916.

PANELER, LØSE
1575-1600: 2532*, (†)3148* (med stormflodsmær- 

ke 1634), 3473*. o. 1775: 1059*.
STOLE, LØSE

1700-1725: 457* (fire), 1264*. 1700-1800: 457 (to). 
1800-1850: 458 (enkelte), †758. Efter 1850: pas
sim.

Lænestole. 1600-1650: 456*. 1700-1750: 757. 1750- 
1800: †758, †956. 1800-1850: †3054, †3514.

STOLESTADER
Før 1600. 1520-1550: †451, 3472*. 1550-1600:

2131 (fyldingspaneler), 2170 (fyldingspaneler), 
2314*, †2862. 1570-1580: †990 (tre stolerader), 
†2151, †2569, 3416*, 1123* (1573), 1056* (1575), 
(†)1373* (1575), 1175* (1576), 1203* (1576), 
1149* (1578), 1643* (1579). o. 1580: 912* (fyl
dingspaneler), †956, †1399*, 1483*, 1698*, 1862*, 
†2694*, †2992, 3053*, 3296*, 3364. 1580-1590: 
(†)1622*, 1955*, 1991, 2050, 2082, 1097* (1581), 
1733* (1581), 1795* (1582), 1768* (1583), 
(†)2787* (1583), 1124* (1585), 1670* (1585), 
1260* (1587), 1585* (1587), 2530* (1588). 
1580-1600: 1545*, 2020, 2250*, 2406*, †2898*, 
3084*, †3148. 1590-1600: †754, †1287, 2568*, 
3238*. o. 1600: †1230, 2250*, 2498*, 2662*, 
2725*.

Efter 1600. 1550-1650: †2352*, †3333*. 1600- 
1625: †452, (†)1623*, (†)2439. 1625-1650: †1124, 
†1902, †2383, †3514. 1650-1700: †914, †1509, 
2248*, †2460, †2600. 1700-1750: †824*, †956, 
†1463, 1585*, 1900*, 2170, 2248*, 2248* (med 
malerier), 2250*, 2314*, (†)2662*. 1700-1800: 
†1287*, (†)1373, (†)2051, †3019*. 1750-1800: 
912, 955, 1124, (†)1205, 1229*, 2130, (†)2170*, 
†3183, 3472*. 1840-1850: 454, 2169*, †2600, 
†2830, †2961*, 3472*. Efter 1850: passim.

Præstekonestole. 1550-1600: 1546, †1698, †2499. 
1600-1700: †1261, †1337, (†)1733, †3148. 1700- 
1800: †1374, 2250*(?), †3239, †3475, †3514 (til 
præstens familie).

Børnestole. 1600-1750: †2662, †3475.
Fattigmandsstole, rakkerstole. 1700-1850: 3055*, 

†3417, †3474.
ANDRE

Borde. o. 1600: 458*. 1700-1850: †308 (to), †1338, 
3475.

Bogstole. †824 (1745).
Skrivepulte. 1800-1900: 2532.

STOLESTADESTRIDIGHEDER
1550-1800: 1105, 1150, 1337, 2663, 2789, 2930, 

3148, 3239, 3239.
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TAGE
TAGFORMER

Pyramidetage. 1400-1550: 1890*. 1700-1800:
1422, 1448*, 1498*, 1572, 1716, 2039, 3033*, 
3121*, 3169*. 1800-1900: 293*, 1635, 1657, 
2367*, 2520, 2742, 2814, 2843. Efter 1900: 726, 
1593, 1596, 2344, 2702*, 3103*.

Sadeltage, tårne. Middelalderlige: †235, †307. 
1400-1550: †371, †948* (dobbelte), †1422, †1448*,
1472, †1498, †1635, †1657. 1600-1700: †727, 
†879*, †2040. 1700-1800: †1572, 1718, †2158* 
(dobbelte). 1800-1900: †2062.

Spir. 1400-1550: †180* (firsidet, med fire hjør
nespir), †268*, 281 (mellem fire gavle), †1606 
(tørninglensk spir), †2303. 1550-1700: 2476* (ot- 
tedelt lanternespir). 1700-1800: 268, 293*, 330, 
†948* (todelt, firesidet spir), 3169. 1800-1900: 
879*, 1003, †2273* 2367*, 2448, 2552* (i to af
sæt), †3317*, 3375, 3452* (tørninglensk spir).

Pyramidespir. 1600-1700: 1304. 1700-1800: 
2588*, 2772*, 3068*. 1800-1900: 270, 2879.

Valmtage. 316 (o. 1402), 978* (o. 1740).
Særformer. 1400-1550: †371 * (med vægtergang), 

†371* (brystværn). 1700-1800: 372 (svejfet), 
†2814* (kviste). 1800-1900: †886* (1810) (kup
peltag på tårn). Efter 1900: 2326* (kuppeltag på 
tårn).

TAGKONSTRUKTIONER
Hanebåndstagværker. Middelalderlige: 1220, 1302, 

1634, 1755, 2042, 2060*, 2550 (med skråtlø- 
bende stormlægter), 2586*, 2946, 2976*, 3070, 
3124, 3354*. 1100-1250: 1078, 1167, 1422, 1605,
1655, 1682, 1784, 1840, 1927, 1974, 2478, 2616, 
2713. 1200-1300: 1109, 1683 (med krumme sti
vere), 3031*. 1300-1400: 2772. 1400-1500: 1244. 
1400-1550: 979, 1716, 1927, 2394, 2478, 2520 
(bomærkelignende nummerering), 2549, 2640, 
3223, 3319, 3389, 3390 (rejst i to etaper), 3390, 
3454. 1500-1550: 1038, 1570, 2305, 2394, 3009, 
3390, 3454. 1550-1700: 888, 2772*, 3504*.

Tagværker med skråstivere. Middelalderlige: 
†371, (†)1818, 12916*, (†)3031*, †3223, 3319*, 
3390, (†)3454.

Krydsbåndstagværker. 1100-1250: †371, 979,
1109, (†)1446, 1526, (†)1570, †1755, 1888, 1975, 
2042, †2772, 2916*, 3031*.

Drager- og langstole. Middelalderlige: 1525. Ef
ter 1700: 372*, 979.

Åbne tagstole. 1400-1550: †1657, †1815, †2677. 
1800-1900: †886*, 2147, 2449, 2615. Efter 1900:
2646, 3124, 3220.

Spir. 1500-1600: 2476*, 3390. 1700-1800: 330,
1141. 1800-1900: 3124, †3269, 3454. Efter 1900: 
3268.

Apsistagværker. 1400-1550: 2478 (med konge
stolpe), 3124 (med kongestolpe), 3389.

Murremme. 1400-1550: †371, 3389.
Pulttage. †235 (o. 1225).
Kongestolper. Middelalderlige: 979, 1138* (bly- 

klædt hoved), (†)1927, 2478, 3124, 3272, 3390. 
Trempelkonstruktioner. 1400-1550: 3389. 
Vægtergange eller brystværn. 266 (o. 1400), 331

(1735).
TAGBEKLÆDNINGER 

Bly. passim.
Kobber. †373 (nævnt 1555). 1800-1900: †2273*, 

2448. Efter 1900: 373, 1564, 2274, 2702.
Skifer. 1865-1870: †879, 2159, 2616. 1870-1880:

1003, †1355, †1526, 2423, 2448, 2552, 2555, 
†2677, 2742, 2814, 3374. 1880-1890: †1573. 1890- 
1900: 1012, †1219, †1221, 1385, 1405, †1564, 
2146, 2273, 2366*, 2520, 2842, 2849, 2877. Efter 
1900: 1189, 1349, 2476, 2801.

Strå. 1400-1550: †1388*, †3320(?), †3354(?). 1550- 
1700: †839, †1278. 1700-1800: †1110, †1219, 
†1391.

Tegl. 1400-1550: 1500, 1634, 1785. 1600-1700:
†879, †880, †1189, 1243, 1423, †1526, †1572, 
1758, †2286. 1700-1800: †373 (blå tagsten), †879, 
†978, †1110 (røde tagsten), †1220*, †1280* 
†1472, 2008, †2158, †2233 (glaserede), †2342. 
1800-1900: †1976, 2115 (blåglaserede), †2919, 
†3224. Efter 1900: 1776, 2590.

Tegl, munke og nonner. o. 1250: †729. 1600-1700: 
†1355.

Træ. 1400-1550: †1785*. 1600-1700: †1111, †1165,
†1219, †1243, †1277, †1278, †2590 (spån), †2774, 
†3391. 1800-1900: †1811, †2919, †3009.

Zink. †1564 (1891), 1013 (1969).

TAVLER 
PERSONRÆKKETAVLER 

Præsterækketavler. 1368* (o. 1640) (anført på ly
sestager). 1700-1750: 482, 765, †766, 1062, 1100, 
†2239 (kalkmalet), 2503*, †3355. 1750-1800: 
1265*, 1340, 2022, 2604*, †3154 (anbragt på præ
dikestolen), 3320, 3366, 3480*. 1800-1850: †483, 
1062, †2307 (kalkmalet), 2317, (†)2374, 2574. Ef
ter 1850: passim.

Bisperækketavler. †482 (1591). 1700-1950: 482 
(seks).

Lektorrækketavler. 1590-1710: †482, 3479*. 
Kapellanrækketavler. †483 (nævnt 1702). 

MEDDELELSESTAVLER 
Salmenummertavler. 1700-1750: †482 (1710). 

1750-1800: †922, †958, 1738*, 1866*. 1800-1850: 
482, †765*, †765, †922, †1l26, 1232, †1265, 
2021*, †2253* 2317*, 2374, 2409, †3422, 3479. 
Efter 1850: passim.

Kirkestævnetavler. 1800-1900: 1553*, 1738, 2022, 
2962. 1850-1900: 2374, 2697, †2931, 2996, 3055, 
3339.



3582 SAGREGISTER

TAVLER (fortsat)
Altergangstavler. 2832 (o. 1850).
Skriftetavler. 1700-1900: †1626, †2898, †3298*, 

†3410 (1722).
ANDRE TAVLER 

1850-1900: 767 (skriftsteder), 1288 (tre mindetavler 
over legatstiftere), 2374 (bekendtgørelsestavler), 
2832* (vdr. kirkegangskoner og dåbsborn), 3516* 
(bibelcitater). Efter 1900: 767 (kopi af indvielses- 
dokument).

TEKSTILER 
ALTERTEKSTILER 

Alterduge, med specifikation. 1600-1700: †894. 
1700-1800: †409, †738, †1084, †2952, †3398, 
†3398, †3398. 1800-1900: †894 (med fine brode
rier). Efter 1900: 409.

Alterduge, uden specifikation. 1650-1750: †981, 
†3459.

Alterklæder, med specifikation. Middelalderlige:
†402 (1313) (fire), †403 (1313) (fire). 1575-1600: 
†822, †822. 1600-1650: †409, †1360, †2068, 
†2382, †2558. 1650-1700: †738, †1395, †1426, 
†1452, †1638, †1820, †1980, †2240, †2287, †2398, 
†2398, †2524, †2591, †2778, †3398, †3459, †3459. 
1700-1725: †409, †738, †894, †894, †953, †1042, 
†1611, †1638, †1761, †1820, †1850, †2012, †2069, 
†2429, †2619, †2653, †3011, †3134, †3176. 
1725-1750: †953, †1247, †2382, †2429, †2460, 
†2619, †3074, †3281*, †3357. 1750-1775: †738, 
†1426, †1475, †1503, †1688, †1788, †1820, †1980, 
†2240, †2980, †3323, †3398, †3506. 1775-1800: 
†822, †1761, †1850, †2012, †2043, †2069, 2122. 
1800-1825: †409, †894, †894, †3459. 1825-1850: 
409*, †409*, †1113, †1145, †1247, †1360, †1395, 
†2161, †2346, †2717, †2749, †2889, †3039, †3074*, 
†3226, 3323*. 1850-1860: †1084, †1395*, †3011, 
†3323. 1860-1870: †1224, †1282, †1452, †1475, 
†1577, †1638, †1688, 1894, †1944, †1944, †2043, 
†2043, †2069, †2429, †2524, †2681, †2717, †2749, 
†2817*, †2856*, †2856*, †2889*, †2922, †2952, 
†3226, †3357. 1870-1880: †2287, †2450*, †2952*. 
1880-1890: †894*, †1688, †1722*, †2346, †2653*, 
†2681*, †2778*, 3376*. 1890-1900: †981, 1247, 
1564*, †1761, †2486*, †2592*, †3323, †3357*, 
†3398. 1900-1925: †1475, †2558, †2717*, †2922*, 
†2980, †3011, †3075*. 1925-1950: †1980, 2450, 
†2558, †3283. Efter 1950: 2398, 2429, 2486, 2591, 
†2681, 2778, 2817, 3459*, 3506.

Alterklæder, uden specifikation. 1600-1700: †894, 
†1503, †1660, †1688, †2240, †2240, †2429. 1700-1750: 
†822, †1576, †2345, †2591, †2749. 1750-1800: 
†1113, †1145(?), †1224, †1322, †1452, †1532, †3226. 
1800-1850: †1894, †3281, †3459, †3506. 1850-1900: 
†1042, †1113, †1360*, †1788, †2382, †3176, †3459, 
†3506. Efter 1900: †3176*, †3226, †3281.

Kalkklæder. Middelalderlige: †402, †403. 1600- 
1800: †2593, †3465.

MESSETØJ
Bispekåber. †402 (nævnt 1313) (capa), (†)538* (o. 

1500) (med bispehue, gravfund).
Korkåber. Middelalderlige: †401 (fem). 1600-1800: 

†405 (pluvialer, seks), †427 (to). Efter 1900: 426 (to).
Andet messetøj. Middelalderlige: †406 (sko, bæl

te, dalmatica; brystspænde, strømper), †403 (nævnt 
1313) (adskilligt).

Messehagler, med specifikation. Middelalderli
ge: †402, †403, †849, †3534 (med de 12 apostle). 
1550-1650: †1119, †1369, †2401, †2435, †2435, 
†2460. 1550-1650?: †1369, †2073, †3410. 1650- 
1700: †746, †1172, †1615, †1667, †2288, †2312, 
†2657, 3286*, †3410. 1650-1700?: †746 (to), 
†1398, †1457, †1692, †2244, †2562, †2596, †2624, 
†3467. 1700-1725: †427 (fire), †900, †1254, 
†1254, †1369, †1765, 1857, †2127, †2166, †3410. 
1700-1725?: †2017, †2047, †2073, †2435, †2460, 
†2657. 1725-1750: †746, †955, 1824*, †2382, 
†2435, †2460, †2596, †2984. 1750-1775: †1429, 
†1458, 1480*, †1506, 1582*, 1728, †2244, †2624. 
1750-1775?: †1667 (med de 12 apostle), †2350, 
†2401, †2860, †2958, †3234. 1775-1800: †1791, 
1858, †1898, †2127, †2166. 1775-1800?: †1641, 
†2017, †2047, †3079. 1800-1850?: †1092, †1285, 
†1538, †2047, †2074. 1830-1840: †901, †1641, 
†1667, †2166, †2350, †2382, †2562, †2657, 
†3234. 1840-1850: †1172, †1255, †2689, †3079. 
1850-1860: †1200, †2288, †2435, 2624, †2825, 
†2958, †3234. 1860-1870: †901, †1119, †1692, 
†1791, †1898, †2401, †2596, †2721, †2894, †3180, 
3410. 1870-1880: 1119, 1147, 1983, 2127, 2244, 
†2452, †3329. 1880-1890: †427 (to), †901, †1692, 
†2825, †3362. 1890-1900: †1285, 1328, 1398, 
†1641, †1765, 1791. o. 1900: 746, 988, 1504, 
1538, 2047, 2562, 2657, 2860, 2894, †3079, 3140. 
1900-1950: 900, 1092, 1598, 1728, 2166, 2493, 
2958, †3234. Efter 1950: 2244, 2244, 2657, 2984.

Messehagler, uden specifikation. 1575-1600: 
†1147, †1582. 1600-1700: †900, †2562. 1600- 
1700?: †900, †1092, †1172, †1285, †1504, †1641, 
†1728, †1765, †1857, †2382, †3234. 1700-1800: 
†3180, †3361, †3410. 1700-1800?: †823, †1051, 
†1285, †2894, †3015, †3234, †3510. 1800-1850: 
†1255, †1328, †1369, †1398, †2460, †2825, †3361. 
1800-1850?: †1200, †1285, †1765. 1850-1900: 
†1051, †1051, †1092, †1255, †1369, †2527, †3048, 
†3048, †3140. 1850-1900?: †1984. Efter 1900: 
2295, †3180.

Messeskjorte. †1051 (nævnt 1730). Middelalderli
ge: †850 (nævnt 1462). 1600-1800: †406, †427 (ad
skillige), †901, †1328, †2657.

DÅBSTEKSTILER
Håndklæder. †402(?) (nævnt 1313) (tre).
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TEKSTILER (fortsat) 
BEGRAVELSESTEKSTILER 

Kisteudstyr og -opredning. 1550-1700: 666 (ad
skilligt), †2966.

Ligtøj. 1450-1550: (†)538* (bispehue og -kåbe). 
1650-1800: †507 (flere), 665* (flere), 666* (flere), 
2257* (huer), †2966.

FANER
Gravfaner. 1600-1700: †558 (to), †666 (flere), †2576 (to).

Helgenfaner. Middelalderlige: †406 (nævnt 1736) 
(tre).

OMHÆNG 
Alteromhæng. †403 (nævnt 1313), 3506 (o. 1890). 

Prædikestolsomhæng. 1800-1900: †1287*, †2599. 
TÆPPER

†2486 (nævnt 1700) (altertæppe), †1206 (nævnt 
1862) (brudetæppe).
ANDET

Middelalderlige: †402 (nævnt 1313) (seks korporaler), 
†403 (nævnt 1313) (vægtæppe, tøjstykker m.m.). 

1600-1800: †406 (korporaltaske?), †822 (gardiner 
af rask), †894 (gardiner).
TRAPPER 

FRITRAPPER TIL TÅRNE 
Tømrede. 1250-1350: 3219. 1400-1550: †1243,

1498, †1606, †1976, †2008. 1600-1650: †727. Ef
ter 1900: 1422, 1472* (stige).
TÅRNTRAPPER I MURLIVET 

Vindeltrapper. 1200-1350: †241(?), †277. 1400- 
1550: 1079, 1219, 2976, 3033.

Ligeløbstrapper. 2302* (o. 1516). 
TÅRNTRAPPER I TRAPPEHUSE 

Vindeltrapper. 1400-1550: †948*, 977, 1037,
1110, 1140, 1164, 1188, 1447, 1634, 1656, 1684, 

1717, 1784, 1814, 2039 (delvis i murlivet), 2064 
(delvis i murlivet), 2677, †2746*, 2772*, 2773, 
†2885, 2917, 2947, 3121*, 3170, 3221 (trappe
huset sekundært), 3386. 1500-1525: 1526, 1571, 
1757, 1841 (delvis i murlivet), 3068*. 1525-1550: 
2008 (trappehuset sekundært), 2423.
ANDRE TÅRNTRAPPER 

I trapperum. 1400-1550: 2551 (indvendige, tøm
rede trapper).

TRAPPER I ANDRE BYGNINGSDELE 
1350-1400: †302. 1400-1550: 268, 270, 712.

TRÆKIRKER

†947(?), †1107(?), †1191*(?) (fund af egeplanke), 
†1471 (?), †1654(?), †2035(?), †2466(?), †3025(?), 
†3064(?), †3346(?).
TÅRNE

ROMANSKE
†832, (†)2810(?) (underdelen bevaret).

GOTISKE
o. 1300: 3216, 3448. 1400-1550: passim, 976 (o. 

1462) (dendro-datering), 2422 (o. 1525) (fynsk byg
mester?).

STYLTETÅRNE
2476 (1592) (ombygget).

USÆDVANLIGE PLACERINGER
Ved siden af kor. 1400-1550: 3121*.
Ved siden af skib. 1400-1550: †3266.

URE
TÅRNURE

Middelalderlige: †510 (med urskive inde i kirken). 
1600-1700: 510*, †511, †771, 926*. 1800-1900: 
770*, 925, 926*, 3339*. Efter 1900: 991, 1153, 
1232, 1464, 1553, 1589, 2254, 2441.

URHUSE
†510 (1696), 925 (1820).

URSKIVER
I kirken. †510 (1401).

SOLURE
1600-1700: †375. 1700-1750: 375, †3392, †3456. 

1750-1800: †889, 1425, 1451, 1474*, 1501, 1721*, 
3392*. 1800-1850: †818 (på kirkegårdsmonu- 
ment), 889*, 2066*.

VÆGURE 
2186 (1783).

VIEVANDSKAR
GRANIT

Middelalderlige: 862(?) (to), †1052 (ottekantet), 
1075(?), †1694(?), 2048* (formentlig udført som 
døbefont), 2350*, 2403*(?), 2528*(?), 2660(?) 
(to, en til indmuring), 2754* (til indmuring), 
3235* (måske fontekumme), 3468*(?), 3536(?), 
3543*(?).

SØLV
Middelalderlige: †402 (nævnt 1313) ('aspersorium').

VINDFLØJE OG FLØJSTÆNGER 
VINDFLØJE

1550-1700: †375 (syv), †840, †2056 (på kir- 
kegårdsportaler). 1700-1750: †375, 888, †889, 
†1357, †2458, 3392*, †3457 (af svensk kobber). 
1750-1800: 889, 952*, †952*, †952, 1574, 1718, 
2121, 3223. 1800-1850: †1143, †3317*, 3353*, 
3504. 1800-1850?: †1721, †2481, †2523, †2590. 
1850-1900: 293, 375, 889*, 1143, †1357, †1357*, 
1357, 1892, 1934, †2523, 2523, †2776, 2815, 2879, 
†2886*, 3125. Efter 1900: 730, 1593, 1596, 1636 
(med ombyttede cifre), 2042, 2344, 2590.

Personer. †730 (nævnt 1685) (kirkens værnehelgen).
Haner. 1700-1800: †2886*, 3036*, 3072, 3392*. 

1800-1900: 375*, 3456, 3456, †3456, 3504. Efter 
1900: 3269.

Storke. 1700-1800?: 1307(?) (med ål i næbbet).
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VINDFLØJE OG FLØJSTÆNGER (fortsat) 
Traner. 1750-1800: 1422, 1425*, 1451, †1501*, 

1574. Efter 1900: 1501.
Ørne. 1700-1800: †3125*, 3174*.

FLØJSTÆNGER 
1700-1800: †2158 (med trækugle), †2651. Efter 

1800: †1934, †2042*, †2042, †2481, 3353.
BRANDSTÆNGER 

Efter 1550: 1607, 1841, †2008*, 2064 (nævnt 
1668).

VINDUER
MONOLITOVERLIGGERE, VANDRET 

OVERKANT 
Rundbuede, smigede. 1100-1250: 974, 1184 (løs 

overligger), 1298*, 1420, 1634, 1754, 1783, †1838, 
1839, 2038, 2060, 2229*, 2300, 2337, †2378, 
2419*, 2469, 2516 (med profileret udsmykning), 
2549*, 2586, 2614, 2637, 2676, †2745*, 2770, 
2809, †2853, 2883*, 2884*, 2915, 2943*, 3168*. 
1225-1300: 2518* (indvendig bredsmigede). 

Rundbuede, med affasede smige. 1100-1250: 
1139* (sålbænk med affasede smige), 1241, 1496, 
1497, 1603.

Rundbuede, smigede, med lille rundstav. 
1100-1250: 1603* (lilje i toppunktet), 1655*, 
†1783, (†)1839* (lilje i toppunktet), 1974* (lilje i 
toppunktet), 2004*.

MONOLITOVERLIGGERE, TAGFORMET 
OVERKANT 

Rundbuede, smigede. 1100-1250: 974, 1036*, 
1139*, 1163, (†) 1521*, 1714* (med bladornamen
tik), 1885* (flere, nogle med profileret usmyk- 
ning), 1919*, 2709* (rekonstrueret), 3066. 

Rundbuede, med affasede smige. 1100-1250: 
1446* (flere, ét indvendig med spærstik). 

Rundbuede, smigede, med lille rundstav. 
1100-1250: 1655* (med lilje i toppunkt), 1682*, 
1714*, 1715*, 1716*, 1753*, 1754, 1886* (med 
lilje i toppunkt), 1925* (flere).

MONOLITOVERLIGGERE, TRE- OG FEM- 
SIDET OVERKANT 

Rundbuede, smigede. 1100-1250: 1108, (†) 1521 *, 
1886*.

Rundbuede, med affasede smige. 1100-1250:
1241, 1421* (indridsede kilestensstik). 

Rundbuede, smigede, med lille rundstav. 
1100-1250: 2973*.

RUNDBUEDE, MUREDE STIK 
Smigede. 1100-1250: 211 (indvendig rundstav), 

†237, 258 (rundstav med skaft- og halsring), 367, 
†701* (parvis sammenstillede), 876, 1036*, 1078*, 
1108, 1184, 1218, 1570, 1655, 1811*, (†)1839*, 
1886*, 1922 (indvendig spidsbuede), 2037, 2038,
2060, 2391*, †2457, 2469, 2469, 2475, 2546*, 
2809, 2973, 3114*, 3117*, †3214, 3215*, 3264*,

3264*, 3314*, 3351*, 3383*. 1225-1300: 264, 265. 
1250-1300: 3030*.

Falsede. 1100-1250: 1078* (med kvartrund søjle
stav), 3066*. 1250-1300: 1301* (lysning med tre
kløverafslutning). 1400-1550: 976, 1037*, 1188, 
1686, 2976. 1500-1600: 1656, 2423. 1550-1800:
1449, †1528.

CIRKELFORMEDE 
Smigede. 1100-1250: (†)208, 975, 1521, 1682*, 

1714* (ovalt), 1753*, 2059. 1200-1300: †367 (ot- 
tebladet lysning).

VINDUESGRUPPER 
To-grupper, o. 1250: †701*.
Tre-grupper. 1250-1300: 1242*,†1301*, †3030(?), 

3446*.
SPIDSBUEDE 

1100-1250: 260 (rundstav med profilbase), (†)279, 
367.

Smigede. 1250-1350: 278 (indre og ydre fals), 
1186*, 1472, 3266* (rekonstruerede), 3446*. 

Falsede. o. 1250: 702*. 1400-1550: †268 (med 
prydskifte), 1079, 1219*, 1684, †2551, †2811, 
3033.

Profilerede. 1450-1500: (†)708* (flankerer rund
buet fra o. 1500).

FLADBUEDE 
Smigede. 1400-1550: 1110, 1606 (indvendigt smi

get), 2774, †3388, †3392*.
Falsede. 1400-1550: 1078*, (†) 1243, †1277*, 1354,

1422, 1447, 1684, 2039, 2424, †2746*, 3034*, 
†3169, †3354*. 1500-1550: 1164, 1303, 1303, 
(†)1607, 1656, 1757, 1757, †2302, 2393, 2423*. 
Efter 1550: 3172, 3501*.

SPÆRSTIKFORMEDE 
1100-1250: 1446* (indvendig). 1250-1350: 3217*.

KURVEHANKSBUEDE 
1600-1750: 280, 1571, †1784, 1977.
Smigede. 1500-1600: †3124*, 3221.
Falsede. 1550-1650: †727*, 1635, 3500*. 1700- 

1800: 1424, 1717, 1720, 3068, 3502.
VINDUESRAMMER 

Romanske trærammer. 1100-1250: †1184* (af
tryk), 2005, 2391*, †2676, †2853, 2945*, (†)3315 
(rester).

Støbejern. 1850-1855: †1528, 1656, †2457, 3034. 
1850-1900: †887*, 1080, †1425, 1683, †1686, 
†3392, 3502*. 1855-1860: †2340*, †2381*, 2520, 
†2649*, †2746*, †3318*. 1860-1865: 1422, 1447,
1473, †1636, 1817, 1930, †2065, 2159, †2285, 
2419, †2427, 2522. 1865-1870: 978, 1605, 1658, 
1890, †2008, †2040, 2062, 2480, 2616, 2775, 3222. 
1870-1875: 1143, †1167, 1190, †1302, 1354, 1355, 
1501, 1718, †1786, †1932, 2555, 2677, 2679*, 
†2714, †2746*, 2775, †2918, †2948. 1875-1880: 
1785, †1815, 2814. 1880-1885: 1634, 2234, 2307, 
2307, †2649, 2679*. 1885-1890: 1003, 1305,
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VINDUER (fortsat) 
†1572, 2396, †2885*. 1890-1895: 1385, 1891, 
2273. 1895-1900: 2367. 

VINDUESSTAVVÆRK 
1350-1400: †1813. 1400-1550: (†)708, †835*, 848*. 

VINDUESGLAS 
Rude- og vinduesglas. 1400-1550: 2816. 1600- 

1700: 369 (hessisk glas), 3173. 
Blysprosser. 1400-1550: 2816. 1600-1700: †369, 

3173, †3502.

VÆG- OG LOFTSMALERIER 
DEKORATIONSMALERI

Middelalderlige: 1082, 3393*. 1700-1800: 932*, 
3391*, 3391*, (†)3455. 1800-1900: †2655*, 
†3034*, †3318, 3455*. Efter 1900: †3504.

MED MOTIVER
1844* (1651), 3279* (1768), 1848 (1955).

VÆGBEKLÆDNINGER
GOBELINER

Efter 1950: 922, 1177*, 2762*.
VÆGPANELER 

1550-1600: 3053*.

VÆRNEHELGENER 
ALTRE INDVIET TIL 

Allehelgen. 88.
Andreas. 88 (Andreas og Englene), 850. 
Anna. 88, 849.
Ansgar. 89.
Antonius. 89.
Apollonia. 89.
Augustin. 690(?).
Barbara. 307.
Birgitta. 92.
Cosmas og Damian. 93(?).
Erasmus. 93.
Filip. 95.
Gertrud. 93.
Hellig Kors. 93, 107 (sognealter), 836(?), 849,

3109.
Helligtrekonger. 93.
Hieronymus. 94.
Jacob den ældre. 95.
Jakob den yngre. 95.
Johannes. 96, 97, 98 (Johannes Døberen), 845. 
Jørgen. 99, 851(?).
Katharina. 99.
Klemens. 831.
Kristi legeme. 100, 845, 847.
Kristoffer. 100.
Lambert. 100.
Laurentius. 100.
Lucius. 101, 306.
Maria. 106 (Rorate), 307, 2415, 3023.

Maria Magdalene. 102.
Mikael. 103, 850.
Morten. 104.
Nikolaj. 104, 1031.
Olaf. 105.
Peter. 106.
Peter og Paulus. 106.
Salve Sancta Parens. 107 (Hellige moder). 
Simon og Judas. 107.
Søren. Severin. 108.
Thomas. 108.
Trefoldigheden. 108, 690.
Vor Frue. 94(?), 107 (sognealter), 108, 110 (Vor 

Frue bebudelse), 690, 850, 944, 1135. 
DØBEFONTE INDVIET TIL 

Jakob. 869, 902*.
Maria. 869.
Vor Frue. 902*.

KAPELLER INDVIET TIL 
Allehelgen. 101.
Andreas. 88, 312.
Anna. 88.
Barbara. 89, 307.
Bethlehem. 89, 306.
Birgitta. 92, 312.
De 11000 jomfruer. 93, 307.
Filip. 95.
Gertrud. 1442.
Gud den almægtige. 101.
Hellig Kors. 851.
Helligtrekonger. 93.
Jakob den yngre. 95, 314.
Johannes. 97, 312.
Jørgen. 99(?), 851.
Katharina. 99.
Laurentius. 101, 314.
Maria. 101.
Mikael. 103.
Nikolaj. 104, 309.
Peter og Paulus. 106, 308.
Thomas Apostel. 108.
Thomas af Canterbury. 101.
Vor Frue. 110, 310, 690.

KIRKER INDVIET TIL 
Andreas. 3379, 3439.
Anna. 2108 (kapel?).
Ansgar. 3102.
Bartolomæus. 845, 1135.
Brigida. 1442.
Crispin og Crispinian. 2415.
Gregorius. 2631.
Hellig Grav. 845.
Hellig Legem. 2297.
Helligånden. 850.
Jakob. 869.
Johannes Evangelist. 845.
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VÆRNEHELGENER (fortsat)
Katharina. 685.
Klemens. 831, 1835.
Knud. 3063.
Laurentius. 846, 1443, 1515, 1911(?), 2611, 3023. 
Martin. 972, 1881, 2055.
Martin af Tours. 1651 (?).
Mikael. 849, 2673.
Nikolaj. 840, 943, 1031, 1239, 1273, 1293, 2541, 

3109, 3209, 3261.
Peter. 837.
Stefan. 1105.
Vor Frue. 64.

KOR INDVIET TIL 
Vor Frue. 110.

HELLIGKILDER INDVIET TIL 
Sylvester. 1651 (?).

VÅBENHUSE 
PLACERINGER 

I nord. Middelalderlige: †316*, 978, †1039, †1165, 
†1526, 1605*, 1634*, †1657, 1683 (senromansk?), 
1931, †2286, †2379, 2458, 2774*, †2885*, 2917, 
3067, 3122, †3453. 1600-1700: 2394. 1700-1800: 
2114, †2159, †2615. 1800-1900: 1165, †2286, 
†2379, 2615. Efter 1900: 2344.

I syd. Middelalderlige: †316, †879*, †949*, †1039*, 
1079, 1110, †1142, 1189, †1219, 1243, †1277, 
1302* (senromansk?), †1356, 1422, 1448, 1472,
1498, †1526, †1572, †1718, 1757, 1785, †1815,
1841, †1890, 1975, 2008, †2040*, 2062*, (†)2233, 
2424, 2475, 2520, †2554, †2589* 2645*, 2676*, 
†2745*, 2813, †2948, 2975*, 3032, 3220*, †3387*. 
1500-1600: 2712*, †2854*, 3170. 1600-1700: 
†1219. 1700-1800: 1219, 1219, †1277, †1391, 
†1526, 1718, †2159, †2204, †2304, †2340, 3007, 
†3007, 3316*, †3353, †3453*. 1800-1900: 1142, 
1355*, 1564, 2159, 2304, 3267, 3353*. Efter 1900: 
1526, 2040, 2948, 3103.

I vest. 1600-1800: †728, 3501*. Efter 1800: †2273*, 
†2340, 2358, 2366, 3375.

INDRETTEDE I TÅRNRUM 
Middelalderlige: †3266. 1800-1900: 1037, 1573,

1656, 2366, 2449, 2551, 2588, 2741, 3454. Efter 
1900: 1188, 1303, 1710, 1777, 2263, 2267*, 2358, 
2761, 3269.

VÅBENSKJOLDE
Kalkmalede. Middelalderlige: 1081*, 1192*, 1222*, 

†1321*, 1451*, 2010*, 2777*. 1550-1600: 1320*, 
†1979. 1600-1700: †1502, †1721, 2067*, †2067. 
1700-1800: †386, †1245*.

Anerækker. 1600-1700: 1867*, 2023*.

På alterklæder. †406 (o. 1500). 1700-1800: †1820, 
†1980, †3074,†3134, †3176.

På altersølv. 1575-1600: 2014*, 2014*. 1600-1650:
†424, 744*. 1650-1700: 423*, 423, 2045*, 2451*, 
2893*, 3139*, 3178*. 1700-1750: 2491, 2526, 
2561*, 2781*, 2859*, 3076*, 3078*, 3078*.

På altertavler. 1575-1600: 410* (rigsvåben), 1224*, 
11428, 2310*, 2431*, 2525*. 1600-1650: 894*, 
1045*, 1722, 1981*, 2890*, †3075. 1650-1700: 1850. 
1700-1800: 1690, 2242*, 2348, 2780*, †2821.

På alterudstyr. 1600-1650: 1480, 2984, 3176*. 
1650-1700: 1790, 1857, 2894, 3179*. 1700-1800: 
1824*.

På bygningstavler. 3068* (1739).
På døbefonte. 1400-1450: 430 (stiftervåben?).
På døbefonte, tilbehør. 1550-1600: 1148*, 2402*, 

3329*, 3468*. 1600-1700: †1729.
På dørfløje. 1500-1525: 445*, 468*. 1600-1800: 

466, †2440.
På glasmalerier. 3174* (1700). 1575-1600: (†)730* 

(Ribes byvåben), †731 (rigsvåben).
På gravminder. Middelalderlige: †635*. 1525- 

1550: 596*, 598*, 598, †933. 1550-1600: 598*, 
599*, 601*, 602*, 1342*, †1428, 1464*, †1464, 
1512*, 2902*, 3188*. 1600-1625: †640*, †640*, 
650, †932, 1065*, 2023*, 2504*, †2905. 1625-1650: 
556*, (†)610*, 612*, 613, 614*, 616*, 795*, 1066, 
1128*. 1650-1675: 563*, 566*, 617*, 623, 796*, 
796*, 1208, 1436*, 1437. 1675-1700: 625, 626*, 
626*, 626, 627, 628, 799*, 2025*. 1700-1725: 
570, 572, 628, 629*, 630*, 1066*, 3057*, 3095, 
3194*. 1725-1750: †2607*, 3092*. 1750-1800: 
630*, 1739*, 3093*, 3193*.

På kisteplader og -beslag. 1550-1600: 1130*, 
3200*. 1650-1700: 805, 1875*, 3196*. 1700-1750: 
3198*.

På loftsmalerier. †1847* (1651).
På lysekroner. 1600-1650: 924.
På malerier. †1232 (1588) (adelsportrætter).
På orgelfacader. o. 1450: †476*, †477*. 1550-1700:

474, 478* (orgelpulpitur).
På pengetavler. 1650-1700: 463*.
På prædikestole. 1550-1600: †964, †1229, 2351*, 

†2437. 1600-1700: 907*, 908*, 908, †1335, 1508, 
1730, 1732, †1860, 1990*, 2497, 2725* (signatur 
for billedskærer), 2785, 2895, 2896*, 2991*.

På salmenummertavler. 1738 (1761).
På stoleværk. †3240* (1444). 1525-1575: 2083*, 

†2663, 2993*, 3472*, †3474. 1550-1600: †2830(?). 
1575-1600: 1205*, 1262*, 1337*, 1625*, †1699, 
1736*, 1992*, 2084*, 2789*, †2789, 2897*, 2994*. 
1600-1700: 453*, †915, 1547*, 1549*, †2867, 
3085*. 1700-1800: †990, 1586*, †2830, 2865, †3086.



IKONOGRAFISK REGISTER
Registret, der medtager materiale fra middelalderen til 1900'rne, er systematisk ordnet efter nedenstående opslags
ord. Vedr. principper i øvrigt – se indledningen til Sagregister (s. 3549).

Registret er udarbejdet af Laura Bjerrum og Dorthe Falcon Møller (tekstgennemgang og indtastning), Niels 
Jørgen Poulsen (redigering) samt Mogens Vedsø (redigering af database).

Gamle Testamente (s. 3587) 
Nye Testamente (s. 3587) 
Johannes' Åbenbaring (s. 3589) 
Treenigheden (s. 3589)
Gud (s. 3589)
Helligånden (s. 3589)
Kristus (s. 3589)
Engle (s. 3590)
Djævle (s. 3591)

Maria (s. 3591)
Apostle og evangelister (s. 3591)
Helgener, helgeninder og hellige personer (s. 3591) 
Allegoriske og mytologiske figurer (s. 3592) 
Allegorier og symboler (s. 3593)
Historie og samfund (s. 3594)
Andet (s. 3594)
Uidentificerede personer og motiver (s. 3595) 
Forlæg og kopier (s. 3595)

GAMLE TESTAMENTE 
SKABELSEN

†1940* (1592), 2865 (o. 1625).
Adams skabelse. 1192 (o. 1450), 2863 (o. 1625). 

ADAM OG EVA 
1575-1675: 560*, 930, 1208*, 1533*.
Eva. 1620* (1603), 1723* (1637) (Eva med æb

let).
Adam og Eva ved Kundskabens træ. 610* (o.

1628), 612* (o. 1641).
Gud formaner Adam og Eva. 2863* (o. 1625). 
Syndefaldet. o. 1450: 1192*. 1550-1600: 438, 

1093, 1540*, 2167*, 2828*, 2958*, 3080*, 3329*. 
1600-1625: 1542*, 2863*, 2984*, 2990*, 3287*, 
3330*. 1700-1800: †1675, 3246*, 3302. 

Uddrivelsen af Paradiset. †1941 (1592), 2863* 
(o. 1625).

Efter uddrivelsen af Paradiset. 2658* (o. 1200). 
KAIN OG ABEL 

1200-1250: 1313*, 3126*, 3278*.
PARADISET

2658* (o. 1200).
NOAH 

Noahs ark. 1192(?) (o. 1450).
SYNDFLODEN 

†2207 (1732).
ABRAHAM 

Isaks ofring. 1590-1600: 412*, 438, †1941. 
MOSES

1600-1700: 617, †641*, 982, 1872*(?), 2566*. 1700- 
1800: †1456, †1578, †1639, †3075.

Moses med lovens tavler. 1350-1400: 3460*. 
1600-1650: 616*, 652*, 738, 1128*, 1334*,†1732*, 
1946. 1650-1700: 617*, 618*, 621*. 1700-1800: 
†1171*,†1322, 1361*, 1426*, 1503*, 3095.

Kobberslangen i ørkenen. 1550-1750: 414*, †2207.
Spejderne i Kanaan. 1600-1650: 2861, 3511*. 

ARON
1650-1700: 414*, 617, 618*, 621*, †641* 982, 

1128*, 2566*. 1750-1770: 1426* (med røgelses
kar), 1503*.
DAVID

o. 1200: 3276*. 1375-1400: 3460*.
David med harpe. 1200-1225: 1317*. 1550-1700:
441, 474*, †642* 2570*.

David og Goliat. 1894* (1620). 1550-1800:
441 (?), 3296*.

JONAS
Jonas og hvalfisken. 1550-1700: 614*, 624*, 

2497*, 2530*.
Jonas under frugtbærende vækst. 614* (o.

1648).
SAMSON

1100-1250: 2826* (i kamp med løven). 1600-1700: 
1894*.

PROFETER 
1375-1400: 3460* (uidentificerede).

Ezekiel. †2568 (1695).
ANDRE 

Job. †312 (1591).
Josef. †312 (1591).
Judith. 441 (o. 1560).
Macchabæerne. 1319* (o. 1200).
Salomon. 3276* (o. 1200).
NYE TESTAMENTE 

JESU BARNDOM 
Fødslen. 3406* (o. 1405), 1323* (o. 1450). o. 1500: 

†3044*. 1600-1625: 1695, 1794*, 2990, 3414*.

Danmarks Kirker, Ribe amt 244
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NYE TESTAMENTE (fortsat)
1625-1650: 795*, 3511*. 1700-1750: 2163*. 
1900-1950: 1894*, 1982, 2130, 2820*. Efter 1950: 
1169*, 1946, 2742*.

Hyrderne på marken. 1957 (1927).
Hyrdernes tilbedelse. 1575-1600: 438*, 750. 

1600-1625: 2496, 2724*, 3469*. 1600-1650: 824, 
2574*. 1650-1700: 1988*, 3294. 1700-1750: 822*, 
3508*. 1840-1850: 2821, 3325*.

Kongernes tilbedelse. 1400-1500: 1282*, 1323*, 
3406* (o. 1405), †3044* (o. 1500). 1575-1600: 
750. 1600-1700: 1695, 1988* (to scener), 2864.

 1700-1750: 1146*. Efter 1900: 1957 (1927).
Tilbedelsen af barnet. 1788* (1931).
Omskærelsen. 1324* (o. 1450), 750* (1591). 

1600-1625: 1695*, 1794, 2496*, 2724*, 2990, 
3469*. 1600-1650: 2574*. o. 1625: 2863*, 2864*. 
1650-1700: 1988*.

Fremstillingen i templet. 1324* (o. 1450), †3044* 
(o. 1500), 750* (1591). 1800-1900: 1946, 2071*, 
2890*.

Barnemordet. 3406* (o. 1405), 1324* (o. 1450), 
750 (1591). 1800-1850: 496.

Flugten til Ægypten. 1324* (o. 1450), 750 (1591). 
1900-1950: 1957, 2359.

Den tolvårige Jesus i templet. 1324* (o. 1450), 
1324* (o. 1450) (på vej til templet), 2864 (o. 1625), 
1957 (1927).

JESU MANDDOM
Dåben. 1324* (o. 1450), 412 (1597). 1600-1625: 

1543*, 1794*, 2497, 2724*, 2990, 3469. 1625-1650: 
742*, 2864, 3414*. 1650-1700: 983, 1051*, 3050*, 
3136*. 1700-1800: 1478*, 1896, 2123*. 1800- 
1900: 1006, 1458, 1506, †2719*, 2821*, 2857, 
3325*. 1900-1950: 1014, 1957, 1982, 2820*, 
2820*. Efter 1950: 922, 1012.

Jesus velsigner de små. 553* (1608). 1900-1950: 
1004, 1777*, 1957, 2742.

Jesus hos Martha og Maria. 1850-1900: 2460*, 
2665*, 3376. Efter 1900: 3178*.

Jesus og den samaritanske kvinde. 2124* 
(1864), 2683* (1877).

Helbredelsen af en syg. 2742 (1950).
Jesus og den blodsottige kvinde. 3462 (1928).
Tesus og den kananæiske kvinde. 2450* 

(1884).
Jesus og den værkbrudne. 3359 (1903).
Jesus og synderinden. †1232* (1903).
Jesus stilner stormen på Genesaret sø. 1007 

(1930), 2856* (1978).
Lazarus' opvækkelse. 1577* (1838).
Forklarelsen på bjerget. 3462* (1847), 3279* 

(1954).
Fristelsen på bjerget. 1014 (1924).
Enkens søn i Nain. 1200-1225: 1312*(?).
Vandringen på søen. 1504 (1898).

LIGNELSER
Den gode hyrde. 2684* (1877). 1900-1950: 1014, 

1086, 1564*, 1788*, 1894*.
Den rige mand og Lazarus. 964* (o. 1600).
Den barmhjertige samaritan. 1894* (1930).
Den fortabte søn. 1900-1950: 1004, 1778, 1894*.

JESU PASSION
Indtoget i Jerusalem. 1225-1250: 3128*. 1900- 

1950: 464, 1399.
Nadveren. 1200-1250: †2484*, †2556*, 3130*. 

1575-1600: 412. 1600-1650: 742*, 1046*, 1085*, 
1281*, 1454*, (†)1946, 2865, 2953*. 1650-1700: 
983*, 1852*, (†)2370*, 2560*, 3136*. 1700-1725: 
896*, 1116*, 2044*, 2122*, 2163*. 1725-1750: 
822*, 1146*, 2242*, 2348*, 2718*, 2981*, 3358*, 
3508*. 1750-1800: 1426*, 1476*, 1503*, 1896*, 
2683*, 2778*, 3509*. 1800-1825: 3462*. 1800- 
1850: 1723*. 1825-1850: 1789*, 1822, 2071*, 
2310*, 2821*, 3040*, 3178*, 3325*, 3400*. 1850- 
1900: 2275*, 2857*. Efter 1950: 1170*, 1946.

Fodtvætningen. 464 (1904).
Bønnen i Getsemane. 1650-1700: 984, 1990*. 

1700-1800: 896, 1503*, 2044*, 2982*, 3283*. 
1800-1900: 2071, 2593*, 2750, 2890*. 1900-1950: 
1399, 1594*, 1957, 1982, 2164*, 2526*, 2717*.

Bønnen i Getsemane med sovende disciple. 
1575-1600: 1535*, 412 (1597). 1600-1650: 742*, 
906*, 1046*, 1086*, 2865, 2953*. 1650-1700: 
3136*. 1700-1750: 3358*. 1750-1800: 1426*, 
1896, 2175*. 1850-1900: 1046 (tilfangetagelsen), 
2702.

Judaskysset. 412* (1597), 1086* (1647), 464 
(1904).

Jesus for ypperstepræsten. 906* (o. 1625), 896 
(1710).

Jesus for Pilatus. 906* (o. 1625).
Hudfletteisen. 897* (1710), 2857* (1886).
Korsbæringen. †2428* (o. 1525), 766 (o. 1850). 

Efter 1900: 1957, 1982, 2360*, 2742*.
Korsfæstelsen, o. 1500: 1090*, 2558*. 1500-1525: 

2427*, 2486*. 1575-1600: 412, 1224*, 1535*,
2044. 1600-1625: 1766*, 3414*. 1600-1650: 906. 
1625-1650: 610*, 612*, 795*, 1046*, 1086*, 
1281*, 2246*. 1650-1675: 620, 742*, 781*, 
824, 984, 1852*, 3294, 3512. 1675-1700: 3136*. 
1700-1750: 896, 953*, 2044*, 2123*, 2163*, 
3359*, 3400*. 1750-1800: †743*, 1361*, 1896, 
2431*, 2683*, 2780*, 2923*. 1800-1850: 2310*, 
†2593*, 2820*. 1850-1900: 1535, †2719*, 2856. 
1900-1950: 1004, 1399, 1894*, 2130*, 2344*, 
2526*, 2593*, 3283*. Efter 1950: 1946.

Nedtageisen fra korset. 1150-1200: 218*. 1775- 
1800: 2175*. 1800-1900: 2089*, 2889*, 3075*.

Gravlæggelsen. 1600-1650: 554*, 610*, 614*, 
907*.1650-1675: 619*, 1209*, 1853*. 1750-1800: 
1196*. Efter 1950: 1222.
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NYE TESTAMENTE (fortsat)
Begrædelsen. 2089* (o. 1850).
Pieta. 2890* (o. 1425).

JESUS MELLEM PASSION OG OPSTAN
DELSE
606* (1623) (Jesus ved dødsrigets port).

KRISTI OPSTANDELSE OG HIMMELFART 
Opstandelsen. 1575-1600: 412, 438* 1535, 1638*. 

1600-1625: 2865, 2953*, 3136*, 3414. 1600-1650: 
907*. 1625-1650: 795*, 1086*, 1281*. 1650-1700: 
1378*, 1435*, 1868, 3294. 1700-1750: 897, 1116, 
1146, 2123*, 2604, 2982*. 1750-1800: 1170, 
1478*, 1896* 2175*, 2432*, 2683*, 2780*, 2793*, 
2794*. 1840-1850: 2071*, 3325*. 1900-1950: 
1222, 1399, †1640*, 1894*, 2130*, 2742*. 

Kvinderne ved graven. 2750* (1886), 1535 
(1900), 1169* (1952).

Maria Magdalene ved Kristi grav. 1771* (o.
1862), (†)2718* (1872).

Noli me tangere. 619* (1654), 898* (1877).
Den vantro Thomas. 412* (1597), 2864* (o. 

1625).
Vandringen til Emmaus. 2864* (o. 1625), 619* 

(1654), 897* (1710). 1880-1910: 1535, 1612, 2801, 
3324*.

Kristus i Emmaus. 898* (1877). 1890-1900:
1145, 1479*, 1763*, 2275. 1900-1950: 1222*, 
1982, 2820*, 3055.

Måltidet i Emmaus. 2864* (o. 1625), 1456* 
(1874), 2526* (1904), 1006 (1928). 

Himmelfarten. 1225-1250: 3130*. o. 1450: 1324*. 
1575-1600: 438. 1625-1650: 794*, 1281, 2864, 
3414. 1650-1700: 3294. 1700-1800: 1478*, 1896, 
2432*, 2982*. 1800-1900: 1553, 1946, 2890*, 
2926*. Efter 1900: 1014, 1946, 1982, 2130. 

Andet. 1553 (1822) (den tomme grav mellem to 
soldater), 1425 (1950) (Kristus i skyen med musi
cerende engle).

Efter Thorvaldsen. 2369*, 2575, 2593*. 
APOSTLENES GERNINGER 

Pinseunderet. 1324* (o. 1450). 1880-1910: 1006, 
1370, 1458, 1506.

JOHANNES' ÅBENBARING 
DOMMEDAG 

1400-1550: †1940(?). 1600-1750: 558*, 560*, 578* 
(Gudfader med de 24 ældste), †2207.

Kristus som verdensdommer. 1600-1750: 616*, 
2864*, 3425*.

Kristus i skyerne. 3279* (1768).
Med engle med basuner. 1600-1800: †1675, 

2865*, 3279*, 3425*.
Frelste. 1309* (o. 1200) (stående mellem paradis

træer), 2865* (o. 1625).
Himlen, Himmelborgen. 466 (1904).
Fortabte. 1309*(?) (o. 1200), 2865* (o. 1625).

Helvede, Helvedgabet. 2865* (o. 1625), 3425* 
(efter 1744).

TREENIGHEDEN
†319 (o. 1411), †418 (o. 1454).

NÅDESTOL 
1400-1450: 430*. 1450-1500: 985*, 1578*, 2684*, 

3403*. o. 1500: 1114*, 1198*, 1248*, 1394*, 
1688*, 1855*, (†)1897* 3136*. 1500-1525: 1661*, 
2956*.

GUD
1550-1700: 612* (Jahve i skyer), 626 (Jahve i solgis- 

sel), 2310*.
GUDS HÅND 

Middelalderlige: 224*, 847*, 3126*. 1600-1625: 
2725.

GUDS ØJE 
1700-1800: 1086*, 1146. 1800-1900: †1763, 2906*, 

3075*, 3486*.
MED VERDENSKUGLEN

2955* (o. 1500), 1063* (o. 1650) (velsignende).

HELLIGÅNDEN 
HELLIGÅNDSDUEN 

1600-1800: 621, 626, †1456, 1544, 1696*, 1732, 
1794. Efter 1800: 1540.

KRISTUS 
MAJESTAS DOMINI 

1200-1300: 222*, †2920*.
Med evangelistsymboler. 1200-1300: †1938, 1948, 

†3277*.
SALVATOR MUNDI 

1575-1600: 410*, 478*, 2313*. 1600-1650: 920*, 
1084*, 1096*, †1282, 1334*, 1461*, 1702*, 1723*, 
1730*, 1946, 2079*, 2404, 2693*, 2925*, 3051*. 
1650-1700: 617*, 621, 907*, 982, 1435*, 2086. 
1700-1750: †1171*, 1900, 3460*. 

JESUSBARNET MED VERDENSKUGLEN 
621* (1660).

JESUSBARNET TRÆDENDE PÅ SLANGEN
796* (o. 1645).

TRONENDE 
1100-1250: 2230* (mellem to apostle). 

TRADITIO LEGIS 
1100-1250: 2392*, 2473*, 2547* (Paulus med lilje

scepter) , 2637* (Paulus med liljescepter). 
KRISTUS PÅ KORSET 

1600-1700: 569*, 766*, 1543*, 1583*, 3302. 
1700-1800: 822*, 1146, †1322, 1454*, 2348, 
2604*, 3425*, 3485*, 3508*. 1800-1850: †1226*,
1553, 1723*, 1822, †3178, 3325*, 3480*. 

Korsfæstelsesgrupper (kalvarier). 1100-1250: 
218*, 1255*, 2984*. o. 1300: 1053*, 1094*. 
1400-1550: 434*, †957*, 1121*, 1362*, 1370*,

244*
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KRISTUS (fortsat)
2620*, 2691*, 2749*, 3411*. 1600-1700: 566*, 
614*, 621* (med Johannes Døber og Jesus som 
børn), 652*, 3286*. 1700-1850: 496 (med Johan
nes), 1066*, 1196*, 2165*, 3484.

Krucifiksgrupper med Maria Magdalena. 2486* 
(o. 1510). 1575-1600: 438, 1224*. 1750-1800: 
1171*, 3305*.

KRISTUSPORTRÆTTER
Middelalderlige: †405 (Kristusmaske til kirkespil), 

1523*(?) (billedkvader).
Jesusbarnets ansigt. 385* (o. 1525) (med to an

sigter, båret af Maria).
Veronikadug. 1450-1500: 711* (flere), 1117*, 

3220*.
SMERTENSMAND

560* (1650), 1763* (1898).
DEN OPSTANDNE KRISTUS

1250-1300: 1936* (åbenbarer sig for Maria Mag
dalena). 1450-1500: 847(?), 850*. 1550-1600: 441. 
1600-1650: 610*, 611*, 612*, 908*, 1063*, 1066, 
1793* (gennemborer lille djævel), 2722* (gen
nemborer lille djævel). 1650-1700: 560*, 619*, 
620, 624*, 628, 796*, 797*, 1128*, 1208*, 1209*, 
1266, 2025*, 2281*, 2999*, 3302. 1700-1750: 
1454*, 1742*, †2013, 2240*, 3194*, 3460*. 
1800-1850: 2071*.

Med engle. 1600-1750: 930*, 992*, 1066*, 1437, 
3245*.

Med soldater. 1600-1700: 566*, 579*, 616*, 1852*, 
1872*. 1700-1800: 1156, 2923*, 3400*, 3425*.

Stående på djævel. 1600-1625: 1198*, 2495*.
Stående på benrad. 789* (1588), 1128* (1642), 

1553 (1822).
Stående på jordkloden. 1600-1750: 570, 1146, 

1852*, 2818*.
Stående på kisten. 1600-1700: 606*, 611, 621*, 

1507*.
Stående på kranie. 1600-1700: 610*, 614*, 1154.
Stående på slangen. 1600-1700: 612*, 626, 650*, 

740, 1045, 2070, 3331*. 1750-1850: 1822, 3485*.
ANDET

Kristus med korset. 1600-1700: 624*, 930*, 
1054*, 1154, 3245*.

Kristus som brudgom. 610* (1627).
Ved dødsrigets port. 606* (1623).

ENGLE
ENGLE GENERELT

Efter 1800: passim.
Dødens engel. 656* (1772).
Med afdøde. 998* (o. 1772).
Med basuner. 1600-1700: 621*, 624*, 908, 1257*, 

1868*, 1954*, 2281*. 1700-1750: 995, 1742*.
Med blomster. 1600-1700: 1436*, 1988. 1700- 

1750: 2170*.

Med bøger. 1988 (1654).
Med døds- og forkrænkelighedssymboler. 

1600-1700: 624*, 1066*, 1066, 1731*, 1731, 
2532*. 1700-1800: 992*, 997, 1066*, 2905*.

Med fakler. 619* (1654).
Med frugter. 1695 (1604), 1794* (1618).
Med guirlander. 1154 (o. 1670).
Med hjertesymbolik. 1732* (1637).
Med Jesusmonogram. 1600-1750: 1695, 1793*, 

2906*.
Med kalke. 2486* (o. 1510), 614* (o. 1648).
Med kroner. 1600-1700: †641*, 1066*, 1436*, 

1989. 1700-1750: 992, 1742*, 3095. 1750-1800: 
631*, 997, 997, 1154*, 1904*, 2091*, 2189, 2190, 
2190*.

Med laurbærgrene og -kranse. 1600-1700: 1695, 
1730*, 1731*, 1793*, †2667*. 1700-1800: 994, 
2907*, 3246*, 3484.

Med lidelsesredskaber. 1640-1660: 908, 1860, 
†2075, 3050*.

Med musikinstrumenter. 1600-1700: 474 (har
pe, trækbasun), 1988* (trompet), 2724*.

Med palmegrene. 1600-1700: 1208*, 1731, 2980*, 
3428. 1700-1750: 630*, 800*, 2966*, 3058*, 3095, 
3304* 3341*. 1750-1775: 997, 1904*, 2189, 2190, 
3058*, 3397*, 3485.

Med skjolde. 1475-1500: 500*. 1575-1600: 790*. 
1600-1700: 661, 933, 1066*, 3302*, 3302*. 
1700-1800: 1156, 3304*, 3397*, 3485*.

Med skriftbånd. 1650-1800: 1437, 3302*, 3485*.
Med tavle. 3367* (o. 1775).

KERUBER
1700-1800: 995, 997.

ÆRKEENGLE
Gabriel. 1200-1250: 1310*(?). o. 1400: 3405* (iført 

diakondragt).
Mikael som dragedræber. 1100-1250: 2853*. o. 

1500: 2399*(?). o. 1625: 2863* (Lucifers nedstyr- 
telse).

ENGLEBØRN, PUTTI OG GENIER
Blæsende sæbebobler. 1600-1700: 603, 609, 

1436*, 2070*. 1700-1800: 1207*, 2905*.
Dødens genius. 1650-1800: 1868*, 1904*.
Med basuner. 1650-1750: 798*, 1831*, 2026*.
Med blomster. 1557* (o. 1637).
Med døds- og forkrænkelighedssymboler. 

1600-1675: 560*, 564*, 566, 606*, 617, 621*, 652, 
1557*, 2404*.

Med fakler. 624* (1671), 1746* (o. 1781).
Med høstredskaber. 1338* (1767).
Med kroner. 1208* (o. 1662).
Med laurbærgrene- og kranse. 1725-1750: 

1831*, 1832*.
Med lidelsesredskaber. 1625-1675: 621*, 738*, 

982, 1045, 1723*, 1990*.
Med musikinstrumenter. 1207* (1710) (harper).
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ENGLE (fortsat)
Med olielamper. 1436* (o. 1659).
Med palmegrene. 1832* (o. 1736).
Med våbenskjolde. 3194* (o. 1724).

DJÆVLE
1400-1550: 445* (djævlehoved), 1193*, †2238.

MARIA
DEN APOKALYPTISKE MADONNA 

1400-1550: †1691. o. 1500: 1117*, †2655, 3042*. o. 
1520: 3012*.

I solgissel. 1400-1550: †3464(?). 1475-1500: 3228*. 
o. 1500: 3076*. 1500-1525: 1227*, 1047* (1503). 
o. 1550: 432* (dåbsfad).

I solgissel og rosenkrans. 1251* (o. 1500).
MARIA MED BARNET 

Middelalderlige: †467. 1400-1500: 1578*, 903 
(1437), 1830* (1443). o. 1500: 2750*, 2955*. o. 
1530: 596* (vindruemadonna i solgissel). 

Stående. Middelalderlige: †954. 1200-1300: †2484*(?) 
(o. 1225), 690 (o. 1300) (med knælende prior). 
1375-1400: †3462. 1400-1450: 2665* (1435), 
514* (1436). 1400-1550: 3403*. 1475-1500: 985*, 
1822*, 2684*. o. 1500: 986*, 1088*, 1114*, 1248*, 
1394*, 1688*, 1855*, 3137*. 1500-1525: 385*, 
1661 (begge med frugt i hænderne), 2870* (1512). 
1650-1700: 466* (1677).

Tronende. 1400-1550: †3393, 1365* (o. 1425), 
1397* (o. 1425), 3407* (o. 1475), 1664* (o. 1500) 
(med blomst i hånden).

HIMMELKRONINGEN 
1400-1500: 429*, 1194* (o. 1475).o. 1500: (†)1366*, 

(†)1397*.
MARIAS LIV 

Marias fødsel. †2483*(?) (o. 1175).
Marias og Josefs trolovelse. 1323* (o. 1450). 
Bebudelsen. 1200-1225: 1310*(?). 1400-1500: 

3405* (o. 1405) (kun Gabriel), 3406* (o. 1405), 
1323* (o. 1450). 1400-1550: 538*. o. 1500: †2655, 
†3044*. o. 1530: 596*. o. 1550: 747, 903, 1051, 
1173*, 1430, 1583, 1825, 1984, 2452, 2494*, 
2625*, 2784*, 2895*, 3049, 3142*, 3180*, 3468*. 
1550-1600: 749 (1591). 1600-1625: 1542*, 1695*, 
1793, 2496*, 2990*, 3469*. 1600-1650: 2574*,
2722. 1625-1650: 795*, 824, 1281*, 3511*. 
1650-1675: 1987, 3294*.

Besøgeisen. 3405* (o. 1405), 1323* (o. 1450).
HIMMELDRONNINGEN 

1200-1300: 222*. 1500-1525: †2013.
ANDRE FREMSTILLINGER 

Middelalderlige: †340 (Mariabillede som dørgreb).

APOSTLE OG EVANGELISTER
APOSTELRÆKKER 

1200-1250:†2920*, †3277*. 1475-1500: 1855*,

2558*, 3228*. 1600-1750: 1702* (13 apostle), 
2086*, 2602* (alle med attributter).

APOSTLE
1100-1250: 1312*, 2230*, †2555*. 1300-1400:

†3462. 1400-1550: 985*, 1114*, 1194*, 1248*, 
1362* (snedkernummerering), 1366*, 1394*, 
1662*, 1688*, 2487*, 2621*. 1550-1600: †749, 
1617*. Efter 1600: passim.

Andreas. †635 (o. 1350), 3398 (o. 1490), 384* (o. 
1525).

Bartholomæus. 384* (o. 1525), 2313* (1594). 
Jakob. †635 (o. 1350).
Jakob den Ældre. 3398 (o. 1490).
Johannes. 1300-1400: †635, 2076*. 1450-1500: 

1088*, 1578*(?), 3041*, 3398.
Judas Taddæus. 3399(?) (o. 1490).
Mattias. 3399 (o. 1490).
Paulus. 1350-1500: †635, 3399.
Peter. 1200-1250: 1312*(?), 2658*. 1350-1500: 

†635, 3041*, 3398.
Peter og Paulus. 2473* (o. 1200).
Thomas. †635 (o. 1350), 3399(?) (o. 1490).

DE FIRE EVANGELISTER 
1550-1600: 410*, †432, 478*, †1788, 3187*. Efter 

1600: passim.
Mattæus. 3399* (o. 1490), 2818* (o. 1500), 3359* 

(1746).
Markus. 2818* (o. 1500), 3359 (1746).
Lukas. 3398* (o. 1490).
Johannes. 430* (o. 1450).

HELGENER, HELGENINDER OG HELLIGE 
PERSONER 

HELLIGE MÆND 
Augustin. †731 (o. 1475).
Blasius. 1663*(?) (o. 1520).
Cyriacus. 1500-1520: 1663*(?), 2488*, 2823*. 
Dionysius. 1663* (o. 1520).
Eligius. 1663*(?) (o. 1520).
Erasmus. 1475-1525: 1049*(?), 2488*, 2622*. 
Eustachius. 1500-1520: 1664*, 2488*.
Frans. 1200-1300: 847*.
Johannes Døberen, o. 1500: 1088*, 1363*, 3138*. 

1575-1600: 410*, 478*. 1600-1650: †642*, 652*, 
738, 1794*, 1946*. 1650-1700: 617*, 621* (som 
barn), 624*, 930*, 1154, 3245*. 1700-1725: 3095*, 
3460*.

Josef. 1575-1625: †312, †2383(?).
Josef af Arimathæa. 1150-1200: 218*.
Jørgen. 1475-1525: †1664, 2488*, 2622*, †2654, 

3506*.
Jørgen og dragen. 417* (o. 1475) (med prinses

sen), 2928* (o. 1550).
Klemens. 1855* (o. 1500).
Kristoffer. 1400-1550: †418*, †1664, †2654, 

2823*.
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HELGENER, HELGENINDER OG HELLIGE 
PERSONER (fortsat)

Laurentius. 1200-1300: 847* (to seglaftryk), 1936* 
(scener fra legenden). 1450-1500: 1539*, 2622*, 
3046*, 3228.

Lazarus. 964* (o. 1600).
Leonardus. 1664* (o. 1520).
Martin. 1415-1525: 985*, 1662*, 1666*(?).
Mikael. 2686* (o. 1250), 2684* (o. 1500).
Nikodemus. 1150-1200: 218*.
Nikolaj. 1100-1250: †841*, 1312*(?), 1314* (sce

ner fra legenden). 1400-1550: 1248*(?), 1252*(?), 
3244*, †3465.

Norbert af Magdeburg. 1663*(?) (o. 1520).
Olaf. 2658(?) (o. 1200), 1194* (o. 1475).
S. Hjælper. 903* (1437).
Servatius. 903 (1437).
Stefan. †2483* (o. 1175). o. 1500: 1114*, 1118*.
Theobald af Thann. 903* (1437).
Vincens. 1475-1500: 3228*.
Vitus. 1663*(?) (o. 1520).
Wendelin. 1663*(?) (o. 1520).
Ægidius. 1500-1520: 1663*, 2488*.

HELLIGE KVINDER
Anna selvtredie. 1475-1525: 2751*, 3464*, 

3506*.
Barbara. 1475-1525: 1114*, 1663*, 2622*.
Birgitta. 902 (1437).
Dorothea. 1114 (o. 1500).
Gertrud. 3047* (o. 1500).
Katharina. †731 (1588), †730 (før 1685), 3531* 

(1710). 1300-1400: 690*. 1475-1525: 500*, 690*, 
1114*, 1282*(?), 1663*, 2719*(?), †3047*.

Margrethe. 1500-1525: 1114, 1663*, 2823*.
Maria Magdalene. 2604* (o. 1750). 1475-1525: 

1282*, 3506*(?).
KIRKEFÆDRE

Gregor. 2665* (1435).
Hieronymus. 1625-1650: 1702*, 3151*. 

HELGENRÆKKER
†636 (o. 1363) (12 helgener).

Nødhjælpere. 1500-1525: 1663*, 2488*, †2654. 
UIDENTIFICEREDE

Biskopper. 1200-1300: 1088*, 3276* (ærkebi
skop). 1400-1550: 1194*, 1363, 1394*, 1539.

Gejstlige. 1200-1300: †841*(?), 2658*(?). 1400- 
1550: †956*, 1363* (diakon), 1366*, 3404*.

Andre. 1200-1225: 1313*. 1400-1550: †384 (hel
gen ridende på hest), 956*, 2399*.

ALLEGORISKE OG MYTOLOGISKE 
FIGURER 

DYDER
1450-1500: 1539*(?). 1575-1600: 424, 749*, 1860, 

2309*. 1600-1625: 606*, 1583, 1980. 1625-1650:
478*, 616*, 738*, †1282*, 1333*, 1535*, 1730*,

1944, 2071*, 2079*, 2404*, 2691*, 2895*. 
1650-1675: 560*, 563*, 564*, 565*, 566*, 621*, 
624*, 781*, 982*, 1987*. 1700-1800: 579, 1155, 
†1339, 1742*.

De tre teologiske dyder, tro, håb og kærlig
hed. 1059* (1775).

Fromheden (Pietas). 749 (1591), 3283* (1769). 
Håbet (Spes). 1575-1600: 424, 749, 1860, 2309*. 

1600-1625: 606*, 794*. 1625-1650: 616*, 738*, 
795*, 1044*, 1066*, 1128*, 1333*, 1730, 1946, 
2071, 2691, 3362*. 1650-1675: 563*, 564*, 566*, 
621*, 624*, 781*, 796*, 982, 1987*. 1675-1700: 
3156*, 3301*. 1700-1750: 1742*, 3058*, 3302*. 
1750-1775: †1152, 1155, †1339, 3485*, 3485. 

Klogskaben (Prudentia). 1575-1600: 749, 1860*. 
1600-1625: 606*. 1625-1650: 478*, 616*, 1045, 
1333*, 1730*, 1944, 2071*, 2692, 2895*. 1650- 
1675: 565*, 781*, 982. 1700-1800: †1339 (1767). 

Kyskheden (Castitas). 1045 (1645). 
Kærligheden (Caritas). 1575-1600: 424, 749*, 

1860. 1625-1650: 478, 740*, 1044, 1281*, 1333*, 
1730, 1944, 2071, 2079, 2692, 2895*, 3362*. 
1650-1675: 565*, 930, 982*, 1872*, 1987*. 
1725-1775: †1152, †1339, 2240*.

Mådeholdet (Temperantia). 1575-1600: 1860. 
1625-1650: 1045, 1333*, 1730*, 1944, 2071*, 
2864*. 1650-1675: 982. 1750-1800: †1152. 

Retfærdigheden (Justitia). 1575-1600: 749, 1860, 
†1941*, 2309*. 1600-1650: 740, 1044, 1333*, 
1583*, 1944, 2071*, 2895(?), 3362*. 1650-1675: 
565*, 781*, 982*, 1987. 1700-1800: †1152, †1339, 
1742*, 3283*.

Styrken (Fortitudo). 1575-1600: 749, 1860. 
1625-1650: 478*, 1045, 1333*, 1730*, 1944, 2071, 
3362*. 1650-1700: 1987.

Troen (Fides). 1575-1600: 424, 749, 1860. 
1600-1625: 794*. 1625-1650: 478*, 616*, 738*, 
1044*, 1066*, 1128*, 1333*, 1535*, 1730(?), 
1946, 2071, 2079, 2691, 2895, 3362*. 1650-1675: 
560*, 563*, 564*, 566*, 621*, 624*, 624*, 781*, 
796*, 982, 1987. 1675-1700: 3156*, 3301*, 3302*. 
1700-1750: 2240*, 3058*. 1750-1775: †1152, 
1155, †1339, 3485, 3485*.

Tålmodigheden (Patientia). 749 (1591), †1152 
(1775).

Udholdenheden (Perseverantia). 616* (1650). 
Ydmigheden (Humilitas). †1152 (1775).

DE FRIE KUNSTER
1532* (1596) (astronomien, geometrien), 1695* 
(1604) (musikken, geometrien, gramatikken, reto
rikken, dialektikken).

DEN GODE SAMVITTIGHED (CONSCIEN- 
TIA BONA)
2793* (o. 1757).

DET SANDE LYS (VERA LUX)
3089* (o. 1600).



HELGENER, HELGENINDER OG HELLIGE PERSONER – ALLEGORIER OG SYMBOLER 3593

DØDEN
1400-1500: 1193* (med le). 1600-1800: †788 (som 

røver), 1063* (med le og spade), 2905* (døden 
med en fugl, der forlader sit bur), 3367* (liggende, 
med timeglas).

FORTUNA
1045* (1645) (nøgen kvinde dansende på kugle).

JUPITER PÅ ØRNEN 
925 (o. 1686).

KIRKEN (ECCLESIA)
610* (1621).

LASTER
Forfængeligheden. 1500-1525: 445* (abe med 

spejl).
MUSER

1695*(?) (1604) (Kalliope, Kleio).
NEPTUN

2175* (o. 1120).
SATYRER OG NYMFER

Satyrhoveder. 2437* (1591?), 1533* (1596).
SEJREN (VICTORIA)

2793* (o. 1151).
TIDEN (KRONOS)

1600-1800: 579*, 1739*, 3058*.
ATLANTER

1100-1250: 381*. 1500-1700: 445, 566*.

ALLEGORIER OG SYMBOLER
ALLEGORIER

Fisk. 2802 (1902).
Kobberslangen. 1550-1700: 1436*, 1794*, 928 

(1561).
Løver æder af Livstræet. 1100-1250: 1753*.
Pelikan med unger. 1600-1750: 625*, 792, 1172*, 

1540, 1731, 1894*, 1904, 1989, 2080.
Trane med sten i kloen. 1625-1675: 606* (årvå

genhed), 610*, 625*, 1063.
Vinden. 1600-1700: 614*, 626.
Evigheden. 2097 (o. 1831) (slange i cirkel).
Duer med unger. 2080 (o. 1640).
Andet. 1600-1800: †788 (Theatrum Peccatorum, 

syndernes skueplads), 1379 (skib), 2161* (skib).
BLOMSTER

Liljer. 1100-1250: 2075, 2452*, 2658*. 1500-1600: 
789*, †980*, 2869*, †3224.

Tulipaner. 1620-1720: 622*, 624*, 798*, 805*, 
1742*, 609* (1621).

Andet. 1650-1900: 1646 (blomsterkranse), 2097* 
(roser og tidsler), 2796 (solsikker), 2999* (liljer og 
kornaks).

DYR
Delfiner. 1489* (o. 1871) (med ridende engle

barn) .
Dyrekampe. †1463 (o. 1600) (løve og slange).
Hare. 1540 (o. 1640).
Heste. 3016* (o. 1650).

Hjorte. 1100-1250: 1791* (med klokke i mun
den), 1887*, 2658*. 1600-1625: 2245*, 3330*.

Hjorte og hunde. 1100-1250: 2494*. o. 1550:
747, 1051, 1093, 1173*, 1430, 1540*, 1825, 1984, 
2625*, 2784*, 3180*, 3468*, 3511*.

Hunde. 1300-1400: †636 (trofasthed). 1550-1650: 
2682*, 3187* (ægteskabelig troskab).

Kamel. 903* (1437) (legende om klosteret i Nie
dermünster).

Løver. 1100-1250: 204, 218*, 464* (løvehoved om
givet af fire små drager), 1314*, 1523*, 1604*, 1791* 
(flankerer paradistræ sammen med grif), 1792*, 
1924*. 1400-1550: 449*, †2239*. 1575-1600: 
†1463, 1617*, 2176*, 2525*, 2565*. 1600-1650: 
907*, 1696*, 1730*, 1766*, 1794*, 3324*.

Andre dyr. 1100-1250: 204* (væddere), 3531* 
(svin). 1500-1550: 445* (aber). 1550-1650: 602* 
(slange), 614* (judæ løve med rigsæble og blom
stergren). 1900-1910: 466* (tyr, snegl og påfugl).

DØDS- OG FORKRÆNKELIGHEDSSYM- 
BOLER

Timeglas, kranier og knogler. Efter 1550: pas
sim.

Nedadvendte fakler. 2097* (o. 1831) (med anker, 
segl og olivengren).

Spader, skovle og leer. 1650-1800: 796* (med ti
meglas og kranie), 1868*, 1904*.

Urner. 1650-1700: 1066* (rygende), 1437. o. 1800: 
1486.

Timeglas, vingede, med slange. 2731 (o. 1854), 
2796 (o. 1854).

Andet. 1550-1650: 596* (dødning med orme, øg
ler og tudse), 1066* (sæbebobleblæsende dreng), 
1128* (lys i stage og timeglas).

EMBLEMMALERIER
1600-1800: 2682*, 2793*, 2905*.

EVANGELISTSYMBOLER
1100-1250: †1330* (på †korstræ). 1300-1400: †636*, 

3408*. 1400-1550: 596*, 1121, 1341*, 1371*, 
†2239*. 1550-1600: 434, 598*, 603, 789*, 790*, 
1616*, 2048*, 2168*, 2351*. 1600-1650: 605, 606*, 
611, 612*, 616*, 740, 792, 794*, 1065*, 1799, 
2246*, 2998*. 1650-1700: 933, 1378, 1436*, 3482*. 
1700-1800: 1905, 1959*, 2162*, 2606, 3424*, 
3425*, 3485*.

FABELVÆSENER
Drager. Middelalderlige: 444*, 464*. 1550-1650: 

907*, 3237*.
Enhjørninger. 1400-1550: †2918*.
Griffe. 1100-1250: 1791*, 1792*.
Havfruer og havmænd. 1723* (1631).
Vildmænd. 596* (o. 1530).

FUGLE
Duer. 1100-1250: 2075 , 2452. 1550-1700: 602*, 

1128*, 1437, 1437, 1540, 1731, 1990, 2890*, 3182, 
3238*, 3288.
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ALLEGORIER OG SYMBOLER (fortsat)
Storke. 2658* (o. 1200).
Ørne. 1600-1800: 614*, 2592*, 2681, 3193*.

HJERTESYMBOLIK
1600-1750: 1732*, 2608*, †2731*, †2921*.

KRISTUSSYMBOLER
Fugl Føniks. 1600-1750: 614*, 629*, 792, 1894*, 

1990*.
Korslam. 1100-1250: 1792, 2075*, 2643*. 1550- 

1700: 599, 2046*, 2566*. 1700-1800: †2173, 3057*.
MEMENTO MORI

Dødssynderne. 1400-1550: 1191* (dødssynds- 
mand) .

Lykkehjulet/Livshjulet. 1400-1550: †2238* (med 
dj ævle).

MORALITETER
Den uærlige tiendeyder. 1192* (o. 1450).

MÅNED SBILLEDER 
1338* (1767).

SYMBOLER OG TEGN
Ankre. 1825-1875: 817, 1380, 1558, 2097*.
Bikuber. 1800-1875: 815, 1344, 2796, 3158, 

3368*.
Dannebrogsflag. 3158* (1865) (korslagte).
Fakler. 1650-1800: 801, 932, 1063*.
Flammevaser. 3194* (o. 1724).
Høstredskaber. 2097* (o. 1831), 2859* (o. 1853).
Håndtryk. 1800-1900: 1267, 1290*, 1344, 816 (o. 

1832).
Kalke. 1600-1700: 1128*, 1437.
Kirker. 1760-1780: 2189* (med skib), 2190* (med 

skib og sømærker).
Kompasroser. 1380 (o. 1850).
Kornneg på alter. 1905* (1790).
Kranse, laurbær. 1600-1700: 794*, 799*, 2025*. 

1700-1750: 782*, 784*, 800*, 1799*, 1831*, 1873, 
1873*, 1905*, 2906*, 2906*. 1800-1900: 1876*, 
2195*, 2906*.

Kranse, vinranker. 798* (1683).
Kroner. 1650-1750: 1063*, 1831*, 1873*.
Lidelsesredskaber. 2865 (o. 1625).
Livets krone. 614* (o. 1648), 2905* (o. 1775).
Livets træ. 1100-1250: 2658*, 2826*.
Lovens tavler. 1800-1900: †1229, †2432*, †2460, 

2593*, †2684.
Monstranser, †957* (o. 1525).
Møller. 1740-1780: 2189, 2190*, 2906* (vandmøl

le).
Nøgler. 1550-1600: 3037*.
Obelisker. 3092* (o. 1748).
Olielamper. 1780-1800: 631*, 1486, 1590, 1874*, 

1960*, 2092*. 1800-1850: 816, 1065*, 2097, 
2191*, 2192*.

Olivengrene. 2097* (o. 1831).
Overflødighedshorn. 1770-1820: 656, 1876*, 

2091*, 2193, 2195*.

Palmegrene. 1780-1810: 631*, 1740*, 1740*, 
1874*, 1960*, 2092*, 2191* (tre).

Rosenkranse. 3193* (o. 1786).
Skibe. 2170* (1659), 2189* (o. 1760) (med kirke), 

2190* (o. 1780) (med kirke og sømærker). 
Slanger. 1600-1850: 1063*, †1463, 2097*, 2176*. 
Sol og måne. 2559* (o. 1500).
Sommerfugle. 1800-1880: 815*, 1269, 1489*. 
Strålesole. 1750-1850: 1170 (med Jahve), 1196 

(med Jahve), †1226*, 1361* (1753) (med Jahve). 
Søjler. 1800-1850: 1210, 2194*.
Sømærker. 2190* (o. 1780) (med skib og kirke). 
Trofæer. 3194* (o. 1724).
Træer. 1100-1250: 1791*. 1760-1860: 1488, 2189*, 

2796.
Urner. 1800-1815: 2152*, 2194*.
Redskaber, †1452 (1517) (plov).
Æble med slange. 3246 (o. 1787).
Æskulapstave. 815 (o. 1824). 

TREENINGSHEDSSYMBOLER 
Fisk. 1400-1550: 2777*. 1700-1800: 2689*. 

TVEKAMPE 
1100-1250: 1318*, 2826*.

HISTORIE OG SAMFUND 
ANTIKKE MOTIVER 

Romerske krigere. 3196* (o. 1724). 
Torneudtrækkeren. 1100-1250: 1791*. 

DAGLIGLIV OG FESTER 
Håndværkere. 801* (o. 1796).
Musikanter. 1600-1625: 1543, 1620*. 

FROMHEDSLIVET 
Knælende og bedende personer. 1300-1400: 

690*. o. 1650: 1063*.
Knælende personer ved krucifiks. 1650-1800: 

863, 987*.
Personer med palmegrene. 1200-1250: 1313*. 

GEJSTLIGE 
Reformerte prædikanter. 3056* (o. 1614), 3087* 

(o. 1650).
HELTEKONGER 

Karl den Store. 1200-1250: 1319*(?).
KRIGERE 

1100-1250: 1317* (rytterkampfrise), 2826*. 
STIFTERE 

1200-1300: 224*, 1936*(?).

ANDET 
ANSIGTER 

Groteske hoveder. 2437* (1591?) (mands- og 
kvindehoved), 930 (o. 1653).

Vrængemasker. 1550-1600: 442*, 2525*, 2565. 
1600-1650: 907*, 2404*, 3135*, 3136*, 3144* 
(løvemasker), 3512* (dyremasker). 

FANTASIFIGURER 
Kentaurer. 1100-1250: 2826*.
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UIDENTIFICEREDE PERSONER OG MO
TIVER 

PERSONER 
1100-1250: 2494*. 1515-1625: 2557* (gammel 

mand), 2890*, †3321*.
Konger. 1375-1400: †3462.
Glorificerede personer. 1200-1225: 1309*. 

MOTIVER 
Middelalderlige: 1539*, †2484*. 1600-1800: 2067.

FORLÆG OG KOPIER 
FORLÆG, IDENTIFICEREDE 

Bartolommeo, Fra. 2889.
Candid, Peder og Johannes Sadeler. 1046, 1085, 

1454.
Chr. III.s bibel. 1894.
Chr. IV.s bibel. 3425.
Cort, Cornelius. 742.
Cranach, Lucas. 384, 495.
Dolci, Carlo. 2593, 2890.
Dyck, van. 766.
Dürer, Albrecht. 983.
Frølich, Lorenz. 1006, 1458, 1506.
Goltzius, Hendrick. 1333, 1436, 1730, 1852, 

1860, 1944, 2070, 2079, 2099, 2691, 3082. 
Gortzius, Geldorp. 920, 1982, 3083. 
Habermanns bønnebog. 2990, 3414. 
Imperialissimamesterens kreds. 985, 1048, 1248, 

1251, 1395, 3402.
Jouvenet, Jean. 578, 3075.
Lauritzøns katekismus. 3414, 3469.
Mander den Ældre, Karel van. 1461.
Mander den Yngre, Karel van og Zacharias 

Dolendo. 742.
Merians bibel. 3462.
Pas(se) den Ældre, Crispin de. 920, 1046, 1086, 

1982, 3083, 3145.
Pas(se) den Yngre, Crispin de. 2432.

Pas, Magdalena de. 742.
Rafael. 496, 767, 3462. 
Rubens. 2072, 2089.
Sadeler, Johannes og Raphael Sadeler. 1702, 

1844, 2086, 3152.
Sadeler, Johannes. 1845.
Schwartz, Christian og Johannes Sadeler.

560.
Skovgaard, Joakim. 390, 1564, 3505, 3506.
Solis, Virgil. 1562, 2496.
Tessin, Nicodemus. 3280, 3283, 3284.
Vinci, Leonardo da. 1723, 2275, 2310, 3325, 

3400. 
Vos, Maerten de. 1281, 1730, 2081, 2432, 2442, 

2693, 3051.
Wierix, Anton. 905.
Wierix, Anton og Maerten de Vos. 940, 1054, 

1281, 1730, 2081, 2432, 2442, 2693, 3051. 
Andre. 896, 1695, 2044, 2122, 2123, 2242, 2432, 

2574, 2722, 2724.
FORLÆG, UIDENTIFICEREDE 

559, 574, 1695, 1982.
KOPIER 

Dalsgaard, Christen. 2368, 2376.
Dorph, A. 1777, 2164, 2955, 2962. 
Herlufsholmfiguren. 3283.
Jerichau, J. A. 1564.
Rafael. 496.
Rembrandt. 2201, 2820.
Reni, Guido. 1763.
Thorvaldsen. 1006, 1537, 1763, 1789, 1822, 2042,

2045, 2369, 2383, 2398, 2433, 2460, 2575, 2581, 
2590, 2593, 2625, 2665, 2684, 2763, 2796, 2820, 
2890, 2926, 3376.

Vinci, Leonardo da. 1723, 2275, 2310, 3039, 
3325, 3400.

Andre. 1454, 1504, 1557, 2263, 2593, 2702, 2750, 
2857, 2869.
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A A S (-1624-), klokkestøber (?), 1378 
A C T – se Teilmann, Andreas Charles 
A H (-1815-), Mandø, 3504 
A H S (-1738-39-), Mandø, 3510, 3516 
A K D (1600'rne), Ribe, 789
A M – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
A M G L D – se Larsdatter, Ane Margrethe 
A N R – se under Snedkere og billedskærere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
A P – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
A P D (1739-90), Ribe, (g.m. N G S), 804 
A P D, Ribe, 646 
A P, Grindsted, 2247 
AV F T (-1569-), (stenhugger?), 3187 
A W, 3181
A W K J – se under Blytækkere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Aachen, Hans (Johan) von – se under Malere i Kunst

ner og håndværkerregister 
Aanst, P. Chr. – se under Snedkere i Kunstner og hånd

værkerregister 
Abildgaard (slægt/våben), 744, 1847, 1850, 1852, 1857, 

1860, 1868, 2888, 2896, 2900 
Abildgaard, Christopher (1589-93), Skodborghus, 

2902
Abildgaard, Dorthe (†1657), Krogsgård, 1844, 1847, 

1848, 1850, 1852, 1853, 1857, 1860, 1867, 1868, 1870, 
1872, 1878 note 37 og 38, 2904 

Abildgaard, Eggert (1561-1622), til Skodborghus, 2888, 
2889, 2890, 2897, 2899, 2902, 2904, 2905, 2907, 2910 
note 50, 2926 

Abildgaard, Kirsten, 2904 
Abildgaard, Lisbet, 2904
Abildgaard, Manderup (-1632-0.1650-), til Estrup og 

Skodborghus, 744, 2888, 2895, 2896, 2904 
Abildgaard, Povel (*1588, †s.å.), 2902 
Abildgaard, Søren – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Abrahamsdatter, Karen – se Brochmann, Karen Abra- 

hamsdatter

Abramowitz, F. D. – se Thorup, F. D.
Absalon Knudsen (-1541-57-), præst, Ribe S. Katrine,

764
Adam af Bremen (o. 1070), 61, 62, 113, 115 
Adamsen, Sten – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Adeldag af Bremen (†988), ærkebiskop, 62 
Adelheid, Samuel (†o. 1687), præst, Tyskland, 545, 577 
Adler, Peter Chr. (-1834-35-), adjunkt, amatørarkæo

log, Ribe, 158, 162 note 4, 341, 342, 3526 
Adsersen, Jacob (o. 1750), klokker, Varde, 916 
Agerbæk (-1929-), læge, Ribe, 1778 
Agersnap, Hans – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Aggerholm, Maren (1693-1753), 2026 
Ahlefeldt, Dorothea von – se Lützow, Dorothea 
Ahlmann, Vilhelm – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Albert, Karl (-1986-), Holsted, 2752 
Albert, Mie (-1986-), Holsted, 2752 
Albrecht Hansen (†1493), borgmester, Køge, 1341, 

1348 note 107, 3535 
Albrechtsen, Jens Jørgen (-1931-), 1582 
Albretsen, Klaus – se Klaus Albretsen 
Aldegrever, Henrik – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Alexander (-1259-), pave, 548
Alexandrine (1879-1952), dronning af Danmark, 753 
Alhed Lagesdatter Lange – se Lange, Alhed Lagesdat

ter
Alke – se Alra 
Allek – se Alra
Allerup, M. P. – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Alra (†1369), Ribe, (g.m. Anders Bundesen), 89, 307, 

635
Als, Carsten (†1712), præst, Kalvslund, 3355 
Alslev, Jørgen Olufsen (-1654-), præst, Jerne, 984 
Altena, Hans – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Amberg, H. C. – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister
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Amerinus, Hans Lauridsen (†1605), læge, digter, kan
nik, Ribe, 275, 290, 410, 544, 575 

Ammitzbøll, Lauritz Henriksen (-1712-), byfoged, Fre
dericia, 2415, 2429 

Anchersen, Ancher (†1701), biskop, Ribe, 427, 484,
492, 493, 497 note 10, 654 

Anchersen, Ancher (1702-60), læge, Ribe, 545, 573, 
586, 630

Anchersen, Claus (-1768-), Jordrup, 2454 note 4 
Anchersen, Ingeborg Kirstine, f. Fridsk (1714-90), Ri

be, 747, 748, 749 
Anchersen, Matthias (1682-1741), biskop, Ribe, 76, 

141, 328, 376, 432, 469 note 6, 486, 492, 493, 497 
note 10, 573 

Anckers(kone?), Karen (-1703-), Ribe, 802 
Anders (1400'rne?), præst, Ho, 1369 
Anders (†o. 1600), Vejrup, 3021 
Anders (-1636-), provst, Strø, 664 
Anders (-1646-), præst, Vilslev, 558 
Anders – se under Guldsmede (Ribe) i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Anders – se under Malere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Anders – se under Smede i Kunstner- og håndvær

kerregister 
Anders snedker – se Katkier, Anders 
Anders Bundesen (†1363), rådmand, borgmester, Ri

be, 77, 88, 89, 307, 404, 512, 524, 539 note 16, 585, 
591, 592, 635, 636, 647 note 12 og 15 

Anders Eskildsen (-1582-88-), kirkeværge, Gesten, 
2530, 2536

Anders Hansen (†1566), borger, Ribe, 1378 
Anders Jensen Skeel (-1455-), dekan, Ribe, provst, Var

de syssel, 298 
Anders Laugesen Lund (-1597-), borger, Ribe, 602 
Anders Nielsen (†o. 1559), Ribe, 599 
Anders Olufsen (-1561-), borgmester, Varde, 928 
Anders Poulsen (-1501-), borger, Ribe, 689 
Anders Sørensen (†1598), rådmand, Ribe, 786, 787, 

788, 793, 794 
Anders Sørensen Vedel – se Vedel, Anders Sørensen 
Andersdatter (Klyn), Karine – se Klyne, Karine Anders- 

datter
Andersdatter, Anna (†1640), Ribe, 555, 556, 576 
Andersdatter, Anna (†1655), Ribe, 578, 594, 605 
Andersdatter, Anna (†før 1700?), Lunde, 1130, 1133 

note 50
Andersdatter, Anna – se også Anna Andersdatter 
Andersdatter, Anne (-1683-95-), Ribe, 799 
Andersdatter, Dorte (†1659), Farup, 3301 
Andersdatter (Guldsmed), Gertrud – se Gertrud An

dersdatter Guldsmed 
Andersdatter, Maren (1594-1642), Ribe, 794 
Andersdatter, Maren (1783-1884), Agersnap, 1559 
Andersdatter, Mette Kathrine (†efter 1747), Kærbøl,

3305

Andersen (-1589-), løbedegn(?), Kolding, 2407 
Andersen – se under Malere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Andersen, A. N. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Andersen, Anders – se under Blytækkere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Andersen, Anders – se også Weise, Anders Andersen 
Andersen, Anders J. (-1861-), styrmand, Sønderho, 

2181, 2183
Andersen, Anders Peder (1826-59), Skanderup, 2577 
Andersen, Ane Cathrine (1822-65), Vrå, 2442 
Andersen, Ane Kirstin (-1888-), Læborg, 2919 
Andersen, Cilius – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Andersen, Engelbert (†før 1659), Ribe, 621 
Andersen, Engelbrecht – se Engelbrecht Andersen 
Andersen, Finn – se under Arkitekter (have- og 

landskabsarkitekter) i Kunstner- og håndværker
register

Andersen, Frederik (-1733-), handelsmand, Åbenrå, 
3422

Andersen, H. C. (-1930-), Vorbasse, 2312 
Andersen, Hans (1578-1625), kaptajn, Ribe, 802 
Andersen, Hans (-1786-), Nebel, 2335 
Andersen, Hans – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Andersen, Hans – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Andersen, Hans – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Andersen, Hans Peter (1839-1909), Brørup, 2732 
Andersen, Holger – se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Andersen, I. M. Bolderup (1822-68), landstingsmand, 

1558
Andersen, Ib (†1864), soldat, Jedsted, 3158 
Andersen, Jakob (-1661-), Hjerting, 2088 
Andersen, Jens (1811-46), gårdmand, Askov, 2834 
Andersen, Jens – se også Klyne, Jens Andersen 
Andersen, Jens – se også Heug, Jens Andersen 
Andersen, Jens Christian (1797-1814), Janderup, 1068 
Andersen, Jeppe (-1888-), Læborg, 2919 
Andersen, Johan – se under Guldsmede (Ribe) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Andersen, Jørgen – se Jørgen Andersen 
Andersen, L. – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Andersen, Las (-1625-), kirkeværge(?), Sønderho, 

2186
Andersen, Lauritz – se Riber, Lauritz Andersen 
Andersen, Lydik (†1616), rådmand, Ribe, 584, 641 
Andersen, Magdalena, f. Møller (-1930-), Vorbasse, 

2312
Andersen, Maren (1845-1926), Brørup, 2732 
Andersen, Marie (-1917-), Åstrup, 2958
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Andersen, Marie Katrine, f. Mouridsen (1827-79), 
Gammelgaard, Ølgod, 1558 

Andersen, Marinus – se under Arkitekter og byg
mestre i Kunstner- og håndværkerregister 

Andersen, Morten (-1905-), Lykkegaard, Jerne, 990 
Andersen, Morten – se under Glarmestre og glas

kunstnere i Kunstner- og håndværkerregister 
Andersen, Niels (†før 1629), Varde(?), 1068, 1072 note 

75
Andersen, Niels (-1779-), Sønderho, 2198 note 14 
Andersen, Niels (†o. 1840), Okholm, 3488 
Andersen, Niels – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Andersen, Peder (-1779-), Sønderho, 2198 note 14 
Andersen, Peder (1790-1874), Foldinggårde, 2870 
Andersen, Peder (1800-61), Ovnbøl, 1439 
Andersen, Peter Kristian – se under Konservatorer i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Andersen, Poul – se Poul Andersen 
Andersen, Poul-Gerhard – se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Andersen, Severin – se Severin Andersen 
Andersen, Søren (-1689-), handelsmand, Vester Ved

sted, 3493 note 145 
Andersen, Søren (†1715), skipper, Hjerting, 2096 
Andersen, Søren (-1917-), Åstrup, 2958 
Andersen, Terchel (-1661-), kirkeværge, Seem, 3420 
Andersen, Ville – se Ville Andersen 
Anderskone, Gertrud – se Gertrud Anderskone 
Andersson, Aron (1919-84), kunsthistoriker, 1949 
Andreas A. (-1679-), Seem(?), 3432 note 65 
Andreas Friderich (-1640?-), løbedegn(?), Kolding, 

2407
Andreasen, Bastian (1785-1861), lærer, kirkesanger, 

Tjæreborg, 1876 
Andreassen, Carl (-1847-), ringer, Vester Vedsted, 

3459
Andresen (Slesvig), Bastian – se under Sten- og bil

ledhuggere i Kunstner- og håndværkerregister 
Andresen, Joh. P. & Co. – se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Ane Knuds (o. 1580?), Grindsted, 2250 
Ane Thiellofsdatter (o. 1575), Ribe, 590 
Anna (o. 1550), Ribe, (g.m. Hans Tobersen), 575 
Anna (†1737), Fåborg, (g .m. Jørgen Hansen Tranberg),

1772
Anna Andersdatter (†1570), Ribe, 553 
Anna Hansdatter (†1586), Ribe, 575 
Anna Hanses (-1688-), Farup, 3286 
Anna Knudsdatter (†1573), 555, 575, 576 
Anne (-1576-), Sædding Storgård, (g.m. Laurits Bar

fod), 1205
Anne (-1592-), Ribe, (g.m. Mads Roed), 451 
Anne (Baltzers) (†før 1624), Ribe, 638, 639 
Anne (Lauridtz Skrædders) (-1651-), Ribe, 643 
Anne Jepsdatter (†1591), 590, 602

Anne Mar... (o. 1750), Jernved, (g.m. Christian Nielsen),
3245

Anne Pove(ls) (1500'rne), Øse, 1623 
Anne Sørensdatter Klyne (1520-1575), Ribe, 786, 

792
Ansager, Niels Christensen (-1952-), 2960 
Ansgar (801-65), (frankisk) missionær, ærkebiskop, Bre

men, 61, 113, 114, 115, 116 
Anstatt, Adam (†1918), 1268 
Anthonisdatter, Helvig (-1805-), Sønderho, 2196 
Appel, Jacob (-1909-), højskoleforstander, Askov, 2735 
Arenfeldt (våben), 744
Arenfeldt, Helvig (-1650-), til Estrup, 743, 744, 773 

note 16, 2824, 2838 note 91 
Arensberg, Peder (-1723-), sognepræst, Hvejsel, 2225 
Anid Clementsen (†efter 1481), præst, Ballum, 850 
Armowitz, Johan Hinrich – se under Klokkestøbere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Arnberg, H.A. (-1944-61-), præst, Vorbasse, 2323 note 

51
Arndt, J. (-1620-), præst, Jena, 2496 
Arnsberg, Hans Nielsen (†1661), borgmester, Varde, 

provst, 890, 905, 907, 910, 911 
Arnsberg, Niels Hansen (-1653-93-), præst, Varde, 

provst, 890, 908, 923, 924, 952 
Asmod, fru (†o. 1300-50), Ribe, 777, 789 
Asmussen, Claus – se under Klokkestøbere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Asmussen, Jens – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Asmussen, Johan – se under Klokkestøbere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Assens, Michael (-1858-80-), præstjerne, provst, 1001 

note 34
Asser (†1142), biskop, Ribe, 64, 115, 161, 379, 526, 

527, 539 note 6 
Assersen, Mads – se Mads Assersen Udtoft 
Astrad (†o. 1361), ærkedegn, Ribe, 635 
Astrup, Haagen Christian von (1766-1827), byfoged, 

Varde, 937
Astrup, Niels (†1744), hospitalspræst, Ribe, 657 
Atenmark, Tue (Tuve?) (-1309-), Ribe, 94, 426, 845, 

850
Atla – se under Galvanoplastikere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Atzersen, Mads – se Mads Assersen 
Aubeck, Hans Jespersen – se under Guldsmede (Kol

ding) i Kunstner- og håndværkerregister 
Autrup, Hans Christensen – se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Avti (1200'rne), 2319, 2324 note 81

B – se under Blytækkere i Kunstner- og håndværker
register

B A S V (Bastian Andresen Slesvig) – se Andresen 
(Slesvig), Bastian
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B B (-1582-), (g.m. Peder Madsen til Fovrfeld), 2083, 
2084

B B – se Bøjlesen, Bøjle 
B H S (-1739-), Mandø, 3510 
B H (stenhugger?), Ribe, 616
B Lu – se under Guldsmede (ikke stedfæstede) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
B R – se under Guldsmede (ikke stedfæstede) i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
B S T (-1847-), 2609 note 31 
B V G – se Bochum, B.V G.
B..., Maria Dorthea (1798-1840), Farup, 3306 
Bachmann (våben), 2865

Bachmann, Christine Margrethe – se Classen, Chri
stina Margareta 

Bachmann, Christine Margrethe – se også Claudius, 
Christine Margrethe 

Bachmann, Hans (-1714-45-), til Estrup og Sønder
skov, hofjægermester, 2673, 2739, 2821, 2847, 2862,

2865, 2867, 2871, 2872, 2875, 2912, 3541 
Bachmands, Hildeborg – se Hildeborg Bachmands 
Badscher, M. (-1620-), Århus, 373 
Bager, Jacob – se Hansen, Jacob 
Bagge (-1771-72-), overinspektør, Frijsendal, 2541 
Bagge, Dines Christian (1746-1831), kommandør, 

Guldager 2097 
Bagge Jensen (1512-78), rådmand, Ribe, 584, 777, 

786, 789, 839
Bagge, Jørgen Pedersen – se under Guldsmede (Var

de) i Kunstner- og håndværkerregister 
Bagge, Las Pedersen (†1514), borgmester, Ribe, 89, 

93
Bagge, Laurids Pedersen – se Laurids Pedersen Bagge 
Bagger, jomfru (†før 1754), Varde, 960 
Bagger, Hans (†1705), præst, Kvong, 1177 
Bagger, Jørgen (†o. 1780), kæmner, Tjæreborg, 1873 
Bagger, Margrethe Pedersdatter (†1697), Grindsted, 

2242, 2259 note 51 
Bagger, Peter J. – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Bagges, Wibeke Jensdatter (-1724-), Ribe, 440 
Baggesdatter, Anna (-1734-), Ribe, 661 
Baggesdatter, Anne (-1672-), Ribe, 663 
Baggesdatter, Else (1657-1716), Vilslev, 3157 
Baggesdatter, Ingeborg (1662-85), Ribe, 658, 659 
Baggesen (våben/slægt), Ribe, 543, 572, 649 
Baggesen, Bagge (d.y.) (1644-86), handelsmand, Ribe, 

659, 661, 662
Baggesen, Bagge (d.æ.) (†1681), råd- og handelsmand, 

Ribe, 545, 578, 644, 659, 661 
Baggesen, Boge – se under Skræddere og parament

magere i Kunstner- og håndværkerregister 
Baggesen, Inger Margrethe – se Stochholm, Inger 

Margrethe
Baggesen, Jens Lauridsen (1650-1702), råd- og han

delsmand, Ribe, 545, 570, 644, 3528

Baggesen, Lambert (-1650-), Ribe, 369 
Baggesen, Laurids (†1655), Ribe, 661 
Baggesen, Laurids Lauridsen (-1670-), borgmester, Var

de, 1423
Baggesen, Maren (†før 1674), Ribe, 661 
Baggesen, Margrete Jensdatter (†1789), Ribe, 660 
Baggesen, Niels Jensen (-1716-), købmand, Ribe,

2178, 2201 note 97 
Baggesen, Peder Jensen (†1722), råd- og handelsmand, 

Ribe, 504, 505, 545, 572 
Baggesen, Peder – se Peder Baggesen 
Bai, Inger Sophie (1755-86), Kvong, 1177 
Bak, Ole – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Bakkensen, Abelone – se Hansen, Abelone 
Bakkensen, Berte Marie (-1847-), Kirkeby, 1269 
Bakkensen, H. N. Bendix (1849-62), Kirkeby, 1269 
Bakkensen, Morten (1819-65), Kirkeby, 1269, 3535 
Balle, E. (-1791-1805-), justitsråd, borgmester, Ribe, 

122, 376, 813
Ballin, Mogens – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Balslev, Carl Frederik (†1895), biskop, Ribe, 494, 497 

note 10, 1563 
Bang (slægt), 1996 
Bang (†1734), borgmester, Ribe, 661 
Bang, fru – se Biering, Marie Margrethe Cecilie 
Bang, Anne (o. 1570?), 1981
Bang, Christen Lauridsen (†1689), præst, Nr. Nebel og 

Ly dum, 1209 
Bang, Ellen (-1592-), 1749 note 53 
Bang, Fr. – se under Arkitekter og bygmestre i

Kunstner- og håndværkerregister 
Bang, Hans Jørgen (1728-1806), præst, Vester Vedsted 

3487
Bang, Johanna Jørgensdatter (†1716), Vejen, 2906 
Bang, Jørgen (†1846), præst, Vester Vedsted, 767, 3480,

3494 note 171 og 172 
Bang, Jørgen Jørgensen (-1701-), præst, Vorbasse, 2314, 

2323 note 62
Bang, Marie Margrethe Cecilie – se Biering, Marie 

Margrethe Cecilie 
Bang, Niels – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Bang, Palle (o. 1550?), til Hennegård, 1749 note 53 
Bang, Vilhelm (-1886-), præst, Holsted, 2760 note 28 
Bang, Wilhelmine – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Banner (våben), 598, 1232 
Banner, Ellen (†1590), til Oksholm, 1232 
Banner, Erik (1618-87), til Bustrup, stiftamtmand, 

664
Banner, Erik (†1483), 2031 note 58 
Banner, Frands (†1575), til Oksholm 1232 
Bannick, Hans – se Bennich, Hans 
Banson, Hans Christian (1700-41), Ribe, 805
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Barchmann, Anders (*1673), 664 
Barchmann, Anna Elisa (*1674), 664 
Barchmann, Antonius (1636-1703), regimentsskriver, 

Ribe, 502, 664 
Barchmann, Christian Gabriel (*1685), 664 
Barchmann, Frantz Hermann (*1681), 664 
Barchmann, Hans – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Barchmann, Hans (*1669), 664 
Barchmann, Hans (*1671), 664 
Barchmann, Jan (*1682), 664 
Barchmann, Jørgen (*1684), 664 
Barchmann, Kristian (*1677), 664 
Barchmann, Lars (*1670), 664 
Barckman, Anders (†1738), Vilslev, 3157 
Barckman, Christen (†1746), præst, Vilslev, 3157 
Barderich – se under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Barfod, Claus (-1604-), præst, Sneum, 1826, 1828, 

1834 note 58 
Barfod, Jörn (-1986-), 3546
Barfod, Knud Clausen (-1652-), præst, Tjæreborg, 

1861
Barfod, Lambert Poulsen (-1645-60-), præst, Torstrup 

og Ølgod, 1425/26, 1429, 1538 
Barfod, Laurids (-1576-), Sædding Storgård, 1205, 

1214 note 53
Barfod, Niels Lauridsen (-1606-), præst, Nr. Nebel,

1206, 1214 note 53 
Barfod, Poul Jørgensen (-1604-), præst, Næsbjerg, 

1642
Barocci, Federico – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Barsballe, Maren Mikkelsdatter (1757-79), Ribe, 801 
Barsballe, Mikkel Pedersen – se under Farvere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Bartel – se under Gørtlere i Kunstner- og håndvær

kerregister 
Bartheld Klasen (-1590-), Ribe, 3057 
Bartholin, Erasmus (-1666-), København, 807 
Bartholomesen, Jacob – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Bartholomæus, Jacob – se Bartholomesen, Jakob 
Bartolommeo, Fra – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Bartsch, Johan – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Bartsker, Hans Pedersen (-1672-1701-), præst, Jerne, 

987
Bartskær, Poul Jensen – se Jensen, Poul 
Bartskær, Swerin Ibsen – se Søren Ibsen 
Basse (våben), 3538
Bastiansen (Slesvig), Frands – se under Sten- og bil

ledhuggere i Kunstner- og håndværkerregister 
Bauditz, Hinrich Conrad – se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister

Bauman, Frands (-1696-) – se under Gørtlere i Kunst- 
ner- og håndværkerregister 

Baumbach, C. J. – se under Sten- og billedhuggere 
i Kunstner- og håndværkerregister 

Bay, Jens (-1752-), præst, Kvong og Lyne, 1170 
Bayer, Erik – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Bech, Ulrik Adolf Jensen (1846-60), Nørgaard, 1235 
Bech, V. A. (1774-1852), møller, Lydum, 1235 
Becher – se under Sten- og billedhuggere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Becher, P. – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Beck, Gotfr. (-1899-), købmand, Århus, 2845 note 12 
Beck, Jens (-1808-), præst, Varde, 954 
Becker, J. G. Burman – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Beckett, Francis (1868-1943), kunsthistoriker, 160, 

226, 246, 359, 2466, 2489, 2826, 3131 
Beckman Poulsen, F. (o. 1960), grundlægger af Vorbasse 

Museum, 2323 note 51 
Bertram Larsen – se Larsen, Bertram 
Behr, Dethlev de (†1736), herredsfoged, Brøndum, 

1961
Behrens, Gerh. – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Beldt, Johan Friederich – se under Glarmestre og 

glaskunstnere i Kunstner- og håndværkerregister 
Beltoft, Johan (før 1719), præst, Kalvslund, 3355 
Bendiksen, Christian – se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Bendix – se under Smede i Kunstner- og håndværker

register
Bendt (Benedict) Knudsen (†1572), borger, Ribe,

638
Bendtsen, Jakob (1669-1719), præst, Vejen, 2906 
Benedikt – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Bennedsen, Frands (1764-1834), Skipperhuset, Jande- 

rup(?), 1070 
Bennedsen, Maren – se Thomsen, Maren 
Bennedsen, Peder (†o. 1600), Ribe, 801 
Bennetzen, Kirstine (1823-1903), Risbølgård, Vorbas- 

se, 2320
Bennich, Hans (-1666-), rådmand, Varde, 934 
Benninck, Mathias – se under Klokkestøbere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Bentsdatter, Cathrine (-1703-), Føvling, 2792 
Bentsen, Andreas – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Bentzen, Julie Marie (-1870-), Skanderup, 2574 
Benzon (våben), 1690, 1738, 1739 
Benzon, Frands (-1722-), til Aagaard, 1739 
Benzon, Margrethe (1722-59), til Endrupholm, 1684, 

1687, 1690, 1738, 1739, 1784, 1787, 1789, 1790 
Berengaria (†1221), dronning af Danmark, 226
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Berent – se under Smede i Kunstner- og håndværker
register

Beret Chrestens (-1611-), Brørup, 2726
Berg, Claus – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Berg, H. C. – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Berg, O. – se under Arkitekter og bygmestre i

Kunstner- og håndværkerregister 
Berg, Peter – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Bergman, Hans – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Bering, L. (-1816-), (præstekone), Lunde, 1130 
Bering, Mette Helene (-1783-), Nr. Nebel, 1210 
Beding, Carl (-1868-), til Østerbygård, kammerherre, 

2616
Bernbom, F. – se under Smede i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Bernhard Bosen (-1349-), kannik, København, 948, 

959, 960, 963 note 62a 
Bernini, G. L. – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Bernt – se under Smede i Kunstner- og håndværker

register
Bernt Petersen – se under Arkitekter og bygmestre

i Kunstner- og håndværkerregister 
Berntsen, Lydicke – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Bernulphus af Utrecht (†før 1054), biskop, 540 note 

26
Bertel (†o. 1471), sakristan, Ribe, 105 
Bertel (-1692-99-), klokker, Ribe, 694, 695 
Bertel – se under Brolæggere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Bertelsedatter, Anna (†1782), Ribe, 646 
Bertelsen (-1956-), lokomotivfører, Holsted, 2760 

note 27
Bertelsen – se under Glarmestre og glaskunstnere

i Kunstner- og håndværkerregister 
Bertelsen, A. (1792-1857), sognefoged, Henne, 1268 
Bertelsen, Hans (-1614-39-), præst, Ansager, 1569, 

1570
Bertelsen, Hans – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Bertelsen, Johanne – se Kristensen, Johanne 
Bertelsen, Mads – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Bertelsen, Maren, f. Christensen (1832-69), Steens, 

3341
Bertelsen, Maren Cathrine – se Nielsen, Maren Ca

thrine
Berthelsen, Bodil Kirsten (-1904-), Kvong, 1177 
Berthelsen, J. C. (-1936-), præst, Skanderup, 2578 no

te 45
Berthelsen, Peder (†efter 1772), Årre, 1801

Bertholomessen, Jacob – se Bartholomesen, Jakob 
Bertramsen, B. Th. (-1934-35-), Sejstrup, 1728, 3180 
Bertramsen, Per Persen – se Per Persen Bertramsen 
Beseler, Jacob Friederich – se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Besselin, Sophia Dorothea (†1769), Ribe, 618 
Beyer, Anna Sørensdatter Ivers (1686-1774), Seem, 

3427, 3428, 3436 note 148 
Beyer Iversen Stavnager, Søren – se Stavnager, Søren 

Beyer Iversen 
Bhie, Henrick (1671-1712), rektor, Ribe, 665 
Bhie, Peder (-1671-), præst, Bøvling, provst, 665 
Bhie, Peder Henrichsen (1706-11), 664 
Bich, Cathrine Margrethe, f. Jørgensen (†o. 1850?), Ål, 

1343
Bich, Søren (†o. 1850?), kirkesanger, Ål, 1343 
Bieber, Johan Nicolaus – se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Bielke, (-1707-41-), konferensrådinde, Langholtgård, 

2596
Bielke, Henrik (1683-1735), til Langholtgård, konfe

rensråd, jægermester, 2590, 2591, 2605, 2607 
Biering, Abelone, f. Lilievang (1740-1810), Sønderho, 

2192
Biering, Johan Christian (-1792-), præst, Sønderho, 

2192
Biering, Marie Margrethe Cecilie (-1850-), Vester Ved

sted, 767, 3480, 3494 note 172 
Biersted, Niels (-1766-69-), præst, Vorbasse, 2322 note 

45
Bierum – se Bjerrum
Bilde, Anne – se Bille, Anne
Bilde, Erik (-1648-), til Varho, 2979, 2984, 3542
Bildhauer, Andreas – se Hinrichsen, Andreas
Bileber, Peder Jepsen (†1618), borger, Ribe, 605
Bille (våben), 2331 note 11
Bille, Anne (-1631-), til Næsbyholm og Tersløse, 665, 

3140
Bille, Erik Knudsen (o. 1600?), 2331 note 11 
Bille, Margrethe (-1609-), til Donslund, 2331 note 11 
Billing, E. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Billing, Viggo E. R. – se under Guldsmede (Varde) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Billum, Lauritz Ægidius – se Lauritz Ægidiussen Bil- 

lum
Biltoft, Inge – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Bindesbøll, Thorvald – se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Bing & Grøndahl – se under Porcelænsfabrikker i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Birck, Sixtus (-1576-), rektor, Augsburg, 133 
Biørnsen, Frederikke L. – se Eiler, Frederikke L. 
Bjelke – se under Jernstøbere i Kunstner- og hånd

værkerregister
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Bjerg, Jens Kristensen (-1917-), Grene, 2279 
Bjerg, Johannes C. – se under Sten- og billedhug

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Bjerrisgaard – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Bjerrum, Anne Pedersdatter (o. 1750), Vester Vedsted, 

3484 ('ukendt kvinde'), 3495 note 191 
Bjerrum, Bodil Elisabeth (-1790-), 1982 
Bjerrum, Christian Carl (1769-1831), købmand, Ribe, 

815
Bjerrum, Christian Peter – se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Bjerrum, Henrik Ernst (-1769-81-), til Øllufgård, 

1976, 1980, 1994 
Bjerrum, Jens Pedersen (1732-66), Vester Vedsted,

3484 (fig. 58), 3485 
Bjerrum, Louise Nicolette, f. Gerdes (1767-1844), 

Ribe, 816
Bjerrum, Peder Pedersen, I (1672-176?), Sdr. Farup

3473, 3482, 3485
Bjerrum, Peder Pedersen, II (1701-71), Sdr. Farup,

3482, 3485
Bjerrum, Peder Pedersen, III (1733-71), student (»Stu

diosus Philosophiae«), Sdr. Farup, 3485 
Bjerrum, Tocke Pedersen, Vester Vedsted 3491 note 

89
Bjerrum – se også Bierum
Bjorholm, H. C. (-1897-), til Bjorholmsminde, 2962 
Bjørn (våben), 932 
Bjørn, munk, Ribe, 686
Bjørn, Anne Jacobsdatter (1661-1733), Varde, 934 
Bjørn, Claus Guldager – se under Guldsmede (Ribe) 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Bjørn, Edvard (-1934-), apoteker, Odense, 1207 
Bjørn, Jakob (†1596), Ørsted, 1513 
Bjørn, Jørgen Carstensen (†1734), byskriver, Varde, 

915, 934
Bjørn, Maren Jacobsdatter (†1745), Varde, 932, 934 
Bjørnsen, Jacob (-1733-), rådmand, Åbenrå, 3422 
Bjørnsen, Jacob (1600-77), tolder, rådmand, Varde, 890, 

910, 932, 934 
Bjørnsen, Jens (†før 1651), Ribe, 643 
Bjørnsen, Mikkel (-1651-), Ribe, 643 
Blach, Caroline, f. Christensen (1787-1864), Grind

sted, 2257
Blach, N. M. (1803-59), præst, Grindsted, 2257 
Blasius – se under Glarmestre og glaskunstnere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Blauenfeldt, P. (-1934-36-), Skanderup, 2578 note 45 
Blechingberg, D. (-1789-), 78, 79 
Blicher, Steen Steensen, 3062 note 76 
Blik (våben), 476
Bloch, Ane Christine, f. Haagen (1768-1843), Nr. Ne

bel, 1210
Bloch, Carl – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister

Bloch, F. – se under Galvanoplastikere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Bloch, Frederik (1769-1844), præst, Kvong, Lyne, Nr.
Nebel og Lydum, 1210 

Bloch, Hans Johansen (1842-76), Oksby, 1402 
Bloch, Jeppe N. (*1877, †s.å.?), 1402 
Bloch, Jørgen Carsten(s) (†1773), biskop, Ribe, 472, 

479, 486, 493, 540 note 20 
Bloch, Plesner – se Plesner Bloch 
Bloch, Tønne (†1803), biskop, Ribe, senere Odense, 

456, 462, 486, 493, 498 note 36, 2158, 2969, 3526, 3527 
Blohm, Catrine, f. Hornemand (1700-48), Lydumgård, 

1222, 1228, 1234 
Blohm, Frands Diderich (1688-1757), til Lydumgård, 

major, 1222, 1228, 1234 
Blok, Terman (-1897-), Kærsdalgård, 2910 note 26 
Blöcher, Semine (-1983-), Øse, 1614 
Bo Nielsen (-1475-), præst, Vester Vedsted, 3439 
Bo Nielsen (-1485-), vikar, Ribe, 106 
Boch, Niels Jensen – se under Tømrere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Bochum, B. V. G. (Bochumer Vereinigten Gusstahlfa- 

briken – se under Klokkestøbere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Bochum(er) Verein(igten) Gusstahlfabrik(en) – se Bo
chum, B. V. G.

Bodel Christens (†efter 1775), Kalvslund, 3367 
Bodemann, Bernt – se under Klokkestøbere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Bodil Jenskone, (†o. 1825?), Lunde, 1129 
Boertmann, Peter (-1735-), handelsmand, København, 

329, 331 
Boesen, Otto – se Otto Boesen 
Bogense, Christian Nielsen (-1644-), degn, Vallekilde, 

807
Bojesen (-1929-), gårdejer, Ullerød, 2883 
Bolcken, Radke (-1474-), borger, Ribe, 68, 137, 318, 

395, 506
Bolderup Andersen, I. M. – se Andersen, I. M. Bolde- 

rup
Bolderup, Niels Andersen (-1687-94-), til Frøstrup- 

gård, 1130, 1133 note 50 
Bolding, Peder C. (-1853-82-), Gørding, 2739, 2745, 

2752
Bolkjær, Konstance (-1966-), 1199 
Bolkjær, Lars (-1966-), 1199
Bolsen, Peter (-1916-), lærer, Vester Vedsted, 3491 

note 90
Bolvig, Catrine (-1800-), Estrup, 2830 
Bolvig, Niels (1786-1806), Føvling, 2796 
Bomgart, Niels (-1438-), vikar, Ribe, 101, 102 
Bonde, Hans – se under Guldsmede (Fredericia) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Bonde, Herman (o. 1300?), Ribe, 635 
Bonde, Holger – se under Skibsbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister

Danmarks Kirker, Ribe amt 245
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Bondesen – se Bundesen 
Bonnesen, Peder (†før 1727), Varde, 934 
Bonnum, Lars Jensen (1570-1645), rådmand, Ribe, 796 
Bonnum, Mette Lauritsdatter (1526-1606), 787, 792 
Bonnum, Thomas (1528-1606), rådmand, Ribe, 787, 

792
Bonstede, Herman – se under Gørtlere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Borch, Johanne Christensdatter (1696-1756), Lunde, 

1127
Borch, Martin – se under Arkitekter og bygmestre

i Kunstner- og håndværkerregister 
Borchardsen, Hans (Johannes) (†1643), biskop, Ribe, 

486, 489, 490, 491, 497 note 10, 498 note 24, 616,
1941, 3225

Borck, Lambert (1728-63), præst, Ho, Oksby, 1378 
Bordesloe, Hermann von – se under Guldsmede 

(Hamborg) i Kunstner- og håndværkerregister 
Bording, Anders, læge(?), digter, Ribe, 446 
Borgen, Gertrud Sophie (1762-1827), Ølgod, 1557 
Bork (-1805-), byfoged, Ringkøbing, 1181 
Bork (-1850-), konsul, Nordby, 2144 note 82 
Bork, Jens – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Bork, Ole Olesen (1810-55), sognefoged, gårdmand, 

Lønne Hede, 1290 
Bork, Peder Lauritsen (-1770-77-) præst, Grejs, 2297 
Borkes, Niels a (-1897-), Nordby, 2139 
Borneman, Kirstine Sofie (-1725-), 1207, 1250, 1254 
Borre, Christen (-1580-), Ribe, 516 
Borre, Harald – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Borre, Jep (†før 1659), Ribe, 620 
Borreby, Poul (1690-1748), præst, Gudum og Fabjerg, 

1051, 1069, 1092 
Borregaard Christensen – se Christensen, Borregaard 
Borstelmann, Dirick – se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Bosen, Bernhard – se Bernhard Bosen 
Bosen, Otto – se Otto Boesen
Boserup, Eiler – se under Arkitekter og bygmestre

i Kunstner- og håndværkerregister 
Boss, H. A. – se under Arkitekter og bygmestre i

Kunstner- og håndværkerregister 
Braem, Johan (†1713), biskop, Århus, 807 
Brahe (våben), 2440
Brahe, Otte (†1642), lensmand på Koldinghus, 2440 
Brahe, Otto (†1651), til Næsbyholm 3140 
Brahe, Preben (-1760-71-), til Hvedholm, oberstløjt

nant, 1161, 1178 note 7, 1293, 1601, 1614, 1631 
Brahe, Susanne (-1760-), til Stensgård, 1161, 1169, 

1171, 1293 
Brahe, Tyge (1546-1601), astronom, 577 
Bramming (†1702), Lydum, 1234 
Bramming, Maren (Marie) Jensdatter (†1720), Darum, 

3057, 3059

Bramming, Peder Jensen (†1624), præst, Brøndum og 
Vester Nebel, 1961 

Bramming, Peder Nielsen – se Peder Nielsen Bram
ming

Bramming, Søren Jensen (†1608), ridefoged, Gørding, 
2998, 3002 note 49 

Brandorff, J. O. (-1903-), handelsmand, Kolding, 
1528

Brandstrup, R. K. (-1908-), Grimstrup, 1692 
Brandt, Alfred – se under Arkitekter og bygmestre

i Kunstner- og håndværkerregister 
Brandt, I. – se under Gørtlere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Brasen, Jens Olufsen (-1703-23-), præst, Nordby, 2123, 

2124, 2126, 2127, 2148 
Brask, Johanne – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Brask, Johanne Cramer – se Brask, Johanne 
Brask, Johanne Juul – se Brask, Johanne 
Bratland, Rolf Frithiof – se under Guldsmede (Kø

benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Bratli, Sofie Amalie, f. Teilman (-1939-), 3207 note 94 

og 105
Bredsdorff, Ancher Mortensen (-1756-), cand. theol., 

1127
Bredsdorff, Christen Mortensen (-1756-), præst, Vrid- 

sted og Flye, 1127 
Bredsdorff, Peder Mortensen (-1756-), bogholder, 

proviantskriver, Norge, 1127 
Bredsdorff, Thomas Mortensen (-1759-), præst, Olle- 

rup og Kirkeby, 1127 
Breide (våben), 2024
Breinholt, P S. (-1887-96-), proprietær, Esbjerg, 1006 
Breithaupt, Johannes Balthasar (1647-83), staldmester, 

545, 577
Bremer, Hans – se under Bogtrykkere og bogbin

dere i Kunstner- og håndværkerregister 
Brik, Jens (-1786-), kirkebonde, Brøndum, 1913 
Brinch, Anna Peders (datter) (1720-1806), Sønderho, 

2190
Brinch, Elna (-1956-), Sønderho, 2176 
Brinch, Hans (-1761-), Sønderho, 2175 
Brinch, Mette Cathrine, f. Fischer (-1920-), Sønderho, 

2165
Brinch, Niels Thøgersen (-1920-), dampskibsfører, Søn

derho, 2165 
Brinch, Peder Hansen (-1720-), Sønderho, 2190 
Brinch, Peder Hansen (1767-1826), skibskaptajn, Søn

derho, 2192
Brinch, Søren (-1764-), kroejer, sognefoged, Sønder

ho, 2160, 2162, 2198 note 32, 2200 note 69 
Brinch, Søren Peder (†o. 1956), revisor, Sønderho, 2176 
Brink, Hans – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Brink, Søren Carstensen – se under Gørtlere i Kunst

ner- og håndværkerregister
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Brochmand, Wilhelm (1630-87), amtsskriver, borgme
ster, Ribe, 663, 665 

Brochmand – se også Brockmand 
Brochmann, Karen Abrahamsdatter (-1733-54-), Hjer

ting, 2000, 2008, 2094 
Brochner, Hans Otto (1766-1847), præst, Nustrup, 

amtsprovst, Ribe, 817 
Brock, Lauge (-1566-), København, 549 
Brockdorff, Anna Margrethe (1736-53), til Bygholm,

2463, 2541, 2556, 2575 
Brockdorff, Ditlev (-1698-99-), til Hvolgård og Estrup, 

oberst, 2463, 2515, 2541, 2804 
Brockdorff, Henrik (†1745), tilVisselbjerg, 2010, 2022, 

2029, 2031 note 54 
Brockenhuus (våben), 932, 2331 note 11 
Brockenhuus, Gedske (o. 1600), 2331 note 11 
Brockenhuus, Johan (-1553-), til Leerbæk, 90 
Brockenhuus, Karen (†1612), til Lunderup, 905, 930, 

932, 959
Brockius, Zacharias – se under Gørtlere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Brochmand, Jesper (1585-1652), biskop over Sjælland,

658, 964
Brockmand, Magdalena Margaretha, Røjgård, 2528 
Brockmand, Wilhelm (-1668-88-), til Røjgård, 2524, 

2535
Broder (-1145-), præst, dekan, Ribe domkirke og S.

Clemens, 64, 831, 2510 note 3 
Broder Markvartsen (-1509-), præst, Hunderup, 3165 
Brodersen, A. (-1899-), direktør, Rønne, 2845 note 7 
Brodersen, Johanna, f. Knudsen (1812-84), Hjortlund,

3341
Brodersen, P. L. – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Broed, Christen Rasmussen (†1651), rektor, Ribe, 626 
Brok, Anders (†1462), kantor, Ribe, 88, 89, 103, 104, 

105, 314, 401, 849 
Brorsen, A. C. (o. 1875?), Farup, 3306 
Brorsen, A. K. (1815-86), Farup, 3307 
Brorsen, Hans (-1971-), Hjortlund, 3338, 3344 note

50
Brorsen, Hans K. (1802-59), Hjortlund, 3341 
Brorsen, Helene Katrine, f. Hansen (1832-65), Farup,

3306
Brorsen, S. D., f. Windfeldt (1821-49), Farup, 3306 
Brorson (slægt), 872, 873

Brorson, Cathrine Stenbeck (†1741), Ribe, 663, 3528 
Brorson, Christian Carl (1745-95), præst, Hundstrup, 

Ribe, Varde, 936, 950 
Brorson, Hans Adolf (†1764), salmedigter, biskop, Ri

be, 141, 142, 310, 478, 486, 492, 493, 496, 497 note 
10, 579, 581, 655, 668 note 10, 719, 936, 1105, 1110,

1111, 1113, 1127, 1142, 1291 note 10, 1292 note 29, 
1390, 1392, 1528, 1631, 3023, 3409, 3528 

Brorson, Johan Herman (-1756-80-), præst, Lunde og 
Ovtrup, 1132 note 15, 1149

Brorson, Nicolaj (1723-91), Varde, 936 
Brorson, Rasmus Bundesen (†før 1935), præst, Ribe,

496
Brosbøll, Johannes – se under Guldsmede (Varde) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Brosbøll, Jørgen Nielsen – se under Guldsmede (Vej

le) i Kunstner- og håndværkerregister 
Brovsen, Hans – se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Bruhn, Brdr./Bruhn, P. & Søn – se under Orgelbyg

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Brummer, Carl – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Brun – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
Brun, Andreas Andresen (1648-1703), delefoged, Ribe, 

664
Brun, Anton Nielsen – se under Sten- og billedhug

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Brun, Charles le – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Brun, Hans Tamsen (o. 1700?), løbedegn, Gesten, 

2531
Brun, Henrik (-1808-), præst, Mandø, 825 note 13 
Brun, Herman (†o. 1692), kirurg, Ribe, 663 
Brun, Oluf Sørensen (-1608-17-), præst, Hjortlund og 

Kalvslund, 3330, 3331, 3322, 3326, 3355 
Brun, Peder (†1572), Ribe, 638 
Brun, Sophia (-1708-), Janderup, 1068 
Brun, Sophie Klemensdatter (1676-1703), Ribe, 777, 

778, 782, 799, 800, 807, 3530 
Brun, Søren Hansen (-1586-87-), præst, Malt, 2803 
Brunsgaard, Hans N. (-1958-), kirkeværge, Kalvslund, 

3361
Bruun (våben), 572

Bruun, Aksel – se under Gørtlere i Kunstner- og 
håndværkerregister 
Bruun, Anna Leth (*o. 1720?), Krogsgård, 1904, 1907 

Bruun, C. – se under Malere i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Bruun, Catharine Elisabeth (*o. 1720?), Krogsgård,
1904, 1907

Bruun, Chr. – se under Murere i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Bruun, Christiane Caroline (*o. 1720?), Krogsgård, 1904 
Bruun, Frederik – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Bruun, Harald – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Bruun, I. L. (-1902-), Skanderup, 2563 
Bruun, Johan Ludvig (-1764-94-), til Krogsgård, ju

stitsråd, 987, 1835, 1842, 1849, 1854, 1863, 1864,
1904, 1907

Bruun, Johanne (*o. 1720?), Krogsgård, 1904, 1907 
Bruun, Johanne Madsdatter – se Bundesen, Johanne 

Madsdatter
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Bruun, Jørgen (1692-1759), til Krogsgård, justitsråd, 
amtsforvalter, 1881, 1898, 1904, 1907 

Bruun, Jørgen (†1759), justitsråd, Ribe, 456 
Bruun, Kirstine (-1930-), Ølgod, 1565 
Bruun, Maren, f. Jensen (1827-58), Ølgod, 1558 
Bruun, Maria Elisabeth, f. Mickelsen (1816-71), Varde, 

937
Bruun, Marie Anna (†1751), Krogsgård, 1904, 1907 
Bruun, Munthe (-1904-), amtsforvalter, Ribe, 426 

Bruun, P. H. – se under Rebslagere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Bruun, Rasmus Bundesen (*o. 1720?), Krogsgård, 1904, 
1907

Bruun, Sophie Dorothea Andreasdatter (-1723-24-), 
Ribe, 504, 505, 572, 583 note 35 

Bruun, Tinus (-1930-), sognefoged, Ølgod, 1565 
Brüggemann, Hans – se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Brügman, Hans (o. 1700), kontrollør, Varde, Ringkø

bing, 934 
Bryske (våben), 1981, 1990
Bröchner, Anne Cecilie – se Hübertz, Anne Cecilie 
Brødsgaard, Maren – se Krogh, Maren 
Brødsgaard, Peder (-1783-1804-), Jordrupgård, 2447, 

2457, 2458, 2460 
Brøndom, Margrethe Jensdatter (†1736), 616 
Brøndum, Ingeborg Jensdatter (o. 1775), Ribe, 664 
Brøndum, Per Jørgensen – se Per Jørgensen 
Brönsdorff, Kirstine Maria Lauritzdatter (-1725-), 

Lindbjerggaard, 1530, 1540, 1561 note 65 
Braaby, Helene Olesdatter (-1636-), 665 
Buch, madam – se under Skræddere og parament

magere i Kunstner- og håndværkerregister 
Buch, Ancher (-1675-1700?-), præst, Seest, 2604,

2606
Buch, Didrik Hansen – se under Guldsmede (Kol

ding) i Kunstner- og håndværkerregister 
Buch, Hans – se under Guldsmede (Kolding) i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Buch, Hans Sørensen (-1609-), præst, Ølgod, 1530, 

1542, 1544
Buch, Jacob Jensen (-1626-), præst og kirkeværge, 

Skanderup, 2554 
Buch, Jens Didrichsen – se under Guldsmede (Kol

ding) i Kunstner- og håndværkerregister 
Buch, Jens Jacobsen (†1688), præst, Skanderup, 2562 
Buch, Jens Sørensen (o. 1600), magister, Ølgod, 1555, 

1562 note 85
Buch, Jeppe Jepsen (-1661-), gårdmand, Nagbøl, 

2572
Buch, Johan Hansen – se under Guldsmede (Ribe) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Buch, Knud Mogensen (†1604), præst, Skanderup, 

2554, 2565, 2569, 2570 
Buch, Niels Ole Funder – se under Konservatorer i 

Kunstner- og håndværkerregister

Buch, Niels Poulsen (1739-1802), gårdejer, Nagbøl, 
2541, 2576

Buch, Søren Jensen (†1606), præst, Ølgod, 1530, 1532, 
1534, 1536, 1537, 1554, 1556, 1562 note 86, 1707 
note 37

Bucholtz, Johannes Henrich Caspar (1821-75), præst, 
Ølgod, 1557 

Buck, Jacob Hansen (†1634), præst, Ribe, 611 
Buck, Karen Hansdatter (†1604), Ribe, 611 
Buck, Margarete Pedersdatter (o. 1600), Ribe, 611 
Buddens, Ingeborg (-1712-), Ribe, 144 note 54 
Budtz Møller, Carl – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Bugenhagen, Johan (-1542-), reformator, biskop, Pom

mern, 84 note 79, 487, 488 
Bugge, Aage – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Buk, Peder Sørensen (†1628), præst, Vejen, 2906 
Buk, Sara Poulsdatter (1683-1743), Åstrup, 2965 
Bund johannes (†o. 1365), ærkedegn, Ribe, 637 
Bunde, Hans – se under Guldsmede (ikke stedfæste

de) i Kunstner- og håndværkerregister 
Bundesen (Bundsen?), Anders (†1618), borger, Ribe, 

606, 623
Bundesen, Anders – se også Anders Bundesen 
Bundesen, Anna Kirstine (-1815-), Mandø, 3518 
Bundesen, Gertrud (1741-1785), Søvig, 1156, 1157 
Bundesen, Johanne Madsdatter (1692-1773), 1898,

1904, 1907
Bundesen, Peder – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Bundesen, Rasmus (1679-1761), til Søvig, amtsforval

ter, Ribe, 1154, 1156 
Bundesen, Rasmus (†1702), regimentskvartermester, 

1907
Bundesen – se også Bruun
Bundgaard, Anders – se under Sten- og billedhug

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Bundsgaard, N. J. (†1912), Gesten, 2537 
Bundsgaard, Niels N. (1771-1844), Gesten, 2537 
Bundsgaard, Thomas Chr. Nielsen (-1770-86-), Grind

sted, 2335
Bundæ, Johan (o. 1331), kannik, Ribe, 2799 note 

75
Burchart, Johannes – se Borchardsen, Hans 
Burman Becker, J. G. – se Becker, J. G. Burman 
Busch, Johann Dietrich – se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Byberg, Charlotte Luise (1785-1818), Malt, 2834 
Bye, Jacob Ursin (o. 1700), skriver, København, 805 
Bygom, Christen Andersen (†1739), herredsfoged, 

Brøndum, 1959 
Bygom, Jens Andreas (1711-33), Brøndum, 1959 
Bühren, Frantz Hieronimus von (-1690-96-), major, 

1161, 1417, 1443, 1469 
Bülow, Ida Friderica Joachima von (-1717-), 656
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Bülow, Lorentz Joachim v. (†1793), sekondløjtnant, hof
junker, 1558 

Bülow, von (-1802-24-), ritmester, Kolding, 2765 
Byrgesen, Gregers (†1651), Janderup, 1068 
Byrgesen, Peder (†1661), til Store Hebo, slotsskriver, 

ridefoged, Riberhus, 1041, 1044, 1045, 1062, 1065,
1066, 1069

Bützou, Oluf Nielsen – se under Guldsmede (Ribe) 
i Kunstner- og håndværkerregister 

Bützow, Ole Nicolai (-1783-), professor, matematiker, 
2447

Bærentzen, Emil – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Bødker, Cecilia (-1775-), Skodborghus, 2905 
Bøg, Hans – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Bøggild (-1938-), konsulinde, 519 note 8 
Bøggild, Mogens – se under Sten- og billedhuggere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Bøjlesen, Bøjle – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Bøjlesen, Knud – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Bøkker Hansen – se Hansen, Bøkker 
Bølling, Hans Christensen – se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Bølling, Hans – se også Hans maler samt Jensen, Hans 
Bøngaard, Kirsten – se Jakobsen, Kirsten 
Børnsen, Jacob – se Bjørnsen, Jacob 
Bøtcher, Anna Lethe, f. Bruun (1726-1806), Jerne, 999 
Bøtcher, Ingeborg Johansdatter (1752-79), Jerne, 999 
Bøtcher, Johannes (1719-92), præst, Jerne, 999 
Bøtcher, Tobias (o. 1750), Jerne, 999 
Bötticker, Hendrich – se under Guldsmede (Ribe) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Bøttcker, Jochum – se under Guldsmede (Ribe) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Bøtticker, Jochum – se Bøttcker, Jochum

C A S M (-1653-), Gesten, 2522
C C (-1921-), Skjoldbjerg, 2329 note 10
C C T – se Tarp, Christen Christensen
C G (-1606-), løbedegn, Gesten, 2531
C H N I (o. 1792), Lindknud, 2694
C H S B (-1653-), Gesten, 2522
C I, (o. 1612-22), kirkeværge(?), Brørup, 2722, 2725
C J L (-1700-), 3010, 3013
C M (-1740-), Seem, 3432 note 65
C M – se Christen Madsen
C M – se under Guldsmede (København) i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
C M C – se Claudius, Christine Margrethe 
C N (-1585-1603-), kirkeværge(?), Jernved, 3238 
C S (1600'rne), 2658
C(?) P – se under Guldsmede (ikke stedfæstede) i 

Kunstner- og håndværkerregister

C Æ D (†o. 1680), Torstrup, (g.m. E I B), 1437 
Cachmann, Hans Hendrich – se Cahman, Hans Hend

rich
Cahman, Hans Hendrich – se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Callesen, Christian Frederik (-1716-), toldvisitør, Søn

derho, 2176, 2201 note 93 
Calnein (o. 1720), stiftamtmand, Ribe, 455 
Candid, Peter – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Cardona, N., 496
Carl – se under Skræddere og paramentmagere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Carl-Nielsen, Anne Marie – se under Sten- og bil

ledhuggere i Kunstner- og håndværkerregister 
Carlsen, Sven Erik – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Caroline Mathilde (1751-75), dronning af Danmark, 

3283
Carsten – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Carstensdatter, Gunder (1642-59), Ribe, 796 
Carstensdatter, Kirstine (-1763-), Ribe, 806 
Carstensdatter, Lene (1643-44), Ribe, 796 
Carstensen, Mathias (-1788-), præst, Ribe S. Katrine, 

756, 757
Castella, Jacob – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Castella, Peter Petersen de – se under Murere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Castello, Claus Pedersen de – se Decastello, Claus Pe

dersen
Castensen, Christoffer (-1687-1702-), borgmester, Ri

be, 972, 1881, 1903, 1904 
Castensen, Maturin (1669-1747), til Hennegård, præst, 

Jerne, provst Skast hrd., 972, 975, 978, 979, 981, 992, 
999, 1002 note 51, 1181, 1273, 1278, 1832, 1881, 
1890, 1891, 1971 

Catharina (†1567), Ribe, (g.m. biskop Poul Madsen), 601 
Cecilie (-1304-), (g.m. Jens Kalv), Ribe, 686 
Cecilie Pedersdatter (†1579), Ribe, 786 
Chistrup, Niels Nielsen (†1850), Tistrup, 1511 
Chr. Christensens Enke – se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Chresten Persen – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Chrestens, Beret – se Beret Chrestens 
Chrestens(kone), Daarette – se Stavnager, Dorte 
Chrestensen, Hans – se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Christen – se under Brolæggere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Christen – se under Malere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Christen – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister
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Christen Christensen (-1583-), præst, Horne og Øse, 
1459

Christen Henriksen – se Vind, Christen Henriksen 
Christen Jessen (†1583), borger, Ribe, 789 
Christen Laugesen (-1588-89-), Ribe, 789 
Christen Pedersen (†1596), Ribe, 789, 790 
Christen Pedersen Lund (†1593), Ribe, 629 
Christen Ægidissen (†1595), præst, Billum, 1101, 1104 

note 54
Christens, Bodel – se Bodel Christens 
Christens, Jens – se Jens Christensen 
Christens, Maren – se Maren Christens 
Christensdatter, Ane (†1863), Gammelby, 1000 
Christensdatter, Anna (†før 1657), Janderup, 1063 
Christensdatter, Anne (†1646), Kolle, 1209 
Christensdatter, Birgitte – se Rabeck, Birgitte Christ

ensdatter Ivers 
Christensdatter, Birgitte Cathrine (†1750), Østergård, 

1515
Christensdatter, Birthe Marie (†o. 1800?), Horne, 1465 
Christensdatter, Christiane Barbara – se Sevel, Chris

tiane Barbara Christensdatter 
Christensdatter, Dorthe Margrete – se Sevel, Dorthe 

Margrete Christensdatter 
Christensdatter (Spangsberg), Edel (-1689-1715-), 

Strandby, 994, 998 
Christensdatter (Spangsberg), Edel (1726-32), 996 
Christensdatter, Ingeborg (-1686-1705-), Ribe, 767, 

802
Christensdatter (Spangsberg), Ingeborg (1685-1766), 
Ugelvig, 995, 996 

Christensdatter, Inger (1593-1652), Sædding, 1209 
Christensdatter, Jensine (1832-1906), Hulvig, 1489 
Christensdatter, Karen (-1642-), Nørre Nebel, 1066, 

1128, 3534
Christensdatter, Karen (o. 1700), Ribe, 802 
Christensdatter, Katrine (1773-1862), Allerup, 1833 
Christensdatter, Kirsten (1590-1649), Janderup, 1068 
Christensdatter, Kirsten (-1619-47-), Ribe, 502, 582 

note 29
Christensdatter, Kirsten (1817-95), Gammelgård, Øl

god, 1559
Christensdatter, Maren (†o. 1660), Hillerup, 3156 
Christensdatter, Maren – se også Mulvad, Maren Chri

stensdatter
Christensdatter, Mette (†1659), Ribe, 503, 504, 560, 

617
Christensdatter, Mette (-1661-), Nagbøl, 2572 
Christensdatter (Spangsberg), Mette (*1719), Jerne(?), 

996
Christensdatter, Sara – se Kulerup, Sara Christensdat

ter
Christensdatter, Sophie (1622-91-), Løvlund, 2275, 

2281
Christensen – se under Drejere i Kunstner- og hånd

værkerregister

Christensen – se under Tømrere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Christensen, Adam Henrik (-1797-), Kvong, 1161 
Christensen, Ane (1780-1860), Risbøl, 2320 
Christensen, Ane Marie (1831-71), Hodde, 1489 
Christensen, Anne (1714-1803), Nr. Nebel, 1211 
Christensen, B. M. (†1820), præst, Brørup, 2731 
Christensen, Bodil Katrine – se Hansen, Bodil Katrine 
Christensen, Borregård – se under Skibsbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Christensen, Bruno & Sønner – se under Orgelbyg

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Christensen, Chr.'s Enke – se Chr. Christensens Enke 
Christensen, Christen (-1768-84-), bonde, Høllund, 

Vorbasse, 2317, 2365 
Christensen, Christen – se også Christen Christensen 
Christensen, Christen – se også Tarp, Christen Chri

stensen
Christensen, Christen Agersnap (*1871, †s.å.), Ølgod, 

1558
Christensen, Christian (1900'rne?), gårdejer, Nr. Ne

bel, 1200
Christensen, Else (1792-1852), Varde, 936 
Christensen, Eske (-1764-), Vester Starup, 1651, 1658, 

1664
Christensen, Gunnethe Kirstine – se Jensen, Gunnethe 

Kirstine
Christensen, Hans – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Christensen, Hans (†1743), Brixbøl, 1905 
Christensen, Hans (1770-1832), tiendekommisær, 

Hygom, 1876, 1971 
Christensen, Hans (-1881-), kirkeværge, Åstrup, 2965 
Christensen, Hans Peter (1839-72), Ølgod, 1558 
Christensen, Henrik (-1933-), Nr. Nebel, 1201 
Christensen, I. C. (1856-1930), kulturminister, 361 
Christensen, Ib – se Ib Christensen 
Christensen, Iver (†1659), herredsfoged, Løvlund, 

2281
Christensen, J. – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Christensen (Tarp), Tens (1558-1643), kirkeværge, Nr.

Nebel, 1209, 3534 
Christensen, Jens (-1695-), til Steensgaard, amtsforval

ter, Ribe, 806, 807 
Christensen, Jens (-1711-), kirkeværge, Vejen, 2893 
Christensen, Jens (†o. 1860?), Stavsø, 1269 
Christensen, Jens – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Christensen, Jens – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Christensen, Jens – se også Heden, Jens Christensen 
Christensen, Jeppe (1854-69), Fåborg, 1773 
Christensen, Johan (1829-99), Hjortlund, 3342 
Christensen, Johanne (1839-66), Slauggaard, Vorbasse, 

2320
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Christensen, Jørgen (†1654), Vorbasse, 2319 
Christensen, Jørgen (1812-62), gårdmand, Risbøl, 

2320
Christensen, Jørgen (†før 1903), Risbølgård, Vorbasse, 

2320
Christensen, Jørgen – se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Christensen, K. A. – se under Elektrikere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Christensen, K. L. (†før 1911), Årre, 1799 
Christensen, Kalle – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Christensen, Kirstine Frandsen (-1939-), Tjæreborg, 

1866
Christensen, Knud (-1624-), præst, Ho og Oksby,

1378
Christensen, Knud (-1665-), synsmand, Tistrup, 1499 
Christensen, Knud Jacob – se under Snedkere og 

billedskærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Christensen, L. (-1869-), Varde, 872, 873 
Christensen, Laurids (1714-92), amtsforvalter, justits

råd, Ribe, 663, 806 
Christensen, Laurids – se under Murere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Christensen, Laurits (1787-1861), Varde, 936 
Christensen, Lauritz (1732-96), degn, Nr. Nebel og 

Lydum, 1211 
Christensen, Laust – se Gilbech, Laust Christensen 
Christensen, Lavrits – se Lavrits Christensen 
Christensen, Lene (1817-66), Nymindegab, 1290 
Christensen, M. P. – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Christensen, Mads (-1770-90-), Holstedgård, 2739,

2748, 2750, 2754, 2755, 3541 
Christensen, Mads – se også Gamst, Mads Christensen 
Christensen, Mette, f. Holbek (1811-93), Lønne, 

1290
Christensen, Mogens (-1674-), forpagter, kirkeværge, 

Vester Nebel, 1977 
Christensen, Morten (-1609-), kirkeværge, Ansager, 

1583, 1584
Christensen, Morten (-1639-), løbedegn, Varde, 1151 
Christensen, N. C. (1807-78), toldofficiant, Lønne, 

1290
Christensen, N. Horsbøl (-1928-), lærer, kirkesanger, 

Vester Nebel, 1983 
Christensen, Niels (-1689-), Surhave, Brørup 2715,

2719, 2720
Christensen, Niels (-1764-), bonde, Næsbjerg, 1648 

note 3
Christensen, Niels (-1768-), præst, Bække, 2406 
Christensen, Niels – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Christensen, Niels – se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Christensen (Spangsberg), Niels (*1722), Jerne(?), 996

Christensen, Niels Chr. (-1881-), kirkeværge, Åstrup,
2965

Christensen, Niels Lykke (-1980-), Årre, 1790 
Christensen, Oluf (-1615-), kirkeværge, Grene, 2284 
Christensen, P. – se under Skibsbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Christensen, P. C. (o. 1975), købmand, kirkeværge, 

Skast, 1881
Christensen, Peder (1561-1601), købmand, Ribe, 789,

801, 3547 note 12 
Christensen, Peder (-1652-), skriver, København, 664 
Christensen, Peder (-1654-), kirkeværge, Strandby, 

984
Christensen, Peder (-1934-), gårdejer, Bækhuse, 1207 
Christensen, Peder (†o. 1770?), Gesten, 2537 
Christensen, Peder – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Christensen (Spangsberg), Peder (1670-1742), Strand

by, 995, 997, 998 
Christensen, Peder Christian (1828-1907), sognefo

ged, Skonager, 1647 
Christensen, Peter (o. 1650?), løbedegn, Kolding, 

2407
Christensen, Peter (-1964-), graver, Grene, 2277 
Christensen, Sigrid (-1933-), Nr. Nebel, 1201 
Christensen, Simon (1645-1732), til Store Hebo, 1031, 

1041, 1042, 1050, 1051, 1062, 1066, 1067, 1069, 
1073, 1084

Christensen, Svend – se under Gørtlere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Christensen, Søren (-1615-), Plougslund, kirkeværge, 
Grene, 2284 

Christensen, Søren (1795-1858), Allerup, 1832 
Christensen, Søren (1800-76), Nørbølling, 2873 
Christensen, Søren – se også Sevel, Søren Christensen 
Christensen, Thomas (1608-87), Hillerup, delefoged, 

Riberhus, 3156 
Christensen, Thomas (1833-58), Sædding, 1211 
Christensen, Vilhelm – se under Guldsmede (Køben

havn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Christensen, Villy – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Christian, biskop – se Kristiern
Christian (-1525-30-), hertug (den senere Christian 

III), 1026, 3261, 3439 
Christian – se under Malere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Christian – se under Smede i Kunstner- og håndvær

kerregister
Christian – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Christian – se under Sten- og billedhuggere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Christian I, konge af Danmark 1448-81, 831 
Christian (Christiern) II, konge af Danmark 1513-23, 

135
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Christian III, konge af Danmark 1534-59, 90, 92, 106, 
110, 404, 423, 488, 686, 819, 828, 837, 839, 847, 850, 
1792, 1894, 1962 

Christian IV, konge af Danmark 1588-1648, 72, 398, 
425, 426, 474, 516, 1335, 2254, 2504, 2513 note 112, 
3156, 3367, 3425 

Christian V, konge af Danmark 1670-99, 463, 510, 
765, 807, 1025, 2560, 3195, 3261, 3288, 3537 

Christian VI, konge af Danmark 1730-46, 398, 432, 
727, 2384, 3281, 3421 

Christian VII, konge af Danmark 1766-1808, 516, 
770, 1530, 1554, 1627, 3283, 3295, 3386 

Christian VIII, konge af Danmark 1839-48, 2133 
Christian IX, konge af Danmark 1863-1906, 80, 361, 

478
Christian X, konge af Danmark 1912-47, 753, 771, 

2354
Christian, Jørgen – se Jørgen Christian 
Christiansdatter, ...h..s (*1751), Farup, 3485 
Christiansen & Schjønning – se under Klokkestøbe

re i Kunstner- og håndværkerregister 
Christiansen, Andreas Hans – se under Farvere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Christiansen, Christian – se under Farvere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Christiansen, Hanne Kirk (†før 1973), 2295 
Christiansen, M. – se under Sten- og billedhuggere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Christiansen, Ole Kirk – se under Snedkere og bil

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Christiansen, Peder (rådmand) – se under Farvere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Christiansen, Zacharias – se under Smede i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Christine (-1490-), dronning af Danmark 1481-1513, 

103, 846, 851, 3530, 3531 
Christine Gødikesdatter (†1358), Ribe, 106, 635 
Christoffer – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Christoffer – se under Tømrere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Christoffer I, konge af Danmark 1252-59, 66, 102, 

103, 104, 150, 226, 409, 522, 524, 527, 528, 529, 530, 
531, 534, 536, 538, 540 note 26, 541 note 44, 543, 
544, 545, 548, 549, 591, 635, 3527 

Christoffersdatter, Karen – se Hemmer, Karen Chri- 
stoffersdatter de 

Christoffersen – se under Murere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Christoffersen, Carsten (-1696-), præst, Tjæreborg, 
1842

Christoffersen, Hans (-1786-), Vorbasse, 2335 
Christophersen, Enevold – se under Snedkere og 

billedskærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Chritensen, Peder – se Christensen, Peder 
Clarke, Geoffrey (o. 1960-70?), kunstner, 416

Classen, Christina Margareta (†1745), Sønderskov, 
2821, 2862, 2865, 2871, 3541 

Claudi (o. 1700), provst, Ribe, 668 note 7 
Claudi, Christian (-1738-), regimentskvartermester, 

Østerbygård og Vamdrupgård, 2653 note 63, 2670, 
Claudius (slægt), 2848, 2870, 3541 
Claudius, Christine Margrethe, f. Bachmann (†1756), 

Sønderskov, 2715, 2720, 2734 note 42, 2777, 2778, 
2780, 2784, 2785, 2870, 2871, 2872, 3541 

Claudius, Johannes (-1719-), præst, Emmerlev, provst, 
Schackenborg, 2872 

Claudius, Magdalena Augusta (-1719-), Emmerlev, 
2872

Claudius, Samuel Nicolaus (1719-71), til Sønderskov, 
kancelliråd, amtsforvalter, 2774, 2777, 2778, 2780, 
2784, 2785, 2870, 2871, 2872, 2874 note 45, 3541, 
3542

Claus – se under Glarmestre og glaskunstnere i
Kunstner- og håndværkerregister 

Claus (guldsmed) – se Rasmussen, Claus 
Claus Iversen (-1566-), kirkeværge, Ribe S. Katrine, 

746
Claus Strangesen (1553-96), til Nørholm, 1428, 1435, 

1437/38
Clausdatter, Bege – se Emmiksen, Bege Clausdatter 
Clausdatter, Ide – se Ide Clausdatter 
Clausdatter, Ingeborg (†1620), Sneum, 1832 
Clausdatter, Maren – se Maren Clausdatter 
Clausen – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Clausen (Strangesen), Otte – se Otte Clausen 
Clausen, Abeline (o. 1925), Gredstedbro kro, 3256 
Clausen, Christen (†1736), Ribe, 805 
Clausen, Christen Hansen (†o. 1919?), herredsfuldmæg- 

tig, justitsråd, Brørup, 2732 
Clausen, Christine B., f. Jacobsen (1790-1856), Ankel

bo, 2289
Clausen, Emil (-1920-29-), præst, Grindsted, 2258 

note 15
Clausen, Gorm – se under Skibsbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Clausen, Hans (†1567), præst, Janderup, 1067 
Clausen, Hans Christian (†1840), præst, Farup, 3299 
Clausen, Jacob Pedersen (-1787-), præst, Ho, provst, 

1351
Clausen, Marius (-1924-25-), kroejer, Gredstedbro, 

3253
Clausen, Meta Augusta, f. Smith (†o. 1919?), Brørup, 

2732
Clausen, Niels (-1598-1620-), præst, Henne, 1270 no

te 28
Clausen, Niels (-1769-), rådmand, Ribe, 748 
Clausen, Niels – se også Niels Clausen 
Clausen, Peder (-1637-), præst, Ål, 1335 
Clausen, Peder – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
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Clausen, Rasmus (-1654-), lektor, Ribe, 3493 note 148 
Clausen, Thomas Jensen (-1776-), skibsfører, Sønder

ho, 2169
Claussen, Behrens (-1934-), domorganist, Ribe, 480 

note 25
Clemens Madsen (-1458-59-), præst, Gram, 100, 298, 

846
Clemensen, Ebbe – se Ebbe Clemensen 
Clement, skipper (-1534-), 869, 889 
Clementsen, Arild – se Arild Clementsen 
Clemmensen, Andreas – se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Clemmensen, Niels (-1691-), herredsfoged, Løvlund, 

2275, 2281
Clemmensen, Peder (†o. 1694), til Ly dumgård, 1234 
Cohr, Carl M. – se under Guldsmede (Fredericia) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Colding, Jon Jensen – se Kolding, Jon Jensen 
Colding, Jon Jonsen – se Kolding, Jon Jensen 
Colwitz, Johan Friederich – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Cort, Cornelius – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Coster (Cöster), Hans (-1777-85-), præst, Ribe dom

kirke og Seem, 3410, 3434 note 107 
Cour, Hulda la (†1878), 2833
Cour, Poul la (1846-1908), professor, højskolelærer, 

Askov, 2833 2845 
Cranach, Lucas – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Curtz, Hans (1714-64), præst, Darum og Bramminge,

3058
Curtz, Kirstine, 3062 note 76, 3544
Curtz – se også Kurtz
Cæsarius af Heisterbach (†1240), 2902

D & G – se Danielsen, hhv. Gørresen 
D C S – se under Gørtlere i Kunstner- og håndværker

register 
D D – se Daa, Dorte
D F A – se under Galvanoplastikere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
D I D R (-1643-), Lunde, 1124 
D S D, Lydum, 1235
Dager, Claus – se under Guldsmede (Kolding) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Dagmar (†1212), dronning af Danmark, 226 
Dahl, Emil Ferdinand – se under Guldsmede (Kø

benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Dahl, Koed (†før 1950), Stenvad Mølle, 2446 note 95 
Dahlerup, Jørgen – se under Guldsmede (Hørsholm) 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Dahlerup, Vilh. – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Dahlhoff – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister

Dal, Chresten Knudsen (†1604), præst, Ho, 1369, 1373 
Dalgaard, Jens J. – se under Konservatorer i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Dalhoff, H. – se under Gørtlere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Dalsgaard, Christen – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Dam, Lorents – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Dam, Niels – se under Guldsmede (Varde) i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Damgaard, Jens Christian (1756-78), student, Jande- 

rup, 1065 
Dan (våben), 932
Danielsen, J. J. – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Danielsen, Peder (-1800-), Alslev, 2027, 2028 
Danner, Louise Christine (1815-74), lensgrevinde, 

905
Dau, Ejner – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Dau, Hans – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Daugaard, Jacob Brøgger (1796-1867), biskop, Ribe, 

476, 483, 484, 486, 487, 494, 497 note 10, 498 note 
24, 817

Daugaard-Peters – se under Tømrere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

David – se under Smede i Kunstner- og håndværker
register

Davidsen, Niels (1762-1819), Vester Vedsted, 3486 
Davidsen, Peter (-1847-), kirkeværge, Vester Vedsted, 

3456
De Smithske Jernstøberier – se under Klokkestøbere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Debes, Lukas (-1710-), præst, Lindknud, 2688 
Decastello, Claus Pedersen – se under Murere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Degn, Lave – se Lave Degn
Demant, J. A. – se under Orgelbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Demant, P. U. F. – se under Orgelbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Den kgl. Porcelænsfabrik – se under Porcelænsfabrik- 

ker i Kunstner- og håndværkerregister 
Dewitz, von (slægt), 805
Dewitz, Frederik von (†1673), ritmester, Ribe, 646, 

666
Dexinger, Wilhelmine (1915-22), Skjoldbjerg, 2329 
Didnksen, Bendix (1676-1738), præst, Føvling, 2792 
Didriksen, Niels – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Dietrichstein, von (-1627-29-), oberstløjtnant, Kol

ding, 2443 note 14 
Dines – se under Tømrere i Kunstner- og håndværker

register
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Dinesen, Jens Jersin – se Jersin, Jens Dinesen 
Dircksen, Jan – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Dirichsen, Jan – se Dircksen, Jan 
Dithmer, Hans H. (-1843-45-), agent, 367 
Ditlev, kannik, Ribe, 95
Ditlevsen, Fin – se under Arkitekter og bygmestre

i Kunstner- og håndværkerregister 
Ditzer – se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Dobbran, Hinrik – se under Klokkestøbere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Docter – se Doctors 
Docter, Peder (†1558), Ribe, 637 
Doctors, Lisbeth – se Lisbeth Doctors 
Doctors, Maje – se Maje Doctors 
Dohm, Heinrich – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Dolci, Carlo – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Dolendo, Zacharias – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Dombroik (-1700-), kaptajn, 1151 
Dons, Inger Jensdatter (-1765-1804-), Nagbøl, 2541, 

2576
Dons Kristensen, H. – se Kristensen, Henrik Dons 
Donslund, Kjerstin Pedersen – se Jensen, Kjerstin 
Doré, Gustave – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Dorethe Sørensdatter (Stage) (-1575-1600?-), Ribe, 

786
Dorothea (†1563), Ribe, (g.m. Poul Madsen), 601 
Dorothea (†1601) – se Hansdatter, Dorothea 
Dorothea (†1699), Åstrup, (g.m. Iver Gregersen Krab

be), 2966
Dorph, Anton – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Dose, Kai – se under Arkitekter og bygmestre i

Kunstner- og håndværkerregister 
Draiby, Frederik M. R. – se under Arkitekter og 
bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Drebolt, Albert Telemack – se under Guldsmede 
(København) i Kunstner- og håndværkerregister 

Drefeld (våben), 2024
Dreier, C. T. – se under Drejere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Dreier, Jens Thomsen (†1811), Ribe, 818 
Dreier, S. E. S. (†1680?), 608 
Drejer, Thomas Jensen – se Jensen, Thomas 
Drewsen, H. C. – se under Galvanoplastikere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Dreyer, Katrine (-1902-), Stenderup, 2802 
Dræbye, J. R. (-1919-), præst, Grindsted, 2267 
Du Pont, Mathurin – se Pont, Mathurin du 
Due (våben), 1232 
Due (†før 1720), løjtnant, Varde, 934

Due, Birgitte – se Juhl, Birgitte 
Due, Christian – se Due, Kristian 
Due, Elenora Berendsdatter (1676-1750), Hjerting, 

2094, 2095 
Due, Jørgen (-1587-), til Oksholm, 1232 
Due, Tørgen Christopher (-1716-), til Sønderskov, 

2777, 2781
Due, Jørgen Skeel (-1662-1701), til Sønderskov, amt

mand, 2705, 2733 note 3, 2734 note 62, 2765, 2791,
2797 note 5, 2867, 2868, 2870 

Due, Kristian – se under Malere i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Dueholm, Marie (†før 1936), Ribe, 507 
Dueholm, P. (-1936-), rentier, Ribe, 507 
Dupont, Mathurin – se Pont, Mathurin du 
Duus, Nicolai (-1770-), til Engelsholm, kammerråd, 

2225, 2283, 2335 
Dyck, Anton van – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Dynesen, Christen (*1635, †s.å.), 645 
Dyrbye, Valdemar – se under Guldsmede (Ribe) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Dyre (våben), 2451
Dyre, Christine (Christence?) (-1680-97-), 2451, 

2888, 2892, 2893, 2894 
Dyrebye, Andreas – se under Guldsmede (Ribe) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Dyrebye, Hans Chr. – se under Guldsmede (Ribe) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Dürer, Albrecht – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Düring, Ernst Friederich Christoph von (1738-1809), 

til Østerbygård, generalmajor, 2648, 2669 note 52 
og 55, 2670 note 55 og 57,

Düring, Wilhelm Georg Friedrich Carl von (1782- 
1860), til Heinsen og Vamdrupgård, generalmajor,
2666 

Daa (våben), 1512 
Daa, Claus (o. 1620), 658 
Daa, Dorte (†1600), Nørholm, 1511, 1512, 1513 
Daa, Dorte (†1624), Gerdrup, 3329, 3343 note 43

E I, borger, Ribe, 608
E I B (†o. 1680), Torstrup, (g.m. C Æ D), 1437 
E I D (g.m. I T S), Ribe, 804
E M D W (Else Madsdatter Warde) – se Madsdatter, 

Else
E M S D D (†o. 1763), Lydum, 1235 
E. A. Hansens Teglværk – se under Teglbrændere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Ebbe – se under Murere i Kunstner- og håndværker

register
Ebbe – se under Snedkere og billedskærere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Ebbe – se under Tømrere i Kunstner- og håndværker

register
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Ebbe Clemensen (-1525-), Ribe, 451 
Ebbe Jensen (-1396-), præst, Ål, 1293 
Ebbe Nielsen (†1350), borger, Ribe, 106 
Ebbesen, Hans (-1926-), lærer, Stenderup, 2801 
Ebbesen, Maren, Sønderskov Mølle, 2874 note 42 
Ebbesen, Niels – se Niels Ebbesen 
Ebbesen, Nis – se Nis Ebbesen 
Eckehard af Slesvig (†1026), biskop, 62 
Eeg, Søren Petersen (1816-54), Føvling, 2796 
Eenholm, Christen Siegfred (-1723-), kommerceråd, 

Ribe, 573, 582 note 33, 583 note 35 
Egholdt, Hans Johnsen (-1909-), Lejrskov, 2435 
Ehlers, H. – se under Sadelmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Ehrenfeld, Maria, f. Schultz (1694-1746), til Endrup- 

holm, Nørholm og Lunderup, 1424, 1500, 1581, 
1745, 1746, 1749 note 58 

Ehrenfeldt, Steffen Nielsen (1680-1741), til Endrup- 
holm, Nørholm og Lunderup, 1500, 1511, 1572, 
1575, 1576, 1580, 1581, 1679, 1743, 1745, 1746, 
1779

Eibye, Knud – se under Gørtlere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Eigtved, Nicolai – se under Arkitekter og bygme
stre i Kunstner- og håndværkerregister 

Eijsbouts, N.V. – se under Klokkestøbere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Eilchau, Christian Cornelius – se Eilschou, Christian 
Cornelius

Eiler, Frederikke L., f. Biørnsen (1771-1809), Jernved, 
3247

Eiler, Frederikke Lovise (1832-64), Gammelby, 2932 
Eilschou, Andreas Michael (1747-1824), apoteker, Ri

be, 125, 143 note 7, 338, 815, 843 
Eilschou, Christian Cornelius (1777-1834), apoteker, 

Ribe, 816 
Elbæk, Mads (1738-1823), Bobøl, 2796 
Elias (†1162), biskop, Ribe, 64, 115, 159, 160, 242, 

522, 3438
Eliasdatter, Tove (1801-70), Hjortlund, 3341 
Elin Gødes(kone) (-1581-), Billum, 1098 
Eline (-1646-), præstekone, Vester Nykirke, (g.m. Seve

rin Lambertsen), 1734 
Elisabeth (-1413-33-), (g.m. Jon Jacobsen til Nør

holm) , 110 
Ellen Timsdatter – se Helena Thimesdatter 
Eller, Poul (-1971-), kunsthistoriker, 1870 
Ellger, Dietrich (-1966-), bygningshistoriker, 246 
Ellum, Inger – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Ellung, I., antikvar – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Elmholdt, Svenning – se under Konservatorer i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Elo, Mathilius Schack – se under Sten- og billedhug

gere i Kunstner- og håndværkerregister

Else Lauritsdatter (†o. 1599), Ribe, 801 
Elsuf, fru (o. 1275), Ribe, 841 
Emmiksen (våben), 2024
Emmiksen, Bege Clausdatter (-1586-1613), til Hunds- 

bæk, kirkeværge, 2911, 2923, 2933 note 23 
Endorph, Cathrine Nielsdatter (†1705), Ribe, 654, 

3528
Endorph, Christiana Maria (-1747-76-), Brøndum 

1958
Endorph, Jens Pedersen (-1725-), Henne?, 1246 
Endorph, Peder Nielsen (-1710-30-), til Hennegård, 

1207, 1239, 1246, 1247, 1250, 1254, 1273 
Enevold – se under Smede i Kunstner- og håndvær

kerregister 
Enevold Gregersen (-1569-), Ribe, 93 
Enevoldsdatter, Anne (1647-1729), Store Hebo 1041, 

1042, 1062, 1066, 1067, 1084, 3533 
Enevoldsen, Anne – se Enevoldsdatter, Anne 
Enevoldsen, Christopher – se under Blytækkere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Enevoldsen, Mads (†før 1651), Ribe, 642 
Enevoldsen, O. – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Enevoldsen, Peder – se under Blytækkere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Engel – se under Urmagere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Engelbrecht Andersen – se under Guldsmede (Ribe) 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Engelstoft (-1786-), birkedommer, Nordby, 2117, 

2118
Engelstoft, Christen Pedersen (-1636-), Næsby, 665 
Engelstoft, Christian Olesen (†1742), præst, Sønderho, 

2159, 2162, 2164, 2166, 2175, 2199 note 37, 2205, 
2206

Engelstoft, Christian Thorning (1805-89), biskop, Ri
be, 1436

Engelstoft, Laurits (-1775-), Anst, 2480 
Engelstoft, Ole-Christian – se Engelstoft, Oluf Chri

stensen
Engelstoft, Oluf Christensen (1636-1712), skriver, amts- 

fuldmægtig, rådmand, Ribe, 665, 793, 3528, 3530 
Engerup, Søren Hansen (-1625-), kirkeværge(?), Søn

derho, 2186 
Enghof, C. (-1902-), 2801
Engvarius, Arnt Peter (o. 1760?), til Rørbæk, 2387 
Er...man, Johan (†1695), Gammelby, 2932 
Erichsen (-1844-), maler(?), Verst, 2385 
Erichsen, Christen (-1765-), Seest, 2583 
Ericsøn, Laverst (-1615-), Bække, 2406 
Erik Ejegod, konge af Danmark 1095-1103, 226, 547 
Erik Emune, konge af Danmark 1134-37, 150, 157,

527, 528, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 589, 3527 
Erik Clipping, konge af Danmark 1259-86, 66, 102, 

104, 226, 549 
Erik Klipping – se Erik Glipping
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Erik Menved, konge af Danmark 1286-1319, 539 
note 16, 592, 593 

Erik af Pommern, konge af Danmark 1396-1439, 68, 
320, 469

Erik Nielsen (-1280-), godsejer, Anst, 2463, 2541, 
2611, 2631, 2875 

Erik Nielsen Gyldenstjerne – se Gyldenstjerne, Erik 
Nielsen

Eriksdatter, Ingeborg Kaas – se Kaas, Ingeborg Eriks- 
datter

Eriksen, Niels – se Niels Eriksen 
Eriksen, Tannis – se Tannis Eriksen 
Erlandsen, Jacob – se Jakob Erlandsen 
Ernst, Johan Conrad – se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Erritzøe, Catharina Iversdatter (-1721-), 2415 
Erstad-Pedersen, G. – se under Gørtlere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Erstad, Troels – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Esbensen, Jens Nielsen (1815-73), Hoddeskov, 1489 
Esbern (o. 1200-50), Føvling, 2794, 2799 note 82 
Esge Lauridsen (o. 1300?), 1082 
Esger (†1273), biskop, Ribe, 66, 83 note 36, 96, 226, 

271 note 1
Esger Mø (-1338-), kantor, Ribe, 93, 94, 104, 108, 

635, 846
Esgersen, Peder – se Peder Esgersen 
Eskelsdatter, Maren (†1766), Grimstrup, 1704 
Eskesen, A. B. (†1954), valgmenighedspræst, Skande

rup, 2582 
Eskesen, Anders – se Anders Eskildsen 
Eskesen, Christen (-1720-35-), Vestterp, 1651, 1658,

1666, 1667, 1669, 1670 
Eskesen, Christen (-1799-), 1651 
Eskesen, Las (-1668-), Lundager, 1189 
Eskesen, Peder – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Eskil (†1132/33), biskop, Viborg, 246 
Eskil (†1181), ærkebiskop 1137/38 i Lund, 64 
Eskil(d) (†1409), biskop, Ribe, 68, 522, 534, 845 
Eskild Ebbesen (1100'rne), kgl. ombudsmand, Varde, 

865
Eskildsen, Anders – se Anders Eskildsen 
Eskildsen, Chr. (-1963-79-), præst, Vester Vedsted, 3491 

note 82, 3496 note 205 
Eskildsen, Niels – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Eskildsen, P. – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Eskildsen, Terkel (1535-1624), læge, Jedsted, 3156 
Esmann, Hermann (1755-1824), præst, Lemvig, Lem, 

Ølgod, Strellev mv., 1553, 1557 
Estrup, Hector F. J. – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Eugenius (-1437-), pave, 68

Evendorph, Morten (o. 1715?), rådmand, hospitalsfor
stander, Ribe, 1293 

Exner, Bent og Helga – se under Guldsmede (ikke 
stedfæstede) i Kunstner- og håndværkerregister 

Exner, Inger og Johannes – se under Arkitekter og 
bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 

Exner, Julius – se under Malere i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Eziko (†1026), biskop, Slesvig, 82 note 18

F B A (†1845?), Lydum, 1235
F B S (Frands Bastiansen Slesvig) – se Bastiansen (Sles

vig) , Frands
F P (el. P F?) – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
F(P?)L P (1600'rne), Ribe, 457
Faber, Ernst – se under Smede i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Fabricius (familie), Varde, 873
Fabricius – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Fabricius, Georg Andreas (1740-1814), præst Ansager,

932, 1590
Fabricius, Margrete (1774-1853), 3097 
Fabricius, Terman Øllgaard (†1857), 3030, 3040, 3097 
Fabricius, Theodora (†1858), Bramminge, 3097 
Fabricius, Wilhelm (1702-67), præst, Varde, provst, 867,

880, 930, 932, 933, 937, 964 
Fabricius, Wilhelm (†1789), Ansager, 1590 
Fabricius, Wilhelm (1777-1824), 3097 
Fabritius, Christen (-1781-), præst, Lejrskov, 2415 
Fabritius, Fredrik – se under Guardeiner i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Falck, madam (†1746), Varde, 934 
Falck, E. Th. – se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Falck, L. – se under Smede i Kunstner- og håndværker

register 
Falkenhaven (våben), 1875
Falster, Christian (1690-1752), digter, filolog, rektor, 

Ribe, 660, 662 
Fandina, Christoffer Adolf (-1668-), Seest, 3540 
Fanninger, Hans (o. 1560), borgmester, Ribe, 575,

639
Fasti, Anne (o. 1550?), 1749 note 53 
Faulov – se Taulov
Feddersen, Friderich Johan Wilhelm – se under Mu

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Feddersen, N. – se under Blikkenslagere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Feerup – se under Smede i Kunstner- og håndværker

register
Feilberg, Conradine, f. Købke (-1835-), 2030 note 15 
Feilberg, H. F. (-1875-), præst, Darum, 3046 
Feilberg, Nikolaj Laurentius (-1835-), præst, Alslev, 

2030 note 15
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Feilman, Niels (o. 1710?), præst, Kalvslund, 3355 
Fenger, Ludvig – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Feodorowitch, Michael (-1628-), zar af Rusland, 425 
Fibiger, A. S. (-1759-), præst, Henne og Lønne, 1291 

note 10
Fiilsøe, Jacob Clausen – se under Blytækkere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Filip, maler – se Philipphus
Fin – se under Sten- og billedhuggere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Fincke, Caspar – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Finsen, Arne – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Fischer, Jens N. (1803-87), skibsfører, Sønderho, 2182 
Fischer, Mette Cathrine – se Brinch, Mette Cathrine 
Fjeldskov, A. – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Fjeldskov, Niels Waldemar – se under Snedkere og 

billedskærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Flansmose, J. D. (-1991-), 2869
Flek, Marius Christian – se under Glarmestre og 

glaskunstnere i Kunstner- og håndværkerregister 
Flemming (våben), 476, 932
Floris, Cornelis – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Floris, Frans – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Floris, Søren (-1980-), geolog, 194 note 18 
Foersom, Chresten – se under Urmagere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Foersom, Magdalene (1767-97), Ribe, 631 
Foersom, Maren Jepsdatter (1732-75), Ribe, 801, 

3530
Fog & Mørup – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Fog, Anna Kristine Clemensdatter (-1742-), Vester Ved

sted, 3493 note 147 
Fog, Elisabeth (†1710), Ribe, 799 
Fog, Hans (-1768-), præst, Vejen, 2899, 2901, 2902, 

2903, 2904, 2905, 2907 
Fog, Jørgen Lauridsen (1631-1710), præst, Ribe S. Ka

trine, 782, 784, 806, 807 
Fog, Laurids (†1667), præst, Feldballe og Nødager, 

806
Fog, Laurids Jørgensen (†o. 1747), præst, Ribe S. Ka

trine, 766, 782, 785, 800 
Fogh, Abelone Cathrine (-1858-), Vejen, 2902 
Fogh, Camilla Augusta (1826-51), Varde, 937 
Fogh, David Jørgensen (†1720), præst, Alslev, 2029 
Fogh, Hans Nielsen (1700-81), birkedommer, Hunde- 

rup Birk, 1741, 1746 
Fogh, Karen Sophie (-1797-), Frøstrupgård, 1165 
Fogh, Magdalene Dorthea – se Poder, Magdalene Dor

thea

Fogh, N. (-1850-), kaptajn, Varde, 937 
Fogtman, Laurits (1748-1821), byskriver, byfoged, ju

stitsråd, kirkeværge, Varde, 936, 950, 951 
Fogtmann, Nicolai (†1851), biskop, Ribe 1831-33, se

nere Ålborg, 486, 494 
Folsach, Hans (-1721-38-), til Gjessinggård og Keld- 

kær, krigsråd, 2297, 2308, 2310, 2311 
Forpagter, Hans – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Forum, Bertel Agervig (1806-50), købmand, Varde,

936
Forum, J. C. (-1874-), fotograf, 889 
Foss (familie), Ribe, 649 
Foss, frøken (†1750), Ribe, 662 
Foss, Christiane Marie – se Worm, Christiane Marie 
Foss, David (-1723-), præst, Grindsted, 2225, 2283 
Foss, David Lauritsen (1604-59), præst, Ribe S. Katri

ne, 778, 798
Foss, Hans (-1782-), præst, Hedensted og Dalby, 2198 

note 18
Foss, Inger Davidsdatter (†o. 1650?), Ribe, 798 
Foss, Jens (†før 1724), kancelliråd, Ribe, 409, 662, 668 

note 34
Foss, Jens (1766-1828), præst, Hodde og Tistrup, 

1486
Foss, Karen Davidsdatter (†o. 1650?), Ribe, 798 
Foss, Magdalena Davidsdatter (1640-78), Ribe, 782, 

784, 805
Foss, Ove Thiesen (-1779-82-), præst, Sønderho, 2156, 

2157, 2158, 2159, 2166, 2198 note 18 
Foss, Peter (†1728), løjtnant, Ribe, 624, 662 
Frahm, Simeon (1887-1971), 1434 
Frands-Eberhart (†1691), Ribe, 661 
Frandsdatter, Ellen (†1696), Ribe, 645 
Frandsdatter, Else – se Thygesen, Else 
Frandsdatter, Karen (1773-83), Ribe, 803 
Frandsdatter, Mette Kirstine (†1845), Oksby, 3535 
Frandsen, Agner (-1993-), præst, Askov og Folding, 

2874 note 50 
Frandsen, Hans (†1673), Hjerting, 2092 
Frandsen, Hans – se også Hans Frandsen 
Frandsen, Ingvard – se Ingvard Frandsen 
Frandsen, Jacob (1683-1737), skipper, Hjerting, 2096 
Frandsen, Jens (1701-48), Farup, 3305 
Frandsen, Laust (-1703-17-), Lille Darum, 3057, 

3095
Frandsen, Otto – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Frandtzen, Niels – se under Sadelmagere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Frans Jacobsen (-1561-), kirkeværge, Varde, 928 
Frants – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Frausing (†1775), byfoged, Varde, 934 
Frausing, Andreas (-1736-), borgmester, Ribe, 1746, 

1834 note 57, 3537
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Frausing, Sophia (†1771), Ribe, 631 
Fredendal, Peter Frederik – se under Malere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Frederich – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Frederik I, konge af Danmark 1523-33, 552, 3261 
Frederik II, konge af Danmark 1559-88, 72, 94, 452, 

848, 2431, 2464, 2604 
Frederik III, konge af Danmark 1648-70, 463, 743, 

764, 2501, 3295 
Frederik IV, konge af Danmark 1699-1730, 292, 339, 

386, 398, 427, 1651, 1745, 2433, 2575, 2602, 2604,
2792, 2967 note 8, 3195, 3322, 3334 

Frederik V, konge af Danmark 1746-66, 884 
Frederik VI, konge af Danmark 1808-39, 464 
Frederik VII, konge af Danmark 1848-63, 905, 1341, 

1909 note 30 
Frederiksborg Orgelbyggeri – se Krohn, Troels 
Frederiksen, C. – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Frederiksen, Erik Ellegård – se under Malere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Freiberg (†o. 1746), oberstløjtnant, Varde, 960 
Frellevsen, Kristian – se Kristian Frellevsen 
Frello, Børge (1922-58), præst, missionær, 1154 
Frese, J. og M. – se under Glarmestre og glaskunst

nere i Kunstner- og håndværkerregister 
Freudendal, Peter Frederik – se Fredendal, Peter Fre

derik
Fride, Morten (†1686), tolder, Varde, 932 
Friderich, Christian (-1716-), skipper, Føhr, 2178 
Fridsch, Andreas Frausing (1744-1807), til Varho, stifts- 

fysikus, Ribe, 815, 3165 
Fridsch, Ingeborg Kirstine (1714-90), 573, 630 
Fridsch, Mads Pedersen (†1720), råd- og handelsmand, 

Ribe, 545, 572, 583 note 35, 630, 645 
Fridsch, Peder (1712-87), borgmesterjustitsråd, Ribe, 

586, 631, 736, 747, 748, 749 
Fridsch, Peder Madsen (†1709), købmand, overformyn

der, Ribe, 586, 630 
Fridsch, Sophia – se Frausing, Sophia 
Fridsk, Ingeborg Christine – se Anchersen, Ingeborg 

Kirstine
Friede, Maren Bjørn Pedersdatter (o. 1750), Ansager, 

1590
Friedlieb (1701-19), præst, Ansager, 1440 note 4 
Friedrichsen, Laurids (-1836-50-), købmand, Hjerting, 

2739 
Friis (våben), 731
Friis, A. M. G. (-1889-), tandlæge, Kolding, 3076, 3099 

note 34
Friis, Albert (-1588-98-), lensmand, 140, 283, 515, 

731
Friis, Berte (†1652), 650, 652, 654
Friis, Bodil (-1781-), 1746
Friis, Christen (-1680-), præst, 1438

Friis, Christen Nielsen (†1653), lektor og kannik, Ri
be, præst, Vester Vedsted, 138, 502, 570, 582 note 24 
og 30, 617, 638 

Friis, Christen Pedersen – se under Tømrere i Kunst- 
ner- og håndværkerregister 

Friis, Christoffer Hansen (-1675-), Ribe, 570 
Friis, F. F. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Friis, Friderich (†1704), præst, Gram, provst, 736, 748 
Friis, Gabriel Michael (1832-1900), læge, Tønder, 

1763, 3096, 3097, 3101 note 69 og 70 
Friis, Hans (-1637-), købmand, Ribe, 1732 
Friis, Hans (1685-1763), præst, Alslev og Hostrup, 

provst Skast hrd., 992, 2026, 2034 
Friis, Hans (-1782-86-), præst, Nordby, 2116, 2117, 

2118, 2121, 2198 note 18 
Friis, Hans Mortensen (†1708), præst, Vilslev, 3158 
Friis, Hans Nicolai Tranberg (1800-86), præst, Vilslev,

1751, 1763, 3101 note 69, 3537 
Friis, Hans Nielsen (1588-1650), rådmand, borgme

ster, Ribe, 441, 442, 502, 544, 545, 570, 582 note 29, 
586, 614, 615, 642, 644 

Friis, Hans Pedersen (†1682), præst, Nr. Nebel, 1210 
Friis, Hans Petersen (1790-1869), Skanderup, 2575 
Friis, Ingeborg Christensdatter (1620-1705), 566, 582 

note 24
Friis, Ingeborg, Lauritzdatter (-1667-), Ribe, 664
Friis, Jep (-1453-), kannik, Ribe, 850
Friis, Johan – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Friis, Kirsten Hansdatter (†1674), Ribe, 644, 661 
Friis, Kirsten Jensdatter (†før 1733), Ribe, 630 
Friis, Laurids (*o. 1659), 664
Friis, Laurids Christensen (†1659), råd- og handels

mand, Ribe, 621, 622, 664 
Friis, Laurids Mortensen (-1658-), Ribe, 442 
Friis, Lisbeth (-1638-57-), til Kærgård, 3174, 3176, 

3179
Friis, Maren (*o. 1657), 664
Friis, Maria Lauridsdatter (1657-1751), Ribe, 628,

924, 932
Friis, Niels (†1815), købmand, Ribe, 817 
Friis, Niels Hansen (-1650-), præst, Ribe, 570 
Friis, Niels Hansen (-1737-82-), præst, Nordby, 2122, 

2142 note 24, 2148, 2198 note 18 
Friis, Sofie Amalie (-1708-), Bramminge, 3095 
Friis, Thomas (-1685-), Ribe, 502 
Friis, Vibeke (*o. 1658), 664 
Frille (våben), 477
Frille, Eggert (-1454-60-), 94, 108, 426, 514 
Frille, Johan (-1454-60-), 94, 108, 426, 514 
Frille, Klavs Kristensen (†o. 1460), ærkedegn, Ribe, 

478
Frisk – se Fridsch og Fridsk
Frisvad, Peder – se under Arkitekter og bygmestre

i Kunstner- og håndværkerregister
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Frobenius-firma – se under Orgelbyggere i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Frost, P. N. (-1804-42-), stiftsprovst, Ribe, 158, passim 
Frølich, Lorenz – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Frølund, Niels (-1779-), købmand, Varde, 916 
Fuchs (†o. 1750?), geheimeråd, generalmajor, kom

mandant, Rendsborg, 1155 
Fuglede, Filip (†1855), præst, Malt-Folding og Vejen- 

Læborg, 2872, 2874 note 50 
Funden (-vikingetid-), 2389
Furtwängler & Hammer – se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Fussing, Johan Christian – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Fux, Johan – se under Guldsmede (Varde) i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Fyhn (Fyen), Hans – se under Tømrere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Fynbo, Hans (†o. 1556), vikar, Ribe, 106

G H (15-1600'rne), 1658
G M S (-1645-), (snedker?), – se under Snedkere og 

billedskærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Gabel, Christian Carl von (1679-1748) til Bramminge, 

gehejmeråd, stiftamtmand, Ribe, 75, 76, 196 note 
23, 328, 432, 455, 662, 823, 2979, 2980, 2983, 2984, 
3032, 3034, 3068, 3072, 3078, 3086, 3087, 3088, 
3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3096, 3097, 3500, 
3501, 3503

Gabel, Frederik von (-1688-), til Bavelse, etatsråd, 
1351, 1383

Gabrielsen, Bent – se under Guldsmede (ikke stedfæ
stede) i Kunstner- og håndværkerregister 

Gad, Chr. (-1918-), provst, Slavs hrd., 2356 note 18 
Gadesdatter, Anna Dorothea (-1711-), Ribe, 2997 
Gallifant, Charles – se under Konservatorer i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Galskyt (våben), 1224, 1236 note 24, 1262 
Galskyt, Maren (-1556-), Veiling, 1236 note 24 
Galskyt, Peder (†før 1586), 2911 
Galt (våben), 2023, 2024
Galt, Dorthe Pedersdatter (†1579), til Visselbjerg, 2010, 

2013, 2014, 2023, 2031 note 58 
Galthen, Ellen (1700'rne), 1832 
Galthen, Matthias (-1792-), byhistoriker, præst, Ribe, 

153, passim 
Galthen, Otto (1700'rne), 1832 
Galthen, Peder (1700'rne), 1832 
Galthen, Wenzel (1683-1736), præst, Sneum og Tjære

borg 1819, 1825, 1828, 1831 
Gambst, Thomas Jensen (†1644), handelsmand, Ribe, 

802
Gamelbye, Peder N. (1758-1846), Sønderho, 2193 
Gamrath, P. (-1928-), præst, Farup, 3270, 3308 note

23

Gamst, H. G. – se under Klokkestøbere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Gamst, H. G. – se også Hellerung, J. H.
Gamst, Henrik – se under Klokkestøbere i Kunstner- 
og håndværkerregister 
Gamst, Mads Christensen – se under Snedkere og 
billedskærere i Kunstner- og håndværkerregister 

Ganer, Christian Lykke (†1857), til Sønderris, 2067, 
2098 note 27

Ganer, Thomas (-1798-1800-), til Sønderris, 1911, 
1958, 2090

Gantzel, C. (-1869-), landmåler, 2461 note 1 
Garn, Else Poulsdatter (-1756-), 2967 note 4 
Gebhardt – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Gebrüder Rieger – se Rieger, Gebr.

Gede, Dorethe (-1651-), 3195
Geill, Flemming – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Gejl, Peter (o. 1930?), gårdejer, Skovsminde, 2736 
Gemzøe, Jacob Mathias (-1837-50-), præst Seest, 2608 

note 9
Gemzøe, Peter H. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Georg Thomsen (o. 1600), løbedegn, Varde, 1707 note 

42
Geraldus – se Jareld
Gerdes, Louise Nicolette – se Bjerrum, Louise Nico- 

lette
Gerold – se Jareld
Gersdorf, Ane Antoinette (†o. 1803), Farup, 3306 
Gersdorff (slægt/våben), 1739, 3182, 3198 
Gersdorff, Anna Margrethe (1749-66), Ribe, 3201, 

3202
Gersdorff, Christian (1707-57), til Vornæsgård, konfe

rensråd, amtmand, Kalø, 3202, 3208 note 109 
Gersdorff, Christoffer Frederik von (1699-1748), til 

Kærgård, oberst, 3123, 3161 note 58, 3168, 3172, 
3175, 3192, 3194, 3203 note 18, 3207 note 107 
Gersdorff, Christopher Frederick von (-1651-), til 

Obersitz, oberst, 3193, 3195, 3201 
Gersdorff, Erik (*1691, †s.å.), 3194, 3195, 3196, 3199 
Gersdorff, Frederik von (1651-1724), til Kærgård, ge

hejmeråd, generalløjtnant, 3110, 3132, 3134, 3139, 
3165, 3174, 3175, 3176, 3178, 3179, 3180, 3181,

3194, 3195, 3196, 3198, 3199, 3201, 3204 note 35,
3207 note 90

Gersdorff, Friderich (-1787-), til Kærgård, 3139, 
3140

Gersdorff, Sofie Amalie (1743-1801), Endrupholm, 
1687, 1696, 1718, 1739, 1747 note 18, 1748 note 20 

Gerstendorff, Carl Friedrich – se under Orgelbyg
gere i Kunstner- og håndværkerregister 

Gertrud Andersdatter Guldsmed (o. 1570), Ribe, 638 
Gertrud Anderskone (-1588-), Gesten, 2530 
Gertsdatter, Anna (†1664), Torstrup, 1436



3618 NAVNEREGISTER

Gheyn, Jac. de – se under Malere i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Giertrud (†før 1655), Ribe, 603, 619 
Gijsen, Bendix – se under Guldsmede (København) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Gilbech, Laust Christensen – se under Snedkere og 

billedskærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Gising, Nickels Hansen (-1625-), kirkeværge(?), Søn

derho, 2186
Giødesen, Hans (1614?-62), delefoged, kirkeværge Nr.

Nebel, 1208 
Giøe, Ide – se Gøye, Ide
Giørtz, Anne Cathrine, f. Høxbro (1766-1852), Ribe, 

817
Giørtz, Christian (1790-1860), råd- og købmand, Ri

be, 126, 144 note 52, 304, 718, 817, 3459 
Giørtz, Henriette (1833-35), 817 
Giørtz, Necoline, f. Bjerrum (1806-79), Ribe, 817 
Gjødesen, Laurids – se Lauritz Ægidiussen Billum 
Gjødisdatter, Inge (†o. 1618), Ribe, 605 
Gjøe, Mogens (o. 1530?), 552
Glahn, H. C. – se under Arkitekter og bygmestre i

Kunstner- og håndværkerregister 
Glambech, Niels (†o. 1557), præst, Torstrup, 1438 
Glambek (våben), 1990, 1992 
Glambek, Christen (-1554-), 1379 
Glambek, Claus (-1554-), 1379 
Glambek, Mette (†1543), 1995 
Glambek, Niels Pedersen (†1593), til Øllufgård, 1979,

1992, 1995
Glambek, Peder Christensen (†1554), til Stubberup,

1379
Glob (våben), 1320
Gloe, Søster Anne (1688-1743), Ansager, 1589, 1590 
Glud, Niels (-1600-02-), kirkeværge, Ribe, 283, 292 
Gnudtzmann, J. E. – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Gnyple (-vikingetid-), 2389
Godiksdatter, Christina – se Christine Gødikesdatter 
Godskesdatter, Maren (†1647), 2628 
Goldsmidt, Jürgen (-1688-) – se under Guldsmede 

(København) i Kunstner- og håndværkerregister 
Goltzius, Hendrick – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Gorm den Gamle (†o. 950), konge af Danmark, 2128 
Gortzius, Geldorph – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Gosmann, Claus Hansen (-1693-1717-), præst, Ribe, 

137, 483
Gotskalk (-1387-), provst, Vendsyssel, 95 
Grabner, Joseph (1841-64), underkorporal, Østrig, 937 
Grabou, Rudolf Günter (o. 1750?), til Sneumgård, 

1820
Grabov, Clare (†1701), Estrup, 2830, 2839 note 113 
Graff, Carl – se under Gørtlere i Kunstner- og hånd

værkerregister

Gram, Henrik – se under Arkitekter og bygmestre
i Kunstner- og håndværkerregister 

Gram, Peder Juhlsen – se under Blytækkere i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Gram, Rudolph – se under Arkitekter og bygme
stre i Kunstner- og håndværkerregister 

Grave, Ide (1612-76), Ribe, 566, 582 note 24, 735, 
746, 780, 781, 796, 3157 

Grave, Jan Albert de – se under Klokkestøbere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Grave, Magnus – se Grave, Mogens 
Grave, Mogens (1554-1635), rådmand, Ribe, 502, 503, 

524, 544, 554, 555, 582 note 24, 639, 3528 
Graversen, Søren (†1763), skipper, Hjerting, 2095 
Green, H. F. W. – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Grefve, Ide – se Grave, Ide 
Gregersdatter, Dorethe (†1684), Ribe, 626 
Gregersdatter, Maren (†1806), Mandø, 3518 
Gregersen, Anna (-1959-), Lejrskov, 2436 
Gregersen, Carl (-1917-), gårdejer, Alslev, 2018 
Gregersen, Enevold – se Enevold Gregersen 
Gregersen, Karoline, f. Vaaben (†før 1959), Lejrskov, 

2436
Gregersen, Niels (†før 1959), Lejrskov, 2436 
Gregor (-1222-), kardinaldiakon, 66 
Greverod, Hans, Ribe, 144 note 30 
Greverodsdatter, Maren – se Maren Greverodsdatter 
Griisbeck – se Grisbeck

Grimstrup, Jørgen Jørgensen – se Jørgensen (Grim- 
strup), Jørgen 

Grisbeck, Kristen Nielsen – se Friis, Christen Nielsen 
Grisbeck, Niels Hansen (†1618), rådmand, Ribe, 283, 

294 note 2, 502, 570, 582 note 29, 584, 614, 617, 
622, 638

Groth, Severin (1792-1872), Lykkegaard, Lydum, 
1235

Groth, Simon – se under Guardeiner i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Grove, Villum Knudsen (1631-92), delefoged, Ribe, 
768, 769, 790

Grubbe, Anne (-1614-), til Juellingsholm, 2261 note 
89

Grum, Morten Poulsen (-1573-1621), præst, Astrup 
og Starup, 2950, 2957, 2963, 2965 

Grumsen, Søren – se under Murere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Grundet, Johannes Petersen – se Jens Petersen Grun
det

Grunnet, Niels (1734-1806), præst, Seest, 2608 
Grøn, Erich Nielsen – se under Guldsmede (Varde) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Grønholt, Anne Pedersdatter (o. 1690?), 665 
Grønholt, Peder Jensen (-1667-), præst, Vester Nebel, 

1971
Grønlund, David Mogensen (†1784), præst, Ribe S.
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Katrine, senere Darum, historisk samler, 540 note 20, 
741, 773 note 8, 3056, 3062 note 70, 3409, 3434 
note 102, 2838 note 91, passim 

Grønnewald, Poul Zachariassen (-1695-96-), til Hes- 
selagergård, amts- og proviantforvalter, 1161, 1417, 
1443, 1469, 1474, 1479, 1567 

Graae, Mariane (1730-1816), Nr. Nebel, 1211 
Graae, Rolf – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Graafod, Maren Pedersdatter (-1684-86-), Varde, 884, 

890, 904, 924, 925, 933 
Gude, Dorothea-Catharina Hedevig (1664-98), til 

Steensgård, 806 
Gude, Michael (-1664-), godsinspektør, 806 
Gudin – se Gude
Gudme, Maren Nielsdatter (1716-46), 2442 
Gudme, Peter Mortensen – se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Guido (-1266-), kardinal, pavelig legat, 66, 261, 266 
Guldager, Knud Mikkelsen – se Ho, Knud Mikkelsen 
Guldager, Niels (1781-1840), gæstgiver, Hjerting, 

2097
Guldagger, Anne Hansdatter (1631-59), Ribe, 796 
Guldagger, Hans (-1673-), Ribe, 797 
Guldagger, Maren Hansdatter (1636-58), Ribe, 797 
Guldagger, Nis Hansen (1639-60), Voldbjerg, 796, 

797
Guldagger, Voldborg (1592-1673), Ribe, 797, 798 
Guldberg, Høegh – se Høegh Guldberg 
Guldborg, R. – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Guldbrandsen, Ole – se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Guldsmed, Gertrud Andersdatter – se Gertrud Anders

datter Guldsmed 
Guldsmed, Niels – se Niels (guldsmed)
Gullev – se under Murere i Kunstner- og håndværker

register
Gumsen, Sebe – se Sebe Gumsen 
Gunde (†o. 1494), (g.m. Albrecht Hansen), 1341 
Gunde Nielsen Lange (†1477), til Lydumgård, rigsråd,

930, 933
Gunde Nielsen Lange (†1547), til Tornumgård, dom

dekan, Ribe, 598, 1293 
Gunder (o. 1525), Varde, 956, 957, 960 
Gunder Terkels(kone) – se Terkels(kone), Gunder 
Gundesen, Niels (-1887-), Houstrup, 1266 
Gundorph, Hans (-1772-97-), til Skodborghus og Søn

derskov, 2752, 2765, 2860, 2875, 2886, 2888, 2890, 
2896, 2902, 2903, 2905, 2906, 2910 note 50 

Gundorph, Jens (*1775, †s.å.), 2905 
Gundorph, Maria Catharina (*1774, †s.å.), 2905 
Gunner (-1232-), biskop, Ribe, 846, 847, 855 note 96 
Gvede Jeskone (o. 1575?), 735, 743 
Güberg, H. – se Krarup, H.
Gyde Osesdatter (-1350-), Ribe, 107

Gyde-Pedersen, P. M. (†1915), Jerne, 991 
Gydesen, Marius (-1960-), sognefoged, Grene, 2276 
Gydesen, Nielsine (-1960-), Grene, 2276 
Gyldenfeldt (våben), 1245
Gyldenfeldt, Elisabeth Marie (†1791), til Hennegård, 

1245, 1267
Gyldenstjerne (slægt/våben), 544, 577, 731 
Gyldenstjerne, Erik Nielsen (-1440-), til Tim, lens

mand på Riberhus, 99, 478 
Gyldenstjerne, Henrik (-1652-), 577 
Gyldenstjerne, Ingeborg (-1588-), 731 
Gyldenstjerne, Knud Pedersen (o. 1540), til Tim, 99 
Gyldenstjerne, Oluf Pedersen (-1492-), til Tim, 99 
Gøde Sørensen (-1581-), Billum, 1098 
Gødesdatter, Anna Dorothea (†1717), Sønderho, 2178, 

2201 note 95 
Gødesen, Peder (†1663?), Glejbjerg, 2950, 2958 
Gødike, Kristine – se Christine Gødikesdatter 
Gøldt, Anne Bolette (1751-1815), Lunde, 1130 
Gørresen, F. – se under Gørtlere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Gøtzsche, Carl Viggo (-1895-1901-), biskop, Ribe, 

494, 2368 
Gøye (våben), 1547, 1548, 2023 
Gøye, Elline (†1563), 1346 note 68 
Gøye, Ide (†1654), til Lindbjerggaard, 1530, 1547,

1554, 1562 note 76, 3536 
Gøye, Karen, 2031 note 58 
Götzche (-1898-), baneingeniør, Brøndum, 1934 
Gaarde, Nis Nielsen (†1849), Tistrup, 1511

H (-1640-), Vamdrup, 2657 
H B, Ribe, 646
H B (-1747-), Seem, 3432 note 65 
H B (?) (-1766-), 1199 
H B (-1775-), Ansager, 1589 
H  B ( o .  1800), 1429 
H B (o. 1825?), Ribe, 769
H B – se under Guldsmede (ikke stedfæstede) i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
H B – se under Gørtlere i Kunstner- og håndværker

register 
H B P (-1556-), 928
H C (-1652-), kirkeværge, Tjæreborg, 1861 
H C – se under Gørtlere i Kunstner- og håndværker

register 
H D B K (-1661-), 2572 
H G (-1601-), løbedegn, Gesten, 2531 
H H, 3468
H H – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
H H – se også Hermansen, H.
H H K (1600'rne), Ribe, 789 
H H R (-1637-), Ribe, 749 
H H S (-1736-), Seest, 2597 
H H S – se Simonsen, Hans Hansen

Danmarks Kirker, Ribe amt 246
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H  H  V ,  3468
H J H (-1874-), Guldager, 2063 
H K S (våben) (-1587-), Øse, 1625 
H M (-1622-), kirkeværge, Gørding, 2990, 2991 
H M K (H K M?) (-1602-), 2488 
H N H & Co. –  se under Guldsmede (København) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
H O, Ribe, 646 
H P (o. 1550), Ribe, 590 
H P (-1622-), kirkeværge, Gørding, 2990, 2991 
H P A W – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
H P (S) – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
H R – se Rusk, Jens Hansen
H S – se under Gørtlere i Kunstner- og håndværker

register 
H S(?) (-1776-), 1199 
H W (-1577-), håndværker, Billum, 1081 
H W A (-1697-), 3432 note 65 
Habermann, Joh. (-1586-), teolog, 2990, 3414 
Haboll, Hans Henrik (1789-1843), organist, Varde, 937 
Hagedorn, Jeppe (-1879-), skibsinspektør, kaptajn, 

2833
Hagedorn, Philip J. (-1728-), til Herritslevgård, 1178 

note 6
Hagen, Hans (-1903-04-), 3243 
Hagen, Johan van (-1498-), ærkedegn, Ribe, 108 
Hagerup, Andreas – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Hagerup, Eiler (-1773-74-), biskop, Ribe, 376, 486,

493, 498 note 36 
Hagsted, Claudine Michaeline Sørensen (†1887), Øl

god, 1540 
Hahn (våben), 805
Hahn, Werner – se under Guldsmede (ikke stedfæ

stede) i Kunstner- og håndværkerregister 
Hald, Carsten Teilman (-1972-75-), 1870, 3207 note 

87 og 97
Halling, Jens Michelsen – se under Guldsmede (Var

de) i Kunstner- og håndværkerregister 
Hammeleff, N. (-1789-), 78

Hammer, Jens Christian (-1746-66-), præst, Janderup 
og Billum, 1039, 1049, 1068, 1072 note 77, 1080 

Hammer, Niels (1683-1758), præst, Janderup og Bil- 
lum, 1048, 1068, 1069 

Hammermüller, Caspar (o. 1650), konrektor, Roskilde,
664

Hans (-1566-), præst, Varde, 959 
Hans (-1689-), orgelmester (organist), Varde, 918 
Hans – se under Blytækkere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Hans – se under Glarmestre og glaskunstnere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Hans – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register

Hans – se under Sadelmagere i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Hans – se under Smede i Kunstner- og håndværker
register

Hans – se under Snedkere og billedskærere i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Hans – se under Tømrere i Kunstner- og håndværker
register

Hans blymester – se under Blytækkere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Hans den ældre (†1580), hertug af Holsten, 2583, 
2604, 3379, 3430 note 6 

Hans maler (-1620-40-) – se under Malere i Kunst- 
ner- og håndværkerregister 

Hans maler – se også Bølling, Hans samt Jensen, Hans 
Hans Frandsen (-1554-), professor, Ribe, 275, 294 note 2 
Hans Hansen – se under Smede i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Hans Iversen (-1590-), kirkeværge, Anst, 2505 
Hans Jakobsen (-1580-), mølleforpagter, Ribe, 323 

note 15
Hans Jensen (†o. 1598), rådmand, Ribe, 584, 603 
Hans Jørgensen (-1588-), Gesten, 2530 
Hans Laugesen (†1594), biskop, Ribe, 70, 83 note 71,

140, 484, 488, 489, 490, 495, 497 note 10 og 19, 543, 
544, 550, 551, 553, 576, 577, 581 note 7, 585, 606,
640, 1941, 3224, 3225 

Hans Laurits (-1780-), Vester Vedsted, 3488 
Hans Lavsen (14-1500'rne), præst, Ho, 1369 
Hans Severinsen (o. 1500), magister, Ribe, 851 
Hans Tausen (1494-1561), biskop, Ribe, 84 note 79, 

132, 140, 152, 409, 483, 487, 488, 489, 497 note 10 
og 18, 524, 543, 544, 551, 552, 581, 622, 1941, 2055, 
3224

Hansdatter, Ane Kirstine (1809-52), Brørup, 2731 
Hansdatter, Anna (o. 1600), 801 
Hansdatter, Anna (†1618), Ribe, 563 
Hansdatter, Anna (1666-94), Ribe, 627 
Hansdatter, Anna – se også Anna Hansdatter 
Hansdatter, Anne (†1633), Ribe, 611 
Hansdatter, Anne (†1659), Ribe, 564 
Hansdatter, Anne (1635-82), Ribe, 768, 769, 790 
Hansdatter, Anne (-1705-), Jerne, 986, 987 
Hansdatter, Dorethe Cathrine (1704-71), Ribe, 802 
Hansdatter (Spangsberg), Dorothe (†1712), 994 
Hansdatter, Dorothea (†1601), Ribe, 489, 497 note

19, 544, 553, 576, 606 
Hansdatter, Dorthe (†1645), 2628 
Hansdatter (Spangsberg), Else (*o. 1700), 994 
Hansdatter, Else Maria (1804-84), Ovnbøl, 1440 
Hansdatter, Elspe (-1635-), Ribe, 795 
Hansdatter, Ene (†1725), Årre, 1801 
Hansdatter, Karen (-1842-), Askov, 2834 
Hansdatter, Karen – se også Buck, Karen Hansdatter 
Hansdatter, Karen Kirstine (-1896-), Ølgod, 1552 
Hansdatter, Kirsten (-1649-50-), Vamdrup, 2657
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Hansdatter Kirsten – se også Friis, Kirsten Hansdatter 
Hansdatter (Spangsberg), Kirsten (†1710), 994 
Hansdatter, Lene Johanne (†før 1908?), Hjortvad, 

3361
Hansdatter, Maren (-1673-), Hjerting, 2092 
Hansdatter (Spangsberg), Maren (*o. 1700), 994 
Hansdatter, Maren (†efter 1711), Kærbøl, 3303 
Hansdatter, Maren (-1764-), Vester Starup, 1658, 1664 
Hansdatter, Maren (-1790-), Sønderris, 2092 
Hansdatter, Margrethe – se Margrethe Hansdatter 
Hansdatter, Maria (1671-1750), Årre, 1801 
Hansdatter, Marine (†1602), Ribe, 550, 638 
Hansdatter, Mette (†1633), Ribe, 497 note 19, 576,

640
Hansdatter, Mette (1801-83), Eg, 2257 
Hansdatter, Mette – se også Vindfeld, Mette Hansdat

ter
Hansdatter (Spangsberg), Mette (*o. 1700), 994 
Hansdatter, Sidzel (1708-71), Ribe, 646 
Hansen (o. 1700), hospitalsforstander, Ribe, 1746 
Hansen – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
Hansen – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Hansen, Bøkker – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Hansen, hr. (-1842-43-), Farup, 3262 
Hansen, Abelone, f. Bakkensen (-1932-), Kirkeby, 

1266
Hansen, Albrecht – se Albrecht Hansen 
Hansen, Anders – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hansen, Anders – se også Anders Hansen 
Hansen, Anders – se også Roest, Anders Hansen 
Hansen, Anders – se også Svane, Anders Hansen 
Hansen (Holmand), Anders (-1905-), Farup, 3310 no

te 87
Hansen, Andreas – se Mahler, Andreas Hansen 
Hansen, Ane (1812-76), Ågård, Hodde, 1489 
Hansen, Ane (-1892-), Bejsnap, 1565 
Hansen, Ane – se også Hellesøe, Ane 
Hansen, Ane Kathrine (-1899-), Ølgod, 1535, 1561 

note 52
Hansen, Ane Marie – se Thomsen, Ane Marie 
Hansen, Axel – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Hansen, B. – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Hansen, Bodild Katrine, f. Christensen (1796-1864), 

Brørup, 2732 
Hansen, Brdr. – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Hansen, C. F. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Hansen, Carl – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister

Hansen, Carl August (-1841-), domorganist, Ribe, 
3344 note 60 og 62 

Hansen, Carl Christian – se under Guldsmede (År
hus) i Kunstner- og håndværkerregister 

Hansen, Chr. (-1918-), lærer, Darum, 3055 
Hansen, Christen (1619-77), handelsmand, Ribe, 794,

804
Hansen, Christen (1732-86), til Hesselmed, Lønborg

gård og Skrumsager, kancelliråd, te- og porcelæns- 
handler, 1083, 1091, 1181, 1321, 1327, 1343 

Hansen, Christen – se under Glarmestre og glas
kunstnere i Kunstner- og håndværkerregister 

Hansen, Christen – se under Skomagere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Hansen, Christen Jørgen – se under Snedkere og bil
ledskærere i Kunstner- og håndværkerregister 

Hansen, Christen Jørgen – se også Skov, Christian Jür
gen Hansen

Hansen, Christian (-1871-74-) – se under Arkitekter 
og bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 

Hansen, Christian Therkel (-1726-), hospitalsforstan- 
der, Ribe, 822, 825 

Hansen, Constantin – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Hansen, Ditlev – se under Guldsmede (Ribe) i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Hansen, E. A. (teglværk) – se E. A. Hansens Teglværk 
Hansen, Ebbe – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Hansen, Ebbe (1823-76?), Filsø, 1269 
Hansen, Else (†før 1968), Kvong, 1179 note 36 
Hansen, Else – se også Teilmann, Else 
Hansen, Else Maria – se Thøgersen, Else Maria 
Hansen, Emil Christian (o. 1870), 3101 note 70 
Hansen, Erik – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Hansen, Frands (-1696-), Tjæreborg, 1842 
Hansen, Frederik Christian – se under Guldsmede 

(Ribe) i Kunstner- og håndværkerregister 
Hansen, FrederikVilhelm (-1772-94-), til Østerbygård, 

kancelliråd, 2611, 2615, 2631, 2633, 2663, 2648, 
2667

Hansen, Gregers (o. 1630), præst, Feldballe, 806 
Hansen, Gøde (†1701), handelsmand, overformynder 

Ribe, 586, 628 
Hansen, H. – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hansen, H. – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Hansen, H. C. (-1873-1913-), Spangsberg Mølle, 1949 
Hansen, H. P. (-1905-), sognefoged, Gammelby, 990 
Hansen, Hans (-1651-), præst, Nordby, 2148 
Hansen, Hans (-1662-), fuldmægtig for sysselprovsten, 

2911
Hansen, Hans (-1679-), Varho, kirkeværge, Gørding, 

3542
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Hansen, Hans (1755-92), Spangsberg Mølle, 1960 
Hansen, Hans (1786-91), 1960 
Hansen, Hans (-1856-), lærer, degn, Læborg, 2913, 

2927
Hansen, Hans (-1932-), render, Kirkeby, 1266 
Hansen, Hans – se under Guldsmede (Kolding) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Hansen, Hans – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Hansen, Hans – se under Smede i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Hansen, Hans – se også Hans Hansen 
Hansen, Hans Andresen (-1888-), Obbekær, 3377 
Hansen, Hans Christian – se under Guldsmede (Søn

derborg) i Kunstner- og håndværkerregister 
Hansen, Hans Jensen (1834-66), Lunde, 1131 
Hansen, Hans Nissen (1836-64), soldat, Seem, 3426 
Hansen, Hans Simon (-1895-), præst, Ribe S. Katrine,

765
Hansen, Harald Peter Martini (-1890-), præst, Mandø, 

3506
Hansen, Heinrich – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hansen, Helene Katrine – se Brorsen, Helene Katrine 
Hansen, Henrik (1835-81), Hedehusene v/Ølgod, 1559 
Hansen, Ib Windfeldt (-1922-), belysningsdirektør, Kø

benhavn, 1859 
Hansen, Iver (†1654/55), Bønstrup, 2667,
Hansen, Iver – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hansen, J. – se under Malere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Hansen, Jacob (†1635), bager, Ribe, 795, 808 note 23 
Hansen, Jacob (-1664-), Darum, 3002 note 36 
Hansen, Jacob – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hansen, Jens (-1584-), herredsfoged, Løvlund, 2277 
Hansen, Jens (†før 1703), foged, Ribe, 767, 802 
Hansen, Jens (-1748-50-), skipper, Hjerting, 2090,

2094
Hansen, Jens (†før 1917), Nordby, 2142 note 39 
Hansen, Jens – se under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Hansen, Jens St. (*1868, †s.å.), Agersnap, 1558 
Hansen, Jep (-1754-66-), kirkeværge, Billum, 1096 
Hansen, Jes – se Jes Hansen 
Hansen, Jes – se også Tjæreborg, Jes Hansen 
Hansen, Jes Johansen (1883-1923), Glejbjerg, 2962 
Hansen, Jesper (†1677), borgmester, Ribe, 502, 545,

578, 622, 625 
Hansen, Jesper (†o. 1698), tjener, Ribe, 644 
Hansen, Jo(hanne?) Catr(ine?) (-1780-), Ho, 1379 
Hansen, Julius – se under Stukkatører og gipsere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Hansen, Jørgen (†o. 1671), rådmand, ostindienfarer, 

Ribe, 584, 586, 619, 623, 624

Hansen, Jørgen (1709-33), Vester Vedsted, 3483 
Hansen, Jørgen (1806-54), Vester Vedsted, 3488 
Hansen, Jørgen – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hansen, Jørgen – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hansen, Karl M. (1850-1931), Gesing, 1960 
Hansen, Karoline (*1873), Folding, 2860 
Hansen, Klaus – se Vindfeld, Klaus Hansen 
Hansen, Knud (-1702-), Ribe, 2172 
Hansen, Kristen (†1694), Adsersbøl, 2698 
Hansen, Kristen (-1982-), Billund, 2280 
Hansen, Kristian (†før 1968), Kvong, 1179 note 36 
Hansen, L. V – se under Skibsbyggere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hansen, Lambert (1713-88), husmand, Andrup, 1904 
Hansen, Lars – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Hansen, Laurids – se Laurids Hansen 
Hansen, Laurids – se også Weibøl, Laurids Hansen 
Hansen, Mads (-1604-), kirkeværge(?), Næsbjerg, 1642 
Hansen, Mads (†o. 1684), Varde, 904, 924, 933 
Hansen, Mads (1823-49), Ål, 1341 
Hansen, Maren Helene, f. Bertram (1857-1908), Ge

sing, 1960
Hanse(n), Margrethe (1800'rne), Gelballe, 2576 
Hansen, Marinus (†før 1968), Kvong, 1179 note 36 
Hansen, Mathias Christian – se under Skibsbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Hansen, Metha (-1982-), Billund, 2280 
Hansen, Mette Johanne, f. Thomsen (†1887), Skande

rup, 2575
Hansen, Michel (-1736-), Mandø, 3503, 3516 
Hansen, Morten (1795-1857), Brørup, 2732 
Hansen, Morten (†efter 1847), Kærbøl, 3305 
Hansen, N. (-1804-32-), stiftskasserer, kirkeværge, Ri

be, 79, 340, 369, 378 note 15 
Hansen, N. (†1860), lærer, Brørup, 2733 note 15 
Hansen, N. – se under Gørtlere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Hansen, Nickels – se Gising, Nickels Hansen 
Hansen, Niels (†1621), 544, 554 
Hansen, Niels (†1630), Molvad, Hunderup, 3194 
Hansen, Niels (1670-1757), Tranbjerg, 1801 
Hansen, Niels (-1689-), rådmand, Ribe, 644 
Hansen, Niels (-1698-), kirkeværge, Tjæreborg, 1842 
Hansen, Niels (-1766-91-), til Lønborggård, assesor, 

1193, 1199
Hansen, Niels (o. 1770?), til Lindbjerg, 1557 
Hansen, Niels (-1804-12-), Myrthue, 2033 
Hansen, Niels (1802-58), Fåborg, 1773 
Hansen, Niels (1860-97), styrmand, Sønderho, 2183 
Hansen, Niels (†1873), til Krogsgård, 1835, 1862, 

1866, 1875
Hansen, Niels – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister



HANSEN – HEE 3623

Hansen, Niels – se under Malere i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Hansen, Niels – se også Niels Hansen 
Hansen Jacobsen, Niels – se Jacobsen, Niels Hansen 
Hansen (Spangsberg), Niels (-1749-), Gammelby, 994, 

995
Hansen, Niels Christoffer – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Hansen, Nis – se under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Hansen, Ove – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Hansen, P. (-1883-84-), kirkeværge, Guldager, 2063, 

2090
Hansen, P. O. – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Hansen, Peder (-1668-), kirkeværge Nr. Nebel, 1189 
Hansen, Peder (1766-1837), 2628 
Hansen, Peder – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hansen, Peder – se under Snedkere og billedskære

re i Kunstner- og håndværkerregister 
Hansen, Peder – se også Peder Hansen 
Hansen, Peder – se også Tranbjerg, Peder Hansen 
Hansen, Peder Holden – se Holdensen, Peder 
Hansen, Peter – se Peter Hansen 
Hansen, Peter Østergaard – se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Hansen, Poul (-1770-88-), kromand, Dal, 2225 
Hansen, Rasmus (o. 1900), Ribe, 770 
Hansen, S. L. (1818-54), lærer, Dollerup, 2576 
Hansen, S. St. (†før 1903) , Varregård, Verst 2375 
Hansen, Severin – se Søren Hansen 
Hansen, Sofie (1855-1939), Skanderup, 2577 
Hansen, Søren (1763-1835), til Hesselmed, 1343 
Hansen, Søren (1821-92), Ovnbøl, 1440 
Hansen, Søren – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hansen (Spangsberg), Søren (*o. 1700), 994 
Hansen, Søverin se Engerup, Søren Hansen 
Hansen, Terman (1625-85), kirkeværge, Farup, 3296, 

3301, 3302
Hansen, Terman Tranberg (-1927-), til Dortheashvile, 

Farup, 1835
Hansen, Teubner (1777-1847), købmand, gæstgiver, 

Varde, 936
Hansen, Theophilus – se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Hansen, Thorvald – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hansen, Tobias (1834-1904), Farup, 3306 
Hansen, Villum (o. 1650?), Tanderup, 619 
Hanses, Kirsten – se Kirsten Hanses 
Hanssen, Peter Tetens (-1831-36-), adjunkt, amatørar

kæolog, Ribe, 79, 154, 158, 293, 337, 341, 342, 386, 
387, 399, 454, 3192

Harald (Kesja) (†1135), 546 
Harbo (våben), 3537
Harbo, Peder (-1575-1625-), til Nielsbygård, 1630 

note 43, 2790, 2799 note 69 
Harboe, Mads Christensen (-1626-41-), præst, Grind

sted og Hejnsvig, 2246, 2258 note 6, 2353 
Harder, Abild Johansdatter (1602-57), Alslev, 2024, 

2025, 2028
Hark, Peder – se under Rebslagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Harkrouch, Anders – se Harkruch, Anders 
Harkruch, Anders – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Harkruch, Andreas Pedersen – se Harkruch, Anders 
Harrebye, Niels Jacobsen (-1663-), præst, Mandø, 

3518
Harrebye, Niels Nielsen – se under Guldsmede (ikke 

stedfæstede) i Kunstner- og håndværkerregister 
Harsdorff, C. F. – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Hartlevsen, Lydikin – se Lydikin Hartlevsen 
Hartmann, Carl – se under Sten- og billedhuggere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Haslund, Ole – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Hasse, Jacob (-1659-), 2656
Hassel, August – se under Sten- og billedhuggere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Hauch, Johannes – se under Guldsmede (Ribe) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Hauch, Jørgen Hansen (-1670-), Kjærgård, 807 
Hauch, Knud Jørgensen (1670-1709), amtsforvalter, 

Ribe, 777, 778, 782, 799, 800, 807, 3530 
Hauschildt – se under Smede i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Hausmann, Anna-Margareta, f. Novocken (1658-83), 

806
Hausmann, Friedrich (-1673-83-), ritmester, 577, 806 
Have, I. P. Junggreen – se Junggreen Have, I. P. 
Havsteen-Mikkelsen, Alan – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Havsteen-Mikkelsen, Sven – se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Hazelius, Arthur (-1886-), 3099 note 34 
Hebo, Anders Nielsen – se Nielsen, Anders 
Hebo, Anne Nielsdatter – se Nielsdatter, Anne 
Hebo, Ingeborg Nielsdatter – se Nielsdatter (Hebo), 

Ingeborg
Hebo, Simon Christensen – se Christensen, Simon 
Hecklen, Lucien – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Heden, Jens Christensen (-1688-), til Stensgård, amts

forvalter, Ribe, 1351, 1383 
Hedevig (†1740), Verst 2385
Hee, Jens (Johannes) (†1327), biskop, Ribe, 88, 97, 

458
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Heegaard, Anker – se under Jernstøbere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Hegelund, Anne Christensdatter (o. 1554), 599 
Hegelund, Dorothea Pedersdatter (-1660-), Ribe, 544,

578, 625
Hegelund, Elisabet Pedersdatter – se Pedersdatter, Eli

sabet
Hegelund, Elisabeth – se Heggelund, Elisabeth 
Hegelund, Jens (-1562-), 584, 600 
Hegelund, Peder Jensen (1542-1614), biskop, forfatter, 

Ribe, 72, 100, 133, 140, 143 note 25, 282, 483, 486, 
490, 497 note 10, 498 note 22, 543, 544, 551, 555, 
556, 575, 576, 584, 604, 777, 787, 788, 1941, 2998, 
3002 note 49, 3038, 3056, 3062 note 69, 3224 

Hegelund, Sara Pedersdatter (1587-0. 1617), 605 
Heggelund, Elisabeth (-1678-1710-), 782, 784 
Heibert (o. 1060), biskop, Viborg, 64 
Heide, Erik – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Heide, Johan – se under Orgelbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Hein, etatsrådinde – se Brahe, Susanne 
Hein, Frederik (-1714-35-), til Stensgård og Grubbes- 

holm, etatsråd, 1161, 1169, 1171, 1179 note 19, 
1215, 1293, 1356, 1369, 1383, 1388, 1601, 1606, 
1631

Heise, Christian F. – se under Guardeiner i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Helena Thimesdatter (†1569), Ribe, 575, 602 
Helene (o. 1300), (g.m. Jens Voltersen), 89, 97 
Hellavus, Seem, 3437
Hellerung, J. H. – se under Klokkestøbere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Hellesøe, Ane, f. Hansen (1786-1848), Bække Mølle, 

2410
Hellesøe, Christian Jørgensen (1786-1858), møller, 

gårdmand, Bække Mølle, 2410 
Hellesøe, Christian Jørgensen (1850-63), Bække Møl

le, 2411
Hellfried, J. C. F. (-1791-92-), konferensråd, stiftamt

mand, Ribe, 76, 338, 376 
Hellvik, Olaf – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Helms, Amalie (†før 1890?), Nordby, 2144 note 82 
Helms, Jacob (-1824-1906-), historiker, adjunkt, Ribe, 

præst, Janderup, 80, 126, 158, 159, 160, 161, 162 
note 9 og 13, 226, 248 note 1, 342, 350, 358, 390, 
420 note 1, 450, 496, 498 note 20, 525, 2944, pas
sim

Helsing, Hans Knudsen (1688-1747), præst, Ansager,
1589, 1590

Helt, Johannes (†før 1422), ærkedegn, Ribe, 97 
Helt, Kristian Ulriksen (†1711), præst, Gørding, 2999 
Helweg, Axel (†1914), præst, Askov, 2845, 2845 note 

6
Hemeteus – se Hemmet, Iver Iversen

Hemmer, de (våben), 623, 625 
Hemmer, Christoffer de (1665-1715), læge, 'stadsfysi- 

kus', Ribe, 659, 660, 807 
Hemmer, Christopher de (†1762), kordegn, klokker, 

Ribe, 524, 590, 630 
Hemmer, Karen Christoffersdatter de (†1694), Ribe, 

625
Hemmer, Margareta de (†1723), 455, 560, 568, 582 

note 26, 623, 659 
Hemmersam, Wilhelm – se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Hemmet, Iver (†1633), Lønborg, 1556, 1557 
Hemmet, Iver Iversen (†1629), rektor, biskop, Ribe, 

140, 486, 490, 491, 497 note 10, 498 note 24, 612,
1556, 1562 note 88, 1941, 2123, 3224, 3225, 3538 

Hemmet, Karen Pedersdatter (†1639), 612 
Hemmet, Peter Iversen (-1633-37-), præst, Lønborg, 

senere Århus, 1556, 1557 
Hemmingsen, Kristiern – se Kristiern Hemmingsen 
Hemmingsen, Oluf (-1963-), bager, 2454 
Hemmsen, Gottlieb – se under Sten- og billedhug

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Hendrich – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Hendrick – se under Klokkestøbere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hendriksen, Johanne (1841-91), Darum, 3060 
Henningsen, Agnes (1868-1962), forfatter, 1404 note

32
Henningsen, Morten (-1785-), toldkontrollør, Hier

ting, 2033
Henningsen, Poul – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Henrichsen, Hans – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Henrik (†1319), præst, sakristan, Ribe, 107, 314, 402 
Henrik – se under Gørtlere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Henrik – se under Jernstøbere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Henrik – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Henrik Lydiksen (o. 1300?), 1082 
Henriksen, Hans – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Henriksen, Laurs – se Ammitzbøll, Lauritz Henriksen 
Henriksen, M. B. – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Henriksen, Mads – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Henriksen, Niels P. (1856-1922), Grindsted, 2257 
Hense, Anna Do(r)thea (1814-1904), Obbekær, 3377 
Hense, Sigvald (1812-95), Obbekær, 3377 
Hensel – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
Herbert (-1342-) præst, Varde, 943
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Herbert, præst, Ribe – se Henrik
Herholdt, J. D. – se under Arkitekter og bygmestre

i Kunstner- og håndværkerregister 
Heribert (o. 1060), biskop, Viborg, 64 
Herketh, Ludwig (1836-64), premierløjtnant, Østrig,

937
Herman – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
Herman (d.æ.) – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Hermand (-1534-), skipper, 889 
Hermann, C. C. – se under Guldsmede (København) 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Hermann, Carl (1898-1920), Mandø, 3516 
Hermann, K. C. – se under Guldsmede (København) 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Hermansdatter, Johanne (†o. 1687), 803 
Hermansdatter, Maren (†o. 1687), 803 
Hermansen, familie (-1969-), Årre, 1792 
Hermansen, A. (-1871-1924?-), Mandø, 3510 
Hermansen, H. – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hermansen, H. & Søn – se under Blytækkere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Hermansen, Jens (†o. 1687), 803 
Hermansen, N. C. (-1871-1921?-), Mandø, 3510 
Herreborg, Christian Frederik – se under Guldsmede 

(København) i Kunstner- og håndværkerregister 
Herslev, Hans Jensen (-1654-), præst, Jerne, 984 
Hertel – se under Arkitekter og bygmestre i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Hertz – se under Guldsmede (ikke stedfæstede) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Hertz, Jens Michael (1766-1825), biskop, Ribe, 494, 

815
Hertz, Peter – se under Guldsmede (København) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Hess – se under Jernstøbere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Hestorff, Gotthelf Andreas – se under Guldsmede 

(Åbenrå) i Kunstner- og håndværkerregister 
Hetofte, N. C. Jensen (†1850), Tistrup, 1511 
Hetsch, G. F. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Heug, Tens Andersen (-1712-23), præst, Anst og Ge

sten, 2491, 2492 
Heyde, Johannes – se Heide, Johan 
Hiernøe, Jens – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Hieronimus, kirkefader, 3161 note 65 
Hildeborg Bachmands (-1659), Viborg, 2656, 2657 
Hilker, Georg Christian – se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Hille Morighes (-1471-), 3232 
Hillerup, Anne Mar... (o. 1750), Jernved, 3245 
Hillerup, Marie Otzen (-1967-), Vilslev, 3140

Hillerup, Morten Lassen (o. 1650), 582 note 24 
Hillerup, Thomas Nielsen (-1768-), præst, Bramminge, 

3040, 3044, 3047, 3056, 3074, 3076, 3089, 3098 note 
3, 3101 note 62 

Hingelberg, F. – se under Guldsmede (Århus) i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Hinrichsen, Andreas – se under Sten- og billedhug
gere i Kunstner- og håndværkerregister 

Hirschsprung, Heinrich (-1897-), København, 3506 
Hirschsprung, Pauline (-1897-), København, 3506 
Hjermind – se under Malere i Kunstner- og håndvær

kerregister 
Hjernø, Jens – se Hiernøe, Jens 
Hjerrild, Johanne Guldager (o. 1950?), 1694 
Hjerrisen, Knud – se Knud Hjerrisen 
Hjerting, Kristen Kristensen (†1747), Kærbøl, 3305 
Hjort, Mathilde Helene, f. Hypoff (1778-1828), Jerne,

999
Hjort, N. A. – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Hjort, P. O. – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hjort, Søren Spandet (1765-1835), præst, Jerne og 

Skads, 999 
Hjort, V. (-1891-), rådsformand, Ribe, 127 
Hjort, Victor Christian (1765-1818), biskop, Ribe, 

494, 815
Hjørning, Christen (†1764), byfoged, Varde, 915, 934 
Ho, Knud Mikkelsen (Guldager) (1651-1720), præst 

Henne og Lønne, 1246, 1253, 1266 
Hobolt, Peder (-1793-), domorganist, Ribe, 480 note

14
Hoe, Anne Knudsdatter – se Knudsdatter, Anne 
Hoe, Jens Nielsen (†1729), præst, Ho, 1359, 1376, 

1378, 1388, 1390, 3535 
Hoe, Kirstine Jensdatter – se Jensdatter, Kirstine 
Hoe, Laurids (o. 1710), degn, Ho, 1359, 1376, 1378 
Hoe, Maren Nielsdatter – se Nielsdatter, Maren 
Hoe, Niels Jensen (1703-32), student, 935 
Hoe, Peder Hanssen (†1742), Ho, 1379 
Hoe – se også Ho og Hoo
Hoff, Hans Nicolai (-1771-), ritmester, Silkeborg, 

2463
Hoff, Palle Krag (-1772-75-), til Ryomgård, oberst

løjtnant, 2765, 2798 note 30 
Hoffskov, J. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hofgaard (våben), 2242, 2348 
Hofgaard, Bodil Steffensdatter (-1732-40-), 2242, 

2250, 2348
Hofmann, Heinrich – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Holbak, Niels – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Holbek, Mette – se Christensen, Mette 
Holck, Søren (o. 1900), præst, Nordby, 2120
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Holck, Vilhelm – se under Arkitekter og bygmestre
i Kunstner- og håndværkerregister 

Holdensen, Peder – se under Arkitekter og bygme
stre i Kunstner- og håndværkerregister 

Holm – se under Snedkere og billedskærere i
Kunstner- og håndværkerregister 

Holm, – se under Tømrere i Kunstner- og håndvær
kerregister

Holm, C. F. – se under Arkitekter og bygmestre i
Kunstner- og håndværkerregister 

Holm, E. B. Rosing – se under Snedkere og billed
skærere i Kunstner- og håndværkerregister 

Holm, Ewen Gundersen – se under Gørtlere i Kunst- 
ner- og håndværkerregister 

Holm, Helge – se under Arkitekter og bygmestre i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Holm, I. – se under Guldsmede (København) i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Holm, Iver Kristensen (†1635), præst, Ribe, 688 
Holm, J. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Holm, Jens Knudsen – se Jens Knudsen Holm 
Holm, Johan Georg – se under Guldsmede (Køben

havn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Holm, Laurids Christensen (1797-1870), Rærup, 1235 
Holm, Peter (-1897-), Nordby, 2139 
Holm, Pouline Kristiane Gustava – se Teisen, Pouline 

Kristiane Gustava 
Holm, Søren Beyer, 3436 note 148 
Holm, Truels – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Holm, V. (o. 1800), præst, Brendekilde, 1130 
Holm, Vilhelmine, f. Storck (1774-1850), Lunde, 1130 
Holmand, Anders Hansen – se Hansen (Holmand), 

Anders
Holst, Hans Lauridsen (-1659-94-), præst, Åstrup, 

2958, 2966
Holst, Helle Justdatter (1686-1711), Hesselmed, Bram

minge, 1342, 3094 
Holst, Jacob Rasmussen – se under Guldsmede (Ri

be) i Kunstner- og håndværkerregister 
Holst, Marie (1866-1917), lægemissionær, dr.med., 

Seest, 2606
Holst, Niels Christensen (†1782), præst, Nr. Nebel,

1210
Holstebroe, Niels Nielsen (†1692), præst, Ho, 1378 
Holstein (slægt), Ribe, 649 
Holstein, Adamina Christina (*1759), 656 
Holstein, Georg Friderich von (1717-72), geheimeråd, 

stiftamtmand, Ribe, 315, 654, 655, 656 
Holstein, Georgina Magdalene (1762-67), 655 
Holstein, Ida Friderica Joachima von – se Bülow, Ida 

Friderica Joachima von 
Holstein, Ida Margaretha (1755-63), 655 
Holstein, Joachima Friderica (*1760), 656 
Holstein, Johan Georg (1768-69), 655

Holstein, Johann Georg von (-1717-), geheimeråd, 
656

Holstein, Sophia Magdalene von, f. Knuth (1733-90), 
655, 656

Holsøe, Carl – se under Malere i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Hoo, Knud Christensen (1570-1645), præst, Ho, 
1369

Hoppe, Christiane (-1728-), Herritslevgård, 1178 note 
6

Hored (-948-), biskop, Slesvig, 62 
Horik II, konge af Danmark 854-o.870, 62 
Horne, A. (-1693-), præst, Skanderup, 2560 
Hornemand, Catrine – se Blohm, Catrine 
Hornemand, Hans (-1700-), købmand, Næstved, 

1234
Hornstrup, Catrine, f. Simonsen (1687-1764), Ovtrup, 

1145, 1155
Hornstrup, Peder Jørgensen (1683-1751), løjtnant, Ov

trup, 1155
Horsbøll, N. (1791-1842), kirkesanger, Tistrup, 1513 
Horsens, Frantz Søren Ørbek (o, 1625), degn, Tistrup 

og Hodde, 1491 note 36 
Horsens, Jens Pedersen – se Jens Pedersen Horsens 
Horsens, Johannes Pedersen – se Jens Pedersen Hor

sens
Horsens Orgelbyggeri v/ M. Sørensen – se Sørensen, 

M.
Horsens Orgelbyggeri v/Th. Frobenius – se Frobeni- 

us-firma
Hougaard, I. F. P. (1867-1922), præst, Bramminge, 

3089, 3107, 3108 
Huitfeldt, Arild (1546-1609), historiker, rigskansler, 

66, 68, 266, 529 
Humblet, Christen (-1784-), præst, Seest, 2605 
Humblet, Mathias (1739-84), præst, Seest, 2590, 2604 
Humblet, Mathias Christensen (1658-1737), præst, 

Seest, 2606
Hundermark, Claus (†1593), til Gerdrup, 3329, 3343 

note 43
Hundevad, Anne Jensdatter (†1684), Ribe, 798 
Husted, Gunnar Fabricius – se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Husted, Søren Søndergaard (-1921-), Verst, 2372 
Huulegaard, Thomas (-1786-91-), præst, Brøndum, Ve

ster Nebel 1913, 1930, 1946, 1956 
Hvas 'af Gjerholm' (våben), 1722 
Hvas, Christoffer (†1658), til Hennegård, kgl. befa

lingsmand, 1072 note 53, 1271 note 56 
Hvas, Hedevig Elisabeth (†1721), Hesselmed og Søvig, 

1147, 1342
Hvas, Inger (-1635-40-), til Bramminge Hovedgård, 

3072, 3075, 3085, 3086 
Hvedholm (stamhus), 1601
Hvid, Jørgen (-1586-87-), kirkeværge, Jernved, 3251 

note 81
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Hvide (våben), 3206 note 73
Hübertz, Anne Cecilie, f. Bröchner (1778-1865), 

Brørup, 2731 
Hygom, Jacob Pedersen (-1768-82-), justitsråd, Sne- 

umgård, 1751, 2055, 2069 
Hygum, Johannes Pedersen – se Pedersen Hygum, Jo

hannes
Hypoff, Mathilde Helene – se Hjort, Mathilde Helene 
Höck, Hertha (-1966-), historiker, 246 
Hocken, Anna (o. 1550), 1749 note 43 
Hødrich, Johann Gottfried – se under Murere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Høe, Hans P. (-1948-), Bramminge, 3090 
Høeg (slægt/våben), 1502, 1506, 1508, 1514 note 25,

2023, 3198
Høeg, Jytte Styggesdatter (-1611-), Agerkrog, 1502, 

1506, 1513, 1514 note 22 
Høeg, Peder, 2031 note 58
Høegh Guldberg (-1830-31-), oberst, 157, 525, 527, 

589
Høegh, M. S. (-1856-), Folding, 2872 
Høegh, P. (-1856-), Folding, 2872 
Høelund, Christen (-1774-), bonde, Vorbasse, 2297 
Höffner, Clothilde (-1850-), Horsens, 2017 
Høgsbro, Hans (1764-1828), amtsprovst, Haderslev 

amt, 2258 note 5 
Høgsbro, Olaf (1865-1952), læge, 2225 
Høgsbro, Vibeke – se under Vævere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Høgsbro Østergaard, Knud – se Østergaard, Knud 

Høgsbro
Høhne, Jens Wilhelmsen (-1738-66-), præst, Vester 

Vedsted, 3472, 3473, 3475, 3476, 3480 
Høi, Ane Maria, f. Nielsen (1798?-1880), Nr. Nebel,

1211
Høi, Christen H. (1789-1862), Nr. Nebel, 1211 
Høier – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
Høj, Johannes (-1943-44-), Lydum, 1228, 1232 
Høj, Jon Jonsen (-1957-), 1127
Høllund, Christen Christensen – se Christensen, Chri

sten, Høllund 
Høm, Jap Nielsen (-1625-), kirkeværge(?), Seem, 

3414
Høm, Niels Japsen (-1625-), kirkeværge(?), Seem, 

3414
Høm, Paul – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Hörner, Johan – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Høst, Christen Christensen (†1646), præst, Lunde og 

Ovtrup, 1129, 1941 
Høst, Christen Jacobsen (1549-1631), præst, Lunde og 

Ovtrup, provst, Vester hrd., 1122, 1128, 1129, 1941 
Høst, Jacob Pedersen (1622-74), præst, Nr. Nebel, 

1209

Høst, Kristen Kristensen – se Høst, Christen Christen
sen

Høstmark, Birgitte (-1704-), Urlev, 2908 
Høstmark, Chatarine Dorthea, f. Lausen (†1752), Pjed- 

sted, 2507
Høstmark, Chatrina Dorthea (-1793-), Anst, 2507 
Høstmark, Jens (-1704-), præst, Urlev, 2908 
Høstmark, Jens (†1793), præst, Anst og Gesten, 2492, 

2507, 2508 
Høstmark, Maren – se Lautrup, Maren 
Høstmark, Niels (-1793-), Anst, 2507 
Høstmark, Niels Jensen (1704-72), provst, Pjedsted, 

2507
Høxbroe, Hans – se Høgsbro, Hans 
Høy, Hans Christensen – se under Gørtlere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Høy, Jens Henriksen (o. 1850), Sædding, 1211 
Høyen, N. L. (-1830-69-), kunsthistoriker, 80, 156, 

157, 158, 162 note 4 og 8, 341, 342, 350, passim 
Høyer (-1840-42-), borgmester, Ribe, 376 
Høyer, A. M. – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Høyer, Bartram (†1759), præst, Anst, 2503 
Høyer, Benedicta (*1778, †s.å.), 2384 
Høyer, Diderica (1776-79), 2384 
Høyer, Hans (-1773-1800-), præst, Verst, 2384, 2385 
Høyer, Mouritz (-1720-), præst, Jelling, 2283 
Høyer, Mouritz (1744-1817), præst, Nr. Nebel og Ly

dum, 1210
Høyer, Oluf Diederik (1774-75), 2384, 2385 
Höyne, Mads, Ribe, 92
Haagen, Ane Christine – se Bloch, Ane Christine 
Haagen, Claus Michelsen (1697-1767), præst, Grind

sted og Hejnsvig, 2240, 2242, 2254, 2341, 2348, 
2349

Haahr, Else Cathrine (1745-96), Lindbjerg, 1536, 
1557

Haahr, Jørgen Udesen (-1792-), til Lindbjerg, 1536,
1557

Haahr, Ude Sørensen (-1760-), præst, Ølgod, provst, 
1528, 1530

Haard, Peter Augustinussen (-1746-58-), præst Ribe 
domkirke og Seem, 3434 note 103 

Haas, J. – se under Malere i Kunstner- og håndværker
register

I C C D – se under Guldsmede (ikke stedfæstede) i 
Kunstner- og håndværkerregister 

I C S (†o. 1780?), Ribe, 647 
I D – se Iversdatter, Marie
I H – se under Blytækkere i Kunstner- og håndværker

register
I H (eller H?) – se under Guldsmede (ikke stedfæ

stede) i Kunstner- og håndværkerregister 
I H S – se under Blytækkere i Kunstner- og hånd

værkerregister
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I I – se under Sten- og billedhuggere 1 Kunstner- 
og håndværkerregister 

I I S L – se Jensen, Johannes, Løvlund 
I K, Ribe, 646 
I L D (1600'rne), Ribe, 789 
I N S (-1933-), Føvling, 2781 
I PA (-1556-), 928
I P L K (-1609-), løbedegn, Gesten, 2531 
I P, Ribe, 646
I S L – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register 
I S N, Ribe, 616 
I T (†o. 1835?), Varde, 936
I T S (T S ?) – se under Snedkere og billedskærere

i Kunstner- og håndværkerregister 
I T S (g.m. E I D), Ribe, 804
Ib Christensen (-1596-), præst, Billum, 1104 note 54 
Ibsdatter, Anne (-1623-), Ribe, 801 
Ibsdatter, Sara – se Sara Ibsdatter 
Ibsen, Anders (1690-1746), sognefoged, kirkeværge, 

Vester Vedsted, 3468, 3473, 3483, 3493 note 141, 
3495 note 189 

Ibsen, Hans – se Vindfeld, Hans Ibsen 
Ibsen, Jens Knudsen (-1892-), strandfoged, Øster Oks

by, 1401 
Ibsen, Jørgen (-1635-), Ribe, 641 
Ibsen, Niels (-1836-65-), sognefoged, Hoisted, 2739, 

2745, 2752, 2760 note 29 
Ibsen, S. H. (-1812-), Sønderho, 2196 
Ibsen, Swerin – se Søren Ibsen 
Ibsensdatter, Marine Peder – se Marine Peder 
Ibsensdatter
Ide Clausdatter (†1586), 1428, 1435 
Idom, Margrethe Elisabeth (-1752-65-), 2387 
Ifversen, Christen (†1642), Kolle, 1209 
Ihle, Lisbeth – se under Vævere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Imperialissimamesteren – se under Snedkere og bil

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Ingeborg (†1319), dronning af Danmark, 592, 593 
Ingenhaven (våben), 1824 
Ingenhaven, Johan Peter von (-1752-), 1824 
Ingerslev, L. (-1899-1909-), præst, Jerne, 989 
Ingvard Frandsen (-1590-), Allerup, 3057, 3062 note 

73
Innocens VII (-1404-), pave, 68 
Ipsen, Hans (-1669-), 2657
Isager, Erasmus Clausen – se Sager, Rasmus Clausen
Isarn (-1305-), ærkebiskop, Lund, 97
Ivar (†før 1300?), præst, Ribe, 96
Ivar Jepsen (-1400-), kirkeværge, Tjæreborg, 1866
Ivar Lauridsen (-1597-), Ribe, 779, 786, 804
Ivarsen Jonas (†1657), ritmester, Ribe, 666
Iver, biskop – se Munk, Iver Knudsen
Ivers, Anna Beyer – se Beyer, Anna Sørensdatter Ivers
Iversdatter, Karen (†1638), Ribe, 612

Iversdatter, Kirsten (†1744), Hjerting, 2094 
Iversdatter, Marie (1556-1629), Store Hebo, 1065, 

1068
Iversen, Anders (†1879), Henne, 1269 
Iversen, Bagge (-1660-), Ribe, 796 
Iversen, Bertel – se under Bogtrykkere og bogbin

dere i Kunstner- og håndværkerregister 
Iversen, Claus – se Claus Iversen 
Iversen, Con (*1859, †s.å.), Henne, 1268 
Iversen, Hans – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Iversen, Hans – se også Hans Iversen 
Iversen Hemmet, Iver – se Hemmet, Iver Iversen 
Iversen, J. M. (†o. 1850), Henne, 1268 
Iversen Jens (1846-78), gårdmand, Fåborg, 1773 
Iversen Jens – se også Jens Iversen Lange 
Iversen, Jens – se også Stavnager, Jens Iversen 
Iversen, Jep – se Jep Iversen Lange 
Iversen, Keld – se Keld Iversen 
Iversen, Knud – se Knud Iversen 
Iversen, Kristen (1801-87), Hedegaard, Hjordund, 3342 
Iversen, Kræsten – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Iversen, L. E. (-1874-), Dortheasminde, 2876 
Iversen, Lambert – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Iversen Lange, Jacob – se Jep Iversen Lange 
Iversen, Lars – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Iversen, Laurids – se Stavnager, Laurids Iversen 
Iversen, Ludvig Frederik (1870-80), 2667 
Iversen, Marten – se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Iversen, Mathias – se Mathias Iversen 
Iversen, Mom (1792-1872), Henne, 1269 
Iversen, Peter – se Peter Iversen 
Iversen, Stephan (-1858-), Vejen, 2902 
Iversen, Søren Beyer – se Stavnager, Søren Beyer Iver

sen
Iwensdatter, Marine – se Marine Iwensdatter

J B – se under Bly tækkere i Kunstner- og håndværker
register

J Ha – se Halling, Jens Michelsen 
J J B – se under Sten- og billedhuggere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
J L – se under Malere i Kunstner- og håndværkerre

gister
J M S – se Madsen, Jacob, Skjoldbjerg 
J  N  P ,  2444 note 42 
J N S – se Nielsen, Jørgen 
J R (-1960-), Lindknud, 2690 
Jacob (-1273-), magister, kantor, Ribe, 3261, 3265, 

3307 note 2
Jacob – se under Gørtlere i Kunstner- og håndværker

register
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Jacob – se under Malere i Kunstner- og håndværker
register

Jacob – se under Murere i Kunstner- og håndværker
register

Jacob Jensen (-1462-), klerk, Århus, vikar, Ribe, 105 
Jacob Johansen (†1414), præst, Ribe, 636 
Jacob Madsen (-1581-), Vong, 1733 
Jacob Sørensen (†1580), præst, Ribe S. Katrine, 746,

777, 780
Jacob Sørensen (Stage) (†1568), Ribe, 786 
Jacobsdatter, Anne (-1785-), Vester Vedsted, 3495 note 

182
Jacobsdatter, Catharina (-1696-1720-), Lejrskov, 2372, 

2447
Jacobsdatter, Else Kirst. (1777-1835), Brørup, 2731 
Jacobsdatter, Marine – se Marine Jacobsdatter 
Jacobsen (Stage), Søren – se Søren Jacobsen 
Jacobsen (Stage), Søren – se Søren Jacobsen (Stage) 
Jacobsen, Anna (1762-1808), Nordby, 2151 
Jacobsen, Christen (-1764-), bonde, Skamstrup, 1629 

note 5
Jacobsen, Christine B. – se Clausen, Christine B. 
Jacobsen, Frands (-1785-), 3495 note 182 
Jacobsen, Frans – se Frans Jacobsen 
Jacobsen, Hans (1579-1624), bager, Ribe, 794 
Jacobsen, Henrick – se Pinic, Henrick Jacobsen 
Jacobsen, Jacob – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Jacobsen, Jens (1798-1853), Rærup, 1235 
Jacobsen, Jon – se Jon Jacobsen
Jacobsen, Karl – se under Guldsmede (Ribe) i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Jacobsen, Karl – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jacobsen, Kjerstin (1844-66), Oxlund, 2698 
Jacobsen, Knud – se under Guldsmede (Silkeborg) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Jacobsen, Laurids – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jacobsen, M. (1814-93), St. Anst, 2509 
Jacobsen, Mads (†før 1800), Hjerting, 2090 
Jacobsen, Niels (-1682-83-), kirkeværge, Vilslev, 3545 
Jacobsen, Niels (†1721), provstiskriver, Skast hrd., 

1746, 1764, 2205 
Jacobsen, Niels (1750-1815), kromand, færgeejer, 

Nordby, 2116, 2117, 2151 
Jacobsen, Niels – se også Harrebye, Niels Jacobsen 
Jacobsen, Niels Hansen – se under Sten- og billed

huggere i Kunstner- og håndværkerregister 
Jacobsen, Peder (†1680), løbedegn, Varde, 1151, 1159 

note 36
Jacobsen, Robert – se under Sten- og billedhuggere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Jakob (†1279), kantor, Ribe, 96, 104 
Jakob (-1432-), præst, Billum, 1083, 1100, 1101 
Jakob Erlandsen (†1274), ærkebiskop, Lund, 66, 549

Jakob Jensen (-1377-79-), (tyv og hærværksmand!), 
Ribe, 290

Jakob Madsen (Vejle) – se Vejle, Jakob Madsen 
Jakob Simonsen (-1539-), præst, Seem, 3379 
Jakobsdatter, Maren – se Maren Jakobsdatter 
Jakobsen, Elise (-1966-), Tusborg, 2361 
Jakobsen, Hans – se Hans Jakobsen 
Jakobsen, Jakob (-1966-), Tusborg, 2361 
Jakobsen, Jon (-1607-), skoleforstander, Sorø, 880 
Jakobsen, K. E. (-1962-), præst, Vorbasse, 2323 note

51
Jakobsen, Kirsten, f. Bøndergaard (-1912-), Jerne, 989 
Janniksdatter, Kirsten (1764-66), Vester Vedsted, 3487 
Janus Jonæ – se Jens Jonsen 
Japsen, Niels – se Høm, Niels Japsen 
Jareld (o. 1113), biskop, Ribe, 64, 82 note 16 
Jefsen, Claus (1795-1849), Mandø, 3518 
Jefsen, Hans Laurids (-1780-), Vester Vedsted, 3496 

note 207
Jelstrup, Lars (-1754-), præst, Gudum og Fabjerg, 1069 
Jens (-1232-), skolemester, Ribe, 846 
Jens (†o. 1286), biskop, Odense, 686 
Jens (13-1400'rne?), præst, Ho, 1369 
Jens (-1586-87-), Solbjerg, kirkeværge, Skast, 1899, 

1900
Jens (-1684-99-), klokker, Ribe, 694 
Jens – se under Blytækkere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Jens – se under Murere i Kunstner- og håndværker

register
Jens – se under Sadelmagere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Jens – se under Snedkere og billedskærere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Jens – se under Tømrere i Kunstner- og håndværker

register
Jens billedsnitter – se Olufsen, Jens 
Jens Christens(en) (-1588-), Gesten, 2530 
Jens Christiernsen (†1526), kannik, vikar, Ribe, 88, 99 
Jens Iversen Lange (1400-82), biskop, Århus, 92, 312 
Jens Jensen – se under Skræddere og paramentma

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Jens Jonsen (-1525-), præst, Ribe, 103, 451 
Jens Knudsen Holm (†1555), præst, Vester Vedsted, lek

tor, Ribe, 138, 482, 576, 3480 
Jens Lauridsen (o. 1300), 1082
Jens (Johannes) Mikkelsen (†1388), biskop, Ribe, 106, 

107, 686
Jens Nielsen (-1590-), borgmester, Varde, 3057, 3062 

note 73
Jens (Ovesen) (-1401-20-), biskop, Odense, 68 
Jens Peder..., se Bierum, Jens Pedersen 
Jens Pedersen Grundet (†1565), kannik, præst, Ribe, 93, 

142, 144 note 71, 544, 574, 583 note 40, 585, 596 
Jens Pedersen Horsens, (†1500), kannik, Ribe, 93, 416, 

594, 596



3630 NAVNEREGISTER

Jens Pedersen Viborg (1501-81), ærkedegn, kannik, Ri
be, 70, 89, 90, 111, 544, 575, 581 note 7, 584, 602 
Jens Simonsen (-1567-77), præst, Anst og Gesten, 
2464, 2485, 2499, 2500, 2505, 2510 note 16, 2523, 

2528, 2529
Jens Thiellofsen (-1542-61-), rådmand, Ribe, 590 
Jens Thomesen (-1566-), kirkeværge(?), Varde, 959 
Jens Voltersen (-1305-17-), borger, Ribe, 89, 97, 98,

850
Jensdatter, Ane Margrethe (1706-86), Ribe, 803 
Jensdatter, Anne (†1625), Ribe, 608 
Jensdatter, Anne (†1640), Ribe, 606 
Jensdatter, Anne (†1737), Strandby, 995, 997 
Jensdatter, Anne (†o. 1740), Sønderho, 2196 
Jensdatter, Barbara (1668-1737), Vester Vedsted, 3473, 

3482, 3485, 3493 note 141 
Jensdatter, Elisabeth (†o. 1665?), Henne, 1266 
Jensdatter, Inger (†1660), Torstrup, 1436 
Jensdatter, Karen (†1697), Ribe, 628 
Jensdatter, Kirstine (1710-32), Blåholm, Grimstrup, 

1705
Jensdatter, Maje – se Maje Jensdatter 
Jensdatter, Maren (†1649), Ribe, 451, 610 
Jensdatter, Maren (†1691), Varde, 924, 925, 932 
Jensdatter, Maren (†1772), Årre, 1801 
Jensdatter, Maren – se også Bramming, Maren Jensdatter 
Jensdatter, Maren – se også Sevel, Maren Jensdatter 
Jensdatter, Mette (1652-54), 620 
Jensdatter, Mette (-1762-), Ho, 1379 
Jensdatter, Mette (-1787-), Vester Vedsted, 3486 
Jensdatter, Sidsel (-1725-26-), Vestterp, 1658, 1666,

1667, 1669, 1670 
Jensdatter, Vibeke (1638-1709), Ribe, 621, 622, 664 
Jensdatter, Wibeke – se Bagges, Wibeke Jensdatter 
Jensen – se under Snedkere og billedskærere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Jensen, A. H. (1810-72), Lydum, 1235 
Jensen, Anders (†1745), Farup, 3305 
Jensen, Anders (-1734-), synsmand, Ribe, 328 
Jensen, Anders (1782-1856), Vrå, 2442 
Jensen, Ane Marie (1799-1863), Henne, 1269 
Jensen, Ane Marie Iversen (1848-64), Lønne, 1290 
Jensen, Anne (o. 1900), Brørup, 2721 
Jensen, B. Clausen – se under Skibsbyggere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Jensen, Bagge – se Bagge Jensen
Jensen, Bertel – se under Murere i Kunstner- og hånd 

værkerregister 
Jensen, Bertel – se også Struck, Bertel Jensen 
Jensen, C. – se under Blikkenslagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jensen, Caroline (-1941-), 1589 
Jensen, Cecilie (†1962), Fitting, 2322 note 22 
Jensen, Chr. (1856-1906), styrmand, Sønderho, 2183 
Jensen, Chr. (†1875) – se under Skibsbyggere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister

Jensen, Chr. Axel (1878-1952), antikvar, museumsin
spektør, 587, 1085, 1127, 1726, 1948, passim 

Jensen, Chresten – se under Arkitekter og bygme
stre i Kunstner- og håndværkerregister 

Jensen, Christian (-1711-), ritmester, 1293 
Jensen, Christian (1751-61), Stenderup, 2796 
Jensen, D. A. (-1952-), biografejer, Horsens, 1378 
Jensen, E. – se under Gørtlere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Jensen, Ebbe (†1618?), Ribe, 638 
Jensen, Ebbe – se også Ebbe Jensen 
Jensen, Edward – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, Einar V. – se under Konservatorer i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Jensen, Emil (-1955-), matros, Esbjerg, 2183 
Jensen, Erik – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, Frits – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, Gunder Cathrine (1821-65), Stavsø, 1269 
Jensen, Gunnethe Kirstine, f. Christensen (-1933-), 

Henneberg, 1255, 1266 
Jensen, Gustav – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, H. – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Jensen, H. Lønborg – se Lønborg-Jensen, Harald 
Jensen, Hans (1522—1647 [!]), Janderup, 1068 
Jensen, Hans (-1638-), præst, Jerne og Skast, 973,

1890, 1908 note 20 
Jensen, Hans – se under Glarmestre i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jensen, Hans – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Jensen, Hans – se under Smede i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Jensen, Hans Christian – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Jensen, Hans – se også Hans Jensen 
Jensen, Hans – se også Hans maler 
Jensen, Hans – se også Bølling, Hans 
Jensen, Hans – se også Rytter, Hans Jensen 
Jensen, Hans – se også Vindfeld, Hans Jensen 
Jensen, Hans V. – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jensen, Hans Vilhelm (†1922), Loft v/ Grindsted, 

2244
Jensen, Henri(?) (1683-1752), Gørding, 3000 
Jensen, H juler Andreas, ringer, kirkeværge, Vester Ved

sted, 3491 note 86 
Jensen Hoe, Niels – se Hoe, Niels Jensen 
Jensen, Ib – se Tornum, Ib Jensen 
Jensen, Ingeborg Nørgaard (-1948-50-), Vong, 1720 
Jensen, Iver – se Stavnager, Iver Jensen 
Jensen, J. (-1878-), landmåler, Brørup, 2836 note 47
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Jensen, J. – se under Gørtlere i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Jensen, J. – se under Snedkere og billedskærere i
Kunstner- og håndværkerregister 

Jensen, J. K. (-1894-1930-), lærer, kirkesanger, Brørup, 
2721

Jensen, J. M. (-1943-), præst, Vester Vedsted, 3459, 3491 
note 87

Jensen, J. P. G. (†1853), præst, Janderup, 1070 
Jensen, Jacob – se Jacob Jensen 
Jensen, Jens (1742-68), Farup, 3305 
Jensen, Jens (-1910-), sognefoged, Askær, 2360 
Jensen, Jens – se også Jens Jensen 
Jensen, Jens C. (-1940-), Bredballe, 2277 
Jensen, Jens Eg (-1945-), gårdejer, Eg, 2267, 2269 
Jensen, Jens Larsen (-1933-35-), rentier, Henneberg, 

1255, 1266
Jensen, Jens Urup – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jensen, Jep (o. 1625), borger, Ribe, 608, 620 
Jensen, Jes (1545-1605), landfoged, Sønderho, 2193, 

2203 note 159 
Jensen, Jes (†før 1903), Forsomho, 1553 
Jensen, Jes – se under Ingeniører i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jensen, Jes Hansen (1840-64), Ål, 1341 
Jensen, Joen (-1773-83-), kirkeværge, Ribe, 336, 376 
Jensen, Johannes (†1659), herredsfoged, Løvlund, 2289, 

2291 note 35 
Jensen, Johannes – se også Johannes Jensen 
Jensen, John – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, Jon(as) – se Kolding, Jon(as) Jensen 
Jensen, Juul H. (1836-69), Vesterballe, 1381 
Jensen, Jørgen (-1909-), Skødstrup, 1340 
Jensen, K. Søborg – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jensen, Karen (-1940-), Bredballe, 2277 
Jensen, Kjerstin, f. Pedersen Donslund (1828-63), 

Donslund, 2320 
Jensen Klyne, Anders – se Klyne, Anders Jensen 
Jensen, Knud – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jensen, Lars – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, Lars (Las) (†1661), borgmester, Varde, 934, 942 

note 154
Jensen, Lars (Las), – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jensen, Lars Rastrup – se Rastrup, Lars 
Jensen, Laurids (-1673-), Lunde, 1119 
Jensen, Laurids – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, Laurids – se også Laurids Jensen 
Jensen, Lavrens – se Lavrens Jensen 
Jensen, Lucas (1839-64), soldat, Vejen, 2906

Jensen, Mads (-1887-), skipper, Houstrup, 1266 
Jensen, Mads – se også Mads Jensen 
Jensen, Mads P. (†1964), Fitting, 2322 note 22 
Jensen, Maren (1829-97), 1647 
Jensen, Maren (1834-74), Vestervang, 1646 
Jensen, Maren (-1909-), Skødstrup, 1340 
Jensen, Margrethe, f. Lassen (1843-83), Nordby, 2152 
Jensen, Martin Kristen (1857-59), Gelballe, 2577 
Jensen, Mattias – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jensen, Mikkel – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, Mikkel (-1754-66-), kirkeværge, Billum, 1096 
Jensen, Morten – se Morten Jensen 
Jensen, Niels (-1652-), Ribe, 643 
Jensen, Niels (1768-72), Nørholm, 1434, 1438 
Jensen, Niels (1821-1905), gårdejer, Hulvig, 1489 
Jensen, Niels – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jensen, Niels – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, Niels Anton (-1903-14-), præst, Jernved, 3244 
Jensen, Niels Christian (*1865, †s.å.), Løvlund Mølle, 

2289
Jensen, Nielsine Christine (1862-65), Løvlund Mølle, 

2289
Jensen, Nis – se under Smede i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Jensen, Otte (*o. 1650), Ribe, 624 
Jensen, P Nørgaard (-1948-50-), Vong, 1720 
Jensen, P. Toftgaard (-1926-), Kvong, 1172 
Jensen, Peder (-1667-), præst, Vester Nebel, 1985, 

1992
Jensen, Peder (-1724-), Ribe, 661
Jensen, Peder (†1758), Tofterup, 1675
Jensen, Peder – se under Snedkere og billedskærere

i Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, Peder, – se også Peder Johansen 
Jensen, Peder – se også Riber, Peder Jensen 
Jensen, Peder N. (-1861-), skibsfører, Sønderho, 2182 
Jensen, Peter Mathiasen (1839-1913), skibsfører, Nord

by, 2152
Jensen, Poul – se under Konservatorer i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jensen, Poul (-1644-), bartskær, Villebøl, 3367, 3368 
Jensen, Søren (†1762), Ho, 1379 
Jensen, Søren (-1913-), Nollund, 2262 
Jensen, Søren – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jensen, Søren – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, Søren – se også Søren Jensen 
Jensen, Søren – se også Bramming, Søren Jensen 
Jensen, Søren – se også Buch, Søren Jensen 
Jensen, Tage (-1890-1900-), præst, Hejnsvig, 2342, 

2344
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Jensen, Th. C. (-1892-), købmand, Lindbjerg Mølle, 
1564

Jensen, Thomas – se under Drejere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Jensen, Thyge (Tøge) (1798-1859), gårdmand, Gelbal
le, 2577

Jensen, W. (1812-86), toldofficiant, Obbekær, 3377 
Jenskone, Botilla – se Stavnager, Botilla Jenskone 
Jep – se under Snedkere og billedskærere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Jep (Jacob) Iversen Lange (†1454), kantor, Ribe, 68, 

92, 100, 298, 312, 478 
Jeppesdatter, Ane (†1884), Vester Vedsted, 3481 
Jeppesdatter, Kirsten Hansen (1809-97), Fåborg, 1774 
Jeppesdatter, Kristine (1815-87), Fåborg, 1774 
Jepsdatter, Abelone (-1800-), Alslev, 2027, 2028 
Jepsdatter, Anne – se Anne Jepsdatter 
Jepsdatter, Dorthea Kathrine (1702-88), Farup, 3305 
Jepsdatter, Johanne (-1818-), Sønderho, 2196 
Jepsdatter, Marine (1555-1623), Ribe, 787, 792 
Jepsdatter, Mette (-1844-), Sønderho, 2196 
Jepsdatter, Sidsel (†1620), Tranbjerg, 1801 
Jepsen (-1934-), viceinspektør, Varde Museum, 959 
Jepsen, Chr. (-1844-), Lønne, 1290 
Jepsen, Ivar – se Ivar Jepsen
Jepsen, J. K. – se under Arkitekter og bygmestre i

Kunstner- og håndværkerregister 
Jepsen, Jens (-1608-), kirkeværge(?), Fåborg, 1467 note 

60, 1767
Jepsen, Jess (1773-1845), sognefoged, Hodde, 1488 
Jepsen, Kirstine (†1947), Folding, 2872 
Jepsen, Knud (†1934), gårdejer, Folding, 2872, 2873 
Jepsen, Lars Peder (1836-54), Rærup, 1235 
Jepsen, M. – se under Malere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Jepsen, Michel (-1685-), præst, Grindsted, 2240 
Jepsen, Nis (-o. 1700-), V Gesten, 2524, 2527 
Jepsen, Peder (o. 1810?), Ribe, 813 
Jepsen, Peder – se også Bileber, Peder Jepsen 
Jepsen, Rasmus (-1651-), Ribe, 642 
Jerichau, Jens Adolf – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jermiin (-1788-92-), degn, Åstrup, 2941 
Jersin, Jens Dinesen (†1634), biskop, Ribe, 483, 486, 

490, 491, 540, note 20, 641, 1941, 3225, 3538 
Jes Hansen (-1583-), kirkeværge, Fåborg, 1760, 1768 
Jes Nielsen (-1492-), kirkeværge, Malt, 2833 
Jesdatter, Anne (o. 1750), Sønderho, 2196 
Jesdatter, Else (†1652), Ribe, 621 
Jesdatter, Kirsten (†1690), Darum, 3059 
Jesdatter, Mette (1754-1813?), Sønderho, 2194 
Jeskone, Gvede – se Gvede Jeskone 
Jeskone, Karen (1555?-1619), Sønderho, 2193 
Jeskone, Maren (†1715), Sønderho, 2189 
Jesper – se under Tømrere i Kunstner- og håndvær

kerregister

Jespersen, J. – se under Arkitekter og bygmestre i
Kunstner- og håndværkerregister 

Jespersen, Jørgen (-1652-), Ribe, 642 
Jespersen, Mads (†1635), kirketyv(l), 2596, 2609 note 

34
Jessen, (-1932-), lærer, Skanderup, 2581
Jessen – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Jessen, Abraham Sørensen (1721-87), præst, Alslev og 

Hostrup, 2000, 2026, 2027, 2034 
Jessen, Anders Møller (-1791-), præst, Alslev og Ho

strup, 2053, 3538 
Jessen, Ch. H. (-1911-), Darum, 3048 
Jessen, Christen – se Christen Jessen 
Jessen, Dorthea (1841-61), Hallum, 1178 
Jessen, H. Ch. (-1911-), Darum, 3048 
Jessen, Hans (o. 1600), Sønderho, 2193 
Jessen, Hans (1752-1804), skipper, Sønderho, 2193 
Jessen, Hans – se også Søhane, Hans Jessen 
Jessen, Ingeborg Sørensdatter (-1763-68-), Hjerting,

2095
Jessen, Jens (-1665-), synsmand, Tistrup, 1499 
Jessen, Jes Sørensen (†1769), præst, Ansager, 1590,

3537
Jessen, Johanne M. (-1911-), Darum, 3048 
Jessen, Mads (†1703), skipper, Hjerting, 2090, 2093, 

2094
Jessen, Niels (-1604-), kirkeværge(?), Næsbjerg, 1642 
Jessen, Niels (-1680-90-), forpagter, Estrup og Skod

borghus, 2833, 2840 note 123 
Jessen, Peder (o. 1600?), Ribe, 584 
Jessen, Poul (o. 1600), Sønderho, 2193 
Jessen, Søren (†1733), skipper, Hjerting, 2000, 2008, 

2009, 2010, 2013, 2016, 2040, 2042, 2043, 2044, 
2094

Jochim kandestøber – se Tyll, Joachim Henerich 
Jochum kandegyder – se Tyll, Joachim Henerich 
Jochumsen, Hans (-1793-95), Skovhøj, Brørup, 2873 

note 4
Joensdatter, Mette Marie (1712-34), 1069 
Joersom – se Foersom
Johan – se under Glarmestre og glaskunstnere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Johan – se under Murere i Kunstner- og håndværker

register
Johannes, biskop, – se Jens (Johannes) Mikkelsen 
Johannes (†1410), kantor, Ribe, 97 
Johannes Christensen Varde (-1537-47-), præst, Ribe 

S. Katrine, 765 
Johannes Herodes (†1319), 1103 note 41 
Johannes Jensen (†før 1440?), Ribe, 98 
Johannes Marquardsen (o. 1525), kannik, Ribe, 948, 

956, 957
Johannes Mauritsen (o. 1595), præst, Tønder, provst, 

558, 613
Johannes Nielsen (-1411-), præst, Vilslev, 3109
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Johannes Nielsen (-1492-), kirkeværge, Malt, 2833 
Johannes Pedersen Grundet – se Jens Pedersen Grun

det
Johannes Pedersen Horsens – se Jens Pedersen Horsens 
Johannes Petersen, (-1394-), domkantor, Ribe, 686 
Johannes Thuesens Fond (-1986-), 2752 
Johannesen, M. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Johannsen, M. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Johansdatter (Pouch), Else – se Pouch, Else Johansdat- 

ter
Johansdatter, Abild – se Harder, Abild Johansdatter 
Johansdatter, Karen Marie (1729-97), Ribe, 631 
Johansdatter, Lisbeth – se Lisbeth Johansdatter 
Johansen, A. L. – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Johansen, Anders (1680-81), 805, 3530 
Johansen, Anders (1778-1854), møller, Nordby, 2141 
Johansen, Christen (1855-58), Hjortlund, 3341 
Johansen, Christian – se under Farvere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Johansen, Dorthe Marie (1857-75), Hjortlund, 3341 
Johansen, Herman (-1687-), Ribe, 803 
Johansen, Jacob – se Jacob Johansen 
Johansen, Johan (†1907), kaptajn, Drammen, 1267 
Johansen, Johannes Thuesen (-1929-), Hoisted, 2760 

note 32
Johansen, Karen (1860-62), Hjortlund, 3341 
Johansen, Kirsten Winther – se under Keramikere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Johansen, Peder – se Peder Johansen 
Johansen, Søren (-1951-), gårdejer, Hoisted, 2742 
Johansen, Tove Martine (1865-81), Hjortlund, 3341 
Johnsen – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
Johnsen, Ane Marie (1773-1845), Hesselmed, 1343 
Johnsen, August – se Johnsen, Augustinus 
Johnsen, Augustinus – se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Johnsen, Niels – se under Guldsmede (København) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Johnsen, Niels Peder (1834-64), soldat, Ansager, 1590 
Jon Jacobsen (†1404), til Nørholm, 110 
Jon Pedersen (o. 1442), kannik, Ribe, 105 
Jonsen, Jens – se Jens Jonsen 
Jonsen, Jens – se også Trellund, Jens Jonsen 
Jonsen, Jon – se Colding, Jon Jonsen 
Jonsen, Laurids – se Laurids Jonsen 
Jopritzer(?) (-1760-), kaptajn, Verst, 2383 
Jouvenet, Jean – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Juel (slægt/våben), 596, 744, 932, 933, 964, 1130, 

1320, 1337, 1346 note 68, 1464, 1512, 1547, 1548, 
1981, 1990, 2024, 2351, 2608, 2789, 2830, 2888,
2896, 2900, 2902, 3532

Juel, Christen (-1592-1608), til Donslund, 2308, 2319, 
2345, 2357 note 42 

Juel, Edel (†1575), Agerkrog, 1464 
Juel, Else (†før 1650), Estrup og Skodborghus, 744, 

2888, 2895, 2896 
Juel, Hartvig (-1486-), biskop, Ribe, 107, 111, 637, 837 
Juel, Hedvig Eleonora (1662-85), til Juellinge, 3201, 

3202, 3207 note 95 
Juel, Ide Sofie (1663-85), Kærgård, 3194, 3195, 3196, 

3199
Juel, Iver (†1556), til Astrup, domprovst, Ribe, 850,

933, 964
Juel, Jens (†o. 1553), til Hesselmed, 1304, 1320, 1342 
Juel, Jens (†1636), til Lindbjerggård, 1547, 1554, 1562 

note 76, 3536 
Juel, Jens (-1680-87-), baron, til Juellinge og Voergård, 

gehejmeråd, 3159 note 8, 3196, 3202, 3203 note 6 
Juel, Kjeld Iversen (†1536), til Astrup, 930, 933, 964 
Juel, Kristoffer (†1588), til Estrup, 2830 
Juel, Laurens (-1499-), præst, Alslev, 1999 
Juel, Lisbet (†1565), 544, 577, 600, 601, 660 
Juel, Maren (-1615-), Varde ladegård, 3532, 3547 note 

25
Juel, Mette (†1623), Skodborghus, 2888, 2889, 2890,

2897, 2899, 2902, 2904, 2926 
Juel, Ove (†1599), til Kjeldgård, 1511, 1512, 1513 
Juel, Peder (-1597-), til Alstedgård, 2789, 2799 note

67
Juel, Sophie (†1583), Agerkrog, 1464, 1465, 1468 note

70, 2067
Juel, Thomas (-1593-1647), til Estrup og Sønderskov, 

kirkeværge og tiendeforpagter, Malt, 2803, 2830, 
2835 note 7, 2855, 2856, 2858, 2868, 2874 note 38 

Juel, Vincents (†1579), til Hesselmed, 1337, 1346 note
68

Juelsen, Hans (1826-91), Tobøl, 2796 
Juelsen, Johanne, f. Petersen (1834-98), Tobøl, 2796 
Juhl, Birgitte, f. Due (1798-1828), Skanderup, 2576 
Juhlsen, Peder – se Gram, Peder Juhlsen 
Juliane Marie (1729-96), dronning af Danmark, 2445 

note 57 
Juncker, N. (-1902-), 2801
Jung, F. – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
Jung, P. – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
Jung, Richard – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Junggreen Have, I. P. – se under Arkitekter (have- og 

landskabsarkitekter mv.) i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Junghans, Hans (-1774-1805-), kancelliråd, borgme
ster, Kolding, 2463, 2465, 2477, 2480, 2485, 2494,
2504, 2535

Just, Christen Jensen (1819-65), Sædding, 1211 
Just, Elisabeth (-1775-1800-), Kolding, 2494, 2504, 2535
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Just, Aage (-1932-), styrmand, Esbjerg, 2318 
Justdatter, Helle – se Holst, Helle Justdatter 
Justesen, M. – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Juul, (slægt), 3198
Juul, Esger (†1325?), biskop, Århus, ærkebiskop, Lund, 

66, 93, 104, 2029 
Juul – se også Juel
Juulsen (-1873-), gårdejer, Gørding, 2969 
Juulsen, Mary Andrea – se Pedersen, Mary Andrea 
Jyde, Niels (†1282), kansler, 104 
Jydsk Orgelbyggeri – se under Orgelbyggere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Jürgensen, Andreas – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jørgen (-1536-), skriver, Koldinghus, 2443 note 7 
Jørgen – se under Murere i Kunstner- og håndværker

register
Jørgen – se under Sadelmagere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Jørgen – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Jørgen – se under Tømrere i Kunstner- og håndvær

kerregister 
Jørgen Andersen (-1588-), Gesten, 2530 
Jørgen Christian – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jørgen Pedersen (†1554), rentemester, kantor, Ribe,

100, 576, 598, 599, 638, 641 
Jørgen Pedersen (-1554-), Kastkær, 1105 
Jørgen Pedersen (†1585), præst, Brøndum, 1958, 1962 
Jørgen Poulsen (†1596), præst, Henne, 1257, 1271 no

te 38, 1704, 1708 note 49 
Jørgens, Kirsten – se Kirsten Jørgens 
Jørgensdatter, Catharina – se Jørgensdatter, Karen 
Jørgensdatter, Gertrud (-1660-), 1698, 1706 note 33 
Jørgensdatter, Ingeborg (†1659), 1795, 1801, 1804 

note 42 og 57 
Jørgensdatter, Karen (-1650-), Ribe, 616 
Jørgensdatter, Karen (1690-1770), Hjerting, 2096 
Jørgensdatter, Kirstine – se Ravn, Kirstine Jørgensdat

ter
Jørgensdatter, Maren (1743-1806), Sønderho, 2191 
Jørgensdatter, Maren (1779-86), Ribe, 803 
Jørgensdatter, Margareta – se Margareta Jørgensdatter 
Jørgensdatter, Mette (1783-1857), Gesten, 2537, 2538 
Jørgensdatter, Mette Marie (-1710-), Fredericia, 2259 
note 48

Jørgensen (Struck), Bertel – se Struck, Bertel JørgJen- 
sen
Jørgensen, A. M. – se under Skibsbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Jørgensen, Anker Hermann (1901-34), Mandø, 3516 
Jørgensen, Anne Marie (-1803-53-), Nordby, 2141 
Jørgensen, Axel G. – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister

Jørgensen, Cathrine Margrethe – se Bich, Cathrine 
Margrethe

Jørgensen, Chield (1551-1623), slotsfoged, skriver, 
Riberhus, borgmester, tolder, Ribe, 801 

Jørgensen, Chr. (-1811-), Risbøl, 2320 
Jørgensen, Christen – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jørgensen, Dorthea Marie (1801-65?), Sædding, 1211 
Jørgensen, Hans – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Jørgensen, Hans – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jørgensen, Hans – se også Hans Jørgensen 
Jørgensen, Hendrich – se Rønnov, Hendrich JørgJensen

Jørgensen, Jeff Niels (1863-1906), Mandø, 3516 
Jørgensen, Jens (†1642), Ribe, 795 
Jørgensen, Jens (†før 1840), Mandø, 3506 
Jørgensen, Jens – se under Blytækkere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Jørgensen, Jes (1640-98), skipper, Hjerting, 2093 
Jørgensen, Jes Nybro – se under Murere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Jørgensen, John – se under Arkitekter og bygme
stre i Kunstner- og håndværkerregister 

Jørgensen (Grimstrup), Jørgen (d.y.) (†1655), præst, 
Grimstrup og Årre, 1687, 1701, 1702, 1706 note 33, 

1707 note 40, 1794, 1795, 1804 note 42 
Jørgensen (Grimstrup), Jørgen (d.æ.) (†1618), præst, 

Grimstrup og Årre, 1257, 1271 note 38, 1695, 1696, 
1698, 1707 note 37 og 40, 1794, 1804 note 42 og 
57
Jørgensen, Jørgen Peter (1862-64), Årre, 1802 

Jørgensen, Kield (-1599-), borgmester, Ribe, 515 
Jørgensen, Laust – se under Murere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Jørgensen, Mads – se under Murere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Jørgensen, Marten (-1629-), 3002 note 36 
Jørgensen, Mine (-1916-), Tømmerby, 1830 
Jørgensen, Mogens – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Jørgensen, N. H. (†1807), præst, Ho, Oksby, 1380 
Jørgensen, N.Th. (-1883-), Okholm, kirkeværge, Vester 
Vedsted, 3457 

Jørgensen, Niels (o. 1650?), præst, Ribe, 618 
Jørgensen, Niels (-1736-), Mandø, 3503, 3516 
Jørgensen, Niels (-1740-), bonde, Gildbjerg, 2352, 
2358

Jørgensen, Niels Wilhelm – se under Guldsmede 
(København) i Kunstner- og håndværkerregister 

Jørgensen, Oluf (1594-1651), præst, Alslev og Hostrup, 
provst Skast hrd., 2000, 2001, 2014, 2024, 2025, 

2028
Jørgensen, Oluf (-1653-), kirkeværge, Gesten, 2522, 

2531
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Jørgensen, Oluf (1796-1861), Skærbæk Mølle, 1559 
Jørgensen, Oskar – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jørgensen, Peder (-1659-), præst i Hjarup og Vamdrup, 

2618, 2623, 2656, 2657 
Jørgensen, Peder (1781-84), Ribe, 804 
Jørgensen, Peder (1787-90), Ribe, 803 
Jørgensen, Peder – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jørgensen, Peder – se også Hornstrup, Peder Jørgensen 
Jørgensen, Per – se Per Jørgensen 
Jørgensen, Poul (-1601-54-), præst, Øse, provst, 1612 
Jørgensen, Søren (-1800-), Eg, 2257 
Jørgensen, Thomas (†1606), gildes- og fattigforstander, 

Ribe, 638, 641 
Jørgensen, Thorvald – se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Jørgensen, Vilhelmine (o. 1860?), Læborg, 2927 
Jørgensen, Waldemar – se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister

K A D (-1787-), 3001 note 24 
K A K A (-1641-), Lindknud, 2696 
K B – se Bøjlesen, Knud 
K C D (†o. 1594), Jerne, 994 
K C D – se Christensdatter, Karen 
K C H (K. C. Hermann) – se under Guldsmede (Kø

benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister 
K H M – se Hundermark, Claus 
K  I  D ,  Vester Vedsted, 3468 
K I S (-1689-), Bække, 2414 note 60 
K K C (1600'rne?), løbedegn (?), Kolding, 2407 
K M – se Kobbermøllen 
K N D (†o. 1700), Farup, 3302 
K P D (-1736-), 2597, 2598, 2600 
K P(?)D, Ribe, 604 
K R (-1960-), Lindknud, 2690 
K S K, Farup, 3304 
K T D, Farup, 3304
Kahn, Astrid – se under Vævere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Kaja Peders (kone) (-1554-), Skedsbøl, 1105 
Kaland, Bjørn – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Kalhauge, Hans Nielsen (1728-92), kirkeværge, Ribe, 

336, 376, 628, 631 
Kall (våben), 932, 1192 
Kallesen, H. L. (-1832-), Nordby, 2152 
Kallundborg, Hans (o. 1650), rektor, Roskilde, 664 
Kalslund, Anders Andersen (1548-1608), kræmmer, 

Ribe, 801, 808 note 25 
Kalv, Jens (†o. 1304), marsk, 686 
Kampmann (slægt), Varde, 873 
Kampmann, Caroline Mathilde (1792-94), Sneum, 

1832
Kampmann, Hack (-1800-), kammerråd, Varde, 872

Kampmann, Halk (-1793-), til Sneumgaard, 1832 
Kampmann, Henrikke Wilhelmme (1793-94), Sneum, 

1832
Kampmann, Niels Øllegaard (1786-1828), til Sneum

gaard, 1832 
Kandegyder, Bartel – se Bartel 
Kansler, Niels – se Niels (kansler)
Karen (-1608-), Gredstedbro, 3324, 3326
Karen (†1599), (præstekone), Brøndum, 1962
Karen (†1740), Verst 2385
Karen Jensdatter Warder (†1550), Ribe, 638
Karen Ottes (†o. 1600?), Varde, 894, 897
Karen Pedersdatter – se Pedersdatter, Karen
Kargaard, Ane Kjerstine (1831-32), 816
Kargaard, H. P. (-1951-), Ribe, 748
Karin (-1501-), (g.m. Anders Poulsen), Ribe, 690
Karine (g.m. Laurids Hansen Lime), 638
Karine (-1561-), Ribe, (g.m. Lydik guldsmed), 451
Karine (o. 1570), Ribe, (g.l.m. Bendt Knudsen, g.2.m.

Christen Pedersen Lund), 638 
Karine (Hans Fannings) (†1591), Ribe, 638 
Karine Nielsdatter (1534-1607), Ribe, 553 
Karine Sørensdatter (Stage) (o. 1550), Ribe, 786 
Karsten – se under Smede i Kunstner- og håndværker

register
Karstensen, Hans (-1636-), kirkeværge, Brørup, 2730 
Karstensen, Kristoffer (-1685-), 570 
Karstensen, Peter – se under Orgelbyggere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Kasbjerg, Ove (-1790-99-), præst, Grindsted, 2226, 

2258 note 9 
Kaspersen, Søren (o. 1950), historiker, 1319 
Kastbjerg, Søren (-1795-), Ribe, 760 
Katarina (-1350-), Ribe, (g.m. Johannes Limbæk), 

635
Katarina (o. 1450), Ribe, (g.m. Peder Nielsen Bram

ming), 89
Katkier, Anders – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner og håndværkerregister 
Katrine (†1291?), (g.m. Herbert Sommer), 585, 589 
Keil, Anna Maria Cecilie – se Krog, Anna Maria 

Cecilie
Keil, Maria Christine, f. Søllerød (†1862), Lindbjerg 

Mølle, 1558 
Keld Iversen (-1499-), Ribe, 105 
Keldberg, Hans Nielsen (-1800-), Gesten, 2365 
Keller, P. C. – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Kellinghausen, Jens Danielsen (-1725-38-), præst, 

Kvong, 1172
Kemeter(?), Johanne Eleonora (-1778-), Sønderho, 

2173
Kernet – se Kemeter 
Kesja, Harald – se Harald Kesja
Kier, Rasmus Jensen – se under Urmagere i Kunst

ner- og håndværkerregister

Danmarks Kirker, Ribe amt 247
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Kierkegaard, N. P. – se under Skræddere og para
mentmagere i Kunstner og håndværkerregister 

Kiilerich, Carl E. (-1922-), præst, Nr. Nebel, 1196 
Kiilerich, Povl (-1973-), præst, domprovst, Ribe, 482 
Kinch, Bertine Nicoline, f. Krøyer (1825-63), Ribe, 

817
Kinch, Jacob Frederik (1817-88), historiker, adjunkt, 

Ribe, 87, 88, 158, 817, 838, passim 
Kingo Nissen(?) (*1763, †s.å.), 805 
Kingo, Thomas (1634-1703), salmedigter, biskop, 

Odense, 806
Kirk Christiansen (familie) (-1970-), Billund, 2293, 

2295, 3539
Kirk Christiansen, Hanne – se Christiansen, Hanne 

Kirk
Kirk Christiansen, Ole – se Christiansen, Ole Kirk 
Kirk, P. (-1934-36-), Skanderup, 2578 note 45 
Kirkeby, Claus Nielsen (1624-92), handelsmand, Ribe, 

796, 797
Kirkeby, Hans Clausen (1655-59), Ribe, 796 
Kirkegård, Dorthe Jensdatter (1674-1742), Hesselmed, 

1342
Kirsten – se under Skræddere og paramentmagere

i Kunstner- og håndværkerregister 
Kirsten Hanses (-1588-), Gesten, 2530 
Kirsten Jørgens (-1652-), Brørupgård, 2726 
Kirsten Nielskone (o. 1580?), Grindsted, 2250 
Kirstine (o. 1593), Ribe, (g.m. Jens Jensen, skrædder), 

638
Kiølholt, Jens – se under Guldsmede (Ribe) i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Kjeldsdatter, Inger Maria (1841-70), Yderik, 1439 
Kjeldsdatter, Lene (1597-1636), 570, 614, 642 
Kjeldsen, C. J. (-1858-), Sneum, 1832 
Kjeldsen, Christoffer (†1634), tolder, Ribe, 610, 611 
Kjeldsen Nielsen – se under Urmagere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Kjelst, N. P. (-1879-), lærer, redaktør, Varde, 1340 
Kjems, Trine – se Schmidt, Trine 
Kjer, madam (-1776-), 935
Kjerstine (†1639), Årre, (g.m. Oluf Thomsen), 1801 
Kjær, A. – se under Murere i Kunstner- og håndværker

register
Kjær, M. (-1934-36-), Skanderup, 2578 note 45 
Kjær, Nicolai – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Kjær, S.—se under Murere i Kunstner- og håndværker

register
Kjær, S. C. – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Kjær, Søren – se under Arkitekter og bygmestre i

Kunstner- og håndværkerregister 
Kjærgaard, Jes Hansen (1562-1641), handelsmand, Ri

be, 798
Kjærulff, Poul Ottesen – se under Guldsmede (Ring

købing) i Kunstner- og håndværkerregister

Klagenberg, Albert Christopher (1712-76), præst, 
Brøndum, 1956, 1958, 1962, 3538 

Klasen, Bartheld – se Bartheld Klasen 
Klaus Albretsen (-1554-), til Damsgård, 90 
Klaus Kristjernsen (†o. 1454), ærkedegn, Ribe, 107, 

108
Klausen, Barthold – se Bartheld Klasen 
Klavs Sørensen (†før 1504), Ribe, 111 
Klavsen, Søren – se Søren Klavsen 
Kleimann, Arnt – se under Klokkestøbere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Klein, Hans (†1692), ritmester, Skanderup, 2576 
Klem, Thomas (†1768), kaptajn, Hjerting, 2095 
Klemmensen-Pedersen, P. (-1890-), købmand, Hol

sted, 3520 note 36 
Klevenfeldt, Terkel (-1741-), 3088, 3089 
Kliene (-1842-), præst, Sønderho, 2166 
Klingenberg, F. v. (-1756-), amtmand, Haderslev amt, 

3366
Klint, Esben – se under Arkitekter og bygmestre i

Kunstner- og håndværkerregister 
Klint, Kaare – se under Arkitekter og bygmestre i

Kunstner- og håndværkerregister 
Kloppenborg-Skrumsager, H. D. (-1899-), Askov, 

2845 note 5 
Kloster (†før 1875), boghandler, 1911 
Kloster, Hans Jacobsen – se Kloster, Hans Jensen 
Kloster, Hans Jensen (1785-1842), Sdr. Farup, 3482,

3495 note 182 
Kloster, Karen Madsdatter (1790-1829), Sdr. Farup, 

3482
Kloster, Sophie Wilhelm (1821-60), boghandler, Varde,

937
Klotsche, Georg – se Kotsche, Johan 
Klyn – se Klyne 
Klyne (slægt), 777, 779
Klyne, Anders Jensen – se under Guldsmede (Ribe) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Klyne, Anders Sørensen (†o. 1600), købmand, Ribe, 

2998
Klyne, Anne Andersdatter (†1640), 3038, 3056 
Klyne, Anne Sørensdatter – se Anne Sørensdatter Kly

ne
Klyne, Frants (-1797-1805-), Ribe, 505, 813 
Klyne, Jens Andersen – se under Guldsmede (Ribe) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Klyne, Johan Andersen – se Andersen, Johan 
Klyne, Karine Andersdatter (†1615), Ribe, 544, 554 
Klyne, Kirstine Lauritzdatter – se Lauritzdatter, Kir

stine
Klyne, Margrete Andersdatter (1651-88), 665, 793 
Klyner, Hans – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Klaaborg – se under Arkitekter (have- og land

skabsarkitekter mv.) i Kunstner- og håndværker
register
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Knoop, C.V. – se under Blikkenslagere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Knorborg, Hans (-1727-28-), Varde, 915 
Knud – se under Tømrere i Kunstner- og håndværker

register
Knud – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Knud – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
Knud den Hellige, konge af Danmark 1080-86, 226, 

3063, 3087, 3088, 3089, 3098 note 4 
Knud Hjerrisen (†o. 1593), Ribe, 590, 602 
Knud Iversen (-1588-), Gesten, 2530 
Knud Lavard (ca. 1096-1131), hertug, 226 
Knud Michelsen (1400'rne?), præst, Ho, 1369 
Knud Mikkelsen (-1451-78-), biskop, Viborg, 1192 
Knud Pedersen Gyldenstjerne – se Gyldensjerne, Knud 

Pedersen
Knud Petersen (-1448-), vikar, Ribe, 102 
Knud Tuesen (-1586-87-), kirkeværge, Darum, 3053 
Knudsdatter, Ane (-1903-), Forsomho, 1553 
Knudsdatter, Anna – se Anna Knudsdatter 
Knudsdatter, Anne (†1696), Hjerting, 2092, 2093, 

2094
Knudsdatter, Anne (-1704-20-), Henne, 1246, 1253, 

1266
Knudsdatter, Barbara – se Windfeld, Barbara Knuds

datter
Knudsdatter, Gunder – se Vindfeld, Gunder Knudsdat

ter
Knudsdatter, Karen (-1734-42-), Vejen, 2906 
Knudsdatter, Karen (-1811-40-), Mandø, 3518 
Knudsdatter, Maren (-1670-), Kjærgård, 807 
Knudsen (Holm), Jens – se Jens Knudsen Holm 
Knudsen, Baltzer (†før 1624), rådmand, Ribe, 638 
Knudsen, Bendt – se Bendt (Benedict) Knudsen 
Knudsen, Chr. – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Knudsen, Chresten – se Dal, Chresten Knudsen 
Knudsen, Elmbæk – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Knudsen, H. – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Knudsen, Hans – se Toftlund, Hans Knudsen 
Knudsen, Hans – se også Tranbjerg, Hans Knudsen 
Knudsen, Hans Christian (1828-69), Fåborg Kro,

1773
Knudsen, J. P. (1841-76), kromand, Bordrup, 1402 
Knudsen, Jacob (†1729), til Østergaard, herredsfoged, 

1515
Knudsen, Jens – se Jens Knudsen Holm 
Knudsen, Johanna – se Brodersen, Johanna 
Knudsen, K. L. – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Knudsen, Knud (1797-1865), Kalvslund, 3368 
Knudsen, Knud P. (1861-67), Kalvslund, 3369

Knudsen, Laurids (†1664), præst, Guldager, provst Skast 
hrd., 2076, 2096 

Knudsen, Laust – se Knudsen, Laurids 
Knudsen, Laust – se også Lund, Laust Knudsen 
Knudsen, M. – se under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Knudsen, Maren (1824-59), Gelballe, 2577 
Knudsen, Maren Cæcilie (-1924-), Føvling, 2782 
Knudsen, N. – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Knudsen, Niels (†1706), handelsmand, Ribe, 586, 629, 

644, 645, 1615 
Knudsen, Niels – se også Niels Knudsen 
Knudsen, Peder (1680-1738), handelsmand, Ribe, 802,

2966
Knudsen, Poul (†før 1908), gårdejer, Hjortvad, 3361 
Knudsen, Preben – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Knudsen, Søren Peder (-1916-), gårdejer, Lille Skov- 

gaard, Askov, 2845 
Knudsen, Terman (†1714), Kærbøl, 3303, 3304 
Knudsen, Thomas – se Thomas Knudsen 
Knudsen, Willum – se Grove, Villum Knudsen 
Knuth, Sophia Magdalene – se Holstein, Sophia Mag

dalene von
Knuthsen, Theodor (†1866), præst, Astrup, 2968 note

32, 3542
Kobbermøllen – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Koch (-1817-), præst, Døstrup, 818 
Koch, C. (-1893-1903-), domprovst, Ribe, 128, 181, 

307, 308, 323 note 5, 534, 662, 668 note 36 
Koch, Gabriel (-1905-18-), biskop, Ribe, 2325, 2356 

note 18
Koch, Hans Henriksen (-1692-), præst, Vorbasse, 2313 
Koch, Johan Peter (-1824-37-), præst, Vester Nykirke, 

1712
Koch, Julius – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Koch, Peter Gabriel (-1901-22-), biskop, Ribe, 494 
Koch, Valdemar – se under Arkitekter og bygmestre

i Kunstner- og håndværkerregister 
Koefoed, Beata Albertine (-1778-96-), 2608 
Koefoed, Conrad Daniel (1763-1831), stiftsprovst, se

nere biskop, Ribe, 434, 436, 486, 494, 816, 3165, 
3175, 3190, 3191, 3206 note 74 

Koefoed, Sophie Dorthea, f. Teidseh (1776-1815), Ri
be, 816

Kofoed, Jens Christian – se under Arkitekter og 
bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 

Kolby, Jep (-1775-), købmand, Ringkøbing, 1142 
Kolding, Jon(as) Jensen (-1578-1609), præst, Anst og 

Gesten, 1707 note 39, 2464, 2477, 2478, 2479, 
2485, 2493, 2494, 2497, 2503, 2504, 2505, 2507, 
2508, 2510 note 15 og 16, 2513 note 112, 2514 note 
140 og 149, 2523, 2524, 2530, 2536, 3537

247*
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Kolding, Karen M...datter (-1654-), 3245 
Konradsen, Markvard – se Markvard Konradsen 
Kornerup, Ann Mari – se under Vævere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Kornerup, Jacob – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Korsgaard – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Korsmeier, Jacob Werner – se under Sten- og billed

huggere i Kunstner- og håndværkerregister 
Kort – se under Klokkestøbere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Kotsche, Johan (d.s.s. Georg Klotsche) – se under Stuk

katører og gipsere i Kunstner- og håndværkerre
gister 

Krabbe (slægt), 3198 
Krabbe, Anne, 529
Krabbe, Birgitte (-1688-), Store Modvig, 2256 
Krabbe, Christen (†1731), til Urup, 934, 2253 
Krabbe, Elsebe (-1662-67), til Sønderskov, 2867, 2874 

note 36
Krabbe, Iver (-1635-), til Jordberg, geheimeråd, stathol

der, 1437
Krabbe, Iver Gregersen (†1704), præst, Astrup, 2966 
Krabbe, Karen (-1567-), 109
Krabbe, Mette (1635-81), til Nørholm, 1437, 1513, 2026 
Krafse, Jesper (-1554-), lensmand, Riberhus, 2305 
Krag (slægt/våben), 932, 1026, 1465, 1502, 1506, 

1508, 1514 note 25, 1721, 1722, 1730, 1743, 1990,
2067, 2740, 3182, 3188, 3198 

Krag, Christen (†1622), til Glomstrup og Sønderis, 
2092, 2097, 2099 note 33 

Krag, Christen (†1645), til Ly dumgård, 1233 
Krag, Christence (†1656), til Øllufgård, 1979, 1980,

1981, 1982, 1987, 1990, 1995 
Krag, Edel Margrethe (1663-1739), til Kærgård, 3132, 

3134, 3139, 3174, 3175, 3176, 3178, 3181, 3194,
3195, 3198, 3199, 3201, 3202, 3207 note 96 og 98, 
3208 note 111, 3545 

Krag, Erik (1620-72), til Bramminge, Lydum, Kærgård, 
Endrupholm m.v., gehejmeråd, sysselprovst, Varde, 
984, 1189, 1861, 1803 note 33, 2746, 2911, 3178, 
3184, 3195

Krag, Frederik (1655-1728), baron, til Stensballegård, 
Kærgård m.v., stiftamtmand, Viborg, sysselprovst, Var

de, 1026, 1719, 1790, 1803 note 33, 2740, 2774, 
3194, 3201, 3202, 3208 note 108 

Krag, Janna Vibeke (*1685), 3202 
Krag, Johan (†1758), til Hennegård, borgmester i Varde,
1273, 1274, 1279, 1280, 1291 note 12, 1292 note 29 

Krag, Johannes (†1772), præst, Guldager, 2091 
Krag, Jørgen (-1609-37-), til Endrupholm, 1721, 

1722, 1729, 1730, 1732 
Krag, Margrethe (†1648), til Varho, 2979, 2984, 2991,

2999, 3542
Krag, Maturin (†1834), købmandsbetjent, Ribe, 818

Krag, Mogens (†1582), til Agerkrog, 1464, 1465, 1468 
note 69

Krag, Mogens (†1622), til Agerkrog, 2067, 2099 note 
33

Krag, Niels (-1621-37-), til Agerkrog, landsdommer, 
sysselprovst, Varde, 1502, 1507, 1510, 1513, 1514 no
te 22, 1526, 1527, 1607, 2123, 2803, 2804 

Krag, Otte (†1611), til Lunderup, 905, 930, 932, 959 
Krage, Mikkel (-1588-), Gesten, 2530 
Krag(e)lund (slægt/våben), 626, 649 
Kragelund (†1760), provstinde, Varde, 934 
Kragelund, Bodel Pedersdatter (o. 1660), Ribe, 663 
Kragelund, Dorothea (†1671), Ribe, 627 
Kragelund, Elisabeth (-1698-), 1215 
Kragelund, Elisabeth Pedersdatter (o. 1650-70?), Ribe, 

658
Kragelund, Ingeborg, Pedersdatter (-1671-), Bøvling,

665
Kragelund, Niels (-1658-85-), præst, Lejrskov og Jor- 

drup, 2416, 2432, 2460 
Kragelund, Niels Nielsen (†1728), præst, Varde, provst,

900, 934
Kragelund, Peder Jensen (1602-81), biskop, Ribe, 492,

497 note 10, 514, 586, 627, 629, 630, 657, 658, 714,
778, 800, 3058, 3225 

Kragh, Gertrud Henriksdatter (†1759), Skanderup,
2570, 2575

Kragh, Johannes – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Kragh-Hansen, Viggo – se under Malere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Kraglund – se Kragelund
Krarup, Chr. (-ca. 1850-70-), præst, Føvling, 2768,

2798 note 33 
Krarup, H., f. Güberg (†1839), Varde, 936 
Krarup, Hans Christian Matthias (-1800-27-), præst, 

Føvling, 2781, 2798 note 50 
Krarup, Janus Nicolai (1772-1827), præst, Ål, 1343 
Kremer, Jens Sørensen, Ribe, 801 
Kring, J. J. (*1843), lærer, Jordrup, 2450 
Kristen Poulsen (†1575), prior, Odense Kloster, 3089 
Kristensdatter, Johanne (†1763), 1907 
Kristensen (-1880-), lærer, Hoven, 1563 
Kristensen, Ane Marie (1844-77), Dal, 2257 
Kristensen, Eli – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Kristensen, H. K. (-1936-70-), lokalhistoriker, 1442 
Kristensen, H. V. (-1905-20-), præst, Seem, 3434 note 

91 og 92
Kristensen, Hans (†1676), Adsersbøl, 2698 
Kristensen, Henrik Dons (-1956-80-), biskop, Ribe, 

483, 494
Kristensen, Jens Søgaard (-1891-), Elkær, 2271 
Kristensen, Johanne (-1934-), Ovtrup, 1153 
Kristensen, Johanne, f. Bertelsen (1827-96), Hjortlund,

3342
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Kristensen, Jørgen – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Kristensen, Kristen – se Hjerting, Kristen Kristensen 
Kristensen, Kristen Andersen (-1905-), Darum, 3057 
Kristensen, Lambert (-1905-), Darum, 3055 
Kristensen, Laurids (o. 1750?), amtsforvalter, 1907 
Kristensen, Mette (-1905-), Darum, 3055 
Kristensen, N. (-1911-), sognefoged, Grene, 2279 
Kristensen, P. V. (-1934-), Ovtrup, 1153 
Kristensen, Aage – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Kristian, hertug – se Christian III 
Kristian (†1313), provst, Hardsyssel, 95, 96, 3525 
Kristian – se også Kristiern 
Kristian Frellevsen (†1418), væbner, 95 
Kristiansen, Georg N. – se under Konservatorer i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Kristiansen, Klaus – se Klaus Kristiansen 
Kristiansen, Niels Kristian (1788-1861), Grindsted, 

2257
Kristiern (o. 1060-70), biskop, Århus, 64 
Kristiern (Christian) (†1313), biskop, Ribe, 66, 101,

105, 140, 314, 316, 522, 534, 536, 849, 850, 1239 
Kristiern Hemmingsen (†1454), biskop, Ribe, 101,

306, 401, 416, 3527 
Kristina (dronning) – se Christine 
Kristine (-1310-), (g.m. Kristian Pæsz), 110 
Kristine, 3062 note 76, 3544 
Kristjernsenjens – se Jens Christiernsen 
Kristjernsen, Klaus – se Klaus Kristjernsen 
Kristoffer I – se Christoffer I
Krog, Anna Marie Cecilie, f. Keil (1807-67), Ølgod,

1558
Krog, Jep – se under Blytækkere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Krog, Niels (-1389-), kannik, Ribe, 458 
Krog, Niels Christian Jensen (-1916-), Grene, 2278 
Krogager, Eilif Egon Richard Søndergaard (-1964-), 

præst, Sneum og Tjæreborg, 1823, 1825, 1829 
Krogager, Gorma (-1946-64-), Tjæreborg, 1823, 1825, 

1829
Krogh, J. (-1842-), kammerjunker, Hjortlund, 3327 
Krogh, Maren, f. Brødsgaard (1809-91), Dyrgård, Vam

drup, 2667
Krogh, Peter Jensen (1801-69), til Dyrgård, Vamdrup,

2667
Krognos, Mourids (†1550), 1346 note 68 
Krohn, Troels – se under Orgelbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Kromager, Ester (-1919-), Ovtrup, 1051 
Kromann, Cathrine Berg (-1952-), Sønderho, 2185 
Kromann, Mads Nielsen (-1952-), direktør, Sønderho, 

2185
Kromann, Niels (-1947-), lærer, Sønderho, 2197 
Kromann, Niels Møller (-1933-), historiker, Fanø, 

2109

Krosp, G. F. (1600'rne), 749
Krosp, I. I. – se under Arkitekter og bygmestre i

Kunstner- og håndværkerregister 
Kruse (slægt), 2067, 2999
Kruse, Hans Hansen (-1799-), til Ly dumgård, 1215 
Kruse, Kirsten (o. 1550), Lydumgård, 1232 
Kruse, Kristoffer (†1599), til Sønderris og Svenstrup, 

2067, 2096, 2097, 2099 note 29 
Kruse, Peder (†1562), 2099 note 29 
Kruse, Tyge (1500'rne), til Vinge, 2099 note 29 
Kruse, Ulrich Adolph – se under Guldsmede (Varde) 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Kruse, V. – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
Kruuse, Anders – se under Arkitekter og bygmestre

i Kunstner- og håndværkerregister 
Kræmer, Bertel Mikkelsen (1645-1695), handelsmand, 

Ribe, 799
Krönde, Otte (-1785-), købmand(?), 2119 
Krøyer, Bertine Nicoline – se Kinch, Bertine Nicolie 
Kukelsoms, Anna Sabina von (-1739-), Grindsted,

2349
Kulerup, Sara Christensdatter (-1741-), 2601 
Kurtz, Poul (-1734-), præst, Darum og Bramminge, 

3087, 3088 
Kurtz – se også Curtz
Købke, Christen – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Købke, Conradine – se Feilberg, Conradine 
Köhne, Daniel – se under Orgelbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Kølholt, Jens Jensen – se under Guldsmede (Ribe) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
König, Caspar – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Kaalund, Bodil – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Kaas (slægt/våben), 814, 1130, 1467 note 40, 1549, 

2067, 2083, 2084 
Kaas, Anne (-1405-16-), 1467 note 40 
Kaas, Fr. – se under Ingeniører i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Kaas, Georgine Grubbe – se Middelboe, Georgine 

Grubbe
Kaas, Ingeborg Eriksdatter (†1622), 2067, 2099 note

33
Kaas, Jens (†1593), til Øregård, 1128, 1130 
Kaas, Jens Eriksen (†1727), til Røjgård, ritmester 1070, 

2528
Kaas, Jørgen Grubbe (-1695-), til Øllufgård, amtmand, 

1971
Kaas, M. C. S. – se Tolstrup, M. C. S.
Kaas, Mette (†1595), Svenstrup og Sønderris, 2067, 

2097
Kaas, Mogens (-1546-85-), til Frøstrup, Sønderris og 

Fovrfeld, 1124, 2083, 2098 note 28, 2099 note 33
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Kaas, Niels (o. 1598), kansler, 830 
Kaas, Ulrich (-1721-41-), til Øllufgård, 1911, 1971, 

1995

L A, – se under Blytækkere i Kunstner- og håndvær
kerregister 

L A, Ly dum, 1235 
L B, Ribe, 646 
L C (1800'rne), 3466 
L H S (-1739-), Mandø, 3510 
L N B (-1626-), degn(?), Føvling, 2789 
L P R, Vester Vedsted, 3453 
L S L H, Ribe, 646 
la Cour – se Cour, ...la
Lagesdatter, Alhed – se Lange, Alhed Lagesdatter 
Laghe (o. 1225), ærkedegn, Ribe, 64 
Lagonius, Johannes – se Laugesen, Hans 
Lambert (†708), biskop, Maastricht, 243 
Lambertsdatter, Anne (†før 1660), Torstrup, 1436 
Lambertsdatter, Gunder (1556-1644), Ribe, 502, 554, 

3528
Lambertsdatter, Ingeborg (†1620), Ribe, 638 
Lambertsdatter, Karen (†før 1660), Torstrup, 1436 
Lambertsdatter, Maren (†før 1660), Torstrup, 1436 
Lambertsdatter, Maria (†1608), 575 
Lambertsen, Geert (†før 1664), Torstrup, 1436 
Lambertsen, Iver (†før 1664), Torstrup, 1436 
Lambertsen, Peder —se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Lambertsen, Poul (†før 1660), Torstrup, 1436 
Lambertsen, Severin (†1649), præst, Vester Nykirke, 

1734, 1743 
Lambredtsen, Hans (†før 1656), 643 
Lancken, Hans (-1536-69-), præst, Ribe, 93, 94, 96 
Lang, Hans – se under Brolæggere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Lang, Jens (-1493-), kannik, Ribe, 458 
Lang, Johannes (o. 1775), Jerne, 999 
Lang, Kirstine Sophia (1725-47), Hjortlund, 3340 
Lang, Knud (-1766-), præst, Vilslev og Hunderup, 

3136, 3154, 3156, 3157, 3158, 3188, 3208 note 111,
3544

Lang, Niels (-1776-82-), præst, Terne og Skast, 999, 
2198 note 18, 3544 

Langballe, Inger Marie (-1798-), Hodde, 1491 note 
40

Lange (slægt/våben), 107, 196 note 23, 598, 915, 932, 
933, 964, 1333, 1335, 1451, 1467 note 40, 1506, 1508, 
1514 note 25, 1699, 2010, 2024, 2789, 3086, 3099 
note 33, 3198, 3206 note 73, 3207 note 98, 3540 

Lange/Munk (slægt/våben), 1219, 1222, 1238 
Lange (†o. 1756), rektor, Ribe, 624, 644 
Lange, Alhed Lagesdatter (o. 1500), 1467 note 40 
Lange, Christen (†1603), til Bramminge, sysselprovst, 

Ribe, 1699, 2321 note 4, 2485, 2500, 2569, 2570 
Lange, Dorthe Hansdatter (o. 1625), Lunderup, 915

Lange, Elisabeth (1721-58), Hjortlund, 3341 
Lange, Ferdinand – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Lange, Gunde Nielsen – se Gunde Nielsen Lange 
Lange, Gunde(r) (†1652), til Brejninggård, lensmand 

på Koldinghus, 2554, 2578 note 29 
Lange, Hans (-1611-), til Nørholm, 1491 note 31, 

1506, 1508
Lange, Herman Agust (1834-55), Ovtrup, 1157 
Lange, Iver (-1635-39-), til Bramminge Hovedgård, 

3072, 3075, 3085, 3086, 3544 
Lange, Jacob Iversen – se Jep Iversen Lange 
Lange, Jens Iversen – se Jens Iversen Lange 
Lange, Jep Iversen – se Jep Iversen Lange 
Lange, Johannes Iversen – se Jens Iversen Lange 
Lange, Karen Nielsdatter (†o. 1556), Astrup, kancelli

skriver, Ribe, 850 
Lange, Kristen (-1637-), til Hesselmed, 1333, 1335 
Lange, Laurids (o. 1530), borgmester, Ribe, 851, 3531 
Lange, Malte Iversen – se Malte Iversen Lange 
Lange, Mathias (-1721-), 3493 note 141 
Lange, Niels (-1504-), dekan, Ribe, 847 
Lange, Niels (†1565), til Kærgård, lensmand, 72, 94, 

104, 2029 note 1, 3172, 3174, 3175, 3186, 3188, 
3200, 3201, 3202, 3206 note 73, 3207 note 107,
3545

Lange, Niels Thomesen (-1405-16-), til Lydumgård, 
1467 note 40

Lange, Peder (-1638-57-), til Kærgård og Sneumgård, 
3174, 3176, 3179 

Lange, Thomas (-1466-1504-), dekan, Ribe, 68, 94, 
104, 107, 111, 402, 847 

Lange, Thomas (-1859-), forfatter, 1391 
Langen, arkitekt – se Lange, Ferdinand 
Langenberg, Maria Margrethe von (†1715), til Estrup, 

2680, 2688
Langgaard, Rued (-1940-52-), komponist, domorga

nist, Ribe, 474 
Langh..., Anne (†o. 1800), 806 
Lantow (-1918-), bankbogholder, Odense, 1398 
Lars Poulsen, Ribe, 105
Larsdatter, Ane Margrethe (1790-1866), Henne, 1268, 

1269
Larsdatter, Else (1824-65), Løvlund Mølle, 2289 
Larsdatter, Sidsel (1757-1822), Sønderho, 2193 
Larsen – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Larsen, Alfred – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Larsen, Bertram – se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Larsen, Jens – se under Smede i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Larsen, Jens (†1848), dragon, Vamdrup, 2632, 2667 
Larsen, Jermin – se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister
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Larsen, Johannes (-1918-), præst, Hejnsvig, 2356 note 
18

Larsen, Johs. (-1928-), husmand, Agerbæk, 1778 
Larsen, Johs. Nim – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Larsen, Julius Bertram – se under Urmagere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Larsen, Karen Kirstine (-1916-), Astrup, 2962 
Larsen, Kristian (-1963-), Lønne, 1288 
Larsen, L. (-1766-), birkedommer, Hunderup, 3201,

3208 note 107 
Larsen, Ludvig Helmer (-1885-95-), stiftsprovst, 2596 
Larsen, Mads Peder – se under Skibsbyggere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Larsen, Maren (†1859?), Lunde, 1131 
Larsen, Marie (†før 1963), Lønne, 1288 
Larsen, Mogens – se under Konservatorer i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Larsen, Peder Kristian (-1916-), gårdmand, Astrup, 

2962
Larsen, Peder – se Peder Larsen 
Larsen, Petræa (-1963-), Lønne, 1288 
Larsen, Th. – se under Jernstøbere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Larsen, William – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Larsen Stevns, Niels – se Stevns, Niels Larsen 
Las Pedersen Bagge – se Bagge, Las Pedersen 
Lasdatter, Anne (-1666-) , Varde, 934 
Lasdatter, Margareta (o. 1670), 644 
Lasen, Nis (-1763-), købmand, Ribe, 806 
Lassen (-1805-), forvalter, Ringkøbing, 1181 
Lassen, Anders – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Lassen, Christian (-1719-), til Grubbesholm, 1166 
Lassen, Frederik (-1720-31-), til Nørholm og Grub

besholm, kaptajn, 1161, 1178 note 6, 1417, 1443, 
1469, 1567, 1601, 1631 

Lassen, Hans (†1718), kommandør, 1178 note 6 
Lassen, Jens (-1701-19-), til Nørholm og Grub

besholm, landsdommer, 1027, 1161, 1417, 1443, 
1469, 1567 

Lassen, Jens (1813-82), Nordby, 2152 
Lassen, Knud Hansen (-1847-), Vester Vedsted, 3456 
Lassen, Mads (-1617-), Ribe, 605 
Lassen, Margrethe – se Jensen, Margrethe 
Lauesdatter, Anne (-1702-), Ribe, 2172 
Lauesen, Niels (†1659), delefoged, 1801, 1804 note 56 

og 57
Lauge Steffensen (†1554), rådmand, Ribe, 543, 544, 

549, 550, 554, 581 note 7, 584 
Laugesdatter, Marine (†1600), 550 
Laugesen, Christen – se Christen Laugesen 
Laugesen, Hans – se Hans Laugesen 
Laugesen, Niels (-1933-), Hauge, 1511 
Laugesen, Søren – se Søren Laugesen

Laurens Jensen (o. 1575-99), 603 
Laurensen, Peter (-1625-), præst, Sønderho, 2186 
Laurentius Ægidius – se Lauritz Ægidiussen Billum 
Laurents Nielsen (-1465-), præst, Haderslev, 847, 848 
Laurentz, Jacob (-1655-60-), organist, Ribe, 470, 480 

note 8
Laurenzdatter, Engel (-1703-), Ribe, 767, 802 
Laurids – se under Murere i Kunstner- og håndværker

register
Laurids – se under Tømrere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Laurids – se under Murere i Kunstner- og håndværker

register
Laurids Hansen (-1495-), præst, Ølgod, 1515 
Laurids Hansen Lime – se Lime, Laurids Hansen 
Laurids Jensen (Rekhals?) (1300'rne?), 1082 
Laurids Jonsen (-1329-), drost, 66 
Laurids Nielsen – se Laurents Nielsen 
Laurids Pedersen Bagge (-1500-), borgmester, Ribe,

851
Laurids Peter – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Laurids Ægidius(sen) – se Lauritz Ægidiussen Billum 
Lauridsdatter, Johanne (†1763), 1907 
Lauridsdatter – se Laustdatter
Lauridsen (-1925-), købmand, Ølgod, 1467 note 52 
Lauridsen (Amerinus), Hans – se Amerinus, Hans Lau

ridsen
Lauridsen, Adser (†o. 1790), Ribe, 801 
Lauridsen, Anders (1811-58), Ølgod, 1558 
Lauridsen, Ane (-1808-), Alslev, 2023 
Lauridsen, Christen (1815-73), Hodde, 1489 
Lauridsen, Claus – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Lauridsen, Esge – se Esge Lauridsen 
Lauridsen, G. M. (-1931-), Washington, 1464 
Lauridsen, H. – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Lauridsen, Hans – se under Glarmestre og glas

kunstnere i Kunstner- og håndværkerregister 
Lauridsen, Hans (1802-71), gårdmand, Næsbjerg, 

1646
Lauridsen, Hans – se også Holst, Hans Lauridsen 
Lauridsen, Ivar – se Ivar Lauridsen 
Lauridsen, Iver – se Stavnager, Iver Lauridsen 
Lauridsen, Jacob – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Lauridsen, Jens (†før 1703), Ribe, 572, 661 
Lauridsen, Jens – se også Jens Lauridsen 
Lauridsen, Jens – se også Rytter, Jens Lauridsen 
Lauridsen, Laurids (†1695), borgmester, Varde, 884, 

934, 942 note 155 
Lauridsen, Laurids – se også Baggesen, Laurids Laurid

sen
Lauridsen, Maren (-1909-31-), Grønnevang, Vejen, 

2900
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Lauridsen, Niels – se Sadderup, Niels Lauridsen 
Lauridsen, Niels – se Tranbjerg, Niels Lauridsen 
Lauridsen, Søren – se Søren Lauridsen 
Lauridsen, Thomas (-1665-), synsmand, Tistrup, 1499 
Lauridsen, Ægidius (†1627), rektor, ærkedegn, Ribe, 

544, 556, 582 note 19, 583, note 44, 586, 609, 610, 
626, 786, 804, 3528 

Laurits (-1586-87-), Sadderup, kirkeværge, Skast, 1899, 
1900

Lauritsdatter, Else – se Else Lauritsdatter 
Lauritsdatter, Ingeborg (1704-78), Øllufgård, 1994, 

1995
Lauritsdatter, Margrethe (†1637), 608 
Lauritsdatter, Margrethe (-1642-), Ho, 1378 
Lauritsdatter, Mette – se Bonnum, Mette Lauritsdatter 
Lauritsen, Jacob – se Riber, Jacob Lauritsen 
Lauritsen, Jens (-1744-), graver(?), Seem(?), 3381 
Lauritsen, P. – se under Konservatorer i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Lauritz – se under Murere i Kunstner- og håndværker

register
Lauritz – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Lauritz Ægidiussen Billum (†1597), rektor, præst, Ribe 

S. Katrine, 72, 582 note 19, 778, 779, 786, 801, 804 
Lauritzdatter, Ingeborg (†1631), 617 
Lauritzdatter, Karen (†1686), 624 
Lauritzdatter, Kirstine (1552-1634), Ribe, 787, 788 
Lauritzen, Ane Marie (1821-40), Kalvslund, 3369 
Lauritzen, Bodel Marie (1828-30), Kalvslund, 3369 
Lauritzen, Christen (1760-1833), lærer, degn, Nr. Ne

bel og Lydum, 1210 
Lauritzen, Christian (1700'rne), Ribe, 806 
Lauritzen, Claus – se under Sten- og billedhuggere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Lauritzen, Ellen Cathrine (1826-63), Hodde, 1488 
Lauritzen, Hans (-1620-), rådmand, Ribe, 581 note 7 
Lauritzen, J. (-1939-), skibsreder, 3498 
Lauritzen, Jacob – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Lauritzen, Jens (†før 1621), Ribe, 606 
Lauritzen, Jens (-1917-), konsul, 2133 
Lauritzen, Maren (-1858-), Gesten, 2536 
Lauritzen, Matthias (1700'rne), Ribe, 806 
Lauritzen, Søren Johansen (1867-77), Kalvslund, 

3369
Lauritzen, Søren – se Søren Lauritzen 
Lauritzen, Ægidius – se Lauridsen, Ægidius 
Laursdatter, Mette (†1719), Hjerting, 2096 
Laursen, Johan (1805?-80), Jordrup, 2575 
Lausen, Chatarine Dorthea – se Høstmark, Chatarine 

Dorthea
Lausen, Jens (1800'rne), Gelballe, 2576 
Laust – se under Murere i Kunstner- og håndværker

register
Laust – se Lund, Laurits Pedersen, præst

Laustdatter, Anna (1712-17), Bramminge, 3095 
Laustdatter, Anne (1766-1824), Vester Vedsted, 3486, 

3487
Laustdatter, Anne Marie (†1848), Vester Vedsted, 3488,

3496 note 208 
Lausten, Jep Peter (-1925-), Vester Vedsted, 3481 
Lausten, Søren (*1710, †s.å.), Bramminge, 3095 
Lausten, Søren (*1713, †s.å.), Bramminge, 3095 
Laustsen, Nikoline, f. Riber (-1934-), Dyreby, 1266 
Laustsen, Ole (-1934-), gårdejer, Dyreby, 1266 
Lautrup, Frederik (-1753-76), til Estrup og Skodborg

hus, kancelliråd, 2463, 2491, 2541, 2907, 2908, 
2917

Lautrup, Henrik (-1800-), til Estrup, 2830 
Lautrup, Henrik Hans Christian (†1802), til Estrup og 

Skodborghus, 2463, 2541, 2699 note 3, 2739, 2875, 
2921, 2929, 2908 

Lautrup, Karen (-1783-), til Estrup, 2929 
Lautrup, Laurids Frederik (-1818-59-), til Estrup og 

Dortheasminde, 2705, 2876, 2912, 2917 
Lautrup, Maren, f. Høstmark (1704-62), til Estrup og 

Skodborghus, 2888, 2900, 2907, 2908, 2917 
Lave Degn, væbner, Ribe, 89 
Laves (-1350-), præst, Oksby, 1383 
Lavesen, Per – se Per Lavesen 
Lavesøn, Niels – se Lauesen, Niels 
Lavrits Christensen (-1588-), Gesten, 2530 
Lavsen, Hans – se Hans Lavsen 
Lawerentz, Engel – se Laurenzdatter, Engel 
Laxmand (slægt), 106
Leeh, Ebbe Christensen (-1741-46), rådmand, Kol

ding, 2601
Leerbech, Birgitte Marie, f. Svendsen (1783-1818), 

Hjortlund, 3341 
Leflund, Jens – se Hansen, Jens Løvlund 
Legarth, Jørgen Nielsen (-1830-), 2387 
Lehn Petersen, Ebbe – se Petersen, Ebbe Lehn 
Lehn Petersen, Knud – se Petersen, Knud Lehn 
Lemvig, Poul Pedersen – se Poul Pedersen Lemvig 
Lene (-1647-), (g.m. Hans Friis), 582 note 29 
Lene Jacobsdatter Vejle (-1587-), Ribe, 575 
Lenoir, Jerome Paul – se under Guldsmede (Køben

havn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Leofdag – se Liufdag 
Leofdan – se Liufdag
Leth, Frideriche Louise von (-1787-), Kærgård, 3140 
Leth, Johan Fredr. (-1764-), major, Ribe, 3202 
Leth, Niels (†1711), assesor, kammersekretær, 1031, 

1073, 1293, 2000, 2029 note 5, 2033 
Leunbach, H. C. (-1870-73-), præst, Alslev, 2001 
Levetzau, Theodosius (-1766-77-), stiftamtmand, Ri

be, 376, 456, 472, 479 
Levetzow, generalinde – se Brockdorff, Anna Margre

the
Levetzow, Theodosius von (†1719), til Bygholm og 

Estrup, ritmester, generalløjtnant, 664, 2370, 2376
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note 18, 2382, 2463, 2485, 2491, 2493, 2494, 2512 
note 95, 2524, 2526, 2527, 2540, 2541, 2556, 2560, 
2561, 2821, 2830, 2839 note 113, 2855, 2859 

Levin, Isak (-1773-), handelsmand, Ribe, 409 
Libentius (†1013), ærkebiskop af Hamborg-Bremen, 62 
Lichtenberg, Gerhard Hansen de (1697-1764), til En- 

gelsholm og Lindbjerggård, etatsråd, 1027, 1515, 
1526, 1528, 1559 note 5, 2225, 2227, 2234, 2239, 
2240, 2242, 2250, 2283, 2287, 2335, 2340, 2341, 
2345, 2348, 2352 

Lieth, Ditlev von der (-1767-73), til Vranderup Hov
gård, kammerherre, geheimeråd, hofjægermester, 
2600, 2608 

Lihme (våben), 598, 599 
Lihme, Las (-1592-), 451
Lihme, Niels Thorkilsen – se Niels Thorkilsen Lihme 
Lihme – se også Lime 
Lilievang, Abelone – se Biering, Abelone 
Liljemesteren – se under Kalkmaleriværksteder i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Lilleør, N. C. (-1961-), præst, Grimstrup, 1710 
Limbek (våben), 109, 635 
Limbek, Hans (†1350), ridder, Ribe, 108, 109, 635 
Limbek, Henneke (†1404), borgmester, lensmand på 

Riberhus, 90, 94, 108, 109, 318, 403, 417 
Limbek, Jutta (†før 1350?), Ribe, 635 
Limbek, Jutta (-1388-), Ribe, 108, 109 
Limbæk – se Limbek
Lime, Hans Lassen (†1616), borger, herskabsfoged, sis- 

semester, Ribe, 584, 605 
Lime, Kirstine Larsdatter (†1602), 605 
Lime, Laurids Hansen (†før 1594), borgmester, Ribe, 

638
Lime, Mads Lassen (1585-1643), byskriver, byfoged, 

Ribe, 777, 795, 808 note 22, 3530 
Lime, Peder Mortensen (†1659), præst, Føvling, 2794, 

2795, 2799 note 84 
Lind (-1884-), apoteker, Ribe, 587 
Lind, C. F. – se under Malere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Lind, Egmont – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Lind, Jacob Hansen (1825-49), soldat, Vorbasse, 2319 
Lind, M. P. – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Lindberg, M. – se under Smede i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Lindberg, Niels (-1947-), fiskeskipper, Mandø, 3516 
Linde, Christen (-1768-73-), til Engelsholm, 2244,

2350
Lindegaard, Morten Christian (-1949-56-), biskop, Ri

be, 494
Lindemann, Anna Maria, f. Lucassen (†o. 1785), Hod- 

de, 1486
Lindemann, H. (-1950-) – se under Gørtlere i Kunst

ner- og håndværkerregister

Lindenhahn, Tobias (-1692-), møller, Vilslev, 3148 
Lindenov, Laurids (†o. 1637?), Århus, 653 
Lindesey, Robert de (-1222-), 3309 note 56 og 75 
Lindholt – se under Arkitekter (have- og landskabs

arkitekter mv.) i Kunstner- og håndværkerregister 
Lindvig, Bertel Lauritzen (-1689-), Ribe, 627 
Lindvig, Morten Christian (1799-1854), kirkesanger, 

(degn), Ølgod, 1558 
Lintrup, Jens Christensen – se Christensen, Jens 
Lintrup, Maria Kierstin (-1763-), Brørup, 2727 
Lintrup, Søren (1669-1731), biskop, Viborg, hofpræst, 

København, 659 
Lisbet, Rasmus Madsens (o. 1650), Ribe, 612 
Lisbeth Doctors (før 1800), Ribe, 813 
Lisbeth, Laurids Aagaards (†1713), Ribe, 654 
Listo, Jens Marcussen – se under Guldsmede (Ring

købing) i Kunstner- og håndværkerregister 
Little, Laurentius (†o. 1300), 856 note 136 
Liufdag (-948-), biskop, Ribe, 62, 64, 65, 94, 114, 115, 

159, 226, 401, 409, 420 note 1, 482, 522 
Lobber, Nikolaj – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Lochon, H. von – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Lodberg, Christen Jensen (†1693), biskop, Ribe, 484, 

491, 492, 497 note 10, 502, 654 
Lollesgård, Knud – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Lorentzen, P. (-1904-), kaptajn, Ribe, 1378 
Loria, W. B. – se under Skræddere og paramentma

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Lowson, Charlotte Amalie, f. Riis (-1769-81-), 2415 
Lowson, Jacob (-1765-69-), etatsråd, justitsråd 2415, 

2447
Lucas, Melchior – se under Klokkestøbere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Lucassen, Anna Maria – se Lindemann, Anna Maria 
Ludolf, Conrad – se under Guardeiner i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Ludvigsen & Herman – se under Jernstøbere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Lund (-1727-), byskriver, Ribe, 629, 2997 
Lund (-1883-), præst, Vester Vedsted, 3457 
Lund – se under Arkitekter og bygmestre i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Lund – se under Smede i Kunstner- og håndværker

register
Lund, Anders B. (o. 1600?), Ribe, 584 
Lund, Anders Jochumsen (-1830-), 2387 
Lund, Anders Laugesen – se Anders Laugesen Lund 
Lund, Anker – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Lund, Christen Pedersen – se Christen Pedersen 

Lund
Lund, H . – se under Arkitekter og bygmestre i

Kunstner- og håndværkerregister
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Lund, H. C. – se under Klokkestøbere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Lund, H. C. – se også Hellerung, J. H.
Lund, Hans (1737-76), byskriver, hospitalsforstander, 

kirkeværge, Varde, 934, 935 
Lund, Hans – se under Smede i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Lund, Hans Christian – se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Lund, Hans Madsen (-1845-), Ribe, 462 
Lund, Jacob (-1795-), rådmand, Ribe, 760 
Lund, Jens (†før 1727), Ribe, 629 
Lund, Jørgen Olufsen – se under Guldsmede (Oden

se) i Kunstner- og håndværkerregister 
Lund, Karen Andersdatter (†før 1675), Ribe, 602, 625 
Lund, Laurits Pedersen (1663-1745), præst, Astrup og 

Starup, provst, Gørding hrd., 1670, 2941, 2950, 
2959, 2961, 2962, 2965, 2967 note 10 og 11 

Lund, Laust Knudsen (1772-1851), Fåborg, 1773 
Lund, Mette Andersdatter (†1643), Ribe, 604, 613 
Lund, N. N. (1809-56), præst, Sønderho, 2197 
Lund, Niels – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Lund, P, frk. (-1955-), Sønderho, 2183 
Lund, Skjold – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Lund, Søren Nielsen (†1734), byskriver, Sønderho,

2178, 2201 note 95 
Lund, Terkild – se under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Lund, Vibeke (-1703-), Ribe, 658 
Lund, Westi Thomsen (-1738-43-), byfoged, stiftsfuld- 

mægtig, Ribe, 76, 333, 335, 376 
Lunde, Christian Johan (o. 1750), præst, Bredstrup, 

1127
Lunde, Laurits Nielsen (-1695-), borger, Varde, 1237 

note 40
Lunde, Otto Thomsen – se Thomsen, Otto 
Lundtarp, Christen Gregersen (†1638), Lunde, herreds

foged, Vester hrd., 1128 
Lunge (våben), 932, 1320 
Lunge, Jørgen, Ålborg, 650, 652, 653 
Lunge, Vibeke (†o. 1581), 1320, 1342, 1346 note 68 
Lunøe, Poul – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Luther, Martin (1483-1546), 494, 552, 2574, 2832, 3541 
Lydik – se under Guldsmede (Ribe) i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Lydikin Hartlevsen (-1422-48-), borgmester, Ribe, 92 
Lydiksdatter, Karen (†efter 1646), Ribe, 642 
Lydiksdatter, Margareta (†1646), 563 
Lydiksen, Berent – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Lydiksen, Henrik – se Henrik Lydiksen 
Lydiksen, Morten (†1669), Ribe, 645 
Lyhne, Søren (-1772-), handelsmand, Ribe, 3398

Lykke (slægt/våben), 410, 3198 
Lykke, Christen – se Spangsberg, Christen Lykke 
Lykke, Erik (-1578-), lensmand, Ribe, 452 
Lykke, Ide (-1597-1604?-), 410, 731 
Lykke, Kaj (†1702), til Gisselfeld mv., oberst, 3095,

3096, 3097, 3101 note 70 
Lykke, Peder (†1436), biskop, Ribe, senere ærkebiskop 

i Lund, 2015
Lyne, Lauritz Petersen – se under Murere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Lyngbye, Peder Thomas (1673-1709), præst, Darum og 

Bramminge, provst, Gørding hrd., 3057 
Lyschyn, Hans (-1500-), præst, Ølgod, 1515 
Lyse, Maren, f. Hansen (1803-86), Skanderup, 2575 
Lütken, Josias – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Lütken, Per – se under Glarmestre og glaskunstne

re i Kunstner- og håndværkerregister 
Lützow (o. 1770), kaptajn, 1151 
Lützow, Dorothea, f. von Ahlefeldt (†o. 1678), Vissel- 

bjerg, 2026, 2042, 2045, 2052 
Lützow, Frederik (†1680), til Visselbjerg, hofmester, 

Sønderborg, 1999, 2026, 2028, 2031 note 60, 2042, 
2045, 2052 

Lændi, Kristian (-1300-), Ribe, 95 
Lændi, Niels (-1300-), ridder, lensmand, Ribe, 94, 95, 

96, 104, 426
Løffler, J. B. – se under Arkitekter og bygmestre i

Kunstner- og håndværkerregister 
Lønborg-Jensen, Harald – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Løw, B. & Søn – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister

M (16-1700'rne), Vorbasse, 2319 
M & T B (1900'rne?) – se under Guldsmede (ikke 

stedfæstede) i Kunstner- og håndværkerregister 
M B (-1677-), Jernved, 3242 
M C (-1921-), Skjoldbjerg, 2329 
M F H (-1603-), 1062
M H – se under Klokkestøbere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
M H – se under Gørtlere i Kunstner- og håndværker

register 
M H D, Ribe, 564 
M H S, Mandø – se Hansen, Michel 
M I (o. 1600), 2662
M I D (o. 1675?), Ribe, (g.m. Christen Hansen), 794 
M I M (-1857-), Guldager, 2081 
M I S (1600'rne), Ribe, 789 
M K M (-1700-), 2590, 2595 
M M (-1561-), 928 
M N, Bække, 2396 
M N D – se Nielsdatter, Mette
M N S M, Mandø, (= Michel Nielsen, smed, Mandø?, 

s.d.)
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M P (-1620-), løbedegn, Varde, 1707 note 42 
M P D (o. 1700), Vejrup, 3010, 3013 
M P D, Ribe, 616
M S (Morten snedker?), 1271 note 39 
M S – se under Gørtlere i Kunstner- og håndværker

register 
M S F ( o .  1747), Ribe, 785 
M T (o. 1840?), Varde, 936 
M W, Ribe, 646
M...datter, Karen – se Kolding, Karen M...datter 
Mackeprang, M. (-1903-48-), museumsdirektør, Na

tionalmuseet, 226, 1792, 1798, 2392, 2466, passim 
Mads (-1681-), Grimstrup, 1702 
Mads – se også under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Mads Andersen (-1477-), kirkeværge, Ribe S. Nikolaj, 

772, 842
Mads Assersen Udtoft (†1570), præst, Ho, 1369, 1381 

note 6
Mads Jensen Medelfar (†o. 1474), kannik, Ribe, 100, 

103, 845
Mads Nielsen (-1583-), Haltrup, 1624 
Madsdatter, Anna (-1701-), Seem, 3410, 3417 
Madsdatter, Anna Kirstina (†1695), Ribe, 863 
Madsdatter, Anne (1775-1808), Sønderho, 2194 
Madsdatter Bundesen, Johanne – se Bundesen, Johan

ne Madsdatter 
Madsdatter, Dorthe (1700'rne), Hjortlund, 3340 
Madsdatter, Edel (1621-94), Farup, 3301, 3302 
Madsdatter, Else (†o. 1700?), Varde, 1130, 1133 note 

50
Madsdatter, Johanne – se Roed, Johanne Madsdatter 
Madsdatter, Karen (-1677-), Varde, 953 
Madsdatter, Karen (†før 1718), Seem, 3426 
Madsdatter, Karen – se også Kloster, Karen Madsdat

ter
Madsdatter, Karen Sophie (†1772), Grindsted, 2257, 

2261 note 92
Madsdatter, Karen Sophie (*1782, †s.å.) Grindsted, 

2261 note 92 
Madsdatter, Kirsten – se Roed, Kirsten Madsdatter 
Madsdatter, Maren (†o. 1800?), Kvong, 1465 
Madsdatter, Margethe (o. 1650), Varde, 908 
Madsen (-1795-), købmand, Ribe, 757 
Madsen, Anders (-1663-), stiftsskriver, Ribe, 2590, 

2598, 2599 
Madsen, Anders – se også Matthsen, Anders 
Madsen, Anthonis (-1905-22-), styrmand, Sønderho, 

2181, 2184, 2185 
Madsen, Armend (-1656-), Ribe, 643 
Madsen, Christen (1591-1666), ridefoged, Frøstrup,

1154, 1209, 1214 note 57 
Madsen, Christen (†1773), Grindsted, 2254 
Madsen, Christen – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Madsen, Clemens – se Clemens Madsen

Madsen, Dorothea – se Spangsberg, Dorothea 
Madsen, Else Bertram (-1903-), Vorregård, Verst, 2377 

note 41
Madsen, Gravers (1806-85), Hjedding, 1559, 3536 
Madsen, H. P. (-1883-), gårdejer, Obbekær, 3373, 

3374
Madsen, Hans Peder (1775-1856), skipper, Sønderho, 

2196, 2197
Madsen, Hans Peder (1832-56), kommis, Sønderho, 

2197
Madsen, Herman (-1908-), Nielsbygård, 2781 
Madsen, Jacob (-1688-1701-), fæster, Skjoldbjerg, 

2314, 2323 note 62 
Madsen, Jacob (-1693-), kirkeværge, Guldager, 2056 
Madsen, Jacob – se også Jacob Madsen 
Madsen, Jakob – se også Vejle, Jakob Madsen 
Madsen, Jap – se Jacob Madsen
Madsen, Jon (-1624-58-), præst, Brøndum, provst, 

Skast hrd., 1942, 1943, 1944, 1946, 1947 
Madsen, Karen (1822-53), Hodde, 1488 
Madsen, Klemens – se Clemens Madsen 
Madsen, Lars (-1904-), gårdejer, Kvong, 1177 
Madsen, Laurs (-1799-), Varde, 946 
Madsen, Mads Christian – se under Guldsmede (Give) 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Madsen, Maren (1815-76), Hodde, 1489 
Madsen, Niels (-1820-), Verst, 2366 
Madsen, Peder – se Peder Madsen 
Madsen, Peder – se også Roed, Peder Madsen 
Madsen, Peter (1798-1876), Gjerndrup, 2732 
Madsen, Poul (-1991-), menighedsrådsformand, Skjold

bjerg, 2329 note 5 
Madsen, Poul – se også Poul Madsen 
Madsen, Rasmus (-1608-), præst, Fausing og Auning, 

provst, Hald hrd., 806 
Madsen, Sigurd – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Madsen, Simon (1694-1742), møller, Vejen, 2906 
Madsen, Sine (-1908-), Nielsbygård, 2781 
Madsen, Søren (-1918-), Over Molkenbjerg, Vorbasse, 

2325
Madsen, Terman (†o. 1750), forpagter, Krogsgård, 1873, 

1880 note 75
Madsen, Terman (1692-1757), Nielsbygård, 2792,

2793, 2967 note 4 
Madsen, Th. (-1934-36-), Skanderup, 2578 note 45 
Madsen, Vibeke (1808-65), Fåborg, 1773 
Maegaard, P. Chresten (-1952-53-), sognerådsformand, 

Kvong, 1222
Magdahl Nielsen, J. – se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Magens, J. – se under Arkitekter og bygmestre i

Kunstner- og håndværkerregister 
Magnus (†1057/60), biskop, Vendsyssel, 64 
Magnus (†1134, søn af kong Niels), 115, 547 
Magnus (-1386-), ærkebiskop, 849
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Magnus-Petersen, J. – se under Konservatorer i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Mahler, Andreas Hansen (-1724-), Ribe, 440 
Mahler, Jacob – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Mahler, Las Hansen (o. 1700), købmand, kirkeværge, 

Ribe S. Katrine, 734 note 62, 802 
Maje Doctors (†1523), Ribe, 856 note 114 
Maje Jensdatter (-1440-), 98, 103 
Makholm – se under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Malle Jørgen – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Malling, Johannes – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Malmborg, Jacob – se under Guldsmede (Køben

havn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Malte Iversen Lange (-1454-), 312 
Malthe, Secher – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Mander, Karel van (d. æ.) – se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Mander, Karel van (d. y.) – se under Malere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
March, Werner – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Marcussen-firma – se under Orgelbyggere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Maren (1753-80), Vester Vedsted, (g.m. Hans Laurits 

Jefsen), 3488 
Maren (Jensdatter) – se Jensdatter, Maren 
Maren Chrestens (†1654), Vorbasse, 2319 
Maren, Christen Skrædders (-1651-), Ribe, 642 
Maren Christens (16-1700'rne), Nr. Nebel, 1205 
Maren Clausdatter (*1586, †s.å.), Nørholm, 1428, 

1435
Maren Greverodsdatter (-1457-), Ribe, 95 
Maren Ivers (-1588-), Gesten, 2530 
Maren Jakobsdatter (-1577-), Anst, 2505, 2507, 2509, 

2514 note 140 
Margareta (†1654), Gettrup, 2966 
Margareta Jørgensdatter (†1591), Ribe, 555, 575, 576 
Margrete I, dronning af Danmark 1387-1412, 106, 

2010, 2014, 2015, 2618, 2623 
Margrethe II, dronning af Danmark 1972- , 3154 
Margrethe (†1348), Ribe, 106 
Margrethe Hansdatter (†1565), Ribe, 789 
Margrethe Sprænghest (†1282), dronning af Danmark, 

66, 83 note 44, 102, 226 
Maria Dorthea B... – se B..., Marie Dorthea 
Maria Svanningsdatter (1562-78), 526, 574, 666, 

3528
Marine, hr. Jacobs (†1599), Varde, (g. m. Jacob Mikkel

sen), 959 
Marine Ibs (†1612), Ribe, 791 
Marine Iwensdatter (-1504-), Ribe, 111

Marine, Peder Ibsensdatter (†1562), 600 
Marine Termensdatter (-1560-), Ribe, 89, 636, 638 
Marine Torbensdatter – se Marine Termensdatter 
Markdanner, Caspar (1533-1618), til Rønninge Sø

gård, lensmand, Koldinghus, 1561 note 56, 2306, 
2410, 2428, 2431, 2437, 2445 note 48 og 52, 2464, 
2476, 2477, 2478, 2479, 2485, 2488, 2494, 2497, 
2503, 2504, 2512 note 87, 2513 note 102, 2524, 
2525, 2526, 2556, 2564, 2565, 2566, 2569 

Markvartsen, Broder – se Broder Markvartsen 
Marquard Konradsen (-1358-), Ribe, 106, 635 
Marquard Nielsen – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Marquardsen Johannes – se Johannes Marquardsen 
Marschalch, Sophie Dorethe – se Schack, Sophie Do- 

rethe
Marstrand – se under Arkitekter og bygmestre i

Kunstner- og håndværkerregister 
Marsvin, Karen (-1635-), 1437
Martensen, Jens (†1672), amtsskriver, rådmand, Ribe, 

624
Matham, Jacob – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Mathias (†o. 1545), præst, Anst, 2499 
Mathias Andersen – se Mads Andersen 
Mathias Iversen (-1508-), præst, Seem, 3379 
Mathias Ribe (Ripensis) (1200'rne), lektor, Ribe, 686 
Mathias Thomæ (o. 1600?), løbedegn(?), Kolding, 

2407
Mathiasdatter, Kirsten (-1739-), Brøndum, 1959 
Mathiesdatter, Lene (1773-1813), Sønderho, 2192 
Mathiesen (-1858-), konsul, Hjerting, 2089 
Mathiesen, Andreas (-1951-), købmand, Varde, 925 
Mathiesen, H. S. – se under Guldsmede (Horsens) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Mathiesen, Nielsine (†før 1952), Varde, 904 
Mathiesen, Ole Chr. (†før 1952), 904 
Mattesen, Niels – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Matthiesen, H. I. F. C. (-1914-), præst, Vamdrup, 2650 
Matthiesen, Niels – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Matthiesen, Simon – se under Guldsmede (Odense) 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Matthiss – se under Gørtlere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Matthiæ, Paulus – se Poul Madsen 
Matthsen, Anders (†før 1625), slotsskriver, Ribe, 639 
Mattissen, Niels – se Niels Mattissen 
Matzen, Jørgen – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Matzen, Niels (-1707-), Ribe, 645 
Mauritius Johannes – se Johannes Mauritsen 
Mayer, C. W. – se under Orgelbyggere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Mechs (-1778-), feltskærer, 2173
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Mecklenborg – se under Malere i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Medelfar, Mads Jensen – se Mads Jensen Medelfar 
Medicus, Anders Bording – se Bording, Anders 
Mehrn, Anna Maria – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Meibom, Henrik – se under Sten- og billedhuggere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Meilby, Einar B. – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Meilby, Kuno – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Meilstrup, Jacob Hansen – se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Meilstrup, P. M. – se under Klokkestøbere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Meilstrup, P. P. – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Mejborg, R. (-1881-82-), 3476, 3493 note 140 
Mejer (†1914), lærer, kirkesanger, Malt, 2832 
Mejer, Henrica Dorothea Charlotte (*1732, †s.å.), 

2607
Mejer, Henrik (-1730-32-), til Vranderup Hovgård,

2607
Mejer, Johannes (-1650-55-), kartograf, 2108, 2111 

note 11
Melanchthon, Philip (1497-1560), 494, 495 
Melchior, Petrus – se under Klokkestøbere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Melchior(sen), M. Baltzer – se under Klokkestøbere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Meldahl, F. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Merian, Matthäus – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Mervelt, Gert van – se under Klokkestøbere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Mette (o. 1400), Ribe, (g.m. Lars Poulsen), 105 
Mette (†1608), Henne, (g.m. Jørgen Poulsen), 1704 
Mette (-1840-), Mandø, (g.m. Jens Jørgensen), 3506 
Mette Knuds (kone) (-1581-), Billum, 1098 
Mette Laugis (†1554), Ribe, 544, 549, 550 
Met(te) Pers (-1588-), Gesten, 2530 
Meulengracht, Jacob Adriansen van – se under Malere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Meyer, Christian – se under Klokkestøbere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Meyer, Jacob – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Meyn, P. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Michaelsen, C. M. & Søn – se under Blytækkere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Michel – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Michelsdatter, Anne (1791-1854), Sønderho, 2196

Michelsdatter, Karen, Vester Vedsted, 3459, 3491 note 
89

Michelsdatter, Magrethe (1804-51), Vilslev, 3158 
Michelsen, Christen – se under Murere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Michelsen, Knud – se Knud Mikkelsen 
Michelsen, Niels (1775-1840), Mandø, 3518 
Middelboe, Georgine Grubbe, f. Kaas (1760-1835), 

Ribe, 816, 818 note 7 
Middelboe, Stephan (1730-1811), biskop, Ribe, 376,

494, 497 note 10, 760, 815, 1135, 1141 
Mikkel (-1314-), præst, Ribe, 95 
Mikkel Tuesen – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Mikkelsdatter, Maren (†o. 1608), Ribe, 803 
Mikkelsdatter, Maren (-1684-), Ribe, 769 
Mikkelsdatter, Sophie (†o. 1608), Ribe, 803 
Mikkelsen (1698-1736), Hedegård, Hjortlund 3340 
Mikkelsen, Anthonis (-1861-), styrmand, skibsfører, 

Sønderho, 2181, 2182, 2201 note 103 
Mikkelsen, Bertel – se Kræmer, Bertel Mikkelsen 
Mikkelsen, Christen (-1603-), præst, Horne, 1460, 

1467 note 59 
Mikkelsen, Daniel (-1613-), præst, Hjarup, 2628 
Mikkelsen, Jacob (-1600-), præst, Varde, 959 
Mikkelsen, Jens (1620-56), Jedsted, 3157 
Mikkelsen, Jens – se også Jens Mikkelsen 
Mikkelsen, Knud – se Knud Mikkelsen 
Mikkelsen, Knud – se også Ho, Knud Mikkelsen 
Mikkelsen, Niels (†o. 1745), kirkeværge, Hjortlund, 

3340
Mikkelsen, Niels – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Mikkelsen, Peder (†1608), Ribe, 803 
Mikkelsen, Per (-1586-87-), kirkeværge, Hostrup, 2044 
Mikkelsen, Poul – se Poul Mikkelsen 
Moder (†før 1170), nonne, Ribe, 840 
Moe, Andreas – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Moe, Carl Julius (1848-1927), præst, Skanderup, 2574, 

2576
Moesgaard, Karsten Larsen (-1890-), gårdejer, Jordrup, 

2453
Moesgaard, M. N. (-1904-), sognefoged, Gesten, 2526 
Moesgaard, Mette Cathrine (-1890-), Jordrup, 2453 
Mogens (-1386-), ærkebiskop, Lund, 68 
Mogens (13-1400'rne?), præst, Ho, 1369 
Mogens – se under Murere i Kunstner- og håndværker

register
Mogensen, Knud – se Buch, Knud Mogensen 
Mogensen, Matz (Mathias), – se under Guldsmede 

(Haderslev) i Kunstner- og håndværkerregister 
Mollerup, W. (-1901-04-), arkæolog, direktør for Na

tionalmuseet, 420 note 1 
Moltke (våben), 635
Moltke, Christian Frederik von (-1765-68-), til Trøj-
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borg, overhofmarskal, 2611, 2629 note 5, 2631,
2668 note 3 

Moltke, Elisabeth (†1797), Ribe, 814 
Moltke, Erik (1901-84), runolog, antikvar, 226, 227,

250 note 21, 2944, 2945 
Moltke, W. J. A. (-1797-1809-), stiftamtmand, Ribe, 

138, 813, 815, 2464 
Momsen, Tens Rahr (-1850-), proprietær, Sønderskov, 

2464, 2867
Momsen, P. (-1812-), proprietær, Sønderskov, 2464 
Monrad, Anton Bendix (1760-1822), læge, Varde, 936 

Monrad, Erik (†1650), biskop, Ribe, 487, 491, 497 
note 10, 498 note 26, 1941, 1942, 3225, 3538 
Monrad, Johan (1638-92), biskop, Ribe, 291, 470,

3538
Moos (-1919-), gårdejer, 2660
Moos – se under Arkitekter (have- og landskabsar

kitekter mv.) i Kunstner- og håndværkerregister 
Morighes, Hille – se Hille Morighes 
Morits Nielsen (-1463-), Ribe, 103 
Moritsen, Søren (-1583-), Lunde, 1113, 1122 
Morsbøl, Ebbe Jensen (-1814-), gårdmand, 2834 
Morsing, Mads Mortensen (1622-80), præst, Øse og 

Næsbjerg, provst, 1628, 1630 note 48 
Morsleth, Knud (-1662-92-), præst, Seest, 2604, 2606 
Morsleth, Maren Knudsdatter, Seest, 2604, 2606 
Morten – se under Blytækkere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Morten – se under Murere i Kunstner- og håndværker

register
Morten – se under Smede i Kunstner- og håndværker

register
Morten – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Morten – se under Tømrere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Morten Jensen (-1477-), kirkeværge, Ribe S. Nikolaj, 

772, 842
Morten Jensen – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Morten Nielsen (-1586-87-), kirkeværge, Grimstrup, 

1685
Mortensdatter, Anne (1619-82), Hillerup, 3156, 3157 
Mortensdatter, Anne (1708-79), Årre, 1800 
Mortensdatter, Elisabeth (1786-1860), Ølgod, 1558 
Mortensdatter, Karen (†1763?), Farup, 3305 
Mortensdatter, Kirsten (1695-1759), Kærbøl, 3301 
Mortensdatter, Maren (1713-90), Andrup, 1904 
Mortensdatter, Mette Kjerstine (-1908-), Sdr. Oksby, 

1402
Mortensen, Anders – se under Snedkere i Kunstner 

og håndværkerregister 
Mortensen, Emanuel – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Mortensen, H. (1810-63), gårdmand, Gammelby,

1000

Mortensen, Jakob – se under Arkitekter og bygme
stre i Kunstner- og håndværkerregister 

Mortensen, Jens – se under Snedkere og billedskæ
rere i Kunstner- og håndværkerregister 

Mortensen, Jens (-1861-), styrmand, skibsfører, Søn
derho, 2181, 2182, 2202 note 103 

Mortensen, Johan (1807-76), Årre, 1802 
Mortensen, Laurids (-1683-), byfoged, Ribe, 144 note 54 
Mortensen, M. – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Mortensen, Mads – se Morsing, Mads Mortensen 
Mortensen, Martha (1778-1861), Vamdrupgård, 2666 
Mortensen, Niels (†o. 1680), Ho, 1378 
Mortensen, Niels (1701-66), Bollisager, 998 
Mortensen, Oluf – se Oluf Mortensen 
Mortensen, Terman (1687-1738), overformynder, køb

mand, Ribe, kirkeværge, Farup, 3304, 3422 
Morville, Henrich (-1758-), præst, Leirskov og Jor- 

drup, 2432, 2442 
Mouridsen, Marie Katrine – se Andersen, Marie Ka

trine
Mouritsen, Poul – se under Glarmestre og glas
kunstnere i Kunstner- og håndværkerregister 

Mouritzen, Jens (-1922-), kirkeværge, Nr. Nebel, 1196 
Mudshule, Sebastian (-1565-), Ribe, 638 
Mule, Henrich (-1738-), til Serritslevgård, kancellias- 
sesor, 2908

Mule, Jens Nikolaj (1738-56), student, 2900, 2907, 
2908 

Muller – se Müller
Mulvad, Ingeborg Nielsdatter (1599-1679), Ribe, 798 
Mulvad, Johanne Christensdatter (1660-1739), 802,

805
Mulvad, Mads Jessen (1624-79), købmand, Ribe, 798 
Mulvad, Maren Christensdatter (†1676), Ribe, 805, 

3530
Mulvad, Peder Christensen (-1712-), præst, Ringive, 

2225, 2335 
Munch, Enevold (1623-80), til Urup, 2256 
Munch, H. (-1724-), præst, Kalvslund, 3361, 3546 
Munch-Petersen, Lisbeth – se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Munck, I. – se Munch, H.
Mundt, Holger – se under Arkitekter og bygmestre

i Kunstner- og håndværkerregister 
Munk (slægt/våben), 107, 596, 964, 990, 1451, 1699,

2010, 2023, 2024, 2028, 2067, 2789, 3532 
Munk (slægt/våben) – se også Lange/Munk 
Munk, Bine (-1929-), Gammelby, 988 
Munk, Birgitte (1500'rne), til Svenstrup, 2098 note 29 
Munk, Christian (-1929-), Gammelby, 988 
Munk, Frederik (†1634), til Krogsgård, 1863 
Munk, Hans (†1616), tilVisselbjerg, 1999, 2023f. 
Munk, Hans (-1713-40-), præst, Hjortlund og Kalvs

lund, 3322, 3326, 3334, 3355, 3356, 3361, 3362, 
3365, 3366
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Munk, Harald – se under Konservatorer i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Munk, Ivar – se Munk, Iver Knudsen 
Munk, Iver Knudsen (†1539), biskop, Ribe, 72, 89, 92, 

97, 111, 140, 312, 318, 394, 444, 445, 448, 482, 524, 
534, 537, 538, 541, note 45, 585, 596, 1699, 1999, 
2300, 2308, 2318, 2324 note 75 og 78, 2979, 2993, 
3261, 3474, 3527 

Munk, Jørgen (†1577), til Visselbjerg og Oksvang, 
1907, 1999, 2010, 2013, 2014, 2023, 2024 

Munk, Karen (†o. 1544), Oksvang, 1907 
Munk, Kristoffer (o. 1670), Ribe, 107, 108 
Munk, Mette (†1589), 964
Munk, Niels – se under Arkitekter og bygmestre i

Kunstner- og håndværkerregister 
Munk, Peder (-1688-), Store Modvig, 2256 
Munk, Søren – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Munth, Niels (o. 1700), brigadér, 3090 
Murer, Jens Pedersen (-1697-1701-), præst, Grindsted, 

2239, 2242, 2248 
Muus, Christian Ditlev (*1703, †s.å.), 654, 658 
Muus, Christian Sørensen (†1717), biskop, Ribe, sene

re Odense, 386, 414, 437, 453, 455, 482, 492, 497 
note 10, 654, 658 

Muus, Michael Wibe (†før 1707), Ribe, 654 
Muus, Søren Larsen (†1692?), 658 
Muus, Vibeke – se Lund, Vibeke 
Müller (-1772-), Guldager, 2092 
Müller(s), Anne Sofie, 1746 
Müller, C. C. (-1854-71-), præst, Brøndum, 1958 
Müller, Diderich (-1906-), Brøndum, 1957 
Müller, Ellen Kierstine (-1776-), Hjerting, 2095 
Müller, Hans Hansen (1724-40), stud.theol., Ribe, 

805
Müller, Hans Jensen (-1719-32-), København, 2165,

2166, 2175, 2199 note 44, 2207 
Müller, Henriette Louise, f. Rasmussen (1789-1857), 

Ribe, 816 
Müller, Jens (-1728-), Sønderho, 2166 
Müller, Maren, f. Weddel (1738-65), Hjerting, 2095 
Müller, Math. (-1817-), præst, Vester Vedsted, 3494 

note 161
Müller, Mette (1727-86), Alslev, 2026 
Müller, Michael (-1759-76-), tolder, Hjerting, 2095 
Müller, Peder Caspersen (-1747-63-), præst, Ribe S. 

Katrine, 765
Müller, Samuel (1609-44), oberstløjtnant, 544, 556, 

558, 666
Müller, Selio (-1720-), amtmand, 1515 
Müller, Tage Christian (1780-1849), biskop, Ribe, 347, 

376, 494, 715, 816 
Müller, Thomas – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Müller, Thomas Sonnichsen – se Møller, Thomas Son- 

nichsen

Mylord, I. W. (†før 1879?), 1514 
Mynder, Hermen (-1455-), præst, Ølgod, 1538, 1539 
Münster, Christine (1696-1732), 2607 
Münster, J. P. (-1854-), kancelliråd, herredsfoged, 

2721
Mynster, Jakob Peter (-1952-), 2721 
Münster, Karen Marie (-1978-), Skanderup, 2581 
Myrthue, Christen Hansen (1798-1858), Nr. Nebel, 

1211
Mø, Esger – se Esger Mø
Møinichen, Carl J. S. – se under Guldsmede (Køben

havn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Mølengraf, Anna Jacobsdatter von (†1680), Ribe, 769,

802
Mølengraf, Jacob Adriansen van – se under Malere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Møller, A. M. (†o. 1930), lærer, kirkesanger, Vorbasse, 

2318
Møller, Andres – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Møller, Axel – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Møller, Birgitte Sophie (1688-1772), Urup, 2256 
Møller, C. – se under Galvanoplastikere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Møller, Carl – se under Glarmestre og glaskunst

nere i Kunstner- og håndværkerregister 
Møller, Carl Budtz – se Budtz Møller, Carl 
Møller, Christen Sørensen (†1746), Ribe, 803 
Møller, Christian (-1735-), Skallebæk mølle, 3417 
Møller, Christian Olsen – se under Guardeiner i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Møller, Christoffer – se under Tømrere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Møller, Dorthea Eleonora (-1805-), Hodde, 1486 
Møller, H. C. – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Møller, H. H. (-1834-), præst, Bække, 2413 note 36 
Møller, Hans Chr. – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Møller, J. P. – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Møller, J. P. – se også under Konservatorer i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Møller, Jens (-1922-), jernbaneassistent, Brabrand, 

3244
Møller, Jens – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Møller, Jeppe Sørensen (†1746), Ribe, 803 
Møller, Jørgen Nielsen (-1638-), løbedegn(?), Varde, 

1707 note 42
Møller, Karen Sophie (†1749), Grindsted, 2256, 2261 

note 91
Moller, Karen Thomasdatter (o. 1750), Sønderho, 2190 
Møller, Kirstine (-1930-), Vorbasse, 2318 
Møller, Magdalena – se Andersen, Magdalena
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Møller, Michael (-1787-), toldkontrollør, 2876 
Møller, Niels (d.y.) – se under Blytækkere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Møller, Niels (d.æ.) – se under Blytækkere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Møller, Niels (-1880-), amtsrådsmedlem, Ølgod, 1563 
Møller, Niels Nielsen – se under Tømrere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Møller, Niels Schack (1772-83), 801 
Møller, P. N. – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Møller, Peder – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Møller, Peder – se også under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Møller, Peder Andersen (-1717-), til Urup, 2256 
Møller, Peder Thomsen (1744-1816), skipper, Sønder

ho, 2190, 2191 
Møller, Peter (-1780-), Fåborg, 1771 
Møller, Peter Nicolai – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Møller, Rasmus Pedersen (-1701-), Seem, 3410, 3417 
Møller, Sonnich Pedersen (1767-1807), skipper, Søn

derho, 2191
Møller, Sonnik Jensen (1696-1760), skipper, sognefo

ged, Sønderho, 2189, 2190 
Møller, Søren – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Møller, Thomas Sonnichsen (1717-80), skipper, Sønder

ho, 2175, 2190, 2201 note 88 
Moller, Toft – se Toft Møller
Mørch, Eyvind – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Mørch, Jeanette Cathrine Ohne Amalie – se Øllgaard, 

Jeanette Cathrine Oline Amalie 
Mørck, A. E. – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Mørck, J. P. – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Mørk, S. S. – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister

N C – se under Blytækkere i Kunstner- og håndvær
kerregister

N C B / T A P (o. 1600-20), Henne, 1248 
N C N – se under Blytækkere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
N F S (-1915-), Lunde, 1120 
N G(?) (-1799-), Guldager, 2090 
N G S (o. 1775), Ribe, 804 
N H, Vester Vedsted, 3453 
N K (-1632-), Hjortlund, 3322, 3328 
N M (-1876-), (blytækker?), 1932 
N N (-1577-), håndværker, Billum, 1081 
N N P – se under Skibsbyggere i Kunstner- og 

håndværkerregister

N N P(?) – se under Guldsmede (ikke stedfæstede) i 
Kunstner- og håndværkerregister 

N NV (-1627-), 1491 note 36 
N P, Gørding, 3002 note 33
N P – se under Blytækkere i Kunstner- og håndvær

kerregister 
N S (-1642-), Farup, 3286 
N S, (1900'rne), 3510
N V – se under Blytækkere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Nebelong, N. S. – se under Arkitekter og bygmest

re i Kunstner- og håndværkerregister 
Neill, W. – se under Guldsmede (ikke stedfæstede) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Neuchs, Hans Henrich (-1764-), præst, Vejle, 3528 
Neomagus, Poul (o. 1550), hofpræst, 601 
Nevers, Jette – se under Vævere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Neümann, Johan Arenth (1737-1800), præst, Kvong 

og Lyne, 1177 
Nicolai – se under Urmagere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Niederhausen, Maren (1769-1830), tjenestepige, Jande

rup præstegård, 1068/69 
Niedlich, Johan Christian, juvelér – se under Guldsme

de (København) i Kunstner- og håndværkerregister 
Niedlich, Johan Karl Ludevig, juvelér- se under Guld

smede (København) i Kunstner- og håndværkerre
gister

Niedlich, Sophie Magdalene (1779-1853), Esbjerg, 1005 
Niedlich, Wilhelmine Juliane (-1887-), Esbjerg, 1005 
Niels ...esen (-1663-), Vester Vedsted, 3473 
Niels (o. 1145), præst, Ribe, 64 
Niels (†1233), biskop, Slesvig, 104, 536 
Niels (†1267), kansler, biskop, Viborg, 104 
Niels (-1309-13-), prior, Ribe, biskop, Estland, 686, 

690
Niels – se under Klokkestøbere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Niels (-1473-), munk, Ribe, 686 
Niels – se under Guldsmede (Ribe) i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Niels – se under Snedkere og billedskærere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Niels – se under Blytækkere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Niels – se under Glarmestre og glaskunstnere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Niels (-1653-), præst Anst, provst, 2522 
Niels – se under Glarmestre og glaskunstnere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Niels (-1705-), buntmager, Ribe, 804 
Niels (†før 1709?), klokker, Ribe, 802 
Niels (-1752-), studehandler, 3000 
Niels – se under Tømrere i Kunstner- og håndværker

register
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Niels – se under Nålemagere i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Niels – se under Malere i Kunstner- og håndværker
register

Niels Clausen (-1380-), kannik, Ribe, 837 
Niels Clausen (-1514-), prior, Ribe, 690 
Niels Ebbesen (†o. 1495), kannik, Ribe, 107, 110 
Niels Eriksen (1400'rne?), præst, Ho, 1369 
Niels fra Anst (-1145-), præst, Anst og Ribe domkirke, 

2463, 2466, 2510 note 3 
Niels Hansen (†1563), præst, Grimstrup og Årre, 1679, 

1705 note 5 
Niels Knudsen (o. 1300?), præst, Ribe, 104 
Niels, konge af Danmark 1103-34, 115, 246, 547 
Niels Mattissen (o. 1440), 95 
Niels Olsen (-1544-72-), kapellan, Ribe, 483 
Niels Pedersen (-1431-), vikar, Ribe, 95 
Niels Pedersen Refsinghoved – se Refsinghoved, Niels 

Pedersen
Niels Persen (-1488-99-), sognedegn, Jernved, 3247 

note 3
Niels Tolkilsen (-1474-), kannik, Ribe, 845 
Niels Torkildsen Lihme (†1553), domkannik, Ribe, 

135, 136, 598, 599 
Nielsdatter, Ane (1781-1848), Henne, 1268 
Nielsdatter, Anna (-1572-), Åstrup, 2950, 2963, 2965 
Nielsdatter, Anna, (-1721-), Vester Vedsted, 3473, 3493 

note 141
Nielsdatter, Anna – se også Warde, Anna Nielsdatter 
Nielsdatter, Anne (1623-42), Store Hebo, 1041, 1044,

1045, 1065, 1069 
Nielsdatter, Anne (†1659), Varde, 1068, 1072 note 75 
Nielsdatter, Anne (o. 1720), 802 
Nielsdatter, Anne (*o. 1800), Sønderho, 2194 
Nielsdatter, Apellone (1603-53), Varde, 930 
Nielsdatter, Bertha (1810-79), Årre, 1802 
Nielsdatter, Bodil (-1628-), Ribe, 657 
Nielsdatter, Dorothe Margrethe – se Terpager, Doro- 

the Margrethe Nielsdatter 
Nielsdatter, Dorthe (1647-1721), Hjerting, 2094 
Nielsdatter, Elisabeth Margrethe (*o. 1710), Ribe, 645 
Nielsdatter, Gertrud (1749-50), Gammelby, 995 
Nielsdatter, Ingeborg (1725-83), Ribe, 628 
Nielsdatter, Ingeborg (1755-86), Spangsberg Mølle, 

1960
Nielsdatter (Hebo), Ingeborg (†o. 1665), Varde, 924, 

952
Nielsdatter, Johanna – se Skade, Johanna Nielsdatter 
Nielsdatter, Karen (*o. 1800), Sønderho, 2194 
Nielsdatter, Karine Tovskov (1545-1607), 553, 3056 
Nielsdatter, Lene (1800'rne), Præsteby, 1212 
Nielsdatter, Maren (†1608), Grimstrup, 1704 
Nielsdatter, Maren (1621-59), Varde, 907, 908, 910, 

959, 1435, 1436, 1897 
Nielsdatter, Maren (†1653), Varde, 890, 894, 897, 905, 

907, 908, 932

Nielsdatter, Maren (-1654-), Ål, 1337 
Nielsdatter, Maren (†1659), Ribe, 625 
Nielsdatter, Maren (-1673-), Ho, 2092 
Nielsdatter, Maren (*1694, †efter 1752), Gørding, 

3000
Nielsdatter, Maren (1763-1810), Tjæreborg, 1876 
Nielsdatter, Mette (o. 1717?), Ho, 1379 
Nielsdatter, Mette (1802-66), Nordby, 2152 
Nielsdatter, Mette (1812-65), Lønne Hede, 1290 
Nielsdatter, Sophie Juel – se Juel, Sophie 
Nielsen, A. K. (-1906-), gårdejer, Hulvig, 1489 
Nielsen, Abelone Marie (1849-74), Ølgod, 1558 
Nielsen, Adam – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Nielsen, Alma Dorthea (1908-12), Bække, 2411 
Nielsen, Amika (1816-61), Okslund, 2698 
Nielsen, Anders (1544-1602), til Store Hebo, 1056,

1068
Nielsen, Anders (†1710), til Hesselmed og Søvig, 1147, 

1342
Nielsen, Anders (-1746-), kirkeværge, Kalvslund 3360 
Nielsen, Anders – se også Anders Nielsen 
Nielsen, Anders – se også Windfeldt, Anders Nielsen 
Nielsen, Anders Lassen (1760-1820), gårdbruger, Vester 

Vedsted, 3486 
Nielsen, Ane (†o. 1939?), Brørup, 2732 
Nielsen, Ane Maria – se Høi, Ane Maria 
Nielsen, Ane Sine Margrethe (1829-70), Fåborg, 1773 
Nielsen, Anne (-1968-), Hejnsvig, 2350 
Nielsen, Aug. – se Thubalka 
Nielsen, B. (-1834-), provst, Fanø, 2144 note 81 
Nielsen, B. Møller – se under Skibsbyggere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Nielsen, Bo – se Bo Nielsen 
Nielsen, C. (-1893-), metodistpræst, Esbjerg, 1012 
Nielsen, C. (-1894-), konsul, Hartlepool, 2146, 2147 
Nielsen, Carl (-1653-), til Vamdrupgård, kirkeværge, 

Vamdrup, 2647 
Nielsen, Carl (1836-1864), konstabel, Ovtrup, 1154 
Nielsen, Carl – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Nielsen, Carl – se også Vrøgum, Carl Nielsen 
Nielsen, Chr. (†før 1892), Bejsnap, 1565 
Nielsen, Chr. (1827-90), Løvlund Mølle, 2289 
Nielsen, Chr. A. (-1894-), partikulier, Henne, 1265 
Nielsen, Christen, styrmand – se under Skibsbyggere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Nielsen, Christian (1725-87), præst, Jernved, 3245 
Nielsen, Claus (-1764-), bonde, Øse, 1629 note 5 
Nielsen, Clemen (-1829-), kaptajn, Oksby, 1402 
Nielsen, E. – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Nielsen, E. – se under Elektrikere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Nielsen, Ebbe (-1851-), kirkeværge, Lejrskov, 2445 
Nielsen, Ebbe – se også Ebbe Nielsen

Danmarks Kirker, Ribe amt 248
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Nielsen, Emil – se under Orgelbyggere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Nielsen, Erik – se Erik Nielsen 
Nielsen, Erik – se også Erik Nielsen Gyldenstjerne 
Nielsen, Espen – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Nielsen, Evald – se under Guldsmede (København) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Nielsen, Frederik – se under Orgelbyggere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Nielsen, Gunde – se Lange, Gunde Nielsen 
Nielsen, H. – se under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Nielsen, H. – se under Tømrere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Nielsen, H. H. S. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Nielsen, FL K. (-1934-36), Skanderup, 2578 note 45 
Nielsen, Hans (1584-1648), Farup, 3301 
Nielsen, Hans – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Nielsen, Hans – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Nielsen, Hans – se også Tjæreborg, Hans Nielsen 
Nielsen, Hans – se også Windfeld, Hans Nielsen 
Nielsen, Hans Christian (-1925-), kaptajn, Mandø, 3185 
Nielsen, Helga (†1913), Nordby, 2126 
Nielsen, Henry Roland (-1986-), kirkeværge, Vam

drup, 2668 note 10 
Nielsen, Holger – se Olivarius, Holger Nielsen 
Nielsen, Hollen (†1777), Egens, 2833 
Nielsen, J. Magdahl – se Magdahl Nielsen, J.
Nielsen, Jap – se Høm, Jap Nielsen 
Nielsen, Jens (†1659), rådmand, Varde, 924, 932 
Nielsen, Jens – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Nielsen, Jens (-1866-), Seest, 2603 
Nielsen, Jens (†1700), Ribe, 584, 646 
Nielsen, Jens (†o. 1873?), gårdmand, Vester Vedsted, 3482 
Nielsen, Jens – se også Jens Nielsen 
Nielsen, Jens – se også Hoe, Niels Jensen 
Nielsen, Jep – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Nielsen, Jeppeline (1840-80), Kløvgård, 1269 
Nielsen, Jes (1786-1850), skipper, Vesterballe, 1380 
Nielsen, Jes – se også Jes Nielsen 
Nielsen, Jesper – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Nielsen, Johan Christian – se under Guldsmede (Kol

ding) i Kunstner- og håndværkerregister 
Nielsen, Johannes – se Johannes Nielsen 
Nielsen, Jørgen – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Nielsen Jørgen (-1736-), Mandø, 3516 
Nielsen, K. Nordby – se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister

Nielsen, Karl Søndergaard – se under Konservatorer 
i Kunstner- og håndværkerregister 

Nielsen, Kirsten Marie (1839-59), Kolle, 1211 
Nielsen, Kirsten Marie (1851-77), Store Heibøl, Øl

god, 1558 
Nielsen, Kirstine (†før 1966), 1199 
Nielsen, Kjeldsen – se Kjeldsen Nielsen 
Nielsen, Knud – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Nielsen, Kr. – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Nielsen, Kristen – se Stavnager, Kristen Nielsen 
Nielsen, L. V. F. (-1913-), præst, Lindknud, 2697 
Nielsen, Laurids (1855-59), Hallum, 1178 
Nielsen, Laurids – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Nielsen, Laurids – se også Laurids Nielsen 
Nielsen, M. A. (-1914-), sognefoged, Lejrskov, 2435 
Nielsen, Mads (-1779-82-), kirkeværge, skoleholder, 

Sønderho, 2156, 2157 
Nielsen, Mads (-1782-), Eg, 2261 note 92 
Nielsen, Mads (-1829-), Henne, 1269 
Nielsen, Mads – se også Mads Nielsen 
Nielsen, Maren (1783-1843), Krogsgård, 1876 
Nielsen, Maren Cathrine, f. Bertelsen (1841-76), Hen- 

neberg, 1269 
Nielsen, Maren C. (-1850-), Vesterballe, 1380 
Nielsen, Marie Christine, f. Petersen (†1885), Fåborg,

1774
Nielsen, Marquard – se Marquard Nielsen 
Nielsen, Mette Kirstine (1890-1927), Glejbjerg, 2962 
Nielsen, Michel – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Nielsen, Mikkel (†1659), skipper, handelsmand, Ribe, 

620
Nielsen, Mikkel – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Nielsen, Mikkel (1763-1853), Kalvslund, 3369 
Nielsen, Mogens (-1764-), bonde, Vesterbæk, 1629 note 

5
Nielsen, Morits – se Morits Nielsen 
Nielsen, Morten – se Morten Nielsen 
Nielsen, N. (-1852-), Sønderho, 2196 
Nielsen, N. E. V. (1825?-78), Lydum Nørregaard, 1235 
Nielsen, N. S. (-1918-), præst, Sneum og Tjæreborg, 

1834 note 53, 1866 
Nielsen, Niels (-1680-), Husted, 2385 note 5 
Nielsen, Niels (1636-1708), til Endrupholm og Hen- 

negård, provstiskriver, 1181, 1189, 1207, 1711, 1719, 
1720, 1722, 1728, 1743, 1745, 1746, 1747 note 7 

Nielsen, Niels (o. 1700), Fredericia, 2524, 2527 
Nielsen, Niels (1713-76), Askov, 2834 
Nielsen, Niels (-1716-), degn, Sønderho, 2179, 2201 

note 99
Nielsen, Niels (†1766), Veldbæk, 997, 1648 note 3 
Nielsen, Niels (o. 1800), skipper, Sønderho, 2183
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Nielsen, Niels – se under Guldsmede (Kolding) i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Nielsen, Niels – se under Guldsmede (København) i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Nielsen, Niels – se under Snedkere og billedskære
re i Kunstner- og håndværkerregister 

Nielsen, Niels – se også Harrebye, Niels Nielsen 
Nielsen, Niels Christian (†o. 1939?), Brørup, 2732 
Nielsen, Niels Ibsen – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Nielsen, Niels Knudsen (1706-11), 664 
Nielsen, Niels M. – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Nielsen, Niels Møller – se Møller, Niels 
Nielsen, Niels P. (-1968-), Hejnsvig, 2350 
Nielsen, Ole – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Nielsen, Oluf – se Oluf Nielsen 
Nielsen, P. J. (-1918-), lærer, Darum, 3055 
Nielsen, Peder (-1582-1612), præst, Brørup, 2714,

2715, 2719, 2728, 2730 
Nielsen, Peder (†o. 1694), forvalter, Lunderup og Kær

gård, provstiskriver, rådmand, Varde, 930, 931, 942 
note 149, 953, 959, 960, 961, 984, 1861, 3072, 3082 

Nielsen, Peder (1807-79), strandfoged, Henneby, 1269 
Nielsen, Peder (-1911-), skibsfører, Harreby, 2200 no

te 59
Nielsen, Peder (-1922-), Loft, Grindsted, 2244 
Nielsen, Peder – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Nielsen, Peder – se også Peder Nielsen 
Nielsen, Peder – se også Endorph, Peder Nielsen 
Nielsen, Peder – se også Schade, Peder Nielsen 
Nielsen, Per (-1604-), kirkeværge, Sneum, 1826 
Nielsen, Peter – se Peter Nielsen 
Nielsen, Poul – se Smed, Poul Nielsen 
Nielsen, Rasmus (1765-1839), justitsråd, amtsforvalter, 

Ribe, 816
Nielsen, Rud – se under Arkitekter (have- og land

skabsarkitekter mv.) i Kunstner- og håndværker
register

Nielsen, S. Jul. (-1935-44-), præst, Vorbasse, 2322 note 51 
Nielsen, Sidsel Marie (1831-66), Kløvgård, 1269 
Nielsen, Steffen (1604-65), borgmester, Varde, 907, 

910, 959, 1435, 1436, 1743, 1745 
Nielsen, Steffen – se også Ehrenfeldt, Steffen Nielsen 
Nielsen, Søren (1743-79), Bollisager, 998 
Nielsen, Søren (1807-85), gårdmand, Hodde, 1489 
Nielsen, Søren – se også Serup, Søren Nielsen 
Nielsen, Thames (-1798-), Hallum, 1176 
Nielsen, Thomas (*o. 1800), Sønderho, 2194 
Nielsen, Thomas – se også Hillerup, Thomas Nielsen 
Nielsen, Thyge (†før 1768), Varho, 2999 
Nielsen, Vilhelmine (-1922-), Loft, Grindsted, 2244 
Nielsen, Vitus – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister

Nielskone, Karen – se Karen (-1608-)
Nielskone, Kirsten – se Kirsten Nielskone 
Nielskone, Marine – se Jepsdatter, Marine 
Nikolaj – se under Smede i Kunstner- og håndværker

register
Nis (-1574-), Vester Starup, 1672 
Nis Ebbesen (-1586-87-), kirkeværge, Grimstrup, 1685 
Nis Tomasen (Tamisen) (-1590-), kirkeværge, Anst,

2505
Nisdatter, Anna (-1707-), Seem, 3410, 3423 
Nisdatter, Johanne Marie (1820-1905), Hulvig, 1489 
Niskone, Kirstine – se Carstensdatter, Kirstine 
Nissen, A. (-1968-69-), toldinspektør, Varde, 1378 
Nissen, A. C. S. (-1980-), Janderup, 1062 
Nissen, Andreas – se under Skibsbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Nissen, Gravers (-1668-), Torbøl, 1189 
Nissen, Hans H. (1835-1905), Hjortlund, 3342 
Nissen, Jesper – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Nissen, Johan Wilhelm – se under Guldsmede (Ha

derslev) i Kunstner- og håndværkerregister 
Nissen, Niels (-1783-), skipper, Sønderho, 2186 
Nissen, Nis (1707-71), Blåholm, Grimstrup, 1705 
Nissen, Nis Søren (o. 1740), Ålbæk Mølle, 1742 
Nissen, Søren (o. 1700), Vester Nykirke, 1742 
Noe – se Nue 
Norby (våben), 610, 915
Norby, Bendix (†1688), til Urup og Lunderup, herre

mand, tiendeforpagter, 915, 2246, 2256 
Norby, Christian (†1667), til Lunderup, 915 
Norby, Elise (†1632), til Uggerslevgård, Fyn, 610, 653 
Nordjyllands Orgelbyggeri – se Nielsen, Emil 
Nordmann, V. (-1936-), geolog, 3101 note 70, 3544 
Norn, Otto (-1950-), kunsthistoriker, 1319 
Norsk, Jep – se under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Nos, Mads (-1587-), Haltrup, kirkeværge, Øse, 1612 
Nostitz (slægt), 3198
Nothulf (†o. 1140), biskop, Ribe, 64, 115, 161, 379, 

526, 527, 539 note 4 
Novocken, Anna Margareta – se Hausmann, Anna Mar

gareta
Nue (Noe), Peder Michelsen – se under Murere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Numsen (-1702-), brigadér, 3076 
Nutzen (slægt), 3198 
Nyborgh, Hincerus (†1330), 93 
Nyegaard, E. – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Nygaard, Hans Sørensen (1663-1701), Farup, 3305 
Nygaard, Morten Hansen (1705-61), Kærbøl, 3306 
Nyrop, Martin – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Nøbbe, Jacob – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister

248*
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Nørgaard, Anders – se under Murere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Nørgaard, Søren – se under Arkitekter og bygmest
re i Kunstner- og håndværkerregister 

Nørholms Teglbrænderi – se under Teglbrændere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Nørlund, Poul (†1951), antikvar, direktør for National
museet, 226, 1312, 1314, 1318, 1319, 3131, passim

O B P – se Pedersen, Otte Brahe
O D T(?) (-1758-), 1685
O H S S (-1661-), Sønderho, 2168
O I S (-1833-), skipper, Ho, 1380 
O N R (1600'rne?), løbedegn(?), Kolding, 2407 
Obbekjer, Marcus Jacobsen – se under Guldsmede 

(Ribe) i Kunstner- og håndværkerregister 
Oberberg, Hercules von – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Obitz, Wilhelm (1821-44), Ribe, 631 
Obst, Johan Georg (o. 1797), gartner, Folding, 2873 

note 4
Ocksen, Hans Th. (†1738), biskop, Ribe, 492, 493, 497 

note 10, 498 note 35 
Odburgh, fru (†o. 1300), Ribe, 635 
Odinkar den Yngre (†1043), biskop, Ribe, 62, 64, 82 

note 18, 115, 379, 522, 526, 527, 539 note 6 
Odo (o. 1060), biskop, Ribe, 64
Odorico – se under Glarmestre og glaskunstnere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Ohr, Kasper v. – se Rohr, Kasper v.

Ohrt, Johan Andreas – se under Orgelbyggere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Okholm (familie), 3488 
Okholm, Marie, Vester Vedsted, 3481 
Okholm, Niels, Vester Vedsted, 3481 
Olav (†1379), kannik, Ribe, 88 
Olav, biskop – se Oluf 
Oldeland (våben), 610
Olesen, Christen – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Olesen, Ellen – se Petersen, Ellen 
Olesen, Johanne Marie (1805-82), Rærup, 1235 
Olesen, Niels Christian (1818-50), Ål, 1341 
Olesen, Oluf Kirstein Peter (-1923-30-), biskop, Ribe, 

494, 3547 note 6 
Olesen, Svend – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Olivarius, Holger Nielsen (-1791-), præst, Årre og 

Grimstrup, 1690, 1694, 1699, 1795 
Olivarius, Niels Hansen (-1828-37-), præst, Lunde, 

1118
Olivarius, Niels Holgersen (†1779), præst, Åstrup, 

2954, 2957, 2958, 2965, 2968 note 37 og 38 
Olivarius, Tage Christian de Fine – se under Arkitek

ter og bygmestre i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Olrik, J. Christian Fenger (-1889-92-), præst, Ølgod, 
1540, 1564 

Olrik, Jørgen (-1906-), 3046
Olsen, Anders, – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Olsen, Andreas – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Olsen, Carl Bertel (1868-1913), præst, Lunde og Ov- 

trup, 1154
Olsen, Knud – se under Orgelbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Olsen, Niels – se Niels Olsen 
Olsen, Olaf (-1966-), rigsantikvar, arkæolog, 1442 
Olsen, P. – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Olsen, P. C. – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Olsen, P. Riis – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Olsen, Peder – se Peder Olsen 
Oluf (†1214), biskop, Ribe, 65, 83 note 36, 401, 402 
Oluf (-1377-), ærkedegn, Ribe, 290 
Oluf (-1610-11-), klokker, Ribe, 322 
Oluf- se under Snedkere og billedskærere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Oluf – se under Murere i Kunstner- og håndværker

register
Oluf Mortensen (-1440-), ærkedegn, Roskilde, 317 
Oluf Nielsen (†1587), borger, Ribe, 598, 602 
Oluf Pedersen (-1556-), præst, Henne, 1265 
Oluf Pedersen Gyldenstjerne – se Gyldenstjerne, Oluf 

Pedersen
Oluf Steffensen (-1560-), rådmand, Ribe, 89, 636, 

638
Oluf Thomissøn (†før 1560), præst, Ribe, 638 
Olufsdatter, Kirsten (-1604-43-), Ribe, 795 
Olufsdatter, Magdalene (1623-81), Alslev, 2024, 2025,

2028
Olufsdatter, Ølegaard (1621-1703), Ribe, 658 
Olufsen, Anders (-1597-), rådmand, Flensborg, 425 
Olufsen, Anders – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Olufsen, Anders – se også Anders Olufsen 
Olufsen, Carsten (1600-59), tolder, rådmand, Ribe, 

566, 582 note 24, 777, 780, 781, 796, 806 
Olufsen, Casten (-1660-73-), rådmand, tolder, Ribe, 

3157
Olufsen, Christen (-1636-77-), borgmester, Varde, 953,

2730
Olufsen, Hans (†1636), ærkedegn, præst, Ribe S. Ka

trine, 612, 748 
Olufsen, Jens – se under Snedkere og billedskærere

i Kunstner- og håndværkerregister 
Olufsen, Jep (†1620), kirkeværge, Tranbjerg, 1794, 1801 
Olufsen, Johan Schmidt (1836-55), Skærbæk Mølle, 

1559
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Olufsen, Jørgen – se Lund, Jørgen Olufsen 
Olvis, Hans (-1625-), 3414
Omeis, Bernhard (1642-94), læge, kannik, Ribe, 658, 

644, 1215
Omeis, Ludvig (-1713-33-), præst, Jernved, 3233, 

3246, 3247
Omer (†1204), biskop, Ribe, 65, 83 note 36, 94, 158, 

160, 404, 410, 458 
Opitz, Andreas Frederik (-1714-), til Lydumgård, 

1215
Oppenhagen, E. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Orloff, Marine (1567-1617), Ribe, 794 
Orloff, Peder (1570-1633), Ribe, 794 
Orm, Andreas (†før 1440), væbner, 98, 103 
Orm, Maurits (-1509-18-), præst, Vilslev, 3109 
Osesdatter, Gyde – se Gyde Osesdatter 
Osters, Otto Caspar (†1767), 656 
Osters, von (†1764), ritmester, Ribe, 656 
Osterson, Christen – se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Otte Clausen (Strangesen) (†1571), til Nørholm, 1511,

1512, 1513
Otte, Sophie (-1685-88-), Kristianssand, 660, 807 
Ottes, Karen – se Karen Ottes
Ottesen, Hans – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Ottesen, Johannes – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Otthon, Sophia – se Otte, Sophie 
Otto – se under Murere i Kunstner- og håndværker

register
Otto I, (-948-), tysk-romersk kejser, 62 
Otto Boesen (-1427-40-), kannik, Ribe, sysselprovst, 

Varde, 88, 93, 94, 107, 298, 307, 401, 458, 510 
Ottzen – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
Otzen, Marie (-1967-), Hillerup, 3140 
Oulindsdatter, Maren (1734-91), Ribe, 801 
Outrup, Kirstine Jensdatter (†1771), Tjæreborg, 1873 
Outzen, Catharina (o. 1620?), Ribe, 641 
Overby – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Overgaard, Christen Nielsen – se under Malere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Ovesen, Anders (†før 1911), kroejer, Billund, 2277 
Ovesen, Jens – se Jens (Ovesen)
Ovesen, Jens – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Oxe (våben), 1232
Oxe, Anna (o. 1550), til Oksholm, 1232 
Oxe, Peder (-1579-), 581 note 4

P B (-1640-), 2657 
P B – se Brødsgaard, Peder 
P B S (-1737-), 2501

P F – se F P
P G – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
P H S (o. 1600?), Vorbasse, 2314 
P L – se under Blytækkere i Kunstner- og håndværker

register
P M W (P W M?) (-1639-), løbedegn(?), Kolding, 2407 
P P (-1561-), 928
P S (†o. 1650-75), Tjæreborg, (g. m. T B), 1872 
P W D (-1785-), Vester Nykirke, 1733 
P(F?)L P (1600'rne), Ribe, 457
Paccard, Alfred – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Paccard, Pierre – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Pallesen, Jens (†o. 1642), Ribe, 642 
Pallesen, Jens (-1768-), Varde, 916 
Pallesen, Jon (†o. 1642), Ribe, 642 
Pallesen, Jørgen (†1653), præst, Varde, S. Jacobi, provst, 

Vester hrd., 879, 930 
Pallesen, Peder (†1655), byskriver, Ribe, 84 note 83, 

642
Palludan, Ane Margrethe Hansine, f. Teubner (-1869-), 

Varde, 889
Palludan, Chr. (o. 1850), professor, 962 note 41 
Palludan, I. W. (-1905-16-), bankdirektør, Varde, 907, 

919
Palludan, Ole Carl Tidemann (-1869-91-), købmand, 

Varde, 879, 889, 925, 927, 928 
Paludan, Hother – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Panum, Peder Ludvig (-1872-), 3101 note 70 
Parsberg (våben), 410
Parsberg, Valdemar (-1594-1603-), lensmand, Riber- 

hus, 283, 398, 410, 438, 452, 731, 2789 
Pas, Chrispin de (d.æ.) – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Pas(se), Crispin de (d.y.) – se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Pas, Magdalena de – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Passau, Christ. Sophie von (1748-82), Ribe, 803 
Paulin, Ane Margrethe (-1903-), 2374, 2377 note 36 
Paulin, Christian Matthiesen (†1798), Verst, 2365, 

2370, 2371, 2375 
Paulin, Jens Nielsen (†før 1903), Lunderskov, 2374 
Paulin, M. Dahl (-1950-), 2440, 2446 note 95 
Paulsen – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
Paulsen, Inge M. (†1864), Kalvslund, 3368 
Paulsen, Johannes (1842-1913), læge, 2668 
Paulsen, Julius – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Paulsen, Magdalene (1717-59), Varde, 932, 937 
Paulsen, Ole – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister
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Paulsen, Thorvald (-1918-), kirkeminister, 2356 note 
18

Peder (-1330-), biskop, Odense, 849 
Peder (†1332), ærkedegn, Ribe, 97, 106 
Peder (-1345-64-), biskop, Ribe, 401 
Peder (13-1400'rne?), præst, Ho, 1369 
Peder (-1532-), præst, Bramminge, 3063 
Peder (-1708-), buntmager, Ribe, 802 
Peder – se under Bogtrykkere og bogbindere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Peder – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
Peder – se under Murere i Kunstner- og håndværker

register
Peder – se under Skomagere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Peder – se under Smede i Kunstner- og håndværker

register
Peder – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Peder – se under Tømrere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Peder Baggesen (†1591), rådmand, Ribe, 544, 575, 

584, 594, 609, 612, 661, 786 
Peder Esgersen (-1500-), præst, Vilslev, 3159 note 4 
Peder Hansen (-1586-87-), kirkeværge, Føvling, 2774 
Peder Jensen Hegelund – se Hegelund, Peder Jensen 
Peder Jensen Kragelund – se Kragelund, Peder Jensen 
Peder Jensen – se Peder Johansen 
Peder Johansen – se under Klokkestøbere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Peder Larsen (-1500-), borger, Ribe, 690, 736 
Peder Ma... (o. 1600), Ribe, 791 
Peder Madsen (-1465-99-), præst, Ribe, 686, 837 
Peder Madsen (-1582-), til Fovrfeld, 2083, 2084, 3538 
Peder Nielsen (†1483), biskop, Ribe, 88, 103, 312 
Peder Nielsen Bramming (†1453), rådmand, Ribe, 89 
Peder Olsen (-1400-), kirkeværge, Tjæreborg, 1866 
Peder Olsen (†o. 1570?), munk, krønikeskriver, 846 
Peder Sørensen (-1594-), kgl. livlæge, 282 
Peder Thuresen (†1364), biskop, Ribe, 89, 837, 849 
Peder (sen), Jens – se Bierum, Jens Pedersen 
Pedersdatter, Anna (†1641), Ribe, 612 
Pedersdatter, Anna (-1691-97-), Mandø, 3518 
Pedersdatter, Anna Christiana Melissa (o. 1700), Kø

benhavn, 657 
Pedersdatter, Anne (1618-59), Janderup, 1065, 1068 
Pedersdatter, Anne (-før 1635-), Vilstrup, 2596 
Pedersdatter, Anne (-1658-75-), Ribe, 796 
Pedersdatter, Anne (1810-49), Sønderho, 2196 
Pedersdatter, Apelone (o. 1660), Nr. Nebel, 1208 
Pedersdatter, Barbara (1699-1738), Sdr. Farup, 3485 
Pedersdatter, Barbara – se også Spangsberg, Barbara Pe

dersdatter
Pedersdatter, Birgitte Reedtz (†1695), til Sønderskov, 

2734 note 62

Pedersdatter, Bodil, (-1845-47-), Vester Vedsted, 3459, 
3491 note 86 

Pedersdatter, Cecilie – se Cecilie Pedersdatter 
Pedersdatter, Dorothea – se Hegelund, Dorothea Pe

dersdatter
Pedersdatter, Dorthe (-1652-), Tjæreborg, 1848, 1866 
Pedersdatter, Elisabet (†1657), Ribe, 611, 3528, 3547 

note 12
Pedersdatter, Else (†1755), Veldbæk, 997 
Pedersdatter, Johanne – se Schade, Johanne Pedersdat

ter
Pedersdatter (Baggesen), Johanne (†1670), Ribe, 623 
Pedersdatter, Karen (-1690-), Æbelum, 1098 
Pedersdatter, Karen (1766-1836), Sønderho, 2191 
Pedersdatter, Karen – se også Hemmet, Karen Peders

datter
Pedersdatter, Karen – se også Pederskone, Karen 
Pedersdatter, Karin (†o. 1619?), Ribe, 802, 3530 
Pedersdatter, Kirsten, (o. 1625), Lunde, 1128 
Pedersdatter, Kirstine – se Pedersen, Kirstine 
Pedersdatter, Lene (†o. 1630), Ribe, 641 
Pedersdatter, Magdalene (1646-77), Ribe, 802 
Pedersdatter, Maren (-1642-), Grimstrup, Lemvig, 1343 
Pedersdatter, Maren Bjørn – se Friede, Maren Bjørn 

Pedersdatter
Pedersdatter, Margarete – se Buck, Margarete Peders

datter
Pedersdatter, Mette Maren (1816-63), Lønne, 1290 
Pedersdatter, Sara – se Hegelund, Sara Pedersdatter 
Pedersdatter, Susanna (†1674), Ribe, 618 
Pedersen, A. (-1934-36-), Skanderup, 2578 note 45 
Pedersen, Aksel Emil (-1947-63-), præst, Gørding, 

2996
Pedersen, Alfred – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Pedersen, Anders – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Pedersen, Ane (-1929-), Agerbæk, 1778 
Pedersen, Anne J... (-1845-), Øster Vedsted, 3488 
Pedersen, Anne Margrete (1793-1867), Lindknud, 

2698
Pedersen, Arne – se under Skibsbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Pedersen, Bagge (†1621), rådmand, Ribe, 73, 609, 661 
Pedersen, Bartram (-1696-1711-), herredsskriver, Lejr

skov, 2371, 2447 
Pedersen, Christen (-1614-), kirkeværge, Ansager, 

1570
Pedersen, Christen (-1616-54-), sandemand, Gørding 

hrd., 3245
Pedersen, Christen (†efter 1654), herredsskriver, Ris- 

bøl, 2319
Pedersen, Christen (†1775), Kalvslund, 3367 
Pedersen, Christen – se også Christen Pedersen 
Pedersen, Christian – se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
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Pedersen, Claus (-1622-), præst, Nordby, 2123 
Pedersen, Else (*1807), Baungård, Kalvslund, 3368 
Pedersen, Enevold (-1693-), kirkeværge, Guldager, 

2056
Pedersen, Erik – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Pedersen, Ferdinand – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Pedersen, Gerhard – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Pedersen, Gregers (†1682?), til Hennegård, delefoged, 

herredsfoged, 1156 
Pedersen Grundet, Jens – se Jens Pedersen Grundet 
Pedersen, Hans (†o. 1580?), præst, Hjortlund og Kalvs

lund, 3355
Pedersen, Hans (-1665-), synsmand, Tistrup, 1499 
Pedersen, Hans (-1754-66-), præst, Billum, 1096 
Pedersen, Hans (†o. 1860), gårdmand, sognefoged, Jer

ne, 999
Pedersen, Hans (†1869), Baungård, Kalvslund, 3368 
Pedersen, Hans – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Pedersen, Hans – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Pedersen, Hans – se også Riber, Hans Pedersen 
Pedersen, Hans – se oså Satterup, Hans Pedersen 
Pedersen, Hans Lauridsen (†1859), skipper, Nordby, 

2141
Pedersen, Hans Sveistrup (1855-77), 1157 
Pedersen, Harald Christian, Varho, 3001 note 24 
Pedersen Horsens, Jens – se Jens Pedersen Horsens 
Pedersen Hygum, Johannes (1676-1711), præst, Gør

ding og Vejrup, 2997 
Pedersen, I. – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Pedersen, Ib (1623-76), byskriver, Ribe, 663 
Pedersen, Ib – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Pedersen, J. (†før 1870), sognefoged, Årre, 1802 
Pedersen, Jacob – se Hygom, Jacob Pedersen 
Pedersen, Jens (†1605), præst, Ribe, 576 
Pedersen, Jens (†før 1639), Vester Starup, 1658, 1668, 

1669
Pedersen, Jens (†1659), rektor, Varde, 933 
Pedersen, Jens (†1691), handels- og rådmand, Ribe, 

584, 620, 621, 628, 646 
Pedersen, Jens (1700'rne), Grindsted, 2261 note 91 
Pedersen, Jens (-1810-), Skødegård, Bække, 2387 
Pedersen, Jens (-1939-), gårdmand, Plougslund, 2279 
Pedersen, Jens – se også Jens Pedersen Grundet 
Pedersen, Jens – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Pedersen, Jens – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Pedersen, Jens – se også Jens Pedersen Horsens 
Pedersen, Jens – se også Jens Pedersen Viborg

Pedersen, Jens Christian (1804-89), Næsbjerg, 1646 
Pedersen, Jens Christian (-1914-), gårdejer, Hallund- 

snap, 1565
Pedersen, Jens Lauridsen (1845-48), Nordby, 2141 
Pedersen, Jeppe (1778-1861), Fåborg, 1773 
Pedersen, Jes – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Pedersen, Jesper (-1916-), Tjæreborg, 1834 note 53 
Pedersen, Jon – se jon Pedersen 
Pedersen, Jørgen (1601-50), slotsskriver på Riberhus, 

81, 503, 504, 544, 560, 582 note 20, 586, 617 
Pedersen, Jørgen (1795-1847), Næsbjerg, 1646 
Pedersen, Jørgen (†1864), husmand, Oksbøl, 1341 
Pedersen, Jørgen – se også Jørgen Pedersen 
Pedersen, K. – se under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Pedersen, Karen Frode (-1982-), Holsted, 2764 
Pedersen, Kathrine (-1944-), Lunde, 1269 
Pedersen, Knud – se Gyldenstjerne, Knud Pedersen 
Pedersen, L. A. – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Pedersen, Mads (o. 1600?), Ribe, 584 
Pedersen, Mads – se også Rostoch, Mads Pedersen 
Pedersen, Marie (1837-73), Donslund, 2320 
Pedersen, Marie (-1968-), Lindknud, 2688 
Pedersen, Mary Andrea, f. Juulsen, Varho, 3001 note

24
Pedersen, Michel (1829-5l), Vilslev, 3158 
Pedersen, N. (-1899-), Dalhus, 2845 note 3 
Pedersen, N. H. – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Pedersen, Niels (1782-1860), strandfoged, Henne, 1268 
Pedersen, Niels (†før 1841), Mandø, 3520 note 45 
Pedersen, Niels – se også Niels Pedersen 
Pedersen, Niels Hansen (1857-72), Henne, 1269 
Pedersen, Niels Laurids – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Pedersen, Niels Peder Hansen (-1944-), lærer og kir

kesanger, Lunde, 1120 
Pedersen, Ole (1779-1846), Lindknud, 2698 
Pedersen, Oluf – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Pedersen, Oluf – se også Oluf Pedersen 
Pedersen, Otte Brahe – se Brahe, Otte 
Pedersen, Otto (1796-1864), Vejrup, 3021 
Pedersen, P (-1918-), lærer, degn, Hejnsvig, 2356 note 

18
Pedersen, P. – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Pedersen, P A., kaptajn – se under Skibsbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Pedersen, Peder – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Pedersen, Peder (-1949-), gårdmand, Billum, 1100 
Pedersen, Peder – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister
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Pedersen, Peder Christian (-1841-), skipper, Fanø, 
1288

Pedersen, Peder Nielsen (†efter 1942), gårdejer, Askjær, 
2312

Pedersen, Poul (1739-85), Alslev, 2028 
Pedersen (Lemvig), Poul – se Poul Pedersen Lemvig 
Pedersen, Rasmus – se Møller, Rasmus Pedersen 
Pedersen, Rudolph – se under Gørtlere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Pedersen, Stefan Viggo – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Pedersen, Steffen (†o. 1726), rådmand, Varde, 960, 961 
Pedersen, Søren (†1711), skipper, Hjerting, 2088,

2093
Pedersen, Søren (-1837-65-), Lønne Hede, 1290 
Pedersen, Søren (-1905-), Måde, 990 
Pedersen, Søren – se også Søren Pedersen Struc 
Pedersen, Søren – se også Vinter, Søren Pedersen 
Pedersen, Terman(d) – se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Pedersen, Tides Jørgen (1796-1857), sognefoged, Årre, 

1802
Pedersen Trellund, Jon – se Jon Pedersen Trellund 
Pedersen, Truels – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Pedersen, V. (1752-1823), premierløjtnant, Ho, 1379 
Pedersen Viborg, Jens – se Jens Pedersen Viborg 
Pederskone, Barbara – se Jensdatter, Barbara 
Peders(kone) Kaja – se Kaja Peders(kone)
Pederskone, Karen (-1663-), Glejbjerg, 2950, 2958, 

3542
Peiders, Christen – se Pedersen, Christen, sandemand 
Pelug, Henrich (-1740-), Verst, 2385, 3539 
Pencz, Georg – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Per Jørgensen (-1576-), løbedegn, Brøndum, 1699 
Per Lavesen (-1472-), borger, Ribe, 95 
Perb, Per – se Per Persen Bertramsen 
Per Persen Bertramsen (-1574-), til Revsinggård, 2523, 

2528, 2529, 2539 note 28, 3540 
Persen, Chresten – se Chresten Persen 
Persen, Niels – se Niels Persen 
Persen, Per – se Per Persen Bertramsen 
Persen, Thomas – se Thomas Persen 
Peter – se under Smede i Kunstner- og håndværker

register
Peter Hansen – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Peter Iversen (†o. 1363), kannik, Ribe, 637 
Peter Madsen (Petrus Mathiæ) (o. 1593), løbedegn(?), 

Varde, 1707 note 42 
Peter Nielsen (†1483), biskop, Ribe, 537, 538, 637 
Peters, H. – se under Tømrere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Peters, Harald – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister

Petersen – se under Murere i Kunstner- og håndvær
kerregister

Petersen & Steenstrup – se under Orgelbyggere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Petersen, Andreas – se under Tømrere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Petersen, Bernt – se Bernt Petersen 
Petersen, Birgithe Johanne (-1742-), 1267 
Petersen, Bodil (1812-61), Ovtrup, 1157 
Petersen, Carl – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Petersen, Carl – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Petersen, Caspar – se under Blytækkere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Petersen, Christen – se Chresten Persen 
Petersen, Daniel – se under Blytækkere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Petersen, Ebbe Lehn – se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Petersen, Ellen, f. Olesen – se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Petersen, Emil – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Petersen, F. F. – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Petersen, Gunde, – se under Skibsbyggere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Petersen, Henry (-1870-95-), direktør for Nationalmu

seet, 271 note 8, 3046, 3047 
Petersen, I. K. (1814-58), Henne, 1268 
Petersen, J. – se under Skræddere og paramentma

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Petersen, J. Magnus – se Magnus-Petersen, J.
Petersen, J. Vilh. – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Petersen, Johanne – se Juelsen, Johanne 
Petersen, Julius – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Petersen, Jürgen – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Petersen, Knud Lehn – se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Petersen, Knud – se Knud Petersen 
Petersen, Kristine (†1877), Ovtrup, 1157 
Petersen, Laurits (1800'rne?), Præsteby, 1212 
Petersen, Lisbeth Munch – se Munch-Petersen, Lis

beth
Petersen, M. Bernt – se Bernt Petersen 
Petersen, Magnus – se Magnus-Petersen, J.
Petersen, Marie Christine – se Nielsen, Marie Chri

stine
Petersen, Martin – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Petersen, N. C. (1816-74), kirkesanger, Ovtrup, 1157 
Petersen, N. K. K. (o. 1930), apoteker, Fanø, 2127



PEDERSEN – POULSEN 3659

Petersen, Niels (-1625-), præst, Sønderho, 2186 
Petersen, Peder Julius (o. 1915), stiftsprovst, Ribe, 

3106
Petersen, Peter – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Petersen, Peter Chr. (-1800-), landvæsenskommisær, 

Dejbjerglund, 1236 note 4 
Petersen, Peter Nikolaj – se under Guldsmede (Kø

benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Petersen, Povl – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Petersen, Rudolph Rud – se Rud-Petersen, Rudolf 
Petersen, Søren Gottfred – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Petersen, Wolfgang – se under Guldsmede (Hader

slev) i Kunstner- og håndværkerregister 
Petit & Fritsen – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Petit & Gabi Edelbrock – se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Petrus Mathiæ – se Peter Madsen 
Petræus, Peder Chr. Fr. (-1893-), præst, Vorbasse, 2331 

note 11
Peymann, H. E. (-1789-), 78, 79 
Philip Thøstesen (†1593), præst, Ål, 1342 
Philipphus – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Picolomini, Octavius (-1627-29-), general, 1246, 

1247, 1270 note 25 
Piksten, Marienne (-1390-), Ribe, 422 note 22, 99, 

104
Piksten, Reimer (†1372), borger, Ribe, 99 
Pilov, Nicolai Christian (†1698), Seem, 3423, 3428 
Pine, Henrik Jacobsen – se Pinic, Henrik Jacobsen 
Pinic, Henrik Jacobsen – se under Gørtlere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Platz, P. C. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Plesner Bloch – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Podebusk (slægt/våben), 544, 553, 577 
Podebusk, Lisbet (-1652-), 577 
Podebusk, Magdalene, 642
Podebusk, Movrids (-1578-84-), lensmand, Ribe, 452, 

642, 831
Podebusk, Preben (Predbjørn) (1568-91), 500, 544, 

577, 660
Poder, Anders (-1952-), Skovkrog, 2931 
Poder, Christen (-1780-), Bække, 2387 
Poder, Jonas (-1780-), Bække, 2387 
Poder, Magdalene Dorthea, f. Fogh (†1842), Dortheas- 

minde, 2893, 2910 note 36 
Poder, Peder (-1765-80-), til Hundsbæk, 2387 
Pol, Frands (†1613), til Forsomho og Starupgård, 1549, 

2979, 2994, 3002 note 41 
Polisen, Las – se Lars Poulsen

Pont, Mathurin du (†1681), kgl. toldforvalter, Ribe, 
545, 566, 568, 582 note 24, 586, 622, 735, 746, 796, 
3527

Pontoppidan, Anna Eleonora (1854-77), Torstrup, 1439 
Pontoppidan, E. S. (1824-68), købmand, Ribe, 817 
Pontoppidan, Erik (-1730-42-), 152, 528, 534, 537 
Pontoppidan, Hans (-1938-), rentier, Ølgod, 1553 
Pontoppidan, Ludvig Theosophus (-1766-69-), præst, 

Horne, 1449
Porlin – se under Jernstøbere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Pors, Mads (-1600-02-), kirkeværge, Ribe, 283, 292 
Pors, Tale (†o. 1415), 850 
Pouch (slægt/våben), 626, 649 
Pouch, Dorothea Margareta (*1678), Ribe, 626 
Pouch, Else Johansdatter (†1685), Ribe, 618 
Pouch, Johan (1584-1659), apoteker, rådmand, Ribe, 

545, 563, 642, 643 
Pouch, Ludvig Johansen (1620-81), læge, hospitalsfor

stander, kannik, Ribe, 100, 151, 152, 497 note 19, 
544, 562, 563, 586, 618, 622, 626, 658 

Poul – se under Glarmestre og glaskunstnere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Poul Andersen (1510-19-), kannik og kantor, Ribe, 
102, 106

Poul Madsen (†1590), biskop i Ribe 1562-69, 483, 
485, 486, 489, 491, 497 note 10, 498 note 22, 601,
602, 1941, 2499, 3224 

Poul Madsen (o. 1550), præst, Ribe S. Katrine, 786 
Poul Mikkelsen (-1535-), vikar, Ribe, 97 
Poul Pedersen Lemvig (-1533-39-), præst, Ribe, 482 
Poulsdatter, Inger (-1663-), Kolding, 2596 
Poulsdatter, Johanne (1651-1726), Varde, 960 
Poulsdatter, Karen (1612-93), Øse, 1628 
Poulsdatter, Kirstine (1720-54), Strandby, 996, 997, 

998, 1002 note 51 
Poulsdatter, Maren (†1638), Henne, 1267 
Poulsdatter, Sidsel, (1798-1857), Bredho, 1513/14 
Poulsen – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
Poulsen, A. – se under Sten- og billedhuggere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Poulsen, Anders – se Anders Poulsen 
Poulsen, Enevold – se under Blytækkere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Poulsen, F. Beckman – se Beckman Poulsen, F. 
Poulsen, Hans – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Poulsen, Han... (1828-46), Vester Vedsted, 3488 
Poulsen, Hans Adolph – se Poulsen, Johan Adolf 
Poulsen, Jens Jensen (-1779-), sognemand, Sønderho, 

2198 note 14
Poulsen, Johan Adolf (†1752), til Hundsbæk, 2387, 

2410
Poulsen, Jørgen – se Jørgen Poulsen 
Poulsen, Kristen – se Kristen Poulsen
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Poulsen, Lambert (†1672), præst, Torstrup, 1436 
Poulsen, Lars – se Lars Poulsen 
Poulsen, Mette (1862-90), Grene, 2289 
Poulsen, Morten – se Grum, Morten Poulsen 
Poulsen, N. C. (o. 1936), overportør, Bramminge, 

3090
Poulsen, Niels (1540-1606), borgmester, Ribe, 777, 

787, 792
Poulsen, P. (-1934-36-), Skanderup, 2578 note 45 
Poulsen, Peder (-1730-), Lønne Hede, 1285 
Poulsen, Sillas (†1778), Årre, 1800 
Poulsen, Søren (-1658-), borgmester, tolder, Christi

anopel, Blekinge, 664 
Poulsen, Thomas (1802-60), Holsted, 2758 
Povelsen, Hans Jensen (-1775-), kirkeværge, Sønderho, 

2167
Povelsen, Stephen (-1768-), kirkeværge, Bække, 2406 
Povlsen, Mette Marie (-1895-), Hovborg, 2704 note 

1
Povlsen, Nikolaj (†før 1895), kroejer, Hovborg, 2704 

note 1
Prahl, S. J. N. – se under Guldsmede (København) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Prang, Laurids Jensen (†før 1659), 643 
Prang, Niels Hansen – se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Preetzmann, Caspare Christina Juliane Ulrikke – se under Malere i Kunstner- og håndværkerregister 

Primon, Nicolai Gotfried – se under Glarmestre og 
glaskunstnere i Kunstner- og håndværkerregister 

Prüsse, Johanne – se Sørensen, Johanne 
Præstegaard, Aage – se under Snedkere og billed
skærere i Kunstner- og håndværkerregister 

Præstkjær, Niels Pedersen (-1622-), præst, Gørding, 
2979, 2990, 2991 

Præstkjær, Søren Pedersen (-1595-1649), præst, Brø
rup, 2715, 2722, 2725, 2726, 2730, 2734 note 47 

Puggaard, Dagmar (-1965-), Jernved, 3234, 3545 
Puggaard, Niels (-1965-), Jernved, 3234, 3545 
Puggaard, H. (-1850-), grosserer, København, 496 
Puggaard, H. C. – se under Snedkere og billedskæ
rere i Kunstner- og håndværkerregister 

Puggaard, Karen Thomsdatter (1730-46), Ribe, 803 
Pæsz, Kristian (†1318), ridder, Ribe, 110
Quatrefages, A. de (-1869-), antropolog, 3096, 3101 

note 68
Quedens, J. H. – se under Skræddere og parament

magere i Kunstner- og håndværkerregister 
Quellinus, Artus (d.æ.) – se under Sten- og billed

huggere i Kunstner- og håndværkerregister 
Quesæ, Niels (†før 1300?), ridder, Ribe, 96, 104 

Quie, Jens Christensen (†1849), Tistrup, 1511 
Quist (slægt), Janderup, 1070
R M, Grindsted, 2247

R R S (o. 1747), Ribe, 785
R S – se under Gørtlere i Kunstner- og håndværker

register
R T (-1696-), Vester Vedsted, 3479 
R T – se Rosenørn-Teilmann
Rabeck, Birgitte Christensdatter Ivers (-1782-1800-), 

Verst, 2365, 2371, 2375 
Raben, David (-1640-), af Stock og Steenfeldt, fyrste

lig landråd, 657 
Raben, Elisabeth von (1640-1706), Ribe, 656, 657 
Rabsted, Mette Christensdatter (o. 1670?), 665 
Radulf (†1171), biskop, Ribe, 64, 65, 82 note 30, 93, 

94, 115, 159, 242, 243, 409, 416 note 1, 522, 3437 
Rafael – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
Rafn, Poul Zacharias (-1749-), præst, Sønderho, 2154 
Rahbek, P. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Rahr (Raar), Jens Rasmussen (-1744-83-), rådmand, 

Ribe, 336, 376, 736, 740, 741, 746, 753, 773 note 8, 
3493 note 154 

Rahr, R. (-1844-), købmand, Ribe, 717 
Rahr, Rasmus Hansen (†før 1723), handelsmand, Ri

be, 3304 
Rahr, Sophie (-1795-), Ribe, 760 
Ramsing – se under Ingeniører i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Ramsing, jomfru – se under Skræddere og para

mentmagere i Kunstner- og håndværkerregister 
Ramsing, Jens Christian (-1794-99-), præst, Hjort

lund, 3320
Ramsing, Verner Jesper Andreas (-1843-), præst, Ans

ager, 1569
Randrup (-1830-), stiftsfysikus, 527, 539 note 6 
Rantzau (slægt/våben), 1722, 1735, 1736, 1749 note 

53, 1824, 3198 
Rantzau, Benedicte Øllegaard (1673-1757), til Sneum- 

gård, 1819, 1820, 1824, 3537 
Rantzau, Christian – se Rantzau-Friis, Christian 
Rantzau, Daniel (†1726), til Visselbjerg, oberstløjtnant,

2029
Rantzau, Dorthe (1673-1744), 3090 
Rantzau, Frans, 3090 
Rantzau, Frederik, 3095, 3096 
Rantzau, Godske (†1564), 2670 note 77 
Rantzau, Johan (1492-1565), feltherre, lensmand, 318, 

889
Rantzau, Johan (1650-1708), til Bramminge, oberst, 

1026, 2969, 3023, 3063, 3090, 3095, 3096 
Rantzau, Jørgen (†1563), til Kærgård, 1749 note 53 
Rantzau, Jørgen (1652-1713), generalløjtnant, 3090, 

3096
Rantzau, Margrethe (-1609-), 1722, 1735, 1736, 1749 

note 52 og 53 
Rantzau, Palle, 3096
Rantzau, Peter (-1570-), til Vamdrupgård, 2663
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Rantzau, Øllegaard (-1752-), 1824, 3537 
Rantzau-Friis, Christian (-1711-31), til Bramminge, 

generalmajor, 2997, 3004, 3033, 3072, 3074, 3076 
Raphael – se Rafael 
Rasch, Maren H. (-1848-), Ho, 1380 
Rasch, Niels S. (1814-34), Ho, 1380 
Rasch, Søren N. (1788-1848), skipper, Ho, 1380 
Rask, Hans – se under Guldsmede (ikke stedfæstede) 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Rask, Niels – se under Guldsmede (ikke stedfæstede) 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Rask, Thomas Jensen (†før 1905), 3057 
Rasmus Sørensen (†1572), præst, Astrup og Starup, 

2963, 2965
Rasmusdatter, Ane Marie (1803-72), Brørup, 2732 
Rasmusdatter, Inger (1608-91), Ribe, 806 
Rasmusdatter, Kirsten (-1689-), Surhave, Brørup, 2715,

2720
Rasmusdatter, Maren (†1659), Ribe, 619 
Rasmussen – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Rasmussen, Anders (†o. 1755), Ribe, 645 
Rasmussen, Anders – se også Spandet, Anders Rasmussen 
Rasmussen, Anders Havgaard – se under Orgelbygge

re i Kunstner- og håndværkerregister 
Rasmussen, Claus – se under Guldsmede (Kolding) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Rasmussen, Ejnar – se under Konservatorer i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Rasmussen, Erik Flagstad – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Rasmussen, G. – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Rasmussen, H. P. – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Rasmussen, Hans (1890-1917), soldat, Alslev, 2027 
Rasmussen, Henry – se under Tømrere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Rasmussen, Kristian – se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Rasmussen, Lauritz – se under Gørtlere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Rasmussen, Morten – se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Rasmussen, Niels (-1608-), Gredstedbro, 3322, 3324, 

3326
Rasmussen, Niels – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Rasmussen, Otto (†o. 1635), borgmester, Varde, 890, 

894, 897, 910, 1896/97 
Rasmussen, R. C. & Søn – se under Guldsmede 

(Horsens) i Kunstner- og håndværkerregister 
Rasmussen, Rasmus (-1962-), kirkeværge, Brørup, 

2734 note 32
Rastrup, Lars – se under Snedkere og billedskærere

i Kunstner- og håndværkerregister

Rathje, Johan Frederik – se under Guldsmede (Var
de) i Kunstner- og håndværkerregister 

Rathlou, Carl Frederik (o. 1750), til Sneumgård, 
1820

Ratlev, Johan (-1645-46-), rådmand, Ribe, 613, 642 
Raun, Kirstine Jørgensdatter (1702-27), Farup, 3301 
Rautter, Johannes Borchsenius (1786-1845), premier

løjtnant, toldkontrollør, Fanø, 2140 
Ravn (-vikingetid-), 2389
Ravn, Truels Jørgensen (*1793, †s.å.), Gesten, 2538 
Ravnø, Valdemar – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Reck – se under Jernstøbere i Kunstner- og håndvær

kerregister 
Reckenberg (våben), 2023 
Reckenberg, Kirsten, 2031 note 58 
Reedtz (våben), 1847, 1850, 1852, 1857, 1868 
Reedtz, Karen (†1646), 1847, 1850, 1852, 1857, 1867, 

1870
Reedtz, Margrethe (-1662-63-), til Estrup, kirkeværge, 

Malt, 2804, 2814 
Reenberg, Kirstine Marie (o. 1750), 1749 note 58 
Reffsing, Peder (-1582-), kirkeværge, Gesten, 2536, 

2539 note 29 
Refsing, Niels – se Refsinghoved, Niels Pedersen 
Refsinghoved, Niels Pedersen (-1561-95), præst, Vor

basse og Grene, 2287, 2291 note 22 
Reginbrand (-948-), biskop, Århus, 62 
Rehden, Dorothea Maria von (†1652), 2031 note 60 
Reichelsdorph, Maria Magdalena (-1700-12-), Ribe, 

665
Reimer, D. H. – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Reimerin, Anna (-1664-), Holsten, 806 
Reinau, Johan Jochum – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Reinhard, A. – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Reitzel, C. T. – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Rekhals (slægt), 1081, 1082
Rembrandt – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Reni, Guido – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Rennberg, Dithmer – se under Teglbrændere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Rentemester, Jørgen – se Jørgen Pedersen 
Resen, Hans Poulsen (1561-1638), biskop, Sjælland, 

756
Resen, Peder Hansen (1625-88), historiker, 434, pas

sim
Revsing Peter – se Reffsing Peder samt Per Persen 

Bertramsen
Ribe Jernstøberi – se under Jernstøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister
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Riber, Claus Pedersen – se Pedersen, Claus 
Riber, Hans Pedersen (†1657), præst, Janderup og Bil

lum, provst, Vester Horne hrd., 1063, 1065, 1068,
1069

Riber, Henrik Johannes (-1636-), 749 
Riber, Jacob Lauritsen (-1677-), købmand, Horsens, 

746
Riber, Jens Lauridsen (-1604-), kirkeværge(?), Næs

bjerg, 1642 
Riber, Joh. Nicolaus – se Bieber, Joh. Nicolaus 
Riber, Lambert Sørensen (-1584-), præst, Øse, 1619 
Riber, Lauge Andersen – se Vedel, Lauge Andersen 
Riber, Lauritz Andersen – se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Riber, Mikkel Nielsen – se Nielsen, Mikkel 
Riber, Nicoline – se Laustsen, Nicoline 
Riber, Oluf Jørgensen – se Jørgensen, Oluf 
Riber, P. – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
Riber, Peder Jensen (†1612), 837 
Riber, Peder Jensen (-o. 1641 -82-), præst, Ølgod, 1530, 

1538, 1554 
Ribeværkstedet – se Jacobsen, Jacob 
Rich, (-1835-36-), købmand, Altona, 2739 
Rich, P. (-1766-), præst, Hodde, 1473 
Rich – se også Bich
Richard, Ferdinand – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Richter, August (1670-1712), præst, Anst, 2503 
Richter, Benjamin – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Richter, John Charles (1850-1920-), præst, Vejen, 2894 
Rieger, Gebr. – se under Orgelbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Rieman, Nicolaus Hinrich – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Riese, Johanne Christine (1720-95), Ribe, 936 
Riewald – se under Blikkenslagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Riis, (-1769-), kommerceråd, 2415 
Riis, Charlotte Amalie – se Lowson, Charlotte Amalie 
Riis, Jens (o. 1903), proprietær, Lydum, 1232 
Riis, Johan – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Riis Olsen, P. – se Olsen, P. Riis 
Riisbøll, Christen Knudsen (1726-43), Hjerting, 2094 
Riisbøll, Christen Peder sen (1655-1741), skipper, Hjer- 

ting, 2093, 2094, 2095 
Riisbøll, Knud Christensen (†1737), skipper, Hjerting,

2094
Riisbøll, Maren Christensdatter (1685-1717), Hjer

ting, 2093, 2094 
Riisbøll, Maren Knudsdatter (1728-50), Hjerting, 2094 

Rimbert (o. 970), ærkebiskop, Hamborg-Bremen, 62 
Ringerinck, Hinrich – se under Sten- og billedhug
gere i Kunstner- og håndværkerregister

Ringkøbing Orgelbyggeri – se Andresen, Joh. P. 
Ripensis, Henrik Johannes – se Riber, Henrik Johannes 
Risom, Johan – se Risum, Johan 
Risum, Johan (-1737-), præst, Grene, 2225, 2283 
Robbia, Andrea della – se under Sten- og billedhug

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Robbia, Luca della – se under Sten- og billedhug

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Rock, Franciscus – se under Klokkestøbere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Rodriguez, Ide Sophie (-1760-72-), 998 
Rodsdatter, Dorethe (-1608-24-), 794 
Rodsteen, Peder (-1690-), kammerjunker, sekretær, 

2705, 2765 
Roed, Anne (-1592-), Ribe, 451 
Roed, Johanne Madsdatter (-1671-), 569, 612 
Roed, Jørgen – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Roed, Kirsten Madsdatter (*o. 1610?), Ribe, 612 
Roed, Mads Pedersen (†1635), rådmand, Ribe, 144 

note 54, 451, 612 
Roed, Maren Madsdatter (1602-59), Ribe, 610 
Roed, Oluf (Ole) Pedersen (†1620), rådmand, Ribe, 

584, 605, 606 
Roed, Peder Madsen (o. 1650), Ribe, 612 
Roed, Susanne Madsdatter (*o. 1605?), Ribe, 612 
Roest, Anders Hansen (-1634-60-), præst, Grimstrup, 

1691, 1699 
Rogers, Ida Johanne (†1777), Anst, 2508 
Rogier, Hans – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Rohde Johan – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Rohr, Kasper v. (-1627-29-), ritmester, 1246, 1270 

note 25
Rolver, Th. – se under Arkitekter og bygmestre i

Kunstner- og håndværkerregister 
Romdorf, Anders Pedersen (1605-49), rektor, ærke

degn, kannik, kirkeværge, Ribe, 151, 497 note 19, 
544, 562, 563, 624 

Romdorf, Andreas – se Romdorf, Anders Pedersen 
Romdorph, Anders Pedersen (†1673), magister, ærke

degn, Ribe, 1154, 1209 
Rondahl, Emmery – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Roo, Esger (o. 1470), 95 
Roo, Karine (-1472-), Ribe, 95 
Roosval Johnny (o. 1916), kunsthistoriker, 159, 3542 
Rosby, N. (-1918-), lærer, Gilbjerg, kirkesanger, 

Hejnsvig, 2356 note 18 
Rose, Ebbe, borger, Ribe, 99
Rosenberg, Dorthe Margrethe (1726-89), til Hes

selmed, 1083, 1091, 1293, 1321, 1327, 1328, 1343, 
1345 note 19, 3535 

Rosenberg, Hans (-1675-85-), Vester Vedsted, 3465, 
3467
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Rosenberg, Hans (-1726-), præst, Lemvig og Lem, 
provst, 1343 

Rosenberg, Johannes (1627-87), rektor, Ribe, 627 
Rosengaard – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Rosenkilde, Anna (-1775-83-), Verst, 2384, 2385 
Rosenkjær, Niels – se under Arkitekter og bygmest

re i Kunstner- og håndværkerregister 
Rosenkrants, Niels – se Schack, Niels Rosenkrantz 
Rosenkrantz (slægt/våben), 452, 598, 932, 1320, 2023, 

3198
Rosenkrantz, Elisabeth (†1721), til Mollerup, genera- 

linde, 1761, 1765, 1820, 1850, 1858, 2069, 2073 
Rosenkrantz, Ingeborg, 3201 
Rosenkrantz, Mette (-1579-), 581 note 4 
Rosenkrantz, Vibeke (-1661-96-), Kærgård, 3148, 

3178, 3184, 3195 
Rosensparre (våben), 2024 
Rosenstjerne (våben), 598, 599 
Rosenvinge, Hans Wilhelm (-1773-), til Frøstrupgård, 

oberstløjtnant, 2447 
Rosenørn, Carl Gustav (1784-1858), til Nørholm, 

stiftamtmand, 1439 
Rosenørn, Christian Peder Theodor – se Teilmann, 

Christian Peder Theodor Rosenørn 
Rosenørn, Christine Mane (1821-52), 1439 
Rosenørn, M. M., f. Wormskiold (1786-1858), stiftamt- 

mandinde, 1439 
Rosenørn, Margrethe von (1715-86), Kærgård, 3123, 

3125, 3168, 3174, 3175, 3192, 3193, 3201, 3203 note 
18, 3208 note 107 

Rosenørn-Teilmann (slægt), 1500 
Rosenørn-Teilmann, Ingeborg Kristiane (1852-1929), 

til Nørholm, 1440 
Rosenørn-Teilmann – se også Teilmann 
Rostoch, Mads Petersen (1655-1713), digter, Ribe, 

283, 298, 418, 466, 502, 506, 756, 3250 note 54 
Rothbarth, Dorothy Agnes (1847-81), 1267 
Rothbarth, Heinrich E. E. (-1881-), 1267 
Rothe, Eigil – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Rothkirck, Wenzel (†1655), til Krogsgaard, 1708 note 

47, 1835, 1842, 1844, 1847, 1848, 1850, 1852, 1853, 
1857, 1860, 1861, 1867, 1869, 1870, 1874, 1875, 
1878 note 40

Rottmann, Katrine Elisabeth (-1766-), Lønborggård, 
1199

Rousselet, Gilles – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Rubens, P. P. – se under Malere i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Rubring, Sofie (†1724), Øllufgård, 1995 
Rud-Petersen, Rudolf – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Rudolfsen, Jørgen – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister

Rung-Keller, P S. – se under Orgelbyggere i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Rungborg – se under Murere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Rusk, Jens Hansen (†1611), præst, Lønne, 1265, 1273, 
1286, 1287

Rust, Jesper Hansen – se under Guldsmede (ikke 
stedfæstede) i Kunstner- og håndværkerregister 

Rusvard, Jens Hansen – se Rusk, Jens Hansen 
Rygaard (våben), 1245
Rygaard, Christen Sørensen (1666-1722), forvalter, 

Bramminge Hovedgård og Hesselmed, 1342, 3094, 
3095

Rygaard, Christen Sørensen (1742-80), assesor, Hen- 
negård, 1245, 1246, 1251, 1263, 1267 

Rygaard, Johan Christensen (1709-10), 3095 
Rygaard, Mads (-1774-), til Store Hebo, 1041, 1060 
Rygaard, Sofie Amalie Christensdatter (1706-11), 

3095
Rygaard, Søren Christensen (†1768), til Hesselmed og 

Hennegård, kancelliassesor, 1073, 1267, 1293, 1321, 
1322, 1328, 1338, 1343, 3535 

Rygaard, Søren Christensen (*o. 1770, †s.å.), 1267 
Riihle, Johann Jacob Heinrich – se under Guldsmede 

(Ribe) i Kunstner- og håndværkerregister 
Rytter, Hans Jensen (1662-97), Vester Vedsted, 3482 
Rytter, Jens Lauridsen (-1675-), løjtnant, 3492 note 122 
Ræv, Niels (1400'rne), præst, 3489 note 4 
Rød, Jens (†1350), præst, kannik, Ribe, 107, 847 
Rød, Niels (-1272-), præst, Ribe, 66, 401, 426 
Røjbæk, Ingolf – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Rønne, Svend – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Rønnov, Hendrich Jørgensen (-1649-98), delefoged, 

Schackenborg, kirkeværge, Seem, 3409, 3423, 3424 
Rønnow – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Rønnow, Marianne – se under Keramikere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Rørbye, Martinus – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Raadleff, Johan – se Ratlev, Johan 
Raar, Jens – se Rahr, Jens Rasmussen

S A G (-1792-), 2949 
S A S (-1787-), Gørding, 3001 note 24 
S C (†o. 1700), Farup, 3302 
S C V K (-1778-), Sønderho, 2173 
S F – se under Malere i Kunstner- og håndværkerre

gister
S H, Hunderup, 3181
S H – se under Guldsmede (ikke stedfæstede) i Kunst 

ner- og håndværkerregister 
S H – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
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S H I (-1581-), Billum, 1098 
S I S (-1857-), Guldager, 2081 
S K P D T, Ribe, 646 
S L, Ribe, 804 
S M C d K, Ribe, 814 
S N C – se Claudius, Samuel Nicolaus 
S P – se Præstkjær, Søren Pedersen 
S P H – se under Skibsbyggere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
S P S G (-1740-), 2240 
S S R (-1659-), Nordby, 2170 
S T H K, Ribe, 646 
S V P – se Pedersen, Stefan Viggo 
S W (-1617-), kirkeværge(?), Hjortlund, 3331, 3332 
Sadderup, Niels Lauridsen (-1618-20-), kirkeværge, 

Skast, 1894, 1899, 1900, 1902 
Sadeler, Johan(nes) – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Sadeler, Raphael – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Sadeler, Ægidius – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Sager, Rasmus Clausen (-1670-74-), præst, Ølgod, 

1548, 3536
Sahls, Anders Jensen (-1683-85-), præst, Ribe, 456 
Sakaris (-1705-), felbereder, 804 
Sallin, Henning – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Salomon, Geskel – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Salomonsen-Lund, Jakob (-1701-), løbedegn, Gesten, 

2531
Saltensee af Linde (våben), 2024 
Sand, Mads (-1943-), Varde, 955 
Sandal, Thomas (o. 1540?), Ribe, 108 
Sandberg (våben), 1736, 3537 
Sandberg, Ole (-1728-), præst, Henne, 1254 
Sandberg, Ulrik (-1622-), lensmand, 1526 
Sander-Sørensen, H. – se Sørensen, H. Sander 
Sara Ibsdatter (†1592), Vejen, 2902 
Sartz, Mathias Ulriksen – se under Sten- og billed

huggere i Kunstner- og håndværkerregister 
Sarvig, Ole (-1982-), digter, 1969 
Satterup, Hans Pedersen – se under Guldsmede 

(Hjerting) i Kunstner- og håndværkerregister 
Satterup, Jacob Nielsen – se under Guldsmede (Kol

ding) i Kunstner- og håndværkerregister 
Saxe, Hennikin (-1499-), kannik, Ribe, 111 
Saxesen, Peder (†1788), til Lindbjerggaard og Nør- 

holm, kancelliråd, regimentsskriver, 1515, 1528, 
1530, 1532, 1536, 1548, 1549, 1550, 1551, 1556, 
1562 note 77, 2365 

Scavenius, Peder (-1660-), rektor, Københavns Uni
versitet, 807 

Schack (slægt), 1751 
Schack (†o. 1751), kaptajn, Varde, 960

Schack, Charlotte Amalie (1678-90), 654 
Schack, Christian (*1676, †s.å.), 654 
Schack, Frederik August (*1707, †s.å.), 654 
Schack, Hans (1609-76), greve, stiftamtmand, lensmand 

på Riberhus, 315, 654, 663, 665 
Schack, Hans (1676-1719), greve, stiftamtmand, Ribe, 

437
Schack, Hans (1735-96), stiftamtmand, Ribe, 479 
Schack, Joachim (1628-1700), til Sneumgård, general

major, 1751, 1758, 1805, 1816, 1817, 1835, 1842, 
2055, 2065 

Schack johannes Frederik (1677-90), 654 
Schack, Niels Rosenkrantz (-1720-26-), til Sneum

gård, 1756, 1758, 2063, 2098 note 23 
Schack, Otto Diderich (1652-83), greve, stiftamtmand, 

Ribe, 453, 455, 654, 665, 736, 744, 746, 762 
Schack, Sophie Dorethe, f. Marschalch (-1676-78-), 

grevinde, 654, 744 
Schack-Rathlou, Joachim Otto (1728-1800), til Sneum

gård, 1819, 2063 
Schade, Johanne Pedersdatter (1671-1734), Ribe, 767, 

768, 784, 785, 802 
Schade, Laurs – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Schade, Peder Nielsen (1782-1855), Vilslev, 3158 
Schaffehardt, Hermann – se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Schandorph, Niels – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Schandorph, Peder – se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Schandrup, Jacob (-1721-), herredsfoged, Bølling, 1559 

note 3
Scharff, Allan – se under Guldsmede (København) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Scharling, Carl Immanuel (-1939-49-), biskop, Ribe, 

494
Schaten, Hubert – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Scheel, Holger (-1750-) konferensråd, Ribe, 455 
Scheer, Johan Nicolai – se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Schelde (†o. 1730), borgmester, Fredericia, 935 
Schenckel, Helvig (-1630-), 1437 
Schieltved, O. B. – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Schiess, Ernst (-1927-31-), orgelsagkyndig, Schweiz, 

480 note 26, 775 note 61 
Schinckel, Steen – se Skinkel, Sten 
Schiødte, Erik – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Schiørring, E. – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Schiøtz – se Schytz
Schledermann, C. J. – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
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Schledermann, P. C. – se Schledermann, C. J. 
Schleisner, C. A. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Schmettau, D. E. I. von (o. 1800), 818 note 7 
Schmidt (-1929-), præst, Fåborg, 1777 
Schmidt, Agnes – se Smidt, Agnes 
Schmidt, Andreas (-1925-), Ho, 1369 
Schmidt, C. M. – se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Schmidt, David – se under Guldsmede (Horsens) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Schmidt, Georg Philip (1628-29), 544, 577 
Schmidt, Johan (-1805-06-), Røjgård, Gesten, 2463 
Schmidt, Laurids (-1861-), styrmand, Sønderho, 2181, 

2182, 2183
Schmidt, M. J. – se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Schmidt, Mariane (-1925-), Ho, 1369 
Schmidt, Nicolai Outzen – se under Sten- og bil

ledhuggere i Kunstner- og håndværkerregister 
Schmidt, Nis – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Schmidt, Olga – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Schmidt, P. L. (-1913-), Kærup, 1050 
Schmidt, Thomas (-1887-88-), kirkeværge, Nordby, 

2114, 2128
Schmidt, Trine, f. Kjems (1862-90), Kalvslund, 3370 
Schmidt, Ulrik Kjerulf (†1870), præst, Skanderup, 

2574
Schoster, Martin (1636-1700), bonde, St. Anst, 2486, 

2508 
Schou – se Skov
Schourup, Peder – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Schroeder, Rolf – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Schrum, Johan Frederik (1784-1830), assessor, her

redsfoged, Gørding og Malt hrdr., 2834 
Schrøder – se under Skibsbyggere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Schröder, A. S. (-1843-), kaptajn, Sønderho, 367 
Schrøder, Ingeborg (-1924-), 2843 
Schrøder, Karl – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Schrøder, L. (-1899-), højskoleforstander, Askov, 2844 
Schuldorp, Johannes (-1511-), præst, Ribe, 102 
Schultz (-1809-), købmand, Varde, 958, 959 
Schultz, C. G. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Schultz, Friderica Amalia (†1731), Bramminge, 3091 
Schultz, Jens – se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Schultz, Jochum – se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Schultz, Maren – se Ehrenfeld, Maria

Schurman, Birgitta (†1742), Føvling, 2792 
Schwanewede, Herman Frantz von (-1680-97-), oberst, 

664, 2450, 2451, 2457, 2458, 2459, 2460, 2888, 
2892, 2893, 2894, 2910 note 35 

Schwartz, Chr. – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Schweitzer, Albert (-1927-28-), teolog, organist, 480 
note 26

Schytz (Schiøtz) – se under Arkitekter og bygme
stre i Kunstner- og håndværkerregister 

Schødt, Chr. – se under Murere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Schøt, Susanne (1730-62), Ho, 1378 
Schönweller, G. – se under Ingeniører i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Sebe Gumsen (-1542-), 2415
Sedenson, Simon Christensen (†1687), til Visselbjerg,

2028
Seede, Diderik – se under Guldsmede (Kolding) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Seefeld, Jørgen (-1653-), til Visborggård, befalings

mand på Koldinghus, 2522, 2531 
Seerup – se Serup
Seest, Simon (-1763-), kammerråd, regimentsskriver, 

2604
Sehested (slægt/våben), 553, 601, 649 
Sehested, Claus (-1688-), til Estrup, 2804, 2835 note 

13
Sehested, Claus (†1568), til Spannetgård, lensmand på 

Riberhus, 404, 544, 577, 585, 600, 601, 622, 660, 
849

Sehested, Lisbet – se Juel, Lisbet 
Sehested, Niels (1740-1807), præst, Janderup og Bil

lum, provst, Vester Horne hrd., 1032, 1062, 1065 
Seidelin, E. H., præst, Janderup – se under Malere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Sejersdatter, Maren (-1608-), Fausing, 806 
Sejrmageren fra Arnum – se under Urmagere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Sejrup, Jakob Simonsen (-1657-60-), præst, Malt, 

2804
Selgen, Henning – se Sallin, Henning 
Selnecker, Nicolaus (-1578-), salmedigter, 2046 
Sengeløs, Johan (†o. 1700), 1480 
Septimius, Peder (-1660-), rektor, Næstved, 807 
Serup (slægt), Ribe, 649
Serup, Anna Christina Melissa – se Pedersdatter, Anna 

Christina Melissa 
Serup, Anna Jørgensdatter (†før 1695), Ribe, 663 
Serup, Bagge (1684-1714), Ribe, 659 
Serup, Ingeborg Andersdatter (1689-94), Brøndum, 1962 
Serup, Jon (-1727-), Varde, 934 
Serup, Jørgen Nielsen (1660-1700), professor, dr. med., 

København, 657, 659, 664 
Serup, Niels Jørgensen (1621-85), rektor, Helsingør og 

Sorø, præst, Ribe, 569, 658, 659, 664
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Serup, Niels Jørgensen (1691-1712), hører, Ribe, 657,
664

Serup, Niels Sørensen (1691-1715), Ribe, 659 
Serup, Søren Nielsen (†1736), præst, stiftsprovst, Ribe, 

75, 76, 87, 143, 152, 327, 328, 407 note 18, 425, 488, 
497 note 18, 570, 645, 659, passim 

Seste, Claus – se Sehested, Claus 
Setcebawr, Balthacar (-1644-), ritmester, Ribe, 646 
Setcebawr, Maria Elise (†1644), Ribe, 646 
Setcebawrin, Ursel (-1644-), Ribe, 646 
Sevel, Anders Jensen, 3530
Sevel, Apelone Andersdatter – se Sevel, Apelone Hans

datter
Sevel, Apelone Hansdatter (1718-64), Ribe, 806, 

3530
Sevel, Christen Sørensen (1649-1703), præst, Darum 

og Bramminge, 3057, 3058, 3059, 3543 
Sevel, Christiane Barbara Christensdatter (1687-1729), 

Darum, 3058 
Sevel, Dorthe Margrete Christensdatter (1678-1718), 

Darum, 3057, 3058 
Sevel, Magretha Christensdatter (1689-1748), Niels

bygård, 2793 
Sevel, Maren Jensdatter (-1723-), Farup, 3304 
Sevel, Søren Christensen (1680-98), Darum, 3058 
Severin – se Søren
Severin Andersen (†1597), præst, Janderup, 1067, 

1068
Severinsen (-1873-), gårdejer, Gørding, 2969 
Severinsen, Hans – se Hans Severinsen 
Severinsen, Peder – se Sørensen, Peder 
Seyer, Walter (-1727-), købmand, Varde, 934 
Sidelmann, Hans (-1782-86-), kaptajn, Guldager, 

2055, 2063 
Sidelmann, J. (-1770-), 1805, 1835 
Sidelmann, Lauge (-1779-97-), præst, Sneum og Tjæ

reborg, provst, Skast hrd., 1805, 1815, 2055, 2082,
2156, 2198 note 18 

Sigbrand (-1145-), præst, Ribe, 837 
Siggaard, Johs. – se under Guardeiner i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Sigsgaard, Jens – se Siggaard, Johs.
Sillius – se under Murere i Kunstner- og håndværker

register
Simensdatter, Zidsel (1686-1716), Store Hebo, 1066,

1067, 1069
Simonsdatter, Karen (-1640-53-), Vester Nebel, 1990,

1994
Simonsen – se under Malere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Simonsen (Simensen), Knud (-1667-), Kærbøl, 3296 
Simonsen, Catrine – se Hornstrup, Catrine 
Simonsen, Hans Hansen (-1736-39-), Mandø, 3503, 

3510, 3511, 3516 
Simonsen, Jakob – se Jakob Simonsen 
Simonsen, Jens (1750-1811), Brandsbjerg, 1068

Simonsen, Jens (-1772-), gårdejer, Dons, 2541 
Simonsen, Jens – se også Jens Simonsen 
Simonsen, Knud – se under Konservatorer i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Simonsen, Martin (-1935-), Hovborg, 2702 
Simonsen, Matthis – se under Guldsmede (Odense) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Sindesen – se under Murere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Sirich, Hans (-1712-), ko nrektor, Ribe, 665 
Sirichsdatter, Constance Margrethe (†1759), 1440 
Siveborg, Anne Cathrine Christensdatter (1710-88), 

Ribe, 803
Siverts, Detlef – se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Siøfeld, Jørgen – se Seefeld, Jørgen 
Sjødahl, Erik – se under Guldsmede (København) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Skade, Johanna Nielsdatter (1715-66), Kærbøl, 3306 
Skaderiis – se under Tømrere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Skads, Poul Christensen (1609-65), præst, Henne, 

1266, 1267 
Skag, Jørgen – se Schack, Joachim 
Skaresen, Poul (†før 1625), 608 
Skave – se Svave
Skeel (slægt/våben), 932, 1743, 3198, 3537 
Skeel, Abel (†1569?), til Kærgård, 3172, 3174, 3175, 

3186, 3188, 3200, 3201, 3202, 3206 note 73, 3207 
note 107, 3545 

Skeel, Albert (†1639), til Fussingø, lensmand, Riber- 
hus, 91, 273, 283, 306, 458, 500, 508, 544, 610, 617, 
649, 650, 653, 654, 666 

Skeel, Anders Jensen – se Anders Jensen Skeel 
Skeel, Jørgen (†o. 1633?), Århus, 650, 653 
Skeel, Karen (1611-27), 650, 652, 654 
Skeel, Klaus (†1590), til Endrupholm, 1743, 1745 
Skeel, Niels (†før 1567), 109, 635, 1441 note 29 
Skeel, Niels (1613-15), 650, 654 
Skeel, Tyge (1609-24), 650, 652, 654 
Skeel, V. S. (-1848-56-), landsoverretsassesor, Viborg, 

652, 654
Skeel, Vibeke (1663-85), til Jueling, friherrerinde, 

3196, 3202
Skelde, Niels (1701-62), kammerråd, regimentsskriver, 

Dronningborg, 2442 
Skelde, Peder (-1701-52-), sognefoged, Ferup, 2440, 

2442,
Skieide – se Schelde
Skikkild, Chresten – se under Sten- og billedhug

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Skilderer, Hans Poulsen – se Poulsen, Hans 
Skinkel (våben), 924
Skinkel, Helvig (-1642-), til Nørholm, 890, 924 
Skinkel, Otto (o. 1450), ridder, 95 
Skinkel, Sten (-1702-), oberstløjtnant, 3076
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Skipper Clement – se Clement 
Skoleholder, Mads Nielsen – se Nielsen, Mads 
Skousbye, Hans (†o. 1750?), præst, Eising, 1343 
Skousen, M. – se under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Skov, Aksel – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Skov, Christian Jürgen Hansen – se under Snedkere 

og billedskærere i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Skov, Helge (-1980-), biskop, Ribe, 482 
Skov, Kr. – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Skovgaard, H. G. – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Skovgaard, Joakim – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Skovgaard, Johan Thomas – se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Skovgaard, Niels – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Skovgaard, Roland J. – se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Skram (våben), 637, 1480, 1549, 2084 
Skram, Anne (-1599-), Nørholm, 1434 
Skram, Dorte (-1607-), Forsomho, 1549 
Skram, Erik (-1550-), landsdommer, Nørrejylland, 90, 

92
Skram, Mette (-1622-), Sønderris 2092, 2097 
Skram, Ove (-1527-), til Hammergaard, 90 
Skram, Palle (†1546), Ribe, 637 
Skram, Peder (-1461-), til Voldbjerg, 90, 690 
Skriver, Jens (-1586-87-), kirkeværge, Føvling, 2774 
Skriver, Peder Sørensen – se Sørensen, Peder 
Skrumsager, J. N. H. (-1899-), Askov, 2845 note 5 
Slache, Jørgen Arentsen – se under Snedkere og bil

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Slesvig, Bastian Andresen – se Andresen (Slesvig), Ba

stian
Slesvig, Frands Bastiansen – se Bastiansen (Slesvig), 

Frands
Slytting, Joh. (-1785-), handelsmand, 2119 
Smalley, Robert – se under Konservatorer i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Smed, Poul Nielsen (-1800-), bonde, Øllufvad, 1971 
Smidt, Agnes – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Smidt, C. M. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Smidt, Hans (†1796), Frøstrupgård, birkedommer, 

1161, 1165 
Smidt, Lauritz (-1792-), Seest, 2600 
Smith, Meta Augusta – se Clausen, Meta Augusta 
Smithske Jernstøberier – se De Smithske Jernstøberier 
Smoldt, Herman (-1785-), handelsmand, 2119 
Snedcher, Peder Thomsen – se under Smede i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Snediker, Christian – se Christian, snedker 
Snitger, Hans (d.æ.) – se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Snubbe, Knud (o. 1280), Ribe, 850 
Solbjerg, Jep Sørensen (-1620-), kirkeværge, Skast, 

1894
Solis, Virgil – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Sommer, Hans (-1934-36-), kirkeværge, Skanderup, 

2571, 2578 note 45 
Sommer, Herbert (†o. 1296), borger, Ribe, 94, 105,

106, 416, 585, 589, 635 
Sommer, Otto (-1891-), præst, Grene, 2279, 2286 
Sonne, Hjalmar – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Sonnichsen, Anne Petrea (-1952-), købmand, Sønder

ho, 2185
Sonnichsen, Jens (1720-96), Sønderho, 2194, 2196 
Sonnichsen, Jens Jensen (1748-1810), skipper, sogne

foged, branddirektør, kirkeværge, Sønderho, 2194 
Sonnichsen, Jens Jensen – se under Sten- og billed

huggere i Kunstner- og håndværkerregister 
Sonnichsen, Jes Jensen (-1842-), lærer, kirkeværge, 

Sønderho, 2166 
Sonnichsen, Jes Peter (-1951-52-), kaptajn, Sønderho, 

2182, 2185
Sonnichsen, Johannes – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Sonnichsen, N. Havreby (-1939-), Sønderho, 2182 
Sonnichsen, Peder – se under Skibsbyggere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Sonnichsen, S. J. (-1832-), Sønderho, 2196 
Sonnichsen, Sonnich – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Sophie (1557-1631), dronning af Danmark, 2431 
Sophie Magdalene (1700-70), dronning af Danmark, 

432
Sophie Iver Stubsdatter (†1591), Ribe, 786, 801 
Sorteplov (-1137-39-), til Plovstrup, 547, 548, 3209 
Sottrup-Jensen – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Spandet, Anders Pedersen (†1621), rådmand, Ribe, 

604, 613
Spandet, Anders Rasmussen (-1690-), præst, Vester 

Nykirke og Fåborg, 1764, 1775 note 35 
Spandet, N. P. (†1810), præst, Ho, Oksby, 1380 
Spandet, Peder Pedersen (o. 1600?), Ribe, 584 
Spangsberg, Abelone (†1790), Alslev, 2027 
Spangsberg, Ane (-1808-), Alslev, 2023 
Spangsberg, Anne Margrethe Mortensdatter (*1754, 

†s.å.), 996, 997 
Spangsberg, Barbara Pedersdatter (1766-94), Alslev, 

2027
Spangsberg, C. (-1850-), Strandby, kirkeværge, Jerne, 

989

Danmarks Kirker, Ribe amt 249
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Spangsberg, Christen Hansen (1697-1747), Ugelvig, 
994, 995, 996, 1911 

Spangsberg, Christen Lykke (1753-90), til Sønderris, 
1930, 2092, 2097 

Spangsberg, Christen Nielsen (1752-94), Alslev, 2000, 
2009, 2027

Spangsberg, Dorothea, f. Madsen (†1838), Alslev, 2027,
2029

Spangsberg, Dorthe Hansdatter – se Hansdatter 
(Spangsberg), Dorthe 

Spangsberg, Edel Christensdatter – se Christensdatter 
(Spangsberg), Edel 

Spangsberg, Edel Mortensdatter (*o.l750), 997 
Spangsberg, Else Hansdatter – se Hansdatter (Spangs- 

berg), Else
Spangsberg, Hans Christensen (†1737), Strandby, 994, 

995, 998
Spangsberg, Hans Mortensen (*o. 1750), 996, 997 
Spangsberg, Ingeborg Christensdatter – se Christens

datter (Spangsberg), Ingeborg 
Spangsberg, Kirsten Hansdatter – se Hansdatter (Spangs- 

berg), Kirsten 
Spangsberg, Kirstine (-1808-), Alslev, 2023 
Spangsberg, Mette Christensdatter – se Christensdat

ter (Spangsberg), Mette 
Spangsberg, Mette Hansdatter – se Hansdatter (Spangs- 

berg), Mette
Spangsberg, Morten Hansen (1715-72), Strandby, 994, 

996, 997, 998
Spangsberg, Niels Christensen (-1747-52-), til Søn

derris, 1911, 1948 
Spangsberg, Niels Christensen (*1790, †s.å.), Sønder

ris, 2092
Spangsberg, Niels Christensen (1791-1850), gårdmand, 

Alslev, 2023, 2029 
Spangsberg, Niels Christensen – se også Christensen 

(Spangsberg), Niels 
Spangsberg, Niels Hansen – se Hansen (Spangsberg), 

Niels
Spangsberg, Peder Christensen (1793-94), 2027 
Spangsberg, Peder Christensen – se også Christensen 

(Spangsberg), Peder 
Spangsberg, Søren Christensen (-1747-52-), Ugelvig, 

1911, 1930, 1948 
Spangsberg, Søren Christensen (*1727), Jerne, 996, 

1002 note 50
Spangsberg, Søren Hansen – se Hansen (Spangsberg), 

Søren 
Sparre (våben), 1549 
Speckhan (slægt), Ribe, 649 
Speckhan, Carl Wilhelm von (1674-86), 656 
Speckhan, Christian (1671-98), kammerpage, 656 
Speckhan, Elisabeth von – se Raben, Elisabeth von 
Speckhan, Frantz Eberhardt von (†1697), geheimeråd, 

stiftamtmand, Ribe, 320, 321, 656, 665 
Speckhan, Friderich Eberhardt von, (1676-79), 656

Speckhan, Johan Eberhardt von (-1674-), komman
dant, Norge, 656 

Spend (våben), 2024 
Splid, Maren (o. 1630), Ribe, 777 
Splitaf, Jacob (†1345), biskop, Ribe, 534 
Sponneck, von (-1840-42-), stiftamtmand, 376 
Sporon, Benjamin Georg (1741-96), konferensråd, amt

mand, Koldinghus amt, 2606, 2608 
Spreckelsen, Johan Otto von – se under Arkitekter 

og bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Sprænghest, Margrethe – se Margrethe Sprænghest 
Stadtlander, Berendt (†1659), Hamborg, 643 
Staffensdatter, Anna (-1710-), Endrupholm og Henne- 

gård, 1207
Stage, Dorethe Sørensdatter – se Dorethe Sørensdatter 

(Stage)
Stage, Dorthe Sørensdatter (-1575-1600-), Ribe, 73,

575, 594, 605, 786 
Stage, Jacob (†o. 1500), præst, Vilslev, 3159 note 4 
Stage, Jacob Sørensen – se Jacob Sørensen (Stage) 
Stage, Karine Sørensdatter – se Karine Sørensdatter 

(Stage)
Stage, Marine Sørensdatter (†1615), Ribe, 603, 786 
Stage, Søren Jacobsen – se Søren Jacobsen (Stage) 
Stahlknecht, Kay – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Stald, Niels Jensen – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Stallknecht, Jørgen – se under Klokkestøbere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Stampe (slægt/våben), 932, 3198 
Stampe, Henrik (†1539), til Oksvang, 1907 
Stampe, Jacob (-1850-), præst, Nr. Nebel, 1183 
Stampel, Joachim (†1645), handelsmand, Hamborg, 

613, 642 
Stangeberg (våben), 477, 932
Stangeberg, Henrik (†1465), biskop, Ribe, 89, 90, 91, 

94, 103, 306, 478 
Stanley, Simon Carl – se under Sten- og billedhug

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Starup, I. – se under Orgelbyggere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Starup, Mads – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Stau, Abraham – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Staverskov (våben), 1990
Staverskov, Anne (†1678), til Hennegård, 1267, 1271 

note 56
Staverskov, Fasti (†1607), til Øllufgård, 1980, 1981, 

1982, 1990, 1995 
Staverskov, Gunder (†1554), til Stubberup, 1379 
Staverskov, Johan Hartvig (-1573-87-), til Hennegård, 

1246, 1257, 1261, 1271 note 46 
Staverskov, Sophie (-1667-), til Øllufgård, 1971, 1984, 

1985, 1992
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Stavn, Jeppe – se under Malere i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Stavnager, Botilla Jenskone (o. 1760), Seem, 3428, 3436 
note 150

Stavnager, Dorte (o. 1570), Seem, 3426 
Stavnager, Iver Jensen (1693-1762), Seem, 3426, 3428,

3435 note 124, 3436 note 148
Stavnager, Iver Lauridsen (1626-90), kirkeværge, Tern

ved, 3246, 3428 
Stavnager, Jens Iversen (1730-77), Seem, 3246, 3428,

3436 note 150
Stavnager, Kirsten Thomasdatter (1638-98), Seem, 

3246, 3428
Stavnager, Knud Erik (-1995-), 3436 note 150 
Stavnager, Kristen Nielsen (1529-1605), Seem, 3426 
Stavnager, Laurids Iversen (1669-90), Seem, 3246, 3428 
Stavnager, Søren Beyer Iversen (1728-48), Seem, 3428,

3246
Stavnager, Søren Blyer Iversen – se Stavnager, Søren 

Beyer Iversen 
Steen (slægt/våben), 429, 430 
Steen, Johannes (†o. 1425?), præst, Ribe, 458 
Steen, Peter – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Steenholdt, Niels – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Steensdatter, Anna (-1747-), Darum, 3058 
Steensen, Anne Benedicte (†1756), til Bramminge, 

2979, 2983, 3068, 3072, 3074, 3078, 3086, 3542 
Steensen, Hans (-1659-72-), præst, Jernved, 3246 
Steenstrup (†1840), justitsråd, Ribe, 818 
Steenstrup, Japetus (o. 1870), zoolog, arkæolog, 3101 

note 70, 3544 
Steenstrup, Johan Christopher (o. 1700?), hospitalsfor- 

stander, Ribe, 805 
Stefan (-1171-), abbed, Herrisvad i Skåne, senere bi

skop i Ribe, 3437 
Stefan (†1182/83), biskop, Ribe, 65, 522 
Steffensdatter, Anna (†1717), Endrupholm, 1722, 1728, 

1743
Steffensdatter, Maren (†o. 1677), Lunderup og Kær

gård, 953
Steffensen, Lauge – se Lauge Steffensen 
Steffensen, Oluf- se Oluf Steffensen 
Steffensen, Peder (†o. 1774), Varde, 915, 960 
Steffensen, Poul – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Steffensen, V – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Steinfal – se Steinfath
Steinfath, Wilhelm – se under Gørtlere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Steinsen – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Stellwagen, Amalie Christine Margrethe (†før 1777), 

Anst, 2508

Steman, C. L. von (1730-1813), 818 note 7 
Sten maler – se Adamsen, Sten 
Sten, Christiern (-1513-55-), præst, Føvling, 2797 

note 2
Stenbæk, Aage – se under Arkitekter (have- og land

skabsarkitekter mv.) i Kunstner- og håndværker
register

Stenersen, C. – se under Arkitekter og bygmestre i
Kunstner- og håndværkerregister 

Stenholt-Jensen – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Stensen, Anna Benedikte – se Steensen, Anne Bene
dicte

Stensen, Niels (1638-86), anatom, teolog, 376 
Stensen, Willem – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Stentzel, Albret – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Stentzel, J. A. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Stephansdatter, Gertrud (†1766), Ribe, 646 
Stephansen, Anders (-1694-), præst, Vejen og Læborg, 

2902
Stephen (-1538-) , Varho, kirkeværge, Gørding, 2993 
Stephensen, Jacob, præst, Seest, 2604, 2606 
Sterck, Lambert (†før 1510), kannik, Ribe, 102 
Sterling (sølvsmed) – se Hermann, C. C.
Sterm, Thøger Reenberg (†1785), til Søvig, 1156, 

1157
Stevns, Niels Larsen – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Stienn maler – se Adamsen, Sten 
Stifeldt (våben), 932 
Stihage (våben), 1549
Stilche, Jørgen – se under Guldsmede (København) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Stilling, Jacob Henrik Ferdinand Michael (1816-58), 

præst, Ølgod, 1557 
Stjern, Hans – se under Bogtrykkere og bogbin

dere i Kunstner- og håndværkerregister 
Stjerne (slægt), 2830
Stobberup, Mikkel – se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Stochholm, Inger Margrethe, f. Baggesen (1774-1849), 

Ål, 1343
Stochholm, Niels (1774-1849), præst, Ål, Aulum, 

Lunde og Outrup, 1343 
Stockemarck, Peter Andersen (†1766), stiftsprovst, Ri

be, 142, 453, 540 note 20, 642 
Stockholm, Christen (†1803), til Hennegård, kammer

herre, 1267, 1274 
Stofregen – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Stokkemark, Regitze (-1772-), Sneum, 1815 
Storck, H. B. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister

249*
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Storck Jørgen – se under Malere i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Storck, Vilhelmine – se Holm, Vilhelmine 
Storgaard, Peder (o. 1850), Nr. Nebel, 1211 
Stoss, Veit – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Stoud, Ludvig (-1685-88-), biskop, Kristianssand, 660, 

807
Stoud, Rasmus Ludvigsen (1685-1710), lærer, teolog, 

Århus, 807 
Stoud, Sophia (-1744-), 668 note 25 
Stoud, Sophie (1688-1714), Ribe, 659, 660 
Strangesen (våben), 1480, 1506, 1512, 1514 note 25, 

2322 note 39 
Strangesen, Claus – se Claus Strangesen 
Strangesen, Karen (-1596-1611-), til Nørholm, 1474, 

1480, 1506, 1508 
Strangesen, Karen (-1599-), til Donslund, 2308 
Struc, Søren Pedersen – se Søren Pedersen Struc 
Struch, Niels Lauridsen (-1667-97-), præst, Sønderho,

2164, 2199 note 37 
Struck, Bertel Jensen (†o. 1682), præst, Hjortlund og 

Kalvslund, 3355 
Struck, Bertel Jørgensen (†1621), rådmand, Ribe, 73, 

544, 578, 584, 594, 605 
Struck, Jørgen (o. 1630), Ribe, 612 
Strudvad, Jens (-1638-40-), præst, Guldager, 2079, 

2081, 2082 
Struff, Otte – se Strufe, Otto
Strufe, Otto – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Stryhn, Niels – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Strøm, Edel (-1963-), Vejen, 2893 
Straarup, Jørgen J. (1851-59), 2629 
Stub, Iver (-1532-), borgmester, Ribe, 100, 599 
Stubsdatter, Sophie Iver – se Sophie Iver Stubsdatter 
Stuck, Anne (†o. 1635), 612 
Stuck, Jørgen (o. 1638), 612 
Stuck, Karen (†o. 1635), 612 
Stuck, Susanne (o. 1638), 612 
Stuk, Frederik B. (†1624), 645 
Stuk, Lave, (†1629), 645 
Sture, Bertel (†1659), præst, Kalvslund, 3355 
Sturke, Johan (-1652-), 1848, 1866 
Stygge, Thomas (†før 1577), 1130 
Styggesdatter, lytte – Høeg, Jytte Styggesdatter 
Styhr, H.V. (-1874-), præst, Alslev, 2001 
Stürck, Dorothea Pedersdatter – se Hegelund, Doro

thea Pedersdatter 
Stürck, Johan Pedersen (†o. 1652), 544, 578, 625 
Stürup (-1856-), landinspektør, 838 
Stürup, Maro Sofus Peter Høegh (1838-56), student, 

Folding, 2872 
Suhm, P. F. (-1792-), 528
Suhr (o. 1675), kammerråd, amtsforvalter, Lolland, 1234

Suhr, Margrethe (-1700-), Næstved, 1234 
Suhr, S. B. (-1836-), Ribe, 483, 485 
Sundstrøm, J. H. (-1791-), bygningskonduktør, 364 

note 23
Sundt, Antonette (-1768-70-), Guldager, 2069 
Suorup, Søren Marcussen (†1850), Tistrup, 1511,

3536
Svane, (Anna) Margrete (1654-1737), Ribe, 409, 662 
Svane, A. M. (-1794-), Guldager, 2097 
Svane, Anders (†før 1635?), 641 
Svane, Anders Hansen (†1657), borgmester, Ribe, 544, 

570, 578, 584, 618, 624, 641, 646 
Svane, Chr. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Svane, Hans – se under Bogtrykkere og bogbindere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Svanevedel – se Schwanewede 
Svanning, Hans (1547-84), præst, kgl. historiograf, 

Ribe, 151, 434, 449, 528, 529, 543, 545, 546, 548,
549, 603, 618, 777, 786 

Svanningsdatter, Maria – se Maria Svanningsdatter 
Svansøe, Anders Nielsen (1548-1603), præst, Varde, 

933
Svansøe, Niels Andersen (o. 1525?), 933 
Svave (våben), 1337, 3535 
Svave, Elsebeth (-1580-), til Hesselmed, 1337 
Sveistrup, Hans (-1870-93), præst, Vejen og Læborg, 

2908, 2923, 2931 
Svend (†1317), kantor, Ribe, 100, 101 
Svend (-1570-), præst, Mandø, 3497, 3498 
Svend Estridsen, konge af Danmark 1047-74, 64 
Svend Grathe, konge af Danmark 1146-57, 64 
Svendsdatter, Anne (-1652-), 643 
Svendsen, Birgitte Marie – se Leerbech, Birgitte Ma

rie
Svendsen, Jens (-1858-), skipper, Sønderho, 2175 
Svendsen, Morten – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Svinning, Otto Clausen (1683-1712), konrektor, Ribe,

665
Svorup – se Suorup
Swan, Anders – se Svane, Anders Hansen 
Sybrand (-1145-), præst, Ribe, 64, 2510 note 3 
Süthölfer, J. B. – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Søbo (Syøbo), Niels (†1441), kannik, Ribe, 102, 637 
Sødtz, Cecilie von (†1665), Ribe, 566, 622 
Søhane, Hans Jessen (1532-1604), råd- og handels

mand, Ribe, 410, 414, 484, 490, 495, 496, 543, 544, 
553, 554, 584, 604, 3056 

Søllerød, Maria Christine – se Keil, Maria Christine 
Sølling, Christopher (-1768-1809), præst, Grindsted 

og Hejnsvig, provst, Slavs hrd., 1141, 2225, 2226, 
2233, 2256, 2258 note 9, 2340 

Sølling, Christopher (*1776, †s.å.), Grindsted, 2256 
Sølling, Magdalena (-1776-), Grindsted, 2256
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Søiling, Niels Christian (†o. 1775), Grindsted, 2256 
Søndergaard, Ole – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Søndergaard, Steffen M. – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Sønnichs, Hinrich – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Sønnichsen, P. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Søren, præst, Vester Nykirke – se Lambertsen, Severin 
Søren – se under Glarmestre og glaskunstnere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Søren – se under Glarmestre og glaskunstnere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Søren – se under Gørtlere i Kunstner- og håndværker

register
Søren – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Søren, hr. – se Buch, Søren Jensen 
Søren Hansen (-1583-), kirkeværge, Fåborg, 1760, 

1768
Søren Hansen – se også Brun, Søren Hansen 
Søren Ibsen (†1577), bartskær, Ribe, 786 
Søren Jacobsen Stage (1510-77), rådmand, borgmester, 

Ribe, 584, 601, 602, 603, 786, 792, 793 
Søren Jensen (-1504-), præst, Vester Vedsted, 3439 
Søren Klavsen (†1525), kannik, Ribe, 93 
Søren Laugesen (†1565), Ribe, 549 
Søren Lauridsen (1571-88), Ribe, 786 
Søren Lauritzen (o. 1520?), 638 
Søren Pedersen Struc (†1592), præst, Vejen, 2902 
Søren Terkelsen (-1586-87-), kirkeværge, Malt, 2803 
Søren Thomsen (-1512-), præst, Gørding, 2993 
Søren Torstensen (†før 1513), rådmand, Ribe, 93 
Sørensdatter (Stage), Dor(e)the – se Stage Dorthe Sø

rensdatter
Sørensdatter, Bodil (-1645-), Ribe, 796 
Sørensdatter, Dorthe Sophia (†1761), Guldager, 2091 
Sørensdatter, Else (1741-66), Veldbæk, 997 
Sørensdatter, Else (1794-1828), 2834 
Sørensdatter, Else (1809-90), Næsbjerg, 1647 
Sørensdatter, Ingeborg – se Jessen, Ingeborg Sørens

datter
Sørensdatter, Johanna (1691-1729), Hedegård, Hjort

lund, 3340
Sørensdatter, Johanne (†1706), Hjerting, 2093 
Sørensdatter, Johanne (1721-89), Bollisager, 998 
Sørensdatter, Karen (-1720-), Sønderho, 2190 
Sørensdatter, Karen Johanne (1736-1813), Lidingbro, 

1435
Sørensdatter, Lene Marie (-1826-), Sønderho, 2192 
Sørensdatter (Stage), Marine – se Stage, Marine Sø

rensdatter
Sørensdatter, Mette (o. 1750), Jerne, 1002 note 50 
Sørensen, A. P. (-1843-), kaptajn, Ribe, 367 
Sørensen, Ancher (-1702-), præst, Sdr. og Nr. Bork, 573

Sørensen, Anders (1608-45), præst, Ho, 1368, 1369 
Sørensen, Anders Heide (1823-64), Lønne, 1290 
Sørensen, Anders – se også Anders Sørensen 
Sørensen, Andreas – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Sørensen, Ane Margrethe – se Paulin, Ane Margrethe 
Sørensen, Ane Maria (1801-34), Kalvslund, 3368 
Sørensen, Benete Elise (1816-79), Fåborg Kro, 1774 
Sørensen, Bertel (-1609-), præst, Ansager, 1583, 1584 
Sørensen, Bertel (-1918-), Vesterhede, 2361 
Sørensen, C. Frederik – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Sørensen, Carl Christian – se under Guldsmede (Var

de) i Kunstner- og håndværkerregister 
Sørensen, Christen (†1626), præst, Janderup, 1068 
Sørensen, Christen (-1797-), Kvong, 1161 
Sørensen, Christen – se også Rygaard, Christen Sørensen 
Sørensen, Christen – se også Sevel, Christen Sørensen 
Sørensen, Elisabeth Bloch (-1939-), Nr. Nebel, 1201 
Sørensen, Engeborg Kirstine (1803-59), Folding, 2872 
Sørensen, Friderich (o. 1750), Varde, 916 
Sørensen, Gøde – se Gøde Sørensen 
Sørensen, H. Sander (-1959-68-), præst, Grene, 2281 

note 4 og 5, 3539 
Sørensen, Hans (-1724-), skipper, Mandø, 3435 note 

132
Sørensen (Buch), Hans – se Buch, Hans Sørensen 
Sørensen, Hans Christian (1821-54), Brørup, 2731 
Sørensen, Ib (1824-93), Kærbjerg, 1774 
Sørensen, J. M. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Sørensen, Jacob – se Jacob Sørensen 
Sørensen, Jens (-1665-), præst, Tistrup, 1499 
Sørensen, Jens – se også Buch, Jens Sørensen 
Sørensen, Jens Christian (1846-58), Hodde, 1488 
Sørensen, Jens Hansen (-1787-), matros, Nordby, 2139 
Sørensen, Jep – se Solbjerg, Jep Sørensen 
Sørensen, Johanne, f. Prüsse (-1941-), Bække, 2398 
Sørensen, Johannes – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Sørensen, Jørgen (-1575-), til Store Hebo, 1056 
Sørensen, Jørgen (-1764-), bonde, Skamstrup, 1629 

note 5
Sørensen, Jørgen (*1787, †s.å.), Eg, 2257 
Sørensen, Karlo (-1899-), købmand, Kolding, 2573 
Sørensen, Katharine (-1935-), Bramminge, 3079 
Sørensen, Klavs – se Klavs Sørensen 
Sørensen, Klement (Clemen) (-1626-), borgmester, 

Vejle, sysselprovst, Jelling, 2246 
Sørensen, Knud – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Sørensen, Kristen (1819-70?), Fåborg, 1774 
Sørensen, Lauge (†1659), præst, Jernved, 3225 
Sørensen, Laurits (-1610-), Hejnsvig, 2349 
Sørensen, Laust L. (†1875), husmand, Vester Vedsted, 

3481
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Sørensen, M. – se under Orgelbyggere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Sørensen, Martin (1846-60), Henne, 1268 
Sørensen, Mogens (Moch) (-1634-), Ribe, 134 
Sørensen, N. P. (-1935-), Bramminge, 3079 
Sørensen, Niels (-1669-), Guldager, 2088 
Sørensen, Niels – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Sørensen, Niels – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Sørensen, Niels Frederik (Ebbesen) – se under Gørt

lere i Kunstner- og håndværkerregister 
Sørensen, Ole (-1842-), Janderup, 1069 
Sørensen, Peder (-1635-), slotsskriver, Ribe, 639, 641 
Sørensen, Peder – se også Peder Sørensen 
Sørensen, Poul (-1600-), kirkeværge, Bække, 2410 
Sørensen, Poul (-1624-47-), præst, Hjarup, 2628 
Sørensen, Rasmus (†o. 1600?), Grindsted, 2255 
Sørensen, Rasmus (†1782), sekretær, Sønderho, 2192 
Sørensen, Rasmus – se også Rasmus Sørensen 
Sørensen, S. (†før 1939), lærer, folketingsmand, Nr.

Nebel, 1201 
Sørensen, S. F. H. (1871-95), Darum, 3059 
Sørensen, S. M. (-1911-), til Store Hebo, 1062 
Sørensen, S. P. – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Sørensen, Stephan (-1583-1619-), præst, Verst og Bæk

ke, provst, Anst hrd., 2385, 2410 
Sørensen, Søren – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Sørensen, Søren Anthonis (-1861-72-), skibsfører, styr

mand, Sønderho, 2181, 2182, 2184, 2201 note
103

Sørensen, Søren Hansen (1845-60), Henne, 1268 
Sørensen, Søren Hansen (†1914), sognefoged, Brøn

dum, 1952
Sørensen, Aage – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Saabye, A. – se under Sten- og billedhuggere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Saabye, Hans Erik (-1770-74), til Sneumgård, 1751, 

1805, 1835, 2055 
Saabye, Niels Andreasen (-1715-47-), birkedommer, 

kirkeværge, Seem, 3394, 3395, 3401, 3417, 3419, 
3424, 3426, 3433 note 73, 3435 note 133

T B (†o. 1650-75), Tjæreborg, (g.m. P S), 1872
T F (-1842-), 3030
T J S (-1739-), Mandø, 3510
T R – se under Gørtlere i Kunstner- og håndværker

register
T S (I T S ?) – se under Snedkere og billedskærere

i Kunstner- og håndværkerregister 
T W – se under Guldsmede (ikke stedfæstede) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Tamesdatter, Birthe (1553-1627), 1128

Tamisen, Nis – se Nis Tomasen 
Tams, Hans – se Thomsen, Hans 
Tamsen, Jens – se under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Tamsen, Wolle – se Thomsen, Oluf 
Tannis Eriksen (-1482-), Ribe, 686 
Tarm, Las Jepsen (†o. 1700?), rådmand, Varde, 934 
Tarm, Simon Lassen (†før 1721), Varde, 934 
Tarp, Christen Christensen (-1576-1642-), kirkevær

ge(?), Nørre Nebel, 1128, 1203, 3534 
Tarp, Christian (1711-72), Hjerting, 2092 
Tarp, Jens – se under Murere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Tarp, Jens Christensen – se Christensen, Jens 
Tarp, Kirsten Christensdatter (†o. 1800), Sædding Ny

gård, 1210
Tarp, Morten Jensen – se under Murere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Tarup, madame – se Mulvad, Johanne Christensdatter 
Tarup, Andreas Hansen (†1712), Ribe, 805 
Taube, Bernt (o. 1550), til Aitz, 1232 
Taube, Jørgen – se Due, Jørgen 
Taulov, Anna Hedevig – se Veddel, Anna Hedevig 
Taulov, madam – se Bjørn, Maren Jacobsdatter 
Taulov, Berthel (-1697-1751-), borgmester, Varde, 925,
2095, 3538

Taulov, Jens Bertelsen (1658-1733), til Frøstrup, borg
mester, tolder, kirkeværge, Varde S. Jacobi, 932, 934 

Taulov, Søren (†1763), cand.theol, 934 
Tausen, Hans – se Hans Tausen
Taylor, John & Co. – se under Klokkestøbere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Teebe – se under Tømrere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Teidsch, Sophie Dorothea – se Koefoed, Sophie Doro

thea
Teilgaard, Niels (1734-1809), degn, Ølgod, 1558 
Teilman, Andreas Charles (-1822-), til Kærgård, kam- 

merjunker, 3190, 3206 note 73 
Teilman, Carsten – se Hald, Carsten Teilman 
Teilman, Hans (-1724-), 3432 note 65 
Teilman, Ingeborg Christiane (-1756-59-), til Bram

minge, 2976, 2977, 3072, 3078, 3093, 3098 
Teilman, Sofie Amalie – se Bratli, Sofie Amalie 
Teilmann (slægt/våben), 1417, 1418, 1425, 1443, 1449, 

1451, 1567, 1572, 1574, 1575, 1586, 1679, 1685, 1690, 
1711, 1738, 1739 

Teilmann, Andreas Charles de (1723-90), til Nørholm, 
Lunderup og Agerkrog, 1418, 1422, 1424, 1426, 
1427, 1429, 1434, 1435, 1438, 1448, 1449, 1451, 1452, 
1464, 1472, 1473, 1474, 1478, 1493, 1500, 1503, 1506, 
1571, 1572, 1573, 1575, 1578, 1580, 1586, 1591 note 
20, 1684, 1718, 1720, 1738, 2000, 2118, 3548 note 
37

Teilmann, Christian (o. 1675), til Skrumsager, justits
råd, 805
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Teilmann, Christian (†1749), til Nørholm, amtmand, 
997, 1027, 1154, 1181 

Teilmann, Christian (*1817, †s.å), 1746 
Teilmann, Christian Hansen (-1742-48-), til Nørholm 

og Skrumsager, etatsråd, amtmand, 1452, 1456,
1500, 1572, 1746, 1749 note 58 

Teilmann, Christian Peder Theodor Rosenørn (1817- 
79), til Nørholm, 1439 

Teilmann, Christian Rosenørn (1741-1812), til Nør
holm, kammerherre, major, 1435, 1438, 2033 

Teilmann, Christine Marie Rosenørn, f. Wormskiold, 
(1752-1817), til Nørholm, 1435, 1439 

Teilmann, Else, f. Hansen (1780-1826), Endrupholm, 
1741, 1746

Teilmann, Frederik (-1834-62-), premierløjtnant, 1679, 
1685

Teilmann, Hans Nielsen (†1690) Ribe, 805 
Teilmann, Ingeborg Christiane Rosenørn (1780-1861), 

til Nørholm, 1439, 1504, 1511, 1570, 1573, 1575, 
1581, 1582

Teilmann, Ingeborg Kristiane Rosenørn – se Ro
senørn-Teilmann, Ingeborg Kristiane 

Teilmann, Johanne – se Mulvad, Johanne Christens
datter

Teilmann, Morten (-1748-56-), til Nørholm og Skrum
sager, justitsråd, 1181, 1185, 1189, 1591 note 20, 
1684

Teilmann, Poul von (-1840-63-), 1779, 1789 
Teilmann, Tøger (-1882-1906-), til Endrupholm og 

Armvanggård, 1779, 1803 note 31, 3046, 3061 note 
38, 3206 note 76 

Teilmann, Tøger de (1776-1827), til Endrupholm, 
1712, 1720, 1740, 1741, 1746, 1749 note 57 og 59,

3537
Teilmann, Tøger Hans (-1892-1915-), proprietær, Gjel- 

lerupholm, 1234, 1235, 1745, 1746, 1790, 3532 
Teilmann, Tøger Reenberg (1721-88), til Endrup

holm, kaptajn, etatsråd, 960, 1684, 1685, 1687, 1690, 
1696, 1716, 1717, 1718, 1720, 1721, 1722, 1725, 
1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1746, 1748 note 19 
og 20, 1749 note 58, 1751, 1784, 1785, 1786, 1787, 
1789, 1790

Teisen, Engelbrecht Viggo (1843-57), præst, Lunde, 
1131

Teisen, Gustave – se Teisen, Pouline Kristiane Gustava 
Teisen, Markus Peter (1811-80), præst, Lunde, 1130, 

1131, 1158 note 5a 
Teisen, Pouline Kristiane Gustava, f. Holm (1817-53), 

1130, 1131 
Tekkelsdatter, Ellen (†1793?), Malt, 2833 
Terckelsen, Jens – se Ørrenstrup, Jens Terckelsen 
Terkels (datter), Gunder – se Terkels (kone), Gunder 
Terkels (kone), Gunder (1555-1632), Jedsted, 3156, 

3545
Terkelsdatter, Margrethe (†1697), Varde, 932 
Terkelsen, Amika (1864-65), Okslund, 2698

Terkelsen, Daniel (-1804-12-), Hostrup, 2033 
Terkelsen, Hans Jessen – se under Guldsmede (Ribe) 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Terkelsen, Morten Pedersen (-1786-), Nordby, 2116, 

2117
Terkelsen, Niels – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Terkelsen, Peder (o. 1600), Guldager, 2084 
Terkelsen, Søren – se Søren Terkelsen 
Termandsen, Jens (-1741-), Ribe, 802 
Termansdatter, Anne – se Tranberg, Anne Termansdat- 

ter
Termansdatter, Ingeborg (†efter 1714), Farup, 3304 
Termansdatter, Ingeborg Margrethe (1715-75), Varde, 

932, 935
Termansen, C. N. (-1905-), købmand, Ribe, 832, 833 
Termansen, Christen (*o. 1750, †s.å.), Tjæreborg, 1873, 

1880 note 75
Termansen, Christen (1725-78), til Nielsbygård, 2793 
Termansen, Mads (†1732), til Nielsbygård, 2793, 2941, 

2950, 2953, 2960 
Termansen, Mads (1694-1768), Farup, 3301 
Termansen, Morten (†1711), sandemand, Kærbøl, 3303 
Termansen, N. J. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Termat, Bernt (†1600'rne), Vilslev, 3157 
Termensdatter, Marine – se Marine Termensdatter 
Terpager, madam – se Friis, Maria Lauridsdatter 
Terpager, Ane Margrethe (1787-1871), Skanderup, 2575 
Terpager, Anna Nielsdatter (1671-1712), Ribe, 629, 

645, 664, 665 
Terpager, Anne Pedersdatter (†1706), Ribe, 620, 664 
Terpager, Dorothe Margrethe Nielsdatter (1657-95), 

Ribe, 659, 662 
Terpager, Else Margrete (*o. 1705), 665 
Terpager, Gregers Pedersen (1634-75), købmand, Ri

be, 796
Terpager, Hans Vandal (1668-1703), præst, Føvling og 

Holsted, 2791 
Terpager, Laurits (†o. 1700), 628 
Terpager, Maren Rasmusdatter – se Terpager, Mette 

Rasmusdatter 
Terpager, Marie (†1698), 628 
Terpager, Marie-Dorothea (†1689), 628 
Terpager, Mette Rasmusdatter (o. 1659), 620, 3528 
Terpager, Nicolaj (†1698), 628 
Terpager, Niels (-1703-), Føvling, 2792 
Terpager, Niels Pedersen (†1698), borger, råd- og han

delsmand, Ribe, 136, 619, 620 
Terpager, Peder Gregersen (†1684), student, Ribe, 796 
Terpager, Peder Jensen (†1667), handelsmand, Ribe, 

626
Terpager, Peder Nielsen (1654-1738), historiker, kon- 

rektor, kannik, kirkeværge, Ribe, præst, Vester Ved
sted, 68, 75, 76, 87, 89, 124, 136, 152, 153, 296, 302, 
306, 308, 327, 328, 386, 402, 404ff, 407 note 18,
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425, 437, 442 note 11, 443 note 15, 452, 458, 482, 
518, 525, 529, 626, 628, 695, 731, 756, 1834 note 57, 
2791, 2792, 3059, 3463, 3472, 3480, 3530, passim 

Terpager, Vibeke (†1750), 628, 1819, 1825, 1828, 1831, 
1834 note 57

Tessin, Nicodemus (d. y.) – se under Arkitekter og 
bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 

Tetens Hanssen, Peter – se Hanssen, Peter Tetens 
Tetens, Peder (-1773-81-), præst, Ribe, 482 
Tetens, Stephan (-1819-), biskop, Als-Ærø stift, 494, 

497 note 10
Teubner, Ane Margrethe Hansine – se Paludan, Ane 

Margrethe Hansine 
Teudt – se under Gørtlere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Teutsen, E. – se under Gørtlere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Theilmann, Aksel – se under Sten- og billedhug

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Therkelsen, Thyge – se Thyge Therkelsen 
Thielemann, Ferdinand – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Thielemann, O. – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Thiellofsdatter, Ane – se Ane Thiellofsdatter 
Thiellofsen, Jens – se Jens Thiellofsen 
Thienen, von (våben), 601
Thiesen – se under Tømrere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Thiesen, T. A. (-1928-), stationsforstander, Gredstedbro, 

3256
Thiessen, F. H. – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Thimesdatter, Helena – se Helena Thimesdatter 
Thode, Katharina (†o. 1770), Gredstedbro, 3246 
Tholle, Johannes – se under Arkitekter (have- og 

landskabsarkitekter mv.) i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Thomas – se under Murere i Kunstner- og håndvær
kerregister

Thomas – se under Skræddere og paramentma
gere i Kunstner- og håndværkerregister 

Thomas – se under Tømrere i Kunstner- og håndvær
kerregister 

Thomas (†1731), forrider, 133
Thomas Knudsen (-1578-), kannik, kirkeværge, Ribe,
70

Thomas Persen (-1588-), Gesten, 2530 
Thomasdatter, Ane Mette (1817-60), Fuglsig, 1773 
Thomasdatter, Anne Cathrine (o. 1700), Ribe, 805 
Thomasdatter, Else (o. 1650), Varde, 908 
Thomasdatter, Helene (1613-97), Ribe, 514, 630, 657 
Thomasdatter, Karen (1688-1760), Sønderho, 2189, 

2190
Thomasdatter, Kirsten – se Stavnager, Kirsten Thomas

datter

Thomasen, Christian – se under Murere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Thome, Andreas (o. 1700?), løbedegn, Gesten, 2531 
Thomesen, Jens – se Jens Thomesen 
Thomis – se under Smede i Kunstner- og håndværker

register
Thomissøn, Oluf – se Oluf Thomissøn 
Thomsen, Ane Marie, f. Hansen (1816-66), Skodborg

hus, 2908
Thomsen, Anton Hansen Baunbæk (1869-70), Lydum, 

1235
Thomsen, Bertel Jensen (1834-57), Hodde, 1488 
Thomsen, Chr. (†o. 1800), sognefoged, Sædding 

Nygård, 1210 
Thomsen, Chr. Jürgensen (-1824-47-), kancelliråd, le

der af Oldsagskommissionen, 158, 347, 365 note 39, 
387, 418, 462, 3191 

Thomsen, David (-1696-), kirkeværge, Ølgod, 1528 
Thomsen, Ebbe (før 1700), degn, Hejnsvig, 2353 
Thomsen, Emil (-1939-) – se under Gørtlere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Thomsen, Georg – se Georg Thomsen 
Thomsen, Hans (-1651-54-), delefoged, Skylvad, 3245, 

3252 note 93
Thomsen, J. Lauritsen – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Thomsen, Jens (o. 1820), købmand, Varde, 2739 
Thomsen, Jesper (1821-55), proprietær, Skodborghus, 

2908
Thomsen, Knud – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Thomsen, Lars (†o. 1800?), gårdmand, Horne, 1465 
Thomsen, Mads (-1669-), Kolding, 2600 
Thomsen, Maren, f. Bennedsen (1767-1819), Jande

rup, 1070
Thomsen, Martin – se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Thomsen, Mathias Laurids (-1938-), skibsfører, Søn

derho, 2181 
Thomsen, Mathias – se Mathias Thomæ 
Thomsen, Mette – se Urup, Mette 
Thomsen, Morten (1688-1756), præst, Bredstrup, Lun

de og Ovtrup, provst, Vester hrd., 1127, 1142 
Thomsen, Niels (-1796-), Sønderho, 2194 
Thomsen, Niels (1807-90), til Langholtgård, 2629 
Thomsen, Oluf (-1582-87-), kirkeværge, Årre, 1787, 

1788, 1795, 1801, 1804 note 60 
Thomsen, Otto – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Thomsen, Peder (-1779-90-), sognemand, Sønderho,

2157, 2166, 2198 note 14 
Thomsen, Peder (1849-58), Sædding Nygård, 1211 
Thomsen, Peder (smed!) – se Snedcher, Peder Thom

sen
Thomsen, Peder – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister
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Thomsen, S. (1858-1933), styrmand, købmand, Søn
derho, 2185 

Thomsen, Søren (1801-47), Hoddeskov, 1488 
Thomsen, Søren – se også Søren Thomsen 
Thomsen, Th. (-1878-), købmand, havnefoged, Varde, 

894
Thomsen, Thomas – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Thomsen, Thomas (-1926-29-), tømmerhandler, Ager

bæk, 1616, 1778 
Thomsen, Verner – se under Konservatorer i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Thomson(?), F. Lund – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Thonnesen, Niels (†1660), Grimstrup, 1687, 1691, 

1692, 1706 note 33 
Thonning (-1865-), møllebygger, Sønderho, 2159 
Thorbrügger, Gert Nielsen – se under Guldsmede 

(Kolding) i Kunstner- og håndværkerregister 
Thorbrügger, Niels Gertsen – se under Guldsmede 

(Kolding) i Kunstner- og håndværkerregister 
Thorkildsen, Christian (1810-52), Yderik, 1439 
Thorkildsen, Niels – se Niels Thorkildsen Lihme 
Thorlasius-Ussing, V (-1922-), 596 
Thorning, Jens Christian – se under Guldsmede (Kø

benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Thornom, Ib (-1599-), kirkeværge(?), Ribe, 515 
Thorsen, Laurids (-1698-1705-), borgmester, kirke

værge, Varde, 954, 955 
Thorsen, Peder Goth (-1829-50-), universitetsbiblio

tekar, 923, 924, 932, 933, 962 note 41 
Thorsen, Tue – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Thorstansen, Tuve – se Tuve Thorstansen 
Thorstensen, Christen (†1608), præst, Jernved, 3251 

note 81
Thorup, Bodil (†o. 1775), Guldager, 2091, 2100 note

71
Thorup, F. D., f. Abramowitz (1784-1844), Ribe, 816 
Thorup, Herløv – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Thorup, Niels (†1831), præst, Guldager, 2091, 2100 

note 71
Thorup, P. N. (1780-1846), rektor, Ribe, 788, 816 
Thorup, Vibeke Margrethe, f. Thuun (†1830), Guldag

er, 2091, 2100 note 71 
Thorvaldsen, Bertel – se under Sten- og billedhug

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Thubalka – se under Klokkestøbere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Thuesen, Jacob Lauritzen (†1874), Vester Vamdrup, 

2667
Thuesen, Jens (1789-1862), Holsted, 2758 
Thuesen, Johannes – se Johannes Thuesen 
Thuesen, Søren Chr. – se under Skibsbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister

Thulesen, Iver (-1693-), kirkeværge, Skanderup, 2560 
Thulesen, Mikkel (1833-64), Gesten, 2536 
Thun, Lorentz – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Thun, Peder (-1746-66-), præst, Hjortlund, 3329, 

3340, 3341, 3360, 3366, 3367, 3371 note 37 
Thura, Albert (1700-40), litteraturhistoriker, præst, 

Lejrskov, 2442 
Thura, Laurids (1657-1731), biskop, Ribe, 152, 273, 

328, 329, 455, 463, 486, 492, 493, 497 note 10, 536,
581, 596, 663

Thurah, Laurids de – se under Arkitekter og byg
mestre i Kunstner- og håndværkerregister 

Thure (†1134), biskop, Ribe, 63, 64, 113, 114, 115, 
116, 158, 159, 160, 161, 242, 243, 245, 246, 409, 420 
note 1, 527 

Thuresen, Peder – se Peder Thuresen 
Thuun, Lorentz Anholm – se under Guldsmede (Var

de) i Kunstner- og håndværkerregister 
Thuun, Vibeke Margrethe – se Thorup, Vibeke Mar

grethe
Thy, I. L. – se under Malere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Thyge Therkelsen (-1453-), kannik, Ribe, 850 
Thygesen, Else, f. Frandsdatter (1812-99), Surhave, 

Brørup, 2731 
Thygesen, Hans Peder (1806-74), Surhave, Brørup,

2731
Thygeson, Thyge J. de (-1782-84-), til Mattrup, 2583 
Thümmler, Hans (†o. 1979), professor, Mynster, 162 

note 11, 243 
Thyre (-vikingetid-), 2389, 2913 
Thøgersen, Ellen Kirstine (1828-74), Okslund, 2698 
Thøgersen, Else Maria, f. Hansen (1794-1887), Kalvs

lund, 3369
Thøgersen, Hans (1780-1864), sognefoged, Kalvslund, 

3369
Thøgersen, Lauritz (o. 1600), borgmester, Ribe, 617 
Thøgersen, S. N. (1817-78), skibsfører, Sønderho, 

2182
Thønnisen, Carsten – se Tønnesen, Carsten 
Thoschyld, Hans – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Thøstesen, Philip – se Philip Thøstesen 
Thostesen, Th. – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Tidemann, Ditmar (†o. 1405), borgmester, Ribe, 95 
Tidemann, Knud (†1424), præst, provst, Ribe, 102 
Tiemroth, A. E. (-1892-), præst, Anst, 2513 note 116 
Timsdatter, Ellen – se Helena Thimesdatter 
Tingberg – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Tingberg, Jørgen Peder Hagensen (1810-76), lærer, 

kirkesanger, Nordby, 2140 
Tjæreborg, Hans Nielsen (†1677), kirkeværge, Darum,

3059
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Tjæreborg, Jes Hansen (-1692-), 3059 
Tjørup, H. R. (-1799-), Guldager, 2090 
Tobersen, Hans (o. 1550), Ribe, 575 
Tobiesen, Georg Holmsted (1837-38), Hodde, 1488 
Tobiesen, Georg Peter (*1844, †s.å.), 1487/88 
Tobiesen, Thue (1828-64), Bordrup, 1402 
Tobings, Dorotea, 3142
Toft, Birgitte (1717-97), Endrupholm Mølle, 1740 
Toft, C. L. – se under Malere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Toft, Inge – se under Vævere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Toft, Oluf Christensen (1618-77), præst, Alslev, provst, 

Skast hrd., 2024, 2025, 2028 
Toft Møller – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Toftlund, Hans Knudsen – se under Blytækkere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Toftum, Jens Christensen (1577-1630), Nr. Nebel, 

1209
Tolkilsen, Niels – se Niels Tolkilsen 
Tolstrup, M. C. S., f. Kaas (1765-1852), Ribe, 817 
Tom-Petersen, Peter – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Tomasen, Nis – se Nis Tomasen 
Tommerup, Jacob (-1728-32-), kaptajnløjtnant, 1161, 

1171, 1178 note 6 
Tonboe, Peder Christensen (-1723-25-), til Hunds

bæk, 2387
Torbensdatter, Marine – se Marine Termensdatter 
Torbøl, H. P. P. (1900'rne?), læge, 1200 
Torkildsen, Tyge – se Tyge Torkildsen 
Torkilsen, Niels – se Niels Torkilsen Lihme 
Torlund, Peder (-1757-61-) – se under Murere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Tornum, Ib Jensen (†1602), borgmester, Ribe, 791 
Torstensen, Søren – se Søren Torstensen 
Torstensen, Tuve – se Tuve Torstensen 
Toskovsdatter, Maren (†1600), 786 
Tovskov, Karine Nielsdatter – se Nielsdatter, Karine 
Tram, Henrik – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Tranberg, Anders Pedersen (-1772-), Årre, 2941 
Tranberg, Andrea Cathrine (1812-14), Farup, 3305 
Tranberg, Andreas Peter (*1803,†s.å.), Farup, 3305 
Tranberg, Anne Termansdatter (1764-1806), Farup, 

3305, 3306
Tranberg, Hans (1727-91), Endrupholm Mølle, 1740, 

1746
Tranberg, Jørgen Hansen (†1736), Fåborg, 1772 
Tranberg, Niels (1769-1844), Farup, 3305, 3306 
Tranberg, Terman (†o. 1864?), Farup, 3306 
Tranbjerg, Hans Knudsen (†1688), Årre, 1801 
Tranbjerg, Niels Lauridsen (-1650-), Årre, 1795 
Tranbjerg, Peder Hansen (1699-1779), Årre, 1799 
Trane, Mette Hansdatter (†1747), Ålbæk Mølle, 1742

Trellund, Jens Jonsen (†1655), rådmand, Ribe, 610 
Trellund, Jon Pedersen (†1628), borger, Ribe, 451, 

584, 585, 610 
Trellund, Peder (1552-1612), kalligraf, Ribe, 1619 
Treü, Ulrich Friderich (1736-98), præst, Hodde, 

1486
Tridie (våben), 3538
Trier, Ernst – se under Konservatorer i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Trier, Troels – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Trock-Madsen, Carl – se under Glarmestre og glas

kunstnere i Kunstner- og håndværkerregister 
Troelsgård, Eduard – se under Ingeniører i Kunstner- 

og håndværkerregister 
True, Thomas (1782-1847), præst, Guldager, 2097 
Truelsen, H. K. (-1883-), Vester Vedsted, 3457 
Truelsen, Ib – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Truelsen, Knud Madsen (-1938-), Oakland, USA, 

3328
Trugil (†1290), kannik, Ribe, 108 
Tue Ravn (900'rne), Horne, 1445 
Tue (-vikingetid-), 2389, 2913 
Tue (†1230), biskop, Ribe, 64, 66, 135, 401, 522, 635, 

845
Tuesen, Knud – se Knud Tuesen 
Tuesen, Mikkel – se Mikkel Tuesen 
Tullesen, Christen – se under Sten- og billedhugge

re i Kunstner- og håndværkerregister 
Tun, Nicolaus – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Tuve (-1296-), præst, Jernved, 101, 3209 
Tuve (Tue) (†1472), ærkebiskop i Lund, 100 
Tuve Torstensen (†o. 1387), ærkedegn, Ribe, 105, 637 
Tved, N. S., Ribe, 647
Tvede, Gotfred – se under Arkitekter og bygmestre

i Kunstner- og håndværkerregister 
Tydsch – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Tyge (-1280-), biskop, Ribe, 846 
Tyge (-1318-21-), magister, domkantor, Ribe, 1986, 

1997 note 41
Tyge Torkildsen (†o. 1469), kannik, Ribe og Viborg, 

106, 637
Tygesen, Jes (-1638-), kirkeværge, Lunde, 1120 
Tygesen, Mads (-1567-), kirkeværge (?), Vorbasse, 2305 
Tykonis (-1441-), præst, Ribe, 107 
Tyll, Joachim Henerich – se under Gørtlere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Tøgersdatter, Kirsten (1679-1711), Vester Nykirke, 1742 
Tøgersdatter, Kirstine Laurits (1553-1634), Ribe, 793 
Tøgersen, Christen (1614-81), til Frøstrupgård, 1128,

1437
Tønder – se under Urmagere i Kunstner- og hånd

værkerregister
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Tøndring, Johannes (†1330), Føvling, 2791 
Tønnesen, Carsten (†1667), borgmester, Ribe, slots- 

skriver på Riberhus, 81, 503, 504, 544, 560, 582 
note 20 og 26, 3527 

Tørsleff, August – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Tøstesen, Christen (-1808-), Alslev, 2023 
Tøxen, Niels (-1728-48-), præst, Verst, 2385, 2386 

note 31

Udsen, Peder (-1653-), Kolding, 2647 
Udtoft, Mads Atzersen – se Mads Assersen Udtoft 
Ugot (†1323), præst, Ribe, 849, 850 
Uhd, Niels Hansen (-1892-), gårdejer, Egknud, 1564 
Uldall, Fritz – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Uldall, Hans (-1779-), sognemand, Sønderho, 2198 

note 14
Uldonis, Arfast (-1456-), præst, Ribe, 89
Ulf, Hans Pedersen (-1810-), Skødegård, Bække, 2387
Ulfeldt (slægt), 3198
Ulfstand (slægt/våben), 732, 1548, 2023, 2789, 3198, 

3207 note 98 
Ulfstand, Margrethe (-1597-), 2789 
Unni af Bremen (-918-36-), ærkebiskop, Bremen, 62, 

115
Unror, Oluf – se under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Unwan af Bremen (o. 1025), ærkebiskop, Bremen, 82 

note 18
Urne (-1789-), stiftamtmand, Ribe, 668 note 12 
Urne, Axel (†o. 1789), 668 note 12 
Urne, Christian (†o. 1789), 668 note 12 
Urne, Helle 3090 
Urup, Jens – se Jensen, Jens Urup 
Urup, Mette, f. Thomsen (1787-1875), Torstrup, 1439 
Urup, N. (1789-1879), kirkesanger, Torstrup, 1439 
Urup, Peter (1849-78), Hodde, 1489 
Ussing (-1795-), hospitalsforstander, Ribe, 757 
Ussing, Frederik, (1753-1829), præst, Farup, 3306 
Ussing, Jens – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Ussing, P. C. (†1784), præst, Torstrup, 1437 
Ussing, Peder – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Ussing, Peder Vilhelm (1840-64), soldat, Nordby, 2140 
Ussing, Peter Johannes Hjort – se under Sten- og bil

ledhuggere i Kunstner- og håndværkerregister 
Utzon-Frank, Einar – se under Sten- og billedhug

gere i Kunstner- og håndværkerregister

V – se også W
V (-1696-), Vester Vedsted, 3479
V O (-1639-), 1801
Valdemar den Store, konge af Danmark 1154-82, 242,

251 note 39

Valdemar den Unge (1209-31), udvalgt konge af Dan
mark, 226, 227 

Valdemar Sejr, konge af Danmark 1202-41, 104, 226, 
227

Valerian, kejser, 1937 
Van Dyck – se Dyck, Anton van 
Vandal, Anne Cathrine Iversdatter – se Wandel, Anne 

Cathrine Ivesdatter 
Vandalus, Johannes – se Wenth, Johan 
Vandel – se Wandel
Varde, Johannes Christensen – se Johannes Christensen Varde

Varde, Peter Madsen – se Peter Madsen
Varming, K. – se under Arkitekter og bygmestre i
Kunstner- og håndværkerregister 

Veddel, Anna Hedevig, f. Taulov (1697-1758), Hjer
ting, 2095

Veddel, Søren (-1696-), præst, Rejsby, 2095 
Veddel, Søren (1696-1766), tolder, Hjerting, 2095 
Vedel (slægt), Ribe, 543
Vedel, Anders Laugesen (-1646-), præst, Vilslev, 558 
Vedel, Anders Sørensen (1542-1616), biskop, Ribe, sys
selprovst, kgl. historiograf, 62, 68, 135, 151, 275, 

488, 497 note 18 og 19, 525, 526, 527, 543, 544, 574, 
576, 577, 581, 581 note 7, 586, 613, 618, 624, 639, 
658, 666, 830, 987, 1025, 1026, 1118, 1119, 1147, 
1582, 1610, 1612, 1638, 2911, passim 
Vedel, Anne Andersdatter (†1655), Ribe, 594, 605 

Vedel, Bernt Laugesen (†o. 1695), præst, Seem og Ri
be, 663

Vedel, Christian Berntsen (-1695-), præst(?), Naur, 663 
Vedel, Conrad (-1738-), kirkeværge, Ribe, 376 
Vedel, Dorothea Sørensdatter (†1673), 497 note 18 og 
19, 544, 562, 618, 622, 624 

Vedel, Else Sørensdatter (o. 1650?), Ribe, 618 
Vedel, Herman – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Vedel, Lauge Andersen (†1648), præst, Ribe, 544, 556, 
558, 581 note 7, 613 

Vedel, Lauge Sørensen, 498 note 26 
Vedel, Marine (†1578), 544 
Vedel, Marine Andersdatter (†1639), 556, 609 
Vedel, Mette Sørensdatter (†1698), Ribe, 618, 627 
Vedel, Peder Sørensen, 618 
Vedel, Susanne Pedersdatter (1656-1721), 570, 644 
Vedel, Søren Andersen (†1653), rektor, Sorø, præst, Ri
be, 576, 618, 624 

Vedsted, P. – se under Snedkere og billedskærere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Vedsø, Mogens (-1981-82-), middelalderarkæolog, 944 
Veirum, Gertrud Marie (-1723-), Søvig og Lydum- 
gård, 1154

Vejle, Jakob Madsen (†1606), præst, Ribe, biskop, 
Odense, 151, 323 note 15, 575 

Vejle, Lene Jakobsdatter – se Lene Jacobsdatter Vejle 
Vejlgaard, Kr. Jensen (†før 1896), Ølgod, 1552
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Vejrup, Karen Marie (1844-1906), Farup, 3310 note 
89

Velandtz – se under Murere i Kunstner- og håndvær
kerregister 

Vellev, Jens (-1971-81-), historiker, 246 
Vent, Hans – se under Orgelbyggere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Verlohren, Andreas (†1711), skoleholder, Ribe, 644, 

645
Vester, Erik Lauridsen (1691-1749), toldvisitør, Gred

stedbro, 3246 
Vestre's Orgel- & Pianofabrikk – se under Orgelbyg

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Viborg, Jens Pedersen – se Jens Pedersen Viborg 
Vieth, Ludvig – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Viffert, Axel (-1567-), lensmand, 2305, 2415, 2464, 

2499
Viffert, Dorte (o. 1562), 2099 note 29 
Vilhelm (-1338-), præst, Forstander, Puggård, Ribe, 

845, 849
Vilhelmsen, Jens – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen – se under Arki

tekter og bygmestre i Kunstner- og håndværker
register

Villads – se under Murere i Kunstner- og håndværker
register

Villadsen, Peter B. – se under Arkitekter og bygme
stre i Kunstner- og håndværkerregister 

Villadsen, Villads (-1905-), Vejers, 1407 
Villantz – se under Murere i Kunstner- og håndværker

register
Ville Andersen (†1501), vikar, Ribe, 96 
Villumsen, Niels – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Vinci, Leonardo da – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Vinckler, Vilhelm Mart. (1771-1833), kaptajn, brand

direktør, toldkontrollør, Fanø, 2140 
Vind (slægt/våben), 924, 1224, 1236 note 24, 1262,

1335, 1722, 1729, 1730, 1735, 1736, 1743, 1749 note 
53, 3198, 3207 note 98 

Vind, Anna (-1609-37-), til Endrupholm, 1721, 1722, 
1729, 1730, 1732 

Vind, Birgitte (-1587-), 1261, 1262, 1271 note 46 
Vind, Christen Henriksen (†1589), til Lydumgård, lens

mand på Københavns Slot, 1222, 1224, 1226, 1228, 
1229, 1232, 1233, 1262, 1271 note 46, 1428, 3535 

Vind, Christen (†1605), til Endrupholm, 1722, 1735, 
1736

Vind, Christian (1630-77), til Nørholm, 74, 84 note
85, 1423, 1437, 1513 

Vind, Iver (†1586), til Starup, 1271 note 46, 3544 
Vind, Iver (-1642-45-), til Nørholm, lensmand, 890, 

924, 1432, 1437, 1878 note 40, 3544

Vind, Jens (-1908-), gårdejer, Seem, 3422 
Vindfeld, Dorthea (†o. 1864?), Farup, 3306 
Vindfeld, Gunder Knudsdatter (1695-1768), Lundgård, 

Farup, 3306 
Vindfeld, Hans Ibsen (1748-1816), Farup, 3306 
Vindfeld, Hans Jensen (1700-78), Lundgård, Farup, 

3306
Vindfeld, Klaus Hansen (1729-53), 3306 
Vindfeld, Mette Hansdatter (1756-1837), Farup, 3306 
Vindfeld – se også Windfeld 
Vinding, K. (-1884-), præst, Seem, 3433 note 83 
Vinding, Peder Christensen (†1754), præst, Brørup,

2715, 2721, 2730 
Vinding, Rasmus (-1660-), dekan, Københavns Uni

versitet, 807
Vinter, Søren Pedersen (-1650-1700-), præst, Jande

rup, 1041, 1060 
Virchow, Rudolf (-1872-), 3101 note 68 og 70 
Vissing, Anna Maria (-1805-), 2777, 2782, 2784, 
Vissing, Jens (-1803-05-), købmand, Kolding, 2777, 

2782, 2784, 2797 note 7 
Vissing, Jens Peder (-1872?-), Seest, 2605 
Vittrup, Peder – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Viuf, Claus (-1767-), bonde, Jordrup, 2447 
Vodde, Karen Kristensdatter (-1695-1700-), til Ly

dumgård, 1219, 1234, 1237 note 40 
Vogler, Georg David (1769-73), Guldager, 2096 
Vogler, Georg Joseph – se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Vognsen, Jakob (-1627-), til Sønderris, 2100 note 61 
Vognsen, Leif- se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Vognsen, Sophia (1609-79), til Sønderiis, 2097, 2084 
Volqvartz, Carsten (†1808), præst, Farup, 3296 
Volstrup, Henrik (-1480-1501-), til Urup, 1467 note 40 
Voltersen, Jens – se JensVoltersen 
Vos, Maerten de – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Vries, Hans Vredemann de – se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Vrøgum, Carl Nielsen – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Vraa, Mette (1694-1754-), Brørup, 2715, 2721, 2730 
Væbner (våben), 3538 
Vaaben, Karoline – se Gregersen, Karoline 
Vaaben, Peter – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister

W – se også V 
W, Ribe, 646
W L S S – se under Guldsmede (ikke stedfæstede) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
W M F (Württembergische Metallwaren Fabrik) – se 

under Galvanoplastikere i Kunstner- og håndvær
kerregister
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W  R  –  s e  under Guldsmede (ikke stedfæstede) i Kunst- 
ner- og håndværkerregister 

W  S  T  R  –  s e  Stensen, Willem 
Wal (†1057/60), biskop, Ribe, 62, 64 
Wallekilde, Christoffer (1644-1710), præst, Ribe S. Ka

trine og Seem, 766, 807, 808 
Walstorp, Henrik – se Volstrup, Henrik 
Walther, V. Th. – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Walthersdorff – se under Jernstøbere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Wandal, Else Hansdatter (†1684), Ribe, 620 
Wandal, Hans (-1670-), biskop, Sjælland, 807 
Wandal, Johan (Hans) (†1551), biskop, Ribe, 482, 483,

487, 524, 1941, 3224 
Wandal, Nicolaj Ivarsen (†1701), Ribe, 644 
Wandal – se også Wandel
Wandel, Anders Johansen (-1720-), Ribe, 139, 144 

note 54
Wandel, Anne Cathrine Iversdatter (-1681-), Ribe, 

805, 3530
Wandel, Else Iversdatter (1554-1665), Ribe, 789, 801, 

3547 note 12
Wandel, Hans (1611-59), rådmand, Ribe, 545, 564, 

644, 781
Wandel, Hans (1642-86), råd- og handelsmand, Ribe,

507, 570, 663 
Wandel, Hans Nielsen (†1624), borger, Ribe, 802 
Wandel, Jens (1635-59), magister, Ribe, 564 
Wandell, I. (o. 1700?), 3432 note 65 
Wandelsdatter, Elsa Iver – se Wandel, Elsa Iversdatter 
Warde, Anna Nielsdatter (-1663-), Mandø, 3518 
Warde, Bodil Madsdatter (†efter 1644), 802 
Warde, Else Madsdatter – se Madsdatter, Else 
Warder, Jens, præst, Ribe, 638 
Warder, Karen Jensdatter – se Karen Jensdatter 
Warrer, Jacob Nielsen (1777-1855), skibsfører, Sønder

ho, 2196
Warthoe, Hans (-1789-1800-), til Ugelvig, herredsfo

ged, 1958, 1963 note 7, 1971, 1982 
Wass, Agate, f. Termansen (1721 ?-79), 2794 
Wass, Laurids (-1745-70), 2794 
Wass, Peder (-1779-), til Nielsbygård, 2794 
Wassard, Johannes (1754-1820), præst, Lunde og Ov

trup, 1130 
Weddel, Maren – se Müller, Maren 
Weddel – se Vedel
Wedel, Poul (†1692), præst, Kalvslund, 3355 
Wedsted, P – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Weibøl, Laurits Hansen (†1648), præst, Farup, 3300 
Weile, Mads (-1703-), præst, Samsø, 807 
Weis, fru (-1881-), Ribe, 3493 note 140 
Weise, Anders Andersen – se under Skræddere og 

paramentmagere i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Weldbeck, Christen Olesen (-1705-), kirkeværge, Jer- 
ne, 986

Welleius, Maren Sophie (†1780), Vester Vedsted, 3487 
Wenth, Johan – se Wandal, Johan 
Werkmester, Taike Marie (-1722-), 1739 
Wernitz, Elias – se under Orgelbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Werth, Johan de (-1627-29-), general, 1247, 1270 

note 25
Wesenberg, Charlotte Lovise (†1860), Vorbasse, 2320 
West, Birgitte – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Westergaard, Søren Meisen (-1930-39-), biskop, Ribe, 

482, 494, 1117 
Westesen, Knud (1777-1838?), Varde, 936 
Whitechapel Bell Foundry – se under Klokkestøbere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Wiberg, Peter (†1782), præst, Henne, 1265 
Wiberg, Sofus Wilhelm (-1837-51-), præst, Vester Ny

kirke, 1712
Wierix, Anton – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Wierix, Hieronymus – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Wiggertz, E. (-1880-), antikvitetshandler, Kiel, 421 

note 10
Wiinholt, Claudius August – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Wilckens, August – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Wilhelmsen, Jens – se Høhne, Jens Wilhelmsen 
Willadsen, Agnes og Poul (-1979-), 162 note 13 
Willum – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
Willumsen, Hans – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Wilrich, Hans Christian – se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Wilslev, Jep (†før 1673), Ribe, 624 
Wind, Adam (-1873-), præst, Mandø, 3518 
Wind, C. F. – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Windfeld, Barbara Knudsdatter (†1708), Farup, 3302, 

3310 note 98
Windfeld, Hans Nielsen (†1700), delefoged, Farup, 

3302, 3310 note 98 
Windfeld, Jens (1694-1770), til Øllufgård, 1971, 1994,

1995
Windfeld, Niels (†1805), præst, Hodde og Tistrup, 

1486
Windfeld, Terman K. (1786-1863), gårdejer, Farup, 

3306
Windfeldt, jomfru (1800-56), Nordby, 2141 
Windfeldt, Anders Nielsen – se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Windfeldt, Jens (1700'rne), Seem, 3418
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Windfeldt, S. D. – se Brorsen, S. D.
Windfeldt, Truels (†1813), amtsforvalter, Ribe, 760, 

817
Winfeld, Jens (-1755-), købmand, Varde, 916 
Winstrup, L. A. – se under Arkitekter og bygmestre

i Kunstner- og håndværkerregister 
Winther, Andreas – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Winther, Chr. & Th. Frobenius – se under Orgelbyg

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Winther, Dorthea Magdalene (†1779), Anst, 2570 
Winther, Maria Anna, 2570
Winther, Peder Pedersen (†1792), præst Skanderup, 

provst, Anst hrd., 2562, 2570, 2575, 2782 
Winther, Ulrich – se under Orgelbyggere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
With, Abelone Christine (1772-1835), Ribe, 816 
Wohlert, Keld – se under Arkitekter og bygmestre

i Kunstner- og håndværkerregister 
Worm (slægt/våben), Ribe, 549, 623 
Worm, Amdi – se under Orgelbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Worm, Carsten Mathisen (1676-1750), forfatter, præ

sident, Ribe, 570, 582 note 31, 654, 660, 662, 668 
note 29, 3528 

Worm, Caspar Herman Gottlob – se under Orgelbyg
gere i Kunstner- og håndværkerregister 

Worm, Christiane Marie, f. Foss (†o. 1750), Ribe, 660, 
662

Worm, Henrik Christian – se Wormskjold, Henrik 
Christian

Worm, Matthias Olesen (1636-1707), forfatter, borg
mester, Ribe, 455, 545, 564, 568, 569, 581 note 4, 
582 note 26 og 31, 612, 622, 623, 659, 660, 735, 757, 
766, 3110

Worm, Ole (-1625-43-), læge, antikvar, historiker, 582 
note 31, 622, 623, 2644, 2795, passim 

Wormskiold, C. F. C. A. (1756-1802), til Nørholm,
1438

Wormskiold, Christiane Marie – se Teilmann, Christi
ane Marie Rosenørn 

Wormskiold, M. M. – se Rosenørn, M. M. 
Wormskjold, Ane Marie (*1753, †s.å.), 3093 
Wormskjold, Christian (*1754), 3093 
Wormskjold, Christiane Friderica Charlotte (*1756), 

3093
Wormskjold, Christine Marie (*1752), 3093 
Wormskjold, Henrik Christian (1726-60), til Bram- 

minge, 2976, 2977, 3072, 3078, 3093, 3098, 3100 
note 37

Wormskjold, Peder (*1750), 3093 
Worre, Jørgen – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Worsaae, J. J. A. (1821-85), arkæolog, direktør for Na

tionalmuseet, 80, 350, 358, 366 note 44, 2486 
Woydemann (-1750-), borgmester, Varde, 934

Wrangel, Hedwig (o. 1550), 1232 
Wuchters, Abraham – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Wulf, Andreas – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Wulf, Johan (-1511-), klerk, vikar, Ribe, 102 
Wulf, Johan – se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Wulff, Ingeborg (-1750-), 935
Württembergische Metallwaren Fabrik – se under 

Gørtlere i Kunstner- og håndværkerregister 
Wüstenberg – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Wøhlers, fru toldforvalter, Foldingbro, 2974 note 42 
Wöldike, Marcus (1699-1750), assesor, teolog, 935 
Wøldike, Sebastian (-1763-65-), til Visselbjerg, 2034

Yderik, C. (1900'rne?), lærer, kirkesanger, Brøndum, 
1950

Yderik, V. (1900'rne?), lærer, Odense, 1950

Zachariasen, A. C. & Søn – se under Orgelbyggere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Zeuthen, C. O. – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Zeuthen, Gynther Diderich (1740-90), toldkasserer, 
Hjerting, 2095 

Zøega, Henriette Emilie (-1793-), til Sneumgård, 1832

Æbelum, Karen Pedersdatter – se Pedersdatter, Karen 
Ægidiisen, Laurids – se Lauritz Ægidiussen Billum 
Ægidissen, Christen – se Christen Ægidissen 
Ægidiusdatter, Karen (†1670), Ribe, 609 
Ægidiusdatter, Sophia (†før 1657), 1063 
Ægidiusdatter, Viveke (†1683), Ribe, 626 
Ægidiussen, Laurids – se Lauritz Ægidiussen Billum

Øhlenschlæger, J. C. B. – se under Arkitekter og 
bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 

Øhlenschlæger, Kaj – se under Arkitekter og byg
mestre i Kunstner- og håndværkerregister 

Ølgod, Jens Sørensen – se Sørensen, Jens 
Øllgaard (slægt), Varde, 873, 2969 
Øllgaard, Else (†1804), Ansager, 1590 
Øllgaard, Hans Wulf (-1775-85-), kancelliråd, køb

mand, Varde, 1111, 1142, 2000, 2009 
Øllgaard, Jeannette Cathrine Oline Amalie, f. Mørch 

(1823-55), Bramminge Nygård, 3097 
Øllgaard, Margrethe Hedvig (1813-38), Bramminge 

Nygård, 3097 
Øllgaard, Niels (-1766-), Varde, 960 
Øllgaard, Niels (†1874), proprietær, Bramminge Ny

gård, 3061 note 9, 3062 note 65 
Øllgaard, Rasmus (1709-70), til Bramminge Hoved

gård, byskriver, hospitalsforstander, kirkeværge, Var
de, 930, 932, 935, 2941
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Øllgaard, Søren (-1730-), borgmester, Varde, 956 
Øllgaard, Terman (1745-1827), til Bramminge, justits

råd, 3004, 3057, 3064, 3072, 3086, 3094, 3097, 3098 
Øllgaard, Vilhelm (-1876-), Bramminge Nygård, 1779 
Ølsgaard, Elias – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Ørbek, Frantz Søren (1600'rne), løbedegn(?), Horsens, 

1491 note 36
Ørrenstrup, Jens Terckelsen – se under Guldsmede 

(Varde) i Kunstner- og håndværkerregister 
Ørtsen, Anna von (-1640-), 657 
Østergaard, Bodil Marie (-1850-), Lundsmark, 3488 
Østergaard, Kirsten – se under Vævere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Østergaard, Knud Høgsbro (-1956-), amatørarkæolog, 

præst, Åstrup og Vester Starup, 1081, 1442, 1676 
note 16 og 17, 1677 note 28, 29 og 34, 1759, 1818, 
2617, 2707, 2709, 2710, 2712, 2941, 2943, 2945, 
2948, 2949, 2950, 3347

Østergaard, Niels – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Aabenraa, Anders (-1689-), Ribe, 144 note 54 
Aagaard, Christen Lauridsen (o. 1650), præst, V. Ved

sted, rektor, Ribe 618, 627 
Aagaard, Laurits Christensen (1656-1711), præst, Hel

singør S. Olai, 627 
Aagaard, Laurits (Nielsen) (†før 1713), Anst, 654 
Aagaard, P. – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Aakjær, Svend Aage – se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Aal, Carsten Christoffersen – Christoffersen, Carsten 
Aas, Richard – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Aastred (†o. 1323), kannik, kirkeværge, Ribe, 402, 448 
Aastrup, Poul Mortensen (†1619), biskop, Lund, 2950, 

2963, 2964, 2965
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Anlægsgartnere – se Arkitekter (have- og land
skabsarkitekter mv.)

Arkitekter og bygmestre (s. 3683)
Arkitekter (have- og landskabsarkitekter mv.)

(s. 3686)
Billedhuggere – se Sten- og billedhuggere 
Billedskærere – se Snedkere og billedskærere 
Blikkenslagere (s. 3687)
Blytækkere (s. 3687)
Bogtrykkere og bogbindere mv. (s. 3687) 
Brolæggere (s. 3687)
Drejere (s. 3687)
Elektrikere (s. 3687)
Farvere (s. 3687)
Galvanoplastikere (s. 3687)
Gartnere – se Arkitekter (have- og land

skabsarkitekter mv.)
Gipsstøbere – se Stukkatører 
Glarmestre mv. (s. 3688)
Glaskunstnere – se Glarmestre mv.
Grafikere – se Malere mv.
Guardeiner (s. 3688)
Guldsmede (s. 3688)
Gørtlere mv. (s. 3690)
Handskemagere – se Skræddere mv.
Ingeniører (s. 3690)
Jernstøbere (s. 3690)
Kalkmaleriværksteder (s. 3691)
Kandestøbere – se Gørtlere mv.
Keramikere (s. 3691)
Klejnsmede – se Smede

Klokkestøbere (s. 3691)
Kobbersmede – se Gørtlere mv. 
Kobberstikkere – se Malere mv. 
Konservatorer (s. 3692)
Kunstsmede – se Gørtlere el. Smede 
Malere, tegnere mv. (s. 3692) 
Modelbyggere – se Skibsbyggere 
Murere (s. 3696)
Nålemagere (s. 3697)
Orgelbyggere (s. 3697)
Paramentmagere – se Skræddere mv. 
Porcelænsfabrikker (s. 3698)
Pottemagere – se Keramikere 
Rebslagere (s. 3699)
Sadelmagere (s. 3699)
Skibsbyggere (s. 3699)
Skomagere (s. 3699)
Skræddere og paramentmagere (s. 3699) 
Smede (s. 3699)
Snedkere og billedskærere (s. 3700)
Sten- og billedhuggere (s. 3702) 
Stukkatører mv. (s. 3703)
Syersker – se Skræddere mv.
Sølvsmede – se Guldsmede eller Galvano- 

plastikere 
Teglbrændere (s. 3703)
Tegnere – se Malere mv.
Tekstilkunstnere – se Vævere 
Tømrere (s. 3703)
Urmagere (s. 3703)
Vævere (s. 3704)

ARKITEKTER OG BYGMESTRE
Ahlmann, Vilhelm (-1886-96-), 1081, 1217, 1218, 

1219, 1221, 1301, 1786, 1796, 1817, 1917, 1933, 
2034, 2037, 2038, 2040, 2052, 2650, 2877, 2887, 
3251 note 84 

Amberg, H. C. (-1881-1913-), 80, 161, 222, 237, 
267, 268, 269, 270, 274, 275, 280, 281, 289, 292, 
293, 334, 344, 350-362, 366 note 46, 367, 369, 
371, 409, 450, 460 note 20, 478, 689, 719, 734 
note 67, 769, 814, 1817, 3388, 3389, 3431 note 34,
3436 note 143, passim 

Andersen, Marinus (-1959-), 2001 
Bak, Ole (-1972-), 1162

Bang, Fr. (-1894-1902-), 1349
Bech-Jensen – se Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jen-

sen
Bendiksen, Christian (-1901-02-), (entreprenør), 

Brørup, 2800 
Bentsen, Andreas (-1899-1902-), Vallekilde, 2800, 

2845 note 3 
Berg, O. (-1897-24-), 1014, 2743 
Bergman, Hans (-1607-), Ribe, 72, 283 
Bernt Petersen (-1595-), Sønderborg, 72, 282, 295 

note 14
Billing, E. (-1967-), 2514 note 136 
Bindesbøll, Thorvald (-1884-), 3142, 3160 note 29

Danmarks Kirker, Ribe amt 250
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og 34, 3292, 3307 note 20, 3393, 3431 note 33, 
3482

Borch, Martin (-1898-1901-), 1007 
Boserup, Eiler (-1919-), Skive, 2235 
Boss, H. A. (-1887-), Ålborg, 1834 note 32 
Brandt, Alfred (-1909-10-), 1593, 1595 note 1 
Brink, Hans (-1954 55-), 1978 
Brummer, Carl (-1914-), 695 
Bruun, Chr. – se under Murere 
Bugge, Aage (-1924-51-), Varde, 966, 973, 980, 981, 

1040, 1164, 1167, 1188, 1190, 1221, 1245, 1404, 
1473, 1474, 1479, 1498, 1501, 1608, 1636, 1685, 
1696, 1843, 2010, 2040, 2041, 2317, 2477, 2481, 
2520, 2521, 2523, 2534, 2678, 2713, 2775, 2776, 
2778, 2780, 2813, 2814, 2839 note 109, 2919 

Carlsen, Sven Erik (-1973-), Esbjerg, 1972 
Christensen, M. P. – se under Murere 
Clausen (-1901-), Esbjerg, 1303 
Clemmensen, Andreas (-1875-85-), 2649, 2775, 

2776, 2973, 2977, 3142, 3192, 3160 note 40, 3434 
note 90

Colwitz, Johan Friederich (-1790-92-), Århus, 76, 
337, 376 

Dahlerup, Vilh. (-1863-), 316 
Ditlevsen, Fin (-1945-53-), 2664, 2802, 3107, 3185 
Dose, Kai (-1740-), Slesvig, 335, 364 note 13 
Draiby, Frederik M. R. (-1919-), Århus, 2235 
Eigtved, Nicolai (-1736-37-), hofbygmester, 76, 

333, 363 note 7 
Ernst, Johan Conrad (1666-1750), kgl. general

bygmester, 364 note 13, 1384, 1390 
Estrup, Hector F. J. (-1887-1904-), Horsens, 888, 

1450, 1573, 1608, 1684, 1775 note 29, 1809, 1810, 
1817, 1818, 1882, 1883, 1884, 1887, 1891, 1892, 
2041, 3389

Exner, Inger og Johannes (-1978-83-), 1836, 2101, 
2103

Fenger, Ludvig (-1892-), 1565 
Finsen, Arne (-1939-45-), Ribe, 2065, 2131, 3169,

3538
Floris, Cornelis – se under Sten- og billedhuggere
Friis, Frederik Ferdinand (-1839-49-), kgl. byg

ningsinspektør, 80, 274, 315, 344, 345, 346, 347, 
348, 350, 399, 415, 432, 445, 449, 468, 500, 718 

Frisvad, Peder (1748-87), Varde, 715, 728, 871, 872, 
889, 2114, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2142 
note 16

Fussing, Johan Christian (1852-1907), Kolding, 
2273, 2274, 2281 note 2, 2285, 2303, 2304, 2306,
2315, 2340, 2366, 2376 note 16, 2378, 2448, 2455 
note 16, 2849, 2855, 2873 note 19, 3378 note 4 

Geill, Flemming (-1919-24-), København, 2395, 
2412 note 22 og 23 

Glahn, H. C. (-1891-92-), 1563 
Gnudtzmann, J. E. (1837-1922), 366 note 51, 3526 
Gram, Henrik (-1981-82-), 1976, 2039, 2041

Gram, Rudolph (-1950-72-), Værløse, 1829, 2396, 
2408, 2676, 2678, 2679, 2713, 2730, 2742, 2919, 
2929

Graae, Rolf (-1949-96-), 888, 893, 917, 990, 1040, 
1081, 1100, 1137, 1167, 1190, 1203, 1221, 1322, 
1339, 1376, 1464, 1519, 1522, 1526, 1529, 1552, 
1595, 1598 1703, 1913, 1931, 1933, 1957, 1964 
note 38, 2089, 2121, 2252, 2303, 2307, 2308, 
2312, 2317, 2354, 2361, 2502, 2519, 2522, 2575, 
2603, 2762, 2775, 2790, 2877, 2879, 2899, 3070, 
3123, 3318, 3344 note 53, 3454, 3477, 3493 note
157, 3534 

Guldbrandsen, Ole (-1978-), 1014 
Hagerup, Andreas (-1895-1922-), Kolding, 1040,

1305, 1524, 1528, 1684, 1706 note 22, 2395, 2412 
note 22, 2520, 2554, 2650, 2652, 2650, 2670 note
59, 2704 note 4, 2730, 2743, 2814, 2873 note 19 

Hansen, Axel (-1918-35), Ribe, 697, 700, 733 note 
40 og 45, 774 note 31, 1776, 1786, 2326, 2552,
2554, 2555, 2557, 2572, 2578 note 45, 3253, 3257 
note 1, 3456, 3268, 3270 

Hansen, C. F. (1756-1845), 399, 416, 1006, 2761 
Hansen, Christian (-1871-74-), kgl. bygningsin

spektør, 350, 358, 1463, 1509 
Hansen, Niels Christoffer (1863-1930), Vejle, 2267, 

2269 note 2, 3539 
Hansen, Theophilus (-1836-38-), 80, 158, 240, 251 

note 32, 274, 341, 342, 344, 350, 365 note 29, 379, 
387, 435, 454, 473, 715, 731, 732, 736, 749, 758,
760

Harsdorff, C. F. (-1790-92-), kgl. hofbygmester, 76, 
338, 364 note 23 

Havsteen-Mikkelsen, Alan (-1978-92-), 2105, 2850, 
2869

Henningsen, Poul (-1978-), 2295, 2869 
Henriksen, M. B. (-1901-02-), (entreprenør), Brø

rup, 2800
Herholdt, I. D. (-1862-82-), kgl. bygningsinspektør, 

350, 358, 366 note 44 
Hertel (-1885-), Münster, 2281 note 2 
Hetsch, G. F. (-1845-92-), 422 note 20, 1565 
Hiernøe, Jens (1748-1901), Horsens, 338 
Holck, Vilhelm (-1896-1909-), Hillerød, 2114, 

2115, 2120
Holdensen, Peder (-1860-), 2398, 2412 note 30 
Holm, C. F. (-1878-79-), 2806, 2814, 2836 note 47 
Holm, Helge (-1941-49-), København, 1866, 2398, 

3537
Holm, J. (-1898-), 1426
Hødrich, Johann Gottfried – se under Murere 
Jensen, Chresten (-1943-49-), Bramminge, 3025, 

3034, 3222 
Jensen, Edward (-1966-), 1199 
Jensen, Frits (-1919-), 2227
Jensen, Gustav (-1894-), (bygningskonduktør), Ri

be, 143 note 9
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Jensen, John (-1978-), 3222 
Jepsen, J. K. (-1936-71-), Kolding, 1752, 1759, 

1798, 1818, 2441, 2573, 2590, 2603, 2616, 2628, 
2646, 2651, 2661, 2948, 2978, 3004, 3008, 3172, 
3267, 3270, 3353, 3475 

Jespersen, J. (-1917-), Fredericia, 2735 
Jørgensen, Axel G. (-1927-28-), 2761 
Jørgensen, Hans (-1901-02-), (entreprenør), Brø

rup, 2800
Jørgensen, John, (-1918-), 722, 734 note 72 
Jørgensen, Thorvald (-1912-14-), 1009 note 1 
Jørgensen, Waldemar (-1950-), Varde, 1425, 1720 
Kjær, Søren (-1991-), 3172 
Klint, Esben (-1957-), 2065 
Klint, Kaare (-1949-51-), 874, 879, 888, 908 
Knudsen, Elmbæk (-1987-), Lunderskov, 2543 
Koch, Valdemar (-1875-95-), 1298, 1300, 1301, 

1305, 1307, 1309-18, 1320, 1322, 1806, 1815, 
1816, 1817, 1843, 1879 note 59, 2326, 2466, 2876, 
2880, 2882, 2884, 3024, 3029, 3031, 3036, 3160 
note 34, 3192 

Kofoed, Jens Christian (-1910-), 2336, 2358 
Kristensen, Eli (-1891-), (entreprenør), Tarm, 2273 
Kristensen, Aage (-1991-), 2278 
Krosp, I.I. (-1797-), 122, 123, 130, 131 
Kruuse, Anders (-1789-93-), (entreprenør), Hor

sens, 76, 77, 78, 273, 289, 293, 303, 310, 318, 334, 
336, 338, 376, 378 note 16, 398, 454, 456, 512 

Lange, Ferdinand (-1790-94-), Ribe, 76, 77, 84 no
te 96, 214, 215, 222, 274, 338, 340, 364 note 23, 
525, 586, 948 

Lund (-1835-), Farup, 3269 
Lund, H. (-1986-88-), Rødding, 2448, 2948 
Lund, Terkild – se under Murere 
Løffler, J. B. (-1891-92-), (bygningsarkæolog), 1563, 

1564, 1565
Lønborg-Jensen, Harald (-1909-42-), København, 

362, 512, 689, 695, 719, 720, 722, 727, 730, 733 no
te 40 og 45, 734 note 71 og 73, 737, 753, 761,
774 note 31, 1550, 1593, 1595 note 1, 1596, 1598, 
1598 note 1, 1756, 1776, 2229, 2235, 2236, 2238, 
2239, 2240, 2244, 2245, 2247, 2250, 2252, 2255, 
2259 note 43, 2261 note 86, 2267, 2325, 2326, 
2336, 2342, 2343, 2344, 2345, 2350, 2352, 2353, 
2354, 2476, 3102, 3103, 3108, 3108 note 9, 3257 
note 1

Madsen, Sigurd (-1939-56-), Kolding, 2448, 2633 
Magdahl Nielsen, J. (-1918-), kgl. bygningsinspek

tør, 1007, 1221, 1275, 1276, 1280, 1292 note 17 
og 33, 2259 note 35 

Magens, J. (-1794-), kgl. hofbygmester, 338, 339, 
340

March, Werner (-1942-), Berlin, 3153 
Marquard Nielsen (†1525), Varde, 948, 956, 957, 

959, 960, 964 
Marstrand (-1899-), 2845 note 3

Marxen, Ebbe – se Vilhelmsen, Marxen & Bech- 
Jensen

Meilby, Einar B. (-1971-73-), Skibet, 2293 
Meilby, Kuno (-1971-73), Skibet, 2293 
Meldahl, F. (-1881-82-), 350, 358, 366 note 44 
Meyn, P. (-1791-), hofbygmester, 364 note 23, 3526 
Mortensen, Jakob (-1973-93-), Vejen, 2465, 2476, 

2516, 2877, 2878, 2879, 2913 
Mundt, Holger (-1950-), Sønderborg, 2419, 2427, 

2428, 2436, 2439, 2440 
Munk, Niels (-1979-83-), 1968, 1969 
Moller, Axel (-1882-98-), stadsbygmester, Køben

havn, 979, 990, 1003, 1007 note 1, 1014, 1891 
Moller, Hans Chr. (-1965-75-), Grindsted, 2227, 

2326
Mørch, Eyvind (-1899-), 2842 
Nebelong, N. S. (-1837-45-), 80, 212, 214, 222, 

240, 274, 289, 344, 345, 346, 347, 348, 361, 362, 
365 note 37, 367, 369, 449, 454, 482, 650, 652,
717, 718, 1932, 1934, 2132, 2169 

Nielsen, J. Magdahl – se Magdahl Nielsen, J. 
Nielsen, K. Nordby (-1958-61-), Esbjerg, 1709 
Nielsen, Marquard – se Marquard Nielsen 
Nielsen, Ole (-1968-71-), Lyngby, 1012, 2763 
Nyrop, Martin (-1910-), kgl. bygningsinspektør, 

1350
Nørgaard, Søren (-1952-), Esbjerg, 2114 
Oberberg, Hercules von (-1592-94-), kgl. bygme

ster, 282, 2476, 2477 
Olivarius, Tage Christian de Fine (1847-1905), 

Randers, 2741, 2743, 2747, 2759 note 18 og 21 
Olsen, P. Riis (-1942-60-), Varde, 973, 980, 1425, 

1608, 1636, 1645, 1680, 1681, 1685, 1720, 2359 
Overby – se Rønnow
Paludan, Hother (-1910-15-),Ålborg, 2262ff., 2265 

note 1 og 3, 2670 note 59 
Pedersen, Gerhard (-1972-), Gårde, 1495 
Pedersen, L. A. (-1893-94-), Vejle, 2248 
Pedersen, N. H. (†før 1939), Tjæreborg, 2318 
Pedersen, Niels Laurids, (entreprenør), Holsted, 

2759 note 20 
Peters, H. (-1894-), (tømrer, bygmester), Esbjerg, 

2146
Peters, Harald (-1921-50-), Esbjerg, 1014, 2160, 

2879
Petersen, Andreas (-1924-25-), (bygmester), Brørup, 

2735
Petersen, Bernt – se Bernt Petersen 
Petersen, Ebbe Lehn (-1960-84-), Odense, 304, 

362, 416, 482, 734 note 67 og 77 
Petersen, J. Vilh. (-1875-1920-), kgl. bygningsin

spektør, Odense, 979, 1125, 1136, 1143, 1144,
1145, 1151, 1153, 1706 note 22, 1817, 2646, 2650, 
2670 note 59, 2855, 2909 note 20, 3434 note 90 

Petersen, Knud Lehn (-1959-80-), Odense, 362, 
482, 3502

250*
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Petersen, Søren Gottfred (-1981-82-), 1976, 2039, 
2041

Platz, P. C. (-1975-), Seest, 2613 
Rasmussen, Erik Flagstad (-1959-73-), Esbjerg, 

1010, 1758, 1776 
Rasmussen, Kristian (-1986-), Agerbæk, 1653 
Rieman, Nicolaus Hinrich (-1737-48-), (murer, 

bygmester), Skive, 76, 132, 333, 335, 689, 715, 
719, 720, 723, 727, 729, 730, 734 note 70 og 
79, 874, 877, 879, 880, 881, 884, 886, 888, 926, 
1276/77, 1280 

Rolver, Th. (-1922-), Kolding, 2580 
Rosenkjær, Niels (-1909-), 2582 
Schandorph, Niels (-1790-), Århus, 76, 337 
Rønnow og Overby (-1987-88-), Gram, 1972, 

1978
Schandorph, Peder (-1790-), Skanderborg, 76, 337 
Schiødte, Erik (-1884-89-), 1307, 1346 note 49, 

3314, 3329, 3343 note 18 og 27, 3393, 3436 note 
151

Schiørring, E. (-1923-), Grindsted, 2238 
Schroeder, Rolf (-1899-1925-), København, 2735,

2842, 2845 note 2 og 3 
Schultz, C. G. (-1952-), (museumsinspektør), 1681 
Schytz (Schiøtz) (-1887-), 1003 
Schødt, Chr. – se under Murere 
Skov, Aksel (-1991-), 2278
Skovgaard, Hans Georg (-1939-69-), 2493, 2844, 

3541, 3548 note 64 
Skovgaard, Roland J. (-1957-58-), 2580, 2582 
Smidt, C. M. (-1904-23-), (bygningsarkæolog), 434, 

443 note 14, 697, 700, 704, 722, 832, 833, 835, 
2231, 2235 

Sottrup-Jensen (-1948-), Esbjerg, 2851 
Spreckelsen, Johan Otto von (-1969-), 1013 
Stahlknecht, Kay (-1732-40-), hospitalsforstander, 

Vejle, 76, 123, 153, 155, 222, 248 note 1, 266, 267, 
268, 273, 289, 292, 293, 296 note 26, 298, 303, 
310, 318, 329, 332, 333, 334, 335, 336, 361, 369, 
371, 372, 373, 375, 376, 377 note 4 

Stenersen, C. (-1887-), Århus, 1834 note 32 
Stobberup, Mikkel (1761-1844), Varde, 338, 813, 

873, 874, 879, 884, 886, 887, 888, 890, 892, 893, 
899, 901, 903, 911, 912, 914, 916, 922, 939 note
22, 944, 945, 948, 949, 951, 952, 955, 958, 964 

Storck, H. B. (-1875-1903-), 80, 274, 296 note 26, 
304, 344, 350, 351, 358, 359, 388, 1684, 1933, 
1949, 3433 note 83 

Svane, Chr. (-1928-), Kolding, 1609, 1636 
Søndergaard, Steffen M. (-1981-), 2841 
Tarp, Morten Jensen – se under Murere 
Tessin, Nicodemus (d.y.) (1654-1728), 3280, 3283, 

3284
Thielemann, Ferdinand (-1856-), kgl. bygningsin

spektør, 2380, 2381, 2383 
Thomsen, Knud (-1959-66-), Esbjerg, 1010, 1012

Thorup, Herløv (-1974-84-), Varde, 966, 1032, 
1040, 1112, 1573, 1680, 1720, 2010, 2978, 3318 

Thurah, Laurids de (-1721-54-), kgl. hofbygmester, 
76, 153, 266, 267, 289, 292, 300, 303, 308, 319, 
328, 329, 330, 331, 332, 334, 336, 372, 867, 3493 

Tvede, Gotfred (-1910-), 1007 
Uldall, Fritz (-1860-96-), (bygningsarkæolog), Ran

ders, 927, 978, 1127, 1385, 1392, 1405, 1570, 
1817, 1919, 1933, 2006, 2547, 2640, 2646, 2650, 
2710, 2812, 2882, 3525, passim 

Varming, K. (-1908-), 1007 
Vilhelmsen, Jens (-1983-89-), Århus, 1882, 2010, 

2057, 2066, 2449 
Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen (-1990-91-), 

Århus, 2274, 2278, 2317 
Villadsen, Peter B. (-1987-90-), Grindsted, 1568, 

2265, 2336
Walther, V. Th. (-1865-86-), kgl. bygningsinspektør, 

Århus, 366 note 51, 2155, 2159, 3222, 3248 note 
21

Wiinholt, Claudius August (-1894-1901-), Viborg, 
1529, 2704 note 3 

Winstrup, L. A. (-1867-88-), kgl. bygningsinspektør, 
68, 366 note 51, 719, 734 note 67, 870, 872, 874, 
879, 889, 966, 1039, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 
1081, 1102 note 26, 27 og 31, 1106, 1110, 1137, 
1138, 1139, 1142, 1143, 1608, 1933, 2036, 2038, 
2040, 2396, 2455 note 16, 2478, 2482, 2518, 2520,
2522, 2550, 2552, 2578 note 32, 2613, 2614, 2615, 
2616, 2775, 2798 note 42, 3374, 3377, 3378 note 
3

Wohlert, Keld (-1979-90-), 1968 
Øhlenschlæger, J. C. B. (-1936-), Esbjerg, 2555, 

2578 note 45 
Øhlenschlæger, Kaj (-1958-80-), Esbjerg, 1709, 

3008
Aakjær, Svend Aage (-1964-86-), Rødding, 1400, 

1419, 1450, 1474, 1501, 2448, 2477, 2481, 2485, 
2555, 2613, 2702, 2762, 2766, 2775, 2790, 2800, 
2877, 3034, 3222, 3270, 3374, 3375, 3389, 3422 

Aas, Richard (-1949-83-), Varde, 888, 966, 1032, 
1040, 1081, 1112, 1137, 1167, 1190, 1221, 1322, 
1339, 1356, 1358, 1519, 1522, 1526, 1529, 1573, 
1913, 1712, 1931, 1933, 1957, 1964 note 38, 2010, 
2089, 2121, 2252, 2303, 2307, 2308, 2312, 2317, 
2519, 2522, 2676, 2701, 2978, 3070, 3103, 3318, 
3344 note 53, 3534

ARKITEKTER (HAVE- OG LANDSKABSAR
KITEKTER, ANLÆGSGARTNERE)

Andersen, Finn (-1981-86-), Fredericia, 2543, 
2740, 2876, 3025, 3064 

Junggreen Have, I. P. (-1979-80-), 1780, 1836, 
2740

Klaaborg (-1973-), 2608 note 10 
Lindholt (-1973-), 2608 note 10
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Moos (-1973-), 2608 note 10 
Nielsen, Rud (-1961-), Horsens, 2877 
Stenbæk, Aage (-1961-63-), 2229 
Tholle, Johannes (-1942-49-), 2197, 3380

BLIKKENSLAGERE
Feddersen, N (-1921-23-), Grindsted, 2238 
Jensen, C. (-1921-23-), Grindsted, 2238 
Knoop, C. V. (-1894-), (gørtler?), 3361 
Riewald (-1846-), Ribe, 464 
Steinfath, Wilhelm – se under Gørtlere

BLYTÆKKERE
A W K J (-1979-), 3250 note 47 
Andersen, Anders (-1738-), Kolding, 333 
B (-1839-), 2714
Bøg, Hans (-1637-), Kolding, 2380 
Bøjlesen, Bøjle (-1954-62-), Stauning, 2679, 2714 
Bøjlesen, Knud (-1954-88-), Stauning, 2679, 2714 
Christoffer (-1678-), Ribe, 372 
Enevoldsen, Christopher (-1677-), Ribe, 1423 
Enevoldsen, Peder (-1678-), 2233 
Eskesen, Peder (-1682-), 2233 
Fiilsøe, Jacob Clausen (-1847-), Vester Vedsted, 3455 
Gram, Peder Juhlsen (-1863-), 3272 
H P A W (-1978-), 3250 note 47 
Hans (-1594-1602-), Ribe, 373, 377 note 10 
Hans blymester – se Nielsen, Hans, Haderslev 
Hansen, H. (-1885-), 1758 
Hansen, Iver (-1637-), Ribe, 1607 
Hansen, Niels (-1839-), Ølgod, 1528 
Hermansen, H. (-1937-), Pandrup, 3272, 3308 note 

37
Hermansen, H. & Søn (-1977-80-), Pandrup, 3250 

note 47, 3319, 3454
I H (-1783-85-), 3455
I H S (-1850-), 2946 
J B (-1962-88-), Brørup, 2714 
Jens (-1728-), Ribe, 372
Jensen, Knud (-1692-93-), Varde-egnen, 1572, 1636 
Jensen, Niels (-1640-53-), (skifertækker), Kolding, 

2396, 2647, 2669 note 46 
Jørgensen, Jens (-1776-), Lunde, 1111 
Krog, Jep (-1790-), Nielstrup, 337 
L A (-1839-), Brørup, 2714 
Michaelsen, C. M. & Søn (-1972-), 2523 
Morten (-1653-), 2065 
Munk, Søren (-1954-), 2679 
Møller, J. P. (-1892-), Hjerting, 3371 note 33 
Møller, Niels (d. æ.) (-1818-41-), 'kirkearbejder', 

Hjerting, 3266, 3272, 3308 note 30, 3352, 3455 
Møller, Niels (d. y.) (-1887-92-), 'kirkearbejder', 

Hjerting, 3072, 3355, 3371 note 33 
Møller, Peder (-1862-87-), 'kirkearbejder', Øster 

Hjerting, 3072, 3272, 3308 note 30, 3346, 3354 
Møller, Peder – se også under Murere

N C (-1851-), Brørup, 2714 
N C N (-1861-), 1758 
N M (-1876-), 1932 
N P (-1800-), 3455 
N V (-1839-), Brørup, 2714 
Niels (-1650-), 2480
Nielsen, Hans (-1688-95-), Haderslev, 884, 1572, 

1591 note 21, 1607 
Nielsen, Hans (-1884-88-), Ølgod, 1528 
P L (-1800-), 3455
Petersen, Caspar (-1740-42-), Skanderborg, 2426, 

2458
Petersen, Daniel (-1734-), København, 329 
Poulsen, Enevold (-1635-51-), Ribe, 318, 369, 374 
Stofregen (-1993-), Struer, 3371 note 29 
Sørensen, Niels (-1701-), 3542 
Thorsen, Tue (-1698-1711-), 844, 1608, 1628, 1636 
Toftlund, Hans Knudsen (-1594-1640-), Ribe, 289, 

374

BOGTRYKKERE OG BOGBINDERE mv.
Bremer, Hans (-1599-), (bogsælger), Århus, 322 
Iversen, Bertel (†før 1659), Ribe, 643 
Peder (-1652-), København, 2657 
Stjern, Hans (-1610-11-), (bogsælger), 322 
Svane, Hans (-1647-), (forlægger), 2244

BROLÆGGERE
Bertel (-1591-), Ribe, 131 
Christen (-1591-), Ribe, 131 
Lang, Hans (-1694-), Ribe, 131, 132

DREJERE
Christensen (-1869-), Ribe, 746
Dreier, C. T. (-1793-), (rokkedrejer), Ribe, 338
Jensen, Thomas (-1771-72-), Ribe, 440, 464

ELEKTRIKERE
Christensen, K. A. (-1921-23-), Grindsted, 2238 
Nielsen, E. (-1921-23-), installatør, Grindsted, 

2238

FARVERE
Barsballe, Mikkel Pedersen (1726-96), Ribe, 801 
Christiansen, Andreas Hans (1739-65), Sdr. Farup,

3485, 3495 note 193 
Christiansen, Christian (†1698), (kirkeværge), Ribe, 

767, 802
Christiansen, Peder (1673-1723), (rådmand), Ribe, 

767, 768, 777, 784, 802 
Johansen, Christian (-1740-), Sdr. Farup, 3495 note 

192

GALVANOPLASTIKERE
Atla (-1925-27-), elektropletfabrik, København, 

1398, 2736, 3286



3688 KUNSTNER- OG HÅNDVÆRKERREGISTER

Bloch, F. (-1891-), elektropletfabrikant, København, 
1398

D F A (-1965-), 2702
Drewsen, H. C. (-1876-1942-), elektropletfabrik, 

København, 2312, 3409 
Møller, C. (-1891-95-), 904, 1399 
W M F – se Württembergische Metallwaren Fabrik 
Württembergische Metallwaren Fabrik (-1890-1910-), 

Stuttgart, 3409, 3535

GLARMESTRE OG GLASKUNSTNERE
Andersen, Morten (-1776-), Lunde, 1111 
Beldt, Johan Friederich (-1777-), Ribe, 456 
Bertelsen (-1921-23-), Grindsted, 2238 
Blasius (-1641-48-), Kolding, 2551, 2647 
Claus (-1787-88-), Ribe, 3392 
Flek, Marius Christian (-1744-), Kolding, 2427 
Frese, J. og M. (-1960-85-), København, 1307, 2815 
Hans (-1651-), Ribe, 643 
Hansen, Christen (-1670-80-), Ribe, 369 
Havsteen-Mikkelsen, Sven – se under Malere 
Jensen, Hans (-1768-), (også snedker), Vodder, 3392 
Jensen, Jens Urup – se under Malere 
Johan (-1685-), Ribe, 3475 
Lauridsen, Hans (-1702-), Ribe, 757 
Lütken, Per (-1989-), 3142 
Mouritsen, Poul (-1669-70-), Thyregod, 2306 
Møller, Carl (-1924-), København, 2523, 2776 
Niels (-1651-), Varde, 2064 
Niels (-1703-), Varde, 1636 
Odorico (o. 1900), mosaikmester, 409 
Poul (-1653-), Kolding, 2647 
Primon, Nicolai Gotfried (-1742-64-), Kolding, 

2427, 2589
Skovgaard, Johan Thomas – se under Malere 
Søren (-1615-), Ribe, 714 
Søren (-1639-), Ribe, 379 
Trock-Madsen, Carl (-1937-56-), 3279, 3283

GUARDEINER
Fabritius, Fredrik (-1796-), København, 1504 
Groth, Simon (-1863-1904-), København, 744, 900, 

1327, 1480, 1824, 2492, 2493 
Heise, Christian F. (-1911-32-), København, 2242, 

2243, 2264, 2267, 2276, 2327, 2451, 2581 
Ludolf, Conrad (-1679-1729-), København, 2166,

2801, 3376
Møller, Christian Olsen (-1839-), København, 1050 
Siggaard, Johs. (-1932-60-), København, 1118, 2243,

3534, 3538 
Sigsgaard, Jens – se Siggaard, Johs.

GULDSMEDE
Fredericia

Bonde, Hans (-1973-), 500
Cohr, Carl M. (-1902-83-) (sølvvarefabrik), 500,

1368, 1456, 1614, 1898, 2276, 2436, 2437, 2451,
2581, 2781, 2833, 3140 

Give
Madsen, Mads Christian (-1925-), 2276 

Haderslev 
Mogensen, Matz (Mathias), (-1714-), 2491 
Nissen, Johan Wilhelm (-1838-69-), 2984 
Petersen, Wolfgang (-1835-), 1502, 1504, 1575, 

1581, 1582 
Hamborg

Bordesloe, Hermann von (-1596-), 424, 425 
Hjerting

Satterup, Hans Pedersen (†1783), 987, 988, 1083, 
1091, 1321, 1327, 1328, 1898, 1949, 3532 

Horsens 
Mathiesen, H. S. (-1952-), 904 
Rasmussen, R. C. & Søn (-1919-), 2267 
Schmidt, David (-1925-), 2491 

Hørsholm 
Dahlerup Jørgen (-1984-), 900 

Kolding
Aubeck, Hans Jespersen (1815-90), 2434 
Buch, Didrik Hansen (-1700-37-), 2242, 2433, 

2590, 2595, 2618, 2622, 2623, 2652, 2656 
Buch, Hans (-1691-), 2275, 2276 
Buch, Jens Didrichsen (-1729-31-), 2618, 2622, 

2623
Dager, Claus (†1652), 2670 note 67 
Hansen, Hans (-1967-), 2561 
Nielsen Johan Christian (-1855-67-), 2594, 2595 
Nielsen, Niels (-1861-), 2561 
Rasmussen, Claus (†o. 1650), 2657, 2670 note 67 
Satterup, Jacob Nielsen (-1745-95-), 2371, 2492 
Seede, Diderik (-1636-58), 2491, 2512 note 92, 

2561, 2590, 2595 
Thorbrügger, Gert Nielsen (†1756), 2595, 2777, 

2781, 2782 
Thorbrügger, Niels Gertsen (†1762), 2623 

København 
Bratland, Rolf Frithiof (-1960-), 2276, 2282 note 

10
C M (-1904-), 1728 
Christensen, Vilhelm (-1892-), 1564 
Dahl, Emil Ferdinand (-1849-79-), 1480 
Drebolt, Albert Telemack (-1873-), 1823, 1824 
Gijsen, Bendix (-1796-), 1502, 1504 
Goldsmidt Jürgen (-1688-), 424 
H N H & Co. (-1874-83-), 1327, 2072 
Hermann, C. C. (-1960-68-), (»Sterling«), 1199, 

1254, 2276, 2311, 2349, 2451, 2561, 2688, 2702, 
2893

Hermann, K. C. (-1897-1945-), 1118, 1327, 2264, 
2493, 3048, 3285 

Herreborg, Christian Frederik (-1876-), 900 
Hertz, Peter (-1880-), 744 
Holm, I. (-1896-1910-), 1594, 1598, 2688, 2844
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Holm, Johan Georg Christian (-1875-82), 1007 
note 2, 3546 

Johnsen, Niels (-1705-34-), 2165, 2801, 3376 
Jørgensen, Niels Wilhelm (†1866), 2715, 2720 
K C H – se Hermann, K. C.
Lenoir, Jerome Paul (-1748-), 814 
M L (-1922-), 2581 
Malmborg, Jacob (-1839-), 1050 
Møinichen, Carl J. S. (-1854-), 2721 
Niedlich, Johan Christian (juveler), 1005 
Niedlich, Johan Karl Ludevig (juvelér), 1005 
Nielsen, Evald (-1929-), 1777 
Nielsen, Niels (-1917-37-), 2371 
Petersen, Peter Nikolaj (-1935-), 2243 
Prahl, S. J. N (-1849-), 423, 428 note 6 
Scharff, Allan (-1988-), 1859 
Sjødahl, Erik (-1985-), 2259 note 52 
Sterling – se Hermann, C. C.
Stilche, Jørgen (-1667-), 1787, 1789 
T W (-1922-), 2581
Thorning, Jens Christian (-1831-63-), 2950, 2958 

Odense
Lund, Jorgen Olufsen (-1746-52-), 1613, 1614 
Matthiesen, Simon (-1696-97-), 3139, 3174, 3178, 

3179, 3204 note 40 
Simonsen, Matthis (-1696-97-), 3139, 3179 

Ribe
Anders (o. 1550?), 638
Andersen, Engelbrecht – se Engelbrecht Andersen 
Andersen, Johan, (-1673-1705-), 778, 796, 802, 

805, 1271 note 33, 1760, 1764, 1979, 1983, 3458, 
3465, 3504, 3509, 3530 

Bjørn, Claus Guldager (-1818-32-), 823, 1118, 
3409

Buch, Johan Hansen (†1715), 616, 630 630, 2630 
note 33

Bützou, Oluf Nielsen (-1787-92-), 2748, 2752,
3132, 3140

Bötticker, Hendrich (-1707-39), (rådmand, kirke
værge), 375, 376, 423, 428 note 1, 660, 746, 773 
note 20, 805, 1452, 1456, 2125, 2126, 2142 note 
42 og 43, 2492, 2777, 2781, 2983, 3001 note 23, 
3072, 3078, 3280, 3285, 3322, 3327, 3328, 3355, 
3360, 3361, 3371 note 40 

Bøttcker, Jochum (-1745-67-), 806, 3072, 3078, 
3079, 3409, 3530 

Dyrebye, Andreas (1831-91), 2855, 2859 
Dyrebye, Hans Chr. (-1859-), 3465 
Dyrbye (Dyrebye?), Valdemar (-1880-), 744 
Engelbrecht Andersen (-1599-), 1530, 1537 
Hansen, Ditlev (-1600-03-), 452, 518 
Hansen, Frederik Christian (-1778-82-), 3409, 

3504, 3509 
Hauch, Johannes (-1654-), 423 
Holst, Jacob Rasmussen (-1580-), 84 note 84, 688 
Jacobsen, Karl (-1677-), 467

Kiølholt Jens (-1739-45-), 423, 428 note 6, 823 
Klyne, Anders Jensen (-1654-), 423 
Klyne, Jens Andersen (-1690-97-), 735, 745, 786, 

788, 1246, 1253, 1271 note 33, 1760, 1764, 2164 
Kølholt, Jens Jensen (-1723-), 616 
Lydik (-1561-), 451 
Niels (†1518), 89, 93
Obbekjer, Marcus Jacobsen (-1867-71-), 3233, 

3361
Rühle, Johann Jacob Heinrich (†1858), 1144, 1147, 

1426, 1429, 1760, 1764, 1765, 1848, 1856, 2165, 
2816, 2824, 2825, 2888, 2893, 2921, 2926, 2950, 
2957, 3010, 3013, 3174, 3179, 3226, 3232, 3327, 
3328, 3343 note 41, 3409, 3434 note 100, 3546 

Terkelsen, Hans Jessen (-1853-), 2747, 2752, 3226, 
3233 

Ringkøbing 
Kjærulff, Poul Ottesen (-1705-20-), 952, 954, 2068, 

2073
Listo, Jens Marcussen (-1731-), 1171 

Silkeborg
Jacobsen, Knud (-1944-), 1227 

Sønderborg 
Hansen, Hans Christian (-1850-), 2371 

Varde
Bagge, Jørgen Pedersen (-1766-), 1193, 1199, 1214 

note 39a
Billing, Viggo E. R. (-1902-), 1368 
Brosbøll, Johannes (-1782-1808-), 1610, 1614, 1637, 

1640, 1983
Dam, Niels (-1847-62-), 1327, 1359, 1368 
Fux, Johan (-1686-98-), 924, 925, 962 note 46 
Grøn, Erich Nielsen (-1712-27-), 1041, 1050 
Halling, Jens Michelsen (-1705-10-), 900, 954, 962 

note 49, 981, 986, 987 
Kruse, Ulrich Adolph (-1843-), 1199 
Rathje, Johan Frederik (-1884-98-), 954, 962 note 

47, 1118
Sørensen, Carl Christian (-1865-92), 1327, 1898 
Thuun, Lorentz Anholm (-1796-1835-), 926, 1113, 

1118, 1246, 1254, 1575, 1580, 2068, 2073 
Ørrenstrup Jens Terckelsen (-1729-65-), 900, 954, 

1169, 1171, 1234, 1246, 1254, 1658, 1666, 1667, 
1943, 1949, 2016, 3532 

Vejle
Brosbøll, Jørgen Nielsen (-1736-76), 1819, 1823, 

2310, 2311, 2349, 2715, 2720 
Åbenrå

Hestorff, Gotthelf Andreas (-1850-60-), 2435, 2590, 
2595, 3540 

Århus
Hansen, Carl Christian (-1842-), 1426, 1428, 1429 
Hingelberg, F. (1900'rne), 1898 

Ikke stedfæstede 
B Lu (-1845-), 1406 
B R (-1844-), 3408, 3434 note 100
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Bunde, Hans (1900'rne), 3521 note 58 
C(?) P (o. 1850?), 2400
Exner, Bent og Helga (-1964-78-), 1823, 2102, 2295
Gabrielsen, Bent (-1982-), 1969
H B (-1708?-), 2492
Hahn, Werner (-1982-), 1969
Harrebye, Niels Nielsen (1663-97), 3518
Hertz (-1944-), 2657
I C C D (o. 1910), 2360
I H (eller H?) (-1845-), 1368, 1406
M  &  T  B  (1900'rne), 2016
N N P(?) (-1909-10-), 2349
Neill, W. (-1890-), 2311
Rask, Hans (o. 1580), 2687
Rask, Niels (o. 1580), 2687
Rust, Jesper Hansen (-1680-1723), 2142 note 43
S H (-1874-), 2242
W L S S (S S = Sterling Sølv?) (-1889-), 2527 
W R (-1702?), Tyskland(?), 3078

GØRTLERE (KANDE-, TIN- OG BRONZE
STØBERE; KOBBERSMEDE)

Ballin, Mogens (o. 1900), 989 
Bartel (-1614-), Ribe, 424 
Bauman, Frands (-1696-), Tønder, 510 
Bonstede, Herman (-1475-96-), Hamborg, 500 
Brandt, I. (-1891-), 2494, 2784 
Brink, Søren Carstensen (-1843-), (handelsmand), 

904
Brockius, Zacharias – se under Smede 
Bruun, Aksel (-1959-), Varde, 1899 
Bruun, Frederik (-1923-), Varde/Ølgod, 1286, 

1458, 1540, 1565, 1581, 1694 
Christensen, Svend (-1724-), København, 663 
D C S (-1692-), 2313
Dalhoff, H. (-1889-), (kgl. hofgørtler), København, 

1540
Danielsen, J. J. (-1842-57-), Kobbermøllen, Kruså, 

1792
Eibye, Knud (-1911-52-), (kunstsmed), Odense, 

925, 1119, 1201, 1232, 1616, 1626, 1778, 2075, 
2244, 2253, 2264, 2267, 2451, 2763, 3299, 3013, 
3409, 3467, 3468, 3480, 3541

Erstad-Pedersen, G. (-1927-), Århus, 3516, 3521 
note 72

Erstad, Troels (-1923?-), Århus, 2245
Fog & Mørup (-1970-), (lampefirma), 1994
Graff, Carl (-1889-), Esbjerg, 1729
Gørresen, F. (-1842-57-), Kobbermøllen, Kruså, 1792
H B (-1925-), 1406, 1984, 3377
H C (1800'rne), 3466
H S (-1550-), 3180, 3181
Hansen, N. (-1867-), 3410
Henrik (-1647-), (grydestøber), Ribe, 518
Henrik (o. 1680?), Ribe, 746
Holm, Ewen Gundersen (*1683), 2200 note 52

Høy, Hans Christensen (-1862-), 2245 
Jacob (-1804-), 3409 
Jensen, E. (-1899-), 2668 
Jensen, Hans V., (1900'rne), Næstved, 3016 
Jensen, J. (-1793-), Ribe, 338 
Jensen, Morten – se Morten Jensen 
Kjær, S. C. (-1953-), 2356 note 34 
Knoop, C. V – se under Blikkenslagere 
K M – se Kobbermøllen
Kobbermøllen (-1861-), (gørtlerfirma), Kruså, 1792, 

1899
Lindemann, H. (-1950-), 2754 
M H (1800'rne), 3466 
M S (-1752-), Odense, 1824 
Matthiss (-1677-), (kedelsmed), Ribe, 467 
Morten Jensen (o. 1525), 2556, 2561, 2562 
Mortensen, M. (-1880-), Varde, 1329 
Olesen, Christen (-1851-56-), 1338, 1341 
Pedersen, Rudolph (-1783-86-), Ribe, 3420 
Pinic, Henrik Jacobsen (†1670), Ribe, 769, 802 
R S (o. 1550), Sydtyskland, 747, 903, 2494, 2625, 

2784
Rasmussen, Lauritz (-1890-1947-), København, 426, 

464, 500, 900, 1565, 2277, 2493, 2736, 3283 
Rogier, Hans (-1599-), Amsterdam, 3538 
Schieltved, O. B. (-1900-04-), 409, 428, 464 
Steinfath, Wilhelm (-1889-96-), (blikkenslager?), 

Kolding, 2313, 2368, 2373, 2446 note 77, 2928 
Søren (-1712-), Varde, 924
Sørensen, Niels Frederik (Ebbesen) (-1862-), Oden

se, 2984, 3016, 3234 
T R (-1919-), 2268 
Teudt (o. 1850), Ribe, 3481 
Teutsen, E. (-1844-), Ribe, 1255 
Thiessen, F. H. (-1812-46-), 2047, 2245 
Thomsen, Emil (-1939-), (lysekronefabrikant), Kø

benhavn, 3481 
Thun, Lorentz (-1738-), Ribe, 335, 375 
Tun, Nicolaus (-1705-), Ribe, 375 
Tyll, Joachim Henerich (-1683-1701-), Ribe, 746, 

773, 3466, 3492 note 119

INGENIØRER
Jensen, Jes (-1885-), 126 
Kaas, Fr. (-1906-34-), 1070 
Ramsing (-1894-), 2555
Schönweller, G. (-1917-31-), professor, 362, 720, 

722
Troelsgård, Eduard (-1983-85-), 2066

JERNSTØBERE
Bjelke (-1871-81-), (smed), Varde, 1458, 1506, 1582, 

1950, 2017, 2074 
De Smithske Jernstøberier – se under Klokkestø

bere
Heegaard, Anker (-1894-), Frederiksværk, 2505
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Henrik (grydestøber) – se under Gørtlere 
Hess (-1916-), Vejle, 1934 
Larsen, Th. (-1885-), Varde, 1040 
Ludvigsen & Herman (-1879-), København, 1514 
Porlin (-1900-), Esbjerg, 2776 
Reck (-1886-1900-), (kakkelovnsfabrik), 1112, 

1574, 2121, 2381 
Ribe Jernstøberi (-1854-89-), 3354, 3355, 3381, 

3392, 3410 
Stallknecht – se under Klokkestøbere 
Walthersdorff (-1857-), 2440, 2524

KALKMALERIVÆRKSTEDER
Liljemesteren (-1500-20-), 975, 978, 980, 1038, 

1040, 1082, 1447, 1451, 1467 note 45, 1497, 1498, 
1501, 1502, 1526, 1530, 1570, 1574, 1609, 1756, 
1757, 1759, 1844, 1888, 1889, 1892, 1975, 1979, 
2010, 2039, 3224, 3250 note 50

KERAMIKERE (POTTEMAGERE)
Johansen, Kirsten Winther (-1984-), 2105 
Rønnow, Marianne (-1969-), 1013 
Schrøder, Karl – se under Malere

KLOKKESTØBERE (BØSSE- OG KANON
STØBERE)

Allerup, M. P. (-1884-), Odense, 2023, 2090 
Altena, Hans (-1561-65-), Hamborg, 890, 927, 

928, 942 note 141 
Andersen, L. (-1908-), Århus, 1433 
Armowitz, Johan Hinrich (-1756-), Lybæk, 3356, 

3366
Asmussen, Claus (-1684-1702-), Husum, 514, 518, 

1903
Asmussen, Johan (-1717-), Husum, 517 
Behrens, Gerh. (-1726-), Hamborg, 3532 
Benninck, Mathias (-1582-), Lybæk, 2524, 2536 
Beseler, Jacob Friederich (-1823-47-), Rendsborg, 

517, 3518
Bieber, Johan Nicolaus (-1769-98-), Hamborg, 516, 

1958, 1979, 1994, 2147, 2777, 2791, 3038, 3057,
3280, 3300

Bochum, B. V. G. (Bochumer Vereinigten Gusstahl- 
fabriken (-1884-1901-), Tyskland, 1350, 1407, 
2454, 2802

Bodemann, Bernt (-1613-), Lybæk, 2239, 2254,
3539

Borstelmann, Dirick (-1599-), Hamborg 3174, 
3185, 3186

Chr. Christensens Enke (-1885-97-), Århus, 928, 
1062, 1378, 2186, 2757 

Christiansen & Schjønning (-1909-11-), Åbyhøj, 
1511, 159, 2361 

De Smithske Jernstøberier (-1904-66-), Aalborg, 
889, 959, 1232, 1288, 1598, 1772, 2254, 2265, 
2269, 2441, 2628, 2736, 2764, 2900, 2962, 3340

Dobbran, Hinrik (-1436-), 514 
Eijsbouts, N. V. (-1969-84-), Asten, Holland, 966, 

2105, 2295, 2628, 2666, 3021, 3539 
Gamst, H. G. (-1793-), København, 2375 
Gamst, Henrik (-1850-53-), København, 928, 

2833
Grave, Jan Albert de (-1730-), Amsterdam, 3010, 

3020, 3021 
Hansen, Peter – se Peter Hansen 
Hellerung, J. H. (-1891-), (H. Gamst & H. C. Lunds 

eftf.), 1565, 3536 
Hendrick (-1730-), 1289 
Herman (d.æ.) (o. 1275-1300), 3322, 3339 
Høyer, A. M. (-1895-), Viborg, 2703 
Jensen, Peder – er identisk med Johansen, Peder 
Johansen, Peder – se Peder Johansen/Peder Jensen 
Kleimann, Arnt (-1634-), Lybæk, 2280, 2289 
Klyner, Hans (-1566-), 959, 963 note 60 
Kort (-1435-44-), 1819, 1830/31, 2023, 2652, 

2665, 3226, 3244 
König, Caspar (-1736-60-), Viborg, 1452, 1464, 

2556, 2575
Lucas, Melchior (-1589-99-), Husum, 515, 1426,

1434, 3280, 3299 
Lund, Hans Christian (-1850-53-), København, 

928, 2833, 3536 
Løw, B. & Søn (-1907-28-), København, 991, 1903, 

1778, 2329, 2355, 3108, 3256, 3481 
M H (-1590-), 2514 note 138 
Meilstrup, Jacob Hansen (-1870-80-), Randers, 

2833, 3423
Meilstrup, P. M. (-1822-), Randers, 1530, 1553,

1554
Meilstrup, P. P. (-1853-69-), Randers, 517, 518, 

772, 1511, 1866, 2902 
Melchior, Petrus (-1625-), Husum, 2186 
Melchior(sen), M. Baltzer (-1636-), Flensborg,

2730
Mervelt, Gert van (-1552-), 890, 928 
Meyer, Christian (-1710-), Hamborg, 1207 
Niels (-1437-), Lüneburg, 890, 902, 1540, 3531, 

3536
Nielsen, Adam (-1600-), Kolding, 2397, 2410 
Nielsen, Aug. – se Thubalka
Paccard, Alfred (-1972-74-), Annecy, Frankrig,

1402, 2845
Paccard, Pierre (-1980-87-), Annecy, Frankrig, 

1207, 3090
Peder Jensen (-1430-32-), Randers, 1083, 3534,

3535, 3538
Peder Jensen er identisk med Peder Johansen 
Peder Johansen (-1430-32-), Randers, 1100, 1101, 

1321, 1340, 2042, 2053, 2068, 2090, 2091, 3534,
3535, 3538

Peter Hansen (-1492-1507-), Flensborg, 2318, 
2816, 2833, 3530, 3534, 3541
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Petit & Fritsen (-1964-81-), Holland, 927, 1062, 
1433/34, 2536 

Petit & Gabi Edelbrock (-1922-), Westfalen, 2582 
Reimer, D. H. (-1816-), Randers, 991 
Rock, Franciscus (-1646-), Glückstadt, 1062 
Smithske Jernstøberier – se De Smithske Jernstøbe

rier
Stallknecht, Jørgen (-1864-), Horsens, 1153 
Strufe, Otto (-1655-), Hamborg, 518, 772, 3527 
Taylor, John & Co. (-1958-76-), England, 1958, 

1710, 2802, 2962, 2996 
Thubalka (-1949-82-), (firma), Vejle, 514, 928, 

1177, 1969, 2023, 2103 
Tram, Henrik (-1547-), 2345, 2355, 2357 note 55 
Whitechapel Bell Foundry (-1971-), London, 1010 
Wulff, Andreas (-1655-), Hamborg, 518, 772

KONSERVATORER
Andersen, Peter Kristian (-1934-49-), 1224, 1226, 

1229, 1844, 2578 note 45, 3231 
Bagger, Peter J. (-1930-36-), (maler), 1042, 1054, 

1113, 1116, 1117, 1123, 1124, 1144, 1148, 1149,
1150, 1153, 3534 

Baumbach, C. J. – se under Sten- og billedhug
gere

Bayer, Erik – se under Malere 
Borre, Harald (-1936-52-), 1040, 1609, 1979, 3126 
Bruun, Harald – se under Malere 
Buch, Niels Ole Funder (-1981-82-), 3391 
Dalgaard, Jens J. (-1977-), 2482 
Due, Kristian – se under Malere 
Elmholdt, Svenning (-1967-), 899 
Frederiksen, C. (-1920-), 1046 
Gallifant, Charles (-1985-), 1221 
Hecklen, Lucien – se under Snedkere og billed

skærere
Hellvik, Olaf (-1958-80-), 1040, 1530, 1936, 1938, 

2010, 3126
Holm, E. B. Rosing – se under Snedkere og 

billedskærere
Høm, Paul – se under Malere 
Jensen, Einar V. (-1938-60-), 1083, 1084, 1087, 

1088, 1090, 1095, 1097, 1562 note 75, 1844, 1853, 
3231

Jensen, Poul (-1921-25-), 1113, 1118, 1121, 1194, 
1196, 1198, 1201, 1203, 1454, 1578 

Kaland, Bjørn (-1978-), Bergen, 2581 
Kornerup, Jacob – se under Malere 
Kristiansen, Georg N. (-1942-68-), 983, 984, 989, 

990, 994, 2345, 2349 
Larsen, Mogens (-1953-77-), 490, 495, 545, 550, 554,

562, 563, 564, 566, 568, 569, 581 note 12, 1759 
Lauritsen, P. (-1920-), 1046 
Lind, Egmont (-1941-64-), 1081, 1307, 2427, 2776, 

3126, 3273
Lunøe, Poul (-1956-62-), 485, 490, 499 note 44

Magnus-Petersen, J. (-1888-1903-), (tegner), 541 
note 47, 588, 977, 980, 986, 1451, 1536, 1554, 
1775 note 32, 1872, 1892, 1897, 1935, 1938, 2286, 
2287, 2288, 2392, 2741, 2745, 2886, 2929 

Munk, Harald (-1914-42-), (maler), 742, 743, 773 
note 14, 1251, 1264, 1271 note 40, 1335, 1336, 
2239, 2344, 2485, 3455, 3457, 3458, 3462, 3464,
3470, 3472, 3479, 3491 note 91 og 95 

Møller, J. P. (-1836-), 485, 497 note 7 
Nielsen, Karl Søndergaard (-1979-), 931 
Nielsen, Vitus – se under Sten- og billedhuggere 
Petersen, Emil (-1923-), 485 
Petersen, F. F. (-1873-76-), 485, 490, 499 note 38, 

545, 549, 550, 553, 581 note 11 
Rasmussen, Ejnar (-1937-), 1336 
Rastrup, Lars – se under Snedkere og billedskæ

rere
Rothe, Eigil (-1905-25-), 1245, 1307, 1313, 1316, 

1318, 1319, 1321, 3125, 3127, 3128, 3130, 3162 
note 69, 3163 note 94 

Rønne, Svend (-1904-08-), 485, 495, 498 note 21,
23, 24, 26, 29, 31, 33, 35, 499 note 38, 550, 554,
563, 579, 581 note 11 

Simonsen, Knud (-1971-80-), 1307, 1892 
Smalley, Robert (-1968-77-), 2307, 2482 
Steffensen, V. (-1873-), 583 note 42 
Sørensen, Aage (-1960-86-), (maler), 1042, 1575, 

2308, 2478, 2485, 2524, 2530, 2533, 2539 note 30, 
2888, 2979, 2987, 2991, 2995, 3038, 3050, 3322,
3356, 3376 

Termansen, N. J. – se under Malere 
Thomsen, Verner (-1961-), 1090 
Trier, Ernst (-1955-72-), (maler), 2122, 2359, 2397, 

2406, 2449, 2524, 2591, 2593, 2618, 2619, 2627, 
2801

Vognsen, Leif (-1978-79-), 251 note 35

MALERE (TEGNERE, GRAFIKERE OG KOB
BERSTIKKERE)

A M (-1791-), 1197 
A P (-1791-), 1197
Aachen, Hans (Johan) von (1552-1615), 2165 
Abildgaard, Søren (-1770-76-), (arkivtegner), 153, 

316, 525, 529, 530, 539 note 16, 540 note 20, 586, 
588, 589, 592, 953, 957, 963 note 54 og 55, 986, 
990, 1232, 1426, 1451, 1500, 1699, 1872, 2607, 
2608, 2618, 2652, 2890, 2899, 2903, 2904, 2905, 
3540, passim

Adamsen, Sten (-1620-52-), Ribe, 1045, 1046, 
1084, 1687, 1702, 1844, 1847, 2068, 2075, 2086, 
2087, 2088, 3062 note 66, 3132, 3144, 3151, 3163 
note 99

Agersnap, Hans (-1891-1910-), 1502, 1504, 1530, 
1532, 1535, 1594, 2279, 2717, 2780, 2798 note 46, 
2801

Aldegrever, Henrik (1502-55-), 2413 note 53
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Anders (-1633-39-), Kolding, 2406, 2486 
Andersen (-1855-), Kalvslund(?), 3356, 3360, 3364 
Andersen, A. N. (-1886-), Vejen, 2855, 2857, 2858 
Andersen, Cilius (-1898-), 1145, 1146 
Andersen, Hans (†1673), Ribe, 629, 644 
Autrup, Hans Christensen (-1863-), 2954 
Bagger, Peter J. – se under Konservatorer 
Bang, Wilhelmine (-1875-), 1053 
Barocci, Federico (1528-1612), 554 
Bartholomesen, Jacob (-1635-54-), Ribe, 476, 512, 

3072, 3082 
Bartolommeo, Fra (1472-1517), 2889 
Bartsch, Johan (o. 1650), Gotland, 1880 note 71 
Bauditz, Hinrich Conrad, Rendsborg, 3530 
Bayer, Erik (-1907-09-), (konservator), 2308, 2322 

note 35, 2345, 2348, 2352, 2356 note 29 og 30 
Becker, J. G. Burman (-1860-70-), (kontorchef), 

1786, 1890, 2036, 2040, 2552, 2585, 2614, 2615,
2679, 2707, 2885, 3533, 3534 

Bernini, G. L. – se under Sten- og billedhuggere 
Biltoft, Inge (1900'rne?), 1376 
Bjerrum, Christian Peter (-1739-), Ribe, 3396,

3416, 3421
Bloch, Carl (†1890), 1381 note 19, 2702, 3535 
Brask, Johanne (-1915-51-), 2755, 3107, 3280,

3281, 3283, 3288, 3292, 3295, 3296, 3309 note 62 
Brun (-1866-67-), Ribe, 747 
Brun, Charles le (1619-90), 3284 
Bruun, C. (-1840-), Guldager, 2068, 2070, 2071 
Bruun, Harald (-1886-), (konservator), 485 
Budtz Møller, Carl (-1902-), 1370 
Bærentzen, Emil (1799-1868), 1001 note 11 
Bølling, Hans Christensen (-1620-52-), Ribe, 433, 

582 note 29, 1046, 1084, 1844, 1847, 2068, 2075, 
2086, 2087, 2088, 3163 note 99 

Candid, Peter (o. 1625), 1046, 1085, 1454 
Christen (-1651-52-), Kolding, 2373, 2382, 2383, 

2402, 2406, 2408 
Christensen, Villy (o. 1900?), 2188 
Christian (-1772-77-), Ribe, 440, 456 
Cort, Cornelius (-1575-), 742 
Cranach, Lucas (d.æ.) (1472-1553), 384, 495 
Dalsgaard, Christen (-1872-78-), 2368, 2376 note

15
Dircksen, Jan (-1602-18-), 2413 note 53 
Dohm, Heinrich (-1898-1903-), 1612, 1658, 1664, 

1670, 2188, 3010, 3011, 3356, 3359, 3360 
Dolci, Carlo (1616-86), 2593, 2890 
Dolendo, Zacharias (o. 1625), 742 
Doré, Gustave (1832-83), 2855, 2857, 3541 
Dorph, Anton (1831-1914), 1777, 2164, 2955, 2962 
Due, Kristian (-1916-20-), (konservator), 893, 897, 

898, 899, 905, 908, 910, 912, 939 note 67, 1045, 
1046, 1120, 1630 note 36 

Dyck, Anton van (o. 1600), 766 
Dürer, Albrecht (1471-1528), 983

Ellung, I. (-1798-1801-), (antikvar), Varde, 1126, 
1132, 1143, 1248 (på disse fire sider findes tegnin
ger af I. Ellung, anført som anonyme), 1792, 1804 
note 39, 3534 

Exner, Julius (1825-1910), 2171, 2186, 2201 note 
72

F P (el. P F?) (-1791-), 1196, 1197 
Fabricius (-1790-), Tønder, 485 
Floris, Frans (o. 1516-70), 2445 note 55, 3205 note 

67 og 68
Fredendal, Peter Frederik (-1868-73-), Kalvslund, 

3322, 3360 
Frederiksen, Erik Ellegård (-1979-), 1153 
Freudendal – se Fredendal 
Frølich, Lorenz (-1857-), 1006, 1458, 1506 
Gemzøe, Peter H.(-1839-), 2584, 2589, 2608 note

9
Gheyn, Jac. de (1565-1615), 1461, 1507 
Goltzius, Hendrick (1558-1617), 1333, 1436, 1730, 

1852, 1860, 1944, 2070, 2079, 2099 note 35, 2691, 
3082

Gortzius, Geldorph (1553-1616), 920, 1982, 3083 
H H (-1919-), Hej nsvig, 2354 
Hans (-1781-), Ribe, 485 
Hans (-1795-), Ribe, 753
Hans maler (-1620-40-), Ribe, 3062 note 66, 3132, 

3144, 3151
Hansen (-1842-47-), Ribe, 3327, 3459, 3462, 3470 
Hansen, Anders (-1859-62-), Seem, 3402, 3417,

3421, 3422
Hansen, B. (-1880-), Ribe, 3356, 3360, 3364 
Hansen, Brdr. (-1925-), (firma), Esbjerg, 1610,

1611, 1620, 1622, 1630 note 36, 1834 note 47 
Hansen, Carl (-1908-), Nykøbing Falster, 2175 
Hansen, Constantin (1804-80), 388, 900 
Hansen, Erik (-1965-), Askov, 1610 
Hansen, H. (-1921-23-), Grindsted, 2238 
Hansen, Hans (-1827-55-), Ribe, 484, 485, 490, 

493, 494
Hansen, Hans (-1866-77-), Skodborghus, senere 

Holsted, 2369, 2382, 2383, 2821, 2680, 2684, 
2693, 2715, 2718, 2719, 2888, 2890, 2922, 2925 

Hansen, Hans (-1887-), Egtved, 2414 note 58 
Hansen, Heinrich (-1858-82-), 80, 350, 2880, 2882 
Hansen, J. (-1917-18-), Esbjerg, 3034, 3039, 3040, 

3052, 3055 
Hansen Jacob (-1792-), Ribe, 3505, 3509 
Hansen, Jørgen (-1902-18-), Esbjerg, 440, 476, 

478, 1640, 1935, 1943, 1944, 1946, 1948, 1980,
1981, 1982, 2130, 2160, 2169 

Hansen, Lars (-1696-1725-), (kirkeværge, S. Katri
ne), Ribe, 734 note 62, 767 

Hansen, Niels (-1845-), Tjæreborg, 1850, 1862, 
1864, 1866 

Hansen, P. O. (-1866-), København, 3232 
Hansen, Peter Østergaard (-1936-), 1054
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Hansen, Thorvald (-1905-), Kolding, 2743 
Harkruch, Anders (-1701-04-), (vinkelskriver), Ri

be, 414, 415, 3526, 3530 
Haslund, Ole (-1902-), 494 
Havsteen-Mikkelsen, Sven (-1978-85-), 2815, 2855, 

2856, 2874 note 25 og 26 
Hensel (-1887-), Fædsted, 3377 
Herman (-1847-), Lunde, 1117 
Hilker, Georg Christian (-1860-), 3526 
Hjermind (-1887-), Esbjerg, 1007 note 1 
Hoffskov, J. (-1896-), Bække, 2368 
Hofmann, Heinrich (1824-1911), Dresden, 2263, 

2265 note 5 
Holbak, Niels (-1934-), 2127, 2134 
Holm, Truels (-1878-86-), Bobøl, 2750, 2757, 2791, 

2832
Holsøe, Carl (-1897-), 2888, 2889, 2910 note 26 
Høier (-1848-), Billum, 1086 
Høm, Paul (-1952-74-), Gudhjem, 379, 416, 893, 

912, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1177, 1179 note 
27, 1222, 1943, 1944, 1946, 1948, 1952, 1954 

Hörner, Johan (-1741-61-), 493 
Haas, J.(1720-75), 498 note 22 
I S L (-1708-), 2490
Iversen, Hans (-1726-28-), Varde, 892, 914, 922 
Iversen, Kræsten (1886-1955), Holsted, 1009, 2742, 

2748, 2759 note 20, 2762 
J L (-1733-73-), 3396, 3401, 3402, 3418 
Jacob (-1795-18-), Ribe, 386, 435, 482, 761 
Jensen, H. (-1850-), Varde, 989 
Jensen, Hans (†1653), Ribe, 1687, 1702, 2068, 

2075, 2086, 2087, 2088, 3163 note 99 
Jensen, Hans Christian (-1883-), 494 
Jensen, Jens Urup (-1950-79-), 1010, 1168, 1222, 

1307, 1978 
Jensen, K. Søborg (-1985-), 2071 
Jensen, Lars (Las), (-1742-47-), Skærbæk, 415, 432, 

3391, 3396, 3397, 3417, 3418, 3419, 3421, 3424, 
3432 note 63 

Jensen, Poul – se under Konservatorer 
Jepsen, M. (-1884-), 1393, 1399, 1400 
Jerichau, Jens Adolf (-1890-1916), 1564 
Johannesen, M. (-1954-), 2453 
Johannsen, M. (-1850-), 2655, 2665 
Johnsen (-1915-), 2851 
Jouvenet, Jean (1644-1717), 578, 3075 
Jung, F. (-1985-), 2530, 2539 note 30 
Jung, P. (-1985-), 2530, 2539 note 30 
Jung, Richard (-1924-28-), Gesten, 2539 note 30, 

2680, 2684, 2818 
Jürgensen, Andreas (-1802-), Roager, 3459, 3462,

3463, 3491 note 98 
Jørgensen, Mogens (-1979-), 2762 
Jørgensen, Oskar (-1927-), 1957 
Kjær, Nicolai (-1846-47-), Vorbasse, 2307, 2310, 

2345, 2348, 2352

Knud (-1672-94-), Ribe, 441, 463, 464 
Knudsen, Preben (-1742-), Ribe, 437 
Koch, Julius (-1752-), 1169, 1170, 1171, 1174, 

1179 note 27 
Kornerup, Jacob (-1865-94-), (antikvar), 381, 382, 

386, 388, 1075, 1307, 1310, 1311, 1312, 1313, 
1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1345 note 37, 1913, 
1932, 2238, 2250, 2259 note 39, 3213 

Kragh, Johannes (-1905-06-), 379, 496 
Kragh-Hansen, Viggo (-1970-), 493, 494 
Kristensen, Jørgen (-1887-), Lindknud, 2679 
Kruse, V. (-1905-), 498 note 35 
Købke, Christen (-1835-), 2001, 2008 
Kaalund, Bodil (-1970-76-), 2295 
Larsen, Alfred (-1905-), 3176 
Larsen, Johs. Nim (-1958-), 2071 
Laurids Peter (-1803-), Fanø, 1375 
Lauridsen, H. (-1884-86-), Kolding, 3327 
Lind, C. F. (-1840-62-), Jernved, 1787, 1789, 1803 

note 29 og 30, 1819, 1822, 1827, 2820, 2821, 
2837 note 73, 3038, 3039, 3040, 3050, 3052, 3322, 
3323, 3325, 3327 

Lind, M. P. (-1882-84-), Kolding, 2590, 2609 note 
31

Lochon, H. von (o. 1550), 421 note 12 
Lollesgård, Knud (-1973-), 2237 
Lund, Anker (-1881-98-), København, 1226, 1474,

1479, 1763, 3322, 3324, 3327, 3534 
Lund, Niels (-1754-76-), Janderup, 892, 893, 898, 

911, 916, 1041, 1042, 1046, 1048, 1054, 1058, 
1059, 1060, 1083, 1086, 1087, 1090, 1095, 1096, 
1097, 1098, 1099, 1152, 1246, 1250, 1252, 1253, 
1257, 1258, 1260, 1261, 1264, 1321, 1338, 1339 

Magnus-Petersen, J. – se under Konservatorer 
Mahler, Jacob – se Jacob
Malling, Johannes (-1918-19-), Birkerød, 2449, 

2450
Mander, Karel van (d. æ.) (1579-1623), 1461 
Mander, Karel van (d. y.) (o. 1650), 742 
Matham, Jacob (1571-1631), 1749 note 46, 1879 

note 52, 2099 note 35, 2700 note 44 
Merian, Matthäus (-1627-), 3462 
Mecklenborg (-1901-), Varde, 1169 
Mehrn, Anna Maria (1889-1976), 2171, 2188 
Meulengracht, Jacob Adriansen van (-1635-40-), 

Ribe, 486, 582 note 29, 769, 775 note 71, 3072, 
3082, 3526, 3528 

Meyer, Jacob (-1958-), 2582 
Moe, Andreas (-1902-), 2591, 2593 
Mortensen, Emanuel (-1927-28-), Holsted, 2762 
Munch-Petersen, Lisbeth (-1960-74-), 379, 416 
Munk, Harald – se under Konservatorer 
Müller, Thomas (-1715-), Tønder, 3463, 3464, 

3469, 3476
Mølengraf, Jacob Adriansen van – se Meulengracht, 

Jacob Adriansen van
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Møller, Carl Budtz – se Budtz Møller, Carl 
Møller, J. P. – se under Konservatorer 
Møller, Peter Nicolai (-1882-1904-), Kolding, 2275,

2432, 2450, 2459, 2460, 2524, 2526, 3376 
Niels (-1799-), Tradsborg, 884 
Nielsen, H. H. S. (-1883-), Ål, 1086 
Nielsen, Knud (-1693-), Ribe, 466 
Nielsen, Kr. (-1927-28-), Vejen, 1687, 1689, 1690, 

1696, 2680, 2684, 2693, 2829, 2839 note 103 
Nielsen, Laurids (-1928-), Ribe, 3287 
Nielsen, Niels Ibsen (-1924-50-), (kirkeværge), 

Holsted, 2748, 2752, 2760 note 29 
Nøbbe, Jacob (1850-1919), (tegnelærer), Flensborg, 

2187
Oppenhagen, E. (-1902-), Kolding, 2591, 2594, 2599 
Ottesen, Johannes (1875-1936), 494 
Ottzen (-1919-20-) , Vamdrup(?), 2651 
Overgaard, Christen Nielsen (-1906-), 379 
P F (el. F P?) (-1791-), 1196, 1197 
P G (-1653-54-), 981, 982, 983 
Pas, Crispin de (d.æ.) (1564-1637), 920, 1046, 1086, 

1982, 3083, 3145 
Pas (se), Crispin de (d.y.) (-1643-70?-), 2432 
Pas, Magdalena de (o. 1600-40), 742 
Paulsen (-1846-), Ribe, 463 
Paulsen, Julius (1860-1940), 1502, 1504 
Peder (-1751-), 952 
Pedersen, Alfred (-1941-), 2278 
Pedersen, Anders (-1791-), 1197 
Pedersen, Erik (-1929-31-), (også billedskærer), 1733, 

1787, 1788 
Pedersen, Ferdinand (-1950-), Varde, 935 
Pedersen, I. (-1847-), Billum, 1086 
Pedersen, Ib (-1941-), 2278 
Pedersen, Stefan Viggo (-1942-55-), 494, 1425, 

1426, 1609, 1610, 1611, 2001, 3275, 3278, 3279, 
3280, 3283, 3308 note 45 

Pedersen, Truels (-1769-), 1426, 1474, 1475, 1476, 
1478

Pencz, Georg (ca. 1500-50), 2413 note 53 
Petersen, Carl (-1894-1904-), (dekorationsmaler), 

379, 381, 382, 388, 390, 391 note 7, 409, 540 note
39

Petersen, Ellen, f. Olesen (-1921-), 494 
Petersen, Julius (-1884-85-), 1787, 1789, 3541 
Petersen, Jürgen (-1715-), Tønder, 3463, 3464, 3469, 

3476
Petersen, Martin (-1886-), 536 
Philipphus (-1613-), Ribe, 73, 440 
Poulsen (-1822-47-), Ribe, 437, 572, 3132, 3136, 

3146
Poulsen, Hans (-1710-42), Ribe, 335, 375, 435, 

476, 485, 489, 822, 889, 892, 893, 986, 898, 899, 
1113, 1116, 1117, 1144, 1146, 1246, 1247, 1250, 
1251, 1454, 2013, 2042, 2043, 2044, 2122, 3395, 
3398, 3401, 3409, 3423, 3425, 3507, 3508, 3531

Preetzmann, Caspare Christina Juliane Ulrikke 
(-1839-), (konventualinde), Gisselfeld, 1575, 1577 

Rafael (1483-1520), 496, 767, 3462 
Rahbek, P. (-1916-), 2978, 2979, 2991 
Ravnø, Valdemar (-1933-), Vorbasse, 2329 
Reinau, Johan Jochum (-1864-), Fanø, 2124, 2142 

note 36 
Reinhard, A. (-1717-), 492 
Rembrandt (1606-69), 2201 note 83, 2820 
Rem, Guido (1575-1642), 1763 
Riber, Lauritz Andersen (-1591-1614-), Ribe, 312, 

398, 410, 422 note 13, 446, 448, 468, 482, 496, 
553, 554, 575, 576, 777, 787, 788, 1530, 1535, 
1536, 1554, 1561 note 53 og 54, 3056, 3062 note
66 og 69, 3528, 3530 

Riber, P. (-1903-), 1232 
Richard, Ferdinand (-1867-), 1418, 1424 
Richter, Benjamin (-1768-), Stepping, 3279, 3281, 

3288, 3291, 3292, 3294, 3295, 3296 
Roed, Jørgen (1808-88), 80, 132, 158, 251 note 32, 

341, 366, 387, 454, 473, 543, 554, 582 note 25, 
735, 766

Rohde, Johan (-1898-), 3505, 3506 
Rondahl, Emmery (-1895-), 1887, 3232, 3250 note 

58
Rousselet, Gilles, 3284 
Rubens, P. P. (1577-1640), 2072, 2089 
Rud-Petersen, Rudolf (-1941-), 2397, 2398 
Røjbæk, Ingolf (-1953-55-), 1844, 1848, 2308 
Rørbye, Martinus (-1848-), 496, 3458, 3480, 3494 

note 172 
S F (-1791-), 1197 
S H (-1791-), 1197
Sadeler, Johan(nes) (1550-1600), 560, 1046, 1085, 

1454, 1702, 1844, 1845, 2086, 3152, 3533 
Sadeler, Raphael (1555-1616), 1702, 1844, 2086, 

3152
Sadeler, Ægidius (1570-1629), 2165, 2445 note 55 
Salomon, Geskel (-1843-), 494 
Schaten, Hubert (-1597-), 283 
Schleisner, C. A. (-1877-), 890, 893, 898, 899, 922 
Schmidt, Agnes – se Smidt, Agnes 
Schmidt, Olga (-1895-), 2702 
Schourup, Peder (-1761-), Hjarup, 2626 
Schrøder, Karl (1870-1943), 3548 
Schwartz, Chr. (o. 1650), 560 
Seidelin, E. H. (-1858-60-), (præst), Janderup, 1046, 

1071 note 33 
Simonsen (-1854-), 3494 note 172 
Skovgaard, Joakim (-1890-1926-), 390, 1564, 3505,

3506, 3536
Skovgaard, Johan Thomas (-1957-58-), 2580, 2581,

2582, 3536
Skovgaard, Niels (-1924-), 2843
Smidt, Agnes (-1928-39-), 494, 3462, 3546
Solis, Virgil (1514-62), 1562 note 72 og 73, 2496
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Sonnichsen, Johannes (-1738-40-), Sønderho, 2163, 
2199 note 35 

Sonnichsen, Sonnich (-1738-40-), Sønderho, 2163, 
2199 note 35 

Starup, Mads (-1887-), Maltbæk, 2414 note 58 
Stavn, Jeppe (1747-1826), ('herregårdskunstner'), 

Endrupholm, 1723, 1740, 1749 note 65, 3188, 
3205 note 58, 3206 note 76 

Steen, Peter (-1936-51-), (også billedskærer), Varde, 
1350, 1399, 1404 note 35, 3535 

Steenholdt, Niels (-1936-37-), Gredstedbro, 2556, 
2572, 2573, 3256 

Steffensen, Poul (-1906-10-), 1086, 1087, 2360 
Stenholt-Jensen (-1940-), 1508 
Stensen, Willem (-1667-96-), Ribe, 375, 463, 466, 

500, 2025, 2370, 3132, 3134, 3136, 3163 note 99, 
3281, 3296

Stentzel, Albret (1686-1722), Fredericia, 2259 note 
48

Stentzel, J. A. (-1740-), 2239, 2240, 2242, 2259 note 
48, 2345, 2348 

Stevns, Niels Larsen (-1914-), 2845 
Storck, Jørgen (-1905-), 920, 922 
Stoss, Veit – se under Snedkere og billedskærere 
Stryhn, Niels (-1948-), Hjerting, 2071 
Süthölfer, J. B. (-1888-), 2503, 2513 note 109, 2514 

note 133
Søndergaard, Ole (1876-1958), 1004, 1006, 1169, 

1171, 1173, 1892, 1893, 1894, 1900, 1932, 1936, 
1938, 1941, 1942, 1943, 1952, 1956, 1957, 2344,
2356 note 30, 3275, 3308 note 45 

Sønnichs, Hinrich (-1716-39-), Haderslev, 2590, 
2591, 2602, 2867, 2874 note 34 

Sønnichsen, P. (-1876-), 2485, 2490, 2512 note 89, 
2513 note 109 

Sørensen, C. Frederik (-1852-), 1001 note 11 
Sørensen, J. M. (-1917-), 2071 
Sørensen, S. P. (-1917-), 2071 
Sørensen, Aage – se under Konservatorer 
Termansen, N. J. (-1908-20-), (konservator), 1046, 

2368, 2432, 2439, 2445 note 53, 2910 note 26, 
2931, 2992

Thomsen, J. Lauritsen (-1925-34-), Ansager, 1373, 
1575, 1577, 1584, 1586, 1777 

Thomsen, Otto (-1915-39-), Lunde, 1179 note 27 
Thomson(?), F. Lund (-1914-), 2263 
Thy, I. L. (-1931-), 1361
Thøschyld, Hans (-1718-19-), Kolding, 2968 note

40
Toft, C. L. (-1928-), (præst), 2617, 2620 
Toft Møller (-1840-47-), Guldager, 1943, 1946, 

1948, 1954, 2068, 2070, 2071 
Tom-Petersen, Peter (1861-1920), 2187 
Trier, Ernst – se under Konservatorer 
Trier, Troels (-1927-28-), 2816, 2820, 2837 note 

72, 2950, 2955, 2962

Tørsleff, August (o. 1900), 494 
Urup, Jens – se Jensen, Jens Urup 
Ussing, Jens – se under Snedkere og billedskæ

rere
Ussing, Peder (1785-1872), (også snedker), Ribe, 

340, 437, 466, 482, 484, 485, 495, 496, 497 note
10 og 20, 526, 527, 539 note 6, 622, 820, 822, 823, 
824, 893, 896, 898 

Vedel, Herman (-1946-), 494 
Vinci, Leonardo da (1452-1519), 1723, 2275, 2310, 

3040, 3325, 3400 
Vos, Maerten de (1532-1603), 940 note 93, 1054, 

1281, 1730, 2081, 2432, 2442, 2693, 3051 
Vries, Hans Vredemann de (1527-1604), 1695 
Vrøgum, Carl Nielsen (-1871-84-), 1046, 1361 
Vaaben, Peter (-1883-), Bække, 2414 note 64 
West, Birgitte (-1924-), 1014 
Wierix, Anton (†o. 1624), 905, 1054, 1281 
Wierix, Hieronymus (1553-1619), 1435, 2242, 2574 
Wilckens, August (1870-1939), 2187, 2203 note 142 
Willum (-1704-), Ribe, 756 
Willumsen, Hans (-1703-40-), Ribe, 335, 375, 453, 

456, 462, 695, 748, 764, 823, 3417, 3418, 3419 
Wilrich, Hans Christian (1653-1722), 3530 
Wind, C. F. (-1881-), 1171, 1179 note 27 
Windfeldt, Anders Nielsen (-1762-65-), Farup, 741, 

742, 773 note 9, 1426, 1475, 1478, 1502, 1503, 
1504, 3280, 3283, 3284, 3285, 3309 note 64, 3546 

Worre, Jørgen (-1916-), Esbjerg, 1827, 1946 
Wuchters, Abraham (-1648-49-), 1870, 1879 note

67
Wüstenberg (-1861-), Sønderho, 2183 
Zeuthen, C. O. (-1853-), 417, 418 
Østergaard, Niels (-1959-63-), 922, 1946 
Aachen, Hans (Johan) von – se under A 
Aagaard, P. (-1843-47-), Rødding, 3396, 3398, 

3400, 3410, 3412, 3416, 3433 note 71

MURERE
Andersen, Niels (-1741-43-), Mesing, 2426, 2588 
Barderich (-1758-), Fredericia, 2589 
Bruun, Chr. (-1938-), (bygmester), Vester Vedsted, 

3491 note 87 
Castella, Jacob (-1600-), Sønderborg, 295 note 14 
Castella, Peter Petersen de (-1599-1609-), Sønder

borg, 295 note 14 
Christensen, Hans (-1693-1707-), Rodebæk, 1568, 

1572, 1608, 1633, 1635, 1636, 1657, 3542 
Christensen, J. (-1891-), Varde, 966 
Christensen, Jens (-1768-), 3034 
Christensen, Kalle (-1594-1600-), Ribe, 282 
Christensen, Laurids (-1619-), Grindsted, 2227 
Christensen, M. P (-1870-), (bygmester), Ribe/ 

Seem, 271 note 8, 3382 
Christensen, Niels (-1768-), 3034 
Christensen, Peder (-1716-), Seem, 3410, 3416
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Christoffersen (-1916-), 2670 note 59 
Decastello, Claus Pedersen (-1606-), Ribe, 295 

note 14
Ebbe (-1677-99-), Ribe, 310, 453 
Feddersen, Friderich Johan Wilhelm (1826-57), 

Varde, 937 
Grumsen, Søren (-1653-), 2647 
Gullev, Ribe, 647 note 7 
Hansen, Jens (-1883-), 3001 note 16 
Hansen, Jørgen (-1787-88-), Allerup, 3392 
Hansen, Nis (-1719-), Skærbæk, 3381 
Hansen, Søren (-1699-), Plovstrup, 2814 
Hødrich, Johann Gottfried (-1737-40-), (bygme

ster), Viborg, 76, 137, 283, 333, 335 
Iversen, Lambert (-1702-), Fåborg, 880 
Jacob (-1618-19-), Ribe, 289, 728 
Jacob (-1674-78-), Ribe, 302, 453 
Jacobsen, Laurids (-1650-55-), Ribe, 372 
Jens (-1591-), Ribe, 312 
Jens (-1646-), Janderup, 1357 
Jens (-1685-89-), Varde, 880, 1357 
Jensen, Bertel (-1811-), Fåborg, 1758 
Jensen, Mattias (-1776-), 1111 
Jensen, Søren (-1791-), Ho, 1357 
Johan (-1751-), 950 
Jørgen (-1615-), Grene, 2284 
Jørgen (-1622-), Lejrskov, 2426 
Jørgen Christian (-1740-61-), (slotsmurermester), 

Kolding, 2457, 2589, 2626 
Jørgensen, Christen (-1768-), Darum, 3034 
Jørgensen, Hans (-1652-), Anst, 2474 
Jørgensen, Jes Nybro (-1861-), Bolding, 2944 
Jørgensen, Laust (-1643-), Ribe, 289 
Jørgensen, Mads (-1636-47-), Kolding, 2426, 2479, 

2552
Kjær, A. (-1904-), Henne, 1275 
Kjær, S. (-1904-), Henne, 1275 
Knudsen, M. (-1923-), Grindsted, 2238 
Kruuse, Anders – se under Arkitekter og bygme

stre
Laurids (-1618-), Grene, 2286 
Laurids (-1651-), Ribe, 369 
Lauridsen (Lauritzen?), Jacob (-1652-89-), Ribe, 

302, 308, 315, 714 
Lauritz (-1614-), Ribe, 728 
Laust (-1751-), 950
Lund, Terkild (-1924-25-), (bygmester), Brørup, 2735
Lyne, Lauritz Petersen (-1728-), Ribe, 372
Lütken, Josias (-1806-10-), Ribe, 340
Mads (-1621-), Sædding, 1165
Mads (-1637-), Kolding, 2457
Mads (-1715-), Tjæreborg, 1842
Mads (-1768-), ('kalkslåer'), 3034
Makholm (-1844-), Kolding, 2426
Matzen, Jørgen (-1728-), Kolding, 372
Michelsen, Christen (-1742-), Ringkøbing, 2380

Mogens (-1594-96-), Ribe, 282 
Morten (-1637-), Ribe, 138 
Møller, Peder (-1847-), (også blytækker) , Vester Ved

sted, 3454 
Nielsen, Espen (-1686-), Vejen, 2814 
Nielsen, H. (-1895-96-), Kolding, 2367, 2704 note 4 
Norsk, Jep (-1677-), (kalkslager), Ribe, 302 
Nue (Noe), Peder Michelsen (-1689-1702-), Varde, 

880
Nørgaard, Anders (-1768-), 3034 
Olsen, Anders, (-1914-15-), Skærbæk, 3103 
Oluf (-1647-55-), 1423, 2064 
Olufsen, Anders (-1595-1600-), 282 
Otto (-1750-), Varde, 1571, 1591 note 20, 3534 
Peder (-1580-), Ribe, 516 
Pedersen, Hans (-1744-), Fredericia, 2615 
Pedersen, K. (-1914-), Grindsted, 2262 
Pedersen, Oluf (-1689-97-), Årre, 880, 1568, 1572, 

1633, 1636, 1719 
Petersen (-1887-), Esbjerg, 1007 note 1 
Rasmussen, G. (-1922-), 2412 note 22 
Rasmussen, H. P. (-1919-21-), Farre, 2326 
Rasmussen, Niels (†1705), Ribe, 124 
Rieman, N. H. – se under Arkitekter og bygme

stre
Rungborg (-1937-), Hejnsvig, 2358 
Schade, Laurs (-1795-1800-), Ribe, 338, 692, 761, 

770
Schledermann, C. J. (-1891-92-), Roskilde, 1563, 

3536
Schødt, Chr. (-1860-), (bygmester), Struer, 1404 

note 13 
Sillius (-1650-), Varde, 2064 
Sindesen (-1650-), Ribe, 73 
Skousen, M. (-1918-20-), 2650 
Svendsen, Morten (-1641-), Ribe, 292 
Sørensen, Søren (-1734-), København, 329 
Tamsen, Jens (-1650-), Ribe, 73 
Tarp, Jens (-1786-), Agersnap, 2009 
Tarp, Morten Jensen (-1779-82-), (bygmester), 

Agerbæk, 2155, 2156, 2157, 2206 
Thomas (-1647-), Varde, 2064 
Thomasen, Christian (-1764-), Kolding, 2423, 2426 
Thomsen, Thomas (-1733-), Skærbæk, 3422 
Torlund, Peder (-1757-61-), 1526, 1528 
Unror, Oluf (-1733-), Haderslev, 328 
Villads (-1617-), 2552, 2578 note 24 
Villantz (-1631-33-), Ribe, 138, 714 
Villumsen, Niels (-1713-), Ribe, 74

NÅLEMAGERE
Niels (-1790-), Ribe, 655

ORGELBYGGERE
Andersen, Poul-Gerhard (-1952-69-), (orgelhisto

riker), 919, 1510
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Andresen, Joh. P. & Co. (-1894-1923-), Ringkø
bing, 990, 1126, 1177, 1265, 1288, 1350, 1382 
note 30, 1674, 1866, 1903, 2173, 2502, 2573, 
2756, 2791, 2802, 2831, 2845, 2996, 3243, 3478, 
3494 note 169, 3537, 3540 

Bruhn, Brdr./Bruhn, P. & Søn (-1972-91-), Årslev, 
1207, 1510, 1598, 1830, 1866, 1902, 1969, 2103, 
2278, 2295, 2317, 2354, 2374, 2408, 2453, 2696,
2899, 3298, 3377, 3422 

Busch, Johann Dietrich (o. 1740), Itzehoe, 774 no
te 52

Cahman, Hans Hendrich (-1683-84-), 470, 472, 
480 note 9, 760 

Christensen, Bruno & Sønner (-1958-90-), Terkels- 
bøl, 761, 1012, 1013, 1177, 1350, 1406, 1738, 
2021, 2251, 2265, 2582, 2756, 2869, 2961, 3153, 
3477, 3515

Demant, J. A. (-1868-74-), Århus, 1575, 1588, 3478 
Demant, P. U. F. (1803-1868), 1588 
Frederiksborg Orgelbyggeri – se Krohn, Troels 
Frobenius-firma (-1921-74-), Kgs. Lyngby, 470, 

473, 475, 990, 1009, 1012, 1060, 1100, 1126, 1152, 
1177, 1232, 1339, 1595, 1626, 1703, 1738, 1778, 
1866, 1903, 1956, 1993, 2052, 2252, 2268, 2270 
note 5, 2317, 2329, 2361, 2440, 2453, 2502, 2664, 
2729, 2730, 2736, 2754, 2763, 2790, 2844, 2845, 
2802, 2931, 3020, 3086, 3107, 3153, 3185, 3298, 
3533

Furtwängler & Hammer (-1906-), Hannover, 3533 
Gebrüder Rieger (-1900-04-), Jägerndorf, Østrig, 

2756, 3243, 3478, 3494 note 169, 3537, 3540 
Gerstendorff, Carl Friedrich (-1739-40-), 472, 480 

note 11 og 15, 763, 774 note 52 
Gudme, Peter Mortensen (-1860-), Svendborg, 3086 
Heide, Johan (†o. 1642), Flensborg, 470, 479 note 

5, 941 note 121 
Hemmersam, Wilhelm (-1953-58-), København, 

1207, 2696
Horsens Orgelbyggeri v/ Th. Frobenius & Co. – se 

Frobenius-firma 
Horsens Orgelbyggeri /v. M. Sørensen – se Sørensen, M.

Husted, Gunnar Fabricius (-1975-), Fredensborg, 
1400

Jydsk Orgelbyggeri (-1959-84-), Hinnerup, 1288, 
1552, 1674, 1778, 1798, 2317 

Karstensen, Peter (-1653-), Viborg, 470 
Krohn, Troels (Frederiksborg Orgelbyggeri) (-1950- 
80-), Hillerød, 1009, 1012, 1433, 1710, 2251,

2265, 2278, 2603, 3532 
Köhne, Daniel (-1870-), 2664 

Marcussen-firma (-1924-93-), Åbenrå, 761, 763,
775 note 60, 890, 893, 917, 919, 1006, 1126, 1265, 

1376, 1464, 1485, 1552, 1588, 1645, 1771, 2089, 
2132, 2533, 2573, 2628, 2703, 2736, 2831, 2899, 
2996, 3256, 3338, 3366

Mayer, C. W. (-1930-), Lübeck, 1265 
Nielsen, Emil (-1903-37-), Århus og Aalborg, 473, 

474, 480 note 23 og 26, 1738, 1957, 1834 note 50, 
3055, 3298, 3310 note 88, 3344 note 54, 3479 

Nielsen, Frederik (-1883-1903), Århus, 473, 480 
note 23 og 26, 761, 763, 774 note 53, 1006, 1552, 
1830, 1957, 2052, 2252, 2440, 2534, 3310 note 91, 
3338, 3339, 3344 note 56, 57, 58 og 61 

Nordjyllands Orgelbyggeri – se Nielsen, Emil 
Ohrt, Johan Andreas (-1841-74-), Gram, 473, 480 

note 19 og 22, 763, 893, 917, 919, 2089, 3323, 
3338, 3339, 3344 note 52, 56 og 60, 3478, 3494 
note 161, 163 og 164 

Olsen, Knud (-1866-90-), København, 1060, 2453, 
2603

Petersen & Steenstrup (-1894-), (harmoniumsbyg- 
gere), København, 3539 

Rasmussen, Anders Havgaard (-1986-), Bramming, 
3055

Rieger, Gebr. – se Gebrüder Rieger 
Rung-Keller, P. S. (-1900-05-), (organist), Køben

havn, 893, 919, 1433 
Schaffehardt, Hermann (o. 1700), 472 
Scheer, Johan Nicolai (-1784-95-), København, 

735, 736, 761, 763, 774 note 46 
Starup, I. (-1905-09-), København, 1339, 2582, 

3532
Sørensen, M. (Horsens Orgelbyggeri) (-1906-23-), 

1100, 1152, 1207, 1232, 1340, 1565, 1595, 1626, 
1645, 1703, 1798, 1993, 2021, 2133, 2268, 2354, 
2361, 2374, 2603, 2628, 2664, 2703, 2730, 2845, 
2899, 2931, 2961, 3020, 3086, 3108, 3366, 3372 
note 44

Vent, Hans (-1713-), 472, 762 
Vestre's Orgel- & Pianofabrikk, Haramsøy-Ålesund, 

Norge, (-1972-), 3243 
Vogler, Georg Joseph (»Abbé«) (-1784-), (orgelsag

kyndig), 774 note 46 
Wernitz, Elias (-1693-), 472, 762 
Winther, Chr. & Th. Frobenius (o. 1910), 3533 
Winther, Ulrich (-1664-), Tønder, 762 
Worm, Amdi (-1765-74-), Engum, 472, 475, 480 

note 14, 763, 892, 918, 1060 
Worm, Caspar Herman Gottlob (-1800-28-), En

gum, 763, 919, 3477, 3478, 3493 note 155, 3494 
note 160

Zachariasen, A. C. & Søn (-1909-69-), Århus, 1464, 
1510, 1598, 1830, 1866, 2278, 2408, 2534, 2869, 
3153, 3164 note 117, 3205 note 52, 3185, 3422, 
3435 note 136

PORCELÆNSFABRIKKER
Bing & Grøndahl (-1847-1908-), København, 

1050, 1147, 1692, 1857, 1898, 2126, 2371, 2400, 
2527, 2561, 2581, 2623, 2781, 2957, 2983, 3108 
note 12, 3140, 3361, 3377, 3465, 3510, 3539
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Den kgl. Porcelænsfabrik (-1836-1926-), Køben
havn, 900, 987, 1092, 1118, 1227, 1254, 1285, 
1368, 1370, 1398, 1429, 1480, 1504, 1540, 1581, 
1614, 1641, 1728, 1764, 1823, 1857, 1949, 1983, 
2015, 2046, 2126, 2165, 2264, 2267, 2311, 2327, 
2371, 2434, 2451, 2493, 2527, 2893, 2958, 2983, 
3013, 3078, 3233

REBSLAGERE
Bruun, P. H. (1826-67), Varde, 937 
Hark, Peder (-1790-95-), Varde, 872, 916

SADELMAGERE
Ehlers, H. (-1870-), 3323 
Frandtzen, Niels (-1740-), Ribe, 456 
Hans (-1702-), Ribe, 753, 757 
Jens (-1612-36-), Ribe, 518 
Jørgen (-1684-), Ribe, 518
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Tullesen, Christen (-1927-29-), Holsted, 1778, 2763 
Ussing, Peter Johannes Hjort (†1855), 496, 3527 
Utzon-Frank, Einar (-1948-), 418 
Vieth, Ludvig (-1857-) 1006, 1458, 1506, 1557 
Ølsgaard, Elias (-1913-), 2668

STUKKATØRER og GIPSERE
Hansen, Julius (-1947-), 251 note 35 
Klotsche, Georg – se Kotsche Johan 
Kotsche, Johan (-1735-), 329, 331

TEGLBRÆNDERE
E. A. Hansens Teglværk (-1895-96-), Kolding, 2704 

note 4
Nørholms Teglbrænderi (-1772-), 1815 
Rennberg, Dithmer (-1857-), 2160

TØMRERE
Bertelsen, Hans (-1688-), Ribe, 136 
Bjerrisgaard, J. (-1918-54-), 2453, 2454, 2613 
Bloch, Plesner (-1923-), Grindsted, 2238 
Boch, Niels Jensen (-1719-), 3381 
Bork, Jens (-1803-), Fanø, 1375

Bundesen, Peder (-1878-), Hostrup, 2040 
Christensen (-1887-), Esbjerg, 1007 note 1 
Christoffer (-1750-), Lejrskov, 2423 
Daugaard-Peters (-1903-04-), Ribe, 428, 481 
Dines (-1661-), Sjælborg, Hostrup sogn, 2065 
Ebbe (-1610-14-), Ribe, 283, 728 
Friis, Christen Pedersen (-1775-), Ovtrup, 1142 
Fyhn (Fyen), Hans (-1793-99-), Ribe, 770 
Hans (-1673-79-), Ribe, 294, 372 
Hjort, P. O. (-1847-), (møllebygger), Vester Vedsted, 

3454
Holm – se under Snedkere og billedskærere
Jacobsen, Karl (-1600-), Ribe, 292 
Jens (-1690-), Næsbjerg, 1646 
Jesper (-1704-), Ribe, 437 
Jørgen (-1738-), Ribe, 515 
Knud (-1619-), Høyrad, 728 
Knudsen, N. (-1896-), Kolding, 2368 
Laurids (-1650-), Vejen, 2389 
Morten (-1626-), Ribe, 292 
Moller, Andres (-1751-), 950 
Moller, Christoffer (-1742-51-), Seest/Kolding, 
2366, 2589, 2615, 2647 

Moller, Jens (-1791-), Lidingbro, 338 
Moller, Niels Nielsen (†1815), Lidingbro, 960,
1435, 1436, 2830, 2831 

Møller, Søren (-1615-), Keldkær, 2227 
Niels (-1787-), Nordby, 2142 note 16 
Nielsen, H. (-1919-20-), 2650 
Nielsen, Jens (-1695-), 1636 
Nielsen, Jesper (-1688-), Ribe, 137 
Nissen, Jesper (-1714-), Ribe, 515 
Paulsen, Ole (-1734-), København, 329 
Peder (-1654-), Ribe, 294
Peters, H. – se under Arkitekter og bygmestre
Petersen, Andreas – se under Arkitekter og byg

mestre
Plesner Bloch – se Bloch, Plesner
Rasmussen, Henry (-1969-), Årre, 1792
Rosengaard (-1854-), 942 note 129 
Skaderiis (-1847-), 3454 
Sørensen, Andreas (-1779-), Sneum, 2156, 2206 
Sørensen, Niels (-1711-), Øse, 1628 
Teebe (-1678-79-), Ribe, 294, 372
Terkelsen, Niels (-1699-), Bobøl, 2814
Thiesen (-1928-), (skibstømrer), København, 3256
Thomas (-1654-), Ribe, 294

URMAGERE
Brovsen, Hans (-1641-), Gravlund, 512 
Ditzer (-1839-), 510 
Engel (-1845-), Ribe, 3423 
Falck, E. Th. (-1797-1812-), ('borgerkaptajn'), Ri

be, 134, 142, 818, 510, 631 
Foersom, Chresten (1737-97), Ribe, 631 
Iversen, Marten (-1696-), Løgumkloster, 510
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Kier, Rasmus Jensen (-1821-), 510 
Kjeldsen Nielsen (-1941-), Løkken, 1589 
Larsen, Bertram (-1887-1935-), (tårnurfabrikant), 

København, 510, 512, 519 note 4, 770, 925, 2254, 
Larsen, Jermin (-1964-80-), (klokkespilfabrikant), 

Odense, 927, 991, 1153, 1232 
Larsen, Julius Bertram (-1884-), København, 510 
Nicolai (-1646-), Ribe, 512 
Schmidt, C. M. (1809-62), Varde, 937 
Schmidt, M. J. (-1886-), Ribe, 510 
Schultz, Jens (-1791-1802-), Ribe, 735, 770 
Schultz, Jochum (-1762-), Ribe, 510, 2179, 2201 

note 98

Sejrmageren fra Arnum (-1651-), 512 
Siverts, Detlef (-1736-), Flensborg, 771 
Tønder (-1844-), 510 
Wulf, Johan (-1739-), Løgumkloster, 510

VÆVERE (TEKSTILKUNSTNERE)
Høgsbro, Vibeke (-1988-90-), Kolding, 2429, 2591
Ihle, Lisbeth (-1990-), 2778
Kahn, Astrid (-1979-), Gentofte, 2762
Kornerup, Ann Mari (-1984-), 2105
Nevers, Jette (-1982-), 1968
Toft, Inge (-1973-), 2295
Østergaard, Kirsten (-1963-), 922
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Fig. 1. Ikke realiseret forslag til kalkmalet udsmykning af Ribe domkirkes østparti ved Georg Christian Hilker. 
Formentlig fra 1860'erne (s. 3526). Farvelagt tegning i Kunstakademiets Bibliotek. – Nicht realisierter Entwurf einer 
gemalten Ausschmückung im Dom zu Ribe von Georg Christian Hilker. Um 1860-70.

TILFØJELSER OG RETTELSER

Foruden egendige korrektioner bringer afsnittet først 
og fremmest tilføjelser vedr. bygning, inventar og grav
minder, når der efter redaktionens afslutning er frem
kommet væsentlige nye oplysninger om dateringer, 
ophavsmænd etc., og når formodet forsvundne inven
targenstande eller gravminder siden er kommet for da
gens lys. Derimod bringes ingen oplysninger vedr. re
staureringer, nybygninger og nyanskaffelser m.m., der 
måtte være foretaget efter redaktionens afslutning. Så
danne må søges i Nationalmuseets arkiver.

Ribe domkirke. Bd. 1, s. 55, h. sp., lin. 1 f. n.: 
med forfatterens tilføjelser, læs: med F. Uldalls 
tilføjelser.

S. 65, v. sp., lin. 11 f. o., døde 1177, læs: døde 
1182/83.

S. 82, note 22, 2.rk., læs: l.rk.
S. 88, h. sp., lin. 3 f. o. tilføjes: Af et brev 1519 

fremgår, at Englenes alter også var vikarernes al
ter.1

S. 95, h. sp., lin. 18 f. n., Kristian af Vardesys
sel, læs: Kristian af Hardsyssel.

S. 250, note 25 tilføjes: Indskriftens parallel 
i Silos og dennes betydning for læsningen er 
først påvist af Erik Fischer: Note on a possible 
Relation between Silos and the Cathedral of

240*
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Fig. 2. Ikke realiseret forslag til kalkmalet udsmykning 
af Ribe domkirkes apsis og korsskæringskuppel ved 
Georg Christian Hilker. Formentlig fra 1860'erne (s. 
3526). Farvelagt tegning i Kunstakademiets Bibliotek. 

— Nicht realisierter Entwurf einer Ausschmückung im Dom 

zu Ribe von Georg Christian Hilker. Um 1860-70.
Ribe in the XIIth Century. I Classica et Me- 

diaevalia IX, 1947, s. 216f.
S. 301, fig. 198, billedtekst, Hugo Matthies- 
sen fot. 1946, læs: Foto 1919, KglBibl. Stenders 

samling.
S. 315, h. sp., lin. 8 f. o., lensmand, læs: amt

mand.
S. 341, h. sp. lin. 7 f. o., A. Adler, læs: Peter 

Chr. Adler.
S. 365, h. sp., lin. 13 f. n., C. Meyn, læs: P. 

Meyn.
S. 366, h. sp., lin. 7 f. o., Gundtzmann, læs: 

Gnudtzmann.
S. 388, v. sp., lin. 20 f. n. tilføjes: Om et 
ikke udført projekt til kalkmalet udsmykning 
af kirkens østende vidner fem farvelagte teg
ninger af Georg Christian Hilker, forment

lig fra 1860'erne.2 Det fuldstændigste forslag 
(fig. 1) viser hvælvsfærerne himmelblå med 
stående engle i apsishvælvet og et netværk 
af englemedaljoner i korsskæringskuplen, alt 
smykket af spinkelt bladværk og indfattet af 
mørkebrun kantning. Væggene herunder er 
angivet lysebrune og grå, i apsidens blændar- 
kader er antydet stående figurer på mør
kebrun bund (Kristus mellem apostle?), og 
korsarmsbaldakinerne opfyldes af grønt, ma
let draperi under et mørkebrunt hvælv. Lig
nende udkast alene til apsidens og kuplens 
udsmykning (fig. 2) er mere gennemarbej
dede i detaljerne med farver på blændarka- 
dernes figurer og en antydet, dækkende ud
smykning med antikiserende vaseornamen
ter og bladværk på væggene. Her fremtræder 
apsiskuplen ribbedelt med 5-7 stående eng
le, dels med et tilsvarende antal mindre eng
lemedaljoner på baggrund af et tæt, grønt 
bladværk.3

S. 393, fig. 258, billedtekst, synd og nåde, læs: 
Jesus på korset mellem fremstillinger af Isaks 
ofring og Kobberslangen i ørkenen.

S. 412, h. sp., lin. 9 f. n., til et »Synd-og- 
Nåde«-maleri, læs: med typologiske fremstillin
ger af Isaks ofring og Kobberslangen i ørke
nen.

S. 414, h. sp., lin. 14 f.n., Andreas Harkrouch, 
læs: Anders Harkruch.

S. 415, v. sp., lin. 1 f. o., Harkrouch, læs: Har
kruch.

S. 429, v. sp., lin. 1 f. o., ang. døbefonten: Un
dersøgelserne til en omfattende udgivelse af mid
delalderens bronzedøbefonte har påvist, at dom
kirkens font må være udført i et lybsk værksted 
engang i 1300'rnes sidste tredjedel. Dette fremgår 
bl.a. af våbenet i felt nr. 8, der må opfattes som 
Lybæks våben (skønt noget uortodokst), og som 
ledsages af støbemærker, der ikke kendes i øvrigt.4

S. 462, v. sp., lin. 1 f. n., Tønne Blochs bispe- 
tid (1775-84), læs: Tønne Blochs bispetid (1775- 
88).

S. 486, h. sp., lin. 7 f. o. og følgende sider til
føjes ang. bispemalerier nr. 2-9: De er tilskre
vet »Jacob Maler i Ribe«, formentlig Jacob van 
Meulengracht.5
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S. 492, h. sp., lin. 15 f. o., 1696-1700, læs: 
1696-1701.

S. 493, h. sp., lin. 8 f. n., Tønne Bloch, 
1775-86, læs: Tønne Bloch, 1775-88.

S. 494, h. sp. lin. 23 f. o., malet 1921, læs: malet
o. 1930.6

S. 496, v. sp., lin. 11 f. n., Peter Johannes Hjort 
Ussing, læs: Stephan Peter Johannes Hjort Us- 
sing.

S. 512, højre spalte, tilføjelse vedr. klokker: 
En yderligere klokke (fig. 3), fra 1300'rne, tvm. 
98 cm, har lister ved overgangen mellem lege
me og slagring og to omløbende dobbeltlister 
om halsen. En tovsnoning på hankene omfat
ter kun deres ene side (Uldall: Kirkeklokker, 
s.53). Klokken har nyere slyngebom af egetræ 
og hænger øverst i Mariatårnet (et stokværk 
over nr. 4).

S. 518, v. sp., lin. 21 f. o., Otte Struff, læs: Otto 
Strufe.

S. 522, h. sp., lin. 3 f. o., †1177, læs: 
†1182/83.

S. 524, v. sp., lin. 12 f. o., Ivar Munk, †1538, 
læs: Ivar Munk, †1539.

S. 528, h. sp., lin. 26 f. o. tilføjes vedr. Kri
stoffer I.s gravsten og stenkiste: Ved en arkæ
ologisk gulvundersøgelse efter ciboriealterets 
fjernelse 1986 er gravsten og kiste optaget og 
anbragt i nordre korsarm. En herved mulig
gjort ny undersøgelse vil blive publiceret af 
Per Kristian Madsen i værket Danske Konge
grave.7

S. 537, h. sp., lin. 16 f. o. tilføjes: 11) Ved ud
gravning 1971 i det store tårns S. Lucii kapel 
fremkom omtrent midt i gulvet et delvist urørt 
skelet i formuldet trækiste, der af udgraveren 
formodedes at kunne være stifteren af S. Lucii 
alter »under det store tårn«, biskop Kristiern 
Hemmingsen (†1454).8

S. 538, v. sp., lin. 7 f. n., †1533, læs: †1539.
S. 543, h. sp., lin. 10 f. n. og følgende sider, 

rettelse vedr. det såkaldte Ribeværksted: Be
nævnelsen er misvisende, da dets arbejder nu 
kan tilskrives Jacob Jacobsen, billedhugger i 
Haderslev.9

S. 544, v. sp., lin. 2 f. n., hustru, †1565, læs: 
hustru, †1554. —V. sp., lin. 5 f. n., Erik Emune,

Fig. 3. Klokke, 1300'rne, i Ribe domkirkes Mariatårn 
(s. 3527). Opmåling ved F. Uldall 1899. – Glocke, 14. 

Jahrhundert. Im Marienturm des Domes zu Ribe.

†1139, læs: Erik Emune, †1137. – H. sp., lin.
6 f. n., C. Tønnesen, †1681, læs: C. Tønnesen, 
†1667. – H. sp. lin. 16 f. n., 1601. læs: 1641. —
H. sp., lin. 17 f. n., hustru, †1601, læs: hustru, 
†1639. – H. sp., lin. 23 f. n., hustru, †1633, læs: 
hustru, †1615.

S. 545, v. sp., lin. 7 f. o., Mathurin du Pont, 
†1581, læs: Mathurin du Pont, †1681. —V. sp., 
lin. 19 f. n., Kongemalerierne, o. 1550-75, og de 
tilhørende skrifttavler, 1576, læs: Kongemalerierne, 
1576, og de tilhørende skrifttavler. – V. sp., lin.
16 f. n., Erik Emune (†1139), læs: Erik Emune 
(†1137).

S. 546, fig. 371, billedtekst, jfr. rettelse til s. 
545, v. sp., lin. 19 f. n.

S. 547, v. sp., lin. 27 f. o., additis Epita, læs: 
additis Epitaphiis, F(ieri) F(ecit).10 – Fig. 372, 
billedtekst: jfr. rettelse til s. 545, v. sp., lin. 19 
f. n.

S. 548, v. sp., lin. 13 f. n., forherligede J. Svan- 
ning, dette steds dekan, i året 1576 den 16. 
marts disse billeder med tilføjede epitafier, læs: 
lod J. Svanning, dette steds dekan, i året 1576
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den 16. marts disse malerier og tilhørende epi
tafier (gravskrifter) udføre.

S. 554, h. sp., lin. 10 f. o., rettelse og tilføjel
se vedr. Mogens Graves og Gunder Lamberts- 
datters epitafium: Dateringen o. 1610 rettes 
til o. 1635; maleriet er tilskrevet »Jacob ma
ler i Ribe«, formentlig Jacob van Meulen- 
gracht.5

S. 556, v. sp., lin. 2 f. o., sin (3.) hustrus grav, 
læs: sin (1.) hustrus grav. – H. sp., lin. 4 f. o. til
føjes vedr. *portrætmalerierne af Ægidius Lau
ridsen og (vistnok) en søn: Malerierne er til
skrevet Lauritz Andersen Riber.11 – Samme sp., 
lin. 3 f. n.: utvivlsomt et »emblem«, læs: et ta
lende våben.

S. 558, v. sp., lin. 5 f. n., og følgende sider til
føjes vedr. epitafierne nr. 10, 11 og 12: Portræt
malerierne er tilskrevet »Jacob Maler i Ribe«, 
formentlig Jacob van Meulengracht.5

S. 560, v. sp., lin. 23 f. o. og følgende sider, 
rettelse og tilføjelse vedr. epitafierne nr. 11, 13,
14, 15, 16: Deres tilskrivning til et såkaldt Ri- 
beværksted (jfr. s. 543) er misvisende, idet de 
nu kan tilskrives Jacob Jacobsen billedhugger i 
Haderslev.9

S. 570, h. sp., lin. 10 f. o. tilføjes henvisning til 
fig. 401.

S. 572, h. sp., lin. 1 f. o.: henvisning til fig. 401 
udgår.

S. 573, v. sp., lin. 15 f. o., rettelse: notetal 35 
skal være 33. – Fig. 401, viser ikke som anført 
epitafium nr. 19 men derimod nr. 18 over råd- 
og handelsmand Jens Lauridsen Baggesen.

S. 574, v. sp., lin. 3 f. n., rettelse vedr. Maria 
Svanningsdatters †epitafium 1578: Tavlen (fig. 
4), der blev stjålet fra kirken 1981, er vendt til
bage 1985 (med post fra Köln), og er nu gen
opsat, hvor den hang 1981.

S. 578, h. sp., lin. 6 f. n. tilføjes vedr. maleri 
af apokalypsen: Det er tilskrevet »Jacob maler 
i Ribe«, formetlig Jacob van Meulengracht, og 
må sikkert dateres o. 1623.5

S. 585, h. sp., lin. 11 f. n. og følgende sider, 
rettelse vedr. det formodede stenhuggerværk
sted i Ribe (Ribeværkstedet): Benævnelsen er 
misvisende, da arbejderne nu kan tilskrives Ja
cob Jacobsen billedhugger i Haderslev.9

S. 594, v. sp., lin. 16 f. n.: 1602, læs: 1591.
S. 604, fig. 431 og 432: de to billeder er blevet 

ombyttet.
S. 605, v. sp., lin. 18 f. n., Fig. 431, læs: Fig. 

432.
S. 608, v. sp., lin. 12 f. o., indføjes henvisning 

til fig. 431.
S. 611, v. sp., lin. 4 f. o., Elisabet Pedersdat(ter 

Hegelund), læs: Elisabet Pedersdat(ter).12

S. 613, h. sp., lin. 8 f. o. og følgende sider, ret
telse og tilføjelse vedr. gravsten nr. 57, 62, 63, 
65, 66, 68, 69, 74: Deres tilskrivning til et så
kaldt Ribeværksted (jfr. s. 585f.) er misvisende, 
idet de nu kan tilskrives Jacob Jacobsen billed
hugger i Haderslev.9

S. 620, h. sp., lin. 1 f. o., Mette Rasmusdatter 
Terpager, læs: Maren Rasmusdatter Terpager.

S. 625, v. sp., lin. 6. f. n., indføjes henvisning 
til fig. 461.

S. 629, v. sp., lin. 8 f. o., (Fig. 475): Jfr. rettelse 
til s. 641

S. 630, v. sp., lin. 28 f. o., (Fig. 476): Jfr. rettelse 
til s. 641.

S. 641, fig. 475 og 476: de to fotos (dog ikke 
de tilhørende billedteksterne) er blevet ombyt
tet.

S. 654, v. sp., lin. 10 f. n., Catharine Nielsdatter 
Endorph, †1705, Matthias Worms, læs: Cathrine 
Nielsdatter Endorph, †1705, Carsten Mathisen 
Worms.

S. 660, v. sp., lin. 2 f. o., Karsten Worm, læs: 
Carsten Mathisen Worm.

S. 663, v. sp., 3. afsn., lin. 4. Efter 1781. Ca
thrine Ste(beck) Brorson, læs: O. 1741. Cathri
ne Sten(beck) Brorson (biskop Hans Adolf Bror
sons 1. hustru).

S. 664, v. sp., lin. 7 f. o., Sverige, læs: Schwa
ben (Svevia).

S. 665, v. sp., lin. 22 f. n., efter Ole-Christian 
Engelstoft tilføjes: (Oluf Christensen Engelstoft).
- H. sp., lin. 10 f. o. tilføjes: 17) 1764, Hans 
Adolph Brorson. Indskriften, må i væsentlig 
grad ligge til grund for et anonymt mindedigt, 
der i dødsåret blev publiceret af Vejle-præsten 
Hans Henrich Neuchs.13

S. 668, note 10, lin. 6, hans hustru, læs: hans
1. hustru.
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Fig. 4. Ribe domkirke. Epitafium af messing, 1578, opsat over Maria Svanningsdatter af hendes mand, historikeren 
Anders Sørensen Vedel. Stjålet 1981, tilbageleveret 1985 (s. 3528). Henrik Wichmann fot. 1995. – Dom zu Ribe. 
Epitaph aus Messing für Maria Svanningsdatter, 1578 von ihrem Ehemann, dem Historiker Anders Sørensen Vedel aufge
setzt. Gestohlen 1981, zurückgeliefert 1985.



3530 RIBE AMT

Ribe S. Katrine kirke. Bd. 2, s. 740, h. sp., lin. 3 
f. o., tilføjelse vedr. altertavlens bemalinger: En 
opmaling foretoges 1701 af Andreas Pedersen 
Harkruch.14

S. 766, h. sp., lin. 24 f. o., tilføjelse vedr. ma
leri 1694: Ved en restaurering 1989 er konsta
teret signatur for maleren Hans Christian Wil- 
rich (1653-1722): »HC.Willerich pingsit 1694« 
(HC. Willerich malede 1694).15

S. 772, v. sp. lin. 16 f. n., tilføjelse vedr. klokke 
nr. 2: Den er tilskrevet støberen Peter Hansen i 
Flensborg (Uldall, s. 124).

S. 777, h. sp., lin. 6 f. o. og følgende sider, 
rettelse vedr. det såkaldte Ribeværksted: Beteg
nelsen er misvisende, idet dets værker nu kan 
tilskrives Jacob Jacobsen billedhugger i Hader
slev.9 Det drejer sig om epitafium nr. 2 og grav
sten nr. 19-21.

S. 782, v. sp., lin. 6 f. o. tilføjes ang. epitafium 
nr. 3: Maleriet af Knud Hauch og Sophie Brun, 
der vides udført i Rendsborg, må tilskrives den 
her virkende maler Hinrich Conrad Bauditz.16

S. 786, h. sp., lin. 14. f. o. tilføjes vedr. (†)epi
tafium nr. 4: de bevarede portrætmedaljoner er 
tilskrevet Lauritz Andersen Riber.11

S. 787, h. sp., lin. 3 f. o., 18. maj 1616, læs: 18. 
maj 1606.

S. 793, v. sp., lin. 6 f. o., Olvf Christian En
gelstoft, født 1658, †□, læs: Olvf Christian 
Engelstoft, født 1638, †□ (iflg- †kistepladen 
født 1636, jfr. s. 665).

S. 795, v. sp., lin. 2 f. n. og følgende, rettelse: 
Våbenerne er begge Mads Lassen Limes, idet 
stjernerosetten er hans slægtsvåben.17

S. 796, v. sp., lin. 12 f. n. og følgende sider, ret
telse og tilføjelse vedr. gravsten nr. 19-21: Deres 
tilskrivning til det såkaldte Ribeværksted (jfr. s. 
777f.) er misvisende, idet de nu kan tilskrives 
Jacob Jacobsen billedhugger i Haderslev.8

S. 801, v. sp., lin. 19 f. n., Maren Iepsdater Joer- 
som, læs: Maren Iepsdatter Foersom.

S. 802, v. sp., lin. 2 f. o., kommentar til Terp- 
agers læsning af Karin Pedersdatters dødsår 
1606: Han har formentlig læst forkert, da hun 
nævnes både 1612 og 1619 i forbindelse med 
arveafkald efter hende.18 —V. sp., lin. 14 f. n., 
rettelse: henvisning til kisteplade nr. 6 rettes

Fig. 5. Formodet piscina, romansk, af granit. Fremkom
met 1990 i Ribe å (s. 3531). EN fot. 2003. – Vermutete 
Piscina aus Granit. 1990 im Fluss Ribe Å gefunden.

til nr. 4, idet den afdøde ikke var Johan Ander
sen guldsmeds 1. hustru, men derimod hans 2. 
hustru, Anne Cathrine Iversdatter Wandel (jfr. 
ndf. rettelser til s. 805).

S. 805, v. sp., lin. 7 f. o., 36 år, læs: 36 (38?) 
år. – V. sp., lin. 19 f. o. tilføjes vedr. kisteplade 
nr. 4 over barnet Anders Johansen: Pladen må 
formodes udført af faderen Johan Andersen 
guldsmed. —V. sp., lin. 33, rettelse og tilføjelse 
vedr. kisteplade nr. 6: Dateringen 1701 rettes til 
1676, idet Maren Christensdatter (Mulvad) var 
Johan Andersen Guldsmeds 1. hustru og døde 
1676. Dødsåret 1701 gælder hans 2. hustru An
ne Cathrine Iversdatter Wandel (jfr. ovf., rettelse 
til s. 802). Pladen kan som nr. 4 formodes ud
ført af Johan Andersen guldsmed.

S. 806, v. sp., lin 15 f. o., tilføjelse og rettelse 
vedr. kisteplade nr. 16: Afdøde, der på pladen 
anføres som Apelone Hans Daater Sevel, hed 
faktisk Andersdatter (efter faderen Anders Jen
sen Sevel). Denne fejl i indskriften taler vel 
imod antagelsen, at kistepladen skulle være ud
ført af den efterlevende ægtemand, guldsmed 
Jochum Bøttcker.19

Kirkegårde i Ribe. Bd. 2, s. 815, v. sp., lin. 16 f. 
o., begravet 10. dec. 1911, læs: begravet 10. dec. 
1811.

†S. Klemens kirke. Bd. 2, s. 831, fig. 4, billed
tekst, 1:20.000, læs: 1:2000.

†Franciskanerkirken S. Laurentius. Bd. 2, S.
846f., tilføjelse: Kirken og dens gravplads er 
for en væsentlig del udgravet 1993. Se forelø
bige fremlæggelser ved Connie Jantzen, Jacob
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Kieffer-Olsen og Per Kristian Madsen: De små 
brødres hus i Ribe, i Mark og Montre 1994, s. 
26-36, og Jacob Kieffer-Olsen: Ribe Gråbrød- 
rekloster, i hikuin nr. 23, 1996, s. 107-116.

S. 846, h. sp., lin. 26 f. o., Kristinas, læs: Chri
stines.

S. 851, v. sp., lin. 5 f. n., Lange Laurids, læs 
Laurids Lange. – H. sp., lin. 12 f. n., Christina, 
læs: Christine.

Ikke lokaliserede kirkelige genstande i Ribe.
Bd. 2, s. 862, h. sp., lin. 24 f. o. tilføjes vedr. ob
latæske o. 1300: Den har meget nære sidestyk
ker i Horsens Museum og fra Hjerpsted kirke, 
nu i Flensborg bymuseum (DK. SJyll. s. 1393 
med fig. 6). – H. sp., lin. 14. f. o. tilføjes: En 
formodet piscina (fig. 5) romansk, af rødlig gra
nit, er 1990 fundet i Ribe å, Frislusen. Stenen 
er kvadratisk, 38×38 cm, 22 cm høj, med hjør
nehoveder og i den plane overside en cirkulær 
fordybning, tvm. 22 cm, 5 cm dyb. Fordybnin
gen har afløb i den ene side, markeret ved en 
svær U-formet rundstav, hvorunder afløbet er 
dybt underskåret. Stenens modstående side pry
des af et reliefhugget dyr, åbenbart et svin, de 
to andre har hver en opstående dobbeltvolut; i 
den ene side vender volutterne imod hinanden, 
i den anden fra hinanden.20 Under hjørneho
vederne faser stenen noget uregelmæssigt af og 
kan således have stået på en søjle eller pille. En 
vanskelighed, ved at opfatte stenen som piscina 
er, at det tydeligvis oprindelige afløbet ikke kan 
have haft forbindelse til nogen mur, men må 
have ledt vandet til (et afløb i?) gulvet. Samme 
afløb udelukker selvsagt ganske, at der kan have 
været tale om noget vievandskar. I Den anti
kvariske Samling i Ribe (inv. nr. 949×1).

Varde, S. Jakobi kirke. Bd. 2, s. 875, v. sp., lin. 1 
f. o., (s. 875), læs: (fig. 6).

S. 890, h. sp., lin. 23 f. o., samme forening, læs: 
i forening.

S. 896, fig. 20, billedtekst og h. sp., lin. 7 f. o., 
rettelse vedr. altermaleri i tavlens nordre side
felt: Det fremstiller ikke Jesusbarnet, der bades, 
men formentlig S. Katharina af Sienas mysti
ske formæling med Jesus. Maleren Hans Poul
sen har øjensynligt benyttet et katolsk stik, hvis 
motiv han ikke kendte.

Fig. 6. To *hermer fra (†)fontehimmel, udført 1686 
af Søren Jensen, Horsens, til Varde S. Jacobi kirke (s. 
3531). I privateje med fire tilsvarende. John Lee fot. 
2003,- Zwei *Hermen von einem (†) Taufdeckel, 1686 
von Søren Jensen, Horsens für die Jacobikirche in Varde 
ausgeführt.

S. 899, v. sp., lin. 12 f. o., Poul Hansens, læs: 
Hans Poulsens.

S. 900, v. sp., lin. 7 f. o., smedet, læs: udført.
S. 902, h. sp., lin. 8 f. o. tilføjes vedr. døbefont: 

Den slutter sig ved sin form og udsmykning 
til lüneburgsk tradition, hvorfor støberen, Niels 
Klokkestøber, må antages at have lært sit hånd
værk i Lüneburg.4

S. 903, h. sp., lin. 2 f. n., tvm. 158 cm, læs: tvm. 
58 cm.

S. 904, v. sp., lin. 7 f. n., rettelse og tilføjelse: 
Af †fontehimlen fra 1686 er i privateje bevaret 
seks joniske hermer (fig. 6), der er udskåret 
i egetræ, nu 40 cm høje. Hermerne, der er 
vekselvis mandlige og kvindelige, udgør nøgne 
hoftefigurer, mens skafterne prydes af brusk
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maske over en frugtklase. Kvinderne har ar
mene krydsede over brystet, mændene bærer 
fuldskæg og løfter de samlede hænder op foran 
højre skulder. Det nederste af skafterne er o. 
1900 afsavet og erstattet med en nyere fodpro- 
fil, ligesom hermerne bagtil er fæstnet til smal
le panelstykker. Det afrensede træ står med en 
mørk lakering fra samme tid.

Hermerne, af hvilke der formentlig i alt har 
været otte, viser, at himlen har været rigt ud
formet med en åben overbygning, båret af her
merne, således som det eksempelvis ses på en 
fontehimmel fra 1619 i Tønder kirke.21 Him
lens mester, Søren Jensen, Horsens, blev ifølge 
regnskabet kørt til og fra Horsens.22 Himlen 
må være bortsolgt fra kirken engang sidst i 
1800'rne, hvorved i det mindste hermerne hav
nede i Tøger Teilmanns samling på Gjellerup- 
holm.23

S. 915, v. sp., lin. 9 f. n. tilføjes: Et sæt †her
skabsstole for ejerne af Varde ladegård må være 
opsat af Maren Juel o. 1615, da de bar hendes 
fædrene og mødrene våbener (Juel og Munk);24 
Arbejdet skyldtes formentlig snedker Lars Jen
sen.25 I forbindelse med en stolestadestrid 1652 
omtales østligt i nordre rad en stolestand, hvis 
dør havde Juelvåben med hjelmtegn over Ma
ren Juels initialer »MI« og et Munkvåben over 
»MIM« for Maren Juels mødrene. Nogenlun
de overfor i syd nævnes ligeledes tvende »luk
te« stolestande (dvs. med låger), den forreste 
med hendes våbener. Videre fremgår, at stolen 
i syd havde plads umiddelbart vest for Lunde- 
rups herskabsstol, 26 dvs. hvor †lukket stol nr. 3 
indrettedes 1747 (jfr. samme side og s. 892, fig. 
17, nr. 3 samt ndf. rettelse til s. 922).

S. 922, h. sp., lin. 24 f. o. tilføjes: To †tavler 
fra o. 1615 med påmalede fædrene og mødre
ne våbener for Maren Juel på Varde ladegård 
hang 1652 i kirken; våbenerne svarede til dem 
på hendes †herskabsstole (jfr. ovf., rettelse til s. 
915).

S. 923, fig. 43, billedtekst, og s. 924, h. sp., 
lin. 5. f. o., rettelse vedr. lysekrone nr. 2: Den er 
formentlig udført o. 1600-25 til givernes hjem, 
idet det graverede »1642« snarest angiver året 
for kronens overdragelse til kirken.

S. 925, v. sp. , lin. 13 f. n., kunstsmed Ejbye, 
læs: kunstsmed Knud Eibye.

S. 930, h. sp., lin. 3 f. n.: det såkaldte Ribe
værksted, læs: Haderslevbilledhuggeren Jacob 
Jacobsen.9

S. 931, v. sp., lin. 11 f. n., udrigget kjole, læs: 
udringet kjole.

Varde, †S. Nikolaj kirke. Bd. 2, s. 953, v. sp., lin. 
13 f. o., rettelse vedr. †altertavle nr. 1: Den ek
sisterer som altertavle i Vilslev kirke og er ud
ført o. 1610, øjensynligt af Mads Christensen 
Gamst i Revsing (se s. 3134f., 3178). – Fig. 9, 
billedtekst: Ørrestrup, læs: Ørrenstrup.

S. 954, v. sp., lin. 20 f. o., samt lin. 3 f. n.: Ør
restrup, læs: Ørrenstrup.

S. 959, v. sp., lin. 23 f. o., rettelse vedr. †klokke 
nr. 2, 1726: Klokken er bevaret og findes nu 
i Vonsild kirke (Vejle amt), under hvilken den 
vil blive nærmere behandlet. Klokken er ifølge 
indskrift støbt af Gerh. Behrens i Hamborg og 
bærer aftryk afVarde bys segl.

Esbjerg, Jerne kirke. Bd. 2, s. 982, v. sp., lin. 1 f. 
o. tilføjes: Altertavlen er tilskrevet billedskærer 
Jens Mortensen i Kolding.27

S. 987, v. sp., lin. 19 f. o., samt s. 988, fig. 21, 
billedtekst: Hans Pedersen, læs: Hans Pedersen 
Satterup.

S. 990, h. sp., lin. 22 f. o., 16 stemmer, læs: 15 
stemmer. – Lin. 24 f.o., Principal 8', læs: Princi
pal 8' (transmission). – Lin. 29 f. o., Pneumatisk 
aktion; keglevindlader, læs: Mekanisk aktion, 
sløjfevindlader. – Lin. 10 f. n., efter to manualer 
og pedal tilføjes: Pneumatisk aktion; keglevind
lader.

S. 994, v. sp., lin. 13 f. o. tilføjes: Signaturerne 
»B.A.S.V.« og »F.B.S.« skyldes stenhuggerne Ba
stian Andressen Slesvig og hans søn Frands Ba- 
stiansen.28

Esbjerg, Zions kirke. Bd. 2, s. 1006, h. sp., lin. 
24 f. o.: moduleret, læs: modelleret.

S. 1009, h. sp., lin. 3 f. o. tilføjes: Orglet 
blev 1971 gennemgribende restaureret og del
vis ombygget af Frederiksborg Orgelbyggeri.– 
H. sp., lin. 3 f. o. tilføjes vedr. †Orgler: I de før
ste år benyttedes et †orgel med otte stemmer, 
ét manual og pedal, bygget 1906 af I. Starup 
til Classenske Boligers kirke, København.29 In
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Fig. 7. S. Jacobi kirke, Varde, set fra sydøst 1867. Over tårnet ses den †kuppel, i folkemunde kaldet »kalotten«, som 
bygmester Mikkel Stobberup lod opsætte 1810 (s. 886). Nyerhvervet blyantstegning af Ferdinand Richard i NM.
– Varde, Jacobikirche von Südosten gesehen, 1867.

strumentet blev lejet hos Chr. Winther & Th. 
Frobenius, København. Det stod på pulpituret i 
kirkens vestende.30 Det orgel, der 1921 levere
des af Th. Frobenius & Co., var muligvis bygget 
1906 af Furtwängler & Hammer, Hannover.31

Janderup kirke. Bd. 2, s. 1042, h. sp., lin. 9 f. 
n., tilføjelse til †alterklæder: 1695 var alteret om
hængt med et gammelt stykke rødt og guld- 
blommet tøj.32

S. 1046, v. sp., lin. 4 f. o., Johan Sadeler, læs: 
Johan(nes) Sadeler.

S. 1051, v. sp., lin. 12 f. o., tilføjelse til †messe- 
hagler. 1695 fandtes i sakristiet en gammel hagel 
»af rødblommet fløjl med Kristus på (korset) i 
figur stafferet og med nogle sølv...« (resten ulæ
seligt).

S. 1052, h. sp., lin. 20 f. o. tilføjes vedr. †vie
vandskar. 1808 taltes udtrykkeligt om et vie
vandskar, der da stod ved siden af døbefonten.33

S. 1059, h. sp., lin. 1 f. o., tilføjelse vedr. †kir
kekiste: Den nævnes allerede 1695 som en gam
mel beslagen kiste.

S. 1060, h. sp., lin. 24 f. o. tilføjes: Dispositionen 
lød herefter: Manual: Bordun 16', Principal 8', Fu- 
gara 8', Gedakt 8', Principal 4', Oktav 2', svelle.34

S. 1062, h. sp., lin. 17 f. n., tilføjelse: En gam
mel †ligbåre med årstallet 1602 nævnes 1695.

S. 1065, h. sp., lin. 8 f. o., tilføjelse: Gravste
nen må kunne tilskrives billedskæreren Jens 
Olufsen i Varde, jfr. rettelse til s. 1128.

S. 1067, v. sp., lin. 3 f. n., Anne Enevoldsen, 
læs: Anne Enevoldsdatter.

Billum kirke. Bd. 2, s. 1073, lin. 3 f. n., efter hans 
enkes død 1809 blev den overtaget af sognets 
beboere, læs: efter hans enkes død (1789) blev 
den 1809 overtaget af sognets beboere.

S. 1081, fig. 11, billedtekst, J. G. Burman Be
cher, læs: J. G. Bur man Becker.
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S. 1092, v. sp., lin. 1 f. n., tilføjelse til †mes- 
sehagler: 1697 fandtes en gammel messehagel af 
fløjl med de tolv apostle udi bordyring (for
mentlig middelalderlig).35

S. 1099, v. sp., lin. 7 f. o., tilføjelse vedr. †kir
kekiste: Den omtales allerede 1697.4

S. 1100, fig. 35, billedtekst og h. sp., lin. 23 f. 
o., Peder Johansen, læs: Peder Jensen.

S. 1101, v. sp., lin. 1 f. o.: Peder Johansen, læs: 
Peder Jensen.

S. 1102, note 31, Burman Becher, læs: Bur
man Becker.

Lunde kirke. Bd. 2, s. 1105, h. sp., lin. 6 f. n., 
Tisland kirke, læs: Tislund kirke.

S. 1117, v. sp., lin. 1 f. n. tilføjes: 1808 blev 
tavlen omhyggeligt og kyndigt beskrevet: »I 
Midten... staar Maria holdende barnet; der
næst forestilles Gud Fader, forevisende Søn
nen korsfæstet; og St: Stephan ved Siden med 
Bog i den ene, og Steene i den anden Haand. 
Dernæst findes de 12 Apostler alt giort af 
Træe«.36

S. 1118, v. sp., lin. 10 f. n., Grå Svend, læs: 
Svend Graa.- H. sp., lin. 23 f. n., Jens Sigsgaard, 
læs: Johs. Siggaard.

S. 1126, fig. 35, billedtekst, samt s. 1129, v. sp. 
lin. 11 f. o. og s. 1133, fig. 43, billedtekst, tilføj
elser: Tegningerne skyldes I. Ellung (jfr. s. 1792 
med note 39).

S. 1128, v. sp., lin. 9 f. n. og følgende, rettelse: 
Initialerne »CCT« og »KCD« tilhører datteren, 
Karen Christensdatter (KCD), og hendes mand 
Christen Christensen Tarp, der således må have 
bekostet gravstenene nr. 1 og 2 (venligst med
delt af Holger Hertzum). Da der dermed ikke 
er tale om signaturer, bør de to gravsten kunne 
tilskrives billedskærer Jens Olufsen i Varde, som 
således også synes at have arbejdet i sten.

S. 1129, v. sp. lin. 11 f. o., jfr. rettelse til s. 
1126.

S. 1133, fig. 43, billedtekst, jfr. rettelse til s. 
1126.

Ovtrup kirke. Bd. 2, s. 1147, v. sp., lin. 14. f. n. 
tilføjes: Et sæt *alterstager af træ, fra 1700'rne, 39 
cm høje, har cirkulær fod med tre knoptæer. 
Træet står bronzeret. I Museet på Koldinghus 
(inv. nr. 13 575 a-b).

S. 1150, h. sp., lin. 5 og 24 f. o., P. C. Bagger, 
læs: P. J. Bagger. – H. sp., lin. 12 f. n., rettelse: 
Den nævnte *stolegavl stammer ikke fra kirken 
men fra Øse kirke. Se s. 1623, *stolegavle nr. 8-9 
med fig. 34.

S. 1154, h. sp., lin. 2 f. n.: †1673, læs: †1649.
Kvong kirke. Bd. 2, s. 1172, v. sp., lin. 8 f. o., 

indgraveret, læs: indgraveret et våben med.
S. 1174, h. sp., lin. 18 f. o., drejer kuglespir, 

læs: drejede kuglespir.
S. 1177, h. sp., lin. 11 f. o. tilføjes vedr. klok

ke: Den er tilskrevet støberen Peter Hansen i 
Flensborg.

Nørre Nebel kirke. Bd. 2, s. 1189, h. sp., lin. 15 
f. o. tilføjes: Arbejderne 1750 udførtes af Otto 
murmester fra Varde.37

S. 1203, v. sp., lin. 13 f. n., Bjergager kirker, 
læs: Bjerager kirker. – V. sp., lin. 9 f. n., Christen 
Christensen (kirkeværge?), læs: Christen Chri
stensen Tarp (kirkeværge)47a.

S. 1207, v. sp., lin. 16. f. o. tilføjes: Orglet er 
tegnet af Rolf Graae og Richard Aas.

S. 1213, fig. 43, i billedtekst tilføjes: Tegnin
gen skyldes I. Ellung.

S. 1214, tilføjelse af note: 47a Christen Chri
stensen Tarp boede på en gård i Nørre Nebel, 
som sønnen Jens senere overtog. Han var bir
kefoged i Kærgaard birk og dertil herredsfo
ged i Vester Horne hrd. 1581 måtte han bøde 
en okse for en »løcki« (eng), som han ulovligt 
satte hegn om. Venligst oplyst af Holger Hert
zum med henvisning til Riberhus lensregn- 
skab 1581 og et medtaget brev fra 1588 (i LA 
Vib.), hvorpå ses aftryk af Christen Christen
sens bomærkesignet.

S. 1226, h. sp., lin. 4 f. n., Ancher Lund, læs: 
Anker Lund.

Lydum kirke. S. 1232, v. sp., lin. 11 f. o. tilføjes: 
Orglet er tegnet af Rolf Graae og Richard Aas.

Henne kirke. Bd. 2, s. 1245, h. sp., lin. 20 f. n., 
ikke anerkendt slægtsmærke, læs: slægtsmærke.

S. 1248, fig. 14, billedtekst, og s. 1270, v. sp., 
lin. 10 f. o. tilføjes: De gengivne og nævnte teg
ninger skyldes I. Ellung (jfr. s. 1792 med note 
39).

S. 1261, h. sp., lin. 10-12 f. o., rettelse: (†)Her
skabsstolen fra 1587 synes at dømme efter våbe
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ner og genealogi at måtte være opsat af Chri
sten Henriksen Vind til Lydumgård. Dette rej
ser imidlertid det vanskelige spørgsmål, hvorfor 
stolen så findes i Henne og ikke i Lydum kir
ke.38

S. 1269, v. sp., lin. 20 f. o., Morten Bakkensen, 
*26. sept. 1865, læs: Morten Bakkensen, †26. 
sept. 1865.

S. 1270, jfr. rettelse til s. 1248.
Lønne kirke. Bd. 2, s. 1284, v. sp., lin. 5 f. n. tilføj

es vedr. renæssanceskæringerne: De er tilskre
vet billedskærer Jens Mortensen i Kolding.35

Ål kirke. Bd. 2, s. 1293, h. sp., lin. 4 f. o., indtil 
den efter Rygaards enke, Dorte Margrethe Ro- 
senbergs død 1809 overgik til sognets beboere, 
læs: indtil den 1809, efter Rygaards enke, Dorte 
Margrethe Rosenbergs død (1789), overgik til 
sognets beboere.

S. 1299, v. sp., lin. 3 f. n. tilføjes: En lignende 
billedkvader findes vedVejrum kirke (Ringkø
bing amt).

S. 1322, h. sp., lin. 1 f. o., (†1769), læs: 
(†1768).

S. 1337, fig. 74, billedtekst, og v. sp., lin. 5 f. n.: 
Skave, læs: Svave. – H. sp., lin. 4. f. o., Skavevåb- 
net, læs: Svavevåbenet, lin. 5, Skave, læs: Svave.

S. 1340, h. sp., lin. 19 og 11 f. n., Peder Johan
sen, læs: Peder Jensen.

S. 1341, v. sp., lin. 14 f. o., Albrito, læs: Albri- 
tus.

S. 1350, h. sp., lin. 11 f. n., Peter Steens, læs: 
Peter Steen.

Ho kirke. Bd. 2, s. 1368, h. sp., lin. 13 f. n. til
føjes vedr. sygesæt nr. 2: Det er fra slutningen 
af 1800'rne, en standardvare fra Württember- 
gische Metallwaren Fabrik i Geisslingen ved 
Stuttgart.39

S. 1379, h. sp., lin. 15 f. n., gravsten nr. 3, læs: 
gravsten nr. 2.

S. 1381, note 19, Carl Block, læs: Carl 
Bloch.

Oksby kirke. Bd. 2, s. 1388, h. sp., lin. 21 f. 
o., Niels Jensen Nielsen Hoe, læs: Jens Nielsen 
Hoe.

S. 1398, h. sp., lin. 27 f. o. tilføjes: Et sæt *al
terstager (fig. 8), 28 cm høje, anskaffet 1862, er 
siden 1894 i Nationalmuseet (inv. nr. F 18a-b.

Fig. 8. Alterstager fra Oksby kirke, sammenstykket 
1862 af hovedsagelig ældre dele (s. 3535). I NM. NE 
fot. 1994. – Altarleuchter aus der Kirche von Oksby, 1862 
aus hauptsächlich älteren Teilen zusammengeflickt.

236/1894). De noget hjemmgjorte stager ud
gøres dels af et vel nok genbrugt cylinderskaft 
med midtring (fra o. 1575?) og en diminutiv 
lyseskål, dels af en cirkulær kobberfod med ud
stående, bladagtige tæer, der rimeligvis er gjort 
til lejligheden 1862. Stagerne ses på alterbordet 
s. 1389 fig. 8. – I samme sp. lin. 30 udgår oplys
ningen om udskiftning af stager 1862.

S. 1402, h. sp., lin. 12 f. o. tilføjes: Fra et kir- 
kegårdsmonument, 1845, over Mette Kirstine 
Frandsdatter, stammer en *gravplade fra o. 1845 
i form af en fladbanket tinspisetallerken, tvm. 
22,5 cm, hvorpå kunne læses: »Mette Kirstine 
Frandsdatter/ Imens du stod i Livets bedste 
Dage/ dig Døden kaldte bort fra Barn og 
Ægtemage/ to gamle også sørgede med slægt 
og Venner/ flere thi du dem alle elskede/ hvil 
nu i Fred du kære/ Fred med dit Støv. 1845«. 
Skriftart oplyses ikke, og indskriften er nu helt 
borte. Esbjerg Museum, siden 1974 deponeret 
i Blåvand Museum (inv. nr. B 1112).

Torstrup kirke. Bd. 3, s. 1435, v. sp., lin. 10 f. 
n. tilføjes: Gravsten, romansk af granit, den ene 
ende afbrudt, nu 128×68 cm. Stenen er rødgrå 
med en omløbende rundstav, og på den plane 
flade, der er stærkt slidt, anes kun svage spor af 
et planteornament ved den afbrudte ende. De 
kan eventuelt have dannet en vegetabilsk fod 
for et processionskors.40 Stenens slid stammer 
fra en nyere brug som trinsten i Torstrup præ
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stegård. Siden o. 1950 i Varde Museum (inv. nr. 
4910). – H. sp., lin. 9 f. o., (s. 1065 med fig. 29), 
læs: (s. 1065 med fig. 47).

Horne kirke. Bd. 3, s. 1460, h. sp., lin. 14 f. o., 
og s. 1462, h. sp., lin. 2 f. o., rettelse: De anførte 
bogstavforkortelser må dække over snedkerens 
navnetræk og et fast af ham benyttet mund
held: »H. P. S(nedker). Gvd gif gløck«. Se under 
Ølgod kirke s. 1543 med note 71.

Hodde kirke. Bd. 3, s. 1471, h. sp., lin. 2 f. n., 
tilføjelse vedr. bygning:Ved kirkens restaurering 
1982 sås konturerne af den tilmurede norddør, 
ca. 180×70 cm, lidt øst for det store vindue 
vestligst i langhusets nordmur. Midt i denne 
mur iagttoges tillige to rundbuede vinduer for
modentlig af samme form som vinduet i øst
gavlen.41

S. 1480, v. sp., lin. 4 f. o., højgotiske altersæt, 
der stammer fra begyndelsen af 1300'rne, læs: 
unggotiske altersæt fra o. 1250.

S. 1481, h. sp., lin. 3 f. n. tilføjes: Et formodet 
*vievandskar af rødlig granit opbevares på en 
gård i sognet og stammer formentlig fra kir
ken, hvis der da ikke skulle være tale om en 
nyere drejekværn.42 Karret, der kan stamme fra 
o. 1300, udgøres af en 12 cm høj sten med ure-

Fig. 9. Rygbræt til (†)pengetavle, 1688, fra Skast kirke 
(s. 3537). I NM. NE fot. 1994. – Rückbrett von (†)Op

ferstock, 1688, aus der Kirche von Skast.

gelmæssig form og til dels afbrudt kant, største 
mål 30×34 cm. I den plane overside findes en 
regelmæssig, cirkulær fordybning, tvm. 17 cm, 
6 cm dyb. En del af kanten krummer og kan 
antyde, at formen har været afrundet, en anden 
del rager lidt ud og kan have været indmuret 
i en væg, som karret har stået ud fra. Stenen 
er revnet, og i undersiden ses et hul efter en 
stabel, hvorfor den må have haft en sekundær 
anvendelse som dør- eller portsten.

Tistrup kirke. Bd. 3, s. 1506, h. sp., lin. 8 f. n. til
føjes: Prædikestolen har et helt nært sidestykke 
fra 1612 i Starup kirke (DK. SJyll., s. 429).

S. 1511, v. sp., lin. 5 f. n., Søren Marenssen 
Suorup, læs: Søren Marcussen Suorup.

Ølgod kirke. Bd. 3, s. 1538, h. sp., lin. 7 f. n. til
føjes vedr. døbefont: Den slutter sig som Varde 
S. Jacobi kirkes font (s. 902) til lüneburgsk tra
dition og kan eventuelt skyldes dennes mester, 
Niels klokkestøber.4

S. 1548, h. sp., lin. 29 f. o., rettelse og tilføjel
se: Indskriften må læses: »Fra 1670/ Erasmus/ 
Claudii Sagerus/ Coldingensis/ til 1674 10. 
ap./ SI W (Fra 1670 Rasmus Clausen Sager, 
Kolding til 10. april 1674. SI W)«. Om Rasmus 
Clausen Sager, der ikke var degn, men kapel
lan, se H. K. Kristensen: En Ølgodkapellan, i 
ÅrbRibe 1968-71, s. 316-17.

S. 1552, h. sp., lin. 4 f. o.: Sedecima 1°', læs: 
Sedecima 1'. – H. sp., lin. 13 f. o.: standartype, 
læs: standardtype.

S. 1554, v. sp., lin. 8 f. n., tilføjelse vedr. †klok
ke nr. 2: Klokkens til dels latinske indskrift blev 
1808 afskrevet således: »Coelum et Terra transi- 
bunt;Verbum Domini manet in æternum. Her. 
Iens Iuel, Frue Ide Giøe« (himmel og jord for
går, Guds ord forbliver evindeligt).43

S. 1559, v. sp., lin. 10 f. o., Gravvers Madsen, 
læs: Gravers Madsen.

Bejsnap kirke. Bd. 3, s. 1563, h. sp., lin. 5 f. o.: P. 
C. Schledermann, læs: C. J. Schledermann.

S. 1564, fig. 3, billedtekst, samt v. sp., lin. 30 
f. o., rettelse: Altermaleriet skyldes ikke Joakim 
Skovgaard, men sønnen Johan Thomas Skov- 
gaard.44

S. 1565, h. sp., lin. 3 f. n., H. G. Gamst & H. 
C. Lundes, læs: H. Gamst & H. C. Lunds.
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Ansager kirke. Bd. 3, s. 1590, h. sp., lin. 20 f. o., 
Jens Sørensen Jessen, læs: Jes Sørensen Jessen.

Øse kirke. Bd. 3, s. 1625, v. sp., lin. 3 f. o., rettel
se: Af de to våbener må det ene, med to mod
vendte egern, identificeres som Harbo. Jfr. s. 
2790 og 2799 note 69.

S. 1626, v. sp., lin. 5 f. n.: standtartype, læs: 
standardtype. – V. sp., lin. 2 f. n.: Rørfløjte 8°, 
læs: Rørfløjte 8'.

Grimstrup kirke. Bd. 3, s. 1707, note 39, Jon 
Jonsen Colding, læs: Jon Jensen Kolding.

Vester Nykirke. Bd. 3, s. 1736, lin. 5 f. o., Skeel- 
våben, læs: Sandbergvåben.38

S. 1738, v. sp., lin. 24 f. o. tilføjes: Et †orgel var 
opsat i †herskabsstolen.45

Fåborg kirke. Bd. 3, s. 1751, v. sp., lin. 12 f. o., 
rettelse: Pastor H. N. T. Friis overtog allerede i 
slutningen af 1820'rne kirken efter sin svigerfar 
Tøger Teilmann til Endrupholm (†1827).46

Årre kirke. Bd. 3, s. 1783, v. sp., lin. 8 f. n. tilføjes: 
Fra kirken stammer formentlig også en romansk 
vinduesoverligger, der er fremkommet i Arre, 
dog ikke ganske nær kirken. Den er af rødlig 
granit, 38×78 cm, buens ydre tvm. er 59 cm, det 
indre 24 cm. Siden o. 1985 i Varde Museum.

Sneum kirke. Bd. 3, s. 1805, v. sp., lin. 6 f. o. tilføj
es: Af et brev fra 1508 fremgår, at indtægterne af 
Tømmerby fra arilds tid havde været delt mel
lem på den ene side Sneums kirke og præst, på 
den anden side Bramminges kirke og præst.47

S. 1819, h. sp., lin. 9 og følgende, rettelse: 
Benedicte Øllegaard Rantzau skænkede 1751 
et †alterklæde og søsteren Øllegaard Rantzau 
1752 de bevarede alterstager og messehagelen.

S. 1831, h. sp., lin. 7 f. o. tilføjes vedr. epita
fium, o. 1736: Det er tilskrevet Mathias Ulrik- 
sen Sartz, billedhugger i Århus.48

S. 1834, note 57, Andreas Trausing, læs: An
dreas Frausing.

Tjæreborg kirke. Bd. 3, s. 1866, v. sp., lin. 17 f. 
o., tilføjelse: I forbindelse med udvidelsen 1980 
indsattes manualstemmen Quint 1 1/3 i stedet 
for Scharf II. – V. sp., lin. 18 f. o.: arkitekt Holm, 
læs: Helge Holm. – V. sp., lin. 21 f. o.: 2) ...Ring
købing., læs: 2) 1901, bygget af Gebrüder Rie
ger, Jägerndorf, antagelig opstillet af Joh. P. An
dresen & Co., Ringkøbing.

Skast kirke. Bd. 3, s. 1902, h. sp., lin. 6 f. o. tilføjes: 
Af en *(†)pengetavle fra 1688 er bevaret det ud- 
svejfede rygbræt, 18×17 cm. Forsiden har over 
spor efter kassens fæstnelse et forsænket, skjold
formet felt, på bagsiden (fig. 9) Christian V.s kro
nede monogram over årstallet. Ældre staffering, 
på forsiden lidt gråt og i feltet de forgyldte ver
saler: »Schads [Kirke]«. Bagsiden har rød bund, 
kronen er mørkerød, mens tal og sirater står 
(uægte) forgyldt. Rygbrættet, der i formen slut
ter sig til tavler i Ribe domkirke og S. Katrine 
kirke (s. 463f., 764f.), er siden 1913 i National
museet (inv. nr. F 51 176/1913).

Brøndum kirke. Bd. 3, s. 1913ff. rettelse og sup
plering: Kirkens bygningshistorie bør efter nye iagt
tagelser korrigeres på to væsentlige punkter – jfr. 
den nyskraverede plan (fig. 10): 1) Kvaderstens- 
kirken, bestående af apsis, kor og skib er næppe 
opført senere end 1200, idet skibet dog kort tid 
efter og endnu i romansk tid er forlænget mod 
vest. 2) Korpartiets rige indvendige udformning 
med unggotiske hvælv og blændingsfriser må 
skyldes en »modernisering«, der dendrokronolo- 
gisk kan tidsfæstes til 1240'rne, hvor det indre er 
ommuret i tuf og tegl, men i hovedsagen under 
bevarelse af den ydre granitbeklædning.

Skibets vestforlængelse afsløres af to profilerede 
hjørnekvadre, der er forblevet på deres gamle 
plads i det nedre sokkelled, én i hver side og 
ca. 4,4 m fra de nuværende hjørner. Skibet må 
altså oprindelig have været kortere, og ved ud
videlsen er gavlen brudt ned og flyttet mod 
vest. Påvisningen af denne forlængelse giver en 
forklaring på dørenes placering langt mod øst, 
næsten midt i langsiderne. Samtidig forklarer 
udvidelsen også, hvorfor det vestre vindue i 
nord (i det forlængede afsnit) er anderledes 
udformet end de tre østre vinduer, der står 
med affasede smige (s. 1925). Udformningen af 
det vestre og yngre vindue (med småsøjler og 
»knogleagtige« samlinger svarende til vinduer
ne i Vester Starup kirke) viser, at forlængelsen 
er foretaget relativ kort tid efter kirkens opfø
relse.

Ved korpartiets modernisering i 1240'rne synes 
den ydre granitbeklædning i det store hele at 
være blevet bevaret, samtidig med at det indre
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(af hensyn til hvælvene) blev fornyet i blødere 
materialer, tuf og tegl. De store vinduer (tre 
i apsis og tidligere fire i koret) er som nævnt 
rundbuede i det ydre og i lysningen, men spids
buede i det indre, hvor de indrammes af tuf- 
stens-rundstave. En undersøgelse af ydersidens 
vindueskvadre, sålbænke og overliggere viser, at 
vinduerne er udvidet ved behugning (i udven
dig bredde fra ca. 77 cm (=bredden i skibets 
vinduer) til de nuværende 93 cm). Oplysende 
er navnlig den løse overligger fra skibets nord- 
østre vindue, nu indmuret nederst i sakristiets 
vestvæg (fig. 22, s. 1926), hvor stenhuggeren 
ved udvidelsen har behugget den palmet, der 
smykker den runde bue.

Også den høje triumfbue, der er af tuf og 
tegl nederst i begge vanger, må være ommuret 
i forbindelse med korpartiets modernisering, 
idet man dog har genanvendt kragbånd og ki
lesten. At den rundbuede præstedør i korets 
nordside indvendig er af granit, må tyde på, at 
døren hører til korets oprindelige udstyr.

Koret har efter al sandsynlighed haft træloft, 
før man moderniserede rummet og murede 
hvælvene. Disse svarer som nævnt ret nøje til de 
unggotiske hvælv, der i de samme år blev muret 
i domkirkens midtskib (s. 254ff.). I domkirken 
var hvælvslagningen ledsaget af en udvidelse af 
vinduerne (højkirkevinduerne), hvad der med
førte et væsentligt indgreb i den ældre arkitek
tur. Andre eksempler på vinduesudvidelser fin
der man i kvaderstenskirken i Skærbæk (DK. 
Sjyll., s. 1248), hvor indersmigene er ommuret 
i tegl, og vinduerne i lysningen og i indre mur
flugt er forsynet med rundstave, svarende til 
dem i Brøndums korparti. Også i Vilslev (s. 
3111 ff.) må der være foretaget en modernise
ring af apsis og kor relativ kort tid efter kirkens 
opførelse. Her er apsidens vinduer, der er forsy
net med rundstave i lysningen, markant større 
end vinduerne i skibet, og også her synes udvi
delsen at være sket ved en behugning.

S. 1941, h. sp. lin. 24 f. n., Jens Dinesen Jersin 
(1629-24), læs: Jens Dinesen Jersin (1624-34).– 
H. sp., lin. 4 f. n., (1631-46), læs: (1631-45).

S. 1942, v. sp., lin. 6 f. n., Johan Monrad, læs: 
Erik Monrad.

S. 1956, h. sp., lin. 1 f. n., tilføjelse: †Harmo
nium, anskaffet 1959.49

S. 1958, billedtekst, Klangenberg, læs: Kla
genberg.

Hostrup kirke. Bd. 3, s. 2048, v. sp., lin. 1 f. o., 
tilføjelse vedr. *vievandskar. Det nævnes 1808 i 
våbenhuset som en stor udhulet sten, som syn
tes at have været brugt i den katolske kultus.50

– V. sp., lin. 6 f. n., †Krucifiks. Et lille krucifiks 
uden arme henlå 1916 over tårnets hvælving, 
læs: †Krucifikser. 1) Et korbuekrucifiks, hvis kors 
1808 hang på skibets nordvæg, mens selve fi
guren var »af ælde nedfalden«.50 2) Et mindre 
krucifiks til alter- og processionsbrug. Det hang 
1808 i skibet på korbuens nordre del, 50 1916 
henlå det uden arme over tårnets hvælving.

S. 2052, fig. 24, billedtekst, Peder Johansen, 
læs: Peder Jensen.

S. 2053, v. sp., lin. 12 og 22 f. o., Peder Johan
sen, læs: Peder Jensen. V. sp., lin. 4 f. n., Abraham 
Møller Jessen, læs: Anders Møller Jessen.

Guldager kirke. Bd. 3, s. 2083, h. sp., lin. 14 f. 
o. (og følgende), rettelse: Peder Madsens mød
rene våben var Væbner, hans i øvrigt ukendte 
hustrus fædrenevåben var Basse, det mødrene 
Tridie.51

S. 2089, v. sp., lin. 22 f. n., †Orgel, 1852, læs: 
†Orgel, 1858.

S. 2090, h. sp., lin. 4 f. o., d. 2. Junii, læs: d. 2. 
Julii. – H. sp., lin. 4 f. n., Peder Johansen, læs: 
Peder Jensen.

S. 2091, v. sp., lin. 7 f. o., Peder Johansen, læs: 
Peder Jensen.

S. 2095, h. sp., lin. 4, Faulov, læs: Taulov.
Nordby kirke. Bd. 3, s. 2123, h. sp., lin. 9 f. o., 

borgmester Hemeteus, læs: biskop Hemmet.
S. 2131, v. sp., lin. 9 f. o., Esbjerg, læs: Ribe.

Sønderho kirke. Bd. 3, s. 2176, h. sp., lin. 14 f. n. 
og følgende, rettelse og tilføjelse vedr. lysearme 
nr. 1 og 2: De er udført af Hans Rogier i Am
sterdam, da indskrifterne må læses: »Sterck als 
den leev/ voorsichtich voort/ tslanghen vier/ 
fe(cit) Hans Rogier. 1599« (stærk som løven, 
forsigtige ord, slangen vogter. Hans Rogier 
gjorde (mig) 1599).52

Grindsted kirke. Bd. 3, s. 2243, h. sp., lin. 4 f. o., 
Jens Sigsgaard, læs: Johs. Siggaard.
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Fig. 10. Grundplan 1:300 af Brøndum kirke med korrigerende skravering, der angiver vestforlængelse og »mo
dernisering« af korparti (s. 3537f.). Tegnet af Marianne Nielsen 2003 efter opmåling af Henrik Jacobsen 1979. – 
Grundriss 1:300 der Kirche zu Brøndum mit korrigierender Schraffierung, die eine Erweiterung nach Westen angeben sowie 
eine Modernisierung des Chores.

S. 2246, h. sp., lin. 13 f. n., ev/indelig, læs: 
evvindelig.
S. 2254, h. sp., lin. 16 f. o., Berent Bodsmann, 
læs: Bernt Bodemann.

Urup kirke. Bd. 4, s. 2267, v. sp., lin. 4 f. o., N. 
Christof Hansen, læs: Niels Christoffer Han
sen.

Grene kirke. Bd. 4, s. 2277, v. sp., lin. 12 f. o. 
tilføjes: Et †røgelsekar nævnes 1808 som udført 
af »en slags sort Skiefersteen med en uendelig 
mængde Zirater og Huller«.53 – V. sp., lin. 18 
f. o. tilføjes: Et †krucifiks fandtes 1808 hos en 
mand i Grene by. Præsten anså det for muligt, 
at det i de katolske tider havde tilhørt kirken.53 

S. 2281, note 4, H. Sander-Sørensen, læs: H. 
Sander Sørensen.

Grene gamle †kirke. Bd. 4, s. 2287, v. sp., lin. 6 
f. n., vi icke kom af, læs: vi kan icke kom af.

Billund kirke. Bd. 4, s. 2293, v. sp., lin. 2 f. n., 
Kirk Christensen, læs: Kirk Christiansen.

S. 2295, h. sp., lin. 12 f. o., Eisbouts, læs: Eijs- 
bouts.

Hejnsvig kirke. Bd. 4, s. 2354, h. sp., lin. 4 f. o. 
tilføjes: Et †harmonium (nr. 2) leveredes 1894 af 
Petersen & Steenstrup, København.54

Verst kirke. Bd. 4, s. 2371, h. sp., lin. 2 f. o., Bing 
og Grøndal, læs: Bing & Grøndahl.

Verst †kirke. Bd. 4, s. 2385, h. sp., lin. 3 f. o., 
Pelvg, læs: Pelvg (Pelug).

Bække kirke. Bd. 4, s. 2389, fig. 4, billedtekst: 
Klokkestabel, læs: †Klokkestabel.

S. 2392, v. sp., lin. 13 f. o. og følgende, rettelse: 
Tympanet viser Kristus mellem Peter og Pau
lus, der far overrakt henholdsvis en nøgle og en 
bog (den nye lov, evangeliet).

S. 2400, h. sp., lin. 3 og 7 f. n., hhv. Bing 
og Grøndal og Bing & Grøndal, læs: Bing & 
Grøndahl.

Anst kirke. Bd. 4, s. 2474, v. sp., lin. 5 f. o., lex 
novum, læs: lex nova.

S. 2494, h. sp., lin. 10 f. n. tilføjes: Et †kor- 
buekrucifiks nævnes 1808 som et muligt levn 
fra den katolske kult.55 – H. sp., lin. 3 f. n., 
den usignerede stol, læs: den ligeledes signerede 
stol. – Følgende lin.: begge fra 1618, læs: hhv. 
fra 1618 og o. 1612-22.

S. 2499, v. sp., lin. 16 f. o. tilføjes: På †prœste- 
og skriftestolen så Søren Abildgaard o. 1770 to 
våbener udskåret i træ. Det venstre rummede 
en bomærkeagtig figur som to modvendte fire-
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taller,56 det højre tre blomster som for slægten 
Lange.57

S. 2502, h. sp., lin. 14 f. n.: bygget af Joh. P. 
Andresen & Co., Ringkøbing., læs: leveret af 
Joh. P. Andresen & Co., Ringkøbing, antagelig 
bygget af Gebrüder Rieger, Jägerndorf.

S. 2509, h. sp., lin. 12 f. o. tilføjes: Notebøger. 
Søren Abildgaard VIII, 88.

Gesten kirke. Bd. 4, s. 2519, h. sp., lin. 2 f. n. 
tilføjes vedr. bygning: En dendrokronologisk 
analyse 1999 af korets tagværk omfattede to 
spær i nordsiden og gav som resultat, at tøm
meret i det 8. spær (det næstvestligste) var fæl
det o. 1245, mens tømmeret i det 7. spær var 
fældet i vinterhalvåret 1412-13.58 Det 8. spær, 
der er genanvendt og oprindelig har haft lange 
skråstivere, er sandsynligvis lagt op i forbindel
se med korets østforlængelse (jfr. s. 2518), der 
altså skulle kunne dateres til o. 1245. Daterin
gen af det 7. spær viser, at der o. 1413 må være 
foretaget en omsætning og delvis fornyelse af 
korets tagværk, der nu har dobbelte lag hane
bånd.

s. 2524, h. sp., lin. 5 f. o., 1708, læs: 1703. – 
H. sp., lin. 14-15 f. o.: og en prædikestolshim- 
mel blev opsat, sætningen udgår, ligeledes (i lin. 
15) ordet prædikestol. – H. sp., lin. 19 f. o. til
føjes: 1808 oplyses, at alterbordet fordum skulle 
have haft en hulning i sig, hvorudi kong Hans 
år 1500 skulle have indmuret en skat, der siden 
var fundet og anvendt på kirken (jfr. s. 2515).53

S. 2526, h. sp., lin. 17 og 22, 1708, læs: 1703.
S. 2527, fig. 16, billedtekst: 1708, læs: 1703. – 

V. sp., lin. 6 f. o.: muligvis anskaffet efter synets 
ønske 1889, læs: købt 1878.

S. 2529, h. sp., lin. 5 f. o., Per Perb, læs: Per 
Perss (Per Perssøn).

S. 2530, v. sp., lin. 1 f. o.: der antagelig er byg
get ind i opgangen. Sætningen udgår, og det 
følgende ord: Denne, erstattes af: Opgangen. – 
V. sp., lin. 5 og 19 f. o., rettelse: årstallet 1924 
erstattes af 1946, årstallet 1985 af 1924. – H. 
sp., lin. 13-14 f. o., formentlig fra 1887, læs: fra 
1924. Fire gavle, læs: Seks gavle.

S. 2531, v. sp., lin. 6 f. o., 1985, læs: 1924.- H. 
sp., lin. 10 f. o., vistnok 1875, læs: 1924.- H. sp., 
lin. 7 f. o., kirkeværger, læs: kirkeværge. – H. sp.,

lin. 13 f. o., sidepanelerne, læs: sidepanelerne fra 
1924. – H. sp., lin. 20 f. o. (og følgende), ret
telse: bænken er i sin helhed fra 1924, ligeledes 
bemalingen.

S. 2532, v. sp., lin. 5-6 f. o., flyttet fra koret 
til dens nuværende placering ved prædikestols- 
trappen, læs: hensat på kirkeloftet, hvorfra den 
atter nedtoges 1924. H. sp., lin. 10 f. o., 1985, 
læs: 1924.

S. 2533, v. sp., lin. 3 f. o., 1985, læs: 1990. – H. 
sp., lin. 3 f. o.: 11 stemmer, læs: 10 stemmer. – 
H. sp., lin. 6 f. n.: Pedalet har ingen Rørfløjte 
8'.

S. 2535, fig. 27, billedtekst: vistnok fra 1875, 
læs: fra 1924. – H. sp., lin. 5 f. o.: O. 1915, læs: 
O. 1978. Lin. 11 f. o.: O. 1960, læs: 1985.

Skanderup kirke. Bd. 4, s. 2573, h. sp., lin. 7 
f. n.: Nu i tårnets nedre mellemstokværk, læs: 
1936 flyttet til tårnets nedre mellemstokværk.

S. 2578, note 38, rettelse: Hele indskriften er 
på plattysk.

Seest kirke. Bd. 4, s. 2590, h. sp., lin. 2 f. n., Gott- 
helf Andreas Hestorff i Haderslev, læs: Gotthelf 
Andreas Hestorff i Åbenrå.

S. 2595, h. sp., lin. 1 f. o., Gotthelf Andreas 
Hestorff i Haderslev, læs: Gotthelf Andreas Hes
torff i Åbenrå.

S. 2597, v. sp., lin. 14 f. o. tilføjes: Af en tvist 
1668 fremgår, at døbefonten allerede da havde 
sin plads i koret, »mellem kirken og alteret«.59

S. 2600, v. sp., lin. 6 f. o. tilføjes: 1668 syne
des en plads i kirken mellem kirken og koret, 
hvor Christoffer Adolf Fandina i Seest foregav 
at have kirkekommisærens tilladelse til at lade 
indsætte en stol til sin hustru. Man fandt, at 
dette ikke kunne ske uden hindring for alter
gæsterne, der så ikke ville kunne sætte sig på 
det sædvanlige sted. Ligeledes stod fonten net
op, hvor stolen var tænkt opsat og kunne ikke 
bekvemt stå andetsteds i kirken. Hustruen hen
vistes derfor til et »fremer« stolestade midt i 
kirken, »hvormed hun kunne være vel fornøj
et«.59

Vamdrup kirke. Bd. 4, s. 2652, v. sp., lin. 9 f. n., 
August Hasse, læs: August Hassel.

Lindknud kirke. Bd. 4, s. 2673, v. sp., lin. 4 f. n., 
o. 1912, læs: o. 1916.
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S. 2683, v. sp., lin. 3 f. o., samt daværende, læs: 
samt de daværende. – V sp., lin. 6 f. o., Hellige 
os din, læs: Hellige Os i din.

S. 2700, note 34: hikuin nr. 2, læs: hikuin nr. 3.
Brørup kirke. Bd. 4, s. 2730, h. sp., lin. 9 f. n. 

tilføjes: †Middelalderlige grave. Ved udgravningen 
1953 fremkom der en række middelalderlige 
grave, hvoraf nogle lå ind under kirkens fun
damenter (jfr. s. 2708) og derfor må have hørt 
til †trækirkerne (se s. 2712, fig. 12). Disse gra
ve var nærmest trapezformede, kun 50-60 cm 
brede, og ikke mere end hen ved 60 cm dybe. 
Skeletterne var gennemgående forsvundet som 
følge af den fugtige og kalkfattige jord; kun et 
par rester af kranier fremkom, og der savnedes 
kistespor. I nogle grave sås derimod en tynd, 
sort bølget stribe, der af udgraveren blev opfat
tet som spor af et svøb eller lignende, hvori den 
døde var begravet. Af disse tidlige grave var der 
ingen, som skar hinanden. De var åbenbart en 
smule anderledes orienteret end de øvrige, se
nere grave, som er indtegnet på udgravnings- 
planen (s. 2712, fig. 12), og som har hørt sten
kirken til.60

Holsted kirke. Bd. 4, s. 2739, v. sp., lin. 1 f. 
o., Mads Christensen, Holstedgård, læs: Mads 
Christensen, Holstedgård (jfr. †dåbsfad).

S. 2755, h. sp., lin. 10 f. o., evangelistmalerier, 
læs †evangelistmalerier.

S. 2757, h. sp. nederst, tilføjelse vedr. †klokke 
nr. 2: Den er tilskrevet støberen Peter Hansen i 
Flensborg.

Holsted, S. Peders kirke. Bd. 4, s. 2763, h. sp., 
lin. 6 f. o., Knud Eiby, læs: Knud Eibye.

Føvling kirke. Bd. 4, s. 2778, h. sp., lin. 27 f. o.: 
pilastre i form af, læs: halvsøjler af form som.

S. 2784, v. sp., lin. 13 f. o., Alterkanden, læs: 
Dåbskanden.

Stenderup kirke. Bd. 4, s. 2801, v. sp., lin. 32 f. 
o., tilføjelse: Altersølvet er oprindelig udført til 
brug på orlogsflåden, jfr. tilsvarende sæt i Ob- 
bekær (s. 3376) og Reersø kirker (DK. Hol
bæk, s. 1294) samt Roskilde Stiftsblad 1983, nr. 
7, s. 103.

Malt kirke. Bd. 4, s. 2814, h. sp., lin. 15 f. o. til
føjes vedr. bygning: Kirkens udseende efter ho
vedistandsættelsen 1879 fremgår af et fotografi

fra 1884 (fig. 11).61 Tårnpartiets kvaderbeklæd
ning stod da hvidtet, og våbenhuset havde fået 
svungne †gavlkatnme, der igen er nedtaget.

S. 2826, v. sp. nederst tilføjes: Alterskranken er 
fra 1870, halvcirkulær med drejede balustre, rød 
bemaling og læderbetrukket skammel. †Alter- 
skranke. 1862 nævnes et knæfald med en hynde 
af læder.62

S. 2828, h. sp., lin. 8 f. o., rettelse vedr. †dåbs- 
kande: Den eksisterer stadig, jfr. s. 2832 fig. 39.

S. 2832, h. sp., lin. 7 f. o., tilføjelse: Maleriet 
af Martin Luther er signeret »Julius Petersen
188..«, idet årstallet vistnok skal læses '1884'. 63

S. 2839, v. sp., lin. 8 f. o., s. 131, læs: s. 253f.
Askov kirke. Bd. 4, s. 2843, h. sp., lin. 2 f. n., 

rettelse: Alterbordet var ved redaktionen 1993 
ikke det oprindelige, men fornyet 1939 med 
forside ved Hans Georg Skovgaard.64

Folding kirke. Bd. 4, s. 2855, h. sp., lin. 2 f. n., 
Auguste Doré, læs: Gustave Doré.

S. 2870, h. sp., lin. 9 f. o. tilføjes vedr. det 
Claudiusske gravsted: I forbindelse med dets 
renovering 1996 fremdrog man i gravkamme
ret resterne af to †kister, der ifølge de bevarede 
kisteplader har rummet hhv. Christine Margre
the Claudius, †1756, og hendes mand Samuel 
Nicolaus Claudius, †1771.65

*Kistepladerne, hvoraf hendes er noget læde
ret, er af messing med graverede indskrifter i 
skriveskrift. Pladerne er efter en konservering 
1998 udstillet på Museet på Sønderskov:

1) 1756, for »Frue Christ(ine) Margaretha 
Claudius«. Vidtløftig og til dels svært læselig 
indskrift, hvoraf det fremgår, at hun var født
15. juni 1719 af velbårne forældre, Hans Bach- 
mann, hofjægermester og herre til Sønderskov, 
og Christina Margareta Classen. Hun blev 1750 
beskikket i et lyksaligt ægteskab med den nu 
hjertesårede Samuel Nicolaus Claudius, herre 
til Sønderskov, men døde 30. juli 1756. Hun var 
i ægteskabet et spejl af oprigtig ægte kærlighed, 
imod sine børn et mønster på en ret moders 
hjerte og i sine svare lidelser en prøve på tålmo
dighed. Hun udstod i 111 dage en hård lidelser
nes strid, dog gik hun ved bøn og tålmodighed 
igennem kampen til kronen. Hun efterlod sig 
tre levende billeder i en søn og to døtre.
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2) 1771, for Samuel Nicolaus Claudius, for
dum Kongelig Majestæts virkelige kancelliråd. 
»Hand gik ind i denne usle Verden den 17. 
April 1719 og fuldendte sit Løb den 15. July
1771...«.

S. 2870, h. sp., lin. 6 f. n., var tømt længe in
den 1884, læs: var vistnok tømt længe inden 
1884.

Vejen kirke. Bd. 4, s. 2886, h. sp., lin. 1 f. o. til
føjes vedr. bygning: Den nedrevne †kirkes til
stand i begyndelsen af 1700'rne belyses af et 
syn 24. nov. 1701 med deltagelse af seks syns- 
mænd samt en murermester, Hans Christen
sen af Rodebæk (Fåborg sogn), og en blytæk- 
ker, Niels Sørensen af Lyne mølle (Ringkøbing 
amt). Bygningens brøstfældighed sagdes da at 
være forårsaget af »torden og jordskælv«.66

Læborg kirke. Bd. 4, s. 2914, fig. 4, rettelse: På 
grundpanen skal korbuens omgivelser stå med 
tæt (romansk) skravering, ikke gotisk.

S. 2932, note 6, tilføjelse: Jfr. Marius Kristen
sen: Et middelalderligt Signet, fundet ved Læ
borg. I ÅrbRibe. 1908, s. 178-80.

Åstrup kirke. Bd. 5, s. 2948, v. sp., lin. 7 f. n. til
føjes: Taget på tårnet manglede ved et kirkesyn 
1668 både lægter og blytækning.67

S. 2950, v. sp., lin. 3 f. n., Karen Pedersdatter, 
læs: Karen Pederskone.

S. 2957, h. sp., lin. 7 f. n. tilføjes: 1622 nævner 
kirkesynet både kalk og disk.68

S. 2958, v. sp., lin. 13 f. o., Karen Pedersdatter, 
læs: Karen Pederskone. —V. sp., lin. 2 f. n. tilføjes: 
Et sæt ældre †alterstager nævnes 1622.58 – H. sp., 
lin. 10 f. o. tilføjes: En ældre †messehagel nævnes 
1622.58 – H. sp., lin. 11 f. n. tilføjes: Døbefonten 
stod 1668 i tårnrummet.57

S. 2962, h. sp., lin. 1 f. n., tilføjelse: 1622 fat
tedes klokken (†nr. 2) både jernbånd og reb.68

S. 2968, note 32, Theodor Knuhtzen, læs: 
Theodor Knuthsen.

Gørding kirke. Bd. 5, s. 2969, v. sp., lin 4 f. o. 
tilføjes: I forbindelse med kronens afhændelse 
af kirken 1679 blev der optaget og tinglyst et 
syn. Den sidste kirkeværge inden overgangen 
til privat eje var Hans Hansen på Varho.69

S. 2971, h. sp., lin. 2 f. o. tilføjes vedr. kirkegår
dens †indgange: 1668 skulle den nordre og østre

stette repareres med både mursten og tagsten. 
1679 var den nordre, murede stette ganske øde 
og nu erstattet af træværk; den østre og søndre 
stette manglede jernriste.68

S. 2977, v. sp., lin. 16 f. o. tilføjes vedr. byg
ning: Ved et syn 1668 var tårnets sydvestre 
hjørne til dels faldet ned, og murpartiet mel
lem glamhullerne og granitkvadrene nederst 
burde repareres inden vinteren; men 1679 
var tårnet stadig meget brøstfældigt. Ligeledes 
manglede nogle blyplader på kirken og våben
huset.69

S. 2979, h. sp., lin. 6 f. o., Anna Benedikte 
Stensen, læs: Anne Benedicte Steensen.

S. 2980, v. sp., lin. 1 f. o. tilføjes: 1622 savnede 
kirken både alterklæde og messehagel.68

S. 2983, h. sp., lin. 4 f. n. tilføjes: Altersættet 
nævnes tidligst 1622.68

S. 2984, v. sp., lin. 25 f. n. tilføjes: Et sæt ældre 
†alterstager nævnes 1622.68

S. 2994, h. sp., lin. 8. f. n., †Herskabsstol, 1647, 
for ejerne afVarho, tilføjelse: Lågerne med årstal 
og initialerne »MKSEB« for Margrethe Krag 
S (alig) Erik Bildes (i syd) samt hans initialer 
»SEB« i nord.70

S. 3000, h. sp., lin. 10 f. o. tilføjes: Johnny 
Roosval: Studier i Danmark, Stockholm 1918, 
s. 68ff.

Vejrup kirke. Bd. 5, s. 3004, h. sp., lin. 12 f. o. til
føjes vedr. kirkegårdens †indgange: 1668 var den 
østre stette brøstfældig og manglede en port, 
mens den nordre stette manglede overdække. 
På grund af disse defekter lå »kirkejorden« så 
godt som »under fæfødder« (dvs. den blev over
rendt af kreaturer).67

S. 3007, h. sp., lin. 4 f. n. tilføjes: †Våbenhu- 
set (»Schrifftis«, skrøvset) var 1668 stærkt for
faldent; der manglede tagsten, og tømmer og 
dørfløj rådnede.67

S. 301l, v. sp., lin. 6 f. n. tilføjes: 1622 savnedes 
alterklæde.68

S. 3013, h. sp., lin. 1 f. o., tilføjelse: 1622 
manglede kirken både kalk og disk.68

S. 3015, v. sp., lin. 2 f. n. tilføjes: 1622 savnedes 
messehagel.68

S. 3020, h. sp., lin. 9 f. n. tilføjes: En †lysekrone 
til petroleum fandtes o. 1910 (jfr. fig. 19).
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Fig. 11. Malt kirke set fra sydvest få år efter kirkens istandsættelse 1879 (s. 2814 og 3541). Foto i Lokalhistorisk 
arkiv for Vejen kommune. – Die Kirche von Malt von Südwesten gesehen wenige Jahre nach der Restaurierung 1879.

Darum kirke. Bd. 5, s. 3023, v. sp., lin. 3 f. n. til
føjes: I forbindelse med kronens salg af kirken 
1679 blev der optaget et tinglyst syn. Den sid
ste kirkeværge før overgangen til privat eje var 
sognepræsten selv, Christen Sørensen Sevel.69

S. 3024, v. sp., lin. 4 f. n. tilføjes vedr. kirke
gårdens †indgange: 1668 nævnes en østre stette 
med port samt to andre stetter; 1679 manglede 
jernristen ved porten og ved den vestre stette. 
Der manglede korstræer foran alle tre indgan
ge.71

S. 3033, h. sp., lin. 1 f. o. tilføjes: Ved kirkesyn 
1668 og 1679 var tårnets mure forfaldne på 
syd- og vestsiden.71

S. 3048, v. sp., lin. 2 f. o., tilføjelse: †Altersølv. 
1622 havde kirken kun en kalk og disk af tin, 68 
ligeledes 1668 og 1690.72 –H. sp., lin. 11 f. o.

tilføjes: Alterstagerne nævnes tidligst 1622.68 –
H. sp., lin. 6 f. n. tilføjes: 1668 savnedes mes- 
sehagel.73

S. 3050, h. sp., lin. 9 f. n. tilføjes: *Vievandskar? 
En rødgrå granitblok (fig. 12a-b), romansk til
hugget i kubisk form, 23×36 cm, 27,5 cm høj, 
og forsynet med ornamenter og runetegn stam
mer fra sognet og kan have udgjort et vievands
kar i kirken. Om oversiden fra første færd har 
haft fordybning er dog uvist, idet stenen senest 
har tjent som underligger i en kværn og dermed 
har fået en nyere, cirkulær fordybning (fig. 12a) 
med sideafløb (tvm. 18 cm, 7 cm dyb). På to af 
blokkens sider er indhugget en blanding af runer 
og runelignende tegn, på den ene side (A) arran
geret i tre rækker, på den anden og tilstødende 
(B) inden for en dobbeltcirkel (fig. 12b). På den
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Fig. 12a-b. Formodet *vievandskar, romansk af granit, fra Darum kirke (s. 3543). a. Siderne A og B med uforståelige 
runer. b. Side B og stenens (sekundære?) fordybning med afløb. I NM. NE fot. 1994. – Vermutetes *Weihwasserbecken, 
romanisch aus Granit, aus der Kirche von Darum, a. Die Seiten A und B mit unverständlichen Runen, b. Die Seite B und die 
(sekundäre?) Versenkung mit Ablauf.

tredje side (C, stødende op til A) ses ben og krop 
af en lille menneskeskikkelse, mens blokkens 
sidste side fremtræder glat. Runetegnene giver 
ingen mening og må opfattes som værnema
gi.74 Den glatte side tyder på, at stenen har haft 
plads op ad en kirkevæg med en mindre, oprin
delig fordybning som vievandskar.75 Stenen er 
fra strandfoged Peder S. Pedersen i Store Darum 
erhvervet til museet i Ribe og derfra 1911 ind
sendt til Nationalmuseet (inv. nr. D 7874).

S. 3054, h. sp., lin. 18 f. o. tilføjes: 1622 næv
nes en †kiste, der tjente til opbevaring af alter
sølv og messetøj; den var da 'brøden både ne
den og oven, og ingen lås for'.68

S. 3057, v. sp., lin. 6 f. o. tilføjes: En †ligbåre 
nævnes 1690.69 – H. sp., lin. 3 f. n. tilføjes: De to 
små klokker nævnes tidligst 1668 og 1690.69

S. 3062, note 76, Kristine, læs: Kirstine Curtz.
Bramminge kirke. Bd. 5, s. 3063, overskriften, 

BRAMMINGE S. KNUDS KIRKE, læs: 
BRAMMINGE KIRKE.- H. sp., lin. 2 f. o. til
føjes: I forbindelse med kronens salg af kirken 
1679 blev optaget et tinglyst syn.69

S. 3064, h. sp., lin. 6 f. o. tilføjes: En muret 
og teglhængt portal nord for kirken var 1679 
brøstfældig.

S. 3067, h. sp., lin. 5 f. o. tilføjes: Våbenhuset 
var 1668 tækket med træfjæl og uden loft.76

S. 3068, h. sp., lin. 10 f. o. tilføjes vedr. 
bygning: Tårnet var 1679 brøstfældigt og 
muren revnet efter et lynnedslag mikkelsdag 
1678.69

S. 3072, h. sp., 3. afsn., lin. 7, Iver Vind, læs: 
Iver Lange.

S. 3074, h. sp., lin. 2 f. o. tilføjes: 1622 savnede 
kirken alterklæde.69

S. 3078, v. sp., lin. 2 f. n. tilføjes: Et sæt ældre 
†altersølv omtales 1622.69

S. 3079, v. sp., lin. 9 f. o. tilføjes: †Alterstager 
nævnes tidligst 1622.69 —V. sp., lin. 17 f. n. tilføj
es: En †messehagel nævnes 1622.69

S. 3086, h. sp., lin. 9 f. o. tilføjes: En gammel 
jernbunden †kiste nævnes 1690.72

S. 3101, note 68, V. Nordmand, læs: V Nord- 
mann.- Note 70, Japertus Steenstrup, læs: Jape- 
tus Steenstrup.

Vilslev kirke. Bd. 5, s. 3110, h. sp., lin. 9 f. o. til
føjes vedr. kirkegårdens †indgange: Et kirkesyn 
1668 omtaler fire murede og teglhængte stet- 
ter, én i hvert verdenshjørne.77

S. 3136, h. sp., lin. 18 f. o., Niels Lang, læs: 
Knud Lang.
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S. 3140, h. sp., lin. 15 f. o. tilføjes: Den gotiske 
*alterkalk er formentlig endnu nævnt i kirken 
1622, da et kirkesyn omtaler kalk og disk af'sølv 
forgyldt'.69 – H. sp., lin. 8 f. n. tilføjes: Et sæt æl
dre †alterstager nævnes i et kirkesyn 1622.68

S. 3156, v. sp., lin. 5. f. o. og billedtekst til fig. 
61: Gvnder Terkels(datter) og Gunder Terkilds- 
datter, læs hhv.: Gvnder Terkels og Gunder Ter- 
kilds.

S. 3163, note 103 tilføjes: Stolestadestriden 
1682-83, der skyldtes de trange pladsforhold, 
belyses yderligere af et syn optaget i kirken 6. 
okt. 1682 og refereret i tingbogen. Synet fandt, 
at der ikke var plads til flere kvindestole øst- 
ligst i den nordre række, uden at det ville skabe 
trængsel for »sognefolkene, som går til alters«, og 
for de »lig (dvs. ligkister), som indbæres udi kir
ken, og udi altergulvet (dvs. koret) skal der ven
des, når de igen udbæres«. Kirkeværgen, Niels 
Jacobsen i Vilslev, bevidnede sammen med to 
sognemænd, at flere kvinder var uden faste sto
lestader og måtte stå i stolen med deres mænd, 
fordi der ikke kunne indsættes flere stole.78

Hunderup kirke. Bd. 5, s. 3166, v. sp., lin. 8 f. n. 
tilføjes: Kirkegårdens to murede †portaler omta
les 1668 som »sønder og vester stette«.77

S. 3179, v. sp., lin. 11 f. n. tilføjes: †Altersølv. 
1622 måtte kirken nøjes med kalk og disk af 
tin.68 – Billedtekst til fig. 14, rettelse: Kalken har 
initialer for kirkeejerne og våbener med initia
ler for Edel Margrethe Krags forældre.

S. 3192, h. sp., lin. 4 f. n., olielamper, læs: 
flammeurner.

S. 3194, h. sp., lin. 3 f. n.: Peder Pedersenske, 
læs: Peter Petersenske.

S. 3205, note 57 suppleres litteraturen til 
Niels Langes og Abel Skeels monument med: 
Antoinette Huysmans: De Grafmonumenten 
van Cornelis Floris, Revue Belge D'Archéolo- 
gie et D'Histoire de L'Art 1987, s. 91ff.

Jernved kirke. Bd. 5, s. 3215, h. sp., lin. 6 f. n. til
føjes: Ifølge et kirkesyn 1668 var »hvælvingen 
over alteret« (apsisbuen) revnet tværs igennem, 
og også muren over »Brixdøren« (korbuen) var 
revnet.77

S. 3220, v. sp., lin. 11 f. o., Tørring-lensk, læs: 
Tørning-lensk.

Fig. 13. *Kalk fra *sygesæt, udført o. 1875 til Obbekær 
kirke af Johan Georg Christian Holm, København (s. 
3546). I Den antikvariske Samling, Ribe. Museumsfo
to. – *Krankenbesuchskelch, um 1875 für die Kirche zu 
Obbekær von Johan Georg Christian Holm, Kopenhagen, 
hergestellt.

S. 3226, h. sp., lin. 19 f. o. tilføjes: Et †alter- 
klæde nævnes 1622.68

S. 3234, h. sp., lin. 5. f.n., »Skænket 1965 af 
Dagmar og Niels Puggard«, læs: »Skænket 1965 
af Dagmar og Niels Puggaard«.

S. 3242, v. sp., sidste lin. tilføjes: En †kiste til 
forvaring af messeklæderne nævnes 1622.68

S. 3244, h. sp., lin. 8 f. n., slyngebom, læs: vug
gebom. – V. sp., lin. 10 f. n. tilføjes: Et †ildkar 
nævnes 1622.68

S. 3246, h. sp., lin. 25 f. o., rettelse: Gravstenen 
er ikke forsvundet men hører til i Seem kirke, 
hvor den er beskrevet som nr. 3 (se s. 3428).

S. 3250, note 38, tilføjelse: Forsøget på at opnå 
en dendrokron ologisk datering lykkedes ikke. 

Farup kirke. Bd. 5, s. 3280, v. sp., lin. 8 f. o.: Nu 
i materialrummets vestvindue, læs: Nu i Hellig 

Kors klosters kirke på Dejbjerg hede.
S. 3283, v. sp., lin. 4 f. n. og h. sp. lin. 5 f. n.: 

Winfeldts, læs: Windfeldts.
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S. 3284, billedteksterne fig. 23-24 samt v. sp., 
lin. 7 f. n.: Winfeldt, læs: Windfeldt.

S. 3307, v. sp., lin. 20 f. o., NM2. Håndskrifter, 
læs: NM2. Indberetninger.

S. 3310, note 81, Jørgen Barfod, læs: Jörn 
Barfod.

Kalvslund kirke. Bd. 5, s. 3356, v. sp., lin. 2 f. o., 
1761, læs: 1756.

S. 3361, v. sp., lin. 3 f. o., pastor I. Munck, læs: 
pastor H. Munch.

Obbekær kirke. Bd. 5, s. 3377, v. sp., lin. 9 f. o. 
tilføjes: Døbefonten er fra 1907, solgt 1955 til 
Nørlem kirke, Ringkøbing amt (jfr. DK. Ring
købing, s. 617). – V. sp., lin. 8 f. o. tilføjes: *Sy- 
gesæt, o. 1875, udført af Johan Georg Christian 
Holm (†1882), København. Kalken (fig. 13),
11,4 cm høj, har cirkulær fod i to afsæt, cylin
derskaft med ring og halvkuglebæger med et 
graveret kors, der har trekløverender. Disken, 
tvm. 6,6 cm, er glat med cirkelkors på fanen. 
På undersiden tre stempler, der er bedre bevaret 
end bægerets tilsvarende: Et tretårn (årstal ulæ
seligt), et »S« samt guldsmedens stempel (Bøje
1982, nr. 1452). I Den Antikvariske Samling, 
Ribe.-V. sp., lin. 5 f. n., tilføjelse: Klokken stam
mer fra Vor Frelsers Kirke i København (jfr. DK 
Kbh.By, Bd. 2, s. 601, * klokke nr. 2).

Seem kirke. Bd. 5, s. 3402-06, billedteksterne til 
fig. 22-26 tilføjes alle: I NM.

S. 3408, h. sp., lin. 17 f. n., fornyet 1844, læs: 
fornyet 1844 af Johan Jacob Heinrich Rühle, 
Ribe. – Samme sp., lin. 5 f. n., »XXXXII lod, 
BR«, skal formentlig læses »XXXXII lod, HR« 
idet de to initialer må stå for Heinrich Rühle i 
Ribe. Jfr. rettelse til s. 3434, note 100.

S. 3409, v. sp., lin. 3 f. o., ukendt mester 1844, 
læs: Johan Jacob Heinrich Rühle, Ribe, 1844.
- H. sp., lin. 1 f. o. tilføjes: Et *låg til et chrisma- 
torium (oliegemme), formentlig fra 1200'rne, 
er 1993 fundet ved Seem og stammer rimelig
vis fra kirken. Det er af mørknet bronze, seks- 
tunget, 5,3×4,7 cm, med spor af forgyldning 
og bevaret hængsel. Selv om grundformen ik
ke er helt cirkulær, må det være sandsynligt, 
at oliegemmet har været cylindrisk og dermed 
kun tjente én type olie; dette ville være usæd
vanligt, jfr. litteratur anført s. 3100, note 38. I

Den antikvariske Samling i Ribe (inv.nr. 1076 
×4).

S. 3412, billedtekst til fig. 36, tilføjelse: Nu i 
Haderslev domkirke.

S. 3434, note 100, rettelse: Mestermærket er 
nok let varieret fra Johan Jacob Heinrich Rüh
les sædvanlige, men må være hans, bl.a. fordi 
det jo optræder sammen med et Ribemærke.

Vester Vedsted kirke. Bd. 5, s. 3458, v. sp., lin. 1 
f. o., †præstestolens, læs: †degnestolens.

S. 3462, h. sp., lin. 12 f. n., Agnes Schmidt, læs 
Agnes Smidt.

S, 3468, h. sp., lin. 9 f. n., (fig. $37), læs: (fig. 
37).

S. 3472, h. sp., lin. 1 f. n., og s. 3473, billed
tekst til fig. 42, †præstestol, læs: †degnestol.

S. 3474, h. sp., lin. 8 f. o., (†)præstestol, læs 
(†)degnestol. – H. sp., lin.10 f. o., (jfr. s. 3474), 
læs: (jfr. s. 3472). H. sp., lin. 1 f. n.: stolen kan 
være fremstillet til kapellanen/den residerende 
kannik ved Ribe domkirke, der o. 1525 havde 
Vester Vedsted kirke som præbende (jfr. histo
risk indledning s. 3439): Udgår.

Mandø kirke. Bd. 5, s. 3502, v. sp., lin. 6 f. o., ret
telse og tilføjelse vedr. bygningstavle: Den eksi
sterende tavle er ikke fra o. 1727, men må være 
fornyet engang i første del af 1900'rne. Af den 
oprindelige *(†)bygningstavle er der bevaret fire 
166 cm høje fyrrebrædder, til dels flækkede og 
brækkede, der sammen med et femte må have 
udgjort tavlens midtfelt (bræddernes samlede 
bredde 110 cm). Rester af hvid indskrift på 
sort bund inden for en akantusramme: »Hans 
Exelen.../ lod vor Kirke... [1]727... d. glæde 
ham so... od/ vi kan det ey... / Til en 
Ihukom(m)else... inde/ for os oc vor... /Hans 
Naun...«. Omkring skriftfeltet er fyldt ud med 
mørkeblåt og sorte kantninger. Indskriftens re
ster viser, at det drejer sig om samme ordlyd, 
og at den eksisterende tavle må være fornyet 
efter den gamle. Hvad angår formen, må det dog 
være sket ret frit. Resterne af den gamle tavle 
lå indtil 1962 hos turistforeningen i Ribe (på et 
lagerrum), hvor man blot vidste, at den skulle 
komme fra en af egnens kirker. Indbragt 1962 
til Den antikvariske Samling i Ribe (inv.nr. E 
343).
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overensstemmelse med Danmarks Kirkers redaktionsrækkefølge (jfr. s. 7f., specielt s. 17f.). F.eks. er under Begra
velser angivet henvisninger til Grave, Gravkapeller, Gravkrypter, Ligkister, Sarkofager, Grav- og kisteudstyr samt 
til Kisteplader og -beslag. Udskilt i særlige afsnit fra hovedregistret er et Ikonografisk register (s. 3587) og et 
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Opslagsord og stikord er i registret anført med fed skrift, dateringer med fed kursiv. En * efter sidehenvisningen 
angiver, at den pågældende genstand er afbildet. Et †før sidehenvisningen angiver, at genstanden er forsvundet.
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Jørgen Poulsen (redigering) samt Mogens Vedsø (redigering af database).

NØGLE TIL SAGREGISTER

(Opslagsordet til registret er markeret med fed skrift)

Aflastningsbuer – se Bygningsdetaljer og -konstrukti
oner

Akvamaniler – se Alterudstyr
Alterborde, -podier og -skranker (s. 3553) – se også 

Sidealterborde 
Alterbordsnicher – se Alterborde, -podier og skranker 
Alterbordspaneler – se Alterborde, -podier og -skranker
Alterbøger – se Alterudstyr
Alterdiske – se Altersølv
Alterduge – se Altertekstiler under Tekstiler
Alterkalke – se Altersølv
Alterkander – se Altersølv
Alterklæder – se Altertekstiler under Tekstiler
Alterkrucifikser – se Krucifikser
Alternicher (s. 3553)
Alteromhæng – se Omhæng under Tekstiler 
Alterretabler – se Alterprydelser under Alterudsmykninger 
Alterskamler – se Alterborde, -podier og -skranker 
Alterskranker – se Alterborde, -podier og -skranker 
Alterstager – se Alterudstyr 
Altersølv (s. 3553)
Altertavlefigurer, løse – se Alterudsmykninger 
Altertavler – se Alterudsmykninger 
Alterudsmykninger (s. 3555)
Alterudstyr (s. 3556)
Altre, gyldne – se Alterudsmykninger 
Ankerforskud – se Murankre under Bygningsdetaljer 

og -konstruktioner 
Antemensaler – jfr. Alterbordspaneler under Alterborde, 

-podier og -skranker 
Antependier – jfr. Alteromhæng under Tekstiler 
Apsider (s. 3557)
Arkadepiller – se Bygningsdetaljer og -konstruktioner 
Baser – se Bygningsdetaljer og -konstruktioner 
Begravelser (s. 3557)
Begravelser, murede – jfr. Gravkrypter under Begravelser 
Begravelsesskjolde – se Begravelsestilbehør 
Begravelsestekstiler – se Tekstiler 
Begravelsestilbehør (s. 3558)

Belysning (s. 3558)
Benhuse (s. 3559)
Berettelsestøj – jfr. Sygesæt under Altersølv 
Beslag – se Låsetøj og beslag
Biblioteker – se Rumindretninger og -funktioner
Binderskifter – se Prydskifter under Bygningsdetaljer 

og -konstruktioner 
Bindingsværk – se Bygningsdetaljer og -konstruktioner
Bispestole – se Gejstlige stole under Stoleværk og andre 

møbler
Blysprosser – se Vinduesglas under Vinduer 
Blytegn – se Diverse
Blændinger (s. 3559) – se også Gavlblændinger
Bogpulte –se Læsepulte under Prædikestole 
Bogstole – se Alterudstyr samt Stoleværk og andre 

møbler
Bomhuller – se Bygningsdetaljer og -konstruktioner 
Bomærker (s. 3559)
Bondegravsten – se Gravsten under Gravminder 
Borde – se Stoleværk og andre møbler 
Brandslukningsmateriel – se Diverse 
Brudestole – se Stoleværk og andre møbler 
Brønde (s. 3560)
Bukkehornsbeslag –se Låsetøj og beslag 
Buster – se Portrætter 
Byggematerialer (s. 3560)
Byggeri i etaper (s. 3560) – se også Ombygninger 
Bygningsdetaljer og -konstruktioner (s. 3560) 
Bygningstavler og -indskrifter (s. 3563)
Bæltemuring – se Mønstermurværk under Bygningsde

taljer og -konstruktioner 
Bænke – se Stoleværk og andre møbler 
Bænke, murede – se Stoleværk og andre møbler 
Børnestole – se Stolestader under Stoleværk og andre 

møbler 
Chrismatorier – se Alterudstyr
Cirkelblændinger – se Blændinger samt Gavlblændinger
Cirkelåbninger – se Hvælv 
Dateringer, naturvidenskabelige (s. 3563)
Degnestole – se Gejstlige stole under Stoleværk og an

dre møbler
Dekorationsmaleri – se Kalkmalerier samt Væg- og 

loftsmalerier
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Dendrokronologiske dateringer – se Dateringer, natur
videnskabelige 

Diske – jfr. Alterdiske under Altersølv 
Diverse (s. 3564)
Dragerstole – se Tagkonstruktioner under Tage 
Dueslag – se Diverse 
Døbefonte (s. 3564)
Døbefonte, tilbehør (s. 3565)
Dørbeslag – se Låsetøj og beslag 
Døre, jernbundne – se Dørfløje 
Døre og portaler (s. 3565)
Dørfløje (s. 3566)
Dørringe – se Låsetøj og beslag 
Dåbsfade – se Døbefonte, tilbehør 
Dåbskander – se Døbefonte, tilbehør 
Dåbstøj – se Dåbstekstiler under Tekstiler 
Eftermiddelalderlige kirker (s. 3566)
Faner – se Tekstiler
Figurer, løse – se Altertavlefigurer, løse under Alterud

smykninger og Løse figurer fra korbuekrucifikser un
der Krucifikser 

Figursten – se Gravsten under Gravminder 
Firkløverfriser – se Gesimser og gesimsfriser under Byg

ningsdetaljer og –konstruktioner 
Flensborgfliser – se Flisegulve under Gulve 
Fløjstænger – se Vindfløje og fløjstænger 
Fontegitre – se Døbefonte, tilbehør 
Fontehimle – se Døbefonte, tilbehør 
Fontelåg – se Døbefonte, tilbehør 
Forlængelser af dele af kirkerne – se Ombygninger 
Forsvarsindretninger (s. 3566)
Fortandinger – se Bygningsdetaljer og –konstruktioner 
Fortidsminder (s. 3567)
Friser – se Gesimser og Gesimsfriser under Bygningsde

taljer og –konstruktioner
Fugebehandling – se Murbehandling 
Gabestokke med halsjern – se Strafferedskaber under Kir

kegårde
Gallerier – se Pulpiturer og gallerier
Gangjern – se Låsetøj og beslag 
Gavlblændinger (s. 3567) – se også Blændinger 
Gavle (s. 3567)
Gavlkamme – se Gavle 
Gemmenicher – se Nicher
Gesimser og gesimsfriser – se Bygningsdetaljer og 

–konstruktioner 
Geværskabe – se Skabe, kister og skrin 
Gitre – se Gravkapeller under Begravelser, Fontegitre un

der Døbefonte, tilbehør og Gitre på kirkegårde under 
Gravminder 

Glamhuller (s. 3567)
Glasmalerier og – mosaikker (s. 3567)
Glugger (s. 3567)
Graffiti (s. 3568)
Grathvælv – se Hvælv 
Grave, murede – se Begravelser 
Gravfaner – se Faner under Tekstiler 
Gravfliser – se Gravminder
Gravheller – se Gravfliser og – heller under Gravminder 
Gravhøje – se Fortidsminder
Gravkamre – jfr. Gravkrypter under Begravelser 
Gravkamre på kirkegårde – se Begravelser

Gravkapeller – se Begravelser 
Gravkrypter – se Begravelser 
Gravminder (s. 3568)
Gravpotter – se Grav– og Kisteudstyr under Begravelser 
Gravrammer – se Gravminder og Kirkegårdsmonumen– 

ter smst.
Gravsten – se Gravminder
Gravtræer – se Gravminder og Kirkegårdsmonumenter 

smst.
Gravudstyr – se Begravelser
Grotter – se Kirkegårdsmonumenter under Gravminder 
Grundstensdokumenter – se Diverse 
Gulve (s. 3570)
Hagioskoper – se Diverse 
Hallekirker – se Kirketyper 
Halsjern – se Strafferedskaber under Kirkegårde 
Harmonier – se Orgler 
Hatteknager – se Diverse 
Helgenfaner – se Faner under Tekstiler 
Helgenfigurer – se Alteraltertavlefigurer, løse under Alter

udsmykninger 
Helgengrave – se Alterborde med helgengrave under Al

terborde, – podier og – skranker 
Helligkilder (s. 3570)
Helstenshvælv – se Hvælv
Herskabsgallerier – se Herskabspulpiturer og – gallerier 

under Pulpiturer og gallerier 
Herskabspulpiturer – se Pulpiturer og gallerier 
Herskabsstole – se Stoleværk og andre møbler 
Hospitaler – se Kirkegårdsbygninger 
Hvælv (s. 3570)
Håndklæder – se Dåbstekstiler under Tekstiler 
Ildkar – se Røgelseskar under Alterudstyr samt Opvarm

ning
Indridsninger – se Graffiti 
Indristninger (s. 3571)
Indvielseskors – se Kalkmalerier
Jernankre – jfr. Murankre under Bygningsdetaljer og 

–konstruktioner
Jordfæstegrave – se Begravelser 
Kakkelovne – se Opvarmning
Kalkbænke – se Kalk og mørtel under Byggematerialer 
Kalkhuse – se Kirkegårdsbygninger 
Kalkklæder – se Altertekstiler under Tekstiler 
Kalkkuler – se Kalk og mørtel under Byggematerialer 
Kalkkøller – se Kalk og mørtel under Byggematerialer 
Kalkmalerier (s. 3571)
Kaloriferer – se Opvarmning 
Kaminer – se Opvarmning 
Kamtakker – se Gavlkamme under Gavle 
Kandelabre – se Belysning 
Kapeller (s. 3572)
Kapitæler – se Bygningsdetaljer og – konstruktioner 
Karmsten – se Døre og portaler
Kassettelofter – se Lofter
Katekismustavler—se Altertavletyper under Alterudsmyk

ninger 
Kirkegårde (s. 3572)
Kirkegårdsbygninger (s. 3572)
Kirkegårdsmonumenter – se Gravminder 
Kirkelader – se Rumindretninger og –funktioner 
Kirker som sømærker – se Diverse
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Kirkeriste – se Kirkegårde 
Kirkeskibe (s. 3572)
Kirkespilsudstyr – se Diverse 
Kirkestalde – se Kirkegårdsbygninger 
Kirkestævnetavler – se Meddelelsestavler under Tavler 
Kirketyper (s. 3573)
Kistekrucifikser – se Kisteplader og – beslag under Begra

velser
Kisteplader og – beslag – se Begravelser 
Kister – se Ligkister under Begravelser, samt Skabe, ki

ster og skrin
Kisteudstyr – se Grav– og Kisteudstyr under Begravelser 
Klingpunge – se Pengebeholdere 
Klokkehuse m.m. (s. 3573)
Klokkeophæng (s. 3573)
Klokker (s. 3573)
Klokkerebshuller – se Klokker 
Klokkespil – se Klokker
Klokkestabler – se Klokkehuse og – stabler under Klokke

huse m.m.
Klokkestole – se Klokkeophæng
Klokkestøbergrave – se Klokker 
Klostre (s. 3574)
Knæleskamler – jfr. under Alterborde, – podier og – skran– 

ker
Kollektbækkener – se Pengebeholdere 
Kongestolper – se Tagkonstruktioner under Tage 
Konsoller – se Bygningsdetaljer og – konstruktioner
Korbuekrucifikser – se Krucifikser 
Kordongesimser – se Gesimser og gesimsfriser under Byg

ningsdetaljer og –konstruktioner 
Korforlængelser – jfr. Østforlængelser af kor under Om

bygninger 
Korfornyelser – se Ombygninger 
Korkåber – se Messetøj under Tekstiler 
Korporaler – jfr. Kalkklæder under Tekstiler 
Kors – se Alterprydelser under Alterudsmykninger samt 

Kirkegårdsmonumenter under Gravminder 
Korsfæstelsesgrupper – se Alterprydelser under Alterud

smykninger samt Korbuekrucifiksgrupper under Kru
cifikser; se endvidere s. 3589f.

Korstole – se Gejstlige stole under Stoleværk og andre 
møbler

Kragbånd – se Bygningsdetaljer og – konstruktioner 
Krucifikser (s. 3574)
Kvaderridsninger – se Murbehandling 
Lamper – se Belysning
Langhuskirker – se Kirketyper
Latinskoler – jfr. Skoler under Kirkegårdsbygninger
Legendebøger – se Diverse
Lektorieprædikestole – se Prædikestolstyper under Prædi– 

kestole
Lektorier – se Pulpiturer og gallerier
Lemme – se Hvælv
Ligbårer – se Begravelsestilbehør
Ligkapeller – se Kirkegårdsbygninger
Ligkister – se Begravelser
Ligsten – jfr. Gravsten under Gravminder
Ligtøj – se Begravelsestekstiler under Tekstiler
Ligvogne – se Begravelsestilbehør
Liséner – se Bygningsdetaljer og – konstruktioner
Lofter (s. 3574)

Loftsmalerier – se Væg – og loftsmalerier
Lydhimle – jfr. Prædikestolshimle under Prædikestole 
Lygter – se Belysning 
Lysearme – se Belysning
Lysekister – se Kister under Skabe, kister og skrin
Lysekroner – se Belysning
Lysepiber – se Belysning
Lyseskjolde – se Belysning
Lyseslukkere – se Belysning
Lysestager – jfr. Alterstager under Alterudstyr
Læsepulte – se Prædikestole
Løberskifter – se Prydskifter under Bygningsdetaljer og 

– konstruktioner 
Låsetøj og beslag (s. 3574)
Malerier, løse (s. 3575)
Materialhuse – se Kirkegårdsbygninger 
Messehagler – se Messetøj under Tekstiler 
Messeklokker – se Klokker 
Messeskjorter – se Messetøj under Tekstiler 
Messetøj – se Tekstiler 
Mindekranse m.m. – se Begravelsestilbehør 
Mindesten – se Kirkegårdsmonumenter under Gravminder 
Mindetavler – se Epitafier og Mindetavler under Grav

minder og Kirkegårdsmonumenter smst.
Monstranser – se Alterudstyr
Monstransskabe – se Skabe under Skabe, kister og skrin 
Munderingsskabe – jfr. Geværskabe under Skabe, kister 

og skrin
Murankre – se Bygningsdetaljer og – konstruktioner 
Murbehandling (s. 3575)
Murværk, farvelagt – se Murbehandling 
Mønstermurværk – se Bygningsdetaljer og – konstruk

tioner 
Mønter (s. 3575)
Måleenheder – se Diverse 
Nicher (s. 3575)
Oblatæsker – se Altersølv
Oliebeholdere – jfr. Chrismatorier under Alterudstyr 
Ombygninger (s. 3575)
Opus spicatum – jfr. Sildebensmuring under Bygnings

detaljer og – konstruktioner 
Opvarmning (s. 3575)
Orgelpulpiturer – se Pulpiturer og gallerier
Orgler (s. 3576)
Paténer – jfr. Alterdiske under Altersølv 
Pengebeholdere (s. 3576)
Pengeblokke – se Pengebeholdere 
Pengetavler – se Pengebeholdere
Petroleumshængelamper – se Lysekroner under Belysning 
Pilastre – se Bygningsdetaljer og – konstruktioner
Pilgrimstegn – se Diverse
Piller – se Bygningsdetaljer og – konstruktioner
Pinakler – se Gavlkamme under Gavle 
Piscinae (s. 3576)
Portaler – se Døre og portaler og Kirkegårdsindgange 

under Kirkegårde 
Portrætter (s. 3576)
Prydskifter – se Bygningsdetaljer og – konstruktioner 
Prædikestole (s. 3577)
Præsterækketavler – se Personrækketavler under Tavler 
Præste – og skriftestole – se Gejstlige stole under Stole

værk og andre møbler
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Pulpiturer og gallerier (s. 3578)
Pulpiturstole, lukkede – se Herskabsstole under Stole

værk og andre møbler 
Pyramidetage – se Tagformer under Tage 
Relieffer – se Portrætter samt Skulpturudsmykninger 
Relikvier (s. 3578)
Rumindretninger og – funktioner (s. 3578) 
Rundbuefriser – se Gesimser og gesimsfriser under Byg

ningsdetaljer og – konstruktioner 
Runeindskrifter – se Indristninger 
Runesten – se Fortidsminder 
Røgelseskar – se Alterudstyr 
Sagn (s. 3578)
Sakristier (s. 3578)
Salmenummertavler – se Meddelelsestavler under Tavler 
Sarkofager – se Begravelser
Savsnitsfriser – se Gesimser og gesimsfriser samt Prydskif

ter under Bygningsdetaljer og – konstruktioner 
Segl og signeter – se Diverse 
Sejerværker – jfr.Tårnure under Ure 
Series Pastorum – jfr. Præsterækketavler under Tavler 
Sidealtertavler – se Alterudsmykninger 
Sidealterborde og – nicher (s. 3578)
Signeter – se Segl og signeter under Diverse 
Sildebensmuring – se Mønstermurværk under Bygnings

detaljer og – konstruktioner 
Skabe, kister og skrin (s. 3578)
Skabsaltertavler – se Altertavletyper under Alterudsmyk

ninger 
Skabsnicher – se Nicher 
Skeer – se Altersølv
Skiftegange – se Murbehandling
Skjoldblændinger – se Blændinger og Gavlblændinger 
Skoler – se Kirkegårdsbygninger
Skriftarter på gravminder – se Gravminder 
Skriftestole – se Gejstlige stole under Stoleværk og an

dre møbler 
Skriftetavler – se Meddelelsestavler under Tavler 
Skulpturudsmykninger (s. 3579)
Skåle – se Altersølv
Skåltegn – se Sten med skåltegn under Fortidsminder 
Slukkehorn – jfr. Lyseslukkere under Belysning 
Smedejern, gravminder af – se Kirkegårdsmonumenter 

under Gravminder 
Sokler – se Bygningsdetaljer og – konstruktioner 
Solure – se Ure
Spareblændinger – se Blændinger
Spidsbuefriser – se Gesimser og gesimsfriser under Byg

ningsdetaljer og – konstruktioner 
Spir – se Tagformer og Tagkonstruktioner under Tage 
Sprøjtehuse – se Kirkegårdsbygninger 
Spygatter – se Bygningsdetaljer og – konstruktioner 
Stavkirker – se Trækirker
Steler – se Kirkegårdsmonumenter under Gravminder 
Stolestader – se Stoleværk og andre møbler 
Stolestadestridigheder – se Stoleværk og andre møbler 
Stoleværk og andre møbler (s. 3579)
Strafferedskaber – se Kirkegårde
Stræbe – og støttepiller – se Bygningsdetaljer og –kon

struktioner
Støbejern, gravminder af– se Kirkegårdsmonumenter un

der Gravminder

Sygesæt – se Altersølv 
Syvstager – se Alterstager under Alterudstyr 
Søjleportaler – se Døre og portaler 
Søjler – se Bygningsdetaljer og – konstruktioner samt 

Kirkegårdsmonumenter under Gravminder 
Sømærker – se Kirker som sømærker under Diverse 
Tagbeklædninger – se Tage 
Tage (s. 3581)
Tagkonstruktioner – se Tage 
Tagryttere – se Klokkehuse m.m.
Tagstole, åbne – se Tagkonstruktioner under Tage 
Tandsnitgesimser – se Gesimser og gesimsfriser under 

Bygningsdetaljer og – konstruktioner 
Tavler (s. 3581) – se også Bygningsindskrifter og – tavler 

samt Kirkegårdsmonumenter under Gravminder 
Tekstiler (s. 3582)
Timeglas – se Prædikestole
Trappefriser – se Gesimser og gesimsfriser under Byg

ningsdetaljer og – konstruktioner
Trappehuse – se Tårntrapper i trappehuse under Trapper 
Trapper (s. 3583)
Trempelkonstruktioner – se Tagkonstruktioner under Tage 
Triforier – se Bygningsdetaljer og – konstruktioner 
Trækirker (s. 3583)
Træ, gravminder af – se Kirkegårdsmonumenter under 

Gravminder 
Tympana – se Døre og portaler
Tøndehvælv – se Hvælv 
Tårne (s. 3583)
Tårntrapper – se diverse grupper under Trapper 
Tårnure – se Ure 
Ure (s. 3583)
Urklokker – se Klokker 
Valmtage – se Tagformer under Tage 
Vandkedler – se Akvamaniler og vandkedler under Alterudstyr 
Vejrhaner – se Vindfløje og fløj stænger 
Vestforlængelser – se Forlængelser under Ombygninger 
Vestgallerier – jfr. Herskabspulpiturer og – gallerier under 

Pulpiturer og gallerier 
Vievandskar (s. 3583)
Vievandsnicher – se Nicher 
Vindeltrapper – se Trapper
Vinder, hejseværk – se Bygningsdetaljer og – konstruk

tioner
Vindfløje og fløjstænger (s. 3583)
Vinduer (s. 3584)
Vinduesglas – se Vinduer 
Vinduesrammer – se Vinduer 
Vinduesstavværk – se Vinduer 
Vinflasker – se Altersølv 
Vinkander – jfr. Alterkander under Altersølv 
Væg – og loftsmalerier (s. 3585)
Vægbeklædninger (s. 3585)
Vægpaneler – se Vægbeklædninger 
Vægskabe – se Skabe under Skabe, kister og skrin 
Vægtæpper – se Alterudsmykninger 
Værnehelgener (s. 3585)
Våben – se Grav – og Kisteudstyr under Begravelser 
Våbenhuse (s. 3586)
Våbenskjolde (s. 3586)
Ølandsfliser – se Flisegulve under Gulve 
Østforlængelser – se Forlængelser under Ombygninger
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SAGREGISTER

ALTERBORDE, -PODIER OG -SKRANKER
ALTERBORDE 

Granit. Middelalderlige: †836* †1042*, 1113*, 
1145, 1169, †1193*, 1322*, 1576*, 1980, 2816*. 

Tuf. Middelalderlige: 1083*, 2012* (plade af gra
nit). 1550-1650: 3356 (genanvendt).

Jernal. Middelalderlige: 1502, 1660.
Tegl. Middelalderlige: †738, †1426, (†)1475, 1576, 

†1687, †1788, 1943, †1944, †2240, 2397*, 2485, 
†2749, 2950, 3010*, 3132* (plade af granit), 3396, 
3459. Efter 1900: passim.

Granit og tegl. Middelalderlige: 1042*, 1452, 1531, 
2308, 2524, †2619, 2680, 2716*. 1600-1800: 3323. 

Træ. 1575-1600: †2287, †2778. 1700-1800: †1850, 
†2653*. Efter 1800: passim.

ALTERBORDE MED HELGENGRAVE 
Middelalderlige: 1042* (to), 1083*, 1113*, 1145, 

1169*, 1531, (†)1576*, 1943, 2012*, †2240, 2486, 
2716, (†)2716, 2816*, (†)2950, 3010*(?), †3281, 
3396*, 3459.

ALTERBORDSNICHER 
Middelalderlige: 981, 1475, 1660, 2397* (reposito- 

rium), 2485 (repositorium?).
ALTERBORDSPLADER 

Granit. Middelalderlige: 1042*, 1322*, 1531, 2012*, 
3132*.

Kalksten. Middelalderlige: 981*.
ALTERBORDE, FLYTNING AF

†2979 (1861), 3176 (1862).
ALTERBORDSPANELER 

Snedker- og billedskærerarbejder. 1575-1600:
1042, 1222*, 1452*, 1576*, 1637*, 1761*, 1820*, 
†2043, 2951*, 3010*, 2556* (1577), 1722* (1581), 
1611* (1587). o. 1600: 1113*, 1194*, 1660*, 
1944*, 2308*, 2524*, †2716, 2889*, 3039*, 
3134*, 3226*. 1625-1650: 1281*, (†)2368, 3176*. 
1700-1800: 1360, 2012, 3397*. 1800-1900: 1145, 
1503, 2888*, 3323*, 3506. Efter 1900: 738, 981, 
1475, 1850, 1980, 2042, 2068, 2762*, 2817, 2922, 
2979, 3281*, 3357.

Med malerier. 1550-1650: †2043, †2486, 3176*. 
1700-1800: 1246*, †1322, 2161*, 2889*, 3397*. 
Efter 1900:1787*.

CIBORIEALTRE
†409 (o. 1200), 409* (o. 1900).

ALTERSKAMLER 
1700-1800: 1051. 1825-1850: 2047, 2074, 3329, 

2166 (1842) (med indskrift), 2017 (1850) (med 
indskrift). Efter 1850: passim.

ALTERSKRANKER 
Træ. 1600-1700: †3467 (1691). 1700-1750: 2312*, 

†2625, †3410. 1750-1800: †1285*, †1582, 1984, 
2047*, †2350*, 2721, 2783, †3079*. 1800-1850: 
†2436*, 3049, †3286*. Efter 1850: passim.

Jern. 1650-1700: (†)746* (delvis bevaret som kor- 
gitter). 1700-1750: †1051, 2166. 1800-1850: 3467. 
Efter 1850: passim.

Messing. 1775-1875: †955, 988, 2783.

ALTERNICHER
(se også SIDEALTERBORDE OG -NICHER)

Middelalderlige: 306* (spidsbuet), 310, 2231* (spær- 
stikformet afslutning).

ALTERSØLV
ALTERKALKE

Sølv. 1250-1350: †402 (flere), 1948* (knop og 
skaftled). 1300-1400: †403, 1479* (knop), 2687* 
(knop). 1400-1500: †401, †2014, †2623, 3140*, 
†3232*. 1500-1550: (†)1050* (knop og skaftled), 
(†)1091 * (knop og skaftled), 1227*, †3013, 3465*. 
1550-1600: †987, †1050, 1199*, 1284*, 1479* 
(fod), 1613* (knop og skaftled, fynsk arbejde), 
†1823, †2046, 2687*, †2957, 2983*. 1600-1650: 
†2433, †2491, †2561, 3408*. 1600-1650?: (†) 1368, 
†1429, †2072. 1650-1700: 1789*, 2045*, †2311, 
†2623, †2657. 1650-1700?: †900, †1091, †1456, 
†1614, †2527, †2595. 1675-1700: 954*, 1479* 
(bæger), †1857, 2275*, 2450*, 2720*, 2892*, 
3139*, 3178*, 3509*. 1700-1725: 423*, 986*, 
1050*, †1147, 1253*, 2242*, 2491*, 2526*, 
2560*, 2781*, 2801*, 2859*, 3076*, 3327*, 
3360*, 3376*. 1700-1800?: †1118. 1725-1750: 
954*, 1171*, 1666*, 2310*, 2349*, 2433*, 2622*, 
2656*, 3285*. 1750-1800: 1091* (fod og bæger), 
1327*, 1504*, 1613, †1898, 1948* (fod og bæ
ger), 1983, 2370*. 1750-1800?: †1641. 1750-1850: 
3047*. 1800-1850: 744, 1147*, 1367*, 1406*, 
1428*, 1580*, 2400*, 3232*. 1850-1875: 2594*, 
2752*, 2824*, 2926*, 2957, 2957*, 3013. 1875- 
1900: 1005, 1118*, 1398, 1564, 2072, 2702, 2844. 
1900-1920: 1350, 1594, 1598, 1727, 2264, 2267, 
2327, 3107. 1920-1930: 1398, 1777, 2581, 2736, 
3256. 1930-1960: 1118. Efter 1960: 900, 986,
1710, 1857, 2295, 2752.

Tin. 1625-1650: †2561 (1632), †2657 (1644). 
1625-1650?: †2311. 1650-1675: †2072 (1659), 
†2400 (1662). 1650-1700?: †987, †1050, †1171, 
†1199, †1254, †1504, †1581, †1641, †1667, †1728, 
†1764, †1790, †1823, †2046, †2287, †2349, †2720, 
†2781. 1700-1800: 2752*, †2926.

Guld. Middelalderlige: †401, †402 (tre), †403.
Alterkalkskrucifikser. 1400-1500: 3140*, †3232. 

1500-1550: 1227*, 3465*. 1550-1600: 1199*, 
1691*, 2013*, 2688*. 1650-1700: 1764*, 1983* 
(delvis fornyet), †2072, 2164*, 2720*, 3139*, 
3178*, 3509*. 1700-1750: 1050* (kun lidt beva
ret), 1253*, 1456*, 1823*, 2125*, 2310*, 2349*, 
2491*, 2561*, 2781*, 2983*, 3327*, 3360*. 
1750-1850: 1091*, 1327*, 1368*, 1580*, 1640*,
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ALTERSØLV (fortsat)
1856, 2400*, 3047*, 3078*, 3408*. 1850-1900:
1898. Efter 1850: 2957*.

Krucifiksgrupper. 3408* (1844). 1575-1600:
743*, 1537*.

ALTERDISKE 
Sølv. Middelalderlige: 1227*, 1948*, †2623, 3013*, 

3465*, †2014 (1413), †3233 (1471). 1550-1600: 
744, 1614. 1575-1600: †987, 1284, 1368*, †1823, 
†2046, 2688*, 2957*, 3361*, 2014* (1579), 1691*
(1586), 1537* (1599). 1600-1650: †1429, †2072, 
†2561, 2595*, 3408*. 1650-1700: †1091, †1456, 
†1614, 1764, 1790, †1857, 1983, 2045*, 2046*, 
†2072, 2164*, 2276, †2451, †2623, 2720*, †2893, 
3139*, †3179. 1700-1725: 423, 987, 1050, †1147, 
2126*, †2491, 2527, 2781, 2801*, 2859*, 3078*, 
3328*. 1725-1750: 954, 1171, †1254, 1254, 1456, 
1667, 1823*, 2349, 2433, 2622*, 2656*, †2983. 
1750-1800: 1091, †1118, †1199, 1504*, †1641, 
1641, 1898, †2371, 3509. 1750-1850: 3047*. 1800- 
1850: 1118, 1147, †1368, 1406, 1428* 1580, 1857, 
2400*. 1850-1875: 1327, †1327, 1398, 1480, 2752, 
2824, †2926, 3179. 1875-1900: 1005, 1564, 2072, 
2451, 2702, 2844. 1900-1920: 1350, 1594, 1598, 
1728, 2264, 2267, 2327, 3107. Efter 1900: 2983, 
3509. 1920-1950: 1199, 1777, 2242, 2371, 2491, 
2581, 2736, 2781, 3256. Efter 1960: 900, 1710, 
1790, 1857, 2561, 2752, 2893, 2926.

Tin. 1600-1700: †1171, †1581, †1641, †1667, 
†1728, †1764, †1823, †2046, †2287, †2720, 2752*, 
†2781, †2561 (1632),†2657 (1644), †2072 (1659), 
†1790 (1668), †1504 (1688). 1700-1800?: †2926.

ALTERSÆT 
Sølv. Middelalderlige: †850. 1550-1700: †423 (to), 

†954, †1050, †1171, (†) 1368, †2243, †2400, †2527. 
1700-1800: †822, †822, †2400, †3361. Efter 1900: 
1969, 2102, 2295, 2360, 2360, 2763.

Tin. †3543 (nævnt 1622), †3545 (nævnt 1622). 
1600-1700: †2243, †2382.

OBLATÆSKER 
Sølv. Middelalderlige: †402, 2016* (o. 1400) (pyxis). 

1650-1700: 423*, 744*, 2595* (indgraveret kruci
fiks) , 2893*, †3465. 1700-1750: †900, 954*, †2434, 
2434* (digt på låget), †2657, 3078*, †3233, 3285*. 
1750-1850: 1429 (på låget graveret alterbord), 
†2046, 3509*, †3510. 1850-1900: 1005, 1327*, 
†1456, 1538, 1564, †1728, 2493, 2688, †2721, 
2721, 2825*, 2844, 2859*, 2926, †3048, 3179, 
3233*, 3409*. 1900-1950: 1983, 2581, 2736, 3256, 
3285. Efter 1900: 1050, 1764, 1898, 2015, 3285. 
Efter 1950: 900, 986, 1199, 1456, 1667, 1710, 
1823, 1857, 2126, 2276, 2311, 2349, 2451, 2561, 
2581, 2702, 3107, 3140.

Porcelæn. 1845-1860: 987, 1147, †1614, 2276, 
2311, 2349, 2371, 2561, 2983. 1860-1870: †1050, 
1171, 1398, 1504, 1581, 1692, †1790, 1857, †1898,

1983, †2073, †2451, 2623, 2657, 3140, †3285. 
1870-1880: 1092, 1118, †1199, 1227, 1480, 1641. 
1880-1900: 1254, 1285, 1368, 1406, 1728, 2046, 
2126, 2527, 2781, 3013. 1900-1920: 1598, †1764, 
1778, 1898, 1949, 2243, 2264, 2267, 2327, 2360, 
2400, 2752, 2957, 3361, 3377. Efter 1980: 2243.

Blik. 1750-1900: †1285, †1368, †2046, †2126, 
†3233, †3361, 823 (o. 1800).

Andre materialer. Middelalderlige: †402 (guld, 
pyxis), †402 (ciborier af strudseæg), 862* (o. 1300) 
(forgyldt kobber, ciborium). 1750-1900: †1823 
(træ), 2165* (messing), †2400(?) (forgyldt'kalkdå
se'), 3465* (tin).

Oblatæskekrucifikser. 1850-1865: 1327*, 2825*, 
2926, 3179.

ALTERKANDER
Sølv. 1600-1800: †424, †744, †2165 ('potel'), 423 

(1654). 1840-1850: †1172, †1327, 1538, 3328* 
(med gæki form af krucifiks). 1850-1900:744, 900, 
900, 1005, 2721*, 2844, 3328, †3361. 1900-1950: 
1227, 1327, 1429, 1949, 1983, 2434*, 2623, 2657, 
2736, 2781. Efter 1900: 1398, 1778, 1898, 2844, 
3048, 3285. Efter 1950: 900, 986, 1199, 1368, 
1456, 1598, 1614, 1710, 1823, 2126, 2276, 2349, 
2561, 2688, 2893*, 3107, 3140, 3361.

Porcelæn. 1830-1840: (†)2781* (1835) (sølvlåg for
met som hjertemusling), 1254 (1836). 1840-1850: 
†1199, 1285, †1614, 1641, 2126, †2126, 2165, 
2276, 2349, 2371, †2434, †2492, †2721, †2825, 
†2859, 2893, †2926, 2957, 3013, 3140, †3510. 
o. 1850: 1050, 1118, 1147, †2451, 2527, 2561. 
1850-1860: †900, 1171, 1728, †1823, 1983, 2015. 
1850-1900: 1857. 1860-1870: †987, †1327, 1368, 
1398, 1429, 1480, 1504, 1581, †1692, 1790, 
†1898, †1949, †2073, 2657, †2688, †3179, †3233, 
†3286, 3465. 1870-1890: 1092, 2311. 1890-1900: 
1406, †2046, †2688, 2781, 3078, 3510. 1900-1910: 
†1764, 1898, 2360, 2371, 2400, †2825, 3361. Efter 
1900: 3377. 1910-1925: †1456, 2264, 2267, 2327,
2581, 2752.

Tin. 1650-1725: †744, 1429 (1654). 1845-1865: 
†2015, 2492*, †2595, †2752, †3048.

Messing. 1800-1900: 2595. 1875-1950: 1581, 2784, 
2801.

Blik. 1840-1850: †987, †1456, †1480, †1504 (sort- 
lakeret), 1581, †1692, †1692, †1790, †1857, †1898, 
†1949, 2434, †2527.

Andre materialer. 1700-1850?: †1227 (fajance), 
†1368 (stentøj). Efter 1950: 2046 (stål).

SKÅLE
Middelalderlige: †401 ('cyphus', forgyldt skål). Efter 

1900: †2165 (porcelæn), 2493 (porcelæn).
VINFLASKER

Sølv. †2561 (1892).
Tin. 1600-1750: †1368, †1504, †1764, †2382 (to), 

†2434, †2492 (1632), †2400 (1636).
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ALTERSØLV (fortsat)
SYGESÆT

Kalke og diske af sølv. 1600-1700: 745* (med 
yngre oblatæske), †200, †2073, †3466. 1700-1750: 
†424, 1172* (med yngre vinflaske), 2016* (med 
oblatæske), †2073, 2491* (med oblatæske), †3409, 
†3466. 1750-1800: 987*, 1118*, 1328* (med vin
flaske), 2073* (med ældre disk), 2126*, 2752* 
(med vinflaske), 2781*. 1800-1850: 1050, 1199 
(med oblatæske), 1254, 1504*, 1581*, 1614*, 
2893*. 1800-1900: 3466*. o. 1850: 1368*, 2165*, 
2371, 2595* 2958*, 2984* (med oblatæske). 1850- 
1900: 1764*, 1823* (med vinflaske), 1949, 2276 
(med oblatæske og glasflaske), 2311, (†)2434*, 
2561* (med vinflaske), †2624, 2657 (med vinfla
ske), 2688 (med oblatæske), 2720, 3233, †3286,
3328, 3546*. 1900-1920: 1898, 2243 (med vin
flaske), 2349 (med vinflaske), 3409 (med oblatæ
ske), 3409. Efter 1900: 423, 900, 1429, 2624, 2893, 
3013, 3140, 3510 (med oblatæske). Efter 1950: 
2657, 3286.

Sygekalke af sølv. 1550-1800: 954*, †1898, 3140*. 
1800- 1900: 1429*, 1692*, 2859*. Efter 1900: 
2561 (med oblatæske).

Sygediske af sølv. 1650-1800: 1429* (o. 1650) 
(med indbygget oblatæske), 1949 (o. 1765).

Oblatæsker af sølv. †3466 (1677). Efter 1900: 
1254, 3233.

Vinflasker. 1600-1700: †424, †3466. Efter 1900:
1254.

Sammenbyggede sæt. 1650-1800: 1538*, 3078*. 
Efter 1900: 1368*, 1368, 3048.

Tin. 1650-1700: 987* (vinflaske med oblatgem
me), †2311, †2492, †2595 (flaske), †2657, †3409, 
†3466 (vinflaske med oblatgemme). 1700-1750: 
†954 (vinflaske), †2382, †2624 (vinflaske), 3048* 
(sammenbygget sæt), †3233 (sæt med vinflaske), 
†3233 (sæt med vinflaske).

Andre materialer. Middelalderlige: †401 (disk 
af kobber). 1750-1900: †2165 (sæt af elfenben), 
†2434 (oblatæske af horn).

SKEER
Efter 1880: passim.

ANDET
†401 (o. 1200) (fade, flasker eller kander), †402 (o. 
1300) (fire sølvflasker), 424* (1596) (pokal).

ALTERUDSMYKNINGER 
ALTRE, GYLDNE

o. 1200: †410(?), (†)2822* (dele fra retabel?). 
ALTERTAVLETYPER

Skabsaltertavler. 1375-1400: (†)3462 (predella 
bevaret). 1400-1450: (†)1365, (†)3404 (o. 1405) 
(tre fløje bevaret), (†)3406 (o. 1405) (en fløj 
bevaret). 1400-1550: †410, †3012, †3285(?), 
(†)3402, †3464, †3509. 1450-1500: 985*, 1194*,

(†)1284, (†) 1323*, (†)2621*, (†)2684*, 3226*. 
o. 1500: (†)1087, 1090*, 1113*, †1118, 1247*, 
1251* 1252*, (†)1361(?), (†)1366, (†)1395, 2558*, 
(†)2980*, (†)3041, (†)3042*, (†)3047, (†)3523 
(stavværksbaldakiner bevaret). 1500-1525: 2486*, 
†2654. 1550-1600: 1224* (1581), †1428 (1589) 
(epitafie-altertavle?). 1900-1950: 1282*, (†)1364*, 
1393*, 3106.

Katekismustavler. 1570-1590: 1452*, †1612, 
†1788, †2398, 1226* (1581), 1638* (1587), 2043* 
(1587), (†)2923* (1587), 2717* (1589).

Epitafie-altertavler. †1428(?) (1589).
Prædikestolsaltre. 1785-1810: †822*, †899*, 

†2124, †2654*
Bærealtre. †402 (nævnt 1313).

ALTERTAVLER, GENERELT
Snedker- og billedskærerarbejder. Middelal

derlige: †3285 (nævnt 1766). 1375-1400: †743, 
(†)3462. 1400-1550: †418, †2242, †3012, (†)3402, 
†3509(?). o. 1450: (†)1323*. 1475-1500: †416, 
985*, 1194*, (†)1284, †1578, (†)1822*, (†)2620*, 
(†)2684*, 3226*. o. 1500: (†)1087, 1090*, 1113*, 
1247*, (†) 1361, (†) 1361 *, (†) 1395*, †1664, 1688*, 
(†)1854*, (†)1897(?), 2558*, (†)2719, (†)2750, 
†2782, (†)2823*, (†)2955, 2980*, (†)3041, (†)3136. 
1500-1525: 1660*, 2486*, †2654, (†)2750. 1580- 
1590: †1147, †1428 (epitafie-altertavle?), 1452*, 
†1788, †1897, (†)2369*, 3358*, 1224* (1581), 
2429* (1586), 1612* (1587), 1638* (1587), 2043*
(1587), 2525* (1588), 2717* (1589). 1590-1600: 
†823, 2591* (1594), 1532* (1596), (†)410* (1597), 
2308* (1599). o. 1600: 1169*, (†)1326, (†)1364, 
†2013, 2346*, 2524*. 1600-1610: 2889* (1606), 
3324* (1608). 1600-1625: 1114* 1145*, 1194*, 
1248*. 1600-1650: 1820*. o. 1610: 2681*, 2817*, 
2952*, 3134*, 3178. 1615-1625: 1761*, †2780, 
894* (1616), 1980* (1616), 1894* (1620), 2122*
(1622), 1452* (1625). 1630-1650: 2069*, †3075, 
3398*, (†)3524, 2856* (1634), 1722* (1637), 
1944* (1638), 1044* (1645), 1084* (1647), 738*
(1650). 1650-1700: †953, †953, 1850*, (†)2287, 
†2460, 982* (1654), 3176* (1700). 1700-1725: 
†1479, †1504, (†)3463 (1708), 2161* (1717). 
1725-1750: †1396*, (†)2750, 822* (1726), 823* 
(1726), 3507* (1726), (†)2240* (1740). 1750-1770: 
†1327(?), †1578, (†)1282* (1750), 1170* (1752), 
1360* (1753), 2778* (1753), 1426* (1757), 1503* 
(1764), 1475* (1769), 3283* (1769). 1835-1850: 
1577*, †1983, 3039*, 3075*, 3459*. 1850-1900: 
†899 (projekt), 1145, †1789, †2124, 2368*, †2398*, 
2460*, 2702, 3376. 1900-1940: 1282*, 1364* 
(med genanvendte gotiske figurer), 1393*, 1564*, 
1594*, †1612, 1640*, 1777*, 2368*, †2450*, 
†2653*, 2801, 3106.

Malerier på træ. o. 1500: 1117*. 1580-1600: 
1638* (†)2044, †3359, 1224* (1581), 1535 (1596),
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ALTERUDSMYKNINGER (fortsat)
410* (1597). 1600-1650: (†)1946, †2071, †2890, 
2953*, 1454* (1625), 1046* (1645). 1650-1700: 
983* (1654), 3136* (1684), (†)2370* (1688), 
2560* (1693). 1710-1730: 1116*, †2013, 2163* 
(1717), 2043* (1721), 2122* (1723), 1250 (1725), 
822* (1726), 3508* (1726). 1730-1750: 953* (fra 
altertavle 1677?), 2718*, †3325*, 2980* (1732), 
3400* †(1733), 1146* (1734), 2242* (1740), 
2348* (1740), 3358* (1746). 1750-1770: †1578, 
1896*, †3400, 1170* (1752), (†)1171* (1752), 
1361* (1753), 2778* (1753), 1426* (1757), 2431* 
(1758), 1503* (1764), 1475* (1769). 1780-1800: 
†2890, 2923* (1783), 1196* (1797), 2683* (1792). 
1800-1850: 1723*. 1840-1850: †1226*, 1612*, 
(†)1789, 1822*, 2071*, 2310, 2593*, †2684, 2750, 
2820*, 2821*, 3075*, 3325*, 3400*. 1850-1860: 
2275*, 2275*, †2460(?), 2856, †2858. 1860-1890: 
2369*, 2432, 2857, 2890*, 2925*, 3506*. Efter 
1900: 1946, 1982, 3106(?).

Malerier på lærred. 1750-1800: 3283* (1769). 
1800-1850: 3462* (1802), 1577* (1838), 3039* 
(1847), 3178* (1847), †3178 (1847), 3462* 
(1847), 3075* (1849). 1850-1870: 1046* (1858), 
2124* (1864). 1870-1880: 898*, 2683*, (†)2718*, 
†2719*. 1880-1890: (†)1226, 1789*, 2432*, 2450*, 
2460*, 2750*, 3324*, 3376. 1890-1900: 1145, 
1479*, 1504, 1535, 1763*, 2275*, 2368, 2702, 
2889*, 3011*. 1900-1910: 1594*, 1612, 1640*, 
2164*, 2360*, 2526*, 2593*, 2717*, †2780*, 2801, 
3359. 1910-1920: 1564*, 2263*, 3040*, 3055, 
3178*. 1925-1945: 1006, 1009, 1777*, 1788*, 
1894*, 2398*, 2762* (tredelt), 2820*, 3283*, 
3462. Efter 1950: 2856*.

Malerier på metal. 1170* (1953).
Malerier på ukendt materiale. 1600-1650: 1084* 

(1647), 741* (1650). 1700-1800: 896* (1710), 
†3075 (1733), †741* (1765). Efter 1800: †1763 
(før 1844), 1086* (1906).

Metalarbejder. 1456* (1874) (relieffer i zink), 
1426 (1898) (bronzerelief).

SIDEALTERTAVLER 
Snedker- og billedskærerarbejder. 1400-1500: 

†416, (†)1284(?), (†)1365, (†)1397, (†)2890*, 
(†)3407(?), (†)3464, (†)3404 (o. 1405), (†)3406 (o. 
1405). 1400-1550: †954 (to Mariaaltre), †1691, 
†2858, †3464, †3465. o. 1500: †1049, 1251*, 
1252*, (†)1366, 1897(?), †2655, (†)3042* (†)3046, 
(†)3047, (†)3076, (†)3138. 1500-1520: (†)3506(?), 
†1048 (1503), †2013 (1503).

ALTERTAVLEFIGURER, LØSE 
Uvis datering: †2983(?) (Kristushoved). Middelalder

lige: †418*, †1147, †1613(?), †1640(?). 1200-1400: 
1088*, 2686*. 1400-1500: 417*, 1365*, 1396*, 
1578*, 2684*, 3398* (o. 1490) (mærket på bag
siden). o. 1500: 986*, 1049*, 1117*, (†)1198,

1198*, 1366*, 1397*, 1664*, 1666*, 1854, 2719*, 
(†)2750*, 2955*, 3041*, 3042*, †3044*, 3046*, 
†3047*, 3047*, 3076*. 1500-1525: (†)2751* 
(†)2956*, 3012*, 3506*, 1047* (1503). 

ALTERPRYDELSER 
Alterretabler. 1200-1300: †410(?), 1725* (alter

stolper). 1850-1890: 1322* (med kors). 1850-1900: 
1394* (med kors), 1405 (med krucifiks), 1820* 
(med krucifiks), 2619*, 2780, 2843* (med kors). 
1900-1930: 1479 (med kors), 1598 (med kors), 
2240* (med korsfæstelsesgruppe), 2327 (med 
korsfæstelsesgruppe).

Kors. 1800-1900: (†)415*, †2013*. 1900-1950: 
1007, 1350* (broderi, rosenguirlande), †1598 
(ringkors med evangelistsymboler), 2013, 2267*, 
2653* (brændtler), 2736, 2780, 3256 (livstræ), 
3283*. Efter 1950: 1010, 1012, 1322, 1710, 2102, 
2581, 2922*.

Korsfæstelsesgrupper. 1850-1950: 2493, 2619*, 
2749*.

Thorvaldsens Kristus. 1860-1930: †1006 (zink), 
2045* (gips), †2398* (gips), †2581* (gips), 2625*
(gips).

Andet. Efter 1960: 2295* (stålrør danner kors), 
2360* (bronzeskulptur).

VÆGTÆPPER 
Efter 1970: 1968*, 2105.

ALTERUDSTYR 
ALTERSTAGER 

1250-1550: 1328*. o. 1400: †403. o. 1500: 1119*, 
1254*, 1368*, 1538*, 1641*, 1692*, 1949*, 3048*, 
3466*. 1500-1550: 2017*, 2126*, 2561*, 3234*. o. 
1550: 987*, 1092*, 1199*, 1285*, 2073*, 2401*, 
2624*. 1575-1600: 1227*, 1765*, 1983*, 2596*, 
3535*, 2493* (1589). o. 1600: 425*, 1172*, 
1480*, 1790*, 2782*, 3361*. 1600-1650: 1898*, 
2435*, 2349* (1610), 3328* (1632), 2657* (1640), 
3286* (1642), 2984* (1648). 1600-1700: 3140*. 
1625-1650: 1504*, 2958*. o. 1650: 900*, 1429*, 
1456*, 1582*, 1667*, 1728*, 2276*, 2311*, †2460, 
2825*, 3409*. 1650-1700: †746, 1050*, †1398, 
†1824, 2311*, †2460, †2721, †2782, 2894*, 1857*
(1651), 3179* (1657), 746* (1670), 2371* (1696). 
1675-1700: 2527*, 2860*, 2926*. o. 1700: 2073*, 
2165*, 2243* (tidligere med lysattrapper), 3013*,
3107. 1700-1750: †823, †954, 1147*, †1857, 
3466*, 2688* (1710), 2721* (1734), 3510* (1739). 
1700-1800: 2753*. 1750-1800: 2165, †3079, 3286*, 
†3510, 1824* (1752). 1850-1875: †1398*, 1614, 
2126*, †2596, †3079*. 1875-1900: 1005, 1398, 
1406, 2451, 2702, 2844, 2894, 3377. 1900-1930: 
1594, 1598, 1778, †2127, 2264*, 2277, 2360, 2435, 
2581, 2763, 2801, 3510. Efter 1900: 1538, 3256*. 
Efter 1950: 1710, 2102 (tiener også som blomster
vase), 3079.
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ALTERUDSTYR (fortsat)
Træ. 1550-1700: 746*, 11480. 1700-1800: 1857*, 

†2894(?), 3534. 1800-1900: †900, †900, 2562, 
†2721, 3179, 746* (1869). Efter 1900: 2327. 

Andre materialer. †3234 (nævnt 1674) (jern), 
2046* (o. 1700) (messingblik), †1857 (nævnt 1791) 
(tin), 1565 (1892) (bronze), 2312 (1942) (sølv), 
2295* (1973) (stål).

Syvstager. 1890-1900: 2844 (1899). o. 1900: 1791,
2562. 1900-1910: 426, 1457, 1692, 2360, 3361. 
Efter 1900: 900, 1092, 1200, 1254, 1285, 1328,
1480, 1538, 1565, 1598, 1614, 1641, 1764, 1898, 
1950, 2018, 2046, 2452, 2527, 2596, 2624, 2657,
2721, 2984, 3234, 3256, 3286, 3510. 1910-1920: 
1050, 1227, 1398, 2126, 2165, 2349, 2435, 2894, 
2927, 2958, 3048. 1920-1930: 988, 1119, 1172, 
1369, 1778, 1859, 2073, 2073, 2244*, 2312,
2372, 2401*, 2451, 2493, 2581, 2688, 2782, 2801. 
1930-1940: 1147, 1582, 1667, 1728, 2017, 2825, 
2860, 3079, 3180, 3328, 3467. 1940-1950: 1429,
2264, 2267, 2327, 3013. Efter 1950: 1710, 2277, 
2527 (egetræ), 2562, 3409.

Femstager. Efter 1900: 746 (to par), 1983. 
Gulvstager. 2624* (1968).
Trearmede stager. 2349 (1968).
Bliklys og -holdere. Uvis datering: 2311 (lysattrap

per af gulmalet træ). 1800-1900: †1254, †1983, 
2165, †2435 (blikrør som lysattrapper).

Lyseriste. 1400-1550: †2244 (jernblik).
ALTERBØGER 

Med specifikation. Middelalderlige: †401 (homilie
bog, missale, messebog), †402 (collectarium, tidebøn- 
ner, messebog, ordinale og benedictionale), †845 (le
gendesamling, prædikensamling over S. Johannes), 
†846 (breviarium), †849 (missale), (†)2415* (antipho- 
nale). 1550-1600: 426. 1550-1700: 1429, †1615, 
†1667, †1765, †1857 (flere), †2047, †2073, †2382, 
†3409, 13467, †3467. 1700-1800: †823, †900, †955, 
†955, †1254, †1538, †2017, †2166, †2958, †3409. 

Uden specification. Middelalderlige: †401, †402 
(seks), 851. 1550-1600: †746. 1600-1700: †900, 
†1824 (fire), †2244, †2287, †2401, †2460, †2657, 
†3409, †3467. 1700-1800: 746, †1457, †2166, 
†2382. Efter 1800: 746.

Bogbeslag og -bind. 1200-1300: 2826* (bog
spænder og stump af bogbeslag). 1700-1800: 
†2165, 2165* (sølvbeslag), 2984.

BOGSTOLE OG LÆSEPULTE 
Middelalderlige?: †449, †450. 1700-1800: †450, 

†2725, 2896, †3017, †3409. 1800-1850: †450 (to), 
†2755, 3082*. Efter 1900: 3017.

Talerstole, o. 1850: 449*, †450*.
RØGELSESKAR 

Middelalderlige: †401 (sølv), †402 (flere, sølv og 
kobber), 1050*, †1369, †2073(?), †2090(?), 2287*, 
†3539.

Ildkar. Efter 1600: †925 ('fyrbord'), †1429, 1553* 
(malm), †1615, †1764 ('ildspand'), †1764 (ildtang), 
2022* (smedejern), †2090, †3545.

MONSTRANSER 
Middelalderlige: †406 (forgyldt kobber).

OLIELAMPER 
MiddelaIderlige: †401 (?) (to sølvlamper), 862 (frag

mentarisk).
AKVAMANILER OG VANDKEDLER 

Middelalderlige: †403 (fire).
CHRISMATORIER 

Middelalderlige: (†)2825* (låg), 3079* (med lille 
kors på låget), 3546 (låg).

VARMEÆBLER 
Middelalderlige: †402.

FREDSKYSTAVLER 
Middelalderlige: †403, †404.

GEJSTLIGE VÆRDIGHEDSTEGN 
Middelalderlige: †401 (bispestav og -hue), 1402 

(pontifikalier, sølvstav og ring m.m.), 538* (bispe
hue).

APSIDER
1100-1250: 201* (domkirken, hesteskoformet), 

875*, 973* (ommuret), 1077*, †1297, 1421*, 
1524*,†1809, 1915*, †2035, †2378, †2393, 2467* 
(hesteskoformet), †2585, †2614, †2643, †2711*, 
†2852*, 2914*, †3027, 3111*, 3212* (fornyet 
1866), 3265*, †3347, 3383*, 13443, 3537, 
2767* (o. 1205). 1400-1550?: 1141*. Efter 1900: 
1593*, 1596*, 2266*, 2325*, 2552* (tilføjelse), 
2842*.

BEGRAVELSER
JORDFÆSTEGRAVE

Middelalderlige: 780, 837, 844, 845, 960, 960, 3367.
GRAVE, MUREDE, MIDDELALDERLIGE 

Tegl. 1100-1250: 536 (med hovedrum), 843 (med 
hovedrum), 844 (tre). 1200-1400: 536 (to), 780 
(trapezformet), †836*, †840, 844. 1300-1350: 536* 
(dobbeltgrav, kalkmalet). 1400-1550: 298 (i pro- 
cessionsgang), 536 (to), 537, 659.

Tuf. 1100-1250: 535, 536* (med hovedrum),
†840.

Tuf og tegl. 1100-1250: †840* (med hovedrum).
GRAVKAMRE PÅ KIRKEGÅRDE 

1750-1800: 999 (i oldtidshøj), 1590, 1746, 2870* 
(i oldtidshøj), 3097*, 3097*. Efter 1800: †2508, 
3098.

GRAVKAPELLER 
I tidligere kapeller. 1620-1630: 306, 649.
I sideskibe. †312 (o. 1440), †654 (1763).
I tårnrum. 1700-1800: †654, †1069, †1156, †1234. 
Tilbygninger. 306 (efter 1365) (senere del af side

skib), 999* (o. 1740) (nu sakristi).
Gitre. 1600-1800: 649*, †654, 1234*.

242*
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BEGRAVELSER (fortsat)
GRAVKRYPTER OG ÅBNE BEGRAVEL

SER
1550-1600: 660, †1l30, 1233, †1379, 1437, 1513, 

1743*, †1907, †1995, †2097, †2907, †3200*. 
1600-1650: (†)653, †1069, 1233, †2097 (tre), 
(†)2255, †2319, †2319, †2999. 1600-1700: †2575, 
(†)2731, †2966 (flere). 1600-1800: †933, 960. 
1650-1675: †659, †661, †934, 1267, †1874, 
†2667, †2794. 1675-1700: †656, †657, 658, †934, 
†1130, †1210, †1437, 1465, 2028, 3095*, †3201*. 
1700-1750: 658, †662, †663 †934, †1069, †1342, 
†1590, †1832, †1995, †2029, (†)3194. Efter 1750: 
†655, †662, †1210, 1267, †1343, †1907, †2410, 
†2442 (tre), †2608, †2907.

LIGKISTER
Middelalderlige: 844 (trapezformet), 845 (kun spor). 

1575-1600: (†)1437 (to). 1600-1700: †663, †1437, 
(†)1513, 1744 (to). 1600-1800: †653 (syv), †659, 
†1744 (flere), †1772, †1875, 1962, †2255 (flere), 
†3426. 1700-1800: †655 (flere), †662 (flere), 1744 
(to), †1907, 3095*, 3096* (flere).

GRAV- OG KISTEUDSTYR
Gravpotter. Middelalderlige: 537, †530 (1259) 

(kongegrav).
Våben. 1600-1700: †654, †666, 961, †2537. 

1700-1800: 935, 1069, 1070, 1557, 2029.
Andet. 1700-1800: 814 (løse smykker). 

KISTEPLADER OG -BESLAG
Kobber. 1580-1600: 1437*, 1745*, 2096*. 1700- 

1750: 3195*, 3195. 1750-1800: 655*, 656, (†)2410 
(kobberblik).

Messing. 1550-1600: 1130*, 3200*. 1600-1700:
661*, 805*, †2256, 2999*, 3195. 1700-1800: 660, 
805, 1745, 1746*, †1907* 2608* (forsølvet), 3541 
(to). Efter 1800: 3095, 3096.

Messingblik. 1650-1700: 666, 804, 805, 808, 
1875*, 3198*. 1700-1750: 660*, 662*.

Bly. Middelalderlige: 527* (tre authentikker). 
1550-1700: 804* (1597), 1875 (o. 1655), 2097* 
(o. 1679). 1700-1750: 934*, 999, 1745*, †2731*. 
1770-1800: †935, †1l57, 1343, 1557, †2256, †2794.
Tin. 1700-1750:663 (flere), 805 (flere), 1234, 2667. 

1750-1800: 663 (flere), 805, 806, 1234*, 1746*, 
2256.
Jern. 1600-1750: 808, †1875* (bærehank), 2667 

(bærehanke).
Andre materialer. †2730 (o. 1754) (bogrulle af 

træ), †935 (o. 1775) (pap).
Ukendt materiale. 1600-1650: †654 (tre). 1675- 

1700: †656 (flere), †657 (flere), †658 (flere), †659 
(flere), †661, †662 (flere), †663 (flere), †806, †1437 
(to), †3196* 1700-1725: †657, †658 (to), †659, 
†660, †664 (flere), †665 (fire), †807, †1746, 3059, 
†3157. 1725-1750: †935, †960, †961, †1069 (fle

re), †2256, †3201. 1750-1775: 656*, 1267 (fire), 
†1343, †1438, †2256, †2257, †3202. 

Kistekrucifikser. 1650-1800: †808 (kobber eller 
messing), 2029, 935 (o. 1700), 1557 (o. 1796) 
(bly).

MUR- OG PILLEGRAVE, NICHEGRAVE 
1150-1200: †114*, 526*.

SARKOFAGER
Middelalderlige: 526 (tuf), 533* (sandstenskister), 

530* (1259) (kongegrav, sandsten).

BEGRAVELSESTILBEHØR
LIGBÅRER 

1550-1600: †508. 1600-1650: †1062, †1378, †1433,
†2090, †2410, †2461, †2505, 3154* (1609). 
1650-1675: †1994, 2053, †2384, †2441, †2605, 
†3244, †3481, 3481* (1664). 1675-1700: †1402, 
†1433, †1464, †1626, †1645, 1674*, †1738, 
†1772, †1830, 2254*, 2535, †2730, †2791, †3481. 
1700-1725: †925, 1266, †1378, †1402, †1485, 
†2318, †3423, †3518, 3422* (1701). Efter 1700: 
2185* (to). 1725-1750: †508 (seks),  †1100, †l288, 
†2628, †2665. 1750-1800: †925, †958, †2441, 
†2605, 2962. 1800-1825: †925, †1288, 3517. 
1850-1875: †1127, †1340, †1402, †1511, †1589, 
†1704, †1799, †2869, †3185. Efter 1900: 770.

LIGVOGNE 
1900-1925: 2254*.

BEGRAVELSESSKJOLDE 
Jernblik. Efter 1800: 936* (seks), 2537 (13). 

1850-1900: 2375 (to), 2575* (34 stk.), 2667 (to), 
3306 (et), 3486* (et). Efter 1900: 3306 (to).

MINDEKRANSE M.M. 1910-1915: 1154 (bøge
løv), 2537* (egeløv).

ANDET
Ligbærerlaugets udstyr. 1650-1850: 507* (lade, 

bærerstænger, pengebøsse).
Medgivet den afdøde. 1700-1800: †666 (laur

bærkrans) .

BELYSNING
LYSEKRONER 

1600-1700: 924*, 2175*, 3089* (løvehoved med del- 
fin-hængering). 1700-1750: 2175*, 767* (1703), 
†825* (1730), 3516* (1736). 1750-1800: †958, 
2175, †2176. 1800-1850: 1553 (prismer), 2176, 
†3299* (1840) (af glas), †1288* (1841) (med glas
kupler og prismer). 1850-1875: †925 (af jern),
2605. 1875-1900: †500 (af træ), 991, 1553, 
1589 (byzantinsk stil), †2134*, (†)2361, 2900. 
1900-1925: 500, 1402, 1433, 1464, 1565, 1626, 
1674, 1704, 1738, 1771, 1799, 1903, 1957, 2253, 
2269*, 2279, 2329* (af træ), 2354, 2361, 2409* (af 
træ), †2454, 2535, 2574*, 2697, 2869, 2931, 2962 
(gotisk form, med dobbeltørne), 3154. Efter 1900: 
1598, 1645, 1830, 2052, 2962, 3020. 1925-1950:
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BELYSNING (fortsat)
1433, 2318, 2574*, 2582, 3108, 3481. Efter 1950: 
768, 1207, 1485, 1589, 1994, †2135 (kranse af ga
slamper), 2295* (koglelamper, P. H.), 2361, 2628* 
(glaskupler), 2665* (lysekranse), 2845* (lysekran
se), 2869* (P. H.), 3481.

Med dobbeltørne. o. 1600: 923*, 3298*. 1640- 
1660: 924* (1642), 1866* (1652). 1700-1750: 
767* (to), 1062*, †1376, 2022, 2605*. Efter 1750: 
2135, 2900*.

Renæssanceform. 1890-1900: 925, 2962. 1900- 
1925: 1062, 1127, 1153, 1340, 1511, 2090, 2279, 
(†)2441*, 3480. 1925-1950: 925, 1232, 1266, 1376, 
2022, 2318.

Barokform. 1890-1900: 1006, 2409. 1900-1925:
1100, 1177, 2265*, 2375, 2505, 2757, 2791, 2833, 
2996, 3057, 3185. 1925-1950: 2279, 3299, 3422, 
3516. Efter 1950: 2176, 3366.

Hjulkroner. 2134 (1972). 1900-1920: 1598, 2052, 
2665, 2845.

Skønvirke. 1900-1925: 1127, †2022* 2253*,
 †2409*, 2454*, 3339*.

Petroleumshængelamper. 11402 (1862). 1875- 
1900: †1626, †1645*, (†)2441, (†)2535, †2605, 
†3366*. o. 1900: †2318*, (†)2505, 2575*, †2628, 
†2665*, †2730, †2869*, †2996, †3020*. 1900- 
1920: †1207, 1340, 2269, †2409*, †2962*, 
3377*.

LYSEARME
2176* (1599) (to). 1600-1700: 441, †925 (flere), 
2253, 502* (1619) (to), 503* (1655), 768* (1682), 
769* (1684). 1700-1750: †955, †958, †1670, 
2178* (flere), †3516, 1828* (1711), 504* (1724). 
1750-1800: †2135, 2179 (flere). 1800-1850: †505, 
769. 1900-1950: 2535, 2575, 3515*, 3516. Efter 
1900: 505 (to), 925. Efter 1950:2535.

LAMPER
Lampetter. †925 (1857). 1800-1900: 2575. 1850- 

1900: †769, 1153, †1376, †3422. 1900-1950: 991, 
1738, 2253, 2375, 2441*, 2505, 3377*. Efter 1950: 
2134, 2575, 2730*.

Olielamper. †3481 (nævnt 1837).
STAGER

1600-1900: †505, †2165 (i skriftestol), †3514. Efter 
1900: 3513* (på prædikestol).

KANDELABRE
1475-1500: 500* (med læsepult). Efter 1800: 500 

(seks), 2165, 2277.
Smedejern. Efter 1850: †769, 769, 2244.
Træ. Efter 1900: 1153, 2312*.

LYGTER
†3516 (nævnt 1738).

LYSEHOLDERE
1800-1900: (†)454, (†)506, †3422.

LYSEPIBER
†505 (nævnt 1610).

LYSESKJOLDE
1700-1720: 2179*. Efter 1800: 2375 (to), 2537, 2870.

LYSESLUKKERE
Efter 1700: †3409, †3409 ('slukkehorn').

LYSESTEL
Middelalderlige: 1614* (smedejern).

GASLYS
1890-1900: †769 (gaskrone), †889, †923.

ANDET
2103 (1978) (flere hundrede uafskærmede pærer).

BENHUSE
Eftermiddelalderlige: †137, †308.

BLÆNDINGER
MURBLÆNDINGER, UDVENDIGE

Rundbuede. 1100-1250: 193 (tenderende spids
bue), 201* (delt af halvsøjler), 204* (falset), 208 
(tvillingdelt), 208*, 229, 237 (tredelte), 241*, 
1077*, 1298*, 3028*, 3113*, 3114* (tregruppe), 
3167*, 3263*, 3264*, 3313*, 3349*. 1250-1350: 
3265*. 1400-1500: 1038*. 1400-1550: 2917* (med 
kors). Eftermiddelalderlige: 2476* (1592).

Med rundbuefrise. 1100-1250: †1782*, 1811, 
1837*, 3167* 3213*.

Med trappefrise. 3448* (efter 1250). 1100-1250: 
1837, 3350*.

Vandret afdækkede. 1100-1250: 1217*, 3167*, 
3168* (o. 1200). 1225-1300: 264.

Spidsbuede. 1225-1350: 237 (portalblænding), 
276. 1400-1550: 702*, 3122.

Korsblændinger. 2302 (o. 1516).
Cirkelblændinger. 1400-1500: 1244.

MURBLÆNDINGER, INDVENDIGE
Rundbuede. 1100-1250: 193, 206, 208, 1300* (tri

umfvæg), 229 (o. 1225).
SPAREBLÆNDINGER

Rundbuede. 1225-1300: 265. 1400-1550: 1187, 
2646, †3007.

Fladbuede. 1300-1400: 3450. 1400-1550: (†)268, 
269, 708, 1079, 1109, 1164*, 1188, 1189, 1243, 
1422, 1526, 1605, 1606, 1635, 1657, 1758, 1814, 
1976, 2039, 2064, 2423*, 2424, 2475, 2520, †2588, 
2588, 2588, 2646, 2918, 2975*, 2976, 3068, 3122, 
3220, †3388.

Spidsbuede. 1300-1350: 316 (våbenhus). 1450- 
1500: 268 (sideskib).

Spidsbuede i tårn. Efter 1400: passim.
Spærstikformede. 1250-1350: 3217*.
Fladrundbuede. 1550-1650: 2712. 1700-1750: 

269, 978.

BOMÆRKER
Uvis datering: 1143*. 1400-1550: 430, 2010*, 2127, 

2520*, 2561, †3240* (1444), 1451* (1517), 646* 
(1540). 1500-1700: 1571(?). 1500-1800: 584* (36),
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591, 594, 789*, 1060, 1658*, 2088, 2658. 1550- 
1600: 548, 600*, 743*, 1056(?) (1575). 1575-1600: 
590, 602*, 789*, 1699*, 2688*, 2014 (1579), 1098 
(1581), 3237* (1585), 1731* (1588), 3238* (1591). 
o. 1600: 426, (†)603, 1790, 2662, 2983*. 1600- 
1625: 594, 604*, 605*, 606*, 608, 801*, †2193, 
3238* (1603), 803* (1608), 2628* (1613). 1625- 
1650: 610*, 614*, 645*, 794*, 3328* (1632), 
646* (1635), 442 (1637), 2657 (1640). 1650-1675: 
563*, 617, 618*, 624*, 797*, 1436*, 620 (1659), 
621* (1660). 1675-1700: 628, 1437, 2248* (1700). 
1675-1800: 646*.

BOMÆRKESKJOLDE 
1550-1600: 789, 1378*, 3021, 2530* (1588). 1600- 

1650: 792, 795, 3156*(?), 3301*(?), 803* (1608), 
793* (1613). 1650-1700: 794*, 796*, 798, 1154, 
1209*, 1873*, †953* (1677). 1700-1750: 3303*.

BRØNDE
†134* (nævnt 1634).

BYGGEMATERIALER
GRANITKVADRE 

1100-1250: passim.
FRÅDSTEN 

1100-1250: 186, †2333.
TUF

Enerådende eller sammen med granit og tegl. 
1100-1250: 184, 188, 190, 211, 242, 526, †833, 
†838, 842, 947, 1076, 1138*, 1184*, 1275, †1276, 
1295, 1603, 1809*, 1836, 1882, 2035, 12036, 2039, 
2971*, 2974, 3026*, 3065, 3111* 3166, 3211*,
3263, 3382, 3442*, 3443. 1200-1300: 255, 264, 
1185, 1216, 1300, 1781, 1917*, 2002, 2768, 3029, 
3265, 3312, 3347.

SANDSTEN 
1100-1250: 184, 189, 218, 229, 230, 242, 2634,

3263. 1200-1300: 222, 265.
SANDAL OG JERNAL 

1100-1250: 875, 1496, 1568, 1604*, 1682, 1918, 
†2457, 2943.

KRIDTSTEN 
1225-1350: 186, 255, 276.

TEGL
1200-1300: 700, 1185, 1242, 1300, 1809*, 1917, 

3066, 3211, 3312, 3347, 3382, 3442. o. 1300: 1471 
(langhuskirke). Efter 1300: passim. 1400-1500: 
†372 (hollandske klinker), 1353 (o. 1450) (kor og 
skib), 3004 (o. 1530) (kor og skib).

Formsten. 1200-1300: 255, 264, 276, †319, 3211. 
1300-1400: 301, †307, 702, 3456*. 1400-1550: 
708*, 1634* (trekløverformet), 2587, †2774, 2947,
 †2948, 2976. 1500-1550: 2061* (trekløverformet), 
2772, 3005*, 3068, 3122.

Glaserede. 702 (o. 1400) (grønglaserede).

KALK OG MØRTEL
Kalkbænke. Efter 1800: †1303, †2813, †2917.
Kalkkuler. †3382 (1787).
Kalkkøller. Efter 1800: 1675*.

BLY
Blystøbergruber. Middelalderlige: 1081, †1190, 

†1450, 1528, 1658, †1759, †1818, (†)2651, †2714, 
†2946, †3354.

Blykamre. 1550-1800: 304, †304, †310.
Blystøberkaminer. 1400-1550: †1931. 1600-1800: 

304, 310, †322, (†)2520* †2712, †3220, †3316*, 
†3353, †3388, †3455. 1800-1900: †1039, †1303, 
1976, †2062, †2425, †2918(?), †3272(?), †3353*.

Brændejern. †374 (nævnt 1720) (til mærkning af 
blytavler).

ANDET
Myremalm. 1100-1250: 184, 188, 242.
Trachyt. 1100-1250: 184, 232.
Havsten. Middelalderlige: †1276.
Hollandske klinker. †372 (efter 1402).

BYGGERI I ETAPER 
(se også Ombygninger)

KOR
Ældre end skib. 1100-1250: 1035, 1107, 2469, 

2972, 3112, 3167*, 3263, 3313, 3348.
SKIB

Ældre end kor. 3005 (o. 1530).
I flere etaper. 1100-1250: 229, 1035, 1077, 2469, 

2708, 2915, 3112, 3212, 3349*, 3441*.

BYGNINGSDETALJER OG -KONSTRUKTIO
NER

AFLASTNINGSBUER
1100-1250: 210 (over triforieåbninger), 211*, 2420. 

1300-1350: 3450*. 1400-1550: 710* (over tri
forieåbninger), 1757, 1932, 2062, 3122, 3267.

ARKADEPILLER
1100-1250: 230*. 1350-1400: 301*. 1450-1500: 708*.

BALUSTRE
1600-1610: 280 (tårn).

BASER
Attiske. 1100-1250: 240* (oprullede hjørnebla

de), 255, 861*, 2636*, 3263*. 1225-1300: 265, 
861*(?).

Attiske med hjørneknopper. 1100-1250: 201* 
(med skulpturudsmykning), 204, 205, 208, †215, 
218*, 229, 230*, 232, 234, 241, 1077*, 2470*, 
2548*, 2769*, 2808*, 3113*, 3523. 1225-1300: 279.

Terningformede. 1100-1250: 2636*, 2826* (med 
hjørneknopper), 2883*(?), 3213*.

Særformer. 1100-1250: 206 (karnis over kvar
trundstav), 208 (profilbase), 256 (profilbase), 
2883*(?) (zigzag-bort og båndfletning).

BINDINGSVÆRK
1400-1550: †1387. 1600-1800: †1165, †1219(?),
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†1277, †1277, †1356, †2286, †2340, †2379, †2457, 
†2615, †3007.

BOM- OG BJÆLKEHULLER
Til bygningsstilladser. Middelalderlige: 280, 

2677*, 2917, 3216* 3451. 1100-1250: 208 (tuf og 
sandsten), 875, 1077* (tuf), 2393, 2807*, 2974* 
(tuf), 3028* (tuf), 3112*, 3212*.

FORTANDINGER
1100-1250: 1035, 3212*, 3313. 1400-1550: 2551, 

2773, 3005*.
GESIMSER OG GESIMSFRISER

Bæltegesimser, kordongesimser. 230 (o. 1225), 
708* (o. 1500), 2476* (1592), †727 (1618).

Firkløverfriser. 1250-1550: 848* (enkelte profil- 
sten bevaret).

Rundbuefriser. 1100-1250: 208, 1138*, 1810*, 
1837*, 2004*, 2036*, 3028*, 3114*, 3265.

Rundbuer, krydsende. 1100-1250: 1077*, 2004*.
Savsnitsfriser. o. 1300: 1471. 1400-1550: 268, 

705*, 1572 (dobbelt), 1606, 11756, 1757*, 1977, 
2475, 3316*. Eftermiddelalderlige: 3499* (1639) 
(udkragede), 1718 (1164).

Skråkantled. 1100-1250: 1445, 1521, 1883 (ud
kragede), 1916.

Spidsbuefriser. 1250-1350: (†)276* (kraget ud 
over facader), †280.

Tandsnitgesimser. 2476* (1592). 1400-1550:
1140.

Trappefriser. 1100-1250: 1837, 3382*. 1250-1300: 
3448*. Eftermiddelalderlige: 886 (1812).

Trappefriser, kombineret med andet. 1100- 
1250: 3313*. o. 1300: 1471*.

Andet. 1100-1250: 211 (profilerede), 1714* (profile
rede, udkragede), 1883 (rundstav over hulkel), 1916 
(udkraget med rundstav). 1400-1550: 2056* (pro
filerede). Eftermiddelalderlige: 978 (o. 1740) (rund
stav over rulskifte), 2114 (1186) (profilerede).

KAPITÆLER
Bladkapitæler. 1100-1250: 192*, 201* (bæger

blad), 204*, 205, 208, 210, 212*, 218*, 232* (bæ
gerblad), 241*, 255, 256, 258*, 861*. 1225-1300: 
266* (bægerblad).

Korinthiske. 1100-1250: 2470*.
Terningformede. 1100-1250: 192*, 201*, 204*, 

205, 206, 206*, 208, 210*, 210, 229*, 230*, 232*, 
234 (med ornamenter), 2473*, 2473*, 2549*, 
2636*, 2808*, 2883*, 3113*, 3213* (med forsæn
ket skjoldfelt), 3263* (med forsænket skjoldfelt), 
2769* (o. 1205). 1225-1300: 265*. 1450-1500: 
711.

Trapezformede. 1100-1250: 238*, 240*.
Andet. 1100-1250: 212* (med menneskefigurer), 

256 (glatte), 861* (med fremspringende skjolde), 
1077* (hjørneknopper og med fordybede sider),

1887* (i hjørnerne fire reliefhoveder), 1922* 
(affasede), 2883* (zigzag-bort og båndfletning). 
1225-1300: 266 (foldekapitæl, til treknippesøjler), 
862* (knopkapitæl, af engelsk Purbeck-marmor).

KONSOLLER
Karnisformede. 1100-1250: 205, 3349*.
Konsolhoveder. 1100-1250: 206, 255. 1275-1350: 

278*.
Profilerede. 1100-1250: 202*, 206, 208, 1077*, 

3263*. 1275-1350: 278*, 279 (genanvendte granit- 
sokkelkvadre).

Trekantede. 1100-1250: 3114*.
Andet. 1100-1250: 256 (med siddende mand), 

260* (knælende mænd).
KRAGBÅND

(se også profiltegninger s. 1030, 1416, 1600, 2364, 
2672, 2940, 3260).

Granit, affaset. 1100-1250: 3263*.
Granit, med attisk profil. 1100-1250: 229 (på 

halvsøjler), 230 (på halvsøjler).
Granit, med hulkel. 1100-1250: 206, 2231.
Granit, med karnisprofil. 1100-1250: 3113*, 

3213.
Granit, med ornamentik. 1100-1250: 240*.
Sandsten, med attisk profil (?). 1100-1250:

240.
Tuf, med karnisprofil. 1100-1250: 3315.
Tegl, retkantet. 1300-1550: 1110. 1400-1550: pas

sim (på hvælvpiller). 1500-1625: 1889 (på hvælv- 
piller).

Tegl, afrundet. 1350-1400: 1813 (på hvælvpiller).
Tegl, med rundstav. 1450-1500: 708*.
Tegl, med to rundstave. 1250-1350: 3217.
Tegl, med tre rundstave. 1225-1250: †3113*.
Tegl, med glat skifte over hulkel og rundstav. 

1450-1500: 708*.
Tegl, med rundkant over glat skifte. 1600-1700: 

1527* (o. 1622).
Tegl, med sammensat profil. 1400-1550: 877 

(på hvælvpiller).
KRAGBÅND I KOR- OG APSISBUER 

(se også profiltegninger jfr. KRAGBÅND).
Granit, affaset. 1100-1250: 1109 (ført omkring 

vesthjørnerne), 1163, 1185, 1241*, 1300*, 1604, 
1655 (ført omkring vesthjørnerne), 1754*, 1839, 
1974*, 2007*, 2060*, 2392*, 2614*, †2853, 2916*. 
Efter 1900: 1524 (1914) (i apsisbuen).

Granit, retkantet. 1100-1250: 1139, 1497.
Granit, med attisk profil. 1100-1250: 206, 1036*,

1604, 1634, 1682.
Granit, med hulkel. 1100-1250: 1421 (ført om

kring vesthjørnerne), 1421 (i både kor- og apsis- 
bue), 1716*, 1784* 2810*.

Granit, med hulkel over karnisprofil. 1100-1250: 
†2232*.

Granit, med karnisprofil. 1100-1250: †2232*,
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2640*, 3029* (formentlig opflyttede sokkelkvad
re), 3216*.

Granit, med rundstav. 1100-1250: †2379, 2519*.
Granit, med to rundstave. 1100-1250: 1926*,

 †2853 (i apsisbuen).
Granit, med rundstav over affasning. 1100- 

1250: 1446*, 1887*.
Granit, med sammensat profil. 1100-1250: 975* 

(rundstav i både over- og underkant), 2474* (i 
apsisbuen), 2474*, 2549*, 2711, 2945*, 2974*, 
3029* (genanvendt sokkelkvader).

Al, affaset. 1100-1250: 1570.
Tuf, affaset. 1100-1250: 1218, 3351.
Tuf, afrundet. 1100-1250: (†)835(?).
Tuf, retkantet. 1100-1250: 1812.
Tuf, med hulkel. 1100-1250: 3443*.
Tuf, med karnisprofil. 1100-1250: 1078*.
Tuf, med to afrundede skifter. 1100-1250:

2038.
Tegl, med rundkant over affasning og glat 

skifte. 1600-1700: 1524 (o. 1622).
KRAGBÅND I PORTALER

(se også profiltegninger jfr. KRAGBÅND).
Granit, med attisk profil. 1100-1250: 2470*, 

2517*, 2636*, 2769*, 2771*.
Granit, med karnisprofil. 1100-1250: 2808*.
Granit, med sammensat profil. 1100-1250: 

2547*.
Sandsten, med attisk profil. 1100-1250: 218.
Tegl, afrundet. 1400-1600: 2056*. 1600-1700: 

3500* (1639).
KVADERSATTE INDERVÆGGE

1100-1250: 2231.
LISÉNER

1100-1250: 204, 208, 229, 237, †701, †833, 1077*, 
1138*, 1217*, 1298* 1525, 1810*, 1837*, 2004*, 
2036*, 3114*, 3168*, 3213*, 3263*, 3313*, 3349*, 
3382*, 3442*. 1275-1350: 276*. 1300-1350: †309, 
1471*. 1450-1500: †268.

LOFTSGENNEMGANGE
1100-1250: 1076*, 1525, 1604, 1634, 1682, 2974*. 

1300-1350: 3450.
MURANKRE

Ankerforskud med initialer og/eller årstal. 
1600-1700:727*, †1080, †2148, 3453. 1700-1725: 
1635, 1890, 2008, 2039, †2148, 3453. 1725-1750: 
1189, 1756, 1758*, †2063, †2148, †3317, 3453, 
3501*. 1750-1775: 1038, †1142, 1305, 1472, 1500, 
1526, †1684, 1717*, 1784, 1815, 2008, 2917, 
2976*, 3033*, 3068, 3168, 3453. 1775-1800: 1079, 
1110, 1141, 1165, †1932, †1976, †2063, 2121, 
†2158, 3123. 1800-1850: 1656, 2588*, 2917, 3269, 
3386, 3453. 1850-1900: 1841, 1932, 2063, 2616. 
Efter 1900: 1165, 1756, †2063.

MØNSTERMURVÆRK
Bæltemuring i tegl og tuf. 1100-1250: 1810*.
Sildebensmuring. 1450-1500: 268.
Andet. 1275-1300: †312* (trekløverformede buer). 

1450-1500: 267 (røde og sorte sten), 267 (rombe- 
formet mønster af sorte kopper).

PILASTRE
1100-1250: 238, 240*. 1225-1300: 264, 316. Efter

middelalderlige: 3500*.
PILLER

1100-1250: 206, 210*.
PRYDSKIFTER

Løberskifter. 1100-1250: 701*, 3448.
Binderskifter. 3221 (o. 1500), 3386 (o. 1500), 3387 

(o. 1500).
Binder- og løberskifter. 1250-1300: 3448.
Savskifter i murfladen. 1100-1250: 1078*, 2006* 

(i tympanonfelt), 3350*. 1250-1350: 1471*, 3216, 
3448*. 1400-1550: 2062, 2917*, 3033*, 3169*, 
3449. 1450-1500: 705*, 3220. 1500-1550: 1975*, 
2301*, 3067.

Savskifter i gavlfod. 1250-1300: 3030*. 1400- 
1550: 1930*, 2062, †2378*, †2885, 2918*. 1450- 
1500: 3067, 3220. o. 1500: 1976*, 3067*, 3386.

Savskifter i gavlkompositioner, o. 1300: 1471*. 
1400-1550: 1038*, 1079*, 1189, 1219, 1244, 1355, 
1784*, 1930*, 2424. o. 1500: 1165, 2393*, 3221, 
3386, 3387*, 3387*, 3452*. 1500-1550: 1303, 
1841, 2423*, 3006*. 1600-1650: 3499* (1639).

SOKLER
(se også profiltegninger jfr. KRAGBÅND).

Granit, dobbeltsokkel, med attisk profil over 
skråkant. 1100-1250: 237, 2003, 2767*.

Granit, dobbeltsokkel, med hulkel over skrå
kant. 1100-1250: 2035*, (†)2393*.

Granit, dobbeltsokkel, med karnisprofil over 
skråkant. 1100-1250: 2003, 2035*.

Granit, dobbeltsokkel, med rundstav over 
skråkant. 1100-1250: 1034*, †2378*, 2390*, 
2390*, 2468*, 2475, 2585*, 2708*, 2711*.

Granit, dobbeltsokkel, med skråkant over at
tisk profil. 1100-1250: 1916.

Granit, dobbeltsokkel, med to attiske profiler. 
1100-1250: 2972*.

Granit, dobbeltsokkel, med to hulkele. 1100- 
1250: 1809*.

Granit, dobbeltsokkel, med to skråkanter. 
1100-1250: 1915, 2059*, 2914*, 3263*.

Granit, firedobbelt sokkel, med attiske profi
ler. 1100-1250: 201.

Granit, med attisk profil. 1100-1250: 201, 208, 
229, 237, 842*, 860*, 1680*, 1714*, 1916, 2003*, 
2545*, 2614*, †2743, 2767*, †2881*, 2972*, 
3026*, 3111*, 3211*, 3382*, 3382.

Granit, med hulkel. 1100-1250: 1076, 1138*, 
1275, 1276, 1300, 1633, 1752*, 1781* 1837*,
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1882 (kvader med zigzagmønster), 1882, 1973*, 
2035*, 2390*, (†)2393*, 3166*, 3347*, 3348*. 
1250-1300: 1781*.

Granit, med karnisprofil. 1100-1250: 230*, 
1034*, 1519, 2003, 2035*, 2229, †2457, 2634*, 
2807*, 2810*, 3065*, 3263*, 3263*.

Granit, med rundstav. 1100-1250: 1034*, †2332*, 
(†)2367, †2378*, 2390*, 2468*, 2475, 2585*, 
†2614*, 2675*, 2708*, 2711*.

Granit, retkantet. 1250-1500: 1302, 1497.
Granit, skråkantet. Middelalderlige: 1141, 3005. 

1100-1250: 237, 875, 973, 1034*, 1034*, 1076*,
1108, 1139, 1162, 1184, 1216, 1240, 1295, 1300, 
1419, 1445, 1496, 1525, 1602, 1633, 1654*, 
1809, 1809, 1882, 1915, 1915, 1916, 2003, 2035*, 
2035*, 2035, 2059*, 2059*, †2285, 2299, 2337, 
†2378*, 2390*, (†)2393*, 2418*, †2457, 2468*,
2475, 2516*, 2585*, 2708*, 2711*, 2767*, †2852, 
2877, 2914*, 2942*, 3065*, 3263*, 3312*, 3313*, 
3441*, 3442*.1250-1300: 1185, 1242. 1400-1550: 
708, 877, 978, 1164, 1188, 1929.

Al, skråkantet. 1100-1250: 1569.
Tuf, skråkantet. 1100-1250: †833*, 835*.
Tuf, med hulkel. 1100-1250: †833*.
Tuf, dobbeltsokkel, med to skråkanter. 

1100-1250: 1833*.
Tegl, skråkantet. 3501* (1728).
Tegl, med karnisprofil. 3499* (1639).

SOKLER I KORBUER
(se også profiltegninger jfr. KRAGBÅND).

Granit, med attisk profil. 1100-1250: 2060.
Granit, med hulkel. 1100-1250: 3351.
Granit, med karnisprofil. 1100-1250: 1037 (til

lige på triumfmuren), 3029* (genanvendt som 
kragbånd).

Granit, med rundstav over skråkant. 1100-1250:
1241, 3383.

Granit, retkantet. 1100-1250: 1218 (tillige på tri
umfmuren) .

Granit, skråkantet. 1100-1250: 975, 1163, 1185, 
1218 (tillige på triumfmuren), 1300, 1497 (tillige 
på triumfmuren), 1524 (tillige på triumfmuren), 
1682*, 1754*, 1784, 1839 (tillige på triumfmu
ren), 2232* (tillige på triumfmuren), 2519*, 
2810*, †2853, 2916, 2945 (tillige på triumfmu
ren), 3443*.

Granit, skråkantet mellem rundstave. 1100- 
1250: 1887.

Granit, skråkantet over rundstav. 1100-1250:
1446.

Tuf, skråkantet. 1100-1250: 1078*, 1218 (tillige 
på triumfmuren).

SPYGATTER
1400-1550: 266, †371, 2772*.

STENHUGGERFELTER 
1100-1250: 1108, 1420(?), 1520, 1532(?), 2742*, 

2807, 2884*.
STRÆBE- OG STØTTEPILLER 

Udvendige, oprindelige. o. 1250: (†)700. 1250-1350: 
276*. 1350-1400: 301, †307, †312. 1450-1500: 705. 

Udvendige, sekundære. 1300-1400: †701. o. 1500: 
†1814*. 1700-1800: 1449, †1498.

Indvendige, sekundære. 3502 (1728).
SØJLER

Dværgsøjler. 1100-1250: 206, 208, 256* (del af 
hvælv), 260.

Fritstående. 1100-1250: 210, 232, 240*, 2470*, 
2548*, 2808*, 2813* (løse fragmenter), 3523*, 
2769* (1205). 1275-1350: 279* (del af vindue). 

Halvsøjler. 1100-1250: 201*, 203*, 206, 208*, 229, 
230*, 255, 257, 260, †833, 1077*, 1922*, 1923, 
2004*, 3113*, 3263*. 1225-1300: 264*, 265*. 
1450-1500: 711.

Nichesøjler. 1100-1250: 205.
Andet. 1100-1250: 238* (rundstavhalvsøjler), 238 

(kvartsøjler), 256 (søjleknippe), 260 (søjleknippe), 
2883 (søjlefragmenter), 3118* (trekvartsøjler). 

TEGLMÆRKER 
1750-1800: 1573, 1718*, 2949, 3064. 

TRIFORIER 
1100-1250: 208, 210*, 230 (søjledelte), 232*. 1450- 

1500: 710 (delt af piller).
VINDER, HEJSEVÆRK 

Efter 1700: 1685*, 1721, †2949, †3071, 3223* †3390.

BYGNINGSTAVLER OG -INDSKRIFTER 
BYGNINGSTAVLER 

Sandsten. 1550-1600: †2411 (1592). 1730-1780: 3068*
(1734), 3068* (1739), 2871* (1156), 2477 (1175). 

Træ. 3502* (o. 1121).
Andet. Eftermiddelalderlige: †922 (mindetavle for 

kirkens brand).
BYGNINGSIND SKRIFTER 

Indhuggede. 1100-1250: 2809*. 1400-1550: †316 
(1482?).

Kalkmalede. 1500-1600: †281, †312, 1451 (1517).
1650-1750: †3389.

Blyplader i tage. 1740-1780: 1189, 1422, 1424, 
1451, 1685*, 1785.

Kobberplader. 1730-1780: 375* (i spir), 376* (i 
spir). 1840-1850: 376* (i spir).

Malet på loftsbjælke. (†)2478 (1605), †2590 
(nævnt 1862).

Andre. Middelalderlige: †320(F) (1411?) (på dør
fløj). 1600-1800: (†)293, (†)293, 294, 376, 1451, 
1570, †1817, 1891*. 1840-1850: 294, 1658.

DATERINGER, NATURVIDENSKABELIGE 
DENDROKRONOLO GISKE DATERINGER 

Tagtømmer. 1100-1250: 2771 (o. 1203), 3351 (efter
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DATERINGER, NATURVIDENSKABELIGE
(fortsat)

1225) (skib), 3124 (efter 1230) (apsis og kor), 3454 
(efter 1239), 3540 (o. 1245). 1400-1550: 3540 (1412), 
3124 (efter 1431) (skib), 2641 (efter 1450), 977 (o. 
1462) (tårn), 2300 (o. 1516), 3009 (o. 1529).

DIVERSE
BRANDSLUKNINGSMATERIEL 

Efter 1700: †1244, †3222, †3390.
DUESLAG 

1450-1500: †270.
FLAGSTÆNGER 

†280 (o. 1864) (på tårn).
HAGIO SKOPER 

1600-1700?: 1525.
HATTEKNAGER 

1700-1800: 2185*, †3417 (på stolestader), †3517 
(hjortegevir). 1800-1900: †1124 (hylde), †1955, 
†2139, †2139 (på pulpitur), †2248 (på stolestader), 
(†)2410*, †2461, †2663*, †2788*, †2930*, †3183 
(på stolestader), †3296*, 3333 (i våbenhus), †3365, 
3517*, 3517 (rensdyrtakker).

HÅNDKLÆDEHOLDERE 
1600-1700: 3411*.

REDEKAMME
†402 (nævnt 1313) (til liturgisk brug).

KANONER
†291 (1645) (på tårn).

KIRKER SOM SØMÆRKER 
973, 1934, 2062, 2148, 3440.

KORPORALETASKER 
†402 (nævnt 1313).

KRONER
†402 (nævnt 1313) (to, hhv. sølv og kobber).

LEGENDEBØGER
†1515 (nævnt 1494) (med kirkens adkomstbreve).

MÅLEENHEDER 
Middelalderlige: 178, 1520, 1915.
PILGRIMSTEGN 

902* (1437).
PROPORTIONERINGER 

Middelalderlige: 177*, 190 (kvadrenes dimensio
ner), 192 (murtykkelser), 832*, 838, 875, 973, 
1163, 1520, 1973, 3211.

SALGSBODER 
1500-1800: †136, †138, †322.

SEGL OG SIGNETER 
Stamper. Middelalderlige: †407*, 850*, 960*.

1500-1700: 1658* (signetring).
Aftryk. Middelalderlige: 690*, 819*, †841*, 847*, 

850*, 1101* (klokkestøbermærke?), 2912.
BLYTEGN 

1150-1200: 115* (plader med tre bispenavne).
GRUNDSTENSDOKUMENTER 

2271 (1891).

KIRKESPILSUDSTYR
Middelalderlige: †405 (Kristusmaske).

SMYKKER
Fingerringe. 1400-1550: 13404.

DØBEFONTE
GRANIT

Middelalderlige: 2402*. 1100-1250: 862 (fontekum
me?), 862*, 988*, 1285*, 1329 (fragment), 1398 
(kun fontefod), (†)1430, (†)1540, 1765* (tovsno
ning langs mundingsranden), †1825, 1858, 2075*, 
2167*, 2244* (kumme udformet som terningka
pitæl), 2350, 2373*, 2528*, 2625*, 2689*, 2783* 
(korsformet plint som fod), 2826* (rigt billedpry- 
det), 2861*, 2894*, 2927* (kumme med attisk 
profil), 2958* (med farverester), 3080*, 3080*,
3107. 1200-1300: 3015*.

Vestjysk type. 1100-1250: 955*, 1051*, 1120*, 
(†)1286 (fragment), 1369*, 1406, 1481, 1506, 
1582*, 1641*, 1791* (krydsende rundbuer, billed- 
prydet), 1824* (med hvælvende mundingsrand), 
1858*, 1898*, 1950 (med indskrift og konsekra- 
tionskors), 1984* (med krydsende rundbuer og 
konsekrationskors), 2047*, 2563* (fod af weser- 
sandsten), 2722*, 2753*, 3234*, 3362*.

Vestjysk type, variant. 1100-1250: 747* (Tybo
type, med indskrift og konsekrationskors), 1006*, 
1092*, 1148*, 1173* (Tybotype), 1200*, 1228 
(med benediktionskors), 1255*, 1430*, 1458*, 
1615* (med benediktionskors), 1667* (med †be
maling), 1692*, 2017*, 2074* (med relieffer på 
foden), 2312, 2984*, 3180*.

Arkadetype. 1100-1250: 3049* (med farverester), 
3467*, 3511*.

Arkadetype, billedprydet. 1100-1250: 2277*, 
2436*, 2493*, 2658*, 3141*.

Sønderjyske rankefonte. 1100-1250: 2452*.
Cylindrisk type. 1100-1250: 1328*, 1329, 2597*,

3329.
Paradisfonte. 1100-1250: 1728* (billedprydet, 

med malingsrester).
KALKSTEN

Kalksten, gotlandsk. 1200-1250: 3410*.
SANDSTEN

Bentheimtype. o. 1200: 3287* (med blykedel og 
†bemaling).

MALM
1350-1400: 429*, 3526 (lybsk arbejde). 1400-1500: 

2127* (med indskrift), 902* (1437) (med ind
skrift), 1538* (1455) (med indskrift).

ANDRE MATERIALER
Marmor. 1398 (1891), 1350 (1902), 1710 (1961).
Beton. 2295 (1973).
Træ. Efter 1950: 1010, 1013 (lamineret træblok).

DØBEFONTE MED INDSKRIFTER
1100-1250: 747* (majuskler), 1950* (græske tegn?).
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DØBEFONTE (fortsat)
1400-1550: 2127* (minuskler), 902* (1437) (mi- 
nuskler), 1538* (1455) (minuskler).

DØBEFONTE MED VIDNESBYRD OM BE
MALING

1100-1250: †1667*, 1728*, 2167*, 2958*, 3049*, 
†3287*, †3329*, 3410*.

DØBEFONTE, TILBEHØR
FONTEHIMLE 

1550-1650: 1540*, †3235, †2563 (1580), †432 
(1633), 1120* (1638), †2075* (1647) (i drejelig 
galge). 1650-1700: †748, †1729, 3050* (i drejelig 
galge), 1051* (1652), (†)1984 (1653), †904 (1686), 
3288* (1695). 1700-1800: †1952, 3362*, 3330* 
(1735). Efter 1800: (†)1985* (i galge).

FONTELÅG 
Træ. 1525-1550: 3080*.1600-1700: †1399, †1859, 

†2018. 1700-1800: †1583, †1668, †2128, †2167, 
†2383(?). Efter 1800: †1201(?), †2047*, †904* 
(1843).

Materiale uoplyst. Middelalderlige: †432, †2597(?). 
1650-1700: †989, †1370, †1370, †1694, †1792. 
1700-1800: †1094, †1616, †1899, †2437, †3410 
(tilhørende dåbsfadet).

FONTEGITRE 
Træ. Efter 1600: †748, †904* (1689), (†)432* 

(1742), †748 (1837).
Jern. Efter 1600: †432 (o. 1600), †432* (1845).

DÅBSFADE 
Messing. o. 1550: 432*, 747, 903, 1051, 1093, 1120, 

1148*, 1173*, 1430, 1540* 1583, 1825, 1984, 
2436, 2452, 2494*, 2625*, 2784*, 2895*, 2928*, 
2958*, 3049, 3142*, 3180* (rest af krebseagtig 
figur ved stempel), 3329*, 3468*. 1550-1575: 
2402*, 3080*. o. 1575: 1729, 2828*. o. 1600: 
2167*, 3511*. 1600-1625: 2245*, 3287* (1623) 
(nederlandsk). 1600-1700: 2658. 1600-1700?:
2563, †2660, †3410. o. 1625: 2984*, 3330*. o. 
1650: 2597*, 2861*, 3016*. 1675-1700: 2277. 
1700-1750: †1458, †2090(?), †2436, †3234, †3234, 
†2494 (o. 1714), †2959 (1730), 1228 (1734), 1955 
(1735). 1750-1800: †1668, 2018, 2167* (1766). 
1840-1860: 1255, 1641, 1694, 1792, 1951, 3234. 
1860-1880: 1200, 1286, 1329, 1616, 1899, 3362, 
3410. 1880-1900: 904 (forsølvet), 1006* ( for
sølvet), 1399 (forsølvet), 1766, 2128, 2312, 2350,
2373, 2528, 2597, 2722, 2844. 1900-1920: 989, 
1594, 1598, 1951, 2047, 2264, 2313, 2360, 2802. 
1920-1940: 1201, 1201, 1565, 1778, 2328, 2763. 
Efter 1940: 1148, 1667, 1899, 2563, 2754.

Sølv. Middelalderlige: †402 (nævnt 1313). Efter 
1880: 904, 1370, 1859, 2295, 2436, 3377.

Tin. o. 1650: 1329*. 1650-1700: †2527, †904 (1689), 
(†)2313* (1692). 1700-1800: †1825, 2350*, †2383, 
†3362. 1800-1850: 1370, †1399, †2722.

Kobber. †1481 (1844) (fortinnet), †1506 (1844) 
(fortinnet). 1700-1800: †2047, 2689*.

Andre materialer. 3142 (1989) (glas). 1700-1800:
†1458 (1716) (lerkar), †1481 (1716) (lerfad). 
1800-1900: 989 (bly), †1255 (fajance), 1458 (gal- 
vanoplastisk kopi), 1506 (galvanoplastisk kopi), 
†1565 (aluminium), †904 (1829) (stenfad), 1481 
(1897) (galvanoplastisk kopi).

DÅBSKANDER
Messing. 1880-1890: 1729, 2373, 2528, †2690, 

†2722, 2861 (messingblik). 1890-1900: 1766,
1899, 2277, 2350, 2452, 2494, 2625, 2895, 2928. 
1900-1910: 2360, 2403, 2563, 3080. Efter 1900: 
1093, 1694, 1859, 1984, 3016. 1910-1920: 1051 
(messingblik), 1458, 2018, 2128, 2268, †2828. 
1920-1930: 1406, 1616, 1641, 1778, 2245, 2264, 
2763, 3288. 1930-1940: 1201, 1255, 1286 (mes
singblik), 1565, 1792, 1952. 1940-1950: 1120, 
1228, 1668, 1825, 2754, 2984, 3468. Efter 1950: 
748, 1540, 1899, 3234.

Sølv. Efter 1930: 904, 1859, 2075, 2437.
Tin. 1840-1860: 1173, 2047, 2245*, 3411*. 1860- 

1880: 1406*, †2075, 2245*, 2437, †2597, †2690, 
2984, 3016*, 3143, 3234. 1880-1900: 1201, 1430,
1481, †1565, 1694, 2167. 1900-1915: 989, 1120, 
1329, 1594, 1598, †1792, †2075, 3377.

Andre materialer. Efter 1850: 1370 (porcelæn), 
†2047 (en flaske), 2328 (kobber), 2690 (kobber).

DØRE OG PORTALER 
VANDRETTE AFDÆKNINGER

Granit, monolitoverliggere. 1100-1250: 876, 
974, 1108, 1109, 1163, 1185, 1240, †1496, (†)1521, 
(†)1570* (overliggeren udsmykket med rundsta
ve), 1603, 1634, 1654, 1681* (tagformet overlig
ger), 1714, 1753, 1754, 1837, 1840, 1840*, 1883, 
1924*, 1974*, (†)2005*, 2059*, (†)2300*, †2378, 
(†)2391, 2469, †2475, †2518*, 2586, (†)2614, 
2709*, †2744*, 2809*, †2812*, †2852 (billedsten 
som dæksten), †2882, 2915*, 2943, 3065, 3168*, 
3350*, 3351*.

Med tympana, tuf. 1100-1250: 1078, 1299*, 
3114*.

RUNDBUEDE
Granitkvadre. 1100-1250: 1811*, 2419*, 2470*, 

2517*, 2546*, 2635*, 2808* (nærmer sig hestesko
form), †2852, 3214*, 3382*, 2769 (o. 1205).

Tuf. 3448 (efter 1250). 1100-1250: 207*, 1218*, 
2974*, †3028*, †3213*.

Granit og tuf. 1100-1250: 240*, 1078*, (†)1139,
3264, 3264*, 3264 (samt sandsten).

Tuf og tegl. 1100-1250: 1035* (med omløbende 
stav), 3314, 3314*.

Granit og tegl. 1100-1250: 1035* (med omlø
bende stav). 1400-1550: 2233*.

Tegl. 3448 (efter 1250). 1400-1550: 1472, †2285, 3006.
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DØRE OG PORTALER (fortsat)
Tegl, falsede. 701* (o. 1250) (flerfalset, med pryd

skifte af krumme løbere). 1250-1350: (†)3217*. 
1400-1550: †2676*, †3387*.

SPIDSBUEDE 
Sandsten. 1250-1350: †277.
Tegl. 1100-1250: †319 (rundstavprofileret). 1400- 

1550: †1277*, 2520, 3032*.
Tegl, falsede. 1400-1550: (†)1243.
Tuf. 1100-1250: (†)2037(?) (indrammet af rundstav).

FLADBUEDE 
Tuf. 1100-1250: 1076*, 1218, 2419, 3350*.
Tegl. 1100-1250: 3314 (med tuf), (†)3446* (kor). 

1250-1350: 1186*, (†)3219* (eller spærstikfor- 
met). 1400-1500: 1109. 1400-1550: 879, 977, 1038, 
1422, †1448, 1472, 1498, 1526, 1605, 1930, 1931, 
1975, 2039 (to), 2064, 2546, †2746* (i rundbuet 
spejl), 2917*, †3007, 3033, 3121, 3122, 3122, 3170. 
1500-1600: †2854*.

Tegl, falsede. 1400-1550: 268, 270, 708, 712, 1037, 
1078, 1140, 1303, 1423, 2008, 2302, 2423*, 12458, 
2677*, †2745*, 3067*, 3171*, 3220, 3221, 3386, 
(†)3451, 3453. 1550-1650: 269, †2477, †2712.

KURVEHANKSBUEDE 
Tegl. 1700-1800: 1718, 3501*.
Tegl, falsede. 1600-1800: 3316*, 3500* (1639), 

†1572 (1775).
I SPIDSBUET SPEJL 

Fladbuede, tegl. 1400-1550: †702* (tredobbelt 
falsede karme), 1079*, 1140, 1354*, 1447, 1526, 
1571, †1606*, 1634, 1635, 1656, 1684, 1757* 
(tvillingspidsbuet spejl kantet af rundstav og kro
net af kors), 1784, 1814, 1841, 2064, 2773, †2885, 
†2885*, 2917*, 2947, 2976*, 3122, 3170, 3386. 

Rundbuede, tegl. 1250-1300: 1783* (med tuf). 
1400-1550: †1890, 1932, †2645*, †3387*.

I FLADBUET SPEJL 
1400-1550: †1277*, †1606 (To fladbuer delt af hæn- 

gestav).
SØJLEPORTALER 

Granit. 1100-1250: 214*, 215* (med sandsten), 
†232, 234, 2230*, 2470*, 2548*, 2635*, 2808*, 
†2882, 2769* (o. 1205) (to).

PORTALFREMSPRING 
Vandret øvre afslutning. 1100-1250: †214, †215, 

†240*, 3114*.
Baldakinportaler. 1100-1250: 212*, 240* (o. 

1200).
INDVENDIGE AFDÆKNINGER 

Vandrette afdækninger. 1100-1250: 1811, 1922*. 
Rundbuede. 1100-1250: 1184, 1884, 1924 (to),

2059.
Fladbuede. 1100-1250: 1883, 2973, 3114*, 3382.

TYMPANA 
Glatte, granit. 1100-1250: 215*, 2059*, 2517*, 

2809*, 2883*, 2769* (o. 1205), 2770* (o. 1205).

Skulpturudsmykkede, granit. 1100-1250: 218*,
(†)1924* 2006*, 2230*, 2473*, 2547*, 2636*, 
2744*, 2974*, 3539* (Kristus mellem Peter og 
Paulus).

Felter muret af tuf. 1100-1250: 1078*, 1299* 
(to), 2005*, 3114*, 3350*.

Typen ukendt. 1100-1250: (†)2059.
KARMSTEN 

Glatte, granit. 1100-1250: 974, 3382*, 3442*.
PRÆSTEDØRE 

1100-1250: 974, †1297(?), 1919*, †2037(?), (†)2614, 
†2853, †2881*, 2915*, †2943, †3028*, 3114*, 
†3213*, 3264, 3351*, 2769 (o. 1205). 1250-1300: 
1186*.

VESTDØRE 
1100-1250: (†) 1924*.

DØRFLØJE
Middelalderlige: †312 (med indskrifter og bille

der), †466 (to), 468*, †319 (1411) (med tre- 
enighedsbillede), †469 (1411) (med indskrift). 
1500-1600: 1645*, 3475*. 1550-1650: 2532*, 
(†)2931*, †2572 (1619), †2461 (1635), †2664 
(1649). 1650-1700: †464*, (†)468, (†)958* (med 
løvehoved), 1099, †1463, †1738, †2021, †2085, 
†2440, †2572, †2572, †3420, †3476, 2250*
(1652), 466* (1677). 1700-1750: †1400, †1674, 
3194*, †3420, †3476, †3476, †3515, 469* (1743), 
759 (1746). 1700-1800: 1433, 3184*, 3365. 
1750-1800: 1156* (med malede dekorationer), 
†1176, †1263, †2207, 1058* (1769), 1232 (1783), 
2132 (1786), 759* (1795). o. 1800: 1432, 1485, 
1588, 1674, 1737, 2052, 3086*, 3184. 1800-1850: 
1464*, †467, †1176, †2250, 2790, 1626 (1805), 
1099 (1844), 3475 (1847), 1673* (1850). Efter 
1850: passim.

JERNBUNDNE 
Middelalderlige: 1059*, †1206, †1551, 1700*, 

1797*, 1830*, 3336*. 1500-1600: 1263*, 1956*. 
1550-1700: †1993, †2052*, †2831, †2868, 3420*, 
†2696 (1641), †1376 (1659), 3242* (1677). 
1700-1800: †2353, 2501, †3476 (1713), †320 
(1717), †3515 (1727).

EFTERMIDDELALDERLIGE KIRKER
1550-1650: †819, 3499 (1639). 1750-1800: 2155 

(1782), 211A (1786). 1880-1890: 1003, 2448, 3373. 
1890-1900: 966, 1012, 1385, 1405, 1563, 2271, 
2366, 2701, 2841. 1900-1910: 1273, 1349, 1593, 
1596, 2358, 2800. 1910-1920: 1007, 2262, 2266, 
3102. 1920-1930: †1014, 1776, 2325, 2580, 2761, 
3253. 1960-1970: 1010, 1012, 1013, 1709. Efter 
1970: 1968, 2101, 2292.

FORSVARSINDRETNINGER
Vagtkamre. Middelalderlige: 280 (i tårn).
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FORTIDSMINDER
GRAVHØJE

973, 1780, 1912*, †2389, 2516(?), 2632*, †2706, 
2848* (fire, to sløjfet), 2880 (to).

RUNESTEN 
800-1050: 1445, 2226, 2389, 2913.

STEN MED SKÅLTEGN 
1632 (bronzealder).

GAVLBLÆNDINGER 
CIRKELBLÆNDINGER 

1400-1550: 1815, 2646*, 2975*. 
ENKELTBLÆNDINGER 

Rundbuede. 3448* (efter 1250). 1400-1500: †317*. 
Spidsbuede. 1400-1550: 1634*.
Fladbuede. 1400-1550: 1189, 1784*. 

ETAGEDELTE, SPIDSBUEDE 
1500-1525: 1303*.

HØJBLÆNDINGER 
Med glugger. 1400-1550: 2423*, 3316*. 
Tvillingdelte. 1400-1550: 2975*.
Afslutning ukendt. 1400-1550: 2302* (o. 1516). 

HØJBLÆNDINGER, FLADBUEDE 
Falsede. 2394 (o. 1600). 1400-1550: 2062*. 
Tvillingdelte af lisener. 1400-1550: 2008. 

HØJBLÆNDINGER, KURVEHANKSBUEDE 
1550-1600: 1606, 3172, 3352*. 

HØJBLÆNDINGER, RUNDBUEDE 
Gruppe på tre. 1400-1550: 2476, †2885*, 2947, 

2976, 3316*. 1600-1650: 3499* (1639). 
Midterste delt af hængestav. 1400-1550: 1244, 

2423*.
Midterste med tvillingdelt stik. 1400-1550: 2676*, 

2976*. 1600-1650: 3499* (1639). 
HØJBLÆNDINGER, SPIDSBUEDE 

Falsede. o. 1500: 1975*, 3386*.
Gruppe på tre. 1250-1300: 1242* (den midterste 

med 'aftrappet' bue). 1400-1550: 977, 1355, 1606, 
1684, 1930*, 2393*, 2393*, †2589*, 2918*, 3006*, 
3220*, 3387*.

Trinvis stigende. 1400-1550: 1038*, 2646*, 3221*, 
3452*.

Mønstermurede bunde. 1400-1550: 1684 ('tæp
pe' af savskifter).

Tvillingdelte af hængestave. 1400-1550: (†)2008. 
PRYDBLÆNDINGER 

Korsblændinger. 3447*. 1400-1550: 1165, †2885*. 
Korset kors. 1400-1550: †2378* †3033*, 3068*, 

3267*.
SKJOLDBLÆNDINGER 

Flankerer høj blændinger. 3172* (o. 1569). 
SMÅBLÆNDINGER 

Rundbuede med hængestav. †727 (o. 1618). 
ANDET

1526 (1757) (ovale), 3123 (o. 1780) (timeglasfor- 
met, flankeret af to kors).

GAVLE 
GAVLKAMME 

Glatte. 1815 (1772). 1100-1250: 1570. 1200-1250: 
1926. o. 1300: 1471*. 1450-1500: 977, 1355*, 
3387*. 1500-1550: 1841.

Glatte med toptinder. 3499* (1639). 
Kamtakker. †307 (o. 1363). 1400-1550: †705*, 

†2422, †2552*, †2589*.
Kamtakker og pinakler. 1400-1500: †317*. 
Svungne. 1600-1700: 2394*, 3500*. 1700-1750: 

†318*, 372, †729, †879*, †948*, 3501*.

GLAMHULLER 
FLADBUEDE 

1400-1500: 1038*, 1111, 1244. 1400-1550: 1079, 
1140, 1188, 1219, 1472, †1606*, 1635, 1684, 1890, 
1932, 2008, 2039, †2552*, 2587*, †2885*, 2947, 
3033*. o. 1500: 1165, 3122 (i spidsbuet spejl), 
3221*, 3387*, 3452*. 1500-1550: 1304, 1757, 1841, 
2423*. 1750-1850: 1977 (1786), 2917* (1818). 

FLADRUNDBUEDE 
1700-1800: 1784, 1572 (1750), 1718 (1764). 

RUNDBUEDE 
1400-1550: 977, 2008, †2746*, 2976. 1600-1800:

1448, 1526, 1890, 3069, 3169, †727* (1618), 
2774* (1773).

SPIDSBUEDE 
1250-1350: 276* (falsede). 1400-1550: 1784* (ad

skilt af smal højblænding).

GLASMALERIER OG -MOSAIKKER 
GLASMALERIER

Middelalderlige: 11530, (†)1818*, †1934*, †2617*, 
(†)2815*, †2949 (rester af bemaling). 1550-1700: 
†379, (†)730* 3174*. 1800-1900: 2120. Efter 
1900: 1168, 1474, †1609, 1636, 2237, 2523, 2742*, 
2776, 2815, 3280, 3394.

GLASMOSAIKKER 
Efter 1900: 1010, 1014, 1307, 2359, 2581, 2582.

GLUGGER 
CIRKELFORMEDE 

1400-1550: 1472, 1815.
FLADBUEDE 

1300-1350: 3450*. 1400-1550: 1110, 1219* (false
de), 1526, 1635, 1841, 2008, 3122, 3386 (falsede). 

KORSFORMEDE
1605 (o. 1500).

RUNDBUEDE 
1100-1250: 208. 1400-1550: 3169*, 3171*. 

SPIDSBUEDE 
1400-1500: 1244.

SPÆRSTIKFORMEDE 
1525-1550: 2423*.

VANDRET OVERDÆKKEDE 
1400-1550: 1657, 1757, 2917*, 2918*.
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GLUGGER (fortsat)
LYSÅBNINGER OG- SPRÆKKER 

1100-1250: 204. 1400-1550: 268, 2064, 2975, 3006*, 
3068*.

GRAFFITI 
INDRID SNINGER 

1550-1800: 376 (niveau for stormflod), 446*, 749, 
756*, †1081, 1197, 1699* (pultbrædt på degne
stol), 1702, 2170*, 2407, 2531* (pultbrædt på deg
nestol), 2993, 3151*.

GRAVMINDER 
EPITAFIER OG MINDETAVLER 

Sten- og billedhuggerarbejder. 1550-1600: 780* 
(1565). 1600-1650: 555* (med gitter), (†)579*, 
650*, 959 (sandstensherme fra †epitaf?), 1063*, 
1556*, †2092. 1650-1700: 560*, 563*, 564*, 566*, 
780*, 930*, 3423* (sten og træ), 1867* (1652), 
2024* (1678), 568* (1679). 1700-1725: 570 (sten 
og træ), 572*, 2791*, 782* (1703). 1725-1750: 
784*, 785*, 2442*, 2792*. 1750-1775: (†)573*, 
1154*, 1434*, 1739*, 1904*, 3093*, 1127 (1760). 
1775-1800: 1740*, 1904*, 1958*, 2504*, 2535*, 
2606, 3192*, 932* (1782), 1590 (1789). 1800-1850: 
1435, 2091*, 3094*. 1850-1900: 579, 581, 1557, 
2147, 3426. Efter 1900: 1154, 2027, 2140, 2573,
2606.

Snedker- og billedskærerarbejder. 1575-1600:
551*, (†)578* (to), 1464*, (†)2385, 2505*, †1464 
(1583), †1435 (1589) (epitafie-altertavle), 2902* 
(1593). 1600-1625: (†)1208* (løsdele), 1554*, 
2023*, (†)2385, 2905*, 2963*, †3193* (topstyk
ke), 2503* (1602), †576 (1608), 2904* (1622), 
2925* (1622). 1650-1700: (†)579*, 3423* (træ og 
sten), †1994 (1650). 1700-1750: (†)579*, 992*, 
1589*, 1831*, (†)1872(?), 2997*, 3090*, 3423*, 
3424*. 1750-1775: 1154*, †1378, 2091*, 2793*, 
2026 (1763), 2606* (1763). 1775-1800: 1177*, 
1486*, 2026, 2507*, 2794*. 1800-1850: †788 (fle
re), 1065*, 1486*. 1849-1851: 1266, 1341*, 1511*, 
2319*. o. 1864: 1341, 1590, 2537*, 2906*. 

Kalkmalede. Middelalderlige: †933. 1600-1700: 
†2666*, †2921*.

Malerier på træ. 1550-1575: 545* (to), (†)549* 
(1569). 1600-1625: (†)554*, (†)578*, 579*, †959, 
1554*, (†)553* (1608), †576 (1608). 1625-1650: 
(†)556*, 558*, 556* (1644) (cirkulær skive). 
1650-1700: 781*, (†)562* (1652), 570* (1675), 
1628* (1675), 931* (1677). 1700-1800: 2793*, 
2794*, 3424*, 2384* (1775).

Malerier på lærred. 1650-1800: 1869* (1652), 
2507* (o. 1793).

Malerier på metal. 1575-1600: †574* (1578). 
1650-1700: 564*, 566*, 931*, 560* (1650), 568* 
(1679). 1700-1725: 782* (1703).

Malerier på sten. 1600-1650: 650* (1624).
Malerier på ukendte materialer. 1575-1650:

†575, †932, †932, †575 (1591), †1994 (1650).
Metalarbejder. 1550-1700: †574* (1578) (mes

sing), 2026* (1682) (messing). 1750-1800: 1741* 
(kisteplade), †2092 (tin). 1800-1850: 1557 (bly).

Ukendt materiale. 1550-1600: †575, (†)786* (to 
portrætter bevaret), †786 (to), †786, †1958, †2604, 
†574 (1565), †575 (1581). 1600-1650: †576, †578 
(fem), †787, †787 (1608), †576 (1623), †577 
(1629). 1650-1700: †577, †578, †932, †932, †959, 
†2833, †577 (1652).

GRAVSTEN
Middelalderlige. 1100-1250: 526* (dæksten), 

534*, 587 (af form som gravtræ), 587* (hvælvet 
kistelåg), 588* (billedgravsten), †837 (kistelåg), 
862, †1129* (såkaldt smedegravsten), 2027(?), 
2410(?), 2606, †2667*, 2997*, 3535. 1200-1300: 
2319* (trapezformet), 2794*, †635 (o. 1230), 
†528* (1259) (kongegravsten), 589* (1291) (tra
pezformet), †635 (1296). 1300-1350: (†)589*, 
†635 (tre), †635, 789*. 1300-1400: (†)590* (tra
pezformet), 592* (messingbeklædning), (†)594* 
(to, nederlandske), 789. 1300-1550: 589 (otte), 
590 (to, trapezformede), 590* (trapezformet), 591 
(flere, trapezformede, nederlandske). 1350-1400: 
†635* (flere), †637 (tre). 1400-1500: †637 (fire), 
(†)646*, 1341* (1494), †637 (1500).

1500-1600. 598. 1525-1550: 598*, †960, (†)646* 
(1540), †637* (1546). 1550-1575: 598*, 599*, 600, 
601*, †638 (tre), 1378*, 637 (1558). 1575-1600: 
(†)602* 603*, †638 (tre), 789* (tre), 790*, 602 
(1597).

1600-1700. o. 1600: 603* (to), 791 (to), (†)1067 
(fragment), 3021. 1600-1610: 604 (to), †638 (to), 
791, †801, †933, †2193, 2508*, 2998*. 1600-1625: 
(†)1799. 1600-1650: 608, †639, 795*, 1065*, 
†1068, 3427*. 1600-1700: †802 (flere), (†)960, 
3057. 1600-1800: 2319, 3428, 3428. 1610-1620: 
605* (to), †638 (to), (†)604* (1612), 792* (1613) 
(dobbeltgravsten, familiesten). o. 1620: 605, †638, 
†1801 (to). 1620-1630: 608, 610*, †638, †639 (to), 
†1209*, †1961, 3156*, †3194, †639* (1622), 606*
(1623), (†)609 (1625), 609* (1627). 1630-1640: 
(†)610*, 611*, 612* (tre), †641*, †642, 794*, 795, 
†1267, †641 (1635) (to). 1640-1650: 612*, 613*, 
614*, †642, (†)646, 795, 796*, 1065*, †1068 (to), 
†1129, †1209, †1743, 3300*, 3301*, †642 (1642), 
1128* (1642) (to), 613 (1645), †1832 (1649). o. 
1650: 615*, 616*, (†)646* 1066. 1650-1660: †642 
(fire), †643 (fem), †1068, 2319, 2319*, †3157, 
617* (1651) (to), †643 (1652), 618* (1654). 
1650-1700: 628, 933, 1154*, (†)1628 (fragment), 
1872*. 1650-1750: 628, 2281*, 2998. o. 1659: 620, 
†643 (to), †644, 796* (dobbeltgravsten), †933, 
959, 1435*, (†)619 (1659). o. 1660: 620, 796*,
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621* (1660). 1660-1670: 1208*, 1209*, 1266, 
622* (1665). 1670-1680: 624*, †644 (to), 797*, 
798, 1436, †2092, 622 (1671), 624* (1673), 625 
(1679). o. 1680: 1378*, 1437, 1628*. 1680-1690: 
626 (to), 626* (to), †644 (to), †933, 1128*, †1156, 
†2028, 798* (1683). 1690-1700: 627 (to), †644, 
799*, 863 (fragment), †2092, †3246, 3301*, 3428*, 
3482*.

1700-1800. o. 1700: 628, (†)646, 2870, 2998*, 
3302, 3302*. 1700-1710: 628, 629*, 630*, †644 
(tre), 799*, 3057*, 629* (1706). 1700-1750: †802, 
†2093 (fem), †2094 (seks), 2731. 1700-1800: 
(†)801, 1379, 2254 (fragment), †2608, 3484. 
1710-1720: †645 (to), 1066*, 1742*, †1743, 1905, 
2189*, 2906*, 3057, 3095 (to), 3303*, 3304*. o. 
1720: †645, 1266*, 3057*, 3483. 1720-1730: 1342, 
3058*, 3483*, 3483. 1730-1740: †645, 1742*, 
1772*, 1959* (to), †1961, 2606, †2607, †2607*, 
3304*, 3340*, 3483*, †802* (1739). 1740-1750: 
800, 995*, 1873*, 1905*, 2906*, 2965*, †3305 
(to), 3340* (to). 1740-1760: 2872*. o. 1750: 
995 (to), 1799*, 1873*, 3484. 1750-1760: 996, 
997, †1801, 2871, †3341. 1750-1800: 1743, 1832, 
†2095 (syv), †2442, 2731, 3486. o. 1760: 630*, 
1465*, 2190. 1760-1770: 997 (to), 1155*, 1379, 
1994, 2796, 3058*, †3306 (tre), 3485*. o. 1770: 
(†)646, †1994, 3485. 1770-1780: 631*, 863 
(fragment), 998* (med gengivelse af afdøde), 
998, 1799* (Tjæreborgværkstedet), †1801, 1960, 
†1962, 2833*, †2834, 2872*, 3246*, 3367*, 
3485*. 1780-1790: 801, 998, 1873*, †2028, 2092*, 
2907*, 3245*, 3305*. 1780-1800:†2140 (flere). 
1790-1800: 631*, 631, 801 (to), 1960* (to), 2027 
(to), 2140, 2508, 1800* (1791) (Tjæreborgværk
stedet).

Efter 1800. o. 1800: 2027, 2028, †2095. 1800-1810: 
2190, 2191*, 2192*, †2608, 3305 (to), †3306. 
1810-1860: 2538, †2834, 2834, 3305, 3518.

Figursten. 1100-1250: 2507* 2853*(?). 1300-1400:
(†)593* (to, nederlandske, med indlægninger), 
(†)594*. 1500-1550: 594*, 596*, †933. 1550-1600: 
598*, 600*, 1511* (1592) (oprindelig epitaf?). 
1600-1650: 615*, 792*, 792*, 794*. 1650-1700: 
618*, 3245*, 622* (1663), 623* (1671), 3156* 
(1682). 1700-1750: 994* (1714) (portræt af hel fa
milie), 995* (1751).

Bondegravsten. 1550-1700: 994* (1594), 2289 
(1659). 1700-1800: †1235, 1704, 999 (o. 1792). 
1800-1850: 1129, 1235 (to), 999 (o. 1806), 1235 (o. 
1845).

Skippersten. 1700-1800: 12092 (adskillige). 1760- 
1810: 2189*, 2190*, 2191*.

GRAVFLISER OG -HELLER
1600-1650: 645*, 645 (to), 2628*, 803* (1608), 

2628* (1613), 646 (1644). 1600-1700: †1069,

†3157. 1650-1700: 646, 1800*, 3428*, 803 (1687). 
1700-1750: 803, †804 (1705) (fire). 1770-1790: 
646 (to), 803*, 803 (fire), 804, †804, 1437, 2254*.
o. 1850: 3518 (på kirkegården).

Markeringssten. 1600-1700: 646* (flere). 
Gravminder af tegl. 1700-1800: †1068, †1177, 

2319. 1800-1850: 1068* (tre).
GRAVRAMMER 

1550-1600: †1067, 1067, 1101, 1342*, †1962. 1600- 
1650: †1068, †1209, †1704, †1801. 1600-1700: 
(†)2255, (†)2537. 1600-1800: †1130, †1832 (med 
fliser). 1650-1675: †1068, †1209, 2028*, †2966, 
3367*, †2096 (1664). 1675-1700: †1209, 1962, 
2028*, 2508*, †2932, †3059(?) , †3518. 1700-1800: 
† 1177, †2096 (flere), 2385* (1740).

GRAVTRÆER 
1675-1700: †2698, †2698. 1700-1800: †1675, †1705, 

†2053, †2193, †2255 (flere), †3157 (liggende fi
gur). 1750-1800: †1380.

KENOTAFER 
3186* (o. 1569).

KIRKEGÅRDSMONUMENTER 
Sten. o. 1800: 1210. 1800-1825: 936, 1210 (to), 

1379*, 1487, 1558. 1825-1850: 999 (to), 1210, 
1380 (tre). 1850-1880: 936, 1235, 1558 (to, 
cippusinspireret).

Tavler. 1760-1800: 3487, 3488. 1800-1820: 815, 
2576*, 2731, 2796. 1820-1840: 815 (to), 816 (fem), 
2097, 2796. 1840-1860: 816 (to), 817, 1131, 2140, 
2141, 2731 (to), 2731, 2796, 3488 (to). 1860-1900: 
817 (to), 2731, 2796.

Tavler, marmor. 1830-1860: 2629, 2629*, 3097.
1860-1880: 1402, 2320.

Steler. 1800-1820: 814*, 815* (flere), 1070, 1875*, 
2151*, 2193*, 2194* (to), 3486*. 1820-1840: 815 
(to), 1070, 1832, 3097, 3487*. 1840-1860: 2576, 
3158. 1860-1880: 937, 1773, 1875, 2576, 3158*, 
3368* (flere), 3369*.

Mindesten og mindetavler. 1800-1850: 1130 
(to), 3306 (to). 1850-1900: 2141 (over otte om
komne søfolk), 2872. 1900-1950: 1275, 2141 (over 
24 omkomne søfolk), 2704 (to), 2845.

Kors, marmor. 1825-1850: 936, 1343* (to).
1850-1875: 817* (to), 936, 1130.

Kors, støbejern. 1800-1830: 1746 (tre), 2576, 
3341, 3247* (o. 1809). 1820-1880: 937 (otte), 
1876 (to). 1840-1850: 816 (flere), 1210* (flere), 
1344, 1380, 1438, 1487, 1488* (flere), 2097, 2196, 
2410*, 3306. 1840-1860: 1513. 1840-1890: 1646 
(fire), 3369 (otte). 1850-1860: 817, 999, 1131, 
1178, 1773*, 1832 (med Dødens genius), 2141, 
2196, 2196* (to), 2197 (fire), 2320*, 2410*, 2442, 
2576 (to), 2577 (fire), 2732, 2758, 2872, 2908, 
3097, 3341 (to). 1850-1870: 1268*, 1488 (fire), 
1559 (to), 1773 (ni). 1850-1880: 817*, 1211 (flere), 
1269, 1439 (tolv), 1558 (elleve), 1802. 1850-1900:
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1235 (ni), 2732. 1860-1870: 817, 1000 (to), 1131, 
1157*, 1290*, 1381, 1402, 2257, 2289*, 2411, 
2442, 2698 (fire), 2732, 2758, 2908, 2932, 3021, 
3306 (to), 3341 (tre). 1860-1880: 1290 (fem), 
2320 (fire). 1870-1880: 1157* (flere), 1269*, 1402, 
1489*, 2698, 2732 (to), 2873, 3341. 1870-1910: 
1489 (otte), 1774 (seks), 3377. 1880-1890: 2257, 
3306, 3341 (to), 3342. 1880-1900: 1402, 1440 
(to), 1559. 1890-1900: 1290*, 1647* (fem), 3059 
(med pånittet, støbt vindmølle), 3060, 3342 (to). 
1900-1930: 1489*, 3342, 1440* (o. 1929).

Andre gravminder af støbejern. 1820-1880: 
1211 (tavle), 2834 (1828) (plade).

Gravminder af træ. 1790-1800: 2538 (o. 1793). 
1800-1830: †1211 (sortmalede brædder), 2140* 
(skjoldformet tavle), 3486*, 3487*. 1860-1880: 
(†)2257* (to), †2667*.

Gravminder af smedejern. 1860-1890: 2197 
(to), 2289*.

Gravrammer. 1830-1900: †1211 (to, af træ, ud
fyldt med mursten), 1746 (støbejern). 1880-1900: 
1290 (to, af cement).

Krigsmindesmærker. 1890-1900: 1519 (faldne 
1848-50 og 1864). 1900-1950: 695 (faldne 
1940-45), 695 (faldne 1848-50, 1864 og 1940-45), 
1268 (engelsk krigsminde, prototype fra 2. Ver
denskrig), 1268 (tysk krigsminde, prototype fra
1.Verdenskrig), 2152 (tyske marinere, 1.Verdens
krig), 2195 (tyske marinere).

Gravsten udført af N. Hansen Jacobsen. 1910- 
1940: 2732 (flere), 2834, 2872, 2909.

Grotter. 1850-1900: 2029, 2667* (flere), 2731* 
(flere).

Søjler. 1790-1800: 936* (søjleskaft med urne). 
1800-1900: 1741* (terracotta, oprindelig i kir
ken), 2152* (knækket).

Andet. 1830-1850: 1380 (tavle af tin), 2097* (cip- 
pus). 1850-1900: 1290* (kakstensplader), 1402 
(blok), 2668 (skulptur). 1900-1925: 2141 (obelisk), 
2320 (tavler af skifer), 2668 (relief).

GITRE PÅ KIRKEGÅRD
Smedejern. 1850-1900: 1590, (†)2257, 2257, 2509, 

2629.
Støbejern. 1800-1900: 1380*, 2141 (fem), 2152, 

2197, 2538, 2577. 1820-1850: 1832 (o. 1828). 
1850-1860: 1438*, 1488, 2289* (to). 1850-1900: 
†817* (tre), 1290 (to), 2411. 1860-1880: 1514, 
2289*, †2667*. 1900-1920: 1403, †2141*.

Træ. 1830-1850:†2608*, †1210* (1844). o. 1900: 
†2141* (mange, hvidmalede).

SKRIFTARTER PÅ GRAVMINDER
Majuskler. Middelalderlige: 589* (to), 590, 592*, 

†636*, 789*.
Minuskler. 1400-1550: 594* (flere), 596*, 1341* 

(1494).

Fraktur. 1600-1725: 553, 570, 572, 614*, 930, 931, 
11721, 2025*.

Versaler. 1540-1550: 598*, †637* (1546). 1550- 
1575: 545*, 598*, 599* (flere), 600, 601, 602*, 
1378*, 3187, 596* (1565), 780* (1565). 1575-1600: 
590* (flere), 598*, 602* (flere), 603* (tre), 789 
(to), 1342*, 1438*, 1745*, 2097*, 2505, 3021, 
†574 (1578), 1512* (1592), 994 (1594). Efter 
1600: passim.

Versaler og fraktur. 1580-1660: 551*, 563, 650. 
Kursiv. 799* (o. 1695).
Versaler og skønskrift. o. 1760: 573, 590*. 
Skriveskrift. 1625-1700: 569, 609, 623, 627. Efter 

1700: passim.

GULVE
LERGULVE

Middelalderlige: †1305, (†)1442, †1529, †1812, 
†2713, †3353.

JORDGULVE
†1388 (nævnt 1688) (sandjord). 

NATURSTENSGULVE 
Pikstensgulve. Middelalderlige: †1221, †1658.

1500-1800: †884, †1142, †1189, †2884.
Udløbet med mørtel. Middelalderlige: †835, †1923. 

TEGLGULVE 
Munkesten. Middelalderlige: 317, †836, 1423, 

1450.
Mursten. 1550-1700: †979, †2040, †2555, †2776, 

†2814, †2286 (nævnt 1619), †1759 (1696). Efter 
1700: passim.

FLISEGULVE 
Flensborgfliser. 1700-1900: †887, †2380. 
Teglfliser. 1700-1850: 367 (gule og blå), †730, 

1473 (1721) (gule klinker). Efter 1850: passim. 
Glaserede teglfliser. Middelalderlige: †836, †950.

1500-1700: †1112.
Ølandsfliser. Efter 1700: 2425 ('svenske fliser'), 

2616, 2813, †3392, 1424 (1769).
TRÆGULVE 

1700-1800: †320 (1793). 1800-1850: †3318, †3455 
(1847). Efter 1850: passim.

HELLIGKILDER
1441, 1651, 2001 (med †kapel?), 2297, 2804, 
2914.

HVÆLV 
GRATHVÆLV 

1225-1250: 234* (tuf).
KUPPELHVÆLV 

1100-1250: 211. 1250-1350: 280*. 
TØNDEHVÆLV 

Rundbuede. 1200-1350: 280, †241 (o. 1225). 
1400-1550: 270 (i trappeskakt), 1472*. 1850-1900: 
1004.
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HVÆLV (fortsat)
Rundbuede, af træ. 1600-1800: †1079, †2148, 

†2159. 1850-1900: 2008, †2475, 2811, 2813.
Spidsbuede. 1250-1350: 280.
Fladrundbuede. 887 (1828).

RIBBEHVÆLV
Krydshvælv, oprindelige. 1200-1300: †701 (anta

gelig helstens kapper), 1186, 3031* (helstens kap
per), 1923 (o. 1240) (helstens kapper). 1250-1350: 
278, 279. 1400-1550: 270, 1037, 1078, †1079*, 
1079, 1110, 1140, 1164, 1188, 1219, 1243, 1422, 
1447, 1498, 1606, 1634, 1656, 1684, 1717, †1813, 
1814, 1930, 1976, 2008, 2039, 2063, †2884, 2947, 
2976, 3033, 3121, 3169, †3386*, 3453, 976 (o. 
1460). 1500-1550: 1303, 1303, 1571, 1757, 1841, 
2423, 3068.

Krydshvælv, senere indbyggede. 1200-1300: 256
(af tuf), 3031* (kuplet, helstens kapper). 1300-1350: 
3448. 1400-1500: 1109, 1446, 1526. 1400-1550: 
306, 877, 1038, 1140, 1219, 1244 (aldrig fuld
ført), 1497, 1813, 2039, 2772, †2812, 3220, †3452. 
1500-1550: †948*, 1889, 2007, †2061. o. 1550: 
1304. 1550-1600: 1932 (profilerede ribber).

Seksdelte. 1400-1550:270, (†)711, †835, 977, 1140, 
2061, 2772.

Syvdelte. 1100-1250: 255* (af tuf). 1400-1550: 270.
Ottedelte. 1100-1250: 259 (af tuf), o. 1300?: 316. 

1400-1550: 268, (†)712, 977, 1037, 1038, 1447,
2039. 1500-1550: 1605, 1888, 1975, 2007, 2061.

HVÆLVVEDERLAG
Sekundært udhuggede. 1400-1550: 306. 1575- 

1600: 1932.
Markeret af rundstave. 1100-1250: 1923. 1250- 

1300: 1187, 3031*. 1400-1550: 1813.
RIBBER

Halvstens. 1400-1550: passim.
Kvartstens. 1400-1550: passim.
Profilerede. 1100-1250: 256, 257, 260, 261. 

1250-1300: 1187. 1300-1400: 301, 3448 (pærestav). 
1350-1550: 848* (flere ribbesten). 1400-1550: 306, 
†835* (med platteryg), 977, 1078 (skarpryggede), 
1140 (skarpryggede), 1446, 1446 (med platteryg), 
1526, 1813 (trekvartrunde), 1889 (skarpryggede), 
2061*, 2772. 1575-1600: 1932*.

Femsidede. 1250-1350: 278, 279.
Overribber med trin. 1400-1550: 1164, 1447,

1975, 2772, 3170, 3220.
HVÆLVSLUTSTEN

Cirkulære. 1400-1550: 268, 1038, 1078, 1140, 
1219*, 1447, 2039, 2772.

Topruder. 1400-1550: 1079, 1188. o. 1550: 1304.
Nedhængende. 1100-1250: 257 (med stjernefor

met tværsnit), 260* (dekoreret med roset), 261* 
(dekoreret med roset), 1923* (terning), o. 1500: 
1813 (o. 1500) (kugle).

Slutring. 1225-1250: 256.

HELSTENSHVÆLV 
1100-1250: 1813 (rekonstruktion), 1923*. 1250- 

1300: †701, 1186, 3031*.
HVÆLVFORSTÆRKNINGER 

Topkvadrater. 1400-1550: 1447.
CIRKELÅBNINGER 

1500-1550: 2061*. 1575-1600: 1932.
LEMME

1400-1550: 1244, †1498, †1888, †1889, †2007, 
12061, †2772(?).

INDRISTNINGER
PÅ DØBEFONTE 

1100-1250: 2826*, 3468*.
MENNESKEFREMSTILLINGER 

1100-1250: 2944*.
RUNEINDSKRIFTER 

1100-1250: 1299 (stenhuggerens signatur?), 1912, 
2643*, †2667*, 2742, 2794*, 2944*, 3543*.

KALKMALERIER
(se også Kalkmaleriværksteder i Kunstner- og 
håndværkerregister (s. 3691))

Middelalderlige: †2307, †2651. 1100-1250: 381, 
†1040, †1112, 1530, †1759 (kvaderstensimitation), 
†2483*, 3276*, †3277*. 1200-1250: 381*, 1307*, 
†2484*, †2555*, †2920*, 3126*, 3278*, 3393*. 
1250-1300: 1936*. 1300-1350: 1081*. 1375-1425: 
†1321 * (rester af våbenfrise). 1400-1550: †384, 
†731, †1574, †1940, †2238*, 2776*, †2921, 
†2978*, 3131*, †3393. o. 1450: 1191*. o. 1500:
1082, 1221*, †1245, 1451*, †2523*, 3131*. 
1500-1525: 384*, 1501*, †1530, 1574*, †1609, 
1759, (†)2067*, 2307*, 2427*, †2428, 1451* 
(1517). 1550-1600: †980, †1941, 2307*, †2344, 
†2949* †3321*, 1320* (1558), †1940 (1592). 
1550-1650: †2239. 1600-1700: †1941, †2067, 
†2484*, †3224, 2067* (1607), (†)1502* (1610), 
†2921* (1695). 1700-1800: †1245*, †2239, 2307, 
†2344, †3355, †3393.

UDVENDIGE
†1609* (o. 1500), †3072* (1791).

DEKORATIONSMALERI 
1100-1250: (†)379* †381*, 382*, †3355. 1300- 

1350: 536* (gravdekorationer). 1400-1550: †1819, 
†2042, †384 (1499). 1500-1600: †2714, †3174. 
1550-1600: †1760*, †1941, 1979*, †2286, 3036* 
(imiterede vægpaneler), †3132 (imiterede væg
paneler), †3355*. 1600-1700: †2666*, †3321*, 
†3355, (†)1502* (1610). 1700-1750: †2239, †2286, 
†3393, †889 (1710), †952 (1748). 1700- 1800: 
†3174, †3322. 1750-1800: †1530, †3279*, 932* 
(1782). 1860-1870: 3526* (ikke udført projekt).

INDSKRIFTER 
1300-1350: 1082*. 1450-1550: †889, †889 (o. 1477), 

†384 (1499), 1451* (1517). 1550-1700: †386,

Danmarks Kirker, Ribe amt 243



3572 SAGREGISTER

KALKMALERIER (fortsat)
†1721* †3279. 1700-1800: †309, †312, †386, 
3320, †3393, 386 (1703).

INDVIELSESKORS 
1400-1550: †731, †1940*, †2238*, †3131, 3131*.

KAPELLER 
I TILBYGNINGER

1300-1550: †307*, †308, †309, †310, †312. 1550- 
1650: †308, †1526.

I TÅRNRUM 
1250-1450: 277, 279, 306, 307.

I APSIS
†314 (nævnt 1292).

I SIDESKIB
†312 (nævnt 1440). 

INSTITUTIONSKAPELLER 
1550-1600: †820*, †964.

KAPELLER, FRITLIGGENDE 
Middelalderlige: †966, †1238, †1442, †2001 (kilde- 

kapel?), †2109(?).

KIRKEGÅRDE
ASSISTENSKIRKEGÅRDE

872* (o. 1810).
KIRKEGÅRDSINDGANGE 

Portaler, murede. 1400-1550: 2227*. 1500-1700:
†3110*, 3210*. 1600-1700: †694*, †945*, †1913*, 
2056* (1693) (smykket med †vindfløie). 1700- 
1800: 1294*.

Portaler, murede, med køreport og fodgæn
geråbninger. 1600-1700: †130, †130, †694*, 
†1602, †1632, †2417, †2584*, †2632, †3381, 
†3440. 1700-1800: †871, 1294*.

Piller, murede ('stetter'). 1600-1700: 1136*, 
†1836*. 1700-1800: 692*, 692*, †871*, 873*, 
1162*, †1182*, 1494*, 1494*, †2766*, †2848*, 
3064*, 3498*, 1418* (1774), 3024* (1796). 1800- 
1900: 1601*.

Stolper af træ. 1600-1800: †1075, †1470, †1680, 
†1806, †2284, †2805, †2913.

Drejekors. Efter 1500: passim. 1700-1850: †2584*. 
KIRKERISTE

Efter 1500: passim. 1800-1850: 2057*. 
MINDELUNDE

2197* (1949) (for omkomne søfolk). 
BEPLANTNING 

Alleer. 1800-1900: 1712, 2114, 2417, 2448, †2706, 
3025*, 3210*.

Haveanlæg. Middelalderlige: †132 (nævnt 1442) 
(såkaldt lindegård). 1800-1900: 873, 2298, 2584, 
2632, 2674, 3374.

STRAFFEREDSKABER 
Gabestokke med halsjern. 1600-1800: †2154, 

†872 (1629), †3382 (1730).
Andet. 1700-1800: †1137 (træhest).

ANDRE INDRETNINGER
†872 (1790) (rebslagerbaner).

KIRKEGÅRDSBYGNINGER 
KIRKESTALDE 

1700-1800: †1032*, †1137 (kørestald til præsten), 
†2034, †2366, †3381 (vognhuse). 1800-1900: 
1806*, 1972, †2273, †2417, (†)2543, †2800, 
3312*, †3346, (†)3346*, †3382 (indrettet til be
boelse). Efter 1900: †1712, †1781*, †1913, †2516, 
†2800.

MATERI ALHUSE OG -RUM 
Fritliggende. 1850-1900: 1032, 1806*, 2298. 1900- 

1950: 1032. Efter 1960: passim.
I tidligere våbenhuse. †1526 (1732). Efter 1950:

†3171, 3268.
I tårnrum. 1700-1800: 2008. 1800-1900: 1164, 

†1550, †1757, †2063.
Andet. 1600-1700: (†)728 (i sideskib). 1700-1800:

303 (i processionsgang), †1932* (i skibets vesten
de).

HOSPITALER
†1295 (1811).

KALKHUSE 
Fritliggende. †137* (1592).

KAPITELHUSE 
1200-1250: †318.

LIGKAPELLER 
Fritliggende. †873 (1864) (af træ). 1880-1900: 966 

(1881), 2741* (1886), 814 (1890), 2146* (1894), 
1014 (1897). Efter 1900: passim.

I tidligere våbenhuse. †2877 (1896), †978 (1914). 
SKOLER

1500-1600: †136, †872*, †872 (latinskole). 1600- 
1700: †1518 (degnebol). 1700-1800: †1137 (deg
nebol), †1183* (degnebol), (†)1602 (degnebol), 
†2227, †2336*. 1800-1900: †872, 1137*, †1162*, 
1445, 1470*, 1517, †2766*.

SPRØJTEHUSE 
1800-1850: †872, †138* (1809).

KIRKEHUSE
†1295* (o. 1600). 1700-1800: †1107*, †1352*. 
1800-1900: †1295 (med almuebibliotek), 1712, 
†2271, †2805*.

RESIDENSER
†140 (nævnt 1305) (bispebolig). 1550-1600: †138 
(lektorbolig), (†)140* (bispebolig). 1700-1800: 142 
(for provst), 142 (bispebolig).

ANDET
1550-1600: †137* (klokkerbolig), 143 (kapellan

bolig). 1600-1700: †138 (organistens bolig), †138 
(vagthus).

KIRKESKIBE 
NAVNGIVNE 

1700-1800: 1062*, 2180*, †3516. 1800-1850:
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1402*, 1866, 2182*. 1800-1900: 2181. 1850-1870: 
2052*, 2182*, †2185, 2757, 3516*, 3516*. 
1870-1900: 1266, †1288, 1288, 2183, 2183, 2833. 
1900-1920: 769, 770, 1378, 1406, 2184, 2185*. 
Efter 1900: 1464, 1589, 1674. 1920-1930: 770, 
1626, 1645*, 2253, 3185, 3244, 3256. 1930-1940: 
507, 991, 1153, 1207, 2138*, 2279, 2318, 3090, 
3299, 3481*. 1940-1960: 1100, 2138, 2962. Efter 
1960: 1350, 1710, 2022, 2280, 2329, 2454, 2505, 
2575, 3020.

NAVNLØSE 
1600-1620: 1377*. 1700-1750: 2135*, 2135*, 2136*. 

1750-1800: †2022, †2052, 2090, †2139, †2185. 
o. 1800: †2090, 2138, 2138. 1800-1900: 2181, 
2181*, †2962. 1820-1850: †2090, 2090*, 2139, 
2182*, †3517. 1850-1900: 1340, 2090, †2139, 
2183, †2185, †2185, 3516*. 1900-1930:770, 1957, 
2138*, 2184*, 2185. 1930-1960: 1127, 1994, 2355, 
2931, 3516*. Efter 1960: 1969, 2361.

KIRKETYPER 
LANGHUSKIRKER

o. 1300: 1470.
HALLEKIRKER 

Toskibet. 1500-1525: †948 (efter ombygning).

KLOKKEHUSE M.M.
KLOKKEHUSE OG -STABLER

Middelalderlige: †838, †1654(?) (ved tidlig trækirke). 
1600-1700: †695, †1356*, †2154, †2284, †2366, 
†2389*, †2521, †2613, †2633*, †2707. 1700-1800: 
†2147, †2806*, †2849*, †2913, †3007, †3346, 
†3499. 1800-1900: †2227*, †2284*, †2336*, 
†2389*, †2448, †2458, †2521, †2674, †3498, 
†3499. Efter 1900: 2613*, 2701, 2707, 2730*, 
2741, 3374, 3498*.

KLOKKEKAMME 
1850-1900: †2520, †2613, 2616, 3375*. 

KLOKKEKAMRE 
1275-1350: 280. o. 1500: 3221 (o. 1500). 

TAGRYTTERE 
1300-1400: †293*. 1600-1700: †2458, †2646. 

1700-1800: †293*, †2121*, †3317*. 1800-1850: 
†3269*, †3317*, 3352*. 1850-1900: 293*, †1356*, 
1385, 1405, 1564, †2273, †2713, 2814, 2850*. 
1900-1950: †1777, 2120*, †2713, 2801, 2801, 
3254*. Efter 1950: 1356. 

MESSEKLOKKESPIR 
Middelalderlige: †728*, †1038(?), †3032 (nedtaget 

1741).

KLOKKEOPHÆNG 
KLOKKESTOLE 

1500-1600: 1434, 1589. 1600-1700: 1646, 1738, 
3423*. 1700-1750: 773, 1554, 1627. 1750-1800:
1208, 2186, 2441, 2997. Efter 1800: passim.

KLOKKER
Middelalderlige. †516, (f)836 (klokkehank be

varet), †2384. 1200-1250: 1589*, 1645*, 1674*, 
†2962*, 3423*, 3481*. 1200-1300: 958*, 1485*, 
1626, 3339*. 1300-1400: 772*, 1704*, 2605*, 
2996*, 3090*, 3527*, †516 (1333).

Senmiddelalderlige. 1738*, 2441*, †2900. o. 
1400: 1127*, 3154*, †1866 (1400), †518 (1406), 
2454* (1407). 1430-1440: †1153, †2090 (1430), 
†1153 (1431), 1340 (1431), 2053* (1431), 1100* 
(1432), 2665* (1435), 514* (1436). 1440-1450: 
1830* (1443), 1266* (1444), †2023 (1444), 3244* 
(1444), †518 (1447). 1450-1500: 1799*. 1470- 
1500: 772* (1477), 2931* (1482), †2833 (1492). 
o. 1500: †1772*, 2698*. 1500-1520: 2318*, 1177 
(1503), †2757 (1503).

†Klokker afleveret 1528. †991, †1233, †1288, 
†1434, †1464, †1486, †1511, †1554, †1589, †1627, 
†1645, †1675, †1704, †1738, †1772, †1799, †1831, 
†1866, †1903, †1958, †1994, †2023, †2053, †2090, 
†2318, †2384, †2447, †2461, †2505, †2536, †2575, 
†2628, †2666, †2730, †2757, †2791, †2833, †2900, 
†2932, †2932, †2962, †2997, †3057, †3090, †3186, 
†3244.

1540-1600. †518, †2289, †2628, †3057. 1540-1560: 
2355* (1547), 928 (1552). 1560-1580: †959*, 
†1233, 928* (1561), 928* (1565). 1580-1600: 
2536* (1582), †2730 (1582), 515* (1599), †1434* 
(1599), 3185* (1599), 3299* (1599), †518 (1600), 
†2410 (1600).

1600-1700. †517, †928, †1208, †1288, †1402, 
†1464, †1511, †1958, †2140, †2628, †2791, †3423, 
†3518. 1600-1620: 2254*. 1620-1640: †1378, 
†2186, 2280*, 2730. 1640-1660: †518, †772, 
†1062, †1554, †2575. 1680-1700: †518, †928, 
†1627.

1700-1800. †991, †1994, †3518. 1700-1720: †517, 
†518, †773, 1207, †1903*. 1720-1740: †959*, 
†1511, 2575, 3020*, †3300. 1740-1760: 1464, 
3366, 3377. 1760-1780: 516, 1994*. 1780-1800:
†1958, †2091, 2147, 2375, 2410*, 2791*, 3057, 
†3300.

1800-1900. 1800-1820: †991, †2023. 1820-1840:
1553*, †2628, 3518. 1840-1860: 517, 517, 772, 
†928, †1289, 1402, †1511, 1866, †2833, 2902. 
1860-1880: 518, 1153, †1958, †2628, 2833, 3423. 
1880-1890: 1006, 2022, 2090, 2186, 2454, 2757. 
1890-1900: 928, 1062, 1378, †1402, 1407, 1565, 
2505, 2703, †2845.

Efter 1900. 1900-1910: 1288, 1350, 1433, 1595, 
1903, 2361, 2802. 1910-1920: 991, 1511, 2265, 
2269, 2329, 2355, 2962, 3108, 3340. 1920-1930: 
1626, 1772, 1778, 2254, 2582, 2736, 2764, 2764, 
3256, 3300, 3481. 1930-1940: 1232, 1598, 2628, 
2900. 1950-1970: 1710, 1958, 2666, 2996. 1970- 
1980: 966, 1010, 1207, 1402, 1433, 2103, 2295,

243*
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KLOKKER (fortsat)
2295, 2628, 2802, 2845, 2962, 2962, 3021. Efter 
1980: 1062, 1969, 2105, 2536, 3090.

MESSE- ELLER KORKLOKKER 
Uvis datering: †518, †519 (tre), †928(?), †1554, 

†2401(?), †3057, †3154, †3245. 1200-1300: 2825* 
(håndklokke), 3410*. 1400-1550: †3340*.

URKLOKKER
†3340*, †519 (1600), †519 (nævnt 1720) (to).

KLOKKESPIL
512 (1933), 927 (1964), 2295 (1981), 2164 (1982).

KLOKKEREBSHULLER 
1200-1250: 1923. 1400-1550: 294 (træforet), 1038, 

1164, 3170, 3221. 1550-1600: 1932(?).
KLOKKENAVNE

514* (Maria- eller fjerdeklokke), 515* (stormklok
ke), †516 (stormklokke), 517 (tolvklokke), 517 
(kvarterklokke), †517 (kvarterklokke), †518 (an
denklokke), †518 (førsteklokke), 772 (S.Katarina), 
958* (stormklokke), 2318 (Anna), 2869* (Medar
de), 3410 (bryllupsklokker).

KLOKKESTØBERGRAVE 
†1101 (nævnt 1766).

KLOKKESTØBERMÆRKER 
1100* (1432).

SKIB SKLOKKER 
†2186 (nævnt 1865).

KLOSTRE
BENEDIKTINERE

†840, †3438*.
CISTERCIENSERE

†3438*.
KANNIKEKLOSTRE

†135, †297.
DOMINIKANERE

685.
FRANCISCANERE

†846.
JOHANITTERE

†848.

KRUCIFIKSER
ALTER- OG PROCESSIONSKRUCIFIKSER 

o. 1300: 2922*, 3014*. 1350-1400: 3408*. 1400- 
1500: 1248*, 1371*, 2782*. 1400-1550: 2956*, 
3014*, 3230*.

ALTERKRUCIFIKSER 
1600-1650: 2889*, 3136*, 3324*. 1850-1900: 1564, 

1820*, †2127*, 2166. Efter 1900: 1013, 1595, 
2350.

KORBUEKRUCIFIKSER 
1200-1225: (†)1330*. 1300-1400: 2660*, 3288*, 

2076* (o. 1300), 1985* (1318) (med relikviegem
me). 1300-1500: 3235* (udført efter ældre forbil
leder). 1400-1550: 955*(?), 2372*. o. 1475: 1481*,

1668*, 1766*, 2527*. 1475-1500: 1859*, 1952*, 
3081*, (†)3143*. o. 1500: 433*, 1729*, 2402*, 
2564*. o. 1525: 904*, 1541*. 1575-1600: 434. 
1700-1750: 2591*. 

KORBUEKRUCIFIKSGRUPPER (MED MA
RIA OG JOHANNES)

Uvis datering: †1694 (nævnt 1191). 1200-1250: 
1255*, 2984*. o. 1300: 1052*, 1094*, 2076*. 
1300-1400: 3288* (sidefigurer ældre). 1400-1500: 
434*, 2619*, 2690*. o. 1500: 1370*, 2749*, 3411*. 
1500-1525: 1120*.

LØSE FIGURER FRA KORBUEKRUCIFIK
SER

Kristus. 1475-1525: (†)2928*, 3143*.
Maria og Johannes. 3289* (o. 1250), †1053* (o. 

1300), 3411* (o. 1500).
KRUCIFIKSER, LØSE

Uvis datering: †402 (nævnt 1313) (to). 1100-1250: 
†401 (hvaltand). 1300-1400: †435* (1318). 1600- 
1800: 435 (gravkrucifiks?), 2079*, 2168 (på præ
dikestol), 2402*, †3143*, 3407*. 1850-1900: 
1005, 1006, 2018, 2598*. Efter 1900: 989, 2277*, 
3017.

LOFTER
TRÆLOFTER

Bjælkelofter (brædder over synlige bjælker). 
Middelalderlige: 978, 1078*, †1109 (aftryk af det 
oprindelige loft på overvæggene), †1218, 1241, 
1243, 1355, 1423, 1525, 1570, 1655, 1682, 1716, 
2302, 2640. 1550-1700: †713*, †730, 1472, 3503*. 
1700-1800: †730, 978, †1390*, 2115, 2155*, 3502. 
Efter 1800: passim.

Bræddelofter (brædder under bjælker). Mid
delalderlige: †876, †975, (†)1039, †1300*, †1302,
1421, 1472, 1784, †2771, †3122. 1550-1700: 
2394, †3391. 1700-1800: †2590, †3034, 3265*, 
†3270.

KASSETTELOFTER
1600-1650: 2394*, †2425, †2554, †2714, 2478* 

(1605). 1700-1750: †2590, 3391*, 3391*.

LÅSETØJ OG BESLAG 
FRA ALTERBORDSPANELER

1700-1800: 1850 (bukkehornsbeslag).
FRA DØRFLØJE

Kasselåse. Middelalderlige: 1700.
Låsebeslag. 1700-1800: 2250, 2501, 3242.
Låseblik. Middelalderlige: 1797*. 1700-1800: 

3420*.
Låsetøj. 1500-1600: 1645. 1600-1700: 159, 1588, 

468 (1696). 1700-1800: 469, 1232 (1783) (nøg- 
le). 

Dørringe og -beslag. Middelalderlige: 464* ('Kat
hovedet'), 1797* (ornamenteret), 1830*. 1500-1600: 
1645*, 1956*. 1600-1700: 3240, 3420*.
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LÅSETØJ OG BESLAG (fortsat)
Bukkehornsbeslag. 1700-1750: 2248*. 
Gangjern. Middelalderlige: 1700*, 1797* (ornamen

teret). 1550-1700: 1626, 3420*.
FRA KISTER 

1400-1550: 1151*.
FRA STOLEVÆRK OG ANDRE MØBLER 

1500-1750: 1548 (vingebeslag), 1673* (hængsel
beslag endende i snoede spidser), 2788* (blad
hængsler), 3086* (1639) (bukkehornsbeslag), 1672 
(1708) (hængsler).

ANDET 
1700-1800: 3477* (nøgle).

MALERIER, LØSE
PÅ LÆRRED 

1600-1700: 487*, 489*, 490* (to), 491* (to), 494* 
(to), 766*, 3087*. 1700-1800: 492, 492* (fire), 493*, 
2503*, 2604*. 1800-1850: 494 (fem), 496 (to), 766, 
2089* (to), 2665*, 3480*. 1850-1900: 494*, 1771*, 
2574, 2757, 2791, 2832*, 2931, 3377*. 1900-1950: 
494 (seks), 496*, 1402, 1957, 2134*, 3055, 3108. 
Efter 1950: 493, 494 (to), 1376.

PÅ TRÆ
1550-1650: 1246*, 1401* (tolv apostelportrætter), 

†1232* (1588) (to), 495* (1604), 3056* (o. 1614). 
1750-1800: 2175*. Efter 1950: 2295.

RIFFELMALERIER 
o. 1750: 2604*, 3425*.

PÅ SPEJL 
1600-1750: †496*.

MURBEHANDLING
FUGEBEHANDLINGER

Middelalderlige: 267 (indvendige ridsefuger), 973 
(glattede fuger), 3005*, 3221, 3312 (knasfuger i 
tufmurværk).

KVADERRIDSNINGER 
1100-1250: 973.

MURVÆRK, FARVELAGT 
Brunrødt. 1600-1700: † 1307, †2427, †2457, †2477, 

†2555.
Rødkalkning og optrukne fuger. o. 1500: 3221.

1600-1800: 2155, †3501.
Andet. 1600-1700: †318 (1691) (sværte til hvælv

buer).
SKIFTEGANGE 

Uregelmæssige. 1100-1250: 3028* (rulskifter, tuf). 
1400-1550: †836 (rulskifter). 1550-1650: 1607 
(blokskifter).

MØNTER
347, 662, 831, 841, 944, 972, 1074, 1181, 1516, 
1651, 1751, 1805, 1912, 2033, 2388, 2416, 2447, 
2515, 2542, 2611, 2631, 2673, 2705, 2766, 2804, 
2942, 3023, 3063, 3110, 3345, 3380.

NICHER
GEMMENICHER 

1100-1250: 976, 1755, 1812, 2300. 1200-1300:
1187, †1472, 1887, 2007, (†)3446. 1400-1550: 
1037, 1355 (seks), †1890, 1930, 3006 (tre).

SKABSNICHER 
1355 (o. 1450).

VIEVAND SNICHER 
1100-1250: 1218*, 3446. o. 1450: 1355.

OMBYGNINGER
FORHØJELSER 

Kor og skib. 2301 (o. 1516).
FORLÆNGELSER 

Østforlængelser af kor. 1100-1250: 1886, 2038, 
2518. 1250-1300: 1140, 1241, 1300, 3030*. 1550- 
1600: 3171*.

Vestforlængelser af skib. 1100-1250: 1108, 
1138(?), 1185, 1300, 1754, 1886, 2475, 2517, 2549, 
2744, 2945, 2974*, 3537. 1200-1300: 1242, 3029,
3265. 1300-1400: 1839. 1400-1550: †1277(?),
1497, 2229(?), †2233(?), †2457, 2301 (o. 1516) 
(udvidet med korsarme). 1850-1870: 2340, 2616.

KORFORNYELSER 
1200-1300: 1185, 3443*, 3537. 1400-1500: 2393, 

2710.
NYBYGNING PÅ ÆLDRE KIRKES PLADS

2153 (1782). 1450-1500: 704.
UDVIDELSER I BREDDEN 

Skib. 1500-1525: †948 (toskibet'hallekirke'). 1650- 
1750: †2148.

OPVARMNING
OPVARMNING GENERELT 

Efter 1900: passim.
KAMINER 

I våbenhuse. 1500-1800: †2395, (†)2520*†2554, 
†3388*.

I kirkesale. 1700-1800: 1820*.
KAKKELOVNE 

1870-1880: †2555, †2590, †2522 (1872). Efter 1880: 
passim.

KALORIFERER 
1880-1900: †1818, †1843, †2010, †2555, †2851*, 

†3224* Efter 1900 : passim.
FYRPANDER 

1450-1500: †318, †506. 1650-1750: †442 (messing
ovn på prædikestol), †3244.

ILDFADE
12791 (nævnt 1691), †2090 (nævnt 1715).

ILDKAR 
1600-1700?: 1553*, 2022.

ILDPOTTER 
1700-1800: 1553*.

VARMEÆBLER
†402 (nævnt 1313), 1406 (nævnt 1736) (fem).
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OPVARMNING (fortsat)
GAS

†730 (1896).

ORGLER
Middelalderlige. †470 (to), †762.
1550-1800. †470, †762, †918, †1060 (positiv), †1060. 
1800-1900. 1800-1850: †1866, †1866, 2132*, 

†3339, †3478, †3478. 1850-1810: 917, 1588*, 
†2089, 2089, †2603, †3086*. 1880-1890: †763, 
1007, †1060, 2453. 1890-1900: †1433, 1552*, 
†2052, †2252*, †2440, (†)2573, (†)2756. 

1900-1925. 1900-1905: 1473, †919, †990, †1177, 
†1339*, 1674, †1738, †1830, †1866, †1957, 2173*, 
†2374, †2408, †2502*, †2534*, †2730, 2996, 
(†)3055, †3185, †3243, †3298*, 3338*, †3478. 
1905-1910: †1100, †1126, †1207, †1288, †1464, 
†1626, †1771, †1798*, †1903, 2582, †2703, †2791, 
†2802, †2831, †2845, †2869, †2899, †2931, †3086, 
†3422*. 1910-1915: †1152, †1232, †1376, †1595, 
†1598, †1645, 1703*, †1993, †2021, †2361, †2374, 
†2961, †3020, †3108, †3153, †3366. 1915-1920: 
†1340, †1400, 1565, †2133, †2278, †2354, †2603, 
†2628, †2664, †2845. 1920-1925: †1009, †1510, 
†2268, †2329, †2736, †3185.

1925-1950. 1925-1930: 1006, †1265, †1778, †2317, 
†2730, †2763. 1930-1940: †763, 3086. 1940- 
1945: †990, 1126*, 2802, (†)2869, 2996, 3153. 
1945-1950: 1009, †1376, 1485, 1866, 2440, 3107. 

1950-1975. 1950-1955: 917, 1433*, 1645, 1771, 
2664, 2696, 2729, 2831, 3185*, 3366. 1955-1960: 
1207, 1464, 1595. 1960-1965: 1232, 1265, 1339, 
1710, 1798, 1993, 2251*, 2265, 2317, 2361, 2573*, 
2603, 2790, 2844. 1965-1970: 1012, 1013, 1060, 
1152, 1510, 1626, 1738, 1956, 2089, 2278*, 2502, 
2703, 3256. 1970-1975: 470, 1012, 1012, 1176, 
1400, 1406, 1598, 1703, 1830, 1969, 2021, 2052, 
2295, 2354, 2408, 2628, 2736, 2763, 2931, 3243. 

Efter 1975. 1975-1980: 761, 990, 1100, 1350, 1376, 
1376, 1674, 1902, 2268, 2374, 2899, 3337, 3377, 
3477*, 3515. 1980-1985: 1288, 1778, 1969, 2103, 
2329, 2453, 2756, 2961, 3422*. 1985-1990: 1552,
2265, 2317, 2533*, 2869, 3020, 3055, 3298. Efter 
1990: 2278.

HARMONIER 
1890-1900: †1153, †1265, †1376*, †2252, †2278, 

†2354, †2899. 1900-1950: †1350, †1485, †2052, 
†2265, 2329, †3020*, †3256. Efter 1950: †1830, 
†3515.

ORGELFACADER 
o. 1450: †476. 1600-1800: 474*. 1700-1800: 761*, 

1060*, 3477*. 1800-1900: 917*, 3338*. 1900- 
1925: †1153*, †2252*, (†)2534*, (†)2603, †2900,
3108, 3298, 3422*, †2730 (7). 1925-1950: 1126*, 
2440, †2900, 3020, 3108. Efter 1950: 917*, 1012, 
2252*, 2408*, 3185*.

PENGEBEHOLDERE 
PENGEBLOKKE 

Træ. 1500-1550: 2084*. 1600-1700: †463, †764, 
764*, †916, 1262*, 2600, 2664, 3365*. 1700-1750: 
463 (to), †463, †764, 1484*, 3334, †3515. 1700- 
1800: 1059, 3184*, 3242*. 1750-1800: †463 (to), 
916, †958, 1176, 2132*, †2172, †2696, †3419. o. 
1800: 1099, 1151*, 1206, 1375*, †1400*, 1432*, 
1588*, 1673 (trækasse), 2021, 2353*, 3054*. Efter 
1800: passim.

Jern. o. 1750: 3151*. 1800-1900: 2500.
Støbejern. 1850-1875: 1463, 2440*, 2532. 

PENGEBØSSER 
Blik. 1700-1800: 464 (to), 2172* (to). 1800-1900: 

1059, 1550, 1551*, 1797, 2571, 2961, 3151*, 
3365.

Jern(blik). 1700-1800: †464 (to). 1850-1900: 1126, 
1262, †1510, †1737 ('jer nkasser').

Kobber. 3419* (før 1718), †3420 (1783) (bryllups- 
bøsse), 1485 (nævnt 1862) (fattigbøsse).

Messing. 964* (o. 1600) (bryllupsbøsse), 1338 
(1856). Efter 1900: 916, 1126, 1288, 1588, 1700, 
1737, 1865, 2052, 2132, 2250, 2316, 2374, 2501, 
2571, 2756.

Træ. 1800-1900: 1865, †1993, 1993*. Efter 1900:
2268, 2278, 2408.

PENGEKISTER
764* (1718).

PENGETAVLER 
1650-1700: 463*, 463, 764*, 765*, †916, †1432, 

2501*, 2867*, †3420, 3537* (1688). 1700-1750: 
†916, †1059, †1099, †1375, †2021 (med sølvbjæl- 
de), †2052, †2384, †2627, †2664, 2790, 2930*, 
3334*, †3515. 1700-1800: †958, 1956. 1700- 
1800?: †1176, †1432 (til husarme), 1485, †1737, 
†2601, †3020. 1750-1800: †990, †1232, †1626, 
†1645, †1673, †1700, 1771*, †1830, †1865, †1993, 
†2085, 2172*, 2831*.

KLINGPUNGE 
1700-1750: †916, (†)2173, 2867, 3054*. 1700-1800: 

†1059, 1551*, 3242. 1700-1900: 2251, †2532. 
1750-1800: †958, 2831*, (†)3420. 1800-1900: 464 
(to), †916, 1126, 2172*, 2664, †2729, 2756, 3184*. 
Efter 1900: 2328.

Klokker, løse. 1700-1800: 2601*, 2627*, †3475. 
KOLLEKTBÆKKENER

†3420 (1722) (kaldet'offerkar').

PISCINAE
1100-1250: 1218*, 1421* (granithugget kumme), 

(†)3446(?), 3531*. o. 1450: 1355.

PORTRÆTTER 
PÅ EPITAFIER OG MINDETAVLER 

Malede. 1575-1600: †786, †786 (to), 786*, †959. 
1600-1625: †788, †932, †932, 1554*, †2904*.
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PORTRÆTTER (fortsat)
1650-1700: 781*, 931*, 931*, 1628*, 1869*. 
1700-1800: 782*, 2507*, 2793*, 3424*.

Buster. 3092* (o. 1748).
KALKMALEDE 

1650-1700: †3224.
PÅ GRAVMONUMENTER 

På kenotafer. 3186* (o. 1569) (skulpterede helfi- 
gurer).

På gravsten. 863 (1779?), 2668 (o. 1913) (portræt
relieffer).

KONGEPORTRÆTTER 
3237(?) (1603).

MALERIER, LØSE 
På lærred. 1575-1700: 3087*. 1700-1800: 2503*, 

2604*. 1800-1900: 496, †2503, 2574, 2582, 2757, 
2791, 2832*, 2931, 3108, †3154.

På træ. 1575-1700: †1232*, 1246*, 3056*.
PORTRÆTRÆKKER 

Bispemalerier. 483* (efter 1639) (25 portrætter).
1650-1700: †1941, †3224.

Præstemalerier. 2604* (o. 1782).
PÅ ALTERTAVLER

1894* (1620), †953 (1677).
Relieffer. 3324* (1608) (mandshoved i profil), 

894* (1616) (hoveder i profil).
PÅ PRÆDIKESTOLE 

Relieffer. 1122 (1583) (antagelig giveren), 2566* 
(1589).

PÅ STOLESTADEPANELER
1056*(?) (1575).

SELVPORTRÆTTER
1476* (1769) ( malerens selvportræt?).

RELIEFFER, LØSE 
1100-1250: 2507*.

PRÆDIKESTOLE
PRÆDIKESTOLSTYPER 

Lektor ieprædikestole. 1550-1600: †990(?), †1733 (?), 
†2862(?). 1580-1590: †1458, 1616*, 1861(?), 
(†)2048, †2288(?), 2828*. 1590-1600: 2018, 
(†)2313, 2930*(?). Efter 1600: 3083*(?) (1635), 
†2787 (nævnt 1691), 2784* (1753), †1229 (1783) 
(fornyet).

Karnapprædikestole. 2564* (1589).
Amboer. †442 (nævnt 1424) (på lektorium).

PRÆDIKESTOLE, GENERELT 
Murede. 1500-1550: †1203 (niche i skibets syd

væg). Efter 1900: 1007, 1012, 1598, 2102, 2844*, 
†2844.

Snedker- og billedskærerarbejder. 1540-1550:
(†)442* (1549). 1550-1575: (†)442* 989*, 1257*, 
1372*, (†)2383* 2528*, 2959*. o. 1580: 1201*, 
(†) 1399*, 3017*. 1580-1585: 1122*, 1148* 1286*, 
1458*, 1616*, 2277*, 3237*. 1585-1590: 1173*, 
1228*, 1859*, 1899*, 2048*, 2828*, †3147.

1590-1600: 438*, 2018*, 2168* 2313*, 2351*, 
2437*, †2627, 2929*. 1600-1610: 1695*, 1826*, 
2494*, 3469*. 1600-1625: 1053*, 2722*. 1610- 
1620: 1792*, 3144*, 3330*. 1620-1630: (†)2246*, 
2990*, 3414*. 1630-1640: 1095*, 1333*, 2403*, 
2861*, 2895*, 3082*. o. 1640: 2079*, 2691*, 3050*. 
o. 1650: 823*, 905* (alabast; med indskrifter på 
fremmede sprog), 2754*, 3362*, 3511*. 1650-1675: 
1860*, 1987*, 2598*, 3294*. 1700-1750: †955, 
3181* (københavnsk arbejde). 1750-1800: †2460, 
2625*, 2661*. 1880-1900: 1006, 1399, 1406, 1565, 
2373*, 2452*, 3377. 1900-1950: 1350, 1595, 2245*, 
2264*, 2268*, 2328*, 2360, 2581, 2736, 2763, 
2801, 3107, 3256. Efter 1950: 1399, 1969*, 2929. 

Med malerier. 1600-1650: 1054*, 1460*, 1827*, 
3082*, 3145*. 1650-1700: 2566*. 1700-1800: 
1669*, 1899*, †2439, †2599, 2784*, 2929*. 
1800-1900: †1229, 1954*, †2383*, †2755. Efter 
1900: 1954, 2130*.

PRÆDIKESTOLE MED SAMTIDIGE HIMLE 
1575-1600: 749*, 1482*, 2564*. 1600-1625: 1430*, 

1506*, 1542*, 1583*, 1766*, 1826, 1952*, 2128*, 
3414*. 1635-1655: 1668*, 1730*, 1990*.

PRÆDIKESTOLSHIMLE 
1550-1600: 440*, 442, 1174*. 1600-1625: 1123, 

1148*, 1202*, 1257*, 1460*, (†)1620, †1642, 
†1696, 1899*, †2288, 2625*, 3237*. 1625-1675: 
907*, 1794, 1860, 2168*, (†)2896*. 1700-1800: 
1372 (med enkelte gotiske dele), 1696*, 2959, 
3470*. 1800-1900: (†)989, †1399, 2080*, †2352, 
†2661*, 3145*. Efter 1900: 2405, 2530.

PRÆDIKESTOLSOPGANGE 
1575-1600: 1123 (1588). 1600-1700: 1053, †1202, 

†1584, (†)2080*, †2861*. 1700-1800: 752, †824*, 
1173, †1229* 1544, 1617, †1698, 2169*, †2313*. 
1800-1850: †438, 1372, †3052, 3470*. 1850-1900: 
989, 1432 (støbejern), 1463 (støbejern), †1584, 
†1828, †1828 (støbejern), 2019*, 2130, †2439*, 
†2861*. Efter 1900: passim.

Prædikestolsdøre. †438* (o. 1549), 3296* (1768) 
(med malerier).

PRÆDIKESTOLSRYGSKJOLDE 
1600-1620: 1123, 1148*, †1202. 1700-1800: †3146, 

3295*.
LÆSEPULTE 

1600-1700: 752, 907, 1669, 2018, †2383. 1700-1800: 
1054, 1257, 1507, 2170* (på låge ved prædike
stolen), 2313, 2784*, †3414. 1800-1900: 1123, 
†1399*, †2828*, †2861*, †2960* (som en opslået 
bog), †3238*, 3512*. Efter 1900: passim.

TIMEGLAS 
1600-1700: †442, †753, †1768, †3472, †3472. 

1700-1800: †442, †912, †955, †2169, †2568, †3414, 
†3414, †3514, †3514.

ANDET
1650-1750: 440 (med indbygget skab), 908* (ind-
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PRÆDIKESTOLE (fortsat)
skrifter på 11 forskellige sprog), 1899* (med bæ
restolpe af skibstømmer), †3238 (bænk i prædike
stolen) .

PULPITURER OG GALLERIER
HERSKAB S PULPITURER OG -GALLERIER 

Snedker- og billedskærerarbejder. 1263* (1776). 
Tømrede. †3219(?) (o. 1300).

LEKTORIER 
Middelalderlige: †1825(?). 1400-1550: †394, †3143(?), 

†3221(?), †3237(?), †3292.
PULPITURER 

Snedker- og billedskærerarbejder. 1575-1600: 
3151 * (1599). 1600-1625: †1510, (†)2868(?), 2995*, 
3055*. 1600-1700: †3366*. 1650-1700: 2085*, 
3337*. 1700-1750: 2173, 2601*, †3242, (†)3421*, 
†3421. 1750-1800: †1099, 1376 (prydet med mid
delalderlige figurer), 1551, †1738, †2664*, †3184, 
†3242, †3298*, †3479. 1800-1850: †760*, 916*, 
2132. 1850-1900: 1006, 2453*, 2502*, 3420*.

Med malerier. 1600-1700: 1701*, 2086*, †2440, 
3151*. 1700-1800: †1339 (med genanvendte al
tertavlerelieffer), 2173*, 2602*. o. 1850: (†)1956.

ORGELPULPITURER 
o. 1450: †478. 1600-1650: (†)478* (svaleredepulpi- 

tur), †921, †921, 1701. 1650-1700: †1061 (i ko
ret). 1750-1800: †336, †478, †761, 761. 1800-1850: 
†479, 3337*, †3479, 3479. 1850-1900: 1565, 
†1589, 2085*, †2354, 2374.

Med malerier. 1650-1800: 919*, †921, 1060*.

RELIKVIER
Middelalderlige: † 841 (Hellig-blods relikvie).

RELIKVIEGEMMER OG -KAPSLER 
I alterborde. Middelalderlige: 2486*, †3281. 

1100-1250: 1169*, 2012*, 3396*. 1200-1300:
1576*, 3459. 1400-1550: 1145.

I krucifikser. Middelalderlige: †436, †436 (1318), 
1986* (1318).

I stathuer. 1089*(?) (o. 1300).
RELIKVARIER AF SÆRLIG FORM 

Middelalderlige: †402 (seks sølvkar til højalteret), 
†402 (to forgyldte kroner, kiste beslået med sølv
plader), †403 (sølvhånd).

RELIKVIESKRIN 
Middelalderlige: †65, †402, †406.

RUMINDRETNINGER OG -FUNKTIONER
BIBLIOTEKER 

1400-1600: †306, †322, †458, (†)2500.
KAPITEL- OG LANDEMODESALE 

1550-1800: †320, †459, †1911(?).
SKRIFTEMÅLSBYGNINGER 

Indrettet i våbenhus. 1550-1700: 1498(?), 2008(?), 
2040(?), 2062(?).

ANDRE
Arkivrum. 1550-1600: 291.
Kirkelader. 1600-1650: †320 (i kapitelhus?).
Krudtlager. 1600-1650: 291.
Vejerrum. 1700-1750: 291.
Vinkælder. 1500-1650: †320 (i kapitelhus).

SAGN
944, 972, 1031, 1073, 1105, 1135, 1161, 1181, 
1215, 1239, 1274, 1293, 1385, 1417, 1443, 1516, 
1568, 1751, 1779, 1805, 1912, 2055, 2113, 2128, 
2146, 2153, 2181, 2226, 2283, 2298, 2416, 2464, 
2515, 2542, 2631, 2673, 2705, 2740, 2765, 2847, 
2876, 2912, 2941, 2969, 3004, 3023, 3063, 3110, 
3262, 3311, 3345, 3380, 3439, 3498.

SAKRISTIER 
VED KORETS NORDSIDE

1400-1550: †978, 1037*, 1078*, 1109, 1303*, 
†1607(?), 1929, 3121 (i tårnrum), 3452.

ANDRE PLACERINGER
1700-1800: 978*, 2114, †2148, †2649*. Efter 1900: 

1007, 2263*, 2294.
I tårnrum. Middelalderlige: 3121 (ved korets nord

side) .
I klosterfløje. Middelalderlige: †727.

SIDEALTERBORDE OG -NICHER 
SIDEALTERBORDE

Middelalderlige: (†)416 (flere), †738, †1687, †1820*, 
†2308(?), †2558(?). 1100-1250: †1531, †1814, 
†1932, †2061, †2817 (fundamenter).

Natursten. Middelalderlige: †3357* (fundamen
ter). 1100-1250: (†)1532 (alterbordsplade?).

Tegl. 1400-1550: 1113*, 1145, 1247, †1426, 1637*, 
†1660, 3010(?).

SIDEALTERNICHER
Middelalderlige: 208* (med søjlebaldakin), 212* 

(med søjlebaldakiner), 306* (spidsbuet), (†)416* 
(flere), 1299*, 1421*, (†)1525, †2232*, 3265*, 
3383*.

SKABE, KISTER OG SKRIN 
SKABE

Til altersølv. 1600-1800: †1550, †3419.
Monstransskabe. 1500-1525: †956*, (†)1375*, 

(†)3475*.
Til alter- og messeklæder. o. 1500: 1673 (pult 

i degnestol). 1600-1900: †1432, †1550, †1992, 
†2084, †3365, 3419*. 1700-1900: †825, †1463, 
†1484, †1510, †1956.

Vægskabe. 1400-1550: 1375. 1600-1700: 440 (i 
prædikestol), †1902 (til tingbøger), †2052 (til al
tersølv).

Arkiv- og bogskabe. 1400-1550: †463 (brevskab). 
1550-1750: †463 (to).
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SKABE, KISTER OG SKRIN (fortsat)
Geværskabe. 1700-1800: †1151, †1295, †1351, 

11432, †1902, †2021, †2289.
Uspicificerede. 1400-1550: †462 (tre). 1600-1800:

†315, †758, 11626 (degnestolens pult), †2408. 
KISTER

Til alter- og messeklæder. Middelalderlige: †1375. 
1550-1700?: †758, †1262, †1288, †1400 (også til 
lys), †1673, †1673, †1992, †2384, †2961. 1600-1750: 
†1510, †3418.

Lysekister. †3475 (1667).
Afladskister. 1400-1550: †1059, †1099, †1550.
Munderingskister. 1700-1800: †2289.
Uspecificerede. Middelalderlige: †462 (nævnt 1313), 

†2664 (nævnt 1735). 1400-1550: 1125*, 1151*, 
1864*. 1550-1600: 1770*. 1550-1700?: †462, 
†1206, †1432, †2052, †2440, †2790.

SKULPTURUDSMYKNINGER 
RELIEFFER PÅ ROMANSKE GRAVSTEN

534*, 588*, 2508*, 2606, 2853*.
Kors. 587*, 587 (to), 863, 2027*, 2319*, 2997*. 

RELIEFFER PÅ MURVÆRK
Dyrehoveder. 1100-1250: 201*, 204* (væddere, 

løver), 2636*, 2884*.
Dyrefremstillinger. 1100-1250: 204*, 218* (lo

ver overfalder mennesker), 1523* (løve), 1604*, 
1753*, 1887*, 2636*, 2643*, 2769*, 2881* (lo
ve?).

Bladværk. 1100-1250: 201*, 204*, 208, 210, 
212*, 256* (hvælvkapitæler), 975*, 1714*, 1716*, 
1919*, 1925*, 2745* (stiliseret træ), 2881*, 2973* 
(palmet), 2974* (palmet), 3066 (palmet).

Kors. 1100-1250: 1241, 1302*, 1604* (malte
serkors), 1754 (på Golgatahøj, indristet), 1887*, 
1925*, 2809*, 2883*, 2974* (flettede), 3442*.

Kristusmotiver. 1100-1250: 218*, 1523*(?), 2230* 
(på tympanon), 2473*, 2637*. 1200-1300: 222* 
(kathoveddørens trekantrelief). 1450-1500: 711* 
(tegl).

Menneskefremstillinger. 1100-1250: 212*, 2636*, 
2643* (dørvogtere), 2744* ('Bjøvlund trold'), 
2881*. 1200-1250: 256* ('siamesisk tvillingpar'), 
256* (siddende mand), †260, 260* (tre). 1200- 
1300: 224* (engle). 1450-1500: 711* (tegl, mand 
med korslagte arme).

Menneskehoveder. 1100-1250: 201*, 202*, 208 
(konsoludsmykning), 212, 1241*, 1523* (Kristus- 
hoved?), 2390*, 2470*, 2549*, 2634*, 2644*(?), 
2711*, 2884*. 1200-1250: 255 (ansigtsmaske), 
1887* (kapitæler), 2006*, 2769*, 2770*, 3350*, 
3352*. 1200-1300: 224*. 1250-1350: 278* (tre).

Ornamenter. 1100-1250: 260* (16-bladet roset), 
1241*, 1241* (halvkugle delt af reliefbånd), 
1299* (lilje? over skålagtig fordybning), 1300* 
(rundbuer og rankeslyng), 1523* (stiliseret ka

pitæl og base), 1604*, 1922*, 2300* (tovsno
ninger), 2473*, 2517*, 2547*, 2549* (tovsnonin
ger), 2636*, 2709*, †2745*, 2769*, 2809*, 2883*, 
2884*, 3442*.

Ornamenter på vinduesoverliggere. 1100-1250: 
1603*, 1655*, 1682*, 1925*.

Tympana. 1100-1250: 1681*, 1924*, 2392*, 2547*, 
2744*, 2881*, 2883*, 2974*.

Teglbilleder, Kristushoved. 1450-1500: 711*, 
3220*.

RELIEFFER PÅ DØBEFONTE
Dyrefremstillinger. 1100-1250: 747*, 1791*, 

1858, 2277*, 2277*, 2277*, 2563* (vædderhove
der), 2658*, 2826*, 3142*.

Fugle. 1100-1250: 2075, 2528*, 3142*(?).
Benediktionskors. 1100-1250: 1228, 1858, 1950*, 

1984*.
Liljer. 1100-1250: 1092*, 1984*, 2075.
Menneskefigurer. 1100-1250: 1791* (Torneud

trækkeren), 1858, 2436*, 2494*, 2494* (Samson?), 
2563*, 2658*, 2689* (fire), 2826*, 3142* (kæm
pende krigere), 3142 (stående mænd).

Menneskehoveder. 1100-1250: 988*, 1006*, 
1728*, 2927*, 3049*, 3142*, 3468*.

Ornamenter. 1100-1250: 1092*, 1228 (krydsen
de rundbuer), 2436*, 2452*, 2494*, 2658*, 2753* 
(hjørneknopper), 2984* (sløjfeagtige hjørneknop
per), 3049*, 3049*, 3080*, 3180* (hjørneknop
per), 3234* (sløjfeagtige hjørneknopper), 3511*.

Bladværk. 1100-1250: 1173*, 1951* (palmetter), 
1984*, 2528* (rankeslyng), 2689* (akantusløv og pal
metter), 3142* (bladranke), 3287* (vinløv og druer).

STOLEVÆRK OG ANDRE MØBLER
BRUDESTOLE

1600-1800: †757, †1262 (brudeskammel), †1375 
(brudeskammel), †2021, †2051, †2084, †2569.

BÆNKE
Løse. 1400-1550: 448*. 1650-1700: †308, †315. 

1700-1800: 1671, 3147* (på pulpitur, 'rakkerbæn
ke'), 3417. 1800-1900: 2020, 2499, 2571, 2787.

Korbænke. 1700-1850: †914 (discipelstole), †1261 
(til skolebørnene), †3240 (til skolebørnene).

BÆNKE, MUREDE
I skib. 1100-1250: †2060.
I våbenhuse. Middelalderlige?: †949, 1037, 1472, 

†1683, 2475, 2520, 2677, †2745, 2918, 3033. 
1550-1800: 879, 1796, 2062, †2250, 2395, †2425, 
†2712.

I tårnrum. 1400-1500: 1037. 1400-1550: 1814.
EMBEDSMANDSSTOLE

Borgmesterstole. 1550-1750: †754, †956.
Birkedommerstole. 1700-1800: †2132, †2151.
Lensmandsstole. 1590-1600: †452, †754.
Magistratsstole, o. 1600: †452, †754 (rådmands- 

stole).
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STOLEVÆRK OG ANDRE MØBLER (fortsat)
Andre. 1700-1750: †914 (rektorstol), †3475 (læse- 

mesteren ved Ribe latinskole).
GEJSTLIGE STOLE

Bispestole. 1550-1750: †312 (kaldes også munke- 
stole), †756, 1757, †1992.

Celebrantstole. Middelalderlige: †448.
Degnestole. 1400-1550: †990, (†)1673*, †2571, 

2788*, (†)2899, 2993*, †3184*, (†)3472, (†)3472, 
†3240* (1444), †2663 (1502). 1500-1600: †1288*. 
1550-1575: (†)1698 (pultbrædt bevaret), †2499, 
2531*. 1550-1625: †1151, 2315*. 1550-1700: 
†1400*, 3418*. 1575-1600: †1206, (†)1484* (pult
brædt bevaret), †1587, 1625*, (†)1644*, †1645 
( pultbrædt bevaret), (†)1737*, †1796, (†)1864, 
†2020, †2051, (†)2728*, †2961. 1575-1650: †1992. 
1600-1700: 1057*. 1700-1800: †914 (hørerens stol), 
†1262, †1902, †2084, †2132, †2460. 1800-1850: 
†2439, †3085*, 3474 (degnepult). 1800-1900: 
2571.

Kannikestole. †452 (nævnt 1594), (†)453* (1664).
Korstole. 1200-1300: †447. 1400-1550: †448. 

1500-1525: 444*, 755*.
Præste- og skriftestole. 1550-1650: †1400*, 

†1698, †1902, †2288*, †2756*, †2830, †3183*, 
†3334*. 1570-1580: †1829, †2499, (†)1672* (1574) 
(panelvæg bevaret), 2569* (1577), 2694* (1577). 
1575-1600: †1287*, †1463, †1484*, (†)2898*, 
(†)3085*. 1580-1590: (†)1587, (†)1624*, (†)1770, 
(†)1796*,(†)2728* (1586),(†) 1644* (1587). 1590- 
1600: (†)1206*, 1230*, †1262. 1600-1650: †2353, 
2726* (indrettet til præsten efter hans afgang). 
1650-1700: †756, 1374* (med genanvendte renæs
sancepaneler), †2406, †2531, †2600. 1700-1750: 
†825, †914, †2627. 1700-1800: †456, †1549*, 
†1956, 2171*. 1750-1800: †756, †825*, †956 (ud
videt skriftestol). 1800-1850: 3474.

Skriftestole i sakristi. 1750-1800: 1058*, 1098*, 
†1956, †2132*, †2151. 1800-1810: †915 (i om
bygget apsis).

HERSKABSSTOLE
(†)2083 (1546). 1570-1580: †2663, 1205* (1576). 
1575-1600: 3240*. 1580-1590: (†)2051, †2789*, 
1337* (1580), (†)2083 (1582), †1623 (1584), 1992 
(1585), (†)1261* (1587), (†)2899* (1589). 1590- 
1600: †452 (våbenprydede adelsstole), †1230, 
1735*, (†)2789*, 3240*, 2994* (1597). 1600-1650: 
1124*, †1432, 1547*, (†)1549*, †1829, †1864, 
†2406, 3085*, †3532. 1650-1700: †915, †2867, 
†3184*. 1700-1750: †2930. 1750-1800: †916, 
1230*, †1736, 3242*.

Lukkede stole på gulvet. 1650-1700: 2131*. 
1700-1750: 336, †455, †3086. 1700-1800: †915, 
†916, †956, †1829, †1864, †2499. 1750-1800: 
†456, †824, 1337*, †2383, †2600. Efter 1800: 
2171*.

Lukkede pulpiturstole. 1650-1700: †455 (1677). 
1700-1750: †455, †915, 2862*, †3417. 1700-1800: 
†1992 (over tårnrummet). 1750-1800: †456 (fem), 
(†)1058*, †1151 (med malerier), 1263, †1548, 
†2663*, †2830*. Efter 1800: †916.

PANELER, LØSE
1575-1600: 2532*, (†)3148* (med stormflodsmær- 

ke 1634), 3473*. o. 1775: 1059*.
STOLE, LØSE

1700-1725: 457* (fire), 1264*. 1700-1800: 457 (to). 
1800-1850: 458 (enkelte), †758. Efter 1850: pas
sim.

Lænestole. 1600-1650: 456*. 1700-1750: 757. 1750- 
1800: †758, †956. 1800-1850: †3054, †3514.

STOLESTADER
Før 1600. 1520-1550: †451, 3472*. 1550-1600:

2131 (fyldingspaneler), 2170 (fyldingspaneler), 
2314*, †2862. 1570-1580: †990 (tre stolerader), 
†2151, †2569, 3416*, 1123* (1573), 1056* (1575), 
(†)1373* (1575), 1175* (1576), 1203* (1576), 
1149* (1578), 1643* (1579). o. 1580: 912* (fyl
dingspaneler), †956, †1399*, 1483*, 1698*, 1862*, 
†2694*, †2992, 3053*, 3296*, 3364. 1580-1590: 
(†)1622*, 1955*, 1991, 2050, 2082, 1097* (1581), 
1733* (1581), 1795* (1582), 1768* (1583), 
(†)2787* (1583), 1124* (1585), 1670* (1585), 
1260* (1587), 1585* (1587), 2530* (1588). 
1580-1600: 1545*, 2020, 2250*, 2406*, †2898*, 
3084*, †3148. 1590-1600: †754, †1287, 2568*, 
3238*. o. 1600: †1230, 2250*, 2498*, 2662*, 
2725*.

Efter 1600. 1550-1650: †2352*, †3333*. 1600- 
1625: †452, (†)1623*, (†)2439. 1625-1650: †1124, 
†1902, †2383, †3514. 1650-1700: †914, †1509, 
2248*, †2460, †2600. 1700-1750: †824*, †956, 
†1463, 1585*, 1900*, 2170, 2248*, 2248* (med 
malerier), 2250*, 2314*, (†)2662*. 1700-1800: 
†1287*, (†)1373, (†)2051, †3019*. 1750-1800: 
912, 955, 1124, (†)1205, 1229*, 2130, (†)2170*, 
†3183, 3472*. 1840-1850: 454, 2169*, †2600, 
†2830, †2961*, 3472*. Efter 1850: passim.

Præstekonestole. 1550-1600: 1546, †1698, †2499. 
1600-1700: †1261, †1337, (†)1733, †3148. 1700- 
1800: †1374, 2250*(?), †3239, †3475, †3514 (til 
præstens familie).

Børnestole. 1600-1750: †2662, †3475.
Fattigmandsstole, rakkerstole. 1700-1850: 3055*, 

†3417, †3474.
ANDRE

Borde. o. 1600: 458*. 1700-1850: †308 (to), †1338, 
3475.

Bogstole. †824 (1745).
Skrivepulte. 1800-1900: 2532.

STOLESTADESTRIDIGHEDER
1550-1800: 1105, 1150, 1337, 2663, 2789, 2930, 

3148, 3239, 3239.
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TAGE
TAGFORMER

Pyramidetage. 1400-1550: 1890*. 1700-1800:
1422, 1448*, 1498*, 1572, 1716, 2039, 3033*, 
3121*, 3169*. 1800-1900: 293*, 1635, 1657, 
2367*, 2520, 2742, 2814, 2843. Efter 1900: 726, 
1593, 1596, 2344, 2702*, 3103*.

Sadeltage, tårne. Middelalderlige: †235, †307. 
1400-1550: †371, †948* (dobbelte), †1422, †1448*,
1472, †1498, †1635, †1657. 1600-1700: †727, 
†879*, †2040. 1700-1800: †1572, 1718, †2158* 
(dobbelte). 1800-1900: †2062.

Spir. 1400-1550: †180* (firsidet, med fire hjør
nespir), †268*, 281 (mellem fire gavle), †1606 
(tørninglensk spir), †2303. 1550-1700: 2476* (ot- 
tedelt lanternespir). 1700-1800: 268, 293*, 330, 
†948* (todelt, firesidet spir), 3169. 1800-1900: 
879*, 1003, †2273* 2367*, 2448, 2552* (i to af
sæt), †3317*, 3375, 3452* (tørninglensk spir).

Pyramidespir. 1600-1700: 1304. 1700-1800: 
2588*, 2772*, 3068*. 1800-1900: 270, 2879.

Valmtage. 316 (o. 1402), 978* (o. 1740).
Særformer. 1400-1550: †371 * (med vægtergang), 

†371* (brystværn). 1700-1800: 372 (svejfet), 
†2814* (kviste). 1800-1900: †886* (1810) (kup
peltag på tårn). Efter 1900: 2326* (kuppeltag på 
tårn).

TAGKONSTRUKTIONER
Hanebåndstagværker. Middelalderlige: 1220, 1302, 

1634, 1755, 2042, 2060*, 2550 (med skråtlø- 
bende stormlægter), 2586*, 2946, 2976*, 3070, 
3124, 3354*. 1100-1250: 1078, 1167, 1422, 1605,
1655, 1682, 1784, 1840, 1927, 1974, 2478, 2616, 
2713. 1200-1300: 1109, 1683 (med krumme sti
vere), 3031*. 1300-1400: 2772. 1400-1500: 1244. 
1400-1550: 979, 1716, 1927, 2394, 2478, 2520 
(bomærkelignende nummerering), 2549, 2640, 
3223, 3319, 3389, 3390 (rejst i to etaper), 3390, 
3454. 1500-1550: 1038, 1570, 2305, 2394, 3009, 
3390, 3454. 1550-1700: 888, 2772*, 3504*.

Tagværker med skråstivere. Middelalderlige: 
†371, (†)1818, 12916*, (†)3031*, †3223, 3319*, 
3390, (†)3454.

Krydsbåndstagværker. 1100-1250: †371, 979,
1109, (†)1446, 1526, (†)1570, †1755, 1888, 1975, 
2042, †2772, 2916*, 3031*.

Drager- og langstole. Middelalderlige: 1525. Ef
ter 1700: 372*, 979.

Åbne tagstole. 1400-1550: †1657, †1815, †2677. 
1800-1900: †886*, 2147, 2449, 2615. Efter 1900:
2646, 3124, 3220.

Spir. 1500-1600: 2476*, 3390. 1700-1800: 330,
1141. 1800-1900: 3124, †3269, 3454. Efter 1900: 
3268.

Apsistagværker. 1400-1550: 2478 (med konge
stolpe), 3124 (med kongestolpe), 3389.

Murremme. 1400-1550: †371, 3389.
Pulttage. †235 (o. 1225).
Kongestolper. Middelalderlige: 979, 1138* (bly- 

klædt hoved), (†)1927, 2478, 3124, 3272, 3390. 
Trempelkonstruktioner. 1400-1550: 3389. 
Vægtergange eller brystværn. 266 (o. 1400), 331

(1735).
TAGBEKLÆDNINGER 

Bly. passim.
Kobber. †373 (nævnt 1555). 1800-1900: †2273*, 

2448. Efter 1900: 373, 1564, 2274, 2702.
Skifer. 1865-1870: †879, 2159, 2616. 1870-1880:

1003, †1355, †1526, 2423, 2448, 2552, 2555, 
†2677, 2742, 2814, 3374. 1880-1890: †1573. 1890- 
1900: 1012, †1219, †1221, 1385, 1405, †1564, 
2146, 2273, 2366*, 2520, 2842, 2849, 2877. Efter 
1900: 1189, 1349, 2476, 2801.

Strå. 1400-1550: †1388*, †3320(?), †3354(?). 1550- 
1700: †839, †1278. 1700-1800: †1110, †1219, 
†1391.

Tegl. 1400-1550: 1500, 1634, 1785. 1600-1700:
†879, †880, †1189, 1243, 1423, †1526, †1572, 
1758, †2286. 1700-1800: †373 (blå tagsten), †879, 
†978, †1110 (røde tagsten), †1220*, †1280* 
†1472, 2008, †2158, †2233 (glaserede), †2342. 
1800-1900: †1976, 2115 (blåglaserede), †2919, 
†3224. Efter 1900: 1776, 2590.

Tegl, munke og nonner. o. 1250: †729. 1600-1700: 
†1355.

Træ. 1400-1550: †1785*. 1600-1700: †1111, †1165,
†1219, †1243, †1277, †1278, †2590 (spån), †2774, 
†3391. 1800-1900: †1811, †2919, †3009.

Zink. †1564 (1891), 1013 (1969).

TAVLER 
PERSONRÆKKETAVLER 

Præsterækketavler. 1368* (o. 1640) (anført på ly
sestager). 1700-1750: 482, 765, †766, 1062, 1100, 
†2239 (kalkmalet), 2503*, †3355. 1750-1800: 
1265*, 1340, 2022, 2604*, †3154 (anbragt på præ
dikestolen), 3320, 3366, 3480*. 1800-1850: †483, 
1062, †2307 (kalkmalet), 2317, (†)2374, 2574. Ef
ter 1850: passim.

Bisperækketavler. †482 (1591). 1700-1950: 482 
(seks).

Lektorrækketavler. 1590-1710: †482, 3479*. 
Kapellanrækketavler. †483 (nævnt 1702). 

MEDDELELSESTAVLER 
Salmenummertavler. 1700-1750: †482 (1710). 

1750-1800: †922, †958, 1738*, 1866*. 1800-1850: 
482, †765*, †765, †922, †1l26, 1232, †1265, 
2021*, †2253* 2317*, 2374, 2409, †3422, 3479. 
Efter 1850: passim.

Kirkestævnetavler. 1800-1900: 1553*, 1738, 2022, 
2962. 1850-1900: 2374, 2697, †2931, 2996, 3055, 
3339.



3582 SAGREGISTER

TAVLER (fortsat)
Altergangstavler. 2832 (o. 1850).
Skriftetavler. 1700-1900: †1626, †2898, †3298*, 

†3410 (1722).
ANDRE TAVLER 

1850-1900: 767 (skriftsteder), 1288 (tre mindetavler 
over legatstiftere), 2374 (bekendtgørelsestavler), 
2832* (vdr. kirkegangskoner og dåbsborn), 3516* 
(bibelcitater). Efter 1900: 767 (kopi af indvielses- 
dokument).

TEKSTILER 
ALTERTEKSTILER 

Alterduge, med specifikation. 1600-1700: †894. 
1700-1800: †409, †738, †1084, †2952, †3398, 
†3398, †3398. 1800-1900: †894 (med fine brode
rier). Efter 1900: 409.

Alterduge, uden specifikation. 1650-1750: †981, 
†3459.

Alterklæder, med specifikation. Middelalderlige:
†402 (1313) (fire), †403 (1313) (fire). 1575-1600: 
†822, †822. 1600-1650: †409, †1360, †2068, 
†2382, †2558. 1650-1700: †738, †1395, †1426, 
†1452, †1638, †1820, †1980, †2240, †2287, †2398, 
†2398, †2524, †2591, †2778, †3398, †3459, †3459. 
1700-1725: †409, †738, †894, †894, †953, †1042, 
†1611, †1638, †1761, †1820, †1850, †2012, †2069, 
†2429, †2619, †2653, †3011, †3134, †3176. 
1725-1750: †953, †1247, †2382, †2429, †2460, 
†2619, †3074, †3281*, †3357. 1750-1775: †738, 
†1426, †1475, †1503, †1688, †1788, †1820, †1980, 
†2240, †2980, †3323, †3398, †3506. 1775-1800: 
†822, †1761, †1850, †2012, †2043, †2069, 2122. 
1800-1825: †409, †894, †894, †3459. 1825-1850: 
409*, †409*, †1113, †1145, †1247, †1360, †1395, 
†2161, †2346, †2717, †2749, †2889, †3039, †3074*, 
†3226, 3323*. 1850-1860: †1084, †1395*, †3011, 
†3323. 1860-1870: †1224, †1282, †1452, †1475, 
†1577, †1638, †1688, 1894, †1944, †1944, †2043, 
†2043, †2069, †2429, †2524, †2681, †2717, †2749, 
†2817*, †2856*, †2856*, †2889*, †2922, †2952, 
†3226, †3357. 1870-1880: †2287, †2450*, †2952*. 
1880-1890: †894*, †1688, †1722*, †2346, †2653*, 
†2681*, †2778*, 3376*. 1890-1900: †981, 1247, 
1564*, †1761, †2486*, †2592*, †3323, †3357*, 
†3398. 1900-1925: †1475, †2558, †2717*, †2922*, 
†2980, †3011, †3075*. 1925-1950: †1980, 2450, 
†2558, †3283. Efter 1950: 2398, 2429, 2486, 2591, 
†2681, 2778, 2817, 3459*, 3506.

Alterklæder, uden specifikation. 1600-1700: †894, 
†1503, †1660, †1688, †2240, †2240, †2429. 1700-1750: 
†822, †1576, †2345, †2591, †2749. 1750-1800: 
†1113, †1145(?), †1224, †1322, †1452, †1532, †3226. 
1800-1850: †1894, †3281, †3459, †3506. 1850-1900: 
†1042, †1113, †1360*, †1788, †2382, †3176, †3459, 
†3506. Efter 1900: †3176*, †3226, †3281.

Kalkklæder. Middelalderlige: †402, †403. 1600- 
1800: †2593, †3465.

MESSETØJ
Bispekåber. †402 (nævnt 1313) (capa), (†)538* (o. 

1500) (med bispehue, gravfund).
Korkåber. Middelalderlige: †401 (fem). 1600-1800: 

†405 (pluvialer, seks), †427 (to). Efter 1900: 426 (to).
Andet messetøj. Middelalderlige: †406 (sko, bæl

te, dalmatica; brystspænde, strømper), †403 (nævnt 
1313) (adskilligt).

Messehagler, med specifikation. Middelalderli
ge: †402, †403, †849, †3534 (med de 12 apostle). 
1550-1650: †1119, †1369, †2401, †2435, †2435, 
†2460. 1550-1650?: †1369, †2073, †3410. 1650- 
1700: †746, †1172, †1615, †1667, †2288, †2312, 
†2657, 3286*, †3410. 1650-1700?: †746 (to), 
†1398, †1457, †1692, †2244, †2562, †2596, †2624, 
†3467. 1700-1725: †427 (fire), †900, †1254, 
†1254, †1369, †1765, 1857, †2127, †2166, †3410. 
1700-1725?: †2017, †2047, †2073, †2435, †2460, 
†2657. 1725-1750: †746, †955, 1824*, †2382, 
†2435, †2460, †2596, †2984. 1750-1775: †1429, 
†1458, 1480*, †1506, 1582*, 1728, †2244, †2624. 
1750-1775?: †1667 (med de 12 apostle), †2350, 
†2401, †2860, †2958, †3234. 1775-1800: †1791, 
1858, †1898, †2127, †2166. 1775-1800?: †1641, 
†2017, †2047, †3079. 1800-1850?: †1092, †1285, 
†1538, †2047, †2074. 1830-1840: †901, †1641, 
†1667, †2166, †2350, †2382, †2562, †2657, 
†3234. 1840-1850: †1172, †1255, †2689, †3079. 
1850-1860: †1200, †2288, †2435, 2624, †2825, 
†2958, †3234. 1860-1870: †901, †1119, †1692, 
†1791, †1898, †2401, †2596, †2721, †2894, †3180, 
3410. 1870-1880: 1119, 1147, 1983, 2127, 2244, 
†2452, †3329. 1880-1890: †427 (to), †901, †1692, 
†2825, †3362. 1890-1900: †1285, 1328, 1398, 
†1641, †1765, 1791. o. 1900: 746, 988, 1504, 
1538, 2047, 2562, 2657, 2860, 2894, †3079, 3140. 
1900-1950: 900, 1092, 1598, 1728, 2166, 2493, 
2958, †3234. Efter 1950: 2244, 2244, 2657, 2984.

Messehagler, uden specifikation. 1575-1600: 
†1147, †1582. 1600-1700: †900, †2562. 1600- 
1700?: †900, †1092, †1172, †1285, †1504, †1641, 
†1728, †1765, †1857, †2382, †3234. 1700-1800: 
†3180, †3361, †3410. 1700-1800?: †823, †1051, 
†1285, †2894, †3015, †3234, †3510. 1800-1850: 
†1255, †1328, †1369, †1398, †2460, †2825, †3361. 
1800-1850?: †1200, †1285, †1765. 1850-1900: 
†1051, †1051, †1092, †1255, †1369, †2527, †3048, 
†3048, †3140. 1850-1900?: †1984. Efter 1900: 
2295, †3180.

Messeskjorte. †1051 (nævnt 1730). Middelalderli
ge: †850 (nævnt 1462). 1600-1800: †406, †427 (ad
skillige), †901, †1328, †2657.

DÅBSTEKSTILER
Håndklæder. †402(?) (nævnt 1313) (tre).
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TEKSTILER (fortsat) 
BEGRAVELSESTEKSTILER 

Kisteudstyr og -opredning. 1550-1700: 666 (ad
skilligt), †2966.

Ligtøj. 1450-1550: (†)538* (bispehue og -kåbe). 
1650-1800: †507 (flere), 665* (flere), 666* (flere), 
2257* (huer), †2966.

FANER
Gravfaner. 1600-1700: †558 (to), †666 (flere), †2576 (to).

Helgenfaner. Middelalderlige: †406 (nævnt 1736) 
(tre).

OMHÆNG 
Alteromhæng. †403 (nævnt 1313), 3506 (o. 1890). 

Prædikestolsomhæng. 1800-1900: †1287*, †2599. 
TÆPPER

†2486 (nævnt 1700) (altertæppe), †1206 (nævnt 
1862) (brudetæppe).
ANDET

Middelalderlige: †402 (nævnt 1313) (seks korporaler), 
†403 (nævnt 1313) (vægtæppe, tøjstykker m.m.). 

1600-1800: †406 (korporaltaske?), †822 (gardiner 
af rask), †894 (gardiner).
TRAPPER 

FRITRAPPER TIL TÅRNE 
Tømrede. 1250-1350: 3219. 1400-1550: †1243,

1498, †1606, †1976, †2008. 1600-1650: †727. Ef
ter 1900: 1422, 1472* (stige).
TÅRNTRAPPER I MURLIVET 

Vindeltrapper. 1200-1350: †241(?), †277. 1400- 
1550: 1079, 1219, 2976, 3033.

Ligeløbstrapper. 2302* (o. 1516). 
TÅRNTRAPPER I TRAPPEHUSE 

Vindeltrapper. 1400-1550: †948*, 977, 1037,
1110, 1140, 1164, 1188, 1447, 1634, 1656, 1684, 

1717, 1784, 1814, 2039 (delvis i murlivet), 2064 
(delvis i murlivet), 2677, †2746*, 2772*, 2773, 
†2885, 2917, 2947, 3121*, 3170, 3221 (trappe
huset sekundært), 3386. 1500-1525: 1526, 1571, 
1757, 1841 (delvis i murlivet), 3068*. 1525-1550: 
2008 (trappehuset sekundært), 2423.
ANDRE TÅRNTRAPPER 

I trapperum. 1400-1550: 2551 (indvendige, tøm
rede trapper).

TRAPPER I ANDRE BYGNINGSDELE 
1350-1400: †302. 1400-1550: 268, 270, 712.

TRÆKIRKER

†947(?), †1107(?), †1191*(?) (fund af egeplanke), 
†1471 (?), †1654(?), †2035(?), †2466(?), †3025(?), 
†3064(?), †3346(?).
TÅRNE

ROMANSKE
†832, (†)2810(?) (underdelen bevaret).

GOTISKE
o. 1300: 3216, 3448. 1400-1550: passim, 976 (o. 

1462) (dendro-datering), 2422 (o. 1525) (fynsk byg
mester?).

STYLTETÅRNE
2476 (1592) (ombygget).

USÆDVANLIGE PLACERINGER
Ved siden af kor. 1400-1550: 3121*.
Ved siden af skib. 1400-1550: †3266.

URE
TÅRNURE

Middelalderlige: †510 (med urskive inde i kirken). 
1600-1700: 510*, †511, †771, 926*. 1800-1900: 
770*, 925, 926*, 3339*. Efter 1900: 991, 1153, 
1232, 1464, 1553, 1589, 2254, 2441.

URHUSE
†510 (1696), 925 (1820).

URSKIVER
I kirken. †510 (1401).

SOLURE
1600-1700: †375. 1700-1750: 375, †3392, †3456. 

1750-1800: †889, 1425, 1451, 1474*, 1501, 1721*, 
3392*. 1800-1850: †818 (på kirkegårdsmonu- 
ment), 889*, 2066*.

VÆGURE 
2186 (1783).

VIEVANDSKAR
GRANIT

Middelalderlige: 862(?) (to), †1052 (ottekantet), 
1075(?), †1694(?), 2048* (formentlig udført som 
døbefont), 2350*, 2403*(?), 2528*(?), 2660(?) 
(to, en til indmuring), 2754* (til indmuring), 
3235* (måske fontekumme), 3468*(?), 3536(?), 
3543*(?).

SØLV
Middelalderlige: †402 (nævnt 1313) ('aspersorium').

VINDFLØJE OG FLØJSTÆNGER 
VINDFLØJE

1550-1700: †375 (syv), †840, †2056 (på kir- 
kegårdsportaler). 1700-1750: †375, 888, †889, 
†1357, †2458, 3392*, †3457 (af svensk kobber). 
1750-1800: 889, 952*, †952*, †952, 1574, 1718, 
2121, 3223. 1800-1850: †1143, †3317*, 3353*, 
3504. 1800-1850?: †1721, †2481, †2523, †2590. 
1850-1900: 293, 375, 889*, 1143, †1357, †1357*, 
1357, 1892, 1934, †2523, 2523, †2776, 2815, 2879, 
†2886*, 3125. Efter 1900: 730, 1593, 1596, 1636 
(med ombyttede cifre), 2042, 2344, 2590.

Personer. †730 (nævnt 1685) (kirkens værnehelgen).
Haner. 1700-1800: †2886*, 3036*, 3072, 3392*. 

1800-1900: 375*, 3456, 3456, †3456, 3504. Efter 
1900: 3269.

Storke. 1700-1800?: 1307(?) (med ål i næbbet).
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VINDFLØJE OG FLØJSTÆNGER (fortsat) 
Traner. 1750-1800: 1422, 1425*, 1451, †1501*, 

1574. Efter 1900: 1501.
Ørne. 1700-1800: †3125*, 3174*.

FLØJSTÆNGER 
1700-1800: †2158 (med trækugle), †2651. Efter 

1800: †1934, †2042*, †2042, †2481, 3353.
BRANDSTÆNGER 

Efter 1550: 1607, 1841, †2008*, 2064 (nævnt 
1668).

VINDUER
MONOLITOVERLIGGERE, VANDRET 

OVERKANT 
Rundbuede, smigede. 1100-1250: 974, 1184 (løs 

overligger), 1298*, 1420, 1634, 1754, 1783, †1838, 
1839, 2038, 2060, 2229*, 2300, 2337, †2378, 
2419*, 2469, 2516 (med profileret udsmykning), 
2549*, 2586, 2614, 2637, 2676, †2745*, 2770, 
2809, †2853, 2883*, 2884*, 2915, 2943*, 3168*. 
1225-1300: 2518* (indvendig bredsmigede). 

Rundbuede, med affasede smige. 1100-1250: 
1139* (sålbænk med affasede smige), 1241, 1496, 
1497, 1603.

Rundbuede, smigede, med lille rundstav. 
1100-1250: 1603* (lilje i toppunktet), 1655*, 
†1783, (†)1839* (lilje i toppunktet), 1974* (lilje i 
toppunktet), 2004*.

MONOLITOVERLIGGERE, TAGFORMET 
OVERKANT 

Rundbuede, smigede. 1100-1250: 974, 1036*, 
1139*, 1163, (†) 1521*, 1714* (med bladornamen
tik), 1885* (flere, nogle med profileret usmyk- 
ning), 1919*, 2709* (rekonstrueret), 3066. 

Rundbuede, med affasede smige. 1100-1250: 
1446* (flere, ét indvendig med spærstik). 

Rundbuede, smigede, med lille rundstav. 
1100-1250: 1655* (med lilje i toppunkt), 1682*, 
1714*, 1715*, 1716*, 1753*, 1754, 1886* (med 
lilje i toppunkt), 1925* (flere).

MONOLITOVERLIGGERE, TRE- OG FEM- 
SIDET OVERKANT 

Rundbuede, smigede. 1100-1250: 1108, (†) 1521 *, 
1886*.

Rundbuede, med affasede smige. 1100-1250:
1241, 1421* (indridsede kilestensstik). 

Rundbuede, smigede, med lille rundstav. 
1100-1250: 2973*.

RUNDBUEDE, MUREDE STIK 
Smigede. 1100-1250: 211 (indvendig rundstav), 

†237, 258 (rundstav med skaft- og halsring), 367, 
†701* (parvis sammenstillede), 876, 1036*, 1078*, 
1108, 1184, 1218, 1570, 1655, 1811*, (†)1839*, 
1886*, 1922 (indvendig spidsbuede), 2037, 2038,
2060, 2391*, †2457, 2469, 2469, 2475, 2546*, 
2809, 2973, 3114*, 3117*, †3214, 3215*, 3264*,

3264*, 3314*, 3351*, 3383*. 1225-1300: 264, 265. 
1250-1300: 3030*.

Falsede. 1100-1250: 1078* (med kvartrund søjle
stav), 3066*. 1250-1300: 1301* (lysning med tre
kløverafslutning). 1400-1550: 976, 1037*, 1188, 
1686, 2976. 1500-1600: 1656, 2423. 1550-1800:
1449, †1528.

CIRKELFORMEDE 
Smigede. 1100-1250: (†)208, 975, 1521, 1682*, 

1714* (ovalt), 1753*, 2059. 1200-1300: †367 (ot- 
tebladet lysning).

VINDUESGRUPPER 
To-grupper, o. 1250: †701*.
Tre-grupper. 1250-1300: 1242*,†1301*, †3030(?), 

3446*.
SPIDSBUEDE 

1100-1250: 260 (rundstav med profilbase), (†)279, 
367.

Smigede. 1250-1350: 278 (indre og ydre fals), 
1186*, 1472, 3266* (rekonstruerede), 3446*. 

Falsede. o. 1250: 702*. 1400-1550: †268 (med 
prydskifte), 1079, 1219*, 1684, †2551, †2811, 
3033.

Profilerede. 1450-1500: (†)708* (flankerer rund
buet fra o. 1500).

FLADBUEDE 
Smigede. 1400-1550: 1110, 1606 (indvendigt smi

get), 2774, †3388, †3392*.
Falsede. 1400-1550: 1078*, (†) 1243, †1277*, 1354,

1422, 1447, 1684, 2039, 2424, †2746*, 3034*, 
†3169, †3354*. 1500-1550: 1164, 1303, 1303, 
(†)1607, 1656, 1757, 1757, †2302, 2393, 2423*. 
Efter 1550: 3172, 3501*.

SPÆRSTIKFORMEDE 
1100-1250: 1446* (indvendig). 1250-1350: 3217*.

KURVEHANKSBUEDE 
1600-1750: 280, 1571, †1784, 1977.
Smigede. 1500-1600: †3124*, 3221.
Falsede. 1550-1650: †727*, 1635, 3500*. 1700- 

1800: 1424, 1717, 1720, 3068, 3502.
VINDUESRAMMER 

Romanske trærammer. 1100-1250: †1184* (af
tryk), 2005, 2391*, †2676, †2853, 2945*, (†)3315 
(rester).

Støbejern. 1850-1855: †1528, 1656, †2457, 3034. 
1850-1900: †887*, 1080, †1425, 1683, †1686, 
†3392, 3502*. 1855-1860: †2340*, †2381*, 2520, 
†2649*, †2746*, †3318*. 1860-1865: 1422, 1447,
1473, †1636, 1817, 1930, †2065, 2159, †2285, 
2419, †2427, 2522. 1865-1870: 978, 1605, 1658, 
1890, †2008, †2040, 2062, 2480, 2616, 2775, 3222. 
1870-1875: 1143, †1167, 1190, †1302, 1354, 1355, 
1501, 1718, †1786, †1932, 2555, 2677, 2679*, 
†2714, †2746*, 2775, †2918, †2948. 1875-1880: 
1785, †1815, 2814. 1880-1885: 1634, 2234, 2307, 
2307, †2649, 2679*. 1885-1890: 1003, 1305,
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VINDUER (fortsat) 
†1572, 2396, †2885*. 1890-1895: 1385, 1891, 
2273. 1895-1900: 2367. 

VINDUESSTAVVÆRK 
1350-1400: †1813. 1400-1550: (†)708, †835*, 848*. 

VINDUESGLAS 
Rude- og vinduesglas. 1400-1550: 2816. 1600- 

1700: 369 (hessisk glas), 3173. 
Blysprosser. 1400-1550: 2816. 1600-1700: †369, 

3173, †3502.

VÆG- OG LOFTSMALERIER 
DEKORATIONSMALERI

Middelalderlige: 1082, 3393*. 1700-1800: 932*, 
3391*, 3391*, (†)3455. 1800-1900: †2655*, 
†3034*, †3318, 3455*. Efter 1900: †3504.

MED MOTIVER
1844* (1651), 3279* (1768), 1848 (1955).

VÆGBEKLÆDNINGER
GOBELINER

Efter 1950: 922, 1177*, 2762*.
VÆGPANELER 

1550-1600: 3053*.

VÆRNEHELGENER 
ALTRE INDVIET TIL 

Allehelgen. 88.
Andreas. 88 (Andreas og Englene), 850. 
Anna. 88, 849.
Ansgar. 89.
Antonius. 89.
Apollonia. 89.
Augustin. 690(?).
Barbara. 307.
Birgitta. 92.
Cosmas og Damian. 93(?).
Erasmus. 93.
Filip. 95.
Gertrud. 93.
Hellig Kors. 93, 107 (sognealter), 836(?), 849,

3109.
Helligtrekonger. 93.
Hieronymus. 94.
Jacob den ældre. 95.
Jakob den yngre. 95.
Johannes. 96, 97, 98 (Johannes Døberen), 845. 
Jørgen. 99, 851(?).
Katharina. 99.
Klemens. 831.
Kristi legeme. 100, 845, 847.
Kristoffer. 100.
Lambert. 100.
Laurentius. 100.
Lucius. 101, 306.
Maria. 106 (Rorate), 307, 2415, 3023.

Maria Magdalene. 102.
Mikael. 103, 850.
Morten. 104.
Nikolaj. 104, 1031.
Olaf. 105.
Peter. 106.
Peter og Paulus. 106.
Salve Sancta Parens. 107 (Hellige moder). 
Simon og Judas. 107.
Søren. Severin. 108.
Thomas. 108.
Trefoldigheden. 108, 690.
Vor Frue. 94(?), 107 (sognealter), 108, 110 (Vor 

Frue bebudelse), 690, 850, 944, 1135. 
DØBEFONTE INDVIET TIL 

Jakob. 869, 902*.
Maria. 869.
Vor Frue. 902*.

KAPELLER INDVIET TIL 
Allehelgen. 101.
Andreas. 88, 312.
Anna. 88.
Barbara. 89, 307.
Bethlehem. 89, 306.
Birgitta. 92, 312.
De 11000 jomfruer. 93, 307.
Filip. 95.
Gertrud. 1442.
Gud den almægtige. 101.
Hellig Kors. 851.
Helligtrekonger. 93.
Jakob den yngre. 95, 314.
Johannes. 97, 312.
Jørgen. 99(?), 851.
Katharina. 99.
Laurentius. 101, 314.
Maria. 101.
Mikael. 103.
Nikolaj. 104, 309.
Peter og Paulus. 106, 308.
Thomas Apostel. 108.
Thomas af Canterbury. 101.
Vor Frue. 110, 310, 690.

KIRKER INDVIET TIL 
Andreas. 3379, 3439.
Anna. 2108 (kapel?).
Ansgar. 3102.
Bartolomæus. 845, 1135.
Brigida. 1442.
Crispin og Crispinian. 2415.
Gregorius. 2631.
Hellig Grav. 845.
Hellig Legem. 2297.
Helligånden. 850.
Jakob. 869.
Johannes Evangelist. 845.
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VÆRNEHELGENER (fortsat)
Katharina. 685.
Klemens. 831, 1835.
Knud. 3063.
Laurentius. 846, 1443, 1515, 1911(?), 2611, 3023. 
Martin. 972, 1881, 2055.
Martin af Tours. 1651 (?).
Mikael. 849, 2673.
Nikolaj. 840, 943, 1031, 1239, 1273, 1293, 2541, 

3109, 3209, 3261.
Peter. 837.
Stefan. 1105.
Vor Frue. 64.

KOR INDVIET TIL 
Vor Frue. 110.

HELLIGKILDER INDVIET TIL 
Sylvester. 1651 (?).

VÅBENHUSE 
PLACERINGER 

I nord. Middelalderlige: †316*, 978, †1039, †1165, 
†1526, 1605*, 1634*, †1657, 1683 (senromansk?), 
1931, †2286, †2379, 2458, 2774*, †2885*, 2917, 
3067, 3122, †3453. 1600-1700: 2394. 1700-1800: 
2114, †2159, †2615. 1800-1900: 1165, †2286, 
†2379, 2615. Efter 1900: 2344.

I syd. Middelalderlige: †316, †879*, †949*, †1039*, 
1079, 1110, †1142, 1189, †1219, 1243, †1277, 
1302* (senromansk?), †1356, 1422, 1448, 1472,
1498, †1526, †1572, †1718, 1757, 1785, †1815,
1841, †1890, 1975, 2008, †2040*, 2062*, (†)2233, 
2424, 2475, 2520, †2554, †2589* 2645*, 2676*, 
†2745*, 2813, †2948, 2975*, 3032, 3220*, †3387*. 
1500-1600: 2712*, †2854*, 3170. 1600-1700: 
†1219. 1700-1800: 1219, 1219, †1277, †1391, 
†1526, 1718, †2159, †2204, †2304, †2340, 3007, 
†3007, 3316*, †3353, †3453*. 1800-1900: 1142, 
1355*, 1564, 2159, 2304, 3267, 3353*. Efter 1900: 
1526, 2040, 2948, 3103.

I vest. 1600-1800: †728, 3501*. Efter 1800: †2273*, 
†2340, 2358, 2366, 3375.

INDRETTEDE I TÅRNRUM 
Middelalderlige: †3266. 1800-1900: 1037, 1573,

1656, 2366, 2449, 2551, 2588, 2741, 3454. Efter 
1900: 1188, 1303, 1710, 1777, 2263, 2267*, 2358, 
2761, 3269.

VÅBENSKJOLDE
Kalkmalede. Middelalderlige: 1081*, 1192*, 1222*, 

†1321*, 1451*, 2010*, 2777*. 1550-1600: 1320*, 
†1979. 1600-1700: †1502, †1721, 2067*, †2067. 
1700-1800: †386, †1245*.

Anerækker. 1600-1700: 1867*, 2023*.

På alterklæder. †406 (o. 1500). 1700-1800: †1820, 
†1980, †3074,†3134, †3176.

På altersølv. 1575-1600: 2014*, 2014*. 1600-1650:
†424, 744*. 1650-1700: 423*, 423, 2045*, 2451*, 
2893*, 3139*, 3178*. 1700-1750: 2491, 2526, 
2561*, 2781*, 2859*, 3076*, 3078*, 3078*.

På altertavler. 1575-1600: 410* (rigsvåben), 1224*, 
11428, 2310*, 2431*, 2525*. 1600-1650: 894*, 
1045*, 1722, 1981*, 2890*, †3075. 1650-1700: 1850. 
1700-1800: 1690, 2242*, 2348, 2780*, †2821.

På alterudstyr. 1600-1650: 1480, 2984, 3176*. 
1650-1700: 1790, 1857, 2894, 3179*. 1700-1800: 
1824*.

På bygningstavler. 3068* (1739).
På døbefonte. 1400-1450: 430 (stiftervåben?).
På døbefonte, tilbehør. 1550-1600: 1148*, 2402*, 

3329*, 3468*. 1600-1700: †1729.
På dørfløje. 1500-1525: 445*, 468*. 1600-1800: 

466, †2440.
På glasmalerier. 3174* (1700). 1575-1600: (†)730* 

(Ribes byvåben), †731 (rigsvåben).
På gravminder. Middelalderlige: †635*. 1525- 

1550: 596*, 598*, 598, †933. 1550-1600: 598*, 
599*, 601*, 602*, 1342*, †1428, 1464*, †1464, 
1512*, 2902*, 3188*. 1600-1625: †640*, †640*, 
650, †932, 1065*, 2023*, 2504*, †2905. 1625-1650: 
556*, (†)610*, 612*, 613, 614*, 616*, 795*, 1066, 
1128*. 1650-1675: 563*, 566*, 617*, 623, 796*, 
796*, 1208, 1436*, 1437. 1675-1700: 625, 626*, 
626*, 626, 627, 628, 799*, 2025*. 1700-1725: 
570, 572, 628, 629*, 630*, 1066*, 3057*, 3095, 
3194*. 1725-1750: †2607*, 3092*. 1750-1800: 
630*, 1739*, 3093*, 3193*.

På kisteplader og -beslag. 1550-1600: 1130*, 
3200*. 1650-1700: 805, 1875*, 3196*. 1700-1750: 
3198*.

På loftsmalerier. †1847* (1651).
På lysekroner. 1600-1650: 924.
På malerier. †1232 (1588) (adelsportrætter).
På orgelfacader. o. 1450: †476*, †477*. 1550-1700:

474, 478* (orgelpulpitur).
På pengetavler. 1650-1700: 463*.
På prædikestole. 1550-1600: †964, †1229, 2351*, 

†2437. 1600-1700: 907*, 908*, 908, †1335, 1508, 
1730, 1732, †1860, 1990*, 2497, 2725* (signatur 
for billedskærer), 2785, 2895, 2896*, 2991*.

På salmenummertavler. 1738 (1761).
På stoleværk. †3240* (1444). 1525-1575: 2083*, 

†2663, 2993*, 3472*, †3474. 1550-1600: †2830(?). 
1575-1600: 1205*, 1262*, 1337*, 1625*, †1699, 
1736*, 1992*, 2084*, 2789*, †2789, 2897*, 2994*. 
1600-1700: 453*, †915, 1547*, 1549*, †2867, 
3085*. 1700-1800: †990, 1586*, †2830, 2865, †3086.



SAGREGISTER
For at lette overskueligheden indledes med en alfabetisk nøgle med henvisninger til de overordnede opslagsord. 
I selve registret er under opslagsordene anført stikord, ordnet enten alfabetisk eller systematisk – hovedsagelig i 
overensstemmelse med Danmarks Kirkers redaktionsrækkefølge (jfr. s. 7f., specielt s. 17f.). F.eks. er under Begra
velser angivet henvisninger til Grave, Gravkapeller, Gravkrypter, Ligkister, Sarkofager, Grav- og kisteudstyr samt 
til Kisteplader og -beslag. Udskilt i særlige afsnit fra hovedregistret er et Ikonografisk register (s. 3587) og et 
Kunstner- og håndværkerregister (s. 3683).

Opslagsord og stikord er i registret anført med fed skrift, dateringer med fed kursiv. En * efter sidehenvisningen 
angiver, at den pågældende genstand er afbildet. Et †før sidehenvisningen angiver, at genstanden er forsvundet.

Registret er udarbejdet af Laura Bjerrum og Dorthe Falcon Møller (tekstgennemgang og indtastning), Niels 
Jørgen Poulsen (redigering) samt Mogens Vedsø (redigering af database).

NØGLE TIL SAGREGISTER

(Opslagsordet til registret er markeret med fed skrift)

Aflastningsbuer – se Bygningsdetaljer og -konstrukti
oner

Akvamaniler – se Alterudstyr
Alterborde, -podier og -skranker (s. 3553) – se også 

Sidealterborde 
Alterbordsnicher – se Alterborde, -podier og skranker 
Alterbordspaneler – se Alterborde, -podier og -skranker
Alterbøger – se Alterudstyr
Alterdiske – se Altersølv
Alterduge – se Altertekstiler under Tekstiler
Alterkalke – se Altersølv
Alterkander – se Altersølv
Alterklæder – se Altertekstiler under Tekstiler
Alterkrucifikser – se Krucifikser
Alternicher (s. 3553)
Alteromhæng – se Omhæng under Tekstiler 
Alterretabler – se Alterprydelser under Alterudsmykninger 
Alterskamler – se Alterborde, -podier og -skranker 
Alterskranker – se Alterborde, -podier og -skranker 
Alterstager – se Alterudstyr 
Altersølv (s. 3553)
Altertavlefigurer, løse – se Alterudsmykninger 
Altertavler – se Alterudsmykninger 
Alterudsmykninger (s. 3555)
Alterudstyr (s. 3556)
Altre, gyldne – se Alterudsmykninger 
Ankerforskud – se Murankre under Bygningsdetaljer 

og -konstruktioner 
Antemensaler – jfr. Alterbordspaneler under Alterborde, 

-podier og -skranker 
Antependier – jfr. Alteromhæng under Tekstiler 
Apsider (s. 3557)
Arkadepiller – se Bygningsdetaljer og -konstruktioner 
Baser – se Bygningsdetaljer og -konstruktioner 
Begravelser (s. 3557)
Begravelser, murede – jfr. Gravkrypter under Begravelser 
Begravelsesskjolde – se Begravelsestilbehør 
Begravelsestekstiler – se Tekstiler 
Begravelsestilbehør (s. 3558)

Belysning (s. 3558)
Benhuse (s. 3559)
Berettelsestøj – jfr. Sygesæt under Altersølv 
Beslag – se Låsetøj og beslag
Biblioteker – se Rumindretninger og -funktioner
Binderskifter – se Prydskifter under Bygningsdetaljer 

og -konstruktioner 
Bindingsværk – se Bygningsdetaljer og -konstruktioner
Bispestole – se Gejstlige stole under Stoleværk og andre 

møbler
Blysprosser – se Vinduesglas under Vinduer 
Blytegn – se Diverse
Blændinger (s. 3559) – se også Gavlblændinger
Bogpulte –se Læsepulte under Prædikestole 
Bogstole – se Alterudstyr samt Stoleværk og andre 

møbler
Bomhuller – se Bygningsdetaljer og -konstruktioner 
Bomærker (s. 3559)
Bondegravsten – se Gravsten under Gravminder 
Borde – se Stoleværk og andre møbler 
Brandslukningsmateriel – se Diverse 
Brudestole – se Stoleværk og andre møbler 
Brønde (s. 3560)
Bukkehornsbeslag –se Låsetøj og beslag 
Buster – se Portrætter 
Byggematerialer (s. 3560)
Byggeri i etaper (s. 3560) – se også Ombygninger 
Bygningsdetaljer og -konstruktioner (s. 3560) 
Bygningstavler og -indskrifter (s. 3563)
Bæltemuring – se Mønstermurværk under Bygningsde

taljer og -konstruktioner 
Bænke – se Stoleværk og andre møbler 
Bænke, murede – se Stoleværk og andre møbler 
Børnestole – se Stolestader under Stoleværk og andre 

møbler 
Chrismatorier – se Alterudstyr
Cirkelblændinger – se Blændinger samt Gavlblændinger
Cirkelåbninger – se Hvælv 
Dateringer, naturvidenskabelige (s. 3563)
Degnestole – se Gejstlige stole under Stoleværk og an

dre møbler
Dekorationsmaleri – se Kalkmalerier samt Væg- og 

loftsmalerier
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Dendrokronologiske dateringer – se Dateringer, natur
videnskabelige 

Diske – jfr. Alterdiske under Altersølv 
Diverse (s. 3564)
Dragerstole – se Tagkonstruktioner under Tage 
Dueslag – se Diverse 
Døbefonte (s. 3564)
Døbefonte, tilbehør (s. 3565)
Dørbeslag – se Låsetøj og beslag 
Døre, jernbundne – se Dørfløje 
Døre og portaler (s. 3565)
Dørfløje (s. 3566)
Dørringe – se Låsetøj og beslag 
Dåbsfade – se Døbefonte, tilbehør 
Dåbskander – se Døbefonte, tilbehør 
Dåbstøj – se Dåbstekstiler under Tekstiler 
Eftermiddelalderlige kirker (s. 3566)
Faner – se Tekstiler
Figurer, løse – se Altertavlefigurer, løse under Alterud

smykninger og Løse figurer fra korbuekrucifikser un
der Krucifikser 

Figursten – se Gravsten under Gravminder 
Firkløverfriser – se Gesimser og gesimsfriser under Byg

ningsdetaljer og –konstruktioner 
Flensborgfliser – se Flisegulve under Gulve 
Fløjstænger – se Vindfløje og fløjstænger 
Fontegitre – se Døbefonte, tilbehør 
Fontehimle – se Døbefonte, tilbehør 
Fontelåg – se Døbefonte, tilbehør 
Forlængelser af dele af kirkerne – se Ombygninger 
Forsvarsindretninger (s. 3566)
Fortandinger – se Bygningsdetaljer og –konstruktioner 
Fortidsminder (s. 3567)
Friser – se Gesimser og Gesimsfriser under Bygningsde

taljer og –konstruktioner
Fugebehandling – se Murbehandling 
Gabestokke med halsjern – se Strafferedskaber under Kir

kegårde
Gallerier – se Pulpiturer og gallerier
Gangjern – se Låsetøj og beslag 
Gavlblændinger (s. 3567) – se også Blændinger 
Gavle (s. 3567)
Gavlkamme – se Gavle 
Gemmenicher – se Nicher
Gesimser og gesimsfriser – se Bygningsdetaljer og 

–konstruktioner 
Geværskabe – se Skabe, kister og skrin 
Gitre – se Gravkapeller under Begravelser, Fontegitre un

der Døbefonte, tilbehør og Gitre på kirkegårde under 
Gravminder 

Glamhuller (s. 3567)
Glasmalerier og – mosaikker (s. 3567)
Glugger (s. 3567)
Graffiti (s. 3568)
Grathvælv – se Hvælv 
Grave, murede – se Begravelser 
Gravfaner – se Faner under Tekstiler 
Gravfliser – se Gravminder
Gravheller – se Gravfliser og – heller under Gravminder 
Gravhøje – se Fortidsminder
Gravkamre – jfr. Gravkrypter under Begravelser 
Gravkamre på kirkegårde – se Begravelser

Gravkapeller – se Begravelser 
Gravkrypter – se Begravelser 
Gravminder (s. 3568)
Gravpotter – se Grav– og Kisteudstyr under Begravelser 
Gravrammer – se Gravminder og Kirkegårdsmonumen– 

ter smst.
Gravsten – se Gravminder
Gravtræer – se Gravminder og Kirkegårdsmonumenter 

smst.
Gravudstyr – se Begravelser
Grotter – se Kirkegårdsmonumenter under Gravminder 
Grundstensdokumenter – se Diverse 
Gulve (s. 3570)
Hagioskoper – se Diverse 
Hallekirker – se Kirketyper 
Halsjern – se Strafferedskaber under Kirkegårde 
Harmonier – se Orgler 
Hatteknager – se Diverse 
Helgenfaner – se Faner under Tekstiler 
Helgenfigurer – se Alteraltertavlefigurer, løse under Alter

udsmykninger 
Helgengrave – se Alterborde med helgengrave under Al

terborde, – podier og – skranker 
Helligkilder (s. 3570)
Helstenshvælv – se Hvælv
Herskabsgallerier – se Herskabspulpiturer og – gallerier 

under Pulpiturer og gallerier 
Herskabspulpiturer – se Pulpiturer og gallerier 
Herskabsstole – se Stoleværk og andre møbler 
Hospitaler – se Kirkegårdsbygninger 
Hvælv (s. 3570)
Håndklæder – se Dåbstekstiler under Tekstiler 
Ildkar – se Røgelseskar under Alterudstyr samt Opvarm

ning
Indridsninger – se Graffiti 
Indristninger (s. 3571)
Indvielseskors – se Kalkmalerier
Jernankre – jfr. Murankre under Bygningsdetaljer og 

–konstruktioner
Jordfæstegrave – se Begravelser 
Kakkelovne – se Opvarmning
Kalkbænke – se Kalk og mørtel under Byggematerialer 
Kalkhuse – se Kirkegårdsbygninger 
Kalkklæder – se Altertekstiler under Tekstiler 
Kalkkuler – se Kalk og mørtel under Byggematerialer 
Kalkkøller – se Kalk og mørtel under Byggematerialer 
Kalkmalerier (s. 3571)
Kaloriferer – se Opvarmning 
Kaminer – se Opvarmning 
Kamtakker – se Gavlkamme under Gavle 
Kandelabre – se Belysning 
Kapeller (s. 3572)
Kapitæler – se Bygningsdetaljer og – konstruktioner 
Karmsten – se Døre og portaler
Kassettelofter – se Lofter
Katekismustavler—se Altertavletyper under Alterudsmyk

ninger 
Kirkegårde (s. 3572)
Kirkegårdsbygninger (s. 3572)
Kirkegårdsmonumenter – se Gravminder 
Kirkelader – se Rumindretninger og –funktioner 
Kirker som sømærker – se Diverse
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Kirkeriste – se Kirkegårde 
Kirkeskibe (s. 3572)
Kirkespilsudstyr – se Diverse 
Kirkestalde – se Kirkegårdsbygninger 
Kirkestævnetavler – se Meddelelsestavler under Tavler 
Kirketyper (s. 3573)
Kistekrucifikser – se Kisteplader og – beslag under Begra

velser
Kisteplader og – beslag – se Begravelser 
Kister – se Ligkister under Begravelser, samt Skabe, ki

ster og skrin
Kisteudstyr – se Grav– og Kisteudstyr under Begravelser 
Klingpunge – se Pengebeholdere 
Klokkehuse m.m. (s. 3573)
Klokkeophæng (s. 3573)
Klokker (s. 3573)
Klokkerebshuller – se Klokker 
Klokkespil – se Klokker
Klokkestabler – se Klokkehuse og – stabler under Klokke

huse m.m.
Klokkestole – se Klokkeophæng
Klokkestøbergrave – se Klokker 
Klostre (s. 3574)
Knæleskamler – jfr. under Alterborde, – podier og – skran– 

ker
Kollektbækkener – se Pengebeholdere 
Kongestolper – se Tagkonstruktioner under Tage 
Konsoller – se Bygningsdetaljer og – konstruktioner
Korbuekrucifikser – se Krucifikser 
Kordongesimser – se Gesimser og gesimsfriser under Byg

ningsdetaljer og –konstruktioner 
Korforlængelser – jfr. Østforlængelser af kor under Om

bygninger 
Korfornyelser – se Ombygninger 
Korkåber – se Messetøj under Tekstiler 
Korporaler – jfr. Kalkklæder under Tekstiler 
Kors – se Alterprydelser under Alterudsmykninger samt 

Kirkegårdsmonumenter under Gravminder 
Korsfæstelsesgrupper – se Alterprydelser under Alterud

smykninger samt Korbuekrucifiksgrupper under Kru
cifikser; se endvidere s. 3589f.

Korstole – se Gejstlige stole under Stoleværk og andre 
møbler

Kragbånd – se Bygningsdetaljer og – konstruktioner 
Krucifikser (s. 3574)
Kvaderridsninger – se Murbehandling 
Lamper – se Belysning
Langhuskirker – se Kirketyper
Latinskoler – jfr. Skoler under Kirkegårdsbygninger
Legendebøger – se Diverse
Lektorieprædikestole – se Prædikestolstyper under Prædi– 

kestole
Lektorier – se Pulpiturer og gallerier
Lemme – se Hvælv
Ligbårer – se Begravelsestilbehør
Ligkapeller – se Kirkegårdsbygninger
Ligkister – se Begravelser
Ligsten – jfr. Gravsten under Gravminder
Ligtøj – se Begravelsestekstiler under Tekstiler
Ligvogne – se Begravelsestilbehør
Liséner – se Bygningsdetaljer og – konstruktioner
Lofter (s. 3574)

Loftsmalerier – se Væg – og loftsmalerier
Lydhimle – jfr. Prædikestolshimle under Prædikestole 
Lygter – se Belysning 
Lysearme – se Belysning
Lysekister – se Kister under Skabe, kister og skrin
Lysekroner – se Belysning
Lysepiber – se Belysning
Lyseskjolde – se Belysning
Lyseslukkere – se Belysning
Lysestager – jfr. Alterstager under Alterudstyr
Læsepulte – se Prædikestole
Løberskifter – se Prydskifter under Bygningsdetaljer og 

– konstruktioner 
Låsetøj og beslag (s. 3574)
Malerier, løse (s. 3575)
Materialhuse – se Kirkegårdsbygninger 
Messehagler – se Messetøj under Tekstiler 
Messeklokker – se Klokker 
Messeskjorter – se Messetøj under Tekstiler 
Messetøj – se Tekstiler 
Mindekranse m.m. – se Begravelsestilbehør 
Mindesten – se Kirkegårdsmonumenter under Gravminder 
Mindetavler – se Epitafier og Mindetavler under Grav

minder og Kirkegårdsmonumenter smst.
Monstranser – se Alterudstyr
Monstransskabe – se Skabe under Skabe, kister og skrin 
Munderingsskabe – jfr. Geværskabe under Skabe, kister 

og skrin
Murankre – se Bygningsdetaljer og – konstruktioner 
Murbehandling (s. 3575)
Murværk, farvelagt – se Murbehandling 
Mønstermurværk – se Bygningsdetaljer og – konstruk

tioner 
Mønter (s. 3575)
Måleenheder – se Diverse 
Nicher (s. 3575)
Oblatæsker – se Altersølv
Oliebeholdere – jfr. Chrismatorier under Alterudstyr 
Ombygninger (s. 3575)
Opus spicatum – jfr. Sildebensmuring under Bygnings

detaljer og – konstruktioner 
Opvarmning (s. 3575)
Orgelpulpiturer – se Pulpiturer og gallerier
Orgler (s. 3576)
Paténer – jfr. Alterdiske under Altersølv 
Pengebeholdere (s. 3576)
Pengeblokke – se Pengebeholdere 
Pengetavler – se Pengebeholdere
Petroleumshængelamper – se Lysekroner under Belysning 
Pilastre – se Bygningsdetaljer og – konstruktioner
Pilgrimstegn – se Diverse
Piller – se Bygningsdetaljer og – konstruktioner
Pinakler – se Gavlkamme under Gavle 
Piscinae (s. 3576)
Portaler – se Døre og portaler og Kirkegårdsindgange 

under Kirkegårde 
Portrætter (s. 3576)
Prydskifter – se Bygningsdetaljer og – konstruktioner 
Prædikestole (s. 3577)
Præsterækketavler – se Personrækketavler under Tavler 
Præste – og skriftestole – se Gejstlige stole under Stole

værk og andre møbler
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Pulpiturer og gallerier (s. 3578)
Pulpiturstole, lukkede – se Herskabsstole under Stole

værk og andre møbler 
Pyramidetage – se Tagformer under Tage 
Relieffer – se Portrætter samt Skulpturudsmykninger 
Relikvier (s. 3578)
Rumindretninger og – funktioner (s. 3578) 
Rundbuefriser – se Gesimser og gesimsfriser under Byg

ningsdetaljer og – konstruktioner 
Runeindskrifter – se Indristninger 
Runesten – se Fortidsminder 
Røgelseskar – se Alterudstyr 
Sagn (s. 3578)
Sakristier (s. 3578)
Salmenummertavler – se Meddelelsestavler under Tavler 
Sarkofager – se Begravelser
Savsnitsfriser – se Gesimser og gesimsfriser samt Prydskif

ter under Bygningsdetaljer og – konstruktioner 
Segl og signeter – se Diverse 
Sejerværker – jfr.Tårnure under Ure 
Series Pastorum – jfr. Præsterækketavler under Tavler 
Sidealtertavler – se Alterudsmykninger 
Sidealterborde og – nicher (s. 3578)
Signeter – se Segl og signeter under Diverse 
Sildebensmuring – se Mønstermurværk under Bygnings

detaljer og – konstruktioner 
Skabe, kister og skrin (s. 3578)
Skabsaltertavler – se Altertavletyper under Alterudsmyk

ninger 
Skabsnicher – se Nicher 
Skeer – se Altersølv
Skiftegange – se Murbehandling
Skjoldblændinger – se Blændinger og Gavlblændinger 
Skoler – se Kirkegårdsbygninger
Skriftarter på gravminder – se Gravminder 
Skriftestole – se Gejstlige stole under Stoleværk og an

dre møbler 
Skriftetavler – se Meddelelsestavler under Tavler 
Skulpturudsmykninger (s. 3579)
Skåle – se Altersølv
Skåltegn – se Sten med skåltegn under Fortidsminder 
Slukkehorn – jfr. Lyseslukkere under Belysning 
Smedejern, gravminder af – se Kirkegårdsmonumenter 

under Gravminder 
Sokler – se Bygningsdetaljer og – konstruktioner 
Solure – se Ure
Spareblændinger – se Blændinger
Spidsbuefriser – se Gesimser og gesimsfriser under Byg

ningsdetaljer og – konstruktioner 
Spir – se Tagformer og Tagkonstruktioner under Tage 
Sprøjtehuse – se Kirkegårdsbygninger 
Spygatter – se Bygningsdetaljer og – konstruktioner 
Stavkirker – se Trækirker
Steler – se Kirkegårdsmonumenter under Gravminder 
Stolestader – se Stoleværk og andre møbler 
Stolestadestridigheder – se Stoleværk og andre møbler 
Stoleværk og andre møbler (s. 3579)
Strafferedskaber – se Kirkegårde
Stræbe – og støttepiller – se Bygningsdetaljer og –kon

struktioner
Støbejern, gravminder af– se Kirkegårdsmonumenter un

der Gravminder

Sygesæt – se Altersølv 
Syvstager – se Alterstager under Alterudstyr 
Søjleportaler – se Døre og portaler 
Søjler – se Bygningsdetaljer og – konstruktioner samt 

Kirkegårdsmonumenter under Gravminder 
Sømærker – se Kirker som sømærker under Diverse 
Tagbeklædninger – se Tage 
Tage (s. 3581)
Tagkonstruktioner – se Tage 
Tagryttere – se Klokkehuse m.m.
Tagstole, åbne – se Tagkonstruktioner under Tage 
Tandsnitgesimser – se Gesimser og gesimsfriser under 

Bygningsdetaljer og – konstruktioner 
Tavler (s. 3581) – se også Bygningsindskrifter og – tavler 

samt Kirkegårdsmonumenter under Gravminder 
Tekstiler (s. 3582)
Timeglas – se Prædikestole
Trappefriser – se Gesimser og gesimsfriser under Byg

ningsdetaljer og – konstruktioner
Trappehuse – se Tårntrapper i trappehuse under Trapper 
Trapper (s. 3583)
Trempelkonstruktioner – se Tagkonstruktioner under Tage 
Triforier – se Bygningsdetaljer og – konstruktioner 
Trækirker (s. 3583)
Træ, gravminder af – se Kirkegårdsmonumenter under 

Gravminder 
Tympana – se Døre og portaler
Tøndehvælv – se Hvælv 
Tårne (s. 3583)
Tårntrapper – se diverse grupper under Trapper 
Tårnure – se Ure 
Ure (s. 3583)
Urklokker – se Klokker 
Valmtage – se Tagformer under Tage 
Vandkedler – se Akvamaniler og vandkedler under Alterudstyr 
Vejrhaner – se Vindfløje og fløj stænger 
Vestforlængelser – se Forlængelser under Ombygninger 
Vestgallerier – jfr. Herskabspulpiturer og – gallerier under 

Pulpiturer og gallerier 
Vievandskar (s. 3583)
Vievandsnicher – se Nicher 
Vindeltrapper – se Trapper
Vinder, hejseværk – se Bygningsdetaljer og – konstruk

tioner
Vindfløje og fløjstænger (s. 3583)
Vinduer (s. 3584)
Vinduesglas – se Vinduer 
Vinduesrammer – se Vinduer 
Vinduesstavværk – se Vinduer 
Vinflasker – se Altersølv 
Vinkander – jfr. Alterkander under Altersølv 
Væg – og loftsmalerier (s. 3585)
Vægbeklædninger (s. 3585)
Vægpaneler – se Vægbeklædninger 
Vægskabe – se Skabe under Skabe, kister og skrin 
Vægtæpper – se Alterudsmykninger 
Værnehelgener (s. 3585)
Våben – se Grav – og Kisteudstyr under Begravelser 
Våbenhuse (s. 3586)
Våbenskjolde (s. 3586)
Ølandsfliser – se Flisegulve under Gulve 
Østforlængelser – se Forlængelser under Ombygninger
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ALTERBORDE, -PODIER OG -SKRANKER
ALTERBORDE 

Granit. Middelalderlige: †836* †1042*, 1113*, 
1145, 1169, †1193*, 1322*, 1576*, 1980, 2816*. 

Tuf. Middelalderlige: 1083*, 2012* (plade af gra
nit). 1550-1650: 3356 (genanvendt).

Jernal. Middelalderlige: 1502, 1660.
Tegl. Middelalderlige: †738, †1426, (†)1475, 1576, 

†1687, †1788, 1943, †1944, †2240, 2397*, 2485, 
†2749, 2950, 3010*, 3132* (plade af granit), 3396, 
3459. Efter 1900: passim.

Granit og tegl. Middelalderlige: 1042*, 1452, 1531, 
2308, 2524, †2619, 2680, 2716*. 1600-1800: 3323. 

Træ. 1575-1600: †2287, †2778. 1700-1800: †1850, 
†2653*. Efter 1800: passim.

ALTERBORDE MED HELGENGRAVE 
Middelalderlige: 1042* (to), 1083*, 1113*, 1145, 

1169*, 1531, (†)1576*, 1943, 2012*, †2240, 2486, 
2716, (†)2716, 2816*, (†)2950, 3010*(?), †3281, 
3396*, 3459.

ALTERBORDSNICHER 
Middelalderlige: 981, 1475, 1660, 2397* (reposito- 

rium), 2485 (repositorium?).
ALTERBORDSPLADER 

Granit. Middelalderlige: 1042*, 1322*, 1531, 2012*, 
3132*.

Kalksten. Middelalderlige: 981*.
ALTERBORDE, FLYTNING AF

†2979 (1861), 3176 (1862).
ALTERBORDSPANELER 

Snedker- og billedskærerarbejder. 1575-1600:
1042, 1222*, 1452*, 1576*, 1637*, 1761*, 1820*, 
†2043, 2951*, 3010*, 2556* (1577), 1722* (1581), 
1611* (1587). o. 1600: 1113*, 1194*, 1660*, 
1944*, 2308*, 2524*, †2716, 2889*, 3039*, 
3134*, 3226*. 1625-1650: 1281*, (†)2368, 3176*. 
1700-1800: 1360, 2012, 3397*. 1800-1900: 1145, 
1503, 2888*, 3323*, 3506. Efter 1900: 738, 981, 
1475, 1850, 1980, 2042, 2068, 2762*, 2817, 2922, 
2979, 3281*, 3357.

Med malerier. 1550-1650: †2043, †2486, 3176*. 
1700-1800: 1246*, †1322, 2161*, 2889*, 3397*. 
Efter 1900:1787*.

CIBORIEALTRE
†409 (o. 1200), 409* (o. 1900).

ALTERSKAMLER 
1700-1800: 1051. 1825-1850: 2047, 2074, 3329, 

2166 (1842) (med indskrift), 2017 (1850) (med 
indskrift). Efter 1850: passim.

ALTERSKRANKER 
Træ. 1600-1700: †3467 (1691). 1700-1750: 2312*, 

†2625, †3410. 1750-1800: †1285*, †1582, 1984, 
2047*, †2350*, 2721, 2783, †3079*. 1800-1850: 
†2436*, 3049, †3286*. Efter 1850: passim.

Jern. 1650-1700: (†)746* (delvis bevaret som kor- 
gitter). 1700-1750: †1051, 2166. 1800-1850: 3467. 
Efter 1850: passim.

Messing. 1775-1875: †955, 988, 2783.

ALTERNICHER
(se også SIDEALTERBORDE OG -NICHER)

Middelalderlige: 306* (spidsbuet), 310, 2231* (spær- 
stikformet afslutning).

ALTERSØLV
ALTERKALKE

Sølv. 1250-1350: †402 (flere), 1948* (knop og 
skaftled). 1300-1400: †403, 1479* (knop), 2687* 
(knop). 1400-1500: †401, †2014, †2623, 3140*, 
†3232*. 1500-1550: (†)1050* (knop og skaftled), 
(†)1091 * (knop og skaftled), 1227*, †3013, 3465*. 
1550-1600: †987, †1050, 1199*, 1284*, 1479* 
(fod), 1613* (knop og skaftled, fynsk arbejde), 
†1823, †2046, 2687*, †2957, 2983*. 1600-1650: 
†2433, †2491, †2561, 3408*. 1600-1650?: (†) 1368, 
†1429, †2072. 1650-1700: 1789*, 2045*, †2311, 
†2623, †2657. 1650-1700?: †900, †1091, †1456, 
†1614, †2527, †2595. 1675-1700: 954*, 1479* 
(bæger), †1857, 2275*, 2450*, 2720*, 2892*, 
3139*, 3178*, 3509*. 1700-1725: 423*, 986*, 
1050*, †1147, 1253*, 2242*, 2491*, 2526*, 
2560*, 2781*, 2801*, 2859*, 3076*, 3327*, 
3360*, 3376*. 1700-1800?: †1118. 1725-1750: 
954*, 1171*, 1666*, 2310*, 2349*, 2433*, 2622*, 
2656*, 3285*. 1750-1800: 1091* (fod og bæger), 
1327*, 1504*, 1613, †1898, 1948* (fod og bæ
ger), 1983, 2370*. 1750-1800?: †1641. 1750-1850: 
3047*. 1800-1850: 744, 1147*, 1367*, 1406*, 
1428*, 1580*, 2400*, 3232*. 1850-1875: 2594*, 
2752*, 2824*, 2926*, 2957, 2957*, 3013. 1875- 
1900: 1005, 1118*, 1398, 1564, 2072, 2702, 2844. 
1900-1920: 1350, 1594, 1598, 1727, 2264, 2267, 
2327, 3107. 1920-1930: 1398, 1777, 2581, 2736, 
3256. 1930-1960: 1118. Efter 1960: 900, 986,
1710, 1857, 2295, 2752.

Tin. 1625-1650: †2561 (1632), †2657 (1644). 
1625-1650?: †2311. 1650-1675: †2072 (1659), 
†2400 (1662). 1650-1700?: †987, †1050, †1171, 
†1199, †1254, †1504, †1581, †1641, †1667, †1728, 
†1764, †1790, †1823, †2046, †2287, †2349, †2720, 
†2781. 1700-1800: 2752*, †2926.

Guld. Middelalderlige: †401, †402 (tre), †403.
Alterkalkskrucifikser. 1400-1500: 3140*, †3232. 

1500-1550: 1227*, 3465*. 1550-1600: 1199*, 
1691*, 2013*, 2688*. 1650-1700: 1764*, 1983* 
(delvis fornyet), †2072, 2164*, 2720*, 3139*, 
3178*, 3509*. 1700-1750: 1050* (kun lidt beva
ret), 1253*, 1456*, 1823*, 2125*, 2310*, 2349*, 
2491*, 2561*, 2781*, 2983*, 3327*, 3360*. 
1750-1850: 1091*, 1327*, 1368*, 1580*, 1640*,
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ALTERSØLV (fortsat)
1856, 2400*, 3047*, 3078*, 3408*. 1850-1900:
1898. Efter 1850: 2957*.

Krucifiksgrupper. 3408* (1844). 1575-1600:
743*, 1537*.

ALTERDISKE 
Sølv. Middelalderlige: 1227*, 1948*, †2623, 3013*, 

3465*, †2014 (1413), †3233 (1471). 1550-1600: 
744, 1614. 1575-1600: †987, 1284, 1368*, †1823, 
†2046, 2688*, 2957*, 3361*, 2014* (1579), 1691*
(1586), 1537* (1599). 1600-1650: †1429, †2072, 
†2561, 2595*, 3408*. 1650-1700: †1091, †1456, 
†1614, 1764, 1790, †1857, 1983, 2045*, 2046*, 
†2072, 2164*, 2276, †2451, †2623, 2720*, †2893, 
3139*, †3179. 1700-1725: 423, 987, 1050, †1147, 
2126*, †2491, 2527, 2781, 2801*, 2859*, 3078*, 
3328*. 1725-1750: 954, 1171, †1254, 1254, 1456, 
1667, 1823*, 2349, 2433, 2622*, 2656*, †2983. 
1750-1800: 1091, †1118, †1199, 1504*, †1641, 
1641, 1898, †2371, 3509. 1750-1850: 3047*. 1800- 
1850: 1118, 1147, †1368, 1406, 1428* 1580, 1857, 
2400*. 1850-1875: 1327, †1327, 1398, 1480, 2752, 
2824, †2926, 3179. 1875-1900: 1005, 1564, 2072, 
2451, 2702, 2844. 1900-1920: 1350, 1594, 1598, 
1728, 2264, 2267, 2327, 3107. Efter 1900: 2983, 
3509. 1920-1950: 1199, 1777, 2242, 2371, 2491, 
2581, 2736, 2781, 3256. Efter 1960: 900, 1710, 
1790, 1857, 2561, 2752, 2893, 2926.

Tin. 1600-1700: †1171, †1581, †1641, †1667, 
†1728, †1764, †1823, †2046, †2287, †2720, 2752*, 
†2781, †2561 (1632),†2657 (1644), †2072 (1659), 
†1790 (1668), †1504 (1688). 1700-1800?: †2926.

ALTERSÆT 
Sølv. Middelalderlige: †850. 1550-1700: †423 (to), 

†954, †1050, †1171, (†) 1368, †2243, †2400, †2527. 
1700-1800: †822, †822, †2400, †3361. Efter 1900: 
1969, 2102, 2295, 2360, 2360, 2763.

Tin. †3543 (nævnt 1622), †3545 (nævnt 1622). 
1600-1700: †2243, †2382.

OBLATÆSKER 
Sølv. Middelalderlige: †402, 2016* (o. 1400) (pyxis). 

1650-1700: 423*, 744*, 2595* (indgraveret kruci
fiks) , 2893*, †3465. 1700-1750: †900, 954*, †2434, 
2434* (digt på låget), †2657, 3078*, †3233, 3285*. 
1750-1850: 1429 (på låget graveret alterbord), 
†2046, 3509*, †3510. 1850-1900: 1005, 1327*, 
†1456, 1538, 1564, †1728, 2493, 2688, †2721, 
2721, 2825*, 2844, 2859*, 2926, †3048, 3179, 
3233*, 3409*. 1900-1950: 1983, 2581, 2736, 3256, 
3285. Efter 1900: 1050, 1764, 1898, 2015, 3285. 
Efter 1950: 900, 986, 1199, 1456, 1667, 1710, 
1823, 1857, 2126, 2276, 2311, 2349, 2451, 2561, 
2581, 2702, 3107, 3140.

Porcelæn. 1845-1860: 987, 1147, †1614, 2276, 
2311, 2349, 2371, 2561, 2983. 1860-1870: †1050, 
1171, 1398, 1504, 1581, 1692, †1790, 1857, †1898,

1983, †2073, †2451, 2623, 2657, 3140, †3285. 
1870-1880: 1092, 1118, †1199, 1227, 1480, 1641. 
1880-1900: 1254, 1285, 1368, 1406, 1728, 2046, 
2126, 2527, 2781, 3013. 1900-1920: 1598, †1764, 
1778, 1898, 1949, 2243, 2264, 2267, 2327, 2360, 
2400, 2752, 2957, 3361, 3377. Efter 1980: 2243.

Blik. 1750-1900: †1285, †1368, †2046, †2126, 
†3233, †3361, 823 (o. 1800).

Andre materialer. Middelalderlige: †402 (guld, 
pyxis), †402 (ciborier af strudseæg), 862* (o. 1300) 
(forgyldt kobber, ciborium). 1750-1900: †1823 
(træ), 2165* (messing), †2400(?) (forgyldt'kalkdå
se'), 3465* (tin).

Oblatæskekrucifikser. 1850-1865: 1327*, 2825*, 
2926, 3179.

ALTERKANDER
Sølv. 1600-1800: †424, †744, †2165 ('potel'), 423 

(1654). 1840-1850: †1172, †1327, 1538, 3328* 
(med gæki form af krucifiks). 1850-1900:744, 900, 
900, 1005, 2721*, 2844, 3328, †3361. 1900-1950: 
1227, 1327, 1429, 1949, 1983, 2434*, 2623, 2657, 
2736, 2781. Efter 1900: 1398, 1778, 1898, 2844, 
3048, 3285. Efter 1950: 900, 986, 1199, 1368, 
1456, 1598, 1614, 1710, 1823, 2126, 2276, 2349, 
2561, 2688, 2893*, 3107, 3140, 3361.

Porcelæn. 1830-1840: (†)2781* (1835) (sølvlåg for
met som hjertemusling), 1254 (1836). 1840-1850: 
†1199, 1285, †1614, 1641, 2126, †2126, 2165, 
2276, 2349, 2371, †2434, †2492, †2721, †2825, 
†2859, 2893, †2926, 2957, 3013, 3140, †3510. 
o. 1850: 1050, 1118, 1147, †2451, 2527, 2561. 
1850-1860: †900, 1171, 1728, †1823, 1983, 2015. 
1850-1900: 1857. 1860-1870: †987, †1327, 1368, 
1398, 1429, 1480, 1504, 1581, †1692, 1790, 
†1898, †1949, †2073, 2657, †2688, †3179, †3233, 
†3286, 3465. 1870-1890: 1092, 2311. 1890-1900: 
1406, †2046, †2688, 2781, 3078, 3510. 1900-1910: 
†1764, 1898, 2360, 2371, 2400, †2825, 3361. Efter 
1900: 3377. 1910-1925: †1456, 2264, 2267, 2327,
2581, 2752.

Tin. 1650-1725: †744, 1429 (1654). 1845-1865: 
†2015, 2492*, †2595, †2752, †3048.

Messing. 1800-1900: 2595. 1875-1950: 1581, 2784, 
2801.

Blik. 1840-1850: †987, †1456, †1480, †1504 (sort- 
lakeret), 1581, †1692, †1692, †1790, †1857, †1898, 
†1949, 2434, †2527.

Andre materialer. 1700-1850?: †1227 (fajance), 
†1368 (stentøj). Efter 1950: 2046 (stål).

SKÅLE
Middelalderlige: †401 ('cyphus', forgyldt skål). Efter 

1900: †2165 (porcelæn), 2493 (porcelæn).
VINFLASKER

Sølv. †2561 (1892).
Tin. 1600-1750: †1368, †1504, †1764, †2382 (to), 

†2434, †2492 (1632), †2400 (1636).
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ALTERSØLV (fortsat)
SYGESÆT

Kalke og diske af sølv. 1600-1700: 745* (med 
yngre oblatæske), †200, †2073, †3466. 1700-1750: 
†424, 1172* (med yngre vinflaske), 2016* (med 
oblatæske), †2073, 2491* (med oblatæske), †3409, 
†3466. 1750-1800: 987*, 1118*, 1328* (med vin
flaske), 2073* (med ældre disk), 2126*, 2752* 
(med vinflaske), 2781*. 1800-1850: 1050, 1199 
(med oblatæske), 1254, 1504*, 1581*, 1614*, 
2893*. 1800-1900: 3466*. o. 1850: 1368*, 2165*, 
2371, 2595* 2958*, 2984* (med oblatæske). 1850- 
1900: 1764*, 1823* (med vinflaske), 1949, 2276 
(med oblatæske og glasflaske), 2311, (†)2434*, 
2561* (med vinflaske), †2624, 2657 (med vinfla
ske), 2688 (med oblatæske), 2720, 3233, †3286,
3328, 3546*. 1900-1920: 1898, 2243 (med vin
flaske), 2349 (med vinflaske), 3409 (med oblatæ
ske), 3409. Efter 1900: 423, 900, 1429, 2624, 2893, 
3013, 3140, 3510 (med oblatæske). Efter 1950: 
2657, 3286.

Sygekalke af sølv. 1550-1800: 954*, †1898, 3140*. 
1800- 1900: 1429*, 1692*, 2859*. Efter 1900: 
2561 (med oblatæske).

Sygediske af sølv. 1650-1800: 1429* (o. 1650) 
(med indbygget oblatæske), 1949 (o. 1765).

Oblatæsker af sølv. †3466 (1677). Efter 1900: 
1254, 3233.

Vinflasker. 1600-1700: †424, †3466. Efter 1900:
1254.

Sammenbyggede sæt. 1650-1800: 1538*, 3078*. 
Efter 1900: 1368*, 1368, 3048.

Tin. 1650-1700: 987* (vinflaske med oblatgem
me), †2311, †2492, †2595 (flaske), †2657, †3409, 
†3466 (vinflaske med oblatgemme). 1700-1750: 
†954 (vinflaske), †2382, †2624 (vinflaske), 3048* 
(sammenbygget sæt), †3233 (sæt med vinflaske), 
†3233 (sæt med vinflaske).

Andre materialer. Middelalderlige: †401 (disk 
af kobber). 1750-1900: †2165 (sæt af elfenben), 
†2434 (oblatæske af horn).

SKEER
Efter 1880: passim.

ANDET
†401 (o. 1200) (fade, flasker eller kander), †402 (o. 
1300) (fire sølvflasker), 424* (1596) (pokal).

ALTERUDSMYKNINGER 
ALTRE, GYLDNE

o. 1200: †410(?), (†)2822* (dele fra retabel?). 
ALTERTAVLETYPER

Skabsaltertavler. 1375-1400: (†)3462 (predella 
bevaret). 1400-1450: (†)1365, (†)3404 (o. 1405) 
(tre fløje bevaret), (†)3406 (o. 1405) (en fløj 
bevaret). 1400-1550: †410, †3012, †3285(?), 
(†)3402, †3464, †3509. 1450-1500: 985*, 1194*,

(†)1284, (†) 1323*, (†)2621*, (†)2684*, 3226*. 
o. 1500: (†)1087, 1090*, 1113*, †1118, 1247*, 
1251* 1252*, (†)1361(?), (†)1366, (†)1395, 2558*, 
(†)2980*, (†)3041, (†)3042*, (†)3047, (†)3523 
(stavværksbaldakiner bevaret). 1500-1525: 2486*, 
†2654. 1550-1600: 1224* (1581), †1428 (1589) 
(epitafie-altertavle?). 1900-1950: 1282*, (†)1364*, 
1393*, 3106.

Katekismustavler. 1570-1590: 1452*, †1612, 
†1788, †2398, 1226* (1581), 1638* (1587), 2043* 
(1587), (†)2923* (1587), 2717* (1589).

Epitafie-altertavler. †1428(?) (1589).
Prædikestolsaltre. 1785-1810: †822*, †899*, 

†2124, †2654*
Bærealtre. †402 (nævnt 1313).

ALTERTAVLER, GENERELT
Snedker- og billedskærerarbejder. Middelal

derlige: †3285 (nævnt 1766). 1375-1400: †743, 
(†)3462. 1400-1550: †418, †2242, †3012, (†)3402, 
†3509(?). o. 1450: (†)1323*. 1475-1500: †416, 
985*, 1194*, (†)1284, †1578, (†)1822*, (†)2620*, 
(†)2684*, 3226*. o. 1500: (†)1087, 1090*, 1113*, 
1247*, (†) 1361, (†) 1361 *, (†) 1395*, †1664, 1688*, 
(†)1854*, (†)1897(?), 2558*, (†)2719, (†)2750, 
†2782, (†)2823*, (†)2955, 2980*, (†)3041, (†)3136. 
1500-1525: 1660*, 2486*, †2654, (†)2750. 1580- 
1590: †1147, †1428 (epitafie-altertavle?), 1452*, 
†1788, †1897, (†)2369*, 3358*, 1224* (1581), 
2429* (1586), 1612* (1587), 1638* (1587), 2043*
(1587), 2525* (1588), 2717* (1589). 1590-1600: 
†823, 2591* (1594), 1532* (1596), (†)410* (1597), 
2308* (1599). o. 1600: 1169*, (†)1326, (†)1364, 
†2013, 2346*, 2524*. 1600-1610: 2889* (1606), 
3324* (1608). 1600-1625: 1114* 1145*, 1194*, 
1248*. 1600-1650: 1820*. o. 1610: 2681*, 2817*, 
2952*, 3134*, 3178. 1615-1625: 1761*, †2780, 
894* (1616), 1980* (1616), 1894* (1620), 2122*
(1622), 1452* (1625). 1630-1650: 2069*, †3075, 
3398*, (†)3524, 2856* (1634), 1722* (1637), 
1944* (1638), 1044* (1645), 1084* (1647), 738*
(1650). 1650-1700: †953, †953, 1850*, (†)2287, 
†2460, 982* (1654), 3176* (1700). 1700-1725: 
†1479, †1504, (†)3463 (1708), 2161* (1717). 
1725-1750: †1396*, (†)2750, 822* (1726), 823* 
(1726), 3507* (1726), (†)2240* (1740). 1750-1770: 
†1327(?), †1578, (†)1282* (1750), 1170* (1752), 
1360* (1753), 2778* (1753), 1426* (1757), 1503* 
(1764), 1475* (1769), 3283* (1769). 1835-1850: 
1577*, †1983, 3039*, 3075*, 3459*. 1850-1900: 
†899 (projekt), 1145, †1789, †2124, 2368*, †2398*, 
2460*, 2702, 3376. 1900-1940: 1282*, 1364* 
(med genanvendte gotiske figurer), 1393*, 1564*, 
1594*, †1612, 1640*, 1777*, 2368*, †2450*, 
†2653*, 2801, 3106.

Malerier på træ. o. 1500: 1117*. 1580-1600: 
1638* (†)2044, †3359, 1224* (1581), 1535 (1596),
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ALTERUDSMYKNINGER (fortsat)
410* (1597). 1600-1650: (†)1946, †2071, †2890, 
2953*, 1454* (1625), 1046* (1645). 1650-1700: 
983* (1654), 3136* (1684), (†)2370* (1688), 
2560* (1693). 1710-1730: 1116*, †2013, 2163* 
(1717), 2043* (1721), 2122* (1723), 1250 (1725), 
822* (1726), 3508* (1726). 1730-1750: 953* (fra 
altertavle 1677?), 2718*, †3325*, 2980* (1732), 
3400* †(1733), 1146* (1734), 2242* (1740), 
2348* (1740), 3358* (1746). 1750-1770: †1578, 
1896*, †3400, 1170* (1752), (†)1171* (1752), 
1361* (1753), 2778* (1753), 1426* (1757), 2431* 
(1758), 1503* (1764), 1475* (1769). 1780-1800: 
†2890, 2923* (1783), 1196* (1797), 2683* (1792). 
1800-1850: 1723*. 1840-1850: †1226*, 1612*, 
(†)1789, 1822*, 2071*, 2310, 2593*, †2684, 2750, 
2820*, 2821*, 3075*, 3325*, 3400*. 1850-1860: 
2275*, 2275*, †2460(?), 2856, †2858. 1860-1890: 
2369*, 2432, 2857, 2890*, 2925*, 3506*. Efter 
1900: 1946, 1982, 3106(?).

Malerier på lærred. 1750-1800: 3283* (1769). 
1800-1850: 3462* (1802), 1577* (1838), 3039* 
(1847), 3178* (1847), †3178 (1847), 3462* 
(1847), 3075* (1849). 1850-1870: 1046* (1858), 
2124* (1864). 1870-1880: 898*, 2683*, (†)2718*, 
†2719*. 1880-1890: (†)1226, 1789*, 2432*, 2450*, 
2460*, 2750*, 3324*, 3376. 1890-1900: 1145, 
1479*, 1504, 1535, 1763*, 2275*, 2368, 2702, 
2889*, 3011*. 1900-1910: 1594*, 1612, 1640*, 
2164*, 2360*, 2526*, 2593*, 2717*, †2780*, 2801, 
3359. 1910-1920: 1564*, 2263*, 3040*, 3055, 
3178*. 1925-1945: 1006, 1009, 1777*, 1788*, 
1894*, 2398*, 2762* (tredelt), 2820*, 3283*, 
3462. Efter 1950: 2856*.

Malerier på metal. 1170* (1953).
Malerier på ukendt materiale. 1600-1650: 1084* 

(1647), 741* (1650). 1700-1800: 896* (1710), 
†3075 (1733), †741* (1765). Efter 1800: †1763 
(før 1844), 1086* (1906).

Metalarbejder. 1456* (1874) (relieffer i zink), 
1426 (1898) (bronzerelief).

SIDEALTERTAVLER 
Snedker- og billedskærerarbejder. 1400-1500: 

†416, (†)1284(?), (†)1365, (†)1397, (†)2890*, 
(†)3407(?), (†)3464, (†)3404 (o. 1405), (†)3406 (o. 
1405). 1400-1550: †954 (to Mariaaltre), †1691, 
†2858, †3464, †3465. o. 1500: †1049, 1251*, 
1252*, (†)1366, 1897(?), †2655, (†)3042* (†)3046, 
(†)3047, (†)3076, (†)3138. 1500-1520: (†)3506(?), 
†1048 (1503), †2013 (1503).

ALTERTAVLEFIGURER, LØSE 
Uvis datering: †2983(?) (Kristushoved). Middelalder

lige: †418*, †1147, †1613(?), †1640(?). 1200-1400: 
1088*, 2686*. 1400-1500: 417*, 1365*, 1396*, 
1578*, 2684*, 3398* (o. 1490) (mærket på bag
siden). o. 1500: 986*, 1049*, 1117*, (†)1198,

1198*, 1366*, 1397*, 1664*, 1666*, 1854, 2719*, 
(†)2750*, 2955*, 3041*, 3042*, †3044*, 3046*, 
†3047*, 3047*, 3076*. 1500-1525: (†)2751* 
(†)2956*, 3012*, 3506*, 1047* (1503). 

ALTERPRYDELSER 
Alterretabler. 1200-1300: †410(?), 1725* (alter

stolper). 1850-1890: 1322* (med kors). 1850-1900: 
1394* (med kors), 1405 (med krucifiks), 1820* 
(med krucifiks), 2619*, 2780, 2843* (med kors). 
1900-1930: 1479 (med kors), 1598 (med kors), 
2240* (med korsfæstelsesgruppe), 2327 (med 
korsfæstelsesgruppe).

Kors. 1800-1900: (†)415*, †2013*. 1900-1950: 
1007, 1350* (broderi, rosenguirlande), †1598 
(ringkors med evangelistsymboler), 2013, 2267*, 
2653* (brændtler), 2736, 2780, 3256 (livstræ), 
3283*. Efter 1950: 1010, 1012, 1322, 1710, 2102, 
2581, 2922*.

Korsfæstelsesgrupper. 1850-1950: 2493, 2619*, 
2749*.

Thorvaldsens Kristus. 1860-1930: †1006 (zink), 
2045* (gips), †2398* (gips), †2581* (gips), 2625*
(gips).

Andet. Efter 1960: 2295* (stålrør danner kors), 
2360* (bronzeskulptur).

VÆGTÆPPER 
Efter 1970: 1968*, 2105.

ALTERUDSTYR 
ALTERSTAGER 

1250-1550: 1328*. o. 1400: †403. o. 1500: 1119*, 
1254*, 1368*, 1538*, 1641*, 1692*, 1949*, 3048*, 
3466*. 1500-1550: 2017*, 2126*, 2561*, 3234*. o. 
1550: 987*, 1092*, 1199*, 1285*, 2073*, 2401*, 
2624*. 1575-1600: 1227*, 1765*, 1983*, 2596*, 
3535*, 2493* (1589). o. 1600: 425*, 1172*, 
1480*, 1790*, 2782*, 3361*. 1600-1650: 1898*, 
2435*, 2349* (1610), 3328* (1632), 2657* (1640), 
3286* (1642), 2984* (1648). 1600-1700: 3140*. 
1625-1650: 1504*, 2958*. o. 1650: 900*, 1429*, 
1456*, 1582*, 1667*, 1728*, 2276*, 2311*, †2460, 
2825*, 3409*. 1650-1700: †746, 1050*, †1398, 
†1824, 2311*, †2460, †2721, †2782, 2894*, 1857*
(1651), 3179* (1657), 746* (1670), 2371* (1696). 
1675-1700: 2527*, 2860*, 2926*. o. 1700: 2073*, 
2165*, 2243* (tidligere med lysattrapper), 3013*,
3107. 1700-1750: †823, †954, 1147*, †1857, 
3466*, 2688* (1710), 2721* (1734), 3510* (1739). 
1700-1800: 2753*. 1750-1800: 2165, †3079, 3286*, 
†3510, 1824* (1752). 1850-1875: †1398*, 1614, 
2126*, †2596, †3079*. 1875-1900: 1005, 1398, 
1406, 2451, 2702, 2844, 2894, 3377. 1900-1930: 
1594, 1598, 1778, †2127, 2264*, 2277, 2360, 2435, 
2581, 2763, 2801, 3510. Efter 1900: 1538, 3256*. 
Efter 1950: 1710, 2102 (tiener også som blomster
vase), 3079.
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ALTERUDSTYR (fortsat)
Træ. 1550-1700: 746*, 11480. 1700-1800: 1857*, 

†2894(?), 3534. 1800-1900: †900, †900, 2562, 
†2721, 3179, 746* (1869). Efter 1900: 2327. 

Andre materialer. †3234 (nævnt 1674) (jern), 
2046* (o. 1700) (messingblik), †1857 (nævnt 1791) 
(tin), 1565 (1892) (bronze), 2312 (1942) (sølv), 
2295* (1973) (stål).

Syvstager. 1890-1900: 2844 (1899). o. 1900: 1791,
2562. 1900-1910: 426, 1457, 1692, 2360, 3361. 
Efter 1900: 900, 1092, 1200, 1254, 1285, 1328,
1480, 1538, 1565, 1598, 1614, 1641, 1764, 1898, 
1950, 2018, 2046, 2452, 2527, 2596, 2624, 2657,
2721, 2984, 3234, 3256, 3286, 3510. 1910-1920: 
1050, 1227, 1398, 2126, 2165, 2349, 2435, 2894, 
2927, 2958, 3048. 1920-1930: 988, 1119, 1172, 
1369, 1778, 1859, 2073, 2073, 2244*, 2312,
2372, 2401*, 2451, 2493, 2581, 2688, 2782, 2801. 
1930-1940: 1147, 1582, 1667, 1728, 2017, 2825, 
2860, 3079, 3180, 3328, 3467. 1940-1950: 1429,
2264, 2267, 2327, 3013. Efter 1950: 1710, 2277, 
2527 (egetræ), 2562, 3409.

Femstager. Efter 1900: 746 (to par), 1983. 
Gulvstager. 2624* (1968).
Trearmede stager. 2349 (1968).
Bliklys og -holdere. Uvis datering: 2311 (lysattrap

per af gulmalet træ). 1800-1900: †1254, †1983, 
2165, †2435 (blikrør som lysattrapper).

Lyseriste. 1400-1550: †2244 (jernblik).
ALTERBØGER 

Med specifikation. Middelalderlige: †401 (homilie
bog, missale, messebog), †402 (collectarium, tidebøn- 
ner, messebog, ordinale og benedictionale), †845 (le
gendesamling, prædikensamling over S. Johannes), 
†846 (breviarium), †849 (missale), (†)2415* (antipho- 
nale). 1550-1600: 426. 1550-1700: 1429, †1615, 
†1667, †1765, †1857 (flere), †2047, †2073, †2382, 
†3409, 13467, †3467. 1700-1800: †823, †900, †955, 
†955, †1254, †1538, †2017, †2166, †2958, †3409. 

Uden specification. Middelalderlige: †401, †402 
(seks), 851. 1550-1600: †746. 1600-1700: †900, 
†1824 (fire), †2244, †2287, †2401, †2460, †2657, 
†3409, †3467. 1700-1800: 746, †1457, †2166, 
†2382. Efter 1800: 746.

Bogbeslag og -bind. 1200-1300: 2826* (bog
spænder og stump af bogbeslag). 1700-1800: 
†2165, 2165* (sølvbeslag), 2984.

BOGSTOLE OG LÆSEPULTE 
Middelalderlige?: †449, †450. 1700-1800: †450, 

†2725, 2896, †3017, †3409. 1800-1850: †450 (to), 
†2755, 3082*. Efter 1900: 3017.

Talerstole, o. 1850: 449*, †450*.
RØGELSESKAR 

Middelalderlige: †401 (sølv), †402 (flere, sølv og 
kobber), 1050*, †1369, †2073(?), †2090(?), 2287*, 
†3539.

Ildkar. Efter 1600: †925 ('fyrbord'), †1429, 1553* 
(malm), †1615, †1764 ('ildspand'), †1764 (ildtang), 
2022* (smedejern), †2090, †3545.

MONSTRANSER 
Middelalderlige: †406 (forgyldt kobber).

OLIELAMPER 
MiddelaIderlige: †401 (?) (to sølvlamper), 862 (frag

mentarisk).
AKVAMANILER OG VANDKEDLER 

Middelalderlige: †403 (fire).
CHRISMATORIER 

Middelalderlige: (†)2825* (låg), 3079* (med lille 
kors på låget), 3546 (låg).

VARMEÆBLER 
Middelalderlige: †402.

FREDSKYSTAVLER 
Middelalderlige: †403, †404.

GEJSTLIGE VÆRDIGHEDSTEGN 
Middelalderlige: †401 (bispestav og -hue), 1402 

(pontifikalier, sølvstav og ring m.m.), 538* (bispe
hue).

APSIDER
1100-1250: 201* (domkirken, hesteskoformet), 

875*, 973* (ommuret), 1077*, †1297, 1421*, 
1524*,†1809, 1915*, †2035, †2378, †2393, 2467* 
(hesteskoformet), †2585, †2614, †2643, †2711*, 
†2852*, 2914*, †3027, 3111*, 3212* (fornyet 
1866), 3265*, †3347, 3383*, 13443, 3537, 
2767* (o. 1205). 1400-1550?: 1141*. Efter 1900: 
1593*, 1596*, 2266*, 2325*, 2552* (tilføjelse), 
2842*.

BEGRAVELSER
JORDFÆSTEGRAVE

Middelalderlige: 780, 837, 844, 845, 960, 960, 3367.
GRAVE, MUREDE, MIDDELALDERLIGE 

Tegl. 1100-1250: 536 (med hovedrum), 843 (med 
hovedrum), 844 (tre). 1200-1400: 536 (to), 780 
(trapezformet), †836*, †840, 844. 1300-1350: 536* 
(dobbeltgrav, kalkmalet). 1400-1550: 298 (i pro- 
cessionsgang), 536 (to), 537, 659.

Tuf. 1100-1250: 535, 536* (med hovedrum),
†840.

Tuf og tegl. 1100-1250: †840* (med hovedrum).
GRAVKAMRE PÅ KIRKEGÅRDE 

1750-1800: 999 (i oldtidshøj), 1590, 1746, 2870* 
(i oldtidshøj), 3097*, 3097*. Efter 1800: †2508, 
3098.

GRAVKAPELLER 
I tidligere kapeller. 1620-1630: 306, 649.
I sideskibe. †312 (o. 1440), †654 (1763).
I tårnrum. 1700-1800: †654, †1069, †1156, †1234. 
Tilbygninger. 306 (efter 1365) (senere del af side

skib), 999* (o. 1740) (nu sakristi).
Gitre. 1600-1800: 649*, †654, 1234*.

242*
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BEGRAVELSER (fortsat)
GRAVKRYPTER OG ÅBNE BEGRAVEL

SER
1550-1600: 660, †1l30, 1233, †1379, 1437, 1513, 

1743*, †1907, †1995, †2097, †2907, †3200*. 
1600-1650: (†)653, †1069, 1233, †2097 (tre), 
(†)2255, †2319, †2319, †2999. 1600-1700: †2575, 
(†)2731, †2966 (flere). 1600-1800: †933, 960. 
1650-1675: †659, †661, †934, 1267, †1874, 
†2667, †2794. 1675-1700: †656, †657, 658, †934, 
†1130, †1210, †1437, 1465, 2028, 3095*, †3201*. 
1700-1750: 658, †662, †663 †934, †1069, †1342, 
†1590, †1832, †1995, †2029, (†)3194. Efter 1750: 
†655, †662, †1210, 1267, †1343, †1907, †2410, 
†2442 (tre), †2608, †2907.

LIGKISTER
Middelalderlige: 844 (trapezformet), 845 (kun spor). 

1575-1600: (†)1437 (to). 1600-1700: †663, †1437, 
(†)1513, 1744 (to). 1600-1800: †653 (syv), †659, 
†1744 (flere), †1772, †1875, 1962, †2255 (flere), 
†3426. 1700-1800: †655 (flere), †662 (flere), 1744 
(to), †1907, 3095*, 3096* (flere).

GRAV- OG KISTEUDSTYR
Gravpotter. Middelalderlige: 537, †530 (1259) 

(kongegrav).
Våben. 1600-1700: †654, †666, 961, †2537. 

1700-1800: 935, 1069, 1070, 1557, 2029.
Andet. 1700-1800: 814 (løse smykker). 

KISTEPLADER OG -BESLAG
Kobber. 1580-1600: 1437*, 1745*, 2096*. 1700- 

1750: 3195*, 3195. 1750-1800: 655*, 656, (†)2410 
(kobberblik).

Messing. 1550-1600: 1130*, 3200*. 1600-1700:
661*, 805*, †2256, 2999*, 3195. 1700-1800: 660, 
805, 1745, 1746*, †1907* 2608* (forsølvet), 3541 
(to). Efter 1800: 3095, 3096.

Messingblik. 1650-1700: 666, 804, 805, 808, 
1875*, 3198*. 1700-1750: 660*, 662*.

Bly. Middelalderlige: 527* (tre authentikker). 
1550-1700: 804* (1597), 1875 (o. 1655), 2097* 
(o. 1679). 1700-1750: 934*, 999, 1745*, †2731*. 
1770-1800: †935, †1l57, 1343, 1557, †2256, †2794.
Tin. 1700-1750:663 (flere), 805 (flere), 1234, 2667. 

1750-1800: 663 (flere), 805, 806, 1234*, 1746*, 
2256.
Jern. 1600-1750: 808, †1875* (bærehank), 2667 

(bærehanke).
Andre materialer. †2730 (o. 1754) (bogrulle af 

træ), †935 (o. 1775) (pap).
Ukendt materiale. 1600-1650: †654 (tre). 1675- 

1700: †656 (flere), †657 (flere), †658 (flere), †659 
(flere), †661, †662 (flere), †663 (flere), †806, †1437 
(to), †3196* 1700-1725: †657, †658 (to), †659, 
†660, †664 (flere), †665 (fire), †807, †1746, 3059, 
†3157. 1725-1750: †935, †960, †961, †1069 (fle

re), †2256, †3201. 1750-1775: 656*, 1267 (fire), 
†1343, †1438, †2256, †2257, †3202. 

Kistekrucifikser. 1650-1800: †808 (kobber eller 
messing), 2029, 935 (o. 1700), 1557 (o. 1796) 
(bly).

MUR- OG PILLEGRAVE, NICHEGRAVE 
1150-1200: †114*, 526*.

SARKOFAGER
Middelalderlige: 526 (tuf), 533* (sandstenskister), 

530* (1259) (kongegrav, sandsten).

BEGRAVELSESTILBEHØR
LIGBÅRER 

1550-1600: †508. 1600-1650: †1062, †1378, †1433,
†2090, †2410, †2461, †2505, 3154* (1609). 
1650-1675: †1994, 2053, †2384, †2441, †2605, 
†3244, †3481, 3481* (1664). 1675-1700: †1402, 
†1433, †1464, †1626, †1645, 1674*, †1738, 
†1772, †1830, 2254*, 2535, †2730, †2791, †3481. 
1700-1725: †925, 1266, †1378, †1402, †1485, 
†2318, †3423, †3518, 3422* (1701). Efter 1700: 
2185* (to). 1725-1750: †508 (seks),  †1100, †l288, 
†2628, †2665. 1750-1800: †925, †958, †2441, 
†2605, 2962. 1800-1825: †925, †1288, 3517. 
1850-1875: †1127, †1340, †1402, †1511, †1589, 
†1704, †1799, †2869, †3185. Efter 1900: 770.

LIGVOGNE 
1900-1925: 2254*.

BEGRAVELSESSKJOLDE 
Jernblik. Efter 1800: 936* (seks), 2537 (13). 

1850-1900: 2375 (to), 2575* (34 stk.), 2667 (to), 
3306 (et), 3486* (et). Efter 1900: 3306 (to).

MINDEKRANSE M.M. 1910-1915: 1154 (bøge
løv), 2537* (egeløv).

ANDET
Ligbærerlaugets udstyr. 1650-1850: 507* (lade, 

bærerstænger, pengebøsse).
Medgivet den afdøde. 1700-1800: †666 (laur

bærkrans) .

BELYSNING
LYSEKRONER 

1600-1700: 924*, 2175*, 3089* (løvehoved med del- 
fin-hængering). 1700-1750: 2175*, 767* (1703), 
†825* (1730), 3516* (1736). 1750-1800: †958, 
2175, †2176. 1800-1850: 1553 (prismer), 2176, 
†3299* (1840) (af glas), †1288* (1841) (med glas
kupler og prismer). 1850-1875: †925 (af jern),
2605. 1875-1900: †500 (af træ), 991, 1553, 
1589 (byzantinsk stil), †2134*, (†)2361, 2900. 
1900-1925: 500, 1402, 1433, 1464, 1565, 1626, 
1674, 1704, 1738, 1771, 1799, 1903, 1957, 2253, 
2269*, 2279, 2329* (af træ), 2354, 2361, 2409* (af 
træ), †2454, 2535, 2574*, 2697, 2869, 2931, 2962 
(gotisk form, med dobbeltørne), 3154. Efter 1900: 
1598, 1645, 1830, 2052, 2962, 3020. 1925-1950:
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BELYSNING (fortsat)
1433, 2318, 2574*, 2582, 3108, 3481. Efter 1950: 
768, 1207, 1485, 1589, 1994, †2135 (kranse af ga
slamper), 2295* (koglelamper, P. H.), 2361, 2628* 
(glaskupler), 2665* (lysekranse), 2845* (lysekran
se), 2869* (P. H.), 3481.

Med dobbeltørne. o. 1600: 923*, 3298*. 1640- 
1660: 924* (1642), 1866* (1652). 1700-1750: 
767* (to), 1062*, †1376, 2022, 2605*. Efter 1750: 
2135, 2900*.

Renæssanceform. 1890-1900: 925, 2962. 1900- 
1925: 1062, 1127, 1153, 1340, 1511, 2090, 2279, 
(†)2441*, 3480. 1925-1950: 925, 1232, 1266, 1376, 
2022, 2318.

Barokform. 1890-1900: 1006, 2409. 1900-1925:
1100, 1177, 2265*, 2375, 2505, 2757, 2791, 2833, 
2996, 3057, 3185. 1925-1950: 2279, 3299, 3422, 
3516. Efter 1950: 2176, 3366.

Hjulkroner. 2134 (1972). 1900-1920: 1598, 2052, 
2665, 2845.

Skønvirke. 1900-1925: 1127, †2022* 2253*,
 †2409*, 2454*, 3339*.

Petroleumshængelamper. 11402 (1862). 1875- 
1900: †1626, †1645*, (†)2441, (†)2535, †2605, 
†3366*. o. 1900: †2318*, (†)2505, 2575*, †2628, 
†2665*, †2730, †2869*, †2996, †3020*. 1900- 
1920: †1207, 1340, 2269, †2409*, †2962*, 
3377*.

LYSEARME
2176* (1599) (to). 1600-1700: 441, †925 (flere), 
2253, 502* (1619) (to), 503* (1655), 768* (1682), 
769* (1684). 1700-1750: †955, †958, †1670, 
2178* (flere), †3516, 1828* (1711), 504* (1724). 
1750-1800: †2135, 2179 (flere). 1800-1850: †505, 
769. 1900-1950: 2535, 2575, 3515*, 3516. Efter 
1900: 505 (to), 925. Efter 1950:2535.

LAMPER
Lampetter. †925 (1857). 1800-1900: 2575. 1850- 

1900: †769, 1153, †1376, †3422. 1900-1950: 991, 
1738, 2253, 2375, 2441*, 2505, 3377*. Efter 1950: 
2134, 2575, 2730*.

Olielamper. †3481 (nævnt 1837).
STAGER

1600-1900: †505, †2165 (i skriftestol), †3514. Efter 
1900: 3513* (på prædikestol).

KANDELABRE
1475-1500: 500* (med læsepult). Efter 1800: 500 

(seks), 2165, 2277.
Smedejern. Efter 1850: †769, 769, 2244.
Træ. Efter 1900: 1153, 2312*.

LYGTER
†3516 (nævnt 1738).

LYSEHOLDERE
1800-1900: (†)454, (†)506, †3422.

LYSEPIBER
†505 (nævnt 1610).

LYSESKJOLDE
1700-1720: 2179*. Efter 1800: 2375 (to), 2537, 2870.

LYSESLUKKERE
Efter 1700: †3409, †3409 ('slukkehorn').

LYSESTEL
Middelalderlige: 1614* (smedejern).

GASLYS
1890-1900: †769 (gaskrone), †889, †923.

ANDET
2103 (1978) (flere hundrede uafskærmede pærer).

BENHUSE
Eftermiddelalderlige: †137, †308.

BLÆNDINGER
MURBLÆNDINGER, UDVENDIGE

Rundbuede. 1100-1250: 193 (tenderende spids
bue), 201* (delt af halvsøjler), 204* (falset), 208 
(tvillingdelt), 208*, 229, 237 (tredelte), 241*, 
1077*, 1298*, 3028*, 3113*, 3114* (tregruppe), 
3167*, 3263*, 3264*, 3313*, 3349*. 1250-1350: 
3265*. 1400-1500: 1038*. 1400-1550: 2917* (med 
kors). Eftermiddelalderlige: 2476* (1592).

Med rundbuefrise. 1100-1250: †1782*, 1811, 
1837*, 3167* 3213*.

Med trappefrise. 3448* (efter 1250). 1100-1250: 
1837, 3350*.

Vandret afdækkede. 1100-1250: 1217*, 3167*, 
3168* (o. 1200). 1225-1300: 264.

Spidsbuede. 1225-1350: 237 (portalblænding), 
276. 1400-1550: 702*, 3122.

Korsblændinger. 2302 (o. 1516).
Cirkelblændinger. 1400-1500: 1244.

MURBLÆNDINGER, INDVENDIGE
Rundbuede. 1100-1250: 193, 206, 208, 1300* (tri

umfvæg), 229 (o. 1225).
SPAREBLÆNDINGER

Rundbuede. 1225-1300: 265. 1400-1550: 1187, 
2646, †3007.

Fladbuede. 1300-1400: 3450. 1400-1550: (†)268, 
269, 708, 1079, 1109, 1164*, 1188, 1189, 1243, 
1422, 1526, 1605, 1606, 1635, 1657, 1758, 1814, 
1976, 2039, 2064, 2423*, 2424, 2475, 2520, †2588, 
2588, 2588, 2646, 2918, 2975*, 2976, 3068, 3122, 
3220, †3388.

Spidsbuede. 1300-1350: 316 (våbenhus). 1450- 
1500: 268 (sideskib).

Spidsbuede i tårn. Efter 1400: passim.
Spærstikformede. 1250-1350: 3217*.
Fladrundbuede. 1550-1650: 2712. 1700-1750: 

269, 978.

BOMÆRKER
Uvis datering: 1143*. 1400-1550: 430, 2010*, 2127, 

2520*, 2561, †3240* (1444), 1451* (1517), 646* 
(1540). 1500-1700: 1571(?). 1500-1800: 584* (36),
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BOMÆRKER (fortsat)
591, 594, 789*, 1060, 1658*, 2088, 2658. 1550- 
1600: 548, 600*, 743*, 1056(?) (1575). 1575-1600: 
590, 602*, 789*, 1699*, 2688*, 2014 (1579), 1098 
(1581), 3237* (1585), 1731* (1588), 3238* (1591). 
o. 1600: 426, (†)603, 1790, 2662, 2983*. 1600- 
1625: 594, 604*, 605*, 606*, 608, 801*, †2193, 
3238* (1603), 803* (1608), 2628* (1613). 1625- 
1650: 610*, 614*, 645*, 794*, 3328* (1632), 
646* (1635), 442 (1637), 2657 (1640). 1650-1675: 
563*, 617, 618*, 624*, 797*, 1436*, 620 (1659), 
621* (1660). 1675-1700: 628, 1437, 2248* (1700). 
1675-1800: 646*.

BOMÆRKESKJOLDE 
1550-1600: 789, 1378*, 3021, 2530* (1588). 1600- 

1650: 792, 795, 3156*(?), 3301*(?), 803* (1608), 
793* (1613). 1650-1700: 794*, 796*, 798, 1154, 
1209*, 1873*, †953* (1677). 1700-1750: 3303*.

BRØNDE
†134* (nævnt 1634).

BYGGEMATERIALER
GRANITKVADRE 

1100-1250: passim.
FRÅDSTEN 

1100-1250: 186, †2333.
TUF

Enerådende eller sammen med granit og tegl. 
1100-1250: 184, 188, 190, 211, 242, 526, †833, 
†838, 842, 947, 1076, 1138*, 1184*, 1275, †1276, 
1295, 1603, 1809*, 1836, 1882, 2035, 12036, 2039, 
2971*, 2974, 3026*, 3065, 3111* 3166, 3211*,
3263, 3382, 3442*, 3443. 1200-1300: 255, 264, 
1185, 1216, 1300, 1781, 1917*, 2002, 2768, 3029, 
3265, 3312, 3347.

SANDSTEN 
1100-1250: 184, 189, 218, 229, 230, 242, 2634,

3263. 1200-1300: 222, 265.
SANDAL OG JERNAL 

1100-1250: 875, 1496, 1568, 1604*, 1682, 1918, 
†2457, 2943.

KRIDTSTEN 
1225-1350: 186, 255, 276.

TEGL
1200-1300: 700, 1185, 1242, 1300, 1809*, 1917, 

3066, 3211, 3312, 3347, 3382, 3442. o. 1300: 1471 
(langhuskirke). Efter 1300: passim. 1400-1500: 
†372 (hollandske klinker), 1353 (o. 1450) (kor og 
skib), 3004 (o. 1530) (kor og skib).

Formsten. 1200-1300: 255, 264, 276, †319, 3211. 
1300-1400: 301, †307, 702, 3456*. 1400-1550: 
708*, 1634* (trekløverformet), 2587, †2774, 2947,
 †2948, 2976. 1500-1550: 2061* (trekløverformet), 
2772, 3005*, 3068, 3122.

Glaserede. 702 (o. 1400) (grønglaserede).

KALK OG MØRTEL
Kalkbænke. Efter 1800: †1303, †2813, †2917.
Kalkkuler. †3382 (1787).
Kalkkøller. Efter 1800: 1675*.

BLY
Blystøbergruber. Middelalderlige: 1081, †1190, 

†1450, 1528, 1658, †1759, †1818, (†)2651, †2714, 
†2946, †3354.

Blykamre. 1550-1800: 304, †304, †310.
Blystøberkaminer. 1400-1550: †1931. 1600-1800: 

304, 310, †322, (†)2520* †2712, †3220, †3316*, 
†3353, †3388, †3455. 1800-1900: †1039, †1303, 
1976, †2062, †2425, †2918(?), †3272(?), †3353*.

Brændejern. †374 (nævnt 1720) (til mærkning af 
blytavler).

ANDET
Myremalm. 1100-1250: 184, 188, 242.
Trachyt. 1100-1250: 184, 232.
Havsten. Middelalderlige: †1276.
Hollandske klinker. †372 (efter 1402).

BYGGERI I ETAPER 
(se også Ombygninger)

KOR
Ældre end skib. 1100-1250: 1035, 1107, 2469, 

2972, 3112, 3167*, 3263, 3313, 3348.
SKIB

Ældre end kor. 3005 (o. 1530).
I flere etaper. 1100-1250: 229, 1035, 1077, 2469, 

2708, 2915, 3112, 3212, 3349*, 3441*.

BYGNINGSDETALJER OG -KONSTRUKTIO
NER

AFLASTNINGSBUER
1100-1250: 210 (over triforieåbninger), 211*, 2420. 

1300-1350: 3450*. 1400-1550: 710* (over tri
forieåbninger), 1757, 1932, 2062, 3122, 3267.

ARKADEPILLER
1100-1250: 230*. 1350-1400: 301*. 1450-1500: 708*.

BALUSTRE
1600-1610: 280 (tårn).

BASER
Attiske. 1100-1250: 240* (oprullede hjørnebla

de), 255, 861*, 2636*, 3263*. 1225-1300: 265, 
861*(?).

Attiske med hjørneknopper. 1100-1250: 201* 
(med skulpturudsmykning), 204, 205, 208, †215, 
218*, 229, 230*, 232, 234, 241, 1077*, 2470*, 
2548*, 2769*, 2808*, 3113*, 3523. 1225-1300: 279.

Terningformede. 1100-1250: 2636*, 2826* (med 
hjørneknopper), 2883*(?), 3213*.

Særformer. 1100-1250: 206 (karnis over kvar
trundstav), 208 (profilbase), 256 (profilbase), 
2883*(?) (zigzag-bort og båndfletning).

BINDINGSVÆRK
1400-1550: †1387. 1600-1800: †1165, †1219(?),
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†1277, †1277, †1356, †2286, †2340, †2379, †2457, 
†2615, †3007.

BOM- OG BJÆLKEHULLER
Til bygningsstilladser. Middelalderlige: 280, 

2677*, 2917, 3216* 3451. 1100-1250: 208 (tuf og 
sandsten), 875, 1077* (tuf), 2393, 2807*, 2974* 
(tuf), 3028* (tuf), 3112*, 3212*.

FORTANDINGER
1100-1250: 1035, 3212*, 3313. 1400-1550: 2551, 

2773, 3005*.
GESIMSER OG GESIMSFRISER

Bæltegesimser, kordongesimser. 230 (o. 1225), 
708* (o. 1500), 2476* (1592), †727 (1618).

Firkløverfriser. 1250-1550: 848* (enkelte profil- 
sten bevaret).

Rundbuefriser. 1100-1250: 208, 1138*, 1810*, 
1837*, 2004*, 2036*, 3028*, 3114*, 3265.

Rundbuer, krydsende. 1100-1250: 1077*, 2004*.
Savsnitsfriser. o. 1300: 1471. 1400-1550: 268, 

705*, 1572 (dobbelt), 1606, 11756, 1757*, 1977, 
2475, 3316*. Eftermiddelalderlige: 3499* (1639) 
(udkragede), 1718 (1164).

Skråkantled. 1100-1250: 1445, 1521, 1883 (ud
kragede), 1916.

Spidsbuefriser. 1250-1350: (†)276* (kraget ud 
over facader), †280.

Tandsnitgesimser. 2476* (1592). 1400-1550:
1140.

Trappefriser. 1100-1250: 1837, 3382*. 1250-1300: 
3448*. Eftermiddelalderlige: 886 (1812).

Trappefriser, kombineret med andet. 1100- 
1250: 3313*. o. 1300: 1471*.

Andet. 1100-1250: 211 (profilerede), 1714* (profile
rede, udkragede), 1883 (rundstav over hulkel), 1916 
(udkraget med rundstav). 1400-1550: 2056* (pro
filerede). Eftermiddelalderlige: 978 (o. 1740) (rund
stav over rulskifte), 2114 (1186) (profilerede).

KAPITÆLER
Bladkapitæler. 1100-1250: 192*, 201* (bæger

blad), 204*, 205, 208, 210, 212*, 218*, 232* (bæ
gerblad), 241*, 255, 256, 258*, 861*. 1225-1300: 
266* (bægerblad).

Korinthiske. 1100-1250: 2470*.
Terningformede. 1100-1250: 192*, 201*, 204*, 

205, 206, 206*, 208, 210*, 210, 229*, 230*, 232*, 
234 (med ornamenter), 2473*, 2473*, 2549*, 
2636*, 2808*, 2883*, 3113*, 3213* (med forsæn
ket skjoldfelt), 3263* (med forsænket skjoldfelt), 
2769* (o. 1205). 1225-1300: 265*. 1450-1500: 
711.

Trapezformede. 1100-1250: 238*, 240*.
Andet. 1100-1250: 212* (med menneskefigurer), 

256 (glatte), 861* (med fremspringende skjolde), 
1077* (hjørneknopper og med fordybede sider),

1887* (i hjørnerne fire reliefhoveder), 1922* 
(affasede), 2883* (zigzag-bort og båndfletning). 
1225-1300: 266 (foldekapitæl, til treknippesøjler), 
862* (knopkapitæl, af engelsk Purbeck-marmor).

KONSOLLER
Karnisformede. 1100-1250: 205, 3349*.
Konsolhoveder. 1100-1250: 206, 255. 1275-1350: 

278*.
Profilerede. 1100-1250: 202*, 206, 208, 1077*, 

3263*. 1275-1350: 278*, 279 (genanvendte granit- 
sokkelkvadre).

Trekantede. 1100-1250: 3114*.
Andet. 1100-1250: 256 (med siddende mand), 

260* (knælende mænd).
KRAGBÅND

(se også profiltegninger s. 1030, 1416, 1600, 2364, 
2672, 2940, 3260).

Granit, affaset. 1100-1250: 3263*.
Granit, med attisk profil. 1100-1250: 229 (på 

halvsøjler), 230 (på halvsøjler).
Granit, med hulkel. 1100-1250: 206, 2231.
Granit, med karnisprofil. 1100-1250: 3113*, 

3213.
Granit, med ornamentik. 1100-1250: 240*.
Sandsten, med attisk profil (?). 1100-1250:

240.
Tuf, med karnisprofil. 1100-1250: 3315.
Tegl, retkantet. 1300-1550: 1110. 1400-1550: pas

sim (på hvælvpiller). 1500-1625: 1889 (på hvælv- 
piller).

Tegl, afrundet. 1350-1400: 1813 (på hvælvpiller).
Tegl, med rundstav. 1450-1500: 708*.
Tegl, med to rundstave. 1250-1350: 3217.
Tegl, med tre rundstave. 1225-1250: †3113*.
Tegl, med glat skifte over hulkel og rundstav. 

1450-1500: 708*.
Tegl, med rundkant over glat skifte. 1600-1700: 

1527* (o. 1622).
Tegl, med sammensat profil. 1400-1550: 877 

(på hvælvpiller).
KRAGBÅND I KOR- OG APSISBUER 

(se også profiltegninger jfr. KRAGBÅND).
Granit, affaset. 1100-1250: 1109 (ført omkring 

vesthjørnerne), 1163, 1185, 1241*, 1300*, 1604, 
1655 (ført omkring vesthjørnerne), 1754*, 1839, 
1974*, 2007*, 2060*, 2392*, 2614*, †2853, 2916*. 
Efter 1900: 1524 (1914) (i apsisbuen).

Granit, retkantet. 1100-1250: 1139, 1497.
Granit, med attisk profil. 1100-1250: 206, 1036*,

1604, 1634, 1682.
Granit, med hulkel. 1100-1250: 1421 (ført om

kring vesthjørnerne), 1421 (i både kor- og apsis- 
bue), 1716*, 1784* 2810*.

Granit, med hulkel over karnisprofil. 1100-1250: 
†2232*.

Granit, med karnisprofil. 1100-1250: †2232*,
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2640*, 3029* (formentlig opflyttede sokkelkvad
re), 3216*.

Granit, med rundstav. 1100-1250: †2379, 2519*.
Granit, med to rundstave. 1100-1250: 1926*,

 †2853 (i apsisbuen).
Granit, med rundstav over affasning. 1100- 

1250: 1446*, 1887*.
Granit, med sammensat profil. 1100-1250: 975* 

(rundstav i både over- og underkant), 2474* (i 
apsisbuen), 2474*, 2549*, 2711, 2945*, 2974*, 
3029* (genanvendt sokkelkvader).

Al, affaset. 1100-1250: 1570.
Tuf, affaset. 1100-1250: 1218, 3351.
Tuf, afrundet. 1100-1250: (†)835(?).
Tuf, retkantet. 1100-1250: 1812.
Tuf, med hulkel. 1100-1250: 3443*.
Tuf, med karnisprofil. 1100-1250: 1078*.
Tuf, med to afrundede skifter. 1100-1250:

2038.
Tegl, med rundkant over affasning og glat 

skifte. 1600-1700: 1524 (o. 1622).
KRAGBÅND I PORTALER

(se også profiltegninger jfr. KRAGBÅND).
Granit, med attisk profil. 1100-1250: 2470*, 

2517*, 2636*, 2769*, 2771*.
Granit, med karnisprofil. 1100-1250: 2808*.
Granit, med sammensat profil. 1100-1250: 

2547*.
Sandsten, med attisk profil. 1100-1250: 218.
Tegl, afrundet. 1400-1600: 2056*. 1600-1700: 

3500* (1639).
KVADERSATTE INDERVÆGGE

1100-1250: 2231.
LISÉNER

1100-1250: 204, 208, 229, 237, †701, †833, 1077*, 
1138*, 1217*, 1298* 1525, 1810*, 1837*, 2004*, 
2036*, 3114*, 3168*, 3213*, 3263*, 3313*, 3349*, 
3382*, 3442*. 1275-1350: 276*. 1300-1350: †309, 
1471*. 1450-1500: †268.

LOFTSGENNEMGANGE
1100-1250: 1076*, 1525, 1604, 1634, 1682, 2974*. 

1300-1350: 3450.
MURANKRE

Ankerforskud med initialer og/eller årstal. 
1600-1700:727*, †1080, †2148, 3453. 1700-1725: 
1635, 1890, 2008, 2039, †2148, 3453. 1725-1750: 
1189, 1756, 1758*, †2063, †2148, †3317, 3453, 
3501*. 1750-1775: 1038, †1142, 1305, 1472, 1500, 
1526, †1684, 1717*, 1784, 1815, 2008, 2917, 
2976*, 3033*, 3068, 3168, 3453. 1775-1800: 1079, 
1110, 1141, 1165, †1932, †1976, †2063, 2121, 
†2158, 3123. 1800-1850: 1656, 2588*, 2917, 3269, 
3386, 3453. 1850-1900: 1841, 1932, 2063, 2616. 
Efter 1900: 1165, 1756, †2063.

MØNSTERMURVÆRK
Bæltemuring i tegl og tuf. 1100-1250: 1810*.
Sildebensmuring. 1450-1500: 268.
Andet. 1275-1300: †312* (trekløverformede buer). 

1450-1500: 267 (røde og sorte sten), 267 (rombe- 
formet mønster af sorte kopper).

PILASTRE
1100-1250: 238, 240*. 1225-1300: 264, 316. Efter

middelalderlige: 3500*.
PILLER

1100-1250: 206, 210*.
PRYDSKIFTER

Løberskifter. 1100-1250: 701*, 3448.
Binderskifter. 3221 (o. 1500), 3386 (o. 1500), 3387 

(o. 1500).
Binder- og løberskifter. 1250-1300: 3448.
Savskifter i murfladen. 1100-1250: 1078*, 2006* 

(i tympanonfelt), 3350*. 1250-1350: 1471*, 3216, 
3448*. 1400-1550: 2062, 2917*, 3033*, 3169*, 
3449. 1450-1500: 705*, 3220. 1500-1550: 1975*, 
2301*, 3067.

Savskifter i gavlfod. 1250-1300: 3030*. 1400- 
1550: 1930*, 2062, †2378*, †2885, 2918*. 1450- 
1500: 3067, 3220. o. 1500: 1976*, 3067*, 3386.

Savskifter i gavlkompositioner, o. 1300: 1471*. 
1400-1550: 1038*, 1079*, 1189, 1219, 1244, 1355, 
1784*, 1930*, 2424. o. 1500: 1165, 2393*, 3221, 
3386, 3387*, 3387*, 3452*. 1500-1550: 1303, 
1841, 2423*, 3006*. 1600-1650: 3499* (1639).

SOKLER
(se også profiltegninger jfr. KRAGBÅND).

Granit, dobbeltsokkel, med attisk profil over 
skråkant. 1100-1250: 237, 2003, 2767*.

Granit, dobbeltsokkel, med hulkel over skrå
kant. 1100-1250: 2035*, (†)2393*.

Granit, dobbeltsokkel, med karnisprofil over 
skråkant. 1100-1250: 2003, 2035*.

Granit, dobbeltsokkel, med rundstav over 
skråkant. 1100-1250: 1034*, †2378*, 2390*, 
2390*, 2468*, 2475, 2585*, 2708*, 2711*.

Granit, dobbeltsokkel, med skråkant over at
tisk profil. 1100-1250: 1916.

Granit, dobbeltsokkel, med to attiske profiler. 
1100-1250: 2972*.

Granit, dobbeltsokkel, med to hulkele. 1100- 
1250: 1809*.

Granit, dobbeltsokkel, med to skråkanter. 
1100-1250: 1915, 2059*, 2914*, 3263*.

Granit, firedobbelt sokkel, med attiske profi
ler. 1100-1250: 201.

Granit, med attisk profil. 1100-1250: 201, 208, 
229, 237, 842*, 860*, 1680*, 1714*, 1916, 2003*, 
2545*, 2614*, †2743, 2767*, †2881*, 2972*, 
3026*, 3111*, 3211*, 3382*, 3382.

Granit, med hulkel. 1100-1250: 1076, 1138*, 
1275, 1276, 1300, 1633, 1752*, 1781* 1837*,
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1882 (kvader med zigzagmønster), 1882, 1973*, 
2035*, 2390*, (†)2393*, 3166*, 3347*, 3348*. 
1250-1300: 1781*.

Granit, med karnisprofil. 1100-1250: 230*, 
1034*, 1519, 2003, 2035*, 2229, †2457, 2634*, 
2807*, 2810*, 3065*, 3263*, 3263*.

Granit, med rundstav. 1100-1250: 1034*, †2332*, 
(†)2367, †2378*, 2390*, 2468*, 2475, 2585*, 
†2614*, 2675*, 2708*, 2711*.

Granit, retkantet. 1250-1500: 1302, 1497.
Granit, skråkantet. Middelalderlige: 1141, 3005. 

1100-1250: 237, 875, 973, 1034*, 1034*, 1076*,
1108, 1139, 1162, 1184, 1216, 1240, 1295, 1300, 
1419, 1445, 1496, 1525, 1602, 1633, 1654*, 
1809, 1809, 1882, 1915, 1915, 1916, 2003, 2035*, 
2035*, 2035, 2059*, 2059*, †2285, 2299, 2337, 
†2378*, 2390*, (†)2393*, 2418*, †2457, 2468*,
2475, 2516*, 2585*, 2708*, 2711*, 2767*, †2852, 
2877, 2914*, 2942*, 3065*, 3263*, 3312*, 3313*, 
3441*, 3442*.1250-1300: 1185, 1242. 1400-1550: 
708, 877, 978, 1164, 1188, 1929.

Al, skråkantet. 1100-1250: 1569.
Tuf, skråkantet. 1100-1250: †833*, 835*.
Tuf, med hulkel. 1100-1250: †833*.
Tuf, dobbeltsokkel, med to skråkanter. 

1100-1250: 1833*.
Tegl, skråkantet. 3501* (1728).
Tegl, med karnisprofil. 3499* (1639).

SOKLER I KORBUER
(se også profiltegninger jfr. KRAGBÅND).

Granit, med attisk profil. 1100-1250: 2060.
Granit, med hulkel. 1100-1250: 3351.
Granit, med karnisprofil. 1100-1250: 1037 (til

lige på triumfmuren), 3029* (genanvendt som 
kragbånd).

Granit, med rundstav over skråkant. 1100-1250:
1241, 3383.

Granit, retkantet. 1100-1250: 1218 (tillige på tri
umfmuren) .

Granit, skråkantet. 1100-1250: 975, 1163, 1185, 
1218 (tillige på triumfmuren), 1300, 1497 (tillige 
på triumfmuren), 1524 (tillige på triumfmuren), 
1682*, 1754*, 1784, 1839 (tillige på triumfmu
ren), 2232* (tillige på triumfmuren), 2519*, 
2810*, †2853, 2916, 2945 (tillige på triumfmu
ren), 3443*.

Granit, skråkantet mellem rundstave. 1100- 
1250: 1887.

Granit, skråkantet over rundstav. 1100-1250:
1446.

Tuf, skråkantet. 1100-1250: 1078*, 1218 (tillige 
på triumfmuren).

SPYGATTER
1400-1550: 266, †371, 2772*.

STENHUGGERFELTER 
1100-1250: 1108, 1420(?), 1520, 1532(?), 2742*, 

2807, 2884*.
STRÆBE- OG STØTTEPILLER 

Udvendige, oprindelige. o. 1250: (†)700. 1250-1350: 
276*. 1350-1400: 301, †307, †312. 1450-1500: 705. 

Udvendige, sekundære. 1300-1400: †701. o. 1500: 
†1814*. 1700-1800: 1449, †1498.

Indvendige, sekundære. 3502 (1728).
SØJLER

Dværgsøjler. 1100-1250: 206, 208, 256* (del af 
hvælv), 260.

Fritstående. 1100-1250: 210, 232, 240*, 2470*, 
2548*, 2808*, 2813* (løse fragmenter), 3523*, 
2769* (1205). 1275-1350: 279* (del af vindue). 

Halvsøjler. 1100-1250: 201*, 203*, 206, 208*, 229, 
230*, 255, 257, 260, †833, 1077*, 1922*, 1923, 
2004*, 3113*, 3263*. 1225-1300: 264*, 265*. 
1450-1500: 711.

Nichesøjler. 1100-1250: 205.
Andet. 1100-1250: 238* (rundstavhalvsøjler), 238 

(kvartsøjler), 256 (søjleknippe), 260 (søjleknippe), 
2883 (søjlefragmenter), 3118* (trekvartsøjler). 

TEGLMÆRKER 
1750-1800: 1573, 1718*, 2949, 3064. 

TRIFORIER 
1100-1250: 208, 210*, 230 (søjledelte), 232*. 1450- 

1500: 710 (delt af piller).
VINDER, HEJSEVÆRK 

Efter 1700: 1685*, 1721, †2949, †3071, 3223* †3390.

BYGNINGSTAVLER OG -INDSKRIFTER 
BYGNINGSTAVLER 

Sandsten. 1550-1600: †2411 (1592). 1730-1780: 3068*
(1734), 3068* (1739), 2871* (1156), 2477 (1175). 

Træ. 3502* (o. 1121).
Andet. Eftermiddelalderlige: †922 (mindetavle for 

kirkens brand).
BYGNINGSIND SKRIFTER 

Indhuggede. 1100-1250: 2809*. 1400-1550: †316 
(1482?).

Kalkmalede. 1500-1600: †281, †312, 1451 (1517).
1650-1750: †3389.

Blyplader i tage. 1740-1780: 1189, 1422, 1424, 
1451, 1685*, 1785.

Kobberplader. 1730-1780: 375* (i spir), 376* (i 
spir). 1840-1850: 376* (i spir).

Malet på loftsbjælke. (†)2478 (1605), †2590 
(nævnt 1862).

Andre. Middelalderlige: †320(F) (1411?) (på dør
fløj). 1600-1800: (†)293, (†)293, 294, 376, 1451, 
1570, †1817, 1891*. 1840-1850: 294, 1658.

DATERINGER, NATURVIDENSKABELIGE 
DENDROKRONOLO GISKE DATERINGER 

Tagtømmer. 1100-1250: 2771 (o. 1203), 3351 (efter
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1225) (skib), 3124 (efter 1230) (apsis og kor), 3454 
(efter 1239), 3540 (o. 1245). 1400-1550: 3540 (1412), 
3124 (efter 1431) (skib), 2641 (efter 1450), 977 (o. 
1462) (tårn), 2300 (o. 1516), 3009 (o. 1529).

DIVERSE
BRANDSLUKNINGSMATERIEL 

Efter 1700: †1244, †3222, †3390.
DUESLAG 

1450-1500: †270.
FLAGSTÆNGER 

†280 (o. 1864) (på tårn).
HAGIO SKOPER 

1600-1700?: 1525.
HATTEKNAGER 

1700-1800: 2185*, †3417 (på stolestader), †3517 
(hjortegevir). 1800-1900: †1124 (hylde), †1955, 
†2139, †2139 (på pulpitur), †2248 (på stolestader), 
(†)2410*, †2461, †2663*, †2788*, †2930*, †3183 
(på stolestader), †3296*, 3333 (i våbenhus), †3365, 
3517*, 3517 (rensdyrtakker).

HÅNDKLÆDEHOLDERE 
1600-1700: 3411*.

REDEKAMME
†402 (nævnt 1313) (til liturgisk brug).

KANONER
†291 (1645) (på tårn).

KIRKER SOM SØMÆRKER 
973, 1934, 2062, 2148, 3440.

KORPORALETASKER 
†402 (nævnt 1313).

KRONER
†402 (nævnt 1313) (to, hhv. sølv og kobber).

LEGENDEBØGER
†1515 (nævnt 1494) (med kirkens adkomstbreve).

MÅLEENHEDER 
Middelalderlige: 178, 1520, 1915.
PILGRIMSTEGN 

902* (1437).
PROPORTIONERINGER 

Middelalderlige: 177*, 190 (kvadrenes dimensio
ner), 192 (murtykkelser), 832*, 838, 875, 973, 
1163, 1520, 1973, 3211.

SALGSBODER 
1500-1800: †136, †138, †322.

SEGL OG SIGNETER 
Stamper. Middelalderlige: †407*, 850*, 960*.

1500-1700: 1658* (signetring).
Aftryk. Middelalderlige: 690*, 819*, †841*, 847*, 

850*, 1101* (klokkestøbermærke?), 2912.
BLYTEGN 

1150-1200: 115* (plader med tre bispenavne).
GRUNDSTENSDOKUMENTER 

2271 (1891).

KIRKESPILSUDSTYR
Middelalderlige: †405 (Kristusmaske).

SMYKKER
Fingerringe. 1400-1550: 13404.

DØBEFONTE
GRANIT

Middelalderlige: 2402*. 1100-1250: 862 (fontekum
me?), 862*, 988*, 1285*, 1329 (fragment), 1398 
(kun fontefod), (†)1430, (†)1540, 1765* (tovsno
ning langs mundingsranden), †1825, 1858, 2075*, 
2167*, 2244* (kumme udformet som terningka
pitæl), 2350, 2373*, 2528*, 2625*, 2689*, 2783* 
(korsformet plint som fod), 2826* (rigt billedpry- 
det), 2861*, 2894*, 2927* (kumme med attisk 
profil), 2958* (med farverester), 3080*, 3080*,
3107. 1200-1300: 3015*.

Vestjysk type. 1100-1250: 955*, 1051*, 1120*, 
(†)1286 (fragment), 1369*, 1406, 1481, 1506, 
1582*, 1641*, 1791* (krydsende rundbuer, billed- 
prydet), 1824* (med hvælvende mundingsrand), 
1858*, 1898*, 1950 (med indskrift og konsekra- 
tionskors), 1984* (med krydsende rundbuer og 
konsekrationskors), 2047*, 2563* (fod af weser- 
sandsten), 2722*, 2753*, 3234*, 3362*.

Vestjysk type, variant. 1100-1250: 747* (Tybo
type, med indskrift og konsekrationskors), 1006*, 
1092*, 1148*, 1173* (Tybotype), 1200*, 1228 
(med benediktionskors), 1255*, 1430*, 1458*, 
1615* (med benediktionskors), 1667* (med †be
maling), 1692*, 2017*, 2074* (med relieffer på 
foden), 2312, 2984*, 3180*.

Arkadetype. 1100-1250: 3049* (med farverester), 
3467*, 3511*.

Arkadetype, billedprydet. 1100-1250: 2277*, 
2436*, 2493*, 2658*, 3141*.

Sønderjyske rankefonte. 1100-1250: 2452*.
Cylindrisk type. 1100-1250: 1328*, 1329, 2597*,

3329.
Paradisfonte. 1100-1250: 1728* (billedprydet, 

med malingsrester).
KALKSTEN

Kalksten, gotlandsk. 1200-1250: 3410*.
SANDSTEN

Bentheimtype. o. 1200: 3287* (med blykedel og 
†bemaling).

MALM
1350-1400: 429*, 3526 (lybsk arbejde). 1400-1500: 

2127* (med indskrift), 902* (1437) (med ind
skrift), 1538* (1455) (med indskrift).

ANDRE MATERIALER
Marmor. 1398 (1891), 1350 (1902), 1710 (1961).
Beton. 2295 (1973).
Træ. Efter 1950: 1010, 1013 (lamineret træblok).

DØBEFONTE MED INDSKRIFTER
1100-1250: 747* (majuskler), 1950* (græske tegn?).
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DØBEFONTE (fortsat)
1400-1550: 2127* (minuskler), 902* (1437) (mi- 
nuskler), 1538* (1455) (minuskler).

DØBEFONTE MED VIDNESBYRD OM BE
MALING

1100-1250: †1667*, 1728*, 2167*, 2958*, 3049*, 
†3287*, †3329*, 3410*.

DØBEFONTE, TILBEHØR
FONTEHIMLE 

1550-1650: 1540*, †3235, †2563 (1580), †432 
(1633), 1120* (1638), †2075* (1647) (i drejelig 
galge). 1650-1700: †748, †1729, 3050* (i drejelig 
galge), 1051* (1652), (†)1984 (1653), †904 (1686), 
3288* (1695). 1700-1800: †1952, 3362*, 3330* 
(1735). Efter 1800: (†)1985* (i galge).

FONTELÅG 
Træ. 1525-1550: 3080*.1600-1700: †1399, †1859, 

†2018. 1700-1800: †1583, †1668, †2128, †2167, 
†2383(?). Efter 1800: †1201(?), †2047*, †904* 
(1843).

Materiale uoplyst. Middelalderlige: †432, †2597(?). 
1650-1700: †989, †1370, †1370, †1694, †1792. 
1700-1800: †1094, †1616, †1899, †2437, †3410 
(tilhørende dåbsfadet).

FONTEGITRE 
Træ. Efter 1600: †748, †904* (1689), (†)432* 

(1742), †748 (1837).
Jern. Efter 1600: †432 (o. 1600), †432* (1845).

DÅBSFADE 
Messing. o. 1550: 432*, 747, 903, 1051, 1093, 1120, 

1148*, 1173*, 1430, 1540* 1583, 1825, 1984, 
2436, 2452, 2494*, 2625*, 2784*, 2895*, 2928*, 
2958*, 3049, 3142*, 3180* (rest af krebseagtig 
figur ved stempel), 3329*, 3468*. 1550-1575: 
2402*, 3080*. o. 1575: 1729, 2828*. o. 1600: 
2167*, 3511*. 1600-1625: 2245*, 3287* (1623) 
(nederlandsk). 1600-1700: 2658. 1600-1700?:
2563, †2660, †3410. o. 1625: 2984*, 3330*. o. 
1650: 2597*, 2861*, 3016*. 1675-1700: 2277. 
1700-1750: †1458, †2090(?), †2436, †3234, †3234, 
†2494 (o. 1714), †2959 (1730), 1228 (1734), 1955 
(1735). 1750-1800: †1668, 2018, 2167* (1766). 
1840-1860: 1255, 1641, 1694, 1792, 1951, 3234. 
1860-1880: 1200, 1286, 1329, 1616, 1899, 3362, 
3410. 1880-1900: 904 (forsølvet), 1006* ( for
sølvet), 1399 (forsølvet), 1766, 2128, 2312, 2350,
2373, 2528, 2597, 2722, 2844. 1900-1920: 989, 
1594, 1598, 1951, 2047, 2264, 2313, 2360, 2802. 
1920-1940: 1201, 1201, 1565, 1778, 2328, 2763. 
Efter 1940: 1148, 1667, 1899, 2563, 2754.

Sølv. Middelalderlige: †402 (nævnt 1313). Efter 
1880: 904, 1370, 1859, 2295, 2436, 3377.

Tin. o. 1650: 1329*. 1650-1700: †2527, †904 (1689), 
(†)2313* (1692). 1700-1800: †1825, 2350*, †2383, 
†3362. 1800-1850: 1370, †1399, †2722.

Kobber. †1481 (1844) (fortinnet), †1506 (1844) 
(fortinnet). 1700-1800: †2047, 2689*.

Andre materialer. 3142 (1989) (glas). 1700-1800:
†1458 (1716) (lerkar), †1481 (1716) (lerfad). 
1800-1900: 989 (bly), †1255 (fajance), 1458 (gal- 
vanoplastisk kopi), 1506 (galvanoplastisk kopi), 
†1565 (aluminium), †904 (1829) (stenfad), 1481 
(1897) (galvanoplastisk kopi).

DÅBSKANDER
Messing. 1880-1890: 1729, 2373, 2528, †2690, 

†2722, 2861 (messingblik). 1890-1900: 1766,
1899, 2277, 2350, 2452, 2494, 2625, 2895, 2928. 
1900-1910: 2360, 2403, 2563, 3080. Efter 1900: 
1093, 1694, 1859, 1984, 3016. 1910-1920: 1051 
(messingblik), 1458, 2018, 2128, 2268, †2828. 
1920-1930: 1406, 1616, 1641, 1778, 2245, 2264, 
2763, 3288. 1930-1940: 1201, 1255, 1286 (mes
singblik), 1565, 1792, 1952. 1940-1950: 1120, 
1228, 1668, 1825, 2754, 2984, 3468. Efter 1950: 
748, 1540, 1899, 3234.

Sølv. Efter 1930: 904, 1859, 2075, 2437.
Tin. 1840-1860: 1173, 2047, 2245*, 3411*. 1860- 

1880: 1406*, †2075, 2245*, 2437, †2597, †2690, 
2984, 3016*, 3143, 3234. 1880-1900: 1201, 1430,
1481, †1565, 1694, 2167. 1900-1915: 989, 1120, 
1329, 1594, 1598, †1792, †2075, 3377.

Andre materialer. Efter 1850: 1370 (porcelæn), 
†2047 (en flaske), 2328 (kobber), 2690 (kobber).

DØRE OG PORTALER 
VANDRETTE AFDÆKNINGER

Granit, monolitoverliggere. 1100-1250: 876, 
974, 1108, 1109, 1163, 1185, 1240, †1496, (†)1521, 
(†)1570* (overliggeren udsmykket med rundsta
ve), 1603, 1634, 1654, 1681* (tagformet overlig
ger), 1714, 1753, 1754, 1837, 1840, 1840*, 1883, 
1924*, 1974*, (†)2005*, 2059*, (†)2300*, †2378, 
(†)2391, 2469, †2475, †2518*, 2586, (†)2614, 
2709*, †2744*, 2809*, †2812*, †2852 (billedsten 
som dæksten), †2882, 2915*, 2943, 3065, 3168*, 
3350*, 3351*.

Med tympana, tuf. 1100-1250: 1078, 1299*, 
3114*.

RUNDBUEDE
Granitkvadre. 1100-1250: 1811*, 2419*, 2470*, 

2517*, 2546*, 2635*, 2808* (nærmer sig hestesko
form), †2852, 3214*, 3382*, 2769 (o. 1205).

Tuf. 3448 (efter 1250). 1100-1250: 207*, 1218*, 
2974*, †3028*, †3213*.

Granit og tuf. 1100-1250: 240*, 1078*, (†)1139,
3264, 3264*, 3264 (samt sandsten).

Tuf og tegl. 1100-1250: 1035* (med omløbende 
stav), 3314, 3314*.

Granit og tegl. 1100-1250: 1035* (med omlø
bende stav). 1400-1550: 2233*.

Tegl. 3448 (efter 1250). 1400-1550: 1472, †2285, 3006.
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DØRE OG PORTALER (fortsat)
Tegl, falsede. 701* (o. 1250) (flerfalset, med pryd

skifte af krumme løbere). 1250-1350: (†)3217*. 
1400-1550: †2676*, †3387*.

SPIDSBUEDE 
Sandsten. 1250-1350: †277.
Tegl. 1100-1250: †319 (rundstavprofileret). 1400- 

1550: †1277*, 2520, 3032*.
Tegl, falsede. 1400-1550: (†)1243.
Tuf. 1100-1250: (†)2037(?) (indrammet af rundstav).

FLADBUEDE 
Tuf. 1100-1250: 1076*, 1218, 2419, 3350*.
Tegl. 1100-1250: 3314 (med tuf), (†)3446* (kor). 

1250-1350: 1186*, (†)3219* (eller spærstikfor- 
met). 1400-1500: 1109. 1400-1550: 879, 977, 1038, 
1422, †1448, 1472, 1498, 1526, 1605, 1930, 1931, 
1975, 2039 (to), 2064, 2546, †2746* (i rundbuet 
spejl), 2917*, †3007, 3033, 3121, 3122, 3122, 3170. 
1500-1600: †2854*.

Tegl, falsede. 1400-1550: 268, 270, 708, 712, 1037, 
1078, 1140, 1303, 1423, 2008, 2302, 2423*, 12458, 
2677*, †2745*, 3067*, 3171*, 3220, 3221, 3386, 
(†)3451, 3453. 1550-1650: 269, †2477, †2712.

KURVEHANKSBUEDE 
Tegl. 1700-1800: 1718, 3501*.
Tegl, falsede. 1600-1800: 3316*, 3500* (1639), 

†1572 (1775).
I SPIDSBUET SPEJL 

Fladbuede, tegl. 1400-1550: †702* (tredobbelt 
falsede karme), 1079*, 1140, 1354*, 1447, 1526, 
1571, †1606*, 1634, 1635, 1656, 1684, 1757* 
(tvillingspidsbuet spejl kantet af rundstav og kro
net af kors), 1784, 1814, 1841, 2064, 2773, †2885, 
†2885*, 2917*, 2947, 2976*, 3122, 3170, 3386. 

Rundbuede, tegl. 1250-1300: 1783* (med tuf). 
1400-1550: †1890, 1932, †2645*, †3387*.

I FLADBUET SPEJL 
1400-1550: †1277*, †1606 (To fladbuer delt af hæn- 

gestav).
SØJLEPORTALER 

Granit. 1100-1250: 214*, 215* (med sandsten), 
†232, 234, 2230*, 2470*, 2548*, 2635*, 2808*, 
†2882, 2769* (o. 1205) (to).

PORTALFREMSPRING 
Vandret øvre afslutning. 1100-1250: †214, †215, 

†240*, 3114*.
Baldakinportaler. 1100-1250: 212*, 240* (o. 

1200).
INDVENDIGE AFDÆKNINGER 

Vandrette afdækninger. 1100-1250: 1811, 1922*. 
Rundbuede. 1100-1250: 1184, 1884, 1924 (to),

2059.
Fladbuede. 1100-1250: 1883, 2973, 3114*, 3382.

TYMPANA 
Glatte, granit. 1100-1250: 215*, 2059*, 2517*, 

2809*, 2883*, 2769* (o. 1205), 2770* (o. 1205).

Skulpturudsmykkede, granit. 1100-1250: 218*,
(†)1924* 2006*, 2230*, 2473*, 2547*, 2636*, 
2744*, 2974*, 3539* (Kristus mellem Peter og 
Paulus).

Felter muret af tuf. 1100-1250: 1078*, 1299* 
(to), 2005*, 3114*, 3350*.

Typen ukendt. 1100-1250: (†)2059.
KARMSTEN 

Glatte, granit. 1100-1250: 974, 3382*, 3442*.
PRÆSTEDØRE 

1100-1250: 974, †1297(?), 1919*, †2037(?), (†)2614, 
†2853, †2881*, 2915*, †2943, †3028*, 3114*, 
†3213*, 3264, 3351*, 2769 (o. 1205). 1250-1300: 
1186*.

VESTDØRE 
1100-1250: (†) 1924*.

DØRFLØJE
Middelalderlige: †312 (med indskrifter og bille

der), †466 (to), 468*, †319 (1411) (med tre- 
enighedsbillede), †469 (1411) (med indskrift). 
1500-1600: 1645*, 3475*. 1550-1650: 2532*, 
(†)2931*, †2572 (1619), †2461 (1635), †2664 
(1649). 1650-1700: †464*, (†)468, (†)958* (med 
løvehoved), 1099, †1463, †1738, †2021, †2085, 
†2440, †2572, †2572, †3420, †3476, 2250*
(1652), 466* (1677). 1700-1750: †1400, †1674, 
3194*, †3420, †3476, †3476, †3515, 469* (1743), 
759 (1746). 1700-1800: 1433, 3184*, 3365. 
1750-1800: 1156* (med malede dekorationer), 
†1176, †1263, †2207, 1058* (1769), 1232 (1783), 
2132 (1786), 759* (1795). o. 1800: 1432, 1485, 
1588, 1674, 1737, 2052, 3086*, 3184. 1800-1850: 
1464*, †467, †1176, †2250, 2790, 1626 (1805), 
1099 (1844), 3475 (1847), 1673* (1850). Efter 
1850: passim.

JERNBUNDNE 
Middelalderlige: 1059*, †1206, †1551, 1700*, 

1797*, 1830*, 3336*. 1500-1600: 1263*, 1956*. 
1550-1700: †1993, †2052*, †2831, †2868, 3420*, 
†2696 (1641), †1376 (1659), 3242* (1677). 
1700-1800: †2353, 2501, †3476 (1713), †320 
(1717), †3515 (1727).

EFTERMIDDELALDERLIGE KIRKER
1550-1650: †819, 3499 (1639). 1750-1800: 2155 

(1782), 211A (1786). 1880-1890: 1003, 2448, 3373. 
1890-1900: 966, 1012, 1385, 1405, 1563, 2271, 
2366, 2701, 2841. 1900-1910: 1273, 1349, 1593, 
1596, 2358, 2800. 1910-1920: 1007, 2262, 2266, 
3102. 1920-1930: †1014, 1776, 2325, 2580, 2761, 
3253. 1960-1970: 1010, 1012, 1013, 1709. Efter 
1970: 1968, 2101, 2292.

FORSVARSINDRETNINGER
Vagtkamre. Middelalderlige: 280 (i tårn).
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FORTIDSMINDER
GRAVHØJE

973, 1780, 1912*, †2389, 2516(?), 2632*, †2706, 
2848* (fire, to sløjfet), 2880 (to).

RUNESTEN 
800-1050: 1445, 2226, 2389, 2913.

STEN MED SKÅLTEGN 
1632 (bronzealder).

GAVLBLÆNDINGER 
CIRKELBLÆNDINGER 

1400-1550: 1815, 2646*, 2975*. 
ENKELTBLÆNDINGER 

Rundbuede. 3448* (efter 1250). 1400-1500: †317*. 
Spidsbuede. 1400-1550: 1634*.
Fladbuede. 1400-1550: 1189, 1784*. 

ETAGEDELTE, SPIDSBUEDE 
1500-1525: 1303*.

HØJBLÆNDINGER 
Med glugger. 1400-1550: 2423*, 3316*. 
Tvillingdelte. 1400-1550: 2975*.
Afslutning ukendt. 1400-1550: 2302* (o. 1516). 

HØJBLÆNDINGER, FLADBUEDE 
Falsede. 2394 (o. 1600). 1400-1550: 2062*. 
Tvillingdelte af lisener. 1400-1550: 2008. 

HØJBLÆNDINGER, KURVEHANKSBUEDE 
1550-1600: 1606, 3172, 3352*. 

HØJBLÆNDINGER, RUNDBUEDE 
Gruppe på tre. 1400-1550: 2476, †2885*, 2947, 

2976, 3316*. 1600-1650: 3499* (1639). 
Midterste delt af hængestav. 1400-1550: 1244, 

2423*.
Midterste med tvillingdelt stik. 1400-1550: 2676*, 

2976*. 1600-1650: 3499* (1639). 
HØJBLÆNDINGER, SPIDSBUEDE 

Falsede. o. 1500: 1975*, 3386*.
Gruppe på tre. 1250-1300: 1242* (den midterste 

med 'aftrappet' bue). 1400-1550: 977, 1355, 1606, 
1684, 1930*, 2393*, 2393*, †2589*, 2918*, 3006*, 
3220*, 3387*.

Trinvis stigende. 1400-1550: 1038*, 2646*, 3221*, 
3452*.

Mønstermurede bunde. 1400-1550: 1684 ('tæp
pe' af savskifter).

Tvillingdelte af hængestave. 1400-1550: (†)2008. 
PRYDBLÆNDINGER 

Korsblændinger. 3447*. 1400-1550: 1165, †2885*. 
Korset kors. 1400-1550: †2378* †3033*, 3068*, 

3267*.
SKJOLDBLÆNDINGER 

Flankerer høj blændinger. 3172* (o. 1569). 
SMÅBLÆNDINGER 

Rundbuede med hængestav. †727 (o. 1618). 
ANDET

1526 (1757) (ovale), 3123 (o. 1780) (timeglasfor- 
met, flankeret af to kors).

GAVLE 
GAVLKAMME 

Glatte. 1815 (1772). 1100-1250: 1570. 1200-1250: 
1926. o. 1300: 1471*. 1450-1500: 977, 1355*, 
3387*. 1500-1550: 1841.

Glatte med toptinder. 3499* (1639). 
Kamtakker. †307 (o. 1363). 1400-1550: †705*, 

†2422, †2552*, †2589*.
Kamtakker og pinakler. 1400-1500: †317*. 
Svungne. 1600-1700: 2394*, 3500*. 1700-1750: 

†318*, 372, †729, †879*, †948*, 3501*.

GLAMHULLER 
FLADBUEDE 

1400-1500: 1038*, 1111, 1244. 1400-1550: 1079, 
1140, 1188, 1219, 1472, †1606*, 1635, 1684, 1890, 
1932, 2008, 2039, †2552*, 2587*, †2885*, 2947, 
3033*. o. 1500: 1165, 3122 (i spidsbuet spejl), 
3221*, 3387*, 3452*. 1500-1550: 1304, 1757, 1841, 
2423*. 1750-1850: 1977 (1786), 2917* (1818). 

FLADRUNDBUEDE 
1700-1800: 1784, 1572 (1750), 1718 (1764). 

RUNDBUEDE 
1400-1550: 977, 2008, †2746*, 2976. 1600-1800:

1448, 1526, 1890, 3069, 3169, †727* (1618), 
2774* (1773).

SPIDSBUEDE 
1250-1350: 276* (falsede). 1400-1550: 1784* (ad

skilt af smal højblænding).

GLASMALERIER OG -MOSAIKKER 
GLASMALERIER

Middelalderlige: 11530, (†)1818*, †1934*, †2617*, 
(†)2815*, †2949 (rester af bemaling). 1550-1700: 
†379, (†)730* 3174*. 1800-1900: 2120. Efter 
1900: 1168, 1474, †1609, 1636, 2237, 2523, 2742*, 
2776, 2815, 3280, 3394.

GLASMOSAIKKER 
Efter 1900: 1010, 1014, 1307, 2359, 2581, 2582.

GLUGGER 
CIRKELFORMEDE 

1400-1550: 1472, 1815.
FLADBUEDE 

1300-1350: 3450*. 1400-1550: 1110, 1219* (false
de), 1526, 1635, 1841, 2008, 3122, 3386 (falsede). 

KORSFORMEDE
1605 (o. 1500).

RUNDBUEDE 
1100-1250: 208. 1400-1550: 3169*, 3171*. 

SPIDSBUEDE 
1400-1500: 1244.

SPÆRSTIKFORMEDE 
1525-1550: 2423*.

VANDRET OVERDÆKKEDE 
1400-1550: 1657, 1757, 2917*, 2918*.
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GLUGGER (fortsat)
LYSÅBNINGER OG- SPRÆKKER 

1100-1250: 204. 1400-1550: 268, 2064, 2975, 3006*, 
3068*.

GRAFFITI 
INDRID SNINGER 

1550-1800: 376 (niveau for stormflod), 446*, 749, 
756*, †1081, 1197, 1699* (pultbrædt på degne
stol), 1702, 2170*, 2407, 2531* (pultbrædt på deg
nestol), 2993, 3151*.

GRAVMINDER 
EPITAFIER OG MINDETAVLER 

Sten- og billedhuggerarbejder. 1550-1600: 780* 
(1565). 1600-1650: 555* (med gitter), (†)579*, 
650*, 959 (sandstensherme fra †epitaf?), 1063*, 
1556*, †2092. 1650-1700: 560*, 563*, 564*, 566*, 
780*, 930*, 3423* (sten og træ), 1867* (1652), 
2024* (1678), 568* (1679). 1700-1725: 570 (sten 
og træ), 572*, 2791*, 782* (1703). 1725-1750: 
784*, 785*, 2442*, 2792*. 1750-1775: (†)573*, 
1154*, 1434*, 1739*, 1904*, 3093*, 1127 (1760). 
1775-1800: 1740*, 1904*, 1958*, 2504*, 2535*, 
2606, 3192*, 932* (1782), 1590 (1789). 1800-1850: 
1435, 2091*, 3094*. 1850-1900: 579, 581, 1557, 
2147, 3426. Efter 1900: 1154, 2027, 2140, 2573,
2606.

Snedker- og billedskærerarbejder. 1575-1600:
551*, (†)578* (to), 1464*, (†)2385, 2505*, †1464 
(1583), †1435 (1589) (epitafie-altertavle), 2902* 
(1593). 1600-1625: (†)1208* (løsdele), 1554*, 
2023*, (†)2385, 2905*, 2963*, †3193* (topstyk
ke), 2503* (1602), †576 (1608), 2904* (1622), 
2925* (1622). 1650-1700: (†)579*, 3423* (træ og 
sten), †1994 (1650). 1700-1750: (†)579*, 992*, 
1589*, 1831*, (†)1872(?), 2997*, 3090*, 3423*, 
3424*. 1750-1775: 1154*, †1378, 2091*, 2793*, 
2026 (1763), 2606* (1763). 1775-1800: 1177*, 
1486*, 2026, 2507*, 2794*. 1800-1850: †788 (fle
re), 1065*, 1486*. 1849-1851: 1266, 1341*, 1511*, 
2319*. o. 1864: 1341, 1590, 2537*, 2906*. 

Kalkmalede. Middelalderlige: †933. 1600-1700: 
†2666*, †2921*.

Malerier på træ. 1550-1575: 545* (to), (†)549* 
(1569). 1600-1625: (†)554*, (†)578*, 579*, †959, 
1554*, (†)553* (1608), †576 (1608). 1625-1650: 
(†)556*, 558*, 556* (1644) (cirkulær skive). 
1650-1700: 781*, (†)562* (1652), 570* (1675), 
1628* (1675), 931* (1677). 1700-1800: 2793*, 
2794*, 3424*, 2384* (1775).

Malerier på lærred. 1650-1800: 1869* (1652), 
2507* (o. 1793).

Malerier på metal. 1575-1600: †574* (1578). 
1650-1700: 564*, 566*, 931*, 560* (1650), 568* 
(1679). 1700-1725: 782* (1703).

Malerier på sten. 1600-1650: 650* (1624).
Malerier på ukendte materialer. 1575-1650:

†575, †932, †932, †575 (1591), †1994 (1650).
Metalarbejder. 1550-1700: †574* (1578) (mes

sing), 2026* (1682) (messing). 1750-1800: 1741* 
(kisteplade), †2092 (tin). 1800-1850: 1557 (bly).

Ukendt materiale. 1550-1600: †575, (†)786* (to 
portrætter bevaret), †786 (to), †786, †1958, †2604, 
†574 (1565), †575 (1581). 1600-1650: †576, †578 
(fem), †787, †787 (1608), †576 (1623), †577 
(1629). 1650-1700: †577, †578, †932, †932, †959, 
†2833, †577 (1652).

GRAVSTEN
Middelalderlige. 1100-1250: 526* (dæksten), 

534*, 587 (af form som gravtræ), 587* (hvælvet 
kistelåg), 588* (billedgravsten), †837 (kistelåg), 
862, †1129* (såkaldt smedegravsten), 2027(?), 
2410(?), 2606, †2667*, 2997*, 3535. 1200-1300: 
2319* (trapezformet), 2794*, †635 (o. 1230), 
†528* (1259) (kongegravsten), 589* (1291) (tra
pezformet), †635 (1296). 1300-1350: (†)589*, 
†635 (tre), †635, 789*. 1300-1400: (†)590* (tra
pezformet), 592* (messingbeklædning), (†)594* 
(to, nederlandske), 789. 1300-1550: 589 (otte), 
590 (to, trapezformede), 590* (trapezformet), 591 
(flere, trapezformede, nederlandske). 1350-1400: 
†635* (flere), †637 (tre). 1400-1500: †637 (fire), 
(†)646*, 1341* (1494), †637 (1500).

1500-1600. 598. 1525-1550: 598*, †960, (†)646* 
(1540), †637* (1546). 1550-1575: 598*, 599*, 600, 
601*, †638 (tre), 1378*, 637 (1558). 1575-1600: 
(†)602* 603*, †638 (tre), 789* (tre), 790*, 602 
(1597).

1600-1700. o. 1600: 603* (to), 791 (to), (†)1067 
(fragment), 3021. 1600-1610: 604 (to), †638 (to), 
791, †801, †933, †2193, 2508*, 2998*. 1600-1625: 
(†)1799. 1600-1650: 608, †639, 795*, 1065*, 
†1068, 3427*. 1600-1700: †802 (flere), (†)960, 
3057. 1600-1800: 2319, 3428, 3428. 1610-1620: 
605* (to), †638 (to), (†)604* (1612), 792* (1613) 
(dobbeltgravsten, familiesten). o. 1620: 605, †638, 
†1801 (to). 1620-1630: 608, 610*, †638, †639 (to), 
†1209*, †1961, 3156*, †3194, †639* (1622), 606*
(1623), (†)609 (1625), 609* (1627). 1630-1640: 
(†)610*, 611*, 612* (tre), †641*, †642, 794*, 795, 
†1267, †641 (1635) (to). 1640-1650: 612*, 613*, 
614*, †642, (†)646, 795, 796*, 1065*, †1068 (to), 
†1129, †1209, †1743, 3300*, 3301*, †642 (1642), 
1128* (1642) (to), 613 (1645), †1832 (1649). o. 
1650: 615*, 616*, (†)646* 1066. 1650-1660: †642 
(fire), †643 (fem), †1068, 2319, 2319*, †3157, 
617* (1651) (to), †643 (1652), 618* (1654). 
1650-1700: 628, 933, 1154*, (†)1628 (fragment), 
1872*. 1650-1750: 628, 2281*, 2998. o. 1659: 620, 
†643 (to), †644, 796* (dobbeltgravsten), †933, 
959, 1435*, (†)619 (1659). o. 1660: 620, 796*,
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621* (1660). 1660-1670: 1208*, 1209*, 1266, 
622* (1665). 1670-1680: 624*, †644 (to), 797*, 
798, 1436, †2092, 622 (1671), 624* (1673), 625 
(1679). o. 1680: 1378*, 1437, 1628*. 1680-1690: 
626 (to), 626* (to), †644 (to), †933, 1128*, †1156, 
†2028, 798* (1683). 1690-1700: 627 (to), †644, 
799*, 863 (fragment), †2092, †3246, 3301*, 3428*, 
3482*.

1700-1800. o. 1700: 628, (†)646, 2870, 2998*, 
3302, 3302*. 1700-1710: 628, 629*, 630*, †644 
(tre), 799*, 3057*, 629* (1706). 1700-1750: †802, 
†2093 (fem), †2094 (seks), 2731. 1700-1800: 
(†)801, 1379, 2254 (fragment), †2608, 3484. 
1710-1720: †645 (to), 1066*, 1742*, †1743, 1905, 
2189*, 2906*, 3057, 3095 (to), 3303*, 3304*. o. 
1720: †645, 1266*, 3057*, 3483. 1720-1730: 1342, 
3058*, 3483*, 3483. 1730-1740: †645, 1742*, 
1772*, 1959* (to), †1961, 2606, †2607, †2607*, 
3304*, 3340*, 3483*, †802* (1739). 1740-1750: 
800, 995*, 1873*, 1905*, 2906*, 2965*, †3305 
(to), 3340* (to). 1740-1760: 2872*. o. 1750: 
995 (to), 1799*, 1873*, 3484. 1750-1760: 996, 
997, †1801, 2871, †3341. 1750-1800: 1743, 1832, 
†2095 (syv), †2442, 2731, 3486. o. 1760: 630*, 
1465*, 2190. 1760-1770: 997 (to), 1155*, 1379, 
1994, 2796, 3058*, †3306 (tre), 3485*. o. 1770: 
(†)646, †1994, 3485. 1770-1780: 631*, 863 
(fragment), 998* (med gengivelse af afdøde), 
998, 1799* (Tjæreborgværkstedet), †1801, 1960, 
†1962, 2833*, †2834, 2872*, 3246*, 3367*, 
3485*. 1780-1790: 801, 998, 1873*, †2028, 2092*, 
2907*, 3245*, 3305*. 1780-1800:†2140 (flere). 
1790-1800: 631*, 631, 801 (to), 1960* (to), 2027 
(to), 2140, 2508, 1800* (1791) (Tjæreborgværk
stedet).

Efter 1800. o. 1800: 2027, 2028, †2095. 1800-1810: 
2190, 2191*, 2192*, †2608, 3305 (to), †3306. 
1810-1860: 2538, †2834, 2834, 3305, 3518.

Figursten. 1100-1250: 2507* 2853*(?). 1300-1400:
(†)593* (to, nederlandske, med indlægninger), 
(†)594*. 1500-1550: 594*, 596*, †933. 1550-1600: 
598*, 600*, 1511* (1592) (oprindelig epitaf?). 
1600-1650: 615*, 792*, 792*, 794*. 1650-1700: 
618*, 3245*, 622* (1663), 623* (1671), 3156* 
(1682). 1700-1750: 994* (1714) (portræt af hel fa
milie), 995* (1751).

Bondegravsten. 1550-1700: 994* (1594), 2289 
(1659). 1700-1800: †1235, 1704, 999 (o. 1792). 
1800-1850: 1129, 1235 (to), 999 (o. 1806), 1235 (o. 
1845).

Skippersten. 1700-1800: 12092 (adskillige). 1760- 
1810: 2189*, 2190*, 2191*.

GRAVFLISER OG -HELLER
1600-1650: 645*, 645 (to), 2628*, 803* (1608), 

2628* (1613), 646 (1644). 1600-1700: †1069,

†3157. 1650-1700: 646, 1800*, 3428*, 803 (1687). 
1700-1750: 803, †804 (1705) (fire). 1770-1790: 
646 (to), 803*, 803 (fire), 804, †804, 1437, 2254*.
o. 1850: 3518 (på kirkegården).

Markeringssten. 1600-1700: 646* (flere). 
Gravminder af tegl. 1700-1800: †1068, †1177, 

2319. 1800-1850: 1068* (tre).
GRAVRAMMER 

1550-1600: †1067, 1067, 1101, 1342*, †1962. 1600- 
1650: †1068, †1209, †1704, †1801. 1600-1700: 
(†)2255, (†)2537. 1600-1800: †1130, †1832 (med 
fliser). 1650-1675: †1068, †1209, 2028*, †2966, 
3367*, †2096 (1664). 1675-1700: †1209, 1962, 
2028*, 2508*, †2932, †3059(?) , †3518. 1700-1800: 
† 1177, †2096 (flere), 2385* (1740).

GRAVTRÆER 
1675-1700: †2698, †2698. 1700-1800: †1675, †1705, 

†2053, †2193, †2255 (flere), †3157 (liggende fi
gur). 1750-1800: †1380.

KENOTAFER 
3186* (o. 1569).

KIRKEGÅRDSMONUMENTER 
Sten. o. 1800: 1210. 1800-1825: 936, 1210 (to), 

1379*, 1487, 1558. 1825-1850: 999 (to), 1210, 
1380 (tre). 1850-1880: 936, 1235, 1558 (to, 
cippusinspireret).

Tavler. 1760-1800: 3487, 3488. 1800-1820: 815, 
2576*, 2731, 2796. 1820-1840: 815 (to), 816 (fem), 
2097, 2796. 1840-1860: 816 (to), 817, 1131, 2140, 
2141, 2731 (to), 2731, 2796, 3488 (to). 1860-1900: 
817 (to), 2731, 2796.

Tavler, marmor. 1830-1860: 2629, 2629*, 3097.
1860-1880: 1402, 2320.

Steler. 1800-1820: 814*, 815* (flere), 1070, 1875*, 
2151*, 2193*, 2194* (to), 3486*. 1820-1840: 815 
(to), 1070, 1832, 3097, 3487*. 1840-1860: 2576, 
3158. 1860-1880: 937, 1773, 1875, 2576, 3158*, 
3368* (flere), 3369*.

Mindesten og mindetavler. 1800-1850: 1130 
(to), 3306 (to). 1850-1900: 2141 (over otte om
komne søfolk), 2872. 1900-1950: 1275, 2141 (over 
24 omkomne søfolk), 2704 (to), 2845.

Kors, marmor. 1825-1850: 936, 1343* (to).
1850-1875: 817* (to), 936, 1130.

Kors, støbejern. 1800-1830: 1746 (tre), 2576, 
3341, 3247* (o. 1809). 1820-1880: 937 (otte), 
1876 (to). 1840-1850: 816 (flere), 1210* (flere), 
1344, 1380, 1438, 1487, 1488* (flere), 2097, 2196, 
2410*, 3306. 1840-1860: 1513. 1840-1890: 1646 
(fire), 3369 (otte). 1850-1860: 817, 999, 1131, 
1178, 1773*, 1832 (med Dødens genius), 2141, 
2196, 2196* (to), 2197 (fire), 2320*, 2410*, 2442, 
2576 (to), 2577 (fire), 2732, 2758, 2872, 2908, 
3097, 3341 (to). 1850-1870: 1268*, 1488 (fire), 
1559 (to), 1773 (ni). 1850-1880: 817*, 1211 (flere), 
1269, 1439 (tolv), 1558 (elleve), 1802. 1850-1900:
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1235 (ni), 2732. 1860-1870: 817, 1000 (to), 1131, 
1157*, 1290*, 1381, 1402, 2257, 2289*, 2411, 
2442, 2698 (fire), 2732, 2758, 2908, 2932, 3021, 
3306 (to), 3341 (tre). 1860-1880: 1290 (fem), 
2320 (fire). 1870-1880: 1157* (flere), 1269*, 1402, 
1489*, 2698, 2732 (to), 2873, 3341. 1870-1910: 
1489 (otte), 1774 (seks), 3377. 1880-1890: 2257, 
3306, 3341 (to), 3342. 1880-1900: 1402, 1440 
(to), 1559. 1890-1900: 1290*, 1647* (fem), 3059 
(med pånittet, støbt vindmølle), 3060, 3342 (to). 
1900-1930: 1489*, 3342, 1440* (o. 1929).

Andre gravminder af støbejern. 1820-1880: 
1211 (tavle), 2834 (1828) (plade).

Gravminder af træ. 1790-1800: 2538 (o. 1793). 
1800-1830: †1211 (sortmalede brædder), 2140* 
(skjoldformet tavle), 3486*, 3487*. 1860-1880: 
(†)2257* (to), †2667*.

Gravminder af smedejern. 1860-1890: 2197 
(to), 2289*.

Gravrammer. 1830-1900: †1211 (to, af træ, ud
fyldt med mursten), 1746 (støbejern). 1880-1900: 
1290 (to, af cement).

Krigsmindesmærker. 1890-1900: 1519 (faldne 
1848-50 og 1864). 1900-1950: 695 (faldne 
1940-45), 695 (faldne 1848-50, 1864 og 1940-45), 
1268 (engelsk krigsminde, prototype fra 2. Ver
denskrig), 1268 (tysk krigsminde, prototype fra
1.Verdenskrig), 2152 (tyske marinere, 1.Verdens
krig), 2195 (tyske marinere).

Gravsten udført af N. Hansen Jacobsen. 1910- 
1940: 2732 (flere), 2834, 2872, 2909.

Grotter. 1850-1900: 2029, 2667* (flere), 2731* 
(flere).

Søjler. 1790-1800: 936* (søjleskaft med urne). 
1800-1900: 1741* (terracotta, oprindelig i kir
ken), 2152* (knækket).

Andet. 1830-1850: 1380 (tavle af tin), 2097* (cip- 
pus). 1850-1900: 1290* (kakstensplader), 1402 
(blok), 2668 (skulptur). 1900-1925: 2141 (obelisk), 
2320 (tavler af skifer), 2668 (relief).

GITRE PÅ KIRKEGÅRD
Smedejern. 1850-1900: 1590, (†)2257, 2257, 2509, 

2629.
Støbejern. 1800-1900: 1380*, 2141 (fem), 2152, 

2197, 2538, 2577. 1820-1850: 1832 (o. 1828). 
1850-1860: 1438*, 1488, 2289* (to). 1850-1900: 
†817* (tre), 1290 (to), 2411. 1860-1880: 1514, 
2289*, †2667*. 1900-1920: 1403, †2141*.

Træ. 1830-1850:†2608*, †1210* (1844). o. 1900: 
†2141* (mange, hvidmalede).

SKRIFTARTER PÅ GRAVMINDER
Majuskler. Middelalderlige: 589* (to), 590, 592*, 

†636*, 789*.
Minuskler. 1400-1550: 594* (flere), 596*, 1341* 

(1494).

Fraktur. 1600-1725: 553, 570, 572, 614*, 930, 931, 
11721, 2025*.

Versaler. 1540-1550: 598*, †637* (1546). 1550- 
1575: 545*, 598*, 599* (flere), 600, 601, 602*, 
1378*, 3187, 596* (1565), 780* (1565). 1575-1600: 
590* (flere), 598*, 602* (flere), 603* (tre), 789 
(to), 1342*, 1438*, 1745*, 2097*, 2505, 3021, 
†574 (1578), 1512* (1592), 994 (1594). Efter 
1600: passim.

Versaler og fraktur. 1580-1660: 551*, 563, 650. 
Kursiv. 799* (o. 1695).
Versaler og skønskrift. o. 1760: 573, 590*. 
Skriveskrift. 1625-1700: 569, 609, 623, 627. Efter 

1700: passim.

GULVE
LERGULVE

Middelalderlige: †1305, (†)1442, †1529, †1812, 
†2713, †3353.

JORDGULVE
†1388 (nævnt 1688) (sandjord). 

NATURSTENSGULVE 
Pikstensgulve. Middelalderlige: †1221, †1658.

1500-1800: †884, †1142, †1189, †2884.
Udløbet med mørtel. Middelalderlige: †835, †1923. 

TEGLGULVE 
Munkesten. Middelalderlige: 317, †836, 1423, 

1450.
Mursten. 1550-1700: †979, †2040, †2555, †2776, 

†2814, †2286 (nævnt 1619), †1759 (1696). Efter 
1700: passim.

FLISEGULVE 
Flensborgfliser. 1700-1900: †887, †2380. 
Teglfliser. 1700-1850: 367 (gule og blå), †730, 

1473 (1721) (gule klinker). Efter 1850: passim. 
Glaserede teglfliser. Middelalderlige: †836, †950.

1500-1700: †1112.
Ølandsfliser. Efter 1700: 2425 ('svenske fliser'), 

2616, 2813, †3392, 1424 (1769).
TRÆGULVE 

1700-1800: †320 (1793). 1800-1850: †3318, †3455 
(1847). Efter 1850: passim.

HELLIGKILDER
1441, 1651, 2001 (med †kapel?), 2297, 2804, 
2914.

HVÆLV 
GRATHVÆLV 

1225-1250: 234* (tuf).
KUPPELHVÆLV 

1100-1250: 211. 1250-1350: 280*. 
TØNDEHVÆLV 

Rundbuede. 1200-1350: 280, †241 (o. 1225). 
1400-1550: 270 (i trappeskakt), 1472*. 1850-1900: 
1004.
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HVÆLV (fortsat)
Rundbuede, af træ. 1600-1800: †1079, †2148, 

†2159. 1850-1900: 2008, †2475, 2811, 2813.
Spidsbuede. 1250-1350: 280.
Fladrundbuede. 887 (1828).

RIBBEHVÆLV
Krydshvælv, oprindelige. 1200-1300: †701 (anta

gelig helstens kapper), 1186, 3031* (helstens kap
per), 1923 (o. 1240) (helstens kapper). 1250-1350: 
278, 279. 1400-1550: 270, 1037, 1078, †1079*, 
1079, 1110, 1140, 1164, 1188, 1219, 1243, 1422, 
1447, 1498, 1606, 1634, 1656, 1684, 1717, †1813, 
1814, 1930, 1976, 2008, 2039, 2063, †2884, 2947, 
2976, 3033, 3121, 3169, †3386*, 3453, 976 (o. 
1460). 1500-1550: 1303, 1303, 1571, 1757, 1841, 
2423, 3068.

Krydshvælv, senere indbyggede. 1200-1300: 256
(af tuf), 3031* (kuplet, helstens kapper). 1300-1350: 
3448. 1400-1500: 1109, 1446, 1526. 1400-1550: 
306, 877, 1038, 1140, 1219, 1244 (aldrig fuld
ført), 1497, 1813, 2039, 2772, †2812, 3220, †3452. 
1500-1550: †948*, 1889, 2007, †2061. o. 1550: 
1304. 1550-1600: 1932 (profilerede ribber).

Seksdelte. 1400-1550:270, (†)711, †835, 977, 1140, 
2061, 2772.

Syvdelte. 1100-1250: 255* (af tuf). 1400-1550: 270.
Ottedelte. 1100-1250: 259 (af tuf), o. 1300?: 316. 

1400-1550: 268, (†)712, 977, 1037, 1038, 1447,
2039. 1500-1550: 1605, 1888, 1975, 2007, 2061.

HVÆLVVEDERLAG
Sekundært udhuggede. 1400-1550: 306. 1575- 

1600: 1932.
Markeret af rundstave. 1100-1250: 1923. 1250- 

1300: 1187, 3031*. 1400-1550: 1813.
RIBBER

Halvstens. 1400-1550: passim.
Kvartstens. 1400-1550: passim.
Profilerede. 1100-1250: 256, 257, 260, 261. 

1250-1300: 1187. 1300-1400: 301, 3448 (pærestav). 
1350-1550: 848* (flere ribbesten). 1400-1550: 306, 
†835* (med platteryg), 977, 1078 (skarpryggede), 
1140 (skarpryggede), 1446, 1446 (med platteryg), 
1526, 1813 (trekvartrunde), 1889 (skarpryggede), 
2061*, 2772. 1575-1600: 1932*.

Femsidede. 1250-1350: 278, 279.
Overribber med trin. 1400-1550: 1164, 1447,

1975, 2772, 3170, 3220.
HVÆLVSLUTSTEN

Cirkulære. 1400-1550: 268, 1038, 1078, 1140, 
1219*, 1447, 2039, 2772.

Topruder. 1400-1550: 1079, 1188. o. 1550: 1304.
Nedhængende. 1100-1250: 257 (med stjernefor

met tværsnit), 260* (dekoreret med roset), 261* 
(dekoreret med roset), 1923* (terning), o. 1500: 
1813 (o. 1500) (kugle).

Slutring. 1225-1250: 256.

HELSTENSHVÆLV 
1100-1250: 1813 (rekonstruktion), 1923*. 1250- 

1300: †701, 1186, 3031*.
HVÆLVFORSTÆRKNINGER 

Topkvadrater. 1400-1550: 1447.
CIRKELÅBNINGER 

1500-1550: 2061*. 1575-1600: 1932.
LEMME

1400-1550: 1244, †1498, †1888, †1889, †2007, 
12061, †2772(?).

INDRISTNINGER
PÅ DØBEFONTE 

1100-1250: 2826*, 3468*.
MENNESKEFREMSTILLINGER 

1100-1250: 2944*.
RUNEINDSKRIFTER 

1100-1250: 1299 (stenhuggerens signatur?), 1912, 
2643*, †2667*, 2742, 2794*, 2944*, 3543*.

KALKMALERIER
(se også Kalkmaleriværksteder i Kunstner- og 
håndværkerregister (s. 3691))

Middelalderlige: †2307, †2651. 1100-1250: 381, 
†1040, †1112, 1530, †1759 (kvaderstensimitation), 
†2483*, 3276*, †3277*. 1200-1250: 381*, 1307*, 
†2484*, †2555*, †2920*, 3126*, 3278*, 3393*. 
1250-1300: 1936*. 1300-1350: 1081*. 1375-1425: 
†1321 * (rester af våbenfrise). 1400-1550: †384, 
†731, †1574, †1940, †2238*, 2776*, †2921, 
†2978*, 3131*, †3393. o. 1450: 1191*. o. 1500:
1082, 1221*, †1245, 1451*, †2523*, 3131*. 
1500-1525: 384*, 1501*, †1530, 1574*, †1609, 
1759, (†)2067*, 2307*, 2427*, †2428, 1451* 
(1517). 1550-1600: †980, †1941, 2307*, †2344, 
†2949* †3321*, 1320* (1558), †1940 (1592). 
1550-1650: †2239. 1600-1700: †1941, †2067, 
†2484*, †3224, 2067* (1607), (†)1502* (1610), 
†2921* (1695). 1700-1800: †1245*, †2239, 2307, 
†2344, †3355, †3393.

UDVENDIGE
†1609* (o. 1500), †3072* (1791).

DEKORATIONSMALERI 
1100-1250: (†)379* †381*, 382*, †3355. 1300- 

1350: 536* (gravdekorationer). 1400-1550: †1819, 
†2042, †384 (1499). 1500-1600: †2714, †3174. 
1550-1600: †1760*, †1941, 1979*, †2286, 3036* 
(imiterede vægpaneler), †3132 (imiterede væg
paneler), †3355*. 1600-1700: †2666*, †3321*, 
†3355, (†)1502* (1610). 1700-1750: †2239, †2286, 
†3393, †889 (1710), †952 (1748). 1700- 1800: 
†3174, †3322. 1750-1800: †1530, †3279*, 932* 
(1782). 1860-1870: 3526* (ikke udført projekt).

INDSKRIFTER 
1300-1350: 1082*. 1450-1550: †889, †889 (o. 1477), 

†384 (1499), 1451* (1517). 1550-1700: †386,

Danmarks Kirker, Ribe amt 243
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KALKMALERIER (fortsat)
†1721* †3279. 1700-1800: †309, †312, †386, 
3320, †3393, 386 (1703).

INDVIELSESKORS 
1400-1550: †731, †1940*, †2238*, †3131, 3131*.

KAPELLER 
I TILBYGNINGER

1300-1550: †307*, †308, †309, †310, †312. 1550- 
1650: †308, †1526.

I TÅRNRUM 
1250-1450: 277, 279, 306, 307.

I APSIS
†314 (nævnt 1292).

I SIDESKIB
†312 (nævnt 1440). 

INSTITUTIONSKAPELLER 
1550-1600: †820*, †964.

KAPELLER, FRITLIGGENDE 
Middelalderlige: †966, †1238, †1442, †2001 (kilde- 

kapel?), †2109(?).

KIRKEGÅRDE
ASSISTENSKIRKEGÅRDE

872* (o. 1810).
KIRKEGÅRDSINDGANGE 

Portaler, murede. 1400-1550: 2227*. 1500-1700:
†3110*, 3210*. 1600-1700: †694*, †945*, †1913*, 
2056* (1693) (smykket med †vindfløie). 1700- 
1800: 1294*.

Portaler, murede, med køreport og fodgæn
geråbninger. 1600-1700: †130, †130, †694*, 
†1602, †1632, †2417, †2584*, †2632, †3381, 
†3440. 1700-1800: †871, 1294*.

Piller, murede ('stetter'). 1600-1700: 1136*, 
†1836*. 1700-1800: 692*, 692*, †871*, 873*, 
1162*, †1182*, 1494*, 1494*, †2766*, †2848*, 
3064*, 3498*, 1418* (1774), 3024* (1796). 1800- 
1900: 1601*.

Stolper af træ. 1600-1800: †1075, †1470, †1680, 
†1806, †2284, †2805, †2913.

Drejekors. Efter 1500: passim. 1700-1850: †2584*. 
KIRKERISTE

Efter 1500: passim. 1800-1850: 2057*. 
MINDELUNDE

2197* (1949) (for omkomne søfolk). 
BEPLANTNING 

Alleer. 1800-1900: 1712, 2114, 2417, 2448, †2706, 
3025*, 3210*.

Haveanlæg. Middelalderlige: †132 (nævnt 1442) 
(såkaldt lindegård). 1800-1900: 873, 2298, 2584, 
2632, 2674, 3374.

STRAFFEREDSKABER 
Gabestokke med halsjern. 1600-1800: †2154, 

†872 (1629), †3382 (1730).
Andet. 1700-1800: †1137 (træhest).

ANDRE INDRETNINGER
†872 (1790) (rebslagerbaner).

KIRKEGÅRDSBYGNINGER 
KIRKESTALDE 

1700-1800: †1032*, †1137 (kørestald til præsten), 
†2034, †2366, †3381 (vognhuse). 1800-1900: 
1806*, 1972, †2273, †2417, (†)2543, †2800, 
3312*, †3346, (†)3346*, †3382 (indrettet til be
boelse). Efter 1900: †1712, †1781*, †1913, †2516, 
†2800.

MATERI ALHUSE OG -RUM 
Fritliggende. 1850-1900: 1032, 1806*, 2298. 1900- 

1950: 1032. Efter 1960: passim.
I tidligere våbenhuse. †1526 (1732). Efter 1950:

†3171, 3268.
I tårnrum. 1700-1800: 2008. 1800-1900: 1164, 

†1550, †1757, †2063.
Andet. 1600-1700: (†)728 (i sideskib). 1700-1800:

303 (i processionsgang), †1932* (i skibets vesten
de).

HOSPITALER
†1295 (1811).

KALKHUSE 
Fritliggende. †137* (1592).

KAPITELHUSE 
1200-1250: †318.

LIGKAPELLER 
Fritliggende. †873 (1864) (af træ). 1880-1900: 966 

(1881), 2741* (1886), 814 (1890), 2146* (1894), 
1014 (1897). Efter 1900: passim.

I tidligere våbenhuse. †2877 (1896), †978 (1914). 
SKOLER

1500-1600: †136, †872*, †872 (latinskole). 1600- 
1700: †1518 (degnebol). 1700-1800: †1137 (deg
nebol), †1183* (degnebol), (†)1602 (degnebol), 
†2227, †2336*. 1800-1900: †872, 1137*, †1162*, 
1445, 1470*, 1517, †2766*.

SPRØJTEHUSE 
1800-1850: †872, †138* (1809).

KIRKEHUSE
†1295* (o. 1600). 1700-1800: †1107*, †1352*. 
1800-1900: †1295 (med almuebibliotek), 1712, 
†2271, †2805*.

RESIDENSER
†140 (nævnt 1305) (bispebolig). 1550-1600: †138 
(lektorbolig), (†)140* (bispebolig). 1700-1800: 142 
(for provst), 142 (bispebolig).

ANDET
1550-1600: †137* (klokkerbolig), 143 (kapellan

bolig). 1600-1700: †138 (organistens bolig), †138 
(vagthus).

KIRKESKIBE 
NAVNGIVNE 

1700-1800: 1062*, 2180*, †3516. 1800-1850:
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1402*, 1866, 2182*. 1800-1900: 2181. 1850-1870: 
2052*, 2182*, †2185, 2757, 3516*, 3516*. 
1870-1900: 1266, †1288, 1288, 2183, 2183, 2833. 
1900-1920: 769, 770, 1378, 1406, 2184, 2185*. 
Efter 1900: 1464, 1589, 1674. 1920-1930: 770, 
1626, 1645*, 2253, 3185, 3244, 3256. 1930-1940: 
507, 991, 1153, 1207, 2138*, 2279, 2318, 3090, 
3299, 3481*. 1940-1960: 1100, 2138, 2962. Efter 
1960: 1350, 1710, 2022, 2280, 2329, 2454, 2505, 
2575, 3020.

NAVNLØSE 
1600-1620: 1377*. 1700-1750: 2135*, 2135*, 2136*. 

1750-1800: †2022, †2052, 2090, †2139, †2185. 
o. 1800: †2090, 2138, 2138. 1800-1900: 2181, 
2181*, †2962. 1820-1850: †2090, 2090*, 2139, 
2182*, †3517. 1850-1900: 1340, 2090, †2139, 
2183, †2185, †2185, 3516*. 1900-1930:770, 1957, 
2138*, 2184*, 2185. 1930-1960: 1127, 1994, 2355, 
2931, 3516*. Efter 1960: 1969, 2361.

KIRKETYPER 
LANGHUSKIRKER

o. 1300: 1470.
HALLEKIRKER 

Toskibet. 1500-1525: †948 (efter ombygning).

KLOKKEHUSE M.M.
KLOKKEHUSE OG -STABLER

Middelalderlige: †838, †1654(?) (ved tidlig trækirke). 
1600-1700: †695, †1356*, †2154, †2284, †2366, 
†2389*, †2521, †2613, †2633*, †2707. 1700-1800: 
†2147, †2806*, †2849*, †2913, †3007, †3346, 
†3499. 1800-1900: †2227*, †2284*, †2336*, 
†2389*, †2448, †2458, †2521, †2674, †3498, 
†3499. Efter 1900: 2613*, 2701, 2707, 2730*, 
2741, 3374, 3498*.

KLOKKEKAMME 
1850-1900: †2520, †2613, 2616, 3375*. 

KLOKKEKAMRE 
1275-1350: 280. o. 1500: 3221 (o. 1500). 

TAGRYTTERE 
1300-1400: †293*. 1600-1700: †2458, †2646. 

1700-1800: †293*, †2121*, †3317*. 1800-1850: 
†3269*, †3317*, 3352*. 1850-1900: 293*, †1356*, 
1385, 1405, 1564, †2273, †2713, 2814, 2850*. 
1900-1950: †1777, 2120*, †2713, 2801, 2801, 
3254*. Efter 1950: 1356. 

MESSEKLOKKESPIR 
Middelalderlige: †728*, †1038(?), †3032 (nedtaget 

1741).

KLOKKEOPHÆNG 
KLOKKESTOLE 

1500-1600: 1434, 1589. 1600-1700: 1646, 1738, 
3423*. 1700-1750: 773, 1554, 1627. 1750-1800:
1208, 2186, 2441, 2997. Efter 1800: passim.

KLOKKER
Middelalderlige. †516, (f)836 (klokkehank be

varet), †2384. 1200-1250: 1589*, 1645*, 1674*, 
†2962*, 3423*, 3481*. 1200-1300: 958*, 1485*, 
1626, 3339*. 1300-1400: 772*, 1704*, 2605*, 
2996*, 3090*, 3527*, †516 (1333).

Senmiddelalderlige. 1738*, 2441*, †2900. o. 
1400: 1127*, 3154*, †1866 (1400), †518 (1406), 
2454* (1407). 1430-1440: †1153, †2090 (1430), 
†1153 (1431), 1340 (1431), 2053* (1431), 1100* 
(1432), 2665* (1435), 514* (1436). 1440-1450: 
1830* (1443), 1266* (1444), †2023 (1444), 3244* 
(1444), †518 (1447). 1450-1500: 1799*. 1470- 
1500: 772* (1477), 2931* (1482), †2833 (1492). 
o. 1500: †1772*, 2698*. 1500-1520: 2318*, 1177 
(1503), †2757 (1503).

†Klokker afleveret 1528. †991, †1233, †1288, 
†1434, †1464, †1486, †1511, †1554, †1589, †1627, 
†1645, †1675, †1704, †1738, †1772, †1799, †1831, 
†1866, †1903, †1958, †1994, †2023, †2053, †2090, 
†2318, †2384, †2447, †2461, †2505, †2536, †2575, 
†2628, †2666, †2730, †2757, †2791, †2833, †2900, 
†2932, †2932, †2962, †2997, †3057, †3090, †3186, 
†3244.

1540-1600. †518, †2289, †2628, †3057. 1540-1560: 
2355* (1547), 928 (1552). 1560-1580: †959*, 
†1233, 928* (1561), 928* (1565). 1580-1600: 
2536* (1582), †2730 (1582), 515* (1599), †1434* 
(1599), 3185* (1599), 3299* (1599), †518 (1600), 
†2410 (1600).

1600-1700. †517, †928, †1208, †1288, †1402, 
†1464, †1511, †1958, †2140, †2628, †2791, †3423, 
†3518. 1600-1620: 2254*. 1620-1640: †1378, 
†2186, 2280*, 2730. 1640-1660: †518, †772, 
†1062, †1554, †2575. 1680-1700: †518, †928, 
†1627.

1700-1800. †991, †1994, †3518. 1700-1720: †517, 
†518, †773, 1207, †1903*. 1720-1740: †959*, 
†1511, 2575, 3020*, †3300. 1740-1760: 1464, 
3366, 3377. 1760-1780: 516, 1994*. 1780-1800:
†1958, †2091, 2147, 2375, 2410*, 2791*, 3057, 
†3300.

1800-1900. 1800-1820: †991, †2023. 1820-1840:
1553*, †2628, 3518. 1840-1860: 517, 517, 772, 
†928, †1289, 1402, †1511, 1866, †2833, 2902. 
1860-1880: 518, 1153, †1958, †2628, 2833, 3423. 
1880-1890: 1006, 2022, 2090, 2186, 2454, 2757. 
1890-1900: 928, 1062, 1378, †1402, 1407, 1565, 
2505, 2703, †2845.

Efter 1900. 1900-1910: 1288, 1350, 1433, 1595, 
1903, 2361, 2802. 1910-1920: 991, 1511, 2265, 
2269, 2329, 2355, 2962, 3108, 3340. 1920-1930: 
1626, 1772, 1778, 2254, 2582, 2736, 2764, 2764, 
3256, 3300, 3481. 1930-1940: 1232, 1598, 2628, 
2900. 1950-1970: 1710, 1958, 2666, 2996. 1970- 
1980: 966, 1010, 1207, 1402, 1433, 2103, 2295,

243*
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KLOKKER (fortsat)
2295, 2628, 2802, 2845, 2962, 2962, 3021. Efter 
1980: 1062, 1969, 2105, 2536, 3090.

MESSE- ELLER KORKLOKKER 
Uvis datering: †518, †519 (tre), †928(?), †1554, 

†2401(?), †3057, †3154, †3245. 1200-1300: 2825* 
(håndklokke), 3410*. 1400-1550: †3340*.

URKLOKKER
†3340*, †519 (1600), †519 (nævnt 1720) (to).

KLOKKESPIL
512 (1933), 927 (1964), 2295 (1981), 2164 (1982).

KLOKKEREBSHULLER 
1200-1250: 1923. 1400-1550: 294 (træforet), 1038, 

1164, 3170, 3221. 1550-1600: 1932(?).
KLOKKENAVNE

514* (Maria- eller fjerdeklokke), 515* (stormklok
ke), †516 (stormklokke), 517 (tolvklokke), 517 
(kvarterklokke), †517 (kvarterklokke), †518 (an
denklokke), †518 (førsteklokke), 772 (S.Katarina), 
958* (stormklokke), 2318 (Anna), 2869* (Medar
de), 3410 (bryllupsklokker).

KLOKKESTØBERGRAVE 
†1101 (nævnt 1766).

KLOKKESTØBERMÆRKER 
1100* (1432).

SKIB SKLOKKER 
†2186 (nævnt 1865).

KLOSTRE
BENEDIKTINERE

†840, †3438*.
CISTERCIENSERE

†3438*.
KANNIKEKLOSTRE

†135, †297.
DOMINIKANERE

685.
FRANCISCANERE

†846.
JOHANITTERE

†848.

KRUCIFIKSER
ALTER- OG PROCESSIONSKRUCIFIKSER 

o. 1300: 2922*, 3014*. 1350-1400: 3408*. 1400- 
1500: 1248*, 1371*, 2782*. 1400-1550: 2956*, 
3014*, 3230*.

ALTERKRUCIFIKSER 
1600-1650: 2889*, 3136*, 3324*. 1850-1900: 1564, 

1820*, †2127*, 2166. Efter 1900: 1013, 1595, 
2350.

KORBUEKRUCIFIKSER 
1200-1225: (†)1330*. 1300-1400: 2660*, 3288*, 

2076* (o. 1300), 1985* (1318) (med relikviegem
me). 1300-1500: 3235* (udført efter ældre forbil
leder). 1400-1550: 955*(?), 2372*. o. 1475: 1481*,

1668*, 1766*, 2527*. 1475-1500: 1859*, 1952*, 
3081*, (†)3143*. o. 1500: 433*, 1729*, 2402*, 
2564*. o. 1525: 904*, 1541*. 1575-1600: 434. 
1700-1750: 2591*. 

KORBUEKRUCIFIKSGRUPPER (MED MA
RIA OG JOHANNES)

Uvis datering: †1694 (nævnt 1191). 1200-1250: 
1255*, 2984*. o. 1300: 1052*, 1094*, 2076*. 
1300-1400: 3288* (sidefigurer ældre). 1400-1500: 
434*, 2619*, 2690*. o. 1500: 1370*, 2749*, 3411*. 
1500-1525: 1120*.

LØSE FIGURER FRA KORBUEKRUCIFIK
SER

Kristus. 1475-1525: (†)2928*, 3143*.
Maria og Johannes. 3289* (o. 1250), †1053* (o. 

1300), 3411* (o. 1500).
KRUCIFIKSER, LØSE

Uvis datering: †402 (nævnt 1313) (to). 1100-1250: 
†401 (hvaltand). 1300-1400: †435* (1318). 1600- 
1800: 435 (gravkrucifiks?), 2079*, 2168 (på præ
dikestol), 2402*, †3143*, 3407*. 1850-1900: 
1005, 1006, 2018, 2598*. Efter 1900: 989, 2277*, 
3017.

LOFTER
TRÆLOFTER

Bjælkelofter (brædder over synlige bjælker). 
Middelalderlige: 978, 1078*, †1109 (aftryk af det 
oprindelige loft på overvæggene), †1218, 1241, 
1243, 1355, 1423, 1525, 1570, 1655, 1682, 1716, 
2302, 2640. 1550-1700: †713*, †730, 1472, 3503*. 
1700-1800: †730, 978, †1390*, 2115, 2155*, 3502. 
Efter 1800: passim.

Bræddelofter (brædder under bjælker). Mid
delalderlige: †876, †975, (†)1039, †1300*, †1302,
1421, 1472, 1784, †2771, †3122. 1550-1700: 
2394, †3391. 1700-1800: †2590, †3034, 3265*, 
†3270.

KASSETTELOFTER
1600-1650: 2394*, †2425, †2554, †2714, 2478* 

(1605). 1700-1750: †2590, 3391*, 3391*.

LÅSETØJ OG BESLAG 
FRA ALTERBORDSPANELER

1700-1800: 1850 (bukkehornsbeslag).
FRA DØRFLØJE

Kasselåse. Middelalderlige: 1700.
Låsebeslag. 1700-1800: 2250, 2501, 3242.
Låseblik. Middelalderlige: 1797*. 1700-1800: 

3420*.
Låsetøj. 1500-1600: 1645. 1600-1700: 159, 1588, 

468 (1696). 1700-1800: 469, 1232 (1783) (nøg- 
le). 

Dørringe og -beslag. Middelalderlige: 464* ('Kat
hovedet'), 1797* (ornamenteret), 1830*. 1500-1600: 
1645*, 1956*. 1600-1700: 3240, 3420*.
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LÅSETØJ OG BESLAG (fortsat)
Bukkehornsbeslag. 1700-1750: 2248*. 
Gangjern. Middelalderlige: 1700*, 1797* (ornamen

teret). 1550-1700: 1626, 3420*.
FRA KISTER 

1400-1550: 1151*.
FRA STOLEVÆRK OG ANDRE MØBLER 

1500-1750: 1548 (vingebeslag), 1673* (hængsel
beslag endende i snoede spidser), 2788* (blad
hængsler), 3086* (1639) (bukkehornsbeslag), 1672 
(1708) (hængsler).

ANDET 
1700-1800: 3477* (nøgle).

MALERIER, LØSE
PÅ LÆRRED 

1600-1700: 487*, 489*, 490* (to), 491* (to), 494* 
(to), 766*, 3087*. 1700-1800: 492, 492* (fire), 493*, 
2503*, 2604*. 1800-1850: 494 (fem), 496 (to), 766, 
2089* (to), 2665*, 3480*. 1850-1900: 494*, 1771*, 
2574, 2757, 2791, 2832*, 2931, 3377*. 1900-1950: 
494 (seks), 496*, 1402, 1957, 2134*, 3055, 3108. 
Efter 1950: 493, 494 (to), 1376.

PÅ TRÆ
1550-1650: 1246*, 1401* (tolv apostelportrætter), 

†1232* (1588) (to), 495* (1604), 3056* (o. 1614). 
1750-1800: 2175*. Efter 1950: 2295.

RIFFELMALERIER 
o. 1750: 2604*, 3425*.

PÅ SPEJL 
1600-1750: †496*.

MURBEHANDLING
FUGEBEHANDLINGER

Middelalderlige: 267 (indvendige ridsefuger), 973 
(glattede fuger), 3005*, 3221, 3312 (knasfuger i 
tufmurværk).

KVADERRIDSNINGER 
1100-1250: 973.

MURVÆRK, FARVELAGT 
Brunrødt. 1600-1700: † 1307, †2427, †2457, †2477, 

†2555.
Rødkalkning og optrukne fuger. o. 1500: 3221.

1600-1800: 2155, †3501.
Andet. 1600-1700: †318 (1691) (sværte til hvælv

buer).
SKIFTEGANGE 

Uregelmæssige. 1100-1250: 3028* (rulskifter, tuf). 
1400-1550: †836 (rulskifter). 1550-1650: 1607 
(blokskifter).

MØNTER
347, 662, 831, 841, 944, 972, 1074, 1181, 1516, 
1651, 1751, 1805, 1912, 2033, 2388, 2416, 2447, 
2515, 2542, 2611, 2631, 2673, 2705, 2766, 2804, 
2942, 3023, 3063, 3110, 3345, 3380.

NICHER
GEMMENICHER 

1100-1250: 976, 1755, 1812, 2300. 1200-1300:
1187, †1472, 1887, 2007, (†)3446. 1400-1550: 
1037, 1355 (seks), †1890, 1930, 3006 (tre).

SKABSNICHER 
1355 (o. 1450).

VIEVAND SNICHER 
1100-1250: 1218*, 3446. o. 1450: 1355.

OMBYGNINGER
FORHØJELSER 

Kor og skib. 2301 (o. 1516).
FORLÆNGELSER 

Østforlængelser af kor. 1100-1250: 1886, 2038, 
2518. 1250-1300: 1140, 1241, 1300, 3030*. 1550- 
1600: 3171*.

Vestforlængelser af skib. 1100-1250: 1108, 
1138(?), 1185, 1300, 1754, 1886, 2475, 2517, 2549, 
2744, 2945, 2974*, 3537. 1200-1300: 1242, 3029,
3265. 1300-1400: 1839. 1400-1550: †1277(?),
1497, 2229(?), †2233(?), †2457, 2301 (o. 1516) 
(udvidet med korsarme). 1850-1870: 2340, 2616.

KORFORNYELSER 
1200-1300: 1185, 3443*, 3537. 1400-1500: 2393, 

2710.
NYBYGNING PÅ ÆLDRE KIRKES PLADS

2153 (1782). 1450-1500: 704.
UDVIDELSER I BREDDEN 

Skib. 1500-1525: †948 (toskibet'hallekirke'). 1650- 
1750: †2148.

OPVARMNING
OPVARMNING GENERELT 

Efter 1900: passim.
KAMINER 

I våbenhuse. 1500-1800: †2395, (†)2520*†2554, 
†3388*.

I kirkesale. 1700-1800: 1820*.
KAKKELOVNE 

1870-1880: †2555, †2590, †2522 (1872). Efter 1880: 
passim.

KALORIFERER 
1880-1900: †1818, †1843, †2010, †2555, †2851*, 

†3224* Efter 1900 : passim.
FYRPANDER 

1450-1500: †318, †506. 1650-1750: †442 (messing
ovn på prædikestol), †3244.

ILDFADE
12791 (nævnt 1691), †2090 (nævnt 1715).

ILDKAR 
1600-1700?: 1553*, 2022.

ILDPOTTER 
1700-1800: 1553*.

VARMEÆBLER
†402 (nævnt 1313), 1406 (nævnt 1736) (fem).
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OPVARMNING (fortsat)
GAS

†730 (1896).

ORGLER
Middelalderlige. †470 (to), †762.
1550-1800. †470, †762, †918, †1060 (positiv), †1060. 
1800-1900. 1800-1850: †1866, †1866, 2132*, 

†3339, †3478, †3478. 1850-1810: 917, 1588*, 
†2089, 2089, †2603, †3086*. 1880-1890: †763, 
1007, †1060, 2453. 1890-1900: †1433, 1552*, 
†2052, †2252*, †2440, (†)2573, (†)2756. 

1900-1925. 1900-1905: 1473, †919, †990, †1177, 
†1339*, 1674, †1738, †1830, †1866, †1957, 2173*, 
†2374, †2408, †2502*, †2534*, †2730, 2996, 
(†)3055, †3185, †3243, †3298*, 3338*, †3478. 
1905-1910: †1100, †1126, †1207, †1288, †1464, 
†1626, †1771, †1798*, †1903, 2582, †2703, †2791, 
†2802, †2831, †2845, †2869, †2899, †2931, †3086, 
†3422*. 1910-1915: †1152, †1232, †1376, †1595, 
†1598, †1645, 1703*, †1993, †2021, †2361, †2374, 
†2961, †3020, †3108, †3153, †3366. 1915-1920: 
†1340, †1400, 1565, †2133, †2278, †2354, †2603, 
†2628, †2664, †2845. 1920-1925: †1009, †1510, 
†2268, †2329, †2736, †3185.

1925-1950. 1925-1930: 1006, †1265, †1778, †2317, 
†2730, †2763. 1930-1940: †763, 3086. 1940- 
1945: †990, 1126*, 2802, (†)2869, 2996, 3153. 
1945-1950: 1009, †1376, 1485, 1866, 2440, 3107. 

1950-1975. 1950-1955: 917, 1433*, 1645, 1771, 
2664, 2696, 2729, 2831, 3185*, 3366. 1955-1960: 
1207, 1464, 1595. 1960-1965: 1232, 1265, 1339, 
1710, 1798, 1993, 2251*, 2265, 2317, 2361, 2573*, 
2603, 2790, 2844. 1965-1970: 1012, 1013, 1060, 
1152, 1510, 1626, 1738, 1956, 2089, 2278*, 2502, 
2703, 3256. 1970-1975: 470, 1012, 1012, 1176, 
1400, 1406, 1598, 1703, 1830, 1969, 2021, 2052, 
2295, 2354, 2408, 2628, 2736, 2763, 2931, 3243. 

Efter 1975. 1975-1980: 761, 990, 1100, 1350, 1376, 
1376, 1674, 1902, 2268, 2374, 2899, 3337, 3377, 
3477*, 3515. 1980-1985: 1288, 1778, 1969, 2103, 
2329, 2453, 2756, 2961, 3422*. 1985-1990: 1552,
2265, 2317, 2533*, 2869, 3020, 3055, 3298. Efter 
1990: 2278.

HARMONIER 
1890-1900: †1153, †1265, †1376*, †2252, †2278, 

†2354, †2899. 1900-1950: †1350, †1485, †2052, 
†2265, 2329, †3020*, †3256. Efter 1950: †1830, 
†3515.

ORGELFACADER 
o. 1450: †476. 1600-1800: 474*. 1700-1800: 761*, 

1060*, 3477*. 1800-1900: 917*, 3338*. 1900- 
1925: †1153*, †2252*, (†)2534*, (†)2603, †2900,
3108, 3298, 3422*, †2730 (7). 1925-1950: 1126*, 
2440, †2900, 3020, 3108. Efter 1950: 917*, 1012, 
2252*, 2408*, 3185*.

PENGEBEHOLDERE 
PENGEBLOKKE 

Træ. 1500-1550: 2084*. 1600-1700: †463, †764, 
764*, †916, 1262*, 2600, 2664, 3365*. 1700-1750: 
463 (to), †463, †764, 1484*, 3334, †3515. 1700- 
1800: 1059, 3184*, 3242*. 1750-1800: †463 (to), 
916, †958, 1176, 2132*, †2172, †2696, †3419. o. 
1800: 1099, 1151*, 1206, 1375*, †1400*, 1432*, 
1588*, 1673 (trækasse), 2021, 2353*, 3054*. Efter 
1800: passim.

Jern. o. 1750: 3151*. 1800-1900: 2500.
Støbejern. 1850-1875: 1463, 2440*, 2532. 

PENGEBØSSER 
Blik. 1700-1800: 464 (to), 2172* (to). 1800-1900: 

1059, 1550, 1551*, 1797, 2571, 2961, 3151*, 
3365.

Jern(blik). 1700-1800: †464 (to). 1850-1900: 1126, 
1262, †1510, †1737 ('jer nkasser').

Kobber. 3419* (før 1718), †3420 (1783) (bryllups- 
bøsse), 1485 (nævnt 1862) (fattigbøsse).

Messing. 964* (o. 1600) (bryllupsbøsse), 1338 
(1856). Efter 1900: 916, 1126, 1288, 1588, 1700, 
1737, 1865, 2052, 2132, 2250, 2316, 2374, 2501, 
2571, 2756.

Træ. 1800-1900: 1865, †1993, 1993*. Efter 1900:
2268, 2278, 2408.

PENGEKISTER
764* (1718).

PENGETAVLER 
1650-1700: 463*, 463, 764*, 765*, †916, †1432, 

2501*, 2867*, †3420, 3537* (1688). 1700-1750: 
†916, †1059, †1099, †1375, †2021 (med sølvbjæl- 
de), †2052, †2384, †2627, †2664, 2790, 2930*, 
3334*, †3515. 1700-1800: †958, 1956. 1700- 
1800?: †1176, †1432 (til husarme), 1485, †1737, 
†2601, †3020. 1750-1800: †990, †1232, †1626, 
†1645, †1673, †1700, 1771*, †1830, †1865, †1993, 
†2085, 2172*, 2831*.

KLINGPUNGE 
1700-1750: †916, (†)2173, 2867, 3054*. 1700-1800: 

†1059, 1551*, 3242. 1700-1900: 2251, †2532. 
1750-1800: †958, 2831*, (†)3420. 1800-1900: 464 
(to), †916, 1126, 2172*, 2664, †2729, 2756, 3184*. 
Efter 1900: 2328.

Klokker, løse. 1700-1800: 2601*, 2627*, †3475. 
KOLLEKTBÆKKENER

†3420 (1722) (kaldet'offerkar').

PISCINAE
1100-1250: 1218*, 1421* (granithugget kumme), 

(†)3446(?), 3531*. o. 1450: 1355.

PORTRÆTTER 
PÅ EPITAFIER OG MINDETAVLER 

Malede. 1575-1600: †786, †786 (to), 786*, †959. 
1600-1625: †788, †932, †932, 1554*, †2904*.
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PORTRÆTTER (fortsat)
1650-1700: 781*, 931*, 931*, 1628*, 1869*. 
1700-1800: 782*, 2507*, 2793*, 3424*.

Buster. 3092* (o. 1748).
KALKMALEDE 

1650-1700: †3224.
PÅ GRAVMONUMENTER 

På kenotafer. 3186* (o. 1569) (skulpterede helfi- 
gurer).

På gravsten. 863 (1779?), 2668 (o. 1913) (portræt
relieffer).

KONGEPORTRÆTTER 
3237(?) (1603).

MALERIER, LØSE 
På lærred. 1575-1700: 3087*. 1700-1800: 2503*, 

2604*. 1800-1900: 496, †2503, 2574, 2582, 2757, 
2791, 2832*, 2931, 3108, †3154.

På træ. 1575-1700: †1232*, 1246*, 3056*.
PORTRÆTRÆKKER 

Bispemalerier. 483* (efter 1639) (25 portrætter).
1650-1700: †1941, †3224.

Præstemalerier. 2604* (o. 1782).
PÅ ALTERTAVLER

1894* (1620), †953 (1677).
Relieffer. 3324* (1608) (mandshoved i profil), 

894* (1616) (hoveder i profil).
PÅ PRÆDIKESTOLE 

Relieffer. 1122 (1583) (antagelig giveren), 2566* 
(1589).

PÅ STOLESTADEPANELER
1056*(?) (1575).

SELVPORTRÆTTER
1476* (1769) ( malerens selvportræt?).

RELIEFFER, LØSE 
1100-1250: 2507*.

PRÆDIKESTOLE
PRÆDIKESTOLSTYPER 

Lektor ieprædikestole. 1550-1600: †990(?), †1733 (?), 
†2862(?). 1580-1590: †1458, 1616*, 1861(?), 
(†)2048, †2288(?), 2828*. 1590-1600: 2018, 
(†)2313, 2930*(?). Efter 1600: 3083*(?) (1635), 
†2787 (nævnt 1691), 2784* (1753), †1229 (1783) 
(fornyet).

Karnapprædikestole. 2564* (1589).
Amboer. †442 (nævnt 1424) (på lektorium).

PRÆDIKESTOLE, GENERELT 
Murede. 1500-1550: †1203 (niche i skibets syd

væg). Efter 1900: 1007, 1012, 1598, 2102, 2844*, 
†2844.

Snedker- og billedskærerarbejder. 1540-1550:
(†)442* (1549). 1550-1575: (†)442* 989*, 1257*, 
1372*, (†)2383* 2528*, 2959*. o. 1580: 1201*, 
(†) 1399*, 3017*. 1580-1585: 1122*, 1148* 1286*, 
1458*, 1616*, 2277*, 3237*. 1585-1590: 1173*, 
1228*, 1859*, 1899*, 2048*, 2828*, †3147.

1590-1600: 438*, 2018*, 2168* 2313*, 2351*, 
2437*, †2627, 2929*. 1600-1610: 1695*, 1826*, 
2494*, 3469*. 1600-1625: 1053*, 2722*. 1610- 
1620: 1792*, 3144*, 3330*. 1620-1630: (†)2246*, 
2990*, 3414*. 1630-1640: 1095*, 1333*, 2403*, 
2861*, 2895*, 3082*. o. 1640: 2079*, 2691*, 3050*. 
o. 1650: 823*, 905* (alabast; med indskrifter på 
fremmede sprog), 2754*, 3362*, 3511*. 1650-1675: 
1860*, 1987*, 2598*, 3294*. 1700-1750: †955, 
3181* (københavnsk arbejde). 1750-1800: †2460, 
2625*, 2661*. 1880-1900: 1006, 1399, 1406, 1565, 
2373*, 2452*, 3377. 1900-1950: 1350, 1595, 2245*, 
2264*, 2268*, 2328*, 2360, 2581, 2736, 2763, 
2801, 3107, 3256. Efter 1950: 1399, 1969*, 2929. 

Med malerier. 1600-1650: 1054*, 1460*, 1827*, 
3082*, 3145*. 1650-1700: 2566*. 1700-1800: 
1669*, 1899*, †2439, †2599, 2784*, 2929*. 
1800-1900: †1229, 1954*, †2383*, †2755. Efter 
1900: 1954, 2130*.

PRÆDIKESTOLE MED SAMTIDIGE HIMLE 
1575-1600: 749*, 1482*, 2564*. 1600-1625: 1430*, 

1506*, 1542*, 1583*, 1766*, 1826, 1952*, 2128*, 
3414*. 1635-1655: 1668*, 1730*, 1990*.

PRÆDIKESTOLSHIMLE 
1550-1600: 440*, 442, 1174*. 1600-1625: 1123, 

1148*, 1202*, 1257*, 1460*, (†)1620, †1642, 
†1696, 1899*, †2288, 2625*, 3237*. 1625-1675: 
907*, 1794, 1860, 2168*, (†)2896*. 1700-1800: 
1372 (med enkelte gotiske dele), 1696*, 2959, 
3470*. 1800-1900: (†)989, †1399, 2080*, †2352, 
†2661*, 3145*. Efter 1900: 2405, 2530.

PRÆDIKESTOLSOPGANGE 
1575-1600: 1123 (1588). 1600-1700: 1053, †1202, 

†1584, (†)2080*, †2861*. 1700-1800: 752, †824*, 
1173, †1229* 1544, 1617, †1698, 2169*, †2313*. 
1800-1850: †438, 1372, †3052, 3470*. 1850-1900: 
989, 1432 (støbejern), 1463 (støbejern), †1584, 
†1828, †1828 (støbejern), 2019*, 2130, †2439*, 
†2861*. Efter 1900: passim.

Prædikestolsdøre. †438* (o. 1549), 3296* (1768) 
(med malerier).

PRÆDIKESTOLSRYGSKJOLDE 
1600-1620: 1123, 1148*, †1202. 1700-1800: †3146, 

3295*.
LÆSEPULTE 

1600-1700: 752, 907, 1669, 2018, †2383. 1700-1800: 
1054, 1257, 1507, 2170* (på låge ved prædike
stolen), 2313, 2784*, †3414. 1800-1900: 1123, 
†1399*, †2828*, †2861*, †2960* (som en opslået 
bog), †3238*, 3512*. Efter 1900: passim.

TIMEGLAS 
1600-1700: †442, †753, †1768, †3472, †3472. 

1700-1800: †442, †912, †955, †2169, †2568, †3414, 
†3414, †3514, †3514.

ANDET
1650-1750: 440 (med indbygget skab), 908* (ind-
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PRÆDIKESTOLE (fortsat)
skrifter på 11 forskellige sprog), 1899* (med bæ
restolpe af skibstømmer), †3238 (bænk i prædike
stolen) .

PULPITURER OG GALLERIER
HERSKAB S PULPITURER OG -GALLERIER 

Snedker- og billedskærerarbejder. 1263* (1776). 
Tømrede. †3219(?) (o. 1300).

LEKTORIER 
Middelalderlige: †1825(?). 1400-1550: †394, †3143(?), 

†3221(?), †3237(?), †3292.
PULPITURER 

Snedker- og billedskærerarbejder. 1575-1600: 
3151 * (1599). 1600-1625: †1510, (†)2868(?), 2995*, 
3055*. 1600-1700: †3366*. 1650-1700: 2085*, 
3337*. 1700-1750: 2173, 2601*, †3242, (†)3421*, 
†3421. 1750-1800: †1099, 1376 (prydet med mid
delalderlige figurer), 1551, †1738, †2664*, †3184, 
†3242, †3298*, †3479. 1800-1850: †760*, 916*, 
2132. 1850-1900: 1006, 2453*, 2502*, 3420*.

Med malerier. 1600-1700: 1701*, 2086*, †2440, 
3151*. 1700-1800: †1339 (med genanvendte al
tertavlerelieffer), 2173*, 2602*. o. 1850: (†)1956.

ORGELPULPITURER 
o. 1450: †478. 1600-1650: (†)478* (svaleredepulpi- 

tur), †921, †921, 1701. 1650-1700: †1061 (i ko
ret). 1750-1800: †336, †478, †761, 761. 1800-1850: 
†479, 3337*, †3479, 3479. 1850-1900: 1565, 
†1589, 2085*, †2354, 2374.

Med malerier. 1650-1800: 919*, †921, 1060*.

RELIKVIER
Middelalderlige: † 841 (Hellig-blods relikvie).

RELIKVIEGEMMER OG -KAPSLER 
I alterborde. Middelalderlige: 2486*, †3281. 

1100-1250: 1169*, 2012*, 3396*. 1200-1300:
1576*, 3459. 1400-1550: 1145.

I krucifikser. Middelalderlige: †436, †436 (1318), 
1986* (1318).

I stathuer. 1089*(?) (o. 1300).
RELIKVARIER AF SÆRLIG FORM 

Middelalderlige: †402 (seks sølvkar til højalteret), 
†402 (to forgyldte kroner, kiste beslået med sølv
plader), †403 (sølvhånd).

RELIKVIESKRIN 
Middelalderlige: †65, †402, †406.

RUMINDRETNINGER OG -FUNKTIONER
BIBLIOTEKER 

1400-1600: †306, †322, †458, (†)2500.
KAPITEL- OG LANDEMODESALE 

1550-1800: †320, †459, †1911(?).
SKRIFTEMÅLSBYGNINGER 

Indrettet i våbenhus. 1550-1700: 1498(?), 2008(?), 
2040(?), 2062(?).

ANDRE
Arkivrum. 1550-1600: 291.
Kirkelader. 1600-1650: †320 (i kapitelhus?).
Krudtlager. 1600-1650: 291.
Vejerrum. 1700-1750: 291.
Vinkælder. 1500-1650: †320 (i kapitelhus).

SAGN
944, 972, 1031, 1073, 1105, 1135, 1161, 1181, 
1215, 1239, 1274, 1293, 1385, 1417, 1443, 1516, 
1568, 1751, 1779, 1805, 1912, 2055, 2113, 2128, 
2146, 2153, 2181, 2226, 2283, 2298, 2416, 2464, 
2515, 2542, 2631, 2673, 2705, 2740, 2765, 2847, 
2876, 2912, 2941, 2969, 3004, 3023, 3063, 3110, 
3262, 3311, 3345, 3380, 3439, 3498.

SAKRISTIER 
VED KORETS NORDSIDE

1400-1550: †978, 1037*, 1078*, 1109, 1303*, 
†1607(?), 1929, 3121 (i tårnrum), 3452.

ANDRE PLACERINGER
1700-1800: 978*, 2114, †2148, †2649*. Efter 1900: 

1007, 2263*, 2294.
I tårnrum. Middelalderlige: 3121 (ved korets nord

side) .
I klosterfløje. Middelalderlige: †727.

SIDEALTERBORDE OG -NICHER 
SIDEALTERBORDE

Middelalderlige: (†)416 (flere), †738, †1687, †1820*, 
†2308(?), †2558(?). 1100-1250: †1531, †1814, 
†1932, †2061, †2817 (fundamenter).

Natursten. Middelalderlige: †3357* (fundamen
ter). 1100-1250: (†)1532 (alterbordsplade?).

Tegl. 1400-1550: 1113*, 1145, 1247, †1426, 1637*, 
†1660, 3010(?).

SIDEALTERNICHER
Middelalderlige: 208* (med søjlebaldakin), 212* 

(med søjlebaldakiner), 306* (spidsbuet), (†)416* 
(flere), 1299*, 1421*, (†)1525, †2232*, 3265*, 
3383*.

SKABE, KISTER OG SKRIN 
SKABE

Til altersølv. 1600-1800: †1550, †3419.
Monstransskabe. 1500-1525: †956*, (†)1375*, 

(†)3475*.
Til alter- og messeklæder. o. 1500: 1673 (pult 

i degnestol). 1600-1900: †1432, †1550, †1992, 
†2084, †3365, 3419*. 1700-1900: †825, †1463, 
†1484, †1510, †1956.

Vægskabe. 1400-1550: 1375. 1600-1700: 440 (i 
prædikestol), †1902 (til tingbøger), †2052 (til al
tersølv).

Arkiv- og bogskabe. 1400-1550: †463 (brevskab). 
1550-1750: †463 (to).
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SKABE, KISTER OG SKRIN (fortsat)
Geværskabe. 1700-1800: †1151, †1295, †1351, 

11432, †1902, †2021, †2289.
Uspicificerede. 1400-1550: †462 (tre). 1600-1800:

†315, †758, 11626 (degnestolens pult), †2408. 
KISTER

Til alter- og messeklæder. Middelalderlige: †1375. 
1550-1700?: †758, †1262, †1288, †1400 (også til 
lys), †1673, †1673, †1992, †2384, †2961. 1600-1750: 
†1510, †3418.

Lysekister. †3475 (1667).
Afladskister. 1400-1550: †1059, †1099, †1550.
Munderingskister. 1700-1800: †2289.
Uspecificerede. Middelalderlige: †462 (nævnt 1313), 

†2664 (nævnt 1735). 1400-1550: 1125*, 1151*, 
1864*. 1550-1600: 1770*. 1550-1700?: †462, 
†1206, †1432, †2052, †2440, †2790.

SKULPTURUDSMYKNINGER 
RELIEFFER PÅ ROMANSKE GRAVSTEN

534*, 588*, 2508*, 2606, 2853*.
Kors. 587*, 587 (to), 863, 2027*, 2319*, 2997*. 

RELIEFFER PÅ MURVÆRK
Dyrehoveder. 1100-1250: 201*, 204* (væddere, 

løver), 2636*, 2884*.
Dyrefremstillinger. 1100-1250: 204*, 218* (lo

ver overfalder mennesker), 1523* (løve), 1604*, 
1753*, 1887*, 2636*, 2643*, 2769*, 2881* (lo
ve?).

Bladværk. 1100-1250: 201*, 204*, 208, 210, 
212*, 256* (hvælvkapitæler), 975*, 1714*, 1716*, 
1919*, 1925*, 2745* (stiliseret træ), 2881*, 2973* 
(palmet), 2974* (palmet), 3066 (palmet).

Kors. 1100-1250: 1241, 1302*, 1604* (malte
serkors), 1754 (på Golgatahøj, indristet), 1887*, 
1925*, 2809*, 2883*, 2974* (flettede), 3442*.

Kristusmotiver. 1100-1250: 218*, 1523*(?), 2230* 
(på tympanon), 2473*, 2637*. 1200-1300: 222* 
(kathoveddørens trekantrelief). 1450-1500: 711* 
(tegl).

Menneskefremstillinger. 1100-1250: 212*, 2636*, 
2643* (dørvogtere), 2744* ('Bjøvlund trold'), 
2881*. 1200-1250: 256* ('siamesisk tvillingpar'), 
256* (siddende mand), †260, 260* (tre). 1200- 
1300: 224* (engle). 1450-1500: 711* (tegl, mand 
med korslagte arme).

Menneskehoveder. 1100-1250: 201*, 202*, 208 
(konsoludsmykning), 212, 1241*, 1523* (Kristus- 
hoved?), 2390*, 2470*, 2549*, 2634*, 2644*(?), 
2711*, 2884*. 1200-1250: 255 (ansigtsmaske), 
1887* (kapitæler), 2006*, 2769*, 2770*, 3350*, 
3352*. 1200-1300: 224*. 1250-1350: 278* (tre).

Ornamenter. 1100-1250: 260* (16-bladet roset), 
1241*, 1241* (halvkugle delt af reliefbånd), 
1299* (lilje? over skålagtig fordybning), 1300* 
(rundbuer og rankeslyng), 1523* (stiliseret ka

pitæl og base), 1604*, 1922*, 2300* (tovsno
ninger), 2473*, 2517*, 2547*, 2549* (tovsnonin
ger), 2636*, 2709*, †2745*, 2769*, 2809*, 2883*, 
2884*, 3442*.

Ornamenter på vinduesoverliggere. 1100-1250: 
1603*, 1655*, 1682*, 1925*.

Tympana. 1100-1250: 1681*, 1924*, 2392*, 2547*, 
2744*, 2881*, 2883*, 2974*.

Teglbilleder, Kristushoved. 1450-1500: 711*, 
3220*.

RELIEFFER PÅ DØBEFONTE
Dyrefremstillinger. 1100-1250: 747*, 1791*, 

1858, 2277*, 2277*, 2277*, 2563* (vædderhove
der), 2658*, 2826*, 3142*.

Fugle. 1100-1250: 2075, 2528*, 3142*(?).
Benediktionskors. 1100-1250: 1228, 1858, 1950*, 

1984*.
Liljer. 1100-1250: 1092*, 1984*, 2075.
Menneskefigurer. 1100-1250: 1791* (Torneud

trækkeren), 1858, 2436*, 2494*, 2494* (Samson?), 
2563*, 2658*, 2689* (fire), 2826*, 3142* (kæm
pende krigere), 3142 (stående mænd).

Menneskehoveder. 1100-1250: 988*, 1006*, 
1728*, 2927*, 3049*, 3142*, 3468*.

Ornamenter. 1100-1250: 1092*, 1228 (krydsen
de rundbuer), 2436*, 2452*, 2494*, 2658*, 2753* 
(hjørneknopper), 2984* (sløjfeagtige hjørneknop
per), 3049*, 3049*, 3080*, 3180* (hjørneknop
per), 3234* (sløjfeagtige hjørneknopper), 3511*.

Bladværk. 1100-1250: 1173*, 1951* (palmetter), 
1984*, 2528* (rankeslyng), 2689* (akantusløv og pal
metter), 3142* (bladranke), 3287* (vinløv og druer).

STOLEVÆRK OG ANDRE MØBLER
BRUDESTOLE

1600-1800: †757, †1262 (brudeskammel), †1375 
(brudeskammel), †2021, †2051, †2084, †2569.

BÆNKE
Løse. 1400-1550: 448*. 1650-1700: †308, †315. 

1700-1800: 1671, 3147* (på pulpitur, 'rakkerbæn
ke'), 3417. 1800-1900: 2020, 2499, 2571, 2787.

Korbænke. 1700-1850: †914 (discipelstole), †1261 
(til skolebørnene), †3240 (til skolebørnene).

BÆNKE, MUREDE
I skib. 1100-1250: †2060.
I våbenhuse. Middelalderlige?: †949, 1037, 1472, 

†1683, 2475, 2520, 2677, †2745, 2918, 3033. 
1550-1800: 879, 1796, 2062, †2250, 2395, †2425, 
†2712.

I tårnrum. 1400-1500: 1037. 1400-1550: 1814.
EMBEDSMANDSSTOLE

Borgmesterstole. 1550-1750: †754, †956.
Birkedommerstole. 1700-1800: †2132, †2151.
Lensmandsstole. 1590-1600: †452, †754.
Magistratsstole, o. 1600: †452, †754 (rådmands- 

stole).
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STOLEVÆRK OG ANDRE MØBLER (fortsat)
Andre. 1700-1750: †914 (rektorstol), †3475 (læse- 

mesteren ved Ribe latinskole).
GEJSTLIGE STOLE

Bispestole. 1550-1750: †312 (kaldes også munke- 
stole), †756, 1757, †1992.

Celebrantstole. Middelalderlige: †448.
Degnestole. 1400-1550: †990, (†)1673*, †2571, 

2788*, (†)2899, 2993*, †3184*, (†)3472, (†)3472, 
†3240* (1444), †2663 (1502). 1500-1600: †1288*. 
1550-1575: (†)1698 (pultbrædt bevaret), †2499, 
2531*. 1550-1625: †1151, 2315*. 1550-1700: 
†1400*, 3418*. 1575-1600: †1206, (†)1484* (pult
brædt bevaret), †1587, 1625*, (†)1644*, †1645 
( pultbrædt bevaret), (†)1737*, †1796, (†)1864, 
†2020, †2051, (†)2728*, †2961. 1575-1650: †1992. 
1600-1700: 1057*. 1700-1800: †914 (hørerens stol), 
†1262, †1902, †2084, †2132, †2460. 1800-1850: 
†2439, †3085*, 3474 (degnepult). 1800-1900: 
2571.

Kannikestole. †452 (nævnt 1594), (†)453* (1664).
Korstole. 1200-1300: †447. 1400-1550: †448. 

1500-1525: 444*, 755*.
Præste- og skriftestole. 1550-1650: †1400*, 

†1698, †1902, †2288*, †2756*, †2830, †3183*, 
†3334*. 1570-1580: †1829, †2499, (†)1672* (1574) 
(panelvæg bevaret), 2569* (1577), 2694* (1577). 
1575-1600: †1287*, †1463, †1484*, (†)2898*, 
(†)3085*. 1580-1590: (†)1587, (†)1624*, (†)1770, 
(†)1796*,(†)2728* (1586),(†) 1644* (1587). 1590- 
1600: (†)1206*, 1230*, †1262. 1600-1650: †2353, 
2726* (indrettet til præsten efter hans afgang). 
1650-1700: †756, 1374* (med genanvendte renæs
sancepaneler), †2406, †2531, †2600. 1700-1750: 
†825, †914, †2627. 1700-1800: †456, †1549*, 
†1956, 2171*. 1750-1800: †756, †825*, †956 (ud
videt skriftestol). 1800-1850: 3474.

Skriftestole i sakristi. 1750-1800: 1058*, 1098*, 
†1956, †2132*, †2151. 1800-1810: †915 (i om
bygget apsis).

HERSKABSSTOLE
(†)2083 (1546). 1570-1580: †2663, 1205* (1576). 
1575-1600: 3240*. 1580-1590: (†)2051, †2789*, 
1337* (1580), (†)2083 (1582), †1623 (1584), 1992 
(1585), (†)1261* (1587), (†)2899* (1589). 1590- 
1600: †452 (våbenprydede adelsstole), †1230, 
1735*, (†)2789*, 3240*, 2994* (1597). 1600-1650: 
1124*, †1432, 1547*, (†)1549*, †1829, †1864, 
†2406, 3085*, †3532. 1650-1700: †915, †2867, 
†3184*. 1700-1750: †2930. 1750-1800: †916, 
1230*, †1736, 3242*.

Lukkede stole på gulvet. 1650-1700: 2131*. 
1700-1750: 336, †455, †3086. 1700-1800: †915, 
†916, †956, †1829, †1864, †2499. 1750-1800: 
†456, †824, 1337*, †2383, †2600. Efter 1800: 
2171*.

Lukkede pulpiturstole. 1650-1700: †455 (1677). 
1700-1750: †455, †915, 2862*, †3417. 1700-1800: 
†1992 (over tårnrummet). 1750-1800: †456 (fem), 
(†)1058*, †1151 (med malerier), 1263, †1548, 
†2663*, †2830*. Efter 1800: †916.

PANELER, LØSE
1575-1600: 2532*, (†)3148* (med stormflodsmær- 

ke 1634), 3473*. o. 1775: 1059*.
STOLE, LØSE

1700-1725: 457* (fire), 1264*. 1700-1800: 457 (to). 
1800-1850: 458 (enkelte), †758. Efter 1850: pas
sim.

Lænestole. 1600-1650: 456*. 1700-1750: 757. 1750- 
1800: †758, †956. 1800-1850: †3054, †3514.

STOLESTADER
Før 1600. 1520-1550: †451, 3472*. 1550-1600:

2131 (fyldingspaneler), 2170 (fyldingspaneler), 
2314*, †2862. 1570-1580: †990 (tre stolerader), 
†2151, †2569, 3416*, 1123* (1573), 1056* (1575), 
(†)1373* (1575), 1175* (1576), 1203* (1576), 
1149* (1578), 1643* (1579). o. 1580: 912* (fyl
dingspaneler), †956, †1399*, 1483*, 1698*, 1862*, 
†2694*, †2992, 3053*, 3296*, 3364. 1580-1590: 
(†)1622*, 1955*, 1991, 2050, 2082, 1097* (1581), 
1733* (1581), 1795* (1582), 1768* (1583), 
(†)2787* (1583), 1124* (1585), 1670* (1585), 
1260* (1587), 1585* (1587), 2530* (1588). 
1580-1600: 1545*, 2020, 2250*, 2406*, †2898*, 
3084*, †3148. 1590-1600: †754, †1287, 2568*, 
3238*. o. 1600: †1230, 2250*, 2498*, 2662*, 
2725*.

Efter 1600. 1550-1650: †2352*, †3333*. 1600- 
1625: †452, (†)1623*, (†)2439. 1625-1650: †1124, 
†1902, †2383, †3514. 1650-1700: †914, †1509, 
2248*, †2460, †2600. 1700-1750: †824*, †956, 
†1463, 1585*, 1900*, 2170, 2248*, 2248* (med 
malerier), 2250*, 2314*, (†)2662*. 1700-1800: 
†1287*, (†)1373, (†)2051, †3019*. 1750-1800: 
912, 955, 1124, (†)1205, 1229*, 2130, (†)2170*, 
†3183, 3472*. 1840-1850: 454, 2169*, †2600, 
†2830, †2961*, 3472*. Efter 1850: passim.

Præstekonestole. 1550-1600: 1546, †1698, †2499. 
1600-1700: †1261, †1337, (†)1733, †3148. 1700- 
1800: †1374, 2250*(?), †3239, †3475, †3514 (til 
præstens familie).

Børnestole. 1600-1750: †2662, †3475.
Fattigmandsstole, rakkerstole. 1700-1850: 3055*, 

†3417, †3474.
ANDRE

Borde. o. 1600: 458*. 1700-1850: †308 (to), †1338, 
3475.

Bogstole. †824 (1745).
Skrivepulte. 1800-1900: 2532.

STOLESTADESTRIDIGHEDER
1550-1800: 1105, 1150, 1337, 2663, 2789, 2930, 

3148, 3239, 3239.
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TAGE
TAGFORMER

Pyramidetage. 1400-1550: 1890*. 1700-1800:
1422, 1448*, 1498*, 1572, 1716, 2039, 3033*, 
3121*, 3169*. 1800-1900: 293*, 1635, 1657, 
2367*, 2520, 2742, 2814, 2843. Efter 1900: 726, 
1593, 1596, 2344, 2702*, 3103*.

Sadeltage, tårne. Middelalderlige: †235, †307. 
1400-1550: †371, †948* (dobbelte), †1422, †1448*,
1472, †1498, †1635, †1657. 1600-1700: †727, 
†879*, †2040. 1700-1800: †1572, 1718, †2158* 
(dobbelte). 1800-1900: †2062.

Spir. 1400-1550: †180* (firsidet, med fire hjør
nespir), †268*, 281 (mellem fire gavle), †1606 
(tørninglensk spir), †2303. 1550-1700: 2476* (ot- 
tedelt lanternespir). 1700-1800: 268, 293*, 330, 
†948* (todelt, firesidet spir), 3169. 1800-1900: 
879*, 1003, †2273* 2367*, 2448, 2552* (i to af
sæt), †3317*, 3375, 3452* (tørninglensk spir).

Pyramidespir. 1600-1700: 1304. 1700-1800: 
2588*, 2772*, 3068*. 1800-1900: 270, 2879.

Valmtage. 316 (o. 1402), 978* (o. 1740).
Særformer. 1400-1550: †371 * (med vægtergang), 

†371* (brystværn). 1700-1800: 372 (svejfet), 
†2814* (kviste). 1800-1900: †886* (1810) (kup
peltag på tårn). Efter 1900: 2326* (kuppeltag på 
tårn).

TAGKONSTRUKTIONER
Hanebåndstagværker. Middelalderlige: 1220, 1302, 

1634, 1755, 2042, 2060*, 2550 (med skråtlø- 
bende stormlægter), 2586*, 2946, 2976*, 3070, 
3124, 3354*. 1100-1250: 1078, 1167, 1422, 1605,
1655, 1682, 1784, 1840, 1927, 1974, 2478, 2616, 
2713. 1200-1300: 1109, 1683 (med krumme sti
vere), 3031*. 1300-1400: 2772. 1400-1500: 1244. 
1400-1550: 979, 1716, 1927, 2394, 2478, 2520 
(bomærkelignende nummerering), 2549, 2640, 
3223, 3319, 3389, 3390 (rejst i to etaper), 3390, 
3454. 1500-1550: 1038, 1570, 2305, 2394, 3009, 
3390, 3454. 1550-1700: 888, 2772*, 3504*.

Tagværker med skråstivere. Middelalderlige: 
†371, (†)1818, 12916*, (†)3031*, †3223, 3319*, 
3390, (†)3454.

Krydsbåndstagværker. 1100-1250: †371, 979,
1109, (†)1446, 1526, (†)1570, †1755, 1888, 1975, 
2042, †2772, 2916*, 3031*.

Drager- og langstole. Middelalderlige: 1525. Ef
ter 1700: 372*, 979.

Åbne tagstole. 1400-1550: †1657, †1815, †2677. 
1800-1900: †886*, 2147, 2449, 2615. Efter 1900:
2646, 3124, 3220.

Spir. 1500-1600: 2476*, 3390. 1700-1800: 330,
1141. 1800-1900: 3124, †3269, 3454. Efter 1900: 
3268.

Apsistagværker. 1400-1550: 2478 (med konge
stolpe), 3124 (med kongestolpe), 3389.

Murremme. 1400-1550: †371, 3389.
Pulttage. †235 (o. 1225).
Kongestolper. Middelalderlige: 979, 1138* (bly- 

klædt hoved), (†)1927, 2478, 3124, 3272, 3390. 
Trempelkonstruktioner. 1400-1550: 3389. 
Vægtergange eller brystværn. 266 (o. 1400), 331

(1735).
TAGBEKLÆDNINGER 

Bly. passim.
Kobber. †373 (nævnt 1555). 1800-1900: †2273*, 

2448. Efter 1900: 373, 1564, 2274, 2702.
Skifer. 1865-1870: †879, 2159, 2616. 1870-1880:

1003, †1355, †1526, 2423, 2448, 2552, 2555, 
†2677, 2742, 2814, 3374. 1880-1890: †1573. 1890- 
1900: 1012, †1219, †1221, 1385, 1405, †1564, 
2146, 2273, 2366*, 2520, 2842, 2849, 2877. Efter 
1900: 1189, 1349, 2476, 2801.

Strå. 1400-1550: †1388*, †3320(?), †3354(?). 1550- 
1700: †839, †1278. 1700-1800: †1110, †1219, 
†1391.

Tegl. 1400-1550: 1500, 1634, 1785. 1600-1700:
†879, †880, †1189, 1243, 1423, †1526, †1572, 
1758, †2286. 1700-1800: †373 (blå tagsten), †879, 
†978, †1110 (røde tagsten), †1220*, †1280* 
†1472, 2008, †2158, †2233 (glaserede), †2342. 
1800-1900: †1976, 2115 (blåglaserede), †2919, 
†3224. Efter 1900: 1776, 2590.

Tegl, munke og nonner. o. 1250: †729. 1600-1700: 
†1355.

Træ. 1400-1550: †1785*. 1600-1700: †1111, †1165,
†1219, †1243, †1277, †1278, †2590 (spån), †2774, 
†3391. 1800-1900: †1811, †2919, †3009.

Zink. †1564 (1891), 1013 (1969).

TAVLER 
PERSONRÆKKETAVLER 

Præsterækketavler. 1368* (o. 1640) (anført på ly
sestager). 1700-1750: 482, 765, †766, 1062, 1100, 
†2239 (kalkmalet), 2503*, †3355. 1750-1800: 
1265*, 1340, 2022, 2604*, †3154 (anbragt på præ
dikestolen), 3320, 3366, 3480*. 1800-1850: †483, 
1062, †2307 (kalkmalet), 2317, (†)2374, 2574. Ef
ter 1850: passim.

Bisperækketavler. †482 (1591). 1700-1950: 482 
(seks).

Lektorrækketavler. 1590-1710: †482, 3479*. 
Kapellanrækketavler. †483 (nævnt 1702). 

MEDDELELSESTAVLER 
Salmenummertavler. 1700-1750: †482 (1710). 

1750-1800: †922, †958, 1738*, 1866*. 1800-1850: 
482, †765*, †765, †922, †1l26, 1232, †1265, 
2021*, †2253* 2317*, 2374, 2409, †3422, 3479. 
Efter 1850: passim.

Kirkestævnetavler. 1800-1900: 1553*, 1738, 2022, 
2962. 1850-1900: 2374, 2697, †2931, 2996, 3055, 
3339.
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TAVLER (fortsat)
Altergangstavler. 2832 (o. 1850).
Skriftetavler. 1700-1900: †1626, †2898, †3298*, 

†3410 (1722).
ANDRE TAVLER 

1850-1900: 767 (skriftsteder), 1288 (tre mindetavler 
over legatstiftere), 2374 (bekendtgørelsestavler), 
2832* (vdr. kirkegangskoner og dåbsborn), 3516* 
(bibelcitater). Efter 1900: 767 (kopi af indvielses- 
dokument).

TEKSTILER 
ALTERTEKSTILER 

Alterduge, med specifikation. 1600-1700: †894. 
1700-1800: †409, †738, †1084, †2952, †3398, 
†3398, †3398. 1800-1900: †894 (med fine brode
rier). Efter 1900: 409.

Alterduge, uden specifikation. 1650-1750: †981, 
†3459.

Alterklæder, med specifikation. Middelalderlige:
†402 (1313) (fire), †403 (1313) (fire). 1575-1600: 
†822, †822. 1600-1650: †409, †1360, †2068, 
†2382, †2558. 1650-1700: †738, †1395, †1426, 
†1452, †1638, †1820, †1980, †2240, †2287, †2398, 
†2398, †2524, †2591, †2778, †3398, †3459, †3459. 
1700-1725: †409, †738, †894, †894, †953, †1042, 
†1611, †1638, †1761, †1820, †1850, †2012, †2069, 
†2429, †2619, †2653, †3011, †3134, †3176. 
1725-1750: †953, †1247, †2382, †2429, †2460, 
†2619, †3074, †3281*, †3357. 1750-1775: †738, 
†1426, †1475, †1503, †1688, †1788, †1820, †1980, 
†2240, †2980, †3323, †3398, †3506. 1775-1800: 
†822, †1761, †1850, †2012, †2043, †2069, 2122. 
1800-1825: †409, †894, †894, †3459. 1825-1850: 
409*, †409*, †1113, †1145, †1247, †1360, †1395, 
†2161, †2346, †2717, †2749, †2889, †3039, †3074*, 
†3226, 3323*. 1850-1860: †1084, †1395*, †3011, 
†3323. 1860-1870: †1224, †1282, †1452, †1475, 
†1577, †1638, †1688, 1894, †1944, †1944, †2043, 
†2043, †2069, †2429, †2524, †2681, †2717, †2749, 
†2817*, †2856*, †2856*, †2889*, †2922, †2952, 
†3226, †3357. 1870-1880: †2287, †2450*, †2952*. 
1880-1890: †894*, †1688, †1722*, †2346, †2653*, 
†2681*, †2778*, 3376*. 1890-1900: †981, 1247, 
1564*, †1761, †2486*, †2592*, †3323, †3357*, 
†3398. 1900-1925: †1475, †2558, †2717*, †2922*, 
†2980, †3011, †3075*. 1925-1950: †1980, 2450, 
†2558, †3283. Efter 1950: 2398, 2429, 2486, 2591, 
†2681, 2778, 2817, 3459*, 3506.

Alterklæder, uden specifikation. 1600-1700: †894, 
†1503, †1660, †1688, †2240, †2240, †2429. 1700-1750: 
†822, †1576, †2345, †2591, †2749. 1750-1800: 
†1113, †1145(?), †1224, †1322, †1452, †1532, †3226. 
1800-1850: †1894, †3281, †3459, †3506. 1850-1900: 
†1042, †1113, †1360*, †1788, †2382, †3176, †3459, 
†3506. Efter 1900: †3176*, †3226, †3281.

Kalkklæder. Middelalderlige: †402, †403. 1600- 
1800: †2593, †3465.

MESSETØJ
Bispekåber. †402 (nævnt 1313) (capa), (†)538* (o. 

1500) (med bispehue, gravfund).
Korkåber. Middelalderlige: †401 (fem). 1600-1800: 

†405 (pluvialer, seks), †427 (to). Efter 1900: 426 (to).
Andet messetøj. Middelalderlige: †406 (sko, bæl

te, dalmatica; brystspænde, strømper), †403 (nævnt 
1313) (adskilligt).

Messehagler, med specifikation. Middelalderli
ge: †402, †403, †849, †3534 (med de 12 apostle). 
1550-1650: †1119, †1369, †2401, †2435, †2435, 
†2460. 1550-1650?: †1369, †2073, †3410. 1650- 
1700: †746, †1172, †1615, †1667, †2288, †2312, 
†2657, 3286*, †3410. 1650-1700?: †746 (to), 
†1398, †1457, †1692, †2244, †2562, †2596, †2624, 
†3467. 1700-1725: †427 (fire), †900, †1254, 
†1254, †1369, †1765, 1857, †2127, †2166, †3410. 
1700-1725?: †2017, †2047, †2073, †2435, †2460, 
†2657. 1725-1750: †746, †955, 1824*, †2382, 
†2435, †2460, †2596, †2984. 1750-1775: †1429, 
†1458, 1480*, †1506, 1582*, 1728, †2244, †2624. 
1750-1775?: †1667 (med de 12 apostle), †2350, 
†2401, †2860, †2958, †3234. 1775-1800: †1791, 
1858, †1898, †2127, †2166. 1775-1800?: †1641, 
†2017, †2047, †3079. 1800-1850?: †1092, †1285, 
†1538, †2047, †2074. 1830-1840: †901, †1641, 
†1667, †2166, †2350, †2382, †2562, †2657, 
†3234. 1840-1850: †1172, †1255, †2689, †3079. 
1850-1860: †1200, †2288, †2435, 2624, †2825, 
†2958, †3234. 1860-1870: †901, †1119, †1692, 
†1791, †1898, †2401, †2596, †2721, †2894, †3180, 
3410. 1870-1880: 1119, 1147, 1983, 2127, 2244, 
†2452, †3329. 1880-1890: †427 (to), †901, †1692, 
†2825, †3362. 1890-1900: †1285, 1328, 1398, 
†1641, †1765, 1791. o. 1900: 746, 988, 1504, 
1538, 2047, 2562, 2657, 2860, 2894, †3079, 3140. 
1900-1950: 900, 1092, 1598, 1728, 2166, 2493, 
2958, †3234. Efter 1950: 2244, 2244, 2657, 2984.

Messehagler, uden specifikation. 1575-1600: 
†1147, †1582. 1600-1700: †900, †2562. 1600- 
1700?: †900, †1092, †1172, †1285, †1504, †1641, 
†1728, †1765, †1857, †2382, †3234. 1700-1800: 
†3180, †3361, †3410. 1700-1800?: †823, †1051, 
†1285, †2894, †3015, †3234, †3510. 1800-1850: 
†1255, †1328, †1369, †1398, †2460, †2825, †3361. 
1800-1850?: †1200, †1285, †1765. 1850-1900: 
†1051, †1051, †1092, †1255, †1369, †2527, †3048, 
†3048, †3140. 1850-1900?: †1984. Efter 1900: 
2295, †3180.

Messeskjorte. †1051 (nævnt 1730). Middelalderli
ge: †850 (nævnt 1462). 1600-1800: †406, †427 (ad
skillige), †901, †1328, †2657.

DÅBSTEKSTILER
Håndklæder. †402(?) (nævnt 1313) (tre).
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TEKSTILER (fortsat) 
BEGRAVELSESTEKSTILER 

Kisteudstyr og -opredning. 1550-1700: 666 (ad
skilligt), †2966.

Ligtøj. 1450-1550: (†)538* (bispehue og -kåbe). 
1650-1800: †507 (flere), 665* (flere), 666* (flere), 
2257* (huer), †2966.

FANER
Gravfaner. 1600-1700: †558 (to), †666 (flere), †2576 (to).

Helgenfaner. Middelalderlige: †406 (nævnt 1736) 
(tre).

OMHÆNG 
Alteromhæng. †403 (nævnt 1313), 3506 (o. 1890). 

Prædikestolsomhæng. 1800-1900: †1287*, †2599. 
TÆPPER

†2486 (nævnt 1700) (altertæppe), †1206 (nævnt 
1862) (brudetæppe).
ANDET

Middelalderlige: †402 (nævnt 1313) (seks korporaler), 
†403 (nævnt 1313) (vægtæppe, tøjstykker m.m.). 

1600-1800: †406 (korporaltaske?), †822 (gardiner 
af rask), †894 (gardiner).
TRAPPER 

FRITRAPPER TIL TÅRNE 
Tømrede. 1250-1350: 3219. 1400-1550: †1243,

1498, †1606, †1976, †2008. 1600-1650: †727. Ef
ter 1900: 1422, 1472* (stige).
TÅRNTRAPPER I MURLIVET 

Vindeltrapper. 1200-1350: †241(?), †277. 1400- 
1550: 1079, 1219, 2976, 3033.

Ligeløbstrapper. 2302* (o. 1516). 
TÅRNTRAPPER I TRAPPEHUSE 

Vindeltrapper. 1400-1550: †948*, 977, 1037,
1110, 1140, 1164, 1188, 1447, 1634, 1656, 1684, 

1717, 1784, 1814, 2039 (delvis i murlivet), 2064 
(delvis i murlivet), 2677, †2746*, 2772*, 2773, 
†2885, 2917, 2947, 3121*, 3170, 3221 (trappe
huset sekundært), 3386. 1500-1525: 1526, 1571, 
1757, 1841 (delvis i murlivet), 3068*. 1525-1550: 
2008 (trappehuset sekundært), 2423.
ANDRE TÅRNTRAPPER 

I trapperum. 1400-1550: 2551 (indvendige, tøm
rede trapper).

TRAPPER I ANDRE BYGNINGSDELE 
1350-1400: †302. 1400-1550: 268, 270, 712.

TRÆKIRKER

†947(?), †1107(?), †1191*(?) (fund af egeplanke), 
†1471 (?), †1654(?), †2035(?), †2466(?), †3025(?), 
†3064(?), †3346(?).
TÅRNE

ROMANSKE
†832, (†)2810(?) (underdelen bevaret).

GOTISKE
o. 1300: 3216, 3448. 1400-1550: passim, 976 (o. 

1462) (dendro-datering), 2422 (o. 1525) (fynsk byg
mester?).

STYLTETÅRNE
2476 (1592) (ombygget).

USÆDVANLIGE PLACERINGER
Ved siden af kor. 1400-1550: 3121*.
Ved siden af skib. 1400-1550: †3266.

URE
TÅRNURE

Middelalderlige: †510 (med urskive inde i kirken). 
1600-1700: 510*, †511, †771, 926*. 1800-1900: 
770*, 925, 926*, 3339*. Efter 1900: 991, 1153, 
1232, 1464, 1553, 1589, 2254, 2441.

URHUSE
†510 (1696), 925 (1820).

URSKIVER
I kirken. †510 (1401).

SOLURE
1600-1700: †375. 1700-1750: 375, †3392, †3456. 

1750-1800: †889, 1425, 1451, 1474*, 1501, 1721*, 
3392*. 1800-1850: †818 (på kirkegårdsmonu- 
ment), 889*, 2066*.

VÆGURE 
2186 (1783).

VIEVANDSKAR
GRANIT

Middelalderlige: 862(?) (to), †1052 (ottekantet), 
1075(?), †1694(?), 2048* (formentlig udført som 
døbefont), 2350*, 2403*(?), 2528*(?), 2660(?) 
(to, en til indmuring), 2754* (til indmuring), 
3235* (måske fontekumme), 3468*(?), 3536(?), 
3543*(?).

SØLV
Middelalderlige: †402 (nævnt 1313) ('aspersorium').

VINDFLØJE OG FLØJSTÆNGER 
VINDFLØJE

1550-1700: †375 (syv), †840, †2056 (på kir- 
kegårdsportaler). 1700-1750: †375, 888, †889, 
†1357, †2458, 3392*, †3457 (af svensk kobber). 
1750-1800: 889, 952*, †952*, †952, 1574, 1718, 
2121, 3223. 1800-1850: †1143, †3317*, 3353*, 
3504. 1800-1850?: †1721, †2481, †2523, †2590. 
1850-1900: 293, 375, 889*, 1143, †1357, †1357*, 
1357, 1892, 1934, †2523, 2523, †2776, 2815, 2879, 
†2886*, 3125. Efter 1900: 730, 1593, 1596, 1636 
(med ombyttede cifre), 2042, 2344, 2590.

Personer. †730 (nævnt 1685) (kirkens værnehelgen).
Haner. 1700-1800: †2886*, 3036*, 3072, 3392*. 

1800-1900: 375*, 3456, 3456, †3456, 3504. Efter 
1900: 3269.

Storke. 1700-1800?: 1307(?) (med ål i næbbet).
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VINDFLØJE OG FLØJSTÆNGER (fortsat) 
Traner. 1750-1800: 1422, 1425*, 1451, †1501*, 

1574. Efter 1900: 1501.
Ørne. 1700-1800: †3125*, 3174*.

FLØJSTÆNGER 
1700-1800: †2158 (med trækugle), †2651. Efter 

1800: †1934, †2042*, †2042, †2481, 3353.
BRANDSTÆNGER 

Efter 1550: 1607, 1841, †2008*, 2064 (nævnt 
1668).

VINDUER
MONOLITOVERLIGGERE, VANDRET 

OVERKANT 
Rundbuede, smigede. 1100-1250: 974, 1184 (løs 

overligger), 1298*, 1420, 1634, 1754, 1783, †1838, 
1839, 2038, 2060, 2229*, 2300, 2337, †2378, 
2419*, 2469, 2516 (med profileret udsmykning), 
2549*, 2586, 2614, 2637, 2676, †2745*, 2770, 
2809, †2853, 2883*, 2884*, 2915, 2943*, 3168*. 
1225-1300: 2518* (indvendig bredsmigede). 

Rundbuede, med affasede smige. 1100-1250: 
1139* (sålbænk med affasede smige), 1241, 1496, 
1497, 1603.

Rundbuede, smigede, med lille rundstav. 
1100-1250: 1603* (lilje i toppunktet), 1655*, 
†1783, (†)1839* (lilje i toppunktet), 1974* (lilje i 
toppunktet), 2004*.

MONOLITOVERLIGGERE, TAGFORMET 
OVERKANT 

Rundbuede, smigede. 1100-1250: 974, 1036*, 
1139*, 1163, (†) 1521*, 1714* (med bladornamen
tik), 1885* (flere, nogle med profileret usmyk- 
ning), 1919*, 2709* (rekonstrueret), 3066. 

Rundbuede, med affasede smige. 1100-1250: 
1446* (flere, ét indvendig med spærstik). 

Rundbuede, smigede, med lille rundstav. 
1100-1250: 1655* (med lilje i toppunkt), 1682*, 
1714*, 1715*, 1716*, 1753*, 1754, 1886* (med 
lilje i toppunkt), 1925* (flere).

MONOLITOVERLIGGERE, TRE- OG FEM- 
SIDET OVERKANT 

Rundbuede, smigede. 1100-1250: 1108, (†) 1521 *, 
1886*.

Rundbuede, med affasede smige. 1100-1250:
1241, 1421* (indridsede kilestensstik). 

Rundbuede, smigede, med lille rundstav. 
1100-1250: 2973*.

RUNDBUEDE, MUREDE STIK 
Smigede. 1100-1250: 211 (indvendig rundstav), 

†237, 258 (rundstav med skaft- og halsring), 367, 
†701* (parvis sammenstillede), 876, 1036*, 1078*, 
1108, 1184, 1218, 1570, 1655, 1811*, (†)1839*, 
1886*, 1922 (indvendig spidsbuede), 2037, 2038,
2060, 2391*, †2457, 2469, 2469, 2475, 2546*, 
2809, 2973, 3114*, 3117*, †3214, 3215*, 3264*,

3264*, 3314*, 3351*, 3383*. 1225-1300: 264, 265. 
1250-1300: 3030*.

Falsede. 1100-1250: 1078* (med kvartrund søjle
stav), 3066*. 1250-1300: 1301* (lysning med tre
kløverafslutning). 1400-1550: 976, 1037*, 1188, 
1686, 2976. 1500-1600: 1656, 2423. 1550-1800:
1449, †1528.

CIRKELFORMEDE 
Smigede. 1100-1250: (†)208, 975, 1521, 1682*, 

1714* (ovalt), 1753*, 2059. 1200-1300: †367 (ot- 
tebladet lysning).

VINDUESGRUPPER 
To-grupper, o. 1250: †701*.
Tre-grupper. 1250-1300: 1242*,†1301*, †3030(?), 

3446*.
SPIDSBUEDE 

1100-1250: 260 (rundstav med profilbase), (†)279, 
367.

Smigede. 1250-1350: 278 (indre og ydre fals), 
1186*, 1472, 3266* (rekonstruerede), 3446*. 

Falsede. o. 1250: 702*. 1400-1550: †268 (med 
prydskifte), 1079, 1219*, 1684, †2551, †2811, 
3033.

Profilerede. 1450-1500: (†)708* (flankerer rund
buet fra o. 1500).

FLADBUEDE 
Smigede. 1400-1550: 1110, 1606 (indvendigt smi

get), 2774, †3388, †3392*.
Falsede. 1400-1550: 1078*, (†) 1243, †1277*, 1354,

1422, 1447, 1684, 2039, 2424, †2746*, 3034*, 
†3169, †3354*. 1500-1550: 1164, 1303, 1303, 
(†)1607, 1656, 1757, 1757, †2302, 2393, 2423*. 
Efter 1550: 3172, 3501*.

SPÆRSTIKFORMEDE 
1100-1250: 1446* (indvendig). 1250-1350: 3217*.

KURVEHANKSBUEDE 
1600-1750: 280, 1571, †1784, 1977.
Smigede. 1500-1600: †3124*, 3221.
Falsede. 1550-1650: †727*, 1635, 3500*. 1700- 

1800: 1424, 1717, 1720, 3068, 3502.
VINDUESRAMMER 

Romanske trærammer. 1100-1250: †1184* (af
tryk), 2005, 2391*, †2676, †2853, 2945*, (†)3315 
(rester).

Støbejern. 1850-1855: †1528, 1656, †2457, 3034. 
1850-1900: †887*, 1080, †1425, 1683, †1686, 
†3392, 3502*. 1855-1860: †2340*, †2381*, 2520, 
†2649*, †2746*, †3318*. 1860-1865: 1422, 1447,
1473, †1636, 1817, 1930, †2065, 2159, †2285, 
2419, †2427, 2522. 1865-1870: 978, 1605, 1658, 
1890, †2008, †2040, 2062, 2480, 2616, 2775, 3222. 
1870-1875: 1143, †1167, 1190, †1302, 1354, 1355, 
1501, 1718, †1786, †1932, 2555, 2677, 2679*, 
†2714, †2746*, 2775, †2918, †2948. 1875-1880: 
1785, †1815, 2814. 1880-1885: 1634, 2234, 2307, 
2307, †2649, 2679*. 1885-1890: 1003, 1305,
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VINDUER (fortsat) 
†1572, 2396, †2885*. 1890-1895: 1385, 1891, 
2273. 1895-1900: 2367. 

VINDUESSTAVVÆRK 
1350-1400: †1813. 1400-1550: (†)708, †835*, 848*. 

VINDUESGLAS 
Rude- og vinduesglas. 1400-1550: 2816. 1600- 

1700: 369 (hessisk glas), 3173. 
Blysprosser. 1400-1550: 2816. 1600-1700: †369, 

3173, †3502.

VÆG- OG LOFTSMALERIER 
DEKORATIONSMALERI

Middelalderlige: 1082, 3393*. 1700-1800: 932*, 
3391*, 3391*, (†)3455. 1800-1900: †2655*, 
†3034*, †3318, 3455*. Efter 1900: †3504.

MED MOTIVER
1844* (1651), 3279* (1768), 1848 (1955).

VÆGBEKLÆDNINGER
GOBELINER

Efter 1950: 922, 1177*, 2762*.
VÆGPANELER 

1550-1600: 3053*.

VÆRNEHELGENER 
ALTRE INDVIET TIL 

Allehelgen. 88.
Andreas. 88 (Andreas og Englene), 850. 
Anna. 88, 849.
Ansgar. 89.
Antonius. 89.
Apollonia. 89.
Augustin. 690(?).
Barbara. 307.
Birgitta. 92.
Cosmas og Damian. 93(?).
Erasmus. 93.
Filip. 95.
Gertrud. 93.
Hellig Kors. 93, 107 (sognealter), 836(?), 849,

3109.
Helligtrekonger. 93.
Hieronymus. 94.
Jacob den ældre. 95.
Jakob den yngre. 95.
Johannes. 96, 97, 98 (Johannes Døberen), 845. 
Jørgen. 99, 851(?).
Katharina. 99.
Klemens. 831.
Kristi legeme. 100, 845, 847.
Kristoffer. 100.
Lambert. 100.
Laurentius. 100.
Lucius. 101, 306.
Maria. 106 (Rorate), 307, 2415, 3023.

Maria Magdalene. 102.
Mikael. 103, 850.
Morten. 104.
Nikolaj. 104, 1031.
Olaf. 105.
Peter. 106.
Peter og Paulus. 106.
Salve Sancta Parens. 107 (Hellige moder). 
Simon og Judas. 107.
Søren. Severin. 108.
Thomas. 108.
Trefoldigheden. 108, 690.
Vor Frue. 94(?), 107 (sognealter), 108, 110 (Vor 

Frue bebudelse), 690, 850, 944, 1135. 
DØBEFONTE INDVIET TIL 

Jakob. 869, 902*.
Maria. 869.
Vor Frue. 902*.

KAPELLER INDVIET TIL 
Allehelgen. 101.
Andreas. 88, 312.
Anna. 88.
Barbara. 89, 307.
Bethlehem. 89, 306.
Birgitta. 92, 312.
De 11000 jomfruer. 93, 307.
Filip. 95.
Gertrud. 1442.
Gud den almægtige. 101.
Hellig Kors. 851.
Helligtrekonger. 93.
Jakob den yngre. 95, 314.
Johannes. 97, 312.
Jørgen. 99(?), 851.
Katharina. 99.
Laurentius. 101, 314.
Maria. 101.
Mikael. 103.
Nikolaj. 104, 309.
Peter og Paulus. 106, 308.
Thomas Apostel. 108.
Thomas af Canterbury. 101.
Vor Frue. 110, 310, 690.

KIRKER INDVIET TIL 
Andreas. 3379, 3439.
Anna. 2108 (kapel?).
Ansgar. 3102.
Bartolomæus. 845, 1135.
Brigida. 1442.
Crispin og Crispinian. 2415.
Gregorius. 2631.
Hellig Grav. 845.
Hellig Legem. 2297.
Helligånden. 850.
Jakob. 869.
Johannes Evangelist. 845.
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VÆRNEHELGENER (fortsat)
Katharina. 685.
Klemens. 831, 1835.
Knud. 3063.
Laurentius. 846, 1443, 1515, 1911(?), 2611, 3023. 
Martin. 972, 1881, 2055.
Martin af Tours. 1651 (?).
Mikael. 849, 2673.
Nikolaj. 840, 943, 1031, 1239, 1273, 1293, 2541, 

3109, 3209, 3261.
Peter. 837.
Stefan. 1105.
Vor Frue. 64.

KOR INDVIET TIL 
Vor Frue. 110.

HELLIGKILDER INDVIET TIL 
Sylvester. 1651 (?).

VÅBENHUSE 
PLACERINGER 

I nord. Middelalderlige: †316*, 978, †1039, †1165, 
†1526, 1605*, 1634*, †1657, 1683 (senromansk?), 
1931, †2286, †2379, 2458, 2774*, †2885*, 2917, 
3067, 3122, †3453. 1600-1700: 2394. 1700-1800: 
2114, †2159, †2615. 1800-1900: 1165, †2286, 
†2379, 2615. Efter 1900: 2344.

I syd. Middelalderlige: †316, †879*, †949*, †1039*, 
1079, 1110, †1142, 1189, †1219, 1243, †1277, 
1302* (senromansk?), †1356, 1422, 1448, 1472,
1498, †1526, †1572, †1718, 1757, 1785, †1815,
1841, †1890, 1975, 2008, †2040*, 2062*, (†)2233, 
2424, 2475, 2520, †2554, †2589* 2645*, 2676*, 
†2745*, 2813, †2948, 2975*, 3032, 3220*, †3387*. 
1500-1600: 2712*, †2854*, 3170. 1600-1700: 
†1219. 1700-1800: 1219, 1219, †1277, †1391, 
†1526, 1718, †2159, †2204, †2304, †2340, 3007, 
†3007, 3316*, †3353, †3453*. 1800-1900: 1142, 
1355*, 1564, 2159, 2304, 3267, 3353*. Efter 1900: 
1526, 2040, 2948, 3103.

I vest. 1600-1800: †728, 3501*. Efter 1800: †2273*, 
†2340, 2358, 2366, 3375.

INDRETTEDE I TÅRNRUM 
Middelalderlige: †3266. 1800-1900: 1037, 1573,

1656, 2366, 2449, 2551, 2588, 2741, 3454. Efter 
1900: 1188, 1303, 1710, 1777, 2263, 2267*, 2358, 
2761, 3269.

VÅBENSKJOLDE
Kalkmalede. Middelalderlige: 1081*, 1192*, 1222*, 

†1321*, 1451*, 2010*, 2777*. 1550-1600: 1320*, 
†1979. 1600-1700: †1502, †1721, 2067*, †2067. 
1700-1800: †386, †1245*.

Anerækker. 1600-1700: 1867*, 2023*.

På alterklæder. †406 (o. 1500). 1700-1800: †1820, 
†1980, †3074,†3134, †3176.

På altersølv. 1575-1600: 2014*, 2014*. 1600-1650:
†424, 744*. 1650-1700: 423*, 423, 2045*, 2451*, 
2893*, 3139*, 3178*. 1700-1750: 2491, 2526, 
2561*, 2781*, 2859*, 3076*, 3078*, 3078*.

På altertavler. 1575-1600: 410* (rigsvåben), 1224*, 
11428, 2310*, 2431*, 2525*. 1600-1650: 894*, 
1045*, 1722, 1981*, 2890*, †3075. 1650-1700: 1850. 
1700-1800: 1690, 2242*, 2348, 2780*, †2821.

På alterudstyr. 1600-1650: 1480, 2984, 3176*. 
1650-1700: 1790, 1857, 2894, 3179*. 1700-1800: 
1824*.

På bygningstavler. 3068* (1739).
På døbefonte. 1400-1450: 430 (stiftervåben?).
På døbefonte, tilbehør. 1550-1600: 1148*, 2402*, 

3329*, 3468*. 1600-1700: †1729.
På dørfløje. 1500-1525: 445*, 468*. 1600-1800: 

466, †2440.
På glasmalerier. 3174* (1700). 1575-1600: (†)730* 

(Ribes byvåben), †731 (rigsvåben).
På gravminder. Middelalderlige: †635*. 1525- 

1550: 596*, 598*, 598, †933. 1550-1600: 598*, 
599*, 601*, 602*, 1342*, †1428, 1464*, †1464, 
1512*, 2902*, 3188*. 1600-1625: †640*, †640*, 
650, †932, 1065*, 2023*, 2504*, †2905. 1625-1650: 
556*, (†)610*, 612*, 613, 614*, 616*, 795*, 1066, 
1128*. 1650-1675: 563*, 566*, 617*, 623, 796*, 
796*, 1208, 1436*, 1437. 1675-1700: 625, 626*, 
626*, 626, 627, 628, 799*, 2025*. 1700-1725: 
570, 572, 628, 629*, 630*, 1066*, 3057*, 3095, 
3194*. 1725-1750: †2607*, 3092*. 1750-1800: 
630*, 1739*, 3093*, 3193*.

På kisteplader og -beslag. 1550-1600: 1130*, 
3200*. 1650-1700: 805, 1875*, 3196*. 1700-1750: 
3198*.

På loftsmalerier. †1847* (1651).
På lysekroner. 1600-1650: 924.
På malerier. †1232 (1588) (adelsportrætter).
På orgelfacader. o. 1450: †476*, †477*. 1550-1700:

474, 478* (orgelpulpitur).
På pengetavler. 1650-1700: 463*.
På prædikestole. 1550-1600: †964, †1229, 2351*, 

†2437. 1600-1700: 907*, 908*, 908, †1335, 1508, 
1730, 1732, †1860, 1990*, 2497, 2725* (signatur 
for billedskærer), 2785, 2895, 2896*, 2991*.

På salmenummertavler. 1738 (1761).
På stoleværk. †3240* (1444). 1525-1575: 2083*, 

†2663, 2993*, 3472*, †3474. 1550-1600: †2830(?). 
1575-1600: 1205*, 1262*, 1337*, 1625*, †1699, 
1736*, 1992*, 2084*, 2789*, †2789, 2897*, 2994*. 
1600-1700: 453*, †915, 1547*, 1549*, †2867, 
3085*. 1700-1800: †990, 1586*, †2830, 2865, †3086.
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Gamle Testamente (s. 3587) 
Nye Testamente (s. 3587) 
Johannes' Åbenbaring (s. 3589) 
Treenigheden (s. 3589)
Gud (s. 3589)
Helligånden (s. 3589)
Kristus (s. 3589)
Engle (s. 3590)
Djævle (s. 3591)

Maria (s. 3591)
Apostle og evangelister (s. 3591)
Helgener, helgeninder og hellige personer (s. 3591) 
Allegoriske og mytologiske figurer (s. 3592) 
Allegorier og symboler (s. 3593)
Historie og samfund (s. 3594)
Andet (s. 3594)
Uidentificerede personer og motiver (s. 3595) 
Forlæg og kopier (s. 3595)

GAMLE TESTAMENTE 
SKABELSEN

†1940* (1592), 2865 (o. 1625).
Adams skabelse. 1192 (o. 1450), 2863 (o. 1625). 

ADAM OG EVA 
1575-1675: 560*, 930, 1208*, 1533*.
Eva. 1620* (1603), 1723* (1637) (Eva med æb

let).
Adam og Eva ved Kundskabens træ. 610* (o.

1628), 612* (o. 1641).
Gud formaner Adam og Eva. 2863* (o. 1625). 
Syndefaldet. o. 1450: 1192*. 1550-1600: 438, 

1093, 1540*, 2167*, 2828*, 2958*, 3080*, 3329*. 
1600-1625: 1542*, 2863*, 2984*, 2990*, 3287*, 
3330*. 1700-1800: †1675, 3246*, 3302. 

Uddrivelsen af Paradiset. †1941 (1592), 2863* 
(o. 1625).

Efter uddrivelsen af Paradiset. 2658* (o. 1200). 
KAIN OG ABEL 

1200-1250: 1313*, 3126*, 3278*.
PARADISET

2658* (o. 1200).
NOAH 

Noahs ark. 1192(?) (o. 1450).
SYNDFLODEN 

†2207 (1732).
ABRAHAM 

Isaks ofring. 1590-1600: 412*, 438, †1941. 
MOSES

1600-1700: 617, †641*, 982, 1872*(?), 2566*. 1700- 
1800: †1456, †1578, †1639, †3075.

Moses med lovens tavler. 1350-1400: 3460*. 
1600-1650: 616*, 652*, 738, 1128*, 1334*,†1732*, 
1946. 1650-1700: 617*, 618*, 621*. 1700-1800: 
†1171*,†1322, 1361*, 1426*, 1503*, 3095.

Kobberslangen i ørkenen. 1550-1750: 414*, †2207.
Spejderne i Kanaan. 1600-1650: 2861, 3511*. 

ARON
1650-1700: 414*, 617, 618*, 621*, †641* 982, 

1128*, 2566*. 1750-1770: 1426* (med røgelses
kar), 1503*.
DAVID

o. 1200: 3276*. 1375-1400: 3460*.
David med harpe. 1200-1225: 1317*. 1550-1700:
441, 474*, †642* 2570*.

David og Goliat. 1894* (1620). 1550-1800:
441 (?), 3296*.

JONAS
Jonas og hvalfisken. 1550-1700: 614*, 624*, 

2497*, 2530*.
Jonas under frugtbærende vækst. 614* (o.

1648).
SAMSON

1100-1250: 2826* (i kamp med løven). 1600-1700: 
1894*.

PROFETER 
1375-1400: 3460* (uidentificerede).

Ezekiel. †2568 (1695).
ANDRE 

Job. †312 (1591).
Josef. †312 (1591).
Judith. 441 (o. 1560).
Macchabæerne. 1319* (o. 1200).
Salomon. 3276* (o. 1200).
NYE TESTAMENTE 

JESU BARNDOM 
Fødslen. 3406* (o. 1405), 1323* (o. 1450). o. 1500: 

†3044*. 1600-1625: 1695, 1794*, 2990, 3414*.
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NYE TESTAMENTE (fortsat)
1625-1650: 795*, 3511*. 1700-1750: 2163*. 
1900-1950: 1894*, 1982, 2130, 2820*. Efter 1950: 
1169*, 1946, 2742*.

Hyrderne på marken. 1957 (1927).
Hyrdernes tilbedelse. 1575-1600: 438*, 750. 

1600-1625: 2496, 2724*, 3469*. 1600-1650: 824, 
2574*. 1650-1700: 1988*, 3294. 1700-1750: 822*, 
3508*. 1840-1850: 2821, 3325*.

Kongernes tilbedelse. 1400-1500: 1282*, 1323*, 
3406* (o. 1405), †3044* (o. 1500). 1575-1600: 
750. 1600-1700: 1695, 1988* (to scener), 2864.

 1700-1750: 1146*. Efter 1900: 1957 (1927).
Tilbedelsen af barnet. 1788* (1931).
Omskærelsen. 1324* (o. 1450), 750* (1591). 

1600-1625: 1695*, 1794, 2496*, 2724*, 2990, 
3469*. 1600-1650: 2574*. o. 1625: 2863*, 2864*. 
1650-1700: 1988*.

Fremstillingen i templet. 1324* (o. 1450), †3044* 
(o. 1500), 750* (1591). 1800-1900: 1946, 2071*, 
2890*.

Barnemordet. 3406* (o. 1405), 1324* (o. 1450), 
750 (1591). 1800-1850: 496.

Flugten til Ægypten. 1324* (o. 1450), 750 (1591). 
1900-1950: 1957, 2359.

Den tolvårige Jesus i templet. 1324* (o. 1450), 
1324* (o. 1450) (på vej til templet), 2864 (o. 1625), 
1957 (1927).

JESU MANDDOM
Dåben. 1324* (o. 1450), 412 (1597). 1600-1625: 

1543*, 1794*, 2497, 2724*, 2990, 3469. 1625-1650: 
742*, 2864, 3414*. 1650-1700: 983, 1051*, 3050*, 
3136*. 1700-1800: 1478*, 1896, 2123*. 1800- 
1900: 1006, 1458, 1506, †2719*, 2821*, 2857, 
3325*. 1900-1950: 1014, 1957, 1982, 2820*, 
2820*. Efter 1950: 922, 1012.

Jesus velsigner de små. 553* (1608). 1900-1950: 
1004, 1777*, 1957, 2742.

Jesus hos Martha og Maria. 1850-1900: 2460*, 
2665*, 3376. Efter 1900: 3178*.

Jesus og den samaritanske kvinde. 2124* 
(1864), 2683* (1877).

Helbredelsen af en syg. 2742 (1950).
Jesus og den blodsottige kvinde. 3462 (1928).
Tesus og den kananæiske kvinde. 2450* 

(1884).
Jesus og den værkbrudne. 3359 (1903).
Jesus og synderinden. †1232* (1903).
Jesus stilner stormen på Genesaret sø. 1007 

(1930), 2856* (1978).
Lazarus' opvækkelse. 1577* (1838).
Forklarelsen på bjerget. 3462* (1847), 3279* 

(1954).
Fristelsen på bjerget. 1014 (1924).
Enkens søn i Nain. 1200-1225: 1312*(?).
Vandringen på søen. 1504 (1898).

LIGNELSER
Den gode hyrde. 2684* (1877). 1900-1950: 1014, 

1086, 1564*, 1788*, 1894*.
Den rige mand og Lazarus. 964* (o. 1600).
Den barmhjertige samaritan. 1894* (1930).
Den fortabte søn. 1900-1950: 1004, 1778, 1894*.

JESU PASSION
Indtoget i Jerusalem. 1225-1250: 3128*. 1900- 

1950: 464, 1399.
Nadveren. 1200-1250: †2484*, †2556*, 3130*. 

1575-1600: 412. 1600-1650: 742*, 1046*, 1085*, 
1281*, 1454*, (†)1946, 2865, 2953*. 1650-1700: 
983*, 1852*, (†)2370*, 2560*, 3136*. 1700-1725: 
896*, 1116*, 2044*, 2122*, 2163*. 1725-1750: 
822*, 1146*, 2242*, 2348*, 2718*, 2981*, 3358*, 
3508*. 1750-1800: 1426*, 1476*, 1503*, 1896*, 
2683*, 2778*, 3509*. 1800-1825: 3462*. 1800- 
1850: 1723*. 1825-1850: 1789*, 1822, 2071*, 
2310*, 2821*, 3040*, 3178*, 3325*, 3400*. 1850- 
1900: 2275*, 2857*. Efter 1950: 1170*, 1946.

Fodtvætningen. 464 (1904).
Bønnen i Getsemane. 1650-1700: 984, 1990*. 

1700-1800: 896, 1503*, 2044*, 2982*, 3283*. 
1800-1900: 2071, 2593*, 2750, 2890*. 1900-1950: 
1399, 1594*, 1957, 1982, 2164*, 2526*, 2717*.

Bønnen i Getsemane med sovende disciple. 
1575-1600: 1535*, 412 (1597). 1600-1650: 742*, 
906*, 1046*, 1086*, 2865, 2953*. 1650-1700: 
3136*. 1700-1750: 3358*. 1750-1800: 1426*, 
1896, 2175*. 1850-1900: 1046 (tilfangetagelsen), 
2702.

Judaskysset. 412* (1597), 1086* (1647), 464 
(1904).

Jesus for ypperstepræsten. 906* (o. 1625), 896 
(1710).

Jesus for Pilatus. 906* (o. 1625).
Hudfletteisen. 897* (1710), 2857* (1886).
Korsbæringen. †2428* (o. 1525), 766 (o. 1850). 

Efter 1900: 1957, 1982, 2360*, 2742*.
Korsfæstelsen, o. 1500: 1090*, 2558*. 1500-1525: 

2427*, 2486*. 1575-1600: 412, 1224*, 1535*,
2044. 1600-1625: 1766*, 3414*. 1600-1650: 906. 
1625-1650: 610*, 612*, 795*, 1046*, 1086*, 
1281*, 2246*. 1650-1675: 620, 742*, 781*, 
824, 984, 1852*, 3294, 3512. 1675-1700: 3136*. 
1700-1750: 896, 953*, 2044*, 2123*, 2163*, 
3359*, 3400*. 1750-1800: †743*, 1361*, 1896, 
2431*, 2683*, 2780*, 2923*. 1800-1850: 2310*, 
†2593*, 2820*. 1850-1900: 1535, †2719*, 2856. 
1900-1950: 1004, 1399, 1894*, 2130*, 2344*, 
2526*, 2593*, 3283*. Efter 1950: 1946.

Nedtageisen fra korset. 1150-1200: 218*. 1775- 
1800: 2175*. 1800-1900: 2089*, 2889*, 3075*.

Gravlæggelsen. 1600-1650: 554*, 610*, 614*, 
907*.1650-1675: 619*, 1209*, 1853*. 1750-1800: 
1196*. Efter 1950: 1222.
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NYE TESTAMENTE (fortsat)
Begrædelsen. 2089* (o. 1850).
Pieta. 2890* (o. 1425).

JESUS MELLEM PASSION OG OPSTAN
DELSE
606* (1623) (Jesus ved dødsrigets port).

KRISTI OPSTANDELSE OG HIMMELFART 
Opstandelsen. 1575-1600: 412, 438* 1535, 1638*. 

1600-1625: 2865, 2953*, 3136*, 3414. 1600-1650: 
907*. 1625-1650: 795*, 1086*, 1281*. 1650-1700: 
1378*, 1435*, 1868, 3294. 1700-1750: 897, 1116, 
1146, 2123*, 2604, 2982*. 1750-1800: 1170, 
1478*, 1896* 2175*, 2432*, 2683*, 2780*, 2793*, 
2794*. 1840-1850: 2071*, 3325*. 1900-1950: 
1222, 1399, †1640*, 1894*, 2130*, 2742*. 

Kvinderne ved graven. 2750* (1886), 1535 
(1900), 1169* (1952).

Maria Magdalene ved Kristi grav. 1771* (o.
1862), (†)2718* (1872).

Noli me tangere. 619* (1654), 898* (1877).
Den vantro Thomas. 412* (1597), 2864* (o. 

1625).
Vandringen til Emmaus. 2864* (o. 1625), 619* 

(1654), 897* (1710). 1880-1910: 1535, 1612, 2801, 
3324*.

Kristus i Emmaus. 898* (1877). 1890-1900:
1145, 1479*, 1763*, 2275. 1900-1950: 1222*, 
1982, 2820*, 3055.

Måltidet i Emmaus. 2864* (o. 1625), 1456* 
(1874), 2526* (1904), 1006 (1928). 

Himmelfarten. 1225-1250: 3130*. o. 1450: 1324*. 
1575-1600: 438. 1625-1650: 794*, 1281, 2864, 
3414. 1650-1700: 3294. 1700-1800: 1478*, 1896, 
2432*, 2982*. 1800-1900: 1553, 1946, 2890*, 
2926*. Efter 1900: 1014, 1946, 1982, 2130. 

Andet. 1553 (1822) (den tomme grav mellem to 
soldater), 1425 (1950) (Kristus i skyen med musi
cerende engle).

Efter Thorvaldsen. 2369*, 2575, 2593*. 
APOSTLENES GERNINGER 

Pinseunderet. 1324* (o. 1450). 1880-1910: 1006, 
1370, 1458, 1506.

JOHANNES' ÅBENBARING 
DOMMEDAG 

1400-1550: †1940(?). 1600-1750: 558*, 560*, 578* 
(Gudfader med de 24 ældste), †2207.

Kristus som verdensdommer. 1600-1750: 616*, 
2864*, 3425*.

Kristus i skyerne. 3279* (1768).
Med engle med basuner. 1600-1800: †1675, 

2865*, 3279*, 3425*.
Frelste. 1309* (o. 1200) (stående mellem paradis

træer), 2865* (o. 1625).
Himlen, Himmelborgen. 466 (1904).
Fortabte. 1309*(?) (o. 1200), 2865* (o. 1625).

Helvede, Helvedgabet. 2865* (o. 1625), 3425* 
(efter 1744).

TREENIGHEDEN
†319 (o. 1411), †418 (o. 1454).

NÅDESTOL 
1400-1450: 430*. 1450-1500: 985*, 1578*, 2684*, 

3403*. o. 1500: 1114*, 1198*, 1248*, 1394*, 
1688*, 1855*, (†)1897* 3136*. 1500-1525: 1661*, 
2956*.

GUD
1550-1700: 612* (Jahve i skyer), 626 (Jahve i solgis- 

sel), 2310*.
GUDS HÅND 

Middelalderlige: 224*, 847*, 3126*. 1600-1625: 
2725.

GUDS ØJE 
1700-1800: 1086*, 1146. 1800-1900: †1763, 2906*, 

3075*, 3486*.
MED VERDENSKUGLEN

2955* (o. 1500), 1063* (o. 1650) (velsignende).

HELLIGÅNDEN 
HELLIGÅNDSDUEN 

1600-1800: 621, 626, †1456, 1544, 1696*, 1732, 
1794. Efter 1800: 1540.

KRISTUS 
MAJESTAS DOMINI 

1200-1300: 222*, †2920*.
Med evangelistsymboler. 1200-1300: †1938, 1948, 

†3277*.
SALVATOR MUNDI 

1575-1600: 410*, 478*, 2313*. 1600-1650: 920*, 
1084*, 1096*, †1282, 1334*, 1461*, 1702*, 1723*, 
1730*, 1946, 2079*, 2404, 2693*, 2925*, 3051*. 
1650-1700: 617*, 621, 907*, 982, 1435*, 2086. 
1700-1750: †1171*, 1900, 3460*. 

JESUSBARNET MED VERDENSKUGLEN 
621* (1660).

JESUSBARNET TRÆDENDE PÅ SLANGEN
796* (o. 1645).

TRONENDE 
1100-1250: 2230* (mellem to apostle). 

TRADITIO LEGIS 
1100-1250: 2392*, 2473*, 2547* (Paulus med lilje

scepter) , 2637* (Paulus med liljescepter). 
KRISTUS PÅ KORSET 

1600-1700: 569*, 766*, 1543*, 1583*, 3302. 
1700-1800: 822*, 1146, †1322, 1454*, 2348, 
2604*, 3425*, 3485*, 3508*. 1800-1850: †1226*,
1553, 1723*, 1822, †3178, 3325*, 3480*. 

Korsfæstelsesgrupper (kalvarier). 1100-1250: 
218*, 1255*, 2984*. o. 1300: 1053*, 1094*. 
1400-1550: 434*, †957*, 1121*, 1362*, 1370*,

244*
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KRISTUS (fortsat)
2620*, 2691*, 2749*, 3411*. 1600-1700: 566*, 
614*, 621* (med Johannes Døber og Jesus som 
børn), 652*, 3286*. 1700-1850: 496 (med Johan
nes), 1066*, 1196*, 2165*, 3484.

Krucifiksgrupper med Maria Magdalena. 2486* 
(o. 1510). 1575-1600: 438, 1224*. 1750-1800: 
1171*, 3305*.

KRISTUSPORTRÆTTER
Middelalderlige: †405 (Kristusmaske til kirkespil), 

1523*(?) (billedkvader).
Jesusbarnets ansigt. 385* (o. 1525) (med to an

sigter, båret af Maria).
Veronikadug. 1450-1500: 711* (flere), 1117*, 

3220*.
SMERTENSMAND

560* (1650), 1763* (1898).
DEN OPSTANDNE KRISTUS

1250-1300: 1936* (åbenbarer sig for Maria Mag
dalena). 1450-1500: 847(?), 850*. 1550-1600: 441. 
1600-1650: 610*, 611*, 612*, 908*, 1063*, 1066, 
1793* (gennemborer lille djævel), 2722* (gen
nemborer lille djævel). 1650-1700: 560*, 619*, 
620, 624*, 628, 796*, 797*, 1128*, 1208*, 1209*, 
1266, 2025*, 2281*, 2999*, 3302. 1700-1750: 
1454*, 1742*, †2013, 2240*, 3194*, 3460*. 
1800-1850: 2071*.

Med engle. 1600-1750: 930*, 992*, 1066*, 1437, 
3245*.

Med soldater. 1600-1700: 566*, 579*, 616*, 1852*, 
1872*. 1700-1800: 1156, 2923*, 3400*, 3425*.

Stående på djævel. 1600-1625: 1198*, 2495*.
Stående på benrad. 789* (1588), 1128* (1642), 

1553 (1822).
Stående på jordkloden. 1600-1750: 570, 1146, 

1852*, 2818*.
Stående på kisten. 1600-1700: 606*, 611, 621*, 

1507*.
Stående på kranie. 1600-1700: 610*, 614*, 1154.
Stående på slangen. 1600-1700: 612*, 626, 650*, 

740, 1045, 2070, 3331*. 1750-1850: 1822, 3485*.
ANDET

Kristus med korset. 1600-1700: 624*, 930*, 
1054*, 1154, 3245*.

Kristus som brudgom. 610* (1627).
Ved dødsrigets port. 606* (1623).

ENGLE
ENGLE GENERELT

Efter 1800: passim.
Dødens engel. 656* (1772).
Med afdøde. 998* (o. 1772).
Med basuner. 1600-1700: 621*, 624*, 908, 1257*, 

1868*, 1954*, 2281*. 1700-1750: 995, 1742*.
Med blomster. 1600-1700: 1436*, 1988. 1700- 

1750: 2170*.

Med bøger. 1988 (1654).
Med døds- og forkrænkelighedssymboler. 

1600-1700: 624*, 1066*, 1066, 1731*, 1731, 
2532*. 1700-1800: 992*, 997, 1066*, 2905*.

Med fakler. 619* (1654).
Med frugter. 1695 (1604), 1794* (1618).
Med guirlander. 1154 (o. 1670).
Med hjertesymbolik. 1732* (1637).
Med Jesusmonogram. 1600-1750: 1695, 1793*, 

2906*.
Med kalke. 2486* (o. 1510), 614* (o. 1648).
Med kroner. 1600-1700: †641*, 1066*, 1436*, 

1989. 1700-1750: 992, 1742*, 3095. 1750-1800: 
631*, 997, 997, 1154*, 1904*, 2091*, 2189, 2190, 
2190*.

Med laurbærgrene og -kranse. 1600-1700: 1695, 
1730*, 1731*, 1793*, †2667*. 1700-1800: 994, 
2907*, 3246*, 3484.

Med lidelsesredskaber. 1640-1660: 908, 1860, 
†2075, 3050*.

Med musikinstrumenter. 1600-1700: 474 (har
pe, trækbasun), 1988* (trompet), 2724*.

Med palmegrene. 1600-1700: 1208*, 1731, 2980*, 
3428. 1700-1750: 630*, 800*, 2966*, 3058*, 3095, 
3304* 3341*. 1750-1775: 997, 1904*, 2189, 2190, 
3058*, 3397*, 3485.

Med skjolde. 1475-1500: 500*. 1575-1600: 790*. 
1600-1700: 661, 933, 1066*, 3302*, 3302*. 
1700-1800: 1156, 3304*, 3397*, 3485*.

Med skriftbånd. 1650-1800: 1437, 3302*, 3485*.
Med tavle. 3367* (o. 1775).

KERUBER
1700-1800: 995, 997.

ÆRKEENGLE
Gabriel. 1200-1250: 1310*(?). o. 1400: 3405* (iført 

diakondragt).
Mikael som dragedræber. 1100-1250: 2853*. o. 

1500: 2399*(?). o. 1625: 2863* (Lucifers nedstyr- 
telse).

ENGLEBØRN, PUTTI OG GENIER
Blæsende sæbebobler. 1600-1700: 603, 609, 

1436*, 2070*. 1700-1800: 1207*, 2905*.
Dødens genius. 1650-1800: 1868*, 1904*.
Med basuner. 1650-1750: 798*, 1831*, 2026*.
Med blomster. 1557* (o. 1637).
Med døds- og forkrænkelighedssymboler. 

1600-1675: 560*, 564*, 566, 606*, 617, 621*, 652, 
1557*, 2404*.

Med fakler. 624* (1671), 1746* (o. 1781).
Med høstredskaber. 1338* (1767).
Med kroner. 1208* (o. 1662).
Med laurbærgrene- og kranse. 1725-1750: 

1831*, 1832*.
Med lidelsesredskaber. 1625-1675: 621*, 738*, 

982, 1045, 1723*, 1990*.
Med musikinstrumenter. 1207* (1710) (harper).
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ENGLE (fortsat)
Med olielamper. 1436* (o. 1659).
Med palmegrene. 1832* (o. 1736).
Med våbenskjolde. 3194* (o. 1724).

DJÆVLE
1400-1550: 445* (djævlehoved), 1193*, †2238.

MARIA
DEN APOKALYPTISKE MADONNA 

1400-1550: †1691. o. 1500: 1117*, †2655, 3042*. o. 
1520: 3012*.

I solgissel. 1400-1550: †3464(?). 1475-1500: 3228*. 
o. 1500: 3076*. 1500-1525: 1227*, 1047* (1503). 
o. 1550: 432* (dåbsfad).

I solgissel og rosenkrans. 1251* (o. 1500).
MARIA MED BARNET 

Middelalderlige: †467. 1400-1500: 1578*, 903 
(1437), 1830* (1443). o. 1500: 2750*, 2955*. o. 
1530: 596* (vindruemadonna i solgissel). 

Stående. Middelalderlige: †954. 1200-1300: †2484*(?) 
(o. 1225), 690 (o. 1300) (med knælende prior). 
1375-1400: †3462. 1400-1450: 2665* (1435), 
514* (1436). 1400-1550: 3403*. 1475-1500: 985*, 
1822*, 2684*. o. 1500: 986*, 1088*, 1114*, 1248*, 
1394*, 1688*, 1855*, 3137*. 1500-1525: 385*, 
1661 (begge med frugt i hænderne), 2870* (1512). 
1650-1700: 466* (1677).

Tronende. 1400-1550: †3393, 1365* (o. 1425), 
1397* (o. 1425), 3407* (o. 1475), 1664* (o. 1500) 
(med blomst i hånden).

HIMMELKRONINGEN 
1400-1500: 429*, 1194* (o. 1475).o. 1500: (†)1366*, 

(†)1397*.
MARIAS LIV 

Marias fødsel. †2483*(?) (o. 1175).
Marias og Josefs trolovelse. 1323* (o. 1450). 
Bebudelsen. 1200-1225: 1310*(?). 1400-1500: 

3405* (o. 1405) (kun Gabriel), 3406* (o. 1405), 
1323* (o. 1450). 1400-1550: 538*. o. 1500: †2655, 
†3044*. o. 1530: 596*. o. 1550: 747, 903, 1051, 
1173*, 1430, 1583, 1825, 1984, 2452, 2494*, 
2625*, 2784*, 2895*, 3049, 3142*, 3180*, 3468*. 
1550-1600: 749 (1591). 1600-1625: 1542*, 1695*, 
1793, 2496*, 2990*, 3469*. 1600-1650: 2574*,
2722. 1625-1650: 795*, 824, 1281*, 3511*. 
1650-1675: 1987, 3294*.

Besøgeisen. 3405* (o. 1405), 1323* (o. 1450).
HIMMELDRONNINGEN 

1200-1300: 222*. 1500-1525: †2013.
ANDRE FREMSTILLINGER 

Middelalderlige: †340 (Mariabillede som dørgreb).

APOSTLE OG EVANGELISTER
APOSTELRÆKKER 

1200-1250:†2920*, †3277*. 1475-1500: 1855*,

2558*, 3228*. 1600-1750: 1702* (13 apostle), 
2086*, 2602* (alle med attributter).

APOSTLE
1100-1250: 1312*, 2230*, †2555*. 1300-1400:

†3462. 1400-1550: 985*, 1114*, 1194*, 1248*, 
1362* (snedkernummerering), 1366*, 1394*, 
1662*, 1688*, 2487*, 2621*. 1550-1600: †749, 
1617*. Efter 1600: passim.

Andreas. †635 (o. 1350), 3398 (o. 1490), 384* (o. 
1525).

Bartholomæus. 384* (o. 1525), 2313* (1594). 
Jakob. †635 (o. 1350).
Jakob den Ældre. 3398 (o. 1490).
Johannes. 1300-1400: †635, 2076*. 1450-1500: 

1088*, 1578*(?), 3041*, 3398.
Judas Taddæus. 3399(?) (o. 1490).
Mattias. 3399 (o. 1490).
Paulus. 1350-1500: †635, 3399.
Peter. 1200-1250: 1312*(?), 2658*. 1350-1500: 

†635, 3041*, 3398.
Peter og Paulus. 2473* (o. 1200).
Thomas. †635 (o. 1350), 3399(?) (o. 1490).

DE FIRE EVANGELISTER 
1550-1600: 410*, †432, 478*, †1788, 3187*. Efter 

1600: passim.
Mattæus. 3399* (o. 1490), 2818* (o. 1500), 3359* 

(1746).
Markus. 2818* (o. 1500), 3359 (1746).
Lukas. 3398* (o. 1490).
Johannes. 430* (o. 1450).

HELGENER, HELGENINDER OG HELLIGE 
PERSONER 

HELLIGE MÆND 
Augustin. †731 (o. 1475).
Blasius. 1663*(?) (o. 1520).
Cyriacus. 1500-1520: 1663*(?), 2488*, 2823*. 
Dionysius. 1663* (o. 1520).
Eligius. 1663*(?) (o. 1520).
Erasmus. 1475-1525: 1049*(?), 2488*, 2622*. 
Eustachius. 1500-1520: 1664*, 2488*.
Frans. 1200-1300: 847*.
Johannes Døberen, o. 1500: 1088*, 1363*, 3138*. 

1575-1600: 410*, 478*. 1600-1650: †642*, 652*, 
738, 1794*, 1946*. 1650-1700: 617*, 621* (som 
barn), 624*, 930*, 1154, 3245*. 1700-1725: 3095*, 
3460*.

Josef. 1575-1625: †312, †2383(?).
Josef af Arimathæa. 1150-1200: 218*.
Jørgen. 1475-1525: †1664, 2488*, 2622*, †2654, 

3506*.
Jørgen og dragen. 417* (o. 1475) (med prinses

sen), 2928* (o. 1550).
Klemens. 1855* (o. 1500).
Kristoffer. 1400-1550: †418*, †1664, †2654, 

2823*.
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HELGENER, HELGENINDER OG HELLIGE 
PERSONER (fortsat)

Laurentius. 1200-1300: 847* (to seglaftryk), 1936* 
(scener fra legenden). 1450-1500: 1539*, 2622*, 
3046*, 3228.

Lazarus. 964* (o. 1600).
Leonardus. 1664* (o. 1520).
Martin. 1415-1525: 985*, 1662*, 1666*(?).
Mikael. 2686* (o. 1250), 2684* (o. 1500).
Nikodemus. 1150-1200: 218*.
Nikolaj. 1100-1250: †841*, 1312*(?), 1314* (sce

ner fra legenden). 1400-1550: 1248*(?), 1252*(?), 
3244*, †3465.

Norbert af Magdeburg. 1663*(?) (o. 1520).
Olaf. 2658(?) (o. 1200), 1194* (o. 1475).
S. Hjælper. 903* (1437).
Servatius. 903 (1437).
Stefan. †2483* (o. 1175). o. 1500: 1114*, 1118*.
Theobald af Thann. 903* (1437).
Vincens. 1475-1500: 3228*.
Vitus. 1663*(?) (o. 1520).
Wendelin. 1663*(?) (o. 1520).
Ægidius. 1500-1520: 1663*, 2488*.

HELLIGE KVINDER
Anna selvtredie. 1475-1525: 2751*, 3464*, 

3506*.
Barbara. 1475-1525: 1114*, 1663*, 2622*.
Birgitta. 902 (1437).
Dorothea. 1114 (o. 1500).
Gertrud. 3047* (o. 1500).
Katharina. †731 (1588), †730 (før 1685), 3531* 

(1710). 1300-1400: 690*. 1475-1525: 500*, 690*, 
1114*, 1282*(?), 1663*, 2719*(?), †3047*.

Margrethe. 1500-1525: 1114, 1663*, 2823*.
Maria Magdalene. 2604* (o. 1750). 1475-1525: 

1282*, 3506*(?).
KIRKEFÆDRE

Gregor. 2665* (1435).
Hieronymus. 1625-1650: 1702*, 3151*. 

HELGENRÆKKER
†636 (o. 1363) (12 helgener).

Nødhjælpere. 1500-1525: 1663*, 2488*, †2654. 
UIDENTIFICEREDE

Biskopper. 1200-1300: 1088*, 3276* (ærkebi
skop). 1400-1550: 1194*, 1363, 1394*, 1539.

Gejstlige. 1200-1300: †841*(?), 2658*(?). 1400- 
1550: †956*, 1363* (diakon), 1366*, 3404*.

Andre. 1200-1225: 1313*. 1400-1550: †384 (hel
gen ridende på hest), 956*, 2399*.

ALLEGORISKE OG MYTOLOGISKE 
FIGURER 

DYDER
1450-1500: 1539*(?). 1575-1600: 424, 749*, 1860, 

2309*. 1600-1625: 606*, 1583, 1980. 1625-1650:
478*, 616*, 738*, †1282*, 1333*, 1535*, 1730*,

1944, 2071*, 2079*, 2404*, 2691*, 2895*. 
1650-1675: 560*, 563*, 564*, 565*, 566*, 621*, 
624*, 781*, 982*, 1987*. 1700-1800: 579, 1155, 
†1339, 1742*.

De tre teologiske dyder, tro, håb og kærlig
hed. 1059* (1775).

Fromheden (Pietas). 749 (1591), 3283* (1769). 
Håbet (Spes). 1575-1600: 424, 749, 1860, 2309*. 

1600-1625: 606*, 794*. 1625-1650: 616*, 738*, 
795*, 1044*, 1066*, 1128*, 1333*, 1730, 1946, 
2071, 2691, 3362*. 1650-1675: 563*, 564*, 566*, 
621*, 624*, 781*, 796*, 982, 1987*. 1675-1700: 
3156*, 3301*. 1700-1750: 1742*, 3058*, 3302*. 
1750-1775: †1152, 1155, †1339, 3485*, 3485. 

Klogskaben (Prudentia). 1575-1600: 749, 1860*. 
1600-1625: 606*. 1625-1650: 478*, 616*, 1045, 
1333*, 1730*, 1944, 2071*, 2692, 2895*. 1650- 
1675: 565*, 781*, 982. 1700-1800: †1339 (1767). 

Kyskheden (Castitas). 1045 (1645). 
Kærligheden (Caritas). 1575-1600: 424, 749*, 

1860. 1625-1650: 478, 740*, 1044, 1281*, 1333*, 
1730, 1944, 2071, 2079, 2692, 2895*, 3362*. 
1650-1675: 565*, 930, 982*, 1872*, 1987*. 
1725-1775: †1152, †1339, 2240*.

Mådeholdet (Temperantia). 1575-1600: 1860. 
1625-1650: 1045, 1333*, 1730*, 1944, 2071*, 
2864*. 1650-1675: 982. 1750-1800: †1152. 

Retfærdigheden (Justitia). 1575-1600: 749, 1860, 
†1941*, 2309*. 1600-1650: 740, 1044, 1333*, 
1583*, 1944, 2071*, 2895(?), 3362*. 1650-1675: 
565*, 781*, 982*, 1987. 1700-1800: †1152, †1339, 
1742*, 3283*.

Styrken (Fortitudo). 1575-1600: 749, 1860. 
1625-1650: 478*, 1045, 1333*, 1730*, 1944, 2071, 
3362*. 1650-1700: 1987.

Troen (Fides). 1575-1600: 424, 749, 1860. 
1600-1625: 794*. 1625-1650: 478*, 616*, 738*, 
1044*, 1066*, 1128*, 1333*, 1535*, 1730(?), 
1946, 2071, 2079, 2691, 2895, 3362*. 1650-1675: 
560*, 563*, 564*, 566*, 621*, 624*, 624*, 781*, 
796*, 982, 1987. 1675-1700: 3156*, 3301*, 3302*. 
1700-1750: 2240*, 3058*. 1750-1775: †1152, 
1155, †1339, 3485, 3485*.

Tålmodigheden (Patientia). 749 (1591), †1152 
(1775).

Udholdenheden (Perseverantia). 616* (1650). 
Ydmigheden (Humilitas). †1152 (1775).

DE FRIE KUNSTER
1532* (1596) (astronomien, geometrien), 1695* 
(1604) (musikken, geometrien, gramatikken, reto
rikken, dialektikken).

DEN GODE SAMVITTIGHED (CONSCIEN- 
TIA BONA)
2793* (o. 1757).

DET SANDE LYS (VERA LUX)
3089* (o. 1600).
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DØDEN
1400-1500: 1193* (med le). 1600-1800: †788 (som 

røver), 1063* (med le og spade), 2905* (døden 
med en fugl, der forlader sit bur), 3367* (liggende, 
med timeglas).

FORTUNA
1045* (1645) (nøgen kvinde dansende på kugle).

JUPITER PÅ ØRNEN 
925 (o. 1686).

KIRKEN (ECCLESIA)
610* (1621).

LASTER
Forfængeligheden. 1500-1525: 445* (abe med 

spejl).
MUSER

1695*(?) (1604) (Kalliope, Kleio).
NEPTUN

2175* (o. 1120).
SATYRER OG NYMFER

Satyrhoveder. 2437* (1591?), 1533* (1596).
SEJREN (VICTORIA)

2793* (o. 1151).
TIDEN (KRONOS)

1600-1800: 579*, 1739*, 3058*.
ATLANTER

1100-1250: 381*. 1500-1700: 445, 566*.

ALLEGORIER OG SYMBOLER
ALLEGORIER

Fisk. 2802 (1902).
Kobberslangen. 1550-1700: 1436*, 1794*, 928 

(1561).
Løver æder af Livstræet. 1100-1250: 1753*.
Pelikan med unger. 1600-1750: 625*, 792, 1172*, 

1540, 1731, 1894*, 1904, 1989, 2080.
Trane med sten i kloen. 1625-1675: 606* (årvå

genhed), 610*, 625*, 1063.
Vinden. 1600-1700: 614*, 626.
Evigheden. 2097 (o. 1831) (slange i cirkel).
Duer med unger. 2080 (o. 1640).
Andet. 1600-1800: †788 (Theatrum Peccatorum, 

syndernes skueplads), 1379 (skib), 2161* (skib).
BLOMSTER

Liljer. 1100-1250: 2075, 2452*, 2658*. 1500-1600: 
789*, †980*, 2869*, †3224.

Tulipaner. 1620-1720: 622*, 624*, 798*, 805*, 
1742*, 609* (1621).

Andet. 1650-1900: 1646 (blomsterkranse), 2097* 
(roser og tidsler), 2796 (solsikker), 2999* (liljer og 
kornaks).

DYR
Delfiner. 1489* (o. 1871) (med ridende engle

barn) .
Dyrekampe. †1463 (o. 1600) (løve og slange).
Hare. 1540 (o. 1640).
Heste. 3016* (o. 1650).

Hjorte. 1100-1250: 1791* (med klokke i mun
den), 1887*, 2658*. 1600-1625: 2245*, 3330*.

Hjorte og hunde. 1100-1250: 2494*. o. 1550:
747, 1051, 1093, 1173*, 1430, 1540*, 1825, 1984, 
2625*, 2784*, 3180*, 3468*, 3511*.

Hunde. 1300-1400: †636 (trofasthed). 1550-1650: 
2682*, 3187* (ægteskabelig troskab).

Kamel. 903* (1437) (legende om klosteret i Nie
dermünster).

Løver. 1100-1250: 204, 218*, 464* (løvehoved om
givet af fire små drager), 1314*, 1523*, 1604*, 1791* 
(flankerer paradistræ sammen med grif), 1792*, 
1924*. 1400-1550: 449*, †2239*. 1575-1600: 
†1463, 1617*, 2176*, 2525*, 2565*. 1600-1650: 
907*, 1696*, 1730*, 1766*, 1794*, 3324*.

Andre dyr. 1100-1250: 204* (væddere), 3531* 
(svin). 1500-1550: 445* (aber). 1550-1650: 602* 
(slange), 614* (judæ løve med rigsæble og blom
stergren). 1900-1910: 466* (tyr, snegl og påfugl).

DØDS- OG FORKRÆNKELIGHEDSSYM- 
BOLER

Timeglas, kranier og knogler. Efter 1550: pas
sim.

Nedadvendte fakler. 2097* (o. 1831) (med anker, 
segl og olivengren).

Spader, skovle og leer. 1650-1800: 796* (med ti
meglas og kranie), 1868*, 1904*.

Urner. 1650-1700: 1066* (rygende), 1437. o. 1800: 
1486.

Timeglas, vingede, med slange. 2731 (o. 1854), 
2796 (o. 1854).

Andet. 1550-1650: 596* (dødning med orme, øg
ler og tudse), 1066* (sæbebobleblæsende dreng), 
1128* (lys i stage og timeglas).

EMBLEMMALERIER
1600-1800: 2682*, 2793*, 2905*.

EVANGELISTSYMBOLER
1100-1250: †1330* (på †korstræ). 1300-1400: †636*, 

3408*. 1400-1550: 596*, 1121, 1341*, 1371*, 
†2239*. 1550-1600: 434, 598*, 603, 789*, 790*, 
1616*, 2048*, 2168*, 2351*. 1600-1650: 605, 606*, 
611, 612*, 616*, 740, 792, 794*, 1065*, 1799, 
2246*, 2998*. 1650-1700: 933, 1378, 1436*, 3482*. 
1700-1800: 1905, 1959*, 2162*, 2606, 3424*, 
3425*, 3485*.

FABELVÆSENER
Drager. Middelalderlige: 444*, 464*. 1550-1650: 

907*, 3237*.
Enhjørninger. 1400-1550: †2918*.
Griffe. 1100-1250: 1791*, 1792*.
Havfruer og havmænd. 1723* (1631).
Vildmænd. 596* (o. 1530).

FUGLE
Duer. 1100-1250: 2075 , 2452. 1550-1700: 602*, 

1128*, 1437, 1437, 1540, 1731, 1990, 2890*, 3182, 
3238*, 3288.
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ALLEGORIER OG SYMBOLER (fortsat)
Storke. 2658* (o. 1200).
Ørne. 1600-1800: 614*, 2592*, 2681, 3193*.

HJERTESYMBOLIK
1600-1750: 1732*, 2608*, †2731*, †2921*.

KRISTUSSYMBOLER
Fugl Føniks. 1600-1750: 614*, 629*, 792, 1894*, 

1990*.
Korslam. 1100-1250: 1792, 2075*, 2643*. 1550- 

1700: 599, 2046*, 2566*. 1700-1800: †2173, 3057*.
MEMENTO MORI

Dødssynderne. 1400-1550: 1191* (dødssynds- 
mand) .

Lykkehjulet/Livshjulet. 1400-1550: †2238* (med 
dj ævle).

MORALITETER
Den uærlige tiendeyder. 1192* (o. 1450).

MÅNED SBILLEDER 
1338* (1767).

SYMBOLER OG TEGN
Ankre. 1825-1875: 817, 1380, 1558, 2097*.
Bikuber. 1800-1875: 815, 1344, 2796, 3158, 

3368*.
Dannebrogsflag. 3158* (1865) (korslagte).
Fakler. 1650-1800: 801, 932, 1063*.
Flammevaser. 3194* (o. 1724).
Høstredskaber. 2097* (o. 1831), 2859* (o. 1853).
Håndtryk. 1800-1900: 1267, 1290*, 1344, 816 (o. 

1832).
Kalke. 1600-1700: 1128*, 1437.
Kirker. 1760-1780: 2189* (med skib), 2190* (med 

skib og sømærker).
Kompasroser. 1380 (o. 1850).
Kornneg på alter. 1905* (1790).
Kranse, laurbær. 1600-1700: 794*, 799*, 2025*. 

1700-1750: 782*, 784*, 800*, 1799*, 1831*, 1873, 
1873*, 1905*, 2906*, 2906*. 1800-1900: 1876*, 
2195*, 2906*.

Kranse, vinranker. 798* (1683).
Kroner. 1650-1750: 1063*, 1831*, 1873*.
Lidelsesredskaber. 2865 (o. 1625).
Livets krone. 614* (o. 1648), 2905* (o. 1775).
Livets træ. 1100-1250: 2658*, 2826*.
Lovens tavler. 1800-1900: †1229, †2432*, †2460, 

2593*, †2684.
Monstranser, †957* (o. 1525).
Møller. 1740-1780: 2189, 2190*, 2906* (vandmøl

le).
Nøgler. 1550-1600: 3037*.
Obelisker. 3092* (o. 1748).
Olielamper. 1780-1800: 631*, 1486, 1590, 1874*, 

1960*, 2092*. 1800-1850: 816, 1065*, 2097, 
2191*, 2192*.

Olivengrene. 2097* (o. 1831).
Overflødighedshorn. 1770-1820: 656, 1876*, 

2091*, 2193, 2195*.

Palmegrene. 1780-1810: 631*, 1740*, 1740*, 
1874*, 1960*, 2092*, 2191* (tre).

Rosenkranse. 3193* (o. 1786).
Skibe. 2170* (1659), 2189* (o. 1760) (med kirke), 

2190* (o. 1780) (med kirke og sømærker). 
Slanger. 1600-1850: 1063*, †1463, 2097*, 2176*. 
Sol og måne. 2559* (o. 1500).
Sommerfugle. 1800-1880: 815*, 1269, 1489*. 
Strålesole. 1750-1850: 1170 (med Jahve), 1196 

(med Jahve), †1226*, 1361* (1753) (med Jahve). 
Søjler. 1800-1850: 1210, 2194*.
Sømærker. 2190* (o. 1780) (med skib og kirke). 
Trofæer. 3194* (o. 1724).
Træer. 1100-1250: 1791*. 1760-1860: 1488, 2189*, 

2796.
Urner. 1800-1815: 2152*, 2194*.
Redskaber, †1452 (1517) (plov).
Æble med slange. 3246 (o. 1787).
Æskulapstave. 815 (o. 1824). 

TREENINGSHEDSSYMBOLER 
Fisk. 1400-1550: 2777*. 1700-1800: 2689*. 

TVEKAMPE 
1100-1250: 1318*, 2826*.

HISTORIE OG SAMFUND 
ANTIKKE MOTIVER 

Romerske krigere. 3196* (o. 1724). 
Torneudtrækkeren. 1100-1250: 1791*. 

DAGLIGLIV OG FESTER 
Håndværkere. 801* (o. 1796).
Musikanter. 1600-1625: 1543, 1620*. 

FROMHEDSLIVET 
Knælende og bedende personer. 1300-1400: 

690*. o. 1650: 1063*.
Knælende personer ved krucifiks. 1650-1800: 

863, 987*.
Personer med palmegrene. 1200-1250: 1313*. 

GEJSTLIGE 
Reformerte prædikanter. 3056* (o. 1614), 3087* 

(o. 1650).
HELTEKONGER 

Karl den Store. 1200-1250: 1319*(?).
KRIGERE 

1100-1250: 1317* (rytterkampfrise), 2826*. 
STIFTERE 

1200-1300: 224*, 1936*(?).

ANDET 
ANSIGTER 

Groteske hoveder. 2437* (1591?) (mands- og 
kvindehoved), 930 (o. 1653).

Vrængemasker. 1550-1600: 442*, 2525*, 2565. 
1600-1650: 907*, 2404*, 3135*, 3136*, 3144* 
(løvemasker), 3512* (dyremasker). 

FANTASIFIGURER 
Kentaurer. 1100-1250: 2826*.
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UIDENTIFICEREDE PERSONER OG MO
TIVER 

PERSONER 
1100-1250: 2494*. 1515-1625: 2557* (gammel 

mand), 2890*, †3321*.
Konger. 1375-1400: †3462.
Glorificerede personer. 1200-1225: 1309*. 

MOTIVER 
Middelalderlige: 1539*, †2484*. 1600-1800: 2067.

FORLÆG OG KOPIER 
FORLÆG, IDENTIFICEREDE 

Bartolommeo, Fra. 2889.
Candid, Peder og Johannes Sadeler. 1046, 1085, 

1454.
Chr. III.s bibel. 1894.
Chr. IV.s bibel. 3425.
Cort, Cornelius. 742.
Cranach, Lucas. 384, 495.
Dolci, Carlo. 2593, 2890.
Dyck, van. 766.
Dürer, Albrecht. 983.
Frølich, Lorenz. 1006, 1458, 1506.
Goltzius, Hendrick. 1333, 1436, 1730, 1852, 

1860, 1944, 2070, 2079, 2099, 2691, 3082. 
Gortzius, Geldorp. 920, 1982, 3083. 
Habermanns bønnebog. 2990, 3414. 
Imperialissimamesterens kreds. 985, 1048, 1248, 

1251, 1395, 3402.
Jouvenet, Jean. 578, 3075.
Lauritzøns katekismus. 3414, 3469.
Mander den Ældre, Karel van. 1461.
Mander den Yngre, Karel van og Zacharias 

Dolendo. 742.
Merians bibel. 3462.
Pas(se) den Ældre, Crispin de. 920, 1046, 1086, 

1982, 3083, 3145.
Pas(se) den Yngre, Crispin de. 2432.

Pas, Magdalena de. 742.
Rafael. 496, 767, 3462. 
Rubens. 2072, 2089.
Sadeler, Johannes og Raphael Sadeler. 1702, 

1844, 2086, 3152.
Sadeler, Johannes. 1845.
Schwartz, Christian og Johannes Sadeler.

560.
Skovgaard, Joakim. 390, 1564, 3505, 3506.
Solis, Virgil. 1562, 2496.
Tessin, Nicodemus. 3280, 3283, 3284.
Vinci, Leonardo da. 1723, 2275, 2310, 3325, 

3400. 
Vos, Maerten de. 1281, 1730, 2081, 2432, 2442, 

2693, 3051.
Wierix, Anton. 905.
Wierix, Anton og Maerten de Vos. 940, 1054, 

1281, 1730, 2081, 2432, 2442, 2693, 3051. 
Andre. 896, 1695, 2044, 2122, 2123, 2242, 2432, 

2574, 2722, 2724.
FORLÆG, UIDENTIFICEREDE 

559, 574, 1695, 1982.
KOPIER 

Dalsgaard, Christen. 2368, 2376.
Dorph, A. 1777, 2164, 2955, 2962. 
Herlufsholmfiguren. 3283.
Jerichau, J. A. 1564.
Rafael. 496.
Rembrandt. 2201, 2820.
Reni, Guido. 1763.
Thorvaldsen. 1006, 1537, 1763, 1789, 1822, 2042,

2045, 2369, 2383, 2398, 2433, 2460, 2575, 2581, 
2590, 2593, 2625, 2665, 2684, 2763, 2796, 2820, 
2890, 2926, 3376.

Vinci, Leonardo da. 1723, 2275, 2310, 3039, 
3325, 3400.

Andre. 1454, 1504, 1557, 2263, 2593, 2702, 2750, 
2857, 2869.



IKONOGRAFISK REGISTER
Registret, der medtager materiale fra middelalderen til 1900'rne, er systematisk ordnet efter nedenstående opslags
ord. Vedr. principper i øvrigt – se indledningen til Sagregister (s. 3549).

Registret er udarbejdet af Laura Bjerrum og Dorthe Falcon Møller (tekstgennemgang og indtastning), Niels 
Jørgen Poulsen (redigering) samt Mogens Vedsø (redigering af database).

Gamle Testamente (s. 3587) 
Nye Testamente (s. 3587) 
Johannes' Åbenbaring (s. 3589) 
Treenigheden (s. 3589)
Gud (s. 3589)
Helligånden (s. 3589)
Kristus (s. 3589)
Engle (s. 3590)
Djævle (s. 3591)

Maria (s. 3591)
Apostle og evangelister (s. 3591)
Helgener, helgeninder og hellige personer (s. 3591) 
Allegoriske og mytologiske figurer (s. 3592) 
Allegorier og symboler (s. 3593)
Historie og samfund (s. 3594)
Andet (s. 3594)
Uidentificerede personer og motiver (s. 3595) 
Forlæg og kopier (s. 3595)

GAMLE TESTAMENTE 
SKABELSEN

†1940* (1592), 2865 (o. 1625).
Adams skabelse. 1192 (o. 1450), 2863 (o. 1625). 

ADAM OG EVA 
1575-1675: 560*, 930, 1208*, 1533*.
Eva. 1620* (1603), 1723* (1637) (Eva med æb

let).
Adam og Eva ved Kundskabens træ. 610* (o.

1628), 612* (o. 1641).
Gud formaner Adam og Eva. 2863* (o. 1625). 
Syndefaldet. o. 1450: 1192*. 1550-1600: 438, 

1093, 1540*, 2167*, 2828*, 2958*, 3080*, 3329*. 
1600-1625: 1542*, 2863*, 2984*, 2990*, 3287*, 
3330*. 1700-1800: †1675, 3246*, 3302. 

Uddrivelsen af Paradiset. †1941 (1592), 2863* 
(o. 1625).

Efter uddrivelsen af Paradiset. 2658* (o. 1200). 
KAIN OG ABEL 

1200-1250: 1313*, 3126*, 3278*.
PARADISET

2658* (o. 1200).
NOAH 

Noahs ark. 1192(?) (o. 1450).
SYNDFLODEN 

†2207 (1732).
ABRAHAM 

Isaks ofring. 1590-1600: 412*, 438, †1941. 
MOSES

1600-1700: 617, †641*, 982, 1872*(?), 2566*. 1700- 
1800: †1456, †1578, †1639, †3075.

Moses med lovens tavler. 1350-1400: 3460*. 
1600-1650: 616*, 652*, 738, 1128*, 1334*,†1732*, 
1946. 1650-1700: 617*, 618*, 621*. 1700-1800: 
†1171*,†1322, 1361*, 1426*, 1503*, 3095.

Kobberslangen i ørkenen. 1550-1750: 414*, †2207.
Spejderne i Kanaan. 1600-1650: 2861, 3511*. 

ARON
1650-1700: 414*, 617, 618*, 621*, †641* 982, 

1128*, 2566*. 1750-1770: 1426* (med røgelses
kar), 1503*.
DAVID

o. 1200: 3276*. 1375-1400: 3460*.
David med harpe. 1200-1225: 1317*. 1550-1700:
441, 474*, †642* 2570*.

David og Goliat. 1894* (1620). 1550-1800:
441 (?), 3296*.

JONAS
Jonas og hvalfisken. 1550-1700: 614*, 624*, 

2497*, 2530*.
Jonas under frugtbærende vækst. 614* (o.

1648).
SAMSON

1100-1250: 2826* (i kamp med løven). 1600-1700: 
1894*.

PROFETER 
1375-1400: 3460* (uidentificerede).

Ezekiel. †2568 (1695).
ANDRE 

Job. †312 (1591).
Josef. †312 (1591).
Judith. 441 (o. 1560).
Macchabæerne. 1319* (o. 1200).
Salomon. 3276* (o. 1200).
NYE TESTAMENTE 

JESU BARNDOM 
Fødslen. 3406* (o. 1405), 1323* (o. 1450). o. 1500: 

†3044*. 1600-1625: 1695, 1794*, 2990, 3414*.
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NYE TESTAMENTE (fortsat)
1625-1650: 795*, 3511*. 1700-1750: 2163*. 
1900-1950: 1894*, 1982, 2130, 2820*. Efter 1950: 
1169*, 1946, 2742*.

Hyrderne på marken. 1957 (1927).
Hyrdernes tilbedelse. 1575-1600: 438*, 750. 

1600-1625: 2496, 2724*, 3469*. 1600-1650: 824, 
2574*. 1650-1700: 1988*, 3294. 1700-1750: 822*, 
3508*. 1840-1850: 2821, 3325*.

Kongernes tilbedelse. 1400-1500: 1282*, 1323*, 
3406* (o. 1405), †3044* (o. 1500). 1575-1600: 
750. 1600-1700: 1695, 1988* (to scener), 2864.

 1700-1750: 1146*. Efter 1900: 1957 (1927).
Tilbedelsen af barnet. 1788* (1931).
Omskærelsen. 1324* (o. 1450), 750* (1591). 

1600-1625: 1695*, 1794, 2496*, 2724*, 2990, 
3469*. 1600-1650: 2574*. o. 1625: 2863*, 2864*. 
1650-1700: 1988*.

Fremstillingen i templet. 1324* (o. 1450), †3044* 
(o. 1500), 750* (1591). 1800-1900: 1946, 2071*, 
2890*.

Barnemordet. 3406* (o. 1405), 1324* (o. 1450), 
750 (1591). 1800-1850: 496.

Flugten til Ægypten. 1324* (o. 1450), 750 (1591). 
1900-1950: 1957, 2359.

Den tolvårige Jesus i templet. 1324* (o. 1450), 
1324* (o. 1450) (på vej til templet), 2864 (o. 1625), 
1957 (1927).

JESU MANDDOM
Dåben. 1324* (o. 1450), 412 (1597). 1600-1625: 

1543*, 1794*, 2497, 2724*, 2990, 3469. 1625-1650: 
742*, 2864, 3414*. 1650-1700: 983, 1051*, 3050*, 
3136*. 1700-1800: 1478*, 1896, 2123*. 1800- 
1900: 1006, 1458, 1506, †2719*, 2821*, 2857, 
3325*. 1900-1950: 1014, 1957, 1982, 2820*, 
2820*. Efter 1950: 922, 1012.

Jesus velsigner de små. 553* (1608). 1900-1950: 
1004, 1777*, 1957, 2742.

Jesus hos Martha og Maria. 1850-1900: 2460*, 
2665*, 3376. Efter 1900: 3178*.

Jesus og den samaritanske kvinde. 2124* 
(1864), 2683* (1877).

Helbredelsen af en syg. 2742 (1950).
Jesus og den blodsottige kvinde. 3462 (1928).
Tesus og den kananæiske kvinde. 2450* 

(1884).
Jesus og den værkbrudne. 3359 (1903).
Jesus og synderinden. †1232* (1903).
Jesus stilner stormen på Genesaret sø. 1007 

(1930), 2856* (1978).
Lazarus' opvækkelse. 1577* (1838).
Forklarelsen på bjerget. 3462* (1847), 3279* 

(1954).
Fristelsen på bjerget. 1014 (1924).
Enkens søn i Nain. 1200-1225: 1312*(?).
Vandringen på søen. 1504 (1898).

LIGNELSER
Den gode hyrde. 2684* (1877). 1900-1950: 1014, 

1086, 1564*, 1788*, 1894*.
Den rige mand og Lazarus. 964* (o. 1600).
Den barmhjertige samaritan. 1894* (1930).
Den fortabte søn. 1900-1950: 1004, 1778, 1894*.

JESU PASSION
Indtoget i Jerusalem. 1225-1250: 3128*. 1900- 

1950: 464, 1399.
Nadveren. 1200-1250: †2484*, †2556*, 3130*. 

1575-1600: 412. 1600-1650: 742*, 1046*, 1085*, 
1281*, 1454*, (†)1946, 2865, 2953*. 1650-1700: 
983*, 1852*, (†)2370*, 2560*, 3136*. 1700-1725: 
896*, 1116*, 2044*, 2122*, 2163*. 1725-1750: 
822*, 1146*, 2242*, 2348*, 2718*, 2981*, 3358*, 
3508*. 1750-1800: 1426*, 1476*, 1503*, 1896*, 
2683*, 2778*, 3509*. 1800-1825: 3462*. 1800- 
1850: 1723*. 1825-1850: 1789*, 1822, 2071*, 
2310*, 2821*, 3040*, 3178*, 3325*, 3400*. 1850- 
1900: 2275*, 2857*. Efter 1950: 1170*, 1946.

Fodtvætningen. 464 (1904).
Bønnen i Getsemane. 1650-1700: 984, 1990*. 

1700-1800: 896, 1503*, 2044*, 2982*, 3283*. 
1800-1900: 2071, 2593*, 2750, 2890*. 1900-1950: 
1399, 1594*, 1957, 1982, 2164*, 2526*, 2717*.

Bønnen i Getsemane med sovende disciple. 
1575-1600: 1535*, 412 (1597). 1600-1650: 742*, 
906*, 1046*, 1086*, 2865, 2953*. 1650-1700: 
3136*. 1700-1750: 3358*. 1750-1800: 1426*, 
1896, 2175*. 1850-1900: 1046 (tilfangetagelsen), 
2702.

Judaskysset. 412* (1597), 1086* (1647), 464 
(1904).

Jesus for ypperstepræsten. 906* (o. 1625), 896 
(1710).

Jesus for Pilatus. 906* (o. 1625).
Hudfletteisen. 897* (1710), 2857* (1886).
Korsbæringen. †2428* (o. 1525), 766 (o. 1850). 

Efter 1900: 1957, 1982, 2360*, 2742*.
Korsfæstelsen, o. 1500: 1090*, 2558*. 1500-1525: 

2427*, 2486*. 1575-1600: 412, 1224*, 1535*,
2044. 1600-1625: 1766*, 3414*. 1600-1650: 906. 
1625-1650: 610*, 612*, 795*, 1046*, 1086*, 
1281*, 2246*. 1650-1675: 620, 742*, 781*, 
824, 984, 1852*, 3294, 3512. 1675-1700: 3136*. 
1700-1750: 896, 953*, 2044*, 2123*, 2163*, 
3359*, 3400*. 1750-1800: †743*, 1361*, 1896, 
2431*, 2683*, 2780*, 2923*. 1800-1850: 2310*, 
†2593*, 2820*. 1850-1900: 1535, †2719*, 2856. 
1900-1950: 1004, 1399, 1894*, 2130*, 2344*, 
2526*, 2593*, 3283*. Efter 1950: 1946.

Nedtageisen fra korset. 1150-1200: 218*. 1775- 
1800: 2175*. 1800-1900: 2089*, 2889*, 3075*.

Gravlæggelsen. 1600-1650: 554*, 610*, 614*, 
907*.1650-1675: 619*, 1209*, 1853*. 1750-1800: 
1196*. Efter 1950: 1222.
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NYE TESTAMENTE (fortsat)
Begrædelsen. 2089* (o. 1850).
Pieta. 2890* (o. 1425).

JESUS MELLEM PASSION OG OPSTAN
DELSE
606* (1623) (Jesus ved dødsrigets port).

KRISTI OPSTANDELSE OG HIMMELFART 
Opstandelsen. 1575-1600: 412, 438* 1535, 1638*. 

1600-1625: 2865, 2953*, 3136*, 3414. 1600-1650: 
907*. 1625-1650: 795*, 1086*, 1281*. 1650-1700: 
1378*, 1435*, 1868, 3294. 1700-1750: 897, 1116, 
1146, 2123*, 2604, 2982*. 1750-1800: 1170, 
1478*, 1896* 2175*, 2432*, 2683*, 2780*, 2793*, 
2794*. 1840-1850: 2071*, 3325*. 1900-1950: 
1222, 1399, †1640*, 1894*, 2130*, 2742*. 

Kvinderne ved graven. 2750* (1886), 1535 
(1900), 1169* (1952).

Maria Magdalene ved Kristi grav. 1771* (o.
1862), (†)2718* (1872).

Noli me tangere. 619* (1654), 898* (1877).
Den vantro Thomas. 412* (1597), 2864* (o. 

1625).
Vandringen til Emmaus. 2864* (o. 1625), 619* 

(1654), 897* (1710). 1880-1910: 1535, 1612, 2801, 
3324*.

Kristus i Emmaus. 898* (1877). 1890-1900:
1145, 1479*, 1763*, 2275. 1900-1950: 1222*, 
1982, 2820*, 3055.

Måltidet i Emmaus. 2864* (o. 1625), 1456* 
(1874), 2526* (1904), 1006 (1928). 

Himmelfarten. 1225-1250: 3130*. o. 1450: 1324*. 
1575-1600: 438. 1625-1650: 794*, 1281, 2864, 
3414. 1650-1700: 3294. 1700-1800: 1478*, 1896, 
2432*, 2982*. 1800-1900: 1553, 1946, 2890*, 
2926*. Efter 1900: 1014, 1946, 1982, 2130. 

Andet. 1553 (1822) (den tomme grav mellem to 
soldater), 1425 (1950) (Kristus i skyen med musi
cerende engle).

Efter Thorvaldsen. 2369*, 2575, 2593*. 
APOSTLENES GERNINGER 

Pinseunderet. 1324* (o. 1450). 1880-1910: 1006, 
1370, 1458, 1506.

JOHANNES' ÅBENBARING 
DOMMEDAG 

1400-1550: †1940(?). 1600-1750: 558*, 560*, 578* 
(Gudfader med de 24 ældste), †2207.

Kristus som verdensdommer. 1600-1750: 616*, 
2864*, 3425*.

Kristus i skyerne. 3279* (1768).
Med engle med basuner. 1600-1800: †1675, 

2865*, 3279*, 3425*.
Frelste. 1309* (o. 1200) (stående mellem paradis

træer), 2865* (o. 1625).
Himlen, Himmelborgen. 466 (1904).
Fortabte. 1309*(?) (o. 1200), 2865* (o. 1625).

Helvede, Helvedgabet. 2865* (o. 1625), 3425* 
(efter 1744).

TREENIGHEDEN
†319 (o. 1411), †418 (o. 1454).

NÅDESTOL 
1400-1450: 430*. 1450-1500: 985*, 1578*, 2684*, 

3403*. o. 1500: 1114*, 1198*, 1248*, 1394*, 
1688*, 1855*, (†)1897* 3136*. 1500-1525: 1661*, 
2956*.

GUD
1550-1700: 612* (Jahve i skyer), 626 (Jahve i solgis- 

sel), 2310*.
GUDS HÅND 

Middelalderlige: 224*, 847*, 3126*. 1600-1625: 
2725.

GUDS ØJE 
1700-1800: 1086*, 1146. 1800-1900: †1763, 2906*, 

3075*, 3486*.
MED VERDENSKUGLEN

2955* (o. 1500), 1063* (o. 1650) (velsignende).

HELLIGÅNDEN 
HELLIGÅNDSDUEN 

1600-1800: 621, 626, †1456, 1544, 1696*, 1732, 
1794. Efter 1800: 1540.

KRISTUS 
MAJESTAS DOMINI 

1200-1300: 222*, †2920*.
Med evangelistsymboler. 1200-1300: †1938, 1948, 

†3277*.
SALVATOR MUNDI 

1575-1600: 410*, 478*, 2313*. 1600-1650: 920*, 
1084*, 1096*, †1282, 1334*, 1461*, 1702*, 1723*, 
1730*, 1946, 2079*, 2404, 2693*, 2925*, 3051*. 
1650-1700: 617*, 621, 907*, 982, 1435*, 2086. 
1700-1750: †1171*, 1900, 3460*. 

JESUSBARNET MED VERDENSKUGLEN 
621* (1660).

JESUSBARNET TRÆDENDE PÅ SLANGEN
796* (o. 1645).

TRONENDE 
1100-1250: 2230* (mellem to apostle). 

TRADITIO LEGIS 
1100-1250: 2392*, 2473*, 2547* (Paulus med lilje

scepter) , 2637* (Paulus med liljescepter). 
KRISTUS PÅ KORSET 

1600-1700: 569*, 766*, 1543*, 1583*, 3302. 
1700-1800: 822*, 1146, †1322, 1454*, 2348, 
2604*, 3425*, 3485*, 3508*. 1800-1850: †1226*,
1553, 1723*, 1822, †3178, 3325*, 3480*. 

Korsfæstelsesgrupper (kalvarier). 1100-1250: 
218*, 1255*, 2984*. o. 1300: 1053*, 1094*. 
1400-1550: 434*, †957*, 1121*, 1362*, 1370*,

244*
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KRISTUS (fortsat)
2620*, 2691*, 2749*, 3411*. 1600-1700: 566*, 
614*, 621* (med Johannes Døber og Jesus som 
børn), 652*, 3286*. 1700-1850: 496 (med Johan
nes), 1066*, 1196*, 2165*, 3484.

Krucifiksgrupper med Maria Magdalena. 2486* 
(o. 1510). 1575-1600: 438, 1224*. 1750-1800: 
1171*, 3305*.

KRISTUSPORTRÆTTER
Middelalderlige: †405 (Kristusmaske til kirkespil), 

1523*(?) (billedkvader).
Jesusbarnets ansigt. 385* (o. 1525) (med to an

sigter, båret af Maria).
Veronikadug. 1450-1500: 711* (flere), 1117*, 

3220*.
SMERTENSMAND

560* (1650), 1763* (1898).
DEN OPSTANDNE KRISTUS

1250-1300: 1936* (åbenbarer sig for Maria Mag
dalena). 1450-1500: 847(?), 850*. 1550-1600: 441. 
1600-1650: 610*, 611*, 612*, 908*, 1063*, 1066, 
1793* (gennemborer lille djævel), 2722* (gen
nemborer lille djævel). 1650-1700: 560*, 619*, 
620, 624*, 628, 796*, 797*, 1128*, 1208*, 1209*, 
1266, 2025*, 2281*, 2999*, 3302. 1700-1750: 
1454*, 1742*, †2013, 2240*, 3194*, 3460*. 
1800-1850: 2071*.

Med engle. 1600-1750: 930*, 992*, 1066*, 1437, 
3245*.

Med soldater. 1600-1700: 566*, 579*, 616*, 1852*, 
1872*. 1700-1800: 1156, 2923*, 3400*, 3425*.

Stående på djævel. 1600-1625: 1198*, 2495*.
Stående på benrad. 789* (1588), 1128* (1642), 

1553 (1822).
Stående på jordkloden. 1600-1750: 570, 1146, 

1852*, 2818*.
Stående på kisten. 1600-1700: 606*, 611, 621*, 

1507*.
Stående på kranie. 1600-1700: 610*, 614*, 1154.
Stående på slangen. 1600-1700: 612*, 626, 650*, 

740, 1045, 2070, 3331*. 1750-1850: 1822, 3485*.
ANDET

Kristus med korset. 1600-1700: 624*, 930*, 
1054*, 1154, 3245*.

Kristus som brudgom. 610* (1627).
Ved dødsrigets port. 606* (1623).

ENGLE
ENGLE GENERELT

Efter 1800: passim.
Dødens engel. 656* (1772).
Med afdøde. 998* (o. 1772).
Med basuner. 1600-1700: 621*, 624*, 908, 1257*, 

1868*, 1954*, 2281*. 1700-1750: 995, 1742*.
Med blomster. 1600-1700: 1436*, 1988. 1700- 

1750: 2170*.

Med bøger. 1988 (1654).
Med døds- og forkrænkelighedssymboler. 

1600-1700: 624*, 1066*, 1066, 1731*, 1731, 
2532*. 1700-1800: 992*, 997, 1066*, 2905*.

Med fakler. 619* (1654).
Med frugter. 1695 (1604), 1794* (1618).
Med guirlander. 1154 (o. 1670).
Med hjertesymbolik. 1732* (1637).
Med Jesusmonogram. 1600-1750: 1695, 1793*, 

2906*.
Med kalke. 2486* (o. 1510), 614* (o. 1648).
Med kroner. 1600-1700: †641*, 1066*, 1436*, 

1989. 1700-1750: 992, 1742*, 3095. 1750-1800: 
631*, 997, 997, 1154*, 1904*, 2091*, 2189, 2190, 
2190*.

Med laurbærgrene og -kranse. 1600-1700: 1695, 
1730*, 1731*, 1793*, †2667*. 1700-1800: 994, 
2907*, 3246*, 3484.

Med lidelsesredskaber. 1640-1660: 908, 1860, 
†2075, 3050*.

Med musikinstrumenter. 1600-1700: 474 (har
pe, trækbasun), 1988* (trompet), 2724*.

Med palmegrene. 1600-1700: 1208*, 1731, 2980*, 
3428. 1700-1750: 630*, 800*, 2966*, 3058*, 3095, 
3304* 3341*. 1750-1775: 997, 1904*, 2189, 2190, 
3058*, 3397*, 3485.

Med skjolde. 1475-1500: 500*. 1575-1600: 790*. 
1600-1700: 661, 933, 1066*, 3302*, 3302*. 
1700-1800: 1156, 3304*, 3397*, 3485*.

Med skriftbånd. 1650-1800: 1437, 3302*, 3485*.
Med tavle. 3367* (o. 1775).

KERUBER
1700-1800: 995, 997.

ÆRKEENGLE
Gabriel. 1200-1250: 1310*(?). o. 1400: 3405* (iført 

diakondragt).
Mikael som dragedræber. 1100-1250: 2853*. o. 

1500: 2399*(?). o. 1625: 2863* (Lucifers nedstyr- 
telse).

ENGLEBØRN, PUTTI OG GENIER
Blæsende sæbebobler. 1600-1700: 603, 609, 

1436*, 2070*. 1700-1800: 1207*, 2905*.
Dødens genius. 1650-1800: 1868*, 1904*.
Med basuner. 1650-1750: 798*, 1831*, 2026*.
Med blomster. 1557* (o. 1637).
Med døds- og forkrænkelighedssymboler. 

1600-1675: 560*, 564*, 566, 606*, 617, 621*, 652, 
1557*, 2404*.

Med fakler. 624* (1671), 1746* (o. 1781).
Med høstredskaber. 1338* (1767).
Med kroner. 1208* (o. 1662).
Med laurbærgrene- og kranse. 1725-1750: 

1831*, 1832*.
Med lidelsesredskaber. 1625-1675: 621*, 738*, 

982, 1045, 1723*, 1990*.
Med musikinstrumenter. 1207* (1710) (harper).
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ENGLE (fortsat)
Med olielamper. 1436* (o. 1659).
Med palmegrene. 1832* (o. 1736).
Med våbenskjolde. 3194* (o. 1724).

DJÆVLE
1400-1550: 445* (djævlehoved), 1193*, †2238.

MARIA
DEN APOKALYPTISKE MADONNA 

1400-1550: †1691. o. 1500: 1117*, †2655, 3042*. o. 
1520: 3012*.

I solgissel. 1400-1550: †3464(?). 1475-1500: 3228*. 
o. 1500: 3076*. 1500-1525: 1227*, 1047* (1503). 
o. 1550: 432* (dåbsfad).

I solgissel og rosenkrans. 1251* (o. 1500).
MARIA MED BARNET 

Middelalderlige: †467. 1400-1500: 1578*, 903 
(1437), 1830* (1443). o. 1500: 2750*, 2955*. o. 
1530: 596* (vindruemadonna i solgissel). 

Stående. Middelalderlige: †954. 1200-1300: †2484*(?) 
(o. 1225), 690 (o. 1300) (med knælende prior). 
1375-1400: †3462. 1400-1450: 2665* (1435), 
514* (1436). 1400-1550: 3403*. 1475-1500: 985*, 
1822*, 2684*. o. 1500: 986*, 1088*, 1114*, 1248*, 
1394*, 1688*, 1855*, 3137*. 1500-1525: 385*, 
1661 (begge med frugt i hænderne), 2870* (1512). 
1650-1700: 466* (1677).

Tronende. 1400-1550: †3393, 1365* (o. 1425), 
1397* (o. 1425), 3407* (o. 1475), 1664* (o. 1500) 
(med blomst i hånden).

HIMMELKRONINGEN 
1400-1500: 429*, 1194* (o. 1475).o. 1500: (†)1366*, 

(†)1397*.
MARIAS LIV 

Marias fødsel. †2483*(?) (o. 1175).
Marias og Josefs trolovelse. 1323* (o. 1450). 
Bebudelsen. 1200-1225: 1310*(?). 1400-1500: 

3405* (o. 1405) (kun Gabriel), 3406* (o. 1405), 
1323* (o. 1450). 1400-1550: 538*. o. 1500: †2655, 
†3044*. o. 1530: 596*. o. 1550: 747, 903, 1051, 
1173*, 1430, 1583, 1825, 1984, 2452, 2494*, 
2625*, 2784*, 2895*, 3049, 3142*, 3180*, 3468*. 
1550-1600: 749 (1591). 1600-1625: 1542*, 1695*, 
1793, 2496*, 2990*, 3469*. 1600-1650: 2574*,
2722. 1625-1650: 795*, 824, 1281*, 3511*. 
1650-1675: 1987, 3294*.

Besøgeisen. 3405* (o. 1405), 1323* (o. 1450).
HIMMELDRONNINGEN 

1200-1300: 222*. 1500-1525: †2013.
ANDRE FREMSTILLINGER 

Middelalderlige: †340 (Mariabillede som dørgreb).

APOSTLE OG EVANGELISTER
APOSTELRÆKKER 

1200-1250:†2920*, †3277*. 1475-1500: 1855*,

2558*, 3228*. 1600-1750: 1702* (13 apostle), 
2086*, 2602* (alle med attributter).

APOSTLE
1100-1250: 1312*, 2230*, †2555*. 1300-1400:

†3462. 1400-1550: 985*, 1114*, 1194*, 1248*, 
1362* (snedkernummerering), 1366*, 1394*, 
1662*, 1688*, 2487*, 2621*. 1550-1600: †749, 
1617*. Efter 1600: passim.

Andreas. †635 (o. 1350), 3398 (o. 1490), 384* (o. 
1525).

Bartholomæus. 384* (o. 1525), 2313* (1594). 
Jakob. †635 (o. 1350).
Jakob den Ældre. 3398 (o. 1490).
Johannes. 1300-1400: †635, 2076*. 1450-1500: 

1088*, 1578*(?), 3041*, 3398.
Judas Taddæus. 3399(?) (o. 1490).
Mattias. 3399 (o. 1490).
Paulus. 1350-1500: †635, 3399.
Peter. 1200-1250: 1312*(?), 2658*. 1350-1500: 

†635, 3041*, 3398.
Peter og Paulus. 2473* (o. 1200).
Thomas. †635 (o. 1350), 3399(?) (o. 1490).

DE FIRE EVANGELISTER 
1550-1600: 410*, †432, 478*, †1788, 3187*. Efter 

1600: passim.
Mattæus. 3399* (o. 1490), 2818* (o. 1500), 3359* 

(1746).
Markus. 2818* (o. 1500), 3359 (1746).
Lukas. 3398* (o. 1490).
Johannes. 430* (o. 1450).

HELGENER, HELGENINDER OG HELLIGE 
PERSONER 

HELLIGE MÆND 
Augustin. †731 (o. 1475).
Blasius. 1663*(?) (o. 1520).
Cyriacus. 1500-1520: 1663*(?), 2488*, 2823*. 
Dionysius. 1663* (o. 1520).
Eligius. 1663*(?) (o. 1520).
Erasmus. 1475-1525: 1049*(?), 2488*, 2622*. 
Eustachius. 1500-1520: 1664*, 2488*.
Frans. 1200-1300: 847*.
Johannes Døberen, o. 1500: 1088*, 1363*, 3138*. 

1575-1600: 410*, 478*. 1600-1650: †642*, 652*, 
738, 1794*, 1946*. 1650-1700: 617*, 621* (som 
barn), 624*, 930*, 1154, 3245*. 1700-1725: 3095*, 
3460*.

Josef. 1575-1625: †312, †2383(?).
Josef af Arimathæa. 1150-1200: 218*.
Jørgen. 1475-1525: †1664, 2488*, 2622*, †2654, 

3506*.
Jørgen og dragen. 417* (o. 1475) (med prinses

sen), 2928* (o. 1550).
Klemens. 1855* (o. 1500).
Kristoffer. 1400-1550: †418*, †1664, †2654, 

2823*.
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HELGENER, HELGENINDER OG HELLIGE 
PERSONER (fortsat)

Laurentius. 1200-1300: 847* (to seglaftryk), 1936* 
(scener fra legenden). 1450-1500: 1539*, 2622*, 
3046*, 3228.

Lazarus. 964* (o. 1600).
Leonardus. 1664* (o. 1520).
Martin. 1415-1525: 985*, 1662*, 1666*(?).
Mikael. 2686* (o. 1250), 2684* (o. 1500).
Nikodemus. 1150-1200: 218*.
Nikolaj. 1100-1250: †841*, 1312*(?), 1314* (sce

ner fra legenden). 1400-1550: 1248*(?), 1252*(?), 
3244*, †3465.

Norbert af Magdeburg. 1663*(?) (o. 1520).
Olaf. 2658(?) (o. 1200), 1194* (o. 1475).
S. Hjælper. 903* (1437).
Servatius. 903 (1437).
Stefan. †2483* (o. 1175). o. 1500: 1114*, 1118*.
Theobald af Thann. 903* (1437).
Vincens. 1475-1500: 3228*.
Vitus. 1663*(?) (o. 1520).
Wendelin. 1663*(?) (o. 1520).
Ægidius. 1500-1520: 1663*, 2488*.

HELLIGE KVINDER
Anna selvtredie. 1475-1525: 2751*, 3464*, 

3506*.
Barbara. 1475-1525: 1114*, 1663*, 2622*.
Birgitta. 902 (1437).
Dorothea. 1114 (o. 1500).
Gertrud. 3047* (o. 1500).
Katharina. †731 (1588), †730 (før 1685), 3531* 

(1710). 1300-1400: 690*. 1475-1525: 500*, 690*, 
1114*, 1282*(?), 1663*, 2719*(?), †3047*.

Margrethe. 1500-1525: 1114, 1663*, 2823*.
Maria Magdalene. 2604* (o. 1750). 1475-1525: 

1282*, 3506*(?).
KIRKEFÆDRE

Gregor. 2665* (1435).
Hieronymus. 1625-1650: 1702*, 3151*. 

HELGENRÆKKER
†636 (o. 1363) (12 helgener).

Nødhjælpere. 1500-1525: 1663*, 2488*, †2654. 
UIDENTIFICEREDE

Biskopper. 1200-1300: 1088*, 3276* (ærkebi
skop). 1400-1550: 1194*, 1363, 1394*, 1539.

Gejstlige. 1200-1300: †841*(?), 2658*(?). 1400- 
1550: †956*, 1363* (diakon), 1366*, 3404*.

Andre. 1200-1225: 1313*. 1400-1550: †384 (hel
gen ridende på hest), 956*, 2399*.

ALLEGORISKE OG MYTOLOGISKE 
FIGURER 

DYDER
1450-1500: 1539*(?). 1575-1600: 424, 749*, 1860, 

2309*. 1600-1625: 606*, 1583, 1980. 1625-1650:
478*, 616*, 738*, †1282*, 1333*, 1535*, 1730*,

1944, 2071*, 2079*, 2404*, 2691*, 2895*. 
1650-1675: 560*, 563*, 564*, 565*, 566*, 621*, 
624*, 781*, 982*, 1987*. 1700-1800: 579, 1155, 
†1339, 1742*.

De tre teologiske dyder, tro, håb og kærlig
hed. 1059* (1775).

Fromheden (Pietas). 749 (1591), 3283* (1769). 
Håbet (Spes). 1575-1600: 424, 749, 1860, 2309*. 

1600-1625: 606*, 794*. 1625-1650: 616*, 738*, 
795*, 1044*, 1066*, 1128*, 1333*, 1730, 1946, 
2071, 2691, 3362*. 1650-1675: 563*, 564*, 566*, 
621*, 624*, 781*, 796*, 982, 1987*. 1675-1700: 
3156*, 3301*. 1700-1750: 1742*, 3058*, 3302*. 
1750-1775: †1152, 1155, †1339, 3485*, 3485. 

Klogskaben (Prudentia). 1575-1600: 749, 1860*. 
1600-1625: 606*. 1625-1650: 478*, 616*, 1045, 
1333*, 1730*, 1944, 2071*, 2692, 2895*. 1650- 
1675: 565*, 781*, 982. 1700-1800: †1339 (1767). 

Kyskheden (Castitas). 1045 (1645). 
Kærligheden (Caritas). 1575-1600: 424, 749*, 

1860. 1625-1650: 478, 740*, 1044, 1281*, 1333*, 
1730, 1944, 2071, 2079, 2692, 2895*, 3362*. 
1650-1675: 565*, 930, 982*, 1872*, 1987*. 
1725-1775: †1152, †1339, 2240*.

Mådeholdet (Temperantia). 1575-1600: 1860. 
1625-1650: 1045, 1333*, 1730*, 1944, 2071*, 
2864*. 1650-1675: 982. 1750-1800: †1152. 

Retfærdigheden (Justitia). 1575-1600: 749, 1860, 
†1941*, 2309*. 1600-1650: 740, 1044, 1333*, 
1583*, 1944, 2071*, 2895(?), 3362*. 1650-1675: 
565*, 781*, 982*, 1987. 1700-1800: †1152, †1339, 
1742*, 3283*.

Styrken (Fortitudo). 1575-1600: 749, 1860. 
1625-1650: 478*, 1045, 1333*, 1730*, 1944, 2071, 
3362*. 1650-1700: 1987.

Troen (Fides). 1575-1600: 424, 749, 1860. 
1600-1625: 794*. 1625-1650: 478*, 616*, 738*, 
1044*, 1066*, 1128*, 1333*, 1535*, 1730(?), 
1946, 2071, 2079, 2691, 2895, 3362*. 1650-1675: 
560*, 563*, 564*, 566*, 621*, 624*, 624*, 781*, 
796*, 982, 1987. 1675-1700: 3156*, 3301*, 3302*. 
1700-1750: 2240*, 3058*. 1750-1775: †1152, 
1155, †1339, 3485, 3485*.

Tålmodigheden (Patientia). 749 (1591), †1152 
(1775).

Udholdenheden (Perseverantia). 616* (1650). 
Ydmigheden (Humilitas). †1152 (1775).

DE FRIE KUNSTER
1532* (1596) (astronomien, geometrien), 1695* 
(1604) (musikken, geometrien, gramatikken, reto
rikken, dialektikken).

DEN GODE SAMVITTIGHED (CONSCIEN- 
TIA BONA)
2793* (o. 1757).

DET SANDE LYS (VERA LUX)
3089* (o. 1600).
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DØDEN
1400-1500: 1193* (med le). 1600-1800: †788 (som 

røver), 1063* (med le og spade), 2905* (døden 
med en fugl, der forlader sit bur), 3367* (liggende, 
med timeglas).

FORTUNA
1045* (1645) (nøgen kvinde dansende på kugle).

JUPITER PÅ ØRNEN 
925 (o. 1686).

KIRKEN (ECCLESIA)
610* (1621).

LASTER
Forfængeligheden. 1500-1525: 445* (abe med 

spejl).
MUSER

1695*(?) (1604) (Kalliope, Kleio).
NEPTUN

2175* (o. 1120).
SATYRER OG NYMFER

Satyrhoveder. 2437* (1591?), 1533* (1596).
SEJREN (VICTORIA)

2793* (o. 1151).
TIDEN (KRONOS)

1600-1800: 579*, 1739*, 3058*.
ATLANTER

1100-1250: 381*. 1500-1700: 445, 566*.

ALLEGORIER OG SYMBOLER
ALLEGORIER

Fisk. 2802 (1902).
Kobberslangen. 1550-1700: 1436*, 1794*, 928 

(1561).
Løver æder af Livstræet. 1100-1250: 1753*.
Pelikan med unger. 1600-1750: 625*, 792, 1172*, 

1540, 1731, 1894*, 1904, 1989, 2080.
Trane med sten i kloen. 1625-1675: 606* (årvå

genhed), 610*, 625*, 1063.
Vinden. 1600-1700: 614*, 626.
Evigheden. 2097 (o. 1831) (slange i cirkel).
Duer med unger. 2080 (o. 1640).
Andet. 1600-1800: †788 (Theatrum Peccatorum, 

syndernes skueplads), 1379 (skib), 2161* (skib).
BLOMSTER

Liljer. 1100-1250: 2075, 2452*, 2658*. 1500-1600: 
789*, †980*, 2869*, †3224.

Tulipaner. 1620-1720: 622*, 624*, 798*, 805*, 
1742*, 609* (1621).

Andet. 1650-1900: 1646 (blomsterkranse), 2097* 
(roser og tidsler), 2796 (solsikker), 2999* (liljer og 
kornaks).

DYR
Delfiner. 1489* (o. 1871) (med ridende engle

barn) .
Dyrekampe. †1463 (o. 1600) (løve og slange).
Hare. 1540 (o. 1640).
Heste. 3016* (o. 1650).

Hjorte. 1100-1250: 1791* (med klokke i mun
den), 1887*, 2658*. 1600-1625: 2245*, 3330*.

Hjorte og hunde. 1100-1250: 2494*. o. 1550:
747, 1051, 1093, 1173*, 1430, 1540*, 1825, 1984, 
2625*, 2784*, 3180*, 3468*, 3511*.

Hunde. 1300-1400: †636 (trofasthed). 1550-1650: 
2682*, 3187* (ægteskabelig troskab).

Kamel. 903* (1437) (legende om klosteret i Nie
dermünster).

Løver. 1100-1250: 204, 218*, 464* (løvehoved om
givet af fire små drager), 1314*, 1523*, 1604*, 1791* 
(flankerer paradistræ sammen med grif), 1792*, 
1924*. 1400-1550: 449*, †2239*. 1575-1600: 
†1463, 1617*, 2176*, 2525*, 2565*. 1600-1650: 
907*, 1696*, 1730*, 1766*, 1794*, 3324*.

Andre dyr. 1100-1250: 204* (væddere), 3531* 
(svin). 1500-1550: 445* (aber). 1550-1650: 602* 
(slange), 614* (judæ løve med rigsæble og blom
stergren). 1900-1910: 466* (tyr, snegl og påfugl).

DØDS- OG FORKRÆNKELIGHEDSSYM- 
BOLER

Timeglas, kranier og knogler. Efter 1550: pas
sim.

Nedadvendte fakler. 2097* (o. 1831) (med anker, 
segl og olivengren).

Spader, skovle og leer. 1650-1800: 796* (med ti
meglas og kranie), 1868*, 1904*.

Urner. 1650-1700: 1066* (rygende), 1437. o. 1800: 
1486.

Timeglas, vingede, med slange. 2731 (o. 1854), 
2796 (o. 1854).

Andet. 1550-1650: 596* (dødning med orme, øg
ler og tudse), 1066* (sæbebobleblæsende dreng), 
1128* (lys i stage og timeglas).

EMBLEMMALERIER
1600-1800: 2682*, 2793*, 2905*.

EVANGELISTSYMBOLER
1100-1250: †1330* (på †korstræ). 1300-1400: †636*, 

3408*. 1400-1550: 596*, 1121, 1341*, 1371*, 
†2239*. 1550-1600: 434, 598*, 603, 789*, 790*, 
1616*, 2048*, 2168*, 2351*. 1600-1650: 605, 606*, 
611, 612*, 616*, 740, 792, 794*, 1065*, 1799, 
2246*, 2998*. 1650-1700: 933, 1378, 1436*, 3482*. 
1700-1800: 1905, 1959*, 2162*, 2606, 3424*, 
3425*, 3485*.

FABELVÆSENER
Drager. Middelalderlige: 444*, 464*. 1550-1650: 

907*, 3237*.
Enhjørninger. 1400-1550: †2918*.
Griffe. 1100-1250: 1791*, 1792*.
Havfruer og havmænd. 1723* (1631).
Vildmænd. 596* (o. 1530).

FUGLE
Duer. 1100-1250: 2075 , 2452. 1550-1700: 602*, 

1128*, 1437, 1437, 1540, 1731, 1990, 2890*, 3182, 
3238*, 3288.
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ALLEGORIER OG SYMBOLER (fortsat)
Storke. 2658* (o. 1200).
Ørne. 1600-1800: 614*, 2592*, 2681, 3193*.

HJERTESYMBOLIK
1600-1750: 1732*, 2608*, †2731*, †2921*.

KRISTUSSYMBOLER
Fugl Føniks. 1600-1750: 614*, 629*, 792, 1894*, 

1990*.
Korslam. 1100-1250: 1792, 2075*, 2643*. 1550- 

1700: 599, 2046*, 2566*. 1700-1800: †2173, 3057*.
MEMENTO MORI

Dødssynderne. 1400-1550: 1191* (dødssynds- 
mand) .

Lykkehjulet/Livshjulet. 1400-1550: †2238* (med 
dj ævle).

MORALITETER
Den uærlige tiendeyder. 1192* (o. 1450).

MÅNED SBILLEDER 
1338* (1767).

SYMBOLER OG TEGN
Ankre. 1825-1875: 817, 1380, 1558, 2097*.
Bikuber. 1800-1875: 815, 1344, 2796, 3158, 

3368*.
Dannebrogsflag. 3158* (1865) (korslagte).
Fakler. 1650-1800: 801, 932, 1063*.
Flammevaser. 3194* (o. 1724).
Høstredskaber. 2097* (o. 1831), 2859* (o. 1853).
Håndtryk. 1800-1900: 1267, 1290*, 1344, 816 (o. 

1832).
Kalke. 1600-1700: 1128*, 1437.
Kirker. 1760-1780: 2189* (med skib), 2190* (med 

skib og sømærker).
Kompasroser. 1380 (o. 1850).
Kornneg på alter. 1905* (1790).
Kranse, laurbær. 1600-1700: 794*, 799*, 2025*. 

1700-1750: 782*, 784*, 800*, 1799*, 1831*, 1873, 
1873*, 1905*, 2906*, 2906*. 1800-1900: 1876*, 
2195*, 2906*.

Kranse, vinranker. 798* (1683).
Kroner. 1650-1750: 1063*, 1831*, 1873*.
Lidelsesredskaber. 2865 (o. 1625).
Livets krone. 614* (o. 1648), 2905* (o. 1775).
Livets træ. 1100-1250: 2658*, 2826*.
Lovens tavler. 1800-1900: †1229, †2432*, †2460, 

2593*, †2684.
Monstranser, †957* (o. 1525).
Møller. 1740-1780: 2189, 2190*, 2906* (vandmøl

le).
Nøgler. 1550-1600: 3037*.
Obelisker. 3092* (o. 1748).
Olielamper. 1780-1800: 631*, 1486, 1590, 1874*, 

1960*, 2092*. 1800-1850: 816, 1065*, 2097, 
2191*, 2192*.

Olivengrene. 2097* (o. 1831).
Overflødighedshorn. 1770-1820: 656, 1876*, 

2091*, 2193, 2195*.

Palmegrene. 1780-1810: 631*, 1740*, 1740*, 
1874*, 1960*, 2092*, 2191* (tre).

Rosenkranse. 3193* (o. 1786).
Skibe. 2170* (1659), 2189* (o. 1760) (med kirke), 

2190* (o. 1780) (med kirke og sømærker). 
Slanger. 1600-1850: 1063*, †1463, 2097*, 2176*. 
Sol og måne. 2559* (o. 1500).
Sommerfugle. 1800-1880: 815*, 1269, 1489*. 
Strålesole. 1750-1850: 1170 (med Jahve), 1196 

(med Jahve), †1226*, 1361* (1753) (med Jahve). 
Søjler. 1800-1850: 1210, 2194*.
Sømærker. 2190* (o. 1780) (med skib og kirke). 
Trofæer. 3194* (o. 1724).
Træer. 1100-1250: 1791*. 1760-1860: 1488, 2189*, 

2796.
Urner. 1800-1815: 2152*, 2194*.
Redskaber, †1452 (1517) (plov).
Æble med slange. 3246 (o. 1787).
Æskulapstave. 815 (o. 1824). 

TREENINGSHEDSSYMBOLER 
Fisk. 1400-1550: 2777*. 1700-1800: 2689*. 

TVEKAMPE 
1100-1250: 1318*, 2826*.

HISTORIE OG SAMFUND 
ANTIKKE MOTIVER 

Romerske krigere. 3196* (o. 1724). 
Torneudtrækkeren. 1100-1250: 1791*. 

DAGLIGLIV OG FESTER 
Håndværkere. 801* (o. 1796).
Musikanter. 1600-1625: 1543, 1620*. 

FROMHEDSLIVET 
Knælende og bedende personer. 1300-1400: 

690*. o. 1650: 1063*.
Knælende personer ved krucifiks. 1650-1800: 

863, 987*.
Personer med palmegrene. 1200-1250: 1313*. 

GEJSTLIGE 
Reformerte prædikanter. 3056* (o. 1614), 3087* 

(o. 1650).
HELTEKONGER 

Karl den Store. 1200-1250: 1319*(?).
KRIGERE 

1100-1250: 1317* (rytterkampfrise), 2826*. 
STIFTERE 

1200-1300: 224*, 1936*(?).

ANDET 
ANSIGTER 

Groteske hoveder. 2437* (1591?) (mands- og 
kvindehoved), 930 (o. 1653).

Vrængemasker. 1550-1600: 442*, 2525*, 2565. 
1600-1650: 907*, 2404*, 3135*, 3136*, 3144* 
(løvemasker), 3512* (dyremasker). 

FANTASIFIGURER 
Kentaurer. 1100-1250: 2826*.
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UIDENTIFICEREDE PERSONER OG MO
TIVER 

PERSONER 
1100-1250: 2494*. 1515-1625: 2557* (gammel 

mand), 2890*, †3321*.
Konger. 1375-1400: †3462.
Glorificerede personer. 1200-1225: 1309*. 

MOTIVER 
Middelalderlige: 1539*, †2484*. 1600-1800: 2067.

FORLÆG OG KOPIER 
FORLÆG, IDENTIFICEREDE 

Bartolommeo, Fra. 2889.
Candid, Peder og Johannes Sadeler. 1046, 1085, 

1454.
Chr. III.s bibel. 1894.
Chr. IV.s bibel. 3425.
Cort, Cornelius. 742.
Cranach, Lucas. 384, 495.
Dolci, Carlo. 2593, 2890.
Dyck, van. 766.
Dürer, Albrecht. 983.
Frølich, Lorenz. 1006, 1458, 1506.
Goltzius, Hendrick. 1333, 1436, 1730, 1852, 

1860, 1944, 2070, 2079, 2099, 2691, 3082. 
Gortzius, Geldorp. 920, 1982, 3083. 
Habermanns bønnebog. 2990, 3414. 
Imperialissimamesterens kreds. 985, 1048, 1248, 

1251, 1395, 3402.
Jouvenet, Jean. 578, 3075.
Lauritzøns katekismus. 3414, 3469.
Mander den Ældre, Karel van. 1461.
Mander den Yngre, Karel van og Zacharias 

Dolendo. 742.
Merians bibel. 3462.
Pas(se) den Ældre, Crispin de. 920, 1046, 1086, 

1982, 3083, 3145.
Pas(se) den Yngre, Crispin de. 2432.

Pas, Magdalena de. 742.
Rafael. 496, 767, 3462. 
Rubens. 2072, 2089.
Sadeler, Johannes og Raphael Sadeler. 1702, 

1844, 2086, 3152.
Sadeler, Johannes. 1845.
Schwartz, Christian og Johannes Sadeler.

560.
Skovgaard, Joakim. 390, 1564, 3505, 3506.
Solis, Virgil. 1562, 2496.
Tessin, Nicodemus. 3280, 3283, 3284.
Vinci, Leonardo da. 1723, 2275, 2310, 3325, 

3400. 
Vos, Maerten de. 1281, 1730, 2081, 2432, 2442, 

2693, 3051.
Wierix, Anton. 905.
Wierix, Anton og Maerten de Vos. 940, 1054, 

1281, 1730, 2081, 2432, 2442, 2693, 3051. 
Andre. 896, 1695, 2044, 2122, 2123, 2242, 2432, 

2574, 2722, 2724.
FORLÆG, UIDENTIFICEREDE 

559, 574, 1695, 1982.
KOPIER 

Dalsgaard, Christen. 2368, 2376.
Dorph, A. 1777, 2164, 2955, 2962. 
Herlufsholmfiguren. 3283.
Jerichau, J. A. 1564.
Rafael. 496.
Rembrandt. 2201, 2820.
Reni, Guido. 1763.
Thorvaldsen. 1006, 1537, 1763, 1789, 1822, 2042,

2045, 2369, 2383, 2398, 2433, 2460, 2575, 2581, 
2590, 2593, 2625, 2665, 2684, 2763, 2796, 2820, 
2890, 2926, 3376.

Vinci, Leonardo da. 1723, 2275, 2310, 3039, 
3325, 3400.

Andre. 1454, 1504, 1557, 2263, 2593, 2702, 2750, 
2857, 2869.
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A A S (-1624-), klokkestøber (?), 1378 
A C T – se Teilmann, Andreas Charles 
A H (-1815-), Mandø, 3504 
A H S (-1738-39-), Mandø, 3510, 3516 
A K D (1600'rne), Ribe, 789
A M – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
A M G L D – se Larsdatter, Ane Margrethe 
A N R – se under Snedkere og billedskærere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
A P – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
A P D (1739-90), Ribe, (g.m. N G S), 804 
A P D, Ribe, 646 
A P, Grindsted, 2247 
AV F T (-1569-), (stenhugger?), 3187 
A W, 3181
A W K J – se under Blytækkere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Aachen, Hans (Johan) von – se under Malere i Kunst

ner og håndværkerregister 
Aanst, P. Chr. – se under Snedkere i Kunstner og hånd

værkerregister 
Abildgaard (slægt/våben), 744, 1847, 1850, 1852, 1857, 

1860, 1868, 2888, 2896, 2900 
Abildgaard, Christopher (1589-93), Skodborghus, 

2902
Abildgaard, Dorthe (†1657), Krogsgård, 1844, 1847, 

1848, 1850, 1852, 1853, 1857, 1860, 1867, 1868, 1870, 
1872, 1878 note 37 og 38, 2904 

Abildgaard, Eggert (1561-1622), til Skodborghus, 2888, 
2889, 2890, 2897, 2899, 2902, 2904, 2905, 2907, 2910 
note 50, 2926 

Abildgaard, Kirsten, 2904 
Abildgaard, Lisbet, 2904
Abildgaard, Manderup (-1632-0.1650-), til Estrup og 

Skodborghus, 744, 2888, 2895, 2896, 2904 
Abildgaard, Povel (*1588, †s.å.), 2902 
Abildgaard, Søren – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Abrahamsdatter, Karen – se Brochmann, Karen Abra- 

hamsdatter

Abramowitz, F. D. – se Thorup, F. D.
Absalon Knudsen (-1541-57-), præst, Ribe S. Katrine,

764
Adam af Bremen (o. 1070), 61, 62, 113, 115 
Adamsen, Sten – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Adeldag af Bremen (†988), ærkebiskop, 62 
Adelheid, Samuel (†o. 1687), præst, Tyskland, 545, 577 
Adler, Peter Chr. (-1834-35-), adjunkt, amatørarkæo

log, Ribe, 158, 162 note 4, 341, 342, 3526 
Adsersen, Jacob (o. 1750), klokker, Varde, 916 
Agerbæk (-1929-), læge, Ribe, 1778 
Agersnap, Hans – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Aggerholm, Maren (1693-1753), 2026 
Ahlefeldt, Dorothea von – se Lützow, Dorothea 
Ahlmann, Vilhelm – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Albert, Karl (-1986-), Holsted, 2752 
Albert, Mie (-1986-), Holsted, 2752 
Albrecht Hansen (†1493), borgmester, Køge, 1341, 

1348 note 107, 3535 
Albrechtsen, Jens Jørgen (-1931-), 1582 
Albretsen, Klaus – se Klaus Albretsen 
Aldegrever, Henrik – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Alexander (-1259-), pave, 548
Alexandrine (1879-1952), dronning af Danmark, 753 
Alhed Lagesdatter Lange – se Lange, Alhed Lagesdat

ter
Alke – se Alra 
Allek – se Alra
Allerup, M. P. – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Alra (†1369), Ribe, (g.m. Anders Bundesen), 89, 307, 
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Als, Carsten (†1712), præst, Kalvslund, 3355 
Alslev, Jørgen Olufsen (-1654-), præst, Jerne, 984 
Altena, Hans – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Amberg, H. C. – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister
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Amerinus, Hans Lauridsen (†1605), læge, digter, kan
nik, Ribe, 275, 290, 410, 544, 575 

Ammitzbøll, Lauritz Henriksen (-1712-), byfoged, Fre
dericia, 2415, 2429 

Anchersen, Ancher (†1701), biskop, Ribe, 427, 484,
492, 493, 497 note 10, 654 

Anchersen, Ancher (1702-60), læge, Ribe, 545, 573, 
586, 630

Anchersen, Claus (-1768-), Jordrup, 2454 note 4 
Anchersen, Ingeborg Kirstine, f. Fridsk (1714-90), Ri

be, 747, 748, 749 
Anchersen, Matthias (1682-1741), biskop, Ribe, 76, 

141, 328, 376, 432, 469 note 6, 486, 492, 493, 497 
note 10, 573 

Anckers(kone?), Karen (-1703-), Ribe, 802 
Anders (1400'rne?), præst, Ho, 1369 
Anders (†o. 1600), Vejrup, 3021 
Anders (-1636-), provst, Strø, 664 
Anders (-1646-), præst, Vilslev, 558 
Anders – se under Guldsmede (Ribe) i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Anders – se under Malere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Anders – se under Smede i Kunstner- og håndvær

kerregister 
Anders snedker – se Katkier, Anders 
Anders Bundesen (†1363), rådmand, borgmester, Ri

be, 77, 88, 89, 307, 404, 512, 524, 539 note 16, 585, 
591, 592, 635, 636, 647 note 12 og 15 

Anders Eskildsen (-1582-88-), kirkeværge, Gesten, 
2530, 2536

Anders Hansen (†1566), borger, Ribe, 1378 
Anders Jensen Skeel (-1455-), dekan, Ribe, provst, Var

de syssel, 298 
Anders Laugesen Lund (-1597-), borger, Ribe, 602 
Anders Nielsen (†o. 1559), Ribe, 599 
Anders Olufsen (-1561-), borgmester, Varde, 928 
Anders Poulsen (-1501-), borger, Ribe, 689 
Anders Sørensen (†1598), rådmand, Ribe, 786, 787, 

788, 793, 794 
Anders Sørensen Vedel – se Vedel, Anders Sørensen 
Andersdatter (Klyn), Karine – se Klyne, Karine Anders- 

datter
Andersdatter, Anna (†1640), Ribe, 555, 556, 576 
Andersdatter, Anna (†1655), Ribe, 578, 594, 605 
Andersdatter, Anna (†før 1700?), Lunde, 1130, 1133 

note 50
Andersdatter, Anna – se også Anna Andersdatter 
Andersdatter, Anne (-1683-95-), Ribe, 799 
Andersdatter, Dorte (†1659), Farup, 3301 
Andersdatter (Guldsmed), Gertrud – se Gertrud An

dersdatter Guldsmed 
Andersdatter, Maren (1594-1642), Ribe, 794 
Andersdatter, Maren (1783-1884), Agersnap, 1559 
Andersdatter, Mette Kathrine (†efter 1747), Kærbøl,

3305

Andersen (-1589-), løbedegn(?), Kolding, 2407 
Andersen – se under Malere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Andersen, A. N. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Andersen, Anders – se under Blytækkere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Andersen, Anders – se også Weise, Anders Andersen 
Andersen, Anders J. (-1861-), styrmand, Sønderho, 

2181, 2183
Andersen, Anders Peder (1826-59), Skanderup, 2577 
Andersen, Ane Cathrine (1822-65), Vrå, 2442 
Andersen, Ane Kirstin (-1888-), Læborg, 2919 
Andersen, Cilius – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Andersen, Engelbert (†før 1659), Ribe, 621 
Andersen, Engelbrecht – se Engelbrecht Andersen 
Andersen, Finn – se under Arkitekter (have- og 

landskabsarkitekter) i Kunstner- og håndværker
register

Andersen, Frederik (-1733-), handelsmand, Åbenrå, 
3422

Andersen, H. C. (-1930-), Vorbasse, 2312 
Andersen, Hans (1578-1625), kaptajn, Ribe, 802 
Andersen, Hans (-1786-), Nebel, 2335 
Andersen, Hans – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Andersen, Hans – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Andersen, Hans – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Andersen, Hans Peter (1839-1909), Brørup, 2732 
Andersen, Holger – se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Andersen, I. M. Bolderup (1822-68), landstingsmand, 

1558
Andersen, Ib (†1864), soldat, Jedsted, 3158 
Andersen, Jakob (-1661-), Hjerting, 2088 
Andersen, Jens (1811-46), gårdmand, Askov, 2834 
Andersen, Jens – se også Klyne, Jens Andersen 
Andersen, Jens – se også Heug, Jens Andersen 
Andersen, Jens Christian (1797-1814), Janderup, 1068 
Andersen, Jeppe (-1888-), Læborg, 2919 
Andersen, Johan – se under Guldsmede (Ribe) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Andersen, Jørgen – se Jørgen Andersen 
Andersen, L. – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Andersen, Las (-1625-), kirkeværge(?), Sønderho, 

2186
Andersen, Lauritz – se Riber, Lauritz Andersen 
Andersen, Lydik (†1616), rådmand, Ribe, 584, 641 
Andersen, Magdalena, f. Møller (-1930-), Vorbasse, 

2312
Andersen, Maren (1845-1926), Brørup, 2732 
Andersen, Marie (-1917-), Åstrup, 2958
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Andersen, Marie Katrine, f. Mouridsen (1827-79), 
Gammelgaard, Ølgod, 1558 

Andersen, Marinus – se under Arkitekter og byg
mestre i Kunstner- og håndværkerregister 

Andersen, Morten (-1905-), Lykkegaard, Jerne, 990 
Andersen, Morten – se under Glarmestre og glas

kunstnere i Kunstner- og håndværkerregister 
Andersen, Niels (†før 1629), Varde(?), 1068, 1072 note 

75
Andersen, Niels (-1779-), Sønderho, 2198 note 14 
Andersen, Niels (†o. 1840), Okholm, 3488 
Andersen, Niels – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Andersen, Peder (-1779-), Sønderho, 2198 note 14 
Andersen, Peder (1790-1874), Foldinggårde, 2870 
Andersen, Peder (1800-61), Ovnbøl, 1439 
Andersen, Peter Kristian – se under Konservatorer i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Andersen, Poul – se Poul Andersen 
Andersen, Poul-Gerhard – se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Andersen, Severin – se Severin Andersen 
Andersen, Søren (-1689-), handelsmand, Vester Ved

sted, 3493 note 145 
Andersen, Søren (†1715), skipper, Hjerting, 2096 
Andersen, Søren (-1917-), Åstrup, 2958 
Andersen, Terchel (-1661-), kirkeværge, Seem, 3420 
Andersen, Ville – se Ville Andersen 
Anderskone, Gertrud – se Gertrud Anderskone 
Andersson, Aron (1919-84), kunsthistoriker, 1949 
Andreas A. (-1679-), Seem(?), 3432 note 65 
Andreas Friderich (-1640?-), løbedegn(?), Kolding, 

2407
Andreasen, Bastian (1785-1861), lærer, kirkesanger, 

Tjæreborg, 1876 
Andreassen, Carl (-1847-), ringer, Vester Vedsted, 

3459
Andresen (Slesvig), Bastian – se under Sten- og bil

ledhuggere i Kunstner- og håndværkerregister 
Andresen, Joh. P. & Co. – se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Ane Knuds (o. 1580?), Grindsted, 2250 
Ane Thiellofsdatter (o. 1575), Ribe, 590 
Anna (o. 1550), Ribe, (g.m. Hans Tobersen), 575 
Anna (†1737), Fåborg, (g .m. Jørgen Hansen Tranberg),

1772
Anna Andersdatter (†1570), Ribe, 553 
Anna Hansdatter (†1586), Ribe, 575 
Anna Hanses (-1688-), Farup, 3286 
Anna Knudsdatter (†1573), 555, 575, 576 
Anne (-1576-), Sædding Storgård, (g.m. Laurits Bar

fod), 1205
Anne (-1592-), Ribe, (g.m. Mads Roed), 451 
Anne (Baltzers) (†før 1624), Ribe, 638, 639 
Anne (Lauridtz Skrædders) (-1651-), Ribe, 643 
Anne Jepsdatter (†1591), 590, 602

Anne Mar... (o. 1750), Jernved, (g.m. Christian Nielsen),
3245

Anne Pove(ls) (1500'rne), Øse, 1623 
Anne Sørensdatter Klyne (1520-1575), Ribe, 786, 

792
Ansager, Niels Christensen (-1952-), 2960 
Ansgar (801-65), (frankisk) missionær, ærkebiskop, Bre

men, 61, 113, 114, 115, 116 
Anstatt, Adam (†1918), 1268 
Anthonisdatter, Helvig (-1805-), Sønderho, 2196 
Appel, Jacob (-1909-), højskoleforstander, Askov, 2735 
Arenfeldt (våben), 744
Arenfeldt, Helvig (-1650-), til Estrup, 743, 744, 773 

note 16, 2824, 2838 note 91 
Arensberg, Peder (-1723-), sognepræst, Hvejsel, 2225 
Anid Clementsen (†efter 1481), præst, Ballum, 850 
Armowitz, Johan Hinrich – se under Klokkestøbere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Arnberg, H.A. (-1944-61-), præst, Vorbasse, 2323 note 

51
Arndt, J. (-1620-), præst, Jena, 2496 
Arnsberg, Hans Nielsen (†1661), borgmester, Varde, 

provst, 890, 905, 907, 910, 911 
Arnsberg, Niels Hansen (-1653-93-), præst, Varde, 

provst, 890, 908, 923, 924, 952 
Asmod, fru (†o. 1300-50), Ribe, 777, 789 
Asmussen, Claus – se under Klokkestøbere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Asmussen, Jens – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Asmussen, Johan – se under Klokkestøbere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Assens, Michael (-1858-80-), præstjerne, provst, 1001 

note 34
Asser (†1142), biskop, Ribe, 64, 115, 161, 379, 526, 

527, 539 note 6 
Assersen, Mads – se Mads Assersen Udtoft 
Astrad (†o. 1361), ærkedegn, Ribe, 635 
Astrup, Haagen Christian von (1766-1827), byfoged, 

Varde, 937
Astrup, Niels (†1744), hospitalspræst, Ribe, 657 
Atenmark, Tue (Tuve?) (-1309-), Ribe, 94, 426, 845, 

850
Atla – se under Galvanoplastikere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Atzersen, Mads – se Mads Assersen 
Aubeck, Hans Jespersen – se under Guldsmede (Kol

ding) i Kunstner- og håndværkerregister 
Autrup, Hans Christensen – se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Avti (1200'rne), 2319, 2324 note 81

B – se under Blytækkere i Kunstner- og håndværker
register

B A S V (Bastian Andresen Slesvig) – se Andresen 
(Slesvig), Bastian
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B B (-1582-), (g.m. Peder Madsen til Fovrfeld), 2083, 
2084

B B – se Bøjlesen, Bøjle 
B H S (-1739-), Mandø, 3510 
B H (stenhugger?), Ribe, 616
B Lu – se under Guldsmede (ikke stedfæstede) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
B R – se under Guldsmede (ikke stedfæstede) i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
B S T (-1847-), 2609 note 31 
B V G – se Bochum, B.V G.
B..., Maria Dorthea (1798-1840), Farup, 3306 
Bachmann (våben), 2865

Bachmann, Christine Margrethe – se Classen, Chri
stina Margareta 

Bachmann, Christine Margrethe – se også Claudius, 
Christine Margrethe 

Bachmann, Hans (-1714-45-), til Estrup og Sønder
skov, hofjægermester, 2673, 2739, 2821, 2847, 2862,

2865, 2867, 2871, 2872, 2875, 2912, 3541 
Bachmands, Hildeborg – se Hildeborg Bachmands 
Badscher, M. (-1620-), Århus, 373 
Bager, Jacob – se Hansen, Jacob 
Bagge (-1771-72-), overinspektør, Frijsendal, 2541 
Bagge, Dines Christian (1746-1831), kommandør, 

Guldager 2097 
Bagge Jensen (1512-78), rådmand, Ribe, 584, 777, 

786, 789, 839
Bagge, Jørgen Pedersen – se under Guldsmede (Var

de) i Kunstner- og håndværkerregister 
Bagge, Las Pedersen (†1514), borgmester, Ribe, 89, 

93
Bagge, Laurids Pedersen – se Laurids Pedersen Bagge 
Bagger, jomfru (†før 1754), Varde, 960 
Bagger, Hans (†1705), præst, Kvong, 1177 
Bagger, Jørgen (†o. 1780), kæmner, Tjæreborg, 1873 
Bagger, Margrethe Pedersdatter (†1697), Grindsted, 

2242, 2259 note 51 
Bagger, Peter J. – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Bagges, Wibeke Jensdatter (-1724-), Ribe, 440 
Baggesdatter, Anna (-1734-), Ribe, 661 
Baggesdatter, Anne (-1672-), Ribe, 663 
Baggesdatter, Else (1657-1716), Vilslev, 3157 
Baggesdatter, Ingeborg (1662-85), Ribe, 658, 659 
Baggesen (våben/slægt), Ribe, 543, 572, 649 
Baggesen, Bagge (d.y.) (1644-86), handelsmand, Ribe, 

659, 661, 662
Baggesen, Bagge (d.æ.) (†1681), råd- og handelsmand, 

Ribe, 545, 578, 644, 659, 661 
Baggesen, Boge – se under Skræddere og parament

magere i Kunstner- og håndværkerregister 
Baggesen, Inger Margrethe – se Stochholm, Inger 

Margrethe
Baggesen, Jens Lauridsen (1650-1702), råd- og han

delsmand, Ribe, 545, 570, 644, 3528

Baggesen, Lambert (-1650-), Ribe, 369 
Baggesen, Laurids (†1655), Ribe, 661 
Baggesen, Laurids Lauridsen (-1670-), borgmester, Var

de, 1423
Baggesen, Maren (†før 1674), Ribe, 661 
Baggesen, Margrete Jensdatter (†1789), Ribe, 660 
Baggesen, Niels Jensen (-1716-), købmand, Ribe,

2178, 2201 note 97 
Baggesen, Peder Jensen (†1722), råd- og handelsmand, 

Ribe, 504, 505, 545, 572 
Baggesen, Peder – se Peder Baggesen 
Bai, Inger Sophie (1755-86), Kvong, 1177 
Bak, Ole – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Bakkensen, Abelone – se Hansen, Abelone 
Bakkensen, Berte Marie (-1847-), Kirkeby, 1269 
Bakkensen, H. N. Bendix (1849-62), Kirkeby, 1269 
Bakkensen, Morten (1819-65), Kirkeby, 1269, 3535 
Balle, E. (-1791-1805-), justitsråd, borgmester, Ribe, 

122, 376, 813
Ballin, Mogens – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Balslev, Carl Frederik (†1895), biskop, Ribe, 494, 497 

note 10, 1563 
Bang (slægt), 1996 
Bang (†1734), borgmester, Ribe, 661 
Bang, fru – se Biering, Marie Margrethe Cecilie 
Bang, Anne (o. 1570?), 1981
Bang, Christen Lauridsen (†1689), præst, Nr. Nebel og 

Ly dum, 1209 
Bang, Ellen (-1592-), 1749 note 53 
Bang, Fr. – se under Arkitekter og bygmestre i

Kunstner- og håndværkerregister 
Bang, Hans Jørgen (1728-1806), præst, Vester Vedsted 

3487
Bang, Johanna Jørgensdatter (†1716), Vejen, 2906 
Bang, Jørgen (†1846), præst, Vester Vedsted, 767, 3480,

3494 note 171 og 172 
Bang, Jørgen Jørgensen (-1701-), præst, Vorbasse, 2314, 

2323 note 62
Bang, Marie Margrethe Cecilie – se Biering, Marie 

Margrethe Cecilie 
Bang, Niels – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Bang, Palle (o. 1550?), til Hennegård, 1749 note 53 
Bang, Vilhelm (-1886-), præst, Holsted, 2760 note 28 
Bang, Wilhelmine – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Banner (våben), 598, 1232 
Banner, Ellen (†1590), til Oksholm, 1232 
Banner, Erik (1618-87), til Bustrup, stiftamtmand, 

664
Banner, Erik (†1483), 2031 note 58 
Banner, Frands (†1575), til Oksholm 1232 
Bannick, Hans – se Bennich, Hans 
Banson, Hans Christian (1700-41), Ribe, 805
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Barchmann, Anders (*1673), 664 
Barchmann, Anna Elisa (*1674), 664 
Barchmann, Antonius (1636-1703), regimentsskriver, 

Ribe, 502, 664 
Barchmann, Christian Gabriel (*1685), 664 
Barchmann, Frantz Hermann (*1681), 664 
Barchmann, Hans – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Barchmann, Hans (*1669), 664 
Barchmann, Hans (*1671), 664 
Barchmann, Jan (*1682), 664 
Barchmann, Jørgen (*1684), 664 
Barchmann, Kristian (*1677), 664 
Barchmann, Lars (*1670), 664 
Barckman, Anders (†1738), Vilslev, 3157 
Barckman, Christen (†1746), præst, Vilslev, 3157 
Barderich – se under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Barfod, Claus (-1604-), præst, Sneum, 1826, 1828, 

1834 note 58 
Barfod, Jörn (-1986-), 3546
Barfod, Knud Clausen (-1652-), præst, Tjæreborg, 

1861
Barfod, Lambert Poulsen (-1645-60-), præst, Torstrup 

og Ølgod, 1425/26, 1429, 1538 
Barfod, Laurids (-1576-), Sædding Storgård, 1205, 

1214 note 53
Barfod, Niels Lauridsen (-1606-), præst, Nr. Nebel,

1206, 1214 note 53 
Barfod, Poul Jørgensen (-1604-), præst, Næsbjerg, 

1642
Barocci, Federico – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Barsballe, Maren Mikkelsdatter (1757-79), Ribe, 801 
Barsballe, Mikkel Pedersen – se under Farvere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Bartel – se under Gørtlere i Kunstner- og håndvær

kerregister 
Bartheld Klasen (-1590-), Ribe, 3057 
Bartholin, Erasmus (-1666-), København, 807 
Bartholomesen, Jacob – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Bartholomæus, Jacob – se Bartholomesen, Jakob 
Bartolommeo, Fra – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Bartsch, Johan – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Bartsker, Hans Pedersen (-1672-1701-), præst, Jerne, 

987
Bartskær, Poul Jensen – se Jensen, Poul 
Bartskær, Swerin Ibsen – se Søren Ibsen 
Basse (våben), 3538
Bastiansen (Slesvig), Frands – se under Sten- og bil

ledhuggere i Kunstner- og håndværkerregister 
Bauditz, Hinrich Conrad – se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister

Bauman, Frands (-1696-) – se under Gørtlere i Kunst- 
ner- og håndværkerregister 

Baumbach, C. J. – se under Sten- og billedhuggere 
i Kunstner- og håndværkerregister 

Bay, Jens (-1752-), præst, Kvong og Lyne, 1170 
Bayer, Erik – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Bech, Ulrik Adolf Jensen (1846-60), Nørgaard, 1235 
Bech, V. A. (1774-1852), møller, Lydum, 1235 
Becher – se under Sten- og billedhuggere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Becher, P. – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Beck, Gotfr. (-1899-), købmand, Århus, 2845 note 12 
Beck, Jens (-1808-), præst, Varde, 954 
Becker, J. G. Burman – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Beckett, Francis (1868-1943), kunsthistoriker, 160, 

226, 246, 359, 2466, 2489, 2826, 3131 
Beckman Poulsen, F. (o. 1960), grundlægger af Vorbasse 

Museum, 2323 note 51 
Bertram Larsen – se Larsen, Bertram 
Behr, Dethlev de (†1736), herredsfoged, Brøndum, 

1961
Behrens, Gerh. – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Beldt, Johan Friederich – se under Glarmestre og 

glaskunstnere i Kunstner- og håndværkerregister 
Beltoft, Johan (før 1719), præst, Kalvslund, 3355 
Bendiksen, Christian – se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Bendix – se under Smede i Kunstner- og håndværker

register
Bendt (Benedict) Knudsen (†1572), borger, Ribe,

638
Bendtsen, Jakob (1669-1719), præst, Vejen, 2906 
Benedikt – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Bennedsen, Frands (1764-1834), Skipperhuset, Jande- 

rup(?), 1070 
Bennedsen, Maren – se Thomsen, Maren 
Bennedsen, Peder (†o. 1600), Ribe, 801 
Bennetzen, Kirstine (1823-1903), Risbølgård, Vorbas- 

se, 2320
Bennich, Hans (-1666-), rådmand, Varde, 934 
Benninck, Mathias – se under Klokkestøbere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Bentsdatter, Cathrine (-1703-), Føvling, 2792 
Bentsen, Andreas – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Bentzen, Julie Marie (-1870-), Skanderup, 2574 
Benzon (våben), 1690, 1738, 1739 
Benzon, Frands (-1722-), til Aagaard, 1739 
Benzon, Margrethe (1722-59), til Endrupholm, 1684, 

1687, 1690, 1738, 1739, 1784, 1787, 1789, 1790 
Berengaria (†1221), dronning af Danmark, 226
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Berent – se under Smede i Kunstner- og håndværker
register

Beret Chrestens (-1611-), Brørup, 2726
Berg, Claus – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Berg, H. C. – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Berg, O. – se under Arkitekter og bygmestre i

Kunstner- og håndværkerregister 
Berg, Peter – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Bergman, Hans – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Bering, L. (-1816-), (præstekone), Lunde, 1130 
Bering, Mette Helene (-1783-), Nr. Nebel, 1210 
Beding, Carl (-1868-), til Østerbygård, kammerherre, 

2616
Bernbom, F. – se under Smede i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Bernhard Bosen (-1349-), kannik, København, 948, 

959, 960, 963 note 62a 
Bernini, G. L. – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Bernt – se under Smede i Kunstner- og håndværker

register
Bernt Petersen – se under Arkitekter og bygmestre

i Kunstner- og håndværkerregister 
Berntsen, Lydicke – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Bernulphus af Utrecht (†før 1054), biskop, 540 note 

26
Bertel (†o. 1471), sakristan, Ribe, 105 
Bertel (-1692-99-), klokker, Ribe, 694, 695 
Bertel – se under Brolæggere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Bertelsedatter, Anna (†1782), Ribe, 646 
Bertelsen (-1956-), lokomotivfører, Holsted, 2760 

note 27
Bertelsen – se under Glarmestre og glaskunstnere

i Kunstner- og håndværkerregister 
Bertelsen, A. (1792-1857), sognefoged, Henne, 1268 
Bertelsen, Hans (-1614-39-), præst, Ansager, 1569, 

1570
Bertelsen, Hans – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Bertelsen, Johanne – se Kristensen, Johanne 
Bertelsen, Mads – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Bertelsen, Maren, f. Christensen (1832-69), Steens, 

3341
Bertelsen, Maren Cathrine – se Nielsen, Maren Ca

thrine
Berthelsen, Bodil Kirsten (-1904-), Kvong, 1177 
Berthelsen, J. C. (-1936-), præst, Skanderup, 2578 no

te 45
Berthelsen, Peder (†efter 1772), Årre, 1801

Bertholomessen, Jacob – se Bartholomesen, Jakob 
Bertramsen, B. Th. (-1934-35-), Sejstrup, 1728, 3180 
Bertramsen, Per Persen – se Per Persen Bertramsen 
Beseler, Jacob Friederich – se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Besselin, Sophia Dorothea (†1769), Ribe, 618 
Beyer, Anna Sørensdatter Ivers (1686-1774), Seem, 

3427, 3428, 3436 note 148 
Beyer Iversen Stavnager, Søren – se Stavnager, Søren 

Beyer Iversen 
Bhie, Henrick (1671-1712), rektor, Ribe, 665 
Bhie, Peder (-1671-), præst, Bøvling, provst, 665 
Bhie, Peder Henrichsen (1706-11), 664 
Bich, Cathrine Margrethe, f. Jørgensen (†o. 1850?), Ål, 

1343
Bich, Søren (†o. 1850?), kirkesanger, Ål, 1343 
Bieber, Johan Nicolaus – se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Bielke, (-1707-41-), konferensrådinde, Langholtgård, 

2596
Bielke, Henrik (1683-1735), til Langholtgård, konfe

rensråd, jægermester, 2590, 2591, 2605, 2607 
Biering, Abelone, f. Lilievang (1740-1810), Sønderho, 

2192
Biering, Johan Christian (-1792-), præst, Sønderho, 

2192
Biering, Marie Margrethe Cecilie (-1850-), Vester Ved

sted, 767, 3480, 3494 note 172 
Biersted, Niels (-1766-69-), præst, Vorbasse, 2322 note 

45
Bierum – se Bjerrum
Bilde, Anne – se Bille, Anne
Bilde, Erik (-1648-), til Varho, 2979, 2984, 3542
Bildhauer, Andreas – se Hinrichsen, Andreas
Bileber, Peder Jepsen (†1618), borger, Ribe, 605
Bille (våben), 2331 note 11
Bille, Anne (-1631-), til Næsbyholm og Tersløse, 665, 

3140
Bille, Erik Knudsen (o. 1600?), 2331 note 11 
Bille, Margrethe (-1609-), til Donslund, 2331 note 11 
Billing, E. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Billing, Viggo E. R. – se under Guldsmede (Varde) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Billum, Lauritz Ægidius – se Lauritz Ægidiussen Bil- 

lum
Biltoft, Inge – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Bindesbøll, Thorvald – se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Bing & Grøndahl – se under Porcelænsfabrikker i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Birck, Sixtus (-1576-), rektor, Augsburg, 133 
Biørnsen, Frederikke L. – se Eiler, Frederikke L. 
Bjelke – se under Jernstøbere i Kunstner- og hånd

værkerregister
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Bjerg, Jens Kristensen (-1917-), Grene, 2279 
Bjerg, Johannes C. – se under Sten- og billedhug

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Bjerrisgaard – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Bjerrum, Anne Pedersdatter (o. 1750), Vester Vedsted, 

3484 ('ukendt kvinde'), 3495 note 191 
Bjerrum, Bodil Elisabeth (-1790-), 1982 
Bjerrum, Christian Carl (1769-1831), købmand, Ribe, 

815
Bjerrum, Christian Peter – se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Bjerrum, Henrik Ernst (-1769-81-), til Øllufgård, 

1976, 1980, 1994 
Bjerrum, Jens Pedersen (1732-66), Vester Vedsted,

3484 (fig. 58), 3485 
Bjerrum, Louise Nicolette, f. Gerdes (1767-1844), 

Ribe, 816
Bjerrum, Peder Pedersen, I (1672-176?), Sdr. Farup

3473, 3482, 3485
Bjerrum, Peder Pedersen, II (1701-71), Sdr. Farup,

3482, 3485
Bjerrum, Peder Pedersen, III (1733-71), student (»Stu

diosus Philosophiae«), Sdr. Farup, 3485 
Bjerrum, Tocke Pedersen, Vester Vedsted 3491 note 

89
Bjerrum – se også Bierum
Bjorholm, H. C. (-1897-), til Bjorholmsminde, 2962 
Bjørn (våben), 932 
Bjørn, munk, Ribe, 686
Bjørn, Anne Jacobsdatter (1661-1733), Varde, 934 
Bjørn, Claus Guldager – se under Guldsmede (Ribe) 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Bjørn, Edvard (-1934-), apoteker, Odense, 1207 
Bjørn, Jakob (†1596), Ørsted, 1513 
Bjørn, Jørgen Carstensen (†1734), byskriver, Varde, 

915, 934
Bjørn, Maren Jacobsdatter (†1745), Varde, 932, 934 
Bjørnsen, Jacob (-1733-), rådmand, Åbenrå, 3422 
Bjørnsen, Jacob (1600-77), tolder, rådmand, Varde, 890, 

910, 932, 934 
Bjørnsen, Jens (†før 1651), Ribe, 643 
Bjørnsen, Mikkel (-1651-), Ribe, 643 
Blach, Caroline, f. Christensen (1787-1864), Grind

sted, 2257
Blach, N. M. (1803-59), præst, Grindsted, 2257 
Blasius – se under Glarmestre og glaskunstnere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Blauenfeldt, P. (-1934-36-), Skanderup, 2578 note 45 
Blechingberg, D. (-1789-), 78, 79 
Blicher, Steen Steensen, 3062 note 76 
Blik (våben), 476
Bloch, Ane Christine, f. Haagen (1768-1843), Nr. Ne

bel, 1210
Bloch, Carl – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister

Bloch, F. – se under Galvanoplastikere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Bloch, Frederik (1769-1844), præst, Kvong, Lyne, Nr.
Nebel og Lydum, 1210 

Bloch, Hans Johansen (1842-76), Oksby, 1402 
Bloch, Jeppe N. (*1877, †s.å.?), 1402 
Bloch, Jørgen Carsten(s) (†1773), biskop, Ribe, 472, 

479, 486, 493, 540 note 20 
Bloch, Plesner – se Plesner Bloch 
Bloch, Tønne (†1803), biskop, Ribe, senere Odense, 

456, 462, 486, 493, 498 note 36, 2158, 2969, 3526, 3527 
Blohm, Catrine, f. Hornemand (1700-48), Lydumgård, 

1222, 1228, 1234 
Blohm, Frands Diderich (1688-1757), til Lydumgård, 

major, 1222, 1228, 1234 
Blok, Terman (-1897-), Kærsdalgård, 2910 note 26 
Blöcher, Semine (-1983-), Øse, 1614 
Bo Nielsen (-1475-), præst, Vester Vedsted, 3439 
Bo Nielsen (-1485-), vikar, Ribe, 106 
Boch, Niels Jensen – se under Tømrere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Bochum, B. V. G. (Bochumer Vereinigten Gusstahlfa- 

briken – se under Klokkestøbere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Bochum(er) Verein(igten) Gusstahlfabrik(en) – se Bo
chum, B. V. G.

Bodel Christens (†efter 1775), Kalvslund, 3367 
Bodemann, Bernt – se under Klokkestøbere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Bodil Jenskone, (†o. 1825?), Lunde, 1129 
Boertmann, Peter (-1735-), handelsmand, København, 

329, 331 
Boesen, Otto – se Otto Boesen 
Bogense, Christian Nielsen (-1644-), degn, Vallekilde, 

807
Bojesen (-1929-), gårdejer, Ullerød, 2883 
Bolcken, Radke (-1474-), borger, Ribe, 68, 137, 318, 

395, 506
Bolderup Andersen, I. M. – se Andersen, I. M. Bolde- 

rup
Bolderup, Niels Andersen (-1687-94-), til Frøstrup- 

gård, 1130, 1133 note 50 
Bolding, Peder C. (-1853-82-), Gørding, 2739, 2745, 

2752
Bolkjær, Konstance (-1966-), 1199 
Bolkjær, Lars (-1966-), 1199
Bolsen, Peter (-1916-), lærer, Vester Vedsted, 3491 

note 90
Bolvig, Catrine (-1800-), Estrup, 2830 
Bolvig, Niels (1786-1806), Føvling, 2796 
Bomgart, Niels (-1438-), vikar, Ribe, 101, 102 
Bonde, Hans – se under Guldsmede (Fredericia) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Bonde, Herman (o. 1300?), Ribe, 635 
Bonde, Holger – se under Skibsbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister

Danmarks Kirker, Ribe amt 245
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Bondesen – se Bundesen 
Bonnesen, Peder (†før 1727), Varde, 934 
Bonnum, Lars Jensen (1570-1645), rådmand, Ribe, 796 
Bonnum, Mette Lauritsdatter (1526-1606), 787, 792 
Bonnum, Thomas (1528-1606), rådmand, Ribe, 787, 

792
Bonstede, Herman – se under Gørtlere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Borch, Johanne Christensdatter (1696-1756), Lunde, 

1127
Borch, Martin – se under Arkitekter og bygmestre

i Kunstner- og håndværkerregister 
Borchardsen, Hans (Johannes) (†1643), biskop, Ribe, 

486, 489, 490, 491, 497 note 10, 498 note 24, 616,
1941, 3225

Borck, Lambert (1728-63), præst, Ho, Oksby, 1378 
Bordesloe, Hermann von – se under Guldsmede 

(Hamborg) i Kunstner- og håndværkerregister 
Bording, Anders, læge(?), digter, Ribe, 446 
Borgen, Gertrud Sophie (1762-1827), Ølgod, 1557 
Bork (-1805-), byfoged, Ringkøbing, 1181 
Bork (-1850-), konsul, Nordby, 2144 note 82 
Bork, Jens – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Bork, Ole Olesen (1810-55), sognefoged, gårdmand, 

Lønne Hede, 1290 
Bork, Peder Lauritsen (-1770-77-) præst, Grejs, 2297 
Borkes, Niels a (-1897-), Nordby, 2139 
Borneman, Kirstine Sofie (-1725-), 1207, 1250, 1254 
Borre, Christen (-1580-), Ribe, 516 
Borre, Harald – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Borre, Jep (†før 1659), Ribe, 620 
Borreby, Poul (1690-1748), præst, Gudum og Fabjerg, 

1051, 1069, 1092 
Borregaard Christensen – se Christensen, Borregaard 
Borstelmann, Dirick – se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Bosen, Bernhard – se Bernhard Bosen 
Bosen, Otto – se Otto Boesen
Boserup, Eiler – se under Arkitekter og bygmestre

i Kunstner- og håndværkerregister 
Boss, H. A. – se under Arkitekter og bygmestre i

Kunstner- og håndværkerregister 
Braem, Johan (†1713), biskop, Århus, 807 
Brahe (våben), 2440
Brahe, Otte (†1642), lensmand på Koldinghus, 2440 
Brahe, Otto (†1651), til Næsbyholm 3140 
Brahe, Preben (-1760-71-), til Hvedholm, oberstløjt

nant, 1161, 1178 note 7, 1293, 1601, 1614, 1631 
Brahe, Susanne (-1760-), til Stensgård, 1161, 1169, 

1171, 1293 
Brahe, Tyge (1546-1601), astronom, 577 
Bramming (†1702), Lydum, 1234 
Bramming, Maren (Marie) Jensdatter (†1720), Darum, 

3057, 3059

Bramming, Peder Jensen (†1624), præst, Brøndum og 
Vester Nebel, 1961 

Bramming, Peder Nielsen – se Peder Nielsen Bram
ming

Bramming, Søren Jensen (†1608), ridefoged, Gørding, 
2998, 3002 note 49 

Brandorff, J. O. (-1903-), handelsmand, Kolding, 
1528

Brandstrup, R. K. (-1908-), Grimstrup, 1692 
Brandt, Alfred – se under Arkitekter og bygmestre

i Kunstner- og håndværkerregister 
Brandt, I. – se under Gørtlere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Brasen, Jens Olufsen (-1703-23-), præst, Nordby, 2123, 

2124, 2126, 2127, 2148 
Brask, Johanne – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Brask, Johanne Cramer – se Brask, Johanne 
Brask, Johanne Juul – se Brask, Johanne 
Bratland, Rolf Frithiof – se under Guldsmede (Kø

benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Bratli, Sofie Amalie, f. Teilman (-1939-), 3207 note 94 

og 105
Bredsdorff, Ancher Mortensen (-1756-), cand. theol., 

1127
Bredsdorff, Christen Mortensen (-1756-), præst, Vrid- 

sted og Flye, 1127 
Bredsdorff, Peder Mortensen (-1756-), bogholder, 

proviantskriver, Norge, 1127 
Bredsdorff, Thomas Mortensen (-1759-), præst, Olle- 

rup og Kirkeby, 1127 
Breide (våben), 2024
Breinholt, P S. (-1887-96-), proprietær, Esbjerg, 1006 
Breithaupt, Johannes Balthasar (1647-83), staldmester, 

545, 577
Bremer, Hans – se under Bogtrykkere og bogbin

dere i Kunstner- og håndværkerregister 
Brik, Jens (-1786-), kirkebonde, Brøndum, 1913 
Brinch, Anna Peders (datter) (1720-1806), Sønderho, 

2190
Brinch, Elna (-1956-), Sønderho, 2176 
Brinch, Hans (-1761-), Sønderho, 2175 
Brinch, Mette Cathrine, f. Fischer (-1920-), Sønderho, 

2165
Brinch, Niels Thøgersen (-1920-), dampskibsfører, Søn

derho, 2165 
Brinch, Peder Hansen (-1720-), Sønderho, 2190 
Brinch, Peder Hansen (1767-1826), skibskaptajn, Søn

derho, 2192
Brinch, Søren (-1764-), kroejer, sognefoged, Sønder

ho, 2160, 2162, 2198 note 32, 2200 note 69 
Brinch, Søren Peder (†o. 1956), revisor, Sønderho, 2176 
Brink, Hans – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Brink, Søren Carstensen – se under Gørtlere i Kunst

ner- og håndværkerregister
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Brochmand, Wilhelm (1630-87), amtsskriver, borgme
ster, Ribe, 663, 665 

Brochmand – se også Brockmand 
Brochmann, Karen Abrahamsdatter (-1733-54-), Hjer

ting, 2000, 2008, 2094 
Brochner, Hans Otto (1766-1847), præst, Nustrup, 

amtsprovst, Ribe, 817 
Brock, Lauge (-1566-), København, 549 
Brockdorff, Anna Margrethe (1736-53), til Bygholm,

2463, 2541, 2556, 2575 
Brockdorff, Ditlev (-1698-99-), til Hvolgård og Estrup, 

oberst, 2463, 2515, 2541, 2804 
Brockdorff, Henrik (†1745), tilVisselbjerg, 2010, 2022, 

2029, 2031 note 54 
Brockenhuus (våben), 932, 2331 note 11 
Brockenhuus, Gedske (o. 1600), 2331 note 11 
Brockenhuus, Johan (-1553-), til Leerbæk, 90 
Brockenhuus, Karen (†1612), til Lunderup, 905, 930, 

932, 959
Brockius, Zacharias – se under Gørtlere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Brochmand, Jesper (1585-1652), biskop over Sjælland,

658, 964
Brockmand, Magdalena Margaretha, Røjgård, 2528 
Brockmand, Wilhelm (-1668-88-), til Røjgård, 2524, 

2535
Broder (-1145-), præst, dekan, Ribe domkirke og S.

Clemens, 64, 831, 2510 note 3 
Broder Markvartsen (-1509-), præst, Hunderup, 3165 
Brodersen, A. (-1899-), direktør, Rønne, 2845 note 7 
Brodersen, Johanna, f. Knudsen (1812-84), Hjortlund,

3341
Brodersen, P. L. – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Broed, Christen Rasmussen (†1651), rektor, Ribe, 626 
Brok, Anders (†1462), kantor, Ribe, 88, 89, 103, 104, 

105, 314, 401, 849 
Brorsen, A. C. (o. 1875?), Farup, 3306 
Brorsen, A. K. (1815-86), Farup, 3307 
Brorsen, Hans (-1971-), Hjortlund, 3338, 3344 note

50
Brorsen, Hans K. (1802-59), Hjortlund, 3341 
Brorsen, Helene Katrine, f. Hansen (1832-65), Farup,

3306
Brorsen, S. D., f. Windfeldt (1821-49), Farup, 3306 
Brorson (slægt), 872, 873

Brorson, Cathrine Stenbeck (†1741), Ribe, 663, 3528 
Brorson, Christian Carl (1745-95), præst, Hundstrup, 

Ribe, Varde, 936, 950 
Brorson, Hans Adolf (†1764), salmedigter, biskop, Ri

be, 141, 142, 310, 478, 486, 492, 493, 496, 497 note 
10, 579, 581, 655, 668 note 10, 719, 936, 1105, 1110,

1111, 1113, 1127, 1142, 1291 note 10, 1292 note 29, 
1390, 1392, 1528, 1631, 3023, 3409, 3528 

Brorson, Johan Herman (-1756-80-), præst, Lunde og 
Ovtrup, 1132 note 15, 1149

Brorson, Nicolaj (1723-91), Varde, 936 
Brorson, Rasmus Bundesen (†før 1935), præst, Ribe,

496
Brosbøll, Johannes – se under Guldsmede (Varde) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Brosbøll, Jørgen Nielsen – se under Guldsmede (Vej

le) i Kunstner- og håndværkerregister 
Brovsen, Hans – se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Bruhn, Brdr./Bruhn, P. & Søn – se under Orgelbyg

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Brummer, Carl – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Brun – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
Brun, Andreas Andresen (1648-1703), delefoged, Ribe, 

664
Brun, Anton Nielsen – se under Sten- og billedhug

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Brun, Charles le – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Brun, Hans Tamsen (o. 1700?), løbedegn, Gesten, 

2531
Brun, Henrik (-1808-), præst, Mandø, 825 note 13 
Brun, Herman (†o. 1692), kirurg, Ribe, 663 
Brun, Oluf Sørensen (-1608-17-), præst, Hjortlund og 

Kalvslund, 3330, 3331, 3322, 3326, 3355 
Brun, Peder (†1572), Ribe, 638 
Brun, Sophia (-1708-), Janderup, 1068 
Brun, Sophie Klemensdatter (1676-1703), Ribe, 777, 

778, 782, 799, 800, 807, 3530 
Brun, Søren Hansen (-1586-87-), præst, Malt, 2803 
Brunsgaard, Hans N. (-1958-), kirkeværge, Kalvslund, 

3361
Bruun (våben), 572

Bruun, Aksel – se under Gørtlere i Kunstner- og 
håndværkerregister 
Bruun, Anna Leth (*o. 1720?), Krogsgård, 1904, 1907 

Bruun, C. – se under Malere i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Bruun, Catharine Elisabeth (*o. 1720?), Krogsgård,
1904, 1907

Bruun, Chr. – se under Murere i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Bruun, Christiane Caroline (*o. 1720?), Krogsgård, 1904 
Bruun, Frederik – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Bruun, Harald – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Bruun, I. L. (-1902-), Skanderup, 2563 
Bruun, Johan Ludvig (-1764-94-), til Krogsgård, ju

stitsråd, 987, 1835, 1842, 1849, 1854, 1863, 1864,
1904, 1907

Bruun, Johanne (*o. 1720?), Krogsgård, 1904, 1907 
Bruun, Johanne Madsdatter – se Bundesen, Johanne 

Madsdatter
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Bruun, Jørgen (1692-1759), til Krogsgård, justitsråd, 
amtsforvalter, 1881, 1898, 1904, 1907 

Bruun, Jørgen (†1759), justitsråd, Ribe, 456 
Bruun, Kirstine (-1930-), Ølgod, 1565 
Bruun, Maren, f. Jensen (1827-58), Ølgod, 1558 
Bruun, Maria Elisabeth, f. Mickelsen (1816-71), Varde, 

937
Bruun, Marie Anna (†1751), Krogsgård, 1904, 1907 
Bruun, Munthe (-1904-), amtsforvalter, Ribe, 426 

Bruun, P. H. – se under Rebslagere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Bruun, Rasmus Bundesen (*o. 1720?), Krogsgård, 1904, 
1907

Bruun, Sophie Dorothea Andreasdatter (-1723-24-), 
Ribe, 504, 505, 572, 583 note 35 

Bruun, Tinus (-1930-), sognefoged, Ølgod, 1565 
Brüggemann, Hans – se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Brügman, Hans (o. 1700), kontrollør, Varde, Ringkø

bing, 934 
Bryske (våben), 1981, 1990
Bröchner, Anne Cecilie – se Hübertz, Anne Cecilie 
Brødsgaard, Maren – se Krogh, Maren 
Brødsgaard, Peder (-1783-1804-), Jordrupgård, 2447, 

2457, 2458, 2460 
Brøndom, Margrethe Jensdatter (†1736), 616 
Brøndum, Ingeborg Jensdatter (o. 1775), Ribe, 664 
Brøndum, Per Jørgensen – se Per Jørgensen 
Brönsdorff, Kirstine Maria Lauritzdatter (-1725-), 

Lindbjerggaard, 1530, 1540, 1561 note 65 
Braaby, Helene Olesdatter (-1636-), 665 
Buch, madam – se under Skræddere og parament

magere i Kunstner- og håndværkerregister 
Buch, Ancher (-1675-1700?-), præst, Seest, 2604,

2606
Buch, Didrik Hansen – se under Guldsmede (Kol

ding) i Kunstner- og håndværkerregister 
Buch, Hans – se under Guldsmede (Kolding) i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Buch, Hans Sørensen (-1609-), præst, Ølgod, 1530, 

1542, 1544
Buch, Jacob Jensen (-1626-), præst og kirkeværge, 

Skanderup, 2554 
Buch, Jens Didrichsen – se under Guldsmede (Kol

ding) i Kunstner- og håndværkerregister 
Buch, Jens Jacobsen (†1688), præst, Skanderup, 2562 
Buch, Jens Sørensen (o. 1600), magister, Ølgod, 1555, 

1562 note 85
Buch, Jeppe Jepsen (-1661-), gårdmand, Nagbøl, 

2572
Buch, Johan Hansen – se under Guldsmede (Ribe) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Buch, Knud Mogensen (†1604), præst, Skanderup, 

2554, 2565, 2569, 2570 
Buch, Niels Ole Funder – se under Konservatorer i 

Kunstner- og håndværkerregister

Buch, Niels Poulsen (1739-1802), gårdejer, Nagbøl, 
2541, 2576

Buch, Søren Jensen (†1606), præst, Ølgod, 1530, 1532, 
1534, 1536, 1537, 1554, 1556, 1562 note 86, 1707 
note 37

Bucholtz, Johannes Henrich Caspar (1821-75), præst, 
Ølgod, 1557 

Buck, Jacob Hansen (†1634), præst, Ribe, 611 
Buck, Karen Hansdatter (†1604), Ribe, 611 
Buck, Margarete Pedersdatter (o. 1600), Ribe, 611 
Buddens, Ingeborg (-1712-), Ribe, 144 note 54 
Budtz Møller, Carl – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Bugenhagen, Johan (-1542-), reformator, biskop, Pom

mern, 84 note 79, 487, 488 
Bugge, Aage – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Buk, Peder Sørensen (†1628), præst, Vejen, 2906 
Buk, Sara Poulsdatter (1683-1743), Åstrup, 2965 
Bund johannes (†o. 1365), ærkedegn, Ribe, 637 
Bunde, Hans – se under Guldsmede (ikke stedfæste

de) i Kunstner- og håndværkerregister 
Bundesen (Bundsen?), Anders (†1618), borger, Ribe, 

606, 623
Bundesen, Anders – se også Anders Bundesen 
Bundesen, Anna Kirstine (-1815-), Mandø, 3518 
Bundesen, Gertrud (1741-1785), Søvig, 1156, 1157 
Bundesen, Johanne Madsdatter (1692-1773), 1898,

1904, 1907
Bundesen, Peder – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Bundesen, Rasmus (1679-1761), til Søvig, amtsforval

ter, Ribe, 1154, 1156 
Bundesen, Rasmus (†1702), regimentskvartermester, 

1907
Bundesen – se også Bruun
Bundgaard, Anders – se under Sten- og billedhug

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Bundsgaard, N. J. (†1912), Gesten, 2537 
Bundsgaard, Niels N. (1771-1844), Gesten, 2537 
Bundsgaard, Thomas Chr. Nielsen (-1770-86-), Grind

sted, 2335
Bundæ, Johan (o. 1331), kannik, Ribe, 2799 note 

75
Burchart, Johannes – se Borchardsen, Hans 
Burman Becker, J. G. – se Becker, J. G. Burman 
Busch, Johann Dietrich – se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Byberg, Charlotte Luise (1785-1818), Malt, 2834 
Bye, Jacob Ursin (o. 1700), skriver, København, 805 
Bygom, Christen Andersen (†1739), herredsfoged, 

Brøndum, 1959 
Bygom, Jens Andreas (1711-33), Brøndum, 1959 
Bühren, Frantz Hieronimus von (-1690-96-), major, 

1161, 1417, 1443, 1469 
Bülow, Ida Friderica Joachima von (-1717-), 656
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Bülow, Lorentz Joachim v. (†1793), sekondløjtnant, hof
junker, 1558 

Bülow, von (-1802-24-), ritmester, Kolding, 2765 
Byrgesen, Gregers (†1651), Janderup, 1068 
Byrgesen, Peder (†1661), til Store Hebo, slotsskriver, 

ridefoged, Riberhus, 1041, 1044, 1045, 1062, 1065,
1066, 1069

Bützou, Oluf Nielsen – se under Guldsmede (Ribe) 
i Kunstner- og håndværkerregister 

Bützow, Ole Nicolai (-1783-), professor, matematiker, 
2447

Bærentzen, Emil – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Bødker, Cecilia (-1775-), Skodborghus, 2905 
Bøg, Hans – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Bøggild (-1938-), konsulinde, 519 note 8 
Bøggild, Mogens – se under Sten- og billedhuggere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Bøjlesen, Bøjle – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Bøjlesen, Knud – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Bøkker Hansen – se Hansen, Bøkker 
Bølling, Hans Christensen – se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Bølling, Hans – se også Hans maler samt Jensen, Hans 
Bøngaard, Kirsten – se Jakobsen, Kirsten 
Børnsen, Jacob – se Bjørnsen, Jacob 
Bøtcher, Anna Lethe, f. Bruun (1726-1806), Jerne, 999 
Bøtcher, Ingeborg Johansdatter (1752-79), Jerne, 999 
Bøtcher, Johannes (1719-92), præst, Jerne, 999 
Bøtcher, Tobias (o. 1750), Jerne, 999 
Bötticker, Hendrich – se under Guldsmede (Ribe) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Bøttcker, Jochum – se under Guldsmede (Ribe) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Bøtticker, Jochum – se Bøttcker, Jochum

C A S M (-1653-), Gesten, 2522
C C (-1921-), Skjoldbjerg, 2329 note 10
C C T – se Tarp, Christen Christensen
C G (-1606-), løbedegn, Gesten, 2531
C H N I (o. 1792), Lindknud, 2694
C H S B (-1653-), Gesten, 2522
C I, (o. 1612-22), kirkeværge(?), Brørup, 2722, 2725
C J L (-1700-), 3010, 3013
C M (-1740-), Seem, 3432 note 65
C M – se Christen Madsen
C M – se under Guldsmede (København) i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
C M C – se Claudius, Christine Margrethe 
C N (-1585-1603-), kirkeværge(?), Jernved, 3238 
C S (1600'rne), 2658
C(?) P – se under Guldsmede (ikke stedfæstede) i 

Kunstner- og håndværkerregister

C Æ D (†o. 1680), Torstrup, (g.m. E I B), 1437 
Cachmann, Hans Hendrich – se Cahman, Hans Hend

rich
Cahman, Hans Hendrich – se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Callesen, Christian Frederik (-1716-), toldvisitør, Søn

derho, 2176, 2201 note 93 
Calnein (o. 1720), stiftamtmand, Ribe, 455 
Candid, Peter – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Cardona, N., 496
Carl – se under Skræddere og paramentmagere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Carl-Nielsen, Anne Marie – se under Sten- og bil

ledhuggere i Kunstner- og håndværkerregister 
Carlsen, Sven Erik – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Caroline Mathilde (1751-75), dronning af Danmark, 

3283
Carsten – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Carstensdatter, Gunder (1642-59), Ribe, 796 
Carstensdatter, Kirstine (-1763-), Ribe, 806 
Carstensdatter, Lene (1643-44), Ribe, 796 
Carstensen, Mathias (-1788-), præst, Ribe S. Katrine, 

756, 757
Castella, Jacob – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Castella, Peter Petersen de – se under Murere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Castello, Claus Pedersen de – se Decastello, Claus Pe

dersen
Castensen, Christoffer (-1687-1702-), borgmester, Ri

be, 972, 1881, 1903, 1904 
Castensen, Maturin (1669-1747), til Hennegård, præst, 

Jerne, provst Skast hrd., 972, 975, 978, 979, 981, 992, 
999, 1002 note 51, 1181, 1273, 1278, 1832, 1881, 
1890, 1891, 1971 

Catharina (†1567), Ribe, (g.m. biskop Poul Madsen), 601 
Cecilie (-1304-), (g.m. Jens Kalv), Ribe, 686 
Cecilie Pedersdatter (†1579), Ribe, 786 
Chistrup, Niels Nielsen (†1850), Tistrup, 1511 
Chr. Christensens Enke – se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Chresten Persen – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Chrestens, Beret – se Beret Chrestens 
Chrestens(kone), Daarette – se Stavnager, Dorte 
Chrestensen, Hans – se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Christen – se under Brolæggere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Christen – se under Malere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Christen – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister
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Christen Christensen (-1583-), præst, Horne og Øse, 
1459

Christen Henriksen – se Vind, Christen Henriksen 
Christen Jessen (†1583), borger, Ribe, 789 
Christen Laugesen (-1588-89-), Ribe, 789 
Christen Pedersen (†1596), Ribe, 789, 790 
Christen Pedersen Lund (†1593), Ribe, 629 
Christen Ægidissen (†1595), præst, Billum, 1101, 1104 

note 54
Christens, Bodel – se Bodel Christens 
Christens, Jens – se Jens Christensen 
Christens, Maren – se Maren Christens 
Christensdatter, Ane (†1863), Gammelby, 1000 
Christensdatter, Anna (†før 1657), Janderup, 1063 
Christensdatter, Anne (†1646), Kolle, 1209 
Christensdatter, Birgitte – se Rabeck, Birgitte Christ

ensdatter Ivers 
Christensdatter, Birgitte Cathrine (†1750), Østergård, 

1515
Christensdatter, Birthe Marie (†o. 1800?), Horne, 1465 
Christensdatter, Christiane Barbara – se Sevel, Chris

tiane Barbara Christensdatter 
Christensdatter, Dorthe Margrete – se Sevel, Dorthe 

Margrete Christensdatter 
Christensdatter (Spangsberg), Edel (-1689-1715-), 

Strandby, 994, 998 
Christensdatter (Spangsberg), Edel (1726-32), 996 
Christensdatter, Ingeborg (-1686-1705-), Ribe, 767, 

802
Christensdatter (Spangsberg), Ingeborg (1685-1766), 
Ugelvig, 995, 996 

Christensdatter, Inger (1593-1652), Sædding, 1209 
Christensdatter, Jensine (1832-1906), Hulvig, 1489 
Christensdatter, Karen (-1642-), Nørre Nebel, 1066, 

1128, 3534
Christensdatter, Karen (o. 1700), Ribe, 802 
Christensdatter, Katrine (1773-1862), Allerup, 1833 
Christensdatter, Kirsten (1590-1649), Janderup, 1068 
Christensdatter, Kirsten (-1619-47-), Ribe, 502, 582 

note 29
Christensdatter, Kirsten (1817-95), Gammelgård, Øl

god, 1559
Christensdatter, Maren (†o. 1660), Hillerup, 3156 
Christensdatter, Maren – se også Mulvad, Maren Chri

stensdatter
Christensdatter, Mette (†1659), Ribe, 503, 504, 560, 

617
Christensdatter, Mette (-1661-), Nagbøl, 2572 
Christensdatter (Spangsberg), Mette (*1719), Jerne(?), 

996
Christensdatter, Sara – se Kulerup, Sara Christensdat

ter
Christensdatter, Sophie (1622-91-), Løvlund, 2275, 

2281
Christensen – se under Drejere i Kunstner- og hånd

værkerregister

Christensen – se under Tømrere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Christensen, Adam Henrik (-1797-), Kvong, 1161 
Christensen, Ane (1780-1860), Risbøl, 2320 
Christensen, Ane Marie (1831-71), Hodde, 1489 
Christensen, Anne (1714-1803), Nr. Nebel, 1211 
Christensen, B. M. (†1820), præst, Brørup, 2731 
Christensen, Bodil Katrine – se Hansen, Bodil Katrine 
Christensen, Borregård – se under Skibsbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Christensen, Bruno & Sønner – se under Orgelbyg

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Christensen, Chr.'s Enke – se Chr. Christensens Enke 
Christensen, Christen (-1768-84-), bonde, Høllund, 

Vorbasse, 2317, 2365 
Christensen, Christen – se også Christen Christensen 
Christensen, Christen – se også Tarp, Christen Chri

stensen
Christensen, Christen Agersnap (*1871, †s.å.), Ølgod, 

1558
Christensen, Christian (1900'rne?), gårdejer, Nr. Ne

bel, 1200
Christensen, Else (1792-1852), Varde, 936 
Christensen, Eske (-1764-), Vester Starup, 1651, 1658, 

1664
Christensen, Gunnethe Kirstine – se Jensen, Gunnethe 

Kirstine
Christensen, Hans – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Christensen, Hans (†1743), Brixbøl, 1905 
Christensen, Hans (1770-1832), tiendekommisær, 

Hygom, 1876, 1971 
Christensen, Hans (-1881-), kirkeværge, Åstrup, 2965 
Christensen, Hans Peter (1839-72), Ølgod, 1558 
Christensen, Henrik (-1933-), Nr. Nebel, 1201 
Christensen, I. C. (1856-1930), kulturminister, 361 
Christensen, Ib – se Ib Christensen 
Christensen, Iver (†1659), herredsfoged, Løvlund, 

2281
Christensen, J. – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Christensen (Tarp), Tens (1558-1643), kirkeværge, Nr.

Nebel, 1209, 3534 
Christensen, Jens (-1695-), til Steensgaard, amtsforval

ter, Ribe, 806, 807 
Christensen, Jens (-1711-), kirkeværge, Vejen, 2893 
Christensen, Jens (†o. 1860?), Stavsø, 1269 
Christensen, Jens – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Christensen, Jens – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Christensen, Jens – se også Heden, Jens Christensen 
Christensen, Jeppe (1854-69), Fåborg, 1773 
Christensen, Johan (1829-99), Hjortlund, 3342 
Christensen, Johanne (1839-66), Slauggaard, Vorbasse, 

2320
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Christensen, Jørgen (†1654), Vorbasse, 2319 
Christensen, Jørgen (1812-62), gårdmand, Risbøl, 

2320
Christensen, Jørgen (†før 1903), Risbølgård, Vorbasse, 

2320
Christensen, Jørgen – se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Christensen, K. A. – se under Elektrikere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Christensen, K. L. (†før 1911), Årre, 1799 
Christensen, Kalle – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Christensen, Kirstine Frandsen (-1939-), Tjæreborg, 

1866
Christensen, Knud (-1624-), præst, Ho og Oksby,

1378
Christensen, Knud (-1665-), synsmand, Tistrup, 1499 
Christensen, Knud Jacob – se under Snedkere og 

billedskærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Christensen, L. (-1869-), Varde, 872, 873 
Christensen, Laurids (1714-92), amtsforvalter, justits

råd, Ribe, 663, 806 
Christensen, Laurids – se under Murere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Christensen, Laurits (1787-1861), Varde, 936 
Christensen, Lauritz (1732-96), degn, Nr. Nebel og 

Lydum, 1211 
Christensen, Laust – se Gilbech, Laust Christensen 
Christensen, Lavrits – se Lavrits Christensen 
Christensen, Lene (1817-66), Nymindegab, 1290 
Christensen, M. P. – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Christensen, Mads (-1770-90-), Holstedgård, 2739,

2748, 2750, 2754, 2755, 3541 
Christensen, Mads – se også Gamst, Mads Christensen 
Christensen, Mette, f. Holbek (1811-93), Lønne, 

1290
Christensen, Mogens (-1674-), forpagter, kirkeværge, 

Vester Nebel, 1977 
Christensen, Morten (-1609-), kirkeværge, Ansager, 

1583, 1584
Christensen, Morten (-1639-), løbedegn, Varde, 1151 
Christensen, N. C. (1807-78), toldofficiant, Lønne, 

1290
Christensen, N. Horsbøl (-1928-), lærer, kirkesanger, 

Vester Nebel, 1983 
Christensen, Niels (-1689-), Surhave, Brørup 2715,

2719, 2720
Christensen, Niels (-1764-), bonde, Næsbjerg, 1648 

note 3
Christensen, Niels (-1768-), præst, Bække, 2406 
Christensen, Niels – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Christensen, Niels – se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Christensen (Spangsberg), Niels (*1722), Jerne(?), 996

Christensen, Niels Chr. (-1881-), kirkeværge, Åstrup,
2965

Christensen, Niels Lykke (-1980-), Årre, 1790 
Christensen, Oluf (-1615-), kirkeværge, Grene, 2284 
Christensen, P. – se under Skibsbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Christensen, P. C. (o. 1975), købmand, kirkeværge, 

Skast, 1881
Christensen, Peder (1561-1601), købmand, Ribe, 789,

801, 3547 note 12 
Christensen, Peder (-1652-), skriver, København, 664 
Christensen, Peder (-1654-), kirkeværge, Strandby, 

984
Christensen, Peder (-1934-), gårdejer, Bækhuse, 1207 
Christensen, Peder (†o. 1770?), Gesten, 2537 
Christensen, Peder – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Christensen (Spangsberg), Peder (1670-1742), Strand

by, 995, 997, 998 
Christensen, Peder Christian (1828-1907), sognefo

ged, Skonager, 1647 
Christensen, Peter (o. 1650?), løbedegn, Kolding, 

2407
Christensen, Peter (-1964-), graver, Grene, 2277 
Christensen, Sigrid (-1933-), Nr. Nebel, 1201 
Christensen, Simon (1645-1732), til Store Hebo, 1031, 

1041, 1042, 1050, 1051, 1062, 1066, 1067, 1069, 
1073, 1084

Christensen, Svend – se under Gørtlere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Christensen, Søren (-1615-), Plougslund, kirkeværge, 
Grene, 2284 

Christensen, Søren (1795-1858), Allerup, 1832 
Christensen, Søren (1800-76), Nørbølling, 2873 
Christensen, Søren – se også Sevel, Søren Christensen 
Christensen, Thomas (1608-87), Hillerup, delefoged, 

Riberhus, 3156 
Christensen, Thomas (1833-58), Sædding, 1211 
Christensen, Vilhelm – se under Guldsmede (Køben

havn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Christensen, Villy – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Christian, biskop – se Kristiern
Christian (-1525-30-), hertug (den senere Christian 

III), 1026, 3261, 3439 
Christian – se under Malere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Christian – se under Smede i Kunstner- og håndvær

kerregister
Christian – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Christian – se under Sten- og billedhuggere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Christian I, konge af Danmark 1448-81, 831 
Christian (Christiern) II, konge af Danmark 1513-23, 

135
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Christian III, konge af Danmark 1534-59, 90, 92, 106, 
110, 404, 423, 488, 686, 819, 828, 837, 839, 847, 850, 
1792, 1894, 1962 

Christian IV, konge af Danmark 1588-1648, 72, 398, 
425, 426, 474, 516, 1335, 2254, 2504, 2513 note 112, 
3156, 3367, 3425 

Christian V, konge af Danmark 1670-99, 463, 510, 
765, 807, 1025, 2560, 3195, 3261, 3288, 3537 

Christian VI, konge af Danmark 1730-46, 398, 432, 
727, 2384, 3281, 3421 

Christian VII, konge af Danmark 1766-1808, 516, 
770, 1530, 1554, 1627, 3283, 3295, 3386 

Christian VIII, konge af Danmark 1839-48, 2133 
Christian IX, konge af Danmark 1863-1906, 80, 361, 

478
Christian X, konge af Danmark 1912-47, 753, 771, 

2354
Christian, Jørgen – se Jørgen Christian 
Christiansdatter, ...h..s (*1751), Farup, 3485 
Christiansen & Schjønning – se under Klokkestøbe

re i Kunstner- og håndværkerregister 
Christiansen, Andreas Hans – se under Farvere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Christiansen, Christian – se under Farvere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Christiansen, Hanne Kirk (†før 1973), 2295 
Christiansen, M. – se under Sten- og billedhuggere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Christiansen, Ole Kirk – se under Snedkere og bil

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Christiansen, Peder (rådmand) – se under Farvere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Christiansen, Zacharias – se under Smede i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Christine (-1490-), dronning af Danmark 1481-1513, 

103, 846, 851, 3530, 3531 
Christine Gødikesdatter (†1358), Ribe, 106, 635 
Christoffer – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Christoffer – se under Tømrere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Christoffer I, konge af Danmark 1252-59, 66, 102, 

103, 104, 150, 226, 409, 522, 524, 527, 528, 529, 530, 
531, 534, 536, 538, 540 note 26, 541 note 44, 543, 
544, 545, 548, 549, 591, 635, 3527 

Christoffersdatter, Karen – se Hemmer, Karen Chri- 
stoffersdatter de 

Christoffersen – se under Murere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Christoffersen, Carsten (-1696-), præst, Tjæreborg, 
1842

Christoffersen, Hans (-1786-), Vorbasse, 2335 
Christophersen, Enevold – se under Snedkere og 

billedskærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Chritensen, Peder – se Christensen, Peder 
Clarke, Geoffrey (o. 1960-70?), kunstner, 416

Classen, Christina Margareta (†1745), Sønderskov, 
2821, 2862, 2865, 2871, 3541 

Claudi (o. 1700), provst, Ribe, 668 note 7 
Claudi, Christian (-1738-), regimentskvartermester, 

Østerbygård og Vamdrupgård, 2653 note 63, 2670, 
Claudius (slægt), 2848, 2870, 3541 
Claudius, Christine Margrethe, f. Bachmann (†1756), 

Sønderskov, 2715, 2720, 2734 note 42, 2777, 2778, 
2780, 2784, 2785, 2870, 2871, 2872, 3541 

Claudius, Johannes (-1719-), præst, Emmerlev, provst, 
Schackenborg, 2872 

Claudius, Magdalena Augusta (-1719-), Emmerlev, 
2872

Claudius, Samuel Nicolaus (1719-71), til Sønderskov, 
kancelliråd, amtsforvalter, 2774, 2777, 2778, 2780, 
2784, 2785, 2870, 2871, 2872, 2874 note 45, 3541, 
3542

Claus – se under Glarmestre og glaskunstnere i
Kunstner- og håndværkerregister 

Claus (guldsmed) – se Rasmussen, Claus 
Claus Iversen (-1566-), kirkeværge, Ribe S. Katrine, 

746
Claus Strangesen (1553-96), til Nørholm, 1428, 1435, 

1437/38
Clausdatter, Bege – se Emmiksen, Bege Clausdatter 
Clausdatter, Ide – se Ide Clausdatter 
Clausdatter, Ingeborg (†1620), Sneum, 1832 
Clausdatter, Maren – se Maren Clausdatter 
Clausen – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Clausen (Strangesen), Otte – se Otte Clausen 
Clausen, Abeline (o. 1925), Gredstedbro kro, 3256 
Clausen, Christen (†1736), Ribe, 805 
Clausen, Christen Hansen (†o. 1919?), herredsfuldmæg- 

tig, justitsråd, Brørup, 2732 
Clausen, Christine B., f. Jacobsen (1790-1856), Ankel

bo, 2289
Clausen, Emil (-1920-29-), præst, Grindsted, 2258 

note 15
Clausen, Gorm – se under Skibsbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Clausen, Hans (†1567), præst, Janderup, 1067 
Clausen, Hans Christian (†1840), præst, Farup, 3299 
Clausen, Jacob Pedersen (-1787-), præst, Ho, provst, 

1351
Clausen, Marius (-1924-25-), kroejer, Gredstedbro, 

3253
Clausen, Meta Augusta, f. Smith (†o. 1919?), Brørup, 

2732
Clausen, Niels (-1598-1620-), præst, Henne, 1270 no

te 28
Clausen, Niels (-1769-), rådmand, Ribe, 748 
Clausen, Niels – se også Niels Clausen 
Clausen, Peder (-1637-), præst, Ål, 1335 
Clausen, Peder – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
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Clausen, Rasmus (-1654-), lektor, Ribe, 3493 note 148 
Clausen, Thomas Jensen (-1776-), skibsfører, Sønder

ho, 2169
Claussen, Behrens (-1934-), domorganist, Ribe, 480 

note 25
Clemens Madsen (-1458-59-), præst, Gram, 100, 298, 

846
Clemensen, Ebbe – se Ebbe Clemensen 
Clement, skipper (-1534-), 869, 889 
Clementsen, Arild – se Arild Clementsen 
Clemmensen, Andreas – se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Clemmensen, Niels (-1691-), herredsfoged, Løvlund, 

2275, 2281
Clemmensen, Peder (†o. 1694), til Ly dumgård, 1234 
Cohr, Carl M. – se under Guldsmede (Fredericia) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Colding, Jon Jensen – se Kolding, Jon Jensen 
Colding, Jon Jonsen – se Kolding, Jon Jensen 
Colwitz, Johan Friederich – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Cort, Cornelius – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Coster (Cöster), Hans (-1777-85-), præst, Ribe dom

kirke og Seem, 3410, 3434 note 107 
Cour, Hulda la (†1878), 2833
Cour, Poul la (1846-1908), professor, højskolelærer, 

Askov, 2833 2845 
Cranach, Lucas – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Curtz, Hans (1714-64), præst, Darum og Bramminge,

3058
Curtz, Kirstine, 3062 note 76, 3544
Curtz – se også Kurtz
Cæsarius af Heisterbach (†1240), 2902

D & G – se Danielsen, hhv. Gørresen 
D C S – se under Gørtlere i Kunstner- og håndværker

register 
D D – se Daa, Dorte
D F A – se under Galvanoplastikere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
D I D R (-1643-), Lunde, 1124 
D S D, Lydum, 1235
Dager, Claus – se under Guldsmede (Kolding) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Dagmar (†1212), dronning af Danmark, 226 
Dahl, Emil Ferdinand – se under Guldsmede (Kø

benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Dahl, Koed (†før 1950), Stenvad Mølle, 2446 note 95 
Dahlerup, Jørgen – se under Guldsmede (Hørsholm) 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Dahlerup, Vilh. – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Dahlhoff – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister

Dal, Chresten Knudsen (†1604), præst, Ho, 1369, 1373 
Dalgaard, Jens J. – se under Konservatorer i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Dalhoff, H. – se under Gørtlere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Dalsgaard, Christen – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Dam, Lorents – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Dam, Niels – se under Guldsmede (Varde) i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Damgaard, Jens Christian (1756-78), student, Jande- 

rup, 1065 
Dan (våben), 932
Danielsen, J. J. – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Danielsen, Peder (-1800-), Alslev, 2027, 2028 
Danner, Louise Christine (1815-74), lensgrevinde, 

905
Dau, Ejner – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Dau, Hans – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Daugaard, Jacob Brøgger (1796-1867), biskop, Ribe, 

476, 483, 484, 486, 487, 494, 497 note 10, 498 note 
24, 817

Daugaard-Peters – se under Tømrere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

David – se under Smede i Kunstner- og håndværker
register

Davidsen, Niels (1762-1819), Vester Vedsted, 3486 
Davidsen, Peter (-1847-), kirkeværge, Vester Vedsted, 

3456
De Smithske Jernstøberier – se under Klokkestøbere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Debes, Lukas (-1710-), præst, Lindknud, 2688 
Decastello, Claus Pedersen – se under Murere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Degn, Lave – se Lave Degn
Demant, J. A. – se under Orgelbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Demant, P. U. F. – se under Orgelbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Den kgl. Porcelænsfabrik – se under Porcelænsfabrik- 

ker i Kunstner- og håndværkerregister 
Dewitz, von (slægt), 805
Dewitz, Frederik von (†1673), ritmester, Ribe, 646, 

666
Dexinger, Wilhelmine (1915-22), Skjoldbjerg, 2329 
Didnksen, Bendix (1676-1738), præst, Føvling, 2792 
Didriksen, Niels – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Dietrichstein, von (-1627-29-), oberstløjtnant, Kol

ding, 2443 note 14 
Dines – se under Tømrere i Kunstner- og håndværker

register
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Dinesen, Jens Jersin – se Jersin, Jens Dinesen 
Dircksen, Jan – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Dirichsen, Jan – se Dircksen, Jan 
Dithmer, Hans H. (-1843-45-), agent, 367 
Ditlev, kannik, Ribe, 95
Ditlevsen, Fin – se under Arkitekter og bygmestre

i Kunstner- og håndværkerregister 
Ditzer – se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Dobbran, Hinrik – se under Klokkestøbere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Docter – se Doctors 
Docter, Peder (†1558), Ribe, 637 
Doctors, Lisbeth – se Lisbeth Doctors 
Doctors, Maje – se Maje Doctors 
Dohm, Heinrich – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Dolci, Carlo – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Dolendo, Zacharias – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Dombroik (-1700-), kaptajn, 1151 
Dons, Inger Jensdatter (-1765-1804-), Nagbøl, 2541, 

2576
Dons Kristensen, H. – se Kristensen, Henrik Dons 
Donslund, Kjerstin Pedersen – se Jensen, Kjerstin 
Doré, Gustave – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Dorethe Sørensdatter (Stage) (-1575-1600?-), Ribe, 

786
Dorothea (†1563), Ribe, (g.m. Poul Madsen), 601 
Dorothea (†1601) – se Hansdatter, Dorothea 
Dorothea (†1699), Åstrup, (g.m. Iver Gregersen Krab

be), 2966
Dorph, Anton – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Dose, Kai – se under Arkitekter og bygmestre i

Kunstner- og håndværkerregister 
Draiby, Frederik M. R. – se under Arkitekter og 
bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Drebolt, Albert Telemack – se under Guldsmede 
(København) i Kunstner- og håndværkerregister 

Drefeld (våben), 2024
Dreier, C. T. – se under Drejere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Dreier, Jens Thomsen (†1811), Ribe, 818 
Dreier, S. E. S. (†1680?), 608 
Drejer, Thomas Jensen – se Jensen, Thomas 
Drewsen, H. C. – se under Galvanoplastikere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Dreyer, Katrine (-1902-), Stenderup, 2802 
Dræbye, J. R. (-1919-), præst, Grindsted, 2267 
Du Pont, Mathurin – se Pont, Mathurin du 
Due (våben), 1232 
Due (†før 1720), løjtnant, Varde, 934

Due, Birgitte – se Juhl, Birgitte 
Due, Christian – se Due, Kristian 
Due, Elenora Berendsdatter (1676-1750), Hjerting, 

2094, 2095 
Due, Jørgen (-1587-), til Oksholm, 1232 
Due, Tørgen Christopher (-1716-), til Sønderskov, 

2777, 2781
Due, Jørgen Skeel (-1662-1701), til Sønderskov, amt

mand, 2705, 2733 note 3, 2734 note 62, 2765, 2791,
2797 note 5, 2867, 2868, 2870 

Due, Kristian – se under Malere i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Dueholm, Marie (†før 1936), Ribe, 507 
Dueholm, P. (-1936-), rentier, Ribe, 507 
Dupont, Mathurin – se Pont, Mathurin du 
Duus, Nicolai (-1770-), til Engelsholm, kammerråd, 

2225, 2283, 2335 
Dyck, Anton van – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Dynesen, Christen (*1635, †s.å.), 645 
Dyrbye, Valdemar – se under Guldsmede (Ribe) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Dyre (våben), 2451
Dyre, Christine (Christence?) (-1680-97-), 2451, 

2888, 2892, 2893, 2894 
Dyrebye, Andreas – se under Guldsmede (Ribe) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Dyrebye, Hans Chr. – se under Guldsmede (Ribe) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Dürer, Albrecht – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Düring, Ernst Friederich Christoph von (1738-1809), 

til Østerbygård, generalmajor, 2648, 2669 note 52 
og 55, 2670 note 55 og 57,

Düring, Wilhelm Georg Friedrich Carl von (1782- 
1860), til Heinsen og Vamdrupgård, generalmajor,
2666 

Daa (våben), 1512 
Daa, Claus (o. 1620), 658 
Daa, Dorte (†1600), Nørholm, 1511, 1512, 1513 
Daa, Dorte (†1624), Gerdrup, 3329, 3343 note 43

E I, borger, Ribe, 608
E I B (†o. 1680), Torstrup, (g.m. C Æ D), 1437 
E I D (g.m. I T S), Ribe, 804
E M D W (Else Madsdatter Warde) – se Madsdatter, 

Else
E M S D D (†o. 1763), Lydum, 1235 
E. A. Hansens Teglværk – se under Teglbrændere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Ebbe – se under Murere i Kunstner- og håndværker

register
Ebbe – se under Snedkere og billedskærere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Ebbe – se under Tømrere i Kunstner- og håndværker

register
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Ebbe Clemensen (-1525-), Ribe, 451 
Ebbe Jensen (-1396-), præst, Ål, 1293 
Ebbe Nielsen (†1350), borger, Ribe, 106 
Ebbesen, Hans (-1926-), lærer, Stenderup, 2801 
Ebbesen, Maren, Sønderskov Mølle, 2874 note 42 
Ebbesen, Niels – se Niels Ebbesen 
Ebbesen, Nis – se Nis Ebbesen 
Eckehard af Slesvig (†1026), biskop, 62 
Eeg, Søren Petersen (1816-54), Føvling, 2796 
Eenholm, Christen Siegfred (-1723-), kommerceråd, 

Ribe, 573, 582 note 33, 583 note 35 
Egholdt, Hans Johnsen (-1909-), Lejrskov, 2435 
Ehlers, H. – se under Sadelmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Ehrenfeld, Maria, f. Schultz (1694-1746), til Endrup- 

holm, Nørholm og Lunderup, 1424, 1500, 1581, 
1745, 1746, 1749 note 58 

Ehrenfeldt, Steffen Nielsen (1680-1741), til Endrup- 
holm, Nørholm og Lunderup, 1500, 1511, 1572, 
1575, 1576, 1580, 1581, 1679, 1743, 1745, 1746, 
1779

Eibye, Knud – se under Gørtlere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Eigtved, Nicolai – se under Arkitekter og bygme
stre i Kunstner- og håndværkerregister 

Eijsbouts, N.V. – se under Klokkestøbere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Eilchau, Christian Cornelius – se Eilschou, Christian 
Cornelius

Eiler, Frederikke L., f. Biørnsen (1771-1809), Jernved, 
3247

Eiler, Frederikke Lovise (1832-64), Gammelby, 2932 
Eilschou, Andreas Michael (1747-1824), apoteker, Ri

be, 125, 143 note 7, 338, 815, 843 
Eilschou, Christian Cornelius (1777-1834), apoteker, 

Ribe, 816 
Elbæk, Mads (1738-1823), Bobøl, 2796 
Elias (†1162), biskop, Ribe, 64, 115, 159, 160, 242, 

522, 3438
Eliasdatter, Tove (1801-70), Hjortlund, 3341 
Elin Gødes(kone) (-1581-), Billum, 1098 
Eline (-1646-), præstekone, Vester Nykirke, (g.m. Seve

rin Lambertsen), 1734 
Elisabeth (-1413-33-), (g.m. Jon Jacobsen til Nør

holm) , 110 
Ellen Timsdatter – se Helena Thimesdatter 
Eller, Poul (-1971-), kunsthistoriker, 1870 
Ellger, Dietrich (-1966-), bygningshistoriker, 246 
Ellum, Inger – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Ellung, I., antikvar – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Elmholdt, Svenning – se under Konservatorer i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Elo, Mathilius Schack – se under Sten- og billedhug

gere i Kunstner- og håndværkerregister

Else Lauritsdatter (†o. 1599), Ribe, 801 
Elsuf, fru (o. 1275), Ribe, 841 
Emmiksen (våben), 2024
Emmiksen, Bege Clausdatter (-1586-1613), til Hunds- 

bæk, kirkeværge, 2911, 2923, 2933 note 23 
Endorph, Cathrine Nielsdatter (†1705), Ribe, 654, 

3528
Endorph, Christiana Maria (-1747-76-), Brøndum 

1958
Endorph, Jens Pedersen (-1725-), Henne?, 1246 
Endorph, Peder Nielsen (-1710-30-), til Hennegård, 

1207, 1239, 1246, 1247, 1250, 1254, 1273 
Enevold – se under Smede i Kunstner- og håndvær

kerregister 
Enevold Gregersen (-1569-), Ribe, 93 
Enevoldsdatter, Anne (1647-1729), Store Hebo 1041, 

1042, 1062, 1066, 1067, 1084, 3533 
Enevoldsen, Anne – se Enevoldsdatter, Anne 
Enevoldsen, Christopher – se under Blytækkere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Enevoldsen, Mads (†før 1651), Ribe, 642 
Enevoldsen, O. – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Enevoldsen, Peder – se under Blytækkere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Engel – se under Urmagere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Engelbrecht Andersen – se under Guldsmede (Ribe) 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Engelstoft (-1786-), birkedommer, Nordby, 2117, 

2118
Engelstoft, Christen Pedersen (-1636-), Næsby, 665 
Engelstoft, Christian Olesen (†1742), præst, Sønderho, 

2159, 2162, 2164, 2166, 2175, 2199 note 37, 2205, 
2206

Engelstoft, Christian Thorning (1805-89), biskop, Ri
be, 1436

Engelstoft, Laurits (-1775-), Anst, 2480 
Engelstoft, Ole-Christian – se Engelstoft, Oluf Chri

stensen
Engelstoft, Oluf Christensen (1636-1712), skriver, amts- 

fuldmægtig, rådmand, Ribe, 665, 793, 3528, 3530 
Engerup, Søren Hansen (-1625-), kirkeværge(?), Søn

derho, 2186 
Enghof, C. (-1902-), 2801
Engvarius, Arnt Peter (o. 1760?), til Rørbæk, 2387 
Er...man, Johan (†1695), Gammelby, 2932 
Erichsen (-1844-), maler(?), Verst, 2385 
Erichsen, Christen (-1765-), Seest, 2583 
Ericsøn, Laverst (-1615-), Bække, 2406 
Erik Ejegod, konge af Danmark 1095-1103, 226, 547 
Erik Emune, konge af Danmark 1134-37, 150, 157,

527, 528, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 589, 3527 
Erik Clipping, konge af Danmark 1259-86, 66, 102, 

104, 226, 549 
Erik Klipping – se Erik Glipping
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Erik Menved, konge af Danmark 1286-1319, 539 
note 16, 592, 593 

Erik af Pommern, konge af Danmark 1396-1439, 68, 
320, 469

Erik Nielsen (-1280-), godsejer, Anst, 2463, 2541, 
2611, 2631, 2875 

Erik Nielsen Gyldenstjerne – se Gyldenstjerne, Erik 
Nielsen

Eriksdatter, Ingeborg Kaas – se Kaas, Ingeborg Eriks- 
datter

Eriksen, Niels – se Niels Eriksen 
Eriksen, Tannis – se Tannis Eriksen 
Erlandsen, Jacob – se Jakob Erlandsen 
Ernst, Johan Conrad – se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Erritzøe, Catharina Iversdatter (-1721-), 2415 
Erstad-Pedersen, G. – se under Gørtlere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Erstad, Troels – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Esbensen, Jens Nielsen (1815-73), Hoddeskov, 1489 
Esbern (o. 1200-50), Føvling, 2794, 2799 note 82 
Esge Lauridsen (o. 1300?), 1082 
Esger (†1273), biskop, Ribe, 66, 83 note 36, 96, 226, 

271 note 1
Esger Mø (-1338-), kantor, Ribe, 93, 94, 104, 108, 

635, 846
Esgersen, Peder – se Peder Esgersen 
Eskelsdatter, Maren (†1766), Grimstrup, 1704 
Eskesen, A. B. (†1954), valgmenighedspræst, Skande

rup, 2582 
Eskesen, Anders – se Anders Eskildsen 
Eskesen, Christen (-1720-35-), Vestterp, 1651, 1658,

1666, 1667, 1669, 1670 
Eskesen, Christen (-1799-), 1651 
Eskesen, Las (-1668-), Lundager, 1189 
Eskesen, Peder – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Eskil (†1132/33), biskop, Viborg, 246 
Eskil (†1181), ærkebiskop 1137/38 i Lund, 64 
Eskil(d) (†1409), biskop, Ribe, 68, 522, 534, 845 
Eskild Ebbesen (1100'rne), kgl. ombudsmand, Varde, 

865
Eskildsen, Anders – se Anders Eskildsen 
Eskildsen, Chr. (-1963-79-), præst, Vester Vedsted, 3491 

note 82, 3496 note 205 
Eskildsen, Niels – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Eskildsen, P. – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Eskildsen, Terkel (1535-1624), læge, Jedsted, 3156 
Esmann, Hermann (1755-1824), præst, Lemvig, Lem, 

Ølgod, Strellev mv., 1553, 1557 
Estrup, Hector F. J. – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Eugenius (-1437-), pave, 68

Evendorph, Morten (o. 1715?), rådmand, hospitalsfor
stander, Ribe, 1293 

Exner, Bent og Helga – se under Guldsmede (ikke 
stedfæstede) i Kunstner- og håndværkerregister 

Exner, Inger og Johannes – se under Arkitekter og 
bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 

Exner, Julius – se under Malere i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Eziko (†1026), biskop, Slesvig, 82 note 18

F B A (†1845?), Lydum, 1235
F B S (Frands Bastiansen Slesvig) – se Bastiansen (Sles

vig) , Frands
F P (el. P F?) – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
F(P?)L P (1600'rne), Ribe, 457
Faber, Ernst – se under Smede i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Fabricius (familie), Varde, 873
Fabricius – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Fabricius, Georg Andreas (1740-1814), præst Ansager,

932, 1590
Fabricius, Margrete (1774-1853), 3097 
Fabricius, Terman Øllgaard (†1857), 3030, 3040, 3097 
Fabricius, Theodora (†1858), Bramminge, 3097 
Fabricius, Wilhelm (1702-67), præst, Varde, provst, 867,

880, 930, 932, 933, 937, 964 
Fabricius, Wilhelm (†1789), Ansager, 1590 
Fabricius, Wilhelm (1777-1824), 3097 
Fabritius, Christen (-1781-), præst, Lejrskov, 2415 
Fabritius, Fredrik – se under Guardeiner i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Falck, madam (†1746), Varde, 934 
Falck, E. Th. – se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Falck, L. – se under Smede i Kunstner- og håndværker

register 
Falkenhaven (våben), 1875
Falster, Christian (1690-1752), digter, filolog, rektor, 

Ribe, 660, 662 
Fandina, Christoffer Adolf (-1668-), Seest, 3540 
Fanninger, Hans (o. 1560), borgmester, Ribe, 575,

639
Fasti, Anne (o. 1550?), 1749 note 53 
Faulov – se Taulov
Feddersen, Friderich Johan Wilhelm – se under Mu

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Feddersen, N. – se under Blikkenslagere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Feerup – se under Smede i Kunstner- og håndværker

register
Feilberg, Conradine, f. Købke (-1835-), 2030 note 15 
Feilberg, H. F. (-1875-), præst, Darum, 3046 
Feilberg, Nikolaj Laurentius (-1835-), præst, Alslev, 

2030 note 15
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Feilman, Niels (o. 1710?), præst, Kalvslund, 3355 
Fenger, Ludvig – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Feodorowitch, Michael (-1628-), zar af Rusland, 425 
Fibiger, A. S. (-1759-), præst, Henne og Lønne, 1291 

note 10
Fiilsøe, Jacob Clausen – se under Blytækkere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Filip, maler – se Philipphus
Fin – se under Sten- og billedhuggere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Fincke, Caspar – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Finsen, Arne – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Fischer, Jens N. (1803-87), skibsfører, Sønderho, 2182 
Fischer, Mette Cathrine – se Brinch, Mette Cathrine 
Fjeldskov, A. – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Fjeldskov, Niels Waldemar – se under Snedkere og 

billedskærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Flansmose, J. D. (-1991-), 2869
Flek, Marius Christian – se under Glarmestre og 

glaskunstnere i Kunstner- og håndværkerregister 
Flemming (våben), 476, 932
Floris, Cornelis – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Floris, Frans – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Floris, Søren (-1980-), geolog, 194 note 18 
Foersom, Chresten – se under Urmagere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Foersom, Magdalene (1767-97), Ribe, 631 
Foersom, Maren Jepsdatter (1732-75), Ribe, 801, 

3530
Fog & Mørup – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Fog, Anna Kristine Clemensdatter (-1742-), Vester Ved

sted, 3493 note 147 
Fog, Elisabeth (†1710), Ribe, 799 
Fog, Hans (-1768-), præst, Vejen, 2899, 2901, 2902, 

2903, 2904, 2905, 2907 
Fog, Jørgen Lauridsen (1631-1710), præst, Ribe S. Ka

trine, 782, 784, 806, 807 
Fog, Laurids (†1667), præst, Feldballe og Nødager, 

806
Fog, Laurids Jørgensen (†o. 1747), præst, Ribe S. Ka

trine, 766, 782, 785, 800 
Fogh, Abelone Cathrine (-1858-), Vejen, 2902 
Fogh, Camilla Augusta (1826-51), Varde, 937 
Fogh, David Jørgensen (†1720), præst, Alslev, 2029 
Fogh, Hans Nielsen (1700-81), birkedommer, Hunde- 

rup Birk, 1741, 1746 
Fogh, Karen Sophie (-1797-), Frøstrupgård, 1165 
Fogh, Magdalene Dorthea – se Poder, Magdalene Dor

thea

Fogh, N. (-1850-), kaptajn, Varde, 937 
Fogtman, Laurits (1748-1821), byskriver, byfoged, ju

stitsråd, kirkeværge, Varde, 936, 950, 951 
Fogtmann, Nicolai (†1851), biskop, Ribe 1831-33, se

nere Ålborg, 486, 494 
Folsach, Hans (-1721-38-), til Gjessinggård og Keld- 

kær, krigsråd, 2297, 2308, 2310, 2311 
Forpagter, Hans – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Forum, Bertel Agervig (1806-50), købmand, Varde,

936
Forum, J. C. (-1874-), fotograf, 889 
Foss (familie), Ribe, 649 
Foss, frøken (†1750), Ribe, 662 
Foss, Christiane Marie – se Worm, Christiane Marie 
Foss, David (-1723-), præst, Grindsted, 2225, 2283 
Foss, David Lauritsen (1604-59), præst, Ribe S. Katri

ne, 778, 798
Foss, Hans (-1782-), præst, Hedensted og Dalby, 2198 

note 18
Foss, Inger Davidsdatter (†o. 1650?), Ribe, 798 
Foss, Jens (†før 1724), kancelliråd, Ribe, 409, 662, 668 

note 34
Foss, Jens (1766-1828), præst, Hodde og Tistrup, 

1486
Foss, Karen Davidsdatter (†o. 1650?), Ribe, 798 
Foss, Magdalena Davidsdatter (1640-78), Ribe, 782, 

784, 805
Foss, Ove Thiesen (-1779-82-), præst, Sønderho, 2156, 

2157, 2158, 2159, 2166, 2198 note 18 
Foss, Peter (†1728), løjtnant, Ribe, 624, 662 
Frahm, Simeon (1887-1971), 1434 
Frands-Eberhart (†1691), Ribe, 661 
Frandsdatter, Ellen (†1696), Ribe, 645 
Frandsdatter, Else – se Thygesen, Else 
Frandsdatter, Karen (1773-83), Ribe, 803 
Frandsdatter, Mette Kirstine (†1845), Oksby, 3535 
Frandsen, Agner (-1993-), præst, Askov og Folding, 

2874 note 50 
Frandsen, Hans (†1673), Hjerting, 2092 
Frandsen, Hans – se også Hans Frandsen 
Frandsen, Ingvard – se Ingvard Frandsen 
Frandsen, Jacob (1683-1737), skipper, Hjerting, 2096 
Frandsen, Jens (1701-48), Farup, 3305 
Frandsen, Laust (-1703-17-), Lille Darum, 3057, 

3095
Frandsen, Otto – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Frandtzen, Niels – se under Sadelmagere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Frans Jacobsen (-1561-), kirkeværge, Varde, 928 
Frants – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Frausing (†1775), byfoged, Varde, 934 
Frausing, Andreas (-1736-), borgmester, Ribe, 1746, 

1834 note 57, 3537
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Frausing, Sophia (†1771), Ribe, 631 
Fredendal, Peter Frederik – se under Malere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Frederich – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Frederik I, konge af Danmark 1523-33, 552, 3261 
Frederik II, konge af Danmark 1559-88, 72, 94, 452, 

848, 2431, 2464, 2604 
Frederik III, konge af Danmark 1648-70, 463, 743, 

764, 2501, 3295 
Frederik IV, konge af Danmark 1699-1730, 292, 339, 

386, 398, 427, 1651, 1745, 2433, 2575, 2602, 2604,
2792, 2967 note 8, 3195, 3322, 3334 

Frederik V, konge af Danmark 1746-66, 884 
Frederik VI, konge af Danmark 1808-39, 464 
Frederik VII, konge af Danmark 1848-63, 905, 1341, 

1909 note 30 
Frederiksborg Orgelbyggeri – se Krohn, Troels 
Frederiksen, C. – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Frederiksen, Erik Ellegård – se under Malere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Freiberg (†o. 1746), oberstløjtnant, Varde, 960 
Frellevsen, Kristian – se Kristian Frellevsen 
Frello, Børge (1922-58), præst, missionær, 1154 
Frese, J. og M. – se under Glarmestre og glaskunst

nere i Kunstner- og håndværkerregister 
Freudendal, Peter Frederik – se Fredendal, Peter Fre

derik
Fride, Morten (†1686), tolder, Varde, 932 
Friderich, Christian (-1716-), skipper, Føhr, 2178 
Fridsch, Andreas Frausing (1744-1807), til Varho, stifts- 

fysikus, Ribe, 815, 3165 
Fridsch, Ingeborg Kirstine (1714-90), 573, 630 
Fridsch, Mads Pedersen (†1720), råd- og handelsmand, 

Ribe, 545, 572, 583 note 35, 630, 645 
Fridsch, Peder (1712-87), borgmesterjustitsråd, Ribe, 

586, 631, 736, 747, 748, 749 
Fridsch, Peder Madsen (†1709), købmand, overformyn

der, Ribe, 586, 630 
Fridsch, Sophia – se Frausing, Sophia 
Fridsk, Ingeborg Christine – se Anchersen, Ingeborg 

Kirstine
Friede, Maren Bjørn Pedersdatter (o. 1750), Ansager, 

1590
Friedlieb (1701-19), præst, Ansager, 1440 note 4 
Friedrichsen, Laurids (-1836-50-), købmand, Hjerting, 

2739 
Friis (våben), 731
Friis, A. M. G. (-1889-), tandlæge, Kolding, 3076, 3099 

note 34
Friis, Albert (-1588-98-), lensmand, 140, 283, 515, 

731
Friis, Berte (†1652), 650, 652, 654
Friis, Bodil (-1781-), 1746
Friis, Christen (-1680-), præst, 1438

Friis, Christen Nielsen (†1653), lektor og kannik, Ri
be, præst, Vester Vedsted, 138, 502, 570, 582 note 24 
og 30, 617, 638 

Friis, Christen Pedersen – se under Tømrere i Kunst- 
ner- og håndværkerregister 

Friis, Christoffer Hansen (-1675-), Ribe, 570 
Friis, F. F. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Friis, Friderich (†1704), præst, Gram, provst, 736, 748 
Friis, Gabriel Michael (1832-1900), læge, Tønder, 

1763, 3096, 3097, 3101 note 69 og 70 
Friis, Hans (-1637-), købmand, Ribe, 1732 
Friis, Hans (1685-1763), præst, Alslev og Hostrup, 

provst Skast hrd., 992, 2026, 2034 
Friis, Hans (-1782-86-), præst, Nordby, 2116, 2117, 

2118, 2121, 2198 note 18 
Friis, Hans Mortensen (†1708), præst, Vilslev, 3158 
Friis, Hans Nicolai Tranberg (1800-86), præst, Vilslev,

1751, 1763, 3101 note 69, 3537 
Friis, Hans Nielsen (1588-1650), rådmand, borgme

ster, Ribe, 441, 442, 502, 544, 545, 570, 582 note 29, 
586, 614, 615, 642, 644 

Friis, Hans Pedersen (†1682), præst, Nr. Nebel, 1210 
Friis, Hans Petersen (1790-1869), Skanderup, 2575 
Friis, Ingeborg Christensdatter (1620-1705), 566, 582 

note 24
Friis, Ingeborg, Lauritzdatter (-1667-), Ribe, 664
Friis, Jep (-1453-), kannik, Ribe, 850
Friis, Johan – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Friis, Kirsten Hansdatter (†1674), Ribe, 644, 661 
Friis, Kirsten Jensdatter (†før 1733), Ribe, 630 
Friis, Laurids (*o. 1659), 664
Friis, Laurids Christensen (†1659), råd- og handels

mand, Ribe, 621, 622, 664 
Friis, Laurids Mortensen (-1658-), Ribe, 442 
Friis, Lisbeth (-1638-57-), til Kærgård, 3174, 3176, 

3179
Friis, Maren (*o. 1657), 664
Friis, Maria Lauridsdatter (1657-1751), Ribe, 628,

924, 932
Friis, Niels (†1815), købmand, Ribe, 817 
Friis, Niels Hansen (-1650-), præst, Ribe, 570 
Friis, Niels Hansen (-1737-82-), præst, Nordby, 2122, 

2142 note 24, 2148, 2198 note 18 
Friis, Sofie Amalie (-1708-), Bramminge, 3095 
Friis, Thomas (-1685-), Ribe, 502 
Friis, Vibeke (*o. 1658), 664 
Frille (våben), 477
Frille, Eggert (-1454-60-), 94, 108, 426, 514 
Frille, Johan (-1454-60-), 94, 108, 426, 514 
Frille, Klavs Kristensen (†o. 1460), ærkedegn, Ribe, 

478
Frisk – se Fridsch og Fridsk
Frisvad, Peder – se under Arkitekter og bygmestre

i Kunstner- og håndværkerregister
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Frobenius-firma – se under Orgelbyggere i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Frost, P. N. (-1804-42-), stiftsprovst, Ribe, 158, passim 
Frølich, Lorenz – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Frølund, Niels (-1779-), købmand, Varde, 916 
Fuchs (†o. 1750?), geheimeråd, generalmajor, kom

mandant, Rendsborg, 1155 
Fuglede, Filip (†1855), præst, Malt-Folding og Vejen- 

Læborg, 2872, 2874 note 50 
Funden (-vikingetid-), 2389
Furtwängler & Hammer – se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Fussing, Johan Christian – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Fux, Johan – se under Guldsmede (Varde) i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Fyhn (Fyen), Hans – se under Tømrere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Fynbo, Hans (†o. 1556), vikar, Ribe, 106

G H (15-1600'rne), 1658
G M S (-1645-), (snedker?), – se under Snedkere og 

billedskærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Gabel, Christian Carl von (1679-1748) til Bramminge, 

gehejmeråd, stiftamtmand, Ribe, 75, 76, 196 note 
23, 328, 432, 455, 662, 823, 2979, 2980, 2983, 2984, 
3032, 3034, 3068, 3072, 3078, 3086, 3087, 3088, 
3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3096, 3097, 3500, 
3501, 3503

Gabel, Frederik von (-1688-), til Bavelse, etatsråd, 
1351, 1383

Gabrielsen, Bent – se under Guldsmede (ikke stedfæ
stede) i Kunstner- og håndværkerregister 

Gad, Chr. (-1918-), provst, Slavs hrd., 2356 note 18 
Gadesdatter, Anna Dorothea (-1711-), Ribe, 2997 
Gallifant, Charles – se under Konservatorer i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Galskyt (våben), 1224, 1236 note 24, 1262 
Galskyt, Maren (-1556-), Veiling, 1236 note 24 
Galskyt, Peder (†før 1586), 2911 
Galt (våben), 2023, 2024
Galt, Dorthe Pedersdatter (†1579), til Visselbjerg, 2010, 

2013, 2014, 2023, 2031 note 58 
Galthen, Ellen (1700'rne), 1832 
Galthen, Matthias (-1792-), byhistoriker, præst, Ribe, 

153, passim 
Galthen, Otto (1700'rne), 1832 
Galthen, Peder (1700'rne), 1832 
Galthen, Wenzel (1683-1736), præst, Sneum og Tjære

borg 1819, 1825, 1828, 1831 
Gambst, Thomas Jensen (†1644), handelsmand, Ribe, 

802
Gamelbye, Peder N. (1758-1846), Sønderho, 2193 
Gamrath, P. (-1928-), præst, Farup, 3270, 3308 note

23

Gamst, H. G. – se under Klokkestøbere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Gamst, H. G. – se også Hellerung, J. H.
Gamst, Henrik – se under Klokkestøbere i Kunstner- 
og håndværkerregister 
Gamst, Mads Christensen – se under Snedkere og 
billedskærere i Kunstner- og håndværkerregister 

Ganer, Christian Lykke (†1857), til Sønderris, 2067, 
2098 note 27

Ganer, Thomas (-1798-1800-), til Sønderris, 1911, 
1958, 2090

Gantzel, C. (-1869-), landmåler, 2461 note 1 
Garn, Else Poulsdatter (-1756-), 2967 note 4 
Gebhardt – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Gebrüder Rieger – se Rieger, Gebr.

Gede, Dorethe (-1651-), 3195
Geill, Flemming – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Gejl, Peter (o. 1930?), gårdejer, Skovsminde, 2736 
Gemzøe, Jacob Mathias (-1837-50-), præst Seest, 2608 

note 9
Gemzøe, Peter H. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Georg Thomsen (o. 1600), løbedegn, Varde, 1707 note 

42
Geraldus – se Jareld
Gerdes, Louise Nicolette – se Bjerrum, Louise Nico- 

lette
Gerold – se Jareld
Gersdorf, Ane Antoinette (†o. 1803), Farup, 3306 
Gersdorff (slægt/våben), 1739, 3182, 3198 
Gersdorff, Anna Margrethe (1749-66), Ribe, 3201, 

3202
Gersdorff, Christian (1707-57), til Vornæsgård, konfe

rensråd, amtmand, Kalø, 3202, 3208 note 109 
Gersdorff, Christoffer Frederik von (1699-1748), til 

Kærgård, oberst, 3123, 3161 note 58, 3168, 3172, 
3175, 3192, 3194, 3203 note 18, 3207 note 107 
Gersdorff, Christopher Frederick von (-1651-), til 

Obersitz, oberst, 3193, 3195, 3201 
Gersdorff, Erik (*1691, †s.å.), 3194, 3195, 3196, 3199 
Gersdorff, Frederik von (1651-1724), til Kærgård, ge

hejmeråd, generalløjtnant, 3110, 3132, 3134, 3139, 
3165, 3174, 3175, 3176, 3178, 3179, 3180, 3181,

3194, 3195, 3196, 3198, 3199, 3201, 3204 note 35,
3207 note 90

Gersdorff, Friderich (-1787-), til Kærgård, 3139, 
3140

Gersdorff, Sofie Amalie (1743-1801), Endrupholm, 
1687, 1696, 1718, 1739, 1747 note 18, 1748 note 20 

Gerstendorff, Carl Friedrich – se under Orgelbyg
gere i Kunstner- og håndværkerregister 

Gertrud Andersdatter Guldsmed (o. 1570), Ribe, 638 
Gertrud Anderskone (-1588-), Gesten, 2530 
Gertsdatter, Anna (†1664), Torstrup, 1436
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Gheyn, Jac. de – se under Malere i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Giertrud (†før 1655), Ribe, 603, 619 
Gijsen, Bendix – se under Guldsmede (København) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Gilbech, Laust Christensen – se under Snedkere og 

billedskærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Gising, Nickels Hansen (-1625-), kirkeværge(?), Søn

derho, 2186
Giødesen, Hans (1614?-62), delefoged, kirkeværge Nr.

Nebel, 1208 
Giøe, Ide – se Gøye, Ide
Giørtz, Anne Cathrine, f. Høxbro (1766-1852), Ribe, 

817
Giørtz, Christian (1790-1860), råd- og købmand, Ri

be, 126, 144 note 52, 304, 718, 817, 3459 
Giørtz, Henriette (1833-35), 817 
Giørtz, Necoline, f. Bjerrum (1806-79), Ribe, 817 
Gjødesen, Laurids – se Lauritz Ægidiussen Billum 
Gjødisdatter, Inge (†o. 1618), Ribe, 605 
Gjøe, Mogens (o. 1530?), 552
Glahn, H. C. – se under Arkitekter og bygmestre i

Kunstner- og håndværkerregister 
Glambech, Niels (†o. 1557), præst, Torstrup, 1438 
Glambek (våben), 1990, 1992 
Glambek, Christen (-1554-), 1379 
Glambek, Claus (-1554-), 1379 
Glambek, Mette (†1543), 1995 
Glambek, Niels Pedersen (†1593), til Øllufgård, 1979,

1992, 1995
Glambek, Peder Christensen (†1554), til Stubberup,

1379
Glob (våben), 1320
Gloe, Søster Anne (1688-1743), Ansager, 1589, 1590 
Glud, Niels (-1600-02-), kirkeværge, Ribe, 283, 292 
Gnudtzmann, J. E. – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Gnyple (-vikingetid-), 2389
Godiksdatter, Christina – se Christine Gødikesdatter 
Godskesdatter, Maren (†1647), 2628 
Goldsmidt, Jürgen (-1688-) – se under Guldsmede 

(København) i Kunstner- og håndværkerregister 
Goltzius, Hendrick – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Gorm den Gamle (†o. 950), konge af Danmark, 2128 
Gortzius, Geldorph – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Gosmann, Claus Hansen (-1693-1717-), præst, Ribe, 

137, 483
Gotskalk (-1387-), provst, Vendsyssel, 95 
Grabner, Joseph (1841-64), underkorporal, Østrig, 937 
Grabou, Rudolf Günter (o. 1750?), til Sneumgård, 

1820
Grabov, Clare (†1701), Estrup, 2830, 2839 note 113 
Graff, Carl – se under Gørtlere i Kunstner- og hånd

værkerregister

Gram, Henrik – se under Arkitekter og bygmestre
i Kunstner- og håndværkerregister 

Gram, Peder Juhlsen – se under Blytækkere i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Gram, Rudolph – se under Arkitekter og bygme
stre i Kunstner- og håndværkerregister 

Grave, Ide (1612-76), Ribe, 566, 582 note 24, 735, 
746, 780, 781, 796, 3157 

Grave, Jan Albert de – se under Klokkestøbere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Grave, Magnus – se Grave, Mogens 
Grave, Mogens (1554-1635), rådmand, Ribe, 502, 503, 

524, 544, 554, 555, 582 note 24, 639, 3528 
Graversen, Søren (†1763), skipper, Hjerting, 2095 
Green, H. F. W. – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Grefve, Ide – se Grave, Ide 
Gregersdatter, Dorethe (†1684), Ribe, 626 
Gregersdatter, Maren (†1806), Mandø, 3518 
Gregersen, Anna (-1959-), Lejrskov, 2436 
Gregersen, Carl (-1917-), gårdejer, Alslev, 2018 
Gregersen, Enevold – se Enevold Gregersen 
Gregersen, Karoline, f. Vaaben (†før 1959), Lejrskov, 

2436
Gregersen, Niels (†før 1959), Lejrskov, 2436 
Gregor (-1222-), kardinaldiakon, 66 
Greverod, Hans, Ribe, 144 note 30 
Greverodsdatter, Maren – se Maren Greverodsdatter 
Griisbeck – se Grisbeck

Grimstrup, Jørgen Jørgensen – se Jørgensen (Grim- 
strup), Jørgen 

Grisbeck, Kristen Nielsen – se Friis, Christen Nielsen 
Grisbeck, Niels Hansen (†1618), rådmand, Ribe, 283, 

294 note 2, 502, 570, 582 note 29, 584, 614, 617, 
622, 638

Groth, Severin (1792-1872), Lykkegaard, Lydum, 
1235

Groth, Simon – se under Guardeiner i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Grove, Villum Knudsen (1631-92), delefoged, Ribe, 
768, 769, 790

Grubbe, Anne (-1614-), til Juellingsholm, 2261 note 
89

Grum, Morten Poulsen (-1573-1621), præst, Astrup 
og Starup, 2950, 2957, 2963, 2965 

Grumsen, Søren – se under Murere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Grundet, Johannes Petersen – se Jens Petersen Grun
det

Grunnet, Niels (1734-1806), præst, Seest, 2608 
Grøn, Erich Nielsen – se under Guldsmede (Varde) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Grønholt, Anne Pedersdatter (o. 1690?), 665 
Grønholt, Peder Jensen (-1667-), præst, Vester Nebel, 

1971
Grønlund, David Mogensen (†1784), præst, Ribe S.
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Katrine, senere Darum, historisk samler, 540 note 20, 
741, 773 note 8, 3056, 3062 note 70, 3409, 3434 
note 102, 2838 note 91, passim 

Grønnewald, Poul Zachariassen (-1695-96-), til Hes- 
selagergård, amts- og proviantforvalter, 1161, 1417, 
1443, 1469, 1474, 1479, 1567 

Graae, Mariane (1730-1816), Nr. Nebel, 1211 
Graae, Rolf – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Graafod, Maren Pedersdatter (-1684-86-), Varde, 884, 

890, 904, 924, 925, 933 
Gude, Dorothea-Catharina Hedevig (1664-98), til 

Steensgård, 806 
Gude, Michael (-1664-), godsinspektør, 806 
Gudin – se Gude
Gudme, Maren Nielsdatter (1716-46), 2442 
Gudme, Peter Mortensen – se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Guido (-1266-), kardinal, pavelig legat, 66, 261, 266 
Guldager, Knud Mikkelsen – se Ho, Knud Mikkelsen 
Guldager, Niels (1781-1840), gæstgiver, Hjerting, 

2097
Guldagger, Anne Hansdatter (1631-59), Ribe, 796 
Guldagger, Hans (-1673-), Ribe, 797 
Guldagger, Maren Hansdatter (1636-58), Ribe, 797 
Guldagger, Nis Hansen (1639-60), Voldbjerg, 796, 

797
Guldagger, Voldborg (1592-1673), Ribe, 797, 798 
Guldberg, Høegh – se Høegh Guldberg 
Guldborg, R. – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Guldbrandsen, Ole – se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Guldsmed, Gertrud Andersdatter – se Gertrud Anders

datter Guldsmed 
Guldsmed, Niels – se Niels (guldsmed)
Gullev – se under Murere i Kunstner- og håndværker

register
Gumsen, Sebe – se Sebe Gumsen 
Gunde (†o. 1494), (g.m. Albrecht Hansen), 1341 
Gunde Nielsen Lange (†1477), til Lydumgård, rigsråd,

930, 933
Gunde Nielsen Lange (†1547), til Tornumgård, dom

dekan, Ribe, 598, 1293 
Gunder (o. 1525), Varde, 956, 957, 960 
Gunder Terkels(kone) – se Terkels(kone), Gunder 
Gundesen, Niels (-1887-), Houstrup, 1266 
Gundorph, Hans (-1772-97-), til Skodborghus og Søn

derskov, 2752, 2765, 2860, 2875, 2886, 2888, 2890, 
2896, 2902, 2903, 2905, 2906, 2910 note 50 

Gundorph, Jens (*1775, †s.å.), 2905 
Gundorph, Maria Catharina (*1774, †s.å.), 2905 
Gunner (-1232-), biskop, Ribe, 846, 847, 855 note 96 
Gvede Jeskone (o. 1575?), 735, 743 
Güberg, H. – se Krarup, H.
Gyde Osesdatter (-1350-), Ribe, 107

Gyde-Pedersen, P. M. (†1915), Jerne, 991 
Gydesen, Marius (-1960-), sognefoged, Grene, 2276 
Gydesen, Nielsine (-1960-), Grene, 2276 
Gyldenfeldt (våben), 1245
Gyldenfeldt, Elisabeth Marie (†1791), til Hennegård, 

1245, 1267
Gyldenstjerne (slægt/våben), 544, 577, 731 
Gyldenstjerne, Erik Nielsen (-1440-), til Tim, lens

mand på Riberhus, 99, 478 
Gyldenstjerne, Henrik (-1652-), 577 
Gyldenstjerne, Ingeborg (-1588-), 731 
Gyldenstjerne, Knud Pedersen (o. 1540), til Tim, 99 
Gyldenstjerne, Oluf Pedersen (-1492-), til Tim, 99 
Gøde Sørensen (-1581-), Billum, 1098 
Gødesdatter, Anna Dorothea (†1717), Sønderho, 2178, 

2201 note 95 
Gødesen, Peder (†1663?), Glejbjerg, 2950, 2958 
Gødike, Kristine – se Christine Gødikesdatter 
Gøldt, Anne Bolette (1751-1815), Lunde, 1130 
Gørresen, F. – se under Gørtlere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Gøtzsche, Carl Viggo (-1895-1901-), biskop, Ribe, 

494, 2368 
Gøye (våben), 1547, 1548, 2023 
Gøye, Elline (†1563), 1346 note 68 
Gøye, Ide (†1654), til Lindbjerggaard, 1530, 1547,

1554, 1562 note 76, 3536 
Gøye, Karen, 2031 note 58 
Götzche (-1898-), baneingeniør, Brøndum, 1934 
Gaarde, Nis Nielsen (†1849), Tistrup, 1511

H (-1640-), Vamdrup, 2657 
H B, Ribe, 646
H B (-1747-), Seem, 3432 note 65 
H B (?) (-1766-), 1199 
H B (-1775-), Ansager, 1589 
H  B ( o .  1800), 1429 
H B (o. 1825?), Ribe, 769
H B – se under Guldsmede (ikke stedfæstede) i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
H B – se under Gørtlere i Kunstner- og håndværker

register 
H B P (-1556-), 928
H C (-1652-), kirkeværge, Tjæreborg, 1861 
H C – se under Gørtlere i Kunstner- og håndværker

register 
H D B K (-1661-), 2572 
H G (-1601-), løbedegn, Gesten, 2531 
H H, 3468
H H – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
H H – se også Hermansen, H.
H H K (1600'rne), Ribe, 789 
H H R (-1637-), Ribe, 749 
H H S (-1736-), Seest, 2597 
H H S – se Simonsen, Hans Hansen

Danmarks Kirker, Ribe amt 246
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H  H  V ,  3468
H J H (-1874-), Guldager, 2063 
H K S (våben) (-1587-), Øse, 1625 
H M (-1622-), kirkeværge, Gørding, 2990, 2991 
H M K (H K M?) (-1602-), 2488 
H N H & Co. –  se under Guldsmede (København) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
H O, Ribe, 646 
H P (o. 1550), Ribe, 590 
H P (-1622-), kirkeværge, Gørding, 2990, 2991 
H P A W – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
H P (S) – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
H R – se Rusk, Jens Hansen
H S – se under Gørtlere i Kunstner- og håndværker

register 
H S(?) (-1776-), 1199 
H W (-1577-), håndværker, Billum, 1081 
H W A (-1697-), 3432 note 65 
Habermann, Joh. (-1586-), teolog, 2990, 3414 
Haboll, Hans Henrik (1789-1843), organist, Varde, 937 
Hagedorn, Jeppe (-1879-), skibsinspektør, kaptajn, 

2833
Hagedorn, Philip J. (-1728-), til Herritslevgård, 1178 

note 6
Hagen, Hans (-1903-04-), 3243 
Hagen, Johan van (-1498-), ærkedegn, Ribe, 108 
Hagerup, Andreas – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Hagerup, Eiler (-1773-74-), biskop, Ribe, 376, 486,

493, 498 note 36 
Hagsted, Claudine Michaeline Sørensen (†1887), Øl

god, 1540 
Hahn (våben), 805
Hahn, Werner – se under Guldsmede (ikke stedfæ

stede) i Kunstner- og håndværkerregister 
Hald, Carsten Teilman (-1972-75-), 1870, 3207 note 

87 og 97
Halling, Jens Michelsen – se under Guldsmede (Var

de) i Kunstner- og håndværkerregister 
Hammeleff, N. (-1789-), 78

Hammer, Jens Christian (-1746-66-), præst, Janderup 
og Billum, 1039, 1049, 1068, 1072 note 77, 1080 

Hammer, Niels (1683-1758), præst, Janderup og Bil- 
lum, 1048, 1068, 1069 

Hammermüller, Caspar (o. 1650), konrektor, Roskilde,
664

Hans (-1566-), præst, Varde, 959 
Hans (-1689-), orgelmester (organist), Varde, 918 
Hans – se under Blytækkere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Hans – se under Glarmestre og glaskunstnere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Hans – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register

Hans – se under Sadelmagere i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Hans – se under Smede i Kunstner- og håndværker
register

Hans – se under Snedkere og billedskærere i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Hans – se under Tømrere i Kunstner- og håndværker
register

Hans blymester – se under Blytækkere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Hans den ældre (†1580), hertug af Holsten, 2583, 
2604, 3379, 3430 note 6 

Hans maler (-1620-40-) – se under Malere i Kunst- 
ner- og håndværkerregister 

Hans maler – se også Bølling, Hans samt Jensen, Hans 
Hans Frandsen (-1554-), professor, Ribe, 275, 294 note 2 
Hans Hansen – se under Smede i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Hans Iversen (-1590-), kirkeværge, Anst, 2505 
Hans Jakobsen (-1580-), mølleforpagter, Ribe, 323 

note 15
Hans Jensen (†o. 1598), rådmand, Ribe, 584, 603 
Hans Jørgensen (-1588-), Gesten, 2530 
Hans Laugesen (†1594), biskop, Ribe, 70, 83 note 71,

140, 484, 488, 489, 490, 495, 497 note 10 og 19, 543, 
544, 550, 551, 553, 576, 577, 581 note 7, 585, 606,
640, 1941, 3224, 3225 

Hans Laurits (-1780-), Vester Vedsted, 3488 
Hans Lavsen (14-1500'rne), præst, Ho, 1369 
Hans Severinsen (o. 1500), magister, Ribe, 851 
Hans Tausen (1494-1561), biskop, Ribe, 84 note 79, 

132, 140, 152, 409, 483, 487, 488, 489, 497 note 10 
og 18, 524, 543, 544, 551, 552, 581, 622, 1941, 2055, 
3224

Hansdatter, Ane Kirstine (1809-52), Brørup, 2731 
Hansdatter, Anna (o. 1600), 801 
Hansdatter, Anna (†1618), Ribe, 563 
Hansdatter, Anna (1666-94), Ribe, 627 
Hansdatter, Anna – se også Anna Hansdatter 
Hansdatter, Anne (†1633), Ribe, 611 
Hansdatter, Anne (†1659), Ribe, 564 
Hansdatter, Anne (1635-82), Ribe, 768, 769, 790 
Hansdatter, Anne (-1705-), Jerne, 986, 987 
Hansdatter, Dorethe Cathrine (1704-71), Ribe, 802 
Hansdatter (Spangsberg), Dorothe (†1712), 994 
Hansdatter, Dorothea (†1601), Ribe, 489, 497 note

19, 544, 553, 576, 606 
Hansdatter, Dorthe (†1645), 2628 
Hansdatter (Spangsberg), Else (*o. 1700), 994 
Hansdatter, Else Maria (1804-84), Ovnbøl, 1440 
Hansdatter, Elspe (-1635-), Ribe, 795 
Hansdatter, Ene (†1725), Årre, 1801 
Hansdatter, Karen (-1842-), Askov, 2834 
Hansdatter, Karen – se også Buck, Karen Hansdatter 
Hansdatter, Karen Kirstine (-1896-), Ølgod, 1552 
Hansdatter, Kirsten (-1649-50-), Vamdrup, 2657
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Hansdatter Kirsten – se også Friis, Kirsten Hansdatter 
Hansdatter (Spangsberg), Kirsten (†1710), 994 
Hansdatter, Lene Johanne (†før 1908?), Hjortvad, 

3361
Hansdatter, Maren (-1673-), Hjerting, 2092 
Hansdatter (Spangsberg), Maren (*o. 1700), 994 
Hansdatter, Maren (†efter 1711), Kærbøl, 3303 
Hansdatter, Maren (-1764-), Vester Starup, 1658, 1664 
Hansdatter, Maren (-1790-), Sønderris, 2092 
Hansdatter, Margrethe – se Margrethe Hansdatter 
Hansdatter, Maria (1671-1750), Årre, 1801 
Hansdatter, Marine (†1602), Ribe, 550, 638 
Hansdatter, Mette (†1633), Ribe, 497 note 19, 576,

640
Hansdatter, Mette (1801-83), Eg, 2257 
Hansdatter, Mette – se også Vindfeld, Mette Hansdat

ter
Hansdatter (Spangsberg), Mette (*o. 1700), 994 
Hansdatter, Sidzel (1708-71), Ribe, 646 
Hansen (o. 1700), hospitalsforstander, Ribe, 1746 
Hansen – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
Hansen – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Hansen, Bøkker – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Hansen, hr. (-1842-43-), Farup, 3262 
Hansen, Abelone, f. Bakkensen (-1932-), Kirkeby, 

1266
Hansen, Albrecht – se Albrecht Hansen 
Hansen, Anders – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hansen, Anders – se også Anders Hansen 
Hansen, Anders – se også Roest, Anders Hansen 
Hansen, Anders – se også Svane, Anders Hansen 
Hansen (Holmand), Anders (-1905-), Farup, 3310 no

te 87
Hansen, Andreas – se Mahler, Andreas Hansen 
Hansen, Ane (1812-76), Ågård, Hodde, 1489 
Hansen, Ane (-1892-), Bejsnap, 1565 
Hansen, Ane – se også Hellesøe, Ane 
Hansen, Ane Kathrine (-1899-), Ølgod, 1535, 1561 

note 52
Hansen, Ane Marie – se Thomsen, Ane Marie 
Hansen, Axel – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Hansen, B. – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Hansen, Bodild Katrine, f. Christensen (1796-1864), 

Brørup, 2732 
Hansen, Brdr. – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Hansen, C. F. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Hansen, Carl – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister

Hansen, Carl August (-1841-), domorganist, Ribe, 
3344 note 60 og 62 

Hansen, Carl Christian – se under Guldsmede (År
hus) i Kunstner- og håndværkerregister 

Hansen, Chr. (-1918-), lærer, Darum, 3055 
Hansen, Christen (1619-77), handelsmand, Ribe, 794,

804
Hansen, Christen (1732-86), til Hesselmed, Lønborg

gård og Skrumsager, kancelliråd, te- og porcelæns- 
handler, 1083, 1091, 1181, 1321, 1327, 1343 

Hansen, Christen – se under Glarmestre og glas
kunstnere i Kunstner- og håndværkerregister 

Hansen, Christen – se under Skomagere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Hansen, Christen Jørgen – se under Snedkere og bil
ledskærere i Kunstner- og håndværkerregister 

Hansen, Christen Jørgen – se også Skov, Christian Jür
gen Hansen

Hansen, Christian (-1871-74-) – se under Arkitekter 
og bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 

Hansen, Christian Therkel (-1726-), hospitalsforstan- 
der, Ribe, 822, 825 

Hansen, Constantin – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Hansen, Ditlev – se under Guldsmede (Ribe) i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Hansen, E. A. (teglværk) – se E. A. Hansens Teglværk 
Hansen, Ebbe – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Hansen, Ebbe (1823-76?), Filsø, 1269 
Hansen, Else (†før 1968), Kvong, 1179 note 36 
Hansen, Else – se også Teilmann, Else 
Hansen, Else Maria – se Thøgersen, Else Maria 
Hansen, Emil Christian (o. 1870), 3101 note 70 
Hansen, Erik – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Hansen, Frands (-1696-), Tjæreborg, 1842 
Hansen, Frederik Christian – se under Guldsmede 

(Ribe) i Kunstner- og håndværkerregister 
Hansen, FrederikVilhelm (-1772-94-), til Østerbygård, 

kancelliråd, 2611, 2615, 2631, 2633, 2663, 2648, 
2667

Hansen, Gregers (o. 1630), præst, Feldballe, 806 
Hansen, Gøde (†1701), handelsmand, overformynder 

Ribe, 586, 628 
Hansen, H. – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hansen, H. – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Hansen, H. C. (-1873-1913-), Spangsberg Mølle, 1949 
Hansen, H. P. (-1905-), sognefoged, Gammelby, 990 
Hansen, Hans (-1651-), præst, Nordby, 2148 
Hansen, Hans (-1662-), fuldmægtig for sysselprovsten, 

2911
Hansen, Hans (-1679-), Varho, kirkeværge, Gørding, 

3542

246*
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Hansen, Hans (1755-92), Spangsberg Mølle, 1960 
Hansen, Hans (1786-91), 1960 
Hansen, Hans (-1856-), lærer, degn, Læborg, 2913, 

2927
Hansen, Hans (-1932-), render, Kirkeby, 1266 
Hansen, Hans – se under Guldsmede (Kolding) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Hansen, Hans – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Hansen, Hans – se under Smede i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Hansen, Hans – se også Hans Hansen 
Hansen, Hans Andresen (-1888-), Obbekær, 3377 
Hansen, Hans Christian – se under Guldsmede (Søn

derborg) i Kunstner- og håndværkerregister 
Hansen, Hans Jensen (1834-66), Lunde, 1131 
Hansen, Hans Nissen (1836-64), soldat, Seem, 3426 
Hansen, Hans Simon (-1895-), præst, Ribe S. Katrine,

765
Hansen, Harald Peter Martini (-1890-), præst, Mandø, 

3506
Hansen, Heinrich – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hansen, Helene Katrine – se Brorsen, Helene Katrine 
Hansen, Henrik (1835-81), Hedehusene v/Ølgod, 1559 
Hansen, Ib Windfeldt (-1922-), belysningsdirektør, Kø

benhavn, 1859 
Hansen, Iver (†1654/55), Bønstrup, 2667,
Hansen, Iver – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hansen, J. – se under Malere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Hansen, Jacob (†1635), bager, Ribe, 795, 808 note 23 
Hansen, Jacob (-1664-), Darum, 3002 note 36 
Hansen, Jacob – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hansen, Jens (-1584-), herredsfoged, Løvlund, 2277 
Hansen, Jens (†før 1703), foged, Ribe, 767, 802 
Hansen, Jens (-1748-50-), skipper, Hjerting, 2090,

2094
Hansen, Jens (†før 1917), Nordby, 2142 note 39 
Hansen, Jens – se under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Hansen, Jens St. (*1868, †s.å.), Agersnap, 1558 
Hansen, Jep (-1754-66-), kirkeværge, Billum, 1096 
Hansen, Jes – se Jes Hansen 
Hansen, Jes – se også Tjæreborg, Jes Hansen 
Hansen, Jes Johansen (1883-1923), Glejbjerg, 2962 
Hansen, Jesper (†1677), borgmester, Ribe, 502, 545,

578, 622, 625 
Hansen, Jesper (†o. 1698), tjener, Ribe, 644 
Hansen, Jo(hanne?) Catr(ine?) (-1780-), Ho, 1379 
Hansen, Julius – se under Stukkatører og gipsere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Hansen, Jørgen (†o. 1671), rådmand, ostindienfarer, 

Ribe, 584, 586, 619, 623, 624

Hansen, Jørgen (1709-33), Vester Vedsted, 3483 
Hansen, Jørgen (1806-54), Vester Vedsted, 3488 
Hansen, Jørgen – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hansen, Jørgen – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hansen, Karl M. (1850-1931), Gesing, 1960 
Hansen, Karoline (*1873), Folding, 2860 
Hansen, Klaus – se Vindfeld, Klaus Hansen 
Hansen, Knud (-1702-), Ribe, 2172 
Hansen, Kristen (†1694), Adsersbøl, 2698 
Hansen, Kristen (-1982-), Billund, 2280 
Hansen, Kristian (†før 1968), Kvong, 1179 note 36 
Hansen, L. V – se under Skibsbyggere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hansen, Lambert (1713-88), husmand, Andrup, 1904 
Hansen, Lars – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Hansen, Laurids – se Laurids Hansen 
Hansen, Laurids – se også Weibøl, Laurids Hansen 
Hansen, Mads (-1604-), kirkeværge(?), Næsbjerg, 1642 
Hansen, Mads (†o. 1684), Varde, 904, 924, 933 
Hansen, Mads (1823-49), Ål, 1341 
Hansen, Maren Helene, f. Bertram (1857-1908), Ge

sing, 1960
Hanse(n), Margrethe (1800'rne), Gelballe, 2576 
Hansen, Marinus (†før 1968), Kvong, 1179 note 36 
Hansen, Mathias Christian – se under Skibsbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Hansen, Metha (-1982-), Billund, 2280 
Hansen, Mette Johanne, f. Thomsen (†1887), Skande

rup, 2575
Hansen, Michel (-1736-), Mandø, 3503, 3516 
Hansen, Morten (1795-1857), Brørup, 2732 
Hansen, Morten (†efter 1847), Kærbøl, 3305 
Hansen, N. (-1804-32-), stiftskasserer, kirkeværge, Ri

be, 79, 340, 369, 378 note 15 
Hansen, N. (†1860), lærer, Brørup, 2733 note 15 
Hansen, N. – se under Gørtlere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Hansen, Nickels – se Gising, Nickels Hansen 
Hansen, Niels (†1621), 544, 554 
Hansen, Niels (†1630), Molvad, Hunderup, 3194 
Hansen, Niels (1670-1757), Tranbjerg, 1801 
Hansen, Niels (-1689-), rådmand, Ribe, 644 
Hansen, Niels (-1698-), kirkeværge, Tjæreborg, 1842 
Hansen, Niels (-1766-91-), til Lønborggård, assesor, 

1193, 1199
Hansen, Niels (o. 1770?), til Lindbjerg, 1557 
Hansen, Niels (-1804-12-), Myrthue, 2033 
Hansen, Niels (1802-58), Fåborg, 1773 
Hansen, Niels (1860-97), styrmand, Sønderho, 2183 
Hansen, Niels (†1873), til Krogsgård, 1835, 1862, 

1866, 1875
Hansen, Niels – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister
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Hansen, Niels – se under Malere i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Hansen, Niels – se også Niels Hansen 
Hansen Jacobsen, Niels – se Jacobsen, Niels Hansen 
Hansen (Spangsberg), Niels (-1749-), Gammelby, 994, 

995
Hansen, Niels Christoffer – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Hansen, Nis – se under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Hansen, Ove – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Hansen, P. (-1883-84-), kirkeværge, Guldager, 2063, 

2090
Hansen, P. O. – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Hansen, Peder (-1668-), kirkeværge Nr. Nebel, 1189 
Hansen, Peder (1766-1837), 2628 
Hansen, Peder – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hansen, Peder – se under Snedkere og billedskære

re i Kunstner- og håndværkerregister 
Hansen, Peder – se også Peder Hansen 
Hansen, Peder – se også Tranbjerg, Peder Hansen 
Hansen, Peder Holden – se Holdensen, Peder 
Hansen, Peter – se Peter Hansen 
Hansen, Peter Østergaard – se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Hansen, Poul (-1770-88-), kromand, Dal, 2225 
Hansen, Rasmus (o. 1900), Ribe, 770 
Hansen, S. L. (1818-54), lærer, Dollerup, 2576 
Hansen, S. St. (†før 1903) , Varregård, Verst 2375 
Hansen, Severin – se Søren Hansen 
Hansen, Sofie (1855-1939), Skanderup, 2577 
Hansen, Søren (1763-1835), til Hesselmed, 1343 
Hansen, Søren (1821-92), Ovnbøl, 1440 
Hansen, Søren – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hansen (Spangsberg), Søren (*o. 1700), 994 
Hansen, Søverin se Engerup, Søren Hansen 
Hansen, Terman (1625-85), kirkeværge, Farup, 3296, 

3301, 3302
Hansen, Terman Tranberg (-1927-), til Dortheashvile, 

Farup, 1835
Hansen, Teubner (1777-1847), købmand, gæstgiver, 

Varde, 936
Hansen, Theophilus – se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Hansen, Thorvald – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hansen, Tobias (1834-1904), Farup, 3306 
Hansen, Villum (o. 1650?), Tanderup, 619 
Hanses, Kirsten – se Kirsten Hanses 
Hanssen, Peter Tetens (-1831-36-), adjunkt, amatørar

kæolog, Ribe, 79, 154, 158, 293, 337, 341, 342, 386, 
387, 399, 454, 3192

Harald (Kesja) (†1135), 546 
Harbo (våben), 3537
Harbo, Peder (-1575-1625-), til Nielsbygård, 1630 

note 43, 2790, 2799 note 69 
Harboe, Mads Christensen (-1626-41-), præst, Grind

sted og Hejnsvig, 2246, 2258 note 6, 2353 
Harder, Abild Johansdatter (1602-57), Alslev, 2024, 

2025, 2028
Hark, Peder – se under Rebslagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Harkrouch, Anders – se Harkruch, Anders 
Harkruch, Anders – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Harkruch, Andreas Pedersen – se Harkruch, Anders 
Harrebye, Niels Jacobsen (-1663-), præst, Mandø, 

3518
Harrebye, Niels Nielsen – se under Guldsmede (ikke 

stedfæstede) i Kunstner- og håndværkerregister 
Harsdorff, C. F. – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Hartlevsen, Lydikin – se Lydikin Hartlevsen 
Hartmann, Carl – se under Sten- og billedhuggere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Haslund, Ole – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Hasse, Jacob (-1659-), 2656
Hassel, August – se under Sten- og billedhuggere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Hauch, Johannes – se under Guldsmede (Ribe) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Hauch, Jørgen Hansen (-1670-), Kjærgård, 807 
Hauch, Knud Jørgensen (1670-1709), amtsforvalter, 

Ribe, 777, 778, 782, 799, 800, 807, 3530 
Hauschildt – se under Smede i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Hausmann, Anna-Margareta, f. Novocken (1658-83), 

806
Hausmann, Friedrich (-1673-83-), ritmester, 577, 806 
Have, I. P. Junggreen – se Junggreen Have, I. P. 
Havsteen-Mikkelsen, Alan – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Havsteen-Mikkelsen, Sven – se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Hazelius, Arthur (-1886-), 3099 note 34 
Hebo, Anders Nielsen – se Nielsen, Anders 
Hebo, Anne Nielsdatter – se Nielsdatter, Anne 
Hebo, Ingeborg Nielsdatter – se Nielsdatter (Hebo), 

Ingeborg
Hebo, Simon Christensen – se Christensen, Simon 
Hecklen, Lucien – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Heden, Jens Christensen (-1688-), til Stensgård, amts

forvalter, Ribe, 1351, 1383 
Hedevig (†1740), Verst 2385
Hee, Jens (Johannes) (†1327), biskop, Ribe, 88, 97, 

458
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Heegaard, Anker – se under Jernstøbere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Hegelund, Anne Christensdatter (o. 1554), 599 
Hegelund, Dorothea Pedersdatter (-1660-), Ribe, 544,

578, 625
Hegelund, Elisabet Pedersdatter – se Pedersdatter, Eli

sabet
Hegelund, Elisabeth – se Heggelund, Elisabeth 
Hegelund, Jens (-1562-), 584, 600 
Hegelund, Peder Jensen (1542-1614), biskop, forfatter, 

Ribe, 72, 100, 133, 140, 143 note 25, 282, 483, 486, 
490, 497 note 10, 498 note 22, 543, 544, 551, 555, 
556, 575, 576, 584, 604, 777, 787, 788, 1941, 2998, 
3002 note 49, 3038, 3056, 3062 note 69, 3224 

Hegelund, Sara Pedersdatter (1587-0. 1617), 605 
Heggelund, Elisabeth (-1678-1710-), 782, 784 
Heibert (o. 1060), biskop, Viborg, 64 
Heide, Erik – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Heide, Johan – se under Orgelbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Hein, etatsrådinde – se Brahe, Susanne 
Hein, Frederik (-1714-35-), til Stensgård og Grubbes- 

holm, etatsråd, 1161, 1169, 1171, 1179 note 19, 
1215, 1293, 1356, 1369, 1383, 1388, 1601, 1606, 
1631

Heise, Christian F. – se under Guardeiner i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Helena Thimesdatter (†1569), Ribe, 575, 602 
Helene (o. 1300), (g.m. Jens Voltersen), 89, 97 
Hellavus, Seem, 3437
Hellerung, J. H. – se under Klokkestøbere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Hellesøe, Ane, f. Hansen (1786-1848), Bække Mølle, 

2410
Hellesøe, Christian Jørgensen (1786-1858), møller, 

gårdmand, Bække Mølle, 2410 
Hellesøe, Christian Jørgensen (1850-63), Bække Møl

le, 2411
Hellfried, J. C. F. (-1791-92-), konferensråd, stiftamt

mand, Ribe, 76, 338, 376 
Hellvik, Olaf – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Helms, Amalie (†før 1890?), Nordby, 2144 note 82 
Helms, Jacob (-1824-1906-), historiker, adjunkt, Ribe, 

præst, Janderup, 80, 126, 158, 159, 160, 161, 162 
note 9 og 13, 226, 248 note 1, 342, 350, 358, 390, 
420 note 1, 450, 496, 498 note 20, 525, 2944, pas
sim

Helsing, Hans Knudsen (1688-1747), præst, Ansager,
1589, 1590

Helt, Johannes (†før 1422), ærkedegn, Ribe, 97 
Helt, Kristian Ulriksen (†1711), præst, Gørding, 2999 
Helweg, Axel (†1914), præst, Askov, 2845, 2845 note 

6
Hemeteus – se Hemmet, Iver Iversen

Hemmer, de (våben), 623, 625 
Hemmer, Christoffer de (1665-1715), læge, 'stadsfysi- 

kus', Ribe, 659, 660, 807 
Hemmer, Christopher de (†1762), kordegn, klokker, 

Ribe, 524, 590, 630 
Hemmer, Karen Christoffersdatter de (†1694), Ribe, 

625
Hemmer, Margareta de (†1723), 455, 560, 568, 582 

note 26, 623, 659 
Hemmersam, Wilhelm – se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Hemmet, Iver (†1633), Lønborg, 1556, 1557 
Hemmet, Iver Iversen (†1629), rektor, biskop, Ribe, 

140, 486, 490, 491, 497 note 10, 498 note 24, 612,
1556, 1562 note 88, 1941, 2123, 3224, 3225, 3538 

Hemmet, Karen Pedersdatter (†1639), 612 
Hemmet, Peter Iversen (-1633-37-), præst, Lønborg, 

senere Århus, 1556, 1557 
Hemmingsen, Kristiern – se Kristiern Hemmingsen 
Hemmingsen, Oluf (-1963-), bager, 2454 
Hemmsen, Gottlieb – se under Sten- og billedhug

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Hendrich – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Hendrick – se under Klokkestøbere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hendriksen, Johanne (1841-91), Darum, 3060 
Henningsen, Agnes (1868-1962), forfatter, 1404 note

32
Henningsen, Morten (-1785-), toldkontrollør, Hier

ting, 2033
Henningsen, Poul – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Henrichsen, Hans – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Henrik (†1319), præst, sakristan, Ribe, 107, 314, 402 
Henrik – se under Gørtlere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Henrik – se under Jernstøbere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Henrik – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Henrik Lydiksen (o. 1300?), 1082 
Henriksen, Hans – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Henriksen, Laurs – se Ammitzbøll, Lauritz Henriksen 
Henriksen, M. B. – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Henriksen, Mads – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Henriksen, Niels P. (1856-1922), Grindsted, 2257 
Hense, Anna Do(r)thea (1814-1904), Obbekær, 3377 
Hense, Sigvald (1812-95), Obbekær, 3377 
Hensel – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
Herbert (-1342-) præst, Varde, 943
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Herbert, præst, Ribe – se Henrik
Herholdt, J. D. – se under Arkitekter og bygmestre

i Kunstner- og håndværkerregister 
Heribert (o. 1060), biskop, Viborg, 64 
Herketh, Ludwig (1836-64), premierløjtnant, Østrig,

937
Herman – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
Herman (d.æ.) – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Hermand (-1534-), skipper, 889 
Hermann, C. C. – se under Guldsmede (København) 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Hermann, Carl (1898-1920), Mandø, 3516 
Hermann, K. C. – se under Guldsmede (København) 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Hermansdatter, Johanne (†o. 1687), 803 
Hermansdatter, Maren (†o. 1687), 803 
Hermansen, familie (-1969-), Årre, 1792 
Hermansen, A. (-1871-1924?-), Mandø, 3510 
Hermansen, H. – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hermansen, H. & Søn – se under Blytækkere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Hermansen, Jens (†o. 1687), 803 
Hermansen, N. C. (-1871-1921?-), Mandø, 3510 
Herreborg, Christian Frederik – se under Guldsmede 

(København) i Kunstner- og håndværkerregister 
Herslev, Hans Jensen (-1654-), præst, Jerne, 984 
Hertel – se under Arkitekter og bygmestre i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Hertz – se under Guldsmede (ikke stedfæstede) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Hertz, Jens Michael (1766-1825), biskop, Ribe, 494, 

815
Hertz, Peter – se under Guldsmede (København) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Hess – se under Jernstøbere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Hestorff, Gotthelf Andreas – se under Guldsmede 

(Åbenrå) i Kunstner- og håndværkerregister 
Hetofte, N. C. Jensen (†1850), Tistrup, 1511 
Hetsch, G. F. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Heug, Tens Andersen (-1712-23), præst, Anst og Ge

sten, 2491, 2492 
Heyde, Johannes – se Heide, Johan 
Hiernøe, Jens – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Hieronimus, kirkefader, 3161 note 65 
Hildeborg Bachmands (-1659), Viborg, 2656, 2657 
Hilker, Georg Christian – se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Hille Morighes (-1471-), 3232 
Hillerup, Anne Mar... (o. 1750), Jernved, 3245 
Hillerup, Marie Otzen (-1967-), Vilslev, 3140

Hillerup, Morten Lassen (o. 1650), 582 note 24 
Hillerup, Thomas Nielsen (-1768-), præst, Bramminge, 

3040, 3044, 3047, 3056, 3074, 3076, 3089, 3098 note 
3, 3101 note 62 

Hingelberg, F. – se under Guldsmede (Århus) i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Hinrichsen, Andreas – se under Sten- og billedhug
gere i Kunstner- og håndværkerregister 

Hirschsprung, Heinrich (-1897-), København, 3506 
Hirschsprung, Pauline (-1897-), København, 3506 
Hjermind – se under Malere i Kunstner- og håndvær

kerregister 
Hjernø, Jens – se Hiernøe, Jens 
Hjerrild, Johanne Guldager (o. 1950?), 1694 
Hjerrisen, Knud – se Knud Hjerrisen 
Hjerting, Kristen Kristensen (†1747), Kærbøl, 3305 
Hjort, Mathilde Helene, f. Hypoff (1778-1828), Jerne,

999
Hjort, N. A. – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Hjort, P. O. – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hjort, Søren Spandet (1765-1835), præst, Jerne og 

Skads, 999 
Hjort, V. (-1891-), rådsformand, Ribe, 127 
Hjort, Victor Christian (1765-1818), biskop, Ribe, 

494, 815
Hjørning, Christen (†1764), byfoged, Varde, 915, 934 
Ho, Knud Mikkelsen (Guldager) (1651-1720), præst 

Henne og Lønne, 1246, 1253, 1266 
Hobolt, Peder (-1793-), domorganist, Ribe, 480 note

14
Hoe, Anne Knudsdatter – se Knudsdatter, Anne 
Hoe, Jens Nielsen (†1729), præst, Ho, 1359, 1376, 

1378, 1388, 1390, 3535 
Hoe, Kirstine Jensdatter – se Jensdatter, Kirstine 
Hoe, Laurids (o. 1710), degn, Ho, 1359, 1376, 1378 
Hoe, Maren Nielsdatter – se Nielsdatter, Maren 
Hoe, Niels Jensen (1703-32), student, 935 
Hoe, Peder Hanssen (†1742), Ho, 1379 
Hoe – se også Ho og Hoo
Hoff, Hans Nicolai (-1771-), ritmester, Silkeborg, 

2463
Hoff, Palle Krag (-1772-75-), til Ryomgård, oberst

løjtnant, 2765, 2798 note 30 
Hoffskov, J. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Hofgaard (våben), 2242, 2348 
Hofgaard, Bodil Steffensdatter (-1732-40-), 2242, 

2250, 2348
Hofmann, Heinrich – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Holbak, Niels – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Holbek, Mette – se Christensen, Mette 
Holck, Søren (o. 1900), præst, Nordby, 2120
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Holck, Vilhelm – se under Arkitekter og bygmestre
i Kunstner- og håndværkerregister 

Holdensen, Peder – se under Arkitekter og bygme
stre i Kunstner- og håndværkerregister 

Holm – se under Snedkere og billedskærere i
Kunstner- og håndværkerregister 

Holm, – se under Tømrere i Kunstner- og håndvær
kerregister

Holm, C. F. – se under Arkitekter og bygmestre i
Kunstner- og håndværkerregister 

Holm, E. B. Rosing – se under Snedkere og billed
skærere i Kunstner- og håndværkerregister 

Holm, Ewen Gundersen – se under Gørtlere i Kunst- 
ner- og håndværkerregister 

Holm, Helge – se under Arkitekter og bygmestre i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Holm, I. – se under Guldsmede (København) i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Holm, Iver Kristensen (†1635), præst, Ribe, 688 
Holm, J. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Holm, Jens Knudsen – se Jens Knudsen Holm 
Holm, Johan Georg – se under Guldsmede (Køben

havn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Holm, Laurids Christensen (1797-1870), Rærup, 1235 
Holm, Peter (-1897-), Nordby, 2139 
Holm, Pouline Kristiane Gustava – se Teisen, Pouline 

Kristiane Gustava 
Holm, Søren Beyer, 3436 note 148 
Holm, Truels – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Holm, V. (o. 1800), præst, Brendekilde, 1130 
Holm, Vilhelmine, f. Storck (1774-1850), Lunde, 1130 
Holmand, Anders Hansen – se Hansen (Holmand), 

Anders
Holst, Hans Lauridsen (-1659-94-), præst, Åstrup, 

2958, 2966
Holst, Helle Justdatter (1686-1711), Hesselmed, Bram

minge, 1342, 3094 
Holst, Jacob Rasmussen – se under Guldsmede (Ri

be) i Kunstner- og håndværkerregister 
Holst, Marie (1866-1917), lægemissionær, dr.med., 

Seest, 2606
Holst, Niels Christensen (†1782), præst, Nr. Nebel,

1210
Holstebroe, Niels Nielsen (†1692), præst, Ho, 1378 
Holstein (slægt), Ribe, 649 
Holstein, Adamina Christina (*1759), 656 
Holstein, Georg Friderich von (1717-72), geheimeråd, 

stiftamtmand, Ribe, 315, 654, 655, 656 
Holstein, Georgina Magdalene (1762-67), 655 
Holstein, Ida Friderica Joachima von – se Bülow, Ida 

Friderica Joachima von 
Holstein, Ida Margaretha (1755-63), 655 
Holstein, Joachima Friderica (*1760), 656 
Holstein, Johan Georg (1768-69), 655

Holstein, Johann Georg von (-1717-), geheimeråd, 
656

Holstein, Sophia Magdalene von, f. Knuth (1733-90), 
655, 656

Holsøe, Carl – se under Malere i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Hoo, Knud Christensen (1570-1645), præst, Ho, 
1369

Hoppe, Christiane (-1728-), Herritslevgård, 1178 note 
6

Hored (-948-), biskop, Slesvig, 62 
Horik II, konge af Danmark 854-o.870, 62 
Horne, A. (-1693-), præst, Skanderup, 2560 
Hornemand, Catrine – se Blohm, Catrine 
Hornemand, Hans (-1700-), købmand, Næstved, 

1234
Hornstrup, Catrine, f. Simonsen (1687-1764), Ovtrup, 

1145, 1155
Hornstrup, Peder Jørgensen (1683-1751), løjtnant, Ov

trup, 1155
Horsbøll, N. (1791-1842), kirkesanger, Tistrup, 1513 
Horsens, Frantz Søren Ørbek (o, 1625), degn, Tistrup 

og Hodde, 1491 note 36 
Horsens, Jens Pedersen – se Jens Pedersen Horsens 
Horsens, Johannes Pedersen – se Jens Pedersen Hor

sens
Horsens Orgelbyggeri v/ M. Sørensen – se Sørensen, 

M.
Horsens Orgelbyggeri v/Th. Frobenius – se Frobeni- 

us-firma
Hougaard, I. F. P. (1867-1922), præst, Bramminge, 

3089, 3107, 3108 
Huitfeldt, Arild (1546-1609), historiker, rigskansler, 

66, 68, 266, 529 
Humblet, Christen (-1784-), præst, Seest, 2605 
Humblet, Mathias (1739-84), præst, Seest, 2590, 2604 
Humblet, Mathias Christensen (1658-1737), præst, 

Seest, 2606
Hundermark, Claus (†1593), til Gerdrup, 3329, 3343 

note 43
Hundevad, Anne Jensdatter (†1684), Ribe, 798 
Husted, Gunnar Fabricius – se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Husted, Søren Søndergaard (-1921-), Verst, 2372 
Huulegaard, Thomas (-1786-91-), præst, Brøndum, Ve

ster Nebel 1913, 1930, 1946, 1956 
Hvas 'af Gjerholm' (våben), 1722 
Hvas, Christoffer (†1658), til Hennegård, kgl. befa

lingsmand, 1072 note 53, 1271 note 56 
Hvas, Hedevig Elisabeth (†1721), Hesselmed og Søvig, 

1147, 1342
Hvas, Inger (-1635-40-), til Bramminge Hovedgård, 

3072, 3075, 3085, 3086 
Hvedholm (stamhus), 1601
Hvid, Jørgen (-1586-87-), kirkeværge, Jernved, 3251 

note 81
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Hvide (våben), 3206 note 73
Hübertz, Anne Cecilie, f. Bröchner (1778-1865), 

Brørup, 2731 
Hygom, Jacob Pedersen (-1768-82-), justitsråd, Sne- 

umgård, 1751, 2055, 2069 
Hygum, Johannes Pedersen – se Pedersen Hygum, Jo

hannes
Hypoff, Mathilde Helene – se Hjort, Mathilde Helene 
Höck, Hertha (-1966-), historiker, 246 
Hocken, Anna (o. 1550), 1749 note 43 
Hødrich, Johann Gottfried – se under Murere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Høe, Hans P. (-1948-), Bramminge, 3090 
Høeg (slægt/våben), 1502, 1506, 1508, 1514 note 25,

2023, 3198
Høeg, Jytte Styggesdatter (-1611-), Agerkrog, 1502, 

1506, 1513, 1514 note 22 
Høeg, Peder, 2031 note 58
Høegh Guldberg (-1830-31-), oberst, 157, 525, 527, 

589
Høegh, M. S. (-1856-), Folding, 2872 
Høegh, P. (-1856-), Folding, 2872 
Høelund, Christen (-1774-), bonde, Vorbasse, 2297 
Höffner, Clothilde (-1850-), Horsens, 2017 
Høgsbro, Hans (1764-1828), amtsprovst, Haderslev 

amt, 2258 note 5 
Høgsbro, Olaf (1865-1952), læge, 2225 
Høgsbro, Vibeke – se under Vævere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Høgsbro Østergaard, Knud – se Østergaard, Knud 

Høgsbro
Høhne, Jens Wilhelmsen (-1738-66-), præst, Vester 

Vedsted, 3472, 3473, 3475, 3476, 3480 
Høi, Ane Maria, f. Nielsen (1798?-1880), Nr. Nebel,

1211
Høi, Christen H. (1789-1862), Nr. Nebel, 1211 
Høier – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
Høj, Johannes (-1943-44-), Lydum, 1228, 1232 
Høj, Jon Jonsen (-1957-), 1127
Høllund, Christen Christensen – se Christensen, Chri

sten, Høllund 
Høm, Jap Nielsen (-1625-), kirkeværge(?), Seem, 

3414
Høm, Niels Japsen (-1625-), kirkeværge(?), Seem, 

3414
Høm, Paul – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Hörner, Johan – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Høst, Christen Christensen (†1646), præst, Lunde og 

Ovtrup, 1129, 1941 
Høst, Christen Jacobsen (1549-1631), præst, Lunde og 

Ovtrup, provst, Vester hrd., 1122, 1128, 1129, 1941 
Høst, Jacob Pedersen (1622-74), præst, Nr. Nebel, 

1209

Høst, Kristen Kristensen – se Høst, Christen Christen
sen

Høstmark, Birgitte (-1704-), Urlev, 2908 
Høstmark, Chatarine Dorthea, f. Lausen (†1752), Pjed- 

sted, 2507
Høstmark, Chatrina Dorthea (-1793-), Anst, 2507 
Høstmark, Jens (-1704-), præst, Urlev, 2908 
Høstmark, Jens (†1793), præst, Anst og Gesten, 2492, 

2507, 2508 
Høstmark, Maren – se Lautrup, Maren 
Høstmark, Niels (-1793-), Anst, 2507 
Høstmark, Niels Jensen (1704-72), provst, Pjedsted, 

2507
Høxbroe, Hans – se Høgsbro, Hans 
Høy, Hans Christensen – se under Gørtlere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Høy, Jens Henriksen (o. 1850), Sædding, 1211 
Høyen, N. L. (-1830-69-), kunsthistoriker, 80, 156, 

157, 158, 162 note 4 og 8, 341, 342, 350, passim 
Høyer (-1840-42-), borgmester, Ribe, 376 
Høyer, A. M. – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Høyer, Bartram (†1759), præst, Anst, 2503 
Høyer, Benedicta (*1778, †s.å.), 2384 
Høyer, Diderica (1776-79), 2384 
Høyer, Hans (-1773-1800-), præst, Verst, 2384, 2385 
Høyer, Mouritz (-1720-), præst, Jelling, 2283 
Høyer, Mouritz (1744-1817), præst, Nr. Nebel og Ly

dum, 1210
Høyer, Oluf Diederik (1774-75), 2384, 2385 
Höyne, Mads, Ribe, 92
Haagen, Ane Christine – se Bloch, Ane Christine 
Haagen, Claus Michelsen (1697-1767), præst, Grind

sted og Hejnsvig, 2240, 2242, 2254, 2341, 2348, 
2349

Haahr, Else Cathrine (1745-96), Lindbjerg, 1536, 
1557

Haahr, Jørgen Udesen (-1792-), til Lindbjerg, 1536,
1557

Haahr, Ude Sørensen (-1760-), præst, Ølgod, provst, 
1528, 1530

Haard, Peter Augustinussen (-1746-58-), præst Ribe 
domkirke og Seem, 3434 note 103 

Haas, J. – se under Malere i Kunstner- og håndværker
register

I C C D – se under Guldsmede (ikke stedfæstede) i 
Kunstner- og håndværkerregister 

I C S (†o. 1780?), Ribe, 647 
I D – se Iversdatter, Marie
I H – se under Blytækkere i Kunstner- og håndværker

register
I H (eller H?) – se under Guldsmede (ikke stedfæ

stede) i Kunstner- og håndværkerregister 
I H S – se under Blytækkere i Kunstner- og hånd

værkerregister
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I I – se under Sten- og billedhuggere 1 Kunstner- 
og håndværkerregister 

I I S L – se Jensen, Johannes, Løvlund 
I K, Ribe, 646 
I L D (1600'rne), Ribe, 789 
I N S (-1933-), Føvling, 2781 
I PA (-1556-), 928
I P L K (-1609-), løbedegn, Gesten, 2531 
I P, Ribe, 646
I S L – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register 
I S N, Ribe, 616 
I T (†o. 1835?), Varde, 936
I T S (T S ?) – se under Snedkere og billedskærere

i Kunstner- og håndværkerregister 
I T S (g.m. E I D), Ribe, 804
Ib Christensen (-1596-), præst, Billum, 1104 note 54 
Ibsdatter, Anne (-1623-), Ribe, 801 
Ibsdatter, Sara – se Sara Ibsdatter 
Ibsen, Anders (1690-1746), sognefoged, kirkeværge, 

Vester Vedsted, 3468, 3473, 3483, 3493 note 141, 
3495 note 189 

Ibsen, Hans – se Vindfeld, Hans Ibsen 
Ibsen, Jens Knudsen (-1892-), strandfoged, Øster Oks

by, 1401 
Ibsen, Jørgen (-1635-), Ribe, 641 
Ibsen, Niels (-1836-65-), sognefoged, Hoisted, 2739, 

2745, 2752, 2760 note 29 
Ibsen, S. H. (-1812-), Sønderho, 2196 
Ibsen, Swerin – se Søren Ibsen 
Ibsensdatter, Marine Peder – se Marine Peder 
Ibsensdatter
Ide Clausdatter (†1586), 1428, 1435 
Idom, Margrethe Elisabeth (-1752-65-), 2387 
Ifversen, Christen (†1642), Kolle, 1209 
Ihle, Lisbeth – se under Vævere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Imperialissimamesteren – se under Snedkere og bil

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Ingeborg (†1319), dronning af Danmark, 592, 593 
Ingenhaven (våben), 1824 
Ingenhaven, Johan Peter von (-1752-), 1824 
Ingerslev, L. (-1899-1909-), præst, Jerne, 989 
Ingvard Frandsen (-1590-), Allerup, 3057, 3062 note 

73
Innocens VII (-1404-), pave, 68 
Ipsen, Hans (-1669-), 2657
Isager, Erasmus Clausen – se Sager, Rasmus Clausen
Isarn (-1305-), ærkebiskop, Lund, 97
Ivar (†før 1300?), præst, Ribe, 96
Ivar Jepsen (-1400-), kirkeværge, Tjæreborg, 1866
Ivar Lauridsen (-1597-), Ribe, 779, 786, 804
Ivarsen Jonas (†1657), ritmester, Ribe, 666
Iver, biskop – se Munk, Iver Knudsen
Ivers, Anna Beyer – se Beyer, Anna Sørensdatter Ivers
Iversdatter, Karen (†1638), Ribe, 612

Iversdatter, Kirsten (†1744), Hjerting, 2094 
Iversdatter, Marie (1556-1629), Store Hebo, 1065, 

1068
Iversen, Anders (†1879), Henne, 1269 
Iversen, Bagge (-1660-), Ribe, 796 
Iversen, Bertel – se under Bogtrykkere og bogbin

dere i Kunstner- og håndværkerregister 
Iversen, Claus – se Claus Iversen 
Iversen, Con (*1859, †s.å.), Henne, 1268 
Iversen, Hans – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Iversen, Hans – se også Hans Iversen 
Iversen Hemmet, Iver – se Hemmet, Iver Iversen 
Iversen, J. M. (†o. 1850), Henne, 1268 
Iversen Jens (1846-78), gårdmand, Fåborg, 1773 
Iversen Jens – se også Jens Iversen Lange 
Iversen, Jens – se også Stavnager, Jens Iversen 
Iversen, Jep – se Jep Iversen Lange 
Iversen, Keld – se Keld Iversen 
Iversen, Knud – se Knud Iversen 
Iversen, Kristen (1801-87), Hedegaard, Hjordund, 3342 
Iversen, Kræsten – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Iversen, L. E. (-1874-), Dortheasminde, 2876 
Iversen, Lambert – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Iversen Lange, Jacob – se Jep Iversen Lange 
Iversen, Lars – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Iversen, Laurids – se Stavnager, Laurids Iversen 
Iversen, Ludvig Frederik (1870-80), 2667 
Iversen, Marten – se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Iversen, Mathias – se Mathias Iversen 
Iversen, Mom (1792-1872), Henne, 1269 
Iversen, Peter – se Peter Iversen 
Iversen, Stephan (-1858-), Vejen, 2902 
Iversen, Søren Beyer – se Stavnager, Søren Beyer Iver

sen
Iwensdatter, Marine – se Marine Iwensdatter

J B – se under Bly tækkere i Kunstner- og håndværker
register

J Ha – se Halling, Jens Michelsen 
J J B – se under Sten- og billedhuggere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
J L – se under Malere i Kunstner- og håndværkerre

gister
J M S – se Madsen, Jacob, Skjoldbjerg 
J  N  P ,  2444 note 42 
J N S – se Nielsen, Jørgen 
J R (-1960-), Lindknud, 2690 
Jacob (-1273-), magister, kantor, Ribe, 3261, 3265, 

3307 note 2
Jacob – se under Gørtlere i Kunstner- og håndværker

register
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Jacob – se under Malere i Kunstner- og håndværker
register

Jacob – se under Murere i Kunstner- og håndværker
register

Jacob Jensen (-1462-), klerk, Århus, vikar, Ribe, 105 
Jacob Johansen (†1414), præst, Ribe, 636 
Jacob Madsen (-1581-), Vong, 1733 
Jacob Sørensen (†1580), præst, Ribe S. Katrine, 746,

777, 780
Jacob Sørensen (Stage) (†1568), Ribe, 786 
Jacobsdatter, Anne (-1785-), Vester Vedsted, 3495 note 

182
Jacobsdatter, Catharina (-1696-1720-), Lejrskov, 2372, 

2447
Jacobsdatter, Else Kirst. (1777-1835), Brørup, 2731 
Jacobsdatter, Marine – se Marine Jacobsdatter 
Jacobsen (Stage), Søren – se Søren Jacobsen 
Jacobsen (Stage), Søren – se Søren Jacobsen (Stage) 
Jacobsen, Anna (1762-1808), Nordby, 2151 
Jacobsen, Christen (-1764-), bonde, Skamstrup, 1629 

note 5
Jacobsen, Christine B. – se Clausen, Christine B. 
Jacobsen, Frands (-1785-), 3495 note 182 
Jacobsen, Frans – se Frans Jacobsen 
Jacobsen, Hans (1579-1624), bager, Ribe, 794 
Jacobsen, Henrick – se Pinic, Henrick Jacobsen 
Jacobsen, Jacob – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Jacobsen, Jens (1798-1853), Rærup, 1235 
Jacobsen, Jon – se Jon Jacobsen
Jacobsen, Karl – se under Guldsmede (Ribe) i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Jacobsen, Karl – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jacobsen, Kjerstin (1844-66), Oxlund, 2698 
Jacobsen, Knud – se under Guldsmede (Silkeborg) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Jacobsen, Laurids – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jacobsen, M. (1814-93), St. Anst, 2509 
Jacobsen, Mads (†før 1800), Hjerting, 2090 
Jacobsen, Niels (-1682-83-), kirkeværge, Vilslev, 3545 
Jacobsen, Niels (†1721), provstiskriver, Skast hrd., 

1746, 1764, 2205 
Jacobsen, Niels (1750-1815), kromand, færgeejer, 

Nordby, 2116, 2117, 2151 
Jacobsen, Niels – se også Harrebye, Niels Jacobsen 
Jacobsen, Niels Hansen – se under Sten- og billed

huggere i Kunstner- og håndværkerregister 
Jacobsen, Peder (†1680), løbedegn, Varde, 1151, 1159 

note 36
Jacobsen, Robert – se under Sten- og billedhuggere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Jakob (†1279), kantor, Ribe, 96, 104 
Jakob (-1432-), præst, Billum, 1083, 1100, 1101 
Jakob Erlandsen (†1274), ærkebiskop, Lund, 66, 549

Jakob Jensen (-1377-79-), (tyv og hærværksmand!), 
Ribe, 290

Jakob Madsen (Vejle) – se Vejle, Jakob Madsen 
Jakob Simonsen (-1539-), præst, Seem, 3379 
Jakobsdatter, Maren – se Maren Jakobsdatter 
Jakobsen, Elise (-1966-), Tusborg, 2361 
Jakobsen, Hans – se Hans Jakobsen 
Jakobsen, Jakob (-1966-), Tusborg, 2361 
Jakobsen, Jon (-1607-), skoleforstander, Sorø, 880 
Jakobsen, K. E. (-1962-), præst, Vorbasse, 2323 note

51
Jakobsen, Kirsten, f. Bøndergaard (-1912-), Jerne, 989 
Janniksdatter, Kirsten (1764-66), Vester Vedsted, 3487 
Janus Jonæ – se Jens Jonsen 
Japsen, Niels – se Høm, Niels Japsen 
Jareld (o. 1113), biskop, Ribe, 64, 82 note 16 
Jefsen, Claus (1795-1849), Mandø, 3518 
Jefsen, Hans Laurids (-1780-), Vester Vedsted, 3496 

note 207
Jelstrup, Lars (-1754-), præst, Gudum og Fabjerg, 1069 
Jens (-1232-), skolemester, Ribe, 846 
Jens (†o. 1286), biskop, Odense, 686 
Jens (13-1400'rne?), præst, Ho, 1369 
Jens (-1586-87-), Solbjerg, kirkeværge, Skast, 1899, 

1900
Jens (-1684-99-), klokker, Ribe, 694 
Jens – se under Blytækkere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Jens – se under Murere i Kunstner- og håndværker

register
Jens – se under Sadelmagere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Jens – se under Snedkere og billedskærere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Jens – se under Tømrere i Kunstner- og håndværker

register
Jens billedsnitter – se Olufsen, Jens 
Jens Christens(en) (-1588-), Gesten, 2530 
Jens Christiernsen (†1526), kannik, vikar, Ribe, 88, 99 
Jens Iversen Lange (1400-82), biskop, Århus, 92, 312 
Jens Jensen – se under Skræddere og paramentma

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Jens Jonsen (-1525-), præst, Ribe, 103, 451 
Jens Knudsen Holm (†1555), præst, Vester Vedsted, lek

tor, Ribe, 138, 482, 576, 3480 
Jens Lauridsen (o. 1300), 1082
Jens (Johannes) Mikkelsen (†1388), biskop, Ribe, 106, 

107, 686
Jens Nielsen (-1590-), borgmester, Varde, 3057, 3062 

note 73
Jens (Ovesen) (-1401-20-), biskop, Odense, 68 
Jens Peder..., se Bierum, Jens Pedersen 
Jens Pedersen Grundet (†1565), kannik, præst, Ribe, 93, 

142, 144 note 71, 544, 574, 583 note 40, 585, 596 
Jens Pedersen Horsens, (†1500), kannik, Ribe, 93, 416, 

594, 596
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Jens Pedersen Viborg (1501-81), ærkedegn, kannik, Ri
be, 70, 89, 90, 111, 544, 575, 581 note 7, 584, 602 
Jens Simonsen (-1567-77), præst, Anst og Gesten, 
2464, 2485, 2499, 2500, 2505, 2510 note 16, 2523, 

2528, 2529
Jens Thiellofsen (-1542-61-), rådmand, Ribe, 590 
Jens Thomesen (-1566-), kirkeværge(?), Varde, 959 
Jens Voltersen (-1305-17-), borger, Ribe, 89, 97, 98,

850
Jensdatter, Ane Margrethe (1706-86), Ribe, 803 
Jensdatter, Anne (†1625), Ribe, 608 
Jensdatter, Anne (†1640), Ribe, 606 
Jensdatter, Anne (†1737), Strandby, 995, 997 
Jensdatter, Anne (†o. 1740), Sønderho, 2196 
Jensdatter, Barbara (1668-1737), Vester Vedsted, 3473, 

3482, 3485, 3493 note 141 
Jensdatter, Elisabeth (†o. 1665?), Henne, 1266 
Jensdatter, Inger (†1660), Torstrup, 1436 
Jensdatter, Karen (†1697), Ribe, 628 
Jensdatter, Kirstine (1710-32), Blåholm, Grimstrup, 

1705
Jensdatter, Maje – se Maje Jensdatter 
Jensdatter, Maren (†1649), Ribe, 451, 610 
Jensdatter, Maren (†1691), Varde, 924, 925, 932 
Jensdatter, Maren (†1772), Årre, 1801 
Jensdatter, Maren – se også Bramming, Maren Jensdatter 
Jensdatter, Maren – se også Sevel, Maren Jensdatter 
Jensdatter, Mette (1652-54), 620 
Jensdatter, Mette (-1762-), Ho, 1379 
Jensdatter, Mette (-1787-), Vester Vedsted, 3486 
Jensdatter, Sidsel (-1725-26-), Vestterp, 1658, 1666,

1667, 1669, 1670 
Jensdatter, Vibeke (1638-1709), Ribe, 621, 622, 664 
Jensdatter, Wibeke – se Bagges, Wibeke Jensdatter 
Jensen – se under Snedkere og billedskærere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Jensen, A. H. (1810-72), Lydum, 1235 
Jensen, Anders (†1745), Farup, 3305 
Jensen, Anders (-1734-), synsmand, Ribe, 328 
Jensen, Anders (1782-1856), Vrå, 2442 
Jensen, Ane Marie (1799-1863), Henne, 1269 
Jensen, Ane Marie Iversen (1848-64), Lønne, 1290 
Jensen, Anne (o. 1900), Brørup, 2721 
Jensen, B. Clausen – se under Skibsbyggere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Jensen, Bagge – se Bagge Jensen
Jensen, Bertel – se under Murere i Kunstner- og hånd 

værkerregister 
Jensen, Bertel – se også Struck, Bertel Jensen 
Jensen, C. – se under Blikkenslagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jensen, Caroline (-1941-), 1589 
Jensen, Cecilie (†1962), Fitting, 2322 note 22 
Jensen, Chr. (1856-1906), styrmand, Sønderho, 2183 
Jensen, Chr. (†1875) – se under Skibsbyggere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister

Jensen, Chr. Axel (1878-1952), antikvar, museumsin
spektør, 587, 1085, 1127, 1726, 1948, passim 

Jensen, Chresten – se under Arkitekter og bygme
stre i Kunstner- og håndværkerregister 

Jensen, Christian (-1711-), ritmester, 1293 
Jensen, Christian (1751-61), Stenderup, 2796 
Jensen, D. A. (-1952-), biografejer, Horsens, 1378 
Jensen, E. – se under Gørtlere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Jensen, Ebbe (†1618?), Ribe, 638 
Jensen, Ebbe – se også Ebbe Jensen 
Jensen, Edward – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, Einar V. – se under Konservatorer i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Jensen, Emil (-1955-), matros, Esbjerg, 2183 
Jensen, Erik – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, Frits – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, Gunder Cathrine (1821-65), Stavsø, 1269 
Jensen, Gunnethe Kirstine, f. Christensen (-1933-), 

Henneberg, 1255, 1266 
Jensen, Gustav – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, H. – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Jensen, H. Lønborg – se Lønborg-Jensen, Harald 
Jensen, Hans (1522—1647 [!]), Janderup, 1068 
Jensen, Hans (-1638-), præst, Jerne og Skast, 973,

1890, 1908 note 20 
Jensen, Hans – se under Glarmestre i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jensen, Hans – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Jensen, Hans – se under Smede i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Jensen, Hans Christian – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Jensen, Hans – se også Hans Jensen 
Jensen, Hans – se også Hans maler 
Jensen, Hans – se også Bølling, Hans 
Jensen, Hans – se også Rytter, Hans Jensen 
Jensen, Hans – se også Vindfeld, Hans Jensen 
Jensen, Hans V. – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jensen, Hans Vilhelm (†1922), Loft v/ Grindsted, 

2244
Jensen, Henri(?) (1683-1752), Gørding, 3000 
Jensen, H juler Andreas, ringer, kirkeværge, Vester Ved

sted, 3491 note 86 
Jensen Hoe, Niels – se Hoe, Niels Jensen 
Jensen, Ib – se Tornum, Ib Jensen 
Jensen, Ingeborg Nørgaard (-1948-50-), Vong, 1720 
Jensen, Iver – se Stavnager, Iver Jensen 
Jensen, J. (-1878-), landmåler, Brørup, 2836 note 47
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Jensen, J. – se under Gørtlere i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Jensen, J. – se under Snedkere og billedskærere i
Kunstner- og håndværkerregister 

Jensen, J. K. (-1894-1930-), lærer, kirkesanger, Brørup, 
2721

Jensen, J. M. (-1943-), præst, Vester Vedsted, 3459, 3491 
note 87

Jensen, J. P. G. (†1853), præst, Janderup, 1070 
Jensen, Jacob – se Jacob Jensen 
Jensen, Jens (1742-68), Farup, 3305 
Jensen, Jens (-1910-), sognefoged, Askær, 2360 
Jensen, Jens – se også Jens Jensen 
Jensen, Jens C. (-1940-), Bredballe, 2277 
Jensen, Jens Eg (-1945-), gårdejer, Eg, 2267, 2269 
Jensen, Jens Larsen (-1933-35-), rentier, Henneberg, 

1255, 1266
Jensen, Jens Urup – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jensen, Jep (o. 1625), borger, Ribe, 608, 620 
Jensen, Jes (1545-1605), landfoged, Sønderho, 2193, 

2203 note 159 
Jensen, Jes (†før 1903), Forsomho, 1553 
Jensen, Jes – se under Ingeniører i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jensen, Jes Hansen (1840-64), Ål, 1341 
Jensen, Joen (-1773-83-), kirkeværge, Ribe, 336, 376 
Jensen, Johannes (†1659), herredsfoged, Løvlund, 2289, 

2291 note 35 
Jensen, Johannes – se også Johannes Jensen 
Jensen, John – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, Jon(as) – se Kolding, Jon(as) Jensen 
Jensen, Juul H. (1836-69), Vesterballe, 1381 
Jensen, Jørgen (-1909-), Skødstrup, 1340 
Jensen, K. Søborg – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jensen, Karen (-1940-), Bredballe, 2277 
Jensen, Kjerstin, f. Pedersen Donslund (1828-63), 

Donslund, 2320 
Jensen Klyne, Anders – se Klyne, Anders Jensen 
Jensen, Knud – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jensen, Lars – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, Lars (Las) (†1661), borgmester, Varde, 934, 942 

note 154
Jensen, Lars (Las), – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jensen, Lars Rastrup – se Rastrup, Lars 
Jensen, Laurids (-1673-), Lunde, 1119 
Jensen, Laurids – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, Laurids – se også Laurids Jensen 
Jensen, Lavrens – se Lavrens Jensen 
Jensen, Lucas (1839-64), soldat, Vejen, 2906

Jensen, Mads (-1887-), skipper, Houstrup, 1266 
Jensen, Mads – se også Mads Jensen 
Jensen, Mads P. (†1964), Fitting, 2322 note 22 
Jensen, Maren (1829-97), 1647 
Jensen, Maren (1834-74), Vestervang, 1646 
Jensen, Maren (-1909-), Skødstrup, 1340 
Jensen, Margrethe, f. Lassen (1843-83), Nordby, 2152 
Jensen, Martin Kristen (1857-59), Gelballe, 2577 
Jensen, Mattias – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jensen, Mikkel – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, Mikkel (-1754-66-), kirkeværge, Billum, 1096 
Jensen, Morten – se Morten Jensen 
Jensen, Niels (-1652-), Ribe, 643 
Jensen, Niels (1768-72), Nørholm, 1434, 1438 
Jensen, Niels (1821-1905), gårdejer, Hulvig, 1489 
Jensen, Niels – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jensen, Niels – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, Niels Anton (-1903-14-), præst, Jernved, 3244 
Jensen, Niels Christian (*1865, †s.å.), Løvlund Mølle, 

2289
Jensen, Nielsine Christine (1862-65), Løvlund Mølle, 

2289
Jensen, Nis – se under Smede i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Jensen, Otte (*o. 1650), Ribe, 624 
Jensen, P Nørgaard (-1948-50-), Vong, 1720 
Jensen, P. Toftgaard (-1926-), Kvong, 1172 
Jensen, Peder (-1667-), præst, Vester Nebel, 1985, 

1992
Jensen, Peder (-1724-), Ribe, 661
Jensen, Peder (†1758), Tofterup, 1675
Jensen, Peder – se under Snedkere og billedskærere

i Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, Peder, – se også Peder Johansen 
Jensen, Peder – se også Riber, Peder Jensen 
Jensen, Peder N. (-1861-), skibsfører, Sønderho, 2182 
Jensen, Peter Mathiasen (1839-1913), skibsfører, Nord

by, 2152
Jensen, Poul – se under Konservatorer i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jensen, Poul (-1644-), bartskær, Villebøl, 3367, 3368 
Jensen, Søren (†1762), Ho, 1379 
Jensen, Søren (-1913-), Nollund, 2262 
Jensen, Søren – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jensen, Søren – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Jensen, Søren – se også Søren Jensen 
Jensen, Søren – se også Bramming, Søren Jensen 
Jensen, Søren – se også Buch, Søren Jensen 
Jensen, Tage (-1890-1900-), præst, Hejnsvig, 2342, 

2344
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Jensen, Th. C. (-1892-), købmand, Lindbjerg Mølle, 
1564

Jensen, Thomas – se under Drejere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Jensen, Thyge (Tøge) (1798-1859), gårdmand, Gelbal
le, 2577

Jensen, W. (1812-86), toldofficiant, Obbekær, 3377 
Jenskone, Botilla – se Stavnager, Botilla Jenskone 
Jep – se under Snedkere og billedskærere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Jep (Jacob) Iversen Lange (†1454), kantor, Ribe, 68, 

92, 100, 298, 312, 478 
Jeppesdatter, Ane (†1884), Vester Vedsted, 3481 
Jeppesdatter, Kirsten Hansen (1809-97), Fåborg, 1774 
Jeppesdatter, Kristine (1815-87), Fåborg, 1774 
Jepsdatter, Abelone (-1800-), Alslev, 2027, 2028 
Jepsdatter, Anne – se Anne Jepsdatter 
Jepsdatter, Dorthea Kathrine (1702-88), Farup, 3305 
Jepsdatter, Johanne (-1818-), Sønderho, 2196 
Jepsdatter, Marine (1555-1623), Ribe, 787, 792 
Jepsdatter, Mette (-1844-), Sønderho, 2196 
Jepsdatter, Sidsel (†1620), Tranbjerg, 1801 
Jepsen (-1934-), viceinspektør, Varde Museum, 959 
Jepsen, Chr. (-1844-), Lønne, 1290 
Jepsen, Ivar – se Ivar Jepsen
Jepsen, J. K. – se under Arkitekter og bygmestre i

Kunstner- og håndværkerregister 
Jepsen, Jens (-1608-), kirkeværge(?), Fåborg, 1467 note 

60, 1767
Jepsen, Jess (1773-1845), sognefoged, Hodde, 1488 
Jepsen, Kirstine (†1947), Folding, 2872 
Jepsen, Knud (†1934), gårdejer, Folding, 2872, 2873 
Jepsen, Lars Peder (1836-54), Rærup, 1235 
Jepsen, M. – se under Malere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Jepsen, Michel (-1685-), præst, Grindsted, 2240 
Jepsen, Nis (-o. 1700-), V Gesten, 2524, 2527 
Jepsen, Peder (o. 1810?), Ribe, 813 
Jepsen, Peder – se også Bileber, Peder Jepsen 
Jepsen, Rasmus (-1651-), Ribe, 642 
Jerichau, Jens Adolf – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jermiin (-1788-92-), degn, Åstrup, 2941 
Jersin, Jens Dinesen (†1634), biskop, Ribe, 483, 486, 

490, 491, 540, note 20, 641, 1941, 3225, 3538 
Jes Hansen (-1583-), kirkeværge, Fåborg, 1760, 1768 
Jes Nielsen (-1492-), kirkeværge, Malt, 2833 
Jesdatter, Anne (o. 1750), Sønderho, 2196 
Jesdatter, Else (†1652), Ribe, 621 
Jesdatter, Kirsten (†1690), Darum, 3059 
Jesdatter, Mette (1754-1813?), Sønderho, 2194 
Jeskone, Gvede – se Gvede Jeskone 
Jeskone, Karen (1555?-1619), Sønderho, 2193 
Jeskone, Maren (†1715), Sønderho, 2189 
Jesper – se under Tømrere i Kunstner- og håndvær

kerregister

Jespersen, J. – se under Arkitekter og bygmestre i
Kunstner- og håndværkerregister 

Jespersen, Jørgen (-1652-), Ribe, 642 
Jespersen, Mads (†1635), kirketyv(l), 2596, 2609 note 

34
Jessen, (-1932-), lærer, Skanderup, 2581
Jessen – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Jessen, Abraham Sørensen (1721-87), præst, Alslev og 

Hostrup, 2000, 2026, 2027, 2034 
Jessen, Anders Møller (-1791-), præst, Alslev og Ho

strup, 2053, 3538 
Jessen, Ch. H. (-1911-), Darum, 3048 
Jessen, Christen – se Christen Jessen 
Jessen, Dorthea (1841-61), Hallum, 1178 
Jessen, H. Ch. (-1911-), Darum, 3048 
Jessen, Hans (o. 1600), Sønderho, 2193 
Jessen, Hans (1752-1804), skipper, Sønderho, 2193 
Jessen, Hans – se også Søhane, Hans Jessen 
Jessen, Ingeborg Sørensdatter (-1763-68-), Hjerting,

2095
Jessen, Jens (-1665-), synsmand, Tistrup, 1499 
Jessen, Jes Sørensen (†1769), præst, Ansager, 1590,

3537
Jessen, Johanne M. (-1911-), Darum, 3048 
Jessen, Mads (†1703), skipper, Hjerting, 2090, 2093, 

2094
Jessen, Niels (-1604-), kirkeværge(?), Næsbjerg, 1642 
Jessen, Niels (-1680-90-), forpagter, Estrup og Skod

borghus, 2833, 2840 note 123 
Jessen, Peder (o. 1600?), Ribe, 584 
Jessen, Poul (o. 1600), Sønderho, 2193 
Jessen, Søren (†1733), skipper, Hjerting, 2000, 2008, 

2009, 2010, 2013, 2016, 2040, 2042, 2043, 2044, 
2094

Jochim kandestøber – se Tyll, Joachim Henerich 
Jochum kandegyder – se Tyll, Joachim Henerich 
Jochumsen, Hans (-1793-95), Skovhøj, Brørup, 2873 

note 4
Joensdatter, Mette Marie (1712-34), 1069 
Joersom – se Foersom
Johan – se under Glarmestre og glaskunstnere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Johan – se under Murere i Kunstner- og håndværker

register
Johannes, biskop, – se Jens (Johannes) Mikkelsen 
Johannes (†1410), kantor, Ribe, 97 
Johannes Christensen Varde (-1537-47-), præst, Ribe 

S. Katrine, 765 
Johannes Herodes (†1319), 1103 note 41 
Johannes Jensen (†før 1440?), Ribe, 98 
Johannes Marquardsen (o. 1525), kannik, Ribe, 948, 

956, 957
Johannes Mauritsen (o. 1595), præst, Tønder, provst, 

558, 613
Johannes Nielsen (-1411-), præst, Vilslev, 3109
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Johannes Nielsen (-1492-), kirkeværge, Malt, 2833 
Johannes Pedersen Grundet – se Jens Pedersen Grun

det
Johannes Pedersen Horsens – se Jens Pedersen Horsens 
Johannes Petersen, (-1394-), domkantor, Ribe, 686 
Johannes Thuesens Fond (-1986-), 2752 
Johannesen, M. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Johannsen, M. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Johansdatter (Pouch), Else – se Pouch, Else Johansdat- 

ter
Johansdatter, Abild – se Harder, Abild Johansdatter 
Johansdatter, Karen Marie (1729-97), Ribe, 631 
Johansdatter, Lisbeth – se Lisbeth Johansdatter 
Johansen, A. L. – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Johansen, Anders (1680-81), 805, 3530 
Johansen, Anders (1778-1854), møller, Nordby, 2141 
Johansen, Christen (1855-58), Hjortlund, 3341 
Johansen, Christian – se under Farvere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Johansen, Dorthe Marie (1857-75), Hjortlund, 3341 
Johansen, Herman (-1687-), Ribe, 803 
Johansen, Jacob – se Jacob Johansen 
Johansen, Johan (†1907), kaptajn, Drammen, 1267 
Johansen, Johannes Thuesen (-1929-), Hoisted, 2760 

note 32
Johansen, Karen (1860-62), Hjortlund, 3341 
Johansen, Kirsten Winther – se under Keramikere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Johansen, Peder – se Peder Johansen 
Johansen, Søren (-1951-), gårdejer, Hoisted, 2742 
Johansen, Tove Martine (1865-81), Hjortlund, 3341 
Johnsen – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
Johnsen, Ane Marie (1773-1845), Hesselmed, 1343 
Johnsen, August – se Johnsen, Augustinus 
Johnsen, Augustinus – se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Johnsen, Niels – se under Guldsmede (København) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Johnsen, Niels Peder (1834-64), soldat, Ansager, 1590 
Jon Jacobsen (†1404), til Nørholm, 110 
Jon Pedersen (o. 1442), kannik, Ribe, 105 
Jonsen, Jens – se Jens Jonsen 
Jonsen, Jens – se også Trellund, Jens Jonsen 
Jonsen, Jon – se Colding, Jon Jonsen 
Jonsen, Laurids – se Laurids Jonsen 
Jopritzer(?) (-1760-), kaptajn, Verst, 2383 
Jouvenet, Jean – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Juel (slægt/våben), 596, 744, 932, 933, 964, 1130, 

1320, 1337, 1346 note 68, 1464, 1512, 1547, 1548, 
1981, 1990, 2024, 2351, 2608, 2789, 2830, 2888,
2896, 2900, 2902, 3532

Juel, Christen (-1592-1608), til Donslund, 2308, 2319, 
2345, 2357 note 42 

Juel, Edel (†1575), Agerkrog, 1464 
Juel, Else (†før 1650), Estrup og Skodborghus, 744, 

2888, 2895, 2896 
Juel, Hartvig (-1486-), biskop, Ribe, 107, 111, 637, 837 
Juel, Hedvig Eleonora (1662-85), til Juellinge, 3201, 

3202, 3207 note 95 
Juel, Ide Sofie (1663-85), Kærgård, 3194, 3195, 3196, 

3199
Juel, Iver (†1556), til Astrup, domprovst, Ribe, 850,

933, 964
Juel, Jens (†o. 1553), til Hesselmed, 1304, 1320, 1342 
Juel, Jens (†1636), til Lindbjerggård, 1547, 1554, 1562 

note 76, 3536 
Juel, Jens (-1680-87-), baron, til Juellinge og Voergård, 

gehejmeråd, 3159 note 8, 3196, 3202, 3203 note 6 
Juel, Kjeld Iversen (†1536), til Astrup, 930, 933, 964 
Juel, Kristoffer (†1588), til Estrup, 2830 
Juel, Laurens (-1499-), præst, Alslev, 1999 
Juel, Lisbet (†1565), 544, 577, 600, 601, 660 
Juel, Maren (-1615-), Varde ladegård, 3532, 3547 note 

25
Juel, Mette (†1623), Skodborghus, 2888, 2889, 2890,

2897, 2899, 2902, 2904, 2926 
Juel, Ove (†1599), til Kjeldgård, 1511, 1512, 1513 
Juel, Peder (-1597-), til Alstedgård, 2789, 2799 note

67
Juel, Sophie (†1583), Agerkrog, 1464, 1465, 1468 note

70, 2067
Juel, Thomas (-1593-1647), til Estrup og Sønderskov, 

kirkeværge og tiendeforpagter, Malt, 2803, 2830, 
2835 note 7, 2855, 2856, 2858, 2868, 2874 note 38 

Juel, Vincents (†1579), til Hesselmed, 1337, 1346 note
68

Juelsen, Hans (1826-91), Tobøl, 2796 
Juelsen, Johanne, f. Petersen (1834-98), Tobøl, 2796 
Juhl, Birgitte, f. Due (1798-1828), Skanderup, 2576 
Juhlsen, Peder – se Gram, Peder Juhlsen 
Juliane Marie (1729-96), dronning af Danmark, 2445 

note 57 
Juncker, N. (-1902-), 2801
Jung, F. – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
Jung, P. – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
Jung, Richard – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Junggreen Have, I. P. – se under Arkitekter (have- og 

landskabsarkitekter mv.) i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Junghans, Hans (-1774-1805-), kancelliråd, borgme
ster, Kolding, 2463, 2465, 2477, 2480, 2485, 2494,
2504, 2535

Just, Christen Jensen (1819-65), Sædding, 1211 
Just, Elisabeth (-1775-1800-), Kolding, 2494, 2504, 2535
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Just, Aage (-1932-), styrmand, Esbjerg, 2318 
Justdatter, Helle – se Holst, Helle Justdatter 
Justesen, M. – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Juul, (slægt), 3198
Juul, Esger (†1325?), biskop, Århus, ærkebiskop, Lund, 

66, 93, 104, 2029 
Juul – se også Juel
Juulsen (-1873-), gårdejer, Gørding, 2969 
Juulsen, Mary Andrea – se Pedersen, Mary Andrea 
Jyde, Niels (†1282), kansler, 104 
Jydsk Orgelbyggeri – se under Orgelbyggere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Jürgensen, Andreas – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jørgen (-1536-), skriver, Koldinghus, 2443 note 7 
Jørgen – se under Murere i Kunstner- og håndværker

register
Jørgen – se under Sadelmagere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Jørgen – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Jørgen – se under Tømrere i Kunstner- og håndvær

kerregister 
Jørgen Andersen (-1588-), Gesten, 2530 
Jørgen Christian – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jørgen Pedersen (†1554), rentemester, kantor, Ribe,

100, 576, 598, 599, 638, 641 
Jørgen Pedersen (-1554-), Kastkær, 1105 
Jørgen Pedersen (†1585), præst, Brøndum, 1958, 1962 
Jørgen Poulsen (†1596), præst, Henne, 1257, 1271 no

te 38, 1704, 1708 note 49 
Jørgens, Kirsten – se Kirsten Jørgens 
Jørgensdatter, Catharina – se Jørgensdatter, Karen 
Jørgensdatter, Gertrud (-1660-), 1698, 1706 note 33 
Jørgensdatter, Ingeborg (†1659), 1795, 1801, 1804 

note 42 og 57 
Jørgensdatter, Karen (-1650-), Ribe, 616 
Jørgensdatter, Karen (1690-1770), Hjerting, 2096 
Jørgensdatter, Kirstine – se Ravn, Kirstine Jørgensdat

ter
Jørgensdatter, Maren (1743-1806), Sønderho, 2191 
Jørgensdatter, Maren (1779-86), Ribe, 803 
Jørgensdatter, Margareta – se Margareta Jørgensdatter 
Jørgensdatter, Mette (1783-1857), Gesten, 2537, 2538 
Jørgensdatter, Mette Marie (-1710-), Fredericia, 2259 
note 48

Jørgensen (Struck), Bertel – se Struck, Bertel JørgJen- 
sen
Jørgensen, A. M. – se under Skibsbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Jørgensen, Anker Hermann (1901-34), Mandø, 3516 
Jørgensen, Anne Marie (-1803-53-), Nordby, 2141 
Jørgensen, Axel G. – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister

Jørgensen, Cathrine Margrethe – se Bich, Cathrine 
Margrethe

Jørgensen, Chield (1551-1623), slotsfoged, skriver, 
Riberhus, borgmester, tolder, Ribe, 801 

Jørgensen, Chr. (-1811-), Risbøl, 2320 
Jørgensen, Christen – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jørgensen, Dorthea Marie (1801-65?), Sædding, 1211 
Jørgensen, Hans – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Jørgensen, Hans – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jørgensen, Hans – se også Hans Jørgensen 
Jørgensen, Hendrich – se Rønnov, Hendrich JørgJensen

Jørgensen, Jeff Niels (1863-1906), Mandø, 3516 
Jørgensen, Jens (†1642), Ribe, 795 
Jørgensen, Jens (†før 1840), Mandø, 3506 
Jørgensen, Jens – se under Blytækkere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Jørgensen, Jes (1640-98), skipper, Hjerting, 2093 
Jørgensen, Jes Nybro – se under Murere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Jørgensen, John – se under Arkitekter og bygme
stre i Kunstner- og håndværkerregister 

Jørgensen (Grimstrup), Jørgen (d.y.) (†1655), præst, 
Grimstrup og Årre, 1687, 1701, 1702, 1706 note 33, 

1707 note 40, 1794, 1795, 1804 note 42 
Jørgensen (Grimstrup), Jørgen (d.æ.) (†1618), præst, 

Grimstrup og Årre, 1257, 1271 note 38, 1695, 1696, 
1698, 1707 note 37 og 40, 1794, 1804 note 42 og 
57
Jørgensen, Jørgen Peter (1862-64), Årre, 1802 

Jørgensen, Kield (-1599-), borgmester, Ribe, 515 
Jørgensen, Laust – se under Murere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Jørgensen, Mads – se under Murere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Jørgensen, Marten (-1629-), 3002 note 36 
Jørgensen, Mine (-1916-), Tømmerby, 1830 
Jørgensen, Mogens – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Jørgensen, N. H. (†1807), præst, Ho, Oksby, 1380 
Jørgensen, N.Th. (-1883-), Okholm, kirkeværge, Vester 
Vedsted, 3457 

Jørgensen, Niels (o. 1650?), præst, Ribe, 618 
Jørgensen, Niels (-1736-), Mandø, 3503, 3516 
Jørgensen, Niels (-1740-), bonde, Gildbjerg, 2352, 
2358

Jørgensen, Niels Wilhelm – se under Guldsmede 
(København) i Kunstner- og håndværkerregister 

Jørgensen, Oluf (1594-1651), præst, Alslev og Hostrup, 
provst Skast hrd., 2000, 2001, 2014, 2024, 2025, 

2028
Jørgensen, Oluf (-1653-), kirkeværge, Gesten, 2522, 

2531
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Jørgensen, Oluf (1796-1861), Skærbæk Mølle, 1559 
Jørgensen, Oskar – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jørgensen, Peder (-1659-), præst i Hjarup og Vamdrup, 

2618, 2623, 2656, 2657 
Jørgensen, Peder (1781-84), Ribe, 804 
Jørgensen, Peder (1787-90), Ribe, 803 
Jørgensen, Peder – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Jørgensen, Peder – se også Hornstrup, Peder Jørgensen 
Jørgensen, Per – se Per Jørgensen 
Jørgensen, Poul (-1601-54-), præst, Øse, provst, 1612 
Jørgensen, Søren (-1800-), Eg, 2257 
Jørgensen, Thomas (†1606), gildes- og fattigforstander, 

Ribe, 638, 641 
Jørgensen, Thorvald – se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Jørgensen, Vilhelmine (o. 1860?), Læborg, 2927 
Jørgensen, Waldemar – se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister

K A D (-1787-), 3001 note 24 
K A K A (-1641-), Lindknud, 2696 
K B – se Bøjlesen, Knud 
K C D (†o. 1594), Jerne, 994 
K C D – se Christensdatter, Karen 
K C H (K. C. Hermann) – se under Guldsmede (Kø

benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister 
K H M – se Hundermark, Claus 
K  I  D ,  Vester Vedsted, 3468 
K I S (-1689-), Bække, 2414 note 60 
K K C (1600'rne?), løbedegn (?), Kolding, 2407 
K M – se Kobbermøllen 
K N D (†o. 1700), Farup, 3302 
K P D (-1736-), 2597, 2598, 2600 
K P(?)D, Ribe, 604 
K R (-1960-), Lindknud, 2690 
K S K, Farup, 3304 
K T D, Farup, 3304
Kahn, Astrid – se under Vævere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Kaja Peders (kone) (-1554-), Skedsbøl, 1105 
Kaland, Bjørn – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Kalhauge, Hans Nielsen (1728-92), kirkeværge, Ribe, 

336, 376, 628, 631 
Kall (våben), 932, 1192 
Kallesen, H. L. (-1832-), Nordby, 2152 
Kallundborg, Hans (o. 1650), rektor, Roskilde, 664 
Kalslund, Anders Andersen (1548-1608), kræmmer, 

Ribe, 801, 808 note 25 
Kalv, Jens (†o. 1304), marsk, 686 
Kampmann (slægt), Varde, 873 
Kampmann, Caroline Mathilde (1792-94), Sneum, 

1832
Kampmann, Hack (-1800-), kammerråd, Varde, 872

Kampmann, Halk (-1793-), til Sneumgaard, 1832 
Kampmann, Henrikke Wilhelmme (1793-94), Sneum, 

1832
Kampmann, Niels Øllegaard (1786-1828), til Sneum

gaard, 1832 
Kandegyder, Bartel – se Bartel 
Kansler, Niels – se Niels (kansler)
Karen (-1608-), Gredstedbro, 3324, 3326
Karen (†1599), (præstekone), Brøndum, 1962
Karen (†1740), Verst 2385
Karen Jensdatter Warder (†1550), Ribe, 638
Karen Ottes (†o. 1600?), Varde, 894, 897
Karen Pedersdatter – se Pedersdatter, Karen
Kargaard, Ane Kjerstine (1831-32), 816
Kargaard, H. P. (-1951-), Ribe, 748
Karin (-1501-), (g.m. Anders Poulsen), Ribe, 690
Karine (g.m. Laurids Hansen Lime), 638
Karine (-1561-), Ribe, (g.m. Lydik guldsmed), 451
Karine (o. 1570), Ribe, (g.l.m. Bendt Knudsen, g.2.m.

Christen Pedersen Lund), 638 
Karine (Hans Fannings) (†1591), Ribe, 638 
Karine Nielsdatter (1534-1607), Ribe, 553 
Karine Sørensdatter (Stage) (o. 1550), Ribe, 786 
Karsten – se under Smede i Kunstner- og håndværker

register
Karstensen, Hans (-1636-), kirkeværge, Brørup, 2730 
Karstensen, Kristoffer (-1685-), 570 
Karstensen, Peter – se under Orgelbyggere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Kasbjerg, Ove (-1790-99-), præst, Grindsted, 2226, 

2258 note 9 
Kaspersen, Søren (o. 1950), historiker, 1319 
Kastbjerg, Søren (-1795-), Ribe, 760 
Katarina (-1350-), Ribe, (g.m. Johannes Limbæk), 

635
Katarina (o. 1450), Ribe, (g.m. Peder Nielsen Bram

ming), 89
Katkier, Anders – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner og håndværkerregister 
Katrine (†1291?), (g.m. Herbert Sommer), 585, 589 
Keil, Anna Maria Cecilie – se Krog, Anna Maria 

Cecilie
Keil, Maria Christine, f. Søllerød (†1862), Lindbjerg 

Mølle, 1558 
Keld Iversen (-1499-), Ribe, 105 
Keldberg, Hans Nielsen (-1800-), Gesten, 2365 
Keller, P. C. – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Kellinghausen, Jens Danielsen (-1725-38-), præst, 

Kvong, 1172
Kemeter(?), Johanne Eleonora (-1778-), Sønderho, 

2173
Kernet – se Kemeter 
Kesja, Harald – se Harald Kesja
Kier, Rasmus Jensen – se under Urmagere i Kunst

ner- og håndværkerregister
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Kierkegaard, N. P. – se under Skræddere og para
mentmagere i Kunstner og håndværkerregister 

Kiilerich, Carl E. (-1922-), præst, Nr. Nebel, 1196 
Kiilerich, Povl (-1973-), præst, domprovst, Ribe, 482 
Kinch, Bertine Nicoline, f. Krøyer (1825-63), Ribe, 

817
Kinch, Jacob Frederik (1817-88), historiker, adjunkt, 

Ribe, 87, 88, 158, 817, 838, passim 
Kingo Nissen(?) (*1763, †s.å.), 805 
Kingo, Thomas (1634-1703), salmedigter, biskop, 

Odense, 806
Kirk Christiansen (familie) (-1970-), Billund, 2293, 

2295, 3539
Kirk Christiansen, Hanne – se Christiansen, Hanne 

Kirk
Kirk Christiansen, Ole – se Christiansen, Ole Kirk 
Kirk, P. (-1934-36-), Skanderup, 2578 note 45 
Kirkeby, Claus Nielsen (1624-92), handelsmand, Ribe, 

796, 797
Kirkeby, Hans Clausen (1655-59), Ribe, 796 
Kirkegård, Dorthe Jensdatter (1674-1742), Hesselmed, 

1342
Kirsten – se under Skræddere og paramentmagere

i Kunstner- og håndværkerregister 
Kirsten Hanses (-1588-), Gesten, 2530 
Kirsten Jørgens (-1652-), Brørupgård, 2726 
Kirsten Nielskone (o. 1580?), Grindsted, 2250 
Kirstine (o. 1593), Ribe, (g.m. Jens Jensen, skrædder), 

638
Kiølholt, Jens – se under Guldsmede (Ribe) i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Kjeldsdatter, Inger Maria (1841-70), Yderik, 1439 
Kjeldsdatter, Lene (1597-1636), 570, 614, 642 
Kjeldsen, C. J. (-1858-), Sneum, 1832 
Kjeldsen, Christoffer (†1634), tolder, Ribe, 610, 611 
Kjeldsen Nielsen – se under Urmagere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Kjelst, N. P. (-1879-), lærer, redaktør, Varde, 1340 
Kjems, Trine – se Schmidt, Trine 
Kjer, madam (-1776-), 935
Kjerstine (†1639), Årre, (g.m. Oluf Thomsen), 1801 
Kjær, A. – se under Murere i Kunstner- og håndværker

register
Kjær, M. (-1934-36-), Skanderup, 2578 note 45 
Kjær, Nicolai – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Kjær, S.—se under Murere i Kunstner- og håndværker

register
Kjær, S. C. – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Kjær, Søren – se under Arkitekter og bygmestre i

Kunstner- og håndværkerregister 
Kjærgaard, Jes Hansen (1562-1641), handelsmand, Ri

be, 798
Kjærulff, Poul Ottesen – se under Guldsmede (Ring

købing) i Kunstner- og håndværkerregister

Klagenberg, Albert Christopher (1712-76), præst, 
Brøndum, 1956, 1958, 1962, 3538 

Klasen, Bartheld – se Bartheld Klasen 
Klaus Albretsen (-1554-), til Damsgård, 90 
Klaus Kristjernsen (†o. 1454), ærkedegn, Ribe, 107, 

108
Klausen, Barthold – se Bartheld Klasen 
Klavs Sørensen (†før 1504), Ribe, 111 
Klavsen, Søren – se Søren Klavsen 
Kleimann, Arnt – se under Klokkestøbere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Klein, Hans (†1692), ritmester, Skanderup, 2576 
Klem, Thomas (†1768), kaptajn, Hjerting, 2095 
Klemmensen-Pedersen, P. (-1890-), købmand, Hol

sted, 3520 note 36 
Klevenfeldt, Terkel (-1741-), 3088, 3089 
Kliene (-1842-), præst, Sønderho, 2166 
Klingenberg, F. v. (-1756-), amtmand, Haderslev amt, 

3366
Klint, Esben – se under Arkitekter og bygmestre i

Kunstner- og håndværkerregister 
Klint, Kaare – se under Arkitekter og bygmestre i

Kunstner- og håndværkerregister 
Kloppenborg-Skrumsager, H. D. (-1899-), Askov, 

2845 note 5 
Kloster (†før 1875), boghandler, 1911 
Kloster, Hans Jacobsen – se Kloster, Hans Jensen 
Kloster, Hans Jensen (1785-1842), Sdr. Farup, 3482,

3495 note 182 
Kloster, Karen Madsdatter (1790-1829), Sdr. Farup, 

3482
Kloster, Sophie Wilhelm (1821-60), boghandler, Varde,

937
Klotsche, Georg – se Kotsche, Johan 
Klyn – se Klyne 
Klyne (slægt), 777, 779
Klyne, Anders Jensen – se under Guldsmede (Ribe) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Klyne, Anders Sørensen (†o. 1600), købmand, Ribe, 

2998
Klyne, Anne Andersdatter (†1640), 3038, 3056 
Klyne, Anne Sørensdatter – se Anne Sørensdatter Kly

ne
Klyne, Frants (-1797-1805-), Ribe, 505, 813 
Klyne, Jens Andersen – se under Guldsmede (Ribe) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Klyne, Johan Andersen – se Andersen, Johan 
Klyne, Karine Andersdatter (†1615), Ribe, 544, 554 
Klyne, Kirstine Lauritzdatter – se Lauritzdatter, Kir

stine
Klyne, Margrete Andersdatter (1651-88), 665, 793 
Klyner, Hans – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Klaaborg – se under Arkitekter (have- og land

skabsarkitekter mv.) i Kunstner- og håndværker
register
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Knoop, C.V. – se under Blikkenslagere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Knorborg, Hans (-1727-28-), Varde, 915 
Knud – se under Tømrere i Kunstner- og håndværker

register
Knud – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Knud – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
Knud den Hellige, konge af Danmark 1080-86, 226, 

3063, 3087, 3088, 3089, 3098 note 4 
Knud Hjerrisen (†o. 1593), Ribe, 590, 602 
Knud Iversen (-1588-), Gesten, 2530 
Knud Lavard (ca. 1096-1131), hertug, 226 
Knud Michelsen (1400'rne?), præst, Ho, 1369 
Knud Mikkelsen (-1451-78-), biskop, Viborg, 1192 
Knud Pedersen Gyldenstjerne – se Gyldensjerne, Knud 

Pedersen
Knud Petersen (-1448-), vikar, Ribe, 102 
Knud Tuesen (-1586-87-), kirkeværge, Darum, 3053 
Knudsdatter, Ane (-1903-), Forsomho, 1553 
Knudsdatter, Anna – se Anna Knudsdatter 
Knudsdatter, Anne (†1696), Hjerting, 2092, 2093, 

2094
Knudsdatter, Anne (-1704-20-), Henne, 1246, 1253, 

1266
Knudsdatter, Barbara – se Windfeld, Barbara Knuds

datter
Knudsdatter, Gunder – se Vindfeld, Gunder Knudsdat

ter
Knudsdatter, Karen (-1734-42-), Vejen, 2906 
Knudsdatter, Karen (-1811-40-), Mandø, 3518 
Knudsdatter, Maren (-1670-), Kjærgård, 807 
Knudsen (Holm), Jens – se Jens Knudsen Holm 
Knudsen, Baltzer (†før 1624), rådmand, Ribe, 638 
Knudsen, Bendt – se Bendt (Benedict) Knudsen 
Knudsen, Chr. – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Knudsen, Chresten – se Dal, Chresten Knudsen 
Knudsen, Elmbæk – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Knudsen, H. – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Knudsen, Hans – se Toftlund, Hans Knudsen 
Knudsen, Hans – se også Tranbjerg, Hans Knudsen 
Knudsen, Hans Christian (1828-69), Fåborg Kro,

1773
Knudsen, J. P. (1841-76), kromand, Bordrup, 1402 
Knudsen, Jacob (†1729), til Østergaard, herredsfoged, 

1515
Knudsen, Jens – se Jens Knudsen Holm 
Knudsen, Johanna – se Brodersen, Johanna 
Knudsen, K. L. – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Knudsen, Knud (1797-1865), Kalvslund, 3368 
Knudsen, Knud P. (1861-67), Kalvslund, 3369

Knudsen, Laurids (†1664), præst, Guldager, provst Skast 
hrd., 2076, 2096 

Knudsen, Laust – se Knudsen, Laurids 
Knudsen, Laust – se også Lund, Laust Knudsen 
Knudsen, M. – se under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Knudsen, Maren (1824-59), Gelballe, 2577 
Knudsen, Maren Cæcilie (-1924-), Føvling, 2782 
Knudsen, N. – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Knudsen, Niels (†1706), handelsmand, Ribe, 586, 629, 

644, 645, 1615 
Knudsen, Niels – se også Niels Knudsen 
Knudsen, Peder (1680-1738), handelsmand, Ribe, 802,

2966
Knudsen, Poul (†før 1908), gårdejer, Hjortvad, 3361 
Knudsen, Preben – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Knudsen, Søren Peder (-1916-), gårdejer, Lille Skov- 

gaard, Askov, 2845 
Knudsen, Terman (†1714), Kærbøl, 3303, 3304 
Knudsen, Thomas – se Thomas Knudsen 
Knudsen, Willum – se Grove, Villum Knudsen 
Knuth, Sophia Magdalene – se Holstein, Sophia Mag

dalene von
Knuthsen, Theodor (†1866), præst, Astrup, 2968 note

32, 3542
Kobbermøllen – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Koch (-1817-), præst, Døstrup, 818 
Koch, C. (-1893-1903-), domprovst, Ribe, 128, 181, 

307, 308, 323 note 5, 534, 662, 668 note 36 
Koch, Gabriel (-1905-18-), biskop, Ribe, 2325, 2356 

note 18
Koch, Hans Henriksen (-1692-), præst, Vorbasse, 2313 
Koch, Johan Peter (-1824-37-), præst, Vester Nykirke, 

1712
Koch, Julius – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Koch, Peter Gabriel (-1901-22-), biskop, Ribe, 494 
Koch, Valdemar – se under Arkitekter og bygmestre

i Kunstner- og håndværkerregister 
Koefoed, Beata Albertine (-1778-96-), 2608 
Koefoed, Conrad Daniel (1763-1831), stiftsprovst, se

nere biskop, Ribe, 434, 436, 486, 494, 816, 3165, 
3175, 3190, 3191, 3206 note 74 

Koefoed, Sophie Dorthea, f. Teidseh (1776-1815), Ri
be, 816

Kofoed, Jens Christian – se under Arkitekter og 
bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 

Kolby, Jep (-1775-), købmand, Ringkøbing, 1142 
Kolding, Jon(as) Jensen (-1578-1609), præst, Anst og 

Gesten, 1707 note 39, 2464, 2477, 2478, 2479, 
2485, 2493, 2494, 2497, 2503, 2504, 2505, 2507, 
2508, 2510 note 15 og 16, 2513 note 112, 2514 note 
140 og 149, 2523, 2524, 2530, 2536, 3537

247*
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Kolding, Karen M...datter (-1654-), 3245 
Konradsen, Markvard – se Markvard Konradsen 
Kornerup, Ann Mari – se under Vævere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Kornerup, Jacob – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Korsgaard – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Korsmeier, Jacob Werner – se under Sten- og billed

huggere i Kunstner- og håndværkerregister 
Kort – se under Klokkestøbere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Kotsche, Johan (d.s.s. Georg Klotsche) – se under Stuk

katører og gipsere i Kunstner- og håndværkerre
gister 

Krabbe (slægt), 3198 
Krabbe, Anne, 529
Krabbe, Birgitte (-1688-), Store Modvig, 2256 
Krabbe, Christen (†1731), til Urup, 934, 2253 
Krabbe, Elsebe (-1662-67), til Sønderskov, 2867, 2874 

note 36
Krabbe, Iver (-1635-), til Jordberg, geheimeråd, stathol

der, 1437
Krabbe, Iver Gregersen (†1704), præst, Astrup, 2966 
Krabbe, Karen (-1567-), 109
Krabbe, Mette (1635-81), til Nørholm, 1437, 1513, 2026 
Krafse, Jesper (-1554-), lensmand, Riberhus, 2305 
Krag (slægt/våben), 932, 1026, 1465, 1502, 1506, 

1508, 1514 note 25, 1721, 1722, 1730, 1743, 1990,
2067, 2740, 3182, 3188, 3198 

Krag, Christen (†1622), til Glomstrup og Sønderis, 
2092, 2097, 2099 note 33 

Krag, Christen (†1645), til Ly dumgård, 1233 
Krag, Christence (†1656), til Øllufgård, 1979, 1980,

1981, 1982, 1987, 1990, 1995 
Krag, Edel Margrethe (1663-1739), til Kærgård, 3132, 

3134, 3139, 3174, 3175, 3176, 3178, 3181, 3194,
3195, 3198, 3199, 3201, 3202, 3207 note 96 og 98, 
3208 note 111, 3545 

Krag, Erik (1620-72), til Bramminge, Lydum, Kærgård, 
Endrupholm m.v., gehejmeråd, sysselprovst, Varde, 
984, 1189, 1861, 1803 note 33, 2746, 2911, 3178, 
3184, 3195

Krag, Frederik (1655-1728), baron, til Stensballegård, 
Kærgård m.v., stiftamtmand, Viborg, sysselprovst, Var

de, 1026, 1719, 1790, 1803 note 33, 2740, 2774, 
3194, 3201, 3202, 3208 note 108 

Krag, Janna Vibeke (*1685), 3202 
Krag, Johan (†1758), til Hennegård, borgmester i Varde,
1273, 1274, 1279, 1280, 1291 note 12, 1292 note 29 

Krag, Johannes (†1772), præst, Guldager, 2091 
Krag, Jørgen (-1609-37-), til Endrupholm, 1721, 

1722, 1729, 1730, 1732 
Krag, Margrethe (†1648), til Varho, 2979, 2984, 2991,

2999, 3542
Krag, Maturin (†1834), købmandsbetjent, Ribe, 818

Krag, Mogens (†1582), til Agerkrog, 1464, 1465, 1468 
note 69

Krag, Mogens (†1622), til Agerkrog, 2067, 2099 note 
33

Krag, Niels (-1621-37-), til Agerkrog, landsdommer, 
sysselprovst, Varde, 1502, 1507, 1510, 1513, 1514 no
te 22, 1526, 1527, 1607, 2123, 2803, 2804 

Krag, Otte (†1611), til Lunderup, 905, 930, 932, 959 
Krage, Mikkel (-1588-), Gesten, 2530 
Krag(e)lund (slægt/våben), 626, 649 
Kragelund (†1760), provstinde, Varde, 934 
Kragelund, Bodel Pedersdatter (o. 1660), Ribe, 663 
Kragelund, Dorothea (†1671), Ribe, 627 
Kragelund, Elisabeth (-1698-), 1215 
Kragelund, Elisabeth Pedersdatter (o. 1650-70?), Ribe, 

658
Kragelund, Ingeborg, Pedersdatter (-1671-), Bøvling,

665
Kragelund, Niels (-1658-85-), præst, Lejrskov og Jor- 

drup, 2416, 2432, 2460 
Kragelund, Niels Nielsen (†1728), præst, Varde, provst,

900, 934
Kragelund, Peder Jensen (1602-81), biskop, Ribe, 492,

497 note 10, 514, 586, 627, 629, 630, 657, 658, 714,
778, 800, 3058, 3225 

Kragh, Gertrud Henriksdatter (†1759), Skanderup,
2570, 2575

Kragh, Johannes – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Kragh-Hansen, Viggo – se under Malere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Kraglund – se Kragelund
Krarup, Chr. (-ca. 1850-70-), præst, Føvling, 2768,

2798 note 33 
Krarup, H., f. Güberg (†1839), Varde, 936 
Krarup, Hans Christian Matthias (-1800-27-), præst, 

Føvling, 2781, 2798 note 50 
Krarup, Janus Nicolai (1772-1827), præst, Ål, 1343 
Kremer, Jens Sørensen, Ribe, 801 
Kring, J. J. (*1843), lærer, Jordrup, 2450 
Kristen Poulsen (†1575), prior, Odense Kloster, 3089 
Kristensdatter, Johanne (†1763), 1907 
Kristensen (-1880-), lærer, Hoven, 1563 
Kristensen, Ane Marie (1844-77), Dal, 2257 
Kristensen, Eli – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Kristensen, H. K. (-1936-70-), lokalhistoriker, 1442 
Kristensen, H. V. (-1905-20-), præst, Seem, 3434 note 

91 og 92
Kristensen, Hans (†1676), Adsersbøl, 2698 
Kristensen, Henrik Dons (-1956-80-), biskop, Ribe, 

483, 494
Kristensen, Jens Søgaard (-1891-), Elkær, 2271 
Kristensen, Johanne (-1934-), Ovtrup, 1153 
Kristensen, Johanne, f. Bertelsen (1827-96), Hjortlund,

3342
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Kristensen, Jørgen – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Kristensen, Kristen – se Hjerting, Kristen Kristensen 
Kristensen, Kristen Andersen (-1905-), Darum, 3057 
Kristensen, Lambert (-1905-), Darum, 3055 
Kristensen, Laurids (o. 1750?), amtsforvalter, 1907 
Kristensen, Mette (-1905-), Darum, 3055 
Kristensen, N. (-1911-), sognefoged, Grene, 2279 
Kristensen, P. V. (-1934-), Ovtrup, 1153 
Kristensen, Aage – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Kristian, hertug – se Christian III 
Kristian (†1313), provst, Hardsyssel, 95, 96, 3525 
Kristian – se også Kristiern 
Kristian Frellevsen (†1418), væbner, 95 
Kristiansen, Georg N. – se under Konservatorer i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Kristiansen, Klaus – se Klaus Kristiansen 
Kristiansen, Niels Kristian (1788-1861), Grindsted, 

2257
Kristiern (o. 1060-70), biskop, Århus, 64 
Kristiern (Christian) (†1313), biskop, Ribe, 66, 101,

105, 140, 314, 316, 522, 534, 536, 849, 850, 1239 
Kristiern Hemmingsen (†1454), biskop, Ribe, 101,

306, 401, 416, 3527 
Kristina (dronning) – se Christine 
Kristine (-1310-), (g.m. Kristian Pæsz), 110 
Kristine, 3062 note 76, 3544 
Kristjernsenjens – se Jens Christiernsen 
Kristjernsen, Klaus – se Klaus Kristjernsen 
Kristoffer I – se Christoffer I
Krog, Anna Marie Cecilie, f. Keil (1807-67), Ølgod,

1558
Krog, Jep – se under Blytækkere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Krog, Niels (-1389-), kannik, Ribe, 458 
Krog, Niels Christian Jensen (-1916-), Grene, 2278 
Krogager, Eilif Egon Richard Søndergaard (-1964-), 

præst, Sneum og Tjæreborg, 1823, 1825, 1829 
Krogager, Gorma (-1946-64-), Tjæreborg, 1823, 1825, 

1829
Krogh, J. (-1842-), kammerjunker, Hjortlund, 3327 
Krogh, Maren, f. Brødsgaard (1809-91), Dyrgård, Vam

drup, 2667
Krogh, Peter Jensen (1801-69), til Dyrgård, Vamdrup,

2667
Krognos, Mourids (†1550), 1346 note 68 
Krohn, Troels – se under Orgelbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Kromager, Ester (-1919-), Ovtrup, 1051 
Kromann, Cathrine Berg (-1952-), Sønderho, 2185 
Kromann, Mads Nielsen (-1952-), direktør, Sønderho, 

2185
Kromann, Niels (-1947-), lærer, Sønderho, 2197 
Kromann, Niels Møller (-1933-), historiker, Fanø, 

2109

Krosp, G. F. (1600'rne), 749
Krosp, I. I. – se under Arkitekter og bygmestre i

Kunstner- og håndværkerregister 
Kruse (slægt), 2067, 2999
Kruse, Hans Hansen (-1799-), til Ly dumgård, 1215 
Kruse, Kirsten (o. 1550), Lydumgård, 1232 
Kruse, Kristoffer (†1599), til Sønderris og Svenstrup, 

2067, 2096, 2097, 2099 note 29 
Kruse, Peder (†1562), 2099 note 29 
Kruse, Tyge (1500'rne), til Vinge, 2099 note 29 
Kruse, Ulrich Adolph – se under Guldsmede (Varde) 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Kruse, V. – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
Kruuse, Anders – se under Arkitekter og bygmestre

i Kunstner- og håndværkerregister 
Kræmer, Bertel Mikkelsen (1645-1695), handelsmand, 

Ribe, 799
Krönde, Otte (-1785-), købmand(?), 2119 
Krøyer, Bertine Nicoline – se Kinch, Bertine Nicolie 
Kukelsoms, Anna Sabina von (-1739-), Grindsted,

2349
Kulerup, Sara Christensdatter (-1741-), 2601 
Kurtz, Poul (-1734-), præst, Darum og Bramminge, 

3087, 3088 
Kurtz – se også Curtz
Købke, Christen – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Købke, Conradine – se Feilberg, Conradine 
Köhne, Daniel – se under Orgelbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Kølholt, Jens Jensen – se under Guldsmede (Ribe) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
König, Caspar – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Kaalund, Bodil – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Kaas (slægt/våben), 814, 1130, 1467 note 40, 1549, 

2067, 2083, 2084 
Kaas, Anne (-1405-16-), 1467 note 40 
Kaas, Fr. – se under Ingeniører i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Kaas, Georgine Grubbe – se Middelboe, Georgine 

Grubbe
Kaas, Ingeborg Eriksdatter (†1622), 2067, 2099 note

33
Kaas, Jens (†1593), til Øregård, 1128, 1130 
Kaas, Jens Eriksen (†1727), til Røjgård, ritmester 1070, 

2528
Kaas, Jørgen Grubbe (-1695-), til Øllufgård, amtmand, 

1971
Kaas, M. C. S. – se Tolstrup, M. C. S.
Kaas, Mette (†1595), Svenstrup og Sønderris, 2067, 

2097
Kaas, Mogens (-1546-85-), til Frøstrup, Sønderris og 

Fovrfeld, 1124, 2083, 2098 note 28, 2099 note 33
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Kaas, Niels (o. 1598), kansler, 830 
Kaas, Ulrich (-1721-41-), til Øllufgård, 1911, 1971, 

1995

L A, – se under Blytækkere i Kunstner- og håndvær
kerregister 

L A, Ly dum, 1235 
L B, Ribe, 646 
L C (1800'rne), 3466 
L H S (-1739-), Mandø, 3510 
L N B (-1626-), degn(?), Føvling, 2789 
L P R, Vester Vedsted, 3453 
L S L H, Ribe, 646 
la Cour – se Cour, ...la
Lagesdatter, Alhed – se Lange, Alhed Lagesdatter 
Laghe (o. 1225), ærkedegn, Ribe, 64 
Lagonius, Johannes – se Laugesen, Hans 
Lambert (†708), biskop, Maastricht, 243 
Lambertsdatter, Anne (†før 1660), Torstrup, 1436 
Lambertsdatter, Gunder (1556-1644), Ribe, 502, 554, 

3528
Lambertsdatter, Ingeborg (†1620), Ribe, 638 
Lambertsdatter, Karen (†før 1660), Torstrup, 1436 
Lambertsdatter, Maren (†før 1660), Torstrup, 1436 
Lambertsdatter, Maria (†1608), 575 
Lambertsen, Geert (†før 1664), Torstrup, 1436 
Lambertsen, Iver (†før 1664), Torstrup, 1436 
Lambertsen, Peder —se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Lambertsen, Poul (†før 1660), Torstrup, 1436 
Lambertsen, Severin (†1649), præst, Vester Nykirke, 

1734, 1743 
Lambredtsen, Hans (†før 1656), 643 
Lancken, Hans (-1536-69-), præst, Ribe, 93, 94, 96 
Lang, Hans – se under Brolæggere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Lang, Jens (-1493-), kannik, Ribe, 458 
Lang, Johannes (o. 1775), Jerne, 999 
Lang, Kirstine Sophia (1725-47), Hjortlund, 3340 
Lang, Knud (-1766-), præst, Vilslev og Hunderup, 

3136, 3154, 3156, 3157, 3158, 3188, 3208 note 111,
3544

Lang, Niels (-1776-82-), præst, Terne og Skast, 999, 
2198 note 18, 3544 

Langballe, Inger Marie (-1798-), Hodde, 1491 note 
40

Lange (slægt/våben), 107, 196 note 23, 598, 915, 932, 
933, 964, 1333, 1335, 1451, 1467 note 40, 1506, 1508, 
1514 note 25, 1699, 2010, 2024, 2789, 3086, 3099 
note 33, 3198, 3206 note 73, 3207 note 98, 3540 

Lange/Munk (slægt/våben), 1219, 1222, 1238 
Lange (†o. 1756), rektor, Ribe, 624, 644 
Lange, Alhed Lagesdatter (o. 1500), 1467 note 40 
Lange, Christen (†1603), til Bramminge, sysselprovst, 

Ribe, 1699, 2321 note 4, 2485, 2500, 2569, 2570 
Lange, Dorthe Hansdatter (o. 1625), Lunderup, 915

Lange, Elisabeth (1721-58), Hjortlund, 3341 
Lange, Ferdinand – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Lange, Gunde Nielsen – se Gunde Nielsen Lange 
Lange, Gunde(r) (†1652), til Brejninggård, lensmand 

på Koldinghus, 2554, 2578 note 29 
Lange, Hans (-1611-), til Nørholm, 1491 note 31, 

1506, 1508
Lange, Herman Agust (1834-55), Ovtrup, 1157 
Lange, Iver (-1635-39-), til Bramminge Hovedgård, 

3072, 3075, 3085, 3086, 3544 
Lange, Jacob Iversen – se Jep Iversen Lange 
Lange, Jens Iversen – se Jens Iversen Lange 
Lange, Jep Iversen – se Jep Iversen Lange 
Lange, Johannes Iversen – se Jens Iversen Lange 
Lange, Karen Nielsdatter (†o. 1556), Astrup, kancelli

skriver, Ribe, 850 
Lange, Kristen (-1637-), til Hesselmed, 1333, 1335 
Lange, Laurids (o. 1530), borgmester, Ribe, 851, 3531 
Lange, Malte Iversen – se Malte Iversen Lange 
Lange, Mathias (-1721-), 3493 note 141 
Lange, Niels (-1504-), dekan, Ribe, 847 
Lange, Niels (†1565), til Kærgård, lensmand, 72, 94, 

104, 2029 note 1, 3172, 3174, 3175, 3186, 3188, 
3200, 3201, 3202, 3206 note 73, 3207 note 107,
3545

Lange, Niels Thomesen (-1405-16-), til Lydumgård, 
1467 note 40

Lange, Peder (-1638-57-), til Kærgård og Sneumgård, 
3174, 3176, 3179 

Lange, Thomas (-1466-1504-), dekan, Ribe, 68, 94, 
104, 107, 111, 402, 847 

Lange, Thomas (-1859-), forfatter, 1391 
Langen, arkitekt – se Lange, Ferdinand 
Langenberg, Maria Margrethe von (†1715), til Estrup, 

2680, 2688
Langgaard, Rued (-1940-52-), komponist, domorga

nist, Ribe, 474 
Langh..., Anne (†o. 1800), 806 
Lantow (-1918-), bankbogholder, Odense, 1398 
Lars Poulsen, Ribe, 105
Larsdatter, Ane Margrethe (1790-1866), Henne, 1268, 

1269
Larsdatter, Else (1824-65), Løvlund Mølle, 2289 
Larsdatter, Sidsel (1757-1822), Sønderho, 2193 
Larsen – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Larsen, Alfred – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Larsen, Bertram – se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Larsen, Jens – se under Smede i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Larsen, Jens (†1848), dragon, Vamdrup, 2632, 2667 
Larsen, Jermin – se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister
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Larsen, Johannes (-1918-), præst, Hejnsvig, 2356 note 
18

Larsen, Johs. (-1928-), husmand, Agerbæk, 1778 
Larsen, Johs. Nim – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Larsen, Julius Bertram – se under Urmagere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Larsen, Karen Kirstine (-1916-), Astrup, 2962 
Larsen, Kristian (-1963-), Lønne, 1288 
Larsen, L. (-1766-), birkedommer, Hunderup, 3201,

3208 note 107 
Larsen, Ludvig Helmer (-1885-95-), stiftsprovst, 2596 
Larsen, Mads Peder – se under Skibsbyggere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Larsen, Maren (†1859?), Lunde, 1131 
Larsen, Marie (†før 1963), Lønne, 1288 
Larsen, Mogens – se under Konservatorer i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Larsen, Peder Kristian (-1916-), gårdmand, Astrup, 

2962
Larsen, Peder – se Peder Larsen 
Larsen, Petræa (-1963-), Lønne, 1288 
Larsen, Th. – se under Jernstøbere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Larsen, William – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Larsen Stevns, Niels – se Stevns, Niels Larsen 
Las Pedersen Bagge – se Bagge, Las Pedersen 
Lasdatter, Anne (-1666-) , Varde, 934 
Lasdatter, Margareta (o. 1670), 644 
Lasen, Nis (-1763-), købmand, Ribe, 806 
Lassen (-1805-), forvalter, Ringkøbing, 1181 
Lassen, Anders – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Lassen, Christian (-1719-), til Grubbesholm, 1166 
Lassen, Frederik (-1720-31-), til Nørholm og Grub

besholm, kaptajn, 1161, 1178 note 6, 1417, 1443, 
1469, 1567, 1601, 1631 

Lassen, Hans (†1718), kommandør, 1178 note 6 
Lassen, Jens (-1701-19-), til Nørholm og Grub

besholm, landsdommer, 1027, 1161, 1417, 1443, 
1469, 1567 

Lassen, Jens (1813-82), Nordby, 2152 
Lassen, Knud Hansen (-1847-), Vester Vedsted, 3456 
Lassen, Mads (-1617-), Ribe, 605 
Lassen, Margrethe – se Jensen, Margrethe 
Lauesdatter, Anne (-1702-), Ribe, 2172 
Lauesen, Niels (†1659), delefoged, 1801, 1804 note 56 

og 57
Lauge Steffensen (†1554), rådmand, Ribe, 543, 544, 

549, 550, 554, 581 note 7, 584 
Laugesdatter, Marine (†1600), 550 
Laugesen, Christen – se Christen Laugesen 
Laugesen, Hans – se Hans Laugesen 
Laugesen, Niels (-1933-), Hauge, 1511 
Laugesen, Søren – se Søren Laugesen

Laurens Jensen (o. 1575-99), 603 
Laurensen, Peter (-1625-), præst, Sønderho, 2186 
Laurentius Ægidius – se Lauritz Ægidiussen Billum 
Laurents Nielsen (-1465-), præst, Haderslev, 847, 848 
Laurentz, Jacob (-1655-60-), organist, Ribe, 470, 480 

note 8
Laurenzdatter, Engel (-1703-), Ribe, 767, 802 
Laurids – se under Murere i Kunstner- og håndværker

register
Laurids – se under Tømrere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Laurids – se under Murere i Kunstner- og håndværker

register
Laurids Hansen (-1495-), præst, Ølgod, 1515 
Laurids Hansen Lime – se Lime, Laurids Hansen 
Laurids Jensen (Rekhals?) (1300'rne?), 1082 
Laurids Jonsen (-1329-), drost, 66 
Laurids Nielsen – se Laurents Nielsen 
Laurids Pedersen Bagge (-1500-), borgmester, Ribe,

851
Laurids Peter – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Laurids Ægidius(sen) – se Lauritz Ægidiussen Billum 
Lauridsdatter, Johanne (†1763), 1907 
Lauridsdatter – se Laustdatter
Lauridsen (-1925-), købmand, Ølgod, 1467 note 52 
Lauridsen (Amerinus), Hans – se Amerinus, Hans Lau

ridsen
Lauridsen, Adser (†o. 1790), Ribe, 801 
Lauridsen, Anders (1811-58), Ølgod, 1558 
Lauridsen, Ane (-1808-), Alslev, 2023 
Lauridsen, Christen (1815-73), Hodde, 1489 
Lauridsen, Claus – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Lauridsen, Esge – se Esge Lauridsen 
Lauridsen, G. M. (-1931-), Washington, 1464 
Lauridsen, H. – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Lauridsen, Hans – se under Glarmestre og glas

kunstnere i Kunstner- og håndværkerregister 
Lauridsen, Hans (1802-71), gårdmand, Næsbjerg, 

1646
Lauridsen, Hans – se også Holst, Hans Lauridsen 
Lauridsen, Ivar – se Ivar Lauridsen 
Lauridsen, Iver – se Stavnager, Iver Lauridsen 
Lauridsen, Jacob – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Lauridsen, Jens (†før 1703), Ribe, 572, 661 
Lauridsen, Jens – se også Jens Lauridsen 
Lauridsen, Jens – se også Rytter, Jens Lauridsen 
Lauridsen, Laurids (†1695), borgmester, Varde, 884, 

934, 942 note 155 
Lauridsen, Laurids – se også Baggesen, Laurids Laurid

sen
Lauridsen, Maren (-1909-31-), Grønnevang, Vejen, 

2900
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Lauridsen, Niels – se Sadderup, Niels Lauridsen 
Lauridsen, Niels – se Tranbjerg, Niels Lauridsen 
Lauridsen, Søren – se Søren Lauridsen 
Lauridsen, Thomas (-1665-), synsmand, Tistrup, 1499 
Lauridsen, Ægidius (†1627), rektor, ærkedegn, Ribe, 

544, 556, 582 note 19, 583, note 44, 586, 609, 610, 
626, 786, 804, 3528 

Laurits (-1586-87-), Sadderup, kirkeværge, Skast, 1899, 
1900

Lauritsdatter, Else – se Else Lauritsdatter 
Lauritsdatter, Ingeborg (1704-78), Øllufgård, 1994, 

1995
Lauritsdatter, Margrethe (†1637), 608 
Lauritsdatter, Margrethe (-1642-), Ho, 1378 
Lauritsdatter, Mette – se Bonnum, Mette Lauritsdatter 
Lauritsen, Jacob – se Riber, Jacob Lauritsen 
Lauritsen, Jens (-1744-), graver(?), Seem(?), 3381 
Lauritsen, P. – se under Konservatorer i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Lauritz – se under Murere i Kunstner- og håndværker

register
Lauritz – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Lauritz Ægidiussen Billum (†1597), rektor, præst, Ribe 

S. Katrine, 72, 582 note 19, 778, 779, 786, 801, 804 
Lauritzdatter, Ingeborg (†1631), 617 
Lauritzdatter, Karen (†1686), 624 
Lauritzdatter, Kirstine (1552-1634), Ribe, 787, 788 
Lauritzen, Ane Marie (1821-40), Kalvslund, 3369 
Lauritzen, Bodel Marie (1828-30), Kalvslund, 3369 
Lauritzen, Christen (1760-1833), lærer, degn, Nr. Ne

bel og Lydum, 1210 
Lauritzen, Christian (1700'rne), Ribe, 806 
Lauritzen, Claus – se under Sten- og billedhuggere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Lauritzen, Ellen Cathrine (1826-63), Hodde, 1488 
Lauritzen, Hans (-1620-), rådmand, Ribe, 581 note 7 
Lauritzen, J. (-1939-), skibsreder, 3498 
Lauritzen, Jacob – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Lauritzen, Jens (†før 1621), Ribe, 606 
Lauritzen, Jens (-1917-), konsul, 2133 
Lauritzen, Maren (-1858-), Gesten, 2536 
Lauritzen, Matthias (1700'rne), Ribe, 806 
Lauritzen, Søren Johansen (1867-77), Kalvslund, 

3369
Lauritzen, Søren – se Søren Lauritzen 
Lauritzen, Ægidius – se Lauridsen, Ægidius 
Laursdatter, Mette (†1719), Hjerting, 2096 
Laursen, Johan (1805?-80), Jordrup, 2575 
Lausen, Chatarine Dorthea – se Høstmark, Chatarine 

Dorthea
Lausen, Jens (1800'rne), Gelballe, 2576 
Laust – se under Murere i Kunstner- og håndværker

register
Laust – se Lund, Laurits Pedersen, præst

Laustdatter, Anna (1712-17), Bramminge, 3095 
Laustdatter, Anne (1766-1824), Vester Vedsted, 3486, 

3487
Laustdatter, Anne Marie (†1848), Vester Vedsted, 3488,

3496 note 208 
Lausten, Jep Peter (-1925-), Vester Vedsted, 3481 
Lausten, Søren (*1710, †s.å.), Bramminge, 3095 
Lausten, Søren (*1713, †s.å.), Bramminge, 3095 
Laustsen, Nikoline, f. Riber (-1934-), Dyreby, 1266 
Laustsen, Ole (-1934-), gårdejer, Dyreby, 1266 
Lautrup, Frederik (-1753-76), til Estrup og Skodborg

hus, kancelliråd, 2463, 2491, 2541, 2907, 2908, 
2917

Lautrup, Henrik (-1800-), til Estrup, 2830 
Lautrup, Henrik Hans Christian (†1802), til Estrup og 

Skodborghus, 2463, 2541, 2699 note 3, 2739, 2875, 
2921, 2929, 2908 

Lautrup, Karen (-1783-), til Estrup, 2929 
Lautrup, Laurids Frederik (-1818-59-), til Estrup og 

Dortheasminde, 2705, 2876, 2912, 2917 
Lautrup, Maren, f. Høstmark (1704-62), til Estrup og 

Skodborghus, 2888, 2900, 2907, 2908, 2917 
Lave Degn, væbner, Ribe, 89 
Laves (-1350-), præst, Oksby, 1383 
Lavesen, Per – se Per Lavesen 
Lavesøn, Niels – se Lauesen, Niels 
Lavrits Christensen (-1588-), Gesten, 2530 
Lavsen, Hans – se Hans Lavsen 
Lawerentz, Engel – se Laurenzdatter, Engel 
Laxmand (slægt), 106
Leeh, Ebbe Christensen (-1741-46), rådmand, Kol

ding, 2601
Leerbech, Birgitte Marie, f. Svendsen (1783-1818), 

Hjortlund, 3341 
Leflund, Jens – se Hansen, Jens Løvlund 
Legarth, Jørgen Nielsen (-1830-), 2387 
Lehn Petersen, Ebbe – se Petersen, Ebbe Lehn 
Lehn Petersen, Knud – se Petersen, Knud Lehn 
Lemvig, Poul Pedersen – se Poul Pedersen Lemvig 
Lene (-1647-), (g.m. Hans Friis), 582 note 29 
Lene Jacobsdatter Vejle (-1587-), Ribe, 575 
Lenoir, Jerome Paul – se under Guldsmede (Køben

havn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Leofdag – se Liufdag 
Leofdan – se Liufdag
Leth, Frideriche Louise von (-1787-), Kærgård, 3140 
Leth, Johan Fredr. (-1764-), major, Ribe, 3202 
Leth, Niels (†1711), assesor, kammersekretær, 1031, 

1073, 1293, 2000, 2029 note 5, 2033 
Leunbach, H. C. (-1870-73-), præst, Alslev, 2001 
Levetzau, Theodosius (-1766-77-), stiftamtmand, Ri

be, 376, 456, 472, 479 
Levetzow, generalinde – se Brockdorff, Anna Margre

the
Levetzow, Theodosius von (†1719), til Bygholm og 

Estrup, ritmester, generalløjtnant, 664, 2370, 2376
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note 18, 2382, 2463, 2485, 2491, 2493, 2494, 2512 
note 95, 2524, 2526, 2527, 2540, 2541, 2556, 2560, 
2561, 2821, 2830, 2839 note 113, 2855, 2859 

Levin, Isak (-1773-), handelsmand, Ribe, 409 
Libentius (†1013), ærkebiskop af Hamborg-Bremen, 62 
Lichtenberg, Gerhard Hansen de (1697-1764), til En- 

gelsholm og Lindbjerggård, etatsråd, 1027, 1515, 
1526, 1528, 1559 note 5, 2225, 2227, 2234, 2239, 
2240, 2242, 2250, 2283, 2287, 2335, 2340, 2341, 
2345, 2348, 2352 

Lieth, Ditlev von der (-1767-73), til Vranderup Hov
gård, kammerherre, geheimeråd, hofjægermester, 
2600, 2608 

Lihme (våben), 598, 599 
Lihme, Las (-1592-), 451
Lihme, Niels Thorkilsen – se Niels Thorkilsen Lihme 
Lihme – se også Lime 
Lilievang, Abelone – se Biering, Abelone 
Liljemesteren – se under Kalkmaleriværksteder i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Lilleør, N. C. (-1961-), præst, Grimstrup, 1710 
Limbek (våben), 109, 635 
Limbek, Hans (†1350), ridder, Ribe, 108, 109, 635 
Limbek, Henneke (†1404), borgmester, lensmand på 

Riberhus, 90, 94, 108, 109, 318, 403, 417 
Limbek, Jutta (†før 1350?), Ribe, 635 
Limbek, Jutta (-1388-), Ribe, 108, 109 
Limbæk – se Limbek
Lime, Hans Lassen (†1616), borger, herskabsfoged, sis- 

semester, Ribe, 584, 605 
Lime, Kirstine Larsdatter (†1602), 605 
Lime, Laurids Hansen (†før 1594), borgmester, Ribe, 
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Lime, Mads Lassen (1585-1643), byskriver, byfoged, 

Ribe, 777, 795, 808 note 22, 3530 
Lime, Peder Mortensen (†1659), præst, Føvling, 2794, 

2795, 2799 note 84 
Lind (-1884-), apoteker, Ribe, 587 
Lind, C. F. – se under Malere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Lind, Egmont – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Lind, Jacob Hansen (1825-49), soldat, Vorbasse, 2319 
Lind, M. P. – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Lindberg, M. – se under Smede i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Lindberg, Niels (-1947-), fiskeskipper, Mandø, 3516 
Linde, Christen (-1768-73-), til Engelsholm, 2244,

2350
Lindegaard, Morten Christian (-1949-56-), biskop, Ri

be, 494
Lindemann, Anna Maria, f. Lucassen (†o. 1785), Hod- 

de, 1486
Lindemann, H. (-1950-) – se under Gørtlere i Kunst

ner- og håndværkerregister

Lindenhahn, Tobias (-1692-), møller, Vilslev, 3148 
Lindenov, Laurids (†o. 1637?), Århus, 653 
Lindesey, Robert de (-1222-), 3309 note 56 og 75 
Lindholt – se under Arkitekter (have- og landskabs

arkitekter mv.) i Kunstner- og håndværkerregister 
Lindvig, Bertel Lauritzen (-1689-), Ribe, 627 
Lindvig, Morten Christian (1799-1854), kirkesanger, 

(degn), Ølgod, 1558 
Lintrup, Jens Christensen – se Christensen, Jens 
Lintrup, Maria Kierstin (-1763-), Brørup, 2727 
Lintrup, Søren (1669-1731), biskop, Viborg, hofpræst, 

København, 659 
Lisbet, Rasmus Madsens (o. 1650), Ribe, 612 
Lisbeth Doctors (før 1800), Ribe, 813 
Lisbeth, Laurids Aagaards (†1713), Ribe, 654 
Listo, Jens Marcussen – se under Guldsmede (Ring

købing) i Kunstner- og håndværkerregister 
Little, Laurentius (†o. 1300), 856 note 136 
Liufdag (-948-), biskop, Ribe, 62, 64, 65, 94, 114, 115, 

159, 226, 401, 409, 420 note 1, 482, 522 
Lobber, Nikolaj – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Lochon, H. von – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Lodberg, Christen Jensen (†1693), biskop, Ribe, 484, 

491, 492, 497 note 10, 502, 654 
Lollesgård, Knud – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Lorentzen, P. (-1904-), kaptajn, Ribe, 1378 
Loria, W. B. – se under Skræddere og paramentma

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Lowson, Charlotte Amalie, f. Riis (-1769-81-), 2415 
Lowson, Jacob (-1765-69-), etatsråd, justitsråd 2415, 

2447
Lucas, Melchior – se under Klokkestøbere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Lucassen, Anna Maria – se Lindemann, Anna Maria 
Ludolf, Conrad – se under Guardeiner i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Ludvigsen & Herman – se under Jernstøbere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Lund (-1727-), byskriver, Ribe, 629, 2997 
Lund (-1883-), præst, Vester Vedsted, 3457 
Lund – se under Arkitekter og bygmestre i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Lund – se under Smede i Kunstner- og håndværker

register
Lund, Anders B. (o. 1600?), Ribe, 584 
Lund, Anders Jochumsen (-1830-), 2387 
Lund, Anders Laugesen – se Anders Laugesen Lund 
Lund, Anker – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Lund, Christen Pedersen – se Christen Pedersen 

Lund
Lund, H . – se under Arkitekter og bygmestre i

Kunstner- og håndværkerregister
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Lund, H. C. – se under Klokkestøbere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Lund, H. C. – se også Hellerung, J. H.
Lund, Hans (1737-76), byskriver, hospitalsforstander, 

kirkeværge, Varde, 934, 935 
Lund, Hans – se under Smede i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Lund, Hans Christian – se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Lund, Hans Madsen (-1845-), Ribe, 462 
Lund, Jacob (-1795-), rådmand, Ribe, 760 
Lund, Jens (†før 1727), Ribe, 629 
Lund, Jørgen Olufsen – se under Guldsmede (Oden

se) i Kunstner- og håndværkerregister 
Lund, Karen Andersdatter (†før 1675), Ribe, 602, 625 
Lund, Laurits Pedersen (1663-1745), præst, Astrup og 

Starup, provst, Gørding hrd., 1670, 2941, 2950, 
2959, 2961, 2962, 2965, 2967 note 10 og 11 

Lund, Laust Knudsen (1772-1851), Fåborg, 1773 
Lund, Mette Andersdatter (†1643), Ribe, 604, 613 
Lund, N. N. (1809-56), præst, Sønderho, 2197 
Lund, Niels – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Lund, P, frk. (-1955-), Sønderho, 2183 
Lund, Skjold – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Lund, Søren Nielsen (†1734), byskriver, Sønderho,

2178, 2201 note 95 
Lund, Terkild – se under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Lund, Vibeke (-1703-), Ribe, 658 
Lund, Westi Thomsen (-1738-43-), byfoged, stiftsfuld- 

mægtig, Ribe, 76, 333, 335, 376 
Lunde, Christian Johan (o. 1750), præst, Bredstrup, 

1127
Lunde, Laurits Nielsen (-1695-), borger, Varde, 1237 

note 40
Lunde, Otto Thomsen – se Thomsen, Otto 
Lundtarp, Christen Gregersen (†1638), Lunde, herreds

foged, Vester hrd., 1128 
Lunge (våben), 932, 1320 
Lunge, Jørgen, Ålborg, 650, 652, 653 
Lunge, Vibeke (†o. 1581), 1320, 1342, 1346 note 68 
Lunøe, Poul – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Luther, Martin (1483-1546), 494, 552, 2574, 2832, 3541 
Lydik – se under Guldsmede (Ribe) i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Lydikin Hartlevsen (-1422-48-), borgmester, Ribe, 92 
Lydiksdatter, Karen (†efter 1646), Ribe, 642 
Lydiksdatter, Margareta (†1646), 563 
Lydiksen, Berent – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Lydiksen, Henrik – se Henrik Lydiksen 
Lydiksen, Morten (†1669), Ribe, 645 
Lyhne, Søren (-1772-), handelsmand, Ribe, 3398

Lykke (slægt/våben), 410, 3198 
Lykke, Christen – se Spangsberg, Christen Lykke 
Lykke, Erik (-1578-), lensmand, Ribe, 452 
Lykke, Ide (-1597-1604?-), 410, 731 
Lykke, Kaj (†1702), til Gisselfeld mv., oberst, 3095,

3096, 3097, 3101 note 70 
Lykke, Peder (†1436), biskop, Ribe, senere ærkebiskop 

i Lund, 2015
Lyne, Lauritz Petersen – se under Murere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Lyngbye, Peder Thomas (1673-1709), præst, Darum og 

Bramminge, provst, Gørding hrd., 3057 
Lyschyn, Hans (-1500-), præst, Ølgod, 1515 
Lyse, Maren, f. Hansen (1803-86), Skanderup, 2575 
Lütken, Josias – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Lütken, Per – se under Glarmestre og glaskunstne

re i Kunstner- og håndværkerregister 
Lützow (o. 1770), kaptajn, 1151 
Lützow, Dorothea, f. von Ahlefeldt (†o. 1678), Vissel- 

bjerg, 2026, 2042, 2045, 2052 
Lützow, Frederik (†1680), til Visselbjerg, hofmester, 

Sønderborg, 1999, 2026, 2028, 2031 note 60, 2042, 
2045, 2052 

Lændi, Kristian (-1300-), Ribe, 95 
Lændi, Niels (-1300-), ridder, lensmand, Ribe, 94, 95, 

96, 104, 426
Løffler, J. B. – se under Arkitekter og bygmestre i

Kunstner- og håndværkerregister 
Lønborg-Jensen, Harald – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Løw, B. & Søn – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister

M (16-1700'rne), Vorbasse, 2319 
M & T B (1900'rne?) – se under Guldsmede (ikke 

stedfæstede) i Kunstner- og håndværkerregister 
M B (-1677-), Jernved, 3242 
M C (-1921-), Skjoldbjerg, 2329 
M F H (-1603-), 1062
M H – se under Klokkestøbere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
M H – se under Gørtlere i Kunstner- og håndværker

register 
M H D, Ribe, 564 
M H S, Mandø – se Hansen, Michel 
M I (o. 1600), 2662
M I D (o. 1675?), Ribe, (g.m. Christen Hansen), 794 
M I M (-1857-), Guldager, 2081 
M I S (1600'rne), Ribe, 789 
M K M (-1700-), 2590, 2595 
M M (-1561-), 928 
M N, Bække, 2396 
M N D – se Nielsdatter, Mette
M N S M, Mandø, (= Michel Nielsen, smed, Mandø?, 

s.d.)
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M P (-1620-), løbedegn, Varde, 1707 note 42 
M P D (o. 1700), Vejrup, 3010, 3013 
M P D, Ribe, 616
M S (Morten snedker?), 1271 note 39 
M S – se under Gørtlere i Kunstner- og håndværker

register 
M S F ( o .  1747), Ribe, 785 
M T (o. 1840?), Varde, 936 
M W, Ribe, 646
M...datter, Karen – se Kolding, Karen M...datter 
Mackeprang, M. (-1903-48-), museumsdirektør, Na

tionalmuseet, 226, 1792, 1798, 2392, 2466, passim 
Mads (-1681-), Grimstrup, 1702 
Mads – se også under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Mads Andersen (-1477-), kirkeværge, Ribe S. Nikolaj, 

772, 842
Mads Assersen Udtoft (†1570), præst, Ho, 1369, 1381 

note 6
Mads Jensen Medelfar (†o. 1474), kannik, Ribe, 100, 

103, 845
Mads Nielsen (-1583-), Haltrup, 1624 
Madsdatter, Anna (-1701-), Seem, 3410, 3417 
Madsdatter, Anna Kirstina (†1695), Ribe, 863 
Madsdatter, Anne (1775-1808), Sønderho, 2194 
Madsdatter Bundesen, Johanne – se Bundesen, Johan

ne Madsdatter 
Madsdatter, Dorthe (1700'rne), Hjortlund, 3340 
Madsdatter, Edel (1621-94), Farup, 3301, 3302 
Madsdatter, Else (†o. 1700?), Varde, 1130, 1133 note 

50
Madsdatter, Johanne – se Roed, Johanne Madsdatter 
Madsdatter, Karen (-1677-), Varde, 953 
Madsdatter, Karen (†før 1718), Seem, 3426 
Madsdatter, Karen – se også Kloster, Karen Madsdat

ter
Madsdatter, Karen Sophie (†1772), Grindsted, 2257, 

2261 note 92
Madsdatter, Karen Sophie (*1782, †s.å.) Grindsted, 

2261 note 92 
Madsdatter, Kirsten – se Roed, Kirsten Madsdatter 
Madsdatter, Maren (†o. 1800?), Kvong, 1465 
Madsdatter, Margethe (o. 1650), Varde, 908 
Madsen (-1795-), købmand, Ribe, 757 
Madsen, Anders (-1663-), stiftsskriver, Ribe, 2590, 

2598, 2599 
Madsen, Anders – se også Matthsen, Anders 
Madsen, Anthonis (-1905-22-), styrmand, Sønderho, 

2181, 2184, 2185 
Madsen, Armend (-1656-), Ribe, 643 
Madsen, Christen (1591-1666), ridefoged, Frøstrup,

1154, 1209, 1214 note 57 
Madsen, Christen (†1773), Grindsted, 2254 
Madsen, Christen – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Madsen, Clemens – se Clemens Madsen

Madsen, Dorothea – se Spangsberg, Dorothea 
Madsen, Else Bertram (-1903-), Vorregård, Verst, 2377 

note 41
Madsen, Gravers (1806-85), Hjedding, 1559, 3536 
Madsen, H. P. (-1883-), gårdejer, Obbekær, 3373, 

3374
Madsen, Hans Peder (1775-1856), skipper, Sønderho, 

2196, 2197
Madsen, Hans Peder (1832-56), kommis, Sønderho, 

2197
Madsen, Herman (-1908-), Nielsbygård, 2781 
Madsen, Jacob (-1688-1701-), fæster, Skjoldbjerg, 

2314, 2323 note 62 
Madsen, Jacob (-1693-), kirkeværge, Guldager, 2056 
Madsen, Jacob – se også Jacob Madsen 
Madsen, Jakob – se også Vejle, Jakob Madsen 
Madsen, Jap – se Jacob Madsen
Madsen, Jon (-1624-58-), præst, Brøndum, provst, 

Skast hrd., 1942, 1943, 1944, 1946, 1947 
Madsen, Karen (1822-53), Hodde, 1488 
Madsen, Klemens – se Clemens Madsen 
Madsen, Lars (-1904-), gårdejer, Kvong, 1177 
Madsen, Laurs (-1799-), Varde, 946 
Madsen, Mads Christian – se under Guldsmede (Give) 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Madsen, Maren (1815-76), Hodde, 1489 
Madsen, Niels (-1820-), Verst, 2366 
Madsen, Peder – se Peder Madsen 
Madsen, Peder – se også Roed, Peder Madsen 
Madsen, Peter (1798-1876), Gjerndrup, 2732 
Madsen, Poul (-1991-), menighedsrådsformand, Skjold

bjerg, 2329 note 5 
Madsen, Poul – se også Poul Madsen 
Madsen, Rasmus (-1608-), præst, Fausing og Auning, 

provst, Hald hrd., 806 
Madsen, Sigurd – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Madsen, Simon (1694-1742), møller, Vejen, 2906 
Madsen, Sine (-1908-), Nielsbygård, 2781 
Madsen, Søren (-1918-), Over Molkenbjerg, Vorbasse, 

2325
Madsen, Terman (†o. 1750), forpagter, Krogsgård, 1873, 

1880 note 75
Madsen, Terman (1692-1757), Nielsbygård, 2792,

2793, 2967 note 4 
Madsen, Th. (-1934-36-), Skanderup, 2578 note 45 
Madsen, Vibeke (1808-65), Fåborg, 1773 
Maegaard, P. Chresten (-1952-53-), sognerådsformand, 

Kvong, 1222
Magdahl Nielsen, J. – se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Magens, J. – se under Arkitekter og bygmestre i

Kunstner- og håndværkerregister 
Magnus (†1057/60), biskop, Vendsyssel, 64 
Magnus (†1134, søn af kong Niels), 115, 547 
Magnus (-1386-), ærkebiskop, 849
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Magnus-Petersen, J. – se under Konservatorer i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Mahler, Andreas Hansen (-1724-), Ribe, 440 
Mahler, Jacob – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Mahler, Las Hansen (o. 1700), købmand, kirkeværge, 

Ribe S. Katrine, 734 note 62, 802 
Maje Doctors (†1523), Ribe, 856 note 114 
Maje Jensdatter (-1440-), 98, 103 
Makholm – se under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Malle Jørgen – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Malling, Johannes – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Malmborg, Jacob – se under Guldsmede (Køben

havn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Malte Iversen Lange (-1454-), 312 
Malthe, Secher – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Mander, Karel van (d. æ.) – se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Mander, Karel van (d. y.) – se under Malere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
March, Werner – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Marcussen-firma – se under Orgelbyggere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Maren (1753-80), Vester Vedsted, (g.m. Hans Laurits 

Jefsen), 3488 
Maren (Jensdatter) – se Jensdatter, Maren 
Maren Chrestens (†1654), Vorbasse, 2319 
Maren, Christen Skrædders (-1651-), Ribe, 642 
Maren Christens (16-1700'rne), Nr. Nebel, 1205 
Maren Clausdatter (*1586, †s.å.), Nørholm, 1428, 

1435
Maren Greverodsdatter (-1457-), Ribe, 95 
Maren Ivers (-1588-), Gesten, 2530 
Maren Jakobsdatter (-1577-), Anst, 2505, 2507, 2509, 

2514 note 140 
Margareta (†1654), Gettrup, 2966 
Margareta Jørgensdatter (†1591), Ribe, 555, 575, 576 
Margrete I, dronning af Danmark 1387-1412, 106, 

2010, 2014, 2015, 2618, 2623 
Margrethe II, dronning af Danmark 1972- , 3154 
Margrethe (†1348), Ribe, 106 
Margrethe Hansdatter (†1565), Ribe, 789 
Margrethe Sprænghest (†1282), dronning af Danmark, 

66, 83 note 44, 102, 226 
Maria Dorthea B... – se B..., Marie Dorthea 
Maria Svanningsdatter (1562-78), 526, 574, 666, 

3528
Marine, hr. Jacobs (†1599), Varde, (g. m. Jacob Mikkel

sen), 959 
Marine Ibs (†1612), Ribe, 791 
Marine Iwensdatter (-1504-), Ribe, 111

Marine, Peder Ibsensdatter (†1562), 600 
Marine Termensdatter (-1560-), Ribe, 89, 636, 638 
Marine Torbensdatter – se Marine Termensdatter 
Markdanner, Caspar (1533-1618), til Rønninge Sø

gård, lensmand, Koldinghus, 1561 note 56, 2306, 
2410, 2428, 2431, 2437, 2445 note 48 og 52, 2464, 
2476, 2477, 2478, 2479, 2485, 2488, 2494, 2497, 
2503, 2504, 2512 note 87, 2513 note 102, 2524, 
2525, 2526, 2556, 2564, 2565, 2566, 2569 

Markvartsen, Broder – se Broder Markvartsen 
Marquard Konradsen (-1358-), Ribe, 106, 635 
Marquard Nielsen – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Marquardsen Johannes – se Johannes Marquardsen 
Marschalch, Sophie Dorethe – se Schack, Sophie Do- 

rethe
Marstrand – se under Arkitekter og bygmestre i

Kunstner- og håndværkerregister 
Marsvin, Karen (-1635-), 1437
Martensen, Jens (†1672), amtsskriver, rådmand, Ribe, 

624
Matham, Jacob – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Mathias (†o. 1545), præst, Anst, 2499 
Mathias Andersen – se Mads Andersen 
Mathias Iversen (-1508-), præst, Seem, 3379 
Mathias Ribe (Ripensis) (1200'rne), lektor, Ribe, 686 
Mathias Thomæ (o. 1600?), løbedegn(?), Kolding, 

2407
Mathiasdatter, Kirsten (-1739-), Brøndum, 1959 
Mathiesdatter, Lene (1773-1813), Sønderho, 2192 
Mathiesen (-1858-), konsul, Hjerting, 2089 
Mathiesen, Andreas (-1951-), købmand, Varde, 925 
Mathiesen, H. S. – se under Guldsmede (Horsens) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Mathiesen, Nielsine (†før 1952), Varde, 904 
Mathiesen, Ole Chr. (†før 1952), 904 
Mattesen, Niels – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Matthiesen, H. I. F. C. (-1914-), præst, Vamdrup, 2650 
Matthiesen, Niels – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Matthiesen, Simon – se under Guldsmede (Odense) 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Matthiss – se under Gørtlere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Matthiæ, Paulus – se Poul Madsen 
Matthsen, Anders (†før 1625), slotsskriver, Ribe, 639 
Mattissen, Niels – se Niels Mattissen 
Matzen, Jørgen – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Matzen, Niels (-1707-), Ribe, 645 
Mauritius Johannes – se Johannes Mauritsen 
Mayer, C. W. – se under Orgelbyggere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Mechs (-1778-), feltskærer, 2173
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Mecklenborg – se under Malere i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Medelfar, Mads Jensen – se Mads Jensen Medelfar 
Medicus, Anders Bording – se Bording, Anders 
Mehrn, Anna Maria – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Meibom, Henrik – se under Sten- og billedhuggere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Meilby, Einar B. – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Meilby, Kuno – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Meilstrup, Jacob Hansen – se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Meilstrup, P. M. – se under Klokkestøbere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Meilstrup, P. P. – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Mejborg, R. (-1881-82-), 3476, 3493 note 140 
Mejer (†1914), lærer, kirkesanger, Malt, 2832 
Mejer, Henrica Dorothea Charlotte (*1732, †s.å.), 

2607
Mejer, Henrik (-1730-32-), til Vranderup Hovgård,

2607
Mejer, Johannes (-1650-55-), kartograf, 2108, 2111 

note 11
Melanchthon, Philip (1497-1560), 494, 495 
Melchior, Petrus – se under Klokkestøbere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Melchior(sen), M. Baltzer – se under Klokkestøbere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Meldahl, F. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Merian, Matthäus – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Mervelt, Gert van – se under Klokkestøbere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Mette (o. 1400), Ribe, (g.m. Lars Poulsen), 105 
Mette (†1608), Henne, (g.m. Jørgen Poulsen), 1704 
Mette (-1840-), Mandø, (g.m. Jens Jørgensen), 3506 
Mette Knuds (kone) (-1581-), Billum, 1098 
Mette Laugis (†1554), Ribe, 544, 549, 550 
Met(te) Pers (-1588-), Gesten, 2530 
Meulengracht, Jacob Adriansen van – se under Malere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Meyer, Christian – se under Klokkestøbere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Meyer, Jacob – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Meyn, P. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Michaelsen, C. M. & Søn – se under Blytækkere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Michel – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Michelsdatter, Anne (1791-1854), Sønderho, 2196

Michelsdatter, Karen, Vester Vedsted, 3459, 3491 note 
89

Michelsdatter, Magrethe (1804-51), Vilslev, 3158 
Michelsen, Christen – se under Murere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Michelsen, Knud – se Knud Mikkelsen 
Michelsen, Niels (1775-1840), Mandø, 3518 
Middelboe, Georgine Grubbe, f. Kaas (1760-1835), 

Ribe, 816, 818 note 7 
Middelboe, Stephan (1730-1811), biskop, Ribe, 376,

494, 497 note 10, 760, 815, 1135, 1141 
Mikkel (-1314-), præst, Ribe, 95 
Mikkel Tuesen – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Mikkelsdatter, Maren (†o. 1608), Ribe, 803 
Mikkelsdatter, Maren (-1684-), Ribe, 769 
Mikkelsdatter, Sophie (†o. 1608), Ribe, 803 
Mikkelsen (1698-1736), Hedegård, Hjortlund 3340 
Mikkelsen, Anthonis (-1861-), styrmand, skibsfører, 

Sønderho, 2181, 2182, 2201 note 103 
Mikkelsen, Bertel – se Kræmer, Bertel Mikkelsen 
Mikkelsen, Christen (-1603-), præst, Horne, 1460, 

1467 note 59 
Mikkelsen, Daniel (-1613-), præst, Hjarup, 2628 
Mikkelsen, Jacob (-1600-), præst, Varde, 959 
Mikkelsen, Jens (1620-56), Jedsted, 3157 
Mikkelsen, Jens – se også Jens Mikkelsen 
Mikkelsen, Knud – se Knud Mikkelsen 
Mikkelsen, Knud – se også Ho, Knud Mikkelsen 
Mikkelsen, Niels (†o. 1745), kirkeværge, Hjortlund, 

3340
Mikkelsen, Niels – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Mikkelsen, Peder (†1608), Ribe, 803 
Mikkelsen, Per (-1586-87-), kirkeværge, Hostrup, 2044 
Mikkelsen, Poul – se Poul Mikkelsen 
Moder (†før 1170), nonne, Ribe, 840 
Moe, Andreas – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Moe, Carl Julius (1848-1927), præst, Skanderup, 2574, 

2576
Moesgaard, Karsten Larsen (-1890-), gårdejer, Jordrup, 

2453
Moesgaard, M. N. (-1904-), sognefoged, Gesten, 2526 
Moesgaard, Mette Cathrine (-1890-), Jordrup, 2453 
Mogens (-1386-), ærkebiskop, Lund, 68 
Mogens (13-1400'rne?), præst, Ho, 1369 
Mogens – se under Murere i Kunstner- og håndværker

register
Mogensen, Knud – se Buch, Knud Mogensen 
Mogensen, Matz (Mathias), – se under Guldsmede 

(Haderslev) i Kunstner- og håndværkerregister 
Mollerup, W. (-1901-04-), arkæolog, direktør for Na

tionalmuseet, 420 note 1 
Moltke (våben), 635
Moltke, Christian Frederik von (-1765-68-), til Trøj-
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borg, overhofmarskal, 2611, 2629 note 5, 2631,
2668 note 3 

Moltke, Elisabeth (†1797), Ribe, 814 
Moltke, Erik (1901-84), runolog, antikvar, 226, 227,

250 note 21, 2944, 2945 
Moltke, W. J. A. (-1797-1809-), stiftamtmand, Ribe, 

138, 813, 815, 2464 
Momsen, Tens Rahr (-1850-), proprietær, Sønderskov, 

2464, 2867
Momsen, P. (-1812-), proprietær, Sønderskov, 2464 
Monrad, Anton Bendix (1760-1822), læge, Varde, 936 

Monrad, Erik (†1650), biskop, Ribe, 487, 491, 497 
note 10, 498 note 26, 1941, 1942, 3225, 3538 
Monrad, Johan (1638-92), biskop, Ribe, 291, 470,

3538
Moos (-1919-), gårdejer, 2660
Moos – se under Arkitekter (have- og landskabsar

kitekter mv.) i Kunstner- og håndværkerregister 
Morighes, Hille – se Hille Morighes 
Morits Nielsen (-1463-), Ribe, 103 
Moritsen, Søren (-1583-), Lunde, 1113, 1122 
Morsbøl, Ebbe Jensen (-1814-), gårdmand, 2834 
Morsing, Mads Mortensen (1622-80), præst, Øse og 

Næsbjerg, provst, 1628, 1630 note 48 
Morsleth, Knud (-1662-92-), præst, Seest, 2604, 2606 
Morsleth, Maren Knudsdatter, Seest, 2604, 2606 
Morten – se under Blytækkere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Morten – se under Murere i Kunstner- og håndværker

register
Morten – se under Smede i Kunstner- og håndværker

register
Morten – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Morten – se under Tømrere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Morten Jensen (-1477-), kirkeværge, Ribe S. Nikolaj, 

772, 842
Morten Jensen – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Morten Nielsen (-1586-87-), kirkeværge, Grimstrup, 

1685
Mortensdatter, Anne (1619-82), Hillerup, 3156, 3157 
Mortensdatter, Anne (1708-79), Årre, 1800 
Mortensdatter, Elisabeth (1786-1860), Ølgod, 1558 
Mortensdatter, Karen (†1763?), Farup, 3305 
Mortensdatter, Kirsten (1695-1759), Kærbøl, 3301 
Mortensdatter, Maren (1713-90), Andrup, 1904 
Mortensdatter, Mette Kjerstine (-1908-), Sdr. Oksby, 

1402
Mortensen, Anders – se under Snedkere i Kunstner 

og håndværkerregister 
Mortensen, Emanuel – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Mortensen, H. (1810-63), gårdmand, Gammelby,

1000

Mortensen, Jakob – se under Arkitekter og bygme
stre i Kunstner- og håndværkerregister 

Mortensen, Jens – se under Snedkere og billedskæ
rere i Kunstner- og håndværkerregister 

Mortensen, Jens (-1861-), styrmand, skibsfører, Søn
derho, 2181, 2182, 2202 note 103 

Mortensen, Johan (1807-76), Årre, 1802 
Mortensen, Laurids (-1683-), byfoged, Ribe, 144 note 54 
Mortensen, M. – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Mortensen, Mads – se Morsing, Mads Mortensen 
Mortensen, Martha (1778-1861), Vamdrupgård, 2666 
Mortensen, Niels (†o. 1680), Ho, 1378 
Mortensen, Niels (1701-66), Bollisager, 998 
Mortensen, Oluf – se Oluf Mortensen 
Mortensen, Terman (1687-1738), overformynder, køb

mand, Ribe, kirkeværge, Farup, 3304, 3422 
Morville, Henrich (-1758-), præst, Leirskov og Jor- 

drup, 2432, 2442 
Mouridsen, Marie Katrine – se Andersen, Marie Ka

trine
Mouritsen, Poul – se under Glarmestre og glas
kunstnere i Kunstner- og håndværkerregister 

Mouritzen, Jens (-1922-), kirkeværge, Nr. Nebel, 1196 
Mudshule, Sebastian (-1565-), Ribe, 638 
Mule, Henrich (-1738-), til Serritslevgård, kancellias- 
sesor, 2908

Mule, Jens Nikolaj (1738-56), student, 2900, 2907, 
2908 

Muller – se Müller
Mulvad, Ingeborg Nielsdatter (1599-1679), Ribe, 798 
Mulvad, Johanne Christensdatter (1660-1739), 802,

805
Mulvad, Mads Jessen (1624-79), købmand, Ribe, 798 
Mulvad, Maren Christensdatter (†1676), Ribe, 805, 

3530
Mulvad, Peder Christensen (-1712-), præst, Ringive, 

2225, 2335 
Munch, Enevold (1623-80), til Urup, 2256 
Munch, H. (-1724-), præst, Kalvslund, 3361, 3546 
Munch-Petersen, Lisbeth – se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Munck, I. – se Munch, H.
Mundt, Holger – se under Arkitekter og bygmestre

i Kunstner- og håndværkerregister 
Munk (slægt/våben), 107, 596, 964, 990, 1451, 1699,

2010, 2023, 2024, 2028, 2067, 2789, 3532 
Munk (slægt/våben) – se også Lange/Munk 
Munk, Bine (-1929-), Gammelby, 988 
Munk, Birgitte (1500'rne), til Svenstrup, 2098 note 29 
Munk, Christian (-1929-), Gammelby, 988 
Munk, Frederik (†1634), til Krogsgård, 1863 
Munk, Hans (†1616), tilVisselbjerg, 1999, 2023f. 
Munk, Hans (-1713-40-), præst, Hjortlund og Kalvs

lund, 3322, 3326, 3334, 3355, 3356, 3361, 3362, 
3365, 3366
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Munk, Harald – se under Konservatorer i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Munk, Ivar – se Munk, Iver Knudsen 
Munk, Iver Knudsen (†1539), biskop, Ribe, 72, 89, 92, 

97, 111, 140, 312, 318, 394, 444, 445, 448, 482, 524, 
534, 537, 538, 541, note 45, 585, 596, 1699, 1999, 
2300, 2308, 2318, 2324 note 75 og 78, 2979, 2993, 
3261, 3474, 3527 

Munk, Jørgen (†1577), til Visselbjerg og Oksvang, 
1907, 1999, 2010, 2013, 2014, 2023, 2024 

Munk, Karen (†o. 1544), Oksvang, 1907 
Munk, Kristoffer (o. 1670), Ribe, 107, 108 
Munk, Mette (†1589), 964
Munk, Niels – se under Arkitekter og bygmestre i

Kunstner- og håndværkerregister 
Munk, Peder (-1688-), Store Modvig, 2256 
Munk, Søren – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Munth, Niels (o. 1700), brigadér, 3090 
Murer, Jens Pedersen (-1697-1701-), præst, Grindsted, 

2239, 2242, 2248 
Muus, Christian Ditlev (*1703, †s.å.), 654, 658 
Muus, Christian Sørensen (†1717), biskop, Ribe, sene

re Odense, 386, 414, 437, 453, 455, 482, 492, 497 
note 10, 654, 658 

Muus, Michael Wibe (†før 1707), Ribe, 654 
Muus, Søren Larsen (†1692?), 658 
Muus, Vibeke – se Lund, Vibeke 
Müller (-1772-), Guldager, 2092 
Müller(s), Anne Sofie, 1746 
Müller, C. C. (-1854-71-), præst, Brøndum, 1958 
Müller, Diderich (-1906-), Brøndum, 1957 
Müller, Ellen Kierstine (-1776-), Hjerting, 2095 
Müller, Hans Hansen (1724-40), stud.theol., Ribe, 

805
Müller, Hans Jensen (-1719-32-), København, 2165,

2166, 2175, 2199 note 44, 2207 
Müller, Henriette Louise, f. Rasmussen (1789-1857), 

Ribe, 816 
Müller, Jens (-1728-), Sønderho, 2166 
Müller, Maren, f. Weddel (1738-65), Hjerting, 2095 
Müller, Math. (-1817-), præst, Vester Vedsted, 3494 

note 161
Müller, Mette (1727-86), Alslev, 2026 
Müller, Michael (-1759-76-), tolder, Hjerting, 2095 
Müller, Peder Caspersen (-1747-63-), præst, Ribe S. 

Katrine, 765
Müller, Samuel (1609-44), oberstløjtnant, 544, 556, 

558, 666
Müller, Selio (-1720-), amtmand, 1515 
Müller, Tage Christian (1780-1849), biskop, Ribe, 347, 

376, 494, 715, 816 
Müller, Thomas – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Müller, Thomas Sonnichsen – se Møller, Thomas Son- 

nichsen

Mylord, I. W. (†før 1879?), 1514 
Mynder, Hermen (-1455-), præst, Ølgod, 1538, 1539 
Münster, Christine (1696-1732), 2607 
Münster, J. P. (-1854-), kancelliråd, herredsfoged, 

2721
Mynster, Jakob Peter (-1952-), 2721 
Münster, Karen Marie (-1978-), Skanderup, 2581 
Myrthue, Christen Hansen (1798-1858), Nr. Nebel, 

1211
Mø, Esger – se Esger Mø
Møinichen, Carl J. S. – se under Guldsmede (Køben

havn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Mølengraf, Anna Jacobsdatter von (†1680), Ribe, 769,

802
Mølengraf, Jacob Adriansen van – se under Malere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Møller, A. M. (†o. 1930), lærer, kirkesanger, Vorbasse, 

2318
Møller, Andres – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Møller, Axel – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Møller, Birgitte Sophie (1688-1772), Urup, 2256 
Møller, C. – se under Galvanoplastikere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Møller, Carl – se under Glarmestre og glaskunst

nere i Kunstner- og håndværkerregister 
Møller, Carl Budtz – se Budtz Møller, Carl 
Møller, Christen Sørensen (†1746), Ribe, 803 
Møller, Christian (-1735-), Skallebæk mølle, 3417 
Møller, Christian Olsen – se under Guardeiner i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Møller, Christoffer – se under Tømrere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Møller, Dorthea Eleonora (-1805-), Hodde, 1486 
Møller, H. C. – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Møller, H. H. (-1834-), præst, Bække, 2413 note 36 
Møller, Hans Chr. – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Møller, J. P. – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Møller, J. P. – se også under Konservatorer i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Møller, Jens (-1922-), jernbaneassistent, Brabrand, 

3244
Møller, Jens – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Møller, Jeppe Sørensen (†1746), Ribe, 803 
Møller, Jørgen Nielsen (-1638-), løbedegn(?), Varde, 

1707 note 42
Møller, Karen Sophie (†1749), Grindsted, 2256, 2261 

note 91
Moller, Karen Thomasdatter (o. 1750), Sønderho, 2190 
Møller, Kirstine (-1930-), Vorbasse, 2318 
Møller, Magdalena – se Andersen, Magdalena
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Møller, Michael (-1787-), toldkontrollør, 2876 
Møller, Niels (d.y.) – se under Blytækkere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Møller, Niels (d.æ.) – se under Blytækkere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Møller, Niels (-1880-), amtsrådsmedlem, Ølgod, 1563 
Møller, Niels Nielsen – se under Tømrere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Møller, Niels Schack (1772-83), 801 
Møller, P. N. – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Møller, Peder – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Møller, Peder – se også under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Møller, Peder Andersen (-1717-), til Urup, 2256 
Møller, Peder Thomsen (1744-1816), skipper, Sønder

ho, 2190, 2191 
Møller, Peter (-1780-), Fåborg, 1771 
Møller, Peter Nicolai – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Møller, Rasmus Pedersen (-1701-), Seem, 3410, 3417 
Møller, Sonnich Pedersen (1767-1807), skipper, Søn

derho, 2191
Møller, Sonnik Jensen (1696-1760), skipper, sognefo

ged, Sønderho, 2189, 2190 
Møller, Søren – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Møller, Thomas Sonnichsen (1717-80), skipper, Sønder

ho, 2175, 2190, 2201 note 88 
Moller, Toft – se Toft Møller
Mørch, Eyvind – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Mørch, Jeanette Cathrine Ohne Amalie – se Øllgaard, 

Jeanette Cathrine Oline Amalie 
Mørck, A. E. – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Mørck, J. P. – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Mørk, S. S. – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister

N C – se under Blytækkere i Kunstner- og håndvær
kerregister

N C B / T A P (o. 1600-20), Henne, 1248 
N C N – se under Blytækkere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
N F S (-1915-), Lunde, 1120 
N G(?) (-1799-), Guldager, 2090 
N G S (o. 1775), Ribe, 804 
N H, Vester Vedsted, 3453 
N K (-1632-), Hjortlund, 3322, 3328 
N M (-1876-), (blytækker?), 1932 
N N (-1577-), håndværker, Billum, 1081 
N N P – se under Skibsbyggere i Kunstner- og 

håndværkerregister

N N P(?) – se under Guldsmede (ikke stedfæstede) i 
Kunstner- og håndværkerregister 

N NV (-1627-), 1491 note 36 
N P, Gørding, 3002 note 33
N P – se under Blytækkere i Kunstner- og håndvær

kerregister 
N S (-1642-), Farup, 3286 
N S, (1900'rne), 3510
N V – se under Blytækkere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Nebelong, N. S. – se under Arkitekter og bygmest

re i Kunstner- og håndværkerregister 
Neill, W. – se under Guldsmede (ikke stedfæstede) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Neuchs, Hans Henrich (-1764-), præst, Vejle, 3528 
Neomagus, Poul (o. 1550), hofpræst, 601 
Nevers, Jette – se under Vævere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Neümann, Johan Arenth (1737-1800), præst, Kvong 

og Lyne, 1177 
Nicolai – se under Urmagere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Niederhausen, Maren (1769-1830), tjenestepige, Jande

rup præstegård, 1068/69 
Niedlich, Johan Christian, juvelér – se under Guldsme

de (København) i Kunstner- og håndværkerregister 
Niedlich, Johan Karl Ludevig, juvelér- se under Guld

smede (København) i Kunstner- og håndværkerre
gister

Niedlich, Sophie Magdalene (1779-1853), Esbjerg, 1005 
Niedlich, Wilhelmine Juliane (-1887-), Esbjerg, 1005 
Niels ...esen (-1663-), Vester Vedsted, 3473 
Niels (o. 1145), præst, Ribe, 64 
Niels (†1233), biskop, Slesvig, 104, 536 
Niels (†1267), kansler, biskop, Viborg, 104 
Niels (-1309-13-), prior, Ribe, biskop, Estland, 686, 

690
Niels – se under Klokkestøbere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Niels (-1473-), munk, Ribe, 686 
Niels – se under Guldsmede (Ribe) i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Niels – se under Snedkere og billedskærere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Niels – se under Blytækkere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Niels – se under Glarmestre og glaskunstnere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Niels (-1653-), præst Anst, provst, 2522 
Niels – se under Glarmestre og glaskunstnere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Niels (-1705-), buntmager, Ribe, 804 
Niels (†før 1709?), klokker, Ribe, 802 
Niels (-1752-), studehandler, 3000 
Niels – se under Tømrere i Kunstner- og håndværker

register
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Niels – se under Nålemagere i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Niels – se under Malere i Kunstner- og håndværker
register

Niels Clausen (-1380-), kannik, Ribe, 837 
Niels Clausen (-1514-), prior, Ribe, 690 
Niels Ebbesen (†o. 1495), kannik, Ribe, 107, 110 
Niels Eriksen (1400'rne?), præst, Ho, 1369 
Niels fra Anst (-1145-), præst, Anst og Ribe domkirke, 

2463, 2466, 2510 note 3 
Niels Hansen (†1563), præst, Grimstrup og Årre, 1679, 

1705 note 5 
Niels Knudsen (o. 1300?), præst, Ribe, 104 
Niels, konge af Danmark 1103-34, 115, 246, 547 
Niels Mattissen (o. 1440), 95 
Niels Olsen (-1544-72-), kapellan, Ribe, 483 
Niels Pedersen (-1431-), vikar, Ribe, 95 
Niels Pedersen Refsinghoved – se Refsinghoved, Niels 

Pedersen
Niels Persen (-1488-99-), sognedegn, Jernved, 3247 

note 3
Niels Tolkilsen (-1474-), kannik, Ribe, 845 
Niels Torkildsen Lihme (†1553), domkannik, Ribe, 

135, 136, 598, 599 
Nielsdatter, Ane (1781-1848), Henne, 1268 
Nielsdatter, Anna (-1572-), Åstrup, 2950, 2963, 2965 
Nielsdatter, Anna, (-1721-), Vester Vedsted, 3473, 3493 

note 141
Nielsdatter, Anna – se også Warde, Anna Nielsdatter 
Nielsdatter, Anne (1623-42), Store Hebo, 1041, 1044,

1045, 1065, 1069 
Nielsdatter, Anne (†1659), Varde, 1068, 1072 note 75 
Nielsdatter, Anne (o. 1720), 802 
Nielsdatter, Anne (*o. 1800), Sønderho, 2194 
Nielsdatter, Apellone (1603-53), Varde, 930 
Nielsdatter, Bertha (1810-79), Årre, 1802 
Nielsdatter, Bodil (-1628-), Ribe, 657 
Nielsdatter, Dorothe Margrethe – se Terpager, Doro- 

the Margrethe Nielsdatter 
Nielsdatter, Dorthe (1647-1721), Hjerting, 2094 
Nielsdatter, Elisabeth Margrethe (*o. 1710), Ribe, 645 
Nielsdatter, Gertrud (1749-50), Gammelby, 995 
Nielsdatter, Ingeborg (1725-83), Ribe, 628 
Nielsdatter, Ingeborg (1755-86), Spangsberg Mølle, 

1960
Nielsdatter (Hebo), Ingeborg (†o. 1665), Varde, 924, 

952
Nielsdatter, Johanna – se Skade, Johanna Nielsdatter 
Nielsdatter, Karen (*o. 1800), Sønderho, 2194 
Nielsdatter, Karine Tovskov (1545-1607), 553, 3056 
Nielsdatter, Lene (1800'rne), Præsteby, 1212 
Nielsdatter, Maren (†1608), Grimstrup, 1704 
Nielsdatter, Maren (1621-59), Varde, 907, 908, 910, 

959, 1435, 1436, 1897 
Nielsdatter, Maren (†1653), Varde, 890, 894, 897, 905, 

907, 908, 932

Nielsdatter, Maren (-1654-), Ål, 1337 
Nielsdatter, Maren (†1659), Ribe, 625 
Nielsdatter, Maren (-1673-), Ho, 2092 
Nielsdatter, Maren (*1694, †efter 1752), Gørding, 

3000
Nielsdatter, Maren (1763-1810), Tjæreborg, 1876 
Nielsdatter, Mette (o. 1717?), Ho, 1379 
Nielsdatter, Mette (1802-66), Nordby, 2152 
Nielsdatter, Mette (1812-65), Lønne Hede, 1290 
Nielsdatter, Sophie Juel – se Juel, Sophie 
Nielsen, A. K. (-1906-), gårdejer, Hulvig, 1489 
Nielsen, Abelone Marie (1849-74), Ølgod, 1558 
Nielsen, Adam – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Nielsen, Alma Dorthea (1908-12), Bække, 2411 
Nielsen, Amika (1816-61), Okslund, 2698 
Nielsen, Anders (1544-1602), til Store Hebo, 1056,

1068
Nielsen, Anders (†1710), til Hesselmed og Søvig, 1147, 

1342
Nielsen, Anders (-1746-), kirkeværge, Kalvslund 3360 
Nielsen, Anders – se også Anders Nielsen 
Nielsen, Anders – se også Windfeldt, Anders Nielsen 
Nielsen, Anders Lassen (1760-1820), gårdbruger, Vester 

Vedsted, 3486 
Nielsen, Ane (†o. 1939?), Brørup, 2732 
Nielsen, Ane Maria – se Høi, Ane Maria 
Nielsen, Ane Sine Margrethe (1829-70), Fåborg, 1773 
Nielsen, Anne (-1968-), Hejnsvig, 2350 
Nielsen, Aug. – se Thubalka 
Nielsen, B. (-1834-), provst, Fanø, 2144 note 81 
Nielsen, B. Møller – se under Skibsbyggere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Nielsen, Bo – se Bo Nielsen 
Nielsen, C. (-1893-), metodistpræst, Esbjerg, 1012 
Nielsen, C. (-1894-), konsul, Hartlepool, 2146, 2147 
Nielsen, Carl (-1653-), til Vamdrupgård, kirkeværge, 

Vamdrup, 2647 
Nielsen, Carl (1836-1864), konstabel, Ovtrup, 1154 
Nielsen, Carl – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Nielsen, Carl – se også Vrøgum, Carl Nielsen 
Nielsen, Chr. (†før 1892), Bejsnap, 1565 
Nielsen, Chr. (1827-90), Løvlund Mølle, 2289 
Nielsen, Chr. A. (-1894-), partikulier, Henne, 1265 
Nielsen, Christen, styrmand – se under Skibsbyggere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Nielsen, Christian (1725-87), præst, Jernved, 3245 
Nielsen, Claus (-1764-), bonde, Øse, 1629 note 5 
Nielsen, Clemen (-1829-), kaptajn, Oksby, 1402 
Nielsen, E. – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Nielsen, E. – se under Elektrikere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Nielsen, Ebbe (-1851-), kirkeværge, Lejrskov, 2445 
Nielsen, Ebbe – se også Ebbe Nielsen
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Nielsen, Emil – se under Orgelbyggere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Nielsen, Erik – se Erik Nielsen 
Nielsen, Erik – se også Erik Nielsen Gyldenstjerne 
Nielsen, Espen – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Nielsen, Evald – se under Guldsmede (København) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Nielsen, Frederik – se under Orgelbyggere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Nielsen, Gunde – se Lange, Gunde Nielsen 
Nielsen, H. – se under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Nielsen, H. – se under Tømrere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Nielsen, H. H. S. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Nielsen, FL K. (-1934-36), Skanderup, 2578 note 45 
Nielsen, Hans (1584-1648), Farup, 3301 
Nielsen, Hans – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Nielsen, Hans – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Nielsen, Hans – se også Tjæreborg, Hans Nielsen 
Nielsen, Hans – se også Windfeld, Hans Nielsen 
Nielsen, Hans Christian (-1925-), kaptajn, Mandø, 3185 
Nielsen, Helga (†1913), Nordby, 2126 
Nielsen, Henry Roland (-1986-), kirkeværge, Vam

drup, 2668 note 10 
Nielsen, Holger – se Olivarius, Holger Nielsen 
Nielsen, Hollen (†1777), Egens, 2833 
Nielsen, J. Magdahl – se Magdahl Nielsen, J.
Nielsen, Jap – se Høm, Jap Nielsen 
Nielsen, Jens (†1659), rådmand, Varde, 924, 932 
Nielsen, Jens – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Nielsen, Jens (-1866-), Seest, 2603 
Nielsen, Jens (†1700), Ribe, 584, 646 
Nielsen, Jens (†o. 1873?), gårdmand, Vester Vedsted, 3482 
Nielsen, Jens – se også Jens Nielsen 
Nielsen, Jens – se også Hoe, Niels Jensen 
Nielsen, Jep – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Nielsen, Jeppeline (1840-80), Kløvgård, 1269 
Nielsen, Jes (1786-1850), skipper, Vesterballe, 1380 
Nielsen, Jes – se også Jes Nielsen 
Nielsen, Jesper – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Nielsen, Johan Christian – se under Guldsmede (Kol

ding) i Kunstner- og håndværkerregister 
Nielsen, Johannes – se Johannes Nielsen 
Nielsen, Jørgen – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Nielsen Jørgen (-1736-), Mandø, 3516 
Nielsen, K. Nordby – se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister

Nielsen, Karl Søndergaard – se under Konservatorer 
i Kunstner- og håndværkerregister 

Nielsen, Kirsten Marie (1839-59), Kolle, 1211 
Nielsen, Kirsten Marie (1851-77), Store Heibøl, Øl

god, 1558 
Nielsen, Kirstine (†før 1966), 1199 
Nielsen, Kjeldsen – se Kjeldsen Nielsen 
Nielsen, Knud – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Nielsen, Kr. – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Nielsen, Kristen – se Stavnager, Kristen Nielsen 
Nielsen, L. V. F. (-1913-), præst, Lindknud, 2697 
Nielsen, Laurids (1855-59), Hallum, 1178 
Nielsen, Laurids – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Nielsen, Laurids – se også Laurids Nielsen 
Nielsen, M. A. (-1914-), sognefoged, Lejrskov, 2435 
Nielsen, Mads (-1779-82-), kirkeværge, skoleholder, 

Sønderho, 2156, 2157 
Nielsen, Mads (-1782-), Eg, 2261 note 92 
Nielsen, Mads (-1829-), Henne, 1269 
Nielsen, Mads – se også Mads Nielsen 
Nielsen, Maren (1783-1843), Krogsgård, 1876 
Nielsen, Maren Cathrine, f. Bertelsen (1841-76), Hen- 

neberg, 1269 
Nielsen, Maren C. (-1850-), Vesterballe, 1380 
Nielsen, Marie Christine, f. Petersen (†1885), Fåborg,

1774
Nielsen, Marquard – se Marquard Nielsen 
Nielsen, Mette Kirstine (1890-1927), Glejbjerg, 2962 
Nielsen, Michel – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Nielsen, Mikkel (†1659), skipper, handelsmand, Ribe, 

620
Nielsen, Mikkel – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Nielsen, Mikkel (1763-1853), Kalvslund, 3369 
Nielsen, Mogens (-1764-), bonde, Vesterbæk, 1629 note 

5
Nielsen, Morits – se Morits Nielsen 
Nielsen, Morten – se Morten Nielsen 
Nielsen, N. (-1852-), Sønderho, 2196 
Nielsen, N. E. V. (1825?-78), Lydum Nørregaard, 1235 
Nielsen, N. S. (-1918-), præst, Sneum og Tjæreborg, 

1834 note 53, 1866 
Nielsen, Niels (-1680-), Husted, 2385 note 5 
Nielsen, Niels (1636-1708), til Endrupholm og Hen- 

negård, provstiskriver, 1181, 1189, 1207, 1711, 1719, 
1720, 1722, 1728, 1743, 1745, 1746, 1747 note 7 

Nielsen, Niels (o. 1700), Fredericia, 2524, 2527 
Nielsen, Niels (1713-76), Askov, 2834 
Nielsen, Niels (-1716-), degn, Sønderho, 2179, 2201 

note 99
Nielsen, Niels (†1766), Veldbæk, 997, 1648 note 3 
Nielsen, Niels (o. 1800), skipper, Sønderho, 2183
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Nielsen, Niels – se under Guldsmede (Kolding) i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Nielsen, Niels – se under Guldsmede (København) i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Nielsen, Niels – se under Snedkere og billedskære
re i Kunstner- og håndværkerregister 

Nielsen, Niels – se også Harrebye, Niels Nielsen 
Nielsen, Niels Christian (†o. 1939?), Brørup, 2732 
Nielsen, Niels Ibsen – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Nielsen, Niels Knudsen (1706-11), 664 
Nielsen, Niels M. – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Nielsen, Niels Møller – se Møller, Niels 
Nielsen, Niels P. (-1968-), Hejnsvig, 2350 
Nielsen, Ole – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Nielsen, Oluf – se Oluf Nielsen 
Nielsen, P. J. (-1918-), lærer, Darum, 3055 
Nielsen, Peder (-1582-1612), præst, Brørup, 2714,

2715, 2719, 2728, 2730 
Nielsen, Peder (†o. 1694), forvalter, Lunderup og Kær

gård, provstiskriver, rådmand, Varde, 930, 931, 942 
note 149, 953, 959, 960, 961, 984, 1861, 3072, 3082 

Nielsen, Peder (1807-79), strandfoged, Henneby, 1269 
Nielsen, Peder (-1911-), skibsfører, Harreby, 2200 no

te 59
Nielsen, Peder (-1922-), Loft, Grindsted, 2244 
Nielsen, Peder – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Nielsen, Peder – se også Peder Nielsen 
Nielsen, Peder – se også Endorph, Peder Nielsen 
Nielsen, Peder – se også Schade, Peder Nielsen 
Nielsen, Per (-1604-), kirkeværge, Sneum, 1826 
Nielsen, Peter – se Peter Nielsen 
Nielsen, Poul – se Smed, Poul Nielsen 
Nielsen, Rasmus (1765-1839), justitsråd, amtsforvalter, 

Ribe, 816
Nielsen, Rud – se under Arkitekter (have- og land

skabsarkitekter mv.) i Kunstner- og håndværker
register

Nielsen, S. Jul. (-1935-44-), præst, Vorbasse, 2322 note 51 
Nielsen, Sidsel Marie (1831-66), Kløvgård, 1269 
Nielsen, Steffen (1604-65), borgmester, Varde, 907, 

910, 959, 1435, 1436, 1743, 1745 
Nielsen, Steffen – se også Ehrenfeldt, Steffen Nielsen 
Nielsen, Søren (1743-79), Bollisager, 998 
Nielsen, Søren (1807-85), gårdmand, Hodde, 1489 
Nielsen, Søren – se også Serup, Søren Nielsen 
Nielsen, Thames (-1798-), Hallum, 1176 
Nielsen, Thomas (*o. 1800), Sønderho, 2194 
Nielsen, Thomas – se også Hillerup, Thomas Nielsen 
Nielsen, Thyge (†før 1768), Varho, 2999 
Nielsen, Vilhelmine (-1922-), Loft, Grindsted, 2244 
Nielsen, Vitus – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister

Nielskone, Karen – se Karen (-1608-)
Nielskone, Kirsten – se Kirsten Nielskone 
Nielskone, Marine – se Jepsdatter, Marine 
Nikolaj – se under Smede i Kunstner- og håndværker

register
Nis (-1574-), Vester Starup, 1672 
Nis Ebbesen (-1586-87-), kirkeværge, Grimstrup, 1685 
Nis Tomasen (Tamisen) (-1590-), kirkeværge, Anst,

2505
Nisdatter, Anna (-1707-), Seem, 3410, 3423 
Nisdatter, Johanne Marie (1820-1905), Hulvig, 1489 
Niskone, Kirstine – se Carstensdatter, Kirstine 
Nissen, A. (-1968-69-), toldinspektør, Varde, 1378 
Nissen, A. C. S. (-1980-), Janderup, 1062 
Nissen, Andreas – se under Skibsbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Nissen, Gravers (-1668-), Torbøl, 1189 
Nissen, Hans H. (1835-1905), Hjortlund, 3342 
Nissen, Jesper – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Nissen, Johan Wilhelm – se under Guldsmede (Ha

derslev) i Kunstner- og håndværkerregister 
Nissen, Niels (-1783-), skipper, Sønderho, 2186 
Nissen, Nis (1707-71), Blåholm, Grimstrup, 1705 
Nissen, Nis Søren (o. 1740), Ålbæk Mølle, 1742 
Nissen, Søren (o. 1700), Vester Nykirke, 1742 
Noe – se Nue 
Norby (våben), 610, 915
Norby, Bendix (†1688), til Urup og Lunderup, herre

mand, tiendeforpagter, 915, 2246, 2256 
Norby, Christian (†1667), til Lunderup, 915 
Norby, Elise (†1632), til Uggerslevgård, Fyn, 610, 653 
Nordjyllands Orgelbyggeri – se Nielsen, Emil 
Nordmann, V. (-1936-), geolog, 3101 note 70, 3544 
Norn, Otto (-1950-), kunsthistoriker, 1319 
Norsk, Jep – se under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Nos, Mads (-1587-), Haltrup, kirkeværge, Øse, 1612 
Nostitz (slægt), 3198
Nothulf (†o. 1140), biskop, Ribe, 64, 115, 161, 379, 

526, 527, 539 note 4 
Novocken, Anna Margareta – se Hausmann, Anna Mar

gareta
Nue (Noe), Peder Michelsen – se under Murere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Numsen (-1702-), brigadér, 3076 
Nutzen (slægt), 3198 
Nyborgh, Hincerus (†1330), 93 
Nyegaard, E. – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Nygaard, Hans Sørensen (1663-1701), Farup, 3305 
Nygaard, Morten Hansen (1705-61), Kærbøl, 3306 
Nyrop, Martin – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Nøbbe, Jacob – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister
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Nørgaard, Anders – se under Murere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Nørgaard, Søren – se under Arkitekter og bygmest
re i Kunstner- og håndværkerregister 

Nørholms Teglbrænderi – se under Teglbrændere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Nørlund, Poul (†1951), antikvar, direktør for National
museet, 226, 1312, 1314, 1318, 1319, 3131, passim

O B P – se Pedersen, Otte Brahe
O D T(?) (-1758-), 1685
O H S S (-1661-), Sønderho, 2168
O I S (-1833-), skipper, Ho, 1380 
O N R (1600'rne?), løbedegn(?), Kolding, 2407 
Obbekjer, Marcus Jacobsen – se under Guldsmede 

(Ribe) i Kunstner- og håndværkerregister 
Oberberg, Hercules von – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Obitz, Wilhelm (1821-44), Ribe, 631 
Obst, Johan Georg (o. 1797), gartner, Folding, 2873 

note 4
Ocksen, Hans Th. (†1738), biskop, Ribe, 492, 493, 497 

note 10, 498 note 35 
Odburgh, fru (†o. 1300), Ribe, 635 
Odinkar den Yngre (†1043), biskop, Ribe, 62, 64, 82 

note 18, 115, 379, 522, 526, 527, 539 note 6 
Odo (o. 1060), biskop, Ribe, 64
Odorico – se under Glarmestre og glaskunstnere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Ohr, Kasper v. – se Rohr, Kasper v.

Ohrt, Johan Andreas – se under Orgelbyggere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Okholm (familie), 3488 
Okholm, Marie, Vester Vedsted, 3481 
Okholm, Niels, Vester Vedsted, 3481 
Olav (†1379), kannik, Ribe, 88 
Olav, biskop – se Oluf 
Oldeland (våben), 610
Olesen, Christen – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Olesen, Ellen – se Petersen, Ellen 
Olesen, Johanne Marie (1805-82), Rærup, 1235 
Olesen, Niels Christian (1818-50), Ål, 1341 
Olesen, Oluf Kirstein Peter (-1923-30-), biskop, Ribe, 

494, 3547 note 6 
Olesen, Svend – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Olivarius, Holger Nielsen (-1791-), præst, Årre og 

Grimstrup, 1690, 1694, 1699, 1795 
Olivarius, Niels Hansen (-1828-37-), præst, Lunde, 

1118
Olivarius, Niels Holgersen (†1779), præst, Åstrup, 

2954, 2957, 2958, 2965, 2968 note 37 og 38 
Olivarius, Tage Christian de Fine – se under Arkitek

ter og bygmestre i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Olrik, J. Christian Fenger (-1889-92-), præst, Ølgod, 
1540, 1564 

Olrik, Jørgen (-1906-), 3046
Olsen, Anders, – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Olsen, Andreas – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Olsen, Carl Bertel (1868-1913), præst, Lunde og Ov- 

trup, 1154
Olsen, Knud – se under Orgelbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Olsen, Niels – se Niels Olsen 
Olsen, Olaf (-1966-), rigsantikvar, arkæolog, 1442 
Olsen, P. – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Olsen, P. C. – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Olsen, P. Riis – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Olsen, Peder – se Peder Olsen 
Oluf (†1214), biskop, Ribe, 65, 83 note 36, 401, 402 
Oluf (-1377-), ærkedegn, Ribe, 290 
Oluf (-1610-11-), klokker, Ribe, 322 
Oluf- se under Snedkere og billedskærere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Oluf – se under Murere i Kunstner- og håndværker

register
Oluf Mortensen (-1440-), ærkedegn, Roskilde, 317 
Oluf Nielsen (†1587), borger, Ribe, 598, 602 
Oluf Pedersen (-1556-), præst, Henne, 1265 
Oluf Pedersen Gyldenstjerne – se Gyldenstjerne, Oluf 

Pedersen
Oluf Steffensen (-1560-), rådmand, Ribe, 89, 636, 

638
Oluf Thomissøn (†før 1560), præst, Ribe, 638 
Olufsdatter, Kirsten (-1604-43-), Ribe, 795 
Olufsdatter, Magdalene (1623-81), Alslev, 2024, 2025,

2028
Olufsdatter, Ølegaard (1621-1703), Ribe, 658 
Olufsen, Anders (-1597-), rådmand, Flensborg, 425 
Olufsen, Anders – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Olufsen, Anders – se også Anders Olufsen 
Olufsen, Carsten (1600-59), tolder, rådmand, Ribe, 

566, 582 note 24, 777, 780, 781, 796, 806 
Olufsen, Casten (-1660-73-), rådmand, tolder, Ribe, 

3157
Olufsen, Christen (-1636-77-), borgmester, Varde, 953,

2730
Olufsen, Hans (†1636), ærkedegn, præst, Ribe S. Ka

trine, 612, 748 
Olufsen, Jens – se under Snedkere og billedskærere

i Kunstner- og håndværkerregister 
Olufsen, Jep (†1620), kirkeværge, Tranbjerg, 1794, 1801 
Olufsen, Johan Schmidt (1836-55), Skærbæk Mølle, 

1559
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Olufsen, Jørgen – se Lund, Jørgen Olufsen 
Olvis, Hans (-1625-), 3414
Omeis, Bernhard (1642-94), læge, kannik, Ribe, 658, 

644, 1215
Omeis, Ludvig (-1713-33-), præst, Jernved, 3233, 

3246, 3247
Omer (†1204), biskop, Ribe, 65, 83 note 36, 94, 158, 

160, 404, 410, 458 
Opitz, Andreas Frederik (-1714-), til Lydumgård, 

1215
Oppenhagen, E. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Orloff, Marine (1567-1617), Ribe, 794 
Orloff, Peder (1570-1633), Ribe, 794 
Orm, Andreas (†før 1440), væbner, 98, 103 
Orm, Maurits (-1509-18-), præst, Vilslev, 3109 
Osesdatter, Gyde – se Gyde Osesdatter 
Osters, Otto Caspar (†1767), 656 
Osters, von (†1764), ritmester, Ribe, 656 
Osterson, Christen – se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Otte Clausen (Strangesen) (†1571), til Nørholm, 1511,

1512, 1513
Otte, Sophie (-1685-88-), Kristianssand, 660, 807 
Ottes, Karen – se Karen Ottes
Ottesen, Hans – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Ottesen, Johannes – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Otthon, Sophia – se Otte, Sophie 
Otto – se under Murere i Kunstner- og håndværker

register
Otto I, (-948-), tysk-romersk kejser, 62 
Otto Boesen (-1427-40-), kannik, Ribe, sysselprovst, 

Varde, 88, 93, 94, 107, 298, 307, 401, 458, 510 
Ottzen – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
Otzen, Marie (-1967-), Hillerup, 3140 
Oulindsdatter, Maren (1734-91), Ribe, 801 
Outrup, Kirstine Jensdatter (†1771), Tjæreborg, 1873 
Outzen, Catharina (o. 1620?), Ribe, 641 
Overby – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Overgaard, Christen Nielsen – se under Malere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Ovesen, Anders (†før 1911), kroejer, Billund, 2277 
Ovesen, Jens – se Jens (Ovesen)
Ovesen, Jens – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Oxe (våben), 1232
Oxe, Anna (o. 1550), til Oksholm, 1232 
Oxe, Peder (-1579-), 581 note 4

P B (-1640-), 2657 
P B – se Brødsgaard, Peder 
P B S (-1737-), 2501

P F – se F P
P G – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
P H S (o. 1600?), Vorbasse, 2314 
P L – se under Blytækkere i Kunstner- og håndværker

register
P M W (P W M?) (-1639-), løbedegn(?), Kolding, 2407 
P P (-1561-), 928
P S (†o. 1650-75), Tjæreborg, (g. m. T B), 1872 
P W D (-1785-), Vester Nykirke, 1733 
P(F?)L P (1600'rne), Ribe, 457
Paccard, Alfred – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Paccard, Pierre – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Pallesen, Jens (†o. 1642), Ribe, 642 
Pallesen, Jens (-1768-), Varde, 916 
Pallesen, Jon (†o. 1642), Ribe, 642 
Pallesen, Jørgen (†1653), præst, Varde, S. Jacobi, provst, 

Vester hrd., 879, 930 
Pallesen, Peder (†1655), byskriver, Ribe, 84 note 83, 

642
Palludan, Ane Margrethe Hansine, f. Teubner (-1869-), 

Varde, 889
Palludan, Chr. (o. 1850), professor, 962 note 41 
Palludan, I. W. (-1905-16-), bankdirektør, Varde, 907, 

919
Palludan, Ole Carl Tidemann (-1869-91-), købmand, 

Varde, 879, 889, 925, 927, 928 
Paludan, Hother – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Panum, Peder Ludvig (-1872-), 3101 note 70 
Parsberg (våben), 410
Parsberg, Valdemar (-1594-1603-), lensmand, Riber- 

hus, 283, 398, 410, 438, 452, 731, 2789 
Pas, Chrispin de (d.æ.) – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Pas(se), Crispin de (d.y.) – se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Pas, Magdalena de – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Passau, Christ. Sophie von (1748-82), Ribe, 803 
Paulin, Ane Margrethe (-1903-), 2374, 2377 note 36 
Paulin, Christian Matthiesen (†1798), Verst, 2365, 

2370, 2371, 2375 
Paulin, Jens Nielsen (†før 1903), Lunderskov, 2374 
Paulin, M. Dahl (-1950-), 2440, 2446 note 95 
Paulsen – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
Paulsen, Inge M. (†1864), Kalvslund, 3368 
Paulsen, Johannes (1842-1913), læge, 2668 
Paulsen, Julius – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Paulsen, Magdalene (1717-59), Varde, 932, 937 
Paulsen, Ole – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister



3656 NAVNEREGISTER

Paulsen, Thorvald (-1918-), kirkeminister, 2356 note 
18

Peder (-1330-), biskop, Odense, 849 
Peder (†1332), ærkedegn, Ribe, 97, 106 
Peder (-1345-64-), biskop, Ribe, 401 
Peder (13-1400'rne?), præst, Ho, 1369 
Peder (-1532-), præst, Bramminge, 3063 
Peder (-1708-), buntmager, Ribe, 802 
Peder – se under Bogtrykkere og bogbindere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Peder – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
Peder – se under Murere i Kunstner- og håndværker

register
Peder – se under Skomagere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Peder – se under Smede i Kunstner- og håndværker

register
Peder – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Peder – se under Tømrere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Peder Baggesen (†1591), rådmand, Ribe, 544, 575, 

584, 594, 609, 612, 661, 786 
Peder Esgersen (-1500-), præst, Vilslev, 3159 note 4 
Peder Hansen (-1586-87-), kirkeværge, Føvling, 2774 
Peder Jensen Hegelund – se Hegelund, Peder Jensen 
Peder Jensen Kragelund – se Kragelund, Peder Jensen 
Peder Jensen – se Peder Johansen 
Peder Johansen – se under Klokkestøbere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Peder Larsen (-1500-), borger, Ribe, 690, 736 
Peder Ma... (o. 1600), Ribe, 791 
Peder Madsen (-1465-99-), præst, Ribe, 686, 837 
Peder Madsen (-1582-), til Fovrfeld, 2083, 2084, 3538 
Peder Nielsen (†1483), biskop, Ribe, 88, 103, 312 
Peder Nielsen Bramming (†1453), rådmand, Ribe, 89 
Peder Olsen (-1400-), kirkeværge, Tjæreborg, 1866 
Peder Olsen (†o. 1570?), munk, krønikeskriver, 846 
Peder Sørensen (-1594-), kgl. livlæge, 282 
Peder Thuresen (†1364), biskop, Ribe, 89, 837, 849 
Peder (sen), Jens – se Bierum, Jens Pedersen 
Pedersdatter, Anna (†1641), Ribe, 612 
Pedersdatter, Anna (-1691-97-), Mandø, 3518 
Pedersdatter, Anna Christiana Melissa (o. 1700), Kø

benhavn, 657 
Pedersdatter, Anne (1618-59), Janderup, 1065, 1068 
Pedersdatter, Anne (-før 1635-), Vilstrup, 2596 
Pedersdatter, Anne (-1658-75-), Ribe, 796 
Pedersdatter, Anne (1810-49), Sønderho, 2196 
Pedersdatter, Apelone (o. 1660), Nr. Nebel, 1208 
Pedersdatter, Barbara (1699-1738), Sdr. Farup, 3485 
Pedersdatter, Barbara – se også Spangsberg, Barbara Pe

dersdatter
Pedersdatter, Birgitte Reedtz (†1695), til Sønderskov, 

2734 note 62

Pedersdatter, Bodil, (-1845-47-), Vester Vedsted, 3459, 
3491 note 86 

Pedersdatter, Cecilie – se Cecilie Pedersdatter 
Pedersdatter, Dorothea – se Hegelund, Dorothea Pe

dersdatter
Pedersdatter, Dorthe (-1652-), Tjæreborg, 1848, 1866 
Pedersdatter, Elisabet (†1657), Ribe, 611, 3528, 3547 

note 12
Pedersdatter, Else (†1755), Veldbæk, 997 
Pedersdatter, Johanne – se Schade, Johanne Pedersdat

ter
Pedersdatter (Baggesen), Johanne (†1670), Ribe, 623 
Pedersdatter, Karen (-1690-), Æbelum, 1098 
Pedersdatter, Karen (1766-1836), Sønderho, 2191 
Pedersdatter, Karen – se også Hemmet, Karen Peders

datter
Pedersdatter, Karen – se også Pederskone, Karen 
Pedersdatter, Karin (†o. 1619?), Ribe, 802, 3530 
Pedersdatter, Kirsten, (o. 1625), Lunde, 1128 
Pedersdatter, Kirstine – se Pedersen, Kirstine 
Pedersdatter, Lene (†o. 1630), Ribe, 641 
Pedersdatter, Magdalene (1646-77), Ribe, 802 
Pedersdatter, Maren (-1642-), Grimstrup, Lemvig, 1343 
Pedersdatter, Maren Bjørn – se Friede, Maren Bjørn 

Pedersdatter
Pedersdatter, Margarete – se Buck, Margarete Peders

datter
Pedersdatter, Mette Maren (1816-63), Lønne, 1290 
Pedersdatter, Sara – se Hegelund, Sara Pedersdatter 
Pedersdatter, Susanna (†1674), Ribe, 618 
Pedersen, A. (-1934-36-), Skanderup, 2578 note 45 
Pedersen, Aksel Emil (-1947-63-), præst, Gørding, 

2996
Pedersen, Alfred – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Pedersen, Anders – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Pedersen, Ane (-1929-), Agerbæk, 1778 
Pedersen, Anne J... (-1845-), Øster Vedsted, 3488 
Pedersen, Anne Margrete (1793-1867), Lindknud, 

2698
Pedersen, Arne – se under Skibsbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Pedersen, Bagge (†1621), rådmand, Ribe, 73, 609, 661 
Pedersen, Bartram (-1696-1711-), herredsskriver, Lejr

skov, 2371, 2447 
Pedersen, Christen (-1614-), kirkeværge, Ansager, 

1570
Pedersen, Christen (-1616-54-), sandemand, Gørding 

hrd., 3245
Pedersen, Christen (†efter 1654), herredsskriver, Ris- 

bøl, 2319
Pedersen, Christen (†1775), Kalvslund, 3367 
Pedersen, Christen – se også Christen Pedersen 
Pedersen, Christian – se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
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Pedersen, Claus (-1622-), præst, Nordby, 2123 
Pedersen, Else (*1807), Baungård, Kalvslund, 3368 
Pedersen, Enevold (-1693-), kirkeværge, Guldager, 

2056
Pedersen, Erik – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Pedersen, Ferdinand – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Pedersen, Gerhard – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Pedersen, Gregers (†1682?), til Hennegård, delefoged, 

herredsfoged, 1156 
Pedersen Grundet, Jens – se Jens Pedersen Grundet 
Pedersen, Hans (†o. 1580?), præst, Hjortlund og Kalvs

lund, 3355
Pedersen, Hans (-1665-), synsmand, Tistrup, 1499 
Pedersen, Hans (-1754-66-), præst, Billum, 1096 
Pedersen, Hans (†o. 1860), gårdmand, sognefoged, Jer

ne, 999
Pedersen, Hans (†1869), Baungård, Kalvslund, 3368 
Pedersen, Hans – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Pedersen, Hans – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Pedersen, Hans – se også Riber, Hans Pedersen 
Pedersen, Hans – se oså Satterup, Hans Pedersen 
Pedersen, Hans Lauridsen (†1859), skipper, Nordby, 

2141
Pedersen, Hans Sveistrup (1855-77), 1157 
Pedersen, Harald Christian, Varho, 3001 note 24 
Pedersen Horsens, Jens – se Jens Pedersen Horsens 
Pedersen Hygum, Johannes (1676-1711), præst, Gør

ding og Vejrup, 2997 
Pedersen, I. – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Pedersen, Ib (1623-76), byskriver, Ribe, 663 
Pedersen, Ib – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Pedersen, J. (†før 1870), sognefoged, Årre, 1802 
Pedersen, Jacob – se Hygom, Jacob Pedersen 
Pedersen, Jens (†1605), præst, Ribe, 576 
Pedersen, Jens (†før 1639), Vester Starup, 1658, 1668, 

1669
Pedersen, Jens (†1659), rektor, Varde, 933 
Pedersen, Jens (†1691), handels- og rådmand, Ribe, 

584, 620, 621, 628, 646 
Pedersen, Jens (1700'rne), Grindsted, 2261 note 91 
Pedersen, Jens (-1810-), Skødegård, Bække, 2387 
Pedersen, Jens (-1939-), gårdmand, Plougslund, 2279 
Pedersen, Jens – se også Jens Pedersen Grundet 
Pedersen, Jens – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Pedersen, Jens – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Pedersen, Jens – se også Jens Pedersen Horsens 
Pedersen, Jens – se også Jens Pedersen Viborg

Pedersen, Jens Christian (1804-89), Næsbjerg, 1646 
Pedersen, Jens Christian (-1914-), gårdejer, Hallund- 

snap, 1565
Pedersen, Jens Lauridsen (1845-48), Nordby, 2141 
Pedersen, Jeppe (1778-1861), Fåborg, 1773 
Pedersen, Jes – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Pedersen, Jesper (-1916-), Tjæreborg, 1834 note 53 
Pedersen, Jon – se jon Pedersen 
Pedersen, Jørgen (1601-50), slotsskriver på Riberhus, 

81, 503, 504, 544, 560, 582 note 20, 586, 617 
Pedersen, Jørgen (1795-1847), Næsbjerg, 1646 
Pedersen, Jørgen (†1864), husmand, Oksbøl, 1341 
Pedersen, Jørgen – se også Jørgen Pedersen 
Pedersen, K. – se under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Pedersen, Karen Frode (-1982-), Holsted, 2764 
Pedersen, Kathrine (-1944-), Lunde, 1269 
Pedersen, Knud – se Gyldenstjerne, Knud Pedersen 
Pedersen, L. A. – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Pedersen, Mads (o. 1600?), Ribe, 584 
Pedersen, Mads – se også Rostoch, Mads Pedersen 
Pedersen, Marie (1837-73), Donslund, 2320 
Pedersen, Marie (-1968-), Lindknud, 2688 
Pedersen, Mary Andrea, f. Juulsen, Varho, 3001 note

24
Pedersen, Michel (1829-5l), Vilslev, 3158 
Pedersen, N. (-1899-), Dalhus, 2845 note 3 
Pedersen, N. H. – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Pedersen, Niels (1782-1860), strandfoged, Henne, 1268 
Pedersen, Niels (†før 1841), Mandø, 3520 note 45 
Pedersen, Niels – se også Niels Pedersen 
Pedersen, Niels Hansen (1857-72), Henne, 1269 
Pedersen, Niels Laurids – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Pedersen, Niels Peder Hansen (-1944-), lærer og kir

kesanger, Lunde, 1120 
Pedersen, Ole (1779-1846), Lindknud, 2698 
Pedersen, Oluf – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Pedersen, Oluf – se også Oluf Pedersen 
Pedersen, Otte Brahe – se Brahe, Otte 
Pedersen, Otto (1796-1864), Vejrup, 3021 
Pedersen, P (-1918-), lærer, degn, Hejnsvig, 2356 note 

18
Pedersen, P. – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Pedersen, P A., kaptajn – se under Skibsbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Pedersen, Peder – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Pedersen, Peder (-1949-), gårdmand, Billum, 1100 
Pedersen, Peder – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister
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Pedersen, Peder Christian (-1841-), skipper, Fanø, 
1288

Pedersen, Peder Nielsen (†efter 1942), gårdejer, Askjær, 
2312

Pedersen, Poul (1739-85), Alslev, 2028 
Pedersen (Lemvig), Poul – se Poul Pedersen Lemvig 
Pedersen, Rasmus – se Møller, Rasmus Pedersen 
Pedersen, Rudolph – se under Gørtlere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Pedersen, Stefan Viggo – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Pedersen, Steffen (†o. 1726), rådmand, Varde, 960, 961 
Pedersen, Søren (†1711), skipper, Hjerting, 2088,

2093
Pedersen, Søren (-1837-65-), Lønne Hede, 1290 
Pedersen, Søren (-1905-), Måde, 990 
Pedersen, Søren – se også Søren Pedersen Struc 
Pedersen, Søren – se også Vinter, Søren Pedersen 
Pedersen, Terman(d) – se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Pedersen, Tides Jørgen (1796-1857), sognefoged, Årre, 

1802
Pedersen Trellund, Jon – se Jon Pedersen Trellund 
Pedersen, Truels – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Pedersen, V. (1752-1823), premierløjtnant, Ho, 1379 
Pedersen Viborg, Jens – se Jens Pedersen Viborg 
Pederskone, Barbara – se Jensdatter, Barbara 
Peders(kone) Kaja – se Kaja Peders(kone)
Pederskone, Karen (-1663-), Glejbjerg, 2950, 2958, 

3542
Peiders, Christen – se Pedersen, Christen, sandemand 
Pelug, Henrich (-1740-), Verst, 2385, 3539 
Pencz, Georg – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Per Jørgensen (-1576-), løbedegn, Brøndum, 1699 
Per Lavesen (-1472-), borger, Ribe, 95 
Perb, Per – se Per Persen Bertramsen 
Per Persen Bertramsen (-1574-), til Revsinggård, 2523, 

2528, 2529, 2539 note 28, 3540 
Persen, Chresten – se Chresten Persen 
Persen, Niels – se Niels Persen 
Persen, Per – se Per Persen Bertramsen 
Persen, Thomas – se Thomas Persen 
Peter – se under Smede i Kunstner- og håndværker

register
Peter Hansen – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Peter Iversen (†o. 1363), kannik, Ribe, 637 
Peter Madsen (Petrus Mathiæ) (o. 1593), løbedegn(?), 

Varde, 1707 note 42 
Peter Nielsen (†1483), biskop, Ribe, 537, 538, 637 
Peters, H. – se under Tømrere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Peters, Harald – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister

Petersen – se under Murere i Kunstner- og håndvær
kerregister

Petersen & Steenstrup – se under Orgelbyggere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Petersen, Andreas – se under Tømrere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Petersen, Bernt – se Bernt Petersen 
Petersen, Birgithe Johanne (-1742-), 1267 
Petersen, Bodil (1812-61), Ovtrup, 1157 
Petersen, Carl – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Petersen, Carl – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Petersen, Caspar – se under Blytækkere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Petersen, Christen – se Chresten Persen 
Petersen, Daniel – se under Blytækkere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Petersen, Ebbe Lehn – se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Petersen, Ellen, f. Olesen – se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Petersen, Emil – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Petersen, F. F. – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Petersen, Gunde, – se under Skibsbyggere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Petersen, Henry (-1870-95-), direktør for Nationalmu

seet, 271 note 8, 3046, 3047 
Petersen, I. K. (1814-58), Henne, 1268 
Petersen, J. – se under Skræddere og paramentma

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Petersen, J. Magnus – se Magnus-Petersen, J.
Petersen, J. Vilh. – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Petersen, Johanne – se Juelsen, Johanne 
Petersen, Julius – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Petersen, Jürgen – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Petersen, Knud Lehn – se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Petersen, Knud – se Knud Petersen 
Petersen, Kristine (†1877), Ovtrup, 1157 
Petersen, Laurits (1800'rne?), Præsteby, 1212 
Petersen, Lisbeth Munch – se Munch-Petersen, Lis

beth
Petersen, M. Bernt – se Bernt Petersen 
Petersen, Magnus – se Magnus-Petersen, J.
Petersen, Marie Christine – se Nielsen, Marie Chri

stine
Petersen, Martin – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Petersen, N. C. (1816-74), kirkesanger, Ovtrup, 1157 
Petersen, N. K. K. (o. 1930), apoteker, Fanø, 2127
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Petersen, Niels (-1625-), præst, Sønderho, 2186 
Petersen, Peder Julius (o. 1915), stiftsprovst, Ribe, 

3106
Petersen, Peter – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Petersen, Peter Chr. (-1800-), landvæsenskommisær, 

Dejbjerglund, 1236 note 4 
Petersen, Peter Nikolaj – se under Guldsmede (Kø

benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Petersen, Povl – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Petersen, Rudolph Rud – se Rud-Petersen, Rudolf 
Petersen, Søren Gottfred – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Petersen, Wolfgang – se under Guldsmede (Hader

slev) i Kunstner- og håndværkerregister 
Petit & Fritsen – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Petit & Gabi Edelbrock – se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Petrus Mathiæ – se Peter Madsen 
Petræus, Peder Chr. Fr. (-1893-), præst, Vorbasse, 2331 

note 11
Peymann, H. E. (-1789-), 78, 79 
Philip Thøstesen (†1593), præst, Ål, 1342 
Philipphus – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Picolomini, Octavius (-1627-29-), general, 1246, 

1247, 1270 note 25 
Piksten, Marienne (-1390-), Ribe, 422 note 22, 99, 

104
Piksten, Reimer (†1372), borger, Ribe, 99 
Pilov, Nicolai Christian (†1698), Seem, 3423, 3428 
Pine, Henrik Jacobsen – se Pinic, Henrik Jacobsen 
Pinic, Henrik Jacobsen – se under Gørtlere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Platz, P. C. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Plesner Bloch – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Podebusk (slægt/våben), 544, 553, 577 
Podebusk, Lisbet (-1652-), 577 
Podebusk, Magdalene, 642
Podebusk, Movrids (-1578-84-), lensmand, Ribe, 452, 

642, 831
Podebusk, Preben (Predbjørn) (1568-91), 500, 544, 

577, 660
Poder, Anders (-1952-), Skovkrog, 2931 
Poder, Christen (-1780-), Bække, 2387 
Poder, Jonas (-1780-), Bække, 2387 
Poder, Magdalene Dorthea, f. Fogh (†1842), Dortheas- 

minde, 2893, 2910 note 36 
Poder, Peder (-1765-80-), til Hundsbæk, 2387 
Pol, Frands (†1613), til Forsomho og Starupgård, 1549, 

2979, 2994, 3002 note 41 
Polisen, Las – se Lars Poulsen

Pont, Mathurin du (†1681), kgl. toldforvalter, Ribe, 
545, 566, 568, 582 note 24, 586, 622, 735, 746, 796, 
3527

Pontoppidan, Anna Eleonora (1854-77), Torstrup, 1439 
Pontoppidan, E. S. (1824-68), købmand, Ribe, 817 
Pontoppidan, Erik (-1730-42-), 152, 528, 534, 537 
Pontoppidan, Hans (-1938-), rentier, Ølgod, 1553 
Pontoppidan, Ludvig Theosophus (-1766-69-), præst, 

Horne, 1449
Porlin – se under Jernstøbere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Pors, Mads (-1600-02-), kirkeværge, Ribe, 283, 292 
Pors, Tale (†o. 1415), 850 
Pouch (slægt/våben), 626, 649 
Pouch, Dorothea Margareta (*1678), Ribe, 626 
Pouch, Else Johansdatter (†1685), Ribe, 618 
Pouch, Johan (1584-1659), apoteker, rådmand, Ribe, 

545, 563, 642, 643 
Pouch, Ludvig Johansen (1620-81), læge, hospitalsfor

stander, kannik, Ribe, 100, 151, 152, 497 note 19, 
544, 562, 563, 586, 618, 622, 626, 658 

Poul – se under Glarmestre og glaskunstnere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Poul Andersen (1510-19-), kannik og kantor, Ribe, 
102, 106

Poul Madsen (†1590), biskop i Ribe 1562-69, 483, 
485, 486, 489, 491, 497 note 10, 498 note 22, 601,
602, 1941, 2499, 3224 

Poul Madsen (o. 1550), præst, Ribe S. Katrine, 786 
Poul Mikkelsen (-1535-), vikar, Ribe, 97 
Poul Pedersen Lemvig (-1533-39-), præst, Ribe, 482 
Poulsdatter, Inger (-1663-), Kolding, 2596 
Poulsdatter, Johanne (1651-1726), Varde, 960 
Poulsdatter, Karen (1612-93), Øse, 1628 
Poulsdatter, Kirstine (1720-54), Strandby, 996, 997, 

998, 1002 note 51 
Poulsdatter, Maren (†1638), Henne, 1267 
Poulsdatter, Sidsel, (1798-1857), Bredho, 1513/14 
Poulsen – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
Poulsen, A. – se under Sten- og billedhuggere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Poulsen, Anders – se Anders Poulsen 
Poulsen, Enevold – se under Blytækkere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Poulsen, F. Beckman – se Beckman Poulsen, F. 
Poulsen, Hans – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Poulsen, Han... (1828-46), Vester Vedsted, 3488 
Poulsen, Hans Adolph – se Poulsen, Johan Adolf 
Poulsen, Jens Jensen (-1779-), sognemand, Sønderho, 

2198 note 14
Poulsen, Johan Adolf (†1752), til Hundsbæk, 2387, 

2410
Poulsen, Jørgen – se Jørgen Poulsen 
Poulsen, Kristen – se Kristen Poulsen
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Poulsen, Lambert (†1672), præst, Torstrup, 1436 
Poulsen, Lars – se Lars Poulsen 
Poulsen, Mette (1862-90), Grene, 2289 
Poulsen, Morten – se Grum, Morten Poulsen 
Poulsen, N. C. (o. 1936), overportør, Bramminge, 

3090
Poulsen, Niels (1540-1606), borgmester, Ribe, 777, 

787, 792
Poulsen, P. (-1934-36-), Skanderup, 2578 note 45 
Poulsen, Peder (-1730-), Lønne Hede, 1285 
Poulsen, Sillas (†1778), Årre, 1800 
Poulsen, Søren (-1658-), borgmester, tolder, Christi

anopel, Blekinge, 664 
Poulsen, Thomas (1802-60), Holsted, 2758 
Povelsen, Hans Jensen (-1775-), kirkeværge, Sønderho, 

2167
Povelsen, Stephen (-1768-), kirkeværge, Bække, 2406 
Povlsen, Mette Marie (-1895-), Hovborg, 2704 note 

1
Povlsen, Nikolaj (†før 1895), kroejer, Hovborg, 2704 

note 1
Prahl, S. J. N. – se under Guldsmede (København) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Prang, Laurids Jensen (†før 1659), 643 
Prang, Niels Hansen – se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Preetzmann, Caspare Christina Juliane Ulrikke – se under Malere i Kunstner- og håndværkerregister 

Primon, Nicolai Gotfried – se under Glarmestre og 
glaskunstnere i Kunstner- og håndværkerregister 

Prüsse, Johanne – se Sørensen, Johanne 
Præstegaard, Aage – se under Snedkere og billed
skærere i Kunstner- og håndværkerregister 

Præstkjær, Niels Pedersen (-1622-), præst, Gørding, 
2979, 2990, 2991 

Præstkjær, Søren Pedersen (-1595-1649), præst, Brø
rup, 2715, 2722, 2725, 2726, 2730, 2734 note 47 

Puggaard, Dagmar (-1965-), Jernved, 3234, 3545 
Puggaard, Niels (-1965-), Jernved, 3234, 3545 
Puggaard, H. (-1850-), grosserer, København, 496 
Puggaard, H. C. – se under Snedkere og billedskæ
rere i Kunstner- og håndværkerregister 

Puggaard, Karen Thomsdatter (1730-46), Ribe, 803 
Pæsz, Kristian (†1318), ridder, Ribe, 110
Quatrefages, A. de (-1869-), antropolog, 3096, 3101 

note 68
Quedens, J. H. – se under Skræddere og parament

magere i Kunstner- og håndværkerregister 
Quellinus, Artus (d.æ.) – se under Sten- og billed

huggere i Kunstner- og håndværkerregister 
Quesæ, Niels (†før 1300?), ridder, Ribe, 96, 104 

Quie, Jens Christensen (†1849), Tistrup, 1511 
Quist (slægt), Janderup, 1070
R M, Grindsted, 2247

R R S (o. 1747), Ribe, 785
R S – se under Gørtlere i Kunstner- og håndværker

register
R T (-1696-), Vester Vedsted, 3479 
R T – se Rosenørn-Teilmann
Rabeck, Birgitte Christensdatter Ivers (-1782-1800-), 

Verst, 2365, 2371, 2375 
Raben, David (-1640-), af Stock og Steenfeldt, fyrste

lig landråd, 657 
Raben, Elisabeth von (1640-1706), Ribe, 656, 657 
Rabsted, Mette Christensdatter (o. 1670?), 665 
Radulf (†1171), biskop, Ribe, 64, 65, 82 note 30, 93, 

94, 115, 159, 242, 243, 409, 416 note 1, 522, 3437 
Rafael – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
Rafn, Poul Zacharias (-1749-), præst, Sønderho, 2154 
Rahbek, P. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Rahr (Raar), Jens Rasmussen (-1744-83-), rådmand, 

Ribe, 336, 376, 736, 740, 741, 746, 753, 773 note 8, 
3493 note 154 

Rahr, R. (-1844-), købmand, Ribe, 717 
Rahr, Rasmus Hansen (†før 1723), handelsmand, Ri

be, 3304 
Rahr, Sophie (-1795-), Ribe, 760 
Ramsing – se under Ingeniører i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Ramsing, jomfru – se under Skræddere og para

mentmagere i Kunstner- og håndværkerregister 
Ramsing, Jens Christian (-1794-99-), præst, Hjort

lund, 3320
Ramsing, Verner Jesper Andreas (-1843-), præst, Ans

ager, 1569
Randrup (-1830-), stiftsfysikus, 527, 539 note 6 
Rantzau (slægt/våben), 1722, 1735, 1736, 1749 note 

53, 1824, 3198 
Rantzau, Benedicte Øllegaard (1673-1757), til Sneum- 

gård, 1819, 1820, 1824, 3537 
Rantzau, Christian – se Rantzau-Friis, Christian 
Rantzau, Daniel (†1726), til Visselbjerg, oberstløjtnant,

2029
Rantzau, Dorthe (1673-1744), 3090 
Rantzau, Frans, 3090 
Rantzau, Frederik, 3095, 3096 
Rantzau, Godske (†1564), 2670 note 77 
Rantzau, Johan (1492-1565), feltherre, lensmand, 318, 

889
Rantzau, Johan (1650-1708), til Bramminge, oberst, 

1026, 2969, 3023, 3063, 3090, 3095, 3096 
Rantzau, Jørgen (†1563), til Kærgård, 1749 note 53 
Rantzau, Jørgen (1652-1713), generalløjtnant, 3090, 

3096
Rantzau, Margrethe (-1609-), 1722, 1735, 1736, 1749 

note 52 og 53 
Rantzau, Palle, 3096
Rantzau, Peter (-1570-), til Vamdrupgård, 2663
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Rantzau, Øllegaard (-1752-), 1824, 3537 
Rantzau-Friis, Christian (-1711-31), til Bramminge, 

generalmajor, 2997, 3004, 3033, 3072, 3074, 3076 
Raphael – se Rafael 
Rasch, Maren H. (-1848-), Ho, 1380 
Rasch, Niels S. (1814-34), Ho, 1380 
Rasch, Søren N. (1788-1848), skipper, Ho, 1380 
Rask, Hans – se under Guldsmede (ikke stedfæstede) 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Rask, Niels – se under Guldsmede (ikke stedfæstede) 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Rask, Thomas Jensen (†før 1905), 3057 
Rasmus Sørensen (†1572), præst, Astrup og Starup, 

2963, 2965
Rasmusdatter, Ane Marie (1803-72), Brørup, 2732 
Rasmusdatter, Inger (1608-91), Ribe, 806 
Rasmusdatter, Kirsten (-1689-), Surhave, Brørup, 2715,

2720
Rasmusdatter, Maren (†1659), Ribe, 619 
Rasmussen – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Rasmussen, Anders (†o. 1755), Ribe, 645 
Rasmussen, Anders – se også Spandet, Anders Rasmussen 
Rasmussen, Anders Havgaard – se under Orgelbygge

re i Kunstner- og håndværkerregister 
Rasmussen, Claus – se under Guldsmede (Kolding) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Rasmussen, Ejnar – se under Konservatorer i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Rasmussen, Erik Flagstad – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Rasmussen, G. – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Rasmussen, H. P. – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Rasmussen, Hans (1890-1917), soldat, Alslev, 2027 
Rasmussen, Henry – se under Tømrere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Rasmussen, Kristian – se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Rasmussen, Lauritz – se under Gørtlere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Rasmussen, Morten – se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Rasmussen, Niels (-1608-), Gredstedbro, 3322, 3324, 

3326
Rasmussen, Niels – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Rasmussen, Otto (†o. 1635), borgmester, Varde, 890, 

894, 897, 910, 1896/97 
Rasmussen, R. C. & Søn – se under Guldsmede 

(Horsens) i Kunstner- og håndværkerregister 
Rasmussen, Rasmus (-1962-), kirkeværge, Brørup, 

2734 note 32
Rastrup, Lars – se under Snedkere og billedskærere

i Kunstner- og håndværkerregister

Rathje, Johan Frederik – se under Guldsmede (Var
de) i Kunstner- og håndværkerregister 

Rathlou, Carl Frederik (o. 1750), til Sneumgård, 
1820

Ratlev, Johan (-1645-46-), rådmand, Ribe, 613, 642 
Raun, Kirstine Jørgensdatter (1702-27), Farup, 3301 
Rautter, Johannes Borchsenius (1786-1845), premier

løjtnant, toldkontrollør, Fanø, 2140 
Ravn (-vikingetid-), 2389
Ravn, Truels Jørgensen (*1793, †s.å.), Gesten, 2538 
Ravnø, Valdemar – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Reck – se under Jernstøbere i Kunstner- og håndvær

kerregister 
Reckenberg (våben), 2023 
Reckenberg, Kirsten, 2031 note 58 
Reedtz (våben), 1847, 1850, 1852, 1857, 1868 
Reedtz, Karen (†1646), 1847, 1850, 1852, 1857, 1867, 

1870
Reedtz, Margrethe (-1662-63-), til Estrup, kirkeværge, 

Malt, 2804, 2814 
Reenberg, Kirstine Marie (o. 1750), 1749 note 58 
Reffsing, Peder (-1582-), kirkeværge, Gesten, 2536, 

2539 note 29 
Refsing, Niels – se Refsinghoved, Niels Pedersen 
Refsinghoved, Niels Pedersen (-1561-95), præst, Vor

basse og Grene, 2287, 2291 note 22 
Reginbrand (-948-), biskop, Århus, 62 
Rehden, Dorothea Maria von (†1652), 2031 note 60 
Reichelsdorph, Maria Magdalena (-1700-12-), Ribe, 

665
Reimer, D. H. – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Reimerin, Anna (-1664-), Holsten, 806 
Reinau, Johan Jochum – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Reinhard, A. – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Reitzel, C. T. – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Rekhals (slægt), 1081, 1082
Rembrandt – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Reni, Guido – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Rennberg, Dithmer – se under Teglbrændere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Rentemester, Jørgen – se Jørgen Pedersen 
Resen, Hans Poulsen (1561-1638), biskop, Sjælland, 

756
Resen, Peder Hansen (1625-88), historiker, 434, pas

sim
Revsing Peter – se Reffsing Peder samt Per Persen 

Bertramsen
Ribe Jernstøberi – se under Jernstøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister
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Riber, Claus Pedersen – se Pedersen, Claus 
Riber, Hans Pedersen (†1657), præst, Janderup og Bil

lum, provst, Vester Horne hrd., 1063, 1065, 1068,
1069

Riber, Henrik Johannes (-1636-), 749 
Riber, Jacob Lauritsen (-1677-), købmand, Horsens, 

746
Riber, Jens Lauridsen (-1604-), kirkeværge(?), Næs

bjerg, 1642 
Riber, Joh. Nicolaus – se Bieber, Joh. Nicolaus 
Riber, Lambert Sørensen (-1584-), præst, Øse, 1619 
Riber, Lauge Andersen – se Vedel, Lauge Andersen 
Riber, Lauritz Andersen – se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Riber, Mikkel Nielsen – se Nielsen, Mikkel 
Riber, Nicoline – se Laustsen, Nicoline 
Riber, Oluf Jørgensen – se Jørgensen, Oluf 
Riber, P. – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
Riber, Peder Jensen (†1612), 837 
Riber, Peder Jensen (-o. 1641 -82-), præst, Ølgod, 1530, 

1538, 1554 
Ribeværkstedet – se Jacobsen, Jacob 
Rich, (-1835-36-), købmand, Altona, 2739 
Rich, P. (-1766-), præst, Hodde, 1473 
Rich – se også Bich
Richard, Ferdinand – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Richter, August (1670-1712), præst, Anst, 2503 
Richter, Benjamin – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Richter, John Charles (1850-1920-), præst, Vejen, 2894 
Rieger, Gebr. – se under Orgelbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Rieman, Nicolaus Hinrich – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Riese, Johanne Christine (1720-95), Ribe, 936 
Riewald – se under Blikkenslagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Riis, (-1769-), kommerceråd, 2415 
Riis, Charlotte Amalie – se Lowson, Charlotte Amalie 
Riis, Jens (o. 1903), proprietær, Lydum, 1232 
Riis, Johan – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Riis Olsen, P. – se Olsen, P. Riis 
Riisbøll, Christen Knudsen (1726-43), Hjerting, 2094 
Riisbøll, Christen Peder sen (1655-1741), skipper, Hjer- 

ting, 2093, 2094, 2095 
Riisbøll, Knud Christensen (†1737), skipper, Hjerting,

2094
Riisbøll, Maren Christensdatter (1685-1717), Hjer

ting, 2093, 2094 
Riisbøll, Maren Knudsdatter (1728-50), Hjerting, 2094 

Rimbert (o. 970), ærkebiskop, Hamborg-Bremen, 62 
Ringerinck, Hinrich – se under Sten- og billedhug
gere i Kunstner- og håndværkerregister

Ringkøbing Orgelbyggeri – se Andresen, Joh. P. 
Ripensis, Henrik Johannes – se Riber, Henrik Johannes 
Risom, Johan – se Risum, Johan 
Risum, Johan (-1737-), præst, Grene, 2225, 2283 
Robbia, Andrea della – se under Sten- og billedhug

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Robbia, Luca della – se under Sten- og billedhug

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Rock, Franciscus – se under Klokkestøbere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Rodriguez, Ide Sophie (-1760-72-), 998 
Rodsdatter, Dorethe (-1608-24-), 794 
Rodsteen, Peder (-1690-), kammerjunker, sekretær, 

2705, 2765 
Roed, Anne (-1592-), Ribe, 451 
Roed, Johanne Madsdatter (-1671-), 569, 612 
Roed, Jørgen – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Roed, Kirsten Madsdatter (*o. 1610?), Ribe, 612 
Roed, Mads Pedersen (†1635), rådmand, Ribe, 144 

note 54, 451, 612 
Roed, Maren Madsdatter (1602-59), Ribe, 610 
Roed, Oluf (Ole) Pedersen (†1620), rådmand, Ribe, 

584, 605, 606 
Roed, Peder Madsen (o. 1650), Ribe, 612 
Roed, Susanne Madsdatter (*o. 1605?), Ribe, 612 
Roest, Anders Hansen (-1634-60-), præst, Grimstrup, 

1691, 1699 
Rogers, Ida Johanne (†1777), Anst, 2508 
Rogier, Hans – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Rohde Johan – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Rohr, Kasper v. (-1627-29-), ritmester, 1246, 1270 

note 25
Rolver, Th. – se under Arkitekter og bygmestre i

Kunstner- og håndværkerregister 
Romdorf, Anders Pedersen (1605-49), rektor, ærke

degn, kannik, kirkeværge, Ribe, 151, 497 note 19, 
544, 562, 563, 624 

Romdorf, Andreas – se Romdorf, Anders Pedersen 
Romdorph, Anders Pedersen (†1673), magister, ærke

degn, Ribe, 1154, 1209 
Rondahl, Emmery – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Roo, Esger (o. 1470), 95 
Roo, Karine (-1472-), Ribe, 95 
Roosval Johnny (o. 1916), kunsthistoriker, 159, 3542 
Rosby, N. (-1918-), lærer, Gilbjerg, kirkesanger, 

Hejnsvig, 2356 note 18 
Rose, Ebbe, borger, Ribe, 99
Rosenberg, Dorthe Margrethe (1726-89), til Hes

selmed, 1083, 1091, 1293, 1321, 1327, 1328, 1343, 
1345 note 19, 3535 

Rosenberg, Hans (-1675-85-), Vester Vedsted, 3465, 
3467
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Rosenberg, Hans (-1726-), præst, Lemvig og Lem, 
provst, 1343 

Rosenberg, Johannes (1627-87), rektor, Ribe, 627 
Rosengaard – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Rosenkilde, Anna (-1775-83-), Verst, 2384, 2385 
Rosenkjær, Niels – se under Arkitekter og bygmest

re i Kunstner- og håndværkerregister 
Rosenkrants, Niels – se Schack, Niels Rosenkrantz 
Rosenkrantz (slægt/våben), 452, 598, 932, 1320, 2023, 

3198
Rosenkrantz, Elisabeth (†1721), til Mollerup, genera- 

linde, 1761, 1765, 1820, 1850, 1858, 2069, 2073 
Rosenkrantz, Ingeborg, 3201 
Rosenkrantz, Mette (-1579-), 581 note 4 
Rosenkrantz, Vibeke (-1661-96-), Kærgård, 3148, 

3178, 3184, 3195 
Rosensparre (våben), 2024 
Rosenstjerne (våben), 598, 599 
Rosenvinge, Hans Wilhelm (-1773-), til Frøstrupgård, 

oberstløjtnant, 2447 
Rosenørn, Carl Gustav (1784-1858), til Nørholm, 

stiftamtmand, 1439 
Rosenørn, Christian Peder Theodor – se Teilmann, 

Christian Peder Theodor Rosenørn 
Rosenørn, Christine Mane (1821-52), 1439 
Rosenørn, M. M., f. Wormskiold (1786-1858), stiftamt- 

mandinde, 1439 
Rosenørn, Margrethe von (1715-86), Kærgård, 3123, 

3125, 3168, 3174, 3175, 3192, 3193, 3201, 3203 note 
18, 3208 note 107 

Rosenørn-Teilmann (slægt), 1500 
Rosenørn-Teilmann, Ingeborg Kristiane (1852-1929), 

til Nørholm, 1440 
Rosenørn-Teilmann – se også Teilmann 
Rostoch, Mads Petersen (1655-1713), digter, Ribe, 

283, 298, 418, 466, 502, 506, 756, 3250 note 54 
Rothbarth, Dorothy Agnes (1847-81), 1267 
Rothbarth, Heinrich E. E. (-1881-), 1267 
Rothe, Eigil – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Rothkirck, Wenzel (†1655), til Krogsgaard, 1708 note 

47, 1835, 1842, 1844, 1847, 1848, 1850, 1852, 1853, 
1857, 1860, 1861, 1867, 1869, 1870, 1874, 1875, 
1878 note 40

Rottmann, Katrine Elisabeth (-1766-), Lønborggård, 
1199

Rousselet, Gilles – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Rubens, P. P. – se under Malere i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Rubring, Sofie (†1724), Øllufgård, 1995 
Rud-Petersen, Rudolf – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Rudolfsen, Jørgen – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister

Rung-Keller, P S. – se under Orgelbyggere i Kunst
ner- og håndværkerregister 

Rungborg – se under Murere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Rusk, Jens Hansen (†1611), præst, Lønne, 1265, 1273, 
1286, 1287

Rust, Jesper Hansen – se under Guldsmede (ikke 
stedfæstede) i Kunstner- og håndværkerregister 

Rusvard, Jens Hansen – se Rusk, Jens Hansen 
Rygaard (våben), 1245
Rygaard, Christen Sørensen (1666-1722), forvalter, 

Bramminge Hovedgård og Hesselmed, 1342, 3094, 
3095

Rygaard, Christen Sørensen (1742-80), assesor, Hen- 
negård, 1245, 1246, 1251, 1263, 1267 

Rygaard, Johan Christensen (1709-10), 3095 
Rygaard, Mads (-1774-), til Store Hebo, 1041, 1060 
Rygaard, Sofie Amalie Christensdatter (1706-11), 

3095
Rygaard, Søren Christensen (†1768), til Hesselmed og 

Hennegård, kancelliassesor, 1073, 1267, 1293, 1321, 
1322, 1328, 1338, 1343, 3535 

Rygaard, Søren Christensen (*o. 1770, †s.å.), 1267 
Riihle, Johann Jacob Heinrich – se under Guldsmede 

(Ribe) i Kunstner- og håndværkerregister 
Rytter, Hans Jensen (1662-97), Vester Vedsted, 3482 
Rytter, Jens Lauridsen (-1675-), løjtnant, 3492 note 122 
Ræv, Niels (1400'rne), præst, 3489 note 4 
Rød, Jens (†1350), præst, kannik, Ribe, 107, 847 
Rød, Niels (-1272-), præst, Ribe, 66, 401, 426 
Røjbæk, Ingolf – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Rønne, Svend – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Rønnov, Hendrich Jørgensen (-1649-98), delefoged, 

Schackenborg, kirkeværge, Seem, 3409, 3423, 3424 
Rønnow – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Rønnow, Marianne – se under Keramikere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Rørbye, Martinus – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Raadleff, Johan – se Ratlev, Johan 
Raar, Jens – se Rahr, Jens Rasmussen

S A G (-1792-), 2949 
S A S (-1787-), Gørding, 3001 note 24 
S C (†o. 1700), Farup, 3302 
S C V K (-1778-), Sønderho, 2173 
S F – se under Malere i Kunstner- og håndværkerre

gister
S H, Hunderup, 3181
S H – se under Guldsmede (ikke stedfæstede) i Kunst 

ner- og håndværkerregister 
S H – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
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S H I (-1581-), Billum, 1098 
S I S (-1857-), Guldager, 2081 
S K P D T, Ribe, 646 
S L, Ribe, 804 
S M C d K, Ribe, 814 
S N C – se Claudius, Samuel Nicolaus 
S P – se Præstkjær, Søren Pedersen 
S P H – se under Skibsbyggere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
S P S G (-1740-), 2240 
S S R (-1659-), Nordby, 2170 
S T H K, Ribe, 646 
S V P – se Pedersen, Stefan Viggo 
S W (-1617-), kirkeværge(?), Hjortlund, 3331, 3332 
Sadderup, Niels Lauridsen (-1618-20-), kirkeværge, 

Skast, 1894, 1899, 1900, 1902 
Sadeler, Johan(nes) – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Sadeler, Raphael – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Sadeler, Ægidius – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Sager, Rasmus Clausen (-1670-74-), præst, Ølgod, 

1548, 3536
Sahls, Anders Jensen (-1683-85-), præst, Ribe, 456 
Sakaris (-1705-), felbereder, 804 
Sallin, Henning – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Salomon, Geskel – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Salomonsen-Lund, Jakob (-1701-), løbedegn, Gesten, 

2531
Saltensee af Linde (våben), 2024 
Sand, Mads (-1943-), Varde, 955 
Sandal, Thomas (o. 1540?), Ribe, 108 
Sandberg (våben), 1736, 3537 
Sandberg, Ole (-1728-), præst, Henne, 1254 
Sandberg, Ulrik (-1622-), lensmand, 1526 
Sander-Sørensen, H. – se Sørensen, H. Sander 
Sara Ibsdatter (†1592), Vejen, 2902 
Sartz, Mathias Ulriksen – se under Sten- og billed

huggere i Kunstner- og håndværkerregister 
Sarvig, Ole (-1982-), digter, 1969 
Satterup, Hans Pedersen – se under Guldsmede 

(Hjerting) i Kunstner- og håndværkerregister 
Satterup, Jacob Nielsen – se under Guldsmede (Kol

ding) i Kunstner- og håndværkerregister 
Saxe, Hennikin (-1499-), kannik, Ribe, 111 
Saxesen, Peder (†1788), til Lindbjerggaard og Nør- 

holm, kancelliråd, regimentsskriver, 1515, 1528, 
1530, 1532, 1536, 1548, 1549, 1550, 1551, 1556, 
1562 note 77, 2365 

Scavenius, Peder (-1660-), rektor, Københavns Uni
versitet, 807 

Schack (slægt), 1751 
Schack (†o. 1751), kaptajn, Varde, 960

Schack, Charlotte Amalie (1678-90), 654 
Schack, Christian (*1676, †s.å.), 654 
Schack, Frederik August (*1707, †s.å.), 654 
Schack, Hans (1609-76), greve, stiftamtmand, lensmand 

på Riberhus, 315, 654, 663, 665 
Schack, Hans (1676-1719), greve, stiftamtmand, Ribe, 

437
Schack, Hans (1735-96), stiftamtmand, Ribe, 479 
Schack, Joachim (1628-1700), til Sneumgård, general

major, 1751, 1758, 1805, 1816, 1817, 1835, 1842, 
2055, 2065 

Schack johannes Frederik (1677-90), 654 
Schack, Niels Rosenkrantz (-1720-26-), til Sneum

gård, 1756, 1758, 2063, 2098 note 23 
Schack, Otto Diderich (1652-83), greve, stiftamtmand, 

Ribe, 453, 455, 654, 665, 736, 744, 746, 762 
Schack, Sophie Dorethe, f. Marschalch (-1676-78-), 

grevinde, 654, 744 
Schack-Rathlou, Joachim Otto (1728-1800), til Sneum

gård, 1819, 2063 
Schade, Johanne Pedersdatter (1671-1734), Ribe, 767, 

768, 784, 785, 802 
Schade, Laurs – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Schade, Peder Nielsen (1782-1855), Vilslev, 3158 
Schaffehardt, Hermann – se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Schandorph, Niels – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Schandorph, Peder – se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Schandrup, Jacob (-1721-), herredsfoged, Bølling, 1559 

note 3
Scharff, Allan – se under Guldsmede (København) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Scharling, Carl Immanuel (-1939-49-), biskop, Ribe, 

494
Schaten, Hubert – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Scheel, Holger (-1750-) konferensråd, Ribe, 455 
Scheer, Johan Nicolai – se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Schelde (†o. 1730), borgmester, Fredericia, 935 
Schenckel, Helvig (-1630-), 1437 
Schieltved, O. B. – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Schiess, Ernst (-1927-31-), orgelsagkyndig, Schweiz, 

480 note 26, 775 note 61 
Schinckel, Steen – se Skinkel, Sten 
Schiødte, Erik – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Schiørring, E. – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Schiøtz – se Schytz
Schledermann, C. J. – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
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Schledermann, P. C. – se Schledermann, C. J. 
Schleisner, C. A. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Schmettau, D. E. I. von (o. 1800), 818 note 7 
Schmidt (-1929-), præst, Fåborg, 1777 
Schmidt, Agnes – se Smidt, Agnes 
Schmidt, Andreas (-1925-), Ho, 1369 
Schmidt, C. M. – se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Schmidt, David – se under Guldsmede (Horsens) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Schmidt, Georg Philip (1628-29), 544, 577 
Schmidt, Johan (-1805-06-), Røjgård, Gesten, 2463 
Schmidt, Laurids (-1861-), styrmand, Sønderho, 2181, 

2182, 2183
Schmidt, M. J. – se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Schmidt, Mariane (-1925-), Ho, 1369 
Schmidt, Nicolai Outzen – se under Sten- og bil

ledhuggere i Kunstner- og håndværkerregister 
Schmidt, Nis – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Schmidt, Olga – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Schmidt, P. L. (-1913-), Kærup, 1050 
Schmidt, Thomas (-1887-88-), kirkeværge, Nordby, 

2114, 2128
Schmidt, Trine, f. Kjems (1862-90), Kalvslund, 3370 
Schmidt, Ulrik Kjerulf (†1870), præst, Skanderup, 

2574
Schoster, Martin (1636-1700), bonde, St. Anst, 2486, 

2508 
Schou – se Skov
Schourup, Peder – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Schroeder, Rolf – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Schrum, Johan Frederik (1784-1830), assessor, her

redsfoged, Gørding og Malt hrdr., 2834 
Schrøder – se under Skibsbyggere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Schröder, A. S. (-1843-), kaptajn, Sønderho, 367 
Schrøder, Ingeborg (-1924-), 2843 
Schrøder, Karl – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Schrøder, L. (-1899-), højskoleforstander, Askov, 2844 
Schuldorp, Johannes (-1511-), præst, Ribe, 102 
Schultz (-1809-), købmand, Varde, 958, 959 
Schultz, C. G. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Schultz, Friderica Amalia (†1731), Bramminge, 3091 
Schultz, Jens – se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Schultz, Jochum – se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Schultz, Maren – se Ehrenfeld, Maria

Schurman, Birgitta (†1742), Føvling, 2792 
Schwanewede, Herman Frantz von (-1680-97-), oberst, 

664, 2450, 2451, 2457, 2458, 2459, 2460, 2888, 
2892, 2893, 2894, 2910 note 35 

Schwartz, Chr. – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Schweitzer, Albert (-1927-28-), teolog, organist, 480 
note 26

Schytz (Schiøtz) – se under Arkitekter og bygme
stre i Kunstner- og håndværkerregister 

Schødt, Chr. – se under Murere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Schøt, Susanne (1730-62), Ho, 1378 
Schönweller, G. – se under Ingeniører i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Sebe Gumsen (-1542-), 2415
Sedenson, Simon Christensen (†1687), til Visselbjerg,

2028
Seede, Diderik – se under Guldsmede (Kolding) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Seefeld, Jørgen (-1653-), til Visborggård, befalings

mand på Koldinghus, 2522, 2531 
Seerup – se Serup
Seest, Simon (-1763-), kammerråd, regimentsskriver, 

2604
Sehested (slægt/våben), 553, 601, 649 
Sehested, Claus (-1688-), til Estrup, 2804, 2835 note 

13
Sehested, Claus (†1568), til Spannetgård, lensmand på 

Riberhus, 404, 544, 577, 585, 600, 601, 622, 660, 
849

Sehested, Lisbet – se Juel, Lisbet 
Sehested, Niels (1740-1807), præst, Janderup og Bil

lum, provst, Vester Horne hrd., 1032, 1062, 1065 
Seidelin, E. H., præst, Janderup – se under Malere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Sejersdatter, Maren (-1608-), Fausing, 806 
Sejrmageren fra Arnum – se under Urmagere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Sejrup, Jakob Simonsen (-1657-60-), præst, Malt, 

2804
Selgen, Henning – se Sallin, Henning 
Selnecker, Nicolaus (-1578-), salmedigter, 2046 
Sengeløs, Johan (†o. 1700), 1480 
Septimius, Peder (-1660-), rektor, Næstved, 807 
Serup (slægt), Ribe, 649
Serup, Anna Christina Melissa – se Pedersdatter, Anna 

Christina Melissa 
Serup, Anna Jørgensdatter (†før 1695), Ribe, 663 
Serup, Bagge (1684-1714), Ribe, 659 
Serup, Ingeborg Andersdatter (1689-94), Brøndum, 1962 
Serup, Jon (-1727-), Varde, 934 
Serup, Jørgen Nielsen (1660-1700), professor, dr. med., 

København, 657, 659, 664 
Serup, Niels Jørgensen (1621-85), rektor, Helsingør og 

Sorø, præst, Ribe, 569, 658, 659, 664
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Serup, Niels Jørgensen (1691-1712), hører, Ribe, 657,
664

Serup, Niels Sørensen (1691-1715), Ribe, 659 
Serup, Søren Nielsen (†1736), præst, stiftsprovst, Ribe, 

75, 76, 87, 143, 152, 327, 328, 407 note 18, 425, 488, 
497 note 18, 570, 645, 659, passim 

Seste, Claus – se Sehested, Claus 
Setcebawr, Balthacar (-1644-), ritmester, Ribe, 646 
Setcebawr, Maria Elise (†1644), Ribe, 646 
Setcebawrin, Ursel (-1644-), Ribe, 646 
Sevel, Anders Jensen, 3530
Sevel, Apelone Andersdatter – se Sevel, Apelone Hans

datter
Sevel, Apelone Hansdatter (1718-64), Ribe, 806, 

3530
Sevel, Christen Sørensen (1649-1703), præst, Darum 

og Bramminge, 3057, 3058, 3059, 3543 
Sevel, Christiane Barbara Christensdatter (1687-1729), 

Darum, 3058 
Sevel, Dorthe Margrete Christensdatter (1678-1718), 

Darum, 3057, 3058 
Sevel, Magretha Christensdatter (1689-1748), Niels

bygård, 2793 
Sevel, Maren Jensdatter (-1723-), Farup, 3304 
Sevel, Søren Christensen (1680-98), Darum, 3058 
Severin – se Søren
Severin Andersen (†1597), præst, Janderup, 1067, 

1068
Severinsen (-1873-), gårdejer, Gørding, 2969 
Severinsen, Hans – se Hans Severinsen 
Severinsen, Peder – se Sørensen, Peder 
Seyer, Walter (-1727-), købmand, Varde, 934 
Sidelmann, Hans (-1782-86-), kaptajn, Guldager, 

2055, 2063 
Sidelmann, J. (-1770-), 1805, 1835 
Sidelmann, Lauge (-1779-97-), præst, Sneum og Tjæ

reborg, provst, Skast hrd., 1805, 1815, 2055, 2082,
2156, 2198 note 18 

Sigbrand (-1145-), præst, Ribe, 837 
Siggaard, Johs. – se under Guardeiner i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Sigsgaard, Jens – se Siggaard, Johs.
Sillius – se under Murere i Kunstner- og håndværker

register
Simensdatter, Zidsel (1686-1716), Store Hebo, 1066,

1067, 1069
Simonsdatter, Karen (-1640-53-), Vester Nebel, 1990,

1994
Simonsen – se under Malere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Simonsen (Simensen), Knud (-1667-), Kærbøl, 3296 
Simonsen, Catrine – se Hornstrup, Catrine 
Simonsen, Hans Hansen (-1736-39-), Mandø, 3503, 

3510, 3511, 3516 
Simonsen, Jakob – se Jakob Simonsen 
Simonsen, Jens (1750-1811), Brandsbjerg, 1068

Simonsen, Jens (-1772-), gårdejer, Dons, 2541 
Simonsen, Jens – se også Jens Simonsen 
Simonsen, Knud – se under Konservatorer i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Simonsen, Martin (-1935-), Hovborg, 2702 
Simonsen, Matthis – se under Guldsmede (Odense) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Sindesen – se under Murere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Sirich, Hans (-1712-), ko nrektor, Ribe, 665 
Sirichsdatter, Constance Margrethe (†1759), 1440 
Siveborg, Anne Cathrine Christensdatter (1710-88), 

Ribe, 803
Siverts, Detlef – se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Siøfeld, Jørgen – se Seefeld, Jørgen 
Sjødahl, Erik – se under Guldsmede (København) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Skade, Johanna Nielsdatter (1715-66), Kærbøl, 3306 
Skaderiis – se under Tømrere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Skads, Poul Christensen (1609-65), præst, Henne, 

1266, 1267 
Skag, Jørgen – se Schack, Joachim 
Skaresen, Poul (†før 1625), 608 
Skave – se Svave
Skeel (slægt/våben), 932, 1743, 3198, 3537 
Skeel, Abel (†1569?), til Kærgård, 3172, 3174, 3175, 

3186, 3188, 3200, 3201, 3202, 3206 note 73, 3207 
note 107, 3545 

Skeel, Albert (†1639), til Fussingø, lensmand, Riber- 
hus, 91, 273, 283, 306, 458, 500, 508, 544, 610, 617, 
649, 650, 653, 654, 666 

Skeel, Anders Jensen – se Anders Jensen Skeel 
Skeel, Jørgen (†o. 1633?), Århus, 650, 653 
Skeel, Karen (1611-27), 650, 652, 654 
Skeel, Klaus (†1590), til Endrupholm, 1743, 1745 
Skeel, Niels (†før 1567), 109, 635, 1441 note 29 
Skeel, Niels (1613-15), 650, 654 
Skeel, Tyge (1609-24), 650, 652, 654 
Skeel, V. S. (-1848-56-), landsoverretsassesor, Viborg, 

652, 654
Skeel, Vibeke (1663-85), til Jueling, friherrerinde, 

3196, 3202
Skelde, Niels (1701-62), kammerråd, regimentsskriver, 

Dronningborg, 2442 
Skelde, Peder (-1701-52-), sognefoged, Ferup, 2440, 

2442,
Skieide – se Schelde
Skikkild, Chresten – se under Sten- og billedhug

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Skilderer, Hans Poulsen – se Poulsen, Hans 
Skinkel (våben), 924
Skinkel, Helvig (-1642-), til Nørholm, 890, 924 
Skinkel, Otto (o. 1450), ridder, 95 
Skinkel, Sten (-1702-), oberstløjtnant, 3076
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Skipper Clement – se Clement 
Skoleholder, Mads Nielsen – se Nielsen, Mads 
Skousbye, Hans (†o. 1750?), præst, Eising, 1343 
Skousen, M. – se under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Skov, Aksel – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Skov, Christian Jürgen Hansen – se under Snedkere 

og billedskærere i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Skov, Helge (-1980-), biskop, Ribe, 482 
Skov, Kr. – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Skovgaard, H. G. – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Skovgaard, Joakim – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Skovgaard, Johan Thomas – se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Skovgaard, Niels – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Skovgaard, Roland J. – se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Skram (våben), 637, 1480, 1549, 2084 
Skram, Anne (-1599-), Nørholm, 1434 
Skram, Dorte (-1607-), Forsomho, 1549 
Skram, Erik (-1550-), landsdommer, Nørrejylland, 90, 

92
Skram, Mette (-1622-), Sønderris 2092, 2097 
Skram, Ove (-1527-), til Hammergaard, 90 
Skram, Palle (†1546), Ribe, 637 
Skram, Peder (-1461-), til Voldbjerg, 90, 690 
Skriver, Jens (-1586-87-), kirkeværge, Føvling, 2774 
Skriver, Peder Sørensen – se Sørensen, Peder 
Skrumsager, J. N. H. (-1899-), Askov, 2845 note 5 
Slache, Jørgen Arentsen – se under Snedkere og bil

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Slesvig, Bastian Andresen – se Andresen (Slesvig), Ba

stian
Slesvig, Frands Bastiansen – se Bastiansen (Slesvig), 

Frands
Slytting, Joh. (-1785-), handelsmand, 2119 
Smalley, Robert – se under Konservatorer i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Smed, Poul Nielsen (-1800-), bonde, Øllufvad, 1971 
Smidt, Agnes – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Smidt, C. M. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Smidt, Hans (†1796), Frøstrupgård, birkedommer, 

1161, 1165 
Smidt, Lauritz (-1792-), Seest, 2600 
Smith, Meta Augusta – se Clausen, Meta Augusta 
Smithske Jernstøberier – se De Smithske Jernstøberier 
Smoldt, Herman (-1785-), handelsmand, 2119 
Snedcher, Peder Thomsen – se under Smede i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Snediker, Christian – se Christian, snedker 
Snitger, Hans (d.æ.) – se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Snubbe, Knud (o. 1280), Ribe, 850 
Solbjerg, Jep Sørensen (-1620-), kirkeværge, Skast, 

1894
Solis, Virgil – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Sommer, Hans (-1934-36-), kirkeværge, Skanderup, 

2571, 2578 note 45 
Sommer, Herbert (†o. 1296), borger, Ribe, 94, 105,

106, 416, 585, 589, 635 
Sommer, Otto (-1891-), præst, Grene, 2279, 2286 
Sonne, Hjalmar – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Sonnichsen, Anne Petrea (-1952-), købmand, Sønder

ho, 2185
Sonnichsen, Jens (1720-96), Sønderho, 2194, 2196 
Sonnichsen, Jens Jensen (1748-1810), skipper, sogne

foged, branddirektør, kirkeværge, Sønderho, 2194 
Sonnichsen, Jens Jensen – se under Sten- og billed

huggere i Kunstner- og håndværkerregister 
Sonnichsen, Jes Jensen (-1842-), lærer, kirkeværge, 

Sønderho, 2166 
Sonnichsen, Jes Peter (-1951-52-), kaptajn, Sønderho, 

2182, 2185
Sonnichsen, Johannes – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Sonnichsen, N. Havreby (-1939-), Sønderho, 2182 
Sonnichsen, Peder – se under Skibsbyggere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Sonnichsen, S. J. (-1832-), Sønderho, 2196 
Sonnichsen, Sonnich – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Sophie (1557-1631), dronning af Danmark, 2431 
Sophie Magdalene (1700-70), dronning af Danmark, 

432
Sophie Iver Stubsdatter (†1591), Ribe, 786, 801 
Sorteplov (-1137-39-), til Plovstrup, 547, 548, 3209 
Sottrup-Jensen – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Spandet, Anders Pedersen (†1621), rådmand, Ribe, 

604, 613
Spandet, Anders Rasmussen (-1690-), præst, Vester 

Nykirke og Fåborg, 1764, 1775 note 35 
Spandet, N. P. (†1810), præst, Ho, Oksby, 1380 
Spandet, Peder Pedersen (o. 1600?), Ribe, 584 
Spangsberg, Abelone (†1790), Alslev, 2027 
Spangsberg, Ane (-1808-), Alslev, 2023 
Spangsberg, Anne Margrethe Mortensdatter (*1754, 

†s.å.), 996, 997 
Spangsberg, Barbara Pedersdatter (1766-94), Alslev, 

2027
Spangsberg, C. (-1850-), Strandby, kirkeværge, Jerne, 

989

Danmarks Kirker, Ribe amt 249
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Spangsberg, Christen Hansen (1697-1747), Ugelvig, 
994, 995, 996, 1911 

Spangsberg, Christen Lykke (1753-90), til Sønderris, 
1930, 2092, 2097 

Spangsberg, Christen Nielsen (1752-94), Alslev, 2000, 
2009, 2027

Spangsberg, Dorothea, f. Madsen (†1838), Alslev, 2027,
2029

Spangsberg, Dorthe Hansdatter – se Hansdatter 
(Spangsberg), Dorthe 

Spangsberg, Edel Christensdatter – se Christensdatter 
(Spangsberg), Edel 

Spangsberg, Edel Mortensdatter (*o.l750), 997 
Spangsberg, Else Hansdatter – se Hansdatter (Spangs- 

berg), Else
Spangsberg, Hans Christensen (†1737), Strandby, 994, 

995, 998
Spangsberg, Hans Mortensen (*o. 1750), 996, 997 
Spangsberg, Ingeborg Christensdatter – se Christens

datter (Spangsberg), Ingeborg 
Spangsberg, Kirsten Hansdatter – se Hansdatter (Spangs- 

berg), Kirsten 
Spangsberg, Kirstine (-1808-), Alslev, 2023 
Spangsberg, Mette Christensdatter – se Christensdat

ter (Spangsberg), Mette 
Spangsberg, Mette Hansdatter – se Hansdatter (Spangs- 

berg), Mette
Spangsberg, Morten Hansen (1715-72), Strandby, 994, 

996, 997, 998
Spangsberg, Niels Christensen (-1747-52-), til Søn

derris, 1911, 1948 
Spangsberg, Niels Christensen (*1790, †s.å.), Sønder

ris, 2092
Spangsberg, Niels Christensen (1791-1850), gårdmand, 

Alslev, 2023, 2029 
Spangsberg, Niels Christensen – se også Christensen 

(Spangsberg), Niels 
Spangsberg, Niels Hansen – se Hansen (Spangsberg), 

Niels
Spangsberg, Peder Christensen (1793-94), 2027 
Spangsberg, Peder Christensen – se også Christensen 

(Spangsberg), Peder 
Spangsberg, Søren Christensen (-1747-52-), Ugelvig, 

1911, 1930, 1948 
Spangsberg, Søren Christensen (*1727), Jerne, 996, 

1002 note 50
Spangsberg, Søren Hansen – se Hansen (Spangsberg), 

Søren 
Sparre (våben), 1549 
Speckhan (slægt), Ribe, 649 
Speckhan, Carl Wilhelm von (1674-86), 656 
Speckhan, Christian (1671-98), kammerpage, 656 
Speckhan, Elisabeth von – se Raben, Elisabeth von 
Speckhan, Frantz Eberhardt von (†1697), geheimeråd, 

stiftamtmand, Ribe, 320, 321, 656, 665 
Speckhan, Friderich Eberhardt von, (1676-79), 656

Speckhan, Johan Eberhardt von (-1674-), komman
dant, Norge, 656 

Spend (våben), 2024 
Splid, Maren (o. 1630), Ribe, 777 
Splitaf, Jacob (†1345), biskop, Ribe, 534 
Sponneck, von (-1840-42-), stiftamtmand, 376 
Sporon, Benjamin Georg (1741-96), konferensråd, amt

mand, Koldinghus amt, 2606, 2608 
Spreckelsen, Johan Otto von – se under Arkitekter 

og bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Sprænghest, Margrethe – se Margrethe Sprænghest 
Stadtlander, Berendt (†1659), Hamborg, 643 
Staffensdatter, Anna (-1710-), Endrupholm og Henne- 

gård, 1207
Stage, Dorethe Sørensdatter – se Dorethe Sørensdatter 

(Stage)
Stage, Dorthe Sørensdatter (-1575-1600-), Ribe, 73,

575, 594, 605, 786 
Stage, Jacob (†o. 1500), præst, Vilslev, 3159 note 4 
Stage, Jacob Sørensen – se Jacob Sørensen (Stage) 
Stage, Karine Sørensdatter – se Karine Sørensdatter 

(Stage)
Stage, Marine Sørensdatter (†1615), Ribe, 603, 786 
Stage, Søren Jacobsen – se Søren Jacobsen (Stage) 
Stahlknecht, Kay – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Stald, Niels Jensen – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Stallknecht, Jørgen – se under Klokkestøbere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Stampe (slægt/våben), 932, 3198 
Stampe, Henrik (†1539), til Oksvang, 1907 
Stampe, Jacob (-1850-), præst, Nr. Nebel, 1183 
Stampel, Joachim (†1645), handelsmand, Hamborg, 

613, 642 
Stangeberg (våben), 477, 932
Stangeberg, Henrik (†1465), biskop, Ribe, 89, 90, 91, 

94, 103, 306, 478 
Stanley, Simon Carl – se under Sten- og billedhug

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Starup, I. – se under Orgelbyggere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Starup, Mads – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Stau, Abraham – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Staverskov (våben), 1990
Staverskov, Anne (†1678), til Hennegård, 1267, 1271 

note 56
Staverskov, Fasti (†1607), til Øllufgård, 1980, 1981, 

1982, 1990, 1995 
Staverskov, Gunder (†1554), til Stubberup, 1379 
Staverskov, Johan Hartvig (-1573-87-), til Hennegård, 

1246, 1257, 1261, 1271 note 46 
Staverskov, Sophie (-1667-), til Øllufgård, 1971, 1984, 

1985, 1992
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Stavn, Jeppe – se under Malere i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Stavnager, Botilla Jenskone (o. 1760), Seem, 3428, 3436 
note 150

Stavnager, Dorte (o. 1570), Seem, 3426 
Stavnager, Iver Jensen (1693-1762), Seem, 3426, 3428,

3435 note 124, 3436 note 148
Stavnager, Iver Lauridsen (1626-90), kirkeværge, Tern

ved, 3246, 3428 
Stavnager, Jens Iversen (1730-77), Seem, 3246, 3428,

3436 note 150
Stavnager, Kirsten Thomasdatter (1638-98), Seem, 

3246, 3428
Stavnager, Knud Erik (-1995-), 3436 note 150 
Stavnager, Kristen Nielsen (1529-1605), Seem, 3426 
Stavnager, Laurids Iversen (1669-90), Seem, 3246, 3428 
Stavnager, Søren Beyer Iversen (1728-48), Seem, 3428,

3246
Stavnager, Søren Blyer Iversen – se Stavnager, Søren 

Beyer Iversen 
Steen (slægt/våben), 429, 430 
Steen, Johannes (†o. 1425?), præst, Ribe, 458 
Steen, Peter – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Steenholdt, Niels – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Steensdatter, Anna (-1747-), Darum, 3058 
Steensen, Anne Benedicte (†1756), til Bramminge, 

2979, 2983, 3068, 3072, 3074, 3078, 3086, 3542 
Steensen, Hans (-1659-72-), præst, Jernved, 3246 
Steenstrup (†1840), justitsråd, Ribe, 818 
Steenstrup, Japetus (o. 1870), zoolog, arkæolog, 3101 

note 70, 3544 
Steenstrup, Johan Christopher (o. 1700?), hospitalsfor- 

stander, Ribe, 805 
Stefan (-1171-), abbed, Herrisvad i Skåne, senere bi

skop i Ribe, 3437 
Stefan (†1182/83), biskop, Ribe, 65, 522 
Steffensdatter, Anna (†1717), Endrupholm, 1722, 1728, 

1743
Steffensdatter, Maren (†o. 1677), Lunderup og Kær

gård, 953
Steffensen, Lauge – se Lauge Steffensen 
Steffensen, Oluf- se Oluf Steffensen 
Steffensen, Peder (†o. 1774), Varde, 915, 960 
Steffensen, Poul – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Steffensen, V – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Steinfal – se Steinfath
Steinfath, Wilhelm – se under Gørtlere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Steinsen – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Stellwagen, Amalie Christine Margrethe (†før 1777), 

Anst, 2508

Steman, C. L. von (1730-1813), 818 note 7 
Sten maler – se Adamsen, Sten 
Sten, Christiern (-1513-55-), præst, Føvling, 2797 

note 2
Stenbæk, Aage – se under Arkitekter (have- og land

skabsarkitekter mv.) i Kunstner- og håndværker
register

Stenersen, C. – se under Arkitekter og bygmestre i
Kunstner- og håndværkerregister 

Stenholt-Jensen – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Stensen, Anna Benedikte – se Steensen, Anne Bene
dicte

Stensen, Niels (1638-86), anatom, teolog, 376 
Stensen, Willem – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Stentzel, Albret – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Stentzel, J. A. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Stephansdatter, Gertrud (†1766), Ribe, 646 
Stephansen, Anders (-1694-), præst, Vejen og Læborg, 

2902
Stephen (-1538-) , Varho, kirkeværge, Gørding, 2993 
Stephensen, Jacob, præst, Seest, 2604, 2606 
Sterck, Lambert (†før 1510), kannik, Ribe, 102 
Sterling (sølvsmed) – se Hermann, C. C.
Sterm, Thøger Reenberg (†1785), til Søvig, 1156, 

1157
Stevns, Niels Larsen – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Stienn maler – se Adamsen, Sten 
Stifeldt (våben), 932 
Stihage (våben), 1549
Stilche, Jørgen – se under Guldsmede (København) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Stilling, Jacob Henrik Ferdinand Michael (1816-58), 

præst, Ølgod, 1557 
Stjern, Hans – se under Bogtrykkere og bogbin

dere i Kunstner- og håndværkerregister 
Stjerne (slægt), 2830
Stobberup, Mikkel – se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Stochholm, Inger Margrethe, f. Baggesen (1774-1849), 

Ål, 1343
Stochholm, Niels (1774-1849), præst, Ål, Aulum, 

Lunde og Outrup, 1343 
Stockemarck, Peter Andersen (†1766), stiftsprovst, Ri

be, 142, 453, 540 note 20, 642 
Stockholm, Christen (†1803), til Hennegård, kammer

herre, 1267, 1274 
Stofregen – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Stokkemark, Regitze (-1772-), Sneum, 1815 
Storck, H. B. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister

249*
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Storck Jørgen – se under Malere i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Storck, Vilhelmine – se Holm, Vilhelmine 
Storgaard, Peder (o. 1850), Nr. Nebel, 1211 
Stoss, Veit – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Stoud, Ludvig (-1685-88-), biskop, Kristianssand, 660, 

807
Stoud, Rasmus Ludvigsen (1685-1710), lærer, teolog, 

Århus, 807 
Stoud, Sophia (-1744-), 668 note 25 
Stoud, Sophie (1688-1714), Ribe, 659, 660 
Strangesen (våben), 1480, 1506, 1512, 1514 note 25, 

2322 note 39 
Strangesen, Claus – se Claus Strangesen 
Strangesen, Karen (-1596-1611-), til Nørholm, 1474, 

1480, 1506, 1508 
Strangesen, Karen (-1599-), til Donslund, 2308 
Struc, Søren Pedersen – se Søren Pedersen Struc 
Struch, Niels Lauridsen (-1667-97-), præst, Sønderho,

2164, 2199 note 37 
Struck, Bertel Jensen (†o. 1682), præst, Hjortlund og 

Kalvslund, 3355 
Struck, Bertel Jørgensen (†1621), rådmand, Ribe, 73, 

544, 578, 584, 594, 605 
Struck, Jørgen (o. 1630), Ribe, 612 
Strudvad, Jens (-1638-40-), præst, Guldager, 2079, 

2081, 2082 
Struff, Otte – se Strufe, Otto
Strufe, Otto – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Stryhn, Niels – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Strøm, Edel (-1963-), Vejen, 2893 
Straarup, Jørgen J. (1851-59), 2629 
Stub, Iver (-1532-), borgmester, Ribe, 100, 599 
Stubsdatter, Sophie Iver – se Sophie Iver Stubsdatter 
Stuck, Anne (†o. 1635), 612 
Stuck, Jørgen (o. 1638), 612 
Stuck, Karen (†o. 1635), 612 
Stuck, Susanne (o. 1638), 612 
Stuk, Frederik B. (†1624), 645 
Stuk, Lave, (†1629), 645 
Sture, Bertel (†1659), præst, Kalvslund, 3355 
Sturke, Johan (-1652-), 1848, 1866 
Stygge, Thomas (†før 1577), 1130 
Styggesdatter, lytte – Høeg, Jytte Styggesdatter 
Styhr, H.V. (-1874-), præst, Alslev, 2001 
Stürck, Dorothea Pedersdatter – se Hegelund, Doro

thea Pedersdatter 
Stürck, Johan Pedersen (†o. 1652), 544, 578, 625 
Stürup (-1856-), landinspektør, 838 
Stürup, Maro Sofus Peter Høegh (1838-56), student, 

Folding, 2872 
Suhm, P. F. (-1792-), 528
Suhr (o. 1675), kammerråd, amtsforvalter, Lolland, 1234

Suhr, Margrethe (-1700-), Næstved, 1234 
Suhr, S. B. (-1836-), Ribe, 483, 485 
Sundstrøm, J. H. (-1791-), bygningskonduktør, 364 

note 23
Sundt, Antonette (-1768-70-), Guldager, 2069 
Suorup, Søren Marcussen (†1850), Tistrup, 1511,

3536
Svane, (Anna) Margrete (1654-1737), Ribe, 409, 662 
Svane, A. M. (-1794-), Guldager, 2097 
Svane, Anders (†før 1635?), 641 
Svane, Anders Hansen (†1657), borgmester, Ribe, 544, 

570, 578, 584, 618, 624, 641, 646 
Svane, Chr. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Svane, Hans – se under Bogtrykkere og bogbindere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Svanevedel – se Schwanewede 
Svanning, Hans (1547-84), præst, kgl. historiograf, 

Ribe, 151, 434, 449, 528, 529, 543, 545, 546, 548,
549, 603, 618, 777, 786 

Svanningsdatter, Maria – se Maria Svanningsdatter 
Svansøe, Anders Nielsen (1548-1603), præst, Varde, 

933
Svansøe, Niels Andersen (o. 1525?), 933 
Svave (våben), 1337, 3535 
Svave, Elsebeth (-1580-), til Hesselmed, 1337 
Sveistrup, Hans (-1870-93), præst, Vejen og Læborg, 

2908, 2923, 2931 
Svend (†1317), kantor, Ribe, 100, 101 
Svend (-1570-), præst, Mandø, 3497, 3498 
Svend Estridsen, konge af Danmark 1047-74, 64 
Svend Grathe, konge af Danmark 1146-57, 64 
Svendsdatter, Anne (-1652-), 643 
Svendsen, Birgitte Marie – se Leerbech, Birgitte Ma

rie
Svendsen, Jens (-1858-), skipper, Sønderho, 2175 
Svendsen, Morten – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Svinning, Otto Clausen (1683-1712), konrektor, Ribe,

665
Svorup – se Suorup
Swan, Anders – se Svane, Anders Hansen 
Sybrand (-1145-), præst, Ribe, 64, 2510 note 3 
Süthölfer, J. B. – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Søbo (Syøbo), Niels (†1441), kannik, Ribe, 102, 637 
Sødtz, Cecilie von (†1665), Ribe, 566, 622 
Søhane, Hans Jessen (1532-1604), råd- og handels

mand, Ribe, 410, 414, 484, 490, 495, 496, 543, 544, 
553, 554, 584, 604, 3056 

Søllerød, Maria Christine – se Keil, Maria Christine 
Sølling, Christopher (-1768-1809), præst, Grindsted 

og Hejnsvig, provst, Slavs hrd., 1141, 2225, 2226, 
2233, 2256, 2258 note 9, 2340 

Sølling, Christopher (*1776, †s.å.), Grindsted, 2256 
Sølling, Magdalena (-1776-), Grindsted, 2256
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Søiling, Niels Christian (†o. 1775), Grindsted, 2256 
Søndergaard, Ole – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Søndergaard, Steffen M. – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Sønnichs, Hinrich – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Sønnichsen, P. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Søren, præst, Vester Nykirke – se Lambertsen, Severin 
Søren – se under Glarmestre og glaskunstnere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Søren – se under Glarmestre og glaskunstnere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Søren – se under Gørtlere i Kunstner- og håndværker

register
Søren – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Søren, hr. – se Buch, Søren Jensen 
Søren Hansen (-1583-), kirkeværge, Fåborg, 1760, 

1768
Søren Hansen – se også Brun, Søren Hansen 
Søren Ibsen (†1577), bartskær, Ribe, 786 
Søren Jacobsen Stage (1510-77), rådmand, borgmester, 

Ribe, 584, 601, 602, 603, 786, 792, 793 
Søren Jensen (-1504-), præst, Vester Vedsted, 3439 
Søren Klavsen (†1525), kannik, Ribe, 93 
Søren Laugesen (†1565), Ribe, 549 
Søren Lauridsen (1571-88), Ribe, 786 
Søren Lauritzen (o. 1520?), 638 
Søren Pedersen Struc (†1592), præst, Vejen, 2902 
Søren Terkelsen (-1586-87-), kirkeværge, Malt, 2803 
Søren Thomsen (-1512-), præst, Gørding, 2993 
Søren Torstensen (†før 1513), rådmand, Ribe, 93 
Sørensdatter (Stage), Dor(e)the – se Stage Dorthe Sø

rensdatter
Sørensdatter, Bodil (-1645-), Ribe, 796 
Sørensdatter, Dorthe Sophia (†1761), Guldager, 2091 
Sørensdatter, Else (1741-66), Veldbæk, 997 
Sørensdatter, Else (1794-1828), 2834 
Sørensdatter, Else (1809-90), Næsbjerg, 1647 
Sørensdatter, Ingeborg – se Jessen, Ingeborg Sørens

datter
Sørensdatter, Johanna (1691-1729), Hedegård, Hjort

lund, 3340
Sørensdatter, Johanne (†1706), Hjerting, 2093 
Sørensdatter, Johanne (1721-89), Bollisager, 998 
Sørensdatter, Karen (-1720-), Sønderho, 2190 
Sørensdatter, Karen Johanne (1736-1813), Lidingbro, 

1435
Sørensdatter, Lene Marie (-1826-), Sønderho, 2192 
Sørensdatter (Stage), Marine – se Stage, Marine Sø

rensdatter
Sørensdatter, Mette (o. 1750), Jerne, 1002 note 50 
Sørensen, A. P. (-1843-), kaptajn, Ribe, 367 
Sørensen, Ancher (-1702-), præst, Sdr. og Nr. Bork, 573

Sørensen, Anders (1608-45), præst, Ho, 1368, 1369 
Sørensen, Anders Heide (1823-64), Lønne, 1290 
Sørensen, Anders – se også Anders Sørensen 
Sørensen, Andreas – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Sørensen, Ane Margrethe – se Paulin, Ane Margrethe 
Sørensen, Ane Maria (1801-34), Kalvslund, 3368 
Sørensen, Benete Elise (1816-79), Fåborg Kro, 1774 
Sørensen, Bertel (-1609-), præst, Ansager, 1583, 1584 
Sørensen, Bertel (-1918-), Vesterhede, 2361 
Sørensen, C. Frederik – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Sørensen, Carl Christian – se under Guldsmede (Var

de) i Kunstner- og håndværkerregister 
Sørensen, Christen (†1626), præst, Janderup, 1068 
Sørensen, Christen (-1797-), Kvong, 1161 
Sørensen, Christen – se også Rygaard, Christen Sørensen 
Sørensen, Christen – se også Sevel, Christen Sørensen 
Sørensen, Elisabeth Bloch (-1939-), Nr. Nebel, 1201 
Sørensen, Engeborg Kirstine (1803-59), Folding, 2872 
Sørensen, Friderich (o. 1750), Varde, 916 
Sørensen, Gøde – se Gøde Sørensen 
Sørensen, H. Sander (-1959-68-), præst, Grene, 2281 

note 4 og 5, 3539 
Sørensen, Hans (-1724-), skipper, Mandø, 3435 note 

132
Sørensen (Buch), Hans – se Buch, Hans Sørensen 
Sørensen, Hans Christian (1821-54), Brørup, 2731 
Sørensen, Ib (1824-93), Kærbjerg, 1774 
Sørensen, J. M. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Sørensen, Jacob – se Jacob Sørensen 
Sørensen, Jens (-1665-), præst, Tistrup, 1499 
Sørensen, Jens – se også Buch, Jens Sørensen 
Sørensen, Jens Christian (1846-58), Hodde, 1488 
Sørensen, Jens Hansen (-1787-), matros, Nordby, 2139 
Sørensen, Jep – se Solbjerg, Jep Sørensen 
Sørensen, Johanne, f. Prüsse (-1941-), Bække, 2398 
Sørensen, Johannes – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Sørensen, Jørgen (-1575-), til Store Hebo, 1056 
Sørensen, Jørgen (-1764-), bonde, Skamstrup, 1629 

note 5
Sørensen, Jørgen (*1787, †s.å.), Eg, 2257 
Sørensen, Karlo (-1899-), købmand, Kolding, 2573 
Sørensen, Katharine (-1935-), Bramminge, 3079 
Sørensen, Klavs – se Klavs Sørensen 
Sørensen, Klement (Clemen) (-1626-), borgmester, 

Vejle, sysselprovst, Jelling, 2246 
Sørensen, Knud – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Sørensen, Kristen (1819-70?), Fåborg, 1774 
Sørensen, Lauge (†1659), præst, Jernved, 3225 
Sørensen, Laurits (-1610-), Hejnsvig, 2349 
Sørensen, Laust L. (†1875), husmand, Vester Vedsted, 

3481
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Sørensen, M. – se under Orgelbyggere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Sørensen, Martin (1846-60), Henne, 1268 
Sørensen, Mogens (Moch) (-1634-), Ribe, 134 
Sørensen, N. P. (-1935-), Bramminge, 3079 
Sørensen, Niels (-1669-), Guldager, 2088 
Sørensen, Niels – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Sørensen, Niels – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Sørensen, Niels Frederik (Ebbesen) – se under Gørt

lere i Kunstner- og håndværkerregister 
Sørensen, Ole (-1842-), Janderup, 1069 
Sørensen, Peder (-1635-), slotsskriver, Ribe, 639, 641 
Sørensen, Peder – se også Peder Sørensen 
Sørensen, Poul (-1600-), kirkeværge, Bække, 2410 
Sørensen, Poul (-1624-47-), præst, Hjarup, 2628 
Sørensen, Rasmus (†o. 1600?), Grindsted, 2255 
Sørensen, Rasmus (†1782), sekretær, Sønderho, 2192 
Sørensen, Rasmus – se også Rasmus Sørensen 
Sørensen, S. (†før 1939), lærer, folketingsmand, Nr.

Nebel, 1201 
Sørensen, S. F. H. (1871-95), Darum, 3059 
Sørensen, S. M. (-1911-), til Store Hebo, 1062 
Sørensen, S. P. – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Sørensen, Stephan (-1583-1619-), præst, Verst og Bæk

ke, provst, Anst hrd., 2385, 2410 
Sørensen, Søren – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Sørensen, Søren Anthonis (-1861-72-), skibsfører, styr

mand, Sønderho, 2181, 2182, 2184, 2201 note
103

Sørensen, Søren Hansen (1845-60), Henne, 1268 
Sørensen, Søren Hansen (†1914), sognefoged, Brøn

dum, 1952
Sørensen, Aage – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Saabye, A. – se under Sten- og billedhuggere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Saabye, Hans Erik (-1770-74), til Sneumgård, 1751, 

1805, 1835, 2055 
Saabye, Niels Andreasen (-1715-47-), birkedommer, 

kirkeværge, Seem, 3394, 3395, 3401, 3417, 3419, 
3424, 3426, 3433 note 73, 3435 note 133

T B (†o. 1650-75), Tjæreborg, (g.m. P S), 1872
T F (-1842-), 3030
T J S (-1739-), Mandø, 3510
T R – se under Gørtlere i Kunstner- og håndværker

register
T S (I T S ?) – se under Snedkere og billedskærere

i Kunstner- og håndværkerregister 
T W – se under Guldsmede (ikke stedfæstede) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Tamesdatter, Birthe (1553-1627), 1128

Tamisen, Nis – se Nis Tomasen 
Tams, Hans – se Thomsen, Hans 
Tamsen, Jens – se under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Tamsen, Wolle – se Thomsen, Oluf 
Tannis Eriksen (-1482-), Ribe, 686 
Tarm, Las Jepsen (†o. 1700?), rådmand, Varde, 934 
Tarm, Simon Lassen (†før 1721), Varde, 934 
Tarp, Christen Christensen (-1576-1642-), kirkevær

ge(?), Nørre Nebel, 1128, 1203, 3534 
Tarp, Christian (1711-72), Hjerting, 2092 
Tarp, Jens – se under Murere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Tarp, Jens Christensen – se Christensen, Jens 
Tarp, Kirsten Christensdatter (†o. 1800), Sædding Ny

gård, 1210
Tarp, Morten Jensen – se under Murere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Tarup, madame – se Mulvad, Johanne Christensdatter 
Tarup, Andreas Hansen (†1712), Ribe, 805 
Taube, Bernt (o. 1550), til Aitz, 1232 
Taube, Jørgen – se Due, Jørgen 
Taulov, Anna Hedevig – se Veddel, Anna Hedevig 
Taulov, madam – se Bjørn, Maren Jacobsdatter 
Taulov, Berthel (-1697-1751-), borgmester, Varde, 925,
2095, 3538

Taulov, Jens Bertelsen (1658-1733), til Frøstrup, borg
mester, tolder, kirkeværge, Varde S. Jacobi, 932, 934 

Taulov, Søren (†1763), cand.theol, 934 
Tausen, Hans – se Hans Tausen
Taylor, John & Co. – se under Klokkestøbere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Teebe – se under Tømrere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Teidsch, Sophie Dorothea – se Koefoed, Sophie Doro

thea
Teilgaard, Niels (1734-1809), degn, Ølgod, 1558 
Teilman, Andreas Charles (-1822-), til Kærgård, kam- 

merjunker, 3190, 3206 note 73 
Teilman, Carsten – se Hald, Carsten Teilman 
Teilman, Hans (-1724-), 3432 note 65 
Teilman, Ingeborg Christiane (-1756-59-), til Bram

minge, 2976, 2977, 3072, 3078, 3093, 3098 
Teilman, Sofie Amalie – se Bratli, Sofie Amalie 
Teilmann (slægt/våben), 1417, 1418, 1425, 1443, 1449, 

1451, 1567, 1572, 1574, 1575, 1586, 1679, 1685, 1690, 
1711, 1738, 1739 

Teilmann, Andreas Charles de (1723-90), til Nørholm, 
Lunderup og Agerkrog, 1418, 1422, 1424, 1426, 
1427, 1429, 1434, 1435, 1438, 1448, 1449, 1451, 1452, 
1464, 1472, 1473, 1474, 1478, 1493, 1500, 1503, 1506, 
1571, 1572, 1573, 1575, 1578, 1580, 1586, 1591 note 
20, 1684, 1718, 1720, 1738, 2000, 2118, 3548 note 
37

Teilmann, Christian (o. 1675), til Skrumsager, justits
råd, 805
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Teilmann, Christian (†1749), til Nørholm, amtmand, 
997, 1027, 1154, 1181 

Teilmann, Christian (*1817, †s.å), 1746 
Teilmann, Christian Hansen (-1742-48-), til Nørholm 

og Skrumsager, etatsråd, amtmand, 1452, 1456,
1500, 1572, 1746, 1749 note 58 

Teilmann, Christian Peder Theodor Rosenørn (1817- 
79), til Nørholm, 1439 

Teilmann, Christian Rosenørn (1741-1812), til Nør
holm, kammerherre, major, 1435, 1438, 2033 

Teilmann, Christine Marie Rosenørn, f. Wormskiold, 
(1752-1817), til Nørholm, 1435, 1439 

Teilmann, Else, f. Hansen (1780-1826), Endrupholm, 
1741, 1746

Teilmann, Frederik (-1834-62-), premierløjtnant, 1679, 
1685

Teilmann, Hans Nielsen (†1690) Ribe, 805 
Teilmann, Ingeborg Christiane Rosenørn (1780-1861), 

til Nørholm, 1439, 1504, 1511, 1570, 1573, 1575, 
1581, 1582

Teilmann, Ingeborg Kristiane Rosenørn – se Ro
senørn-Teilmann, Ingeborg Kristiane 

Teilmann, Johanne – se Mulvad, Johanne Christens
datter

Teilmann, Morten (-1748-56-), til Nørholm og Skrum
sager, justitsråd, 1181, 1185, 1189, 1591 note 20, 
1684

Teilmann, Poul von (-1840-63-), 1779, 1789 
Teilmann, Tøger (-1882-1906-), til Endrupholm og 

Armvanggård, 1779, 1803 note 31, 3046, 3061 note 
38, 3206 note 76 

Teilmann, Tøger de (1776-1827), til Endrupholm, 
1712, 1720, 1740, 1741, 1746, 1749 note 57 og 59,

3537
Teilmann, Tøger Hans (-1892-1915-), proprietær, Gjel- 

lerupholm, 1234, 1235, 1745, 1746, 1790, 3532 
Teilmann, Tøger Reenberg (1721-88), til Endrup

holm, kaptajn, etatsråd, 960, 1684, 1685, 1687, 1690, 
1696, 1716, 1717, 1718, 1720, 1721, 1722, 1725, 
1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1746, 1748 note 19 
og 20, 1749 note 58, 1751, 1784, 1785, 1786, 1787, 
1789, 1790

Teisen, Engelbrecht Viggo (1843-57), præst, Lunde, 
1131

Teisen, Gustave – se Teisen, Pouline Kristiane Gustava 
Teisen, Markus Peter (1811-80), præst, Lunde, 1130, 

1131, 1158 note 5a 
Teisen, Pouline Kristiane Gustava, f. Holm (1817-53), 

1130, 1131 
Tekkelsdatter, Ellen (†1793?), Malt, 2833 
Terckelsen, Jens – se Ørrenstrup, Jens Terckelsen 
Terkels (datter), Gunder – se Terkels (kone), Gunder 
Terkels (kone), Gunder (1555-1632), Jedsted, 3156, 

3545
Terkelsdatter, Margrethe (†1697), Varde, 932 
Terkelsen, Amika (1864-65), Okslund, 2698

Terkelsen, Daniel (-1804-12-), Hostrup, 2033 
Terkelsen, Hans Jessen – se under Guldsmede (Ribe) 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Terkelsen, Morten Pedersen (-1786-), Nordby, 2116, 

2117
Terkelsen, Niels – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Terkelsen, Peder (o. 1600), Guldager, 2084 
Terkelsen, Søren – se Søren Terkelsen 
Termandsen, Jens (-1741-), Ribe, 802 
Termansdatter, Anne – se Tranberg, Anne Termansdat- 

ter
Termansdatter, Ingeborg (†efter 1714), Farup, 3304 
Termansdatter, Ingeborg Margrethe (1715-75), Varde, 

932, 935
Termansen, C. N. (-1905-), købmand, Ribe, 832, 833 
Termansen, Christen (*o. 1750, †s.å.), Tjæreborg, 1873, 

1880 note 75
Termansen, Christen (1725-78), til Nielsbygård, 2793 
Termansen, Mads (†1732), til Nielsbygård, 2793, 2941, 

2950, 2953, 2960 
Termansen, Mads (1694-1768), Farup, 3301 
Termansen, Morten (†1711), sandemand, Kærbøl, 3303 
Termansen, N. J. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Termat, Bernt (†1600'rne), Vilslev, 3157 
Termensdatter, Marine – se Marine Termensdatter 
Terpager, madam – se Friis, Maria Lauridsdatter 
Terpager, Ane Margrethe (1787-1871), Skanderup, 2575 
Terpager, Anna Nielsdatter (1671-1712), Ribe, 629, 

645, 664, 665 
Terpager, Anne Pedersdatter (†1706), Ribe, 620, 664 
Terpager, Dorothe Margrethe Nielsdatter (1657-95), 

Ribe, 659, 662 
Terpager, Else Margrete (*o. 1705), 665 
Terpager, Gregers Pedersen (1634-75), købmand, Ri

be, 796
Terpager, Hans Vandal (1668-1703), præst, Føvling og 

Holsted, 2791 
Terpager, Laurits (†o. 1700), 628 
Terpager, Maren Rasmusdatter – se Terpager, Mette 

Rasmusdatter 
Terpager, Marie (†1698), 628 
Terpager, Marie-Dorothea (†1689), 628 
Terpager, Mette Rasmusdatter (o. 1659), 620, 3528 
Terpager, Nicolaj (†1698), 628 
Terpager, Niels (-1703-), Føvling, 2792 
Terpager, Niels Pedersen (†1698), borger, råd- og han

delsmand, Ribe, 136, 619, 620 
Terpager, Peder Gregersen (†1684), student, Ribe, 796 
Terpager, Peder Jensen (†1667), handelsmand, Ribe, 

626
Terpager, Peder Nielsen (1654-1738), historiker, kon- 

rektor, kannik, kirkeværge, Ribe, præst, Vester Ved
sted, 68, 75, 76, 87, 89, 124, 136, 152, 153, 296, 302, 
306, 308, 327, 328, 386, 402, 404ff, 407 note 18,
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425, 437, 442 note 11, 443 note 15, 452, 458, 482, 
518, 525, 529, 626, 628, 695, 731, 756, 1834 note 57, 
2791, 2792, 3059, 3463, 3472, 3480, 3530, passim 

Terpager, Vibeke (†1750), 628, 1819, 1825, 1828, 1831, 
1834 note 57

Tessin, Nicodemus (d. y.) – se under Arkitekter og 
bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 

Tetens Hanssen, Peter – se Hanssen, Peter Tetens 
Tetens, Peder (-1773-81-), præst, Ribe, 482 
Tetens, Stephan (-1819-), biskop, Als-Ærø stift, 494, 

497 note 10
Teubner, Ane Margrethe Hansine – se Paludan, Ane 

Margrethe Hansine 
Teudt – se under Gørtlere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Teutsen, E. – se under Gørtlere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Theilmann, Aksel – se under Sten- og billedhug

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Therkelsen, Thyge – se Thyge Therkelsen 
Thielemann, Ferdinand – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Thielemann, O. – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Thiellofsdatter, Ane – se Ane Thiellofsdatter 
Thiellofsen, Jens – se Jens Thiellofsen 
Thienen, von (våben), 601
Thiesen – se under Tømrere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Thiesen, T. A. (-1928-), stationsforstander, Gredstedbro, 

3256
Thiessen, F. H. – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Thimesdatter, Helena – se Helena Thimesdatter 
Thode, Katharina (†o. 1770), Gredstedbro, 3246 
Tholle, Johannes – se under Arkitekter (have- og 

landskabsarkitekter mv.) i Kunstner- og hånd
værkerregister 

Thomas – se under Murere i Kunstner- og håndvær
kerregister

Thomas – se under Skræddere og paramentma
gere i Kunstner- og håndværkerregister 

Thomas – se under Tømrere i Kunstner- og håndvær
kerregister 

Thomas (†1731), forrider, 133
Thomas Knudsen (-1578-), kannik, kirkeværge, Ribe,
70

Thomas Persen (-1588-), Gesten, 2530 
Thomasdatter, Ane Mette (1817-60), Fuglsig, 1773 
Thomasdatter, Anne Cathrine (o. 1700), Ribe, 805 
Thomasdatter, Else (o. 1650), Varde, 908 
Thomasdatter, Helene (1613-97), Ribe, 514, 630, 657 
Thomasdatter, Karen (1688-1760), Sønderho, 2189, 

2190
Thomasdatter, Kirsten – se Stavnager, Kirsten Thomas

datter

Thomasen, Christian – se under Murere i Kunstner- 
og håndværkerregister 

Thome, Andreas (o. 1700?), løbedegn, Gesten, 2531 
Thomesen, Jens – se Jens Thomesen 
Thomis – se under Smede i Kunstner- og håndværker

register
Thomissøn, Oluf – se Oluf Thomissøn 
Thomsen, Ane Marie, f. Hansen (1816-66), Skodborg

hus, 2908
Thomsen, Anton Hansen Baunbæk (1869-70), Lydum, 

1235
Thomsen, Bertel Jensen (1834-57), Hodde, 1488 
Thomsen, Chr. (†o. 1800), sognefoged, Sædding 

Nygård, 1210 
Thomsen, Chr. Jürgensen (-1824-47-), kancelliråd, le

der af Oldsagskommissionen, 158, 347, 365 note 39, 
387, 418, 462, 3191 

Thomsen, David (-1696-), kirkeværge, Ølgod, 1528 
Thomsen, Ebbe (før 1700), degn, Hejnsvig, 2353 
Thomsen, Emil (-1939-) – se under Gørtlere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Thomsen, Georg – se Georg Thomsen 
Thomsen, Hans (-1651-54-), delefoged, Skylvad, 3245, 

3252 note 93
Thomsen, J. Lauritsen – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Thomsen, Jens (o. 1820), købmand, Varde, 2739 
Thomsen, Jesper (1821-55), proprietær, Skodborghus, 

2908
Thomsen, Knud – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Thomsen, Lars (†o. 1800?), gårdmand, Horne, 1465 
Thomsen, Mads (-1669-), Kolding, 2600 
Thomsen, Maren, f. Bennedsen (1767-1819), Jande

rup, 1070
Thomsen, Martin – se under Snedkere og billed

skærere i Kunstner- og håndværkerregister 
Thomsen, Mathias Laurids (-1938-), skibsfører, Søn

derho, 2181 
Thomsen, Mathias – se Mathias Thomæ 
Thomsen, Mette – se Urup, Mette 
Thomsen, Morten (1688-1756), præst, Bredstrup, Lun

de og Ovtrup, provst, Vester hrd., 1127, 1142 
Thomsen, Niels (-1796-), Sønderho, 2194 
Thomsen, Niels (1807-90), til Langholtgård, 2629 
Thomsen, Oluf (-1582-87-), kirkeværge, Årre, 1787, 

1788, 1795, 1801, 1804 note 60 
Thomsen, Otto – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Thomsen, Peder (-1779-90-), sognemand, Sønderho,

2157, 2166, 2198 note 14 
Thomsen, Peder (1849-58), Sædding Nygård, 1211 
Thomsen, Peder (smed!) – se Snedcher, Peder Thom

sen
Thomsen, Peder – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister
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Thomsen, S. (1858-1933), styrmand, købmand, Søn
derho, 2185 

Thomsen, Søren (1801-47), Hoddeskov, 1488 
Thomsen, Søren – se også Søren Thomsen 
Thomsen, Th. (-1878-), købmand, havnefoged, Varde, 

894
Thomsen, Thomas – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Thomsen, Thomas (-1926-29-), tømmerhandler, Ager

bæk, 1616, 1778 
Thomsen, Verner – se under Konservatorer i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Thomson(?), F. Lund – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Thonnesen, Niels (†1660), Grimstrup, 1687, 1691, 

1692, 1706 note 33 
Thonning (-1865-), møllebygger, Sønderho, 2159 
Thorbrügger, Gert Nielsen – se under Guldsmede 

(Kolding) i Kunstner- og håndværkerregister 
Thorbrügger, Niels Gertsen – se under Guldsmede 

(Kolding) i Kunstner- og håndværkerregister 
Thorkildsen, Christian (1810-52), Yderik, 1439 
Thorkildsen, Niels – se Niels Thorkildsen Lihme 
Thorlasius-Ussing, V (-1922-), 596 
Thorning, Jens Christian – se under Guldsmede (Kø

benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister 
Thornom, Ib (-1599-), kirkeværge(?), Ribe, 515 
Thorsen, Laurids (-1698-1705-), borgmester, kirke

værge, Varde, 954, 955 
Thorsen, Peder Goth (-1829-50-), universitetsbiblio

tekar, 923, 924, 932, 933, 962 note 41 
Thorsen, Tue – se under Blytækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Thorstansen, Tuve – se Tuve Thorstansen 
Thorstensen, Christen (†1608), præst, Jernved, 3251 

note 81
Thorup, Bodil (†o. 1775), Guldager, 2091, 2100 note

71
Thorup, F. D., f. Abramowitz (1784-1844), Ribe, 816 
Thorup, Herløv – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Thorup, Niels (†1831), præst, Guldager, 2091, 2100 

note 71
Thorup, P. N. (1780-1846), rektor, Ribe, 788, 816 
Thorup, Vibeke Margrethe, f. Thuun (†1830), Guldag

er, 2091, 2100 note 71 
Thorvaldsen, Bertel – se under Sten- og billedhug

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Thubalka – se under Klokkestøbere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Thuesen, Jacob Lauritzen (†1874), Vester Vamdrup, 

2667
Thuesen, Jens (1789-1862), Holsted, 2758 
Thuesen, Johannes – se Johannes Thuesen 
Thuesen, Søren Chr. – se under Skibsbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister

Thulesen, Iver (-1693-), kirkeværge, Skanderup, 2560 
Thulesen, Mikkel (1833-64), Gesten, 2536 
Thun, Lorentz – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Thun, Peder (-1746-66-), præst, Hjortlund, 3329, 

3340, 3341, 3360, 3366, 3367, 3371 note 37 
Thura, Albert (1700-40), litteraturhistoriker, præst, 

Lejrskov, 2442 
Thura, Laurids (1657-1731), biskop, Ribe, 152, 273, 

328, 329, 455, 463, 486, 492, 493, 497 note 10, 536,
581, 596, 663

Thurah, Laurids de – se under Arkitekter og byg
mestre i Kunstner- og håndværkerregister 

Thure (†1134), biskop, Ribe, 63, 64, 113, 114, 115, 
116, 158, 159, 160, 161, 242, 243, 245, 246, 409, 420 
note 1, 527 

Thuresen, Peder – se Peder Thuresen 
Thuun, Lorentz Anholm – se under Guldsmede (Var

de) i Kunstner- og håndværkerregister 
Thuun, Vibeke Margrethe – se Thorup, Vibeke Mar

grethe
Thy, I. L. – se under Malere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Thyge Therkelsen (-1453-), kannik, Ribe, 850 
Thygesen, Else, f. Frandsdatter (1812-99), Surhave, 

Brørup, 2731 
Thygesen, Hans Peder (1806-74), Surhave, Brørup,

2731
Thygeson, Thyge J. de (-1782-84-), til Mattrup, 2583 
Thümmler, Hans (†o. 1979), professor, Mynster, 162 

note 11, 243 
Thyre (-vikingetid-), 2389, 2913 
Thøgersen, Ellen Kirstine (1828-74), Okslund, 2698 
Thøgersen, Else Maria, f. Hansen (1794-1887), Kalvs

lund, 3369
Thøgersen, Hans (1780-1864), sognefoged, Kalvslund, 

3369
Thøgersen, Lauritz (o. 1600), borgmester, Ribe, 617 
Thøgersen, S. N. (1817-78), skibsfører, Sønderho, 

2182
Thønnisen, Carsten – se Tønnesen, Carsten 
Thoschyld, Hans – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Thøstesen, Philip – se Philip Thøstesen 
Thostesen, Th. – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Tidemann, Ditmar (†o. 1405), borgmester, Ribe, 95 
Tidemann, Knud (†1424), præst, provst, Ribe, 102 
Tiemroth, A. E. (-1892-), præst, Anst, 2513 note 116 
Timsdatter, Ellen – se Helena Thimesdatter 
Tingberg – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Tingberg, Jørgen Peder Hagensen (1810-76), lærer, 

kirkesanger, Nordby, 2140 
Tjæreborg, Hans Nielsen (†1677), kirkeværge, Darum,

3059
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Tjæreborg, Jes Hansen (-1692-), 3059 
Tjørup, H. R. (-1799-), Guldager, 2090 
Tobersen, Hans (o. 1550), Ribe, 575 
Tobiesen, Georg Holmsted (1837-38), Hodde, 1488 
Tobiesen, Georg Peter (*1844, †s.å.), 1487/88 
Tobiesen, Thue (1828-64), Bordrup, 1402 
Tobings, Dorotea, 3142
Toft, Birgitte (1717-97), Endrupholm Mølle, 1740 
Toft, C. L. – se under Malere i Kunstner- og håndvær

kerregister
Toft, Inge – se under Vævere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Toft, Oluf Christensen (1618-77), præst, Alslev, provst, 

Skast hrd., 2024, 2025, 2028 
Toft Møller – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Toftlund, Hans Knudsen – se under Blytækkere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Toftum, Jens Christensen (1577-1630), Nr. Nebel, 

1209
Tolkilsen, Niels – se Niels Tolkilsen 
Tolstrup, M. C. S., f. Kaas (1765-1852), Ribe, 817 
Tom-Petersen, Peter – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Tomasen, Nis – se Nis Tomasen 
Tommerup, Jacob (-1728-32-), kaptajnløjtnant, 1161, 

1171, 1178 note 6 
Tonboe, Peder Christensen (-1723-25-), til Hunds

bæk, 2387
Torbensdatter, Marine – se Marine Termensdatter 
Torbøl, H. P. P. (1900'rne?), læge, 1200 
Torkildsen, Tyge – se Tyge Torkildsen 
Torkilsen, Niels – se Niels Torkilsen Lihme 
Torlund, Peder (-1757-61-) – se under Murere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Tornum, Ib Jensen (†1602), borgmester, Ribe, 791 
Torstensen, Søren – se Søren Torstensen 
Torstensen, Tuve – se Tuve Torstensen 
Toskovsdatter, Maren (†1600), 786 
Tovskov, Karine Nielsdatter – se Nielsdatter, Karine 
Tram, Henrik – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Tranberg, Anders Pedersen (-1772-), Årre, 2941 
Tranberg, Andrea Cathrine (1812-14), Farup, 3305 
Tranberg, Andreas Peter (*1803,†s.å.), Farup, 3305 
Tranberg, Anne Termansdatter (1764-1806), Farup, 

3305, 3306
Tranberg, Hans (1727-91), Endrupholm Mølle, 1740, 

1746
Tranberg, Jørgen Hansen (†1736), Fåborg, 1772 
Tranberg, Niels (1769-1844), Farup, 3305, 3306 
Tranberg, Terman (†o. 1864?), Farup, 3306 
Tranbjerg, Hans Knudsen (†1688), Årre, 1801 
Tranbjerg, Niels Lauridsen (-1650-), Årre, 1795 
Tranbjerg, Peder Hansen (1699-1779), Årre, 1799 
Trane, Mette Hansdatter (†1747), Ålbæk Mølle, 1742

Trellund, Jens Jonsen (†1655), rådmand, Ribe, 610 
Trellund, Jon Pedersen (†1628), borger, Ribe, 451, 

584, 585, 610 
Trellund, Peder (1552-1612), kalligraf, Ribe, 1619 
Treü, Ulrich Friderich (1736-98), præst, Hodde, 

1486
Tridie (våben), 3538
Trier, Ernst – se under Konservatorer i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Trier, Troels – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Trock-Madsen, Carl – se under Glarmestre og glas

kunstnere i Kunstner- og håndværkerregister 
Troelsgård, Eduard – se under Ingeniører i Kunstner- 

og håndværkerregister 
True, Thomas (1782-1847), præst, Guldager, 2097 
Truelsen, H. K. (-1883-), Vester Vedsted, 3457 
Truelsen, Ib – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Truelsen, Knud Madsen (-1938-), Oakland, USA, 

3328
Trugil (†1290), kannik, Ribe, 108 
Tue Ravn (900'rne), Horne, 1445 
Tue (-vikingetid-), 2389, 2913 
Tue (†1230), biskop, Ribe, 64, 66, 135, 401, 522, 635, 

845
Tuesen, Knud – se Knud Tuesen 
Tuesen, Mikkel – se Mikkel Tuesen 
Tullesen, Christen – se under Sten- og billedhugge

re i Kunstner- og håndværkerregister 
Tun, Nicolaus – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Tuve (-1296-), præst, Jernved, 101, 3209 
Tuve (Tue) (†1472), ærkebiskop i Lund, 100 
Tuve Torstensen (†o. 1387), ærkedegn, Ribe, 105, 637 
Tved, N. S., Ribe, 647
Tvede, Gotfred – se under Arkitekter og bygmestre

i Kunstner- og håndværkerregister 
Tydsch – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Tyge (-1280-), biskop, Ribe, 846 
Tyge (-1318-21-), magister, domkantor, Ribe, 1986, 

1997 note 41
Tyge Torkildsen (†o. 1469), kannik, Ribe og Viborg, 

106, 637
Tygesen, Jes (-1638-), kirkeværge, Lunde, 1120 
Tygesen, Mads (-1567-), kirkeværge (?), Vorbasse, 2305 
Tykonis (-1441-), præst, Ribe, 107 
Tyll, Joachim Henerich – se under Gørtlere i Kunst- 

ner- og håndværkerregister 
Tøgersdatter, Kirsten (1679-1711), Vester Nykirke, 1742 
Tøgersdatter, Kirstine Laurits (1553-1634), Ribe, 793 
Tøgersen, Christen (1614-81), til Frøstrupgård, 1128,

1437
Tønder – se under Urmagere i Kunstner- og hånd

værkerregister
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Tøndring, Johannes (†1330), Føvling, 2791 
Tønnesen, Carsten (†1667), borgmester, Ribe, slots- 

skriver på Riberhus, 81, 503, 504, 544, 560, 582 
note 20 og 26, 3527 

Tørsleff, August – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Tøstesen, Christen (-1808-), Alslev, 2023 
Tøxen, Niels (-1728-48-), præst, Verst, 2385, 2386 

note 31

Udsen, Peder (-1653-), Kolding, 2647 
Udtoft, Mads Atzersen – se Mads Assersen Udtoft 
Ugot (†1323), præst, Ribe, 849, 850 
Uhd, Niels Hansen (-1892-), gårdejer, Egknud, 1564 
Uldall, Fritz – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Uldall, Hans (-1779-), sognemand, Sønderho, 2198 

note 14
Uldonis, Arfast (-1456-), præst, Ribe, 89
Ulf, Hans Pedersen (-1810-), Skødegård, Bække, 2387
Ulfeldt (slægt), 3198
Ulfstand (slægt/våben), 732, 1548, 2023, 2789, 3198, 

3207 note 98 
Ulfstand, Margrethe (-1597-), 2789 
Unni af Bremen (-918-36-), ærkebiskop, Bremen, 62, 

115
Unror, Oluf – se under Murere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Unwan af Bremen (o. 1025), ærkebiskop, Bremen, 82 

note 18
Urne (-1789-), stiftamtmand, Ribe, 668 note 12 
Urne, Axel (†o. 1789), 668 note 12 
Urne, Christian (†o. 1789), 668 note 12 
Urne, Helle 3090 
Urup, Jens – se Jensen, Jens Urup 
Urup, Mette, f. Thomsen (1787-1875), Torstrup, 1439 
Urup, N. (1789-1879), kirkesanger, Torstrup, 1439 
Urup, Peter (1849-78), Hodde, 1489 
Ussing (-1795-), hospitalsforstander, Ribe, 757 
Ussing, Frederik, (1753-1829), præst, Farup, 3306 
Ussing, Jens – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Ussing, P. C. (†1784), præst, Torstrup, 1437 
Ussing, Peder – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Ussing, Peder Vilhelm (1840-64), soldat, Nordby, 2140 
Ussing, Peter Johannes Hjort – se under Sten- og bil

ledhuggere i Kunstner- og håndværkerregister 
Utzon-Frank, Einar – se under Sten- og billedhug

gere i Kunstner- og håndværkerregister

V – se også W
V (-1696-), Vester Vedsted, 3479
V O (-1639-), 1801
Valdemar den Store, konge af Danmark 1154-82, 242,

251 note 39

Valdemar den Unge (1209-31), udvalgt konge af Dan
mark, 226, 227 

Valdemar Sejr, konge af Danmark 1202-41, 104, 226, 
227

Valerian, kejser, 1937 
Van Dyck – se Dyck, Anton van 
Vandal, Anne Cathrine Iversdatter – se Wandel, Anne 

Cathrine Ivesdatter 
Vandalus, Johannes – se Wenth, Johan 
Vandel – se Wandel
Varde, Johannes Christensen – se Johannes Christensen Varde

Varde, Peter Madsen – se Peter Madsen
Varming, K. – se under Arkitekter og bygmestre i
Kunstner- og håndværkerregister 

Veddel, Anna Hedevig, f. Taulov (1697-1758), Hjer
ting, 2095

Veddel, Søren (-1696-), præst, Rejsby, 2095 
Veddel, Søren (1696-1766), tolder, Hjerting, 2095 
Vedel (slægt), Ribe, 543
Vedel, Anders Laugesen (-1646-), præst, Vilslev, 558 
Vedel, Anders Sørensen (1542-1616), biskop, Ribe, sys
selprovst, kgl. historiograf, 62, 68, 135, 151, 275, 

488, 497 note 18 og 19, 525, 526, 527, 543, 544, 574, 
576, 577, 581, 581 note 7, 586, 613, 618, 624, 639, 
658, 666, 830, 987, 1025, 1026, 1118, 1119, 1147, 
1582, 1610, 1612, 1638, 2911, passim 
Vedel, Anne Andersdatter (†1655), Ribe, 594, 605 

Vedel, Bernt Laugesen (†o. 1695), præst, Seem og Ri
be, 663

Vedel, Christian Berntsen (-1695-), præst(?), Naur, 663 
Vedel, Conrad (-1738-), kirkeværge, Ribe, 376 
Vedel, Dorothea Sørensdatter (†1673), 497 note 18 og 
19, 544, 562, 618, 622, 624 

Vedel, Else Sørensdatter (o. 1650?), Ribe, 618 
Vedel, Herman – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Vedel, Lauge Andersen (†1648), præst, Ribe, 544, 556, 
558, 581 note 7, 613 

Vedel, Lauge Sørensen, 498 note 26 
Vedel, Marine (†1578), 544 
Vedel, Marine Andersdatter (†1639), 556, 609 
Vedel, Mette Sørensdatter (†1698), Ribe, 618, 627 
Vedel, Peder Sørensen, 618 
Vedel, Susanne Pedersdatter (1656-1721), 570, 644 
Vedel, Søren Andersen (†1653), rektor, Sorø, præst, Ri
be, 576, 618, 624 

Vedsted, P. – se under Snedkere og billedskærere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Vedsø, Mogens (-1981-82-), middelalderarkæolog, 944 
Veirum, Gertrud Marie (-1723-), Søvig og Lydum- 
gård, 1154

Vejle, Jakob Madsen (†1606), præst, Ribe, biskop, 
Odense, 151, 323 note 15, 575 

Vejle, Lene Jakobsdatter – se Lene Jacobsdatter Vejle 
Vejlgaard, Kr. Jensen (†før 1896), Ølgod, 1552
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Vejrup, Karen Marie (1844-1906), Farup, 3310 note 
89

Velandtz – se under Murere i Kunstner- og håndvær
kerregister 

Vellev, Jens (-1971-81-), historiker, 246 
Vent, Hans – se under Orgelbyggere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Verlohren, Andreas (†1711), skoleholder, Ribe, 644, 

645
Vester, Erik Lauridsen (1691-1749), toldvisitør, Gred

stedbro, 3246 
Vestre's Orgel- & Pianofabrikk – se under Orgelbyg

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Viborg, Jens Pedersen – se Jens Pedersen Viborg 
Vieth, Ludvig – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Viffert, Axel (-1567-), lensmand, 2305, 2415, 2464, 

2499
Viffert, Dorte (o. 1562), 2099 note 29 
Vilhelm (-1338-), præst, Forstander, Puggård, Ribe, 

845, 849
Vilhelmsen, Jens – se under Arkitekter og bygme

stre i Kunstner- og håndværkerregister 
Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen – se under Arki

tekter og bygmestre i Kunstner- og håndværker
register

Villads – se under Murere i Kunstner- og håndværker
register

Villadsen, Peter B. – se under Arkitekter og bygme
stre i Kunstner- og håndværkerregister 

Villadsen, Villads (-1905-), Vejers, 1407 
Villantz – se under Murere i Kunstner- og håndværker

register
Ville Andersen (†1501), vikar, Ribe, 96 
Villumsen, Niels – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Vinci, Leonardo da – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Vinckler, Vilhelm Mart. (1771-1833), kaptajn, brand

direktør, toldkontrollør, Fanø, 2140 
Vind (slægt/våben), 924, 1224, 1236 note 24, 1262,

1335, 1722, 1729, 1730, 1735, 1736, 1743, 1749 note 
53, 3198, 3207 note 98 

Vind, Anna (-1609-37-), til Endrupholm, 1721, 1722, 
1729, 1730, 1732 

Vind, Birgitte (-1587-), 1261, 1262, 1271 note 46 
Vind, Christen Henriksen (†1589), til Lydumgård, lens

mand på Københavns Slot, 1222, 1224, 1226, 1228, 
1229, 1232, 1233, 1262, 1271 note 46, 1428, 3535 

Vind, Christen (†1605), til Endrupholm, 1722, 1735, 
1736

Vind, Christian (1630-77), til Nørholm, 74, 84 note
85, 1423, 1437, 1513 

Vind, Iver (†1586), til Starup, 1271 note 46, 3544 
Vind, Iver (-1642-45-), til Nørholm, lensmand, 890, 

924, 1432, 1437, 1878 note 40, 3544

Vind, Jens (-1908-), gårdejer, Seem, 3422 
Vindfeld, Dorthea (†o. 1864?), Farup, 3306 
Vindfeld, Gunder Knudsdatter (1695-1768), Lundgård, 

Farup, 3306 
Vindfeld, Hans Ibsen (1748-1816), Farup, 3306 
Vindfeld, Hans Jensen (1700-78), Lundgård, Farup, 

3306
Vindfeld, Klaus Hansen (1729-53), 3306 
Vindfeld, Mette Hansdatter (1756-1837), Farup, 3306 
Vindfeld – se også Windfeld 
Vinding, K. (-1884-), præst, Seem, 3433 note 83 
Vinding, Peder Christensen (†1754), præst, Brørup,

2715, 2721, 2730 
Vinding, Rasmus (-1660-), dekan, Københavns Uni

versitet, 807
Vinter, Søren Pedersen (-1650-1700-), præst, Jande

rup, 1041, 1060 
Virchow, Rudolf (-1872-), 3101 note 68 og 70 
Vissing, Anna Maria (-1805-), 2777, 2782, 2784, 
Vissing, Jens (-1803-05-), købmand, Kolding, 2777, 

2782, 2784, 2797 note 7 
Vissing, Jens Peder (-1872?-), Seest, 2605 
Vittrup, Peder – se under Snedkere og billedskæ

rere i Kunstner- og håndværkerregister 
Viuf, Claus (-1767-), bonde, Jordrup, 2447 
Vodde, Karen Kristensdatter (-1695-1700-), til Ly

dumgård, 1219, 1234, 1237 note 40 
Vogler, Georg David (1769-73), Guldager, 2096 
Vogler, Georg Joseph – se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Vognsen, Jakob (-1627-), til Sønderris, 2100 note 61 
Vognsen, Leif- se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Vognsen, Sophia (1609-79), til Sønderiis, 2097, 2084 
Volqvartz, Carsten (†1808), præst, Farup, 3296 
Volstrup, Henrik (-1480-1501-), til Urup, 1467 note 40 
Voltersen, Jens – se JensVoltersen 
Vos, Maerten de – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Vries, Hans Vredemann de – se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Vrøgum, Carl Nielsen – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Vraa, Mette (1694-1754-), Brørup, 2715, 2721, 2730 
Væbner (våben), 3538 
Vaaben, Karoline – se Gregersen, Karoline 
Vaaben, Peter – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister

W – se også V 
W, Ribe, 646
W L S S – se under Guldsmede (ikke stedfæstede) i 

Kunstner- og håndværkerregister 
W M F (Württembergische Metallwaren Fabrik) – se 

under Galvanoplastikere i Kunstner- og håndvær
kerregister



VEJRUP – WINDFELDT 3679

W  R  –  s e  under Guldsmede (ikke stedfæstede) i Kunst- 
ner- og håndværkerregister 

W  S  T  R  –  s e  Stensen, Willem 
Wal (†1057/60), biskop, Ribe, 62, 64 
Wallekilde, Christoffer (1644-1710), præst, Ribe S. Ka

trine og Seem, 766, 807, 808 
Walstorp, Henrik – se Volstrup, Henrik 
Walther, V. Th. – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Walthersdorff – se under Jernstøbere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Wandal, Else Hansdatter (†1684), Ribe, 620 
Wandal, Hans (-1670-), biskop, Sjælland, 807 
Wandal, Johan (Hans) (†1551), biskop, Ribe, 482, 483,

487, 524, 1941, 3224 
Wandal, Nicolaj Ivarsen (†1701), Ribe, 644 
Wandal – se også Wandel
Wandel, Anders Johansen (-1720-), Ribe, 139, 144 

note 54
Wandel, Anne Cathrine Iversdatter (-1681-), Ribe, 

805, 3530
Wandel, Else Iversdatter (1554-1665), Ribe, 789, 801, 

3547 note 12
Wandel, Hans (1611-59), rådmand, Ribe, 545, 564, 

644, 781
Wandel, Hans (1642-86), råd- og handelsmand, Ribe,

507, 570, 663 
Wandel, Hans Nielsen (†1624), borger, Ribe, 802 
Wandel, Jens (1635-59), magister, Ribe, 564 
Wandell, I. (o. 1700?), 3432 note 65 
Wandelsdatter, Elsa Iver – se Wandel, Elsa Iversdatter 
Warde, Anna Nielsdatter (-1663-), Mandø, 3518 
Warde, Bodil Madsdatter (†efter 1644), 802 
Warde, Else Madsdatter – se Madsdatter, Else 
Warder, Jens, præst, Ribe, 638 
Warder, Karen Jensdatter – se Karen Jensdatter 
Warrer, Jacob Nielsen (1777-1855), skibsfører, Sønder

ho, 2196
Warthoe, Hans (-1789-1800-), til Ugelvig, herredsfo

ged, 1958, 1963 note 7, 1971, 1982 
Wass, Agate, f. Termansen (1721 ?-79), 2794 
Wass, Laurids (-1745-70), 2794 
Wass, Peder (-1779-), til Nielsbygård, 2794 
Wassard, Johannes (1754-1820), præst, Lunde og Ov

trup, 1130 
Weddel, Maren – se Müller, Maren 
Weddel – se Vedel
Wedel, Poul (†1692), præst, Kalvslund, 3355 
Wedsted, P – se under Snedkere og billedskærere i

Kunstner- og håndværkerregister 
Weibøl, Laurits Hansen (†1648), præst, Farup, 3300 
Weile, Mads (-1703-), præst, Samsø, 807 
Weis, fru (-1881-), Ribe, 3493 note 140 
Weise, Anders Andersen – se under Skræddere og 

paramentmagere i Kunstner- og håndværkerregi
ster

Weldbeck, Christen Olesen (-1705-), kirkeværge, Jer- 
ne, 986

Welleius, Maren Sophie (†1780), Vester Vedsted, 3487 
Wenth, Johan – se Wandal, Johan 
Werkmester, Taike Marie (-1722-), 1739 
Wernitz, Elias – se under Orgelbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Werth, Johan de (-1627-29-), general, 1247, 1270 

note 25
Wesenberg, Charlotte Lovise (†1860), Vorbasse, 2320 
West, Birgitte – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Westergaard, Søren Meisen (-1930-39-), biskop, Ribe, 

482, 494, 1117 
Westesen, Knud (1777-1838?), Varde, 936 
Whitechapel Bell Foundry – se under Klokkestøbere 

i Kunstner- og håndværkerregister 
Wiberg, Peter (†1782), præst, Henne, 1265 
Wiberg, Sofus Wilhelm (-1837-51-), præst, Vester Ny

kirke, 1712
Wierix, Anton – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Wierix, Hieronymus – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Wiggertz, E. (-1880-), antikvitetshandler, Kiel, 421 

note 10
Wiinholt, Claudius August – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Wilckens, August – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Wilhelmsen, Jens – se Høhne, Jens Wilhelmsen 
Willadsen, Agnes og Poul (-1979-), 162 note 13 
Willum – se under Malere i Kunstner- og håndværker

register
Willumsen, Hans – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Wilrich, Hans Christian – se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Wilslev, Jep (†før 1673), Ribe, 624 
Wind, Adam (-1873-), præst, Mandø, 3518 
Wind, C. F. – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Windfeld, Barbara Knudsdatter (†1708), Farup, 3302, 

3310 note 98
Windfeld, Hans Nielsen (†1700), delefoged, Farup, 

3302, 3310 note 98 
Windfeld, Jens (1694-1770), til Øllufgård, 1971, 1994,

1995
Windfeld, Niels (†1805), præst, Hodde og Tistrup, 

1486
Windfeld, Terman K. (1786-1863), gårdejer, Farup, 

3306
Windfeldt, jomfru (1800-56), Nordby, 2141 
Windfeldt, Anders Nielsen – se under Malere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
Windfeldt, Jens (1700'rne), Seem, 3418
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Windfeldt, S. D. – se Brorsen, S. D.
Windfeldt, Truels (†1813), amtsforvalter, Ribe, 760, 

817
Winfeld, Jens (-1755-), købmand, Varde, 916 
Winstrup, L. A. – se under Arkitekter og bygmestre

i Kunstner- og håndværkerregister 
Winther, Andreas – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Winther, Chr. & Th. Frobenius – se under Orgelbyg

gere i Kunstner- og håndværkerregister 
Winther, Dorthea Magdalene (†1779), Anst, 2570 
Winther, Maria Anna, 2570
Winther, Peder Pedersen (†1792), præst Skanderup, 

provst, Anst hrd., 2562, 2570, 2575, 2782 
Winther, Ulrich – se under Orgelbyggere i Kunst

ner- og håndværkerregister 
With, Abelone Christine (1772-1835), Ribe, 816 
Wohlert, Keld – se under Arkitekter og bygmestre

i Kunstner- og håndværkerregister 
Worm (slægt/våben), Ribe, 549, 623 
Worm, Amdi – se under Orgelbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Worm, Carsten Mathisen (1676-1750), forfatter, præ

sident, Ribe, 570, 582 note 31, 654, 660, 662, 668 
note 29, 3528 

Worm, Caspar Herman Gottlob – se under Orgelbyg
gere i Kunstner- og håndværkerregister 

Worm, Christiane Marie, f. Foss (†o. 1750), Ribe, 660, 
662

Worm, Henrik Christian – se Wormskjold, Henrik 
Christian

Worm, Matthias Olesen (1636-1707), forfatter, borg
mester, Ribe, 455, 545, 564, 568, 569, 581 note 4, 
582 note 26 og 31, 612, 622, 623, 659, 660, 735, 757, 
766, 3110

Worm, Ole (-1625-43-), læge, antikvar, historiker, 582 
note 31, 622, 623, 2644, 2795, passim 

Wormskiold, C. F. C. A. (1756-1802), til Nørholm,
1438

Wormskiold, Christiane Marie – se Teilmann, Christi
ane Marie Rosenørn 

Wormskiold, M. M. – se Rosenørn, M. M. 
Wormskjold, Ane Marie (*1753, †s.å.), 3093 
Wormskjold, Christian (*1754), 3093 
Wormskjold, Christiane Friderica Charlotte (*1756), 

3093
Wormskjold, Christine Marie (*1752), 3093 
Wormskjold, Henrik Christian (1726-60), til Bram- 

minge, 2976, 2977, 3072, 3078, 3093, 3098, 3100 
note 37

Wormskjold, Peder (*1750), 3093 
Worre, Jørgen – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Worsaae, J. J. A. (1821-85), arkæolog, direktør for Na

tionalmuseet, 80, 350, 358, 366 note 44, 2486 
Woydemann (-1750-), borgmester, Varde, 934

Wrangel, Hedwig (o. 1550), 1232 
Wuchters, Abraham – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Wulf, Andreas – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister 
Wulf, Johan (-1511-), klerk, vikar, Ribe, 102 
Wulf, Johan – se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Wulff, Ingeborg (-1750-), 935
Württembergische Metallwaren Fabrik – se under 

Gørtlere i Kunstner- og håndværkerregister 
Wüstenberg – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Wøhlers, fru toldforvalter, Foldingbro, 2974 note 42 
Wöldike, Marcus (1699-1750), assesor, teolog, 935 
Wøldike, Sebastian (-1763-65-), til Visselbjerg, 2034

Yderik, C. (1900'rne?), lærer, kirkesanger, Brøndum, 
1950

Yderik, V. (1900'rne?), lærer, Odense, 1950

Zachariasen, A. C. & Søn – se under Orgelbyggere i 
Kunstner- og håndværkerregister 

Zeuthen, C. O. – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister 

Zeuthen, Gynther Diderich (1740-90), toldkasserer, 
Hjerting, 2095 

Zøega, Henriette Emilie (-1793-), til Sneumgård, 1832

Æbelum, Karen Pedersdatter – se Pedersdatter, Karen 
Ægidiisen, Laurids – se Lauritz Ægidiussen Billum 
Ægidissen, Christen – se Christen Ægidissen 
Ægidiusdatter, Karen (†1670), Ribe, 609 
Ægidiusdatter, Sophia (†før 1657), 1063 
Ægidiusdatter, Viveke (†1683), Ribe, 626 
Ægidiussen, Laurids – se Lauritz Ægidiussen Billum

Øhlenschlæger, J. C. B. – se under Arkitekter og 
bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister 

Øhlenschlæger, Kaj – se under Arkitekter og byg
mestre i Kunstner- og håndværkerregister 

Ølgod, Jens Sørensen – se Sørensen, Jens 
Øllgaard (slægt), Varde, 873, 2969 
Øllgaard, Else (†1804), Ansager, 1590 
Øllgaard, Hans Wulf (-1775-85-), kancelliråd, køb

mand, Varde, 1111, 1142, 2000, 2009 
Øllgaard, Jeannette Cathrine Oline Amalie, f. Mørch 

(1823-55), Bramminge Nygård, 3097 
Øllgaard, Margrethe Hedvig (1813-38), Bramminge 

Nygård, 3097 
Øllgaard, Niels (-1766-), Varde, 960 
Øllgaard, Niels (†1874), proprietær, Bramminge Ny

gård, 3061 note 9, 3062 note 65 
Øllgaard, Rasmus (1709-70), til Bramminge Hoved

gård, byskriver, hospitalsforstander, kirkeværge, Var
de, 930, 932, 935, 2941
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Øllgaard, Søren (-1730-), borgmester, Varde, 956 
Øllgaard, Terman (1745-1827), til Bramminge, justits

råd, 3004, 3057, 3064, 3072, 3086, 3094, 3097, 3098 
Øllgaard, Vilhelm (-1876-), Bramminge Nygård, 1779 
Ølsgaard, Elias – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Ørbek, Frantz Søren (1600'rne), løbedegn(?), Horsens, 

1491 note 36
Ørrenstrup, Jens Terckelsen – se under Guldsmede 

(Varde) i Kunstner- og håndværkerregister 
Ørtsen, Anna von (-1640-), 657 
Østergaard, Bodil Marie (-1850-), Lundsmark, 3488 
Østergaard, Kirsten – se under Vævere i Kunstner- og 

håndværkerregister 
Østergaard, Knud Høgsbro (-1956-), amatørarkæolog, 

præst, Åstrup og Vester Starup, 1081, 1442, 1676 
note 16 og 17, 1677 note 28, 29 og 34, 1759, 1818, 
2617, 2707, 2709, 2710, 2712, 2941, 2943, 2945, 
2948, 2949, 2950, 3347

Østergaard, Niels – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Aabenraa, Anders (-1689-), Ribe, 144 note 54 
Aagaard, Christen Lauridsen (o. 1650), præst, V. Ved

sted, rektor, Ribe 618, 627 
Aagaard, Laurits Christensen (1656-1711), præst, Hel

singør S. Olai, 627 
Aagaard, Laurits (Nielsen) (†før 1713), Anst, 654 
Aagaard, P. – se under Malere i Kunstner- og hånd

værkerregister 
Aakjær, Svend Aage – se under Arkitekter og byg

mestre i Kunstner- og håndværkerregister 
Aal, Carsten Christoffersen – Christoffersen, Carsten 
Aas, Richard – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Aastred (†o. 1323), kannik, kirkeværge, Ribe, 402, 448 
Aastrup, Poul Mortensen (†1619), biskop, Lund, 2950, 

2963, 2964, 2965
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Anlægsgartnere – se Arkitekter (have- og land
skabsarkitekter mv.)

Arkitekter og bygmestre (s. 3683)
Arkitekter (have- og landskabsarkitekter mv.)

(s. 3686)
Billedhuggere – se Sten- og billedhuggere 
Billedskærere – se Snedkere og billedskærere 
Blikkenslagere (s. 3687)
Blytækkere (s. 3687)
Bogtrykkere og bogbindere mv. (s. 3687) 
Brolæggere (s. 3687)
Drejere (s. 3687)
Elektrikere (s. 3687)
Farvere (s. 3687)
Galvanoplastikere (s. 3687)
Gartnere – se Arkitekter (have- og land

skabsarkitekter mv.)
Gipsstøbere – se Stukkatører 
Glarmestre mv. (s. 3688)
Glaskunstnere – se Glarmestre mv.
Grafikere – se Malere mv.
Guardeiner (s. 3688)
Guldsmede (s. 3688)
Gørtlere mv. (s. 3690)
Handskemagere – se Skræddere mv.
Ingeniører (s. 3690)
Jernstøbere (s. 3690)
Kalkmaleriværksteder (s. 3691)
Kandestøbere – se Gørtlere mv.
Keramikere (s. 3691)
Klejnsmede – se Smede

Klokkestøbere (s. 3691)
Kobbersmede – se Gørtlere mv. 
Kobberstikkere – se Malere mv. 
Konservatorer (s. 3692)
Kunstsmede – se Gørtlere el. Smede 
Malere, tegnere mv. (s. 3692) 
Modelbyggere – se Skibsbyggere 
Murere (s. 3696)
Nålemagere (s. 3697)
Orgelbyggere (s. 3697)
Paramentmagere – se Skræddere mv. 
Porcelænsfabrikker (s. 3698)
Pottemagere – se Keramikere 
Rebslagere (s. 3699)
Sadelmagere (s. 3699)
Skibsbyggere (s. 3699)
Skomagere (s. 3699)
Skræddere og paramentmagere (s. 3699) 
Smede (s. 3699)
Snedkere og billedskærere (s. 3700)
Sten- og billedhuggere (s. 3702) 
Stukkatører mv. (s. 3703)
Syersker – se Skræddere mv.
Sølvsmede – se Guldsmede eller Galvano- 

plastikere 
Teglbrændere (s. 3703)
Tegnere – se Malere mv.
Tekstilkunstnere – se Vævere 
Tømrere (s. 3703)
Urmagere (s. 3703)
Vævere (s. 3704)

ARKITEKTER OG BYGMESTRE
Ahlmann, Vilhelm (-1886-96-), 1081, 1217, 1218, 

1219, 1221, 1301, 1786, 1796, 1817, 1917, 1933, 
2034, 2037, 2038, 2040, 2052, 2650, 2877, 2887, 
3251 note 84 

Amberg, H. C. (-1881-1913-), 80, 161, 222, 237, 
267, 268, 269, 270, 274, 275, 280, 281, 289, 292, 
293, 334, 344, 350-362, 366 note 46, 367, 369, 
371, 409, 450, 460 note 20, 478, 689, 719, 734 
note 67, 769, 814, 1817, 3388, 3389, 3431 note 34,
3436 note 143, passim 

Andersen, Marinus (-1959-), 2001 
Bak, Ole (-1972-), 1162

Bang, Fr. (-1894-1902-), 1349
Bech-Jensen – se Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jen-

sen
Bendiksen, Christian (-1901-02-), (entreprenør), 

Brørup, 2800 
Bentsen, Andreas (-1899-1902-), Vallekilde, 2800, 

2845 note 3 
Berg, O. (-1897-24-), 1014, 2743 
Bergman, Hans (-1607-), Ribe, 72, 283 
Bernt Petersen (-1595-), Sønderborg, 72, 282, 295 

note 14
Billing, E. (-1967-), 2514 note 136 
Bindesbøll, Thorvald (-1884-), 3142, 3160 note 29

Danmarks Kirker, Ribe amt 250
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og 34, 3292, 3307 note 20, 3393, 3431 note 33, 
3482

Borch, Martin (-1898-1901-), 1007 
Boserup, Eiler (-1919-), Skive, 2235 
Boss, H. A. (-1887-), Ålborg, 1834 note 32 
Brandt, Alfred (-1909-10-), 1593, 1595 note 1 
Brink, Hans (-1954 55-), 1978 
Brummer, Carl (-1914-), 695 
Bruun, Chr. – se under Murere 
Bugge, Aage (-1924-51-), Varde, 966, 973, 980, 981, 

1040, 1164, 1167, 1188, 1190, 1221, 1245, 1404, 
1473, 1474, 1479, 1498, 1501, 1608, 1636, 1685, 
1696, 1843, 2010, 2040, 2041, 2317, 2477, 2481, 
2520, 2521, 2523, 2534, 2678, 2713, 2775, 2776, 
2778, 2780, 2813, 2814, 2839 note 109, 2919 

Carlsen, Sven Erik (-1973-), Esbjerg, 1972 
Christensen, M. P. – se under Murere 
Clausen (-1901-), Esbjerg, 1303 
Clemmensen, Andreas (-1875-85-), 2649, 2775, 

2776, 2973, 2977, 3142, 3192, 3160 note 40, 3434 
note 90

Colwitz, Johan Friederich (-1790-92-), Århus, 76, 
337, 376 

Dahlerup, Vilh. (-1863-), 316 
Ditlevsen, Fin (-1945-53-), 2664, 2802, 3107, 3185 
Dose, Kai (-1740-), Slesvig, 335, 364 note 13 
Draiby, Frederik M. R. (-1919-), Århus, 2235 
Eigtved, Nicolai (-1736-37-), hofbygmester, 76, 

333, 363 note 7 
Ernst, Johan Conrad (1666-1750), kgl. general

bygmester, 364 note 13, 1384, 1390 
Estrup, Hector F. J. (-1887-1904-), Horsens, 888, 

1450, 1573, 1608, 1684, 1775 note 29, 1809, 1810, 
1817, 1818, 1882, 1883, 1884, 1887, 1891, 1892, 
2041, 3389

Exner, Inger og Johannes (-1978-83-), 1836, 2101, 
2103

Fenger, Ludvig (-1892-), 1565 
Finsen, Arne (-1939-45-), Ribe, 2065, 2131, 3169,

3538
Floris, Cornelis – se under Sten- og billedhuggere
Friis, Frederik Ferdinand (-1839-49-), kgl. byg

ningsinspektør, 80, 274, 315, 344, 345, 346, 347, 
348, 350, 399, 415, 432, 445, 449, 468, 500, 718 

Frisvad, Peder (1748-87), Varde, 715, 728, 871, 872, 
889, 2114, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2142 
note 16

Fussing, Johan Christian (1852-1907), Kolding, 
2273, 2274, 2281 note 2, 2285, 2303, 2304, 2306,
2315, 2340, 2366, 2376 note 16, 2378, 2448, 2455 
note 16, 2849, 2855, 2873 note 19, 3378 note 4 

Geill, Flemming (-1919-24-), København, 2395, 
2412 note 22 og 23 

Glahn, H. C. (-1891-92-), 1563 
Gnudtzmann, J. E. (1837-1922), 366 note 51, 3526 
Gram, Henrik (-1981-82-), 1976, 2039, 2041

Gram, Rudolph (-1950-72-), Værløse, 1829, 2396, 
2408, 2676, 2678, 2679, 2713, 2730, 2742, 2919, 
2929

Graae, Rolf (-1949-96-), 888, 893, 917, 990, 1040, 
1081, 1100, 1137, 1167, 1190, 1203, 1221, 1322, 
1339, 1376, 1464, 1519, 1522, 1526, 1529, 1552, 
1595, 1598 1703, 1913, 1931, 1933, 1957, 1964 
note 38, 2089, 2121, 2252, 2303, 2307, 2308, 
2312, 2317, 2354, 2361, 2502, 2519, 2522, 2575, 
2603, 2762, 2775, 2790, 2877, 2879, 2899, 3070, 
3123, 3318, 3344 note 53, 3454, 3477, 3493 note
157, 3534 

Guldbrandsen, Ole (-1978-), 1014 
Hagerup, Andreas (-1895-1922-), Kolding, 1040,

1305, 1524, 1528, 1684, 1706 note 22, 2395, 2412 
note 22, 2520, 2554, 2650, 2652, 2650, 2670 note
59, 2704 note 4, 2730, 2743, 2814, 2873 note 19 

Hansen, Axel (-1918-35), Ribe, 697, 700, 733 note 
40 og 45, 774 note 31, 1776, 1786, 2326, 2552,
2554, 2555, 2557, 2572, 2578 note 45, 3253, 3257 
note 1, 3456, 3268, 3270 

Hansen, C. F. (1756-1845), 399, 416, 1006, 2761 
Hansen, Christian (-1871-74-), kgl. bygningsin

spektør, 350, 358, 1463, 1509 
Hansen, Niels Christoffer (1863-1930), Vejle, 2267, 

2269 note 2, 3539 
Hansen, Theophilus (-1836-38-), 80, 158, 240, 251 

note 32, 274, 341, 342, 344, 350, 365 note 29, 379, 
387, 435, 454, 473, 715, 731, 732, 736, 749, 758,
760

Harsdorff, C. F. (-1790-92-), kgl. hofbygmester, 76, 
338, 364 note 23 

Havsteen-Mikkelsen, Alan (-1978-92-), 2105, 2850, 
2869

Henningsen, Poul (-1978-), 2295, 2869 
Henriksen, M. B. (-1901-02-), (entreprenør), Brø

rup, 2800
Herholdt, I. D. (-1862-82-), kgl. bygningsinspektør, 

350, 358, 366 note 44 
Hertel (-1885-), Münster, 2281 note 2 
Hetsch, G. F. (-1845-92-), 422 note 20, 1565 
Hiernøe, Jens (1748-1901), Horsens, 338 
Holck, Vilhelm (-1896-1909-), Hillerød, 2114, 

2115, 2120
Holdensen, Peder (-1860-), 2398, 2412 note 30 
Holm, C. F. (-1878-79-), 2806, 2814, 2836 note 47 
Holm, Helge (-1941-49-), København, 1866, 2398, 

3537
Holm, J. (-1898-), 1426
Hødrich, Johann Gottfried – se under Murere 
Jensen, Chresten (-1943-49-), Bramminge, 3025, 

3034, 3222 
Jensen, Edward (-1966-), 1199 
Jensen, Frits (-1919-), 2227
Jensen, Gustav (-1894-), (bygningskonduktør), Ri

be, 143 note 9
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Jensen, John (-1978-), 3222 
Jepsen, J. K. (-1936-71-), Kolding, 1752, 1759, 

1798, 1818, 2441, 2573, 2590, 2603, 2616, 2628, 
2646, 2651, 2661, 2948, 2978, 3004, 3008, 3172, 
3267, 3270, 3353, 3475 

Jespersen, J. (-1917-), Fredericia, 2735 
Jørgensen, Axel G. (-1927-28-), 2761 
Jørgensen, Hans (-1901-02-), (entreprenør), Brø

rup, 2800
Jørgensen, John, (-1918-), 722, 734 note 72 
Jørgensen, Thorvald (-1912-14-), 1009 note 1 
Jørgensen, Waldemar (-1950-), Varde, 1425, 1720 
Kjær, Søren (-1991-), 3172 
Klint, Esben (-1957-), 2065 
Klint, Kaare (-1949-51-), 874, 879, 888, 908 
Knudsen, Elmbæk (-1987-), Lunderskov, 2543 
Koch, Valdemar (-1875-95-), 1298, 1300, 1301, 

1305, 1307, 1309-18, 1320, 1322, 1806, 1815, 
1816, 1817, 1843, 1879 note 59, 2326, 2466, 2876, 
2880, 2882, 2884, 3024, 3029, 3031, 3036, 3160 
note 34, 3192 

Kofoed, Jens Christian (-1910-), 2336, 2358 
Kristensen, Eli (-1891-), (entreprenør), Tarm, 2273 
Kristensen, Aage (-1991-), 2278 
Krosp, I.I. (-1797-), 122, 123, 130, 131 
Kruuse, Anders (-1789-93-), (entreprenør), Hor

sens, 76, 77, 78, 273, 289, 293, 303, 310, 318, 334, 
336, 338, 376, 378 note 16, 398, 454, 456, 512 

Lange, Ferdinand (-1790-94-), Ribe, 76, 77, 84 no
te 96, 214, 215, 222, 274, 338, 340, 364 note 23, 
525, 586, 948 

Lund (-1835-), Farup, 3269 
Lund, H. (-1986-88-), Rødding, 2448, 2948 
Lund, Terkild – se under Murere 
Løffler, J. B. (-1891-92-), (bygningsarkæolog), 1563, 

1564, 1565
Lønborg-Jensen, Harald (-1909-42-), København, 

362, 512, 689, 695, 719, 720, 722, 727, 730, 733 no
te 40 og 45, 734 note 71 og 73, 737, 753, 761,
774 note 31, 1550, 1593, 1595 note 1, 1596, 1598, 
1598 note 1, 1756, 1776, 2229, 2235, 2236, 2238, 
2239, 2240, 2244, 2245, 2247, 2250, 2252, 2255, 
2259 note 43, 2261 note 86, 2267, 2325, 2326, 
2336, 2342, 2343, 2344, 2345, 2350, 2352, 2353, 
2354, 2476, 3102, 3103, 3108, 3108 note 9, 3257 
note 1

Madsen, Sigurd (-1939-56-), Kolding, 2448, 2633 
Magdahl Nielsen, J. (-1918-), kgl. bygningsinspek

tør, 1007, 1221, 1275, 1276, 1280, 1292 note 17 
og 33, 2259 note 35 

Magens, J. (-1794-), kgl. hofbygmester, 338, 339, 
340

March, Werner (-1942-), Berlin, 3153 
Marquard Nielsen (†1525), Varde, 948, 956, 957, 

959, 960, 964 
Marstrand (-1899-), 2845 note 3

Marxen, Ebbe – se Vilhelmsen, Marxen & Bech- 
Jensen

Meilby, Einar B. (-1971-73-), Skibet, 2293 
Meilby, Kuno (-1971-73), Skibet, 2293 
Meldahl, F. (-1881-82-), 350, 358, 366 note 44 
Meyn, P. (-1791-), hofbygmester, 364 note 23, 3526 
Mortensen, Jakob (-1973-93-), Vejen, 2465, 2476, 

2516, 2877, 2878, 2879, 2913 
Mundt, Holger (-1950-), Sønderborg, 2419, 2427, 

2428, 2436, 2439, 2440 
Munk, Niels (-1979-83-), 1968, 1969 
Moller, Axel (-1882-98-), stadsbygmester, Køben

havn, 979, 990, 1003, 1007 note 1, 1014, 1891 
Moller, Hans Chr. (-1965-75-), Grindsted, 2227, 

2326
Mørch, Eyvind (-1899-), 2842 
Nebelong, N. S. (-1837-45-), 80, 212, 214, 222, 

240, 274, 289, 344, 345, 346, 347, 348, 361, 362, 
365 note 37, 367, 369, 449, 454, 482, 650, 652,
717, 718, 1932, 1934, 2132, 2169 

Nielsen, J. Magdahl – se Magdahl Nielsen, J. 
Nielsen, K. Nordby (-1958-61-), Esbjerg, 1709 
Nielsen, Marquard – se Marquard Nielsen 
Nielsen, Ole (-1968-71-), Lyngby, 1012, 2763 
Nyrop, Martin (-1910-), kgl. bygningsinspektør, 

1350
Nørgaard, Søren (-1952-), Esbjerg, 2114 
Oberberg, Hercules von (-1592-94-), kgl. bygme

ster, 282, 2476, 2477 
Olivarius, Tage Christian de Fine (1847-1905), 

Randers, 2741, 2743, 2747, 2759 note 18 og 21 
Olsen, P. Riis (-1942-60-), Varde, 973, 980, 1425, 

1608, 1636, 1645, 1680, 1681, 1685, 1720, 2359 
Overby – se Rønnow
Paludan, Hother (-1910-15-),Ålborg, 2262ff., 2265 

note 1 og 3, 2670 note 59 
Pedersen, Gerhard (-1972-), Gårde, 1495 
Pedersen, L. A. (-1893-94-), Vejle, 2248 
Pedersen, N. H. (†før 1939), Tjæreborg, 2318 
Pedersen, Niels Laurids, (entreprenør), Holsted, 

2759 note 20 
Peters, H. (-1894-), (tømrer, bygmester), Esbjerg, 

2146
Peters, Harald (-1921-50-), Esbjerg, 1014, 2160, 

2879
Petersen, Andreas (-1924-25-), (bygmester), Brørup, 

2735
Petersen, Bernt – se Bernt Petersen 
Petersen, Ebbe Lehn (-1960-84-), Odense, 304, 

362, 416, 482, 734 note 67 og 77 
Petersen, J. Vilh. (-1875-1920-), kgl. bygningsin

spektør, Odense, 979, 1125, 1136, 1143, 1144,
1145, 1151, 1153, 1706 note 22, 1817, 2646, 2650, 
2670 note 59, 2855, 2909 note 20, 3434 note 90 

Petersen, Knud Lehn (-1959-80-), Odense, 362, 
482, 3502

250*



3686 KUNSTNER- OG HÅNDVÆRKERREGISTER

Petersen, Søren Gottfred (-1981-82-), 1976, 2039, 
2041

Platz, P. C. (-1975-), Seest, 2613 
Rasmussen, Erik Flagstad (-1959-73-), Esbjerg, 

1010, 1758, 1776 
Rasmussen, Kristian (-1986-), Agerbæk, 1653 
Rieman, Nicolaus Hinrich (-1737-48-), (murer, 

bygmester), Skive, 76, 132, 333, 335, 689, 715, 
719, 720, 723, 727, 729, 730, 734 note 70 og 
79, 874, 877, 879, 880, 881, 884, 886, 888, 926, 
1276/77, 1280 

Rolver, Th. (-1922-), Kolding, 2580 
Rosenkjær, Niels (-1909-), 2582 
Schandorph, Niels (-1790-), Århus, 76, 337 
Rønnow og Overby (-1987-88-), Gram, 1972, 

1978
Schandorph, Peder (-1790-), Skanderborg, 76, 337 
Schiødte, Erik (-1884-89-), 1307, 1346 note 49, 

3314, 3329, 3343 note 18 og 27, 3393, 3436 note 
151

Schiørring, E. (-1923-), Grindsted, 2238 
Schroeder, Rolf (-1899-1925-), København, 2735,
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Jacob (-1804-), 3409 
Jensen, E. (-1899-), 2668 
Jensen, Hans V., (1900'rne), Næstved, 3016 
Jensen, J. (-1793-), Ribe, 338 
Jensen, Morten – se Morten Jensen 
Kjær, S. C. (-1953-), 2356 note 34 
Knoop, C. V – se under Blikkenslagere 
K M – se Kobbermøllen
Kobbermøllen (-1861-), (gørtlerfirma), Kruså, 1792, 

1899
Lindemann, H. (-1950-), 2754 
M H (1800'rne), 3466 
M S (-1752-), Odense, 1824 
Matthiss (-1677-), (kedelsmed), Ribe, 467 
Morten Jensen (o. 1525), 2556, 2561, 2562 
Mortensen, M. (-1880-), Varde, 1329 
Olesen, Christen (-1851-56-), 1338, 1341 
Pedersen, Rudolph (-1783-86-), Ribe, 3420 
Pinic, Henrik Jacobsen (†1670), Ribe, 769, 802 
R S (o. 1550), Sydtyskland, 747, 903, 2494, 2625, 

2784
Rasmussen, Lauritz (-1890-1947-), København, 426, 

464, 500, 900, 1565, 2277, 2493, 2736, 3283 
Rogier, Hans (-1599-), Amsterdam, 3538 
Schieltved, O. B. (-1900-04-), 409, 428, 464 
Steinfath, Wilhelm (-1889-96-), (blikkenslager?), 

Kolding, 2313, 2368, 2373, 2446 note 77, 2928 
Søren (-1712-), Varde, 924
Sørensen, Niels Frederik (Ebbesen) (-1862-), Oden

se, 2984, 3016, 3234 
T R (-1919-), 2268 
Teudt (o. 1850), Ribe, 3481 
Teutsen, E. (-1844-), Ribe, 1255 
Thiessen, F. H. (-1812-46-), 2047, 2245 
Thomsen, Emil (-1939-), (lysekronefabrikant), Kø

benhavn, 3481 
Thun, Lorentz (-1738-), Ribe, 335, 375 
Tun, Nicolaus (-1705-), Ribe, 375 
Tyll, Joachim Henerich (-1683-1701-), Ribe, 746, 

773, 3466, 3492 note 119

INGENIØRER
Jensen, Jes (-1885-), 126 
Kaas, Fr. (-1906-34-), 1070 
Ramsing (-1894-), 2555
Schönweller, G. (-1917-31-), professor, 362, 720, 

722
Troelsgård, Eduard (-1983-85-), 2066

JERNSTØBERE
Bjelke (-1871-81-), (smed), Varde, 1458, 1506, 1582, 

1950, 2017, 2074 
De Smithske Jernstøberier – se under Klokkestø

bere
Heegaard, Anker (-1894-), Frederiksværk, 2505



GULDSMEDE – KLOKKESTØBERE (BØSSE- OG KANONSTØBERE) 3691

Henrik (grydestøber) – se under Gørtlere 
Hess (-1916-), Vejle, 1934 
Larsen, Th. (-1885-), Varde, 1040 
Ludvigsen & Herman (-1879-), København, 1514 
Porlin (-1900-), Esbjerg, 2776 
Reck (-1886-1900-), (kakkelovnsfabrik), 1112, 

1574, 2121, 2381 
Ribe Jernstøberi (-1854-89-), 3354, 3355, 3381, 

3392, 3410 
Stallknecht – se under Klokkestøbere 
Walthersdorff (-1857-), 2440, 2524

KALKMALERIVÆRKSTEDER
Liljemesteren (-1500-20-), 975, 978, 980, 1038, 

1040, 1082, 1447, 1451, 1467 note 45, 1497, 1498, 
1501, 1502, 1526, 1530, 1570, 1574, 1609, 1756, 
1757, 1759, 1844, 1888, 1889, 1892, 1975, 1979, 
2010, 2039, 3224, 3250 note 50

KERAMIKERE (POTTEMAGERE)
Johansen, Kirsten Winther (-1984-), 2105 
Rønnow, Marianne (-1969-), 1013 
Schrøder, Karl – se under Malere

KLOKKESTØBERE (BØSSE- OG KANON
STØBERE)

Allerup, M. P. (-1884-), Odense, 2023, 2090 
Altena, Hans (-1561-65-), Hamborg, 890, 927, 

928, 942 note 141 
Andersen, L. (-1908-), Århus, 1433 
Armowitz, Johan Hinrich (-1756-), Lybæk, 3356, 

3366
Asmussen, Claus (-1684-1702-), Husum, 514, 518, 

1903
Asmussen, Johan (-1717-), Husum, 517 
Behrens, Gerh. (-1726-), Hamborg, 3532 
Benninck, Mathias (-1582-), Lybæk, 2524, 2536 
Beseler, Jacob Friederich (-1823-47-), Rendsborg, 

517, 3518
Bieber, Johan Nicolaus (-1769-98-), Hamborg, 516, 

1958, 1979, 1994, 2147, 2777, 2791, 3038, 3057,
3280, 3300

Bochum, B. V. G. (Bochumer Vereinigten Gusstahl- 
fabriken (-1884-1901-), Tyskland, 1350, 1407, 
2454, 2802

Bodemann, Bernt (-1613-), Lybæk, 2239, 2254,
3539

Borstelmann, Dirick (-1599-), Hamborg 3174, 
3185, 3186

Chr. Christensens Enke (-1885-97-), Århus, 928, 
1062, 1378, 2186, 2757 

Christiansen & Schjønning (-1909-11-), Åbyhøj, 
1511, 159, 2361 

De Smithske Jernstøberier (-1904-66-), Aalborg, 
889, 959, 1232, 1288, 1598, 1772, 2254, 2265, 
2269, 2441, 2628, 2736, 2764, 2900, 2962, 3340

Dobbran, Hinrik (-1436-), 514 
Eijsbouts, N. V. (-1969-84-), Asten, Holland, 966, 

2105, 2295, 2628, 2666, 3021, 3539 
Gamst, H. G. (-1793-), København, 2375 
Gamst, Henrik (-1850-53-), København, 928, 

2833
Grave, Jan Albert de (-1730-), Amsterdam, 3010, 

3020, 3021 
Hansen, Peter – se Peter Hansen 
Hellerung, J. H. (-1891-), (H. Gamst & H. C. Lunds 

eftf.), 1565, 3536 
Hendrick (-1730-), 1289 
Herman (d.æ.) (o. 1275-1300), 3322, 3339 
Høyer, A. M. (-1895-), Viborg, 2703 
Jensen, Peder – er identisk med Johansen, Peder 
Johansen, Peder – se Peder Johansen/Peder Jensen 
Kleimann, Arnt (-1634-), Lybæk, 2280, 2289 
Klyner, Hans (-1566-), 959, 963 note 60 
Kort (-1435-44-), 1819, 1830/31, 2023, 2652, 

2665, 3226, 3244 
König, Caspar (-1736-60-), Viborg, 1452, 1464, 

2556, 2575
Lucas, Melchior (-1589-99-), Husum, 515, 1426,

1434, 3280, 3299 
Lund, Hans Christian (-1850-53-), København, 

928, 2833, 3536 
Løw, B. & Søn (-1907-28-), København, 991, 1903, 

1778, 2329, 2355, 3108, 3256, 3481 
M H (-1590-), 2514 note 138 
Meilstrup, Jacob Hansen (-1870-80-), Randers, 

2833, 3423
Meilstrup, P. M. (-1822-), Randers, 1530, 1553,

1554
Meilstrup, P. P. (-1853-69-), Randers, 517, 518, 

772, 1511, 1866, 2902 
Melchior, Petrus (-1625-), Husum, 2186 
Melchior(sen), M. Baltzer (-1636-), Flensborg,

2730
Mervelt, Gert van (-1552-), 890, 928 
Meyer, Christian (-1710-), Hamborg, 1207 
Niels (-1437-), Lüneburg, 890, 902, 1540, 3531, 

3536
Nielsen, Adam (-1600-), Kolding, 2397, 2410 
Nielsen, Aug. – se Thubalka
Paccard, Alfred (-1972-74-), Annecy, Frankrig,

1402, 2845
Paccard, Pierre (-1980-87-), Annecy, Frankrig, 

1207, 3090
Peder Jensen (-1430-32-), Randers, 1083, 3534,

3535, 3538
Peder Jensen er identisk med Peder Johansen 
Peder Johansen (-1430-32-), Randers, 1100, 1101, 

1321, 1340, 2042, 2053, 2068, 2090, 2091, 3534,
3535, 3538

Peter Hansen (-1492-1507-), Flensborg, 2318, 
2816, 2833, 3530, 3534, 3541
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Petit & Fritsen (-1964-81-), Holland, 927, 1062, 
1433/34, 2536 

Petit & Gabi Edelbrock (-1922-), Westfalen, 2582 
Reimer, D. H. (-1816-), Randers, 991 
Rock, Franciscus (-1646-), Glückstadt, 1062 
Smithske Jernstøberier – se De Smithske Jernstøbe

rier
Stallknecht, Jørgen (-1864-), Horsens, 1153 
Strufe, Otto (-1655-), Hamborg, 518, 772, 3527 
Taylor, John & Co. (-1958-76-), England, 1958, 

1710, 2802, 2962, 2996 
Thubalka (-1949-82-), (firma), Vejle, 514, 928, 

1177, 1969, 2023, 2103 
Tram, Henrik (-1547-), 2345, 2355, 2357 note 55 
Whitechapel Bell Foundry (-1971-), London, 1010 
Wulff, Andreas (-1655-), Hamborg, 518, 772

KONSERVATORER
Andersen, Peter Kristian (-1934-49-), 1224, 1226, 

1229, 1844, 2578 note 45, 3231 
Bagger, Peter J. (-1930-36-), (maler), 1042, 1054, 

1113, 1116, 1117, 1123, 1124, 1144, 1148, 1149,
1150, 1153, 3534 

Baumbach, C. J. – se under Sten- og billedhug
gere

Bayer, Erik – se under Malere 
Borre, Harald (-1936-52-), 1040, 1609, 1979, 3126 
Bruun, Harald – se under Malere 
Buch, Niels Ole Funder (-1981-82-), 3391 
Dalgaard, Jens J. (-1977-), 2482 
Due, Kristian – se under Malere 
Elmholdt, Svenning (-1967-), 899 
Frederiksen, C. (-1920-), 1046 
Gallifant, Charles (-1985-), 1221 
Hecklen, Lucien – se under Snedkere og billed

skærere
Hellvik, Olaf (-1958-80-), 1040, 1530, 1936, 1938, 

2010, 3126
Holm, E. B. Rosing – se under Snedkere og 

billedskærere
Høm, Paul – se under Malere 
Jensen, Einar V. (-1938-60-), 1083, 1084, 1087, 

1088, 1090, 1095, 1097, 1562 note 75, 1844, 1853, 
3231

Jensen, Poul (-1921-25-), 1113, 1118, 1121, 1194, 
1196, 1198, 1201, 1203, 1454, 1578 

Kaland, Bjørn (-1978-), Bergen, 2581 
Kornerup, Jacob – se under Malere 
Kristiansen, Georg N. (-1942-68-), 983, 984, 989, 

990, 994, 2345, 2349 
Larsen, Mogens (-1953-77-), 490, 495, 545, 550, 554,

562, 563, 564, 566, 568, 569, 581 note 12, 1759 
Lauritsen, P. (-1920-), 1046 
Lind, Egmont (-1941-64-), 1081, 1307, 2427, 2776, 

3126, 3273
Lunøe, Poul (-1956-62-), 485, 490, 499 note 44

Magnus-Petersen, J. (-1888-1903-), (tegner), 541 
note 47, 588, 977, 980, 986, 1451, 1536, 1554, 
1775 note 32, 1872, 1892, 1897, 1935, 1938, 2286, 
2287, 2288, 2392, 2741, 2745, 2886, 2929 

Munk, Harald (-1914-42-), (maler), 742, 743, 773 
note 14, 1251, 1264, 1271 note 40, 1335, 1336, 
2239, 2344, 2485, 3455, 3457, 3458, 3462, 3464,
3470, 3472, 3479, 3491 note 91 og 95 

Møller, J. P. (-1836-), 485, 497 note 7 
Nielsen, Karl Søndergaard (-1979-), 931 
Nielsen, Vitus – se under Sten- og billedhuggere 
Petersen, Emil (-1923-), 485 
Petersen, F. F. (-1873-76-), 485, 490, 499 note 38, 

545, 549, 550, 553, 581 note 11 
Rasmussen, Ejnar (-1937-), 1336 
Rastrup, Lars – se under Snedkere og billedskæ

rere
Rothe, Eigil (-1905-25-), 1245, 1307, 1313, 1316, 

1318, 1319, 1321, 3125, 3127, 3128, 3130, 3162 
note 69, 3163 note 94 

Rønne, Svend (-1904-08-), 485, 495, 498 note 21,
23, 24, 26, 29, 31, 33, 35, 499 note 38, 550, 554,
563, 579, 581 note 11 

Simonsen, Knud (-1971-80-), 1307, 1892 
Smalley, Robert (-1968-77-), 2307, 2482 
Steffensen, V. (-1873-), 583 note 42 
Sørensen, Aage (-1960-86-), (maler), 1042, 1575, 

2308, 2478, 2485, 2524, 2530, 2533, 2539 note 30, 
2888, 2979, 2987, 2991, 2995, 3038, 3050, 3322,
3356, 3376 

Termansen, N. J. – se under Malere 
Thomsen, Verner (-1961-), 1090 
Trier, Ernst (-1955-72-), (maler), 2122, 2359, 2397, 

2406, 2449, 2524, 2591, 2593, 2618, 2619, 2627, 
2801

Vognsen, Leif (-1978-79-), 251 note 35

MALERE (TEGNERE, GRAFIKERE OG KOB
BERSTIKKERE)

A M (-1791-), 1197 
A P (-1791-), 1197
Aachen, Hans (Johan) von (1552-1615), 2165 
Abildgaard, Søren (-1770-76-), (arkivtegner), 153, 

316, 525, 529, 530, 539 note 16, 540 note 20, 586, 
588, 589, 592, 953, 957, 963 note 54 og 55, 986, 
990, 1232, 1426, 1451, 1500, 1699, 1872, 2607, 
2608, 2618, 2652, 2890, 2899, 2903, 2904, 2905, 
3540, passim

Adamsen, Sten (-1620-52-), Ribe, 1045, 1046, 
1084, 1687, 1702, 1844, 1847, 2068, 2075, 2086, 
2087, 2088, 3062 note 66, 3132, 3144, 3151, 3163 
note 99

Agersnap, Hans (-1891-1910-), 1502, 1504, 1530, 
1532, 1535, 1594, 2279, 2717, 2780, 2798 note 46, 
2801

Aldegrever, Henrik (1502-55-), 2413 note 53



KLOKKESTØBERE (BØSSE- OG KANONSTØBERE) – MALERE (TEGNERE, mv.) 3693

Anders (-1633-39-), Kolding, 2406, 2486 
Andersen (-1855-), Kalvslund(?), 3356, 3360, 3364 
Andersen, A. N. (-1886-), Vejen, 2855, 2857, 2858 
Andersen, Cilius (-1898-), 1145, 1146 
Andersen, Hans (†1673), Ribe, 629, 644 
Autrup, Hans Christensen (-1863-), 2954 
Bagger, Peter J. – se under Konservatorer 
Bang, Wilhelmine (-1875-), 1053 
Barocci, Federico (1528-1612), 554 
Bartholomesen, Jacob (-1635-54-), Ribe, 476, 512, 

3072, 3082 
Bartolommeo, Fra (1472-1517), 2889 
Bartsch, Johan (o. 1650), Gotland, 1880 note 71 
Bauditz, Hinrich Conrad, Rendsborg, 3530 
Bayer, Erik (-1907-09-), (konservator), 2308, 2322 

note 35, 2345, 2348, 2352, 2356 note 29 og 30 
Becker, J. G. Burman (-1860-70-), (kontorchef), 

1786, 1890, 2036, 2040, 2552, 2585, 2614, 2615,
2679, 2707, 2885, 3533, 3534 

Bernini, G. L. – se under Sten- og billedhuggere 
Biltoft, Inge (1900'rne?), 1376 
Bjerrum, Christian Peter (-1739-), Ribe, 3396,

3416, 3421
Bloch, Carl (†1890), 1381 note 19, 2702, 3535 
Brask, Johanne (-1915-51-), 2755, 3107, 3280,

3281, 3283, 3288, 3292, 3295, 3296, 3309 note 62 
Brun (-1866-67-), Ribe, 747 
Brun, Charles le (1619-90), 3284 
Bruun, C. (-1840-), Guldager, 2068, 2070, 2071 
Bruun, Harald (-1886-), (konservator), 485 
Budtz Møller, Carl (-1902-), 1370 
Bærentzen, Emil (1799-1868), 1001 note 11 
Bølling, Hans Christensen (-1620-52-), Ribe, 433, 

582 note 29, 1046, 1084, 1844, 1847, 2068, 2075, 
2086, 2087, 2088, 3163 note 99 

Candid, Peter (o. 1625), 1046, 1085, 1454 
Christen (-1651-52-), Kolding, 2373, 2382, 2383, 

2402, 2406, 2408 
Christensen, Villy (o. 1900?), 2188 
Christian (-1772-77-), Ribe, 440, 456 
Cort, Cornelius (-1575-), 742 
Cranach, Lucas (d.æ.) (1472-1553), 384, 495 
Dalsgaard, Christen (-1872-78-), 2368, 2376 note

15
Dircksen, Jan (-1602-18-), 2413 note 53 
Dohm, Heinrich (-1898-1903-), 1612, 1658, 1664, 

1670, 2188, 3010, 3011, 3356, 3359, 3360 
Dolci, Carlo (1616-86), 2593, 2890 
Dolendo, Zacharias (o. 1625), 742 
Doré, Gustave (1832-83), 2855, 2857, 3541 
Dorph, Anton (1831-1914), 1777, 2164, 2955, 2962 
Due, Kristian (-1916-20-), (konservator), 893, 897, 

898, 899, 905, 908, 910, 912, 939 note 67, 1045, 
1046, 1120, 1630 note 36 

Dyck, Anton van (o. 1600), 766 
Dürer, Albrecht (1471-1528), 983

Ellung, I. (-1798-1801-), (antikvar), Varde, 1126, 
1132, 1143, 1248 (på disse fire sider findes tegnin
ger af I. Ellung, anført som anonyme), 1792, 1804 
note 39, 3534 

Exner, Julius (1825-1910), 2171, 2186, 2201 note 
72

F P (el. P F?) (-1791-), 1196, 1197 
Fabricius (-1790-), Tønder, 485 
Floris, Frans (o. 1516-70), 2445 note 55, 3205 note 

67 og 68
Fredendal, Peter Frederik (-1868-73-), Kalvslund, 

3322, 3360 
Frederiksen, Erik Ellegård (-1979-), 1153 
Freudendal – se Fredendal 
Frølich, Lorenz (-1857-), 1006, 1458, 1506 
Gemzøe, Peter H.(-1839-), 2584, 2589, 2608 note

9
Gheyn, Jac. de (1565-1615), 1461, 1507 
Goltzius, Hendrick (1558-1617), 1333, 1436, 1730, 

1852, 1860, 1944, 2070, 2079, 2099 note 35, 2691, 
3082

Gortzius, Geldorph (1553-1616), 920, 1982, 3083 
H H (-1919-), Hej nsvig, 2354 
Hans (-1781-), Ribe, 485 
Hans (-1795-), Ribe, 753
Hans maler (-1620-40-), Ribe, 3062 note 66, 3132, 

3144, 3151
Hansen (-1842-47-), Ribe, 3327, 3459, 3462, 3470 
Hansen, Anders (-1859-62-), Seem, 3402, 3417,

3421, 3422
Hansen, B. (-1880-), Ribe, 3356, 3360, 3364 
Hansen, Brdr. (-1925-), (firma), Esbjerg, 1610,

1611, 1620, 1622, 1630 note 36, 1834 note 47 
Hansen, Carl (-1908-), Nykøbing Falster, 2175 
Hansen, Constantin (1804-80), 388, 900 
Hansen, Erik (-1965-), Askov, 1610 
Hansen, H. (-1921-23-), Grindsted, 2238 
Hansen, Hans (-1827-55-), Ribe, 484, 485, 490, 

493, 494
Hansen, Hans (-1866-77-), Skodborghus, senere 

Holsted, 2369, 2382, 2383, 2821, 2680, 2684, 
2693, 2715, 2718, 2719, 2888, 2890, 2922, 2925 

Hansen, Hans (-1887-), Egtved, 2414 note 58 
Hansen, Heinrich (-1858-82-), 80, 350, 2880, 2882 
Hansen, J. (-1917-18-), Esbjerg, 3034, 3039, 3040, 

3052, 3055 
Hansen Jacob (-1792-), Ribe, 3505, 3509 
Hansen, Jørgen (-1902-18-), Esbjerg, 440, 476, 

478, 1640, 1935, 1943, 1944, 1946, 1948, 1980,
1981, 1982, 2130, 2160, 2169 

Hansen, Lars (-1696-1725-), (kirkeværge, S. Katri
ne), Ribe, 734 note 62, 767 

Hansen, Niels (-1845-), Tjæreborg, 1850, 1862, 
1864, 1866 

Hansen, P. O. (-1866-), København, 3232 
Hansen, Peter Østergaard (-1936-), 1054
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Hansen, Thorvald (-1905-), Kolding, 2743 
Harkruch, Anders (-1701-04-), (vinkelskriver), Ri

be, 414, 415, 3526, 3530 
Haslund, Ole (-1902-), 494 
Havsteen-Mikkelsen, Sven (-1978-85-), 2815, 2855, 

2856, 2874 note 25 og 26 
Hensel (-1887-), Fædsted, 3377 
Herman (-1847-), Lunde, 1117 
Hilker, Georg Christian (-1860-), 3526 
Hjermind (-1887-), Esbjerg, 1007 note 1 
Hoffskov, J. (-1896-), Bække, 2368 
Hofmann, Heinrich (1824-1911), Dresden, 2263, 

2265 note 5 
Holbak, Niels (-1934-), 2127, 2134 
Holm, Truels (-1878-86-), Bobøl, 2750, 2757, 2791, 

2832
Holsøe, Carl (-1897-), 2888, 2889, 2910 note 26 
Høier (-1848-), Billum, 1086 
Høm, Paul (-1952-74-), Gudhjem, 379, 416, 893, 

912, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1177, 1179 note 
27, 1222, 1943, 1944, 1946, 1948, 1952, 1954 

Hörner, Johan (-1741-61-), 493 
Haas, J.(1720-75), 498 note 22 
I S L (-1708-), 2490
Iversen, Hans (-1726-28-), Varde, 892, 914, 922 
Iversen, Kræsten (1886-1955), Holsted, 1009, 2742, 

2748, 2759 note 20, 2762 
J L (-1733-73-), 3396, 3401, 3402, 3418 
Jacob (-1795-18-), Ribe, 386, 435, 482, 761 
Jensen, H. (-1850-), Varde, 989 
Jensen, Hans (†1653), Ribe, 1687, 1702, 2068, 

2075, 2086, 2087, 2088, 3163 note 99 
Jensen, Hans Christian (-1883-), 494 
Jensen, Jens Urup (-1950-79-), 1010, 1168, 1222, 

1307, 1978 
Jensen, K. Søborg (-1985-), 2071 
Jensen, Lars (Las), (-1742-47-), Skærbæk, 415, 432, 

3391, 3396, 3397, 3417, 3418, 3419, 3421, 3424, 
3432 note 63 

Jensen, Poul – se under Konservatorer 
Jepsen, M. (-1884-), 1393, 1399, 1400 
Jerichau, Jens Adolf (-1890-1916), 1564 
Johannesen, M. (-1954-), 2453 
Johannsen, M. (-1850-), 2655, 2665 
Johnsen (-1915-), 2851 
Jouvenet, Jean (1644-1717), 578, 3075 
Jung, F. (-1985-), 2530, 2539 note 30 
Jung, P. (-1985-), 2530, 2539 note 30 
Jung, Richard (-1924-28-), Gesten, 2539 note 30, 

2680, 2684, 2818 
Jürgensen, Andreas (-1802-), Roager, 3459, 3462,

3463, 3491 note 98 
Jørgensen, Mogens (-1979-), 2762 
Jørgensen, Oskar (-1927-), 1957 
Kjær, Nicolai (-1846-47-), Vorbasse, 2307, 2310, 

2345, 2348, 2352

Knud (-1672-94-), Ribe, 441, 463, 464 
Knudsen, Preben (-1742-), Ribe, 437 
Koch, Julius (-1752-), 1169, 1170, 1171, 1174, 

1179 note 27 
Kornerup, Jacob (-1865-94-), (antikvar), 381, 382, 

386, 388, 1075, 1307, 1310, 1311, 1312, 1313, 
1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1345 note 37, 1913, 
1932, 2238, 2250, 2259 note 39, 3213 

Kragh, Johannes (-1905-06-), 379, 496 
Kragh-Hansen, Viggo (-1970-), 493, 494 
Kristensen, Jørgen (-1887-), Lindknud, 2679 
Kruse, V. (-1905-), 498 note 35 
Købke, Christen (-1835-), 2001, 2008 
Kaalund, Bodil (-1970-76-), 2295 
Larsen, Alfred (-1905-), 3176 
Larsen, Johs. Nim (-1958-), 2071 
Laurids Peter (-1803-), Fanø, 1375 
Lauridsen, H. (-1884-86-), Kolding, 3327 
Lind, C. F. (-1840-62-), Jernved, 1787, 1789, 1803 

note 29 og 30, 1819, 1822, 1827, 2820, 2821, 
2837 note 73, 3038, 3039, 3040, 3050, 3052, 3322, 
3323, 3325, 3327 

Lind, M. P. (-1882-84-), Kolding, 2590, 2609 note 
31

Lochon, H. von (o. 1550), 421 note 12 
Lollesgård, Knud (-1973-), 2237 
Lund, Anker (-1881-98-), København, 1226, 1474,

1479, 1763, 3322, 3324, 3327, 3534 
Lund, Niels (-1754-76-), Janderup, 892, 893, 898, 

911, 916, 1041, 1042, 1046, 1048, 1054, 1058, 
1059, 1060, 1083, 1086, 1087, 1090, 1095, 1096, 
1097, 1098, 1099, 1152, 1246, 1250, 1252, 1253, 
1257, 1258, 1260, 1261, 1264, 1321, 1338, 1339 

Magnus-Petersen, J. – se under Konservatorer 
Mahler, Jacob – se Jacob
Malling, Johannes (-1918-19-), Birkerød, 2449, 

2450
Mander, Karel van (d. æ.) (1579-1623), 1461 
Mander, Karel van (d. y.) (o. 1650), 742 
Matham, Jacob (1571-1631), 1749 note 46, 1879 

note 52, 2099 note 35, 2700 note 44 
Merian, Matthäus (-1627-), 3462 
Mecklenborg (-1901-), Varde, 1169 
Mehrn, Anna Maria (1889-1976), 2171, 2188 
Meulengracht, Jacob Adriansen van (-1635-40-), 

Ribe, 486, 582 note 29, 769, 775 note 71, 3072, 
3082, 3526, 3528 

Meyer, Jacob (-1958-), 2582 
Moe, Andreas (-1902-), 2591, 2593 
Mortensen, Emanuel (-1927-28-), Holsted, 2762 
Munch-Petersen, Lisbeth (-1960-74-), 379, 416 
Munk, Harald – se under Konservatorer 
Müller, Thomas (-1715-), Tønder, 3463, 3464, 

3469, 3476
Mølengraf, Jacob Adriansen van – se Meulengracht, 

Jacob Adriansen van
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Møller, Carl Budtz – se Budtz Møller, Carl 
Møller, J. P. – se under Konservatorer 
Møller, Peter Nicolai (-1882-1904-), Kolding, 2275,

2432, 2450, 2459, 2460, 2524, 2526, 3376 
Niels (-1799-), Tradsborg, 884 
Nielsen, H. H. S. (-1883-), Ål, 1086 
Nielsen, Knud (-1693-), Ribe, 466 
Nielsen, Kr. (-1927-28-), Vejen, 1687, 1689, 1690, 

1696, 2680, 2684, 2693, 2829, 2839 note 103 
Nielsen, Laurids (-1928-), Ribe, 3287 
Nielsen, Niels Ibsen (-1924-50-), (kirkeværge), 

Holsted, 2748, 2752, 2760 note 29 
Nøbbe, Jacob (1850-1919), (tegnelærer), Flensborg, 

2187
Oppenhagen, E. (-1902-), Kolding, 2591, 2594, 2599 
Ottesen, Johannes (1875-1936), 494 
Ottzen (-1919-20-) , Vamdrup(?), 2651 
Overgaard, Christen Nielsen (-1906-), 379 
P F (el. F P?) (-1791-), 1196, 1197 
P G (-1653-54-), 981, 982, 983 
Pas, Crispin de (d.æ.) (1564-1637), 920, 1046, 1086, 

1982, 3083, 3145 
Pas (se), Crispin de (d.y.) (-1643-70?-), 2432 
Pas, Magdalena de (o. 1600-40), 742 
Paulsen (-1846-), Ribe, 463 
Paulsen, Julius (1860-1940), 1502, 1504 
Peder (-1751-), 952 
Pedersen, Alfred (-1941-), 2278 
Pedersen, Anders (-1791-), 1197 
Pedersen, Erik (-1929-31-), (også billedskærer), 1733, 

1787, 1788 
Pedersen, Ferdinand (-1950-), Varde, 935 
Pedersen, I. (-1847-), Billum, 1086 
Pedersen, Ib (-1941-), 2278 
Pedersen, Stefan Viggo (-1942-55-), 494, 1425, 

1426, 1609, 1610, 1611, 2001, 3275, 3278, 3279, 
3280, 3283, 3308 note 45 

Pedersen, Truels (-1769-), 1426, 1474, 1475, 1476, 
1478

Pencz, Georg (ca. 1500-50), 2413 note 53 
Petersen, Carl (-1894-1904-), (dekorationsmaler), 

379, 381, 382, 388, 390, 391 note 7, 409, 540 note
39

Petersen, Ellen, f. Olesen (-1921-), 494 
Petersen, Julius (-1884-85-), 1787, 1789, 3541 
Petersen, Jürgen (-1715-), Tønder, 3463, 3464, 3469, 

3476
Petersen, Martin (-1886-), 536 
Philipphus (-1613-), Ribe, 73, 440 
Poulsen (-1822-47-), Ribe, 437, 572, 3132, 3136, 

3146
Poulsen, Hans (-1710-42), Ribe, 335, 375, 435, 

476, 485, 489, 822, 889, 892, 893, 986, 898, 899, 
1113, 1116, 1117, 1144, 1146, 1246, 1247, 1250, 
1251, 1454, 2013, 2042, 2043, 2044, 2122, 3395, 
3398, 3401, 3409, 3423, 3425, 3507, 3508, 3531

Preetzmann, Caspare Christina Juliane Ulrikke 
(-1839-), (konventualinde), Gisselfeld, 1575, 1577 

Rafael (1483-1520), 496, 767, 3462 
Rahbek, P. (-1916-), 2978, 2979, 2991 
Ravnø, Valdemar (-1933-), Vorbasse, 2329 
Reinau, Johan Jochum (-1864-), Fanø, 2124, 2142 

note 36 
Reinhard, A. (-1717-), 492 
Rembrandt (1606-69), 2201 note 83, 2820 
Rem, Guido (1575-1642), 1763 
Riber, Lauritz Andersen (-1591-1614-), Ribe, 312, 

398, 410, 422 note 13, 446, 448, 468, 482, 496, 
553, 554, 575, 576, 777, 787, 788, 1530, 1535, 
1536, 1554, 1561 note 53 og 54, 3056, 3062 note
66 og 69, 3528, 3530 

Riber, P. (-1903-), 1232 
Richard, Ferdinand (-1867-), 1418, 1424 
Richter, Benjamin (-1768-), Stepping, 3279, 3281, 

3288, 3291, 3292, 3294, 3295, 3296 
Roed, Jørgen (1808-88), 80, 132, 158, 251 note 32, 

341, 366, 387, 454, 473, 543, 554, 582 note 25, 
735, 766

Rohde, Johan (-1898-), 3505, 3506 
Rondahl, Emmery (-1895-), 1887, 3232, 3250 note 

58
Rousselet, Gilles, 3284 
Rubens, P. P. (1577-1640), 2072, 2089 
Rud-Petersen, Rudolf (-1941-), 2397, 2398 
Røjbæk, Ingolf (-1953-55-), 1844, 1848, 2308 
Rørbye, Martinus (-1848-), 496, 3458, 3480, 3494 

note 172 
S F (-1791-), 1197 
S H (-1791-), 1197
Sadeler, Johan(nes) (1550-1600), 560, 1046, 1085, 

1454, 1702, 1844, 1845, 2086, 3152, 3533 
Sadeler, Raphael (1555-1616), 1702, 1844, 2086, 

3152
Sadeler, Ægidius (1570-1629), 2165, 2445 note 55 
Salomon, Geskel (-1843-), 494 
Schaten, Hubert (-1597-), 283 
Schleisner, C. A. (-1877-), 890, 893, 898, 899, 922 
Schmidt, Agnes – se Smidt, Agnes 
Schmidt, Olga (-1895-), 2702 
Schourup, Peder (-1761-), Hjarup, 2626 
Schrøder, Karl (1870-1943), 3548 
Schwartz, Chr. (o. 1650), 560 
Seidelin, E. H. (-1858-60-), (præst), Janderup, 1046, 

1071 note 33 
Simonsen (-1854-), 3494 note 172 
Skovgaard, Joakim (-1890-1926-), 390, 1564, 3505,

3506, 3536
Skovgaard, Johan Thomas (-1957-58-), 2580, 2581,

2582, 3536
Skovgaard, Niels (-1924-), 2843
Smidt, Agnes (-1928-39-), 494, 3462, 3546
Solis, Virgil (1514-62), 1562 note 72 og 73, 2496
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Sonnichsen, Johannes (-1738-40-), Sønderho, 2163, 
2199 note 35 

Sonnichsen, Sonnich (-1738-40-), Sønderho, 2163, 
2199 note 35 

Starup, Mads (-1887-), Maltbæk, 2414 note 58 
Stavn, Jeppe (1747-1826), ('herregårdskunstner'), 

Endrupholm, 1723, 1740, 1749 note 65, 3188, 
3205 note 58, 3206 note 76 

Steen, Peter (-1936-51-), (også billedskærer), Varde, 
1350, 1399, 1404 note 35, 3535 

Steenholdt, Niels (-1936-37-), Gredstedbro, 2556, 
2572, 2573, 3256 

Steffensen, Poul (-1906-10-), 1086, 1087, 2360 
Stenholt-Jensen (-1940-), 1508 
Stensen, Willem (-1667-96-), Ribe, 375, 463, 466, 

500, 2025, 2370, 3132, 3134, 3136, 3163 note 99, 
3281, 3296

Stentzel, Albret (1686-1722), Fredericia, 2259 note 
48

Stentzel, J. A. (-1740-), 2239, 2240, 2242, 2259 note 
48, 2345, 2348 

Stevns, Niels Larsen (-1914-), 2845 
Storck, Jørgen (-1905-), 920, 922 
Stoss, Veit – se under Snedkere og billedskærere 
Stryhn, Niels (-1948-), Hjerting, 2071 
Süthölfer, J. B. (-1888-), 2503, 2513 note 109, 2514 

note 133
Søndergaard, Ole (1876-1958), 1004, 1006, 1169, 

1171, 1173, 1892, 1893, 1894, 1900, 1932, 1936, 
1938, 1941, 1942, 1943, 1952, 1956, 1957, 2344,
2356 note 30, 3275, 3308 note 45 

Sønnichs, Hinrich (-1716-39-), Haderslev, 2590, 
2591, 2602, 2867, 2874 note 34 

Sønnichsen, P. (-1876-), 2485, 2490, 2512 note 89, 
2513 note 109 

Sørensen, C. Frederik (-1852-), 1001 note 11 
Sørensen, J. M. (-1917-), 2071 
Sørensen, S. P. (-1917-), 2071 
Sørensen, Aage – se under Konservatorer 
Termansen, N. J. (-1908-20-), (konservator), 1046, 

2368, 2432, 2439, 2445 note 53, 2910 note 26, 
2931, 2992

Thomsen, J. Lauritsen (-1925-34-), Ansager, 1373, 
1575, 1577, 1584, 1586, 1777 

Thomsen, Otto (-1915-39-), Lunde, 1179 note 27 
Thomson(?), F. Lund (-1914-), 2263 
Thy, I. L. (-1931-), 1361
Thøschyld, Hans (-1718-19-), Kolding, 2968 note

40
Toft, C. L. (-1928-), (præst), 2617, 2620 
Toft Møller (-1840-47-), Guldager, 1943, 1946, 

1948, 1954, 2068, 2070, 2071 
Tom-Petersen, Peter (1861-1920), 2187 
Trier, Ernst – se under Konservatorer 
Trier, Troels (-1927-28-), 2816, 2820, 2837 note 

72, 2950, 2955, 2962

Tørsleff, August (o. 1900), 494 
Urup, Jens – se Jensen, Jens Urup 
Ussing, Jens – se under Snedkere og billedskæ

rere
Ussing, Peder (1785-1872), (også snedker), Ribe, 

340, 437, 466, 482, 484, 485, 495, 496, 497 note
10 og 20, 526, 527, 539 note 6, 622, 820, 822, 823, 
824, 893, 896, 898 

Vedel, Herman (-1946-), 494 
Vinci, Leonardo da (1452-1519), 1723, 2275, 2310, 

3040, 3325, 3400 
Vos, Maerten de (1532-1603), 940 note 93, 1054, 

1281, 1730, 2081, 2432, 2442, 2693, 3051 
Vries, Hans Vredemann de (1527-1604), 1695 
Vrøgum, Carl Nielsen (-1871-84-), 1046, 1361 
Vaaben, Peter (-1883-), Bække, 2414 note 64 
West, Birgitte (-1924-), 1014 
Wierix, Anton (†o. 1624), 905, 1054, 1281 
Wierix, Hieronymus (1553-1619), 1435, 2242, 2574 
Wilckens, August (1870-1939), 2187, 2203 note 142 
Willum (-1704-), Ribe, 756 
Willumsen, Hans (-1703-40-), Ribe, 335, 375, 453, 

456, 462, 695, 748, 764, 823, 3417, 3418, 3419 
Wilrich, Hans Christian (1653-1722), 3530 
Wind, C. F. (-1881-), 1171, 1179 note 27 
Windfeldt, Anders Nielsen (-1762-65-), Farup, 741, 

742, 773 note 9, 1426, 1475, 1478, 1502, 1503, 
1504, 3280, 3283, 3284, 3285, 3309 note 64, 3546 

Worre, Jørgen (-1916-), Esbjerg, 1827, 1946 
Wuchters, Abraham (-1648-49-), 1870, 1879 note

67
Wüstenberg (-1861-), Sønderho, 2183 
Zeuthen, C. O. (-1853-), 417, 418 
Østergaard, Niels (-1959-63-), 922, 1946 
Aachen, Hans (Johan) von – se under A 
Aagaard, P. (-1843-47-), Rødding, 3396, 3398, 

3400, 3410, 3412, 3416, 3433 note 71

MURERE
Andersen, Niels (-1741-43-), Mesing, 2426, 2588 
Barderich (-1758-), Fredericia, 2589 
Bruun, Chr. (-1938-), (bygmester), Vester Vedsted, 

3491 note 87 
Castella, Jacob (-1600-), Sønderborg, 295 note 14 
Castella, Peter Petersen de (-1599-1609-), Sønder

borg, 295 note 14 
Christensen, Hans (-1693-1707-), Rodebæk, 1568, 

1572, 1608, 1633, 1635, 1636, 1657, 3542 
Christensen, J. (-1891-), Varde, 966 
Christensen, Jens (-1768-), 3034 
Christensen, Kalle (-1594-1600-), Ribe, 282 
Christensen, Laurids (-1619-), Grindsted, 2227 
Christensen, M. P (-1870-), (bygmester), Ribe/ 

Seem, 271 note 8, 3382 
Christensen, Niels (-1768-), 3034 
Christensen, Peder (-1716-), Seem, 3410, 3416
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Christoffersen (-1916-), 2670 note 59 
Decastello, Claus Pedersen (-1606-), Ribe, 295 

note 14
Ebbe (-1677-99-), Ribe, 310, 453 
Feddersen, Friderich Johan Wilhelm (1826-57), 

Varde, 937 
Grumsen, Søren (-1653-), 2647 
Gullev, Ribe, 647 note 7 
Hansen, Jens (-1883-), 3001 note 16 
Hansen, Jørgen (-1787-88-), Allerup, 3392 
Hansen, Nis (-1719-), Skærbæk, 3381 
Hansen, Søren (-1699-), Plovstrup, 2814 
Hødrich, Johann Gottfried (-1737-40-), (bygme

ster), Viborg, 76, 137, 283, 333, 335 
Iversen, Lambert (-1702-), Fåborg, 880 
Jacob (-1618-19-), Ribe, 289, 728 
Jacob (-1674-78-), Ribe, 302, 453 
Jacobsen, Laurids (-1650-55-), Ribe, 372 
Jens (-1591-), Ribe, 312 
Jens (-1646-), Janderup, 1357 
Jens (-1685-89-), Varde, 880, 1357 
Jensen, Bertel (-1811-), Fåborg, 1758 
Jensen, Mattias (-1776-), 1111 
Jensen, Søren (-1791-), Ho, 1357 
Johan (-1751-), 950 
Jørgen (-1615-), Grene, 2284 
Jørgen (-1622-), Lejrskov, 2426 
Jørgen Christian (-1740-61-), (slotsmurermester), 

Kolding, 2457, 2589, 2626 
Jørgensen, Christen (-1768-), Darum, 3034 
Jørgensen, Hans (-1652-), Anst, 2474 
Jørgensen, Jes Nybro (-1861-), Bolding, 2944 
Jørgensen, Laust (-1643-), Ribe, 289 
Jørgensen, Mads (-1636-47-), Kolding, 2426, 2479, 

2552
Kjær, A. (-1904-), Henne, 1275 
Kjær, S. (-1904-), Henne, 1275 
Knudsen, M. (-1923-), Grindsted, 2238 
Kruuse, Anders – se under Arkitekter og bygme

stre
Laurids (-1618-), Grene, 2286 
Laurids (-1651-), Ribe, 369 
Lauridsen (Lauritzen?), Jacob (-1652-89-), Ribe, 

302, 308, 315, 714 
Lauritz (-1614-), Ribe, 728 
Laust (-1751-), 950
Lund, Terkild (-1924-25-), (bygmester), Brørup, 2735
Lyne, Lauritz Petersen (-1728-), Ribe, 372
Lütken, Josias (-1806-10-), Ribe, 340
Mads (-1621-), Sædding, 1165
Mads (-1637-), Kolding, 2457
Mads (-1715-), Tjæreborg, 1842
Mads (-1768-), ('kalkslåer'), 3034
Makholm (-1844-), Kolding, 2426
Matzen, Jørgen (-1728-), Kolding, 372
Michelsen, Christen (-1742-), Ringkøbing, 2380

Mogens (-1594-96-), Ribe, 282 
Morten (-1637-), Ribe, 138 
Møller, Peder (-1847-), (også blytækker) , Vester Ved

sted, 3454 
Nielsen, Espen (-1686-), Vejen, 2814 
Nielsen, H. (-1895-96-), Kolding, 2367, 2704 note 4 
Norsk, Jep (-1677-), (kalkslager), Ribe, 302 
Nue (Noe), Peder Michelsen (-1689-1702-), Varde, 

880
Nørgaard, Anders (-1768-), 3034 
Olsen, Anders, (-1914-15-), Skærbæk, 3103 
Oluf (-1647-55-), 1423, 2064 
Olufsen, Anders (-1595-1600-), 282 
Otto (-1750-), Varde, 1571, 1591 note 20, 3534 
Peder (-1580-), Ribe, 516 
Pedersen, Hans (-1744-), Fredericia, 2615 
Pedersen, K. (-1914-), Grindsted, 2262 
Pedersen, Oluf (-1689-97-), Årre, 880, 1568, 1572, 

1633, 1636, 1719 
Petersen (-1887-), Esbjerg, 1007 note 1 
Rasmussen, G. (-1922-), 2412 note 22 
Rasmussen, H. P. (-1919-21-), Farre, 2326 
Rasmussen, Niels (†1705), Ribe, 124 
Rieman, N. H. – se under Arkitekter og bygme

stre
Rungborg (-1937-), Hejnsvig, 2358 
Schade, Laurs (-1795-1800-), Ribe, 338, 692, 761, 

770
Schledermann, C. J. (-1891-92-), Roskilde, 1563, 

3536
Schødt, Chr. (-1860-), (bygmester), Struer, 1404 

note 13 
Sillius (-1650-), Varde, 2064 
Sindesen (-1650-), Ribe, 73 
Skousen, M. (-1918-20-), 2650 
Svendsen, Morten (-1641-), Ribe, 292 
Sørensen, Søren (-1734-), København, 329 
Tamsen, Jens (-1650-), Ribe, 73 
Tarp, Jens (-1786-), Agersnap, 2009 
Tarp, Morten Jensen (-1779-82-), (bygmester), 

Agerbæk, 2155, 2156, 2157, 2206 
Thomas (-1647-), Varde, 2064 
Thomasen, Christian (-1764-), Kolding, 2423, 2426 
Thomsen, Thomas (-1733-), Skærbæk, 3422 
Torlund, Peder (-1757-61-), 1526, 1528 
Unror, Oluf (-1733-), Haderslev, 328 
Villads (-1617-), 2552, 2578 note 24 
Villantz (-1631-33-), Ribe, 138, 714 
Villumsen, Niels (-1713-), Ribe, 74

NÅLEMAGERE
Niels (-1790-), Ribe, 655

ORGELBYGGERE
Andersen, Poul-Gerhard (-1952-69-), (orgelhisto

riker), 919, 1510

251*
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Andresen, Joh. P. & Co. (-1894-1923-), Ringkø
bing, 990, 1126, 1177, 1265, 1288, 1350, 1382 
note 30, 1674, 1866, 1903, 2173, 2502, 2573, 
2756, 2791, 2802, 2831, 2845, 2996, 3243, 3478, 
3494 note 169, 3537, 3540 

Bruhn, Brdr./Bruhn, P. & Søn (-1972-91-), Årslev, 
1207, 1510, 1598, 1830, 1866, 1902, 1969, 2103, 
2278, 2295, 2317, 2354, 2374, 2408, 2453, 2696,
2899, 3298, 3377, 3422 

Busch, Johann Dietrich (o. 1740), Itzehoe, 774 no
te 52

Cahman, Hans Hendrich (-1683-84-), 470, 472, 
480 note 9, 760 

Christensen, Bruno & Sønner (-1958-90-), Terkels- 
bøl, 761, 1012, 1013, 1177, 1350, 1406, 1738, 
2021, 2251, 2265, 2582, 2756, 2869, 2961, 3153, 
3477, 3515

Demant, J. A. (-1868-74-), Århus, 1575, 1588, 3478 
Demant, P. U. F. (1803-1868), 1588 
Frederiksborg Orgelbyggeri – se Krohn, Troels 
Frobenius-firma (-1921-74-), Kgs. Lyngby, 470, 

473, 475, 990, 1009, 1012, 1060, 1100, 1126, 1152, 
1177, 1232, 1339, 1595, 1626, 1703, 1738, 1778, 
1866, 1903, 1956, 1993, 2052, 2252, 2268, 2270 
note 5, 2317, 2329, 2361, 2440, 2453, 2502, 2664, 
2729, 2730, 2736, 2754, 2763, 2790, 2844, 2845, 
2802, 2931, 3020, 3086, 3107, 3153, 3185, 3298, 
3533

Furtwängler & Hammer (-1906-), Hannover, 3533 
Gebrüder Rieger (-1900-04-), Jägerndorf, Østrig, 

2756, 3243, 3478, 3494 note 169, 3537, 3540 
Gerstendorff, Carl Friedrich (-1739-40-), 472, 480 

note 11 og 15, 763, 774 note 52 
Gudme, Peter Mortensen (-1860-), Svendborg, 3086 
Heide, Johan (†o. 1642), Flensborg, 470, 479 note 

5, 941 note 121 
Hemmersam, Wilhelm (-1953-58-), København, 

1207, 2696
Horsens Orgelbyggeri v/ Th. Frobenius & Co. – se 

Frobenius-firma 
Horsens Orgelbyggeri /v. M. Sørensen – se Sørensen, M.

Husted, Gunnar Fabricius (-1975-), Fredensborg, 
1400

Jydsk Orgelbyggeri (-1959-84-), Hinnerup, 1288, 
1552, 1674, 1778, 1798, 2317 

Karstensen, Peter (-1653-), Viborg, 470 
Krohn, Troels (Frederiksborg Orgelbyggeri) (-1950- 
80-), Hillerød, 1009, 1012, 1433, 1710, 2251,

2265, 2278, 2603, 3532 
Köhne, Daniel (-1870-), 2664 

Marcussen-firma (-1924-93-), Åbenrå, 761, 763,
775 note 60, 890, 893, 917, 919, 1006, 1126, 1265, 

1376, 1464, 1485, 1552, 1588, 1645, 1771, 2089, 
2132, 2533, 2573, 2628, 2703, 2736, 2831, 2899, 
2996, 3256, 3338, 3366

Mayer, C. W. (-1930-), Lübeck, 1265 
Nielsen, Emil (-1903-37-), Århus og Aalborg, 473, 

474, 480 note 23 og 26, 1738, 1957, 1834 note 50, 
3055, 3298, 3310 note 88, 3344 note 54, 3479 

Nielsen, Frederik (-1883-1903), Århus, 473, 480 
note 23 og 26, 761, 763, 774 note 53, 1006, 1552, 
1830, 1957, 2052, 2252, 2440, 2534, 3310 note 91, 
3338, 3339, 3344 note 56, 57, 58 og 61 

Nordjyllands Orgelbyggeri – se Nielsen, Emil 
Ohrt, Johan Andreas (-1841-74-), Gram, 473, 480 

note 19 og 22, 763, 893, 917, 919, 2089, 3323, 
3338, 3339, 3344 note 52, 56 og 60, 3478, 3494 
note 161, 163 og 164 

Olsen, Knud (-1866-90-), København, 1060, 2453, 
2603

Petersen & Steenstrup (-1894-), (harmoniumsbyg- 
gere), København, 3539 

Rasmussen, Anders Havgaard (-1986-), Bramming, 
3055

Rieger, Gebr. – se Gebrüder Rieger 
Rung-Keller, P. S. (-1900-05-), (organist), Køben

havn, 893, 919, 1433 
Schaffehardt, Hermann (o. 1700), 472 
Scheer, Johan Nicolai (-1784-95-), København, 

735, 736, 761, 763, 774 note 46 
Starup, I. (-1905-09-), København, 1339, 2582, 

3532
Sørensen, M. (Horsens Orgelbyggeri) (-1906-23-), 

1100, 1152, 1207, 1232, 1340, 1565, 1595, 1626, 
1645, 1703, 1798, 1993, 2021, 2133, 2268, 2354, 
2361, 2374, 2603, 2628, 2664, 2703, 2730, 2845, 
2899, 2931, 2961, 3020, 3086, 3108, 3366, 3372 
note 44

Vent, Hans (-1713-), 472, 762 
Vestre's Orgel- & Pianofabrikk, Haramsøy-Ålesund, 

Norge, (-1972-), 3243 
Vogler, Georg Joseph (»Abbé«) (-1784-), (orgelsag

kyndig), 774 note 46 
Wernitz, Elias (-1693-), 472, 762 
Winther, Chr. & Th. Frobenius (o. 1910), 3533 
Winther, Ulrich (-1664-), Tønder, 762 
Worm, Amdi (-1765-74-), Engum, 472, 475, 480 

note 14, 763, 892, 918, 1060 
Worm, Caspar Herman Gottlob (-1800-28-), En

gum, 763, 919, 3477, 3478, 3493 note 155, 3494 
note 160

Zachariasen, A. C. & Søn (-1909-69-), Århus, 1464, 
1510, 1598, 1830, 1866, 2278, 2408, 2534, 2869, 
3153, 3164 note 117, 3205 note 52, 3185, 3422, 
3435 note 136

PORCELÆNSFABRIKKER
Bing & Grøndahl (-1847-1908-), København, 

1050, 1147, 1692, 1857, 1898, 2126, 2371, 2400, 
2527, 2561, 2581, 2623, 2781, 2957, 2983, 3108 
note 12, 3140, 3361, 3377, 3465, 3510, 3539
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Den kgl. Porcelænsfabrik (-1836-1926-), Køben
havn, 900, 987, 1092, 1118, 1227, 1254, 1285, 
1368, 1370, 1398, 1429, 1480, 1504, 1540, 1581, 
1614, 1641, 1728, 1764, 1823, 1857, 1949, 1983, 
2015, 2046, 2126, 2165, 2264, 2267, 2311, 2327, 
2371, 2434, 2451, 2493, 2527, 2893, 2958, 2983, 
3013, 3078, 3233

REBSLAGERE
Bruun, P. H. (1826-67), Varde, 937 
Hark, Peder (-1790-95-), Varde, 872, 916

SADELMAGERE
Ehlers, H. (-1870-), 3323 
Frandtzen, Niels (-1740-), Ribe, 456 
Hans (-1702-), Ribe, 753, 757 
Jens (-1612-36-), Ribe, 518 
Jørgen (-1684-), Ribe, 518

SKIBSBYGGERE (MODELBYGGERE)
Bonde, Holger (-1966-), Stenbjerg, 2361 
Christensen, Borregård (-1958-), Esbjerg, 1994 
Christensen, P. (-1952-), Kastrup, 2931 
Clausen, Gorm (-1868-1939-), Marstal, 2279, 2757 
Hansen, Bøkker – se under Snedkere og billed

skærere
Hansen, L. V. (-1958-), Svendborg, 2138 
Hansen, Mathias Christian (-1865-), (sømand), 

Hjerting, 2090 
Jensen, B. Clausen (-1930-39-), (kaptajn), Ribe, 

507, 770, 3481 
Jensen, Chr. (†1875), Sønderho, 2185 
Jørgensen, A. M. (†1873), Mandø, 3516 
Larsen, Mads Peder (-1963-), Esbjerg, 2022 
N N P (-1821-), Nordby, 2139 
Nielsen, B. Møller (-1957-), København, 2962 
Nielsen, Christen (o. 1850), (styrmand), Tjæreborg, 

1866
Nissen, Andreas (-1980-), (toldinspektør), Varde, 

3020
Olsen, Andreas – se under Snedkere og billedskæ

rere 
Olsen, P. – se under Snedkere og billedskærere 
Olsen, P. C. – se under Snedkere og billedskæ

rere
Paulin, M. Dahl (-1950-), 2440, 2446 note 95 
Pedersen, Arne (-1963-), (falckredder), St. Heddin

ge, 2454
Pedersen, P. A. (-1920-43-), (kaptajn), Nordby, 991, 

2138
Petersen, Gunde (-1905-), Grærup, 1406/07 
S P H (-1821-), Nordby, 2139 
Schroder (-1750-), Nordby, 2136 
Sonnichsen, Peder (-1861-1912-), (købmand), Søn

derho, 769, 2181, 2183, 2184, 2202 note 103 og
104

Thiesen – se under Tømrere 
Thuesen, Søren Chr. (-1858-), (sømand), Sjælborg, 

2052

SKOMAGERE
Hansen, Christen (-1768-), Darum, 3034 
Peder (-1696-), Vester Vedsted, 3476

SKRÆDDERE OG PARAMENTMAGERE
Baggesen, Boge (-1648-), (paramenthandler), Ribe, 

2435
Buch, madam (-1839-), (syerske), Ribe, 464 
Carl (-1703-), Ribe, 753 
Jens Jensen (†o. 1593), Ribe, 620, 638 
Kierkegaard, N. P.(-1839-), (handskemager), 464 
Kirsten (-1870-), Bække, 2401 
Loria, W. B. (før 1871), København, 3329 
Petersen, J. (-1861-88-), København, 901, 3323 
Quedens, J. H. (-1841-99-), (købmand), Ribe, 3323, 

3361
Ramsing, jomfru (-1843-), (syerske), Ribe, 1255 
Thomas (-1673-), 3459
Weise, Anders Andersen (1719-95), (lærredshand- 

ler), Ribe, 631

SMEDE (HERUNDER KLEJNSMEDE)
Anders (-1642-), Ribe, 517 
Andersen, Hans (-1670-1706-), Ribe, 369, 437, 

466, 482, 514 
Bendix (-1702-), Ribe, 757 
Berent (Bernt) – se Lydiksen, Berent 
Berg, Peter (-1820-), Varde, 927 
Bernbom, F. (-1840-47-), (klejnsmed), Ribe, 344, 

365 note 33, 376, 655, 3455 
Berntsen, Lydicke (-1757-77-), Ribe, 320, 426, 456, 

510
Bertelsen, Mads (-1868-), (kromand), Ansager, 1588 
Bjelke – se under Jernstøbere 
Brockius, Zacharias (-1742-), Ribe, 467 
Christian (-1720-), Ribe, 770 
Christiansen, Zacharias (-1741-), Ribe, 375 
Dahlhoff (-1868-), Ribe, 374 
David (-1672-), Ribe, 448, 771 
Didriksen, Niels (-1794-99-), Ribe, 770, 778 
Eibye, Knud – se under Gørtlere 
Enevold (-1714-47-), (klejnsmed), Ribe, 455, 469, 

3420
Faber, Ernst (-1682-), Ribe, 450 
Feerup (-1847-), 2439 
Fincke, Caspar (o. 1650), (kunstsmed), 1870 
Frandsen, Otto (-1960-84-), (kunstsmed), 2244, 

2563, 2690 
Frederich (-1651-), Ribe, 369 
Green, H. F. W (-1933-), Ribe, 519 note 3 og 8 
Hans (-1618-), Ribe, 518 
Hans (-1649-), Ballum, 512
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Hans (-1673-74-), Ribe, 291, 302 
Hans (-1696-), Ribe, 468 
Hans Hansen (-1592-), Ribe, 514 
Hansen, Hans (-1727-30-), Ribe, 3382, 3501 
Hansen, Peder (-1839-44-), Ribe, 369 
Hauschildt (-1843-44-), Ribe, 375 
Jensen, Hans (-1742-), Ribe, 464 
Jensen, Nis (-1742-), Seest, 2589 
Jørgensen, Peder (-1812-), Ribe, 125 
Karsten (-1679-), (klejnsmed), Ribe, 463 
Knudsen, K. L. (-1924-), Føvling, 2782 
Larsen, Jens (1797-1850), Varde, 937 
Lindberg, M. (-1904-), Ribe, 464 
Lobber, Nikolaj (-1725-), Ribe, 928 
Lund (-1926-), 2501 
Lund, Hans (-1861-), Ribe, 476 
Lydiksen, Berent (-1729-33-), Ribe, 372, 463, 3420 
Matthiss – se under Gørtlere 
Morten (-1644-45-), Bastrup, 2664 
Møller, H. C. (-1896-), København, 769 
Nielsen, Jørgen (-1705-), Kolding, 375 
Nielsen, Michel (-1738-), Mandø, 3514, 3515 
Nikolaj (-1751-), Varde, 952 
Olesen, Svend (o. 1900), Grindsted, 2254 
Peder (-1693-1700-), Ribe, 450, 470, 764 
Peder (-1733-47-), Seem, 3417, 3422 
Pedersen, Jens (-1775-76-), Lunde/Ovtrup, 1111, 

1142
Pedersen, Peder (-1653-), Øster Vamdrup, 2647 
Peter (-1651-), Ribe, 318 
Rudolfsen, Jørgen (-1761-), Hjarup, 2626 
Skov, Kr. (-1975-), Ansager, 1588 
Snedcher, Peder Thomsen (-1724-33-), Ribe, 372, 

450
Stald, Niels Jensen (1800'rne?), Nr. Nebel, 1212 
Stau, Abraham (-1803-), Ho, 1375 
Sørensen, Johannes (-1968-), 2624 
Sørensen, Knud (-1740-), Jordrup, 2458 
Thomis (-1640-), Ribe, 518 
Thun, Lorentz – se under Gørtlere 
Winther, Andreas (-1962-), Anst, 2512 note 96

SNEDKERE OG BILLEDSKÆRERE
A N R (-1657-), Farup, 3280, 3294, 3295, 3296, 

3511
Aanst, P. Chr. (-1858-66-), Ribe, 753, 3417 
Andersen, Hans (-1729-47-), Seem, 3381, 3383, 

3391, 3395, 3397, 3402, 3416, 3417, 3420, 3421, 
3422, 3423, 3424, 3433 note 74 

Andersen, Holger (-1927-28-), Holsted, 2762 
Asmussen, Jens (-1596-1640-), Odense, 438, 440, 

442, 443 note 27, 3052, 3062 note 62 
Bang, Niels (-1931-), (antikvitetshandler), Odense, 

2734 note 37 
Barchmann, Hans (-1636-), 664 
Becher, P. (-1778-), Ravnsbjerg, 2083

Benedikt (-1619-), Vejle, 2286, 2288 
Berg, Claus (-1500-30-), Odense, 585, 596, 1542 
Berg, H. C. (-1903-04-), København, 444, 478 
Brodersen, P. L. (-1940-), Hjerpsted, 3017 
Brüggemann, Hans (-1514-21-), 417 
Carsten (-1704-), Ribe, 756 
Chresten Persen (-1583-87-), Heager, 1467 note

60, 1562 note 71, 1575, 1586, 1587, 1610, 1611,
1612, 1616, 1623, 1624, 1630 note 42, 1637, 1638, 
1639

Chrestensen, Hans (-1805-18-), Ribe, 482 
Christen (-1630-31-), Anst, 2505 
Christen (-1702-), Ribe, 736, 757 
Christen (-1851-52-), Lejrskov, 2440, 2446 note 

85
Christensen, Jens (-1611-21-), (degn), Ovtrup, 1159 

note 29
Christensen, Jørgen (-1717-), Varde, 1608 
Christensen, Knud Jacobsen (o. 1980), (modelbyg- 

ger), Ribe, 770 
Christensen, Niels (-1714-), Biltoft, 1608 
Christian (-1717-), Ribe, 467 
Christiansen, Ole Kirk (-1919-24-), (legetøjsfabri- 

kant), Billund, 2326, 2329 note 5 
Christophersen, Enevold (-1722-), Ribe, 462 
Dam, Lorents (-1896-), Verst, 2368 
Dau, Ejner (-1904-55-), Ribe, 450, 458, 758, 774 

note 35, 3491 note 91 
Dau, Hans (-1903-42-), Ribe, 450, 458, 460 note 

20, 466, 3309 note 72, 3358, 3491 note 91, 3511, 
3513, 3521 note 62 

Ebbe (-1608-), Ribe, 576, 788 
Ellum, Inger (-1927-), Vejen, 2754 
Enevoldsen, O. (-1922-), 1196 
Eskildsen, Niels (-1875-), Hejnsvig, 2356 note 38 
Eskildsen, P. (-1921-23-), Grindsted, 2245 
Fjeldskov, A. (-1887-91-), 1006, 1394, 1405 
Fjeldskov, Niels Waldemar (-1866-86-), 434, 2955, 

2956, 3232, 3251 note 64 
Forpagter, Hans (-1842-), Sønderho, 2166 
Frants (-1781-), Ribe, 485 
Friis, Johan (-1801-02-), Ribe, 130 
G M S (-1645-), (snedker?), 1120 
Gamst, Mads Christensen (-1602-22-), Revsing,

1687, 1695, 1696, 1707 note 39, 1787, 1792, 1794, 
1795, 2485, 2494, 2504, 2513 note 102, 2537, 
2540 note 41, 2680, 2681, 2715, 2722, 2725, 2734 
note 47, 2816, 2817, 2888, 2889, 2904, 2925, 2933 
note 27, 2950, 2952, 2953, 2963, 2968 note 40,
3132, 3134, 3135, 3178, 3322, 3324, 3532 

Gebhardt (-1932-), Løgumkloster, 774 note 35 
Gilbech, Laust Christensen (-1773-75-), Lydum, 

1124, 1142, 1144, 1149, 1150, 1229/30 
H P (S) – se Pedersen, Hans, (Heager)
Hans (-1573-75-), 1246, 1257, 2523, 2528, 2950, 

2959
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Hansen (-1861-), Ribe, 482
Hansen, Bøkker (-1843-), (bødker?), Nørholm, 

1378
Hansen, Christen Jørgen, 3207 note 84 
Hansen, Christen Jørgen – se også Skov, Christian 

Jürgen Hansen
Hansen, Ebbe (-1777-), Ribe, 456 
Hansen, Ove (-1808-10-), Mandø, 3503, 3514 
Hansen, Peder (-1771-95-), Ribe, 440, 456, 754,

761
Hecklen, Lucien (-1982-), 2895 
Hendrich (-1648-), Vamdrup, 2632 
Henrik (-1655-), Ribe, 453 
Henriksen, Hans (-1694-1701-), Ribe, 308, 450, 

453, 502, 668 note 4 
Henriksen, Mads (-1903-04-), 1292 note 33 
Hjort, N. A. (-1898-1904-), Ribe, 481 note 37, 757 
Holm (-1812-), Ribe, 763 
Holm (-1885-91-), Kolding, 2407, 2713 
Holm, E. B. Rosing (-1967-), 2661 
I T S (T S ?) (-1585-86-), 1671, 2042, 2048, 2049 
Imperialissimamesteren (o. 1475-1500), (billedskæ

rerværksted), 985, 1048, 1248, 1251, 1395, 3402 
Iversen, Lars (1800'rne), Præsteby, 1212 
Jens (-1608-), Ribe, 576 
Jens (-1664-), Ribe, 752 
Jensen (-1937-), Hejnsvig, 2358 
Jensen, Erik (-1926-), Anst, 2513 note 114 
Jensen, Hans – se under Glarmestre 
Jensen, J. (-1921-23-), Grindsted, 2245 
Jensen, Lars (-1652-), Varde, 3532 
Jensen, Lars Rastrup – se Rastrup, Lars 
Jensen, Laurids (-1924-25-), Brørup, 2736 
Jensen, Mikkel (-1745-), Kolding, 2625 
Jensen, Niels (-1693-), Ribe, 754 
Jensen, Peder (-1772-), Ribe, 440 
Jensen, Søren – se under Sten- og billedhuggere 
ep (-1683-1702-), Ribe, 456, 502, 736, 757 
essen (-1914-), Give, 2262 
Johansen, A. L. (-1891-1921-), Kolding, 2274, 2275,
2277, 2368, 2376 note 16 

Johnsen, Augustinus (-1911-15-), 1551, 1552 
Justesen, M. (-1903-04-), Ribe, 445, 446, 481 note 
37

Jørgen (-1689-), Varde(?), 914 
Jørgen (-1763-), Ribe, 441 

Katkier, Anders (1472-1585[!]-), 3226, 3237, 3238, 
3251 note 80 

Keller, P. C. (-1855-), Varde, 901 
Knud (-1654-55-), Skanderup, 2569 
Knudsen, Chr. (-1838-48-), Ribe, 375, 454, 464,

748, 2169, 3458, 3459, 3467, 3469, 3470, 3472,
3474, 3475, 3477, 3491 note 76, 3493 note 140 og 
156

Korsgaard (-1932-), Ribe, 749, 774 note 35 
Lambertsen, Peder (-1677-), Ribe, 466

Larsen (-1942-), Ribe, 3491 note 91 
Lassen, Anders (-1686-), 3493 note 142 
Lauridsen, Claus (-1611-19-), Kolding, 1506, 1507 
Lauritsen, P. – se under Konservatorer 
Lauritz (-1626-), Kolding, 2554 
Lauritz (-1731-), 3435 note 128 
Lund, Skjold (-1967-), 1322 
Madsen, Christen (-1604-), Gamst, 1695, 2513 

note 102
Malle, Jørgen (-1927-28-), Holsted, 2762, 2799 

note 60
Mattesen, Niels (-1704-), Ribe, 756 
Matthiesen, Niels (-1700-04-), Ribe, 414, 440 
Michel (-1750-51-), Lejrskov, 2441 
Mikkel Tuesen (-1575-76-), Tarp, 1056, 1149, 1193, 

1201, 1202, 1203, 1204 
Mikkelsen, Niels (-1801-), Mandø, 3514 
Morten (-1605-), Ringkøbing, 1271 note 39 
Morten (-1655-), Ribe, 453 
Mortensen, Anders (-1652-), Odense, 1848, 1850, 

1852, 1853, 1878 note 36 og 40 
Mortensen, Jens (-1635-56-), Kolding, 1530, 1540, 

1547, 1548, 1561 note 68, 1562 note 76, 1722, 
1725, 1730, 1732, 1748 note 33, 1985, 1990, 1994, 
1997 note 46, 2068, 2079, 2081, 2680, 2691, 2700 
note 43 og 45, 3038, 3050, 3052, 3532, 3535 

Mørck, A. E. (-1926-), 1598 
Mørck, J. P. (-1921-26-), København, 2239, 2240, 

2246, 2259 note 43 
Niels (-1591-), Ribe, 410 
Nielsen, Carl (-1921-23-), Grindsted, 2238, 2247 
Nielsen, Hans (-1889-94-), Nordby, 2122, 2124, 

2130, 2142 note 37 
Nielsen, Jep (-1714-), Årre, 1608 
Nielsen, Mikkel (-1742-62-), Kolding, 2366, 2383, 

2589, 2590, 2600, 2602, 2605, 2618, 2626, 2627,
2647, 2662, 2665 

Nielsen, Niels (-1787-88-), Seem, 3392 
Nielsen, Niels M. (-1932-), Esbjerg, 2318 
Nielsen, Peder (-1871-), Lidingbro, 1500 
Nyegaard, E. (-1914-), Ølgod, 1553 
Olsen, Andreas (-1895-1916-), Nordby, 2135, 2136, 

2137, 2139 
Olsen, P. (-1880-), Nordby, 2135, 2136 
Olsen, P. C. (-1895-97-), Nordby, 2137, 2139 
Oluf (-1643-), Ribe, 452
Olufsen, Jens (-1625-52-), Varde, 398, 432, 474, 

475, 478, 735, 736, 738, 982, 1041, 1044, 1051,
1083, 1084, 1095, 1284, 1321, 1333, 1761, 1763, 
1775 note 31, 1848, 1862, 1864, 1943, 1944, 2068, 
2069, 2071, 2079, 2087, 2099 note 35, 3050, 3395,
3398, 3533, 3534 

Osterson, Christen (-1700-), Grindsted, 2248 
Ottesen, Hans (-1806-), Mandø, 3514 
Ovesen, Jens (-1908?-), (hjulmager), Anst, 2513 

note 109
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Peder (-1608-), Ribe, 788 
Peder (-1795-), Ribe, 760
Pedersen, Christen, Heager – se Chresten Persen 
Pedersen, Christian (-1851-52-), Lejrskov, 2440, 

2446 note 85 
Pedersen, Erik – se under Malere 
Pedersen, Hans (-1603-26-), Heager, 1460, 1462, 

1467 note 60, 1530, 1542, 1543, 1562 note 71, 
1575, 1583, 1622, 1630 note 42, 1760, 1766, 1767, 
1770, 1819, 1826, 1827, 2239, 2246, 2260 note 68,
2662, 3132, 3144, 3145, 3536 

Pedersen, Hans (-1734-), Kolding, 2662 
Pedersen, Hans (-1787-94-), Åstrup, 1677 note 38, 

2962
Pedersen, Jens (-1741-42-), 453, 476 
Pedersen, P. (-1847-), Ribe, 3479 
Pedersen, Peder – se Petersen, Peter 
Pedersen, Povl (-1703-10-), Ribe, 134, 482 
Pedersen, Terman(d) (-1696-1701-), Vester Vedsted, 

3467, 3493 note 142 
Persen, Chresten – se Chresten Persen 
Petersen, Peter (-1704-07-), Tønder, 414, 437, 630, 

3194, 3544
Prang, Niels Hansen (-1673-82-), Ribe, 308, 398, 

448, 453, 466, 467, 500 
Præstegaard, Aage (-1921-23-), Grindsted, 2238 
Puggaard, H. C. (-1897-), Ribe, 3422 
Rasmussen (o. 1915), Bramming, 3106 
Rasmussen, Morten (-1740-), Ribe, 453 
Rastrup, Lars (-1899-1909-), (maler, konservator), 

1529, 2348, 2356 note 28 
Reitzel, C. T. (-1864-), København, 2598 
Riis, Johan (-1795-99-), Ribe, 757, 770 
Schmidt, Nis (-1969-), Esbjerg(?), 1013 
Skov, Christian Jürgen Hansen (†1735), Horsens, 

3194, 3207 note 84 
Slache, Jørgen Arentsen (-1740-), Horsens, 2239, 

2240
Snitger, Hans (d.æ.) (o. 1450), Lüneburg, 1321, 

1325
Steen, Peter – se under Malere 
Steinsen (-1837-), Ribe, 760 
Stoss, Veit (†1533), 1542 
Søren (-1883-), Bække, 2414 note 64 
T S (I T S ?) (-1585-86-), 1671, 2042, 2048, 2049,

2357 note 41 
Thomsen, Martin (-1887-), Egtved, 2414 note 58 
Thomsen, Peder (-1734-), 3472 
Thomsen, Peder (-1887-), 2414 note 58 
Thøstesen, Th. (-1922-), 1196 
Tingberg (-1830-), Ribe, 527 
Truelsen, Ib (-1684-), 3476 
Tydsch (-1591-), Ribe, 312
Ussing, Jens (-1842-), (også maler), 2122, 2142 no

te 23
Ussing, Peder – se under Malere

Vedsted, P. (-1840-47-), Størsbøl, 1789, 3039, 3040 
Vittrup, Peder (-1650-), 2389 
Aanst, P Chr. – se under A

STEN- OG BILLEDHUGGERE
Andresen (Slesvig), Bastian (-1750-64-), Tjæreborg, 

994, 995, 996, 997, 998, 1154, 1155, 1156, 1424, 
1465, 1804 note 53, 1873, 1874, 1876, 1880 note 
81, 1904, 1909 note 44, 2091, 2188, 2189, 2190,
2191, 3058, 3532

Bastiansen (Slesvig), Frands (1751-1822), Tjære
borg, 994, 997, 998, 1159 note 46, 1590, 1740, 
1800, 1873, 1874, 1875, 1876, 1880 note 76, 81 og 
83, 1905, 1910 note 44, 1958, 1960, 2091, 2092, 
2095, 2188, 2189, 2190, 2191, 2193, 2194, 2203 
note 155, 3305, 3532 

Baumbach, C. J. (-1947-51-), 251 note 33 og 35, 
418, 3192 

Becher (-1843-44-), København, 348 
Bernini, G. L. (1598-1680), 3284 
Bjerg, Johannes C. (-1943-), 581 
Brun, Anton Nielsen (-1930-), Gørding, 2971 
Bundgaard, Anders (-1928-), 695 
Bøggild, Mogens (-1961-), 2360 
Carl-Nielsen, Anne Marie (-1904-), 464, 466 
Christian (-1842-), Farup, 3262 
Christiansen, M. (-1943-), Varde, 955 
Clausen, Peder (-1649-52-), Århus, 1867, 1870, 

1879 note 65 
Elo, Mathilius Schack (1887-1948-), 2197, 2203 

note 167 
Fin (o. 1250?), 2944
Floris, Cornelis (-1569-), Antwerpen, 3174, 3186, 

3188
Guldborg, R. (-1918-), 2450 
Hartmann, Carl (-1898-), 1426 
Hassel, August (-1919-20-), 2652, 2653, 3540 
Heide, Erik (-1986-91-), 1836, 2801 
Hemmsen, Gottlieb (-1988-), 2388 
Hinrichsen, Andreas (-1760-), Åbenrå, 586, 630, 3305 
I I (-1648-73-), (værksted), Ribe, 585, 778, 797, 1066 
J J B (o. 1770?), 3427
Jacobsen, Jacob (-1650-), Haderslev, 543, 585, 777,

796, 1066, 3527, 3528, 3530, 3532
Jacobsen, Niels Hansen (1861-1941), 2581, 2668, 

2732, 2834, 2845, 2872, 2909, 2932, 3244, 3570 
Jacobsen, Robert (-1990-), 2105 
Jensen, Søren (-1686-), Horsens, 904, 3532 
Knudsen, H. (-1872-), 3346, 3368, 3369 
Korsmeier, Jacob Werner (-1969-), Münster, 1013 
Larsen, William (-1947-), 3283 
Lauritzen, Claus (-1624-27-), Kolding, 650, 652, 653 
Malthe, Secher (-1888-90-), 652, 668 note 7 
Meibom, Henrik (o. 1612), 582 note 17, 604 
Mørk, S. S. (o. 1900), 409 
Nielsen, E. (-1919-20-), 2650



SNEDKERE OG BILLEDSKÆRERE – URMAGERE 3703

Nielsen, Vitus (-1947-79-), 251 note 32 og 33, 418, 
650, 653, 889, 931, 3192 

Pedersen, Jes (-1894-97-), 581 
Petersen, Carl (-1882-), Vejle, 2245 
Petersen, Peter – se under Snedkere og billedskæ

rere
Poulsen, A. (-1891-), 581 
Quellinus, Artus (d.æ.) (1609-68), 1870 
Ribeværkstedet – se Jacobsen, Jacob 
Ringerinck, Hinrich (-1583-1629), Flensborg, 3547 

note 21
Robbia, Andrea della (1435-1525), 2869 
Robbia, Luca della (1399-1482), 2869 
Sallin, Henning (o. 1650), København, 1879 note 

65
Sartz, Mathias Ulriksen (-1736-), Århus, 3537 
Schmidt, Nicolai Outzen (-1874-1903-), 931, 1452, 

1456
Skikkild, Chresten (1885-1927), 1014 
Skovgaard, Niels – se under Malere 
Sonne, Hjalmar (-1971-), Esbjerg, 1012 
Sonnichsen, Jens Jensen (1783-1844), Sønderho, 

2140, 2176, 2189, 2191, 2192, 2193, 2194, 2203 
note 151 og 156 

Stanley, Simon Carl (-1747-), 3092 
Stoss, Veit – se under Snedkere og billedskærere 
Saabye, A. (-1895-), 581 
Theilmann, Aksel (-1924-), 1014 
Thielemann, O. (-1865-), 581 
Thorvaldsen, Bertel (1770-1844), 1006, 1537, 1763, 

1789, 1822, 2042, 2045, 2369, 2383, 2398, 2433, 
2460, 2575, 2581, 2590, 2593, 2625, 2665, 2684, 
2763, 2796, 2820, 2890, 2926, 3376 

Tullesen, Christen (-1927-29-), Holsted, 1778, 2763 
Ussing, Peter Johannes Hjort (†1855), 496, 3527 
Utzon-Frank, Einar (-1948-), 418 
Vieth, Ludvig (-1857-) 1006, 1458, 1506, 1557 
Ølsgaard, Elias (-1913-), 2668

STUKKATØRER og GIPSERE
Hansen, Julius (-1947-), 251 note 35 
Klotsche, Georg – se Kotsche Johan 
Kotsche, Johan (-1735-), 329, 331

TEGLBRÆNDERE
E. A. Hansens Teglværk (-1895-96-), Kolding, 2704 

note 4
Nørholms Teglbrænderi (-1772-), 1815 
Rennberg, Dithmer (-1857-), 2160

TØMRERE
Bertelsen, Hans (-1688-), Ribe, 136 
Bjerrisgaard, J. (-1918-54-), 2453, 2454, 2613 
Bloch, Plesner (-1923-), Grindsted, 2238 
Boch, Niels Jensen (-1719-), 3381 
Bork, Jens (-1803-), Fanø, 1375

Bundesen, Peder (-1878-), Hostrup, 2040 
Christensen (-1887-), Esbjerg, 1007 note 1 
Christoffer (-1750-), Lejrskov, 2423 
Daugaard-Peters (-1903-04-), Ribe, 428, 481 
Dines (-1661-), Sjælborg, Hostrup sogn, 2065 
Ebbe (-1610-14-), Ribe, 283, 728 
Friis, Christen Pedersen (-1775-), Ovtrup, 1142 
Fyhn (Fyen), Hans (-1793-99-), Ribe, 770 
Hans (-1673-79-), Ribe, 294, 372 
Hjort, P. O. (-1847-), (møllebygger), Vester Vedsted, 

3454
Holm – se under Snedkere og billedskærere
Jacobsen, Karl (-1600-), Ribe, 292 
Jens (-1690-), Næsbjerg, 1646 
Jesper (-1704-), Ribe, 437 
Jørgen (-1738-), Ribe, 515 
Knud (-1619-), Høyrad, 728 
Knudsen, N. (-1896-), Kolding, 2368 
Laurids (-1650-), Vejen, 2389 
Morten (-1626-), Ribe, 292 
Moller, Andres (-1751-), 950 
Moller, Christoffer (-1742-51-), Seest/Kolding, 
2366, 2589, 2615, 2647 

Moller, Jens (-1791-), Lidingbro, 338 
Moller, Niels Nielsen (†1815), Lidingbro, 960,
1435, 1436, 2830, 2831 

Møller, Søren (-1615-), Keldkær, 2227 
Niels (-1787-), Nordby, 2142 note 16 
Nielsen, H. (-1919-20-), 2650 
Nielsen, Jens (-1695-), 1636 
Nielsen, Jesper (-1688-), Ribe, 137 
Nissen, Jesper (-1714-), Ribe, 515 
Paulsen, Ole (-1734-), København, 329 
Peder (-1654-), Ribe, 294
Peters, H. – se under Arkitekter og bygmestre
Petersen, Andreas – se under Arkitekter og byg

mestre
Plesner Bloch – se Bloch, Plesner
Rasmussen, Henry (-1969-), Årre, 1792
Rosengaard (-1854-), 942 note 129 
Skaderiis (-1847-), 3454 
Sørensen, Andreas (-1779-), Sneum, 2156, 2206 
Sørensen, Niels (-1711-), Øse, 1628 
Teebe (-1678-79-), Ribe, 294, 372
Terkelsen, Niels (-1699-), Bobøl, 2814
Thiesen (-1928-), (skibstømrer), København, 3256
Thomas (-1654-), Ribe, 294

URMAGERE
Brovsen, Hans (-1641-), Gravlund, 512 
Ditzer (-1839-), 510 
Engel (-1845-), Ribe, 3423 
Falck, E. Th. (-1797-1812-), ('borgerkaptajn'), Ri

be, 134, 142, 818, 510, 631 
Foersom, Chresten (1737-97), Ribe, 631 
Iversen, Marten (-1696-), Løgumkloster, 510
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Kier, Rasmus Jensen (-1821-), 510 
Kjeldsen Nielsen (-1941-), Løkken, 1589 
Larsen, Bertram (-1887-1935-), (tårnurfabrikant), 

København, 510, 512, 519 note 4, 770, 925, 2254, 
Larsen, Jermin (-1964-80-), (klokkespilfabrikant), 

Odense, 927, 991, 1153, 1232 
Larsen, Julius Bertram (-1884-), København, 510 
Nicolai (-1646-), Ribe, 512 
Schmidt, C. M. (1809-62), Varde, 937 
Schmidt, M. J. (-1886-), Ribe, 510 
Schultz, Jens (-1791-1802-), Ribe, 735, 770 
Schultz, Jochum (-1762-), Ribe, 510, 2179, 2201 

note 98

Sejrmageren fra Arnum (-1651-), 512 
Siverts, Detlef (-1736-), Flensborg, 771 
Tønder (-1844-), 510 
Wulf, Johan (-1739-), Løgumkloster, 510

VÆVERE (TEKSTILKUNSTNERE)
Høgsbro, Vibeke (-1988-90-), Kolding, 2429, 2591
Ihle, Lisbeth (-1990-), 2778
Kahn, Astrid (-1979-), Gentofte, 2762
Kornerup, Ann Mari (-1984-), 2105
Nevers, Jette (-1982-), 1968
Toft, Inge (-1973-), 2295
Østergaard, Kirsten (-1963-), 922



REGISTER OVER AMTETS KIRKER

Bind 1 ............................................................. 1-680
Bind 2 ........................................................ 681-1410

Bind 3......................................................... 1411-2216
Bind 4 ........................................................ 2217-2934
Bind 5 ........................................................ 2935-3710

Agerbæk ................................................... 1776-1778
Almstok †kirke .........................................2330-2331
Alslev ....................................................... 1999-2031
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Bejsnap ...........................................1563-1565, 3536
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Esbjerg, Sædden kirke 2101-2104
Esbjerg, Hjerting vandrekirke ................................2105
Farup .............................................. 3261-3310, 3545
Fitting †kirke ............................................2332-2333
Folding ........................................... 2847-2874, 3541
Føvling ........................................... 2765-2799, 3541
Fåborg ............................................ 1751-1775, 3537
Gesing ...................................................... 1968-1970
Gesten ............................................ 2515-2540, 3540

Gredstedbro ..............................................3253-3257
Grene ............................................. 2271-2291, 3539
Grimstrup .......................................1679-1708, 3537
Grindsted ....................................... 2224-2261, 3538
Guldager ........................................ 2055-2100, 3538
Gørding ..........................................2969-3002, 3542
Hejnsvig .........................................2334-2357, 3539
Henne .............................................1239-1272, 3534
Hjarup ...................................................... 2611-2630
Hjerting vandrekirke .......................................... 2105
Hjortlund ..................................................3311-3344
Ho .................................................. 1351-1382, 3535
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Holsted ...........................................2739-2760, 3541
Holsted, S. Peders kirke .................2761-2764, 3541
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Hostrup .......................................... 2033-2054, 3538
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Jordrup ......................................................2447-2462
Kalvslund .......................................3345-3372, 3546
Kvong ............................................ 1161-1179, 3534
Lejrskov ................................................... 2415-2446
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Lydum ............................................1215-1237, 3534
Lydum, †kapel ................................................... 1238
Læborg ...........................................2911-2933, 3542
Lønne ............................................. 1273-1292, 3535
Malt ................................................2803-2840, 3541
Mandø ............................................3497-3521, 3546
Mosevrå ....................................................1405-1407



Nollund..................................................... 2262-2265
Nordby............................................ 2113-2152, 3538
Næsbjerg...................................................1631-1649
Nørre Nebel.................................... 1181-1214, 3534
Obbekær......................................... 3373-3378, 3546
Oksby..............................................1383-1404, 3535
Oksby, †S. Enders kapel..................................... 1408
Ovtrup.............................................1135-1160, 3534
Ribe, Ribe domkirke............................61 - 679, 3525
Ribe, S. Katrine kirke........................685 - 812, 3530
Ribe, kirkegårde ............................... 813- 818, 3530
Ribe, Hospitalets †kirkesal..........................819 - 826
Ribe, †S. Klemens kirke 831 - 837, 3530
Ribe, †S. Peders kirke ................................ 837 - 840
Ribe, †S. Nikolaj kirke ...............................840 - 845
Ribe, †S. Hans kirke .............................................845
Ribe, †Hellig Gravs kirke............................845 - 846
Ribe, †S. Laurentius kirke 846 - 848, 3530 
Ribe, †Johannitterklosterets kirke 848 - 849
Ribe, †S. Mikaels kirke............................... 849 - 850
Ribe, †Helligåndshusets kirke.....................850 - 851
Ribe, †S. Jørgens kapel......................................... 851
Ribe, †Hellig Kors kapel.............................851 - 852
Rovsthøje.................................................. 1709-1710
Seem............................................... 3379-3436, 3546
Seem †klosterkirke................................... 3437-3438
Seest................................................2583-2610, 3540
Skanderup....................................... 2541-2579, 3540
Skanderup Valgmenighedskirke 2580-2582
Skast ...............................................1881-1910, 3537
Skjoldbjerg ...............................................2325-2329
Skovlund .................................................. 1593-1595

Sneum ........................................1805-1834, 3537
Stenderup (Ansager sogn) ..................... 1596-1598
Stenderup (Føvling sogn)  2800-2802, 3541
Sædden......................................................2101-2104
Sønderho ....................................2153-2208, 3538
Tistrup ....................................... 1493-1514, 3536
Tjæreborg ...................................1835-1880, 3537
Torstrup ..................................... 1417-1441, 3535
Torstrup, †kapel i Sig ........................... 1441-1442
Urup .......................................... 2266-2270, 3539
Vamdrup .................................... 2631-2670, 3540
Varde, S. Jacobi kirke .................... 869- 942, 3531
Varde, †Nikolaj kirke .................... 943- 963, 3532
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Varde, Vor Frelsers kirke ................................... 966
Varde, kirkegårde ..............................................966
Varde, †kapel ....................................................966
Vejen ......................................... 2875-2910, 3542
Vejrup ........................................3003-3022, 3542
Verst ..........................................2365-2386, 3539
Vester Nebel ........................................1971-1997
Vester Nykirke ............................1711-1750, 3537
Vester Starup ....................................... 1651-1677
Vester Vedsted ............................3439-3496, 3546
Vesterhede ...........................................2358-2361
Vilslev ....................................... 3109-3164, 3544
Vorbasse ............................................. 2296-2324
Ølgod ........................................ 1515-1562, 3536
Øse ............................................1601-1630, 3537
Ål .............................................. 1293-1348, 3535
Årre ........................................... 1779-1804, 3537
Åstrup ........................................2941-2968, 3542
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